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Reference ID:(4733) ‘मला हा डोगंर चढवतो.’ या वा�ाचा �योग ओळखा. 

A.भावे 

B.कम�णी 

C.कत�री 

D.नवीन कम�णी 

Answer: B.कम�णी 

 



Reference ID:(4966) सरासरी काढा.
98,65,78,98,86&79 

A.98 

B.84 

C.56 

D.85 

Answer: B.84 

 

Reference ID:(4441) Choose the option that best punctuates the given sentence:

The little girl asked her mother are we going home now. 

A.The little girl asked her mother, “Are we going home now?” 

B.The little girl asked her mother, “are we going home now”. 

C.The little girl asked her mother “Are we going home now.” 

D.The little girl asked her mother. “Are we going home now.?” 

Answer: A.The little girl asked her mother, “Are we going home now?” 

 

Reference ID:(4745) इंटरमेडीएट र�ज बॉिल�ीक �ेपणा� अ�ी-I ___________�णोदन गितवध�क यं�णेचा
वापर करते. 

A.�ायोजेिनक 

B.घन 

C.�ॅमजेट 

D.�व 

Answer: B.घन 

 

Reference ID:(4952) लोकसेवा �ा� कर�ासाठी कोणाही पा� ��ीस........कडे अज� करता येईल. 

A.साव�जिनक �ािधकरण 

B.�थािनक अिधकारी 



C.मु� आयु� 

D.िनयु� अिधकारी 

Answer: D.िनयु� अिधकारी 

 

Reference ID:(4701) Choose the correct form of verb for the given sentence: 

We ________ in this house for the past 15 years. 

A.has living 

B.have been living 

C.has lived 

D.has been living 

Answer: B.have been living 

 

Reference ID:(5999)

Answer:

 

Reference ID:(4951) क� �ीय मािहती आयोग आिण रा� मािहती आयोगाचे िनण�य,(आरटीआय) मािहती अिधकार
अिधिनयम, 2005 �ा कलम ___ अंतग�त बंधनकारक आहेत. 

A.19(7) 

B.19(2) 

C.19(5) 

D.19(6) 

Answer: A.19(7) 

 



Reference ID:(4980) दोन फासे एकाचवेळी फेक�ास, नऊ िमळ�ाची संभा�ता काय आहे? 

A.1/9 

B.6/1 

C.3/6 

D.4/6 

Answer: A.1/9 

 

Reference ID:(4955) ओस�ग नदी ही ______ नदीची उपनदी आहे? 

A.कोयना 

B.तापी 

C.कृ�ा 

D.नम�दा 

Answer: D.नम�दा 

 

Reference ID:(4720) चुकीची जोडी ओळखा. 

A.छे छे, छट – िवरोधदश�क केवल�योगी अ�य 

B.�डत, शी – ितर�ारदश�क केवल�योगी अ�य 

C.िशव-िशव, अरेरे - आ�य�दश�क केवल�योगी अ�य 

D.अरे, अहो – संबोधनदश�क केवल�योगी अ�य 

Answer: C.िशव-िशव, अरेरे - आ�य�दश�क केवल�योगी अ�य 

 

Reference ID:(4728) खालीलपैकी देशी श� नसलेला पया�य िनवडा. 

A.वारकरी, िचमणी 

B.घोडा, धोडंा 

C.अडिक�ा, चाकरी 

D.डोगंर लुगडे 



Answer: C.अडिक�ा, चाकरी 

 

Reference ID:(4985) जर A हा B पे�ा उंच आहे, C हा B पे�ा ठ� गणा आहे, आिण D हा A पे�ा ठ� गणा आहे, पण
C पे�ा उंच आहे, तर �ां�ापैकी सवा�त ठ� गणा कोण आहे? 

A.D 

B.C 

C.B 

D.A 

Answer: B.C 

 

Reference ID:(4971) जर तुम�ा शाळेपासून घरापय�तचे अंतर 1.2 िकमी. आहे आिण आपला चाल�ाचा वेग 3
िकमी./तास असेल, तर आप�ा घरापासून आप�ा शाळेत जा�ासाठी आपण वेळ �ाल :

A.2 तास 30 िमिनटे 

B.24 िमिनटे 

C.36 िमिनटे 

D.2.5 िमिनटे 

Answer: B.24 िमिनटे 

 

Reference ID:(4440) Choose the option that correctly spells the words to be filled in the given
sentence:

The ____ prepared a special _____ . 

A.bakerry , confictionery 

B.bakery , confectioner 

C.bakeery , confectionaey 

D.bakeary , confectionery 

Answer: B.bakery , confectioner 

 



Reference ID:(4711) Combine both the sentences below with a relative pronoun.

That is my friend Gautam. Gautam has opened a new showroom. 

A.That is my friend Gautam who has opened a new showroom. 

B.My friend Gautam has opened a new showroom. 

C.It is my friend Gautam that has opened a new showroom. 

D.A new showroom has been opened by Gautam that is my friend. 

Answer: A.That is my friend Gautam who has opened a new showroom. 

 

Reference ID:(4706) Choose the appropriate prepositional phrase for the given sentence:

_______ reach early, I took the shorter route. 

A.In order for 

B.In order with 

C.In order in 

D.In order to 

Answer: D.In order to 

 

Reference ID:(4726) ‘तोडंचे पाणी पळणे’ या वा�चाराचा अथ� - 

A.घसा कोरडा पडणे. 

B.तोडंाला पाणी सुटणे. 

C.घाबरणे. 

D.तोडं येणे. 

Answer: C.घाबरणे. 

 

Reference ID:(4442) Out of the following options, choose the sentence that is punctuated
correctly. 

A.What’s happening? he shouted. 

B.‘What’s happening?’ he shouted. 

C.‘Whats’ happening?’ he shouted. 

D.‘What’s happening! He shouted.’ 



Answer: B.‘What’s happening?’ he shouted. 

 

Reference ID:(4974) A एक काम 6 िदवसांत क� शकतो. A आिण B एकि�त�र�ा ते काम 2 िदवसांत क�
शकतात. ते�ा एकटा B ते काम िकती िदवसांत क� शकतो? 

A.4 

B.3 

C.2 

D.5 

Answer: B.3 

 

Reference ID:(4448) Choose the option with the appropriate suffix to complete the given
sentence:

Today’s edit_____ in the Times of India is thought provoking and has been
written in a profess_____ way. 

A.-ings, -ing 

B.-ing, -orial 

C.-or, -ion 

D.-orial, -ional 

Answer: D.-orial, -ional 

 

Reference ID:(4970) वगळलेली सं�ा िनवडून मािलका पूण� करा:

13, 32, 24, 43, 35, ______, 46, 65 

A.45 

B.52 

C.54 

D.55 

Answer: C.54 

 

Reference ID:(4959) �ूरॉन या �ा पेशी असतात. 



A.मू�िपंड 

B.यकृत 

C.चेता 

D.मान 

Answer: C.चेता 

 

Reference ID:(4981) 52 काडा��ा पॅकमधून दोन काड� काढली. ते राजा अस�ाची संभा�ता काय आहे? 

A.1/221 

B.220/221 

C.15/221 

D.100/221 

Answer: A.1/221 

 

Reference ID:(4716) खालीलपैकी कोणते िवधान बरोबर आहे ? 

A.केवल�योगी अ�य वा�ाचा भाग असतात. 

B.केवल�योगी अ�यांना िवभ�ीचे ��य लागतात. 

C.केवल�योगी अ�य भावना�धान नसतात. 

D.केवल�योगी अ�यांमुळे भाषेची शोभा वाढते. 

Answer: D.केवल�योगी अ�यांमुळे भाषेची शोभा वाढते. 

 

Reference ID:(4982) 2000 म�े �ातं� िदन मंगळवारी होता. खालीलपैकी कोण�ा वषा�म�े तो रिववारी
येईल? 

A.2001 

B.2002 

C.2003 

D.2004 

Answer: D.2004 

 



Reference ID:(4724) शेव �णजे खा�ाचा पदाथ�. ‘शेव’ श�ाचा दुसरा अथ� खालीलपैकी कोणता आहे ? 

A.दाढी करणे 

B.साडीचा पदर 

C.शरीराचा भाग 

D.एक फळ 

Answer: B.साडीचा पदर 

 

Reference ID:(4718) खालीलपैकी �शंसादश�क केवल�योगी अ�य कोणता आहे ? 

A.फ�ड 

B.अहाहा 

C.वा 

D.अ�ा 

Answer: A.फ�ड 

 

Reference ID:(4714) ‘अंथ�ण’ या श�ाचा िचकटून िकंवा जोडीने येणारा श� कोणता? 

A.घालून 

B.आव�न 

C.साव�न 

D.पांघ�ण 

Answer: D.पांघ�ण 

 

Reference ID:(4703) Choose the option that best transforms the given sentence as directed:

He is very old. He cannot walk.
(Combine the two sentences into one sentence) 

A.He is so old but cannot walk. 

B.He is very old and cannot walk. 

C.He is very old enough not to walk. 

D.He is too old to walk. 

Answer: D.He is too old to walk. 



 

Reference ID:(4750) (आरटीआय) मािहती अिधकार अिधिनयम, 2005 �ा कोण�ा िवभागाअंतग�त एखादी
��ी साव�जिनक �ािधकरणाकडून मािहती िमळिव�ासाठी अज� क� शकते? 

A.6 

B.7 

C.8 

D.9 

Answer: A.6 

 

Reference ID:(4439) Choose the option that has all words spelt correctly: 

A.servant , guidance , assistant 

B.servent , guidance , asistant 

C.servent , guidence , assistant 

D.servant , guidance , assistent 

Answer: A.servant , guidance , assistant 

 

Reference ID:(4735) ‘अंबर’ हा श� खालीलपैकी कोण�ा जोडीचा समानाथ� श� आहे? 

A.व�, �ोम 

B.आकाश, उ�ल 

C.वसन, सरोज 

D.िशखर, गगन 

Answer: A.व�, �ोम 

 

Reference ID:(4702) Select the suitable determiner from the given options to complete the given
sentence:

Have you watched _____of the James Bond movies? 

A.few 

B.any 

C.little 



D.a few 

Answer: B.any 

 

Reference ID:(4740) कोणता मु��म सण हज�ा पिव� कालावधी�ा सु�वातीला िच�ांिकत करतो? 

A.ईद-उल-जुहा 

B.ईद-उल-िफ� 

C.िमलाद-उल-नबी 

D.मुहरम 

Answer: A.ईद-उल-जुहा 

 

Reference ID:(4722) आकडा’ श�ाचा खालीलपैकी कोणता अथ� बरोबर नाही ? 

A.सं�ा 

B.थंडीने भरणारे कापरे 

C.िवंचवाची नांगी 

D.बाकदार टोक 

Answer: B.थंडीने भरणारे कापरे 

 

Reference ID:(4736) ‘िश�क मुलांना िशकिवतात.’ या वा�ातील कम� ओळखून िलहा. 

A.मुलांना 

B.िश�क 

C.िशकिवतात 

D.िश�क मुलांना 

Answer: A.मुलांना 

 

Reference ID:(4705) Choose the appropriate preposition to complete the given sentence.

Gemma is bad ___ tennis. 

A.in 

B.at 



C.over 

D.about 

Answer: B.at 

 

Reference ID:(4729) श�ांची �ां�ा अथा�सह िदलेली चुकीची जोडी ओळखा. 

A.कांकू – धरसोड 

B.काकू – चुलती 

C.काजी – कारण 

D.कांजी – पेज 

Answer: C.काजी – कारण 

 

Reference ID:(4954) कोण�ा मराठा राजा�ा दरबारातील कवीने िशवभारत या वीररसपुण� महाका�ाची रचना
केली होती? 

A.छ�पती शा� 

B.मालोजी महाराज 

C.छ�पती िशवाजी 

D.संभाजी शहाजी 

Answer: C.छ�पती िशवाजी 

 

Reference ID:(4708) Choose appropriate conjunctions for the given sentence:

I like you a lot ___ you are kind ____ smart. 

A.but , and 

B.if, and 

C.because, and 

D.although, while 

Answer: C.because, and 

 



Reference ID:(4704) Choose the correct form of modal auxiliary verb for the given sentence:

If I were you, I _______consider the job offer seriously. 

A.ought 

B.can 

C.would 

D.must 

Answer: C.would 

 

Reference ID:(4730) ‘गरज सरो आिण वै� मरो’ या �णीचा अथ� - 

A.गरजेमुळे अडले�ा ��ीला इतरां�ा �ण�ापुढे मान डोलवावी लागते. 

B.वै�कीय स�ा घेणे. 

C.वै�ाला कशाचीही गरज नसते. 

D.आपले काम झाले की उपकार करणा�याची पवा� न करणे. 

Answer: D.आपले काम झाले की उपकार करणा�याची पवा� न करणे. 

 

Reference ID:(4444) Choose the correct form of adjective for the given sentence:

Don’t overtake on a _____ corner! 

A.blind 

B.blunt 

C.sharp 

D.steep 

Answer: A.blind 

 

Reference ID:(4743) ________�ारे महारा��  �ाट�अप स�ाह आयोिजत केला जातो? 

A.महारा��  औ�ोिगक िवकास महामंडळ 

B.महारा��  रा� नवउप�म सोसायटी 

C.अथ��व�था आिण सां��कीचे संचालनालय 

D.महारा��  �शासिकय �ायािधकरण 



Answer: B.महारा��  रा� नवउप�म सोसायटी 

 

Reference ID:(4723) बापरे! िकती भयानक आहे हा �ाणी. अधोरे�खत केवल�योगी अ�याचा �कार ओळखा. 

A.भीितदश�क 

B.आ�य�दश�क 

C.ितर�ारदश�क 

D.शोकदश�क 

Answer: B.आ�य�दश�क 

 

Reference ID:(4953) महारा��  रा� लोकसेवा अिधकार आयोगा�ा मु� आयु�ांना काढून टाक�ा�ा
��ािवत आधारावर चौकशी कर�ासाठी रा� सरकारला ______ चा संदभ� घेणे
आव�क आहे 

A.क� �ीय द�ता आयु� 

B.क� �ीय अ�ेषण िवभाग 

C.�ायाधीश उ� �ायालय मंुबई (बॉ�े) 

D.भारताचे मु� �ायाधीश 

Answer: C.�ायाधीश उ� �ायालय मंुबई (बॉ�े) 

 

Reference ID:(4964) दोन वषा�पुव� विडलांचे वय मुला�ा वया�ा 5 पट होते. इथून पाच वषा�नंतर विडलांचे वय
मुला�ा वया�ा ित�ट असेल. तर विडलांचे स�ाचे वय िकती? 

A.35 वष� 

B.37 वष� 

C.40 वष� 

D.42 वष� 

Answer: B.37 वष� 

 

Reference ID:(4742) युआयडीएआय�ा कोण�ा मु� काय�कारी अिधका-याची नेमणूक नवीन महसूल सिचव
�णून केली होती? 

A.अजय नारायण झा 



B.अजय भूषण पांडे 

C.नीरज कुमार गु�ा 

D.सुभाष चं� गग� 

Answer: B.अजय भूषण पांडे 

 

Reference ID:(4984) टोपली A म�े टोपली B पे�ा 20 सं�ी जा� होती. जर अ�ण ने टोपली B मधून टोपली A
म�े 50 सं�ी �थानांतरीत केली, तर टोपली A म�े टोपली B �ा ित�ट सं�ी होतील.
मूळतः टोपली B मधील सं�ांची सं�ा______आहे. 

A.220 

B.110 

C.200 

D.100 

Answer: B.110 

 

Reference ID:(4709) Choose the correct form of expression to complete the given sentence:

NASA reported ______ a hyper sonic aircraft is being designed for military
missions and as a space launch vehicle to carry supplies 

A.there is 

B.both 

C.not only 

D.that 

Answer: D.that 

 

Reference ID:(4715) खालीलपैकी कोण�ा वा�ात ि�यािवशेषण अ�याचा उभया�यी अ�या�माणे वापर
केला आहे ? 

A.तू काही खाणार की चहा घेणार. 

B.नोकरी लागली �णून तो नागपूरला गेला. 

C.जेथे पाणी होते तेथे लोक जमले. 

D.जो आवडतो सवा�ना तोची आवडे देवाला. 



Answer: C.जेथे पाणी होते तेथे लोक जमले. 

 

Reference ID:(4961) पृ�ी आिण ता�यांमधील अंतर ______ म�े मोजले जाते. 

A.मेगा युिनट्स 

B.�काश वष� 

C.िकलोमीटर 

D.मीटर 

Answer: B.�काश वष� 

 

Reference ID:(4978) तीन उ�ाळी मिह�ांम�े एका हॉटेलची अिधवास ट�ेवारी 88% आिण उव��रत वषा�म�े
44% असते. संपूण� वषा�साठी सरासरी अिधवास ट�ेवारी काय आहे? 

A.50% 

B.55% 

C.66% 

D.70% 

Answer: B.55% 

 

Reference ID:(4710) Choose the correct form of verb that is in agreement with the subject:

If I ____ you, I would have agreed to the solution. 

A.was 

B.am 

C.are 

D.were 

Answer: D.were 

 

Reference ID:(4960) पेट� ोिलयमला सामा�तः �णून ओळखले जाते. 

A.काळे सोने 

B.िपवळे सोने 



C.पांढरे सोने 

D.िहरवे सोने 

Answer: A.काळे सोने 

 

Reference ID:(4979) 1 - 2 + 3 - 4 + 5 - ….+ 99 - 100 + 101 बरोबर असेल: 

A.-50 

B.50 

C.51 

D.-51 

Answer: C.51 

 

Reference ID:(4738) ष�ी या िवभ�ीचा कारकाथ� सांगा. 

A.कता� 

B.कम� 

C.कारण 

D.संबंध 

Answer: D.संबंध 

 

Reference ID:(4976) एका बसची िकंमत बजेट�ा आधी 40% वाढली आिण बजेटनंतर ती 20% कमी कर�ात
आली. बस�ा िकमतीम�े एकूण िकती ट�े वाढ झाली ते काढा? 

A.66% 

B.67% 

C.68% 

D.69% 

Answer: C.68% 

 



Reference ID:(4746) 4 थी भारत-कोरीया िव�ान आिण तं��ान मं�ां�ा संचालन सिमतीची
सभा___________येथे आयोिजत केली गेली होती. 

A.उ�राखंड 

B.आसाम 

C.नवी िद�ी 

D.गुजरात 

Answer: C.नवी िद�ी 

 

Reference ID:(4969) वगळलेली सं�ा िनवडून मािलका पूण� करा:

4, 23, 60, 121, ______ 

A.212 

B.221 

C.241 

D.242 

Answer: A.212 

 

Reference ID:(4741) िशवाजीनंी �ांचे िवरोधक अफझल खान यांना ठार मारले �ावर िशवाजी�ंा वीरतेचे
गुणगाण करणारे हे ना� िलिहले गेले, �ाला नंतर �णून जाणले जाऊ लागले 

A.पोवडा 

B.िव�ु पटु 

C.भावना 

D.�ांग 

Answer: A.पोवडा 

 

Reference ID:(4713) Choose the option that best expresses the meaning of the highlighted
idiom/phrase:

I've been beating my brains out to find a way to get the money to her in
time. 

A.eagerly waiting 

B.think very hard 



C.hitting my head hard 

D.sweating out 

Answer: B.think very hard 

 

Reference ID:(4721) ‘ऐकावे जनाचे करावे मनाचे’ या �णीचा अथ� - 

A.लोकांचे ऐकून घेणे व मग आप�ाला जे यो� वाटेल ते करणे. 

B.िवचार न करता बोलणे. 

C.�त:चे चांगले आिण दुसया�पचे वाईट िचंतणे. 

D.कोणतेही कृ� करताना एकमेकांना साथ देणे. 

Answer: A.लोकांचे ऐकून घेणे व मग आप�ाला जे यो� वाटेल ते करणे. 

 

Reference ID:(4983) एक रे�े 20 सेकंदांम�े एक �ंभ आिण 100 मीटर �ॅटफॉम� 30 सेकंदांम�े पार करते.
ट� ेनची लांबी काढा. 

A.100 मीटर 

B.200 मीटर 

C.300 मीटर 

D.400 मीटर 

Answer: B.200 मीटर 

 

Reference ID:(4962) मंडुक िडंबक ही _______ ची िवकसन अव�था आहे. 

A.मासा 

B.बेडूक 

C.साप 

D.फुलपाख� 

Answer: B.बेडूक 

 



Reference ID:(4739) खालीलपैकी कोणते िठकाण अिलकडे युने�ो जागितक वारशा�ा िठकाणाम�े समािव�
केले गेले? 

A.एिलफंटा गुहा 

B.कार�ा�ा लेणी 

C.���ोरीयन गोिथक आिण आट� डेको वा�ुशा�ाचे दोन इमारत समूह 

D.छ�पती िशवाजी टिम�नस (सीएसटी) 

Answer: C.���ोरीयन गोिथक आिण आट� डेको वा�ुशा�ाचे दोन इमारत समूह 

 

Reference ID:(4737) त, ई, आ, त, ई, आ हे कोण�ा िवभ�ीचे ��य आहेत? 

A.�थमा 

B.��दतीया 

C.तृतीया 

D.स�मी 

Answer: D.स�मी 

 

Reference ID:(4732) ‘गाढवाला गुळाची चव काय?’ या �णीचा अथ� - 

A.खूप गोड खाणे. 

B.मूखा�ला चांग�ा गो�ीची िकंमत कळत नाही. 

C.मूखा�ला केलेला उपदेश वाया जातो. 

D.आपले काम क�न घेईपय�त एखा�ाशी गोड बोलणे. 

Answer: B.मूखा�ला चांग�ा गो�ीची िकंमत कळत नाही. 

 

Reference ID:(4968) खाली िदले�ा मािलकेम�े अंकांचा एक िविश� �म िदलेला आहे. �ानुसार चुकीचा �म
ओळखा: 
1, 6, 13, 22, 32, 46 

A.13 

B.22 

C.32 



D.46 

Answer: C.32 

 

Reference ID:(4967) एका िविश� कोडम�े, LUTE ला MUTE असे िलिहले जाते आिण FATE ला GATE असे
िलिहले जाते, तर या कोडम�े BLUE कसे िलिहले जाईल?

A.CLUE 

B.FLUE 

C.SLUE 

D.GLUE 

Answer: A.CLUE 

 

Reference ID:(4972) “FIGHT” श�ा�ा अ�रांची िकती िभ� �कारे मांडणी केली जाऊ शकते? 

A.120 

B.115 

C.110 

D.105 

Answer: A.120 

 

Reference ID:(4731) ‘�ाने आता घरी जावे.’ �योग ओळखा. 

A.भावे 

B.कम�णी 

C.कत�री 

D.नवीन कम�णी 



Answer: A.भावे 

 

Reference ID:(4963) सुरीम�े धारदार कत�न कडा असते कारण ______. 

A.ते �श� �े� कमी करते आिण �यु� होणारा दाब वाढवते 

B.ते �श� �े� वाढवते आिण �यु� होणारा दाब वाढवते 

C.ते �श� �े� कमी करते आिण �यु� होणारा दाब कमी करते 

D.ते �श� �े� वाढवते आिण �यु� होणारा दाब कमी करते 

Answer: A.ते �श� �े� कमी करते आिण �यु� होणारा दाब वाढवते 

 

Reference ID:(4956) मं�ी प�रषदेम�े पंत �धानासह मं�ांची एकूण सं�ा ही लोकसभे�ा एकूण सद�
सं�े�ा _______ट�े पे�ा जा� असू नये. 

A.10% 

B.15% 

C.16% 

D.20% 

Answer: B.15% 

 

Reference ID:(4447) Choose the option with the appropriate suffix to complete the given
sentence:

I wonder what’s in this myster____ package? 

A.-y 

B.-ious 

C.-ical 

D.-ify 

Answer: B.-ious 

 

Reference ID:(4725) ‘बराय’ या श�ाची भावना ओळखा. 

A.आ�य�दश�क 

B.हष�दश�क 



C.मौनदश�क 

D.संमितदश�क 

Answer: D.संमितदश�क 

 

Reference ID:(4717) ‘केसाने गळा कापणे’ या वा�चाराचा अथ� - 

A.�ास देणे. 

B.िव�ासघात करणे. 

C.केस कापणे. 

D.खून करणे. 

Answer: B.िव�ासघात करणे. 

 

Reference ID:(4443) Choose the correct form of adjective for the given sentence:

My father has ______ patience than my mother who loses her temper for
trivial things. 

A.most 

B.more 

C.much 

D.the most 

Answer: B.more 

 

Reference ID:(4748) िवनू मनकड चषक _____साठी ि�डा काय��म आहे 

A.ि�केट 

B.बा�ेटबॉल 

C.फूटबॉल 

D.हॉकी 

Answer: A.ि�केट 

 

Reference ID:(4986) दोन 2-अंकी सं�ांचा गुणाकार 2028 आहे आिण �ांचा मसािव 13 आहे. तर �ा सं�ा
आहेत _________. 



A.26, 78 

B.39, 52 

C.13, 156 

D.36, 68 

Answer: B.39, 52 

 

Reference ID:(4446) Choose the correct form of the noun for the given sentence:

_______ is better than cure. 

A.Preventable 

B.Preventing 

C.Prevent 

D.Prevention 

Answer: D.Prevention 

 

Reference ID:(4719) िचकटून िकंवा जोडीने येणा�या श�ांची चुकीची जोडी ओळखा. 

A.कडी – गडी 

B.गाडी – घोडा 

C.गोठ – तोडे 

D.केर – वारे 

Answer: A.कडी – गडी 

 

Reference ID:(4734) ‘मुलाने आंबा खा�ा.’ या वा�ातील कम� ओळखून िलहा. 

A.आंबा 

B.मुलाने 

C.आंबा खा�ा 

D.खा�ा 



Answer: A.आंबा 

 

Reference ID:(4449) Choose appropriate articles for the given sentence:

Those in ___ know are already excited about ___ innovation. 

A.the, the 

B.a, an 

C.a, a 

D.an, an 

Answer: A.the, the 

 

Reference ID:(4744) ऑ�ोबर 2018 रोजी मंुबईम�े आययुएफओएसटी जागितक अ� िव�ान आिण तं��ान
कॉं�ेसची_____आवृ�ी आयोिजत केली गेली होती. 

A.1 ली 

B.10 री 

C.50 री 

D.19 वी 

Answer: D.19 वी 

 

Reference ID:(4450) Choose appropriate articles for the given sentence:

____Andaman and Nicobar Islands are ___group of islands at ____meeting
point of the Bay of Bengal and the Andaman Sea. 

A.The, a, the 

B.A, the, a 

C.An, a, the 

D.The, an, a 

Answer: A.The, a, the 

 

Reference ID:(4965) दोन ��ी�ंा वयाची सरासरी 32 वष� आहे. एक दुस�यापे�ा 16 वषा�नी मोठा आहे. तर
�ा दोन ��ीचें स�ाचे वय असेल: 



A.34 वष� आिण 50 वष� 

B.20 वष� आिण 36 वष� 

C.24 वष� आिण 40 वष� 

D.32 वष� आिण 32 वष� 

Answer: C.24 वष� आिण 40 वष� 

 

Reference ID:(4707) Choose the most suitable conjunction to complete the given sentence:

He found his wallet ____ he had left it. 

A.while 

B.when 

C.where 

D.wither 

Answer: C.where 

 

Reference ID:(4975) तीन ��ी A, B आिण C ने एक �वसाय सु� कर�ासाठी, अनु�मे 3000 �पये, 5000
�पये आिण 7000 �पयांची गंुतवणूक केली. वषा��ा शेवटी 100000 �पये एवढा लाभ
झाला, �ामधील 25% चे दान केले जाते. B चा वाटा हा A �ा वा�ापे�ा िकती जा�
असेल? 

A.20000 �पये 

B.10000 �पये 

C.5000 �पये 

D.वरीलपैकी कोणतेही नाही 

Answer: B.10000 �पये 

 

Reference ID:(4712) Choose the correct form of tense for the given sentence:

He ______ his PAN card right inside the drawer, where he ______ it. 

A.will found, will keep 

B.is finding, is kept 

C.finding, keeping 

D.found, had kept 



Answer: D.found, had kept 

 

Reference ID:(4727) जे श� मूळ महारा�� ातील रिहवा�ां�ा बोलीभाषेतील मानले जातात, �ांना ---------श�
�णतात. 

A.देशज 

B.त�म 

C.त�व 

D.कोकणी 

Answer: A.देशज 

 

Reference ID:(4445) Choose the correct form of the noun for the given sentence:

Many people face a lot of ______ when they have to educate their children. 

A.hardness 

B.hardships 

C.hardiness 

D.hardly 

Answer: B.hardships 

 

Reference ID:(4973) जर 12 पु�ष िकंवा 18 मिहला एक काम 14 िदवसांत करत असतील, तर 8 पु�ष आिण
16 मिहलांना ते काम पूण� कर�ासाठी िकती िदवस लागतील? 

A.9 िदवस 

B.10 िदवस 

C.12 िदवस 

D.14 िदवस 

Answer: A.9 िदवस 

 

Reference ID:(4977) 20% �ा लागोपाठ झाले�ा घटीनंतर, संगणकाची िकंमत 20800 �पये आहे. मुळ िकंमत
काय आहे? 

A.32500 �पये 



B.30500 �पये 

C.31500 �पये 

D.33500 �पये 

Answer: A.32500 �पये 

 

Reference ID:(4957) उ�ानाबाद येथील नळदुग� िक�ाचा पृ�भाग ______ �कार�ा खडकाने प�रवेि�त
आहे? 

A.�ेनाइट 

B.चुना दगड 

C.बसा� 

D.वाळूचा दगड 

Answer: C.बसा� 

 

Reference ID:(4747) 2018 म�े महारा�� ामधून जलतरण �ेणीम�े प� �ी पुर�ार खालीलपैकी कोणी
िजंकला? 

A.�ी मुरलीकांत पेटकर 

B.�शांत कमा�कर 

C.वीरधवल खाडे 

D.सजन �काश 

Answer: A.�ी मुरलीकांत पेटकर 

 

Reference ID:(4749) 26 जून 2018 रोजी पु�ा भावे, या महारा�� ामधील �ातनाम िव�ान आिण सामािजक
काय�कत�ला _________पुर�ृत कर�ात आला. 

A.सािह� अकादमी पुर�ार 

B.महारा��  केसरी पुर�ार 

C.राजष� शा� पुर�ार 

D.प� �ी 

Answer: C.राजष� शा� पुर�ार 



 

Reference ID:(4958) ता�ालीन बॉ�े रा�ामधून महारा��  रा�ाची िनिम�ती कोण�ा साली झाली? 

A.1956 

B.1960 

C.1962 

D.1964 

Answer: B.1960 

 


