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SPACE FOR ROUGH WORK

DURATION : 120 MIN TOTAL QUESTIONS : 50 MARKS PER QUESTION : 2 TOTAL MARKS : 100

1. अशोक चात एकूण िकती आरे असतात ?
   (A) 24
   (B) 36
   (C) 30
   (D) 20

2. बुिबळाया पटावर ______ चौकोन असतात
   (A) 60
   (B) 64
   (C) 40
   (D) 48

3. छपती िशवाजी महाराजांचा जम कोणया िकयावर झाला ?
   (A) िशवनेरी
   (B) राजगड
   (C) रायगड
   (D) तापगड

4. छपती िशवाजी महाराजांचा रायािभषेक कोणया िकयावर झाला ?
   (A) राजगड
   (B) पुरंदर
   (C) िशवनेरी
   (D) रायगड

5. मनाचे ोक रचणारे संत ________
   (A) रामदास
   (B) ानेर
   (C) तुकाराम
   (D) नामदेव

6. भारताचा राीय खेळ ________ आहे.
   (A) हॉक
   (B) िकेट
   (C) फुटबॉल
   (D) कबड्डी

7. पाच पांडवांमधील ितसरा पांडव कोण?
   (A) भीम
   (B) अ ुजन
   (C) नकुल
   (D) सहदेव
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8. पेशयांचे अिधकृत िनवासथान कोणते?
   (A) शिनवारवाडा
   (B) सासवड
   (C) िवांतवाडा
   (D) प वती

9. महाराातील ……..या शहरात वारी भरते?
   (A) सोलपुर
   (B) पंढर ूपर
   (C) कोहापुर
   (D) चंपुर

10. सुभाषचं बोस यांना पुढील ैपक कोणती उपाधी होती?
   (A) रािपता
   (B) नेताजी
   (C) रामुख
   (D) पंिडत

11. भारताया पिहया मिहला पंतधान
   (A) कमला नेह
   (B) शीला िदित
   (C) इंिदरा गांधी
   (D) सोिनया गांधी

12. कडधायांना मोड आणयासाठी भावी उपाय
   (A) भाजणे
   (B) उकडणे
   (C) िभजत ठेवणे
   (D) वाळिवणे

13. आकाशात ूप ण चं कोणया िदवशी िदसतो?
   (A) अमावया
   (B) पौि णमा
   (C) पौि णमेनंतरचा ५ वा िदवस
   (D) 31 िड सबर

14. महारााया राजधानीचे शहर कोणते?
   (A) नाग ूपर
   (B) ुमंबई
   (C) पुणे
   (D) सोला ूपर

15. 2015 या कॅ लडरमये 31 िदवसांचे ________ मिहने आहेत.
   (A) 7
   (B) 4
   (C) 5
   (D) 6
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16. २०१४ या कॅ लडरमये सगयात कमी िदवस ________ मिहयात होते.
   (A) फेुवारी
   (B) मा च
   (C) एिल
   (D) मे

17. A ते Y प यत एकूण ______ अरे आहेत.
   (A) 28
   (B) 26
   (C) 30
   (D) 25

18. खेळयातील पयांया एका संचात जोकरािशवाय एकूण _____ पे असतात.
   (A) 52
   (B) 50
   (C) 53
   (D) 51

19. ी दे व फडणवीस हे महारााचे _______ आहेत.
   (A) उपमुयमंी
   (B) मुयमंी
   (C) रायपाल
   (D) उप रायपाल

20. गणेश ूमत तयार करयासाठी िस असणारे िठकाण
   (A) पणजी
   (B) पुणे
   (C) पेण
   (D) िपंपरी

21. क ण बिधरता' हा आजार _____ या अवयवाशी संबंिधत आहे.
   (A) नाक
   (B) डोके
   (C) डोळे
   (D) कान

22. महारा िदन _______ रोजी साजरा करतात.
   (A) १ मे
   (B) २ मे
   (C) १५ ऑगट
   (D) २६ जानेवारी

23. वछता अिभयानाशी कोणया संताचे नाव िनगडीत आहे?
   (A) संत पालवेबाबा
   (B) संत ुधंडा महाराज
   (C) संत स ूख
   (D) संत गाडगेबाबा
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24. महाराातील हे िठकाण लेयांसाठी िस आहे.
   (A) अिजंठा
   (B) राजगड
   (C) पुरंदर
   (D) देविगरी

25. महामा फुले व सािवीबाई फुले यांचे का ये
   (A) डा
   (B) अ थशा
   (C) त कशा
   (D) समाज बोधन

26. महारााचे पिहले मुयमंी ________ हे होत
   (A) यशवंतराव चहाण
   (B) बा. गं. खेर
   (C) िवलासराव देशमुख
   (D) बाबासाहेब भोसले

27. िदशा व उपिदशा यांची संया _____ असते.
   (A) 8
   (B) 4
   (C) 6
   (D) 10

28. केसरी व मराठा या ृवपांशी कोणते नेते िनगडीत आहेत ?
   (A) दादासाहेब खाप ड
   (B) िशवराम परांजपे
   (C) माधवराव अणे
   (D) लोकमाय िटळक

29. ओवी ानेशाची, अभंगवाणी _________
   (A) नायाची
   (B) तुयाची
   (C) तुका हणे
   (D) नामा हणे

30. िलट्ल माटर ह ूणन यांना ओळखले जाते.
   (A) सुनील गावकर
   (B) सिचन तडूलकर
   (C) रा हल िवड
   (D) सौरभ गांगुली

31. द वॉल' ह ूणन हा भारतीय िकेटपटू ओळखला जातो
   (A) ुगंडापा िवनाथ
   (B) रा हल िवड
   (C) वी र सहवाग
   (D) सौरभ गांगुली
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32. मेळघाटया अरयात ______ या ायाचे संरण व संव धन केले जाते.
   (A) वाघ
   (B) कांगा
   (C) उंट
   (D) लं ूगर

33. एकाही लढाईत पराभव न झालेले पेशवे हणजे ________
   (A) थोरले बाजीराव
   (B) िचमाजीअपा
   (C) रघुनाथराव
   (D) दुसरा बाजीराव

34. रणजी ॉफ कोणया खेळाशी संबंिधत आहे?
   (A) फुटबॉल
   (B) बुिबळ
   (C) पोलो
   (D) िकेट

35. मोरगावया गणपतीचे नाव
   (A) मोरेर
   (B) बलाळेर
   (C) वरद िवनायक
   (D) महागणपती

36. रांजणगावचा गणपती कोणया नावाने ओळखला जातो?
   (A) मोरेर
   (B) बलाळेर
   (C) वरद िवनायक
   (D) महागणपती

37. आपया शरीरात सव ात जात माणात असणारा घटक
   (A) पाणी
   (B) र
   (C) अ ू
   (D) वा ूय

38. गेट वे ऑफ इंिडया' कोठे आहे?
   (A) ुमंबई
   (B) पुणे
   (C) िदली
   (D) कोलकाता

39. सम थ रामदासांया वातयामुळे कोणती घळ िस आहे ?
   (A) ठोसेघर
   (B) सजनगड
   (C) िशवथरघळ
   (D) परळी
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40. नाग ूपरची संी िस तर नािशकची _______ िस
   (A) ाे
   (B) देवळे
   (C) चकली
   (D) बफ

41. लोकसंयेत भारताया थोडासा पुढे असणारा देश कोणता?
   (A) यानमार
   (B) चीन
   (C) हॉंगकॉंग
   (D) अमेरका

42. ाचीन भारतातील वेदांची संया _______ आहे.
   (A) 4
   (B) 8
   (C) 6
   (D) 18

43. असुराया िवाथ शद
   (A) सुर
   (B) रास
   (C) क ूसर
   (D) ूधसर

44. माया देशावर माझे ेम आहे' हे वाय कशातील आहे?
   (A) रागीत
   (B) वंदे मातर
   (C) ूभपाळी
   (D) िता

45. ______ हे यात गिणत होते.
   (A) वामी रामानंद
   (B) भाकराचा य
   (C) रामती थ
   (D) लीलावती

46. जनता, बिहकृत भारत , ूमकनायक या ृवपांशी िनगडीत असणारे नेते
   (A) डॉ बाबासाहेब आंबेडकर
   (B) दादासाहेब गायकवाड
   (C) दादासाहेब गवई
   (D) नामदेव ढसाळ

47. गीतरामायणकार' ह ूणन यांची ओळख आहे.
   (A) सुधीर फडके
   (B) यंकटेश माडगुळकर
   (C) ग. दी. माडगुळकर
   (D) ीधर फडके
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48. महाराातील रेहेकुरी अभयारय _______ या िजात आहे.
   (A) औरंगाबाद
   (B) नाग ूपर
   (C) सातारा
   (D) अहमदनगर

49. ूशय िह __________ जगाला देणगी आहे.
   (A) भारतीयांची
   (B) अरबांची
   (C)  ूयंची
   (D) यापायांची

50. महामा गांधी जयंती िदन कोणता?
   (A) 2 ऑटोबर
   (B) 5 ऑटोबर
   (C) 6 ऑटोबर
   (D) 1 ऑटोबर


