Forest Department
Forest Guard
Mock Test

Disclaimer: This question paper is only for information purpose and intended only for test practice. It does not in any
way vouch for the correctness, difficulty level or the pattern of the questions used.

1:

खालील सणाची इं

श कॅलडर (जानेवारी-िडसबर) नुसार

मवार मां डणी करा.

A.होळी, महािशवरा ी, िदवाळी, गणेश चतुथ
B.महािशवरा ी, गणेश चतुथ , होळी, िदवाळी
C.महािशवरा ी, होळी, गणेश चतुथ , िदवाळी
D.होळी, गणेश चतुथ , महािशवरा ी, िदवाळी

2:

The sentence is broken up into four parts sequentially. Choose the part that
has an error.

A.Each of the hotel’s 100 rooms

B.are equipped with

C.high quality air-conditioning

D.and television

3:

खालील िदले
अनावृ ी

A.अवषण

B.अितवृ ी

C.वादळी

D.मुसळधार

ाश

ास िव

ध अथाचा श

िदले

ा पयायातून िनवडा:

4:

अ) सूय एखा ा दीवशी न उगवले तर खरे कोतूक !
ब) सूय एखा ा िदवशी न उगवले तर खरे कौतुक !
वरीलपैकी कोणते वा
ाकरणानुसार यो आहे ?

A.फ

अ

B.फ

ब

C.दो ी अ आिण ब
D.दो ीही अ आिण ब नाही

5:

िदले ा श ाचे संधी ओळखा:
दीक्+अंबर
A.िदकंबर
B.िदगंबर
C.िद

बर

D.दी बर

6:

खालील कोण ा कंपनीने “नोिकया” कंपनीचा जागितक फोन

वसाय खरे दी केला आहे ?

A.गुगल (Google)
B.सॅमसंग (Samsung)
C. वाई (Huawei)
D.माय ोसॉ

7:

(Microsoft)

Fill in the blanks with the correct form of future continuous or future perfect
tense: The military ____ the borders.

A.will be patrolling
B.had been patrolling
C.patrols
D.have been patrolling

8:

The sentence is broken up into four parts sequentially. Choose the part that
has an error.

A.If I would have had more time
B. I would have written
C.a much
D.more interesting report

9:

A हा B पे ा उं च आहे . B हा C पे ा लहान आहे . D आिण E ची उं ची सारखी आहे . E हा
B आिण C या दोघां पे ा उं च आहे . मग सवात लहान कोण आहे ?

A.B
B.C
C.D आिण E
D.B िकवां C

10:

From the options, choose the pair, the words of which are RELATED to
each other in the same way as the capitalised pair of words below.
NEAT : FASTIDIOUS

A.angry : vehement
B.pious : religious
C.fanatical : turbulent
D.moronic : neurotic

11:

घडयाळाचा िमिनट काटा 12 ओलां डतो ते ा दोन वेळा टोला होतो. व िमिनट काटा 6 ला
ओलां डतो ते ा एकदा टोला होतो. तर ाच िदवशी, 9:55 AM ते 03:05 PM ा दर ान
िकती एकूण टोले होतील?

A.15
B.16
C.17
D.18

12:

िदले

ाश

ाचा समानाथ श

ओळखा: ाची

A.जुनी
B.पूविदशा
C.बु ी
D.पृ ी

13:

Select the right conversion of complex sentence for the simple sentence in
the following: The man standing next to Ramesh is his friend.

A.The man who is standing next to Ramesh is his friend
B.The man which is standing next to Ramesh is his friend
C.Ramesh’s friend is standing next to him
D.Ramesh is standing next to his friend

14:

खालीलपैकी कुठ

ा शहरात “बीबी का मकबरा” हे सु िस

A.नािशक

B.पुणे
C.औरं गाबाद

D.सातारा

15:

भाजपचे स ाचे अ
A.लालकृ

अडवाणी

B.अिमत शाह
C.नर मोदी
D.राजनाथ िसंह

कोण आहे त? (1 मे 2019 रोजी)

ारक आहे ?

16:

A, B आिण C हे तीन िम आहे त. जर A िसनेमा बघायला जातो तर B बु बळ खेळायला
सुरवात करतो. जर B बु बळ खेळत असतो तर लगेच C िप झा खायला सुरवात करतो.
जे ा C िप झा खातो ते ा तो A बरोबर खा ाचा आनंद घेतो.
यातून आपण काय िन

ष काढू शकतो.

A) A आिण C िसनेमा बघायला एक जातात.
B) जे ा A िसनेमा बघायला जातो ते ा तो िप झा खातो.

A.दो ी A आिण B

B.फ

A

C.फ

B

D.दो ी A आिण B नाही

17:

भारताचे कोणते रा

सवात मो

ा े फळाचे आहे ?

A.राज थान
B.म

दे श

C.महारा
D.उ र दे श

18:

खाली िदले
A.ितथ थान
B. ू ीकोन
C.नेतृ
D. ितनीधी

ा पयायातून यो

श

लेखन असलेला पयाय िनवडा.

19:

चार िवधाने (P,Q,R,S ) िदलेली आहे . िदले ा पयायाम े जर पिह
तकिन ष ितसरे िवधान आहे , तर कोणता पयाय बरोबर आहे .
(P) सव कार जलद आहे त.
(Q) सव ऑटोमोबाइल जलद आहे त.
(R) सव ऑटोमोबाइल कार आहे त.
(S) सव कार ऑटोमोबाइल आहे त.

ा दोन िवधानां चा

A.PQR
B.PQS
C.QRP
D.RPQ

20:

From among the following, choose the word which is misspelt.

A.Bleary
B.Alluvium
C.Cavalry
D.Catharsus

21:

सॅ ोसॅ

A.सँ

े "अभयार

" हे खालीलपैकी कोण ा सं ेशी संबंिधत आहे ?

ुअरी अभयार

B.पाक उ ान
C.नदी
D.यापैकी काहीही नाही

22:

णी पूण करा: बोल

ापे ा ______ ेठ.

A.मौन
B.मन
C. दय
D.भावना

23:

‘A‘ हे ‘B’ चे वडील आहे . आिण ’C’ हा ‘D’ चा मुलगा आहे . जर ’A’ हा ’D’ चा नवरा आहे ,
तर ‘C’ हा ’A’ चा कोण?

A.मुलगा
B.मुलगी

C.जावई

D.नातू

24:

सहा िव ाथ A, B, C, D, E आिण F हे एका बाकावर बसले आहे त.
i) C हा A आिण E ा म े बसला आहे .
ii) D आिण F दोन टोकाला बसले आहे त.
iii) B हा D जवळ बसला नाही; आिण B हा A जवळ बसला नाही.
िकती िव ाथ A आिण B ा म े बसले आहे त ?

A.4
B.3
C.2
D.1

25:

26:

खालीलपैकी कोण ा िनयमनात िजवंत नमुने आिण
िनयमन केले गेले?

ातून िमळवलेले उ ादन यां चे

A.लु

ाय जातींम े आं तररा ीय

ापारावरील अिधवेशन

B.लु

ाय जातींम े आं तररा ीय चाचणीवरील अिधवेशन

C.िवलु

जातींम े आं तररा ीय

ापारावरील अिधवेशन

D.िवलु

जातींम े आं तररा ीय चाचणीवरील अिधवेशन

सहा िम दोन संघात (X आिण Y) सारखे िवभागले आहे त. िम ां ची नावे A, B, C, D, E,
आिण F अशी आहे त. हे सहा िम एकमेकां नाचे धक आहे आिण दोन रां गेत समोरा
समोर बसले आहे त.
१) C हा (X) संघाचा धक असून D ा समोर ितर ा कोनात बसला आहे .
२) B हा F ा बाजूला आहे .
३) E कोण ाही रां गे ा शेवटी नाही.
४) D हा F ा डा ा बाजूला दु स या मां कावर आहे .
५) D हा िवजयी संघात नाही.
मग C ा िव द बाजुला कोण बसले आहे ?

A.A

B.F

C.C

D.B

27:

खालील मािलका पूण करा.
A, 1, C, 3, E, 5, F, ___

A.6
B.7
C.G
D.H

28:

Fill in the blank with the right option that follows accepted syntactical
constructions. Does anyone know ________ ?

A.to who this car belongs
B.to whom this car belongs to
C.to whom this car belongs
D.who this car belongs to

29:

ाखाली िदले ा पयायातून
ातील दो ी रका ा जागा भर ास सवात यो श
िनवडा:
स िजत राय ां ा सार ा _____ िच पटक ाने बनिवलेला िच पट पा न मन _____
झाले.

A.बेकार, आनंिदत
B.आनंदी, दु खीः
C.िद ज, तृ
D.उनाड, सुखी

30:

खालील मािलका पूण करा.
1, 2, 4, 7, 11, 16, ___

A.20
B.21
C.22
D.23

31:

32:

भारताने 2030 पयत आप ा काबन उ जनाची ती ता कमी कर ासाठी किटब
अस ाचे जाहीर केले आहे . भारताने ाकरीता आप ासाठी जे ल िनधा रत केले आहे
ते िकती ट े आहे ?
A.25 ट

े

B.50 ट

े

C.30 ट

े

D.35 ट

े

Select the correct passive voice form of the sentence: The boy killed the
mosquito.

A.The mosquito was killed by the boy
B.The mosquito is killed by the boy
C.The boy will kill the mosquito
D.Mosquito killing is done by the boy

33:
िदले

ाश

ाचा िव

िलंगी श

ओळखा : हं स

A.हं सी
B.हं सा
C.हं सीण
D.हं िसका

34:

The sentence is broken up into four parts sequentially. Choose the part that
has an error.

A.The teacher

B.said Rajat to

C.open the

D.window

35:

िदले

ाश

ाचे अनेकवचन श

ओळखा : तारीख

A.तारखा
B.तारीख
C.तरी

ा

D.तारीखा

36:

िदले ा श
मत+ऐ

ाचे संधी ओळखा:

A.मतै
B.मते
C.मतेक
D.मैत

37:

खालीलपैकी कोणते िठकाण मुंबईम े थत नाही?
A.जहां गीर आट गॅलरी
B.बॉ े कॅसल
C.जमन बेकरी
D.गेटवे ऑफ इं िडया

38:

खालीलपैकी शु
A.नैऋँ
B.नै
C.नैऋ
D.नौकृ

श

ओळखा.

39:

खाली िदले

ा पयायातून यो

श

लेखन असलेला पयाय िनवडा.

A. िकरणो ग
B. िकरण

ग

C. िकराणो ग
D. कीरणो ग

40:

Choose the option which is farthest in meaning to the word: sham

A.Victory
B.Laughable
C.Genuine
D.Tragedy

41:

खाली िदले
िदसतात.

ा

णीचा यो

अथ दशिवणारा पयाय िनवडा: मुलाचे पाय पाळ

A.मुलगा मोठे पणी कसा िनघेल याचा अंदाज लहानपणा

ात

ा कृ ाव न करता येतो.

B.लहान मुलाचे गुण लहानपणी ल ात येत नाही.
C.मुले िह खूप लहानपणी ओळखता येतात.
D.वरीलपैकी कोणताही नाही.

42:

जैविविवधते ा मूलभूत आिण पदानु माशी जैिवक जीवनाशी संबंिधत पातळीवर
जैविविवधतेचे वणन कर ासाठी खालीलपैकी कोणते नाव यो ठरे ल?
A.आनुवंिशक िविवधता
B. जातीची िविवधता
C.प रसं थेची िविवधता
D.वरील सव

43:

जर ‘a’ आिण ‘b’ हे पूण सं
मां काने मां डणी करा.
[1] a/b
[2](a + 2)/(b + 2)
[3](a - 2)/(b - 2)
[4](a - 2)/(b + 2)

ा आहे त िक b > a > 2, मग खालील अपूणाकां ची उतर ा

A.1,2,3,4
B.4,3,2,1
C.2,1,3,4
D.2,1,4,3

44:

Choose appropriate pair of words to complete the sentence._______
persons are ____

A.careful, circumspect.
B.violent, peaceable.
C.despondent, intrepid
D.garrulous, gluttonous.

45:

Identify the figure of speech from the following sentences: The speaker kept
on speaking for an endless time.

A.Personification
B.Apostrophe
C.Simile
D.Oxymoron

46:

सहा िम दोन संघात (X आिण Y) सारखे िवभागले आहे त. िम ां ची नावे A, B, C, D, E,
आिण F अशी आहे त. हे सहा िम एकमेकां नाचे धक आहे आिण दोन रां गेत समोरा
समोर बसले आहे त.
१) C हा (X) संघाचा धक असून D ा समोर ितर ा कोनात बसला आहे .
२) B हा F ा बाजूला आहे .
३) E कोण ाही रां गे ा शेवटी नाही.
४) D हा F ा डा ा बाजूला दु स या मां कावर आहे .
५) D हा िवजयी संघात नाही.
मग,Y संघाचे सद कोण कोण आहे ?

A.D-F-B
B.D-B-E
C.D-F-E

D.B-E-F

47:

भारता

ा कोण ा रा

ात

ा न ा वाहतात : कृ

ा, गोदावरी, तापी, नमदा

A.कनाटक
B.महारा
C.म

दे श

D.गुजरात

48:

_____ म े जीन पूल संवधनाला मह

िदले जाते.

A.रा ीय उ ान

B.अभयार

C.आरि त जैवमंडल
D. ाणीसं हालय

49:

खाली िदले

ा पयायातून यो

A. आ घातकी
B. आ ाघातकी
C. आ ाघातिक
D. आ घातकी

50:

खालील मािलका पूण करा.
A, B, E, C, I, D, O, F,___

A.U
B.G
C.J
D.K

श

लेखन असलेला पयाय िनवडा.

51:

P, Q, R, S, T आिण U हे टे बल-टे िनस धा खेळतात.
ेक खेळाडू दु स या 5
खेळाडूंशी सोमवार ते शु वार खेळतो.
ेक िदवस
ेक खेळाडू 1 मँच खेळतो.
i) P थम Q शी नंतर T शी आिण शेवटी S शी खेळतो.
ii) T थम U शी आिण ितस या वेळी R शी खेळतो.
iii) S हा U शी दु स या वेळी खेळतो.
खालील पैकी कोणता पयाय बरोबर आहे ?
A.Q हा U बरोबर ितसरी मँच खेळतो.
B.R हा Q बरोबर ितसरी मँच खेळतो.
C.P हा U बरोबर ितसरी मँच खेळतो.
D.S हा Q बरोबर चौथी मँच खेळतो.

52:

______ म े यूने

ोने मॅन अँड द बायो

ीअर ो ाम (MAB) सु

केला.

A.1994

B.1986

C.1988

D.1971

53:

Choose appropriate pair of words to complete the sentence.
Newly discovered layers of ice buried a mile _____ Mars' North Pole are the
____ of ancient polar ice sheets.

A.beneath, remnants

B.below, markings

C.in, fossils

D.deep, proof

54:

णी पूण करा: नाव सोनुबाई हाती _____ वाळा
A.सो ाचा
B.कथलाचा
C.कोयताचा
D.गरीबाचा

55:

खालीलपैकी शु

श

ओळखा.

A.ऊ
B.उशन
C.उ
D.उ

56:

सहा िम दोन संघात (X आिण Y) सारखे िवभागले आहे त. िम ां ची नावे अँले , बंटी,
चाल , डॉली, इथेल, आिण फ रदा अशी आहे त. हे सहा िम एकमेकां नाचे धक आहे
आिण दोन रां गेत समोरा समोर बसले आहे त.
- चाल हा (X) संघाचा धक असून डॉली ा समोर ितर ा कोनात बसला आहे .
- बंटी फरीदा ा बाजूला आहे .
- इथेल कोण ाही रां गे ा शेवटी नाही.
- डॉली फरीदा ा डा ा बाजूला दु स या मां कावर बसली आहे .
- डॉली िवजयी संघात नाही.
मग कोणते

धक (Y) संघात आहे त.

A.डॉली – फ रदा - बंटी
B.डॉली – बंटी – इथेल
C.डॉली – फ रदा – इथेल
D.बंटी – इथेल – फ रदा

57:

सहा पु के A, B, C, D, E आिण F हे ंथालयचा कपाटम े ठे वले आहे त. 'D' आिण 'F'
दोन टोकाला ठे वले आहे त. 'B' 'A' जवळ ठे वले नाही; आिण 'B' 'D' जवळ ठे वले नाही. 'C'
'A' आिण 'E' ा म े ठे वले आहे .
िकती पु के 'A' आिण 'B' ा म े ठे वले आहे त ?

A.4
B.3
C.2
D.1

58:

भारताचे ___ट

े भौगोिलक े जंगलां नी

ापलेला आहे .

A.15

B.21

C.27

D.33

59:

Explain the meaning of the phrase: time and tide waits for no man

A.man cannot stop time and hence should not procrastinate
B.never venture in the water
during high tides
C.being on time is important
D.tides changes in a timely manner

60:

खालीलपैकी कोण ा रा

ाला बौ

A.अ णाचल दे श
B.िबहार
C.िहमाचल दे श
D.ओ रसा

61:

समानाथ श

A.कवन
B.सारमेय
C.व
D.वपू

री

ओळखा: वेल

मठां

ा जा

सं

ेमुळे नाव िदले होते?

62:

A, B, C, आिण D एका बाकावर बसले आहे त. A हा कोप यात नाही. B म े बसला आहे .
C हा A ा शेजारी बसलेला नाही. मग C जवळ कोण बसले आहे ?
A.B आिण D
B.फ

D

C.फ

B

D.A आिण D

63:

िदले

ाश

A.इ

ा

ाचा समानाथ श

ओळखा: खग

B.प ी
C.आशा
D.सरोवर

64:

ICAR रा ीय तां दूळ संशोधन सं था (ICAR - National Rice Research Institute)
खालीलपैकी कोठे आहे ?
A.ि व म

B.कोलकाता

C.कटक

D.चे ई

65:

एक पु ष उ रे कडे तोंड क न उभा आहे . नंतर तो डा ा बाजूला वळतो.नंतर तो उज ा
बाजूला वळतो. परत तो उज ा बाजूला वळतो. नंतर तो पूण मागे वळतो. शेवटी तो डा ा
बाजूला वळतो. आता ाचे तोंड कोण ा िदशेला आहे ?
A.उ र
B.दि ण
C.पूव
D.पि म

66:

दु पारी 2:00 p.m. वाजता मा ा घडयाळात 3:00 p.m. वाजले आहे असे दाखवते.
ेक
तासात माझे घडयाळ 60 िमिनटा ऐवजी 90 िमिनटे पुढे जाते. तर ाच िदवशी सं ाकाळी
5:00 p.m. वाजता, मा ा घडयाळात िकती वाजले असतील?

A.6:00 p.m.

B.6:30 p.m.

C.7:00 p.m.

D.7:30 p.m.

67:

Fill in the blanks with the right tenses: ____ their time in the jail last year for
the crime they had committed?

A.Did they spend
B.Are they spending
C.Have they spent
D.Did they spent

68:

संिवधाना ारे विणले ा मूलभूत कत ां पैकी खालीलपैकी कोणते कत
नाग रकां साठी बां धील नाही?
A.वै ािनक

भारता

भाव िवकिसत करणे

B.नैसिगक पयावरणाचे संर ण करणे
C.धमादाय कायाचे समथन करणे आिण

D.

69:

तः

ाला वा न घेणे

ा दे शाचे र ण करणे

Fill in the blank with the right option that follows accepted syntactical
constructions. A reward was offered _______.

A.to whoever would provide information about the militants.
B.to whomever would provide information about the militants.
C.to whosoever would provide information about the militants.
D.to whomsoever would provide information about the militants

ा

70:

1.1 + 1.11 + 1.111 + 1.1111 + 1.11111 = ______

A.1.23456
B.5.54321
C.5.12345
D.5.55555

71:

िदले

ा पयायातून सवात यो

पयाय िनवडून

ातील

णी पूण करा : उथळ पा

ाला

A.भरती जा
B.वास फार
C.िचखल फार
D.खळखळाट फार

72:

एक ठोकळा 4 समान भागात तीन अ ाम े कापला आिण
लहान ठोकळे तयार होतील ?

ाचे िवघटन केले तर िकती

A.9

B.16

C.27

D.64

73:

Choose the option which is farthest in meaning to the word:abhor

A.Like
B.Fear
C.Later
D.Empty

74:

बां दीपूर रा ीय उ ान ______ रा

ाम े आहे .

A.उ राखंड
B.पि म बंगाल
C.तािमळनाडू

D.कनाटक

75:

Convert the following simple sentences to compound sentences: Being
unwell Suresh didn’t attend school

A.Suresh was unwell and didn’t attend school
B.Since Suresh was unwell Suresh didn’t attend school
C.Being unwell and Suresh didn’t attend school
D.He didn’t attend the school as Suresh was unwell

76:

The sentence is broken up into four parts sequentially. Choose the part that
has an error.

A.We did

B.the job

C.as good as

D.we could

77:

Choose appropriate pair of words to complete the sentence.The ____
reached between the enemies won the ____ of the observers.

A.accord, accolade
B.victory, decoration
C.peace, hearts
D.pitch, enmity

78:

सहा िव ाथ P, Q, R, S, T आिण U हे सरळ फ ाकडे तोंड क न बसले आहे त.
i) S आिण U दोन टोकाला बसले आहे त.
ii) Q हा P जवळ बसला नाही; आिण Q हा S जवळ बसला नाही.
iii) R हा P आिण T ा म े बसला आहे .
िकती िव ाथ P आिण Q ा म े बसले आहे त ?

A.4
B.3
C.2
D.1

79:

P, Q, R, S, T आिण U हे टे बल-टे िनस धा खेळतात.
ेक खेळाडू दु स या 5
खेळाडूंशी सोमवार ते शु वार खेळतो.
ेक िदवस
ेक खेळाडू 1 मँच खेळतो.
i) P थम Q शी नंतर T शी आिण शेवटी S शी खेळतो.
ii) T थम U शी आिण ितस या वेळी R शी खेळतो.
iii) S हा U शी दु स या वेळी खेळतो.
खालील पैकी कोणता पयाय चुकीचे आहे ?
A.P हा U बरोबर ितसरी मँच खेळतो.
B.R हा Q बरोबर दु सरी मँच खेळतो.
C.S हा R बरोबर ितसरी मँच खेळतो.
D.S हा Q बरोबर ितसरी मँच खेळतो.

80:

खाली िदले

ा पयायातून यो

श

लेखन असलेला पयाय िनवडा.

A.िवजीगीशु

B.िवजीिगषु

C.िविजगीषु

D.िवजीिगशू

81:

खालील णीचा यो अथ िदले ा पयायातून िनवडा:
अकाळी जे फळ येते, ते लवकर गळू न पडते

A.भल ाच वेळी केलेले काम फलदायक होत नाही.

82:

B.सकाळ

ा वेळेस जी फळे िपकतात ती लवकर गळू न पडत नाहीत.

C.सकाळ

ा वेळेस जी फळे िपकतात ती लवकर गळू न पडतात.

D.िदलेले

ेक काम हे सावकाश करावे नाहीतर

ा कामाचा दजा खालावतो.

Make a meaningful word from PALSETR using all the letters without
repeating any letter. This is a __

A.furniture
B.colour
C.flower
D.stationery

83:

Rearrange the words to make a meaningful sentence.
A) all B) procedures C) should D) safety E) adopt F) inspection G) states

A.AGECDBF
B.ADBCFEG
C.AGCEDFB
D.GCEABDF

84:

ते

ाला

णाले, कोण रे तू ? या वा

ातील

ाथक सवनाम ओळखा.

A.ते
B.तू
C. ाला
D.कोण

85:

जर 'अमर' 'अकबर' पे ा कमी उं च आहे , 'अँथनी' हा 'जॉन' पे ा कमी उं च आहे आिण
'जॉन' 'अकबर' ऐवढा उं च आहे , तर कोणते िवधान खरे आहे ?
A.‘अँथनी’ ’अमर' पे ा उं च आहे .

B.‘अमर’ ‘अँथनी’ पे ा उं च आहे .
C.‘अमर’ ‘अँथनी’ ऐवढा उं च आहे .
D.आपण ‘अमर’ आिण ‘अँथनी’ चा सापे

86:

िदले

ाश

ाचा समानाथ श

उं ची चे अनुमान क

शकत नाही.

ओळखा: शुक

A.पोपट
B.इं
C.सूय
D.वानर

87:

Fill in the blank with the right option that follows accepted syntactical
constructions.
Malinga, ___________ is on the cusp of breaking into the all-time top-10
one-day international wicket takers.

A.who turns 36 in August,

B.who turning 36 in August,

C.whom turned 36 in August,

D.who turns 36 in August;

88:

जर का 1.52 x 2.3 = 3.496, मग 0.152 × 0.023 = ?

A.0.03496
B.0.3496
C.0.003496
D.0.0003496

89:

खाली िदले

ा

णीचा यो

A.सव करावे मग भरावे

अथ दशिवणारा पयाय िनवडा: करावे तसे भरावे

B.जसे बरे वाईट कृ

करावे तसे

C.जसे काम करावे तसे

ाचे बरे वाईट प रणाम भोगायला तयार

ावे.

ाचे प रणामही चां गले होत नाहीत.

D.जशी प र थती तशी वागावे.

90:

खालीलपैकी कोणती अ य ऊजा नाही?
A.पवन ऊजा
B.सौर ऊजा
C.अणूश

ी

D.हायडोइले

91:

ीसी

खालीलपैकी कोणती बाब अिधक उ ादन म प रसं थेला लाभदायक असते?
A.िविवध प रसं था
B.संकीण प रसं था
C.दो ी िविवध प रसं था आिण संकीण प रसं था
D.यापैकी काहीही नाही

92:

णी पूण करा: ______पाने तीनच

A.वडाला
B.पळसाला
C.फां दीला
D.झाडाला

93:

Rearrange the words to make a meaningful sentence.
A) come B) day C) greatness D) in E) does F) a G) not

A.CEGABDF
B.ACEBDGF
C.CEGADFB
D.CEGBFAD

94:

खालीलपैकी कोणती बाब हे दशिवते िक जाती रचना ढोबळपणे संबंिधत पयावरणातील
जागेसह बदलते?
A.बीटा िविवधता
B.नॅनो िविवधता
C.गॅमा िविवधता
D.यापैकी काहीही नाही

95:

Identify the figure of speech from the following sentences: Your response is
as clear as crystal.

A.Metaphor
B.Personification
C.Apostrophe
D.Simile

96:

Choose the option which is farthest in meaning to the word:abject

A.Enter
B.Proud
C.Agree
D.Awful

97:

खालीलपैकी कुठ

ा

ीचा ज

सवात थम झाला?

A.मायावती
B.जयलिलता
C.सुषमा

राज

D.ममता बॅनज

98:

अरबी समु भारत, यमन, पािक

A.चीन
B.ओमान
C.अफगािन

ान

ान आिण ______ दे शां

ा दर ान थत आहे .

D.बां गलादे श

99:

सहा पु के P, Q, R, S, T आिण U हे ंथालयचा कपाटम े ठे वले आहे त. 'S' आिण 'U'
दोन टोकाला ठे वले आहे त. 'Q' 'P' जवळ ठे वले नाही; आिण 'Q' 'S' जवळ ठे वले नाही. 'R'
'P' आिण 'T' ा म े ठे वले आहे .
िकती पु के 'P' आिण 'Q' ा म े ठे वले आहे त ?

A.4
B.3
C.2
D.1

100:

खालीलपैकी कोणते शहर गंगानदी

ा काठे वर वसलेले नाही ?

A.अलाहाबाद
B.कानपूर
C.वाराणसी
D.रां ची

101:

भारतात पयावरण संर ण अिधिनयम 1986 (Environment Protection Act, 1986)
नुसार, भरती रे षेपासून तटीय जमीन ______ अंतरापयत "को ल रे ुलेटरी झोन" णून
घोिषत केली जाते.
A.200 मीटर
B.250 मीटर
C.500 मीटर
D.1000 मीटर

102:

खालीलपैकी कुठ
A.पुणे
B.नािशक
C.नागपूर
D.रायगड

ा शहरात “काळाराम मंिदर” आहे ?

103:

खालील िदले
अ ाव क

A.आव

ाश

ाचा िव

ध अथ श

ओळखा:

क

B.अनाव

क

C.अनाठायी

D.अिनवाय

104:

In tests for AIDS, a false positive result indicates that people have AIDS,
when, in fact, they do not; a false negative result indicates that people do
not have AIDS, when, in fact, they do., To detect AIDS most accurately,
doctors should use the laboratory test that has the lowest proportion of false
positive results.
Which of the following, if true, supports the suggestion above?

A.The accepted treatment for AIDS does not have damaging side effects.

B.In treating AIDS patients, it is essential to begin treatment as early as
possible, since even a week of delay can be fatal.

C.The proportion of inconclusive test results is equal for all laboratory tests
used to detect AIDS.

D.All laboratory tests to detect AIDS have the same proportion of false
negative results.

105:

Choose the option which is farthest in meaning to the word: grief

A.Victory

B.Laughable

C.Joy

D.Tragedy

106:

How many meaningful words can be framed from the word CHROME by
rearrangement of the letters but using each letter only once?

A.<3

B.3-5

C.5-7

D.>7

107:

ाखाली िदले
िनवडा:
जंगलातील िक
होती.

ा पयायातून
ां

ातील दो ी रका

ा जागा भर

ास सवात यो

ा ______ आवाजामुळे रा ीची ______ काळजाचा थरकाप उडवत

A.मजेदार, थंडी
B.िकरिकर, भयाणता
C.हळु वार, थंडी

D.गोिजरवा

108:

एका

श

ा, वेळ

ाला दोन िवधाने आहे त: ‘A’ आिण ‘B’.

:
‘P’ हा ‘Q’ पे ा ठगणा आहे का?
िवधान:
A) जर ‘R’ हा ‘P’ पे ा ठगणा असेल तर ‘Q’ हा ‘ P’ पे ा ठगणा आहे .
B) ‘Q’ हा ‘R’ पे ा ठगणा आहे .

A.

ाचे उ र फ

‘A’ िवधानाने होऊ शकेल

B.

ाचे उ र फ

‘B’ िवधानाने होऊ शकेल

C.

ाचे उ र दो ी िवधानाने होऊ शकत नाही

D.

109:

एका

ाचे उ र फ

दो ी िवधानाने (A आिण B) होऊ शकेल

ाला दोन िवधाने आहे त. ‘A’ आिण ‘B’

:
‘X’ हा ‘Y’ पे ा ीमंत आहे का?
िवधान:
A) जर ‘Z’ हा ‘X’ पे ा ीमंत असेल तर ‘Y’ हा ‘X’ पे ा ीमंत आहे .
B) ‘Y’ हा ‘Z’ पे ा ीमंत आहे .

110:

A.

ाचे उ र फ

‘A’ िवधानाने होऊ शकेल

B.

ाचे उ र फ

‘B’ िवधानाने होऊ शकेल

C.

ाचे उ र दो ी िवधानाने (A आिण B) होऊ शकत नाही

D.
फ

ाचे उ र
दो ी िवधानाने (A आिण B) होऊ शकेल

खालील णीचा यो
हाजीर तो वजीर

अथ िदले

ा पयायातून िनवडा:

A.तो हजर तो वजीर होता
B.जो वेळेला हजर असतो
C.वेळेला मह

ाचा फायदा होतो.

आहे .

D.तु ी हजर असलात तर िजंकलात

111:

Fill in the blanks.
The boy ____ the dog last night. He ____ out of the garage.

A.Caught.......... had escaped

B.Catch.......... was escaping

C.Will catch.......... is escaping

D.Caught.......... escape

112:

खालील िदले
ातं

ाश

ास िव

ध अथाचा श

िदले

ा पयायातून िनवडा:

A.पारतं

B.परातं

C.पराधीन

D.

113:

ंद

सहा िम दोन संघात (X आिण Y) सारखे िवभागले आहे त. िम ां ची नावे अँले , बंटी,
चाल , डॉली, इथेल, आिण फ रदा अशी आहे त. हे सहा िम एकमेकां नाचे धक आहे
आिण दोन रां गेत समोरा समोर बसले आहे त.
१) चाल हा (X) संघाचा धक असून डॉली ा समोर ितर ा कोनात बसला आहे .
२) बंटी फरीदा ा बाजूला आहे .
३) इथेल कोण ाही रां गे ा शेवटी नाही.
४) डॉली फरीदा ा डा ा बाजूला दु स या मां कावर बसली आहे .
५) डॉली िवजयी संघात नाही.
मग अँले
ा िव द बाजुला कोण बसले आहे ?
A.बंटी
B.फ रदा
C.चाल
D.डॉली

114:

भारतीय मु

भू दे शाचा दि णेकडील िबंदू कोणता आहे ?

A.केप ऑफ गुड होप
B.केप कॉमो रन
C.रामे रम

D.काराकोरम

115:

कॉबट रा ीय उ ान______ रा

ाम े आहे .

A.उ राखंड
B.पि म बंगाल
C.तािमळनाडू

D.कनाटक

116:

___ हे सवािधक तां बे साठयासाठी िस

A.आं

आहे .

दे शमधील िवजयवाडा

B.महारा ामधील को

ापूर

C.झारखंडमधील िसंहभूम
D.उ र दे शमधील िशवािलक

117:

पी. ए. संगमा िस

______ होते.

A.राजकारणी

B.खेळाडू
C.िच कार

D.गायक

118:

खाली िदले

ा

णीचा यो

अथ दशिवणारा पयाय िनवडा: ऐकावे जनाचे करावे मनाचे.

A.जसे काम करणे तसे दाम िमळणे.
B.जसे बरे वाईट करणे तसे िवचार असणे
C.सवाचा िवचार

ावा व आपणास यो

D.घरोघरी तसे काम करावे

वाटे ल ते करावे.

119:

खालीलपैकी सवात मोठा अपूणाक कोणता आहे ?

A.8/9
B.7/8
C.11/13
D.15/19

120:

सहा िम दोन संघात (X आिण Y) सारखे िवभागले आहे त. िम ां ची नावे A, B, C, D, E,
आिण F अशी आहे त. हे सहा िम एकमेकां नाचे धक आहे आिण दोन रां गेत समोरा
समोर बसले आहे त.
१) C हा (X) संघाचा धक असून D ा समोर ितर ा कोनात बसला आहे .
२) B हा F ा बाजूला आहे .
३) E कोण ाही रां गे ा शेवटी नाही.
४) D हा F ा डा ा बाजूला दु स या मां कावर आहे .
५) D हा िवजयी संघात नाही.
मग A ा िव द बाजुला कोण बसले आहे ?

A.B
B.F
C.C
D.D

