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प्रश्न 1 केवलप्रयोगी अव्ययाचा प्रकार ओळखा. वा वा 

 1)हषगदशेक  2)शोकदशगक  3)आश्चयगदशगक  4)प्रशंसादशगक 

प्रश्न 2 नाम .................. असतात 

 1) लयबद्ध  2) सवकारी  3) असवकारी  4)सुंदर 

प्रश्न 3 प्रथम ता आख्यात कधी असतो  

 1)वतगमानकाळ  2)भूतकाळ  3)रीती भूतकाळ  4)भसवष्यकाळ 

प्रश्न 4 फवशषेणाचा प्रकार ओळखा. वरचा मजला 

 1)नामसासधत  2)सावगनासमक  3)धातसुासधत  4)अव्ययसासधत 

प्रश्न 5 मलुाच ेयश पाहून तयाांचा आनांद फिगफुणत  

झाला. या वाक्यातील ' फिगफुणत' या शब्दाच ेफवशषेण कोणते? 

 1)िमवाचक  2)आवतृीवाचक  3)पथृकत्ववाचक  4)असनसश्चतवाचक 

प्रश्न 6 खालीलपैकी कोणतया वाक्याांमधील फियापद 

सांयुक्त फियापद आह?े 

 1)एके सदवशी त्यांनी शाळेत एक प्रयोग केला.   2)आपण कुठे  

आहोत याचा अंदाज येतो   3)उत्तम सनवेदन तंत्रामळेु खलुत  

जाते   4)शाळा सटुली तशी मलेु बाहेर पळाली. 

प्रश्न 7 वाक्याचा प्रकार ओळखा. नोकरी फमळावी  

म्हणून तो शहरात आला 

 1) केवल वाक्य  2) संयकु्त वाक्य 3) समश्र वाक्य 4) यापैकी नाही 

प्रश्न 8 पुढील वाक्प्रचाराचा अथथ साांगा. धरणे धरणे 

 1) फार मोठ्या संकटातून सटुका होणे. 2) दोष दणेे  

  3) हट्ट धरून बसणे       4)सनधड्या छातीने तोंड दणेे 

प्रश्न 9 महाराष्ट्रात नवीन वषाथच ेस्वागत करण्यासाठी 

'गढुी पाडवा' हा सण साजरा करतात, 'पाडवा' हा  

शब्द कोणतया भाषेतून आला आह?े 

 1)तसमल    2) ग्रीक          3) प्राकृत 4)लॅसटन 

प्रश्न 10 िुलपाखरू या पुस्तकाच/ेकादांबरीच ेलेखक/लेफखखा   

कोण आह े? 

 1)उत्तम कांबळे 2) सवजय तेंडुलकर  3)सवनीता दशेमखु   4)मोरोपंत 

प्रश्न 11 खालीलपैकी प्रतययघफटत शब्द कोणता ? 

1) अनिुम   2) कल्पना  3)असतरके    4) सनरतंर 

प्रश्न 12 खालील समास ओळखा.सप्ताह 

1) अव्ययीभाव समास 2) व्दवं्द समास  

 3)तत्परुुष समास 4) बहुव्रीही समास 

 

प्रश्न 13 शब्दसमूहासाठी योग्य शब्द फनवडा.पफवत्र फशव 

1) शभु 2) अपक्ष  3) कथेकरी  4) तोळा मासा 

प्रश्न 14 लेखनदृष््टया शदु्ध शब्द फनवडा 

1) वसदग 2) मनूष्य  3) सवद्यसथग  4) भावपूणग 

प्रश्न 15 समूहदशथक शब्द फनवडा.काजूांची 

1) बट 2) अढी 3) गाथण 4) ताफा 

प्रश्न 16 अलांकाररक शब्द ओळखा.मार 

1) चौदावे रत्न   2) कुब्जा  3) काडीपसहलवान  4) यापैकी नाही 

प्रश्न 17 योग्य फवरामफचन्ह फनवडा. फवद्याथी भाांडार 

1) संयोगसचन्ह 2) अधगसवराम 3) अपसारण सचन्ह 4) सवकल्प सचन्ह 

प्रश्न 18 योग्य ध्वफनदशथक पयाथय फनवडा.घोड्याचे 

1) भळभळ  2) गुंजारव  3) सखंकाळणे  4) रकेणे 

प्रश्न 19 समाजात वावरणार ेअसले साप ठेचून काढले पाफहजेत.' 'साप' 

या शब्दातून कोणता अथथ व्यक्त होतो? 

1) वाच्याथग  2) व्यंगाथग    3) लक्ष्याथग    4) लक्षणा  

प्रश्न 20 वाढतया महागाईमळेु सामान्य माणसाची ............. ? 

1) कंबर कसली 2) कंबर खचली 3) कंबर बांधली 4) कंबर तटुली 

प्रश्न 21 वडाची साल फपांपळाला या म्हणीचा योग्य पयाथय फनवडा? 

1) एखाद्याचे दोष दाखवणे 2) एकाचे दोष दसुऱ्यावर ढकलणे 

 3)दोष लपसवण्यास यकु्ती मोजणे  4) एकाचे गणु दसुऱ्यावर सचकटवणे 

प्रश्न 22 'गाय गरुाख्याकडून बाांधली जाते.'- ह ेवाक्य कोणतया 

प्रयोगातील आह?े 

1) भावकतगरी 2) कमगकतगरी  3) समापन कमगणी 4) कमग-भाव सकंर 

प्रश्न 23 आपली सूचना माझ्या स्मरणात आह'े - नकाराथी वाक्य करा. 

1) आपल्या सूचनेचे मला सवस्मरण झालेले नाही. 2) आपली सूचना मला 

आठवत नाही. 3) आपली सूचना का आठवणार नाही? 

  4) माझ्या स्मरणात आपली सूचना नाही. 

प्रश्न 24 दवे' या शब्दाच ेअनके वचन पुढीलपैकी कोणते?  

1) दवेा  2) दवे्या    3) दवेे     4) दवे 

प्रश्न 25 खालीलपैकी कोणतया वणाांना अधथस्वर म्हटले आह.े 

1) अ,आ,ई,ऊ   2) य्,र,्ल्,व्    3) श्,ष्,स,्ह्     4) अ,ंअ:,इ,उ 
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प्रश्न 26 धळेु शहर कोणतया नदीकाठी आह?े 

1)पांझरा  2) तापी 3) पद्मावती 4) गोदावरी 

प्रश्न 27 जागफतक फिकेट  करांडक स्पधेची सरुुवात ...... साली झाली 

? 

1) 1990 2) 1965 3) 1977 4) 1975 

प्रश्न 28 पददफलत व मागासलेल्या जमातींच ेशोषण बांद करण्यासाठी 

................ ..... हा हक्क मान्य करण्यात आला. 

1) समतेचा असधकार 2) व्यक्तीस्वातंत्र्याचा असधकार          

3)शोषणासवरुद्धचा असधकार 4) धमगस्वातंत्र्याचा असधकार 

प्रश्न 29 ................... याांनी आळांदीस जाऊन सांत ज्ञानशे्वराांच्या 

समाधीचा जीणोद्धार केला 

1) संत नामदवे 2) संत एकनाथ 3) संत तकुाराम 4) समथग रामदास 

प्रश्न 30 फदल्लीजवळील नोएडा येथ ेसरुु झालेले िोम्युथला - 1  F-कार 

रफेसांग सफकथ ट कोणतया नावान ेओळखले जाते? 

1) बदु्ध इंटरनॅशनल रसेसंग  2) गौतम बदु्ध इंटरनॅशनल ससकग ट         3) 

इंटरनॅशनल ससकग ट 4) बदु्ध इंटरनॅशनल ससकग ट 

प्रश्न 31 रबेीज हा प्राणघातक आजार कुत्रा चावण्यान ेहोऊ शकतो, 

तसचे अजून एका प्राण्यापासून तो होण्याची शक्यता असते. 

1) उंट 2) वटवाघूळ 3) मगर 4) गाढव 

प्रश्न 32  लोकमान्य फटळकाांनी 4 तत्त्व अांफगकारली होती तयात 

खालील कोणती बाब समाफवष्ट नव्हती. 

1) स्वराज  2) स्वदशेी 3) सहकार 4) राष्रीय सशक्षण 

प्रश्न 33  भारतान ेघटनादरुुस्तीची पध्दत कोणतया दशेाकडून घतेली 

?  

1) अमेररका 2) दसक्षण आसिका 3) कॅनडा 4) आयलंड  

प्रश्न 34 फमसाईल मनॅ असा ..... चा उल्लेख केला जातो.  

1) डॉ.सविम साराभाई     2) डॉ.ए.पी.जे.अब्दलु कलाम  

 3) सतीश धवन              4)डॉ.सवजय भटकर 

प्रश्न 35 बाल लैंफगक अतयाचार प्रफतबांधक कायदा (पोक्सो कायदा) 

कें व्हाचा आह?े 

1) 2010         2) 2011 3) 2012    4) 2013 

प्रश्न 36 होमगाडथचा प्रमखु  कोन असतो  

1) पोलीस महासंचालक  2) सवशेष पोलीस महासनरीक्षक  

3) महासमादशेक       4) कारागहृ महासनरीक्षक 

प्रश्न 37 फवधानसभते कमाल फकती सदस्य असतात ?  

1) 250  2) 270   3) 350   4) 500 

प्रश्न 38 दादोबा तखथडकर याांच ेजन्मगाव कोणते ? 

1) मालवण   2) टेंभ ु 3) मुंबई  4) महू  

प्रश्न 39 फनमथल ग्राम पुरस्कार . . . . .. कडून फदला जातो ? 

1) केन्र सरकार 2) राज्य शासन  

3) सजल्हा पररषद   4)पंचायत ससमती 

 

 

 

 

प्रश्न 40 फचखलदरा ह ेथांड हवेच ेफठकाण कोणतया फजल्यात आह?े 

1) औरगंाबाद 2) रायगड 3)  नंदरुबार  4) अमरावती 

प्रश्न 41 वद ेमातरम ्ह ेवृत्तपत्र कोणी सरुु केल?े 

1) सव.दा.सावरकर 2) मादाम कामा 3) संतोषससह 4) सरुेंरनाथ बॅनजी 

प्रश्न 42 पोफलस पाटील पदासाठी फकमान फशक्षण फकती हवे ? 

1) 8वी  2) 7 वी 3) 10 वी 4) 12 वी 

प्रश्न 43 भारत दशेातील सवाथत लहान फजल्हा कोणता ? 

1) लडाख  2) आसदलाबाद 3) गरोसहल 4) वररल पैकी नाही 

प्रश्न 44 पांचदहे ह ेप्रकरण कोणाच्या काळात गाजले ? 

1) लॉडग लान्सडाऊन 2) लॉडग कझगन 3) लॉडग समन्टो 4) लॉडग डफररन 

प्रश्न 45 कोणतया घटना दरुुफस्तनसुार मतदाराच ेवय 21 वषाथवरुन 18 

वषे करण्यात आले ?  

1) 51 वी 2) 61 वी  3) 78 वी 4) 43 वी 

प्रश्न 46 पुढीलपैकी कोणतया फठकाणी पोलीस आयुक्तालय आह े? 

1) सातारा 2) पणेु 3) चंरपूर 4) जळगाव 

प्रश्न 47  21 ते 23 जानवेारी 2019 दरम्यान 15 वा प्रवासी भारतीय  

फदन कोठे आयोफजत करण्यात आला? 

1) सदल्ली    2) लखनऊ      3) वाराणसी    4) कुरुके्षत्र 

प्रश्न 48 कुठल्या शहरात प्रवासी स्कूटरसाठी पूवथ भारतातले पफहले 

कॉम्प्रसे्ड नचॅ्युरल गसॅ (CNG) स्टेशन उघडण्यात आल?े 

1) भवुनेश्वर, ओसडशा           2) पटना, सबहार  

3) कोलकाता, पसश्चम बंगाल   4) रांची, झारखंड 

प्रश्न 49 कोणतया महापाफलकेन ेमलुगी जन्मल्यास 5 लाख रुपये 

दणे्याची योजना आखली आह?े 

1) यपुी महानगरपासलका        2)मुंबई महानगरपासलका  

3) मरास महानगरपासलका 4) बंगळुरू महानगरपासलका 

प्रश्न 50 फशवाजी महाराज ........ या फकल्लयावर मकु्कामास असताना 

आफदलशहाचा सरदार फसद्दीजौहर यान ेफकल्ल्याला वेढा घातला 

तयामळेु महाराजाांनी फकल्ल्यातच अडकून पडावे लागले. 

1) पन्हाळा    2) सवशाळगड    3)  परुदंर   4)  राजगड 

प्रश्न 51        68 : 137  : :  39 : ?  

1) 79 2) 78 3) 69 4) 89 

प्रश्न 52 खालीलपैकी सवाथत मोठा पयाथय कोणता आह े? 

1) 25 - 15 + 10 - 15-10-5 + 2 + 4 - 18 + 10    

2) 35 + 12 + 10 + 15 - 10 -5 + 2 - 4 + 8 - 5    

 3) 5 + 5 - 10 - 12 + 10 + 5-2 + 4 + 8 + 10    

4) 15 - 25 + 10 - 15 - 10 + 5-2-4 + 8 - 10  

प्रश्न 53 एका वस्तुची फकां मत फतच्या 200 रुपये खरदेी फकमतीपेक्षा 

फकती जास्त टाकावी जणेेकरून 4% सूट फदल्यावरही फविेतयाला 20% 

निा होईल? 

1) 125 रुपये   2) 175 रुपये      3) 250 रुपये        4) 300 रुपये 

 

 

 

 



 

 

प्रश्न 54 एका रकमवेर 10% दरान े2 वषाथत 400 रु. व्याज प्राप्त होते 

तर ती रकम कोणती? 

1) 20000       2) 200  3) 4000      4) 2000 

प्रश्न 55      6,3,4 ह ेअांक एकदाच वापरून जास्तीत जास्त तीन अांकी 

सांख्या फकती होतील ? 

1)  5 2) 57 3)  6 4) 9 

प्रश्न 56 पाच िमवार सम सांख्याांची सरासरी 48 आह ेतर तयापैकी 

सवाथत लहान व सवाथत मोठ्या सांख्याांची बेरीज फकती ? 

1) 90 2) 94 3) 96 4) 92 

प्रश्न 57 अ शहरापासून ब शहरापयांत एक व्यक्ती पफहले 2 तास ताशी 

70 फकमीच्या वेगान,े नांतरच े2 तास ताशी 50 फकमीच्या वेगान ेआफण 

शवेटच े5 तास ताशी 45 फकमीच्या वेगान ेगाडी  चालवते. तर सांपूणथ 

प्रवासातील तयाचा सरासरी वेग काय आह?े 

1) ताशी 55 सकमी         2) ताशी 51.66 सकमी   

3) ताशी 55.66 सकमी  4) ताशी 51 सकमी 

प्रश्न 58  900 या अांकाच्या 50% च्या 25% फकती होतात ? 

1) 600 च्या 75% च्या 12.5%  2) 300 च्या 75% च्या 50%  

3) 1200 च्या 5% च्या 100%   4)750 च्या 10% च्या 50% 

प्रश्न 59 एका वस्तुवर 40 % सटु दवूेन ती वस्तू 240 रु. फवकली तर 

तया वस्तुची मूळ फकां मत फकती होती ? 

1) 400 2) 300 3) 270 4) 280 

प्रश्न 60   70 मी. लाांबी असलेल्या चौरसाची पररफमती फकती ? 

1) 368 2) 300 3) 280 4) 320 

प्रश्न 61     5 * 0.3 * 40 =? 

1) 60 2) 60000   3) 600   4) 6000 

प्रश्न 62 अफभजीत व सफचन याांनी एका बँकेकडून समान कजथ एकाच 

दरान ेसरळ व्याजान ेघतेले होते. अफभजीतन े2 वषाथत 8689 रु. व 

सफचनन े5 वषाथत 11200 रु. भरून कजाथची परतिेड केली. तर तयाांनी 

प्रतयकेी फकती रुपयाांच ेकजथ घतेले होते? 

1) 7500रु.        2) 6000रु.  3) 6500रु.     4) 7000रु. 

प्रश्न 63 फवसांगत पयाथय ओळखा 

1) 95,82   2) 69,56 3) 55,42 4)  48,34 

प्रश्न 64 राहुल आफण रोहन याांच्या वयाांच्या वगाथतील िरक 4400 

इतका आह.े तयाांच्या वयाांची बेरीज जर 100 असले तर तया दोघाांतील 

धाकट्याच ेवय काढा. 

1) 28 वषग         2) 72 वषग        3) 82 वषग     4) 24 वषग 

प्रश्न 65    30,625 रुपयाांच्या दरसाल 4% दरान े2 वषाांसाठीच्या 

सरळ व्याजातील आफण चिवाढ व्याजातील िरक काढा. 

1) 125 रुपये  2) 99 रुपये   3)  49 रुपये 4) 50 रुपये 

प्रश्न 66 जर $ म्हणजे गणुाकार आफण % म्हणजे बेरीज असले, तर 

खालीलपैकी कोणता पयाथय सवाथत मोठा आह?े 

 

 

 

 

1)  15 $ 7 % 8 2)  12% 9 $7  

3) 14 $ 7 % 19 4)  13 % 9 $ 15 

प्रश्न 67 2* 3 = 64 , 4* 5  = 108 , 7* 8  =  1614  तर 5 *6  =  ? 

1)  1020  2)  1030  3)  1012   4) 1210 

प्रश्न 68     4 च्या पटीत असणा-या पफहल्या 5 दोन अांकी सांख्याांचा 

मध्य काढा. 

1)  24 2)  22 3)  20 4)  16 

प्रश्न 69    100,102,104,106,108,110,112  याांची सरासरी फकती 

? 

1) 102 2)  104 3) 106 4) 108 

प्रश्न 70   83 आफण 84 च्या वगाथदरम्यान येणा-या नैसफगथक सांख्याची 

सांख्या फकती: 

1)  150          2) 172 3) 166     4)  148 

प्रश्न 71 दोन िास ेएकाच वेळी िेकले. दोन्ही िाशाांवर सम सांख्या 

येण्याची सांभाव्यता काय आह?े 

1) 1/36   2)  1/12         3)  1/6        4) 5/36 

प्रश्न 72 एका चौरसाकृती पेटीत 2 सेंटीमीटर जाडीची 100 पुस्तके 

मावतात, पुस्तकाची जाडी फनमपट केली व लाांबी दपु्पट केली तर फकती 

पुस्तके मावतील? 

1) 200 2) 100 3) 150 4) 50 

प्रश्न 73 (3p^3-7) ला (p-1) न ेभागले तर बाकी _उरले. 

1) 7 2) -7 3) -4 4) 4 

प्रश्न 74 एक टाकी 3/5 भरलेली आह.े अ पाईप ती टाकी 10 फमफनटाांत 

भरू शकतो तर ब पाईप ती 6 फमफनटाांत ररकामी करू शकतो. दोन्ही 

पाईप उघड ेठेवले असता ती टाकी पूणथ ररकामी होण्यास फकती वेळ 

लागले? 

1) 5 समसनट  2) 7 समसनट   3) 9 समसनट    4) 10 समसनट 

प्रश्न 75 अ चा पगार ब पेक्षा 30%  न ेजास्त आह.े ब चा पगार क पेक्षा 

20%  न ेकमी आह.े अ आफण क च्या माफसक उतपन्नामध्ये 800 

रुपयाांचा िरक असले तर ब च ेमाफसक उतपन्न फकती असले? 

1)  20000 2)  20800 3) 18000   4) 16000 

प्रश्न 76 प्ररेणाला फनफित आठवते की, मागील वषी परीक्षा जून पूवी 

परांतू िेब्रवुारीनांतर झाली होती. समीरला फनफित आठवते 

की, मागील वषी परीक्षा सप्टेंबरपूवी परांतु एफप्रल नांतर झाली होती. तर 

मागील वषी नमेक्या कोणतया मफहन्यात परीक्षा झाली होती? 

1) ऑक्टोबर  2)   जानेवारी  3)   जलैु 4)  मे 

प्रश्न 77 एका साांकेफतक भाषेत ICE हा शब्द 22 44 66 असा 

फलफहतात, ECT हा शब्द 66 44 88 असा फलफहतात आफण ACI हा 

शब्द 11 44 22 असा फलफहतात.  तर साांकेफतक भाषेत ‘ AITE ’ हा 

शब्द कसा फलफहता येईल. 

1) 11 44 88 66     2) 11 88 22 66   

3) 22 44 88 66     4) 11 44 88 44 

 

 



 

 

 

प्रश्न 78 फवसांगत सांख्या ओळखा. 7,11,13,14,17 

1) 14 2) 11 3) 13 4) 17 

प्रश्न 79 जर 15 - 4 म्हणजे 30, 9 - 8 म्हणजे 36 , 11 - 8 म्हणजे 44 

तर 12 - 5  म्हणजे ? 

1) 30 2) 60 3) 120 4) 90 

प्रश्न 80 प्रश्न फचन्हाच्या जागी येणारी फचन्ह ेपयाथयातून फनवड. 

*@#$@ ? $*# ? * ? $ ? @ # 

1) $#@*    2) #$@* 3) ##*@    4) @#$* 

प्रश्न 81 फडक्शनरीनसुार पुढील शब्दाांपैकी कोणता शब्द प्रथम येईल 

1) GRAMMAR          2) GRANARY 

 3)  GRADIENT          4) GRAND 

प्रश्न 82 घडयाळाचा फमफनट काटा 12 ओलाांडतो तेव्हा तीन वेळा 

टोला होतो. व फमफनट काटा 3, 6 फकवाां 9 ला ओलाांडतो तेव्हा एकदा 

टोला होतो. तर तयाच फदवशी, 11:40 a.m. ते 3:25 pm च्या दरम्यान 

फकती एकूण टोले होतील? 

1) 23 2) 22 3) 26 4) 24 

प्रश्न 83 68 : 142 :: 73 : ?  

1)  88 2) 104 3) 113 4) 140 

प्रश्न 84 एका 200 मीटर रस्तयावर दतुिाथ झाड ेलावली आहते.प्रतयेक 

झाडात 5 मीटरच ेअांतर असल्यास तया रस्तयावरील एकूण झाडाांची 

सांख्या फकती ? 

1) 80 2) 81 3) 82 4) 83 

प्रश्न 85 Xच ेदफक्षण फदशलेा तोंड आह.े तो 45 अांश उजवीकड ेवळतो. 

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

डावीकड े45 अांश वळतो. आता तो कोणतया फदशलेा तोंड करून उभा 

आह?े 

1)   पूवग 2) पसश्चम 3)  उत्तर 4) दसक्षण पूवग 

प्रश्न 86 AZ, GT, MN, ?, YB  

1)  KF 2)  RX 3)  SH 4)   TS 

प्रश्न 87 चार फवधान े(P,Q,R,S) फदलेली आह.े फदलेल्या पयाथयामध्ये 

जर पफहल्या दोन फवधानाांचा तकथ फनष्ट्कषथ फतसर ेफवधान आह,े तर 

कोणता पयाथय बरोबर आह.े (P) काही घोड ेउांच आहते. (Q) सवथ  

फजराि उांच आहते. (R) काही फजराि घोड ेआहते. (S) सवथ घोड े

फजराि आहते. 

1) PQR 2) PQS 3) QRP 4) RPQ 

प्रश्न88  सीता 15 मी. उत्तरलेा चालत गलेी तेथनु डावीकड ेवळून 20 

मी. गलेी तर मूळ स्थानापासून ती फकती मी.अांतरावर आह े

1) 25 2) 22 3) 26 4) 28 

 

 

प्रश्न 89 एका स्पधेमध्ये एकूण 18 सांघाांनी भाग घतेला.एक सांघ 

एकदाच एका सांघाशी खेळू शकत असले तर तया स्पधेत फकती सामन े

खेळवले जातील 

1) 180         2) 162 3) 165 4) 153 

प्रश्न 90 648  तास  म्हणजे ? 

1)  29 सदवस  2)  27  सदवस  3) 39 सदवस 4) 12 सदवस  

प्रश्न 91जर TRIPPLE  म्हणजे  SQHOOKD तर DISPOSE  म्हणजे  

1)CHRONRD 2)DSOESPI  3)    ESJTPTF   4) ESOPSID 

प्रश्न 92 50,42,34,26,18,10,? 

1) 11 2) 8 3) 25 4) 2 

प्रश्न 93 जर माणसाला माकड म्हटल,े माकडाला मासा म्हटले व 

माशाला कुत्रा म्हटले तर खालील पैकी कोणता प्राणी जलचर असले? 

1) माणूस    2) मासा 3) कुत्रा 4) बेडूक 

प्रश्न 94 घड्याळात 9:21 वाजले असतील तर ते घड्याळाला 

आरशात पाफहले असता फकती वाजल्यासारखे फदसले ? 

1)  2:39     2) 2:21 3) 2:49 4) 2:29 

प्रश्न 95 एका साांकेफतक भाषेत ‘min fin bin gin’ म्हणजे ‘ Trains 

are always late.’ ‘gin din cin hin’ म्हणजे ‘Drivers were 

always punished.’ ‘bin cin vin rin’ म्हणजे ‘Drivers 

stopped all trains’ तर ‘vin’ हा कोड कोणता शब्द दशथवतो? 

1) Trains    2) Drivers 3)   Late       4)  all  

प्रश्न 96  7, 26, 63, 124, ? 

1)80 2) 96 3) 176 4) 215 

प्रश्न 97 5 वषाांपूवी सीता व फतची आई याांच्या वयाच ेगणुोत्तर 5:7 होते 

व तयाांच्या वयाची बेरीज 48 होती तर सीताच्या आईच ेआजच ेवय 

फकती  

1) 33 2) 34 3) 35 4) 36 

प्रश्न 98 द ु1 ते 10 या काळात तास काटा फमफनट काट्याला फकती 

वेळा ओलाांडतो 

1) 8 2) 9 3) 10 4) 11 

प्रश्न 99 एका राांगते सरुशे मध्यभागी उभा आह,े तयाच्या डावीकड े8 

व्या िमाांकावर गीता उभी आह ेव तयाच्या उजवीकड े11 व्या 

िमाांकावर सीता उभी आह ेतर तया राांगते कमीतकमी फकती मलु ेमलुी 

असतील 

1) 19 2) 21 3) 23 4) 22 

प्रश्न 100 A ह ेB च ेआजोबा आहते.B फह C ची बफहण आह.ेc ही D ची 

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

1) वडील  2) सासर े 3) मलुगी  4) सून 

  

 


