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Sr. No. Question Option1 Option2 Option3 Option4 Correct Option

1

अ आणि ब यानी अनुक्रमे 6% आणि 7% वार्षिक दराने सरळ व्याजाने काही 
पेसे गुुंतर्वले. दोन वषािच्या शवेटी तयाुंना असे ददसून आले की तयाुंचे एकत्रित 
व्याज रूपये 354 आहे. अ च्या प्रारुंभीच्या गुुंतविुकीच्या एक चतुर्ािश रक्कम 
दह ब ने गुुंतर्वलेल्या रक्कमेच्या एक पुंचमाुंश आहे. तर एकूि गुुंतविूक 
रूपयामध्ये काढा.

2900.0 2600.0 2700.0 2800.0 3

2

एक काम करण्यास रमेशला महेशपेक्षा दपु्पट वेळ आणि सुरेश पेक्षा तीप्पट 
वेळ  लागतो. जर तयाुंनी तेच काम एकत्रितररतया केल्यास, त ेतेच काम 4 

ददवसामध्ये पूिि करू शकतात. तर तयाच्या पैकी प्रतयेकाला तेच काम 
वेगवेगळ्या ररतीने पूिि करण्यास लागिारा वेळ हा ककती असेल

 36, 24 आणि 16 

ददवसामध्ये
20, 16 आणि 12 

ददवसामध्ये 24, 42 आणि 8 ददवसामध्ये यापैकी कोितेही नाही 4

3

आशशषने तयाच्या आरुंभीच्या रूपये 5,00,000 च्या गुुंतवऩुकीने व्यवसाय प्रारुंभ 
केला. पदहल्या वषी तयाला 4% तोटा झाला माि तयाला दसुऱ्या वषी 5% फायदा 
झाला जो ततसऱ्या वषी 10% एवढा झाला. तर तयाचा एकूि 3 वषे 
कालावधीच्या तनव्वळ नफा काढा.

रू. 55,400 रू. 54400 रू. 56000 रू. 54500 2

4

राकेशचे माशसक उतपन्न हे रमेशच्या माशसक उतपन्नापेक्षा 30% अधधक आहे. 

रमेशचे माशसक उतपन्न जर सुरेश च्या माशसक उतपन्नापेक्षा 20% ने कमी 
आहे. राकेश आणि सुरेश याुंच्या माशसक उतपन्नातील फरक 800 रूपये 
असल्यास, रमेशचे माशसक उतपन्न शोधा.

रू. 12000 रू. 20000 रू. 16000 यापैकी कोितेही नाही 3

5

राम आणि शामने रूपये 1682  वार्षिक 5% चक्रवाढ व्याजाने कजािऊ ददले. 

रामला तीन वषािनी शमळिारी रक्कम दह शामला 5 वषािनी शमळिाऱ्या 
रक्कमेएवढीच आहे. तर राम आणि शाम याुंच्या मूद्दलातील रक्कमेचा शअेर हा

रू. 882, रू. 800 रू. 800, रू. 882 रू. 800, रू. 700 रू. 700, रू. 800 1

6

चक्रवाढ व्याज आणि सरळव्याज याुंच्यातील फरक एका र्वशइष्ट रक्कमेकररता 
10%  वार्षिक दराने 3 वषे कालावधीसाठी रूपये 620 आहे. जर व्याज हे चक्रवाढ 
दराने काढण्यात येिार आहे असे मादहत झाल्यास मुद्दल काढा.

रू. 200000 रू. 20000 रूपये 10000 रू. 100000 2

7

बागेतील गुलाुंबाच्या रोपाचे प्रमाि हे सुयिफुलाच्या रोपाुंच्या प्रमािात 3:5 असे 
आहे. जर बागेमध्ये 25 सुयिफुलाची रोपे असल्यास, बागेतील गुलाबाुंच्या ऱोपाुंची 
सुंख्या ककती.

14.0 12.0 15.0 10.0 3

8

दररोज 7 तास काम करून 24 मािसे एक काम 27 ददवसामध्ये पूिि करतात. 

तर तेच काम 14 मािसे दररोज 9 तास काम करून ककती ददवसामध्ये पूिि 
करू शकतील?

36 ददवस 30 ददवस 32 ददवस यापैकी कोितेही नाही 1

9
Against each key word are given some suggested meanings.  Choose 

the word or phrase which is nearest in meaning to the key word: Arbiter
Very bitter A priest

One appointed by two 

parties to settle a

dispute

A despot 3

10
Against each key word are given some suggested meanings.  Choose 

the word or phrase which is nearest in meaning to the key word: Homage
Excessive humility

Show respect and 

reverence
Poverty Insincere flattery 2

11
Against each key word are given some suggested meanings.  Choose 

the word or phrase which is nearest in meaning to the key word: Glean
To gather bit by bit Speak To discover To polish 1

12
नोबेल प्राइज मुख्यतः --------- यासाठी होत ेपरुंतु नुंतरच्या काळामध्ये यात 
इतर प्रकार जोडले गेले आणि सवाित शवेटी यापैकी अर्िशास्त्ि आहे.

रसायनशास्त्ि शाुंतता वैद्यकशास्त्ि भौततकशास्त्ि 2

13
भूकुं पाचा शब्दशः अर्ि म्हिजे पथृ्वीचे जोरीने हलिे. भूकुं पाची नोंद अतयुंत 
सुंवेदनशील साधनाच्या सहाय्याने केली जाते, त ेम्हिजे.

शसम्फोमीटसि ररश्टर स्त्केल सेस्त्मोग्राफ अजँीओग्राफ 2

14
आकिदीने जुनी स्त्कूटर रूपये 16,000 र्वकत घेतली. जर स्त्कूटरची ककुं मत 2 

वषािनी घसरून रूपये 14,400/ झाल्यास घसाऱ्याचा दर काढा. 5% प्र.व. 6% प्र.व. 4% प्र.व. 3% प्र.व. 1

15
Choose the exact meaning of the idioms/phrases: He "threw cold water 

over" the project that the secretary had prepared.
Rejected Encouraged Cleared Discouraged 4

16
एका गावाची लोकसुंख्या दर 5 वषािमध्ये 20% दराने वाढत असल्यास, ककती 
वषािमध्ये तया गावाची लोकसुंख्या दपु्पट होईल (अुंदाजे)

12.0 15.0 18.0 20.0 3

17
Choose the exact meaning of the idioms/phrases: We "kept our fingers 

crossed" till the final results were declared.
Waited expectantly Kept praying Felt scared Kept hopeful 1

18
Choose the exact meaning of the idioms/phrases: He is the sort of man 

who would do anything "for a consideration."
Out of love

In sympathy with the 

aggrieved
If he found some merit in it If he were paid to do it 4

19
Choose the correct preposition from the following to fill in the blank "He 

has eaten nothing.......yesterday."
For From Since Till 3

20
सरळव्याजाच्या एका र्वशशष्ट दरामध्ये रक्कम रूपये 15320 दह 6 वषािमध्ये 
रूपये 30640 बनते तर व्याजाचा दर ककती? 0.12 0.13 0.14 0.166 4
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21
एक रक्कम चक्रवाढ व्याजाने 15 वषािमध्ये स्त्वतःच्या दपु्पट होत.े तर त ेककती 
वषािमध्ये स्त्वतःच्या 8 पट होईल.

40 वषे 42 वषे 45 वषे 48 वषे 3

22
एक रक्कम रूप. 1180 आणि रूपये 1300 अनुक्रमे 3 आणि 5 वषािमध्ये सरळ 
व्याजाने बनते. तर गुुंतर्वलेली रक्कम दह रू. 90 रू. 950 रू. 1000 रू. 1050 3

23
Choose the exact meaning of the idioms/phrases: No one knew what to 

say, but at last 1 "broke the ice."
To crack the ice To start a conversation To start quarrelling To end the hostility 2

24
4 पुरूष ककुं वा 6 मदहला एक काम 20 ददवसामध्ये पूिि करतात. तेच काम 6 

पुरूष आणि 11 मदहला पूिि करू शकतील?
9 ददवस  6 ददवस 7 ददवस यापैकी कोितेही नाही 2

25
तीन सुंख्या एकमेकाुंशी 2:3:4 या प्रमािात आहेत. तयाच्या घनाचे बेरीज आहे 
0.334125. तर तया सुंख्या आहेत 0.2, 0.4, 0.6 0.3, 0.4, 0.6 0.3, 0.43, 0.6 0.3, 0.45, 0.6 4

26
Choose the exact meaning of the idioms/phrases: The prices are going 

up by "leaps and bounds."
Irregularly Gradually Rapidly Systematically 3

27
Choose the exact meaning of the idioms/phrases: He has only some 

"hazy ideas" about life.
Vulgar ideas Masculine ideas Hazardous Confused 4

28
आज आमच्या बाई ........ आम्हाला गोष्ट साुंधगतली.                   ( र्वभक्ती 
प्रतयय लावा.) नी चा स ला 1

29
Choose the exact meaning of the idioms/phrases: I am just a "small fry" 

in the office.
Peon A small creature Humorous

Person or thing of little 

importance
4

30
खाली ददलेल्या चार शब्दापैकी तीन शब्द समानार्ी असून एक शब्द र्वरुद्धार्ी 
आहे तो ओळखा. सकाळ प्रात:काल सुंध्याकाळ प्रभात 3

31
Choose the exact meaning of the idioms/phrases: "Between the devil 

and the deep sea"
To be in a dilemma To be in a temper To choose correctly To live dangerously 1

32
Choose the exact meaning of the idioms/phrases: His dealings are all 

"above board."
Simple Decent Open Friendly 3

33
Pick out the word opposite or nearly so in the meaning of the given 

words: Urban
Rustic Rural Civil Domestic 2

34
जेव्हा भारतामध्ये सुंध्याकाळचे 5.30 वाजतात तेव्हा लुंडनमध्ये ककती वेळ 
झालेली असेल?

दपुारचे 12.00 पहाटे 5.00 सकाळी 10.00 रािीचे 11.00 1

35
भारतातील खतनजाुंचा शोध करिे व नकाशे बनविे यासाठी कोिती शासकीय 
सुंस्त्र्ा जबाबदार आहे.

भारतीय भौततक सवेक्षि खाि व खतनज र्वकास 
महामुंडळ भारतीय सवेक्षि वरील पैही कोितेही नाही 1

36
Choose the exact meaning of the idioms/phrases: "To throw dust into 

one’s eyes"

To put sand into one’s 

eyes
To make blind To deceive To point out false things 3

37
गडद तनळे गडद तनळे जलद भरुतन आले, शीतल तनु चपलचरि अतनल गि 
तनघाले' अलुंकार ओळखा. अनुप्रास यमक श्लेष उपमा 1

38 हुशार मुले सवाांना आवडतात. हुशार शब्द वाक्यातील कोिते कायि करतो ? र्वशषेि सामान्य नाम र्वशषे नाम कक्रयापद 1

39
Choose the exact meaning of the idioms/phrases: "To fish in" troubled 

waters

To make the most in a 

bad situation
To disturb others To do something silly

To try to find out an 

impossible object
1

40
पाककस्त्तानमधील प्राध्यापक अब्दसु सलाम याुंनी या र्वषयासाठी नोबेल प्राइज 
जजुंकले.

भौततकशास्त्ि वैद्यकशास्त्ि रसायनशास्त्ि प्रािीशास्त्ि 1

41
Choose the exact meaning of the idioms/phrases: "The alpha and the 

omega"
Very costly items Assorted items

The beginning and the 

end
A nice act 3
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42 अचकू घन शमळर्वण्यासाठी 192 ला भागावी लागिारी सवाित लहान पूिि  सुंख्या 1.0 2.0 3.0 5.0 3

43 Choose the exact meaning of the idioms/phrases: "To give currency to" To give someone
To pay much attention 

to
To carry heavy load to To offer bribe 2

44 नकाशावरील कॉन्टॉर रेषा अशी स्त्र्ळे दशिवतात जयाुंच्यामध्ये हे समान आहे. तापमान दाब समुद्रसपाटीपासूनची उुंची स्त्र्लाकृती 3

45 म्हि पूिि करा.                     दोघाुंचे भाुंडि ततसऱ्याचा.......... तोटा लाभ नुकसान भरभराट 2

46 Choose the exact meaning of the idioms/phrases: "To cut the crackle" To stop talking and start To dig a well To annoy others To act in a friendly way 1

47 गुरुजी म्हिाले की पथृ्वी सूयािभोवती कफरते.      वाक्यप्रकार ओळखा. सुंयुक्त वाक्य शमश्र वाक्य मुख्य वाक्य केवल वाक्य 2

48 Choose the exact meaning of the idioms/phrases: "An axe to grind"
To indulge in evil 

conspiracies

To catch a fish in 

disturbed water

To make a personal profit 

out of a situation
To aggravate the situation 3

49 Choose the exact meaning of the idioms/phrases: "To bell the cat" To take lead in danger To tie bell to cat’s neck To be alert of the enemy To make noise 1

50 शिूुंची सैन्ये समोरासमोर तळ ठोकून होती. समोरासमोर चा अव्यय ओळखा. कक्रयार्वशषेि शब्दयोगी केवलप्रयोगी उभयान्वयी 2

51 Choose the exact meaning of the idioms/phrases: "Be in the mire" Be in love Be uneasy Be in difficulties Be under debt 3

52 अचकू घन शमळर्वण्यासाठी 243 ला गुिावी लागिारी सवाित लहान सुंख्या 1.0 2.0 3.0 5.0 3

53 नोबेल प्राइजशी सुंबुंधधत असलेल्या व्यक्तीचे पूिि नाुंव काय आहे? अल्िेड नोबेल बनिहाडि नोबेल अल्िेड बनिहाडि नोबेल बनिहाडि अल्िेड नोबेल 3

54 441 वगि मी  क्षेि असलेल्या एका चौरसाच्या एका बाजूची लाुंबी 12 मी 24 मी 11 मी 21 मी 4

55 Choose the exact meaning of the idioms/phrases: "Fall flat" To fall in love Fail to win appreciation Lose consciousness Lose confidence 2

56 Choose the exact meaning of the idioms/phrases: "Make up" Get about Leave Reveal Reconcile 4

57 खालील इुंग्रजी शब्दास मराठी पयाियी शब्द शलहा.   कॉम्पुटर- शीतपेटी दरूदशिन सुंगिक दरूध्वनी 3

58 बाळ दडुुदडुु धावते.        दडुुदडुु चा अव्यय प्रकार ओळखा. शब्दयोगी कक्रयार्वशषेि केवलप्रयोगी उभयान्वयी 2

59 मला ताप आल्यामुळे मी शाळेत जािार नाही. वाक्यप्रकार ओळखा. शमश्र वाक्य सुंयुक्त वाक्य केवल वाक्य मुख्य वाक्य 3

60 शतेकरी' हा शब्द शब्दशसद्धीच्या कोितया प्रकरात मोडतो ? प्रतयय घदटत उपसगि घदटत पूिािभ्यस्त्त अुंशाभ्यस्त्त 1

61 कोि दधू र्पतो ?  या वाक्यातील सविनामाचा प्रकार ओळखा. प्रश्नार्िक दशिक सामान्य सुंबुंधी 1

62 मला दधू आवडत.े या वाक्यातील दधू शब्दाचे स्त्र्ान साुंगा. कताि कमि र्वशषेि र्वशषेनाम 1
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63 राजष्िय भौततक प्रयोगशाळा कोितया दठकािी जस्त्र्त आहे? कलकतता हैदराबाद नवी ददल्ली कोितेही नाही 3

64 अलुंकार ओळखा. लहानपि देगा देवा ! मुुंगी साखरेचा रवा ! दृष्टाुंत उपमा स्त्वभावोक्ती व्यततरेक 1

65 द्र्वगू समास हा .............. समासाचा उपप्रकार आहे. कमिधारय अव्ययीभाव द्वुंद्व बहुव्रीही 1

66 पहा ददुंडी चालली पुंढरीला' हे _____ मािावतृत आहे. आयाि पादाकुलक चुंद्रकाुंत ददुंडी 4

67 भुजुंगप्रयात'या अक्षरगि वतृतात 'य' ककती वेळा येतो. चार पाच आठ दहा 1

68 खालील पैकी कोितया राजयात सुयि मुंददर जस्त्र्त आहे? आसाम ओररसा जम्मु आणि काजश्मर मध्य प्रदेश 2

69 Fill in the Blank - They……………. the car everyday. washed washes have washed wash 4

70 खालील पैकी कोिता जगातील सवाित मोठा महासागर आहे? अटलाुंदटक आजक्टिक अुंटाजक्टिक पॅशसकफक 4

71 खालील पैकी कोिते वतुिळ दसुऱ्याुंपेक्षा मोठे आहे? र्वषुववतृत उततर ध्रवु वतृत ककि  वतृत मकर वतृत 1

72 भारताला शमळालेला पदहले नोबेल प्राइज यासाठी होत.े भौततकशास्त्ि सादहतय वैद्यकशास्त्ि रसायनशास्त्ि 2

73 मन मोहून जािे' या वाक् प्रचाराचा अर्ि असा होतो. मन आकर्षित होिे मग्न होिे मानल आवर घालिे त्रिभुवन ठेंगिे वाटिे 1

74 नोबेल प्राइज सवाित प्रर्म या वषी ददले गेले. 1901.0 1910.0 1911.0 1912.0 1

75 जयाला उपमा ददली जाते त े................... उपमेय उपमान साधम्यिसूचक शब्द साम्यसूचक शब्द 1

76 मॅकमोहन रेषा भारत आणि या देशामधील हद्द आखते पाककस्त्तान बाुंगलादेश नेपाळ चीन 4

77 नोबेल प्राइज कोितया वषी सुंस्त्र्ार्पत झाले? 1896.0 1901.0 1876.0 1900.0 2

78 बोरलॉग पुरस्त्कार या क्षेिासाठी ददला जातो. सादहतय शतेी शशक्षि वैद्यकशास्त्ि 2

79 समुद्राच्या भरतीओहोटी बद्दल काय सतय आहे?

भरतीओहोटी सूयि आणि 
चुंद्राच्या गुरूतवाकषििामुळे 
पाण्याचे तालबद्धररतया 

वरती जािे व खाली येिे 
याच्याशी सुंदशभित आहे

भरतीओहोटी सूयािचे 
गुरूतवाकषिि व वाऱ्याचे 

घषिि यामुळे होते
भरतीओहोटीचा सूयि आणि 
चुंद्राशी काहीही सुंबुंध नाही भरतीओहोटी समूद्रामुळेच होते 1

80 नोबेल प्राइज कोितया देशाकडून ददले जाते? अमेररका इुंग्लुंड स्त्वीडन आयलांड 3

81 समुद्रामध्ये लाटा येण्याचे कारि काय आहे? सुयािचा प्रभाव चुंद्राचा प्रभाव पथृ्वीच्या गुरूतवाकषििामुळे कोितेही नाही 2

82 मराठी वििमालेत एकुं दर विि ककती आहेत ? 48 12 34 10 1

83 390625 च्या वगिमूळातील अुंकाची सुंख्या 1.0 2.0 3.0 4.0 3
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84 परमेश्वर सविि असतो.    अव्यय ओळखा. शब्दयोगी स्त्र्लवाचक कक्रयार्वशषेि केवलप्रयोगी कालवाचक 2

85 खालीलमध्ये पायर्ागोरसचे त्रिकूट ओळखा  1, 2, 3  6, 8, 10  3, 4, 5  1, 1, 1 2

86 खालील पैकी कोिती जोडिी चकुीची आहे? केशर - काजश्मर खसखस - गुजरात लवुंग - केरळ काजू - केरळ 2

87 भूकुं पकेन्द्र याच्याशी सुंबुंधधत आहे. वादळ भूकुं प पूर भरतीओहोटी 2

88 समानार्ी शब्द शलहा.      वकृ्ष- र्वहग खग तरू चकू्ष 3

89 खालील पैकी कोिते वाक्य सतय आहे?

जेव्हा चुंद्र सुयि आणि 
पथृ्वीच्या मध्ये येतो तेव्हा 

सुयिग्रहि होते

जेव्हा पथृ्वी सुयि आणि 
चुंद्राच्या मध्ये येते तेव्हा 

सुयिग्रहि होते

जेव्हा सुयि पथृ्वी आणि 
चुंद्राच्या मध्ये येतो तेव्हा 

सुयिग्रहि होते
वरील पैकी कोितेही नाही 1

90 रॅडक्लीफ रेषा याुंमधील हद्द आखत.े भारत व चीन भारत व पाककस्त्तान भारत व नेपाळ भारत व ब्रम्हदेश 2

91 खालील पैकी अचकू घन नाही तो ओळखा 128.0 1000.0 15625.0 1331.0 1

92 र्वषम सुंख्येचे वगिमूळ हे नेहमी र्वषम सम सहा नऊच्या पटीत 1

93 जगातील सवाित मोठा खुंड आहे युरोप आशशया आकिका ऑस्त्िेशलया 2

94 खालील पैकी अचकू घन ओळखा 400.0 3375.0 55.0 100.0 2

95 झाड हा शब्द ____ आहे ? ततसम तद॒भव देशी परभाषीय 3

96 ढगाुंचा ............... खिखिाट चमचमाट गडगडाट र्रर्राट 3

97 0.00337 च ेघनमूळ आहे 0.14 0.15 0.25 0.35 2

98 समास ओळखा. क्रीडाुंगि द्वुंद्व द्र्वगु ततपुरुष र्वभक्ती अव्ययीभाव 3

99 110592 च ेघनमूळ आहे 48.0 38.0 59.0 52.0 1

100 ततरूपती येरे् आहे आुंध्र प्रदेश तामीळनाडू केरळ वरील पैकी कोितेही नाही 1
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