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प्रस्तावना 

 

 

‘ उठता बसता ’ भाग -

३ ह े सांकलनात्मक पसु्तक 

वािकाांच्या हाती ितेाांना  

मनस्वी आनांि वाटतो.  

 

आजिे यगु ह ेस्पधेिे आह.े आजिा जवद्यार्थी स्पधेत जटकावा, 

तो बोलका व्हावा यासाठी माझ्या शाळेत िररोज उठता बसता 

उपक्रमाि ेआयोजन करण्यात येते. या उपक्रमामळेु जवद्यार्थयाांच्या 

सामान्य ज्ञानात भर पडली आह.े जवद्यार्थी बोलके होण्यास मित 

होताांना जिसते.  

िरूिशकनवर िाखवत असलेल्या ‘ िालता – बोलता ’ या 

कायकक्रमापासनू प्रेरणा घेवनू ‘ उठता – बसता ’ हा उपक्रम सरुु 

केला. िरजिवशी पररपाठाच्या वेळी हा उपक्रम घेतला जातो. 

शाळेच्या िशकनी भागावरील फळ्यावर जवजवध प्रकारिे पाि प्रश्न 

जलजहले जातात. जिलेल्या पाि प्रश्नापैकी कोणत्याही िार प्रश्नािी 

उत्तरे िणेाऱ्या जवद्यार्थयाकला १० रु. िे पाररतोजिक िणे्यात येते.  



२०२० ह्या विाकत कोरोना महामारीमळेु शाळा बांि होत्या पण 

जशक्षण िाल ू राहावा यासाठी  ‘ रयतेिा वाली ’ या एकमेव 

जडजजटल िजैनकात      ‘ आजिी प्रश्न मांजिुा ’ ह ेसिर सतत िाल ू

आह.े शैक्षजणक सत्र २०२०-२१ मध्य े१००० प्रश्नाांिा सांग्रह झाला. 

सांकजलत केलेले सवक प्रश्न सवाांना वािता यावी यासाठी ‘ उठता – 

बसता ’ भाग – ३  ही पसु्तक जन्माला आली.  

सिर ‘ उठता – बसता ’ भाग – ३   ह ेसांकलनात्मक ई – 

पसु्तक प्रकाजशत करण्यासाठी ई साजहत्य प्रजतष्ठानने सहमती 

िशकजवली त्याबद्दल त्याांिे जवशेि आभार मानतो. तसेि श्री. शाहू 

सांभाजी भारती (पालघर), श्री. नासा येवतीकर (नाांिडे), श्री. सरेुश 

रहाांगडाले  (गोंजिया) याांनी मोलािे मागिकशकन केले. तसेि माझ्यावर 

सांस्कार करणारे आईवडील, गरुुजनाांि े आशीवाकि, नेहमी सार्थ 

िणेारी पत्नी सौ. लक्ष्मी  व सवक जजवलग जमत्राांच्या मन:पवूकक 

शभुेच्छा असल्यामळेु ह ेसवक शक्य झाले.  

 

जैपाल भै. ठाकूर  

  



  



 

 

 

 

 

मला प्रेरणा िणेाऱ्या 

सवक जवद्यार्थी   

व 

जशक्षकास  

प्रेमपवूकक अपकण! 

  



 (१) 

१. ग्रामपांिायतीिी जनवडणकू कोणत्या मतिान पद्धतीने 

होते? 

- प्रत्यक्ष प्रौढ गपु्त मतिान  

२. ग्रामपांिायतिा कायककाल जकती विाकिा असतो?  

- ५ विक  

३. ग्रामपांिायतला जवसजजकत करण्यािा अजधकार कोणाला 

असतो? 

- राज्यसरकार  

४. ग्राम पांिायतमध्ये मजहलाांना जकती टक्के आरक्षण असते.? 

- ५० टक्के  

५. ग्राम पांिायतिा सिस्य होण्यासाठी  वयािी जकती वि ेपणूक 

असावी लागतात? 

- २१ वि े 

  



(२) 

 

६. ग्राम पांिायत जवसजजकत झाल्यापासनू जकती मजहन्याच्या 

आत जनवडणकुा घेणे बांधनकारक आह?े 

- ६ मजहन े 

७. सरपांिािा कायककाल जकती विाकिा असतो? 

- ५ विक  

८. सरपांि आपल्या पिािा राजीनामा कोणाकडे ितेो ? 

- प. स. सभापती  

९. उपसरपांि आपल्या पिािा राजीनामा कोणाकडे ितेो ? 

- सरपांि  

१०.  गाव पातळीवर जववाह प्रजतबांधक अजधकारी 

म्हणनू काम कोण पाहतो? 

- ग्रामसेवक  

  



(३) 

 

११. गावात जन्म –मतृ्यिूी नोंि कोण ठेवतो? 

- ग्रामसेवक  

१२. जजल्हा पररििमधील सवाकत महत्वािी सजमती 

कोणती? 

- स्र्थायी सजमती  

१३. तालकुा जनवडणकू अजधकारी म्हणनू कोण कायक 

पार पडतो? 

- तहजसलिार  

१४. शेतीिा शेतसारा जमा करण्यािा अजधकार 

कोणाला असतो? 

- तलाठी  

१५. जजल्ह्यातील सवक गट जवकास अजधकारी 

(B.D.O.) याांच्यावर कोणािे जनयांत्रण असते? 

- मखु्य कायककारी अजधकारी  

  



(४) 

 

१६. जजल्हा पररिि व राज्यशासन याांच्यातील िवुा 

कोण असतो? 

- मखु्य कायककारी अजधकारी  

१७. मखु्य कायककारी अजधकाऱ्यािा राजीनामा मांजरू 

करण्यािा अजधकार कोणास असतो? 

- राष्ट्रपती  

१८. भारतात जजल्हाजधकारी पिािी जनजमकती कोणत्या 

विी झाली? 

- 1772,  ईस्ट इांजडया कां पनीने कलेक्टर पि जनमाकण केले 

१९. उपराष्ट्रपतीच्या जनवडणकुीत कोणत्या 

सभागहृािे जनवाकजित सिस्य भाग घेतात? 

- लोकसभा व राज्यसभा  

२०. सवाकत बजुद्धमान प्राणी कोणता? 

- माणसू  

  



(५) 

 

२१. र्थमाकसच्या पषृ्ठभागाला कोणत्या धातिूा मलुामा 

असतो? 

- िाांिी  

२२. परृ्थवी स्वत:भोवती पजिमेकडून पवूेकडे जफरते 

याला काय म्हणतात? 

- पररवलन  

२३. गोंड राजािा जजल्हा कोणता? 

- गडजिरोली  

२४. जित्रपटाच्या कर्था जलजहणाऱ्या लेखकाला काय 

म्हणतात? 

- पटकर्थालेखक  

२५. साांडी पक्षी अभयारण्य कोणत्या राज्यात आह?े 

- उत्तरप्रिशे  

  



(६) 

 

२६. १ मे  रोजी कोणत्या राज्याांिा स्र्थापना जिवस 

साजरा करण्यात येतो? 

- महाराष्ट्र व गजुरात  

२७. गणेशोत्सव हा सण जकती जिवस िालतो? 

- ११ जिवस   

२८. अवजारे तयार करण्याऱ्या माणसाांना काय 

म्हणतात? 

- कारागीर  

२९. जमश्रधात ू मळूधातपुेक्षा कसा असतो? 

- टणक  

३०. ग्रामपांिायतिे िनैजिन कामकाज कोण पाहतो? 

- ग्रामसेवक  

  



(७) 

 

३१. वातावरणातील पावसािे प्रमाण कशावर 

अवलांबनू असते? 

- आर्द्कता  

३२. महाराष्ट्रातील कोणत्या िोन जजल्ह्यात कागिािे 

लगि ेतयार करण्यािे कारखाने आहते? 

- धळेु , िांर्द्परू  

३३. लकुलकुणाऱ्या िाांिण्याांना काय म्हणतात? 

- तारे  

३४. ‘ जपतामह ’ ह ेसांबोधन कोणत्या र्थोरपरुुिासाठी 

वापरले जात?े 

- िािाभाई नौरोजी  

३५. महाराष्ट्रातील पजहला सहकारी साखर कारखाना 

कोणता? 

- प्रवरानगर, अहमिनगर  

  



(८) 

 

३६. कमी उांिीच्या सपाट जजमनीस काय म्हणतात? 

- टेकडी  

३७. रात्रीच्या वेळी शत्रूांच्या हालिालीवर लक्ष 

ठेवण्यासाठी कोणता  कॅमेरा वापरतात? 

- अवरक्त कॅमेरा  

३८. अन्ननलीकेिे एकूण जकती भाग आहते? 

- ५ , - तोंड, ग्राजसका, जठर, लहान आतडे व मोठे आतडे  

३९. कोरोना या रोगाला आणखी कोणत्या नावाने 

ओळखले जाते? 

- कोजवड – १९ 

४०. लोकाांनीि आपल्या राज्यकारभार करणे याला 

काय म्हणतात? 

- लोकशाही  

  



(९) 

 

४१. सरकारमान्य स्वस्त धान्य िकुानात िाखवाव्या 

लागणाऱ्या पजत्रकेस काय म्हणतात? 

- जशधापजत्रका  

४२. सयूाकपासनू आपणास काय जमळत?े 

- प्रकाश व उष्ट्णता  

४३. इजतहास प्रजसद्ध आगाखान पॅलेस कोठे आह?े 

- पणुे  

४४. राजीव गाांधी खेलरत्न परुस्कार जमळजवणारी प्रर्थम 

मजहला कोण? 

- िीपा मजलक, पॅरा अॅर्थजलट  

४५. भारत – िीन यदु्ध केव्हा झाले? 

- १९६२ 

  



(१०) 

 

४६. सरहद्द गाांधी म्हणनू कोणास ओळखले जाते? 

- खान अब्िलु गफार खान  

४७. िोन डोंगरातील खोलगट अरुां ि भागास काय 

म्हणतात? 

- िरी  

४८. िरूवर पसरलेल्या डोंगराला काय म्हणतात? 

- डोंगरराांग  

४९. इांजिरा गाांधी याांना कोणत्या टोपण नावाने 

ओळखले जाते? 

- जप्रयिशकनी  

५०. भारतात जशलालेखाांिा सवाकत मोठा सांग्रह कोठे 

आह?े 

- म्हसैरू  

  



(११) 

 

५१. पां. जवाहरलाल नेहरू याांच्या समाधी स्र्थळािे 

नाव काय? 

- शाांतीवन  

५२. ज्या जठकाणी निी समरु्द्ाला जमळते त्या भागाला 

काय म्हणतात? 

- निीिे मखु  

५३. सैल व सतुी कपडे आपण कोणत्या ऋततू 

वापरतो? 

- उन्हाळी  

५४. कोजवड – १९ महामारीच्या काळात जविशेात 

फसलेल्या भारतीयाांना योजनेच्या माध्यमातनू स्विशेात आणले 

जात?े 

- वांि ेभारत जमशन  

५५. तळुजाभवानी मातेिे मांजिर कोणत्या जजल्ह्यात 

आह?े 

- उस्मानाबाि  

  



(१२) 

 

५६. घारापरुी लेणी कोणत्या जजल्ह्यात आहते? 

- रायगड  

५७. मोहरम या सणािे िसुरे नाव काय? 

- ताजजया  

५८. मखु्य निीला येऊन जमळणाऱ्या नद्याांना काय 

म्हणतात? 

- उपनद्या  

५९. घरातील काडीपेटीच्या आकारास गजणतीय 

भािेत काय म्हटले जाते? 

- इष्टीकाजिती  

६०. कजववयक  बा. सी. मढेकर याांिे सातारा 

जजल्ह्यातील गाव कोणते? 

- कृष्ट्णानिी काठावरील मढ ेगाव  

  



(१३) 

 

६१. जलजवद्यतु जनजमकती क्षेत्रातील प्रमखु िशे कोणता? 

- िीन  

६२. महाराष्ट्राने भारतािा जकती टक्के भाग व्यापलेला 

आह?े 

- ९.७ टक्के  

६३. म्हसैमाळ ह ेर्थांड हवेिे जठकाण कोणत्या जजल्ह्यात 

आह?े 

- औरांगाबाि  

६४. जशवरायाांनी रायरी जकल्ल्याला कोणते नाव जिले? 

- रायगड  

६५. लीप विाकत मकरसांक्रात हा सण कोणत्या तारखेस 

येतो? 

- १५ फेब्रवुारी  

  



(१४) 

 

६६. उांिावरून पडणाऱ्या पाण्याच्या प्रवाहाला काय 

म्हणतात? 

- धबधबा  

६७. कुस्ती खेळण्याच्या जागेला काय म्हणतात? 

- आखाडा  

६८. भारताने अांटाजक्तक कावर १९८३ मध्य ेपजहले कें र्द् 

उभारले त्यािे नाव काय? 

- िजक्षण गांगोत्री  

६९. राष्ट्रीय रोजगार हमी योजना कधी सरुु करण्यात 

आली? 

- फेब्रवुारी २००६ 

७०. शनू्याधाररत अर्थकसांकल्प माांडणारे भारतातील 

पजहल ेराज्य कोणते? 

- महाराष्ट्र  

  



(१५) 

 

७१. नाबाडक बॅकेिी स्र्थापना केव्हा झाली? 

- १२ जलु ै१९८२ 

७२. आधजुनक मराठी कजवतेिे जनक म्हणनू कोणािा 

उल्लेख होतो? 

- केशवसतु  

७३. आांतरराष्ट्रीय न्यायालयािे पजहले भारतीय 

अध्यक्ष कोण? 

- डॉ. नागेंर्द् जसांग  

७४. िोन जकां वा अजधक नद्या एकत्र जमळतात त्या 

जठकाणाला काय म्हणतात? 

- सांगम  

७५. ग्रहाभोवती जफरणाऱ्या गोलाांना काय म्हणतात? 

- उपग्रह  

  



(१६) 

 

७६. नकाशात पठार कोणत्या रांगाने िाखजवतात? 

- जपवळा  

७७. भारतािे मध्यवती बॅक कोणती? 

- ररझव्हक बॅक ऑफ इांजडया RBI 

७८. भारतातील पजहली कापड जगरणी केव्हा स्र्थापन 

झाली? 

- १८५४ 

७९. ‘ रोजगार बढाओ ’ ही घोिणा कोणत्या 

पांतप्रधानाांनी केली? 

- डॉ. मनमोहनजसांग  

८०. गलुकां ि हा पिार्थक जमळजवण्यासाठी कोणत्या 

वनस्पतींिा उपयोग होतो? 

- गलुाब  

  



(१७) 

 

८१. ‘ गररबी हटाव ’ ही योजना कोणत्या पांतप्रधानािी 

होती? 

- इांजिरा गाांधी  

८२. आयताला इांग्रजीत काय म्हणतात? 

- Rectangle 

८३. भारतािे पजहले जफल्ड माशकल कोण? 

- जनरल माणेकशा  

८४. जसयाल या भकूविाच्या भागात कोणत्या 

सांयगुािे प्रमाण जास्त असते? 

- जसजलका व अॅल्यजुमजनयम  

८५. राष्ट्रध्वज केव्हा उतरवावा? 

- सयूाकस्ताच्या पवूी  

  



(१८) 

 

८६.  ज्या िाांिण्या लकुलकुत नाही त्याांना काय 

म्हणतात? 

- ग्रह  

८७. समरु्द्ात बाांधलेल्या जकल्ल्याला काय म्हणतात? 

- जलिगुक  

८८. मधमाशी कोठे वास्तव्याला रहाते? 

- पोळे  

८९. जित्तरांजन िास कोणत्या टोपणनावान ेओळखले 

जात?े 

- िशेबांध ू 

९०. जगात सवाकजधक पाऊस  पडणारी िोन जठकाणे 

कोणत्या िशेात आहते? 

- भारत 

  



(१९) 

 

९१.  िौरसाला इांग्रजीत काय म्हणतात? 

- Square 

९२. भारतातील कोणते शहर जशवाजलक टेकड याांच्या 

पायर्थयाशी आह?े 

- िांडीगड  

९३. भारतातील प्रमाणवेळ ही ग्रीजनि वेळेपेक्षा जकती 

तासान ेपढेु आह.े? 

- साडे पाि तास  

९४. जस्र्थताांबराच्या कोणत्या भागात ओझोन वायिूा 

र्थर आह?े 

- खालच्या  

९५. अमरनार्थ,  तभु,े वायशेत ही जतन्ही जठकाणे 

कोणत्या उद्योगासाठी प्रजसद्ध आहते? 

- खत  

  



(२०) 

 

९६. सातमाळा डोंगरराांगा व हररिांर्द् डोंगरराांगा 

िरम्यान कोणती निी वाहते? 

- गोिावरी  

९७. नकाशात पाणी कोणत्या रांगाने िाखजवतात? 

- जनळा  

९८. भारताने खलु्या अर्थकव्यवस्र्थेिे सरुुवात केव्हा 

केली? 

- १९९१ 

९९. सांयकु्त राष्ट्रसांघात जहांिीमध्ये भािण करणारे पजहले 

भारतीय कोण? 

- अटलजबहारी वाजपेयी  

१००. िपुारच्या जेवणाला इांग्रजीत काय म्हणतात? 

- Lunch 

  



(२१) 

 

१०१. सवक बाजनूी पाण्याने वेढलेल्या भरुुपाला काय 

म्हणतात? 

- बेट  

१०२.  िांर्द्ावरून माणसाला परृ्थवी कोणत्या रांगािी 

जिसत?े 

- जनळा  

१०३. पजहली पांिवाजिकक योजना केव्हा सरुु झाली? 

- १९५१ 

१०४. हाऊस ऑफ लाडकसिे पजहल े भारतीय सिस्य 

कोण? 

- एस. पी. जसन्हा  

१०५. अमेररकन काांग्रेसिे पजहले भारतीय सभासि 

कोण? 

- जिलीपजसांग सौध  

  



(२२) 

 

१०६. परृ्थवीवरील पजकन्यािे खरे उगमस्र्थान कोणते? 

- महासागर  

१०७. वाहतकुीच्या कोणत्या मागाकन े मोठ या प्रमाणात 

आांतरराष्ट्रीय व्यापार िालतो? 

- जलमागक  

१०८. पांिकोन आकार असणाऱ्या बांजिस्त आकृतीतील 

कोणाांच्या मापािी बेरीज जकती? 

- ५४० अांश  

१०९. गव्हामध्ये कोणते  प्रजर्थन  असते ? 

- ग्लकुोटीन  

११०. काांि ेकापताना कोणता वाय ूबाहरे पडतो? 

- अमोजनया  

  



(२३) 

 

१११. वतुकळाच्या कडेच्या लाांबीला वतुकळािा काय 

म्हणतात? 

- परीघ  

११२. कोणत्या इांजर्द्यात जपत्तािी जनजमकती होते? 

- यकृत  

११३. जपक जवमा योजना ही मळू सांकल्पना कोणािी 

आह?े 

- डॉ. राजेंर्द् प्रसाि  

११४. महाराष्ट्रात बलतेुिाराांिी सांख्या जकती आह?े 

- १८ 

११५. भारताच्या कोणत्या सावकजजनक उत्पन्नातनू 

सवाकत जास्त रोजगार जमळतो? 

- रेल्व े 

  



(२४) 

 

११६. बांजिस्त आकृतीच्या सवक बाांजचु्या लाांबीिी बेरीज 

ही त्या आकृतीिी काय असते? 

- पररजमती  

११७. शरीरािे सांतलुन मेंिचू्या कोणत्या भागामळेु होत?े 

- अनमुजस्तिक  

११८. भारताने कोणत्या विी कुटुांब जनयोजन कायकक्रम 

सरुु केला ? 

- १९७७ -७८  

११९. महाराष्ट्रात कोणत्या जठकाणी िलनी नाणे 

छापण्यािा छापखाना आह े? 

- मुांबई  

१२०. पजहल्या भारतीय  मोजहमेिे नेततृ्व कोणी केले ?  

- प्रा. कासम  

  



(२५) 

 

१२१. िजक्षण धवुाकवर पाऊलां ठेवणारे पजहले भारतीय 

कोण ? 

- कनकल जे. के. बजाज  

१२२. बॅररस्टरिी  पिवी जमळजवणारे पजहले भारतीय 

कोण? 

- ज्ञानेंर्द्मोहन टागोर  

१२३. भारतात सवकप्रर्थम जप्रटींग प्रेसिी सरुुवात करणारा 

व्यक्ती कोण? 

- जेम्स हक्ल े 

१२४. भारतात सवाकजधक िधु उत्पािन कोणत्या राज्यात 

होते? 

- पांजाब  

१२५. करडईच्या फुलाांपासनू काय जनमाकण करतात? 

- रांग  

  



(२६) 

 

१२६. महाराष्ट्र जवधानसभेिे पजहले अध्यक्ष कोण? 

- सयाजी लक्ष्मण  सलम  

१२७. जगात सवाकजधक पशधुन कोणत्या िशेात आह?े 

- भारत  

१२८. वाघािी गणना िर जकती विाांनी होते? 

- ४ विक  

१२९. राजाराम मोहन राय याांनी कोणती प्रर्था बांि 

करण्यासाठी लढा जिला होता? 

- सती प्रर्था  

१३०. भारत आजण कोणत्या िशेात ३६ राफेल लढाऊ 

जवमानाच्या खरेिीजवियी करार झाला आह?े 

- फ्रान्स  

  



(२७) 

 

१३१. भारतात सवाकजधक नारळ उत्पािन कोणत्या 

राज्यात होते? 

- केरळ  

१३२. जिल्लीच्या बािशाहने राजाराम मोहन राय याांना 

कोणता जकताब जिला? 

- राजा  

१३३. मराठीतील पजहल े वतृपत्र काढण्यािा मन 

कोणाला जातो? 

- बाळशास्त्री जाांभेकर  

१३४. भारतात िामोिर खोरे जवकास प्रकल्प कोणत्या 

विी सरुु झाले? 

- १९४८ 

१३५. िशेातील कायद्यािी जनजमकती करणारी सवोच्ि 

सांस्र्था कोणती? 

- सांसि 

  



(२८) 

 

१३६. िशेात डाळीिे सवाकत जास्त  उत्पािन घेणारे राज्य 

कोणते? 

- मध्यप्रिशे  

१३७. राजाराम मोहन रॉय याांनी आपल्या तत्त्वज्ञानािा 

प्रसार करण्यासाठी कोणत्या समाजािी स्र्थापना केली? 

- ब्राम्हो समाज  

१३८. िले जाव च्या ठरावािा मसिुा कोणी तयार केला 

होता? 

- पां. जवाहरलाल नेहरू  

१३९. रक्तरिा शोध कोणी लावला? 

- जॉन फ्रोजलक, अमेररका  

१४०. कोणत्या निीला इजजप्तिी िणेगी असे म्हणतात? 

- नाईल  

  



(२९) 

 

१४१. राजाराम मोहन रॉय याांिे जकती भािाांिे प्रार्थजमक 

अभ्यास घरीि झाले? 

- तीन  

१४२. ररव्हॉल्व्हरिा  शोध कोणी लावला? 

- सॅम्यअुल कोल्ट, अमेररका  

१४३. उत्तर कोररयातील प्रमखु निी कोणती?  

- इम्जीन  

१४४. सांत ज्ञानेश्वर याांच्या बजहणीिे नाव काय होते? 

- मकु्ताबाई  

१४५. जगात उद्यानािे शहर असा कोणत्या शहरािा 

नावलौजकक आह?े 

- जशकागो 

  



(३०) 

 

१४६. जगात सवाकजधक आांबा उत्पािन कोणत्या िशेात 

होते? 

- भारत  

१४७. बक्सरच्या यदु्धात इांग्रजाांच्या सेनेिे नेततृ्व कोणी 

केले होत?े 

- हके्टर मनुरो  

१४८. सायकलिा शोध कोणी लावला? 

- मॅकजमलन, स्कॉटलांड  

१४९. सांत ज्ञानेश्वराांनी तरुण वयात पणु्याजवळ कोणत्या 

गावी जजवांत समाधी घेतली? 

- आळांिी  

१५०. ‘ बफाकिी भमूी ’ अशी ओळख कोणत्या िशेािी 

आह?े 

- कॅनडा  

  



(३१) 

 

१५१. सतीिी िाल कोणत्या इांग्रज अजधकाऱ्याांनी बांि 

केली? 

- लॉडक  जवल्यम बेंजटक  

१५२. पाणबडुीिा शोध कोणी लावला? 

- डेजव्हड बशुनेल, अमेररका  

१५३. मत्स्योउत्पािनात महाराष्ट्रािा िशेात जकतवा 

क्रमाांक लागतो? 

- पजहला  

१५४. ‘ सशस्त्र क्राांजतकारक म्हणनू कोणास ओळखले 

जात?े 

- भगतजसांग व राजगरुू  

१५५. जवमान तयार करण्यािा कारखाना नाजशक 

जजल्ह्यात कोठे आह?े 

- ओझर  

  



(३२) 

 

१५६. समर्थक रामिासाांनी बलोपासनेसाठी कोणती मांजिरे 

उभारली? 

- हनमुान मांजिरे  

१५७. महाराष्ट्रात जमठािा सत्याग्रह कोठे झाला? 

- वडाळा  

१५८. ‘ लवांगािी भमूी असे कोणत्या जठकाणाला 

म्हणतात? 

- मलागासी  

१५९. जशवनयांत्रािा शोध कोणी लावला? 

- एजलयास हो, सांयकु्त सांस्र्थाने  

१६०. जहराकुां ड योजना जकतव्या पांिवाजिकक योजनेच्या 

काळात हाती घेण्यात आली? 

- िसुऱ्या  

  



(३३) 

 

१६१. रणगाडयािा  शोध कोणी  लावला? 

- सर अनेस्ट जस्वनटन , इांग्लांड  

१६२. पजिम बांगालमधील औजष्ट्नक जवद्यतु कें र्द् कोठे 

आह?े 

- िगुाकपरू  

१६३. श्री. िक्रधर स्वामी याांनी कोणता ग्रांर्थ जलजहला? 

- जलळािररत्र  

१६४. ध्वनीिी तीव्रता मोजण्यािे एकक कोणते? 

- डेसीबल  

१६५. भारतीय सांजवधान जिन केव्हा साजरा केला जातो? 

- २६ नोव्हेंबर  
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१६६. िबुीणिा शोध कोणी लावला? 

- हनॅ्स जलपरशे, इांग्लांड  

१६७. कोळसा उत्पािन करणारी एकमेव सरकारी सांस्र्था 

कोणती? 

- कोल इांजडया जलजमटेड  

१६८. सांत ज्ञानेश्वर कोणत्या गाविे राहणारे होते? 

-         आपेगाव  

१६९. ‘ रानफुले ’ ह्या काव्य सांग्रहािे कवी कोण? 

- स्वातांत्र्यवीर सावरकर  

१७०. मुांबई येर्थे १९३८ मध्ये भरलेल्या अजखल 

भारतीय मराठी साजहत्य सांमेलनािे अध्यक्ष कोण होते? 

- जव. िा. सावरकर  
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१७१.  मोटार सायकलिा शोध कोणी लावला? 

- एडवडक बटलर, इांग्लांड  

१७२. सांत तकुारामाांनी आपल्या वाटणीिी कजकखाते  

कोणत्या निीत बडुजवली? 

- इांर्द्ायणी  

१७३. सांभाजी महाराज याांनी कोणता ग्रांर्थ जलजहला? 

- बधुभिूण  

१७४. जव.िा. सावरकर याांच्यावर आांतरराष्ट्रीय 

न्यायालयािा खटला कोठे िालजवला गेला? 

- हगे  

१७५. अजग्नश्यामक नळकाांड यामध्ये कोणता वाय ू

वापरतात? 

- हजेलयम  
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१७६. रेफ्रीजरेटरिा शोध कोणी लावला? 

- जेम्स हरॅरसन, स्कॉटलांड  

१७७. कोणत्या ग्रांर्थात सावरकराांिे अांिमानातील 

तरुुगवासािे आत्मिररत्र आह?े 

- माझी जन्मठेप  

१७८. सांत नामिवे कोणािे जनस्सीम भक्त होते? 

- जवठ्ठलािे  

१७९. परृ्थवीवर जशलावरनािे एकूण प्रमाण जकती आह?े 

- २९ टक्के  

१८०. ज्वलनासाठी मित करणारा वाय ूकोणता? 

- O2 
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१८१. कपडे धणु्यािा यांत्रािा शोध कोणी लावला? 

- हल ेमशीन, अमेररका  

१८२. स्वाांतत्र्यवीर सावरकराांिा जन्म कोणत्या 

जजल्ह्यात झाला? 

- नाजशक  

१८३. परृ्थवीवर जकती आवरण ेआहते? 

- ३ 

१८४. भारतात पजहली रेल्वे कोणत्या विी धावली? 

         - १८५३ 

१८५. शहामगृ या पक्ष्यािे आयमुाकन जकती वि ेअसते? 

        - ५० वि े 
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१८६. स्वातांत्र्यवीर सावरकर हवाई अड डा ह े कोणत्या 

जवमानतळाि ेनाव आह?े 

- अांिमान  

१८७.  परृ्थवीवर जलावरणािे एकूण प्रमाण जकती आह?े 

- ७१ टक्के  

१८८. सकुवलेल्या, वाळवलेल्या आल्याला काय म्हणतात? 

- सुांठ  

१८९. टाांगा िालजवण्यासाठी कोणता प्राणी उपयोगी पडतो? 

- घोडा  

१९०. प्लेगसारखा रोग कोणत्या प्राण्यापासनू होतो? 

- उांिीर  
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१९१. स्वातांत्र्यवीर सावरकर ऐजतहाजसक उडी मारून कोणत्या 

बांिरावर पोहिले? 

 - मासेजलस  

१९२. लोकर कोणत्या प्राण्यापासनू जमळत?े 

 - मेंढी  

१९३. गाांडूळ कशाच्या मितीने श्वसन करते? 

 - त्विा  

१९४. नेपाळमध्य ेशेत नागरणीसाठी कशािा वापर करतात? 

 - म्हसै  

१९५. डॉ.बाबासाहबे आांबेडकर तांत्रज्ञान जवद्यापीठ कोणत्या 

जजल्ह्यात आह?े 

 - रायगड  

  



(४०) 

 

१९६. जव. िा. सावरकराांना ‘स्वातांत्र्यवीर ‘  या व्यजतररक्त 

अजनू काय म्हणत असत? 

 - तात्याराव  

१९७. महाराष्ट्रात जफल्म व टेजलजव्हजन कोठे आह?े 

 - पणुे  

१९८. आजशयातील सवाकत मोठे ििक कोठे आह?े 

 - गोवा  

१९९. भारत रत्नानांतर िसुऱ्या क्रमाांकिा नागरी परुस्कार 

कोणता? 

 - पिमजवभिूण  

२००. भारत छोडो आांिोलनाि ेनेततृ्व कोणी केले? 

 - महात्मा गाांधी  
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२०१. ‘भारतीय सनिी  सेवाांिा जनक ’ असे कोणत्या गव्हनकर 

जनरलला म्हटले जात?े 

 - लॉडक  कानकवालीस  

२०२. वातावरणािे एकूण जकती र्थर आहते? 

 - ५ 

२०३. महात्मा गाांधीजीनी आपली प्रजसद्ध िाांडीयात्रा कोठून 

सरुु केली? 

 - साबरमती आश्रम  

२०४. महाराष्ट्र आरोग्य जवज्ञान जवद्यापीठ कोठे आह?े 

 - नाजशक  

२०५. ब्रम््िशेािा जर्थबा राजािा राजवाडा महाराष्ट्रात कोठे 

आह?े 

        - रत्नाजगरी  
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२०६. महाराष्ट्र राज्यात तोफखाना प्रजशक्षण केन्र्द् कोठे आह?े 

 - िवेळाली, नाजशक  

२०७. पेशव्यािी राजधानी कोणती होती? 

 - पणुे  

२०८. राष्ट्रसांत गाडगेबाबा जवद्यापीठ कोठे आह?े 

 - अमरावती  

२०९. ‘ जविभाकतील नांिनवन ‘ असे कोणत्या जठकाणाला 

म्हणतात? 

 - जिखलिरा  

२१०. महाराष्ट्रािी राजभािा मराठी ही कोणत्या विी झाली? 

 - १९६५ 
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२११. महाराष्ट्रातील जायकवाडी प्रकल्पाला काय म्हणतात? 

 - नार्थसागर  

२१२. पणु े जजल्ह्यातील जनु्नर शहर कोणत्या व्यापारासाठी 

प्रजसद्ध आह?े 

 - गळु  

२१३. राज्यात कोणत्या निीच्या खोऱ्यात तांबाखिूे सवाकजधक 

उत्त्पन्न काढले जात?े 

 - कृष्ट्णा खोरे  

२१४. आकाशात सोडल्या जाणाऱ्या फुग्यात कोणता वाय ू

भारतात? 

 - हजेलयम  

२१५. अरबी समरु्द्ात खजनज तेलाच्या क्षेत्रािे नाव काय? 

 - बॉम्बे हाय  
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२१६. जनरुपयोगी पिार्थक बाहरे टाकण्याच्या जक्रयेला काय 

म्हणतात? 

 - उत्सजकन  

२१७. ‘ आमिा बाप आजण आम्ही ‘ या पसु्तकािे लेखक 

कोण? 

 - नरेंर्द् जाधव  

२१८. पवूक व िजक्षण या जिशाांच्या िरम्यान कोणती उपजिशा 

आह?े 

 - आग्नेय  

२१९. सामान्यतः विाकत जकती आठवडे असतात? 

 - ५२ आठवडे व १ जिवस  

२२०. ‘ इांजडयन इजन्स्टट यटू ऑफ न्यजुरशन ‘ ही सांस्र्था कोठे 

आह?े 

 - हिैराबाि  
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२२१. ‘ सटेुबल बॉय ‘ या पसु्तकाि ेलेखक कोण? 

 - जवक्रम सेठ  

२२२. सपु्रीम कोटाकच्या पजहल्या मजहला न्यायाधीस कोण 

होऱ्या? 

 - फाजतमा जबबी  

२२३. पेजन्सलमध्य ेकोणता धात ूवापरला जातो? 

 - ग्रॅफाईट  

२२४. साजहत्य अकािमीि मखु्यालय कोठे आह?े 

 - नवी जिल्ली  

२२५. बांिकू मध्य े वापरल्या जाणाऱ्या गनपावडरिा शोध 

कोणी लावला? 

 - रॉजर बेकन  
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२२६. िजक्षणेत बोटी वल्हवण्यािी स्पधाक कोणत्या सणावेळी 

असते? 

 - ओणम  

२२७. जेजमनी राय ह ेनाव कोणत्या क्षेत्राशी सांबजधत आह?े 

 - जित्रकला  

२२८. प्रजसद्ध िलवाडा मांजिर कोणत्या राज्यात आह?े 

 - राजस्र्थान  

२२९. सांत तलुसीिास कोणत्या शासकाच्या काळात होउन 

गेले? 

 - अकबर  

२३०. ‘ सिभावना जिवस ‘ केव्हा साजरा केला जातो? 

 - २० ऑगष्ट  
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२३१. सांयकु्त राष्ट्राच्या आमसभेि मखु्यालय कोठे आह?े 

 - न्ययुाकक   

२३२. अकबरच्या िरबारातील नवरत्नापैकी एक असलेल्या 

तोंडरमल याांच्याकडे कोणते खात ेहोते? 

 - जवत्त  

२३३. महाराष्ट्रािे पजहल ेमाजहती आयकु्त कोण होते? 

 - डॉ. सरेुश जोशी  

२३४. अजखल भारतीय मराठी साजहत्य सांमेलनाच्या पजहल्या 

मजहला अध्यक्ष कोण? 

 - कुसमुावती िशेपाांडे  

२३५. महाराष्ट्रातील पजहली मजहला रेल्वे इांजजन िालक 

कोण? 

 - सरेुखा भोसले  
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२३६. महाराष्ट्रातील पजहले पांिताराांजकत हॉटेल कोणते? 

 - ताजमहाल, मुांबई  

२३७. महाराष्ट्रभिूण परुस्कार प्राप्त करणारी पजहली व्यक्ती 

कोण? 

 - प.ु ल. िशेपाांडे  

२३८. इयत्ता पजहली ते ८ वी साठी सातत्यपणूक सवककि 

मलू्यमापन कायक पद्धतीिी अांमलबजावणी कोणत्या शैक्षजणक 

सत्रापासनू झाली? 

 - २०१०-११ 

२३९. लद्दाख या कें र्द्शाजसत प्रिशेिी राजधानी कोणती? 

 - लेह  

२४०. भारतािे पजहले कायिा मांत्री कोण होते? 

 - डॉ. बाबासाहबे आांबेडकर 
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२४१. कॅनडािा राष्ट्रीय खेळ कोणता? 

 - आईस हॉकी  

२४२. महाराष्ट्रात सॉफटवेअर पाकक  कोठे आह?े 

 - जहांजवडी , पणुे  

२४३. जम्म ुव काश्मीर या कें र्द्शाजसत प्रिशेािी राजधानी 

कोणती? 

 - श्रीनगर  

२४४. महाराष्ट्रात ऊस सांशोधन कें र्द् कोठे आह?े 

 - पाडेगाव  

२४५. र्थांड पाण्यातील माशािे राष्ट्रीय सांशोधन कें र्द् कोठे 

आह?े 

 - नैजनताल  
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२४६. लखनऊ करार कोणत्या विी झाला? 

 - १९१६ 

२४७. अजहल्याबाई होळकर जवमानतळ कोठे आह?े 

 - इांिोर , मध्यप्रिशे  

२४८. ‘ मराठी सत्तेिा उिय ‘ हा ग्रांर्थ कोणी जलजहला? 

 - न्या. रानडे  

२४९. १९७० च्या िशकात जिपको आांिोलनाला कोणत्या 

राज्यात सरुुवात झाली? 

 - राजस्र्थान   

२५०. कागि बनवण्यासाठी काय वापरतात? 

 - बाम्ब ूव उसािा जिपाडा 
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२५१.  जिपको आांिोलन सवकप्रर्थम कोणत्या जमातीने सरुु 

केले? 

 - जबश्नोई  

२५२. मानव आजण सजीव याांिासाठी कोणता वाय ूउपयकु्त 

असतो? 

 - ऑजक्सजन  

२५३. २०२० मध्य ेमहाराष्ट्रात (मुांबई) आलेल्या वािळािे 

नाव काय होते? 

 - जनसगक वािळ  

२५४. जगातील पजहले पाणी सांपलेले शहर कोणते? 

 - केपटाऊन  

२५५. भारताच्या वायव्य जिशेला कोणते शेजारी िशे आहते? 

 - पाजकस्तान व अफगाजनस्तान  
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२५६. राजस्र्थानातील जबश्नोई समाजाने कोणती झाडे 

वािवण्यासाठी जिपको आांिोलन केले? 

 - खेिडी  

२५७. भारतात सवाकजधक प्रिजूित प्रर्थम शहर कोणते? 

 - मुांबई  

२५८. ‘ वटपौजणकमा ’ सणाला जस्त्रया कोणत्या झाडािी पजूा 

करतात? 

 - वड  

२५९.  ‘ मचृ्छकजटक ’ ह े नाटक कोणी जलजहले? 

 - शरू्द्क  

२६०. जशवरायाांि े अष्टप्रधान मांडळात मोरो जत्रांबक जपांगळे 

याांिे पि कोणते? 

 - प्रधान  
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२६१. ‘ जिपको आांिोलन ’ कशाशी सांबजधत आह?े 

 - झाडे तोडण्यास मनाई साठी  

२६२. मुांबई महापरुात कोणत्या तारखेला  बडुाली होती? 

 - २६ जलु ै२००५ 

२६३. भारतािे क्षेत्रफळ जकती आह?े 

 - ३२,८७,२६३ िौ.जकमी.  

२६४. जशवाजी महाराजाांनी मल्लम्मा िसेाई या शरू मजहलेला 

सन्मान म्हणनू कोणता जकताब जिला? 

 - साजवत्री  

२६५. िांजिगडच्या रॉक गाडकनिे जनमाकते कोण आहते? 

 - नेकिांि  

  



(५४) 

 

२६६. लोकसहभागातनू जांगल व्यवस्र्थापन करणारे 

गडजिरोली जजल्ह्यातील गाव कोणते? 

 - मेंढालेखा  

२६७. गवताच्या कोणत्या जातीपासनू तेल जनघत?े 

 - गवती िहा, रोशा, खस  

२६८. भारताच्या अक्षवतृ्तीय जवस्तार जकती आह?े 

 - ८ ४ ते ३७,६ 

२६९. सवक आम्लामध्य ेआढळणारे मलूर्द्व्य कोणते? 

 - हायड्रोजन  

२७०. जशवरायािे स्वप्न कोणते होते? 

 - जहांिवी स्वराज्य  

  



(५५) 

 

२७१. उसाच्या जिपाडपासनू काय तयार केले जाते? 

 - मद्याकक  व कागि  

२७२. जहांिीमध्ये भािाांतररत झालेला पजहला जित्रपट कोणता? 

 - अल्लाजिन  

२७३. जशवरायाांनी कोणत्या तज्ञाकडून अनेक नवीन जकल्ले 

बाांधले? 

 - अजोजी यािव  

२७४. सेन्रल ड्रग ररसिक इजन्स्टट यटू कोठे आह?े 

 - लखनऊ , उत्तरप्रिशे  

२७५. ‘ मानव सेवा परुस्कार ‘ कोणाच्या स्मतृीजप्रत्यर्थक जिला 

जातो? 

 - राजीव गाांधी  

  



(५६) 

 

२७६. जागजतक पयाकवरण जिवस ५ जनू २०११ साली 

कोणत्या िशेािी यजमान पिासाठी जनवड करण्यात आली? 

 - भारत  

२७७. भारतािी िजक्षणोत्तर लाांबी जकती जकमी आह?े 

 - ३२१४ जकमी  

२७८. जगप्रजसद्ध खजरुाहो लेणी कोणत्या राज्यात आह?े 

 - मध्यप्रिशे 

२७९. भारतातील सवाकत जनुी तेल ररफायनरी कोठे आह?े 

 - जिग्बोई , आसाम  

२८०. भारतीय सांगीताच्या जनजमकतीमध्ये कोणत्या वेिाांिा 

मोठा वाटा आह?े 

 - सामिवे  

  



(५७) 

 

२८१. जागजतक पयाकवरण जिवस ५ जनू १९७४  साली 

सवकप्रर्थम कोणत्या िशेािी यजमान पिासाठी जनवड करण्यात 

आली? 

 -अमेररका  

२८२. राज्यजभिेकानांतर जशवरायाांनी कोणत्या प्राांतावर स्वारी 

करण्यािा जनिय केला? 

 - कनाकटक  

२८३. वैजिक काळातील लोकाांिा मखु्य व्यवसाय कोणता 

होता? 

 - शेती  

२८४. पांजाबमधील कोणत्या निीच्या काठी हडप्पा शहर 

वसले होत?े 

 - रावी  

२८५. सवाकत पजहले प्रािीन साजहत्य कोणते? 

 - वेि  

  



(५८) 

 

२८६. जशवरायाांनी राज्याजभिेकापासनू कोणता शक सरुु 

केला? 

 - राज्याजभिेक शक  

२८७. लक्षद्वीप हा भारतीय बेटाांिा समहू कोणत्या समरु्द्ात 

आह?े 

 - अरबी समुांर्द्  

२८८. घग्गर निीला पाजकस्तानात कोणत्या नावाने 

ओळखतात? 

 - हाकरा  

२८९. मानवी शरीरािे सामान्य रक्तिाब जकती असते? 

 - १२० ते ८० जम मी.पाऱ्यािी उांिी  

२९०. ‘ मराठी भािा गौरव जिन ‘ केव्हा साजरा करतात? 

 - २७ फेब्र,ु जव. वा. जशरवाडकर जन्मजिवस  

  



(५९) 

 

२९१. भारतातील कोणते प्रािीन साम्राज्य ह ेसवाकजधक मोठे 

साम्राज्य होते? 

 - मौयक  

२९२. मानवी शरीरातील सवाकत मोठी ग्रांर्थी कोणती? 

 - यकृत  

२९३. क्ष जकरण म्हणज ेकाय? 

 - जवद्यतु िुांबकीय लहरी  

२९४. कागि उद्योगासाठी कच्िामाल म्हणनू काय वापरला 

जातो? 

 - बाांब ू 

२९५. कशाला वधृ्ित्वपासनू िरू ठेवता येते? 

 - मन  

  



(६०) 

 

२९६. जशवरायाांनी नव्या राजधानीसाठी कोणत्या जकल्ल्यािी 

जनवड केली? 

 - रायगड  

२९७. मानवाच्या शरीरात जवळ जवळ जकती टक्के पाणी 

असते? 

 - ६५ टक्के  

२९८. क्वीक जसल्वर ह ेकशािे िसुरे नाव आह?े 

 - मक्युकरी  

२९९. जवको या नावाजलेल्या भारतीय उत्पािनािे सांस्र्थापक 

कोण? 

 - केशव पेंढारकर  

३००. हररजन या वतृ्तपत्रािे सांपािक कोण होते? 

 - महात्मा गाांधी  

  



(६१) 

 

३०१.हिय प्रत्यारोपणािी शस्त्रजक्रया सवकप्रर्थम कोणत्या 

िशेात झाली? 

 - िजक्षण आजफ्रका  

३०२. रक्तातील जहमोग्लोजबन मध्य ेकोणते खजनज असते? 

 - लोह  

३०३. वातारणातील आर्द्कता कशान ेमोजतात? 

 - सायक्रोजमटर  

३०४. भारतीय रेल्वेिी खास भक्तासाठी सरुु झालेली रेल्वे 

कोणती? 

 - भारत िशकन  

३०५. पजहली फॅक्टरी अॅक्ट कोणत्या गव्हनकर जनरलने लाग ू

केला? 

 - लॉडक ररपन  

  



(६२) 

 

३०६. पिनजक्रयेत स्टािकिे रुपाांतर कोणत्या पिार्थाकत होते? 

 - ग्लकुोज  

३०७. राफेल निालने एकूण जकती फें ि ओपन जकताब 

जजांकले आहते? 

 - १२ 

३०८.  अमीर खसुरो या कवीि मळू नाव काय आह?े 

 - महम्मि हुसेन  

३०९. कोळशाि सवाकत जास्त उत्पािन करणारा िशे 

कोणता? 

 - अमेररका  

३१०. ‘ जागजतक दृजष्टिान जिन ’ केव्हा साजरा केला जातो? 

 - १० जनू  

  



(६३) 

 

३११. शरीरािी हाडे मजबतू होण्यासाठी अन्नपिार्थाकतील 

कोणता घटक उपयोगी पडतो? 

 - कॅजल्शअम  

३१२. शाजयस्तेखानिी फजजती ही घटना पणु्यातील कोणत्या 

वास्ततू घडली? 

 - लाल महल 

३१३. महाराष्ट्रातील पजहला पयकटन जजल्हा कोणता? 

 - जसांधिुगुक  

३१४. भावार्थकिीजपका हा ग्रांर्थ कोणी जलजहला? 

 - सांत ज्ञानेश्वर  

३१५. िह्यात कोणते अॅजसड असते? 

 - लॅजक्टक  

  



(६४) 

 

३१६. काांिा ही कोणत्या प्रकारिी वनस्पती आह?े 

 - एकबीजपत्री  

३१७. बाांग्लािशेािा राष्ट्रीय पक्षी कोणता? 

 - ियाळ  

३१८. पजहला मॅनबकुर परुस्काराि ेमानकरी कोण? 

 - इस्माईल कािरी  

३१९. ‘ टू कलसक माय लाईफ ’ ह ेपसु्तक कोणी जलजहले? 

 - अॅडम जगलजिस्ट, जक्रकेटर , ऑस्रेजलया  

३२०. माररया शारापोवा कोणत्या खेळाशी सांबजधत आह?े 

 - लॉन टेजनस  

  



(६५) 

 

३२१. २०१८ मध्य े स्वच्छता अजभयानाच्या सवेक्षणात 

पजहलां आलेलां शहर कोणते? 

 - इांिोर, मध्यप्रिशे  

३२२. अमतृधारा धबधबा कोणत्या राज्यात आह?े 

 - छत्तीसगड  

३२३. नकाशामध्ये पवकत आजण डोंगरराांगा कोणत्या रांगाने 

िशकवल्या जातात? 

 - लाल  

३२४. गीतगोजवांि ह ेपसु्तक कोणी जलजहले आह?े 

 - जयिवे  

३२५. शेवटिा मोगल शासक कोण होता? 

 - बहािरूशहा 

  



(६६) 

 

३२६. आझाि जहांि सेनेिी स्र्थापना कुठे झाली होती? 

 - जसांगापरू  

३२७. लालबहािरू शास्त्री याांच्या समाधीस्र्थळाि नाव काय 

आह?े 

 - जवजयघाट  

३२८. गोिावरी निीिी एकूण लाांबी जकती? 

 - १४६५ जकमी 

३२९. भारत सरकारन ेगांगा निीस राष्ट्रीय निी केव्हा घोजित 

केले? 

 - २००८ 

३३०. िांर्द्परू जजल्ह्यािे पवूीि ेनाव काय होते? 

 - िाांिा  

  



(६७) 

 

३३१. भीमा खोरे व कृष्ट्णा खोरे या िरम्यान कोणत्या 

डोंगरराांगा पसरलेल्या आहते? 

 - महािवे  

३३२. ‘ अखांड ’ ह ेपसु्तक कोणी जलजहले? 

 - महात्मा फुले  

३३३. औद्योजगक क्राांतीला कोणत्या िशेातनू प्रारांभ झाला? 

 - इांग्लांड  

३३४. तापी निीिे उगमस्र्थान कोणते? 

 - बैतलू , मध्यप्रिशे  

३३५. रेणकुा मातेिे मांजिर कोठे आह?े 

 - माहूर, नाांिडे  

  



(६८) 

 

३३६. नाजशक शहर कोणत्या निीच्या काठावर आह?े 

 - गोिावरी  

३३७. नांिीग्राम ह ेकोणत्या शहरािे पवूीि ेनाव होते? 

 - नाांिडे  

३३८. भारतात रोजगार हमी योजना सरुु करणारे पजहले राज्य 

कोणते? 

 - महाराष्ट्र  

३३९. हळि ही झाडाच्या कोणत्या भागापासनू जमळते? 

 - खोड  

३४०. भारतािे पजहले व्हाईसरॉय कोण होते? 

 - लॉडक कॅजनग  

  



(६९) 

 

३४१. यकुी भाांबरी ह ेनाव कोणत्या खेळाशी सांबजधत आह?े 

 - टेजनस  

३४२. अवकाशात पजहला उपग्रह सवाकत प्रर्थम कोणत्या 

िशेाने प्रक्षेजपत केला? 

 - रजशया  

३४३. माजहतीिा अजधकार पाररत करणारे पजहल े राज्य 

कोणते? 

 - ताजमळनाडू  

३४४. भारतीय िलनािे ‘ र-’  ह े जिन्ह कोणत्या विी 

स्वीकारण्यात आले? 

 - २०१० 

३४५. बेगम अख्तर कोणत्या गायन शैलीशी सांबजधत होत्या? 

 - गजल गायक  

  



(७०) 

 

३४६. ‘ जवशाखा ’ हा काव्यसांग्रह कोणी जलजहला? 

 - कुसमुाग्रज  

३४७. महशे भपूती ह ेनाव कोणत्या खेळाशी सांबजधत आह?े 

 - टेजनस  

३४८. कोणत्या निीस ‘ आसामिे ि:ुखाश्र ू’ असे म्हणतात? 

 - ब्रम्हपतु्रा  

३४९. ‘ बडक मॅन ऑफ इांजडया ’ असां कुणाला ओळखतात? 

 - डॉ. सालीम अली  

३५०. जगातील सवाकत मोठे निीिे बेट कोणते? 

 - माजलुी  

  



(७१) 

 

३५१.  कोणत्या निीस ‘ जबहारिे ि;ुखाश्र ू’ असे म्हणतात? 

 - कोसी  

३५२. ब्रह्मपतु्रा निीिी भारतातील एकूण लाांबी जकती जकमी 

आह?े 

 - ८८५ जकमी 

३५३. सान ेगरुुजी याांनी जशक्षक म्हणनू कुठे नोकरी केली? 

 - अमळनेर  

३५४. केवळ मजहला कमकिारी कायकरत असणारां पासपोटक 

सेवाकें र्द् कोठे आह?े 

 - फगवाडा  

३५५. आद्य मराठी नाटककार जवष्ट्णिूास भावे याांिी जन्मभमूी 

असलेला जजल्हा कोणता? 

 - साांगली  

  



(७२) 

 

३५६. भारतातील सवाकजधक लाांबीिी गांगा निीिी लाांबी 

जकती जकमी आह?े 

 - २५१० जकमी 

३५७. सान े गरुुजी याांच्यावर कोणाच्या जविाराांिा मोठा 

प्रभाव होता? 

 - महात्मा गाांधी  

३५८. प्रजसद्ध गणपतीपळेु कोणत्या जजल्ह्यात येते? 

 - रत्नाजगरी  

३५९. सपु्रा धरण कोणत्या राज्यात आह?े 

 - कनाकटक  

३६०. मर्द्ास शहरािे िेन्नई असे नामकरण कोणत्या विी 

करण्यात आले? 

 - १९९५ 

  



(७३) 

 

३६१. साने गरुुजी याांच्या कोणत्या काव्यसांग्रहातनू ‘ 

बलसागर भारत होवो ’ ह ेगीत आह?े 

 - पत्री  

३६२. महाराष्ट्रात ‘ बीजमाता ’ (जसड  मिर)  असे कोणाला 

ओळखले जाते? 

 - राहीबाई सोमा  पोपेरे  

३६३. जबरसा मुांडा याांनी कोणत्या समाजाला सांघटीत केले? 

 - आजिवासी  

३६४. बील ग्रेटस याांनी कोणत्या कां पनीिी स्र्थापना केली? 

 - मायक्रोसॉफ्त्त्त  

३६५. ‘ िलो जिल्ली ’ हा नारा कोणी जिला? 

 - नेताजी सभुाििांर्द् बोस  

  



(७४) 

 

३६६. सान ेगरुुजी याांिी यशोिा आई त्याांना कोणत्या नावाने 

हाक मारत? 

 - श्याम  

३६७. जबरसा मुांडा याांना कोणत्या तरुुां गात डाांबण्यात आले? 

 - हजारीबाग  

३६८. हाक मारताांना नावापढेु कोणते जवरामजिन्ह वापरतात? 

 - स्वल्पजवराम  

३६९. राज्यसभेतील सभासिाांिा कायककाल जकती विाकिा 

असतो? 

 - ७ वि े 

३७०. कोणता कायिा करून इांग्रजाांनी आजिवासींिा 

जांगलावरिा पारांपाररक अजधकार नाकारला होता? 

 - वनकायिा  
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३७१.  जबरसा मुांडा याांनी प्रार्थ. व माध्य. जशक्षण कोठे पणूक 

केले? 

 - जमशन शाळा  

३७२. महाराष्ट्राच्या कोणत्या भागात ग्रॅनाईट आढळतो? 

 - पवूक  

३७३. गाय या प्राणीला जकती जठरे असतात? 

 - िार  

३७४. भारतािे िसुरे पांतप्रधान कोण होते? 

 - लालबहािरू शास्त्री  

३७५. सातारा जजल्ह्यातील सवाकत मोठा उरूस कोणत्या 

जठकाणी भरतो? 

 - खटाव  
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३७६. गावात शाळा नसल्याने लहान पणी जबरसा मुांडा शाळा 

जशकण्यासाठी कोठे गेले होते? 

 - मामाकडे  

३७७. कोणत्या जपकामध्ये प्रजर्थनािे प्रमाण जास्त असते? 

 - सोयाबीन  

३७८. कोणत्या मधमाश्या मध तयार करतात? 

 - कामकरी माशा  

३७९. प्रकाश सांशे्लिण प्रजक्रयेत महत्वािा घटक कोणता? 

 - हररतर्द्व्य  

३८०. जपत्त हा जवकार शरीरातील कोणत्या अवयवाशी 

सांबजधत आह?े 

 - यकृत  
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३८१. नेहमीिी दृष्टी राखण्याकररता कोणते जीवनसत्त्व 

आवश्यक असते? 

 - अ जीवनसत्व  

३८२. छत्रीपती शाहू महाराजाांना कोणती उपाधी लावली 

जात?े 

 - राजिी  

३८३. ‘ बोरलॉग परुस्कार ’ कोणत्या क्षेत्रात जिला जातो? 

 - शेती  

३८४. बामसेफ या सांघटनेिे सांस्र्थापक कोण? 

 - काांशीराम  

३८५. श्रीकृष्ट्णाच्या शांखािे नाव काय? 

 - पाांिजन्य  
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३८६. ग्वािर बांिर कोणत्या िशेात आह?े 

 - पाजकस्तान  

३८७. लाल-बाल-पाल या जत्रमतूीमधील बाल कोण? 

 - लोकमान्य जटळक  

३८८. खाजगी क्षेत्रातील सवाकत मोठी बँक कोणती? 

 - ICICI 

३८९. एव्हरेस्ट जशखर सर करणारी सवाकत तरुण मजहला 

कोण? 

 - जडक डोमा  

३९०. जविवुवतृ्त िोन वेळा ओलाांडणारी निी कोणती? 

 - अमेझॉन  
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३९१. भारतातील पजहल्या मजहला बॅरीस्टर कोण? 

 - काजनकलीया सोराबजी  

३९२. िसुरी गोलमेज परीिि केव्हा पार पडली? 

 - १९३१ 

३९३. ऑस्रेजलयान े जक्रकेट जवश्वििक स्पधाक जकती वेळा 

जजांकली? 

 - ५ वेळा  

३९४. हवामानावर पररणाम करणारा सवाकत महत्वािा घटक 

कोणता? 

 - तापमान  

३९५. वैनगांगेिे उगमस्र्थान कोठे आह?े 

 - महाबळेश्वर , सातारा 
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३९६. िौरािौरी येर्थील घटना कोणत्या िळवळीशी सांबजधत 

आह?े 

 - असहकार िळवळ  

३९७. पजहली IPL स्पधाक कोणत्या सांघाने जजांकली? 

 - राजस्र्थान रॉयल  

३९८. जगात िहािे सवाकजधक उत्पािन कोणत्या िशेात होत?े 

 - िीन  

३९९. आम आिमी पाटी (AAP)िी स्र्थापना कोणत्या विी 

झाली? 

 - २०१२ 

४००. कनाकटक सांगीतािे जपतामह कुणाला म्हणतात? 

 - परुांिरिास  
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४०१. ऑजलांजपक स्पधेत भारतासाठी पजहल्याांिा पिक 

जमळजवणाऱ्या खेळाडूिे नाव काय? 

 - खाशाबा जाधव  

४०२. खालसा पांर्थािी स्र्थापना कोणी केली? 

 - गरुु गोजवांि जसांग  

४०३. मॅगनीज उत्पािनात महाराष्ट्रािा भारतात जकतवा 

क्रमाांक लागतो? 

 - पजहला  

४०४. महाराष्ट्रातील कोणत्या पजहल े पक्षी अभयारण्यािा 

समावेश ‘ रामसर ’ यािीत आह?े 

 - नाांिरूमधमेश्वर, नाजशक जि. २७ जान.े २०२० 

४०५. इकेबाना हा प्रकार कशाशी सांबजधत आह?े 

 - फुलाांिे सजावट  
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४०६. अॅल्यजुमनीअमच्या जनजमकतीसाठी मखु्यत: काय वापरले 

जात?े 

 - बॉक्साईट  

४०७. रामकृष्ट्ण जमशनिी स्र्थापना कुणी केली? 

 - स्वामी जववेकानांि  

४०८. डेजव्हस कपिा सांिभक कोणत्या खेळाशी आह?े 

 - लॉन टेजनस  

४०९. लोसाांग उत्सव कुठे साजरा केला जातो? 

 - जसक्कीम  

४१०. जागजतक रेडक्रॉस जिवस केव्हा साजरा करतात? 

 - ८ मे 
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४११. ‘ वेल्र्थ ऑफ नेशन्स ’ ह ेपसु्तक कोणी जलजहले? 

 - अॅडम जस्मर्थ  

४१२. जशवाजी वस्तसुांग्रहालय कोठे आह?े 

 - सातारा  

४१३. फॅ्रक्िर या शब्िासाठी मराठी शब्ि साांगा? 

 - अजस्र्थभांग  

४१४. सयूकमालेतील सवाकत वेगवान ग्रह कोणता? 

 - बधु  

४१५. सोडावॉटरच्या बाटलीतनू फसफसनू बाहरे पडणारा 

वाय ूकोणता? 

 - CO2 
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४१६. जजभेवरील िव ओळखणाऱ्या उांिवट याना काय 

म्हणतात? 

 - रुजि काजलका  

४१७. पेरोलमध्ये जमसळले जाणारे इर्थेनॉल भारतात 

कशापासनू बनवतात.? 

 - ऊस  

४१८. लाल रांगािी काि  बांनजवण्यासाठी कोणते ऑक्साईड 

वापरतात? 

 - ताांबे  

४१९. NEFT िा जवस्ताररत रूप जलहा? 

 - National Electronic Fund Transfer 

४२०. पजूाजवधीत आज वापरलेले पान,े फुले, हार असे 

साजहत्य उद्या कोणत्या नावाने सांबोधले जाते? 

 - जनमाकल्य  
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४२१. वनस्पती ज्या जछर्द्ाांच्या सहाय्याने श्वसन करतात त्याांना 

काय म्हणतात? 

 - पणकरांध्र े 

४२२. IFSC िा जवस्ताररत रूप काय? 

 - Indian Financial System Code  

४२३. पतांगािा िोरा ज्यावर गुांडाळला जातो ते गोलाकार 

साधन कोणते? 

 - जफरकी  

४२४. कोणत्या सौर मजहन्यात इांर्द्धनषु्ट्य अनेकिा जिसत?े 

 - श्रावण  

४२५. लीळािररत्रात कोणाच्या आठवणी साांजगतल्या 

आहते? 

 - श्री िक्रधरस्वामी  
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४२६. पाऊस कोणत्या रुपात आभाळात जातो? 

 - वाफ / बाष्ट्प  

४२७. िािाजी कोंडिवे कोणत्या सभु्यािे सभुेिार होते? 

 - कोंढाणा  

४२८. ICU िा जवस्ताररत रूप काय? 

 - Intensive Care Unit  

४२९. सोन ेम्हणनू आपट यािी पान ेएकमेकाांना जिली जातात 

तो  सण कोणता? 

 - िसरा  

४३०. िाांर्द्ामासातील जिवसाांना काय म्हणतात? 

 - जतर्थी  
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४३१. शाजयस्तेखान व औरांगजेब या िोघामधील नातेसांबध 

साांगा? 

 - मामा- भािा  

४३२. GDP िा जवस्ताररत रूप जलहा? 

 - Gross Domestic Product  

४३३. जसमेंट जनजमकतीसाठी कोणते खजनज आवश्यक आह?े 

 - िनुखडक  

४३४. झाशीिी राणी लक्ष्मीबाई याांिे सातारा जजल्ह्यातील 

मळुगाव कोणते? 

 - धावडशी , ता. सातारा  

४३५. कोणत्या वाियातनू फक्त ‘ तणू – तणू ’ असा ध्वनी 

जनघतो? 

 - तणूतणूे  
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४३६. कोणत्या सणापासनू कोळी बाांधव मासेमारीला सरुुवात 

करतात? 

 - नारळी पौजणकमा  

४३७. FDI िा जवस्ताररत रूप काय? 

 - Foreign Direct Investment 

४३८. भारतरत्न सजिन तेंडूलकरच्या आत्मिररत्रािे नाव 

काय? 

 - प्लेइग इट माय वे  

४३९. भारतरत्न पिकात कोणत्या वकृ्षाि े पान प्रजतकृतीत 

जिसत?े 

 - जपांपळ  

४४०. सातारा जजल्ह्यात गहू गेरवा सांशोधन कें र्द् कोठे आह?े 

 - महाबळेश्वर  
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४४१. भगूोलजिन कोणत्या सणाजिवशी साजरा होतो? 

 - मकरसांक्रात  

४४२. GST िा अर्थक काय? 

 - Goods and Service Tax  

४४३. १९९३ साली भीिण भकूां पामळेु लातरू जजल्ह्यातील 

कोणत्या गाविी वाताहत झाली होती? 

 - जकल्लारी  

४४४. ग्रामपांिायतिे जनवडनकु कोण घेते? 

 - राज्य जनवडणकू आयोग  

४४५. पन्हाळगड व जवशालगड ह े िोन्ही गड कोणत्या 

जजल्ह्यात येतात? 

 - कोल्हापरू  
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४४६. पणुे जजल्ह्यातील माळीण गाव िघुकटना कोणत्या 

नैसजगकक आपत्तीमळेु झाली? 

 - भसू्सखलन  

४४७. भारतातील अजतप्रािीन / अजवजशष्ट पवकत कोणता? 

 - अरवली पवकत  

४४८. आळांिी ह ेगाव कोणत्या निीकाठी आह?े 

 - इांर्द्ायणी  

४४९. जवद्यतु जनजमकतीनांतर कोयना निीिे पाणी कोणत्या निीत 

सोडतात? 

 - वजशष्ठी  

४५०. ‘ कोलीभाजी ’ हा सण कोणते आजिवासी बाांधव 

साजरा करतात? 

 - वारली, ठाणे  
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४५१. सिाहररत जांगले महाराष्ट्रात कोठे आढळतात? 

 - पजक्षम महाराष्ट्र  

४५२. लष्ट्कर भरतीत सातारा जजल्ह्यात अग्रेसर असणारे गाव 

कोणते? 

 - अपजशांगे , सातारा  

४५३. कोयना धरणािी उांिी जकती  मीटर आह?े 

 - ८५ मी  

४५४. ‘ राकट िशे कणखर िशेा  ’ अस ेमहाराष्ट्रािे वणकन 

कोणी केले आह?े 

 - कुसमुाग्रज  

४५५. कोणत्या रोगािी प्रजतबांधक लस तोंडावाटे जिली जात?े 

 - पोजलओ  
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४५६. कस्तरुबा गाांधी याांिी समाधी कोठे आह?े 

 - पणुे  

४५७. कोल्हापरूच्या उत्तर सीमेवरून वाहणारी निी कोणती? 

 - वारणा  

४५८. लेण्यार्द्ीच्या गणपतीस काय म्हणतात? 

 - जगररजात्मक  

४५९. अश्मयगुातील शेवटिा कालखांड कोणता? 

 - नवाश्मयगु  

४६०. कागिी जलांबािे सवाकजधक उत्पािन कोठे होते? 

 - अहमिनगर  
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४६१. अष्टजवनायकापैकी जकती अष्टजवनायक एकट या पणुे 

जजल्ह्यात आहते? 

 -  पाि  

४६२. समरु्द्ावर तरांगणारे बफाकिे खपू मोठे सळुके म्हणजे 

काय? 

 - जहमनग  

४६३. इांर्द्ायणी, मळुा,- मठुा, सीना, घोड या कोणत्या निीच्या 

उपनद्या आहते? 

 - भीमा  

४६४. महाराष्ट्रातील पजहले वतकमानपत्र कोणते? 

 - िपकण  

४६५. कोकणात मीठािे उत्पािन कोणत्या जजल्ह्यात जास्त 

होते? 

 - रत्नाजगरी, रायगड  
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४६६. बल्लाळेश्वर हा अष्टजवनायक कोणत्या जठकाणी आह?े 

 - पाली  

४६७. महाराष्ट्रातील सवाकत जास्त यरेुजनयम कोठे सापडत?े 

 - रत्नाजगरी  

४६८. राज्यातील सवाकत मोठा जलजवद्यतु प्रकल्प कोणता? 

 - कोयना जलजवद्यतु प्रकल्प, सातारा  

४६९. खाांबावरील जवजेच्या तारा कोणत्या धातचू्या 

असतात? 

 - अॅल्यजुमजनयम  

४७०. स्वत:िी ओळख असलेल्या आधारकाडकवर जकती 

अांकी नांबर असतो? 

 - १२ अांकी  
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४७१. र्थेऊरच्या गणपतीस काय म्हणतात? 

 - जिांतामणी  

४७२. गडावर पयकटकाांसाठी लावलेले सिूनाफलक कोण 

प्रिजशकत करते? 

 - गड सांरक्षण सजमती  

४७३. महाबळेश्वर पठारावरील सवाकत उांि जशखर कोणते? 

 - जशांिोला 

४७४. लॉकडाऊनच्या काळात इ. १ ली ते ८ वी पयांतच्या 

जवद्यार्थयाांसाठी िरूिशकनवर प्रसाररत होणाऱ्या अभ्यासमालेिे नाव 

काय? 

 - जटलीजमली  

४७५. नरसी गाविे राहणारे सांत कोण? 

 - सांत नामिवे  

  



(९६) 

 

४७६. जगात सवाकजधक वाघ कोणत्या िशेात आढळतात? 

 - भारत  

४७७. ‘ पांजडता ’ या नावान े ओळखली जाणारी 

महाराष्ट्रातील एकमेव स्त्री कोणती? 

 - पांजडता रमाबाई  

४७८. आठवड यातील कोणत्या वारात िांर्द्ािा समानार्थी 

शब्ि िडलेला आह?े 

 - सोमवार  

४७९. भारतातील आजर्थकक घडामोडीिे महत्वािे कें र्द् बनलेले 

शहर कोणते? 

 - मबुांई  

४८०. सातारा जजल्ह्यातील कोणत्या तालकु्यातील 

मधमुजक्षकापालन हा उद्योग महत्वािा आह?े 

 - महाबळेश्वर  

  



(९७) 

 

४८१.  ‘ श्रावण मासी हिक मानसी जहरवळ िाटे िोहीकडे ’ 

असे श्रावण सौियाकिे वणकन करणारा कवी कोण? 

 - बालकवी  

४८२. कडा व कोपरे नसलेले जक्रकेट खेळामधील खेळ 

साजहत्य कोणते? 

 - िेंडू  

४८३. कोणत्या विी कास पठारािा जागजतक वारसा 

स्र्थळाांमध्ये समावेश केला गेला? 

 - २०१२ 

४८४. ‘ खो – खो ’ खेळािा उगम कोणत्या राज्यात झाला? 

 - महाराष्ट्र  

४८५. एकजशांगी गेंड यासाठी जगात प्रजसद्ध असणारे 

भारतातील जठकाण कोणते? 

 - काझीरांगा, आसाम  

  



(९८) 

 

४८६. मान नसणारा उभयिार प्राणी कोणता? 

 - बेडूक  

४८७. मधमाशाांच्या पोळ्याला आणखी कोणत्या नावाने 

ओळखले जाते? 

 - मोहोळ  

४८८. मानवी शरीरातील ऑजक्सजनिे प्रमाण मोजण्यासाठी 

कोणते उपकरण वापरतात? 

 - ऑक्सीमीटर  

४८९. जशवरायाांच्या कोणत्या सैन्यिलात यदु्धनौकािे ताांडे 

असत? 

 - आरमार  

४९०. सातारा जजल्ह्यातील ‘ अजजांक्यतारा ’ हा जकल्ला कोणी 

बाांधला? 

 - िसुरा भोजराजा, जशलाहार वांश  

  



(९९) 

 

४९१. कोकणात उन्हाळ्यात आांब्याच्या मोसमात पडणाऱ्या 

पावसास काय म्हणतात? 

 - आांबेसरी / आम्रसरी  

४९२. माहात आपल्या हाती कोणते साधन घेऊन हत्तीला 

ताब्यात ठेवतो? 

 - अांकुश  

४९३. कोणती सांख्या लहानात लहान मोजसांख्या आह?े 

 - एक  

४९४. कोणते फळ वाळवल्यानांतर त्यािी खारीक तयार होते? 

 - खजरू  

४९५. कोणत्या झाडाला तीन पानाच्या समहुाति पाने 

असतात? 

 - पळस  

  



(१००) 

 

४९६. जशवरायाांना रायबाच्या लग्नािे आमांत्रण कोणी जिले? 

 - शेलारमामा  

४९७. जहांि ूसांस्कृतीतील कोणता सण जतर्थीनसुार येत नाही? 

 - मकरसांक्राांत  

४९८. भारतातील सवाकत उांि काांिनगांगा या जशखरािी उांिी 

जकती? 

 - ८५८६ मी. 

४९९. जभल्ल ही आजिवासी जमात कोणत्या राज्यात 

आढळत?े 

 - गजुरात  

५००. शीतकाल समाधीत बेडूक कोणत्या इांर्द्ीयामाफक त श्वसन 

करतात? 

 - त्विेमाफक त  

  



(१०१) 

 

५०१. जशवरायाांनी जनजमकलेल्या पजहल्या नाण्यािे नाव काय? 

 - जशवराई  

५०२. नागा  ही  आजिवासी जमात कोणत्या राज्यात 

आढळत?े 

 - नागालँड  

५०३. समर्थक रामिास स्वामीिे महाजनवाकण कोणत्या गडावर 

झाले? 

 - सज्जनगड, सातारा  

५०४. राज्यातील जकती जजल्ह े पजकन्यछायेच्या प्रिशेात 

येतात? 

 - िोन  

५०५. वारली जित्रकला कोणत्या समाजबाांधवाच्या 

सांस्कृतीिे प्रजतक आह?े 

 - आजिवासी बाांधव  

  



(१०२) 

 

५०६. महाराष्ट्रातील कोणत्या जजल्ह्यातील घोलवडिे जिकू 

प्रजसद्ध आहते? 

 - पालघर  

५०७. कोणते फुल झाडावर असताना त्यािे तोंड सतत 

सयूाककडे वळलेले असते? 

 - सयूकफूल  

५०८. महाराष्ट्रात कोणत्या जठकाणी काफीिे मळे 

आढळतात? 

 - जिखलिरा  

५०९. भारतातील सवाकजधक साक्षरता असलेले कें र्द्शाजसत 

प्रिशे कोणते? 

 - लक्षद्वीप  

५१०. भारतात सवाकजधक काळ मखु्यमांत्री पि भिूजवणारी 

व्यक्ती कोण? 

 - पवनकुमार िामजलांग, जसक्कीम  

  



(१०३) 

 

५११. भारतातील सवाकत कमी लोकसांख्येिी घनता असलेले 

राज्य कोणते? 

 - अरुणािल प्रिशे  

५१२. जशवराय कोणत्या सांताच्या जकतकनाला जात असत? 

 - सांत तकुाराम  

५१३. शजनवारवाडा हा जकल्ला कोणत्या जकल्ले प्रकारात 

येतो? 

 - भईुकोट जकल्ला  

५१४. कोणत्या विी मोर हा पक्षी ‘ भारतािा राष्ट्रीय पक्षी 

म्हणनू घोजित झाला? 

 - १९६२ 

५१५. शीतपेय जनजमकतीमध्ये कोणता वाय ूवापरतात? 

 - CO2 

  



(१०४) 

 

५१६. भारतातील सवाकत कमी लोकसांख्येिी घनता असलेले 

कें र्द्शाजसत प्रिशे कोणते? 

 - अांिमान जनकोबार  

५१७. अजतसकु्ष्म कणाांिा अभ्यास करण्यासाठी प्रयोगशाळेत 

कोणते उपकरण वापरतात? 

 - सकु्ष्मिशी  

५१८. ऐजतहाजसक जहरकणी बरुुज कोणत्या गडावर आह?े 

 - रायगड  

५१९. कोकणात सपुारीच्या झाडाला काय म्हणतात? 

 - पोफळीिे झाड  

५२०. ग्रेगरीयन विाकप्रमाणे जशवजयांती कोणत्या तारखेस येते? 

 - १९ फे्रब्रवुारी  

  



(१०५) 

 

५२१. सवाकत कमी साक्षर असलेले कें र्द्शाजसत प्रिशे कोणत?े 

 - िािरा व नगरहवेली  

५२२. जविभाकतील एकमेव जगरीस्र्थान कोणते? 

 - जिखलिरा  

५२३. कोणत्या फळापासनू आपल्याला बेिाणे जमळतात? 

 - र्द्ाक्षे  

५२४. भारतात सवकप्रर्थम सयूोिय होणारे गाव कोणते? 

 - डोंग, अरुणािल प्रिशे  

५२५. राज्यातील ‘ सांतशे्रष्ठ ज्ञानेश्वर महाराज पालखी मागक ’ 

म्हणनू कोणता मागक ओळखला जातो? 

 - पणुे – सोलापरू मागक  

  



(१०६) 

 

५२६. भारतातील सवाकजधक जलांग गणुोत्तर असलेले राज्य 

कोणते? 

 - केरळ  

५२७.  कोणत्या नक्षत्रात पडलेल्या पावसामळेु जजमनीिा 

वाफसा होण्यास मित होत?े 

 - मगृ नक्षत्र  

५२८. जशवरायाांच्या कोणत्या िलात नरू बेग हा एक प्रमखु 

सेनानी होता? 

 - पायिळ  

५२९. भारतािे स्र्थान आजशया खांडाच्या कोणत्या भागात 

आह?े 

 - िजक्षण भाग  

५३०. ‘ अग्गोबाई ढग्गोबाई ’ ह ेमनोरांजक बालगीत कोणी 

जलजहले आह?े 

 - सांिीप खरे  

  



(१०७) 

 

५३१. स्वराज्यािी पजहली राजधानी म्हणनू सजलेला गड 

कोणत्या जजल्ह्यात आह?े 

 - पणुे  

५३२. लाांबी,रुां िी,आजण उांिी असलेल्या वस्तूांना भौजमजतक 

भािेत काय म्हणतात? 

 - जत्रजमतीय वस्त ू 

५३३. महाराष्ट्रातील जकती जजल्ह्याांिी नावे िोन अक्षरी 

आहते? 

 - पाि  

५३४. जजब्राल्टरिी सामरु्द्धनुी वजडलासोबत पोहून पार 

करणारी सातारिी सागरकन्या कोण? 

 - स्नेहल किम  

५३५. २४ तासाच्या जडजजटल घड याळ्यात मध्यरात्रीिे १२ 

वाजले आहते,  ही वेळ कशी जिसेल? 

 - ००:०० 

  



(१०८) 

 

५३६. जशवाईिवेीिे मांजिर असणारा जकल्ला कोणता? 

 - जशवनेरी  

५३७. ‘ मानवता हाि खरा धमक ’ ह ेबोल कोणािे आह?े 

 - महात्मा गाांधी  

५३८. बालकवींनी सातारा जजल्ह्यातील कोणत्या जठकाणािे 

वणकन ‘ जनसगाकस पडलेले सुांिर स्वप्न ’ अस ेकेलेले आह?े 

 - महाबळेश्वर  

५३९. कृजत्रम उपग्रहािे प्रक्षेपण कशाच्या सहाय्याने केले 

जात?े 

 - अजग्नबाणाच्या सहाय्याने  

५४०. ‘ ईस्टर डे ’ म्हणजेि कोणता सण होय? 

 - गडु फ्रायडे  

  



(१०९) 

 

५४१. जबयाांना कोंब फुटण्याच्या प्रजक्रयेला काय म्हणतात? 

 -बीजाांकुरण  

५४२. जशवरायाांिा राज्याजभिेक ज्या गडावर झाला तो गड 

कोणत्या जजल्ह्यात आह?े 

 - रायगड  

५४३. वातावरणातील कोणत्या घटकातनू पाऊस पडतो? 

 - ढग  

५४४.  जशडािी होडी िालवण्यासाठी कोणत्या उजेिा 

उपयोग होतो? 

 - पवनउजाक  

५४५. कणाि ऋिींिा जन्म कोठे झाला? 

 - प्रभास पाटण, गजुरात  

  



(११०) 

 

५४६. रयत जशक्षण सांस्र्थेिी पजहली शाळा कोठे सरुु झाली? 

 - काले, ता. कराड जज, सातारा  

५४७. रजवांर्द्नार्थ टागोराांनी ‘ शाांती जनकेतन ’ ही शाळा 

बांगालमध्ये कोणत्या जठकाणी सरुु केली? 

 - बोलपरू  

५४८. ‘ या भारतात बांधभुाव जनत्य वस ूि े’ ही रिना कोणी 

केली? 

 - राष्ट्रसांत तकुडोजी महाराज  

५४९. इष्टीकाजित्तीच्या कोपऱ्यास गजणती भािेत काय 

म्हणतात? 

 - जशरोजबांि ू 

५५०. ‘ भारतीय सव्हके्षण सांस्र्था ’ कोणत्या सालापासनू 

कायकरत आह?े 

 - इ. स. १७६७ 

  



(१११) 

 

५५१. ‘ खांजरी ’ ह ेवाद्य कोणत्या सांतामळेु प्रजसद्धीस आले? 

 - राष्ट्रसांत तकुडोजी महाराज  

५५२. सातारा जजल्ह्यातील कोणते पठार पवन जवद्यतु जनजमकती 

साठी प्रजसद्ध आह?े 

 - वनकुसवडे  

५५३. शरीरािे रक्ताजभसरणािे कायक कोणते आांतरइांजर्द्य करत 

असते? 

 - हिय  

५५४. रायगड जकल्ला रिनेिे श्रेय जशवरायाांच्या कोणत्या 

स्वाजमजनष्ठ सरिाराला जिले जात?े 

 -  जहरोजी इांिलकर  

५५५. कोणता जिवस ‘ आांतरराष्ट्रीय शाांतता जिन ’ म्हणनू 

जगभर साजरा केला जातो? 

 - १२ सप्टेंबर  

  



(११२) 

 

५५६. महात्मा फुले याांिे सातारा जजल्ह्यातील मळूगाव 

कोणते? 

 - कटगणु, ता. खटाव, जज. सातारा  

५५७. आकाशवाणीप्रमाणेि अजनू कोणता मराठी शब्ि 

रेजडओसाठी वापरता येईल? 

 - नभोवाणी  

५५८. डोंगर जकां वा पवकतािी उांिी कोणत्या एककात 

मोजतात? 

 - मीटर  

५५९. तापमापीमध्ये तापमान िशकजवणारा लाल रांगािा पिार्थक 

कोणता? 

 - अल्कोहोल  

५६०. आपल्या जजभेिा कोणता रांग आरोग्यािे उत्तम लक्षण 

असते? 

 - गलुाबी 

  



(११३) 

 

५६१. तारपा वाद्य वाजवनू कोणत्या जमातीिे लोक नतृ्य 

करतात? 

 - वारली  

५६२. गडजिरोली जजल्ह्यात आजिवासी जशक्षणािे कें र्द् कोठे 

आह?े 

 - अहरेी  

५६३. नमकिा निीिी वाहण्यािी जिशा कोणती? 

 - पवूेकडून पजिमेकडे  

५६४. सरिार सरोवर प्रकल्प पायाभरणी कोणत्या विी 

झाली? 

 - इ.स. १९६१ 

५६५.  ग्रामीण भागातील प्रमखु इांधन कोणते? 

 - जलाऊ लाकूड  
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५६६. वारली लोकाांिी कोणती कला प्रजसद्ध आह?े 

 - वारली जित्रकला  

५६७. नमकिा निी कोणत्या समरु्द्ाला जाऊन जमळते? 

 - अरबी समरु्द्  

५६८. सोलापरूजवळच्या गवताळ भमूीवर असलेल्या 

अभयारण्याि ेनाव काय? 

 -  माळढोक अभयारण्य  

५६९. रांकाळा तलाव कोठे आह?े 

 - कोल्हापरू  

५७०. मळुा – प्रवरा नद्याांिा सांगम कोठे झाला आह?े 

 - नेवासा, टोके 
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५७१.  जायकवाडी जलजवद्यतु कें र्द् कोणत्या जजल्हयात 

आह?े 

 - औरांगाबाि  

५७२. तोरणमाळ जशखरािी उांिी जकती आह?े 

 - ११०० मी. 

५७३. धळेु जजल्ह्यातील प्रमखु निी कोणती? 

 - तापी  

५७४. महाराष्ट्रातील सवाकत मोठे मासेमारी कें र्द् कोठे आह?े 

 -  सातपाटी, पालघर  

५७५. महाराष्ट्रातील वन महाजवद्यालय कोठे आह?े 

 -  िांर्द्परू  
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५७६. कृष्ट्णा निीिा उगम कोठे झाला? 

 - महाबळेश्वर , सातारा  

५७७. पाांडव लेणी कोणत्या जजल्हयात आहते? 

 - नाजशक  

५७८. रायगड जजल्हयािे नाव पवूी काय होत?े 

 - कुलाबा  

५७९. भारतािी पजहली जकसान रेल्वे केव्हा सरुु झाली? 

 - ७ ऑगस्ट २०२०, िवेळाली नाजशक ते िानापरू जबहार  

५८०. ‘ जागजतक आजिवासी जिवस ’  केव्हा साजरा केला 

जातो? 

 - ९ ऑगस्ट  
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५८१. रक्त वाजहन्यातनू रक्त सतत जफरणे या जक्रयेला काय 

म्हणतात? 

 - रक्ताजभसरण  

५८२. ‘ सखुकताक , िगु्खहताक ’ ही आरती कोणी जलजहली? 

 - रामिास स्वामी  

५८३. उत्तर भारतािे मॅिेस्टर  कोणत्या शहराला म्हणतात? 

 - कानपरू  

५८४. भारतीय रेल्वेिा जगात जकतवा क्रमाांक आह?े 

 - २ रा  

५८५.  लखनऊ शहर कोणत्या निीकाठी वसले आह?े 

 - गोमती  
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५८६. ‘ इांजडयन जमजलटरी अकॅडमी ही सांस्र्था कोठे आह?े 

 - डेहराडून  

५८७. भारतातील सवाकत जास्त लाांबीिे धरण कोणते? 

 - जहराकुां ड  

५८८. सांत िक्रपाणी महाराजाांिा जन्म कोठे झाला? 

 - फलटण, सातारा  

५८९. महाराष्ट्राच्या वायव्येस कोणते राज्य आह?े 

 - गजुरात  

५९०. सलीम अली  ह ेनाव कोणत्या बाबीसाठी प्रजसद्ध आह?े 

 - पक्षीजगत  
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५९१. जगातील सवाकत पजहली सांस्कृती कोणती? 

 - समुेररयन सांस्कृती  

५९२. भारताच्या सांजवधानािी प्रस्तावना कोणी जलजहली? 

 - पां. जवाहरलाल नेहरू  

५९३. स्वतांत्र भारतािे पजहल्या परमवीर िक्रािे जवजेत ेकोण? 

 - मेजर सोमनार्थ शमाक  

५९४. भारतातील सवाकत उांि धरण कोणते? 

 - भाक्रा, सतलज निीवर, उांिी २२२ मी.  

५९५. महाराष्ट्रातील प्रमखु जलजवभाजक कोणता? 

 - सहयार्द्ी पवकत  
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५९६. समुेररयन सांस्कृती कोणत्या निीच्या काठी उियास 

आली? 

 - यफेु्रजटस निी  

५९७. िशेातील पजहली मोनो रेल्व ेकोणत्या शहरात धावली? 

 - मुांबई  

५९८. ‘ मोतीजबांि ू’ हा आजार कोणत्या ज्ञानेर्द्ीयाशी सांबजधत 

आह?े 

 - डोळा  

५९९. समुेररयन सांस्कृतीने जगाला जिलेली अभतूपवूक िणेगी 

कोणती? 

 - िाक  

६००. सांत मकु्ताबाई याांिे जन्मगाव कोणते? 

 - आपेगाव, महाराष्ट्र  
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६०१. महाराष्ट्रातील वनसांवधकनिा पारांपाररक प्रकार कोणता? 

 - िवेराई  

६०२. सातारा जजल्ह्यातील कास पषु्ट्पपठार कोणत्या 

मजहन्यापासनू बहरू लागते? 

 - ऑगस्ट  

६०३. इजतहास प्रजसद्ध िविार तळे कोठे आह?े 

 - महाड, रायगड  

६०४. मासा पाण्यात पोहताांना जिशा बिलण्यासाठी कोणत्या 

अवयवािा वापर करतो? 

 -  शेपटू  

६०५. ग्रह , तारे, यामधील असणारी ररकामी जागा म्हणजे 

काय? 

 - अवकाश / अांतराळ  
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६०६. मा. पांतप्रधान नरेंर्द् मोिी आकाशवाणीवरील कोणत्या 

कायकक्रमातनू जनतेशी सांवाि साधतात? 

 - मन की बात  

६०७. अयोध्या येर्थील रामजन्मभमूीिा भजूमपजून कोणत्या 

जिवशी झाला? 

 - जि. ५ ऑगस्ट २०२० 

६०८. ‘ जय जवान जय जकसान , जय जवज्ञान ’ ही घोिणा 

कोणी जिली? 

 - अटलजबहारी वाजपेयी  

६०९. भारताच्या राष्ट्रध्वजािी उांिी व लाांबी याांिे गणुोत्तर 

जकती असते? 

 - २ : ३ 

६१०. भारतािी राष्ट्रीय प्रार्थकना कोणती? 

 - भारत माझा िशे आह े 
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६११. सांजवधान सजमतीन ेभारतीय राष्ट्रध्वजास कधी मान्यता 

जिली? 

 - २२ जलु ै१९४७ 

६१२. भारतीय राष्ट्रगीतािे जहांिी भािाांतर कोणी केले? 

 - अबीि अली  

६१३. राज्यघटनेतील कोणत्या कलमानसुार १४ विाकखालील 

मलुाांना सक्तीच्या जशक्षणािी तरतिू आह?े 

 - कलम ४५ 

६१४. भारताच्या पांतप्रधानाांनी ‘ आत्मजनभकर भारत ’ या  

योजनेिी घोिणा केव्हा केली? 

 - १२ मे २०२० 

६१५. भारताला स्वातांत्र्य जमळाले तेव्हा इांग्लांडिे पांतप्रधान 

कोण होते? 

 -  लॉडक अॅटली  
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६१६. भारतीय सांजवधानातील सरनाम्यात असलेले गणराज्य 

स्वातांत्र्य , समता, बांधतुा ह ेशब्ि कोणत्या िशेाच्या सांजवधानावरून 

स्वीकारण्यात आले? 

 - फ्राांस  

६१७. िांपारण्यमधील शेतकऱ्याांिा लढा हा कशाशी सांबजधत 

होता? 

 - नीळ  

६१८. जीवनसत्त्व ‘ अ ’ िा कोणत्या विी शोध लागला? 

 - इ.स. १९१२ 

६१९. राष्ट्रीय महासागर सेवा कें र्द् कोणत्या शहरात आह?े 

 - हिैराबाि  

६२०. Whatapp िी जनजमकती केव्हा झाली? 

 - इ. स. २००९ 
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६२१. ‘ जोसेफ मॅझेनीिे िररत्र ’ हा ग्रांर्थ कोणी जलजहला? 

 - स्वातांत्र्यवीर सावरकर  

६२२. महेंर्द्जसांग धोनी शेवटिा आतरराष्ट्रीय जक्रकेट सामना 

कोणत्या िशेाजवरुद्ध खेळला? 

 - न्यझूीलांड  

६२३. पां. जवाहरलाल नेहरू याांना जकतीिा तरुुां गवास झाला? 

 - ९ वेळा  

६२४. हडप्पा सांस्कृतीच्या मरु्द्ा कोणत्या िगडापासनू 

बनवल्या जात? 

 - स्टीएटाईट  िगड  

६२५. म्यानमार या िशेाांशी कोणकोणत्या भारतीय राज्याांच्या 

सीमा लागनू आहते? 

 - अरुणािल प्रिशे, नागालांड, मजणपरू, जमझोरम  
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६२६. ऊस मध्य ेआढळणाऱ्या शकक रेिे नाव काय? 

 - शकु्रोज  

६२७. भतूकाळात घडलेल्या घटना समजनू घेण्याच्या 

शास्त्राला काय म्हणतात? 

 - इजतहास  

६२८. ‘ शहनेशाही ’ ही कालगणना कोणता समाज उपयोगात 

आणतो? 

 - पारशी  

६२९. नौकाजवहारासाठी प्रजसद्ध असलेला महाबळेश्वर येर्थील 

जलाशय कोणता? 

 - वेण्णा लेक  

६३०. पोलीसखाते हा जविय कोणत्या सिूीमध्ये येतो? 

 - राज्यसिूी  
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६३१. भारतात सवकप्रर्थम ई – रेशनकाडक कोठे जवतरीत केले 

गेले? 

 -  नवी जिल्ली  

६३२. बॉक्साईट खजनजापासनू कोणता धात ूजमळतो? 

 - अॅल्यजुमजनअम  

६३३. ‘ गिर ’ ह ेवतृ्तपत्र अमेररकेत कोणी सरुु केले? 

 - लाला हरियाल  

६३४. भारतातील पजहले वतृ्तपत्र कोणत?े 

 - ि बांगाल गॅझेट 

६३५. शरीरात होणाऱ्या रासायजनक जक्रया गजतमान करण्यािे 

काम कोणते खजनज करते? 

 - आयोडीन  
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६३६. जशवजगरी डोंगर (केरळ) येर्थनू कोणत्या निीिे 

उगमस्र्थान आह?े 

 - पेररयार  

६३७.  कमी उांिीिी (३ फुट, ३ इि) IAS अजधकारी कोण? 

 - आरती डोंगरा  

६३८. महाराष्ट्रातील पजहला पवनजवद्यतु प्रकल्प कोठे आह?े 

 - जमसाांडे  (िवेगड), जसांधिुगुक  

६३९. भारतीय उपखांडातील सांस्कृती कोणत्या नावाने 

ओळखली जाते? 

 - हडप्पा सांस्कृती  

६४०. प्रजतताज महल म्हणनू महाराष्ट्रातील कोणती वास्त ू

ओळखली जाते? 

 - जबजवका मकबरा  
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६४१. राष्ट्रीय लोकसांख्या आयोग कोणत्या मांत्रालयात 

मोडत?े 

 - आरोग्य मांत्रालय  

६४२. भारतात जनमाकण झालेला पजहला उपग्रह प्रक्षेपण यान 

कोणता? 

 - SLV – 3 

६४३. ऑजलांजपक मशाल कशान ेप्रज्वलीत केली जाते? 

 - सयूक जकरण  

६४४. भारतातील जजल्ह्याांिी एकूण सांख्या जकती? 

 - ६४० जजल्ह े 

६४५. छत्रपती जशवाजी महाराजाांनी कोणत्या भािेला 

राजभािा केले? 

 - मराठी  
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६४६. राष्ट्रपती पिक प्राप्त करणारा पजहला मराठी जित्रपट 

कोणता? 

 - श्यामिी आई  

६४७. भारतीय पोलीस प्रजशक्षण कें र्द् कोणत्या राज्यात आह?े 

 - तेलांगाणा  

६४८. १०० टक्के प्रार्थजमक जशक्षण प्राप्त करणारे भारतातील 

पजहल ेराज्य कोणते? 

 - केरळ  

६४९. लोकपाल ही सांकल्पना स्वीकारणारा जगातील पजहला 

िशे कोणता? 

 - स्वीडन  

६५०. राष्ट्रीय शैक्षजणक सांशोधन व प्रजशक्षण पररिि 

(NCERT) या सांस्र्थेिी स्र्थापना केव्हा झाली? 

 - १ सप्टेंबर १९६१ 
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६५१. भारतात इर्थेनॉलवर धावणाऱ्या पजहल्या बसिी 

सरुुवात कोणत्या शहरात झाली? 

 - नागपरू  

६५२. ढग जबजकरण तांत्रामध्ये कोणते रसायन वापरण्यात 

येते? 

 - जसल्व्हर आयोडाईड  

६५३. अफगाजनस्तानवर शासन करणाऱ्या शेवटच्या जहांि ू

राजाि ेनाव काय होते? 

 - राजा जयपाल  

६५४. खेलरत्न परुस्कारासाठी जनवड झालेली पजहली मजहला 

हॉकीपटू कोण? 

 - राणी रामपाल  

६५५. ‘ सांपत्तीिे जवश्वस्त ’ ही सांकल्पना कोणी माांडली? 

 - महात्मा गाांधी  
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६५६. ‘ सत्यमेव जयते’ ह ेब्रीिवाक्य कशातनू घेलते आह?े 

 - मुांडकोपजनिि  

६५७. राफेल फायटर जवमानात कोणते इांधन वापरले जात?े 

 - स्नेकम एम ८८ / टबोकेन  

६५८.  पजहल्या जवत्तआयोगािे गठन कोणत्या विी झाले? 

 - १९५१ 

६५९. अयोध्या राम मांजिरािे वास्तकुार कोण? 

 - िांर्द्काांत सोमपरूा  

६६०. भारतातील पजहली नतृ्याांगना कोण आह?े 

 - बाला सरस्वती  

  



(१३३) 

 

६६१. सांस्कृती व्याकरणािे जनक कोण ? 

 - पाजणनी  

६६२. बाबा रामिवे याांिे पणूक नाव काय? 

 - रामकृष्ट्ण रामजनवास यािव  

६६३. टेस्ट जक्रकेटमध्ये सलग िार िटकार मारणारा पजहला 

फलांिाज कोण? 

 - कजपल िवे  

६६४. अल्प मिुतीच्या कजाकवर जो व्याजिर आकारला जातो 

त्याला काय म्हणतात? 

 - रेपो रेट  

६६५. ‘ शाम ु की मॉ ’ सान े गरुुजी जलजखत पसु्तकािे 

अनवुािक कोण? 

 - पां. गोजपवल्लभ उपाध्याय  

  



(१३४) 

 

६६६. गेल्या २७ विाकपासनू वेवारास मतृिहेावर अांत्यसांस्कार 

करणारा पिमश्री परुस्कार प्राप्त व्यक्ती कोण? 

 - मोहम्मि शरीफ  

६६७. १८ हजार सापाांना जीवनिान िणेाऱ्या िाम्पत्यािे नाव 

काय? 

 - आनांि व जनजकरा, कनाकटक  

६६८. तरुुां गातील कैद्याांना ATM सजुवधा िणेारे महाराष्ट्रातील 

पजहल ेकारागहृ कोणते? 

 - नागपरू  

६६९. फायटर जेट राफेलमध्ये कोणती घातक जमसाईल 

वापरली जाते? 

 - हमैर  

६७०. सोमवारिे जनेु नाव काय होते? 

 - इांिवुार  

  



(१३५) 

 

६७१. मांगळवारि ेजनेु नाव काय होते? 

 - भौमवार  

६७२. प्रतापगडावरील जशवाजी महाराजाांच्या पतुळ्यािे 

अनावरण कोणी केले? 

 - पां. जवाहरलाल नेहरू  

६७३. सयूकफुलातील परागजसांिन कोणत्या घटकामाफक त घडून 

येते? 

 - कीटक  

६७४. जगातील सवाकत मोठे हायड्रोइलेजक्रक धरणािे नाव 

काय? 

 - Three Georges Dam  

६७५. ‘ ससुांगती सिा घडो, सजुन वाक्य कानी पडो ’ ही 

प्रार्थकना कोणी जलजहली? 

 - मोरोपांत  

  



(१३६) 

 

६७६. एकूण नक्षत्र जकती आहते? 

 - २७ 

६७७. ‘ र्थप्पड से नही साहाब प्यार से डर लगता ह ै ’ हा 

सपु्रजसद्ध सांवाि कोणत्या अजभनेत्रीिा आह?े 

 - सोनाक्षी जसन्हा, िबांग  

६७८. ‘ भारतािे उद्यान ’ असे कोणत्या शहराला ओळखले 

जात?े 

 - बांगलोर  

६७९. कसोटी जक्रकेटमध्ये ६०० बळीिा टप्पा पार करणारा 

पजहला वेगवान गोलांिाज कोण? 

 - जेम्स अॅडरसन, इांग्लांड  

६८०. सप्टेंबर २०१९ मध्ये मांगळ आजण गरुु या ग्रहमध्ये 

सापडलेल्या ग्रहाला International Astronomical Union ने 

कोणत्या भारतीय    

         व्यक्तीिे नाव जिले आह?े 

- पांजडत जसराज  

  



(१३७) 

 

६८१. शेवटि ेजकां वा सत्ताजवसाव नक्षत्र कोणते? 

 - रेवती  

६८२. खेलरत्न परुस्कार प्राप्त करणाऱ्या व्यक्तीला 

परुस्कारासोबत जकती रक्कम जिली जात?े 

 - ७,५०, ०००/- रु.  

६८३. िरूिशकनवरील पजहल े रांगीत प्रसारण कोणत्या 

कायकक्रमान ेसरुु झाले? 

 - इांजिरा गाांधी, पांतप्रधान याांच्या भािणाने, १५ ऑगस्ट 

१९८२ 

६८४. भारतातील टपाल खात्याच्या जनयमाप्रमाणे जजवांत 

व्यक्तीवर जतकीट प्रजसद्ध करण्यात येत नाही याला अपवाि 

ठरलेल्या २ व्यक्तीिे नावे जलहा? 

 - महिी धोंडो केशव कवे , सजिन रमेश तेंडूलकर  

६८५. विाकतनू तीन वेळा बहर येणाऱ्या केरळातील आांब्याला 

कोणते नामकरण करण्यात आले आह?े 

 - भारत आांबा  

  



(१३८) 

 

६८६. पजहल ेनक्षत्र कोणते? 

 - अजश्वन  

६८७. सोडा वॉटर म्हणनू कोणता वाय ूबाहरे पडतो? 

 - CO2 

६८८. कोणत्या िशेाि ेसांजवधान प्रामखु्याने अजलजखत आह?े 

 - इांग्लांड  

६८९. मा. पांतप्रधान नरेंर्द् मोिी याांनी १५ ऑगस्ट २०२० ला 

सलग जकतव्याांिा जनतेला सांबोजधत केले? 

 - ७ वेळा  

६९०.  ‘ मै पल िो पल का शायर हु... पल िो पल मेरी कहानी 

ह ै’ ह ेगाण ेइस्टाग्रामवर पोस्ट करून कोणत्या खेळाडूने जनवतृ्तीिी 

घोिणा केली होती? 

 - महेंर्द्जसांग धोनी, जि. १५ ऑगस्ट २०२० 

  



(१३९) 

 

६९१. भारतीय गपु्तिर सांस्र्थेिे ब्रीिवाक्य कोणते आह?े 

 - धमो रक्षजत रजक्षत  

६९२. पांतप्रधान नरेंर्द् मोिी याांच्या जनसगाकवर जलजहलेल्या 

काव्यसांग्रहािे नाव काय? 

 - ऑख आ धन्य छे  

 ६९३. नवीन ग्राहक सांरक्षण कायिा कधी लाग ूझाला? 

 - २० जलु ै२०२० 

६९४. पजहला राष्ट्रीय जवज्ञान जिवस केव्हा साजरा करण्यात 

आला? 

 - २८ फेब्रवुारी १९८७ 

६९५. Google िा जवस्ताररत रूप साांगा? 

 -Global Organisation of Oriented Group 

Language of Earth 

  



(१४०) 

 

६९६. मानवतावािी समाजसेजवका भारतरत्न मिर तेरेसा 

याांिा जन्म केव्हा झाला? 

 - २६ ऑगस्ट १९१० 

६९७. Beefall हा पॉईट (धबधबा) कोणत्या र्थांड हवेच्या 

जठकाणी आह?े 

 - पिमढी, मध्यप्रिशे  

६९८. अमरावती जजल्ह्यातील िोन जळु्या शहराांिी नाव े

साांगा? 

 - अिलपरू व परतवाडा  

६९९. भारतात पजहला जसने – कॅमेरा (Cine Camera) 

कोणी तयार केला? 

 - आनांिराव पेंटर  

७००. जगातील सवाकत उांि माणसू कोण? 

 - अनवर साजिक, अफगजणस्तान, १०.९ उांिी  

  



(१४१) 

 

७०१. भारतीय रेल्वेिे मखु्यालय कोठे आह?े 

 - नवी जिल्ली  

७०२. ‘ राष्ट्रीय सपु्रशासन जिन ’ कधी साजरा केला जातो? 

 - २५ जडसेंबर  

७०३. मराठीत वापरल्या जाणाऱ्या ‘ S ’ या जिन्हािे नाव 

काय? 

 - अवग्रह जिन्ह  

७०४. स्पेजलांग (Spelling) या शब्िाला पयाकयी मराठी शब्ि 

साांगा? 

 - वणकजवन्यास  

७०५. भारतीय आयजुवकमा महामांडळािे बोधवाक्य कोणते? 

 - योगके्षम वहाम्यहम  

  



(१४२) 

 

७०६. भारतािे पजहले काांग्रेसत्तर पांतप्रधान कोण? 

 - मोरारजी िसेाई, जनता पक्ष  

७०७. भारतात जवधानसभा एकूण सांख्या जकती आह?े 

 - ३१  

७०८. ‘ पगार ’ हा शब्ि कोणत्या भािेतनू मराठीत आला? 

 - पोतुकगीज  

७०९. इस्त्रोने पणूकतः भारतात बनजवलेला पजहला िरूसांिार 

उपग्रह कोणता? 

 - अॅपल, १९ जनू १९८१ 

७१०. जगातील सवाकत मोठ या फुलािे नाव काय? 

 - राफ्त्लेजशया अरनोल्डी  

  



(१४३) 

 

७११.  शरीर जस्र्थर अवस्र्थेत असताांना रक्ताला हियापासनू ते 

मेंिपूयांत पोहोिण्यासाठी आजण परत येण्यासाठी जकती वेळ 

लागतो? 

 - ८ सेकां ि  

७१२.  मल्लखाांब या महाराष्ट्रीय व्यायामप्रकारािे जनक 

कोण? 

 -  पै. बाळभट िवेधर  

७१३. रजशयाने कोजवड – १९ या आजारावर तयार केलेक्या 

लसीिे नाव काय आह?े 

 - स्फुटजनक – व्ही  

७१४. ‘ नआुरवाई जहुार ’ हा उत्सव कोणत्या िोन राज्यात 

साजरा केला जातो? 

 - छजतसगड व उडीसा  

७१५.  ‘ भारतीय परुातत्व सव्हके्षण ’ ही सांस्र्था कोणत्या 

मांत्रालयाच्या अांतगकत कायक करत?े 

 - सांस्कृती मांत्रालय  

  



(१४४) 

 

७१६. भारतीय राज्यघटनेत मलुभतू कतकव्ये कोणत्या िशेाच्या 

सांजवधानातनू घेतली आहते? 

 - जपान  

७१७. जीवनातील सवाकत पजहल ेगरुु कोण? 

 - आईवडील  

७१८. ५ सप्टेंबरला राष्ट्रपती भवनमध्य ेकोणत्या व्यक्तीच्या 

हस्त े‘ राष्ट्रीय जशक्षक परुस्कार ’ जिला जातो? 

 - राष्ट्रपती  

७१९.  सवोच्ि जशक्षक परुस्कार कोणता? 

 - राष्ट्रीय जशक्षक परुस्कार  

७२०. कोणत्या महान व्यक्तीिा जन्मजिन हा ‘ जशक्षक जिन ’ 

म्हणनू साजरा केला जातो? 

 - डॉ. सवकपल्ली राधाकृष्ट्णन  

  



(१४५) 

 

७२१. डॉ. सवकपल्ली राधाकृष्ट्णन जकती वेळा नोबेल 

परुस्कारासाठी नामाांजकत झाले होत?े 

 - २७ वेळा  

७२२. कोणत्या वनस्पतीला ‘ फ्त्लेम ऑफ री ’ म्हणनू 

सांबोधले जाते? 

 - गलुमोहर  

७२३. भारतरत्न प्रणब मखुजी याांिा जन्म कुठे झाला? 

 - जमराती, जज. वीरभमू, पां. बांगाल  

७२४. ‘ मलुींना सांपत्तीत समान वाटा ’ हा महत्वपणूक जनणकय 

सवोच्ि न्यायालयान े (जहांि ू वारसा िरुुस्ती अजधजनयम) यानसुार 

केव्हा जिला? 

 - इ.स. २००५ 

७२५. डोक्यात जकती हाडे असतात? 

 - २९ हाडे  

  



(१४६) 

 

७२६. समग्र जशक्षा अजभयानािी सरुुवात केव्हा झाली? 

 - २०१८- १९ पासनू  

७२७. ‘ अनार्थाांिी आई ’ असे कोणाला म्हणतात? 

 - जसांधतुाई सपकाळ  

७२८. भारतरत्न डॉ. बाबासाहबे आांबेडकर याांनी कोणाकडून 

बौद्ध धम्मािी िीक्षा घेतली? 

 - िांर्द्मणी महाजस्र्थर 

७२९. प्रबोधनकार बाळासाहबे ठाकरे ह े कोणत्या नावाने 

व्यांगजित्र काढून जन आांिोलन करायि?े 

 - मावळा  

७३०. र्थमाकस फ़्लास्क मध ेतापमान जकती वेळ जस्र्थर रहात?े  

 - ३० तास 

  



(१४७) 

 

७३१. बधुवारिे जनेु नाव काय होते? 

 - सौम्यवार  

७३२. कालकमाक्सक जन्मान ेकोणत्या िशेािे रजहवाशी होते? 

 - जमकन  

७३३. पाजकस्तानिी राष्ट्रभािा कोणती? 

 - उिूक  

७३४. अमेररकेत कोणती अर्थकव्यवस्र्था आह?े 

 - भाांडवलशाही अर्थकव्यवस्र्था  

७३५. मल्टीजमडीयािे िसुरे नाव काय आह?े 

 - हायपरमीजडया  

  



(१४८) 

 

७३६. शकु्रवारि ेजनेु नाव काय होते? 

 - भगृवुार  

७३७.  महाराष्ट्रातील कोणता जजल्हा औद्योजगकदृष्ट या जास्त 

मागासलेला आह?े 

 - बलुढाणा  

७३८. ह्यमुन जडजफजशअन्शी व्हायरसमळेु कोणता रोग होतो? 

 - एड स  

७३९. जन – गण – मन  ह े राष्ट्रगीत कोणत्या मळूभािेत 

जलजहले गेले आह?े 

 - बांगाली भािा  

७४०. साांिीच्या बौद्ध स्तपूाि ेजनमाकणकायक कोणी केले? 

 - सम्राट अशोक  

  



(१४९) 

 

७४१. राष्ट्रीय पत्रजिन केव्हा साजरा केला जातो? 

 - १६ नोव्हेंबर  

७४२. गलुाम वांशािे सांस्र्थापक कोण होते? 

 - कुतबुधु्िीन ऐबक  

७४३. रेल्वेच्या डब्यात शाळा िालजवणाऱ्या जशक्षकािी 

कहाणी ज्या पसु्तकात जिली आह ेत्या पसु्तकाि ेलेखक कोण? 

 - तेत्सकुा कुरोयानागी  

७४४. गडजिरोली जजल्ह्यातील काटेमढुरी शाळेवर आधाररत 

पसु्तकािे लेखक कोण? 

 - गो. ना. मनुघाटे , माझी काटे मढूरीिी शाळा  

७४५. जगातील सवाकत जास्त बोलली जाणारी भािा कोणती? 

 - इांग्रजी  

  



(१५०) 

 

७४६. जगातील जतसरी सवाकत जास्त बोलली जाणारी भािा 

कोणती? 

 - जहांिी  

७४७. जहांिी जिवस केव्हापासनू साजरा केला जातो?  

 - १४ सप्टेंबर १९५३ 

७४८. जजल्हा पररििचे्या शाळेजवियी सत्यता कर्थन करणारी 

कािांबरी जलजहणाऱ्या अहमिनगर येर्थील लेखकािे व कािांबरीिे 

नाव काय? 

 - साराांश शनू्य, डॉ. सांजय कळमकर  

७४९. जशक्षणतज्ञ प्रा, जवलास पाटील सर याांच्या 

आत्मिररत्रािे नाव काय? 

 - वािळवाटा  

७५०. ‘ आमिा बाप आजण आम्ही ’ ह ेआत्मिररत्र कोणािे 

आह?े 

 - डॉ. नरेंर्द् जाधव  

  



(१५१) 

 

७५१. ‘ जागजतक सामाजजक न्याय जिवस ’ केव्हा साजरा 

केला जातो? 

 - २० फेब्रवुारी  

७५२.  प्रर्थम ज्ञानपीठ परुस्कार कोणाला प्राप्त झाला? 

 - जी. शांकर कुरूप, मल्याळम कवी  

७५३. मनोजवशे्लिणवािािा जनक म्हणनू कोणाला ओळखले 

जात?े 

 - डॉ. जसग्मांड फ्रॉईड  

७५४. भारतीय राज्यघटनेतील मलुभतू हक्क कोणत्या 

िशेाच्या घटनेतनू घेतली आह?े 

 - अमेररका  

७५५. अध्ययनाच्या प्रयत्न प्रमाि उपपत्तीमध्य े माांजरावर 

प्रयोग कोणत्या मानसशास्त्रज्ञाने केला? 

 - र्थॉनकडाईक  

  



(१५२) 

 

७५६. ‘ िार नगरातले माझे जवश्व ’ ह ेआत्मिररत्र कोणािे 

आह?े 

 - डॉ. जयांत नारळीकर  

७५७. जागजतक हवामान जिन केव्हा साजरा केला जातो? 

 - २३ मािक  

७५८. ‘ उिल्या ’ ह ेआत्मिररत्र कोणािे आह?े 

 - लक्ष्मण गायकवाड  

७५९. इांगजी भािेतनू कािांबरी जलजहणारे पजहले भारतीय 

कोण? 

 - बांजकमिांर्द् िॅटजी, बाांगला साजहजत्यक  

७६०. डॉ. बाबासाहबे आांबेडकर याांनी आपल्या अनयुायाांना 

कोणता सांिशे जिला? 

 - जशका, सांघिक करा व सांघटीत राहा  

  



(१५३) 

 

७६१. सवाकत जास्त नोबेल पाररतोजिक जजांकणारा िशे 

कोणता? 

 -  अमेररका  

७६२. ‘ मसुाजफर ’ आत्मिररत्र कोणािे आह?े 

 - अच्यतु गोडबोले  

७६३. जागजतक रक्तिान जिन केव्हा साजरा केला जातो? 

 - १४ जनू  

७६४. कोकण प्रकल्प कोणत्या राज्याांच्या सहकायाकतून 

उभारला आह?े 

 - महाराष्ट्र , गोवा, कनाकटक, केरळ  

७६५. ‘ सांस्कृती ’ ही सांज्ञा सवकप्रर्थम कोणी वापरली? 

 - एडवडक टायलर, १८७१ 

  



(१५४) 

 

७६६. सयूकमाला जिवस केव्हा साजरा केला जातो? 

 - १९ फेब्रवुारी, जनकोलस कोपरजनकस याांिा जन्मजिवस  

७६७. ‘ बेटी बिाओ बेटी पढाओ अजभयान ’ या योजनेिी 

घोिणा कोणत्या राज्यातनू करण्यात आली? 

 - पाजनपत, हररयाणा , जि. २२ जान.े २०१५ 

७६८. WWF या आांतरराष्ट्रीय सांघटनेिे बोधजिन्ह (लोगो) 

काय आह?े 

 - मोठा पाांडा (Giant Panda) 

७६९. जागजतक वनमहोत्सव कधी साजरा करतात? 

 - १ ऑगस्ट  

७७०. भारतातील सवाकत लहान बेट कोणती? 

 - लक्षद्वीप  

  



(१५५) 

 

७७१. पाटना शहरािे प्रािीन नाव काय होते? 

 - पाटलीपतु्र  

७७२. आयक िाणक्य याांिे खरे नाव काय होत?े 

 - जवष्ट्णगूपु्त  

७७३. िांर्द्ाला परृ्थवीभोवती एक फेरी पणूक करण्यास २७ जिवस 

७ तास ४३ जमजनटे व ११.३ सेकां ि लागतात याला काय म्हणतात? 

 - नक्षत्रमास  

७७४. कोल्हापरू शहर कोणत्या निीकाठी वसले आह?े 

 - पांिगांगा  

७७५. भारतीय प्रमाणक सांस्र्था कोणत्या शहरात आह?े 

 - नवी जिल्ली  

  



(१५६) 

 

७७६. रामिास स्वाजमनी प्रजसद्ध ग्रांर्थ ‘ िासबोध ’ कोठे 

जलजहला? 

 - जशवर्थर घळ, ता. महाड, जज. रायगड  

७७७. Computer हा शब्ि इांग्रजीमधील कोणत्या 

जक्रयापिापासनू बनलेला आह?े 

 - Compute 

७७८. ऑस्करसाठी भारतातनू आतापयकत कोणत्या तीन 

जित्रपटाांना नामाांकन जमळाले आह?े 

 - मिर इांजडया- १९५७, सलाम बॉम्बे – १९८८, लगान – 

२००१ 

७७९. आांतरराष्ट्रीय जक्रकेटमध्य ेसवाकत प्रर्थम र्थडक अांपायरद्वारा 

धावबाि होणारा पजहला खेळाडू कोण? 

 - सजिन तेंडुलकर  

७८०. ओझोन जछर्द् सवकप्रर्थम कोणत्या विी आढळले? 

 - इ.स. १९८५ 

  



(१५७) 

 

७८१. तर्थागत गौतम बदु्धाांनी सवाकत जास्त प्रविन कोणत्या 

स्र्थळी जिले होते? 

 - श्रावस्ती, कोसला राज्यािी राजधानी  

७८२. ‘ ततुारी ’ या क्राांजतकारक कजवतेिे कवी कोण? 

 - केशवसतु  

७८३. जबहारमध्य ेग्रामपांिायतला कोणते नाव आह?े 

 - पांिायत  

७८४. अष्टजवनायकपैकी कोणत्या जठकाणच्या सोंड उजवी 

आह?े 

 - जसद्धटेक  

७८५. राफेलच्या पजहल्या तकुडीिा वायिुलात 

ओपिाररकररत्या समावेश कोणत्या तारखेला झाला? 

 - १० सप्टें. २०२० 

  



(१५८) 

 

७८६. महाराष्ट्रात शेतकरी कामगार पक्षािी स्र्थापना कोणी 

केली? 

 - केशवराव जेध ेव शांकरराव िशेमखु  

७८७. जागजतक प्राणी जिवस केव्हा साजरा करतात? 

 - ४ ऑक्टोबर  

७८८. साांगली शहर कोणत्या निीकाठी वसले आह?े 

 - कृष्ट्णा  

७८९. ओडीसा राज्यात ग्रामपांिायतला कोणते नाव आह?े 

 - पालीसभा  

७९०. जागजतक ओझोन जिवस कधी साजरा केला जातो? 

 - १६ सप्टेंबर  

  



(१५९) 

 

७९१. नांिरुबारिे जशरीिकुमार आजण त्याांि ेसहकारी याांनी 

कोणत्या रोजी स्वातांत्र्यासाठी आपल्या प्राणाांिी आहुती जिली? 

 - ९ सप्टेंबर १९४२ 

७९२. कोणत्या तांत्राच्या सहाय्यान े िजुबकण पोटात टाकून 

आजाराि ेजनिान केले जाते व शस्त्रजक्रया केली जाते? 

 - लेप्रोस्कोपी  

७९३. जहांगोली शहर कोणत्या निीकाठी वसलेले आह?े 

 - कयाध ू 

७९४. मन ूभाकर ह ेनाव कोणत्या खेळाशी सांबजधत आह?े 

 - नेमबाजी  

७९५. कमकवीर भाऊराव पाटील याांिे मळू आडनाव काय? 

 - िसेाई  

  



(१६०) 

 

७९६. कमकवीर भाऊराव पाटील याांच्यावर कोणाच्या 

जविाराांिा प्रभाव पडला? 

 - राजिी शाहू महाराज  

७९७. मुांबई शहर कोणत्या निीकाठी वसलेले आह?े 

 - जमठी  

७९८. राष्ट्रीय पत्रकार जिन कधी साजरा करण्यात येतो? 

 - ६ जानेवारी  

७९९. इ. स. १९८३ मध्ये बालहत्या प्रजतबांध गहृािी स्र्थापना 

करणारे समाज सधुारक कोण? 

 - महात्मा फुले  

८००. झेलम निीिा उगम कोणत्या सरोवरातनू होतो? 

 - िल सरोवर  

  



(१६१) 

 

८०१. कमकवीर भाऊराव पाटील याांना लोक आवडीन ेकाय 

म्हणत असत? 

 - आण्णा  

८०२. िांर्द्परू शहर कोणत्या निीकाठी वसलेला आह?े 

 - इरई  

८०३. राष्ट्रीय भगूोल जिन कधी साजरा करण्यात येतो? 

 - १४ जानेवारी  

८०४. उत्तरप्रिशेमध्ये ग्रामपांिायतला कोणते नाव आह?े 

 - गावसभा  

८०५. अमेररकेत स्र्थापन केलेल्या गिर पक्षािे सांस्र्थापक 

कोण होते? 

 - लाला हरियाळ  

  



(१६२) 

 

८०६. इजजजप्शयन सांस्कृती कोणत्या निीच्या काठावर 

उियास आली? 

 - नाईल निी  

८०७. तजमळनाडूमध्ये ग्रामपांिायतीला काय म्हटले जाते? 

 - शहरपांिायत  

८०८. राफेलिी पजहली मजहला पायलट कोण? 

 - जशवाांगी जसांह , वाराणसी  

८०९. राष्ट्रीय सागर जिवस केव्हा साजरा केला जातो? 

 - ५ एजप्रल  

८१०. प्लॅस्टर  ऑफ पॅरीस कशापासनू बनवतात? 

 - जजप्सम  

  



(१६३) 

 

८११. जबनजवरोध जनवडून येणाऱ्या लोकसभेच्या पजहल्या 

मजहला सभापती कोण? 

 - मीराकुमार  

८१२. गजुरातमध्ये ग्रामपांिायतला काय म्हटले जात?े 

 - नगरपांिायत  

८१३. जक्रकेट जवश्वकप स्पधेत िहुरेी शतक ठोकणारा पजहला 

फलांिाज कोणता? 

 - जिस गेल २१५ धावा वेस्टइांडीज, V जझम्बाब्बे २०१५ 

८१४. कोणत्या िशेात सवाकजधक लोहखजनज साठे आहते? 

 - रजशया  

८१५. राष्ट्रीय तांत्रज्ञान जिवस केव्हा साजरा करतात? 

 - ११ मे  

  



(१६४) 

 

८१६. स्वयांपाकाच्या गॅस  जसलेंडरमध्य ेकोणता वाय ूभरला 

जातो? 

 - ब्यटेुन 

८१७. आसाममध्ये ग्रामपांिायतीला काय म्हटले जाते? 

 - गावपांिायत  

८१८. मनजप्रत जसांग ह ेनाव कोणत्या खेळाशी सांबजधत आह?े 

 - कबड डी  

८१९. राष्ट्रीय कन्या जिवस कधी साजरा केला जातो? 

 - ८ जलु ै 

८२०. जबल गेट स ह े नाव कोणत्या सांगणक प्रणालीशी 

जोडलेले आह?े 

 - जवांडोज  

  



(१६५) 

 

८२१. ‘ वेिाांत ज्योजति ’ हा ग्रांर्थ कोणी जलजहला? 

 - आयकभट्ट  

८२२. वाजल्मकी आांबेडकर आवास योजना महाराष्ट्रात 

कोणत्या विाकपासनू राबजवण्यात येत आह?े 

 - सप्टेंबर २००२ 

८२३. साजवत्रीबाई फुले कन्या कल्याण योजना महाराष्ट्रात 

कोणत्या विाकपासनू राबजवण्यात येत आह?े 

 - सन १९९५ 

८२४. सन १९३५ मध्य ेस्र्थापन झालेल्या रेडीओ कें र्द्ास ‘ 

आकाशवाणी ’ ह ेनाव कोणत्या सेवेकडून जमळाले? 

 - म्हसैरू ब्रॉड काजस्टांग सेवा  

८२५. ‘ माझे कुटुांब माझी जबाबिारी ’ या उपक्रमािी सरुुवात 

कधी झाली? 

 - १५ सप्टेंबर २०२० 

  



(१६६) 

 

८२६. ‘ माझे कुटुांब माझी जबाबिारी ’ ही मोहीम कोणत्या 

रोगािा सांसगक रोखण्यासाठी राबजवण्यात येत आह?े 

 - कोरोना  

८२७. कॉजस्मक जकरणाांिा शोध कोणी लावला? 

 - डॉ. होमी भाभा  

८२८. सोलापरूि ेग्रामिवैत कोणते आह?े 

 - श्री. जसदे्धश्वर  

८२९. भारतात पजिम घाटाला काय म्हणतात? 

 - सह्यार्द्ी  

८३०. भारतातील सवाकत जास्त रुां िी असणारी निी कोणती? 

 - ब्रम्हपतु्रा निी  

  



(१६७) 

 

८३१. हवेतील काबकन डायऑक्साईड कुणी शोधले? 

 - रॉन हलेमॉन्ड  

८३२. कोकण रेल्वेिा सवाकत जास्त लाांबीिा पलू कोणत्या 

निीवर आह?े 

 - शरावती निी  

८३३. महाराष्ट्रात जनु्नरजवळ सातवाहनकालीन कोणता 

प्रािीन घाटमागक आह?े 

 - नाण ेघाट  

८३४. बिामी तलाव कोणत्या जकल्ल्यावर आह?े 

 - जशवनेरी  

८३५. महाराष्ट्रात ‘ पयकटन राजधानी ’ म्हणनू कोणत्या 

शहराला ओळखले जाते? 

 - औरांगाबाि  

  



(१६८) 

 

८३६. हायड्रोजन वायिूा शोध कुणी लावला? 

 - हने्त्री कॅव्हनॅ्डीश  

८३७. वेरूळ लेण्याांिा जागजतक वारसा स्र्थळाांच्या यािीत 

कोणत्या विी समवेश करण्यात आला आह?े 

 - इ. स. १९८३ 

८३८. श्री शैलम ह ेजठकाण कशासाठी प्रजसद्ध आह?े 

 - ज्योजतजलांग व जलजवद्यतु कें र्द्  

८३९. ‘ पयाकवरणान ेछेडखानी करून मानवाने िकू केली ’ ह े

सध्या कोणत्या रोगान ेजसद्ध केले? 

 - कोजवड – १९ 

८४०. भारतात पयाकवरण अजधजनयम केव्हा पाररत झाला? 

 - इ. स. १९८६ 

  



(१६९) 

 

८४१. नायरोजनिा शोध कोणी लावला? 

 - डॅजनयल रुिरफोडक  

८४२. परृ्थवीपासनू वर जकती जकलोमीटर पयांत वातावरण 

आढळत?े 

 - ५० जकमी  

८४३. बाबा पिमनजी याांनी जलजहलेल्या काांिबरीत 

जवधावाच्या ज्वलांत समस्येकडे लक्ष वेधलेले आह ेत्या काांिबरीिे 

नाव काय? 

 - यमनुा पयकटन  

८४४. जफफाद्वारा Covide – 19 महामारी जवरुद्ध जनजागतृी 

अजभयानामध्ये भारतातील कोणत्या खेळाडूने प्रजतजनजधत्व केले? 

 - सनुील छेत्री  

८४५. राष्ट्रीय मेंि ूसांशोधन सांस्र्था कोठे आह?े 

 - गरुगाव  

  



(१७०) 

 

८४६. ISBN िा जवस्ताररत रूप जलहा? 

 - International Standerd Book Number  

८४७. मुांबई बांिरािा ताण कमी करण्यासाठी मुांबई जवळि 

कोणते बांिर उभारण्यात आले आह?े 

 - न्हावा शेवा बांिर  

८४८. महाराष्ट्रात एकूण जकती बांिरे आहते? 

 - ४९ 

८४९. िख्खन पठारािी जनजमकती कशामळेु झाली? 

 - भ्रांशमलुक उर्द्केामळेु लाव्हारस पसरून  

८५०. जहरे व रत्नाांिे जनरीक्षण करण्यासाठी काय वापरतात? 

 - साधा सकु्ष्मिशकक  

  



(१७१) 

 

८५१. भारत मजहला पररिििेे पजहल े अध्यक्षपि कोणी 

भिूजवले  होते? 

 - रमाबाई रानडे  

८५२.  ‘ एग्नेस गोक्झा बोजाजक्झऊ ’ ह े नाव असणाऱ्या 

व्यक्तीस आपण कोणत्या नावाने ओळखतो? 

 - मिर तेरेसा  

८५३.  ‘ स्टेटन जनरल ’ ह ेकोणत्या िशेाच्या पालकमेंटिे नाव 

आह?े 

 - नेिरलँड  

८५४.  वांगबांध ू’  ह ेकोणािे टोपण नाव आह?े 

 - शेख मजुीब रेहमान  

८५५. MCERT ह ेकशािे सांजक्षप्त रूप आह े ते मराठीत 

जलहा? 

 - महाराष्ट्र राज्य शैक्षजणक सांशोधन व प्रजशक्षण पररिि  

  



(१७२) 

 

८५६. भारतातील पजहला रांगजनजमकती कारखाना कुठे सरुु 

करण्यात आला?. 

 - कोईमतरू , इ. स. १९०२ 

८५७. प्रशासनात सांपणूकपणे ई-ऑजफसिा वापर करणारा 

महाराष्ट्रातील पजहला जजल्हा कोणता? 

 - जसांधिुगुक  

८५८. जगामध्ये प्रर्थम सांजवधान जनमाकण करणारा िशे कोणता? 

 - अमेररका  

८५९. जगातील पजहले अांतररक्ष पयकटक कोण? 

 - डेजनस जटटो  

८६०. महाराष्ट्रात अन्न सरुक्षा कायद्यािी अांमलबजावणी 

कधी करण्यात आली? 

 - १ फेब्रवुारी २०१४ 

  



(१७३) 

 

८६१. टाटा मोटसकने आपल्या कोणत्या वाहनािे नाव 

कमकिाऱ्याच्या नावावर ठेवले आह?े 

 - समुो  

८६२. महाराष्ट्रात कोणत्या राज्यािी सीमा सवाकत जास्त 

आह?े 

 - मध्यप्रिशे  

८६३. महाराष्ट्रातील कोणत्या सीमेला सातपडुा पवकतािी राांग 

आह?े 

 - उत्तर सीमा  

८६४. ‘ जवद्यापीठ अनिुान आयोगा ’ िी (UGC) स्र्थापना 

कोणत्या विी झाली? 

 - इ. स. १९६५ 

८६५. कोणत्या जठकाणी कोयना निी कृष्ट्णा निीस येऊन 

जमळत?े 

 - कराड , जज. सातारा  

  



(१७४) 

 

८६६. ‘ खेलो इांजडया  जवद्यापीठ स्पधाक २०२० ’ कोणत्या 

राज्यात पार पडल्या? 

 -  उडीसा  

८६७. २०२० साली सांयकु्त राष्ट्र सांघटनेला जकती वि ेपणूक 

झाली? 

 - ७५ वि े 

८६८.  भारतातील सवाकत मोठे तारघर कोठे आह?े 

 - मुांबई  

८६९. ‘ यांग इांजडया ’ ह ेवतृपत्र कोणी सरुु केले होत?े 

 -  महात्मा गाांधी  

८७०. आग्रा येर्थील ताजमहाल कोणत्या खाणीतील 

सांगमरवर खडकान ेबाांधण्यात आला? 

 - मकराना खाण, राजस्र्थान  

  



(१७५) 

 

८७१. परृ्थवीच्या अांतभाकगातील तापमान जकती मीटरला १ 

अांश सेजल्सअसन ेवाढते? 

 - प्रत्येक ३२ मीटर  

८७२. फाशी ियायला न्यायच्या आधीपयकत भगतजसांग 

कोणािे जीवनिररत्र वाित होत?े 

 - लेजनन  

८७३. जक्रकेटमध्य ेवापरात येणारे स्टेप्सिी उांिी जकती इांि 

असते? 

 - २८ इांि  

८७४. जगातील सवाकत मोठे काव्य कोणते व त्यात जकती शब्ि 

आहते? 

 - १ कोटी ८० लक्ष शब्ि  

८७५. ‘ वेस्टनक ब्लॉट ’ ही िािणी कोणत्या आजाराशी 

सांबजधत आह?े 

 - एड स  

  



(१७६) 

 

८७६. आजशयाई जवकास बँकेिे मखु्यालय कोठे आह?े 

 - मजनला  

८७७. कोणत्या वायसू ‘ हसजवणारा वाय ू’ असे म्हटले जात?े 

 - नायरस ऑक्साईड / N2O 

८७८. जवणकर पक्ष्याच्या राहणीिा अभ्यास करून १९३० 

साली त्या पक्ष्याच्या जीवनावर शोध प्रबांध प्रकाजशत करणारा 

पक्षीतज्ञ कोण? 

 - डॉ. सलीम अली  

८७९. महात्मा गाांधीिे स्वजलजखत सांपणूक पसु्तकाांिे एकजत्रत 

लेखन भारत सरकारन ेकोणत्या नावाने प्रकाजशत केले? 

 -  सांकजलत महात्मा गाांधी  

८८०. जगातील असा कोणता जक्रकेटर आह े जक, ज्याांि े

ज्याांिे छायाजित्र नोटाांवर छापले जात?े 

 - फॅ्रक वॉरेल , वेस्टइांडीज  

  



(१७७) 

 

८८१. ‘ कतकबगार नविगुाक ’  कोणत्या समाजसेजवकेला 

म्हणतात? 

 - डॉ. राणी बांग  

८८२.  ‘ पाजकस्तान व भारतातील पजक्षजीवन ’ ह ेपसु्तक 

कोणी जलजहले? 

 -  डॉ. सलीम अली  

८८३. महात्मा गाांधी याांना सवकप्रर्थम ‘ राष्ट्रजपता ’ असे कोणी 

सांबोधले? 

 - सभुाििांर्द् बोस  

८८४. भईुमगु या जपकाि ेसवाकजधक उत्पािन कोणत्या राज्यात 

होते? 

 - गजुरात  

८८५. स्वच्छ सवेक्षण २०२० मध्ये नागपरूला जकतवे 

मानाांकन जमळाले होत?े 

 - १८ व े 

  



(१७८) 

 

८८६. महात्मा गाांधी याांना जकती मलु ेहोती? 

 - ४. 

८८७. सांगणक इांटरनेट सजुवधा ही भारताला जतच्या पणूक 

स्वरुपात केव्हा जमळाली? 

 - १४ ऑगस्ट १९९५ 

८८८. इजतहासातील सवाकत श्रीमांत व्यक्ती कोण? 

 - मनसा मसूा, सांपत्ती – २७२०० अब्ज, माली 

साम्राज्यािा राजा, सोन्यािा खाणी  

८८९. सातही महाद्वीपमध्ये सांगीतािा वापर / प्रसार करणारे 

पजहल ेभारतीय कोण? 

 - पांजडत जसराज  

८९०. भारतातील सवाकत प्रािीन / अजवजशष्ट घडीिा पवकत 

कोणता? 

 - अरवली  

  



(१७९) 

 

८९१.  महात्मा गाांधीजीनी िाांडी येर्थे जमठािा सत्याग्रह 

करताांनी जकती जकमी पायी प्रवास केला? 

 - ४०० जकमी  

८९२. भारतात नेत्रिान पांधरवाडा केव्हा साजरा करतात? 

 - २५ ऑगस्ट ते ८ सप्टेंबर  

८९३. भारतात सवकप्रर्थम येणारे यरुोजपयन कोण आहते? 

 - पोतुकगीज  

८९४. भारत सरकारन े१९७५ मध्य ेस्र्थापन केलेल्या मजहला 

आयोगाच्या पजहल्या अध्यक्षा कोण होत्या? 

 -  डॉ. फुलरेण ूगहुा  

८९५. ‘ िी प्रॉब्लेम ऑफ रुपी ’  हा ग्रांर्थ कोणी जलजहला? 

 - डॉ. बाबासाहबे आांबेडकर  

  



(१८०) 

 

८९६. महात्मा गाांधीजीनी इांग्रजाबरोबर लढण्यासाठी कोणते 

शस्त्र वापरले? 

 - अजहांसा  

८९७. भारतात कोणता आठवडा हा ‘ वन्यजीव सप्ताह ’ 

म्हणनू साजरा केला जातो? 

 - २ आक्टो. ते ८ आक्टोंबर  

८९८. महार रेजजमेंटिे आिशक वाक्य काय आह?े 

 - यश जसद्धी  

८९९. ‘ जागजतक जशक्षक जिन ’ केव्हा साजरा केला जातो? 

 - ५ ऑक्टोबर  

९००. कोणत्या वायमुळेु मखु्यत्व े ओक्षोन र्थरािा ऱ्हास 

होतो? 

 - क्लोरो फ्त्लरूो काबकन  

  



(१८१) 

 

९०१.  ‘ जागजतक जशक्षक जिन ’ केव्हापासनू साजरा केला 

जातो? 

 - इ. स. १९९४, यनेुस्कोमाफक त  

९०२. महात्मा गाांधी प्रणीत जीवन कौशल्याधाररत जशक्षण 

पध्िती कोणती? 

 - नयी तालीम  

९०३. आजशया खांडातील एकमेव भजूमगत वीजगहृ कोठे 

आह?े 

 - कोयना प्रकल्प, महाराष्ट्र  

९०४. भारतातील कोणते राज्य प्रर्थम काबकनमकु्त झाले? 

 - जहमािल प्रिशे  

९०५. सातही महाजव्िपाच्या सवोच्ि जशखरावर िढणारी 

पजहली भारतीय मजहला कोण? 

 - प्रेमलता अग्रवाल  

  



(१८२) 

 

९०६. महात्मा गाांधीजीच्या आश्रमाि ेनाव काय होते? 

 - साबरमती 

९०७. बॉम्बे हाय येर्थे पजहली तेल जवहीर केव्हा खोिली गेली? 

 - ३ फेब्रवुारी १९७४ 

९०८. परृ्थवीिा परीघ सवकप्रर्थम कोणी मोजला? 

 - एररस्टोस्र्थेजनस  

९०९. ‘ िी इकॉनॉजमक जहस्री ऑफ इांजडया ’ हा ग्रांर्थ कोणी 

जलजहला? 

 - आर. सी. ित्त  

९१०. ऑजक्सजन जसलेंडरच्या गळ्याभोवती कोणता रांग 

असतो? 

 - पाांढरा  

  



(१८३) 

 

९११. शीख रेजजमेंटिे आिशक वाक्य काय आह?े 

 - जनिय कर अपनी जीत करू  

९१२. कोणत्या धरणाला मराठवाड यािा छोटा समरु्द् 

समजला जातो? 

 - जायकवाडी धरण  

९१३. रेंड यजुनयन आांिोलनािे जनक कोण? 

 - नारायण मेघाजी लोखांडे  

९१४. राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, प्रधानमांत्री याांच्या प्रवास 

सोयीसाठी एक खास जवमान तयार करण्यात आले आह ेत्याांिे नाव 

काय? 

 - बोईग B 777 

९१५.  जजल्ह्यातील कायिा व सवु्यवस्र्था राखण्यािी 

जवाबिारी कोणािी असते? 

 - पोलीस अजधक्षक  

  



(१८४) 

 

९१६. गानसम्राज्ञी लता मांगेशकर नावाने परुस्कार सवकप्रर्थम 

जाहीर करणारे राज्य कोणते? 

 - मध्यप्रिशे, इ.स. १९८४ पासनु  

९१७. १ नोव्होबर २००५ नांतर लागलेल्या शासकीय 

कमकिाऱ्याांना कोणती पेन्शन लाग ूआह?े 

 - पररभाजित अांशिान जनवतृ्ती वेतन योजना (DCPS) 

९१८. NPS िा जवस्ताररत रूप काय आह?े 

- National Pension System  

९१९. ‘ इतनी शक्ती हमे िनेा िाता ’ या प्रार्थकनागीतािे 

गीतकार कोण? 

 - ओमप्रकाश अजीज – अजभलाि  

९२०. सयूक प्रत्येक सेकां िाला जकती हायड्रोजन जाळतो? 

 - ५ िशलक्ष टन  

  



(१८५) 

 

९२१. यनेुस्कोने २०१९ ह ेविक कोणते विक म्हणनू जाहीर केले 

होते? 

 - स्विशेी भािाांिे विक  

९२२. IPL मध्य ेएका सामन्यात सवाकजधक गडी कोणी बाि 

केले आह?े 

 - अलजारी जोसेफ, मुांबई इांडीयांस- २०१९, ३.४ िटके, 

१२ धावा, ६ गडी  

९२३. जवनोबा भावे याांना ‘ जवनोबा ’ ह ेनाव कोणी जिले? 

 - महात्मा गाांधी  

९२४. राज्य फुलपाखरू घोजित करणारे भारतातील पजहले 

राज्य कोणते? 

 - महाराष्ट्र  

९२५. ‘ आम्ही त्याांना कोणतीही वास्तव सत्ता जिली नाही पण 

आम्ही त्याांिे स्र्थान प्रजतष्ठेिे व अजधकारािे केले आह े ’ असे 

भारताच्या राष्ट्रपती स्र्थानाबाबत कोण म्हणाले? 

- पां. जवाहरलाल नेहरू   



(१८६) 

 

९२६. मुांबईत पजहली रात्रशाळा कोणी सरुु केली? 

 - जभकोबा लक्ष्मन िव्हाण  

९२७. मराठी वतृ्तपत्र सषृ्टीिे जनक कोणाला म्हणतात? 

 - आिायक बाळशास्त्री जाांभेकर  

९२८. ‘ जागजतक टपाल जिन ’ कें ह साजरा केला जातो? 

 - ९ ऑक्टोबर  

९२९. महाराष्ट्र राज्यात शाळाजसद्धी हा कायकक्रम कें व्हा  सरुु 

करण्यात आला? 

 - ३० मािक २०१६ 

९३०. कृती सांशोधन ही सांकल्पना कतकलेजवन याांनी 

साधारणत: कोणत्या विी माांडली? 

 - इ. स. १९४५ 

  



(१८७) 

 

९३१. शतपत्रे कोणी जलजहली? 

 - लोकजहतवािी गोपाळ हरी िशेमखु   

९३२. जीवनसत्त्व ब – १२ ला काय म्हणतात? 

 - सायनोकोबॉलामीन  

९३३. पांिायत राज ह ेकोणत्या भारतीय नेत्यािे स्वप्न होते? 

 - महात्मा गाांधी  

९३४. ‘ लोकशाहीिा पाळणा ’ असे कशास सांबोधले जात?े 

 - स्र्थाजनक स्वराज्य सांस्र्था  

९३५. २०२० सालिा राज्यशासनािा गान सम्राज्ञी लता 

मांगेशकर परुस्कार कोणाला जमळाला? 

 - उिा मांगेशकर  

  



(१८८) 

 

९३६. ‘ जागजतक जवद्यार्थी जिवस ’ केव्हा साजरा केला 

जातो? 

 - १५ ऑक्टोबर  

९३७. िषु्ट्काळग्रस्त भागात घेतली जाणारे गररबािे पीक 

कोणते? 

 - बाजरी  

९३८. भारतातील कोणत्या अजभनेत्रीिे मांजिर उभारले आह?े 

 - खशुब ूसुांिर, ताजमळनाडू  

९३९. भारतातील सवाकत मोठे पात्र असलेली निी कोणती? 

 -  ब्रम्हपतु्रा  

९४०. मानव धमक सभेिी स्र्थापना कोणी केली? 

 - िािोबा पाांडुरांग तखकडकर  

  



(१८९) 

 

९४१. लाळेतील टायलीनिी प्रजक्रया जपष्टमय पिार्थाकवर 

होऊन काय तयार होते? 

 - माल्टोज  

९४२. समर सौिाजमनी ह ेप्रिजलत नाव कोणािे आह?े 

 - अरुणा असफअली  

९४३. कें र्द्ीय बटाटा सांशोधन कें र्द् कोठे आह?े 

 - जशमला, जहमािल प्रिशे  

९४४. भारतातील सवाकत जास्त जशकलेल्या व्यक्तीिे नाव 

काय? 

 - डॉ.  श्रीकाांत जजिकार  

९४५. जहमालयाच्या िगुकम भागातील मलुींना साहसी व सक्षम 

जशक्षण िणेाऱ्या जशक्षकाांना काय म्हणतात? 

 - कुां ग फू नन्स  

  



(१९०) 

 

९४६. कोणत्या िशेाने आपल्या नाण्याांवर ताजमहालािे जित्र 

छापले आह?े 

 - काांगो  

९४७. जाफा, ब्लड रेड माल्टा, वेस्टीन, हमॅजलन ह्या कशाच्या 

प्रजाती आहते? 

 - मोसांबी  

९४८. महात्मा गाांधी स्विशेी सांकल्पनेला समजपकत ‘ नखावर 

मावेल एवढा िरखा ’ कोणी तयार केला? 

 - जयांत ताांिळुकर   

९४९. लाल, जहरवा,जनळा या रांगाच्या जमश्रणातनू कोणता रांग 

तयार होतो? 

 - पाांढरा  

९५०. जविभाकत कोणत्या जजल्ह्यात तलावाांिी सांख्या सवाकत 

जास्त आह.े? 

 - गोंजिया 

  



(१९१) 

 

९५१. महाराष्ट्रात मासेमारी सवाकत जास्त कोणत्या जजल्ह्यात 

होते? 

 - रत्नाजगरी  

९५२. भारतात सवाकत जास्त जवद्यतु जनजमकती कोणत्या राज्यात 

होते? 

 - महाराष्ट्र  

९५३. महाराष्ट्रातील सवाकत जास्त महानगरपाजलका 

असलेला जजल्हा कोणता? 

 - ठाणे  

९५४. ‘ कुरल ’ या ताजमळ महाकाव्यािे मराठीत भािाांतर 

कोणी केले? 

 - सान ेगरुुजी  

९५५. भारतान ेऑजलजम्पक स्पधेत प्रर्थम भाग केव्हा घेतला? 

 - १९२० 

  



(१९२) 

 

९५६. डॉ. बाबासाहबे आांबेडकर याांनी जवद्यार्थयाकसाठी पजहले 

मोफत वसजतगहृ कोठे सरुु केले? 

 - सोलापरू  

९५७. कोणती आांतरराष्ट्रीय टेजनस खेळ स्पधाक जहरव्या 

गवताच्या मैिानात खेळली जात?े 

 - जवांबल्डन  

९५८. साखरेिे रासायजनक रेनसुतु्र काय आह?े 

 - C12 H22 O11 

९५९. ‘ फटका ’ या काव्यप्रकाराि ेजनक कोणास म्हणतात? 

 - अनांत फां िी  

९६०. हॉलीबॉल खेळातील बॉलिे वजन जकती ग्रॅम असते? 

 - २७० ते २८० ग्रॅम  

  



(१९३) 

 

९६१. ‘ एकि प्याला ’ या प्रजसद्ध जवांडबन नाटकािे लेखक 

कोण? 

 - राम गणेश गडकरी  

९६२. ना. धो. महानोर याांना कोणत्या टोपणनावान ेओळखले 

जात?े 

 - रानकवी  

९६३. महाराष्ट्रात कोणता जजल्हा कुां तल िशे, शरुाांिा जजल्हा 

म्हणनू ओळखला जातो? 

 - सातारा  

९६४. कृिी क्षेत्रातील नोबेल अशी ओळख असणारा ‘ 

जागजतक अन्न परुस्कार – २०२० ’ कोणाला प्राप्त झाला? 

 - डॉ. रतनलाल  

९६५. १ जकग्रॅ पेरोलमध्ये जकती जशस ेअसत?े 

 - ५ जमलीग्रॅम  

  



(१९४) 

 

९६६. जगातील पजहले वकृ्षसांमेलन (फेब्र.ु २०२०) िे अध्यक्ष 

कोण होते? 

 - वडािे झाड  

९६७. स्वातांत्र जमळण्यापवूी वायिुलािे काय नाव होते? 

 - रॉयल इांजडयन एअरफोसक  

९६८. जगातील सवाकत वेगवान सांगणक कोणत्या िशेािा 

आह?े 

 - जपान  

९६९. महाराष्ट्रात एकूण जकती व्याघ्र प्रकल्प आहते? 

 - सहा  

९७०. इांग्रजी टांकलेखन यांत्रावरील एकाि ओळीतील कळ 

िाबनू टाईप होणारा सवाकत लाांब शब्ि कोणता? 

 - Typewriter 

  



(१९५) 

  

९७१. भारतातील सवाकत जास्त जजल्ह े कोणत्या राज्यात 

आहते? 

 - उत्तरप्रिशे , ७५ जजल्ह े 

९७२. भारतात सवाकत जास्त लोकसभा जनवडणकू 

जजांकल्यािा रेकाडक कोणाच्या नावावर आह?े 

 - इांर्द्जीत गपु्ता , ११ वेळा, प. बांगाल  

९७३. जगातले सवाकत मोठे प्रवेशद्वार कोणते? 

 - बलुांि िरवाजा, फते्तहपरू जसक्री, अकबराने १६०२ मध्ये 

बाांधले  

९७४. नखां िावण्यामळेु कोणत्या रोगािा सांसगक होण्यािा 

धोका वाढतो? 

 - पॅरोजनजशया  

९७५. जलवाय ूआजण मानवाजधकार या मिु द्यानवर अजभयान 

िालवणाऱ्या १६ विीय यवुतीला कोणत्या िशेािे एक जिवसीय 

पांतप्रधान बनजवले गेले? 

 - जफनलॅड  

  



(१९६) 

 

९७६. बौध्ि धमाकत महान व्यक्तीच्या जनधनानांतर त्याच्या 

अस्र्थी, केस इत्यािी अवशेि ज्या पात्रात ठेवल्या जातात त्याला 

काय म्हणतात? 

 - िागोबा  

९७७. राष्ट्रीय एकात्मतेसाठी असाधारण कायक करणाऱ्या 

व्यक्ती जकां वा सांस्र्थेला कोणता परुस्कार जिला जातो? 

 - इांजिरा गाांधी राष्ट्रीय एकात्मता परुस्कार  

९७८. मेळघाटातील जगलात आढळून आलेले रांगीत बेडूक 

कोणत्या नावान ेनोंिवले गेले आह?े 

 - पेंटेड कलओुला  

९७९. सवाकत मोठे नौिल असलेला िशे कोणता? 

 - िीन  

९८०. ‘ जडजजटल इांजडया ’ योजनेिी सरुुवात केव्हा झाली? 

 - २ जलु ै२०१५ 

  



(१९७) 

 

९८१. माणसाच्या मेंितू एकूण जकती पेशीजोड असतात? 

 - १० अब्ज पेशीजोड  

९८२. ‘ फोटोग्राफर ऑफ िी ईयर २०२० ’ परुस्कार 

जमळवणारी पजहली भारतीय मजहला कोण? 

 - ऐश्वयाक श्रीधर  

९८३. भारतातील राष्ट्रपतीद्वारे होणारी राज्यपालािी जनवड 

पद्धत कोणत्या िशेाकडून जस्वकारली आह?े 

 - कॅनडा  

९८४. सवक जशक्षा अजभयानािे गीत ‘ स्कुल िले हम ’ िे 

गीतकार कोण? 

 - महबबू  

९८५. अटल पेंशन योजनेिी सरुुवार केव्हा झाली? 

 - ९ मे २०१५ 

  



(१९८) 

 

९८६. अस्पशृ्याांना कोणत्या िवेीच्या मांजिरात प्रवेश 

करण्याकररता डॉ. बाबासाहबे आांबेडकरानी सत्याग्रह केला होता? 

 - अांबाबाई मांजिर, कोल्हापरू  

९८७. छत्रपती जशवाजी महाराजाांनी कोणत्या िवेीच्या 

मांजिरात मातेच्या िरणी सोन्याच्या पतुळ्यािी माळ अपकण केली? 

 - तळुजाभवानी  मांजिर  

९८८. नवरात्रीमध्ये जो घट (कलश) बसजवला जातो तो 

कशािा प्रजतक आह?े 

 - ब्रम्हाांड  

९८९. जविभाकतील प्रजसद्ध महालक्ष्मी जगिांबा मांजिर कोठे 

आह?े 

 - महालक्ष्मी मांजिर, कोराडी नागपरू  

९९०. सम्राट अकबर याांनी कोणत्या िवेीच्या मांजिरात सोनेरी 

छत्र अपकण केल ेहोत?े 

 - ज्वाला माता मांजिर, जहमािल  प्रिशे  

  



(१९९) 

 

९९१. माशाच्या आकारािे डोळे असणाऱ्या जगप्रजसद्ध 

िवेीच्या मांजिरािे नाव काय? 

 - मीनाक्षी मांजिर, मिरैु  

९९२. शहाजी राज ेयाांच्या तीन पतु्राांिी नावे साांगा? 

 - सांभाजी राजे, छत्रपती जशवाजी, व्यांकोजी राज े 

९९३. यरुोपिे जक्रडाांगण कोणत्या िशेास म्हणतात? 

 - जस्वत्झलांड  

९९४. यरुोपिे रणक्षेत्र कोणत्या िशेास म्हणतात? 

 - बेजल्जयम  

९९५. पांजाबी भािेिी जलपी कोणती? 

 - गरुुमखुी  

  



(२००) 

 

९९६. भारतात सोन्यािी नाणी पाडण्यािी सरुुवात कोणी 

केली? 

 - कुशाण  

९९७. भािेतील सवाकत लहान घटक कोणता? 

 - वणक  

९९८. मराठीन े कोणत्या भािेतनू वणकमाला स्वीकारलेली 

आह?े 

 - सांस्कृत  

९९९. जलपी म्हणजे काय? 

 - ध्वनीच्या साांकेजतक खणुा होय  

१०००. भारतात पजहले आधारकाडक केव्हा व कोणाला जिले 

गेले? 

 - रांजना सोनवणे , जि. २९ सप्टें  २०१०  

 

 

 



पुस्तक म्हणजे गुरूकुल 

 

फ़ेसबकु, whatsapp, जकां वा अनेक नवीन माध्यमाांत वािन 

होतांि. फ़ेसबकु िां नावि मळुी ’बकु’ आह.े मधेि एखािी लकेर, 

नांतर कुठे जवनोि, अिानक कोणी तरी आक्रस्ताळां राजकीय भाष्ट्य 

करणार आजण ते सांपतां न सांपतां तो एखाद्या मतृ्य़िूी बातमी वा 

लग्नािा वाढजिवस. या माध्यमाांतनूही ज्ञान, भावना, याांिा खेळ 

िालतो; नाही असां नाही. पण तो क्षजणक असतो. ओझरता असतो. 

एखािी सुांिर लकेर मन मोहून टाकते खरेि. पण मैफलीिा गांध जसा 

आयषु्ट्यभर िरवळत रहातो तसे होत नाही. 

आपल्या मनाला, आपल्या बदु्धीला वरच्या िजाकवर 

नेण्यासाठी पसु्तके आवश्यक असतात. मग ती छापील असो वा ई. 

आपले मन आजण बदु्धी याांना िजेिार खरुाक द्या. पसु्तके वाित 

रहा. ई साजहत्य ईपसु्तके जवनामलू्य िते ेत्यामाग ेएक उद्दशे आह.े 

एक मन, एक बदु्धी जेव्हा वरच्या पायरीवर जातां तेव्हा ती व्यक्ती 

वरच्या िजाकला जात.े जेव्हा समाजातील असांख्य लोक वरच्या 

पायरीवर जातात तेव्हा समाजि प्रबदु्ध होतो.  

वाित रहा. पसु्तके वाित रहा. 
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