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प्रश्न 1 खालील पयाायाांपकैी सर्ाात मोठा कोण ाअह?े  

1}15 + 5 + 10 – 25 – 10 – 5 – 2 + 4 – 8 – 25    

2} 25 – 5 – 10 – 15 – 10 – 5 – 2 + 4 + 8 – 25  

3} 25 + 15 – 10 – 15 – 10 – 5 – 2 + 4 + 8 – 10   

4} 25 + 5 – 10 – 15 – 10 – 5 – 2 + 4 + 8 – 10 

प्रश्न 2 एकच ाईांची ाऄसलले्या दोन र्तृ्तचचतीच ेघनफळ 25 : 49 ह्या 

प्रमाणात ाऄसले तर तयाांच्या चिजयाांच ेगणुोत्तर काय ाऄसले :  

1} 5:7 2}  49:25  3} 25:49 4} 7:5 

प्रश्न 3 ददपकन े1200 रुपय ेप्रचत क्विंटल दराने चर्चिष्ट प्रमाणात 

ताांदळू खरेदी केला, तयापकैी 20 टके्क ताांदळू खराब झाललेा होता. 

ताांदळाच ेप्रमाण कायम राखण्यासाठी तयान ेतयात भसेळ केली. 10 

टके्क नफा कमार्ण्यासाठी तयान ेतो ताांदळू दकती दकमतीला चर्कल्या 

पाचहज?े  

1} 12 रु. प्रचत दकलो         2} 13.20 रु. प्रचत दकलो  

3} 30.14 रु. प्रचत दकलो    4} 20 रु. प्रचतदकलो 

प्रश्न 4 एका सांख्यचे्या चनम्मम्मया भागाच्या एक चतथुाांिाच्या दोन 

पांचमाांि 25 ाअह.े तया सांख्यचे्या 45 टके्क काढा .  

1} 200   2} 220 3} 230 4} 225 

प्रश्न 5 एक र्ाशिग मिीन 3 र्र्ाापरू्ी 19440 रुपयाांना चर्कत 

घतेली. तयाच्या दकमतीमध्य ेदरर्र्ी 16.67  टके्कन े घट होत ाऄसले 

तर 1 र्र्ाानांतर चतची क्वकमत ाऄसले:  

1} 7812 रुपय े 2} 8995 रुपय े  

3} 9375 रुपय े 4} 10375 रुपय े

प्रश्न 6) 3 र्र्ाासाठी दरसाल 10 टके्क दरान ेएका चर्चिष्ट रकमरे्रील 

सरळव्याज ाअचण चक्रर्ाढव्याज यामधील फरक 180 रुपय ेाअह.े ती 

रक्कम खालील पकैी कोणती ाअह?े  

1} 12000 2} 9000 3} 6500    4} 6000 

प्रश्न 7 ) 3 खोल्या मधील चर्द्यार्थयाांची सांख्या 138 ाअह.े 1 ाअचण 2 

खोल्याांतील चर्द्यार्थयाांच्या सांख्यते गणुोत्तर 3 : 4 ाअह ेाअचण खोली 2 

ाअचण 3 खोल्याांतील चर्द्यार्थयाांच्या सांख्यचे ेगणुोत्तर 7 : 5 ाअह.े 

पचहल्या खोलीतील चर्द्यार्थयाांची सांख्या दकती ाअह ेत ेिोधा.  

1} 40 2} 56 3} 42 4} 62 

प्रश्न 8 खालीलपकैी कोणता पयााय योग्य ाअह?े  

1} जर A = 1, B = 2, C = 3,.... Z = 26, तर (W + A+ R) - 

(C + A + T) = 12  2} जर A = 1, B = 2, C = 3,....Z = 

26, तर (S +U+ B) + (J + 0 + G) = 64  3} जर A = 1, B = 

2, C = 3, ....Z = 26, तर (W + A + R) - (S + U + B) = 1  

4} जर A = 1, B = 2, C = 3, ....Z = 26, तर (S +U+ B) + (F 

+ L + Y) = 85  

प्रश्न 9 जर 1, 2, 3, 4 ाअचण 9 ाऄांक एकदाच र्ापरून सांभाव्य 

लघतु्तम पाच ाऄांकी  सम सांख्या तयार केली, तर दिमस्थानी…सांख्या 

याेइल. 

1} 9 2} 4 3} 3 4} 2 

प्रश्न 10 कुमारन ेजिते तयाच ेचनिानबेाजीच ेकौिल्य पारखल.े 

तयाला लक्ष्याला नमे मारायचा होता ाअचण जर तयाचा नमे लक्ष्याला 

लागला तर तयाला 1 रुपया चमळणार होता ाअचण जर तो चकुला तर 

तयाला 50 पसै ेद्यार् ेलागणार होत.े तयाांनी 25 िॉटा मारल ेाअचण 10 

रुपय ेशजकला. तयान ेदकती र्ळेा लक्ष साधल ेाऄसले?   

1} 10 2} 15 3} 18 4} 20 

प्रश्न 11 26, 76, 126, 176, 226, 276, 326 ाअचण 376 ची 

सरासरी…ाअह.े  

1} 176 2} 201 3} 226  4} 211 

प्रश्न 12 एका सांख्यचे्या चतप्पटीतनू सात र्जा केल ेाऄसता यणेारी 

सांख्या 32 ाअह.े तया सांख्यचेी दपु्पट दकती ाअह े?  

1} 13 2} 17 3} 26 4} 96 

प्रश्न 13 x^4 - 6x^3 + 8x^2 - 10x + 11 ला जर x -1 न ेभाग 

ददला तर बाकी ाईरत:े  

1} 4 2} 5 3} 6 4} 7 

प्रश्न 14) 42875 घन सेंटीमीटर घनफळ ाऄसलले्या एका घनाकृती 

ठोकळ्याची बाज ू(सेंटीमीटर मध्य)े काढा.   

1} 25 2} 15 3} 45  4} 35 

प्रश्न 15) 11त े20 पयांत ाऄसलले्या चर्र्म सांख्याांची एकूण बरेीज 

दकती   

1} 75 2} 155 3} 80 4} 85 

प्रश्न 16 एक टेबल 10 टके्क तोटा सहन करून चर्कण्याऐर्जी 10 टके्क 

नफा घाेउन चर्कला तर चर्तरकाला 470 रुपय ेजास्त चमळतात. तर 

टेबलाची खरेदी क्वकमत काढा.  

1} 4350 रु. 2} 3350 रु. 3} 2350 रु. 4} 1050 रु. 

प्रश्न 17 एका चर्तरकान ेतयाच्या सामानाच्या खरेदी दकमतीर्र 35 

टके्क र्ाढ करून क्वकमत ाऄांदकत केली ाअचण तयान ेाऄांदकत दकमतीर्र 

20 टके्क सटू ददली. तर तयाला होणाऱ्या नफा क्वकर्ा तोट्याची 

टके्कर्ारी काढा.  

1} 8% 2} 7% 3} 6% 4} 5% 

प्रश्न 18)  6 ाऄकुिल कामगार 8 खचु्याा 4 ददर्सात करत ाऄसतील 

तर तयाांच्यापके्षा 1.5 पट जास्त कायाक्षम ाऄसलले ेाअणखी दकती 

कुिल कामगार ाअणार् ेलागतील जणेकेरून 24 खचु्याा 6 ददर्सात 

तयार होतील ?  

1} 2 2} 3 3} 4 4} 6 

प्रश्न 19 सचचनन ेएका कां पनीच े40 समभाग 3000 रुपयाांना ाअचण 

नांतर ाअणखी 45 समभाग 3600 रुपयाांना चर्कत घतेल.े ाअणखी 

15 समभाग तयान ेदकती रुपयाांना चर्कत घ्यायला हर् ेजणेकेरून 

प्रतयकेाची सरासरी क्वकमत 90 रुपय ेहोाइल ?   

1}  2400 2} 3050 3} 2200   4} 1400 

प्रश्न 20)  25% साखर ाऄसलले्या साखरेच्या 4 लीटर द्रार्णात 1 

लीटर पाणी चमसळलां. तर नव्यान ेतयार झालले्या द्रार्णात साखरेच े

प्रमाण ाऄसले:  
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1} 25% 2} 20%    3}  30%   4} 15% 

प्रश्न 21)  15.4  एकर म्महणज ेदकती गुांठे   

1} 614 2} 616     3} 612 4} 610 

प्रश्न 22 12 क्विंटल- 12 दकलो ग्रमॅ =........... क्विंटल?  

1} 11.12  2} 8.88 3}   10.88 4} 11.88 

प्रश्न 23 6666-666-66-6 =  ?  

1} 5838    2} 4940 3} 5728 4} 5928 

प्रश्न 24 10 मजरू रोज 6 तास काम करून एक काम 12 ददर्साांत 

पणूा करतात, तचे काम 20 मजरू रोज 9 तास काम करून दकती 

ददर्साांत पणूा करतील?  

1} 6 2} 8 3} 10 4} 4 

प्रश्न 25 मसार्ी 12 र् लसार्ी 1056 ाऄसणाऱ्या सांख्याांपकैी एक 

सांख्या 132 ाऄसल्यास दसुरी दकती ाऄसले?  

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

प्रश्न 26 जर 1 एचप्रल, 1998 रोजी बधुर्ार ाऄसले, तर 25 चडसेंबर 

1998 रोजी कोणता ददर्स ाऄसले ?  

1} बुधर्ार    2} गुरुर्ार 3} िुक्रर्ार 4} िचनर्ार  

प्रश्न 27 खाली ददलले्या माचलकेमध्य ेाऄांकाचा एक चर्चिष्ट क्रम 

समाचर्ष्ट ाअह.े चकुीचा क्रम ओळखा : 12, 13, 16, 22, 28,37, 

48, 61  

1} 22 2} 28 3} 37 4} 48 

प्रश्न 28 जर एका साांकेचतक भार्मेध्य ेTRIPPLE ला 

SQHOOKD ाऄस ेचलचहल ेजात ाऄसले तर तयाच साांकेचतक 

भार्मेध्य ेPEOPLE ला कस ेचलचहल ेजााइल?  

1} ODBOMD 2} ODPOKD  

3} ODNOKD 4} OFNOKD  

प्रश्न 29 CONSTANTINOPOLE या िब्दापासनू खालीलपकैी 

कोणता िब्द तयार होतो  

1} CONTINUE 2} CONSCIENCE  

3} CONSTANCE 4} CONTENT 

प्रश्न 30 जय ाअपल्या घरातनू ाईत्तर ददिलेा 12 मी  चालत गलेा 

तयानांतर तो डार्ीकडे र्ळला र् 11 मी चालत गलेा पनु्हा डार्ीकडे 

र्ळून 7 मी चालत राचहला पनु्हा डार्ीकडे र्ळून चालत राचहला 

.तर सध्या तो कोणतया ददिसे चालत ाअहे  

1} पूर्ा 2} पचिम 3} ाईत्तर 4} दचक्षण 

प्रश्न 31 ररकाम्मया जागी योग्य सांख्या चनर्डून माचलका पणूा करा : 

125,216,343,512,?  

1} 799   2} 729 3} 719 4} 739 

प्रश्न 32 एका राांगते ाईभा ाऄसलले्या साचहलचा क्रमाांक पढूुन 60 र्ा 

र् मागनू 31 र्ा ाअह ेतर तया राांगते एकूण मलु ेदकती ?  

1} 90 2} 91 3} 92 4} 93 

प्रश्न 33 एखाद्या घड्याळात 6 र्ाजनू 40 चम. झाललेी ाऄसताना 

तास काटा र् चमचनट काटा याांच्यातील कोन दकती ाऄांिाचा ाऄसतो 

1} 35 2} 40 3} 45 4} 50 

प्रश्न 34 रचिद पचिमकेडे तोंड करून ाईभा ाअहे, तो घड्याळाच्या 

काट्याच्या ददिने े45° तनू र्ळला ाअचण पनु्हा तयाच ददिने े180° 

तनू र्ळला ाअचण नांतर घड्याळाच्या काट्याांच्या चर्रुद्ध ददिने े270° 

तनू र्ळला तयाच ेतोंड ाअता कोणतया ददिलेा ाअह?े  

1} दचक्षण    2} र्ायव्य 3} पचिम 4} नाैऊतय 

 

प्रश्न 35 खाली ददलले्या माचलकेमध्य ेाऄांकाांचा एक चर्चिष्ट क्रम 

समार्िे ाअह ेचकुीचा क्रम ओळखा : 0, 3, 8, 15, 24, 36, 

1} 24 2} 33 3} 36 4} 15 

प्रश्न 36 जर एका साांकेचतक भार्मेध्य ेFOLIAGE ला EOAILGF 

ाऄस ेचलचहल ेजात ाऄसले तर तयाच साांकेचतक भार्मेध्य ेPENSION 

ला कस ेचलचहल ेजााइल ?  

1} OPNEINS  2} SNNOPIE  

3} EOPINSN  4} NEISNOP 

प्रश्न 37 जर 5  म्महणज े0, 6 म्महणज े6 ,7  म्महणज े12 तर 8 म्महणज े

?  

1} 16 2} 22 3} 20 4} 18 

प्रश्न 38 प्रश्नचचन्हाच्याजागी योग्य पयााय चनर्डा. 124,63,26,8,? 

1} 0 2} 1 3} 2 4} 3 

प्रश्न 39 पोळीला भाजी म्महटल े, भाजीला भात म्महटल े, भाताला 

ाअमटी म्महटल े,तर ताांदळाच ेकाय तयार करतात ?  

1}  भात  2} ाअमटी   3}  पोळी  4}  भाजी  

प्रश्न 40 एका पार्ककगच्या रठकाणी काही मोटारसायकली र् काही 

चारचाकी गाड्या ाईभ्या होतया.गाड्याांची एकूण सांख्या 45 र् 

चाकाांची सांख्या 150 ाऄसल्यास दकती मोटारसायकली ाईभ्या होतया. 

1} 15 2} 25 3} 20 4} 30 

प्रश्न 41 सकाळी  7 त े12 या काळात 90 ाऄांिाच ेदकती कोन तयार 

होतात  

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

प्रश्न 42 दर 2 मीटर ाऄांतरास एक याप्रमाण े70 मीटर ाऄांतरात 

दकती झाडे लार्ता यतेील ?  

1} 34 2} 35 3} 37 4} 36 

प्रश्न 43 राम ची जन्मतारीख 1 जलु ै2014 तर श्यामची 1 नोव्हेंबर 

2015 ाअह ेतर दोघाांच्या र्यातील ाऄांतर दकती ?  

1} 14 मचहने  2} 16 मचहने   

3} 17 मचहने  4} 10 मचहने  

प्रश्न 44 परू्ाा राजला म्महणाली तझु्या बाबाांची बायको ही माझ्या 

ाअाइच्या ाअाइ बाबाांची एकुलती मलुगी ाअह ेतर परू्ाा राजची कोण ? 

1} ाअजी 2}  मार्िी  3} बचहण 4} पत्नी 

प्रश्न 45 3* 7 = 614 , 4* 4  = 88 , 6 * 7  =  1214  तर 9 *5  

=  ?  

1} 1018 2}  1810   3} 1020 4} 1220 

प्रश्न 46 AZ, GT, MN, ?, YB   

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

प्रश्न 47 एका स्पधमेध्य ेएकूण 18 सांघाांनी भाग घतेला.एक सांघ 

एकदाच एका सांघािी खळूे िकत ाऄसले तर तया स्पधते दकती सामन े

खळेर्ल ेजातील  

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

प्रश्न 48 15 र्र्ाांपरू्ी र्चडलाांच ेर्य मलुाच्या र्याच्या दपु्पट होत.े 

पाच र्र्ाानांतर, र्चडलाांच ेर्य मलुाच्या 1.5 पट होाइल. तयाांच्या 

र्तामान र्याच ेसांबांचधत गणुोत्तर ाअह:े   

1} 11:5  2} 11:7 3} 7:2    4} र्रीलपैकी नाही 

प्रश्न 49 एका र्र्ाांपरू्ी ाअाइच ेर्य चतच्या मलुाच्या र्याच्या चौपट 

होत.े 5 र्र्ाांनांतर चतच ेर्य मलुाच्या तया र्ळेच्या र्याच्या 

दपुटीपके्षा 6 र्र्ाांनी जास्त होाइल, तर ाअज तयाांच्या र्याच ेगणुोत्तर 

दकती ?  



 

 

1}  50: 1    2}  4: 7 3}  25: 7 4}  23: 7 

प्रश्न 50 चडक्िनरीनसुार पढुील िब्दाांपकैी कोणता िब्द प्रथम याेइल 

1} WASP 2}  WASTE  3} WAR 4} WRINCLE 

प्रश्न 51 लता मांगिेकराांची जनुी गाणी मनाला मांिमगु्ध करतात.  

या र्ाक्यातील ध्र्न्यथा ओळखा.  

1} रे्द मांिाांचा ाऄनुभर् येण.े 2} मनाचा तोल जाणे. 

3} मनार्र जाद ूहोण.े       4} माांचिकाने जाद ूकरण े

प्रश्न 52 'या मािार्तृ्ताच्या प्रतयके चरणात १६ मािा ाऄसनू ८ र् ८ 

मािाांची ाऄिी पद्ाांची दोन ाअर्तान ेयतेात.' ह ेलक्षण कोणतया 

मािार्ृत्ताच ेाअह?े  

1} ाईद्धर्     2} क्वदडी 3} ाअयाा 4} पादाकुलक 

प्रश्न 53 ‘चभतयापाठी ब्रह्मराक्षस’ या म्महणीचा योग्य ाऄथा ाऄसणारा 

पयााय ओळखा.  

1} राक्षसासारखा माणूस चभिा ाऄसतो. 2} जो चभतो, घाबरतो 

तयाच्यार्रच ाअणखी सांकटे कोसळतात. 3} ब्रह्मराक्षसाला चभाउ 

नये.  4} भीती र्ाटते तेव्हा ब्रह्मराक्षसाचा जप करार्ा. 

प्रश्न 54 पढुीलपकैी ‘ततसम’ िब्द ओळखा?  

1} मांददर 2}  देाउळ  3} ाऄजाण 4} साखर 

प्रश्न 55 र्ारांर्ार ह ेदशृ्य पाहार् ेाऄस ेर्ाटत.े ''र्ारांर्ार'' िब्द 

कोणतया दक्रयाचर्िरे्णाच ेाईदाहरण ाअह?े  

1}ाअरृ्त्ती दिाक दक्रयाचर्िेर्ण  2} कालदिाक दक्रयाचर्िेर्ण   

3}साततयदिाक दक्रयाचर्िेर्ण   4} चस्थतीदिाक दक्रयाचर्िेर्ण  

प्रश्न 56 ाऄिदु्ध िब्द ओळखा.  

1} सांचगत 2} िरीर     3} नर्ीन 4} प्रतीक्षा  

प्रश्न 57 ‘जयषे्ठ नागररकाांचा ाअदर करा.’ नकाराथी र्ाक्य बनर्ा.  

1} जयेष्ठ नागररकाांचा मान राखा. 2} जयेष्ठ नागररकाांचा 

ाऄपमान करू नका.  3} जयेष्ठ नागररकाांना ाअदरान े

र्ागर्ा. 4} जयेष्ठ नागररकाांचा ाऄनादर करू नका. 

प्रश्न 58 ‘‘ढळला रे ढळला ददन सखया सांध्याछाया चभर्चर्ती 

हृदया” यातला ‘ददन ढळला’ म्महणज…े योग्य पयााय चनर्डून 

गाळललेी जागा भरा.   

1} ददर्स मार्ळला        2} सूया ाऄस्ताला गेला  

3} ाअयुष्य सांपत ाअल े 4} ददर्स सांपला  

प्रश्न 59 ‘कीतानासी नर हो तमु्मही जा गा.’ या  र्ाक्यातील ‘जा गा’ 

या िब्दाचा चर्चभन्न ाऄथी गट िोधा.  

1} ऐकायला जा, झोपू नका, साांचगतल्याप्रमाण ेर्ागा. 2}रठकाण, 

जाणे, बसणे. 3} जागण,े झोपने, जाणे. 4} बसा, झोपा, ऐका. 

प्रश्न 60 र्ाक्य समहूासाठी म्महण िोधा. हमेान ेाअपल्या ाऄांगचा दोर् 

नाहीसा होण्यासारखा नाही, ह ेबघनू तयाचा होाइल चततका ाईपयोग 

करून घ्यायच ेठरर्ल.े  

1} ाआकडे ाअड चतकडे चर्हीर.    2} ाअग सोमेश्वरी बांब रामेश्वरी. 

3} फुटका डोळा काजळान ेसाजरा करार्ा. 4}ाऄांथरूण पाहून पाय 

पसरारे्. 

प्रश्न 61 चर्चर्ध ाऄथााचा िब्द िोधा. ाऄ)तो ाऄांकार्र बसला. ब)तलुा 

दकती ाऄांक चमळाल?े  क)यगुर्ाणीचा ाऄांक दर मचहन्याला माझ्याकडे 

यतेो. ड)नाटकाच ेाऄांक दकती ाऄसतात?  

1} दकती    2} युगर्ाणीचा  3} नाटक 4} ाऄांक 

प्रश्न 62 ‘बस’ धातचू ेततृीयपरुुर्ी, पशुल्लगी, ाऄनकेर्चनी, भतुकाळी 

रूप ेओळखा.  

1} बसला    2} बसले 3} बसल्या 4} बसतील  

प्रश्न 63 ररकाम्मया जागी योग्य चर्रुद्धाथी िब्द भरा. िकु्लपक्षातील 

दफरण्याचा ाअनांद…..गमर्ार्ा लागतो.  

1} िुद्धपक्षात 2} कृष्णपक्षात 3} नीलपक्षात 4} श्राध्दपक्षात 

प्रश्न 64 लहान मलू म्महणज े'मातीचा गोळा', ाअकार द्यार्ा तिी 

मतूी घडत.े -ाऄलांकार साांगा.  

1} रूपक  2} व्यचिरेक  3} श्लेर्  4}ाऄनुप्रास  

प्रश्न 65 सकमाक दक्रयापदाच ेर्ाक्य कोणत?े  

1} मला चहा ाअर्डतो  2} तयाने कागद फाडला   

3} मुले खूप खेळली  4} तो मैदानात पडला  

प्रश्न 66 खालीलपकैी सांबोधनदिाक केर्लप्रयोगी ाऄव्यय कोणत?े  

1} ाऄरे  2} ाऄरेरे    3} ाऄरे बापरे  4} ओहो  

प्रश्न 67 फुलान'े, फुलािी' ह्या िब्दाांमध्य ेकोणती चर्भिी ाअह?े  

1} चितीया  2} सप्तमी  3} पांचमी  4} तृतीया 

प्रश्न 68 सकमाक भार् ेप्रयोगाच ेाईदाहरण ओळखा.  

1} चिक्षकाांनी चर्द्यार्थयााना  चिकर्ारे्  2} चिक्षक चिकचर्तात 

3} चिक्षक चर्द्यार्थयाांना  चिकचर्तात 4} चिक्षक चर्द्यार्थयाांकडून 

चिकतात  

प्रश्न 69 ‘ददसामाचज  काहीतरी त ेचलहार्.े’    ददसामाचज िब्दाचा 

ाऄथा ओळखा-  

1} ददसेल ाऄस े 2} र्ाचता येाइल ाऄसे  3} दैनांददनी  4} दररोज  

प्रश्न 70 खालीलपकैी कोणता ाऄननुाचसक र्णा ‘प’ र्गाातील ाअह?े 

1} ण 2} म  3} ड 4} न 

प्रश्न 71 खालीलपकैी कोणत ेचर्धान बरोबर ाअह?े  

1} ाऄथाानुसार होणारा र्ाक्याचा प्रकार म्महणजे ‘केर्ल र्ाक्य.’   

2} रचनेनुसार होणार र्ाक्याचा प्रकार म्महणजे ‘केर्ल र्ाक्य.’  

3} ाअियानुसार ाऄनुसार होणारा र्ाक्याचा प्रकार म्महणजे ‘केर्ळ 

र्ाक्य.’ 4} भार्ाथाानुसार होणारा र्ाक्याचा प्रकार म्महणजे ‘केर्ल 

र्ाक्य.’  

प्रश्न 72 प्रयोगाच ेरुपाांतर करा. माांजर ाईां दीर पकडत.े(कतारी)  

1} ाईां दीर माांजराकडून पकडला जातो.     2} माांजराने ाईां दराला 

पकडल ेहोते.  3} ाईांदराला फि माांजरच पकडते.  

4} माांजराला पकडणे ाईां दराकडून होते. 

प्रश्न 73 खालील िब्दाचा समानाथी मराठी िब्द कोणता? 

सौदाचमनी  

1} मसाला   2} र्ीज 3} माळा 4} सुांदर स्त्री  

प्रश्न 74 ‘ाअपला हात जगन्नाथ’ या म्महणीचा ाऄथा काय?  

1} स्र्ताःबद्दल खूप ाऄचभमान र्ाटणे. 2} ाअपल्या हाताने देर्पूजा 

करणे. 3}  ाअपल्या हाताला यि ाऄसणे.  

4} स्र्ताःसाठी मुबलक घणे्याची मोकळीक ाऄसण.े 

प्रश्न 75 ‘तटीनी’ कोणाला म्महणतात?  

1} ताटातुटीला 2} नदीला   

3} ाऄटीतटी करणाऱ्याला  4} तरटाांनी बाांधलेल्या झोपडीला 

प्रश्न 76 ाऄष्टप्रधान मांडळातील मखु्य प्रधान ...... ह ेहोत.  

1} ाऄण्णाजी दत्तो          2} रामचांद्र नीलकां ठ  

3} मोरो चिबांक शपगळे        4} हांबीररार् मोचहते 

प्रश्न 77 जागचतक ाअनांद ददन कधी साजरा केला जातो?  

1} 1 माचा   2} 20 माचा 3} 17 एचप्रल   4} 1एचप्रल 

प्रश्न 78 ाअांतरराष्ट्रीय दक्रकेट पररर्देच ेमखु्यालय कोठे ाअह?े  

1} मुांबाइ      2} िाांघाय  3} दबुाइ 4} कराची 



 

 

प्रश्न 79 कोणतया राजयाच्या ‘कां धामल हळद’ ला नकुताच 

जी.ाअय.टॅग चमळाला ाअह?े  

1}  ओचडिा  2} तचमळनाडू   3} केरळ 4} कनााटक 

प्रश्न 80 ाअगामी ऑचलचम्मपक स्पधाा …………..  देिात होणार 

ाअह?े  

1} चीन  2} रचिया 3} न्यूझीलांड 4} जपान 

प्रश्न 81 ‘स्र्राजय पक्षा’ च ेपचहल ेाऄध्यक्ष खालीलपकैी कोण होत?े 

1} महातमा गाांधी 2} सी. राजगोपालाचारी  

3} सी.ाअर. दास  4} पांचडत जर्ाहरलाल नेहरू  

प्रश्न 82 गाांधीजींनी सचर्नय कायदेभांगाच्या चळर्ळीची सरुुर्ात 

कुठून केली ?  

1} सेर्ाग्राम  2} दाांडी 3} साबरमती  4} र्धाा  

प्रश्न 83 खालीलपकैी कााँग्रसेच्या कोणतया ाऄचधर्िेनात गाांधींना 

यरु्काांतफे ‘काळे झेंडे’ दाखर्ण्यात ाअल ेहोत?े  

1} कराची             2} लाहोर  

3} ाआलाहाबाद 4} कोलकत्ता 

प्रश्न 84 जातीय चनर्ाडा कोणी जाहीर केला होता ?  

1} रॅम्मस मॅकडोनाल्ड 2} चर्लींग्टन  

3} लॉडा ाअयर्वर्न  4} चर्स्टन चर्वचल 

प्रश्न 85 र्ळ्या क्वकर्ा घडीच ेपर्ात परृ्थर्ीच्या कोणतया प्रकारच्या 

ििीमळेु चनमााण होतात?  

1} बह्याांतगात ििी  2} ाऄांतगात ििी  

3} र्ाऱ्याचे र्हन 4} लाटाांचे काया 

प्रश्न 86 महाराष्ट्रातील कोणतया चजल्ह्यात चनुखडीच ेप्रामखु्यान े

ाईतपादन होत े?  

1} नाांदडे     2} यर्तमाळ  3}  रत्नाचगरी 4} चांद्रपूर 

प्रश्न 87 ाअचिया खांडातील सर्ाात मोठा पर्न ाउजाा प्रकल्प कोठे 

ाईभारण्यात ाअललेा ाअह?े  

1} साांगली   2} सातारा  3} ाऄमरार्ती   4} धुळे 

प्रश्न 88 महाराष्ट्रात खालीलपकैी कोणतया चजल्ह्यात सर्ााचधक 

दकल्ल ेाअढळतात ?  

1} ाऄकोला   2} यर्तमाळ   3} नाचिक 4} र्ाचिम 

प्रश्न 89 सरनाम्मयामध्य ेकेललेा बदल हा कोणतया घटना दरुुस्तीन े

करण्यात ाअला ाअह?े  

1} 44 ही घटना दरुुस्ती 1978  2} 43 र्ी घटना दरुुस्ती 1978 

3}  42 र्ी घटनादरुुस्ती 1976   4} र्रील सर्ा 

प्रश्न 90 गौतम बदु्धाांनी द:ुख चनर्ारणासाठी जो मागा साांचगतला 

तयास काय म्महणतात ?  

1} पांचिील         2} ाऄष्टाांगमागा  

3} सम्मयक मागा 4} सम्मयक स्मृती 

प्रश्न 91 ाऄयोग्य चर्धान ओळखा .  

1} लोकसभेच्या सभापतींनी ाअपल्या पक्षाच्या प्राथचमक 

सदस्यतर्ाचा राजीनामा ददला तर तयाांना पक्षाांतरबांदी कायदा लाग ू

होतो. 2} ाऄपक्ष म्महणून चनर्डून ाअलले्या सदस्याने चनर्डून 

ाअल्यानांतर एखाद्या राजकीय पक्षात प्ररे्ि केला तर तयाांना पक्षाांतर 

बांदी कायदा लाग ूहोतो. 3} एखाद्या चनयुि झालले्या सदस्याांन े

चनयुि झाल्यापासून सहा मचहन्याच्या ाअत एखाद्या राजकीय पक्षात 

प्ररे्ि केला तर तयाांना पक्षाांतर बांदी कायदा लाग ूहोत नाही.   

4} र्रील सर्ा 

प्रश्न 92 जीचर्त ाअचण व्यचि स्र्ातांत्र्याच्या (ाऄनचु्छेद – 21 ) 

ाऄचधकाराच्या व्यप्तीमध्य े………………… याांचा समार्िे होतो. 

ाऄ)चाांगल्या पयाार्रणाचा ाऄचधकार  ब)कामाचा ाऄचधकार क)खाजगी 

एकाांततचेा ाऄचधकार ड)लाभाांिाचा ाऄचधकार   

1} (ाऄ ), (ब),(क)         2} (ाऄ),(क)  

3} (ब),(क),(ड)        4} (ब),(ड) 

प्रश्न 93 क्रमानसुार र्ाक्य लार्ा ?   

1. तरे्ीस तारखलेा 2.  मी जानरे्ारी मचहन्याच्या  3.  सकाळच्या 

र्ळेी  4.  गां. बा.सरदाराांच्या घरी गलेो   

1} 1234 2} 4321   3} 3421 4} 2134 

प्रश्न 94 लाल दकल्याच ेबाांधकाम कोणतया मघुलिासकाच्या 

काळात झाल े?  

1} ाऄकबर 2}    बाबर 3} िाहजहान 4} औरांगजेब 

प्रश्न 95 प्रादेचिक ग्रामीण बाँक खालीलपकैी कोणाला कजापरुर्ठा 

करत नाही?  

1} भूचमहीन िेतकरी  2} कृचर् कामगार   

3} लघ ुाईद्योजक 4} मोठे िेतकरी 

प्रश्न 96 CAPART खालीलपकैी किािी सांबांचधत ाअह े?  

1} ग्रामीण कल्याणकारी योजनाांना मदत र् तयाांचे मूल्यमापन 

करणे. 2} कॉम्मप्युटर हाडारे्ाऄर   

3} चनयाात रृ्द्धीसाठी सल्ला सेर्ा पुरचर्णे.  

4} मोठ्या ाईद्योगाांचे प्रदरू्ण चनयांिण करणे. 

प्रश्न 97 होकायांिात .............. चुांबक र्ापरतात .   

1} चनकेल 2}  रबर   3}ाअयत     4} सूची 

प्रश्न 98 हडॅ्रोजन ाअचण ----------- या र्ायचू्या सांयोगामळेु पाणी 

तयार होत.े  

1} ऑक्सीजन  2}  नायट्रोजन  

3} काबानडाय ऑक्सााइड 4} हचेलयम 

प्रश्न 99 कॅन्सर्र ाईपचारासाठी ाऄतयाधचुनक सरे्ा कोठे ाईपलब्ध 

ाअह?े   

1} मुांबाइ  2} पुण े 3} नागपूर 4} औरांगाबाद   

प्रश्न 100     मानर्ी िरीरातील सर्ाात मोठी ग्रांथी ____ ाअह.े  

1} हृदय             2} यकृत  

3} मोठे ाअतडे 4} जठर 

 


