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पोलीस भरती सराव पेपर  वळे : 1.30 (दीड) तास 
Paper No. 2 

एकूण प्रश्न : 100 

एकूण गुण : 100 

1. पोलीस भरती सराव प्रश्नपत्रिका 100 प्रश्नाची असुन प्रत्येक प्रश्नाला एक गुण आहे.त्यामुळे गुुंणाची सुंख्या त्रह 100 आहे.  
2. पोलीस भरती सराव प्रश्नपत्रिकेत चार त्रवषय त्रवभाग असुन प्रत्येक त्रवषयी त्रवभागाला 25 गुण आहेत. यामध्ये मराठी व्याकरण 25 गुण, 
सामान्य ज्ञान व चालु घडामोठी 25 गुण  आत्रण गत्रणत 25 गुण बुध्दीमत्ता 25 गुण असे स्वरुप आहे.  

 
 
3.या पत्ररके्षत नकारात्मक गुण पध्दती राहणार नाही.  
4.सव्र प्रश्न सोडवण अत्रनवायय रात्रहल. 
5. परीक्षा कक्षात प्रवेश केल्यावर परीके्षची वेळ सुंपेपयंत पत्ररक्षार्थीला बाहेर जाता येणार नाही.  
6.इलेस्रॉत्रनक सुंदेश वहन सात्रहत्य गणक युंि मोबाईल याुंचा वापर पत्ररक्षा कके्षत करता येणार नाही.  
7.फक्त काळ्या शाईचे बॉल पेन वापरावे.  
8.पययवेक्षकाने वेळेवेळी त्रदलेल्य सुचनाचे पालन करावे . 
9.व्यवस्र्थापनाकडुन काही अचानक बदल झाल्यास त्याची पूवय सूचना परीक्षार्थींला त्रदली जाईल. 
 
 

 

Address : MG Road, Dairy Don Icecream, 

Sathe Baug, Nashik.  
Contact - 9423383069 

Swapnil Deore Sir. 

DEORE ACADEMY 
UPSC/MPSC COACHING INSTITUDE. 

"your key to success" 
Jointly Organied With 

. Yashorath Test Series For All Competitive exam . 
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 मी अशी खािी देतो की चुकलेल्या घटकावरती अभ्यास करुन भत्रवष्यात त्या चुका टाळेल.  

कच्या कामासाठी जागा/Space For Rough Work. 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

अ.क्र. विषयाचे नाि एकूण प्रश्न 
मी 

सोडिलेले 
प्रश्न 

बरोबर चुक 
कोणत्या 
घटकािर 

चुकले 

चुकलेल्या घटकासाठी 
अभ्यासाचे केलेले 

वनयोजन 
1. बुध्ध्दमत्ता        
2. मराठी       
3. सामान्य ज्ञान       
4. चाल ूघडामोडी       
5. अुंकगत्रणत        

परीक्षार्थीचे स्ि-आकलन  
(पोलीस भरती सराव परीक्षा) 
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1. खालीलपैकी योग्य जोडी ओळखा. 
1) लखनौ  करार – 1916    
2) राष्रसभेची स्र्थापना- 1945  
3) मोल ेममटो सुधारणा कायदा 1991 
4) भारत छोडो आुंदोलन - 1943  

2.  मुुंबईत कोणाच्या नेतृत्िाखाली नाविक दलाचे बुंड झाले? 
 1) सेनापती बापट  2) बी. सी. दत्त 
 3) मोहन रानडे  4) पुं. जवाहरलाल नेहरू  

3. हैदराबाद स्टेट का ाँगे्रस विरूध्द घालण्यात आलेल्या 
बुंदीविरूध्द......... याुंच्या नेतृत्िाखाली सुंस्र्थानी प्रजेने आुंदोलन 
उभारले. 

 1) स्वामी रामानुंदतीर्थय   2) सरदार पटेल 
 3) आचायय नरेंद्र देव   4) टी. बी कुन्हा  

4.  ........ याुंच्या जयुंतीवदनापासुन ‘ अवखल भारतीय सहकारी 
सप्ताह ’ सुरू होतो. 

 1) पुंत्रडत जवाहरलाल नेहरू 
 2) महात्मा गाुंधी 
 3) डा ाँ. धनुंजयराव गाडगीळ 
 4) पद्मश्री त्रवखे - पाटील  

5.  राँडच्या खुनाशी सुंबुंवित व्याक्ती कोण? 
1) बाळकृष्ण व दामोदर चाफेकर 2) खुदीराम बोस 
3) मदनलाल मधग्रा   4) अनुंत कान्हेरे  

6. भारतीय सुंवििानातील मागगदशगक तत्िे कोणत्या राष्ट्राच्या 
घटनेिरून घेण्यात आली? 

 1) आत्रिका  2) आयलंड 
 3) अमेत्ररका  4) कॅनडा  

7. व्याक्तीच्या सिागीण विकासाच्या दृष्ट्टीने भारतीय 
सुंवििानातील......... तरतूद महत्िाची मानली जाते. 

 1) प्रौढ मतदानाच्या अत्रधकाराची 
 2) नागत्ररकत्वाची 
 3) मूलभतू अत्रधकाराची 
 4) मागयदशयक तत्वाची  

8.  जर एखाद्दया राज्यात राष्ट्रपती राजिट चालू असेल तर त्या 
राज्याचा अर्थगसुंकल्प कोण मुंजूर करते? 

 1) राष्रपती  2) राज्यपाल 
 3) राज्यत्रवधानपत्ररषद 4) सुंसद  

9.  कल्याणकारी राज्यव्यािस्र्था ही सुंकल्पना सुंवििानाच्या 
कोणत्या भागात आहे? 

 1) सुंत्रवधानाचा सरनामा 2) मुलभतू अत्रधकार 
 3) मागयदशयक तत्वे  4) सातवे पत्ररत्रशष्ट  

10.  कोणत्याही मुंत्र्याला पदविमुक्त करण्याचा अविकार कुणाला 
आहे? 

 1) राज्यसभा  2) राष्रपती 
 3) पुंतप्रधान  4) लोकसभा  

11.  कोणत्या शास्रज्ञाने कुष्ट्ठरोगाचे जुंतू शोिून काढल?े 
 1) डॉ. हॅन्सन  2) त्रवल्यम हावे 
 3) एडवडय जेन्नर  4) लुई पाश्चर  

12.  पोवलओ रोगामुळे शरीराच्या कोणत्या भागास इजा होते? 
 1) चेतासुंस्र्था  2) मज्जासुंस्र्था 

 3) पचनसुंस्र्था  4) श्वसनसुंस्र्था  
13.  मानिी लहान आतड्ाुंची लाुंबी ......... मीटर असते. 

1) 5 ते 7   2) 6 ते 8 
3) 7 ते 9   4) 8 ते 10  

14.  व्व्हनेगरमध्ये कोणता घटक असतो ? 
 1) ॲत्रसत्रटक ॲत्रसड 2) ॲस्कॉर्बबक ॲत्रसड 
  3) काबाध्क्झलीक ॲत्रसड 4) हायड्रोक्लोत्ररक ॲत्रसड   

15.   कोणत्या वक्रयेत ऑव्क्सजन मुक्त होतो ? 
  1) बाष्पीभवन  2) श्वसन 
   3) प्रकाश-सुंश्लेषण 4) वरील सवय  

16.  रबराच्या उत्पादनात प्रर्थम क्रमाुंकाचे राज्य कोणते ? 
  1) तात्रमळनाडू  2) केरळ 
   3) महाराष्र  4) आुंध्रप्रदेश  

17.  भारतातील एकमेि वहऱ्याची खाण पन्ना कोणत्या राज्यात आहे ? 
  1) मध्यप्रदेश  2) उत्तरप्रदेश 
   3) त्रबहार  4) राजस्र्थान  

18. भारत सरकारने जमगनीच्या मदतीने कोणत्या वठकाणी सािगजवनक 
के्षरातील लोह पालाद कारखाना काढला ? 

  1) बोकारो  2) त्रभलाई 
  3) रूरकेला  4) दुगापूर  

19.  राष्ट्रीय िनसुंशोिन कें द्र कोठे आहे ? 
  1) गोहाटी  2) डेहराडून 
  3) मसुरी  4) त्रसमला  

20.  तारापूर येरे्थ वनमाण करण्यात येणारी अणुउजा महाराष्ट्र ि 
......... राज्यास पुरविली जाते. 

  1) कनाटक  2) राजस्र्थान 
  3) गुजरात  4) मध्यप्रदेश  

21.  महाराष्ट्र शासनाने फळाुंचा वजल्हा म्हणून कोणत्या वजल्यास 
दजा वदला आहे ? 

  1) रत्नात्रगरी  2) मसधुदूगय 
  3) रायगड  4) अहमदनगर  

22.  ऑक्सफडग वडक्शनरीने कोणत्या शब्दाला 2019 मिील 
सिोत्कृष्ट्ट हहदी शब्द म्हणून जाहीर केले आहे, जो शब्द गेल्या िषी 
सिाविक लोकवप्रय ठरल्याने ऑक्सफडग युवनव्हर्ससटी पे्रसने 
(OUP) सिोत्कृष्ट्ठ हहदी शब्द म्हणून वनिड केली. 
  1) शादी  2) सुंत्रवधान 
  3) आधार  4) हडताल  

23.  लोकसभा वनिडणुक 2019 दरम्यान ......... मतदार सुंघातील 
वनिडणुक रद्द करण्यात आली होती. 
  1) वेल्लोर  2) अरवली 
  3) त्रतरूअनुंतपुरम  4) यापैकी नाही.  

24. माजी विश्िविजेती  ‘ मीराबाई चानू ’ ने 2020 टोवकयो ऑलव्म्पक 
पारता मानाुंकन यादीत वतचे 8 िे स्र्थान कायम राखले आहे, ती 
कोणत्या खेळाशी सुंबुंवित आहे. 
 1) मुध्ष्टयुध्द  2) भारोत्तीलन 
 3) बॅडममटन  4) त्रजम्नॅध्स्टक  

25.  भारताच्या वजयोहसक्रोनस सॅटलाइट ला ाँच व्हेईकलच्या कोणत्या 
अव्ग्नबाणाच्या साहाय्याने 3840 वकलो िजनी चुंद्रयान – 2 
अुंतराळ मोवहमेचे यशस्िी प्रके्षपण केले. 
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1) GSLV – MKIII – M2  2) GSLV – MKIII – M1 
3) GSLV – MKII – M3  4) GSLV – MKII – M2   

26. ‘पुं. नेहरूचे नाि सिांना माहीत आहे ’ या िाक्याचे योग्य प्रश्नार्थगक 
िाक्य कोणते ? 

 1) पुं. नेहरूचे नाव कोणालाच माहीत नाही ? 
 2) पुं. नेहरूुं चे नाव कोणाला तरी मात्रहत आहे ? 
 3) पुं. नेहरूुं चे नाव कोणाला मात्रहत नाही ? 
 4) पुं. नेहरूुं चे नाव कोणाला तरी मात्रहत आहे काय ? 

27.  पुढील िाक्यरचनेचे केिल िाक्य करा. 
गुंगानदी ही अती पविर आहे. ती तीर्थाचेही तीर्थग झाली आहे. 
1) तीर्थाचे तीर्थय असेलेली गुंगानदी अती पत्रवि आहे.  
2) अती पत्रवि अशी गुंगानदी तीर्थाचेही तीर्थय झली आहे. 
3) गुंगानदी अती पत्रवि असल्याने त्रतर्थाचे त्रतर्थय झाली आहे. 
 4) गुंगानदी अती पत्रवि असल्यामुळे तीर्थाचे तीर्थय झाली आहे.   

28.  जे सुंस्कृत शब्द मराठीत येताना त्याुंच्या मूळ रूपात बदल होतो 
त्याुंना काय म्हणतात ? 

  1) तत्सम शब्द  2) तद्भव शब्द 
  3) अभ्यास शब्द  4) सामात्रसक शब्द  

29.  खालील िाक्यातील उपमान साुंगा. 
ती गोगलगायीसारखी हळूहळू चालत होती. 
  1) हळूहळू  2) गोगलगाय 
   3) ती   4) सारखी  

30.  अिोरेवखत सिगनामाचा प्रकार साुंगा ? 
आपण शाळेला जाऊ  
  1) ध्व्दतीय आत्मवाचक सवयनाम 
  2) प्रर्थम पुरूषवाचक सवयनाम 
  3) आत्मवाचक सवयनाम 
  4) तृतीय पुरूषवाचक सवयनाम  

31.  पुढील िणगचा प्रकार अचूक ओळखा : अ, आ 
  1) ओष्ठय  2) दुंततालव्य 
  3) कुं ठ्य  4) मूधयन्य  

32.  पुढील िाक्यातील ‘ उदे्दशविस्तार ’ िाचक शब्द कोणते ते ओळखा 
‘एकदा बागेत खेळताना आमचा कुरा काळूराम हौदात पडला ’ 

  1) हौदात पडला  2) बागेत 
  3) बागेत खेळताना  4) आमचा कुिा  

33. “उष्ट्टया हाताने कािळा न हाकने.” िाक्यप्रचाराचा पुढीलपैकी 
अचुक अर्थग कोणता ते साुंगा ? 

1) जेवत असताुंना पक्ष्याला अन्न न टाकणे. 
2) कावळ्याने उष्टावलेले न खाणे. 
3) कधीही कोणाला काहीही न देणे. 
4) जेवताना कावळा पाहणे व त्याला उष्टया हाताने हाकलने.  

34.  ‘ वतचे जीिन उदास झाले ’ या िाक्यातील काळ ओळखा ? 
  1) पूणय वतयमानकाळ 2) पूणय भतूकाळ 
  3) पूणय भत्रवष्यकाळ 4) अपूणय भतूकाळ  

35.  “सौदयग ” या शब्दाचा प्रकार ओळखा ? 
  1) गुणत्रवशेषण   2) भाववाचक नाम 
  3) शब्दयोगी अव्यय  4) सवयनाम  

36. ज्या  सामावसक शब्दामध्ये दोन्ही पदाुंना महत्ि नसून त्यािर 
वतसऱ्याच गोष्ट्टीचा बोि होतो असा समास कोणता ? 

  1) कमयधारेय   2) बहुत्रव्रही 
  3) व्दुंव्द   4) अव्ययी भाव  

37. खालील चार शब्दाुंपैकी एक पूणांभ्यस्त शब्द कोणता तो ओळखा? 
  1) तुरूतुरू   2) लुटूलुटू 
   3) हळूहळू   4) चुटचुट  

38. “शास्रीय मराठी व्याकरण ” या गं्रथाचे लेखक कोण? 
  1) मो. स. मोने  2) मो. रा वाळुंबे 
  3) मो. के. दामल े 4) रा. त्रभ. जोशी  

39.   ‘ जमीनदोस्त होणे ’ म्हणजे काय ? 
  1) जत्रमनीचा त्रमि होणे    2) जत्रमनीवर पडणे 
   3) सुंपूणय नाश होणे    4) जत्रमनीला भेटणे  

40.  खालील शब्दातील गुणविशेषण ओळखा ? 
  1) जाई       2) मोगरा      3) सुगुंधी      4) वाफा  

41. ‘जा, ये, कर, बस, बोल, पी ’ यासारख्या मराठी भाषेतील मूळ 
िातूुंना .......... म्हणतात. 
  1) सात्रधत शब्द  2) त्रसध्द शब्द 
  3) देशी शब्द  4) तत्सम शब्द   

42.  विभक्तीप्रत्यय हकिा शब्दयोगी अव्यय लागून तयार झालले्या 
नामाच्या रुपाला म्हणतात : 
  1) सात्रधत शब्द  2) सुंयुक्त व्युंजन 
  3) सामान्यरुप  4) सुंधी  

43. ‘चहा करणे ’ या िाक्यप्रचाराचा पुढीलपैकी कोणता िाक्यप्रचार 
विरूध्दार्थी आहे ? 
  1) कोंडमारा होणे      2) खडे फोडणे 
  3) काखा वर करणे  4) कत्रणक मतबणे 

44.  पुढील िाक्यातील न्यनूत्िबोिक अव्यय ओळखा. 
‘ मरािे परी कीर्सतरूपे उरािे. ’ 
  1) उरावे        2) कीर्बतरुपे        3) परी       4) मरावे  

45.  भािकतृगक वक्रयापद असलेल्या िाक्याचा पयाय वलहा: 
  1) त्रपत्त झाल्यमुळे प्रमोदला आज मळमळते आहे. 
  2) सुज्ञास अत्रधक साुंगणे न लगे 
  3) आम्ही काही पुस्तके पुण्याहून मागत्रवली. 
  4) बाळू, एवढे काम कर बरुं!  

46.   खाली वदलेल्या पयायातून अकमगक िातू असलेल्या शब्दाुंचा 
पयाय वलहा :  
  1) सळसळू, खळखळ, र्थरर्थर, कूडकूड 
  2) नासका, सडका, कुजका, खराब 
  3) हुशार, चलाख, तरबेज, पारुंगत 
  4) मोडले, उघडले, तोडले, बाुंधले  

47.  लेखन वनयमानुसार शुध्द शब्द ओळखा. 
  1) अत्रभष्ठमचतन  2) अत्रभष्टमचतन 
  3) अभीष्टमचतन  4) अभीश्टमचतन  

48. सामान्यनामे ि विशेषनामे याुंना ‘ आई,’ ‘ई’, ‘की’, ‘वगरी ’, ‘ता’, 
‘त्ि’, ‘पण’, ‘पणा’, ‘य’, ‘ि’ – यासारखे प्रत्यय लािनू ............ 
नामे तयार करता येतात. 
  1) भाववाचक  2) समुदायकवाचक 
   3) धर्बमवाचक  4) काल्पत्रनक  

49.  ‘ दवक्षण समुद्राजिळच्या सेतुपासून वहमालयापयंत ’ 
शब्दसमूहाबद्दल एक शब्द साुंगा : 
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  1) समूद्रमुंर्थन  2) पत्ररक्रमा 
  3) आसेतुत्रहमाचल 4) त्रहमसरोवर  

50.  ‘ िमग करता कमग उभे राहते.” या म्हणीचा योग्य अर्थग ओळखा. 
1) धमाचे पालन करताना कमय करावे लागले. 
2) दानधमय केला तर पुण्य त्रमळते. 
3) धमयपालन केल्यावर कमयबुंधनातून मुक्ती त्रमळते. 
4) एखाद्याला साह्य करायला गेल्यास भलतेच  सुंकट मागे 
लागते.  

51. तीन वमर A,B,C एका ितुगळाकृती मैदानाभोिती िािनू एक फेरा 
अनुक्रमे 12,18, ि 20 सेकुं दात पूणग करतात तर वकती 
वमवनटानुंतर ते वतघे एकर सुरूिातीच्या वठकाणी येतील ? 
  1) 2 त्रम.      2) 3 त्रम.      3) 4 त्रम.     4) 360 सेकुं द 

52.  पाच नेमबाज अनुक्रमे 6, 7, 8, 9, आवण 12 सेकुं दाच्या फरकाने 
आपले लक्ष्य साध्य करतात तर एका तासात ते सिगजन वकती िेळा 
आपले लक्ष्य एकाचिेळी साध्य करतील ? 
  1) 5                2) 6                 3) 7                4) 8  

53.  (a2 + 2ab + b2) आवण (a2 – b2) याुंची मसावि आवण लसावि 
अनुक्रमे काय असेल ? 
  1) 1,(a2 + 2ab + b2) (a2 – b2)  

  2) 1, (a + b )2  (a + b ) ( a – b ) 

  3) ( a+ b), ( a +b)2 (a2 – b2 ) 
  4) (a+ b), (a +b)2 (a – b)  

54.   (28 × 34 × 54 ) आणण ( 65 × 53 × 72 ) यांचा मसावि ककती ? 
  1) 1   2) 53  
  3) 28 × 34 × 53 × 72 4) 25 × 34 × 53  

55. एका वक्रकेट खेळाडूची चेंडू फेकण्याची सरासरी 24.85 िाि प्रवत 
वक्रकेट होती . एका मॅचमध्ये 52 िािा देऊन 5 विकेट घेतल्या 
त्यानुंतर त्याची चेंडू फेकण्याची सरासरी 0.85 एिढी कमी झाली 
तर अुंवतम मॅच खेळण्यापूिी त्याने घेतलेल्या विकेटची सुंख्या वकती 
होती ? 
  1) 64           2) 72            3) 80           4) 96  

56.  वदव्या, राजा, बानो, वमता याुंचे सरासरी िय 5 िषे आहे राजाचे 
िय 2 िषे असून बानो 6 िषाची आहे. वमताचे िय 7 िष ेआहे. वदव्या 
वतची चुलत बवहण नयना, नयनाचा भाऊ वनशी, वतची दुसरी चुलत 
बवहण वप्रती, वप्रतीचा जुळिा भाऊ सौम्य आवण वतचा िाकटा भाऊ 
गुडू्ड याुंचे सरासरी िय 10 िषे आहे. वनशाचे िय 18 िषे असून वप्रती 
6 िषाची आहे. गुडू्ड िषाचा आहे तर नयनाचे िय दशगिणारा पयाय 
वनिडा. 
   1) 17 वषे  2) 20 वषे 
   3) 24 वषे  4) यापैकी नाही  

57.  मुुंबई ते जळगाुंि हे 600km अुंतर आहे एक गाडी मुुंबईहून 
जळगािला जाण्यासाठी सकाळी 9 िाजता ताशी 50 वकमी िेगाने 
वनघाली दुसरी गाडी त्याच वदिशी त्याच मागाने सकाळी 10 
िाजता जळगािहून मुुंबईला जाण्यासाठी ताशी 60km िेगाने 
वनघाली तर त्या दोन गाड्ा एक मेहकना वकती िाजता भेटतील 
आवण त्याुंच्या भेटीच्या िेळी मुुंबईहून सुटलेल्या गाडीने वकती अुंतर 
कापलेले असेल ? 
  1) दु. 2 : 55, 250km     2) दु. 2 : 50, 300km 
  3) दु. 3 : 00 300km     4) यापैकी नाही.  

58. ताशी 90.km िेगाने जाणारी 600 मी. लाुंबीची रेल्िेगाडी विजेचा 
खाुंब वकती िेळात पार करेल ? 
  1) 40 सेकुं द  2) 36 सेकुं द 
  3) 24 सेकुं द  4) 20 सेकुं द  

59. एका रेल्िेला एका खाुंबाला ओलाुंडण्यासाठी 8 से. लागतात आवण 
300मी. लाुंबीच्या प्लॅटफॅमगला ओलाुंडण्यासाठी 20 सेकुं द 
लागतात. तर रेल्िेची लाुंबी वकती ? 
  1) 100 मी  2) 200 मी 
  3) 300 मी  4) 400 मी  

60. 20 माणसे रोज 8 तास काम करून एक काम 15 वदिसात 
सुंपितात  तर 10 माणसे रोज 12 तास काम करून तेच काम वकती 
वदिसात पुणग करतील. 
  1) 5             2) 10           3) 15           4) 20  

61. A आवण B दोघे वमळून एक काम काही वदिसात पूणग करतात जर 
एकट्या A ने काम केले तर त्याला दोघाुंना लागणाऱ्या वदिसाुंपेक्षा 
8 वदिस जास्त लागतात. जर एकट्या B ने काम पूणग केले तर त्या 
दोघाुंना लागणाऱ्या वदिसाुंपेक्षा 𝟒

𝟏

𝟐
 वदिस जास्त लागतात तर 

दोघे वमळून ते काम वकती वदिसात पूणग करतील ? 
  1) 2             2) 3           3) 6           4) 9  

62. एक पाण्याची  टाकी भरताना 4.5 तास लागतात परुंतु टाकीच्या 
तळाशी विद्र असल्यमुळे टाकी भरण्यासाठी 6 तास लागेल जर 
टाकी पूणग भरलेली असेल तर वतला गळतीमुळे वरकामी होण्यास 
वकती िेळ लागेल? 
  1) 10 तास  2) 12 तास 
   3) 14 तास  4) 18 तास  

63. एका िस्तूची हकमत 20% ने कमी केल्यािर वतच्या विक्रीत 25% 
ने िाढ झाली तर मूल ेउत्पन्नात शेकडा वकतीने फरक पडेल ? 
  1) 5 % वाढ  2) 2.5% वाढ 
  3) 2.5 घट  4) ना वाढ ना घट  

64. एका परीके्षत एकूण विद्यार्थ्याच्या 35% विद्यार्थी हहदी विषयात 
अनुत्तीणग झाले 45 विद्दयार्थी इुंग्रजी विषयात अनुत्तीणग झाले आवण 
20% विद्यार्थी दोन्ही विषयात अनुत्तीणग झाले तर एकूण 
विद्यार्थ्याच्या शेकडा वकती विद्यार्थी दोन्ही विषयात उत्तीणग झाल?े 
  1) 10%   2) 20%     3) 30%       4) 40%  

65.  ताज्या फळामध्ये 75% पाणी असते सुकलेल्या फळामध्ये 20% 
पाणी असते. 300kg सुकलेली फळे वमळण्यासाठी वकती वकलो 
ताजी फळे सुकिािी लागतील ? 
  1) 900kg  2) 860kg 
  3) 960kg  4) 1000kg  

66.  शुंकूची वरज्या 20% ने िाढिली ि उुंची 20% ने कमी केली तर 
आकारमानात होणारा बदल ? 
  1) ना वाढ ना घट  2) 4% वाढ 
  3) 4%घट  4) 2% वाढ  

67. आज जुंगलात सागाचे 30000 िृक्ष आहेत. दरिषी 6% दराने 
िृक्षतोड केली तर 2 िषांनुंतर जुंगलात वकती झाडे वशल्लक 
राहतील? 
  1) 26508  2) 26500 
  3) 27400  4) 26400  
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12  

9 15 

 

30  

2 17 

 

32  

7 ? 

 

68.  एक दोरी 2 तुकड्ात कापली जर लहान भाग एकूण लाुंबीच्या 
30% असेल तर मोठा भाग हा लहान भागापेक्षा वकती टक्कयाुंनी 
जास्त आहे % 
  1) 40 %     2) 700

4
%   3) 70%     4) 400

3
%  

69.  A ने एक िस्तू 1200 रूपयाुंना खरेदी करून B ला 10 % 
नफ्याने विकली. B ने ती िस्तू C ला 10 % नफ्याने विकली तर C 
ला ती िस्तू वकती रूपयाुंना वमळाली ? 
  1) 1440 रू.  2) 1444 रू. 
  3) 1452 रू.  4) 1432 रू.  

70.  1.5 म. = 0.04 न. तर न−म
न+म ची हकमत वकती ? 

  1) 730

77
     2) 73

77
      3) 77

7.3
       4) 73

770
  

71.  X, y, z ने अनुक्रमे 4900 रू. , 6300 रू. , 7000 रू. एकाच 
याजनेत गुुंतविले x ला 749  रु. नफा झाला. तर 2 चा नफा वकती? 
  1) 963 रु.  2) 1070 रु. 
  3) 2140 रु.  4) 2782 रु.  

72.  एका पातेल्यात 40 वल. दूि आहे. त्यामिून 4 वलटर दूि काढून 
घेतले ि त्याजागी पाणी ओतले अशी वक्रया आणखी 2 िेळा केली 
तर निीन वमश्रणात वकती वलटर दूि असेल ? 
  1) 29.16 त्रल.  2) 28 त्रल. 
  3) 12 त्रल.  4) 27.84 त्रल.  

73.  12 % प्रमाणात साखर असलेल्या 60 वलटरच्या द्रािणात वकती 
वलटर पाणी ओतािे म्हणजे निीन द्रािणातील साखरेचे प्रमाण 8 
% होईल ?  
  1) 20 त्रल.  2) 30 त्रल. 
  3) 60 त्रल.  4) 90 त्रल.  

74.  िवडल आवण मुलगा याुंच्या आजच्या ियाुंचे गूणोत्तर 3 : 1 असून 
त्याुंच्या ियाुंच्या गुणाकार 243 आहे तर 9 िषानुंतर त्याुंच्या 
ियाुंचे गुणोत्तर वकती ? 
  1) 3 : 1  2) 2 : 1 
  3) 2 : 3  4) 5 : 2  

75.  A, B, C, याुंनी अनुक्रमे 3000, 5000, 7000 रूपये गुुंतिनू एक 
व्यिसाय सुरू केला िषाच्या शेिटी त्याुंना 1,00,000 रू. नफा 
झाला त्यातील 25% रक्कम दान केली तर A ला C पेक्षा वकती 
रूपये नफा कमी वमळाला? 
  1) 15,000  2) 20,000 
  3) 25,000  4) 30,000 

76.  F M P T,  I J S Q,  L G V N,  O D Y K, _____? 
1) Q B R S  2) S A C H 

3) R A B H  4) R B A H 

77.   
 
 
 

 
 1) dbbb      2) dbab      3) dbba      4) abdb 

78.  अक्षर – अुंक सुंयकू्त परस्पर सुंबुंि 
E 2 P   :  H 8 S  :  T 5 J   :    ? 
1) V 25 X  2) W 125 M 

 3) W 25 M  4) V 125 X 

79.  एका साुंकेवतक भाषेत जर NATIONAL हा शब्द SFYNTSFQ 
असा वलहीला तर त्याच साुंकेवतक भाषेत COMMUNICATION 
हा शब्द कसा वलहाल? 
  1) HTRRZNSHEXMTS 

  2) HTRRZSNHFYNTS 

  3) HSQQZRSFEXNSR 

  4) HTQRYSMGEYMTS 

80.  जर PABLE = 169, MARBLE = 5689 तर PAMAR = ? 

  1) 16596  2) 1589 
  3) 15668  4) 16568 

81.   𝐴

𝐵
=

1

2
;  

𝐷

𝑌
=

6

3
,

𝐸

𝑍
 =

9

4
, ∴  

𝐹𝑋

𝐵𝑍
= ?  

  1) 80

8
       2) 80

9
        3) 70

9
        4)60

8
 

82.  EXAMINATION → 2Y1N3O1U340   EFFORTS →  ? 

 

  1) 2GG4SUT 2) 5GH4STU 

  3) 2HG14TST 4) 2GG15SUT 

83.  टेबलाला कपाट म्हटले, कपाटाला खुची म्हटले, खुचीला फाईल 
म्हटले, फाईलला घड्ाळ म्हटले, घड्ाळाला कप म्हटले, 
कपाला रे म्हटले तर साहेब कशात बसतील ? 
  1) खुची       2) फाईल      3) घड्याळ     4) कपाट 

84.     
 
    

     
            1)  2)       

  
 
3)  4) 
 
 

85.  1, 2, 1, 2, 4, 3, 3, 6, 5, 4, ?, ?, ?, 
  1) 5, 8, 7  2) 8, 7, 6 
  3) 8, 7, 5  4) 8, 5, 7 

86.  18 : 108 : : 27 :  ? 
  1) 168      2) 162      3) 164      4) 262 

87.   
  
 
 
 1) 23            2) 32            3) 17              4) 19    

88.      
 
 
 
 
  

  1) 6           2) 8   
  3) 4           4) 9 
 
 

- A D B - B C - B A A C 

1 3 4 2 3 - 1 2 - - - - 
a - c - b - - d ? ? ? ? 

K R Q J W ? 

V N N T F ? 

3 * 5 
5 4 7 
4 4 4 
60 96 140 

C 

Z 

Z 

B 

Y 

B C 

Y 
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89.         
  

 
 
 
   
 
 

1) 30       2) 33        3) 36        4) 26 
90.   

 
 
 
  
 
 
  
   1) 19         2) 29        3) 34          4) 39 

91.   
 
 
 
 
   1) 32          2) 34           3) 38           4) 44 
 

92.  खालील वििानाुंसाठी , वदलले्या अनुमानापैकी कोणते अनुमान 
योग्य आहे / वनघु शकते. 

त्रवधान : काही गाढव , हत्ती आहेत 
 काही गाढव वाघ आहेत. 
अनुमान : 1) सवय गाढव हत्ती आहेत 
  2) सवय वाघ हत्ती आहेत 
  3) काही हत्ती वाघ असलचे पात्रहजेत. 
  4) काही गाढव वाघही नाहीत , व हत्तीही नाहीत.  

93.  वििान : सिग टेबल रस्ते आहेत. सिग रस्ते कपाट आहेत. 
अनुमान : 1) सवय रस्ते टेबल आहेत.  
  2) सवय टेबल कपाट आहेत. 
 1) फक्त अनुमान 1 बरोबर   
 2) फक्त अनुमान 2 बरोबर 
 3) अनुमान 1 व 2 दोन्ही बरोबर 
 4) अनुमान 1 व 2 दोन्ही चुक 

94.  जर 5 फेबु्रिारी 2003 या वदिशी बुििार असेल तर 8 ऑगस्ट 
2003 वदिशी कोणता िार असेल ? 
  1) शुक्रवार  2) शत्रनवार 
  3) गुरूवार  4) रत्रववार 

95. महेश उत्तरेस तोंड करून उभा होता. त्याने वपिेमूड करून तो 
दवक्षणेस चालू लागला ि त्याने 3 वकमी अुंतर कापले. त्यानुंतर 
डािीकडे िळून त्याने 5 वकमी अुंतर कापले ि पून्हा डािीकडे िळून 
त्याने 3 वकमी अुंतर कापले. त्यानुंतर तो पूिेकडे सरळ 6 वकमी 
चालत गेला. आता तो मुळ स्र्थानापासून वकती अुंतरािर आहे ? 
  1) 9             2) 12           3) 11            4) 6 

96.  जर ‘+’ म्हणजे भावगल’े ‘ – म्हणजे गुवणले ‘ ×’ म्हणजे िजाबाकी 
ि ‘÷’ म्हणजे अविक असेल तर खालील समीकरण सोडिा . 
42 ÷ 8 ─ 16 + 4 × 29 = ? 
  1) 126       2) 105        3) 90       4) 45 

97.  एका टेबलिर लाल, वनळे, वहरिे, पाुंढरे ि वपिळे कव्हर असणरी 
पाच पुस्तके (प्रत्येकी एक) एकािर एक र्थर करून ठेिली आहेत. 
पाुंढऱ्याच्यािर वहरिे पुस्तक असून लालच्या खाली वनळे पुस्तक 
आहे. वनळे आवण पाुंढरे या पुस्तकाुंच्या मध्ये वहरिे पुस्तक आहे, तर 
तळात कोणते पुस्तक आहे ? 
  1) त्रहरवे        2) त्रनळे        3) लाल        4) त्रपवळे 

98.  राकेश ि सुंजय याुंच्या ियाचे गुणोत्तर 5 िषापुिी 1 : 5 होते, परुंतू 
5 िषानुंतर त्याुंच्या ियाचे गुणोत्तर 1 : 3 होईल तर राकेशचे 
आजचे िय वकती असेल ? 
  1) 15             2) 10            3) 25            4) 30 

99.   1 च्या  विरोिी / समोरच्या पृष्ट्ठािर कोणता अुंक असेल ? 
 
 
 
 
 
 

  1) 2       2) 3        3) 4        4) 6 
100.     

 
 
 
 
 
 
 शेजारच्या आकृतीत त्रकती चौरस आहेत ? 
  1) 10        2) 9         3) 12          4) 14 
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1 1 26 3 51 2 76 3 

2 2 27 4 52 3 77 3 

3 1 28 2 53 4 78 2 

4 3 29 2 54 4 79 2 

5 1 30 3 55 3 80 4 

6 2 31 4 56 3 81 1 

7 3 32 4 57 3 82 1 

8 4 33 3 58 3 83 2 

9 3 34 2 59 2 84 3 

10 2 35 2 60 4 85 3 

11 1 36 2 61 3 86 2 

12 2 37 4 62 4 87 1 

13 2 38 3 63 4 88 1 

14 1 39 3 64 3 89 2 

15 3 40 3 65 3 90 1 

16 2 41 2 66 1 91 4 

17 1 42 3 67 3 92 4 

18 3 43 2 68 3 93 2 

19 2 44 3 69 2 94 1 

20 3 45 1 70 2 95 3 

21 2 46 1 71 1 96 4 

22 2 47 3 72 2 97 4 

23 1 48 1 73 4 98 1 

24 2 49 3 74 2 99 4 

25 2 50 4 75 2 100 2 
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