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Sr. No. Question Option1 Option2 Option3 Option4 Correct Option

1

एका मशिनचा घसारा प्रत्येक वर्ााला त्याच्या मागील मूल्याच्या 10% दराने 
होत आहे. तरी, प्रत्येक दसुऱ्या वर्ी काहीतरी दरुूस्तीचे काम असते ज्यामुळे त्या 
ववशिष्ट वर्ाामध्ये, घसारा हा मागील वर्ााच्या मूल्याच्या फक्त 5% असतो. जर 
चौथ्या वर्ााच्या िवेटी, मशिनची ककिं मत रूपये 1,46,205 एवढी असल्यास, 

पहहल्या वर्ााच्या सुरूवातीची मशिनची ककिं मत  काढा.

रू. 1,90,000 रू. 2,00,000 रू. 1,95,000 रू. 2,10,000 2

2

साबणाची ककिं मत हह पाच घटकािंनी एकत्रितररत्या ठरववली जाते: सिंिोधन, कच्चा 
माल, कामगार, जाहहरात आणण वाहतूक. त्याच्या सिंबिंध असा गहृहत धरा की 
साबणाची ककिं मत = (k x सिंिोधन x कच्चा माल x  कामगार x जाहहरात x 

वाहतूक) जर त्या पाच घटकािंमध्ये अनुक्रमे 10%, 20%, -20%, 25% आणण 
50% बदल झाल्यास, साबणाच्या ककिं मतीमधील फरक िोधा

0.97 0.95 0.98 ठरववता येत नाही 3

3

स्नेहाला काम पूणा करण्यास गगततका पेक्षा दपु्पट वेळ  लागतो आणण ररतू तेच 
काम स्नेहा आणण गगततकाला एकत्रितररत्या लागणाऱ्या वेळेत पूणा करते. जर 
त्या ततघीनी एकत्रित काम केल्यास तेच काम त्या 6 हदवसामध्ये पूणा करू 
िकतात, तर त्या प्रत्येकीला काम पूणा करण्यास लागणारा वेळ हा ककती असेल

18, 36 आणण 12 

हदवसामध्ये
20, 38, आणण 14 

हदवसामध्ये 24, 42 आणण 18 हदवसामध्ये यापैकी कोणतेही नाही 1

4

राकेिचे माशसक उत्पन्न हे रमेिच्या माशसक उत्पन्नापेक्षा 30% अगधक आहे. 

रमेिचे माशसक उत्पन्न जर सुरेि च्या माशसक उत्पन्नापेक्षा 20% ने कमी 
आहे. राकेि आणण सुरेि यािंच्या माशसक उत्पन्नातील फरक 800 रूपये 
असल्यास, रमेिचे माशसक उत्पन्न िोधा.

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

5

जजतेंद्रने रूपये 25,00,000 गुिंतवून एक कारखाना सुरू केला. सुरूवातीच्या 
पहहल्या लागोपाठच्या वर्ाामध्ये त्याचे फायदा अनुक्रमे 5% आणण 10% होता. 
जर प्रत्येक वर्ााचा फा.दा हा  मागील वर्ााच्या मुद्दलावर असल्यास, त्याचा 
एकूण फायदा काढा.

रू. 3,87,500 रू. 3,97,500 रू. 3,67,500 रू. 3,27,500 1

6

512 पानाच्या पुस्तकामध्ये होणाऱ्या एका पानातील धपाईच्या चकुािंची सरासरी 
हह 4 आहे. जर पहहल्या 302 पानातील एकूण छपाईच्या चकुािंची सिंख्या 1208 

असल्यास, उरलेल्या पानामध्ये असलेल्या छपाईच्या चकुािंच्या सरासरीची ककती 
असेल

0 90 840 4 4

7

एका कारखआन्यामध्ये, कमाचाऱ्यािंचा सरासरी पगार हा रूपये 70 आहे. जर 12 

अगधकाऱ्यािंच्या पगाराची सरासरी जर रू. 400 असल्यास आणण उरलेल्या 
कमाचाऱ्यािंची सरासरी रू.60 आहे, तर त्या कारखान्यात काम करणाऱ्याची सिंख्या 
ककती

396 408 400 404 2

8

9 माणसे हॉटेलमध्ये गेली, त्यातील 8 जणानी प्रत्येकी  त्याच्या जेवणावर रू. 3 

खचा केले आणण नवव्याने सवा 9 जणाच्या सरासरी खचााच्या पेक्षा रू. 2 जास्त 
खचा केले. तर त्याच्या सवााच्या एकूण खचााची रक्कम काढा?

रू. 26 रू. 40 रू. 29.25 27.0 3

9

अ चा पगार पहहल्यािंदा 25% ने वाढला आणण निंतर 20% घट झाला. त्याचा 
पररणाम हा तेवढाच होता जेवढा ब च्या पगारामध्ये पहहल्यािंदा 20% वाढ 
झाली आणण निंतर 25% घट झाली. तर ब च्या पगाराचे प्रमाण अ च्या 
पगारािी काढा?

4:3 11:10 11:9 12:11 3

10

एक िअेर मधील गुिंतवणुकदार त्याच्या पहहल्या चार गुिंतवणुकीतील सरासरी 
फायदा रू. 14 ने वाढवून, त्याच्या पाचव्या गुिंतवणुकीतील फायदा रू. 920 

शमळववतो. तर त्याच्या पहहल्या चार गुिंतवणुकीचा सरासरी फायदा ककती?
906.0 976.0 850.0 यापैकी कोणतेही नाही 1

11

1200 मुले आणण 600 मुली हे CAT 2009 ला बसले. जर 37.5% मुले नापास 
झाली आणण 12.5 % मुली पास झाल्या. पररक्षा पास झालेल्या ववद्याथ्यााची % 

ककती त ेिोधा.
0.45 275/6% 265/6% 0.42 2

12

तीन घिंटा सकाळी 10 वाजता अकदम वाजतात. जर घिंटा 10, 15 आणण 20 

शमतनटािंच्या अिंतराने अनुक्रमे तनयशमतपणे वाजत असतात. तर त्या पुन्हा 
एकदम ककती वाजता वाजतील?

10:15 a.m. 10.30 a.m. 11:00 a.m. 11:30 a.m. 3

13
एका िाळेमध्ये , मुलािंचा आणण मुलीचे प्रमाण हे 4:5 आहे. जेव्हा 100 मुलीनी 
िाळा सोडली तेव्हा हे प्रमाण 6:7 झाले. तर त्या िाळेमध्ये ककती मुले आहेत?

1300.0 1500.0 1600.0 यापैकी कोणतेही नाही 4

14

Against each key word are given some suggested meanings.  Choose 

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

Ostentatious

Wealthy Talkative Showy Noisy 3

15

अ या सिंख्येचे 60% दसुरी सिंख्या ब मध्ये शमळववली तर ब याच्या मागील 
मूल्यामध्ये 175% वाढ होते. तर खालील हे अ आणण ब च्या मूल्यामध्ये सत्य 
आहे.

अ < ब ब < अ अ आणण ब च्या ककिं मती 
दोन्हीही बरोबर असू िकतात काहीही सािंगता येत नाही 2

16

दोन सिंख्यािंचे मसावव आणण लसावव अनुक्रमे 21 आणण 4641 आहेत. त्यापैकी 
एक सिंख्या जर 200 आणण 300 च्या दरम्यानची असल्यास, त्या दोन सिंख्या 
कोणत्या

273, 363  273, 359  273, 361  273, 357 4
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17
Against each key word are given some suggested meanings.  Choose 

the word or phrase which is nearest in meaning to the key word: Emulate
Imitate Deny Question Discuss 1

18

Against each key word are given some suggested meanings. Choose 

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

Cohesion

Independence Sticking together Shift Climbing 2

19
Against each key word are given some suggested meanings.  Choose 

the word or phrase which is nearest in meaning to the key word: Resume
A new start

Judgment based on 

insufficient evidence
Summary Long withdrawn account 1

20
Against each key word are given some suggested meanings. Choose 

the word or phrase which is nearest in meaning to the key word: Carcass
Mind Association Soul Dead body 4

21

दधू आणण पाण्याच्या 80 शलटर शमश्रणामध्ये, 25% हे दधू आहे. या 
शमश्रणामध्ये ककती पाणी शमसळावे म्हणजे या शमश्रणातील दधूाच े
प्रमाण 20% होईल.

यापैकी कोणतेही नाही 15 शलटर 25 शलटर 20 शलटर 4

22
Against each key word are given some suggested meanings.  Choose 

the word or phrase which is nearest in meaning to the key word: Wreak
To twist

To emit an unpleasant 

odour
To inflict To sweat 3

23

अ आणण ब एक काम 12 हदवसामध्ये  पूणा करतात, अ, ब आणण क तेच काम 
8 हदवसामध्ये पूणा करतात. तर क एकटाच तेच काम ककती  हदवसामध्ये पूणा 
करेल

24 हदवस 36 हदवस 28 हदवस यापैकी कोणतेही नाही 1

24
नोबेल प्राइज मुख्यतः --------- यासाठी होत ेपरिंतु निंतरच्या काळामध्ये यात 
इतर प्रकार जोडले गेले आणण सवाात िवेटी यापैकी अर्ािास्ि आहे.

रसायनिास्ि िािंतता वैद्यकिास्ि भौततकिास्ि 2

25
जेव्हा एखादी अचतेन वस्तू सचतेन आहे असे मानून ती सजीव प्राण्याप्रमाणे, 

माणसाप्रमाणे वागत ेअसे वणान केलेले असते तेव्हा हा अलिंकार होतो. अपन्हुती व्यततरेक चतेनगुणोक्ती अनुप्रास 3

26
Against each key word are given some suggested meanings.  Choose 

the word or phrase which is nearest in meaning to the key word: Irk
To scold To make a wry face To urge To annoy 1

27
जर एका रक्कमेवरील सरळव्याज जर 2 वर्ाानी रूपये 800 आणण त्याच दराने 
चक्रवाढ व्याज गे 2 वर्ाानी रूपये 880 झाल्यास व्याजाचा दर काय असेल?

0.1 0.1667 0.2 0.12 3

28
पगारातील तीन सततच्या समान टक्केवारीच्या वाढीनिंतर 100 रूपये पगार 140 

रूपये 49 पैसे एवढा होतो. तर पगारातील टक्केवारीतील वाढ िोधा. 0.12 0.22 0.66 0.82 1

29
अिी सिंख्या िोधा जजला 8, 15 आणण 21 या प्रत्येकाने भाग जाईल आणण ती 
सिंख्या 10000 च्या जवळीची असेल माि 10000 पेक्षा मोठी असेल.

100800 10800 10080 100880 3

30
Choose the exact meaning of the idioms/phrases: I can never 

understand him because he has a bad habit of "mincing matters."
To leave in difficulties Not to speak plainly Returning To find fault 2

31
जी व्यक्ती भारतामध्ये या ककिं वा यानिंतरच्या तारखेला जन्माला आली आहे 
त्या व्यक्तीला जन्माने भारतीय नागररकत्व आपोआप शमळून जाते. जानेवारी 26, 1948 नोव्हेंबर 26, 1949 ऑगस्ट 15 , 1947 जानेवारी 26, 1950 4

32
4% साखर असलेल्या 7 शलटर द्रावणातून एक शलटर पाण्याची वाफ होऊन गेली. 
तर त्या द्रावणात उरलेल्या साखरेचे प्रमाण ककती 0.034 0.052 0.048 0.014 1

33
Choose the correct preposition from the following to fill in the blank "He 

has eaten nothing.......yesterday."
For From Since Till 32
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34
4 पुरूर् ककिं वा 6 महहला एक काम 20 हदवसामध्ये पूणा करतात. तेच काम 6 

पुरूर् आणण 11 महहला पूणा करू िकतील?
9 हदवस  6 हदवस 7 हदवस यापैकी कोणतेही नाही 2

35
Choose the exact meaning of the idioms/phrases: The result of the 

examination dashed "my hopes."
Frustrate Kill someone Failed Bring great happiness 1

36
अल्रेड बनाहाडा नोबेल यािंच्या मतृ्युपिानुसार नोबेल फाउिंडिेनची स्र्ापना 
कोणत्या वर्ी झाली. 1900.0 1901.0 1866.0 1899.0 2

37
नोबेल प्राइज देण्याची तारीख आणण तो पुरस्कार स्र्ावपत करणाऱ्या व्यक्तीचा 
परस्परसिंबिंध काय आहे?

अल्रेड नोबेल पुण्यततर्ी अल्रेड नोबेल जयिंती स्फोटक पदार्ाांच्या िोधािी 
सिंबिंगधत वरील पैकी कोणतेही नाही 1

38
Pick out the word opposite or nearly so in the meaning of the given 

words: Transparent
Translucent Vague Blind Opaque 4

39
Pick out the word opposite or nearly so in the meaning of the given 

words: Morose
Healthy Gloomy Haggard Cheerful 4

40
भारतातील पहहले िास्िज्ञ कोण होत ेज्यािंना नोबेल प्राइज शमळाले आणण 
कोणत्या वर्ी? खोराना 1968 मध्ये रामन 1930 मध्ये रामन 1934 मध्ये वरील पैकी कोणतेही नाही 2

41
Pick out the word opposite or nearly so in the meaning of the given 

words: Urban
Rustic Rural Civil Domestic 2

42
खाली हदलेल्या िब्दापैकी तीन िब्द समानार्ी आहेत. त्यापैकी वेगळा िब्द 
िोधनू काढा. तोय अिंबू जीवन दधु 4

43
दोन पररमेय सिंख्याची बेरीज -1/3 आहे. जर एक सिंख्या 7/8 असल्यास, दसुरी 
सिंख्या िोधा.  -29/24  -29/25  29/25  29/-25 1

44 डॉ. रत्रबिंद्रनार् टागोर यािंना पहहले नोबेल प्राइज त्यािंच्या या कामासाठी शमळाले. इजव्हतनिंग सााँग्ज मॉतनांग सााँग्ज गीतािंजली गोरा 3

45 कोल््याला द्राक्षे ................. .                   म्हण पूणा करा. खारट तुरट गोड आिंबट 4

46
खाली हदलेल्या िब्दापैकी तीन सवानामाचे प्रकार आहेत. चौर्ा वेगळा िब्द 
ओळखा. पुरुर्वाचक सामान्य गणनावाचक आत्मवाचक 3

47
चाफा बोलेना, चाफा चालेना चाफा खिंत करी, काही केल्या फुलेना !! अलिंकार 
ओळखा. चतेन गुणोक्ती व्यततरेक अपन्हुती अततियोक्ती 1

48
अत्यिंत कठीण सिंकटामध्ये वापरल्या जाणाऱ्या रेडडओ कोड सिंकेताला असे 
म्हणतात SO STD SOS वरील पैकी कोणतेही नाही 3

49 Choose the exact meaning of the idioms/phrases: "To bury the hatchet"
To dispute over small 

things
To destroy To make peace To repair a costly furniture 3

50 Choose the exact meaning of the idioms/phrases: "To hold a candle to"

To be nearly as good as 

someone in his/

her absence

To light up a candle
To find out the true 

intention
To support someone 13
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51 खालीलपैकी कोणता अपूणााक 7/8 पेक्षा लहान आहे आणण 1/3 पेक्षा मोठा आहे?  1/4  23/24  11/12  17/24 4

52 ................. म्हणजे वाक्याचा अर्ा पूणा करणारा कक्रयावाचक िब्द. कमा कताा वविरे्ण कक्रयापद 4

53 Choose the exact meaning of the idioms/phrases: "To have cold feet" To feel very cold
To pay much attention 

to
To be reluctant To pour water on something 3

54 Choose the exact meaning of the idioms/phrases: "To miss the boat" To miss an opportunity To feel lonely To act like a coward To swim in a river 1

55 जरी आपण गरीब असलो तरी शभण्याच कारण नाही.        वाक्य प्रकार ओळखा. सिंयुक्त शमश्र केवल ववधान 2

56 बक्षीस घेण्यासाठी सरािंनी माझे नाव उच्चारताच माझे मन ............. कावरेबावरे झाले आनिंदले घाबरून गेले र्रर्रले 2

57 Choose the exact meaning of the idioms/phrases: "Heart and soul"
Very seriously and 

sincerely
Honestly Wearily Very casually 1

58 या दानाशस या दानाहून अन्य नसे अपमान ' या उदाहरणातील अलिंकार ओळखा. अनन्वय यमक उपमा व्यततरेक 1

59 श्रीमिंत व्हावे असे कोणाला वाटत नाही ?        वाक्य प्रकार ओळखा. प्रश्नार्ाक आज्ञार्ी ववधानार्ी उद्गारार्ी 1

60 Choose the exact meaning of the idioms/phrases: "A pipe dream" An impracticable plan A pleasant dream A foolish idea A bad dream 1

61 भारतामध्ये भौततकिास्िासाठी पहहले नोबेल प्राइज कोणाला शमळाले? डॉ. सी. व्ही. रामन हरगोत्रबिंद खोराना आयाभट्ट
भारतामध्ये भौततकिास्िासाठी 

नोबेल प्राइज कोणालाही 
शमळालेले नाही

1

62 Choose the exact meaning of the idioms/phrases: "Oily tongue" Flattery Hungry person Strong critic Rich food 1

63 म्हण पूणा करा.              पुराणातील वािंगी................. वरणात पुरणात पुराणात आमटीत 3

64 िबरीने आिंबट बोरे वेचनू वेगळी केली.     वाक्यातील वविरे्ण ओळखा. बोरे वेगळी आिंबट िबरी 3

65 उद्या मला तुमचा तनणाय कळवा.     या वाक्यातील 'काळ' ओळखा. भूतकाळ वतामानकाळ भववष्यकाळ रीततकाळ 3

66 Choose the exact meaning of the idioms/phrases: "At sea" To travel by boat To confuse others Perplexed To incite others 3

67 नोबेल प्राइज जजिंकणारी पहहली भारतीय व्यक्ती कोण होती? डॉ. सी. व्ही. रामन रत्रबिंद्रनार् टागोर जे. एल. नेहरू एच. जी. खोराना 24
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68 Fill in the Blank - They……………. the car everyday. washed washes have washed wash 4

69 नोबेल प्राइजची रक्कम या चलनाच्या रूपात हदली जाते पौंड स्टशलांग युरोज डॉलसा क्रोनर 4

70 मध्यरािीचा सूया या हठकाणािी सिंबिंगधत आहे जेरे्,

उच्च अक्षािंिामध्ये सूया 
हदवस व रािीच्या एका 

पूणा चक्रामध्ये 
क्षक्षतीजाखाली बुडत नाही 
आणण कधीकधी मध्यरािी 

दृश्यमान होतो

मध्यरािी पूणा चिंद्र 
दृश्यमान होतो

रािीच्य़ा वेळी अिंधार होत 
नाही वरील पैकी कोणतेही नाही 1

71 एस. चिंद्रिखेर यािंना नोबेल प्राइज यासाठी शमळाले. रसायनिास्ि उष्मप्रवैगगकी इलेक्रॉतनक्स भौततकिास्ि 4

72 खालील पैकी कोणते वाक्य स्र्लािंतराबद्दल सत्य आहे?

स्र्लािंतर म्हणजे लोकािंचे 
एका देिातून दसुऱ्या 

देिात जाणे

स्र्लािंतर म्हणजे लोकािंचे 
एका प्रदेिातून दसुऱ्या 

प्रदेिात जाणे

स्र्लािंतररत लोकािंच्या 
नागररकत्वाची नोंद केली 
जाते तेव्हा स्र्लािंतर होते

वरील पैकी कोणतेही नाही 2

73 सिंयुक्त वाक्य बनवतािंना या अव्ययाचा उपयोग करतात. उभयान्वयी िब्दयोगी केवलप्रयोगी कक्रयावविरे्ण 1

74 सवा इच्छा पूणा करणारा वकृ्ष ................ वटवकृ्ष अजानवकृ्ष कल्पवकृ्ष उिंबर 3

75 हे साका  मध्ये नवीन सदस्य झालेले राष्र आहे. अफगाणणस्तान इराण इराक म्यानमार 1

76 भारत आणण चीन यािंमधील सीमा रेर्ेला असे म्हणतात मॅकमोहन रेर्ा दरुान्द रेर्ा लाल रेर्ा रॅडक्लीफ रेर्ा 1

77 Choose the correct meaning of 'Miserable' : Very unhappy Very happy Very well Very good 1

78 भारताला पहहले नोबेल प्राइज यासाठी शमळाले. िािंतता साहहत्य भौततकिास्ि अर्ािास्ि 2

79 लाँड ऑफ शमडनाइट सन' हे नाव याला हदलेले आहे नॉवे स्वीडन डने्माका डब्लीन 1

80 मानवी मनातील र्डररपूिंची सिंख्या ककती आहे ? चार सहा आठ दहा 2

81 खालील िब्दातील कक्रयावविरे्ण अव्यय िोधा. काल छान ! वर अर्वा 1

82 वपता' या िब्दाचा समानार्ी िब्द कोणता ? कुमार तात सविंगडी सुत 2

83 Give the meaning of 'TO CALL IT A DAY' To have good day To have a free day
To stop doing work of the 

day
To work all day 3

84 खालील िब्दातील केवलप्रयोगी अव्यय िोधा. भरभर की आणण अबब ! 45
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85 390625 च्या वगामूळातील अिंकाची सिंख्या 1.0 2.0 3.0 4.0 3

86 अजजिंठ्याची लेणी यासाठी प्रशसद्ध आहेत
भगवान बुद्धाच्या जीवनाचे 
वणान करणारी अद्ववतीय 

शभत्ती गचिे
चनुखडीच्या दगडाची 
अद्ववतीय वैशिष््ये

येरे् एका नवीन सिंस्कृतीचा 
उगम झाला

परमेश्वर राम येरे् काही वर्े 
राहहले होते 1

87 मोळा' या िब्दाचा अर्ा .............. टाचणी सुई दाभण णखळा 4

88 घाना पक्षी अभयारण्य येरे् जस्र्त आहे आसाम फररदाबाद राजस्र्ान पजश्चम बिंगाल 3

89 या िहराला 'गुलाबी िहर' असे म्हणतात जयपूर शसमला जामनगर अलाहाबाद 1

90 लेखन तनयमानुसार योग्य िब्द कोणता कतृृ॒ त्व कितु्व कतृात्व क्रतुतव 3

91 श्रीहरीकोटा ' यासाठी प्रशसद्ध आहे सॅटेलाइट लॉ िंचीिंग स्टेिन र्माल पॉवर स्टेिन एअर-बेस हायड्रो पॉवर स्टेिन 1

92 जळफळाट होणे म्हणजे ............ पोटात जळजळणे पोट त्रबघडणे रागाने लाल होणे सुस्ती येणे 3

93 लेख शलहहणाऱ्यास काय म्हणतात ? कवी इततहासकार लेखक कादिंबरीकार 3

94 दीन' िब्दाचा अर्ा असा होतो ? हदवस गरीब दयाळू रोज 2

95 Synonym of superficial. excessive unnatural shallow excellent 1

96 इिंडोनेशियाचे चलन हे आहे डॉलर रूपया शलरा रूपी 2

97 झाड हा िब्द ____ आहे ? तत्सम तदृ॒भव देिी परभार्ीय 3

98 ISRO म्हणजे इिंटरनॅिनल सायिंहटकफक 
ररसचा ऑगानायझिेन

इिंडडयन सॉल्ट ररसचा 
ऑगानायझिेन

इिंडडयन स्पेस ररसचा 
ऑगानायझिेन

इिंटरनॅिनल स्पेस ररसचा 
ऑगानायझिेन 3

99 PHC म्हणजे पजब्लक हेल्र् सेंटर प्रायमरी हेल्र् सेंटर पर अवर कपॅशसटी पजब्लक हेल्र् केअर 2

100 शसक्कीम हे सवाात जास्त र्िंड हवेच े
राज्य

सवाात जास्त उष्ण हवेच े
राज्य सवाात मोठे राज्य सवाात छोटे राज्य 4

6


