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खालील पैकी यो  पयाय िनवडा. अधोरेखीत पयाय ांचे उ र आहे.  
१) श श: महारा  या नावाचा अथ .................. असा आहे. 
 (अ) महान रा  (ब) रा ीक 
 (क) महारा ी (ड) महारा ीक 
२) महारा ाचे थम स ाट णून कोणाचा उ ेख केला जातो.  
 (अ) चालु  (ब) यादवी सा   
 (क) सातवाहनांचा  (ड) रा कुटांची स ा  
३) सन ६४१ ा सुमारास िचनी वासी ह्युएन ांगने आप ा वास वणनात त ालीन महारा ाचे 

वणन ............... असे केले आहे. 
 (अ) चालु ांचे रा  (ब) रा कुटांचे रा  
 (क) यादवी सा ा  (ड) सातवाहनांचे रा   
४) १२ ा शतकात देविगरीला कोणाचे सा ा  थािपत झाले? 
 (अ) अ ाउि न खलजी (ब) यादवांचे 
 (क) चालु ांचे रा  (ड) रा कूट 



५) १३ ा शतकात पिहली लाट ..................... ा चढाई ा पात महारा ावर आली. 
 (अ) औरंगजेब (ब) अ ाउि न खलजी  
 (क) पोतूगाल (ड) यादव 
६) िशवाजी महाराजांनी िहंदवी रा ाची घोषणा क न १६७४ म े त:ला .................. राजा 

णून रायगड इथे रा ािभषेक क न घेतला. 
 (अ) मांडिलक राजा (ब) तं  सावभौम 
 (क) सवकष (ड) रा  
७) अहमदशाह अबदालीशंी झाले ा पािनपत ा ितसर्या यु दात १८ ा शतकात ........... सा ा ाची 

सीमा उ रेकडे वाढू लागली. 
 (अ) उदू (ब) िहंदी 
 (क) मराठी (ड) पेशवा  
८) १८१८ म े ि िटश स ेने ........................चा पाडाव क न महारा ात इं जी राजवट थापन केली. 
 (अ) पिहला बाजीराव  (ब) दुसरा बाजीराव  
 (क) खलजी  (ड) औरंगजेब 
९) १९०५ म े लॉड कझनने केले ा बंगाल ा फाळणीने .......... पूनरचने ा मागणीला जोर चढला. 
 (अ) ातं  (ब) रा  
 (क) सा ा  (ड) रा  
१०) घटनासिमतीचे अ  कोण होते? 
 (अ) डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर  (ब) कृ ा ाचारी 
 (क) डॉ. राज साद  (ड) पं. नेह   
११) ................ची थापना पू ात ६ फे ुवारी १९५६ रोजी झाली. 
 (अ) संयु  महारा  सिमतीची  (ब) घटना सिमतीची थापना 
 (क) दार सिमतीची थापना (ड) जे. ी.पी. सिमती  



१२) मंुबई संयु  महारा ाचा लढा िकती वष चालला? 
 (अ) १४ वष (ब) १० वष 
 (क) १२ वष (ड) १८ वष 
१३) नागपूरचा करार िकती कलमी कर ात आला? 
 (अ) ५ (ब) ७ 
 (क) ९ (ड) ११ 
१४) संयु  महारा  एकीकरण सिमतीचे अ  कोण होते? 
 (अ) आचाय अ े (ब) मृणाल गोरे 
 (क) एस.एम. जोशी (ड) भाई माधवराव  
१५) ैभािवक मंुबई रा ाचे पिहले मु मं ी कोण होते? 
 (अ) वसंतदादा पाटील (ब) स.का. पाटील 
 (क) मा. यशवंतराव च ाण (ड) ना. ग. गोरे 
१६) महारा  रा ाची थापना कोण ा वष  झाली? 
 (अ) १ मे १९६०  (ब) ५ मे १९६१ 
 (क) १० मे १९६२ (ड) १२ मे१९६५ 
१७) १ मे १९६२ पासून महारा ात .............. व था सु  झाली. 
 (अ) ि रीय पंचायत राज (ब) ामीण व था 
 (क) नागरी व था  (ड) सहकारी सं था 
१८) धुळे िज ाचे िवभाजन क न .......... हा नवीन िज ा िनमाण केला. 
 (अ) मालेगाव  (ब) नािशक 
 (क) नंदूरबार  (ड) गोिंदया 
१९) नवी मंुबईसह आज महारा ात िकती िज े आहे? 
 (अ) ३० (ब) ३२ 



 (क) ३३ (ड) ३६ 
२०) महारा ात एकूण िकती महानगरपालीका आहे? 
 (अ) ११ (ब) १३ 
 (क) १२ (ड) १५ 
२१) महारा ात एकूण िकती तालुके आहेत? 
 (अ) ३०० (ब) ३०५ 
 (क) ३५५ (ड) ३६० 
२२) कोण ा घटनादु ीने पंचायतराज सं थांना घटना क अिधकार दे ात आले? 
 (अ) ७० (ब) ७१ 
 (क) ७३ (ड) ७५ 
२३) महारा  शासनाने रा घटनेतील रा िनती ा मागदशक त ामधील कलम ३९ (क) नुसार १९७९ 

साली कोणती योजना सु  केली? 
 (अ) कायदेिवषयक मोफत सहा  व स ा (ब) सा क अनुदान  
 (क) घरकूल योजना  (ड) ाहक त ार आयोग 
२४) २६ िडसबर १९८६ला संसदेने संमंत केले ा ाहक संर ण काय ानुसार महारा  शासनाने 

कोण ा आयोगाची थापना केली? 
 (अ) रा िव  आयोग (ब) रा  िनयोजन मंडळ  
 (क) रा  िनवाचन आयोग (ड) रा  ाहक त ार िनवारण आयोग 
२५) महारा ाची शासकीय भूिमका वा कत  पार पाड ासाठी कोण ा यं णेस िवशेष मह  आहे? 
 (अ) कायकारी मंडळ  (ब) रा  सिचवालय 
 (क) कायदे मंडळ  (ड) ाय मंडळ  
२६) कोण ा मु मं ांनी रा  सिचवालय इमारतीचे नामांतर मं ालय असे केले? 
 (अ) शालीनी ताई (ब) वसंतदादा पाटील 



 (क) कै. शंकरराव च ाण (ड) शरद पवार  
२७) िवभागा ा राजकीय मुख कोण असतो? 
 (अ) सिचव (ब) मं ी 
 (क) िवभागा  (ड) धान सिचव 
२८) महारा  शासनाचे एक वैिश  िलहा. 
 (अ) शासनाचे ितन अंगे (ब) दोन कायकारी मुख 
 (क) रा  सिचवालय (ड) यापैकी सव 
२९) महारा  शासनाने रा घटनेतील कलम ३१४ नुसार कोण ा आयोगाची थापना केली? 
 (अ) लोकसेवा आयोग (ब) रा िनवाचन आयोग 
 (क) िव  आयोग (ड) रा िनयोजन मंडळ  
३०) रा घटनेतील कलम ३७१ नुसार रा पाल कोणते मंडळ िनमाण क  शकतो? 
 (अ) िनयोजन मंडळ  (ब) वैधािनक िवकास मंडळ  
 (क) िव  आयोग (ड) लोकसेवा आयोग 
३१) कोण ा घटनादु ीने महारा  शासनाने रा ातील पंचायत रा  सं थां ा आिथक थतीचं 

मू मापन कर ासाठी रा  िव  आयोगाची थापना केली? 
 (अ) ७१ व ७२ (ब) ७५ व ७६ 
 (क) ७३ व ७४ (ड) ७७ व ७८ 
३२) रा घटने ा कलम १६५ नुसार ेक घटक रा ासाठी कोण ा पदाची तरतूद कर ात आली? 
 (अ) महािधनकता  (ब) उपलोकआयु  
 (क) लोकआयु  (ड) सिचव 
३३) कोणाला ितबंध कर ासाठी लोकआयु  आिण उपलोकआयु  कायदा १९७१ संमत केला? 
 (अ) ाचाराला  (ब) अ ृ ता  
 (क) सामािजक गु े (ड) अ ाचार  



३४) महारा ात २४ एि ल १९९३ रोजी कोण ा आयेागाची थापना कर ात आली? 
 (अ) िव  आयोग (ब) लोकसेवा आयोग 
 (क) िनयोजन आयोग (ड) रा िनवाचन आयोग 
३५) लोकायु ाची नेमणूक करणारे महारा  हे भारतातील िकतवे रा  आहे? 
 (अ) दुसरे (ब) ितसरे 
 (क) चौथे (ड) पिहले 
३६) शासकीय ाचाराला आळा घाल ासाठी रा रावर कोण ा पदाची िनिमती केली? 
 (अ) लोक आयु  (ब) लोकपाल 
 (क) महािधवकता  (ड) सिचव  
३७) रा ा ा सिचवालयीन व थेसाठी .............. अ ात आले. 
 (अ) रा  सिचवालय  (ब) धोरण 
 (क) कायकारी मंडळ (ड) िवभाग 
३८) सिचव हे िवभागीय पातळीवर .............. स ागार असतात. 
 (अ) उपसिचव (ब) अ र सिचव  
 (क) मं ाचे  (ड) आयु  
३९) महारा  रा ा ा थापनेवेळी सिवचालयात िकती खाती होती? 
 (अ) ८ (ब) ९ 
 (क) १० (ड) १२ 
४०) स ा महारा  रा  सिचवालयात िकती खाती आहेत? 
 (अ) २० (ब) २१ 
 (क) २२ (ड) २३ 
४१) सिचव व खाते मुखातील संघषावर मात कर ाचे त  कोणते? 
 (अ) कायाचे िवभाजन (ब) पा तेनुसार कायवाटप 



 (क) िनयं णाचा अिधकार खाते मुखाला (ड) यापैकी सव 
४२) रा  सिचवालयाची काय कोणते? 
 (अ) धोरणिनिमती  (ब) शासकीय काय 
 (क) िनयमावली संिहता याची िनिमती  (ड) यापैकी सव  
४३) शमा आिण ो र यांनी मु  सिचवा ा पदाला कोणते पद टले आहे? 
 (अ) िकंग (ब) िकंग पीन 
 (क) पीन (ड) िजिपंग 
४५) मु मं ांचा मुख स ागार कोण असतो? 
 (अ) मु  सिचव (ब) अ र सिचव 
 (क) े  सनदी सेवक (ड) सहसिचव  
४६) रा ा ा धोरणाची अंमलबजावणी करणार्या िवभागांना कोणता िवभाग टले जाते? 
 (अ) शासकीय िवभाग (ब) कायकारी िवभाग  
 (क) शासकीय िवभाग (ड) सिचवालय 
४७) भारत सरकारची मह ाची व गोपनीय प े मु  सिचवाकडे येतात. नंतर ती कोणासमोर ठेवली 

जातात? 
 (अ) गृहमं ी (ब) अथमं ी 
 (क) महसूल मं ी (ड) मु मं ी  
४८) िवधानसभेत अंदाजप क मंजूर के ानंतर ाची कायवाही कर ाची जबाबदारी कोणाची असते? 
 (अ) क  अिधकारी  (ब) अ र सिचव 
 (क) उपसिचव (ड) सिचवालय  
४९) मु  सिचवा ा कायालयाची थापना हा १७९९ म े कोणा ा कालखंडात झाली? 
 (अ) लॉड वेल ी (ब) लॉड कझन 
 (क) लॉड मेकॉले (ड)  



५०) सामा  शासन खा ास ................... असे टले जाते. 
 (अ) उपिवभाग (ब) िवभाग 
 (क) िवभागांचा िवभाग (ड) शासन खाते 
५१) अथमं ी हा रा ा ा अथ व थेसंबंधी कोणाला पूणत: जबाबदार असतो? 
 (अ) िवधान प रषद (ब) रा सभा 
 (क) िवधानसभा  (ड) लोकसभा 
५२) राजकीय वहार सिमतीला कोणती सिमती णतात? 
 (अ) सुपर कॅिबनेट सिमती  (ब) आिथक वहार सिमती  
 (क) िनयु ासंबंधी सिमती  (ड) संसदीय वहार सिमती  
५३) महारा ात कोण ा दोन कार ा थािनक रा  सं था आहेत? 
 (अ) नागरी आिण पंचायतराज सं था (ब) रा ीय आंतररा ीय 
 (क) िज ा रीय आिण तालुका रीय  (ड) शहरी आिण नागरी 
५४) भारताने संघरा  असले ा व थेत कोण ा रा घटनेचा कार केला आहे? 
 (अ) एकेरी (ब) दूहेरी  
 (क) ितहेरी (ड) चौहेरी  
५५) महारा  शासनाचे सिचवालय कोण ा िठकाणी आहे? 
 (अ) पूणे (ब) नागपूर  
 (क) मंुबई (ड) औरंगाबाद 
५६) िज ा शासन हे लोक शासनाचे एक अंग असून कोण ा मयािदत काय े ात ते काय वारीत 

असते? 
 (अ) ामीण  (ब) तालुका  
 (क) िज ा ा  (ड) रा  
५७) िज ात कोणती व था िनमाण कर ासाठी िज ा शासनाची भूिमका मह पूण ठरते? 



 (अ) आरो  व था  (ब) आिथक व था  
 (क) कायदा आिण सु व था  (ड) नागरी व था  
५८) रा ातील नाग रकांम े भेदभाव न करता सवासाठी एकच कायदा आिण नाग रकांना समान 

प र थतीत समान संर ण िनमाण क न देणे णजेच ................... होय. 
 (अ) काय ाचे अिधरा   (ब) नाग रकांचे अिधरा   
 (क) अिधरा ाचे रा  (ड) शासनाचे अिधरा  
५९) महारा ात िव.स. पागे सिमती ा िशफारशीनुसार १९७२ साली कोण ा काय माची सु वात 

झाली? 
 (अ) आिथक काय माची  (ब) आयो  काय माची  
 (क) रोजगार हमी काय माची  (ड) गरीबी हटाव काय माची  
६०) कोण ा थािनक रा  सं थांम े नगरपािलका, महानगरपािलका, छावणी बोड अशा सं था 

आहेत.  
 (अ) शहरी सं था  (ब) नागरी थािनक रा  सं था 
 (क) ामीण  (ड) रा सं था 
६१) ि िटश ग नर वॉरन हे ं  याने १४ मे १८७२ रोजी कोणते पद िनमाण केले? 
 (अ) िड  कले र  (ब) पोिलस अधी क 
 (क) पोलीस उप अधी क (ड) मंडल पोलीस िनरी क 
६२) कोणता अिधकारी हा क  आिण रा  सरकारचा िज ा रावरील मुख कायकारी अिधकारी 

आहे? 
 (अ) िज ािधकारी (ब) उपिज ा अिधकारी 
 (क) मंडल िनरी क (ड) पोलीस अधी क 
६३) कोणता िवषय नाग रक, समाज, रा  आिण रा  या सवा ा िहता ा ीने मह ाचा आहे? 
 (अ) महसुल व था  (ब) कायदा व सु व था  
 (क) नागरी व था  (ड) ामीण व था  



६४) कोण ा काय ानुसार आज ा पोलीस शासनाला आपले काय करावे लागते? 
 (अ) पोलीस कायदा १९५० (ब) महारा  मंुबई पोलीस कायदा १९५१ 
 (क) महारा  मंुबई पोलीस कायदा १९५२ (ड) महारा  मंुबई पोलीस कायदा १९५३ 
६५) िज ा रावरील कायदा व सु व था थािपत करणारी एक मुख यं णा णून कोण ा 

ायालयाचा उ ेख केला जातो? 
 (अ) तालुका ायालय (ब) िज ा ायालय 
 (क) उ  ायालय (ड) सव  ायालय 
६६) िज ातील कायदा व सु व था संपूण जबाबदारी कोणावर अवलंबून असते? 
 (अ) पोलीस अधी क (ब) मंडल पोलीस िनरी क 
 (क) िज ािधकारी (ड) उपिज ािधकारी  
६७) कोणता अिधकारी हा क ीय सेवेतील आय.पी.एस. दजाचा अिधकारी असतो? 
 (अ) िज ािधकारी (ब) उपिज ािधकारी 
 (क) मंडल पोलीस िनरी क (ड) िज ा पोलीस अधी क 
६८) पोलीस उपअधी काचा सेवािनवृ ीचा कायकाल िकती असतो? 
 (अ) ५८ (ब) ६० 
 (क) ६२ (ड) ६५ 
६९) पोलीस उप अिध काचे वेतन भ े व सेवा शत  कोणते शासन ठरिवते? 
 (अ) क  शासन (ब) रा शासन 
 (क) िज ा शासन (ड) कोणतेही नाही 
७०) िज ा शासना ा मुखाची नेमणूक, बढती गुणव ा सेवा े ता, भरती कोण ा मा मातून केली 

जाते? 
 (अ) एम.पी.एस.सी (ब) यू.पी.एस.सी. 
 (क) ाफ िसले न (ड) वैधानीक िवकास मंडळ 



७१) कायदा आिण सु व थेची प दत कोणती? 
 (अ) अिधकार  (ब) उ रदािय  
 (क) अंतगत सुर ा  (ड) यापैकी सव 
७२) कायदा आिण सु व थेचे अिभकरण कोणते? 
 (अ) िज ा दंडािधकारी  (ब) िज ा पेलीस दल 
 (क) िज ा ायालय  (ड) यापैकी सव 
७३) िज ा महसूल अिधकार्याचे एक काय िलहा. 
 (अ) महसुल गोळा करणे (ब) महसूल माफीचा िनणय 
 (क) लँड रेकॉडची सुरि तता  (ड) यापैकी सव 
७४) िज ा शासकीय अिधकार्यांचे एक काय कोणते? 
 (अ) िनदशन व मागदशन  (ब) ेय धोरणांची अंमलबजावणी 
 (क) राजकीय पदािधकार्यांची काय म िनि ती (ड) यापैकी सव  
७५) िज ा पोलीस अिध क हा िज ा पोलीस शासनाचा कोण ा दजाचा पोलीस अिधकारी असतो.  
 (अ) एन.डी.ए. (ब) आय.पी.एस. 
 (क) आय.ए.एस. (ड) यापैकी नाही 
७६) िज ातील िवकास काय माची अंमलबजावणी कर ाची जबाबदारी कोण ा अिधकार्याची 

असते? 
 (अ) मु  कायकारी अिधकारी (CEO) (ब) गटिवकास अिधकारी (BDO) 
 (क) ामिवकास अिधकारी (ड) यापैकी नाही 
७७) रा िविधमंडख काय ानुसार काय करणार्या नागरी सं थावरील देखरेख व िनयं ण ठेव ाचा 

अिधकार कोण ा शासनाला आहे? 
 (अ) िज ा शासनाला  (ब) गटिवकास अिधकारी 
 (क) ामिवकास अिधकारी  (ड) यापैकी नाही 



७८) दा , िवषारी औषधे, पेटोिलयम पासून तयार होणार्या व ुं ा उ ावर कोणता कर आकारला 
जातो? 

 (अ) उ  कर (Income Tax)  (ब) अबकारी कर (Excise Duty) 
 (क) ायालयीन शु  (Court Fees)  (ड) यापैकी नाही  
७९) क  सरकार नाग रकांवर ां ा उ ानुसार कोणता कर आकारते? 
 (अ) अबकारी कर (Excise Duty) (ब) उ  कर (Income Tax) 
 (क) इतर कर (Other Tax)  (ड) ायालयीन शु  (Court Fees) 
८०) ायालयीन रट अज खरेदी िव ी वहाराचे ँप पेपर, कोट फीस ँप, ँप पेपर, बाँड पेपर, 

कोट फी, ितकीटे यासाठी कोणते शु  आकारले जाते? 
 (अ) ायलयीन शु  (ब) अबकारी कर 
 (क) उ  कर  (ड) इतर कर  
८१) िज ातील कोषागारा ा महसुलावर िनयं ण ठेव ाचे काय कोणाचे असते? 
 (अ) िज ािधकारी  (ब) उपिज ािधकारी 
 (क) पोिलस अधी क (ड) यापैकी नाही  
८२) १ मे १९६० हा िदवस कोणता िदवस णून साजरा केला जातो? 
 (अ) जास ाक िदन (ब) रप क िदन 
 (क) महारा  िदन (ड) यापैकी नाही 
८३) महारा ा ा पि मेस अरबी समु ाचा सुमारे िकती िक.मी. चा समु िकनारा आहे? 
 (अ) ७०० िक.मी. (ब) ७१० िक.मी. 
 (क) ७२० िक.मी. (ड) ७३० िक.मी. 
८४) स ा ी पवत रांगांची लांबी िकती िक.मी. आहे? 
 (अ) ४४० िक.मी. (ब) ४५० िक.मी. 
 (क) ४६० िक.मी. (ड) ४७० िक.मी. 



८५) महारा ातील स ा ीचे सवात उंच असलेले िशखर कळसूबाई असून ाची उंची िकती मीटर आहे? 
 (अ) १६४६ मी. (ब) १६४७ मी. 
 (क) १६४८ मी. (ड) १६४९ मी. 
८६) महारा ाचा िकती ट े  भूभाग हा द न ा पठाराने ापला आहे? 
 (अ) ७० ट े  (ब) ८० ट े  
 (क) ९० ट े  (ड) ९२ ट े  
८७) कोकण िवभागात एकूण िज े िकती आहेत? 
 (अ) ६ (ब) ७ 
 (क) ८ (ड) ९ 
८८) नािशक िवभागात एकूण िकती िज े आहे? 
 (अ) ५ (ब ४ 
 (क) ३ (ड) २ 
८९) र ािगरी िज ाचे िवभाजन क न कोणता नवीन िज ा िनमाण केला? 
 (अ) नािशक (ब) मालेगाव 
 (क) िसंधुदुग (ड) जळगाव 
९०) १ मे १९९९ ला भंडारा िज ाचे िवभाजन क न कोणता नवीन िज ा िनमाण कर ात आला? 
 (अ) गोिंदया (ब) चं पूर 
 (क) अमरावती (ड) यापैकीनाही 
९१) भारतीय रा घटने ा कलम ३१५ ते ३२३ म े कोण ा आयोगाची तरतुद कर ात आली? 
 (अ) िनती आयोग (ब) लोकसेवा आयोगाची 
 (क) िनवाचन आयोग (ड) यापैकी नाही 
९२) क  सरकारने १९६६ रोजी मोरारजी देसाई यां ा अ तेखाली कोण ा आयोगाची िनिमती केली? 
 (अ) लोकसेवा आयोग (ब) शासकीय सुधारणा आयोग 



 (क) िनती आयोग (ड) िनवाचन आयोग 
९३) ि िटश काळात कोण ा पाचे क  शासनाचे सिचवालय होते? 
 (अ) इ रअल सेक्ेरटे रट (ब) सिचवालय  
 (क) महासिचवालय  (ड) यापैकी नाही 
९४) महारा  रा ातील सुमारे ६५% लोकसं ा कोण ा े ावर अवलंबून आहे? 
 (अ) उ ोग (ब) ापार  
 (क) शेती (ड) वसाय 
९५) महारा  िज ा प रषद व पंचायत सिमती अिधिनयम १९६१ नुसार िज ा प रषदे ा िनवािचत 

सभासदांची सं ा कमीतकमी िकती व जा ीत जा  िकती िनि त कर ात आली? 
 (अ) २० ते ३० (ब) ४० ते ५० 
 (क) ४० ते ६० (ड) ७० ते ९० 
९६) १९९० म े १९६१ ा काय ात दु ी कर ात येऊन ही सं ा कमीत कमी िकती व जा ीत 

जा  िकती कर ात आली? 
 (अ) २० ते ३०  (ब) ४० ते ५० 
 (क) ४० ते ६० (ड) ५० ते ७५ 
९७) िज ा प रषदेत स ा िकती लोकसं ेमागे एक ितिनधी िनवडला जातो? 
 (अ) २५,००० (ब) ३०,००० 
 (क) ३५,००० (ड) ४०,००० 
९८) िज ा प रषदेतील िनवडणुकी ारे भरावया ा एकूण जागांपैकी िकती जागा मिहलांसाठी आर ीत 

के ा आहे? 
 (अ) ५०% (ब) ४०% 
 (क) ३०% (ड) २०% 
९९) कोण ा महाराजांनी आप ा रा ात कसबे, सुबे, ांत असे िविवध भाग पाडले. या िवभागांवर 

सुभेदार, ांतािधकारी, जहािगरदार असे अनेक लोक काम करीत होती? 



 (अ) िशवाजी महाराज (ब) िटपू सुलतान 
 (क) पिहले बाजीराव  (ड) दुसरे बाजीराव 
१००) छ पती िशवाजी महाराजांनी कोणता गड १६४६ म े िजंकून मराठा रा ाची थापना केली? 
 (अ) ताप गड (ब) तोरणा गड 
 (क) रायगड (ड) कोडंाणा गड 
 


