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Reference ID:(3415) �ोरा' चा अथ� काय आहे? 

A.�ा �े�ातील वन�ती जीवन 

B.�ा �े�ातील �ाणी जीवन 

C.�ा �े�ातील प�ी 

D.�ा �े�ातील व� �ाणी 

Answer: A.�ा �े�ातील वन�ती जीवन 

 

Reference ID:(3192) ‘ते लाकडी धनु� मोडले.’ या वा�ातील ि�यापद ओळखा. 

A.ते 

B.लाकडी 

C.धनु� 

D.मोडले 

Answer: D.मोडले 

 

Reference ID:(3424) वगळलेली सं�ा िनवडून मािलका पूण� करा:
224, 195, 168, ______, 120 

A.144 

B.145 

C.143 

D.146 

Answer: C.143 

 

Reference ID:(3173) ‘ितचे गाऊन झाली.’ अधोरे�खत श�ाचे यो� �प िलहा. 

A.झाली 

B.झाले 



C.झाला 

D.झालाले 

Answer: B.झाले 

 

Reference ID:(2946) Choose the option that best punctuates the given sentence:

What are you saying, Meeta said to her friend Dolly. 

A.what are you saying? Meeta said to her friend Dolly 

B.“What are you saying?” Meeta said to her friend, Dolly. 

C.“What are you saying,” Meeta said to her friend Dolly. 

D.“ What are you saying, “ Meeta said to her friend, Doll 

Answer: B.“What are you saying?” Meeta said to her friend, Dolly. 

 

Reference ID:(3190) ‘�ांती’ या श�ासाठी यो� श�समूह िनवडा. 

A.��रत कृती 

B.अचानक आलेले संकट 

C.हळू हळू घडून येणारा बदल 

D.अक�ात घडून आलेला बदल 

Answer: D.अक�ात घडून आलेला बदल 

 

Reference ID:(3165) Choose the correct form of verb that is in agreement with the subject:

Every man, woman and child in the hall _____ given a pair of glasses with
coloured lens to watch the 3D movie. 

A.have 

B.are 

C.were 

D.was 

Answer: D.was 

 



Reference ID:(2944) Choose the option that correctly spells the words to be filled in the given
sentence

The _____________ told the _____________ that he was a _______. 

A.beggar , passenger , liar 

B.begger , passengar , liare 

C.beggar , pasenger , lair 

D.beger , passenger , lari 

Answer: A.beggar , passenger , liar 

 

Reference ID:(3163) Choose the appropriate conjunction for the given sentence:

____ they were on a picnic ____ were enjoying themselves, it began to rain
suddenly. 

A.Whether, if 

B.As, so 

C.If, so 

D.While, and 

Answer: D.While, and 

 

Reference ID:(3168) Choose the option that best expresses the meaning of the highlighted
idiom/phrase:

At the end of the meeting, the chairman proved to be the only man of
substance. 

A.Rich and powerful person 

B.flexible person 

C.worthless person 

D.an unreasonable person 

Answer: A.Rich and powerful person 

 



Reference ID:(3198) भारताची पिहली कृि�म बु�दीम�ा सं�था येथे �थािपत केली गेली आहे? 

A.पुणे 

B.हैदराबाद 

C.चे�ई 

D.मंुबई 

Answer: D.मंुबई 

 

Reference ID:(3411) कोणता क� �शािसत �देश ऑग� 16 ला �ांचा दुसरा �ातं� (डी जुर डे) िदन साजरा
करतो? 

A.पुदुचेरी 

B.दादरा आिण नगर हवेली 

C.ल��ीप 

D.अंदमान आिण िनकोबार बेटे 

Answer: A.पुदुचेरी 

 

Reference ID:(3171) उभयिवध ि�यापद �णजे काय ? यो� पया�य िनवडा. 

A.वा�ातील ि�यापद अकम�क असते. 

B.वा�ातील ि�यापद सकम�क असते. 

C.ि�यापद सकम�क व अकम�क अशा दो�ी �कारे वापरता येते. 

D.दो�ी ि�यापदे एक� येतात. 

Answer: C.ि�यापद सकम�क व अकम�क अशा दो�ी �कारे वापरता येते. 

 

Reference ID:(3428) जर 100 माणसे 100 िदवसांत 100 कामे क� शकतात, तर 1 माणून 1 काम िकती
िदवसांत क� शकतो: 

A.1 िदवस 

B.100 िदवस 

C.50 िदवस 

D.10 िदवस 

Answer: B.100 िदवस 



 

Reference ID:(2945) Choose the option that correctly spells the words to be filled in the given
sentence:

The _____________ office ___________ is an elegant woman. 

A.insurence , assistant 

B.insurance , asistant 

C.insurance , assistant 

D.insurance , assistent 

Answer: C.insurance , assistant 

 

Reference ID:(3199) यु.एस.-इंिडया ए�ीएशन कॉप�रेशन �ो�ाम आिण भारत शासना�ा सहयोगाने, _____ने
मंुबई येथे 6 वे यु.एस. भारत ए�ीएशन संमेलन आयोिजत केले होते. 

A.िव�ान आिण तं��ान िवभाग, जीओआय 

B.यु.एस. �ापार आिण िवकास एजंसी 

C.जागितक �ापारी संघटना 

D.युएनसीटीएडी 

Answer: B.यु.एस. �ापार आिण िवकास एजंसी 

 

Reference ID:(3416) ��यांम�े जे�ा ______, ते�ा �ांचे �जनन�म वय सु� होते. 

A.पौगंडाव�था सु� होते 

B.उंची वाढते 

C.वजन वाढते 

D.रजोिनवृ�ी सु� होते 

Answer: A.पौगंडाव�था सु� होते 

 

Reference ID:(3179) ‘िमतभाषी’ �णजे काय? 



A.कमी भाषा बोलणारा 

B.मोजके बोलणारा 

C.भा� करणारा 

D.अिजबात न बोलणारा 

Answer: B.मोजके बोलणारा 

 

Reference ID:(3156) Choose the correct form of verb for the given sentence: 

We usually_______ the festival of Diwali by putting up lights in our house. 

A.have enjoyed 

B.has enjoyed 

C.enjoy 

D.is enjoying 

Answer: C.enjoy 

 

Reference ID:(2948) Choose the correct form of adjective for the given sentence:

Raw green mangoes are used to make pickle. They are ________ the ripe
yellow ones that we get in summer. 

A.sour as 

B.the sourest 

C.the sourer 

D.sourer than 

Answer: D.sourer than 

 

Reference ID:(3427) एक 100 मीटर लांबीची ट� ेन एक खांब 3 सेकंदांम�े ओलांडते. �ा ट� ेनला 165 मीटर लांबी
असलेला फलाट ओलांड�ासाठी _________वेळ लागेल. 

A.4.5 सेकंद 

B.9 सेकंद 

C.7.5 सेकंद 

D.12 सेकंद 

Answer: C.7.5 सेकंद 



 

Reference ID:(3421) सरासरी काढा.
34,42,66,84,10&94 

A.45 

B.35 

C.55 

D.25 

Answer: C.55 

 

Reference ID:(3417) खालीलपैकी कोण�ा संयुगाम�े उ�ता मू� कमी असते? 

A.अ�ोहोल 

B.पेट� ोल 

C.लाकूड 

D.कोळसा 

Answer: C.लाकूड 

 

Reference ID:(3422) जर BOLSTER ला ANKRSDQ असे संकेतब�द केले जात असेल तर ANKDSRQ ला
कसे संकेतब�द केले जाईल? 

A.BOLETRS 

B.ZMJCRQP 

C.ZMJLRQP 

D.OLBTRES 

Answer: B.ZMJCRQP 

 

Reference ID:(3164) Choose the correct word to complete the sentence:

Don’t worry Sham. You will easily ______yourself to your new job as you
are quite ______ at public relations. 

A.adept, adapt 

B.adept, adept 

C.adapt, adept 



D.adapt, adapt 

Answer: C.adapt, adept 

 

Reference ID:(3407) महारा��  लोकसेवा अिधकार अिधिनयम 2015 कोण�ा तारखेस अंमलात येणार असे मानले
होते? 

A.28 एि�ल 2015 

B.28 माच� 2015 

C.30 एि�ल 2015 

D.30 माच� 2015 

Answer: A.28 एि�ल 2015 

 

Reference ID:(3151) Choose the appropriate pronoun form to complete the given sentence.

_____ did the former President, Abdul Kalam, encourage to think
differently?

A.Whose 

B.What 

C.Whom 

D.Which 

Answer: C.Whom 

 

Reference ID:(3176) ‘नाकी नऊ येणे’ या वा�चाराचा अथ� - 

A.नऊ संकटे येणे 

B.नाक चोदंणे 

C.नऊ वेळा सद� होणे 

D.बेजार होणे 

Answer: D.बेजार होणे 

 



Reference ID:(2950) Choose the correct form of the noun for the given sentence:

Nehru’s _______ for children made him be called Chachaji.

A.fondness 

B.fond 

C.founder 

D.fondly 

Answer: A.fondness 

 

Reference ID:(3406) ____ �ारे केले�ा चौकशीनुसार िस� झाले�ा गैरवत�ना�ा िकंवा अ�मते�ा आधारे,
रा�� पती हे मु� मािहती आयु� िकंवा इतर मािहती आयु� यांना पदाव�न काढून टाकू
शकतात. 

A.क� �ीय अ�ेषण िवभाग 

B.क� �ीय द�ता आयोग(सी�ीसी) 

C.सव�� �ायालय 

D.लोकपाल 

Answer: C.सव�� �ायालय 

 

Reference ID:(3440) 30 लोकां�ा एका संमेलनात 20 लोक एकमेकांना ओळखणारे होते आिण 10 लोक
कुणालाही न ओळखणारे होते. एकमेकांना ओळखणारे लोक गळाभेट घेतात तर
एकमेकांना न ओळखणारे लोक ह�ांदोलन करतात. िकती ह�ांदोलने झाली? 

A.240 

B.245 

C.290 

D.480 

Answer: B.245 

 

Reference ID:(3200) जानेवारी 2018 म�े कोण�ा मं�ालयाने �ाट� �ेट ऑपरेशन ऑ�ीमायजेशन अ◌ॅ �
�रअल टाईम इ�ॉम�शन (SFOORTI) अनु�योगाची सु�वात केली? 

A.िव�ान आिण तं��ान मं�ालय 

B.कृषी मं�ालय 



C.वािण� आिण उ�ोग मं�ालय 

D.रे�े मं�ालय 

Answer: D.रे�े मं�ालय 

 

Reference ID:(3186) ‘देवा, मला पास कर.’ हे वा� ि�यापदाचा कोणता अथ� सूिचत करतो? 

A.आ�ा 

B.�ाथ�ना 

C.उपदेश 

D.मागणी 

Answer: B.�ाथ�ना 

 

Reference ID:(3402) 2018 वषा�म�े सािह� आिण िश�ण �े�ात प� पुर�ारांची एकूण सं�ा _________
आहे. 

A.22 

B.20 

C.21 

D.85 

Answer: C.21 

 

Reference ID:(3439) MATHEMATICALMATHEMATICAL…..MATHEMATICAL या सू�ात
MATHEMATICAL ची पुनरावृ�ी 10 वेळा झाली आहे. आपण या सू�ातून �मा�माने
िवजोड �थानी असलेली अ�रे काढत गेलो आिण उरले�ा सू�ातूनही असेच केले. शेवटी
उरणारे अ�र कोणते? 

A.A 

B.H 

C.C 

D.T 

Answer: B.H 

 



Reference ID:(3429) एक पाईप एक टाकी 12 तासांम�े भ� शकतो आिण दुसरा पाईप ती टाकी 18 तासांम�े
पूण�पणे �रकामी क� शकतो. जर दो�ी पाईप एकाच वेळी उघड�ात आले, तर ती टाकी
भर�ास लागणारा वेळ असेल: 

A.30 तास 

B.36 तास 

C.40 तास 

D.44 तास 

Answer: B.36 तास 

 

Reference ID:(3157) Choose the most suitable determiner for the given sentence:

The couple doesn’t have _____ money but they are extremely happy with
each other. 

A.little 

B.many 

C.plenty 

D.much 

Answer: D.much 

 

Reference ID:(3181) ‘झाकली मूठ स�ा लाखाची’ या �णीचा अथ� - 

A.�ंग गु� ठेवणेच फाय�ाचे असते. 

B.सवा�ना मुठीत ठेवणे. 

C.खूप पैसे मोजणे. 

D.पैसे लपवणे. 

Answer: A.�ंग गु� ठेवणेच फाय�ाचे असते. 

 

Reference ID:(3184) ‘मोफत भोजन िमळ�ाचे िठकाण’ या श�समूहासाठी यो� श� कोणता? 

A.मुदपाकखाना 

B.�ैपाकघर 

C.सदावत� 

D.भोजनगृह 



Answer: C.सदावत� 

 

Reference ID:(2949) Choose the correct form of adjective for the given sentence:

The children roared with laughter at his _____ stories. 

A.fun 

B.funny 

C.funnier 

D.funfair 

Answer: B.funny 

 

Reference ID:(3432) A चे उ�� B �ा उ��ा�ा 20% आहे. B चे उ�� C �ा उ��ा�ा 60% आहे. �ा
दोघांचे एकि�त मािसक उ�� �.12900 अस�ास, C व A �ा उ��ातील फरक _____
आहे. 

A.2200 �पये 

B.6600 �पये 

C.3300 �पये 

D.4400 �पये 

Answer: B.6600 �पये 

 

Reference ID:(3159) Choose the correct form of modal auxiliary verb for the given sentence:

I ______have to go to Delhi on Thursday. 

A.ought 

B.might 

C.could 

D.should 

Answer: B.might 

 

Reference ID:(3442) A, B व C ने आईसि�म खा�ा�ा �ध�त भाग घेतला. A ने 6 �ूप खा�े �ा समान
वेळात, B ने 4 �ूप व C ने 5 �ूप खा�े. जर A ने अ�ा� तासात 18 �ूप खा�े. तर
�ांनी अ�ा� तासात एकि�तपणे एकूण िकती �ूप खा�े? 



A.30 

B.27 

C.33 

D.45 

Answer: D.45 

 

Reference ID:(3177) ‘िसंहावलोकन’ �णजे काय? 

A.माग�ा काळाकडे ओझरती नजर टाकणे 

B.िसंहाचे दु�न अवलोकन करणे 

C.रा� कारभार पाहणे 

D.वरवर पहाणी करणे 

Answer: A.माग�ा काळाकडे ओझरती नजर टाकणे 

 

Reference ID:(3405) खालीलपैकी महारा�� ामधील कोण�ा िव�ानाने �ा�ा सािह�ामधील योगदानासाठी 69 �ा
�जास�ाक िदनी प� �ी पुर�ार िजंकला. 

A.िशिशर पु�षो�म िम�ा 

B.मुरलीकांत पेटकर 

C.पानतवणे गंगाधर 

D.संपत रामटेके 

Answer: C.पानतवणे गंगाधर 

 

Reference ID:(3162) Choose the most suitable conjunction to complete the given sentence.

I have been to London ___ I met you last. 

A.for 

B.since 

C.because 

D.as 

Answer: B.since 

 



Reference ID:(3183) ‘�ी�थ�’ हे श�योगी अ�य खालीलपैकी कोण�ा �कारातील आहे? 

A.करणवाचक 

B.संबंधवाचक 

C.हेतुवाचक 

D.यो�तावाचक 

Answer: C.हेतुवाचक 

 

Reference ID:(3438) िदले�ा सं�ा मािलकेम�े िकती 3 असे आहेत �ां�ा आधी िवषम सं�ा आहे पण
�ां�ा नंतर सम सं�ा नाही?
3 4 2 5 3 1 5 2 1 3 6 7 3 1 8 2 7 8 5 3 9 1 3 4 5 2 3 5 4 3 5 

A.एक 

B.दो 

C.तीन 

D.चार 

Answer: C.तीन 

 

Reference ID:(3414) रंगाने लालसर असले�ा �हाचे नाव सांगा? 

A.बुध 

B.पृ�ी 

C.गु� 

D.नेप�ून 

Answer: **** THIS QUESTION IS DISCARDED ****

 

Reference ID:(3435) दोन नाणी एकाच वेळी उधळली गेली. दो�ी छापे िमळ�ाची संभा�ता काय आहे? 

A.3/4 

B.1 

C.1/4 



D.1/2 

Answer: C.1/4 

 

Reference ID:(3166) Out of the following options, identify the complex sentence. 

A.The whole extended family arrived in Lucknow for their holiday 

B.The family had finished with lunch and they all went for sightseeing. 

C.Feeling nauseated, Seema fainted in the cinema hall. 

D.A very elaborate dinner had been arranged at night. 

Answer: C.Feeling nauseated, Seema fainted in the cinema hall. 

 

Reference ID:(3188) खालीलपैकी कोणते प�रमाणवाचक ि�यािवशेषण अ�य नाही ? 

A.िकंिचत 

B.�िचत 

C.मुळीच 

D.उगीच 

Answer: D.उगीच 

 

Reference ID:(3185) ‘माशा मारणे’ या वा�चाराचा अथ� - 

A.हाताने माशा हाकलणे. 

B.काहीही उ�ोग न करणे. 

C.मासेमारीचा �वसाय करणे. 

D.घरात माशा होणे. 

Answer: B.काहीही उ�ोग न करणे. 

 

Reference ID:(2947) Out of the following options, choose the sentence that is punctuated
correctly. 

A.The pilot cried, The camels smell water and grass. An oasis is near! 

B.The pilot cried, "The camels smell water and grass. An oasis is near!" 



C.The pilot cried, "The camels smell water and grass. An oasis is near?" 

D.The pilot cried, "The camels smell water and grass? An oasis is near!" 

Answer: B.The pilot cried, "The camels smell water and grass. An oasis is near!" 

 

Reference ID:(3433) एका दुकानदाराने खरेदी िकंमतीपे�ा 30% अिधक िव�ी िकंमत लावली आहे. मागणीत
अचानक वाढ झा�ाने, �ाने �ात छापील िव�ी िकंमतीवर 40% ने वाढ केली. �ाची
न�ाची नवीन ट�ेवारी आहे______. 

A.70% 

B.40% 

C.82% 

D.वरीलपैकी कोणतेही नाही 

Answer: C.82% 

 

Reference ID:(3426) हेमा पूव�कडून पि�मेकडे 7 िकमी. चालते आिण उजवीकडे वळून 2 िकमी. चालते. ती
उजवीकडे वळते आिण 5 िकमी. चालते. आरंभ िबंदू�ा बाबतीत ती आता कोण�ा िदशेस
आहे? 

A.उ�र पूव� 

B.उ�र पि�म 

C.उ�र 

D.वरीलपैकी कोण�ाही नाही 

Answer: B.उ�र पि�म 

 

Reference ID:(3180) खालीलपैकी चुकीची जोडी ओळखा. 

A.फार, अितशय - सािधत ि�यािवशेषण अ�य 

B.सावकाश, जपून - रीितवाचक ि�यािवशेषण अ�य 

C.समो�न, येथून – �थलवाचक ि�यािवशेषण अ�य 

D.आज, पुढे – िस� ि�यािवशेषण अ�य 

Answer: A.फार, अितशय - सािधत ि�यािवशेषण अ�य 

 

Reference ID:(3413) वडगावचा करार िकंवा तह ________ �ा दर�ान झाला - 



A.प�ा�ाची लढाई 

B.पिहले इं�ज-मराठा यु� 

C.पािनपतची ितसरी लढाई 

D.दुसरे इं�ज-मराठा यु� 

Answer: B.पिहले इं�ज-मराठा यु� 

 

Reference ID:(5993)

Answer:

 

Reference ID:(3155) Choose appropriate articles for the given sentence:

The I.T.D.C. (India Tourism Development Corporation) established by___
Government of India with ___view to promoting International tourism has
___very significant role to play. 

A.a, the, the 

B.the, a, a 

C.the, the, an 



D.an, a, the 

Answer: B.the, a, a 

 

Reference ID:(3153) Choose the option with the appropriate suffix to complete the given
sentence:

The parents were filled with excite____ when they heard about their son’s
success_____ story 

A.-d, -ing 

B.-edly, -ion 

C.-d, -ive 

D.-ment, -ful 

Answer: D.-ment, -ful 

 

Reference ID:(3430) एका �ेटरवर �. 1000 िकंमत िच�ांिकत केली गेली आहे. दुकानदार 20% सूट देतो.
नवीन िकमतीवर तो पु�ा 50% सूट देतो. आता �ेटरची िव�ी िकंमत काय आहे? 

A.800 �पये 

B.400 �पये 

C.300 �पये 

D.900 �पये 

Answer: B.400 �पये 

 

Reference ID:(3167) Choose the correct form of tense for the given sentence:

The country ____ rapidly ______ as an eco-tourism hotspot. 

A.is, emerging 

B.has been, emerging 

C.had, emerged 

D.is being, emerged 

Answer: A.is, emerging 

 



Reference ID:(3195) �ीमती प�ा सुरेश तळवळकर यांना �ांनी कशाला केले�ा योगदानासाठी �ित�ीत संगीत
नाटक अकादमी पुर�ार िमळाला 

A.संगीत (िहंदु�थानी-मौ�खक) 

B.संगीत (िहंदु�थानी-िसतार) 

C.संगीत (िहंदु�थानी-�ायोिलन) 

D.संगीत (संिगत-सुगम संगीताचे इतर मो�ा परंपरा) 

Answer: A.संगीत (िहंदु�थानी-मौ�खक) 

 

Reference ID:(3420) अ आिण ब चे सरासरी वय 24 आहे आिण ब, क आिण ड चे सरासरी वय 22 वष� आहे. तर
अ, ब, क आिण ड यां�ा वयांची बेरीज असेल: 

A.90 वष� 

B.98 वष� 

C.120 वष� 

D.मािहती पुरेशी नाही 

Answer: D.मािहती पुरेशी नाही 

 

Reference ID:(3194) उभयप�ी नािवक ए�रसाईज कोकंण 18 ची अिलकडे भारत आिण_________दर�ान
समा�ी झाली. 

A.युएसए 

B.युनायटेड िकंगडम 

C.जपान 

D.इंडोनेिशया 

Answer: B.युनायटेड िकंगडम 

 

Reference ID:(3175) ‘मला राग आला.’ या वा�ातील ि�यापद ओळखा. 

A.मला 

B.आला 

C.राग 

D.राग आला 

Answer: B.आला 



 

Reference ID:(3158) Choose the option with the appropriate question tag for the given sentence:

You aren’t hurt, _______ 

A.aren’t you? 

B.were you? 

C.was you? 

D.are you? 

Answer: D.are you? 

 

Reference ID:(3172) ‘अित तेथे माती’ या �णीचा अथ� - 

A.माती असते ितथे जाऊ नये. 

B.कोण�ाही गो�ीचा अितरेक वाईटच असतो. 

C.मातीपासून सावध रहावे. 

D.मती �� होणे. 

Answer: B.कोण�ाही गो�ीचा अितरेक वाईटच असतो. 

 

Reference ID:(3412) __________ हा महारा��  रा�ाचा �े�फळा�ा ��ीने सग�ात मोठा िज�ा आहे 

A.अहमदनगर 

B.पुणे 

C.धुळे 

D.सातारा 

Answer: A.अहमदनगर 

 

Reference ID:(3170) ‘राम आंबा खातो.’ या वा�ातील कम� ओळखून िलहा. 

A.आंबा 

B.राम 

C.खातो 

D.राम खातो 



Answer: A.आंबा 

 

Reference ID:(3419) प आिण क �ां�ा वयाचा गुणाकार 35 आहे. प आिण क �ा वयांमधील फरक 2 वष� आहे.
�ां�ात प मोठा आहे असे गृहीत धरले तर प चे वय काढा. 

A.6 

B.4 

C.9 

D.7 

Answer: D.7 

 

Reference ID:(3169) ‘चार र�े एक� येतात ती जागा’ या श�समूहासाठी यो� श� कोणता? 

A.चाकोरी 

B.चावडी 

C.च�ाटा 

D.चतुव�द 

Answer: C.च�ाटा 

 

Reference ID:(3154) Choose appropriate articles for the given sentence:

____Brahmaputra river, Assam’s lifeline has turned muddy and its water
has changed colour which is ___cause for alarm. 

A.A, a 

B.The, the 

C.The, a 

D.An, the 

Answer: C.The, a 

 

Reference ID:(3197) सवा�त पिहला भारत-रिशया रणनीतीक आिथ�क संवाद कोण�ा िठकाणी आयोिजत केला
होता? 

A.नवी िद�ी 

B.मंुबई 



C.स�ट पीटस�बग� 

D.मॉ�ो 

Answer: C.स�ट पीटस�बग� 

 

Reference ID:(3425) वगळलेली सं�ा िनवडून मािलका पूण� करा
145, 170, 197, ______, 257 

A.226 

B.225 

C.224 

D.230 

Answer: A.226 

 

Reference ID:(3410) शेर शाह सुरी�ारे पालन केली जात असलेली, अ�ाऊदीन �खलजी�ा ल�री �ांतीमधून
�ीकारलेली _____ही सैिनकां�ा घो�ांचे �ेणीकरण कर�ाची प�दत होती. 

A.रे 

B.दाघ 

C.चेहरा 

D.िबघा 

Answer: B.दाघ 

 

Reference ID:(3182) ‘नंतर, पय�त, पावेतो’ ही कोण�ा �कारची श�योगी अ�ये आहेत? 

A.�थलवाचक 

B.कालवाचक 

C.करणवाचक 

D.संबंधवाचक 

Answer: B.कालवाचक 

 

Reference ID:(3401) चं�यान-I, हे भारताचे पिहले िमशन टु मुन _____-रोजी यश�ीपणे पाठव�ात आले. 

A.जानेवारी-2007 



B.ऑ�ोबर -2008 

C.स��बर 2011 

D.ऑ�ोबर- 2012 

Answer: B.ऑ�ोबर -2008 

 

Reference ID:(3434) एका पाळीव �ा�ा�ा दुकानात 100 �ाणी आहेत, �ापैकी 50 िम� जातीय �कारचे
आहेत. या���कपणे िनवड�ास िम� जातीय पाळीव �ाणी िनवडली जा�ाची संभा�ता
िकती आहे? 

A.1/2 

B.1/3 

C.1/4 

D.1/5 

Answer: A.1/2 

 

Reference ID:(3178) धातुसािधत व सहा�क ि�यापद िमळून कोणते ि�यापद तयार होते ? 

A.संयु� ि�यापद 

B.ि�कम�क ि�यापद 

C.उभयिवध ि�यापद 

D.��थ�ंतरदश�क ि�यापद 

Answer: A.संयु� ि�यापद 

 

Reference ID:(3189) ‘सागरा�ा लाटा उंच उसळत हो�ा.’ या वा�ातील ि�यापद ओळखा. 

A.सागर 

B.हो�ा 

C.उंच 

D.लाट 

Answer: B.हो�ा 

 

Reference ID:(3187) ‘पांढ�यावर काळे करणे’ या वा�चाराचा अथ� - 



A.काहीतरी िलिहणे. 

B.गो�या माणसाला काळा रंग लावणे. 

C.चेह�याला डांबर फासणे. 

D.कृ�धवल िसनेमा पाहणे. 

Answer: A.काहीतरी िलिहणे. 

 

Reference ID:(3193) ‘आई�ा आठवणीने ितचे डोळे पाणावले.’ या वा�ातील ि�यापद ओळखा. 

A.आई�ा 

B.आठवणीने 

C.पाणावले 

D.ितचे 

Answer: C.पाणावले 

 

Reference ID:(3436) िदले�ा �मात पुढील सं�ा कोणती असेल? 
15, 55, 24, 68, 33, 81, 42, 94,__ 

A.60 

B.51 

C.107 

D.120 

Answer: B.51 

 

Reference ID:(3160) Choose the appropriate preposition for the given sentence:

Initially, progress may be slow but never give ________ a child who isn’t
reading. 

A.out of 

B.up at 

C.over 

D.up on 

Answer: D.up on 

 



Reference ID:(3437) तीन अंकी मह�म सं�ा शोधा �ा सं�ेला 3, 4 आिण 5 यांनी भाग िदला असता बाकी 2
येते. 

A.902 

B.962 

C.992 

D.वरीलपैकी कोणतेही नाही 

Answer: B.962 

 

Reference ID:(3409) भारताचे पिहले मु� िनवडणुक आयु� कोण होते? 

A.सुकुमार सेन 

B.क�ाण संुदरम 

C.एस.पी. सेन वमा� 

D.सुिनल अरोरा 

Answer: A.सुकुमार सेन 

 

Reference ID:(3191) िवनंती, श�ता, इ�ा, तक� , कत��, यो�ता �� करणारी ि�यापदे ---------------
असतात. यो� पया�य िनवडा. 

A.�ाथ� 

B.आ�ाथ� 

C.िव�थ� 

D.संकेताथ� 

Answer: C.िव�थ� 

 

Reference ID:(3152) Choose the option with the appropriate suffix to complete the given
sentence:

The young boy was optimist_____ about his test marks as he had put in
many hours of study before taking it. 

A.-ically 

B.-ic 

C.-ism 



D.-aly 

Answer: B.-ic 

 

Reference ID:(3174) ‘अचूक गुणकारी असणारे’ या अथा�चा श�समूह कोणता? 

A.रामबाण 

B.मदनबाण 

C.सनातनी 

D.माधुकरी 

Answer: A.रामबाण 

 

Reference ID:(3441) ट� ेनने चे�ई�न मंुबईला जातांना अमुदा पुढून 8�ा ड�ात बसली, तर बालू मागून 10�ा
ड�ात बसला. अमुदा आिण बालू दर�ान दोन डबे होते. इंिजन ते शेवट, अशा�मात
अमुदा बालू�ा मागे होती. तर �ा ट� ेन�ा ड�ांची सं�ा िकती होती? 

A.14 

B.18 

C.15 

D.16 

Answer: A.14 

 

Reference ID:(3408) महारा��  रा� लोकसेवा अिधकार आयोगाचे मु�ालय कुठे आहे? 

A.पुणे 

B.औरंगाबाद 

C.नागपूर 

D.मंुबई 

Answer: D.मंुबई 

 

Reference ID:(3403) िडस�बर 2018 म�े टाटा ओपन महारा��  साम�ांम�े _______ खेळाडूला वाई� काड�
िमळाले होते. 

A.अजु�न काधे 



B.�जनेश गु�े�रन 

C.रामकुमार रामनाथन 

D.सुमीत नागल 

Answer: A.अजु�न काधे 

 

Reference ID:(3161) Choose the appropriate prepositional phrase for the given sentence:

Mary overcame her sorrow ________her children. 

A.for the sake on 

B.for the sake of 

C.for the sake by 

D.for the sake with 

Answer: B.for the sake of 

 

Reference ID:(3404) _______________हा महारा�� ामधील भारतीय बु�दीबळाचा �ॅ�मा�र आहे आिण
�ाला 2000 म�े �ॅ�मा�र पुर�ार दे�ात आला. 

A.अिभिजत कंुटे 

B.संजय बांगर 

C.खाशाबा दादासाहेब जाधव 

D.िव�नाथन आनंद 

Answer: A.अिभिजत कंुटे 

 

Reference ID:(3423) खाली िदले�ा मािलकेम�े अंकांचा एक िविश� �म िदलेला आहे. �ानुसार चुकीचा �म
ओळखा:
90, 66, 45, 28, 15, 6, 1 

A.45 

B.28 

C.90 

D.6 



Answer: C.90 

 

Reference ID:(3431) एका माणसाने �तः कडील 20% र�म गमावली. उरले�ा र�मेपैकी 80% खच�
झा�ावर �ा�ाकडे 80 �पये उरले. सुरवातीला �ा�ाकडे िकती र�म होती? 

A.�. 1250 

B.�. 1000 

C.�. 750 

D.�. 500 

Answer: D.�. 500 

 

Reference ID:(3196) महारा�� ाची अिधकृत भाषा मराठी आहे, िजला चार पया�यी नावं आहेत. कशाचा �ा
सूचीम�े समावेश होत नाही 

A.मारठी 

B.म�ाती 

C.मु�थु 

D.मा�थुवम 

Answer: D.मा�थुवम 

 

Reference ID:(3418) सपाट आरशा�ा 'उजवी बाजू डावी �णून िदसणे' आिण याउलट' �ा गुणधमा�ला
_________ �णतात. 

A.ऊ�� �ु�मण 

B.पाि��क �ु�मण 

C.परावत�न 

D.अपवत�न 

Answer: B.पाि��क �ु�मण 

 


