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SrNo Question Option1 Option2 Option3 Option4 Correct
1 ‘िबन भा ाचे घर’ या वा चाराचा अथ ओळखा. वत:चे घर िम ाचे घर तु ं ग यापैक  नाही 3
2 उपमेय हे उपमानापे ा े  आहे असे वणन के यास कोणता 

अलंकार होतो?
 अप ती ितरेक अन वय यापैक  नाही 2

3 ‘त डपाठ’ या श दाचा समास सांगा. अ ियभाव ि गू त पु ष ब ीही 3
4 मुलाने चच खा ली या वा यात कोणता योग आह.े कतरी भावे कमणी कतरी भावे 3
5 ‘फुलांशी’ या श दाची िवभ  ओळखा. तृतीया स मी थमा यापैक  नाही 1
6 ानदेवांनी कोणता ंथ िलहीला? ाने वरी उ वगीता भगवतगीता यापैक  नाही 1
7 ‘दाम करी काम’ या हणीचा अथ ओळखा. काम के यावर पैसे 

िमळतात.
काम के यावर पैसे 
िमळत नाहीत.

पैशाने सव कामे होतात. वरीलपैक  सव. 3

8 संत तुकारामाचा ंथ कोणता आह?े ाने री गाथा नामच र वरील सव 2
9 पुढील नामांचे लग ओळखा.(पेटी, क बडी, शेळी) पु लग ी लग नपुसक लग यापैक  नाही 2
10 करतो, जातो, ही कोण या काळाची यापदे आहेत? वतमानकाळ भूतकाळ भिव यकाळ यापैक  नाही 1
11 या वा यात केवळ िवधान केले जाते यास कोणते वा य 

हणतात?
होकाराथ  वा य िवधानाथ  वा य िम वा य संयु  वा य 2

12 ‘बीया’ या श दाचे वचन सांगा? एकवचनी अनेकवचनी कवचन यापैक  नाही 2
13 पुढीलपैक  सवनाम ओळखा. रमेश कागद तो आंबा 3
14 राम बैलाला मारतो या वा यातील यापद ओळखा? राम बैल मारतो यापैक  नाह 3

15 कोण आहे रे तकडे ?' या वा यात सवनाम कोणते ? आहे रे तकडे कोण 4
16 श ुकडील बातमी काढुन आणणारा या श द समुहाब लचा एक 

श द ओळखा.
बातमीदार वाताहार प कार खब या 4

17 खालीलपैक  गटात न बसणारा श द ओळखा. पद पाद चरण शीर 4
18 ‘केशवकुमार ’या टोपण नावाने कोणी लेखन केले? . के. अ े पु. ल.  देशपांडे माधव बव यापैक  नाही 1
19 लहानपण देवा देगा  /  मुंगी साखरेचा रवा असे कोणी हटले 

आह?े
संत एकनाथ संत तुकाराम संत  जनाबाई यापैक  नाही 2

20 मनातील भावना उ ार याचे काम कोण करतात ? उभया वयी श दयोगी केवल योगी वरील सव 3
21 ‘अंग धरणे’ या वा य चाराचा अथ ओळखा.  ल  होणे पडणा याला धरणे अंगावर पडणे यापैक  नाही 1
22 खळखळाट फार या हणीचा पूवाध पूण करा ओ ा या पा याला छो ा नदीला उथळ पा याला यापैक  नाही 3
23 आई या मुलाला हसिवते' हे उदाहरण खालीलपैक , कोण या 

यापदाचे आहे?
श य यापद योजक यापद अिनयिमत यापद िस  यापद 2



SrNo Question Option1 Option2 Option3 Option4 Correct
24 िन य, सदा, सवदा, सतत, नेहमी ही कोणती यािवशेषण अ ये 

आहेत ते िलही.
कालदशक सात यदशक आवृ ी दशक थल दशक 2

25 लवण' या श दाला खाल ल कोणता श द समानाथ  आहे? लाव य लावणी मीठ पीठ ३

26 एक अंक  मूळ सं या वाप न तयार होणार  सवात 
मोठ  सम सं या कोणती?

5327 7523 7532 7352 3

27 १ ॅम =  ?   मल  ॅम 1000 10 100 यापैक  नाह 1
28 1.2 X 0.9 +32.5 X 0.8 = ? 28.08 280.8 26.08 27.08 4
29 11 सद या या केट संघा या क ानाचे वय 26 वष असून 

य ीर क 3 वषाने मोठा आह.े या दोघांना वगळले तर 
उरले या संघाचे सरासरी वय सबंध संघा या सरासरी वयापे ा 
1 वषाने कमी आह.े संघाचे सरासरी वय काढा?

23 वष 20 वष 24 वष 21 वष 1

30 12, 15 आ ण 24 या सं यांचा ल.सा. व. कती ? 120 130 140 150 1
31 2, 4, 16, 256, ? 64436 65536 65436 64536 2
32 ४,२,५, यापैक  येक अंक एकदाच वाप न तयार 

होणा या सव तीन अंक  सं यंची बेर ज कती?
2321 2442 2211 2121 2

33 6,7,0,8 हे अंक एकेकदाच वाप न एकूण कती अंक  
सं या तयार होतील?

24 18 6 4 2

34 7 मुलां या गटाचे सरासर  वजन 35 क. ॅ होते. 
गटातून एक मुलगा वगळ यामुळे मुलांचे सरासर  
वजन 34 क. ॅ झाले तर वगळले या मुलाचे वजन 
कती क. ॅ ?

41 40 39 38 1

35 ८३५३४ या सं येतील 3 या अंका या था नक 
कमतीतील फरक कती येईल?

2907 2970 3970 3907 2

36 ८४५** या सं येत * या जागी सारखेच अंक आहेत 
. या दोन थानां या था नक कमतीतील फरक ६३ 
आहे तर ती सं या कोणती ?

84577 84555 84544 84566 1

37 87654 या सं येतील 7 आ ण 5 या अंकां या था नक 
कमतीम ये फरक कती ?

650 6500 6590 6950 4

38 एका वनात १५६२५ झाडे आहेत. वृ वाढ चे उ ट 
दरवष  ८% ठरवले अस यास या वनात ३ वषानंतर 
झाडांची सं या कती होईल ?

19683 18683 19863 18386 1

39 एका सायकल वाराने 5 तासांत 66 कलोमीटर आ ण 
पुढ या 3 तासांत 34 क.मी. अंतर तोडले. तर एकूण 
वासात याचा ताशी सरासर  वेग कती ?

54 क.मी. 12.5 क.मी. 12.8 क.मी. 13.2 क.मी. 2



SrNo Question Option1 Option2 Option3 Option4 Correct
40 एखा या व तूवर 10 ट के सूट दल  तर  20 ट के 

नफा होतो. या व तूची छापील कंमत 1200 . 
अस यास खरेद  कंमत कती असेल?

850 . 880  . 900 . 1000 . 3

41 कार गल या उ त तोफेमधून टायगर हलवर ल श ूवर 
टाकलेला गोळा ३.५ सेकंदात १०५ कमी अंतर तोडतो , 
तर गो याचा वेग तसेकंद कती?

३५ कमी २७.५ कमी २९.५ कमी ३० कमी 4

42 खाल लपैक  कोण या सं येतील ४ या अंकाची था नक 
कंमत सवात मोठ  आहे?

3.4 3.04 4.03 3.004 3

43 गटात न बसणारा आकडा कोणता?   41, 43, 47, 53, 61, 71, 
73, 81

61 71 73 81 4

44 गटात न बसणारा आकडा कोणता?   835, 734, 642, 751, 853, 
981, 532

751 853 981 532 1

45 चार अंक  मो यात मोठ  व पाच अंक  लहानात लहान 
सं या यामधील फरक कतीचा आहे?

1 11 111 8999 1

46 ताशी ४० कमी वेगाने जाणा या ४०० मीटर लांबी या 
मालगाडीस ४०० मीटर लांबीचा पूल ओलांडायला कती 
वेळ लागेल?

१ म . १५ से . १ म . १० से . १ म . १२ से . ३६ से. 3

47 नेहाने नप केतील १८ न सोडवले, बरोबर उ तराब ल 
येक  ५ गुण मळून व चुक या उ तराब ल येक  १ 

गुण कापला जाऊन तला एकूण ७८ गुण मळाले. तर तने 
कती न बरोबर सोडवले?

१० १२ १४ १६ ४

48 पुढ ल अपूणाकामधील मोठा अपूणाक कोणता ? 1/2 1/4 1/8 1/6 1
49 पुला या बांधकामावर सु वातीस ६४०० मजुर कामावर 

होते. दरवष  २५% मजूर कमी करायचे अस यास दोन 
वषानी या कामावर कती मजूर राहतील ?

6300 3500 3600 4600 3

50 2,  6, 12, 20, ? 40 50 30 36 3
51 पाच मुलां या वयाची बेर ज ५० आहे. दर २ मुलां या वयात 

३ वषाचा फरक आहे. तर सवात लहान मुलाचे वय कती ?
5 वष 7 वष ४ वष 9 वष 3

52 AB : ZY  :: CD :  ? YZ XW WX BA 2
53 3 + 33 +  333 + 3333 +_____ या माने वाढत 

जाणा या या मा लकेत एकूण नउ पदे आहेत. यांची 
बेर ज के यावर बेरजेत दशक थानी कोणता अंक 
येईल ?

2 5 6 3 3



SrNo Question Option1 Option2 Option3 Option4 Correct
54 सद-याला कोट हंटले, कोटला पागोटे हंटले, पागो याला 

साडी हंटले, साडीला धोतर हंटले आ ण धोतराला सदरा 
हंटले तर डो यावर घाल यासाठ  काय वापरायचे ?

कोट पागोटे साडी धोतर 3

55 सांके तक भाषेत '230'  HGJ असे ल हले तर, '486' कसे 
लहाल ?

FBD FCA EIG GHI 1

56 झ याला ओढा हंटले, ओ याला धबधबा हंटले, धबध याला 
नद  हणले व नद ला नाला हंटले  तर होडी कशात 
चालेल ?

नद नाला ओढा धबधबा 2

57 खाल ल न पुढ ल पांच तीन अंक  सं यासबंधी आहेत 813   

 261    458    732    694. जर येक सं येतील 

प ह या व तस या अंकां या थानात अदलाबदल के यास 

यापैक  कोणती सं या वषम असेल?

261 694 813 732 4

58 खाल ल ेणीत कोणता अंक जा तीत जा त वेळेला आला 
आहे? 5,4,3,3,5,4,8,8,3,2,5,3,6,5,5

5 4 3 2 1

59 दले या ेढ त p पूव  n कती वेळा आला आहे? 
m,s,t,n,p,z,x,n,p,n,p,q,y,n,p,r,a,n,p,s

2 3 5 4 3

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

NATIONAL NEAT DEAN LION 1

61 एका सांके तक भाषेत‘ MADRAS’ हा श द ‘DAMSAR’ असा 
ल हतात तर.  याच भाषेत ‘ MUMBAI’ हा श द कसा 
ल हता येईल?

BAIUMM MUMIAB IABMUM MBIAUM 2

62 जर N = 14,आ ण NOT = 4200, तर NAME = ? 937 822 915 910 4

63 4, 5, 7, 10, 14, 19, ? 28 23 22 25 4

64 2, 6, 12, ?, 30 18 24 20 26 3
65 ASTN : ZTSO :: MSUB : ? LTTC LRRC LTTA NTVC 1
66 खाल ल पैक  3 पदे कोण यातर  कारे सारखी आहेत. 

वेगळे पद ओळखा
TU DE MO PQ 3



SrNo Question Option1 Option2 Option3 Option4 Correct
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.  

a-ba-cbaac-aa-ba

ccbb cabc cbcb bbcc 2

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.  

a-bba-b-aab-a-bbaab

aabba bbaba aaaab ababa 1

69 ७५.६३५ या सं येतील ५ या अंका या था नक 
कमतीतील फरक कती?

4.985 4.995 5.995 4.975 2

70 ११ ते  २० यामधील एकूण मुळ सं या कती? 2 4 5 7 2
71 १५ नंतर माने येणारे ८ वी सम सं या कोणती? 28 32 26 30 4
72 १ ते १०० या सं या ल हताना १ हा अंक कती वेळा 

लहावा लागेल ?
10 21 11 20 2

73 २०० या पुढ ल पाचवी वषम सं या , सहावी सम 
सं या व आठवी वषम सं या यांची बेर ज कती?

632 631 633 636 4

74 तीन मागत सम सं यांची बेर ज ६१२ आहे. तर 
सवात लहान व सवात मो या सं येतील फरक कती?

2 4 6 8 2

75 85 या सं येचा शेकडा 20 कती ? 14 15 16 17 4
76 महारा ातील खाल लपैक  कोण या नद काठ  कंुभमेळा 

असतो ?
तापी गोदावर नमदा कृ णा 2

77 २०१४ म ये बनले या महारा ातील न या िज याचे नाव काय? नंदुरबार ठाणे पालघर ग दया 3

78 महारा ाचे व यमान रा यपाल कोण आहेत ? सी व यासागर राव के संकरनारायणन एस सी जमीर एस एम णा 1
79 खाल लपैक  कोण वजेचा दुवाहक आहे ? चांद तांबे अ क अ यु म नयम 3
80 भारताचे उपरा पती कोण आहेत? णब मुखज मोह मद हमीद अ सार ए पी जे अ दुल कलाम यापैक  नाह 2
81 MOM हणजेच मंगलयान भारतातून कोण या सं थेमाफत 

सोड यात आले?
ISRO NASA LEGO यापैक  नाह 1

82 वष २०१४ चा नोबेल शांती पुर कार कोण या भारतीयाला 
जाह र झाला?

अम य सेन कैलाश स याथ मलाला युसफझाय मदर तेरेसा 2

83 सांसद आदश ाम योजनेअंतगत ी नर  मोद  यांनी 
कोणते गाव द तक घेतले आहे ?

रावळ जयापूर ने लोर अहमदाबाद 2



SrNo Question Option1 Option2 Option3 Option4 Correct
84 इ.स. १२९६ म ये ाने वरांनी खाल लपैक  कोठे संजीवन 

समाधी घेतल  असे हटले जाते ?
आपेगाव (पैठण) नेवासा (अहमदनगर) आळंद  (पुणे) पैठण (औरंगाबाद) 3

85 खाल लपैक  कोण या िज याची सीमा गुजरात व म य 
देश या दो ह  रा यांशी सल न आहे ?

धुळे ना शक ठाणे पुणे 1

86 भागवत धमाचा महारा ाबाहेर सार कर याचे बहु मोल 
काय कोणी केले ?

संत तुकाराम संत एकनाथ संत नामदेव संत ाने वर 3

87 गावाचा वकास कसा साधावा हे लोकांना समजवून 
दे यासाठ  ' ामगीता' हा ंथ कोणी ल हला ?

तुकडोजी महाराज गाडगे महाराज समथ रामदास महष  शंदे 1

88 ‘जांभी मृदा’ या कारात ........ हे मुख पीक घेतले जाते. ग तांदूळ ऊस वारी 2
89 नुक याच द शत झाले या डॉ. काश बाबा आमटे द रअल 

िहरो या िच पटात डॉ. आमटे यांची भूिमका .......... या 
अिभने याने साकारली?

िव म गोखले अ ण मलावडे नाना पाटेकर मोहन आगाशे 3

90 प हला भारतीय जास ताक दन कधी साजरा झाला? २६ जानेवार  १९५० २६ जानेवार  १९४७ १५ ऑग ट १९४७ १५ ऑग ट १९५० 1
91 इले ो नक वो टंग म शन मधील शेवटचे बटण कोणते? NOTA NOC NO NON 1

92 जुलै – ऑग ट २०१४ म ये आ केम ये कोणता निवन संसगज य िवषाणू 
िनमाण झाला?

वाईन यू इबोला मले रया यापैक  नाह 2

93 डॉ नर  दाभोळकर यांनी कोण या काय यासाठ  आ ह 
धरला होता?

जादुटोणा वरोधी कायदा नमदा बचाव टाचार वरोधी कायदा लोकपाल बल 1

94 महारा ातील कोण या िज यात कंुभमेळा भरतो? ना शक नागपुर को हापूर सोलापूर 1
95 सामा यतः लोकसभेचा कायकाल कती वषाचा असतो? ५ ६ 3 2 1

96 मॅ स कालसन याने  भारता या ……..याला हरवून  बुि बळ 
जग तेपद जकले?

सुय करण गांगुली द  बा आ िव नाथन आनंद अिभजीत कंुटे 3

97 तेजि वनी सावंत हे नाव खाल लपैक  कोण या डा 
काराशी संबं धत आहे ?

नेमबाजी कु ती बा केट बॉल धावपटू 1

98 ामपंचायतीचा स चव कोण असतो ? ामसेवक सरपंच गट वकास अ धकार उपसरपंच 1
99 कोणा या ज म दनी श क दन मनवला जातो? जवाहरलाल नेह एस.राधाकृ णन राज  साद इं दरा गांधी 2
100 संत गाडगे महाराजांचे मुळ नाव कोणते ? डबूजी झंगराजी गाडगे डबूजी झंगराजी 

जानोरकर
झंगराजी डबूजी 
जानोरकर

यापैक  नाह 2

Calculation Of Marks :
Total Questions 100
Cancelled question 0
Total Out of marks 100

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)/100  =80


