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Q.1

Question

No.

A आिण B िमळू न एक काम 12 िदवसात क शकतात. एकटा Q.2
B तो ३० िदवसांत पूण क शकतो. एकटाच यात काम पूण क
शकतो :
(1) 20 िदवस (2) 25 िदवस (3) १५ िदवस (4) 18 िदवस

_________________________
Question

ू ासून सु  होतो आिण 3 िकमी उरे कडे
एक माणूस एका िबं दप
सरकतो, नं तर पिचमे कडे वळतो आिण 2 िकमी जातो. तो
उरे कडे वळतो आिण 1 िकमी चालतो आिण नं तर पूवकडे
ू ासून िकती दरू आहे 
िकमी सरकतो. तो सु वातीया िबं दप
(1) 11 िकमी (2) 10 िकमी (3) 8 िकमी (4) 5 िकमी

Q.3

84 िकमी/तास वे गाने धावणारी टे न 4 से कंदात 6 िकमी/तास
वे गाने िव िदशे ने चालणाया माणसाला पु ढे करते . टे नची
लांबी (मीटरमये ) िकती आहे 

Q.4

(1) 150 (2) 120 (3) 100 (4) 90
Q.5

A आिण B एक काम 8 िदवसात पूण क शकतात, B आिण C
ते 12 िदवसांत क शकतात, C आिण A ते 8 िदवसांत क
शकतात, A, Band C िमळू न ते पूण क शकतात :
(1) 4 िदवस (2) ५ िदवस (3) 6 िदवस (4) 7 िदवस

मये 6 लाल आिण 4 काळे गोळे आहे त आिण B मये 4 लाल Q.6
आिण 6 काळे गोळे आहे त. कलश A मधून एक च डू
यादृिछकपणे काढला जातो आिण B मये ठे वला जातो. नं तर
एक च डू B मधून यादृिछकपणे काढला जातो आिण A मये
ठे वला जातो. जर आता एक च डू A मधून यादृिछकपणे
काढला गे ला तर तो लाल असयाची शयता आहे . ........

P े फळ असले ला समांतरभु ज चौकोन, े फल R
असले ला आयत आिण T असले ला िकोण सव एकाच
पायावर बां धले ले असतील आिण यांची उं ची समान असे ल,
तर चु कीचे िवधान आहे :(1) P = 2T (2) टी = 1/2 आर (3) पी = आर (4) यापै की
एकही नाही

(1) 30/55 (2) ३१/५५ (3) ३२/५५ (4) ३३/५५
Q.7

सायकलवार पूवकडे 40 िकमी चालतो, उरे कडे वळतो आिण Q.8
20 िकमी चालतो, पु हा डावीकडे वळतो आिण 20 िकमी
ू ासून िकती दरू आहे 
चालतो. तो ारं भ िबं दप
(1) 0 िकमी (2) 10 िकमी (3) 20 िकमी (4) 30 िकमी

Q.9

f(x)=6x+2, g(x)=-2x+4, f(2)-g(2) शोधा

8 पु ष आिण 10 मिहलांमधून 5 पु ष आिण 6 मिहलांचा
समावे श असले ली सिमती िकती कारे तयार केली जाऊ
शकते 
(1) 266 (2) 5040 (3) 11760 (4) 86400

Q.10

(1) -8 (2) 6 (3) 14 (4) 22

y हे x आिण y = 8 जे हा x = 3 असे उलटे बदलत असे ल, तर
x चे मूय y = 12 असताना शोधा.
(1) 8 (2) -8 (3) 2 (4) -2

Q.11

Q.13

100 मीटर लांबीची टे न 5 िकमी/तास वे गाने िव िदशे ने
Q.12
जाणाया माणसाला भे टते . आिण याला 36/5 से कंदात पास
करतो. टे नचा वे ग िकती आहे (िकमी/तास मये )
(1) ४५ िकमी/तास (2) ६० िकमी/तास (3) ५५ िकमी/तास (4)
५० िकमी/तास

(1) 49/4 िदवस (2) 14 िदवस (3) 49/2 िदवस (4) 12 िदवस

एक नळ 6 तासात टाकी भ शकतो, अधी टाकी भरयानं तर Q.14
आणखी तीन समान नळ उघडले जातात. टाकी पूणपणे
भरयासाठी एकू ण िकती वे ळ लागतो

A एकटा एक काम 6 िदवसात क शकतो आिण B एकटा 8
िदवसांचा आहे , A आिण B ने ते काम . 3200. C या
मदतीने यांनी 3 िदवसात काम पूण केले . C ला िकती पै से
ावे लागतील -

(1) ४ तास (2) तास 15 िम (3) 3 तास 15 िम (4) 3 तास 45 िम
Q.15

A चे 21 िदवसांचे वे तन आिण B चे 28 िदवसांचे वे तन
दे यासाठी रकम पु रे शी आहे . दोघांचे वे तन दे यासाठी
समान पै से पु रे से आहे त :

जर सीता पिचमे कडे 10 िकमी चालली, नं तर दिणे कडे
वळली आिण 10 िकमी चालली, तर पूवकडे वळली तर 10
िकमी चालली आिण उरे कडे 10 िकमी चालली. ती
ू ासून िकती दरू आहे 
सु वातीया िबं दप
(1) 40 िकमी (2) 0 िकमी (3) 10 िकमी (4) 20 िकमी

(1) .375 (2) 400  (3) 600  (4) . 800
Q.16

A आिण B ने . मये एक काम हाती घे तले . 4500. A एकटा
8 िदवसात आिण B एकटा 12 िदवसात क शकतो. सी या
मदतीने यांनी 4 िदवसात काम पूण केले . मग एकू ण पै शात C
चा वाटा आहे :
(1) 2250  (2) .1500 (3) .750 (4) .375
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Q.17

उपीमधून एक सरळ रे षा अनु मे P आिण Q िबं दं ू या 4x + Q.18
2y = 9 आिण 2x + y + 6 = 0 समांतर रे षा पूण करते . नं तर O
िबं द ू PQ या गु णोरात िवभागा :-

(1) 11 / 3Â (2) 3 / 11Â (3) - 3 / 11Â (4) - 11/3Â

(1) १ : २ (2) ३ : ४ (3) २ : १ (4) ४ : ३
Q.19

पोटमन 3 िकमी दिणे कडे पे िवतरीत क लागतो आिण Q.20
नं तर उजवीकडे वळतो. तो या रयावर 4 िकमी अं तर कापतो
आिण पु हा उजवीकडे वळतो. तो 3 िकमीपयंत पे िवतरीत
करतो आिण याचे रोजचे ठोके पूण करतो. यानं तर, तो 5 िकमी
दरू असले या घरी दुपारया जे वणासाठी डावीकडे वळतो.
दुपारया जे वणानं तर पोट ऑिफसला जायासाठी याला
िकती अं तर कापायचे आहे 

राजू तारां गणात जाणार होता. सोहे या िठकाणाहन
ू पूवकडे 5
िकमी चालले आिण नं तर उजवीकडे वळले आिण 5 िकमी
चालले आिण नं तर पूवकडे वळू न 1 िकमी चालले आिण
दिणे कडे वळले आिण 4 िकमी चालले आिण पिचमे कडे 5
ू ासून
िकमी चालत या िठकाणी पोहोचले . तो ारं भ िबं दप
िकती अं तरावर आहे 
(1) ५ िकमी (2) ५ िकमी (3) 10 िकमी (4) 9 िकमी

(1) 15 िकमी (2) 10 िकमी (3) 9 िकमी (4) 8 िकमी
Q.21

x = - 2 आिण y = - 0.25 साठी 3 / (x - 4 y) + 2 / (0.5 x + 8
y) चे मूय िकती आहे Â

जर एखादा मु लगा याया घरापासून शाळे पयंत 4 िकमी ित Q.22
तास या वे गाने चालत गे ला तर तो िनयोिजत वे ळेया 10
िमिनटे आधी शाळे त पोहोचतो. तथािप, जर तो 3 िकमी/तास
या वे गाने चालला तर तो 10 िमिनटे उिशरा पोहोचला तर
याया शाळे चे अं तर शोधा.

िबं द ू (2, 0), (0, 2) आिण (1, 1) पासून चल सरळ रे षे पयंतया
लं ब अं तराची बीजगिणतीय बे रीज शूय असू ा ; मग रे षा
ू न
एका िथर िबं दत
ू जाते याचे िनद शांक ............ आहे त.
(1) (१, ०) (2) (1, -1) (3) (1, 1) (4) यापै की एकही नाही

(1) 5 िकमी (2) 4 िकमी (3) 6 िकमी (4) 4.5 िकमी
Q.23

GP या पिहया 6 पदां या बे रीज आिण GP या पिहया 3 Q.24
पदां या बे रजे चे गु णोर 9 असयास, GP चे सामाय गु णोर
िकती आहे 
(1) 3 (2) 1/3 (3) 2 (4) 9

Q.25

BANANA या शदाया दोन अरां या मांडणीची सं या
यामये दोन N समीप िदसत नाहीत :-

(1) ४८ िकमी/तास (2) ५० िकमी/तास (3) ५४ िकमी/तास (4)
५ िकमी/तास
Q.26

(1) 40 (2) 60 (3) 80 (4) 100

Q.27

खालीलपै की कोणते कोिनक समीकरण (x-3y)(x+3y) = 36 ारे Q.28
दशिवले जाते 

एक माणूस ताशी 10 िकमी वे गाने चालत आहे . ये क िकमी
नं तर तो 5 िमिनटे िवांती घे तो 5 िकमी अं तर कापयासाठी
याला िकती वे ळ लागे ल

Q.30

अभयने 9 िकमी उरे कडे वास केला, डावीकडे वळू न 5 िकमी Q.32
वास केला, नं तर पु हा डावीकडे वळू न 9 िकमी वास केला.
ू ासून िकती अं तरावर आहे 
अभय ारं भ िबं दप
(1) ५ िकमी (2) 9 िकमी (3) 4 िकमी (4) 14 िकमी

Q.33

140 मीटर आिण 160 मीटर लांबीया दोन टे न 60 िकमी/तास Q.34
आिण 40 िकमी/तास वे गाने धावतात. समांतर टॅ कवर अनु मे
िव िदशे ने. एकमे कांना पार करयासाठी लागणारा वे ळ
(से कंदात) आहे :
(1) 10 से . (2) 10.8 से (3) 9 से (4) ९.६ से

1000 पे ा जात परं तु 4000 पे ा कमी सं या 0, 2, 3, 4
पु नरावृ ी अनु मत अं क वापन तयार केली जाते :(1) 125 (2) 105 (3) 128 (4) 625

(1) 60 िमिनटे (2) 50 िमिनटे (3) ५५ िमिनटे (4) 70 िमिनटे
Q.31

माणसाला याया ने हमीया 6/7या वे गाने चालताना 25
िमिनटे उशीर होतो. हे अं तर पार करयाची याची ने हमीची
वे ळ असते
(1) 2 तास 30 िमिनटे (2) 2 तास 15 िमिनटे (3) 2 तास 25
िमिनटे (4) 2 तास 10 िमिनटे

(1) वतु ळ (2) लं बवतु ळ (3) हायपरबोला (4) पॅ राबोला
Q.29

एक माणूस है सरू ते बं गलोरला 40 िकमी/तास या एकसमान
वे गाने जातो आिण परत ये तो, है सरू ला 60 िकमी/तास या
एकसमान वे गाने , सं पण
ू  वासाचा याचा सरासरी वे ग आहे .

एक पु ष, एक ी आिण एक मु लगा अनु मे 20 िदवस, 30
िदवस आिण 60 िदवसात काम पूण क शकतात. 2 िदवसात
काम पूण करयासाठी िकती मु लांनी 2 पु ष आिण 8
मिहलांना मदत केली पािहजे 
(1) 8 (2) 12 (3) 4 (4) 6
सं या 223355888 पासून िकती िभन नऊ अं की सं या
बनवता ये तील यायोगे याया अं कांची पु नरचना कन
िवषम अं क सम थाने यापतील.
(1) 16 (2) 36 (3) 60 (4) 180
सोहनने 15 िकमी चालवले . याया घरापासून पिचमे ला,
नं तर डावीकडे वळले आिण 20 िकमी चालले . यानं तर तो
पूवकडे वळला आिण 25 िकमी चालला. आिण शे वटी
डावीकडे वळू न २० िकमी झाकले . तो याया घरापासून िकती
लांब आहे 
(1) ५ िकमी (2) ४० िकमी (3) 10 िकमी (4) 80 िकमी
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Q.35

ABC िकोणाया बाजू 4 से मी, 3.4 से मी आिण 2.2 से मी
Q.36
मोजतात. A, B आिण C कदांसह तीन वतु ळे अशा कारे
काढली आहे त की ये क वतु ळ इतर दोनांना पश करे ल. मग
या वतु ळांचे यास मोजले जातील (से मी मये ):-

३०० मीटर लांबीची टे न ५४ िकमी/तास वे गाने धावते . ते
टे िलफोनचा खांब िकती वे ळात पार करे ल
(1) 20 से कंद (2) १५ से कंद (3) 17 से कंद (4) 18 से कंद

(1) 1.11, 1.7, 5.0 (2) १.६, २.८, ५.२ (3) १.५, २.९, ५.२ (4)
१.६, ३.०, ५.०
Q.37

टे न 500 मीटर आिण 250 मीटर लांबीचे दोन पूल अनु मे 100 Q.38
से कंद आिण 60 से कंदात पार करते . टे नची लांबी आहे ;
(1) १२५ मी (2) 250 मी (3) 120 मी (4) १५२ मी

एका माणसाने गाडीने ठरािवक वास पूण केला. जर याने
30% अं तर 20 िकमी/तास वे गाने कापले , तर 60% अं तर 40
िकमी/ताशी आिण उविरत अं तर 10 िकमी/तास वे गाने कापले ;
सं पण
ू  वासात याचा सरासरी वे ग होता
(1) 25 िकमी/तास (2) २८ िकमी/तास (3) २० िकमी/तास (4)
३३ िकमी/तास

Q.39

y = f (x) फंशनचा आले ख x = 2 या रे षे बल समिमतीय
आहे , नं तर :(1) f (x) = f (-x) (2) f (2 + x) = f (2 - x) (3) f ( x +2) = f (x
- 2) (4) f (x) = -f (-x)

Q.40

A B या दुपट वे गाने धावतो आिण B C या ितपट वे गाने
धावतो. C ने 72 िमिनटांत कापले ले अं तर, A ारे यात
ढकलले जाईल :
(1) 18 िमिनटे (2) 24 िमिनटे (3) 16 िमिनटे (4) 12 िमिनटे
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