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प्रश्न 1 कर् हचे ेणीणी यी णुस्तकीच ेलेखकेलेफखखी  क ण ेह े?  

1) फववेक फसिंधू 2) ेचीयय अत्र े  

3) उत्तम कीिंबळे 4) फवश् वीस णीटील 

प्रश्न 2 भीऊबफहण यी शब्दीच ेफलिंग क णते ?  

1) नणुसकफलिंग 2) स्त्रीफलिंग   

3)  णुफ्लिंग  4)  यीणैकी नीही 

प्रश्न 3 य ग्य ध्वफनदशयक णयीयय फनवडी.कबुतरीच े  

1) भळभळ 2) गुिंजीरव  

3) फखिंकीळण े 4) घमुणे 

प्रश्न 4 बी यी ट णणनीवीन ेक णीली ओळखले जीते   

1) कृष्णीजी लक्ष्मण स मण 2) केशव सदीफशव ररसबूड  

3) फवष्णू वीमन फशरवीडकर 4) नीरीयण मरुलीधर गपु्त े

प्रश्न 5 समूहदशयक शब्द फनवडी. उतीरूिं ची  

1) तीिी 2) झबुिंड  

3) सिंच 4) बट 

प्रश्न 6 लेखनदृष््टयी शदु्ध शब्द फनवडी  

1) स्मतृीदीन 2) मजुर  

3) फनमयळ 4) वफदय 

प्रश्न 7 ढेकूळ यी शब्दीची समीनीथी नसलेली शब्द ओळखी.  

1) भलेी 2) णेंड    

3) ढेण   4) हरकत 

प्रश्न 8 य ग्य फवरीमफचन्ह फनवडी.  

मली कथी नीटके कीदिंबरी ेवडतीत  

1) णूणय फवरीम 2) अधयफवरीम  

3) स्व्णफवरीम 4) अणुणयफवरीम 

 

प्रश्न 9 खीलीलणैकी उणसगयघफटत शब्द क णती ?  

1) ऐनखचय 2) शजेरीणीजीरी  

3) जनती  4) गडगड 

प्रश्न 10 एकवचनी शब्द ओळखी.  

1) कुत्र े 2) वडी  

3) ब के  4) फवफहरी 

प्रश्न 11 वीक्यीची प्रकीर ओळखी.मीझ ेशररर चीिंगले रहीवे म्हणून मी 

व्यीयीम करत   

1) केवल वीक्य  2) सिंयुक्त वीक्य   

3) फमश्र वीक्य 4) यीणैकी नीही 

प्रश्न 12 णुढीलणैकी दिंत्य ष््ठय वणय क णती ?  

1) व 2) ब  

3) ऊ 4) भ 

प्रश्न 13 णुढील वीक्प्रचीरीची अथय सीिंगी.अचिंबी वीटण े  

1) ेच्छयय वीटण े 2) फलहती वीचती येण े 

3) सवय शक्य मीगीांची अवलिंब करण े  

4) अफतशय चीिंगले फदवस येण े

 

 

 

 

 

प्रश्न 14 प्रय ग ओळखी.  

रीम सीवकीश चीलत   

1) कतयरी प्रय ग 2) कमयणी प्रय ग  

3) सकमयक भीवे प्रय ग 4) अकमयक भीवे प्रय ग 

 

प्रश्न 15 क णत्यी शब्दीच ेसीमीन्यरूण ह त नीही  

1) झीड 2) तळे  

3) कीकी 4) म ती 

प्रश्न 16 णुढील वीक्यीची कीळ ओळखी. ती ब लत अस े  

1) सीधी भूतकीळ 2) चीलू भूतकीळ  

3) णुणय भूतकीळ 4) रीती भूतकीळ 

प्रश्न 17 खीलीलणैकी तत्सम शब्द क णती ?  

1) सीसू 2) सीसरी  

3) गीव 4) सूयय 

प्रश्न 18 णुढील शब्दय गी अव्ययीची प्रकीर ओळखी. वीचून  

1) स्थलवीचक 2) हतुेवीचक  

3) व्यफतरकेवीचक 4) तुलनीवीचक 

प्रश्न 19 णूवयरूणसिंधी ओळखी  

1) द न्ही 2) सिंमती  

3) भरडून 4) सीजेसी 

प्रश्न 20 अलिंकीररक शब्द ओळखी. सवयगणुसिंणन्न  

1) धमयरीज    2) ब्रह्मदवे  

3) जमदग्नी    4) अष्टणैलू 

 

प्रश्न 21 णुढीलणैकी ेवृत्तीवीचक फवशषेण क णते  

1) णफहली 2) फिगफुणत  

3) एकएक 4) सुिंदर 

प्रश्न 22 खीलील समीस ओळखी.सहणररवीर  

1) तत्णुरुष समीस 2) व्दिंव्द समीस  

3) बहुव्रीही समीस  4) अव्ययीभीव समीस  

 

प्रश्न 23 णुढील भीववीचक नीमीिंनी क णती प्रत्यय लीगले. चणळ  

1) ेई 2) की  

3) फगरी 4) ती 

प्रश्न 24 फियीणदीची य ग्य प्रकीर ओळखी. श्रीवणीली थिंडी वीजते  

1) फस्थत्यिंतरदशयक 2) सकमयक  

3) अकमयक              4) फिकमयक 

प्रश्न 25 खीलील म्हणींची अथय सीिंगी. र ग ण टीत व औषध ड ळ्यीत 

1)एखीद्यी मीणसीजवळ णैसी असले फकिं वी त्यीच्यीकडून िीयदी 

ह णीर असले त्यीच्यीभ वती मीणस ेग ळी ह तीत.  

2)ेणले गफुणत फकिं वी रहस्य उघडकीस येऊ नये म्हणून गप्ण बसणे. 

3)अणररफचत मीणसीशी केले्यी व्यवहीरीत नकुसीनच ह ते. 

4)र ग एकीकड ेउणीय भलतीकड े
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प्रश्न 26 2,3,4,7 ह ेअिंक एकदीच वीणरून जीस्तीत जीस्त चीर अिंकी 

सिंख्यी फकती ह तील  

1) 26 2) 24  

3) 18 4) 30 

प्रश्न 27 जर 12 * 4 म्हणजे 96, 5 * 8 म्हणजे 80 , 4 * 8 म्हणजे 64 

तर 12 * 3  म्हणजे ?  

1) 60 2) 65  

3) 70 4) 72 

प्रश्न 28 फवसिंगत णयीयय श धी  

1) D 2) B  

3) C 4) E 

 

प्रश्न 29 एकी स्णधेत एकूण 14 खेळीडू ेले जर त्यीिंनी एकमकेीिंशी 

एकदीच हस्तीिंद लन केले तर एकूण हस्तीिंद लन ेफकती ह तील  

1) 90 2) 91  

3) 92 4) 93 

प्रश्न 30 रीमली णररक्षते 40 प्रश्न ह ते. त्यीतील बर बर उत्तरीली 4 

गणु फमळतीत व चकुीच्यी उत्तरीली 2 गणु कमी केले जीतीत. जर त्यी 

णररक्षते त्यीली 118 गणु फमळील ेतर त्यीन ेफकती प्रश्न बर बर स डवल े

1) 28 2) 34  

3) 33 4) 38 

 

प्रश्न 31 प्रश्नफचन्हीच्यीजीगी य ग्य फचन्हीची वीणर करी.   

12े5 ? 4े5  =  8े5  

1) - 2) *  

3) े 4) + 

 

प्रश्न 32 एकी रीिंगते अजय एकी ट कीकडून 7 वी व दसुरीकडून 17 वी 

ेह.ेफवजय त्यी रीिंगते मध मध ेह ेतर फवजयची त्यी रीिंगते फकतवी 

िमीिंक असले  

1) 12 2) 13  

3) 14 4) 15 

 

प्रश्न 33 गटीत न बसणीरी शब्द श धी.  

1) मही 2) वसुिंधरी  

3) णृथ्वी 4) धीरी 

प्रश्न 34 34593783428734854367983134 यी मीफलकेत 4 ही 

अिंक फकती वेळी ेली ेह े  

1) 3 2) 4  

3) 6 4) 5 

प्रश्न 35 जुलै मफहन्यीत 30 तीरखेस स मवीर ह ती, तर त्यी सिंणूणय 

मफहन्यीत एकूण फकती स मवीर ेल े  

1) 4 2) 5  

3) 3 4) 6 

प्रश्न 36 CDFGRYTWEOPQAZXMNBVUI यी मीफलकेत P 

णीसून डीवीकड ेसीतवी सिंख्यी क णती ?  

1) B 2) Z  

3) X 4) G 

प्रश्न 37 जर POND म्हणजे RSTL तर HEAR म्हणजे ?  

1) GHIJ 2) GHIZ  

3) JIGZ 4) JCLZ 

प्रश्न 38 AOC,BPD,?,DRF  

1) CQE 2) NBP   

3) AOY 4) BPC 

 

 

 

 

 

प्रश्न 39 फवसिंगत सिंख्यी ओळखी. 1,2,4,8,16,32,64,96  

1) 8 2) 32  

3) 64 4) 96 

प्रश्न 40 य ग्य णयीयय फनवडी. ब की : भीटी :: कीलवड : ?  

1) वीसरू 2) गीय  

3) शळेी 4) यीणैकी नीही 

प्रश्न 41 DISAPPOINTMENT यी शब्दीणीसून खीलीलणैकी 

क णती शब्द तयीर ह त नीही  

1) POINT 2) OINTMENT  

3) TENAMENT 4) POSITION 

प्रश्न 42 घड्यीळीत 4:15 वीजले असतील तर ते घड्यीळीली 

ेरशीत णीफहले असती फकती वीज्यीसीरखे फदसले ?  

1) 4:45 2) 5:45  

3) 7:45 4) 8:45 

प्रश्न 43 रीज गीतीची ओळख करुण दतेीनी म्हणीली  फहच्यी नवयीयच े

वडील ह ेमीझ्यी ेतेबफहणीच ेमीमी तर गीती रीजची क ण  

1) णत्नी 2) बफहण  

3) मीवशी 4) मीवस बफहण 

 

प्रश्न 44 फवसिंगत णयीयय ओळखी  

1) 2,8 2) 3,27  

3) 4,32 4) 5,125 

प्रश्न 45 फडक्शनरीनसुीर णुढील शब्दीिंणैकी क णती शब्द प्रथम येईल

  

1) DIDACTIC 2) DICTUM  

3) DICTIONARY 4) DIASTOLE 

प्रश्न 46 3 (9) 3,  4 (12) 3, 2(8)  4, 4(?) 5  

1) 18 2) 22  

3) 16 4) 20 

 

प्रश्न 47 फनलम 27 मी. णफिमलेी चीलत गलेी तेथनु डीव्यी बीजूली 

वळून 19 मी. गलेी निंतर उजव्यी बीजुली वळून 27 मी. गलेी तर मूळ 

स्थीनीणीसून ती फकती मी.अिंतरीवर ेह े  

1) 17 2) 22  

3) 19 4) 15 

प्रश्न 48 एकी णीफकां गच्यी फिकीणी कीही म टीरसीयकली व कीही 

चीरचीकी गीड्यी उभ्यी ह त्यी.गीड्यीिंची एकूण सिंख्यी 35 व चीकीिंची 

सिंख्यी 100 अस्यीस फकती म टीरसीयकली उभ्यी ह त्यी.  

1) 20 2) 25  

3) 30 4) 35 

प्रश्न 49 जर  MISTAKE म्हणजे 9765412 , NAKED म्हणजे 

84123 तर STAIN म्हणजे ?  

1) 98175 2) 98172  

3) 98173 4) 98174 

प्रश्न 50 3.7 तीसीच ेतीस, फमफनटे व सकेिं दीत रुणीिंतर करी.  

1) 3 तीस 22 फम. 00 स.े  2) 3 तीस 32 फम. 00 स.े   

3) 3 तीस 30 फम. 00 स.े  4) 3 तीस 42 फम. 00 स.े  

प्रश्न 51 प्रश्नफचन्हीच्यी जीगी य ग्य णयीयय फलही. 

102,90,70,45,54,45े2,46,45े4, ?  

1) 42 2) 40  

3) 41 4) 43 

प्रश्न 52 खीलीलणैकी सवीयत लहीन अणूणीांक क णती ?  

1) 14े28 2) 14े12  

3) 14े7 4) 14े21 

 

 

 

 



 

 

प्रश्न 53 एकी सिंख्येची २५% म्हणजे ०.२५ असले तर ती सिंख्यी 

क णती?  

1) १२.५ 2) १.२५  

3) १ 4) १.५ 

प्रश्न 54 ४३३१ च े३९.८९७% + ५००३ च े५८.७७९% =?  

1) ४३०० 2) ४५००  

3) ४७०० 4) ४९०० 

प्रश्न 55 12.5 मी. लीिंबी असले्यी चौरसीची णररफमती फकती 

1) 50 2) 40 3) 48 4) 54 

प्रश्न 56 10 फक्विंटल - 11 फकल  ग्रॅम =........... फक्विंटल?  

1) 9.88 2) 9.78  

3) 8.12 4) 9.89 

प्रश्न 57 50 * 2 * 1.2 =?  

1) 10 2) 11.2  

3) 120 4) 1.2 

प्रश्न 58 ७६६३ यी सिंख्येतील ६ यी अिंकीच्यी स्थीफनक फकमतीतील 

िरक फकती?  

1) ६६० 2) ६३०  

3) ५४० 4) ४५० 

प्रश्न 59 एक वस्तू ४२० रुणयीस फवक्यीन ेखरदेीच्यी २०%निी 

झीली तर त्यी वस्तूची खरदेी फकिं मत फकती ?  

1) ३०० रु  2) ३५० रु   

3) ३७२ रु  4) ४०० रु  

 

प्रश्न 60 5000  रु फकिं मफतची एक वस्तू 3500 रु. फवक्यीस शकेडी 

त टी फकती  

1) 20 2) 10  

3) 40 4) 30 

प्रश्न 61 १८ व्यक्ती ४२ फदवसीत १४० मी लीिंब फभिंत बीिंधतीत तर 

३० व्यक्ती १०० मी फभिंत फकती फदवसीत बीिंधतील?  

1) १८ 2) ५०  

3) २४ 4) ३६ 

प्रश्न 62 ६३,१११ व  २०३ यीिंनी भीग जीऊन समीन बीकी रीहील 

अशी म ि्यीत म िी सिंख्यी क णती?  

1) ४ 2) ७  

3) ९ 4) १३ 

 

प्रश्न 63 २०+२०*२-२=२  

1) ७८ 2) ५८  

3) ५० 4) ६० 

प्रश्न 64 णफहली सिंख्यी दसुरीच्यी दपु्णट व फतसरीच्यी फतप्णट ेह.े 

फतन्ही सिंख्यीिंची सरीसरी ४४ ेह.े तर णफहली सिंख्यी क णती?  

1) ७२ 2) ६९  

3) ७० 4) ६२ 

प्रश्न 65 एकी नीवेत सरीसरी २५ Kg वजनीची ४० मलुे बसली ह ती. 

नीवीड्यीसह सवीांच ेसरीसरी वजन २६ Kg ेह.े तर नीवीड्यीच े

वजन फकती?  

1) ६५ 2) ६६  

3) ५१ 4) ५६ 

प्रश्न 66 ५% च ेफकती टक्के म्हणजे ३% ह य?  

1) १५.००% 2) २०.००%  

3) ५०.००% 4) ६०.००% 

 

 

 

 

 

 

 

प्रश्न 67 एकी रक्कमचे े५% दरीन े८ वषीयच ेसरळव्यीज ८४० 

रु.येते.तर त्यीच रक्कमचे े५ वषय मदुतीत फकती टक्के दरीन े

णूवीइतकेच सरळव्यीज येइल?  

1) ६.००% 2) ८.००%  

3) ३.००% 4) १०.००% 

 

प्रश्न 68 २२+२०(८÷४)+१०=?  

1) ७२ 2) ९४  

3) ८२ 4) ८४ 

प्रश्न 69 अिंड्यीची भीव ३०% न ेवीढफव्यीमळेु ६५ रुणयीमध्ये ३ 

अिंडी कमी येतीत. तर अिंड्यीची प्रती डझन नवीन भीव फकती?  

1) ८४ 2) ७८  

3) ५४ 4) ४८ 

प्रश्न 70 ३,५,९,१५,२३,?  

1) ३३ 2) ३०  

3) ३५ 4) ३९ 

प्रश्न 71 िमवीर तीन फवषम सिंख्यीिंची बेरीज फह त्यीिंच्यी सरीसरी णेक्षी 

३८ न ेजीस्त येते. तर णफहली सिंख्यी क णती?  

1) १३ 2) १७  

3) १९ 4) यीणैकी नीही 

 

प्रश्न 72 द न िमवीर नैसफगयक सिंख्यीिंच्यी वगीयची वजीबीकी ४५ 

येते.तर त्यी द न सिंख्यीिंची बेरीज फकती?  

1) ६४ 2) ८२  

3) ४५ 4) ५४ 

प्रश्न 73 द न सिंख्यीिंच ेगणु त्तर २:५ असून लहीन सिंख्येत ७ फमळवले 

व म ि्यी सिंख्येतून ५ वजी केले असती नवीन गणु त्तर ५:८ ह ते. तर 

त्यी द न सिंख्यीिंची बेरीज फकती?  

1) ५६ 2) ६२  

3) ६३ 4) ८४ 

 

प्रश्न 74 एकी वतुयळीची 4 समेी फत्रज्यी अस्यीस त्यीच ेक्षते्रिळ 

फकती ?  

1) 78.5 2) 379.94  

3) 50.24 4) 28.26 

प्रश्न 75 एकी समभूज चौक नीच्यी कणीांची लीिंबी 8 व 30 समेी 

अस्यीस त्यीच ेक्षते्रिळ फकती  

1) 120 2) 130  

3) 140 4) 150 

प्रश्न 76 ९९ व्यी अफखल भीरतीय मरीिी नीट्य सिंमलेनीच्यी 

अध्यक्षणदी क ण ह ते?  

1) अनरुीधी णौडवील 2) एम.के.नीईक  

3) प्रमेीनिंद गज्वी 4) दयी णवीर 

 

प्रश्न 77 न्यी. चिंद्रशखेर धमीयफधकीरी यीिंच्यी ेत्मचररत्रीच ेनीव कीय? 

1) कीळीची णीऊल े 2) मी  

3) मीझ्यी ेिवणी 4) मीझी मीगय 

प्रश्न 78 ______ फज्यीच्यी नैऋत्येस चीिंदूरगड च ेडोंगर ेहते.  

1) चिंद्रणूर 2) गडफचर ली   

3) भिंडीरी 4) गोंफदयी 

प्रश्न 79 मदु्रणस्वीतिंत्र्यीची उद्गीती' अस ेक णीस म्हटले जीते?  

1) फटळक 2) लॉडय फलटन  

3) म.िुल े 4) ची्सय मटेकॉि 

 

 

 

 

 



 

 

प्रश्न 80 महीरीष्रीत सवीयफधक फसमेंट कीरखीन े_____ यी फज्यीत 

ेहते.  

1) नीगणूर 2) िीणे  

3) चिंद्रणूर 4) भिंडीरी 

प्रश्न 81 वेदीिंकड ेचली' ही उणदशे क णी केली?  

1) ल .फटळक 2) स्वीमी दयीनिंद सरस्वती  

3) म.िुल े              4) म.गीिंधी 

प्रश्न 82 जीगफतक एड्स फदन कधी सीजरी केली जीत ?  

1) १ फडसेंबर 2) ५ जून  

3) २५ जून              4) २ मीचय 

 

प्रश्न 83 हत्तींसीिीच ेफवशषे हॉफस्णटल क िे ेह?े  

1) दहेरीदून              2) मथरुी  

3) क लकीती 4) मुिंबई 

प्रश्न 84 महीरीष्रीली _____ फकमी लीिंबीची समदु्रफकनीरी लीभली 

ेह.े  

1) ७०० 2) ८००  

3) ७२० 4) ७५० 

प्रश्न 85 स शल सफवयस लीग' यी सिंस्थचेी स्थीणनी क णी केली?  

1) ल .फटळक 2) म.िुल े  

3) नी.म.ज शी 4) न्यी.रीनडे 

प्रश्न 86 घटनीत्मक उणीयय जनचे्यी हक्कीिंशी सिंबिंफधत कलम 

क णते?  

1) ३१ 2) ३२  

3) ३५ 4) ३६ 

 

प्रश्न 87 क णत्यी ेफदजीवीमळेु मनषु्यीस मलेररयी ही र ग ह त ?  

1) उग्लीनी 2) युग्लीनी  

3) प्लीझम डीयम 4) एन्टीमीबी 

प्रश्न 88 ल कशीही फनदेशीिंकीनसुीर(२०१९) भीरतीच ेस्थीन_____ 

वे ेह.े  

1) ४१ 2) ४०  

3) ४२ 4) ५५ 

 

प्रश्न 89 कळसूबीई यी महीरीष्रीतील सवोच्च फशखरीची उिंची फकती? 

1) १६४६ िूट 2) १६४६ मी  

3) ११७७ िूट 4) ११७७ मी 

प्रश्न 90 महीरीष्रीच ेणफहले मखु्यमिंत्री क ण?  

1) बी.जी.खेर 2) वसिंतरीव नीईक  

3) यशविंतरीव चव्हीण 4) सी.डी.दशेमखु 

प्रश्न 91 फडफजटल णेमेंट णररफस्थतीकी बळकट करण्यीसीिी क णत्यी 

सफमतीची स्थीणनी करण्यीत ेली ेह?े  

1) निंदन फनलेकणी 2) उफजयत णटेल  

3) शक्तीकीिंत दीस 4) प्रिुल णटेल 

प्रश्न 92 सिंसदचे ेवररष्ठ सभीगहृ क णते?  

1) ल कसभी 2) रीज्यसभी  

3) फवधीनसभी 4) यीणैकी नीही 

 

प्रश्न 93 सजीवीिंच्यी वगीकरणीमध्ये _______ ह ेसवीयत लहीन एकक 

ेह.े  

1) सषृ्टी 2) सिंघ  

3) वगय 4) जीती 

 

 

 

 

 

प्रश्न 94 रीष्रसभचे्यी १९०६ च्यी अफधवेशनीच ेअध्यक्ष क ण ह ते?

  

1) नी.ग खले 2) ल .फटळक  

3) दीदीभीई नौर जी 4) फिर जशही महेती 

प्रश्न 95 क ण इिंफडयी' ही भीरत व _____ यीिं दरम्यीन ची हवीई युध्द 

अभ्यीस ेह.े  

1) इिंग्लिंड 2) अमरेरकी  

3) फ्ीिंस 4) जणीन 

प्रश्न 96 महीरीष्रीतून जीणीरी सवीयफधक लीिंबीची रीष्रीय महीमीगय 

क णती?  

1) मुिंबई-ेग्री 2) मुिंबई-चने्नई  

3) हीफजरी-क लकीती 4) मुिंबई-फद्ली 

प्रश्न 97 मुिंबईची फसिंह' अस ेक णीस म्हटले जीते?  

1) ल .फटळक 2) फिर जशही महेती  

3) बेहरीमजी मलबीरी 4) फचणळूणकर 

प्रश्न 98 अनणु कुमीर क णत्यी खेळीशी सिंबिंफधत ेह?े  

1) फिकेट 2) िूटबॉल  

3) टेफनस 4) कबड्डी 

प्रश्न 99 ल कसभी सदस्यत्वीसीिी फकमीन वय फकती असीवे लीगते?

  

1) ३० 2) २५  

3) २१ 4) ३५ 

प्रश्न 100 महीरीष्रीत क णत्यी फज्यीत तीिंब्यीच ेसवीयफधक सीिे 

ेढळतीत?  

1) चिंद्रणूर 2) गडफचर ली  

3) फसिंधदुु्दगय 4) यवतमीळ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


