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१)

“!वामी” या मराठी कादं बरीचे लेखक ____ आहे त.

२)

मराठी भाषेचे 3याकरण हा Xंथ _____ यांनी िलिहला.

३)

भारताचे पिहले कायदामं:ी _____ हे होते.

४)

भारतात _____ राuयात सवgिधक सेझ कZप आहे त.

५)

भारतीय लGकरातील ____ सवCDच पुर!कार आहे.

६)

शू^याचा शोध कोणdया दे शाला लागला ?

७)

!वराuय या िसlद पु!तकाचे लेखक कोण आहे त ?

८)

एम.आय. ५ ही गुqतहे र सं!था ____ या दे शाची आहे ?

९)

जगिसlद सापेता िसlदांत कोणी मांडला ?

१०)

खालीलपैकी कशास बेNकग पावडर {हणून संबोधले जाते ?

a) िव. स. खांडेकर

a) .के. अ:े

a) वyभभाई पटे ल

a) केरळ

a) अजू?न

a) भारत

a) महाdमा गांधी

a) भारत

a) चाल?स

b) रणिजत दे साई

c) शरणकुमार Nलबाळे

b) दादोबा पांडूरंग तख?डकर

b) पंिडत नेहY

b) तािमळनाडू

b)नागा

b) कुवैत

b) पंिडत नेहY

b) पािक!तान

b) आईन!टाईन

c) िवनोबा भावे

c) ^या. रानडे

d) मंगेश पाडगावकर

d) बाबा पदमनजी

d) डॉ. बाबासाहे ब आंबेडकर

c) महाराGर

d) उरदे श

c) कNलग

d) परमवीर

c) इंFलंड

d) अमेिरका

c) अरNवद केजरीवाल

d) ममता बॅनजL

c) इंFलंड

d) अमेिरका

c) गॅिलिलओ

d) अ3होगाडरो

a) सोिडअम काबCनेट b) सोिडअम लोराईड

c) सोिडअम बायकाबCनेट

d) सोिडअम

११)

“Xँड Hंक रोडने” कोणती दोन शहरे जोडली गेली आहे त ?

१२)

महाड येथील चवदा तvयांचा सdयाXह कोणdया वषL झाला ?

१३)

खालीलपैकी कोणता पदाथ? िवkुतवाहक आहे ?

१४)

संत गाडगे महाराजांचे मूळ नाव कोणते ?

a) िदyी-अहमदाबाद b) अमृतसर-कोलकाता

a) १९२७

a) काच

b) १९२८

b) रबर

a) डे बूजी Nझगराजी जानोरकर
c) डे बूजी Nझगराजी गाडगे

c) पुणे - नागपूर

c) १९३०

c) गंधक

d) ज{मू - नवी िदyी

d) १९४७

d) Xाफाईट

b) Nझगराजी डे बूजी गाडगे
d) यापैकी नाही

१५)

“जपान” या दे शाचे चलन कोणते ?

16)

Fill in the blanks : I do not have _____ money.
a) enough
b) sufficient
c) plenty of

d) more

Choose correct form of Adjective.
Lata is ______ than her sister
a) wise
b) wiser

c) wisest

d) more wise

Choose correct superlative form.
a) good
b) best

c) better

d) bad

17)

18)

a) येन

b) डॉलर

c) िरयाल

d) टाका

19)

“We ought to work hard”
The modal auxiliary in the above sentence express _______
a) duty
b) determination c) threat
d) necessity

20)

Choose suitable verb- form : The train ______ at 6.30 p.m. everyday.
a) arrives
b) will arrive
c) arriving
d) would arrive

21)

Fill in the blank with correct word:
They frequently _______ us the same old story.
a) tale
b) tail
c) teal

d) tell

22)

Complete the sentence by providing the correct adverbial particle from the
following –
The factory was shud ____ during the installation of new machinery.
a) away
b) down
c) out
d) off

23)

Coffee is _______ hot to drink.
a) too
b) so

24)

25)

26)

27)

28)

29)

30)

c) very

d) more

______ He is poor, he is honest.
Choose the correct adverb for blank space.
a) because
b) since
c) although

d) that

Inspite _____ his illness, he attended that meeting.
a) of
b) to
c) at

d) not necessary

My friend was addicted ____ drinking.
a) for
b) to
c) with

d) at

He was the only witness ____ the accident.
a) to
b) for
c) of

d) off

The Mahalaxmi Express leaves ____ 12.30.
a) in
b) on
c) at

d) for

Pune is 250 Kms. away ______ Mumbai.
a) to
b) with
c) in

d) from

He prefers tea _____ coffee.
a) from
b) in

d) to

c) into

3१)

सवCDच ^यायालयातील पिहली मिहला ^यायमूतL कोण ?

३२)

जगातील सवg लांब नदी कोणती ?

३३)

जगातील सवg उं च इमारत कोणती ?

a) फातीमा बीवी

a) गंगा

a) 3हाईट हाऊस

b) अYंधती रॉय

b) िमसीसीपी
b) िन टॉवर

c) बरखा द

d) राणी मZहो:ा

c) नाईल

d) हो-हॅ ग-हो

c) बुज? खिलफा

d) निरमन पॉईंट

३४)

चं]ावर पाय ठे वणारा पिह ली3यती कोण ?

३५)

मॅकमोहन रे षा कोणdया दोन दे शांची सीमा ठरिवते ?

३६)

पािक!तान के3हा !वतं: झाला ?

a) कZपना चावला

a) भारत व बांFलादे श

b) नील आम?!Hाँग

b) भारत व चीन

a) १५ ऑग!ट, १९४७
c) १४ ऑग!ट, १९४७

c) राकेश वमg

c) भारत व भूतान

d) २८ ऑग!ट, १९४७

सिचन तaडूलकर यांचे टोपण नाव काय ?

३८)

सरदार वyभभाई पटे ल यांचे टोपण नाव काय ?

३९)

मेजर lयानचंद यांचे टोपण नाव काय ?

४०)

िहो िवमानतळ कोठे आहे ?

४१)

अमेिरकेतील मुख !मारक कोणते ?

a) पोलादी पुYष

a) हॉकीचे जादू गर

a) इटली

b) मा!टर ला!टर

b) िपतामह

b) लोकनायक

b) ^यूयॉक?

a) सॅन िडॲगो ाणी संXहालय
c) !टॅ Dयू ऑफ िलबटL

४२)

इराणचे राGHीय िच^ह कोणते ?

४३)

बNकगहम पॅलेस कोठे आहे ?

४४)

वॉल !Hीट हे !थळ कोठे आहे ?

a) गुलाब

a) वॉNशFटन

a) वॉNशFटन

d) भारत व नेपाळ

b) २१ ऑग!ट, १९४७

३७)

a) िलिटल मा!टर

d) सुिनता िविलय{स

b) कमळ

b) ससेस

b) लंडन

c) वॉल

c) दीनबंधू

c) नेताजी

c) पॅिरस

d) राजाजी

d) फयुरर

d) भारताचा नेपािलयन

d) लंडन

b) िडसने लॅ^ड

d) नायगारा फॉल

c) ऑ चड

d) सूय?फूल

c) लंडन

d) इंदौर

c) मुंबई

d) ^यूयॉक?

४५)

कराची शहर कोणdया नदीकाठी आहे ?

४६)

िदनूचे घर ते शाळा या दर{यान २३ बस उपलध आहेत. जर घरापासून शाळे पयत वेगवेगvया

a) सतलज

b) ५०६

49)

d) कावेरी

c) ४६३

d) ४८४

दोन िरत जागा असलेली एक मािलका िदलेली आहे. dया िरत जागा भरoयासाठी योFय
पयgय असा िनवडा की ती मािलका अखंिडत राहील.
DFG ; FHI2; HJ2K2 ; -------; -------a) J2L2M2 ; L2N2O3
b) J2K2M2 ; K2N2O3
c) J2K2M2 ; K2N3O3

48)

c) Nसधू

बसने जाऊन परतायचे असेल तर िदनूला िकती पlदतीने ये-जा करणे शय आहे ?
a) ५२९

४७)

b) पंजाब

d) J2L2M2 ; L2N3O3

Arranging data numerically or alphabetically is _______.
a) sorting
b) searching
c) formatting

d) scanning

Which of the following is not the operating system?
a) Windows 7
b) Linux
c) Internet Explorer

d) Unix

50)

These programs guard your computer against malicious programs that may
attach your computer system.
a) file compression program
b) backup program
c) antivirus
d) troubleshooting program

51)

We wanted to give Sonali surprise party but Sunil let the cat out of the bag.
a) Spoilt the party with a cat
b) Gave her a party himself
c) Told her about it unitenionally
d) Prevented her from attending it

52)

She had to bear the burnt of the wrong doing.
a) Suffer
b) Get burnt
c) Burn to bear

d) Meet the bear

53)

Choose the correct meaning of the phrase : Plagiarism _____.
a) An epidemic of plague
b) An act of harassment
c) Telling a lie
d) An act of stealing other’s idea

54)

Look into a) To examine thoroughly

b) To watch

c) To observe

d) To follow

55)

56)

At arms length a) At a safe distance

b) Very close

On seeing the tiger, he got _______.
a) Warm feet
b) Hot feet

c) Very near

c) Cold feet

d) In good form

d) Red feet

57)

He was born with a _____ spoon in his _____
Which of the following pairs would fill in the blanks in the above statement.
a) Silver, mouth
b) Gold, mouth
c) Copper, hand
d) Silver, hand

58)

We value our culture _________
a) Above all things
c) Than education

b) Care freely
d) As blood is thicker than water

59)

A man who is absent is soon forgotten because _________
a) Out of sight out of mind
b) A miss is as good as a mind
c) Rolling stone gathers no mass
d) To have a enmity

60)

Indians are ______ their heritage.
a) Guilty of
b) Proud of
***

c) Ashamed

d) Sorry for

