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प्रश्न क्र.१

जाांभा मदृा प्रामखु्याने......व .....या जजल्ह्याा  ढळत े ?

अ) चांद्रपरु व गडजचरोली 

क) रत्नाजगरी व ज ांधुदुगुग ड) अहमदनगर व नाजिक 

ब) औरांगाबाद व जालना 
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प्रश्न क्र.२
खालीलपैकी कोण ी नदी जिभजु प्रदिे जनमागण कर 

नाही ?

अ) गांगा 

क) नमगदा ड) गोदावरी 

ब) कावेरी 
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प्रश्न क्र.३
जीवाश्म इांधुनाच्या ज्वलनामतेु कोणत्या वायचुे

प्रमाण वाळ े ? 

अ) नायट्रोजन 

क) काबगन डाय ऑक् ाईट ड)अजक् जन

ब) हायड्रोजन
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प्रश्न क्र. ४
खालीलपैकी कोण ी नदी धुतेु जजल्ह्याा नु वाह  

नाही ? 

अ)  ापी   

क) अरुणाव ी ड) जगरना  

ब) पाांझरा
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प्रश्न क्र. ५
भार ीय पोजल  प्रजिक्षण अकादमी कोणत्या 

राज्या  ढहे ? 

अ) महाराष्ट्ट्र   

क) ढांध्रप्रदिे ड)  ाजमतनाडु

ब)  ेलांगाना
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प्रश्न क्र. ६
डेज बल या एककाने काय मोज ा  ?

अ) ध्वजनची  ीव्र ा   

क)  मदु्राची खोली ड) जवद्य ु बल

ब) प्रकािाची  ीव्र ा
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प्रश्न क्र. ७
अजजांठा लेनी कोणत्या जजल्ह्याा  ढह े? 

अ) धुतेू

क) औरांगाबाद ड) जालना 

ब) जतगाव   
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प्रश्न क्र.८
 ांगणकाच्या बाबज   यापैकी काय इनपटु जडव्हाई  

नाही ? 

अ) की बोडग   

क) स्कक्यानर ड) जप्रांटर  

ब) माऊ   
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प्रश्न क्र.९
महाराष्ट्ट्रा ला पजहला  ोने िजुिकरण कारखाना या

जठकाणी ढह े. 

अ) जिरपरु   

क) मालपरु ड) नागपरू  

ब) श्रीरामपरु  
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प्रश्न क्र.१०
19 जलैु 1969  ाली दिेा ील जक ी बयाांकाच े

राजियीकरण करण्या  ढले ? 

अ) 12  

क) 18 ड) 16 

ब) 14 
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प्रश्न क्र.११
 ापरवाडा एक् प्रे कोणाला म्हण ा  ? 

अ)  ायना नेहवाल   

क) कजव ा राउ  ड)  ाजनया जमर्झा

ब) पी. टी. उषा
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प्रश्न क्र.१२
पळुील िबदाचा योग्य जवरुिार्थी िबद कोण ा?

क्षणभांगरु

अ)अल्ह्यपजीवी

क) जचरांजीवी ड) दजुमगत

ब) िजनक
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प्रश्न क्र.१३
कोण ा जदव पोली िहीद जदन म्हणनू ओतखला

जा ो ? 

अ) 22 जनू

क) 23 मे ड) 24 ऑगस्कट

ब) 21 ऑक्टोंबर
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प्रश्न क्र.१४
महाराष्ट्ट्र इांटेजलजन् अकॅडमी कोठे ढहे ? 

अ) नाजिक

क) नागपरू ड) मुांबई

ब) पणुे
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प्रश्न क्र.१५
पसु्क काांचे गाव म्हणनू िा नाने कोण े गाव जनवडले

ढहे ? 

अ) नागपरू

क) माहुली ड) नाजिक एक

ब) जभलार
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प्रश्न क्र.१६
महाराष्ट्ट्रा ील कोण े िहर स्कमाटग ज टी अजभयाना 

कें द्रिा नाने जनवडले नाही ?

अ)  ोलापरू

क) ठाणे ड) जपांपरी जचांचवड

ब) कोल्ह्यहापरू
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प्रश्न क्र.१७
काऊां टर इन् जगन् ी अांड anti-terrorism स्ककूल कोठे

स्कर्थापन झाले ढहे ?

अ) पणुे

क) मुांबई ड) नागपरू

ब) नाजिक
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प्रश्न क्र.१८
कोणत्या प्रोजेक्ट अां गग महाराष्ट्ट्र िा न 28 हजार

ग्रामपांचाय ी जडजजटल कर ढहे ?

अ) महागाव

क) महाजाल ड) गावनेट

ब) महानेट
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प्रश्न क्र.१९
कोण ा केवलप्रयोगी प्रिां ा दिग अव्ययाचा प्रकार

नाही ?

अ) िाबबा 

क) फक्कड ड) वाहवा

ब) अहाहा
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प्रश्न क्र.२०
कोण ा जवभाग गहृ जवभागाच्या जनयांिणाखाली ये 

नाही ?

अ) गहृरक्षक दल

क) कामगार  रुक्षा ड)  रुुां ग

ब) पररवहन (पोली ) 
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प्रश्न क्र.२१
 ांगी ाचा वेद अ े कोणत्या वेदाला म्हटले जा े ? 

अ) ऋग्वेद

क)  ामवेद ड) अर्थवग गेम

ब) यजवेुद
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प्रश्न क्र.२२
पांजड रजविांकर हे खालीलपैकी किािी  ांबांजधु 

ढहे ? 

अ) गायन

क)  ां रु ड)  बला

ब) ज  ार
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प्रश्न क्र.२३
ढयग  माजाची स्कर्थापना कोणी केली ढहे ? 

अ) राजा राम मोहन रॉय

क) स्कवामी जववकेानांद ड) गोपात कृष्ट्ण गोखले

ब) स्कवामी दयानांद  रस्कव ी
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प्रश्न क्र.२४
भार ा ील बलेुट टे्रन प्रकल्ह्यप कोणत्या दिेाच्या

 हयोगाने प्रारांभ होणार ढहे ?

अ) रजिया

क) जपान ड) दजक्षण कोररया

ब) चीन
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प्रश्न क्र.२५
िहराचा प्रर्थम नागररक कोण अ  ो ?

अ) पोली ढयकु्त

क) महापौर ड) जजल्ह्यहा न्यायाधुीि

ब) जवभागीय ढयकु्त



“
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1 2 3 4 5

1-5 क क क ड ब

6-10 अ क ड अ ब

11-15 क क ब ब ब 

16-20 ब ड ब ब क 

21-25 क ब ब क क 



जवजडयो ला Like Share व चनॅेल ला Subcribe केल्ह्यया नां र बेल च ेबटन दाबायला जव रू नका 

म्हणजे पळुील भाग ज ाही उपलोड करण्या  येईल  मु्हाला नोजटजफकेिन जमतेल  

Place your screenshot here
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जवजडयो िेवट पयगन्  

पाजहल्ह्ययाबद्दल  

धन्यवाद 

आपल्या काही सूचना असर्तीि र्तर नक्कीच कावा 
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या जवजडयो ची PDF फाइल व नोट्  

www.officersonlineacademy.com 

या वेब ाइट वर टाकलेल्ह्यया ढह े व  इ र  वग

स्कपधुाग परीक्षेच्या जवषयाच्या Video च्या Playlist 

बनवल्ह्यया ढह े  ेर्थे जाऊन ढपण  वग जवषयाांचे भाग

पाहू िक ा .  राव प्रश्न ांचच्या मागील व पळुील भागाच्या 

PDF Files च्या जलांक जडजस्किप्िन बॉक्  मध्ये जदल्ह्यया 

ढह े . 
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