


शारीररक चाचणी व लेखी परी.ा 
शारीररक परी'ा ही पु*षांसाठी व महीलांसाठी 50 गुणांची असते. या परी'ेत 50% 

कमान गुण उ;ीण  हो>यासाठी मीळवणे आवAयक असते. 

पु#षांसाठी शारीररक चाचणी (50 गुणाांची िवभागणी) 
 
1) 1600 मीटर धावण े                  - 30 गणु 
2) 100 मीटर धावण े                - 10 गणु 
3) गोळाफेक                           - 10 गणु 
           उमेदवारांनी वर िदले-या /कारांचा (शारी3रक चाचणीमधील) काळजीपवू:क सराव क<न 
तयामधये चांगले गणु िमळवावेत. 

 
पु#ष पोलीस िशपाई पदासाठी शारी0रक चाच3या  

शारी3रक चाचणीम@ये चांगले गणु िमळिवAयासाठी शारी3रक कवायत िशCकांच/ेखेळाडंूच ेज<र ते माग:दश:न 
घऊेन िकमान एक मिहना अगोदर सराव करAयाची आवMयकता आह.े असा सराव करताना टायिमंग/मोजमापे 
दररोज नOद क<न ठेवावीत व Pयाम@ये अपेिCत सधुारणा घडिवAयासाठी /यPन करावेत. असा सराव फR 
सकाळी िकंवा सायंकाळी क<न चालत नाही. कारण /PयC अशी शारी3रक चाचणी ही परीCेSया दरTयान 
सकाळी, दपुारी (उUहातही) घतेली जात अस-याने दपुारीसVुा सराव करAयाची आवMयकता आह.े 
          भरतीSया िठकाणी उमेदवारांची सकाळी/दपुारी/सं@याकाळी अपवादाPमक प3रिYथतीत रा[ीसVुा मैदानी 
चाचणी परीCा घतेली जाते Tहणनू उमेदवारांनी ङ्गR सकाळी अथवा सं@याकाळीच मैदानी चाचणीचा सराव 
न करता वेळ असेल तर दपुारीसVुा सराव क<न, शारी3रक Cमतेची/वेळेची नOद घणेे आवMयक आह.े 
दपुारSया वेळेत धावणे, अडथळे पार करण,े लांब उडी याम@ये थकवा येऊन अपेिCत गणु िमळAयाची संधी 
कमी होते व इतर उमेदवारांम@ये Yपधaतनू मागे पडAयाची /िbया येथेच स<ु होते. ह ेटाळAयासाठी िदवसातील 
तीनही वेळात (सकाळ, दपुार, सायंकाळ) शारी3रक चाचणीची तयारी (सराव) करावी. अशी तयारी 
करAयासाठी शाळेच ेमैदान, bcडा मैदान, रिनंग dॅक िकंवा पोलीस मैदानाचा वापर करावा व तेथे ज<र ते 
माग:दश:न fयावे. 
         gामीण भागातील उमेदवारांना अशी मैदाने उपलhध होत नाहीत Pयासाठी Pयांनी आप-या गावाजवळचा 
रYता व तेथे अंतर मोजनू घड्याळाची वेळ लावनू सराव करावा. शiय अस-यास पा[ उमेदवारांनी शारी3रक 
चाचणीSया अगोदर एक ते दोन िदवस िज-हा पोलीस मैदानावर जाऊन सराव करावा. तेथे पोलीस कवायत 
/िशCक Pयांना सरावाच ेवेळी माग:दश:न करAयास उपलhध असतात. या संधीचा लाभ सव: उमेदवारांनी 
घते-यास चांगले/अिधक गणु िमळिवता येतात. 

 
 



1) पु*ष उमेदवार 1600 मी. धावणे - गुण 30 
 

अंतर िमळणारे गुण 
5 िम. 10 सेकंद िकंवा PयापेCा कमी 30 गणु 

5 िम. 10 सेकंदापेCा जाYत परंत ु5 िम. 30 
सेकंद िकंवा PयापेCा कमी 

27 गणु 
 

5 िम. 30 सेकंदापेCा जाYत परंत ु5 िम. 50 
सेकंद िकंवा PयापेCा कमी 

24 गणु 
 

5 िम. 50 सेकंदापेCा जाYत परंत ु6 िम. 10 
सेकंद िकंवा PयापेCा कमी 

21 गणु 
 

6 िम. 10 सेकंदापेCा जाYत परंत ु6 िम. 30 
सेकंद िकंवा PयापेCा कमी 

18 गणु 
 

6 िम. 30 सेकंदापेCा जाYत परंत ु6 िम. 50 
सेकंद िकंवा PयापेCा कमी 

15 गणु 
 

6 िम. 50 सेकंदापेCा जाYत परंत ु7 िम. 10 
सेकंद िकंवा PयापेCा कमी 

10 गणु 
 

7 िम. 10 सेकंदापेCा जाYत परंत ु7 िम. 30 
सेकंद िकंवा PयापेCा कमी 

05 गणु 
 

7 िम. 30 सेकंदापेCा जाYत 00 गणु 

 
 
2) 100 मीटर धावणे (10 गुण) - 
या /कारात जाYत गणु िमळिवAयासाठी शय:तीSया सjुवातीला वेगवान सरुवात (Bullet Start) करण,े 
शय:तीSया अंितम टkkयात वेग कमी न करण,े पळताना हात जोरात िYवंग करण,े तसेच मागे अथवा इकडे 
ितकडे न पाहण े- ह ेआवMयक आह.े धाव पणू: होताच न चकुता परीCकाकडे जाऊन आपली वेळ अचकू 
नOदिवली आह ेकc नाही ह ेपाहण ेआवMयक आह.े अचकू वेळ Yटॉप वॉच लावनू दररोज सराव करावा. 
उमेदवारास दपुारही भर उUहात धावAयाची चाचणी mावी लागते. Pयामळेु उमेदवारांनी केवळ सकाळी 
िकंवा सं@याकाळी धावAयाचा सराव कj नये. भर उUहातील सराव उमेदवारांना चाचणीSयावेळी फयmाचा 
ठरतो. 
 
 
 
 
 



 
अंतर िमळणारे गुण 

11.50 सेकंद िकंवा 5या पे8ा कमी. 10 
11.50 सेकंदा पे8ा जा;त परंत ु12.50 सेकंदापे8ा कमी 09 

12.50 सेकंदा पे8ा जा;त परंत ु13.50 सेकंदापे8ा कमी 08 
13.50 सेकंदा पे8ा जा;त परंत ु14.50 सेकंदापे8ा कमी 07 

14.50 सेकंदा पे8ा जा;त परंत ु15.50 सेकंदापे8ा कमी 05 

15.50 सेकंदा पे8ा जा;त परंत ु16.50 सेकंदापे8ा कमी 03 

16.50 सेकंदा पे8ा जा;त परंत ु17.50 सेकंदा पे8ा कमी 01 

17.50 सेकंदापे8ा जा;त 00 

 
 
3) गोळाफेक (10 गुण) - 
                    उमेदवार जेवढे लांब अंतर फेकतो Pया /माणात Pयाला गणु िदले जातात. कमी अंतरावर 
गोळा फेक-यास कमी गणु िमळतात. या /कारात 10 पैकc 10 गणु िमळिवAयासाठी 8.50 मीटर लांब 
गोळा फेकला पािहजे. PयानंतरSया /Pयेक 50 सo.मी. कमी लांब फेक-यास 1 गणु कमी होतात. याबाबत 
मािहती खालील/माणे- 
 

गोळा फेकलेले अंतर िमळणारे गुण 

8.50 मीटर िकंवा जा;त 10 
7.90 मीटर िकंवा जा;त जा;त परंत ु

8.50 मीटर पे8ा कमी 
09 

7.30 मीटर िकंवा जा;त जा;त परंत ु

7.90 मीटर पे8ा कमी 
08 

6.70 मीटर िकंवा जा;त जा;त परंत ु

7.30 मीटर पे8ा कमी 
07 

6.10 मीटर िकंवा जा;त जा;त परंत ु

6.70 मीटर पे8ा कमी 
06 



5.50 मीटर िकंवा जा;त जा;त परंत ु

6.10 मीटर पे8ा कमी 
05 

4.90 मीटर िकंवा जा;त जा;त परंत ु

5.50 मीटर पे8ा कमी 
04 

4.30 मीटर िकंवा जा;त जा;त परंत ु

4.90 मीटर पे8ा कमी 
03 

3.70 मीटर िकंवा जा;त जा;त परंत ु

4.30 मीटर पे8ा कमी 
02 

3.10 मीटर िकंवा जा;त जा;त परंत ु

3.70 मीटर पे8ा कमी 
01 

3.10 मीटर पे8ा कमी 00 
          
          गोळाफेक म@ये चांगले गणु िमळिवAयासाठी सराव महpवाचा आह.े पjुष उमेदवारांसाठी गोrयाच े
वजन 7.260 िक.gाम. असते. हा गोळा खेळाच ेसािहPय िमळणाsया कोणPयाही दकुानात माफक िकंमतीला 
उपलhध असतो. गोळाफेकcम@ये हात व शरीराचा उपयोग करावा लागतो. Pयासाठी िकमान सjुवातीला तtu 
माग:दश:काची जjरी आह.े गोळाफेक िदले-या वतु:ळातनूच करावी लागते. Pया वतु:ळास अथवा वतु:ळाबाहरे 
पाऊल पड-यास फाऊल िदला जातो व गणु िमळत नाहीत. 

 

पोलीस भरती चा एक 6ण 

kabeer shapane



मिहला पोलीस िशपाई भरती 
शारी:रक चाचणी - 50 गुण (िकमान गुण 50%)    

              मिहला उमेदवारासाठी शारी3रक चाचणी ही 50 गणुांची असते. याम@ये िकमान 50% गणु 
उvीण: होAयासाठी िमळिवण ेआवMयक आह.े शारी3रक चाचणीSया गणुांची िवभागणी खालील/कारे करAयात 
आलेली आह े

     1) 800 मीटर धावण े                        30 गणु 
     2) 100 मीटर धावण े                         10 गणु 
     3) लांब उडी                                             10 गणु 

 
वरील शारी3रक चाचणीची तयारी करताना मिहला/मलुwनी िवशेष असा तं[शVु व अंतरवेळेची अचकू नOद 
क<न सराव केलेला नस-याने बहxतांश मिहला/मलुी शारी3रक चाचणीम@येच अयशYवी होतात व मिहला 
पोलीस होAयासाठी मनात बाळगलेली इSछा/आशा इPयादीची िनराशा होते. 

 
1) मिहला उमेदवार 800 मी. धावणे - गुण 30 

अंतर िमळणारे गुण 

2 िम. 50 सेकंद िकंवा PयापेCा कमी 30 गणु 
2 िम. 50 सेकंदापेCा जाYत परंत ु3 
िम. 00 सेकंद िकंवा PयापेCा कमी 

27 गणु 
 

3 िम. 00 सेकंदापेCा जाYत परंत ु3 
िम. 10 िकंवा PयापेCा कमी 

24 गणु 
 

3 िम. 10 पेCा जाYत परंत ु3 िम. 20 
सेकंद िकंवा PयापेCा कमी 

21 गणु 
 

3 िम. 20 सेकंदापेCा जाYत परंत ु3 
िम. 30 सेकंद िकंवा PयापेCा कमी 

18 गणु 
 

3 िम. 30 सेकंदापेCा जाYत परंत ु3 िम. 
40 सेकंद िकंवा PयापेCा कमी 

15 गणु 
 

3 िम. 40 सेकंदापेCा जाYत परंत ु3 
िम. 50 सेकंद िकंवा PयापेCा कमी 

10 गणु 
 

3 िम. 50 सेकंदापेCा जाYत परंत ु4 
िम. 00 सेकंद िकंवा PयापेCा कमी 

05 गणु 
 

4 िम. 00 सेकंदापेCा जाYत 00 गणु 

 
 



2) 100 मीटर धावणे (10 गुण) - 
           सवा:त कमी कzात परंत ुसततSया सरावानंतर या /कारात चांगले गणु िमळAयाची संधी असते. 
यासाठी अंतर व वेळ याची अचकू नOद सरावाच ेवेळी करAयाची आवMयकता आह.े 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) गोळा फेक (10 गुण) - 10 पैकB 10 गणु  िमळिवCयासाठी 4 िक.Eॅम (8 पौड) 
वजनाचा गोळा िकमान 6 मीटर लांब फेकण ेआवKयक आह.े 5यानंतरMया N5येकB 1/2 मीटर 
कमी लांब अतंरासाठी ठरािवक गणु कमी होतात. 4 मीटरपे8ा कमी लांब गोळा फेकPयास शSूय 
गणु िमळतात. गोळाफेकचा सराव हा हाय;कूलमधील/कॉलेजमधील शारीUरक िश8क यांच ेतV 
मागWदशWनाखाली िविशY रेषतेातं[ाने फेकCयाचा दररोज सराव करCयाची गरज आह.े 
 
 
 

गोळा फेकलेले अंतर िमळणारे गुण 

6.00 मीटर व 5यापे8ा जा;त 10 
5.50 मीटर पे8ा जा;त परंत ु6.00 मीटर पे8ा कमी  08 

अंतर िमळणारे गुण 
14 सेकंद िकंवा 5या पे8ा कमी 10 
14 सेकंदा पे8ा जा;त परंत ु15 
सेकंद पे8ा कमी 

09 

15 सेकंद  पे8ा जा;त परंत ु 16 
सेकंद  पे8ा कमी 

08 

16 सेकंद  पे8ा जा;त परंत ु 17 
सेकंद  पे8ा कमी 

07 

17 सेकंद  पे8ा जा;त परंत ु 18 
सेकंद  पे8ा कमी 

05 

18 सेकंद  पे8ा जा;त परंत ु 19 
सेकंद  पे8ा कमी 

03 

19 सेकंद  पे8ा जा;त परंत ु 20 
सेकंद  पे8ा कमी 

01 

20 सेकंद पे8ा जा;त 00 



5.00 मीटर पे8ा जा;त परंत ु 5.50 मीटर पे8ा कमी 06 
4.50 मीटर पे8ा जा;त परंत ु 5.00 मीटर पे8ा कमी 04 
4.00 मीटर पे8ा जा;त परंत ु 4.50 मीटर पे8ा कमी 02 

4.00 मीटर पे8ा कमी 00 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

गोळा फेकCयाची प\त गोळा  



2) लेखी परी'ा 
           
अHयासIम व गुण िवभागणी 
                अ) अकंगिणत :                        20 गणु 
                 ब) सामाSयVान व चाल ूघडामोडी :    20 गणु 
                 क) बिु\मापन चाचणी :                20 गणु 
                 ड) मराठी _याकरण :                   20 गणु 

             ई) मोटर वाहन चालिवण े:              20 गणु 

   
 
KLपिMकेचे Nव*प 
     पोलीस भरतीMया लेखी परी8ेत वरील अbयासcमावर एकच Neपि[का असते. उमदेवारांना 
लेखी परी8ा मराठी भाषतेनू दतेा येते. ही Neपि[का व;तिुनf बहgपयाWयी (ऑiजेjटी_ह) प\तीची 
असते. 
1) अंकगिणत (20 गुण) - 
          पोिलस भरती पदासाठी एकूण 20 गणुांच ेसाध ेअकंगिणत असते. 5याच ेउपिवषय 
याNमाण ेअसतात. 
1) बेरीज, वजाबाकB 
2) भागाकार, गणुाकार 
3) _याज 
4) सरासरी 
5) टjकेवारी 
6) नफा-तोटा 
7) अपणूाkक 
8) ल.सा.िव./म.सा.िव. 
9) वगWमळू 
10) Nमाण 
11) सोपी गिणते 
 
 
 



2) सामाOयPान व चालू घडामोडी (20 गुण) - 
                 लेखी चाचणीत 100 पैकB 20 गणु सामाSयVाना संबंधी असतात. सामाSयVान 
दहावी पातळीच ेअसते. िजPहा पोिलस भरतीशी संबंिधत सामाSयVान या िवषयाची तयारी करीत  
असताना िजPहा, महाराlm, भारत अशा प\तीने अbयास करावा. यामnये - महoवाMया दशेांMया 

राजधाSया, भारतातील एकूण राpयांची संqया, राlmपती, उपराlmपती, पंतNधान – भारतातील मोठे 
NकPप, महoवाची िठकाण,े ऐितहािसक शहरे, Nिस\ व नामांिकत _यsB, महoवाच ेिदनिवशषे, 
cBडा परु;कार, सSमान याबाबत मािहती िवचारली जाते. 
 
महाराlm राpयासंबंधी भौगोिलक, ऐितहािसक, सामािजक, वैVािनक, राजकBय, cBडासंबंधी 
परु;कार, Nिस\ शहरे, Nिस\ _यsB, महoवाची उ5पादने, महoवाच ेकारखाने, NकPप इ.संबंधी 
मािहती िवचारली जाते. आपापPया िजPuाच ेसखोल Vान Nाvीसाठी इयwा ितसरीच े'आपला 
िजPहा व महाराlmाच ेVान िमळिवCयासाठी इयwा चौथीच े'आपला महाराlm' या प;ुतकाच ेवाचन 
करावे.सामाSयVान ह ेिविवध िवषयांवरील Vान आह ेव ते अगाट आह ेव 5यामnये िदवसyिदवस 
नवीन मािहतीची भर पडत आह.े वतWमानप[ांच ेवाचनातनू नवीन मािहती उपलiध होते. 5याच े
िटपण नzदवहीत करावे. 
 
परदशेातील, दशेातील, महाराlmातील व िजPuातील महoवाMया व उPलेखनीय अशा िविवध 
8े[ातील, घटनांची मािहती एका वाjयात उwरे दCेयासाठी िवचारली जाते. िcडा8े[, िविवध 
परु;कार, सSमान, नवीन िनयjु5या, िवVान िवषयक ठळक घटना, राजकBय, सामािजक, Nासंिगक 
ठळक घटनांबाबतच ेNe िवचारले जातात.चाल ूघडामोडी या िवषयात उमदेवारांनी वषWभराMया 
चाल ूघडामोडी समोर ठेवण ेआवKयक आह.े उमदेवारांचा बारावीचा ;तर ल8ात घऊेनच चाल ू
घडामोडी िवचारPया जातात. सवWसाधारणपण ेमहाराlm आिण भारत यावर चाल ूघडामोड|च ेल8 
कy }ीत केलेले असते. िवशषेत: महाराlmातील चाल ूघडामोड|चा अbयास अिधक करावा. 5यातही 
अलीकडMया चाल ूघडामोड|Mयावर अिधक ल8 ~ावे. या चाचणीत उमदेवारांना भरपरू गणु िमळू 
शकतात. अशा त-हनेे एखादा उमदेवार अकंगिणत आिण चाल ूघडामोडी या दोन िवषयात भरपरू 
गणु Nाv क� शकतो, 
 
3) बुिUमापन चाचणी (20 गुण) - या घटकावरील Ne ह ेचौथी, सातवी, MTSE िकंवा 
MPSC MPSM Mया परी8ेतील Neा सारख ेअसतात. यात - संqया व वणW मािलका, 
सांकेितक भाषा, कूट Ne, आकृ5यावरील 



Ne, बैठक, िदशा, कालमापन, वय आिण cमावरील Ne, तकW 8मतेवरील मÅु े- यासारख ेघटक 
असतात. सरावाने या िवषयात पैकBMया पैकB गणु पाडता येतात. 
 
4) मराठी Vयाकरण (20 गुण)  - या घटकावरील 25 Ne ह ेपढुील म~ुांवर असतात- वणW, 
शiदांMया जाती, संधी, समास, वाjयरचना, िलंग, वचन, िवभsB, शiदसंEह, Éहणी-वाjNचार, 
इ5यादी. 
 
5) मोटर वाहन चालिवणे/ वाहतुकYचे  िनयम (20 गुण) -  
 



१. भगवान' या श)दाच े-ीिलंगी 2प ओळखा. 
(अ) भा8यवान  
(ब) भा8यिवधाता 
(क) दवेी 
ड) भगवती 
 
२. ‘वेळ' या श)दाच ेअनेकवचन काय होईल? 
(अ) वेBया 
(ब) वेळी 
(क) वेळा 
(ड) वेळू 
 
३. 'तळे' या श)दाच ेसामाGय2प ओळखा. 
(अ) तळी 
(ब) तBया 
(क) तळा 
(ड) तला 
 
४. 'मला दधू आवडते.' या वाJयातील कताK ओळखा. 
(अ) मला 
(ब) दधू 
(क) आवडते 
(ड) यांपैकM नाही. 
 
५. यिुधिPर राजा झाला.' या वाJयातील िवधानपरूक ओळखा. 
(अ) यिुधिPर  
(ब) राजा 
(क) झाला  
(ड) यांपैकM नाही. 
 
 



६. तो दहा वषाWनी आला. या वाJयातील अधोरेिखत श)दाची िवभXM ओळखा. 
(अ) ततृीया  
(ब) Zथमा  
(क) चतथु\ 
(ड) षPी 
 
७. 'पा^यात पाहण'े या वाJZचाराचा अथK काय? 
(अ) अवसान गळण े 
(ब) `षे करण े 
(क) Zभाव टाकण े
(ड) याचना करण े
 
८. दोGही बाजूंनी अडचणीची िcथती' हा अथK दशKिवणारी dहण ओळखा. 
(अ) आधीच उfहास gयात फाfगनु मास  
(ब) आग सोमiेरी बंब रामiेरी 
(क) इकडे आड ितकडे िवहीर 
(ड) न कgयाKचा वार शिनवार 
 
९. 'मी जेवण करीत आह.े' या वाJयातील काळ ओळखा. 
(अ) अपणूK वतKमानकाळ 
(ब) साधा भिवlयकाळ 
(क) चाल ूभतूकाळ 
(ड) चाल ूभिवlयकाळ 
 
१०. 'परुोिहत' या श)दाच ेभाववाचक नाम काय होईल? 
(अ) परुोिहतgव  
(ब) परुोिहतशाही  
(क) परुोिहतिगरी 
(ड) पौरोिहgय 
 
 



११. 'अधोमखु' या श)दाचा िवopाथ\ श)द ओळखा. 
(अ) सGमखु 
(ब) उGमखु 
(क) िवमखु 
(ड) दमुुKख 
 
१२. एखाrाची विकली करण ेdहणजे काय? 
(अ) सामना करण े 
(ब) वचपा काढण े
(क) काटा काढण े
(ड) बाज ूघणे े
 
१३. दोन िदवस वाट पाह^यात गेले, दोन दःुखात गेले, 
    िहशबे करतो आह ेिकती रािहलेत डोईवर उGहाळे. 
    वरील पrपंXMतील वvृ ओळखा. 
(अ) नववध 
(ब) जीवनलहरी  
(क) केशवकरणी  
(ड) मXुछंद 
 
१४. पढुील वाJयातील Zयोग ओळखा : सीता शाळेत गेली. 
(अ) कतKरी Zयोग  
(ब) कमKणी Zयोग  
(क) भावे Zयोग 
(ड) यांपैकM नाही. 
 
१५. शीxकोपी मनlुयास काय dहणतात? 
(अ) दयुyधन  
(ब) दवुाKस  
(क) दःुशासन 
(ड) घटोgकच 



१६. िबंदiेर पाठक िलिखत 'द मिेकंग ऑफ द िलज|ड' ह ेपcुतक----- यां}या पंतZधान  
   पदा}या कारिकद\वर आधारलेले. 
(अ) डॉ. मनमोहन िसंग 
(ब) अटल िबहारी वाजपेयी 
(क) नर|� मोदी 
(ड) इिंदरा गांधी 
 
१७. कलम ३५६ अGवये घटकराÄयात आणीबाणी पकुार^याचा अिधकार यांना आह.े 
(अ) राlÅपती  
(ब) मÇुयमÉंी  
(क) राÄयपाल  
(ड) पंतZधान 
 
१८. पोलीस पाटलाची िनयXुM Zथमतः िकती वषाWसाठी कर^यात येते?* 
(अ) दोन 
(ब) पाच 
(क) सात 
(ड) दहा 
 
१९. 'ताडोबा राlÅीय उrान' खालीलपैकM कोठे आह?े 
(अ) अमरावती 
(ब) गÑिदया 
(क) च�ंपरू 
(ड)ठाने  
 

२०. सन २०११ }या जनगणने}या Zाथिमक िनlकषाKनसुार महाराlÅातील -ी-साÖरतेच े 
    Zमाण िकती टJके आह?े 
(अ) ६०.९  
(ब) ६४.८ 
(क) ७५.९  
(ड) ८५.९ 



२१. दशेातील पिहले अिखल भारतीय आयवुÜद संcथान येथे cथापन कर^यात आले आह.े 
(अ) हदैराबाद  
(ब) नवी िदfली 
(क) रांची 
(ड) वाराणसी 
 
२२. 'एकलहरे औिlणक िवrतुZकfप' कोणgया िजfàात आह े? 
(अ) पणु े
(ब) नािशक  
(क) धळेु 
(ड) बीड 
 
२३. कोटा औिlणक ऊजाK क| � कोणgया राÄयात िcथत आह?े 
(अ) राजcथान 
(ब) गजुरात 
(क) िबहार 
(ड) कनाKटक 
 
२४. 'गेट वे ऑफ इिंडया' ही वाcत ूकोठे आह े? 
(अ) िदfली  
(ब) कोलकाता 
(क) चGेनई 
(ड) मुबंई 
 
२५. औrोिगक उgपादनातील Zमािणत वcतूंवर ह ेिचGह आढळते. 
(अ) हॉलमाकK  
(ब) आयएसओ  
(क) ॲगमाकK  
(ड) आयएसआय 
 
 



२६. च�ंपरू िजfàात मोठ्या Zमाणावर आढळणारी आिदवासी जमात कोणती? 
(अ) कोळंब 
(ब) कातकरी 
(क) वारली 
(ड) गÑड 
 
२७. चदंनाच ेतेल चदंना}या झाडा}या कोणgया भागापासनू िमळिवतात? 
(अ) गाåयाच ेलाकूड  
(ब) फुले 
(क) साल 
(ड) पाने 
 
२८. 'शतपÉे' िलिहणारे समाजसधुारक कोण? 
(अ) Gया. म. गो. रानडे 
(ब) लोकिहतवादी 
(क) लोकमाGय िटळक 
(ड) िवlणशुा-ी पंिडत 
 
२९. भारतात कोणgया वषाKपासनू िवमानमागाKने दळणवळणास Zारंभ झाला? 
(अ) १८५२  
(ब) १९२४  
(क) १९५० 
(ड) १९३२ 
 
३०. अतंराळात फुललेले पिहले फूल (२०१६) कोणते? 
(अ) अcॅटर 
(ब) कृlणकमळ 
(क) झ|डू 
(ड) झिेनआ 
 
 



३१. cवामी िववेकानंदांच ेग2ु dहणनू कोणास ओळखले जाते? 
(अ) रामकृlण परमहसं 
(ब) cवामी रामतीथK 
(क) cवामी दयानंद सरcवती 
(ड) ईiरच�ं िवrासागर 
 
३२. 'घारापरुी लेणी' कोणgया िजfàात आह?े 
(अ) मुबंई  
(ब) नवी मुबंई 
(क) रायगड 
(ड) ठाण े
 
३३. महाgमा फुले यांच ेमळूगाव कोणते ? 
(अ) पणु े
(ब) कटगणु 
(क) रgनािगरी 
(ड) काटोल 
 
३४. राÄयसभचे ेपदिसp अéयÖ dहणनू कोणाचा नामोfलेख कराल ? 
(अ) उपराlÅपती  
(ब) पंतZधान  
(क) राlÅपती 
(ड) गहृमÉंी 
 
३५. ऑिलंिपक éवजावर ..... कड्या असतात. 
(अ) दोन 
(ब) तीन 
(क) पाच 
(ड) चार 
 
 



३६. सन १९२९ मéये क| �ीय कायदमेडंळात बॉdबcफोट घडवनू आणणारे èांितकारक  
     खालीलपैकM कोण? 
(अ) च�ंशखेर आझाद व राजग2ु 
(ब) िवlण ुगणशे िपंगळे व सावरकर 
(क) भगतिसंग व बटुकेiर दv 
(ड) अनंत काGहरेे व राजग2ु 
 
३७. 'नॅशनल स|टर फॉर गडु गêहनKGस' ही संcथा येथ cथापन कर^यात आली आह.े 
(अ) डेहराडून  
(ब) मसरुी 
(क) दािजKिलंग 
(ड) कोडाईकॅनॉल 
 
३८. डायJलोरो- डायëलोरो िमथेन या वायलूा या नावाने संबोधले जाते. 
(अ) íेऑन 
(ब) रेडॉनक  
(क) िèìटॉन 
(ड) झनेॉन 
 
39. लंडन ह ेशहर कोणgया नदीकाठी वसले आह?े 
(अ) टेdस 
(ब) नायगर 
(क) मॉcको 
(ड) िमिसिसपी 
 
40) खालीलपैकM पा^याच ेअितशpु 2प कोणते ? 
(अ) सम�ुाच ेपाणी  
(ब) खिनज पाणी  
(क) नळाच ेपाणी  
(ड) पावसाच ेपाणी 
 



४१. च�ंावर पाऊल ठेवणारा पिहला मानव dहणनू कोणाचा नामोfलेख कराल? 
(अ) नीfस बोर  
(ब) नील आमKcÅाँग  
(क) एडिवन ऑिfïन  
(ड) राकेश शमाK 
 
४२. cटेनलेस cटील' या संिमñात असणारे घटक कोणते? 
(अ) लोखडं + िनकेल + तांबे 
(ब) èोिमअम + लोखडं + काबKन 
(क) िनकेल + काबKन + तांबे 
(ड) जcत + तांबे + िनकेल 
 
४३. सोिडअम Jलोराइड dहणजे काय? 
(अ) तरुटी  
(ब) िसंदरू 
(क) साध ेमीठ 
(ड) मोरचदू 
 
४४. ऑJटोबर, २०१७ मéये येथे भारत-ñीलंका दशेादरdयानचा िमÉशXM-२०१७ नामक संयXु 
    यpुसराव पार पडला. 
(अ) नागपरू 
(ब) पणु े
(क) पोखरण 
(ड) कोलंबो 
 
४५. पेशóचा शोध खालीलपैकM कोणी लावला? 
(अ) िवfयम हॉवÜ  
(ब) हॉफिकGस 
(ड) लॅGडcटॅनर 
(क) रॉबटK हòक 
 



४६. भारताचा आकारमानाने जगात िकतवा èमांक लागतो? 
(अ) सातवा  
(ब) आठवा  
(क) नववा 
(ड) सहावा 
 
४७. भारतातील सवाWत Zाचीन पवKत कोणता? 
(अ) िहमालय 
(ब) अरवली 
(क) सàा�ी  
(ड) िनलिगरी 
 
४८. वvृपÉासाठी लागणाôया कागदिनिमKतीचा कारखाना खालीलपैकM कोठे आह े? 
(अ) नेपानगर 
(ब) इदंापरू  
(क) च�ंपरू  
(ड) जमशदेपरू 
 
४९. ऑगcट-सìट|बर, २०१७ मéये हdबगुK (जमKनी) येथे पार पडलेfया AIBA जागितक 
मिुöयpु cपधÜत 
   याने भारतास एकमवे काcयपद Zाõ क2न िदले. 
(अ) िवकास यादव  
(ब) गौरव िबधरुी  
(क) मनोज थापा  
(ड) िशव थापा 
 
५०. 'úँड-Åंक रोड' खालीलपैकM कोणgया दोन शहरांना जोडतो? 
(अ) कोलकाता-अमतृसर 
(ब) मुबंई-कोलकाता 
(क) मुबंई-चGेनई 
(ड) मुबंई-िदfली 



५१. सयूाKcतानंतरही काही काळ िÖितजावर सयूK िदसतो, यास Zकाशाच ेवातावरणातील 
   कारणीभतू ठरते. 
(अ) अपवतKन 
(ब) Zसारण 
(क) िनःसारण 
(ड) अपcकरण 
 
५२. खालीलपैकM कोणgया राÄयाची सीमा महाराlÅाशी संल8न नाही? 
(अ) मéय Zदशे  
(ब) ओिडशा 
(क) तेलंगाणा 
(ड) गोवा 
 
५४. भारतातील सवाWत तoण पवKत रांगा कोणgया? 
(अ) िहमालय  
(ब) अरवली  
(क) सàा�ी 
(ड) सातपुडा 
 
५५. भारता}या घटना सिमतीच ेउपाéयÖपद खालीलपैकM कोणी भषूिवले होते? 
(अ) डॉ. आबेंडकर  
(ब) डॉ. राज|�Zसाद 
(क) पंिडत नेह2  
(ड) एच. सी. मखुज\ 
 
५६. घटनाgमक तरतदुóनसुार सवy}च Gयायालया`ारे दिंडत केलेfया गGुहगेारांना दया  
      दाखिव^याचा अिधकार खालीलपैकM कोणास आह?े 
(अ) पंतZधान 
(ब) सरGयायाधीश  
(क) राlÅपती  
(ड) गहृमÉंी 



५७. सéया भारतीय राÄयघटनेतील क| �सचूीत समािवö असणाôया िवषयांची संÇया िकती आह?े 
(अ) १०४ 
(ब) १०० 
(क) १०८ 
(ड) ९८ 
 
५८. भारतीय राÄयघटनेतील तरतदुीनसुार क| �ीय मिंÉमडंळास कोणाची मज\ असेपयWत काम करता  
     येते ? 
(अ) राlÅपती 
(ब) पंतZधान  
(क) राÄयसभा  
(ड) यांपैकM नाही 
 
५९. कुPरोगाचा मळू पùरणाम ZामÇुयाने कशावर होतो? 
(अ) केसांवर 
(ब) डोBयांवर  
(क) हातांवर 
(ड) पùरधीय चतेावर 
६०. 'महािभयोगा'ची Zिèया घटने}या कोणgया कलमामéये नमदू कर^यात आली आह?े 
(अ) सतराêया 
(ब) पंचावGनाêया  
(क) एकसöाêया  
(ड) पंधराêया 
 
६१. इितहास Zिसp 'इलबटK िबल' कोणgया िवषयाशी संबंिधत होते ? 
(अ) भारतीयांसाठी क| �ीय मिंÉमडंळात राखीव जागा. 
(ब) भारतीयांना वसाहतीच ेcवराÄय Zदान करण.े 
(क) सवKÉ बालिववाह बंदी करण.े 
(ड) भारतीय Gयायाधीशांना यरुोिपयन आरोपóच ेखटले चालिव^याचा अिधकार दणे.े 
 



६२. जागितक êयापार संघटनेने सन २०१७ मéये जागितक वcतगुत êयापारात टJके वाढीचा 
अदंन 
   êयX केला आह.े 
(अ)२.६  
(ब)३.६ 
(क)४.६   
(ड)५.६ 
 
६३. भारताची cवदशेी बनावटीची पाणबडुी िवरोधी पिहली यéुदनौका 
(अ) आयएनएस कामोताK 
(ब) आयएनएस हमला 
(क) आयएनएस तेजस 
(ड) आयएनएस िशवािलक 
 
६४. 'िहल Zिèये' दरdयान घडून येते. 
(अ) काबKन-डाय-ऑJसाइडची िनिमKती  
(ब) पा^याच ेZकाश िवघटन 
(क) हùरतलवकांच ेिवशालन 
(ड) ऑिJसजनच ेआयनीभवन 
 
६५. मोडेमचा कायK कर^याचा वेग मéये मोजला जातो. 
(अ) Hz 
(ब) BPS 
(क) MB 
(ड) GB 
 
६६. ५ ऑJटोबर, २०१७ रोजी फो)सK`ारे घोिषत भारतातील सवाKिधक धनाढ्या असणाôया 
१०० êयXó}या 
    यादीत (India Rich List - 2017). ह ेZथम èमांकावर आहते. 
(अ) िदलीप संघवी  
(ब) िशव नोडार  



(क) लûमीिनवास िमvल 
(ड) मकेुश अबंानी 
 
६७. मीठ हवेत उघडे ठेवfयास ते gयातील कोणgया घटकामळेु ओले होते ? 
(अ) सोिडअम नायÅेट 
(ब) म8ॅनेिशअम Jलोराइड 
(क) सोिडअम  
(ड) सोडा 
 
६८. सन २०१७ }या िफफा १७ वषाWखालील फुटबॉल िवiचषक cपधÜत Zदान कर^यात आला. 
(अ) लसाना नािदए  
(ब) एबेल खईज  
(क) सिजKयो गोमजे  
(ड) ùरयान üवेेcटर 
 
६९. ११ ऑJटोबर, २०१७ रोजी .... यांची 'िफfम अॅ̂ ड टेिलिêहजन इिGcटट्यटू ऑफ इिंडया' 
या संcथे}या 
   अéयÖपदी िनयXुM कर^यात आली. 
(अ) नस2†ीन शहा  
(ब) जॉनी िलêहर  
(क) कलम हसन 
(ड) अनपुम खरे 
 
७०. भारता}या कोणgया राÄयात Zाचीन नालंदा िवrापीठ िcथत आह?े 
(अ) िबहार 
(ब) झारखडं 
(क) ओिडशा 
(ड) उvर Zदशे 
 
७१. खालीलपैकM कोणता िदवस 'राlÅीय मतदार िदन' dहणनू घोिषत कर^यात आला आह?े 
(अ) २५ म े



(ब) २५ एिZल  
(क) २५ जानेवारी  
(ड)२५ माचK 
 
७२. एखाrा वायचू े�व 2पातील पùरवतKन कोणgया पpतीने केले जाते? 
(अ) उ}च दाबावर थंड क2न 
(ब) कमी दाबावर गरम क2न 
(क) कमी दाबावर थंड क2न 
(ड) उ}च तापमानावर उlणता दऊेन 
७३. 'इिटयाडोह' ह ेधरण कोणgया िजfàात आह?े 
(अ) च�ंपरू 
(ब) बलुढाणा 
(क) गÑिदया 
(ड) अमरावती 
 
७४. ऑJटोबर, २०१७ मéये भारतात Zथमच .... येथे 'आतंरराlÅीय úाहक संरÖण पùरषदचे े
आयोजन 
कर^यात आले होते. 
(अ) चGेनई 
(ब) नवी िदfली  
(क) कोलकाता 
(ड) भोपाळ 
 
७५. 'क' जीवनस°वा}या अभावी होणारा रोग कोणता? 
(अ) मडुदसू 
(ब) रातांधळेपणा 
(क) बेरीबेरी 
(ड) cकहó 
 
७६.ZोÅॉिdबन' या रX गोठ^यासाठी आव¢यक असणाôया Zिथना}या िनिमKतीसाठी 
   जीवनस°व साहा£यकारी ठरते. 



(अ) क 
(ब) के 
(क) अ  
(ड) ई 
 
७७. उ}च Gयायालयातील Gयायाधीशांची संÇया ठरिव^याचा अिधकार यांना असतो. 
(अ) सरGयायाधीश  
(ब) राlÅपती  
(क) राÄयपाल 
(ड) मÇुय Gयायाधीश 
 
७८. जगातील सवाWत िवशाल आिण अणऊुजÜवर आधाùरत िहमभजंक (Ice-breaker 
ship) जहाजाची 
      िनिमKती……….या दशेाने केली आह.े 
(अ) उvर कोùरया  
(ब) जपान 
(क)रिशया  
(ड)अमùेरका  
 
७९.महाराlÅच ेिवéयमान मÇुयमÉंी...... 

(अ)दवे|� फडणिवस  

(ब)शरद पवार  

(क)उpव ठाकरे  

(ड)अिजत पवार  
 

 

८०. 2⅖×1*12/13 = िकती ? 
(अ) 13 
(ब)5 
(क)3  
(ड)2 



 

८१. 6.25x4.5 = ?* 
(अ) 28.125  
(ब) 25.125  
(क)281.25 
(ड) 261.25 
 

८२. 10 िमिलúॅम वजनाची एक गोळी तर 400 गोBयांच ेवजन िकती?* 
(अ) 4 úॅम 
(ब) 4 िक.úॅ. 
(क)4 स|िट.úॅ. 
(ड)4 डेका.úॅ. 
 

८३. 2.25x 400 = िकती?* 
(अ) 35.5  
(ब) 30 
(क) 20.5  
(ड) 30.5 
 

८४. दोन भावां}या वयांच ेगणुोvर 7 : 5 असनू gयां}या वयांची बेरीज 72 वषÜ येते. तर  
     दोघां}या वयातील अतंर िकती?* 
(अ) 10 वषÜ 
(ब) 12 वषÜ 
(क)9 वषÜ 
(ड)8 वषÜ 
८५. एका काटकोन िÉकोणा}या काटकोन करणाôया दोन बाज ूअनèुम े5 स|. मी. व 12 स|. 
मी. आहते. तर gया िÉकोणाची पùरिमती िकती?* 
(अ) 60 स|. मी. 
(ब) 51 स|. मी. 
(क)39 स|. मी. 
(ड) 30 स|. मी. 



 
८६) ⅓+5/२+५/६=? 
अ)11/13  
ब)4/3  
क)२९/१२ 

ड)१७/१२ 
 

८७) – 8 – 7 – 3 + 2 = ? 
(अ)-17 
(ब)16 
(क) -20 
(ड)-14 
 
89)55442-3847+21347= 
अ)76789 
ब)72942 
क)72842 
ड)72932 
 
90)एका संÇया मधनू gया संÇये}या बारा टJके वजा केले असता 264  िशfलक राहतात. तर  
     ती संÇया कोणती? 

अ)३३४  
ब)३६४ 

क)३३४ 

ड)३०० 
९१. िदलेfया संÇयागटाशी साdय असलेला गट खालील पयाKयांतनू िनवडा. 
     21,31,51 
(अ) 11, 21, 41  
(ब) 7, 17, 27  
(क) 11, 13, 119 
(ड) 7, 9, 11 



 

९२. खालीलपैकM िवसंगत अÖरगट ओळखा. 
(अ) AEIM  
(ब) BFIN  
(क)NRVZ  
(ड)QTWZ 
 

९३. जर CLOCK = 44, TIME = 47 तर WATCH = ? 
(अ)45 
(ब) 55 
(क)52 
(ड)50 
 
९३)CLOCK = 44, TIME = 47 H WATCH = ? 
(अ)45 
(ब)55 
(क)52 
(ड)50 
 
९४. पढुीलपैकM कोणती संÇया संपणूK वगK आह?े 
(अ) 487893  
(ब) 5489649 
(क) 847842 
(ड) 44200 
 

९५. ZßिचGहां}या जागी कोणती अÖरे हवीत? 
     B/Y ,F/U,J/Q,?/? 
(अ)O/M 
(ब)N/M 
(क)O/L 
(ड)N/L 



९६. ZßिचGहा}या जागी यो8य पयाKय िनवडा. 
      17 : 37 :: 65 : ? 
(अ) 95 
(ब) 104 
(क) 101  
(ड) 100 
 

९७. गाय : गवत तर पÖी:? 
(अ) आकाश 
(ब) पंख 
(क) दाण े
(ड) चोच 
 

९८. सहसंबंध ओळखा. 
     123 : 213 :: 527 : ? 
(अ) 725 

(ब) 321 
(क)432 
(ड) 257 
 

९९. 5 व 3 ह ेअकं एकेकदाच वाप2न तयार होणाôया लहान व मोठ्या संÇयेतील फरक िकती? 
(अ)53 
(ब) 35 
(क)48 
(ड) 18 
१००.'अ' ही -ी 'ब' या -ीस dहणाली, “त ूमा®या सनेुची मलुगी आहसे," तर 'अ' ही 'ब' ची  
       कोण ? 
(अ) आजी 

(ब) आई 
(क) मलुगी 
(ड) बहीण 



Zß è  उvर  Zß è  उvर Zß è  उvर Zß è  उvर Zß è  उvर 
1 ड  21 ब 41 ब 61 ड 81 अ 

2 क  22 ब 42 ब 62 ब 82 अ 

3 ब 23 अ 43 क 63 अ 83 ब 
4 ब 24 ड 44 ब 64 ब 84 ब 
5 ब 25 ड 45 क 65 ब 85 ड 
6 अ 26 ड 46 अ 66 ड 86 क 
7 ब 27 अ 47 ब 67 अ 87 अ 
8 क 28 ब 48 अ 68 ड 88 ब 
9 अ 29 ब 49 ब 69 ड 89 ब 
10 ड 30 ड 50 अ 70 अ 90 ड 
11 ब 31 अ 51 अ 71 क 91 अ 
12 ड 32 क 52 ब 72 अ 92 ड 
13 ड 33 ब 53 अ 73 क 93 ब 
14 अ 34 अ 54 अ 74 ब 94 ब 
15 ब 35 क 55 ड 75 ड 95 ब 
16 क 36 क 56 क 76 ब 96 क 
17 अ 37 ब 57 ड 77 ब 97 क 
18 ब 38 अ 58 अ 78 क 98 ड 
19 क 39 अ 59 ड 79 क 99 ड 
20 क 40 ड 60 क 80 ब 100 अ 

 



१०१) िदड डझन दरूदश+न संचाची िकंमत ९००९० 5पये आह.े तर ;<येक 
    संचाची िकंमत िकती? 
(अ) ५०५०  
(ब) ६००६  
(क) ५००५  
(ड) ६०६० 
 

१०२)
!"
#  = 

#
$ तर X =? 

(अ) ३२  
(ब) २४  
(क) १६  
(ड) ४८ 
 
१०३) √(५०)2-(१४)2 =? 
(अ) ३६  
(ब) ४८  
(क)६  
(ड) ४२ 
 
१०४) ७६६३ या संFयेतील ६ या अकंाHया Iथािनक िकंमतीतील फरक िकती? 
(अ) ६६०  
(ब) ६३०  
(क) ५४०  
(ड) ४५० 
 
 
 
 



१०५) 
%
&    -     

!&
"&=      

'(
"&  तर  x   =  ? 

(अ) ७५ 
(ब) २५  
(क) ५ 
(ड) १५ 
 
१०६)A,E,?,O,U  
(अ) Z  
(ब) F   
(क) G  
(ड) I  
 
१०८) A ...BA... CBAAC...AA...BA या अLरमालेतील MरकाNया 
जागी योRय अLरे भरTयास कोणता अLरगट Wमश पYुहा पYुहा आला आह.े 
(अ) acba  
(ब) abac  
(क) acba  
(ड) aaba 
 
१०९) खालील संFयामालेतील ;[िचYहाHया जागी काय येईल? 
       २,५,११,२०,३२,४७,? 
(अ) ६८  
(ब) ६५  
(क) ६२  
(ड) ६४ 
 
 
 



११०) िवजोड पद ओळखा ?( ODD MAN OUT) 
(अ) १६  
(ब) २६  
(क) ३६  
(ड) ६४ 
 
१११) गटात न बसणारे शaद ओळखा? 
(अ) राव-रंक  
(ब) भपु-नपृ  
(क) सौNय-तीd  
(ड) हार-जीत 
 
११२) नाती ओळखा माझी आई तeुया वडीलांची बिहण लागते. तर तझुी आई माझी  
      कोण ? 
(अ) आ<या  
(ब) मावशी  
(क) मामी  
(ड) काकf 
 
११३) एका सांकेतीक भाषते BLACK हा शaद CKBBL असा िलहीला जातो  
      तर <या सांकेतीक भाषते WHITE हा शaद कसा िलहीला जाईल? 
(अ) XGHSE  
(ब) XGJSF  
(क) XIJUF  
(ड) XGIUF 
 
 
 



११४) ;दीप, अमोल, सधुीर व दीपक कॅरम खळेत आहते. ;दीप व सधुीर एकमकेाच े 
      िभडू आहते. सधुीरचा डावीकडे अशोक बसला आह.े जर दीपकच ेतkड पवुlला।       
        असेल तर उoरेला तkड कुणाच ेआह े? 
(अ) सधुीर  
(ब) ;दीप  
(क) अशोक  
(ड) दीपक 
 
११५) जर CUT =XFG तर YESD? 
(अ) BWI  
(ब) BVH  
(क) LRF  
(ड) LVH 
 
११६) खालील अLरमालेत MरकाNया जागी Wमश: कोणती अLरे येतील. 
       <या अLरांचा गट पया+यामधनु िनवडा ?  
     XX...YX ....YY...XYYX...YY 
(अ) YXYX  
(ब)XXYY  
(क) YXXX  
(ड)XYYX 
 
११७) खालील ;<येक ;[ात ;[ िचYहाHया जागी Wमशः कोणती संFया येईले ?  
      ५,२५,१२५,? 
(अ) ६२५  
(ब) ६५०  
(क) ७००  
(ड) ८०० 



११८) खालील ;[ात पिहTया पदाचा दसुqया पदाशी जो संबंध आह.े अगदी तसाच  
      संबंध ितसqया पदाचा चौrया पदाशी आह ेह ेलLात घऊेन ;[िचYहाHया जागी  
      काय येईल ते पया+यातनू ठरवा 
        २५ : ४९ :: ४९ : ? 
(अ) ६४  
(ब) १६९  
(क) १२१  
(ड) १२८ 
 
११९) खाली िदलेTया Iवरांपैकf संयwु Iवर कोणता आह?े 
(अ) अ  
(ब) उ  
(क) ऋ 
(ड) ए  
 
१२०) खालील पैकf उभयाYवयी अyयवय ओळखा? 
(अ) साठी  
(ब) आता 
(क)अबब  
(ड)अथवा  
 
१२१) 'बोका' या पिुTलगी शaदाच ेzीिलंगी 5प खालीलपैकf काय आह े? 
(अ) बोकfण  
(ब) बोकf  
(क) भाटी  
(ड) यापेLा वेगळे 
 
 



१२२) खालीलपैकf आ<मचावक सव+नाम कोणते ? 
(अ) आNही  
(ब) मी  
(क) आपण  
(ड) यापैकf नाही 
 
१२३) '<यांला थंडी वाजते' या वा{यातील कता+ कोण आह े? 
(अ) <याला  
(ब) थंडी  
(क) वाजते  
(ड) यापैकf नाही 
 
१२४) 'मधनेु लाडू खाTला असेल' या वा{यात कोणता काळ आह े? 
(अ) पणू+ भतूकाळ  
(ब) पणू+ वत+मानकाळ 
(क) पणू+ भिव|यकाळ 
(ड) अपणू+ वत+मानकाळ 
 
१२५) खालीलपैकf कालवाचक िWयािवशषेण ओळखा? 
(अ) अनेकदा  
(ब) पवू}  
(क) सावकाश  
(ड) हळू 
 
 
 
 
 



१२६) खालील वा{यातील उभयाYवयी अyयय ओळखा? ' िवजा चमकू लागTया  
    आिण पावसाला स5ुवात झाली' 
(अ) िवजा  
(ब) लागTया 
(क) आिण  
(ड) पावसाला 
 
१२७) खालीलपैकf दशेी िकंवा दशेज शaद कोणता? 
(अ) बटाटा  
(ब) हापसू  
(क) कोबी  
(ड) लगुडे 
 
१२८) खालील वा{य;चाराचा अथ+ सांगा. 
      ‘आज घरात साखर औषधाला दखेील नाही '? 
(अ)औषध घतेTयानंतर कडूपणा घालव�यासाठी घरात साखर नाही 
(ब) एखाÄा गोÅीचा आ<यंितक अभाव असण े
(क) आज घरात औषध व साखर नाही 
(ड) आज घरातील औषधात साखर कमी आह े
 
१२९) ‘ शतेकqयांना िमळणारे सरकारी कज+ ' या शaद समहुाबÇल समहुदश+क एक  
        शaद खालीलपैकf कोणता आह?े 
(अ) तगाई  
(ब) िLितज  
(क) सयुा+Iत  
(ड) यापैकf नाही 
 
 



१३०) 'पाचामखुी परमÉेर' या Nहणीचा अथ+ खालीलपैकf काय आह े? 
(अ) परेÉराला पाच मखु ेअसतात 
(ब) पाच मखुात परमÉेर असतो 
(क) प|ुकळ लोक जे बोलतात ते खोटे असते 
(ड) प|ुकळ लोक जे बोलतात ते खरे असते 
 
१३१) संकटकाळी िमळालेली थोडीसी मदत महÑवाची ठरते, या अथा+ची Nहण  
      ओळखा ? 
(अ) बळी तो कान िपळी 
(ब) द5ुन डkगर साजरे 
(क) बडु<याला काडीचा आधार  
(ड) यापैकf नाही 
 
१३२) अिभलाषा NहाÖ ेÜा कोण<या खळेाशी िनगडीत आहते? 
(अ) खो-खो  
(ब) िWकेट  
(क) कaबड्डी  
(ड) àयदुो 
 
१३३) महारा|â राàयाच ेराàयपाल कोण आहते? 
(अ) दवेäã फडणवीस 
(ब) आनंदी बेन पटेल 
(क) भगतिसंघ कोषारी  
(ड) राम नाईक 
 
 
 
 



१३४) नाथसागर धरण कोठे आह?े 
(अ) िसTलोड  
(ब) वैजापरू  
(क) पैठण  
(ड) कYनड 
 
१३५) िलयोनेल मIेसी कोण<या खळेाशी िनगडीत आह?े 
(अ) िWकेट  
(ब) फुटबॉल  
(क) हॉलीबॉल  
(ड) टेिनस 
 
१३६) दशेाच ेपिहले लोकसभा सभापती कोण होते? 
(अ) िशवराज पाटील  
(ब) मनोहर जोशी 
(क) सिुमÖा महाजन  
(ड) गणशे वासदुवे मावळणकंर 
 
१३७) ने+अन या पोटशaदचा जोडशaद खालीलपैकf काय येईल? 
(अ) नेआन  
(ब) नेअन  
(क) नयन  
(ड) नअन 
 
१३८) खालीलपैकf भाववाचक नाम कोणते? 
(अ) गंगा 
(ब) वा<सTय  
(क) सैYय  



(ड) राम 
 
१३९) पढुील वा{यातील अधोरेखीत केलेले नाम कोण<या िवभwfत आह ेते िलहा.   
     मलुांनी आéा पाळावी ? 
(अ) ;थमा  
(ब) िèतीया  
(क) ततृीया  
(ड) पंचमी 
 
१४०) खालीलपैकf गणुिवशषेण कोणते आह े? 
(अ) थोडी  
(ब) हा  
(क) असTया  
(ड) शरू 
 
१४१) 'आई मलुाला हसिवते ' या वा{यात कोण<या ;कारच ेिWयापद 
(अ) ;योजक िWयापद  
(ब) श{य िWयापद 
(क) अिनयिमत िWयापद  
(ड) भावकतृ+क िWयापद 
 
१४२) खालील वा{यापैकf àया वा{यातील िWयापद ह ेसंकेताथ} आह ेते वा{य  
      ओळखा ? 
(अ) मला जर बरे असते, तर मी भाग घतेला असता 
(ब) तेवढी िखडकf लाव पाहê 
(क) मलुांनो, सव+जण रांगेत उभा रहा 
(ड) दवेा सवाëना सखुी ठेव 
 



१४३) खालीलपैकf तलुना<मक शaदयोगी अyयय कोणते? 
(अ) मळेु  
(ब) पेLा  
(क) पैकf  
(ड) पवु} 
 
१४४) खालीलपैकf ;शसंादश+क केवल;योगी अyयय कोणते ते ओळखा ? 
(अ) अबब  
(ब) अरेHया  
(क) छे  
(ड) शाबास 
 
१४५) खालील संयwु वा{य ओळखा? 
(अ) तानाजी लढता-लढता मलेा  
(ब) लोक आपली Iततुी करीत िकंवा िनंदा करोत 
(क) आNही जातो आमHया गावा  
(ड) यापैकf नाही 
 
१४६) समानाथ} शaद सांगा. 'भुगंा' ? 
(अ) ìाता  
(ब) प|ुप  
(क) मधपु  
(ड) भजुंग 
 
१४७) प ैदिLणा लL ;दिLणा'या Nहणीचा अथ+ खालीलपैकf काय आह े? 
(अ) पैîयाची दिLणा दऊेन लाख ;दिLणा घालावी 
(ब) Äावयाच ेथोडे आिण <याबÇल काम माÖ जाIत करवनू ïयावयाच े
(क) ;िदLणा घालताना पैशाची दिLणा िदलीच पािहज े



(ड) वरीलपैकf नाही 
 
१४८) खालीलपैकf शñु शaद ओळखा? 
(अ) गहृपाठ  
(ब) óहपाठ  
(क) अिथती  
(ड) वMरÅ 
 
१४९) २०१५ चा महारा|â भषुण परुIकार कोणाला िमळाला ? 
(अ) बाबासाहबे परंुदरे  
(ब) ;भाकर जोग 
(क) मwुा दाभोलकर  
(ड) ;तापराव पवार 
 
१५०) औरंगाबाद िजTहयाच ेपालकमÖंी कोण आहते ? 
(अ) रामदास कदम 
(ब) पंकजा मुडें 
(क) हरीभाऊ बागडे  
(ड) सभुाष दसेाई  
 
१५१) मराठवाडा मwुf संóाम िदन कोण<या तारखसे साजरा केला जातो ? 
(अ) १७ िडसäबर  
(ब) १ म े 
(क) १७ सòटäबर  
(ड) १७ ऑगIट 
 
 
 



१५२) मायWोसॉöटची Iथापना कोणी केली? 
(अ) रतन टाटा 
(ब) िबल गेटस ् 
(क) Iटीyह जॉबस 
(ड) माक+  झकुरबग+ 
 
१५३) महारा|â राàयाचा राàय ;ाणी कोणता? 
(अ) शके5  
(ब) शरे  
(क) वाघ  
(ड) हoी 
 
१५४) आतंररा|âीय एड्स िदवस कोणता? 
(अ) १ सòटäबर 
(ब) १ ऑ{टkबर 
(क) १ नोyहäबर 
(ड) १ िडसäबर 
 
१५५) ताजमहलच ेबांधकाम कोणाHया काळात झाले? 
(अ) जहांगीर  
(ब) अकबर  
(क) शहाजहा  
(ड) बाबर 
 
१५६) RAM या शaदाचा पणु+िवIतार( फुल फॉम+)काय आह?े 
(अ) Mरडेबल असॅेिसबल ममेरी  
(ब) रॅYडम असॅेिसबल ममेरी 
(क) रॅYडम अ{ॅसीस ममेरी  



(ड) Mरडेबल अ{ॅसीस ममेरी 
 
१५७) पहीTया कä ãीय महीला कॅिबनेट मÖंी कोण हो<या ? 
(अ) सरोिजनी नायडु  
(ब) बचYेãी पाल 
(क) सचुतेा कृपलाणी  
(ड) राजकुमारी अमतृा कौर 
 
१५८) संत éानेÉरांनी िजवंत समाधी कोठे घतेली ? 
(अ) आळंदी  
(ब) पैठण  
(क) सõúृगंी  
(ड) िसYनर 
 
१५९) जागितक अYन व कृषी संघटनेच ेमFुयालय कोठेआह?े 
(अ) रोम  
(ब) लंडन  
(क) पॅMरस  
(ड) वािशRंटन 
 
१६०) ग5ु<वाकष+णाच ेिनयम सव+;थम कोणी मांडले? 
(अ) गॅलीलीयो  
(ब) रामानजुन  
(क) Yयटुन  
(ड) जॉYसन 
 
 
 



१६१) महारा|âाच ेमाट}न Tयथुर िकंग कोणाला Nहणतात? 
(अ) àयोतीबा फुले  
(ब) शाहù महाराज 
(क) दादासाहबेगायकवाड  
(ड) डॉ. बी.आरआबेंडकर 
 
१६२) ५१ ते १०० पयëतHया संFयात ७ हा अकं िकती वेळा येता? 
(अ) १५  
(ब) २५  
(क) ४०  
(ड) ५५ 
 
१६३) ५ + (५४३) ५ = ? 
(अ) ५  
(ब) ८  
(क) -३  
(ड) १ 
 
१६४) ९९९x१११ = ? 
(अ) ९९९१११  
(ब) १११०  
(क) ११०८८९  
(ड) १११९९९ 
 
१६५) १८ मजरु रोज १२ तास काम कûन एक काम ३० िदवसात संपिवतात, तेच 
काम २० मजरुांना ३६ िदवसात संपवायच ेअसTया राज <यांनी िकती तास काम करावे।   
        लागेल. 
(अ) १०  



(ब) ९  
(क)८  
(ड) ७ 
 
१६६) √(5)4 
(अ) ५  
(ब) २५  
(क) १२५  
(ड) ६२५ 
 
१६७) x Hया ३०% च े३०% = ८१; X = ? 
(अ) ६००  
(ब) ९००  
(क) १२००  
(ड) १५०० 
 
१६८) 'अ' ने १०००० 5पये भांडवल गतुवनू एक धदंा स5ु केला. ८ मिहYयानंतर 
५०००  
       5पये गुंतवनू 'ब' ने भागीदारी िIवकारली जर <यांना वषा+अखरे २१००5पये नफा  
       झाला तर 'ब' चा नöयातील िहIसा िकती? 
(अ) ३०० 5पये  
(ब) ३५० 5पये  
(क) ५२५ 5पये  
(ड) ७०० 5पये 
 
 
 
 



१६९)		√*."*# 	 = १० ; X = ? 
(अ) १२.१  
(ब) ०.१२१  
(क) १२१  
(ड) ०.०१२१ 
 
१७०) खालील पैकf अपMरमये संFया कोणती? 

(अ) #८/२	  
(ब)	√०.२५	 
(क) #४९/२५	 
(ड)#४/२	 
 
१७१) १७० पानांHया पIुतकावर पान Wमांक घाल�यास १ हा अकं िकती वेळा  
वापरावा लागतो ? 
(अ) ११८  
(ब) ३८  
(क) ११९  
(ड) १०८ 
 

१७२)
,	
'    

.
/     

0
1    

2
*! 

 

(अ) 
3
*1   (ब) 

4
*$     (क) 

5
*6    (ड) 

4
*6 

 
१७३) STOP हा शaद TSPO असा िलहीतात तर POST हा शaद  
      कसा िलहीला जाईल? 
(अ) ONRS   (ब) SRNO  (क) QPTU  (ड) QNTS 



१७४) खालील आकृतीतील अLरांHया मांडणीचा अüयास करा व ;[ांची उoरे  
     पया+यातनू शोधा? 

7
% , 

8
4 , 

?
: 

 
(अ) F  
(ब) L  
(क) K  
(ड) J 
 
१७५) २,३,५,७,११,१३,? 
(अ) १५  
(ब) १७  
(क) १९  
(ड) यापैकf नाही 
 
१७६) गटात न बसणारे शaद ओळखा. 
(अ) मगंळ  
(ब) पrृवी  
(क) ग5ु  
(ड) चãं 
 
१७७) गटात न बसणारे शaद ओळखा. 
(अ) मगू  
(ब) वाटाणा  
(क) मका  
(ड) हरभरा 
 
 



१७८) १००,८१,६४,४९,?,२५ 
(अ) ३६  
(ब) ४०  
(क) ४९  
(ड) ४२ 
 
१७९) जमीन : भचूर :: पाणी : ? 
(अ) खचेर  
(ब) जलचर  
(क) िनशाचर  
(ड) तारे 
 
१८०) मलुांHया रांगेत सहुासचा Wमांक डावीकडून नववा व उजवीकडून सातवा आह े
तर <या रांगेत एकूण मलुे िकती ? 
(अ) १६  
(ब) १५  
(क) १४  
(ड) १७ 
 
१८१) GATE हा शaद HBUF असा िलिहला, तर MILD हा शaद कसा  
        िलिहला जाईल ? 
(अ) NJME 
(ब) HIJK 
(क)  VITS 
(ड) ILEB 
 
 
 



१८२) खालील ;<येक ;[ात ;[ िचYहाHया जागी Wमशः कोणती संFया येईल ? 
        १,३,५,७,?,११,१३,१५ 
(अ) ८  
(ब) ९  
(क) १०  
(ड) १४ 
 
१८३) खालील ;[ात पिहTया पदाचा दसुqया पदाशी जो संबंध आह ेअगदी तसाच  
       संबंध ितसqया पदाचा चौrया पदाशी आह.े हा संबंध ओळखनू ;[िचYहाHया  
       जागी काय येईल ते पया+यातनू अचकू शोधा.  
             ७ : ४९ :: ९ : ? 
(अ) ९१  
(ब) ८१  
(क) ७१  
(ड) ६१ 
 
१८४) ई-मलेचा अथ+ काय आह?े 
(अ) इIनेिहल मले 
(ब) इले{टॉिनक मले 
(क) इमरजYसी मले  
(ड) इजेYट°क मले 
 
१८५) जण गण मन ह ेरा|âगीत कोणी िलिहले ? 
(अ) भगतिसंह 
(ब) रिवंãनाथ टागोर 
(क) िबपीनचदं पाल 
(ड) अरिवंद घोष 
 



१८६) बोडो जमातीच ेलोक जाIत ;माणात कोण<या राàयात आढळून येते? 
(अ) आसाम  
(ब) नागालँड  
(क) अ5णाचल ;दशे  
(ड) मिणपरू 
 
१८७) महारा|â राàयात LेÖफळाने सवा+त मोठा िजTहा कोणता? 
(अ) अहमदनगर  
(ब) नंदरुबार  
(क) औरंगाबाद  
(ड) गडिचरोली 
 
१८८) नटस£ाट नाटक कोणी िलिहलेले आह?े 
(अ) िव|ण ूसखाराम खांडेकर  
(ब) राम गणशे गडकरी 
(क) नारायण िसताराम फडके  
(ड) िव|ण ूवामन िशरवाडकर 
 

१८९)उHच YयायालयाHया Yयायाधीशांची नेमणकू कर�याच ेअिधकारको णाला आहते? 
(अ) रा|âपती  
(ब) पंत;धान  
(क) राàयपाल  
(ड) उपरा|âपती 
 
१९०) खालीलपैकf कोणता रwगट सव+योRय दाता आह?े 
(अ) A  
(ब) AB+  
(क) B+  



(ड) 0 
 
१९१) (XXX -1X)/VII = ? 
(अ) IV 
(ब) VI  
(क) V  
(ड) III 
 
१९२) कोणता अकं मोठा आह?े 
(अ) ०.०५  
(ब) ०.५  
(क) ०.००५  
(ड) ०.०००५ 
 
१९३) ५४६.७४९+२५३.६९८-५००=? 
(अ) ४००.४१७ 
(ब) २००.४४७ 
(क) १००.४४७  
(ड) ३००.४४7 
 
१९४) ३६० मीटर तार ४ िठकाणी कापनू ितच ेसमान तकुडे केले, तर ;<येक 
तकुड्याची लांबी िकती ? 
(अ) ७२  
(ब) ६०  
(क) ९०  
(ड) १२० 
 
 



१९५) कारिगलHया यñुात टायगर िहलवरील शÖवुर टाकलेला गोळा १८ सेकंदात 
१५० मीटर अतंर तोडतो, तर गो§याचा ताशी वेग िकती? 
(अ) ३६० िकमी/तास  
(ब) १८० िकमी/तास 
(क) ७२० िकमी/तास  
(ड) ५४० िकमी/तास 
 
१९६) ५:३०::X:६०? 
(अ) १०  
(ब) १५  
(क) २५  
(ड) ३० 
 
१९७) िदलीप व मध ूयांHया वयात १२ वषा+च ेअतंर आह ेमध ूिदलीपपेLा १२ वषाëनी  
      लहान आह ेतर ६ वषा+नंतर <यांHया वयातील फरक िकती होईल? 
(अ)-२४ वष+  
(ब) १२ वष+  
(क) ६ वष+  
(ड) १८ वष+ 
 
१९८) अ आिण ब ह ेदोYही नळ एकाच वेळी चाल ूकेTयास एक पा�याची टाकf ६   
      तासात भरते. जर फw ब नळाने ती टाकf १५ तासात भरत असेल तर फw अ  
      नळाने ती टाकf िकती तासात भरेल ? 
(अ) ३०  
(ब)८  
(क) १०  
(ड) १२ 
 



१९९) ३ ने िवशषे भाग जाणारी खालीलपैकf संFया कोणती? 
(अ) ३७२४१  
(ब) ५७१९२२  
(क) ७८४३  
(इ) ६४२३६ 
 
२००)

१

८
  म¶ये  

१

८
 िकती  वेळा िमळवावेत Nहणज ेबेरीज ५ येईल? 

(अ) १३  
(ब) १६  
(क) ३९  
(ड) ४० 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Part 2 

प्रश्न क्र उत्तर प्रश्न क्र उत्तर प्रश्न क्र उत्तर प्रश्न क्र उत्तर प्रश्न क्र उत्तर 
101 क 121 क 141 अ 161 अ 181 अ
102 क 122 क 142 अ 162 अ 182 ब
103 व 123 ब 143 ब 163 ब 183 ब
104 क 124 क 144 ड 164 क 184 ब
105 ड 125 ब 145 ब 165 ब 185 ब
106 ड 126 क 146 क 166 ब 186 अ
107 ब 127 ड 147 ब 167 ब 187 अ
108 # 128 ब 148 अ 168 अ 188 ड
109 ब 129 अ 149 अ 169 ड 189 अ
110 ब 130 ड 150 अ 170 ड 190 ड
111 ब 131 क 151 क 171 ड 191 ड
112 क 132 क 152 ब 172 ब 192 ब
113 ब 133 क 153 अ 173 ड 193 ड
114 ब 134 क 154 ड 174 ब 194 अ
115 ब 135 ब 155 क 175 ब 195 ड
116 क 136 ड 156 क 176 ड 196 अ
117 अ 137 क 157 द 177 क 197 ब
118 ब 138 ब 158 अ 178 अ 198 क
119 ड 139 क 159 अ 179 ब 199 ड
120 ड 140 ड 160 क 180 ब 200 क



२०१) यापैक) कोणते प/ुतक डॉ. ए. पी. जे. अ6दलु कलाम यांनी िलिहलेले आह?े 
(अ) ि?हजन २०२०  
(ब) िवंBज ऑफ फायर 
(क) िड/क?हरी ऑफ इिंडया  
(ड) यगुंधर 
 
२०२) नागालँड राJयाची राजधानी कोणती? 
(अ) कोिहमा 
(ब) इफंाळ  
(क) िशलाँग  
(ड) िवरपरू 
 
२०३) खालीलपैक) कोणता तालकुा अहमदनगर िजQRात नाही? 
(अ) पाथडT  
(ब) आUी  
(क) राहरी  
(ड) अकोले 
 
२०४) खालीलपैक) कोणता िजQहा समXुिकनाYयालगत नाही ? 
(अ) रZनािगरी  
(ब) िसंधदुगु[  
(क) कोQहापरू  
(ड) पालघर 
 
२०५) खालीलपैक) कोणZया िजQRात िजQहा प^रषद नाही? 
(अ) ठाण े 
(ब) वािशम  
(क) िसंधदुगु[  



(ड) मुबंई शहर 
 
२०६) शतेकYयांचा आसडु हा cंथ कोणी िलिहला? 
(अ) शरद जोशी 
(ब) महाZमा फुले 
(क) शाहd महाराज 
(ड) सयाजीराव गायकवाड 
 
२०७) िमहान' हा महाfकQप महाराghात कुठे आकारास येत आह?े 
(अ) नािशक  
(ब) औरंगाबाद  
(क) नागपरू  
(ड) ठाण े
 
२०८) महाराgh व तेलंगणा या राJयात गोदावरी नदीवरील नांदडे िजQRातील कोणZया  
     fकQपावkन वाद सkु आह?े 
(अ) कोथळी बंधारा 
(ब) बाभळी बंधारा 
(क) िनmन गोदा  
(ड) मnयाड बंधारा 
 
२०९) 'pाय आईय' काय असतो? 
(अ) नायhोजन  
(ब) काब[नडाय ऑqसाईड  
(क) िहिलयम  
(ड) पोटॅिशयम 
 
 



२१०) भारतातील पिहली मिहला मtुयमuंी कोण? 
(अ) सरोिजनी नायडू  
(ब) vीमती िवजया लwमी पंडीत 
(क) सचुतेा कृपलानी 
(ड) अनॅी बेझटं 
 
२११) सन २०१५ म{ये पkुष एकेरी िवmबलडन|या िवजेZयाच ेनाव सांगा? 
(अ) रॉजर फेडरर 
(ब) अ}ँडी मरे 
(क) नो?हाक जोकोिवच  
(ड) आXं ेआगासी 
 
२१२) पंिडत ह^रfसाद चौरिसया खालीलपैक) कोणते वा� वाजिवणसेाठी fिसÄ  
     आहते ? 
(अ) बासरी  
(ब) वीणा  
(क) संतरू  
(ड) सरोद 
 
२१३) यापैक) कोणती ऐितहािसक वा/त ूअहमदनगर िजQRात नाही? 
(अ) चांदिबिबचा महल  
(ब) भईुकोट िकQला 
(क) ह^रषचXंगड  
(ड) यापैक) कोणतेही नाही 
 
 
 
 



२१४) खालीलपैक) कोणZया श6द संÇेपाचा िव/तार अयोBय आह?े 
(अ) I.L.O. – INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION 
(ब)UNICEF - URUTED NATION INDIAN HILDRENEDUCATION FUND 
(क) B.A. - BACHLOR OFARTS 
(ड) M.SC. - MASTER OF SCIENCE 

 
२१५) खालीलपैक) कोणती ?यÉ) अहमदनगर िजQRांशी संबंिधत नाही? 
(अ) अ}ण हजारे 
(ब) पोपटराव पवार 
(क) साईबाबा 
(ड) मोहmमद शहा रंगीला 
 
२१६) खालीलपैक) कोणZया ?यÉ)स नोबेल परु/कार िमळालेला नाही? 
(अ) अम[Zय सेन  
(ब) कैलाश सZयाथT 
(क) मदर तेरेसा 
(ड) सिुशलकुमार िशदं े
 
*२१७) स{याच ेRBI च ेग?ह[नर कोण आहते? 
(अ) सी.?ही. रमन 
(ब) पÑुषोÖम घायाळ 
(क) रघरुाम राजन 
(ड) उिज[त पटेल 
 
२१८) खालीलपैक) कोणते धरण अहमदनगर िजQRात नाही? 
(अ) जायकवाडी  
(ब) भडंारदरा  
(क) मळुा  
(ड) िनळवंडे 



२१९) खालीलपैक) कोणZया िजQRाची सीमा अहमदनगर िजQRास 
(अ) पणु े 
(ब) सोलापरू  
(क) उ/मानाबाद  
(ड) जळगाव 
 
२२०) शतेीसाठी उपयÉु असे '?हिम[कंपो/ट' ह ेखत कोणZया कृमीपासनू िमळिवले 
जाते? 
(अ) पायला  
(ब) गांडूळ  
(क) नेरीस  
(ड) लीच 
 
२२१) आिशया खडंातील सवा[त पिहला सहकारी कारखाना कोठे आह?े 
(अ) संगमनेर  
(ब) fवरानगर  
(क) vीगáदा  
(ड) कोपरगाव 
 
*२२२) िनती आयोगाच ेस{याच ेअ{यÇ कोण आहते? 
(अ) अरिवंद पनग^रया  
(ब) नरâX मोदी 
(क) राजनाथ िसंह 
(ड) रघरुाम राजन 
 
२२३) अवतार महेरेबाबा यांची कम[भमूी कोणती? 
(अ) िशडT  



(ब) राळेगणिसÄी  
(क) अरणगांव  
(ड) िहवरेबाजार 
 
२२४) आिशयातील नोबेल mहणनू कोणता परु/कार ओळखला जातो? 
(अ) रेमन मगॅेसेस 
(ब) मनॅ बकुर 
(क) महाZमा गांधी शांतता परु/कार  
(ड) टेलर परु/कार 
 
२२५) मधमुहे िवकाराम{ये ____चा वापर केला जातो. 
(अ) इnशिुलन  
(ब) इटंरफेरॉन  
(क) समुटॅो/टैिटन  
(ड) ए^रãोपायेटीन 
 
२२६) fåिचnहा|या जागी येणारी संtया ओळखा? 
      १,३,७,१५,३१,? 
(अ) ३६  
(ब) ५२  
(क) ६३  
(ड) ७१ 
 
२२७) fåिचnहा|या जागी येणारी संtया ओळखा. 
     ४,१६,३६,?,१०० 
(अ) ४२  
(ब) ५४  



(क) ६०  
(ड) ६४ 
 
२२८) जर B२ = ६ आिण D२ = २० तर K२ = ? 
(अ) १२१  
(ब) १३२  
(क) १४३  
(ड) १५४ 
 
२२९) रािधका अजयला mहणाली तçुया बाबांची बायको ही माçया आई|या आई- 
      बाबांची एकुलती एक मलुगी आह.े तर रािधका संजयची कोण? 
(अ) सावu बिहण  
(ब) बिहण  
(क) आते बिहण  
(ड) माम ेबिहण 
 
२३०) एका सांकेितक भाषतेील RETIRE हा श6द THVLTH असा 
िलिहतात.तर Zयाच भाषते RESULT हा श6द कसा िलिहवा? 
(अ) THUNXW  
(ब) THUXNW 
(क) THXNUW  
(ड) THXNWU 
 
२३१) एका सांकेितक भाषते DEMAND हा श6द DNAMED असा 
       िलिहतात. KRISHNA हा श6द ANHSIRK असा िलिहतात, 
       तर Zयाच भाषते QUESTION हा श6द कसा िलहावा? 
(अ) NOTISEUQ  



(ब) NOITSEUQ 
(क) NOITSEQU  
(ड) NOTIQSUE 
 
२३२) जर DSF : HWJ : तर MHK : ? 
(अ) NIL  
(ब) QLO  
(क) PQO  
(ड) OJM 
 
२३३) जर CAMEL : ५३१५७१४ : तर MAN : ? 
(अ) १५३१६  
(ब) १६११४  
(क) १५११७  
(ड) १५५१६ 
 
२३४) संtया मािलका पणू[ करा? 
        २,५,१०,१७,२६,? 
(अ) ३७  
(ब) ३८  
(क) ५०  
(ड) ४८ 
 
२३५) खालील अÇर मािलकेम{ये गाळलेQया जागा भरा. 
      _bcxyabc_ya_cxy 
(अ) abc  
(ब) axb  
(क) axy  



(ड) byx 
 
२३६) िवसंगत अÇरगट ओळखा? 
(अ ) TRS  
(ब) MKL  
(क) IGH  
(ड) GFE 
 
२३७) िवसंगत अÇरगट ओळखा ? 
(अ) ZBX  
(ब) XDV  
(क) VET  
(ड) THR 
 
२३८) खालील आकृतीत िuकोणांची एकूण संtया िकती? 
 
 
 
 
(अ) १७  
(ब) १०  
(क) १२  
(ड) १४ 
 
२३९) दवाखाना : डॉqटर :: ? : िशÇक 
(अ) िशिÇका  
(ब) हडेमा/तर  
(क) शाळा  



(ड) िव�ाथT 
 
२४०) िवसंगत घटक ओळखा ? 
(अ) मीटर  
(ब) याड[  
(क) एकर  
(ड) êQग 
 
२४१) िवसंगत घटक ओळखा? 
(अ) टन  
(ब) बॅरल  
(क) िलटर  
(ड) िपंप 
 
२४२) जीभ : चव : Zवचा : ? 
(अ) कातडी  
(ब) /पश[  
(क) केस  
(ड) रंग 
 
२४३) एका सांकेितक भाषते Ramesh is smart ह ेश6द ७६५ असे िलिहले जातात. 
९७८  mहणजे smart and beautiful तसेच ८६२ mहणजे Rose is beautiful तर Zया 
भाषते beautiful साठी कोणता अकं वापरला जातो ? 
(अ) ८  
(ब) ६  
(क) ९  
(ड) २ 
 
 
 



२४४) få िचnहा|या जागी कोणते पद येईल ते ओळखा? 
       ACE, XYZ, BDF, UVW, CEG,? 
(अ) RST  
(ब) NOP  
(क) TSR  
(ड) ANB 
 
२४५) घोड्याला वाघ mहटले, वाघाला िसंह mहटले, िसंहाला हरण mहटले, हरणाला बैल  
       mहटले तर टांBयाला काय जुंपले जाईल ? 
(अ) हरण  
(ब) घोडा  
(क) िसंह  
(ड) वाघ 
 
२४६) fåिचnहा|या जागी योBय अÇर ओळखा ? 
    
 
 
 
  
(अ)  
  
 
 
 (ब) 
 
 
  
 

A T E N I H ? 
W C Q G K K ? 

E 
M 

M 
E 



 (क)  
  
 
 
(ड) 
 
 
२४७) fाजÉा vयेसला mहणाली “तçुया विडलांची बिहण ही माçया आæयाची नणदं  
        आह.े" तर fाजÉा vयेसची कोण ? 
(अ) मावस बिहण  
(ब) चलुत बिहण 
(क) आते बिहण 
(ड) यापैक) नाही 
 
२४८) कवायती|या वेळी उमशे नैऋZयकडे तáड कkन उभा होता. fथम तो उजवीकडे 
दोन वेळा काटकोनात वळला. नंतर डावीकडे तीनवेळा काटकोनात वळला. तर आता  
उमशेच ेतáड कोणZया िदशलेा आह?े 
(अ) आcेय  
(ब) नैऋZय  
(क) पवू[  
(ड) ईशाnय 
 
२४९) आकाशाला समXु mहटले, समXुाला हवा mहटले, हवेला पाणी mहटले, पा}याला 
नदी mहटले, नदीला िवहीर mहटले तर तहान लागQयावर काय ¡याल? 
(अ) पाणी  
(ब) हवा  
(क) नदी  
(ड) आकाश 
 

N 
F 

L 
E 



२५०) जर x mहणजे भािगले, + mहणजे अिधक, + mहणजे गिुणले व - mहणजे वजाबाक) 
तर १२० + ४० – २७ – १३ + ४८ % D ? 
(अ) ११६  
(ब) २१६  
(क) ७४  
(ड) ९६ 
 
२५१) तáडावाटे िनघणाYया मलु{वन»ना आपण काय mहणतो? 
(अ) अतनुािसक  
(ब) वण[  
(क) श6द  
(ड) ?यंजन 
 
२५२) वेगळा श6द ओळखा? 
     (अ) अक[   
(ब) /पश[  
(क) कैnय  
(ड) काड[ 
 
२५३) खालीलपैक) ?यंजन संधीचा सामािसक श6द कोणता? 
(अ) तेजोिनधी  
(ब) िदगंबर  
(क) उमशे  
(ड) दवेालय 
 
२५४) “सnमती" या सामािसक श6दाचा संधी fकार कोणता? 
(अ) िवसग[संधी  
(ब) ?यंजनसंधी  
(क) /वरसंधी 
(ड) यापैक) नाही 



२५५) श6दां|या आठ जात»पैक) अिवकारी नसलेली जात ओळखा? 
(अ) ि…यािवशषेण  
(ब) िवशषेण  
(क) श6दयोगी  
(ड) उभयाnवयी 
 
२५६) वाqयात येणाYया श6दांपैक) जे श6द fZयÇात असलेQया िकंवा काQपनीक व/तुंची  
       िकंवा Zया|या गणुांची नावे असतात Zयांना_____असे mहणतात? 
(अ) नाम े 
(ब) सव[नाम े 
(क) िवशषेण  
(ड) ि…यापद े
 
२५७) खालील श6दातील ि…या िवशषेण ओळखा ? 
(अ) दहा  
(ब) परंत ू 
(क) इथे  
(ड) साठी 
 
२५८) जे श6द दोन श6द िकंवा दोन वाqये यांना जोडतात Zयांना________असे 
mहणतात. 
(अ) श6दयोगी  
(ब) उभयाnवयी  
(क) केवलfयोगी  
(ड) सव[नाम े
 
२५९) पढुील चार श6दांपैक) िवशषेण नसलेला श6द ओळखा? 
(अ) पांढरा  
(ब) आधंळा 
(क) गंगाजमनुा  



(ड) लबाड 
 
२६०) खालीलपैक) Ãीिलंगी श6द ओळखा? 
(अ) नेता  
(ब) दवेता  
(क) माता  
(ड) िपता 
 
२६१) अ व ब गटातील िवसंगत जोडी ओळखा ? 
     अ                              ब  
अ) िशÇक                  १) ताई 
ब) दादा                      २) नात 
क) नात                      ३) िशिÇका 
ड) राजपuु                   ४) कnया 
(अ) अ (३)  
(ब) ब (१)  
(क) क (२)  
(ड) ड (४) 
 
२६२) खालीलपैक) अनेक वचनी श6द कोणता? 
(अ) नदी  
(ब) वेली  
(क) रोपटे  
(ड) झाड 
 
२६३) 'अकलेचा खदंक' या वाकfचाराचा अथ[? 
(अ) जबाबदारी टाळण े 
(ब) लŒ होण े
(क) मखू[ मनgुय  
(ड) शवेट करण े



२६४) ऋतभुू[ज होण ेयाचा अथ[? 
(अ) मतभदे होण े 
(ब) लBन होण े 
(क) भांडण होण  
(ड) गव[ होण े
 
२६५) गटात न बसणारा श6द ओळखा? 
(अ) राजीव  
(ब) पQलव  
(क) सरोज  
(ड) पंकज 
 
२६६) खाली िदलेQया िवÑÄाथT श6दातील अयोBय जोडी ओळखा? 
(अ) /व/त x महाग  
(ब) होकार x नकार 
(क) सहु x यœ  
(ड) œात x अœात 
 
२६७) 'आह ेताजमहल एक जगती तोच Zया|यापरी' या वाqयातील अलंकार ओळखा ? 
(अ) उपमा  
(ब) उZfेÇा  
(क) अनnवय  
(ड) ?यितरेक 
 
२६८) –त िकंवा छंद - 
(अ) प�ात जी िविशU श6दरचना आपण करतो 
(ब) /वभािवक बोल}याला 
(क) ग�ाम{ये एकामागनु एक वाqय येतात 
(ड) िवचार ?यÉ कर}याची पÄत 
 



२६९) रंगरंगोटीिशवाय घर सुंदर िदसत नाही. या वाqयाच ेहोकाथT वाqय करा. 
(अ) केवळ रंगरंगोटीने घर सुंदर िदसते 
(ब) रंगरंगोटीिशवाय घर सुंदर िदसते. 
(क) रंगरंगोटी केQयाने घर सुंदर िदसते. 
(ड) रंगरंगोटीने घर खराब िदसते. 
 
२७०) मनातील भावनांचा /फोट होऊन एखा�ा...तáडावाटे बाहरे पडतो. 
(अ) ”ास 
(ब) ओकंार  
(क) उ‘ार  
(ड) एQगार 
 
२७१) पढुील वाqयातील काळ ओळखा. 'आई मलुांना जेवायला वाढत होती.' 
(अ) अपणू[ भतूकाळ  
(ब) पणू[ वत[मानकाळ 
(क) साधा भतूकाळ 
(ड) चाल ूवत[मानकाळ 
 
२७२) सगळेच vीमतं कसे असतील? या वाqयातील काळ ओळखा. 
(अ) वत[मानकाळ 
(ब) भिवgयकाळ 
(क) भतूकाळ 
(ड) साधा भिवgयकाळ 
 
२७३) ' दgुकाळc/तांसाठी शाळांकडे मदत माग}यात आली होती'. या वाqयातील काळ  
       ओळखा. 
(अ) अपणू[ भतूकाळ  
(ब) पणू[ भतूकाळ 
(क) ^रती भतूकाळ  
(ड) साधा भतूकाळ 



२७४) 'आmही दशेाच ेशरू िशपाई आहोत'. या वाqयातील िवशषेण ओळखा. 
(अ) शरू  
(ब) िशपाई  
(क) दशे  
(ड) आmही 
 
२७५) खालील वाqयातील अयोBय वाqय कोणते? 
(अ) ि…यािवशषेण ह ेिवकारी असते.  
(ब) ि…यािवशषेण ह ेअ?यय आहते. 
(क) ि…यािवशषेण ह ेअ?यय नाहीत.  
(ड) कोणतेही नाहीत. 
 
२७६) १ ते १०० पय’त|या अकंाम{ये २ हा अकं िकतीवेळा येतो? 
(अ) २०  
(ब) २१  
(क) १९  
(ड) १८ 
 
२७७) १२ मजरू एक काम २० िदवसात पणू[ करतात. तर ते काम १५ मजरू 
       िकती िदवसात पणू[ करतील? 
(अ) १४  
(ब) १५  
(क) १६  
(ड) २० 
 

२७८) !(६५)२ - (१६)२   = ? 

(अ) ४९  
(ब) ६३  
(क) १४४  



(ड) ४५ 
 

२७९)√१२१"	  = १० तर x = ? 
(अ) १२.१  
(ब) ०.१२१  
(क) १.२१  
(ड) ०.०१२१ 
 
२८०) दोन संtयाचा गणुाकार २४ आह ेZया fZयेक संtयेची २ पट कkन गणुाकार 
केQयास उÖर काय येईल? 
(अ) ७२  
(ब) ४८  
(क) ९६  
(ड) १२० 
 
२८१) दोनश ेपानी प/ुतकाचा ३/८ भाग वाचनू संपिवला तर Zया प/ुतकाची िकती पाने  
       वाचावयाची िशQलक रािहली? 
(अ) २४  
(ब) १२०  
(क) १२५  
(ड) १५० 
 
२८२) रामरावांनी आपQया शतेा|या १/३ भागात ऊस लावला, ३/४ भागात भईुमगू 
लावला व उरलेQया २५ एकरात Jवारी लावली तर रामरावांच ेएकूण िकती एकर शते 
आह?े 
(अ) ५०  
(ब) ६०  
(क) १२०  
(ड) ७५ 



२८३) समजा fZयेक मतुTला फुले अप[ण कर}यापवुT अिनल|या हातात असलेली फुले  
       fZयेकवेळी द¡ुपट होतात. अिनलने मिंदरातील तीन मतुTना समान फुले अप[ण केली.  
       ितसYया मतुTला फुले अप[ण केQयानंतर जर अिनल|या हातात एकही फूल िशQलक  
       रािहले नसेल तर सरुवातीला अिनल|या हातात कमीतकमी िकती फुले होती ? 
(अ) ६  
(ब) ८  
(क) ७  
(ड) १० 
 
२८४) एका आयताची लांबी (७x+४y) सâमी आह ेव Ñंदी (७x-४y) से.मी. आह ेतर 
Zयाच ेÇेuफळ िकती चौरस सâमी येईल ? 
(अ) (7x+४y)2  
(ब) (७x-४y)2 

(क) ४९x2 +१६y2  
(ड) ४९x2-१६y2 

 
२८५) एका वतु[ळाचा प^रघ ८८ सâमी आह ेतर Zया वतु[ळाच ेÇेuफळ िकती? 
(अ) १५४ चौ.सेमी 
(ब) ३०८ चौ.सेमी 
(क) ६१६ चौ.सेमी 
(ड) १३८६ चौ.सेमी 
 
२८६) एका रकमचे ेदोन वषा’च ेसरळ ?याज व च…वाढ ?याज अन…ुम े८०० व ८६० Ñ.  
       आह.े तर ?याजाचा दर िकती? 
(अ) १०%  
(ब) १२%  
(क) १५%  
(ड) ७.५% 
 
 



२८७) ४० व/तुंची खरेदी ३० व/तुं|या िव…) एवढी आह,े तर Zया ?यवहारात-----% नफा  
        होतो ? 
(अ) १००/३  
(ब) ३/४  
(क) १/४  
(ड) २५ 
 
२८८) एक संtया २०% ने वाढिवQयास १८० होते तर ती संtया कोणती ? 
(अ) १६०  
(ब) १४०  
(क) २१६  
(ड) १५० 
 
२८९) एका ?यÉ)च ेमािसक उZपnन ३०००/- Ñ. आह.े तो घर खचा[साठी ४०%    
       िशÇणासाठी ५%, औषधपा}यासाठी १५%, िकरकोळ  खचा[साठी १६००/- Ñ.  
       वापरतो व िशQलक बँकेत ठेवतो. तर तो मािसक उZपnना|या िकती पट रqकम  
       बँकेत तो ? 
(अ) १/५  
(ब) ४/५  
(क) १/४  
(ड) ३/५ 
 
२९०) २८ माणसे एक काम काही िदवसात पणू[ करतात. जर िदवसांची संtया २/३ केली 
तर आणखी िकती माणसे कामावर ⁄यावी लागतील ? 
(अ) ४२  
(ब) ७  
(क) १४  
(ड) २८ 
 
 



२९१) ताशी ५४ िक.मी. वेगाने जाणारी आगगाडी ३४० मी. लांबीचा बोगदा ३६ सेकंदात  
        पार करते तर Zया आगगाडीची लांबी िकती ? 
(अ) ५४० मी.  
(ब) २०० मी. 
(क) २४० मी.  
(ड) ४८० मी. 
 
२९२) ६०० मी. अतंर ३६ सेकंदात ओलांडणारा गाडीचा ताशी वेग िकती िक.मी. आह?े 
(अ) ५०िक.मी.  
(ब) ७२िक.मी.  
(क) ६०िक.मी  
(ड) ४५िक.मी. 
 
२९४) एका संtयेची ५ पट व ९ पट यातील फरक १४४ आह ेतर ती संtया कोणती? 
(अ) ३२  
(ब) ७२  
(क) १०८  
(ड) ३६ 
 
२९५) जर ७(m-5) = ३४३2 तर m = ? 
(अ) ११  
(ब) -११  
(क) -३  
(ड) -७ 
 
२९६) (२/३) या घातांकातील संtयेची िकंमत िकती ? 
(अ) ०  
(ब) १  
(क) २  
(ड) ३ 



२९७) ३ घटंा अन…ुम े१५,१८ व २५ सâकदाच ेफरकाने टाले दतेात तर िकती िमिनटांनी    
        एकाचवेळी टोल दतेील? 
(अ) ६.५ मी.  
(ब) ७.५ मी.  
(क) ७ मी.  
(ड) ३.५ मी. 
 
२९८) २ संtया ६x व ८x असनू Zयांचा मसािव १४ व लसािव १६८ आह.े तर x = ? 
(अ) १४  
(ब) ७  
(क) २१  
(ड) २८ 
 
२९९) खालील पदावलीस सरळ kप �ा. 
       ९ + ३४२१ /  = ? 
(अ) १८  
(ब) २०  
(क) १२  
(ड) १० 
 
३00) १५ Ñ. अडीच डझन िचqकु, तर साडेचार डझन िचकंुची िकंमत िकती Ñपये? 
(अ) २८  
(ब) ३०  
(क) २७  
(ड) २५ 
 
 
 
 



Part 3 

प्रश्न क्र उत्तर प्रश्न क्र उत्तर प्रश्न क्र उत्तर प्रश्न क्र उत्तर प्रश्न क्र उत्तर 
201 ब 221 ब 241 अ 261 ड 281 क
202 अ 222 ब 242 ब 262 ब 282 ब
203 ब 223 क 243 अ 263 क 283 क
204 क 224 अ 244 अ 264 ब 284 ड
205 ड 225 अ 245 ड 265 ब 285 क
206 ब 226 क 246 ब 266 क 286 क
207 क 227 ड 247 क 267 क 287 अ
208 ब 228 ब 248 अ 268 अ 288 ड
209 ब 229 क 249 क 269 क 289 अ
210 क 230 ब 250 अ 270 क 290 क
211 क 231 ब 251 ब 271 अ 291 ब
212 अ 232 ब 252 क 272 ब 292 क
213 ड 233 अ 253 ब 273 ब 293 ब
214 ब 234 अ 254 ब 274 अ 294 ड
215 ड 235 ब 255 ब 275 ब 295 अ
216 ड 236 ड 256 अ 276 अ 296 ब
217 ड 237 क 257 क 277 क 297 ब
218 अ 238 ब 258 ब 278 ब 298 ब
219 ड 239 क 259 क 279 क 299 अ
220 ब 240 क 260 ब 280 क 300 क



३०१. केवल वा)य करा : पाय घसरला आिण पडलो. 
(अ) पाय घसरला 5हणनू पडलो. 
(ब) पाय घस:न पडलो. 
(ड) पाय घसरला ते<हा पडलो. 
(क) पाय घसरला अन ्पडलो. 
 
३०२. खालीलपैकB कोणते लेखनिचDह िवसगF दHेयासाठी वापरले जाते? 
(अ)- 
(ब) ? 
(क) : 
(ड) ; 
 
३०३. 'िशLक मलुांना अकंगिणत िशकिवतात.' या वा)यातील कताF ओळखा. 
(अ) मलुांना 
(ड) गिणत 
(क) अकं 
(ब) िशLक 
 
३०४. 'उपरती होण'े चा वा)Tचाराचा अथF सांगा. 
(अ) आवडण े
(ब) साLाVकार होण े 
(क) पWाXाप होण े 
(ड) Tसंग टळण े
 
३०५. 'सवा[नी शांत बसा' या वा)याचा Tकार ओळखा. 
(अ) संकेताथ\ 
(ब) िव]यथ\ 
(क) संयु̂   
(ड) आ_ाथ\ 
 
 



३०६. 'अनजु' या शaदाचा िवbcाथ\ शaद ओळखा. 
(अ) अनाथ 
(ब) अ_ान 
(क) अLय 
(ड) अdज 
 
३०७. पढुीलपैकB शcु शaद कोणता? 
(अ) पनुFिवचार  
(ब) पनुिवFचार  
(क) पनुFिवFचार  
(ड) पणुF:िवचार 
 
३०८. 'वाहने सावकाश चालवा.' या वा)यातील अधोरेिखत शaदाचा Tकार ओळखा. 
(अ) िवशषेण 
(ब) उभयाDवयी अ<यय 
(क) सामाDयनाम 
(ड) िkयािवशषेण अ<यय 
 
३०९. 'धतूF' या शaदाशी िवसंगत ठरणारा शaद ओळखा. 
(अ) चतरु 
(ब) चाणाL 
(क)गणुवान  
(ड)कावेबाज  
 
३१०. 'सायकलव:न जाणारा मलुगा आज आला नाही.' : उmnेय ओळखा. 
(अ) सायकल  
(ब) आज 
(क) येणारा 
(ड) मलुगा 
 
 



 
३११. 'oया गोpीची भीती वाटते तीच समोर येऊन उभी राहते' या अथाFशी जळुणारी 5हण 
खालीलपैकB  
        कोणती ? 
(अ) िद<याखाली अधंार 
(ब) अजापrुा बली दsात 
(क) िभVयापाठी tuराLस 
(ड) बळी तो कान िपळी 
 
३१२. खालीलपैकB अशcु शaद ओळखा. 
(अ) तथािप 
(ब) परंत ु
(क) आिण 
(ड) कvवा 
 
३१३. 'परुोगामी' या शaदाचा अथF काय? 
(अ) सधुारणावादी 
(ब) परुwकार 
(क) शहरी  
(ड) हकेेखोर 
 
३१४. 'बाजीTभलूा लढता लढता वीरमरण आले.' ह ेवा)य कोणVया Tकारच ेआह?े 
(अ) िमx 
(ब) संयु̂  
(क) केवल 
(ड) िवशषे 
 
३१५. खालीलपैकB बहyzीही समासाच ेउदाहरण ओळखा. 
(अ) पापपHुय 
(ब) गहृwथ 
(क) नीलकंठ 



(ड) परुणपोळी 
 
३१६. खालीलपैकB पजFDयछायेचा Tदशे कोणता? 
(अ) गारो टेकड्या 
(ब) माविसनराम 
(क) स~ा�ीचा पिWम उतार 
(ड) स~ा�ीचा पवूFउतार 
 
३१७. खालीलपैकB कोणVया नदीÄया खोÅयात कोकण िकनारपÇी सवाFिधक bंद आह?े 
(अ) सािवrी 
(ब) उÉहास 
(क) वैतरणा 
(ड) दवेगंगा 
 
३१८. म)का आिण मिदना ही मwुलीम धिमFयांची पिवr शहरे कोणVया दशेात आहते? 
(अ) इराण  
(ब) इराक 
(क) सौदी अरेिबया  
(ड) कतार 
 
३१९. वाराणसी ते कDयाकुमारीदर5यान असणाÅया राÜáीय महामागाFचा kमांक कोणता? 
(अ) N H - 8  
(ब) N H - 6  
(क) N H - 4  
(ड) N H -7 
 
३२०. महाराÜáातील �ाLांसाठी Tिसc असणारा िजÉहा खालीलपैकB कोणता? 
(अ) सोलापरू  
(ब) वàगलुâ 
(क) नािशक 
(ड) जळगाव 



३२१. 'थळ-वायशते' ह ेखत कारखाDयासाठी Tिसc असलेले िठकाण कोणVया िजÉ~ात आह?े 
(अ) रायगड 
(ब) रVनािगरी 
(क)ठाण े
(ड) मुबंई 
 
३२२. 'भाभा अटॅोिमक åरसचF सàटर' ही संwथा कोठे आह?े* 
(अ) पणु े 
(ब) मुबंई 
(क) हदैराबाद 
(ड) भोपाळ 
 
३२३. महाराÜáातील सTुिसc 'महालçमी मिंदर' कोठे आह?े 
(अ) कोÉहापरू 
(ब) नािशक 
(क) नांदडे 
(ड) पणु े
 
३२४. िसंधदुगुF िजÉ~ातील कोणते िठकाण मध उVपादनासाठी Tिसc आह?े 
(अ) सावंतवाडी 
(ब) फèडा 
(क) आबंोली 
(ड) ओरोस-ब�ुुक 
 
३२५. भारतातील पिहले संपणूF साLर शहर कोणते?* 
(अ) मुबंई  
(ब) चDेनई 
(क) कोÇायम  
(ड) हदैराबाद 
 
 



३२६. êलासीची ऐितहािसक लढाई कोणVया वष\ झाली? 
(अ) १६५७  
(ब) १७५७ 
(क) १८५७  
(ड) १८५० 
 
३२७. बफाFच ेपाHयात :पांतर होताना VयाÄया आकारमानात कोणता बदल होतो? 
(अ) ते जाwत होते. 
(ब) ते कमी होते. 
(क) ते अVयािधक होते. 
(ड) ते सीमांत होते. 
 
३२८. भारताÄया सरDयायाधीशाची िनयु̂ B करHयाचा अिधकार कोणास आह े? 
(अ) पंतTधान 
(ब) राÜáपती 
(क) संसद 
(ड) गहृमrंी 
 
३२९. पंजाबचा िसंह' 5हणनू कोणास गौरिवHयात येते? 
(अ) भगतिसंग 
(ब) सखुदवे 
(क) च�ंशखेर आझाद 
(ड) लाला लजपतराय 
 
३३०. 'िवधवा िववाहोXजेक मडंळ' कोणी wथापन केले? 
(अ) महष\ कवâ 
(ब) Dया. म. गो. रानडे 
(क) रा. गो. भांडारकर 
(ड) गो. ग. आगरकर 
 
 



३३१. 'बालहVया Tितबंधक गहृ' स:ु करणारे समाजसधुारक कोण? 
(अ) महाVमा फुले 
(ब) महष\ कवâ 
(क) गो. ग. आगरकर  
(ड) डॉ. आबेंडकर 
 
३३२. 'मराठा' या इdंजी वतFमानपrाच ेपिहले संपादक कोण? 
(अ) लोकमाDय िटळक 
(ब) गो. ग. आगरकर 
(क) िवÜणशुाîी िचपळूणकर 
(ड) गोपाळकृÜण गोखले 
 
३३३. महाराÜáातील 'tाuणतेर चळवळी'च ेनेतVृव कोणी केले? 
(अ) महाVमा फुल 
(ब) डॉ. आबेंडकर 
(क) गो. ग, आगरकर 
(ड) राजष\ शाहï महाराज 
 
३३४. गाडगे महा राजाच ेसंपणूF  नाव के होते ? 
(अ)डेबजुी जानोरकर  
(२) मािनक tuाभÇ 
(३)नारायण ठोसर  
(४) या पैकB नाही   
 
३३३५. मुबंई ह ेबेट िtिटशांना कोणाकडून आदंण िमळालेले होते? 
(अ) पोतुFगीज  
(ब) डच 
(ड) मोगल 
(क) ñà च 
 
 



३३६. जगातील सवा[त मोठा पLी कोणता? 
(अ) पàóवीन 
(ब) कांगा: 
(क) हमॅvगबडF 
(ड) शहामगृ 
 
३३७. खालीलपैकB कोणVया रोगावरील उपचारासाठी 'केमोथेरपी' या उपचारपcतीचा वापर केला  
      जातो ? 
(अ) Lयरोग 
(ब) òदयरोग 
(क) ककF रोग 
(ड) िवषमoवर 
 
३३८. रजत-दपFण' तयार करHयासाठी कोणता धात ूवापरतात? 
(अ) सोने 
(ब) पारा 
(क) लोह 
(ड) चांदी 
 
३३९. 'िसDनाबार' ह ेकशाच ेधातकु आह?े 
(अ) चांदी 
(ब) पारा 
(क) सोने 
(ड) तांबे 
 
३४०. सêटàबर, २०१७ म]ये या राoयात दशेातील पिहले शासकBय गो-अभयारHय wथापन करHया  
      आले. 
(अ) छXीसगढ़ 
(ब) म]य Tदशे 
(क) गजुरात 
(ड) महाराÜá 



३४१. खालीलपैकB तंतमुय मळुाच ेउदाहरण असणारी वनwपती कोणती? 
(अ) घवेडा  
(ब) िमरची 
(क) कापसू  
(ड) मका 
 
३४२. िजêसमचा वापर कोणVया जिमनीÄया सधुारणसेाठी होतो? 
(अ) आ5लयु̂  
(ब) चोपण 
(क) खारवट 
(ड) यांपैकB नाही. 
 
३४३. कोलार' व 'हÇी' या सोDयाÄया खाणी कोणVया राoयात आहते ? 
(अ) आöं Tदशे 
(ब) म]य Tदशे  
(क) तिमळनाडू  
(ड) कनाFटक 
 
३४४. 'ताजमहाल' ही सTुिसc वाwत ूकोठे आह?े 
(अ) भोपाळ (म]य Tदशे) 
(ब) पाटणा (िबहार) 
(क) आdा (उXर Tदशे) 
(ड) औरंगाबाद (महाराÜá) 
 
३४५. भारतातील मु̂  बंदर कोणते?* 
(अ) कांडला 
(ब) मुबंई 
(क) Dहावाशवेा 
(ड) पॅराFúीप 
 
 



३४६. झाडाची कोणती Tजाती कागद िनिमFतीम]ये वापरली जाते? 
(अ) िनलिगरी 
(ब) सागवान 
(क) दवेदार 
(ड) साल 
 
३४७. 'जोग फॉÉस' 5हणनू Tिसc असणारा धबधबा कोठे आह?े 
(अ) हदैराबाद  
(ब) अहमदाबाद  
(क) पणु े
(ड) 5हसैरू 
 
३४८. भारतात सवाFिधक गहï उVपादन कोणVया राoयात होते? 
(ड) हåरयाना 
(अ) िबहार 
(ब) उXर Tदशे 
(क) पंजाब 
 
३४९. जगातील सवाFिधक चहा उVपादन कोणVया दशेात होते? 
(अ) भारत  
(ब) इóंलंड 
(क) रिशया  
(ड) ñाDस 
 
३५०. रोजगार हमी योजना' राबिवणारे भारतातील पिहले राoय कोणते? 
(अ) केरळ 
(ब) महाराÜá 
(क) राजwथान 
(ड) तेलंगाणा 
 
 



३५१. 'भारतीय वन संशोधन संwथा' कोठे आह?े 
(अ) नागपरू 
(ब) पणु े
(क) डेहराडून  
(ड) नवी िदÉली 
 
३५२. राoयघटनेतील तरतदुीDवये राoयसभचेी िनधाFåरत सदwयसंùया िकती आह?े 
(अ) २५०  
(ब) २४४ 
(क) २४७  
(ड) २४० 
 
३५३. भारतीय राoयघटनेतील ह ेकलम ‘घटनादbुwती Tिkये'शी संबंिधत आह.े 
(अ) ३५८  
(ब) ३७८ 
(क) ३८८ 
(ड) ३६८ 
 
३५४. संगणकातील िजतके जाwत िततका Tिkया करHयाचा वेगही जाwत असतो. 
(अ) मगेा हटFझ ्
(ब) रॉम 
(क) बाईट 
(ड) िकलोबाईट 
 
३५५. भारतात कोणVया Tकारच ेलोकतंr आह?े 
(अ) TजासXाक 
(ब) माओवादी 
(क) सा5यवादी  
(ड) अिलûतावादी 
 
 



३५६. भारतीय राoयघटनेतील 'नववे पåरिशp' कोणVया िवषयाशी संबंिधत आह?े 
(अ) पंचायतराज <यवwथा 
(ब) पLांतर बंदी 
(क) बढVयांमधील आरLण 
(ड) जमीन सधुारणा व जमीनदारी िनमूFलनिवषयक कायद ेव िनयम 
 
३५७. 'िफडे बिुcबळ िवüचषक २०१७' wपधâच ेिवजेतेपद पटकािवणारा खळेाडू 
(अ) लेवान अरोिनयन 
(ब) पीटर िwवडकर 
(क) िडंग िलरेन 
(ड) वेwली सो 
 
३५८. खालीलपैकB कोण ‘सरपंच सिमती' चा पदिसc अ]यL असतो? 
(अ) सभापती, पंचायत सिमती 
(ब) उपसभापती, पंचायत सिमती 
(क) सरपंच, dामपंचायत 
(ड) गटिवकास अिधकारी 
 
३५९. 'dामपंचायत सिचवा'च ेवेतन कशामधनू िदले जाते? 
(अ) िजÉहािनधी 
(ब) dामिनधी 
(क) गटिनधी 
(ड) एकिrत व संिचत िनधी 
 
३६०. जगातील सवाFिधक लोकर उVपादन करणारा दशे कोणता? 
(अ) अमåेरका 
(ब) चीन 
(क) भारत 
(ड) ऑwáेिलया 
 
 



३६१.२१ ऑगwट, २०१७ रोजी सव¢Äच Dयायालयाने मिुwलम धिमFयातील .... या Tथेवर सहा  
      मिहDयांसाठी बंदी घातली. 
(अ) तèडी तलाक  
(ब) बहyपVनीकVव  
(क) हलाला िनकाह 
(ड)हजयाrा 
 
३६२. राoयसरकारने 'ई-जेल' TकÉप स:ु केला आह.े 
(अ) ज5म ूआिण काnमीर 
(ब) िबहार 
(क) महाराÜá 
(ड) कनाFटक 
 
३६३. भारतातील सवा[त मोठा अÉॅयिुमिनअम TकÉप महाराÜáात येथे िवकिसत होत आह.े 
(अ) रVनािगरी  
(ब) िसंधदुगुF 
(क) पनवेल  
(ड) थळ-वायशते 
 
३६४.महाराÜáात wथापन करण ेिनयोिजत असलेÉया कोणVया अणऊुजाF TकÉपामळेु मोठा वाद  
      िनमाFण झाला आह?े 
(अ) खडे 
(ब) जैतापरू  
(क) राजापरू 
(ड) थळ-वायशते 
 
३६५. 'आनंदमठ' ही कादबंरी खालीलपैकB कोणी िलिहली? 
(अ) बंिकमच�ं चटज\ 
(ब) रवv�नाथ टागोर 
(क) सिच�ंनाथ संDयाल 
(ड) वासदुवे बळवंत फडके 



३६६. महाराÜáातील पिहली सैिनकB शाळा कोठे स:ु करHयात आली? 
(अ) सांगली  
(ब) कोÉहापरू  
(क) सातारा  
(ड) पणु े
 
३६७. .......हा िदवस महाराÜá ‘_ान िदवस' 5हणनू वापरा करHयात येतो. 
(अ) १४ नो<हàबर  
(ब) १४ जलैु  
(क) २ ऑ)टोबर  
(ड) २८ फेtवुारी 
 
३६८. Tेअरीज' व 'wटेêस' ह ेगवताळ Tदशे कोणVया नैसिगFक िवभागात मोडतात? 
(अ) िवषवुवXृीय 
(ब) वाळवंटी  
(क) टंु£ा  
(ड) समशीतोÜण 
 
३६९. अिजंठा डèगरात उगम पावणाÅया नदीकाठी अिजंठा लेणी वसली आहते. 
(अ) वाघरू 
(ब) दधुना 
(क) खळेणा 
(ड) िगरजा 
 
३७०. २५ सêटàबर, २०१७ रोजी .... यांÄया अ]यLतेखाली 'पंतTधानांÄया आिथFक सÉलागार  
      पåरषद'ेची wथापना करHयात आली. 
(अ) डॉ. अिसन गोयल  
(ब) डॉ. िववेक दवेरॉय  
(क) डॉ. रिधन रॉय  
(ड) डॉ. सजुीत भला 
 



३७१. महाराÜáातील कोणता िजÉहा 'हळदीचा िजÉहा' 5हणनू ओळखला जातो? 
(अ) नािशक 
(ब) बीड 
(क) सांगली 
(ड) लातरू 
 
३७२. भारतीय wवातं§यासाठी 'गदर पाट\'ची wथापना .... येथे करHयात आली. 
(अ) शांघाय (चीन) 
(ब) पॅåरस (ñाDस) 
(क) सॅनñािDसwको (अमåेरका) 
(ड) टोिकयो (जपान) 
 
३७३.समान अणअुकं व िभDन वwतमुानांक असणाÅया िकरणोVसारी कà �कांना .......असे 
5हणतात. 
(अ) रासायिनक बहyलके 
(ब) िवखिंडत अण ू
(क) िकरणोVसारी समwथािनके 
(ड) धातसु•श े
 
३७४. खालीलपैकB 'हवेत उडणारा' सwतन सजीव कोणता? 
(अ) वटवाघळू 
(ब) डॉिÉफ़न  
(क) घार 
(ड) घबुड 
 
३७५. तहसीलदाराÄया नेमणकुBच ेअिधकार कोणास आहते? 
(अ) िजÉहािधकारी 
(ब) राoय शासन 
(क) महाराÜá लोकसेवा आयोग 
(ड) िवभागीय आयु̂  
 



३७६. dामपंचायतीस आपले वािषFक िहशोब कोणापढेु सादर करावे लागतात 
(अ) पंचायत सिमती  
(ब) पंच 
(क) dामसभा  
(ड) तहसीलदार 
 
३७७. 'एसएमएस' या शaदसंLेपाच ेिवwताåरत :प...... 
(अ) शॉटF मसेेज सêलाय 
(ब) शॉटF मोबाईल सि<हFस 
(क) शॉटF मसेेज सि<हFस 
(ड) यांपैकB नाही 
 
३७८. १३ सêटàबर, २०१७ रोजी आपÉया भारत दौÅया दर5यान जपानच ेपंतTधान िशझंो अबे   
    यांनी सवFTथम........ या शहराला भटे िदली. 
(अ) बàगळु:  
(ब) अहमदाबाद 
(क) नवी िदÉली 
(ड) मुबंई 
 
३७९.36/84 च ेअितसंिLû :प कोणते?* 
(अ)7/12 
(ब)3/14 
क)3/7 
ड)4/7 
 
३८०. 4³ x 4² = िकती ?* 
(अ) 20 
(ब) 40 
(क)96 
(ड) 1024 
 



३८१. ताशी 60 िकलोमीटर वेगाने जाणारी आगगाडी एका खांबास 30 सेकंदांत ओलांडते. तर  
      आगगाडीचीलांबी िकती असावी ? 
(अ) 500 मी.  
(ब) 400 मी. 
(क)300 मी. 
(ड) 360 मी. 
 
३८२.1 जानेवारी, 2004 रोजी गbुवार होता, तर 1 माचF, 2004 रोजी कोणता वार असेल ? 
(अ) रिववार 
(ब) सोमवार 
(क) मगंळवार 
(ड) बधुवार 
 

३८३. 
!
" +  

"
!  = िकती ? 

 
अ)11/24 
ब)11/11 
क)73/12 
ड)73/24 
 
३८४. 58, 96, 142, 90, 87, 121 या संùयांची सरासरी िकती ?  
(अ) 101  
(ब)99 
(क)97 
(ड)93 
 

३८५.
#$
#% 5हणजे शकेडा िकती?* 

(अ) श.े 72 
(ब) श.े 75  
(क)श.े 80 



(ड) श.े 90 
 

३८६.
&
&

 0    = ? 
 
(अ)101  
(ब)99 
(क)97 
(ड)93 
 
 

३८७) 
'.%	×	'.%	+	$."	×	$."

'.%	×	$."     = िकती ? 
 
(अ) 1.7  
(ब) 2.7 
(क)2 
(ड)3 
 
३८८. एका संùयेला 36 ने भागले असता बाकB 25 उरते. Vयाच संùयेला 9 ने भागले असता  
      बाकB िकती उरेल ? 
(अ)5 
(ब) 6 
(क)7 
(ड)8 
 

३८९.√$.#-.  = 0.6 तर, x = ? 
  
(अ)६ 
(ब) ८ 
(क)१० 
(ड)४ 



३९०.
७

८
 – ०.१२५ = िकती ? 

 

(अ)	१
४
     (ब)	२

३
    (क)	३

२
      (ड)	३

४
 

 
 
३९१. TØिचDहाÄया जागी योóय संùया शोधा. 
        15,24,33,42,? 
(अ)51 
(ब) 63 
(क)75 
(ड)83 
 
३९२. योóय पयाFय शोधा.* 
       4 : 18 :: 6 : ? 
(अ) 37 
(ब) 38 
(क)39 
(ड) 40 
 
३९३. अचकू पयाFय िनवडा. 
      AN : MZ:: BO:? 
 
(अ) KY  
(ब) MY  
(क)LY  
(ड) LX 
 
३९४. TØिचDहाÄया जागी येणारे अLर शोधा. 
     C, F, J, O, ? 
(अ)S  
(ब)U 



 
(क)T 
(ड)R 
 
३९५. योóय पयाFय शोधा.* 
     पाणी : लीटर :: कापड : ? 
(अ) रंग 
(ब) माप 
(क) मीटर 
(ड) िशलाई 
 
३९६. सिुजत नीतापेLा लहान असनू मनीषपेLा मोठा आह.े नयना नीतापेLा मोठी असनू  
     सभुाषपेLा लहान आह,ेतर सवा[त लहान कोण ? 
(अ) मिनषा 
(ब) सिुजत 
(क) नयना 
(ड) सभुाष 
 
३९७.45िच7ह9या जागी यो?य संBया शोधा  
 

   
 
 
 
 
३९८. खालील मािलकेत åर^ wथानी येणारी संùया कोणती? 
12, 23, 34, 45, .... 
(अ) 55 
(ब) 56 
(ड) 27 
(क)67 
 

 
 
 



३९९. खालील अकंमािलकेतील चकुBची संùया शोधा. 
       5, 10, 17, 27, 37, 50 
(अ) 17 
(ब) 50 
(ड)57 
(क)5 
 
४००. खालील अLरमािलकेत अLरांÄया कोणVया जोड्या येतील? 
        AZ, BY, CX,.......,....... 
(अ) DW, EU  
(ब) DU, EV  
(क)DW, EV 
(ड) DU, EW 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TØ k  उXर  TØ k  उXर TØ k  उXर TØ k  उXर TØ k  उXर 

301 ब 321 अ 341 ड 361 अ 381 अ 

302 क 322 ब 342 ब 362 अ 382 ब 

303 ब 323 अ 343 ड 363 अ 383 ड 

304 क 324 ब 344 क 364 ब 384 ब 

305 ड 325 क 345 अ 365 अ 385 क 

306 ड 326 ब 346 अ 366 क 386 अ 

307 ब 327 ब 347 ड 367 ब 387 अ 

308 ड 328 ब 348 ब 368 ड 388 क 

309 क 329 ड 349 अ 369 अ 389 अ 

310 ड 330 अ 350 ब 370 ब 390 ड 

311 क 331 अ 351 क 371 क 391 अ 

312 ड 332 अ 352 अ 372 क 392 ब 

313 अ 333 ड 353 ड 373 क 393 क 

314 क 334 अ 354 अ 374 अ 394 ब 

315 क 335 अ 355 अ 375 ब 395 क 

316 ड 336 ड 356 ड 376 क 396 अ 

317 ब 337 क 357 अ 377 क 397 अ 

318 क 338 ड 358 ब 378 ब 398 ब 

319 ड 339 ब 359 ब 379 क 399 ड 

320 क 340 ब 360 ड 380 ड 400 क 

 



४०१.जेवणानंतर अ.नाच े0यवि3थत पचन 0हावे, यासाठी काही अतंरापय;त चालण,े याला काय  
   =हणतात ? 
(अ) स>पदी  
(ब) त>पदी  
(क) शतपावली  
(ड) आराम 
 
४०२. 'सयूG' या शHदाशी िवसंगत ठरणारा शHद िनवडा. 
(अ) रवी 
(ब) आिदJय  
(क) सधुांश ु
(ड) भान ु 
 
४०३. खालीलपैकQ शRु 3वSपात िलिहलेला शHद ओळखा. 
(अ) दहेा.तःWायिXत  
(ब) दहेांत-WायXीत  
(क) दहेा.तWायिXY  
(ड) दहेा.तWाय:िXत 
 
४०४. 'िवहगं' या शHदाचा अचकू अथG िनवडा. 
(अ) वीज 
(ब) वाZ 
(क) विहनी 
(ड) प[ी 
 
४०५. वा]यWकार ओळखा. 
िवधान- 3नेहसंमलेनाला महापौर येतील िकंवा आमदार उपि3थत राहतील.' 
(अ) िम` वा]य  
(ब) संयaु वा]य  
(क) केवल वा]य  
(ड) यांपैकQ नाही. 



४०६. 'िवcान' या शHदाच ेdीिलंगी Sप ओळखा. 
(अ) िवcानी  
(ब) बिुRमानी  
(क) िवदशेी  
(ड) िवदषुी 
 
४०७. [ण + एक या शHदापासनू होणारी संधी िनवडा. 
(अ) [णके 
(ब) [णकै 
(क) [iयेक 
(ड) [णके 
 
४०८. 'पनुर ्+ ज.म' हा कोणJया संधीयaु शHदाचा िवlह आह?े 
(अ) पनूGज.म  
(ब) पनुजG.म  
(क) पनुरज.म:  
(ड) पनुGज.म 
 
४०९. खालीलपैकQ कानडी भाषतेनू मराठी भाषते आलेला शHद ओळखा. 
(अ) मजे 
(ब) अnया 
(क) दाम 
(ड) खलबYा 
 
४१०. पढुील िवधानाचा काळ ओळखा : ‘तो नेहमीच उिशरा येतो.' 
(अ) साधा वतGमानकाळ 
(ब) साधा भिवpयकाळ 
(क) रीित वतGमानकाळ 
(ड) चाल ूभतूकाळ 
 
 



४११. 'अितशय गवG होण'े या अथाGचा वा]Wचार ओळखा. 
(अ) दोन हात करण े
(ब) दोनाच ेचार होण े
(क) दोन बोटे 3वगG उरण े
(ड) दोन दणे ेदोन घणे े
 

४१२. 'अथंSण पाहtन पाय पसरावे' या =हणीचा योuय अथG कोणता? 
(अ) आपणास श]य आह ेतेवढेच करावे.  
(ब) अितशय आळशी असण.े 
(क) WयJनानसुार फळ िमळते. 
(ड) जिमनीवर झोपाव ेलागण.े 
 
४१३. खालीलपैकQ िवशषेनाम दशGिवणारा पयाGय िनवडा. 
(अ) सिचवालय 
(ब) कायाGलय 
(क) दवेालय 
(ड) िहमालय 
 
४१४. 'सास'ू या शHदाच ेअनेकवचन काय होईल? 
(अ) सांसा 
(ब) साyया  
(क) सासवा 
(ड) सासवी 
 
४१५. राजाला मकुुट शोभतो. या वा]यातील अधोरेिखत शHदाची जात ओळखा. 
(अ) नाम 
(ब) सवGनाम 
(क) िzयापद 
(ड) िवशषेण 
 
 



४१६. सन .... म{ये |} च रा~यzांती घडून आली. 
(अ) १७८९  
(ब) १८८९ 
(क) १७५९  
(ड) १८५९ 
 
४१७. महाराp�ातील काÄया कसदार मदृसे काय =हणतात?* 
(अ) जांभी 
(ब) तांबडी  
(क) रेगरू 
(ड) पॉडझॉल 
 
४१८. 'पंढरपरू' ह ेशहर कोणJया नदीकाठी वसलेले आह?े 
(अ) गोदावरी  
(ब) पणूाG 
(क) वारणा 
(ड) भीमा 
 
४१९. महाबळेÉर-पोलादपरू या मागाGवर कोणता घाट वसलेला आह?े 
(अ) फÑडा 
(ब) पसरणी 
(क) आबेंनळी 
(ड) आबंा 
 
४२०. '`Rा' व 'सबरुी' या कोणJया िपकाÖया सधुाÜरत जाती आहते? 
(अ) ~वारी 
(ब) गहt 
(क) तांदळू 
(ड) बाजरी 
 
 



४२१. महाराp�ातील आकारमानाने सवा;त लहान असणारा िजáहा कोणता? 
(अ) भडंारा 
(ब) गÑिदया 
(क) मुबंई शहर 
(ड) बीड 
 
४२२. 'कवी कुलगSु कािलदास सं3कृत िवÉिवZालय' कोठे आह?े 
(अ) पैठण 
(ब) गंगाखडे 
(क) रामटेक 
(ड) नािशक 
 
४२३. 3कूल ऑफ आिटGलरी' महाराp�ात कोठे आह?े 
(अ) काâज (पणु)े  
(ब) भसुावळ 
(क) महt 
(ड) दवेळाली (नािशक)।  
 
४२४. हा दशेातील सवãÖच लpकरी स.मान होय. 
(अ) परमवीर चz  
(ब) अशोक चz  
(क) शौयG चz  
(ड) वीर चz 
 
४२५. 'अ3तंभा' ह ेिशखर कोणJया िजáåात आह?े 
(अ) नािशक  
(ब) नंदरुबार  
(क) नागपरू 
(ड) नांदडे 
 
 



४२६. आजिमतीस महाराp�ातील कोकण रेáवेमागाGची एकूण लांबी िकती िक. मी. आह?े 
(अ) २८२ 
(ब) १८२ 
(क) ४८२  
(ड) ३८२ 
 
४२८. खालीलपैकQ कोणास प.नास वषा;ची काÄया पाiयाची िश[ा ठोठावiयात आली होती? 
(अ) 3वातंçयवीर सावरकर 
(ब) लोकमा.य िटळक 
(क) महाJमा गांधी 
(ड) नेताजी सभुाषचéं बोस 
 
४२९. 3वतंâ भारताच ेपिहले भारतीय ग0हनGर जनरल कोण ? 
(अ) सरदार वáलभभाई पटेल 
(ब) चzवतè राजगोपालाचारी 
(क) लॉडG माऊंटबॅटन 
(ड) डॉ. राज}é Wसाद 
 
४३०. खालीलपैकQ कोणJया वषè 'राणीचा जाहीरनामा' WिसR करiयात आला? 
(अ) १८५७  
(ब) १८५६  
(क) १८५९  
(ड) १८५८ 
 
४३१. महाJमा गांधíचा ज.म खालीलपैकQ कोठे झाला?* 
(अ) वधाG 
(ब) पोरबंदर 
(क) साबरमती  
(ड) दांडी 
 
 



४३२. भारतात Wामìुयाने कोणJया वाîयापासनू पाऊस पडतो? 
(अ) पिXमी वारे  
(ब) मोसमी वारे 
(क) पवूè वारे 
(ड) ल ूवारे 
 
४३३. सaQÖया Wाथिमक िश[णाची मागणी करणारे पिहले भारतीय कोण? 
(अ) महषè कवï  
(ब) गो. ग. आगरकर  
(क) लोकिहतवादी  
(ड)महाJमा फुले 
 
४३६. कुसमुाlजांच ेसंपणूG नाव-------- 
(अ) çयंबक बापजूी ठÑबरे 
(ब) गोिवंद िवनायक करंदीकर 
(क) िवpण ूवामन िशरवाडकर 
(ड) मगंेश पाडगावकर 
 
४३७.जगातील सवा;त मोठे वाळवंट कोणते? 
(अ) गोबी 
(ब) सहारा  
(क) अटाकामा  
(ड) कोलोरॅडो 
 
४३८. इóोने ३१ ऑग3ट, २०१७ रोजी "PSLV C-39" या W[ेपकाcारे केलेले या 
उपlहाच ेW[ेपण अयश3वी ठरले. 
(अ) IRNSS-1H  
(ब) GSAT-19  
(क) GSAT-17  
(ड) काटïसॅट-२ 
 



४३९. अणबुॉ=बचा शोध लावणारा शाdò =हणनू कोणाचा नामोáलेख कराल? 
(अ) चडॅिवक 
(ब) .यटून 
(क) आईन3टाईन 
(ड) ओपेनहायमर 
 
४४०. रेि|जरेटरम{ये खालीलपैकQ कोणता वाय ूवापरला जातो? 
अ) हायôोजन  
ब) हायôोजन सáफाइड  
क) अमोिनया  
ड) ऑि]सजन 
 
४४१. यरेुिनअम' या मलूé0याचा अणzुमांक िकती आह?े 
(अ) ९४ 
(ब) ९८ 
(क) ९२ 
(ड) ९६ 
 
४४२. एक अÉशaQ =हणजे िकती वॅट? 
(अ) ७४६  
(ब) ६४६ 
(क) ८४६ 
(ड) ६७४ 
 

४४३. खालीलपैकQ कोणJया पदाथाGतनू 'ड' जीवनसöव मोठ्या Wमाणात Wा> होते? 
(अ) संâी 
(ब) कॉडिल0हर ऑईल  
(क) गाजर 
(ड) लोणी 
 
 



४४४). 'झारखडं' या रा~याची राजधानी कोणती? 
(अ) रायपरू  
(ब) डेहराडून  
(क) रांची 
(ड) भवुनेÉर 
 
४४५. खालीलपैकQ कोण पंचायत सिमती'तील Wमखु WशासकQय अिधकारी =हणनू ओळखला  
     जातो ? 
(अ) गटिवकास अिधकारी 
(ब) मडंल अिधकारी 
(क) तहसीलदार 
(ड) मìुय कायGकारी अिधकारी 
 
४४६. भारतातील कोणते शहर 'उZानांच ेशहर' =हणनू ओळखले जाते? 
(अ) `ीनगर 
(ब) उधगमडंलम  
(क) बंगळुS 
(ड) =हसैरू 
 
४४७. भारतातील सवा;त मोठा िजáहा कोणता? 
(अ) लडाख  
(ब) कोलकाता 
(क) च.ेनई 
(ड) अहमदनगर 
 
४४८. भारतात िकती वषा;नी जनगणना करiयाची पRत Sढ आह?े 
(अ) पाच  
(ब) आठ 
(क) दहा 
(ड) बारा 
 



४४९. सन २०११ Öया जनगणनेÖया Wाथिमक िनpकषा;नसुार भारतातील कोणJया रा~यात 
सवाGिधक dी-पõुष Wमाण आह?े* 
(अ) केरळ 
(ब) िमझोराम 
(क) महाराp� 
(ड) कनाGटक 
 

४५०. दशेातील चौदा मोठ्या बँकांच ेराp�ीयीकरण कोणJया वषè करiयात आले? 
(अ) १९७९ 
(ब) १९६९  
(क) १९४९ 
(ड) १९८९ 
 
४५१. भारताच ेसरसेनापती =हणनू कोणाचा उáलेख कराल? 
(अ) जनरल  
(ब) ॲडिमरल 
(क) राp�पती 
(ड) एअर चीफ माशGल 
 
४५२. हायôोजन बॉ=बचा जनक कोण? 
(अ) एडवडG टेलर 
(ब) फुáटन 
(क) चालGस ्वेबज ्
(ड) िवáयम हावï 
 
४५३. रा~यपालास आपáया पदlहणसमयी कोणाकडून शपथ ûयावी लागते? 
(अ) रा~याच ेमìुयमâंी 
(ब) भारताच ेराp�पती 
(क) मìुय .यायाधीश, उÖच .यायालय  
(ड) संबंिधत रा~याच ेलोकायaु 
 



४५४. गटिवकास अिधकाîया'ची नेमणकू कोणाcारे केली जाते? 
(अ) महाराp� शासन 
(ब) महाराp� लोकसेवा आयोग 
(क) िजáहा पÜरषद अ{य[ 
(ड) मìुय कायGकारी अिधकारी 
 
४५५. भारतीय रा~यघटनेच े'बारावे' पÜरिशü कोणJया िवषयाशी संबंिधत आह?े 
(अ) नगरपािलका/पÜरषदा Wशासन  
(ब) lामपंचायत 
(क) प[ांतर बंदी 
(ड) नोकरीतील आर[ण 
 
४५६. ८ जलैु, २०१७ रोजी .... या शहरास भारतातील पिहले जागितक वारसा शहर =हणनू  
     घोिषत करiयात आले. 
(अ) हपंी 
(ब) अहमदाबाद 
(क) भोपाळ 
(ड) ब}गळुS 
 
४५७. खालीलपैकQ कोणाची पंतWधानपदी िनवड केली जाते? 
(अ) ~या नेJयास लोकसभतेील बह†संìय सभासदांचा पािठंबा असतो Jयाची 
(ब) राp�पतीÖया मजèनसुार कोणाचीही 
(क) ~या नेJयास संसदÖेया दो.ही गहृांचा पािठंबा असतो Jयाची 
(ड) सवाGिधक जागा िमळिवणाîया प[ाÖया Wमखुाची 
 
४५८. उÖच .यायालयातील .यायाधीशांÖया नेमणकुा करiयाच ेअिधकार कोणास आहते? 
(अ) राp�पती  
(ब) पंतWधान  
(क) गहृमâंी  
(ड) सर.यायाधीश 
 



४५९. भारतीय रा~यघटनेत रा~याची कतG0ये .... 
(अ) िदलेली आहते.  
(ब) िदलेली नाहीत.  
(क) अधGवट आहते.  
(ड) संिदuध आहते. 
 
४६०. 'श.ूय Wहर' ही पâकाÜरता [ेâात वापरली जाणारी संòा कोणJया [ेâाशी संबंिधत आह?े 
(अ) वैòािनक 
(ब) zQडा 
(क) संसदीय  
ड) .यायालायेन 
 
४६१. भारतात 0या° Wकáप के0हा सSु करiयात आला? 
(अ) ५ िडस}बर, १९७६ 
(ब) १ ऑग3ट, १९७८ 
(क) ५ एिWल, १९७७ 
(ड) १ एिWल, १९७३ 
 
४६२. जनिहत यािचकेcारे (PIL) .यायालयीन सिzयता ही संकáपना सवãÖच .यायालयाने  
      कोणJया वर सवGWथम वापरली ? 
(अ) १९७८  
(ब) १९७९ 
(क) १९८० 
(ड) १९८१ 
 
४६३. उपराp�पतíना आपला राजीनामा कोणाकडे सपुदूG करावा लागतो? 
(अ) पंतWधान 
(ब) राp�पती 
(क) लोकसभचे ेसभापती 
(ड) रा~यसभचे ेउपसभापती 
 



४६४. नदीला जीिवत दजाG Wदान करणारा जगातील पिहला दशे कोणता? 
(अ) दि[ण आि|का  
(ब) .यझूीलंड  
(क) ऑ3�ेिलया 
 (ड) भारत 
 
४६५. पाáकची सामéुधनुी व मानारच ेआखात यामळेु भारतापासनू वेगळे झालेले राp� कोणते? 
(अ) पािक3तान 
(ब) मलेिशया 
(क) `ीलंका 
(ड) बांगलादशे 
 
४६६.२४ एिWल, २०१७ रोजी छYीसगढमधील िजáåात माओवाZांनी केलेáया हááयात  
    CRPF ने २५ जवान शहीद झाले. 
(अ) सरुजा 
(ब) सकुमा 
(क) ब3तर 
(ड) दांतेवाडी 
 
४६७. एका िपढीतनू दसुîया िपढीत संzिमत होणाîया दोषांना काय =हणतात? 
(अ) वंशिवरिहत दोष 
(ब) संसगGज.य रोग 
(क) आनवंुिशक दोष 
(ड) 3पशGज.य रोग 
 

४६८. चéंाची गõुJवाकषGणशaQ प£ृवीÖया गõुJवाकषGणशaQÖया तलुनेत िकती आह?े 
(अ) एक-ष§ांश 
(ब) एक-नवमांश  
(क) एक-अüमांश 
(ड) एक-दशांश 
 



४६९. 'अदंाजपâक' =हणजे काय? 
(अ) िनिXत कालावधीसाठीचा अपेि[त जमा व खचG यांचा आराखडा 
(ब) गतवषèÖया जमा-खचाGचा आराखडा 
(क) चाल ूवषèÖया जमा-खचाGचा अदंाज।           
(ड) यांपैकQ नाही 
 

४७०. आहारातील कॅिáशअम कशासाठी उपयaु ठरते? 
(अ) रaािभसरण सरुळीतपण ेचालण.े  
(ब) •दयगती िनयंिâत करण.े 
(क) 3नायÖूया आकंुचन-Wसरणाच ेिनयंâण करण.े  
(ड) यांपैकQ नाही 
 

४७१. अणचुाचiया, अण3ुफोट, अiवdे इJयादíमळेु कोणJया Wकारची Wदषूके वातावरणात  
      संzिमत होतात ? 
(अ) िकरणोJसारी  
(ब) जीवरासायिनक  
(क) आ=लधमè 
(ड) जैिवक 
 

४७२. मानवी शरीराला ¶लोरीनचा परुवठा मìुयJवे कशामाफG त होतो? 
(अ) िपiयाच ेपाणी  
(ब) फळे 
(क) डाळी 
(ड) ि3नuध पदाथG 
 

४७३. खालीलपैकQ कोणJया Wिzयेत जिटल काबGनी संयगुांच ेसा{या काबGनी संयगुात Sपांतर  
      होते ? 
(अ) ऑि]सडेशन  
(ब) बायोिफकेशन 

(क) कॅटेनेशन 
(ड) िकiवन 



४७४. जगात ßमण{वनीम{ये (मोबाईल) सवाGिधक वापरली जाणारी Wचालन Wणाली कोणती? 
(अ) िसंिबयन 
(ब) Hलॅकबेरी 

(क) अ.ॅôॉइड 

(ड) बाडा 
 

४७५. महाराp�ातील पिहला 'मगेा टे]सटाइल पाकG ' येथे 3थापन करiयात आला. 
(अ) नांदगाव पेठ (अमरावती) 
(ब) औसा (लातरू) 
(क) पाटोदा (बीड) 
(ड) नवगण राजरू (जालना) 
 

४७६. 'पलाया' हा रोग कोणJया जीवनसöवाÖया अभावी होतो? 
(अ) ब 
(ब) ड 
(क) अ 

(ड) क 
 

४७७. महाराp�ाच ेिवZमान रा~यपाल कोण आहते? 
(अ) `ीिनवास पाटील  
(ब) एस. सी. जमीर  
(क) सी. िवZासागर राव  
(ड) प™नाभ आचायG 
 
४७८. 24/42 चा सममáूय अपणूा;क खालीलपैकQ कोणता?* 
अ)2/3 
ब)3/8 
क)4/7 
ड)7/12 
 
 



४७९. 145796 + 237985 + 340213 + 356 = िकती ?* 
(अ) 724350  
(ब) 723450  
(क) 725350  
(ड) 274530 
 

४८०. सोडवा. 9999-999 - 99-9 = ?* 
(अ) 8821 
(ड) 8989 
(क) 8892 
(ब) 8822 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
W´ z  उYर  W´ z  उYर W´ z  उYर W´ z  उYर W´ z  उYर 

401 क 421 क 441 क 461 ड 481 अ 

402 क 422 क 442 अ 462 ब 482 अ 

403 क 423 ड 443 ब 463 ब 483 ब 

404 ड 424 अ 444 क 464 ब 484 ड 

405 ब 425 ब 445 अ 465 क 485 अ 

406 ड 426 ड 446 क 466 ब 486 क 

407 ब 427 ड 447 अ 467 क 487 अ 

408 ब 428 अ 448 क 468 अ 488 अ 

409 ड 429 ब 449 अ 469 अ 489 ड 

410 क 430 ड 450 ब 470 क 490 ब 

411 क 431 ब 451 क 471 अ 491 ब 

412 अ 432 ब 452 अ 472 अ 492 ड 

413 ड 433 ड 453 क 473 ड 493 ब 

414 क 434 ड 454 अ 474 क 494 अ 

415 क 435 ब 455 अ 475 अ 495 ब 

416 अ 436 क 456 ब 476 अ 496 ब 

417 क 437 ब 457 अ 477 क 497 ब 

418 ड 438 अ 458 अ 478 क 498 ब 

419 क 439 ड 459 ब 479 अ 499 ड 

420 ड 440 क 460 क 480 क 500 क 



 



५०१. खालीलपैक+ िवसंगत अथ4 असणारा श8द ओळखा, 
(अ) आस 
(ब) आकां>ा 
(क) मिनषा 
(ड) सषुमा 
 
५०२. 'तलवार' या श8दास समानाथF ठरणारा श8द ओळखा. 
(अ) समशरे 
(ब) दांडपIा 
(क) गJुी 
(ड) परश ू
 
५०३. 'उिचत' या श8दाचा िवOPाथF श8द िनवडा. 
(अ) अउिचत 
(ब) िवउिचत  
(क) कुिचत  
(ड) अनिुचत 
 
५०४. कधीही न िवसरता येणारे' या श8दसमहूासाठी समप4क ठरणारा श8द कोणता? 
(अ) िवUमरणीय  
(ब) अिवUमरणीय 
(क) संUमरणीय  
(ड) रमणीय 
 
५०५. वर चढण'े यासाठी खालीलपैक+ कोणता पया4यी श8द सयिुWक ठरतो? 
(अ) अवरोहण 
(ब) आरोहण 
(क) अवतरण  
(ड) अनकुरण 
 
 



५०६. खशुालचYडू' Zहणजे काय? 
(अ) अितशय \य] मनु̂ य 
(ब) अितशय _ीमतं मनु̂ य 
(क) अितशय चनैी मनु̂ य 
(ड) अितशय साधा मनु̂ य 
 
५०७. 'इित_ी होण'े या वाbcचाराचा अथ4 सांगा. 
(अ) सOुवात होण े 
(ब) शवेट होण े
(क) आरंभ होण े
(ड) मfयंतर होण े
 
५०८. 'खhड' या श8दाचा िवOPिलंगी श8द ओळखा. 
(अ) कालवड  
(ब) गाय  
(क) खhडीण 
(ड) खhडी 
 
५०९. "िकंवा' ह ेकोणjया cकारच ेउभयाkवयी अ\यय आह?े 
(अ) िवकlपबोधक 
(ब) kयनूjवोधक 
(क) समmुचयबोधक 
(ड) पnरणानबोधक 
 
५१०. 'घरोघरी मातीmया चलुी' या Zहणीचा अथ4 ओळखा. 
(अ) चलुी या मातीmयाच असतात, 
(ब) cjयेक घरी चलुpची गरज असते. 
(क) एखाrाला घरचा शs ूअसण,े 
(ड) सव4s सारखीच पnरिUथती असण,े 
 
 



५११. 'डhगर' या श8दाच ेtप ओळखा. 
(अ) कानडी 
(ब) दशेी  
(क) इ]ंजी 
(ड) तjसम 
 
५१२. 'मी पuुयाला जात आह.े' या वाbयातील काळ कोणता? 
(अ) साधा वत4मानकाळ 
(ब) अपणू4 वत4मानकाळ 
(क) साधा भिव^यकाळ 
(ड) पणू4 भतूकाळ 
 
५१३. 'अिमषाने पUुतक वाचले' या वाbयातील cयोग ओळखा. 
(१) भावे 
(ब) कत4री 
(क) कम4णी 
(ड) कम4कत4री 
 
५१४. खालीलपैक+ िवरामिचkहांचा अचकू वापर असलेले वाbय िनवडा, 
(अ) 'पण असं का!' मी थोड्या नवलानंच िवचारलं. 
(ब) "पण असं का?" मी थोड्या नवलानंच िवचारलं. 
(क) पण असं! का? मी थोड्या, नवलानंच िवचारलं, 
(ड) “पण असं का? मी थोड्या," नवलानंच िवचारलं! 
 
५१५. 'नवल' या श8दाच ेभाववाचक नाम ओळखा, 
(अ) नवलपणा  
(ब) नवलिगरी  
(क) नsलाई  
(ड) नवलता 
 
 



५१६. भारतातील एकूण बारा xयोितिलंगांपैक+ महारा^yात िकती xयोितिलzग आहते?* 
(अ) ६ 
(ब) ४ 
(क) ५ 
(ड) १२ 
 
५१७. 'तोरणमाळच ेपठार' कोणjया िजl{ात आह?े 
(अ) अमरावती 
(ब) नंदरुबार  
(क) धळेु  
(ड) जळगाव 
 
५१८. 'आळंदी' ह ेतीथ4>ेs कोणjया नदीकाठी वसले आह?े 
(अ) पंचगंगा 
(ब) कोयना 
(क) वारणा 
(ड) इ|ंायणी 
 
५१९. २६ जनू, २०१७ रोजी 'यनेुUको'}ारे ..... या शहरास जागितक पUुतक राजधानी, २०१९'  
       Zहणनू घोिषत करuयात आले. 
(अ) शारजाह (यएुई)  
(ब) बिल4न (जम4नी)  
(क) िमलान (इटली)  
(ड) बीिजंग (चीन) 
 
५२०. अ~ाणी हा तालकुा कोणjया िजl{ात आह े? 
(अ) नंदरुबार 
(ब) धळेु 
(क) बीड 
(ड) गhिदया 
 



५२१. 'Uवामी रामानंद तीथ4 मराठवाडा िवrापीठ' कोठे आह?े 
(अ) औरंगाबाद 
(ब) नांदडे 
(क) उUमानाबाद 
(ड) लातरू 
 
५२२. रंगातील अिधक (+) िचkह ह ेइिंडयन रेड~ॉस सोसायटीच ेबोधिचkह आह.े 
(अ) िहरवा 
(ब) नारंगी 
(क) िनळा 
(ड) लाल 
 
५२३. गावातील कोतवालांची संÅया कशावर अवलंबनू असते? 
(अ) गावाच े>ेsफळ 
(ब) वॉड4ची संÅया 
(क) गावाची लोकसंÅया 
(ड) मतदारांची संÅया 
 
५२४. महारा^yात खरीप व र8बी अशा दोkही हगंामात घतेले जाणारे महÉवाच ेपीक कोणते? 
(अ) xवारी  
(ब) गहÑ 
(क) बाजरी 
(ड) तरु  
 
५२५. 'दसेाईगंज' ह ेिठकाण कोणjया उrोगासाठी cिसP आह?े 
(अ) कागदिनिम4ती 
(ब) काचिनिम4ती 
(क) वÖिनिम4ती  
(ड) रेशीमिनिम4ती 
 
 



५२६.२० माच4, २०१७ रोजी.................या राxयातील उmच kयायालया}ारे गंगा व यमनुा 
नदीला जीिवत दजा4 cदान करuयात आला होता. माs सवÜmच kयायालया}ारे तो रá करuयात 
आला. 
(अ) उàर cदशे 
(ब) उàराखडं 
(क) गजुरात 
(ड) िहमाचल cदशे 
 
५२७. भारताचा Uवातंâयिदन' Zहणनू कोणjया िदवसाचा उlलेख कराल? 
(अ) १५ ऑगUट, १९४७ 
(ब) १५ ऑगUट, १९४८ 
(क) १५ ऑगUट, १९४६ 
(ड) २६ जानेवारी, १९५० 
 
५२८. आतंररा^yीय Uतरावर अिलJतेmया धोरणाचा परुUकार करणारे भारतीय नेते कोण? 
(अ) पंिडत नेहt  
(ब) महाjमा गांधी 
(क) इिंदरा गांधी 
(ड) सरदार पटेल 
 
५२९. खालीलपैक+ कोणास भारताचा पिहला \हॉईसरॉय Zहणनू ओळखले जाते? 
(अ) लॉड4 डलहौसी  
(ब) लॉड4 िलटन 
(क) लॉड4 कॅिनंग 
(ड) लॉड4 कझ4न 
 
५३०. लोकमाkय िटळकांचा मjृय ूकोणjया वषF झाला? 
(अ) १९२२  
(ब) १९१०  
(क) १९१९ 
(ड) १९२० 



 
५३१. खालीलपैक+ कोणjया दशेास 'उगवjया सयूा4चा दशे' Zहणनू ओळखले जाते? 
(अ) kयझूीलंड  
(ब) ऑUyेिलया 
(क) टांझािनया 
(ड) जपान 
 
५३२. महारा^yातील कोणjया नदीच ेखोरे 'संतांची भमूी' Zहणनू ओळखले जाते? 
(अ) भीमा 
(ब) वधा4  
(क) गोदावरी 
(ड) वैनगंगा 
 
५३३. २१ जनू व २२ िडसYबर या िदवसांना कोणjया नावाने संबोधले जाते? 
(अ) संपातिदन 
(ब) िवषवुिदन  
(क) मfयिदन 
(ड) चां|िदन 
 
५३४. शPु िहयाचा Uफिटक 
(अ) चौकोनी 
(ब) षट्कोनी 
(क) अèकोनी 
(ड) िsकोनी 
 
५३५. १७ जनू, २०१७ रोजी पंतcधान नरY| मोदी यांनी कोची मyेो रेlवेचा मिहला टêपा रा^yास 
समिप4त केला मyेो रेlवे काय4िkवत करणारे कोची ह ेदशेातील ......... ~मांकाच ेशहर ठरले. 
(अ) सहा\या  
(ब) सात\या 
(क) आठmया 
(ड) नव\या 



 
५३६. घटनेmया कोणjया कलमाkवये 'उmच kयायालय' Uथापन केले जाते? 
(अ) ११०  
(ब) २०० 
(क) २१४ 
(ड) २२० 
 
५३७. खालीलपैक+ पासनू िमळणारी ऊजा4 cदषूणरिहत असते. 
(अ) पेyोल  
(ब) कोळसा 
(क) कY |क+य ि~याधानी 
(ड) सौरपट 
 
५३८. "िकरणोjसाnरते'चा शोध लावणारा शाÖí खालीलपैक+ कोण? 
(अ) अlबट4 आईनUटाईन 
(ब) सी. \ही. रामन 
(क) आlìेड नोबेल 
(ड) हîेी बेbवेरेल 
 
५३९. खालीलपैक+ कोणjया वायसू 'माश4 गॅस' Zहणनू संबोधले जाते? 
(अ) िमथेन 
(ब) इथेन 
(क) cोपेन 
(ड) 8यटेुन 
 
५४०. सोने या मौlयवान धातचूा अण~ुमांक िकती ? 
(अ) ७९ 
(ब) ६९ 
(क) ८९ 
(ड) ५९ 
 



 
५४१. अणमूधील ऋणcभाnरत कणांना काय Zहणतात ? 
(अ) cोटॉन 
(ब) इलेbyॉन 
(क) kयyूॉन 
(ड) पॉिझyान 
 
५४२. मडुदसू' हा रोग कोणjया जीवनसÉवाmया कमतरतेमळेु होतो? 
(अ) अ 
(ब) ब  
(क) क 
(ड) ड  
 
५४३. 'छàीसगढ' या राxयाची राजधानी कोणती? 
(अ) रांची 
(ब) डेहराडून 
(क) रायपरू 
(ड) अमरकंटक 
 
५४४. तलाठ्याmया काया4लयास काय Zहणतात? 
(अ) चावडी 
(ब) महाल 
(क) कचरेी 
(ड) सजा 
 
५४५. अयोfया' ह ेशहर कोणjया राxयात आह?े 
(अ) िबहार 
(ब) उàर cदशे  
(क) उàराखडं 
(ड) पिóम बंगाल 
 



 
५४६. भारतातील सवाzत उंच िमनार कोणता? 
(अ) चारिमनार (हदैराबाद) 
(ब) कुतबुिमनार (िदlली) 
(क) ताजमहल (आना) 
(ड) अशोक Uतंभ (सारनाथ) 
 
५४७. सोनमग4, गलुमग4 ही थंड हवेची िठकाण ेकोणjया राxयात आहते? 
(अ) िसbक+म 
(ब) नागालँड  
(क) जZम ूआिण काôमीर  
(ड) मघेालय 
 
५४८. सन २०११ mया जनगणनेmया cाथिमक िन^कषा4नसुार भारतातील सवा4िधक लोकसंÅयेची  
      घनता असणारे राxय कोणते? 
(अ) केरळ 
(ब) महारा^y 
(क) उàर cदशे 
(ड) िबहार 
 
५४९. सन २०१७ mया 'ऑUyेिलयन ओपन बॅडिमटंन सपुर िसरीज' Uपधöच ेिवजेतेपद  
    ............ याने पटकािवले. 
(अ) चने लाँग (चीन) 
(ब) ली चाँग बेई (मलेिशया) 
(क) िकदाZबी _ीकांत (भारत) 
(ड) लोन उँन (चीन) 
 
५५०. रा^yपतीपदासाठी िकमान वयोमया4दा िकती आह?े 
(अ) ३० वषö 
(ब) २५ वषö 
(क) ३५ वषö 



 
(ड) ४० वषö 
 
५५१. भारतातील अिपलाच ेअिंतम kयायालय कोणते? 
(अ) संसद  
(ब) उmच kयायालय  
(क) रा^yपती भवन  
(ड) सवÜmच kयायालय 
 
५५२. भारतात चदंनाmया लाकडाच ेसवा4िधक उjपादन कोणjया राxयात होते? 
(अ) पंजाब 
(ब) कना4टक 
(क) आसाम  
(ड) अOणाचल cदशे 
 
५५३. संर>ण सािहjय िनिम4तीसाठी cिसP असणारे 'बांडी' ह ेिठकाण कोणjया िजl{ात आह?े 
(अ) अमरावती  
(ब) पणु े
(क) नागपरू 
(ड) नािशक 
 
५५४. रा^yपतीला आपlया पदाचा राजीनामा rावयाचा असेल, तर तो jयांनी कोणाकडे सपुदू4  
      करावा ? 
(अ) उपरा^yपती 
(ब) लोकसभा सभापती  
(क) पंतcधान  
(ड) सरkयायाधीश 
 
५५५. भारत सरकारmया 'िUकल इिंडया िमशन'ला या संUथेने २५ कोटी डॉलस4च ेकज4 मजंरू केले  
      आह.े 
(अ) आतंररा^yीय िवकास संUथा  



(ब) आिशयाई िवकास बõक 
(क) जागितक बँक 
(ड) आतंररा^yीय नाणिेनधी 
 
५५६. ईशाkय माkसनूचा पाऊस खालीलपैक+ कोठे पडतो? 
(अ)चkेनई 
(ब) मुबंई  
(क) िदlली 
(ड) पणजी 
 
५५७. घटकराxयाmया कायदमेडंळात खालीलपैक+ कोणाचा समावेश होतो? 
(अ) िवधानसभा, िवधानपnरषद, मÅुयमsंी  
(ब) राxयपाल, मÅुयमsंी, मिंsमडंळ 
(क) राxयपाल, िवधानसभा, िवधानपnरषद  
(ड) मÅुयमsंी व jयाच ेमिंsमडंळ 
 
५५८. कबÜदकांमधील cमखु पटक कोणते ?* 
(अ) C, H, 0  
(ब) C, H, N  
(क)C, H, He 
(ड)C, H, Cl 
 
५५९. 'मागा4रीन' हा कोणjया पोषणतÉवाचा úोत पदाथ4 आह?े 
(अ) िUनùध पदाथ4  
(ब) कबÜदके 
(क) cिथने 
(ड) जीवनसÉव 
 
५६०. 'िहराकस' Zहणजे काय ?* 
(अ) फेरस ऑbसाइड 
(ब) फेरस नायyेट 



(क) फेरस सlफेट 
(ड) कॅिlशअम 
 
५६१. दात व हाडे यांच ेcमखु घटक कोणते? 
(अ) सोिडअम व मùॅनेिशअम 
(ब) पोटॅिशअम व सोिडअम 
(क) कॅिlशअम व फॉUफरस 
(ड) सोिडअम व बोरॉन 
 
५६२. वाUको-द-गामा या पोतु4गीज खलाशाने कोणjया खडंाmया दि>ण टोकास वळसा घालनू तो  
      कािलका येथे पोहोचला? 
(अ) उàर अमnेरका  
(ब) यरुोप  
(क) दि>ण अमnेरका  
(ड) आिìका 
 
५६३. पिहले महायPु के\हा सtु झाले होते? 
(अ) इ. स. १९१४  
(ब) इ. स. १९१६  
(क) इ. स१९१३  
(ड) इ. स. १०१५ 
 
५६४. आपली अवUथा Uवतः होऊन न बदलuयाचा पदाथा4चा गणुधम4 कोणता? 
(अ) संवेग 
(ब) jवरण  
(क) जडjव  
(ड) वजन 
 
५६५. सन २०१६-२०१७ चा महारा^y शासनाचा 'íानोबा-तकुाराम परुUकार'......... याना  
cदान करuयत आला. 
(अ) ìािkसस िदüटेो 



(ब) मनुीतOण सागर 
(क) डॉ. आशा दशेपांडे 
(ड) िनवàृी महाराज (वWे) 
 
५६६. इ. स. १९१७ मfये रिशयात झालेlया राxय~ांतीमfये कोणाmया िवचारांच ेमोठे योगदान  
      होते ? 
(अ) काल4 माbस4  
(ब) िलओ टॉलUटॉय  
(क) मॉिUकम गामी 
(ड) यांपैक+ सव4 
 
५६७. इटलीचा आ~मक ह†कूमशहा कोण ? 
(अ) िहटलर 
(ब) केमाल पाशा 
(क) सलुतान मिजद  
(ड) मसुोिलनी 
 
५६८. तालकुा पातळीवरील महसलूिवषयक cमखु cशासक+य अिधकारी कोण ? 
(अ) तहसीलदार  
(ब) उपिजlहािधकारी 
(क) तलाठी 
(ड) गटिवकास अिधकारी 
 
५६९. खालीलपैक+ कोणjया िवभागात सवा4िधक साखर उjपादन होते? 
(अ) िवदभ4 
(ब) पिóम महारा^y  
(क) कोकण 
(ड) मराठवाडा 
 
५७०. लाकूड कारखाkयांसाठी cिसP असणारे िठकाण कोणते? 
(अ) बlलारपरू  



(ब) अबंरनाथ 
(क) नािशक 
(ड) िपंपरी 
 
५७१. ‘म{ासमाळ’ ह ेथंड हवेच ेिठकाण कोणjया िजl{ात आह?े 
(अ) नािशक 
(ब) औरंगाबाद 
(क) अमरावती 
(ड) यवतमाळ 
 
५७२. आकारमानानसुार जगातील सवा4त छोटे रा^y कोणते ? 
(अ) _ीलंका 
(ब) kदिेटकन िसटी 
(क) हवाई  बेटे  
(ड) वेUट इडंीज 
 
५७३. 'कोडाईकनॉल' ह ेथंड हवेच ेिठकाण कोणjया राxयात आह े? 
(अ) आ°ं cदशे 
(ब) तिमळनाडू  
(क) केरळ 
(ड) कना4टक 
 
५७४. 'भारतीय राxयघटनेच ेिशlपकार' असे कोणास संबोधले जाते? 
(अ) डॉ. राजY| cसाद 
(ब) डॉ. बाबासाहबे आबेंडकर 
(क) महाjमा गांधी 
(ड) पंिडत जवाहरलाल नेहt 
 
 
५७५.फलोjपादनात कोणता दशे जगात cथम Uथानावर आह े
(अ) चीन 



(ब) भारत  
(क) ऑUyेिलया  
(ड) अमnेरका 
 
५७६. ७-८ जलैु, २०१७ दरZयान येथे 'जी-२०' संघटनेची १२ वी िशखर पnरषद पार पडली. 
(अ) kययूॉक4  (अमnेरका) 
(ब) हZॅबगु4 (जम4नी) 
(क) बीिजंग (चीन) 
(ड) नवी िदlली (भारत) 
 
५७७. ७ जलैु, २०१७ रोजी....... यांनी भारताच े२१ वे मÅुय िनवडणकू आयWु Zहणनू पदभार    
      Uवीकारला, 
(अ) राजीव महेषF  
(ब) के, के, येणगुोपाल  
(क) सनुील अरोरा  
(ड) अचलकुमार xयोती 
 
५७८.लोकसभmेया िवrमान तथा दसु¢या मिहला सभापती Zहणनू कोणाचा नामोlलेख कराल? 
(अ) सषुमा Uवराज 
(ब) सिुमsा महाजन 
(क) लिलतकुमार मगंलम 
(ड) मनेका गांधी 
 
५७९. २३ जनू, २०१७ रोजी या राxयातील सरु>ावलांनी न>लवाrांिवOP 'ऑपरेशन cहार' ही  
       मोिहम सOु केली. 
(अ) उàीसगढ  
(ब) महारा^y 
(क) कना4टक 
(ड) झारखडं 
 
 



 

५८०.!"#$   = 11 तर x = िकती ? 

(अ) 61 
(ब) 71 
(क)27 
(ड) 37 
 
५८१. ताशी 60 िकलोमीटर वेगाने जाणारी आगगाडी एका खांबास 30 सेकंदांत ओलांडते. सर  
      आगगाडीची लांबी िकती असावी?* 
(अ) 500 मी. 
(ब) 400 मी. 
(क) 300 मी. 
(ड) 360 मी. 
 
५८२.

१

२
  + 

२

३
  -  

३

४
  = िकती ?* 

 
(अ) 

१

४
      (ब) १

६
    (क) 

५

६
    (ड) ५

१२
 

 
 
५८३. √२१२ ÷ ४४   = िकती ?* 
(अ) ३२ 

(ब) ४२ 

(क) ६२ 

 
५८४. ७२८० -७१४० ÷ ३५ =  ? 

(अ)2 
(ब) 22 
(क)7076 
(ड) 7256 
 
 



५८५. एक मोटारसायकल 33,600 Oपयांस िवकली. jयामळेु 5% नफा झाला. तर jया   
      मोटारसायकलची खरेदी िकंमत िकती असावी?" 
(अ) 30,000 O. 
(ब) 30,500 O.  
(क)32,000 t. 
(ड) 32,500 O. 
 
५८६.72 आिण 96 या दोन संÅयांचा म. सा. िव. काडा, 
(अ) 28 
(ब) 34 
(क) 24 
(ड) 42 
 
५८७. 700 िम. ली. च े3.5 लीटाशी गणुोतर िकती? 
(क)1:4  
(ब) 2:5 
(क)5:3  
(ड) 1:5 
 
५८८.0.01 x 0.001 37 
(अ) 0.00001  
(ब)0.001  
(क)0.0001  
(ड) 0.01 
 
५८९.

३५

३७
  = ? 

(अ) 0.9459459  
(ब) 0.82351  
(क)0.552789  
(ड) 0.0033329 
५९०.16302+78-? 



(अ) 902  
(ब) 92 
(क)209 
(ड) 29 
 
५९१. खालील ~म पणू4 करा. 
     381,378, 373, 366, ....? 
(अ) 362  
(ब) 357  
(क)355 
(ड) 359 
 
५९२. खालीलपैक+ िवसंगत गट ओळखा.* 
(अ) 2-16  
(ब) 1-1  
(क)3-81  
(ड) 4-64 
 
५९३. जर 1 ऑगUटला गOुवार असेल, तर 1 सêटYबरला कोणता वार येईल? 
(अ) गOुवार 
(ब) रिववार 
(क) सोमवार 
(ड) शिनवार 
 
५९४. c£िचkहाmया जागी योùय पया4य िनवडा. 
 
 
               ५                       ६         ६                    ७                ४                     
८                            
                          १२                                   २१                                     ?          
                      
                        ४                                      ५                                       १० 



(अ) 14 
(ब) 22 
(क)32 
(ड) 320 
 
५९५. जर TUF-94 तर MAN = ? * 
(अ)98 
(ब) 55 
(क) 56 
(ड)53 
 
५९६. c£िचkहाmया जागी समप4क पया4य िनवडा. 
      आगगाडी : डबा :: जंगल : ? 
(अ) फळ 
(ब) झाड 
(क) फुल  
(ड) बाग  
 
५९७. गटात न बसणारी संÅया कोणती? 
    17, 62, 53, 64 
(अ) 62 
(ब) 17  
(क)64 
(ड)53 
 
५९८. c£िचkहाmया जागी कोणता अकं असेल? 
    जर 28: 65 तर 126:? 
(अ) 39 
(ब) 217  
(क)216 
(ड) 162 



५९९. खालील संÅयामािलकेत c£िचkहाmया जागी योùय पया4य िनवडा, 
      2, 16, 54, 128, 250, 7,686 
(अ) 432 
(ब) 438  
(क)721  
(ड) 654 
 
६००. एका सांकेितक िलपीमfये करम = # ∝ ∆ , सवय = ≅ ° ∝ तर jया  
       िलपीत ∓ ∪∈ असा िलिहलेला श8द कोणता? 
(अ) वसम  
(ब) सरक  
(क) कवर 
(ड) मरय 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
c£ ~  उàर  c£ ~  उàर c£ ~  उàर c£ ~  उàर c£ ~  उàर 

501 ड 521 ब 541 ब 561 क 581 अ 

502 अ 522 ड 542 ड 562 ड 582 ड 

503 ड 523 क 543 क 563 अ 583 ब 

504 ब 524 अ 544 ड 564 क 584 क 

505 ब 525 अ 545 ब 565 ड 585 क 

506 क 526 ब 546 ब 566 अ 586 क 

507 ब 527 अ 547 क 567 ड 587 ड 

508 अ 528 अ 548 ड 568 अ 588 अ 

509 अ 529 क 549 क 569 ब 589 अ 

510 ड 530 ड 550 क 570 अ 590 क 

511 ब 531 ड 551 ड 571 ब 591 ब 

512 ब 532 क 552 ब 572 ब 592 ड 

513 क 533 अ 553 क 573 ब 593 ब 

514 ब 534 क 554 अ 574 ब 594 क 

515 क 535 क 555 क 575 अ 595 क 

516 क 536 क 556 अ 576 ब 596 ब 

517 ब 537 ड 557 क 577 ड 597 क 

518 ड 538 ड 558 अ 578 ब 598 ब 

519 अ 539 अ 559 अ 579 अ 599 अ 

520 अ 540 अ 560 क 580 ब 600 ब 

 



६०१. 'िशवाजीसारखा शूर िशवाजीच.' या वा0यातील अलंकार ओळखा, 
(अ) अन9वय 
(ब) <यितरेक 

(क) उपमा 
(ड) Bांितमान 

 
६०२. जो बोलेल तो फसेल' या वा0याचा Bकार ओळखा, 

(अ) सयुंG वा0य  

(ब) िमH वा0य  

(क) केवल वा0य 
(ड) यांपैकJ नाही. 

 
६०३. खालीलपैकJ अपसारण िच9ह कोणते? 

(अ)  ; 

(ब)  ‘ ‘ 

(क)  – 
(ड)  ! 

 
६०४. हQली रRीला चांगला भाव येत आहे.' या वा0यातील काळ ओळखा. 
(अ) भिवVयकाळ  

(ब) वतWमानकाळ 

(क) भूतकाळ 
(ड) यांपैकJ नाही. 
 
६०५. पारYयाने ससाZयाला आकाशात सोडले. या वा0यातील Bयोग ओळखा. 

(अ) कतWरी Bयोग 

(ब) कमWणी Bयोग  

(क) भावे Bयोग 

(ड) यांपैकJ नाही. 
 
 



६०६. चतुभुWज होणे' या वा0Bचाराचा अथW सांगणारा पयाWय िनवडा. 
(अ) अटक होणे 

(ब) ज9म होणे 

(क) ल]न होणे 

(ड) अ  व  क   
 

६०७. खालीलपैकJ कोण_या िवभG`चे B_यय एकसारखे आहेत? 

(अ) िbतीया व तृतीया 

(ब) तृतीया व चतुथd 

(क) पंचमी व षfी 
(ड) िbतीया व चतुथd 
 

६०८. 'गंभीर' या शhदाचे भाववाचक नाम ओळखा. 
(अ) गंभीरता 

(ब) गंभीरपण 
(क) गांभीयW 
(ड) गंभीरपणे 

 
६०९. मराठी िलपी कोण_या Bकारे िलिहली जाते? 

(अ) उजवीकडून डावीकडे 
(ब) डावीकडून उजवीकडे 
(क) उजवीकडून उजवीकडे 

(ड) खालून वर 
 
६१०. 'जा' या िlयापदाचे भूतकाळातील mप ओळखा. 

(अ) गेला 
(ब) जातो 
(क) जा 

(ड) जाताना 

 
 



६११. 'BितवषW' हा शhद कोण_या समासाचे उदाहरण आहे? 

(अ) अ<ययीभाव 

(ब) त_पुnष 

(क) bंb 

(ड) बहopीही 
 

६१२. 'गंगा ही िहंदूचंी पिवH नदी आहे.' या वा0यातील सवWनामाचा Bकार कोणता? 

(अ) आ_मवाचक सवWनाम 

(ब) दशWक सवWनाम 

(क) पुnषवाचक सवWनाम 

(ड) सबंंधी सवWनाम 

 
६१३. खालील वा0यातील उRेश ओळखा. 

    ‘सकेंत अितशय त9मयतेने _याचा rंथ वाचत आहे.' 

(अ) सकेंत 

(ब) त9मयतेने 

(क) rंथ 

(ड) _याचा 
 
६१४. खालीलपैकJ कोणती sहण अचूक आहे ? 

(अ) कुठेही जा िपंपळाला पारंhया तीन 
(ब) कुठेही जा पळसाला पाने पाच 
(क) कुठेही जा पळसाला फुले तीनच 

(ड) कुठेही जा पळसाला पाने तीनच 

 
६१५.'राजाने Bधानास बोलािवले.' या वा0यातील कमाWची िवभGJ ओळखा. 

(अ) सuमी 

(ब) पंचमी 
(क) िbतीया 
(ड) षfी 



६१६. दूिषत पाZयात चालQयामुळे खालीलपैकJ कोणता रोग होZयाचा सभंव असतो ? 

(अ) कावीळ 

(ब) vयरोग 

(क) िहवताप  

(ड) लेwटोxपायरॉिसस 

 

६१७. महानगरपािलकेzया मु{य कायWकारी अिधका|यास काय sहणतात? 

(अ) महापौर 
(ब) पालकमंHी 

(क) महापािलका आयुG 

(ड) पालक सिचव 

 
६१८. सन २०११ zया जनगणनेzया Bाथिमक िनVकषा~नुसार महाराV�ातील Äी-पुnष 

Bमाण िकती आहे? 

(अ) ९३३ 

(ब) ९११ 

(क) ९२९  

(ड) ९४४ 

 
६१९. राV�ीय महामागW lमांक-३' कोण_या दोन शहरांदरsयान आहे? 

(अ) मंुबई-िदQली 
(ब) मंुबई-पुणे  

(क) मंुबई-चे9नई  

(ड) मंुबई-आrा 
 
६२०. देशात सवWBथम कोण_या राÇयात मिहला पोिलसांची नेमणूक केली गेली? 

(अ) िहमाचल Bदेश  

(ब) कनाWटक 

(क) महाराV� 

(ड) पिÉम बंगाल 

 



६२१. 'अंबरनाथ' हे िठकाण कोण_या िजQÑात आहे? 

(अ) ठाणे 

(ब) रायगड  

(क) र_नािगरी 

(ड) िसधुंदुगW 
 
६२२. नािशक-मंुबई' या मागाWवर कोणता घाट वसलेला आहे?" 

(अ) काHज  

(ब) कसारा 

(क) आंबा 

(ड) पसरणी 
 

६२३. 'इि9xटट्यूट ऑफ आमाWमâट टे0नॉलॉजी' ही सxंथा महाराV�ात कोठे आहे? 

(अ) नािशक 

(ब) अहमदनगर  

(क) पुणे  

(ड) कोQहापूर 
 

६२४. भारत सरकारची 'िस0युäरटी Bेस' खालीलपैकJ कोठे आहे? 

(अ) नागपूर 
(ब) मंुबई  

(क) पुणे 

(ड) नािशक 

 

६२५. महाराV�ातील तांhयाzया उ_पादनासाठी Bिसã असणारा िजQहा कोणता? 

(अ) कोQहापूर 
(ब) धुळे 

(क) चंåपूर 

(ड) नंदुरबार 
 
 



६२६. नवी मंुबई महानगरपािलकेचे मु{यालय कोठे आहे? 

(अ) पनवेल 

(ब) वाशी 

(क) बांåा 

(ड) वसई 

 

६२७. भारतातील इrंजी सçेचा पाया खालीलपैकJ कोण_या लढाईने घातला गेला? 

(अ) wलासी 

(ब) ब0सार  

(क) èीरंगपêणम  

(ड) हळदीघाट 

 
६२८. 'सिवनय कायदेभंगा'ची चळवळ कोण_या वषd सmु झाली? 

(अ) १९२०  

(ब) १९४०  

(क) १९३० 
(ड) १९४२ 

 
६२९. िíिटश राजवटीत BांतामYये 'िbदल राÇयपãती सmु करZयासबंंधीची तरतूद 

असणारा कायदा कोणता? 

(अ) १९०९ चा 
(ब) १८९२ चा 

(क) १९३५ चा 

(ड) १९१९ चा 
 

६३०. महा_मा गांध`नी 'चले जाव' चळवळीzया वेळी भारतीय जनतेस िदलेला सBुिसã 

सदेंश कोणता? 

(अ) शांतता व अिहंसा  

(ब) सिवनय कायदेभंग  

(क) करा िकंवा मरा 
(ड) चलो िदQली 



६३१. सन १९०८ मYये राजåोहाzया आरोपाखाली िशvा होणारे भारतीय नेते कोण? 

(अ) महा_मा गांधी  

(ब) लोकमा9य िटळक  

(क) सरदार पटेल 

(ड) लाला लजपतराय 

 

६३२. 'डìगरीzया तुnंगातील आमचे १०१ िदवस' हे पुxतक कोणी िलिहले ? 

(अ) लोकमा9य िटळक 

(ब) 9या. म. गो. रानडे 

(क) गो. ग. आगरकर 
(ड) दामोदर चापेकर 
 

६३३. सन १८६४ मYये पुणे येथे 'िवधवा पुनिवWवाह' घडवून आणणारे समाजसधुारक 

कोण? 

(अ) महषd कवî 

(ब) 9या. म. गो. रानडे 

(क) िवVणुशाÄी पंिडत 

(ड) महा_मा फुले 

 

६३४. गोपाळ गणेश आगरकर यांचा ज9म कोठे झाला?* 

(अ) पुणे  

(ब) टâभू 

(क) र_नािगरी 

(ड) रायगड 

 

६३५. सन १९१९ मYये 'िÄयांना lूरपणे वागिवZयास Bितबंध' करणारा कायदा कोणी 

समंत केला? 

(अ) सयाजीराव गायकवाड 

(ब) लॉडW चेsसफडW 

(क) राजषd शाहï महाराज 

(ड) यांपैकJ नाही 



६३६. नो<हâबर, २०१७ मYये येथे सयुंG राV� हवामान पäरषद पार पडली. 
(अ) टोिकयो (जपान)  

(ब) बॉन (जमWनी)  

(क) िससली (इटली)  

(ड) हsॅबुगW (जमWनी) 
 

६३७. सभुाषचंå बोस यांनी सन या दोन वषd काँrेसचे अYयvपद भूषिवले होते. 

(अ) १९३८ व १९३९  

(ब) १९३७ व १९४०  

(क) १९३९ व १९४२  

(ड) १९३५ व १९३६ 

 

६३८. हंगामी पोलीस पाटलाची िनयुGJ करZयाचा अिधकार खालीलपैकJ कोणास   

      आहे ? 

(अ) तहसीलदार  

(ब) िजQहािधकारी  
(क) उपिजQहािधकारी  

(ड) सरपंच 

 

६३९. 'टेिलि<हजन' या उपकरणाचा शोध कोणी लावला? 

(अ) माकòनी 

(ब) एिडसन 

(क) 9यूटन 

(ड) जॉन बेअडW 
 

६४०.१० rमॅ मॅ]नेिशअमची तार जाळQयावर िमळालेQया राखेचे वजन िकती असेल? 

(अ) १० rमॅ  

(ब) १० rमॅपेvा जाxत  

(क) १० rमॅपेvा कमी  

(ड) सांगता येत नाही. 
 



६४१. िनळी काच तयार करZयासाठी कोणते धातुसयुंग वापरले जाते? 

(अ) कोबाQट ऑ0साइड 
(ब) मँगनीज ऑ0साइड 

(क) सोिडअम ऑ0साइड 

(ड) यांपैकJ नाही 
 
६४२. 'पाणी' या सयुंगाची रासायिनक सôंा कोणती? 

(अ) Nacl 

(ब) MgSO4 

(क) H20 

(ड) A1203 

 

६४३. सयूWफुलातील परागिसचंन खालीलपैकJ कोण_या घटकामाफW त । 

(अ) कJटक 

(ब) वारा 

(क) पाणी 

(ड) यांपैकJ नाही 
 

६४४. कनाWटक या राÇयाची राजधानी कोणती? 

(अ) हैदराबाद 

(ब) बâगळुm 

(क) चे9नई 

(ड) िथnवनंतपूरम 

 

६४५. भारताzया राV�Yवजावरील अशोक चlास िकती आरे आहेत? 

(अ) चोवीस 

(ब) तीस 

(क) बçीस 

(ड) चाळीस 

 
 



६४६. महाराV�ात िवमान िनिमWतीचा कारखाना कोठे आहे? 

(अ) पनवेल (मंुबई)  

(ब) हडपसर (पुणे)  

(क) रोहा (रायगड)  

(ड) ओझर (नािशक) 

 

६४७. सBुिसã 'सालारजंग sयुिझअम' कोठे आहे ? 

(अ) वडोदरा 

(ब) हैदराबाद  

(क) मंुबई  

(ड) अहमदनगर 
 

६४८. भारतातील एकूण िकती राÇयांzया सीमा पािकxतानशी सलं]न आहेत?* 

(अ) पाच 

(ब) सहा 

(क) चार 
(ड) सात 

 

६४९. राजा रिववमाW हे B{यात होते. 

(अ) बादशहा 

(ब) सगंीतकार 

(क) िचHकार 
(ड) न_ृयकार 
 

५०. सwटâबर, २०१७ मYये नववी िí0स पäरषद . येथे पार पडली. 
(अ) नवी िदQली (भारत) 

(ब) िझयामेन (चीन) 

(क) मॉxको (रिशया) 
(ड) बâगळुm (भारत) 

 
 



६५१. rामसेवकाची नेमणूक करZयाचे अिधकार खालीलपैकJ कोणास आहेत ? 

(अ) तलाठी 

(ब) तहिसलदार 

(क) मु{य कायWकारी अिधकारी  

(ड) िजQहािधकारी 
 

६५२. भारत हे कोण_या Bकारचे राV� आहे? 

(अ) धािमWक 

(ब) धमWवादी 

(क) धमाWधाäरत  

(ड) धमWिनरपेv 

 

६५३. सYया भारताzया लोकसभेत एकूण िकती सदxय आहेत ? 

(अ) ५४०  

(ब) ५४५ 

(क)५४८ 

(ड) ५५० 

 

६५४. सYया भारतात िकती कâ åशािसत Bदेश आहेत? 

(अ) सात 

(ब) आठ 

(क) नऊ 
(ड) दहा 
 

६५५. rामपंचायतीचा कायWकाल सामा9यतः िकती वषा~चा असतो? 

(अ) सहा 

(ब) पाच 

(क) चार 
(ड) तीन 

 
 



६५६. ग<हाzया िपठाचे सदूंषण होऊन _याचे पोषणमूQय कशामुळे कमी होते ? 

(अ) टाQकम आिण खडू भुकटी 

(ब) हळद भुकटी 

(क) वीट भुकटी 

(ड) बोäरक पावडर 
 

६५७. 'खंडवहनाचा िसãा9त' खालीलपैकJ कोण_या शाÄôाने मांडला? 

(अ) आईनxटाईन  

(ब) आQùेड वेगनर 

(क) आयझâक 9यूटन  

(ड) रॉबटW ओपेन हायमर 

 
६५८. 'डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आंतरराV�ीय िवमानतळ' कोठे आहे? 

(अ) नागपूर 
(ब) पुणे  

(क) मंुबई 

(ड) कोQहापूर 
 

६५९. मानवी शरीरातील सवाWत मोठी rंथी कोणती? 

(अ) यकृत 

(ब) अवटू rंथी  

(क) िपयुिषका 
(ड) xवादुिपंड 

 

६६०. गìिदया िजQÑातील सवा~त मोठा तलाव कोणता? 

(अ) कQयाणतीथW  
(ब) िशवाजीसागर  

(क) राजीवसागर 
(ड) नवेगाव बांध 

 



६६१. पvी अभयारZयासाठी Bिसã असलेले 'कनाWळा' हे िठकाण कोण_या िजQÑात 

आहे? 

(अ) रायगड 

(ब) ठाणे 
(क) नािशक 
(ड) पुणे 

 
६६२. महाराV�ातील कोणता िजQहा सवWBथम 'पयWटन िजQहा' sहणून घोिषत करZयात 

आला होता? 

(अ) र_नािगरी  

(ब) रायगड 
(क) सातारा 

(ड) िसधुंदुगW 
 

६६३. अहमदनगर हा िजQहा कोण_या महसलुी िवभागांतगWत येतो? 

(अ) नािशक 

(ब) पुणे 

(क) कोकण 

(ड) औरंगाबाद 

 
 

६६४. अनलॉग xवmपातील मािहतीचे िडिजटल xवmपात व िडिजटल xवmपातील 

मािहतीचे अॅनलॅॉग xवmपात 

     mपांतर करZयासाठी कोणते साधन वापरतात? 

(अ) टचिxlन 

(ब) मोडेम 

(क) पेन üाइ<ह 

(ड) िBंटर 
 
 



६६५. सावंतवाडी, मालवण िकना|यावर रंगिनिमWतीसाठी उपयुG ठरणारा कोणता पदाथW 

आढळतो? 

(अ) गेn 

(ब) जांभी 

(क) रेगूर 
 
 

६६६. १ ऑ0टोबर, २०१६ पासनू अिxत_वात आलेली 'पनवेल शहर महानगरपािलका' 

ही राÇयातील महानगरपािलका ठरली. 

(अ) २४ वी  
(ब) २५ वी  

(क) २६ वी 
(ड) २७ वी 
 
६६७. िíिटश राजवटीzया काळात पिहला दुVकाळ आयोग कोणाzया अYयvतेखाली 

xथापन करZयात आला? 

(अ) कझWन  

(ब) िलटन 

(क) äरपन 
(ड) कॅsपबेल 

 

६६८. लांब उडीzया xपधîत अंितम िनकाल तयार करताना xपधWकाzया कमाल िकती 

उड्यांचा िवचार केला जातो? 

(अ) तीन 

(ब) चार 
(क) सहा 
(ड) आठ 

 
 
 
 



६६९. 'कमोडोर' हे पद कोण_या सरंvण दलाशी सबंंिधत आहे? 

(अ) भूदल 

(ब) हवाईदल 

(क) होमगाडW 

(ड) नौदल 

 
६७०.......पासनू 'जागितक <यापार सघंटने'चा <यापार सलुभता करार लागू झाला. 

(अ) २२ फेíुवारी, २०१७ 

(ब) २२ माचW, २०१७ 

(क) १५ फेíुवारी, २०१७ 

(ड) १५ माचW, २०१७ 

 

६७१. जून, २०१७ मYये घोिषत 'जागितक नवो9मेष िनदîशांक, २०१७' अंतगWत एकूण 

१२७ देशांzया यादीत 

      भारताचे xथान...... 

(अ) ऐशंीवे 

(ब) सçरावे 

(क) साठावे 

(ड) प9नासावे 

 

६७२. ८-९ जून, २०१७ दरsयान......... येथे 'शांघाय सहकायW सघंटने'ची १७ वी पäरषद 

पार पडली. 
(अ) बीिजंग (चीन) 

(ब) अxताना (कझािकxतान) 

(क) दुशा9बे (तािजिकxतान) 

(ड) समरकंद (उझबेिकxतान) 

 
६७३. १४ जुलै, २०१७ रोजी भारतीय िवमानतळ Bािधकरणाzया िव°ामाने जारी 

करZयात आलेQया 'rाहक सतुं¢ता िनदîशांकात' ........ या िवमानतळाने Bथम xथान 

पटकािवले. 

(अ) इिंदरा गांधी िवमानतळ (िदQली) 



(ब) राजा भोज िवमानतळ (भोपाळ) 

(क) xवामी िववेकानंद िवमानतळ (रायपूर) 

(ड) छ. िशवाजी आ. िवमानतळ (मंुबई) 

 
६७४. पुणे िव°ापीठास.......यांचे नाव देZयात आले आहे. 

(अ) सािवHीबाई फुले  

(ब) महा_मा फुले 

(क) महषd कवî 
(ड) राजषd शाहï 

 
६७५. rामपचायतीचे अ, ब व क èेण`मYये वगdकरण करताना कोणता िनकष    

      लावतात ? 

(अ) आिथWक िवकास  

(ब) लोकस{ंया 

(क) रxते सिुवधा 
(ड) सामािजक िवकास  
 

६७६. ९-११ नो<हâबर, २०१७ दरsयान....... या राÇयात १९ वी ऑरगॅिनक वQडW काँrेस 

(जैिवक कृषी िव§ 

(अ) उçर Bदेश 

(ब) महाराV� 
(क) आं• Bदेश 

(ड) गुजरात 

 
६७७. १४ जुलै, २०१७ रोजी त_कालीन कâ åीय रेQवेमंHी सरेुश Bभू यांनी रेQवे Bवाशांzया 

सोयीसाठी अॅपचा शुभारंभ केला. 

(अ) �ेन रडार 

(ब) रेल सारधी  
(क) हायलाईटस ्

(ड) रेल चले 

 



६७८. 
१

६
  + 

१

६
 + 
१

६
 - 
१

९
 - 
१

९
 - 
१

९
 = िकती ? 

 

(अ) 
१

३
   (ब) 

१

४
    (क)	१

२
    (ड) 

१

६
 

 

६७९. 184.9 िक. r.ॅ + 42.14 िक. r.ॅ + 2.835 िक. r.ॅ = िकती?* 

(अ) 293.849 िक. r.ॅ 

(ब) 239.875 िक. r.ॅ 

(क) 292.775 िक. r.ॅ 

(ड) 229.875 िक. r.ॅ 

 

६८०. √५१८४ =  िकती ?* 

(अ) 82  

(ब) 78 

(क)68 

(ड) 72 

 

६८१. 40x8° = िकती?* 

(अ) 32 

(ब)12 

(क)1 

(ड)0 

 

६८२. 16 ची 8 पट आिण 12 ची 9 पट यांमYये फरक िकती?* 

(अ) 18 

(ब) 20 

(क)22 

(ड) 24 

 
 
 



६८३. 1,450 चा 3% िकती?* 

(अ) 140 

(ब) 435  

(क) 45.4  

(ड) 43.5 

 

६८४. बरोबर अडीच वाजता घड्याळाचा तासकाटा व िमिनटकाटा यांमYये िकती 

अंशांचा कोन होईल ?* 

(अ) 75° 

(ब) 90° 

(क) 100°  

(ड) 105° 

 

६८५.
३२	×	३६
४		×	८    ×	 ३२	×	४

२
 

 
(अ) 1,024 

(ब) 1,164 

(क)1,246  

(ड) 1,296 

 
६८६. 729+9 = 81 तर 0.0729 +0.009 = ? 

(अ) 8.1  

(ब) 81 

(क)0.81 

(ड) 810 

 
६८७. एका स{ंयेzया 50 ट00यामधून 10 वजा केले असता 30 िशQलक राहतात, तर 

ती स{ंया कोणती? 

(अ) 60  

(ब) 70 

(क)80 



(ड) 40 

 
६८८. 10 +5-12-? 

(अ)-624  

(ब)-824 

(क) +724 

(ड)-603 

 

६८९.50 x 50 = ? 

(अ) 50  

(ब) 50.50 

(क)550 

(ड) 500 

 

६९०. 2 िमिललीटरचे 3 लीटरशी गुणोçर िकती? 

(अ) 1 : 1500 

(ब) 2 : 150 

(क) 3 : 250 

(ड) 1 : 150 

 
६९१. BßाथWक िच9हाzया िठकाणी येणारा आकडा सांगा. 

२७ ९ १५ 

२२ ४ १२ 

५ ? ३ 

 
(अ) 5 

(ब) 6 

(क) 3 

(ड) 2 

 



६९२. पाच मुली रांगेत बसQया आहेत. राशी ही सलेुखा िकंवा आभाzया शेजारी 

बसलेली नाही. अनुराधा ही सलेुखाzया शेजारी नाही. राशी ही मोिनकाzया शेजारी 

बसली आहे. मोिनका ही रांगेzया मYयभागी आहे तर अनुराधा कोणाzया शेजारी बसली 

आहे ? 

(अ) राशी 
(ब) सलेुखा 
(क)आभा 

(ड) मोिनका 
 

६९३. एका सांकेितक भाषेत 'dom pulta' sहणजे 'bring hot food'; 'pul tir 

sop' sहणजे 'food is good' and 'tak da sop' sहणजे 'good bright bay', 

तर _या भाषेत 'hot' कसे िलिहता येईल? 

(अ) dom 

(ब) put  
(क) ta 

(ड) यांपैकJ नाही 
 

६९४. Bßिच9हाzया जागी कोणती स{ंया येईल? 

      4, 10, ?, 82, 244, 730. 
(अ) 24 

(ब) 28 

(क)77 

(ड) 218 

 

६९५. जर ABOX = 1,2,15,24 तर FOXO = ? 

(अ) 6, 24, 15, 15  

(ब) 7, 15, 24, 15  

(क)6, 15, 24, 15  

(ड) 4, 24, 15, 15 

 
 



६९६. QYGO: SAIQ: : UCKS : ? 

(31) VFNV  
(ब) WDMV  

(क) VEMW  

(ड) WEMU 

 

६९७. खालील äरकाsया जागेतील स{ंया शोधा. 
      512 (17)729, 64 (9) 125, 216 (-) 343 
(अ) 19 

(ब) 15 

(क)13 

(ड) 11 

 
६९८. खालील पयाWयांतील िवसगंत अvरगट शोधा. 

     LYZM, JWXK, HUIV, FSTG 
(अ) LYZM  

(ब) JWXK  

(क)HUIV 

(ड)FSTG 

 

६९९. जर CAR हे 5320 असे िलिहतात, तर Y कसा िलहावा? 

(अ) 25  

(ब) 26 

(क)27 

(ड) 28 

 

७००. जर x sहणजे *, - sहणजे x, + sहणजे + आिण + sहणजे - आहे, तर खालील 

पदाचे उçर काय असेल ? 

     (3-9+9) x 9+4 = ? 
(अ)0 

(ब) 1 



(क) 4 

(ड) 8 

 
 
 
%& (  उ*र  %& (  उ*र %& (  उ*र %& (  उ*र %& (  उ*र 

601 अ 621 अ 641 अ 661 अ 681 क 

602 ब 622 ब 642 क 662 ड 682 ब 

603 क 623 क 643 अ 663 अ 683 ड 

604 ब 624 ड 644 ब 664 ब 684 ड 

605 क 625 क 645 अ 665 अ 685 ड 

606 ड 626 ब 646 ड 666 ड 686 अ 

607 ड 627 अ 647 ब 667 ड 687 क 

608 क 628 क 648 क 668 क 688 ड 

609 ब 629 ड 649 क 669 ड 689 अ 

610 अ 630 क 650 ब 670 अ 690 अ 

611 अ 631 ब 651 क 671 क 691 अ 

612 ब 632 क 652 ड 672 ब 692 अ 

613 अ 633 ड 653 ब 673 क 693 ड 

614 ड 634 ब 654 अ 674 अ 694 ब 

615 क 635 क 655 ब 675 ब 695 क 

616 ड 636 ब 656 अ 676 अ 696 ड 

617 क 637 अ 657 ब 677 ब 697 क 

618 क 638 अ 658 अ 678 ड 698 क 

619 ड 639 ड 659 अ 679 ड 699 क 

620 क 640 ब 660 ड 680 ड 700 अ 

 



७०१. 'िलहीत आह'े ह ेकोण.या 1कारच ेि4यापद आह?े 
(अ) सकम:क ि4यापद 
(ब) श=य ि4यापद 
(क) 1योजक ि4यापद 
(ड) संयBु ि4यापद 
 

७०२. 'लंकेची पाव:ती' Fहणजे काय? 
(अ) रावणाची प.नी मदंोदरी 
(ब) लंकेत राहणारी पाव:ती 
(क) खपू नटलेली Kी 
(ड) अगंावर दािगने नसलेली Kी 
 

७०३. 'पढुOयास ठेच मागचा शहाणा' या Fहणीचा अथ: काय? 
(अ) इतरांOया ठेचमेळेु रT.याचा अदंाज येतो. 
(ब) पढुOयास ठेच लागली तर मागOयाला अडथळा कळतो. 
(क) आपण मागे रािहUयामळेु रT.याचा अदंाज येतो. 
(ड) इतरांच ेजीवनानभुव माणसाला सावधपणा िशकिवतात. 
 

७०४. भतूकाळ करा : माYया मलुीस तझुी भीती वाटते. 
(अ) माYया मलुीस त ूिभविवतो.  
(ब) माझी मलुगी तलुा खपू िभते. 
(क) माझी मलुगी तलुा भीत असते.  
(ड) माYया मलुीस तझुी भीती वाटली. 
 

७०५. मी गावाला जात आह.े' ह ेवा=य कोण.या काळात आह?े 
(अ) पणू: वत:मानकाळ 
(ब) चाल ूभतूकाळ 
(क) वत:मानकाळ 
(ड) चाल ूभिव^यकाळ 
 
 



७०६. 'वाच' या श`दाच ेि4यापदaप तयार करा. 
(अ) वाचन 
(ब) वाचनीय  
(क) वाचक  
(ड) वाचतो 
 

७०७. 'नम:दा' या श`दाची जात ओळखा. 
(अ) सव:नाम 
(ब) िवशषेण 
(क) िवशषेनाम 
(ड) ि4यापद 
 

७०८. िदeय.वाची जेथे 1िचती तेथे कर माझ ेजळुती. (वा=य1कार ओळखा.) 
(अ) केवल वा=य 
(ब) संयBु वा=य  
(क) िमf वा=य  
(ड) यांपैकh नाही 
 

७०९. खालीलपैकh िवशषेणाच ेसामाjयaप दश:िवणारा पया:य िनवडा. 
(अ) तांबडा  
(ब) भला 
(क) चांगला 
(ड) िहरeया 
 
७१०. कोणी कोणास हस ूनये. या वा=यातील अधोरेिखत सव:नामाची जात ओळखा. 
(अ) 1kाथ:क सव:नाम 
(ब) संबंधी सव:नाम 
(क) अिनिlत सव:नाम 
(ड) दश:क सव:नाम 
 
 



७११. कृपया उoर पाठवावे.' वा=य1कार ओळखा. 
(अ) संकेताथ: 
(ब) आpाथ: 

(क) Tवाथ: 
(ड) िवqयथ: 
 

७१२. 'कमलनयन' या सामािसक श`दाचा िवrह करा. 
(अ) कमल हचे नयन  
(ब) कमल आिण नयन  
(क) कमळासह नयन 

(ड) कमलासारख ेनयर 
 

७१३. 'खरेखोटे' या सामािसक श`दाचा समास ओळखा. 
(अ) बहstीही 
(ब) दuं 
(क) कम:धारय 
(ड) त.पvुष 
 

७१४. लहानपनापासनू ितला किलंगडाची फार आवड. या वा=यातील अशxु श`द कोणता? 
(अ) ितला 
(ब) फार आवड 
(क) किलंगडाची 

(ड) लहानपनापासनू 
 
७१५. दसुरे िदवशी गडाखाली महाराज सदर करतात.' या वा=यातील 1योग ओळखा. 
(अ) कत:री 1योग 
(ब) कम:णी 1योग 
(क) भावे 1योग 
(ड) भावकत:री 1योग 
 
 



७१६. खालीलपैकh कोणते उिyz भारतीय रा{यघटनेOया 'सरनाFया'त अतंभू:त केलेले नाही? 
(अ) समता 
(ब) Tवातं}य  
(क) संघरा{यवाद  
(ड) jयाय 
 

७१७. एकबीजप�ी वनTपतÄमqये पानांचा िशरािवjयास.............Tवaपाचा असतो. 
(अ) जाळीदार 
(ब) संयBु 
(क) समांतर 
(ड) असंयBु 
 

७१८. खालीलपैकh हा पदाथ: संÇलवनशील नाही. 
(अ) गंधक 
(ब) आयोडीन 
(क) नॅपिलन 

(ड) कापरु  
 
७१९. मळेघाट अभयारÑय' कोण.या िजUÖात आह?े 
(अ) चuंपरू  
(ब) अमरावती 
(क) गडिचरोली 
(ड) गÜिदया 
 

७२०. 'छ�पती िशवाजी आतंररा^àीय िवमानतळ' खालीलपैकh कोठे आह?े 
(अ) मुबंई  
(ब) पणु े

(क) नागपरू 
(ड) औरंगाबाद 
 
 



७२१. 1तापगड हा िकUला कोण.या िजUÖात आह?े 
(अ) सांगली 
(ब) पणु े
(क) कोUहापरू  
(ड) सातारा 
 

७२२. नािशक िजUÖातील 'येवले' ह ेिठकाण खालीलपैकh कशासाठी 1िसx आह?े 
(अ) मधमुिãकापालन  
(ब) साखर उåोग  
(क) िपतांबर िनिम:ती  
(ड) िवडीउåोग 
 

७२३. खालीलपैकh गोदावरी नदीची उपनदी कोणती? 
(अ) कोयना 
(ब) मांजरा 

(क) मळुा 
(ड) पंचगंगा 
 
७२४. 'महेaण' ह ेिठकाण कशासाठी 1िसx आह?े 
(अ) िचकू 
(ब) अननस 

(क) फणस 
(ड) बोरे 
 

७२५. नांदडे ह ेशहर कोण.या नदीकाठी वसले आह?े 
(अ) भीमा 
(ब) पंचगंगा 

(क) गोदावरी 
(ड) पांझरा 
 
 



७२६. भारताचा नेपोिलयन' Fहणनू कोणास संबोधले जाते? 
(अ) चuंगçु 
(ब) समuुगçु 
(क) हष:वध:न 
(ड) दसुरा पलुकेशी 
 

७२७. पंजाबमqये कोण.या मराठी संताची दवेळे आहते? 
(अ) नामदवे 
(ब) रामदास 
(क) एकनाथ 
(ड) तकुाराम 
 

७२८. 'भदूान चळवळ' खालीलपैकh कोणी सaु केली? 
(अ) साने गvुजी 
(ब) बाबा आमटे 

(क) िवनोबा भावे 
(ड) महा.मा गांधी 
 
७२९. िशवाजी महाराजांचा रा{यािभषके कोण.या वषé झाला? 
(अ) १६७८ 
(ब) १६८०  
(क) १६७४ 
(ड) १६८४ 
 

७३०. 'राजषé' या पदवीने कोण.या समाजसधुारकास गौरिवÑयात आले होते? 
(अ) िव. रा. िशदं े
(ब) शाहê महाराज  
(क) महा.मा फुले 
(ड) अÑणासाहबे कवë 
 
 



७३१. 'कायमधारा पxती' कोणी सaु केली? 
(अ) लॉड: डलहौसी  
(ब) लॉड: ìरपन  
(क) लॉड: कझ:न 
(ड) लॉड: कॉन:वॉलीस 
 

७३२. खालीलपैकh 1ाचीन भारतीय वैåकशाKp कोण? 
(अ) आय:भî 
(ब) सfुतु 
(क) बाणभî 
(ड) बराहिमहीर 
 

७३३. नायàोजनच ेसवा:िधक 1माण असणारे खत कोणते? 
(अ) कंपोTट 
(ब) शणेखत 

(क) पोटॅश 
(ड) यìुरया 
 

७३४. 'pानेïरी' ही कोण.या संTकृत rंथावरील टीका आह?े 
(अ) रामायण  
(ब) योगविशñ  
(क) योगदश:न  
(ड) fीमóगवòीता 
 

७३५. 'खानदशेची काशी' Fहणनू ओळखले जाणारे, तापी व गोमती नåांOया संगमावरील 
'1काश'े ह ेतीथ:ãे�............िजUÖात आह.े 
(अ) जळगाव  

(ब) नंदरुबार 
(क) बलुढाणा 

(ड) धळेु 
 



७३६. पôृवीचा िकती ट=के भाग पाÑयाने eयापलेला आह े? 
(अ) ६१ 
(ब) ८१ 
(क) ९१ 

(ड) ७१ 
 

७३७. पôृवीवaन अवकाश िनळे िदसÑयास कारणीभतू ठरणारा घटक कोणता? 
(अ) जलावरण 
(ब) िशलावरण 
(क) वातावरण 
(ड) मघे 
 

७३८. जनू, २०१७ मqये या दशेातील जंगलात भीषण आग लागली होती. 
(अ) पोतु:गाल 
(ब) Tपेन 
(क) इöंलंड 
(ड) rीस 
 

७३९. भारताOया उoरेस कोणता पव:त पसरलेला आह?े 
(अ) सातपडुा 
(ब) अरवली 

(क) िवंqय 
(ड) िहमालय 
 

७४०. अलीकडील काळात Fयानमार आिण बांगलादशेातनू कोणती मसुलमान जमात भारतात  
      Tथलांतर करीत आह े? 
(अ) मोपला  
(ब) हsततु 
(क) रोिहगंा 
(ड) कोलम 
 



७४१. भारतात कॉफhच ेसवा:िधक उ.पादन कोण.या रा{यात होते? 
(अ) कना:टक 
(ब) केरळ 
(क) तिमळनाडू 

(ड) आõं 1दशे 
 

७४२. 'इिंदरा गांधी रा^àीय मBु िवåापीठ' कोठे आह े? 
(अ) अमतृसर 
(ब) नवी िदUली 
(क) जबलपरू  
(ड) चjेनई 
 

७४३.२२ जनू, २०१७ रोजी 'आतंररा^àीय ि4केट पìरषद'ेने...... या दोन संघाना पणू: सदTय.व  
      बहाल केले..यामळेु .यांना कसोटी ि4केट खळेÑयाचा माग: मोकळा झाला.' 
(अ) Tकॉटलंड व अफगािणTतान 
(ब) नेदरलँड व अफगािणTतान 
(क) आय:लँड व अफगािणTतान 
(ड) नेरदलùड व आय:लँड 
 
७४४. कû u शासन रा{यसचूीतील िवषयांवर कायदा कa शकते; मा� .यासाठी उिचत नसणारी 
अट कोणती ? 
(अ) रा{यसभनेे दोन-ततृीयांश बहsमताने संमती िदUयास 
(ब) कलम २५० नसुार आणीबाणीOया काळात 
(क) रा{यिविधमडंळाने दोन-ततृीयांश बहsमताने ठराव पारीत केUयास 
(ड) रा^àपतीOया आदशेानसुार 
 
 
 
 
 
 



७४५.........ह ेदशेातील पिहले संपणू: िडिजटल रा{य' Fहणनू घोिषत करÑयात आले आह.े 
(अ) महारा^à 
(ब) कना:टक 
(क) केरळ 
(ड) गजुरात 
 
७४६. योöय जोड्या लावा. 

 
(अ) १-व, २-य, ३-२,४-ल 
(ब) १-२, २-य, ३-व, ४-ल 
(क) १-ल, २-र, ३-व, ४-य 
(ड) १-ल, २-य, ३-२, ४-व 
 

७४७. भारतीय संसदचे ेकायमTवaपी (Tथायी) सभागहृ कोणते? 
(अ) िवधानसभा  
(ब) रा{यसभा 
(क) लोकसभा 
(ड) िवधानपìरषद 
 

७४८. Tवतं� रा{यघटना असणारे भारतातील एकमवे घटकरा{य कोणते? 
(अ) गोवा 
(ब) िस=कhम 
(क) जFम ूआिण का†मीर 
(ड) तिमळनाडू 

अगट ब गट 

(१) वTतूंची हाताळणी (य) 1मिTत^क 

(२) बिुxमoा (र) मिTत^कपOुछ 

(३) vिधरािभसरण (ल) अनमुिTत^क 

(४) गडुघा-झटका 1ितिãç ि4या (व) म{जार{ज ू



७४९. 'फॅ=स' या साधनाचा समावेश या साधन 1कारात होतो. 
(अ) fाeय 
(ब) °क 
(क) 1ãेिपत 

(ड) °क-fाeय 
 
७५०. जगातील सवा¢त लहान खडं कोणता? 
(अ) आिशया 
(ब) आि£का 
(क) ऑTàेिलया 
 

७५१. 'नाईल नदी' कोण.या समuुास िमळते? 
(अ) भमूqय समuु 
(ब) कॅिTपयन समuु 

(क) िमिशगन सरोवर 
(ड) अटलांिटक महासागर 
 

७५२. सहारा वाळवंट खालीलपैकh कोण.या खडंात पसरलेले आह?े 
(अ) आिशया  
(ब) ऑTàेिलया  
(क) आि£का 
(ड) उoर अमìेरका 
 
७५३. ऑTàेिलया या दशेाची राजधानी कोणती? 
(अ) टोिकयो 
(ब) कॅनबेरा 

(क) माले 
(ड) मिनला 
 
 
 



७५४. भारतात रेUवे, तारायं�, पोTट यांची सvुवात खालीलपैकh कोणाOया कारिकदéत झाली? 
(अ) लॉड: ìरपन 
(ब) लॉड: डलहौसी 

(क) लॉड: बûिटंक  
(ड) लॉड: वेलTली 
 
७५५...........या वनTपतीमqये पानांपासनू शाकhय 1जनन होते. 
(अ) पानफुटी  
(ब) शवंेती 
(क) जलपणé 
(ड) डेिलया 
 

७५६. सन २०१७ Oया ऑTàेिलयन ओपन सपुर िसरीज बॅडिमटंन' Tपधëच ेिवजेतेपद पटकािवणारा 
तथा अशी कामिगरी करणारा पिहला भारतीय खळेाडू .. 
(अ) अजय जयराम  
(ब) िकदबंी fीकांत  
(क) सौरभ वमा: 
(ड) eही. िदज ू
 

७५७. खालीलपैकh कोणता धात ूमदं िवåतुवाहक आह?े 
(अ) िशसे 
(ब) चांदी 
(क) तांबे 
(ड) सोने 
 

७५८. खालीलपैकh कोण.या शहराला 'महारा^àाच ेमचँTेटर' Fहणनू संबोधले जाते? 
(अ) मालेगाव 
(ब) िभवंडी 
(क) इचलकरंजी 
(ड) भडंारा 
 



७५९. संसदीय पxतीत मिं�मडंळ कोण.या त•वावर काय: करते ? 
(अ) राजकhय जबाबदारी 
(ब) सामािजक आTथा 
(क) सामिूहक जबाबदारी 
(ड) Tवतं� जबाबदारी 
 

७६०. काब:न-डाय-ऑ=साइड हा वाय ूखालीलपैकh कोण.या 1कारचा आह?े 
(अ) आFलधमé  
(ब) आFलारीधमé  
(क) उदासीन  
(ड) उभयधमé 
 

७६१. मåपानामळेु शरीरात खालीलपैकh कशाचा अभाव िनमा:ण होतो? 
(अ) थायिमन 
(ब) नायिसन 
(क) रेिटनॉल 
(ड) सायिàक आFल 
 

७६२. खालीलपैकh 'काया:'च ेएकक कोणते? 
(अ) अग: 
(ब) फॅदम  
(क) eहोUट 
(ड) कॅलरी 
 

७६३. 'बायोगॅस' अथा:त 'जैववाय'ू हा खालीलपैकh कोण.या वायूंच ेिमfण आह?े 
(अ) िमथेन + काब:न-डाय-ऑ=साइड + हाय¶ोजन 
(ब) ऑि=सजन + हाय¶ोजन + नायàोजन 
(क) इथेन + काब:न-डाय-ऑ=साइड + ओझोन 
(ड) काब:न मोनॉ=साइड + ऑि=सजन 
 
 



७६४. अितशय कमी तापमानाOया िनिम:ती, िनयं�ण व उपयोगाशी संबंिधत असणारे शाK 
कोणते? 
(अ) जेनेिट=स 
(ब) मटॅेलजी 
(क) 4ायोजेिन=स  
(ड) सायटोलॉजी 
 

७६५. रBगटां'चा शोध खालीलपैकh कोणी लावला? 
(अ) िलवेन हॉक 
(ब) लÑडTटॅनर 
(क) एडवड: जेjनर 
(ड) एन. हायेनमान 
 

७६६. सन २०१७ Oया 'राजकपरू िवशषे योगदान परुTकारा'च ेमानकरी 
(अ) अिनल कपरू 
(ब) जॅकh fॉफ 
(क) चकंh पांडे 
(ड) नाना पाटेकर 
 

७६७. 'WHO' ही आतंररा^àीय Tतरावरील संघटना कशाशी संबंिधत आह?े 
(अ) संपoी 
(ब) आरोöय 
(क) िशãण 
(ड) रोजगार 
 

७६८. 'दöुधTथळी धबधबा' नािशक िजUÖात..........येथे आह.े 
(अ) }यंबकेïर 
(ब) चांदवड  
(क) नांदगाव  
(ड) सोमïेर- 
 



७६९ महारा^àातील पंचायतराज पxती कोण.या अिधिनयमाßारे काया:िjवत करÑयात आली? 
(अ) महारा^à िजUहा पìरषद अिधिनयम, १९६२ 
(ब) महारा^à पंचायत सिमती अिधिनयम, १९६१ 
(क) महारा^à िजUहा पìरषद व पंचायत सिमती अिधिनयम, १९६१ 
(ड) महारा^à पंचायतराज अिधिनयम, १९६१ 
 

७७०. ऑिÇटकल फायबरच ेकाय:त•व कोणते आह?े 
(अ) 1काशाच ेअपTकरण 
(ब) 1काशाच ेअपवत:न 
(क) 1काशाच ेसंपणू: अतंग:त परावत:न  
(ड) 1काशाच ेeयाçीकरण 
 

७७१. नागपरू िजUÖातील कोण.या नदीOया खो®यात कोळसा सापडतो? 
(अ) नांद 
(ब) वेÑणा 
(क) जांब 
(ड) कjहान 
 

७७२. धरण िकंवा अjय 1कUपांमळेु एखाåा गावाच ेपनुव:सन करÑयात आले असता मळू  
      गावातील rामपंचायत.... 
(अ) बरखाTत करावी लागते. 
(ब) पनुव:िसत गावात ितचा काय:काल पणू: कa शकते. 
(क) अशंतः पनुर:चना करावी लागते. 
(ड) आपला काय:काल पणू: कa शकत नाही. 
 

७७३. महारा^àाOया िकनारपîीचा िवTतार नदीपासनू नदीपय¢त आह.े 
(अ) दमणगंगा, तेरेखोल 
(ब) उUहास, शाKी 
(क) दमणगंगा, विसñी 
(ड) काली, तेरेखोल 
 



७७४. कोकण िकनारपîीत समuुास लागनू असलेUया सखल भागाला Fहणतात. 
(अ) बलाटी 
(ब) खलाटी 
(क) दशे 
(ड) पळुण 
 

७७५. हळदीला हा घातक रंग िदला जातो. 
(अ) मटॅेिलक यलो  
(ब) नॉनमटॅेलीक रेड  
(क) डाक:  यलो 
(ड) जनरल यलो 
 

७७६. महारा^à पोलीस दलाच े™ीदवा=य कोणते? 
(अ) सuãणाय खलिनrहणाय  
(ब) िजवेत शरदः शतम ्
(क) अखडं सेवा हाच आमचा िनधा:र  
(ड) स.यमवे जयते 
 

७७७. शाKीय तराज'ूOया दांड्या बनिवÑयासाठी कशाचा वापर होतो? 
(अ) अUॅयिुमिनअम  
(ब) मöॅनेिलअम 
(क) मöॅनेिशअम 

(ड) जमëिनअम 
 
७७८. '1काशवष: ह ेकाय आह?े 
(अ) एमएसईबी Oया मु́ यालयाच ेनाव 
(ब) ताjयामधील अतंर मोजÑयाच ेएकक 
(क) भारतातील 1काश राजाने सaु केलेली वष:गणना 
(ड) यांपैकh नाही. 
 
 



७७९.	५५५५५५
५५

 = x व 
७७७७७७

७७
 = y तर, x व y यांOयामqये कोणता संबंध आह े?* 

(अ) x =y 
(ब)x>y  
(क)x<y 
(ड) y = x  
 
७८०. x + (11+ x ) = 53 तर x = ?* 
(अ) 11 
(ब) 21 
(क)31 
(ड) 41 
 

७८१. एका 1ाणी संrहालयात बदक व वाघ यांची सं´या िमळून 40 आह ेव .यांOया पायाची  
      एकूण सं´या 116 आह.े तर बदक व वाघ यांची सं´या अन4ुम ेिकती ?* 
(अ) 22,18 
(ब) 30,10  
(क) 25,15  
(ड) 24,16 
 

७८२. 103 + 53 - 123 = ?* 
(अ)-624  
(ब)-824  
(क) +724  
(ड)-603 
 

७८३. 2 िमिललीटरच े3 लीटरशी गणुोoर िकती?* 
(अ) 1:1,500  
(ब) 2:150  
(क) 3:250  
(ड) 1: 150 



७८४. पढुील राशÄची िकंमत काढा.* 

       52 + 11 + (
!
"	)	– 42 = ? 

(अ) 13 
(ब) 11 
(क) 12 
(ड) 14 
 

७८५. एका सं´येOया 50 ट==यांमqये 25 िमसळले असता बेरीज 70 येते. तर ती सं´या  
       कोणती ?* 
(अ)70 
(ब) 80 
(क) 90 
(ड) 60 
 
७८६.	 ९

३०
+	 १०

१५
+	 ५

१०
+	 ५

६
 + 
८

३
=	? 

 

(अ)5
२९

३०
        (ब)4

!#
$"    (क)4

$"
!#    (ड)4

%&
$# 

 

७८७. 9 + 98 + 987 + 9876 + 98765  = िकती  ? 
(अ) 109735 
(ब) 108735  
(क)108635  
(ड) 109825 
 
७८८. 

२५

५
 + ५२ = ? 

(अ) 30 
(ब) 25 
(क) 20 
(ड) 35 
 



७८९.५१   + २४  + (
१

८
	)० +(

५

६
)० + १०+२००  = ? 

(अ) 25 
(ब) 27 
(क) 15 
(ड) 35 
 
७९०. एका ससुम पटकोनाची बाज ू4 सû. मी. आह.े तर .याच ेãे�फळ िकती सû. मी.२ असेल? 

(अ) 16√3 

(ब) 12√3 

(क) 24√3 

(ड) 48√3 
 
७९१. खालील सं´यामािलकेत ìरBTथानी येणारी योöय सं´या शोधा. 
     0, 6, 20, 42, 72, ? 
(अ) 110 
(ब) 102 
(क) 96 
(ड) 80 
 

७९२. TURS : OPMN :: ? : JKHI 
(अ) MNOP  
(ब) OPMN 
(क)LMNO 
(ड) LMOP 
 
७९३. तीन सं´यांचा गणुाकार 750 आह ेव .या सं´या 1 : 2 : 3 या 1माणात आहते; तर 
.या सं´यांची बेरीज  िकती? 
(अ) 25  
(ब) 30 
(क)40 



(ड) 45 
 

७९४. 1 जानेवारी, 1947 हा िदवस बधुवार होता. तर 31 िडसûबर, 1947 हा िदवस कोणता    
      असेल ? 
(अ) रिववार 
(ब) बधुवार 
(क) गvुवार 
(ड) सोमवार 
 

७९५. एका घड्याळात 12 वाजनू 20 िमिनटे अशी वेळ झाली आह;े तर तास काटा व िमिनट  
      काटा यांमधील कोन िकती अशंाचा असेल? 
(अ) 100  
(ब) 110  
(क) 120  
(ड) 130 
 

७९६. 1 = 2,3 = 4,5 = 6 आिण 7 = 8 असेल तर 135 = ? 
(अ) 380  
(ब) 384  
(क)246 
(ड) 372 
 

७९७. ìरB Tथानी कोणते अãर येईल? 
     L,N,G,I,C,.......,Z  
(अ)D 
(ब) E 
(क)F 
(ड) G  
 
 
 



७९८. खालील 4मातील गाळलेली सं´या िलहा. 
      172, 292, 444,......... 
(अ) 528  
(ब) 618  
(क)628 
(ड) 718 
 

७९९. ìरB Tथानी कोणता अकं येईल? 
      2601 : 51 :: 4096 : ? 
(अ) 66 
(ब) 64 
(क) 56 
(ड)  54 
 
८००. नeवदमधनू नऊ िकती वेळा वजा करता येतील ? 
(अ) 0 
(ब) 2 
(क) 8 
(ड) 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1k 4  उoर  1k 4  उoर 1k 4  उoर 1k 4  उoर 1k 4  उoर 

701 ड 721 ड 741 अ 761 ब 781 अ 

702 ड 722 क 742 ब 762 अ 782 ड 

703 ड 723 ब 743 क 763 अ 783 अ 

704 क 724 ड 744 ड 764 क 784 ब 

705 क 725 क 745 क 765 ब 785 क 

706 ड 726 ब 746 ड 766 ब 786 ड 

707 क 727 अ 747 ब 767 ब 787 अ 

708 क 728 क 748 क 768 ड 788 अ 

709 ड 729 क 749 ब 769 क 789 अ 

710 क 730 ब 750 क 770 क 790 क 

711 ड 731 ड 751 अ 771 ड 791 अ 

712 ड 732 ब 752 क 772 ब 792 ब 

713 ब 733 ड 753 ब 773 अ 793 ब 

714 ड 734 ड 754 ब 774 ब 794 क 

715 अ 735 ब 755 अ 775 अ 795 ब 

716 क 736 ड 756 ब 776 अ 796 क 

717 क 737 क 757 अ 777 ब 797 ब 

718 अ 738 अ 758 क 778 ब 798 क 

719 ब 739 ड 759 क 779 अ 799 ब 

720 अ 740 क 760 अ 780 ब 800 ड 

 



८०१. 'पथ' या श)दास समानाथ. असणारा श)द कोणता? 
(अ) प5ा 
(ब) पत 
(क) वाट 
(ड) थाप 
 
८०२. 'उ=ट' या श)दा>या िव@=ाथ. असणारा श)द िनवडा. 
(अ) Aामािणक 
(ब) नB 
(क) शांत 
(ड) समजंस 
 
८०३. खालील वाIय कोणJया Aकारच ेआह ेते ओळखा. 
      'खपू अRयास केला तरच उ5म गणु िमळतील.' 
(अ) Uवाथ. 
(ब) आVाथ. 
(क) AWाथ. 
(ड) संकेताथ. 
 
८०४. 'ती हसली आिण ितने ती रजई Jया>या अगंावर घातली.' ह ेवाIय खालीलपैक\ कोणJया    
    Aकारच ेआह?े 
(अ) िम] वाIय 
(ब) गौण वाIय 
(क) केवल वाIय  
(ड) संय_ु वाIय 
 
८०५. 'िवaाधन' या श)दाचा िवcह दशdिवणारा पयाdय िनवडा. 
(अ) िवaेसिहत धन  
(ब) िवaा आिण धन  
(क) िवaा िकंवा धन  
(ड) िवaा हचे धन 



८०६. 'महाराfg' या श)दाचा समास कोणता? 
(अ) बहhiीही 
(ब) कमdधारय 
(क) कमdणी 
(ड) अjययीभाव 
 
८०७. खालीलपैक\ श=ु श)द ओळखा. 
(अ) अनसयूा 
(ब) अनसुया 
(क) आनसुयूा 
(ड) अनसुयूा 
 
८०८. 'सैmय गडा>या पायnयाशी उभ ेहोते.' या वाIयाचा काळ ओळखा. 
(अ) भिवfयकाळ  
(ब) साधा वतdमानकाळ  
(क) भतूकाळ 
(ड) पणूd वतdमानकाळ 
 
८०९. पोलीस गmुहगेारास पकडतो. या वाIयातील Aयोग ओळखा. 
(अ) कमdणी 
(ब) कतdरी 
(क) भावे 
(ड) कमdकतdरी 
 
८१०. हातचा मळ' या वाIAचाराचा अथd सांगा. 
(अ) सहजसाpय गोq  
(ब) अित अवघड गोq  
(क) हातावरील घाण  
(ड) Uव>छतेचा अभाव 
 
 



८११. राs थोडी सtग ेफार' या vहणीचा अथd सांगा. 
(अ) लहान राsीमळेु अपरुी झोप.  
(ब) राsीच ेसtग लपत नाही. 
(क) राsी काम ेआटपत नाहीत. 
(ड) काम ेभरपरू पण वेळ थोडा. 
 
८१२. खडेे' या नामापासनू बनलेले िवशषेण कोणते ? 
(अ) खडूेत 
(ब) खडेवळ 
(क) खडेी 
(ड) खडेेकरी 
 
८१३. खालीलपैक\ 'सामािसक' श)द ओळखा. 
(अ) दवेता 
(ब) बेशक 
(क) सmमान 
(ड) िनलकंठ 
 
८१४. 'बाई िवaाnयाzना गिणत िशकिवतात.' या वाIयातील अधोरेिखत श)दाची जात ओळखा.. 
(अ) नाम 
(ब) िवशषेण 
(क) सवdनाम 
(ड) ि{यापद 
 
८१५. खालीलपैक\ अRयUत श)द ओळखा. 
(अ) गोड-तरुट 
(ब) खारट-आबंट 
(क) कडवट-रंगीत 
(ड) आबंट-िचकंा 
 
 



८१६. खालीलपैक\ कोणJया पदाथाdची िविशq उfमाधारकता सवाdिधक आह?े 
(अ) सोने 
(ब) चांदी 
(क) पारा 
(ड) पाणी 
 
८१७. 'गािवलगड' या सातपडुा पवdता>या पवdतरांगा कोणJया िज|}ात आहते ? 
(अ) नंदरुबार  
(ब) धळेु 
(क) बलुढाणा 
(ड) अमरावती 
 
८१८. गणपतीपळेु' ह ेतीथd�ेs कोणJया िज|}ात आह?े 
(अ) ठाण े
(ब) रJनािगरी  
(क) मुबंई 
(ड) को|हापरू 
 
८१९. 'उजनी' ह ेधरण कोणJया नदीवर बांधÄयात आले आह?े 
(अ) Aवरा 
(ब) भीमा  
(क) गोदावरी 
(ड) पणूाd 
 
८२०. 'मालदांडी ३५-१' ही कोणJया िपकाची सधुाÅरत जात आह?े 
(अ) गहÇ 
(ब) Éवारी 
(क) तांदळू  
(ड) नाचणी 
 
 



८२१. 'ब|लाळेÑर (पाली)' ह ेअqिवनायक �ेs कोणJया िज|}ात आह?े 
(अ) रJनािगरी 
(ब) ठाण े
(क) अहमदनगर  
(ड) रायगड 
 
८२२. सन २०१७ >या अमÅेरकन ख|ुया टेिनस UपधÖचा िवजेता राफेल नदाल याने अिंतम  
     सामmयात......... याचा पराभव केला. 
(अ) Uटॅन वॉिवं{ा  
(ब) रॉजर फेडरर 
(क) नोवाक जोकोिवच  
(ड) केिवन एडंरसन 
 
८२३. नॅशनल िडफेmस अकॅॅडमी' महाराfgात कोठे आह?े 
(अ) भसुावळ 
(ब) खडकवासला (पणु)े  
(क) जळगाव 
(ड) नागपरू 
 
८२४. रे|वे मsंालया>या १७ म,े २०१७ रोजी Aकािशत अहवालानसुार, सवाdिधक Uव>छ रे|वे 
िवभाग कोणता? 
(अ) उ5र सीमा रे|वे 
(ब) दि�ण रे|वे 
(क) दि�ण-पवूd मpय रे|वे 
(ड) पवूd रे|वे 
 
८२५. खालीलपैक\ कशास गितज ऊजाd असते? 
(अ) कोळसा 
(ब) वारा 
(क) पेgोल 
(ड) चुबंक 



८२६. 'बॉvबे हाय' ह ेकाय आह?े 
(अ) सागरी सेत ू
(ब) मलबार िहलच ेदसुरे नाव 
(क) खिनज कोळसा �ेs 
(ड) सागरी खिनज तेल�ेs 
 
८२७. खालीलपैक\ कुãरोगावरील औषध कोणते? 
(अ) पेिनिसलीन 
(ब) AायमािIवन 
(क) डॅçसोन 
(ड) gेgासायIलीन 
 
८२८. जॅIसन या इcंज अिधकाèयाचा वध कोणी केला ? 
(अ) Uवा. सावरकर  
(ब) मदनलाल िधcंा  
(क) अनंत काmहरेे 
(ड) भगतिसंग 
 
८२९. Uवतंs भारताच ेपिहले गjहनdर जनरल कोण होते? 
(अ) सी. राजगोपालाचारी 
(ब) डॉ. राजêëAसाद 
(क) पंिडत नेहí 
(ड) लॉडd माऊंटबॅटन 
 
८३०. समान रचना व उगम असणाèया आिण एकाच Aकारच ेकायd करणाèया पेशी समहूास    
      कोणJया नावाने  संबोधले जाते? 
(अ) लयकाÅरका 
(ब) तंतकुिणका 
(क) ऊती 
(ड) कê ëीय समहू 
 



८३१. डॉ. बाबासाहबे आबेंडकरांनी कोणJया िदवशी बौ= धमाdचा Uवीकार केला? 
(अ) १४ ऑIटोबर,१९५७ 
(ब) १४ ऑIटोबर, १९५५ 
(क) १४ ऑIटोबर, १९५६ 
(ड) १४ ऑIटोबर, १९५० 
 
८३२. 'शतेकèयाचा असडू' ह ेपUुतक कोणी िलिहले ? 
(अ) डॉ. पंजाबराव दशेमखु 
(ब) गो. ग. आगरकर 
(क) महाJमा फुले 
(ड) mया. म. गो. रानडे 
 
८३३. सन २०१७ >या िवvब|डन टेिनस UपधÖ>या मिहला एकेरीच ेिवजेतेपद पटकािवताना 
Uपेन>या गिबdन हीने ............. िहचा पराभव केला. 
(अ) सेरेना िव|यvस  
(ब) jहीनस िव|यvस  
(क) अजँेिलक कबdर  
(ड) मिेडसन क\ज 
 
८३४. पदाथाd>या अधंारात चकाकÄया>या गणुधमाdस काय vहणतात? 
(अ) फोटोिसंथेिसस 
(ब) ÅरडIशन  
(क) फॉUफरसmस  
(ड) ऑिIसडेशन 
 
८३५.२० फेïवुारी, २०१७ रोजी घोिषत 'आतंरराfgीय शñ हUतांतरण Aव5ृी २०१६' अनसुार  
      सन २०१२-१६ दरvयान जागितक Uतरावर सवाdिधक शñ आयात करणारा दशे....... 
(अ) सौदी अरेिबया  
(ब) संय_ु अरब अिमरात  
(क) भारत 
(ड) चीन  



८३६. साकd  संघटनेतील िवaमान सदUय राfgांची संòया िकती आह?े* 
(अ) सहा 
(ब) पाच 
(क) आठ 
(ड) दहा 
 
८३७. नंदादवेी' ह ेिशखर कोणJया पवdतरांगेत आह?े 
(अ) स}ाëी 
(ब) सातपडुा 
(क) अरवली 
(ड) िहमालय 
 
८३८. काबdन-डाय-ऑIसाइड' या वायचूा शोध कोणी लावला? 
(अ) हôेी कॅjहêिडश  
(ब) रॉन हलेमाँड  
(क) रॉबटd बॉईल  
(ड) जे. जे. थॉमसन 
 
८३९. 'िjहनेगर'मpये कोणते आvल असते? 
(अ) नायिgक आvल 
(ब) हायöोIलोÅरक आvल 
(क) अिॅसिटक आvल 
(ड) नायgस आvल 
 
८४०. पारा' या मलूëjयाचा अण{ुमांक िकती? 
(अ) ७० 
(ब) ८० 
(क) ९० 
(ड) ६० 
 
 



८४१. अणमूधील धनिवaतुAभार असले|या कणांना कोणJया नावाने संबोधले जाते? 
(अ) mयgूॉन 
(ब) इलेIgॉन 
(क) Aोटॉन 
(ड) मझेॉन 
 
८४२. खालीलपैक\ कोणJया जीवनसõवाअभावी वांझपणा संभवतो? 
(अ) अ 
(ब) ब  
(क) क 
(ड) इ 
 
८४३. 'उ5राखडं' या राÉयाची राजधानी कोणती? 
(अ) रांची 
(ब) भबुनेÑर  
(क) डेहराडून 
(ड) सरूत  
 
८४४. cामपंचायती>या सदUयांची िनवडणकू कोणJया प=तीने होते? 
(अ) आवाजी मतदानाने 
(ब) ख|ुया मतदान प=तीने 
(क) Aौढ गúु मतदान प=तीने 
(ड) हात वर कíन 
 
८४५. 'बनारस' ह ेिहदंूचं ेतीथd�ेs कोणJया राÉयात आह?े 
(अ) िबहार 
(ब) उ5र Aदशे  
(क) हÅरयाना 
(ड) गजुरात 
 
 



८४६. भारतातील सवाdिधक लांबीचा कालवा कोणJया राÉयात आह?े* 
(अ) महाराfg 
(ब) उ5र Aदशे 
(क) पंजाब 
(ड) राजUथान 
 
८४७. लोकसंòये>या बाबतीत भारताचा जगात िकतवा {मांक लागतो? 
(अ) पिहला 
(ब) ितसरा 
(क) दसुरा 
(ड) चौथा 
 
८४८. भारतातील सवाdत कमी लोकसंòयेची घनता असणारे राÉय कोणते? 
(अ) अ@णाचल Aदशे  
(ब) िसIक\म 
(क) गोवा 
(ड) मघेालय 
 
८४९. भारतीय अथdjयवUथेत पतिनयंsणाच ेकायd करणारी संUथा कोणती? 
(अ)िव5 आयोग  
(ब) िव5मsंालय 
(क) िनयोजन आयोग  
(ड) भारतीय Åरझjहd बùक 
 
८५०. पिहली गोलमजे पÅरषद कोठे पार पडली? 
(अ) लंडन 
(ब) मुबंई 
(क) बोUटन 
(ड) िद|ली 
 
 



८५१. भारतात mयायालयीन पनुिवdलोकना'चा अिधकार कोणास Aाú आह?े 
(अ) राfgपती  
(ब) सवû>च mयायालय  
(क) संसद 
(ड) पंतAधान 
 
८५२. महाराfgाच ेिवaमान सिचव कोणाचा नामो|लेख कराल? 
(अ) जॉनी जोसेफ 
(ब) सतीश माथरू 
(क) सिुमत मिलक  
(ड) Aकाश भोईÅरया 
 
८५३. मानवी शरीरातील लाल र_किणकांची िनिमdती कोठे होते? 
(अ) अिUथमÉजेत  
(ब) जठरात 
(क) यकृतात 
(ड) मêदतू 
 
८५४. संसदनेे माmयता िद|यानंतर िकती काळ आणीबाणी अिUतJवात राहते? 
(अ) सहा मिहने 
(ब) आठ मिहने 
(क) बारा मिहने 
(ड) यावर घटनेने मयाdदा घातले|या नाहीत. 
 
८५५. भारतीय संघराÉया>या कायdकारी मडंळात खालीलपैक\ कोणाचा अतंभाdव होतो? 
(अ) राfgपती, उपराfgपती, पंतAधान व Jयाच ेमिंsमडंळ 
(ब) लोकसभा व राÉयसभा 
(क) राfgपती, पंतAधान व लोकसभा 
(ड) पंतAधान, लोकसभचेा सभापती, लोकसभा व राÉयसभा 
 
 



८५६. खालीलपैक\ कोणाची मज. असेपयzत राÉयपाल आप|या पदावर राह शकतो ? 
(अ) राfgपती 
(ब) सरmयायाधीश 
(क) मòुयमsंी 
(ड) मòुय mयायाधीश 
 
८५७. राÉय मिंsमडंळा>या बैठक\च ेअpय�Uथान कोण भषूिवतो? 
(अ) मòुयमsंी 
(ब) राÉयपाल 
(क) गहृमsंी 
(ड) िवधानसभचेा सभापती 
 
८५८. सन २०१७ >या िवvब|डन टेिनस UपधÖतील प@ुष एकेरीत मÅरन िचली याचा पराभव 
कíन, 
(अ) रॉजर फेडरर 
(ब) अडँी मरे 
(क) राफेल नदाल 
(ड) नोवाक जोकोिवच 
 
८५९. सवû>च mयायालया>या mयायाधीशाला अिधकारcहण करÄयापवू. खालीलपैक\ कोणाकडून   
      शपथ üयावी लागते? 
(अ) पंतAधान 
(ब) सरmयायाधीश 
(क) राfgपती 
(ड) लोकसभचेा सभापती 
 
८६०. भारतात घटनेची अिंतम jयाòया' करÄयाचा अिधकार कोणास आह े? 
(अ) राfgपती 
(ब) सवû>च mयायालय  
(क) लोकसभा 
(ड) संसद 



८६१. पढुीलपैक\ कोणता खडक íपांतÅरत खडकाच ेउदाहरण आह?े 
(अ) संगमरवर (माबdल) 
(ब) वालकुामय (सँडUटोन) 
(क) बेसा|ट 
(ड) cॅनाईट 
 
८६२. महारJन, नवरJन, िमनीरJन ह ेकशाच ेAकार आहते ? 
(अ) कê ë शासनाच ेसावdजिनक �ेsातील उaोग  
(ब) भारतातील महõवाची बंदरे 
(क) भारतातील िहèयां>या खाणी 
(ड) भारतातील रे|वेUथानके 
 
८६३. कê ëीय मòुय िनवडणकू आय_ु आपला राजीनामा कोणाकडे दतेो? 
(अ) राfgपती  
(ब) उपराfgपती  
(क) पंतAधान  
(ड) गहृमsंी 
 
८६४. खालीलपैक\ कोणती सिदश राशी आह?े 
(अ) वUतमुान  
(ब) घनता  
(क) बल 
(ड) आकारमान 
 
८६५. दरूदशdन संचा>या पडaावर िदसणाèया चलिचsास कोणती Aि{या कारणीभतू ठरते? 
(अ) †िqसातJय  
(ब) †िqिUथरता  
(क) †िqचांच|य  
(ड) †िqUत)धता 
 
 



८६६. 'डाटा कvयिुनकेशन रेट' कसा मोजतात? 
(अ) डेिसबे|स 
(ब) हटdझ 
(क) माय{ॉन  
(ड) िबट्स पर सेकंद 
 
८६७. cामसभचे ेअpय�पद कोण भषूिवतो? 
(अ) सरपंच 
(ब) तलाठी 
(क) cामसेवक 
(ड) पोलीस पाटील 
 
८६८. एच. टी. टी. पी.'च ेपणूd íप काय? 
(अ) हायपर टेIUट gाmसफर Aोटोकॉल  
(ब) होम टेIUट gाmसफर Aोटोकॉल 
(क) हायपर टेIUट gाmसफर 
(ड) यांपैक\ नाही. 
 
८६९. 'Aाणीपेशी' व 'वनUपतीपेशी' यांतील िभmनता कशा>या आधारे िनि¢त करता येते? 
(अ) पेशीिभ5ीका 
(ब) कê ëक 
(क) हÅरतलवक 
(ड) पेशीëjय 
 
८७०. जनू, २०१७ मpये कê ëीय मनfुयबळ िवकास मsंालयाने नjया श�ैिणक धोरणाची आखणी 
        करÄयसाठी................ यां>या अpय�तेखाली सिमती Uथापन केली आह.े 
(अ) Aो. यशपाल 
(ब) डॉ. jही. के. सारUवत 
(क) के. कUतरुीरंगन 
(ड) अिनल काकोडकर 
 



८७१. शरीरातील कोणJया इिंëयामpये िप5रसाची िनिमdती होते? 
(अ) जठर 
(ब) मêद ू
(क) यकृत 
(ड) £दय 
 
८७२. 'वेदांकडे परत चला,' ह ेकोणJया समाजाच ेघोषवाIय आह े? 
(अ) आयd समाज  
(ब) Aाथdना समाज  
(क) ïा§ो समाज 
(ड) आिद समाज 
 
८७३. सवû>च mयायालयात (सरmयायाधीश वगळता) जाUतीत जाUत िकती mयायाधीश असतात? 
(अ) १७  
(ब) २५ 
(क) ३० 
(ड) ९ 
 
८७४. खालीलपैक\ जगातील सवाzत उंच इमारत कोणती? 
(अ) बजुd खिलफा (दबुई, संय_ु अरब अिमराती)  
(ब) िसयसd टॉवर (िशकागो) 
(क) पेgोनॉज टॉवर (Iवालालंपरू, मलेिशया)  
(ड) ताइप-ै१०१ (तैवान) 
 
८७५. खालीलपैक\ कोणता िदवस 'आतंरराfgीय बालहIक िदन' vहणनू साजरा करÄयात येतो? 
(अ) २० म े
(ब) २० माचd  
(क) २० नोjहêबर 
(ड) २० जनू 
 



८७६. २७ जनू, २०१७ रोजी........नामक रॅmसमवेअर िवषाणनेू यरुोपसह जगभरातील िविवध 
दशेावर सायबर ह|ला केला. 
(अ) वाmता{ाय 
(ब) रेjहटेॉन 
(क) पे•या 
(ड) ि{çटोबॉल 
 
८७७. भारतातील ह ेराÉय सयूdफूल' या तेलिबया िपका>या उJपादनात सवाzत अcेसर आह.े 
(अ) आ¶ं Aदशे 
(ब) कनाdटक 
(क) महाराfg 
(ड) तिमळनाडू 
 
८७८. सन १९१९ मpये Uथािपत 'रयत िश�ण संUथे'च ेसंUथापक खालीलपैक\ कोण होत? 
(अ) महष. आÄणासाहबे कवÖ 
(ब) महाJमा जोितबा फुले 
(क) महष. िवßल रामजी िशदं े
(ड) कमdवीर भाऊराव पाटील 
 
८७९.सोडवा.७

२
 -  

५

४
  - 

७

५
   = िकती ?* 

 
(अ)	 ७

२०
    (ब)	१७

४०
    (क) 

७

१०
    (ड) 

१७

२०
 

 
८८०. 1.2 x 0.9  + 32.5 x 0.8 = ?* 
(अ) 28.08  
(ब) 280.8 
(क)26.08 
(ड) 27.08 
 
 
 



८८१. 5 मीटर = िकती िकलोमीटर?* 
(अ) 50  
(ब) 0.5 
(क)0.05 
(ड) 0.005 
 
८८२. दोन संòयांचा गणुाकार 30 आह.े Jयां>या वगाzची बेरीज 61 आह.े तर Jया दोन 
संòयांची बेरीज िकती ?* 
(अ) 13 
(ब) 11 
(क)91 
(ड) 31 
 
८८३. 1 + 3 + 5 + 7 + 9 = ?२ 

(अ) ३२ 

(ब) ५२ 

(क) ७२ 

(ड) ९२ 

 
८८४. जे काम 4 माणसे 15 िदवसांत करतात, तेच काम 6 माणसे िकती िदवसांत करतील?* 
(अ) १० 
(ब) ९ 
(क) १२ 
(ड) ८ 
 
८८५. 0.3 = िकती टIके ?* 

(अ)3      (ब) 30             (क)
१

३
             (ड)	३

२
 

 
 
 
 



८८६.√५	×	०.०५%	    = 5 तर, x =? 
 
(अ) ०.००५ 
(ब) ५.० 
(क) ५० 
(ड) ०.०५ 
 

८८७.
९

१८
 + 

७

२
 + 

१०

९
  + 

२०

३
  +  ५

६
  =  ? 

 
 
(अ) १२

९

१८
     (ब) १८

१२

८
      (क) ८	१२

१८
    (ड) १२१८

८
 

 
८८८.द.सा.द. श.े ६ दराने ६,५०० @पयांची  ३ वषाdची  रास  िकती  ?    
(अ)7,670 @. 
(ब) 5,550 @.  
(क)6,650 @.  
(ड) 8,850 @. 
 
८८९.	२४

२५
 या	अपणूाzकाच ेशकेड्यात íपांतर करा, 

(अ) शकेडा 70 
(ब) शकेडा 96  
(क) शकेडा 50  
(ड) शकेडा 75 
 
८९०.441 ÷ 0.21 = 2100  तर  4.41 ÷  21 = ? 
(अ) 0.21  
(ब) 2.1 
(क)21 
(ड) 0.021 
 



८९१. अिमत दि�णकेडे गेला, नंतर डावीकडे वळला, परत डावीकडे वळला आिण नंतर  
      उजवीकडे वळला, तर अिमत कोणJया िदशनेे जात आह?े 
(अ) उ5र 
(ब) दि�ण 
(क) पवूd 
(ड) पि¢म 
 
८९२. खालील मािलकेत AWिचmहा>या जागी काय येईल? 
     163, 190, 219, 250, ? 
(अ) 293 
(ब) 283  
(क)289  
(ड) 295 
 
८९३. AWिचmहा>या जागी कोणता श)द येईल?* 
        Aाणी : िपंजरा : : मनfुय : ? 
(अ) गहुा 
(ब) जंगल 
(क) त@ंुग  
(ड) घर 
 
८९४. यो≠य पयाdय िनवडून पढुील मािलका पणूd करा. 
    AZP, BYQ, CXR, DWS FUU 
(अ) ETV 
(ब) EVT 
(क) TVE 
(ड) ETT 
 
८९५. िवसंगत पद ओळखा. 
     400, 441, 484,657 
(अ) 400 



(ब) 441 
(क)484 
(ड)657 
 
८९६. अनंताच ेवय 12 वषाzपवू. 25 वषÖ होते, तर तो िकती वषाzनी 63 वषाzचा होईल? 
(अ) 37 
(ब) 75 
(क)26 
(ड) 85 
 
८९७. AWिचmहा>या जागी कोणता अकं येईल?* 
     36 : 12 :: 45 : ? 
(अ) 13 
(ब) 15 
(क) 19 
(ड) 25 
 
८९८. पिहली संòया दसुèया संòये>या ितçपट आह ेआिण दोmही संòयेची एकूण बेरीज 200   
      आह,े तर दसुरी संòया काढा. 
(अ) 75 
(ब) 100 
(क) 150  
(ड)50 
 
८९९. AWिचmहा>या जागी अचकू अ�र आिण अकं असलेला पयाdय िनवडा. 

B  F J N ? 
4 8 12 16 ? 

 

(अ) 
&
'(      (ब) 

)
'(      (क) 

*
'+    (ड)	 ,'' 

 
 



९००. चार {मवार सम संòयांची बेरीज 60 आह;े तर Jयापैक\ सवाzत लहान संòया कोणती ? 
(अ) 10  
(ब)  20 
(क) 14 
(ड) 12 
 
 
 
AW {  उ5र  AW {  उ5र AW {  उ5र AW {  उ5र AW {  उ5र 

801 क 821 ड 841 क 861 अ 881 ड 

802 ब 822 ड 842 ड 862 अ 882 ब 

803 ड 823 ब 843 क 863 अ 883 ब 

804 ड 824 क 844 क 864 क 884 अ 

805 ड 825 ब 845 ब 865 अ 885 ब 

806 ब 826 ड 846 ड 866 क 886 ड 

807 अ 827 क 847 क 867 अ 887 अ 

808 क 828 क 848 अ 868 अ 888 अ 

809 ब 829 ड 849 ड 869 क 889 ब 

810 अ 830 क 850 अ 870 क 890 अ 

811 ड 831 क 851 ब 871 क 891 क 

812 ब 832 क 852 क 872 अ 892 ब 

813 ड 833 ब 853 अ 873 क 893 क 

814 ड 834 क 854 ड 874 अ 894 ब 

815 ड 835 क 855 अ 875 क 895 ड 

816 ड 836 क 856 अ 876 क 896 क 

817 ड 837 ड 857 अ 877 ब 897 ब 

818 ब 838 ब 858 अ 878 ड 898 ड 

819 ब 839 क 859 क 879 ड 899 ब 

820 ब 840 ब 860 ब 880 ड 900 ड 

 



९०१.वा&य(कार ओळखा : 'हरवले ते गवसले का ?' 
(अ) संय7ु वा&य 
(ब) िम; वा&य  
(क) केवल वा&य 

(ड) यांपैक@ नाही.  
 
९०२. (योग ओळखा : िशकारी भकेर मारतो. 
(अ) कमGणी 

(ब) कतGरी 

(क) भावे 

(ड) कमG-कतरी 
 
९०३. Jयाची कोण धांदल! ह ेवा&य कोणJया (कारच ेआह?े 
(अ) आOाथQ 
(ब) उSाराथQ 

(क) िवधानाथQ 
(ड) नकाराथQ 
 
९०४. 'किणक ितंबण'े या वा&(चाराचा योUय अथG िनवडा. 
(अ) पीठ मळण े

(ब) पीठ िभजिवण े
(क) खपू मारपीट करण े
(ड) Zवयंपाक स[ु करण े
 
९०५. 'मी िनबंध िलहीत असे.' या वा&यातील काळ ओळखा. 
(अ) रीती वतGमानकाळ  
(ब) रीती भिव]यकाळ  
(क) रीती भतूकाळ 

(ड) अपणूG वतGमानकाळ 
 
 



९०६. '_ा`' या शaदाचा िवbcाथQ शaद िनवडा. 
(अ) गहृीत 
(ब) अवैध 
(क) वैध 
(ड) Jयाeय 
 

९०७. 'िवभावरी' gहणजे काय? 
(अ) िदवस 
(ब) सकाळ  
(क) राh  
(ड) पहाट 
 

९०८. 'दवे आह ेअसे मानणारा' या शaदसमहूाबjल समपGक शaद शोधा. 
(अ) नािZतक 
(ब) इहवादी  
(क) भौितकवादी  
(ड) आिZतक 
 
९०९. 'गजmल तो पडेल काय?' या वा&यातील सवGनाम ओळखा. 
(अ) गजmल 
(ब) तो 
(क) पडेल 
(ड) काय 

 

९१०. आधिुनक िवचाराचा nिoकोन असणारा …..... 
(अ) अधोगामी 
(ब) उpवGगामी 
(क)(ितगामी  
(ड) परुोगामी 
 



९११. 'लंगडा' या िवशषेणाचा सािधत धात ूकोणता? 
(अ) लंगडण े
(ब) लांगड 
(क) लंगड 
(ड) लंगडू 
 

९१२. 'तrड दाबनू ब&ु&यांचा मार खाण'े या gहणीचा अथG सांगा. 
(अ) आनंदाने छळ सहन करण.े 
(ब) अवघड पuरिZथती होण.े 
(क) न बोलता मार खाण.े 
(ड) िवनातvार छळ सहन करण.े 
 
९१३. 'अगंी धयैG असणाwयांनीच ह ेकरावे.' या वा&यातील िvयापदाव[न कोणता अथG xय7  
       होतो ? 
(अ) आOाथG 
(ब) संकेताथG 
(क) िवpयथG 
(ड) ZवाथG 
 
९१४. खालील वा&यातील िवधानपरूक शaद कोणता ? 
      'शरदाzया चांद{यात ताजमहाल मोहक िदसतो.' 
(अ) चांद{यात  
(ब) शरदाzया 
(क) ताजमहाल  
(ड) मोहक 
 

९१५. खाली िदले|या शaदांपैक@ अ}यZत शaद ओळखा. 
(अ) सात-आठ  
(ब) मिंदर-कंदील  
(क) झाड-पाला 
(ड) िकडूक-िमडूक 



९१६. अ�नाच ेऑि&सडीकरण क[न ऊजाG म7ु करण,े ह ेखालीलपैक@ कोणाच ेकायG आह?े 
(अ) रायबोझोम 
(ब) हuरतलवके  
(क) तंतकुिणका  
(ड) लयकाuरका 
 

९१७. कृ]णा नदी कोठे उगम पावते ? 
(अ) भीमाशकंर (पणु)े 
(ब) महाबळेÇर (सातारा) 
(क) ÉयंबकेÇर (नािशक) 
(ड) आबंोली (िसंधदुगुG) 
 

९१८. खालीलपैक@ या संगणक@य उपकरणाची साठवणÑमता सवाGिधक असते. 
(अ) हाडGिडZक  
(ब) िझप िडZक  
(क) कॉgपॅ&ट िडZक  
(ड) áलॉपी िडZक 
 

९१९. ६ जलैु, २०१७ रोजी संय7ु रा]à सरुÑा पuरषदनेे या दहशतवादी संघटनेवर बंदी घातली. 
(अ) इिसस 
(ब) जमात-उल-अहरार 
(क) जमात-उल-्इZलाम 
(ड) हरकत-उल-्मजुािहदीन 
 

९२०. ';ीरामपरू' ह ेिठकाण कोणJया उJपादनासाठी (िसc आह?े 
(अ) िचकू 
(ब) डािळंब 
(क) मोसंबी 

(ड) केळी 
 
 



९२१. 'माथेरान' ह ेथंड हवेच ेिठकाण कोणJया िज|`ात आह े? 
(अ) रJनािगरी 
(ब) ठाण े
(क) नािशक 

(ड) रायगड 
 
९२२. ';ीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी मिहला िवãापीठा'च ेमåुयालय कोठे आह?े 
(अ) पणु े

(ब) नागपरू 
(क) मुबंई 

(ड) नािशक 
 
९२३. महारा]àात अणऊुजाG (क|प कोठे िZथत आह?े 
(अ) रोहा (रायगड) 
(ब) तारापरू (पालघर) 
(क) तभुm (मुबंई उपनगर) 
(ड) रसायनी-पनवेल (रायगड) 
 

९२४. पोलीस कॉ�Zटेबल, पोलीस नाईक व पोलीस हवालदार ही पद ेकोणJया ;णेीतील वा  
      वगाGतील आहते ? 
(अ) िçतीय ;णेी  
(ब) ततृीय ;णेी  
(क) (थम ;णेी 
(ड) चतथुG ;णेी 
 

९२५. मराठवाड्यातील कोणJया शहरास 'दिÑणचेी काशी' gहणनू संबोधले जाते? 
(अ) भमू (उZमानाबाद) 
(ब) सेनगाव (िहगंोली) 
(क) जांब (जालना) 
(ड) पैठण (औरंगाबाद) 
 



९२६. रेशमी कापड िनिमGतीसाठी (िसc असलेले ‘एकोडी' ह ेिठकाण कोणJया िज|`ात आह?े 
(अ) गrिदया  
(ब) गडिचरोली 
(क) भडंारा 
(ड) चêंपरु  
 
९२७. पिहली (ाचीन बौc महापuरषद कोठे भरली होती? 
(अ) राजगहृ  
(ब) वैशाली 
(क) पाटलीपhु  
(ड) कंुडलवन 
 

९२८. िëिटश राजवटीzया काळातील ‘दहुरेी राeयxयवZथे'चा (णतेा कोण होता? 
(अ) लॉडG कॉनGवॉिलस  
(ब) रॉबटG &लाईxह  
(क) िव|यम बेिटंग 
(ड) लॉडG डलहौसी 
 

९२९. खालीलपैक@ कोणJया वषQ हदैराबाद संZथान भारतात िवलीन कर{यात आले? 
(अ) १९४८ 
(ब) १९४५  
(क) १९४७ 
(ड) १९४९ 
 

९३०. 'íलाZटर ऑफ पॅuरस' कशापासनू िमळवतात? 
(अ) इíसम 
(ब) िसमîट 
(क) िजíसम 

(ड) बॉ&साइट 
 
 



९३१. 'बंिदजीवन' या _ंथाच ेकतm कोण होते? 
(अ) बंिकमचêं चतजQ  
(ब) रवïêनाथ टागोर  
(क) सिचêंनाथ सं�याल  
(ड) लाला लजपतराय 
 

९३२. खालीलपैक@ डोñयाzया कोणJया भागातील दोष 'noीवैषgय' या रोगास कारणीभतू ठरतो? 
(अ) नेhिभगं 
(ब) अधंिबंद ू
(क) नेhपटल 
(ड) पारपटल 
 

९३३. अZपóृयांसाठी आप|या घरातील पा{याचा हौद खलुा करणारे समाजसधुारक कोण? 
(अ) महषQ कवm 
(ब) महाJमा फुले  
(क) गो. ग. आगरकर  
(ड) डॉ. आबेंडकर 
 

९३४. महषQ धrडो केशव कवm यांचा ज�म कोठे झाला? 
(अ) शरेवली (रJनािगरी) 
(ब) कंुभोज (को|हापरू) 
(क) टîभ ू(सातारा) 
(ड) पापळ (अमरावती) 
 

९३५. २६ म,े २०१७ रोजी पंत(धान नरîê मोदी यांनी भारतातील नदीवरील सवाòत लांब पलुाच े    
      उôाटन केले.'ढोला-सािदया' दरgयानzया या पलुास यांच ेनाव द{ेयात आले आह.े 
(अ) जगजीत िसंग  
(ब) शकंर घोष 
(क) राम मतूQ  
(ड) भपेून हजाuरक 
 



९३६. 'óयामची आई' या पZुतकाच ेलेखक कोण? 
(अ) िवनोबा भावे  
(ब) शामा(साद मखुजQ  
(क) साने गbुजी  
(ड) िव]णशुाõी पंिडत 
 

९३७. खालीलपैक@ कशास 'जगाच ेछíपर' gहणनू संबोधले जाते? 
(अ) पामीरच ेपठार  
(ब) ितबेटच ेपठार  
(क) दåखनच ेपठार  
(ड) यांपैक@ नाही 
 

९३८.................ही ताJपरुJया Zव[पाची Zमतृी असते. 
(अ) रॉम 
(ब) रॅम 
(क) रोम 
(ड) राम 
 

९३९. 'मलेuरया' या रोगास कारणीभतू असणारे जंत ूकोणी शोधले? 
(अ) रोनॉ|ड रॉस  
(ब) डॉ. सा|क  
(क) लईु पाúर 
(ड) एडवडG जे�नर 
 

९४०. रबराच ेxह|कनायझशेन कर{यासाठी कोणते मलूêxय वापरतात? 
(अ) गंधक 
(ब) फॉZफरस 
(क) पारा 
(ड) सोिडअम 
 
 



९४१. खालीलपैक@ िशशाच े(मखु धातकु कोणते ? 
(अ) िस�नाबार 
(ब) बॉ&साईट 
 
 

९४२. बोडù िम;ण' खालीलपैक@ काय आह?े 
(अ) क@टकनाशक 
(ब) जंतनुाशक  
(क) शिुcकारक  
(ड) कवकनाशक 
 
९४३. खालीलपैक@ रासायिनक खताच ेउदाहरण कोणते? 
(अ) शणेखत 
(ब) िजवाणखूत  
(क) यuुरया  
(ड) कंपोZटखत 
 

९४४. मघेालय या राeयाची राजधानी कोणती? 
(अ) िशलांग 
(ब) कोिहमा 
(क) गंगटोक 
(ड) आगरतळा 
 

९४५. 'गो|डिफ|ड' ही चांदीची खाण कोणJया राeयात आह?े 
(अ) आûं (दशे  
(ब) राजZथान 
(क) केरळ 
(ड) कनाGटक 
 
 
 



९४६. 'अमरनाथ' ह ेिहदंूचं ेतीथGÑेh कोणJया राeयात आह?े 
(अ) उüराखडं 
(ब) जgम ूआिण काóमीर 
(क) िहमाचल (दशे 
(ड) िस&क@म 
 

९४७. 'पॅरादीप' ह ेबंदर कोणJया राeयात आह?े 
(अ) ओिडशा  
(ब) पिúम बंगाल 
(क) केरळ 
(ड) आûं (दशे 
 

९४८. उपसरपंचाची िनवड कोणामाफG त केली जाते? 
(अ) _ामपंचायत सदZय 
(ब) तहसीलदार 
(क) गावातील जनता 
(ड) _ामसभा 
 

९४९. 'gयकुर' ह ेकोणJया (कारच ेकवक आह?े 
(अ) Zवयंजीवी  
(ब) अधGZवयंजीवी 
(क) Zवयंपोषी 
(ड) मतृोपजीवी 
 

९५०. 'महामडंळ कर' हा कोणJया (कारचा कर आह?े 
(अ) अ(JयÑ  
(ब) अ(गितशील 

(क) (JयÑ  
(ड) िZथितशील 
 
 



९५१. पाचश ेbपयांzया नोटेवर कोणाची ZवाÑरी असते? 
(अ) कî êीय िवüमhंी 

(ब) गxहGनर, आरबीआय 
(क) सरिहशबेतपासनीस 
(ड) अpयÑ, िवü आयोग 
 
९५२. भारतीय राeयघटनेनसुार 'मालमüचेा ह&क' हा कोणJया (कारचा ह&क आह े? 
(अ) मलूभतू 
(ब) अिनGबंिधत 
(क) कायदशेीर 
(ड) बेकायदशेीर 
 

९५३. खालीलपैक@ कोणJया र7गटाzया xय7@स 'सवGयोUय _ाहक' gहणनू ओळखले जाते? 
(अ) एबी 
(ब) ए  
(क) ओ 
(ड) बी 
 

९५४. संसदzेया दो�ही सभागहृांzया संय7ु बैठक@च ेअpयÑZथान खालीलपैक@ कोण भषूिवतो? 
(अ) रा]àपती 

(ब) लोकसभचेा सभापती 
(क) पंत(धान 
(ड) मिंhमडंळ 
 
९५५. िज|हा पuरषदतेील सवùzच (शासक@य अिधकारी gहणनू खालीलपैक@ कोणाचा उ|लेख  
       कराल ? 
(अ) िज|हा पuरषद अpयÑ 
(ब) मåुय कायGकारी अिधकारी 
(क) िज|हािधकारी 
(ड) पालकमhंी 
 



९५६. प†ृवीzया कोणJया गोलाधाGस 'जलगोलाधG' gहणनू संबोधले जाते ? 
(अ) दिÑण 
(ब) उüर 
(क) पवूG 
(ड) पिúम 
(क) जॉजG 
 
९५७. वाटा{याzया बीजातील अ�नसंचय खालीलपैक@ कोणJया भागात केलेला असतो ? 
(अ) °णूपोषात 
(ब) आवरणात 
(क) बीजपhात 
(ड) °णूांकुरात 
 

९५८. (योगशाळेत 'हाय¢ोजन स|फाइड' हा वाय ूतयार कर{यासाठी कशाचा वापर करतात ? 
(अ) लेड-अ&ॅयgुयलेुटर 
(ब) िकíसच ेउपकरण 
(क) ¢ायसेल 
(ड) xहो|टाचा िवãतुघट 
 

९५९. िवषवुवüृावर िकती तासांचा िदवस असतो? 
(अ) बारा 
(ब) आठ  
(क) दहा 
(ड) सहा 
 

९६०. भारताचा एकूण समêुिकनारा िकती िक. मी. लांबीचा आह?े 
(अ) ७,६१७  
(ब) ७,४१७  
(क) ७,८१७ 
(ड) ७,५१७ 
 



९६१. 'यरेुनस' या _हाचा शोध कोणJया शाõOाने लावला? 
(अ) सर िव|यम हषGल  
(ब) �यटून  
(क) गॅिलिलओ 
(ड) टॉgबध 
 

९६२. Zवतंh भारतातील पिह|या सावGिhक िनवडणकुा केxहा संप�न झा|या? 
(अ) १९५०  
(ब) १९५२  
(क) १९५५  
(ड) १९५४ 
 

९६३. 'डे&कन &वीन' ही रे|वे खालीलपैक@ कोणJया मागाGवर धावते? 
(अ) पणु-ेनागपरू  
(ब) पणु-ेमुबंई  
(क) द£ड-मनमाड  
(ड) पणु-ेको|हापरू 
 

९६४. 'गेट वे ऑफ इिंडया'ची उभारणी इUंलंडzया कोणJया राजांzया आगमनािनिमü कर{यात  
       आली ? 
(अ) िफिलप ितसरा  
(ब) जॉजG पाचवा 
(क) जॉजG दसुरा  
(ड) िफिलप पिहला 
 

९६५. खालीलपैक@ कोणास अpयादशे काढता येतो? 
(अ) पंत(धान 
(ब) मåुयमhंी  
(क) राeयपाल  
(ड) सर�यायाधीश 
 



९६६. १३ जलैु, २०१७ रोजी लोकशाहीच ेपरुZकतm तथा नोबेल शांतता पाuरतोिषकाच ेमानकरी  
       िलथ ूिझयाओबे यांच ेिनधन झाले ते या दशेाच ेनागuरक होते. 
(अ) जपान 

(ब) चीन 
(क) xहीएतनाम  
(ड) ऑZàेिलया 
 

९६७. एका गितमान वZतचूी गती चारपट केली, तर Jया वZतचूी गितज ऊजाG िकती होईल? 
(अ) ४ पट  
(ब) ८ पट  
(क) १६ पट  
(ड) ३२ पट 
 

९६८. खालीलपैक@ कोणास 'मराठी वüृपhाच ेजनक' gहणनू संबोध{यात येते?* 
(अ) लोकमा�य िटळक 
(ब) गो. ग. आगरकर 
(क) बाळशाõी जांभकेर 
(ड) लोकिहतवादी 
 

९६९. xयि7ZवातंÉय रÑणाzया noीने कोणता आदशे अJयंत मह§वपणूG ठरतो? 
(अ) मडँामस 
(ब) सिशGओररी 
(क) uरट ऑफ हिँबअस कॉपGस ्
(ड) को-वॉरंटो 
 

९७०. खालीलपैक@ कोणJया घटनादbुZती�वये मिंhमडंळाचा स|ला रा]àपतीवर बंधनकारक  
     कर{यात आला? 
(अ) बेचािळसाxया 
(ब) चxवेचािळसाxया 
(क) बाव�नाxया 
(ड) Éयाहüराxया 



९७१. रा]àपतïची िनवड कोणामाफG त कर{यात येते? 
(अ) िनवडणकू आयोग  
(ब) िनवड संघ 
(क) िनवाGचक मडंळ  
(ड) िनयोजन आयोग 
 
९७२. रा]àपती व उपरा]àपती या पदांचा कायGकाल िकती वषाòचा आह?े 
(अ) सहा 
(ब) चार 
(क) पाच 
(ड) तीन 
 
९७३. कî êीय लोकसेवा आयोगाच ेअpयÑ व सदZय यांचा कायGकाल िकती वषाòचा असतो? 
(अ) चार 
(ब) पाच 
(क) साडेपाच 
(ड) सहा 
 
९७४. खालीलपैक@ कोणJया तापमानास पा{याची महüम घनता noोJपüीस पडते? 
(अ) ४°c  
(ब) १०°c 
(क) १५°c. 
(ड) १२°C 
 
९७५. कोणतीही वेबसाईट स[ु के|यानंतर संगणकाzया पडãावर िदसणाwया पिह|या पानाला 
       ............असे gहणतात. 
(अ) होमपेज 

(ब) मनेपेज 
(क) फZटGपेज 
(ड) ZटाटGपेज 
 



९७६. वातावरणामpये िवपलु (माणात कोणते मलूêxय आढळते ? 
(अ) काबGन-डाय-ऑ&साइड 

(ब) ओझोन 
(क) नायàोजन 
(ड) हाय¢ोजन 
 

९७७. खालीलपैक@ कोणJया राeयाची सीमा बांगलादशेास ZपशG करीत नाही? 
(अ) अbणाचल (दशे  
(ब) पिúम बंगाल  
(क) आसाम  
(ड) िhपरुा 
 

९७८. सन २०१७ चा पिहला कमGवीर भाऊराव पाटील रा]àीय परुZकार यांना (दान कर{यात  
      आला. 
(अ) िवजय भटकर 
(ब) रघनुाथ माशलेकर 
(क) डॉ. अिनल काकोडकर 
(ड) भालचêं मणुगेकर 
 

९७९. खालीलपैक@ कोणाचा मJृय ूदशेाzया पंत(धानपदी नसताना घडला? 
(अ) जवाहरलाल नेह[ 
(ब) लालबहादरू शाõी 
(क) इिंदरा गांधी 
(ड) राजीव गांधी 
 

९८०. 'क†थक' हा नJृय (कार कोणJया राeयाशी संबंिधत आह?े 
(अ) उüर (दशे 
(ब) राजZथान  
(क) तिमळनाडू 
(ड) कनाGटक 
 



९८१. जर एखाãा वZतचूी खरेदी िकंमत व िवv@ िकंमत अनvुम े20 व 25 bपये असेल तर     
     शकेडा नफा शोधा.* 
(अ)5 b.  
(ब) 10 b. 
(क)20 b. 
(ड) 25 b. 
 

९८२. (40 + 8) (40 - 8) = िकती?* 
(अ) 1548  
(ब) 1540 
(क) 1536 
(ड) 1532 
 

९८३. 5000 x 10-5 = ?* 
(अ) 0.05  
(ब) 5.000 
(क)0.005 
(ड) 0.0005 
 
९८४.

१५

२०
  + 
१०

८०
  + 

७

१०
  + 
१०

८
  + 
२

४
  = ?* 

 
(अ) ३ २५

८०
    (ब) ३ २६

८०
  (क)	८० २

६
		  (ड) २ २६

८०
 

 
९८५. 950 च े6 ट&के gहणजे िकती ?* 
(अ)55 
(ब) 57 
(क)59 
(ड) 53 
 
 
 



९८६. एका संåयेzया शकेडा 5 gहणजे 75 तर ती संåया कोणती? 
(अ) 2500 
(ब) 3500  
(क) 1000  
(ड ) 1500 
 

९८७. 30 – 28 ÷ 4 + 11 x 3 – 19 = िकती ? 
(अ) 37  
(ब) 15 
(क) 20 
(ड ) 31 
 

९८८. जे काम 16 मजरू 20 िदवसांत करतात; तेच काम 16 िदवसांत कर{यासाठी िकती मजरू  
       लागतील ? 
(अ) 30  
(ब) 25 
(क) 35 
(ड) 20 
 

९८९. दर सेकंदाला 5 मीटर (वास करणाwया वाहनाचा ताशी वेग िकती? 
(अ) 24 िक.मी. 
(ब) 16 िक.मी. 
(क) 15 िक.मी. 
(ड) 18 िक.मी 
 

९९०. खालीलपैक@ िकती वाजता घड्याळातील तासकाटा व िमिनटकाटा यांमpये िवशालकोन     
      होती ? 
(अ) दोन 
(ब) आठ 
(क) दहा   
(ड) अकरा 



९९१. 1,3,7, 13, 21, 31, 43,....... ही मािलका पणूG करा, 
(अ) 51  
(ब) 53 
(क)55 
(ड)57 
 

९९२. 87, 47, 27, 17,......... ही मािलका पणूG करा, 
(अ)7 
(ब) 10 
(क)12 
(ड)14 
 
९९३. पढुीलपैक@ कोणती संåया इतरांसारखी नाही?* 
(अ) 16  
(ब) 28 
(क)22 
(ड) 36 
 

९९४. पढुीलपैक@ िवसंगत घटक कोणता?* 
(अ) मॉZको 
(ब) पॅuरस 
(क) �ययूॉकG  
(ड) नवी िद|ली 
 

९९५. कवी - क|पना, कलाकार = ? 
(अ) नविनमाGण  
(ब) तंêी 
(क)पuरिZथती 
(ड) िचतंन 
 
 



९९६. जर MAT = 413, SURE = 2785 तर MATURE =? 
(अ)413785  
(ब) 314758  
(क)143875  
(ड) 134875 
 

९९७. uर7 Zथानी येणारी अचकू संåया ओळखा, 
 
                   ६०                                                        ?                              
                                                
               ३        ५                                          ४            ६ 
(अ) 24 
(ब) 100 
(क)96 
(ड)36 
 
९९८. जर एखाãा नकाशात पिúम िदशा आUनेय िदशzेया Zथानी आली, तर Jया नकाशात नJय  
      िदशा कोणJया िदशzेया Zथानी येईल ? 
(अ) उüर 
(ब) ईशा�य 
(क) दिÑण 
(ड)पवू2  
 
९९९. खालील मािलका पणूG करा. 
      AEI, CGK, EIM, GKO, .... 
(अ) IMQ  

(ब) IJK 
(क) IKL 
(ड) KMO 
 
 
 



१०००. कुटंुब, भाऊ, बहीण यांzयामधील सहसंबंध खालीलपैक@ काणJया आकृतीçारे Zपo     
       होतो ? 
 
(अ)  
 
 
 
(ब)     
 
 
 
(क)       
 
 
 
(ड)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(® v  उüर  (® v  उüर (® v  उüर (® v  उüर (® v  उüर 
1 ब 21 ड 41 क 61 अ 81 ड 

2 ब 22 क 42 ड 62 ब 82 क 
3 ब 23 ब 43 क 63 ब 83 अ 
4 क 24 ब 44 अ 64 ब 84 ब 
5 क 25 ड 45 ड 65 क 85 ब 
6 ड 26 क 46 ब 66 ब 86 ड 
7 क 27 अ 47 अ 67 क 87 अ 
8 ड 28 ब 48 अ 68 क 88 ड 
9 ब 29 अ 49 ड 69 क 89 ड 
10 ड 30 क 50 क 70 अ 90 ब 
11 क 31 क 51 ब 71 क 91 ड 
12 ड 32 अ 52 क 72 क 92 क 
13 क 33 ब 53 अ 73 ड 93 क 
14 ड 34 अ 54 ब 74 अ 94 क 
15 ड 35 ड 55 ब 75 अ 95 अ 
16 क 36 क 56 अ 76 क 96 अ 
17 ब 37 अ 57 क 77 अ 97 क 
18 अ 38 ब 58 ब 78 क 98 ड 
19 ब 39 अ 59 अ 79 ड 99 अ 
20 क 40 अ 60 ड 80 अ 100 अ 

 



 1001.!ित$ेतील ओळ पणू- करा? भारत माझा दशे आह.े... माझ ेबांधव आहते. 
(1) सव- लोक, 
(2) सारे भारतीय, 
(3) जगातील लोक,  
(4) मोठे भाऊ 
 
1002.भारतातील 29 वे राCय कोणते ? 
(1) जDम ूकाEमीर  
(2) उGराखडं 
(3) तेलंगणा 
(4) छGीसगड 
 
1003. महाराKL कना-टक सीमलेगतची दोन शहरे खालीलपैकQ कोणती? 
(1) भामरागड-हRैाबाद  
(2) नांदडे-हRैाबाद 
(3) कोSहापरू-बेळगाव 
(4) तलासरी-बडोदा 
 

1004.WवXछता राखण,े अधंZ[ा िनमू-लन या िवषयात काम केलेSया महाराKLातील 
  आधिुनक काळातील संतांच ेनाव काय ? 
(1) संत कबीर 
(2) संत रोिहदास 
(3) संत गाडगेबाबा 
(4) संत $ाने^र 
 
1005.'माझ ेमाहरे पंढरी' ह ेगीत गाणारे गायक कोण ? 
(1) यशवंत दवे 
(2) जयवंत कुलकण` 
(3) सधुीर फडके 
(4) भीमसेन जोशी 
 



1006. महाराKL राCयाच ेउपराजधानीचा िजSहा कोणता? 
(1) चRंपरू  
(2) पणु े 
(3) मुबंई 
(4) नागपरू 
 
1007. िशवाजी महाराजांXया काळात यांचमेाफ- त राCय कारभार चालत असे ? 
(1) राCयसभा 
(2) मिंcमडंळ 
(3) लोकसभा 
(4) अd!धान मडंळ 
 
1008. 'तमु मझु ेखनू दो, म ैतDुह ेआजादी दूगंा' ह े!िस[ वाeय कोणाच ेआह े? 
(1) नेताजी सभुाषचRं बोस  
(2) रासिबहारी बोस 
(3) जगदीशचRं बोस 
(4) िमिहर बोस 
 
1009. लॉन टेिनस या खळेात भारताच े!ितिनिधgव करणारी मिहला खळेाडू ? 
(1) माhरया बोस 
(2) सािनया िमझा 
(3) डायना एडलजी 
(4) अजंली भागवत 
 
1010. नकुतेच अपघाती िनधन झालेले कk Rीय मcंी Zी.गोपीनाथ मुडें ह ेकोणgया 
       पmाच ेखासदार होते ? 
(1) भारतीय कDयिुनWट  
(2) राKLवादी काँoेस 
(3) भारतीय जनता पाट`  
(4) कpoेस  
 



1011. नकुgयाच पार पडलेSया 2019 IPL Wपधqच ेिवजेते कोण? 
(1) कोलकता नाईट रायडस- 
(2) िकंज इलेsहन पंजाब 
(3) मुबंई इिंडयtस 
(4) चtेनई सपुर िकंuज 
 
1012. पोलीस िवभाग कोणgया मcंालयाXया अखgयाhरत येतो? 
(1) सामाtय !शासन 
(2) महसलू  
(3)गहृ 

(4)कृिष  

 
1013. भारत राखीव बटािलयनसह राCय राखीव पोलीस बलाच ेमहाराKLात िकती गट काय-रत  
      आहते ? 
(1) 11 
(2) 13 
(3) 15 
(4) 16 
 
1014. खालीलपैकQ कोणता माशाचा !कार नाही ? 
(1) सरुमई 
(2) पापलेट 

(3) रावस  
(4) ऑeटोपस 
 
1015. कौन बनेगा करोडपती या दरूदश-न मािलकेच ेसcूसंचालक कोण? 
(1) अिमन सयानी 

(2)करण थापर 
(3) अिमताभ बXचन 
(4) सिचन खडेेकर 
 
 



1016. अमhेरकेXया चलनाच ेनाव काय आह े? 
(1) यरुो 

(2) येन  
(3) yपया 
(4) डॉलर 
 
1017. गावातील आठवडी बाजाराला काय Dहणता येईल? 
(1) मॉल 

(2) सपुर माकq ट 
(3) मडंई 
(4) िडपाट-मkटल Wटोअर 
 
1018. खलीलपैकQ कोणता खळे सांिधक नाही ? 
(1) कुWती  
(2) िzकेट 

(3) फुटबॉल 
(4) हॉकQ 
 
1019. भारतातील सव{Xच नागरी परुWकार कोणता ? 
(1) िफSमफेअर  
(2) भारतरgन 
(3) प|Zी 

(4) प} िवभषूण 
 
1020. या संतांXया काsय रचना दोह ेया नावाने !िस[ आहते? 
(1) संत रोिहदास 
(2) संत मीराबाई 
(3) संत कबीर 
(4) संत तलुसीदास 
 
 



1021. इडली सांभार, मदे ूवडा, उG~पा, डोसा या पदाथा-च ेमळु भारताXया या 
      भागात आह?े 
(1) म�य भारत  
(2) दिmण भारत  
(3) पवू{Gर भारत  
(4) पिÄम भारत 
 
1022. माच- 2014 ते म े2014 या काळात भारतात राKLीय Wतरावर कोणgया 
      िनवडणकुा झाSया ? 
(1) oामपंचायत  
(2) िवधानसभा  
(3) िवधानपhरषद  
(4) लोकसभा 
 
1023. खालीलपैकQ कोणता दशे भारताचा शजेारी नाही ? 
(1) चीन  
(2) पािकWतान  
(3) नेपाळ 
(4) अमhेरका  
 
1024. खालीलपैकQ कोणते फळ नाही ? 
(1)कोबी 

(2) िचकू 
(3)आबंा 
(4) डाळÅब 
 
1025. संगीतात िकती Wवर असतात ? 
(1)3 
(2)5 
(3)7 
(4)9 
 



1026. 2 x 2 + 2 + 12 = ? 
(1) 20 
(2) 18 
(3) 14 
(4) 0 
 
1027. 100 – 60 + 20 x 6 + 4 - ? 
(1) 200 
(2) 120 
(3) 40  
(4)70 
 
1028. महशेला गिणताम�ये 53, िव$ानाम�ये 67, भाषमे�ये 84, व इितहास या िवषयाम�ये 
76 गणु िमळाले तर gयाच ेसरासरी गणु िकती ? 
(1)70 
(2)69 
(3) 80  
(4)79 
 
1029. 2000	÷ 4 x 10 – 3000 = ? 
(1) 1000 
(2)2000  
(3) 3000  
(4)4000 
 
1030.75 ÷ 5 = ? 
(1) 15x5  
(2)3 x 5  
(3)5 x 5  
(4)5x3 
 
1031.605 + 205 ÷	? = 707 
(1)4 
(2)8 
(3)2 



(4)10 
 
1032. y. 1000/- Xया 6 नोटांबरोबर y.500/- Xया 4 नोटा एकc ठेवSयास िकती 
      रeकम होते ? 
(1)y. 8,000/- 
(2)y. 10,000/- 
(3)y. 80,000/- 
(4)y. 4,000/- 
 
1033. एका झाडावर 150 आबें होते, gयापैकQ 15 आबें खराब िनघाले, 20 आबें घरातSया  
     माणसांना िदले, 15 आबें मजरुांना िदले, तर िवzQकhरता िकती आबें िशSलक राहतील ? 
(1) 150  
(2) 200  
(3) 50  
(4) 100 
 
1034. 1 डझन पेyची खरेदी िकंमत y. 18/- होते, 5 डान पेy िवकत घऊेन sयापाÇयाने ते 
!gयेक डझनास y. 20/- !माण ेिवzQ केली तर sयापाÇयाला एकूण िकती yपये नफा झाला ? 
(1) y.20/- 
(2) y. 10/  
(3)y.100/- 
(4) y.90/- 
 
1035.324 या संÉयेतील 2 या अकंाची Wथािनक िकंमत िकती ? 
(1)2  
(2)20  
(3)200 
(4) 2000 
 
1036. 1िकलोमीटर = ………..? मीटर 
(1) 100  
(2) 1000 
(3) 500  



(4)5000 
 
1037. 12,20,23,26, 32 यातील गटात न बसणारी संÉया ओळखा? 
(1) 12 
(2) 23  
(3) 26  
(4) 32 
 
1038. दरसाल दर शकेडा 8% दराने y. 500/- मÑुलाच ेएका वषा-च ेsयाज िकती 
(1) y.20/- 
(2) y.30/  
(3) y.40/- 
(4) y.50/- 
 
1039. 15 + 25 + 45 + m  = 115, तर m = ? 
(1) 10  
(2) 20  
(3) 30 
(4) 40 
 
1040. खालीलपैकQ कोणgया संÉयेस2 ने िन:शषे भाग जातो? 
(1) 2413  
(2) 1877  
(3) 2015  
(4) 3410 
 
1041. 5 डझन आÖंयाची िकंमत y. 250/- आह,े तर 15 डझन आÖंयांची िकंमत िकती  ? 
(1) y.700/-  
(2) y.725/-  
(3) y.750/- 
(4) y.775/- 
 
 



1042. 3 चा वग- 9, तर 8 चा वग- िकती? 
(1)64 
(2)4 
(3)54 
(4)81 
 
1043. !áिचtहाXया जागी कोणती संÉया येईल? 
     5,10,15,20,? 
(1)22 
(2)25 
(3)30 
(4) 28 
 
1044. 784 Dहणजे 24.5 च ेिकती पट ? 
(1)30  
(2)22  
(3)32  
(4)42 
 
1045. चार अकंQ मोठ्यात मोठी संÉया कोणती ? 
(1) 6666  
(2) 9999  
(3) 8888  
(4) 7777 
 
1046. खालीलपैकQ सवा-त जाWत मSूय असलेली संÉया कोणती ? 
(1)412.01  
(2)4.120198 
(3)41.2876  
(4)0.04124899 
 
 
 
 
 



1047. एका sयवहारात A,B AC यांनी अनzुम ेy. 200/- y. 300/- व y. 500/ 
      या !माण ेभांडवल गुंतवले, वषा-अखरेीस gयांना जर y. 10000/- नफा झाला तर C चा  
      नâयातील वाटा िकती ? 
(1) y. 2000/- 
(2)y. 3000/-  
(3) y. 4000/-  
(4) y. 5000/- 
 
1048. खालीलपैकQ मळू संÉया कोणती ? 
(1)4 
(2)12 
(3)17 
(4) 25 
 
1049.353 x 515=.......? 
(1)181795  
(2)178265  
(3) 176645  
(4) 184965 
 
1050. 4/8=........? 
(1)5.0 
(2)0.5 
(3)32 
(4)0.75 
 
1051. कोणgयाही वाeयात ........ नसतील तर वाeयाचा अथ- बदल ूशकतो. 
(1) िवभêQ 
(2) िवरामिचtह े 
(3) अलंकार  
(4) भाषातर  
 
 



1052. 'माëयावर कुटंुबाची जबाबदारी होती', या वाeयातील काळ ओळखा ? 
(1) वत-मानकाळ 
(2) भिवKयकाळ 
(3) भतूकाळ 
(4) सदासव-दा काळ 
 
 
1053. Dहण पणू- करा ? दवे तारी gयाला................... ? 
(1)कोण मारी 
(2) मोठी झारी 
(3)खाबला खारी 
(4) यापैकQ नाही 
 
1054. Dहण पणू- करा?......... सsवा लाखाची. 
(1) भरली िपशवी  
(2) तीच गोd  
(3) झाकली मठू  
(4) यापैकQ नाही 
 
1055. Dहण पणू- करा? कर नाही gयाला .…... कशाला. 
(1) भर 
(2) मर  
(3) मार 

(4) डर  

 
1056.'मी िzकेट खळेतो' या वाeयातील िzयापद कोणते? 
(1) मी 
(2) िzकेट  
(3) खळेतो 

(4) यापैकQ नाही 
 



1057. 'मी पWुतक वाचले' या वाeयातील काळ ओळखा? 
(1) वत-मानकाळ  
(2) भतूकाळ 
(3) भिवKयकाळ  
(4) यापैकQ नाही 
 
1058. 'मुगंीने मyे पव-त िगळला' या वाeयातील अलंकार ओळखा? 
(1) íपक  
(2) अितशयोêQ  
(3) अनtवय  
(4) यापैकQ नाही 
 
1059. खालीलपैकQ कोणता शÖद बरोबर आह े? 
(1) आिश-वाद  
(2) आिशबा-द  
(3) आिशधाद-  
(4) आशािवद- 
 
1060. 'गडुघ ेटेकण'े याचा अथ- ? 
(1)खाली पडण े
(2) नमWकार घालण े
(3) पाय दखुण े
(4)शरण येण े
 
1061. वारा या शÖदाकरीता खालीलपैकQ कोणता शÖद समानाथ` आह?े 
(1)जल  
(2) बाय ू 
(3) आप  
(4) तेज 
 
 



1062. नeकल या शÖदाच ेअनेकवचन काय आह े? 
(1) नकSया  
(2) नकला  
(3)नकली 
(4) नकल ू
 
1063. कवी या पिुSलंगी नामाच ेîीिलंगी íप काय आह?े 
(1) किवियिc  
(2) किवता 
(3) काsय 

(4) लेखक 
 
1064. हhरणांचा कळप, तसे पmांचा 
(1) जsया  
(2) थवा  
(3)घोळका 

(4) जमाव 
 
1065. 'िनरmर' या शÖदाचा िवy[ाथ` शÖद कोणता ? 
(1) हशार  
(2) मखु-  
(3)साmर  
(4) चलाख 
 
1066. खालीलपैकQ 'आई' या शÖदाचा समानाथ` नसलेला शÖद कोणता? 
(1) माता 
(2) जननी 
(3) माय 
(4) भमूी 
 
 



1067. परुामळेु नकुसान झालेले लोक Dहणजे ? 
(1) नmलoWत  
(2) परूoWत  
(3) भकंूपoWत  
(4) !कSपoWत 
 
1068. मनKुयाच ेिनवासWथान : घर, तसे वाघाच ेिनवासWथान काय? 
(1) गहुा  
(2) झाड 
(3) घरटे 
(4) झोपड़ी 
 
1069. महा + ऋषी-.....? 
(1) महोवा 
(2) महाषी 
(3) माहाष` 
(4) महष` 
 
1070. वाeयात जर !á िवचारला असेल तर वाeयाXया शवेटी…….... वापरतात. 
(1) पणू-िवरान  
(2) !áिचtह  
(३) उòारिचtह  
(4) संयोगिचtह 
 
1071. खालीलपैकQ गटात न बसणारा शÖद कोणता ? 
(1) रWता 

(2) माग-  
(3) बाट 

(4) चौक  

 
 



1072. कधीही नाश न पावणारे Dहणजे ? 
(1) अथांग 
(2) असंÉय 
(3) अिवनाशी  
(4) अनेक 
 
1073. दररोज !कािशत होणारे ? 
(1) दिैनक 
(2) साôािहक  
(3) पािmक 

(4) मािसक 
 
1074. 'िबनभाड्याच ेघर' या आलंकाhरक शÖदाचा अथ- कोणता? 
(1) शाळा 
(2) हॉटेल 
(3) तyंुग 
(4) मिंदर 
 
1075. जर अöयास केला तर आपण पास होऊ' ह ेकोणgया !कारच ेवाeय आह.े 
(1) केवल 
(2) िमc  
(3) संयêु 
(4) यापैकQ नाही 
 
1076. बिहणीXया नवÇयाच ेसासरे यांXयाशी बिहणीXया सÉया भावाच ेनाते काय? 
(1) काका-पतुण े
(2) सासरे-जावई 
(3) बडील-मलुगा 
(4) आजोबा-नात ू
 
 



 
 
1077. मुबंई ते नागपरू !वासाकhरता िवदभ- एeस!ेस 802 िकलोमीटरच ेअतंर पार करते. दरंुतो  
      एeस!ेस या सपुरफाWट एeस!ेसला मुबंई ते नागपरू !वासाकरीता िकती अतंर पार करावे  
      लागेल ? 
(1) 802 िकलोमीटर 
(2)267 िकलोमीटर 
(3) 1604 िकलोमीटर 
(4) 401 िकलोमीटर 
 

 
1078. अ = 1, स = 8, इ = 3,ई = 4,ब = 5, फ = 7,ण = 9,घ = 6,  
       आ = 2 असे मानSयास “आई फणस बघ” Dहणजे काय ? 
(1) 1234567 
(2)24798.56  
(3)2379856  
(4)9856723 
 
 
1079.एका घरात तीन पyुष आहते, gया पैकQ अजु-न हा पांडुचा मलूगा व अिभमानsयचूा   
     वडील आह ेतर पंडू व अिभमtयचू ेनाते काय ? 
(1) काका-पतु†या 

(2) वडील व मलुगा 
(3) भाऊ-भाऊ 
(4) आजोबा व नात ु 
 
1080.समजा कारला आठ चाके आहते, hरmाला सहा चाके आहते तर  मोटारसायकलला िकती 
चाके असतील? 
(1)2 
(2)4 
(3)6 
(4)8 
 



1081. अिमत हा सरेुशपेmा वयाने लहान आह,े गणशे हा अिमतपेmा वयाने मोठा 
      आह,े तर ितघाम�ये सवा-त तyण कोण ? 
(1) अिमत  
(2) सरेुश 
(3)  गणशे   
(4) यापैकQ नाही 
 
1082. जर गोइला ितखट Dहटले, कडूला तरुट Dहटले तर साखरेची चव काय ? 
(1) गोड  
(4) ितखत  
(3) कडू  
(4) तरुट 

 
1083.a,e,i,o,u या गटात न बसणारे अmरे ओळखा ? 
(1) a 
(2) e 
(3) i 
(4) u 
 
1084. A,C,....G,I,? hरकाDया जागी कोणने अmर येईल ? 
(1) D 
(2) E 
(3) F 
(4) H 
 
1085. AB,EF,IJ,MN,.......? 
(1)OP 
(2)QR  
(3)PQ  
(4)RS 
 
 
 
 



1086. A=1,B=2,C=3,..... तर Y = ? 
(1)23 
(2)24 
(3)25  
(4)26 
 
1087. खालीलपैकQ गटात न बसणारा शÖद कोणता ? 
(1) WटDप  
(2) बॅट 

(3) बॉलर  
(4) रे§Q  
 
1088. 13, 26, 15, 18, 35, 50, 81, 96 यात िकती िवषम आकडे आहते ? 
(1)3 
(2)4 
(3)5 
(4)6 
 
1089. HOTEL हा शÖद उलट्या zमाने िलिहला तर मधSया zमांकावर कोणते अmर 
येईल? 
(1) H 
(2) E 
(3) T 
(4) L 
 
1090. 1/2,2/4,4/8, 8/16,.......? 
(1) 16/8  
(2)16/16 
(3)16/24 
(4)16/32 
 
 
 
 



1091. खालीलपैकQ गटात न बसणारा शÖद कोणता ? 
(1) टी.sही. 
(2) ि§ज 

(3) पंखा  
(4) मोटारसायकल 
 
1092.14,92,77,23,52,65,128ह ेआकडे चढgयाzमाने िलिहSयास म�यzमांकावर.     

         कोणता आकडा येईल ? 
(1) 52  
(2) 65 
(3) 77  
(4) 96 
 
1093. AB : 12 :: GH : ? 
(1)56  
(2)67  
(3)78 
(3)89 
 
1094. सरकारी कम-चाÇयाला कोणgया मिहtयाम�ये सवा-त कमी िदवस काम करावे 
       लागेल ? 
(1) जानेवारी 
(2) फे•वुारी 

(3) माच-  
(3) एि!ल  
 
1095. ARC : 789  :: BCA : ? 
(1) 876 
(2) 879 
(3) 987 
(4) यापैकQ नाही 
 
 



1096. एक शट- वाळायला 10 िमिनटे लागतात तर 5 शट- वालायला िकती वेळ लागेल ? 
(1) 10 िमिनटे  
(2) 50 िमिनटे  
(3) 25 िमिनटे  
(4) एक तास 
 
1097.67.....78 hरकाDया जागी कोणते िचtह येईल? 
(1) = 
(2) > 
(3) < 
(4) यांपैकQ नाही 
 
1098.िवमान : आकाश :: जहाज  : ? 
(1) सडक  
(2) आकाश 
(3) पेLोल  
(4) पािण   
 
1099.नीितनला दोन भाऊ आहते. मोठया बिहणी5यित6र8यत  9याला  दोन लहान बिहणी आहते तर ती  
            एकुण  भावंडे िकती? 
(1) 5 
(2) 6 
(3) 7 
(4) 8 
 
1100. एक घड्याळ एक तासाला 5 िमिनटे पढेु जाते, तर एका संपणू- िदवसानंतर घड्याळ  
          िकती िमिनटे पढेु गेले असेल? 
(1) 45 िमिनटे  
(2) 60 िमिनटे  
(3) 90 िमिनटे 
(4) 120 िमिनटे 
 



!á z  उGर  !á z  उGर !á z  उGर !á z  उGर !á z  उGर 

1001 2 1021 2 1041 3 1061 2 1081 1 

1002 3 1022 4 1042 1 1062 2 1082 2 

1003 3 1023 4 1043 2 1063 1 1083 3 

1004 3 1024 1 1044 3 1064 2 1084 2 
1005 4 1025 3 1045 2 1065 3 1085 2 
1006 4 1026 3 1046 1 1066 4 1086 3 

1007 4 1027 4 1047 4 1067 2 1087 4 
1008 1 1028 1 1048 3 1068 1 1088 2 
1009 2 1029 2 1049 1 1069 4 1089 3 
1010 3 1030 2 1050 2 1070 2 1090 4 
1011 3 1031 3 1051 2 1071 4 1091 4 
1012 3 1032 1 1052 3 1072 3 1092 2 
1013 4 1033 4 1053 1 1073 1 1093 3 
1014 4 1034 2 1054 3 1074 3 1094 2 
1015 3 1035 2 1055 4 1075 2 1095 4 

1016 4 1036 2 1056 3 1076 3 1096 1 

1017 3 1037 2 1057 2 1077 1 1097 3 
1018 1 1038 3 1058 2 1078 2 1098 4 
1019 2 1039 3 1059 2 1079 4 1099 2 

1020 3 1040 4 1060 4 1080 2 1100 4 
 
 



११०१) खालीलपैक, कोणते भिूमगत खोड आह?े 
१) काकडी  
२) बटाटा 
३) भोपळा 
४) किलंगड 
 
११०२) खालीलपैक, कोणते बलाच ेएकक आह?े 
१) Bयलु  
२) अगF  
३) वॅट 
४) Iयटुन 
 
११०३) कॉपर सNफेटच ेमराठी नाव ? 
१) मीठ 
२) खाQयाचा सोडा  
३) तरुटी 
४) मोरचदू 
 
११०४) रेिडअमचा शोध कोणी लावला? 
१) UदरफोडF 
२) Iयटुन 
३) आईनWटाईन  
४) मरेी Xयरुो 
 
११०५)रZािभसरण [ि\येतील अडथळयांच ेिनदान करQयासाठी कशाचा वापर 
    करतात ? 
१) सोडीयम-२४  
२) काबFन-१४  
३) आयोिडन-१३१  
४) आसोिनक 
 



११०६) खालीलपैक, चकु,चवेाXय ओळखा? 
१) अण\ुमांक `हणजे अणतुील [ोटॉIसची संbया होय. 
२) अण\ुमांक हा नेहमी पणूाFकांत असतो. 
३) अणवुWतमुानांक `हणजे अणतुील IयcुॉIसची संbया होय. 
४) अण ुवWत\ुमांक नेहमी पणूाdकात असतो. 
 
११०७) सजीवांच ेआतंररचनेचा अfयास करणारे शाg? 
१) मॉकhलॉजी  
२) डेकॉनॉमी  
३) इकॉलॉजी  
४) अनॅॉटॉमी. 
 
११०८) खालीलपैक, कोणता रोग संसगFजIय नाही. 
१) मधमुहे  
२) kय 
३) नायटा 
४) अमांश 
 
११०९)'क' जीवनसlवाच ेअभावी खालीलपैक, कोणता रोग होतो? 
१) रातआधंळेपणा  
२) मडूदसू 
३) बेरीबेरी 
४) Wकहm 
 
१११०) पंचायत सिमतीचा सिचव कोण असतो? 
१) िवWतार अिधकारी 
२) गटिवकास अिधकारी 
३) कृषी अिधकारी 
४) पंचायत सिमती सभापती 
 
 



११११) पोलीस पाटलाची नेमणकू करQयाचा अिधकार कोणास आह े? 
१) पोलीस अधीkक 
२) संबंिधत उपिजNहािधकारी 
३) तहिसलदार 
४) संबंिधत ठाणदेार 
 
१११२) Wवतंq मजरू पkाची Wथापना खालीलपैक, कोणी केली? 
१) Iया.गोखले 
२) महाlमा फुले 
३) Iया.रानडे 
४) डॉ.अ`बेडकर 
 
१११३) 'माझी जIमठेप' ह ेपWुतक कोणी िलिहले आह?े 
१) Wवा. सावरकर  
२) नेताजी बोस  
३) लो. िटळक 
४) महाlमा गांधी 
 
१११४) िड[ेWड Xलासेस िमशनची Wथापना कोणlया समाज सधुारकाने केली? 
१) िव.रा.िशदं े 
२) Iया.गोखले  
३) Iया.रानडे 
४) महाlमा फुले 
 
१११५) ३६ व ४२ यांचा मसािव िकती ? 
१) ७  
२) ६  
३) ८ 
४) ४ 
 
 



१११६) ४५ व ७५ यांचा लसािव िकती? 
१) १५ 
२) १५०  
३) २२५  
४) १२० 
 
१११७) 'BRICS' या समहूात खालीलपैक, कोणlया दशेाचा समावेश होत नाही ? 
१) ि(टन  
२) tिझल  
३) रिशया 
४) भारत 
 
१११८) भारतातील खालीलपैक, कोणते िठकाण उपuहांच ेिनयंqण करQयाकvरता [िसwद आह?े 
१) पोखरण 
२) हसन  
३) लडाख  
४)बाडमरे  
 
१११९) 'पाचगणी' ह ेपयFटन िशकाण कोणlया िजNyात येते ? 
१) पणु े 
२) सांगली 
३) सातारा  
४) कोलापरू  
 
११२०) 'सzसेXस' काय आह?े 
१) सोशल साईट 
२) खाजगी ब{क [णाली 
३) लोकसंbया वाट िनद|शांक  
४) शअेरबाजार िनद|शांक 
 
 



११२१) यनेुWकोच ेमbुयालय कोठे आह?े 
१) IययूॉकF  
२) पैvरस  
३) लंडन  
४) रोम 
 
११२२) रा}cपतmना घटने�या कोणlया कलमानसुार 'माफ,चा अिधकार आह?े 
१) ४२  
२)५२  
३)६३ 
४) ७२ 
 
११२३) सwया आपNया भारत दशेाच ेसंरkण मqंी कोण आहते? 
१) Äी.पो.िचदबंरम ्
२) Äी.सशुीलकुमार िशदं े 
३) Äी.ए.के.अIटोनी 
४) Äी. मनोहर पvरFकर 
 
११२४) यालीलपैक, गटान नबसणारा समानाथÇ शÉद ओळखा? 
१) वसुंधरा शधरा 
२) धरा  
३) पÑृवी  
४) समून 
 
११२५) खालीलपेक, िवUQयाची शÉदाची चकु,ची जोडी ओळया. 
१) मलुगा x मलुगी  
२) मोर x लांडोर  
३) पqु x सतु 
४) एडका x मzडी  
 
 



११२६) शÉदां�या एकूण िकती जाती आहते? 
१) पाच 
२) सहा  
३) सात 
४) आठ 
 
११२७) दोन शÉद िकंवा दोन वाXय जोडणारा अिवकारी शÉद `हणजे? 
१) शÉदयोगी अÜयय 
२) उभवाIदगी माय 
३) केवल[योगी अÜयय 
४) ि\यािवशषेण अÜयय 
 
११२८) 'थंडा फराळ करण ेया वाXय[चाराचा योáय अथF- 
१) पोटभर खाण े
२)फराळाचचेडं पदाथF खाण े
३) िदवसभर सतत खाण े
४) उपाशी राहण े
 
११२९) 'पाणी पाजने या वाXय[चाराचा योáय अथF- 
१)िवàासघात करण े 
२) उपमदF करण े 
३) पराभतू करण े 
४) [ितâा करण े
 
११३०) कोणता िदवस महारा}c िदन `हणनू साजरा करतात? 
३) १ जनू 
२) १ म े
३) १ एि[ल  
४)१ माचF 
 
 



११३१) भगवा, गणशे, मदृलुा कोणlया फळिपका�या जाती आहते? 
१) डाळीब  
२) आबंा 
३) काज ु 
४) äाk 
 
११३२) संजीवनी, संपदा, कृ}णा या कोणlया िपका�या जाती आहते? 
१) ऊस 
२) कापसु  
३) गहå   
४) भात 
 
११३३) मç, महेसाना, सरुती या कशा�या जाती आहते? 
१) गाय  
२) मyस  
३) शेळी 

४) मzटी 

११३४) खालीलपैक, कशामwये नंतमूय (आगंतकू) मळू असते! 
१) कापसु 
२) गहå   
३) िमरची 
४)घवेडा  
 
११३५) पIहाळा ह ेथंड हवेच ेिठकाण खालीलपैक, कोणlया िजNyात आह?े 
३) सांगली 
२) कोNहापरू 
३) रlनािगरी 
४) सातारा 
 
 
 



११३६) ५० मीटर Üयास असलेNया वतुFळाची िqBया िकती? 
१) १०० मोटर 
२) ५० मीटर  
३) ७५ मीटर 
४)२५ मीटर 
 
११३७) एका शाळेतील २४० िवçाÑयाFपैक, ५० टXके िवçाथÇ पास झाले तर एकूण 
      िकती िवçाथÇ नापास झाले? 
१) १४४ 
२)८६  
३) ९६  
४) १३४ 
 
११३८) तीनचाक, vरkांची व éायÜहरांची बेरीज ३० आह.े चाकांची एकूण बेरीज 
       éायकरां�या ितèपट आह ेतर vरkांची एकूण संbया िकती? 
१) १० 
२) २५ 
३) २० 
४) १५ 
 
११३९) एकाÜयापाIयानेêटन तांदळूरëपये [ित िकलो दराने, परत ५ िXवंटल तांदळु ५ ëपये [ित  
       िकलो दराने व शवेटी ५०० िकलो तांदळु  ३ ëपये [ित िकलो दराने  खरेदी केला. तर   
       lयाने सरासरी िकती ëपयास १ िकलो तांदळ खरेदी केला ? 
१) २ ëपये 
२) ३ ëपये 
३) ४ ëपये 
४) ५ ëपये 
 
११४०) राम व गोपाळ यां�या आज�या वयाचीबेरीज १० आह.े दोन वषाFनंतर गोपाळच े
      वय राम�या आज�या वया�या दèुपट असेल तर गोपाळच ेआजच ेवय िकती ? 
१)४ 
२)६ 



३)८ 
४)५ 
 
११४१) ताशी १०िक.मी. वेगाने एक गाडी एका गावाहìन १८० िक.मी. अतंरावरील दसुIया    
       गावी जाते व ४५ िक.मी. वेगानेपरत येतेतरगाडीचासरासरी वेग िकती ? 
१)७०िक.मी. 
२)५०िक.मी. 
३)५५ िक.मी. 
४) ६०िक.मी. 
 
११४२) चोरसाची एक बाज ू१० मीटर आह.े तर lयाच ेkेqफळ िकती? 
१) ४० मीटर 
२) १०० मीटर  
३) ५० मीटर 
४) ८० मीटर 
 
११४३) ९ कामगार एक टेबल ८ िदवसात पणूF करतात. तेच काम ६ कामगार िकती िदवसांत पणूF  
       करतील ? 
१) १० 
२) १२ 
३) १४ 
४) १६ 
 
११४४) खालीलपैक, कोणते वाXय चकु,च ेआह?े 
१) सम संbया + सम संbया = सम संbया 
२) िवषम संbया + िवषम संbया = सम संbया 
३) सम संbया x सम संbया  = सम संbया 
४) िवषम संbया x िवषम संbया = सम संbया 
 
 
 



११४५) खालीलपैक, सवाFत मोठा अपणूाdक कोणता? 

1)
!
"   २)	#$  ३)	 %&&  ४)	'( 

 
११४६) ०.००५ + ०.०३ + ०.२ + १४ ? 
१)१४.२३५  
२) १४.३२५  
३) १४.५२३  
४) १४.२५३ 
 
११४७) २.५ X ०.२५ = ? 
१) ६.२५  
२) ०.६२५  
३) ०.०६२५  
४) ६२.५ 
 
११४८) सिचनने पाच सामIयात ६०, २०, २०, ४० व नाबाद ५० या[माण ेचाचा काढNया तर  
      lयाची धावांची सरासरी िकती? 
१) ४० 
२) ५० 
३) ६० 
४) ३० 
 
११४९) पWुतका�या मळू िकंमतीवर २० टXके सटू दऊेन दकुानदाराने uाहकास २४० ëपयाला  
      पWुतक िवकले तर पWुतकाची मळू िकंमत िकती? 
१) २६० 
२) ३००  
३) २८० 
४) ३२० 
 
 
 



११५०) द.सा.द.श े१० दराने १००० ëपयांची ६ मिहIयांची रास िकती ? 
१) ११००  
२) ९५०  
३) १०५०  
४) ११५० 
 
११५१) ९ + ३ x २१ ÷	७ = ? 
१)१६ 
२) १८ 
३) १९ 
४) १७ 
 
११५२) खालीलपैक, कशास भारतीय राBयघटनेचा आlमा `हणातात? 
१) राBयघटनेचा सरनामा 
२) मलूभतू कतFÜये 
३) एकेरी नागvरकlव 
४) धमFिनरपेkता 
 
११५३) 'काना' रा}cीय उçान खालीलपैक, कोणlया राBयात आह?े 
१) गजुरात  
२) मwय[दशे  
३) उóर[दशे 
४) महारा}c  
 
११५४) खालीलपैक, कोणते िठकाण राजवाड्यांच ेशहर `हणनू ओळखले जाते? 
१) िद3ली  
२) जयपरू 
३) आuा  
४) कलकóा  
 
 



११५५) सन २०११ �याजनगणनेनसुार खालीलपैक, कोणlया राBयाचीलोकसंbया सवाFिधक 
१) उóर[दशे 
२) महारा}c  
३) िबहार 
४) पं. बंगाल  
 
११५६) चकु,ची जोडी ओळखा? 
१) गोलघमुट-िवजापरू 
२) कुतबुिमनार-िदNली 
३) हवामहल-अजमरे 
४) आनंदभवुन-अलाहाबाद 
 
११५७) तािमळनाडू राBयाची राजधानी कोणती आह?े 
१) हदैराबाद 
२) कोईमतरू 
३) चनेई 
४) मुबंई  
 
११५८) Wवतंq भारताच ेपिहले गहृमqंी कोण होते? 
१) सरदार वNलभभाई पटेल 
२) राजगोपालाचारी 
३) Iया. गोखले 
४) तेजबहादरू सq ु
 
११५९) चकु,चीजोड़ी ओळखा? 
१) चले जाव चळवळ-१९४२ 
२) मुबंई करार-१९३२ 
३) असहकार चळवळ-१९२० 
४) पणु ेकरार-१९३२ 
 
 



११६०) 'tाyो' समाजाची Wथापना कोणी केली? 
१) राजा राममोहन रॉय 
२) दादाभाई नौरोजी 
३) रिवंäनाथ टागोर 
४) Wवामी िववेकानंद 
 
११६१) मळुशी येथे शतेकöयांनी केलेNया सlयाuहाच ेनेतlृव कोणी केले? 
१) सेनापती बापट 
२) नानासाहबे पेशवे 
३) ताlया टोप े
४)Iया.रानडे 
 
११६२) भारतात रेNवे, तारायंq, पोWट यांची सëुवात खालीलपैक, कोणा�या कारिकदÇत झाली? 
१) लॉडF vरपन  
२) लॉडF डलहौसी  
३) लॉडF बेिटंग  
४) लॉडF वेलWलो 
 
११६३) गगुामल ह ेरा}cीय उçान खालीलपैक, कोणlया िजलयात आह?े 
१) अमरावती 
२) बलुढाणा 
३) भडंारा 
४) गõिदया 
 
११६४) खालीलपैक, चकु,ची जोडी ओळखा? 
१) राजेवाडी-संqी  
२) वसई-केळी  
३) सांगलो-äाkे  
४)अिलबाग-किलंगड 
 
 



११६५) महारा}c पश ूव मlWय िवâान िवçापीठाच ेमbुयालय कोठे आह?े 
१) िसंधदुगुF  
२) रlनािगरी  
३) राहåरी 
४) नागपरू 
 
११६६) कंुभाली घाट कोणlया दोन शहरांना जोडतो. 
१) कोNहापरू-रlनािगरी  
२) कोNहापरू-िसंधदुगुF 
३) कराड-िचपळूण 
४) कराड पणु े
 
११६७) चकु,ची जोडी ओळखा? 
१) िहमशाली-औरंगाबाद  
२) चादर िनिमFती-सांगलो 
३) लाकडी खळेणी - िसंधदुगुF  
४) हातमाग व यंqमाग-मालेगाव 
 
११६८) दाजीपरू-राधानगरी अभयारQय कशासाठी [िसwद आह?े 
१)हरीण 
२) मोर 
३) गवे  
४) वाध 
 
११६९) महारा}cाच ेएकूण िकती कृषी हवामान िवभाग आहते? 
१)३ 
२)५ 
३)७ 
४)९ 
 
 



११७०) 'पारस' हाऔि}णक िवçतु [कNप खालीलपैक, कोणlया िजNyात आह?े 
१) अकोला 
२) नागपरू  
३) यवतमाळ  
४) कपरू 
 
११७१) खालीलपेक, चकु,ची जोडी ओळखा? 
१) गोदावरी-नािशक 
२) िबदसूरा-बीड 
३) इäंायणी-अहमदनगर 
४) गोदावरी-नांदडे 
 
११७२) पढुील मािलकेत िकतीवेळा A नंतर C RC नंतर लगेचच B आले आह?े 
     AABACCAACBCCABABA 
१)१ 
२)२ 
३)३ 
४)४ 
 
११७३) समीर पवू|कडे ५ िक.मी. चालला, lयानंतर उजवीकडे वळुन १० िक.मी. चालला, पर 
      उजवीकडे वळून १५ िक.मी. चालला तर तो मळू Wथानापासनू कोणlया िदशलेा आह?े 
१) अáनेय 
२) वायÜय 
३) ईशाIय 
४) पवूF  
 
११७४) जर कामगार िदन बधुवारी असेल तर lयाचवषÇ जागितक तंबाख ूिवरोधी िदनािदवशी  
      कोणता वार असेल ? 
१) शिनवार           २)श\ुवार  
३) गUुवार             ४)बधुवार  
 



११७५) ससंुगत पयाFय िनवडा? 
         घडयाळ : वेळ तर ......... : िदशा 
१) सकुान ु 
२) पवनचXक, 
३) वाताकुXकुट  
४) होकायंq 
 
११७६) िवसंगत गट ओळखा? AB, BD,CF, DK, EJ 
१) BD  
२) CF 
३) DK 
४)EJ 
 
११७७) मािलका पणूF करा! 
           BY, DW, FU, ........ 
१)HT  
२)HS  
३)GT 
४)GS 
 
११७८) जर BAD-४२८, DAD - ८२८ तर CAB- ....... 
१)३९२  
२)६४२ 
३) ६२४ 
४) ४२६ 
 
११७९) संbया मािलका पणूF करा? ८,१६,४३, १०७, .... 
१) २२२ 
२) २३२ 
३) २३३ 
४) २४४ 
 



११८०) संbया मािलका पणूF करा? १०१, १२२, १४५, १७०, ...... 
१) ११५ 
२) १९६ 
३) १९७ 
४) १९८ 
 
११८१) चकु,चवेाXय ओळखा. 
१) नामाऐवजी वापरला जाणारा िवकारी शÉद मणजे सवFनाम, 
२) वाXयातील ि\या दाखवणारा व अथFपणूF करणारा शÉद `हणजे ि\यापद 
३) नामावदल िवशषे मािहती सांगणारा शÉद `हणजे िवशषेण. 
४) ि\यापदाचल िवशषे मािहती सांगणारा शÉद मणजे सवFनाम. 
 
११८२) खालील दशेी शÉदां�या गटात न बसणारा शÉद ओळवा? 
१)झाङ  
२) दगड 
३)धõडा  
४) अóर 
 
११८३) 'मी िनबंध िलिहत आह'े या वाXयाचा काळ कोणता? 
१) साधा वतFमान काळ 
२) अपणूF वतFमानकाळ 
३) पणूF वतFमानकाळ 
४) रीती वतFमानकाळ 
 
११८४) जसा पüयांचा थवा तसा गलुाबांचा. 
१) घोस 
२) मोठी 
३) ताटवा 
४) रास  
 
 



११८५) 'शतेकöयांचा आसडू' ह ेपWुतक कोणlया समाजसधुारकाने िलिहले आह?े 
१) िव.रा.िशदं े 
२) Iया.गोखले  
३) Iया.रानडे 
४) म.फुले  
 
११८६) खासबाग कुWती आखाडयाची Wथापना कोणी केली? 
१) Iया.गोखले 
२) राजषÇ शाहì महाराज 
३) गोपाल गणशे आगरकर  
४) महाlमा फुले 
 
११८७) मुबंई उ�च Iयायालयाच ेखालीलपेक, कोणlया िठकाणी खडंपीठ आह े? 
१) ठाण े
२) नािशक 
३)सातारा 
४)पणजी  
 
११८८) खालीलपैक, चकु,च ेवाXय कोणते आह?े 
१) िवधान पvरषद Wथायी सभागहृ आह.े 
२) िवधानसभा िवधानमडंळाच ेवvर† सभागहृ आह.े 
३) िवधानसभा िवधानमडंळाच ेकिन† सभागहृ आह.े 
४) िवधानसभा िवधानमडंळाच ेWथायी सभागहृ नाही. 
 
११८९) 'Xयोटो [ोटोकॉल' कशाशी संबंिधत आह?े 
१) सीमाबाद सोडवण े
२) वातावरणातील बदल 
३) हवाई उडाण 
४) नçांच ेपाणी वाटप 
 
 



११९०) सwया दशेा�या िनयोजन आयोगाच ेउपाwयk कोण आहते? 
१) डॉ.मनमोहनिसंग 
२) डॉ.एम.एस.Wवामीनाथन 
३) पनगाvरया 
४) डॉ.मोIटेकिसंग असलवुािलया 
 
११९१) 'झõबी' या पWुतकाच ेलेखक कोण आहते? 
१)शकंर पाटील  
२)[.के.अqे  
३) आनंद यादव  
४) नरzä जाधव 
 
११९२) 'कुचीपडुी' ह ेकोणlया राBयाच ेलोकनlृय आह?े 
१) मwय[दशे  
२) आ°ं[दशे  
३) अUणाचल[दशे  
४) उóर[दशे 
 
११९३) खालीलपैक, कोणता िदवस रा}cीय िवâान िदन `हणनू साजरा करतात? 
१) २८ फेtवुारी  
२) २८ जानेवारी  
३)२८ माचF  
४)२८ िडसzबर 
 
११९४) नकुlयाच झालेNया कनाFटक िवधानसभा िनवडणकु,त खालीलपैक, कोणlया पkास  
      सवाFिधक जागा िमळाNया? 
१) भाजपा 
२) कोuेस 
३) जनता दल  
४) मनसे  
 



११९५) नकुतेच िनधनझालेNया शकंुतसादवेीखालीलपैक, कोणlया िवषयाशी संबंधीतात? 
१) िचqकला  
२) सगुमसंगीत  
३) इितहास  
४) गिणत 
 
११९६) िtटन�या पिहNया मिहला पंत[धान कोण? 
१) राणी िÜहXटोvरया 
२) िहलरी िXलटन 
३) मागvरट थैचर. 
४) िमशले ओबामा 
 
११९७) 'चकेमटे' ही संâा कशाशी संबंिधत आह?े 
१) पटूबॉल 
२) बwुदीबळ  
३) कॉलीबॉल  
४) गोNफ 
 
११९८) डेÜहीड बेकहम कोणlया \,डा [काराशी संबंिधत आह?े 
१) हॉक,  
२) पटूबॉल 
३) कबड़ी 
४) हॉक, 
 
११९९)'आगाखान कप' कोणlया खळेाशी संबंिधत आह?े 
१) कबड़ी  
२) फूटबॉल 
३) बwुदीबळ  
४) हॉक, 
 
 



१२००) 'अ' ने५० आबें १०० ëपयांना िवकत घतेले तर lयास अधाF डझन आबें....... 
         एवढया ëपयास पडले तर असे `हणता येईल. 
१) १८ ëपये  
२) २० ëपये 
३)२४ Uपये 
४) १२ ëपये 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Part 12 

प्रश्न क्र उत्तर प्रश्न क्र उत्तर प्रश्न क्र उत्तर प्रश्न क्र उत्तर प्रश्न क्र उत्तर 

1101 2 1121 2 1141 4 1161 1 1181 4
1102 4 1122 4 1142 2 1162 2 1182 4
1103 4 1123 4 1143 2 1163 1 1183 2
1104 4 1124 4 1144 4 1164 1 1184 3
1105 1 1125 3 1145 4 1165 4 1185 4
1106 3 1126 4 1146 1 1166 3 1186 2
1107 4 1127 2 1147 2 1167 2 1187 4
1108 1 1128 4 1148 1 1168 3 1188 2
1109 4 1129 3 1149 2 1169 4 1189 2
1110 2 1130 2 1150 3 1170 1 1190 3
1111 2 1131 1 1151 2 1171 3 1191 3
1112 4 1132 1 1152 1 1172 1 1192 2
1113 1 1133 2 1153 2 1173 4 1193 1
1114 1 1134 1 1154 4 1174 2 1194 2
1115 2 1135 2 1155 1 1175 4 1195 4
1116 3 1136 4 1156 3 1176 3 1196 3
1117 1 1137 3 1157 3 1177 2 1197 2
1118 2 1138 4 1158 1 1178 3 1198 2
1119 3 1139 2 1159 2 1179 2 1199 4
1120 4 1140 2 1160 1 1180 3 1200 4



१२०१)हसं या श*दाच े.ीिलंगी 3प काय आह?े 
१) हसंी 
२) हसणी 
३) हिंसनी 
४) हसं 
 

१२०2) तमुचा मलुगा कंुभकणBच िदसतो? या वाEयातील कंुभकणB या श*दाची जात ओळखी 
१) िवशषेनाम 
२) सामाKयनाम  
३) भाववाचक नाम  
४) यापैकM नाही 
 

१२०३) िव3Nद श*द नसणारी जोडी ओळखा? 
१) कठोर-मदृ ू
२) आवक-जावक  
३) आदी-आनंत  
४) अळी-िछना 
 

१२०४) पढुीलपैकM कोणता श*द ओढ या श*दाचा अथB नाही? 
१) आकषBण  
२) हौस 

३) ईZछा 
४) Nयेय 
 
१२०५) पढुील श*द समहुाब]ल पयाBयांमधनू-एक श*द शोधा? ई`र आह ेअसे मानणारा. 
१) आिaतक 
२) नाaतीक  
३) आaतेवाईक  
४) ई`रीय 
 
 



१२०6) पढुील पयाBयांपैकM cयाकरणdeया शNुद श*द ओळखा? 
१) fयादा 
२) आधीन  
३) जेवनू  
४) पोलीस 
 
१२०7) पढुील पयाBयांपैकM कोणता श*द कानडी भाषतेील असनू मराठी भाषते वापरला 
    जाऊन 3ढ झालेला आह?े 
१) िकjली 
२) ताळा 
३) घी 

४)मlा 
 
१२०८) पढुील पयाBयांपैकM िवशषेनाम ओळखा? 
१) नदी 
२) पवBत 
३) मलुगा 
४) मुबंई 
 

१२०९) पढुीलपैकM उभायाKवयी अcयय असलेला श*द ओळखा? 
१) इकडे 
२) पढेु  
३) परंत ु 
४) अरेरे 
 

१२१०) पढुील श*दास योqय श*द संधी पयाBय िनवडा? अित उrम =.... 
१) अितउrम  
२) अितrोम 

३) अsयrुम 
४)अतोrम 
 



१२११) पढुील पयाBयांपैकM aवर कोणता? 
१) य 
२) ऐ 
३) व 
४)श 
 

१२१२) मलुाने अबंा खाjला. ह ेवाEय कोणsया uायोगाच ेउदाहरण आह.े 
१) कमBणी uयोग  
२) कतBरी uयोग  
३) भावे uयोग 
४) यापैकM नाही 
 
१२१३)अरेरे!सिचन तेडूलकर आऊट झाला.या वाEयातील अधोरेिखत श*दाची जात ओळखा ? 
१) श*दयोगी अcयय 
२) केवलuयोगी अcयय 
३) उभयाKवयी अcयय 
४) िwयािवशषेण 
 

१२१४) त ूघरी लवकर आलीस, xहणजे आपण बागेत जाऊ. या वाEयामNये xहणजे हा श*द 
कोणते उभायाKवयी अcयय दशBिवतो? 
१) संकेतबोधक  
२) उ]शे बोधक  
३) कारण बोधक  
४) aव3प बोधक 
 
१२१५) मलुांनो सवBजण रांगेत उभ ेराहा. ह ेकोणsया अथाBच ेवाEय आह े? 
१) aवाथy 
२) आzायाB 
३) िव{ाथy  
४) संकेताथy 
 



१२१६) मधलुाई.खात असतो या वाEयातील खात असतो हा श*दकोशाता काळ दशBिवतो ? 
१) ह}रतो वतBमानकाळ  
२) }रती भतुकाळ 
३) }रती भिव~यकाळ  
४) भतुकाळ 
 
१२१७) मी  बैलाला मारतो. या वाEयातील कमB कोणते ते ओळखा ? 
१) मी  

२) मारतो 

३) बैलाला 
४) यापैकM नाही 
 
१२१८) माÅया भावाच ेकापड दकुान आह.े खालीलपैकM कोणsया uकारच ेिवशषेण अधोरेिखत  
      श*द दशBिवते. 
१) धातसूािधत 
२) अcययसािधत  
३) नामसािधत  
४) साथBनािमक 
 

१२१९) खालीलपैकM कोणता एक सवBनामाचा uकार नाही ? 
१) दशBक सवBनाम 
२) भाववाचक सवBनाम 
३) संबंधी सवBनाम 
४) अिनÇीत सवBनाम 
 

१२२०) 'स,ला,ते' व 'स,ला,ना,ते" ह ेकोणsया िवभÉMच ेusयय आहते ? 
१) uथमा 
२) िÑतीया  
३) ततृीया  
४) पंचमी 
 



१२२१) 'मोती' या श*दाच ेअनेकवचनी 3प ओळखा ? 
२) मोती  
२) मोता  
३) मोsये 
४) यापैकM नाही 
 

१२२२) महारा~Ö पोलीस दलाच ेuशासनामNये िकती आयÉुालये आहते? 
१)७ 
२) ८ 
३) ९ 
४) १० 
 

१२२३) खालीलपेकM दशेातील सवÜZच ल~करी पदक कोणते आह?े 
१) परमवीर चw  
२) बीर चw 
३) महावीर चw  
४) अशोक चw 
 
*१२२४) महारा~Ö राfयाच ेसNयाच ेपोलीस महासंचालक कोण आहते? 
१) uिवण दीिáत  
२) सितश माथरू  
३) àी.संजीव दयाल  
४) àी.राकेश मा}रया 
 

१२२५) खालीलपैकM कोणती नदी लातरू िजjâातनू वाहत नाही? 
२) तेरणा 
२) तावरजा  
३) लäडी 
४) नमBदा 
 
 



१२२६) लातरू िजjâास खालीलपैकM कोणता िजjहा िसमलेगत नाही? 
१) बीड  
२) उaमानाबाद  
३) नांदडे 
४) िहगंोली 
 

१२२७) िदवंगत िवलासराव दशेमखु यांचकेडे िदवंगत झाले तेcहा  कä ã शासनात कोणsया 
खाsयाच ेमåंालय होते ? 
१) िवzान व तंåzान मåंालय  
२) मािहती व uसारण मåंालय 
३) मçुयमåंी महारा~Ö राfय  
४) सरंáण मåंालय 
 

१२२८) खालीलपैकM कोणता श*द 'वानर' या श*दाचा अथB नाही? 
२) कपी 
२) मकB ट 
३) शाखामगृ 
४) मगृ 
 

१२२९) "माÅया म-हाठािच बोल ूकवितके | प}र अमतृातेही पेसेसी जीके | 
        ऐसी अáरäची रिसके | मळेवीनी ||" ह ेवाEय कुणाच ेआह?े 
१) संत zाने`र  
२) संत एकनाथ  
३) संत तकुाराम  
४) संत रामदास 
 

१२३०) पढुील xहणीचा अथB पयाBयामधनु िनवडा? खाई sयाला खवखवे. 
१) भकु लागली कM खबजयते 
२) चांगले कृsय केले कM मनात डाचत राहते 
३) वाईट कृsय केले कM मनात डायत रहाते 
४) खवा खाjला कM यवखवते 



१२३१) 'लंकेची पावBती' या वाEयuचाराचा अथB खालीलपैकM कोणता? 
१) रावणाची पsनी 
२) अगंावर भरपरू दािगने असलेली .ी 
३) अगंावर दािगने नसलेली aवी 
४) सुंदर .ी  
 

१२३२) िéटनची पोलादी मिहला xहणनू कोणाला ओळखले जाते? 
१) Eवीन एिलझाबेथ 
२) मा}रट थेचर 
३) लेडी डायना 
४) कैथरीन झटेाझोKस 
 
१२३३) दादासाहबे फाळके परुaकार-२०१२ कोणास िमळाला? 
१) शåêुन िसKहा  
३) रणजीत 
३) uाण  
४) कादरखान 
 

१२३४) भारताच ेरा~Öपती पदावर िवराजमान होणाëया पिहjया मिहला रा~Öपती कोण? 
१) सरोजनी नायडू  
२) uितभाताई पाटील  
३) इिंदरा गांधी  
४) डॉ.अनॅी बेझटं 
 

१२३५) RAW याचा अथB काय होतो? 
१) }रसचB अîॅड अEॅशन िवंग  
२)}र-असेसमäट अîॅड अEॅशन िवंग 
३) रेकॉडB अîॅड अनालेिसग िवंग  
४) }रसचB अîँड अनालेिसस िवंग 
 
 



१२३६) भारताच ेिव{मान रा~Öपती uणव मखुजy ह ेिकतव ेरा~Öपती आहते? 
१) १५ वे 

२) १६ वे 

३) १७ वे   
४) १८ वे  
 
१२३७) पािकaतानमNये खालीलपैकM कोणsया राजकMय cयÉMचा पá बहñमताने िनवडून 
     आलेला आह े? 
१) नवाज शरीफ  
२) असीफ अली झरदारी  
३) िहना खर  
४) इमान खान 
 

१२३८) अिलकडेच अमरेीकेत दहशतवादी कृsय होऊनॉxबaफोट झालेले शहर कोणते? 
१) िशकागो  
२) अjबामा 

३) बॉaटन  
४) KययूॉकB  
 
१२३९) नांदडे पोलीस प}रáेåामNये कोणता िजjहा येत नाही ? 
१) उaमानाबाद  
२) लातरू 

३) परभणी  
४) िहगंोली 
 
*१२४०) लातरू िजjâाच ेपालकमåंी यांZयाकडे कोणते मåंीपद आह?े 
१) गहृराfय व अKन औषध uशासन राfयमåंी 
२) वनराfय मåंी 
३) नगरिवकास राfयमåंी 

४) òामिवकास मåंी 
 



*१२४१) महारा~Öाच ेगहृमåंी कोण आहते? 
१) àी.दवेäã फडणवीस  
२) àी.राम िशदं े 
३) अिनल दशेमखु  
४) àी.सतेज पाटील 
 

१२४२) महारा~Öात सावBजिनक गणशेोsसव कोणी स3ु केला? 
१) राजषी शाहô महाराज  
२) लोकमाKय िटळक  
३) महाsमा फुले  
४) गो.ग.आगरकर 
 
*१२४३) महारा~Öातील कोणsया शहरात मोनोरेलच ेउöाटन नकुतेच करîयात आले? 
१) नागपरू 
२) मुबंई  
३) ठाण े
४) पणु े
 
*१२४४) कुसमुाòज uितõान तफú  दîेयात येणारा जनaथान परुaकार २०१३ (१२ वा) 
        कोणाला दîेयात आला ? 
१) नामदवे उसाळ  
२) मगंेश पाइगावकर  
३) भालचãं नेमाडे  
४)िशवाजी सावंत 
 

१२४५) महारा~Ö पोलीस दलात रेझùग डे (वजuदान िदन) xहणनू कोणता िदवस साजरा करîयात  
     येतो ? 
१) २ जानेवारी  
२) २ फेéवुारी 
३) २ माचB 
४) २ एिuल 



*१२४६) सNयाची स3ु असलेली आय.पी.एल. िuमीयर लीग िकतवी आह?े 
१) ८ वी  
२) २ री  
३) ७ वी 
४) ६ वी  
 

१२४७) महारा~Ö व एकूणच भारतातील पोलीस दलात खालीलपैकM कोणती संगणकMकरणाची  
      योजना चाल ूआह?े 
१) सी.सी.टी.एन.एस. 
२) सी.सी.आ.एस. 
३) सी.सी.एन.एस.टी. 
४) सी.एन.एस.ई.टी. 
 

१२४८) महारा~Öाचा राfय uाणी कोणता? 
१) वाघ 
२) शके3 
३) मोर  
४) िबबटया 
 

१२४९) नáलòaत xहणनू जािहर नसलेला िजjहा पयाBयांपैकM कोणता? 
१) गडिचरोली  
२) भडंारा  
३) चãंपरू 
४) वािशम 
 
*१२५०) सी.बी.आय.च ेसNयाच ेसंचालक खालीलपेकM कोण आहते? 
१) शरद कुमार  
२) àी.संजीव दयाल  
३) àी. अिनल कुमार  
४) àी. सोळंकM 
 



*१२५१) पंजाब व चदंीगड येथील सNयाच ेराfयपाल कोण आहते? 
१) àी. िशवराज पाटील चाकूरकर  
२) cही. पो. िसंह 
३) àी. सोळंकM 
४) àी.ए. के. अलेEझांडर 
 
१२५२) रा~Öीय िवzान िदन कोणsया िदवशी साजरा करîयात येतो? 
१) २८ फेéवुारी  
२) २८ माचB  
३) २८ एिuल  
४) २८ जानेवारी 
 
१२५३) भारतातील कोणते सरोवर उjकापातामळेु िनमाBण झाले आह?े 
१) दाल 
२) लोणार  
३) सांबार 
४) बलुर 
 

१२५४) भारतीय िÑपकjपाचा पिÇमकेडील िहदंी महासागराचा भाग ...... xहणनू ओळखला  
        जातो . 
१) अरबी समãु  
२) बंगालचा उपसागर 
३) अदंमान समãु  
४) साjट लेक 
 

१२५५) महारा~Öातील सवाBत उंच िशखर कळसबुाई याची उंची िकती मीटर आह?े 
१) १४४६  
२) १५४६  
३) १६४६  
४)१७४६ 
 



१२५६) महारा~Öातील áेåफळाZया deीने सवाBत मोठा िजjहा कोणता? 
१) नागपरू 
२) अहमदनगर  
३) औरंगाबाद  
४) पणूB 
 
१२५७) महारा~Öाला िकती िक.मी.लांबीचा सागर िकनारा लाभला आह?े 
१) ७२० 
२)८२०  
३)९२० 
४) १०२० 
 
*१२५८) महारा~Öात एकूण िकती िजjह ेआहते? 
१) ३२ 
२) ३६ 
३) ३४ 

४) ३५ 
 
१२५९) हãैाबाद aटेट काँòेसची aथापना १९३८ मNये कोणी केली? 
१) aवामी रामानंद ितथB 
२) डॉ.राम मनोहर लोिहया 
३) िव`नाथ लाबंद े
४) डॉ.टी.बी.कुKना 
 
१२६०) १८५७ च ेaवातंûय समर ह ेपaुतक खालीलपैकM कोणी िलिहले? 
१) राजा राम मोहन रॉय 
२) उमशेचãं बनजy 
३) wांतीिसंह नाना पाटील 
४) िव.दा.सावरकर 
 
 



१२६१) मüुलीम लीगची aथापना कोणsया वषy झाली? 
१) १९०५  
२) १९०६ 
३) १९०७  
४) १९०८ 
 

१२६२) भारत सेवक समाज संघटनेची aथापना कोणी केली? 
१) लोकमाKय िटळक 
२) गो.ग.अगरकर 
३) गो.कृ.गोखले 
४) महाsमा फुले 
 

१२६३) भारतातील दा}रãय cयवaथेच ेuमखु कारण कोणते? 
१) लोकसंçया िवaफोट 
२) ह}रतwांती 
३) उपाय योजनांचा अभाव  
४) संसाधन कमतरता 
 

१२६४) भारतामNये सवाBधीक लागवडीखाली áेå कोणsया पीकाखाली येते? 
१) fवारी 
२) मका 
३) भात 

४) कापसू 
 
१२६५) खालीलपैकM कोणता िपकाचा uकार इतरांपेáा वेगळा आह?े 
१) भईुमगु 
२) सोयाबीन 
३) सयुBफुल  
४) गहñ  

 
 



१२६६) खालीलपैकM कोणते महारा~Öातील uमखु खा{ाKन पीक आह?े 
१) बाजरी  

२) fवारी 
३) गह1  
४) तांदळू 
 

१२६७) दहावी एक िदवसीय िwकेट aपधाB २०११ चा िव`िवजेता दशे कोणता? 
१) इqंलंड  
२) ऑaÖेिलया  
३) भारत 
४) àीलंका  
 
*१२६८) भारतीय िनयोजन आयोगाच ेसNयाच ेअNयá कोण आहते? 
१) मॉKगिसंग अहलवुािलया 
२) मनमोहन िसंग 
३) पी.िचदबंरम ्
४) नरäã मोदी 
 

१२६९) भारतीय }रजवB बँकेची aथापना कधी झाली ? 
१) १ एिuल १९३५ 
२)१ माचB १९३५ 
३) १ फेéवुारी १९३५ 
४)१ जानेवारी १९३५ 
 

१२७०) भकंुपमापक यंåाला शा.ीय नाव काय आह े? 
१) aपेरोòाफ  
२) òाफोमीटर  
३) रेडीओ मायwोमीटर  
४) िसaमोòाफ 
 
 



१२७१) िवमानाचा शोथ खालीलपैकM कोणी लावला? 
१) एिडसन 
२)जेxस बट  
३) राईट बंध ू
४) गैिललीयो 
 

१२७२) सोने या पदाथाBची रासायिनक संशा कोणती? 
१)Ge 
२) Au  
३) Mg  
४) Hq 
 

१२७३) एहस (AIDS) चा संिá¢ 3पाचा पणूB अथB खालीलपैकM कोणता? 
१) अबंोिलटी इस £ायिcहसं िसK£ोम 
२) अEॅवायडB इxयनुो िडफMिशयKसी िसK£ोम 
३) अडॅcहाKसड इिमनीटी डेcहलपमäट िसK£ोम 
४) यापैकM नाही 
 

१२७४) खालीलपैकM कोणsया वषy फेéवुारीमNये एक बार पाच वेळा येईल? 
१) १९९८ 
२) १९९४ 
३) २००२  
४) २००० 
 

१२७५) जय उगवsया सयूाBकडे त§ड क3न उभा आह,े तो सरळ रेषते ४ मीटर अतंर चालला,  
    sयानंतर uथम डावीकड़े काटकोनात वळलाव३ मीटर अतंर चालत गेला, sयानंतर पKुहा  
    एकदा डावीकडे वळून २ मीटर चालला, तर जय मळुZया िवशपेासनू कोणsया िदशलेा आह े? 
१)उrर 
२) ईशाKय 
३) आqनेय 

४) पिÇम  



१२७६) मनोहर हा समुतीZया मलुाचा काका आह,े तर मनोहरच ेसमुतीशी असलेले नाते कोणते? 
१) सासरा  
२) दीर  
३) भाऊ  
४) सांगता येत नाही 
 

१२७७) गिणतात रामला िसतापेáा जाaत गणु िमळाले, िसतेला गोपाळपेáा जाaत गणु िमळाले,  
     रामला दशरथपेáा कमी गणु िमळाले तर गिणतात सवाBत जाaत गणु कोणाला िमळाले ? 
१) राम 
२) िसता 
३) दशरथ  
४) गोपाळ 
 

१२७८) AM, EN,CO, DP, ? 
१) EF 
२)QE  
३) EO 
४)EQ 
 
१२७९) चकुMच ेपद ओळखा ?  २८,२३,१७,१३.८? 
१) २८  
२) १३ 

२) १७ 
२) ८ 
 
१२८०) ६३६, ५२५, ४१६, ३५.? }रकाxया जागी येणारी संçया ओळखा ? 
१) २४ 
२) २५ 
३) ११ 
४) ९ 
 



१२८१) गटातन वसणारी संçया ओळखा ? 
१) ३२ 
२) १८ 
३) ४३ 
४) ४८ 
 

१२८२) ११ ते २० पय¶तZया मळु संçयांची बेरीज िकती ? 
१) ५० 
२) ७० 

३) ६० 
४) ५६ 
 

१२८३) मुबंई उZच Kयायालयाची खडंपीठे असलेलीशहरांची योqय जोडी िनवहार 
१) औरंगाबाद-नागपरू 
२) औरंगाबाद-नािशक 
३) नागपरू-अमरावती 
४) नागपरू-नािशक 
 

१२८४) संसदZेया दोन अिधवेशनामधील कालावधीजाaतीत जाaत िकती असावा? 
१) ३ मिहने  
२) २ मिहने  
३) ६ मिहने 
४) ९मिहने 
 
१२८५) ५२ चा 

३

१३
 = िकती ? 

१) १६ 
२) १२ 
३) १४ 
४) १८ 
 
 



१२८६) सािहल हा सिचनपेáा ६ वषा¶नी मोठा आह,े ६ वषाBनी सािहलच ेवय अकरा वषB ,  
      तर ६ वषाBनंतर सािहल व सिचन यांZया वयातील फरक िकती ? 
१) १८ वषB 
२) १२ वषú 

४) ६ वषB 
४) ९ वषB 
 
१२८७) २५६ ÷	x = १६x  = िकती? 
२) १६ 
२) ६ 
३) २४ 
३) १८ 
 

१२८८) अतलुला वािषBक प}रáेत ७०० पैकM ४७६ गणु िमळाले तर अतलुला शकेडा  
        िकती गणु िमळाले ? 
१) ५८%  
२) ६८% 
३) ७८%  
४) ८८% 
 

१२८९) तकुसाने १२ 3. िलटर दराने ५० िलटर दधू िवकत घतेले, ते सवB दधु ितने  
      ५७५ 3पयांस िवकले तर ितला नफा झाला कM तोटा िकती झाला ? 
१) ३५ 3. नफा  
२) २५ ü.  नफा  
३) २५ 3. तोटा  
४) ३५ 3.  तोटा 
 

१२९०) १२ व २० संçयांचा लघrुम साधारण िवभाfय (ल.सा.िव) पयाBयामधनू िनवडा ? 
२) २४ 
२) ३६  
३) ४० 



४) ६० 
 

१२९१) ७ पaुतकांची िकंमत १०५ 3. तर अशा १५ पaुतकांची िकंमत िकती ? 
१)२२५ 3. 
२) २१०3.  
३) ३२५ 3.  
४)२३५ü. 
 

१२९२) पढुील पयाBयापेकM पणूB वगB संçया कोणती? 
१) ०.२८९  
२) २.८९  
२) २८.९ 
४) ०.००२८९ 
 
१२९३)           ४                        3                         5       
 
        ५       ३३     २       २       ३०      ५      १       ?       ३     

 
 u¨िचKहाZया जागी येणारा पयाBय शोधा? 
१) २७  
२) २२  
३) १८  
४) १६ 
 

१२९४) १९.२ ÷ ४.८ × ४.०४ + ३.८४ = िकती ? 
१) २८ 
२) २४  
३) १८ 
४) २० 
 
 



१२९५) एक काम १२ माणसे १० िदवसात करतात, तर तेच काम करîयासाठी १५ 
       माणसांना िकती िदवस लागतील ? 
२) 8 िदवस 
२) १६ िदवस 
२) १६ िदवस 
३)४ िदवस 
 

१२९६) एका चौरसाची बाज ू१५ से.मी. असjयास sयाच ेáेåफळ िकती? 
१) ३२५ चौ.सं.मी.  
२) ६२५ चौ.सä.मी.  
३) २२५ चौ.सä.मी.  
४) ३२५ चौ.सं.मी. 
 
१२९७) पढुीलपैकM सवाBत लहान अपणूाBक कोणता ? 
 

1) 
!
"   2) 

#
$   3) 

$
!  4) 

"
%  

 
१२९८) पढूील वगBमळुाZया गिणती िwया क3न योqय पयाBय 
      19 + 36 +196 = िकती? 
१) २२ 
२) २८ 
3) 5 
४) 4 
 

१२९९) ७६६७ या संçयेतील ६ या अकंांZया aथािनक िकंमतीतील फरक िकती? 
१) ६६० 
२) ६३०  
३) ५४० 
४) ४५० 
 
 



१३००) पढुील गिणती िwया करा ? १८ x 0 x १५ ÷ ५ = ?  

          u¨िचKहाZया जागी पयाBय िनवडा ? 
१)  ० 
२) ५४  
३) १८० 

४) २७० 



Part 13 

प्रश्न क्र उत्तर प्रश्न क्र उत्तर प्रश्न क्र उत्तर प्रश्न क्र उत्तर प्रश्न क्र उत्तर 

1201 1 1221 3 1241 1 1261 2 1281 3
1202 2 1222 2 1242 2 1262 3 1282 3
1203 4 1223 1 1243 2 1263 3 1283 1
1204 4 1224 1 1244 3 1264 3 1284 3
1205 1 1225 4 1245 4 1265 4 1285 2
1206 3 1226 4 1246 1 1266 2 1286 3
1207 1 1227 1 1247 1 1267 3 1287 1
1208 4 1228 4 1248 2 1268 4 1288 2
1209 3 1229 1 1249 4 1269 1 1289 3
1210 3 1230 3 1250 3 1270 4 1290 4
1211 2 1231 3 1251 2 1271 3 1291 1
1212 1 1232 2 1252 1 1272 2 1292 2
1213 2 1233 3 1253 2 1273 2 1293 1
1214 1 1234 4 1254 1 1274 4 1294 4
1215 2 1235 1 1255 3 1275 3 1295 1
1216 1 1236 1 1256 2 1276 2 1296 3
1217 3 1237 1 1257 1 1277 3 1297 2
1218 3 1238 3 1258 2 1278 4 1298 4
1219 2 1239 4 1259 1 1279 3 1299 3
1220 2 1240 4 1260 4 1280 1 1300 1



१३०१. ‘षि)प'ू या संधीय3ु श5दांच ेचार पया:य िदलेले आहते ?यापैकB अचकू पया:य कोणता ? 
(1) षट + Gरप ू
(2) श+Gरप ू
(3) शट + Gरप ू
(4) षड् + Gरप ू
 
१३०२. 'सदाचार' या संधीय3ु श5दांच ेचार पया:य िदलेले आहते ?यापैकB अचकू पया:य कोणता? 
(1) सत ्+ आचार 
(2) सध+ अचार 
(3) सद+चार 
(4) स + अचार 
 
१३०३. 'वािनLय' या संधीय3ु श5दांच ेचार पया:य िदलेले आहते ?यापैकB अचकू 
(1) वाक् + िनLय 
(2) वाक + िनLय 
(3) वाख + िनLय 
(4) वाघ + िनLय 
 
१३०४. 'उ?कृQ खळेाडू दशेाला भषूण ठरतो' अधोरेिखत श5दांची जात ओळखा? 
(1) नाम 
(2) सव:नाम 
(3) िवशषेण 
(4) उभायाXवयी अयYये 

 
१३०५. 'तZुही सव: जण इथेच थांबा' या अधोरेिखत श5दांची जात ओळखा ? 
(1) नाम 
(2) सव:नाम 
(3) िवशषेण 
(4) उभायाXवयी अयYये 

 
 



१३०६. 'घोडा हा ^ाणी जलद पळतो' या अधोरेिखत श5दांची जात ओळखा? 
(1) नाम 
(2) सव:नाम 
(3) िवशषेण 
(4) उभायाXवयी अयYये 

 
*१३०७. ठाण ेिज_हयात िकती महानगरपािलका आहते ? 
१) पाच  
२) सहा  
३) सात  
४) आठ 
 
१३०८. गौतम बdुद यांचा जXम कोठे झाला? 
१) सारनाथ  
२) लुंिबनी  
३) कुशीनगर 
४) गया 
 
१३०९.महाराfgाची िवधानसभा सदhय संiया िकती आह े? 
१) ७८ 
२) २५०  
३) २८८  
४)५४८ 
 
१३१०. 'Gरड_स इन िहदंइूझमच ेलेखक कोण आहते? 
१) भालच)ं नेमाडे 
२) पंिडत नेहm 
३) हमीद दलवाई 
४) बी.आर.आबेंडकर 
 
 



१३११. कुसमुाoज ह ेकोणाच ेटोपण नाव होते? 
१) िव.वा.िशरवाडकर 
२) गो.िव.करंदीकर 
३) रा.ग.गडकरी 
४) िव.कु.माडगळुकर 
 
१३१२. ठाण ेिज_हयात खालीलपैकB कोण?या आिदवासी जमातीच ेमळू hथान आह े? 
१) वारली 
२) महादवे कोळी  
३) कोलाम  
४) गpड 
 
१३१३. 'पेपर खपू सोपा आह'े या वाqयाच ेनकाराथr वाqय कोणते ? 
(1) पेपर फार अवघड नाही 
(2) पेपर खपू अवघड नाही 
(3) पेपर आिजबात अवघड नाही 
(4) पेपर बराचसा अवघड नाही. 
 
१३१४. खालील वाqयातील अपणू: भिवfयकाळी वाqय कोणते ? 
(1) आईने दवेपजुा केली  
(2) आई दवेपजुा करत होती  
(3) आई दवेपजुा करत असेल 
(4) आई दवेपजुा करत आह े
 
1315. 'िचमणी घरटे बांधत होती' या वाqयातील काळ ओळवा ? 
(1) अपणु: भतुकाळ 
(2) पणू: भतुकाळ 
(3) अपणू: भिवfयकाळ 
(4) अपणू: वत:मानकाळ 
 
 



1316. 'मी आबें खा_ले होते' या वाqयाच ेपणू: वत:मानकाली वाqय कोणते ? 
(1) मी आबें खा_ले असतील 
(2) मी आबें खातो 
(3) मी आचं ेखात आह े
(4) मी आबें खा_ले आहते 
 
1317. 'तनया' या श5दाचा समानाथr श5द कोणता? 
(1) तन ु 
(2) कXया 
(3) कुलीन  
(4) आ?मा 
 
1318. सधुा या श5दाचा समानाथr श5द कोणता ? 
(1) मलुगी 
(2) दधू 
(3) यही 
(4) अमतृ 
 
1319. 'आदर' या श5दाचा िवmधाथr श5द कोणता? 
(1) चादर  
(2) सादर  
(3) अनादर  
(4) आगर  
 
1320. 'कायदा' या श5दाला कोणता उपसग: जोड_यावर ?याचा िवmधाथr श5द तयार होईल? 
(1) ना  
(2) िवन  
(3) गैर  
(4) बे  
 
 



1321. राजाची hततुी करणारा 
(1) गंधव:  
(2) शाहीर  
(3) भाट  
(4) मापक 
 
1322. 'नाकाला िमरची झpबण'े या वाq^चाराचा अथ: ओळखा ? 
(1) िजYहारी लागण े
(2) डpग करण े
(3) शरण जाण े
(4) mप राग येण े
 
 
1323. 'hवतःमdये कमी गणु असणाराच फार बवाई मारतो' या वाqयाला लाग ूअसलेली Zहण  
       कोणती ? 
(1) खाइन तर तपूाशी नाहीतर उपाशी 
(2) आपण हासे लोकाला शuबडू आप_या नाकाला 
(3) उथळ पाvयाला खळखळाट फार 
(4) उतावळा नवरा गडुwयाला बाशxग 
 
1324. 'कQ फार लाभ कमी' या वाqयाला लाग ूअसणारी Zहण कोणती ? 
(1) डpगर पोखmन उंदीर काढण े 
(2) गवा:च ेघर खाली 
(3) दोघांच ेभांडण ितस-याचा लाभ  
(4) पळसाला पाने तीनच 
 
1325. 'डेYहीस कप' कोण?या खळेाशी संबंधीत आह.े 
(1) करम  
(2) टेबल टेिनस  
(3) लॉन टेिनस  
(4) फुटबॉल 



1326. भारतीय रा�यघटना सिमतीच ेअdयÄ कोण होते ? 
(1) डॉ. बाबासाहबे आबेंडकर  
(2) डॉ. राजu) ^साद 
(3) डॉ. कंुझm 
(4) पंडीत जवाहरलाल नेहm 
 

1327.च)ंावर पाऊल ठेवणारा पिहला मानव कोण? 
(1) परुी गागरीन 
(2) नील आम:hgpग  
(3) अलेqसी िलओनाव  
(4) माक:  शटल बथ: 
 

1328. दधुाची शfुकता मोजvयाच ेउपकरण? 
(1) मायÜोमीटर 
(2) लॅqटोमीटर 
(3) पायरोमीटर 
(4) हायoो मीटर  

 
1329. गलगंड हा कोण?या oंथीतील िबघाडामळेु होतो ? 
(1) äलीहा  
(2) थायराइड  
(3) िपट्यटेुरी  
(4) अXॅãीनल 
 

1330. भारतीय िचçपट सQृीच ेजनक कोण? 
(1) िबमल रॉय 
(2) दादासाहबे फाळके 
(3) भालचदं पuढारकर 
(4) पéृवीराज कपरू 
 
 



1331.भारतीय सैXयदलाèया तीXही दलाच ेसवêèच ^मखु कोण असते ? 
(1) िफ_ड माश:ल 
(2) पंत^धान 
(3) राfgपती 
(4) भदुल ^मखु 
 
1332.शXुयाचा अिवfकार कोणी केला ? 
(1) ए.पी.जे. अ5दलु कलाम 
(2) सभुाष च)ं बोस 
(3) चाणqय  

(4) आय:भí 
 
1333. Yहीटामीन-अèया अभावामळेु खालीलपैकB कोणता रोग उìवता ? 
(1) रात आधंळेपणा 
(2) बेरी – बेरी  
(3) hकवr  
(4) 1 व 2 दोXही 
 
1334. 'माझी जXमठेप' ह ेपhुतक कोणी िलिहले ? 
(1) दादािहनौरोजी 
(2) िव.दा.सावरकर 
(3) िटळक 
(4) यापैकB नाही 
 
1335. खालीलपेकB वायांसाठीच ेअभयारvय कोणते ? 
(1) करनाळा  
(2) ताडोबा  
(3) िकनवट  
(4) राधानगरी 
 
 



1336. रा�य िनयोजन मडंळाचा अdयÄ कोण असतो? 
(1) पालकमçंी  
(2) अथ:मçंी  
(3) मiुयमçंी  
(4) गहृमçंी 
 
1337.मानवी ?वचचेा रंग कशामळेु hपQ होतो? 
(1) िहमोïलोबीन  
(2) मलेानाईन  
(3) पांढ-या पेशी  
(4) तांबड्या पेशी 
 
1338. अिभनव िबं)ा हा खळेाडू कोण?या खळेाशी संबंधीत आह?े 
(1) नेमबाजी  
(2) लांब उडी  
(3) कुhती  
(4) मQुीयdुद 
 
1339. भारताने आतंराळात सोडलेला पिहला कृिçम उपगहृ कोणता? 
(1) आय:भí  
(2) पéृवी  
(3) अïनी  
(4) यापैकB नाही 
 
1340. टेिलhकोपचा शोध कोणी लावला? 
(1) मकॅिमलन 
(2) एिडसन 
(3) अलñेड नोबेल 
(4) गॅिललीओ 
 
 



1341. सािनया िमझा कोण?या खळेाशी िनगडीत आह?े 
(1) टेबल टेिनस  
(2) लॉन टेिनस  
(3) िबलीयाड:  
(4) गो_फ 
 
1342. नÄलबारी ह ेगाव कोण?या रा�यामdये आह?े 
(1) िबहार  
(2) झारखडं 

(3) आóं^दशे  
(4) पिLम बंगाल 
 
*1343. गडिचरोली िज_òाच ेपालकमçंी कोण? 
(1) रमशे बंग 
(2) राजे आçाम 
(3) आर. आर. पाटील  
(4) एकनाथ  िशदं े 
 
*1344. गडिचरोली िज_òाèया नÄल िवरोधी अिभयान पथकाच ेनाव काय आह?े 
(1) सी-60  
(2) कोजा  
(3) एसएजी  
(4) एस.आर.जी. 
 
*1345, आयपीएल संघामdये मुबंई संघाचा कण:धार कोण होता? 
(1) मोिहत शमा: 
(2) महu)िसंग धोनी 
(3) रोहीत शमा: 
(4) िवनोद कांबळी 
 
 



1346. पोलीसांच ेिôदवाqय कोणते? 
(1) स?यमवे जयते 
(2) राfgसेवा जनसेवा 
(3) आर या पार 
(4) स)Äनाय खलिनoहनाय 
 
*1347. सdया मुबंई उèच Xयायालयाच ेमiुय Xयायाधीश कोण आहते? 
(1) मोिहत शहा 
(2) िवöासागर काçे 
(3) िवजय कमलेश  
(4) भषूण गवई 
 
*1348. भारतात नकुतेच hथापन झालेले निवन रा�य कोणते ? 
(1) िसमाX)  
(2) तेलंगणा  
(3) िवदभ:  
(4) छúीसगड 
 
*1349. भारताच ेगहृमçंी कोण आहते ? 
(1) राजनाथिसंह 
(2) अmण जेटली 
(3) hमतृी इराणी 
(4) स?यपाल िसंह 
 
*1350. महाराfgाèया िवधानसभचे ेअdयÄ _______ आहते. 
(1) िदलीप वळसे पाटील  
(2) नाना पटोले  
(3) वसंत तकेु 
(4) िवजयिसंह मोिहते पाटील 
 
 



1351.'मरेी कोम' या मिहला मQुीयोdयेèया संबधीत िहXदी िसनेमा तयार झाला आह.े ?यामdये  
      कोण?या अिभनेçीने ?यांची भिूमका केली आह े? 
(1) िदपीका पादकुोन 

(2) कGरùमा कपरू  
(3) पGरणीता चोपडा  
(4) ि^यंका चोपड़ा 
 

1352.सन-2014 िफफा िव†कप फुटबॉल hपधा:…… येथे आयोजीत करvयत आली होती ? 
(1) ôाझील 
(2) िचली 
(3) अमGेरका  
(4) इटली 
 
1353.िचçपट अिभनेता शाहmख खान यांच ेमुबंईतील घराचनेाव........ह ेआह.े 

(1) आिशवा:द  
(2) ममत 
(3) अिशयाना 
(4) ^ेरणा  
 
1354. खालीलपैकB कोणते िवधान गैर लागआूह?े मुबंईत फार मोठया ^माणावर  कापड  िगरvया  
       आहते, कारण......... 

(1) जवळच कोकणातनु मोठया ^माणावर मजरु उपल5ध होतात. 
(2) मुबंईत दमट हवामानामळेु कापसाचा धागा तटुत नाही. 
(3) जलमाग:, लोहमाग: व रे_वे आशा वाहतकुBèया सोई उपल5ध आह.े 
(4) मुबंई ही महाराfgाची राजधानी व औöोिगक शहर आह.े 
 
1355.राजा पाचवा जॉज:वराणी मरेी यांèया hवागताhतव मुबंई 'गेट वे ऑफ़  इिंडया' ह ेभारताच े    
    ^वेशYदार बांधvयात आले. खालीलपैकB कोण?या वषr ? 

(1) 1881 
(2) 1891 
(3) 1901 



(4) 1911 
 
1356. िçमतुr व इतरबोच लेvयांमळेु जग^िसdद ठरले_या "धारापरुी" खालीलपैकB कोण?या  
      िजलòत आह.े 

(1) मुबंई  
(2) नवी मुबंई 
(3) ठाण े
(4) रायगड 
 
1357. ôZहदशेèया िधया राजाचा राजवाडा महाराfgात कोठे आह े? 
(1) गडिचरोली  
(2) िसंधदुगु:  
(3)र?नािगरी 
(4) कुडाळ 
 
1358. िफ_मो आणी परुिचçवाणी िशÄण कu ) रा�यात............येथे आह.े 
(1) पणु े 
(2) को_हापरु  
(3) मुबंई 
(4) ठाण े
 
1359.1857èया उठावातील एक hवातं¶य सेनानी ता?या टोप ेयांèया .............या  
जXमगावी डॉ.बाबासाहबे आबेंडकर यांनी आप_या धमा:तराचा िनण:य जाहीर केला. 
(1) पणु े
(2) नागपरु 
(3) येवला (नािशक)  
(4) नागपरू 
 
 
 
 
 



1360. नंदरुबार िज_òातील 'तोरणमाळ' ह ेचडं हवेच ेिठकाण ....... या पव:तावर  
(1) सòा)ी 
(2) अरवली 
(3) सातपडुा 
(4) गािवलगद 
 
1361. जर A = 26, B = 24, C = 22, E = ? 
(1) 20  
(2)21  
(3) 18 
(4) 14 
 
1362. जर A=1, B=4 ,C=9, D =16, E = ? 
(1) 13 
(2) 20 
(3) 29 
(4) 25 
 
1363. जर BIRD = 2-9-18-4 तर WALL = ? 
(1) एकही नाही 
(2) 23-1-12-12 
(3) 12-1-23-12 
(4) 12-12-1-24 
 
1364. जर ZYA,YXB,XWC,........? 
(1) ZWA 
(2) XWC 
(3) WVD 
(4) YZD 
 
 
 
 
 



1365. घड्याळाèया दोन काटयात साडेबारा वाजता िकती अशंाचा कोन असेल ? 
(1) 1050 

(2) 165° 
(3)180° 
(4) 1950 
 

1366. एका माणसाची ओळख कßन दतेाना एक ®ी Zहणाली, '?याची प?नी मला विडलांची  
     एकुलती एक मलुगी आह.े' तर ?या माणसाची ?या ®ीशी कोणते नाते असेल ? 
(1) काका 
(2) भाऊ 
(3) पती 

(4) मामा  
 
1367. जर आकाशाला पाणी Zहटले, पाvयाला माती Zहटले, मातीला हवा Zहटले, हवेला अïनी  
     Zहटले तर,मासे कोठे राहतात ? 
(1) पाणी  
(2) हवा  
(3)आकाश 
(4) माती 
 
1368. 'अहमहिमका' या श5दामdये िकती अÄरे ^?येकB दोनवेळा येतात? 
(1) 1  
(2) 2  
(3) 3 
(4) 0 
 
1369. खालीलपैकB कोणता पया:वCEF,FHI, IKL हा Üम पणू: करेल? 
(1) LNO  
(2)OPQ  
(3)LMO  
(4)RST 
 
 



1370. ^?यÄात घडयाळात 4:00 ही वेळ दश:वते तर आरशात ते घडयाळ काप के 
दश:िवते? 
(1) 7:00  
(2) 6:00  
(3) 8:00 
(4) 9:00 
 
1371.सांकेितक भाषते FRIENDहाश5द 435729 असा िलहतात तर FIND हा श5द  
     कसा िलहाल ? 
(1) 4567 
(2) 4559  
(3) 4292 
(4) 4529 
 
1372. मुबंई ते आoा 500 िक.मी. आह.े सकाळी 7 वाजताभुचंाहनिनया_यावर gेन 
      सकाळी 11 वा. आoा येथे पोहचते. तर gेनचा वेग काय ? 
(1) 100 िकमी/तास 

(2) 125 िकमी/तास 
(3) 500 िकमी /तास 
(4) 200 िकमी/तास 
 
1373. 10 mपयात । पेन खरेदी के_यानंतर 12 m. ला िवकले तर िकती टqके नफा झाला ? 
(1) 25% 
(2) 10%  
(3) 20%  
(4) 120% 
 
1374. एक पेXसील बाजारात 5 m.ला िमळते. मदंारने 3 पेXसीलची खरेदी केली, आता 
?याèयाकडे 2 m. उरले आहते. सßुवातीला ?याèयाकडे िकती mपये होते ? 
(1) 15 mपये  
(2) 16 mपये  
(3) 17 mपये  
(4) 18 mपये 



1375.1 टेबल व 2 खथुr यांची िकंमत 400 mपये आह.े 1 बी व 2 टेबल यांची िकंमत 
500 mपये आह.े एक टेबलाची िकंमत िकती आह?े 
(1) 100 mपये  
(2) 150 mपये  
(3) 200 mपये  
(4) 250 mपये 
 
1376. [14+4 {(15+3)+9}] ÷	6 = ? 
(1) 2  
(2) 6  
(3) 4 
(4) 10 
 
1377. 48 व 72 यांचा म.सा. बी. कोणता आह?े 
(2) 24  
(2) 44  
(3) 72  
(4) 12 
 
1378. (17)2 = ? 
(1) 34 
(2) 47 x 2 
(3)17 x 17  
(4) 289 
 
1379. 2 वष™ व 3 मिहने Zहणजे िकती वष:? 
(1) 2.4 वष™  
(2) 2.3 वष™  
(3) 2.5 वष: 

(4) 2.6 वष: 
 
 
 



1380.एका मलुाला 800 पैकB 592 गणु िमळाले, तर ?याला िकती टqके िमळाले? 
(1) 72%  
(2) 74% 
(3) 65% 
(4) 70% 
(1)-3 (2)9 
 
1381.-32 = ? 
(1) -3 
(2)  9 
(3) -9 
(4) 27 
 
1382.7777+777+77+7 = ? 
(1) 7738  
(2) 7638  
(3) 8638 
(4) 8738 
 
1383. 100 चो. मी.= ? चौ. फूट 
(1) 2140  
(2) 1760  
(3) 2840  
(4) 1076 
 

1384. एसटीने जानेवारीमdये भा?यात 20% वाढ केली व पXुहा जनुमdये 15% वाढ केली तर  
     एसटी भाड्यामdये एकूण िकती वाढ झाली? 
(1)35%  
(2) 45% 
(3) 42%  
(4) 38% 
 
1385. एका चोरसाची पGरमीती 60 सेमी आह.े तर ?याच ेÄेçफळ िकती चोसमी होइल ? 
(1) 250 चौसेमी 
(2) 325 चौसेमी 



(3) 225 चौसेमी 
(4) 120 चौसेमी 
 
1386. 5 x 20 x 0 + 7 = ? 
(1) 100 
(2) 107  
(3) 701 
(4)7 
 
1387.द.सा.द.श.े 8% दराने 1600 m. मदुलाच े3 वषा:च ेसरळYयाज िकती होइल. 
(1) 128 m.  
(2) 384 m.  
(3) 484 m.  
(4)24 m. 
 
1388.खालीलपेकB सवा:त मोठा अपणूा́क कोणता? 

(1) 
!
"   (2)	!#     (3)	!$    (4) 

!
%	 

 
1389.एका िवटेची लांबी 15 सेमी आह,े संवी 12 सेमी, उंची 8 सेमी अस_यास ितच े

पृ̈ फळ िकती ? 
(1) 120 
(2) 180 
(3) 380  
(4) 1440 
 
1390.एका काटकोन िçकोणाचा पाया 6 सuमी, उंची 8 सuमी आह ेतर ?याची ितसरी बाज ू
िकती सuमी असेल ? 
(1) 12 सेमी  
(2) 10 सेमी 
(3)8 सेमी 
(4)18 सेमी 
 



1391. एका सतुाराची 13 िदवसांची मजरुी 585 m. आह.े तर ?याची 15 िदवसांची 
       कमाई िकती असेल? 
(1) 775 
(2) 720 
(3) 715 
(4) 675 
 
1392. 0.96 ÷	4.8 = ? 
(1) 0.02  
(2) 0.2 
(3) 20  
(4) 0.002 
 

1393. एका शतेक-याकडे 1 एकर 90 गुंठे केळाची बाग, 70 गुंठ्यात )ाÄे बाग,2 एकर 90  
      गुंठ्यात बटाटे लावलेले आहते, तर शतेक-याकडे िकती एकर शतेी आह े? 
(1) 5 एकर 39 गुंठे 
(2)3 एकर 42 गुंठे 
(3)4 एकर 20 गुंठे 
(4) 4 एकर 
 

1394. एका िवöाéया:च े5 िवषयातील गणु 40, 42, 80, 86, 30 असे आहते तर ?याच े 
सरासरी गणु िकती ? 
(1) 56.5  
(2) 66.5  
(3) 55.6  
(4) 56.6 
 

1395. एका बॉqसची लांबी 15 सेमीवmंदी 12 सेमी, उंची 8 सेमी तर ?याच ेघनफळ 
     िकती ? 
(1) 120 घसेमी  
(2) 180 घसेमी  
(3)  96 घसेमी  
(4) 140 सेमी 



1396. एका समभजु लाकडी ठोक≠याची एक बाज ू8 सेमी आह ेतर ?याच ेघनफळ िकती ? 
(1) 520 
(2) 512 
(3) 64 
(4) 24 
 

1397. एका संiयेचा वग:व घन तसेच वग:मळू व घनमळूसारखचे येते तर ती संiया कोणती? 
(1) 4  
(2) 2  
(3) 3  
(4) 1 
 

1398.√"'	×	*'!  = ? 

 
(1) 3 
(2) 4  
(3) 5  
(4) 6 
 
1399. एक hकूटर 10 िलटरमdये 280 िक.मी. जाते, 168 िक.मी. जाvयाकरीता िकती 
िलटर पेgोल लागेल? 
(1) 5.5 िलटर  
(2) 6.6 िलटर  
(3) 6 िलटर  
(4) 6.4 िलटर 
 
*1400. भारतीय लोकसभèेया अdयÄा कोण? 
(1)  ओम िबरला  
(2)  अिंबका सोनी 
(3)  सिुमçा महाजन  
(4)  hमतृी इराणी 



Part 14 

प्रश्न क्र उत्तर प्रश्न क्र उत्तर प्रश्न क्र उत्तर प्रश्न क्र उत्तर प्रश्न क्र उत्तर 

1301 1 1321 3 1341 2 1361 3 1381 2
1302 1 1322 4 1342 4 1362 4 1382 3
1303 1 1323 3 1343 2 1363 2 1383 4
1304 3 1324 1 1344 1 1364 3 1384 4
1305 2 1325 3 1345 3 1365 2 1385 3
1306 3 1326 2 1346 4 1366 3 1386 4
1307 3 1327 2 1347 3 1367 4 1387 2
1308 2 1328 2 1348 2 1368 2 1388 1
1309 3 1329 2 1349 1 1369 1 1389 4
1310 4 1330 2 1350 2 1370 3 1390 2
1311 1 1331 3 1351 4 1371 4 1391 4
1312 1 1332 4 1352 1 1372 2 1392 2
1313 3 1333 1 1353 2 1373 3 1393 *
1314 3 1334 2 1354 4 1374 3 1394 3
1315 1 1335 2 1355 4 1375 3 1395 4
1316 4 1336 3 1356 4 1376 2 1396 2
1317 2 1337 2 1357 3 1377 1 1397 4
1318 4 1338 1 1358 1 1378 4 1398 #
1319 3 1339 1 1359 3 1379 3 1399 3
1320 4 1340 4 1360 3 1380 2 1400 3



1401. िवजोड पद ओळखा. 
पे-, डािळंब, िचकू, बटाटा, फणस ? 
(1) पे7 
(2) बटाटा 
(3) िचकू 
(4) फणस 
 
1402. 3,5,9,15, 23, ? 9:िच;हा=या जागी कोणती संBया येईल ? 
(1) 25 
(2) 15  
(3) 33  
(4) यापैकF नाही 
 
1403.धावण े: थकवा, उपवास:? 
(1) फराळ  
(2) भकू 
(3) एकादशी  
(4) यापैकF नाही 
 
1404.िगOरष मदैानावर उभा आह.े 9थम तो पिSमकेडे10 पावले जातो तेथे डावीकडे वळून 6 
पावले चालतो, तेथे उजवीकडून वळून 18 पावले जातो शवेटी उजवीकडे वळून 6 पावले जातो 
तर तो मळु=या िठकाणापासनू िकती पावले दरू आह े? 
(1) 28 
(2) 34 
(3) 40  
(4)24 
 
1405.14 ला 35 तसे 24 ला काय ? 
(1) 36  
(2)48 
(3)72 
(4)60 
 



1406.AZ, JQ, EV, LO? 
(1) KM 
(2) CX  
(3) GS  
(4) FV 
 
1407. 6 : 38, 7 : ? 
(1) 51  
(2) 52 
(3) 50 
(4) 48 
 
1408. 51, 50, 48, 45, 41, 36, ? 
(1) 30,23  
(2) 30,24  
(3) 31,24  
(4) 23,30 
 
1409. खालीलपैकF [म लाव\यास म]यभागी काय येईल ? 
िमिनट, आठवडा, तास, िदवस, सेकंद 
(1) आठवडा 
(2) िमनीट  
(3) तास 
(4) िदवस 
 
1410. िवहीर ^हटले कF कोणती बाब आव_यक आह े? 
(1) रहाट 
(2) पाणी 
(3) मोट 
(4) हौद 
 
 
 
 



1411. 2000 या संBयेशी जळुणारा पयाaय ओळखा? 
(1) 40 x 45  
(2) 400 x 50  
(3) 40 x 500  
(4) 250 x 40 
 
1412. 70 ÷	70 x 70 = ? 
(1) 1/70  
(2) 7 
(3) 70 
(4) 140 
 
1413. एका सांकेितक भाषते CBE ^हणजे BAD तर GMBH ^हणजे काय ? 
(1) ELOG  
(2) FLAG  
(3) GLAD  
(4) GAIN 
 
1414. 5बगळे 5 मासे 5 िमिनटात खातात तर 1 बगळा 1 मासा िकती िमिनटात खाईल ? 
(1) 1िम.  
(2) 25 िम. 
(3) 5 िम. 
(4) 1/5 िम. 
 
1415.340 पानां=या पbुतकावर पान [मांक िलिहcयास 3 हा अकं िकती वेळा वापरावा 
लागेल? 
(1) 105  
(2) 115  
(3) 114  
(4) 106 
 
 
 
 



1416. वषाaची स-ुवात जनू मिह;याने के\यास [मानेर वा मिहना कोणता येईल ? 
(1) नोeहfबर 
(2) िडसेबर  
(3) जलैु 
(4) जानेवारी  
 
1417. रमशे महशेपेgा 3 िदवसांनी मोठा आह.े महशेचा ज;म बधुवारी झा\यास रमशेचा ज;म  
      कोणiया वारी झाला असेल ? 
(1) शिनवार 
(2) ग-ुवार 
(3) रिववार 
(4) सोमबार 
 
1418. सहुासची काकू उमशेची मामी आह ेतर उमशे सहुासचा कोण ? 
(1) मामभेाऊ 
(2) दलुतभाऊ  
(3) आतेभाऊ  
(4) मावसभाऊ 
 
1419. मBुयमkंी : राlयपाल, ? : राmnपती 
(1) सभापती 
(2) अ]यg  
(3) उपराmnपती  
(4) पंत9धान 
 
1420. खालीलपैकF शoदगटात बसणारा पयाaय िनवडा. 
      माचa, िडसfबर, जलैु, ऑगbट 
(1) सबर 
(2) जनू  
(3) म े
(4) नोeहfबर 



1421. 
!
", 

#
$$, 

$%
"$, 

&'
(#, ? 
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!)"  (4) 
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1422. एका कॅरम bपधrत 32 bपधaक होते. हारणारा bपधaक बाद असा िनयम होता तर 
bपधrतीलपिह\या 3 फे;यात ऐकूण िकती bपधaक बाद होतील ? 
(1) 16  
(2) 26  
(3) 28  
(4) 22 
 
1423. 50 चा 0.02% = ? 
(1) 0.1 
(2) 0.001 
(3) 0.01  
(4) 0.02 
 
1424. एका आयताची पOरिमती 56 सेमी असनू iयांची लांबी 16 सेमी आह ेतर iया 
चौ.सेमी.असेल ? 
(1) 10  
(2) 26  
(3) 806 
(4) 192 
 
1425. 50 x 80 x 90 = ? 
(1) 0  
(2) 1 
(3) 360  
(4) यापैकF नाही 
 
 
 
 



1426.675 x 485 = 327375 तर 6.75 x 4.83 = ? 
(1) 32.64025  
(2) 326.025  
(3) 3260.25  
(4) यापैकF नाही 
 
1427. एका बाटलीम]ये 125 िम.िल. दधू या9माण ेअडीच िलटर दधू भरcयास िकती 
बाट\या लागतील ? 
(1) 20  
(2) 16 
(3) 18 
(4) 25 
 
1428. दोन संBयांचा गणुाकार 4335 असनू iयांचा लसािव 255 आह ेतर iयांचा मसािव  
      िकती ? 
(1) 19  
(2) 17  
(3) 34 
(4) 51 
 
1429. 126 िक.मी. अतंर जाcयास एका बसला 210 िमिनटे लागतात वेग कायम ठेव\यास 
ती बस िकती िमिनटात 168 िक.मी. अतंर जाईल? 
(1) 280 
(2) 240 
(3) 175.5  
(4) 160 
 
1430. 18 मजरू रोज 12 तास काम क7न एक काम 30 िदवसात संपिवतात, तेच काम 20  
      मजरूांना 36 िदवसात संपवायच ेअस\यास रोज िकती तास काम करावे लागेल? 
(1) 12  
(2) 6.5 
(3) 9 
(4) 7 
 



1431. समान eयासा=या 3 नळांनी एका पाcयाची टाकF 45 िमिनटांत भरते, जर तेवtयाच   
       eयासाच े5 नळ एकाच वेळी चाल ूके\यास ती Oरकामी टाकF िकती 
(1) 36 िम. 
(2) 225 िम.  
(3) 27 िम. 
(4) 50 िम. 
 
1432. द.सा.द.श.े 12% दराने एका रकमचे े3 वषाaच ेसरळeयाज 648 7पये येते, तर ती 
रकम कोणती ? 
(1) 2100 -. 
(2) 1100 -. 
(3) 1800 -. 
(4) 2200 -. 
 
1433. एका िव[ेiयाने 20 पेन 750 -पयास आणले आिण ते सवa 9iयेकF 45 -पये 9माण े 
      िवकले, तर iयास होणारा शकेडा नफा अगर तोटा िकती ? 
(1) शकेडा 20 तोटा  
(२) शकेडा 20 नफा 
(४) शकेडा 24 नफा 
(4) यापैकF नाही 
 
1434. पbुतक िव[Fवर 5% दराने किमशन या9माण े800 -पये किमशन िमळाले असेल तर,  
     9iयेकF 25 -पये िकंमतीची िकती पbुतके िवकली असतील ? 
(1) 640  
(2) 610 
(2) 620 
(4) 650 
 
 
 
 
 



1435. अडीच वाजता घड्याyयाचा िमिनटकाटा व तास काटा यां=यातील अशंाiमक अतंर 
िकती ? 
(1) 120 अशं  
(2) 105 अशं  
(3) 180 अशं  
(4) 25 अशं 
 
1436. सयूzदयाकडे त{ड क7न रोहीत उभा आह.े तो घड्याyया=या काट्या=या िदशते 90 
अशं कोनात वळा\यास iयाच ेत{ड कोणiया िदशसे असेल ? 
(1) पवूa 
(2) पिSम 
(3) उ|र 
(4) दिgण 
 
1437. 5 ने िन:शषे भाग जाणारी खालीलपैकF कोणती संBया आह े? 
(1) 56824 
(2) 9876 
(3) 7214  
(4) 7885 
 
1438. एका संBयेला 6 ने भाग\यास बाकF 2 उरते व 8 ने भाग\यास बाकF 4 उरते आिण 
18 ने भाग\यास बाकF 14 उरते, तर ती संBया कोणती ? 
(1)72 
(2) 76 
(3) 68  
(4) 44 
 
1439. 15 -पयांस अडीच हान िचकू, तर अशा साडेचार डझन िचकंुची िकमत िकती ? 
(1) 28 -.  
(2) 30 -.  
(3) 27 -.  
(4) 25 -. 



1440. 
$*!
$$( = 

"%
+  तर x  = ? 

 
(1) 49 
(2) 42 
(3) 48  
(4) 35 
 
1441. एका आयताकृती मोबाईल संचाची लांबी ही iया=या -ंदीपेgा3 सेमी ने जाbत आह ेजर  
      पOरिमती 34 सैमी असेल तर मोबाईल संचाची लांबी व -ंदी काढा. 
(1) 10 व 47 सेमी  
(2) 6 व 9 सेमी  
(3) 7 व  4 सेमी  
(4) 11 व 8 सेमी 
 
1442. दोन संBयांच ेगणुो|र 3:5 आह.े iया 9iयेक संBयेतनू 5 बजा के\यास येणाÅया 
संBयांच ेगणुो|र 1:2 येते तर iया संBया काढा. 
(1) 20, 35  
(2)  9, 15 
(3) 15, 25 
(4) 10, 30 
 
1443. सहलीला जाणाÅया िवÇाÉयाÑ=या गटाचा काही खचa िbथर राहतो तर उसलेला खचa 
सहलीम]ये भाग घणेाÅया िवÇाथÖ संBये=या सम 9माणात बदलतो. जेeहा 50 िवÇाथÖ सहलीत 
भाग घतेात तेeहा 9iयेक िवÇाÉयाaला 200 -. भरावे लागतात. जेeहा 10 िवÇाथÖ गैरहजर 
असतात तेeहा 9iयेक िवÇाÉयांना 25 -. जादा भरावे लागतात. 80 िवÇाÉयाÑनी सहलीत भाग 
घते\यास सहलीचा एकूण खचa कावा? 
(1) 12000 
(2) 13000  
(3) 14000 
(4) 15000 
 
 
 



1444. आठ संBयांचा म]य 35 आह.े एक संBया वगळ\यास म]य 3 ने कमी होतो. तर  
      वगळलेला अकं कोणता? 
(1) 48  
(2) 52  
(3) 56  
(4) 60 
 
1445. 10 वषाÑपवूÖ विडलांच ेवय मलुा=या iया वेळ=या वया=या12 पट होते आिण 
      10 वषाaनंतर विडलांच ेवय मलुा=या iया वेळ=या वया=या दÜुपट असेल तर 
        iयांची आजची वये काढा. 
(1) 24,17 
(2) 30,16  
(3) 34,12  
(4) 32,18 
 
1446. 5 पbुतक व 7 पेन यांची एकिkत िकंमत 79 -. आह.े तर 7 पbुतके आिण 5 पेन 
यांची एकिkत िकंमत 77 -. आह,े तर एक पbुतक व दोन पेन यांची िकंमत िकती ? 
(1) 15  
(2) 20 
(3) 25 
(4) 30 
 
1447. एका मनmुयास 9ितिदन 100 -.9माण ेमजरुी िमळते. जर तो कामावर आला नाही तर 
iयाचकेडून 9ितिदन 10 -.9माण ेदडं वसलू केला जातो. माह ेएि9लम]ये एकूण 1900 -. 
िमळाले तर iयाने िकती िदवस काम केले ते काढा. 
(2) 24  
(2) 16  
(3) 20  
(4) 22 
 
 
 
 
 



1448. एका महामागाaवरील A आिण B या दोन िठकाणामधील अतंर 70 िक.मी. आह.े एक 
कार A या िठकाणाहáन व दसुरी कार B या िठकाणाहáन िनघते, जर iया एकाच िदशनेे चाल\या 
तर एकमकेàना 7 तासात भटेतात व िव-â िदशनेे चाल\यास एका तासात भटेतात तर iयांचा वेग 
काढा. 
(1) 50,40  
(2) 40,30  
(3) 45,35  
(4) 30, 20 
 
1449. िkकोणा=या कोनाच ेमाप 1:2:3 या गणुो|रात आहते तर 9iयेक कोनाच ेमापकाढा. 
(1) 20 अशं, 40 अशं, 60 अशं  
(2) 30 अशं, 60 अशं, 90 अशं 
(3) 40 अशं, 80 अशं, 120 अशं  
(4) 15 अशं, 30 अशं, 45 अशं 
 
1450.2, B आिण 8 या संBया परंपOरत 9माणात आहते तर B शोधा, 
(1) 6 
(2) 5  
(3) 4  
(4) 3 
 
1451. भारतातील 29 च ेराlय कोणते ? 
(1) तेलंगाना  
(2) छ|ीसगढ  
(3) उ|राखडं  
(4) झारखड 
 
1452. सिचन तfडुलकर यास कोणता भारतीय अितउ=च स;मान नकुताच िमळाला ? 
(1) पãåी  
(2) पÇभषूण       
(3) भारतरiन 
(4) पÇिवभषूण   



1453. न{ç दाभोळकर ह ेeयिéमèव कोणiया gेkाशी िनगिडत होते ? 
(1) कृषी 
(2) खळे 
(3) अंध&'ा िनमू.लन  
(4) कला  
 
1454. खालीलपैकF कोणiया दशेात फुटबॉल िवëचषक bपधाa स7ु आह े? 
(1) इìंलंड 
(2) îाझील 
(3) कतार  
(4) भारत 
 
1455. मिणपरू या राlयाची राजधानी कोणती ? 
(1) इफंाळ 
(2) इटानगर 
(3) िशलाँग 
(4) ऐडवाल 
 
1456. को\हापरू िज\ñातील दाजीपरू अभयारcय कशासाठी 9िसâ आह े? 
(1) मोर  
(2) वाघ 
(3) ह|ी  
(4) गवा 
 
1457. हOरि9या एtस9ेस कोठून कोठे धावते ? 
(1) को\हापरू-ग{िदया  
(2) को\हापरू-मुबंई 
(3) को\हापरू-ित-पती 
(4) को\हापरू-िद\ली 
 
 



1458. को\हापरूम]ये चांदी=या दािगयाaसाठी..... 9िसâ आह.े 
(1) हóपरी  
(2) गडिहìंलज  
(3) प;हाळा  
(4) शाहóवाडी 
 
1459. महाराmnातील सवाaत उंच िशखर. आह.े 
(1) कळसबुाई  
(2) नागफणा  
(3) िचखलदरा  
(4) जोितबा 
 
1460. NH-9 हा राmnीय महामागa कोणiया दोन शहरांना जोडतो? 
(1) पणु-ेमुबंई 
(2) पणु-ेबंगळूर 
(3) पणु-ेिवजयवाडा 
(4) को\हापरू-च;ेनई 
 
1461. छkपती िशवाजी आतंरराmnीय िवमानतळ कोठे आह?े 
(1) िद\ली  
(2) मुबंई  
(3) बंगळूर 
(4) च;ेनई 
 
1462. राmnसंत तकुडोजी महाराज िवÇापीठ कोठे आह े? 
(1) नागपरू 
(2) मुबंई  
(3) पणु े
(4)  को\हापरु  
 
 



1463. भारतातील पिहले अणिुवÇतु कf ç .......येथे स-ु झाले. 
(1) क\पकम 
(2) नरोडा 
(3) तारापरु  
(4) कुडनकुलम 
 
1464. सयूaमालेतील खालीलपैकF कोणता òह सयूाaला सवाaत जवळ आह े? 
(1) बधु  
(2) पÉृवी 
(3) ग-ु 
(4)शिन  
 
1465. जगातील सवाaत मोठा खडं कोणता ? 
(1) आिôका 
(2) अटंािटaका  
(3) द.अमOेरका  
(4) आिशया 
 
1466. 'मकॅमोहन रेषा' खालीलपैकF कोणiया दोन दशेांना िवभागते ? 
(1) भारत-पािकbतान 
(2) भारत-नेपाळ 
(3) भारत-चीन 
(4) भारत-बांìलादशे 
 
1467.'आराम हराम ह'ै ह ेघोषवाtय कोणी िदले ? 
(1) पंिडत नेह7  
(2) इिंदरा गांधी  
(3) महाiमा गांधी  
(4) सभुाषचçं बोस 
 
 



1468. 'îा^ह{' समाजाची bथापना कोणी केली ? 
(1) राजाराममोहन रॉय 
(2) लाला लजपतराय 
(3) रिवंçनाथ टागोर 
(4) यापैकF नाही. 
 
1469. भारताच ेशवेटच ेeहाईसरॉय कोण होते ? 
(1) लॉडa वेeहले 
(2) लॉडa किनंग 
(3) लॉडa माऊंटबॅटन 
(4) लॉडa िविलöन 
 
1470. 'िपतळ' हा धात ूकशापासनू तयार करतात ? 
(1) तांबे + जbत 
(2) तांच े+ किथल 
(3) तांबे + चांदी 
(4) लोखडं + काबaन 
 
1371. इलेtnॉनचा शोध 
(1) जे.जे.थॉमसन  
(2) ;यटून  
(3) आई;bटाईन  
(4) होमी भाभा 
 
1472. हा रोग िeहटािमन बी =या अभावी होतो. 
(1) मडुदसु 
(2) रातआधंळेपणा 
(3) बेरीबेरी 
(4) iवचचे ेिवकार 
 
 



1473………ह ेिनयोजन मडंळाच ेपदिसâ अ]यg असतात. 
(1) राmnपती  
(2) पंत9धान 
(3) अथaमkंी 
(4) वािणlय मkंी 
 
1474. िज\हा िनयोजन सिमतीच ेसिचव……..असतात. 
(1) पालकमkंी 
(2) िज\हा पOरषद अ]यg 
(3) िज\हािधकारी 
(4) मBुयमkंी 
 
1475. 'ईरानी nॉफF कोणiया खळेाशी संबंिधत आह?े 
(1) हॉकF  
(2) बॅडिमटंन 
(3) ि[केट 
(4) फुटबॉल 
 
1476. समानाथÖ नसलेला शoद सांगा? 
(1) सांभाळ 
(2) संगोपन 
(3) पालन  
(4) आभाळ 
 
177. एकवचनी शoद ओळखा? 
(1) वीट 
(2) िवटा 
(3) ईटा 
(4) िवट्या 
 
 



1478. तलुना करता येणार नाही असा यासाठी एकच शoद कोणता ? 
(1) तलुनीय  
(2) अतलुनीय  
(3) अवणaनीय  
(4) तौलािनक 
 
1479. आिण, य, पण, परंत ुया अeययी शoदांचा 9कार सांगाट 
(1) शoदयोगी  
(2) केवल9योगी  
(3) उभया;वयी  
(4) हषaदशaक 
 
1480. 'नितaका' या शoदाचा िव-â िलंगी शoद ओळखा? 
(1) नतaन  
(2) नतaनकार 
(3) नतaक 
(4) नiृयक 
 
1481. 'मलुांनो नेहमी खरे बोला !' ह ेवाtय..... आह.े 
(1) संयéु 
(1)िमõ  
(3) उपदशेाiमक  
(4) संकेताथa 
 
 
1482. 'g' व 'ú' ह ेकोणiया 9कारची अgरे आहते ? 
(1) मलू]वनी 
(2) संयéु eयंजने 
(3) महा9ाण eयंजने 
(4) अननुािसक eयंजने 
 



1483. 'नाक घासण'े या वाtय9चाराचा अथa सांगा. 
(1) शरण  जाण े
(2) बेजार होण े
(3) टूर करण े
(4) यापैकF नाही. 
 
1484. 'िशgक मलुांना अकंगिणत िशकिवतात' या वाtयातील कताa ओळखा 
(1) मलुांना 
(2) िशgक 
(3) अकं 
(4)गिणत  
 
1485. वा! काय मजा आली' या अeययाचा 9कार ओळखा? 
(1) हषaदशaक  
(2) संमतीदशaक  
(3) िवरोधदशaक  
(4) पOरणामदशaक 
 
1486. 'त' हा कोणता िवभéF 9कार आह?े 
(1) ततृीया  
(2) चतथुÖ 
(3)सùमी  
(4) िûतीया 
 
1487. पहाटे=या वेळी चाफा गंधीत व मादक भासत{ या वाtयातील उüशे ओळखा? 
(1) पहाटे=या वेळी 
(2) गंधीत 
(3) मादक  
(4) चाफा 
 
 



1488. खालील वाtयातील भावे 9योग ओळखा? 
(1) गणलुा हा ड{गर चढिवला. 
(2) सहलीला जाताना काkजजवळ उजाडले. 
(3) iयांनी पbुतक लपिवले. 
(4) मी iयाला घरी बोलािवले. 
 
1489. समास ओळखा ? 
      आईवडील 
(1) अeययी भाव 
(2) ûदं 
(3) तiवप-ुष  
(4) िûग ू
 
1490. अध:+ वदन ? 
(1) अधbवदन  
(2) अधोवदन  
(3) अिधवदन  
(4) यापैकF नाही 
 
1491. अलंकार ओळखा? 
'लहानपण दगेा दवेा । मुगंी साखरेचा रवा' 
'ऐरावत रiन थोर । iयास अकुंशाचा मार' 
(1) उपमा  
(2) °öांत 
(3) उi9ेgा 
(4) अितकमोती 
 
1492. 'माझ ेजेवण झाले होते' या वाtयातील काळ ओळखा? 
(1) पणूa वतaमानकाळ  
(2) पणूa भतूकाळ 
(3) पणूa भिवmयकाळ 



(4) रीती भिवmयकाळ 
 
1493. eयाकरण°ö्या योìय वाtय ओळखा? 
(1) तो लंगडी खळेतो. 
(2) iयांनी लंगडी खळेतो. 
(3) तो लंगडीला खळेवती  
(4) तो लंगडी खळेलास. 
 
1494. शâु शoद ओळखा? 
(1) इिbपत 
(2) इसपेट  
(3) ईbमीत 
(4) ईिÜसत 
 
1495. पोiयांची काय असते ? 
(1) थÜपी  
(2) रांग 
(3) िढग 
(4) तांडा 
 
1496. मराठी भाषते एकूण िकती eयंजने आहते ? 
(1) 36 
(2) 34 
(3) 48 
(4) 12 
 
1497. 'मोgदा' या शoदाचा अथa सांगा? 
(1) कपाळमोg करणारी  
(2) मोg िमळवनू दणेारी 
(3) ज;म दणेारी 
(4) िवनाशास कारण ठरणारी 
 



1498. ढगांचा काय असतो? 
(1) खडखडाट  
(2) खळखळाट  
(3) गडगडाट  
(4) धापधाप 
 
1499. 'वयbक' या शoदाचा योìय अथa िलहा? 
(1) त-ण 
(2) 9ौढ 
(3) अ\पवयीन  
(4) लहान 
 
1500. 'खळूेन या शoदातील मळू धात ूकोणता ? 
(1) खळूे 
(2) खळेण 
(3) खळे 
(4) खळूेन 
 



Part 15 

प्रश्न क्र उत्तर प्रश्न क्र उत्तर प्रश्न क्र उत्तर प्रश्न क्र उत्तर प्रश्न क्र उत्तर 
1401 2 1421 # 1441 1 1461 2 1481 3
1402 3 1422 3 1442 3 1462 1 1482 2
1403 2 1423 3 1443 # 1463 3 1483 1
1404 1 1424 4 1444 3 1464 1 1484 2
1405 4 1425 2 1445 3 1465 4 1485 1
1406 2 1426 1 1446 2 1466 3 1486 3
1407 1 1427 1 1447 3 1467 3 1487 4
1408 1 1428 2 1448 2 1468 1 1488 2
1409 3 1429 1 1449 2 1469 3 1489 2
1410 2 1430 3 1450 3 1470 1 1490 2
1411 2 1431 3 1451 1 1471 1 1491 2
1412 3 1432 3 1452 3 1472 3 1492 2
1413 2 1433 3 1453 3 1473 2 1493 1
1414 3 1434 2 1454 2 1474 3 1494 4
1415 3 1435 1 1455 1 1475 3 1495 1
1416 2 1436 4 1456 4 1476 4 1496 2
1417 3 1437 4 1457 3 1477 1 1497 2
1418 3 1438 3 1458 1 1478 2 1498 3
1419 4 1439 3 1459 1 1479 3 1499 2
1420 3 1440 2 1460 3 1480 3 1500 3



 
1) काळी मदृा कोण*या जनक खडकापासनू तयार झाली ? 
अ) िव:यन 
ब) कडा<पा 

क) आक?यन 
ड) बेसाAट 
 
2) वनCपतीDया वाढीसाठी या सवाGत मह*वाचा घटक आह े? 
अ) नायKोजन 
ब) ऑMसीजन 

क) काबGन 
ड) पोटॅिशअम 
 
3)महाराPKात जाCत पजGनाDया तपिकरी मदृचेा िवभाग कोणता ? 
अ) खाSदशे 
ब) पिTम घाट 

क) पवुG िवदभG 
ड) कोकण 
 
4) वािषGक पजGSय समुारे 200 सेमी िकंवा जाCत व जांभा मदृDेया भागात कोणती वने असतात ? 
अ) उPण किटबंधीय सदाह\रत 
ब) उPण किटबंधीय ]^ पानझडी 
क) उPण किटबंधीय काटेरी 
ड) यापैक` नाही 
 
5) aामपंचायत एकूण महसलूापैक` िकती टMके महसलू िजAहा प\रषदलेा दतेे ? 
अ) 30% 
ब) 40% 
क) 50 
ड) 70% 
 



6) साखर उcोग िनयंdण मeु करfयासाठी नेमलेAया सिमतीच ेअ:य^ = 
अ) रंगराजन सिमती 
ब) शरद पवार सिमती  
क) हिकम सिमती 
ड) केळकर सिमती 
 
7) 14 gया िवh आयोगाच ेअ:य^ कोण? 
अ) अिभजीत सेन 
ब) वाय.gही. रेड्डी  
क) सषुमानाथ  
ड) एम. गोिवंद राव 
 
8) महाराPKात गkडवाना िवlिवcालय कोठे आहते ? 
अ) चmंपरू 
ब) भडंारा 
क) गडिचरोली 

ड) नंदरूबार 
 
9) 1999 म:ये परभणी िजAnाच ेिवभाजन होऊन व भडंारा िजAnाच ेिवभाजन होऊन या 
िजAnांची िनिमGती झाली? 
अ) लातरू, गkिदया 
ब) िहगंोली, गडिचरोली  
क) बीड, गkिदया 
ड) िहगंोली, गkिदया 
 
10) महाराPKात सवाGिधक तालकेु या दोन िजAnात आहते ? 
अ) यवतमाळ, पणु े 
ब) यवतमाळ, नांदडे 
क) पणु,े अहमदनगर 
ड) सोलापरू, नांदडे 
 



 

 
11) पिTमकेडील अरबी समmुाDया सखल भागास ........... .pहणतात. 
अ) वलाटी 
ब) खाडी 
क) खलाटी 
ड) मदैान 
 
12) अCतांभा डkगर व गिवलगड टेकड्या कोण*या पवGत रांगेत आहते ? 
अ) सातपडुा 
ब) सnाmी 
क) शभं ुमहादवे 
ड) ह\रTंm 
 
13) भारताDया म:यवत? िठकाण िझरो माईल कोठे आह े? 
अ) रायपरू 
ब) जबलपरू 
क) नागपरू 

ड) कानपरू 
 
14) र*नािगरी व िसंधदुगुG या िजAnात कोण*या rकारचा खडक आढळतो? 
अ) जांभा खडक  
ब) िवं:य खडक  
क) बेसाAट खडक 
ड) अिsनजSय खडक 
 
15) कोकणातील हवेच ेतापमान असते. 
अ) िवषम 
ब) सम 
क) जाCत 
ड) कमी 



16) सnाmी पवGतापासनू िनघालेAया पठारावरील डkगररांगा कोण*या ? 
अ) सातमाळा-अिजंठा 

ब) ह\रTंm - बालाघाट 
क) महादवे डkगर रांगा 
ड) वरील सवG 
 
17) टेबललंड या नावाने हा पठार rिसt आह.े 
अ) बलुढाणा 
ब) सासवड 
क) पाचगणी 
ड) तोरणमाळ 
 
18) कोकणचा िवCतार उhरेस नदीपासनू दि^णसे नदीपयuत आह े? 
अ) वैतरणा, तेरेखोल 
ब) दमणगंगा, तेरेखोल 
क) दमणगंगा गड 
ड) यापैक` नाही 
 
19) 21 माचG नंतर उhर गोलाधाGत िदनमानाचा काळ. 
अ) कमी होत जातो 
ब) वाढत जातो 
क) काहीही फरक पडत नाही 
ड) यापैक` नाही 
 
20) महाराPKात सवाGिधक तापमानाची नkद कोठे झाली आह े?(16 म े1992) (48.3°c) 
अ) सोलापरू 
ब) नागपरू 
क) चmंपरू 

ड) अकोला 
 
 



21) भारत-अफगािणCतान सीमा कोण*या नावाने ओळखली जाते ? 
अ) मकॅमोहन 
ब) रॅडकलीफ 
क) xयरुोड 

ड) वाघा रेषा 
 
22) 10° चनेॅल कोण*या समmुात आहते ? 
अ) अरबी समmुात  
ब) बंगाल उपसागरात  
क) भमु:य समmुात  
ड) िहदंी महासागर 
 
23) असहकार आदंोलनात कोणते :येय ठरवfयात आले ? 
अ) वसाहतीच ेCवातंyय 
ब) इaंजी सा{ा|यातगत Cवातंyय 
क) पणूG Cवातंyय 
ड) यापैक` नाही 
 
24) पिहली अिखल भारतीय िखलाफत चळवळ प\रषद कोठे भरली ? 
अ) कोलकhा 
ब) मुबंई 
क) िदAली 
ड) यापैक` नाही 
 
25) rाथGना समाजाची Cथापना कधी झाली? 
अ) 30 माचG 1867 
ब) 30 माचG 1868  
क) 31 माचG 1869  
ड) 10 एिrल 1875 
 
 



26) 16 वे ई-गgहनGSस ्संमलेन कोठे झाले ? 
अ) मुबंई 
ब) जयपरू 
क) पाटणा 
ड) औरंगाबाद 
 
27) िदAली बला*कार rकरणाDया चौकशीक\रता कोणती सिमती नेमfयात आली होती ? 
अ) शमाG सिमती 
ब) वमाG सिमती 
क) चौबे सिमती 
ड) यापैक` नाही 
 

28) गंगा CपशG अिभयानाची स�ुवात कोठे झाली? 
अ) अलाहाबाद 
ब) ऋषीकेश 
क) गंगरोिd  
ड) काशी  

 
29) नकुताच WTO चा सदCय झालेला दशेकोणता? 
अ) मयानpमर  
ब) असÅीया  
क) किजिकCथान  
ड) ताईवान  

 
30) थर एMसrेस भारताला कुठAया दशेाशी जोडते? 
अ) अफगािणCतान 
ब) पािकCतान 
क) बांsलादशे 
ड) नेपाल 
 
 



31) आझाद िहदं सेना िदवस pहणनू कोणता िदवस पाळला जाई ? 
अ) 5 नोgहÑ 
ब) 10 नोgहÑ 
क) 1८ नोgहÑ 

ड) 12 नोgहÑ 

 
32) Economic History of India या पCुतकाच ेलेखक कोण ? 
अ) Sया. रानडे  
ब) रमशेचmं िमhर 
क) रमशेचmं दh 

ड) दादाभाई नौरोजी 
 
33) अितÖम करणाÜया प�ुषांना rितिदन िकती कॅलरीजची आवáयकता असते ? 
अ) 2300 
ब) 2500 
क) 3200 
ड) 3000 
 
34) मानवी श\ररात Cनायुंच ेवजन िकती असते ? 
अ) 45% 
ब) 55% 
क) 40% 
ड) 50% 
 
35) कलई करfयासाठी िपतळेDया भांड्यांना............. लेप दतेात? 
अ) तांबे 
ब) जCत 

क) किथल 
ड) अAॅयिुमिनयम 
 
 



36) दnाम:ये कोणते आpल असते ? 
अ) लॅMटीक 
ब) टाा\रक 
क) सायKीक 
ड) बेझॉईक 
 
37) शरीरातील इिंmय ने बनलेले असतात? 
अ) पेशी 
ब) उती 
क) अवयव 
ड) यापैक` नाही 
 

38) यकृतात.............हा रस तयार होतो ? 
अ) Cवदरुस 
ब) आगंरस 
क) लाल 

ड) िपhरस 
 
39) HIV या िवषाणचूा शोध कोणी लावला ? 
अ) अलेMहांडर âलेिमगं  
ब) रॉबटG काँच 
क) मॉSटेaीअर 

ड) थॉpपसन 
 
40) टंगCटन या मलुmgयाची संãा कोणती ? 
अ) M 
ब) W  
क) Tg  
ड) TG  
 
 



41) िवcतु धारा मोजfयाच ेएकक कोणते ? 
अ) कुलोम 
ब) gहोAट 
क) अिॅpपअर 
ड) ओहम 
 
42) माय कंKी, माय लाईफ या पCुतकाच ेलेखक कोण? 
अ) अxदलु कलाम 

ब) शशी थ]र 

क) लालकृPण अडवाणी 
ड) अटलिबहारी वाजपेयी 
 
43) रोजगार हमी योजनेची महुéतGमढे महाराPKात कोणी घातली ? 
अ) यशवंतराव चgहाण 
ब) वी.स. पागे 
क) वसंतराव नाईक 
ड) वसंतदादा पाटील 
 
44) कोण*या वष? बॉpबेच ेनाव मुबंई करfयात आले ? 
अ) 1995 
ब) 1998 
क) 1960 
ड) 2010 
 
45) दादोबा पांडुरंग तखGडकर यांना .............या टोपननावाने ओळखले जाते. 
अ) लोकिहतवादी 
ब) काळकराम 
क) मोरोपंत 

ड) मराठी भाषचे ेपािणनी 
 
 



46) गंगा शxदास योsय rकारे gयe करणारा पयाGय ओळखा? 
अ) गङ्गा 
ब) गगा 
क) गंगा 

ड) यापैक` नाही 
 
47) मधुGSय वणाGचा गट ओळखा? 
अ) त, थ, द, ध,न ्

ब) ट, ठ, इ,द, 
क)प, फ, ब, भ,म ्
ड) च,् छ, ज, झ, 
 
48) खालील दतंतालgय वणG कोणता? 
अ) र  
ब) ग 
क) ज ्

ड)म ्
 
49) अननुािसकेच ेदसुरे नाव काय आह े? 
अ) कणरे वणG 
ब) उPम े
क) पर-सवणG 
ड) मदृ ूवणG 
 
50)'यशोधन' या शxदाचा संधी rकार ओळखा. 
अ) Cवरसंधी 
ब) gयंजनसंधी 

क) िवसगGसंधी 
ड) पवुG�पसंधी 
 
 



51) भाववाचक नाम ओळखा. 
अ) भाCकर 
ब) आपण 
क) सुंदर 
ड) सëदयG  
 

52) शxदrकार ओळखा आपण 
अ) नाम 
ब) सामाSयनाम 
क) सवGनाम 
ड) जाववाचक नाम 
 

53) टेबलावरील ते पCुतक मानवच ेआह'े या वाMयातील सवGनामाचा rकार ओळखा. 
अ) प�ुषवाचक  
ब) संबंधी सवGनाम  
क) दशGक सवGनाम  
ड) rìाथGक सवGनाम 
 
54) खालील वाMयातील कमG ओळखा ? 
'शजेारDया िवcाकाकूDया मलुाने मला पCुतक िदले ? 
अ) मला 
ब) मलुाने 

क) पCुतक 
ड) िवcाकाकू 
 
55) 'बाण खालनू वर गेला' या वाMयातील िîयािवशषेण ओळखा. 
अ) खालनू 
ब) वर 
क) बाण 
ड) गेला 
 



56) 'वाघ समो�न गेला' या वाMयातील अgययाचा rकार कोणता ते सांगा? 
अ) उभयाSवयी अgयय  
ब) शxदयोगी अgयय 
क) िîयािवशषेण 
ड) केवलrयोगी अgयय 
 
57) दोन शxद िकंवा दोन वाको जोडणाÜया अिवकारी शxदाला....... अgयय pहणतात? 
अ) केवलrयोगी 
ब) प\रणामबोधक 
क) शxदrयोगी 
ड ) उभयाSवयी 
 
58) अबब! केवढा हा उंचच उंच कडा! वाMयाचा rकार सांगा. 
अ ) िवधानाथ? 
ब )  संकेताथ? 
क) उïारवाचक 
ड) rभाथ? 
 
59) पढुील वाMयातील काळ ओळखा. 'आpही गाण ेऐकत आहोत.' 
अ) अपणुG वतGमानकाळ  
ब) अपणुG भिवPयकाळ 
क) पणुG भतुकाळ 

ड) पणुG वतGमानकाळ 
 
60) 'िदsदशGक' या शxदाच ेÅीिलंगी ]प कोणते? 
अ) िदsदशGक` 
क) िदsदिशGक` 
ब) िदsदिशGका 
ड) िदsदिशGक 
 
 



61) पढुील शxदाच ेÅीिलंगी ]प ओळखा. 'बोका' 
अ) मांजरी 
ब) बोक` 

क) बोके 
ड) भाटी 
 
62) 'िचdकार' या शxदाच ेअनेकवचन कोणते ? 
अ) िचdकारी 

ब) िचdका\रता 
क) िचdकारे 
ड) यापैक` नाही 
 
63) खालीलपैक` कोण*या िवभe`च ेr*यय सारखचे आहते ? 
अ) िôतीया व ततृीया 

ब) चतथु? व षöी 
क) पंचमी व सõमी 
ड) िôतीया व चतथु? 
 

 
64) वाMयाचा rकार ओळखा. 'सवाuनी शांत बसा.' 
अ) संकेताथ? 
ब) िवcथ? 
क) संयeु  
ड) आcाथ? 
 
65) खालीलपैक` 'गळुांबा' या शxदाचा समास ओळखा ? 
अ) कमGधारSय 
ब) त*प�ुष 
क) म:यमपदलोपरी 
ड) बहúवह?  



66) एका वहùची िकंमत घनेDया िकंमतीपे^ा 5 �, नी जाCत आह.े तर पेनची िकंमत 7 �. 
असAयास पेन व विहची िकंमती िकती? 
अ) 7 
ब) 12 
क) 19 
ड) 26 
 
67) 72 * + 2 * 4 + 4 * 2 = 2 * 89 तर * = ? 
अ)1 
ब) 2 
क) 3 
ड) 4 
 
68) 91 + 92 + 93 +..........+ 100 = ? 
अ) 955 
ब) 1055 
क) 11555 
ड) 855 
 
69) 30 gयeùनी r*येकांनी r*येकाशी एकमकेांना एकेकदा हCतांदोलन केले तर एकूण िकती 
वेळेस हCतांदोलन होईल? 
अ) 400 
ब) 415 
क) 425 
ड) 435 
 
70) एका 40 पानांDया पCुतकावर पान îमांक घालfयासाठी संûयेतील r*येक अकंाला एक 
याrमाण ेमmुकाला िकती िखळे जळुवावे लागतील ? 
अ) 342 
ब) 1092 
क) 988 



ड) 872 
 
71) 123 x 0 = ? 
अ) 123 
ब) 246 
क) 0 
ड) 60 
 
72) 51 x 95 + 51 x 5 = ? 
अ) 5000 
ब) 5100 
क) 5200 
ड) 5300 
 
73) एका संûयेला 3 ने भागले असता भागाकार 9 येतो व बाक` 1 राहते तर ती संûया 
कोणती? 
अ) 24 
ब) 26 
क) 28 
ड) 30 
 
74) एका gयe`ने 2000 �. च ेकजG 4 ह<*यात परत केले. r*येक ह<*यात मागील ह<*यापे^ा 
50 �. जाCत असेल, तर पिहला हõा िकती �पयाचा होता? 
अ) 375 
ब) 425 
क) 475 
ड) 525 
 
 
 
 
 



75) 23456 या संûयेला कोण*या संûयेने पणूG भाग जाईल? 
अ) 6 
ब) 8 
क) 9 
ड) 11 
 

76) 2
!
" + 4

#
$+1

#
$ = ? 

 

अ) 8 
!
" 

 

ब) 8 
!
# 

 

क) 7 
!
# 

 
ड) यापैक` नाही 
 
77) 27 x 27 = 729 तर 0.27 x 2.7 = ? 
अ) 0.729 
ब) 7.29 
क) 72.9 
ड) 0.00729 
 
78) √12	%	5	%	12	%	5		- √20	x	2	x	20	x	2		 
 

अ) 10 
ब) 20 
क) 30 
ड)40 
 
 



79) 8 îमवार संûयांची सरासरी 9.5 असAयास सवाGत लहान संûया कोणती ? 
अ) 5 
ब) 6 
क) 7 
ड) 8 
 
80) 15 माणसांच ेसरासरी वय 40 वषü आह े*यात आणखी एका माणसाच ेवय िमळिवAयास 
*यांDया वयांची सरासरी 41 वषü होते तर *या नवीन माणसाच ेवय िकती? 
अ) 50 
ब) 52 
क) 54 
ड) 56 
 
 
81) काही रMकम दऊेन 14 गायी व बैल घतेले. गाईची िकंमत सरासरी 1565 �.आह ेव 
बैलाची सरासरी िकंमत गाईDया सरासरी िकंमतीपे^ा 445 �. जाCत आह.े तर या gयवहारात 
एकूण िकती रMकम खचG झाली ? 
अ) 10,000 
ब) 20,000 
क) 30,000 
ड ) 40,000 
 
82) ग�ुिदप, गीता, सीता, राधा यांचा मिहSयाचा सरासरी पगार 9500 �. इतका आह.े जर 
*यांच ेrमाण 8:9:10:11 असेल तर ग�ुिदपचा पगार िकती ? 
अ ) 4000 
ब) 8000 
क) 10,000 
ड) 5000 
 
 
 



ब) 280.90 
 
83) 10000 �.म¢ुलाची द.सा.द.श.े10 दराने िकती वषाGत सरळgयाजाने दाम द<ुपट होईल? 
अ) 20 
ब) 10 
क) 5 
ड) 20 
 
84) द.सा.द.श.े 5 दराने 2000 �.च े3 वषाGच ेचîवाढ gयाज िकती? 
अ) 315.25 
ब) 280.90 
क) 240.50 
ड) 200 
 
85) एका gयe`कडे स:या 2 लाख �. आहते. दरवष? तो आपAयाकडे असलेAया पैáयापैक` 
20% रMकम खचG करतो. तर 4 वषाGनंतर *याDयाकडे िकती �पये िशAलक राहतील ? 
अ) 1,50,000 
ब) 1,20,000  
क) 98,250 
ड) 81,290 
 
86) 48, 56, 72 यांचा मसािव िकती ? 
अ) 4 
ब) 8 
क) 12 
ड) 24 
 
87) एका पCुतक िवîे*याकडे एकाच साईजच ेअनîुम े20, 25, 30 पCुतकांची बंडले 
आहते. कोण*याही rकारDया बंडलांनी कपाट पणूG भरfयासाठी कपाटात कमीत कमी िकती 
पCुतके बसावे लागतील ? 
अ) 120 



ब) 180 
क) 240 
ड) 300 
 
88) इaंजी वणGमालेतील î. 25,19 आिण 5 ही अ^री जळुवनू एक शxद तयार होतो तर 
*या शxदातील शवेटच ेअ^र कोणते? 
अ) E 
ब)  W 
क)  S 
ड) R 
 
क) 240.50 
 
89) rìिचSहाDया जागी योsय पयाGय िनवडा ? 
      6 : 38 :: 7 : ? 
अ) 51 
ब) 52 
क) 50 
ड) 48 
 
90) rìिचSहाDया जागी योsय पयाGय िनवडा. 
        7497 : 5255 :: 111 = ? 
अ) 312 
ब) 121 
क) 393 
ड) 101 
 
91) सितशच ेपंधरा वषाGपवू? वय तीस होते. तर तो िकती वषाuनी साठ वषाGचा होईल? 
अ) 10 
ब) 15 
क) 25 



ड) 30 
 
92) 4312 pहणजे NICE व 756 pहणजे PRO तर 75312 pहणजे काय ? 
अ) PICEP 
ब) CEPRJ 
क) PIRCE 
ड) PRICE 
 
93) जर डॉMटरांनी तpुहाला चार गो£या दर अ:याG तासांनी एक याrमाण े§यायला सांिगतAया 
तर *या सवG संपवfयासाठी तpुहाला िकती वेळ लागेल? 
अ) दोन तास 
ब) अडीच तास 
क) एक तास 
ड) दीड तास 
 
94) जर WINTER = 239142018 तर COTTON = ? 
अ) 31520201514  
ब) 31515202014  
क) 31520152014  
ड)31420151520 
 
95) 5 बगळे 5मासे 5 िमिनटांत खातात. तर 1 बगळा 1 मासा िकती िमिनटांत खाईल? 
अ) 1 
ब) 25 
क) 5 
ड) 15 
 
96) एक वCत ु�. 750/- ला खरेदी केली व �. 840 ला िवकली तर शकेडा नफा िकती 
झाला ? 
अ) 12 
ब) 15 



क) 18 
ड) 20 
 
97) घड्याळात 13 वाजनू 35 िमिनटे झाली आहते, तर आरशात पािहले असता िकती 
वाजAयासारख ेिदसेल ? 
अ)9 वाजनू 25 िमिनटे 
ब) 20 वाजनू 35 िमिनटे 
क) 11 वाजनू 20 िमिनटे 
ड) यापैक` नाही 
 
98) 3 वाजता घड्याळातील िमिनट काटाव तास काटा यांचा िकती अशंाचा कोन होतो? 
अ) 30° 
ब) 60° 
क) 90° 
ड) 120° 
 
99) लीप वषG दर ........वषाuनी येते ? 
अ) 2 
ब) 4 
क) 3 
ड) 5 
 
100) rìिचSहाDया जागी योsय पयाGय िनवडा. 

2 3 6 
3 ? 18 
4 5 20 

 
अ) 9 
ब) 8 
क) 6 
ड) 7 



प्रश्न. क्र उत्तर प्रश्न. क्र उत्तर प्रश्न. क्र उत्तर प्रश्न. क्र उत्तर प्रश्न. क्र उत्तर 
1501 ड 1521 क 1541 अ 1561 ड 1581 ड

1502 अ 1522 ड 1542 अ 1562 ड 1582 ब

1503 ड 1523 अ 1543 क 1563 ड 1583 ब

1504 अ 1524 अ 1544 अ 1564 ड 1584 अ

1505 अ 1525 अ 1545 ड 1565 क 1585 ड

1506 अ 1526 अ 1546 अ 1566 क 1586 ब

1507 ब 1527 ब 1547 ब 1567 क 1587 ड

1508 क 1528 अ 1548 क 1568 अ 1588 अ

1509 ड 1529 क 1549 क 1569 ड 1589 अ

1510 ब 1530 क 1550 क 1570 ब 1590 क

1511 ब 1531 ब 1551 ड 1571 क 1591 ब

1512 अ 1532 क 1552 क 1572 ब 1592 ड

1513 क 1533 क 1553 क 1573 क 1593 ड

1514 अ 1534 ब 1554 क 1574 ब 1594 अ

1515 ब 1535 क 1555 अ 1575 ब 1595 क

1516 ड 1536 अ 1556 क 1576 ड 1596 अ

1517 क 1537 ब 1557 ड 1577 अ 1597 ड

1518 ब 1538 ड 1558 क 1578 ब 1598 क

1519 ब 1539 क 1559 अ 1579 ब 1599 ब

1520 क 1540 क 1560 ब 1580 ड 1600 क



१) एका आयताकृती मदैानाची लांबी २० मीटर, आिण 8ंदी १५ मीटर अस<यास =या मदैानाच े
?े@फळ िकती ? 
१) ७० चौरस मीटर 
२) ३० चौरस मीटर 
३) ३०० चौरस मीटर 
४) ३५ चौरस मीटर 
 

२)एका संHयेची ५ पट ५९पट यातील फरक १४४ आह ेतर ती संHया कोणती? 
१) ३२ 
२) ७२ 
३) १०८  
४) ३६ 
 
3)९ िकलोOॅम हापसू आRंयाची िकंमत १४४० 8. आह,े तर २.५ िकलोOॅम 
आRंयाची िकंमत िकती? 
१) १६० 8.  
२) ४०० 8.  
३) ७२० 8.  
४) २५० 8. 
 
 
4)अजय व िवजय यांUया वयाची बेरी १९ वषW आह.े िवजय अजयपे?ा तीन वषाXनी लहान आह,े 
तर अजयच ेवय िकती? 
१)८ वषY 
२)९ वषW 
३) ११ वषW  
४) १२ वषW 
 
5)एका गावाची लोकसंHया ५००० आह.े ती दरवष[ १० ट\\यांनी वाढते,तर दोन वषाXनंतर ती 
िकती होईल? 
 



१) ६०५०  
२) ६५५०  
३) ६२५०  
४)५५२५ 
 
6)जर िश?क िदन मगंळवारी आला असेल, तर =याच वष[ गांधी जयंती कोण=या वारी येईल? 
१) बधुवार 
२) सोमवार 
३) मगंळवार 
४) रिववार 
 
7)तमुच ेतbड वायdयेस अस<यास तमुUया डाdया हाताला कोणती िदशा असेल? 
१) ईशाeय 

2) आपवूY 
३) अOय 
४) पवूY  
 
8) ९९९४ × ३८५ = ? 
१) ३०६४१५  
२) ३८४६१५  
३) ३८४६१६  
४) ३७४६१५ 
 
9) पाच अकंf लहानात लहान संHयेला तीन अकंf लहानात लहान संHयेने 
भाग<यास उiर काय येईल? 
१) १००० 

२) १००००  
३) १००  
४)१० 
 



१०. वगाYतील ५० िवjाkयाXपैकf पिह<या २५ िवjाkयाXच ेसरासरी वय १३ वषW आह ेआिण 
रािहले<या २५ िवjाkयाXच ेसरासरी वय १७ वषW अस<यास एकूण िवjाkयाXच ेसरासरी वय िकती? 
१)१४ वषW 
२)२४ वषY 
३) १५ वषW 
४) १९ वषW 
 

११. 'वंदमेातरम' ह ेगीत कोण=या कादबंरीतील आह?े 
१) आनंदमठ  
२) गीतांजली  
३) गीतारहmय  
४) आनंदयोगी 
 

१२. सिवताजवळ १९४० सफरचदं ेहोती. ितने एका पेटीत ३६ याnमाण े२० पेट्यांत सफरचदं े
भpन िवकले व ७२ सफरचदं ेनासली qहणनू टाकून िदली, तर ितUयाजवळ िकती सफरचदं े
उरली? 
१) १२४८  
२) १२९२  
३) ११४८  
४) ११९२ 
 

१३. भpैने आप<या शतेाUया १/२ भागात भईुमगु लावला, १/४ भागात हरभरा लावला व 
उरले<या १८ एकर शतेात बाजरी लावली, तर भpैच ेएकूण िकती एकर शते आह?े 
१) ९०  
२) ३६ 
३) ८०  
४) ७२ 
 

१४. दोन िपशdया भरrयास १५ सेकंद लागतात तर पाऊण तासात िकती िपशdया भर<या 
जातील? 
 



१) ३६०  
२) ६००  
३) ३२०  
४) ३८० 
 

१५. समीर =याUया घरापासनू पवूWला ६ िकलोमीटर गेला, नंतर उजवीकडे वळून ३ िकलोमीटर 
गेला. पeुहा डावीकडे वळून ६ िकलोमीटर गेला. पeुहा डावीकडे वळुन ३ िकलोमीटर गेला तर तो 
घरापासनू िकती लांब अतंरावर आह?े 
१) १८ िक.मी.' 
२) १२ िक.मी. 
३) ९िक.मी. 
४) ६ िक.मी. 
 

१६. DG : FI तर BE : ? 
१) CF 
२) DG 
३) El 
४) FI 
 

१७. समीर, िदपक व मनीष यांची वये अनuुम े१४, २८ व ४९ आह,े तर =याचा वयाच ेगुंनोटर 
काढा? 
१)१ : २ : ७  
२)२ : ४ : ७  
३)३ : २ : ४  
४)२ : ४ : ८ 
 
१८. ११ चा वगY व ४ चा धन यांची बेरीज िकती होईल? 
१) १६५  
२) १७५ 
३) १८५  
४) १९५ 



१९. खालील गटात न जलुणारी संHया ओळखा? 
१) ४५  
२) ४६  
३) ४७  
४) ४९ 
 

२०. ५५५ × ५५ = ? 
१) ३५५२५  
२) ३०५२५ 
३) ५५५५५ 

४) ३०१२५ 
 

२१. एक ह\ेटर qहणजे िकती चौरस मीटर? 
१) १०० 
२) १००० 
३) १०००० 
४) १००००० 
 

२२. १४०० 8. मदुलाच ेद. सा. द.श.े १० ट\के दराने दोन वषाYच ेचuवात dयाज िकती 8पये 
होईल? 
१) २८०  
२) १४० 
३) २९४  
४) २५२ 
 

२३. बेरीज करा ? ७०.२७ + ११४.३७ + ५३.४९५ = १ 
१) २३५.२२९  
२) २३८.१३५ 

३) २३८.१४५  
४) २३८.२३५ 
 



२४. ४/३ + ७/३ + १०/३ + ६/३ = ? 
१)१० 
२)९  
३)११ 
४)१२ 
 

२५. ८,२७,६४, ----,२१६. xरकाqया जागी योyय पयाYय िनवडा? 
१) ८१  
२) १२१  
३) १२५  
४) १४४ 
 

२६. DOG = ४.१५.७ तर ... = ३.१.२० ? 
१) COW  
२) CAT  
३) LION  
४) BEAR 
 

२७. िसंह हा शरू nाणी आह.े अधोरेिखत शRदाची जात ओळखा? 
१) सामाeयनाम  
२) भाववाचक नाम  
३) िवशषेनाम  
४) सवYनाम 
 

२८. =याच ेवागण ेिवि?z आह.े अधोरेिखत शRदाची जात ओळखा? 
१) धातसुािधत नाम  
२) िuयापद  
३) भाववाचक नाम  
४) सामाeयनाम 
 
 



२९. खालीलपैकf िवशषेनाम नसलेला शRद कोणता? 
१) सयूY 

२) च{ं 
३) Oह 
४) पkृवी 
 

३०. परदशेातनू पदवी घऊेन येणारी भारताची पिहली मिहला डॉ\टर कोण? 
१) आनंदीबाई जोशी 
२) िवजया ल}मी पंडीत 
३) अनॅी बेझटं 
४) दिेवका राणी 
 

३१. =याने आपण होऊन गeुहा कबलू केला, अधोरेिखत शRदाची जात ओळखा? 
१) प8ुषवाचक सवYनाम 
२) संबंधी सवYनाम 
३) आ=मवाचक सवYनाम  
४) अिनि�त सवYनाम 
 

३२. महाराÄÅ राÇयाच ेकृषीम@ंी कोण आहते? 
१) Éी. शरद पवार 
२) Éी. बाळासाहबे थोरात 
३) Éी. राधाकृÄण िवख ेपाटील  
४) Éी. एकनाथ खडसे 
 

३३. दहावीUया परी?ेत अिंकताचा दसुरा uमांक आला. वा\यातील 
संHयािवशषेणाचा nकार ओळखा? 
१) uमवाचक  
२) अिनि�त  
३) गणनावाचक  
४) आवiृीवाचक 
 



३४. खालीलपैकf संकेताथ[ वा\य' कोणते? 
१) पाऊस पडला आिण हवेत गारवा आला. 
२) हवेत गारवा येrयासाठी पाऊस पडावा. 
३) हवेत गारवा येrयासाठी दवेा पाऊस पाड. 
४) पाऊस पडेल तर हवेत गारवा येईल. 
 

३५. संधी करा ? िदक् + अबंर? 
१) िदकंबर  
२) िदगंबर  
३) दीगंबर  
४) िदकअबंर 
 

३६. खालीलपैकf ÖÖं समास ओळखा? 
१) अeयाय  
२) नािmतक 
३) आईबाबा  
४) नापंसद 
 

३७. खालीलपैकf कोणता शRद कमळ या शRदाचा समानाथ[ शRद नाही? 
१) पंकज 
२) नीर 
३) अबंजु 
४) नीरज 
 

३८. 'केले<या उपकारांची जाणीव ठेवणारा' या शRद समहूाबÜल योyय शRद िनवा? 
१) कृतáन 

२) उपकृत 

३) कृतà 
४) उपकारी 
 
 



३९. 'mततुी' या शRदाचा िव8âाथ[ शRद िनवडा? 
१) nशसंा 
२) वंदन 
३) िनंदा 

४) गणुगान 
 
४०.राÄÅपीना पद गोपिनयतेची शपथ कोण दतेे? 
१) सरeयायाधीश 
२) पंतnधान 
३) उपराÄÅपती 
४) लोकसभा अäय? 
 
४१. भारताUया संसदते (कायदमेडंळात)खालीलपैकf कोणाचा समावेश नसतो? 
१) राÄÅपती 
२) राÇयपाल 
३) लोकसभा 
४) राÇयसभा 
 
४२. महाराÄÅ िवधानसभUेया एकूण जागा िकती ? 
१) २४४ 
२) २८४ 
३) २८८ 
४) २९८ 
 
४३. मुबंई उUच eयायालयाच ेखडंपीठ खालीलपैकf कोठे नाही? 
१) पणजी  
२) नागपरू 
३) को<हापरू  
४) यापैकf नाही. 
 
 



४४.जािलयनवाला बाग ह=याकांड कोण=या िदवशी झाले ? 
१) ११ एिnल १९१९ 
२) ११ एिnल १९१८ 
३) २१ एिnल १९१८ 
४) १३ एिnल १९१९ 
 
४५. स=यशोधक समाजाची mथापना कोणी केली? 
१) महा=मा गांधी  
२) महा=मा फुले 
३) राजष[ शाहã 
४) जगeनाथ शकंरशठे 
 
४६. जगातील सवाYत 8ंद नदी कोणती? 
१) नाईल 
२)गंगा 
३) अमॅझेॉन 
४) थेeसी 
 
४७. वाळवंटातील जहाज कोणास qहणतात? 
१) िजराफ 
२) उंट 
३) झåेा 
४) शळेी 
 
४८. पािकmतानची राजधानी कोणती ? 
१)कराची 
२) लाहोर 
३) इmलामाबाद  
४) पेशावर 
 
 



*४९. महाराÄÅाच ेगहृराÇयम@ंी कोण आहते? 
१) Éी. आर. आर. पाटील. 
२) रणिजत पाटील 
३) Éी राम िशदं े
४) Éी. हषYवधYन पाटील 
 
५०. या dहीटॅमीनच ेकमतरतेमळेु मडुदसू हा रोग होतो? 
१) डी 
२) सी 
३) ए 
४) बी 
 
५१. सोडीयम या मलु{dयाची संàा काय आह े? 
१) Ca 
२) Na 
३) Pa 
४) Fe 
 
!" #. ५२ ते ५७ म*ये !"िच.हा1या जागी काय येईल? 
५२. C,E,H, L ? 
१) P  
२) R  
३) Q 
४) S 
 
५३. 3,9,27,?,243 
१) 72 
२) 54 
३) 81 
४) 108 
 



५४. 4, 9, 16, ? 
१) 20 
२) 25 
३) 36 
४) 40 
 
५५. 3,7,15,31,? 
१) 51 
२)42 
३) 41 
४)63 
 
५६. 2,3,8,31? 
१) 154 
२) 123 
३)156 
४) 125 
 
५८. एका सांकेितक भाषते SEND हा शRद TFOE असा िलिह<या जातो, तर =या भाषते 
GOLD हा शRद कसा िलिहला जाईल 
१) HOME  
२) FNKC  
३) HPME  
४) HRNF 
 
५९. महाराÄÅात खालीलपैकf कोण=या िठकाणी उपOह दळणवळण कé { आह?े 
१) ब<लारपरू 
२) तभुW 
३) आव[ 
४) सोलापरू 
 



६०. लोणार ह ेखाèया पाrयाच ेसरोवर कोण=या िज<êात आह?े 
१) बलुढाणा 
२) र=नािगरी 
३) गbिदया 
४) अकोला 
 

६१. महाराÄÅात िकती कृषी िवjापीठे आहते? 
१) ३ 
२) ४ 
३) ५ 
४) ६ 
 

६२. महाराÄÅातील पिहले िवjापीठ कोणते? 
१) मबुई 
२) पणु े
३) नागपरू  
४) िशवाजी िवjापीठ 
 

६३. अrणा हजारे यांच ेराळेगणिसâी ह ेगाव कोण=या िज<êात आह?े 
१) पणु े
२) अहमदनगर 
३) अमरावती 
४) बीड 
 

 ६४. महाकवी कािलदासांच ेmमारक नागपरू िज<êात कोण=या िठकाणी आह?े 
१) कळमëेर 
२) उमरेड 
३) रामटेक 
४) सावनेर 
 
 



६५. खालीलपैकf कोण=या पवYतरांगेत िचखलदरा ह ेथंड हवेच ेिठकाण आह?े 
१) अरवली  
२) सातपडुा 
३) सêा{ी 
४) िवंäय 
 

६६. महाराÄÅातील यशवंतराव चdहाण मíु िवjापीठ कोठे आह?े 
१) सोलापरू  
२) नािशक  
३) पणु े 
४) मुबंई 
 
६७. महाराÄÅाUया कोण=या िज<êात Çवारीच ेसवाYत अिधक उ=पादन होते। 
१) पणु े
२) वाशीम 
३) सोलापरू 
४) मुबंई 
 

६८. महाकवी भवभतुी यांच ेजeमmथान गbिदया िज<हात कोण=या ताल\ुयात आह े? 
१) आमगाव  
२) गोरेगाव 

३) ितरोडा  
४) दवेरी 
 
६९. गजुरामäये बाडोली िज<हात शतेकèयांUया आदंोलनाच ेनेत=ृव कोणी केले? 
१) महा=मा गांधी 
२) सरदार व<लभभाई पटेल 
३) जे.बी. कृपलानी 
४) भाई डांगे 
 
 



७०. पंतnधान Éी. नरé{ मोदी यांनी पिहला िवदशे दौरा कोण=या दशेात केला? 
१) नेपाल  
२) भतूान  
३) बांyलादशे  
४) पािकmतान 
 

७१. उiर nदशेातील पारंपाxरक न=ृयशलैी कोणती? 
१) कथकली  
२) भरतनाट्यम  
३) कkथक  
४) कुचीपडुी 
 

७२. उmताद अमजदअली खाँ ह ेकोणते वाj वाजिवrयासाठी nिसâ आहते? 
१) बासरी 
२) सरोद  
३) तबला 

४) शनैाई 
 

७३. िवमानाचा शोध कोणी लावला? 
१) mटीफeस  
२) मकॅिमलन  
३) राईट बंध ू 
४) गॅिलिलया 
 
*७४. २०१५ मäये िवëचषक िuकेट mपधाY कोण=या िठकाणी झाली आह?े 
१) भारत  
२) ऑmÅेिलया-eयझूीलंड  
३) वेmटइिंडज  
४) दि?ण आिñका 
 
 



७५. आतंरराÄÅीय eयायालयाच ेमHुयालय कोठे आह?े 
१) हगे  
२) वॉिशyंटन  
३) लंडन  
४) पेरीस 
 

७६. दि?ण गंगो@ी ह ेसंशोधन कé { भारताने कोठे उभारले आह?े 
१) अटलांिटक महासागर 
२) अटंाि\टYका 
३) पॅिसिफक महासागर 
४) उiर óवु 
 

७७. mकही आजार कोण=या जीवनस=वाUया अभावी होतो? 
१) अ 
२) ब 
३) क  
४) ड 
 

७८. सयूYमालेतील सवाYत मोठा Oह कोणता? 
१) मगंळ 
२) बधु. 
३) गpु 
४) शuु 
 
७९. भारत चीन यांUया दरqयान कोणती सीमारेषा आह?े 
१) ड्यरुांड  
२) मकॅमोहन  
३) रॅडि\लफ  
४) यापैकf नाही 
 
 



*८०. महाराÄÅाच ेपोलीस महासंचालक कोण आहते? 
१) सितश माथरू 
२) nवीण दीि?त 
३) संजीव दयाळ 
४) राकेश माxरया 
 

८१. महाराÄÅातील ?े@फळाUया òôीने सवाYत मोठा िज<हा कोणता? 
१) नागपरू 
२) अहमदनगर 
३) औरंगाबाद 
४) पणु े
 

८२. महाराÄÅ पोलीस दलात रेिझगं डे qहणनू कोणता िदवस साजरा करrयात येतो? 
१)२ जानेवारी 
२) २ फेåवुारी 
३) २ माचY 
४) २ एिnल 
 
*८३. सäया भारताच ेगहृम@ंी कोण आहते? 
१) पी. िचदबंरम  
२) नरé{ मोदी  
३) राजनाथ िसंह  
४) लालकृÄण अडवाणी 
 

१८४. खालीलपैकf कोणता िदवस राÄÅीय िवàान िदन qहणनू साजरा करतात? 
१) २८ फेåवुारी  
२) २८ जानेवारी  
३) २८ माचY  
४) २८ िडसéबर 
 
 



८५. 'माझी जeमठेप' ह ेपmुतक कोणी िलिहले आह े? 
१) mवा. सावरकर  
२) नेताजी बोस  
३) लोकमाeय िटळक 

४) महा=मा गांधी 
 
८६. महुा, महेसाना, सरुती या कशाUया जाती आहते? 
१) गाय 
२) qहसै 
३) शळेी 
४) मéढी 
 

८७.जालीयनवाला बाग ह=याकांड कोण=या शहरात झाले? 
१) लधुीयाना 
२) चदंीगड 
३) अमतृसर 
४) सरुत 
 
८८. जqम ूव काõमीर या राÇयाला िवशषे दजाY भारतीय राÇयघटनेUया कोण=या कलमानसुार 
दrेयात आलेला आह?े 
१) कलम २७०  
२) कलम ४७०  
३) कलम ३५६  
४) कलम ३७० 
 
८९. महाराÄÅ िविधमडंळाच ेिहवाळी अिधवेशन कोठे भरते? 
१) मुबंई  
२) औरंगाबाद  
३) पणु े 
४) नागपरू 
 



९०. कोण=या समाजसधुारकास ‘लोकिहतवादी' qहणनू ओळखतात? 
१) गोपाळ हरी दशेमखु 
२) महा=मा फुले 
३) शाहã महाराज 
४) गोपाळ गणशे आगरकर 
 
९१. महाराÄÅ पोलीस अकादमी कोठे आह?े 
१) नागपरू 
२) अकोला 
३) नािशक 
४) मुबंई 
 

९२. 'झbबी' या पmुतकाच ेलेखक कोण आहते ? 
१) nकाश आमटे 
२) प.ु ल. दशेपांडे 
३) आनंद यादव 
४) ल}मण माने 
 

९३. महाराÄÅातील सवाYत कमी लोकसंHयेची घनता असलेला िज<हा कोणता? 
१) गbिदया  
२) भडंारा 
३) गडिचरोली  
४) िसंधदुगुY 
 

९४. खापरखडेा ह ेऔिÄणक िवjतु कé { कोण=या िज<êात आह?े 
१) बीड 
२) नािशक 
३) च{ंपरू 
४) नागपरू 
 



९५. ओझर (नािशक), जवाहर नगर (भडंारा), वाडी (नागपरू) ही िठकाण ेकशासाठी nिसâ 
आहते? 
१) खत कारखाने 
२) संर?ण सािह=य 
३) औषध कारखाने 
४) कागद िगरrया 
 

९६. खालीलपैकf कोणते राÄÅीय उjान गbिदया िज<êातील आह?े 
१) नवेगावबांध राÄÅीय उjान  
२) ताडोबा राÄÅीय उjान 
३) चांदोली राÄÅीय उjान  
४) पéच राÄÅीय उjान 
 

९७. कळसबूाई िशखराची उंची िकती आह?े 
१) १६४० मीटर  
२) १६४३ मीटर  
३) १६४६ मीटर  
४) १६९२ मीटर 
 

९८. भडंारा िज<êाच ेिवभाजन कpन गbिदया या िज<êाची िनिमYती केdहा केली गेली 
१) १ म े१९९९  
२) १ म े१९९८  
३) १ म े२००२  
४)१ म े१९९५ 
 

९९. 'मराठी सiचेा उदय' ह ेपmुतक कोणी िलिहलेले आह?े 
१) eया. महादवे गोिवंद रानडे  
२) िव. दा. सावरकर 
३) गोपाळकृÄण गोखले 
४) ल}मण शाúी जोशी 
 



१००. भारताच ेपिहले dहाईसरॉय कोण होते? 
१) िव<यम बéटùग 
२) वारन हmेटùyज 
३) लॉडY कॅिनंग 
४) लॉडY मांऊटबॅटन 



प्रश्न. क्र उत्तर प्रश्न. क्र उत्तर प्रश्न. क्र उत्तर प्रश्न. क्र उत्तर प्रश्न. क्र उत्तर 
1601 3 1621 3 1641 4 1661 2 1681 2

1602 4 1622 3 1642 4 1662 1 1682 1

1603 2 1623 2 1643 3 1663 2 1683 3

1604 1 1624 2 1644 4 1664 3 1684 1

1605 # 1625 3 1645 2 1665 2 1685 1

1606 2 1626 2 1646 3 1666 2 1686 2

1607 2 1627 1 1647 4 1667 3 1687 3

1608 2 1628 1 1648 1 1668 1 1688 4

1609 3 1629 3 1649 1 1669 2 1689 4

1610 3 1630 1 1650 2 1670 2 1690 1

1611 1 1631 3 1651 1 1671 3 1691 3

1612 3 1632 4 1652 2 1672 2 1692 3

1613 4 1633 1 1653 2 1673 3 1693 3

1614 1 1634 4 1654 3 1674 2 1694 4

1615 2 1635 2 1655 3 1675 1 1695 #

1616 2 1636 3 1656 4 1676 2 1696 1

1617 2 1637 2 1657 1 1677 3 1697 3

1618 3 1638 3 1658 2 1678 3 1698 1

1619 2 1639 3 1659 3 1679 2 1699 1

1620 2 1640 3 1660 1 1680 1 1700 3



1. भारताम&ये पिहला रे-वेमाग0 कोणकोण4या दोन 7थानकांम&ये 
टाक;यात आला? 
(1) मुबंई-ठाण े
(2) मुबंई-पणु े
(3) ठाण-ेक-याण 
(4)नागपरू-वधा0 
 
2.7³x÷7⁴=7⁸तरX=? 
(1)3 
(2)4 
(3)5  
(4)2 
 
3.'तCण' एक काम 20 िदवसात पणू0 करतो, तेच काम वCण'30 
िदवसात पणू0 करतो, तर ते दोघ ेिमळून तेच काम िकती िदवसात पणू0 
करतील ? 
(1)30 
(2) 15 
(3) 18 
(4) 12 
 
4)जा' या िKयापदाच ेभतूकाळात कोणते Cप होईल? 
(1) जातो (2) जा (3)गेला (4)जाताना 



5)नकु4याच झाले-या लोकसभा िनवडणकुPत कोण4या राजकPय पQाला 
सवा0त जा7त जागा िमळा-या आहते ? 
(1) काँSेस 
(2) आम आदमी पाटT 
(3) भारतीय जनता पाटT 
(4)जनता दल 
 
6. 'SMS' या शVदाचा अथ0 काय आह े? 
(1) Short Message Service  
(2) Slow Message Service 
(3) Speed Mail Service  
(4) Start Message Service 
 
7. 3x-5=2x/3+9 तर X= ? 
(1)5 
(2)6 
(3)9 
(4)3 
 
8.एका िXकोणाची खाली बाज ू15 से.मी. आिण उंची 9.6 से.मी. 
असेल, तर 4या िXकोणाच ेQेXफळ िकती? 
(1) 36 से.मी.2  
(2) 72 से.मी.2  
(3) 108 से.मी.2  



(4) 120 से.मी.' 
 
9. महारा\] रा^याच ेिव_मान पोलीस महासंचालक कोण आहते ? 
(1) राकेश मारीया 
(2) अCप पटनाईक 
(3) `िवण दीिQत 
(4) संिजव दयाळ 
 
10. एका शाळेत िव_ाथT व िशQक यांची एकूण संaया1820 आह.े 
4या शाळेत `4येक 25 िव_ाbया0cया मागे 1 िशQक असेल तर शाळेत 
एकूण िकती िशQक आह े? 
(1)60 
(2) 70 
(3) 80 
(4).50 
 
11. ताडोबा रा\]ीय उ_ान कोण4या िज-हाम&ये आह?े 
(1)गडिचरोली 
(2) गdिदया 
(3) चeंपरू 
(4)नागपरू 
 
 
 



12. आय0 समाजाची 7थापना कोणी केली? 
(1) 7वामी िववेकानंद 
(2) 7वामी दयानंद सर7वती 
(3) अनॅी बेझgट 
(4) 7वामी अिhनवेश 
 
13. 'वारकरी' iहणजे ? 
(1) वारी न करणारा  
(2)वारी करणारा 
(3) वारी लावणारा 
(4) उपवास करणारा 
 
14. X-9x+18%D0, तर x=? 
(1) (9,0)  
(2) (6,3)  
(3) (5,4)  
(4) (0.9) 
 
15. खालीलपैकP कोणता दशे साक0  (SAARC) संघटनेचा सद7य 
नाही ? 
(2) kीलंका 
(1) भतूान 
(3) नेपाळ 
(4) कौललांपरू 



16. एक mयnP उoरेस सरळ 10 िक.मी. चालत गेला, नंतर उजवीकडे 
वळून तेथनू 5 िक.मी. अतंर चालनू पpुहा तेथनू दिQण िदशनेे 18 
िक.मी. अतंर चालला पpुहा उजवीकडे वळून 11 िक.मी. चालला, तर 
तो आप-या मळु7थानापासनू िकती अतंरावर आह े? 
(1) 12 िक.मी. 
(2) 10 िक.मी.  
(3) 8 िक.मी.  
(4) 15 िक.मी. 
 
17. स4यशोधक समाजाची 7थापना कोणी केली? 
(1) आ4माराम पांडूरंग  
(2) गोपाळ हरी दशेमखु 
(3) म.गो.रानडे 
(4) ^योितबा फुले 
 
18. ठाण ेिज-qात िकती लोकसभा मतदार संघ आहते? 
(1) 3 
(2) 4  
(3) 5  
(4) 2 
 
19. तारापरू अणऊुजा0 `क-प कोण4या तालsुयात आह?े 
(1) क-याण  
(2) िभवंडी 



(3) पालघर  
(4) शहापरू 
 
20. ठाण ेिज-qातील मलंगगड' हा िक-ला कोणी बांधला? 
(1) छXपती िशवाजी महाराज  
(2) गालालार राजा 
(3) छXपती संभाजी महाराज  
(4) रामदवेराय यादव 
 
21. 'िसsकPम' या रा^याची राजधानी कोणती ? 
(1) कोिहमा 
(2) आगरतळा  
(3) गंगटोक  
(4) गवुाहटी 

 
22. खालीलपैकP शuु शVद ओळखा? 
(1) अधपतन 
(2) अधोपतन  
(3) अधःपतन  
(4) अधीपतन 
 



23. एक पा;याची टाकP भर;याकxरता दोन नळ आहते. एका नळाने 
15 तासात टाकP भरते, दसुyया नळाने 10 तासात टाकP भरते, तर 
दोpही नळ एकदम चाल ूकेले तर िकती तासात टाकP भरेल ? 
(1) 12 तास  
(2) 10 तास  
(3)6 तास  
(4) 5 तास 
 
24. िब7मी-ला खान : सनई : रिवशकंर : ? 
(1) न4ृय  
(2) बासरी 
(3) सतार  
(4) तबला 
 
25. 10% दराने {.500/-च{े. 200/-mयाज घ;ेयासाठी िकती वष} 
लागतील ? 
(1)4 
(2)6 
(3)8  
(4) 10 
 
26. मराठीत िलंगानसुार बदलणारी सव0नाम ेिकती ? 
(1) दोन 
(2) चार 



(3) दोन 
(4) पाच 
 
27. जगात सवा0त जा7त लोकसंaया असलेला दशे कोणता? 
(1) भारत 
(2) अमxेरका 
(3) चीन 
(4) ~ाझील 
 
28. भारतात सवा0त जा7त साQरता असलेले रा^य कोणते? 
(1) तािमळनाडू  
(2) केरळ 
(3) िमझोराम  
(4) पि�म बंगाल 
 
29. जर DELHI चा कोड 73541 आिण CALCUTTA 
चा कोड82589662 तर CALICUT चा कोड काय असेल? 
(1) 5279431  
(2) 5978213  
(3) 8251896  
(4) 8543691 
 



30. एक mयnP जर C. 500/- ला साधारण mयाज 5% mयाज घते 
असेल, तर 4 वषाÄनी पणू0पण ेपरतफेड कर;यासाठी िकती रsकम भरावी 
लागेल? 
(1) 107.50 {.  
(2) 550 {.  
(3) 600 {.  
(4)700C. 
 
31. एका चौरसाcया `4येक बाजतू 25% वाढ के-यास, 4या चौरसाच े
QेXफळ िकती टssयांनी वाढेल ? 
(1) 25%  
(2) 50% 
(3) 40.5%  
(4) 56.25% 
 
32.3,8,15,24,34,48,63 या Kमातील चकुPची संaया कोणती  
(1) 15  
(2) 24  
(3) 34  
(4) 18 
 
33. एक रे-वेगाडी एका तासात 108 िक.मी. जात असेल, तर 4या 
गाडीचा वेग `ित, सेकंद िकती मीटर असेल? 
(1) 30 
(2) 38.8 



(3) 18 
(4) 10.8 
 
34. दोन संaयांची बेरीज 15 व 4यांcया वगाÄची बेरीज 113 असेल, 
तर 4या संaया कोण4या ? 
(1) 4,11 
(2) 5,10  
(3) 6,9  
(4)7,8 
 
35. 'Congratulation' हा शVद मराठीत कसा िलिहला जातो ? 
(1) अcछा  
(2) खदे आह े 
(3) अिभनंदन  
(4) नम7कार 
 
36. एक िवमान X ह ेअतंर 240 िक.मी. `ित तास इतsया वेगाने 5 
तासात पणू0 करते. तेच अतंर दीड तासात पणू0 कर;यासाठी ते िवमान 
ताशी िकती िक.मी. वेगाने चालवावे लागेल ? 
(1) 300 िक.मी `ित तास  
(2) 800 िम.मी `ित तास 
(3)600 िक.मी `ित तास  
(4) 240 िक.मी `ित तास 



37. एका िXकोणात दोन बाज ू20 से.मी, व 13 से.मी असतील तर 
ितसरी बाज ूखालीलपैकP नसेल ? 
(1) 10 से.मी. 
(2) 35 से.मी. 
(3) 15 से.मी.  
(4) 20 से.मी. 
 
38. इलेs]ीक ब-बम&ये कोणता वाय ूसाधारणपण ेभरला जातो? 
(1) नाय]ोजन 

(2)हायÉोजन 
(3) काब0नडायऑsसाईड 
(4) ऑिsसजन 
 
39. घरात 7वयंपाकासाठी वापर;यात येणाyया LPG िसलgडम&ये मaुय 
वाय ूकोण-कोणते असतात ? 
(1) इथेन, हsेसेन  
(2) हsेसेन, नोनेन  
(3) िमथेन, नोनेन  
(4) Vयटेुन, `ोपेन 
 
40. वuृ + आkम 
(1) वuृkम 
(2) वuृाkम 



(3) वuृीkम  
(4) वuृkम 
 
41. खालीलपैकP िवसंगत पया0य कोणता ? 
(1) प7ुतक 
(2) पेन 
(3) पेिpसल 
(4) मोबाईल फोन 
 
42. िववेकची 6 िवषयातील गणुांचीसरासरी 67 असनू, उरले-या 
िवषयांम&ये 4याला 228 गणु िमळाले, तर 4याची9 िवषयातील गणुांची 
सरासरी िकती होईल? 
(1)67 
(2)69 
(3)70 
(4)65 
 
43. 14 एि`ल हा कोण4या महाप{ुषांचा जpमिदवस आह े? 
(1) डॉ.बाबासाहबे आबेंडकर  
(2) ^योितबा फुले 
(3) महा4मा गांधी  
(4) सभुाषचeं बोस 
 
44. 'िगतारह7य' हा भगवत गीतेवरील िटका4मक Sंथ कोणी िलिहला? 



(1) रिवंeनाथ टागोर 
(2) बंिकमचeं चटजT 
(3) बाळ गंगाधर िटळक 
(4) kी.कृ.को-हटकर 
 
45. अधं लोक कोण4या िलपीcया आधारे अÜयास करतात? 
(1) ~á  
(2) सालक 

(3) ~ले 
(4) बेsवेटेल 
 
46. उoराखडं रा^याची राजधानी कोणती? 
(1) रायपरू 
(2) डेहराडून  
(3) जमशदेपरू  
(4) मसरुी 
 
47. महारा\]ात एकूण सवा0त जा7त काळ कोण मaुयमXंीपदी रािहलेले 
आहते ? 
(1) शरद पवार 
(2) सिुशलकुमार िशदं े
(3) वसंतराव नाईक 
(4) िवलासराव दशेमखु 



*48. xरझmह0 बँकेच ेिव_मान गmह0नर कोण आहते ? 
(1) रंगराजन 
(2) उिज0त पटेल 
(3) रघरुाम राजन 
(4) मॉटेकिसंग अहलवुािलया 
 
49. 12:30::25:? 
(1)56 
(2)52 
(3)50 
(4)61 
 
50. िशडT ह ेिठकाण कोण4या िज-qात आह े? 
(1) ठाण े

(2) अहमदनगर  
(3) औरंगाबाद  
(4) नािशक 
 
51. सवâcच pयायालयाने नकु4याच िदले-या िनण0यावCन महारा\]ात 
कोण4या खळेावर बंदी आणलेली आह े? 
(1) खो-खो  
(2) शटुäगबॉल  
(3) शकंरपट  
(4) म-लखांब 



52. लंडनम&ये सकाळी 05.30 वाजलेले असतील तर 4याच वेळी 
भारताम&ये िकती वाजलेले असतील? 
(1) सकाळच े05.30 
(2) सकाळच े। 1.00 
(3) सकाळच े07.30 
(4) सकाळच े10.30 
 
53. नकु4याच झाले-या लोकसभा िनवडणकुPम&ये पंत`धान kी.नरge 
मोदी ह ेकोण-कोण4या मतदार संघातनू िनवडून आलेले आहते ? 
(1) अहमदाबाद, लखना 
(2) गांधीनगर, कानपरू 
(3) वडोदरा, लखनौ 
(4) वडोदरा, वाराणसी 
 
54. खालीलपैकP कोणता िज-हा महारा\]ात QेXफळाcया åçीने सवा0त 
मोठा आह?े 
(1) अहमदनगर  
(2) नांदडे  
(3) ठाण े
(4) गडिचरोली 
 



55. दीपक आिण सिुजत यांcया आजcया वयातील अतंर7 वष} आह.े 
6 वषा0पवूT 4यांcया वयाच ेगणुोoर 6/7 होते, तर दीपक आिण सिुजत 
यांची आजची वये काय आहते ? 
(1)36,43  
(2)24,31  
(3)47,54  
(4)48,55 
 
56. C. 850/- ला 50 सफरचदं िवकत घवेनू ती `ती डझन {. 
408/- `माण ेिवक-यास शकेडा नफा िकंवा तोटा िकती? 
(1) 100% नफा  
(2) 50% नफा.  
(3) 100% तोटा  
(4) 75% नफा 
 
57. 4,16,36,64? 
(1) 81  
(2) 100  
(3) 121  
(4) 144 
 
58. 26 जनू हा िदवस जगात कोणता िदवस iहणनू साजरा केला 
जातो? 
(1) मधमुहे िदन 



(2) अमली पदाथ0 िवरोधी िदन 
(3) पया0वरण िदन 
(4) कक0 रोग िनवारण िदन 
 
59. 'वारंवार' ह ेकोण4या `कारच ेिKयािवशषेण आह?े 
(1) 7थलवाचक  
(2) पxरणामवाचक  
(3) xरतीवाचक 

(4) क-वाचक 
 
60. भारताशी जा7तीत जा7त सरहद असलेला दशे कोणता? 
(1) चीन 

(2) पािक7तान  
(3) बांhलादशे  
(4) नेपाळ 
 
61. भारताcया लोकसभcेया पिह-या मिहला सभापती कोण? 
(1) मीराकुमारी 
(2) `ितभा पाटील 
(3) इिंदरा गांधी 
(4) सिुमXा महाजन 
 
 



62. 11: 125::15:? 
(1) 200 
(2) 219 
(3) 229  
(4) 225 
 
63. महारा\] पोलीस दलातील सवâcच पद कोणते ? 
(1) पोलीस महािनरीQक  
(2) पोलीस उपमहािनरीQक 
(3) पोलीस आयnु 
(4) पोलीस महासंचालक 
 
64. ^या संaयेची 8% ही 12 आह,े तर ती संaया कोणती? 
(1) 200 
(2) 250  
(3) 150  
(4) 225 
 
65. सन 2014 चा िफफा फुटबॉल व-ड0कप कोण4या दशेात झाला 
आह े? 
(1) चीन 
(2) िचली 
(3) अजèिटना  
(4) ~ाझील 



66. महारा\]ातील `िसu िशख ग{ुêारा कोठे आह े? 
(1) औरंगाबाद  
(2) मुबंई 
(3) नांदडे 
(4) पणु े
 
67. महा4मा गांधी रा\]ीय Sामीण रोजगार हमी योजने`माण ेएका वषा0त 
कमीतकमी िकती िदवसांचा रोजगार परुिव;यात येतो? 
(1) 120 
(2) 100 
(3) 180  
(4) 75 
 
68. जालीयनवाला बाग या िठकाणी गोळीबाराच ेआदशे कोणी िदले? 
(1)लॉड0 माऊंटबॅटन  
(2) जॉन सायमन 
(3)जनरल डायर  
(4) लॉड0 डलहौसी 
 
69. आग िवझिव;यासाठी कोण4या वापचूा उपयोग केला जातो ? 
(1) िनयॉन 
(2) काब0न डायऑsसाईड 
(3) काब0न मोनॉsसाईड 
(4) नाय]ोजन 



70. एका िXकोणात दोन कोन 45 अशंव 55 अशं असतील तर 
ितसरा कोन िकती अशंाचा असेल? 
(1) 80 अशं  
(2) 70 अशं  
(3) 110 अशं  
(4) 60 अशं 
 
71. eोणाचाय0 अवाड0 कोणाला िदले जाते ? 
(1) शाëí 
(2) िसनेमाच ेनायक 
(3) KPडा िशQक 
(4) खळेाडू 
 
72. खालीलपैकP कोणते झाड लवकर वाढते ? 
(1) सागवान  
(2) िनलिगरी  
(3) नारळ  
(4) बड 
 
73. êीप / बेट िकती बाजुंनी पा;याने घरेलेले असते ? 
(1) 3 बाज ू 
(2) 2 बाज ू 
(3) 4बाज ू 



(4) 1 बाज ू
 
74. एका घनाची बाज ूअसेल तर 4या चौकोणाची घनफळ िकती? 
(1) X  
(2) X  
(3) 3x 
(4) 6x 
 
75. एका वतु0ळाच ेQेXफळ 154cm असेल तर सदर वतु0ळाचा पxरष 
िकती ? 
(1)44 सेमी 
(2) 308 सेमी  
(3)7 सेमी(4) 14 सेमी 
 
76. भारत व चीन यांचमेधील सरहद रेषलेा काय iहणतात ? 
(1) रॅडिsलफ लाईन 
(2) मकॅमोहन लाईन 
(3) मकेलाईड लाईन 
(4) जीनश-ेटर लाईन 
 
77. सव0साधारणपण ेमाणसाcया शरीरात िकती हाडे असतात ? 
(1)203 
(2)204 
(3) 205 



(4)206 
 
78. स&या भारतात िकती रा^ये आहते ? 
(1)28 
(2)29 
(3)30 
(4)27 
 
79. िmहटॅमीन 'डी' cया कमतरतेमळेु कोणता रोग होतो? 
(1) रातांधळेपणा  
(2) बेरीबेरी 
(3) 7कmही 

(4) पेìसी 
 
 
80. लॅsटोमीटरने कशाची शuुता मोजली जाते ? 
(1) पाणी 
(2) दधू  
(3) शाई 
(4)1बाज ू
 
*81. भारताcया सवâcच pयायालयाच ेिव_मान सरpयायािधश कोण 
आहते ? 
(1) जे. एस. खअेर 



(2) पी.एस. ठाकूर 
(3) आर.एम.लोदा 
(4) यापैकP नाही 
 
82. खालीलपैकP कोणती नदी पवू}कडून पि�मकेडे वाहते? 
(1) िभमा 
(2) तापी 

(3) कृ\णा 
(4) गोदावरी 
 
83. थमा0मीटरम&ये कोणता धात ूवापरतात ? 
(1) लोखडं 

(2) कोळसा 
(3) पारा  
(4) पाणी 
 
84. 7वामी रामानंद तीथ0 मराठवाडा िव_ापीठ कोण4या िज-qात आह?े 
(1) लातरू 

(2) बीड 
(3) नांदडे 
(4) परभणी 
 
 



85. 'उuट' या शVदासाठी िव{u शVद कोणता ? 
(1) `ामािणक 
(2) नî  
(3) शात 

(4) उम0ट 
 
86. EE, MN,QR,.....? 
(1) UV 
(2) EC 
(3) KV 
(4) OP 
 
87. 151-20-130 - -36= ? 
(1) 6  
(2) 5  
(3) 7 
(4) 8 
 
88. `ती तास 60 िक.मी. वेगाने जाणारी रे-वे एक खांबास9 सेकंदात 
ओलांडते, तर 4या रे-वेची लांबी िकती? 
(1) 100 मी. 
(2) 125 मी. 
(3) 150 मी.  
(4) 175 मी. 



89. एका आयाताची लांबी 70 मी. व {ंदी 50 मी. आह,े तर 4याची 
पxरिमती िकती 
(1) 120  
(2) 240 
(3) 360 
(4) 400 
 
90. िभमाशकंर ह े^योितिलÄग कोण4या िज-qात आह?े 
(1) अहमदनगर  
(2) ठाण े 
(3) पणु े
(4) धळेु 
 
91. महारा\] ह ेरा^य केmहा अि7त4वात आले ? 
(1) 1 म े1968 
(2) 12 म े1970 
(3) 1 म े1960 
(4) 1 म े1955 
 
92. ~áदशेाचा राजा िथबा हा महारा\]ात कोण4या िठकाणी रािहला 
होता ? 
(1) सोलापरू  
(2) पणु े 
(3) र4नािगरी  



(4) रायगड 
 
93. रॅमन मगॅसेसे परु7कार िमळिवलेले महारा\]ातील दाiप4य कोण आह े
(1) डॉ.अभय बंग व डॉ. राणी बंग 
(2) डॉ.`काश आमटे व डॉ.मदंािकनी आमटे 
(3) डॉ.िनळू फुले व सौ.फुले 
(4) डॉ.शरद नांदडेकर व सौ. नांदडेकर 
 
94. 7वातंïय लढ्यात ि~िटशांिवCu भगतिसंगाबरोबर लढलेले िशवराम 
राजग{ु ह ेकोण4या गावच ेहोते? 
(1) गंगाखडे 
(2) पpहाळा 
(3) जpुनर 
(4) खडे 
 
95. कॉiìयटुरमधील CPU iहणजे काय ? 
(1) Code Propagating Unit  
(2) central Procesang Unit 
(3) Central Packing Unit.  
(4) Code Processing Unit. 
 
96. (17) ला कोण4या संaयेcया वगा0ने वजा केले, तर 1232 ही 
संaया येते ? 
(1)42  



(2) 36  
(3)37 
(4) 39 
 
97. एका 42.5 मीटर लांबीcया बांबमूधनू 85 सgटीमीटरच ेिकती 
तकुडे बनव ूशकतो? 
 
(1) 30  
(2) 40 
(3) 50 
(4) 60 
 
98. तीन mयnäcया वयाची सरासरी 25 वष} आह े4याच ेवय 3:57    
      था `माणात असेल, तर सवा0त लहान mयnPच ेवय िकती? 
(1) 21 
(2) 18  
(3) 15 
(4) 9 
 
99. लातरू पॅटनने कोण4या QेXात Kांती घडवली आह?े 
(1) खळे  
(2) राजकारण 
(3) िशQण 

(4) वै_क 
 



100. भािषक त4वावर िनमा0ण झालेले भारतातील पिहले रा^य कोणते  
(1) महारा\] 
(2) आधं`दशे  
(3) गजुरात 
(4) कना0टक 



प्रश्न. क्र उत्तर प्रश्न. क्र उत्तर प्रश्न. क्र उत्तर प्रश्न. क्र उत्तर प्रश्न. क्र उत्तर 
1701 1 1721 3 1741 4 1761 1 1781 1

1702 # 1722 3 1742 3 1762 3 1782 2

1703 4 1723 3 1743 1 1763 4 1783 3

1704 3 1724 3 1744 3 1764 3 1784 3

1705 3 1725 1 1745 3 1765 4 1785 2

1706 1 1726 3 1746 2 1766 3 1786 1

1707 2 1727 3 1747 3 1767 2 1787 2

1708 2 1728 2 1748 2 1768 3 1788 3

1709 4 1729 3 1749 1 1769 2 1789 2

1710 2 1730 3 1750 2 1770 1 1790 3

1711 3 1731 4 1751 3 1771 3 1791 3

1712 2 1732 3 1752 2 1772 2 1792 3

1713 2 1733 1 1753 4 1773 3 1793 2

1714 2 1734 4 1754 1 1774 2 1794 4

1715 4 1735 3 1755 4 1775 1 1795 2

1716 2 1736 2 1756 1 1776 2 1796 4

1717 4 1737 2 1757 2 1777 4 1797 3

1718 2 1738 1 1758 2 1778 2 1798 3

1719 3 1739 4 1759 4 1779 4 1799 3

1720 2 1740 2 1760 3 1780 2 1800 2



१) ७१ ते ८० या )मवार सं/याची िवषम सं/याची बेरीज िकती? 
(अ) ७५५  
(ब) ३८०  
(क) ३७५  
(ड) ३७० 
 

२) ( ९ / ८ + ३ / ४ ) (१७ / १५ – १ / ३ ) 
(अ) ७/१५   
(ब) ९/२०  
(क) ४/५  
(ड) ३/२ 
 

३) दोन सं/यांचा गणुाकार ३० आह.े GयांHया वगाIची बेरीज ६१ आह ेतर Gया दोन सं/याची 
बेरीज िकती? 
(अ) १३  
(ब) ११  
(क) ९१  
(ड) ३१ 
 

४) घड्याMयाHया तबकडीवरील आकड्यांची बेरीज िकती? 
(अ) ६६  
(ब) ६८  
(क) ७८  
(ड) ८८ 
 

५) २.७ मधनू काय वजा केले Qहणजे बाकR १.८ उरेल? 
(अ) १.९  
(ब) १.०९  
(क) ०.९  
(ड) २.९ 



६) -८८८-(-७७७)-६६६.- (-५५५) = ? 
(अ) ०  
(ब) -२२२  
(क) -१११  
(ड) १११ 
  

७) एका रUकमचेा १/६ िहVसा ३०० Wपये आह,े तर ितचा १/३ िहVसा िकती होईल? 
(अ) ५० Wपये  
(ब) ६०० Wपये  
(क) ६० Wपये  
(ड) १०० Wपये 
 

८) १५४७६ १९ - १९ = ? 
(अ) १,१४०  
(ब) ०  
(क) ४१  
(ड) ४९ 
 

९) एका वVतीगहृातील मलुांना ५० िचकु, ६५ केळी, ८० अजंीर सारख ेवाटले ते^हा _Gयेक 
_कारची ५ फळे उरली तर वVतीगहृात कामाल िकती मलेु असावीत? 
(अ) १५  
(ब) १०  
(क) ३०  
(ड) १८ 
 

१०) खालीलपैकR सवाbत लहान अपणूाIक कोणता? 
(अ) ३/१०  
(ब) २२/३३  
(क) १/२  
(ड) १/४ 
 



११) ३५, ३९, ४५, ३६ आिण ४* या दोन अकंR सं/यांची सरासरी ३९ आह,े तर शवेटHया 
सं/येतील एकक Vथानचा अकं कोणता? 
(अ) ३  
(ब) १  
(क) ०  
(ड)२ 
 

१२) १६ मलुांHया वयाची सरासरी १६ वषe असनू GयांHया िशfकाच ेवय िमळिवgयास सरासरी 
१७ होते, तर िशfकाच ेवय िकती? 
(अ) ३३ वषe  
(च) ३२ वषe  
(क) १६ वषe  
(ड) १७ वषe 
 

१३) अ चा पगार व पेfा २० टUUयांनी कमी आह,े तर वचा पगार अपेfा िकती टUके जाVत 
आह े? 
(अ) ८०  
(ब) ९०  
(क) २०  
(ड) २५ 
 

१४) िहगंणा गावची लोकसं/या एक वषाbत १० टUUयांनी वाढली व पढुHया वषi ती १० 
टUUयांनी घटली, तर आता Gया गावची लोकसं/या िकती? 
(अ) पवुi इतकRच  
(ब) पवुbिपfा  
(क) पवुbिपfा जाVत  
(ड) या पैकR नाही  
 

 
 



१५) एक वVत ू२४३ Wपयांना िवकgयामळेु शकेडा १९ तोटा होतो तर Gया वVतचूी मळु िकंमत 
िकती? 
(अ) ३०० W  
(ब) ३५० W  
(क) ३२५ W  
(ड) ३१० W 
 

१६) ५,००० Wपयांच ेद.सा.द.श े२० दराने ३ वषाbच ेच)वाढ ^याज िकती? 
(अ) ४,०००W  
(ब) ३,५००W  
(क) ३,०००W  
(ड) ३,६४०W 
 

१७) १५ माणसे एक काम ४५ िदवसात करतात तर १० माणसे तेच काम िकती िदवसात 
करतील? 
(अ) ६८ िदवस  
(ब) ६७ िदवस  
(क) ६५ िदवस  
(ड) ४ िदवस 
 

१८) ३ वषाbपवूi राम व kयाम यांHया वयाच ेगणुोlर ३:४ असे होते. आज kयामच ेवय १९ वषe 
असgयास रामच ेवय िकती? 
(अ) १६ वषe  
(ब) १८ वषe  
(क) १५ वषe  
(ड) २० वषe 
 

१९) ३०० मीटर लांबीHया ताशी ७२ िकमी वेगाने जाणाmया आगगाडीला एक िवजेचा खांब 
ओलांडoयास िकती वेळ लागेल? 
(अ) १० सpकद  
(ब) १२ सpकद  



(क) १५ सpकद  
(ड) २० सpकद 
 

२०) १० मजरु ७ िदवसात १,४०० खळेणी तयार करतात, तर ८ मजरु ३ िदवसात िकती खळेणी 
तयार करतील? 
(अ) ३२०  
(ब) ४६०  
(क) ५८०  
(ड) ४८० 
 

२१) ८२४४६४ च ेवगbमळू िकती? 
(अ) ८६८  
(ब) ८९६  
(क) ८७४  
(ड) ९०८ 
 

२२) १५६२५ च ेघनमळू िकती? 
(अ) १५  
(ब) २५  
(क) ३५  
(ड) ४५ 
 

२३) x Hया ४०% च े४०% = ४० तर x = ? 
(अ) १००  
(ब) ४००  
(क) २५०  
(ड) १,००० 
 

२४) एका वतुbळाची िrsया ३.५ सpमी आह,े तर Gया वतुbळाच ेfेrफळ िकती ? 
(अ) ३८.५ चौसpमी  
(ब) ३६चौसpमी  



(क) ३५.५चौसpमी  
(ड) ४२ चौ. सेमी 
 
२५) एका िrकोणाच ेfेrफळ ९६ चौसpमी आह,े Gयाची एक बाज ू= (उंची) २४ सpमी आह.े तर 
दसुरी बाज ूकाढा ? 
(अ) ८ सpमी  
(ब) ९ सpमी  
(क) १० सpमी  
(ड) ११ सpमी 
 

२६) मराठी वणbमालेत एकूण िकती Vवरादी आहते ? 
(अ) १२  
(ब) २  
(क) ३४  
(ड) १ 
 

२७) _v + उlर यांची शwदसंधी ओळखा. 
(अ) _vउlर  
(ब) _vोlर  
(क) _vाच ेउlर  
(ड) _v आणी उlर 
 

२८) पढुील शwदांची संधी िलहा मनस ्+ पटल? 
(अ) मनोपटल  
(ब) मनउपटल  
(क) मनाच ेपटल  
(ड) मनःपटल 
 

२९) त ूGया राजपrुाला वर. या वाUयातील अधोरेिखत शwदाची जात ओळखा ? 
(अ) ि)यापद  
(ब) नाम  



(क) िवशषेण  
(ड) ि)यािवशषेण 
 

३०) अरेरे या शwदाची जात कोणती? 
(अ) शwदयोगी  
(ब) उभयाzवयी  
(क) केवल_योगी  
(ड) नाम 
 

३१) िव{ान या शwदाच े|ीिलंगी Wप ओळखा. 
(अ) िव{वता  
(ब) िवदषुी  
(क) िवदषुी  
(ड) िव{वानी 
 
३२) फुलांना सगुंध नसतो. अधोरेिखत शwदाची िवभ}R ओळखा. 
(अ) _थमा  
(ब) ि{तीया  
(क) ततृीया  
(ड) चतथुi 
 

३३) आQही या सवbनामाचा _कार ओळखा. 
(अ) _थम पWुष  
(ब) ि{तीय पWुष  
(क) ततृीय पWुष  
(ड) पैकR नाही 
 

३४) समोर हा शwद कोणता शwदयोगी अ^यय आह?े 
(अ) कालवाचक  
(ब) Vथलवाचक  
(क) करणवाचक  



(ड) हतेबुायक 
 

३५) येईन या शwदाचा मळु धात ूकोणता? 
(अ) येतो  
(ब) ये  
(क) येई  
(ड) आला 
 

३६) घनkयाम या शwदाचा समास ओळखा. 
(अ) कमbधारय  
(ब) तGपWुष  
(क) अ^ययीभाव  
(ड) {{ं 
 

३७) कzया या शwदाची शwदिस~दी ओळखा. 
(अ) तGसम शwद  
(ब) तGभव शwद  
(क) दशेी शwद  
(ड) िवदशेी शwद 
 
३८) जे चकाकते, ते सोने नसते. या वाUयाचा _कार ओळखा. 
(अ) संय}ु वाUय  
(ब) साध ेवाUय  
(क) िम� वाUय  
(ड) यापैकR नाही 
 

३९) मी चहा घतेला. _योग ओळखा. 
(अ) कतbरी  
(ब) कमbणी  
(क) भावे  
(ड) कमbकतbरी 



 

४०) या दानासी या दानाहÄन अzय नसे उपमान! अलंकार ओळखा. 
(अ) ^यितरेक  
(ब) अनzवय  
(क) Åािzतमान  
(ड) ससंदहे 
 

४१) परटा, येशील कधी परतनू? या वाUयातील रस ओळखा. 
(अ) हाVय  
(ब) कÇण  
(क) रौÉ  
(ड) भयानक 
 

४२) ह ेमदंमदं पद सुंदर कंुददतंी! चाले जसा मद - धरंुदर इÉंदतंी गणु ओळखा? 
(अ) _साद  
(ब) ओज  
(क) माधयुb  
(ड) यापैकR नाही 
 

४३) िवजोड शwद ओळखा. 
(अ) कौमदुी  
(ब) sयोGVना  
(क) चÉंीका  
(ड) वसुंधरा 
 

४४) श~ुदपf या शwदाचा िवW~दाथi शwद ओळखा. 
(अ) अश~ुदपf  
(ब) वÑपf  
(क) कृÖणपf  
(ड) यापैकR नाही 
 



४५) पायापासनू डोUयापयIत या शwदसमहुाबÜल एक शwद िलहा? 
(अ) नखिशकाzत  
(ब) नतमVतक  
(क) आपादमVतक  
(ड) यापैकR नाही 
 

४६) इित�ी करण ेया वाUय_चाराचा अथb सांगा? 
(अ) |ीशी लáन करण े 
(ब) िवजयी होण े
(क) _ारंभ करण े
(ड) शवेट करण े
 

४७) हो...वडील सांग ूलागले फार वषाbपवूiची गोà...या वाUयात हो या शwदालगत कोणते 
िवरामिचzह पािहजे? 
(अ) पणुbिवराम  
(ब) उâारिचzह  
(क) अधbिवराम  
(ड) _vिचzह 
 
४७) हो वडील सांग ूलागले फार वषाbपवूiची गोà...या वाUयात हो या शwदालगत कोणते 
िवरामिचzह पािहजे? 
(अ) पणुbिवराम  
(ब) उâारिचzह  
(क) अधbिवराम  
(ड) _vिचzह 
 

४८) अ~यािGमक या शwदाचा श~ुद शwद ओळखा? 
(अ) अ~याGमन  
(ब) आिVतक  
(क) आ~यािGमक  
(ड) आ~याGमीक 



४९) एखाÑा अfराचा उHचार करoयास तो कलावधी िकंवा वेळ लागतो Gयास काय Qहणतात? 
(अ) माrा  
(ब) गण  
(क) छंद  
(ड) यापैकR नाही 
 

५०) ताजमहल खपु सुंदर आह.े या वाUयाचा _कार ओळखा? 
(अ) उâाराथi  
(ब) _vाथbक  
(क) िवधानाथi  
(ड) नकाराथi 
 

५१) AZY, BYXW, CXWVU, ......? 
(अ) DWUVTS  
(ब) DVWUTS 
(क) DWVUTS  
(ड) DXWVUT 
 

५२) अfर अकं परVपर संबंध CAMEL : ५३१५७१४ तर MAN:? 
(अ) १५३७१६  
(ब) १६११४  
(क) १५११७  
(ड) १५५१६ 
 

५३) एका सांकेितक भाषते जर TREND हा शwद YUISJ असािलिहला जातो तर Gयाच 
सांकेितक भाषते BRITISH हा शwद कसा िलहाला जाईल? 
(अ) DUNXOYO 
(ब) DUMYOZP 
(क) DTMYOZP 
(ड) DMUXOZO 
 



५४) जर CAT =२४, DOG = २६ तर HORSE साठी कोणता अकं असेल? 
(अ) ५६  
(ब) ६५  
(क) ६४  
(ड) ६६ 
 
५५) एका भाषते GOLDEN १२३४५६५७८ व दसुmया भाषते NATIONAL 
SONG १२३४५१२६७५१८ तर पिहgया भाषतेील LEADER दसुmया भाषतेील कसा 
िलिहला? 
(अ) LTIOOG 
(ब) TIONSP 
(क) TOGIOS 
(ड) NALOSP 
 

५६) २१४९३७० : २८५४६१० :: २७३५६३० : ? 
(अ) ८८०८९०  
(ब) ९४३७१०२  
(क) ८३२१५०  
(ड) ३४४०८७० 
 

५७) खालील तारांिकत िठकाणी योáय सं/या िलहा? 
(अ) १२/६४  
(ब) ६४/१२  
(क) २०/६४  
(ड) ६४/२०  
 

५८) ३ × ३= २७, २ ×	५ = ३०, ४×४ = ? 
(अ) २५७  
(ब) २२५  
(क) ५० 

(ड) ४८ 



५९) खालील तारांिकत िठकाणी योáय सं/या िलहा? 
(अ) २१  
(ब) २०  
(क) १९  
(ड) ३ 
 

६०) खाली _vाम~ये दोन िवधाने व दोन अनमुाने िदलेली आहते. िदलेली िवधाने सGय आह े
असे समजा व पयाbयांमधनू योáय अनमुाने िनवडा. 
िवधान : बरेच कपडे दगड आहते. सवb दगड डायmया आहते. 
अनमुान : अ) काही कपडे डायmया आहते. ब) एकही दगड कापड नाहीत. 
(अ) फ} अ बरोबर  
(ब) फ} ब बरोबर  
(क) दोzही बरोबर  
(ड) दोzही चकू, 
 

६१) सन १९८० म~ये १ जानेवारीला सोमवार होता तर ३१ िडसpबरला कोणता वार होता? 
(अ) सोमवार  
(ब) मगंळवार  
(क) रिववार  
(ड) बधुवार 
 
६२) पवूeकडे तåड कWन उभा असणारा रवी , १८० अशंात घड्याMयाHया काट्याHया िदशनेे 
वळाला व नंतर सरळ ८ िकमी अतंर चालत गेला तेथनू उजवीकडे वळून २ िकमी पzुहा उजवीकडे 
तो ६ िकमी अतंर चालत गेला. तर तो मळू Vथानापासनू िकती िकमी अतंरावर आह?े 
(अ) ५  
(ब) ३  
(क) १३  
(ड) १० 
 
 



६३) ११ + ९ ×	७ × २ ÷ २ – २ + १ = ? 
(अ) ७३  
(ब) ३७  
(क) १३७  
(ड) २०९ 
 

६४) ५ मलेु एका रांगेत बसलेली आहते. राहÄल हा सिचनHया डा^या बाजलूा आिण सौरभHया 
उज^या बाजलूा बसला आह.े िवरpÉ हा सौरभHया डावीकडे माr पािथbवHया उज^या बाजलूा 
बसला आह,े तर सवाbत कडेHया बाजलूा कोण बसले आहते? 
(अ) पािथbव व सिचन 
(ब) राहçल व सौरभ 
(क) सिचन व िवरpÉ  
(ड) पािथbव व िवरpÉ 
 

६५) महशेच ेवय सारंगHया वयाHया िनमपट आह.े पाच वषाbनंतर सारंगच ेवय GयाHया 
विडलाHया तGकालीन वयापेfा २५ वषाIनी कमी असेल. GयाHया विडलाच ेआजच ेवय ५५ वषe 
असेल तर महशेच ेआजच ेवय िकती? 
(अ) ४५  
(ब) ३०  
(क) २५  
(ड) १५ 
 

६६) अिमतच ेवय िनलेशHया वयाHया १/३ आह.े अपbणाच ेवय िनलेशHया वयाHया िनQम ेअसनू 
संदीपच ेवय अपणाbHया वयाHया दीडपट आह.े राजेशच ेवय १६ वषe असनू तो संदीपपेfा २ 
वषाIनी लहान आह ेतर अिमतच ेवय िकती? 
(अ) १८  
(ब) ८  
(क) १०  
 



६८) एका शतेात काही गायी व काही गरुखी आहते. गायी आिण गरुाखी यांHया पायांची एकूण 
सं/या ९८ आह ेव डोUयांची सं/या २६तर Gया िठकाणी गायी आिण गरुाची  सं/या िकती आहते  
(अ) २४,२  
(ब) २०,६  
(क) २३,३  
(ड) २७,१ 
 

६९) एका मदैानात पWुष खळेाडू व मिहला खळेाडू यांच ेगणुोlर ४:१ आह,े तर खालीलपैकR 
कोणती सं/या एकूण खळेाडंूची सं/या दशbव ूशकते? 
(अ)२२ 
(ब)३४  
(क)८५  
(ड)७९ 
 
७० ते ७४.  
एका घरात P.O,R,S,T अशा ५ ^य}R रहातात. Gया घरात एक िववािहत जोडपे असनू Gयांना 
एकच अपGय असनू ती मलुगी आह.े Q हा T चा सासरा आह.े Q ला २ मलेु आहते. Gया 
घराता ही िववाहीत मिहला आह.े S हा P चा भाऊ असनू तो चा पती नाही. घरातीली 
कोणतीही मिहला कोणताही खळे खळेत नाही. माr सवb पWुष ि)केट, बिु~दबळ िकंवा कबड्डी 
यापैकR एक खळे खळेतात Q ही ^य}R मदैानी खळे खळेत नाही. ही ^य}R ि)केट िकंवा 
ब~ुदीबळ खळेत नाही. ही ^य}R कबड्डी िकंवा ब~ुदीबळ खळेत नाही. माr ि)केट खळेते. 
यावWन खालील _vांची उlरे Ñा. 
 

७०) घरातील मिहला कोणGया? 
(A) T,R  
(B) P,S  
(C) T,P  
(D) R,Q 
 
७१) घरातील जोडपे कोणते? 
(अ) PQ  



(ब) PR  
(क) PT  
(ड) PS 
 

७२) घरात ब~ुदीबळ कोण खळेते? 
(अ)P  
(ब) Q  
(क)R  
(ड) T 
 

७३) कबड्डी खळेणारा कोण? 
(अ) R   
(ब) Q  
(क) R  
(ड)  S 
 

७४) Q ची २ मलेु कोणती? 
(अ) PS  
(ब) ST  
(क) TR  
(ड) PT 
 

७५) GN, HM, IL, JK ? 
(अ) KM  
(ब) KJ  
(क) KL  
(ड) LM 
 

७६) नागपरू करार कोणGया वषi झालेला आह?े 
(अ) १९५०  
(ब) १९५२  



(क) १९५३  
(ड) १९५४ 
 
७७) अलीकडे कोणGया दशेाने जगातील पिहले चहेरा ओळखणारे एटीएम सWु केले? 
(अ) जपान  
(ब) चीन  
(क) भारत  
(ड) अमëेरका 
 

७८) सन २०१५ म~ये �ीमती अमीना फकRम या कोणGया दशेाHया पिहgया मिहला अ~यf 
झाgया ? 
(अ) मॉरीशस  
(ब) इडंोिनिशया  
(क) जकाताb  
(ड) ìाझील 
 

७९) ऑपरेशन पाच िमनीट कोणGया िवभागाशी संबंिधत आह?े 
(अ) पोलीस  
(ब) रेgवे  
(क) महसलू  
(ड) आरोáय 
 

८०) बाबजूी ह ेटोपणनाव कोणGया नेGयाशी जोडलेले आह?े 
(अ) महाGमा गांधी 
(ब) पंिडत नेहÇ 
(क) सभुाषचÉं बोस  
(ड) जगजीवन राम 
 

८१) उदयभमूी ह ेअGंयसंVकार Vथळ कोणाशी संबंिधत आह?े 
(अ) डॉ. शकंरदयाल शमाb  
(ब) डॉ. राजpÉ _साद 



(क) के. आर नारायणन  
(ड) मोरारजी दसेाई 
 

८२) िबहÄ ह ेलोकनGृय कोणGया राsयाशी संबंिधत आह?े 
(अ) िबहार  
(ब) ओडीशा  
(क) आसाम  
(ड) राजVथान 
 

८३) माय)ोसॉïट या टेUनॉलॉजी कंपनीच ेअलीकडे कोणGया वेब ìाउजरच ेनाव जाहीर केले? 
(अ) EDGE  
(ब) CAGE  
(क) FAGE  
(ड) ECGE 
 

८४) राÖñीय दáुध िवकास मडंळाने जलैु २०१५ म~ये दध ^यवसायी शतेकmयांHया कgयाणासाठी 
कोणते नवीन मोबाईल अपॅ सWु केले? 
(अ) दधुगंगा  
(ब) दधुपंढरी  
(क) पशपुोषण  
(ड) पशधुन 
 
८५) अनिबिलवेबल : िदgली टू इVलाबाद या पVुतकाच ेलेखक कोण? 
(अ) अिमताव घोष 
(ब) राघव बहल 
(क) _ा. िभम िसंग 
(ड) �ीमती. पनुम परुी 
 
 
 



८६) म े२०१५ म~ये कp Éीय िनमलÖकरी बल उखड्ना च े_मखु Qहणनू कोणGया भा. पो. से 
अिधकाmयांची िनय}ुR झाली? 
(अ) सरुpÉ कुमार  
(ब) सरुpÉ िसंग  
(क) सGयपाल  
(ड) _भ ुिसंग 
 

८७) अलीकडे कोणGया स_ुिस~द शा|òास जपानचा सवôHच नागरी पVुकार ऑडbर ऑफ रेिझग 
सन, गोgड अoॅड िसg^हर Vटार ने सzमानीत करoयात आले ? 
(अ) सी एन. आर. राव  
(ब) सwुबा राव  
(क) के. राव  
(ड) _काश  राव  
 

८८) मिहला व बाल िवकास कp Éीय मrंी कोण आहते? 
(अ) �ी. नजमा हपेतgुला  
(ब) �ी. उमा भारती 
(क) �ी. Vमतृी इराणी 
(ड) �ी. मनेका गांधी 
 

८९) भारतीय Vथल सेनेच े_मखु कोण आहते? 
(अ) �ी.अWप रहा 
(ब) �ी. दलबीर िसंग सहुाग 
(क) �ी. आर. के धवन  
(ड) यापैकR नाही 
 

९०) भारतीय राÖñीय काँõेसची Vथापना कोणGया इõंज अिधकाmयाHया कायbकाळात झाली? 
(अ) लॉडb ëरपन  
(ब) लॉडb डफëरन  
(क) लॉडb मयेो  
(ड) लॉडb कजbन 



९१) सयुb_काश पúृवीवर पोहोचoयास िकती वेळ लागतो? 
(अ) १० िम.  
(ब) १२ िम. 
(क) ८ िम. १६.६ सp  
(ड) ५५ िम. १६.६ से 
 

९२) सकाळचा तारा असे कोणास Qहणतात? 
(अ) धवृ  
(ब) श)ु  
(क) शिन  
(ड) सयुb 
 

९३) अलाVका ही पवbतरांग कोठे आह?े 
(अ) यएुसओ  
(ब) यरुोप  
(क) पवुb ऑVñेिलया  
(ड) यापैकR नाही 
 

९४) कोणGया दशेालगत भारताची सवाbत जाVत लांबीची िसमा आह?े 
(अ) पािकVतान  
(ब) चीन  
(क) नेपाळ  
(ड) बांáलादशे 
 

९५) िचgका सरोवर कोणGया राsयात आह?े 
(अ) ओडीशा  
(ब) आधं_दशे  
(क) मिणपरू  
(ड) केरळ 
 
 



९६) काकरापारा _कgप कोणGया नदीवर बांधलेला आह?े 
(अ) गोदावरी  
(ब) तापी  
(क) गंगा  
(ड) कोयना 
 

९७) भारतातील पिहली मñेो रेल कोणGया वषi सWु झाली? 
(अ) १९८४  
(ब) १९८०  
(क) १९७८  
(ड) १९६५ 
 

९८) भारताच ेराÖñपती पदाच ेउमदेवारीस िकमान िकती वय पािहजे? 
(अ) कवी  
(ब) काम  
(क) सासरा  
(ड) चाक 



प्रश्न. क्र उत्तर प्रश्न. क्र उत्तर प्रश्न. क्र उत्तर प्रश्न. क्र उत्तर प्रश्न. क्र उत्तर 
1801 क 1821 ड 1841 अ 1861 ब 1881 क

1802 ड 1822 ब 1842 क 1862 अ 1882 क

1803 ब 1823 क 1843 ड 1863 अ 1883 अ

1804 क 1824 अ 1844 ब 1864 अ 1884 अ

1805 क 1825 अ 1845 क 1865 ड 1885 क

1806 ब 1826 ब 1846 ड 1866 ब 1886 ब

1807 ब 1827 ब 1847 ब 1867 ब 1887 अ

1808 क 1828 ड 1848 क 1868 क 1888 ड

1809 अ 1829 अ 1849 अ 1869 क 1889 ब

1810 ड 1830 क 1850 क 1870 अ 1890 ब

1811 क 1831 ब 1851 क 1871 क 1891 क

1812 अ 1832 ब 1852 अ 1872 ब 1892 ब

1813 ड 1833 अ 1853 ब 1873 ड 1893 अ

1814 ब 1834 ब 1854 ब 1874 अ 1894 ब

1815 अ 1835 ब 1855 क 1875 ब 1895 अ

1816 ड 1836 अ 1856 ड 1876 क 1896 ब

1817 ब 1837 अ 1857 अ 1877 द 1897 अ

1818 क 1838 क 1858 ड 1878 अ 1898 ड

1819 क 1839 ब 1859 ब 1879 ब 1899 ब

1820 ड 1840 ब 1860 अ 1880 क 1900 क



1)गोवा च ेरा(यपाल कोण आहते ? 
अ) मदृलुा िस8हा  
ब) ओ.पी. कोहली 
क) क<याणिसंह माग>रट 
ड) आनंदीबेन पटेल 
 
2) महाराBCातील दहा शहरामEये खालीलपैकH कोणाचा समावेश नाही ? 
अ) सोलापरू 
ब) िपंपरी िचचंवड 
क) अमरावती 
ड) औरंगाबाद 
 
3) कृिKम पाऊस पाडMयासाठी खालीलपैकH कोणते केिमक<स वापरले जात नाही ? 
अ) सोिडयम Pलोराइड  
ब) िस<वर आयोडाइड 
क) कॉपर स<फेट 
ड) यापैकH नाही 
 
4) मुबंई पोलीस आयUुपदी कोणाची िनवड झाली ? 
अ) संजीव दयाळ  
ब) राकेश मा>रया 
क) जावेद मोहXमद  
ड) जावेद अहमद 
 
5) भारताच ेकृषीमKंी कोण आहते ? 
अ) राधामोहन िसंह 
ब) रिवशकंर \साद 
क) अनंत गीते 
ड) सदानन गौडा 
 



6) महाराBC शासना^या आरो_य मKंालयाने अवयव दान जागतृीची मोहीमचेी बॅMड अXॅबेिसडर 
Xहणनू कोणाची िनयUुH केली ? 
अ) सािनया िमझb 
ब) डॉ.राणी बंग 
क) िसंधतूाई सपकाळ 
 ड) जहुी पवार 
 
7) 1 एि\ल 2015 पासनू महाराBCात दाd बंदी अमंलबजावणी सdु झालेला िज<हा कोणता? 
अ) वधाb 
ब) गडिचरोली 
क) चeंपरू 
ड) यवतमाळ 
 
8) खालीलपैकH मदृ ूfयंजन कोणते ? 
अ) क 
ब) छ 
क) ग ्
ड) म ्
 
9'सदाचार' या शiदाचा संधी \कार कोणता? 
अ) jवरसंधी 
ब) fयंजनसंधी 
क) िवसगbसंधी 
ड) यापैकH नाही 
 
10) 'चांगलुपणा' हा नामाचा कोणता \कारातील शiद आह े? 
अ) सामा8यनाम 
ब) िवशषेनाम 
क) सवbनाम 
ड) भाववाचक नाम 
 



11) 'मीठभाकरी' या शiदाच ेिलंग कोणते ? 
अ) पिु<लंग 
ब) kीिलंग 
क) नपसुकिलंग 
ड) अकारा8त पिु<लंग 
 
12) खालील शiदातील एकवचनी शiद ओळखा. 
अ) गवई 
ब) भोई 
ड) सोई 
क) पपई 
 
13) मलुांनी आlा पाळावी. 
अ) ततृीया एकवचन 
ब) षmी एकवचन 
क) िnतीया बहoवचन 
ड) ततृीया अनेकवचन 
 
14) तpयात या शiदाच ेसामा8यqप ओळखा. 
अ) तpया 
ब) तळे 
क) तळी 
ड) तळ 
 
15) मराठीत मळु सवbनाम ेिकती ? 
ब) दहा 
क) पाच 
अ) नऊ 
ड) आठ 
 
 



16) मलुांनो सवbजण रांगेत उभ ेरहा. 
अ) jवाथb 
क) संकेताथb 
ड) िवEयथb 
ब) आlाथb 
 
17) 'मी पjुतक वाचले' या वाPयातील काळ ओळखा ? 
अ) साधा भतुकाळ 
ब) साधा वतbमानकाळ 
क) साधा भिवBयकाळ 
ड) पणूb भतूकाळ 
 
18) 'परमtेर सवbK असतो' या वाPयातील िuयािवशषेण ओळखा. 
अ) परमtेर 
ब) सवbK 
क) असतो 
ड) यापैकH नाही 
 
19) आईमाK, तXुहीपण, आXहीदखेील, तोना ही कोणvया \कारची अfयये आहते ? 
अ) प>रणामवाचक 
ब) िuयािवशषेणसािधत 
क) शwु शiदयोगी 
ड) शiदयोगी 
 
20) िशxकांनी िवyाzया{ना िशकवावं ? (\योग ओळखा) 
अ) कमbणी 
ब) कतbरी 
क) भावे 
ड) यापैकH नाही 
 
 



21) राजा, नपृ, भपू, भपूती या शiदाचा समानाथ| शiद खालीलपैकH कोणता नाही ? 
अ) भपूाल 
ब) भिूमपाल 
क) नरेश 
ड) आिदनाथ 
 
22) 'चोर' या शiदाचा िवdwाथ| शiद ओळखा. 
अ) साव 
ब) बेचोर 
ड) िवन} 
क) अरिसक 
 
23) दवेापढेु सतत तेवत असणारा िदवा.......या शiदसमहुाब�ल अथb सांगा. 
अ) समाई 
ब) दीप(योत 
क) नंदादीप 
ड) दीप 
 
24) क-हचे ेपाणी' हा............. याचा आvमच>रKपर Äंथ \िसw आह.े 
अ) सानेगdुजी 
ब) िवनोबा भावे 
क) बाबा आमटे 
ड) \.के. अKे 
 
25) \ोटॉनचा शोध कोणी लावला ? 
अ) जेXस चडॅिवक 
ब) dदरफोडb 
क) थॉमसन 
ड) लॅfहािझए 
 
 



26) फॅदम ह ेकशाच ेएकक आह?े 
अ) बायदूाब मोजMयाच ेएकक 
ब) अतंर मोजMयाच ेएकक 
क) उvणता मोजMयाच ेएकक 
ड) समeुाची खोली मोजMयाच ेएकक 
 
27) कांदा ही. वनjपती आह.े 
अ) एकबीजपKी 
 ब) िnबीजपKी 
 क) अनावÅृबीजी 
 ड) नेचोिÇदी 
 
28) गोगलगाय...Éा संगात मोडते. 
अ) मोलjका 
ब) आथÑपाडा 
क) कायनोडमाbत 
ड) नेमटॅोडा 
 
29) आधिुनक आवतbसारणीत 7 आवतb व 18 गण आहते तर vयापैकH सवाbत मोठा आवतb 
.......... 
अ) पिहला 
ब) सहावा 
क) पाचवा 
ड) सातवा 
 
30) िमठाच ेeावण 
अ) िवषमांगी  
ब) संमागी 
क) आXलधम| 
ड) आXलारीधम| 
 



31) Eवनीचा वेग .. .मEये सवाbत जाjत असतो. 
अ) jथाय ू
ब) वाय ू
क) eव 
ड) िनवाbत\दशे 
 
32) खालीलपैकH. .हा लÖिगकरीvया पारंिपत रोग नाही. 
अ) गोनोिfहया 
ब) िहवताप 
क) िसिफिलस 
ड) एलजीfही 
 
33) इ8सिुलन^या उणीवेमळेु..........-होतो. 
अ) मधमुहे 
ब) मले>रया 
क) दाKपेशी 
ड) संिधरोग 
 
34) वjतवूर पडणाÜया गdुvवीय दाबाला. 
अ) वjतमुान 
ब) वजन 
क) घनता 
ड) आकारमान 
 
35). ..........हा Äह सयूbमालेतील सवा{त तेजjवी आह.े 
अ) मगंळ 
क) शuु 
ब) शनी 
ड) पzृवी 
 
 



36) आरबीआय ची jथापना कधी झाली? 
अ) 1935 
ब) 1934 
क) 1949 
ड) 1947 
 
37) Äामपंचायतीच ेसंघटन ...........कलमानसुार केले जाते. 
अ) 39 
ब) 40 
क)41 
ड) 42 
 
38) WTO ची jथापना 1 जानेवारी 1995 रोजी करMयात आली. WTO च ेमàुयालय 
....Éा िठकाणी आह.े 
अ) 8ययूॉकb  
ब) वॉिश_ंटन 
क) िजिनfहा 
ड) िसडनी 
 
39) सलग वीस वषâ मàुयमKंीपद सांभाळणारे पवन चामिलंग ह े............ दशेाच ेपिहले 
मàुयमKंी आहते. 
अ) मिणपरू 
ब) िमझोराम 
क) नागालँड 
ड) िसPuHम 
 
40) खालीलपैकH भारता^या कोणvया रा(यामEये िवधान प>रषद अिjतvवात नाही. (भारतात 7 
रा(यात िवधान प>रषद आह.े) 
अ) तेलंगणाः 
ब) िबहार 
क) मEय\दशे 



ड) जXम-ूकाåमीर 
 
41) लोकसभाच ेपिहले सभापती कोण आह े? 
अ) ग. वा. मावळणकर 
ब) सकुुमार सेन 
क) डॉ. बाबासाहबे आबेंडकर  
ड) यापैकH नाही 
 
42) 3200 लोकसंàया असणाÜया Äामपंचायती^या सदjय िकती असतील ? 
अ) 7 
ब) 9 
क) 11 
ड) 17 
 
43) िज<हा प>रषद अEयxाला. मािसक वेतन असते. 
अ) 25000 
ब) 22000 
क) 16000 
ड) 20000 
 
44) िज<हा प>रषद अEयx आप<या पदाचा राजीनामा कोणाकडे दतेात ? 
अ) महापौर 
ब) िवभागीय आयUु 
क) िज<हािधकारी  
ड) उपमहापौर 
 
45) भारतात ……..साली सवb\थम मुबंई रा(यात kी-पोिलसांची नेमणकू करMयात आली. 
अ) 1955 
ब) 1960 
क) 1961 
ड) 1962 



 
46) िडसçबर 1936 मEये Äामीण भागातील पिहले अिधवेशन भरले. जळगाव िज<Éातील  
      फैजपरू या िठकाणी vयांची अEयx कोण होते ? 
अ) सरदार व<लभभाई पटेल 
ब) पं. जवाहरलाल नेहq 
क) मौलाना अiदलु कलाम आझाद 
ड) यापैकH नाही 
 
47) 1888 सधुारक ह ेसाéािहक............यांनी सdु केले. 
अ) लोकमा8य िटळक  
ब) गोपाळकृBण गोखले 
क) आगरकर 
ड) म. गो. रानडे 
 
48) इिंडयन इिंडपे8ड8स लीगची jथापना कोणी केली? 
अ) नेताजी सभुाषचeं बोस 
ब) रासिबहारी बोस 
क) चeंशखेर आझाद 
ड) भगतिसंग 
 
49) खालीलपैकH कोणास मुबंईच ेिश<पकार Xहणनू ओळखले जाते ? 
अ) नाना शकंरशठे 
ब) िफरोजशहा महेता 
क) लोकमा8य िटळक  
ड) भाऊ दाजी लाड 
 
50) 'वतbमानिदिपका' ह ेवÅृपK कोणाच ेआह े? 
अ) भाऊ महाजन 
ब) िवBणबुवुा èXहचारी 
क) वीरेशिलंगम पतल ू
ड) राजा राममोहन रॉय 



51) लxnीपची राजधानी कोणती? 
अ) िस<वासा 
ब) कावरती 
क) िशलांग 
ड) इफंाळ 
 
52) िद<ली, आÄा, मधरुा ह ेशहर कोणvया नदी काठी वसले आहते ? 
अ) गंगा 
ब) èXहपKुा 
क) यमनुा 
ड) झलेम 
 
53) भारताला सवाbत जाjत भसूीमा कोणvया दशेाची लागलेली आह.े (4096 िकमी) 
अ) चीन 
ब) पािकjतान 
क) नेपाळ 
ड) बां_लादशे 
 
54) अरबी समeुाची राणी Xहणनू कुठ<या jथळाला ओळखले जाते ? 
अ) कोचीन 
ब) मुबंई 
क) ितdअनंतपरुम 
ड) पाँिडचरेी 
 
55) जगातील सवाbत उंच धबधबा कोणता? 
अ) एजंल फॉ<स 
ब) गॅवानी 
क) जोग फॉ<स  
ड) मादाb<स फॉ<स 
 
 



56) जळगाव येथील उÅर महाराBC िवyापीठाची jथापना कधी झाली? 
अ) 1988 
ब) 1989 
क) 1990 
ड) 1984 
 
57) सालबड| गरम पाMयाचा झरा कोठे आह े? 
अ) यवतमाळ  
ब) पालघर 
क) अमरावती  
ड) रvनािगरी 
 
58) भाभा अणसंुशोधन कç e कोठे आह े? 
अ) पणु े
ब) च8ेनई 
क) िद<ली 
ड) मुबंई 
 
59) ननाbळा ह ेअभयारMय कोणvया िज<Éात आह े? 
अ) अकोला 
ब) रायगड 
क) उjमानाबाद 
ड) अहमदनगर 
 
60) नमbदा नदीचा उगम कोठे झाला आह े? 
अ) िछंदवाडा 
ब)  बैतलु 
क) अमरकंटक 
ड) िसवनी 
 



61) 0,1, 2, 3 या अकंानी तयारी होणारी सवाbत लहानात लहान 4 अकंH सम संàया कोणती 
? 
अ) 1032 
क) 1230. 
क) 1320 
ड)3102 
 
62)185 पानां^या पjुतकावर पान uमांक घालMयास संàयेतील \vयेक अकंास एक या\माण े
मeुकाला एकूण िकती िखळे जळुवावे लागतील ? 
अ) 555 
ब) 447 
क) 444 
ड) 450 
 
63) रोमन अकंात 17 कसे िलहाल ? 
अ) VIIX 
ब) XVII 
क) XIV 
ड) XXVII 
 
64) 1 ते 100 पय{त^या संàयात 2 हा अकं िकती वेळा येतो? 
अ) 20 
ब) 21 
क) 19 
ड) 18 
 
65) 117+9 = 13 तर 1.17 + 0.0009 = ? 
अ) 130 
ब) 1300 
क) 1.3 
ड) 0.13 



66) √0.0081 = ? 
अ)9 
ब) 0.9 
क) 0.09 
ड) 0.009 
 
67) 4562015 या संàयेतील 2 या अकंाची jथािनक िकंमत िकती ? 
अ) 200 
ब)  2,000 
क)  20,000 
 ड)  2,00,000 
 
68) 198203 या या सहा अकंH संàयेतील * ^या जागी समान अकं असनू vया^या jथािनक 
िकंमतीतील फरक 2970 आह ेतर तो अकं कोणता ? 
अ) 4 
ब) 2 
क) 3 
ड) 1 
 
69) एका करंडीतील पेqंच ेिकंवा १ या\माण ेगट गे<यास \vयेक वेळी 3 पेq उरतात; तर 
करंडीत कमीत कमी िकती पेq असतील? 
अ) 72 
ब)  75 
क)  69 
ड)  74 
 
70) 12+12+3x8-5= ? 
अ) 50 
ब) 24 
क) 39 
ड) 40 



 
71) 24 कपाटांची िकंमत 48720 d. तर एका कपाटाची िकंमत िकती ? 
अ) 2030 
ब) 203 
क) 230 
ड) 2003 
 
72) 5 ने िन:शषे भाग जाणारी खालील संàया कोणती? 
अ) 3480 
ब) 7656 
क) 5551 
ड) 6052 
 
73) एका नावेत सरासरी 22 िक.गॉ. वजनाची 25 मलेु बसली. नावाड्यासह सवा{च ेसरासरी 
वजन 24 िक.Äॅ. झाले तर नावाड्याच ेवजन िकती? 
अ) 74 िकÄ 
ब) 71 िकÄ 
क) 75 िकÄ 
ड) 100 िकÄ 
 
74) दोन संàयाचा लसािव 240 व मसािव 8 आह.े vयापैकH एक संàया 48 अस<यास दसुरी 
संàया कोणती ? 
अ) 56 
ब) 32 
क) 42 
ड) 40 
 
75) दोन संàया 6x व 8 vयाचा मसािव 14 व लसािव 168 आह,े तर x = ? 
अ) 14 
ब) 7 
क) 21 



ड) 28 
 
76) 82  x 81 x 8° = िकती ? 
अ) 512 
ब) 7 
क) 64 
ड) 8 
 
 
77) xay समचलनात आह.े जेfहा समचलनात x = 28, तेfहा y = 42 जर x = 12 
असेल तर y =िकती? 
अ)98 
ब) 14 
क) 21 
ड) 18 
 
78) ताशी 80 िकमी वेगाने जाणारी 260 मी. आगगाडी एक बोगदा 45 सेकंदात ओलांडते, 
तर vया बोगदाची लांबी िकती? 
अ) 500 मी 
ब)  1 िकमी 
क) 740 मी 
ड)  480 मी 
 
79) 35 मजरू रोज 5 तास काम कdन एक काम 30 िदवसात संपिवतात तेच काम 25 मजरू 
रोज 10 तास काम कqन िकती िदवसात संपवतील ? 
अ) 20 
ब) 21 
क) 15 
ड) 18 
 
 



80) एका िKकोणा^या बााकोना^या मापाच ेगणुोÅर 4:5:6 आह,े तर vया िKकोणा^या सवाbत 
लहान आतंरकोनाच ेमाप िकती? 
अ) 840 

ब)  600 

क) 720 

ड) 360 

 
81) 8:x: 50 या ित8ही संàया \माणात आहते, तर x = िकती? 
अ) 16 
ब) 24 
क) 25 
ड) 20 
 
82) च े20% -180 : तरx-? 
अ) 900 
ब) 700 
क) 750 
ड) 800 
 
83) 25% - (25% x 25%) = िकती? 
अ) 1.875 
ब) 0.1875 
क) 1875 
ड) 0.01875 
 
84) 1,200 d. म�ुलाच ेद.सा.द.श.े 10 दराने 2 वषाbच ेचufयाढ fयाज? 
अ) 240d. 
ब) 252 d. 
क) 264 d. 
ड) 242 d. 
 



85) 10 पैसे, 20 पैसे व 25 पैशांची समान नाणी, घते<यास 22 dपयांत \vयेक \कारची 
िकती नाणी येतील ? 
अ) 30 
ब) 40 
क) 50 
ड) 20 
 
86) जर िशxकिदन मगंळवारी आला असेल, तर vयाच वष| गांधी जयंती कोणvया वारी येईल? 
अ) बधुवार 
ब) सोमवार 
क) मगंळवार 
ड) रिववार 
 
87) 8 वाजनू 10 िमिनटांनी घड्याळा^या दोन काट्यात िकती अशंाचा कोन होईल ? 
अ) 175° 
ब) 180° 
क) 165° 
ड) 185° 
 
88) योगा शीषाbसन करीत असताना vयाच ेतëड पिíमकेडे आह,े तर vया^या डाfया हाताला 
कोणती िदशा आह े? 
अ) पवुb 
ब) उÅर 
क) आ_नेय 
ड) दिxण 
 
89) एका रांगेत सीमा समोdन उÜया uमांकावर आह.े सीतापासनू गीता मागे 5 fया uमांकावर 
व गीतापासनू jमामागे 8 fया uमांकावर तर रांगतील िवyाथ| िकती? 
अ) 14 
ब) 16 
क) 18 



ड) 15 
 
90) U, QP, LK, GF = ? 
अ) BC 
ब) ZA 
क) XZ 
ड) BA 
 
91) AZ, CX, EV, GT=? 
अ) HS 
ब) IR 
क)JQ 
ड) KP 
 
92)Y,U,Q, M = ? 
अ) I 
ब) Q 
क) B 
ड)  F 
 
93) एका सांकेितक भाषते YRP ह ेXSO असे िलिहतात, तर HTYP कसे िलहाल ? 
अ) GUXO 
ब) GSXO 
क) ITXO 
ड) IUXS 
 
94)जर CAT = 24, DOG = 26 तर HORSE साठी कोणता अकं असेल ? 
अ)56 
ब) 65 
क) 64 
ड) 66 
 



95) रोग : jव^छता : : दघुbटना : ..........? 
अ) गाडी 
ब) डॉPटर 
क) उपचार 
ड) सावधानी 
 

96) परवा : उyा :: माचb  : …. 
अ) एि\ल  
ब) डाPटर  
क) जानेवारी  
ड) जनेु 
 

97) वैशाख : चKै::........... : जानेवारी  = ? 
अ) माचb  
ब) एि\ल   
क) म े
ड) िडसेXबर  
 



प्रश्न. क्र उत्तर प्रश्न. क्र उत्तर प्रश्न. क्र उत्तर प्रश्न. क्र उत्तर प्रश्न. क्र उत्तर 
1901 अ 1921 ड 1941 अ 1961 अ 1981 ड

1902 ब 1922 अ 1942 क 1962 ब 1982 अ

1903 क 1923 क 1943 ड 1963 ब 1983 ब

1904 ड 1924 ड 1944 ब 1964 अ 1984 ब

1905 अ 1925 ब 1945 अ 1965 ब 1985 ब

1906 ड 1926 ड 1946 ब 1966 क 1986 ब

1907 क 1927 अ 1947 क 1967 ब 1987 अ

1908 क 1928 अ 1948 ब 1968 क 1988 ब

1909 ब 1929 ब 1949 अ 1969 ब 1989 अ

1910 ड 1930 ब 1950 ब 1970 क 1990 ड

1911 ब 1931 अ 1951 ब 1971 अ 1991 ब

1912 क 1932 ब 1952 क 1972 अ 1992 अ

1913 ड 1933 अ 1953 द 1973 अ 1993 अ

1914 अ 1934 ब 1954 अ 1974 ड 1994 ब

1915 अ 1935 क 1955 अ 1975 ब 1995 ड

1916 ब 1936 अ 1956 ब 1976 अ 1996 ब

1917 अ 1937 ब 1957 क 1977 द 1997 क

1918 ब 1938 क 1958 ड 1978 क 1998 ब

1919 क 1939 ड 1959 अ 1979 ब 1999 ब

1920 क 1940 क 1960 क 1980 ड 2000 क


