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Reference ID:(10970) Choose the most suitable conjunction for the given sentence:

It was a very long day ______ I was tired by the end of it. 

A.so 

B.and 

C.but 

D.thereafter 

Answer: B.and 

 

Reference ID:(10958) Fill in the blank with the correct noun for the given sentence:

_______ used to think that emotions affected a person’s ________. 

A.Scientists … rationality 

B.Environmentalists … ration 

C.Activists … rationalization 

D.People … rationalizing 

Answer: A.Scientists … rationality 

 

Reference ID:(10973) Choose the correct form of verb that is in agreement with the subject:

Don't you enjoy ______ television? 

A.to watch 

B.watching 

C.to watching 

D.watch 

Answer: B.watching 

 



Reference ID:(11223) भाभा अणु संशोधन क� �ाचे न�ाने िनयु� झालेले संचालक कोण आहेत? 

A.डॉ. शेखर बासू 

B.�ी. कमलेश िनळकंठ �ास 

C.डॉ. अिजत कुमार मोहंती 

D.डॉ. राजा राम�ा 

Answer: C.डॉ. अिजत कुमार मोहंती 

 

Reference ID:(10988) यो� पया�याची िनवड करा.
ते ४० वषा�पूव� सायकलीवर ----------- 

A.िफरणार 

B.िफरत असत 

C.िफ�न िफ�न 

D.िफरताना 

Answer: B.िफरत असत 

 

Reference ID:(10964) Choose the correct form of verbs for the given sentence: 

Lakshmi and Pankajam ______ friends ever since _______ school days 

A.are, their 

B.is, their 

C.are, her 

D.was, their 

Answer: A.are, their 

 

Reference ID:(10966) Which of the following options best combines the two given sentences?

He is a cripple. He cannot ride a horse. 

A.Crippling, he cannot ride a horse. 

B.He is crippling because he cannot ride a horse. 

C.He cannot ride a horse he is a cripple. 

D.Being a cripple, he cannot ride a horse. 



Answer: D.Being a cripple, he cannot ride a horse. 

 

Reference ID:(11247) B आिण C एक� जेव�ा वेळेत एक िविश� काम करतील तेवढाच वेळ एक�ा A ला
लागतो. जर A आिण B यांनी ते काम 10 िदवसांत केले असेल आिण एक�ा C ने 50
िदवसांत केले असेल, तर एकटा B ते िकती िदवसांत क� शकतो: 

A.15 िदवस 

B.20 िदवस 

C.25 िदवस 

D.30 िदवस 

Answer: C.25 िदवस 

 

Reference ID:(11216) पुढीलपैकी कोण�ा हॉकी खेळाडूने 2018 म�े अजु�न पुर�ार िजंकला होता? 

A.�ी मन�ीत िसंग 

B.कु. राही सरनोबत 

C.�ी. जी. स�न 

D.कु. पूजा कािडयन 

Answer: A.�ी मन�ीत िसंग 

 

Reference ID:(10991) �रका�ा जागी यो� पया�य िनवडा.
.......... अ�ये �तं� असे श� नसतात. 

A.श�योगी अ�ये 

B.उभया�यी अ�ये 

C.केवल�योगी अ�ये 

D.ि�यािवशेषण अ�ये 

Answer: A.श�योगी अ�ये 

 

Reference ID:(11228) दोन फासे एकाचवेळी फेक�ास, बेरीज 8 िकंवा 9 िमळ�ाची संभा�ता काय आहे? 

A.5/36 

B.1/8 

C.¼ 



D.13/36 

Answer: C.¼ 

 

Reference ID:(10982) पुढील श�ाचे िलंग ओळखा.
वेळ 

A.पु��ंग 

B.�ीिलंग 

C.नपुसकिलंग 

D.उभयिलंग 

Answer: D.उभयिलंग 

 

Reference ID:(11239) �रका�ा जागी यो� सं�ा िनवडून �ंृखला पूण� करा:
8, 10, 24, 78, 320, ____ , 9672 

A.740 

B.1610 

C.1600 

D.1440 

Answer: B.1610 

 

Reference ID:(11248) A हा B पे�ा दुपटीने जलद काम करतो. जर B �तं�पणे 12 िदवसांत काम पूण� करत
असेल, तर A आिण B एकि�तपणे िकती िदवसांत ते काम पूण� क� शकतील? 

A.4 िदवस 

B.6 िदवस 

C.8 िदवस 

D.18 िदवस 

Answer: A.4 िदवस 

 



Reference ID:(11208) छ�पती िशवाजी महाराजांचा मृ�ू खालीलपैकी कोण�ा वष� झाला? 

A.1676 

B.1677 

C.1678 

D.1680 

Answer: D.1680 

 

Reference ID:(10968) Choose the appropriate prepositions for the sentence given.

They go from one studio _______ another hoping to obtain a role _____
some film. 

A.to, form 

B.to, in 

C.from, to 

D.to, from 

Answer: B.to, in 

 

Reference ID:(11219) �वसाियक सुर�ा आिण आरो�ाला �ो�ाहन दे�ासाठी भारतामधील खालीलपैकी
कोण�ा रा�ाने आंतररा�� ीय ��जन िझरो संमेलन आयोिजत केले? 

A.महारा��  

B.उ�र �देश 

C.म� �देश 

D.िबहार 

Answer: A.महारा��  

 

Reference ID:(11229) 52 काडा�चा चांग�ा�कारे वर खाली केले�ा डेकमधून, या���कपणे एक काड� काढले
जाते. काढलेले काड� िक�र अस�ाची संभा�ता काय आहे? 

A.1/52 

B.13/52 

C.4/52 

D.26/2 



Answer: B.13/52 

 

Reference ID:(11225) खालीलपैकी कोणता तारा आप�ा सूया��ा सवा�त जवळचा तारा आहे? 

A.अ�ा स�टॉरी 

B.�ेतखुजा 

C.�ाऊन तारा 

D.कृ� िववर 

Answer: A.अ�ा स�टॉरी 

 

Reference ID:(11250) खाली िदले�ा �ंृखलेम�े अंकांचा एक िविश� �म िदलेला आहे. �ानुसार चुकीचा �म
ओळखा:
2, 6, 13, 26, 54, 100, 197 

A.26 

B.100 

C.54 

D.197 

Answer: C.54 

 

Reference ID:(11235) खालील �� हे खाली िदले�ा पाच तीन अंकी सं�ांवर आधा�रत आहे:
526 346 937 593 853

��ेक सं�े�ा पिह�ा अंकामधून एक वजा केला आिण ितस�या अंकामधून दोन वजा
केले. अशा�कारे तयार झालेली दुसरी सवा�त मोठी सं�ा काय असेल? 

A.491 

B.751 

C.835 

D.424 

Answer: B.751 

 

Reference ID:(11241) 500 िव�ा�ा��ा वगा�म�े, 65% मुलं आहेत. 20% मुली आिण 40% मुलं परी�ेम�े
नापास झाली. परी�ेम�े उ�ीण� झाले�ा शाळेमधील िव�ा�ा�ची सं�ा काढा 



A.335 

B.270 

C.400 

D.362 

Answer: A.335 

 

Reference ID:(10965) Choose the most suitable determiner for the given sentence:

Because his argument was so confusing, ______ people understood it. 

A.few 

B.lots 

C.less 

D.many 

Answer: A.few 

 

Reference ID:(10957) Choose the correct form of adjective for the given sentence:

He often appears not to care about his work, but appearance can be
______. 

A.cunning 

B.insincere 

C.deceitful 

D.deceptive 

Answer: D.deceptive 

 

Reference ID:(10997) पुढील वा�ातील िवरामिच� ओळखा.
कॅकटस बागेत तर लावतातच; पण मनी�ांट�माणे कॅकटस�ा शोभे�ा कंु�ा अनेक
घरात िदसतात. 

A.��िच� 

B.संयोगिच� 



C.अध�िवराम 

D.अवतरण िच� 

Answer: C.अध�िवराम 

 

Reference ID:(10992) पुढील वा�ातील अधोरे�खत अ�याचा �कार ओळखा.
भारत िव�� इं�ंड ि�केट साम�ातील उ�ंठा �णो�णी वाढत असते. 

A.उभया�यी अ�य 

B.केवल�योगी अ�य 

C.ि�यायािवशेषण अ�य 

D.श�योगी अ�य 

Answer: C.ि�यायािवशेषण अ�य 

 

Reference ID:(10962) Choose the appropriate articles for the given sentence:

______tribal people of some parts of Madhya Pradesh practise
_____unique subculture which is_____ beauty of multiculturalism of India. 

A.A, a, the 

B.The, a, a 

C.The, a, the 

D.The, a, an 

Answer: C.The, a, the 

 

Reference ID:(10960) Choose the option with the appropriate suffix to complete the given
sentence

Lack of presence of mind will cause absurd_____ in all the cases. 

A.-tive 

B.-ity 

C.-tion 

D.-sion 

Answer: B.-ity 

 



Reference ID:(10999) �ूत�' या श�ातील अधोरे�खत अ�राची यो� वण�रचना कोणती? 

A.स्+फ्+उ 

B.स्+फ्+ऊ 

C.स्+फ्+अ 

D.स्+ऊ+फ् 

Answer: B.स्+फ्+ऊ 

 

Reference ID:(10967) Choose the correct form of modal auxiliary verb for the given sentence: 

Nobody ______ leave the class without my permission. 

A.may 

B.will 

C.should 

D.might 

Answer: C.should 

 

Reference ID:(10985) वा�ांमधील साथ� वा� ओळखा. 

A.डोगंरातला झरा मु�पणे खळखळत होता. 

B.डोगंरातला झरा मु�पणे सळसळत होता. 

C.डोगंरातला झरा मु�पणे वळवळत होता. 

D.डोगंरातला झरा मु�पणे घणघणात होता. 

Answer: A.डोगंरातला झरा मु�पणे खळखळत होता. 

 

Reference ID:(10971) Choose the appropriate conjunction for the given sentence:

He resigned his job ______ escape dismissal. 

A.in spite 

B.in order to 



C.because 

D.but 

Answer: B.in order to 

 

Reference ID:(11234) खाली िदले�ा चार प�ांपैकी कोणता प�ा खाली िदले�ा प�ाशी अचूकपणे जुळत
नाही?
Fook Hai Building, 150 South Bridge Road, 
Singapore 058727
+65 6438 8880

(i) Fook Hai Building, 150 South Bridge Road, 
Singapore 058727
+65 6438 8880
(ii) Fook Hai Building, 150 South Bridge Road, 
Singapore 058727
+65 6438 8880
(iii) Fook Haii Building, 150 South Brjidge Road, 
Singapore 058727
+65 6348 8880
(iv) Fook Hai Building, 150 South Bridge Road, 
Singapore 058727
+65 6438 8880 

A.i 

B.ii 

C.iii 

D.iv 

Answer: C.iii 

 

Reference ID:(10955) Choose the appropriate option with the correct punctuation marks for the
given sentence:

The team leader exclaimed hurray we won the first prize 

A.The team leader exclaimed, “Hurray! We won the first prize!” 

B.The team leader exclaimed, hurray we won the first prize. 

C.The, team leader exclaimed, ”Hurray we won the first prize.” 

D.The team leader exclaimed: “Hurray we won the first prize.” 



Answer: A.The team leader exclaimed, “Hurray! We won the first prize!” 

 

Reference ID:(10972) Choose the most appropriate usage to fill in the blank in the given sentence:

An organization wants _____ of its employees. 

A.loyal 

B.loyalty 

C.lawfulness 

D.loyally 

Answer: C.lawfulness 

 

Reference ID:(10961) Choose the option with the appropriate suffix to complete the given
sentence:

My sister-in-law is very talka____ even with strangers. 

A.-ity 

B.- tive 

C.- ile 

D.–sion 

Answer: B.- tive 

 

Reference ID:(10986) �रका�ा जागी यो� श� िनवडा.
िवधेयािव�ारात ----------- िवषयी अिधक मािहती असते. 

A.उ�े�ा 

B.कमा� 

C.अलंकारा 

D.ि�यापदा 

Answer: D.ि�यापदा 

 

Reference ID:(10977) ‘खटका उडणे’ मधील खटका या श�ाचा यो� पया�य 

A.कडी 



B.कोयंडा 

C.भांडण 

D.कळ 

Answer: C.भांडण 

 

Reference ID:(11214) 2019 म�े कोण�ा भारतीय ��ीला लंडनमधील िद युिनविस�टी ऑफ लॉ �ारे
लोकक�ाणाम�े मानद डॉ�रेट पदवी �दान कर�ात आली? 

A.शाह �ख खान 

B.सलमान खान 

C.आिमर खान 

D.रणबीर कपूर 

Answer: A.शाह �ख खान 

 

Reference ID:(11205) "नाईट �ंॅक �ाईम आंतररा�� ीय रिहवास िनद�शांक (पीआयआरआय 100): अहवालानुसार,
कोणते शहर जगामधील 16 वे अ�ंत खिच�क �मुख रिहवासी बाजार बनले आहे? 

A.ब�गलु� 

B.मंुबई 

C.हैदराबाद 

D.लखनऊ 

Answer: B.मंुबई 

 

Reference ID:(11217) _____ हे महारा�� ाचे धािम�क लोकनृ� आहे जे धािम�क परमानंद �� करते. 

A.िब� 

B.जुमुर 

C.नाती 

D.िदंडी 

Answer: D.िदंडी 

 

Reference ID:(11207) नवी िद�ीम�े “उ�त भारत अिभयान 2.0” कोण�ा मं�ालयाने सु� केले? 



A.गृह मं�ालय 

B.�ामीण िवकास मं�ालय 

C.शहरी िवकास मं�ालय 

D.मानवी संसाधन िवकास मं�ालय 

Answer: D.मानवी संसाधन िवकास मं�ालय 

 

Reference ID:(11233) 8 वषा�पुव� �भुचं वय �ा�ा मुला�ा वया�ा 4 पट होतं. 8 वषा�नंतर �भुचं वय �ा�ा
मुला�ा वया�ा दु�ट असेल. तर �भुचं स�ाचं वय िकती? 

A.30 वष� 

B.35 वष� 

C.40 वष� 

D.45 वष� 

Answer: C.40 वष� 

 

Reference ID:(10987) िदले�ा काळात प�रवत�न कर�ासाठी यो� पया�य िनवडा.
आजी च�ा टेबलावर ठेवते. (अपूण� वत�मानकाळ) 

A.ठेवत होती 

B.ठेवत असेल 

C.ठेवत आहे 

D.ठेवत असे 

Answer: C.ठेवत आहे 

 

Reference ID:(11000) पुढील वा�चारां�ा यो� अथा�चा पया�य िनवडा.
वाटा�ा�ा अ�ता लावणे- 

A.हैराण करणे 

B.ल�ाचे वचन देऊन फसवणे 

C.आ�ासन देऊनही ते पुरे न करणे 

D.कत��ाशू� वागणे 

Answer: C.आ�ासन देऊनही ते पुरे न करणे 

 



Reference ID:(11249) आज 1 एि�ल आहे. आठव�ाचा िदवस बुधवार आहे. हे लीप वष� आहे. 3 वषा�नंतर या
िदवशी आठव�ाचा कोणता िदवस असेल? 

A.शिनवार 

B.रिववार 

C.सोमवार 

D.मंगळवार 

Answer: A.शिनवार 

 

Reference ID:(11226) जिमनीत पाणी मुर�ा�ा �ि�येला ______ असे �णतात. 

A.िझरपणे 

B.पावसा�ा पा�ाचे पुनभ�रण 

C.पाणी पुरवठा 

D.चाज� होणे 

Answer: A.िझरपणे 

 

Reference ID:(10994) पुढील वा�ांमधील िवशेषण ओळखा.
िम� काळोख पडला होता, आ�ी घरी पोचलो ते�ा 

A.िम� 

B.काळोख 

C.आ�ी 

D.ते�ा 

Answer: A.िम� 

 

Reference ID:(11212) "अनुसूिचत जाती/नव बु�द शेतक�यांना शा�त िसंचन सुिवधा पुरव�ा�ा" उि���ाने
महारा��  शासनाने कोण�ा योजनेची अंमलबजावणी केली? 

A.राजष� शा� महाराज योजना 

B.आदश�गांव योजना 

C.नमो युवा रोजगार योजना 

D.डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी �ावलंबन योजना 

Answer: D.डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी �ावलंबन योजना 



 

Reference ID:(10956) Choose the correct form of adjective for the given sentence:

Of the young director's two movies, the second one is ______. 

A.better 

B.good 

C.best 

D.worst 

Answer: A.better 

 

Reference ID:(10953) Choose the option that has the correct spelling for the missing word in the
given sentence:

The cat scratched me with its ______. 

A.claw 

B.claaw 

C.cluws 

D.clows 

Answer: A.claw 

 

Reference ID:(11221) �� सव��ण 2019 पुर�ाराम�े, देशामधील ’उ�म �दश�न करणारे रा�-�.3’ �णून
__________ला पुर�ृत कर�ात आले. 

A.तािमळ नाडू 

B.महारा��  

C.कना�टक 

D.िहमाचल �देश 

Answer: B.महारा��  

 

Reference ID:(10996) पुढील वा�ांमधे यो� ते अ�य घाला.
नामा �णे मेघा जैसा। िवनिवतो चातक --------। 

A.जर 



B.जसा 

C.तसा 

D.तैसा 

Answer: D.तैसा 

 

Reference ID:(10974) Out of the following options, identify a compound sentence. 

A.Although Simran loves football and Amit loves cricket but neither loves
hockey. 

B.Simran loves football and Amit loves cricket. 

C.While loving football, Simran loves tennis too. 

D.Simran only loves football. 

Answer: B.Simran loves football and Amit loves cricket. 

 

Reference ID:(11230) सरासरी काढा.
74, 56, 89, 92, 68 & 35 

A.89 

B.75 

C.69 

D.96 

Answer: C.69 

 

Reference ID:(11202) "कने��ंग पीपल" ही खालीलपैकी कोण�ा कंपनीची टॅगलाइन आहे? 

A.�ाडाफोन 

B.सॅमसंग 

C.एयरटेल 

D.नोिकया 

Answer: D.नोिकया 

 



Reference ID:(11238) �रका�ा जागी यो� सं�ा िनवडून �ंृखला पूण� करा:
5, 11, 20, 43, 82,____ 

A.135 

B.147 

C.155 

D.169 

Answer: D.169 

 

Reference ID:(11237) खाली िदले�ा �ंृखलेम�े अंकांचा एक िविश� �म िदलेला आहे. �ानुसार चुकीचा �म
ओळखा:
8, 9.5, 10.5, 14, 17, 20.5 

A.17 

B.9.5 

C.10.5 

D.14 

Answer: C.10.5 

 

Reference ID:(10969) Choose the option with the best prepositional phrase to complete the given
sentence:

I have salt__________ every day as I feel too much is bad for one’s health. 

A.by all means 

B.at a price 

C.in moderation 

D.in excessively 

Answer: C.in moderation 

 

Reference ID:(11222) 23 एि�ल 2019 रोजी ��ंगडाओ येथे आयोिजत चायिनज इंटरनॅशनल ��ट �रिव�म�े
भाग घेतले�ा भारतीय नौदला�ा लढाऊ जहाज आिण टंॅकरचे नाव सांगा. 

A.आयएनएस मैसूर, आयएनएस िद�ी 

B.आयएनएस िद�ी, आयएनएस मंुबई 

C.आयएनएस मंुबई, आयएनएस श�ी 



D.आयएनएस कोलकाता, आयएनएस श�ी 

Answer: D.आयएनएस कोलकाता, आयएनएस श�ी 

 

Reference ID:(10981) �रका�ा जागी यो� जोडश� िलहा.
आज मुलांनी खूप -------------- केली. 

A.दंगाम�ी 

B.भांडणकांडण 

C.उठाउठी 

D.आरडाओरडा 

Answer: A.दंगाम�ी 

 

Reference ID:(11218) रा�� ीय आप�ी �व�थापन �ािधकरण (एनडीएमए) ने हीट �ेव 2019 काय�शाळा
महारा�� ामधील कोण�ा शहरात आयोिजत केली? 

A.पुणे 

B.मंुबई 

C.नागपूर 

D.सोलापूर 

Answer: C.नागपूर 

 

Reference ID:(10983) �रकामी जागा भरा.
......... होणारा वा�ाचा �कार �णजे केवल वा�. 

A.अथा�नुसार 

B.भावानुसार 

C.आशयानुसार 

D.रचनेनुसार 

Answer: D.रचनेनुसार 

 

Reference ID:(11750)



Answer:

 

Reference ID:(10984) पुढील वा�ाचा �कार ओळखा.
कोणी िनंदा कोणी वंदा 

A.��ाथ� 

B.िम� वा� 

C.संयु� वा� 

D.केवल वा� 

Answer: C.संयु� वा� 

 

Reference ID:(11203) खालीलपैकी कोण�ा संघाने चे�ईम�े �ो �ॉलीबॉल लीग (पी�ीएल) 2019 ची आरंिभक
आवृ�ी िजंकली? 

A.चे�ई �ाट�� 

B.कॅिलकत िहरोज 

C.कोची �ु �ाईकस� 

D.यु मंु�ा �ॉली 

Answer: A.चे�ई �ाट�� 

 

Reference ID:(11204) कोची शहर आिण आसपास�ा �े�ाम�े िप�ाचे पाणी पुरवते आिण ती िवरंजनाची
सा�ीदार असले�ा केरळमधील नदीचे नाव सांगा. 

A.पे�रयार 

B.भारतपुझा 



C.पांबा 

D.चािलयार 

Answer: A.पे�रयार 

 

Reference ID:(11213) कोणाला अिलकडे युनायटेड अरब एिमरेट्स�ारे सव�� पदक झायेद पदकाने स�ािनत
केले गेले? 

A.नर�� मोदी 

B.�णब मुखज� 

C.अ�ण जेटली 

D.िनतीन गडकरी 

Answer: A.नर�� मोदी 

 

Reference ID:(10989) अधोरे�खत ि�यापदाचा �कार ओळखा.
मी घरी जा�ापूव� सांजावले. 

A.कृदंत 

B.भावकतु�क 

C.श� 

D.�योजक 

Answer: B.भावकतु�क 

 

Reference ID:(10952) Choose the option that has the correct spelling. 

A.Pausteurization 

B.Pasteurigation 

C.Pasteurization 

D.Pasterization 

Answer: C.Pasteurization 

 



Reference ID:(11240) सु�वातीला, दुकानदाराकडे "x" पेन होते. एका �ाहकाने "x" कडून 10% पेन खरेदी केले
मग दुस�या �ाहकाने उव��रत पेनां�ा 20% पेन खरेदी केली �ानंतर आणखी एका
�ाहकाने उव��रत पेनां�ा 25% पेन खरेदी केले. शेवटी दुकानदाराकडे �ा�ा दुकानात
270 पेन िश�क रािहले. �ा�ा दुकानाम�े सु�वातीला िकती पेन होते? 

A.200 

B.800 

C.400 

D.500 

Answer: D.500 

 

Reference ID:(10995) अनेकवचनांचे एक वचन करा.
उ�रपि�कांम�े उ�रे चुकली तर �ा श�ांवर रेघा मा� नका. 

A.उ�रपि�केम�े उ�र चुकले तर �ा श�ांवर रेघा मा� नकोस. 

B.उ�रपि�केम�े उ�र चुकले तर �ा श�ावर रेघ मा� नकोस. 

C.उ�रपि�केम�े उ�रे चुकली तर �ा श�ावर रेघ मा� नकोस . 

D.उ�रपि�कांम�े उ�र चुकले तर �ा श�ांवर रेघा मा� नकोस. 

Answer: B.उ�रपि�केम�े उ�र चुकले तर �ा श�ावर रेघ मा� नकोस. 

 

Reference ID:(11232) वडील आिण मुलगा �ां�ा वयाची बेरीज 45 वष� आहे. पाच वषा�पुव� �ां�ा वयाचा
गुणाकार विडलां�ा �ा वेळ�ा वया�ा चार पट होता. तर वडील आिण मुलगा �ांची
स�ाची वयं अनु�मे अशी असतील: 

A.34 वष�, 11 वष� 

B.35 वष�, 10 वष� 

C.36 वष�, 9 वष� 

D.40 वष�, 5 वष� 

Answer: C.36 वष�, 9 वष� 

 



Reference ID:(11244) 20 िव�ाथ� असले�ा वगा�मधील गिणता�ा परी�ेम�े 2 िव�ा�ा�ना ��ेकी 100 गुण
िमळाले, 3 ना ��ेकी शू� गुण िमळाले आिण बाकीचंी सरासरी 40 होती. संपूण� वगा�ची
सरासरी काय आहे? 

A.40 

B.45 

C.50 

D.35 

Answer: A.40 

 

Reference ID:(11210) भारत- ऑ�� ेिलया ि�प�ीय अ�ास, ऑिस�े� 19 ची ितसरी पुनरावृ�ी येथे आयोिजत
केली गेली होती: 

A.क�ाकुमारी 

B.िवशाखाप�णम 

C.मंुबई 

D.पोट� �ेअर 

Answer: B.िवशाखाप�णम 

 

Reference ID:(11227) खाली िदले�ा मांडणीचा काळजीपूव�क अ�ास करा आिण िदले�ा ��ाए उ�र �ा.
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वरील मांडणीमधील �थांनावर आधा�रत खालील पाचपैकी चार हे िविश� �कारे सारखे
आहेत आिण �ामुळे �ांचा गट तयार होतो. गटाशी संबंिधत नसलेला एक कोण आहे? 

A.7A:#J 

B.6*:4B 

C.14:MA 

D.HL:@P 

Answer: A.7A:#J 

 

Reference ID:(11209) समाजामधील कोण�ा िवभागाशी संबंिधत सामािजक िवकासासाठी माच� 2019 म�े �ाम
पंचायतीसंह पंचायत राज मं�ालय, भारत शासना�ारे नवीन पुर�ार �थािपत कर�ात
आला? 

A.मिहला 

B.लहान मुले 



C.शेतकरी 

D.मागासवग�य 

Answer: B.लहान मुले 

 

Reference ID:(10980) �रका�ा जागी यो� जोडश� िलहा.
सहलीला जाताना आ�ी --------------- बरोबर घेतले. 

A.चादरउशी 

B.आंथ�णचादर 

C.उशीगादी 

D.अंथ�णपांघ�ण 

Answer: D.अंथ�णपांघ�ण 

 

Reference ID:(10998) िवभ�ीचे ��य लाव�ापूव� नाम िकंवा सव�नामा�ा मूळ �पात बदल होऊन तयार
होणा�या �पाला काय महणतात? 

A.सामा��प 

B.सरळ�प 

C.आ�ात 

D.�योग 

Answer: A.सामा��प 

 

Reference ID:(11201) पुढील वा�ात पया�यातील अचूक वा�चार िनवडा.
काही काम सांिगतलं की तू दरवेळेसच नाराजी का दश�वतेस? 

A.कपाळावर आ�ा पडणे 

B.डो�ात पाणी येणे 

C.थरथर कापणे 



D.गोधंळ घालणे 

Answer: A.कपाळावर आ�ा पडणे 

 

Reference ID:(10978) िदले�ा श�गटातून िव��ाथ� श� ओळखा. 
तापमान – कमाल X -------------- 

A.जा� 

B.कमी 

C.िकमान 

D.म�म 

Answer: C.िकमान 

 

Reference ID:(11206) कॉं�ेसचे अ��, रा�ल गांधी, यांनी खालीलपैकी कोण�ा 2019 लोकसभा मतदार
संघामधून �ांचे नामांकन कागदप� दाखल केले आहे. 

A.मुज�रनगर 

B.गािजयाबाद 

C.अमेठी 

D.मुरादाबाद 

Answer: C.अमेठी 

 

Reference ID:(11220) जानेवारी 2019 म�े, भारता�ा पंत �धानांनी महारा�� ाम�े एनएच-211 �ा सोलापूर-
________-उ�ानाबाद िवभागाचे उद्घाटन केले. 

A.पा�र 

B.बोदवड 

C.तुळजापूर 

D.यवतमाळ 

Answer: C.तुळजापूर 

 



Reference ID:(10990) कमा�नुसार ि�यापदा�ा यो� �पाची िनवड करा.
िच�काराने िच� .......... 

A.रंगवला 

B.रंगवली 

C.रंगवते 

D.रंगवले 

Answer: D.रंगवले 

 

Reference ID:(10959) Choose the appropriate collective noun to complete the sentence:

________ found their way into the camp site. 

A.A colony of ants 

B.A herd of musicians 

C.A crowd of cubs 

D.A sloth of bears 

Answer: D.A sloth of bears 

 

Reference ID:(11224) महारा�� ामधील खालीलपैकी कोण�ा िठकाणी उ�ािदत सूती चादरीनंा जीआय टॅग िदला
गेला आहे? 

A.सोलापूर 

B.को�ापूर 

C.पुणे 

D.सांगली 

Answer: A.सोलापूर 

 

Reference ID:(10979) िदले�ा श�गटातून िव��ाथ� श� ओळखा.
पद – व�र� X ----------- 

A.अिधकाराचे 

B.उ�ा 

C.किन� 

D.प�रिचत 



Answer: C.किन� 

 

Reference ID:(11242) 30 िकमीचे अंतर काप�ासाठी, अ�णला अिनलपे�ा 2 तास जा� लागतात. जर अ�णने
�ाचा वेग दु�ट केला, तर �ाला अिनलपे�ा 1 तास कमी वेळ लागेल. अ�णचा वेग काय
आहे? 

A.8 िकमी/तास 

B.5 िकमी/तास 

C.4 िकमी/तास 

D.7 िकमी/तास 

Answer: B.5 िकमी/तास 

 

Reference ID:(10963) Choose the appropriate articles for the given sentence:

__________ teachers had ________ late lunch as the meeting lasted
longer than ___ hour. 

A.A, an, a 

B.The, the, a 

C.The, a, an 

D.A, the, an 

Answer: C.The, a, an 

 

Reference ID:(11246) A, B आिण C हे 3:4:5 या गुणो�राम�े गंुतवणूक करतात. �ां�ा गंुतवणूकीवरील
परता�ा�ा ट�ेवारीचे गुणो�र 6:5:4 आहे. जर B हा A पे�ा 250 �पये अिधक कमवत
असेल तर एकूण कमाई काढा. 

A.7500 

B.6999 

C.4575 

D.7250 

Answer: D.7250 

 



Reference ID:(11245) X या ��ीने Y �ा ��ीला 40% तो�ाने एका व�ूची िव�ी केली, मग Y ने ती व�ू Z
या ितस�या ��ीला 40% न�ाने िवकली आिण शेवटी Z ने पु�ा तीव�ू X ला 40%
न�ाने िवकली. या संपूण� �ि�येम�े X चा तोटा िकंवा न�ाची ट�ेवारी िकती आहे? 

A.70% 

B.62.5% 

C.57.6% 

D.55% 

Answer: C.57.6% 

 

Reference ID:(11231) करनचे स�ाचे वय खुशबु�ा वया�ा चार पटीपे�ा चार वषा�ने जा� आहे. पाच वषा�नंतर
करनचे वय खुशबु�ा वया�ा ितपटीपे�ा 12 ने जा� असेल. तर करनचे स�ाचे वय
काढा. 

A.36 वष� 

B.46 वष� 

C.16 वष� 

D.76 वष� 

Answer: D.76 वष� 

 

Reference ID:(11211) ह�रयाणाचे मु� िनवडणूक अिधकारी राजीव रंजन यांनी भारतामधील पिह�ाच ‘मतदार
उ�ान’ चे उद्घाटन कुठे केले? 

A.पालवाल 

B.फरीदाबाद 

C.गु��ाम 

D.अंबाला 

Answer: C.गु��ाम 

 



Reference ID:(10993) पुढील नामाला अयो� िवशेषणाचा पया�य िनवडा.
औषध 

A.मखमली 

B.कडू 

C.गुणकारक 

D.नावडते 

Answer: A.मखमली 

 

Reference ID:(11236) 15 ऑग� 2012 ला गु�वार येतो तर 11 जून 2013 रोजी कोणता िदवस असेल? 

A.बुधवार 

B.गु�वार 

C.शु�वार 

D.शिनवार 

Answer: A.बुधवार 

 

Reference ID:(10976) Choose the option that best expresses the meaning of the highlighted
idiom/phrase:

My friend is a down-to-earth person. 

A.very practical 

B.lives on the ground floor 

C.very sad 

D.very mischievous 

Answer: A.very practical 

 

Reference ID:(11243) एक खेळाडू 24 सेकंदांम�े 200 मीटर धावतो. �ाचा वेग काय आहे? 

A.20 िकमी/तास 

B.25 िकमी/तास 

C.27.5 िकमी/तास 

D.30 िकमी/तास 



Answer: D.30 िकमी/तास 

 

Reference ID:(10954) Choose the appropriate option with the correct punctuation marks. 

A.Vinod said why don’t you join our college. 

B.Why do you not join our college asked Vinod. 

C.Vinod said, “Why don’t you join our college?” 

D.Vinod was asking why don’t you join our college? 

Answer: C.Vinod said, “Why don’t you join our college?” 

 

Reference ID:(10975) Choose the correct form of tense for the given sentence:

How long _______ you _______ French? 

A.are, learnt 

B.have, been learning 

C.had, learning 

D.was, learned 

Answer: B.have, been learning 

 

Reference ID:(11215) "िजतने लोग उतने �ेम’ या �ां�ा कवीता सं�हासाठी �ास स�ान 2018 साठी
खालीलपैकी कोणाची िनवड कर�ात आली? 

A.लीलाधर जगूडी 

B.जया जेना 

C.तब�ुम खान 

D.हेमंत राव 

Answer: A.लीलाधर जगूडी 

 


