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Reference ID:(1685) ‘तो गाणे गातो.’ �योग ओळखा. 

A.भावे 

B.कम�णी 

C.कत�री 

D.नवीन कम�णी 

Answer: C.कत�री 

 

Reference ID:(1936) जर 6% साखर समािव� असले�ा साखरे�ा 8 लीटर �ावणाला उकळ�ानंतर 2 लीटर
पा�ाचे बा�ीभवन झाले, तर उव��रत �ावणामधील साखरेची ट�ेवारी असेल: 

A.0.6% 

B.0.8% 

C.6% 

D.8% 

Answer: D.8% 

 

Reference ID:(1671) Out of the following options, identify a simple sentence. 

A.Alexander the great was deeply injured by tribals in India 

B.He was fatally wounded. 

C.Soon afterwards he succumbed to his injuries of his wounds. 

D.He could not attain his dream of conquering India and expanding his
empire. 

Answer: B.He was fatally wounded. 

 

Reference ID:(1926) सरासरी काढा.
74,56,89,92,68&35 

A.89 



B.75 

C.69 

D.96 

Answer: C.69 

 

Reference ID:(1668) Choose the appropriate conjunctions for the given sentence:

______ and ______ he studies for at least 8 hours every day, he will not
score a 100 percentile in CAT.

A.So, that 

B.If, so 

C.Unless, until 

D.Either, or 

Answer: C.Unless, until 

 

Reference ID:(1923) बोन मॅिट�� _____ म�े समृ� असतो. 

A.�ोराईड आिण कॅ��शयम 

B.कॅ��शयम आिण फॉ�रस 

C.कॅ��शयम आिण पोटॅिशअम 

D.फॉ�रस आिण पोटॅिशअम 

Answer: B.कॅ��शयम आिण फॉ�रस 

 

Reference ID:(1905) पृ�ी हे �ेपणा�_____- ट�ा, दुहेरी-इंिजन �व �णोदन यं�णेचा वापर करते. 

A.तीन 

B.दोन 

C.पाच 

D.एक 

Answer: D.एक 

 



Reference ID:(1652) Choose the option that best punctuates the given sentence:

He said I am speaking the truth 

A.He said “i am speaking the truth” 

B.He said I am speaking the truth 

C.He said, “I am speaking the truth”. 

D.He said, i am speaking the truth? 

Answer: C.He said, “I am speaking the truth”. 

 

Reference ID:(1919) पया�वरण सं�थेम�े _______ समावेश होतो. 

A.फ� सव� सजीवांचा 

B.फ� सव� िनज�वांचा 

C.सजीव आिण िनज�व दो�ीचंा 

D.कधीकधी सजीवांचा आिण कधीकधी िनज�वांचा 

Answer: C.सजीव आिण िनज�व दो�ीचंा 

 

Reference ID:(1907) ितरंदाजीम�े_________ने प� �ी (2019) पुर�ार िजंकला. 

A.डोला बॅनज� 

B.दीिपका कुमारी 

C.बो��ा देवी लैशराम 

D.ल�ीराणी माझी 

Answer: C.बो��ा देवी लैशराम 

 

Reference ID:(1932) आशा आिण िनशा �ा दोघी बिहणीनंा 25 िकमी अंतरावरील �ां�ा मावशीला भेटायचं
असतं. आशा घ�न सकाळी 9 वाजता ताशी 4 िकमी�ा वेगाने चालत िनघाली आिण िनशा
11:30 वाजता सायकलवर ताशी 9 िकमी�ा वेगाने िनघाली. तर िनशा आशाला के�ा
गाठेल? 

A.दुपारी 1.30 वाजता 

B.दुपारी 2.30 वाजता 

C.दुपारी 12.00 वाजता 

D.दुपारी 1 वाजता 



Answer: A.दुपारी 1.30 वाजता 

 

Reference ID:(1678) ‘मी मुलांना सांिगतले.’ अधोरे�खत श�ाची िवभ�ी ओळखा. 

A.�थमा 

B.ि�तीया 

C.तृतीया 

D.चतुथ� 

Answer: D.चतुथ� 

 

Reference ID:(1655) Choose the correct form of the noun for the given sentence:

Mussolini was an Italian _______. 

A.dictatorship 

B.dictate 

C.dictator 

D.dictated 

Answer: C.dictator 

 

Reference ID:(1916) महारा��  रा�ाची िनिम�ती कधी झाली? 

A.1956 

B.1960 

C.1962 

D.1964 

Answer: B.1960 

 

Reference ID:(1659) Choose appropriate articles for the given sentence:

My friend wore ___ pretty red dress for ___ party. 

A.the, an 

B.a, the 



C. an, the 

D. a, an 

Answer: B.a, the 

 

Reference ID:(1656) Choose the appropriate collective noun to complete the sentence.

A ____ of elephants blocked our way. 

A.group 

B.pride 

C.herd 

D.crew 

Answer: C.herd 

 

Reference ID:(1942) 17 नो��बर, 2017 ला शु�वार येतो. खालीलपैकी कोण�ा वष� 17 नो��बरला पु�ा
शु�वार येईल? 

A.2019 

B.2020 

C.2022 

D.2023 

Answer: D.2023 

 

Reference ID:(5988)



Answer:

 

Reference ID:(1689) �िनदश�क श�ांची यो� जोडी ओळखा. 

A.वीजांचा – गडगडाट 

B.ढगांचा – कडकडाट 

C.तलवारीचंा – खणखणाट 

D.बांग�ांचा – कलकलाट 

Answer: C.तलवारीचंा – खणखणाट 

 

Reference ID:(1695) खालीलपैकी यो� पया�य िनवडा. 
काजंूची असते ------------. 

A.तुकडी 

B.गाथण 

C.चळत 

D.जुडी 

Answer: B.गाथण 

 

Reference ID:(1667) Choose the most suitable conjunction for the given sentence:

____ he is our chosen leader, we will support him.

A.As 

B.But 



C.And 

D.Therefore 

Answer: A.As 

 

Reference ID:(1682) िवमानांचा ताफा तसा माणसांचा --- ?
समूहदश�क श� ओळखा. 

A.कािफला 

B.वंृद 

C.जुडगा 

D.जमाव 

Answer: D.जमाव 

 

Reference ID:(1663) Choose the option with the appropriate question tag for the given sentence.

It is sunny, _______ 

A.aren’t it? 

B.wasn’t it? 

C.isn’t it? 

D.weren’t it? 

Answer: C.isn’t it? 

 

Reference ID:(1691) खालीलपैकी चुकीची जोडी कोणती ? 

A.बोका – भाटी 

B.�ाही – िवहीण 

C.गृह�थ – गृह�थी 

D.जनक – जननी 

Answer: C.गृह�थ – गृह�थी 

 

Reference ID:(1918) मंुबईम�े (बॉ�ेम�े) 1885 साली भारतीय रा�� ीय काँ�ेसचे पिहले अिधवेशन खालीलपैकी
कोणी आयोिजत केले होते? 



A.भूपे� नाथ बोस 

B.ए.ओ. ह्यूम 

C.मदन मोहन मालिवय 

D.अ��ेड वेब 

Answer: B.ए.ओ. ह्यूम 

 

Reference ID:(1681) ‘तोडंाला कुलूप लावणे’ या वा�चाराचा अथ� - 

A.काहीही न बोलणे. 

B.वाचा जाणे. 

C.काहीही न खाणे. 

D.जपून बोलणे. 

Answer: A.काहीही न बोलणे. 

 

Reference ID:(1935) अजय आिण बाबू यांनी अनु�मे �. 16000 आिण �. 12000 �पयांची गंुतवणूक क�न
भागीदारीम�े �वेश केला. 3 मिह�ांनंतर, अजयने �. 5000 काढले आिण बाबू ने आणखी
�. 5000 ची गंुतवणूक केली. अजय आिण बाबूचा संबंिधत नफा वाटून घे�ाचे गुणो�र
काय असेल? 

A.2 : 3 

B.9 : 7 

C.7 : 9 

D.8 : 11 

Answer: C.7 : 9 

 

Reference ID:(1913) महारा��  लोक सेवा ह� कायदा, 2015 अंतग�त �ा ��ीचे, सेवा कर�ाचे आवेदन
नकारले गेले आहे �ाने _______िदवसां�ा आत पिह�ा अपीलीय �ािधकरणाकडे
अपील करणे आव�क आहे. 

A.60 

B.90 

C.30 

D.15 

Answer: C.30 



 

Reference ID:(1664) Choose the correct form of modal auxiliary verb for the given sentence:

________it rain, there will be no match today. 

A.Will 

B.Could 

C.Would 

D.Should 

Answer: D.Should 

 

Reference ID:(1927) जर JOSEPH ला FKOALD असे संकेतब�द केले जात असेल तर GEORGE ला कसे
संकेतब�द केले जाईल? 

A.CADMNO 

B.CAKNI 

C.CAKNCA 

D.CBLODB 

Answer: C.CAKNCA 

 

Reference ID:(1920) मंगळ �हाला िकती नैसिग�क उप�ह आहेत? 

A.एकही नाही 

B.1 

C.2 

D.3 

Answer: C.2 

 

Reference ID:(1653) Choose the correct form of adjective for the given sentence:

In the office, Pawan was ___________ Jadhav. 



A.senior to 

B.more superior 

C.super then 

D.superior than 

Answer: A.senior to 

 

Reference ID:(1943) मािलकेकडे पहा 
EXAMINATIONSEXAMINATIONS….EXAMINATIONS सोबत
EXAMINATIONS ची 10 वेळा पंुनरावृ�ी झाली आहे. पिह�ा ट��ात, सम ��थतीम�े
असलेली अ�रे हटिवली गेली. दुस�या ट��ात, उव��रत अ�रांमधील सम ��थतीत असलेली
अ�रे पु�ा हटिवली गेली. हे तोपय�त केले गेले जोवर तुम�ाकडे एक अ�र उरेल. ते अ�र
कोणते आहे? 

A.M 

B.N 

C.I 

D.E 

Answer: D.E 

 

Reference ID:(1930) वगळलेली सं�ा िनवडून मािलका पूण� करा:

5, 6, 9, 15, ______, 40 

A.21 

B.25 

C.27 

D.33 

Answer: B.25 

 

Reference ID:(1911) (आरटीआय) मािहती अिधकार अिधिनयम, 2005 चा कोणते कलम तृतीय प�ा�ा
मािहतीची �व�था पाहते? 

A.20 



B.11 

C.13 

D.18 

Answer: B.11 

 

Reference ID:(1657) Choose the option with the appropriate suffix to complete the given
sentence:

Children who do not perform well in examinations need a lot of
encourage____. 

A.-ed 

B.-ful 

C.-ing 

D.-ment 

Answer: D.-ment 

 

Reference ID:(1672) Choose the correct form of tense for the given sentence:

It ____ impossible _____ a crying baby. 

A.is, ignoring 

B.had been, to ignoring 

C.was, ignoring 

D.is, to ignore 

Answer: D.is, to ignore 

 

Reference ID:(1662) Choose the most suitable determiner for the given sentence:

As he is an introvert, he is not popular and has _____ friends. 

A.a little 

B.little 

C.much 

D.few 



Answer: D.few 

 

Reference ID:(1688) चा, ची, चे, �ा, ची हे कोण�ा िवभ�ीचे ��य आहेत? 

A.�थमा 

B.��दतीया 

C.तृतीया 

D.ष�ी 

Answer: D.ष�ी 

 

Reference ID:(1915) _______वषा�म�े राजपूत आिण अफगाण सेनेदर�ान सा�ेलची लढाई लढली गेली? 

A.1314 

B.1411 

C.1678 

D.1544 

Answer: D.1544 

 

Reference ID:(1904) डीआरडीओ �ारे_______�ेणीम�े मनु� सुवा� टंॅक रोधी माग�दिश�त �ेपणा�ाची
(एमपीएटीजीएम) पिहली उ�ाण चाचणी आयोिजत केली होती? 

A.ओडीसा 

B.कालप�म 

C.अहमदनगर 

D.हैदराबाद 

Answer: C.अहमदनगर 

 

Reference ID:(1680) ‘धाव, नृ�, हा�’ या नामांचा �कार ओळखा. 

A.सामा� नाम 

B.िवशेष नाम 

C.धिम�वाचक नाम 

D.भाववाचक नाम 



Answer: D.भाववाचक नाम 

 

Reference ID:(1933) अ एक काम 12 तर ब 16 िदवसांत पूण� करतो. �ा दोघांनी ते काम 6,000 �पयांसाठी
घेतले. क �ा मदतीने �ांना ते काम 6 िदवसांत पूण� करता आले. तर उ��ात ब चा वाटा
िकती? 

A.2,000 �पये 

B.1,880 �पये 

C.2,250 �पये 

D.2,440 �पये 

Answer: C.2,250 �पये 

 

Reference ID:(1679) समूहदश�क श�ांची यो� जोडी ओळखा. 

A.फुलझाडांचा – ताटवा 

B.��पि�कांचा – पंुज 

C.�ा�ांचा – ढीग 

D.प�ांचा – कळप 

Answer: A.फुलझाडांचा – ताटवा 

 

Reference ID:(1945) A हा पाईप टाकी 4 तासांम�े भरतो तर B हा पाईप ितला 6 तासांम�े �रकामी करतो. जर
दो�ी पाईप एक� उघडले गेले, तर टाकी भर�ासाठी _____कालावधी लागेल. 

A.8 तास 

B.9 तास 

C.10 तास 

D.12 तास 

Answer: D.12 तास 

 

Reference ID:(1908) किवता राऊत यांनी 2010 �ा कॉमन वे� गेम् आिण आिशयाई ि�डा �ध�त (एिशयन
गे�) 10,000 िमटस� धाव�ा�ा शय�तीम�े _________आिण ________ पदकं
िजंकली होती? 

A.कां�, सुवण� 



B.रौ�, सुवण� 

C.कां�, रौ� 

D.सुवण�, सुवण� 

Answer: C.कां�, रौ� 

 

Reference ID:(1690) ‘बोटावर नाचवणे’ या वा�चाराचा अथ� - 

A.बोटं हलवणे. 

B.�तःचे ऐकायला लावणे. 

C.बोटांनी ताल धरणे. 

D.बोट दाखवणे. 

Answer: B.�तःचे ऐकायला लावणे. 

 

Reference ID:(1700) 1893 म�े, भारतीय �ातं� सेनानी आिण समाज सुधारक, लोकमा� बाळ गंगाधर
िटळकांनी �ां�ा महारा�� ामधील वािष�क घरगुती उ�वाचे �पांतर एका मो�ा साव�जिनक
काय��माम�े केले. हा उ�व �णजे: 

A.िदवाळी 

B.होळी 

C.गणेश चतुथ� 

D.ज�ा�मी 

Answer: C.गणेश चतुथ� 

 

Reference ID:(1660) Choose the appropriate articles to complete the given sentence:

She has two children, __ boy and __ girl. __ boy is two and the girl is five. 

A.the, the, A 

B.a, a, The 

C.a, the, A 

D.the, a, The 

Answer: B.a, a, The 

 



Reference ID:(1928) खाली िदले�ा मािलकेम�े अंकांचा एक िविश� �म िदलेला आहे. �ानुसार चुकीचा �म
ओळखा:

1, 2, 3, 5, 8, 14 

A.14 

B.8 

C.3 

D.2 

Answer: A.14 

 

Reference ID:(1666) Choose the appropriate prepositional phrase for the given sentence:

The party workers were busy campaigning ______the polls. 

A.ahead by 

B.ahead out 

C.ahead of 

D.ahead in 

Answer: C.ahead of 

 

Reference ID:(1698) ‘मी बैलाला मारतो.’ या वा�ातील कम� ओळखून िलहा. 

A.बैलाला 

B.मी 

C.मारतो 

D.बैलाला मारतो 

Answer: A.बैलाला 

 

Reference ID:(1902) राजीव गांधी िव�ान आिण तं��ान आयोगाने रा�� ीय कौिंसल फॉर साय� �ुिजयम�ा
सहयोगाने________येथे उप-�ादेिशक िव�ान क� � �थािपत केले आहे. 

A.ठाणे 

B.सोलापूर 

C.लातूर 



D.गोिंदया 

Answer: B.सोलापूर 

 

Reference ID:(1693) खाली िदले�ा श�ां�ा यादीतून एकाच अथा�चे श� तीन वेगवेग�ा िलंगात आढळतात.
यो� पया�य िनवडा. 

A.घार, सुसर, घूस 

B.देह, काया, शरीर 

C.मासा, ग�ड, पोपट 

D.तनय, सुत, पु� 

Answer: B.देह, काया, शरीर 

 

Reference ID:(1946) एका वीस ��ां�ा परी�ेम�े, ��ेक बरोबर उ�राला 5 गुण, ��ेक अनु�रीत ��ाला 1
गुण आिण चुकी�ा उ�राला 0 गुण होते. खालीलपैकी कोणते एक गुण िमळवणे श�
नाही? 

A.90 

B.91 

C.92 

D.93 

Answer: D.93 

 

Reference ID:(1675) ‘बाळ, एवढा लाडू खाऊन टाक.’ या वा�ातील ि�यापद ओळखा. 

A.बाळ 

B.एवढा 

C.लाडू 

D.खाऊन टाक 

Answer: D.खाऊन टाक 

 

Reference ID:(1661) Choose the correct form of verb for the given sentence: 

The Social Foundation ______ most of its money through donations from
the wealthy. 



A.receives 

B.receiving 

C.has receiving 

D.have received 

Answer: A.receives 

 

Reference ID:(1674) समूहदश�क श� सांगा. 
िपकत घातले�ा आं�ांची ----------- असते. 

A.गाथण 

B.थ�ी 

C.अढी 

D.रास 

Answer: C.अढी 

 

Reference ID:(1658) Choose the option with the appropriate suffix to complete the given
sentence:

Being addict____ to your smart phones can increase the risk of blind____. 

A.-ion, -ness 

B.-tive, -hood 

C.-able, -ity 

D.-ed, -ness 

Answer: D.-ed, -ness 

 

Reference ID:(1906) ’खोया पाया’ पोट�ल ही __________वरील मािहतीची देवाणघेवाण कर�ासाठीची
नाग�रकांसाठीची वेबसाईट आहे. 

A.हरवलेली आिण सापडलेली �माणप�े 

B.�ाचीन आिदवासी वसाहती 

C.हरवलेली आिण सापडलेली मुले 

D.जूनी �ाचीन सं�ृित 

Answer: B.�ाचीन आिदवासी वसाहती 



 

Reference ID:(1670) Choose the correct form of verb that is in agreement with the subject:

_______ someone at the door? I can hear a knock. 

A.Is 

B.Are 

C.Were 

D.Has 

Answer: A.Is 

 

Reference ID:(1937) राज कुमारने ��ेकी �. 990 ला 2 कॅ�ुलेटस�ची िव�ी केली. एका कॅ�ुलेटरवर �ाला
10% नफा झाला आिण दुस�यावर 10% तोटा झाला. �वहारामधील �ाचा नफा िकंवा
तोटा काढा. 

A.ना नफा-ना तोटा 

B.1% चा नफा 

C.1% चा तोटा 

D.5% चा तोटा 

Answer: C.1% चा तोटा 

 

Reference ID:(1914) 101 वी घटना�क दु��ी कशाशी संबंिधत आहे? 

A.आिथ�क���ा दुब�ल उ� जातीसाठी आर�ण 

B.व�ू आिण सेवा कर 

C.िश�णाचा अिधकार 

D.गोपनीयतेचा अिधकार 

Answer: B.व�ू आिण सेवा कर 

 

Reference ID:(1917) महारा�� ातील ______ िज��ात भोगवती नदीवर राधानिगरी जलिवद्युत �क� उभारला
आहे. 



A.सांगली 

B.को�ापूर 

C.पुणे 

D.परभणी 

Answer: B.को�ापूर 

 

Reference ID:(1683) भाववाचक नाम नसलेला पया�य कोणता आहे ? 

A.बा� 

B.ता�� 

C.वाध�� 

D.वग� 

Answer: D.वग� 

 

Reference ID:(1921) अ�साखळीम�े तृतीय पोषण पातळी नेहमी ____ यांनी �ापलेली असते. 

A.उ�ादक 

B.मांसभ�ी 

C.शाकभ�ी 

D.िवघटक 

Answer: B.मांसभ�ी 

 

Reference ID:(1901) सोनेरी रंगा�ा दो�याने किशदा केले�ा आिण पोपटांचा मोतीफ �णून वापर अशा
महारा�� ाम�े �ामु�ाने उ�ािदत के�ा जाणा�या पारंपा�रक �ादेिशक सा�ांना �णून
जाणले जाते: 

A.पटोला 

B.जामदानी 

C.कलमकारी 

D.पैठणी 



Answer: D.पैठणी 

 

Reference ID:(1934) अजु�न आिण भा�र यांनी अनु�मे 40,000 �पये आिण 60,000 �पये गंुतवणूक क�न
एक �वसाय सु� केला. वषा��ा अखेरीस अजु�नचा न�ामधील िह�ा 10,000 �पये
होता. एकूण नफा िकती होता? 

A.�. 15,000 

B.�. 25,000 

C.�. 20,000 

D.�. 30,000 

Answer: B.�. 25,000 

 

Reference ID:(1449) Choose the option that has all words spelt correctly: 

A.Grammer , televizion , promise 

B.Grammar , television , promise 

C.Gramar , television , promise 

D.Grammar , telivision , promice 

Answer: B.Grammar , television , promise 

 

Reference ID:(1676) खालीलपैकी िवशेष नाम नसलेला पया�य कोणता आहे ? 

A.िहमालय 

B.सातपुडा 

C.अरवली 

D.पव�त 

Answer: D.पव�त 

 

Reference ID:(1697) ‘पु�क’ या श�ाचे िलंग खालीलपैकी कोणते मानतात? 



A.उभयिलंग 

B.पु��ंग 

C.�ीिलंग 

D.नपंुसकिलंग 

Answer: D.नपंुसकिलंग 

 

Reference ID:(1939) एका ड��ाम�े 1, 2, 3,.....,15 अशा सं�ा असलेली 15 काड� आहेत. बॉ�मधून
या���कपणे एक काड� काढले गेले. �ा काड�वरील सं�ा ही अिवभा� सं�ा अस�ाची
संभा�ता काय आहे? 

A.1/2 

B.3/5 

C.2/5 

D.1/3 

Answer: C.2/5 

 

Reference ID:(1696) ‘रावण रामाकडून मारला जातो.’ या वा�ाचा �योग ओळखा. 

A.भावे 

B.कम�णी 

C.कत�री 

D.नवीन कम�णी 

Answer: D.नवीन कम�णी 

 

Reference ID:(1903) शासिकय योजना आिण मािहती पाहणे आिण िविवध कागदप�ांसाठी आवेदन कर�ास
जनतेला स�म करणारे खालील िवक�ांपैकी कोणते साव�जिनक त�ारिनवारण पोट�ल
आहे? 

A.आपले सरकार 

B.सरकार उपयोग 

C.उपयोग सरकार 

D.सुलभ उपयोग 

Answer: A.आपले सरकार 

 



Reference ID:(1922) िकशोराव�थेत आढळणा�या खालील बदलांपैकी कोणता बदल मुलांशी संबंिधत नाही? 

A.आवाज गहन होणे 

B.उंचीतील वाढ 

C.खांदे अ�ंद होणे 

D.िमशी येणे 

Answer: C.खांदे अ�ंद होणे 

 

Reference ID:(1654) Choose the correct form of adjective for the given sentence:

The law requires _____ reform to ensure justice for all. 

A.radicalism 

B.radical 

C.racist 

D.radically 

Answer: B.radical 

 

Reference ID:(5986) राजेश 14 तासांत 75 पानं टाईप करतो. तर 20 तासांत तो िकती पानं टाईप क� शकेल? 

Answer:

 

Reference ID:(1938) एक फासा एकदा फेक�ात येतो. तो सम अस�ाची संभा�ता शोधा. 

A.5/6 

B.1/2 

C.1/3 



D.2/3 

Answer: B.1/2 

 

Reference ID:(1651) Choose the option that best punctuates the given sentence:

Why don’t you visit the doctor said my mother 

A.“Why don’t you, visit the doctor said my mother.” 

B.“Why don’t you visit the doctor ,”said my mother. 

C.“Why? don’t you, visit the doctor” said my mother. 

D.“Why don’t you visit the doctor?” said my mother. 

Answer: D.“Why don’t you visit the doctor?” said my mother. 

 

Reference ID:(1450) Choose the option that correctly spells the words to be filled in the given
sentence:

During the world tour, my friend enjoyed visiting _______ and ________. 

A. Seatle , Edinburgh 

B.Seattle , Edinborough 

C.Siattle , Edinburg 

D.Seattle , Edinburgh 

Answer: D.Seattle , Edinburgh 

 

Reference ID:(1686) ‘इ�ा तेथे माग�’ या �णीचा अथ� - 

A.चांग�ा मागा�त अडथळे असतातच. 

B.सरळ मागा�ने जा�ाची इ�ा असणे. 

C.एखादी गो� कर�ाची इ�ा असेल तर काहीतरी माग� िनघतोच. 

D.आपली इ�ा �� करणे. 

Answer: C.एखादी गो� कर�ाची इ�ा असेल तर काहीतरी माग� िनघतोच. 

 



Reference ID:(1929) �रका�ा जागी यो� सं�ा िनवडून मािलका पूण� करा:

17, 19, 23, 29, 37, ______ 

A.40 

B.42 

C.45 

D.47 

Answer: D.47 

 

Reference ID:(1925) वडील आिण आई �ांचे सरासरी वय 22 वष� आहे. अजून चार वषा�नी वडील, आई आिण
�ां�ा मुलगा �ांचे सरासरी वय 18 वष� असणार आहे. तर �ा वेळी मुलाचे वय काय
असेल? 

A.4 वष� 

B.3 वष� 

C.2 वष� 

D.1 वष� 

Answer: C.2 वष� 

 

Reference ID:(1944) दर िमिनटाला 3 बटाटे अशा�कारे 44 बटा�ांची रास सोल�ास िहनाने सु�वात केली.
चार िमिनटांनंतर, िच�ाही ित�ासोबत काम क� लागली आिण ितने दर िमिनटाला 5 बटाटे
यादराने बटाटे सोलायला सु�वात केली. जे�ा �ांचे काम संपले, ते�ा िच�ाने िकती बटाटे
सोलले असतील? 

A.25 

B.20 

C.15 

D.30 

Answer: B.20 

 

Reference ID:(1910) भालचं� वानाजी नेमाडे यांना ______वषा�म�े �ां�ा सािह�ामधील योगदानासाठी
�ित�ीत �ानपीठ पुर�ार �ा� झाला 

A.2015 

B.2016 



C.2017 

D.2018 

Answer: A.2015 

 

Reference ID:(1687) ‘बाबांनी भाजी आणली.’ या वा�ात ‘भाजी’ हे मुळात कोणते नाम आहे? 

A.धम�वाचक नाम 

B.भाववाचक नाम 

C.सामा� नाम 

D.िवशेष नाम 

Answer: C.सामा� नाम 

 

Reference ID:(1931) अ आिण ब हे दोन िम� अनु�मे � आिण य �ा िठकाणां�न िनघाले जे एकमेकांपासून 390
िकमी लांब होते. ते जर अनु�मे ताशी 5 िकमी आिण 8 िकमी�ा वेगाने एकमेकां�ा िव��
िदशेने जात असतील तर ते एकमेकांना िकती वेळाने ओलांडतील? 

A.10 तास 

B.20 तास 

C.30 तास 

D.40 तास 

Answer: C.30 तास 

 

Reference ID:(1669) Choose the most appropriate usage to fill in the blanks in the given
sentence:

He is _________ to drinking and spends _________ on alcohol every
evening. 

A.addicted, lavished 

B.addict, lavishes 

C.addition, lavish 

D.addicted, lavishly 

Answer: D.addicted, lavishly 

 



Reference ID:(1940) 8 बा�ेटबॉल खेळांम�े, िदपाला 7, 4, 3, 6, 8, 3, 1 आिण 5 गुण िमळाले. ित�ा नव�ा
खेळाम�े, ितला 10 पे�ा कमी गुण िमळाले आिण नऊ खेळांची सरासरी हा पूणा�क होता.
पु�ा ित�ा दहा�ा खेळाम�े, ितला 10 पे�ा कमी गुण िमळाले आिण 10 खेळासाठी ितची
सरासरीही पूणा�क होती. नव�ा आिण दहा�ा खेळाम�े ितने िमळवले�ा गुणां�ा
सं�ांचा गुणाकार काय आहे? 

A.35 

B.40 

C.48 

D.56 

Answer: B.40 

 

Reference ID:(1912) (आरटीआय) मािहती अिधकार अिधिनयम, 2005 �ा पिह�ा अनुसूचीम�े याचा समावेश
आहे: 

A.मु� मािहती आयु� िकंवा मािहती आयु�ांनी घे�ा�ा शपथीचे िकवा अनुमोदनाचे
��प 

B.वगळले�ा सुर�ा सं�था 

C.जन मािहती अिधका�यांची यादी 

D.अपीला�ा तरतुदी 

Answer: A.मु� मािहती आयु� िकंवा मािहती आयु�ांनी घे�ा�ा शपथीचे िकवा अनुमोदनाचे
��प 

 

Reference ID:(1924) दोन ��ी�ंा वयाम�े 16 चा फरक आहे. 6 वषा�पुव� मो�ाचं वय धाक�ापे�ा 3 पट
होतं. तर मो�ाचं स�ाचं वय काय आहे? 

A.15 

B.20 

C.25 

D.30 

Answer: D.30 

 



Reference ID:(1673) Choose the option that best expresses the meaning of the highlighted
idiom/phrase:

He’s like a bear with a sore head. 

A.angry 

B.injured 

C.bad tempered 

D.jovial 

Answer: C.bad tempered 

 

Reference ID:(1684) ‘डरकणे’ हा �िनदश�क श� कोण�ा �ा�ासाठी वापरला जातो? 

A.कोबंडा 

B.िसंह 

C.�ैस 

D.बेडूक 

Answer: D.बेडूक 

 

Reference ID:(1699) 14 जानेवारी 2018 रोजी भारता�ा रा�� पतीनंी महारा�� ातील खालीलपैकी कोण�ा िठकाणी
“इकॉनॉिमक डेमो�सी इ��े�चे”चे उद्घाटन केले होते? 

A.को�ापूर 

B.सोलापूर 

C.पुणे 

D.ठाणे 

Answer: D.ठाणे 

 

Reference ID:(1694) ‘मनु�’ या श�ाचे भाववाचक नाम कोणते आहे? 

A.मनु�� 

B.मानव 

C.माणूस 

D.मानवी 



Answer: A.मनु�� 

 

Reference ID:(1677) ‘करावे तसे भरावे’ या �णीचा अथ� - 

A.मागून येऊन वरचढ होणे. 

B.देहा�माणे आहार असणे. 

C.आप�ा ऐपती�माणे खच� करावा. 

D.जसे कृ� असेल �ा�माणे चांगलेवाईट फळ भोगावे लागते. 

Answer: D.जसे कृ� असेल �ा�माणे चांगलेवाईट फळ भोगावे लागते. 

 

Reference ID:(1909) �ॅश रॅकेट्स फेडरेशन ऑफ इंिदया�ारे आयोिजत सीसीआय पि�म भारत �ॅश
चॅ��यनशीप (19 वषा�खालील) यांने िजंकली होती: 

A.तुषार सहानी 

B.���क राव 

C.महेश मानगांवकर 

D.वीर च�ाण 

Answer: C.महेश मानगांवकर 

 

Reference ID:(1692) ‘िवडा उचलणे’ या वा�चाराचा अथ� - 

A.पैज लावणे. 

B.िवडा उचलून खाणे. 

C.िवडा देणे. 

D.�ित�ा करणे. 

Answer: D.�ित�ा करणे. 

 

Reference ID:(1665) Choose the appropriate preposition for the given sentence:

The neighbour peeped ______the window and found the woman lying
unconscious. 

A.from 

B.across 



C.through 

D.into 

Answer: C.through 

 

Reference ID:(1941) 20, 15, 10, … या मािलकेमधील 15  पद काय असेल? 

A.-40 

B.-45 

C.-50 

D.0 

Answer: C.-50 

 

वे


