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Police Bharti GK in Marathi: विद्यार्थीवित्ाांनो जसे वि तुम्हाला िळाले च असेल 2022 िध्ये
13000+ पदाांसाठी पोलीस भरती परीक्षा होणार आहे. आवण त्यासाठी तुम्ही तयारी िरायला दे खील
सुरिात िेली असेल. आजच्या या ले खािध्ये िी घेऊन आलो आहे Maharashtra Police Bharti
Exam Paper in Marathi. या ले खािध्ये िी 100+ Police bharti Marathi GK Questions ची
वलस्ट तयार िेली आहे. हे सिव प्रश्न या आधीच्या पोलीस भरती परीक्षेिध्ये विचारले गेले आहेत.
निस्कार वित्ाांनो, िाझे नाि रोवहत म्हात्े आहे आवण तुम्हा सिव वित्ाांचे या िेबसाइटिर स्वागत आहे ,
येर्थे तुम्हाला Maharashtra Police Bharti 2022 शी सांबांवधत सांपूणव अभ्यास सािग्री विळे ल.

पोलिस भरती जनरि नॉिे ज प्रश्न उत्तरे | Police bharti gk questions in Marathi
1. िोिणातील विनारी गाळाच्या िृदेला िाय म्हणतात?
A. भाबरा िृदा
B. तराई िृदा
C. जाांभी मृदा
D. भाांगर ि खादर
2. अयोग्य जोडी ओळखा?
A. तौला - नावशि
B. हनुिान - धुळे
C. अस्तांभा - नालिक
D. तोरणा- पुणे
नदू रबार
3. पृथ्वीिरील जविनीपैिी सिवसाधारणपणे अवतशय र्थांड असले ला भाग विती आहे ?
A. 17%
B. 13%
C. 11%
D. 9%
4. अिेररिेच्या स्वातांत्र्याचा जाहीरनाम्याचा िसुदा िोणी तयार िेला?
A. लॉडव िॉनविालीस
B. थॉमस जेफरसन
C. जॉजव िॉवशांग्टन
D. र्थॉिस पेन
5. जगातील असा िोणता िहासागर आहे िी ज्याचे नाि एिा दे शािरून ठे िले आहे ?
A. ल ांदी
B. अटलाांवटि
C. पॅवसविि
D. दवक्षण
6. बुलढाणा वजल् यातील र्थांड हिेचे वठिाण िोणते ?
A. लभांगारा
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B. लोणािळा
C. म्हैसिाळा
D. गौताळा
7. िहाराष्ट्रातील िहानगरपावलिेिध्ये वििान आवण ििाल प्रभाग सवित्या विती असू शितात?
A. ४ ते १३
B. ४ ते २५
C. ३ ते २५
D. ४ ते १३
8. इां ग्रजाांनी आपल् या या स्र्थावनि स्वशासि बांधने लािून त्याांना अपांग िेले आहेत असा आरोप
इां ग्रजाांिर िोणी िेला?
A. पांवडत नेहरू
B. िहात्मा गाांधी
C. ॲनी बेझांट
D. सुरेंद्रनाथ बॅनजी
9. नगरपररषदे चा अध्यक्ष खालीलपैिी िोणािडे स्वतःच्या पदाचा राजीनािा सादर िरतात?
A. नगर पररषद अध्यक्ष
B. विभागीय आयुक्त
C. िुख्य िायविारी अवधिारी
D. लजि् ालिकारी
10. भारताला स्वातांत्र्य विळाल् यानांतर खालीलपैिी िोणत्या वठिाणी सिवप्रर्थि सािववत्ि प्रौढ
ितदानाचा िापर िेला गेला?
A. मलिपूर
B. जुनागड
C. त्ािणिोर
D. जम्मू आवण िाश्िीर
11. भारताचे पवहले िनधोरण िोणत्या िषी जाहीर झाले ?
A. 1996
B. 1986
C. 1956
D. 1916
12. िोणता घटि िाबवनचे सिावत जास्त शोषण िरतो?
A. िने
B. िातािरण
C. बिव
D. म ासागर
13. पिनहांस वलविटे ड या सािवजवनि क्षेत्ातील हेवलिॉप्टर सेिा पुरिठा िरणाऱ्या िांपनीची स्र्थापना
िोणत्या िषी िरण्यात आली?
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A. 1984
B. 1985
C. 1986
D. 1987
14. िराठा लोिाांसाठी िुांबई िायदे िांडळात स्वतांत् ितदारसांघ असािा ही िागणी िरण्यासाठी शाहू
िहाराजाांनी िोणाला लां डनला पाठिले ?
A. श्रीपतराि वशांदे
B. भास्करराव जािव
C. िेशिराि जेधे
D. यापैिी नाही
15. 1920 साली िहाड येर्थील िुलाबा वजल् हा पररषदे चे अध्यक्ष िोण होते ?
A. रािचांद्र िोरे
B. गांगाधरपांत
C. अनांत वचत्े
D. डॉ. बाबासा ेब आां बेडकर
16. पुणे नगरपावलिेने िहात्मा िुलें चा पुतळा बसिािा अशी िागणी इ. स. 1925 िध्ये िोणी िेली
होती?
A. वदनिरराि जिळिर
B. केिवराव जेिे
C. विठ्ठल रािजी वशांदे
D. रॅ गलर पराांजपे
17. 1936 िध्ये िुांबईिध्ये प्रवत आां बेडिर विांिा दख्खनचे आां बेडिर म्हणून िोणास ओळखले जात
होते?
A. बी. सी. निवगरे
B. पी. आर. व्यांिट स्वािी
C. लब. एस. व्यांकटराव
D. बी. एस. िोरे
18. 1773 च्या वनयिाच्या िायद्यानुसार एि सुप्रीि िोटव िुठे स्र्थापन िरण्यात आले ?
A. िुांबई
B. किकत्ता
C. लखनऊ
D. यापैिी नाही
19. िोल् हापूर, रत्नावगरी ि रायगड या वतन्ही वजल् यात िोणत्या खवनजाचे साठे आहेत?
A. िोळसा
B. चुनखडी
C. बॉक्साईड
D. लोखांड
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20. िहाराष्ट्र शासनाद्वारे प्रिावशत िेले जाणारे िावसि िोणते ?
A. वशिराज्य
B. लोिनेता
C. पुढारी
D. िोकराज्य
21. सुप्रवसद्ध दासबोध या ग्रांर्थाचे िते िोण?
A. सांत एिनार्थ
B. सांत रामदास
C. सांत ज्ञानेश्िर
D. सांत एिनार्थ
22. भारताचे सिोच्च शौयव पदि िोणते?
A. िहािीर चक्र
B. परमवीर चक्र
C. अशोि चक्र
D. भारतरत्न
23. विजय स्तांभ िोठे आहे ?
A. जयपुर
B. आग्रा
C. वदल् ली
D. लचत्तोर
24. जॅि िा. हे आवशयातील सहािे श्रीिांत व्यक्ती असून िोणत्या व्यािसावयि सांस्र्थे चे सांस्र्थापि ि ceo
आहेत?
A. ॲिेझॉन
B. फ्लिपिाटव
C. स्नॅपडील
D. अिीबाबा
25. शॅडो िॅवबनेट(Shadow Cabinet) ही सांिल् पना िोणत्या दे शात आढळते ?
A. भारत
B. अिेररिा
C. लिटन
D. रवशया
26. बालिाांच्या हक्ाांचे सांरक्षण िरण्यासाठी बाल हक् आयोगाची स्र्थापना िरणारे पवहले राज्य
िोणते?
A. म ाराष्ट्र
B. िेरळ
C. गुजरात
D. उत्तर प्रदे श
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27. विटनिधील ऍशडे न पुरस्कार हा िोणत्या ऊजाव क्षेत्ातील सांशोधनासाठी वदला जातो?
A. पिन ऊजाव
B. सौर ऊजाा
C. जैविि ऊजाव
D. सागरी लाटाांपासून ऊजाव वनविवती
28. WHO नुसार िोणते शहर हे जगातील सिावत जास्त ध्ववनप्रदू वषत शहर आहे ?
A. वदल् ली
B. न्यूयॉिव
C. िुांबई
D. टोलकयो
29. िवहला सांरक्षणासाठी िौटुां वबि वहांसा अवधवनयि, 2005 द्वारे िवहलाांना िोणता हक् प्राप्त झाला?
A. सुरवक्षत नोिरी
B. सुरवक्षतता आरोग्य
C. सुरवक्षत ठे िली
D. सुरलित घर
30. िॅनडा सरिार िहाराष्ट्रातील िोणत्या एिा धाविवि स्र्थळाचा ि शहराचा वििास िरणार आहे
त्याबाबत अचूि पयावय ओळखा?
A. वशडी
B. पांढरपूर
C. िोल् हापूर
D. नावशि
31. रे ल् िेने आर.पी.एि हे नाि बदलू न िाय ठे िले आहे ?
A. Railway Protection Police
B. Railway Protection Police Service
C. Railway Protection Police Force
D. Indian Railway Protection Force Service
32. भारताची दु सरी भारतीय विल् ि आवण टे वलफ्लिजन सांस्र्था िोणत्या राज्यात स्र्थापन िरण्यात येणार
आहे?
A. अरुिाचि प्रदे ि
B. आसाि
C. ओवडशा
D. विझोराि
33. अवभनेते श्रीराि लागू याां नी वलवहले ले आत्मचररत् िोणते ?
A. इर्थे ओशाळला िृत्यू
B. नटसम्राट
C. वपांजरा
D. िमाि
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34. भारत सरिारने सायबर गुन्ह्याचा धोिा ििी िरण्यासाठी सायबर सेि िुिन ही जनजागृती
िोहीि िोणत्या वदिशी राबिली गेली?
A. 3 नोिेंबर 2019
B. 3 वडसेंबर 2019
C. 3 जानेवारी 2020
D. 21 िाचव 2020
35. भारतीय अांतराळ सांशोधन सांस्र्थेने पीएसएलिी ४० प्रक्षेपणाच्या िाध्यिातून एिूण विती उपग्रह
अांतराळात पाठिले होते ?
A. 22
B. 31
C. 30
D. 34
36. िहाराष्ट्राचे िुख्य िावहती आयुक्त िोण?
A. सांजय बिे
B. अजय िेहता
C. सुमीत मलि् िक
D. वििल जुल्िा
37. िहाराष्ट्र सरिारने नुितेच घोडागाडी(ghodazari) चे निीन अभयारण्य घोवषत िेले ते िोणत्या
वजल् यात आहे ?
A. चांद्रपूर
B. अिरािती
C. यितिाळ
D. बीड
38. िोणत्या बँिेने covid-19 वििा पॉवलसी सुविधा सुरू िेली आहे ?
A. आर.बी.आय
B. एअरटे ि पेमेंट बँक
C. एस.बी.आय
D. यापैिी नाही
39. िहाराष्ट्रात िोणत्या वजल् यात रे ल् िे डबे वनविवती िारखाना उभारण्यास िेंद्राने िांजुरी प्रदान िेली?
A. िातूर
B. नागपूर
C. चांद्रपूर
D. यापैिी नाही
40. नौदलात सािील झाले ली स्कॉपीन श्रेणीतील िरां ज ही वितिी पाणबुडी ठरली?
A. पवहली
B. दु सरी
C. लतसरी
D. चौर्थी
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41. 2020 पयंत आवशयाई वििास बँिेचा सिाववधि िजवदार दे श िोणता ठरला?
A. चीन
B. पाविस्तान
C. भारत
D. यापैिी नाही
42. जम्मू-िाश्िीर या िेंद्रशावसत प्रदे शाचे पवहले नायब राज्यपाल िोण झाले ?
A. लगररषचांद्र मुमुा
B. आर.िे. िार्थूर
C. गीता वित्तल
D. िनोज वसन्हा
43. 1872 िध्ये आयोवजत िेले ली भारताची 2011 ची जनगणना ही िोणती जनगणना आहे ?
A. 12 िी
B. 15 वी
C. 18 िी
D. 20 िी
44. विझोरािचे निीन राज्यपाल िोण आहे त?
A. पी. एस. श्रीधरण वपल् लई - आधीचे
B. सत्यपाल िवलि
C. राधािृष्ण िार्थुर
D. कांभापती ररबाबु
45. गोसीखुदव प्रिल् प िोणत्या नदीिर बाांधण्यात आला आहे ?
A. िधाव
B. गोदािरी
C. वैनगांगा
D. यापैिी नाही
46. िी अन्नपूणव योजना िोणत्या राज्याने सुरु िेली?
A. म ाराष्ट्र
B. आां ध्र प्रदे श
C. अरुणाचल प्रदे श
D. राजस्र्थान
47. पांचायत राज व्यिस्र्था लागू िरणारे िहाराष्ट्र हे दे शातील वितव्या क्रिाांिाचे राज्य आहे ?
A. 9 वे
B. 13 िे
C. 6 िे
D. यापैिी नाही
48. िोणत्या शहरात स्वच्छतागृह या साांस्कृवति िहोत्सिाचे आयोजन िरण्यात आले ?
A. वारािसी
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B. पुणे
C. नागपूर
D. यापैिी नाही
49. अिरािती वजल् याच्या सध्याच्या पालििांत्ी िोण आहेत?
A. यिोमतीताई ठाकूर
B. निनीत राणा
C. सुलभाताई खोडिे
D. यापैिी नाही
50. तलाठ्यािर नजीिचे वनयांत्ण िोणाचे आहे ?
A. िांडळ अवधिारी
B. प्राांतावधिारी
C. नायब तहसीलदार
D. त सीिदार

Police bharti General Knowledge Questions in marathi
51. आां तरराष्ट्रीय वित्त वनगिची स्र्थापना िधी झाली?
A. 1965
B. 1956
C. 1960
D. 1975
52. जागवति हिािान सांघटनेचे िुख्यालय िुठे आहे ?
A. बनव
B. लजलनव्हा
C. रोि
D. न्यूयॉिव
53. जागवति नागरी सांरक्षण वदिस िधी साजरा िेला जातो?
A. 1 माचा
B. 12 िाचव
C. 3 िाचव
D. 12 जानेिारी
54. र्थॉिसन सीडले स, गुलाबी, अनाबेशाही ि बांगलोर पपवल या......... च्या जाती आहेत?
A. िेळी
B. सांत्ी
C. द्राि
D. अननस
55. पगार हा शब्द िोणत्या भाषेतून िराठीत आले ला आहे ?
A. गुजराती
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B. पोतुागीज
C. िारशी
D. इां ग्रजी
56. प्राचायांिडून विद्यार्थ्ांना दां ड आिारण्यात आला या िाक्यातील प्रयोग ओळखा?
A. ितुंििवसांिर प्रयोग
B. सिापन िरािे
C. नवीन कमािी
D. शक्य ििवणी
57. सहा सोनेरी पाने या ग्रांर्थाचे ले खि िोण आहेत?
A. लव. दा. सावरकर
B. आचायव प्र. िे. अत्े
C. वि .स. िावळां बे
D. दु गाव भागित
58. 'तू िारच चतुर आहे स' ही िाक्यरचना िोणत्या प्रिारचे आहे ?
A. आज्ञार्थी
B. उद्गारार्थी
C. लविानाथी
D. प्रश्नार्थी
59. िाणसाांचा जिाि तसेच सैवनिाांचा.........
A. पर्थि
B. तुिडी
C. पलटण
D. लतन्ही बरोबर
60. तोबळा या शब्दाचा सिानार्थी शब्द नसले ला शब्द ओळखा
A. धष्ट्पुष्ट् शरीर
B. तोष
C. लां बि
D. तुळई
61. आधुवनि िराठी िवितेचे जनि म्हणून िोणास ओळखले जाते ?
A. िुसुिाग्रज
B. केिवसुत
C. िाधि ज्युवलयन
D. ग्रेस
62. िोणत्या शहरात भारताचे पवहले राष्ट्रीय युद्ध स्मारि उभारले गेले आहे ?
A. चेन्नई
B. िुांबई
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C. लदि् िी
D. िोलिाता
63. प्रदू षणरहीत इले क्ट्र ॉवनि िाहनाांना िोणत्या रां गाची नांबर प्ले ट असते ?
A. वपिळ्या
B. पाांढऱ्या
C. ल रव्या
D. िाळे
64. भारत सरिारच्या ऑपरे शन वडवजटल बोडव अांतगवत दे शातील सरिारी आवण अनुदावनत
शाळाांिध्ये िोणत्या इयत्तेपासून वडवजटल बोडव असेल?
A. इयत्ता पाचिी
B. इयत्ता सातिी
C. इयत्ता नववी
D. इयत्ता अिरािी
65. िहाराष्ट्रात सिावत ििी िाळ िुख्यिांत्ी पद भूषविणारे व्यक्ती िोण ठरले आहे त?
A. दे वेंद्र फडविीस
B. िसांतराि नाईि
C. िारोतराि िन्नििार
D. यापैिी नाही
66. िनोहर पररिर याांनी विती िेळा गोव्याचे िुख्यिांत्ीपद भूषविले ?
A. तीन िेळा
B. चार वेळा
C. पाच िेळा
D. यापैिी नाही
67. निस्ते र्थायलां ड िहोत्सिाची वतसरी आिृत्ती 2019 िध्ये िुठे सांपली आहे ?
A. िुांबई
B. निी िुांबई
C. नवी लदि् िी
D. यापैिी नाही
68. आां ध्रप्रदे श ि ताविळनाडू च्या विनारी भागात एवप्रल २००९ िध्ये िोणत्या िादळाचा जोरदार
तडाखा बसला?
A. चक्रीिादळ
B. िनी िादळ
C. फनी वादळ
D. यापैिी नाही
69. िांदे भारत एक्सप्रेस ची सुरुिात पांतप्रधान नरें द्र िोदी याांनी िेली. ही टर े न िुठून िुठपयंत धािते ?
A. िन्यािुिारी ते िाश्िीर
B. िुांबई ते िोलिाता
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C. वदल् ली ते िुांबई
D. लदि् िी ते वारािसी
70. राजस्र्थानिध्ये गुजवर ि अन्य चार जातीांच्या लोिाांना विती टक्े आरक्षण िांजूर झाले ?
A. दहा टक्े
B. पाच टक्के
C. 20 टक्े
D. यापैिी नाही
71. िािुदी सौर ऊजाव प्रिल् प हा एिाच वठिाणी असले ला जगातील सिावत िोठा सौर उजाव प्रिल् प
िोणत्या राज्यात आहे ?
A. िध्य प्रदे श
B. उत्तर प्रदे श
C. तालमळनाडू
D. यापैिी नाही
72. ऑस्टर े वलया या दे शाचे पांतप्रधान म्हणून खालीलपैिी िोणी शपर्थ घेतली आहे ?
A. स्कॉट मोररसन
B. िायिल िॅक्ोरॉि
C. िॅल्िि टनवबुि
D. यापैिी नाही
73. िोणत्या दे शािडून दू ध आवण त्याच्या उत्पादनाांच्या आयातीिर भारत सरिारने बांदी घातली आहे ?
A. पाविस्तान
B. जिवनी
C. चीन
D. यापैिी नाही
74. हिािान खात्याच्या सांशोधनातील वनष्कषावनुसार जगातील सिाववधि तापिान िोणत्या शहराचे
असते?
A. िराठिाडा
B. औरां गाबाद
C. चांद्रपूर
D. नागपूर
75. गड सांिधवन सविती ि पुरातत्त्व विभागातद्वारे िहाराष्ट्रातील विती विल् ल् याां ना सांरवक्षत स्मारि
घोवषत िरण्यात आले ?
A. 58
B. 66
C. 57
D. 59
76. ररझिव बँिेत द्वारे छापण्यात येणाऱ्या निीन िीस रुपयाांच्या नोटाांिर िोणते छायावचत् आहे ?
A. िांगळ यान
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B. वेरूळची िे िी
C. विजय स्तांभ
D. यापैिी नाही
77. राष्ट्रीय जैिइां धन धोरणाची अांिलबजािणी िरणारे दे शातील पवहले राज्य िोणते?
A. िेरळ
B. हररयाणा
C. िहाराष्ट्र
D. राजस्थान
78. िहाराष्ट्रात पवहला िोरोना रुग्ण पुणे वजल् यात िधी आढळाला?
A. 9 माचा 2000
B. 20 िाचव 2000
C. 21 िाचव 2000
D. 9 िेिुिारी 2020
79. 2014 िध्ये श्री नरें द्र िोदी याांनी पांतप्रधान पदाचा पदभार स्वीिारल् यानांतर िोणत्या दे शाला
सिवप्रर्थि भेट वदली?
A. िाझील
B. िाशी
C. जपान
D. भूतान
80. 8 नोिेंबर 2016 रोजी 500 ि 1000 च्या नोटाांिर नोटबांदी ची घोषणा िरून पांतप्रधान नरें द्र
िोणत्या दे शाच्या दौऱ्यािर गेले होते?
A. अिेररिा
B. चीन
C. जपान
D. भूतान
81. दासबोध ग्रांर्थाचे िते िोण?
A. सांत तुिाराि
B. समथा रामदास
C. सांत ज्ञानेश्िर
D. सांत एिनार्थ
82. िहात्मा िुले याांनी....... या ग्रांर्थाद्वारे आपले विचार िाांडले ?
A. शेतिऱ्याांचा आसूड
B. गुलािवगरी
C. सािवजवनि सत्यधिव
D. वरीि सवा
83. 'रास्त गोफ्तार' म्हणजे 'खरी बातिी' या नािाचे साप्तावहि....... याांनी सुरू िेले ?
A. राजा राि िोहन रॉय
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B. दादाभाई नौरोजी
C. स्वािी श्रद्धानांद
D. रिीांद्रनार्थ टागोर
84. BRICS च्या निीन वििास बँिेचे िुख्यालय िुठे असेल?
A. ढािा
B. बीवजांग
C. िाांघाय
D. िुांबई
85. .............. याांच्या िते १८५७ चा उठाि म्हणजे ' भारतीयाांचे पवहले स्वातांत्र्य युद्ध' होय?
A. अशोि िेहता
B. लव. दा. सावरकर
C. एस. एन. सेन
D. ररयासतदार सरदे साई
86. ती गाणे गाते या िाक्यातील प्रयोग ओळखा?
A. सकमाक कतारी
B. अििवि ितवरी
C. ििवणी
D. भािे
87. आिुांचन या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द ओळखा?
A. आक्रसणे
B. प्रसरि
C. िांपन
D. आां दोलन
88. वहरण्य या शब्दास सिानार्थी शब्द िोणता?
A. ताांबे
B. सोने
C. चाांदी
D. लोह
89. विरुद्धार्थी शब्द वनिडा. अक्षर
A. वनरक्षर
B. िर
C. साक्षर
D. शब्द
90. िाक्याचा प्रिार ओळखा. ढग एिढे गजवत आहेत तर िदावचत पाऊस येईल?
A. आज्ञार्थी
B. विध्यर्थी
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C. सांकेताथी
D. प्रश्नार्थी
91. डोळ्याांिर धुांदी चढणे िाक्प्रचाराचा अर्थव ओळखा?
A. नजर बांदी िरणे
B. अस्तीतिहीन होणे
C. गवााने माजिे
D. परतिेड िरणे
92. िोणते राष्ट्रीय उद्यान आसाि िध्ये आहे ?
A. काझीरां गा
B. बेटला
C. पेंच
D. नागरहोल
93. घटनेतील िोणत्या िलिान्वये घटि राज्यात राष्ट्रपती राजिट घोवषत िरता ये ते?
A. 358
B. 360
C. 356
D. 352
94. अनुिांवशितेचा वसद्धाांत िोणी िाांडला?
A. मेंडिे
B. डाविवन
C. लॅ िािव
D. न्यूटन
95. ग्रँड टर ां ि रोड ने िोणती दोन शहरे जोडली आहेत?
A. वदल् ली- आग्रा
B. अमृतसर- कोिकाता
C. वदल् ली- िुांबई
D. वदल् ली- चेन्नई
96. भगतवसांग, राजगुरू, सुखदे ि याांना िोणत्या िषी िाशी दे ण्यात आली?
A. 1931=
B. 1930
C. 1927
D. 1934
97. 'िीन िैम्ि' हे िोणाचे आत्मचररत् आहे ?
A. िुसोवलनी
B. स्टॅ वलन
C. ल टिर
D. ले वनन
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98. 1908 िध्ये राजद्रोहाच्या आरोपाखाली वशक्षा होणारे पवहले भारतीय िोण?
A. िहात्मा गाां धी
B. िोकमान्य लटळक
C. सरदार पटे ल
D. लाला लजपतराय
99. प्रश्नवचन्हाच्या वठिाणी येणारे पद ओळखा?
CAT ECU GEV IGW KIX ?
A. MIK
B. LKY
C. MKY
D. LMY
100. िोणती सांख्या पुढील सांख्या श्रेणीतील प्रश्नवचन्हाच्या जागी टािता येईल?
0,1,5,5,10,9,15...?
A. 9
B. 15
C. 13
D. 17
101. पुढील अक्षरश्रेणी पूणव िरा?
VXZ QSU LNP GIK ?
A. ACF
B. FHI
C. KMO
D. BDF
102. जर CAR शब्द ५३२० असा वलवहतात तर Y िसा वलहािा?
A. 25
B. 26
C. 27
D. 28
103. क्ष्मदशविाचा शोध िोणी लािला?
A. एवडसन
B. झकॅरीअस जॉन्सन
C. रॉबटव हूि
D. रॉबटव िाऊन
104. इवतश्री िरणे म्हणजे.......
A. श्रीगणेशा िरणे
B. सुरुिात िरणे
C. िेवट करिे
D. िध्ये र्थाांबणे
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105. भारतातील पवहली िोनोरे ल चालिणारी िवहला िोण?
A. जुईिी भांडारे
B. अिृता िनोत्ा
C. लक्ष्मी जोसेि
D. िोवनिा पटे ल
106. निीन वनिावण िरण्यात आले ल् या तेलांगणाचा क्षेत्िळानुसार भारतात वितिा क्रिाांि लागतो?
A. बारावा
B. अिरािा
C. तेरािा
D. नििा
107. यितिाळ वजल् याला िहाराष्ट्रातील विती वजल् याां च्या सीिा स्पशव िरतात?
A. 5
B. 6
C. 7
D. 8
108. िहाराष्ट्र राज्य वनिडणूि आयोगाची स्र्थापना िधी झाली?
A. 10 वडसेंबर 1993
B. 25 एवप्रल 1926
C. 26 एलप्रि 1994
D. 1 िे 1960
109. भारत दे शाने पृथ्वीिरील विती टक्े भाग व्यापला आहे ?
A. 2.4 %
B. 3.5 %
C. 10.5 %
D. 25.50 %
110. आवशया खांडातील िोणता पुरस्कार प्रवत नोबेल म्हणून ओळखला जातो?
A. जीिन गौरि
B. पद्मभूषण
C. मॅगसेसे
D. जिनालाल बजाज
111. हररजन साप्तावहि िोणी सुरू िेले ?
A. िहात्मा िुले
B. डॉक्ट्र बाबासाहेब आां बेडिर
C. सरदार पटे ल
D. म ात्मा गाांिी
112. जगातील आिारिानाने सिावत िोठा दे श िोणता?
A. भारत
B. चीन
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C. िाझील
D. रलिया
113. भारतात रे ल् िे ची सुरुिात िधी झाली?
A. 1754
B. 1853
C. 1852
D. 1905
114. अठरा गुणाांचा खांडोबा म्हणजे िोण?
A. दररद्री िाणूस
B. िबाड मािूस
C. सज्जन िाणूस
D. साक्षर िाणूस
115. दोन नद्याांिधील प्रदे शास िाय म्हणतात?
A. सांगि
B. वत्भुज प्रदे श
C. दु आब
D. खाडी
116. राष्ट्रपती वनिड िरण्याच्या प्रवक्रयेत खालीलपैिी िोणाचा सहभाग नसतो?
A. लोिसभा सदस्य
B. राज्यसभा सदस्य
C. विधानसभा सदस्य
D. लविान पररषद सदस्य
117. भारतात रब्बी हांगािात सिावत जास्त क्षेत् पुढीलपैिी िोणत्या वपिाखाली असते ?
A. ज्वारी
B. गहू
C. हरभरा
D. बाजरी
118. िाऊांट एिरे स्ट चे सिोच्च वशखर सर िरणारी जगातील पवहली अपांग िवहला िोण?
A. अरुलिमा लसन्हा
B. तािे िात्नाबे
C. अलिा धुपिर
D. यापैिी नाही
119. रब्बी हांगाि म्हणजे.......
A. उन्हाळ्यातील हांगाि
B. ल वाळी ांगाम
C. पािसाळी हांगाि
D. सिव ऋतु विळू न आले ला हांगाि
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120. ........... हे आयव सिाजाच्या िायावशी सांबांवधत निते ?
A. लाला लाजपत राय
B. लाला हांसराज
C. स्वािी श्रद्धानांद
D. केिवचांद्र सेन

POLICE BHARTI GK IN MARATHI

