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प्रश्न १ आम्ही तुमचे उपकार मळुीच विसरणार नाही', - प्रश्नाथी करा.  

१) तुमचे उपकार विसरणारे आम्ही कोण?  

२) आम्ही तुमचे उपकार कसे विसरू?  

३) उपकार विसरण ेबरे वदसते काय?  

४) आम्ही विसरलो तर ते उपकार कसले? 

प्रश्न २ िाक्यातील उद ्दशे ओळखा. पािसाळयात आकाश ढगाळलेले 

वदसते.  

१) पािसाळयात २) ढगाळलेले  

३) आकाश ४) वदसते 

प्रश्न ३ पढुील िाक्यातील प्रयोग ओळखा.'वशिाजी महाराजाांनी रोवहरेश्वरा 

समोर शपथ घतेली.  

१) कततरी प्रयोग २) कमतणी प्रयोग  

३) भािे प्रयोग ४) भािकततरी  प्रयोग 

प्रश्न ४ 'बाजारहाट' या शब्दात कोणता  समास आह?े  

१) इतरेतरद्वांद्व २) समाहारद्वांद्व  

३) वद्वग ू ४) अव्ययीभाि 

प्रश्न ५ खालील िाक्यातील काळ ओळखा? सारे  कसे  नपास 

असतील?  

१) पणूत भतूकाळ २) साधा भतूकाळ  

३) अपणूत भतूकाळ ४) साधा भविष्यकाळ 

प्रश्न ६ 'बेडूक'' या शब्दाच ेततृीयाांत रूप ओळखा.  

१) बेडूकान े २) बेडुकान े  

३) बेडकान े ४) बेंडक्यान े

प्रश्न ७ स्पष्टीकरणासाठी म्हण दणे.े - 'अत्यांत गरीब वस्थती असण'े.  

१) बडुत्याला कडीचा आधार  २) भकेुला कोंडा वनजेला धोंडा   

३) रोज मरे त्याला कोण रडे  ४) केळीिर नारळी अन घर चांद्रमौळी  

प्रश्न ८ ररकाम्या जागेसाठी सिाांत अवधक योग्य शब्दाची वनिड 

करा.वनांबधासाठी सिाांना ........ िाटले गेले.  

१) कागद २) कागद े  

३) कागदां. ४) कागदा 

प्रश्न ९ विषी, विशयी, सांबांधी ह ेकोणत्या प्रकारचे शब्दयोगी अव्यय 

आहते?  

१) साहचयतिाचक २) सांबांधिाचक  

३) सांग्रहिाचक ४) भाांगिाचक 

प्रश्न १० खालील िाक्यातील '' िाहती''  या शब्दाचा प्रकार साांगा. - 

अलीकडे 'िाहती' नदी वदसतेच कुठे?  

१) धातुसावधत विशेषण  २) नामसावधत विशेषण  

३) सांख्या विशेषण  ४) धातुसावधत नाम  

प्रश्न ११ घरकोंबडा' या शब्दाचा विरुद्धाथी शब्द कोणता?  

१) मटका  २) आळशी   

३) कामस ू ४) घरजािई 

प्रश्न १२ खालील विधान कोणत्या प्रकारचे िाक्य आह?े  वचत्रा आधी 

जेिली कारण वतला भकू लागली होती  

१) केिल िाक्य  २) वमश्र िाक्य   

३) सांयकु्त िाक्य  ४) निीन कमतणी  

 

 

प्रश्न १३ बोलका पोपट उडून गलेा' 'बोलका' ह ेकोणत्या प्रकारचे विशेषण 

आह?े  

१) धातुसावधत विशेषण  २) गणु विशेषण   

३) अवनश्चय िाचक               ४) ते विशेषणच नाही  

प्रश्न १४ िाक्यातील प्रयोग ओळखा.- 'पोवलसाांनी आांदोलन कत्यातस 

हाकलले.'  

१) कततरी प्रयोग २) भािे प्रयोग  

३) कमतणी प्रयोग ४) कततरी प्रयोग 

प्रश्न १५ तू जबाबदारीन ेकाम केले नाहीस - पढुील पयातयातून होकाराथी 

िाक्य वनिडा.  

१) तू जबादारीन ेकाम करतोस   

२) तू बेजबाबदारपण ेकाम केलेस   

३) तू जबाबदारी ओळखली नाहीस   

४) तू जबाबदारीन ेकाम करणारा आहसे 

प्रश्न १६ खाली वदलेल्या शब्दापैकी शदु्ध शब्द ओळखा .  

१) अनसुयुा २) अनसुया   

३) अनसयूा  ४) अनसया  

प्रश्न १७ खालीलपैकी सांस्कृत शब्द ओळखा.  

१) विसािा  २) विश्राांती   

३) विश्राम  ४) आराम  

प्रश्न १८ खालीलपैकी कोणता शब्द परभाषेतून मराठीत आला?  

१) वचांच  २) बटाटा   

३) आांबा   ४) धोंडा 

प्रश्न १९ खालील वमश्र िाक्याचे केिल िाक्य करा. "आपण अपराधी 

आहोत ह ेत्यान ेकबलू केले".  

१) आपण अपराधी असल्याने त्याने कबलू केले   

२) अपराध केला म्हणनू तो कबलू झाला   

३) त्याने आपला अपराध म्हणनू कबलू केला   

४) तो अपराध करून कबलूही झाला 

प्रश्न २० खालील िाक्यातील उभयान्ियी अव्ययाचा प्रकार 

ओळखा.वििेकने स्पष्टपण ेसाांवगतले की, त्या प्रकरणाशी माझा काहीही 

सांबांध नाही.  

१) सांकेतबोधक २) स्िरुपबोधक  

३) उद्दशेबोधक ४) समचु्चय बोधक 

प्रश्न २१ िचन विचारािर आधारीत प्रश्न अनेकिचनी रूप ओळखा. - 

यिुती  

१) यिुत्या २) यिुती  

३) व्यतु्या ४) यापैकीनाही 

प्रश्न २२ विभक्तीिर आधारीत प्रश्न अधोरेवखत शब्दाच्या विभक्तीचा अथत 

ओळखा.िाक्यात नामाचा वकां िा सितनामाचा वियापदाांशी  जो सांबांध असतो 

त्याला ......... म्हणतात.  

१) नातेसांबांध २) विभक्ती  

३) कारकाथत ४) वियापद 

 

 

 

mailto:swapnildeore8991@gmail.com


 

 

प्रश्न २३ ई-आख्यातिरून कोणता काळ ओळखला जातो?  

१) िततमानकाळ २) रीतीभतूकाळ  

३) भविष्यकाळ ४) भतूकाळ 

प्रश्न २४ निरात्र या सामावजक शब्दाचा विग्रह कसा होईल?  

१) नौरात्रींचा समहू २) निरात्रींचा समहू  

३) नऊरात्रींचा समहू ४) निरात्रोत्सि 

प्रश्न २५ खालील िाक्य प्रचाराचा अचकू अथत ओळखा - उखळ पाांढरे 

होण े  

१) उखळाला पीठ लागण े २) िैभि प्राप्त होण े  

३) पाांढरा रांग सगळीकडे पसरण े ४) अपशकून घडण े 

प्रश्न २६ २०१९ चे १४ िे विद्रोही सावहत्य सांमेलन कोठे पार पडले.?  

१) वहांगोली २) जालना   

३) पणु े ४) बीड 

 

प्रश्न २७ महाराष्रात विधानपररषदचे्या एकूण जागा वकती आहते?  

१) १०० २) ४८ ३) ७८ ४) १९ 

प्रश्न २८ आांतरराष्रीय यिुा वदन कें व्हा साजरा केला जातो?  

१) १२ जानेिारी  २) ३१ म े  

३) १२ ऑगस्ट ४) २७ सप्टेंबर 

प्रश्न २९ निीन जन्मलेल्या बाळाच्या बाबतीत दर वमवनटास नाडीच ेठोके 

वकती पडतात?  

१) 140 २) 130  

३) 120 ४) 115 

प्रश्न ३० िसई ह ेवठकाण खालीलपकैी  कशासाठी प्रवसद्ध आह?े  

१) केळी २) कवलांगडे  

३) वचक्कू ४) आांबे 

प्रश्न ३१ "रोटािॅक" लस कोणत्या आजारात िापरतात?  

१) मलेररया २) डायररया  

३) T.B. ४) H.I.V. 

प्रश्न ३२ सदुीराम चषक कोणत्या खेळाशी सांबांवधत आह?े  

१) कॅरम २) लॉन टेवनस  

३) बॅडवमांटन ४) कुस्ती 

प्रश्न ३३ वसांधदुगुत वजल्याचे मखु्यालय कोठे आह?े  

१) िेंगलुात २)  ओरस  

३) सािांतिाडी ४)  रत्नावगरी 

प्रश्न ३४ गोिा मकु्ती चळिळीमध्ये कोणाचे कायत मोलाचे आह े?  

१) डॉ. टी. बी. कुन्हा  २) वहरिे गरुुजी  

३) मोहन रानडे ४) प्रतापवसह रान े

प्रश्न ३५ सांत गोरा कुां भार याची समाधी कोठे  आह?े  

१) कोडण्यापरू  २)  तेर  

३) मातापरू ४)  बाळापरू 

प्रश्न ३६ भारतामध्ये कोणत्या िषी पडलेला दषु्काळ हा भयािह होता?  

१) १८७९ २) १८७०  

३) १८७२ ४) १८७६ 

प्रश्न ३७ मावहतीचा अवधकार कायदा कोणत्या साली समांत झाला?  

१) २००५ २) १९९३  

३) २००० ४) २००६ 

प्रश्न ३८ ६६ व्या राष्रीय वचत्रपट परुस्कार-२०१९ सिोकृष्ट वचत्रपट 

(सिुणतकमळ) "हले्लेरो" या वचत्रपटास वमळाला तर हा वचत्रपट कोणत्या 

भाषेतील आह?े  

१) कन्नड  २) तमीळ   

३) गजुराती ४) उडीया 

प्रश्न ३९ खालीलपैकी कोणती जीिनसत्त्ि ेपाण्यात विरघळणारी  आहते ? 

१) ए २) बी ३) डी ४) ई 

 

 

 

प्रश्न ४० भारताच्या स्िातांत्र्याचा कायदा कोणत्या वदिशी विवटश पालतमेंटन े

सांमत केला ?  

१) १८ जनु १९४७ २) १८ जलैु १९४७  

३) १६ जानेिारी १९४६ ४) १६ जलैु १९४६ 

प्रश्न ४१ प्राण्याांसाठी दशेातील पवहले नेत्र रुग्णालय कोठे सरुू झाले?  

१) ठाण े २) पणु े  

३) आगरतळा ४) वशमोगा 

प्रश्न ४२ िारली ही आवदिासी जमात खालीलपैकी कोणत्या विभागात 

आढळते?  

१) सयाद्री २)  सातपडुा  

३) गोंडिन ४) िरील सित 

प्रश्न ४३ गांडमाळ (गॉयटर) हा विकार कशाच्या कमतरतेमळेु होतो ?  

१) जीिनसत्त्ि े २) प्रवथन े  

३) काबोहायडेटस ४) आयोडीन 

प्रश्न ४४ "वमशन इांदधनषु्य" कशाशी सांबांवधत आह?े  

१) जलवसांचन  २) हिामान बदल   

३) लसीकरण ४) बाल कामगार 

प्रश्न ४५ राज्य वनिडणकू आयकु्ताची नेमणकू कोण करतात?  

१) राष्रपती २) भारताचे मखु्य वनिडणकू आयकु्त  

३) मखु्यमांत्री ४) राज्यपाल 

प्रश्न ४६ खालील घटना कालानिूम ेलािा, (a) गदर पाटीनी स्थापना (b) 

मााँटेग्यचूी ऑगस्ट घोषणा (c) लखनौ ऐक्य करार (d) वहांदसू्तान ररपवब्लक 

असोवसएशन स्थापना.  

१)  (a), (d), (c), (b)    २)   (a), (c), (b), (d)   

३)  (b), (a), (c), (d)    ४)   (c), (a), (d), (b). 

प्रश्न ४७ दसऱयाांदा पांतप्रधान बनल्यानांतर मोदी याांनी सितप्रथम कोणत्या 

दशेाचा दौरा केला?  

१) नेपाळ २) श्रीलांका  

३) मालदीि ४) भतूान 

प्रश्न ४८ १९४६ मधील अराजकतेच्या पररवस्थतीिर उपाय म्हणनू भारतीय 

प्रवतवनधींच ेहांगामी सरकार कोणी स्थापन केले?                                 

  

१) लॉडत विल्यम बेंवटक २)  लॉडत िेव्हले  

३) लॉडत क्लेमेंट अ ॅटली ४) लॉडत माऊां टबॅटन 

प्रश्न ४९ महाराष्रात ज्योवतवलांगाची एकुण वकती वठकाण ेआहते?  

१) 12 २) 5 ३) 8 ४) 7 

प्रश्न ५० खालीलपैकी कोणते कलम वित्त आयोगाशी सांबांवधत आह?े  

१) कलम २७५ २) कलम २८०  

३) कलम २८१ ४) कलम २८८ 

प्रश्न ५१ 400 या सांख्येशी जळुणारा पयातय कोणता?  

१) 10 *4 २) 25 *160  

३) 20 *200 ४) 10 *40 

प्रश्न ५२ 280 प्रश्नपवत्रकाांच्या गठ््याांची  जाडी 3.6 सेंटीमीटर आह.े तर 

630 प्रश्नपवत्रकेच्या गठ््याांची जाडी वकती?  

१) 8.0 सेंवटमीटर २) 8.1 सेंटीमीटर   

३) 7.8 सेंटीमीटर ४) 7.5 सेंटीमीटर 

प्रश्न ५३ 200 चा 3/5 हा 160  च्या 1/8 पके्षा वकतीने मोठा आह?े  

१) 95 २) 110  

३) 105 ४) 100 

प्रश्न ५४ प्रश्नवचन्हाच्याजागी योग्य वचन्हाचा िापर करा.  68/4  ?  64/6

  

१) < २) >  

३) = ४) यापैकी नाही 

 

 

 

 



 

 

प्रश्न ५५ जर राम 100 पािले, 25 पािले प्रवतवमवनट चालला, 200 

पािले, 50 पािले प्रवत 30 सेकां द िेगान ेचालला ि 200 पािले, 1000 

पािले प्रवत अधात तास िेगाने चालला ि त्याचे प्रत्येक पाऊल एक मीटरच े

असेल तर तो अधात वकलोमीटर अांतर वकती िेळेस चालेल ?  

१) आठ वमनीट  २) बारा वमवनट   

३) सोळा वमवनट ४) िीस वमवनट 

प्रश्न ५६ 0.004×0.5= ?  

१) 0.0002 २) 0.002  

३) 0.02 ४) 0.2 

प्रश्न ५७ वत्रकोणाच्या दोन कोनाांची माप े62.6 अांश आवण 56.7 अांश 

आहते. तर वतसऱया कोनाचे माप वकती ?  

१) 118.3 अांश २) 14.3 अांश   

३) 60.7 अांश ४) यापैकी नाही 

प्रश्न ५८ 80 या सांख्येचे चार भाग असे पाडा की पवहल्या मध्य े3 

वमळविले, दसुऱया मधनू 3 िजा केले.वतसऱयाला 3 न ेगणुले ि चौथ्याला 3 

ने भागले तरी सित उत्तरे समान येतात. या चार भागाांपकैी सिातत लहान भाग 

5 आह ेतर सिातत मोठा भाग वकती असेल ?  

१) 45 २) 50 ३) 55 ४) 60 

प्रश्न ५९ एक गाडी 420 वकमी 6 तासात जात असल्यास वतचा प्रती तास 

िेग वकती ?  

१) 70 २) 75 ३) 80 ४) 85 

प्रश्न ६० खालीलपैकी कोणता पयातय योग्य आह?े  

१) जर A = 1, B = 2, C = 3, ....Z = 26, तर (C + A + T) = 

(B + U+ D)  

२) जर A = 1, B = 2, C = 3,....Z = 26, तर (C + A + T)> (Z 

+ 0 + G)   

३) जर A = 1, B = 2, C = 3,....Z = 26, तर (C + A + T) = 

(B + A + Y)   

४) जर A = 1, B = 2, C = 3, .... Z = 26, तर (C + A+ T) < 

(F + L + Y)  

प्रश्न ६१ ? ÷ 6 = 30,  तर प्रश्नवचन्हाच्या जागी सांख्या कोणती?  

१) 180 २) 60  

३) 90 ४) 120 

प्रश्न ६२ 19 वक्िांटल- 22 वकलो गॅ्रम =........... वक्िांटल?  

१) 11.88 २) 18.78  

३) 8.88 ४) 19.78 

प्रश्न ६३ रामला पररक्षेत 50 प्रश्न होते. त्यातील बरोबर उत्तराला 5 गणु 

वमळतात ि चकुीच्या उत्तराला 2 गणु कमी केले जातात. जर त्या पररक्षेत 

त्याला 201 गणु वमळाले तर त्यान ेवकती प्रश्न बरोबर सोडिले  

१) 40 २) 46 ३) 48 ४) 43 

प्रश्न ६४ 19 - 20 x 2 + 8/2 = ?  

१) -15 २) -17  

३) -32 ४) -26 

प्रश्न ६५ गौरीजिळ 175 रुपये आहते या रकमेची 50 पैसे  1 रुपया ि 2 

रुपये अशा समान नाण्यात विभागणी करायची असल्यास प्रत्येकी वकती 

समान नाणी घ्यािी लागतील   

१) 50 २) 40 ३) 60 ४) 30 

प्रश्न ६६ जर एका पेरुची वकां मत 20 रु असेल तर 16 पेरुां ची वकां मत वकती ?

  

१) 260 २) 320  

३) 400 ४) 360 

 

 

 

 

 

 

प्रश्न ६७ एका िस्तुिर 25 % सटु दिेनू ती िस्तू 75 रु. विकली तर त्या 

िस्तुची मळू वकां मत वकती होती ?  

१) 150 २) 120  

३) 130 ४) 100 

प्रश्न ६८ एका सांख्येच्या 50% मधनू 50 िजा केले असता बाकी 50 उरते. 

तर ती सांख्या कोणती   

१) 300 २) 400  

३) 350 ४) 200 

प्रश्न ६९ 101 ते 400 पयांतच्या 4 न ेभाग जाणाऱया सांख्या वकती  

 १) 73 २) 74  

३) 75 ४) 76 

प्रश्न ७० एका ितुतळाची 51 सेमी वत्रज्या असल्यास व्यास वकती ?  

१) 102 २) 210  

३) 200 ४) 260 

प्रश्न ७१ 200  रु वकां मवतची एक िस्तू 80 रु. विकल्यास शेकडा तोटा 

वकती  

१) 20 २) 60 ३) 40 ४) 50 

प्रश्न ७२ 100 चा 2/5 हा 60  च्या 3/15 पके्षा वकतीने मोठा आह?े  

१) 13 २) 20 ३) 28 ४) 25 

प्रश्न ७३ 13 ि 4 ने वनषेश भाग जाणारी सांख्या कोनती ?  

१) 62 २) 56 ३) 104 ४) 16 

प्रश्न ७४ जािेदभाईने 4300 रुपये याप्रमाण े35 वमक्सर खरेदी केले ि 

दकुानात आणण्यासाठी त्याांना 2100 रुपये खचत आला ि त्याांना या 

व्यिहारात 21000 रुपये नफा अपेवक्षत आह.े तर त्याांनी प्रत्येक वमक्सर 

वकती रुपये वकमतीस विकािा? 

१) 5500 २) 4960  

३) 5960 ४) 6460 

प्रश्न ७५ एका दकुानात 20 वकलो ग्रॅम ज्िारी ि 50 वकलोग्राम गहू आहते. 

सित धान्य वपशव्याांमध्ये भरायच ेआहते प्रत्येक वपशिीत समान िजनाच े

धान्य भराियाच ेआह.े तर जास्तीत जास्त वकती िजनाांच ेधान्य प्रत्येक 

वपशिीत भरता येईल ?  

१) 20 वकलो ग्रमॅ    २) 50 वकलोग्राम   

३) 10 वकलो ग्रमॅ    ४) 25 वकलोग्राम 

प्रश्न ७६ दपुारी 2 ते 4 या काळात 90 अांशाचे वकती कोन तयार होतात  

१) 3 २) 2 ३) 4 ४) 5 

प्रश्न ७७ 2.35 तासाच ेतास, वमवनटे ि सेकां दात रुपाांतर करा.  

१) 2 तास 21 वम. 00 से.  २) 2 तास 45 वम. 00 से. 

३) 2 तास 24 वम. 00 से.  ४) 2 तास 30 वम. 00 से.  

प्रश्न ७८ विकेट : 11 :: बदु्धीबळ : ?   

१) 3 २) 1 ३) 2 ४) 4 

प्रश्न ७९ CDFGRYTWEOPQAZXMNBVUI या मावलकेत 

उजिीकडून चौथी सांख्या कोणती ?  

१) G २) R ३) B ४) N 

प्रश्न ८० एक पलेा ि एका ताांब्यात अनिुम े150 वमली ि 165 वमली 

पाणी भरले. 13 वलटर पाणी असलेल्या बादलीतनू एक पेला ि एक ताांब्या 

पाणी बाहरे काढल्यास बादलीत वकती वलटर पाणी राहील ?  

१) 12.7 २) 12.685  

३) 12.5 ४) 12.9 

प्रश्न ८१ 3 (25) 4,  2 (13) 3,  5(?) 2  

१) 26 २) 25 ३) 29 ४) 32 

प्रश्न ८२ जर 2 म्हणजे 4, 3 म्हणजे 6 ,4  म्हणजे 8  तर 5 म्हणजे ?  

१) 5 २) 12 ३) 15 ४) 10 

प्रश्न ८३ A,E,D,H,?,K,J  

१) I २) G ३) J ४) K 

 

 

 



 

 

प्रश्न ८४ जानेिारी मवहन्यात 3 तारखेस रवििार होता, तर त्या सांपणूत 

मवहन्यात एकूण वकती रवििार आले  

१) 4 २) 5 ३) 3 ४) 6 

प्रश्न ८५ घड्याळात 1:22 िाजले असतील तर ते घड्याळाला आरशात 

पावहले असता वकती िाजल्यासारखे वदसेल ?  

१) 10 २) 10:30' ३) 10:38' ४) 11 

प्रश्न ८६ 5 िषाांपिूी सीता ि वतची आई याांच्या ियाचे गणुोत्तर 5:7 होते ि 

त्याांच्या ियाची बेरीज 48 होती तर सीताचे आजच ेिय वकती   

१) 24 २) 25 ३) 26 ४) 27 

प्रश्न ८७ माधरुी वहचा जन्म 18 ऑक्टोबर 1993 रोजी झाला त्या िषी 

गाांधी जयांती शवनिारी होती तर माधरुीचा आठिा िाढवदिस कोणत्या िारी 

येईल?    

१) गरुुिार  २) बधुिार   

३) सोमिार ४) रवििार 

प्रश्न ८८ एका स्टाँड िर काही मोटारसायकली ि काही तीन चाकी ररक्षा 

उभ्या आहते. त्याांच्या चाकाची एकवत्रत सांख्या 45 असनू हाँडलची सांख्या 

19 आह.े तर मोटारसायकली ि तीन चाकी ररक्षा अनिुम ेवकती आहते?  

१) 12, 7  २) 7, 12   

३) 13, 6  ४) 6,13 

प्रश्न ८९ विधाने  : A) सित पेन शाई आहते. B) एकही शाई खोडरबर 

नाही. वनष्कषत : I) एकही पेन खोडरबर नाही.  II) काही खोडरबर पेन 

आहते.  

१) फक्त I योग्य २) फक्त II योग्य  

३) I आवण II दोन्ही योग्य ४) न I न II 

प्रश्न ९० CEF : 356 :: DGH : ?   

१) 678 २) 567  

३) 469 ४) 478 

प्रश्न ९१ बाबाांची बायको वह माझ्या आईची कोण ?  

१) बवहण २) पत्नी  

३) मािस बवहण ४) स्ित: 

प्रश्न ९२ एका पावकां गच्या वठकाणी काही मोटारसायकली ि काही 

चारचाकी गाड्या उभ्या होत्या.गाड्याांची एकूण सांख्या 45 ि चाकाांची 

सांख्या 140 असल्यास वकती मोटारसायकली उभ्या होत्या.  

१) 15 २) 20 ३) 30 ४) 25 

प्रश्न ९३ विसांगत घटक ओळखा.  

१) 51 – 62 २) 65 – 76  

३) 70 – 81 ४) 84 – 96 

प्रश्न ९४ _c_bd_cbcda_a_db_a  

१) bdbcba  २) daabbc  

३) cdbbca ४) adabcd 

प्रश्न ९५ एक घड्याळ जे प्रत्येक 3 वमवनटात 5 सेकां द पढुे जाते, ते सकाळी 

7 िाजता बरोबर लािले आह.े जर त्याच वदिशी दपुारी ते घड्याळ जर 4 

िाजनू 15 वमवनटाांची िेळ दाखित असेल तर बरोबर िेळ काय असेल?  

१) 3 िाजनू 59 वम. २) 3 िाजनू 50 वम.  

३) 4 िाजनू 05 वम. ४) दपुारच े4 

प्रश्न ९६ गटात न बसणारा शब्द शोधा.  

१) पणु ेआांबे २) जळगाि  केळी  

३) नावशक द्राक्ष े ४) नागपरू सांत्री 

प्रश्न ९७ 1 एवप्रल 2015 ला मांगळिार होता तर महाराष्र वदनाला कोणता 

िार असेल   

१) सोमिार २) गरुुिार  

३) बधुिार ४) शिुिार 

 

 

प्रश्न ९८ जर 24 * 14 म्हणजे 19, 9 * 11 म्हणजे 10 , 14 * 8 म्हणजे 

11 तर 10* 16  म्हणजे ?  

१) 17 २) 14  

३) 15 ४) 13 

प्रश्न ९९ गटात न बसणारा शब्द शोधा.  

१) नाक २) वकडनी  

३) फुफ्फुस ४) ह्रदय 

प्रश्न १०० राम ची जन्मतारीख 1 जनू 2014 तर श्यामची 1 नोव्हेंबर 2015 

आह ेतर दोघाांच्या ियातील अांतर वकती ?  

१) 17 मवहने               २) 18 मवहने  

३) 21 मवहने    ४) 16 मवहन े

 

 

 


