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. 9 : वाहनचालक SETSET- I
१)

गरीबी हटाओ ही घोषणा ______ यांनी िदली.

२)

मेरी कॉम ही खेळाडू _____ शी संबंिधत आहे .

३)

सव>िधक शतके काढणारा _______ खेळाडू आहे .

४)

“एकच Fयाला”हे मराठी नाटक ______ यांचे आहे .

५)

कमवा व िशका या योजनेचे जनक ______ हे होय.

६)

“भा0ड” हा काSयMकार िलिहणाTया संतकवीचे नाव ओळखा.

७)

“कतNSयशूYय माणसांची नावेही कोणाZया Qमरणात राहणार नाहीत” या वा[याचा काळ

a) इंिदरा गांधी

a) म9टीयु;द

a) सुिनल गावसकर

a) इरावती कवI

a) जयMकाश नारायण

a) संत UानेVर

ओळखा.

a) पूणN भूतकाळ
८)

c) महा,मा गांधी

b) हॉकी

c) िकेट

b) सिचन त@डूलकर

c) किपल दे व

b) राम गणेश गडकरी

b) बाबा आमटे

c) बाबा मJनजी

d) पंिडत नेह0

d) फूटबॉल

d) डॉन Aॅडमन

d) वामन Kनबाळकर

c) कमNवीर भाऊराव पाटील

b) संत एकनाथ

b) अपूणN वतNमानकाळ

c) संत नामदे व

d) दयानंद सरQवती

d) समथN रामदासQवामी

c) भिव9यकाळ

d) रीती भूतकाळ

c) िमळतील कुठे

d) िपकतील शेते

c) बोका िदवाणा

d) वाघ करतो बहाणा

पुढील ^हण पूणN करा.

असतील िशते तर _____
a) राहतील ितथे

९)

b) राजीव गांधी

b) जमतील भुते

पुढील ^हण पूणN करा.

अित शहाणा ,याचा _________
a) बैल िरकामा

b) कुaा शहाणा

१०)

खाली िदलेcया वा[यMचारांचा अथN सांगणारा योdय पय>य िनवडा.
राaीचा िदवस करणे ______.
a) खूप क9ट करणे

c) राaी िदवस आहे असे समजणे

b) राaी पाणी घालणे

d) राaी जागरण करणे

11)

A group of members having blood relation is called ___________.
a) crowd
b) people
c) family
d) team members

12)

Find the odd man out.
a) Pune
b) Mumbai

c) Nagpur

d) Village

Find odd man out.
a) freedom

c) poverty

d) poor man

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

b) wisdom

Choose correct noun form from following.
a) Sell
b) Sale
c) Sells

d) Sold

Identify the noun from given alternatives.
a) beauty
b) beautify
c) beautiful

d) beautifully

Select the correct plural form of “Shelf”.
a) Shelfs
b) Shelf’s

d) Shelves

c) Shelfes

Choose the correct plural form of “story”
a) Stories
b) Story’s
c) Storey
Choose wrong expression.
a) A week’s holiday
c) A length of foot

d) Storyes

b) A year’s time
d) A pound’s weight

Which one of the following sentence is grammatically correct ?
a) Those books are of I
b) those books are my
c) Those books are mine
d) Those books are I’s

20)

They offered _____ a good job.
a) I
b) me

c) mine

d) myself

२१)

“कमवा आिण िशका” ही योजना गरीब िवeाfयgसाठी कोणी सु0 केली ?

२२)

डॉ. बाबासाहे ब आंबेडकरांनी हजारो अनुयायांसह बौ;द धम>ची दीkा कधी घेतली ?

a) बाबा आढाव

b) कमNवीर भाऊराव पाटील

c) कुसुमाiज

a) १५ ऑगQट, १९४७

b) १४ ऑ[टोबर, १९५६

c) २६ जानेवारी, १९५०

d) १ मे, १९६०

२३)

मानवी शरीराम;ये वजनाZया िकती ट[के पाणी असते ?

२४)

तंबाखूम;ये कोणते िवषारी nSय असते ?

२५)

इYशुिलनZया अभावी कोणता रोग होतो ?

२६)

सव>त जाQत लोह कोण,या भाजीत असते ?

२७)

युिनSहसNल डोनर हा कोण,या र[तगटाचा असतो ?

२८)

वनQपती राaीZया वेळी कोणता वायू सोडतात ?

२९)

भारतातील पिहले अणुऊज> क@n कोणते ?

a) ५०

a) डी.डी.टी.

a) गालगंड

a) मेथी

a) ए

a) Mाणवायू

a) rा^बे

b) ६०

b) टॅ िनन

b) मधुमेह

b) भ@डी

b) बी

b) हायqोजन सcफाईड

b) तारापूर

d) केशवसूत

c) ७०

d) ७५

c) िनकोटीन

d) सोिडअम सायनाईट

c) रातांधळे पणा

d) िहरpाचा पायोिरया

c) पालक

d) वांगी

c) एबी

d) ओ

c) काबNन डायऑ[साईड

c) ित0वनंतपूरम

d) अमोिनआ

d) बंगलोर

३०)

शु;द सोने िकती कॅरे टचे असते ?

३१)

२०० मीटर लांबीची एक मालगाडी ताशी ४८ िक.मी. वेगाने FलॅटफॉमNवर उtया असलेcया

a) १८

b) २२

c) २४

d) ५०

माणसाला पार करते. ,याचवेळी उलuा िदशेने ताशी ६० िक.मी. वेगाने जाणारी १५० मीटर
लांबीची गाडीही ,या माणसाला पार करायला लागणाTया वेळेत िकतीचा फरक पडतो ?
a) ६ िमिनटे

३२)

b) १/४ िमिनट

c) ३/२० िमिनटे

d) ६ सेकंद

MwिचYहाZया जागी योdय पय>य िनवडा.

जर Audio = 85 असेल, Video = 80 असेल तर Radio = ?
a) 88

b) 83

c) 47

d) यापैकी कोणतेही नाही

b) िहरा

c) िशस

d) चांदी

b) पारा : nव

c) लोह : भारी

d) वाळू : दाणेदार

३३)

िवषम बाहे र काढा.

३४)

Mाणवायु : वायु

३५)

शरीराZया वेगवेगया अवयवातून र[तवािहYया र[त येथे आणतात.

३६)

0.२५/- दर िक.iॅ. चहा A आिण 0.४५/- दर िक.iॅ. चा चहा B कोण,या गुणोरात िमित

a) तांबे

a) पंख : हलके

a) दय

b) १ : ३

c) ३ : १

d) यकृत

d) २ : १

एक कापड Sयापारी आपला माल मूळ Kकमतीवर िवकयाचे ठरिवतो. परं तू एक मीटरऐवजी तो
८० स@.मी. मापतो. ,याचा िकती ट[के नफा आहे ?
a) २० ट[के

३८)

c) मूaKपड

केला पिहजे यामुळे िमण 0.३५/- िक.iॅ. िवकले जाईल ?
a) १ : १

३७)

b) फुFफुस

b) २५ ट[के

c) २२ ट[के

d) २३ ट[के

चार भावंडाचे सरासरी वय १२ वषI आहे . जर ,यांZया आईचे वय ही िमळिवले गेcयास ही
सरासी ५ वष>ने वाढते. आईचे वय िकती आहे ?
a) ३७ वषI

b) ४३ वषI

c) ४८ वषI

d) ५३ वषI

39)

40)

In email address _____ character is essential.
a) _
b)%
c) @

d) *

Which of the following is not hardware ?
a) Magnetic tape
b) Printer
c) Monitor

d) Windows XP

***

