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SPACE FOR ROUGH WORK

DURATION : 90 MIN TOTAL QUESTIONS : 100 MARKS PER QUESTION : 1 TOTAL MARKS : 100

1. मराठीमये वचनांचे कार िकती आहेत?
   (A) 4
   (B) 3
   (C) 2
   (D) 1

2. तडावाटे िनघणाया ूमलवनना काय हणतात?
   (A) व ण
   (B) वाय
   (C) शद
   (D) नाम

3. ‘दाम करी काम’ या हणीचा अ थ ओळखा.
   (A) काम केयावर ैपसे िमळतात.
   (B) काम केयावर ैपसे िमळत नाहीत.
   (C) ैपशाने स व कामे होतात.
   (D) वरील ैपक स व.

4. शुकडील बातमी काढुन आणणारा या शद समुहाबलचा एक शद ओळखा.
   (A) बातमीदार
   (B) वात ाहार
   (C) पकार
   (D) खबया

5. ‘िबन भाड्याचे घर’ या वाचाराचा अ थ ओळखा.
   (A) वत:चे घर
   (B) िमाचे घर
   (C) तुंग
   (D) या ैपक नाही

6. कृणाजी केशव दामले यांनी कोणया टोपण नावात कायलेखन केले?
   (A) गोिवंदाज
   (B) केशवसुत
   (C) कुसुमाज
   (D) यशंवत

7. ‘बटाट्याची चाळ’ हे पुतक कोणी िलहीले आहे?
   (A) द. मा. िमरासदार
   (B) स. गो. ब व
   (C) शंकर पाटील
   (D) पु. ल. देशपांडे
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8. ैपठण येथे कोणया संताचे वातय होते?
   (A) संत नामदेव
   (B) संत तुकाराम
   (C) संत एकनाथ
   (D) या ैपक नाही

9. लहानपण देवा देगा / ुमंगी साखरेचा रवा असे कोणी हटले आहे?
   (A) संत एकनाथ
   (B) संत तुकाराम
   (C) संत जनाबाई
   (D) या ैपक नाही

10. कोणतीही कपना आहे यापेा फुगवुन सांगयाचे काम कोणया अलंकारात केले जाते?
   (A) संसदेह
   (B) ांत
   (C) अितशयो
   (D) चेतनागुणो

11. ‘सावळा रंग तुझा पावसाळी नभापरी’ ओळीत कोणता अलंकार होतो?
   (A) उपमा
   (B) उेा
   (C) यितरेक
   (D) या ैपक नाही

12. जगी स व सुखी असा कोण आहे? या वायाचा कार ओळखा.
   (A) ाथ
   (B) िवधानाथ
   (C) समानाथ
   (D) नकाराथ

13. रामचं पंचवटीत राहत होते या वायातील समास सांगा.
   (A) तपुष
   (B) िद ूग
   (C) क मधारय
   (D) या ैपक नाही

14. तो गाणे गातो ा वायातील योग ओळखा.
   (A) क मणी योग
   (B) क तरी योग
   (C) भावे योग
   (D) या ैपक नाही

15. खालील गटात कोणता शद उभयावयी अयय नाही?
   (A) व
   (B) पण
   (C) आिण
   (D) कदािचत
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16. अथवा ा शदात कोणता अयय आहे?
   (A) स ूमचय बोधक
   (B) िवकप बोधक
   (C)  ूयनव बोधक
   (D) या ैपक नाही

17. ूस य ढगामागे लपला या वायातील अयय सांगा?
   (A) शदयोगी
   (B) केवलयोगी
   (C) िवकप बोधक
   (D) या ैपक नाही

18. ‘ीधर अमेरकेला गेला’ या वायाचा काळ सांगा.
   (A) ूभतकाळ
   (B) व तमानकाळ
   (C) भिवयकाळ
   (D) पु णव तमानकाळ

19. ‘आमया संघाने ढाल िजंकली’ या वायातील ियापद ओळखा?
   (A) संघाने
   (B) िजंकली
   (C) ढाल
   (D) आमया

20. िवशेषण कोणाबल अिधक मािहती सांगते?
   (A) नाम
   (B) िवभ
   (C) काळ
   (D) वाकचार

21. कोणया िवभला यय नाहीत?
   (A) समी
   (B) चतुथ
   (C) षी
   (D) थमा

22. मी, तु, हा, जो ा शदांचा कार कोणता आहे?
   (A) नाम
   (B) स वनाम
   (C) िवशेषण
   (D) या ैपक नाही

23. पुढील ैपक कोणता शद सािहय कार नाही?
   (A) कथा
   (B) कादंबरी
   (C) नाटक
   (D) केट
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24. ‘वामी’ ही कादंबरी कोणी िलहीली आहे?
   (A) रणिजत देसाई
   (B) ह. िव. सरदेसाई
   (C) केशवसुत
   (D) या ैपक नाही

25. ऐकावे जनाचे ………. या हणीचा उरा ध ूप ण करा.
   (A) करावे दुसयाचे
   (B) करावे मनाचे
   (C) करावे इतरांचे
   (D) या ैपक नाही

26. Choose the alternative that best conveys its meaning . There is no smoke without fire
   (A) There is a cause for everything that happens
   (B) smoke and fire go together
   (C) If winter comes, can spring be far behind?
   (D) Even the best kept secret comes out as time passes.

27. Choose the alternative that best conveys its meaning . No rose without the thorn
   (A) Nothing venture, nothing have
   (B) Roses blossom among throns
   (C) take care of the roses and thorns will take care of themselves
   (D) No good thing can be acquired without some trouble.

28. Choose the one which can be substituted for the given words/sentence. A person interested in reading books and nothing else
   (A) Book worm
   (B) student
   (C) book keeper
   (D) Scholar

29. Choose the one which can be substituted for the given words/sentence. A person who brings goods illegally into the country
   (A) Fraud
   (B) Exporter
   (C) Importer
   (D) Smuggler

30. In following question the sentence has been given in Direct speech. From the given alternatives, choose the correct which rightly expresses
the given sentence in Indirect speech. She said to him , "why don’t you go today?"

   (A) she asked him why he did not go that day
   (B) she said to him why he don’t go that day
   (C) she asked him not to go that day
   (D) she asked him why he did not go .
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31. In following question the sentence has been given in indirect speech. From the given alternatives, choose the correct which rightly expresses
the given sentence in Direct speech. Dhruv said that he was sick and tired of working for that company.

   (A) Dhruv said, ''I am sick and tired of working for this company."
   (B) Dhruv said, '' he was tired of that company.''
   (C) Dhruv said to me , "I am sick and tired of working for this company
   (D) Dhruv said , '' I will be tired of working for that company''

32. In following question sentence is broken into five or six parts. Join there parts to make meaningful sentence. The correct order of parts is the
answer. (1- I) (2-Help) (3-Not) (4-you) (5-did)

   (A) 52431
   (B) 24351
   (C) 15324
   (D) 43152

33. Choose the most appropriate preposition: It is a long time______ I saw my friend who lives________ his parents________ the neighbouring
town.

   (A) When; at; of
   (B) Since; with; in
   (C) When; for; in
   (D) Since; for; of

34. Choose the most appropriate preposition: Take this medicine and you will get rid_________the bad cold.
   (A) From
   (B) Over
   (C) At
   (D) Of

35. Pick up the correct synonym for the word- "Cautiously"
   (A) secretly
   (B) genuinely
   (C) somewhat
   (D) carefully

36. Fill with correct adjective. "He is _________ than his sister.
   (A) elder
   (B) eldest
   (C) older
   (D) old

37. Fill up the following sentence. "Please give me _____________ bread."
   (A) a bit of
   (B) a lump of
   (C) a byte of
   (D) none of these
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38. Choose the word from the following that is most nearly opposite in meaning of the word.Rigid-
   (A) Hard
   (B) Toxic
   (C) flexible
   (D) Strong

39. Select one correct sentence of the following.
   (A) I was going on a road
   (B) I was going along a road
   (C) I was going through a road
   (D) I was going by a raod

40. Which one of the following is not a'preposition' ?
   (A) through
   (B) into
   (C) but
   (D) between

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

42. God made the country and man made the town. This is a _________ sentence.
   (A) multiple
   (B) complex
   (C) compound
   (D) simple

43. Choose the appropriate relative pronoun: All __________ I narrated was not understood by him.
   (A) That
   (B) which
   (C) Those
   (D) What

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

45. Choose the right preposition : It is natural for a human being to wish _______ money.
   (A) Of
   (B) To
   (C) By
   (D) For
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46. The bag is very heavy. Choose the opposite word for 'heavy'
   (A) light
   (B) dark
   (C) soft
   (D) weak

47. Choose the incorrect alternative from the following:
   (A) Hen:Chicken
   (B) Tiger:Cub
   (C) Sheep:Lamb
   (D) Duck:Kitten

48. Which one of the following alternatives is not an 'adjective'?
   (A) smart
   (B) smarter
   (C) smartest
   (D) smartly

49. Here is the train that we have been waiting ……………. . Choose suitable preposition to complete the above sentence.
   (A) for
   (B) of
   (C) at
   (D) with

50. Find the appropriate meaning of the word 'embarrassing'
   (A) Domination
   (B) Insult
   (C) Make person feel awkward
   (D) pity

51. सुरेश  ूभ हे कीय मंीमंडळात …….. मंी आहेत?
   (A) आरोय
   (B) अ थ
   (C) कायदा
   (D) रेवे

52. महारा िवधानसभेचे िहवाळी अिधवेशन …….या शहरात भरते?
   (A) पुणे
   (B) ुमंबई
   (C) नागपुर
   (D) औरंगाबाद

53. महाराातील ……….. या शहरात दरवष सवाई गंध व भीमसेन संगीत महोसव आयोिजत करयात येतो?
   (A) पुणे
   (B) ुमंबई
   (C) नागपुर
   (D) औरंगाबाद
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54. ‘कालिन णय’ कार ह ूणन …….हे ओळखले जातात?
   (A) जयंत साळगावकर
   (B) ज य साळगावकर
   (C) जय साळगावकर
   (D) िज त साळगावकर

55. व ष २०१४ मये पुयाजवळील ………या गावी पावसायात दरड कोसळून मोठी दु घटना घडली?
   (A) माळीण
   (B) घोडेगाव
   (C) आंबेगाव
   (D) अिडवरे

56. एिल २०१५ मये कोणया देशात ूभकंपामुळे मोठी जीिवतहानी झाली ?
   (A) अमेरका
   (B) ीलंका
   (C) नेपाळ
   (D) ऑेिलया

57. ……. हे महारााचे आिदवासी िवकास मंी आहेत?
   (A) िव ूण सावरा
   (B) राजकुमार बडोले
   (C) चंशेखर बावनकुळे
   (D) बबनराव लोणीकर

58. ………हे महारााचे रायपाल आहेत?
   (A) के. शंकर नारायणन
   (B) नजीब जंग
   (C) व ूजभाई वाला
   (D) सी. िवासागर राव

59. पंजाबमधील घुमा नदी ……. यांची क मभुमी आहे?
   (A) संत एकनाथ
   (B) संत ानेर
   (C) संत नामदेव
   (D) संत तुकारम

60. व ष २०१५ चा दादासाहेब फाळके पुरकार कोणाला िदला गेला?
   (A) ाण
   (B) गुलझार
   (C) सौिम चॅटज
   (D) शशी क ूपर

61. एखाा यने म सेवन केले िकंवा नाही हे ओळखयासाठी खालील ैपक कोणते उपकरण वापरले जाते?
   (A) ेथ अॅनालायझर
   (B) लाय िडटेटर
   (C) एस रे मिशन
   (D) पीएच मीटर
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62. खालील ैपक कोणता िजहा पुणे शासकय िवभागात येत नाही?
   (A) सातारा
   (B) सांगली
   (C) सोला ूपर
   (D) अहमदनगर

63. खालील ैपक कोणती घटना ैनसि गक आपी नाही?
   (A) ूभकंप
   (B) वा ूय गळती
   (C) चवादळ
   (D) सुनामी

64. खालील ैपक कोणते खत ‘रासायिनक खत’ या कारात येत नाही?
   (A) कंपोट
   (B) युरया
   (C) सुपर फॉफेट
   (D) अमोिनयम सफेट

65. चुयाया ताया िनवळी ूतन कोणता वायु जाऊ िदयास ती दुधी बनते?
   (A) अमोिनया
   (B) का बन डाय ऑसाइड
   (C) सफर डाय ऑसाइड
   (D) हायोजन सफाइड

66. भारत हा एक -------- देश आहे.
   (A) अित मागासलेला
   (B) सायवादी
   (C) िवकसनशील
   (D) िवकिसत

67. ी. अणा हजारे यांनी नवी िदली येथे कोणया िवधेयकाबाबत आंदोलन केले?
   (A) अ थिवधेयक
   (B) आरण िवधेयक
   (C) जन लोकपाल िवधेयक
   (D) कायदा िनि मतीिवषयक िवधेयक

68. खालील ैपक कोणया पदाथ ात ' सी ' जीवनसव भर ूपर माणात असते ?
   (A) आवळा
   (B) बदाम
   (C) कॉडलीहर ऑईल
   (D) अंड्यातील बलक

69. खालील ैपक कृिम उपहांचा उपयोग कोणता?
   (A) हवामानाचा अंदाज व तिवणे
   (B) दूरसंचार, रेडीओचे ेपण करणे
   (C) भौगोिलक नकाशे बनिवणे
   (D) वरील ैपक स व
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70. ुचंबकाला कोणते दोन ुव असतात ?
   (A) ूप व पिम
   (B) उर दिण
   (C) आनेय ईशाय
   (D) ैनऋय वायय

71. मानवी शरीरात पेसमेकर काय िनयंित करतो?
   (A) ी
   (B) शरीराचे तापमान
   (C) दयाचे ठोके
   (D) या ैपक काही नाही

72. मािहतीचा अिधकार अिधिनयमन खाली मािहती मागयाचा अिधकार कोणाला आहे ?
   (A) िवदेशी य
   (B) स व भारतीय नागरक
   (C) इतर राांचे दूत
   (D) वरील सव ाना

73. उप रापती यांना पदाची शपथ कोण देतं ?
   (A) पंतधान
   (B) सरयायाधीश
   (C) रापती
   (D) रायपाल

74. भारताचे नवीन अटॉन जनरल कोण आहेत?
   (A) िमलोन बॅनज
   (B) मुकुल रोहीतगी
   (C) िनरेन डे
   (D) अशोक देसाई

75. सन २०१४ मधील फुटबॉल पध ा कोणया देशात आयोिजत करयात आली होती ?
   (A) अमेरीका
   (B) ाझील
   (C) पेन
   (D) इटाली

76. पुलाया बांधकामावर सुवातीस ६४०० मजुर कामावर होते. दरवष २५% म ूजर कमी करायचे असयास दोन वष ानी या कामावर िकती म ूजर
राहतील ?

   (A) 6300
   (B) 3500
   (C) 3600
   (D) 4600

77. एक व ूत 64 पयांस िवकयामुळे शे. 20 तोटा होतो. तर ती व ूत िकती पयांस िवकावी हणजे शे. 20 नफा होईल ?
   (A) 76 .
   (B) 84 .
   (C) 92 .
   (D) 96 .
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78. एका वनात १५६२५ झाडे आहेत. ृववाढीचे उि दरवष ८% ठरवले असयास या वनात ३ वष ानंतर झाडांची संया िकती होईल ?
   (A) 19683
   (B) 18683
   (C) 19863
   (D) 18386

79. एक िवमान ६ तासात ४८०० िकमी जाते, तर ते ४ तासात िकती िकलोमीटर जाईल?
   (A) २००० िकमी
   (B) २०० िकमी
   (C) ३००० िकमी
   (D) ३२०० िकमी

80. पाच अंक लहानात लहान संयेम ूधन तीन अंक मोठ्यात मोठी संया वजा केली तर बाक िकती उरेल ?
   (A) 9901
   (B) 9091
   (C) 9001
   (D) 9109

81. 11 X 12 X 0 + 11 X 0 X 12 + 0 X 11 X 12 = ?
   (A) 4
   (B) 0
   (C) 2
   (D) 3

82. दोन संयांचा गुणाकार 224 आहे. या ैपक एक संया 14 असयास दुसरी कोणती ?
   (A) 19
   (B) 18
   (C) 17
   (D) 16

83. 48, 60 आिण 72 या संयांचा म.सा.िव. िकती ?
   (A) 8
   (B) 10
   (C) 12
   (D) 15

84. 12, 15 आिण 24 या संयांचा ल.सा.िव. िकती ?
   (A) 120
   (B) 130
   (C) 140
   (D) 150

85. बेरीज करा : 543.85 + 53.3 + 6437.125 = ?
   (A) 7304.275
   (B) 7044.375
   (C) 7043.275
   (D) 7034.275
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86. ३३० मी लांबीची एक आगगाडी ताशी ५४ िकमी वेगाने धावत आहे. तर ती एका खांबाला िकती वेळात ओलांडेल ?
   (A) ३२ सेकंद
   (B) २२ सेकंद
   (C) १२ सेकंद
   (D) २० सेकंद

87. एका यापायाने येक 625 . माणे वारीची 12 पोती घेतली. ती घराप यत आणयासाठी 600 . वाह ूतक ख च झाला. स व वारीची िव
8748 .आली. तर या यवहारात झालेला शेकडा नफा अगर तोटा िकती ?

   (A) शे. 11 नफा
   (B) शे. 8 नफा
   (C) शे. 7 नफा
   (D) शे. 9 तोटा

88. रामदासने 20000 . भांडवलावर एक यवसाय सु केला. 2 मिहयानंतर 15000 . भांडवल देऊन भानुदास याचा भागीदार झाला. वष ाअखेर
झालेया नफा वाटणीत रामदासला 5600 . िमळाले असतील तर भानुदासला िकती पये िमळाले ?

   (A) 3500 .
   (B) 3600 .
   (C) 3800 .
   (D) 4000 .

89. रोज ८ तास काम कन १५ माणसांनी एक काम २४ िदवसात संपवले. जर तेच काम रोज ९ तास यामाणे २० माणसांनी केले असते, तर यांनी ते
काम िकती िदवसात संपवले असते ?

   (A) 16
   (B) 18
   (C) 20
   (D) 21

90. एका गाडीने ताशी 40 िक.मी. वेगाने पिहला अध ा वास ूप ण केला व ताशी 60 िक.मी. वेगाने दुसरा अध ा वास ूप ण केला तर या गाडीचा सरासरी
वेग िकती होता ?

   (A) ताशी 48 िक. मी.
   (B) ताशी 50 िक. मी.
   (C) ताशी 54 िक.मी.
   (D) ताशी 60 िक.मी.

91. संयामािलकेतील पाचवी संया कोणती? 3, 6, 18, 72, ?
   (A) 144
   (B) 216
   (C) 288
   (D) 360

92. यासपीठावर एकूण 12 पा हणे होते. या ैपक येकाने येकाशी एकदा हतांदोलन केले, तर एकूण िकती हतांदोलने होतील?
   (A) 24
   (B) 66
   (C) 78
   (D) या ैपक नाही
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93. िवाथ : िशक : : रोगी : ?
   (A) औषध
   (B) दवाखाना
   (C) डॉटर
   (D) रोग

94. जर सात ऐवजी चार िदवसांचा एक आठवडा धरला, तर सन 2014 साली फेुवारी मिहयात एकूण िकती आठवडे असतील?
   (A) पाच
   (B) सात
   (C) तीन
   (D) चार

95. गटात न बसणारी संया ओळखा.
   (A) 3
   (B) 11
   (C) 17
   (D) 21

96. गटात न बसणारा शद ओळखा.
   (A) सनई
   (B) बासरी
   (C) तंबोरा
   (D) तुतारी

97. १७२८ हा कोणया संयेचा घन आहे?
   (A) 32
   (B) 22
   (C) 12
   (D) 42

98. एका टोपलीत काही फुले आहेत. १२ मुलांना येक सारखी फुले वाटली, तर ८ फुले उरतात. तेवढीच फुले 14 मुलांना सारखी वाटली, तर १० फुले
उरतात; तर या टोपलीत असणाया फुलांची कमीत कमी संया िकती?

   (A) 30
   (B) 28
   (C) 80
   (D) 84

99. ितिकटांची िकंमत २५% वाढयामुळे खप शेकडा २० ने कमी झाला , तर उपनात झालेली शेकडा वाढ िकंवा घट िकती?
   (A) ५% घट
   (B) ४५% वाढ
   (C) २०% वाढ
   (D) घट अगर वाढ नाही



 - 14 - IGPrison1

SPACE FOR ROUGH WORK

100.आडगवा हन कडेगावला जायासाठी दीपक सकाळी ९ वाजता ताशी ४ िकमी वेगाने व िदलीप सकाळी १० वाजता ताशी ५ िकमी वेगाने पायी
िनघाले तर वासात या दोघांची भेट िकती वाजता होईल?

   (A) दुपारी १२ वाजता
   (B) दुपारी १ वाजता
   (C) दुपारी २ वाजता
   (D) दुपारी ३ वाजता


