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प्रश्न 1 विरुद्धअथी शब्द साांगा. निा  

1}  सांकट 2} सराि    

3} गिव  4} जनुा 

प्रश्न 2 पढुील िाक्यरचना कोणत्या प्रकारची आह?े 'जेव्हा परेुसा पाऊस 

पडतो, तेव्हा शेतकरी आनांवदत होतो'.  

1} सांयकु्त िाक्य  2} केिल िाक्य   

3} वमश्र िाक्य  4} यापैकी एकही नाही  

प्रश्न 3  ........' नोकर वमळाला म्हणजे त्याच्यािर काम सोपिनू कसे 

वनवित राहता यतेे!'या िाक्यातील ररकाम्या जागेसाठी पढुील शब्दातनू योग्य 

शब्दाची वनिडा.          

अ) विश्वास ूब)इनामदार क)पगारी ड)इमानदार ई)इनामी फ) कामस ू  

1} अ ब क  2} अ ड फ   

3} क ड ई  4} अ ई फ  

प्रश्न 4 केिलप्रयोगी अव्ययाचा प्रकार ओळखा.  बा  

1} मौनदशवक              2} वतरस्कारदशवक  

3} सांबोधनदशवक 4} विरोधदशवक 

प्रश्न 5 प्रयोग ओळखा. गीताने गाण ेगायले  

1} कतवरी प्रयोग 2} कमवणी प्रयोग  

3} सकमवक भािे प्रयोग 4} अकमवक भािे प्रयोग 

प्रश्न 6 खालील िाक्यातील सिवनाम ओळखा. आपण गररबाांना मदत 

करािी  

1} गररबाांना 2} आपण  

3} मदत 4} करािी 

प्रश्न 7 प्रत्येक भरतीनांतर ओहोटी आहचे.जीिनात ......असायचेच.या 

िाक्यातील ररकाम्या जागेसाठी सिावत योग्य शब्दाची वनिड करा.  

1} यशापयश  2} सखुद:ुख   

3} हर्वविर्ाद    4} चढउतार  

प्रश्न 8 घर कसे असािे ह.े....करणारी ती एक अथवपणूव कविता 

आह.ेररकाम्या जागेसाठी सिावत अवधक योग्य शब्दाची वनिड करा.  

1} िणवन    2} विशद   

3} प्रवतपादन    4} स्पष्ट  

प्रश्न 9 समय,मतृ्य ूि यमराज या वतन्ही शब्दाांसाठी खालीलपैकी एकच 

पयावयी एकच शब्द वनिडा  

1} काळ  2} मरण   

3} िेळ  4} मतृ्यदूिेता  

प्रश्न 10 आलांकाररक शब्द ओळखा.चाांगला सज्जन  

1} ब्रह्मदिे 2} धमवराज  

3} कुब्जा 4} दिेमाणसू 

प्रश्न 11 "पिवकाळ" या शब्दास पयावयी शब्द नसलेला शब्द ओळखा.  

1} पणु्यकाळ  2} पहाटेचा काळ   

3} उत्कर्वकाळ  4} विपलुता  

प्रश्न 12 नांतर पोवलसाांनी तेथे चोरपािलाांनी प्रिेश केला.म्हणजे पोवलसाांनी 

नेमके काय केले ?  

1} चोराांच्या मागोमाग प्रिेश केला       2} पािले न िाजिता तेथे  

  

 

प्रिेश केला  

3} चोरी करण्याच्या उद्दशेाने प्रिेश केला 4} चोराांना 

पकडण्यासाठी प्रिेश केला 

प्रश्न 13  'कवपलार्ष्ठीचा योग' या िाक्यप्रचाराचा अथव  साांगा.   

1} योगायोगाने होणारी  भेट  2} दवुमवळ योग   

3} ऋणानबुांध  4} कवपल मनुीचा जन्मवदन  

प्रश्न 14 खालील म्हणींचा अथव साांगा उघड्या डोळ्यान ेप्राण जात नाही. 

1}एखाद्या माणसाजिळ पैसा असेल वकां िा त्याच्याकडून फायदा होणार 

असेल त्याच्याभोिती माणसे गोळा होतात.  

2}आपले गवुपत वकां िा रहस्य उघडकीस येऊ नये म्हणनू गप्प बसण.े  

3}अपररवचत माणसाशी केलेल्या व्यिहारात नकुसानच होते.  

4}भलतीच गोष्ट आपल्या डोळ्यादखेत घडत असताना वतचा प्रवतकार 

केल्यािाचनू आपल्याला राहित नाही. 

प्रश्न 15 पढुील वमश्र िाक्याचे केिल िाक्यात रूपाांतरण करा-"मला ताप 

आला आह ेम्हणनू मी महाविद्यालयात जाणार नाही."  

1}मला ताप आला की मी महाविद्यालयात जात नाही. 

2}मला ताप आला आवण मी महाविद्यालयात गेलो नाही 

3}मला ताप आल्यान ेमी महाविद्यालात जाणार नाही 

4}मला ताप आला म्हणनू  मी महाविद्यालयात गलेा नाही. 

प्रश्न 16 पढुील म्हणीचा अथव ओळखा- तांटा वमळिायला गेला,गव्हाची 

कवणक करून आला.  

1}भाांडण िाढिनू येण े2} भाांडण वमटिण्याऐिजी लािालािी करून येण े

3}भाांडण वमटिायला जाऊन अवधक नकुसान करण े 

4}भाांडण सांपण्याऐिजी िाढिण े 

प्रश्न 17 पढुील भाििाचक नामाांना कोणता प्रत्यय लागेल. शहाण  

1} पण 2} आई 3} की 4} ई 

प्रश्न 18 खालील वदलेल्या पयाांयापैकी योग्य नसलेला गट ओळखा.  

1} उांटाचा-ताांडा 2} जहाजाांचा कळप  

3} भाकऱयाांची-चिड 4} करिांदाची जाळी 

प्रश्न 19 ज्या सामावसक शब्दामध्ये दोन्ही पदाांना महत्त्ि नसनू त्यािरून 

वतसऱयाच गोष्टीचा बोध होतो असा समास कोणता   

1} कमवधारेय  2} बहुव्रीही   

3} द्वांद्व  4} अव्ययीभाि  

प्रश्न 20 "ग्रांथात मागाहून इतराांनी घातलेला मजकूर" - या अथावचा 

खालीलपैकी योग्य शब्द वनिडा.  

1} आितृ्ती  2} प्रविप्त   

3} प्रकरण  4} प्रहसन  

प्रश्न 21 योग्य सांधीफोड शोधा. सदाचार  

1} सत + आचार 2} सदा + आचार  

3} सद + आचार 4} यापैकी नाही 

प्रश्न 22 कोसबाडच्या टेकडीिरून या पसु्तकाच ेलेखक/लेवखखा  कोण 

आह े?  

1} आचायव अत्र े 2} अनतुाई िाघ  

3} उत्तम काांबळे 4} विश् िास पाटील 
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प्रश्न 23 खालीलपैकी तत्सम शब्द कोणता ?  

1} दधू 2} पत्र  

3} घास 4} कोिळा 

प्रश्न 24 खालील िाक्यात विधानपरूक कोणते? शरदाच्या चाांदण्यात 

गलुमोहोर मोहक वदसतो   

1} चाांदण्यात  2} शरदाच्या   

3} गलुमोहोर  4} मोहक  

प्रश्न 25 हा-ही-ह-ेह ेकशाचे उदाहरण आह.े  

1} प्रश्नाथवक 2} सांबांधी  

3} दशवक 4} आत्मिाचक 

प्रश्न 26 वमहान हा प्रकल्प महाराष्ट्रात कोठे आकारास येत आह?े  

1} औरांगाबाद 2} नावशक  

3} ठाण े 4} नागपरू 

प्रश्न 27 गाांधीजींना सिवप्रथम तुरुां गिास वकती साली घडला?   

1} 1895 2} 1903  

3} 1908 4} 1917 

प्रश्न 28 14 नोव्हबेर ...... रोजी भारताने चाांद्र मोहीम यशस्िी केली .  

1} 2002 2} 2006  

3} 2008 4} 2009 

प्रश्न 29 सर मोटीमर ड्यरुाांड या इांग्रज प्रवतवनधीने ....... या दोन दशेामधील 

सीमारेर्ा वनवित केली आह?े  

1} पावकस्तान ि भारत 2} भारत ि नेपाळ  

3} पावकस्तान ि म्यानमार 4} पावकस्तान ि 

अफगावणस्तान 

प्रश्न 30 स्त्री पोवलसाची नमेणकु राज्यात सिवप्रथम केव्हा करण्यात आली 

1} 1945 2} 1946  

3} 1955 4} 1950 

प्रश्न 31 गािपातळीिर पोवलस यांत्रनेस कोण सहाय्य  करतो  

1} पोवलस पाटील 2} तलाठी  

3} सरपांच 4} ग्रामसेिक 

प्रश्न 32 एखाद ेबीज अांकुरणासाठी खालीलपैकी कोणती तीन तत्त्िे 

सिाववधक महत्त्िाची आहते ?  

1} माती , पाणी , ऑवक्सजन 2} पाणी , योग्य तापमान , 

ऑवक्सजन  

3} योग्य तापमान , ऑवक्सजन , काबवनडायऑक्साईड  

4} तापमान , ऑवक्सजन , प्रकाश 

प्रश्न 33 सांगणकाची कायविमता िाढविणारी वज साधने सांगणकाला 

जोडली जातात त्याांना ........... म्हणतात.  

1} कम्प्यटुर प्रॉपटी 2} कम्प्यटुर परेीफेरल्स  

3} स्टोरेज वडव्हाइसेस 4} कम्प्यटुर वडव्हाइसेस 

प्रश्न 34 इ.स. ......... मध्य ेराजस्थानातील पोखरण येथे पवहली अण्िस्त्र 

चाचणी केली गलेी.  

1} 1973 2} 1974  

3} 1975 4} 1976 

प्रश्न 35 कमविीर या टोपणनािाने कोणाला ओळखले जाते  

1} शाहू महाराज 2} जगन्नाथ मरुकुटे  

3} दादोबा तखवडकर 4} भाऊराि पाटील  

प्रश्न 36 4501 ते 6000 लोकसांख्येच्या गािात ग्रामपांचायत सदस्यसांख्या 

वकती असते  

1} 7 2} 11 3} 9 4} 13 

प्रश्न 37 िसांत ऋतूच्या आगमनात पिूी साजरा केला जाणारा कावनवव्हल 

हा भारतातील....या दशेातील प्रमखु साांस्कृवतक उत्सि आह.े  

1} तावमळनाडू  2} महाराष्ट्र  

3} कनावटक 4} गोिा 

प्रश्न 38 त्सनुामी या जापावन शब्दातील त्स ुआनी नामी म्हनजे _____  

1}  सांपणूव विनाश 2}  रािसी लाटा  

 

3}  बांदर लाटा 4}  वहन्र लाटा 

प्रश्न 39 लेसर च्या साहाय्यान ेपयाविरण सवनयांत्रन करन्याच्या तांत्राला काय 

म्हनतात ?  

1} रडार 2} सोनार  

3} लेडार 4} वलडार 

प्रश्न 40 भारतीय राज्यघटनेच्या ----- कलमानसुार स्िातांत्र्याचा अवधकार 

दणे्यात आलेला आह?े 

1}   19 ते 22 2}  31 ते 35  

3}  22 ते 24        4}  31 ते 51 

प्रश्न 41 एकूण आरिण मयावदा 50% च्या पढूे जाऊ नये वकां िा अस ूनये 

असा महत्िपणूव वनणवय सिोच्च न्यायालयाने केव्हा वदला होता ?   

1} 1992 2} 1990  

3} 1994 4} 1996 

प्रश्न 42 भारतात 1950 पिूी 26 जानेिारी हा वदिस कोणता वदन म्हणनू 

साजरा केला जात असे?  

1} प्रत्यि कृती वदन 2} सांविधान वदन  

3} गणराज्य वदन 4} स्िराज्य वदन 

प्रश्न 43  हाफकीन इवन्स्टट्यटु मबुई ' खालीलपैकी कशाच्या उत्पादन 

कायावसाठी प्रवसद्ध आह े?   

1} प्लेग लस 2} लेप्रसी लस  

3} टेटॅनस लस 4} यापैकी नाही 

प्रश्न 44 प्रधानमांत्री वकसान सन्मान वनधीसाठी वकती हजार रुपय े

वनिवृत्तिेतन असल्यास तो या योजनेसाठी अपात्र ठरतो?  

1} 15000 रु. 2} 10000 रु.  

3} 8000 रु. 4} 5000 रु. 

प्रश्न 45 दशेातील पवहले आयरु् विद्यापीठ स्थापन करणारे राज्य कोणते? 

1} महाराष्ट्र 2} गोिा  

3} पांजाब 4} हररयाणा 

प्रश्न 46 हाडे आवण दात याांच्या वनवमवतीसाठी खालीलपैकी कोणाची 

आिश्यकता असते ?   

1} सोवडयम आवण पोटॅवशअम 2} लोह आवण कॅवल्शअम 

3} सोवडयम आवण कॅवल्शअम 4}कॅवल्शअम आवण फॉस्फरस 

प्रश्न 47 श्रीमांत सयाजीराि गायकिाड याांचा जन्म कें व्हा झाला?  

1}  17 माचव 1863 2}  15 माचव 1865  

3} 20 माचव 1867 4}  04 माचव 1861 

प्रश्न 48 कोणती नदी अरबी समदु्राला वमळते.  

1} तापी 2}  कािेरी  

3}  महानदी 4}  कृष्ट्णा 

प्रश्न 49 ग्लोबल पासपोटव इांडेक्सच्या मावहतीनसुार ------- या दशेाचा 

पासपोटव जगातील सिाववधक शवक्तशाली पासपोटव आह.े 

1} जमवनी 2} वसांगापरू  

3} अमरेरका 4} दविण कोररया 

प्रश्न 50 प्राथवना समाजाची स्थापना केव्हा झाली  

1} 1849 2} 1867  

3} 1828 4} 1838 

प्रश्न 51 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, ?  

1} 21 2} 19 3} 27 4} 31 

प्रश्न 52 DKY, FJW, HIU, JHS, ?   

1}      KGR 2}      LFQ  

3}    KFR 4}    LGQ 

प्रश्न 53  20 िर्ावपिुी , िवडलाांचे िय मलुाच्या ियाच्या 12 पट होते. 

आज िवडलाांच ेिय मलुाच्या ियाच्या दपु्पट आह,े तर त्या दोघाांच ेआजचे 

िय वकती?  

1}  िवडल -55, मलुगा- 33 2}  िवडल 44, मलुगा- 22 

3}  िवडल- 56, मलुगा- 44 4}  यापैकी नाही 

 



 

 

 

प्रश्न 54 मे मवहन्यात 27 तारखेस शकु्रिार होता, तर त्या सांपणूव मवहन्यात 

एकूण वकती शकु्रिार आले  

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

प्रश्न 55 जर  MADRAS  म्हणजे NBESBT तर BOMBAY  म्हणजे 

?  

1} CPNCBX 2} CPNCBZ  

3} CPOCBZ 4} CQOCBZ 

प्रश्न 56 एका मेंढपाळाकडे काही मेंढ्या ि काही कोंबड्या आहते. त्याांची 

एकूण सांख्या 30 असनू त्याांच्या पायाांची सांख्या 90  आह.ेतर कोंबड्याांची 

सांख्या वकती ?  

1} 10 2} 15 3} 20 4} 25 

प्रश्न 57 एका 210 मीटर रस्त्यािर एकतफाव झाडे लािली आहते.प्रत्येक 

झाडात 3 मीटरच ेअांतर असल्यास त्या रस्त्यािरील एकूण झाडाांची सांख्या 

वकती?   

1} 69 2} 70 3} 71 4} 72 

प्रश्न 58 मािशीचा भाऊ हा माझा कोण ?  

1} नात ू 2} काका  

3} आजोबा 4} मामा 

प्रश्न 59 जर एका साांकेवतक भारे्त DRIVER  म्हणजे 13  

PEDESTRIAN म्हणजे  21  ACCIDENT म्हणजे  17  तर  

MATHS  म्हणजे   ?  

1} 10 2} 12 3} 11 4} 13 

प्रश्न 60 68 : 142 :: 73 : ?   

1} 88 2} 113  

3} 104 4} 140 

प्रश्न 61 ACE : EGI :: DHG : ?   

1} JKL 2} ILM  

3} HJK 4} HLK 

प्रश्न 62 3* 2 = 64 , 5* 4  = 108 , 8 * 7  =  1614  तर 6 *5  =  ?

  

1} 1012 2} 1210  

3} 1020 4} 1030 

प्रश्न 63 राम ि श्याम याांच्या ियाच ेगणुोत्तर 7:2 आह.े रामचे आजच ेिय 

77 असल्यास श्यामच े5 िर्ावपिूीचे िय वकती ?  

1} 20 2} 19 3} 18 4} 17 

प्रश्न 64 घड्याळात 3:42 िाजले असतील तर ते घड्याळाला आरशात 

पावहले असता वकती िाजल्यासारखे वदसेल ?  

1} 8:18 2} 5:45  

3} 7:45 4} 8:55 

प्रश्न 65 एका पावकां गच्या वठकाणी काही मोटारसायकली ि काही 

चारचाकी गाड्या उभ्या होत्या.गाड्याांची एकूण सांख्या 35 ि चाकाांची 

सांख्या 100 असल्यास वकती मोटारसायकली उभ्या होत्या.  

1} 30 2} 25 3} 20 4} 35 

प्रश्न 66 प्रश्नवचन्हाच्या जागी योग्य पयावय वलहा. 5,14,40,117, ?  

1} 340 2} 347  

3} 270 4} 247 

प्रश्न 67 जर 5  म्हणजे 0, 6 म्हणजे 6 ,7  म्हणजे 12 तर 8 म्हणजे ?  

1} 16 2} 22 3} 20 4} 18 

प्रश्न 68 आांबा : एक :: डावळांब : ?   

1} दोन 2} तीन  

3} अनेक 4} चार 

प्रश्न 69 स्ियांपाक्याला व्यिस्थापक म्हटले, व्यिस्थापकाला वशिक 

म्हटल,े वशिकाला कारकून म्हटले, कारकुनाला पोलीस म्हटले तर िगावत 

कोण वशकवितो?  

1} स्ियांपाकी   2} वशिक  

 

  

3} कारकून 4} पोवलस 

प्रश्न 70 5(15) 3,  4 (12) 3,  5(?) 7  

1} 30 2} 35 3} 32 4} 34 

प्रश्न 71 CONSTANTINOPOLE या शब्दापासनू खालीलपैकी 

कोणता शब्द तयार होतो  

1} CONTINUE 2} CONSCIENCE     

3} CONSTANCE 4} CONTENT 

प्रश्न 72 एका मवहन्याचा सातिा वदिस हा शकु्रिार पिुी चार वदिस आह े 

तर त्या मवहन्याचा एकोवणसािा वदिस कोणता आह े  

1} रवििार 2} सोमिार  

3} बधुिार 4} शवनिार 

प्रश्न 73 एका राांगेत वगरीर्चा क्रमाांक उजिीकडून 12 िा ि डािीकडून 18 

िा आह ेतर त्या राांगते एकूण सदस्य वकती  

1} 29 2} 30 3} 31 4} 32 

प्रश्न 74 4.25 तासाच ेतास, वमवनटे ि सेकां दात रुपाांतर करा.  

1} 4तास 21 वम. 00से.  2} 4तास 15 वम. 00से.  

3} 4तास 45 वम. 00से.  4} 4तास 25 वम. 00से.  

प्रश्न 75 4593783428734854367983134 या मावलकेत 3 हा अांक 

वकती िेळा आला आह े  

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

प्रश्न 76 400 रु. वकां मतीच्या िस्तुिर 25 % सटु वदली तर त्या िस्तचुी 

विक्री वकां मत वकती ?  

1} 240 2} 270  

3} 350 4} 300 

प्रश्न 77 1 ते 100 पयांतच्या 3 न ेभाग जाणाऱया सांख्या वकती   

1} 30 2} 31 3} 32 4} 33 

प्रश्न 78 एका िस्तुिर 15 % सटु दिेनू ती िस्तू 170 रु. विकली तर त्या 

िस्तुची मळू वकां मत वकती होती ?  

1} 270 2} 200  

3} 300 4} 220 

प्रश्न 79 एका दांड गोलाची वत्रज्या 7/2 सेमी आवण उांची 4 सेमी असल्यास 

त्याचे घनफळ वकती घन सेमी असले?  

1} 154 2} 77  

3} 49 4} 198 

प्रश्न 80 गौरीजिळ 140 रुपये आहते या रकमेची 50 पैसे  1 रुपया ि 2 

रुपये अशा समान नाण्यात विभागणी करायची असल्यास प्रत्येकी वकती 

समान नाणी घ्यािी लागतील   

1} 30 2} 40 3} 50 4} 60 

प्रश्न 81 5,9,8 ह ेअांक एकदाच िापरून जास्तीत जास्त तीन अांकी सांख्या 

वकती होतील  

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

प्रश्न 82 पाच क्रमिार विर्म सांख्याांची सरासरी 39 आह ेतर त्यापैकी 

सिावत लहान ि सिावत मोठ्या सांख्याांची बेरीज वकती ?  

1} 72 2} 76 3} 74 4} 78 

प्रश्न 83 9, 15 ि 18 याांनी वन:शेर् भाग जाणारी खालीलपैकी मोठ्यात 

मोठी सांख्या कोणती?  

1} 330 2} 180  

3} 240 4} 270 

प्रश्न 84 दोन सांख्याांची बेरीज 96 ि िजाबाकी 24 आह,े तर त्याांचे गणुोत्तर 

वकती?  

1} 4:1 2} 4:5  

3} 1:4 4} 5:3 

प्रश्न 85 खालीलपैकी सिावत मोठा अपणूाांक कोणता ?  

1} 10/5 2} 10/4  

3} 10/15 4} 10/20 

 



 

 

 

प्रश्न 86 दोन सांख्याांचा गणुाकार 150 असनू मसावि 5 आह ेतर त्यापैकी 

लहान सांख्या कोणती 

प्रश्न 87 एका समभजू चौकोनाच ेिेत्रफळ 990 चौसेमी आह े. त्याच्या 

एका कणावची लाांबी 36 सेमी असल्यास दसु-या कणावची लाांबी काढा ?  

1}   35  सेमी  2}   45  सेमी   

3}   55  सेमी  4}   65  सेमी  

प्रश्न 88  10 मजरू रोज 6 तास काम करून एक काम 12 "वदिसात पणूव 

करतात तेच काम 20 मजरू रोज 9 तास काम करून वकती वदिसात पणूव 

करतील  ?  

1}  6 वदिस 2}  8 वदिस  

3}  10 वदिस 4}  4 वदिस 

प्रश्न 89 खालीलपैकी सिावत लहान अपणूाांक कोणता ?  

1} 8/17 2} 12/25  

3} 5/11 4} 9/19 

प्रश्न 90 15,20 याांचा लसावि वकती   

1} 60 2} 30  

3} 90 4} 100 

प्रश्न 91 ताशी 60 वकमी िेगाने धािणारी 1200 वम लाांबीची आगगाडी 

एका खाांबास वकती सेकां दात ओलाांडते   

1} 70 2} 75 3} 80 4} 72 

प्रश्न 92 प्रश्नवचन्हाच्याजागी योग्य वचन्हाचा िापर करा.  12 ? 4  =  48

  

1} - 2} / 3} * 4} + 

प्रश्न 93 एक पलेा ि एका ताांब्यात अनकु्रम े200  वमली ि 650 वमली 

पाणी भरते. 9 वलटर पाणी असलेल्या बादलीतून एक पलेा ि एक ताांब्या 

पाणी बाहरे काढल्यास बादलीत वकती वलटर पाणी राहील ?  

1} 8.2 2} 8.15  

3} 8.3 4} 8.35 

प्रश्न 94 500  रु वकां मवतची एक िस्तू 450 रु. विकल्यास शेकडा तोटा 

वकती  

1} 20 2} 8 3} 40 4} 10 

 

प्रश्न 95 रामला पररिेत 40 प्रश्न होते. त्यातील बरोबर उत्तराला 4 गणु 

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

त्याला 112 गणु वमळाले तर त्यान ेवकती प्रश्न बरोबर सोडिले  

1} 30 2} 31 3} 33 4} 32 

 

प्रश्न 96 प्रश्नवचन्हाच्याजागी योग्य वचन्हाचा िापर करा.  

 32/2  ?  64/12  

1} < 2} >  

3} = 4} यापैकी नाही 

प्रश्न 97 एका दकुानदारान े540 रुपये वकमतीला 5 घड्याळे 40 रुपये नफा 

वमळिनू विकली. तर, दकुानदारान ेप्रत्येक घड्याळ वकती रुपये वकमतीस 

खरेदी केले असाि?े  

1} 100 रु 2} 110 रु  

3} 115 रु 4} 125 रु 

प्रश्न 98 तीन नाणी एकदाच फेकली असता कमीत-कमी दोन छापा 

वमळण्याची सांभाव्यता वकती?  

1} 1\2 2} 1\4  

3} 3\4 4} 1\6 

 

 

1} 11 2} 10 3} 12 4} 13 

 

प्रश्न 99 एक व्यक्ती Aया वठकाणाहून पिूव वदशेला 27 km चालत गलेा, 

मग उजिीकडे िळून 6 kmगेला, पनु्हा उजिीकडे िळून 3 kmगेला, मग 

डािीकडे िळून 4 km अांतर चालत जाऊन B या वठकाणी पोहोचला तर 

Aपासनू B पयांत अांतर वकती?  

1} 37 km 2} 26 km  

3}  10km 4} 3 km 

 

प्रश्न 100 एका सांख्येमधनू त्या सांख्येच्या 70 % िजा केले असता 210 

वशल्लक राहतात, तर ती सांख्या कोणती?  

1} 650 2} 700  

3} 775 4} 750 

 

 

 

 


