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Reference ID:(2910) मंुबई (बॉ�े) उ� �ायालयाचे स�ाचे मु� �ायाधीश कोण आहेत? 

A.�ायमूत� एस. सी. धमा�िधकारी 

B.�ायमूत� आर. �ी. मोरे 

C.�ायमूत� नरेश एच. पाटील 

D.�ायमूत� आर. एम. बोड� 

Answer: C.�ायमूत� नरेश एच. पाटील 

 

Reference ID:(2926) वगळलेली सं�ा िनवडून मािलका पूण� करा:

400, 441, 484, ______ 

A.530 

B.535 

C.527 



D.529 

Answer: D.529 

 

Reference ID:(2928) एक कार अ िठकाणा�न ब िठकाणाकडे एका दुचाकीपे�ा 50% जा� वेगाने िनघाली. ती
दुचाकी कारपासून 120 िकमी अंतरावर होती आिण ब िठकाणाकडेच चालली होती. ती
दो�ी वाहनं एकाच वेळी ब िठकाणी पोहोचत असतील, तर अ आिण ब मधील अंतर िकती?

A.240 िकमी 

B.200 िकमी 

C.360 िकमी 

D.420 िकमी 

Answer: C.360 िकमी 

 

Reference ID:(2913) महारा�� ातील खालीलपैकी कोण�ा िज��ात कुलाबा िक�ा ��थत आहे? 

A.रायगड 

B.नािशक 

C.र�ािगरी 

D.सातारा 

Answer: A.रायगड 

 

Reference ID:(2909) महारा��  लोकसेवा अिधकार आयोगा�ा मु� आयु�ाची िनयु�� करणा-या सिमतीचे
अ�� कोण आहे? 

A.िवधानसभेचा सभापती 

B.मु�मं�ी 

C.रा�पाल 

D.िवधानसभेतील िवरोधीप� नेता 

Answer: B.मु�मं�ी 

 

Reference ID:(2697) ’पंच त�ां’ पैकी एक �ी हझुर सािहब, जेथे गु� गोिबंद िसंह �िग�य िनवासासाठी कूच
केले, हे महारा�� ा�ा कोण�ा िठकाणी ��थत आहे? 

A.नांदेड 



B.नािशक 

C.नागपूर 

D.अमरावती 

Answer: A.नांदेड 

 

Reference ID:(2665) Choose the most appropriate usage to fill in the blanks in the given
sentence:

Maharani Gayatri Devi was a ________ and ________ lady. 

A.gracious, elegance 

B.graceful, elegant 

C.gracefully, elegantly 

D.graceful, elegance 

Answer: B.graceful, elegant 

 

Reference ID:(2698) माजी पंत�धान अटल िबहारी वाजपेयी यां�ा नांवाने कोणते िवमानतळ पुनना�िमत केले
जाणार आहे? 

A.देहराडून 

B.अलाहाबाद 

C.चे�ई 

D.जयपूर 

Answer: A.देहराडून 

 

Reference ID:(2911) शेर शहा�ा स�ेदर�ान, पारगाना हा _______�ा िनयं�ण िकंवा पदभाराखाली होता? 

A.िशकदर 

B.मु��फ 

C.अिमल 

D.मुप�ाम 

Answer: A.िशकदर 

 



Reference ID:(2447) Choose the option that best punctuates the given sentence:

The traffic policeman said don’t go that way as its not permitted 

A.The traffic policeman, said, “ Don’t go that way as it`s not permitted.” 

B.The traffic policeman said, “Don’t go that way as it`s not permitted?” 

C.The traffic policeman said , “Don’t go that way? as it`s not permitted.” 

D.The traffic policeman said, “Don’t ?go that way as it`s not permitted.” 

Answer: A.The traffic policeman, said, “ Don’t go that way as it`s not permitted.” 

 

Reference ID:(2903) फुटबॉल �ेणीमधील प� पुर�ार(2019) िवजेते सुिनल छे�ी हे कोण�ा रा�ामधून
आहेत? 

A.आं� �देश 

B.तािमळनाडू 

C.तेलंगणा 

D.म� �देश 

Answer: C.तेलंगणा 

 

Reference ID:(2661) Choose the appropriate preposition for the given sentence:

The police arrested Raju _______his accomplices. 

A.along with 

B.with 

C.along 

D.from 

Answer: A.along with 

 

Reference ID:(2905) 2018 हा आयपीएल 11 चा िसजन 07 एि�ल - 27 मे 2018 दर�ान खेळला गेला. मंुबई
इंिडयनला यासाठी िवशेष पुर�ार िमळाला: 

A.िसजनचे उ�ांत होणारे खेळाडू 

B.फेअर�े पुर�ार 

C.परपल कॅप 



D.ऑर�ज कॅप 

Answer: B.फेअर�े पुर�ार 

 

Reference ID:(2695) महारा��  रा� मंि�मंडळाने भारता�ा सवा�त दीघ�काळ सेवा देणाया� ्आयएनएस िवराटला
(यु�दनौकेचा �कार) भारता�ा पिह�ा नौबंंध समु�ी �ारक आिण समु�ी साहस क� �ा�ा
�पांतरणासाठी संयं� मंजूर केले. आयएनएस िवराट हे_______ आहे. 

A.िव�ंसक 

B.एअर�ा� कॅरीयर 

C.िकनारप�ीवरील ग�ीची वेसल 

D.कॉव�ट 

Answer: B.एअर�ा� कॅरीयर 

 

Reference ID:(2939) वषा�तील एकतीस िदवसां�ा मिह�ांची सं�ा आिण तीस िदवसां�ा मिह�ांची सं�ा यांचे
गुणो�र काढा. 

A.4:8 

B.6:5 

C.7:4 

D.5:6 

Answer: C.7:4 

 

Reference ID:(2450) Choose the correct form of adjective for the given sentence:

It is _____ to have an education to get a good job. 

A.necessarily 

B.necessitated 

C.necessity 

D.necessary 

Answer: D.necessary 

 

Reference ID:(2914) ____________ वष� मुगल स�ाट अकबराने खानदेश �देश ह�गत केला. 



A.1545 

B.1601 

C.1689 

D.1513 

Answer: B.1601 

 

Reference ID:(2937) 15 �ा पटीत येणा� या पिह�ा 45 सं�ांची सरासरी काढा? 

A.245 

B.345 

C.445 

D.545 

Answer: B.345 

 

Reference ID:(2925) वगळलेली सं�ा िनवडून मािलका पूण� करा:

1000, 729, 512, ______, 216 

A.343 

B.345 

C.340 

D.347 

Answer: A.343 

 

Reference ID:(2696) एि�ल 2018, म�े महारा��  सरकारने शै�िणक आिण सां�ृितक सहकाय� मजबुत
कर�ासाठी कोण�ा संघटने बरोबर सामंज� करारावर (एमओयू) �ा�री केली होती? 

A.िद ि�टीश कौ��ल 

B.युिनसेफ 

C.युिन�ो 

D.सीबीएसई 



Answer: A.िद ि�टीश कौ��ल 

 

Reference ID:(2930) A, B आिण C एकि�तपणे एक काम 18 िदवसांत पूण� करतात. एकटा A ते काय� 36
िदवसात आिण B 60 िदवसात पूण� करतो. C ला ते काय� एक�ाने पूण� कर�ासाठी िकती
िदवस लागतील ? 

A.60 िदवस 

B.70 िदवस 

C.80 िदवस 

D.90 िदवस 

Answer: D.90 िदवस 

 

Reference ID:(2904) 2018 म�े िशव छ�पती पुर�ारासाठी खेळाडु आिण ि�डा िव�ाशाखांकरीता एकूण
_________ पुर�ार होते. 

A.39 ि�डा िव�ाशाखांमधील (िडिस���) खेळांडुसाठी एकूण 195 पुर�ार होते 

B.39 ि�डा िव�ाशाखांमधील (िडिस���) खेळांडुसाठी एकूण 190 पुर�ार होते 

C.31 ि�डा िव�ाशाखांमधील (िडिस���) खेळांडुसाठी एकूण 191 पुर�ार होते 

D.39 ि�डा िव�ाशाखांमधील (िडिस���) खेळांडुसाठी एकूण 159 पुर�ार होते 

Answer: A.39 ि�डा िव�ाशाखांमधील (िडिस���) खेळांडुसाठी एकूण 195 पुर�ार होते 

 

Reference ID:(2923) जर RADIO ला SBEJP असे संकेतब�द केले जात असेल तर TELEPHONE ला
कशा�कारे संकेतब�द केले जाईल? 

A.UFMFQIPOF 

B.UFMFQIPMF 

C.UDMDQIPOF 

D.UFMFQIPOD 

Answer: A.UFMFQIPOF 

 



Reference ID:(2668) Choose the correct form of tense for the given sentence:

When he ____ the results, he got off the chair and ____ with joy. 

A.hears, jump 

B.get, was jumping 

C.was getting, have been jumping 

D.heard, jumped 

Answer: D.heard, jumped 

 

Reference ID:(2912) कोण�ा खट�ाम�े भारतीय सव�� �ायालयाने िसनेमा�ा ��िनंग�ा आधी रा�� गीत
लावणे अिनवाय� नस�ाचा िनण�य िदला? 

A.�ि�ल ि�पाठी िव. भारतीय सव�� �ायालय 

B.पी.यु.सी.एल िव. भारतीय क� � शासन 

C.एम. सी. मेहता िव. भारतीय क� � शासन 

D.�ाम नारायण चौकसी िव. भारतीय क� � शासन आिण इतर 

Answer: D.�ाम नारायण चौकसी िव. भारतीय क� � शासन आिण इतर 

 

Reference ID:(2658) Choose the most suitable determiner for the given sentence:

Where should we go on holiday this year? Let’s go _______ where warm
and sunny. 

A.no 

B.neither 

C.none 

D.some 

Answer: D.some 

 

Reference ID:(2940) एक मिहले�ा पस�म�े फ� 50 पैसे आिण 1 �पयाची नाणी होती. एकूण ना�ांची सं�ा
120 होती आिण एकूण र�म �.100 एवढी होती. तर 1 �पया�ा ना�ांची सं�ा ____
आहे. 

A.60 

B.70 



C.80 

D.90 

Answer: C.80 

 

Reference ID:(2653) Choose the option with the appropriate suffix to complete the given
sentence:

People should depict kind____ towards each other, especially towards their
neighbours. 

A.-ness 

B.-ly 

C.-ment 

D.-fulness 

Answer: A.-ness 

 

Reference ID:(2679) ‘जे चकाकते ते सोने नसते.’ अधोरे�खत श� कोण�ा सव�नामाचे उदाहरण आहे? 

A.पु�षवाचक 

B.संबंधी 

C.दश�क 

D.सामा� 

Answer: B.संबंधी 

 

Reference ID:(2671) कोण�ा दोन िवभ�ीचें ��य सारखे आहेत ? 

A.तृतीया, चतुथ� 

B.ि�तीया, चतुथ� 

C.तृतीया, ष�ी 

D.ष�ी, स�मी 

Answer: B.ि�तीया, चतुथ� 

 



Reference ID:(2657) Choose the correct form of verb for the given sentence: 

The little boy _______ very fast to catch the bus. 

A.was run 

B.was running 

C.is runs 

D.has running 

Answer: B.was running 

 

Reference ID:(2664) Choose the appropriate conjunctions for the given sentence:

The animals on the farm decided to hold a meeting ____ discuss the matter;
____ the lion did not want to attend. 

A.and, but 

B.and, if 

C.so, and 

D.and, so 

Answer: A.and, but 

 

Reference ID:(2934) जर एक फळ िव�े�ाला 100 केळी िवकून 20 के�ांची िव�ी िकंमती एवढा नफा िमळत
असेल, तर �ाचा नफा िकती आहे: 

A.10% 

B.15% 

C.20% 

D.25% 

Answer: D.25% 

 

Reference ID:(2699) कौश� िवकासासाठी रा� िशखर सिमतीचे अ�� कोण आहेत? 

A.मु� मं�ी 



B.मु� सिचव 

C.उ� �ायालयाचे �ायाधीश 

D.ग�न�र 

Answer: A.मु� मं�ी 

 

Reference ID:(2445) Choose the option that has all words spelt correctly: 

A.theif , receive , patience 

B.thief , recieve , patience 

C.thief , receive , patience 

D.thief , receive , patiense 

Answer: C.thief , receive , patience 

 

Reference ID:(2677) ‘डोके खाजवणे’ या वा�चाराचा अथ� - 

A.केसांत उवा होणे 

B.केसांत कोडंा होणे 

C.आठव�ाचा �य� करणे 

D.िवसरणे 

Answer: C.आठव�ाचा �य� करणे 

 

Reference ID:(2680) खालीलपैकी कोणती जोडी िव��ाथ� नाही ? 

A.िनम�ळ X मळका 

B.�ूनता X सुब�ा 

C.िन�ाम X सकाम 

D.नैसिग�क X कृि�म 

Answer: B.�ूनता X सुब�ा 

 

Reference ID:(2691) खालीलपैकी िव��ाथ� जोडी ओळखा. 

A.कृ� X कृश 



B.ऐ��क X �ै��क 

C.कृपण X कठोर 

D.उंच X सखल 

Answer: D.उंच X सखल 

 

Reference ID:(2666) Choose the correct form of verb that is in agreement with the subject:

All the people ____ standing together in a group and discussing the
problem. 

A.is 

B.are 

C.has 

D.have 

Answer: B.are 

 

Reference ID:(2683) आपण �त: दोन श� बोला. अधोरे�खत श�ाचा सव�नाम ओळखा. 

A.पु�षवाचक सव�नाम 

B.दश�क सव�नाम 

C.अिनि�त सव�नाम 

D.सामा� सव�नाम 

Answer: A.पु�षवाचक सव�नाम 

 

Reference ID:(2446) Choose the option that correctly spells the words to be filled in the given
sentence:

The _______ of the school said that the boy behaved like an _______. 

A. principle , angle 

B. principal , angel 

C.principal , engle 

D.principel , angle 

Answer: B. principal , angel 

 



Reference ID:(2669) Choose the option that best expresses the meaning of the highlighted
idiom/phrase:

The orator’s comment about the recession was way off the mark. 

A.very scanty 

B.pertinent 

C.inaccurate 

D.premeditated 

Answer: C.inaccurate 

 

Reference ID:(2902) आयएनएस कालवारी, ही पिहली �ॉरिपयन वगा�तील छुपी पाणबुडी खालीलपैकी कोण�ा
देशा�ा सहयोगाने बनवली गेली आहे? 

A.�ा� 

B.रिशया 

C.युएसए 

D.इ�ाइल 

Answer: A.�ा� 

 

Reference ID:(2676) ‘उतरंड’ हा श� खालीलपैकी कोण�ा पया�यासाठी वापरला जातो? 

A.गवत 

B.व�ू 

C.मडके 

D.लाकूड 

Answer: C.मडके 

 

Reference ID:(2682) ‘आपलेच दात आपलेच ओठ’ या �णीचा अथ� - 

A.आप�ा ऐपती�माणे खच� करणे. 

B.�तःपुरते कमवणे. 

C.फ� �त:चाच फायदा साधून घेणे 

D.आप�ाच माणसाने चूक के�ावर अडचणीची ��थती िनमा�ण होणे. 



Answer: D.आप�ाच माणसाने चूक के�ावर अडचणीची ��थती िनमा�ण होणे. 

 

Reference ID:(2652) Choose the appropriate possessive noun to complete the given sentence.

St. Joseph’s is a ____ school. 

A.boys’ 

B.boy’s 

C.boys 

D.boy’ 

Answer: A.boys’ 

 

Reference ID:(2901) िव�ोटक शोधावरील भारता�ा पिह�ा रा�� ीय काय�शाळेचे उद्घाटन, _______येथे
कर�ात आले होते. 

A.गुजरात 

B.पुणे 

C.भोपाळ 

D.िबहार 

Answer: B.पुणे 

 

Reference ID:(2931) एक �ापारी ��ेकी �. 2000 दराने दोन घ�ाळांची िव�ी करतो. जर एक घ�ाळात
�ाला 25% नफा िमळत असेल आिण दुस�यावर �ाला 20% तोटा होत असेल, तर �ाला 

A.एकूण 6.25% चा तोटा होतो 

B.5% चा नफा होतो 

C.10 �पयांचा नफा होतो 

D.100 �पयांचा तोटा होतो 

Answer: D.100 �पयांचा तोटा होतो 

 



Reference ID:(2670) ‘ढीग’ हा समूहदश�क श� कशासाठी वापरला जात नाही? 

A.िवटा 

B.किलंगड 

C.नारळ 

D.नाणी 

Answer: D.नाणी 

 

Reference ID:(2916) खाली नमूद केले�ा आप�ीपैंकी एक नैसिग�क नाही. ती कोणती आहे ते ओळखा. 

A.पूर 

B.दु�ाळ 

C.शहरीकरणासाठी केलेली जंगलतोड 

D.भूकंप 

Answer: C.शहरीकरणासाठी केलेली जंगलतोड 

 

Reference ID:(2662) Choose the appropriate prepositional phrase for the given sentence:

The college results have been good ______our expectations. 

A.contrary to 

B.contrary by 

C.contrary with 

D.contrary in 

Answer: A.contrary to 

 

Reference ID:(2907) भारता�ा मु� मािहती आयु�ां�ा िनयु�ीचा कालावधी काय असतो? 

A.5 वष� िकंवा वयाची 65 वष� पूण� होईपय�त 

B.5 वष� िकंवा वयाची 62 वष� पूण� होईपय�त 

C.3 वष� िकंवा वयाची 65 वष� पूण� होईपय�त 

D.3 वष� िकंवा वयाची 62 वष� पूण� होईपय�त 

Answer: A.5 वष� िकंवा वयाची 65 वष� पूण� होईपय�त 



 

Reference ID:(2674) ‘मी काल शाळेत गेलो होतो.’ या वा�ातील कालदश�क ि�यािवशेषण अ�य ओळखा. 

A.होतो 

B.गेलो 

C.काल 

D.मी 

Answer: C.काल 

 

Reference ID:(2694) ‘�ाला काम करवते.’ या वा�ातील ि�यापद ओळखा. 

A.करवते 

B.�ाला 

C.�ाला काम 

D.काम 

Answer: A.करवते 

 

Reference ID:(2922) सरासरी काढा.
44,40,75,25,66&80 

A.44 

B.55 

C.91 

D.22 

Answer: B.55 

 

Reference ID:(2915) चं�ा�ा पृ�भागावरील खोल ख�ांना �णतात. 

A.दगडगोटे 

B.खडक 

C.कंुड 

D.�ालामुखी 



Answer: C.कंुड 

 

Reference ID:(2936) एकदा फासा फेकला गेला. 7 ये�ाची संभा�ता काय आहे? 

A.0 

B.1 

C.1/6 

D.1/3 

Answer: A.0 

 

Reference ID:(2673) ‘आंधळा मागतो एक डोळा, देव देतो दोन डोळे’ या �णीचा अथ� - 

A.अपे�ेपे�ा जा� फायदा होणे. 

B.डो�ांना इजा होणे. 

C.संकट येणे. 

D.एखा�ाला फसवणे. 

Answer: A.अपे�ेपे�ा जा� फायदा होणे. 

 

Reference ID:(2943)
(i) सात खु�ा� िविश� प�तीने एकावर एक ठेव�ा गे�ा.

(ii) पांढरी खुच� ही अगदी िन�ा खुच��ा वर ठेवली गेली.

(iii) लाल खुच� ही तळापासून चौथी आहे आिण गुलाबी खुच�ही व�न पाचवी आहे.

(iv) िन�ा आिण कर�ा खुच��ा मधे दोन खु�ा� आहेत.

िन�ा आिण नारंगी खु�ा��ा मधे िकती खु�ा� आहेत? या ��ाचे उ�र दे�ासाठी,
खालील िवक�ांपैकी आणखी कोणती अित�र� मािहती आव�क आहे? 

A.लाल आिण नारंगी खु�ा��ा मधे दोन खु�ा� आहेत 

B.का�ा आिण लाल खु�ा��ा मधे दोन खु�ा� आहेत 

C.गुलाबी आिण नारंगी�ा मधे एक खुच� आहे 



D.िनळी खुच� ही कर�ा खुच��ा वर दोन खु�ा��ा आधी आहे 

Answer: C.गुलाबी आिण नारंगी�ा मधे एक खुच� आहे 

 

Reference ID:(2448) Out of the following options, choose the sentence that is punctuated
correctly. 

A.One day, in order to have some fun, he cried out with all his might, The
wolf is coming! The wolf is coming!" 

B.One day, in order to have some fun, he cried out with all his might, "The
wolf is coming! The wolf is coming!" 

C.One day, in order to have some fun, he cried out, “with all his might, The
wolf is coming! The wolf is coming!" 

D.One day, in order to have some fun, he cried out with all his might, ‘The
wolf is coming. The wolf is coming.” 

Answer: B.One day, in order to have some fun, he cried out with all his might, "The
wolf is coming! The wolf is coming!" 

 

Reference ID:(2929) पु�षांची एक िविश� सं�ा एक काम 60 िदवसात पूण� करते. आणखी 8 पु�षांसह ते काम
10 िदवस आधी पूण� होईल. सु�वातीला पु�षांची सं�ा िकती होती ? 

A.40 

B.50 

C.30 

D.28 

Answer: A.40 

 

Reference ID:(2675) सव�नामाचे मु� िकती �कार मानतात ? 

A.सहा 

B.सात 

C.आठ 

D.नऊ 

Answer: A.सहा 

 



Reference ID:(2942) DIAGONALDIAGONALDIAGONAL…. DIAGONAL या सू�ात DIAGONAL ची
पुनरावृ�ी 20 वेळा झालेली आहे. पिह�ा ट��ात िवजोड �थानी असलेली अ�रे
िमटिव�ात येतात. उरले�ा सू�ात पु�ा िवजोड �थानी असलेली अ�रे िमटिव�ात येतात.
फ� एक अ�र िश�क उरेपय�त असे चालते. हे अ�र कोणते? 

A.L 

B.G 

C.N 

D.I 

Answer: A.L 

 

Reference ID:(2685) “�खर” श�ाचा िव��ाथ� श� खालीलपैकी कोणता ? 

A.सा� 

B.रागीट 

C.सौ� 

D.शांत 

Answer: C.सौ� 

 

Reference ID:(2692) पंचमी या िवभ�ीचा कारकाथ� सांगा. 

A.कता� 

B.कम� 

C.करण 

D.अपादान 

Answer: D.अपादान 

 

Reference ID:(2655) Choose appropriate articles for the given sentence:

India launched ___ first artificial satellite Aryabhata on 19th April 1975 at
___cost of about five crores. 

A.A, the 

B.The, a 



C.The, the 

D.A, the 

Answer: B.The, a 

 

Reference ID:(2656) Choose appropriate articles to complete the given sentence. 

Kumaranaashan is ___ Keats of Malayalam literature. ____Keats is ___
Romantic poet. 

A.no article, the, a 

B.the, no article, the 

C.the, no article, a 

D.a, no article, the 

Answer: C.the, no article, a 

 

Reference ID:(2908) खालीलपैकी कोण�ा सं�थांना(आरटीआय)मािहती अिधकार अिधिनयम, 2005 पासून सूट
दे�ात आलेली नाही? 

A.गु�चर िवभाग 

B.सीमा सुर�ा दल 

C.भारतीय अवकाश संशोधन सं�था 

D.िवशेष संर�ण गट 

Answer: C.भारतीय अवकाश संशोधन सं�था 

 

Reference ID:(2663) Choose the most suitable conjunction for the given sentence:

The students tried their level best _____ failed. 

A.but 

B.and 

C.so 

D.yet 

Answer: A.but 



 

Reference ID:(2933) जे�ा एका सं�े�ा 30% दुस�या सं�ेम�े िमळवले जातात, ते�ा दुसरी सं�ा ही एक
पंचमांशाने वाढते. पिह�ा सं�ेचे दुस�या सं�ेशी काय गुणो�र आहे? 

A.5:6 

B.3:2 

C.2:3 

D.1:2 

Answer: C.2:3 

 

Reference ID:(2920) 15 िव�ाथ� असले�ा एका वगा�चे सरासरी वय 20 आहे. �ात जर िश�काचे वय िमळवले
आिण 20 वषा��ा एका िव�ा�ा�ला वगळले तर वगा�चे सरासरी वय 1 ने वाढते. तर
िश�काचे वय काढा. 

A.30 वष� 

B.35 वष� 

C.37 वष� 

D.40 वष� 

Answer: B.35 वष� 

 

Reference ID:(2941) 351 �ौढ असणा�या एका गावात ��ेक �ौढ ��ीकडे एक कार, एक मोटारसायकल,
िकंवा दो�ी आहेत. जर 331 �ौढ ��ीकंडे कार आिण 45 �ौढ ��ीकंडे
मोटारसायकल असेल, तर िकती कार मालकांकडे मोटरसायकल नाहीत? 

A.25 

B.35 

C.306 

D.296 

Answer: C.306 

 

Reference ID:(2684) ‘तु�ी’ हा श� खालीलपैकी कोण�ा �कारचा आहे? 



A.िवशेषण 

B.भाववाचक नाम 

C.सव�नाम 

D.ि�यापद 

Answer: C.सव�नाम 

 

Reference ID:(2919) अणुऊजा� क� �ात कच�याची िव�ेवाट लाव�ाची गंभीर सम�ा असते, कारण _______. 

A.�ातून दुग�धी येते 

B.ते अितशय �ाला�ाही असते 

C.ते अितशय अिभि�याशील असते 

D.ते अितशय िकरणो�ारी असते 

Answer: D.ते अितशय िकरणो�ारी असते 

 

Reference ID:(2667) Which one of the following choices is NOT a complex sentence? 

A.On feeling the winter chill, she wrapped herself with a shawl 

B.She stepped aside to make room for the maid to go inside and serve tea. 

C.On his arrival to the city, Ronny took time off to visit the monuments. 

D.The Sheikh opened his eyes slowly. 

Answer: D.The Sheikh opened his eyes slowly. 

 

Reference ID:(2659) Choose the option with the appropriate question tag for the given sentence.

The Patils had a BMW, ________ 

A.didn’t they? 

B.hadn’t they? 

C.did they? 

D.had they? 

Answer: A.didn’t they? 

 



Reference ID:(2917) खालीलपैकी हवेमुळे �सा�रत होणारा रोग कोणता आहे? 

A.गलगंड आिण कुपोषण 

B.कॉलरा आिण अितसार 

C.रेबीज आिण एड्स 

D.सद� आिण �य 

Answer: D.सद� आिण �य 

 

Reference ID:(2700) महारा�� ा�ा________�ारे ऑनलाईन पोट�ल- ’महा�यम’ सु� केले गेले आहे. 

A.कौश� िवकास आिण उ�ोजक� िवभाग 

B.�दूषण िनयं�ण मंडळ 

C.मोटर वाहन िवभाग 

D.गृहिनमा�ण आिण �े� िवकास �ािधकरण 

Answer: A.कौश� िवकास आिण उ�ोजक� िवभाग 

 

Reference ID:(2681) हा, ही, हे, तो, ती, ते चा वापर नामाऐवजी के�ास तेथे कोणती सव�नामे होतात ? 

A.अिनि�त सव�नामे 

B.सामा� सव�नामे 

C.संबंधी सव�नामे 

D.दश�क सव�नामे 

Answer: D.दश�क सव�नामे 

 

Reference ID:(2651) Choose the correct form of the noun for the given sentence:

As a result of the _____ of freedom fighters, the Republic of India was born.

A.determiners 

B.determined 

C.determination 



D.deterrence 

Answer: C.determination 

 

Reference ID:(2689) ‘�ाने घराचे दार उघडले.’ या वा�ातील ि�यापद ओळखा. 

A.�ाने 

B.घराचे 

C.उघडले 

D.दार 

Answer: C.उघडले 

 

Reference ID:(2678) खालीलपैकी गटाबाहेरचा श� कोणता ? 

A.संशय 

B.आघात 

C.िदवस 

D.वार 

Answer: A.संशय 

 

Reference ID:(2654) Choose the option with the appropriate suffix to complete the given
sentence:

Festivals are a great time for festiv____ and fest_____. 

A.-itiy, -ing 

B.-als, -ity 

C.-ing, -oons 

D.-al, -ings 

Answer: A.-itiy, -ing 

 



Reference ID:(2660) Choose the correct form of modal auxiliary verb for the given sentence:

We ________to have listened to her advice. 

A.will 

B.ought 

C.should 

D.must 

Answer: B.ought 

 

Reference ID:(2906) रणिजत देसाई हे मराठी िलखाणाशी संबं�द असलेले �ातनाम लेखक होते. �ांना 1973
म�े प� �ी पुर�ार दे�ात आला. �ांनी खालीलपैकी कोणते पु�क िलिहले? 

A.�ीमान योगी 

B.छावा 

C.पंिगरा 

D.महानायक 

Answer: A.�ीमान योगी 

 

Reference ID:(2921) अ हा ब पे�ा 4 वषा�नी मोठा आहे. अ आिण ब �ा वया�ा वगा�तील फरक जर 80 असेल,
तर अ आिण ब �ा वयाची बेरीज काढा. 

A.21 

B.20 

C.18 

D.24 

Answer: B.20 

 

Reference ID:(2927) एक माणूस 9 तासांम�े 61 िकमी अंतर पार करतो. तो काही �वास सायकलने ताशी 9
िकमीने करतो तर काही �वास पायी ताशी 4 िकमीने करतो. तर �ाने सायकलवर पार
केलेले अंतर असेल: 

A.16 िकमी 

B.25 िकमी 

C.45 िकमी 



D.50 िकमी 

Answer: C.45 िकमी 

 

Reference ID:(2924) खाली िदले�ा मािलकेम�े अंकांचा एक िविश� �म िदलेला आहे. �ानुसार चुकीचा �म
ओळखा: 34, 28, 22, 18, 10, 4 

A.28 

B.22 

C.10 

D.18 

Answer: D.18 

 

Reference ID:(2935) दािग�ां�ा एका दुकानात 50 हार आहेत �ांपैकी 10 अ�ल िह�याचे सेट आहेत.
या���कपणे िनवड के�ास �ाहकाने िह�याचा सेट िनवड�ाची संभा�ता काय आहे? 

A.1/3 

B.1/4 

C.1/5 

D.1/6 

Answer: C.1/5 

 

Reference ID:(2687) ‘ितने िभका�याला पैसे िदले.’ या वा�ातील ि�यापद ओळखा. 

A.ितने 

B.िदले 

C.िभका�याला 

D.पैसा 

Answer: B.िदले 

 

Reference ID:(2690) ‘आपणही आता खेळू.’ या वा�ातील अधोरे�खत श� खालीलपैकी कोण�ा �कारात येतो. 

A.कम� 

B.कता� 



C.ि�यापद 

D.िवशेषण 

Answer: C.ि�यापद 

 

Reference ID:(2693) ‘िव�ास हा मोठा मु��ी होते.’ वा� दु�� क�न िलहा. 

A.िव�ास हा मोठा मु��ी होते. 

B.िव�ास हा मोठा मु��ी. 

C.िव�ास हा मोठा मु��ी होता. 

D.िव�ास हा मोठा होते. 

Answer: C.िव�ास हा मोठा मु��ी होता. 

 

Reference ID:(2918) एका जळ�ा मेणब�ीवर एक �ास उपडा ठेवला तर काही काळाने �ोत िवझनू जाते.
याचे कारण ______ आहे. 

A.ऑ��जनची अनुपल�ता 

B.��लन तापमान कमी आहे 

C.काब�न डायऑ�ाईडची अनुपल�ता 

D.मेणब�ीम�े मेणाची अनुपल�ता 

Answer: A.ऑ��जनची अनुपल�ता 

 

Reference ID:(2686) ‘राम नसणे’ या वा�चाराचा अथ� - 

A.देवघरात रामाची मूत� नसणे. 

B.राम नावाचा माणूस ओळखीचा नसणे. 

C.अथ� नसणे. 

D.मृ�ू येणे. 

Answer: C.अथ� नसणे. 

 

Reference ID:(2688) ‘�ाचे करावे बरे तो �णतो माझेच खरे’ या �णीचा अथ� - 

A.एखा�ाचे भले करायला जावे तर तो िवरोधच करतो व आपलाच हेका चालवतो. 



B.�तःचा फायदा क�न घेणे. 

C.क� के�ािशवाय मोठेपणा िमळवणे 

D.�त:च गु�ा क�न दुसया�अवर आळ घेणे. 

Answer: A.एखा�ाचे भले करायला जावे तर तो िवरोधच करतो व आपलाच हेका चालवतो. 

 

Reference ID:(2449) Choose the correct form of adjective for the given sentence:

Chapter 5 is ___________ Chapter 6 and both must be studied equally well
for the examination. 

A.as important as 

B.not so important as 

C.the most important 

D.more important than 

Answer: A.as important as 

 

Reference ID:(2938) रेखाने परी�ेम�े 93 गुण िमळवले. हे गुण, एकूण गुणां�ा 50% आहेत. परी�ेमधील
कमाल गुण िकती आहेत? 

A.180 

B.182 

C.184 

D.186 

Answer: D.186 

 

Reference ID:(2932) A ने 21,000 �पयां�ा आरंिभक गंुतवणूकीसह �वसाय सु� केला. काही मिह�ांनंतर B
हा 36,000 �पयांसह �वसायाम�े सहभागी झाला. वषा��ा शेवटी �ांनी समान �माणात
नफा वाटून घेतला. िकती मिह�ांनंतर B ने A सोबत भागीदारी केली? 

A.5 मिहने 

B.5.5 मिहने 

C.6 मिहने 



D.7 मिहने 

Answer: A.5 मिहने 

 

Reference ID:(2672) ‘मी �त: काम करणार आहे.’ या वा�ात खालीलपैकी सव�नामाचा कोणता �कार आला
आहे? 

A.दश�क सव�नाम 

B.संबंधी सव�नाम 

C.आ�वाचक सव�नाम 

D.सामा� सव�नाम 

Answer: C.आ�वाचक सव�नाम 

 


