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Disclaimer 

टाग�ट प्रकाशनाचे ‘XI - CET’ हे पु�क इय�ा अकरावी सामाईक प्रवेश परी�ेला सामोरे जाणाऱ्या इय�ा दहावी�ा सव� 
बोडा��ा िव�ा�ा�साठी उपयु� ठरणारे आहे. XI-CET �णजेच ११ वी साठी सामाईक प्रवेश परी�ा प्रथमच घेतली 
जाणार असून िव�ा�ा�ना �ां�ा आवडी�ा महािव�ालयाम�े प्रवेश िमळव�ासाठी ही एक सुवण�संधी ठरणार आहे. 
�णूनच, िव�ा�ा�नी उ�म तयारीिनशी ही परी�ा �ावी यासाठी �ा पु�काची रचना कर�ात आली आहे.  
या पु�कातील ब�पया�यी प्र�ांची रचना ही २०२१ �ा XI-CET प्रवेश परी�ेसाठी िनधा� �रत कर�ात आले�ा 
अ�ासक्रमावर आधा�रत केली आहे. 
 
गिणत (भाग १ व २ ), िव�ान आिण तंत्र�ान (भाग १ व २ ) तसेच gm_m{OH> emòo (B{Vhmg, amÁ`emò d ^yJmoc) या 

िवषयांवरील ब�पया�यी प्र�ांचे वग�करण पाठानुसार कर�ात आले आहे, तर इंग्रजी िवषयावरील ब�पया�यी प्र�ांचे 
वग�करण अ�ासघटकानुसार कर�ात आले असून संपूण� �ाकरणाचा, भाषा�ासाचा, अपिठत ग�ांशाचा तसेच 
उपयोिजत लेखनाचा �ात समावेश कर�ात आलेला आहे.   
 
ब�पया�यी प्र�ांची रचना पुढील उि��े समोर ठेवून कर�ात आलेली आहे. िव�ा�ा�ची िवषयाची उजळणी करणे, तसेच 
िव�ा�ा�ना गंुतागंुतीचे आिण अनेक संक�नांवर आधा�रत प्र� सोडव�ाचा सराव देणे. याम�े सो�ा, म�म व अवघड 
प्र�ांचा सुयो� िमलाफ कर�ात आला आहे. आव�क तेथे िव�ा�ा�ना साहा� कर�ासाठी �ृ�ा (Hints) दे�ात 
आ�ा आहेत. िव�ा�ा�ना परी�ेची तयारी जोखता यावी याकरता दोन नमुना प्र�पित्रका उ�रसूची व OMR शीट सिहत 
दे�ात आ�ा आहेत. 
 
हे पु�क िव�ा�ा�चे �ान आिण कौश� वाढव�ात आिण परी�ेला सामोरे जा�ाचा �ांचा आ�िव�ास वाढव�ात 
यश�ी ठरेल अशी आ�ांला खात्री वाटते.    
 
हे पु�क प�रपूण� कर�ासाठी आ�ी सव�तोपरी प्रय� केले आहेत, तरी पु�क अिधकािधक उ�ृ� �ावे, यासाठी 
आप�ा सूचना �ागताह� आहेत. याकरता आपला अिभप्राय mail@targetpublications.org या इ-मेल प�ावर 
पाठवावा ही नम्र िवनंती.  
 
- प्रकाशक 
 आव�ृी प्रथम 

प्र�ावना  
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१. इय�ा दहावीची परी�ा उ�ीण� झाले�ा सव� बोडा��ा (SSC बोड�, CBSE, CISCE आिण इंटरनॅशनल बोड�) 
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gm_m{OH> emòo (B{Vhmg, amÁ`emò d ^yJmoc). 
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�ासाठी २ तासांचा कालावधी असेल. िवषयानुसार गुणांची िवभागणी पुढीलप्रमाणेः  
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१. परी�ेसाठी OMR (ऑि�कल माक�  रीडर) वर आधा�रत उ�रपित्रका काब�न कॉपी सिहत असेल.  
२. िव�ा�ा�ना �ांची उ�रे OMR शीट वर नोंदवायची आहेत. OMR  शीटवर १ ते १०० प्र� क्रमांक असतील व प्र�ेक प्र� 

क्रमांकासमोर A, B, C, D हे पया�य िदलेले असतील.   
३. िव�ा�ा�ना जे उ�र यो� वाटते �ा�ा पया�यासमोरचे वतु�ळ �ांना भरायचे आहे. िव�ाथ� �ासाठी िनळे िकंवा काळे 

पेन वाप� शकतात.  
४. िव�ा�ा�नी वतु�ळ शाईने पूण�पणे भरणे अपेि�त आहे.  
५. खालील �स्थतीम�े िव�ा�ा�ना गुण दे�ात येणार नाहीत.  
 - वतु�ळ अध� िकंवा अपूण� भरणे 
 - वतु�ळ खोडलेले असणे 
 - एकापे�ा जा� पया�य भरलेले असणे  
 - वतु�ळात अंक िकंवा पया�याचे अ�र भरणे 
६. एकदा भरलेले उ�र पु�ा बदलता येणार नाही.  
७. िव�ा�ा�नी OMR शीटची घडी क� नये िकंवा तो चुरगळू नये, अ�था तो �ॅन कर�ात सम�ा होऊ शकते.  
८. कच्�ा कामासाठी िव�ाथ� प्र�प्रिक्रये�ा पाठीमागचा कोरा भाग वाप� शकतात.  
९. परी�े�ा शेवटी िव�ा�ा�ना �ां�ा उ�रपित्रकेची काब�न प्रत दे�ात येईल. �णूनच, �ा परी�ेम�े पुनमू��मापनाची 

सुिवधा दे�ात येणार नाही. नमुना उ�रपित्रका परी�ेनंतर संकेतस्थळावर अपलोड कर�ात येईल.  
 

प्र�पित्रकेचे ��प 

OMR शीट वर उ�रांची नोदं कर�ािवषयी माग�दश�न सूचना  
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1.2  वतु�ळाकार गती व अिभक� द्री बल 
 
1. पृ�ीने चंद्रावर आकष�ण बल प्रयु� करणे  

थांबवले, तर चंद्रावर काय प�रणाम होईल ? 
 (A) चंद्र पृ�ीवर आदळेल. 
 (B) चंद्र पृ�ीभोवती प�रभ्रमण करत राहील. 
 (C) चंद्र पृ�ीपासून दूर िनघून जाईल. 
 (D) चंद्र �ा�ा क�े�ा �िश�के�ा िदशेने सरळ 

रेषेत जाईल.  
2.  खाली पडणा�या सफरचंदाचे िनरी�ण क�न �ूटनने 

असा िन�ष� काढला, की _______ मुळे सफरचंद 
सरळ खालीच पडते. 

  (A)  अपक� द्री बलामुळे 
   (B)  आरंभवेगामुळे 
  (C)  मु��वेगामुळे 
  (D)  क� द्रा�ा िदशेने असले�ा बलामुळे  
1.3  के�रचे िनयम 
 
1.  ग्रहाची क�ा ही _______ असून सूय� �ा क�े�ा 

_______ वर असतो. 
 (A) वतु�ळाकार, क� द्रावर 
  (B)  प�रवलयाकार, क� द्रावर 
 (C) वतु�ळाकार, एका नाभीवर 
 (D) लंबवतु�ळाकार, एका नाभीवर  
2.  के�र�ा पिह�ा िनयमानुसार सूया�भोवती प�रभ्रमण 

करणा�या ग्रहाची क�ा नेहमीच _______ असते. 
  (A)  सरळ रेषेत (B) प�रवलयाकार 
  (C)  वतु�ळाकार (D) लंबवतु�ळाकार  
3.  सूया�ची प�रक्रमा करणा�या ग्रहा�ा आवत�कालाचा 

वग� हा �ा ग्रहा�ा सूया�पासून�ा सरासरी अंतरा�ा  
_______ समानुपाती असतो. 

  (A)  वग�मुळाला (B) घनमुळाला 
  (C)  वगा�ला (D) घनाला  
1.4  �ूटनचा वैि�क गु��ाकष�णाचा िस�ांत 
 
1.  जर दोन व�ंूमधील अंतर d पटीने कमी केले, तर 

�ां�ातील गु��ीय बल चार पट वाढते, तर d चे 
मू� िकती?  

  (A)  2    (B) 3  
  (C)  4    (D) 8  
2. व�ुमानक� द्राबाबत खालीलपैकी कोणते िवधान 

चुकीचे आहे ? 
 (A)  कोण�ाही व�ूचे सव� व�ुमान हे �ा�ा 

व�ुमानक� द्रावर क� िद्रत झालेले असते. 
 (B)  कोण�ाही व�ूचे व�ुमानक� द्र हे नेहमीच 

�ा व�ू�ा आत असते. 

 (C)  एकसमान घनता असले�ा गोलाकृती व�ूचे  
व�ुमानक� द्र गोलाचे भूिमतीय क� द्र असते. 

 (D)  कोण�ाही समान घनता असले�ा व�ूचे 
व�ुमानक� द्र �ा�ा म�वत� िबंदूवर असते.  

3.  गु��ाकष�णाचा िस�ांत _______ यांमधील गु��ीय 
बलािवषयी आहे. 

 (A)  फ� पृ�ी आिण एखा�ा िबंदूचे व�ुमान 
  (B)  फ� पृ�ी आिण सूय� 
  (C)  व�ुमान असले�ा कोण�ाही दोन व�ु 
  (D)  फ� दोन प्रभा�रत व�ू  
4. एकक व�ुमान असले�ा व एकमेकांपासून एकक 

अंतरावर ��थत असले�ा दोन व�ंूमधील आकष�ण 
बल मोज�ास _______ िमळेल. 

 (A)  गु��ीय ��थितज ऊजा� 
 (B)  गु��ीय �रण 
 (C)  गु��ीय �ेत्र 
 (D)  वैि�क गु��ीय ��थरांक  
5. �ूटन�ा गु��ाकष�णा�ा िस�ांतानुसार, 

एकमेकांपासून d एव�ा अंतरावर ठेवले�ा दोन 
व�ंूमधील अंतर ित�ट केले, तर �ा दोन 
व�ंूमधील बल _______. 

 (A) नऊपट होते. (B) एक नवमांश होते. 
 (C) एक तृतीयांश होते. (D) ित�ट होते.  
6.  जर व�ू गोल िकंवा िनयिमत आकारा�ा नसतील, 

तर बल �ां�ा _______ जोडणा�या रेषाखंडा�ा 
िदशेत असते. 

  (A) व�ुमानक� द्रांना (B) क� द्रांना 
  (C) जवळ�ा कडांना (D) (A) व (B) दो�ी  
7.  SI एकक प्रणालीत G चे मू� दोन 1 Kg व�ुमान 

असले�ा व एकमेकांपासून 1 m  अंतरावर 
असले�ा व�ंूमधील _______ मू�ाएवढे असते. 

  (A) के�र�ा ��थरांका�ा 
  (B) गु��ीय बला�ा 
  (C) गु�� �रणा�ा 
  (D) िवकष�ण बला�ा  
8. जर दोन व�ंूमधील एका व�ूचे व�ुमान दु�ट केले, 

तर �ा दो�ी व�ंूमधील गु��ीय बल _______. 
  (A)  दु�ट होईल. (B) चौपट होईल. 
  (C)  आठपट होईल. (D) िन�े होईल.  
9.  �ूटन�ा गितिवषयक _______ िनयमाप्रमाणे 

एखा�ा व�ूवर प्रयु� होत असले�ा बलामुळे 
व�ूचे �रण होते. 

  (A)  पिह�ा (B) दुस�या 
  (C)  ितस�या (D) चौ�ा 

िव�ान आिण तंत्र�ान भाग-1 
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पाठ 1: गु��ाकष�ण 
 

 

 
1.5  गु�� �रण  
1. एखा�ा व�ूचे चंद्रावरील वजन हे ित�ा पृ�ीवरील 

वजना�ा जवळजवळ _______ असते. 
 (A)  एक तृतीयांश  (B)  एक ष�ांश  
 (C)  एक चतुथा�श  (D)  एक नवमांश 
 
2. कोण�ाही व�ू�ा गु�� �रणाची िदशा नेहमी 

_______ असते.  
 (A) सरळ वर  
 (B) क� द्रा�ा िव�� िदशेने 
 (C) सरळ खाली 
 (D) (B) आिण (C) दो�ी 
 
3.  गु�� �रणाचे मू� _______ सवा�िधक असते. 
  (A)  पृ�ी�ा क� द्रावर  
  (B)  पृ�ी�ा धु्रवांवर 
  (C)  पृ�ी�ा िवषुववृ�ावर  
  (D)  पृ�ी�ा पृ�भागावर कोठेही 
 
4. गु�� �रणाचे मू� _______.  
 (A)  पृ�ीवरील िवषुववृ� आिण धु्रवांवर समान 

असते. 
 (B) धु्रवांवर सवा�त कमी असते. 
 (C) िवषुववृ�ावर सवा�त कमी असते. 
 (D) पृ�ी�ा क� द्रावर सवा�त जा� असते. 
 
5.  पृ�ीपासून अनंत अंतरावर असले�ा व�ूसाठी 

गु�� �रणाचे मू� (g) _______ असते. 
  (A)  सवा�त जा� (B) 9.8 m/s2 
  (C)  9.73 m/s2 (D) शू� 
 
6.  अंतराळात दूर अंतरावर असले�ा वतु�ळाकार ग्रहाचे 

व�ुमान M0 आहे आिण �ास D0 आहे. m 
व�ुमान असणा�या पदाथा�चे या ग्रहा�ा पृ�भागावर 
मु� पतन झा�ास गु�� �रण _______ इतके 
असेल. 

 (A) GM0/ 2
0D  (B) 4mGM0/ 2

0D  

 (C)  4GM0/ 2
0D  (D)   GmM0/ 2

0D  
 
7. g चे चंद्रावरील मू� �ा�ा पृ�ीवरील मू�ा�ा 

1/6 पट असते. जर एखा�ा ��ीचे वजन चंद्रा�ा 
पृ�भागावर 14 N असेल, तर �ाचे पृ�ी�ा 
पृ�भागावरील वजन _______ असेल. 

 (A) 96 N (B) 84 N 
 (C) 62 N (D) 54 N 
 
8. पृ�ी�ा पृ�भागापासून 20,000 m अंतरावर 

असले�ा व�ूची गु��ीय ��थितज ऊजा� िकती 
असेल? 

 (A)  U = −GMm/(20 km + RE) 
 (B)  U = −GMm/(20,000 km + RE) 

 (C)  U = −GMm/RE 
 (D)  U = −GMm/(RE − 20 km) 
 
9.  _______ वरील गु�� �रण हे पृ�ीवरील गु�� 

�रणा�ा एक ष�ांश असते.  
  (A) बुध ग्रहावरील  (B) सूया�वरील  
  (C) चंद्रावरील (D) मंगळावरील 
 
10.   पृ�ी�ा आत जात असताना गु�� �रणाचे (g) 

मू� _______.   
   (A) सु�वातीला कमी होते आिण नंतर वाढते.  
   (B) सु�वातीला वाढते आिण नंतर कमी होते. 
   (C) कमी होत जाते.   
   (D) वाढत जाते. 
 
1.6  मु� पतन 
 
1. मु� पतनात व�ूचा आरंभीचा वेग नेहमी _______ 

असतो आिण �रण a =  g. 
 (A)  ऋण (B) धन  
 (C)  शू� (D) अनंत 
 
2. सरळ वर फेकले�ा व�ूचे �रण हे नेहमी 

_______ धरले जाते कारण ती व�ू पृ�ी�ा 
गु��ीय बला�ा िव�� िदशेने जात असते. 

 (A)  ऋण (B) धन  
 (C)  शू� (D) अनंत 
 
3.  मु� पतन केवळ _______ श� आहे. 
  (A) िनवा�तात (B) पा�ात  
  (C) द्रवात (D) आद्र� हवेत 
 
4. एक 2 kg व�ुमानाचा गोल 180 m  उंचीव�न 

खाली पडला.  जर g = 10 m/s2 असेल, तर 
�ाला जिमनीपय�त पोहोच�ासाठी लागलेला 
कालावधी _______ असेल. 

  (A)  5 s (B) 6 s  
  (C)  2 s (D) 4 s 
  
1.7  मु��वेग 
 
1. एखा�ा उपग्रहाचा मु��वेग _______ वर अवलंबून 

असतो.  
 (A) उपग्रहा�ा व�ुमानावर 
 (B) उपग्रहा�ा प�रभ्रमण क�े�ा ित्र�ेवर 
 (C) ग्रहा�ा व�ुमानावर 
 (D) उपग्रहा�ा आकारावर 
 
2. पृ�ीचे गु��ाकष�ण पार कर�ासाठी 

अवकाशयानाचा आरंभीचा वेग _______ असला 
पािहजे. 

 (A) 112 km/s (B) 11.2 km/s 
 (C) 1.12 km/s (D) 0.112 km/s  
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1.2 : 1. (D) 2. (D)                 
1.3 : 1. (D) 2. (D) 3. (D)               
1.4 : 1. (A) 2. (B) 3. (C) 4. (D) 5. (B) 6. (A) 7. (B) 8. (A) 9. (B)   
1.5 : 1. (B) 2. (C) 3. (B) 4. (C) 5. (D) 6. (C) 7. (B) 8. (A) 9. (C) 10. (C) 
1.6 : 1. (C) 2. (A) 3. (A) 4. (B)             
1.7 : 1. (C) 2. (B)                 

 
 
 
 
1.6  मु� पतन 
 
4.  �ूटनचे गितिवषयक दुसरे समीकरण पुढीलप्रमाणे, 

 s = ut + 
1
2

 at2  

∴ 180 = 0 × t + 
1
2

 × 10 × t2 = 5t2 

∴ t2 = 
180

5
 = 36 

∴ t = 6 s 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Hints 

ब�पया�यी प्र�ांची उ�रे 
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