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��पात Download करा. पोलीस भरती 2020 �ा पूण� तयारीसाठी येथे तु�ी बघू
शकता.
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पोलीस भरती 2020 अ�ास�म (Police Bharti
2020 Syllabus)

अंकगिणत (Arithmetic)

बु��म�ा चाचणी (Intellectual Test)

चालू घडामोडी व सामा� �ान (Current Affair & General Knowledge)

मराठी �ाकरण (Marathi Grammar)

महारा��  पोलीस भरती २०२०-२१ िह मराठी भाषेम�े होत असते. संपूण� पेपर हा मराठी
भाषेमधून च सोडवावा लागतो, खाली तु�ाला पोलीस भरती�ा अ�ास�मा नुसार �ाचे
English म�े सु�ा टॉिपक िदलेला आहे जेणे क�न कर तु�ाला अडचण आलीस तर तु�ी
तो टॉिपक English म�े पण तयारी क� शकाल.
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खाली िदलेला पूण� अ�ास�म हा पूण�तः मागील पोलीस भरती �ा ��पि�के व�न तयार
केलेला आहे, या बाहेरील सु�ा �� येऊ शकता.

आ�ी महारा��  पोलीस भरती २०२० साठी काही नोट्स सु�ा तयार केले�ा आहेत, तु�ी
खाली िदले�ा अ�ास�मा नुसार �ा टॉिपक वरती ��क क�न �ी पोलीस भरती नोट्स
बघू शकाल.

पोलीस भरती�ा पूण� तयारी साठी जॉईन करा आमचे टेिल�ाम चॅनेल : महासराव येथे
��क करा

पोलीस भरती अंकगिणत

सं�ा व सं�ाचे �कार – Number System

बेरीज, वजाबाकी, गुणाकार, भागाकर – Simplification

कसो�ा – Divisibility

पूणा�क व �ाचे �कार – Integers

अपूणा�क व �ाचे �कार – Fractions

म.सा.वी आिण ल.सा.वी. LCM – HCM

वग� व वग�मूळ – Square and Square root

घन व घनमूळ – Cube and Cubic

शेकडेवारी -Percentage

भागीदारी – Partership

गुणो�र व �माण – Ratio Proportion 

सरासरी – Average

काळ, काम, वेग – Time, Work, Speed

दशमान प�ती – Decimal Dimension

नफा-तोटा – Profit, Loss

सरळ�ाज व च�वाढ �ाज- Simple – Compound Interest

घ�ाळावर आधा�रत �� – Clock Reasoning

घातांक व �ाचे िनयम – Surds and Indices

पोलीस भरती बु��म�ा चाचणी
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सं�ा मािलका – Number Series

अ�र मािलका- Alphabet Series

�ेन आकृ�ावर आधा�रत �� – Venn Diagram

सांकेितक भाषा – Sign Language

सांकेितक िलिप – Code Language

िदशावर आधा�रत �� – Direction Problem

नाते संबध – Relation Problem

घ�ाळावर आधा�रत ��- Clock Reasoning

तका�वर आधा�रत �� – logical Reasoning

पोलीस भरती सामा� �ान

भूगोल – Geology 

महारा�� ाचा भूगोल

भारताचा भूगोल

इितहास – History

1857 चा उठाव

भारताचे �ाईसरॉय

समाजसुधारक

रा�� ीय सभा

भारतीय �तं� लढा

ऑग� घोषणा व वैय��क स�ा�हाची चळवळ

1909 कायदा

1919 कायदा

1935 कायदा

िहंदु�ान सोशिल� �रप��कन आम� 

पंचायतराज – Panchayatraj



�ाम�शासन

सिमती व िशफारसी

घटनादु��ी

�ामसभा व �ामपंचायत

�ामसेवक

पंचायत सिमती

िज�ा प�रषद

मु� काय�कारी अिधकारी CEO

गटिवकास अिधकारी BDO

नगरप�रषद / नगरपािलका

महानगरपािलका

�ामीण मुलकी व पोिलस �शासन

सामा� िव�ान

िविवध शा�े व �ांचे अ�ास िवषय

शा�ीय उपकरणे व �ांचा वापर

शोध व �ाचे जनक

शा�ीय उपकरणे व �ांचे काय�

रा�घटना 



भारताची रा�घटना

रा�� पती

लोकसभा

रा�सभा

िवधानसभा

िवधानप�रषद

प�रिश�े

मूलभूत कत��े

मूलभूत अिधकार

माग�दश�क त�े

रा�पाल

मु�मं�ी

उपरा�� पती

पंत�धान

संसद

चालू घडामोडी – Current Affairs

िवकास योजना – Development plans

संपूण� िवकास योजना

पुर�ार – Award

महारा�� चे पुर�ार  – State

रा�� ीय पुर�ार- Central

शौय� पुर�ार – Gallantry 

खेळासंबधी पुर�ार -Sports

आंतररा�� ीय पुर�ार – International

�ीडा-Sports



खेळ व खेळाशी संबंिधत चषक

�मुख देश व �ांचे रा�� ीय खेळ

खेळ व खेळाडंूची सं�ा

खेळाचे मैदान व िठकाण

खेळसंबंधी िच�े व �तीके

मह�ा�ा �धा� व िठकाणे

आिशयाई �धा� – Asia

रा�� कुल �धा� – Commonwealth Games

ि�केट �धा� 

पोलीस भरती मराठी �ाकरण – Marathi
Grammar 

समानाथ� श� – Synonym 

िव��थ� श� – Opposite

अलंका�रक श� – Figurative words

िलंग – Grammatical  Gender

वचन- Grammatical number

संिध – Sandhi

मराठी वण�माला – Marathi Alphabets

नाम – Noun

सव�नाम – Pronoun

िवशेषण – Adjective

ि�यापद – Verb

काळ – Tense

�योग – Preposition 

समास – Compound

वा�चार – Idiom

�णी – Adage




