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1 .....या संख्येचा 5 पट व 8 पटीतील फरक 27 येतो. 9 4 6 12 1

2 ‘आईने मुलीला ननजवली’ या वाक्यातील प्रयोग कोणता? कततरी कमतणी भावे संकीणत 4

3
‘उष्ट्या हाताने कावळा न हाकणे’ या वाक  प्रचाराचा समपतक अर्त कोणता ते 

सांगा.

जेवत असताना पक्ष्याला 

अन्न न टाकणे.

कावळ्याने उष्टावलेले 

न खाणे.

कधीही कोणाला 

काहीही न दणेे.

जेवताना कावळा 

पाहणे व त्याला 

उष्ट्या हाताने 

हाकलणे.

3

4 ‘कनणक ततबणे’ या वाक्प्रचाराचा योग्य अर्त असणार् या पयातयाची ननवड करा.
पुरणपोळीसाठी पीठ 

मळणे
पीठ नभजत ठेवणे. खूप मारपीट करणे

आचार् याने पोळ्या 

करणे
3

5
‘कालचा टोपीवाला पाहुणा भरपूर जेवला.’ या वाक्यातील ‘नवधेय नवभाग’ 

ओळखा.
कालचा कालचा टोपीवाला

कालचा टोपीवाला 

पाहुणा
भरपूर जेवला 4

6 ‘गाशा गंुडाळणे’ म्हणजे काय? अंर्रूण गंुडाळणे ननघून जाणे गादी गंुडाळणे उशी ठेवणे 2

7
‘घरातून तो बाहरे पडला. रस्तत्याकड ेचककत नजरेने पाहू लागला.’ या 

वाक्याचे नमश्र वाक्य करा.

घरातून तो बाहरे पडला 

तेव्हा रस्तत्याकड ेचककत 

नजरेने पाहू लागला.

घरातून बाहरे पडला. 

बाहरे पडून रस्तत्याकड े

पाहू लागला.

रस्तत्याकड ेचककत 

नजरेने पाहू लागला.

तो घरातून बाहरे 

पडला.
1

8 ‘चव्हायावर आणणे’ या वाक्प्रचाराचा योग्य अर्त सांगणारा पयातय कोणता? घरासमोर चव्हाटा असणे.
चव्हायावर बसून 

गप्पा मारणे.

एखाद्याचे तबग 

फोडणे.

चारचौघांनी नमळून 

चौकात गप्पा 

मारणे.

3

9 ‘तुम्ही आता यावे’ या वाक्यात केला गेलेला प्रयोग म्हणजे…… भावे प्रयोग कततरी प्रयोग कमतणी प्रयोग
कतुत-कमत संकर 

प्रयोग
1

10 ‘तू मला पुस्ततक कदलेस’ या वाक्यातील प्रयोग कोणता? कमतणी कतुत-कमत संकर कमत-भाव संकर भावे 2

11 ‘परवानगीनशवाय आत येऊ नये’ या वाक्याचे संयुक्त वाक्य करा.
परवानगीनशवाय आत 

का आलात?

परवानगी घ्या आनण 

आत या.

आत येण्यापूवी 

परवानगी घ्यावी.

जर आत यायचे 

असेल तर 

परवानगी घ्या.

2

12
‘पाऊस पडता तर हवेत गारवा आला असता!’ ह ेकोणत्या प्रकारचे वाक्य 

आह?े
केवल वाक्य आज्ञार्ी वाक्य नवधानार्ी वाक्य संकेतार्त वाक्य 4

13 ‘मी ननबंध नलहीत अस.े’ या वाक्यातील काळ ओळखा. रीती भूतकाळ रीती वततमानकाळ रीती भनवष्ट्यकाळ अपूणत भूतकाळ 1

14 ‘मी पत्र नलहीत असेन’ या वाक्यातील काळ ओळखा. साधा भनवष्ट्यकाळ  रीती भनवष्ट्यकाळ  पूणत भनवष्ट्यकाळ  अपूणत भनवष्ट्यकाळ 4

15
‘या वर्षी शेजारचा तपटू तमाशातील राजा होणार आहे.’ या वाक्यातील 

‘नवधेय नवभाग’ ओळखा.

तमाशातील राजा 

शेजारचा होणार आहे.

तपटू तमाशातील 

राजा होणार आह.े

या वर्षी 

तमाशातील राजा.

या वर्षी 

तमाशातील राजा 

होणार आह.े

4

16 ‘रंगरंगोटीनशवाय घर सुंदर कदसत नाही.’ या वाक्याचे होकारार्ी वाक्य करा.
केवळ रंगरंगोटीने घर 

सुंदर कदसत.े

रंगरंगोटीनशवाय घर 

सुंदर कदसत.े

रंगरंगोटी केल्यावर 

घर सुंदर कदसत.े

रंगरंगोटीने घर 

खराब कदसत.े
3

17 ‘सभेत पत्रके वाटली गेली’ या वाक्यातील प्रयोग कोणता? पुराण कमतणी शक्य कमतणी नवीन कमतणी कततरी प्रयोग 3

18 1+2+3+4+….+10 = ? 0.55 5.5 55 550 3

19 16 आनण 4 यांमध्ये कोणती संख्या येईल? 6561,256,81,16,-,4,3 9 7 8 12 1

20 86379+201997+2738+75892=? 13715 14715 12715 यापैकी नाही. 4

21 9999-8888+(7777-6666) = ? 1111 2222 3333 4444 2

22
Choose the appropriate from of the verb and complete the 

sentence : The officer _ the villager's problems.

does not 

understand

is not 

understanding

do not 

understand

was not 

understanding
1

23
Choose the best alternative to complete the sentence. The 

news is too good to be true. The news is - 

so good that it 

cannot be true.

such good that it 

cannot be true.

so good that it 

can be true.

So good that it 

would never be 

true.

1

24
Choose the correct alternative from those given below : I 

have read novel a number of times.

the novel is read by 

me a number of 

times.

The novel has 

been read by me 

a number of 

times.

The novel is 

being read by 

me a number 

of times.

The novel is to 

be read by me 

a number of 

times.

2

25
Choose the correct answer to name the clause underlined in 

the given sentence. 'He knows why she was late'

Adverb clause of 

reason

Co-ordinate 

clause
Noun clause

Adverb clause 

of purpose

No Correct 

Option

26
Choose the correct form of the verb to complete the 

following sentence : He _ French before be went to France.
has learnt is learnt had learnt will learn 3

27 Choose the correct sentence.
I forget to post the 

letter yesterday.

I am forgetting to 

post the letter 

yesterday.

I forget posting 

this a letter 

yesterday.

I forgot to post 

this letter 

yesterday.

4
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28 Choose the correct sentence:

you should prefer 

poverty than 

dishonesty.

You should 

prefer poverty to 

dishonesty.

You should 

prefer poverty 

on dishonesty. 

You should 

prefer poverty 

upon 

dishonesty.

2

29

Choose the correct set of thense forms of the verbs given in 

the brackets : While you (talk) to me on the phone, 

somebody (knock) at my door.

were talking : 

knocked

talking:had 

knocked
talked: knocking

had talked: had 

knocked
1

30

Choose the right alternative to fill in the blank in the following 

sentence. If I had known that he was in the city last week, I - 

him.

would meet would have met had met might meet 2

31
Complete the following sentence choosing the appropriate 

alternative given below : the watchman asked the stranger -
What was he. When he was. Who he was. Who was he. 3

32

Complete the sentence by arranging parts in conect 

sequence. They learnt that - Parts : A - a piano B - by a lady 

C - with carved legs D - was offeered for sale

B C A D A B C D A C D B A D B C 3

33
Complete the sentence with the appropriate verb form. I 

wish I - his name.
know was knows knew have known 3

34

Complete the sentence.                                                                                 

                      I've known ann………………………..we were 

at school together.

since from to upto 1

35
Complete the Sentence.                                                          

David has been watching TV…………….5 o' clock.
Since from to upto 1

36
Complete the sentence.                                                          

Martin is at work.He………………………..at work since 8.30.
has been had been have been have 1

37

Complete the sentence.                                                         

'Have you just arrived in London?' 'No,I've been here 

………………. Five days .'

for from to upto 1

38
Complete the Sentence.   Mark and Liz are married.They 

………………….. Married for five years.
Have been Has been Had been Haven't been 1

39
In the sentences. " He must either work or starve", 'either' is 

used as -
Conjunction Adjective Adverb Pronoun 1

40

INTERNATIONAL' हा शब्द सांकेनतक नलपीत 'LANOITANRETNI' 

असा नलनहला असेल, तर 'TELECOMMUNICATION' हा शब्द त्याचं 

सांकेनतक नलपीत कसा नलहावा?

ELETMMCOUNICA

TNOI

NOITACINUMM

OCELET 

TEELOCNUMM

ICATINO 

यांपैकी कोणतेही 

नाही.
2

41
Pick out te clause that completes the sentence correctly : 

Ramesh would like the boys - in the field.
having played to playing played playing 4

42 Pick out the correct construction.

A batsman ducks 

his head lest he will 

be hit by the rising 

ball.

A batsman 

ducks his head 

lest the should 

not be hit by the 

rising ball.

A batsman 

ducks his head 

lest he should 

be hit by the 

rising ball.

A batsman 

ducks his head 

lest he will not 

be hit by the 

rising ball.

3

43 Pick out the correct sentence.
His mathematics is 

very good.

He is very good 

about 

mathematics.

He is very 

good on 

mathematics.

He is very 

good at 

mathematics.

4

44 Pick out the correct sentences from the following : 
the last train goes 

to Kalyan there.

There is going te 

last train to 

Kalyan.

From there is 

going the last 

train for Kalyan.

There goes the 

last train for 

Kalyan.

4

45 Pick out the simple sentences from the following 
We believe that he 

is innocent.

He complained 

of being unjustly 

treated.

Tell me where 

you live.

The lion was 

woundede but 

not killed.

2

46
RECRUITMENT' हा शब्द जर 'MENTTIURCER' असा नलनहला 

असेल, तर 'EXAMINATION' हा शब्द कसा नलहाल?
EAIXMNOITAN NOITANIMAXE TIONANIMAXE MINATIONEXA 3

47

Select the appropriate verb-phrease from among the 

alternatives given below to fill in the blank in the following 

sentence : You - a shock when you read the letter.

would get will get shall get will be getting 2
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48
Select the word that will fill the gap in. The monkey's 

disappeared _ the window.
in over out through 4

49
TELEVISION'चे रुपांतर 1-2-3-2-4-5-6-5-7-8 मध्ये केले तर 4-5-6-5-

1 ह ेकशाचे रुपांतर आह?े
VISIT VISION LESION LOTION 1

50
एका नवनशष्ठ सांकेनतक  नलपीत 'CHEST' हा शब्द 'GLIWX' असा 

नलनहतात, तर त्याचं संकेतानुसार 'AGE' हा शब्द कसा नलनहला जाईल?
EKI DJH CIG BHF 1

51
एका नवनशष्ठ सांकेनतक  नलपीत 'DEBT' हा शब्द 'TBED' असा नलनहतात, 

तर त्याचं संकेतानुसार 'NAIL' हा शब्द कसा नलनहला जाईल?
NLAI NALI AILN LIAN 4

52 एका संख्येची 5 पट व 8 पट यामधील फरक 27 आह,े तर ती संख्या कोणती? 6 9 5 12 2

53

खाली इंग्रजी अक्षरांचे चार गट कदले आहते. त्यांपैकी तीन गट एका नवनशष्ट 

बाबतीत समान आहते. आनण एक गट वेगळा आह.े तो गट ओळखून त्याचा 

क्रमांक नलहा.

HFJ IKG XVZ LJN 2

54

खाली कदलेल्या प्रश्नामध्ये संख्यांचे तीन संच कदलेले आहते. कंसात कदलेल्या 

संख्यांचा कंसाबाहरेील संख्यांशी नवनशष्ट संबंध आह.े तो संबंध ओळखून 

गळलेली संख्या कदलेल्या पयातयांमधून नननित करा. 16(120)24, 

23(120)17,              34(?)26

120 147 180 150 3

55 खालील अक्षरमालीकेतील पुढील अक्षरे कोणती?   AB,EF,IJ,MN,QR,? TU UV TV ST 2

56 खालील पयातयांमधून योग्य अक्षरांचा गट शोधा. LM,KN,JO,IP,? HQ GR QR RG 1

57
खालील वाक्याचा प्रकार कोणता ते ओळखा. ‘तहदसु्तर्ानात कापूस फार 

नपकतो.’
प्रश्नार्तक आज्ञार्तक नवधानार्ी इच्छाप्रदशतक 3

58 खालील वाक्यातील प्रयोग ओळखा. ‘अनस्तमताने काम केले.’ अकतुतक भावे प्रयोग कमतणी प्रयोग संकर प्रयोग कततरी प्रयोग 2

59
खालील संख्यासंचामधील संबंध ओळखून त्या संचामध्ये बसणारी संख्या 

कदलेल्या पयातयांमधून शोधा. 898,787,676,?
879 565 545 555 2

60 खालीलपैकी कोणत्या शहरात मंुबई उच्च-न्यायालयाचे खंडपीठ नाही? औरंगाबाद नागपूर पणजी नवी मंुबई 4

61
खालीलपैकी कोणत्या स्तर्ाननक स्तवराज्य संस्तर्ेला स्तवत:चा उत्पन्नाचा स्त्रोत्र 

नाही ?
ग्रामपंचायत पंचायत सनमती नजल्हा पररर्षद यापैकी नाही 2

62
खालीलपैकी कोणत्या स्तर्ाननक स्तवराज्य संस्तर्ेला स्तवत:चा उत्पन्नाचा स्त्रोत्र 

नाही?
ग्रामपंचायत पंचायत सनमती नजल्हा पररर्षद यापैकी नाही 2

63
खालीलपैकी कोणाचा उल्लेख आर.बी.आय.च्या पनहल्या मनहला उप-गव्हनतर 

म्हणून करता येईल ?
उर्षा र्ोरात ज.ेके.उदशेी चंदा कोचर ककरणमुजूमदार शॉ

No Correct 

Option

64
खालीलपैकी कोणाचा उल्लेख आर.बी.आय.च्या पनहल्या मनहला उप-गव्हनतर 

म्हणूनकरता येईल ?
उर्षा र्ोरात ज.ेके.उदशेी चंदा कोचर ककरण मुजूमदार शॉ

No Correct 

Option

65 गावातील फेरफार उतारा कोणाशी संबंनधत आह े? तलाठी पोलीस पाटील ग्रामसेवक सरपंच 1

66 गुज्जरांना नोकरीत 5 % आरक्षण ________ ह्या राज्यात होत.े गुजरात राजस्तर्ान महाराष्ट्र नबहार 2

67
ग्राम पंचायतीचा कायतकाल 5 वर्षाांचा असून तो खालील पैकी कोणत्या 

एकाकदवसापासून मोजला जातो.

ननवडणुकीची अनधसूचना 

ननघाल्या तारखेपासून

ननकाल जाहीर 

झालेल्याकदवसापासून

सदस्तयांनी शपर् 

घेतलेल्या 

कदवसापासून

पनहल्या बैठकीच्या 

तारखेपासून
4

68 ग्रामननधी कोणाच्या जबाबदारीत असतो ? सरपंच ग्रामसेवक पोलीस पाटील तलाठी 2

69
ग्रामपंचायत ननवडणुकांसाठीचे वॉडत जाहीर करण्याचे अनधकार कोणास 

आहते ?
नजल्हानधकारी प्रांतानधकारी तहसीलदार तलाठी 3

70 जर CUT = XFG तर YES = ? BWI BVH LRF LVH 2

71 जर HORSE: 82539 तर ROSE : ? 5239 2398 2539 5238 1

72 जर L,M,N म्हणजे 32,33,34 तर F,G,Hम्हणजे - 27,28,26 25,26,27 27,29,28 26,27,28 4

73 नजल्हा पररर्षदचे्या प्रशासनाचा प्रमुख कोण असतो? नज . प. अध्यक्ष
नज . प. उपमुख्य 

कायतकारी अनधकारी

नज . प. 

मुख्यकायतकारी 

अनधकारी

नजल्हानधकारी 3

74
जैतापूर अणु उजात प्रकल्प सध्या वादाच्या कें द्रस्तर्ानी आहे. हा प्रकल्प 

______ह्यानजल्ह्यात येतो.
रत्नानगरी तसधुदगुत रायगड ठाणे 1

75 जैन धर्ममयांचे काचेचे मंकदर येर्े आहे? आवी भद्रावती आष्टी नशरपूर 1

76 'टॅमी फ्लू '  ह्या और्षधाचा वापर कोणत्या आजारात केला जातो? सासत स्तवाईन फ्लू बडत फ्लू नवर्षमज्वर 2

77 तापी नदी कोणत्या पवततात उगम पावते ? सातपुडा सह्याद्री तवध्य अरावली 1

78 'दनक्षण सुदान ' हा दशे कोणत्या खंडात आह े? आनशया आफ्रीका दनक्षण अमेरीका युरोप 2

79
दर 2 मीटर या अंतरावर 1 या प्रमाणे 50 मीटर अंतरावर ककती काठ्या 

रोवता येतील?
27 26 24 25 2

80 नाग ह ेक्षेपणास्त्र _________ नवरोधी आह.े नवमान रणगाडा जहाज शतू्र-क्षेपणास्त्र 2
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81 पंतप्रधान ह े____________ चे पदनसध्द अध्यक्ष असतात. योजना आयोग ननवडणूक आयोग
भारतीय लोकसेवा 

आयोग
. नवत्तआयोग 1

82 पनहली मनहला मुख्यमंत्री कोण ? सुचेता कृपलानी सरोजीनी नायडू नवजयालक्ष्मी पंडीत उमा भारती 1

83 पाण्यातील ध्वनीचा वेग हवेतील _________________________ . वेगापेक्षा जास्तत असतो वेगाइतकाच असतो
वेगाच्या बरोबर 

ननम्मा असतो.

वेगापेक्षा कमी 

असतो.
1

84
पुढील पयातयांतून तीन वाक्यांचा एक गट आहे. त्यातील गटात न बसणारे 

वाक्य कोणत?े
बाळूने केळ खाल्ले.

बाळूकडून केळ खाल्ले 

गेले.

बाळूकडून केळ 

खाण्यात आले.
बाळू केळ खातो. 4

85
पुढील पैकी कोणत्या प्रकारात ‘डाळ न नशजणे’ या वाक्प्रचाराचा अर्तपूणत 

उपयोग केलेला आहे?

नशळ्या पाण्यात डाळ 

लवकर नशजत नाही.

जाळ कमी झाल्याने 

डाळ नशजली नाही.

हल्ली नोकरीसाठी 

पदवीधारकांचीही 

डाळ नशजत नसत.े

डाळ 

नशजनवण्यासाठी 

मातीचे भांड े

वापरावे.

3

86
पुढील वाक्यरचना केवल वाक्यात रूपांतररत करा. ‘गंगानदी ही अनत पनवत्र 

आह.े ती तीर्ाांचे तीर्त झाली आह.े’

तीर्ाांचे तीर्त असलेली 

गंगानदी अनत पनवत्र आहे.

अनत पनवत्र अशी 

गंगानदी तीर्ाांचेही 

तीर्त झाली आह.े

गंगानदी अनत 

पनवत्र असल्याने 

तीर्ाांचे तीर्त झाली 

आह.े

गंगानदी अनत 

पनवत्र असल्यामुळे 

तीर्ाांचे तीर्त झाली 

आह.े

2

87
पुढील वाक्यरचना कोणत्या प्रकारची आहे? ‘ककतीतरी वेळ ती तशीच 

हालचाल न करता पडून होती.’
संयुक्त वाक्य केवल वाक्य  होकारार्ी वाक्य नकारार्ी वाक्य 2

88
पुढील वाक्यरचना नकारार्ी वाक्यात पररवर्मतत करा. ‘तो धार्ममक वृत्तीचा 

आह.े’
तो धार्ममक वृत्तीचा नाही.

तो अधार्ममक वृत्तीचा 

आह.े

तो अधार्ममक 

वृत्तीचा नाही.
तो अधार्ममक आहे. 3

89
पुढील वाक्याचा कमतणी प्रयोग करा. ‘कारखानदार कामगारांचे गार् हाणे 

ऐकतात.’

कारखानदार कामगारांचे 

गार् हाणे ऐकतील.

कारखानदारांनी 

कामगारांचे गार् हाणे 

ऐकावे.

कामगारांचे 

गार् हाणे 

कारखानदार 

ऐकतात.

कारखानदार 

कामगारांची 

गार् हाणी ऐकत होते.

2

90 पुढील वाक्यातील प्रयोग ओळखा. ‘पंढरीस जाताना कुडुतवाडीजवळ उजाडले.’ कमतणी प्रयोग कततरी प्रयोग अकतुतक प्रयोग
कतुत-कमत संकर 

प्रयोग
3

91 प्रश्ननचन्हाच्या जागी येणारी संख्या कोणती ते ओळखा. 16,25,36,49,64,? 81 96 1.44 121 1

92 बेरीज करा. 12345+1234+123+12+1 13715 14715 12715 33715 1

93 भारतातील इंटरनेट क्षेत्रातील पनहली कंपनी कोणती ? बी.एस.एन.एल व्ही.एस.एन.एल एम.टी.एन.एल
ररलायन्सकम्युननके

शन्स
2

94 भारतातील कोणत्या दोन राज्यांत 'भीमा पाणी तंटा ' चालू आह े? महाराष्ट्र –गोवा महाराष्ट्र- कनातटक महाराष्ट्र- आंध्रप्रदशे कनातटक- आंध्रप्रदशे 2

95 भारतातील कोणत्या शहरास 'इलेक्रॉननक्स शहर' म्हणतात ? बेंगलोरु हदै्राबाद नोएडा पुणे 1

96 भारतातील धवलक्रांतीचे प्रणेते म्हणून कोणाला ओळखले जाते ? डॉ.एम.एस.स्तवामीनार्न वसंतराव नाईक इंकदरा गांधी डॉ. वगीस कुरीयन 4

97 योग्य पयातयाची ननवड करा. NOITGC : OPHSHD : : ? : MBMQPV NCLPQW LANROU LCLRQW NANPOU 2

98
राज्यघटनेच्या कलम 1 नुसार भारत हा एक ___________________ आह े

.
राज्यांचा संघ संघराज्य सहकारी संघराज्य अधत संघराज्य 2

99 ररक्त स्तर्ानांची योग्य पयातयाद्वारे पूततता करा.   -: nEa : deB : - neA,Deb Nea, DeB Nea, dEB NeA, Deb 4

100 सोडवा. 9999-999-99-9 = ? 8821 8822 8892 8989 3
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