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SPACE FOR ROUGH WORK

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

1. खालील पय ायातील सामाय नाम ओळखा.
   (A) रमेश
   (B) हशार
   (C) नदी
   (D) गंगा

2. आभाळ फाटणे' या वा चाराचा अ थ काय ?
   (A) चोहोबाजुनी संकट येणे
   (B) पाऊस पडणे
   (C) पाऊस न पडणे
   (D) वावटळ उठणे

3. गेली चार व ष रमेश दहावीची वारी करत आहे हणजे ................
   (A) पंढर ूपरला नेमाने जातो.
   (B) परीा हॉलमये फेरफटका मारतो.
   (C) नापास झायाने परीेस पुहापुहा बसतो.
   (D) शाळेत हजेरी लावतो.

4. ढगांचा गडगडाट, िवजांचा चमचमाट, तर टायांचा ..............
   (A) सळसळाट
   (B) कडकडाट
   (C) थरथराट
   (D) सरसराट

5. जो क करील, तो योय फळ िमळिवल. वाय कार ओळखा.
   (A) िम
   (B) संयु
   (C) केवल
   (D) क मणी

6. अहाहा ! िकती चवदार आहे ही भाकरी ! या वायातील अयय कार ओळ ूखन िलहा.
   (A) शदयोगी
   (B) केवलयोगी
   (C) ियािवशेषण
   (D) उभयावयी

7. याला िलिहता वाचता येत नाही असा ..................
   (A) ब हुत
   (B) िनरर
   (C) अजातश ू
   (D) िवान
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8. नामाबल िवशेष मािहती सांगणाया शदाला ................ हणतात.
   (A) सामाय नाम
   (B) िवशेष नाम
   (C) िवशेषण
   (D) ियापद

9. मिहया ूतन एकदा भरणारी अशी आमची ैबठक .............
   (A) पािक
   (B) मािसक
   (C) वाि षक
   (D) सााहीक

10. इ ूथन चौथा बंगला यांचा आहे. िवशेषण कार ओळखा.
   (A) गणनावाचक
   (B) मवाचक
   (C) ृपथाकववाचक
   (D) अिनित

11. चाफा बोलेना, चाफा चालेना चाफा खंत करी, काही केया फुलेना !! अलंकार ओळखा.
   (A) चेतन गुणो
   (B) यितरेक
   (C) अप हती
   (D) अितशयो

12. रयात मोठा साप पािहयावर मला ूखप भीती वाटली. या वायात ूखप भीती वाटली साठी कोणता वा चार वापराल ?
   (A) डोयाचे पारणे िफटले.
   (B) ानंद झाला
   (C) िनध ार केला.
   (D) पोटात गोळा उठला.

13. उथळ पायाला ...............
   (A) खळखळाट फार
   (B) गडगडाट फार
   (C) संथपणा फार
   (D) चमचमाट फार

14. समास ओळखा. डांगण
   (A) ं
   (B) िगु
   (C) तपुष िवभ
   (D) अययीभाव

15. समानाथ शद िलहा. ृव-
   (A) िवहग
   (B) खग
   (C) त
   (D) च ू



 - 3 - IGPrison2

SPACE FOR ROUGH WORK

16. शबरीने आंबट बोरे वे ूचन वेगळी केली. वायातील िवशेषण ओळखा.
   (A) बोरे
   (B) वेगळी
   (C) आंबट
   (D) शबरी

17. खालील इंजी शदास मराठी पय ायी शद िलहा. कॉपुटर-
   (A) शीतपेटी
   (B) दूरद शन
   (C) संगणक
   (D) दूरवनी

18. साखर घा ूलन केलेला भात हणजे ....
   (A) नारळीभात
   (B) फोडणीचा भात
   (C) साधाभात
   (D) साखरभात

19. आरती सु झाली आिण घंटानाद सु झाला. वायकार ओळखा.
   (A) केवल
   (B) िम
   (C) संयु
   (D) या ैपक नाही

20. आई या मुलाला हसिवते. - ियापदाचा कार ओळखा.
   (A) शय
   (B) योजक
   (C) अिनयिमत
   (D) कारणपी

21. खालील वायाचा कार कोणता ते ओळ ूखन योय पय ाय िनवडा.' तुझे बाबा कोठे गेले ?'
   (A) उाराथ
   (B) िवयथ
   (C) ाथ
   (D) आाथ

22. "माधव कं ूजष आहे.' या वायाचे अ थ न बदलता बनिवलेले नकाराथ वाय खालील ैपक कोणते ?
   (A) माधव कं ूजष नाही.
   (B) माधव कं ूजष आहे असे नाही.
   (C) माधव उधया नाही.
   (D) माधव उधया व कं ूजष नाही.

23. समानाथ शदाचा योय पय ाय िनवडा? ुकंजर
   (A) गद भ
   (B) अ
   (C) गज
   (D) ान
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24. पुढील ात एक शद िदलेला आहे. खाली िदलेया चार शदा ैपक तीन शद िदलेया शदाया समानाथ अ ूसन फ एक शद िभन आहे.
तर यातील िभन शद शोधा ? कनक

   (A) सुव ण
   (B) कान
   (C) िहरय
   (D) हेम

25. िवाथ शदाचा योय पय ाय िनवडा? िम
   (A) ैमी
   (B) श ू
   (C) ैमीण
   (D) ूस य

26. Father's sister is called…………….
   (A) niece
   (B) aunt
   (C) Sister-in-law
   (D) mother-in-law

27. A book in which you can write your own thoughts each day is called a ……………..
   (A) notebook
   (B) diary
   (C) dictionary
   (D) register

28. Potato wada is my favourite Food. Here 'favourite' means :
   (A) sweet
   (B) daily
   (C) liked more than other food
   (D) choice

29. Which of the following words will have the suffix - 'ment' ?
   (A) decide
   (B) enjoy
   (C) attend
   (D) correct

30. What suffix will you add to the word 'kind' to make it a noun ?
   (A) ment
   (B) tion
   (C) ness
   (D) full

31. Which of the following words is with a prefix ?
   (A) introduce
   (B) unable
   (C) immediate
   (D) under
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32. Which of the following is an indoor game ?
   (A) football
   (B) carrom
   (C) hockey
   (D) tennis

33. If arranged in the alphabetical order, which will be the last word ?
   (A) sweet
   (B) rare
   (C) better
   (D) sit

34. "Come …………," he ordered his servant.
   (A) heart
   (B) hare
   (C) here
   (D) hire

35. Which of the following sentence is a correctly framed Sentence ?
   (A) I have complete my homework.
   (B) I have completing my homework.
   (C) I had complete my homework.
   (D) I have completed my homework.

36. Find the adjective from the given sentence : His paintings were lovely.
   (A) His
   (B) were
   (C) lovely
   (D) paintings

37. Which of the following sentences has the correct opposite of the adjective ' Complete ' ?
   (A) His homework is non-complete.
   (B) His homework is ill-complete.
   (C) His homework is incomplete.
   (D) His homework is uncomplete.

38. Write the correct form of the verb 'taste' and complete the sentence : Honey…………..Sweet.
   (A) tasting
   (B) taste
   (C) tastes
   (D) has

39. How many pronouns are there in the following sentence ? If we all work together, we shall do it.
   (A) 2
   (B) 4
   (C) 3
   (D) 1



 - 6 - IGPrison2

SPACE FOR ROUGH WORK

40. Which one of the following sentence is correct ?
   (A) One of the monkeys are very old.
   (B) One of the monkey is very old.
   (C) One of the monkeys was very old.
   (D) One of the monkeys were very old.

41. Which of the following sentences is the correct one ?
   (A) Madhu and I am good friends.
   (B) Madhu and I is good friends.
   (C) Madhu and I are good friends.
   (D) Madhu and I shall good friends.

42. Which of the following suffixes will you use to make all the following words adjectives ? Care , faith , use
   (A) ish
   (B) able
   (C) ful
   (D) ous

43. Choose the correct preposition to complete the following sentence ? I bought the book …………… 20 rupees.
   (A) of
   (B) by
   (C) on
   (D) for

44. Match the following proverb with its correct meaning in the given sentence : A stitch in time, saves nine.'
   (A) Don't waste time , saves nine.'
   (B) stitch fast to save nine stitches.
   (C) If one does something in time , it saves a lot of work or damage later.
   (D) If one stitches in time, he / she can save nine stitches.

45. Fill in the blank with the correct word in the following quotation : ' A friend in need is a friend ……………'
   (A) really
   (B) in need
   (C) indeed
   (D) in deed

46. Choose the correct adjective and complete the following sentence : Ramrao is a ………….man.
   (A) thick
   (B) round
   (C) red
   (D) tall

47. Choose the month having wrong spelling from given below :
   (A) December
   (B) November
   (C) Janewari
   (D) October
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48. Choose the correct synonym for 'clever' from the following :
   (A) honest
   (B) handsome
   (C) intelligent
   (D) horrible

49. Audible means........ .
   (A) Something that can be audited
   (B) Something that can be avoided
   (C) Something that can be auctioned
   (D) Something that can be heard

50. Choose the correct reported speech of the following sentences: He said, "I can write a book on Grammer."
   (A) He said that he can write a book on grammer.
   (B) He said that he wrote a book on grammer.
   (C) He said that he will be writing a book on grammer.
   (D) He said that he could write a book on grammer.

51. पंजाब मधील _________ येथे ३ ते ५ एिल दरयान ८८ वे अिखल भारतीय मराठी सािहय संमेलन भरले.
   (A) घुमान
   (B) भिटंडा
   (C) अ ृमतसर
   (D) जालंधर

52. आ ट ऑफ िलिहंग चे जनक ह ूणन _______ हे ओळखले जातात.
   (A) रामदेव बाबा
   (B) ी ी रिवशंकर
   (C) रिवशंकर साद
   (D) ऋिषभाकर

53. २०१५ या वषया भारतीय जासाक िदनाचे मुख पा हणे बराक ओबामा हे _______ या देशाचे अय आहेत.
   (A) ाझील
   (B) जपान
   (C) ऑेिलया
   (D) अमेरका

54. भाजपचे जे नेते _______ यांना यावष या पिव ूभषण पुरकाराने समािनत करयात आले.
   (A) अटलिबहारी वाजपेयी
   (B) लालकृण अडवाणी
   (C) मुरलीमनोहर जोशी
   (D) िवजय महोा

55. नुकतेच िनधन झालेले आर.के.लमण हे __________ ेाशी िनगडीत होते.
   (A) यंगिचकार
   (B) छायािचकार
   (C) िशपकार
   (D) पकार
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56. ________ येथे ३५ वी राीय डा पध ा भरिवयात आली होती.
   (A) गोवा
   (B) पंजाब
   (C) केरळ
   (D) ओडीसा

57. २०१४ फुटबॉल सामयामये कोणया चुकसाठी लुइज सुआरेज ला ९ आंतरराीय सामने न खेळयाची िशा िदली गेली ?
   (A) डोयाने टकर मारणे
   (B) चावणे
   (C) रेफरीला थपड मारणे
   (D) या ैपक नाही

58. १७ जु ैल २०१४ ला MH १७ हे कोणया एअर लाईस चे िवमान युेन मये पाडले गेले?
   (A) भारत
   (B) पािकतान
   (C) मलेिशया
   (D) जपान

59. ___________ येथील िवमानतळास वातं यवीर सावरकर यांचे नाव देयात आले आहे
   (A) नािशक
   (B) रनािगरी
   (C) औरंगाबाद
   (D) पो ट लेअर

60. अंधा िन ूमलनाया ेामये ............... यांचे भरीव योगदान आहे?
   (A) अणा हजारे
   (B) न र दाभोळकर
   (C) बाबा रामदेव
   (D) बाबा आमटे

61. अितचंड खिजयामुळे च चत असलेले 'पनाभ वामी मंिदर' कोणया रायात आहे ?
   (A) तािमळनाडू
   (B) केरळ
   (C) मयदेश
   (D) आंदेश

62. पंढर ूपर येथे अ धव ुतळाकार चंासारखा आकार धारण करणाया _______या नदीसच तेथे 'चंभागा' असे संबोिधले जाते .
   (A) इंायणी
   (B) भीमा
   (C) गोदावरी
   (D) कृणा

63. रामटेक व िचखलदरा िह प यटन थळे महारााया कोणया िवभागात मोडतात?
   (A) कोकण
   (B) िवद भ
   (C) मराठवाडा
   (D) पिम महारा
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64. रायगड िजातील ----------- हे अभयारय रायातील पिहले पी अभयारय हणुन ओळखले जाते.
   (A) कन ाळा
   (B) िकहीम
   (C) िकनवट
   (D) नन ाळा

65. रायातील ------------ या िजाची सीमा 'गोवा' रायास िभडली आहे.
   (A) कोहा ूपर
   (B) रनािगरी
   (C) िसंधुदु ग
   (D) रायगड

66. ______ हा ृपवीला सव ात जवळचा तारा आहे.
   (A) चं
   (B) ूस य
   (C) शु
   (D) बुध

67. अमेरकेया वड ेड सटरवर दहशतवादी हला केहा झाला ?
   (A) 11 स टबर 2001
   (B) 12 स टबर 2001
   (C) 25 स टबर 2001
   (D) 26 स टबर 2001

68. आंतरराीय मिहला िदन कोणता ?
   (A) 7 मा च
   (B) 8 मा च
   (C) 8 एिल
   (D) 7 मे

69. ूस यहण होते जेहा __________________.
   (A) ृपवी ही ूस य आिण चं यांया दरयान येते
   (B) चं हा ूस य आिण ृपवी यांया दरयान येतो
   (C) ूस य हा ृपवी आिण चं यांया दरयान येतो
   (D) वरील ैपक कोणतेही कारण योय नाही

70. वंदेमातरम' हे रागीत कोणी िलिहले ?
   (A) बंकमचं चटज
   (B) रवनाथ टागोर
   (C) पंिडत नेह
   (D) अरिवंद घोष

71. टाटांनी तयार केलेया छोटया कारला ा नावाने ओळखले जाते?
   (A) नॅनो
   (B) अटो
   (C) सुमो
   (D) िमो
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72. _______________ ला िवरोध द शिवयासाठी रिवंनाथ टागोरांनी 'नाईट हड' िकताब परत केला.
   (A) कयुनल अवॉ ड
   (B) जािलयनवाला बाग दु घटना
   (C) सिवनय कायदेभंग आंदोलन
   (D) चौरीचौरा दु घटना

73. __________ हे भारतीय सेनादलाचे सवच मुख असतात.
   (A) थलसेना मुख
   (B) पंतधान
   (C) संरण मंी
   (D) रापती

74. ‘काशव ष’ हे कशाचे परमाण आहे?
   (A) वेळ
   (B) खगोलशाीय अंतर
   (C) वाि षक गती
   (D) वनी

75. ‘भारतीय राजकारणातील िपतामह’ असे कोणाला हणत?
   (A) महामा गांधी
   (B) गोपाळ कृण गोखले
   (C) दादाभाई नौरोजी
   (D) िफरोजशहा मेहता

76. 1 ते 45 या संयांदरयानया 3 ने भाग जाणाया संया चढया माने मांडयास सव ात कमी िकमतीया संयेपा ूसन नवया थानावरील
संया कोणती?

   (A) 18
   (B) 21
   (C) 24
   (D) 27

77. 2,4,5,4,3,4,2,4,7,4,8,4,8,4,2,4 या अंकमािलकेत आठ वेळा आलेला अंक कोणता?
   (A) 3
   (B) 2
   (C) 4
   (D) 5

78. 3, 33, 333, -------- या संयामालेतील पिहया 7 संया घेऊन याची बेरीज केली असता, या बेरजेतील संयेत दशक थानचा अंक कोणता?
   (A) 1
   (B) 0
   (C) 7
   (D) 5

79. 4 ने िन:शेष भाग जाणारी संया कोणती?
   (A) 32462
   (B) 45768
   (C) 87542
   (D) 75334
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80. FORM' हा शद 'DMTO' ा संकेतारात िलिहला जातो, तर 'STOP'हा शद कोणया संकेतारात िलिहला जाईल?
   (A) QUQR
   (B) QRQR
   (C) RQMN
   (D) QRQV

81. अण हणाला ‘ही मुलगी माया आईया नातवाची बायको आहे’ तर अणचे या मुलीशी नाते कोणते?
   (A) वडील
   (B) आजोबा
   (C) नवरा
   (D) सासरे

82. आिशषचे वजन गोिवंदपेा अिधक आहे, मोिहतचे वजन जॅकपेा कमी आहे. पवनचे वजन जॅकपेा अिधक व गोिवंदापेा कमी आहे, तर यात
सव ात जात वजन कोणाचे आहे?

   (A) गोिवंद
   (B) जॅक
   (C) पवन
   (D) आिशष

83. एक 5 अंक संया आहे पिहया व पाचया अंकाचा गुणाकार मधया अंकाइतका आहे. दुसरा अंक ितसया अंकांया दोन ृततीयांश आहे. तर
चौथा अंक मधया अंकाया 4/3 आहे. जर दुसया आिण चौया अंकाची बेरीज 12 असेल, तर ती संया कोणती?

   (A) 32468
   (B) 62483
   (C) 24683
   (D) 34933

84. एक नकाशा असा ठेवला क आनेय िदशा उर बनते ईशाय िदशा पिम बनते अशा परिथतीत दिण िदशा काय बनेल?
   (A) उर
   (B) ईशाय
   (C) वायय
   (D) या ैपक एकही नाही

85. एक संयेचा 25% जर 20 आहे तर या संयेचा 40% िकती?
   (A) 30
   (B) 32
   (C) 35
   (D) 31

86. एका खेळाडूचा खा ूलन मांक 18 वा आिण वन 27 वा आहे. तर या प धत िकती खेळाडू आहेत?
   (A) 45
   (B) 50
   (C) 44
   (D) 46
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87. एका माणसाने आपया संपीचा 1/7 वा भाग मुलीला िदला. उरलेली संपी याने आपया मुलांमये समान वाटप केली. मुलांया वाटणीला
आलेली संपी मुलीया वाट्यापेा दुपट होती. तर याया मुलांची (मुलगे) संया िकती?

   (A) 2
   (B) 3
   (C) 4
   (D) 5

88. खाऊ आणयासाठी आईने मला 5 . या तीन नोटा, 1 पयांची तीन नाणी व उरलेली 50 ैपशांची नाणी िदली. ितने मला एकूण 20 पये िदले, तर
50 ैपशांची िकती नाणी िदली?

   (A) पाच
   (B) चार
   (C) तीन
   (D) सहा

89. खालील ैपक िकती ूमळ संयांया अंकांया जागेत अदलाबदल केयास येणाया संयाही ूमळ संयाच असतील? 13, 17, 61, 23, 31
   (A) एक
   (B) चार
   (C) तीन
   (D) दोन

90. १७२८ हा कोणया संयेचा घन आहे?
   (A) 32
   (B) 22
   (C) 12
   (D) 42

91. 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

92. A आिण B यांनी भागीदारीने केलेया यवसायात यांया भांडवलांचे गुणोर 5 : 8 होते आिण मुदतचे गुणोर 4 : 3 होते. तर यांया नफा
वाटणीचे गुणोर काय असेल ?

   (A) 2 : 3
   (B) 3 : 4
   (C) 5 : 6
   (D) 6 : 5

93. मनोहर व सलमा दोघे िमळून एक काम २० िदवसात ूप ण करतात. मनोहर एकटा तेच काम ३० िदवसात ूप ण करतो , तर तेच काम एकट्या
सलमास ूप ण करयासाठी िकती िदवस लागतील?

   (A) 35
   (B) 45
   (C) 50
   (D) 60
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94. एक हौद एका नळाने ६ तासात भरतो, तर दुसया नळाने ८ तासात रकामा होतो. जर दोही नळ एकाच वेळी चा ूल केयास , तो रकामा हौद
िकती तासात भरेल?

   (A) 12
   (B) 8
   (C) 24
   (D) 18

95. इया ७ वी मये िजतके िवाथ होते िततकेच पये येक िवाय ाने व गणी िदली यामये व गिशकांनी आपले ९१ पये घा ूलन एकूण २११६
पये अंधकयाण िनधीसाठी मुयायापकांकडे जमा केले. तर येक िवाय ाने िकती पये व गणी िदली ?

   (A) ४४ 
   (B) ४५ .
   (C) ४६ .
   (D) ५४ .

96. एका रकमेची चवाढयाजाने 2 वष ाची रास 2420 पये आिण 3 वष ाची रास 2662 पये होते. तर याजाचा दर काय असावा ?
   (A) 5 %
   (B) 8 %
   (C) 10 %
   (D) 12 %

97. ५० ैपशाला १ यामाणे काही पे आिण ५ पयास १ यामाणे काही सफरचंदे िवकत घेतली, तर २६ पयात २५ फळे िवकत घेता आली , तर
िकती सफरचंदे िवकत घेतली?

   (A) 3
   (B) 4
   (C) 5
   (D) 6

98. कवायत करणाया मुलांया िजतया रांगा; िततकच मुले येक रांगेत होती. मुलांची एकूण संया 1444 असयास येक रांगेतील मुले
िकती ?

   (A) 42
   (B) 38
   (C) 48
   (D) 52

99. दोन भावांया वयांचे गुणोर 7 : 4 अ ूसन यांया वयाची बेरीज 66 व ष होते. तर लहान भावाचे वय काय असावे ?
   (A) 20 व ष
   (B) 22 व ष
   (C) 24 व ष
   (D) 26 व ष

100.२२५ नंतरची २५ वी िवषम संया व ३२४ नंतरची ८ वी िवषम संया यांयातील फरक िकती?
   (A) 82
   (B) 74
   (C) 62
   (D) 64


