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1
"I am fed up with your promises." said the landloard to the 

tenant. By this he menant that ……

he was happy with the 

tenant's promises.

he was bored with the 

tenant's promises.
he enjoyed the tenant's food. he invited the tenant for meals. 2

2 ‘अत्तराचे दिव जाळणे’ म्हणजे काय? श्रीमंतीचा बडजेाव करणे. दिव्यात तेलाऐवजी अत्तर वापरणे. दिवाळी साजरी करणे. पैशाची उधळपट्टी करणे. 4

3 ‘दकडूकममडूक’ हा शब्ि शब्िमसद्धीच्या कोणत्या प्रकारात मोडतो? अंशाभ्यस्त पूणााभ्यस्त अनुकरणवाचक यांपैकी एकही नाही. 1

4 ‘कोल्हा काकडीला राजी’ या म्हणीचा अर्ा सांगा. कोल्हा काकडी खातो. क्षुद्र माणसे क्षुद्र वस्तूंना भाळतात.
कोठेही गेले तरी मनुष्यस्वभाव 

सारखाच.
चतुर माणसे संकटांवर मात करतात. 2

5
‘तुमचा मुलगा ‘कंुभकणाच’ दिसतो!’ या वाक्यातील अधोरेमखत शब्ि  

नामाच्या कोणत्या प्रकारात येतो?
मवशेषनाम सामान्यनाम सवानाम भाववाचकनाम 4

6
‘बापाने मुलीला शाळेत घातले’ या वाक्यातील ‘ला’ हा प्रत्यय कोणत्या 

मवभक्तीचा आह?े
तृतीया चतुर्ी मितीया सप्तमी 2

7 ‘भंडारिरा धरण’ महाराष्ट्रातील --------- या मजल्यात आह.े चंद्रपूर अहमिनगर जळगाव सांगली 2

8 ‘मधुने शंकरावर अमभषेक केला.’ या वाक्यातील दियापिाचा प्रकार सांगा. सकमाक अकमाक मिकमाक उभयामवध 1

9 ‘शास्त्रीय मराठी व्याकरण’ या गं्रर्ाचे लेखक कोण? मो. स. मोने मो. रा. वाळंबे मो. के. िामले रा. मभ. जोशी 3

10
‘सुधासाठी कालच मवमलने काळा परकर मशवला’ या वाक्यातील कताा 

सांगा.
सुधा मवमल परकर काळा 2

11
‘स्टँडडा अॅण्ड पुअसा’ या संस्र्ा जगातील मवमवध िशेांचे ------- मानांकन 

ठरमवत.े
सामामजक आर्थर्क भ्रष्टाचार मवषयक प्रिषूण मवषयक 2

12 ‘होते जनात अपकीर्थत मनरक्षरांची’ या काव्यातील वृत्त ओळखा. इंद्रवज्रा उपेंद्रवज्रा भ्रांमतमान वसंतमतलका 4

13
Choose one of the alternatives nearest in meaning to the 

Key-word : MALEVOLENT -
extremely violent wishing evil towards others in poor voice insane 2

14
Choose the correct alternative. The scheme has …….for 

want of support.
fallen through fallen out fallen back fallen off 1

15
Fill in the blank with the appropriate adverb. He did not 

recognise her - she said they had met before.
despite although unless however 2

16
Give appropriate meaning to the sentence: A millionnaire 

is a person -
Who is very rich. whose salary is a million.

who has many sources of 

income.
who owns many mills. 1

17 Herculean means - showing weakness showing love for birds showing great strength showing regards for women 3

18 I ….. that you have got a new car. have heard hear am hearing was hearing 1

19
I am not worried about what he says, - Choose the 

approprite question tag from the following to fill in the blank.
am I? aren't I? is it? don't I? 1

20

Insert the appropriate word in the following sentence: The 

President called upon the people to - their religious 

differences.

abolish exhort sink weaken 3

21
Insert the correct word in the following sentence: Macbeth 

is the tragedy of a man who was - with great qualities.
promised endowed privileged empowered 2

22
Pick out the correct indirect form of the following 

sentences.  She saie," come on."
She called them She asked them to come on. She ordered them to go on. she ordered them to come on. 4

23 Pick out the wrong matching from the following: Bunglow = Bunglows
Brother-in-law=Brother-in-

laws
Hope = Hopes Joke = Jokes 2

24
Select from the alternatives given below one word for the 

following expression: SET OF ROOMS -
suit Suite Block Sweet 2

25
Select the correct meaning of 'give up' from those given 

below.
take down abandon bear donate 2

26 Select the correct spelling from amongest the alternatives. ETYMOLAGIST ETIMALOGIST ETIMOLOGIST ETYMOLOGIST 4

27
Select the sentence from among those given below that 

demon strates the usage of 'come across.'

I came across an important 

manuscript in the library.

The car came across the 

scooter on the road.

Coming across a tiger the 

villager ran away.

The woman shouted to her 

son to come across.
1

28 The sentence 'He knows what's what' means…… He knows the questoins. He knows all the questions.
He knows how to behave 

properly in all circumstances.

He does not know how to 

behave property in all 

circumstances.

3

29 The word 'Yoke' is associated with……. lions horses oxen bears 3

30 What is the opposite of 'Necessary'? useless general trivial unimportant 3

31
which of the following is the correct meaning of 'Sugar-

coated pill'?
sweet midicine. bitter advice in sweet words. capsule surrounded by sugar. doctor's prescription. 2

32

Which one of the alternatives 1,2 3 and 4 is closest in 

meaning to -  You can't gain anything by putting her back 

up.

you can't gain anything by 

supporting her.

You can't gain anything by 

pushing her back.

You can't gain anything by 

encouraging her.

You can't gain anything by 

encourging her.
1

33
Which one of the following sentences is grammatically 

correct?
Those books are of I. Those books are my. Those books are mine. Those books are I's. 3

34
Which one of the following sentences shows the correct 

use fo the idiom 'burn one's fingers'?

I touched the lamp and 

burnt my fingers.

Accidentally touched an 

open wire and burnt his 

fingers.

If you burn your fingers,dip 

them into water.

Whithout any experience, I 

started a business and burnt 

my fingers.

4

35
which usage of the phrase 'part and parcel' from among 

those given below is the correct one?
a part of the parcel one? This parcel has two parts.

parts of a parcel must be 

packed properly.

An individual is a part and 

parcel of the society.
4

36 Woman are often a victim to ….(Choose the correct idiom) the green eye the green hand the green room the green signal 1

37 अभंग म्हणजे काय? कधीही नष्ट न होणारी कमवता कमवतेतील एक कडवे एक काव्यरचनाप्रकार - छंि संत ज्ञानेश्वरांचे काव्य 3

38
इंदिरा गांधी मनराधार योजनेचा लाभ घेण्यासाठी लाभार्ींचे दकमान वय 

दकती असावे लागत?े
60 65 58 55 2

39

एका कुटंुबात वसंत वैभवपेक्षा लहान आहे. वासंती सुनंिापेक्षा मोठी आह.े 

वसंत सुनंिापेक्षा मोठा आहे. वासंती वसंतापेक्षा लहान आह,े तर सवाात 

मोठे कोण?

वासंती वैभव सुनंिा वसंत 2

40
एका मवमशष्ट सांकेमतक मलपीत 'STRONG' हा शब्ि 'TSORGN' असा 

मलमहला जातो, तर त्याच मलपीत 'PUBLIC' हा शब्ि कसा मलहावा?
UPBLIC PULBCI PUBLCI UPLBCI 4
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41

एका मवमशष्ट सांकेमतक मलपीत 'TEACHER' हा शब्ि 'TAECEHR' 

असा मलमहला जातो, तर त्याच मलपीत 'CRICKET' हा शब्ि कसा 

मलहावा?

CIRCEKT CRICTKE CRITCKE CKECRIC 1

42
एका सांकेमतक मलपीत 'DOOR' हा शब्ि 'CNNQ' असा मलमहला जातो, 

तर त्याच मलपीत 'ROOM' हा शब्ि कसा मलहाल?
LNNQ QNNL NNLQ QLNN 2

43
एका सांकेमतक मलपीत 'ISLAND' हा शब्ि 'DNALSI' असा मलमहला 

जातो, तर त्याच मलपीत 'COUNTRY' हा शब्ि कसा मलहावा?
YRTNUOC YRTCOUN TRYCOUN TRYNOUC 1

44
एका सांकेमतक मलपीत 'LAKE' हा शब्ि 'MBLF' असा मलमहला जातो, तर 

त्याच मलपीत 'FACE' हा शब्ि कसा मलहावा?
GBDF GBFD FDBG FDGB 1

45
एका सांकेमतक मलपीत 'RED' हा शब्ि 'SFE' असा मलमहला जातो, तर 

त्याच मलपीत 'BLUE' हा शब्ि कसा मलहावा?
CLVF CMVF ALTD ALDT 2

46
एका सांकेमतक लीपीत 'CITY' हा शब्ि 'GMXC' असा मलमहला जात 

असेल, तर 'DUTY' हा शब्ि कसा मलहावा?
HYWD HYXD HYWC HYXC 4

47 खालील अंकमामलका पूणा करा. 16,81,256,? 425 525 575 625 4

48 खालील अंकमामलका योग्य पयाायाने पूणा करा. 11,14,25,39,64,? 36 53 103 80 3

49
खालील कमवतेचे वृत्त ओळखा. ‘जो सवा भूतांचे ठायी, िषेाते नेणेमच काही 

आपपर जया नाही, चैतन्य जैसे.’
अभंग ओवी मुक्तछंि मंिारमाला 2

50 खालील िम पूणा करा. 3,6,18,72, - 144 90 360 216 3

51 खालील िमातील गळलेली संख्या मलहा. 101,145,197,- 250 257 261 265 2

52 खालील िमातील गळलेली संख्या मलहा. 232,343,454,- 545 565 575 546 2

53 खालील चार शब्िांपैकी एक पूणााभ्यस्त शब्ि आहे, तो कोणता? तुरूतुरू लुटुलुटु हळूहळू चुटचुट 3

54

खालील प्रश्नात एका मवमशष्ट तत्त्वानुसार अक्षरांची जुळवणी केलेली आहे. ह े

तत्त्व ओळखून त्यानुसार खालीलपैकी एक पयााय मनवडून ररकामी जागा 

भरा.   AEIM : OSWA : : CGKO : ?

VQCY YWOS QUYC BCEM 3

55

खालील प्रश्नात एका मवमशष्ट तत्त्वानुसार अक्षरांची जुळवणी केलेली आहे. ह े

तत्त्व ओळखून त्यानुसार खालीलपैकी एक पयााय मनवडून ररकामी जागा 

भरा.   IKM : UWY : : TVX : ?

NRP FHJ QSR ZXY 2

56

खालील प्रश्नात मवमशष्ट तत्त्वानुसार अक्षरांची जुळवणी केलेली आहे. ह ेतत्त्व 

ओळखून त्यानुसार खालीलपैकी कोणता पयााय प्रश्नमचन्हाच्या जागी येईल? 

XYZ : CBA : : UVW : ?

ZYX DCF EFD FED 4

57 खालील मामलका पूणा करा. BD, DH,GB,? IF FD GH IJ 1

58 खालील मामलका पूणा करा. ED,FC,GB,? HB HD HF HA 4

59
खालील वाक्यातील उपमान सांगा. ‘सुशीला गोगलगायीसारखी हळूहळू 

चालत होती.’
हळूहळू गोगलगाय सुशीला सारखी 2

60

खालील वाक्यातील ररकामी जागा भरा. ‘आपले आचरण सिवै स्वच्छ 

असावे असा उपिशे करणार् या नेत्यावर जेव्हा भ्रष्टाचाराचा आरोप मसद्ध 

होतो तेव्हा मनात येते की, ……

पाची बोटे सारखी नसतात. झाकली मूठ सव्वा लाखाची. मशतावरून भाताची परीक्षा होत.े
लोका सांगे ब्रह्मज्ञान आपण मात्र 

कोरड ेपाषाण.
4

61 खालील शब्िांपैकी एक ति  भव आह,ेतो ओळखा. कवी पुत्र धमा िधू 4

62 खालील शब्िांपैकी एक शब्ि उपसगाघरटत नाही, तो ओळखा. पराभव संस्कार मनकोप जनक 4

63 खालीलपैकी कशात फक्त एकच मूलद्रव्य आह े? महरा मीठ मोरचूि खाण्याचा सोडा 1

64 खालीलपैकी कशातून ध्वनीचे वहन होत नाही ? हवा पाणी स्टील मनवाात पोकळी 4

65
खालीलपैकी कुठल्या मजल्याचा चांिोली राष्ट्रीय उद्यानामध्ये समावेश होत 

नाही?
सांगली सातारा रायगड रत्नामगरी 3

66 खालीलपैकी कुठल्या मजल्यात नारळ लागवडीचे सवाामधक क्षेत्र आहे? रत्नामगरी रायगड ससधुिगुा ठाणे 3

67 खालीलपैकी कुठल्या प्राणीवगाात क्लोम श्वसन पध्िती आठळते ? चिमुखी अनेकपि कृमी उभयचर सस्तनी 1

68
खालीलपैकी कोणता कर कें द्र सरकार आकारणी आमण वसुली करते परंतु 

उत्पन्न कें द्र व राज्यात मवभागण्यात येते?
आयकर सीमा शुल्क मनगम कर यापैकी एकही नाही 1

69 खालीलपैकी कोणता मजल्हा पुणे प्रशासकीय मवभागात येत नाही? सातारा सांगली सोलापूर अहमिनगर 4

70
खालीलपैकी कोणत्या एका गटातील नद्या पमिम घाटात उगम पावून 

पमिमेकड ेजातात?
तापी, सामवत्री, काळू सामवत्री, काळू, उल्हास काळू, मगरणा, कंुडमलका सामवत्री, उल्हास, गोिावरी 2

71
जर '201' म्हणजे 'GOD' व '102' म्हणजे 'DOG' तर '2001' म्हणजे 

काय?
DOOG OODG OOGD GOOD 4

72
जर 'BOAT' साठी 2,15,1,20 आमण 'DEAR'साठी  4,5,1,18 ह ेसंकेत 

असतील, तर 'TALK'साठी कोणता संकेत वापराल?
20,1,12,11 19,1,12,11 20,11,2,11 20,11,21,1 1

73
जर hand म्हणजे zxts, leg म्हणजे uqr, eye म्हणजे qb, lip म्हणजे 

uvw तर head म्हणजे काय?
sqbw zqxs xwqz zwxq 2

74
ज्या सामामसक शब्िांमध्ये ‘आमण’, ‘व’ अशा प्रकारचे अध्याहृत शब्ि 

असतात असा समास कोणता?
समाहार ििं वैकमल्पक ििं इतरेतर ििं कमाधारय 3

75
पद्याची रचना ज्या शास्त्राच्या आधाराने होत असते ककवा अनेक प्रकारच्या 

पद्यावरून जे शास्त्र तयार झालेले आहे, त्या शास्त्राचे नाव कोणत?े
काव्यशास्त्र सामहत्यशास्त्र टीकाशास्त्र छंिशास्त्र 4

76

पुढील कमवतेचा रचनाप्रकार कोणता? ‘‘सुसंगती सिा घडो, सुजनवाक्य 

कानी पडो,  कलंक ममतचा झडो, मवषय सवार्ा नावडो  संिघ्री कमळी िडंो, 

मुरमडता हटाने अडो,  मवयोग घडता रडो, मन भवच्चररत्री जडो.’’

ओवी आयाा श्लोक अभंग 3

77

पुढील काव्यपंक्तीत व्यमक्तरेक अलंकार आहे, कारण….. ‘‘चंद्राची 

युवतीमुखास उपमा ितेी कशाला कवी  ह ेपूवी न मला रहस्य कळले, 

मचत्रातले ह ेमुख  पाहूनी मजला अपूणामच गमे, चंद्रास ह ेलाजवी  की 

याच्यावर मनष्कलंक मवहरे बुद्धीसवे कौतुक.’’

युवतीमुखास चंद्राची उपमा दिली 

आह.े

युवतीमुखावर चंद्राचा आरोप केला 

आह.े

चंद्रापेक्षा युवतीमुखाचे गुणामधक्य 

िाखमवले आह.े
युवती व चंद्र यांस समान लेखले आहे. 3

78 पुढील गण कोणत्या वृत्ताचे आहते? म-स-ज-स-त-त-ग भुजंगप्रयात वसंतमतलका आयाा शािूालमविीमडत 4

79

पुढील प्रश्नात एका मवमशष्ट तत्त्वानुसार अक्षरांची जुळवणी केलेली आह.े ह े

तत्व ओळखून त्यानुसार खालीलपैकी एक पयााय मनवडून ररकामी जागा 

भरा. BCDE : EDCB : : VWXY : ?

YXWV YVXW WVYX XYVW 1

80 पुढील वाक्यांपैकी शुद्ध वाक्य कोणते?

नागपूरपासून कोलापुरपयंत 

महारास्टात स्त्रीयांच्या फ्यासनात 

मोठी करांती झाली दिसत.े

नागपूरपासून कोलापूरपररयंत 

महाराष्टात स्त्रीयांच्या फ्यासनात 

मोठीच करांती दिसत.े

नागपूरपास्न कोलापूरपोवेतो 

महाराष्ट्रात मस्त्रयांची फॅसनात मोठी 

करांती दिसत.े

नागपूरपासून कोल्हापूरपयंत 

महाराष्ट्रात मस्त्रयांच्या फॅशनमध्ये 

मोठीच िांती झालेली दिसत.े

4

81
प्रत्येक मामहती आयुक्त पिधारणाच्या दिनांकापासून ------- वषााच्या 

कालावधीकररता आपले पि धारण करील.
10 2 7 5 4
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82 प्रश्नार्ाक मचन्हाच्या रठकाणी असलेला योग्य अंक शोधा. 3,9,27,?,243 81 72 162 54 1

83 भामरागड टेकड्या खालीलपैकी कुठे मस्र्त आहते? औरंगाबाि गडमचरोली चंद्रपूर नंिरुबार 2

84 भारताच्या मनयंत्रक आमण महालेखा परीक्षकाची मनयुक्ती ------कहून होत.े राष्ट्रपती पंतप्रधान मवत्तमंत्री सभापती 1

85 भारताने सवांत पमहला कोणता सुपर कॉम््युटर तयार केला? इनॅक (ENIAC) परम (PARAM) आयबीएम (IBM) डले (DELL) 2

86 महाराष्ट्राच्या उत्तर सीमेवर कोणती पवातरांग आह?े सातमाळा सातपुडा बालाघाट सयाद्री 2

87
महाराष्ट्रातील ग्रामीण ते शहरी स्र्लांतराचे ------- ह ेसवांत महत्त्वाचे 

कारण आह.े
सामामजक राजकीय शैक्षमणक आर्थर्क 4

88
महाराष्ट्रातील सवा मजल्यांमध्ये आपत्ती मनवारणाबाबत िक्षता व मामहती 

िणे्यासाठी ------- ही मन:शुल्क िरूध्वनी सेवा सुरू आहे.
101 1077 100 102 2

89 महाराष्ट्रातील सवांत जास्त लांबीची निी कोणती? भीमा गोिावरी कृष्णा वधाा 2

90 मांजर पठार कुठल्या भागात आहे? मराठवाडा पमिम महाराष्ट्र मविभा खानिशे 1

91
मामहती अमधकार अमधमनयम खाली अजा केलेल्या तारखेपासून मागील -----

- वषांपूवीची मामहती मागता येत.े
35 30 25 20 4

92 मामहती तंत्रज्ञान कायिा 2000 हा कायिा कशाकररता आह?े संगणक सायबर लॉ मामहती सायबर कॅफे 2

93 मंुबई - नामशक रेल्वेमागा ------- घाटातून जातो. र्ळघाट बोरघाट आंबोली घाट कंुभाली घाट 1

94
मंुबई व नांिडे ही शहरे जवळपास एकाच अक्षवृत्तावर असूनसुद्धा मंुबईचे 

तापमान नांिडेपेक्षा कमी आहे. कारण-----
मंुबई ह ेबंिर आह.े मंुबई ह ेसागर दकनाऱ्याजवळ आहे. वरीलपैकी कोणतेही नाही. वरील िोन्ही (A व B) 4

95 योग्य अक्षरगट शोधा. AGMS : ZTNH : :BHNT : ? WXTM YSMG VINQ SMUZ 2

96
ररकाम्या जागी कोणती अक्षरे येतील? JKMJ, KLMK, LMNL, 

MNOM, -
NOPN MOPN NPON MONM 1

97

ररकाम्या जागी योग्य पयााय सुचवा. ‘िारूचे व्यसन जडलेल्या सुधाकरांचा 

प्रपंच ससधूने काबाडकष्ट करून सांभाळला. त्याला हरघडी सांभाळून घेतले 

पण व्यर्ा! म्हणतात ना…’

नीचाची प्रीत जशी वाळूची सभत मनसत बाजारी पडला आजारी
कडू कारले तुपात तळले, साखरेत 

घोळले तरी कडूच.

सनबाला आल्या सनबोळ्या 

कावळ्याला झाल्या गळचड्या.
3

98

ररक्त जागी योग्य पयाायाची योजना करा. िवैवािी सुरेशची आळसामुळे 

अन्नान्निशा झाली, तर उद्योगी रमेशचे जीवन सुखी बनले. म्हटलेच आह े

की, ……..

िवै ितेे कमा नेत.े िवैी आले ते भोगले पामहज.े
िवै उपाशी राही, उद्योग पोटभर 

खाई.
िवे आला द्यायला पिर नाही घ्यायला. 3

99 सहकारी संस्र्ेच्या स्र्ापनेसाठी दकमान ----- सभासि असावे लागतात. 4 6 8 10 4

100
मसद्ध शब्िांच्या प्रकारात खालीलपैकी एक घटक येत नाही. तो घटक 

कोणता ते ओळखा.
तत्सम ति  भव िशेी तत्पुरुष 4
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