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SPACE FOR ROUGH WORK

DURATION : 90 MIN TOTAL QUESTIONS : 50 MARKS PER QUESTION : 2 TOTAL MARKS : 100

1. वीस िनकालांची सरासरी 18 आहे, पिहया 9 ची 14 आहे, शेवटया 9 ची 17 आहे. मधया दोन िनकालांची सरासरी आहे
   (A) 45.0
   (B) 50.5
   (C) 40.5
   (D) 51.5

2. दोन संयांचे गुणोर 4:5 आहे, यांचा लसािव 60 आहे तर यांचा मसािव आहे
   (A) 1.0
   (B) 3.0
   (C) 4.0
   (D) 2.0

3. शु वाय कोणते ?
   (A) इयता चौिथप यत ते व गिशक होते.
   (B) इया चौथीप यत ते वरगिशक होते.
   (C) इया चवथीप यत ते व गशीक होते.
   (D) इया चौथीप यत ते व गिशक होते.

4. ळ र ळ या थ ख ख ळा फा पा ट उ ला - लपलेली हण कोणती ?
   (A) पालया घड्यावर पाणी
   (B) उचलली जीभ लावली टायाला
   (C) उंटावन शेया हाकणे
   (D) उथळ पायाला खळखळाट फार

5. खालील वा चार ूप ण करा - क ूसन _________
   (A) न पडणे
   (B) धारा लागणे
   (C) मेहनत करणे
   (D) धस होणे

6. यापारात ुगंतवलेला ैपसा' या शद स ूमहासाठी शद कोणता ?
   (A) भांडवल
   (B) नफा
   (C) तोटा
   (D) फायदा

7. ृवषभ' याचे दोन अ थ कोणते ?
   (A) राशीचे नाव ,ही
   (B) गाढव, राशीचे नाव
   (C) ैबल,राशीचे नाव
   (D) भम, ैबल
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8. येक कडयात ४ चरण, येक चरणात १२ अरे, गण - य य य य , यती - ६ या अरावर' हे लण कोणया ृवाचे आहे ?
   (A) वसंतितलका
   (B) यमक
   (C) मािलनी
   (D) भुजंगयात

9. खालील वाकचारातील पांढरे शदाचा अ थ काय ? डोळे पांढरे होणे
   (A) ीमंती
   (B) काळा
   (C) कव
   (D) भीती

10. पुढील हणीचा अ थ ओळ ूखन याचा पय ाय मांक ओळखा. शडी तुटो क पारंबी तुटो
   (A) पारंबी तुटली तरी शडी न तुटणे.
   (B) शडी तुटणे पण पारंबी न तुटणे.
   (C) पारंबी न तोडणे.
   (D) ढिनय करणे.

11. चौकटीतील अरांपा ूसन हण तयार करा व याचा अ थ शोधा. या व िब ग आ ना ळा र बा य
   (A) दुसयाया माचा फायदा घेणे
   (B) क न करता ब ूसन खाणे
   (C) आधी पोट ूपजा मग देव ूपजा
   (D) क करणायाला फायदा िमळतो

12. खालील येक ातील हणत एक शद समान आहे ते कोणते ? गाढवाला गुळाची चव काय?, गाढवाला िदला मान याने उंच केले कान,
गाढवांचा गधळ - लाथांचा सुकाळ

   (A) गाढव
   (B) मान
   (C) गधळ
   (D) कान

13. तडावर आधारत कोणता वा चार नाही ?
   (A) तड देणे
   (B) तड वेडा ूवन पाहणे
   (C) तडचे पाणी पळणे
   (D) तमा नसणे

14. ढगाला समानाथ नसलेला शद कोणता ?
   (A) पयोधर
   (B) गगन
   (C) जलद
   (D) मेघ

15. 2 x 20 + 5 x 20 + 0 x 100 + 200 x 0 = ?
   (A) 1000.0
   (B) 200.0
   (C) 150.0
   (D) 140.0
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16. 1, 2, 3, 4 हे अंक येक चार अंक संयेत एकदाच वापर कन येणाया जातीत जात चार अंक संया िकती ?
   (A) 16.0
   (B) 24.0
   (C) 18.0
   (D) 22.0

17. १० माणसे १० मासे १० तासात खातात. तर ५ माणसे ५ मासे िकती तासात खातील ?
   (A) 1.0
   (B) 5.0
   (C) 10.0
   (D) 50.0

18. १५०  िकमतीचे एक पुतक १२% नयाने िवकले तर पुतकाची िव िकमत िकती ?
   (A) 132.0
   (B) 162.0
   (C) 168.0
   (D) 178.0

19. ४५० िकमतीची एक व ूत ४०५ पयास िवकली तर शे.तोटा िकती झाला ?
   (A) 10.0
   (B) 15.0
   (C) 25.0
   (D) 45.0

20. ७ माणसे ७ आंबे ७ तासात खातात, तर १५ माणसे १५ आंबे िकती तासता खातील?
   (A) 15.0
   (B) 7.0
   (C) 1.0
   (D) 105.0

21. १० म ूजर रोज १२ तास काम कन एक काम २५ िदवसात पु ण करतात तर १५ म ूजर रोज ८ तास काम कन ते काम िकती िदवसात संपवतील?
   (A) 15.0
   (B) 20.0
   (C) 25.0
   (D) 18.0

22. नंदुरबार हा िजहा ------ शासकय िवभागात येतो.
   (A) नािशक
   (B) धुळे
   (C) जळगाव
   (D) अमरावती

23. महारा उोजकता िवकास क' ही संथा महाराातील कोणया शहरात आहे?
   (A) औरंगाबाद
   (B) पुणे
   (C) नाग ूपर
   (D) ुमंबई



 - 4 - FishriesPaper1

SPACE FOR ROUGH WORK

24. नाग ूपर आिण अमरावती िवभाग ----- या नावाने ओळखला जातो.
   (A) मराठवाडा
   (B) खानदेश
   (C) मावळ
   (D) िवद भ िकंवा वहाड

25. कोलम हा आिदवासी समाज कोणया िजात सव ात जात आढळतो ?
   (A) यवतमाळ
   (B) रायगड
   (C) सातारा
   (D) सोला ूपर

26. Fill in the blank with the correct tense form of the verb given: In the past , the brave rajput women____ death to dishonour.
   (A) preferred
   (B) will prefer
   (C) has preferred
   (D) in preferring

27. Synonym of 'Strange' is-
   (A) known
   (B) unknown
   (C) familiar
   (D) strong

28. Identify the antonyms of following 'Arrival'
   (A) Disarrival
   (B) Departure
   (C) Unarrival
   (D) Dispense

29. He dug a deep .....in his garden.
   (A) whole
   (B) vole
   (C) hole
   (D) hall

30. Identify the tense " I shall write letters."
   (A) simple past tense
   (B) simple future
   (C) future perfect
   (D) future progressive tense

31. He won the gold..... in high jump.
   (A) meddle
   (B) medle
   (C) medall
   (D) medal



 - 5 - FishriesPaper1

SPACE FOR ROUGH WORK

32. Choose the correct sentence from the alternative given:
   (A) I prefer tea than coffee
   (B) I prefer tea rather than coffee
   (C) I Prefer tea to coffee
   (D) I prefer to tea than than coffee

33. पुणे िवापीठाचे २०१४ मये बदललेले नवीन नाव कोणते?
   (A) सािवीबाई फुले पुणे िवापीठ
   (B) रमाबाई रानडे पुणे िवापीठ
   (C) योितबा फुले पुणे िवापीठ
   (D) या ैपक नाही

34. खालील ैपक कोणया रायाची सीमा महारााला ला ूगन नाही ?
   (A) तेलंगाना
   (B) गुजरात
   (C) आं देश
   (D) कन ाटक

35. २०१४ मये Ordnance Factory कान ूपर म ूधन िवशेषतः मिहलांसाठी तयार केया गेलेया रीवोहर चे नाव काय ?
   (A) योती
   (B) िनि भक
   (C) दािमनी
   (D) जा ृगती

36. The Accidental Prime Minister हे भारताया कोणया पंतधानांिवषयी चे पुतक आहे ?
   (A) न र मोदी
   (B) अटल िबहारी वाजपेयी
   (C) मनमोहन िसंग
   (D) जवाहरलाल नेह

37. २०१४ - १५ या रेवे बजेट मये तािवत केलेली बुलेट ेन कोणया २ शहरामये चालिवली जायाची योजना आहे ?
   (A) िदली - ुमंबई
   (B) ुमंबई - बगलोर
   (C) ुमंबई - अहमदाबाद
   (D) पुणे - ुमंबई

38. राीय अन सुरा कायदा कधी अितवात आला?
   (A) 2014
   (B) 2013
   (C) 2012
   (D) 2010

39. ऑटोबर २०१४ मये वछ भारत अिभयान कोणी जाहीर केले?
   (A) बाबा रामदेव
   (B) न र मोदी
   (C) बालाजी तांबे
   (D) अरिवंद केजरीवाल
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40. MOM हणजेच मंगलयानाने मंगळाया केत कधी वेश केला?
   (A) स टबर २०१४
   (B) नो हबर २०१३
   (C) ऑगट २०१४
   (D) स टबर २०१३

41. व ूत मोजयासाठी आपण या संया वापरतो यांना _______ हणतात.
   (A) मोजसंया
   (B) पाढे
   (C) गिणती संया
   (D) आकडे

42. सव ात लहान ूमळ संया ________ िह आहे.
   (A) 2
   (B) 1
   (C) 3
   (D) 4

43. ३.६३ - २.५ = ?
   (A) 1.13
   (B) 2.13
   (C) 3.13
   (D) 5.68

44. चौरसाया चारही बा ूजंची लांबी _________ असते.
   (A) समान
   (B) असमान
   (C) िवषम
   (D) कमी जात

45. १४४ पयात एक डझन िचकू घेतले. दोन खराब िनघाले. उरलेले िचकू येक १५ पयांस िवकले . तर िकती पये नफा झाला?
   (A) ६ पये
   (B) ४ पये
   (C) ८ पये
   (D) ५.९५ पये

46. The plural of 'thief is _________ .
   (A) thiefs
   (B) thiefes
   (C) thieves
   (D) thiews

47. No other metal is as costly as Gold today. This sentence in its comparitive degree will be.
   (A) Gold is most costly of all the metals.
   (B) Gold is costier than any other metal.
   (C) Gold is the more costly metal
   (D) Gold is the costliest of all the metals.
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48. choose the correct aricle: I met ______ Europen in the market.
   (A) A
   (B) An
   (C) The
   (D) None of these

49. Choose the correct alternative: He is not well _______ yesterday.
   (A) Since
   (B) By
   (C) Of
   (D) Before

50. Choose the right preposition : It is natural for a human being to wish _______ money.
   (A) Of
   (B) To
   (C) By
   (D) For


