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Correct 

option

1 गटातील शुद्ध शब्द ओळखा. वारषिक वाषििक वषििक वािीक 2

2 लेखनननयमानुसार अचकू शब्द ओळखा. सुत्रधार सूत्रधार सुत्रधर सूत्राधार 2

3 अभ्यास झाला का   या वाक्यात कोणत ेषवराम चचन्ह वापराल ? . ? ! ; 2

4 खाली ददलेल्या अक्षराांपासून अर्िपूणि शब्द तयार करा.        उ व त्स हा म उत्सवमहा महोत्सव मउत्सवहा महाउत्सव 4

5 चाांगली युक्ती सुचवलीस    या वाक्यापूवी कोणत ेकेवलप्रयोगी अव्यय वापराल ? अरेरे ! अरे बापरे ! छान ! छी छी ! 3

6 पुढील म्हण पूणि करा.   इकड ेआड नतकड े............. खाांब आडोसा षवहीर तलाव 3

7  नाकी दम येणे ' या वाक् प्रचाराचा अर्ि ............. नाकात दमणे धाप घालणे उत्साह वाटणे दमणूक होणे 4

8 गर्ाि र्यर्यकार क्ाांनतचा,  गर्ाि र्यर्यकार या पद्यपांक्तीमध्ये कोणता 'रस' र्ाणवतो. हास्य करुण वीर रौद्र 3

9
आईवडील आपल्या मुलाांसाठी खपू कष्ट करतात.   खपू कष्ट करतात साठी कोणता वाक् प्रचार इरे् 
वापरता येईल ?

हाडाची काड ेकरणे पाणी सोडणे मौर् करणे हात देणे 1

10 काळर्ाच ेपाणी होणे या वाक् प्रचाराचा अर्ि असा होतो. अनतशय घाबरणे छातीत कळ येणे प्रसन्न होणे सांकल्प करणे. 1

11 चोराच्या मनात ............... चांद्र तारे सूयि चाांदणे 4

12 मुलाांनो, चाांगला अभ्यास करा.     वाक्य प्रकार ओळखा. आज्ञार्ी षवधानार्ी होकारार्ी प्रश्नार्ी 1

13  वेडात मराठे वीर दौडले सात' या काव्यात कोणता रसास्वाद आपण घेतो ? हास्य अदभूत वीर शाांत 3

14 "................" या षवरामचचन्हाचे नाव काय आहे ? पूणिषवराम स्वल्पषवराम सांयोगचचन्ह अवतरणचचन्ह 4

15 दररोर् येणाऱ्या वतृ्तपत्राला ............ म्हणतात. माससक दैननक वाषििक साप्तादहक 2

16 शुद्ध शब्द ओळखा. सुभेच्छा शुभेच्छा शुभेचछा शूभेच्छा 2

17 वाक्य प्रकार ओळखा. आम्ही तुमच ेउपकार कसे षवसरु ? नकारार्ी षवधानार्ी उद्गारार्ी प्रश्नार्ी 4

18 हा मुलगा हुशार आहे.     हुशार शब्दाची र्ात काय ? सामान्यनाम षवशिेनाम षवशिेण सविनाम 3

19 शब्द्गटातील शुद्ध शब्द ओळखा. पररक्षा परीक्षा परीकक्षा पररक्शा 2

20 मधनूे लाडू खाल्ला आहे.   ( काळ ओळखा.) भूतकाळ पूणि वतिमानकाळ रीनतकाळ अपूणि वतिमानकाळ 2

21 अर्िपूणि शब्द बनण्यासाठी कोणत्या अक्षरावर अनुस्वार द्याल ?     सरक्षण स र क्ष ण 1

22 पुढील शब्दाचा अचकू अर्ि ओळखा - षवघ्न अडचण गोंधळ गडबड बडबड 1

23 कोणत्याही गोष्टीचा अनतरेक हा वाईट असतो  या अर्ािची योग्य म्हण ननवडा अनत तेरे् माती कराव ेतसे भरावे दाम करी काम अांर्रूण पाहून पाय 
पसरावे 1

24 म्हण पूणि करा – ददव्याखाली ----------- पतांग ढेकूण अांधार उरे्ड 3

25 कवी शब्दाच ेअनेकवचन महाकवी कषववयि कवनयत्री कवी 4

26 कॉमन वेल्र् गेम्स २०१४ मध्ये सुवणिपदक समळवलेली राही सरनोबत कोणत्या खेळाशी सांबांचधत आहे? षपस्तल शूदटांग स्क्वशॅ रेससलांग वेट सलफ्टांग 1

27 Eco Sensitive Zone लागू होण्यास महत्त्वाच ेपयािवरण तज्ञ कोण? अण्णा हर्ारे मेधा पाटकर माधव गाडगीळ यापैकी नाही 3

28 नूतन लोकसभा २०१४ च ेसभापती कोण? सुसमत्रा महार्न शीला ददक्षक्षत सुिमा स्वरार् उमा भारती 1

29 श्री नरेंद्र मोदी याांनी २०१४ लोकसभा ननवडणूक ककती दठकाणाहून लढषवली? 1 2 3 0 2

30 लोकसभेत खासदार ककती असतात? 543 500 540 520 1

31 महाराष्राच ेदहवाळी अचधवेशन कोणत्या शहरात होत?े नासशक मुांबई नागपूर यापैकी नाही 3

32 भारताची आचर्िक रार्धानी कोणती? ददल्ली मुांबई नागपूर यापैकी नाही 2

33 मेरो रेल्वे महाराष्रात कोणत्या शहरात धावत?े नासशक नागपुर मुांबई पुणे 3

34 PSLV-C23 ने ५ उपग्रहाांच ेनुकतेच केलेले प्रक्षेपण भारतात कोठून केले? ददल्ली पुणे श्रीहरीकोटा यापैकी नाही 1
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35 कोकणातील कोणत्या फर्ल््यात हत्ती धमुाकूळ घालीत आहेत? रत्नाचगरी ससांधदुगुि रायगड कोल्हापूर 2

36 महाराष्रातील कोणत्या फर्ल््यात कुां भमेळा भरतो? नासशक नागपुर कोल्हापूर सोलापूर 1

37 पुणे फर्ल््यात नुकत्याच झालेल्या भूस्खलनामुळे कोणत्या गावात मोठी र्ीषवतहानी झाली? माळीण भोर लोणावळा यापैकी नाही 1

38 डॉ नरेंद्र दाभोळकर याांनी कोणत्या कायद्यासाठी आग्रह धरला होता? र्ादटुोणा षवरोधी 
कायदा नमिदा बचाव भ्रष्टाचार 

षवरोधी कायदा लोकपाल बबल 1

39
अमोल खाली डोके वर पाय करून उभा आहे. अशा अवस्रे्त त्याच ेतोंड पफश्चमेस असेल तर त्याचा 
उर्वा हात कोणत्या ददशसे आहे ?

दक्षक्षण उत्तर पफश्चम पूवि 1

40 0.004 * 0.4 = ? 0.00016 0.0016 0.016 0.16 2

41 खालीलमध्ये पायर्ागोरसच ेबत्रकूट ओळखा  1, 2, 3  6, 8, 10  3, 4, 5  1, 1, 1 2

42 अचकू घन समळषवण्यासाठी 243 ला गुणावी लागणारी सवाित लहान सांख्या 1 2 3 5 3

43
ताशी 40 ककमी वेगाने र्ाणाऱ्या 400 मीटर लाांबीच्या मालगाडीस 400 मीटर लाांबीचा पूल ओलाांडण्यास 
ककती वेळ लागेल?

1 सम. 12 सें. 2 सम. 12 सें. 36 सेकां द 45 सेकां द 1

44

होगोस या खेड्याची लोकसांख्या या क्षणी 10000 आहे. ती पदहल्या विी 10% ने वाढली. तरी, दसुऱ्या विी 
स्र्लाांतरामुळे, लोकसांख्येत 5% कमी झाली.  र्र नतसऱ्या विीच्या लोकसांख्येतील वाढ 20%असल्यास र्र 
नतसऱ्या विािच्या शवेटीची लोकसांख्या काढा.

12340 12540 1,27,540 12340 2

45
आसशिच ेवर्न गोषवांदपेक्षा अचधक आहे. मोदहतच ेवर्न रॅ्कपेक्षा कमी आहे. पवनच ेवर्न रॅ्कपेक्षा 
अचधक व गोषवांदपेक्षा कमी आहे, तर यात सवाांत र्ास्त वर्न कोणाच ेआहे?

गोषवांद रॅ्क पवन आसशि 4

46
एका घड्याळाच्या  8% आणण 10% फायद्याने षवक्ीच्या ककां मतीतील फरक रूपये 6 आहे. घड्याळाची 
ककां मत शोधा. 1200 600 400 300 4

47 अचकू घन समळषवण्यासाठी 192 ला भागावी लागणारी सवाित लहान पूणि  सांख्या 1 2 3 5 3

48
दोन सांख्याांच्या मसाषव आणण लसाषवची बेरीर् 680 आणण लसाषव हा मसाषवच्या 84 पट आहे. र्र 
त्यापैकी एक सांख्या 56 असल्यास, दसुरी सांख्या कोणती: 8.0 12.0 84.0 96.0 4

49
रे्व्हा एका सांख्येचे 30% दसुऱ्या सांख्येमध्ये समळषवल्यानांतर  दसुरी सांख्या नतच्या 140% बनत.े तर पदहला 
सांख्येचे दसुऱ्या सांख्येशी गुणोत्तर काय असेल?

3:4 4:3 3:2 डटेा पुरेसा नाही 2

50
एका दकुानदाराने 34 रूपये डझन या दरान ेकुलुपे षवकत आणली आणण ती 52 रूपये डझन प्रमाणे षवकली. 
त्याला 900 रूपये फायदा समळषवण्यासाठी त्याला षवकावी लागणाऱ्या लॉकची सांख्या असेल.

1400 600 1800 2000 2

51 125 च ेघनमूळ -------- आहे 2 5 10 8 2

52
एक रक्कम चक्वाढ व्यार्ाने 15 विािमध्ये स्वतःच्या दपु्पट होत.े तर त ेककती विािमध्ये स्वतःच्या 8 पट 
होईल.

40 विे 42 विे 45 विे 48 विे 3

53 24, 36 आणण 40 चा लसाषव ककती 120 240 360 480 3

54 बाकी न उरता 90, 108 आणण 126 ला भाग र्ाणारी सांख्या शोधा. 18 17 19 20 1

55 र्र 21y5 हा 9 च्या पटीत आहे, तर y ची ककां मत काय? 0 2 1 3 3

56
60 षवद्यार्थयािच्या वगािमध्ये मुलाांचे सरासरी वय 12 वि ेआहे. त्यापैकी 15 षवद्यार्ी हे 9 विे वयाच ेआहेत 
आणण त्यापैकी  आणखी 5 र्ण 13 विे वयाच ेआहे. तर उरलेल्या षवद्यार्थयािचे सरासरी वय ककती? 12 विे 13 विे 15 विे 11 विे 2

57 दोन सांख्याचा गुणाकार 36225 आहे. र्र त्यापैकी एक सांख्या 25  असल्यास, दसुरा क्माांक शोधा. 1000 1449 1500 1900 2

58
शरे्ारच्या माणसाचा पररचय करून देताना एक स्त्री म्हणाली त्याची बायको माझ्या आईची एकुलती एक 
मुलगी आहे .तर स्त्री च ेत्या माणसाशी कोणत ेनात ेअसेल ?

मेहुणी पत्नी आत्या सावत्र बदहण 2

59
6 षवद्यार्थयाांच्या समूहाचे सरासरी वर्न हे 55 ककगॅ्र आहे र्र त्याच्यापैकी एकाला काढल्यास उरलेल्याचे 
सरासरी वर्न 59 ककगॅ्र होत.े तर काढलेल्या षवद्यार्थयािचे वर्न ककती होत?े

37 ककगॅ्र 36 ककगॅ्र 35 ककगॅ्र 34 ककगॅ्र 3

60
दररोर् 7 तास काम करून 24 माणसे एक काम 27 ददवसामध्ये पूणि करतात. तर तेच काम 14 माणसे 
दररोर् 9 तास काम करून ककती ददवसामध्ये पूणि करू शकतील?

36 ददवस 30 ददवस 32 ददवस यापैकी कोणतेही नाही 1

61 52 चा 3/4 हा 99 च्या 2/3 पेक्षा ककतीने लहान आहे? 27 33 39 66 1

62 खालील पैकी अचकू घन ओळखा 400 1000 55 100 2

63
एका व्यापाऱ्याने 1350 रूपयाांना साखर आणली. त्याने त्यातील 1/3 साखर 10% तोट्याने षवकली. एकूण 
फायदा 10% करण्यासाठी त्याला उरलेली साखर ककती % फायदा घेऊऩ षवकावी लागेल?

15 20 3 1 2

64 चक्वाढ व्यार्ामध्ये रक्कम 15 विािमध्ये दपु्पट होत.े तर ककती विािमध्ये त े8 पट होतील. 30 45 20 50 2

65
आकिदीने रु्नी स्कूटर रूपये 16,000 ला षवकत घेतली. र्र स्कूटरची ककां मत 2 विािनी घसरून रूपये 
14,400/-  झाल्यास घसाऱ्याचा दर काढा. 5% प्र.व. 6% प्र.व. 4% प्र.व. 3% प्र.व. 1

66 441 वगि मी  क्षेत्र असलेल्या एका चौरसाच्या एका बारू्ची लाांबी 12 मी 24 मी 11 मी 21 मी 4

67 षविम सांख्येचे वगिमूळ हे नेहमी षविम सम सहा नऊच्या पटीत 1

68 र्र 20 सांख्याांची सरासरी 100 असल्यास, त्या सांख्याांची बेरीर् ककती असेल ? 5 200 2000 100 3
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69 अशी सहा अांकी सांख्या शोधा फर्ला 27, 45, 60, 72 आणण 96 ने पूणि भाग र्ाईल. 900920 997921 997920 996000 3

70
आई व नतच्या रु्ळ्या मुलीांच्या वयाचा गुणाकार 2835 आहे. आईच ेवय 35 विे असल्यास एका मुलीचे वय 
ककती विे असेल?

5 11 9 7 3

71

इांग्रर्ी, गणणत आणण शास्त्र या षवियाांच्या पुस्तकाांच ेअनुक्मे 336, 240 आणण 96 पुस्तके असलेले तीन 
सांच आहेत. रे् अशा प्रकारे रचण्यात आलेले आहेत की सवि पुस्तके दह षवियवार लावण्यात आलेली आहेत 
आणण प्रत्येक स्तांभाची उांची समान आहे. तर एकूण स्तांभाांची सांख्या ककती असेल

14 21 22 48 1

72 अ च े15% =ब च े 25% = क च े30% = ड च े10%. तर खालील कोणाची ककां मत सवाित र्ास्त असेल? अ ब क ड 4

73

राकेशच ेमाससक उत्पन्न हे रमेशच्या माससक उत्पन्नापेक्षा 30% अचधक आहे. रमेशच ेमाससक उत्पन्न र्र 
सुरेश च्या माससक उत्पन्नापेक्षा 20% ने कमी आहे. राकेश आणण सुरेश याांच्या माससक उत्पन्नातील फरक 
800 रूपये असल्यास, रमेशच ेमाससक उत्पन्न शोधा.

रू. 12000 रू. 20000 रू. 16000 यापैकी कोणतेही नाही 3

74
बागेतील गुलाांबाच्या रोपाच ेप्रमाण हे सुयिफुलाच्या रोपाांच्या प्रमाणात 3:5 असे आहे.  बागेमध्ये 25 

सुयिफुलाची रोप ेअसल्यास, बागेतील गुलाबाांच्या ऱोपाांची सांख्या ककती. 14 12 15 10 3

75
4 पुरूि ककां वा 6 मदहला एक काम 20 ददवसामध्ये पूणि करतात. तेच काम 6 पुरूि आणण 11 मदहला पूणि 
करू शकतील?

9 ददवस  6 ददवस 7 ददवस यापैकी कोणतेही नाही 2

76 0.54 x 0.54 - 0.46 x 0.46 सोडवा 0.8 0.8 0.08 8.08 3

77
व्यासपीठावर एकूण 12 पाहुणे होत.े त्यापैकी प्रत्येकाने प्रत्येकाशी एकदा हस्ताांदोलन केले, तर एकूण ककती 
हस्ताांदोलने होतील?

24 66 78 यापैकी नाही 2

78
सहा समत्राांची सरासरी उांची 167 सेमी आहे. 162 सेमी उांची असलेला रारू् बाहेर पडला. आता नवी सरासरी 
उांची ककती? 166 सेमी 167 सेमी 168 सेमी 169 सेमी 3

79 210 आणण 55 चा मसाषव 210 x 5 + 55y असेल. तर y = 19 -19 18 29 2

80
अ चा पगार मागील विािपेक्षा 12% नी वाढला आणण तो 6720 रूपये झाला. र्र मागील विािच्या पगाराच्या 
20% ने पगार वाढल्यास पुढील विािचा पगार  ककती असेल?

रू. 8000 रू. 8064 रू. 7500 रू. 7200 4

81 ररकाम्या र्ागा भरा 3, 4, 7, 11, 18, 29,-----, 76 52 45 37 47 4

82 ररकाम्या र्ागा भरा 45, 36, 27, 18, ----- 7 8 9 10 3

83 1316 चा वगि ककती ? 1731856 1742856 1713856 यापैकी नाही 1

84 चौरसाची एक बारू् 8.8 से.मी. आहे तर त्याच ेक्षेत्रफळ ककती चौ.सेमी. आहे ? 77.44 17.6 64.64 44.77 1

85
धरणातून सोडलेले पाणी 9 कक.मी. अांतरावरील दठकाणी 50 समननटाांत पोहचत.े तर पाण्याचा प्रनतसेकां द प्रवाह 
वेग ककती? 3 मी. 4.5 मी 2.5 मी 3.5 मी 1

86 120 मुलाांपैकी 65% मुले पास झाली तर अनुत्तीणि षवद्यार्ी ककती ? 52 42 50 58 2

87

एका माणसाने आपल्या सांपत्तीचा 1/7 वा भाग मुलीला ददला. उरलेली सांपत्ती त्याने आपल्या मुलाांमध्ये 
समान वाटप केली, मुलाांच्या वाटणीला आलेली सांपत्ती मुलीच्या वाट्यापेक्षा दपु्पट होती. तर त्याच्या 
मुलाांची (मुलगे) सांख्या ककती?

2 3 4 5 2

88
रमेश दक्षक्षणेकडे गेला. नांतर दोनदा त्याच्या डावीकड ेवळाला. आणण नांतर उर्वीकड ेवळून चालू लागला 
तर रमेश कोणत्या ददशलेा र्ात आहे ?

उत्तर दक्षक्षण पूवि पफश्चम 3

89 महाराष्रातील सवाांत र्ास्त लाांबीची नदी कोणती? भीमा गोदावरी कृष्णा वधाि 2

90 कोयना नदीवर बाांधण्यात आलेल्या धरण र्लाशयास ----- म्हणून ओळखले र्ात.े इांददरा सागर कोयना सागर यशवांत सागर सशवार्ी सागर 4

91  -------- ही स्वराज्याची पदहली रार्धानी होती. रार्गड रायगड तोरणा प्रतापगड 1

92 ‘भांडारदरा धरण’ महाराष्रातील -------- या फर्ल््यात आहे. चांद्रपूर अहमदनगर र्ळगाव साांगली 2

93 ग्रामपांचायतीचा सचचव कोण असतो ? ग्रामसेवक सरपांच गटषवकास 
अचधकारी उपसरपांच 1

94 महाराष्रातील भांडारा फर्ल््याचे षवभार्न होऊन .............. फर्ल्हा अफस्तत्वात आला ? नांदरुबार वासशम गोंददया दहांगोली 1

95 सांत नामदेव ----- ननस्सीम भक्त होत.े षवठ्ठलाचे रामाचे हनुमानाचे कृष्णाचे 1

96 महाराष्राच्या उत्तर सीमेवर कोणती पवितराांग आहे? सातमाळा सातपुडा बालाघाट स्याद्री 2

97 शहार्हान : तार्महाल :: औरांगरे्ब : ? सशवनेरी बबबी का मकबरा इांडडया गेट गेट वे ऑफ इांडडया 2

98 "बालकवी" हे खालीलपैकी कोणाच ेटोपण नाव आहे ?
कृष्णार्ी केशव 
दामले

राम गणेश 
गडकरी

बत्र ांबक बापुर्ी 
ठोंबरे षव. वा. सशरवाडकर 3

99 महाराष्र शासनाच ेमहसुली विि दरविी केव्हा सुरु होत े? 1 र्ानेवारी 1 एषप्रल 1 मे 1 ऑगस्ट 4

100 स्याद्री पवितातील महाराष्रात असलेले सवाित उांच सशखर कोणत े? बैरागगड गुरुसशखर मारे्रान कळसूबाई 4
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