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प्रश्न १) आईन ेनीलाकडून कफवता पाठ करवून घतेली. ह्या वाक्यातील 

फियापद कोणत्या प्रकारच ेआह?े 

१) संयकु्त सियापद २) सहायक सियापद ३) प्रयोजक सियापद ४) सासधत 

सियापद 

प्रश्न २) 'पफहलादसुरा' ह ेकोणत्या समासाच ेउदाहरण ठरते? 

१) अव्ययीभाव २) बहुव्रीही ३) तत्परुुष ४) वैकसपपकद्वन्द्द्व समास 

प्रश्न ३) ‘सदाचार’ या शब्दाचा संधी प्रकार कोणता? 

१) स्वरसधंी २) व्यंजन संधी ३) सवसगगसंधी ४) यापैकी नाही 

प्रश्न ४) वाक्य पूणण करा. शब्दाच्या अफवकारी जातीत फलंग, वचन फकंवा 

फवभक्ती यामळेु……  

१) बदल होतो २) बदल होत नाही ३) सतत बदल होतो ४) यापैकी 

काहीही नाही 

प्रश्न ५) ‘सतु’ या शब्दाच ेस्त्रीफलंगी रूप कोणते? 

१) पतु्र २) सतुी ३) तनय ४) सतुा 

प्रश्न ६) फवभक्तीच ेएकूण फकती प्रकार आहते?? 

१) सहा २) आठ ३) सात ४) दहा 

प्रश्न ७) खालील पुफ्लंगी नामाच ेसामान्यरूप ओळखा. ‘मोती’  

१) मोत्याचा २) मौसिक ३) माती ४) मीतो 

प्रश्न ८) जयाचं्याफवषयी बोलायच ेत्या व्यक्तीचा उ्लखे करताना काय 

वापरतात? 

१) ततृीय परुुषवाचक सवगनाम २) प्रथम परुुषवाचक नाम ३) सद्वतीय 

परुुषवाचक सवगनाम ४) दहा  

प्रश्न ९) मी फनबंध फलहीत अस.े  

१) साधा भूतकाळ २) अपूणग भूतकाळ ३) पूणग भूतकाळ ४) रीती भूतकाळ 

प्रश्न १०) खालील वाक्यातील फिया फवशषेणे ओळखा. चालताना 

सावकाश डाव्या बाजून ेचालावे. 

१) डाव्या २) चालावे  ३) बाजूने ४) सावकाश 

प्रश्न ११) खालील वाक्यातील उपपदाथण सागंा. त्यान ेपाच तोळे सोन े

घतेले. 

१) पररणाम २) पररमाण ३) अंतर ४) मूपय 

प्रश्न १२) खालील उदाहरणावरून प्रयोग फनफित करा. ती गाणे गाते. 

१) अकमगक कतगरी २) सकमगक कतगरी ३) कमगणी ४) भावे 

प्रश्न १३) कमणधारय समास कोणत्या समासाचा उपप्रकार आह े? 

१) अव्ययीभाव २) तत्परुुष ३) सद्वगू ४) बहुव्रीही 

प्रश्न १४) गटात न बसणारा शब्द फलहा. 

१) कसव २) गरुु ३) घर ४) हस्त 

प्रश्न १५) ‘रगं रगंोटी फशवाय घर सुदंर फदसत नाही’ या वाक्याच े

होकाराथी वाक्य करा 

१) केवळ रगं रगंोटी ने घर सुंदर सदसते. २) केवळ रगं रगंोटी ने घर सुंदर 

सदसते. ३) रगं रगंोटी केपयावर घर सुंदर सदसते. ४ रगं रगंोटी ने घर खराब 

सदसते 

प्रश्न १६) खाली फदलेले वणणन वाचा व तो अलंकाराचा कोणता घटक 

आह ेते सागंा. जयाची तुलना करावयाची आह ेते फकंवा जयाच ेवणणन 

करावयाच ेआह ेतो घटक.                  

१) उपमेय २) उपमान ३) साधारण धमग ४) साम्पय वाचक शब्द                                            

प्रश्न १७) वाक्यप्रचाराचं ेयोग्य रूप ररकाम्या जागी भरा. अंगाची लाही 

होणे – 

१) रागाने बेफान होणे २) सज्ज होणे ३) हुतात्मा होणे    ४) सूड घेणे 

प्रश्न १८) समानाथी शब्द समानाथी शब्दाचंी योग्य जोडी ओळखा. 

१) ढग-जलद २) वणग-कणग ३) ममग – धमग ४) अंगीकृत – अस्वीकृत 

प्रश्न १९) फवरुद्धाथी शब्दाचंी योग्य जोडी ओळखा.             

१) तसटनी× सररता २) साधार × सनराधार ३) कलंक ×कासळमा ४) सवरह 

× दरुाव 

प्रश्न २०) खालील शब्दातील योग्य जोड शब्द ओळखा. 

१) सहनदीन २) हीनसदन ३) हीन-दीन ४) हीनदीन 

प्रश्न २१) मडक्याचंी – 

१) घड २) थ्पी ३) उतरडं ४) अढी 

प्रश्न २२) म्हण ओळखा. तळे राखील तो पाणी चाखील म्हणज…े. 

१) तळे राहणाऱ्याला त्याचे पाणी समळते. २) पाणी समळसवण्यासाठी काम 

केले पासहजे.  ३) आपपयाकडे सोपसवलेपया कामाचा प्रत्येक मनषु्य थोडा 

तरी फायदा करून घेतोच. ४) प्रत्येकाने काही समळसवण्यासाठी काम केले 

पासहज 

प्रश्न २३) म्हणींना……. म्हणतात. 

१) वचन २) अथग ३) अनभुवाच्या खाणी   ४) बोधप्रद 

प्रश्न २४) खालील फचन्हापैंकी अधणफवराम कोणता? 
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१) ?  २) ! ३)  :  ४) ; 

प्रश्न २५) योग्य फवरामफचन्ह वापरून फलफहलेले वाक्य शोधा. बघ 

िुलाच्या पाकळ्या गळा्या ना 

१) “बघ! फुलाच्या पाकळ्या गळापया ना!” २) ”बघ! फुलाच्या पाकळ्या 

गळापया ना”३) बघ फुलाच्या पाकळ्या गळापया ना! ४) बघ!“फुलाच्या 

पाकळ्या गळापया ना.” 

प्रश्न 26) एका साकेंफतक भाषेत APRIL हा शब्द ZKIRO असा फलफहला 

तर त्याच साकेंफतक भाषेत AUGUST हा शब्द कसा फलहाल? 

१) ZFTFHG २) ZPZFGX ३) ZPXGHF ४) ZPXFXG 

प्रश्न 27) जर CAMEL=34, TIGER=59  तर ELEPHANT=? 

१) 71 २) 91 ३) 90 ४) 81 

प्रश्न 28) जर 1156 : 34 तर 2916 : ? 

१) 54 २) 44 ३) 64 ४) 36 

प्रश्न 29) वेगळा पयाणय ओळखा. 

१) AMINO २) ARISE ३) AWAKE ४) AUDIQ 

प्रश्न 30) आज रफववार आह ेतर परवानतंर 27 व्या फदवशी काय वार 

येईल? 

१) रसववार २) सोमवार ३) मंगळवार ४) शिुवार 

प्रश्न 31) माझ्या शाळेच्या पूवेला बँक आह.े माझ ेघर शाळेच्या दफिणेला 

आह.े बँकेच्या उत्तरलेा माकेट आह.े जर माकेट ते बकँ यामधील अंतरा 

इतकेच अंतर माझ ेघर ते शाळा यामध्ये असले, तर शाळेच्या कोणत्या 

फदशलेा माकेट असले? 

१) नैऋत्य २) ईशान्द्य ३) आग्नेय ४) वायव्य 

प्रश्न 32) जर, + ला - म्हणल,े ÷ ला +  म्हणल,े - ला × म्हणल,े  × ला ÷  

म्हणले तर, 12×6+3÷42-7=? 

१) 293 २) -79 ३) 79 ४) -295 

प्रश्न 33) 34593783428734854367983134 या माफलकेत 3 ह्या 

अंकानतंर लगचेच 4  हा अंक फकती वेळा आला आह े

१) 2 २) 3 ३) 4 ४) 5 

प्रश्न 34) एका वतुणळाभोवती सहा घर ेआहते. जयोती आफण सीमा 

परस्परा ंसमोर राहतात. मरेी लीलाजवळ राहते.अमन सीमा जवळ 

राहत नाही. शिी मरेीच्या समोर राहतो,  तर जयोती जवळ कोण 

राहते? 

१) शफी व लीला २) अमन व लीला ३) अमन व मेरी ४) शफी व मेरी 

प्रश्न 35) दपुारच े2 ते रात्रीच े10 या वेळेत फमफनट काटा व तास काटा 

यामध्ये 90° च ेफकती कोन तयार होतील? 

१) 14 २) 13  ३) 15 ४) 16 

प्रश्न 36) J,L, N, P, R, T, V, ? 

१) Y २) X  ३) W ४) Z 

प्रश्न 37) फवसगंत पद ओळखा. 

१) 12 २) 16  ३) 20  ४)25 

प्रश्न 38) मोफहनी माधरुीला म्हणाली, ‘तुझ्या वफडलाचंी आई व माझ े

आजी सख्ख्या बफहणी आहते’. तर माधरुीचीआजी मोफहनीच्या  

वफडलाचंी कोण 

१) मावशी २) आत्या ३) बहीण ४) काकू 

प्रश्न 39) घड्याळात 7:15  वाजले असतील तर ते घड्याळाला 

आरशात पाफहले असता फकती वाज्यासारखे फदसले ? 

१) '4:45. २) '5:45. ३) '7:45. ४) '8:45 

प्रश्न 40) फवसगंत सखं्या ओळखा. 196,169,144,121,80.                  

१)80 २) 121 ३) 169 ४) 196 

प्रश्न 41) A ह ेB च ेआजोबा आहते. B फह C ची बफहण आह.े C ही D 

ची मलुगी आह.े D हा E चा पती आह.े E च ेA बरोबर काय नाते आह?े                      

१) वडील २) सासर े३) मलुगी  ४) सून 

प्रश्न 42) फडक्शनरीनसुार पुढील शब्दापैंकी कोणता शब्द प्रथम यईेल 

१) INTEGUMENT२) INTENCE३) INTELLECT४) INTEND 

प्रश्न 43) मीना 15 मी. उत्तरलेा चालत गलेी तेथनु डाव्या बाजूला वळून 

20 मी. गलेी तर मूळ स्थानापासून ती फकती मी.अंतरावर आह े

१) 25  २) 22  ३) 26  ४) 28 

प्रश्न 44) 8,2,3,4 ह ेअकं एकदाच वापरून जास्तीत जास्त तीन अंकी 

सखं्या फकती होतील 

१)18 २) 30 ३) 24   ४) 26 

प्रश्न 45) एका रागंते फगरीषचा िमाकं उजवीकडून 16 वा व डावीकडून 

18 वा आह ेतर त्या रागंते एकूण सदस्य फकती 

१) 29 २) 30 ३) 33 ४) 32 

प्रश्न 46) जर 12 * 4 म्हणजे 96, 9 * 8 म्हणजे 144 , 4 * 8 म्हणजे 64 

तर 12 * 5  म्हणजे ?                                                                 

१)110  २)115  ३) 125 ४) 120 

प्रश्न 47) एका मेंढपाळाकड ेकाही मेंढ्या व काही कोंबड्या आहते. 

त्याचंी एकूण सखं्या 45 असून त्याचं्या पायाचंी सखं्या 150  आह.ेतर 

मेंढ्याचंी सखं्या फकती ? 

१) 20  २) 25 ३) 30 ४) 35 

प्रश्न 48) 6.35 तासाच ेतास, फमफनटे व सकंेदात रुपातंर करा.                

१) 6 तास 25 सम. 00 से. २) 6 तास 21 सम. 00 से.  ३) 6 तास 42 सम. 

00 से.  ४) 6 तास 15 सम. 00 से. 

प्रश्न 49) Xच ेदफिण फदशलेा तोंड आह.े तो 45 अंश उजवीकड ेवळतो. 

मग तो 90 अंश डावीकड ेवळतो. मग तो 180 अंश वळतो. शवेटी तो 

डावीकड े45 अंश वळतो. आता तो कोणत्या फदशलेा तोंड करून उभा 

आह?े 

१) पूवग 2) पसिम ३) उिर ४) दसिण पूवग 

प्रश्न 50) 3* 2 = 64 , 5* 4  = 108 , 8 * 7  =  1614  तर 6 *5  =? 



 

 

१) 1012 २) 1210 ३) 1020 ४) 1030 

प्रश्न 51जर $ म्हणजे गणुाकार आफण % म्हणजे बेरीज असले, तर 

खालीलपैकी कोणता पयाणय सवाणत मोठा आह े 

१) 13 $ 7% 11  २) 12% 9 $ 19  ३) 14 $ 11 % 20  ४) 24 % 8 

$ 15 

प्रश्न 52) एका वगाणतील 30 टक्के फवद्यार्थयाांना इंग्रजी आवडते, 20% 

फवद्यार्थयाांना फहदंी आवडते आफण 10% फवद्यार्थयाांना दोन्ही फवषय 

आवडतात. या वगाणतील 1 फवद्याथी यादृफच्िक पणे फनवडला, तर 

त्याला इंग्रजी फकंवा फहदंी आवडण्याची सभंाव्यता फकती? 

१) 3\10 २) 1\5 ३) 3\4 ४) 2\5 

प्रश्न 53) P चा पगार 5200 रुपया आह ेतसचे Q चा पगार 3400 रुपये 

आह.े तर P चा पगार Q पेिा फकती % न ेजास्त आह?े 

१) 29.54 २) 52.94  ३) 34.61  ४) 59.52 

प्रश्न 54) सफचनन ेपफहला 10 सामन्यात 55.5 च्या सरासरीन ेधावा 

के्या जर त्यान ेपफह्या 9 सामन्यामंध्ये 50 च्या सरासरीन ेधावा 

के्या असतील तर त्यान े10 व्या सामन्यात फकती धावा के्या? 

१) 85 २) 105 ३) 110 ४) 90 

प्रश्न 55) खालील पैकी दसुऱ्या िमाकंाचा सवाणत मोठा पयाणय कोणता 

आह?े 

१) 350 चे 70% २) 1300 चा ¼ ३) 900 चे 35 % ४) 700 चे  25% 

प्रश्न 56) 16/20+2.5-5/40=? 

१) 1.55 २) 0.775 ३)  3.175४) 1.225 

प्रश्न 57) एक बस 4 तासामंध्ये 160 फकलो मीटर अंतर पार करते आफण 

एक रे् वे 5 तासामंध्ये 320 फकलोमीटर अंतर पार करते, तर एका 

तासात बस व रे् वे फकती अंतर पार करतील याच ेगणुोत्तर काढा. 

१) 8:5 २) 5:8 ३) 4:5 ४) 1:2 

प्रश्न 58) एका व्यक्तीला एक काम करण्यासाठी 20 फदवस लागतात. 

दसुऱ्याला तेच काम करण्यासाठी 30 फदवस लागतात, तर दोघांना 

फमळून ते काम फकती फदवसात पूणण होईल? 

१) 15 २) 12 ३) 18 ४) 30 

प्रश्न 59) 315/20 च ेदशाशं अपूणाांकातील रूप काय आह?े 

१) 15.75 २) 15.25  ३) 15.4 ४) 15.35 

प्रश्न 60) तीन अंकी, चार अंकी, पाच अंकी लहानात लहान सखं्याचंी 

सरासरी फकती? 

१) 3500 २) 3700  ३) 1500 ४) 999 

प्रश्न 61) A व B च्या वयाच ेगणुोत्तर 2:3 आह.े त्याचं्या वयाचंी बरेीज 

45 वषे अस्यास Aच ेवय काढा. 

१) 18 वष े२) 27 वष े३) 5 वषे ४) 45 वष े

 

प्रश्न 62) खालीलपैकी सवाणत मोठा पयाणय कोणता आह?े 

१) 5-15+10-15-10-5+2+4+8+10 २) 5+12+10+15-10- 

5+2+4+8-10 ३) 15+5-10-12+10+5-2-4+8+10 ४) 15-5+10-15-

10+5-2-4+8+10 

प्रश्न 63) सरळ रूप द्या. (16×2) ÷ 4+3×2÷2=? 

१) 11 २) 15 ३) 10 ४) 13 

प्रश्न 64) एका सखं्येच े25% म्हणजे 75, तर ती सखं्या शोधा? 

१) 600 २) 300 ३) 150 ४) 450 

प्रश्न 65) 2/3 + 5/7 =? 

१) 29/21 २) 30/21 ३) 21/29 ४) 21/30 

प्रश्न 66) 1400 रु. रकमचे े10 % दरान े2 वषाणच ेसरळ व्याज फकती? 

१) 270 २) 290 ३) 280 ४) 260 

प्रश्न 67) प्रश्नफचन्हाच्याजागी योग्य पयाणय फनवडा. 34,40,46,52,? 

१) 56 २) 57 ३)  58 ४) 59 

प्रश्न 68) 400 च े200 % - 400 च े50% = ? 

१) 590 २) 600 ३) 610 ४) 620 

प्रश्न 69) 3500 रुपयाचंी एक वस्तू शकेडा 7 % नफ्यान ेफवक्यास 

एकूण निा फकती रुपये फमळाला ? 

१) 245  २) 250  ३) 255  ४) 260 

प्रश्न 70) 20 मी आफण 15 मीटर कणण असले्या समभजुाच ेिते्रिळ 

काढा. 

१) 150 चौ मी २) 700 चौ मी ३) 300 चौ मी ४) 30 चौ मी 

प्रश्न 71) 7x^4 - 6x^3 + 8x^2-20x - 300 ला x + 2 न ेभाग्यास 

बाकी उरते: 

१) 68 २) -68  ३) -244 ४) -212 

प्रश्न 72) गौरीजवळ 140 रुपये आहते या रकमचेी 50 पैस े 1 रुपया व 

2 रुपये अशा समान नाण्यात फवभागणी करायची अस्यास प्रत्यकेी 

फकती समान नाणी घ्यावी लागतील 

१) 30 २) 40 ३) 50 ४) 60 

प्रश्न 73) एक पलेा व एका ताबं्यात अनिुम े200  फमली व 600 फमली 

पाणी भरते. 13 फलटर पाणी असले्या बादलीतून एक पेला व दोन 

ताबं्या पाणी बाहरे काढ्यास बादलीत फकती फलटर पाणी राहील ? 

१) 11.4 २) 11.6 ३) 12 ४) 11.7 

प्रश्न 74) 10:13 प्रमाणात असले् या सखं्यामंध्ये पफहली 20 अस्यास 

त्या दोन्हींची बेरीज फकती 

१) 46 २) 50  ३) 60 ४) 54 

प्रश्न 75) दर 2 मीटर अंतरास एक याप्रमाणे 92 मीटर अंतरात फकती 

झाड ेलावता येतील ? 

१) 47 २) 48 ३) 49 ४) 50 



 

 

प्रश्न 76) फज्ह्याच्या तुरंुग प्रशासनाचा प्रमखु  कोन असतो? 

१) तरंुुग असधिक  २) सवशेष पोलीस महासनरीिक ३) महासमादशेक  ४) 

कारागहृ महासनरीिक 

प्रश्न 77) पुढीलपैकी कोणत्या फठकाणी पोलीस आयुक्तालय आह े

१) सांगली  २) सोलापूर ३) गोंसदया ४) रायगड 

प्रश्न 78) वैनगगंा  नदीच ेउगमस्थान .... या फठकाणी आह.े 

१) महाबळेश् वर २) सातपडुा डोंगररांगा  ३) सशवनी  ४) स ंदवाडा 

प्रश्न 79) भारतातील सवाणत पफहले राष्ट्रीय उद्यान कोणते आह?े 

१) सजम काबेट  २) संजय गांधी ३) गीर  ४) कान्द्हा 

प्रश्न 80) महाराष्ट्रातील कोणत्या फज्ह्यात सवाणत जास्त 

जंगलाखालील िते्र आह?े 

१) रत्नासगरी  २) गडसचरोली ३) भंडारा  ४) चंद्रपूर 

प्रश्न 81) वेदागंी कुलकणी (20 वषे) सायकलवरून जलप्रदफिणा 

घालणारी आफशयातील सवाणत वगेवान मफहला सायकलपटू्ट ठरली तर 

ती कोणत्या फज्ह्यातील आह?े 

१) नागपूर  २) मुंबई ३) पणेु  ४) औरगंाबाद 

प्रश्न 82) महाराष्ट्रात द्रािाचं ेउत्पादन कोणत्या फज्ह्यात जास्त होते  

१) अहमदनगर २) नासशक  ३) पणेु ४) नागपूर 

प्रश्न 83) रोजगार उपलब्ध करण्यासाठी राष्ट्रीय स्तरावर अमलात 

आणण्यात आललेी योजना कोणती ? 

१) रोजगार हमी योजना  २) आपातकालीन योजना  ३) राष्रीय ग्रामीण 

रोजगार योजना ४) महाराष्र रोजगार हमी योजना 

प्रश्न 84) गोंफदया, भडंारा, गडफचरोली, चदं्रपूर ह ेफज्ह…े.या िते्रात 

आहते. 

१) पसिम सवदभग  २) उिर सवदभग  ३) दसिण उिर  ४) पूवग सवदभग 

प्रश्न 85) भारताच ेराष्ट्रपती रामनाथ कोफवंद ह ेभारताच ेफकतवे 

राष्ट्रपती आहते ? 

१) तेरावे  २) चौदावे   ३) पंधरावे  ४) सोळावे 

प्रश्न 86) जागफतक वसुधंरा फदन केव्हा साजरा केला जातो? 

१) 21 एसप्रल  २) 18 एसप्रल   ३) 22 एसप्रल  ४) 23 एसप्रल 

प्रश्न 87) लोकसहभागातून वन व वन्यजीवाचं ेसरंिण’ करण्यासाठी 

खालीलपैकी कोणती योजना सरुु करण्यात आली आह?े 

१) नानाजी दशेमखु कृषी संसजवनी योजना २) बळीराजा चेतना असभयान  

३) डॉ. प्रणव मखुजी जन-वन सवकास योजना  ४) डॉ.श्यामाप्रसाद जन-

वन सवकास योजना 

प्रश्न 88) महाराष्ट्र जल फवमानतळ कोणत्या फज्ह्यात सरुू करण्यात 

येणार आह े? 

१) चंद्रपूर  २) नागपूर  ३) दोन्द्ही  ४) यापैकी नाही 
प्रश्न 89) 16 वे जागफतक मराठी समंलेन कोठे आयोफजत करण्यात 

आले ? 

१) मुंबई  २) यवतमाळ. ३) दबुई  ४) नागपरु 

प्रश्न 90) खालीलपैकी कोणत्या व्यक्तीस 2019 च्या भारतरत्न 

पुरस्कारान ेसन्माफनत करण्यात आले नाही? 

१) प्रणव मखुजी  २) बाबासाहेब परुदंर े३) भूपेन हजाररका  ४) नानाजी 
दशेमखु ऊफग  चंडीकादास अमतृराव दशेमखु 

प्रश्न 91) घटनतेील कोणत्या कलमानसुार आफथणक आणीबाणी लागू 

करता येते? 

१) 356 २) 365 ३) 352 ४) 360 

प्रश्न 92) महाराष्ट्र फवधानपररषदचे ेसदस्य सखं्या फकती आह?े 

१) 72 २) 78 ३) 36 ४) 48 

 प्रश्न 93) महाराष्ट्रात फज्हा पररषदचे ेसफचव कोण असतात? 

१) मखु्यकायगकारी असधकारी   २) सजपहासधकारी   ३) उपमखु्यकायगकारी 
असधकारी   ४) उपसजपहासधकारी 

प्रश्न 94) पुण्यात सावणजफनक सभचेी स्थापना कोणी केली? 

१) न्द्यायमूती रानडे  २) लोकसहतवादी ३) गोपाळ गणेश आगरकर   ४) ग. 
वा. जोशी 

प्रश्न 95) शाफहस्तेखानाची बोटे तो कोठे असताना  तूटली? 

१) सवशाळगड  २) बारामती  ३) पणेु  ४) रायगड 

प्रश्न 96) 1916 चा "लखनऊ करार"या दोन सघंटना झाला. 

१) भारतीय राष्रसभा आसण मसुस्लम सलग  २) सहंदू महासभा आसण 
मसुस्लम लीग  ३) स्वराज्य पि आसण मसुस्लम सलग ४) भारतीय राष्रसभा 

आसण सहंद ुमहासभा 

प्रश्न 97) भारतातील कोणते राजय िते्रिळान ेसवाणत लहान आह े? 

१) गोवा   २) ससक्कीम ३) अरुणाचल प्रदशे  ४) सत्रपरुा 
प्रश्न 98) मत्स्य उत्पादन िातंीस कोणते नाव फदले जाते? 

१) हररत िांती २) धवल िांती  ३) लाल िांती ४) सनळी िांती 

प्रश्न 99) महाराष्ट्रातील सवाणत जास्त लाबंी असललेी नदी कोणती ?                         

१) कृष्णा   2) तापी  ३) नमगदा  ४) गोदावरी 

प्रश्न 100) VVPAT च ेफवस्ताररत रूप काय आह?े 

१) Voter verified paper audit trail २) Verified voter paper 

audit trail ३) Voter verified paper audit training  ४) Verified 

voter paper audit training 

  

 


