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प्रश्न १ इ 8 वी च्या परीक्षेत A हा गणुानकु्रम B च्या खाली होता. C हा 

A च्या वर, पण D च्या खाली होता. E हा D च्या वर होता तर सवाात 

खालचा क्रमाांक कोणाचा?  

1} A 2} B 3} C 4} D 

प्रश्न २ अ आणण ब ही दोन्ही क ची आपत्ये आहते ब हा क चा मलुगा 

आह.े परांतु अ हा क चा मलुगा नाही तर अ व ब नाते काय ?  

1}  मलुगा व वडील  2}  पती व पत्नी   

3}  बहीण व भाऊ  4} 4 भाऊ व बहीण 

प्रश्न ३ सरेुश, उमेश, रमेश, गणशे याांना इांग्रजी, णहांदी, मराठी, गजुराती 

यापैकी प्रत्येकी तीन भाषा येतात. सरेुशला इांग्रजी बोलता येत नाही. रमेशला 

णहांदी बोलता येत नाही. उमेशला गजुराती बोलता येत नाही तर गणशेला 

मराठी बोलता येत नाही यावरून गणशे व सरेुश ह ेकोणत्या भाषाांमध्ये 

एकमेकाांशी बोल ूशकत नाहीत ?  

1}  मराठी व णहांदी  2}  मराठी व गजुराती   

3}  मराठी व इांग्रजी  4}  इांग्रजी व गजुराती 

प्रश्न ४ एका साांकेणतक भाषेत +,-,×,÷ भाषेत ही णचन्ह ेअनकु्रम े÷,×,-,+ 

या अथााने वापरतात तर त्या भाषेत 8×2÷4+2=णकती?  

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

प्रश्न ५ णवधाने 1) सवा उांदीर माांजर आहते. 2)एकही माांजर कुत्रा नाही? 

अनमुान े: 1)काही उांदीर कुत्रा आहते.  2)एकही उांदीर कुत्रा नाही.  

1}  फक्त 1अचकू               2}   फक्त 2अचकू   

3}  1 व 2 दोन्ही अचकू  4}  1 व 2 दोन्ही चकू 

प्रश्न ६ राकेश नाट्यगहृाकडे तोंड करून उभा होता. त्याच्या डावीकडे 

दणक्षण णदशा होती. तो तीन वेळा काटकोनात उजवीकडे वळला. आता 

नाट्यगहृ त्याच्या कोणत्या बाजसू आह?े  

1}  डावीकडे  2}  मागे   

3}  समोर  4}  उजवीकडे 

प्रश्न ७ जर TELEVISION म्हणजे  34 , RADIO  म्हणजे 33  तर 

STEREO  म्हणजे ?  

1} 33 2} 34 3} 35 4} 36 

प्रश्न ८ ajs,gpy, ?, sbk, yhq  णचन्हाच्या जागी काय येईल?  

1}  dmv 2}  mve  

3}  oua 4}  qzi 

प्रश्न ९ णवसांगत सांख्या ओळखा? 

900,9000,400,40000,1600,10000  

1} 1600 2} 10000  

3} 9000 4} 400 

प्रश्न १० पाच अक्षर समहू णदलेले आहते. त्यापैकी एक हा णवणशष्ट प्रकारे 

इतराांपेक्षा वेगळा आह.े तो वेगळा अक्षर समहू शोधा?   

अ)LSNVE  ब)BOQUR  क)FWGHZ  ड)HNLIV  

1}  ड 2}  क 3}  ब 4}  अ 

प्रश्न ११ प्रश्नणचन्हाच्याजागी योग्य पयााय णनवडा. 200,100,50,25,?  

1} 7.5 2} 10.5  

3} 12.5 4} 20.5 

 

 

प्रश्न १२ जर राधा सनुीता पेक्षा तरुण आह ेपण ररतापके्षा मोठी आह,े ररता 

गीता पेक्षा मोठी आह,े श्याम ररता पेक्षा मोठा आह,े पण राधा पके्षा तरुण 

आह,े तर सवाात तरुण कोण आह े?  

1} ररता  2} शाम   

3} सणुनता  4} गीता 

प्रश्न १३ एक टाकी 3/5 भरलेली आह.े अ पाईप ती टाकी 10 णमणनटाांत 

भरू शकतो तर ब पाईप ती 6 णमणनटाांत ररकामी करू शकतो. दोन्ही पाईप 

उघडे ठेवले असता ती टाकी पणूा ररकामी होण्यास णकती वेळ लागेल?  

1} 5 णमणनट 2} 7 णमणनट  

3} 9 णमणनट 4} 10 णमणनट 

प्रश्न १४ प्रश्नणचन्हाच्याजागी योग्य पयााय णनवडा. 95,84,73,62,?  

1} 50 2} 51 3} 52 4} 53 

प्रश्न १५ घड्याळात 1:32 वाजले असतील तर ते घड्याळाला आरशात 

पाणहले असता णकती वाजल्यासारखे णदसेल ?  

1} 10 2} 10:30 3} 10:28 4} 11 

प्रश्न १६ जर एका साांकेणतक भाषेत MONDAY हा शब्द NLMWZB 

असा णलहतात तर SUNDAY हा शब्द कसा णलहतील  

1} HFMWZB 2} HFMWZC  

3} HFMWZD 4} HFMWZV 

प्रश्न १७ 6 (24) 4,  6 (18) 3,  6(?) 8         प्रश्नणचन्हाच्या जागी योग्य 

पयााय णनवडा   

1} 40 2} 44 3} 48 4} 46 

प्रश्न १८ जर पाण्याला दधु म्हटले, दधुाला तेल म्हटले व तेलाला तपू 

म्हटले तर खालील पकैी कोणते णवधान सत्य असेल.  

1} तुपा पासनू श्रीखांड बनवता येते.  

2} दधुा पासनू श्रीखांड बनवता यतेे.  

3} तेला पासनू श्रीखांड बनवता येते.  

4} पाण्या पासनू श्रीखांड बनवता येते. 

प्रश्न १९ 4593783428734854367983134 या माणलकेत 3 हा अांक 

णकती वेळा आला आह े  

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

प्रश्न २० 02:20 झाली असताना घड्याळातील तास काटा व णमणनट काटा 

याांच्यामध्ये णकती अांशाचा कोन असेल ?  

1}  40°  2}  50°   

3}  60°  4}  70° 

प्रश्न २१ जर 1 एणप्रल 2003 ला सोमवार होता, तर त्याच वषाात महाराष्ट्र 

णदन कोणत्या वारी असेल?  

1}  मांगळवार  2}  बधुवार   

3}  गरुुवार  4}  शकु्रवार 

प्रश्न २२ 3500 या सांख्येशी जळुणारा पयााय कोणता?  

1} 90 *80 2} 70 *50  

3} 40*90 4} 25 *40 
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प्रश्न २३ ACE : EGI :: DHG : ?   

1} JKL 2} ILM  

3} HJK 4} HLK 

 

प्रश्न २४ एका णपशवीत 2 लाल, 3 णहरवे व 2 णनळे आहते. यातील 2 चेंडू 

यादृणच्िकररत्या णनवडले, तर या दोन पैकी एकही चेंडू णनळा नसण्याची 

सांभाव्यता णकती ?  

1}  10/21  2}  11/21   

3}  2/7  4}  5/7 

प्रश्न २५ घड्याळात 4 वाजले असताना आरशात ते घड्याळ पाणहले 

असता णकती वाजल्याचा भास होईल ?  

1}  08वा.10 णम.   2}  8वा. 0णम.   

3}  7 वाजता 0णम.  4}  7 वा. 10 णम. 

प्रश्न २६ समान व्यासाच्या 3 नळ एक पाण्याची टाकी 45 णमणनटात भरते. 

तर तेवढ्याच व्यासाांच्या 5 नळ एकाच वेळी चालू केल्यास ती ररकामी 

टाकी णकती वेळात भरेल?  

1}  37 णमणनट  2}  27 णमणनट   

3}  45 णमणनट  4}  30 णमणनट 

 

प्रश्न २७ जर @ म्हणजे भागाकार आणण $ म्हणजे गणुाकार आहते,तर 

खालीलपैकी सवाात मोठा पयााय कोणता आह.े  

1}  17@5   2}  2$3.5    

3}  19@3   4}  3$3 

प्रश्न २८ दोन सांख्यातील फरक हा मोठ्या सांख्येच्या 20% आह.े जर 

लहान सांख्या 20 असल्यास मोठी सांख्या कोणती?  

1} 25 2} 20 3} 15 4} 30 

प्रश्न २९ एक णभांत बाांधण्यास 6 गवांड्याांना 14 णदवस लागतात काही 

कारणामळेु त्यापैकी 2 गवांडी णनघनू गलेे तर, बाकीच ेगवांडी ते काम णकती 

णदवसात पणूा करतील?  

1} 27 णदवस  2}  23 णदवस   

3}  21 णदवस  4}  17 णदवस  

प्रश्न ३० एका काटकोन णत्रकोणाच ेक्षते्रफळ 352 चौरस सेंटीमीटर आहे, 

त्याच्या काटकोन करणाऱ्या दोन्ही बाजपूैकी एक बाज ू22 सेंटीमीटर आह.े 

तर दसुऱ् या बाजचूी लाांबी णकती असेल ?  

1}  11 सेंटीमीटर  2}  22 सेंटीमीटर   

3}  32 सेंटीमीटर  4}  42 सेंटीमीटर  

प्रश्न ३१ एका आयताकृती जागचेी रुां दी 16 मीटर असनू णतची लाांबी रुां दी 

पेक्षा 6 मीटर ने जास्त आह.े तर त्या जागेच ेक्षते्रफळ णकती चौरस मीटर 

असेल ?  

1}  352 चौरस मीटर  2}  452 चौरस मीटर   

3}  552 चौरस मीटर  4}  652 चौरस मीटर 

प्रश्न ३२ 60 णदवसात सांपणारे काम 36 णदवसात पणूा करायच ेअसल्यास 

मजरुाांची सांख्या पवूीच्या सांख्येच्या णकती पट करावी?  

1}            3/2  2}             5/4    

3}            4/3   4}            5/3 

प्रश्न ३३ एक व्यक्ती प्रवाहाच्या णदशनेे 6 तासात 128 णकलोमीटर जाते 

आणण प्रवाहाच्या णवरुद्ध णदशनेे तेवढ्याच वेळात 56 णकलोमीटर जातो तर 

प्रवाहाचा वेग णकती?  

1}  5 णकलोमीटर  2}   6 णकलोमीटर   

3}   7 णकलोमीटर 4}    8 णकलोमीटर 

प्रश्न ३४ 25 णलटर द्रावणात दधू व पाण्याचे गणुोत्तर 4 :1  आह ेतर यात 

णकती णलटर दधू टाकावे म्हणजे दधू व पाण्याचे गणुोत्तर 24 :5 होईल?  

1}  चार णलटर  2}  पाच णलटर   

3}  सहा णलटर  4}  सात णलटर 

 

 

 

प्रश्न ३५ 2x+3y=6 ही रेषा, x अक्षाला जथेे स्पशा करते, तो णबांद ू_आह.े

  

1} (3,0) 2} (-3,0)  

3} (0,2) 4}          (2,0) 

प्रश्न ३६ ताशी 60 णक.मी. सरासरी वगेान ेजाणारी आगगाडी, जर ताशी 

75 णक.मी. वेगाने गेल्यास णनधााररत मकु्कामावर 48 णमणनटे लवकर 

पोहचली, तर त्या गाडीन ेएकूण णकती प्रवास केला?  

1} 300 णक.मी. 2} 240 णक.मी.  

3} 210 णक.मी. 4} 270 णक.मी.  

प्रश्न ३७ समभजू णत्रकोणाची पररणमती 36 सें.मी. आह,े तर त्याचा बाजचूी 

लाांबी काढा.  

1}  11 सें.मी.  2} 9 सें.मी.   

3} 12 सें.मी. 4}  15 सें.मी. 

प्रश्न ३८ एक काम ‘अ’ 60 णदवसाांत करतो तेच काम एकटा 

‘ब’ 40 णदवसाांत करतो, तर ते दोघ ेणमळून तेच काम णकती णदवसाांत 

करतील?  

1}  22 णदवस 2}   42 णदवस   

3}  24 णदवस 4}   27 णदवस 

प्रश्न ३९ एका वस्तुवर 30 % सटु दवेनू ती वस्तू 210 रु. णवकली तर त्या 

वस्तुची मळू णकां मत णकती होती ?  

1} 200 2} 300  

3} 270 4} 280 

प्रश्न ४० पाच क्रमवार सांख्याांची सरासरी 13 आह ेतर त्यापैकी सवाात 

लहान व सवाात मोठ्या सांख्याांची बेरीज णकती ?  

1} 28 2} 30 3} 24 4} 26 

प्रश्न ४१ सांपतरावाांनी एक गाय, एक म्हसै व एक बैल 9500 रुपयाांना 

खरेदी केले. त्याांच्या णकां मतीचे प्रमाण अनकु्रमे 4:6:9 आह,े तर म्हशैीची 

णकां मत णकती?  

1} 3500 2} 3000  

3} 4000 4} 4500 

प्रश्न ४२ 98756 मधील 9 या अांकाची दशानी णकां मत णकती  

1} 9 2} 98000  

3} 98700 4} 98756 

प्रश्न ४३ 200 चे 150 % - 400 च े50% = ?  

1} 80 2} 90  

3} 110 4} 100 

प्रश्न ४४ 101 ते 200 पयतंच्या 3 ने भाग जाणाऱ्या सांख्या णकती   

1} 33 2} 34  

3} 35 4} 36 

प्रश्न ४५ एका वतुाळाच ेक्षते्रफळ 38.50 चौसेमी असल्यास त्या वतुाळाची 

णत्रज्या णकती असले ?  

1} 4 . 5 सेमी 2} 3 . 5 सेमी  

3} 35 सेमी 4} 7 सेमी 

प्रश्न ४६ एका वगाातील सवा मलुाांच्या वयाांची सरासरी 15 वषे आह.े 

त्यापैकी 15 मलुाांच्या वयाांची सरासरी 12 वषे आह ेव उरलेल्या मलुाांची 

सरासरी 16 वषे आह,े तर त्या वगाात एकूण मलेु णकती?  

1} 60 2} 45 3} 40 4} 50 

प्रश्न ४७ एका काटकोन णत्रकोणात काटकोन केलेल्या दोन बाजूांची लाांबी 

14 व 4 सेमी  आह.े तर त्याचे क्षेत्रफळ णकती ?  

1} 28 2} 34 3} 26 4} 36 

प्रश्न ४८ एका रकमचेे  15 % दराने  5 वषा मदुतीत 225 रु व्याज होत 

असेल तर ती रक्कम कोणती ?  

1} 300 2} 350  

3} 200 4} 270 

 



 

 

 

 

प्रश्न ४९ 1ते 100 पयंत असलेल्या सम सांख्याांची एकूण बेरीज णकती   

1} 5050 2} 2550  

3} 2500 4} 5060 

प्रश्न ५० गटात न बसणारा पयााय ओळखा  

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

प्रश्न ५१ ‘सोळा सोमवार’ ह ेकोणते नाम आह?े  

1}  भाववाचक नाम 2}  सवानाम  

3}  णवशेष नाम  4}  सामान्य नाम 

प्रश्न ५२ ‘ती परीक्षा दतेे.’ या णवधानातील ‘ती’ शब्दाचे व्याकरण चालवा. 

  

1}  सवानाम, एकवचनी, स्त्रीणलांगी - कमा   

2}  णवशेषनाम, स्त्रीणलांगी, एकवचनी - कताा  

3}  सवानाम, स्त्रीणलांगी, एकवचनी - कताा  

4}  सवानाम, स्त्रीणलांगी, अनेकवचनी - कमा 

प्रश्न ५३ पढुीलपैकी ‘सांबोधन’या णवभक्तीच ेप्रत्यय ओळखा.  

1}  चा   2}  त   3}  ऊन   4}  नो 

प्रश्न ५४ ‘काही पक्षी उडू शकतात’ या वाक्यातील ''काही''  णवशेषणाचा 

उपप्रकार कोणता?  

1}  सांख्यात्मक णवशेषण  2}  कालवाचक णवशेषण 

3}  अणनणित सांख्यावाचक णवशेषण    4}  सावाजणनक णवशेषण 

प्रश्न ५५ खालीलपैकी कोणत्या वाक्यात प्रयोजक णक्रयापद वापरले आह?े

  

1}धोंडून ेअांगणातील झाड पाडले . 2} बाबा, मला वही द्या 

3}  पक्षी उडाला 4}  यापैकी नाही 

प्रश्न ५६ ‘डोंगर’ या शब्दाच ेरूप ओळखा.  

1}  तत्सम  2}  तद्भव   

3}  दशेी  4}  कानडी 

प्रश्न ५७ शदु्ध शब्द कोणता?  

1}  पाररतोणषक  2}  परीतोणषक  

3}  पाररतोषीक  4}  परीतोषीक 

प्रश्न ५८ ‘साखरेचे खाणार त्याला दवे दणेार’ अथा साांगा.  

1}  गोड बोलून मोहपाशात पाडण.े  

2}गोड वाटून जीवनात आनांद लुटण.े  

3}ज्याच्याकडे खाण्याणपण्याची चांगळ त्याला दवेसाखर दतेो.  

4} भाग्यवान माणसाला दवे अनकूुलता दतेो 

प्रश्न ५९ ‘परीक्षेत नापास झाला की मार बसलाच समज,’ या वाक्यातील 

काळ ओळखा.  

1}  भतूकाळ  2}  वतामानकाळ  

3}  अपणूा भणवष्ट्यकाळ  4}  पणूा वतामानकाळ 

प्रश्न ६० ‘तोफखाना’ या शब्दाचा प्रकार ओळखा.  

1}  पणूााभ्यस्त    2}  अांशाभ्यस्त  

3}  उपसगाघणटत  4}  प्रत्ययघणटत 

 

प्रश्न ६१ खालीलपैकी कोणता शब्द पर भाषेतून मराठीत आला आह?े  

1}  णचांच  2}  बटाटा   

3}  आांबा  4}  फणस 

प्रश्न ६२ ‘पायरीने ठेवण’े या वाक्यप्रचाराचा योग्य अथा द्या.  

1}  पायरीवर बसण.े   2}  अपमान करण.े  

3}  योग्यता दाखवण.े 4}  योग्यतेने  वागणवण े

प्रश्न ६३ ‘परीक्षेपवूी तयारी झाली पाणहजे’ या वाक्यात अव्ययाचा कोणता 

प्रकार वापरला आह?े  

1}  कालवाचक    2}  तलुनावाचक  

3}  हतेुवाचक       4}  स्थलवाचक 

 

 

 

 

प्रश्न ६४ खालीलपैकी गजुराती भाषेमधनू आलेला शब्द कोणता?  

1}  दलाल   2}  तूप    

3}  णसनेमा   4}  मेहनत 

प्रश्न ६५ कां बक्ती भरण.े...  

1}  अांदाज येण े    2}  माणहती साांगण े  

3}  मार खाण्याची वेळ येण े4} लक्ष दऊेन ऐकण्याचा प्रयत्न करणे 

प्रश्न ६६ णन : + अांतर = णनरांतर सांधी ओळखा.  

1}  पवूारूप सांधी      2}  अननुाणसक सांधी   

3}  णवसगासांधी       4}  पररूप सांधी 

प्रश्न ६७ ‘भाजीभाकरी’ हा शब्द कोणत्या समासाचे उदाहरण आह?े  

1}  इतरेतर द्वांद्व    2}  वैकणल्पक द्वांद्व  

3}  समाहार द्वांद्व   4}  णद्वग ूसमास 

प्रश्न ६८ ‘पागोटे’ हा शब्द मराठीत कोणत्या णलांगात वापरतात?  

1}  स्त्रीणलांगी     2}  पणुल्लांगी  

3}  नपसुकणलांगी  4}  यापैकी नाही 

प्रश्न ६९ ततृीया णवभक्तीचा कारकाथा साांगा.  

1}  कमा  2}  करण   

3}  अपादान  4}  अणधकरण 

प्रश्न ७० ‘अणमत रस्त्यान ेआांबा खातजातो. यामध्ये ‘खात’ शब्दाचा धातू 

कोणता?  

1}  खाण े  2}  खा    

3}  त   4}  यापैकी नाही 

प्रश्न ७१ ‘लोंगर’ असतो .............  

1}  द्राक्षाांचा  2}  केळयाांचा   

3}  पेरूचा  4}  नारळाचा 

प्रश्न ७२ अणवकारी शब्दाांना दसुरा शब्द कोणता आह?े  

1} सव्यय 2} अव्यय  

3} व्यय 4} अवयव 

प्रश्न ७३ ‘गरजेनसुार’ शब्दाचा प्रचणलत णवग्रह साांगा.  

1}  गहज+ नसुार 2}  गरजन ु+ सार  

3}  गरज+ अनसुार 4} गरजे + नसुार 

प्रश्न ७४ पढुील वणााचा प्रकार अचकू ओळखा. - ह  

1}  महाप्राण 2}  अल्पप्राण   

3}  स्पशा  4}  अननुाणसक 

प्रश्न ७५ ‘ररमणझमत्या पावसात सप्तरांगी इांद्रधनषु्ट्य णदसले.’ या वाक्यातील 

उद्दशे णवभाग ओळखा.  

1}  इांद्रधनषु्ट्य  2}   पावसात   

3}  ररमणझमत्या  4}  सप्तरांगी इांद्रधनषु्ट्य 

 

प्रश्न ७६ 2019 मधील रस्ता सरुक्षा सप्ताह……. या कालावधीमध्ये 

पडला?  

1}  4जानेवारी ते 10 जानेवारी 2}  4 फेब्रवुारी ते 10 फेब्रवुारी  

3}  2 फेब्रवुारी ते 8 फेब्रवुारी 4}2 जानेवारी ते 8 जानेवारी 

प्रश्न ७७ णफफाने नकुत्याच जाहीर केलेल्या फुटबॉल सांघाच्या क्रमवारीत 

प्रथम स्थानावर कोणता सांघ आह?े  

1}  फ्रान्स  2}  ब्राझील   

3}  क्रोएणशया  4}  बेणल्जयम 

प्रश्न ७८ खालीलपैकी कोणता णदवस ‘ओणडशा णदन’ म्हणनू साजरा केला 

जातो?  

1}  1एणप्रल               2}  31 माचा  

3}  14 एणप्रल  4}  8 माचा 

 

 

 

 



 

 

 

 

प्रश्न ७९ प्रधानमांत्री णकसान सन्मान णनधी अांतगात णकती हके्टर खालील 

जणमनीकररता शेतकऱ्याांना दर वषी णनधी णमळेल   

1}  2 हके्टर    2}            5 हके्टर   

3} 2.5 हके्टर  4} 3 हके्टर 

प्रश्न ८० जागणतक अन्न व कृषी सांघटनेन ेनकुत्याच जाहीर केलेल्या 

अहवालानसुार कोणत्या खांडातील लोक जगातील सवााणधक उपासमारीन े

पीणडत आहते?  

1}  आणशया  2}  आणफ्रका  

3}  ऑस्रेणलया  4}  यरुोप 

प्रश्न ८१ सांस्कृत भाषेला नकुताच अणधकृत भाषेचा दजाा दणेारे राज्य 

कोणते ?  

1} मध्यप्रदशे  2} उत्तरप्रदशे   

3} णहमाचलप्रदशे  4} णसक्कीम 

प्रश्न ८२ स्वच्ि भारत सवेक्षण 2019 नसुार भारताचे सवाात स्वच्ि 

शहराचा मान णमळणवणारे शहर कोणते?  

1}  भोपाळ 2}  गरुुग्राम  

3}  इांदोर 4}  म्हसैरू 

प्रश्न ८३ आणदलशाहीमध ेखालीलपकैी कोण नव्हते?  

1}  चांद्रराव मोरे  2}  बाजी पासलकर   

3}  वाडीचे सावांत  4}  बाजी घोरपडे 

प्रश्न ८४ खालीलपैकी कोणत्या वषी कााँगे्रस सरकाराांनीआपले राजीनाम े

णदले.  

1} 1939 2} 1938  

3} 1940 4} 1941 

प्रश्न ८५ णहमाच्िाणदत प्रदशेातील णवदारणास काय म्हणतात.  

1}  रासायणनक अपक्षय  2}  काणयक अपक्षय   

3}  जैणवक अपक्षय  4}  स्फणटकीभवन 

प्रश्न ८६ महाराष्ट्रातील खणनज तेलाच ेउत्पादन कोण कोणत्या भागात 

होते.  

1}  वसई-मुांबई हाय  2}  वसई-उरण   

3}  उरण-ठाण े 4}   णवरार-मुांबई हाय 

प्रश्न ८७ महाराष्ट्रातील तारापरू अणवूीज कें द्राची क्षमता काय?  

1}  1000 मेगावॅट 2}  800 मेगावॅट  

3}  650 मेगावॅट 4}  420 मेगावॅट 

प्रश्न ८८ महाराष्ट्र राज्यात सवाात जास्त राष्ट्रीय उद्यान ेकोणत्या णवभागात 

आहते.  

1}  कोकण  2}  मराठवाडा   

3}  णवदभा  4}  पणिम महाराष्ट्र 

प्रश्न ८९ णवधान (अ) : भारताच्या राज्यघटनेत ‘अल्पसांख्य’ शब्दाची 

व्याख्या नाही. कारण (ब) : अल्पसांख्याांक आयोग ही णबगर घटनात्मक 

सांस्था आह.े  

1} (अ) आणण (ब) बरोबर आहते, (ब) ह े(अ) च ेयोग्य स्पष्टीकरण आह.े 

2} (अ) आणण (ब) बरोबर आह,े (ब) ह े(अ) चे स्पष्टीकरण नाही. 

3} (अ) बरोबर आह,े पण (ब) चकू आह.े  

4} (अ) चकूआह,े पण (ब) बरोबर आह.े 

 

 

 

 

प्रश्न ९० णशवाजी महाराजाांनी कोणत्या णकल्ल्यास णवशाळगडाच ेनाव णदले 

?  

1}  मरुुां बदवे  2}  पन्हाळा  

3}  खेळणा  4}  वसांतगड  

 

प्रश्न ९१ जयणसांग आणण णदलेरखान याांनी कोणत्या णकल्ल्याला वेढा 

घातला होता ?  

1}  रायगड  2}  प्रतापगड  

3}  परुांदर  4}  राजगड 

प्रश्न ९२ ‘सांयकु्त मजरू पक्षा’ ची स्थापना कोणी केली?  

1}  मेघाजी लोखांडे  2}  श्रीपाद अमतृ डाांग े

 3}  महात्मा फुले  4}  डॉक्टर बाबासाहबे आांबेडकर 

प्रश्न ९३ मोरेश्वर वासदुवे अभ्यांकर ह…े...... येथील होमरूलच ेसणक्रय 

कायाकते होते .  

1}  मराठवाडा  2}  कोकण   

3}  णवदभा  4}  खानदशे 

प्रश्न ९४ डॉक्टर बाबासाहबे आांबेडकराांनी सांणवधानाच्या कोणत्या 

कलमास भारतीय सांणवधानाचा आत्मा म्हणले आह े?  

1}  कलम 19  2}  कलम 21   

3}  कलम 51  4}  कलम 32 

प्रश्न ९५ दाांडेकरसणमती’ खालीलपैकी कोणत्या णवषयाशी सांबांणधत होती?

  

1} शेतीसधुारणा  2} नवीन शकै्षणणक धोरण   

3} वतृ्तपत्र स्वातांत्र्य 4} प्रादणेशक असमतोल 

प्रश्न ९६ मके्तदारी आणण प्रणतबांधात्मक व्यापार प्रथा कायदा कोणत्या 

कायद्याद्वारे बदलण्यात आला?  

1}  स्पधाा कायदा  2}  एफ.आर.बी.एम. कायदा   

3}  भागीदारी कायदा  4}  वरीलपैकी नाही 

प्रश्न ९७ खालीलपैकी कोणत्या पदाथााची घनता सवाात कमी आह?े  

1}  पाणी 2}  रॉकेल   

3}  मध 4}  णग्लसरीन 

प्रश्न ९८ खालीलपैकी कोणते वाक्य बरोबर आह?े A)चुांबकीय क्षते्र रेषा 

चुांबकाच्या ध्रवुाजवळ एकत्र येतात. B)चुांबकीय क्षते्र रेषा दणक्षण ध्रवुाजवळ 

तयार होतात व उत्तर ध्रवुाजवळ सांपतात. पयाायी उत्तरे   

1}  फक्त वाक्य A बरोबर आह.े 2} फक्त वाक्य B बरोबर आह.े 

3}  दोन्ही वाक्य A व B बरोबर आह.े  

4}  दोन्ही वाक्यAे व B बरोबर नाहीत. 

प्रश्न ९९ कोतवालास णकरकोळ रजा दणे्याचा अणधकार कोणाला ?  

1} तहसीलदार 2} गटणवकास अणधकारी  

3} तलाठी  4} ग्रामसेवक 

प्रश्न १०० पांचायत सणमतीच्या अांदाजपत्रकाला अांणतम मांजरुी कोण दतेे  

1} णजल्हाणधकारी 2} णजल्हा पररषद   

3} णवभागीय आयकु्त  4} णजल्हा पररषद स्थायी सणमती 

 

 

 


