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१)

जागितक !तरावर गेलेले “आमचा आप अ आ{ही” हे मराठी आdमकथन ____ यांनी
िलिहले.

a) नामदे व ढसाळ

b) शंकर पाटील

c) डॉ. नरa ] जाधव

d) आनंद यादव

२)

“uयोतीने uयोत लावा, एक िनरर सार करा” असे ____ यांनी {हटले आहे .

३)

महाdमा गांधीचे राजकीय गुY _____ हे होय.

४)

अजू?न पुर!कार ___ े:ाशी संबंिधत आहे.

५)

कणgDया जीवनावरील महान कादं बरीचे लेखक हे आहे त.

६)

भोपाळ वायू दु घ?टना कोणdया वायूDया गळतीमुळे झाली ?

७)

!टे नलेस !टीमlये कोणते घटक असतात ?

८)

पृवीवर सवgिधक आढळणारे मूल]3य कोणते ?

९)

चहामlये कोणते ]3य असते ?

१०)

बफ? तयार करoयाDया कारखा^यात शीतक {हणून कोणdया वायूचा उपयोग करतात ?

११)

आZ_ेड नोबेल या शाrाने कशाचा शोध लावला ?

a) महाdमा फुले

a) िवनोबा भावे

a) सािहdय

a) शंकर पाटील

a) अमोिनया

a) ोिमअम

a) िसिलकॉन

a) टॅ िनन

a) असीटीलीन

a) गुYdवाकष?ण

b) बाळशाrी जांभक
े र

b) गो. कृ. गोखले

b) तं:ान

b) िव.स. खांडेकर

b) मेिथल आसोसायनेट

b) लोखंड

b) लेाह

b) कॅिफन

b) ाणवायू

b) अमेिरका

c) गो. ग. आगरकर

d) शंकरराव खरात

c) रNव]नाथ टागोर

d) सरदार पटे ल

c) ीडा

d) राजकारण

c) िशवाजी सावंत

c) लोरीन

c) काब?न

d) राम गणेश गडकरी

d) हायोजन

d) नमूद केलेले तीनही

c) सोने

d) युरेिनयम

c) िनकोटीन

d) !टीरॉईड

c) अमोिनया

c) भारत

d) लोरीन

d) डायनामाईट

१२)

मादाम युरी या शाrाने कशाचा शोध लावला ?

१३)

भारतातील पिहZया टे !ट ूब बेबीचे नाव काय ?

१४)

िवमानाचा शोध कोणी लावला ?

१५)

नैस गक िनवडीचा िसlदांत कोणी मांडला ?

16)

Pick out the correct sentence.
a) It is good to starve than beg.
b) It is better to strave than beg.
c) It is best to starve then beg.
d) It is the best to strave than beg.

17)

I don’t have ____ books.

a) काब?न

a) थमा

a) ऑकLिमडीस

a) ^यूटन

a) some

18)

b) ाणवायू

b) इंिदरा

b) गॅिलिलओ

b) आईन!टाईन

b) any

c) रे िडयम

d) qलॅिटनम

c) !वqनील

d) अqसरा

c) बॉईल

d) राईट बंधू

c) चाल?स डा वन

d) मaडले

c) few

d) less

Choose adjective of Indefinite Number from following.
a) many

b) little

c) much

d) honest

19)

Choose the correct modal auxiliary in order to replace the underlined pharase
in the following example :
They were unable to find out any reliable solutions for the problems they
encountered.
a) Could not find out
b) can not find out
c) might not find out
d) must not find out

20)

Choose the correct verb – form : She ran because she ____ in a hurry.
a) is
b) was
c) must be
d) could be

21)

Which verb will be suitable to fill in the blank ?
My daughter Madhavi ____ a good memory.
a) has been
b) has
c) is

d) will be

22)

23)

Choose the correct adverb to fill in the blank.
_____ he is down with flu, he can’t go to office.
a) Since
b) When
c) But

d) So

Old habits die _____
a) hardly
b) herd

d) hard

c) heard

24)

Choose the sentence of Relative Adverb.
a) who are you?
b) How many children you have ?
c) I shall start painting when you give the paper
d) What type of man is he?

25)

He lived ____ Dadar ____ Mumbai.
a) in, in
b) at, at

c) in, at

d) at, in

He is qualified _____ that post.
a) for
b) to

c) of

d) off

I am fine. Don’t worry _____ me.
a) on
b) above

c) for

d) about

My home is _____ the river.
a) in
b) below

c) between

d) across

He wrote his name ____ ink.
a) to
b) with

c) in

d) between

26)

27)

28)

29)

30)

Lata is sitting _____ Ram and Shyam.
a) among
b) between
c) in

d) on

3१)

भारताचे अितदिणेकडील टोक {हणजे _____ होय ?

३२)

संशोधनाला चालना दे oयासाठी यु.जी.सी. ने पीएच.डी. नंतर सुY केलेZया फेलोिशपचे नाव

a) क^याकुमारी
काय ?

b) इंिदरा पॉईंट

a) पो!ट डॉटरल फेलोिशप
३३)

b) जे.आर.एफ.

िमरचीचे सवgिधक उdप घेणारे राuय कोणते ?
a) महाराGH

b) गुजरात

c) एनgकुलम

d) िववेकानंद रॉक

c) िरसच? असोिसएट
c) आंदे श

d) यंग सायंिट!ट

d) गोवा

३४)

“महाराGHाचे मँचे!टर”असे कोणdया शहराला संबेाधले जाते ?

३५)

खालीलपैकी कोणती नदी गंगा नदीची उपनदी आहे ?

३६)

भारत सरकारने सारनाथ वरील िच^हाचा “राजिच^ह” {हणून !वीकार _____ या रोजी

a) िभवंडी

a) सतलज

केला.

a) २६ जाने. १९५०

b) इचलकरं जी
b) पंजाब

b) १ जाने. १९४९

c) नागपूर

d) वधg

c) िदबांग

d) झेलम

c) १५ ऑग!ट,१९४७

d) २३ माच?, १९६०

३७)

खालीलपैकी कोणता नृdयकार तािमळनाडू तील आहे ?

३८)

“कथकली”ही नृdयशैली ___ या राuयातील आहे ?

३९)

खालीलपैकी कोठे सो^याDया खाणी आहे त ?

४०)

महाराGHािशवाय ____ या राuयातही औरं गाबाद िजZहा आहे ?

४१)

पीक काढणीDयावेळी केरळ राuयात साजरा केला जाणारा िसlद सण कोणता ?

४२)

भारतातील कोणते शहर “अंतराळ नगर (!पेसिसटी)” या उपनावाने ओळखले जाते ?

४३)

भारताची पिहली मिहला पंतधान कोण ?

४४)

पिहली मिहला आय.पी.एस. अिधकारी कोण ?

४५)

दादासाहे ब फाळके पुर!कार िवजेती पिहली मिहला कोण ?

a) कथकली

a) तािमळनाडू

a) बंगाल

a) ज{मू कामर
a) िदपावली

a) ितYअनंतपूरम

a) मीराकुमारी

a) अिनी सानप
a) आशा पारे ख

b) लावणी
b) केरळ

b) बंगळू र

b) उरदे श
b) राबंधन
b) बंगळू र

b) फातीमाबीबी
b) िकरण बेदी

b) दे िवका राणी

c) भांगडा
c) आंदे श

c) अमृतसर
c) िबहार

c) ओणम

d) भरतनाi
d) गुजरात

d) रामिगरी (आंदे श)
d) मlयदे श
d) मोहरमपंजा

c) हसन

d) Nहजेवाडी

c) इंिदरा गांधी

d) सरोिजनी नायडू

c) !मता पYळे कर

d) रमी शुला

c) विहदा रहे मान

d) वैजयंतीमाला

४६)

एका घनाDया वेगवेगvया पृGठांना वेगवेगवळे रं ग िदलेले आहेत. लाल बाजू िहरवीDया िवYlद

आहे . िनळी बाजू लाल आिण िहरवीDया मlये आहे . िपवळी बाजू नाNरगी बाजूDया शेजारी आहे .

पांढरी बाजू िपवळीDया शेजारी आहे . िहरवी बाजू तळाकडे आहे . तर िपवvया रं गाDया
शेजारचे चार रं ग कोणते ?

a) पांढरा, नाNरगी, लाल, िहरवा
c) िनळा, नाNरगी, लाल, िहरवा
४७)

b) िहरवा, पांढरा, िनळा, नाNरगी
d) लाल, पांढरा, िनळा, नाNरगी

अमनने Y.७०,०००/- गुंतवून एक उkोग सुY केला. राखी या उkोगामlये सहा मिह^यानंतर

आली व dयावेळी ितने Y.१,०५,०००/- गुंतिवले. सागरने पुढील सहा मिह^यानंतर याच

उkोगामlये Y.१४,००,०००/- गुंतिवले व उkोगामlये आला. जर तीन वषgनंतर या
उkोगामधील नफा अमन, राखी व सागर यांDयामlये वाटावयाचा असेल तर तो काणdया
माणात वाटावा ?
a) ७: ६ : १०

b) १२ : १५ : १६

c) ४२ : ४५ : ३६

d) ४२ : ५० : ४८

48)

The _____ tells the rest of the computer how to carry out a program’s
instructions.
a) ALU
b) System Unit
c) Motherboard
d) control unit

49)

____ holds the program and data that the CPU is presently processing.
a) RAM
b) ROM
c) pen drive
d) CD ROM

50)

GPS stands for __________
a) Global Placement System
c) Global Positioning System

51)

52)

53)

b) Green Pattern System
d) Ground Position System

Fill in the blanks to arrive at the correct phrase.
“I _____ my question paper very carefully”.
a) Go up
b) Go out
c) Go through

d) Go of

Fill in the blank with the correct alternative.
He ____ his father.
a) Takes in
b) Takes off
c) Takes down

d) Takes after

The idioms “A fish out of water” means __.
a) Uneasy (uncomfortable) person / position
c) A fish land

b) Hard work
d) Fish taken out of water

54)

You have hit the nail on the head.
Which of the following gives the correct meaning of the underlined phrase?
a) Said or done exactly the right thing
b) Used the hammer with care
c) Wounded him on the head
d) Destroyed everything

55)

He doesn’t hesistate to apply any means to get his work done.
He will achieve this one also ______.
a) By all means
b) By hook or by crook
c) By paying through his nose
d) By minding his own business

56)

Choose the correct word for the phrase “an imaginary story connected with
religion”.
a) Mythology
b) Philosophy
c) Legend
d) Vencer

57)

Give the meaning of the phrase: To grease the palm…..
a) To use grease on palm
b) Stick grease to a palm
c) To bribe
d) Not to listen to higher authority

58)

Find out correct meaning of the idioms: “to blow one’s own trumphet”.
a) To praise oneself
b) To take the word back
c) Imaginary vision
d) To make a false statement

59)

Find correct meaning of: By hook or crook.
a) By any means
b) By old ways
c) By even ways

60)

Choose the correct meaning of the verb phrase: In order to
a) In the right condition
b) A request to supply goods
c) For the purpose of
d) To command
***

d) None

