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Reference ID:(24726) सरासरी काढा.
88, 89, 90, 64, 77 & 90 

A.85 

B.84 

C.83 

D.82 

Answer: C.83 

 

Reference ID:(24725) लांबीचे एसआय एकक ____ आहे. 

A.स�टीमीटर 

B.मीटर 

C.िकलोमीटर 

D.याड� 

Answer: B.मीटर 

 

Reference ID:(24750)

A.Y$LS%#

B.YL$S%A

C.#L$S%A

D.H$LS%A

Answer: A.Y$LS%#

 

Reference ID:(24481) खालील वा�ालतील अधोरे�खत श�ाचे िलंग ओळखा. 
काल गारा पड�ा. 

A.पु��ंग 



B.�ीिलंग 

C.नपुसकिलंग 

D.उभयिलंग 

Answer: B.�ीिलंग 

 

Reference ID:(24469) Choose the appropriate conjunction for the given sentence:

______ he got married to that rich woman, he gave up his job. 

A.On the other hand 

B.As soon as 

C.Though 

D.Moreover 

Answer: B.As soon as 

 

Reference ID:(24489) �रका�ा जागी यो� पया�य िनवडा.
पु�ाम�े वाहतुकीचा खोळंबा होणे हे .......... झाले आहे. 

A.अ�ािप 

B.िन� 

C.येथून 

D.तेथे 

Answer: B.िन� 

 

Reference ID:(24711) ऑ�ोबर 2018 म�े, भारता�ा रा�� पतीनंी महारा�� ामधील___________येथे िव�शांती अिहंसा संमेलनाचे
उद्घाटन केले. 

A.पुणे 

B.नािशक 

C.नागपूर 

D.ठाणे 

Answer: B.नािशक 

 

Reference ID:(24480) पुढील श�ास जोडश� सांगा. 
कडे ---------- 

A.िक�े 

B.कपा�या 



C.पाय�या 

D.खाचा 

Answer: B.कपा�या 

 

Reference ID:(24729) एक बस A �थानकापासून B �थानकाकडे जाते आिण एकूण अंतर ती 6 तासांम�े पूण� करते. ितने 48 िकमी/
तासाम�े पिहले अध� अंतर कापले आिण दुसरे अध� अंतर 60 िकमी/तासाने कापले. बस�ारे कापलेले एकूण
अंतर काढा. 

A.250 िकमी 

B.280 िकमी 

C.300 िकमी 

D.320 िकमी 

Answer: D.320 िकमी 

 

Reference ID:(24721) जानेवारी 2019 मिह�ाम�े महारा��  रा�ाम�े खालीलपैकी कोण�ा रा�� ीय �ीडा�धा�चे उद्घाटन केले गेले
होते? 

A.नॅशनल ��िमंग चॅ��यनशीप चॅल�ज 

B.खेलो इंिडया युथ गे� 

C.कॉमन वे� युथ गे� 

D.एिशयन-जुडो चॅ��यनशीप 

Answer: B.खेलो इंिडया युथ गे� 

 

Reference ID:(24728) दहा वषा�पूव�, सु�ाचे वय हे रे�ा�ा वया�ा अध� होते. जर �ां�ा वत�मान वयांचे गुणो�र 4:7 असेल. तर
�ां�ा वत�मान वयांमधील फरक काढा. 

A.20 वष� 

B.25 वष� 

C.28 वष� 

D.30 वष� 

Answer: D.30 वष� 

 

Reference ID:(24719) मुघल स�ाट अकबरा�ा दरबारामधील �िस�द संगीतकार, तानसेन याचे मुळ नाव____________होते. 

A.रामतानु पांडे 

B.मकरंद पांडे 

C.लाल कालवंत 

D.राम दास 

Answer: A.रामतानु पांडे 

 



Reference ID:(24717) महारा�� ामधील नगरधाण या शहराची _________राजाने �थापना केली होती. 

A.मुघल 

B.सूय�वंशी 

C.गु� 

D.चेरा 

Answer: B.सूय�वंशी 

 

Reference ID:(24493) पुढील वा�ातील आधोरे�खत अ�याचा �कार ओळखा.
मोराने िपसारा फुलवला पण पाऊस पडतच नाही. 

A.ि�यािवशेषण 

B.उभया�यी 

C.श�योगी 

D.केवळ�योगी 

Answer: B.उभया�यी 

 

Reference ID:(24737) जॉनचे वय हे माट�नपे�ा चार पट जा� आहे. पाच वषा�पूव� �ां�ा वयांची बेरीज 50 होती. आता �ांचे वय
काय असेल? 

A.15, 35 

B.18, 38 

C.23, 27 

D.20, 30 

Answer: C.23, 27 

 

Reference ID:(24731) राजीवने ऑनलाईन �ोअरमधून घ�ाळ खरेदी केले आिण संजीवला ते 5% न�ाने िवकले. संजीवने परत ते
मिनषला 4% न�ाने िवकले. मिनषने 5460 �पये �दान केले. राजीवने ऑनलाईन �ोअरमधून घ�ाळ
खरेदी केले ती मूळ िकंमत काढा. 

A.4500 

B.4725 

C.5000 

D.5384 

Answer: C.5000 

 



Reference ID:(24714) सामािजक भ�ासाठी कृि�म बु��दम�ा उपाय िवकिसत कर�ासाठी समिप�त वधवानी एआय या भारता�ा
पिह�ा संशोधन सं�थेचे ________ म�े उद्घाटन केले गेले होते. 

A.नागपूर 

B.पुणे 

C.मंुबई 

D.औरंगाबाद 

Answer: C.मंुबई 

 

Reference ID:(24736) वगळलेली अ�रे िनवडून मािलका पूण� करा:
z_zx_ _zz_ _xx_zzx 

A.xzxzxz 

B.zxzxxz 

C.zxxzxz 

D.xzzxzx 

Answer: C.zxxzxz 

 

Reference ID:(24735) जर QUESTION ला NXBVQLLQ असे िलिहले जात असेल तर ANSWER ला कसे िलिहले जाईल: 

A.XQPTHO 

B.XQPZBU 

C.RQVSBT 

D.QLBTRU 

Answer: B.XQPZBU 

 

Reference ID:(24713) 2018 म�े, पुणे िज�ा �ायालय �शासनाने कशासाठी ऑनलाईन सुिवधा सु� केली: 

A.शु�ांचे इ-पेम�ट 

B.शपथप� दाखल करणे 

C.िनकालाची �त जारी करणे 

D.�ायालया�ा खट�ांची ��थती 

Answer: A.शु�ांचे इ-पेम�ट 

 

Reference ID:(24466) Choose the correct form of modal auxiliary verb for the given sentence:

Rose is over three-quarter hours late already. She ______ have missed the bus again. 

A.should 

B.must 



C.will 

D.can 

Answer: B.must 

 

Reference ID:(24486) अधोरे�खत श�ाचे मूळ �प शोधा.
आजी नातवासाठी �ेटर िवणते. 

A.िशवणे 

B.िवणणे 

C.जुळवणे 

D.कळवणे 

Answer: B.िवणणे 

 

Reference ID:(24468) Choose the appropriate prepositional phrase for the given sentence:

Although the partners were ______, they succeeded in paying our bill. 

A.in debt 

B.in dept 

C.in depth 

D.on debt 

Answer: A.in debt 

 

Reference ID:(24465) Which of the following options best combines the two given sentences?

I gave you some flowers. Where are they? 

A.Where did you keep the flowers that I gave you? 

B.Where are the flowers that I have given you? 

C.Where are the flowers that I gave you? 

D.Where the flowers that I given you? 

Answer: C.Where are the flowers that I gave you? 

 

Reference ID:(24741) जर एका शहराची लोकसं�ा दरसाल 15% वाढते. जर �ांची लोकसं�ा 1995 म�े 8000 होती तर ती
1997 म�े िकती असेल? 

A.10,580 

B.11,580 

C.12,580 

D.13,580 



Answer: A.10,580 

 

Reference ID:(25001)

A.�. 42

B.�. 49

C.�. 56

D.�. 35

Answer: B.�. 49

 

Reference ID:(24482) पुढील वा� वाचून यो� वा�ा ओळखा. 

A.बागेत फुलपाखरे मु�गपणे उडाली. 

B.बागेत फुलपाख� मु��णे उडालो. 

C.बागेत फुलपाखरे मु�तपणे उडाले. 

D.बागेत फुलपाखरे मु�तपणे उडा�ा.. 

Answer: A.बागेत फुलपाखरे मु�गपणे उडाली. 

 

Reference ID:(24488) �रका�ा जागी यो� पया�य िनवडा.
उ�ार �� करणारी अ�ये ती .......... अ�ये होय. 

A.श�योगी अ�ये 

B.उभया�यी अ�ये 

C.केवल�योगी अ�ये 

D.ि�यािवशेषण अ�ये 

Answer: C.केवल�योगी अ�ये 

 

Reference ID:(24742) एक ��ी 5 िमिनटांम�े 600 मीटर लांब र�ा पार करतो. िकमी �ित तासांम�े �ाचा वेग काय आहे? 

A.8.2 

B.4.2 

C.6.1 

D.7.2 

Answer: D.7.2 

 

Reference ID:(24745) जर A9 × 9 =A11 असेल तर ’A' काढा. 

A.4 

B.5 



C.7 

D.9 

Answer: D.9 

 

Reference ID:(24730) सोहन हा रोहनपे�ा ती�ट चांगला सुतार आहे. सोहनला सोफा तयार कर�ासाठी रोहनपे�ा 60 िदवस कमी
लागतात. �ांनी एक� काम केले तर �ांना सोफा तयार कर�ासाठी िकती िदवस लागतील? 

A.30.6 िदवस 

B.22.5 िदवस 

C.27.8 िदवस 

D.23.7 िदवस 

Answer: B.22.5 िदवस 

 

Reference ID:(24460) Choose the appropriate articles for the given sentence:
________life would be so very different without ______ technology. 

A.A, the 

B.The, the 

C.No article, a 

D.No article, no article 

Answer: D.No article, no article 

 

Reference ID:(24733) एका टाकीम�े 15% अ�ोहोलचे 10 लीटर �ावण आहे. 70% �ावणाचे 10 लीटर िमळव�ासाठी, हे �ावण
80% अ�ोहोल �ावणासोबत लीटस�म�े अंदाजे िकती �माणात बदलावे लागेल? 

A.9 लीटर 

B.8.5 लीटर 

C.8 लीटर 

D.9.5 लीटर 

Answer: B.8.5 लीटर 

 

Reference ID:(24707) �ी अरिवंद पारीख यांना कले�ा कोण�ा �े�ामधील �ां�ा उ�ृ�तेसाठी 2018 वषा�म�े प� भूषण
पुर�ार िमळाला? 

A.वाळूची िश�कला 

B.नृ� 

C.संगीत 

D.आिदवासी िच�कला 

Answer: C.संगीत 

 



Reference ID:(24457) Choose the appropriate collective noun to complete the given sentence:

The members of the ____ gave an adverse verdict to the convict in the court. 

A.jury 

B.panel 

C.judges 

D.lawyers 

Answer: A.jury 

 

Reference ID:(24474) Choose the correct form of tense for the given sentence:

You _________ more careful in the future 

A.were being 

B.should be 

C.was being 

D.can be 

Answer: B.should be 

 

Reference ID:(24499) ‘पी हळद अन हो ...........’ ही �ण अथ�पूण� हो�ासाठी खालीलपैकी कोणता श� यो� आहे? 

A.काळी 

B.पांढरी 

C.गोरी 

D.िपवळी 

Answer: C.गोरी 

 

Reference ID:(24498) पुढीलपैकी कोणता श� यो� रीतीने िलिहला आहे? 

A.सौसंार 

B.स�ार 

C.संसार 

D.सणसार 

Answer: C.संसार 

 

Reference ID:(24452) Choose the option that has the correct spelling for the missing word in the given sentence:

Internet does more harm than good to children nowadays; it is really a ___ of modern life. 

A.ban 

B.baneful 



C.bane 

D.bain 

Answer: C.bane 

 

Reference ID:(24458) Choose the appropriate collective noun to complete the given sentence:

There isn’t any paper in the printer; could anyone insert a _________ of paper into it,
please? 

A.ream 

B.reel 

C.heap 

D.set 

Answer: A.ream 

 

Reference ID:(24710) 2018 या वषा�म�े पंत �धान िपक िवमा योजने�ा �भावी अंमलबजावणीसाठी कोण�ा िज��ाला पिहली
�ेणी िमळाली? 

A.बीड 

B.अकोला 

C.सोलापूर 

D.नांदेड 

Answer: A.बीड 

 

Reference ID:(24490) पुढील नामाला अयो� िवशेषणाचा पया�य िनवडा.
अर� 

A.मोठे 

B.िनिवड 

C.िन��य 

D.लगतचे 

Answer: C.िन��य 

 

Reference ID:(24487) यो� पया�याची िनवड करा.
आम�ा संघाने .......... िजंकली 

A.चषक 

B.ढाल 



C.ब�ीस 

D.गड 

Answer: B.ढाल 

 

Reference ID:(24712) जानेवारी 2019 म�े, महारा�� ामधील ______________िहला खेळ �े�ामधील ित�ा उ�ृ�तेसाठी "बाल
श�ी पुर�ाराने" स�ािनत कर�ात आले होते. 

A.कुमारी ���ा बी आर 

B.कुमारी इहा िदि�त 

C.कुमारी एंजल िवजय देवकुळे 

D.कुमारी मेघा बोस 

Answer: C.कुमारी एंजल िवजय देवकुळे 

 

Reference ID:(24720) भारतामधील खालीलपैकी कोण�ा रा�ाने सवा�त कमी भू�े� �ापलेले आहे? 

A.िमझोराम 

B.िस�ीम 

C.मेघालय 

D.गोवा 

Answer: D.गोवा 

 

Reference ID:(24744) जर 5QQ –Q55 = Q67 असेल तर ‘Q’ अंक काढा. 

A.1 

B.2 

C.3 

D.4 

Answer: B.2 

 

Reference ID:(24722) जलयु� िशवार अिभयान हे महारा��  रा�ाम�े खालीलपैकी कोण�ा वष� सु� झाले होते? 

A.2018 

B.1998 

C.2002 

D.2015 

Answer: D.2015 

 



Reference ID:(24500) यो�ा पया�य िनवडून व�यचार पूण� करा.
डो�ावर --------- फोडणे. 

A.वीट 

B.नारळ 

C.खापर 

D.डोकं 

Answer: C.खापर 

 

Reference ID:(24483) पुढील वा�ारतील िवधेयिव�ालर ओळखा.
आपण शाळेत िशकतो की नेहमी खरे बोलावे. 

A.आपण 

B.खरे 

C.शाळेत 

D.बोलावे 

Answer: B.खरे 

 

Reference ID:(24456) Choose the correct form of adjective for the given sentence:

She does not say what she has in mind. She says only what her boss likes to hear from
her. She is not ______. 

A.good 

B.sincere 

C.loyal 

D.faithful 

Answer: B.sincere 

 

Reference ID:(24723) स�ा (2019) म�े भारतात िकती उ� �ायालये आहेत? 

A.24 

B.25 

C.28 

D.30 

Answer: B.25 

 



Reference ID:(24709) 18 वषा�चा मृत झाले�ा मंुबई�ा रा�� ीय उ�ानामधील कैद केलेला शेवटचा पांढरा वाघ कोणाला ज�ला
होता? 

A.वािघण रेणू आिण वाघ रोिहत 

B.वािघण �रना आिण वाघ िस�दाथ� 

C.वािघण रेणूका आिण वाघ अजय 

D.वािघण रेणूका आिण वाघ िस�दाथ� 

Answer: D.वािघण रेणूका आिण वाघ िस�दाथ� 

 

Reference ID:(24477) िदले�ा पया�यांपैकी यो� िव��ाथ� पया�य शोधा.
तुटवडा - 

A.तेजी 

B.मंदी 

C.ती� 

D.िवपुलता 

Answer: D.िवपुलता 

 

Reference ID:(24463) Choose the correct form of verb that is in agreement with the subject: 
The Prime Minister and his associates _____ off to Delhi in _____chartered flight. 

A.is, his 

B.are, their 

C.are, his 

D.is, their 

Answer: C.are, his 

 

Reference ID:(24485) ‘मदतीसाठी आपला धनादेश कृपया खालील प�ा वर पाठवावा’ या वा�ात कोणते आ�ात वापरले आहे? 

A.ला�ात 

B.वा�ात 

C.ई-आ�ात 

D.�थम ता�ात 



Answer: B.वा�ात 

 

Reference ID:(24473) Out of the following options, identify a complex sentence: 

A.Your time limit has long been up. 

B.Jack and Jill went up the hill. 

C.Whoever signs the lease is responsible for the rent. 

D.There is a fly in the car with us. 

Answer: C.Whoever signs the lease is responsible for the rent. 

 

Reference ID:(24743) A आिण B हे एक काम 30 िदवसांत पूण� क� शकतात, तर B आिण C हे तेच काम 24 िदवसांम�े आिण C
आिण A 20 िदवसांम�े पूण� क� शकतात. �ा सवा�नी 10 िदवस एक� काम केले, मग B आिण C काम
सोडून गेले. उरलेले काम पूण� कर�ासाठी A ला आणखी िकती िदवस लागतील? 

A.18 िदवस 

B.24 िदवस 

C.30 िदवस 

D.36 िदवस 

Answer: A.18 िदवस 

 

Reference ID:(24701) इसवी सन 1425 म�े गािवलगड िक�ा कोणं�ा राजाने बांधला होता? 

A.मुह�द शाह ि�तीय बहमनी 

B.अहमद शाह बहमनी 

C.किलम-उ�ाह शाह बहमनी 

D.वली-उ�ाह शाह बहमनी 

Answer: B.अहमद शाह बहमनी 

 

Reference ID:(24454) Choose the appropriate option with the correct punctuation marks for the given sentence:

That elderly man Amits Grandfather expired today 

A.That elderly man, Amit’s grandfather, expired today. 

B.That elderly man, Amits Grandfather, expired today. 

C.That elderly man Amit’s Grandfather expired today. 

D.That’s elderly man Amit’s Grandfather, expired today. 

Answer: A.That elderly man, Amit’s grandfather, expired today. 

 



Reference ID:(24462) Choose the option with the appropriate suffix to complete the given sentence:
Do you enjoy going to theatre perform____? 

A.-ances 

B.-ing 

C.-ers 

D.-ables 

Answer: A.-ances 

 

Reference ID:(24461) Choose the option with the appropriate suffix to complete the given sentence:
Real___ is not often shown in movies. 

A.-ness 

B.-ity 

C.-ly 

D.-istic 

Answer: B.-ity 

 

Reference ID:(24708) "िद अ ॅ�ुअल �ेट �रपोट� 2019" शीष�क असले�ा �ीक िहल िस�ुरीटी लॅ� अहवालानुसार, सायबर
ह�ांसाठी अ�ंत असुरि�त शहरां�ा सूचीम�े खालीलपैकी कोण�ा शहराने आघाडी केली आहे? 

A.ब�गलु� 

B.पंजाब 

C.मंुबई 

D.इंदौर 

Answer: C.मंुबई 

 

Reference ID:(24495) पुढील पया�यांमधून खालील वा�ाचे िव�थ� �प असणारा पया�य िनवडा:
वीज नसली तर संगणक चालणार नाहीत. 

A.वीज नसली तर संगणक कसे चालणार? 

B.वीज असेल तर संगणक चालेल. 

C.वीज असली तरी संगणक चालणार नाहीत. 

D.वीज नसेल तर संगणक बंद. 

Answer: A.वीज नसली तर संगणक कसे चालणार? 

 

Reference ID:(24738) 1 जानेवारी, 2006 रोजी रिववार होता. 1 जानेवारी 2010 रोजी कोणता िदवस होता? 



A.सोमवार 

B.शु�वार 

C.रिववार 

D.मंगळवार 

Answer: B.शु�वार 

 

Reference ID:(24484) िदले�ा धातूचे यो� �प िनवडा.
‘देवा, सवा�ना सुखी (ठेवणे)’ (आ�ाथ�). 

A.ठेवशील 

B.ठेव 

C.ठेवेल 

D.ठेवतात 

Answer: B.ठेव 

 

Reference ID:(24467) Choose the appropriate prepositions for the given sentence:

We stayed ___ a nice hotel when we were ____ New York, which was ____ Church Street. 

A.in, on, at 

B.at, in, on 

C.on, to, by 

D.by, in, of 

Answer: B.at, in, on 

 

Reference ID:(24749) िवभा�ता चाचणीचा वापर क�न, खालीलपैकी कोणती सं�ा 11 ने िवभा� आहे ते काढा? 

A.2610138 

B.2611038 

C.2601138 

D.2601038 

Answer: D.2601038 

 

Reference ID:(24748) 30 आिण 40 दर�ान सवा�त मोठी अिवभा� सं�ा कोणती आहे? 

A.39 

B.38 



C.37 

D.31 

Answer: C.37 

 

Reference ID:(24724) 1974 म�े पोखरण येथे अंमलात आणले�ा पिह�ा परमाणु चाचणीला कोणते सांकेितक नाव दे�ात आले
होते? 

A.स� शोधन 

B.िद अशोक 

C.�ायिलंग बु�दा 

D.िद महावीर 

Answer: C.�ायिलंग बु�दा 

 

Reference ID:(24455) Choose the correct form of adjective for the given sentence:

Waiter, I need a cup of ______ coffee. 

A.strong 

B.powerful 

C.thick 

D.heavy 

Answer: A.strong 

 

Reference ID:(24705) बोलावे ते आ�ी� या कवीतेसाठी 2017 या वषा�म�े कोण�ा मराठी लेखकाने सािह� अकादमी पुर�ार
िजंकला होता? 

A.अशोक आर. केळकर 

B.टी. �ी. सरदेशमुख 

C.�ीकांत देशमुख 

D.�ाम मनोहर 

Answer: C.�ीकांत देशमुख 

 

Reference ID:(24472) Choose the correct form of phrasal verb for the given sentence:

He was such a miser that he would not ______ even ten rupees for the charity appeal. 

A.pay up 

B.pay off 

C.part with 

D.part out 



Answer: C.part with 

 

Reference ID:(24702) अंबादेवी मंिदर हे महारा�� ामधील खालीलपैकी कोण�ा शहराम�े ��थत आहे? 

A.अमरावती 

B.सांगली 

C.पुणे 

D.जळगांव 

Answer: A.अमरावती 

 

Reference ID:(24703) महारा�� ा�ा आिथ�क सव��ण अहवालानुसार 2018-19 वषा�म�े महारा�� ा�ा अथ��व�थेम�े खालीलपैकी
कोण�ा �े�ाम�े सवा�त जा� घट झाली होती? 

A.कृषी �े� 

B.िनमा�ण �े� 

C.औ�ोिगक �े� 

D.सेवा �े� 

Answer: A.कृषी �े� 

 

Reference ID:(24492) एकवचनाचे अनेकवचन करा.
तु�ंगातील कै�ावर जीवघेणा ह�ा होऊ शकतो. 

A.तु�ंगातील कै�ावर जीवघेणा ह�े होऊ शकतो. 

B.तु�ंगातील कै�ावर जीवघेणे ह�े होऊ शकतो. 

C.तु�ंगांतील कै�ांवर जीवघेणे ह�े होऊ शकतात. 

D.तु�ंगांतील कै�ांवर जीवघेणा ह�ा होऊ शकतात. 

Answer: C.तु�ंगांतील कै�ांवर जीवघेणे ह�े होऊ शकतात. 

 

Reference ID:(24739) खालील सं�ा �ंखलेम�े �� िच�ा (?) �ा जागी काय मू� यायला हवे:
215, 19, 163, 63, ? 

A.117 

B.127 

C.125 

D.126 

Answer: B.127 

 



Reference ID:(24496) पुढील पया�यांमधून खालील वा�ाचे िव�थ� �प असणारा पया�य िनवडा:
आ�ी सव�जण सं�ाकाळी चहाला येतो. 

A.सं�ाकाळी चहाला येऊ आ�ी सव�जण! 

B.सं�ाकाळी चहाला येऊ का आ�ी सव�जण? 

C.आ�ी सवा�नी सं�ाकाळी चहास यावे. 

D.सं�ाकाळी आ�ी सव�जण चहाला येतोच. 

Answer: B.सं�ाकाळी चहाला येऊ का आ�ी सव�जण? 

 

Reference ID:(24464) Choose the most suitable determiner for the given sentence:
A real yogi is the one who is ______ too happy ____ too sad in any situation. 

A.nor, neither 

B.neither, nor 

C.nor, either 

D.or, neither 

Answer: B.neither, nor 

 

Reference ID:(24727) दरसाल 10% वािष�क च�वाढ �ाजाने दर सहा मिह�ांनी च�वाढ केली जात अस�ास 8000 �पयांचे 2
वषा�साठी च�वाढ �ाज काढा. 

A.1642.50 �. 

B.1724.05 �. 

C.1578.20 �. 

D.1810.05 �. 

Answer: B.1724.05 �. 

 

Reference ID:(24459) Choose the appropriate articles for the given sentence:
Mime is ____ type of performance carried out without ____ use of props or language. 

A.the … an 

B.a … the 

C.no article required … an 

D.no article required… no article required 

Answer: B.a … the 



 

Reference ID:(24706) खालीलपैकी कोण महारा�� ाचे सवा�त कमी कालावधीसाठी सेवा िदलेले आिण 2019 म�े �े�ा िनवृ�ीची
िनवड केलेले मु� सिचव आहेत? 

A.�ी अजॉय मेहता 

B.�ी �वीण परदेशी 

C.�ी यु.एपी.एस. मदान 

D.�ी एस. जे. कंुटे 

Answer: C.�ी यु.एपी.एस. मदान 

 

Reference ID:(24716) महारा�� ामधील कोणते िठकाण 30 स��बर 1993 म�े भूकंपामुळे झाले�ा �चंड िव�ंसामुळे मु��ाने ��
झाले होते? 

A.कोयना 

B.लातूर 

C.धुळे 

D.खराडी 

Answer: B.लातूर 

 

Reference ID:(24740) जर X हा Y �ा 90% असेल, तर X हा Y �ा िकती ट�े आहे? 

A.111.1 

B.100 

C.99.9 

D.101 

Answer: A.111.1 

 

Reference ID:(24715) महारा�� ामधील कोण�ा सामाज सुधारकाला "लोकिहतवादी" �णूनही जाणले जाते? 

A.गोपाळ हरी देशमुख 

B.बाळ गंगाधर िटळक 

C.दादाभाई नौरोजी 

D.एम.जी.रानडे 

Answer: A.गोपाळ हरी देशमुख 

 

Reference ID:(24476) िदले�ा श�गटातून यो� समानाथ� श� िनवडा.
बाजार 

A.पाट 

B.वाट 



C.हाट 

D.सोपा 

Answer: C.हाट 

 

Reference ID:(24453) Choose the appropriate option with the correct punctuation marks for the given sentence: 
the doctor said to the patient you should not smoke 

A.The doctor said to the patient; “you should not smoke” 

B.The doctor said to the patient, you should not smoke. 

C.The doctor said to the patient “you should not smoke” 

D.The doctor said to the patient, “You should not smoke.” 

Answer: D.The doctor said to the patient, “You should not smoke.” 

 

Reference ID:(24451) Choose the option that has the correct spelling for the missing word in the given sentence: 

Since ages, women have been ____ from entering burial grounds. 

A.forbiden 

B.farbiden 

C.forbiddan 

D.forbidden 

Answer: D.forbidden 

 

Reference ID:(24470) Choose the appropriate conjunction for the given sentence:

Markish teaches both English ______ Math. 

A.and 

B.or 

C.as well 

D.but 

Answer: A.and 

 

Reference ID:(24497) खालीलपैकी उपसग�िवरिहत श� कोणता? 

A.अनुिचत 

B.उ�व 



C.उदय 

D.दु�ाहस 

Answer: C.उदय 

 

Reference ID:(24478) िदले�ा पया�यांपैकी यो� िव��ाथ� पया�य शोधा. 
कमाल - 

A.खूप 

B.फार 

C.िकमान 

D.जा� 

Answer: C.िकमान 

 

Reference ID:(24746) जर 7205AB हा 45 ने िवभा� असेल, तर AB काय असू शकते: 

A.55 

B.22 

C.85 

D.60 

Answer: C.85 

 

Reference ID:(24734) जर बु��दबळा�ा बोडा�वर 4 चौकोनांची या���कपणे िनवड केली. तर �ांमधील तीन हे सार�ा रंगाचे आिण
चौथा िभ� रंगाचा अस�ाची संभा�ता काय आहे? 

A.240/427 

B.320/1148 

C.640/1281 

D.880/1692 

Answer: C.640/1281 

 

Reference ID:(24471) Choose the most appropriate usage to fill in the blank in the given sentence:
The children displayed all their exhibits ______ before the parents on the Annual Day. 

A.enthuse 

B.enthusiasm 

C.enthusiastically 

D.enthusiasts 

Answer: C.enthusiastically 

 



Reference
ID:
(24718)

अपवादा�क खट�ांसाठी पिह�ा अपीलीय �ािधकरणा�ारे पिह�ा अपीलाचा िनकाल लाव�ासाठी वेळमया�दा_________आहे.

A.30 िदवस 

B.45 िदवस 

C.60 िदवस 

D.75 िदवस 

Answer: B.45 िदवस 

 

Reference ID:(24704) महारा�� ाचे खालीलपैकी कोणते िज�े शेजारील तेलंगणा रा�ासोबत सीमा सामाियक करतात? 

A.भंडारा 

B.को�ापूर 

C.सोलापूर 

D.नांदेड 

Answer: D.नांदेड 

 

Reference ID:(24491) गटात न बसणारा श�ब ओळखा.
भोचक, भाबडा, भवानी, भावी 

A.भोचक 

B.भाबडा 

C.भवानी 

D.भावी 

Answer: C.भवानी 

 

Reference ID:(24732) जर 516 �पयांची आशा, भािवका आिण किनकाम�े अशा�कारे िवभागणी करायची आहे की आशाला
भािवकापे�ा 25% अिधक र�म िमळेल आिण भािवकाला किनकापे�ा 25% अिधक र�म िमळेल.
��ेकीला िकती र�म िमळेल ते काढा. 

A.175, 125, 216 

B.150, 138, 228 

C.160, 124, 232 

D.180, 144, 192 

Answer: D.180, 144, 192 

 

Reference ID:(24475) Choose the idiom that best fits into the given sentence:
My friend’s a straight forward man who believes in _________. 

A.fighting tooth and nail 

B.calling a spade a spade 



C.drives the last nail into the coffin 

D.loving his enemy 

Answer: B.calling a spade a spade 

 

Reference ID:(24494) पुढीलपैकी कोणते िवधान यो� िवरामिच� वाप�न िलिहले आहे? 

A.सीमा, तू इकडे येl 

B.मी नुकताच बाहेर आलो आिण भूकंप झाला. 

C.आपण काय बोललो! याचा िवचार करावा? 

D.अहाहा! िकती संुदर िच� आहे! 

Answer: D.अहाहा! िकती संुदर िच� आहे! 

 

Reference ID:(24479) पुढील श�ास जोडश� सांगा. 
भाकर ---------- 

A.कपडा 

B.तुकडा 

C.िमरची 

D.पाणी 

Answer: B.तुकडा 

 


