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प्रश्न १  'कोल्हापरू' ह ेजजल्याचे जिकाण कोणत्या राष्ट्रीय महामागाावर 

वसलेले आह?े  

1) म ुंबई-आग्रा             2) िाण-ेचेन्नई  

3) प ण-ेमच्छलीपट्टणम 4) म ुंबई-जदल्ली 

प्रश्न २  'राजेवाडी' ह ेजिकाण कशाच्या उत्पादनासािी प्रजसद्ध आह?े 

1) जाुंभळू 2) काजू  

3) अुंजीर 4) डाजळुंब 

प्रश्न ३ 'जहमरू शाली' जनमातीसािी प्रजसद्ध असणारे जिकाण कोणते? 

1) औरुंगाबाद 2) सोलापरू  

3) नाजशक              4) एकोडी 

प्रश्न ४ भारतीय राज्यघटनेने 'शेषजधकार' कोणाकडे स प दा केले 

आहते?  

1) कें द्रशासन 2) राष्ट्रपती  

3) जनता 4) राज्यशासन 

प्रश्न ५ 'टाटा इजन्टटट्यटू ऑफ फुं डामेंटल ररसचा' ही सुंटथा कोिे 

आह?े  

1) प ण े 2) जदल्ली  

3) कोलकाता 4) म ुंबई 

प्रश्न ६ शीख धमीयाुंचे दहावे ग रु, ग रु गोजवुंदजसुंहजी याुंची समाधी 

कोिे आह?े  

1) अमतृसर 2) चुंडीगढ  

3) नाुंदडे 4) औरुंगाबाद 

प्रश्न ७ 'कोरकू' ही आजदवासी जमात म ख्यत्वे कोणत्या जजल्यात 

आढळते?  

1) िाण े 2) अमरावती  

3) नाुंदडे 4) रायगड 

प्रश्न ८ महाराष्ट्रातील केळी उत्पादनासािी प्रजसद्ध असलेले जिकाण 

कोणते?  

1) नाजशक 2) प ण े  

3) जळगाव 4) औरुंगाबाद 

प्रश्न ९ ऐजतहाजसक 'बक्सारची लढाई' कोणत्या वषी झाली?  

1) 1764 2) 1664  

3) 1564 4) 1864 

प्रश्न १० जपसाळलेले क त्रे चावल्याम ळे होणार् या 'रेबीज' या 

प्राणघातक रोगापासनू सुंरक्षण करणारी अ ुंटीरेबीज लस कोणी 

शोधली?  

1) एडवडा जेन्नर 2) हाफजकन  

3) रोनाल्ड रॉस 4) ल ई पाश्चर 

 

 

 

 

 

प्रश्न ११ टवामी जववेकानुंद याुंनी अमेररकाजटथत जशकागो येथे 

भरलेल्या जागजतक सवाधमा पररषदसेमोर जे प्रजसद्ध भाषण केले होते 

त्या घटनेस 11 सटेंटेंबर 2018 रोजी जकती वषप पणूा झाली?  

1) 200 वषप 2) 125 वषप  

3) 75 वषप 4) 150 वषप 

प्रश्न १२ 'बॉक्साईट' ह ेकशाचे धात क आह?े  

1) म ग्नेजशयम 2) सोजडयम  

3) बोरॉन 4) अ ल्य जमजनयम 

प्रश्न १३ शेतीक्षेत्रासािी अखुंड चोवीस तास वीजप रविा करणारे 

भारतातील पजहले राज्य -----  

1) महाराष्ट्र 2) हररयाना  

3) केरळ 4) तेलुंगणा 

प्रश्न १४ भारतीय राज्यघटनेतील मलूभतू हक्काुंतगात मोडणार् या 

'घटनात्मक उपाययोजनेच्या हक्काुं'शी सुंबुंजधत असणारे कलम 

कोणते?  

1) 32 2) 34 3) 30 4) 36 

प्रश्न १५ उपजनषदाुंची एकूण सुंख्या जकती?  

1) 18 2) 4 3) 8   4) 108 

प्रश्न १६ राष्ट्रपतीस पदग्रहणसमयी कोणाकडून शपथ घ्यावी लागते? 

1) पुंतप्रधान 2) लोकसभेचा सभापती  

3) उपराष्ट्रपती 4) सरन्यायाधीश 

प्रश्न १७ जजल्हा पररषदचेे कामकाज एकूण जकती सजमत्याुंमाफा त 

चालते?  

1) आि 2) बारा 3) दहा 4) नऊ 

प्रश्न १८ 'डीएनए' रेण च्या सुंरचनेची प्रजतकृती खालीलपैकी कोणती 

तयार केली?  

1) वॉटसन व क्रीक 2) आईनटटाईन  

3) चाल्सा डाजवान 4) आल्रेड वेगनर 

प्रश्न १९ 'जजल्हा आपत्ती व्यवटथापन प्राजधकरणा'च्या अध्यक्ष कोण 

असतो?  

1) पोजलस अधीक्षक 2) जजल्हाजधकारी  

3) म ख्य कायाकारी अजधकारी 4) पालकमुंत्री 

प्रश्न २० दजक्षण भारतावर सवाप्रथम कोणत्या राजाने आक्रमण केले? 

1) अल्लाउद्दीन जखलजी 2) इल्त तजमश  

3) बल्बन 4) अकबर 

प्रश्न २१ 'गभाजलुंग चाचणी प्रजतबुंधक कायदा' केव्हा लाग ूकरण्यात 

आला?  

1) 1984 2) 1994  

3) 2004 4) 2012 
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प्रश्न २२ कें द्र सरकारच्या उत्पन्नातील राज्य सरकारचा वाटा कोणाच्या 

जशफारशीन सार जनजश्चत केला जातो?  

1) नीती आयोग 2) सावाजजनक लेखा सजमती  

3) जवत्त आयोग 4) राष्ट्रीय जवकास पररषद 

प्रश्न २३ 'ग रुक ुं ज आश्रम' खालीलपैकी कोणी टथापना केले?  

1) सुंत गाडगेबाबा 2) सुंत त कडोजी महाराज  

3) सुंत एकनाथ 4) सुंत बजहणाबाई 

प्रश्न २४ 'राष्ट्रीय महामागा क्रमाुंक-211' खालीलपैकी कोणत्या 

शहराुंना जोडतो?  

1) ध ळे-नागपरू 2) सातारा-प ण े  

3) नागपरू-म ुंबई 4) सोलापरू-ध ळे 

प्रश्न २५ 'वधाा' ही कोणत्या नदीची उपनदी आह?े  

1) गोदावरी 2) वैनगुंगा 3) कृष्ट्णा 4) भीमा 

प्रश्न २६ 'ज्या गोष्टीची भीती वाटते तीच समोर येऊन उभी राहते' या 

अथााशी ज ळणारी म्हण खालीलपैकी कोणती?  

1) जदव्याखाली अुंधार 2) अजाप त्रा बली   

3) जभत्यापािी ब्रम्हराक्षस 4) बळी तो कान जपळी 

प्रश्न २७ खालीलपैकी अश द्ध शब्द ओळखा.  

1) तथाजप 2) परुंत  3) आजण 4) कींवा 

प्रश्न २८ 'प रोगामी' या शब्दाचा अथा काय?  

1) स धारणावादी 2) प रटकार  

3) शहरी 4) हकेेखोर 

प्रश्न २९ 'बाजीप्रभलूा लढता लढता वीरमरण आले.' ह ेवाक्य 

कोणत्या प्रकारचे आह?े  

1) जमश्र 2) सुंय क्त  

3) केवल 4) जवशेष 

प्रश्न ३० खालीलपैकी बहवु्रीही समासाचे उदाहरण ओळखा.  

1) पापप ण्य 2) गहृटथ  

3) नीलकुं ि 4) प रणपोळी 

प्रश्न ३१ प्रत्यक्ष' या शब्दाचा जवग्रह जनवडा.  

1) प्रजत+अक्ष 2) प्र+अक्ष  

3) प्रजत+क्ष 4) प्रत्येक+अक्ष 

प्रश्न ३२ प ढीलपैकी कोणता शब्द 'साजधत' शब्द नाही?  

1) भाुंडखोर 2) बेजबाबदार  

3) थोरवी 4) इमारत 

प्रश्न ३३ 'नेहमी द सर् याला मदत करा.' ह ेवाक्य कोणत्या प्रकारचे 

आह?े  

1) आज्ञाथी 2) जवध्यथी  

3) टवाथी 4) सुंकेताथी 

प्रश्न ३४ 'कोणत्याही क्षेत्रात हळूहळू होणारा इष्ट बदल' या 

शब्दसम हासािी योग्य शब्द शोधा.  

1) क्राुंती 2) उत्कषा  

3) पररवतान 4) उत्क्राुंती 

प्रश्न ३५ राजाला म क ट शोभतो. या वाक्यातील ''शोभतो''  शब्दाची 

जात ओळखा.  

1) नाम 2) सवानाम  

3) जक्रयापद 4) जवशेषण 

प्रश्न ३६ 'पथ' या शब्दास समानाथी असणारा शब्द कोणता?  

1) पत्ता 2) पत  

3) वाट 4) थाप 

 

 

 

 

प्रश्न ३७ 'उद्धट' या शब्दाच्या जवरुद्धाथी असणारा शब्द जनवडा.  

1) प्रामाजणक 2) नम्र  

3) शाुंत 4) समुंजस 

प्रश्न ३८ खालील वाक्य कोणत्या प्रकारचे आह ेते ओळखा. 'खपू 

अभ्यास केला तरच उत्तम ग ण जमळतील.'  

1) टवाथी 2) आज्ञाथी  

3) प्रश्नाथी 4) सुंकेताथी 

प्रश्न ३९ 'ती हसली आजण जतने ती रजई त्याच्या अुंगावर घातली.' ह े

वाक्य खालीलपैकी कोणत्या प्रकारचे आह?े  

1) जमश्र वाक्य 2) गौण वाक्य  

3) केवल वाक्य 4) सुंय क्त वाक्य 

प्रश्न ४० 'जवद्याधन' या शब्दाचा जवग्रह दशाजवणारा पयााय जनवडा.  

1) जवदे्यसजहत धन 2) जवद्या आजण धन  

3) जवद्या जकुं वा धन 4) जवद्या हचे धन 

प्रश्न ४१ 'महाराष्ट्र' या शब्दाचा समास कोणता?  

1) बहुव्रीही 2) कमाधारय  

3) व्दुंव्द 4) अव्ययीभाव 

प्रश्न ४२ खालीलपैकी श द्ध शब्द ओळखा.  

1) अनसयूा 2) अन सया  

3) आन सयूा 4) अन सयूा 

प्रश्न ४३ 'सैन्य गडाच्या पायथ्याशी उभे होते.' या वाक्याचा काळ 

ओळखा.  

1) पणूा भजवष्ट्यकाळ 2) साधा भजवष्ट्यकाळ  

3) भतूकाळ 4) पणूा वतामानकाळ 

प्रश्न ४४ 'पुंधरवडयाने प्रजसद्ध होणारे' यासािी खालीलपैकी कोणता 

पयााय अचकू िरेल?  

1) दजैनक 2) माजसक  

3) पुंचाुंग 4) पाजक्षक 

प्रश्न ४५ खालील म्हण योग्य पयााय जनवडून पणूा करा. असतील जशते 

तर जमतील ----  

1) दवे 2) राक्षस  

3) ब्रम्हराक्षस 4) भ त े

प्रश्न ४६ खालीलपैकी श द्ध शब्द ओळखा.  

1) कोट्याजधश 2) कोटीजधश  

3) कोटीधीश 4) कोटयधीश 

प्रश्न ४७ खालीलपैकी कोणता वणा टवर आह?े  

1) क् 2) ज ् 3) उ 4) ण ्

प्रश्न ४८ 'द रात्मा' या जोडशब्दाची फोड केल्यास योग्य िरणारी फोड 

जनवडा?  

1) द र+आत्मा 2) द :+आत्मा  

3) द ा+आत्मा 4) द +आत्मा 

प्रश्न ४९ खालीलपैकी तत्सम शब्द ओळखा  

1) उत्सव  2) गाव   

3) उडी   4) सासरा  

प्रश्न ५० मगू जगळणे' या वाक्यप्रचाराचा योग्य अथा दया.  

1) काही उत्तर न दतेा म काटयाने टवटथ बसण े  

2) काही उत्तर न दतेा म काटयाने टवटथ बसण े  

3) काही उत्तर न दतेा म काटयाने टवटथ बसण े  

4) म गाचा टवीकार करणे  

 

 

 

 

 



 

प्रश्न ५१ एक वषाांपवूी जमना आजण माध री याुंच्या वयाुंचे ग णोत्तर 3:4 

होते. आज माध रीचे वय 25 वषाांचे आह,े तर जमनाचे वय जकती?  

1) 26 वषप 2) 28 वषप  

3) 19 वषप 4) 21 वषप 

प्रश्न ५२ खालील अक्षरमाजलकेत काही अक्षरे वगळली आहते. 

वगळलेली अक्षरे योग्य त्या क्रमाने चार पयाायाुंत जदलेली आहते. 

त्यातनू योग्य पयााय ओळखा. bd-bdf-dfb-f  

1) abb 2) fab  

3) fbd 4) dfb 

प्रश्न ५३ खालील अक्षरमाजलकेतील वगळलेली अक्षरे शोधा. ms-

ms -- stm-tms -  

1) mtstm 2) ttmst  

3) tssmt 4) mstmt 

प्रश्न ५४ A, B, C, D, E व F ही म ले त्याच क्रमाने एका मेजाभोवती 

वत ाळाकार बसली आहते. प्रथम 'A' आजण 'C' याुंनी आपापसात जागा 

बदलल्या व नुंतर 'E' व 'F' याुंनी परटपराुंत जागा बदलल्या तर आला 

'D' जवळ कोण बसले आह?े  

1) B व F 2) E व A  

3) A व F 4) C व E 

प्रश्न ५५ स जीत नीतापेक्षा लहान असनू मनीषापेक्षा मोिा आह.े नयना 

नीतापेक्षा मोिी असनू स भाषपेक्षा लहान आह,े तर सवाांत लहान कोण 

आह?े  

1) मनीषा 2) स जीत  

3) नयना 4) साुंगाता येत नाही 

प्रश्न ५६ वयाबद्दल जवचारले असता एका व्यक्तीने साुंजगतले, "त्याचे 

वय पजहल्या 15 नैसजगाक सुंख्याची बेरीज केल्यावर जमळते." तर त्या 

व्यक्तीचे वय जकती?  

1) 100 2) 50  

3) 120 4) 150 

प्रश्न ५७ त मच्या डावीकडील पदाुंमध्ये जवजशष्ट सुंबुंध आह.े तो 

ओळखा व तसाच सुंबुंध उजवीकडील पदाुंमध्ये राहील अशा प्रकारे 

योग्य पयााय जनवडा. KMN : PRS :: UWX : ?  

1) YBD 2) ZBC  

3) XBC 4) ZBA 

प्रश्न ५८ जर 'HOT' हा शब्द '91621' असा जलजहतात तर 'B' हा 

शब्द कसा जलहावा?  

1) 2 2) 3 3) 4 4) 5 

प्रश्न ५९ "जवजशष्ट सुंकेतन पध्दतीमध्य,े ‘rbm std lro pus’ म्हणजे 

‘the cat is beautiful’, ‘tnh pus dim std' म्हणजे ‘the dog is 

brown’ आजण ‘ dim lro pus eus' म्हणजे ' the dog has cat'. 

तर 'has' सािी कोणता सुंकेत वापरलेला आह?े 

"  

1) eus 2) lro  

3) std 4) dim 

प्रश्न ६० खालील सुंख्याश्रेणी पणूा करा.  

20, 110, 272, 506, 812, ----  

1) 930 2) 1056  

3) 1190 4) 1640 

प्रश्न ६१ प ढील क्रम इुंग्रजी वणाा'क्षराुंनी पणूा करा.  

b - ab - b - aab - b  

1) abab 2) baba  

3) abbb 4) baab 

 

 

प्रश्न ६२ खालीलपैकी जकती वाजता घड्याळातील तास काटा व 

जमजनट काटा याुंमध्ये जवशालकोन होतो?  

1) दोन 2) आि  

3) दहा 4) अकरा 

प्रश्न ६३ एका समहूात 10 माणसे आहते. समहूातील प्रत्येक माणसू 

समहूातील प्रत्येकाशी एकदाच हटताुंदोलन करतो, तर एकूण जकती 

हटताुंदोलने होतील?  

1) 43 2) 44 3) 45 4) 46 

प्रश्न ६४ अजभषके परदशेी गेला होता. तो श्रीमुंत आह.े या दोन 

जवधानाुंवरून कोणता जनष्ट्कषा काढता येईल?  

1) परदशेी गेलेली काही माणसे श्रीमुंत नसतात.  

2) परदशेी गेलेली माणसे श्रीमुंत होतात.  

3) परदशेी न गेलेली माणसे श्रीमुंत नसतात.  

4) परदशेी गेलेली काही माणसे श्रीमुंत असतात. 

प्रश्न ६५ एका टेबलाजवळ काही हॉकीपटू, काही जक्रकेटपटू व काही 

टेजनसपटू होते. हॉकी व टेजनसपटूुंची एकूण सुंख्या 9 व जक्रकेट आजण 

टेजनसपटूुंची एकूण सुंख्या 10 आजण हॉकी व जक्रकेटपटूुंची एकूण 

सुंख्या 11 होती, तर टेबलाजवळ जक्रकेटपटूुंची सुंख्या जकती होती?  

1) 6 2) 5 3) 4 4) 8 

प्रश्न ६६ खालील माजलका पणूा करण्यासािी अक्षराुंच्या कोणत्या 

जोड्या येतील? BA, FE, JI, NM, --, --  

1) PQ, QR 2) QR, UV  

3) RQ, VU 4) UV, VU 

प्रश्न ६७ 'जवनोदी कथा आवडणार् याुंना नाटके आवडतात, नाटके 

आवडणार् या काहींना काव्य आवडते.' यावरून खालीलपैकी कोणते 

अन्वयाथा यथाथा आहते?  

अन्वयाथा- अ. ज्याुंना काव्य आवडते त्याुंना जवनोदी कथा आवडतात. 

ब. जवनोदी कथा आवडणार् या काहींना काव्य आवडते. क. नाटके 

आवडणार् याुंना जवनोदी कथा आवडतात. ड. नाटके आवडणार् या 

काहींना काव्य आवडत नाही.  

1) अ व क 2) ब व ड  

3) ब व क 4) अ व ड 

प्रश्न ६८ आज सोमवार आह.े 61 जदवसाुंनी कोणता जदवस असेल?  

1) शजनवार 2) रजववार   

3) सोमवार  4) मुंगळवार 

प्रश्न ६९ ररकाम्या जागी योग्य सुंख्या जनवडून श्रृुंखला पणूा करा.       6, 

8, 14, 26, 46, 76, ____  

1) 84 2) 96  

3) 112 4) 118 

प्रश्न ७० डावीकडून उजवीकडे चढत्या क्रमाने माुंडणी केल्यानुंतर 

सारख्या टथानावर राहतील असे 2576489 सुंख्येमध्ये जकती अुंक 

आहते?  

1) एक  2) दोन  

3) तीन  4) चार 

प्रश्न ७१ त मचा वाढजदवस आिवड्याच्या कोणत्याही जदवशी येतो. 

तर तो रजववारी येण्याची सुंभाव्यता काय आह?े  

1) 1/2 2) 1/6  

3) 1/7 4) 1 

प्रश्न ७२ ररकाम्या जागी योग्य सुंख्या जनवडून श्रृुंखला पणूा करा.     

5, 6, 10, 19, 35, 60, ____  

1) 84 2) 96  

3) 112 4) 125 

 

 



 

प्रश्न ७३ वगळलेली अक्षरे जनवडून माजलका पणूा करा.          

z_zx_ _zz_ _xx_zzx  

1) xzxzxz 2) zxzxxz  

3) zxxzxz 4) xzzxzx 

प्रश्न ७४ जर QUESTION ला NXBVQLLQ असे जलजहले जात 

असेल तर ANSWER ला कसे जलजहले जाईल.  

1) XQPTHO 2) ZQPZBU  

3) RQVSBT 4) QLBTRU 

प्रश्न ७५ राजचे 8 वषाांपवूी लग्न झाले. त्याचे वतामान वय ह ेत्याच्या 

लग्नाच्या वेळच्या वयाच्या 6/5 पट आह.े राजच्या लग्नाच्या वेळी 

त्याची बजहण त्याच्यापेक्षा 10 वषप लहान होती. राजच्या बजहणीचे वय 

काय आह?े  

1) 32 वषप 2) 36 वषप 3) 38 वषप 4) 40 वषप 

प्रश्न ७६ 9 [] 5 [] 8 या सुंख्येत []च्या जागी समान अुंक असनू 

त्याुंच्या टथाजनक जकमतीमध्ये 5940 चा फरक आह.े तर []च्या जागी 

असलेला अुंक कोणता?  

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

प्रश्न ७७ एका आयताची लाुंबी 36 सेंमी असनू त्याचे क्षेत्रफळ 648 

चौ.सेंमी आह.े तर त्या आयताची पररजमती जकती?  

1) 120 सेंमी 2) 116 सेंमी  

3) 112 सेंमी 4) 108 सेंमी 

प्रश्न ७८ एका रकमेचे दोन वषाांचे सरळव्याज ६०० रुपये आजण 

चक्रवाढव्याज ६३६ रुपये येत,े तर ती रक्कम कोणती?  

1)  १,८०० रुपय े 2)  १,९०० रुपय े  

3)  २,५०० रुपये 4)  १,२०० रुपय े

प्रश्न ७९ 39/91 = 15/X तर x तर x = जकती?  

1) 28 2) 35 3) 36 4) 44 

प्रश्न ८० भागीदारीच्या व्यवहारात जकशोरचे 2400 रु. भाुंडवल 12 

महीने होते आजण रोजहतचे 3000 रु. भाुंडवल 8 महीने होते. त्याुंना 

एका वषाात 3850 नफा झाला. तर त्याुंपैकी रोजहतला जकती रुपये नफा 

जमळाला असेल?  

1) 1750 रु.    2) 1800 रु.  

3) 1850 रु.    4) 2050 रु. 

प्रश्न ८१ 12 सेकुं दात एक याप्रमाण े30 जमजनटात जकती पोळ्या लाटून 

होतील?  

1) 150 2) 90 3) 225 4) 320 

प्रश्न ८२ 2 मजरू रोज 8 तास काम करून एक काम 10 जदवसाुंत पणूा 

करतात. जर 16 मजरू तेच काम रोज 5 तास करतील तर ते काम जकती 

जदवसाुंत पणूा होईल?  

1) 4 जदवस 2) 8 जदवस  

3) 5 जदवस 4) 2 जदवस 

प्रश्न ८३ A आजण B याुंच्या ग णाुंची सरासरी 45 आह.े A, B व C 

याुंना एकूण 160 ग ण जमळाले, तर C चे ग ण जकती?  

1) 90 2) 70 3) 40 4) 75 

प्रश्न ८४ दोन सुंख्याुंची बेरीज 47 येते आजण वजाबाकी 11 येते, तर 

त्याुंपैकी लहान सुंख्या कोणती?  

1) 29 2) 22 3) 19 4) 18 

प्रश्न ८५ मी एक सुंख्या मनात धरली. जतच्यातनू 9 वजा केले. 

वजाबाकीला 19 ने ग णले. ग णाकार 836 आला, तर मी मनात 

धरलेली सुंख्या कोणती असेल?  

1) 51 2) 53 3) 114 4) 97 

 

प्रश्न ८६ (0.5)² + (1.4)³ = जकती?  

1) 264.42    2) 2.5544  

3) 62.1     4) 2.994 

प्रश्न ८७ प्रत्येकी 10 मीटर x 10 मीटर अुंतरावर एक झाड यान सार 10 

हके्टर क्षेत्रामध्ये एकूण जकती झाडे बसतील?  

1) 100 2) 200 3) 1000 4) 500 

प्रश्न ८८ एका पेटीत प्रत्येकी 50 पैसे, 1 रुपया व 5 रुपयाुंची नाणी 

समान सुंख्येत आहते. पेटीतील एकूण रक्कम 5850 रुपये असल्यास 

एकूण नाण्याुंची सुंख्या जकती?  

1) 2700    2) 2800  3) 2854    4) 2760 

प्रश्न ८९ एक द कानदार त्याच्या मालाला खरेदी जकमतीच्या 20% 

जाटत जचन्हाुंजकत करतो आजण जचन्हाुंजकत जकमतीवर 15% सटू दतेो. 

त्याच्या नफ्याची टक्केवारी काढा.  

1) 2% 2) 8% 3) 11% 4) 6% 

प्रश्न ९० 13, 20, 7, 15, 10 याुंचा मध्य जकती?  

1) 20 2) 7 3) 13 4) 10 

प्रश्न ९१ एका कारला ताशी 62 जकमी वेगाने काही अुंतर कापण्यास 4 

तास लागतात. तर तेच अुंतर 8 तासाुंत कापण्यासािी कारचा ताशी वेग 

जकती असावा?  

1) 41 जकमी 2) 28 जकमी    3) 31 जकमी  4) 26 जकमी 

प्रश्न ९२ एका गावाची लोकसुंख्या 12,000 आह.े ती दरवषी 10% ने 

वाढते, तर 3 वषाांनुंतर ती जकती होईल ?  

1) 15297 2) 15792  

3) 15972 4) 15927 

प्रश्न ९३ दोन असमान पररमेय सुंख्याुंच्या दरम्यान जकती पररमेय सुंख्या 

असतात?  

1) 0 2) अनुंत 3) 10000  4) 1456 

प्रश्न ९४ एक कार ताशी 45 जकमीच्या वेगाने जाते आजण वेळेवर 

म क्कामी पोहोचते. जेव्हा जतचा सरासरी वेग ताशी 40 जकमी होतो 

तेव्हा ती 30 जमजनटे उशीरा पोहोचते. तर कारने पार केलेले अुंतर काढा. 

1) 200 जकमी 2) 240 जकमी  

3) 180 जकमी 4) 150 जकमी 

प्रश्न ९५ 11 सुंख्याची सरासरी 50 आह.े जर पजहल्या 6 सुंख्याुंची 

सरासरी 6 असेल आजण शेवटच्या 6 सुंख्याुंची सरासरी 52 असेल. तर 

6 वी सुंख्या काढा.  

1) 55 2) 56 3) 57 4) 58 

प्रश्न ९६ एका सुंख्येला 9 ने भागल्यास बाकी 8 उरते व 10 ने 

भागल्यास बाकी 9 उरते, तर त्या सुंख्येची द टेंपट जकती?  

1) 89 2) 180 3) 178 4) 144 

प्रश्न ९७ दोन सुंख्या अन क्रमे 4x व 6x असनू, त्याुंचा म.सा.जव 16 

आह ेव ल.सा.जव. 96 आह.े तर x = जकती ?  

1) 16 2) 32 3) 8 4) 12 

प्रश्न ९८ 2400 पैकी 144= जकती टक्के?  

1) 8% 2) 6% 3) 5% 4) 4% 

प्रश्न ९९ X चे 7% = 126; तर X=?  

1) 1600    2) 1800 3) 1500 4) 1400 

प्रश्न १०० सीता ने पजहल्या जदवशी  जतच्या प टतकाची 6 पाने 

वाचावयास स रूवात केली, 2 र्या जदवशी 9 पाने, 3 र्या जदवशी 12 

पाने, 4 थ्या जदवशी 15 पाने आजण याप्रमाणे. जर जतने याच पध्दतीने 

वाचन स रू िेवल,े तर 10 व्या जदवशी ती जकती पाने वाचेल?  

1) 33 पाने 2) 40 पाने 3) 42 पाने 4) 45 पाने 

 


