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प्रश्न १ महाराष्ट्रातील कायदमेंडळ कशा स्वरूपाचे आह?े  

1) एकगहृी 2) व्ददगहृी  

3) व्िगहृी 4) गहृव्वरव्हत 

प्रश्न २ 15दया व्वत्त आयोगाचे अध्यक्ष -----  

1) डॉ. व्वजय केळकर 2) एन.के. व्संग  

3) ऊव्जित पटेल 4) सी. रंगराजन 

प्रश्न ३ 'तुळजापरू' ह ेतीथिक्षिे कोणत्या व्जल्ह्यात आह?े  

1) सोलापरू 2) लातूर  

3) बीड 4) उस्मानाबाद 

प्रश्न ४ 'सेंरल वॉटर अँड पॉवर ररसचि स्टेशन' महाराष्ट्रात कोठे आह?े  

1) नाव्शक 2) पणु े  

3) नागपरू 4) मुंबई 

प्रश्न ५ ईशान्य मान्सनूचा पाऊस खालीलपैकी कोठे पडतो?  

1) चेन्नई 2) मुंबई  

3) व्दल्ह्ली 4) पणजी 

प्रश्न ६ कृव्िम पाऊस पडण्याच्या व्ियेमध्ये यांपैकी कोणत्या रसायनाचा 

वापर होतो?  

1) हायड्रोजन परॅाक्साइड 2) काबिन मोनॉक्साइड  

3) व्सल्ह्दहर आयोडाइड        4) कॅव्ल्ह्शअम क्लोराइड 

प्रश्न ७ कांद,े बटाटे इत्यादी भाजयांना कोंब येऊ नयेत, म्हणनू कशाचा 

मारा करतात?  

1) साखर 2) गॅमा व्करणाचा  

3) मीठ 4) क्ष-व्करणाचा 

प्रश्न ८ महाराष्ट्राच्या समदु्रव्कनारपट्टीला समांतररीत्या पसरलेला पवित 

कोणता?  

1) सातपडुा 2) अरवली  

3) व्नलव्गरी 4) सयाद्री 

प्रश्न ९ महाराष्ट्रातील सवाांत लांब नदी कोणती?  

1) नमिदा 2) गोदावरी  

3) भीमा 4) कृष्ट्णा 

प्रश्न १० धातू ओढून तार काढता येणार् या गणुधमािस काय म्हणतात?  

1) नरमपणा    2) व्ठसळुपणा  

3) वधिनीयता   4) तन्यता 

प्रश्न ११ संगणक प्रणालीचा मेंद ूम्हणजे -----  

1) एएलय ु 2) मदरबोडि  

3) सीपीय ू 4) एसएमपीएस 

प्रश्न १२ 'ब्राम्हो समाज' ही संस्था कोणी स्थापन केली?  

1) स्वामी श्रद्धानंद 2) राजा राममोहन रॉय  

3) ईश्वरचंद्र व्वद्यासागर 4) स्वामी व्ववेकानंद 

प्रश्न १३ चंद्रशेखर आझाद ह ेखालीलपैकी कोण होते?  

1) जहालमतवादी 2) मवाळमतवादी  

3) िांव्तकारक 4) काँग्रेसचे नेते 

 

 

 

 

प्रश्न १४ जयांनी काही काळ प्रभारी राष्ट्रपतीपदाची जबाबदारी सांभाळली; 

ते भारताचे सरन्यायाधीश -----  

1) एम.सी. छागला 2) एम. व्हदंायतुल्ह्ला  

3) वाय. चंद्रचडू 4) यांपैकी नाही. 

प्रश्न १५ ई-लव्नांग म्हणजे -----  

1) संगणकासंबंधी अध्ययन 2) व्शक्षणात संगणकाचा वापर  

3) संगणक व इटंरनेटच्या माध्यमातून अध्ययन  

4)संगणकाच्या माध्यमांतून अध्ययन 

प्रश्न १६ 'चारव्मनार' ही ऐव्तहाव्सक वस्तु कोठे आह?े  

1) व्दल्ह्ली 2) अजमरे  

3) हदैराबाद 4) लखनौ 

प्रश्न १७ सन 2011 च्या जनगणनेच्या व्नष्ट्कषािनसुार भारतातील सवाांत 

कमी लोकसंख्येचे राजय कोणते?  

1) व्सक्कीम 2) मेघालय  

3) गोवा 4) व्िपरुा 

प्रश्न १८ 'प्राव्िकर' हा कोणत्या प्रकाराचा कर आह?े  

1) अप्रत्यक्ष 2) अचल  

3) प्रत्यक्ष 4) अप्रगतीशील 

प्रश्न १९ 'कमवा व व्शका' ही योजना कोणी सरुू केली?  

1) महषी कवे 2) कमिवीर भाऊराव पाटील  

3) महात्मा फुले 4) महषी व्व.रा. व्शदं े

प्रश्न २० 'सापेक्षता व्सद्धांत' कोणी मांडला?  

1) न्यटून 2) आईनस्टाईन  

3) कोपव्निकस 4) गॅव्लव्लओ 

प्रश्न २१ ‘वल्ह्डि हवॅ्पनेस ररपोटि – २०१८’ अनसुार, आनंदी दशेाच्या 

व्नदशेांक दशिव्वणार्या १५६ दशेाच्या यादीत भारताचा कोणता िमांक 

लागतो?  

1) १३० 2) १३७  

3) १३३ 4) १३१ 

प्रश्न २२ मुंबई-नागपरू (समधृ्दी महामाग ि) व्कती व्कलोमीटर लांबीचा 

आह?े  

1) 500 व्कमी. 2) 600 व्कमी.  

3) 700 व्कमी. 4) 800 व्कमी. 

प्रश्न २३ इडंोनेव्शया येथे झालेल्ह्या आव्शयाई गेम्स 2018 चा ध्वजवाहक 

कोण होते?  

1) राणी रामपाल 2) पी दही व्संध ू  

3) नीरज चोप्रा 4) बजरंग पवु्नया 

प्रश्न २४ आव्शया खंडातील सवाित मोठी झोपडपट्टी कोठे आह?े  

1) व्भवंडी 2) रबाडे  

3) धारावी 4) बदलापरू 

प्रश्न २५ गजुरात मधील प्राचीन करणावती शहर म्हणजेच आजच-े--------

- ह ेशहर होय?  

1) सरुत                2) गांधीनगर  

3) अहमदाबाद 4) बलसाड 
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प्रश्न २६ मराठीच्या वणिमालेतील 'य' आव्ण 'व' यांना .............म्हणतात.

  

1) अधिस्वर 2) स्वर  

3) महाप्राण 4) दयंजन  

प्रश्न २७  ' राम वनात जातो ' या वाक्यात एकूण मलूध्वनी व्कती आहते? 

1) सात 2) अकरा  

3) बारा 4) चौदा 

प्रश्न २८  ' व्मतदययी ' या श्ब्दस्महुाचा अथि काय?  

1) मोजकाच आहार घणेारा 2) मोजकीच बाज ूघणेारा  

3) मोजकाच खचि करणारा 4) मोजकेच बोलणारा 

प्रश्न २९  'न,े ए, शी ' ह ेप्रत्यय कोणत्या व्वभक्तीच ेआह.े  

1) प्रथमा 2) व्ितीया  

3) ततृीया 4) चतुथी 

प्रश्न ३० खालीलपैकी कोणता श्द भाववाचक नाम नाही?  

1) सुंदरपण 2) सुंदरता  

3) सुंदर 4) सुंदरत्व 

प्रश्न ३१ एखाद्या श्दाला प्रत्यय लागल्ह्यावर त्याच्या मळू रुपात बदल 

होतो तेदहा त्याला _______म्हणतात.  

1) व्वभक्ती 2) सामान्यरूप  

3) व्वशेषण 4) व्ियाव्वशेषण 

प्रश्न ३२  'झाडाखाली मलेु बसलेली आहते' या वाक्यातील श्दयोगी 

अदयय कोणते?  

1) झाडाखाली 2) मलेु  

3) बस 4) खाली 

प्रश्न ३३  'व्शक्षक मलुांना व्शकव्वतात ' या वाक्यातील प्रयोग ओळखा. 

1) कमिणी प्रयोग 2) कतिरी प्रयोग  

3) भावे प्रयोग 4) संकररत प्रयोग 

प्रश्न ३४ ट,ठ,ड,ढ ,ण ह ेवणि .............आहते.  

1) तालदय 2) अननुाव्सक  

3) दन्त्य 4) मधूिन्य 

प्रश्न ३५ ओळीच्या शेवटी श्द अपरुा राव्हल्ह्यास…..या व्चन्हाचा वापर 

करतात.  

1) संयोग व्चन्ह 2) अधिव्वराम  

3) उद्गारव्चन्ह              4) यापैकी कोणतेच नाही 

प्रश्न ३६ ‘कुचकामाच्या वस्तूपके्षा ती नसणसे बरी’ यासाठी योग्य ती म्हण 

शोधा :  

1) व्मळव्मळीत सौभाग्यापेक्षा झळझळीत वैधदय बरे.  

2) फुल ना फुलाची पाकळी.  

3)  हातातोंडाशी गाठ पडण.े  

4) सात पाच करण.े 

प्रश्न ३७ सोने या श्दाच ेवचन बदलनू येणारे रूप  कोणते?  

1) सोन्या 2) सोन ं  

3) सोनी 4) सोने 

प्रश्न ३८ श्द समहूाची बरोबर जोडी कोणती ?  

1) मनकवडा-बव्हमुिख  2) अल्ह्पसंतषु्ट -असमाधानी   

3) बोलघवेडा-बडबड करणारा  

4) उदयोन्मखु - जनु्या वळणाचा  

प्रश्न ३९ ‘अत्तर’ हा श्द कोणत्या भाषेतून मराठी भाषेत आलेला आह?े 

1) फारसी  2) इगं्रजी   

3) कानडी  4) व्हदंी 

प्रश्न ४० ‘एकाच वेळी अनेक गोष्टीत बरोबर लक्ष ठेवणारा’ या 

श्दसमहूासाठी एक श्द व्नवडा.  

1) अष्टावधानी 2) प्रसंगावधानी  

3) हजरजबाबी  4) कुशल 

 

 

 

प्रश्न ४१ पढुीलपैकी कोणत्या श्दाचे सामान्यरूप होत नाही?  

1) वाघ 2) वारा  

3) गरुु 4) यमनुा 

प्रश्न ४२ ‘जया अक्षरात दोन व्कंवा अव्धक दयंजने व शेवटी एक स्वर 

असतो त्यास……’म्हणतात. ते ओळखा.  

1) जोडाक्षर  2) स्वर  

3) संधी  4) यापैकी कोणतेच नाही 

प्रश्न ४३ अपणूाांक वाचक - संख्यावाचक व्वशेषण याच ेउदाहरण कोणते ?

  

1) एक माकड  2) दहा घोडे  

3) पाव कप 4) दोघ ेभाऊ 

प्रश्न ४४ ‘राजा उदार झाला न हाती भोपळा व्दला’ या म्हणीचा योग्य अथि 

व्लहा :  

1) राजाच ेवागण ेचांगले नाही.  

2) मोठ्यांनी उदारतेचा आव आणनू अल्ह्पसे दणे.े  

3) राजा दानधमि करीत नाही. 4) यापैकी कोणतेच नाही 

प्रश्न ४५ ‘मी बाहरे गेलो व पाऊस सरुू झाला’ या वाक्यातील उभयान्वयी 

अदययाचा प्रकार ओळखा.  

1) समचु्चयबोधक 2) व्वकल्ह्प बोधक   

3) कारण बोधक  4) यापैकी कोणतेच नाही  

प्रश्न ४६ अव्भधाशक्तीच्या सायाने प्रगट होणारा जो अथि असतो 

त्यास….म्हणतात.  

1) दयंगाथि 2) लक्ष्याथि  

3) वाच्याथि 4) गौण अथि 

प्रश्न ४७ शा्बास  अशीच प्रगती दाखव. या वाक्यातील शा्बास या 

श्दा जवळ कोणते व्वरामव्चन्ह आवश्बयक आह?े  

1) ! 2) ? 3) ; 4) : 

प्रश्न ४८ पढुे व्दलेल्ह्या श्दांतून श्दाच ेशदु्धा रूप व्लहा.   

1) हस्तसामवू्द्रक  2) हस्तसामवु्द्रक   

3) हस्तसामदु्रीक  4) हस्तसामदू्रीक 

प्रश्न ४९ पढुीलपैकी आत्मवाचक सविनाम कोणते ?  

1) आपण  2) काय  3) कोण 4) जो 

प्रश्न ५० ‘अत्यंत गरीब व्स्थती असण’े या वाक्यासाठी समपिक म्हण शोधा 

  

1) केळीवर नारळी अन घर चंद्रमोळी.  

2) रोज मरे त्याला कोण रडे.  

3) भकेुला कोंडा अन व्नजेला धोंडा.  

4) बडुत्याला काडीचा आधार. 

प्रश्न ५१ जर गांधी जयंती शिुवारी असेल तर त्याच वषी पंजाबराव 

दशेमखुांची जयंती (27 व्डसें.) कोणत्या व्दवशी असेल?  

1) शिुवार 2) शव्नवार  

3)  रव्ववार 4) सोमवार 

प्रश्न ५२ घड्याळात 11 वाजले असतील तर ते घड्याळाला आरशात 

पाव्हले असता व्कती वाजल्ह्यासारखे व्दसेल ?  

1) 1 2) 10 3) 11 4) 8 

प्रश्न ५३ TEACHERS या श्दापासनू खालीलपैकी कोणता श्द तयार 

होत नाही  

1) REACH 2) CHAIR  

3) CHEER              4) SEARCH  

प्रश्न ५४ 6 : 18 : : 4 : ?  

1) 2 2) 6 3) 8 4) 16

  

 

 

 



 

 

 

 

प्रश्न ५५ व्वसंगत संख्या ओळखा. 3,5,7,9,11,13  

1) 3 2) 5 3) 7 4) 9 

प्रश्न ५६ जर सायकल म्हणजे बलैगाडी, बैलगाडी म्हणजे मोटर, मोटर 

म्हणजे रॅक्टर, रॅक्टर म्हणजे रणगाडा तर बलैाददारे खचेले जाणारे वाहन 

कोणते?  

1) सायकल 2) मोटार  

3) बैलगाडी   4) रॅक्टर 

प्रश्न ५७ जर 10 एव्प्रल ला सोमवार असेल तर 13 म ेला कोणता वार 

असेल  

1) बधुवार 2) शव्नवार  

3) मंगळवार 4) शिुवार 

प्रश्न ५८ मीना 3 मी. उत्तरेला चालत गलेी तेथनु डादया बाजलूा वळून 4 

मी. गलेी तर मळू स्थानापासनू ती व्कती मी.अतंरावर आह े  

1) 4 2) 5 3) 6 4) 7 

प्रश्न ५९ एक नाण ेदोनदा फेकले असता दोन वेळा व्चत (हडे) व्मळण्याची 

संभादयता आह.े  

1) 1/2 2) 1/4 3) 0 4) 1 

प्रश्न ६० जर MONKEY  म्हणजे XDJMNL तर TIGER  म्हणजे ?

  

1) QDFHS       2) SDFHS  

3) SHFDQ       4) UJHFS 

प्रश्न ६१ जर ENTRY म्हणजे 12345 , STEADY  म्हणजे 931785 

तर TENANT म्हणजे ?  

1) 312743        2) 312733  

3) 312724        4) 312723 

प्रश्न ६२ X,Y,Z, यांच्या वयाची बेरीज 55 वषि आह.े त्यांच्या वयाचा 

अनपुात अनिुम े3:2:6 आह.े तर X आव्ण Z यांच्या वयातील अंतर 

व्कती?  

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

प्रश्न ६३ द ु1 ते 11 या काळात 180 अंशाचे व्कती कोन तयार होतात  

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

प्रश्न ६४ ररकाम्या जागी योग्य संख्या व्नवडून श्रृंखला पणूि करा.                 

4, 4, 6, 12, 30, ____, 315                            

1) 60 2) 75  

3) 90 4) 115 

प्रश्न ६५ 6 वषाांपवूी सीता व व्तची आई यांच्या वयाचे गणुोत्तर 3:7 होते व 

त्यांच्या वयाची बेरीज 40 होती तर सीताच्या आईचे आजचे वय व्कती   

1) 31 2) 32 3) 33 4) 34 

प्रश्न ६६ जर A = 1, LOT = 47, तर MAT = ?  

1) 40 2) 66 3) 34 4) 51 

प्रश्न ६७ 1 ते 15 पयांत संख्या असलेल्ह्या व्तव्कटांना एकि केले जाते 

आव्ण यादृव्च्छकपण ेकाढले जाते. काढलेल्ह्या व्तकीटावर 3 च्या पटीत 

असलेले संख्या असण्याची संभादयता काय आह?े  

1) 1/3 2) 1/10  

3) 7/10 4) 10/7 

प्रश्न ६८ 58923 मधील 2 या अंकाची स्थाव्नक व्कंमत व्कती  

1) 20 2) 23  

3) 2 4) 200 

प्रश्न ६९ वगळलेली संख्या व्नवडून  माव्लका पणूि करा.                        

0, 7, 26, 63, ______  

1) 124 2) 125  

3) 126 4) 120 

 

 

 

 

  

प्रश्न ७० 60 चा 1/3 हा 30  च्या 2/3 पके्षा व्कतीने कमी आह?े  

1) 5 2) 0 3) 2 4) 8 

प्रश्न ७१ ररकाम्या जागी योग्य संख्या व्नवडून माव्लका पणूि करा.                  

9, 11, 20, 31, 51, 82, ____  

1) 133 2) 142  

3) 156 4) 164 

प्रश्न ७२ जर COULD म्हणजे BNTKC तर MARGIN म्हणजे ? 

1) LZQEHM 2) LZQDHO  

3) LZQFHM 4) LZQFHO 

प्रश्न ७३ दर 4 मीटर अतंरास एक याप्रमाण े52 मीटर अंतरास व्कती 

काठ्या रोवता येतील ?  

1) 14 2) 15 3) 16 4) 17 

प्रश्न ७४ भाषेला गव्णत म्हटले , गव्णताला शास्त्र म्हटले,  शास्त्राला 

इव्तहास म्हटले , इव्तहासाला भगूोल म्हटले तर  कव्वता कोणत्या व्वषयात 

वाचता यतेील ?  

1)  भाषा  2)  शास्त्र   

3)  गव्णत   4)  इव्तहास  

प्रश्न ७५ एक दयक्ती 'अ' या व्ठकाणापासनू 21 मी अतंरावर असलेल्ह्या 'ब' 

या व्ठकाणी चालत गलेा. त्यानंतर 'अ' ला कें द्रव्बंद ूमाननू त्यान ेवतुिळाकार 

फेरी मारली व पनु्हा 'अ' या व्ठकाणी परत आला. तर तो एकूण व्कती मी 

चालला?  

1) 132 2) 153  

3) 174 4) 138 

प्रश्न ७६ ‘ए’ ने एक वस्तू ‘बी’ ला 20 टक्के नाफ्याने व्वकली. ‘बी’ ने 

‘सी’ ला 10 टक्के नफ्यान ेव्वकली. तर ‘सी’ ने 924 व्दले असतील, तर 

वस्तूची मळू व्कमत व्कती?  

1) 500 2) 400  

3) 700 4) 800 

प्रश्न ७७ एक गाडी ताशी 60 व्कमी प्रती तास या वेगाने जात असल्ह्यास 

2.5 तासात ती गाडी व्कती व्कमी जाईल  

1) 120 2) 150  

3) 140 4) 160 

प्रश्न ७८ दोन संख्यांची मसावी 7 आह.े लसावी 84 आह.े तर त्या दोन 

संख्यातील अतंर व्कती?  

1) 7 2) 14 3) 12 4) 8 

प्रश्न ७९ 40000 रु. रकमेवरील 10% दरान ेव्मळणारे 3 वषािच ेचिवाढ 

दयाज व्कती?  

1) 12240 2) 13240  

3)  14240 4) 15240 

प्रश्न ८० राजारामकडे 5रु. 10रु. 20रु. समान नोटा आहते. त्यांच्याकडे 

140 रुपये आहते. तर त्याच्याकडे प्रत्येक प्रकारच्या नोटा व्कती?  

1) 14 2) 30 3)  4 4) 90 

प्रश्न ८१ 12 साबनांची खरेदी व्कंमत ही 10 सबनांच्या व्विी व्कमती 

एवढी आह ेतर या दयवहारात व्विेत्याला व्कती % नफा या तोटा होतो?  

1) 20% तोटा 2) 25% नफा  

3) 20% नफा 4) 25% तोटा 

प्रश्न ८२ व्नलेशने ४,००० रुपये आव्ण आकाशने ६,००० रुपये भांडवल 

घालून एक दयवसाय सरुु केला. वषिअखरे झालेला नफा त्यांनी ८ : ९ या 

गणुोत्तर वाटून घतेला. व्नलेशच ेभांडवल १२ मव्हन ेहोते. तर आकाशचे 

भांडवल व्कती मव्हने असावे?  

1) ९ 2) ८  

3) ७ 4) १० 

 

 

 



 

 

 

 

प्रश्न ८३ 350 मीटर लांबीच्या 36 व्कमी वेगाने जाणार् या रेल्ह्वेला एका 

दयक्तीस ओलांडायला व्कती वेळ लागेल?  

1) 30 2) 35 3)  40 4) 45 

प्रश्न ८४ 3333-333-33-3  =  ?  

1) 2854 2) 2964  

3) 2794 4) 2784 

प्रश्न ८५ 101 ते 300 पयांतच्या 3 ने भाग जाणार्या संख्या व्कती   

1) 66 2) 67 3) 68 4) 69 

प्रश्न ८६ एक काम 10 व्स्त्रया 10 तास काम करून 24 व्दवसात संपवतात 

तर तेच काम 8 व्स्त्रया 5 तास काम केल्ह्यानंतर व्कती व्दवसांत संपवतील?

  

1) 50 2) 30 3)  60 4) 40 

प्रश्न ८७ 40 व्मटर लांबी व 30 व्मटर रंूदी अशा आयताकृती बागेच्या 

बाहरेील बाजलूा लागनू 4 व्मटर रंूदीचा पायरस्ता आह ेतर त्या पायरस्त्याचे 

क्षेिफळ व्कती येइल  ?  

1)  618 चौमी 2)  600 चौमी  

3)  624 चौमी  4)  628 चौमी 

प्रश्न ८८ 1500 रुपये रकमेवर 10% दराने 2 वषािच ेचिवाढ दयाज व्कती?

  

1) 615 2) 515  

3)  315 4) 415 

प्रश्न ८९ अक्षर गटाची पनुराववृ्त्त    xx_xz xxy _zx _yxz  

1) yxz 2) yxx  

3) xyx 4) yzx 

प्रश्न ९० एका व्िकोणाच्या कोणांच ेगणुोत्तर 3:4:5 आह.े लहान व मोठ्या 

कोणातील अतंर 30° आह.े तर मोठ्या कोणाचे माप व्कती?  

1) 30° 2) 45°  

3)  75° 4) 60° 

प्रश्न ९१ 2x + 3 व्ह व्वषम संख्या आह ेतर त्यापढुील िमाने येणारी  

व्वषम संख्या कोणती.?  

1)  2x + 4 2)  x + 5  

3)  2x + 5 4)  1x + 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

प्रश्न ९२ एका 5 रूपयाच्या नोटेच्या बंडलमध्ये 650912 पयांतच्या पासनू 

िमान े650982 पयांतच्या िमांकाच्या नोटा आहते तर त्या बंडलमध्ये 

व्कती नोटा आहते?  

1) 71 2) 710 3)  355 4) 70 

प्रश्न ९३ 9 सेमी बाज ूचा घन व्वतळवनू 3 सेमी बाज ूअसलेले घन तयार 

केले तर व्कती लहान घन तयार होतील ?  

1) 27 2) 81  

3) 54 4) 343 

प्रश्न ९४ एका व्वव्शष्ट रकमेवर 4% दरान े5 वषाित 240 रु. दयाज प्राि होते 

तर ती रक्कम कोणती?  

1) 12000 2) 2400  

3) 1200 4) 1000 

प्रश्न ९५ सव्चनन े900 रुपये गुंतवनू एक दयवसाय सरुू केला. राहुलने तीन 

मव्हन्यानतंर 15000 रुपये गुतंवनू भागीदारी व्स्वकारली. सव्चनला 400 

रुपये नफा झाला तर राहुलचा वाटा व्कती?  

1) 6000 2) 5000  

3)  3000 4) 7000 

प्रश्न ९६ गौरीजवळ 35 रुपय ेआहते या रकमेची 50 पैसे  1 रुपया व 2 

रुपये अशा समान नाण्यात व्वभागणी करायची असल्ह्यास प्रत्येकी व्कती 

समान नाणी घ्यावी लागतील   

1) 10 2) 20 3) 30 4) 40 

प्रश्न ९७ एक व्विेता एक डे्रस 350 रुपयास खरेदी करतो व 20% नफ्याने 

व्वकतो तर त्याची व्विी व्कंमत व्कती?  

1) 370 2) 280  

3) 300 4) 420 

प्रश्न ९८ एका शतेकर्याने १५ शेळ्या आव्ण ४ बोकड एकूण १७,५५० 

रुपयांस खरेदी केले. बोकडाची व्कंमत शेळीच्या व्कंमतीपके्षा ३५० रुपयांनी 

जास्त होती. तर प्रत्येक शेळीची व्कंमत व्कती रुपये असावी?  

1) ९५० रु. 2) ८३० रु.  

3) ८५० रु. 4) ८२० रु. 

प्रश्न ९९ ८ + ०.८ + ०.००८ + ०.०००८ = ?  

1) ८.८८८८ 2) ८.८०८८  

3) ८.००८८ 4) ८.८८०८ 

प्रश्न १०० 5600 रु व्कंमव्तची एक वस्तू 11900 रु. व्वकल्ह्यास नफा व्कती

  

1) 5300 2) 6490  

3) 6300 4) 6400 

 

 

 

 

 


