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प्रश्न 1  वाक्याचा प्रकार ओळखा.जेव्हा पाऊस आला तेव्हा मोर 

नाचू लागला  

1} केवल वाक्य  2} संयकु्त वाक्य   

3} समश्र वाक्य 4} यापैकी नाही 

प्रश्न 2 "बाजारहाट" हा शब्द खालीलपैकी कोणत्या गटातील आह?े 

1} फाशी+फाशी  2} फाशी+मराठी   

3} मराठी +फाशी  4} मराठी+मराठी  

प्रश्न 3 वाक्याचा अथथ न बदलता मखु्य व गौण वाक्याांच ेपरस्पर 

रूपाांतरण करा.जेव्हा शाळेची घांटा झाली तेव्हा मी वगाथत पोहोचलो 

होतो   

1} शाळेची घंटा झाली आसण तेव्हा मी वगागत पोहोचलो होतो.  

2} मी वगागत पोहोचलो तेव्हा शाळेची घंटा झाली.  

3} मी वगागत पोहोचताच शाळेची घंटा झाली   

4} माझे वगागत पोचणे व शाळेची घंटा एकदम झाले. 

प्रश्न 4 पुढील वणाांचा प्रकार अचूक ओळखा : अ ,आ   

1} ओष््ठय  2} दतंतालव्य 3} कंठ्य   4} मूधगन्य  

प्रश्न 5  ' ही पहा  बस आली' या वाक्यातील काळ कोणता?  

1} भसवष्यकाळ  2} भूतकाळ   

3} अपूणग वतगमानकाळ  4} रीतीभूत काळ  

प्रश्न 6 मांफदरात आठ ........ होत्या. ररकाम्या जागी योग्य शब्द 

फनवडा.  

1} पणती      2} उदबत्ती 3}  धूप 4} घंटा 

प्रश्न 7 मोकळ्या  जागसेाठी योग्य शब्दाची फनवड करा.कायद्यान े

प्रस्थाफपत होणाऱ्या फनयमाांनाच ....फनयम म्हणता येईल .  

1} वैज्ञासनक  2} वैचाररक  3} वैधासनक  4} नैसतक  

प्रश्न 8 "घरातून तो बाहरे पडला .रस्त्याकड ेचफकत नजरने ेपाहू 

लागला"-फमश्र वाक्य करा   

1} घरांतून तो बाहेर तेव्हा रस््याकडे चसकत नजरनेे पाहू लागला   

2} घरातून तो बाहेर पडला.बाहेर पडून रस््याकडे पाहू लागला   

3} रस््याकडे चसकत नजरनेे पाहू लागला.  

4} तो घरातून बाहेर पडला. 

प्रश्न 9 "नाटकाच्या प्रारांभीच ेस्तवन गीत"यासाठी पयाथयी शब्द 

फनवडा.  

1} अभंग    2} नांदी  3} स्वगत  4} भरतवाक्य  

प्रश्न 10 मांत्रालय' या शब्दाचा प्रचफलत फवग्रह साांगा.  

1} मंत्र + आलय  2} मंत्रा + लय   

3} मंत्री + आलय  4} मंत्रा + आलय 

प्रश्न 11 "यावषी शजेारचा फपांटू तमाशातील राजा होणार आह"ेया 

वाक्यातील "फवधये फवभाग" ओळखा   

1} तमाशातील राजा शेजारचा होणार आहे.  

2} सपंटू तमाशातील राजा होणार आहे.  

3} यावषी तमाशातील राजा   

4} यावषी तमाशातील राजा होणार आहे. 

प्रश्न 12 सवेाग्राम ते शोघग्राम या पसु्तकाच ेलेखक/लेफखखा  कोण 

आह े?  

1} उत्तम कांबळे 2} अभय बंग  

 

3} सववेक ससंधू 4} सासवत्रीबाई फुले 

प्रश्न 13 योग्य फवरामफचन्ह फनवडा. शाबास छान खेळलास  

1} संयोगसचन्ह 2} उद्गारसचन्ह  

3} अपसारण सचन्ह 4} सवकल्प सचन्ह 

प्रश्न 14 अकलेचा काांदा' या शब्दाचा अथथ साांगा.  

1} असतशय सवद्वान माणूस  2} असतशय मूर्ग माणूस 3}

 असतशय श्रीमंत माणूस  4} असतशय चैनी माणूस 

प्रश्न 15 स्वतःशीच केलेले सांभाषण' शब्दसमूहासाठी एक शब्द साांगा. 

1} संभाषण   2} स्वभाषण   3} सचंतन  4} स्वगत 

प्रश्न 16 सुांदर स्त्रीच ेरूप तेजस्वी मोत्याांमळेु अफधकच खुलते' - या 

वाक्यातील कोणत्या शब्दाच ेसामान्यरूप झाले.  

1} स्त्रीचे  2}  मो्यांमळेु  3} असधकच  4} र्लुते  

प्रश्न 17 पुढील म्हणीचा अथथ ओळखा- 'तरण्याच ेझाले कोळस ेआफण 

म्हाताऱ्याला आले बाळस.े'   

1} तरुण म्पहातार ेसदसतात आसण म्पहातार ेतरुण सदसतात   

2} अस्वाभासवक पण उलटाप्रकार आढळून येणे   

3} नको ्याला नको ते समळणे  4} उलटे घेणे  

प्रश्न 18 पुढीलपैकी 'साफधत' शब्द कोणता?  

1} पाऊस   2} कीती  3} वासषगक  4} शरीर  

प्रश्न 19 पुढील कफवतेचा रचनाप्रकार कोणता ?ससुांगती सदा 

घडणे,सजुन वाक्य कानीं पडो,कलांक माफतचा झडो,फवषय सवथथा 

नावडो,सांदर्ीकमळी दांडो,मरुफडत हटाांन ेअडो,फवयोग घडता रडो,मन 

चाररत्री जडो."  

1} ओवी  2} आयाग        3} श्लोक  4} अभंग  

प्रश्न 20 प्रयोग  ओळखा. वफडलाांनी रामला पुण्यास धाडला  

1} भावकतथरी 2} कतृथ कमथसांकर  

3} कमथ भाव सांकर 4} कतृथ भावसांकर 

प्रश्न 21 ररकाम्या जागी योग्य ते केवलप्रयोगी अव्यय वापरा. - ' ..... ' 

साहबे ! मी मध्ये बोलू का ?  

1} अरचे्चा  2} अहो  3} वा 4} अर े

प्रश्न 22 आांबटफचांबट' हा ..... शब्द होय.  

1} पणुागभ्यस्त 2} अंशाभ्यस्त  

3} अनकुरणवाचक 4} समस्त 

प्रश्न 23 एकवचन व अनकेवचन सारखेच असणारा शब्द ओळखा  

1} सनुा 2} जळू 3} सपसवा 4} पूजा 

प्रश्न 24 ररकाम्या जागी योग्य पयाथय साांगा.दारूच ेव्यसन जडलेल्या 

सधुाकराचा प्रपांच फसांधू काबाडकष्ट करून साांभाळला .त्याला हर घड 

साांभाळून घतेले पण व्यथथ!म्हणतात ना..  

1} नीचाची प्रीत जशी वाळूची सभंत   

2} सनसत बाजरी पडला शेजारी   

3} कडू कारले तपुात तळले,सार्रते घोळत तरी कडूच   

4} सनंबाला आल्या सनंबोळ्या कावळ्याला झाल्या गळचड्या 

प्रश्न 25 बी या टोपणनावान ेकोणाला ओळखले जाते   

1} कृष्णाजी लक्ष्मण सोमण 2} केशव सदासशव ररसबूड  

3} सवष्णू वामन सशरवाडकर 4} नारायण मरुलीधर गपु्त े
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प्रश्न 26 कृफत्रम  ‘फमनरल वॉटर’.. पासून तयार करतात?  

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

3} सलंबूरस, सार्र व पाणी 4}  र्सनजे, सार्र व पाणी 

प्रश्न 27 सहायक पोफलस आयुक्त पदासाठी प्रफशक्षण कें द्र कोठे आह े

1} तरुची 2} अमरावती  3} नाशीक 4} मुंबई शहर 

प्रश्न 28 बाळ जाांभकेर याांच ेजन्मगाव कोणते  

1} पोंभलेु  2} कोल्हापूर 3} गागोद े   4} टेंभ ु

प्रश्न 29 भारतात 'ग्रामसभा'कोणत्या काळापासनु अफस्तत्वात आहते 

1} प्राचीन 2} मध्ययगुीन  

3} अवागचीन 4}  मौयगकासलन 

प्रश्न 30 अष्टप्रधान मांडळातील सनेापती  ...... ह ेहोत.  

1} अण्णाजी दत्तो 2} रामचंद्र नीलकंठ  

3} मोरो सत्रबंक सपंगळे 4} हंबीरराव मोसहते 

प्रश्न 31 बलवांतराय महेता सफमतीच्या फशिारशीवर फवचार करून 

त्यावर अहवाल सादर करण्यासाठी राज्य सरकारन ेकोणत्या 

सफमतीची फनयुक्ती केली होती ?  

1} अशोक मेहता 2} पी बी पाटील  

3} काळे 4} वसंतराव नाईक ससमती 

प्रश्न 32 गांगा नदीकाठी वसलेल्या गावाांमध्ये सांपूणथ स्वच्छतेच ेउफिष्ट 

सध्या करण्यासाठी पेयजल व स्वच्छता मांत्रालयान ेनमामी गांग े

कायथक्रमाांतगथत कोणत्या प्रकल्पाला सरुुवात केली?  

1} गंगा ससटी प्रकल्प 2} गंगा ग्राम प्रकल्प  

3} गंगा ट्राम प्रकल्प 4} गंगा आदशग प्रकल्प 

प्रश्न 33 एच.् बी. जे. पाईपलाईन ----- वाहून नणे्यासाठी टाकण्यात 

आली आह.े  

1}  सपण्याचे पाणी 2} पेट्रोसलयम पदाथग  

3} नैससगगक वायू 4} स्वयंपाकाचा गसँ 

प्रश्न 34 राष्ट्रकुल स्पधेत  (2017) ------- या मफहलेन ेसवुणथपदक 

पटकाफवले.  

1}  सवणेश फोगट 2} बबीता कुमारी  

3}  मेरी कॉम 4} साक्षी मसलक 

प्रश्न 35 राज्यात सांत गाडगबेाबा ग्रामस्वच्छता अफभयान राबफवण्यास 

कधी पासून सरुूवात झाली  

1} 1998  2} 2000  3} 2002  4}2004 

प्रश्न 36 2018 चा मनॅ बुकर इांटरनशॅनल पुरस्कार कोणाला 

फमळाला?  

1} ॲना बन्सग 2} डेसव्हड ग्रॉसमन  

3} ओल्गा टोकाझुगक 4} हान कांग 

प्रश्न 37 बालहत्या प्रफतबांधक गहृाची स्थापना कोणी केली?  

1}  धोंडो केशव कवे 2}  सवठ्ठल रामजी सशंद े  

3} महा्मा फुले  4} राजषी शाहू महाराज 

प्रश्न 38 साफहत्य अकादमी पुरस्काराप्राप्त 'चार महानगरातील माझ े

फवश्व' या पुस्तकाच ेलेखक कोण?  

1} अच्यतु गोडबोले 2} डॉ. वसंत गोवारीकर  

3} डॉ. जयंत नारळीकर 4} रघनुाथ माशेलकर 

प्रश्न 39 अपस्पा कायदा (ARMED FORCES) कायदा कोणत्या 

साली मांजूर झाला?  

1}1957    2} 1958 3} 1959 4} 1960  

प्रश्न 40 मकॅमोहन रषेा कोणत्या राष्ट्राांतील सीमारषेा आह?े  

1} भारत - पासकस्तान  2} भारत - भूतान  

3} भारत - चीन 4} भारत - बांगलादशे  

प्रश्न 41 ................हा पारांपररक ऊजाथस्त्रोत आह े  

1} सौरऊजाग 2} पवन ऊजाग  

3} सागरी लाटांच्या ऊजाग  4} कोळसा 

प्रश्न 42 महाराष्ट्राच ेमहसूली वषथ खालीलपैकी कोणत्या फदवशी सरुू 

होते  

1} 1-Jun    2} 1-May 3} 1-Apr 4} 1-Aug 

 

प्रश्न 43 तीन हजारावरून जास्त लोकसांख्येसाठी फकती कोतवील 

नमेावे लागतील   

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

प्रश्न 44 सरुफक्षत मातृत्वफदन' म्हणून कोणता फदवस साजरा केला 

जातो? 

1} 1 जलैु      2} 15 जलैु 3} 12 जलैु 4} 10 जलैु 

प्रश्न 45 सतीबांदीचा कायदा कोणत्या वषी पास झाला ?   

1} सन 1829  2}  सन 1859   

3}  सन 1929  4}  सन 1959  

प्रश्न 46 खालीलपैकी प्रफसद्ध सांतूरवादक आहते ?  

1} सशवकुमार शमाग, सतीश व्यास  2}   अनषु्का शंकर, ताकासहरो अराई 

3} ताकासहरो अराई , सबससमल्ला र्ान 4}  सशवकुमार शमाग, सकशोरी 

अमोणकर 

प्रश्न 47 सवाथत कमी कालावधीसाठी मखु्यमांत्री पदावर राहून गलेेले 

व्यफक्तमत्व कोणते योग्य पयाथय फनवाडा.  

1} सधुाकर राव नाईक    2}  सशवाजीराव सनलंगेकर पाटील  

3}  पी.के.सावंत  4} यापैकी नाही. 

प्रश्न 48 खालील पैकी कोणाचा अफखल भारतीय काांग्रेस पक्षाच्या 

स्थापनते सहभाग होता ?  

1} श्री. डब्लल्यू . सी. बॅनजी 2}  श्री. सदनशॉ वाच्छा  

3} श्री. सवल्यम वेडेरबनग 4} वरील सवग. 

प्रश्न 49 मघुल सत्तेचा सांस्थापक म्हणून कोणास ओळखतात?  

1} बाबर 2} अकबर 3} हुमाय ु 4} शहाजान 

प्रश्न 50 भारतीय नौदलाचा प्रोजेक्ट 75 प्रकल्प ………खरदेी 

करण्याशी सांबांफधत आह े?  

1}   यदु्धनौका 2}   के्षपणासे्त्र  

3}   लढाऊ सवमाने 4}   पाणबडुी 

प्रश्न 51 मलुगी व आई याांच्या 5 वषाथपूवीच्या वयाांच ेगणुोत्तर 1:5 होते, 

परांतु 5 वषाांनांतर त्याांच्या वयाांच ेगणुोत्तर 2:5 होईल, तर मलुीच ेआजच े

वय फकती?  

1} 6 वष े 2}  10 वष े 3}  35 वष े 4}  11 वष े

प्रश्न 52 एका छायाफचत्राकड ेफनदेश करून एक स्त्री प्रमोदला म्हणाली 

"मी या स्त्रीची एकमवे मलुगी आह ेआफण तीचा मलुगा तुझा मामा आह े

." तर बोलणारी स्त्री प्रमोदच्या वफडलाांची कोण ?  

1} वसहणी  2} प्नी 3}  सनु 4}  मलुगी 

प्रश्न 53 घोड्याला गाढव म्हटले गाढवाला झबे्रा म्हटले झबे्राला हत्ती 

म्हटले हत्तीला वाघ म्हटले तर सोंड असणारा प्राणी कोणता असले ? 

1} वाघ 2} गाढव 3} झेब्रा 4} हत्ती 

प्रश्न 54 एका पाफकां गच्या फठकाणी काही मोटारसायकली व काही 

चारचाकी गाड्या उभ्या होत्या.गाड्याांची एकूण सांख्या 40 व चाकाांची 

सांख्या 120 असल्यास फकती मोटारसायकली उभ्या होत्या.  

1} 20 2} 25 3} 15 4} 10 

प्रश्न 55 मोहन आपल्या घरातून दफक्षण फदशलेा 10 मी  चालत गलेा 

त्यानांतर तो उजवीकड ेवळला व 2 मी चालत गलेा  तर सध्या तो 

कोणत्या फदशसे चालत आह े 

1} पूवग 2} पसिम      3} दसक्षण 4} उत्तर 

प्रश्न 56 खालील समीकरण बरोबर येण्यासाठी कोणती दोन गफणतीय 

फचन्ह ेआपापसात बदलणे आवश्यक आह?े   12÷2-6x3+8=16  

1} ÷ व + 2}   - व +  

3} x व + 4} ÷ व x 

प्रश्न 57 जर 27 सप्टेंबर ला बुधवार असले तर 30 ऑक्टोंबर ला 

कोणता वार असले  

1} सोमवार 2} मंगळवार  

3} गरुूवार 4} रसववार 

प्रश्न 58 जर एका साांकेफतक भाषेत RAMAYAN  हा शब्द 

MIZZBNZ असा फलहतात तर MAHABHARAT हा शब्द कसा 

फलहतील 

 



 

 

1} GMZYISYZSY 2} GNZZISZZSY  

3} GNZZHSZZSY 4} HNZZHSZZSY 

प्रश्न 59 राम व श्याम याांच्या वयाच ेगणुोत्तर 6:4 आह.े रामच ेआजच े

वय 42 असल्यास श्यामच े9 वषाथपूवीच ेवय फकती ?  

1} 22 2} 21 3} 20 4} 19 

प्रश्न 60 GOOD : HPPE :: BYE : ?   

1} CZH 2} DYE 3} DZF 4} CZF 

प्रश्न 61 VENTURESOME या शब्दापासून खालीलपैकी कोणता 

शब्द तयार होतो  

1} SERMON 2} ROSTRUM  

3} TRAVERSER 4} SEVENTEEN 

प्रश्न 62 अरफवांदच ेघड्याळ प्रत्येक तासाला 4 सकेां द पुढे जाते 

सोमवारी सकाळी 11-00 वाजता बरोबर लावललेे घड्याळ त्यानांतर 

येणा-या शफनवारी सकाळी 11-00 वाजता कोणती वेळ दाखवले  

1} 11वाजून 8 सम 2} 11वाजता  

3} 12वाजता        4} 1वाजता 

प्रश्न 63 परवा सोमवार होता काल जारदार पजथन्य वृष्टी झाली आज 

हवामान ढगाळ आह ेही तीन्ही फवधान ेसत्य असल्यास पढुीलपैकी 

कोणते फवधान फनफित सत्य असले   

1} उद्या पाउस पडेल 2} रसववारी पाउस पडला नाही   

3} मगळवारी पाउस पडला 4} सोमवारी हवा स्वच्छ होती  

प्रश्न 64 जुलै मफहन्यात 30 तारखेस शफनवार होता, तर त्या सांपूणथ 

मफहन्यात एकूण फकती शफनवार आल े  

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

प्रश्न 65 एका राांगते फगरीषचा क्रमाांक उजवीकडून 16 वा व डावीकडून 

18 वा आह ेतर त्या राांगते एकूण सदस्य फकती  

1} 29 2} 30 3} 33 4} 32 

प्रश्न 66 मी दफक्षणेकड ेतोंड करून उभा आह े.मी उजवीकड ेवळून 

20 मी.चालतो .त्यानांतर उजवीकड ेवळुन 10 मी.चालतो.नांतर 

डावीकड ेवळुन 10 मी.चालतो.नांतर उजवीकड ेवळून 20 

मी.चालतो.नांतर पुन्हा उजवीकड ेवळून 60 मी.चालतो .आता मी 

सूरुवात केल्याच्या फठकाणापासनु कुठल्या फदशलेा असले?  

1} उत्तर 2}  वायव्य 3}  पवुग 4}  ईशान्य 

प्रश्न 67 ? च्या फठकाणी कोणते अक्षर यईेल.  ZA, YB, XC, WD, 

VE, ?? .  

1} UG 2} GF 3} FU 4} UF 

प्रश्न 68 जर एका साांकेफतक फलपीत  GOVERN हा शब्द IQXGTP  

असा फलफहला, तर FINANCE हा शब्द त्या फलपीत कसा फलफहतील ?

  

1} HKPCPEG 2} HKPCPGE  

3} HKPCGEP 4} HKPCEPG 

प्रश्न 69 अफमतचा जन्म मांगळवार फद. १२ माचथ, १९८५ रोजी  झाला. 

तर त्याचा पाचवा वाढफदवस कोणत्या वारी येईल.   

1} सोमवार  2} मंगळवार  3} बधुवार  4}  गरुुवार 

प्रश्न 70 महशे व फदपक याांच्या वयाांची सरासरी १३ वषे आह ेआफण 

दीपक व आरती याांचया वयाची सरासरी २० वषे आह.े जर आरती व 

महशे याांच्या वयाांची बेरीज ३६ वषे असले, तर आरतीच ेवय फकती वषे 

असले ?  

1} १३ वषे  2} १८ वष े  3} २० वष े 4} २५ वष े

प्रश्न 71 एका साांकेफतक भाषेत 573 चा अथथ bright cold 

waterअसा होतो; 342 चा अथथ water is good असा होतोव 

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

bright साठी खालील पैकी कोणते सांकेत यतेील?  

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

प्रश्न 72 गटाशी जुळणार ेपद फनवडाः  

HFIG, MKNL, RPSQ  

 

  

1}    WVUX 2} CABD  

3}     WUXV 4} OMNL 

प्रश्न 73 2,11,38, ? , 362, 1091  

1} 117 2} 118 3} 119 4} यापैकी नाही 

प्रश्न 74 अफवनाशच ेवय हमेांतच्या वयाच्या दपु्पट आह.े दोघाांच्या 

वयाांची बेरीज 27 आह,े तर हमेांतच ेवय फकती?   

1} 18  2} 9 3} 20 4} यापैकी नाही 

प्रश्न 75 जर एखाद्या नकाशात पफश् चम फदशा आग्नये फदशचे्या स्थानी 

आली, तर त्या नकाशात नैऋुत्या फदशा कोणत्या फदशचे्या स्थानी 

येईल? 

1} उत्तर 2} ईशान्य 3} दसक्षण 4} पूवग 

प्रश्न 76 खालील पैकी दसुऱ्या क्रमाांकाचा सवाथत मोठा पयाथय कोणता 

आह?े  

1} 350 चे 70% 2} 1300 चा ¼  

3} 900 चे 35 % 4} 700 चे  25% 

प्रश्न 77 जर @ म्हणजे भागाकार आफण $ म्हणजे गणुाकार आहते, 

तर खालीलपैकी सवाथत मोठा पयाथय कोणता आह?े  

1} 18@7  2}   2$4.5 3}  24@7 4}  2.8$2.8 

प्रश्न 78 600 रु. फकां मतीच्या वस्तुवर 20 % सटु फदली तर त्या 

वस्तुची फवक्री फकां मत फकती ?  

1} 510 2} 480 3} 550 4} 470 

प्रश्न 79 अशोक ला 6 वषाथनांतर द.सा.द.श.े 8 दरान ेएका ठराफवक 

रकमवेर 8376 रुपये व्याज फमळते. तर अशोकची मिुल फकती रुपये 

आह?े  

1} 17180रु. 2} 18110रु.  

3} 16660रु  4} 17450रु. 

प्रश्न 80 एका हौदात एका नळातून पाणी सोडले असता तो भरण्यास 

पाच तास लागतात. त्या हौंदातील पाणी सोडण्यास दोन तोट्या 

आहते;त्यापैकी कोणतीही एक तोटी सोडली तर 20 तासाांत हौद 

ररकामा होतो. जर हा नळ आफण या दोन तोट्या एकाच वेळी सोडल्या 

तर तो हौद भरण्यास फकती वेळ लागले?  

1} 12 2} 8 3} 10 4} 9 

प्रश्न 81 अशी लहानात लहान सांख्या शोधा फक फजला 8 न ेभागल्यास 

बाकी 4 उरते , 12 न ेभागल्यास बाकी 8 उरते व 15 न ेभागल्यास 

बाकी 8 उरते ?  

1} 116 2} 56 3} 176 4} 236 

प्रश्न 82 तीन क्रमागत सम सांख्याांची बेरीज ६१२ आह,े तर सवाथत 

लहान व सवाथत मोठया सांख्याांतील िरक फकती?  

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

प्रश्न 83 तीन अांकी, चार अांकी, पाच अांकी लहानात लहान सांख्याांची 

सरासरी फकती?  

1} 3500      2} 3700 3} 1500 4} 999 

प्रश्न 84 30 मी. लाांबी व 35 मी. रुां दी असलेल्या आयताची पररफमती 

फकती  

1} 130 2} 120 3} 110 4} 120 

प्रश्न 85 3 घांटा अनकु्रम े12 , 15 , 18 फमफनटाांनी वाजतात, जर 

फतन्ही घांटा सकाळी 8 वाजता एकसाथ  वाजल्या असतील , तर नांतर 

एकसाथ  फकती वाजता वाजतील?  

1} 10 वाजता 2} 11 वाजता   

3} 12 वाजता  4} 01 वाजता  

प्रश्न 86 चौरसाच ेक्षते्रिळ 100 चौ समेी असल्यास त्याची बाजू 

फकती?  

1} 9 2} 10 3} 7 4} 8 

प्रश्न 87 92 व 70 या सांख्याांच ेलसाफव व मसाफव अनकु्रम ेखाफललपैकी 

आहते ?  

1} 2 व 1610 2} 6440 व 2  

 



 

 

3} 3220 व 2 4} 3220 व 4 

प्रश्न 88 रामला पररक्षते 100 प्रश्न होते. त्यातील बरोबर उत्तराला 4 

गणु फमळतात व चकुीच्या उत्तराला 1 गणु कमी केले जातात. जर त्या 

पररक्षते त्याला 275 गणु फमळाल ेतर त्यान ेफकती प्रश्न बरोबर सोडवले

  

1} 73 2} 72 3} 74 4} 75 

 

प्रश्न 89 प्रश्नफचन्हाच्याजागी योग्य फचन्हाचा वापर करा.   

16/2  ?  18/4 

1} < 2} >  

3} = 4} यापैकी नाही 

प्रश्न 90 500 रु. फकां मतीच्या वस्तुवर 14 % सटु फदली तर त्या 

वस्तुची फवक्री फकां मत फकती ?  

1} 430 2} 440 3} 460  4} 400 

प्रश्न 91 5,50,आफण 100 रुपयाांच्या नोटाांची सांख्या समान असून 

एकून रक्कम 1085 रुपये आह,ेतर 50 रुपयाच्या नोटा फकती?  

1} 6 2} 7 3} 8 4} 9 

प्रश्न 92 लाांबी 14 समेी व रुां दी 5 समेी असलेल्या आयताच ेक्षते्रिळ 

फकती ?  

1} 70 2} 77 3} 68 4} 80 

प्रश्न 93 एक गाडी 5 तासात 400 फकमी पुढे जाते,तर त्याच वेगात ती 

गाडी 6 तासात फकती फक.मी. अांतर पुढे जाईल ?  

1} 520 2} 540 3} 560 4} 580 

प्रश्न 94 एका स्पधेमध्ये एकूण 10 सांघाांनी भाग घतेला.एक सांघ 

एकदाच एका सांघाशी खेळू शकत असले तर त्या स्पधेत फकती सामन े

खेळवले जातील  

1} 50 2} 45 3} 60 4} 90 

प्रश्न 95 एका काटकोन फत्रकोणात काटकोन केलेल्या दोन बाजूांची 

लाांबी 4 व 16 समेी  आह.े तर त्याच ेक्षते्रिळ फकती ?  

1} 34 2} 32 3} 36 4} 40 

प्रश्न 96 जे काम 16 मजुर 20 फदवसाांत करतात; तेच काम 16 

फदवसाांत करण्यासाठी फकती मजूर लागतील?  

1} 30 2} 25 3} 35 4} 20 

प्रश्न 97 दर सकेां दाला 5 मीटर प्रवास करणाऱ् या वाहनाचा ताशी वेग 

फकती?  

1} 24 सक.मी 2} 16 सक.मी  

3} 15 सक.मी 4} 18 सक.मी 

प्रश्न 98 खालीलपैकी फकती वाजता घड्याळातील तासकाटा व 

फमफनटकाटा  याांमध्ये फवशालकोन होतो?  

1} दोन 2} आठ  

3} दहा 4} अकरा 

प्रश्न 99  64 या सांख्येच्या वगथमळुात त्याच सांख्येच ेघनमळु फमळवले 

असता येणा-या सांख्येचा वगथ फकती ?  

1} 128 2} 256 3} 169 4} 144 

प्रश्न 100 चौरसाच ेक्षते्रिळ 81 चौ समेी असल्यास त्याची बाजू फकती 

?  

1} 8 2} 6 3} 7 4}  

 

 

 

 


