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प्रश्न क्र.१

पाचगणी हे शहर वसववण्यात कोणाचे योगदान आह?े

अ) जॉन चसंे

क) सर फर्गययुसन ड) सर वसडणे

क) लॉडु लॉडु ववक
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प्रश्न क्र.२
महाराष्ट्र इटेंवलजन्स अकॅडमी कोठे आह?े

अ) नावशक

क) नागपरू ड) मयंबई

ब) पयणे
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प्रश्न क्र.३
कोणता अविकारी सवाुत वररष्ठ दजाुचा आहे

अ) उपववभागीय अविकारी

क) सहाय्यक पोलीस वनरी्क ड) पोलीस उपवनरी्क

ब) पोलीस वनरी्क
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प्रश्न क्र. ४
कोणता वदवस पोलीस शहीद वदन म्हणनू ओळखला

जातो? 

अ) 22 जनू

क) 23 मे ड) 24 ऑगस्ट

ब) 21 ऑक्टोंबर
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प्रश्न क्र. ५
खालीलपैकी कोणाला नोबेल पयरस्कार वमळाला

नाही? 

अ) अमर्तयु सेन

क) महार्तमा गांिी ड) रवींद्रनाथ टागोर

ब) कैलास सर्तयाथी
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प्रश्न क्र. ६
मावहती अविकार कायदा किी अवस्तर्तवात आला ? 

अ) 2005

क) 2007 ड) 2004

ब) 2006
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प्रश्न क्र. ७
महाराष्ट्रात ्ेत्रफळाने सगळ्यात मोठा वजल्हा

कोणता ?

अ) नावशक

क) कोल्हापरू ड) अहमदनगर

ब) पयणे
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प्रश्न क्र.८
राष्ट्रीय रासायवनक प्रयोगशाळा कोठे आहे ? 

अ) पयणे

क) चवंदगड ड) भोपाळ

ब) मयंबई
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प्रश्न क्र.९
श्रीमंत माणसांना गवु असतो. या वाक्यात श्रीमंत

ह.े........आह.े

अ) नाम

क) ववशेषण ड) सामान्य नाम

ब) सवुनाम
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प्रश्न क्र.१०
20% चे 20% म्हणजे वकती ? 

अ) 0.400

क) 0.01 ड) 0.004

ब) 0.04
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प्रश्न क्र.११
ववसंगत पयाुय ओळखा? 

अ) ग्रॅम

क) वमटर ड) वकलो

ब) वक्वंटल
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प्रश्न क्र.१२
खालीलपैकी एकदल वनस्पती कोणती ? 

अ) आबंा

क) कांदा ड) वमरची

ब) पेरू
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प्रश्न क्र.१३
राज्यसभेचा कायुकाल वकती वषाुचा असतो ? 

अ) 5 वषु

क) स्थायी सभागहृ ड) 2 वषु

ब) 6 वषु
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प्रश्न क्र.१४
सन 1886 मिील राष्ट्रीय सभेच्या दयसऱ्या

अविवेशनाचे अध्य् कोण होते ? 

अ) दादाभाई नवरोजी

क) बद्रयविन र्तयब्जी ड) वफरोज शहा मेहता

ब) व्योमेशचदं्र बॅनजी
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प्रश्न क्र.१५
भारत सेवक समाज याची स्थापना कोणी केली ? 

अ) गोपाळ कृष्ट्ण गोखले

क) श्यामजी कृष्ट्ण वमाु ड) अजूुन लाल सेठी

ब) लाला हरदयाळ
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प्रश्न क्र.१६
होमरूल चळवळ कोणी सयरू केली ? 

अ) जवाहरलाल नेहरू

क) डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ड) लोकमान्य वटळक

ब) महार्तमा गांिी
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प्रश्न क्र.१७
सयिारक या वतृ्तपत्रांशी कोण संबंवित आहे ?

अ) वबवपन चदं्र पाल

क) गो.ग.आगरकर ड) सयरेंद्रनाथ बॅनजी

ब) लोकमान्य वटळक
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प्रश्न क्र.१८
एड्स वदवस कोणर्तया वदवशी साजरा केला जातो ? 

अ) 2 वडसेंबर

क) 4 वडसेंबर ड) 1वडसेंबर

ब) 3 वडसेंबर
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प्रश्न क्र.१९
101 वी घटना दयरुस्ती कशाशी संबंवित आहे ?

अ) जीएसटी

क) मवहला आर्ण ड) यापैकी नाही

ब) पंचायत राज
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प्रश्न क्र.२०
संसदचे्या लोक अदंाज सवमती मध्ये सदस्य

असतात ?

अ)30

क) 22 ड) 26

ब) 25 
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प्रश्न क्र.२१
राज्य िोरणाची मागुदशुक तर्तवे यांचा समावेश

घटनेच्या कोणर्तया भागात केला आह?े 

अ) 2

क) 4 ड) 5

ब) 3
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प्रश्न क्र.२२
पशपूालन हा कोणर्तया प्रकारचा व्यवसाय आहे

अ) प्राथवमक

क) ततृीयक ड) चतयथुक

ब) वितीयक
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प्रश्न क्र.२३
ही शरीरातील सवाुत मोठी ग्रंथी आह.े 

अ) हायपोथॅलॅमस

क) यकृत ड) थायरॉईड

ब) वपट्ययटरी
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प्रश्न क्र.२४
ववद्ययत प्रवाह मोजण्याचे पररमाण

अ) डेवसबल

क) एवंपयर ड) व्हॉल्स

ब) वबट्स
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प्रश्न क्र.२५
कापसाची काळी मदृा वहला ......मदृा म्हणतात

अ) जांभी

क) रेताळ ड) वमश्र

ब) रेगरू



“

27

1 2 3 4 5

1-5 अ ब अ ब क 

6-10 अ ड अ क ब 

11-15 क क क अ अ 

16-20 ड क ड अ अ 

21-25 क अ क क ब 
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वववडयो शेवट पयुन्त 

पावहल्याबिल  

धन्यवाद 

आपल्या काही सूचना असर्तीि र्तर नक्कीच कावा 
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