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प्रश्न1 अ हा एक काम 40 फदवसात करतो व ब तेच काम 10 

फदवसात सपंफवतो जर ब न े5  फदवस काम केले व तो सोडून गलेा तर 

फिल्लक काम अ फकती फदवसात पूणण करले ?  

1} 18 2} 22 3} 24 4} 20 

प्रश्न2 400 च्या पुढची सहावी फवषम सखं्या , सातवी सम सखं्या व 

नववी फवषम सखं्या याचंी बेरीज फकती ?  

1} 1224 2} 1232 3} 1243   4}  1242 

प्रश्न3 एका वतुणळाचा व्यास  20 समेी असल्यास त्याच ेक्षते्रिळ 

फकती ?  

1} 78.5 2} 314      3} 50.24 4} 3.14 

प्रश्न4 दोन सखं्याचंा लसावी 240 आह ेव मसावी 8 आह े, एक 

सखं्या 48 असले तर दसुरी सखं्या िोधा ?  

1} 56 2} 32 3} 42 4} 40 

प्रश्न5 7777-777-77-7 =  ?  

1} 6916 2} 6814 3} 8892   4} 4940 

प्रश्न6 एका काटकोन फत्रकोणात काटकोन केलेल्या दोन बाजूंची 

लाबंी 20 व 16 समेी  आह.े तर त्याच ेक्षते्रिळ फकती ?  

1} 140 2}     160  3} 156 4} 154 

प्रश्न7 1,3,4 या अकंापंासून तयार होणार् या सवण तीन-अंकी 

सखं्याचंी बेरीज फकती?  

1}1776       2} 1876  3} 1666 4}  1676 

प्रश्न8 1 तािी 48 फक.मी. वेगान ेजाणारी एक आगगाडी एका 

खाबंास 18 सकंेदातं ओलाडंते , तर त्या आगगाडीची लाबंी फकती 

असावी?  

1}  235 मीटर  2}  240 मीटर   

3}  200 मीटर  4}  242मीटर 

प्रश्न9 101 ते 200 पयंतच्या 4 न ेभाग जाणार्या सखं्या फकती   

1} 25 2} 26 3} 27 4} 28 

प्रश्न10 एका रकमचे े 12 % दरान े 3 वषण मदुतीत 144 रु व्याज होत 

असले तर ती रक्कम कोणती ?  

1} 420 2} 330     3} 400 4} 450 

प्रश्न11 चार क्रमवार सम सखं्याचंी सरासरी 27 असल्यास मोठी 

सखं्या कोणती ?  

1} 28 2} 32 3} 30 4} 36 

प्रश्न12 1,2,3,4 ह ेअकं एकदाच वापरून जास्तीत जास्त तीन अंकी 

सखं्या फकती होतील  

1} 18 2} 30 3} 24 4} 26 

प्रश्न13 एक पेला व एका ताबं्यात अनकु्रम े200  फमली व 650 फमली 

पाणी भरते. 9 फलटर पाणी असलेल्या बादलीतून एक पलेा व एक 

ताबं्या पाणी बाहरे काढल्यास बादलीत फकती फलटर पाणी राहील ?  

1} 8.2 2} 8.15      3} 8.3 4} 8.35 

प्रश्न14 एका नावेत सरासरी 22 फक.ग्रॅ. वजनाची 25 मलुे बसली. 

नावाड्यासह सवाणच ेसरासरी वजन 24 फक.ग्रॅ. झाले तर नावाड्याच े 

वजन फकती? 

1} 74 सक.गॅ्र. 2} 71 सक.गॅ्र.  

3} 75 सक.गॅ्र. 4} 100 सक.गॅ्र. 

प्रश्न15 60 चा 1/3 हा 45  च्या 2/3 पेक्षा फकतीन ेकमी आह?े  

1} 15 2} 6 3} 7 4} 8 

प्रश्न16 मालान े5 खुच्याण व 2 टेबल 1625 ला खरदेी केले. रिेमान े2 

खुच्याण व 1 टेबल 750 ला खरदेी केले. तर एका खुचीची व एका 

टेबलाची फकंमत अनकु्रम े------ आह.े  

1}  100, 525 2}  125, 450   

3} 100, 500  4} 125, 500 

प्रश्न17 तािी 40 फक.मी. वेगान ेजाणायाणल 400 मीटर लाबंीच्या 

मालगाडीस 400 मीटर लाबंीचा पूल ओलाडंण्यास फकती वेळ लागले?

  

1} 1सम. 12से 2} 1सम. 25से.  

3} 1सम. 10से.  4} 1सम. 20से.  

प्रश्न18 खालीलपैकी कोणत्या सखं्येस 4 न ेफन:िषे भाग जातो?  

1} 32462 2}45768  3}  87542  4} 75334 

प्रश्न19 67,69,71,73,75 याचंी सरासरी फकती  

1} 71 2} 68 3} 69 4} 70 

प्रश्न20 खालीलपैकी सवाणत लहान अपूणांक कोणता ?  

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

प्रश्न21 एक पाण्याची टाकी एक नळान े6 तासात भरते तर दसुर्या 

नळान े4 तासात ररकामी होते जर दोन्ही नळ एकाच वेळी चालू केले 

तर भरलेली टाकी फकती तासात ररकामी होईल ?  

1} 10 2} 6 3} 12 4} 8 

प्रश्न22 जर $ हा गणुाकार आसण % म्पहणजे बेरीज असेल, तर 

खालीलपैकी कोणता पयागय सवागत मोठा आहे?  

1} 15 $ 8 % 11 2} 12 % 9 $ 8  

3} 14 $ 7 % 22 4} 13 % 8 $ 15 

प्रश्न23 एका गणुोत्तर श्रढेीच ेपफहले पद आफण सामान्य गणुोत्तर 

अनकु्रम े3 व 4 आह.े तर, 4 थ ेपद ?   

1} 48 2} 192 3} 768 4} 96 

प्रश्न24 34,39,45,37, आणी 4* या सखं्याचंी सरासरी 39 असले 

तर * च्या जागी कोणता अंक असले ?  

1} 1 2} 0 3} 3 4} 5 

प्रश्न25 एक लाकडी टेबल 10 %  तोट्यान ेफवकला त्याऐवजी 10 % 

नफ्यान ेफवकला असता तर त्याला 300 रु जास्त फमळाले असते तर 

त्या लाकडी टेबलची फकमत फकती ?  

1} 1400 2} 1500 3} 1600       4}1700 

 

प्रश्न26 सफचनच ेघड्याळ प्रत्येक तासाला 4 सकंेद पुढे जाते. 

सोमवारी सकाळी 11:00 वाजता बरोबर लावललेे ते घड्याळ त्यानतंर 

येणार्या िफनवारी सकाळी 11:00 वाजता कोणती वेळ दाखवले?  

1} 11:08   2} 11:02 3} 11:30 4} 11:48 

प्रश्न27 B िहर, A िहराच्या ईिान्येला 20 मैलावर आह,े आफण C 

िहर A िहराच्या वायव्येला 20 मैलावर आह.े तर C िहर B च्या 

कोणत्या फदिलेा आह?े  

1} उत्तर 2} पसिम 3}  पूवग  4} दसिण 
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प्रश्न28} 7 वषाणपूवी लम्राच्या वेळी एक व्यक्ती व त्याची पत्नी याचं े

सरासरी वय 25 वषण होते. सध्या पफत, पफत्न व एक मलुगा याचं े

सरासरी वय 22 वषण आह.े तर मलुाच ेवय फकती ?  

1} 2 वषग  2} 3 वषग  3} 4 वषग  4} यापैकी नाही. 

प्रश्न29 प्रश्नफचन्हाच्या जागी येणार ेपद कोणते? 

 Z1A, X2D, V6G, T21J, R88M, P445P?  

1} N2676S 2} N2676T 

3} T2670N   4} T2646N 

प्रश्न30 खालील िृखंलेतील पढुील पद कोणते?  

2 2 3 2 3 4 2 3 4 5 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 ?  

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

प्रश्न31 पाच फमत्र A, B, C, D आफण E एका रागंते दफक्षणेकड ेतोंड 

करून उभ ेआहते. परतुं याच क्रमान ेअसणे आवश्यक नाही. िक्त B 

हा A आफण E याचं्या मध्ये आह,े C हा E ला जोडून उजवीकड ेआह े

आफण D हा A ला जोडून डावीकड ेआह.े या माफहतीला अनसुरून 

खालीलपैकी कोणते फवधान फनफित सत्य आह?े  

1} B  हा A च्या डावीकडे आहे. 2} D हा E च्या डावीकडे सतसरा आहे. 

3}B  हा E च्या उजवीकडे आहे. 4} A  हा C च्या डावीकडे दसुरा आहे. 

प्रश्न32 जर 15 - 4 म्हणजे 30, 9 - 8 म्हणजे 36 , 11 - 8 म्हणजे 

44 तर 12 - 5  म्हणजे ?  

1} 40 2} 30 3} 120 4} 90 

प्रश्न33 जर REGIME चा साकेंफतक िब्द EEIGMR असा बनवला 

जात असले तर LAGAAN चा । साकेंफतक िब्द कसा बनवला 

जाईल?  

1} LAAGAN 2} ALAGNA  

3} NAAGAL 4} NAAAGL 

प्रश्न34 एका महाफवद्यालयात 850 फवद्याथ्रयापैंकी 230 जण फक्रकेट, 

250 जण हॉकी आफण 360 जण बास्केटबॉल खेळतात. एकूण 

फवद्याथांपैकी 75 जण बास्केटबॉल आफण हॉकी खेळत असतील, 68 

जण फक्रकेट आफण बास्केटबॉल खेळत असतील, 37 जण फक्रकेट 

आफण हॉकी खेळत असतील आफण 30 जण फतन्ही खेळ खेळत 

असतील तर एकही खेळ खेळत नसलेले फवद्याथी फकती?  

1} 140 2} 150 3} 160 4} 170 

प्रश्न35 एखाद्या घड्याळात 7 वाजून 55 फम. झालेली असताना तास 

काटा व फमफनट काटा याचं्यातील कोन फकती अंिाचा असतो  

1} 97.5 2} 97 3} 92.5 4} 99.5 

प्रश्न36  जर '-' म्हणजे , 'x' , 'x' म्हणज े'/', '/' म्हणजे '+' आफण '+' 

म्हणजे '-' तर 200/24- 4 x 8 +  = ?  

1} 205 2} 203 3} 202 4} 200 

प्रश्न37 राम ची जन्मतारीख 18 जुलै 2011 तर श्यामची 1 माचण 

2015 आह ेतर दोघाचं्या वयातील अंतर फकती ?  

1} 70 मसहने  2} 76 मसहने   

3} 48 मसहने  4} 43 मसहने  

प्रश्न38 गटात न बसणारा िब्द िोधा.  

1} जीवशास्त्र  2} रसायनशास्त्र  

3} गसणत 4} भौतीकशास्त्र 

प्रश्न39 एका रागंते उभा असलेल्या साफहलचा क्रमाकं पुढून 24 वा व 

मागून 36 वा आह ेतर त्या रागंते एकूण मलुे फकती ?  

1} 59 2} 60 3} 61 4} 62 

प्रश्न40 AC,BC,CE,DE,?,FG  

1} AD 2} BD 3} EH 4} EG 

प्रश्न41 चार फवधान े(PQ,R,S) फदलेली आह.े फदलेल्या पयाणयामध्ये 

जर पफहल्या दोन फवधानाचंा तकण फनष्कषण फतसर ेफवधान आह,े तर 

कोणता पयाणय बरोबर आह.े (P) सवण प्रश्न कठीण आहते. (Q) सवण उत्तर 

कठीण आहते. (R) सवण उत्तर प्रश्न आहते. (S) सवण प्रश्न उत्तर आहते. 

 

 

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

प्रश्न42 चोवीस तासामंध्ये घड्याळाच ेतीनही काटे (सकंेद, फमफनट व 

तास) एकमकेानंा फकती वेळा भटेतील?  

1} 2 वेळा 2} 24 वेळा 3} 4 वेळा      4} 22 वेळा 

प्रश्न43 पुढील श्रणेी पूणण करण्यासाठी योग्य पयाणय फनवडा 

_zy_zxy_yxzx_zyx_xy  

1} yxzyz 2} zxyzy  

3} yzxyx 4} xyzzy 

प्रश्न44 अचणना अफनतापेक्षा हुिार आह े.अनील अचणनापेक्षा हुिार 

आह े.अफनता अनपुेक्षा हुिार आह े.अंिलु अफनतापेक्षा हुिार आह े

.आफण अचणना अंिलुपेक्षा हुिार आह े.तर हुिारीच्या कं्रमान ेमध्यभागी 

कोण येईल  . 

1}  अन ु 2}  असनता  3} अंशलु    4}  अनील  

प्रश्न45 ‘MATHEMATICS’  या िब्दामंधून 2 अक्षर ेफनवडली 

असता ती दोन्ही अक्षर ेव्यंजन असण्याची सभंाव्यता फकती ?  

1} 2\11   2} 6\55   3} 3\11   4} 21\55 

प्रश्न46 खालील माफलका पूणण करा. 

 Aef112, BGH177, Cij244,?  

1} DKL313 2} Dkl313  

3} Ejk313 4} DKL309 

प्रश्न47 जर + म्हणजे – असले, - म्हणज े÷ असले, ÷ म्हणजे × 

असले आफण × म्हणजे + असले तर (9+3) ÷ (6-2) × (7+4) = ?    

1} 15 2} 13 3} 10 4} 21 

प्रश्न48 आज 21 एफप्रल, 2000 रोजी िकु्रवार आह.े आणखी पाच 

फदवसानंी वैिाली चा फतसरा वाढफदवस असले, तर फतच्या जन्म 

फदविी कोणता वार होता?  

1} रसववार  2} शसनवार 3} शिुवार  4} सोमवार 

प्रश्न49 फदलेल्या चार पयाणयापैंकी पढेु फदलेल्या पत्त्यािी जुळणारा 

पत्ता कोणता आह?े 

 Michael Watts Rue du General de Gaulle – Z.I.60880 Le 

Meux – B.P.50317 60618 La Croix Quen Cedex, France

  

1}Michael Watts Rue de General de Gaulie – Z.I.60880 Le 

Meux – B.P.50317 60618 La Croix Quen Cedex, France  

2}Michael Watts Rue du General de Gaulle – Z.I.60880 

LeMeux – B.P.50317 60618 La Croix Quen Cedex, France 

3}Michael Watts Rue du Genaral de Gaulle – Z.I.60880 Le 

Meux – B.P.50318 60618 La Croix Quen Cedex, France  

4}Michael Watts du General de Gaulle – Z.I.60880 Le Miux 

– B.P.50317 60618 La Croix Quen Cedex, France 

 

प्रश्न50 एका साकेंफतक भाषेत 673 चा अथण bright cold water 

असा होतो; 342 चा अथण water is good असा होतोव bright 

good boy यासाठी 126 असा सकेंत वापरतात, तर boy is bright 

साठी खालील पैकी कोणते सकेंत येतील?  

1} 671 2} 574 3} 641 4} 673 

प्रश्न51 खाली फदलेल्या िब्दापैंकी ‘दिेी’ िब्द ओळखा.  

1}चोळणा      2} मांजरपाट    3} सामोसा  4} घोसाळे 

प्रश्न52 ‘प्रफतवषण’ हा िब्द कोणत्या समासाच ेउदाहरण आह?े  

1}  अव्ययीभाव  2} तत्परुुष 3}   द्वंद्व 4}बहुव्रीही 

प्रश्न53 खालील पैकी कोणते फवधान अचूक आह?े  

1}  ‘मी, तू, तो आसण हा’ सामान्य नामे होत.  

2} ‘मी, तू’ तो आसण हा’ ही सवगनामे नव्हेत.  

3} ‘मी, तू, तो आसण हा’ ही सवगनामे वचनानसुार बदलतात.  

4} ‘मी, तू, तो आसण हा’ ही सवागनामे वचनानसुार बदलत नाहीत. 

प्रश्न54 वचनाच ेअयोग्य रूप ओळखा.  



 

 

1}     ऊ - ऊवा 2} सपसू – सपसवा  

3}  भाकरी - भाकरी  4}    सभा – सभा 

प्रश्न55 खालीलपैकी कोणत्या वाक्याच्या िवेटी उद्गारवाचक फचन्ह 

येईल? 

1} अगं, तू इथे आलीसच कशी   2} सकती सुंदर आहे हे गलुाबाचे फुल   

3}  तझेु हात सुंदर आहेत  4} काय झाले तझु्या पायाला 

प्रश्न56 अलकंार ओळखा.  

श्रीकृष्ण नवरा मी नवरी ! फििपुाल नवरा मी न वरी!  

1} व्यसतरके अलंकार  2}   उपमा अलंकार   

3} शे्लषअलंकार  4} अनपु्रास अलंकार 

प्रश्न57 म्हणीच्या योग्य अथाणचा पयाणय ओळखा.  

‘धमण कताण कमण उभ ेराहते.’  

1} दसुऱ्याचा अनभुव घेऊन चकुा टाळाव्यात. 2} आपले काम 

सोडून नको ती चौकशी करणे.  3} जे आपल्या येथे आहे तेच सवग 

जगात असते. 4} चांगले करताना नको ते सनष्पन्न होणे. 

प्रश्न58 उपसगण साफधत िब्द फनवडा.  

1} उशीर  2} ऐरण 3} ऐनवेळ 4}  वेळेवर 

प्रश्न59 ‘दवेपूजा’ हा सामाफसक िब्द पुढीलपैकी कोणत्या समासाच े

उदाहरण आह?े  

1} मध्यमपदलोपी तत्परुुष  2} षष्ठी सवभक्ती तत्परुुष 

3} उपपद तत्परुुष  4} सद्वग ु

प्रश्न60 ‘राम सागरात पोहतो’ फवभक्ती ओळखा.  

1}   प्रथम  2}सप्तमी    3}पंचमी  4} चतथुी 

प्रश्न61 पुढील वाक्यातील प्रयोग ओळखा- मलुींनी फचचं खाल्ली.  

1} सकमगक कतगरी  2} कतगरी   

3} कमगणी           4}    भावे 

प्रश्न62 खालीलपैकी िदु्ध िब्द ओळखा.  

1} हळूहळु  2} हळूहळू   3} हळुहळु 4}  हळुहळू 

प्रश्न63 पाठ्यपुस्तकाचंा या िब्दासाठी योग्य समूहदिणक िब्द 

फनवडा. 

1} थ्पी  2} ढीग  3} झबुका 4} संच 

प्रश्न64 खालील वाक्याच्या या पदावरून किाचा बोध होतो ? 

स्वातंत्र्यसरंक्षणासाठी आपण सज्ज राफहले पाफहज?े  

1} इच्छा  2} शक्यता   3} योग्यता  4} कतगव्य  

प्रश्न65 खालीलपैकी कोणता िब्द फिग ुसमासाच ेउदाहरण आह?े 

1} महादवे 2} बालसचत्र 3} गजानन  4} नवरात्र  

प्रश्न66 वाक्यप्रचाराच्या योग्य अथाणचा पयाणय ओळखा. ‘साखरपेरण’े

  

1}  मुंग्यांना साखर घालणे. 2} उसाची शेती करणे.  

3}  गोड बोलणे. 4} गुंगून जाणे. 

प्रश्न67 ‘लक्ष्मीनारायण’ या िब्दात फकती व्यंजन ेआहते?  

1}    सहा  2} सात  3} आठ  4}  नऊ  

प्रश्न68 नपुसकफलंगी िब्द ओळखा.  

1}  धडा       2} पसु्तक 3} कसवता  4} लेखक  

प्रश्न69 पुढील वाक्यातील काळ ओळखा :‘आम्ही फक्रकेट पाहत 

आहोत’.  

1} पूणग वतगमानकाळ  2} अपूणग वतगमानकाळ  

3} अपूणग भूतकाळ 4} अपूणग भसवष्यकाळ  

प्रश्न70 पुढील िब्दामंधून फविषेण ओळखा.  

1} कृती  2}  कट्टा  

3}  कवाड  4} कट्टर 

प्रश्न 71-73 खालील उतारा वाचून प्रश्नाचंी उत्तर ेदया  

 कलाकार होऊ इफच्िणार्या माझ्या िोट्या दोस्तानंा मला 

आवजूणन सागंावेस ेवाटते की तुम्ही आधी तुमच ेफिक्षण पूणण करा, मग 

या कलकेड ेपाहा. काही जण िंद म्हणून नाटकाकड ेबघतात. 

नाटकात केवळ िंद फकंवा मजा म्हणून काम करण्याची वृत्ती नसावी. 

त्या कलेसाठी महेनत आफण फचकाटी हवीच. फवचार करा, प्रके्षक  

आपले पैस ेआफण वेळ खचण करून नाटक बघायला येतात. आम्ही 

स्टेजवर आमची भूफमका वठवतो, होना? या सगळ्याचा अथण काय तर 

एकाच वेळी िकेडो रफसक प्रके्षकाचंी नजर,भावना आफण मन आम्ही 

कलाकार आमच्यात गुतंवत असतो. हा जो कलाफनफमणतीचा क्षण 

असतो ना, तो कलावंताला सोन्याच्या मोलाचा असतो.  

प्रश्न:71  -  कलाकार होऊ इफच्िणार् या िोट्या दोस्तानंा लेखकान े

काय आवजूणन साफंगतले आह?े 

1} कलेचा अभ्यास करणे. 2} आधी सशिण पूणग करणे.  

3} मेहनत आसण सचकाटी हवी. 4} नाटक एक छंद आहे  

प्रश्न :-72     कलाफनफमणतीचा क्षण कलावंताला कसा वाटतो? 

1}   लाखमोलाचा  2}    हजार डॉलरचा  

3} सोन्याच्या मोलाचा  4} आनंदाचा 

प्रश्न :-73   कलेसाठी सवाणत अफधक गरज किाची असते?  

1} अभ्यास  2}      पैसा   

3} मेहनत व सचकाटी 4} रससकमन 

प्रश्न :-74  ‘प्रत्यके भारतीयान ेभ्रष्टाचार मकु्तीची िपथ घ्यावी.’ या 

वाक्याचा प्रकार सागंा.  

1} स्वाथी          2} सवद्याथी   

3}   संकेताथी  4} आज्ञाथीनदीला   

प्रश्न75 पराक्रम केल्याचा आव आणणारा   

1} ताकसपठ्या  2}   ढढ्ढाचायग  3}

   सतरसशंगराव  4} रणवीर 

प्रश्न76 सौदी अरफेबयाची पफहली मफहला राजदूत रीमा बादंर याचंी 

राजदूत म्हणून कोणत्या दिेात नमेणूक करण्यात आली?  

1} फ्रान्स  2} सिटन      3} अमेररका  4} ऑस्रेसलया 

प्रश्न77 जैि-ए-महमंद या सघंटनचेा म्होरक्या मौलाना मसूद अझर 

याला जागफतक दहितवादी घोफषत करण्यासाठी चीनन ेचौथयादंा 

नकाराफधकार वापरला, खालीलपैकी कोणत्या वषी मौलाना मसूद 

अझरला दहितवादी घोफषत करण्याचा प्रस्ताव सादर केला गलेा 

नव्हता?  

1} 2008 2} 2016 3} 2017  4} 2019 

प्रश्न78 ‘प्रधानमतं्री श्रमयोगी मानधन’ योजनते पात्रतेसाठी 

वयोमयाणदा फकती आह?े  

1}  18 ते 60 वष े 2} 18 ते 40 वष े  

3} 18 ते 50 वष े 4} 20 ते 40 वष े

प्रश्न79 ‘स्वच्ि सवेक्षण – 2019’ अंतगणत उत्कृष्ट कामफगरी करणार्या 

राज्याचं्या यादीत महाराष्र फकतव्या क्रमाकंावर आह?े  

1} दसुऱ्या   2} पसहल्या  3} चौथ्या  4}  सतसऱ्या 

प्रश्न80 ‘सभुाष चदं्र बोस आपदा प्रधानमतं्री पुरस्कार 2019’  (या 

प्रकारच ेह ेपफहलेच वषण) कोणाला दणे्यात आला?  

1}  CRPF 2} BSF      3} SRPF 4} आसाम रायफल्स 

प्रश्न81 ‘जागसतक लोकसंख्या सदन’ केव्हा साजरा केला जातो?  

1} 7 जलैु 2} 11 जलैु  

3} 1 जलैु 4} 30 जलैु 

प्रश्न82 17 व्या लोकसभसेोबतच चार राज्याचं्या फवधानसभचे्या 

फनवडणुका पार पडल्या . खालीलपैकी चकुीच ेराज्य कोणते?  

1} आंध्रप्रदशे         2} ओसडशा  

3} अरुणाचल प्रदशे 4} मेघालय 

प्रश्न83 कोकण फकनारपट्टीवर कोणाची सागरी सत्ता होती?  

 अ) पोतुणगीज ब) डच क) इंग्रज ड) फसद्दी  

1} अ व ब 2} ब व क  

3} क व ड 4} ड व अ 

प्रश्न84 ‘बॉम्बे प्रफेसडने्सी असोफसएिन’ च ेससं्थापक सदस्य कोण 

नव्हते?  

1} के.टी.तेलंग 2} सफरोजशहा मेहता   

3} बद्रदु्दीन तय्यबजी 4} मा. गो. रानडे 

  



 

 

 

प्रश्न85 महाराष्रातील सवाणत लहान परगणा कोणता होता? 

1}  पणेु 2} सशरवळ  

3} चाकण  4} सनसित सांगता येत नाही 

 

प्रश्न86 आफदलिाही मध्ये खालीलपैकी कोण नव्हते?  

1} चंद्रराव मोर े 2}  बाजी पासलकर  

3}  वाडीचे सावंत 4} बाजी घोरपडे 

प्रश्न87 फिवाजी महाराजानंी आग्र्याहून परत येताना राजपुत्र 

सभंाजीस कोठे ठेवले होते?  

1}  मथरुा 2}  सदल्ली  

3} आग्रा 4} फरीदाबाद 

प्रश्न88 महषी धोंडो केिव कवे यानंी फवधवा मफहलासंाठी पुण्यात 

पुढील पैकी कोणती ससं्था काढली?  

1} सवधवाश्रम 2} शारदासदन  

3} सनष्काम कमगमठ 4} मसहलाश्रम 

प्रश्न89 िाहू महाराजानंी नवीन िकंराचायण म्हणून कोणाला नमेल?े

  

1} सदासशवराव भाऊ बोकील          2}  सदासशवराव भाऊसाहेब  

3} सदासशव बेनाडीकर  4} सदासशवराव आठवले 

प्रश्न90 कोणत्या कलमानसुार राष्रपतींना त्याचं्या कायाणत मदत 

करण्यासाठी पंतप्रधानाच्या नतृेत्वाखाली मफंत्रमडंळ असले अस े

सूफचत करते?  

1} कलम 71           2} कलम 72 

3} कलम 73           4} कलम 74 

प्रश्न91 पेंच नदी ही पेंच व्याघ्र प्रकल्पामधून _ते___या फदिमेध्ये 

वाहते.  

1} उत्तर, दसिण  2} पूवग, पसिम  

3} पसिम, पूवग 4} दसिण, उत्तर 

प्रश्न92 तलाठी याचं्या कायाणवर जवळच ेफनयंत्रण….याचं ेअसते?  

1} तहसीलदार 2} सवस्तारअसधकारी  

3} मंडळ असधकारी 4} गटसवकास असधकारी 

प्रश्न93 .…..या अफधकार्यािार ेजफमनीची आणेवारी ठरफवली जाते?

  

1} तलाठी 2} तहसीलदार  

3} उपसजल्हासधकारी 4} सवभागीय आयकु्त 

 

 

 

प्रश्न94 लोकसखं्यािास्त्रीय सकं्रमणाचा चौथा टप्पा काय दिणवतो.

  

1} जन्मदर व मतृ्यदुर जास्त  2} जन्मदर असधक मतृ्यदुरात घट 

3} जन्म व मतृ्यदुरात घट  4} मतृ्यूदरापेिा जन्मदर कमी 

प्रश्न95 खालील खाड्याचंा कोणता क्रम दफक्षणेकडून उत्तरकेड ेयोग्य 

आह?े  

1} दवेगड, जैतापूर, जयगड, वसई  

2} जैतापूर, दवेगड, जयगड, वसई  

3} जयगड, दवेगड, जैतापूर,वसई   

4}   दवेगड, जयगड, जैतापूर, वसई 

प्रश्न96 योग्य फवधान ेफनवडा. अ) महाराष्राचा अक्षवृत्तीय फवस्तार 

15°  41’ उत्तर अक्षवृत्त ते 22° 6’  उत्तर अक्षवृत्त आह.े  

ब) महाराष्राचा रखेावृत्तीय फवस्तार 72° 36’ उत्तर ेरखेािं ते 80° 54’ 

उत्तर रखेावतृ्त आह.े  

क) महाराष्राचा अक्षवृत्तीय फवस्तार 15° 41’ पूवण रखेावतृ्त ते 22° 

6’पूवण रखेावतृ्त आह.े  

ड) महाराष्राचा रखेावृत्तीय फवस्तार 72° 36’पूवण रखेावतृ्तते 80° 54’ 

पूवण रखेावतृ्त आह.े  

1} अ,ब 2} क,ड 3} अ,ड  4} ब,क 

प्रश्न97 ‘लक्ष्मीसागर’ जलािय कोणत्या नदीवरील धरणामध्ये 

आह?े  

1} मीरा 2} भोगावती  

3} दूधगंगा  4} कृष्णा 

प्रश्न98 कृफत्रम  ‘फमनरल वॉटर’.. पासून तयार करतात?  

1} मीठ, साखर व पाणी 2} यरुरया, साखर व पाणी 

3} सलंबूरस, साखर व पाणी 4} खसनजे, साखर व पाणी 

प्रश्न99 ……आफण……ही आम्ले वातावरणात फवरघळून आम्ल 

पावसाच्या स्वरूपात जफमनीवर पडतात.  

1} सायसरक आसण मॅसलक आम्पल 2} मॅसलक आसण सल््यरुरक आम्पल  

3} सल््यरुरकआसण नायसरक आम्पल  

4} नायसरक आसण सायसरक आम्पल 

प्रश्न100 …..चा उपयोग िळासंाठी बुरिी रोधक म्हणून केला जातो.

  

1} काबाग समकॉयझोल 2}    बेनोमील  

3} थायोसल्फेट 4} बेझॉइकॲससड 

 


