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प्रश्न 1 पळत पळत गेलो तरी गाडी चकुलीच. - वाक्यप्रकार 

ओळखा?  

1) मिश्र वाक्य  2) केवल  3) संयकु्त 4) शदु्ध  

प्रश्न 2 ररकाम्या जागी योग्य मवरुद्धाथी शब्द भरा. - शकु्लपक्षातील 

मिरण्याचा अनंद ..... गिवावा लागतो.  

1) शदु्धपक्षात  2) कृष्णपक्षात   

3) नीलपक्षात  4) श्राद्धपक्षात  

प्रश्न 3 आमतश्री' या शब्दाचा ऄथथ ओळखा.  

1) प्रारंभ  2) सरुुवात   

3) शेवट  4) िध्य  

प्रश्न 4 खाली मदलेल्या शब्दांपैकी पोतुथगीज शब्द ओळखा.  

1) आिारत  2) मिजागरी   

3) टाळे  4) मखडकी  

प्रश्न 5 चार वाक्यांपैकी तीन वाक्यांिध्ये रचनेत एक साम्य 

अह.ेसाम्य नसलेले वा गटात न िसणारे वाक्य कोणते?  

1) तो गजानन जगतो 2) ती  होडी जात होती   

3) महरा सुंदर होता. 4) मचिा काय कािाची? 

प्रश्न 6 मदलेल्या वाक्याचा अशय ऄसलेला ईमचत पयाथय 

मनवडा.समुनता िार हूशार नाही.  

1) समुनता िार िठ्ठ नाही. 2) समुनता थोडीही िठ्ठ नाही   

3) समुनता खपू िठ्ठ नाही. 4)समुनता थोडीशी िठ्ठ अह.े 

प्रश्न 7 ही वही िाझी अह'े. मवशेषण ओळखा.  

1) संिंधी मवशेषण  2) प्रश्नाथथक मवशेषण   

3) दशथक मवशेषण  4) सावथनामिक मवशेषण  

प्रश्न 8 िी त्याच्याकडून चार अण ेपरत घेतो' या वाक्याचा प्रयोग 

ओळखा.  

1) कतथरी  2) किथणी   

3) भावे  4) किथभावसंकर 

प्रश्न 9 वाक्यरचनेच्या दृष्टीने चकुीचा ऄसणारा वाक्याचा भाग शोधा 

1) मशवाजी िहाराजांनी  2) िावळे लोकांसह   

3) स्वतंत्र राज्यची  4) स्थापना केली  

प्रश्न 10 शदु्धलेखन दृष््टया ऄचकू शब्द ओळखा.   

1) िहत्त्वाचे  2) िहात्वाचे   

3) िाहत्वाचे  4) िाहात्वाचे 

प्रश्न 11 इल अख्यातवरून कोणता काळ ओळखला  जातो?  

1) वतथिानकाळ 2) भतूकाळ  

3) भमवष्यकाळ 4) ररतीभतूकाळ 

प्रश्न 12 वाक्यातील ज्या शब्दावरून मियेचे स्थान व काळांचा िोध 

होतो त्या शब्दाची मवभक्ती कोणती?  

1) षष्ठी 2) सप्तिी  

3) चतथुी 4) पंचिी 

 

 

प्रश्न 13 थोरांपासनू िोध घ्यावा. शब्दयोगी ऄव्ययाचा प्रकार  

ओळखा.  

1) हतेवुाचक 2) कारणवाचक  

3) स्थलवाचक 4) गमतवाचक 

प्रश्न 14 प्रसरण - या शब्दाचा मवरुद्धाथी शब्द ओळखा.  

1) ऄवतरण  2) अकंुचन   

3) ऄवरण  4) ऄनतुरण  

प्रश्न 15 सहलीस जाताना कात्रज जवळ ईजाडले.' या वाक्याचा प्रयोग 

ओळखा  

1) सकिथक कतथरीप्रयोग 2) भावकतथरी प्रयोग  

3) किथणी प्रयोग 4) किथभावसंकर प्रयोग 

प्रश्न 16 पढुील वाक्यप्रचाराचा ऄथथ सांगा:ग्रहण सटुण े  

1) संकटातनू सटुका होण े 2) ऄपयशातनू िाहरे येण े

3) सवथ संकटे टळण े 4) यश मिळण े 

प्रश्न 17 हरकाम्या' म्हणजे -   

1) सांमगतलेले कोणतेही काि करणारा  2) कािात िदत 

करणारा  3) स्वतः हून कािे करणारा  4) प्रत्येक काि 

चोख करणारा 

प्रश्न 18 गांधीजींना सतुाच्या िाळा ऄमधक अवडत.' या वाक्यातील 

ईद ्दशेवाचक शब्द कोणता ते  ओळखा.  

1) िाळा 2) सतुाच्या  

3) गांधीजींना 4) ऄमधक 

प्रश्न 19 'न्यनूत्विोधक ईभयान्वयी ऄव्यय'कोणते ?  

1) मकंतु 2) ऄथवा  

3) ऄन ् 4) म्हणनू 

प्रश्न 20 पावलोपावली - या शब्दाचा सिास ओळखा   

1) तत्परुुष  2) ऄव्ययीभाव   

3) द्वदं्व  4) किथधारेय  

प्रश्न 21 "पडछाया" या शब्दासाठी मवरुद्धाथी शब्द मनवडा .  

1) प्रमतमिंि  2) पडसाद   

3) छाया 4) पडताळा  

प्रश्न 22 िाणसू अज भौमतक वैभवात लोळत ऄसला तरी 

तो....गिावनू िसला अह.ेसंदभाथनसुार ररकाम्या जागी सवाथत योग्य 

शब्दांची मनवड करा.  

1) सखु  2) शांती   

3) सिाधान  4) अनंद  

प्रश्न 23 खालीलपैकी ईद्गाराथी वाक्य कोणते ते ओळखा.  

1) ही िौज छान नाही  2) ऄहाहा ! काय ही िौज !  

3) ही छान िौज अह े 4) ही छान िौज अह ेका? 
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प्रश्न 24 खालील शब्दातील 'कमटिद्ध' या ऄथाथचा शब्द ओळखा.  

1) कंिर कसलेला  2) कंिर पट्टा   

3) िेखला  4) कटाव  

प्रश्न 25 खालीलपैकी कोणत्या शब्दाचा वापर स्त्रीमलंगी अमण 

पमुल्लंगी ऄसा दोन्ही प्रकारे होतो?  

1) िाग  2) टेिल   

3) मत्रकोण  4) घडयाळ 

प्रश्न 26 महदं ूपंच' ह ेिराठीतील व्यंग मचञ दणेारे पमहले साप्तामहक 

(१८७२) कोणी सरुु केले?   

1) िाळशास्त्री जांभेकर 2) भाउ लाड  

3) गोपाळ अगरकर 4)  गोपाळ गोमवंद दािक  

प्रश्न 27 [MSFC] ह ेखालीलपैकी कशाचे संमक्षप्त रूप अह?े  

1) Maharashtra state Food Corporation   

2) Maharashtra state Finance Corporation   

3) Maharashtra state Food Corporation  

4) Maharashtra state Fish Corpoaration 

प्रश्न 28 ५ वी हवािान कृती अमण अपत्ती प्रमतसाद प्रसारिाध्यि 

पररषद कोठे पार पडली?  

1) नेपाळ 2) आडंोनेमशया  

3) थायलंड  4) मचली 

प्रश्न 29 ऄमग्निाणात आधंन म्हणनू ---- वापरतात?  

1) स्थायरुुप ऑमक्सजन 2) वायरुुप ऑमक्सजन 

3) द्रवरूप  हायड्रोजन 4) द्रवरूप ऑमक्सजन 

प्रश्न 30 भारतीय वैद्यकीय पररषदचे्या (MCI) कायाथचा अढावा 

घेण्यासाठी कोणाच्या ऄध्यक्षतेखाली समिती नेिण्यात अलेली अह?े 

1)  मववेक दिेरॉय 2) यनुसू खान  

3)  ऄजय शंकर 4)  अर.एि. लोढा 

प्रश्न 31 ईधिमसंगने िायकेल ओडवायरचा खनू कधी केला ?  

1)  १३ िाचथ, १९४३ 2)  १३ िाचथ, १९४१  

3)  १४ िाचथ, १९४०  4)  १३ िाचथ, १९४०  

प्रश्न 32 काळवीटांसाठी प्रमसद्ध ऄसलेले ऄभयारण्य कोणत्या 

मजल्यात अह?े  

1)  नामशक 2)  पणु े  3)  सोलापरू 4) ऄहिदनगर  

प्रश्न 33 कोमनका कप कोणत्या खेळांशी संिंमधत अह े  

1)  रग्िी  2)  िधु्दीिळ   

3)  िॅडमिंटन  4)  जलतरण 

प्रश्न 34 २०१८ पासनू ऄमखल भारतीय िराठी सामहत्य संिेलनास 

मकती रूपये ऄनदुान मिळत अह?े  

1) २५ लाख रू. 2) ५० लाख रू.  

3) ७५ लाख रू. 4) १ कोटी रू. 

प्रश्न 35 २०११च्या जनगणनेनसुार िहाराष्रात मकती मजल्यांिध्ये 

िालक-िामलका मलंग गणुोत्तरातील ऊणात्िक अह?े (म्हणजेच 

िालक-िामलका मलंग गणुोत्तर किी झाले अह.े)  

1) 29 2) 22 3) 24 4) 31 

प्रश्न 36 पंडुरोग या अजारात शरीरातील कोणत्या घटकाचे प्रिाण 

किी होते ?  

1) रक्तद्रव 2) रक्तसंचय  

3) शकथ रा 4) महिोग्लोिीन 

प्रश्न 37 लाहोर येथे दयानंद ऄगँ्लोवैमदक कॉलेजची स्थापना करणारे                           

1) लाला हसंराज 2) लाला लजपतराय  

3) लाला हरदयाळ 4) यापैकी नाही 

 

 

 

प्रश्न 38 २००१ ते २०१८ दरम्यान कोणत्या राज्यात सवाथमधक १४% 

वकृ्षाच्छादन नष्ट झाले?  

1) िध्यप्रदशे 2) ईत्तरप्रदशे 

3) िमणपरू 4) नागालँड 

प्रश्न 39 मशखर मशंगणापरू ह ेकोणत्या मजल्यात अह?े  

1) सोलापरू 2)  सातारा  

3) सांगली 4)   कोल्हापरू 

प्रश्न 40 भारताची प्रिाण वेळ _____ वरून जाते .  

1)   82 1/2 पवूथ रेखांश 2) 82 1/2 पमिि रेखांश 

3)   82 1/2 ईत्तर ऄक्षांश 4)  82 1/2 दमक्षण ऄक्षांश 

प्रश्न 41 दीनदयाळ ईपाध्याय ग्रािज्योती योजनेचा शभुारंभ 

पंतप्रधानाच्या हस्ते कोणत्या राज्यात झाला?  

1)  ईत्तर प्रदशे 2)  हररयाणा  

3)  गजुरात 4)  मिहार 

प्रश्न 42 जागमतक वसुंधरा मदन कोनत्या मदवशी साजरा करतात ?  

1) 25 एमप्रल 2) 23 एमप्रल  

3) 21 एमप्रल  4)  22 एमप्रल 

प्रश्न 43 कोणत्या मठकाणी पोमलस अयकु्तालय व पोलीस ग्रामिण 

पररक्षेत्र दोन्ही ऄमस्तत्वात अह े  

1) नागपरू 2) यवतिाळ  

3) वधाथ 4) कडेगाव 

प्रश्न 44 ठोसेघर धिधिा ....... नदीवर अह.े  

1) कोयना  2)  वेण्णा  

3) मवंचरणा 4) तारळी 

प्रश्न 45 कोणत्या दोन आगं्रज ऄमधकायांनी राष्रीय सभेला सिीय 

पामठंिा मदला होता?      

1) ऄ ॅलन हयिू व डलहौसी         2) डिररन व मवल्यि वेडरिनथ  

3) ऄ ॅलन हयिू व मवल्यि वेडरिनथ 4) ऄ ॅलन हयिू व डिररन 

प्रश्न 46 िहाराष्र राज्य वखार िहािंडळ ....... िध्ये स्थापन झाले.  

1) 1954 2) 1955  

3) 1956 4) 1957 

प्रश्न 47 िहाराष्रात पमहला जलमवद्यतु प्रकल्प कोठे सरुू झाला होता 

?  

1) खोपोली  2) वैनगंगा   

3) दाजीमलंग  4) सातारा 

प्रश्न 48 वरणगाव येथे काय अह?े  

1) काड्यापेट्यांचा कारखाना 2) दरुदशथन संच िनमवन्याचा कारखाना   

3) मवद्यतुसािग्री कारखाना      

4) संरक्षण सामहत्या मनिीतीचा कारखाना 

प्रश्न 49 "गोल िांती" कोणत्या ईत्पादनाशी संिंमधत अह?े  

1) कांदा 2) टोिॅटो   

3) िटाटा 4) ऄडंी 

प्रश्न 50 भारतीय मशक्षणाची सनद' ऄसे कशाला ईद्दशे म्हटले गेले?                              

1) हटंर कमिशन  2)  वडुचा खमलता  

3) रािकृष्ण अयोग 4) सायिन अयोग 

प्रश्न 51 सरासरी काढा.       24, 40, 75, 25, 66, 40  

1) 44 2) 45  

3) 42 4) 34 

प्रश्न 52 एका दकुानदाराची 30 मदवसांची सरासरी मविी 155 रु. 

अह ेपमहल्या 15 मदवसांची सरासरी मविी 190 रु. ऄसल्यास; 

नंतरच्या 15 मदवसांची एकूण मविी मकती?  

 

 



 

 

1) 285 2) 2375  

3) 1800 4) 1950 

प्रश्न 53 सतीश त्याच्या िामसक पगाराच्या  38 %  ऄन्न, 25 % 

मशक्षण व  12 %  वाहतकू वर खचथ करतो , ईरलेले 5800  तो िचत 

करतो  तर  सतीशची िामसक पगार मकती ?   

1) 23,800 2) 24,200  

3) 23,200 4) 24,400 

प्रश्न 54 राज कडील काही रकि 4 वषाथत कोणत्या दराने दपु्पट 

होइल?  

1) 20% 2) 25%  

3) 30% 4) 40% 

प्रश्न 55 दोन अंि,े तीन पेरू अमण चार सिरचंदांची मकंित 15 रुपये 

अह.े तीन अंि,े दोन पेरू अमण एक सिरचंदाची मकंित 10 रूपये 

अह.े िी 3 अंिे, 3 पेरू अमण 3 सिरचंद खरेदी केली. िी मकती 

रूपये मदले ऄसतील?  

1) 15 रूपये   2) 18 रूपये 3) 20 रूपये 4) 25 रूपये 

प्रश्न 56 एक चोर दपुारी 2.30 वाजता एक कार चोरतो अमण ती 

ताशी 60 मकिी वेगाने पळवतो. पोलीस दपुारी 3.00 वाजता ताशी 75 

मकिी वेगाने मजथनू त्याने कार चोरली त्या मठकाणाहून त्याचा पाठलाग 

सरुू करतात. तर पोलीस मकती वाजता त्याला पकडतील?  

1) सायं. 05:15 2) सायं.04:25  

3) सायं. 05:00 4) सायं.04:55 

प्रश्न 57 351 प्रौढ ऄसणाऱ्या एका गावात प्रत्येक प्रौढ व्यक्तीकडे 

एक कार, एक िोटारसायकल, मकंवा दोन्ही अहते. जर 331 प्रौढ 

व्यक्तींकडे कार अमण 45 प्रौढ व्यक्तींकडे िोटारसायकल ऄसेल, तर 

मकती कार िालकांकडे िोटारसायकल नाहीत?  

1) 25 2) 35 3) 306 4) 296 

प्रश्न 58 एका यंत्राची मकंित 48,000 रू. अह े.दरवषी त्या यंत्राची 

मकंित 5% किी होते,  तर दसु-या वषाथच्या शेवटी यंत्राची मकंित 

मकती ऄसेल ?  

1)   43320 रू.  2)   33420 रू  

3)   46000 रु 4)  46580 रु 

प्रश्न 59 एका वतृ्तमचती अकाराच्या टाकीची ईंची 1 िी. व व्यास 70 

सेिी अह,े  तर मतच्यात मकती लीटर पाणी िावेल ?  

1)   538 लीटर  2)   308 लीटर  

3)   583 लीटर  4)  385 लीटर   

प्रश्न 60 दोन संख्यांिधील िरक 1365 अह.े िोठ्या संख्येला लहान 

संख्येने भागल्यास भागाकार 6 येतो व िाकी 15 ईरते. तर लहान 

संख्या कोणती?  

1) 240 2) 270 3) 295 4) 360 

प्रश्न 61 दोन वतुथळाच्या मत्रज्या 3 : 4 या प्रिाणात अहते जर िोठ्या 

वतुथळाचे क्षेत्रिळ 64 चौसेिी ऄसेल तर लहान वतुथळाचे क्षेत्रिळ 

मकती ?  

1) 12 चौसेिी 2)  18 चौसेिी 3) 24 चौसेिी 4)  36 चौसेिी  

प्रश्न 62 एका संख्येला 2 व 13 ने मनशेष भाग जात ऄसेल तर त्या 

संख्येला खालीलपैकी कोणत्या संख्येने मनशेष भाग जातो ?  

1) 39 2) 17  

3) 3 4)  यापैकी नाही.   

प्रश्न 63 200 ते 600 दरम्यान 4, 5 व 6 ने पणूथ भाग जाणाऱ्या संख्या 

मकती अहते.?  

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

 

 

 

प्रश्न 64 दोन संख्यांचा ल.सा.मव. 2310 अह ेअमण ि.सा.मव. 30 

अह.े जर एक संख्या 210 ऄसेल तर दसुरी संख्या काय ऄसेल?  

1) 325 2) 330  

3) 335 4) 340 

प्रश्न 65 रािरावकडील 3000 रुपये रकि 7 वषाथत कोणत्या दराने 

35% ने वाढेल?  

1) 5% 2) 7%  

3) 6% 4) 10% 

प्रश्न 66 रिेश व सरेुश यांच्या भांडवलांच ेगणुोत्तर 4:5 अह ेव 

िदुतीचे गणुोत्तर 3:4 अह ेतर त्यांच्या नफ्याचे गणुोत्तर मकती??  

1)  '7:9            2)  '5:3  

3)  '4:5    4) '3:5 

प्रश्न 67 5000 रूपयावर 2 वषाथसामठ 8% प्र.वषथ व्याजदराने 

चिवाढव्याज मकमत?  

1) 832 2) 836  

3) 840 4) 826 

प्रश्न 68 ऄशी लहानात लहान संख्या शोधनू काढा, मक मजला 12 ने 

भागल्यास िाकी 5 ईरते व 16 ने भागल्यास िाकी 9 ईरते अमण 18 ने 

भागल्यास िाकी 11 ईरते?  

1) 149 2) 135  

3) 137 4) 133 

प्रश्न 69 एका शहराची लोकसंख्या गेल्या वषी 10% ने वाढली.व 

यावषी ती 20% ने वाढली.तर िुळ लोकसंख्येच्या मकती % एकुण 

वाढ झाली ??  

1) 22 2) 32 3) 34 4) 36 

प्रश्न 70 एक व्यक्ती 'ऄ' या मठकाणापासून 21 िी ऄतंरावर ऄसलेल्या 

'ि' या मठकाणी चालत गेला. त्यानंतर 'ऄ' ला कें द्रमिंद ूिाननू त्याने 

वतुथळाकार िेरी िारली व पनु्हा 'ऄ' या मठकाणी परत अला. तर तो 

एकूण मकती िी चालला?  

1) 132 2) 153  

3) 174 4) 138 

प्रश्न 71 50 खोडरिर 50 रुपयांस मवकल्यास शेकडा 50 निा होतो, 

तर एकूण निा मकती?  

1) 100/3 रु 2) 25 रु  

3) 50/3 रु 4) 49/3 रु 

प्रश्न 72 एका अयताची लांिी ही रंुदीपेक्षा 23 सेिी ने जास्त अह ेव 

त्याची पररमिती 186 सेिी अह.े तर त्याचे क्षेत्रिळ मकती चौसेिी?  

1) 2052 चौसेिी 2) 2040 चौसेिी  

3) 2030 चौसेिी 4) 1848 चौसेिी 

प्रश्न 73 100 काचेची भांडी िी एका िाणसाला एका मठकाणाहून 

दसुरीकडे न्यायला सांमगतली,प्रत्येक भांड्यािागे 3 रु त्याला द्यायचे 

ठरले .पण जर एखाद ंभांडे नेताना िुटलं तर त्याचे 9 रु त्याने िला 

द्यायचे ऄसं ठरलं .शेवटी त्याला 240 रु मिळाले तर मकती भांडी 

िुटली ?  

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

प्रश्न 74 राजीवने ऑनलाइन स्टोऄरिधनू घडयाळ खरेदी केले अमण 

संजीवला ते 5%  नफ्याने मवकले. संजीवने परत ते िमनषला 4%  

नफ्याने मवकले. िमनषने 5460 रूपये प्रदान केले. राजीवने ऑनलाइन 

स्टोऄरिधनू घड्याळ खरेदी केले ती िळू मकंित काढा.  

1) 4500 2) 4725  

3) 5000 4) 5384 

 

 



 

 

प्रश्न 75 एक व्यक्ती 600 िीटर लांि रस्ता 5 मिमनटांिध्ये पार करतो. 

त्याचा मकिी/तासांिधील वेग काय अह?े  

1) 8.2 मकिी 2) 4.2 मकिी  

3) 6.1 मकिी 4) 7.2 मकिी 

प्रश्न 76 संजय पमििेकडे तोंड करून ईभा अह.े काही वेळाने तो 

180° कोनात घड्याळाच्या काट्याच्या मदशेने व पनु्हा 45°कोनात 

घड्याळाच्या काट्याच्या ईलट्या मदशेने वळाला. पनु्हा काही वेळाने 

तो 225° कोनात घड्याळाच्या काट्याच्या ईलट्या मदशेने वळाला तर 

त्याचे तोंड अत्ता कोणत्या मदशेस ऄसेल?  

1) दमक्षण 2)    नैऊत्य  

3) पमिि 4) अग्नेय 

प्रश्न 77 एका अठवड्यात T या ऄक्षराने सरुू होणारा मदवस 

मिळण्याची संभाव्यता मकती अह?े  

1) 2/7 2) 1/7  

3) 1 4) 6/7 

प्रश्न 78 मवधान    कोणताही  पेन पसु्तके नाही,  सवथ पसु्तके टेिल 

अहते मनष्कषथ-ऄ) कोणताही  टेिल पेन  नाही  ि)  काही पसु्तके पेन  

अहते  

1) ऄ मकंवा  ि योग्य 2) िक्त ऄ  योग्य  

3) सवथ मनष्कषथ योग्य 4) कोणताही मनष्कषथ योग्य नाही 

प्रश्न 79  िलुांच्या रांगेिध्ये सरेुश डावीकडुन सातवा अमण रोमहत 

ईजवीकडुन िारावा अह.ेजर ते दोघे अपल्या जागा अपापसात 

िदलतात तर सरेुशचा डावीकडुन िावीसावा ििांक येतो तर त्या रांगेत 

मकती िलुं अहते ?  

1) 29 2) 31 3) 33 4) 35 

प्रश्न 80 जर एका सांकेमतक भाषते BOAT हा शब्द 2-15-1-20 

ऄसेल तर TALK साठी .....?  

1) 20-1-12-11 2) 20-11-2-11  

3) 20-1-13-11 4) 20-11-21-1 

प्रश्न 81 C ही A ची एकुलती एक नणदं अह ेC ही B ची अत्या 

अह ेD हा C चा एकुलता एक भाउ अह ेतर A ही D ची कोण ?  

1) भाची 2) भावजयी  

3) पत्नी 4) िेहुणी 

प्रश्न 82 हिेा व जॉन यांची वय ऄनिुिे 14 वष ेव 10 वष ेअहते. तर 

अणखी मकती वषाांनी त्यांच्या वयाचे गणुोत्तर 5 : 4 होइल.  

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

प्रश्न 83 52 काडाांच्या पॅकिध्ये चेहऱ्याचे काडथ काढण्याची संभाव्यता 

काय अह?े  

1) 2/13 2) 3/13 3) 1/2 4) 1/4 

प्रश्न 84 NOODLES चे प्रतीक  SELDOON िनते तर  

DETIMIL चे प्रतीक काय होइल?  

1) TENDER 2) WHILE  

3) LIMITED 4) HOTEL 

प्रश्न 85 जर एका घड्याळातील तास काटा तीन वाजता दमक्षणसे 

अह े. तर त्याच घड्याळातील तास काटा 7:30वाजता कोणत्या 

मदशेने ऄसेल?  

1) वायव्य 2) नैऊत्य  

3) अग्नेय 4) इशान्य 

प्रश्न 86 प्रश्नमचन्हाच्या जागी योग्य पयाथय मलहा.3,5,7,25,95,  ?  

1) 420 2) 480  

3) 481 4) 475 

 

प्रश्न 87 8 िेब्र,ु 2005 रोजी िंगळवार होता. 8 िेब्र,ु 2004 रोजी 

अठवड्याचा कोणता मदवस होता?  

1) रमववार 2) सोिवार 3) िंगळवार 4) िधुवार 

प्रश्न 88 ररकाम्या जागी योग्य संख्या मनवडून श्रृंखला पणूथ करा.   28, 

32, 23, 39, 14, 50, ___.  

1) 1 2) 5 3) 14 4) 24 

प्रश्न 89 एका सांकेमतक भाषते ऄक्षरा ऐवजी ऄंक वापरले अहते. 

ऄक्षरांचा व ऄकंांचा िि सारखाच ऄसेल ऄसे नाही.   MAN=375, 

BAT=463, CAT=348, MAT=453  TAN=?  

1) 753 2) 743  3) 354 4) 367 

प्रश्न 90 दोन िॉक्स अहते, एक लाल अमण दसुरा काळा. एका 

िॉक्सवर डॉलर ठेवलेला अह ेअमण दसु-या िॉक्सवर रुपया ठेवलेला 

अह.े A म्हणतो "डॉलर काळ्या िॉक्सवर अह"े अमण B म्हणतो 

"रुपया लाल िॉक्सवर अह"े. जर A अमण B पैकी मकिान एक खोटं 

िोलत ऄसेल, तर खालीलपैकी कोणते सत्य अह?े  

1) A अमण B दोन्ही खोटे िोलत अहते   

2) A खोटे िोलत अह े  

3) B खोटे िोलत अह े  

4) डॉलर काळ्या िॉक्सवर अह े 

प्रश्न 91 CDFGRYTWEOPQAZXMNBVUI या िामलकेत 

डावीकडून चौदावी संख्या कोणती ?  

1) Z 2) X 3) G 4) A 

प्रश्न 92 1 सप्टेंिर 2016 ला शिुवार होता तर गांधी जयंती ला 

कोणता वार ऄसेल   

1) िधुवार 2) शिुवार  

3) सोिवार 4) शमनवार 

प्रश्न 93 ABPN :DESQ : SQOS:  ?  

1) PQRS 2) NORU  

3) PNOS 4) VTRV 

प्रश्न 94 जर Z= 52 अमण ACT= 48 तर BAT =?  

1) 39 2) 41 3) 44 4) 46 

प्रश्न 95 वमडलांचे अजचे वय मपंटूच्या वयाच्या मतप्पट अह.ेपाच 

वषाांपवूी वमडलांचे वय मपंटूच्या त्यावेळच्या वयाच्या चौपट होते. तर 

मपंटूचे अजचे वय मकती?  

1) 12 2) 15 3) 18 4) 20 

प्रश्न 96 एका शेतात 20 िदक , 15 गायी व काही गरुाखी ईभे अहते. 

सवाांच्या पायांची एकमत्रत संख्याही सवाांच्या डोक्यांच्या एकमत्रत 

संख्येपेक्षा 70 ने जास्त अह,े तर त्या मठकानी मकती गरुाखी ऄसमतल? 

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

प्रश्न 97 मवसंगत पयाथय ओळखा  

1) 8 2) 125 3) 512 4) 25 

प्रश्न 98 खालील प्रश्नात एक ऄक्षर िामलका मदली अह े. या 

िामलकेतील मनयि शोधनू प्रश्न मचन्हाच्या जागी कोणते पद येइल ते 

मनमित करा A M C K E I G ? ? .  

1) HI 2) IG 3) GJ 4) GI 

प्रश्न 99 जर 24 * 14 म्हणजे 19, 9 * 11 म्हणजे 10 , 14 * 8 

म्हणजे 11 तर 10* 16  म्हणजे ?  

1) 17 2) 14 3) 15 4) 13 

प्रश्न 100 गटात न िसणारा शब्द शोधा.  

1) नाक 2) मकडनी  

3) िुफ्िुस 4) ह्रदय  

 

 


