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सूचना  

१) सदर प्रश्नपसु्ततकेत १०० अस्नवायय प्रश्न आहते. उमदेवाराांनी प्रश्नाांची उत्तरे स्िस्हण्यास सरुुवात करण्यापवूी या 

प्रश्नपसु्ततकेत  सवय प्रश्न आहते स्कां वा नाहीत याची खात्री करुन घ्यावी. तसेच अन्य काही दोष आढळल्यास 

ही प्रश्नपसु्ततका पययवेक्षकाडून िगेच बदिनू घ्यावी.  

२) आपिा परीक्षा – क्रमाांक पढुीि चौकोनाांत न स्वसरता बॉिपेनने स्िहावा.  

३) वर छापिेिा प्रश्नपसु्ततका क्रमाांक तमुच्या उत्तर :पस्त्रकेवर स्वस्िष्ट जागी उत्तर :पस्त्रकेवरीि  

सचूनेप्रमाण ेव स्वसरता नमदू करावा.  

४) अ :   या प्रश्नपसु्ततकेतीि प्रत्येक प्रश्नािा ४ पयाययी उत्तरे सचुस्विी असनू त्याांना १, २, ३ आस्ण ४ असे 

क्रमाांक स्दिेिे आहते. त्या चार उत्तराांपैकी सवायत योग्य उत्तराचा क्रमाांक उत्तर :पस्त्रकेवरीि सचूनेप्रमाणे 

तमुच्या उत्तर :पस्त्रकेवर नमदू करावा. अिा प्रकारे उत्तर :पस्त्रकेवर उत्तर :क्रमाांक नमदू करताना तो सांबांस्धत 

प्रश्नक्रमाांकासमोर छायाांस्कत करून दियस्विा जाईि याची काळजी घ्यावी, हयाकररता फक्त काळ्या िाईचे 

बॉिपेन वापराव,े पेस्न्सि वा िाईच ेपेन वापरु नये.  

ब :  आयोगाने ज्या स्वषयासाठी मराठी बरोबर इांग्रजी माध्यम स्वस्हत केिेिे आह.े त्या स्वषयाचा प्रत्येक प्रश्न 

मराठी बरोबर इांग्रजी भाषते दखेीि छापण्यात आिा आह.े त्यामधीि इांग्रजीमधीि स्कां वा मराठीतीि 

प्रश्नामध्ये मदु्रणदोषाांमळेु अथवा अन्य कारणाांमळेु स्वसांगती स्नमायण झाल्याची िांका आल्यास, उमेदवाराने 

सांबांस्धत प्रश्न पयाययी भाषतेीि प्रश्नािी ताडून पहावा.  

५) सवय प्रश्नाांना समान गणु आहते. याततव सवय प्रश्नाांची उत्तरे द्यावीत. घाईमळेु चकुा होणार नाहीत याची दक्षता 

घऊेनच िक्य स्ततक्या वेगाने प्रश्न सोडवावेत. क्रमाने प्रश्न सोडस्वणे श्रेयतकर आह ेपण एखादा प्रश्न कठीण 

वाटल्यास त्यावर वेळ न घािस्वता पढुीि प्रश्नाकडे वळावे. अिा प्रकारे िवेटच्या प्रश्नापययंतत पोहोचल्यानांतर 

वेळ स्िल्ल्क रास्हल्यास कठीण म्हणनू वगळिेल्या प्रश्नाांकडे परतण ेसोईतकर ठरेि.  

६) उत्तर :पस्त्रकेत एकदा नमदू केिेिे उत्तर : खोडता येणार नाही. नमदू केिेिे उत्तर : खोडून नव्याने उत्तर : 

स्दल्यास ते तपासिे जाणार नाही.  

                      पोसलस भरती 

                               सराव पेपर– 1 

 

 

एकूण प्रश्न – 100  

एकूण गणु   – 100 

स्मळािेिे गणु  :  

 

A 

सिनाांक :   /    / 2022     

वेळ : 90 समसनट  

कें द्र क्रम ांक        परीक्ष  

क्रम ांक 
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        ७ :  ह्या सवय टेतट मोफत OOACADemy App मध्ये उपिब्ध आहते काही िांका प्रश्न व उत्तरा मध्ये काही 

 िांका असल्यास                              

  8010457760  या क्रमाांकावर Screenshot पाठवावा वा Call करावा ही स्वनांती. 

 

             ताकीि 

ह्या प्रश्नपस्त्रकेसाठी आयोगाने स्वहीत केिेिी वेळ सांपेपययंतत ही प्रश्नपसु्ततका आयोगाची मािमत्ता असनू ती 

उमदेवारािा परीके्षसाठी वापरण्यास दणे्यात येत आह.े ही वेळ सांपेपययंतत सदर प्रश्नपसु्ततकेची प्रत / प्रती, स्कां वा सदर 

प्रश्नपसु्ततकेतीि काही आिय कोणत्याही तवरुपात प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षपणे कोणत्याही व्यक्तीस परुस्वण,े तसेच 

प्रस्सध्द करण े हा गनु्हा असनू अिी कृती करणार् या व्यक्तीवर िासनाने जारी केिले्या परीक्षाांमध्ये होणार् या 

गैरप्रकाराांना प्रस्तबांध करण्याबाबत अस्धस्नयम – ८२ यातीि तरतदुीनसुार तसेच प्रचस्ित कायद्याच्या तरतदुीनसुार 

तसेच प्रचस्ित कायद्याच्या तरतदुीनसुार कारवाई करण्यात येईि व दोषी व्यक्ती कमाि एक वषायच्या कारावासाच्या 

आस्ण / स्कां वा रुपये एक हजार रक्कमचे्या दांडाच्या स्िके्षस पात्र होईि.  

         तसेच ह्या प्रश्नपस्त्रकेसाठी स्वहीत केिेिी वेळ सांपण्याआधी ही प्रश्नपसु्ततका अनस्धकृतपण ेबाळगण ेहा सु् ा 

गनु्हा असनू तसेच करणारी व्यक्ती आयोगाच्या कमयचारीवृांदापैकी, तसेच परीके्षच्या पययवेक्षकीयवृांदापैकी असिी 

तरीही अिा व्यक्तीस्वरु् उक्त अस्धस्नयमानसुार कारवाई करण्यात येईि व दोषी व्यक्ती स्िके्षस पात्र होईि.  

प्रश्नपस्त्रका  

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

कच्च्य  क म स ठी ज ग  / Space for rough 

Work 

tel:8010457760
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1) िदू्र माणसे िदू्र वततूांना भाळतात या म्हणीचा अथय काय होतो? 

1) कराव ेतसे भराव े    2) कोल्हा काकडीिा राजी 

3) अस्त स्तथे माती     4) खाण तिी माती 

 

2) पळसािा पाने तीनच या म्हणीचा अथय काय ? 

1) कोठेही मनषु्य तवभावाचा सारखाच  2) पैिाने सवय काम ेकरणे 

3) वेळेिा हजर त्यािा फायदा गोड  4) बोिनू काम करणे  

 

3)  मागनू जन्मिेिा समहूदियक िब्द ओळखा? 

1) अपवूय   2) अजातित्र ू  3) अनजु   4) अग्रज 

 

4) मोजके असे बोिणारा समहूदियक िब्द ओळखा 

1) स्मतभाषी  2) मनकवडा   3) अप्पिपोटा  4) ह्रदयतपिी  

 

5) स्वरू्ाथी िब्द अयोग्य जोडी ओळखा 

1) गणु स्वरू् दोष     2) आवक स्वरू् जावक 

3) अस्तवषृ्टी स्वरू् अनावषृ्टी   4) इहिोक स्वरू् परिोक 

 

6) समानाथी िब्द स्वसांगत घटक ओळखा 

1) कावळा   2) काक   3) वायस   4) काळोख  

 

7) समानाथी िब्द स्वसांगत घटक ओळखा  

1) हषय    2) आनांद   3) स्वतमय   4) सांतोष 

 

8) कडकडा फोड नथ उडव उडू मस्क्षका या काव्यपांक्तीतनू काव्याचा कोणता गणु स्दसतो? 

1) ओज  2) माधयुय   3) प्रसाद   4) िाांत 

 

9) खािीिपकैी कोणता िब्द नवरस चा प्रकार नाही 

1) वीर   2) हातय   3) प्रसाद            4) रौद्र 

 

10) कोणत्या प्रयोगात कताय हा नेहमी स्क्रया पदावर हुकुमत गाजवत असतो? 

1) सकमयक भावे प्रयोग   2) भाव ेप्रयोग 

3) कमयणी प्रयोग   4) कतयरी प्रयोग 
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11) खािीिपैकी कोणता अक्षरगणवतृ्त चा प्रकार आह?े 

1) मास्िनी   2) पादाकुिक   3) आयाय   4) स्दांडी  

 

12) खािीिपैकी कोणता अिांकारात उपमेयािा उपमेयाची उपमा स्दिेिी असत?े 

1) व्यस्तरेक   2) अनन्वय  3) भ्ाांतीमान    4) यापैकी नाही 

 

13) रावण रामाकडून मारिा करतो या वाक्यातीि नेमका प्रयोग कोणता? 

1) कतयरी प्रयोग  2) भाव ेप्रयोग   3) कमय कतयरी प्रयोग  4) परुाण कमयणी  

 

14) खािीिपैकी कोणता वाक्यप्रचाराचा अथय व्यक्तीच्या सांकटा सांबांधी नाही 

1) आगीत उडी मारण े 2) आभाळ कोसळण े  3) मोक्ष होण े  4) ग्रहण िागणे 

 

15) प्रश्न सरेुिने पतुतक वाचिे आह ेया वाक्यातीि काळ ओळखा 

1) पणूय वतयमान काळ    2) पणूय भतूकाळ  

3) अपणूय भतूकाळ   4) अपणूय वतयमानकाळ  

 

16) मीठ ,भाकर ,भाजीपािा ,भाांडीकुां डी, केरकचरा ही कोणत्या समासाची उदाहरण ेआहते? 

1) अव्ययीभाव समास   2) इतरेतर द्वांद्व समास 

3) समाहार द्वन्द्व समास    4) बहुव्रीस्ह समास 

 

17)  मी पोथी वाचत असने या वाक्याचा काळ ओळखा 

1) साधा वतयमान काळ    2) अपणूय भस्वष्यकाळ 

3) अपणूय भतूकाळ   4) अपणूय वतयमानकाळ  

 

18) मराठी स्िपी कोणत्या स्िपीमध्य ेस्िस्हिी जाते? 

1) ब्राह्मी  2) गरुूमखुी   3) दवेनागरी  4) फारसी 

 

19) प्रश्न आमच्या िाळेिा दर िस्नवारी सटु्टी असते ह ेवाक्य कोणत्या काळाच ेउदाहरण आह े 

1) रीती भतूकाळ  2) भस्वष्यकाळ  3) ररतीवतयमान काळ  4) भतूकाळ 

 

20) राजास मोठ्याने रडिा या वाक्यातीि काळ ओळखा  

1) साधा भतूकाळ 2) साधा वतयमान काळ   3) भस्वष्यकाळ  4) अपणूय भतूकाळ  

 

21)  व्याकरणातीि स्िांग या िब्दाचा समानाथी िब्द कोणता? 

1) खनू   2) खणू   3) खनु   4) खणु 
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22) मधरुाणीका मधरु गाण ेगाते या वाक्यातीि प्रयोग ओळखा 

1) भाव ेप्रयोग  2) कमयनी प्रयोग 3) िक्य कमयणी 4) कतयरी प्रयोग  

 

23) िांकेची पावयती या वाक्यप्रचाराचा अथय खािीिपैकी कोणता आह?े 

1) कां जसू स्त्री      2) अांगावर एकही दास्गना नसिेिी स्त्री  

3) अांगावर खपू दागीन ेअसिेिी स्त्री    4) श्रीमांत स्त्री  

 

24) खािीिपैकी भाव ेप्रयोगाच ेउदाहरण कोणते ते ओळखा? 

1) मिुगा आांबा खातो    2) प्रज्ञान ेपोथी वाचिी 

3) रामान ेरावणास मारिे   4) स्वद्या गाण ेगाते 

 

25) पढुीिपैकी स्मश्र वाक्य च ेउदाहरण िोधा  

1) जे चकाकत ेते सोने नसत े    2) आम्ही जातो आमच्या गावा 

3) मी पहाटे उठतो व िाळेचा अभ्यास करतो   4) अिीकडे मी एकही पत्र स्िस्हि ेनाही 

 

26) एक ग्रॅम प्रस्थना पासनू स्कती ऊजाय स्मळत े? 

1) 9 स्किो कॅिरी  2) 7 स्किो कॅिरी 3) 2 स्किो कॅिरी  4) 4 स्किो कॅिरी 

 

27) पि ुव प्राण्याांच्या सांरक्षणासाठी सांसदनेे वन्यजीव सांरक्षण कायदा कधी सांमत केिा? 

1) 1970   2) 1974  3) 1972   4) 1980  

 

28) खािीिपैकी किात कॅस्ल्िअमचे प्रमाण अस्धक असत?े 

1) डाळी   2) खाद्यतेि  3) दधू   4) सांते्र  

 

29) कोकण रेल्वे मागायवरीि सवायत िाांब बोगदा कोणत्या स्ठकाणी आह?े 

1) आडविी  2) कुरबडेु   3) स्दवा   4) स्चपळूण 

 

30) महाराष्रातीि आद्य क्राांस्तकारक कोण होते? 

1) राजा राम मोहन रॉय    2) दादाभाई नौरोजी 

3) स्व दा सावरकर    4) वासदुवे बळवांत फडके  

 

31) महाराष्रातीि नांदरुबार सारख्या भागातीि आस्दवासींना आयोडीनच्या कमतरतेमळेु अभावी कोणता आजार 

होतो? 

1) गिगांड  2) अ ॅस्नस्मया   3) रक्तािय   4) यापैकी नाही 
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32) बिवांतराय मेहता सस्मतीने स्िफारस केिेिी पांचायतराज व्यवतथा ही स्कती ततरीय आह?े 

1) तीन   2) दोन    3) चार   4) एक 

 

33) ग्रामसभते खािीिपकैी कोणाचा समावेि होतो? 

1) प्रौढ स्स्त्रया                    2) प्रौढ परुूष  

3) 18 वषायवरीि सांबांस्धत व गावातीि सवय नागररक      4) यापैकी नाही 

 

34) ग्रँड रांक मागय हा कोणत्या दोन िहराांना जोडतो? 

1) स्दल्िी मुांबई  2) स्दल्िी कोिकत्ता  3) पणुे मुांबई    4) नास्िक सरुत 

 

35) 1942 च्या आांदोिनाच्या काळात नांदरुबार येथीि कोणत िाळकरी स्वद्यार्थयायंतच ेहोतात िहीद झािा? 

1) बाब ूगेन ू  2) स्िरीष कुमार 3) सिुीि सेन  4) स्वनायकुमार 

 

36)  महाराष्रातीि ग्राम तवच्छता अस्भयानािा कोणत्या सांताांच ेनाव स्दिेि ेआह?े 

1)  सांत तकुाराम      2) सांत गाडग ेमहाराज   

3)  महाराज सांत तकुडोजी महाराज     4) सांत नामदवे महाराज  

 

37)  सन 2007 मध्य ेकोणता दिे हा साकय  चा आठवा सदतय बनिा? 

1) नेपाळ   2) अफगास्णततान 3) म्यानमार   4) मािदीव  

 

38) महाराष्रातीि दगडी कोळिाचा प्रामखु्याने किासाठी वापर केिा जातो? 

1) औस्ष्णक स्वद्यतु ऊजाय  2) आस्ण्वक ऊजाय 

3) जिस्वद्यतु ऊजाय    4) पवन ऊजाय  

 

39) राष्रीय जिचर प्राणी म्हणनू कोणत्या प्राण्यास घोस्षत करण्यात आि ेआह?े 

1) मगर   2) पाणघोडा  3) डॉस्ल्फन  4) कासव  

 

40)  मान्सनूपवूय पडणार्या पावसाांच्या सरींना काय म्हणतात? 

1) चरेी ब्िॉसम  2) काि बैसाखी  3) नावेवेतटर  4) आम्रसरी 

 

41) भारतात चहा उत्पादनात कोणत्या राज्याचा प्रथम क्रमाांक आह?े 

1) आसाम  2) स्बहार  3) महाराष्र  4) उडीसा 

 

42) खािीिपैकी कोणत्या स्ठकाणी महानगरपास्िका नाही ? 

1) नागपरू   2) स्भवांडी  3) पणु े   4) बिुढाणा 



 

OOAcademy Pune – सरळसेवा बॅचेस सुरू आहेत, नोट्स व टेस्ट ससरीज उपलब्ध contact- 8010457760  

 

43) भारतीय सांसदनेे 1955 सािी स्हांद ूस्ववाह कायदा तर कोणत्या वषी स्हांद ूवारसा कायदा सांमत केिा ? 

1) 1953  2) 1954   3) 1955   4)1956 

 

44) पांचायत सस्मतीचा प्रिासकीय प्रमखु कोण असतो? 

1) गट स्वकास अस्धकारी    2) सभापती  

3) मखु्य काययकारी अस्धकारी   4) तहसीिदार 

 

45) स्नयोजन आयोगाच ेपस्हिे अध्यक्ष कोण होते? 

1) पांस्डत नेहरू   2) डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद     3) सी डी दिेमखु 4) के सी पांथ 

 

46) 94 वे अस्खि भारतीय मराठी सास्हत्य सांमिेनाच ेअध्यक्षपद कोणी भषुस्विे आह?े  

 1) अरूणा ढेरे  2) िक्ष्मीकाांत दिेमखु    3) जयांत नारळीकर   4 ) फ्रास्न्सस स्दस्ब्रटो  

 

47) 28 फेब्रवुारी 2021 रोजी इस्त्रोने सोडिेिा अ ॅमझेास्नया - 1 हा खािीिपैकी कोणत्या दिेाचा उपग्रह आह?े  

 1) ऑतरेस्िया  2) चीन    3) ब्राझीि   4) कॅनडा  

 

48) खािीिपैकी कोणती जात स्चक्कू या फळझाडाांची नाही? 

1) प्रताप  2) स्क्रकेट  3) बॉि  4) कािीपत्ती स्पिी पत्ती 

 

 49)  महाराष्रातीि पेंच राष्रीय उद्यान खािीिपैकी कोठे आह?े 

1) नागपरू  2) बोरविी  3) भांडारा  4) चांद्रपरू 

 

50) जागस्तक कौिल्य अहवाि 2021 नसुार भारताचा जगात स्कतवा क्रमाांक आह?े  

 1) 66   2) 67    3) 68    4) 69  

 

51)   134,166,200,236,....? 

1) 238      2) 274  3) 276      4) 275 

 

52) GOAL:HPBK::POST:? 

1) TSOP       2) QPTS  3) STPO        4) QPST 

 

53) कमिा ही श्वेतापेक्षा 10 वषायंतनी िहान आह ेतर 7 वषायंतनी त्याांच्या वयातीि फरक स्कती होईि? 

1)  17          2)18   3) 7             4)10  

 

 



 

OOAcademy Pune – सरळसेवा बॅचेस सुरू आहेत, नोट्स व टेस्ट ससरीज उपलब्ध contact- 8010457760  

 

54) 100 + 100 ÷ 100 = ? 

1) 201     2) 300   3) 101     4) 2 

 

55) 6.4 मी िाांब ,3.6 मी उांच व 30 सेमी जाडीची एक स्भांत बाांधण्यास 18 सेमी ×15सेमी×8सेमी मापच्या एकूण 

स्कती स्वटा िागतीि ? 

1) 3120    2) 320  3) 1600    4)3200 

 

56) एका वतुयळाची स्त्रज्या 2.8 cm असल्यास त्या वतुयळाच ेक्षेत्रफळ स्कती? 

1) 17.6         2) 15.6  3)  24.64     4) 246 

 

57) 10 टेबिची स्वक्री स्कां मत 15 टेबिांच्या खरेदी ईतकी असेि तर िेकडा नफा स्कती? 

1) 10%  2) 15%   3) 50%   4) 25%  

 

58) एक बोट स्तथर पाण्यात 13 km/hr जाते आस्ण प्रवाहाच्या स्दिनेे 4 km/hr असेि तर प्रवाहाच्या स्दिनेे 68 

km जाण्यासाठी बोटेिा स्कती तास वेळ िागेि? 

1) 4 तास    2) 5 तास  3) 6 तास    4) 9 तास 

 

59) A हा एक काम 20 स्दवसात पणूय करतो तेच काम पणूय करणयास B िा 30 स्दवस िागतात तर दोघ ेस्मळून ते 

काम स्कती स्दवसात पणूय करतीि? 

1) 8 स्दवस      2) 12 स्दवस  3) 15 स्दवस।    4) 10 स्दवस 

 

60) ररकाम्या जागी कोणता पयायय येईि ? 

Ca-bb-abbbcab-bc--bb 

1)  bbcaa    2) bcbaa  3)  bccbb.        4) bcbab 

 

61) A, B ,C या 3 सांख्या   A :B=2:3,B:C=4:5 अस ेप्रमाण आह ेतर A:B:C=? 

1) 8:12:15  2) 5:10:15  3) 12:15:18  4) 2:3:4 

 

62) साांकेस्तक स्िपीमध्ये TABLE हा िब्द UBCMF असा स्िस्हतात तर त्यात साांकेस्तक स्िपीत SPOON  हा 

िब्द कसा स्िहाि ? 

1) TQPPO  2) TQNNO  3) ROPPO  4) NONE 

 

63) जर DICTIONARY िब्द हा िब्द 123456789 असा स्िस्हिा जात असेि तर ORDINARY हा िब्द 

कसा स्िस्हिा जाईि? 

1) 57326789  2) 59126789  3) 56126789  4) 58126789 
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64) सयूायतताच्या वेळी गाडीतनू जाताना हुसेनच्या डावीकडे असिेल्या स्खडकीतनू सयूायची स्करण ेआत येत होती तर 

गाडी कोणत्या स्दिनेे प्रवास करीत आह?े 

1) उत्तर   2) दस्क्षण  3) पवूय   4) पस्िम 

 

65)  बँकेच्या पस्िमेस दोन स्किोमीटर अांतरावर भाग आह ेबागेच्या दस्क्षणसे तीन स्किोमीटर अांतरावर िाळा आह े

िाळेच्या पवूेस दोन स्किोमीटर अांतरावर व्यायामिाळा आह ेतर व्यायाम िाळा आस्ण बँक यामधीि अांतर स्कती 

1) चार स्किोमीटर   2) सात स्किोमीटर  3) दोन स्किोमीटर  4) तीन स्किोमीटर 

 

66) प्रश्न एका िेतामध्य ेवीस कोंबड्या पांधरा गाई आस्ण काही गरुाखी उभ ेआहते सवायंतच्या पायाांची एकस्त्रत सांख्या  

ही सवायंतच्या डोक्याांच्या सांख्येपेक्षा 70 ने जातत आह ेतर स्तथे स्कती गरुाखी उभी असतीि पयायय 

  1) 5   2) 8   3) 4      4) 2 

 

67) जर BED=RED आस्ण CAT=SAT तर TIP=? 

1) DIP   2) VIP  3) GIP   4) BIP 

 

68)  11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 वरीि सांख्या मािेत 3 ने भाग जाणार्या मोठ्या सांख्येतनू 3 ने भाग 

जाणारी िहान स्वषम सांख्या वजा केल्यास स्कती स्िल्िक राहीि? 

1) 6    2) 5   3) 9    4) 3 

 

69) 3, 5, 9, 17, 33, 65, 129,...? 

1) 230   2) 257  3) 258   4) 259 

 

70) सौरभ च ेघड्याळ दर तासािा पाच सेकां द मागे पडते रस्ववारी दपुारी 3.00 वाजता ते बरोबर िाविे होते 

बधुवारी दपुारी 3.00वाजता घड्याळ कोणती वेळ दाखवेि? 

1) 3.06   2) 2.54  3) 3.54   4) 2.52 

 

71) 2 तास 10 स्मस्नट 25 सेकां द म्हणज ेस्कती सेकां द? 

1) 6825 सेकां द  2) 7825 सेकां द  3) 7835 सेकां द   4) यापैकी नाही 

 

72) गटात न बसणारी सांख्या ओळखा 

1) 37    2) 43   3) 57    4) 61 

 

73) स्वसांगत घटक ओळखा  

1,4,8 ,16 ,25 

1) 1     2)8   3) 16    4) 25 
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74) जर 2×8=20,  3×9=31,     4×6=28 आस्ण 5×8=44 तर 30×5 = ? 

1) 150  2) 154  3) 158   4) 145 

 

75) PEACH यास HCAEP अस ेस्िस्हतात तर 46251ह्या अांकास कस ेस्िस्हि ेजाईि? 

1) 12564   2) 14526  3) 15264   4) 15246 

 

76) 8 : 32 : :12 : ? 

1)  44   2) 58   3) 72   4) 71 

 

77) स्वसांगत सांख्या ओळखा  

900, 9000, 400, 40000, 1600, 10000 

1) 1600  2) 10000  3) 9000  4) 4  

 

78) खािीिपैकी चकुीची सांख्या िोधा 

 69 68 65 53 44 33 

1) 65   2) 53   3) 62    4) 33 

 

79) प्रश्न जर स्नळा िाि स्हरवा म्हटिे स्हरव्या पाांढरा म्हटि ेआस्ण पाांढरा स्पवळा म्हांटि ेतर दधुाचा रांग कोणता? 

1) स्नळा    2) पाांढरा  3) स्पवळा       4) स्हरवा  

 

80) स्वजोड पद ओळखा 912 ,418, 219, 714, 813 ,615 

 1) 615    2) 418   3) 714   4) 192  

 

81) एका साांकेस्तक भाषेत SUNDAY हा िब्द USNDYA असा स्िहील्यास त्या साांकेस्तक भाषेत 

MONDAY हा िब्द कसा स्िस्हिा जाईि? 

1) MONDAY         2) NMONDAY 3) MYAOND         4) OMNDYA 

  

82) जर CAT =24, DOG=26 तर HORSE साठी कोणता अांक असेि  

1) 56              2) 65    3) 64             4) 66 
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83)  खािी स्दिेल्या मास्हतीच ेस्वशे्लषण करून प्रश्न सोडवा 

अ ) स्हरव े  गवत  िु् पाणी म्हणजे  

      el       or    mb       cn  

आ) पाांढरा िाि उांदीर म्हणजे 

        tz     vc    yc     yQ 

इ)  िु् पाणी दधू पाांढरा म्हणजे 

          iv     cn    ob   lz 

ई)  आस्ण िु् पाणी उांदीर म्हणजे 

        Qb   xa         el    cn 

वरीि उदाहरणावरून पाणी आस्ण उांदीर म्हणजे काय होईि 

1) el आस्ण xa 2)  vo आस्ण cn 3) to आस्ण el  4)  यापैकी नाही 

 

84)  ÷ ह ेस्चन्ह + दियवतो, - ह ेस्चन्ह × दियवत,े + ह ेस्चन्ह ÷ दियवत,े × ह ेस्चन्ह   - दियवते तर खािीि 

समीकरणाची स्कां मत काढा 

16÷8×6-2+4 

1) 22   2) 21   3) 23   4) 24 

 

85) एका साांकेस्तक भाषेत preeti= 541129 आस्ण Gurdas = 634587 तर Gurpreet =? 

1) 54653729  2) 63505112  3) 63454112  4) 63241978 

 

86) एका साांकेस्तक भाषेत OUTER ह े*$59#असे स्िस्हि ेजाते READ ह े#9%62असे स्िस्हिे जात ेतर 

साांकेस्तक भाषते SEAT कस ेस्िस्हिे जाईि? 

1) 2 9 % 5  2) 9 2 5 %  3) 6 2 % 5  4) यापैकी नाही 

 

87) घोड्यािा वाघ म्हटिे वाघािा स्सांह म्हटि ेस्सांहािा हरीण म्हटिे हरणािा बैि म्हटिे तर त्यािा टाांग्यािा काय 

जुांपिे जाईि?  

1) वाघ   2) घोडा   3) स्सांह   4) हरीण 

 

88) जर × म्हणजे +,÷ म्हणजे - , - म्हणजे ×, + म्हणजे ÷ 

 तर 9×5-7+7÷8=? 

1) 6   2) 22   3) 9    4) 7 
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89) काही स्वद्याथी अभ्यास ूअसतात, काही स्वद्याथी खोडकर असतात या दोन स्वधानाांचा बाधा न येता कोणता 

अनमुान काढता येईि?  

1) सवय स्वद्याथी खोडकर असतात   2) अभ्यास ूस्वद्याथी खोडकर नसतात 

3) अभ्यास ूस्वद्याथी खोडकर असतात   4) काही स्वद्याथी अभ्यास ूनसतात  

 

90) तवयांपाकािा व्यवतथापक म्हांटि ेव्यवतथापकािा स्िक्षक म्हटिे स्िक्षकािा कारकून म्हटि ेकारकुनािा 

पोिीस म्हटि ेतर वगायत कोण स्िकवतो? 

1)  तवयांपाकी   2) व्यवतथापक  3) कारकून   4) स्िक्षक 

  

91) बटाट्यािा गिुाब म्हांणिे, गिुाबािा आांबा म्हणिे, आांब्यािा गळु म्हटि,े गळुािा गवत म्हटिे, तर मानवान े

तयार केिेिी वतत ूकोणती? 

1) गळु   2) गवत  3) आांबा         4) गिुाब  

 

92) एका पररभाषेत 786 म्हणज ेStudy very Hard, 958 म्हणजे Hard Work Pays ,645 म्हणजे Study and 

Work तर खािीि पैकी कोणता अांक Very साठी वापरिेिा आह े? 

 1) 8    2) 5   3) 7    4) यापैकी नाही 

 

93) 23 आस्ण 83 चा िासावी आस्ण मसावी स्कती? 

1) 1909  2) 1990  3) 1910  4) 1992 

 

94) रमेि आस्ण महिे याांच्या आजच्या वयातीि फरक 12 वषे आह ेतर 10 वषायनी आणखी ताांच्या वयातीि फरक 

स्कती वषे असेि? 

1) 10    2) 12   3) 15     4) 22 

 

95) पढुीि पैकी पणूयवगय सांख्या कोणती? 

1) 0.225     2) 22.5  3) 6.25        4) 62.5 

 

96 ) इांग्रजी वणयमािेत िेवटून 18 वे ,7 वे,20 व,े15 वे,व 19 वे ही अक्षरे घऊेन अथयपणूय िब्द बनस्वल्यास त्यातीि 

मधिे अक्षर कोणते येईि? 

1) G         2) T   3) N          4) F 

 

97) इग्रजी वणयमािेत िवेटून 18 वे ,7 वे,20 वे,15 वे,व 19 वे ही अक्षरे घऊेन अथयपणूय िब्द बनस्वल्यास त्यातीि 

मधिे अक्षर कोणते येईि ? 

1) G   2) T   3) N   4)  F 
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98) जर 1 माचय 2017 रोजी बधुवार असेि तर 16 मे 2017 रोजी कोणता वार असेि? 

1)  बधुवार   2) गरुूवार   3) मांगळवार  4) िकु्रवार 

 

99) माधरुी गणपतीच्या मतूी समोर हात जोडून उभी आह ेस्तच्या उजव्या हातािा उत्तर स्दिा होती तर गणपतीच्या 

मतूीच ेतोंड ह ेकोणत्या स्दििेा असेि? 

1) उत्तर   2) पवूय    3) पस्िम  4) दस्क्षण 

 

100)   4 माचयिा िकु्रवार असेि तर त्या मस्हन्यात कोणते वार पाच वेळा आिे असतीि? 

1) सोमवार, मांगळवार                            2) बधुवार,गरुूवार, रस्ववार  

3) िकु्रवार ,सोमवार ,रस्ववार                   4) यापैकी नाही 

 

 

अ.क्रां . म हहती लिंक 

0 सर्व परीक्ष  सांपूर्व म हहती म हहती पह  

1 र्नरक्षक भरती ज हहर ती ड उनिंोड कर  

2 र्नरक्षक भरती अभ्य सक्रम ड उनिंोड कर  ड उनिंोड कर  

3 र्नरक्षक भरती ऑनिं इन टेस्ट सोडर्  टेस्ट सोडर्  

4 र्नरक्षक भरती प्रश्नपहिक  ड उनिंोड कर  ड उनिंोड कर  

5 र्नरक्षक भरती सर र् प्रश्नसांच सोडर्  ड उनिंोड कर  

6 र्नरक्षक भरती अभ्य स हनयोजन हर्हडयो पह  

7 र्नरक्षक भरती श रीररक प ित  म हहती पह  

8 र्नरक्षक भरती श रीररक च चर्ी गुर् म हहती पह  

9 र्नरक्षक भरती र्य र्जन ऊां ची हशक्षर् म हहती पह  

10 र्नरक्षक भरती अभ्य स हर्हडयो हर्हडयो पह  

11 र्नरक्षक भरती इहतह स , क य विंये झोन म हहती पह  

12 र्नरक्षक भरती रचन  पद नकु्रम म हहती पह  

13 र्नरक्षक भरती APP म हहती पह  

14 र्नरक्षक भरती र्ेबस इट र्ेबस इट पह  

15 र्नरक्षक भरती पुस्तक य दी म हहती पह  

16 र्नरक्षक भरती भरती नोट्स ड उनिंोड कर  

17 र्नरक्षक भरती प्रश्नपहिक  हर्श्लेषर् हर्हडयो ड उनिंोड कर  

 

 

https://jobtodays.com/competitive-exam-information/
https://jobtodays.com/vanrakshak-bharti-exam-information/
https://jobtodays.com/vanrakshak-bharti-examination-syllabus/
https://mazasarav.com/vanrakshak-bharti-free-mock-test-series/
https://mazasarav.com/maharashtra-police-question-papers-videos/
https://mazasarav.com/vanrakshak-bharti-free-mock-test-series/
https://youtu.be/h3rKEYHmqog
https://jobtodays.com/vanrakshak-bharti-fdcm-recruitment-physical-qualification/
https://jobtodays.com/vanrakshak-bharti-fdcm-recruitment-physical-qualification/
https://youtu.be/dZ0-iUY6LUg
https://youtu.be/h3rKEYHmqog
https://youtu.be/b6uwlndTWgQ
https://youtu.be/KncWB3cfPeg
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.propoint.ooacademy
http://www.mazasarav.com/
https://mazasarav.com/vanrakshak-bharti-exam-booklist-pdf-download/
https://mazasarav.com/vanrakshak-exam-information/
https://youtu.be/rUpp-GXSBCc
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क्रां  परीक्षचे ेन र् टेस्ट लिंक 

1 मेग भरती परीक्ष  सांपूर्व म हहती म हहती पह  

 पोिंीस भरती परीक्ष  ज हहर त ड उनिंोड कर  ड उनिंोड कर  

2 आरोग्य हर्भ ग भरती परीक्ष  अभ्य सक्रम PDF ड उनिंोड ड उनिंोड कर  

3 पोिंीस भरती ऑनिं इन टेस्ट हसररज टेस्ट सोडर्  

4 पोिंीस भरती परीक्ष  प्रश्नपहिक  ड उनिंोड कर  ड उनिंोड कर  

5 पोिंीस भरती पोिंीस कॉन्सस्टेबिं परीक्ष  प ित  म हहती पह  

6 मह र ष्ट्र (SRPF) पोिंीस कॉन्सस्टेबिं परीक्ष  प ित  २०२० म हहती पह  

7 पोिंीस भरती भरती परीक्ष  पुस्तक य दी ड उनिंोड कर  

8 पोिंीस भरती भरती परीक्ष  अभ्य स हनयोजन ड उनिंोड कर  

9 पोिंीस भरती ऑनिं इन टेस्ट हसररज हर्हडयो पह  

10 पोिंीस भरती भरती परीक्ष  ड उनिंोड कर  

11 पोिंीस भरती ऑनिं इन टेस्ट हसररज टेस्ट हसररज सोडर्  

 

ANSWER KEY 1 

 

1 2 11 1 21 2 31 1 41 1 51 2 61 1 71 2 81 4 91 2 

2 1 12 2 22 4 32 1 42 4 52 2 62 1 72 4 82 2 92 3 

3 3 13 3 23 2 33 3 43 3 53 4 63 4 73 2 83 1 93 1 

4 1 14 3 24 3 34 2 44 1 54 3 64 2 74 2 84 2 94 2 

5 3 15 1 25 1 35 2 45 1 55 4 65 4 75 3 85 3 95 3 

6 4 16 3 26 4 36 2 46 3 56 3 66 1 76 3 86 1 96 1 

7 3 17 2 27 3 37 2 47 3 57 3 67 1 77 2 87 1 97 1 

8 1 18 3 28 3 38 1 48 2 58 1 68 3 78 2 88 1 98 3 

9 4 19 3 29 2 39 3 49 1 59 2 69 2 79 3 89 4 99 2 

10 4 20 1 30 4 40 4 50 1 60 4 70 2 80 2 90 3 100 4 

 

 

 

 

https://jobtodays.com/megabharti-exam-information/
https://jobtodays.com/police-bharti-recruitment-2020/
https://jobtodays.com/police-bharti-recruitment-2020/
https://jobtodays.com/police-recruitment-online-test-series/
https://jobtodays.com/maharashtra-police-question-papers/
https://jobtodays.com/maharashtra-police-bharti-eligibility/
https://jobtodays.com/srpf-police-constable-eligibility-physical-2020/
https://jobtodays.com/police-recruitment-exam-book-list/
https://mazasarav.com/maharashtra-police-bharti-booklists/
https://jobtodays.com/police-recruitment-online-test-series/
https://mazasarav.com/maharashtra-police-bharti-booklists/
https://mazasarav.com/arogya-vibhag-mock-test/
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क्रां  परीक्षचे ेन र् टेस्ट लिंक 

0 सर्व तिं ठी भरती म हहती म हहती पह  

1 तिं ठी परीक्ष  Ebook ड उनिंोड ड उनिंोड कर  

https://jobtodays.com/talathi-recruitment-information/
https://jobtodays.com/talathi-exam-recruitment-ebooks/


 

OOAcademy Pune – सरळसेवा बॅचेस सुरू आहेत, नोट्स व टेस्ट ससरीज उपलब्ध contact- 8010457760  

 

क्रां  परीक्षचे ेन र् टेस्ट लिंक 

2 तिं ठी परीक्ष  अभ्य सक्रम PDF ड उनिंोड ड उनिंोड कर  

3 तिं ठी ऑनिं इन फ्री टेस्ट हसररज सोडर्  टेस्ट  सोडर्  

4 तिं ठी परीक्ष  प्रश्नपहिक  ड उनिंोड कर  ड उनिंोड कर  

5 तिं ठी परीक्ष  सर र् प्रश्नपहिक  ड उनिंोड कर  

6 तिं ठी परीक्ष  ज हहर त / त ज्य  अपडेट्स पह  ड उनिंोड कर  

7 तिं ठी परीक्ष  पुस्तक य दी ड उनिंोड कर  ड उनिंोड कर  

8 तिं ठीपरीक्ष  PDF नोट्स ड उनिंोड कर  ड उनिंोड कर  

9 तिं ठी परीक्ष  प्रश्नपहिक  हर्श्लेषर् हर्हडयो पह  हर्हडयो पह  

10 तिं ठी भरती परीक्ष  APP ड उनिंोड कर  ड उनिंोड कर  

11 तिं ठी ऑनिं इन टेस्ट हसररज टेस्ट सोडर्  

12 तिं ठी परीक्ष  नोकरी अपडटे APP ड उनिंोड कर  

13 तिं ठी परीक्ष  फ्री Live क्िं सेस जॉइन कर  जॉइन कर  

14 तिं ठी परीक्ष  यूट्यूब चॅनेिं जॉइन कर  जॉइन कर  

15 तिं ठी परीक्ष  मह र ष्ट्र बोडव श िंेय पुस्तके ड उनिंोड कर  

  

 

   TAIT exam  

 

 

https://jobtodays.com/maharashtra-talathi-bharti-syllabus-2/
https://jobtodays.com/talathi-exam-question-paper-3/
https://jobtodays.com/talathi-2022-question-papers-download/
https://jobtodays.com/megabharti-sarav-prashnpatrika-download/
https://jobtodays.com/talathi-recruitment-update/
https://jobtodays.com/talathi-exam-recruitment-ebooks/
https://jobtodays.com/talathi-exam-question-notes/
https://jobtodays.com/talathi-bharti-videos/
https://play.google.com/store/apps/details?id=propoint.com.jobtodaysapplication
https://jobtodays.com/mpsc-online-test/
https://play.google.com/store/apps/details?id=propoint.com.jobtodaysapplication
https://www.youtube.com/c/OOAcademyPune/videos
https://www.youtube.com/c/OOAcademyPune/videos
https://jobtodays.com/maharashtra-state-board-books-pdf/
https://ooacademy.co.in/maha-tait-exam-2022-details/
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आरोग्य सवभाग भारती परीक्षा सांपूर्ण मासहती  



 

OOAcademy Pune – सरळसेवा बॅचेस सुरू आहेत, नोट्स व टेस्ट ससरीज उपलब्ध contact- 8010457760  

 

आरोग्य स्वभाग भारती परीक्षा मास्हती 

https://jobtodays.com/aarogya-bharti-mahiti/  

आरोग्य स्वभाग भरती परीक्षा जास्हरात डाउनिोड करा 

https://jobtodays.com/aarogya-vibhag-bharti-advertisement-2021/      new post 

आरोग्य स्वभाग भरती परीक्षा अभ्यासक्रम PDF डाउनिोड 

https://jobtodays.com/arogya-vibhag-exam-question-papers-download/ 

आरोग्य सवभाग ऑनलाइन टेस्ट ससररज 

https://jobtodays.com/arogya-vibhag-online-test/ 

आरोग्य स्वभाग भरती परीक्षा प्रश्नपस्त्रका डाउनिोड करा 

https://jobtodays.com/arogya-vibhag-question-paper/ 

आरोग्य स्वभाग भरती परीक्षा पात्रता 

https://jobtodays.com/arogya-vibhag-bharti-qualification/ 

आरोग्य स्वभाग भरती नोट्स 

https://jobtodays.com/arogya-vibhag-bharti-notes-pdf/ 

आरोग्य स्वभाग भरती परीक्षा पतुतक यादी 

https://jobtodays.com/arogya-vibhag-book-list/ 

आरोग्य स्वभाग भरती परीक्षा अभ्यास स्नयोजन 

https://jobtodays.com/arogya-sevak-study-routine-2/ 

आरोग्य स्वभाग भरती परीक्षा प्रश्न स्वस्डयो पहा 

https://jobtodays.com/arogya-bharti-exam-queston-videos/ 

आरोग्य स्वभाग भरती परीक्षा 

https://jobtodays.com/arogya-vibhag-exam-information-2/ 

आरोग्य स्वभाग ऑनिाइन टेतट स्सररज 

https://mazasarav.com/arogya-vibhag-mock-test/ 

https://jobtodays.com/aarogya-bharti-mahiti/
https://jobtodays.com/aarogya-vibhag-bharti-advertisement-2021/
https://jobtodays.com/arogya-vibhag-exam-question-papers-download/
https://jobtodays.com/arogya-vibhag-online-test/
https://jobtodays.com/arogya-vibhag-question-paper/
https://jobtodays.com/arogya-vibhag-bharti-qualification/
https://jobtodays.com/arogya-vibhag-bharti-notes-pdf/
https://jobtodays.com/arogya-vibhag-book-list/
https://jobtodays.com/arogya-sevak-study-routine-2/
https://jobtodays.com/arogya-bharti-exam-queston-videos/
https://jobtodays.com/arogya-vibhag-exam-information-2/
https://mazasarav.com/arogya-vibhag-mock-test/
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