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प्रश्न 1 वाक्यरचनेच्या दृष्टीने चकुीचा असणारा वाक्याचा भाग शोधा -

 1} कोकणात  2} पावसाळ्यात   

             3} ववहीर  4} तुडुुंब भरतात  

प्रश्न 2 खालील वाक्याचे उद्गारवाचक वाक्य वलहा. - काय सुुंदर फुल े

आहते ही ?  

1} वकती सुुंदर फुले आहते ही !   

2} वा !फारच सुुंदर फुल ेआहते ही !   

3} वा ! फारच छान फुल ेआहते ही   

4} वकती सुुंदर फुले आहते ही ! 

प्रश्न 3 मोजकेच आहार घेणारा - या शब्दसमहूासाठी वदललेा योग्य शब्द 

ओळखा.  

1} वमतभोजक  2} खादाड   

3} बकासरु  4} ऐतखाऊ  

प्रश्न 4 खालील वाक्यातील प्रयोग ओळखा.कृष्णाने कुं साला ठार मारल.े

 1} अकममक भावे प्रयोग  2} कममणी प्रयोग   

3} कतमरी प्रयोग  4} सकममक भावे प्रयोग  

प्रश्न 5 वाचाळ  - या शब्दास ववरुद्धार्थी  असलेला शब्द ओळखा.   

1} अपकर्म  2} यश  3} अबोल  4}

 वनणामयक  

प्रश्न 6 वकुं वा, अर्थवा, वा, की,  ............. आहते. योग्य पयामय वनवडून 

गाळललेी जागा भरा.  

1} समचु्चयबोधक उभयान्वयी अव्यय 

2} गौणत्वसचूक उभयान्वयी अव्यय  

3} ववकल्पबोधक उभयान्वयी अव्यय  

4} न्यनूत्वबोधक उभयान्वयी अव्यय 

प्रश्न 7 पत्रकार' शब्दाचे ववरूध्दवलुंग ओळखा.  

1} पत्रकती 2} पत्रकारीण  

3} पत्रकाररणी  4} पत्रकारी 

प्रश्न 8 वियेच्या सुंबुंधान ेज्याच्यापासनू ववयोग दाखवायचा त्या शब्दाची 

ववभक्ती कोणती  

1}र्ष्ठी 2} चतुर्थी 3} पुंचमी 4} सप्तमी 

प्रश्न 9 काव्यामतृ या सामावजक शब्दाचा ववग्रह कशाप्रकारे होईल?  

1} काव्य आवण अमतृ 2} काव्याचे अमतृ  

3} अमतृ असे काव्य 4} काव्यरूपी अमतृ 

प्रश्न 10 त्याने आता घरी जावे' या ववधानातील कमम ओळखा.  

1} आता 2} घरी 3} त्यान े 4} यापैकी नाही 

प्रश्न 11 मालक गण्या तर चकार रुद्राजी ' - या वाक्यातील 'रुद्राजी' या 

शब्दाचा अर्थम कोणता आह?े  

1} मवाळ व्यक्ती  2} सुंतापी माणसू   

3} दयाळू  4} कृतज्ञ  

प्रश्न 12 कुसमुाग्रज याुंनी वलहललेा ग्रुंर्थ/काव्य/नाटक/कोणते ?  

1} वाग्वैजयुंती  2} ववशाखा   

3} झेंडूची फुल े 4} तुतारी  

  

 

 

प्रश्न 13 दोन समान दजामची वाक्य ेज्या उभयान्वयी अव्ययाने जोडली 

जातात. त्याुंना ………... उभयान्वयी अव्यय म्हणतात  

1} प्रधानत्वसचूक 2} गौणत्व सचूक  

3} दोन्ही 4} यापैकी नाही. 

प्रश्न 14 ररकाम्या जागेसाठी योग्य शब्दाची वनवड करा .वसुंहगडावर मावळे 

तळहातावर …….. घऊेन लढले.  

1} वशर  2} शीर  3} शौयम  4} परािम  

प्रश्न 15 खालील चार शब्दाुंपैकी एक पणूामभ्यस्त शब्द कोणता तो 

ओळखा .  

1} तुरुतुरु  2} लटुुलटूु   

3} हळूहळू  4} चटूचटू  

प्रश्न 16 स्पष्टीकरणासाठी योग्य म्हण शोधा. - 'ज्या धुंद्यात ववशेर् फायदा 

नाही तो धुंदा करणे. म्हणतात ना, …..'  

1} छक्के पुंजे करणे  2} घोडे खाई भाडे   

3} ताकापरुते रामायण  4} दरुून डोंगर साजरे  

प्रश्न 17 पढुील समासाचा ववग्रह करा.- सहपररवार   

1} पररवारा वशवाय  2} पररवारासवहत   

3} सहा कुटुुंबे एकत्र  4} पररवाराने यकु्त  

प्रश्न 18 उर्थळ - या शब्दाचा ववरुद्धार्थी शब्द ओळखा.  

1} खोल  2} वर   

3} खाली  4} अवखळ  

प्रश्न 19 पळाला म्हणनू तो बचावला' या वाक्यातील  'म्हणनू' ह ेकोणत े

उभयान्वयी अव्यय आह?े  

1} स्वरूपदशमक 2} हतेु दशमक       

3} कारणदशमक 4} पररणामदशमक 

प्रश्न 20 ररकाम्या जागी योग्य म्हण वलहा.  - आधीच ववदाउट वतवकट 

त्यात डब्यात टी.सी. आला. म्हणतात ना .....  

1} दाम करी काम   2} झाकली मठू सव्वालाखाची  

 3} चोराुंच्या मनात चाुंदणे   

4} कावळा बसायला आवण फाुंदी तटुायला  

प्रश्न 21 बहुव्रीही समासाचे उदाहरण ओळखा.  

1} पापपणु्य 2} गहुस्र्थ  

3} नीलकुं ठ 4} परुणपोळी 

प्रश्न 22 लाख्यात ' वरून कोणता काळ ओळखला जातो?  

1} वतममानकाळ 2} भतूकाळ  

3} भववष्यकाळ 4} ररतीभतूकाळ 

प्रश्न 23 वितीया ववभक्ती खालीलपैकी कोणत्या नामाला लागली आह.े

  

1} बैलान े 2} गावाहून  

3} दशेाला 4} पाखराुंच्या 

प्रश्न 24 वशवाय, खेरीज, वाचनू, व्यवतररक्त ह े कोणत्या प्रकारचे शब्दयोगी 

अव्यय आहते?  

1} तुलनावाचक 2} कैवल्यवाचक  

3} व्यवक्तरेखावाचक 4} योग्यतावाचक 
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प्रश्न 25 शदु्धलेखनाच्या दृष््टया अचकू शब्द ओळखा.  

1} उध्वस्त  2} उिस्त  

3} उध्वत्स 4} उध्वहस्त 

 

प्रश्न 26 खालीलपैकी कोणता सुंसगमजन्य रोग आह े?  

1} प्लेग 2} कुष्ठरोग  

3} एडस ् 4} कॅन्सर 

प्रश्न 27 दाजीपरू अभयारण्य कशासाठी प्रवसद्ध आह?े  

1} माळढोक पक्षी 2}  काळववट      

3} गव े 4} वाघ 

प्रश्न 28 भारतातील राष्रपती िारे होणारी राज्यपालाची वनवड पध्दत 

कोणत्या दशेाुंकडुन स्वीकारली आह े?  

1} कॅनडा  2} ऑस्रेवलया   

3} य.ूएस.ए  4} वरील पैकी नाही  

प्रश्न 29 सवामत मोठे फुलपाखरू 'सदनम बडमववुंग' आवण सवामत लहान 

फुलपाखरू 'ग्रास ज्यवेुल' महाराष्रात कोणत्या राष्रीय उद्यानात 

आढळतात?  

1} चाुंदोली राष्रीय उद्यान 2} ताडोबा राष्रीय उद्यान  

3} गगुामल राष्रीय उद्यान  4} सुंजय गाुंधी राष्रीय उद्यान 

प्रश्न 30 छपाईची शाई तयार करण्यासाठी ……   वापरतात.  

1} काजळी 2} पावणज कोळसा  

3} कोक 4} दगडी कोळसा 

प्रश्न 31 मराठवाडयातील क्षते्रफळाच्या दृष्टीने सवामत  मोठा वजल्हा 

कोणता आह े  

1} औरुंगाबाद 2} नाुंदडे  

3} बीड 4} उस्मानाबाद 

प्रश्न 32 राजा केळकर वस्तुसुंग्रहालय कोणत्या वठकाणी आह?े  

1} रत्नावगरी      2} पणेु  

3} साुंगली     4}   कोल्हापरू 

प्रश्न 33 स्वातुंत्र्य चळवळीच्या काळात भारताचा पवहला स्वातुंत्र्यवदन 

म्हणनू साजरा झाललेा वदवस                 

1} २६ जानेवारी, १९२६   2} २६ जानेवारी, १९३१   

3} २६ जानेवारी, १९३० 4} २६ जानेवारी, १९४०  

प्रश्न 34 आुंतरराष्रीय विकेट पररर्दनेे एवप्रल २०१९ मध्ये कोणत्या दोन 

दशेाुंना एकवदवसीय विकेटचा दजाम वदला आह?े  

1} अमेररका, स्पेन 2} अमेररका, ओमान  

3} ओमान, वचली 4} ओमान,र्थायलुंड 

प्रश्न 35 कोणत्या मातीत लोह व अ ॅल्यवुमवनअमचे प्रमाण सवामवधक असते

  

1}  ताुंबडी 2} वचकण  

3} गाळाची 4} काळी 

प्रश्न 36 अवग्नशमन सप्ताह कोनता ?  

1} 1--6 एवप्रल 2} 6-----12 एवप्रल  

3} 20----26 एवप्रल 4}  14---20एवप्रल 

प्रश्न 37 वजल्हा पररर्दचेे अध्यक्ष आपल्या पदाचा राजीनामा कोणाकडे 

सादर करतात ?  

1}ववभागीय आयकु्त     2} वजल्हावधकारी  

3} मखु्य कायमकारी अवधकारी     4}  यापैकी नाही 

प्रश्न 38 खालीलपैकी  कोणत्या पदार्थामत प्रोटीन्स अवधक  प्रमाणात 

वमळतात ?  

1} सयूमफूल 2} भईुमगू   

3} सोयाबीन 4} गह ू

 

 

 

प्रश्न 39 वपतळखोर लणे्या ....... वजल्यात आहते.  

1} जालना 2} औरुंगाबाद   

 3} परभणी 4} लातूर 

प्रश्न 40 पोलीस आयकु्तालयाचा प्रमख़ु  कोन असतो   

1} ववशेर् पोलीस महावनरीक्षक 2} पोलीस महासुंचालक   

3} पोलीस आयकु्त 4} महासमादशेक 

प्रश्न 41 विकेट प्रवशक्षक "रमाकाुंत आचरेकर" खालीलपैकी कोणत्या 

खेळाडूुंचे प्रवशक्षक रावहल ेआहते?  

1} सवचन तेंडूलकर 2} ववनोद काुंबळी  

3} अवजत आगरकर 4} वरील सवम 

प्रश्न 42 भारतीय ववमा वनयामक व ववकास प्रावधकरणाच ेमखु्यालय कोठे 

आह?े (IRDA)  

1}  मुुंबई  2}  वदल्ली   

3}  कलकत्ता 4}   हदैराबाद 

प्रश्न 43 आहारातील लोहाच्या कमतरतनेे होणारा रोग कोणता?  

1} गलगुंड 2} पुंडुरोग  

3} मडुदसू 4} रक्तक्षय 

प्रश्न 44 चळवळ करा, चळवळ करा, अखुंड चळवळ करा' हा सुंदशे 

कोणी वदला?                 

1}  दादाभाई नौरोजी 2} लोकमान्य  वटळक  

3} अरववुंद घोर् 4} महात्मा गाुंधी 

प्रश्न 45 सहायक पोवलस आयकु्त पदासाठी प्रवशक्षण कें द्र कोठे आह े  

1} तुरची 2} अमरावती  

3} नाशीक 4} मुुंबई शहर 

प्रश्न 46 भारतनेट प्रकल्पतंगत माचम २०२० पयंत वकती लाख 

ग्रामपुंचायतींना इुंटरनेट जोडणी परुववण्याचे लक्ष आह?े  

1} १ लाख 2} १.५० लाख  

3} २ लाख 4} २.२५ लाख 

प्रश्न 47 लॉडम कॉनमवॉवलसने कोणती पध्दती चाल ूकेली?   

1} सवम 2} महालवारी  

3} रयतवारी 4} जमीनदारी 

प्रश्न 48 नपुुंसकत्व (वाुंझपणा) हा ववकार कोणत्या जीवनसत्वा अभावी 

होतो.  

1} ए 2} ई 3} सी 4} के 

प्रश्न 49 राज्यातील इलेक्रॉनीक्स उद्योगाुंच्या ववकासाशी वनगवडत 

असलेल्या महाराष्र इलेक्रॉवनक्स कॉपोरेशन (MELTRON) ची स्र्थापना 

?  

1} 1962 2} 1966  

3} 1972 4} 1978 

प्रश्न 50 सभुार्चुंद्र बोसाुंनी भारताच्या हुंगामी सरकारची घोर्णा कोठे 

केली?       

1} अमेररका 2} जममनी  

3} वसुंगापरू  4} जपान 

 

प्रश्न 51 A हा पाईप टाकी 4 तासाुंमध्ये भरतो तर B हा पाईप वतला 6 

तासाुंमध्ये ररकामी करतो. जर दोन्ही पाईप एकत्र उघडल ेगलेे, तर टाकी 

भरण्यासाठी-------कालावधी लागले.  

} 8 तास 2} 9 तास  

3} 10 तास 4} 12 तास 

प्रश्न 52 300 मीटर लाुंबीच्या ताशी 72 वक.मी. वगेान ेजाणार् या 

आगगाडीला एक ववजेचा खाुंब ओलाुंडण्यास वकती वेळ लागले?  

1} 45 से. 2} 15 से.  

3} 25 से. 4} 35 से.  

 

 

 



 

 

 

प्रश्न 53 दर 2 मीटर अुंतरास एक याप्रमाणे 50 मीटर अुंतरास वकता 

काठ्या रोवता येतील  

1} 54 2} 25 3} 24 4} 26 

प्रश्न 54 12 सेकुं दात 1 पोळी लाटून होते तर अध्याम तासात वकती पोळ्या 

लाटून होतील ?  

1} 250 2} 150  

3} 125 4} 180 

प्रश्न 55 15 ववद्यार्थी असलेल्या एका वगामचे सरासरी वय 20 आह.े त्यात 

जर वशक्षकाचे वय वमळवले आवण 20 वर्ांच्या एका ववद्यार्थयालंा वगळले 

तर वगामचे सरासरी वय 1 ने वाढत.े तर वशक्षकाचे वय काढा.  

1} 30 वरे् 2} 35 वरे्  

3} 37 वरे् 4} 40 वरे् 

प्रश्न 56 एका गोलाचे पषृ्ठफळ 154 चौसेमी आह,े तर त्याची वत्रज्या काढा 

?  

1}   4.5 सेमी  2}   5.5 सेमी   

3}   3.5 सेमी   4}   2.5 सेमी  

प्रश्न 57 अवनकेतकडे 20 पैसे, 10 पैसे, 50 पैसे, 1: 3: 5 या स्वरुपात 

आहते त्याच्याकडे एकूण 30 रुपय ेआहते तर त्याच्याकडे 50 पैसे या 

स्वरूपात वकती रुपये आहते?   

1} 25  2} 20 3} 22 4} 24 

प्रश्न 58 गवणत, भौवतकशास्त्र आवण रसायनशास्त्राच्या 3 पपेसममध्ये 

जास्तीत जास्त गणु ह ेअनुिम े1:2:3 गणुोत्तरामध्ये वनवच्ित केले गले े

आहते. वगरीला गवणतामध्ये 40% भौवतकशास्त्रामध्ये 60% आवण 

रसायनशास्त्राच्या पेपरमध्ये 35% गणु वमळाल.े त्याला एकूण वकती टक्के 

गणु वमळाले?  

1} 44% 2} 32%  

3} 50% 4} 60% 

प्रश्न 59 एका वनवडणकुीत 8%मतदाराुंनी मतदान केले नाही. या 

वनवडणकुीत फ़क्त दोनच उमेदवार होत.े वनवडून आलेल्या उमदेवारास एकूण 

मताुंच्या 48% मते वमळून त्यान े1100 मतानी दसुर्या उमेदवाराचा पराभव 

केला, तर वनवडणकुीत एकूण मतदार वकती होते?  

1} 21000 2} 23500  

3} 22000 4} 27500 

प्रश्न 60 अडीच वर्ामनुंतर 5% व्याजदरान ेमदू्दल सह एकूण 720 रूपये 

मीळाले मदू्दल वकवत?  

1} 600 2} 640  

3} 620 4} 650 

प्रश्न 61 जर 100 माणसे 100 वदवसाुंत 100 काम ेकरू शकतात, तर 1 

माणसू एक काम वकती वदवसाुंत करू शकतो.  

1} 1 वदवस 2} 100 वदवस  

3}   50 वदवस 4} 10 वदवस 

प्रश्न 62 सनुीलच्या विकेटच्या पवहल्या चार डावाुंची सरासरी 65 

आह.ेत्याने पाचव्या व सहाव्या डावात समान 50 धावा काढल्या,तर 

सहाव्या डावानुंतर त्याची सरासरी वकती असेल ?  

1} 65 2} 60 3} 66 4} 50 

प्रश्न 63 र्थाुंबे वगळून, बसचा वगे हा 54 वकमी/तास आह ेआवण र्थाुंबे 

समाववष्ट करून, तो वगे 45 वकमी/तास आह.े दर तासाला बस वकती वमवनटे 

र्थाुंबेल?  

1} 12 2} 11 3} 10 4} 9 

प्रश्न 64 35 चे 60% करूण येणारर सुंख्या ही 400 च्या वकवत टक्के 

आह?े  

1} 5 2} 5.5  

3} 5.25 4} 6 

 

 

प्रश्न 65 777 आवण 1147 चा म.सा.वव. काढा.  

1} 37 2} 38 3} 39 4} 40 

प्रश्न 66 12 ÷ 2( 6 - 7 + 4)×2   = ??  

1} 36 2} 6 3} 8 4} 10 

प्रश्न 67 रामराव व शामराव ने अनुिमे 5000 रू.आवण  8000 रू. 

भाुंडवल गुुंतवनू एक व्यवसाय सरुू केला .वर्ाम अखरे 390 रू. नफा झाला 

तर रामरावला फायदा वकती ?  

1} 430 2} 240  

3} 150 4} 105 

प्रश्न 68 एका आयतामध्य,े  जर लाुंबी ही 40 % नी वाढवली आवण रूुं दी 

ही 30% नी कमी केली तर क्षेत्रफळातील बदल हा -------- असा असेल.

  

1} 5% ने वाढ 2} 5% ने घट  

3} 2% ने वाढ 4} 2% ने घट 

प्रश्न 69 सरासरी काढा.        55, 65, 75, 85, 95, 45  

1} 65 2} 80 3} 90 4} 70 

प्रश्न 70 चार मजरु 5 वदवसात 6 एकर शेत कापतात तर 12 एकर शेत 

कापण्यासाठी 10 मजरुाुंना वकती वदवस लागतील?  

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

प्रश्न 71 दहावीच्या वगामतील 120 मलुाुंपकैी 65 टक्के मलुे पास झाली तर 

अनुत्तीणामची सुंख्या वकती  

1} 40 2} 45 3} 42 4} 48 

प्रश्न 72 एक वविेता 1920 रूपयाुंना वस्तचूी खरेदी करतो, तो वतची 20% 

सटू दऊेन वविी करतो पण तरीही त्याला 20% नफा होतो. उत्पादनाची 

वविी वकुं मत काय?  

1} रू. 1159      2} रू. 1550    

3} रू. 2304  4} रू. 1785 

प्रश्न 73 एका सुंख्येच्या 50 टक्कयामधनू 50 वजा केले असता बाकी 50 

उरते तर ती सख्या कोणती  

1} 100 2} 150  

3} 200 4} 330 

प्रश्न 74 द.सा.द.श े10 दरान े1250 रू मदु्दलाचे 2 वर्ामत होणारे 

सरळव्याज व चिवाढव्याज यात फरक वकती ?  

1}  6.50 रू. 2}  150 रू   

3}  9.50 रू 4}  10.50 रू. 

प्रश्न 75 ररकाम्या जागी योग्य सुंख्या वनवडून मावलका पणूम करा.                              

5, 9, 17, 29, ______, 65  

1} 45 2} 40 3} 50 4} 42 

प्रश्न 76 जर एका साुंकेवतक भारे्त R  म्हणजे 19  CAT  म्हणजे   27   

तर  FRONT ?  

1} 61 2} 65 3} 73 4} 78 

प्रश्न 77 2005 साली स्वातुंत्र्य वदन शिुवारी असेल तर त्याच वर्ामतील 

प्रजासत्ताक वदन कोणत्या वदवशी होता ?  

1}  रवववार 2}  शवनवार  

3}  सोमवार 4}  शिुवार 

प्रश्न 78 वडीलाुंचे वय ह ेत्याुंचा मलुगा रोवहतच्या वयाच्या तीन पट जास्त 

आह.े 8 वर्ांनुंतर, त्याुंच ेवय रोवहतच्या वयाच्या अडीच पट असेल. अजनू 

8 वर्ांनुंतर, वडीलाुंचे वय रोवहतच्या वयाच्या वकती पट असेल?  

1} 2 पट 2} 3 पट  

3} 4 पट 4} 5 पट 

प्रश्न 79 रमेश हा रश्मीचा भाउ होता व सशुाुंत हा रश्मीचा भाऊ व सशुाुंत 

हा रश्मीचा मलुगा आह.े व वाणी वह वववनतावच नलुगी आह े वववनता 

रश्मीची बवहण आह ेतर वाणी वह सशुाुंतची कोण   

 

 

 



 

 

 

1} भाची  2} मलुगी  

3} आत्या 4} मावस बवहण 

प्रश्न 80 ? च्या वठकाणी कोणते अक्षर येईल.    B, E, H, K, N, ?.  

1} P 2} S 3} U 4} Q 

प्रश्न 81 PALE ला =?©£ असे सुंकेतबध्द केल ेजाते आवण LEMON 

ला ©£&$# असे सुंकेतबध्द केल ेजात.े ‘LAMPOON’ ला कसे 

सुंकेतबध्द केल ेजाईल?  

1} ©?&=$$# 2} £€©=♯∞μ  

3} £¥£*=®© 4} ∞©μ£♯*# 

प्रश्न 82 एका पाळीव प्राण्याच्या दकुानात 100 प्राणी आहते, ज्यापैकी 50 

वमि जातीय प्रकारचे आहते. यादृवच्छकपणे वनवडल्यास वमि जातीय 

पाळीव प्राणी वनवडली जाण्याची सुंभाव्यता वकती आह?े  

1} 1/2 2} 1/3  

3} 1/4 4} 1/5 

प्रश्न 83 अक्षर गटाची पनुराववृत्त   a_d_d_add_aad .  

1} dadd 2} dada  

3} adad 4} aadd 

प्रश्न 84 4 वडसेंबर 1999 ला सोमवार होता, तर 3 जानेवारी 2000 ला 

कोणता वदवस होता?                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 1} बुधवार 2} गरुूवार  

              3} शिुवार 4} शवनवार 

प्रश्न 85 ववडलाुंचे आजचे वय मलुाच्या वयापेक्षा 24 वर्म जास्त आह े. दोन 

वर्ामनुंतर ववडलाुंचे वय ह ेमलुाच्या वयाच्या दपु्पट होईल तर ववडलाुंचे 

आजचे वय वकती ?  

1} 46 2} 48 3} 49 4} 44 

प्रश्न 86 जर SCENE ला TDFOF असे सुंकेतबध्द केल ेजात असेल तर 

CLIMATE ला कसे सुंकेतबध्द केले जाईल?  

1} DMJNBTE 2} DMJNBUF  

3} DMKNBUE 4} DMKJNBUE 

प्रश्न 87 ववधान    सवम ववमान ेरेल्वे आहते,  काही रेल्वे बस आहते.   

वनष्कर्म-अ) काही  बस रेल्वे आहते ब)  काही रेल्वे ववमाने आहते  

1} कोणताही वनष्कर्म योग्य नाही  2} फक्त अ  योग्य  

3} सवम वनष्कर्म योग्य 4} अ वकुं वा  ब योग्य 

प्रश्न 88 जर एका साुंकेवतक भारे्त COTTON हा शब्द LXGGML 

असा वलहतात तर MUTTER हा शब्द कसा वलहतील  

1} MFGGIV 2} NFGGIV  

3} NFGGVI 4} FNGGIV 

प्रश्न 89 प्रश्नवचन्हाच्या जागी योग्य पयामय वलहा. 1, 11, 35,79, ? 

  

1} 148 2} 147  

3} 146 4} 149 

प्रश्न 90 30 लोकाुंच्या एका सुंमेलनात 20 लोक एकमकेाुंना ओळखणारे 

होत ेआवण 10 लोक कुणालाही न ओळखणारे होते. एकमेकाुंना 

ओळखणारे लोक गळाभेट घेतात तर एकमेकाुंना न ओळखणारे लोक 

हस्ताुंदोलन करतात. वकती हस्ताुंदोलने झाली?  

1} 240 2} 245  

3} 290 4} 480 

प्रश्न 91 एखाद्या घड्याळात 5 वाजनू 45 वम. झाललेी असताना तास 

काटा व वमवनट काटा याुंच्यातील कोन वकती अुंशाचा   

1} 97.5 2} 97  

3} 99 4} 99.5 

 

 

प्रश्न 92 ररकाम्या जागी योग्य सुंख्या वनवडून िृुंखला पणूम करा.                

4, 6, 16, 56, 240, ____  

1} 680 2} 840 3} 960 4} 

प्रश्न 93 एका प्राणी सुंग्रहालयातील मोर व सश्याुंची एकूण सुंख्या 30 

आह ेव त्याुंच्या पायाुंची सुंख्या 96 आह.े तर मोर आवण ससे याुंची सुंख्या 

अनुिमे वकती ?  

1} 18, 12 2} 12, 18 

3} 19, 11 4} 11, 19 

प्रश्न 94 वदलेल्या सुंख्या मावलकेमध्ये वकती 3 असे नाहीत ज्याुंच्या आधी 

ववर्म सुंख्या आह ेपण त्याुंच्या नुंतर सम सुंख्या नाही?     

3 4 2 5 3 1 5 2 1 3 6 7 3 1 8 2 7 8 5 3 9 1 3 4 5 2 3 5 4 3 5  

1} एक 2} दोन  

3} तीन 4} चार 

प्रश्न 95 रामच ेगेल्या वर्ीचे वय एका सुंख्येचा वगम होते व पढुील वर्ी ते 

एका सुंख्येचा घन होईल. यानुंतर त्याचे वय एका सुंखेचा घन होण्यासाठी 

त्याला वकती वरे् वाट पाहावी लागले?  

1}  10 वरे् 2}  39 वरे्  

3}  44 वरे् 4}  38 वरे् 

प्रश्न 96 जर  $म्हणजे+, #म्हणज-े,  @म्हणज×े, * म्हणज÷े तर 

16$4@5#72*8=?  

1} 25 2} 27 3} 29 4} 31 

प्रश्न 97 आज शिुवार आह,े 126 वदवसाुंनी कोणता वदवस असेल?  

1} शिुवार 2} शवनवार  

3} रवववार 4} सोमवार 

प्रश्न 98 जॉजम हा मलुाुंच्या ओळीमध्ये डावीकडून पाचवा आह,े आवण 

पीटर हा उजव्या टोकापासनू बारावा आह.े जर पीटर हा जॉजमकडे तीन 

स्र्थानाुंनी सरकला, तर तो डाव्या टोकापासनू दहाव्या स्र्थानावार येत आह.े 

ओळीमध्ये वकती मलुुं आहते?  

1} 21 2} 22 3} 23 4} 24 

प्रश्न 99 एका वशक्षकाुंना 150 केळी काही ववद्यार्थयाममध्ये वाटायची 

आहते. जर 25 ववद्यार्थी जास्त असते तर प्रत्येकाला एक केळ कमी वमळाल े

असते तर ववद्यार्थयाचंी सुंख्या वकती ?  

1} 40 2} 45 3} 48 4} 50 

प्रश्न 100 पेनाला रबर म्हटले,  रबराला पेवन्सल म्हटल े, पेवन्सलला पट्टी 

म्हटल े, पट्टीला ककम टक म्हटले तर खोडण्यासाठी मी काय वापराव े?  

1}  रबर  2}  पेन   

3}  पेवन्सल   4}  पट्टी 

 

 

 


