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Reference ID:(10469) Choose the appropriate prepositional phrase for the given sentence:

If you don't hold the string tightly, the balloon will ______. 

A.blow away 

B.blew away 

C.blow off 

D.blown away 

Answer: A.blow away 

 

Reference ID:(10500) पुढील वा�चारां�ा यो� अथा�चा पया�य िनवडा. 
खाजवून ख�ज काढणे - 

A.रोगाला आमं�ण देणे 

B.मु�ाम कळ लावून भांडण काढणे 

C.एकमेकांना र�डबंबाळ करणे 

D.उपकाराची जाणीव न ठेवणे 

Answer: B.मु�ाम कळ लावून भांडण काढणे 

 

Reference ID:(10730) एका बॉ�म�े 4 पांढरे, 5 लाल आिण 6 िपव�ा रंगाचे च�डू आहेत. बॉ�म�े
या���कपणे एक च�डू उचलला जातो. उचललेला च�डू पांढरा िकंवा लाल अस�ाची
संभा�ता काय आहे? 

A.3/5 

B.2/5 

C.5/3 

D.5/2 

Answer: A.3/5 

 



Reference ID:(10463) Choose the appropriate articles to complete the given sentence:

My grandmother told me an interesting story that had ____ characters of
___ young boy, ___ mouse, and ____ umbrella. 

A.the, a, a, an 

B.a, a, a, the 

C.the, the, the, an 

D.a, a, a, the 

Answer: A.the, a, a, an 

 

Reference ID:(10498) कोण�ा दोन िवभ�ीचे ��य सारखे असतात? 

A.ि�तीया आिण �थमा 

B.�थमा आिण चतुथ� 

C.ि�तीया आिण चतुथ� 

D.ि�तीया आिण तृतीया 

Answer: C.ि�तीया आिण चतुथ� 

 

Reference ID:(10726) जीवनस�ं ही आपले शरीर, डोळे, दात आिण िहर�ांना िनरोगी आिण मजबूत ठेवणारी
अ�त� असतात. खालीलपैकी कोणता जीवनस�ाचा �कार नाही? 

A.फ जीवनस� 

B.ई जीवनस� 

C.के जीवनस� 

D.डी जीवनस� 

Answer: A.फ जीवनस� 

 

Reference ID:(10482) खालील वा�ादतील अधोरे�खत श�ाचे िलंग ओळखा. 
शैलाचा दीर काल आला. 

A.पु��ंग 

B.�ीिलंग 



C.नपुसकिलंग 

D.उभयिलंग 

Answer: A.पु��ंग 

 

Reference ID:(10725) एका उ�ा�ातील उ� दुपार�ा वेळी पांढ�या कापडापासून बनवलेला तंबू वापर�ास
�ाधा� िदले जाईल, कारण पांढरा रंग _________ आहे. 

A.उ�तेचा मंद शोषक आिण चांगला परावत�क 

B.उ�तेचा उ�म शोषक आिण मंद परावत�क 

C.उ�तेचा शोषकही नाही आिण परावत�कही नाही 

D.उ�तेचा सुवाहक 

Answer: A.उ�तेचा मंद शोषक आिण चांगला परावत�क 

 

Reference ID:(10499) मराठी भाषेतील 'ळ' या वणा�चे वैिश� � काय? 

A.मृदू वण� 

B.� वतं� वण� 

C.कठोर वण� 

D.आ� वण� 

Answer: B.� वतं� वण� 

 

Reference ID:(10951)



Answer:

 

Reference ID:(10478) िदले�ा– श�मगटातून िव��ाथ� श� ओळखा. 
रंग – िफकट X ------------- 

A.चकचकीत 

B.गडद 

C.उडालेला 

D.भडक 

Answer: B.गडद 

 

Reference ID:(10461) Choose the option with the appropriate prefix to complete the given
sentence: 

I stood as the ___runner in the running race. 

A.fore- 

B.pre- 

C.for- 

D.bi- 

Answer: A.fore- 

 

Reference ID:(10714) भारता�ा मु� िनवडणूक आयु�ाचा काय�काळ िकती असतो? 

A.4 वष� 

B.5 वष� 

C.6 वष� 

D.8 वष� 

Answer: C.6 वष� 



 

Reference ID:(10465) Choose the most suitable determiner for the given sentence: 

You can buy these maps at ____ bookstore. They all have them. 

A.a lot of 

B.several 

C.some 

D.any 

Answer: D.any 

 

Reference ID:(10492) �रका�ा जागी यो� पया�य िनवडा.
शाळा सुटली, .......... घरी जा�ाची वेळ झाली आहे. 

A.आता 

B.उ�ा 

C.नेहमी 

D.दररोज 

Answer: A.आता 

 

Reference ID:(10731) एका बॅगेम�े 6 पांढरे आिण 8 िपवळे च�डू आहेत. ते चांगले िमसळले गेले आिण
या���कपणे एक च�डू काढला गेला. पांढरा च�डू िमळ�ाची संभा�ता काढा? 

A.3/7 

B.7/3 

C.2/7 

D.7/2 

Answer: A.3/7 

 

Reference ID:(10453) Choose the option that has the correct spelling for the missing word in the
given sentence:

____________ you use it or not, you will need to pay for it. 

A.Whether 



B.Weather 

C.Weathar 

D.Wehater 

Answer: A.Whether 

 

Reference ID:(10718) माच� 2019 म�े ए-सॅट िमसाइल�ा मदतीने लाइव सॅटेलाइटला यश�ीपणे न� केले�ा
योजनेचे नाव सांगा? 

A.िमशन श�ी 

B.िमशन परा�म 

C.िमशन सुर�ा 

D.िमशन र�ा 

Answer: A.िमशन श�ी 

 

Reference ID:(10458) Fill in the blank with the correct noun for the given sentence:

The method of training one’s memory with images is called ______. 

A.visuals 

B.visualizing 

C.visualization 

D.visions 

Answer: C.visualization 

 

Reference ID:(10710) कोण�ा वषा�म�े �देशामधील ि�टीश स�ेला चालना देत जनरल वेल�ी�ारे अहमदनगर
िक�ा ह�गत केला गेला? 

A.1857 

B.1803 

C.1761 

D.1707 

Answer: B.1803 

 



Reference ID:(10744) दोन फासे एकदाच फेक�ास एकूण 8 िकंवा 10 िमळ�ाची संभा�ता आहे: 

A.1/6 

B.2/9 

C.2/3 

D.1/4 

Answer: B.2/9 

 

Reference ID:(10702) 26 फे�ुवारी 2019 म�े भारतीय आयएएफ फायटर िवमानांनी पािक�ानातील जैश-ए-
मोहंमद �ा �िश�ण िशिबरावर ह�ा केला �ा जागेचे नाव सांगा. 

A.कारिगल 

B.बालाकोट 

C.रावळिपंडी 

D.लाहोर 

Answer: B.बालाकोट 

 

Reference ID:(10456) Choose the correct form of adjective for the given sentence:

India is a noble, gorgeous land, teeming with ______ resources. 

A.tremendous 

B.natural 

C.supernatural 

D.excess 

Answer: B.natural 

 

Reference ID:(10747) एका िविश� िदवशी, जे�ा फोरे�ने 1 डॉलर बरोबर 45 �पये आिण 1 �पया �णजे 3
येन असा दर सांिगतला, ते�ा मा�ाकडे बचत केलेले 21,000 �पये होते. �ापैकी मी 200
डॉलर िवकत घेतले आिण रािहलेले सगळे पैसे येन घे�ात खच� केले. तर �ा �वहारात
मा�ाकडे िकती येन आले असतील? 

A.63000 येन 

B.54000 येन 

C.45000 येन 



D.36000 येन 

Answer: D.36000 येन 

 

Reference ID:(10724) भारतामधील युने�ो जागितक वारशा�ा िठकाणांची एकूण सं�ा काय आहे? 

A.100 

B.37 

C.58 

D.61 

Answer: B.37 

 

Reference ID:(10719) 27 फे�ुवारी रोजी रिशया, भारत आिण चीन�ा (आरआयसी) पररा��  मं�ांची 16 वी सभा
कोण�ा शहराम�े आयोिजत केली गेली होती? 

A.वुजहेन 

B.गुआंगजौ 

C.स�ट पीटस�बग� 

D.काजान 

Answer: A.वुजहेन 

 

Reference ID:(10473) Choose the correct form of verb that is in agreement with the subject:
Five rupees _____ an excessive price to pay for a pen knife. 

A.are 

B.is 

C.have been 

D.are being 

Answer: B.is 

 

Reference ID:(10477) ‘तव नयनांचे दलहलले गं’ या ओळीतील अधोरे�खत श�ासाठी समानाथ� पया�य शोधा. 

A.पाकळी 

B.सेना 



C.िवभाग 

D.दलदल 

Answer: A.पाकळी 

 

Reference ID:(10733) एक दुकानदार 7820 �पयांचे सामान खरेदी करतो आिण �ाची िकंमत 25% पय�त
वाढव�ानंतर सामानाची िव�ी करतो. नवी िकंमत काढा. 

A.1955 �पये 

B.9775 �पये 

C.8885 �पये 

D.9255 �पये 

Answer: B.9775 �पये 

 

Reference ID:(10740) अ तोटी एका टाकीला चार तासांत भरते तर ब तोटी �ा टाकीला सहा तासांत पूण� �रकामी
करते. जर �ा दो�ी तो�ा एकाच वेळी उघ�ा ठेव�ा तर ती टाकी इत�ा वेळात भरेल:

A.12 तास 

B.15 तास 

C.18 तास 

D.21 तास 

Answer: A.12 तास 

 

Reference ID:(10496) पुढील वा�ांम�े यो�् ते अ�नय घाला. 
यु�काळात ब�तेक सव� रा�� ेअ ने�तनाभूत झाली; ------ ब�तेकांनी पु�ा उभारीही घेतली. 

A.अथवा 

B.परंतु 

C.कारण 

D.सबब 

Answer: B.परंतु 



 

Reference ID:(10455) Out of the following options, choose the rightly punctuated sentence. 

A.The secretary maintains the step-by-step procedures of all processes. 

B.The secretary maintains the step by step procedures of all processes? 

C.The secretary maintains the-step-by-step procedures of all processes. 

D.The secretary maintains the step by step-procedures of all processes. 

Answer: A.The secretary maintains the step-by-step procedures of all processes. 

 

Reference ID:(10454) Choose the appropriate option with the correct punctuation marks for the
given sentence:

she said im going to meet my grandmother 

A.She said ‘Im going to meet my grandmother’ 

B.She said, “Im going to meet my grandmother” 

C.She said, “I’m going to meet my grandmother.” 

D.she said I’m going to meet my grandmother. 

Answer: C.She said, “I’m going to meet my grandmother.” 

 

Reference ID:(10707) अ� �ि�यणा�ा क� �ीय मं�ी सौ. हरिसमरत बादल यांनी पुरवठा �ंखलेमधील ��ेक
ट��ावर अ�ाचा अप�य कमी कर�ासाठी महारा��
रा�ामधील___________िज��ाम�े दुस�या मेगा फुड पाक� चे उद्घाटन केले. 

A.औरंगाबाद 

B.नािशक 

C.वधा� 

D.नागपूर 

Answer: A.औरंगाबाद 

 



Reference ID:(10709) तेलंगणामधील कोणता मतदारसंघ 2019 �ा लोक सभा िनवडणूकीम�े मो�ा सं�ेने
उमेदवारां�ा सं�ेमुळे इले�� ॉिनक वोटीगं मशी��ा रेकॉड� सं�ेचा वापर के�ामुळे
िगिनज बुक ऑफ व�� रेकॉड्�सम�े �वेश क� शकते? 

A.ख�ाम 

B.िनजामाबाद 

C.हैदराबाद 

D.मलकाजिग�र 

Answer: B.िनजामाबाद 

 

Reference ID:(10750)

Answer:

 

Reference ID:(10475) Choose the correct form of tense for the given sentence:

For how long _______ you _______ French? 

A.are, learnt 

B.have, been learning 



C.had, learning 

D.was, learned 

Answer: B.have, been learning 

 

Reference ID:(10485) पुढील वा� वाचून यो� वा�ा ओळखा. 

A.�ाने र� � यावर गाडी धडकवली. 

B.तो र� � यावर गाडी धडकवली. 

C.ते र� � यावर गाडी धडकवली. 

D.�ाने र� � यावर गाडी धडकवले. 

Answer: A.�ाने र� � यावर गाडी धडकवली. 

 

Reference ID:(10489) अधोरे�खत ि�यापदांचा यो� �कार ओळखा.
�ाला चालता-चालता वाचायची सवय आहे.

A.श� 

B.�योजक 

C.सािधत 

D.संयु� 

Answer: C.सािधत 

 

Reference ID:(10736) सरासरी काढा.
59, 65, 78, 78, 98 & 72 

A.98 

B.56 

C.65 

D.75 

Answer: D.75 



 

Reference ID:(10706) �शासकीय �ायासन कायदा, 1985 �ा कोण�ा कलमानुसार, महारा��  रा�ा�ा
शासिकय सेवकां�ा सव� सेवा �करणां�ा बाबतीत या �ायासनाकडे उ� �ायालयाचे सव�
अिधकार असतील? 

A.कलम 10 

B.कलम 15 

C.कलम 11 

D.कलम 18 

Answer: B.कलम 15 

 

Reference ID:(10717) स��बर -2018 म�े पुणे येथे ___________रा�� ांचा ल�री �े� �िश�ण अ�ास
(MILEX -18) आयोिजत कर�ात आला होता. 

A.साक�  

B.बीआयएमएसटीइसी 

C.ि�� 

D.ओपेक 

Answer: B.बीआयएमएसटीइसी 

 

Reference ID:(10743) एका समारंभात 200 पा�णे होते, 60% पा��ांनी शाकाहारी जेवण घेतलं, 50% पा��ांनी
मांसाहारी जेवण घेतलं, 30% पा��ांनी शाकाहारी आिण मांसाहारी दो�ी �कारचं जेवण
घेतलं. तर समारंभातील िकती पा�णे न जेवताच गेले? 

A.30 

B.35 

C.40 

D.45 

Answer: C.40 

 

Reference ID:(10720) ________पय�त माऊंट�ुअट� ए���नने बॉ�े �ांतावर स�ा केली. 

A.1818 पासून ते 1827 

B.1817 पासून ते 1826 

C.1815 पासून ते 1825 



D.1816 पासून ते 1826 

Answer: A.1818 पासून ते 1827 

 

Reference ID:(10729) खालील मािहती काळजीपूव�क वाचा आिण खाली िदले�ा ��ाचे उ�र �ा.

L, M, N, P, Q, R, S, आिण T हे आठ ��ी क� �भागी तोडं क�न गोलाकार
टेबलाभोवती बसले आहेत. Q हा P आिण R चा शेजारी नाही. M हा T �ा डावीकडून
दुसरा आहे आिण P �ा उजवीकडून ितसरा आहे. R हा N �ा डावीकडून ितसरा आहे,
जो लगेचच T चा डावीकडे आहे. L हा P �ा उजवीकडून दुसरा आहे.
��ी�ंा खालील जो�ांपैकी कोणती जोडी T �ा शेजारी आहे. 

A.NQ 

B.MN 

C.QS 

D.RP 

Answer: A.NQ 

 

Reference ID:(10466) Which of the following options best combines the two given sentences? 

I was tired of walking. I wanted to take rest. 

A.Wanting to rest, I was tired of walking. 

B.Being tired of walking, I wanted to take rest. 

C.As I was tired, I was wanting to rest. 

D.I being tired of walking, I took rest. 

Answer: B.Being tired of walking, I wanted to take rest. 

 

Reference ID:(10459) Choose the appropriate collective noun to complete the sentence: 

The workers needed _________ to open the locked chest of drawers. 

A.a carton of instruments 

B.a set of tools 

C.a bunch of tools 



D.a packet of tools 

Answer: B.a set of tools 

 

Reference ID:(10713) खालीलपैकी कोण�ा संघाने 2017-18 वषा�मधील "19 वषा�खालील कूच बेहार करंडक"
िजंकला? 

A.िवदभ� 

B.ब�गलु� 

C.िद�ी 

D.हैदराबाद 

Answer: A.िवदभ� 

 

Reference ID:(10732) एका िव�े�ाने एक पंखा 1040 �पयांना खरेदी केला. या�ा अंिकत मू�ावर 20% सूट
िद�ानंतर �ाला 20% नफा होतो. पं�ाची अंिकत िकंमत काढा. 

A.1456 �पये 

B.1800 �पये 

C.1560 �पये 

D.1248 �पये 

Answer: C.1560 �पये 

 

Reference ID:(10476) Choose the option that best expresses the meaning of the highlighted
idiom/phrase:

The busy traffic entrance was a hazard to people walking on foot. 

A.Peddlers 

B.Footpath 

C.Pedestrians 

D.Persistence 

Answer: C.Pedestrians 

 



Reference ID:(10495) यो� श� वापरा.
इं�धनु�ात सात --------- असतात.

A.रंग 

B.रंगा 

C.रांगा 

D.रंगानी 

Answer: A.रंग 

 

Reference ID:(10705) खालीलपैकी कोणी अिलकडे नौसेनािधपती सुिनल लांबां�ा जागी पुढील नौदल अ��
�णून उप नौसेनािधपती करमवीर िसंहां�ा िनयु�ीला अवाहन करणारी �ाची यािचका
सश� सेना �ायािधकरणामधून मागे घेतली? 

A.िबमल वमा� 

B.िनम�ल कुमार वमा� 

C.िबमल लांबा 

D.रॉबीन के धवन 

Answer: A.िबमल वमा� 

 

Reference ID:(10497) पुढील पुढील वा�ातील िवरामिच� ओळखा.
�ीराम महािव�ालयाचा िव�ाथ�-�ितिनधी झाला.

A.संयोगिच� 

B.अवतरण िच� 

C.अपसरण िच� 

D.��रिच�भ 

Answer: A.संयोगिच� 

 

Reference ID:(10486) पुढील वा�ा तील उ�े�ािव�ार ओळखा.
चांग�ा आशयाला तसाच चांगला घाटही हवा.

A.आशयाला 



B.चांगला 

C.चांग�ा 

D.हवा 

Answer: C.चांग�ा 

 

Reference ID:(10741) एक िव�ेता 20% न�ाने �ा�ा मालाची िव�ी करतो आिण �ासोबतच तो 1 िक�ॅ ऐवजी
800 �ॅमचे वजन वापरतो. �ा�ा एकूण न�ाची ट�ेवारी काढा? 

A.40% 

B.45% 

C.50% 

D.55% 

Answer: C.50% 

 

Reference ID:(10491) पुढील वा�ातील अ�याचा �कार ओळखा. 
‘ओहो! फारच उशीर होईल वाटतंय आज मला!’

A.केवल�योगी अ�य 

B.श�योगी अ�य 

C.ि�यािवशेषण अ�य 

D.उभया�यी अ�य 

Answer: A.केवल�योगी अ�य 

 

Reference ID:(10479) िदले�ा– श�गटातून िव��ाथ� श� ओळखा. 
खते – नैसिग�क X ----------- 

A.उपयु� 



B.कृ�ीम 

C.अनुपयु� 

D.महाग 

Answer: B.कृ�ीम 

 

Reference ID:(10472) Choose the most appropriate usage to fill in the blank in the given sentence:

The Chief Guest asked the graduating students not to ____________ their
worth. 

A.estimate 

B.reestimate 

C.underestimate 

D.estimation 

Answer: C.underestimate 

 

Reference ID:(10493) गटात न बसणारा श� ओळखा.
पिहला, सातवा, दु�ट, धीट 

A.पिहला 

B.सातवा 

C.दु�ट 

D.धीट 

Answer: D.धीट 

 

Reference ID:(10711) इ-पंचायत �क�ांतग�त सुधा�रत सेवा पोहचव�ासाठी डे�टॉप संगणक, ि�ंटर आिण
�ॅनर मशीन आिण इंटरनेट कने��ने सुस� महारा�� ामधील सव� �ामपंचायतीनंा
__________�णून जाणले जाते. 

A.सं�ाम क� � 

B.सहायता िशवार 

C.िकसान क� � 



D.इ-�ाम 

Answer: A.सं�ाम क� � 

 

Reference ID:(10723) खालीलपैकी कोणाला मंुबई येथील हॉटेल सी ि�ंसेस येथे आंतरा�� ीय मानवी अिधकार
प�रषदे�ारे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर नोबेल पुर�ार 2019 ने स�ािनत केले गेले? 

A.सुधांशु कुमार 

B.अशनूर कौर 

C.मिनषा केळकर 

D.तिनशा िसंह 

Answer: A.सुधांशु कुमार 

 

Reference ID:(10452) Choose the option that has the correct spelling. 

A.Existance 

B.Existence 

C.Existanse 

D.Existanc 

Answer: B.Existence 

 

Reference ID:(10745) 20184 ला पूण� वग� कर�ासाठी �ामधून वजा होणारी सग�ात लहान सं�ा आहे: 

A.34 

B.20 

C.14 

D.30 

Answer: B.20 

 

Reference ID:(10722) संजय िन�पम या कॉं�ेस उमेदवारा�ा िनवडणूक सभेला उप��थत रािह�ाब�ल महारा��
शासना�ारे एसीपी �णून कोण�ा कु�ीपटूला िनलंिबत केले? 

A.नरिसंह यादव 

B.सुिशल कुमार 



C.योगे�र द� 

D.महावीर िसंह फोगाट 

Answer: A.नरिसंह यादव 

 

Reference ID:(10494) पुढील वा�ांमधील िवशेषण ओळखा.
�ाचे जवळजवळ पूण� काम मा�ाच अंगावर पडे.

A.�ाचे 

B.जवळजवळ 

C.अंगावर 

D.काम 

Answer: B.जवळजवळ 

 

Reference ID:(10746) एक सं�ा दुस�या सं�े�ा दु�ट आहे. जे�ा मो�ा सं�ेला 50 मधून वजा केले जाते
ते�ा िमळणारी सं�ा ही लहान सं�ेला 40 मधून वजा के�ावर िमळणा�या सं�ेपे�ा 2
ने अिधक आहे. तर मग लहान सं�ा ___ आहे. 

A.7 

B.8 

C.6 

D.5 

Answer: B.8 

 

Reference ID:(10701) पुढील वा�ात पया�यातील अचूक वा�चार िनवडा.
सहलीला गे�ावर अथव� अचानक कचा�ात सापडला. 

A.इकडे आड ितकडे िवहीर होणे 

B.नामािनराळे राहणे 

C.आगीतून फुफा�ात 

D.आत�ाला पीळ पाडणे 

Answer: A.इकडे आड ितकडे िवहीर होणे 

 



Reference ID:(10470) Choose the correct form of conjunction for the given sentence:

That route is dangerous; ______, we have no guide. 

A.likewise 

B.consequently 

C.besides 

D.however 

Answer: C.besides 

 

Reference ID:(10481) �रका�ा जागी यो�ी श� भ�न जोडश� पूण� करा. 
--------- गुलाबी 

A.लाडी 

B.थंडी 

C.गोडी 

D.लाल 

Answer: C.गोडी 

 

Reference ID:(10471) Choose the correct form of conjunction for the given sentence:

I want you to reach the venue ______ the Chief Guest arrives. 

A.and 

B.since 

C.before 

D.till 

Answer: C.before 

 

Reference ID:(10474) Out of the following options, identify a simple sentence. 

A.Do you know him? 

B.Has he ever met you after school? 

C.Did you see him before your school? 



D.Is he as hard working as he looks? 

Answer: A.Do you know him? 

 

Reference ID:(10488) यो� पया�याची िनवड करा.
ते पहातच ------------- 

A.रािहले 

B.रािहलो 

C.रािहली 

D.रािहलात 

Answer: A.रािहले 

 

Reference ID:(10457) Choose the correct form of adjective for the given sentence:

George was a ______ opponent, and I respected him for that. 

A.formidable 

B.dreadful 

C.forbidding 

D.threatening 

Answer: A.formidable 

 

Reference ID:(10484) पुढील वा�ाचा �कार ओळखा.
ट� ेन िनयिमत धावू लाग�ाने मंुबईकरांची कोडंी फुटली.

A.��ाथ� 

B.िम� वा� 

C.संयु� वा� 

D.केवल वा� 

Answer: D.केवल वा� 



 

Reference ID:(10708) क� �ीय मं�ी िनतीन गडकरी यांनी येथे बांध�ा जाणा�या इंटर-मोडल �थानका�ा
(आयएमएस) िवकासाची आधारिशला ठेवली: 

A.पुणे 

B.नागपूर 

C.सुरत 

D.मंुबई 

Answer: B.नागपूर 

 

Reference ID:(10737) खाली िदले�ा चार प�ांपैकी कोणता प�ा खाली िदले�ा प�ाशी अचूकपणे जुळत
नाही?

5 Commercial Street
E1 6BF
LONDON
UNITED KINGDOM
(+44)207/4228400

(i) 5 Commercial Street
E1 6BF
LONDON
UNITED KINGDOM
(+44)207/4228400

(ii)5 Commercial Street
E1 6BF
LONDON
UNITED KINGDOM
(+44)207/4228400

(iii) 5 Commercial Street
E1 6BF
LONDON
UNITED KINGDOM
(+44)207/4228400

(iv) 5 Commerclal Street
E1 6BF
LONDON
UNITED KINGDOM
(-44)207\4228400



A.i 

B.ii 

C.iii 

D.iv 

Answer: D.iv 

 

Reference ID:(10742) एका पु�काचा 3/8 भाग मी एका िदवसात वाचला आिण रािहले�ा पु�काचा 4/5 भाग
दुस�या िदवशी वाचला. 30 पानं वाचायची िश�क रािहली असतील तर �ा पु�कात एकूण
िकती पानं असतील? 

A.440 

B.340 

C.240 

D.140 

Answer: C.240 

 

Reference ID:(10487) ‘तू गे�ावष� या परी�ेा बसलास’ आ�ात ओळखा. 

A.ला�ात 

B.ता�ात 

C.वा�ात 

D.ई-आ�ात 

Answer: A.ला�ात 

 

Reference ID:(10728) एक आई आिण ित�ा मुली�ा वयाचे गुणो�र अनु�मे 5:2 आहे. जर वषा�म�े �ां�ा
वयांचा गुणाकार 1000 असेल, तर 10 वषा�नंतर आईचे वय काढा? 

A.50 वष� 

B.60 वष� 

C.80 वष� 

D.100 वष� 



Answer: B.60 वष� 

 

Reference ID:(10749) दर 75 िकमीनंतर 3 िमिनटे थांबून एका रे�ेने 100 िकमी/तास एव�ा सरासरी वेगाने
�वास केला. आरंिभक िठकाणाव�न 600 िकमीवरील गंत�ापय�त पोहोच�ासाठी ितने
िकती वेळ घेतला? 

A.6 तास 24 िमिनटे 

B.6 तास 21 िमिनटे 

C.6 तास 18 िमिनटे 

D.6 तास 15 िमिनटे 

Answer: B.6 तास 21 िमिनटे 

 

Reference ID:(10716) गािझयाबाद येथे 10 माच�, 2019 रोजी _________चा 50 वा �थापना िदवस समारंभ
आयोिजत कर�ात आला होता. 

A.सीमा सुर�ा बल (बीएसएफ) 

B.सह� सीमा बल (एसएसबी) 

C.क� �ीय राखीव पोलीस बल (सीआरपीएफ) 

D.क� �ीय उ�ोग सुर�ा दल (सीआयएसएफ) 

Answer: D.क� �ीय उ�ोग सुर�ा दल (सीआयएसएफ) 

 

Reference ID:(10735) एका मिहले�ा पस�म�े फ� 25 पैसे आिण 50 पैशांची नाणी आहेत. जर ित�ाकडे 20
�पये मू�ाची एकूण 48 नाणी असतील, तर ित�ाकडे ��ेक �कारची िकती नाणी
आहेत? 

A.20, 28 

B.18, 30 

C.16, 32 

D.14, 34 

Answer: C.16, 32 

 



Reference ID:(10460) Choose the option with the appropriate prefix to complete the given
sentence: 

The manager promised the tourists that they would get a _____fund if they
did not like the services. 

A.pre- 

B.re- 

C.mis- 

D.pro- 

Answer: B.re- 

 

Reference ID:(10721) महारा�� ामधील पि�म घाटाचे सव�� िशखर ________हे आहे. 

A.कळसुबाई 

B.तारामती 

C.अंजनेरी 

D.सा�ेर 

Answer: A.कळसुबाई 

 

Reference ID:(10483) पुढील वा�ाचा �कार ओळखा.
‘अजु�नाने उभय सै�ाची पाहणी केली आिण तो कृ�ाला �णाला’

A.��ाथ� 

B.िम� वा� 

C.संयु� वा� 

D.केवल वा� 

Answer: C.संयु� वा� 

 

Reference ID:(10727) आता उ�म आिण �वीण यां�ा वयांची बेरीज 100 वष� आहे. 5 वषा�पूव� �ांचे वय अनु�मे
2:1 या गुणो�रात होते. 10 वषा�नंतर उ�म आिण �वीण यां�ा वयांचे संबंिधत गुणो�र काय
असेल? 

A.5:3 

B.4:3 



C.10:7 

D.3:5 

Answer: A.5:3 

 

Reference ID:(10462) Choose the appropriate articles for the given sentence:

It was _____ cold morning, but ______ group was heading towards ____
colder region. 

A.the, a, a 

B.the, a, the 

C.a, a, the 

D.a, the, a 

Answer: D.a, the, a 

 

Reference ID:(10734) गिणताची पा� पु�के असले�ा एका पो�ाचे वजन 2 िकलो 400 �ॅम आहे. जर
गिणता�ा एका पा� पु�काचे वजन 300 �ॅम असेल, तर पो�ाम�े िकती पा� पु�के
आहेत? 

A.8 

B.10 

C.12 

D.26 

Answer: A.8 

 

Reference ID:(10739) �� िच�ा�ा जागी काय यायला हवे?
ABABCABCDABCD? 

A.A 

B.E 

C.H 

D.S 

Answer: B.E 

 



Reference ID:(10467) Choose the correct form of modal auxiliary verb for the given sentence:

We _______ respect our elders. 

A.ought to 

B.can 

C.might 

D.may 

Answer: A.ought to 

 

Reference ID:(10715) �धानमं�ी जी-वन (JI-VAN) योजनेचे पूण� नाव काय आहे? 

A.जीव इंधन-वतावरण अनुकूल फसल अवशेष िनवारण 

B.जनता इंिडयन वातावरण अनुकूल फसल अवशेष िनवारण 

C.जैव इंिडयन वातावरण अनुकूल फसल अवशेष िनवारण 

D.जनता इंधन वातावरण अनुकूल अवशेष िनवारण 

Answer: A.जीव इंधन-वतावरण अनुकूल फसल अवशेष िनवारण 

 

Reference ID:(10490) ि�यापदानुसार क�ा��ा यो� �पाची िनवड करा.
.......... झोपलो.

A.आ�ी 

B.तू 

C.ते 

D.ती 

Answer: A.आ�ी 

 

Reference ID:(10703) िद�ी �ायालयाने अिलकडे वीरभ� िसंह यां�ा िव��द अपरािधक गैरवत�णूक आिण
बेिहशेबी मालम�ा जमा कर�ाचे आरोप लावले, ते ________चे माजी मु� मं�ी होते. 

A.िहमाचल �देश 

B.ह�रयाणा 

C.उ�राखंड 

D.पंजाब 



Answer: A.िहमाचल �देश 

 

Reference ID:(10480) जोडश� नसलेला श� ओळखा. 

A.पाटपाणी 

B.पानसुपारी 

C.ताटवाटी 

D.सुवण�पदक 

Answer: D.सुवण�पदक 

 

Reference ID:(10704) खालीलपैकी कोण�ा क�थक नत�कीला नारी श�ी पुर�ार 2019 ने स�ािनत केले गेले? 

A.सीमा मेहता 

B.�ाती अरिवंद िशंगाडे 

C.िद�ा कना�ड 

D.ल�ी मेहता 

Answer: A.सीमा मेहता 

 

Reference ID:(10464) Choose the correct form of verb for the given sentence:

Greeks _____ lively discussions and so, bantering and debating ____ very
much part of their national personality. 

A.enjoying …are 

B.enjoys …is 

C.enjoy … are 

D.has enjoyed … are being 

Answer: C.enjoy … are 

 

Reference ID:(10748) P चे उ�� हे Q �ा उ��ा�ा 20% अिधक आहे. Q चे उ�� हे P �ा उ��ापे�ा िकती
% कमी आहे? 

A.18.54% 

B.16.67% 



C.17.76% 

D.15.75% 

Answer: B.16.67% 

 

Reference ID:(10738) जर T = 20, TEN = 39, तर TIP =? 

A.70 

B.45 

C.54 

D.65 

Answer: B.45 

 

Reference ID:(10468) Choose the appropriate prepositions for the given sentence: 

Kerosene is one ____ the products made _____ refined petroleum. 

A.of … off 

B.in … through 

C.of … from 

D.of … out 

Answer: C.of … from 

 

Reference ID:(10712) "आप�ाळाम�े मुलभूत अिधकारांचे िनलंबन” ही क�ना ____________कडून
भारतीय संिवधानाम�े �ीकारली गेली. 

A.जम�नीचे वेईमर संिवधान 

B.कॅनडाचे संिवधान 

C.ऑ�� ेिलयाचे संिवधान 

D.सो��एतचे संिवधान 

Answer: A.जम�नीचे वेईमर संिवधान 

 


