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Exam Date - 22-02-15. Slot - III

SrNo Question Option1 Option2 Option3 Option4 Correct
1 ‘दुिनयादारी’ ही कादंबरी कोणी िलिहली आह?े सुहास िशरवाळकर सुहास कुलकण सुहास पळशीकर यापैक  नाही 1
2 ‘सावळा रंग तुझा पावसाळी नभापरी’  ओळीत कोणता अलंकार होतो? उपमा उ े ा ितरेक यापैक  नाही 1

3 दररोज, गैरहजर, ग लोग ली या श दांचा समास ओळखा. अ ियभाव ब ीही त पु ष यापैक  नाही 1
4 ‘रामाने रावणास मारले’ या वा यातील योग सांगा. भावे योग कतरी योग कमणी योग यापैक  नाही 1
5 ‘फुलांचा’ या श दाची िवभ  ओळखा. ष ी तृतीया संबोधन यापैक  नाही 1
6 कथा िलिहणा यास काय हणतात? नाटककार कादंबरीकार कथाकार यापैक  नाही 3
7 ‘दीड शहाणा’ या वा चाराचा अथ ओळखा. खुप शहाणा बु ीमान मुख वरील सव 3
8 खालीलपैक  कोण वारकरी सं दायाशी संबंधीत नाही? गो वद भु चोखामेळा गोराकंुभार सावतामाळी 1
9 पुढील पैक  कोणता श द सािह य कार नाही? कथा कादंबरी नाटक केट 4
10 ‘सामा य माणूस सुखावेल’ या वा यातला काळ ओळखा. भूतकाळ भिव यकाळ वतमानकाळ वरीलसव 2
11 या वा यात भावनेचा उद् गार काढलेला असतो यास कोणते वा य 

हणतात?
नाथ  वा य उद् गारथ  वा य केवल वा य यापैक  नाही 2

12 पुढीलपैक  अनेकवचनी श द ओळखा? बाटली आंबोळी आठवडा टो या 4
13 िवशेषण कोणाब ल िवशेष मािहती सांगतात? लग यापद नाम यापैक  नाही 3
14 पुढीलपैक  यापद ओळखा. राम भजन िसनेमा हाताळतो 4
15 पुढ ल पैक  नपुसक लंगी श द कोणता ? फळा दरवाजा टेबल शाळा 3
16 ‘ दयाला िभडणारे’ या श दासमुहाब ल एक श द ओळखा. दय पश सु दय दय ेमी यापैक  नाही 1
17 ‘अ ’ या श दाचा समानअथ  श द ओळखा. पकंज अंबुज िनकेतन घोडा 4
18 ‘ने मजसी मातृभूमीला सागरा ाण तळमळला’ असे किवतेतून कोणी 

हटले आह?े
. के. अ े व. दा. करंदीकर िव. दा. सावरकर यापैक  नाही 3

19 ‘ यामची आई’ ा पु तकाचे लेखक कोण आहेत? ी. म. माटे साने गु जी कुसमा ज राम शेवाळकर 2
20 खालीलपैक  केवल योगी नसलेला श द ओळखा. अबब अरेरे वावा ीमंत 4
21 ‘किणक तबणे’ या वा य चाराचा अथ ओळखा. पाणी घालून पीठ मळणे मार देणे किणक घेणे किणक देणे 2

22 पुढील गटातील िवनोदी लेखकांचे नाव ओळखा. िव. दा. सावरकर िच. िव. जोशी िव. स. खांडेकर यापैक  नाही 2
23 िव तव, पावक, अ ी, व ही या श दांना सामानाथ  श द कोणता? अमृत अनल अिनल आकाश 2
24 खालील वा याचा कार ओळखा .'वेळेवर काम संपवले तर परतीची बस 

चुकणार नाही'.
िवधानाथ संकेताथ नकाराथ आ ाथ 2



SrNo Question Option1 Option2 Option3 Option4 Correct
25 आव यक तेथे मदत न करता , याला गरज नाह  याला मदत 

करणे' या अथाची खाल ल हण ओळखा.
भाताला तांदूळ न 
पा याला उधाण.

मनसुबे केले न 
दवस नघून गेले.

भरव या या हशीला 
टोणगा

मानेवर गळू न 
पायाला जळू

४

26 7, 10, 8, 11, 9, 12, ? 10 13 14 15 1
27 खाल लपैक  कोण या सं येला 3 ने न:शेष भाग जातो ? 1234 2345 3456 4567 3
28 354 X 162 = 57384 तर 3.54 X 16.2 = ? 573.48 57.348 5734.8 5.7348 *
29 संज ूआ ण मंज ूयां या वयांची सरासर  13.5 वष, मंज ूआ ण 

अंज ू यां या वयांची सरासर  18 वष आ ण अंज ूआ ण संज ू
यां या वयांची सरासर  16.5 वष आहे. तर संज,ू मंज ूआ ण 
अंज ू यां या वयांची सरासर  कती ?

8 वष 15.5 वष 15 वष 14.5 वष *

30 एका अभयार यात सुरवातीला १६०० ाणी होते. ां या या 
सं येत तेथे दरसाल ५ % वाढ होते असे आढळले ; तर २ 
वषा या अखेर स ां याची सं या कती होईल ?

1764 1864 1664 1564 1

31 सरल याजा या दराने एका मु लाची ५ वषात दामदु पट होते, 
तर याच दराने मुदला या  त पट रास हो यास कती वष 
लागतील ?

10 15 ७ १/२ यापैक  नाह . *

32 11 X 12 X 0 + 11 X 0 X 12 + 0 X 11 X 12  =  कती ? 4 0 2 3 2
33 दोन सं यांचा गुणाकार 224 आहे. यापैक  एक सं या 14 

अस यास दुसर कोणती ?
19 18 17 16 4

34 18 - (28 - 5  X 4) + 14  ÷ 7  = कती ? 15 12 9 14 2
35 चार सं यांपैक  प ह या तीन सं यांची सरासर  20 आहे. 

तसेच शेवट या तीन सं यांची सरासर  23 आहे. जर शेवटची 
सं या 29 असेल तर प हल  सं या कोणती ?

20 19 21 23 1

36 एका वगातील 75 व या याचे सरासर  वय 7  वष आहे. जर 
यात श काचे वय मळ वले तर यांचे सरासर  वय 7.5 वष 
होते. तर श काचे वय कती ?

37 वष 42 वष 45 वष 48 वष 3

37 ११ पासून १०० पयत जेव या मूळ सं या आहेत यातील 
कती मूळ सं यां या अंकांची अदलाबदल के यास मूळ 
सं याच मळते ?

10 11 8 9 4

38 खाल  काह  सं या ेणी द या आहेत. येक ेणी व श ट 
नयमानुसार तयार झाल  आहे. तो नयम ओळखून 
न च हा या जागी यो य सं या शोधा  3, 18, 43,78,123,?

178 173 246 168 1

39 नेमबाजी या एका पधत येक अचूक नेमासाठ  ५ गुण 
मळतात व चुकले या नेमासाठ  ३ गुण कमी होतात. १५ 
य नाम ये करणचे ५ नेम चुकले तर याला कती गुण 
मळतील?

65 50 15 35 4



SrNo Question Option1 Option2 Option3 Option4 Correct
40 एका सं येला 9 ने भागले असता भागाकार 26 येतो आ ण 

बाक  7 उरते ,तर ती सं या कोणती ?
221 228 231 241 4

41 6,0,8,2,7, हे अंक एकेकदा वाप न बनणार  पाच अंक  
लहानात लहान वषम सं या कोणती?

20678 26780 20687 20807 3

42 3 मीटर कापडाची कंमत 372 पये होते तर 8 मीटर 
कापडाची कंमत कती . होईल ?

1012 992 982 892 2

43 5,0,9, आ ण 3 या चार अंकाचा एकेकदाच वापर क न तयार 
होणार  लहानात लहान चार अंक  सं या कोणती?

9530 5903 953 3059 4

44 ९,५,०,७, यापैक  येक अंक एकेकदा वाप न तयार होणा या 
सवात मो या व सवात लहान सं येमधील फरक कती?

3671 4671 4651 4571 2

45 िज यात ८ व ९ हे अंक आहेत व एक अंक एकदाच वापरला 
आहे अशी मो यात मोठ  खाल लपैक  वषम सं या कोणती?

87931 88476 87476 88931 1

46 १ ते १०० या सं या ल हत असताना ९ हा अंक कती वेळा 
येईल ?

9 10 20 21 3

47 एका पपात 40 लीटर दुध आह.े यातून 4 लीटर दुध काढून यात 
तेवढेच पाणी िमसळले. ही या पुढे दोन वेळा पु हा पु हा केली तर 
आता पपात कती लीटर दुध असेल?

26 लीटर 29.16 लीटर 28 लीटर 28.2 लीटर *

48 एक दोन अंक  सं येतील अंकांची बेर ज 8 आहे, दशम थानातील 
अंक एकम ् थान या अंका या त पट असेल तर ती सं या 
कोणती ?

६२ 53 71 93 १

49 एक व त ू64 पयांस वक यामुळे शे. 20 तोटा होतो. तर ती 
व त ू कती पयांस वकावी हणजे शे. 20 नफा होईल ?

76 . 84 . 92 . 96 . 4

50 पाच अंक  लहानात लहान सं येमधून तीन अंक  मो यात 
मोठ  सं या वजा केल  तर बाक  कती उरेल ?

9901 9091 9001 9109 3

51 ६९ ते ८७ पयत मोजणी करताना मधोमध कोणती सं या येईल ? 81 77 76 78 4

52 AC, BF, CI, DL, ......? DJ EO GF FE 2
53 म यां या सहा याने एक चौरस तयार करत असताना, चार  

बाजू ंवर समान अंतरावर नऊ मणी असल पा हजेत तर एकूण 
मणी कती लागतील ?

36 33 34 32 4

54 येक तासाला घ याळात यावेळी िजतके वाजले असतील ततके 
टोल पडतात.तर 24 तासात एकूण कती टोल पडतील ?

154 156 158 152 2



SrNo Question Option1 Option2 Option3 Option4 Correct
55 रा धका घरापासून 12 मीटर उ तरेकडे गेल  व पि चमेकडे वळून 8 

मीटर गेल , नंतर द ण दशेला वळून 3 मीटर अंतर पार क न 
पूवकडे 8 मीटर अंतर चालल , तर ती घरापासून कोण या दशेला 
आहे ?

पूव पि चम द ण उ तर 4

56 एका सांके तक भाषेत HAND =  27  तर LEG = ? 23 26 25 24 4
57 खाल ल न पुढ ल पांच तीन अंक  सं यासबंधी आहेत. 528    739    

 846     492     375. मो यात मो या सं ये या प ह या दोन अंकांची 
बेर ज खाल लपैक  कोणती असू शकते?

7 10 12 13 3

58 खाल ल ेणीत 4 हा अंक दोन 5 म ये कती वेळा आला आहे? 
3,4,4,5,4,5,4,2,1,4,5,4,5,7,4,5,4,5

4 5 6 3 4

59 खाल ल नात, दले या पयायातील श दातून असे श द नवडा क  
जे दले या श दातील अ रांपासून बनलेले नसतील REASONABLE

BONES BRAIN ARSON NOBLE 2

60 जर इं जी वणमालेचा प हला अधा भाग उल या माने ल हला 
तर डा या बाजूचे 9 वे अ र व  उज या बाजूचे 10 वे अ र या 
दर यान बरोबर मधले अ र कोणते?

B A D F 2

61 एका सांके तक भाषेत‘ EXPLAINING’ हा श द ‘PXEALNIGNI’ 

असा ल हतात तर.  याच भाषेत  ‘PRODUCED’ हा श द कसा 

ल हता येईल?

ORPBUDEC ROPUDECD ORPUDDEC DORPDECU 3

62 जर’वाघाला’ ’को हा’ हणतात. को याला’’ संह’ हणतात. 
’ संहाला’’उंद र’ हणतात. ’उंदराला ला’बकरा 
हणतात,’बकरयाला’  ‘गाय’ हणतात तर खाल ल पैक  

जंगलचा राजा कोण?

को हा संह उंद र गाय 3

63 3.5, 7, 10.5, 14, ? 15.5 16.5 18.5 17.5 4
64 0, 3, 8, 15, 24, ?, 48 41 29 37 35 4
65 BAYZ : CDXW :: FEUV : ? HGST GHTS EFYU BAYZ 2
66 खाल ल पैक  3 पदे कोण यातर  कारे सारखी आहेत. वेगळे 

पद ओळखा
BY DW GT LP 4

67 हे न च ह ेढ वर आधारलेले आहेत. या येक नात 
काह  च ह वगळलेल  आहेत ती – च हाने दश वल  आहेत. 
खाल ल 4 पयायातील एकात गाळलेल  च हे यो य माने 
दलेल  आहेत तर तो पयाय शोधा.  aa-bc-aab-ccaa-bcc-ab

bcbba abcca aacbc bacab 1



SrNo Question Option1 Option2 Option3 Option4 Correct
68 हे न च ह ेढ वर आधारलेले आहेत. या येक नात 

काह  च ह वगळलेल  आहेत ती – च हाने दश वल  आहेत. 
खाल ल 4 पयायातील एकात गाळलेल  च हे यो य माने 
दलेल  आहेत तर तो पयाय शोधा.  -cb-aca-bba-ac-bacac

bcbca cbaca abaab abccb 4

69 ५ , ७ , ११ ,१३  या सव सं या _______ आहेत. सम सं या मूळ सं या संयु त सं या सम व वषम सं या 2

70 ११ आ ण २० दर यान असले या वषम सं यांची बेर ज 
कती?

75 105 64 127 3

71 २५ या अगद  नकट पण २७ या दूर असलेल  सम सं या 
कोणती?

26 24 22 यापैक  नाह 2

72 खाल लपैक  कोणती सं या मूळ आहे? 31 26 65 78 1
73 १६०३८ या सं येला २,३ व ९ यापैक  कशाने नःशेष भाग 

जाईल?
२ व ३ ३ व ९ 3 २ , ३ , ९ 4

74 1, 3, 7, 15, 31, 63, 127, ? 260 275 350 255 4
75 38, 66, 102, 146, ? 198 223 253 625 1
76 खाल लपैक  कोणता जलदुग आहे ? वजयदुग राजगड रायगड क ढाणा 1
77 १७ जुलै २०१४ ला MH १७ हे कोण या एअर लाई स चे वमान 

यु े न म ये पाडले गेले?
भारत पा क तान मले शया जपान 3

78 ऑ टोबर २०१४ म ये व छ भारत अ भयान कोणी जाह र केले? बाबा रामदेव नर  मोद बालाजी तांबे अर व ंद केजर वाल 2
79 नो हबर २०१४ म ये ी मनोहर पर कर यांना कोणते मंि पद दले 

गेले ?
रे वे मं ी ामीण वकास मं ी संर ण मं ी गृ ह मं ी 3

80 पिह याच य ात मंगळा या क ेत यश वी र या वेश क  शकलेला 
देश कोणता?

अमे रका जपान इं लंड यापैक  नाह 4

81 बेळगाव चे नवीन नाव कोणते? बेळूगावी बेळगावी बेलगावू बेळगावू 2
82 रायगड िज हातील ----------- हे अभयार य रा यातील पिहले प ी 

अभयार य णुन ओळखले जाते.
कनाळा कह म कनवट ननाळा 1

83 उप रा पती यांना पदाची शपथ कोण देतं ? पंत धान सर यायाधीश रा पती रा यपाल 3

84 खालीलपैक  कोणते े  गोदावरीकाठी वसलेले नाही ? नांदेड पैठण ना शक पंढरपूर 4

85 प याला ...... नसते. मान नाक फु फुसे शेपूट 2

86 रा पती आिण मंि मंडळ यांना साधणारा दुवा कोण? रा यपाल पंत धान रा पती उपरा पती 2

87 सातपुडा पवतातील ... हे थंड हवेचे ठकाण िवदभात अमरावती 
िज ात आहे

तोरणमाळ चखलदरा भंडारा नंदुरबार 2

88 पु यातील लेग किमशनर रँड ची इ.स १८९३ म ये कोणी ह या केली? दामोदर हर  चाफेकर वासुदेव बळवंत फडके लोकमा य टळक अनंत का हेरे 1



SrNo Question Option1 Option2 Option3 Option4 Correct
89 खा ां या मुखाशी दलदलयु  भूमीवर असले या वनांना ........ वने 

हणतात.
सदाह रत खारफुटीची शु क काटेरी 2

90 चं पूरम ये .............. रा ीय उ ान आह.े नवेगाव ताडोबा पच बो रवली 2
91 ............ हे नोबेल पा रतोिषक िमळवणारे पिहले भारतीय होत? रव नाथ टागोर अम यसेन सी. ही. रामन राज कुमार पचौरी 1
92 लोकमा य टळकांनी मंडाले या तु ं गात कोणता ंथ ल हला? गीतारह य दासबोध गीता ाने वर 1

93 मे ो रे वे महारा ात कोण या शहरात धावते? ना शक नागपुर मु ंबई पुणे 3
94 ई – रटन हणजे काय? ऑनलाईन कर भरणे ऑनलाईन पैसे जमा होणे दुस याला ऑनलाईन पैसे देणे लेखी करार ऑनलाईन 

पाठवणे
1

95 जगभरातील सव कं यूटसना जोडणारे जाळे हणजे..... इं ानेट इंटरनेट अपानेट नेटवक 2
96 भारताची आ थक राजधानी कोणती? द ल मु ंबई नागपूर यापैक  नाह 2
97 त बाखूमधील धोकादायक रसायन कोणते? यु रया नकोट न युर क आ ल कॅि शयम काब नेट 2

98 महारा ातील ……….. या शहरात दरवष  सवाई गंधव भीमसेन 
संगीत महो सव आयोिजत कर यात येतो?

पुणे मुंबई नागपुर औरंगाबाद 1

99 २०१४ ची हंद केसर  पधा कोणी िजंकल  ? संतोष वेताळ अमोल बराटे नर संह यादव देव  कुमार 1

100 -------- ह  वरा याची प हल  राजधानी होती. राजगड रायगड तोरणा तापगड 1

Note - Marks are not given for cancelled question. 

Calculation Of Marks :
Total Questions 100
Cancelled question 4
Total Out of marks 96

Formula for Calculation of Marks Out of 100:
If marks scored out of 99 are 80, then marks scored out 
of 100 is calculated as

 =(80*100)/96  =83.33

*  - Question cancelled


