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प्रश्न 1 खालीलपैकी िारशी शब्द कोणता ?  

1} मफहना  2} पगार  3} कर 4} धरु 

  

प्रश्न 2 पुढील भाववाचक नामाांना कोणता प्रत्यय लागले. फमत्र  

1} त्व 2} आई 3} ता  4} फगरी 

 

प्रश्न 3 प्रयोग ओळखा. ती आांबा खाते  

1} कततरी प्रयोग 2} कमतणी प्रयोग  

3} सकमतक भावे प्रयोग 4} अकमतक भावे प्रयोग 

 

प्रश्न 4 फियापदाचा योग्य प्रकार ओळखा. सीमान ेरामला पुस्तक 

फदले  

1} फस्थत्यांतरदशतक 2} सकमतक  

3} अकमतक 4} फिकमतक 

 

प्रश्न 5 फितीया फवभक्तीच ेप्रत्यय .......... ह ेआहते.  

1} ते 2} आ 3} हून 4} च े

प्रश्न 6 केसान ेगळा कापला- वाक्यप्रचाराचा अथत साांगा.  

1} मोठी चूक होणे  2} ददेुव पुढे येणे   

3} फवश्वासघात करणे  4}छोट्या साधनान ेमोठे काम करणे 

 

प्रश्न 7 खालीलपैकी कोणती सांधी स्वरसांधी नाही?  

1} मन्वांतर   2} सूयातस्त 3} उमशे 4} मतैक्य 

 

प्रश्न 8 फियापद.................. असतात  

1} लयबद्ध 2} फवकारी 3} अफवकारी 4} यापैकी नाही 

 

प्रश्न 9 एकवचन व अनकेवचन सारखेच असणारा शब्द ओळखा  

1} िोटो 2} चूक 3} वड े 4} डबे 

प्रश्न 10 पावसाळ्यात सगळीकड ेिुलेच िुले उमलतात'. या 

वाक्यातले उदे्दश कोणते?  

1} पावसाळा 2} िुले   

3} उमलतात  4} सगळीकड े 

 

प्रश्न 11 पुढीलपैकी पृथकत्ववाचक फवशषेण कोणते  

1} गोड 2} चारचार 3} फवसावा 4} दहुरेी 

 

प्रश्न 12 योग्य फवरामफचन्ह फनवडा. मी चहा/ कॉिी घतेो  

1} पूणत फवराम 2} अधतफवराम  

3} स्वल्पफवराम 4} फवकल्प फचन्ह 

 

प्रश्न 13 समाजात वावरणार ेअसले साप ठेचून काढले पाफहजे ?   

(शब्द शक्ती ओळखा )  

1}    लक्षणा              2}    व्यांजना  

3}    अफभधा 4}    वरील पैकी सवत 

 

 

प्रश्न 14 पुढील शब्दयोगी अव्ययाचा प्रकार ओळखा. मधून  

1} कालदशतक 2} गफतवाचक  

3} स्थलवाचक 4} करणवाचक 

 

प्रश्न 15 समूहदशतक शब्द फनवडा.धान्याची  

1} चळत 2} जथा 3}पुांजका  4} रास 

 

प्रश्न 16 शीघ्रतेन ेव अकस्मात घडून आलेला बदल म्हणजे ............ 

1} िाांती  2} उत्िाांती   

3} प्रफतिाांती  4} अफतिाांती 

 

प्रश्न 17 वाक्याचा प्रकार ओळखा.जेव्हा गरुुजी वगातत आले तेव्हा 

सगळे उभ ेराफहले  

1} केवल वाक्य  2} सांयुक्त वाक्य   

3} फमश्र वाक्य 4} यापैकी नाही 

प्रश्न 18 लेखनदृष््टया शदु्ध शब्द फनवडा  

1} मागमसु 2} स्मतृीदीन 

3}        फहरवळ 4} सचीत्र 

प्रश्न 19 समानाथी शब्द ओळखा .नदी  

1}  भूमी      2} आकडा 3} पीयूष 4} सररता   

प्रश्न 20 खालील वाकप्रचाराचा अचूक अथत ओळखा. - उपरती होणे. 

1} आवडणे    2} प्रमेभांग होणे   

3} पश्चात्ताप होणे  4} साक्षात्कार होण े

 

प्रश्न 21 फवरुद्धअथी शब्द साांगा. गोड   

1} कडू 2} वांध      3}बेअक्कल    4} सास 

 

प्रश्न 22 पुढीलपैकी तालव्य वणत कोणता ?  

1} उ 2} म 3} ई 4} ए 

प्रश्न 23 वाक्यातील फियेबद्दल फकां वा फियापदाबद्दलफवशषे माफहती 

साांगणार् या अफवकारी शब्दास म्हणतात.  

1} फियाफवशषेणअव्यय 2} उभयान्वयीअव्यय  

3} शब्दयोगीअव्यय 4} केवलप्रयोगी अव्यय 

 

प्रश्न 24 शब्दाची जात ओळखा. परी  

1} फियाफवशषेण अव्यय 2} शब्दयोगी अव्यय  

3} उभयान्वयी अव्यय 4} केवलप्रयोगी अव्यय 

 

प्रश्न 25 खालीलपैकी तदभव शब्द कोणता ?  

1} अांध 2} नयन 3} ताक  4} वाांग े 

 

प्रश्न 26 दशेात आफथतक आणीबाणी कोणत्या कलमानसुार जारी केली 

जाते ?   

1}  कलम 356  2}  कलम 360   

3} कलम 365  4} कलम 368  
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प्रश्न 27 भारत सरकारला कायदफेवषयक सल्ला कोण दतेो ?   

1}  कायदामांत्री  2}  राष्ट्रपती   

3} सरन्यायाधीश  4} लोकसभा सभापती  

 

प्रश्न 28 रामकृष्ट्ण फमशनची स्थापना केव्हा झाली  

1} 1896 2} 1838      3} 1828 4} 1849 

 

प्रश्न 29 कोणत्या फिकेटपटून ेतीन वेळा फव्दशतक झळकाफवण्याचा 

परािम केला?  

1} माफटतन गपु्टील 2} रोफहत शमात  

3} सफचन तेंडुलकर 4} डफेवड वानतर 

 

प्रश्न 30 न्य-ुमरु' ह ेबेट खालीलपैकी कोणत्या दोन दशेाांमधील फववाद्य 

फवषय गणला जातो?  

1} भारत-बाांग्लादशे 2} भारत-श्रीलांका  

3}  भारत-मालफदव  4} भारत-पाफकस्तान 

 

प्रश्न 31 फशवाजी महाराजाांनी जावळी काबीज केल्यावर ते जावळीस 

आले असता जावळीच्या डोंगरावरील एक जागा त्याांच्या मनात िार 

भरली आफण त्या जागवेर त्याांनी फकल्ला बाांधून घतेला. हा फकल्ला 

म्हणजेच...  

1} प्रतापगड           2} पन्हाळगड  

3} प्रचांडगड       4} राजगड 

 

प्रश्न 32 महाराष्ट्रात कोणत्या ठीकाणी कटक मांडळे आहते ?  

1} कामठी  2} दवेळाली    3} खडकी  4} सवत 

 

प्रश्न 33 राष्ट्रीय कााँग्रेसच ेपफहले मराठी भाफषक अध्यक्ष कोण?     

1}  यशवांतराव चव्हाण  2} फवनोबा भावे  

3} शांकरराव मोर े 4} नारायण गणेश चांदावरकर 

 

प्रश्न 34 कोणत्या फठकाणी पोफलस आयकु्तालय व पोलीस ग्राफमण 

पररक्षते्र दोन्ही अफस्तत्वात आह े  

1} सातारा                  2} अकोला      

3} अमरावती     4}कोल्हापूर 

 

प्रश्न 35 भारतात पफहले हत्तीसाठीच ेफवशषे हॉफस्पटल कोणत्या 

राज्यात सरुू करण्यात आल?े  

1} उत्तर प्रदशे 2} राजस्तान   

3} फबहार 4} ओफडशा 

 

प्रश्न 36 73 व्या घटनादरुुस्ती कायद्यानसुार पांचायतराज सांस्थचेा 

फनवडणुका लढफवण्यासाठी कमीत कमी फकती वयोमयातदा आवश्यक 

आह?े  

1} 25 वषे       2}18 वषे  3} 21 वषे  4} 30 वषे 

 

प्रश्न 37 खालीलपैकी कोणते शहर कृष्ट्णा-पांचगांगा नद्याांच्या सांगमावर 

आह े?   

1}  कराड  2}  कोल्हापूर   

3} नरसोबाची वाडी  4} सातारा  

 

प्रश्न 38  ___ याांनी स्वामी दयानांद सरस्वतींना 'आयतसमाज' 

स्थापनसेाठी मदत केली.   

1}  स्वामी फववकेानांद  2}  आगरकर   

3} गोखले  4} लोकफहतवादी  

 

 

 

 

प्रश्न 39 कोणत्या साली गोव्यामध्ये पोतुतगीजाांनी आपली सत्ता 

स्थापन केली ?  

1}  सन 1500  2}  सन 1510   

3} सन 1520  4} सन 1530  

 

प्रश्न 40 व्हू वेअर द शदु्राज हा ग्रांथ कोणी फलहला  

1} बाबासाहबे आांबेडकर 2} बाबा आढाव  

3} फवनोबा भावे 4} भाऊराव पाटील  

 

प्रश्न 41 खालीलपैकी काय गाांधीजींच्या एकादश व्रताांत समाफवष्ट 

नव्हते? 

1} स्वदशेी 2} अस्वाद   3} खादी 4} फनभतयता 

 

प्रश्न 42 शहर आफण ग्रामीण भागातील फवजेपासून वांफचत राफहलेल्या 

गरीब कुटुांबाांना मोित वीज पुरवठा करण्यासाठी कोणती योजना सरुु 

करण्यात आली आह े?  

1} सौभाग्य योजना योजना  2} सांपदा योजना  

3} वज्र योजना 4} यापैकी नाही    

 

प्रश्न 43 भारतातील अफतमहत्वाच्या नमेणूका करताांना  राष्ट्रपती 

कोणाचा सल्ला घते असतो.  

1} पांतप्रधान         2} सरन्यायाधीश  

3} उपराष्ट्रपती 4} वरीलपैकी नाही 

 

प्रश्न 44 ग्रामपांचायत सदस्य सांख्या फनफश्चत करण्याबाबत अफधकार 

कोणाला आहते?  

1}  तहसीलदार 2}  राज्य शासन  

3}  फजल्हाफधकारी 4}  फवभागीय आयुक्त 

 

प्रश्न 45 बाबासाहबेाांनी धम्म दीक्षा चा सोहळा कोठे पार पाडला?  

1}  दादर       2}  महू 3}  नागपुर 4}  फदल्ली 

 

प्रश्न 46 "द टेस्ट ऑि माय लाइि” ह ेह्या फिकेटपटूचां आत्मचररत्र 

आह.े 

1} सफचन तेंडुलकर 2} युवराज फसांग  

3} हरभजन फसांग 4} एम.एस.धोनी 

 

प्रश्न 47 "सत्यमवे जयते" या अमर सांदशेाच ेपुनरुच्चार करणार े

आधफुनक भारतातील पहीले समाजसधुारक कोण?  

1} महात्मा ज्योफतराव िुल े 2} फव.रा.फशांदे  

3} गो.ग.आगरकर 4} डॉ आांबेडकर 

 

प्रश्न 48 राष्ट्रीय कृषी फवकास योजना, 2007 आवश्यक फनधीच ेवाटप 

1}100 % राज्यािार े 2}  कें द्र आफण राज्यादरम्यान 60 : 40 च्या 

प्रमाणात  

3} केद्र आफण राज्याांदरम्यान 40:60 च्या प्रमाणात  4} 100 % 

कें द्रािार े

 

प्रश्न 49 गाांधीजींना सवतप्रथम 'महात्मा' म्हणून कोणी सांबोधल?े  

1} वल्लभभाई पटेल 2} जवाहरलाल नहेरू  

3} सभुाषचांद्र बोस 4} रवींद्रनाथ टागोर 

 

प्रश्न 50 भारतात कें द्रीय फवत्त आयोगाची स्थापना दर फकती वषाांनी 

केली जाते ?   

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

 

 

 

 



 

 

  

 प्रश्न 51 8, 27, 64, ?, 216  

1} 125 2} 78 3} 86 4} 58 

 

प्रश्न 52 खालीलपैकी सवातत मोठा अपूणाांक कोणता ?  

1} 6/9 2} 6/15  

3} 6/12 4} 6/2 

 

प्रश्न 53 300 रु. फकां मतीच्या वस्तुवर 25 % सटु फदली तर त्या 

वस्तुची फविी फकां मत फकती ?  

1} 320 2} 225  

3} 270 4} 210 

 

प्रश्न 54 पाच िमवार सांख्याांची सरासरी 16 आह ेतर त्यापैकी सवातत 

लहान व सवातत मोठ्या सांख्याांची बेरीज फकती ?  

1} 32 2} 33 3} 34 4} 35 

 

प्रश्न 55 2450 रु. रकमचे े10 % दरान े2 वषातच ेसरळ व्याज फकती?

  

1} 243 2} 245  

3} 460 4} 490 

 

प्रश्न 56 1400 चा 5/28  

1} 500 2} 150 3} 250 4} 54 

 

प्रश्न 57 1600 च े वगतमूळ फकती ?  

1} 40 2} 50 3} 250 4} 25 

 

प्रश्न 58 5,3,4 ह ेअांक एकदाच वापरून जास्तीत जास्त तीन अांकी 

सांख्या फकती होतील  

1} 12 2} 10 3} 6 4} 5 

 

प्रश्न 59 100,125 चा मसाफव फकती ?  

1} 10 2} 50 3} 25   4} 250 

 

प्रश्न 60 88/22 - 12 x 5 + 25 = ?  

1}  -25 2}  -17 3} -26 4}  -31 

 

प्रश्न 61 बाजू 6 समेी असलेल्या चौरसाच ेक्षते्रिळ फकती ?  

1} 49 2} 16 3} 144 4} 36 

 

प्रश्न 62 400 च े2/4 - 300 च े2/10 = ?  

1} 150 2} 130 3} 120 4}  140 

 

प्रश्न 63 एका वतुतळाची 15 समेी फत्रज्या असल्यास त्याच ेक्षते्रिळ 

फकती ?  

1} 254.34     2} 706.5 3} 78.5  4} 452.16 

 

प्रश्न 64 7777-777-77-7 =  ?  

1} 6916 2} 6814  

3} 8892 4} 4940 

 

प्रश्न 65 945  रु फकां मफतची एक वस्तू 1123  रु. फवकल्यास निा 

फकती  

1} 154    2} 173     3} 168 4} 158 

 

 

 

 

 

प्रश्न 66 दोन सांख्याांचा लसाफव 192 व मसाफव 16 आह ेत्यापैकी एक 

64 असल्यास दसुरी सांख्या फकती   

1} 40 2} 30 3} 48 4} 42 

 

प्रश्न 67 40 - 2 x 22 + 6/2 = ?  

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

 

प्रश्न 68 एका समभूज चौकोनाच्या कणाांची लाांबी 8 व 12 समेी 

असल्यास त्याच ेक्षते्रिळ फकती  

1} 48 2} 46 3} 52 4} 44 

 

प्रश्न 69 खालीलपैकी सवातत लहान अपूणाांक कोणता ?  

1} 13/27 2} 5/11  

3} 10/21 4} 11/23 

 

प्रश्न 70 खालील पयातयाांपैकी सवातत मोठा कोण आह?े  

1} 2.5 – 5.25 + 7.75 + 3.25 + 4.5 + 2.75 + 3.5 – 8.5   

2} 3.5 – 5.75 – 4.25 + 3.75 + 4.5 – 2.75 + 3.5 – 8.5  

3} 3.5 + 5.75 – 4.25 + 3.75 + 4.5 + 2.75 + 3.5 – 5.5   

4} 5.5 + 5.25 + 2.75 + 3.25 + 4.5 + 2.75 – 3.5 + 8.5 

 

प्रश्न 71 8754866 या सांख्येतील 5  या अांकाची दशतनी फकां मत फकती 

?  

1} 5000 2} 50000 3} 54866 4} 5 

 

प्रश्न 72 एक मोटर 3 फमफनट चालते आफण थांड होण्यासाठी 2 फमफनट 

थाांबते. प्रत्यके फमफनटासाठी फतला 1.5 युफनट वीज लागते. 4 तासाांत 

फतला एकूण फकती वीज लागले?  

1} 144 युफनट 2} 216 युफनट  

3} 312 युफनट 4} 388 युफनट 

 

प्रश्न 73 'अ' हा एक काम 10 फदवसाांत व 'ब' हा तेच काम 15 

फदवसात पूणत करतो. तर दोघ ेफमळून ते काम फकती फदवसात पूणत 

करतील?  

1} 8 फदवसात 2} 7 फदवसात  

3} 6 फदवसात 4} 5 फदवसात 

 

प्रश्न 74 जर $ हा गणुाकार आफण % म्हणजे बेरीज असले, तर 

खालीलपैकी कोणता पयातय सवातत मोठा आह?े  

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

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

 

प्रश्न 75 162 या सांख्येला कोणत्या सांख्यने ेगणुावे म्हणजे येणारी 

सांख्या पुणत वगत असले?  

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

 

प्रश्न 76 घड्याळात 9:39 वाजले असतील तर ते घड्याळाला 

आरशात पाफहले असता फकती वाजल्यासारखे फदसले ?  

1} 2:39 2} 2:21  

3} 9:20 4} 2:29 

 

प्रश्न 77 एका स्पधेत एकूण 30 खेळाडू आले जर त्याांनी एकमकेाांशी 

एकदाच हस्ताांदोलन केले तर एकूण हस्ताांदोलन ेफकती होतील  

1} 870 2} 435  

3} 335 4} 770 

 

 

 



 

 

 

प्रश्न 78 एका साांकेतीक भोषेत  TICK   हा शब्द RGAI असा 

फलहीतात तर त्या साांकेतीक भाषेत FLOW हा  शब्द कसा फलहीला 

जाईल?  

1} DJJM 2} DMJU  

3} DJMU 4} MDJU 

 

प्रश्न 79 एका राांगते अजय एका टोकाकडून 11 वा व दसुरीकडून 15 

वा आह.ेफवजय त्या राांगते मधोमध आह ेतर फवजयचा त्या राांगते 

फकतवा िमाांक असले  

1} 12 2} 13 3} 14 4} 15 

 

प्रश्न 80 एका 195 मीटर रस्त्यावर एकतिात झाड ेलावली 

आहते.प्रत्येक झाडात 15 मीटरच ेअांतर असल्यास त्या रस्त्यावरील 

एकूण झाडाांची सांख्या फकती ?  

1} 13 2} 14 3} 15 4} 16 

 

प्रश्न 81 चार फवधान े(P,Q,R,S) फदलेली आह.े फदलेल्या पयातयामध्ये 

जर पफहल्या दोन फवधानाांचा तकत फनष्ट्कषत फतसर ेफवधान आह,े तर 

कोणता पयातय बरोबर आह.े (P) काही घोड ेउांच आहते. (Q) सवत 

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

फजराि आहते.  

1} PQR 2} PQS  

3} QRP 4} RPQ 

 

प्रश्न 82 खालील अांकमाफलकेमध्ये ५ पूवी लगचे १ आफण ५  नांतर 

लगचे ३ अस ेफकती वेळा झाले आह े? 

५२४६१५३२५४३५६१५३४७४४३५१४१७३१  

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

 

प्रश्न 83 रमशे, सरुजपेक्षा उांच आह,े पण धीरजपेक्षा बुटका आह.े 

जयेश सरुजपेक्षा उांच आह,े पण रमशेपेक्षा बुटका आह,े महशे 

फधरजपेक्षा उांच आह.े तर सवातत बुटका कोण?  

1} जयेश 2} रमशे  

3} सरुज 4} फधरज 

 

प्रश्न 84 2 फडसेंबर 2016 ला बुधवार होता तर 25 फडसेंबर ला 

कोणता वार असले   

1} गरुुवार 2} शिुवार  

3} सोमवार 4} बुधवार 

 

प्रश्न 85 अफश्वन हा राणीपेक्षा 5 वषाांनी मोठा आह.े 5 वषातपूवी 

अफश्वनच ेवय 11 वषे होते ; तर 5 वषाांनांतर अफश्वन व राणी याांच्या 

वयातील िरक फकती?  

1} 15 वषे 2} 10 वषे  

3} 5 वषे 4} 20 वषे 

 

प्रश्न 86 एका काटकोन फत्रकोणात काटकोन केलेल्या दोन बाजूांची 

लाांबी 20 व 14 समेी  आह.े तर त्याच ेक्षते्रिळ फकती ?  

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

 

प्रश्न 87 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 ‘CTET ’ हा 

शब्द कसा फलफहता येईल.  

1} 44 66 88 44 2} 44 88 66 88   

3} 66 88 66 88 4} 11 88 66 88 

प्रश्न 88 एका फपशवीत 5 फनळे, 6 लाल, 4 पाांढर ेचेंडू आहते. त्यातून 

2 चेंडू बाहरे काढल्यास ते दोन्ही चेंडू लाल नसण्याची सांभाव्यता 

फकती?  

1}  1/7    2} 12/35           3}  8/7 4}  23/35 

 

प्रश्न 89 धावण्याच्या शयततीत राम व शाम याांनी भाग घतेला.  राम 

म्हणतो की, माझा िमाांक नववा असून माझ्यापुढे शाम हा दसुरा होता. 

शाम म्हणतो की, मी शवेटच्या मलुाांपासून चौथा होतो, तर एकूण 

स्पधतक फकती ?  

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

 

प्रश्न 90 फवसांगत घटक ओळखा :  

1} मोटार सायकल 2} रैक्टर  

3} बस 4} कार 

 

प्रश्न 91 23: 6 : : 27  : ?  

1} 28 2} 14 3} 32 4} 34 

 

प्रश्न 92 एका राांगमेध्ये फकसन डावीकडून 13 व्या स्थानावर आह.े 

रमण उजव्या बाजून े12 व्या स्थानावर आह.े जर फकसन आफण रमणन े

जागाांची अदलाबदल केली तर फकसन डाव्या बाजून े20 व्या स्थानावर 

येतो तर या राांगमेध्ये फकसन आफण रमण खेरीज फकती व्यक्ती 

असतील?  

1} 28 2} 30 3} 31 4} 29 

 

प्रश्न 93 QPO, SRQ, UTS, WVU, ?   

1}      XVZ     2}      ZYA  

3}    YXW     4}    VWX 

 

प्रश्न 94 एका स्पधेमध्ये एकूण 18 सांघाांनी भाग घतेला.एक सांघ 

एकदाच एका सांघाशी खेळू शकत असले तर त्या स्पधेत फकती सामन े

खेळवले जातील  

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

 

प्रश्न 95 672  तास  म्हणज े 

1} 29 फदवस  2} 27  फदवस   

3} 28 फदवस  4} 12 फदवस  

 

प्रश्न 96 पूवात राजला म्हणाली तुझ्या बाबाांची बायको ही माझ्या 

आईच्या आई बाबाांची एकुलती मलुगी आह ेतर पूवात राजची कोण ?  

1} आजी      2} मावशी 3} बफहण 4} पत्नी 

 

प्रश्न 97 11,13,17,19,23,29, ?   

1} 31 2} 45 3} 25 4} 23 

 

प्रश्न 98 जर 5  म्हणजे 0, 6 म्हणजे 5 ,7  म्हणजे 10 तर 8 म्हणजे ? 

1} 10 2} 15 3} 11 4} 14 

 

प्रश्न 99 जर BLACK  म्हणजे 30 , NOTEBOOK  म्हणजे 72  तर 

BIGEST म्हणजे ?  

1} 52 2} 42 3} 46 4} 48 

 

प्रश्न 100 योग्य पयातय फनवडा. दूध : लीटर :: अांतर : ?  

1} फकलोमीटर 2} लीटर  

3} सकेां द 4} तास 

 


