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प्रश्न 1 ममहान हा प्रकल्प महाराष्ट्रात कोठे आकारास येत आहे?  

1} औरंगाबाद 2} नामिक  

3} ठाण े 4} नागपरू 

प्रश्न 2 गांधीजींना सर्वप्रथम तुरंगर्ास मकती साली घडला?   

1} 1895 2} 1903 3} 1908 4} 1917 

प्रश्न 3 14 नोव्हबेर ...... रोजी भारताने चांद्र मोहीम यिस्र्ी केली .  

1} 2002 2} 2006 3} 2008 4} 2009 

प्रश्न 4 सर मोर्टीमर ड्यरुांड या इगं्रज प्रमतमनधीने ....... या दोन दिेामधील 

सीमारेषा मनमित केली आह?े  

1} पामकस्तान र् भारत 2} भारत र् नेपाळ  

3} पामकस्तान र् म्यानमार 4} पामकस्तान र् अफगामणस्तान 

प्रश्न 5 स्त्री पोमलसाची नमेणकु राज्यात सर्वप्रथम केव्हा करण्यात आली

  

1} 1945 2} 1946 3} 1955 4} 1950 

प्रश्न 6 गार्पातळीर्र पोमलस यंत्रनेस कोण सहाय्य  करतो  

1} पोमलस पार्टील 2} तलाठी  

3} सरपचं 4} ग्रामसेर्क 

प्रश्न 7 एखाद ेबीज अंकुरणासाठी खालीलपैकी कोणती तीन तत्त्रे् सर्ावमधक 

महत्त्र्ाची आहते ?   

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

3}योग्य तापमान , ऑमससजन , काबवनडायऑससाईड 

4} तापमान , ऑमससजन , प्रकाि 

प्रश्न 8 संगणकाची कायवक्षमता र्ाढमर्णारी मज साधने संगणकाला जोडली 

जातात तयांना ........... म्हणतात.  

1} कम््यरु्टर प्रॉपर्टी 2} कम््यरु्टर परेीफेरल्स  

3} स्र्टोरेज मडव्हाइसेस 4} कम््यरु्टर मडव्हाइसेस 

प्रश्न 9 इ.स. ......... मध्य ेराजस्थानातील पोखरण येथे पमहली अण्र्स्त्र 

चाचणी केली गलेी.  

1} 1973 2} 1974 3} 1975 4} 1976 

प्रश्न 10 कमवर्ीर या र्टोपणनार्ाने कोणाला ओळखले जाते  

1} िाहू महाराज 2} जगन्नाथ मरुकुरे्ट  

3} दादोबा तखवडकर 4} भाऊरार् पार्टील  

प्रश्न 11 4501 ते 6000 लोकसंख्येच्या गार्ात ग्रामपंचायत सदस्यसंख्या मकती 

असते  

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

प्रश्न 12 र्संत ऋतूच्या आगमनात परू्ी साजरा केला जाणारा कामनवव्हल हा 

भारतातील....या दिेातील प्रमखु सांस्कृमतक उतसर् आह.े  

1} ताममळनाडू  2} महाराष्ट्र  

3} कनावर्टक 4} गोर्ा 

प्रश्न 13 तसनुामी या जापामन िब्दातील तस ुआनी नामी म्हनजे _____  

1}  संपणूव मर्नाि 2}  राक्षसी लार्टा  

3}  बंदर लार्टा 4}  महन्र लार्टा 

प्रश्न 14 लेसर च्या साहाय्यान ेपयावर्रण समनयंत्रन करन्याच्या तंत्राला काय 

म्हनतात ?  

1} रडार 2} सोनार 3} लेडार 4} मलडार 

 

 

प्रश्न 15 भारतीय राज्यघर्टनेच्या ----- कलमानसुार स्र्ातंत्र्याचा 

अमधकार दणे्यात आलेला आह?े  

1}   19 ते 22 2}  31 ते 35  

3}  22 ते 24        4}  31 ते 51 

प्रश्न 16 एकूण आरक्षण मयावदा 50% च्या पढूे जाऊ नये मकंर्ा अस ू

नये असा महतर्पणूव मनणवय सर्ोच्च न्यायालयाने केव्हा मदला होता ? 

  

1} 1992 2} 1990  

3} 1994 4} 1996 

प्रश्न 17 भारतात 1950 परू्ी 26 जानेर्ारी हा मदर्स कोणता मदन 

म्हणनू साजरा केला जात असे?  

1} प्रतयक्ष कृती मदन 2} संमर्धान मदन  

3} गणराज्य मदन 4} स्र्राज्य मदन 

प्रश्न 18  हाफकीन इमन्स्र्टर््टयरु्ट मबुई ' खालीलपैकी किाच्या उतपादन 

कायावसाठी प्रमसद्ध आह े?   

1} ्लेग लस 2} लेप्रसी लस  

3} रे्टरॅ्टनस लस 4} यापैकी नाही 

प्रश्न 19 प्रधानमतं्री मकसान सन्मान मनधीसाठी मकती हजार रपय े

मनर्मृिरे्तन असल्यास तो या योजनेसाठी अपात्र ठरतो?  

1} 15000 र. 2} 10000 र.  

3} 8000 र. 4} 5000 र. 

प्रश्न 20 दिेातील पमहले आयषु मर्द्यापीठ स्थापन करणारे राज्य 

कोणते?  

1} महाराष्ट्र 2} गोर्ा  

3} पंजाब 4} हररयाणा 

प्रश्न 21 हाडे आमण दात यांच्या मनममवतीसाठी खालीलपैकी कोणाची 

आर्श्यकता असते ?   

1} सोमडयम आमण पोरॅ्टमिअम 2} लोह आमण 

कॅमल्िअम  

3} सोमडयम आमण कॅमल्िअम 4} कॅमल्िअम आमण 

फॉस्फरस 

प्रश्न 22 श्रीमतं सयाजीरार् गायकर्ाड यांचा जन्म कें व्हा झाला?

  

1}  17 माचव 1863 2}  15 माचव 1865  

3} 20 माचव 1867 4}  04 माचव 1861 

प्रश्न 23 कोणती नदी अरबी समदु्राला ममळते.  

1} तापी 2}  कार्ेरी  

3}  महानदी 4}  कृष्ट्णा 

प्रश्न 24 ग्लोबल पासपोर्टव इडेंससच्या मामहतीनसुार ------- या 

दिेाचा पासपोर्टव जगातील सर्ावमधक िमििाली पासपोर्टव आह.े

  

1} जमवनी 2} मसंगापरू  

3} अमरेरका 4} दमक्षण कोररया 
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प्रश्न 25 प्राथवना समाजाची स्थापना केव्हा झाली  

1} 1849 2} 1867 3} 1828 4} 1838 

प्रश्न 26 खालीलपैकी कोणता िब्द भार्र्ाचक नाम नाही?  

1} सुंदरपण 2} सुंदरता 3} सुंदर 4} सुंदरतर् 

प्रश्न 27 एखाद्या िब्दाला प्रतयय लागल्यार्र तयाच्या मळू रपात बदल होतो 

तेव्हा तयाला _______म्हणतात.  

1} मर्भिी 2} सामान्यरूप  

3} मर्िेषण 4} मियामर्िेषण 

प्रश्न 28 झाडाखाली मलेु बसलेली आहते' या र्ासयातील िब्दयोगी अव्यय 

कोणते?  

1} झाडाखाली 2} मलेु  

3} बस 4} खाली 

प्रश्न 29  'मिक्षक मलुांना मिकमर्तात ' या र्ासयातील प्रयोग ओळखा.

  

1} कमवणी प्रयोग 2} कतवरी प्रयोग  

3} भार्े प्रयोग 4} संकररत प्रयोग 

 

प्रश्न 30 पढुील भार्र्ाचक नामांना कोणता प्रतयय लागेल. िहाण  

1} पण 2} आई 3} की 4} ई 

प्रश्न 31 खालील मदलेल्या पयाांयापैकी योग्य नसलेला गर्ट ओळखा.  

1} उंर्टाचा-तांडा 2} जहाजांचा कळप  

3} भाकऱयांची-चर्ड 4} कररं्दाची जाळी 

प्रश्न 32  र्ट,ठ,ड,ढ ,ण ह ेर्णव .............आहते.  

1} तालव्य 2} अननुामसक  

3} दन्तय 4} मधूवन्य 

प्रश्न 33 ज्या सामामसक िब्दामध्ये दोन्ही पदांना महत्त्र् नसनू तयार्रून 

मतसऱयाच गोष्टीचा बोध होतो असा समास कोणता   

1} कमवधारेय  2} बहुव्रीही   

3} द्वदं्व  4} अव्ययीभार्  

प्रश्न 34 "गं्रथात मागाहून इतरांनी घातलेला मजकूर" - या अथावचा खालीलपैकी 

योग्य िब्द मनर्डा.  

1} आर्िृी  2} प्रमक्षप्त  3} प्रकरण  4} प्रहसन  

प्रश्न 35 पढुील म्हणीचा अथव ओळखा- तंर्टा ममर्टर्ायला गलेा,गव्हाची कमणक 

करून आला.  

1} भांडण र्ाढण े 2} भांडण ममर्टर्ण्याऐर्जी लार्ालार्ी 

करून येण े 3} भांडण ममर्टर्ायला जाऊन अमधक नकुसान करण े

  

4} भांडण संपण े 

प्रश्न 36 योग्य संधीफोड िोधा. सदाचार  

1} सत + आचार 2} सदा + आचार  

3} सद + आचार 4} यापैकी नाही 

प्रश्न 37 कोसबाडच्या रे्टकडीर्रून या पसु्तकाच ेलेखक/लेमखखा  कोण आह े?

  

1} आचायव अत्र े 2} अनतुाई र्ाघ  

3} उिम कांबळे 4} मर्श् र्ास पार्टील 

प्रश्न 38 खालीलपैकी ततसम िब्द कोणता ?  

1} दधू 2} पत्र 3} घास 4} कोर्ळा 

प्रश्न 39 खालील र्ासयात मर्धानपरूक कोणते? िरदाच्या चांदण्यात गलुमोहोर 

मोहक मदसतो   

1} चांदण्यात  2} िरदाच्या  

 3} गलुमोहोर  4} मोहक  

प्रश्न 40 मर्रद्धअथी िब्द सांगा. नर्ा  

1}  संकर्ट 2} सरार्   3} गर्व  4} जनुा 

 

 

 

प्रश्न 41 पढुील र्ासयरचना कोणतया प्रकारची आह?े 'जेव्हा परेुसा 

पाऊस पडतो, तेव्हा ितेकरी आनंमदत होतो'.  

1} संयिु र्ासय  2} केर्ल र्ासय   

3} ममश्र र्ासय  4} यापैकी एकही नाही  

प्रश्न 42  ........' नोकर ममळाला म्हणजे तयाच्यार्र काम सोपर्नू 

कसे मनमित राहता येते!'या र्ासयातील ररकाम्या जागेसाठी पढुील 

िब्दातून योग्य िब्दाची मनर्डा.अ) मर्श्वास ू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 43 केर्लप्रयोगी अव्ययाचा प्रकार ओळखा.  बा  

1} मौनदिवक 2} मतरस्कारदिवक  

3} संबोधनदिवक 4} मर्रोधदिवक 

प्रश्न 44 प्रयोग ओळखा. गीताने गाण ेगायले  

1} कतवरी प्रयोग 2} कमवणी प्रयोग  

3} सकमवक भार्े प्रयोग 4} अकमवक भार्े प्रयोग 

प्रश्न 45 खालील र्ासयातील सर्वनाम ओळखा. आपण गररबांना 

मदत करार्ी  

1} गररबांना 2} आपण  

3} मदत 4} करार्ी 

प्रश्न 46 प्रतयेक भरतीनतंर ओहोर्टी आहचे.जीर्नात 

......असायचचे.या र्ासयातील ररकाम्या जागेसाठी सर्ावत योग्य 

िब्दाची मनर्ड करा.  

1} यिापयि  2} सखुद:ुख   

3} हषवमर्षाद  4} चढउतार  

प्रश्न 47 घर कसे असारे् ह.े....करणारी ती एक अथवपणूव कमर्ता 

आह.ेररकाम्या जागेसाठी सर्ावत अमधक योग्य िब्दाची मनर्ड करा.

  

1} र्णवन  2} मर्िद   

3} प्रमतपादन  4} स्पष्ट  

प्रश्न 48 समय,मतृय ूर् यमराज या मतन्ही िब्दांसाठी खालीलपैकी 

एकच पयावयी एकच िब्द मनर्डा  

1} काळ  2} मरण   

3} र्ेळ  4} मतृयदूरे्ता  

प्रश्न 49 आलंकाररक िब्द ओळखा.चांगला सज्जन  

1} ब्रह्मदरे् 2} धमवराज  

3} कुब्जा 4} दरे्माणसू 

प्रश्न 50 हा-ही-ह-ेह ेकिाचे उदाहरण आह.े  

1} प्रश्नाथवक सर्वनाम  2} संबंधी सर्वनाम   

3} दिवक सर्वनाम  4} आतमर्ाचक सर्वनाम  

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 मनीषचा पाचर्ा र्ाढमदर्िी रमर्र्ार आह.े तर पचंमर्सार्ा 

र्ाढमदर्िी कोणता र्ार येईल?  

1} बधुर्ार 2} गरुर्ार  

3}  मंगळर्ार 4} रमर्र्ार 

प्रश्न 54 मे ममहन्यात 27 तारखेस ििुर्ार होता, तर तया संपणूव 

ममहन्यात एकूण मकती ििुर्ार 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 खाली मदलेल्या पाच संख्याकडे पहा.  851, 743, 624, 319, 298    

जर र्रील प्रतयेक संख्येमधील पमहल्या आमण मतसऱया अंकांच ेस्थान 

अदलाबदल केले गलेे तर मतसरी सर्ावत मोठी संख्या खालीलपैकी कोणती 

असेल?  

1} 624 2} 298 3} 743 4} 319 

प्रश्न 57 जर गादी म्हणजे चर्टई, चर्टई म्हणजे पंखा, पंखा म्हणजे झाडू, झाडू 

म्हणजे घर तर घर झाडण्याकररता काय र्ापराल?  

1} चर्टई 2} पंखा 3} झाडू 4} घर 

प्रश्न 58 मार्िीचा भाऊ हा माझा कोण ?  

1} नात ू 2} काका 3} आजोबा 4} मामा 

प्रश्न 59 जर एका सांकेमतक भाषेत 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 र् श्याम यांच्या र्याच ेगणुोिर 7:2 आह.े रामचे आजच ेर्य 77 

असल्यास श्यामच े5 र्षावपरू्ीचे र्य मकती ?  

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

प्रश्न 64

 MATHEMATICALMATHEMATICAL…..MATHEM

ATICAL या सतू्रात MATHEMATICAL ची पनुरार्िृी 10 रे्ळा झाली 

आह.े आपण या सतू्रातून िमािमाने मर्जोड स्थानी असलेली अक्षरे काढत गलेो 

आमण उरलेल्या सतू्रातनूही असेच केले. िेर्र्टी उरणारे अक्षर कोणते?  

1} A 2} H 3} C 4} T 

प्रश्न 65 एका पामकां गच्या मठकाणी काही मोर्टारसायकली र् काही चारचाकी 

गाड्या उभ्या होतया.गाड्यांची एकूण संख्या 35 र् चाकांची संख्या 100 

असल्यास मकती मोर्टारसायकली उभ्या होतया.  

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

प्रश्न 66 प्रश्नमचन्हाच्या जागी योग्य पयावय मलहा. 5,14,40,117, ?  

1} 340 2} 347 3} 270 4} 247 

प्रश्न 67 रघ ुआमण मर्राज यांच्या र्यांचे गणुोिर 3:5 आह,े 9 र्षावनंतर, 

तयांच्या र्यांचे गणुोिर 3:4 होईल, मर्राजच ेर्तवमान र्य काय आह?े (र्षावमध्ये)

  

1} 15 2} 14 3} 13 4} 12 

प्रश्न 68 आज मगंळर्ार आह ेतर 115 मदर्सांनंतर कोणता र्ार असेल?

  

1} बधुर्ार 2} गरुर्ार 3}  िमनर्ार 4} ििुर्ार 

प्रश्न 69 स्र्यंपासयाला व्यर्स्थापक म्हर्टले, व्यर्स्थापकाला मिक्षक म्हर्टले, 

मिक्षकाला कारकून म्हर्टले, कारकुनाला पोलीस म्हर्टले तर र्गावत कोण 

मिकमर्तो?  

1} स्र्यंपाकी 2} मिक्षक 3} कारकून 4} पोमलस 

प्रश्न 70 BOLSTER ला ANKRSDQ असे संकेतबध्द केले जात असेल तर 

ANKDSRQ ला कसे संकेतबध्द केले जाईल?  

1} BOLETRS 2} ZMJCRQP  

3} ZMJLRQP 4} OLBTRES 

 

 

 

प्रश्न 71 CONSTANTINOPOLE या िब्दापासनू खालीलपैकी 

कोणता िब्द तयार होतो  

1} CONTINUE 2} CONSCIENCE  

3} CONSTANCE 4} CONTENT 

प्रश्न 72 सोपानकडे 10, 50, 100 रपयाची समान नोर्टा आहते. 

तयाच्याकडे 480 रपये आहते. तर तयाच्याकडे सर्वप्रकरच्या एकूण 

नोर्टा मकती?  

1} 5 2} 6  

3}  3 4} 9 

प्रश्न 73 एका रांगेत मगरीषचा िमांक उजर्ीकडून 12 र्ा र् 

डार्ीकडून 18 र्ा आह ेतर तया रांगेत एकूण सदस्य मकती  

1} 29 2} 30  

3} 31 4} 32 

प्रश्न 74 4.25 तासाच ेतास, मममनरे्ट र् सेकंदात रपांतर करा.  

1} 4तास 21 मम. 00से.   

2} 4तास 15 मम. 00से.   

3} 4तास 45 मम. 00से.   

4} 4तास 25 मम. 00से.  

प्रश्न 75 4593783428734854367983134 या मामलकेत 3 हा 

अंक मकती रे्ळा आला आह े  

1} 6 2} 5  

3} 8 4} 7 

प्रश्न 76 गार्ची लोकसंख्या ही दरर्षी 20% दराने र्ाढते. जर 3 

र्षाांच्या िेर्र्टी ती 21600  असेल, तर पमहल्या र्षावच्या सरुूर्ातीला 

लोकसंख्या काय होती?  

1} 10000 2} 12500  

3} 15000 4} 17500 

प्रश्न 77 रमेि र् राजेि यांनी अनिुम े9000 र् 12000 रपये गुतंर्नू 

एक व्यर्साय सरुू केला. 6 ममहन्यानंतर राजेिने तयाचा अधी 

गुंतर्णकू काढून घतेली. एक र्षाांनतंर दोघांनाही एकूण नफा 9200 

रपये झाला. तर राजेिचा नफा मकती असेल?  

1} 4000 2} 4200  

3}  4400 4} 4600 

प्रश्न 78 एका र्स्तुर्र 15 % सरु्ट दरे्नू ती र्स्तू 170 र. मर्कली तर 

तया र्स्तुची मळू मकंमत मकती होती ?  

1} 270 2} 200  

3} 300 4} 220 

प्रश्न 79 एका दडं गोलाची मत्रज्या 7/2 सेमी आमण उंची 4 सेमी 

असल्यास तयाचे घनफळ मकती घन सेमी असेल?  

1} 154 2} 77  

3} 49 4} 198 

प्रश्न 80 गौरीजर्ळ 140 रपये आहते या रकमेची 50 पैसे  1 रपया र् 

2 रपये अिा समान नाण्यात मर्भागणी करायची असल्यास प्रतयेकी 

मकती समान नाणी घ्यार्ी लागतील   

1} 30 2} 40  

3} 50 4} 60 

प्रश्न 81 5,9,8 ह ेअंक एकदाच र्ापरून जास्तीत जास्त तीन अकंी 

संख्या मकती होतील  

1} 4 2} 5  

3} 6 4} 7 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

प्रश्न 82 एक काम 10 मस्त्रया 10 तास काम करून 24 मदर्सात संपर्तात तर 

तेच काम 8 मस्त्रया 5 तास काम केल्यानंतर मकती मदर्सांत संपर्तील?  

1} 50 2} 30  

3}  60 4} 40 

 

प्रश्न 83 9, 15 र् 18 यांनी मन:िेष भाग जाणारी खालीलपैकी मोठ्यात मोठी 

संख्या कोणती?  

1} 330 2} 180  

3} 240 4} 270 

प्रश्न 84 दोन संख्यांची बेरीज 96 र् र्जाबाकी 24 आह,े तर तयांचे गणुोिर 

मकती?  

1} 4:1 2} 4:5  

3} 1:4 4} 5:3 

प्रश्न 85 खालीलपैकी सर्ावत मोठा अपणूाांक कोणता ?  

1} 10/5 2} 10/4 3} 10/15 4} 10/20 

प्रश्न 86 दोन संख्यांचा गणुाकार 150 असनू मसामर् 5 आह ेतर तयापैकी लहान 

संख्या कोणती   

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

प्रश्न 87 एका समभजू चौकोनाच ेक्षेत्रफळ 990 चौसेमी आह े. तयाच्या एका 

कणावची लांबी 36 सेमी असल्यास दसु-या कणावची लांबी 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 "मदर्सात पणूव करतात 

तेच काम 20 मजरू रोज 9 तास काम करून मकती मदर्सात पणूव करतील  ?

  

1}  6 मदर्स 2}  8 मदर्स  

3}  10 मदर्स 4}  4 मदर्स 

प्रश्न 89 खालीलपैकी सर्ावत लहान अपणूाांक कोणता ?  

1} 8/17 2} 12/25 3} 5/11 4} 9/19 

प्रश्न 90 350 मीर्टर लांबीच्या 36 मकमी र्ेगाने जाणाऱ या रेल्रे्ला एका व्यिीस 

ओलांडायला मकती रे्ळ लागले?  

1} 30 2} 35 3}  40 4} 45 

प्रश्न 91 तािी 60 मकमी रे्गाने धार्णारी 1200 मम लांबीची आगगाडी एका 

खांबास मकती सेकंदात ओलांडते   

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

प्रश्न 92 पाच र्षाांपरू्ी 3 सदस्य असलेल्या कुरंु्टबाच ेसरासरी र्य 27 र्षे होते. 

एक बाळ जन्माला आले, ज्यामळेु आज कुरंु्टबाचे सरासरी र्य 25 र्षे आह.े 

बाळाच ेर्तवमान र्य काय आह?े  

1} 4 र्षे  2} 5 र्षे 3} 3 र्षे 4} 2 र्षे 

प्रश्न 93 एक पलेा र् एका तांब्यात अनिुम े200  ममली र् 650 ममली पाणी 

भरते. 9 मलर्टर पाणी असलेल्या बादलीतून एक पेला र् एक तांब्या पाणी बाहरे 

काढल्यास बादलीत मकती मलर्टर पाणी राहील ?  

1} 8.2 2} 8.15 3} 8.3 4} 8.35 

प्रश्न 94 500  र मकंममतची एक र्स्तू 450 र. मर्कल्यास िेकडा तोर्टा मकती

  

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

प्रश्न 95 रामला पररक्षेत 40 प्रश्न होते. तयातील बरोबर उिराला 4 गणु ममळतात 

र् चकुीच्या उिराला 2 गणु कमी केले जातात. जर तया पररक्षते तयाला 112 गणु 

ममळाले तर तयान ेमकती प्रश्न बरोबर सोडर्ले  

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

  

 

प्रश्न 96 प्रश्नमचन्हाच्याजागी योग्य मचन्हाचा र्ापर करा.  32/2  ?  

64/12  

1} < 2} >  

3} = 4} यापैकी नाही 

प्रश्न 97 एका दकुानदारान े540 रपये मकमतीला 5 घड्याळे 40 रपये 

नफा ममळर्नू मर्कली. तर, दकुानदाराने प्रतयेक घड्याळ मकती रपये 

मकमतीस खरेदी केले असार्?े  

1} 100 र 2} 110 र  

3} 115 र 4} 125 र 

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

ममळण्याची संभाव्यता मकती?  

1} 1\2 2} 1\4  

3} 3\4 4} 1\6 

प्रश्न 99 एक व्यिी Aया मठकाणाहून परू्व मदिेला 27 km चालत 

गेला, मग उजर्ीकडे र्ळून 6 kmगेला, पनु्हा उजर्ीकडे र्ळून 3 

kmगेला, मग डार्ीकडे र्ळून 4 km अंतर चालत जाऊन B या 

मठकाणी पोहोचला तर Aपासनू B पयांत अतंर मकती?  

1} 37 km 2} 26 km  

3}  10km 4} 3 km 

प्रश्न 100 एका संख्येमधनू तया संख्येच्या 70 % र्जा केले असता 

210 मिल्लक राहतात, तर ती संख्या कोणती?  

1} 650 2} 700  

3} 775 4} 750 

 

 


