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Wηιλε δισχυσσινγ τηε πρεϖιουσ οπτιον, ωε ηαϖε προϖεδ
τηατ φροm στατεmεντσ Β, Φ ανδ Γ ωε αλσο χοmε το τηε
σαmε χονχλυσιον τηατ τηε τεmπερατυρε mαψ ορ mαψ νοτ
ρισε.
Ηενχε, στατεmεντσ Ε, Φ,Γ, Η ανδ Β αρε χονσιστεντ ωιτη
εαχη οτηερ.
Ηενχε, οπτιον 3.
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42. Ιν οπτιον 2, στατεmεντ Α σαψσ Ιφ Κυmαρ σινγσ τηεν τηε
αυδιενχεσ σλεεπ.
Ουτ οφ τηε οτηερ 4 στατεmεντσ Χ, Φ, Γ ανδ Η, νονε οφ τηε
στατεmεντσ mεντιον ανψτηινγ αβουτ σλεεπ ανδ ηενχε
οπτιον 2 ισ ινχορρεχτ.
Ιφ οπτιον 2 ισ ινχορρεχτ, οπτιον 4 ισ αλσο ινχορρεχτ ασ ιτ
mεντιονσ βοτη 2) ανδ 3).
Χ: Υνλεσσ αυδιενχε δοεσ νοτ δανχε, τηε χονχερτ ωιλλ βε
συχχεσσφυλ.
Τηισ χαν αλσο βε πυτ ασ Ιφ τηε αυδιενχε δανχε, τηε
χονχερτ ωιλλ βε συχχεσσφυλ.
Φ: Κυmαρ σινγσ, ονλψ ιφ ςινα δανχεσ.
Τηισ mεανσ τηατ Ιφ Κυmαρ ηασ συνγ, τηεν ςινα ηασ
δανχεδ.
Βυτ ιφ ςινα ηασ δανχεδ, Κυmαρ mαψ ορ mαψ νοτ ηαϖε
συνγ.
Β: Ιφ Κυmαρ σινγσ, τηεν τηε αυδιενχε δανχεσ.
We don t know whether Kumar has sung or not and so
we don t know whether τηε αυδιενχε ηαϖε δανχεδ ορ
νοτ.
Ηενχε ωε χαννοτ χονχλυδε τηατ τηε χονχερτ ισ
συχχεσσφυλ ασ γιϖεν ιν στατεmεντ Η.
Σο οπτιον 1 ισ αλσο λογιχαλλψ ινχορρεχτ.
Ε: Ιφ ςινα δανχεσ, τηεν Κυmαρ σινγσ.
Γ: ςινα δανχεσ.
Τηυσ φροm τηεσε τωο στατεmεντσ ωε κνοω τηατ Κυmαρ
σινγσ.
Β: Ιφ Κυmαρ σινγσ, τηεν αυδιενχεσ δανχε.
Τηυσ αυδιενχεσ ηαϖε δανχεδ.
Χ: Υνλεσσ αυδιενχε δοεσ νοτ δανχε, τηε χονχερτ ωιλλ βε
συχχεσσφυλ.
Τηισ χαν αλσο βε πυτ ασ Ιφ τηε αυδιενχε δανχε, τηε
χονχερτ ωιλλ βε συχχεσσφυλ.
Τηυσ τηε χονχερτ ισ συχχεσσφυλ ασ mεντιονεδ ιν
στατεmεντ Η.
Ηενχε, οπτιον 3.
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41. Λετ υσ σολϖε τηε προβλεm βψ ελιmινατινγ τηε οπτιονσ.
Γ: Πεοπλε αρε ρεωαρδεδ.
Χ: Ιφ πεοπλε αρε ρεωαρδεδ τηεν τηεψ ωιλλ νοτ χηανγε
τηειρ λιφεστψλε.
Φ: Υνλεσσ πεοπλε χηανγε τηειρ λιφεστψλε, τεmπερατυρε
ρισεσ.
Τηισ χαν αλσο βε πυτ ιν τηε φολλοωινγ mαννερ.
Ιφ πεοπλε δο νοτ χηανγε τηειρ λιφεστψλε τηεν τεmπερατυρε
ρισεσ.
Τηισ ισ αν εξαmπλε οφ βιναρψ λογιχ Ιφ νοτ Α τηεν Β
ωηιχη χαν αλσο βε εξπρεσσεδ ασ Ιφ νοτ Β τηεν Α.
Thus if the temperature doesn t rise then people
χηανγε τηειρ λιφεστψλε.
Ηερε, αχχορδινγ το Γ ανδ Χ, πεοπλε δο νοτ χηανγε τηειρ
λιφεστψλε ανδ σο τεmπερατυρε ρισεσ.
D: Ιφ τεmπερατυρε ρισεσ, τηεν ωατερ λεϖελ ιν τηε χοασταλ
αρεα ρισεσ.
( Water level in the coastal area doesn t rise
Ηερε, D ισ ιν αχχορδανχε ωιτη Γ, Χ ανδ Φ βυτ Η ισ νοτ.
Σο οπτιον 1 ισ ινχορρεχτ.
Β: Πεοπλε χηανγε τηειρ λιφεστψλε ονλψ ιφ τηεψ αρε
ρεωαρδεδ.
Τηισ mεανσ τηατ ιφ πεοπλε ηαϖε χηανγεδ τηειρ λιφεστψλε
τηεν τηεψ ηαϖε βεεν ρεωαρδεδ.
Νοτε τηατ ιφ πεοπλε αρε ρεωαρδεδ, τηεψ mαψ ορ mαψ νοτ
ηαϖε χηανγεδ τηειρ λιφεστψλε.
Γ: Πεοπλε αρε ρεωαρδεδ.
From B and G we don t know whether people have
χηανγεδ τηειρ λιφεστψλε ορ νοτ.
Φ: Υνλεσσ τηε πεοπλε χηανγε τηειρ λιφεστψλε, τεmπερατυρε
ρισεσ.
Τηισ χαν αλσο βε πυτ ασ )f the people don t change
τηειρ λιφεστψλε τηεν τεmπερατυρε ρισεσ.
But as we don t know whether people have changed
τηειρ λιφεστψλε ορ νοτ, ωε χαννοτ χονχλυδε ωηετηερ
τεmπερατυρε ηασ ρισεν ορ νοτ.
D: Ιφ τεmπερατυρε ρισεσ, τηεν ωατερ λεϖελ ιν τηε χοασταλ
αρεα ρισεσ.
( Water level in the coastal area doesn t rise
Αs we don t know whether temperature has risen or
νοτ, Η χαννοτ βε χονχλυδεδ υσινγ D.
Ηενχε, οπτιον 2 ισ αλσο ινχορρεχτ.
Ε: Wηενεϖερ τηε ωατερ λεϖελ ιν τηε χοασταλ αρεασ ρισεσ,
τηεν τηε τεmπερατυρε ρισεσ.
( Water level in the coastal area doesn t rise
Τηυσ φροm τηεσε τωο στατεmεντσ τηε τεmπερατυρε mαψ
ορ mαψ νοτ ρισε.

43. Τηε περσον ωιτη βοτη στατεmεντσ τρυε ωιλλ βε τηε ονε
ωηοσε στατεmεντσ ηελπ εσταβλιση τηε ρελατιονσηιπσ
βετωεεν αλλ 4 mεmβερσ ανδ εσπεχιαλλψ βετωεεν Β ανδ
Χ. Τηισ ισ βεχαυσε ονε οφ τηε θυεστιονσ εξπλιχιτλψ ασκσ
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παιντεδ. Τηυσ, τηερε αρε ονλψ τηρεε φαχεσ τηατ αρε
παιντεδ. Σινχε τηε χυβε ισ χυτ ιντο 343 ιδεντιχαλ χυβεσ,
ιτ mεανσ τηατ εαχη φαχε ισ χυτ ιντο 7 εθυαλ λαψερσ αλονγ
εαχη διmενσιον. Τηυσ, τηερε αρε 7 σιmιλαρ λαψερσ αλονγ
τηε λενγτη, βρεαδτη ασ ωελλ ασ ηειγητ. Σινχε ονλψ ονε
φαχε ισ παιντεδ αλονγ εαχη διmενσιον, ιφ ωε ρεmοϖε ονε
λαψερ εαχη αλονγ τηε λενγτη, βρεαδτη ασ ωελλ ασ ηειγητ,
τηε ρεmαινινγ 6 λαψερσ ιν εαχη διmενσιον ωιλλ βε
υνπαιντεδ.
Τηερεφορε, νυmβερ οφ χυβεσ τηατ ηαϖε νο φαχε παιντεδ
= 6 ⋅ 6 ⋅ 6 = 216
Ηενχε, οπτιον 4.

φορ τηε ρελατιονσηιπ βετωεεν Β ανδ Χ ανδ τηερε ισ νο
answer option such as None of the above or Data
)nsufficient
Χονσιδερ Α: B is A s son and D is A s mother (owever
τηερε ισ νο ινφορmατιον αβουτ Χ. Τηερεφορε, τηε
ρελατιονσηιπ βετωεεν Β ανδ Χ χαννοτ βε εσταβλισηεδ.
Therefore both of A s statements cannot be true

a.

44. Χονσιδερ τηε σολυτιον το τηε πρεϖιουσ σολυτιον.
B is C s wife
Ηενχε, οπτιον 3.
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45. Χονσιδερ εαχη οπτιον.
D is either A s grandfather or grandmother Since D
αλωαψσ σπεακσ τηε τρυτη, οπτιον 3 mαψ ορ mαψ νοτ βε
τρυε (δεπενδινγ ον τηε γενδερ οφ D) ωηιλε οπτιον 1 ισ
δεφινιτελψ φαλσε.
Β ιs C s wife Based on the fact that both of D s
statements are true both of B s statements turn out to
βε φαλσε. Τηερεφορε, οπτιον 2 ισ αλσο φαλσε.
A is B s daughter Based on the fact that both of D s
statements are true both of A s statements turn out to
βε φαλσε.
Thus B s daughter always tells lies
Ηενχε, οπτιον 4.

48. Νυmβερ οφ χυβεσ τηατ ηαϖε ατ τηε mοστ 2 φαχεσ παιντεδ
= Τοταλ νυmβερ οφ χυβεσ Νυmβερ οφ χυβεσ τηατ ηαϖε 3
φαχεσ παιντεδ.
Φροm τηε σολυτιον το τηε πρεϖιουσ θυεστιον, νυmβερ οφ
χυβεσ τηατ ηαϖε ατ τηε mοστ 2 φαχεσ παιντεδ = 343 1
= 342

w

46. Οβσερϖε τηατ τηε θυεστιον στατεσ τηατ τηε χυβε ισ κεπτ
ιν τηε χορνερ οφ τηε ροοm. Ασσυmε τηατ οπποσιτε φαχεσ
αρε παιντεδ ρεδ, βλυε ανδ γρεεν. Σινχε τηε χυβε ισ ιν τηε
χορνερ, ονε ρεδ, βλυε ανδ γρεεν φαχε εαχη ωιλλ βε
αδϕαχεντ το τηε τωο ωαλλσ ανδ φλοορ ανδ ωιλλ νοτ βε
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47. Χονσιδερ τηε 3 φαχεσ τηατ αρε παιντεδ. Λετ υσ φιρστ χουντ
τηε νυmβερ οφ χυβεσ τηατ ηαϖε ατ λεαστ ονε χολουρ
παιντεδ ον τηεm.
Χονσιδερ τηε τοπ φαχε. Ασσυmε ιτ ισ παιντεδ βλυε. Ιτ ωιλλ
ηαϖε 7 ⋅ 7 = 49 χυβεσ ωιτη ατλεαστ ονε χολουρ ον τηεm.
Νοω, χονσιδερ τηε φροντ φαχε. Ασσυmε ιτ ισ παιντεδ ρεδ.
Ιτ ωιλλ αλσο ηαϖε 49 χυβεσ ωιτη ατλεαστ ονε χολουρ.
Ηοωεϖερ, τηε τοπ 7 χυβεσ ον τηισ φαχε αρε αλσο χοmmον
το τηε τοπ φαχε ανδ ηαϖε βεεν χουντεδ ονχε.
Σο, νυmβερ οφ χυβεσ το βε χονσιδερεδ φροm φροντ φαχε
= 7 ⋅ 6 = 42
Φιναλλψ, χονσιδερ τηε σιδε φαχε ωηιχη ωιλλ βε παιντεδ
γρεεν ανδ ωηιχη ωιλλ αλσο ηαϖε 49 χυβεσ ωιτη ατλεαστ
ονε χολουρ.
Ηοωεϖερ, ιτ αλσο ηασ 7 χυβεσ χοmmον το τηε τοπ φαχε, 7
χυβεσ χοmmον ωιτη τηε φροντ φαχε ανδ 1 χυβε χοmmον
το βοτη τηε τοπ ανδ φροντ φαχε.
Σο, νυmβερ οφ χυβεσ το βε χονσιδερεδ φροm σιδε φαχε
= 49 (7 + 7 1) = 36
Σο, νυmβερ οφ χυβεσ ωιτη ατλεαστ ονε χολουρ ον τηεm
= 49 + 42 + 36 = 127
Νοω, τηερε αρε 7 χυβεσ χοmmον το τηε τοπ ανδ φροντ
φαχε. Σιmιλαρλψ, τηερε αρε 7 χυβεσ χοmmον το τηε φροντ
ανδ σιδε φαχε ασ ωελλ ασ 7 χυβεσ χοmmον το τηε τοπ ανδ
σιδε φαχε. Ηερε, τηε χυβε ατ τηε ιντερσεχτιον οφ αλλ τηρεε
φαχεσ ωιλλ ηαϖε ρεδ, βλυε ασ ωελλ ασ γρεεν χολουρ, ωηιλε
τηε ρεmαινινγ 6 φαχεσ ιν εαχη χασε ωιλλ ηαϖε α ρεδ−βλυε
ορ ρεδ−γρεεν ορ βλυε−γρεεν χοmβινατιον.
Τηυσ, τηερε ισ ονλψ 1 χυβε τηατ ισ παιντεδ ιν 3 χολουρσ
ωηιλε τηερε αρε 6 ⋅ 3 ι.ε. 18 χυβεσ τηατ αρε παιντεδ ιν
εξαχτλψ 2 χολουρσ.
Σο, νυmβερ οφ χυβεσ τηατ ηαϖε εξαχτλψ ονε χολουρ ον
τηεm = 127 (1 + 18) = 108
Ηενχε, οπτιον 1.
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Χονσιδερ Χ: D is C s mother−ιν−law and A is C s
δαυγητερ. Σινχε τηε φαmιλψ ηασ ονλψ φουρ mεmβερσ, Β
has to be C s spouse Thus the overall relationship
βετωεεν τηε φουρ mεmβερσ ισ κνοων. Ιτ ισ αλσο κνοων
τηατ Β ανδ Χ αρε α χουπλε. Ηοωεϖερ, ιτ χαννοτ βε σαιδ
ωηετηερ Β ισ τηε ηυσβανδ ορ ωιφε οφ Χ. Τηερεφορε, βοτη
of C s statements also cαννοτ βε χονσιδερεδ τρυε.
Consider D A is D s grand−daughter and B is D s
δαυγητερ−ιν−λαω. Αγαιν, σινχε τηερε αρε ονλψ 4
members in the family C should be B s husband D s
son and A s father
Τηυσ, D ισ τηε γρανδ−παρεντ, Β ανδ Χ αρε τηε χουπλε
ωηερε Χ ισ τηε ηυσβανδ ανδ Α ισ τηε γρανδ−δαυγητερ.
Thus D s statements give the overall relationships as
ωελλ ασ τηε σπεχιφιχ ρελατιονσηιπ βετωεεν Β ανδ Χ.
Τηερεφορε, D ισ τηε περσον ωηο αλωαψσ σπεακσ τηε
τρυτη.
Ηενχε, οπτιον 4.
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Χονσιδερ Β: B is C s husband and D is B s father
Ηοωεϖερ, τηερε ισ νο ινφορmατιον ον Α. Α χουλδ βε Β
and C s child or B s sibling Therefore both of B s
στατεmεντσ χαννοτ βε τρυε.
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Τηυσ ιφ Ραmαν ισ ρανκεδ 1στ, τηεν Τονψ ισ ρανκεδ 7τη
ανδ ιφ Συνιλ ισ ρανκεδ 1στ τηεν ειτηερ Dεεπακ οφ Ανκιτ ισ
ρανκεδ 7τη.
Τηε θυεστιον στατεσ τηατ Συνιλ ισ ρανκεδ 6 τη ανδ Ανκιτ ισ
ρανκεδ 5τη.
Τηυσ Ραmαν ισ ρανκεδ 1στ ανδ Τονψ ισ ρανκεδ 7τη.
Σο τηε φολλοωινγ σιτυατιονσ αρε ποσσιβλε φορ ρανκσ 2, 3
ανδ 4.
2 ςιχκψ, 3 Πριψα, 4 Dεεπακ ορ
2 ςιχκψ, 3 Dεεπακ, 4 Πριψα ορ
2 Dεεπακ, 3 ςιχκψ, 4 Πριψα.
ςιχκψ χαν νεϖερ βε 1στ, Ραmαν ωιλλ νεϖερ βε 2νδ ορ 3ρδ,
Τονψ ισ ρανκεδ 7τη ανδ ηενχε χαννοτ βε 4τη ορ 5τη.
Dεεπακ χαν βε 3ρδ ορ 4τη αχχορδινγ το τηε αβοϖε
οβταινεδ χονδιτιονσ.
Ηενχε, οπτιον 4.

Ηενχε, οπτιον 2.
49. Αφτερ δριϖινγ 3 κm νορτη, 3 κm ωεστ ανδ 4 κm σουτη,
Αmιτ ισ 1 κm το τηε σουτη ανδ 3 κm το τηε ωεστ οφ ηισ
σταρτινγ ποιντ. Σο ηε ωιλλ ηαϖε το mοϖε 1 κm νορτη ανδ
3 κm εαστ το ρεαχη τηε ποιντ φροm ωηερε ηε σταρτεδ.
Ηενχε, οπτιον 2.
50. Ασ στατεδ ιν τηε σολυτιον οφ Θ. 49, Αmιτ ωιλλ ρεαχη τηε
σταρτινγ ποιντ ιφ ηε mοϖεσ 1 κm νορτη ανδ 3 κm εαστ. Ιφ
ηε mοϖεσ 1 κm νορτη ανδ 4 κm εαστ, ηε ωιλλ βε 1 κm
αωαψ φροm ηισ σταρτινγ ποιντ.
Ηενχε, οπτιον 3.
51. Ξ = ΞΨ ανδ Ψ = Ψ + 1 ισ τηε προχεσσ τηατ τακεσ πλαχε ιν
εϖερψ στεπ ανδ τηε mαχηινε στοπσ ατ Ξ Ν
Ινπυτ: Ξ = 3, Ψ = 2 ανδ Ν = 100.
Στεπ 1: Ξ = 6, Ψ = 3
Στεπ 2: Ξ = 18, Ψ = 4
Στεπ 3: Ξ = 72, Ψ = 5
Στεπ 4: Ξ = 360, Ψ = 6
Τηυσ ιτ τακεσ 4 στεπσ βεφορε τηε mαχηινε στοπσ.
Ηενχε, οπτιον 3.
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57. Ιφ Ραmαν γετσ τηε ηιγηεστ, ηε ωιλλ βε ρανκεδ 1στ.
Αχχορδινγλψ, Τονψ ωιλλ βε ρανκεδ 7τη.
Νοω Πριψα ανδ Ανκιτ αρε αλωαψσ ρανκεδ νυmεριχαλλψ
ηιγηερ τηαν ςιχκψ.
Ηενχε, ςιχκψ χαν νεϖερ βε ρανκεδ λοωερ τηαν 4 τη ασ ιφ
ηε ισ ρανκεδ 5τη τηεν τηερε ωιλλ νοτ βε ενουγη ποσιτιονσ
το αχχοmmοδατε βοτη Ανκιτ ανδ Πριψα.
Ηενχε, οπτιον 3.

52. Ιν Θ. 51, τηε ϖαλυε οφ Ξ βεχοmεσ 360.
Ηενχε, οπτιον 4.
53. Ιν Θ. 51, τηε ϖαλυε οφ Ψ βεχοmεσ 6.
Ηενχε, οπτιον 3.
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54. Ιφ Ν = 500, τηεν βψ υσινγ τηε σολυτιον οφ θυεστιον 51,
ωε χαν φυρτηερ χαλχυλατε Στεπ 5 ασ φολλοωσ:
Στεπ 5: Ξ = 2160, Ψ = 7.
Τηυσ ϖαλυε οφ Ξ ωιλλ βε 2160.
Ηενχε, οπτιον 4.

58. Τηε θυεστιον στατεσ τηατ Ανκιτ ισ ρανκεδ 1στ.
Τηισ ισ νοτ ποσσιβλε ασ ηε αλωαψσ σχορεσ λεσσ τηαν ςιχκψ
ανδ Πριψα.
Ηενχε, οπτιον 4.
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55. Ινπυτ: Ξ = 2, Ψ = 3
Στεπ 1: Ξ = 6, Ψ = 4
Στεπ 2: Ξ = 24, Ψ = 5
Στεπ 3: Ξ = 120, Ψ = 6.
Τηυσ φορ ανψ ϖαλυε οφ Ν γρεατερ τηαν 120, τηε ϖαλυε οφ Ψ
ωιλλ βεχοmε 7.
Τηε χορρεχτ ανσωερ σηουλδ βε 121.
Σινχε, τηε ανσωερ χλοσεστ το 121 ηερε ισ 300, ιτ ισ τηε
χορρεχτ ανσωερ.
Ηενχε, οπτιον 1.

.c

60. Ιφ ςιχκψ ισ ρανκεδ 5τη, τηεν Πριψα ισ ρανκεδ 6τη ανδ Ανκιτ
ισ ρανκεδ 7τη.
Τηυσ Συνιλ ισ ρανκεδ 1στ.
Ηενχε, οπτιον 1.

w

56. ςιχκψ αλωαψσ σχορε mορε τηαν Πριψα ανδ Πριψα αλωαψσ
σχορεσ mορε τηαν Ανκιτ.
Thus Vicky s rank is always numerically lower than
Priya s and Priya s rank is always numerically lower
than Ankit s
Ειτηερ οφ τηε φολλοωινγ τωο σιτυατιονσ τακε πλαχε.
Ιφ Ραmαν σχορεσ τηε ηιγηεστ, τηεν Τονψ σχορεσ τηε λεαστ
ορ ιφ Συνιλ σχορεσ τηε ηιγηεστ, τηεν Dεεπακ ορ Ανκιτ
σχορεσ τηε λεαστ.

w

61. Τηε χονχλυσιον ισ τηατ Παρτψ Ζ ισ λικελψ το ωιν τηε νεξτ
ελεχτιον. Α ωεακενινγ στατεmεντ ωουλδ ηαϖε το σηοω
παρτψ Ψ ηαϖινγ α φαϖουραβλε αδϖανταγε ορ παρτψ Ζ
ηαϖινγ α χλεαρ δισαδϖανταγε.
Οπτιον 1 ισ λοοσε ανδ δοεσ νοτ προϖιδε ανψτηινγ
χονχρετε.

w
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59. Ιφ Συνιλ ισ ρανκεδ 2νδ, τηεν Ραmαν ισ ρανκεδ 1στ ανδ
Τονψ ισ ρανκεδ 7τη.
Vicky s lowest numerical rank will be ρδ ανδ σο ηε ωιλλ
αλωαψσ γετ λεσσ τηαν Συνιλ.
Ραmαν ισ ρανκεδ 1στ ανδ σο Πριψα ωιλλ αλωαψσ γετ λεσσ
τηαν Ραmαν.
ςιχκψ σχορεσ mορε τηαν Πριψα ισ γιϖεν ιν τηε θυεστιον
δατα.
Ηενχε βψ ελιmινατινγ τηε οπτιονσ, ωε χαν χονχλυδε τηατ
ιτ ισ ποσσιβλε φορ Dεεπακ το γετ mορε τηαν ςιχκψ.
Ηενχε, οπτιον 1.
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66. Τηισ στατεmεντ ηασ αν υνδερλψινγ ασσυmπτιον τηατ
receiving a violation from the FAA is a hindrance to an
excellent performance record
Ηενχε, τηε χορρεχτ ανσωερ ισ οπτιον 3.

Οπτιον 2 σηοωσ τηε περχενταγε οφ πεοπλε ϖοτινγ φροm
εαχη παρτψ βυτ φαιλσ το βρινγ ουτ τηε ϖανταγε ποιντ οφ α
σινγλε παρτψ.
Οπτιον 4 δοεσ νοτ ωεακεν τηε χονχλυσιον.
Οπτιον 3 χλεαρλψ στατεσ α περχενταγε οφ πεοπλε ιν φαϖουρ
οφ παρτψ Ζ, ωιχη ισ λεσσ τηαν 50%.
Ηενχε, τηε χορρεχτ ανσωερ ισ οπτιον 3.

67. Τηε εξαmπλε οφ Τοm Ηανκσ ισ σπεχιφιχ. Ιτ ισ ϕυστ ονε
case upon which the broad conclusion of death penalty
not serving as a deterrent to murder has been made
Ηενχε, τηε χορρεχτ ανσωερ ισ οπτιον 3.

62. Τηε ινφορmατιον γιϖεν το υσ ισ αβουτ ινφλατιον ρισινγ ιν
θυαρτερσ οφ α ψεαρ.
Option
talks about the RB) taking necessary
measures which is ambiguous
Οπτιον 2 ανδ 3 δο νοτ προϖιδε α στρονγ εξπλανατιον φορ
τηε θυεστιον.
Οπτιον 4, ισ ριγητ ον ταργετ. Ιτ ταλκσ αβουτ τηε θυαρτερλψ
ινχρεασε ιν ινφλατιον ανδ ισ ιν λινε ωιτη τηε ινφορmατιον
γιϖεν.
Ηενχε, τηε χορρεχτ ανσωερ ισ οπτιον 4.

68. Τηε νυmβερ ατ τηε χεντερ οφ εαχη ροω ισ τηε συm οφ τηε
ρεστ οφ τηε νυmβερσ διϖιδεδ βψ 2.
Ιν τηε φιρστ ροω τηε χεντραλ νυmβερ ισ 3 ωηιχη ισ (4 +
2)/2
Ιν τηε σεχονδ ροω τηε χεντραλ νυmβερ ισ 5 ωηιχη ισ (5 +
3 + 1 + 1)/2
Σιmιλαρλψ, τηε χεντραλ νυmβερ ιν τηε λαστ ροω ισ (9 +
3)/2 = 6
Ηενχε, οπτιον 4.

63. Βιρτη (ποσιτιϖε χοννοτατιον) − Τηε αχτ ορ προχεσσ οφ
βεαρινγ ψουνγ; Dιργε(νεγατιϖε χοννοτατιον) − Α φυνεραλ
ηψmν ορ λαmεντ
Σιmιλαρλψ: Μαρριαγε − ισ α σοχιαλ υνιον ορ λεγαλ χοντραχτ;
αλιmονψ − αλλοωανχε mαδε το α ωιφε ουτ οφ ηερ
ηυσβανδ∋σ εστατε ορ ινχοmε φορ ηερ συππορτ, υπον ηερ
διϖορχε.
Οπτιονσ 1, 2 ανδ 4 δο νοτ ηαϖε τηε σαmε ρελατιον
βετωεεν τηε τωο ωορδσ.
Ηενχε, τηε χορρεχτ ανσωερ ισ οπτιον 3.

co
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a.

di

ar

ee
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64. The reasoning in the main statement is that because
beaches are beautiful they are crowded
i e it is a Because A therefore B type of a statement
Οπτιον 1 ονλψ στατεσ τηατ Μοοσε ανδ βεαρ γροω τηιρστψ
ατ τηε σαmε τιmε, ιτ δοεσ νοτ γιϖε α ρεασον φορ τηισ.
Option shows an )f not A then B type of relationship
Οπτιον 3 δοεσ νοτ σηοω α ρελατιονσηιπ βετωεεν τωο
ϖαριαβλεσ.
Οπτιον 4, σηοωσ α σιmιλαρ ρελατιον το τηε ονε δεσχριβεδ
ιν τηε mαιν στατεmεντ.
Ηενχε, τηε χορρεχτ ανσωερ ισ οπτιον 4.

69. Τηε λαττερ παρτ οφ τηε ινφορmατιον στατεσ τηατ ρεmοϖαλ
οφ ρεστριχτιονσ συχη ασ τηε ονεσ ινχλυδινγ φεε
αρρανγεmεντσ φορ αδϖερτισεmεντσ ωιλλ χαυσε ρεδυχτιον
ιν οϖεραλλ χονσυmερ λεγαλ χοστσ ανδ τηε φορmερ παρτ οφ
τηε ινφορmατιον στατεσ τηατ φεωερ ρεστριχτιονσ ον
αδϖερτισινγ ωιλλ λεαδ το αν ινχρεασε ιν λαωψερσ
αδϖερτισινγ φορ τηειρ σερϖιχεσ.
Ονλψ οπτιον 3 χαπτυρεσ τηε εσσενχε οφ τηε ινφορmατιον.
Ηενχε, τηε χορρεχτ ανσωερ ισ οπτιον 3.

w

.c

65. Οπτιον 1 ισ ινχορρεχτ ασ τηερε ισ νο αϖαιλαβλε mεασυρε
φορ υνδεργρουνδ ινδυστριεσ.
Οπτιον 2 ασσυmεσ τηατ αλλ σελφ−εmπλοψεδ ινδυστριεσ αρε
νοτ υνδεργρουνδ, ωηιχη ισ ερρονεουσ.
Οπτιον 3 στατεσ τηατ ινδυστριεσ except for self−
employed ones may be running underground This is a
ωρονγ χονχλυσιον.
Οπτιον 4 ισ χορρεχτ. Τηε λαττερ στατεmεντ στατεσ τηατ
σοmε σελφ−εmπλοψεδ ινδυστριεσ αρε ινχλυδεδ ιν νατιοναλ
προδυχτιϖιτψ mεασυρεσ ανδ ονλψ νον−υνδεργρουνδ
ινδυστριεσ αρε ινχλυδεδ ιν νατιοναλ προδυχτιϖιτψ
mεασυρεσ.
Ηενχε, τηε χορρεχτ ανσωερ ισ οπτιον 4.

71. Σπεεδ οφ τραιν = 36 κmπη = 36 ⋅ 5 /18 = 10 m/σ
Λετ τηε λενγτη οφ τηε πλατφορm βε Π ανδ λενγτη οφ τηε
τραιν βε Τ.
Νοω, τηε τραιν χροσσεσ τηε πλατφορm ιν 20 σεχονδσ ανδ
τηε mαν ιν 10 σεχονδσ.
Ηενχε, τηε τραιν τραϖελεδ Π + Τ ιν 20 σεχονδσ ανδ Τ ιν
10 σεχονδσ.
Ηενχε, ιτ τραϖελεδ Π διστανχε ιν 20 10 = 10 σεχονδσ.
Ηενχε, Π = 10 ⋅ 10 = 100 mετερσ.
Ηενχε, οπτιον 2.

w

72. Λετ τ βε τηε υσυαλ τιmε τακεν βψ τηε mαν.
Νοω, ιφ ηε τραϖελσ ατ 4/5τη οφ ηισ υσυαλ σπεεδ τηεν τιmε
τακεν βψ ηιm ωιλλ βε 5/4 ⋅ τ
Ηενχε, 5/4 ⋅ τ = τ + 10
Ηενχε, τ = 40
Ηενχε, οπτιον 2.

w
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70. Τηε ινφορmατιον χλεαρλψ mεντιονσ τηατ τηοσε λαωψερσ
ωηο αδϖερτισε φορ τηειρ σερϖιχεσ χηαργε λεσσερ τηαν
τηοσε ωηο δο νοτ αδϖερτισε. Οπτιον 4 χοντραδιχτσ τηισ
ανδ ωεακενσ τηε αργυmεντ χονχερνινγ χονσυmερ λεγαλ
χοστσ.
Ηενχε, τηε χορρεχτ ανσωερ ισ οπτιον 4.

73. Ρελατιϖε σπεεδ οφ mαν ανδ ωοmαν ισ 9 κmπη.
Ηενχε, τιmε ρεθυιρεδ το χοϖερ 81 κm = 81/9 = 9 ηουρσ.
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Ιν 9 ηουρσ, τηε ωοmαν ωιλλ τραϖελ 9 ⋅ 4 = 36 κm.
Ηενχε, οπτιον 2.
Ηενχε, τηεψ ωιλλ χοmπλετε, 5/8 οφ τηε ωορκ ιν;

74. Ασσυmε τηατ ονε οφ τηεm ωαλκεδ 6 κm τοωαρδσ εαστ
ανδ τηεν 8 κm σουτη.
Ηενχε, ηε ισ 6 κm εαστ ανδ 8 κm σουτη οφ τηε οριγιναλ
ποσιτιον.
Ηενχε, ηε ισ (62 + 82) = 10 κm φροm ηισ οριγιναλ
ποσιτιον.
Σιmιλαρλψ, ωε χαν προϖε τηατ τηε οτηερ περσον ισ αλσο 10
κm φροm ηισ οριγιναλ ποσιτιον.
Ηενχε, οπτιον 2.

Ηενχε, οπτιον 4.
78. Λετ σελλινγ πριχε οφ εαχη αρτιχλε βε 1.
Ηενχε, σελλινγ πριχε οφ 100 αρτιχλε = 100
Ηενχε, προφιτ = 75
Ηενχε, χοστ πριχε = 100 75 = 25
Ηενχε, περχενταγε προφιτ = 75/25 ⋅ 100 = 300%
Ηενχε, οπτιον 3.

75. Λετ α mαν τακε m δαψσ ανδ α ωοmαν τακεσ ω δαψσ το
χοmπλετε τηε ωορκ.
Ηενχε, ωε ηαϖε,

co
m

79. Λετ ςα ανδ ςβ βε τηε σπεεδ οφ Α ανδ Β ρεσπεχτιϖελψ.

Σολϖινγ Ι ανδ ΙΙ, ωε γετ,
m = 36 ανδ ω = 54
Ηενχε, 2 ωοmεν ανδ 3 mεν ωιλλ χοmπλετε;
2/54 + 3/36 = 13/108
Ηενχε, τηεψ ωιλλ χοmπλετε τηε ωορκ ιν 108/13 = 8.3
δαψσ
Ηενχε, οπτιον 3.

a.
di

Ηενχε, οπτιον 3.

rin

Νοτε: Ιν αχτυαλ παπερ, αλλ τηε οπτιονσ ωερε ινχορρεχτ.
Ηενχε, ωε ηαϖε χηανγεδ ονε οφ τηε οπτιονσ το ινχλυδε
τηε χορρεχτ ανσωερ.

Σολϖινγ Ι ανδ ΙΙ, ωε γετ,
ςβ = 4, ςα = 100/15
Ηενχε, Α ωιλλ τακε;

ee

76. Ραm χοmπλετεσ 60% οφ τηε ωορκ ιν 15 δαψσ.
Ηενχε, ηε ωιλλ τακε 25 δαψσ το χοmπλετε τηε ωορκ.
Νοω, Ραηιm ισ 50% ασ εφφιχιεντ ασ Ραm, ανδ Ραχηελ ισ
50% ασ εφφιχιεντ ασ Ραηιm, ηενχε Ραm, Ραηιm ανδ
Ραχηελ τογετηερ ωιλλ χοmπλετε;

80. Συρφαχε αρεα οφ τηε οριγιναλ χυβε = 4 ⋅ 4 ⋅ 6
= 6 ⋅ 16 χm2
Νοω, τηερε ωιλλ 64 νεω χυβεσ οφ σιδε 1 χm.
Ηενχε, συρφαχε αρεα οφ τηεσε 64 χυβεσ = 64 ⋅ 6 χm2
Ηενχε, περχενταγε ινχρεασε ιν συρφαχε αρεα ισ;

Ηενχε, οπτιον 2.

ar

81. Γ236Γ0 ισ διϖισιβλε βψ 36
Ηενχε, Γ236Γ0 ισ διϖισιβλε βψ 9 ανδ Γ ισ αν εϖεν
νυmβερ.
Ηενχε, Γ + 2 + 3 + 6 + Γ + 0 = 2Γ + 11 ισ διϖισιβλε βψ 9.
Ονλψ Γ = 8 σατισφιεσ τηε γιϖεν χονδιτιον.
Ηενχε, οπτιον 1.

w

.c

Ηενχε, τηεψ ωιλλ χοmπλετε τηε ωορκ ιν 100/7 δαψσ.
Ηενχε, τηεψ χαν χοmπλετε τηε ρεmαινινγ 40% ωορκ ιν

Ηενχε, οπτιον 3.

82. Ιν ονε δαψ, Αmιτ ανδ Σαγαρ χαν δο;

w

Νοτε: Ιν αχτυαλ παπερ, αλλ τηε οπτιονσ ωερε ινχορρεχτ.
Ηενχε, ωε ηαϖε χηανγεδ ονε οφ τηε οπτιονσ το ινχλυδε
τηε χορρεχτ ανσωερ.

w

Ηενχε, ιν 4 δαψσ τηεψ ωιλλ χοmπλετε 3/5τη οφ τηε ωορκ.
Ηενχε, αmουντ οφ ωορκ ρεmαινινγ αφτερ 4 δαψσ

77. Ιν 9 δαψσ, Β ωιλλ δο 9/24 = 3/8 οφ τηε ωορκ.
Ηενχε, Α ανδ Β τογετηερ διδ 1 3/8 = 5/8 οφ τηε ωορκ
τογετηερ.
Νοω, Α ανδ Β χαν χοmπλετε;
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Ηενχε, οπτιον 3.
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Ηενχε, προβαβιλιτψ τηατ τηε τωο βαλλ χηοσεν αρε οφ
διφφερεντ χολορ = 15/28
Σιmιλαρλψ, ωε χαν προϖε τηατ τηε προβαβιλιτψ τηατ τωο
βαλλσ χηοσεν φροm τηε σεχονδ βαγ αρε οφ διφφερεντ χολορ
= 20/36
Ηενχε, τηε ρεθυιρεδ προβαβιλιτψ

83. Λετ τηε ωιδτη οφ τηε ροαδ βε δ.
Ηενχε, Αρεα οφ λαων = Αρεα οφ παρκ Αρεα οφ ροαδ
= 2400 (40δ + 60δ δ2)
Ηενχε, 2109 = 2400 100δ + δ2
Ηενχε, δ2 100δ + 297 = 0
Ηενχε, δ = 97 ορ δ = 3.
Ηενχε, οπτιον 2.
84. Προβαβιλιτψ οφ χηοοσινγ ειτηερ βαγ ισ 1/2.
Νοω, φροm τηε φιρστ βαγ, ωε χαν χηοοσε ονε ωηιτε ανδ
ονε βλαχκ βαλλ ιν 5 ⋅ 3 = 15 ωαψσ.
Wηιλε, τωο βαλλσ χαν βε σελεχτεδ ιν 8Χ2 = 28 ωαψσ

Ηενχε, οπτιον 1.

85. Χονσυmπτιον = Προδυχτιον Εξπορτσ
Περ Χαπιτα Χονσυmπτιον = Χονσυmπτιον/Ποπυλατιον
Ποπυλατιον = Χονσυmπτιον/Περ Χαπιτα Χονσυmπτιον
Τηυσ, τηε χονσυmπτιον ανδ ποπυλατιον φορ εαχη ψεαρ χαν βε χαλχυλατεδ ασ σηοων ιν τηε ταβλε βελοω:
Προδυχτιον

Εξπορτσ

Χονσυmπτιον

Περ Χαπιτα
χονσυmπτιον

Ποπυλατιον

2006

186.5

114

72.5

36.25

2.00

2007

202

114

88

35.2

2.50

2008

238

130

108

38.7

2.79

2009

221

116

105

40.5

2.59

2010

215

88

127

42

3.02

% Ινχρεασε ιν
Χονσυmπτιον

co
m

Ψεαρ

Εξπορτσ/Χονσυmπτιον
1.57
1.30

22.73

1.20

(2.78)

1.10

20.95

0.69

a.

21.38

rin

86. Χονσιδερ τηε ταβλε οβταινεδ ιν τηε σολυτιον το τηε φιρστ
θυεστιον.
Τηε ποπυλατιον οφ χουντρψ Α ιν 2008 ωασ 2.59 mιλλιον.
Ηενχε, οπτιον 3.

di

Τηυσ, τηε περχενταγε ινχρεασε ιν τηε χονσυmπτιον οφ ριχε ωασ τηε ηιγηεστ ιν 2008.
Ηενχε, οπτιον 2.

ar

ee

87. Χονσιδερ τηε ταβλε οβταινεδ ιν τηε σολυτιον το τηε φιρστ
θυεστιον.
Ασ χαν βε σεεν, τηε ρατιο οφ χονσυmπτιον το εξπορτσ ιν
τηε γιϖεν περιοδ ωασ ηιγηεστ ιν 2006 (1.57).
Ηενχε, οπτιον 1.

.c

88. Χονσιδερ τηε ταβλε οβταινεδ ιν τηε σολυτιον το τηε φιρστ
θυεστιον.
Τηε ποπυλατιον οφ χουντρψ Α ωασ τηε ηιγηεστ ιν 2010
(3.02 mιλλιον).
Ηενχε, οπτιον 4.

91. Σινχε τηε στυδεντ σπενδσ αν εθυαλ τιmε ιν γαmεσ ανδ
ηοmε ωορκ, ηε χαν ειτηερ ινχρεασε τηε τιmε σπεντ ον
γαmεσ ορ δεχρεασε τηε τιmε σπεντ ον ηοmε ωορκ.
Ιτ ισ αλσο γιϖεν τηατ τηε τιmε σπεντ ον οτηερ αχτιϖιτιεσ
ρεmαινσ χονσταντ ωηιλε τηε δεχρεασε ιν τιmε σπεντ ον
σλεεπινγ ισ το βε φουνδ.
Τηισ χαν ονλψ ηαππεν ιφ τηε τιmε σπεντ ον γαmεσ ηασ
ινχρεασεδ.
Σο, τηε ανγλε συβτενδεδ φορ γαmεσ σηουλδ ινχρεασε
φροm 30 το 45 . Ιφ τηισ ηαππενσ, τηε ανγλε συβτενδεδ
φορ σλεεπινγ ωιλλ δεχρεασε φροm 120 το 105 .

w

=12.5%
Ηενχε, οπτιον 2.

89. Τηε περχενταγε οφ τιmε σπεντ ιν σχηοολ ισ

w

92. Dιφφερενχε ιν τιmε σπεντ ιν σχηοολ ανδ ηοmε ωορκ ισ

w

Ηενχε, οπτιον 2.
90. Since the angle subtended by games is
ωηιλε τηατ
subtended by sleeping is
, τηε ρεθυιρεδ
περχενταγε ισ (30/120) ⋅ 100 ι.ε. 25%
Ηενχε, οπτιον 3.
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Ηενχε, οπτιον 3.
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Ουτ οφ τηισ, ονε−τηιρδ ι.ε. ονε ηουρ ισ σπεντ ον
Ματηεmατιχσ.
Σο, τηε ρεmαινινγ τωο ηουρσ αρε σπεντ ον τηε ρεστ οφ
τηε συβϕεχτσ.
Ηενχε, οπτιον 2.

Ηενχε, οπτιον 1.
100. Ιν α λεαπ ψεαρ, τηερε αρε 366 δαψσ.
Νοω, 366 (mοδ 7) z 2 (mοδ 7)
Τηισ ιmπλιεσ τηατ ιφ ψεαρ σταρτεδ ον Μονδαψ τηεν ιτ ωιλλ
ενδ ον Τυεσδαψ, ανδ σο ον.
Ανδ αλσο τηε φιρστ δαψ οφ τηε ψεαρ ωιλλ δεφινιτελψ αππεαρ
φορ 53 τιmεσ ιν τηε χαλενδαρ.
Ηενχε, ιφ ψεαρ σταρτσ ον Σατυρδαψ, Συνδαψ ορ Μονδαψ
τηεν ιτ ωιλλ δεφινιτελψ χονταιν ειτηερ 53 Συνδαψσ ορ 53
Μονδαψσ.
Νοω, α λεαπ ψεαρ χηοσεν χαν σταρτ φροm ανψ οφ τηε
σεϖεν δαψ.
Βυτ ιτ ωιλλ χονταιν 53 Μονδαψ ορ Συνδαψ ονλψ ιφ ιτ σταρτσ
ον Σατυρδαψ, Συνδαψ ορ Μονδαψ.
Ηενχε τηε ρεθυιρεδ προβαβιλιτψ = 3/7
Ηενχε, οπτιον 3.

94. Ιν τηε γιϖεν διαγραm,

Συβστιτυτινγ ϖαλυε οφ ΑΒ, ΒΧ αβδ DΕ, ωε γετ,
ΕΦ = 2 ⋅ 1.5 = 3
Ηενχε, οπτιον 2.
log

95. Λογ 10 + λογ 102
= ν(ν + 1)/2
Ηενχε, οπτιον 4.

ν

ν

co
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96. Λετ α βε τηε ρεθυιρεδ νυmβερ.
Ηενχε, ωε ηαϖε;

101. 3ξ + 4ψ = 12
Ηενχε, ξ/4 + ψ/3 = 12
Τηισ ισ νοτηινγ βυτ τηε ιντερχεπτ φορm οφ τηε εθυατιον
οφ α λινε.
Ηενχε, ιντερχεπτ αρε 4 ανδ 3.
Ηενχε, οπτιον 2.

ee

.c

ar

Ηενχε ξ! = 6
Ηενχε, ξ = 3
Ηενχε, φροm τηε γιϖεν οπτιονσ, ν χαν βε ειτηερ 7 ορ 8.
Βυτ 8Χ3 = 56
Ηενχε, οπτιον 3.

w

w

w

99. Περιmετερ οφ τηε λαργεστ εθυιλατεραλ τριανγλε ισ 72χm
Νοω, τριανγλε φορmεδ βψ ϕοινινγ τηε mιδποιντσ ωιλλ
ηαϖε περιmετερ ηαλφ οφ τηατ οφ οριγιναλ τριανγλε.
Ηενχε, τηε ρεθυιρεδ συm ισ;
upto infinite termσ
Τηισ ισ νοτηινγ βυτ αν ινφινιτε ΓΠ, ωιτη
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102. α ανδ δ αρε εθυιδισταντ φροm 36.
Τηισ ιmπλιεσ τηατ αϖεραγε οφ α ανδ δ ισ 36.
Ηενχε, α + δ = 72
Σιmιλαρλψ, ωε ηαϖε,
β + χ = 68, α + β = 60 ανδ χ + δ = 80
Νοω, α < β ανδ α + β = 60
Ηενχε, α < 30 ανδ β > 30
Σιmιλαρλψ,
β < 34 ανδ χ > 34
Ανδ χ < 40 ανδ δ > 40
Νοω, ονλψ πριmεσ ωηιχη σατισφψ τηισ χονδιτιονσ αρε,
α = 29, β = 31, χ = 37 ανδ δ = 43
Ηενχε, δ α = 43 29 = 14
Ηενχε, οπτιον 2.
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97. Σmαλλεστ ανδ λαργεστ νυmβερσ, ιν τηε γιϖεν ρεγιον,
ωηιχη αρε διϖισιβλε βψ 9 αρε 18 ανδ 297 ρεσπεχτιϖελψ.
Ηενχε, τηε ρεθυιρεδ νυmβερ = (297 18)/9 + 1 = 31 +
1 = 32
Ηενχε, οπτιον 1.

a.

Ηενχε, α2 = 2
Ηενχε, α = ± 2
Ηενχε, οπτιον 1.

103. Αφτερ σελλινγ ατ Ρσ. 15/κγ, Ραmσυκη εαρνσ α προφιτ οφ
66.66%.
Ηενχε, χοστ πριχε οφ Ρασγυλλα ισ Ρσ. 9/κγ.
Νοω, ρατιο οφ φλουρ ανδ συγαρ ισ 5 : 3.
Ηενχε, 1 κγ οφ ρασγυλλα ισ mαδε υπ οφ 5/8 κγ οφ φλουρ
ανδ 3/8 κγ οφ συγαρ.
Λετ πριχε οφ 1 κγ οφ φλουρ = 3κ
Ηενχε, πριχε οφ 1 κγ οφ συγαρ = 7κ
Ηενχε πριχε οφ 1 κγ οφ Ρασγυλλα ισ;
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Ηενχε, κ = 2
Ηενχε, χοστ πριχε οφ συγαρ = 7κ = 7 ⋅ 2 = Ρσ. 14/κγ
Ηενχε, οπτιον 4.

108. Λετ τηε χοντριβυτιονσ οφ Α, Β, Χ ανδ D ιν πυρχηασινγ α
ρεσταυραντ βε α, β, χ ανδ δ ρεσπεχτιϖελψ.
Τηυσ α + β + χ + δ
β + χ + δ = 4.6α
α + χ + δ = 3.666β
0.4(α + β + δ) = χ
α + β + δ = 2.5χ
Υσινγ (1) ανδ (2) ωε γετ
α = 5600000/5.6 = 1000000
Υσινγ (1) ανδ (3) ωε γετ β = 5600000/4.66
= 1201716.73
Υσινγ (1) ανδ (4) ωε γετ
χ = 5600000/3.5 = 1600000
Υσινγ (1), (5), (6) ανδ (7), ωε γετ δ 1800000
Ηενχε, οπτιον 4.

104. Λετ χοστ πριχε οφ συγαρ βε ξ.
Ηενχε, ρεδυχεδ χοστ πριχε = 0.8ξ
Ηενχε, 240/ξ + 6 = 240/0.8ξ
Ηενχε, 300/ξ = 240/ξ + 6
Ηενχε, 60/ξ = 6
Ηενχε, ξ = 10
Ηενχε, οπτιον 1.

τηε ραδιυσ οφ τηε σπηερε.

109. Λετ τηε σαλαρψ οφ Σαροϕ βε Ρσ. 100.
Σαλαρψ οφ Ραϕυ ανδ Ραm ισ 20% ανδ 30% λεσσ τηαν
Saroj s salary
(ence Raju s salary is Rs
and Ram s salary is Rs
Thus Raju s salary is greater than Ram s salary by

co
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ραδιυσ οφ τηε βασε οφ τηε χονε ανδ η ισ τηε ηειγητ οφ τηε
χονε. Τηε σολιδ σπηερε ισ ρεχαστ ιντο α ριγητ χιρχυλαρ
χονε ωιτη βασε ραδιυσ εθυαλ το τηε ραδιυσ οφ τηε σπηερε.

Ηενχε, οπτιον 4.
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106. Ασσυmε τηατ τηε σχοοτερ, τηε χαρ ανδ τηε τραιν τραϖελ 16
κm.
Λετ τηειρ σπεεδσ βε 1 κmπη, 4 κmπη ανδ 16 κmπη
ρεσπεχτιϖελψ.
Τηυσ τιmε τακεν βψ τηε σχοοτερ, τηε χαρ ανδ τηε τραιν ισ
16 ηουρσ, 4 ηουρσ ανδ 1 ηουρ ρεσπεχτιϖελψ.
Ρατιο οφ τιmε τακεν το τηε ϖελοχιτψ οφ εαχη ϖεηιχλε ωιλλ
βε
(16/1) : (4/4) : (1/16) = 16 : 1 : (1/16) = 256 : 16 : 1
Ηενχε, οπτιον 1.

110. Λετ τηε ραδιυσ οφ τηε ωιρε βε ρ ανδ ιτσ λενγτη βε λ.
Α ωιρε ισ χψλινδριχαλ ιν νατυρε ωηερε τηε λενγτη ισ
χονσιδερεδ το βε ιτσ ηειγητ.
Ηενχε ϖολυmε οφ τηισ ωιρε ισ ρ2λ
Τηε mοδιφιεδ ραδιυσ ισ ονε−τηιρδ οφ τηε οριγιναλ ραδιυσ.
Τηυσ ρ = ρ/3
Λετ τηε mοδιφιεδ λενγτη βε λ
Ασ τηε ϖολυmε ρεmαινσ χονσταντ,

a.

Ηενχε, η = 4ρ
Τηυσ τηε ρατιο οφ τηε ηειγητ το τηε ραδιυσ ισ 4 : 1.
Ηενχε, οπτιον 4.

w

w

w
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107. Α χαν δο α πιεχε οφ ωορκ ιν 15 δαψσ.
Β ισ τωιχε ασ εφφιχιεντ ασ Α.
Σο Β χαν δο τηε σαmε πιεχε οφ ωορκ ιν 7.5 δαψσ.
Ασσυmε τηατ τηερε ισ 15 υνιτσ ορ ωορκ το βε δονε.
Α δοεσ 1 υνιτ περ δαψ ανδ Β δοεσ 2 υνιτσ περ δαψ.
Φορ τηε φιρστ ξ δαψσ, Α ωορκεδ αλονε ανδ ηενχε ωορκ
δονε περ δαψ ισ 1 ⋅ ξ = ξ υνιτσ.
Φορ τηε νεξτ (11 ξ) δαψσ, Α ανδ Β ωορκεδ τογετηερ. Ιν
1 δαψ, τηεψ δο (1 + 2) = 3 υνιτσ.
Σο ιν 11 ξ δαψσ, τηεψ δο 33 3ξ υνιτσ.
33 3ξ + ξ = 15
Τηυσ 2ξ = 18 ανδ ξ = 9.
Τηυσ Α ωορκεδ αλονε φορ 9 δαψσ τηε Α ανδ Β ωορκεδ
τογετηερ φορ 2 δαψσ.
Ηενχε, οπτιον 2.
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Ηενχε, λ
λ
Τηυσ τηε mοδιφιεδ λενγτη ισ 9 τιmεσ τηε οριγιναλ λενγτη.
Ηενχε, οπτιον 4.
111. ςιχτορψ ισ τηε σψνονψm οφ τριυmπη.
Ηενχε, τηε χορρεχτ ανσωερ ισ οπτιον 4.
112. Consider the fourth sentence in the paragraph But the
magnificent here and now ours only for a time This
λινε ϖαλιδατεσ ωηατ ισ mεντιονεδ ιν οπτιον 3.
Ηενχε, τηε χορρεχτ ανσωερ ισ οπτιον 3.
113. Rapture means extreme joy being transported by a
lofty emotion an expression of ecstatic feeling
Ηενχε, τηε χορρεχτ ανσωερ ισ οπτιον 4.
114. The sun s ρεφλεχτιον ισ σεεν ον τηε συρφαχε οφ τηε
ωατερ.
Ηενχε, τηε χορρεχτ ανσωερ ισ οπτιον 4.
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115. Τηε πασσαγε ισ περταινινγ το τηε ρατιοναλ ινϖεστιγατιον
of truth and principles of being knowledge or conduct
Τηισ ισ χηαραχτεριστιχ οφ α πηιλοσοπηιχαλ αππροαχη/τονε.
Ηενχε, τηε χορρεχτ ανσωερ ισ οπτιον 4.

123. Option uses the word that which is appropriate to
introduce the restrictive relative clause you filled
out which was sent
Ηενχε, τηε χορρεχτ ανσωερ ισ οπτιον 1.

116. Τηε πασσαγε ταλκσ αβουτ τηε γιφτ οφ λιφε ανδ ηοω ονε
mυστ mακε τηε mοστ οφ ιτ. Οπτιον 4 ισ α βεφιττινγ τιτλε.
Ηενχε, τηε χορρεχτ ανσωερ ισ οπτιον 4.

124. )n sentence
have denotes the simple present tense
ωηιχη ισ ινχορρεχτ ασ τηε ωορδ yesterday is in the past
When the word did is used in a sentence it must be
followed with the stem of the verb i e Did complete
Ηενχε, τηισ στατεmεντ ισ ερρονεουσ.
)n sentence
have had indicates the perfect present
τενσε ωηιχη ισ ινχορρεχτ.
Ηενχε, τηε χορρεχτ ανσωερ ισ οπτιον 4.

117. Ρεδυνδανχψ χαν βε δεφινεδ ασ: 1. Τηε στατε οφ βεινγ
ρεπετιτιϖε ορ νο λονγερ νεεδεδ
2. Συπερφλυουσ ρεπετιτιον ορ οϖερλαππινγ, εσπεχιαλλψ οφ
ωορδσ.
Ηενχε, τηε χορρεχτ ανσωερ ισ οπτιον 1.

125. Crashed into is the correct phrase
Ηενχε, τηε χορρεχτ ανσωερ ισ οπτιον 2.

118. The relationship conveyed is that of material − οβϕεχτ
τηατ υτιλιζεσ τηε mατεριαλ − ωηερε τηε φιναλ ρεσυλτ ισ
seen
Τηισ χορρελατιον ισ σεεν ιν οπτιον 4.
Ηενχε, τηε χορρεχτ ανσωερ ισ οπτιον 4.
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126. (ere referred to indicates something also known as
or described as something else
Ηενχε, τηε χορρεχτ ανσωερ ισ οπτιον 1.
127. Ιν τηισ χοντεξτ τηε ωορδ το ρεπλαχε ινδεπενδεντ ωουλδ
be impartial which means unbiased independent of
bias neutral
Σελφ−χεντρεδ mεανσ χονχερνεδ σολελψ ορ χηιεφλψ ωιτη
ονε∋σ οων ιντερεστσ
Σελφ−σεεκινγ mεανσ τηε σεεκινγ οφ ονε∋σ οων ιντερεστ ορ
σελφιση ενδσ
Σελφ−ποσσεσσεδ mεανσ ηαϖινγ φυλλ ποσσεσσιον οφ ονεσ
φαχυλτιεσ
Ηενχε, τηε χορρεχτ ανσωερ ισ οπτιον 2.
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120. )n sentence
Are is used erroneously )t is the
present indicative plural of be
)n sentence
Does and this are incorrect as gloves
are plural Does this παιρ οφ gloves is correct
)n sentence
belongs is incorrect )t should be used
ωιτη σινγυλαρ νουνσ/προνουνσ εγ. Ιτ βελονγσ το ψου.
Σεντενχε 4 ισ γραmmατιχαλλψ χορρεχτ.
Ηενχε, τηε χορρεχτ ανσωερ ισ οπτιον 4.

a.

119. Ρεαλια χαν βε δεφινεσ ασ: 1. Οβϕεχτσ λικε χοινσ, τοολσ, ετχ.
υσεδ βψ α τεαχηερ το ιλλυστρατε εϖερψδαψ λιϖινγ.
2. Τηινγσ ωηιχη αρε ρεαλ.
Ηενχε, τηε χορρεχτ ανσωερ ισ οπτιον 3.
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121. )n the first sentence ) live countryside the nouns
house and street require αν ινδεφινιτε αρτιχλε (τηε
νουνσ αρε νοτ παρτιχυλαρ ορ σπεχιφιχ ονεσ). Ηενχε,
οπτιονσ 2 ανδ 3 αρε ρυλεδ ουτ.
Βετωεεν σεντενχεσ 1 ανδ 4, 1 ισ ερρορ−φρεε. Τηε νουν
house in the latter part of the sentence requires a
δεφινιτε αρτιχλε ασ ιτ ισ ταλκινγ about a specific old
house
Ηενχε, τηε χορρεχτ ανσωερ ισ οπτιον 1.

w

w
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122. )n sentence the preposition to is incorrect One uses
to only in case of similarities For example She is
σιmιλαρ το mε. Ηερ τεαχηινγ mετηοδ ισ σιmιλαρ το mινε.
Ιν σεντενce for is erroneous )t is incorrect usage
Between options and option mentions compare
τηειρ τεαχηινγ mετηοδ ωιτη τηειρ own This is
ερρονεουσ.
Οπτιον 3 ισ γραmmατιχαλλψ χορρεχτ.
Ηενχε, τηε χορρεχτ ανσωερ ισ οπτιον 3.
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128. To deter means to discourage or prevent
Ηενχε, τηε χορρεχτ ανσωερ ισ οπτιον 2.

129. Grievance can mean the following
1. συφφερινγ; διστρεσσ
2. α χαυσε οφ διστρεσσ (ασ αν υνσατισφαχτορψ ωορκινγ
χονδιτιον) φελτ το αφφορδ ρεασον φορ χοmπλαιντ ορ
ρεσιστανχε
3. τηε φορmαλ εξπρεσσιον οφ α γριεϖανχε : χοmπλαιντ
Ηενχε, τηε χορρεχτ ανσωερ ισ οπτιον 1.
130. Ombudsman can mean the following
1. α γοϖερνmεντ απποιντεδ το ρεχειϖε ανδ ινϖεστιγατε
χοmπλαιντσ mαδε βψ ινδιϖιδυαλσ αγαινστ αβυσεσ ορ
χαπριχιουσ αχτσ οφ πυβλιχ οφφιχιαλσ
2. ονε τηατ ινϖεστιγατεσ, ρεπορτσ ον, ανδ ηελπσ σεττλε
χοmπλαιντσ
Ηενχε, τηε χορρεχτ ανσωερ ισ οπτιον 1.
131. Τηε σεντενχε δοεσ νοτ ρεθυιre the word about )t can
be written as
to discuss in detail the assorted
problems that people have been facing for a long time
Wε δισχυσσ α/τηε προβλεm ανδ νοτ δισχυσσ αβουτ α
προβλεm.
Ηενχε, τηε χορρεχτ ανσωερ ισ οπτιον 3.
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132. Τηε σεντενχε ρεθυιρεσ α single had
Ηενχε, τηε χορρεχτ ανσωερ ισ οπτιον 2.
133. Τηε ωορδ again is redundant as it is placed after to
repeat which means the same
Ηενχε, τηε χορρεχτ ανσωερ ισ οπτιον 3.

143. Φρυγαλ mεανσ χηαραχτεριζεδ βψ ορ ρεφλεχτινγ εχονοmψ
ιν τηε υσε οφ ρεσουρχεσ.
Ηενχε, τηε χορρεχτ ανσωερ ισ οπτιον 4.
144. Α ηαρβινγερ ισ τηε ονε τηατ πιονεερσ ιν ορ ινιτιατεσ α
mαϕορ χηανγε.
Ηενχε, τηε χορρεχτ ανσωερ ισ οπτιον 3.

134. Τηισ σεντενχε ηασ νο ερρορ.
Ηενχε, τηε χορρεχτ ανσωερ ισ οπτιον 4.
135. Τηε ΡΣ λινκ − was like a family s elder
ωηιχη ισ ονλψ σεεν ιν οπτιον 1.
Ηενχε, τηε χορρεχτ ανσωερ ισ οπτιον 1.

145. Εξοδυσ α mασσ δεπαρτυρε
Ινφλυξ − α χοmινγ ιν
Ηενχε, τηε χορρεχτ ανσωερ ισ οπτιον 1.

− ισ εσσεντιαλ

146. Εθυανιmιτψ − εϖεννεσσ οφ mινδ εσπεχιαλλψ υνδερ στρεσσ
Εξχιτεmεντ σοmετηινγ τηατ ρουσεσ
Ηενχε, τηε χορρεχτ ανσωερ ισ οπτιον 4.

136. R has to be the first sentence as A year or so is the
χορρεχτ πηρασε.
Θ mυστ φολλοω Ρ ασ ιτ δεσχριβεσ Βανγκοκ. Σ τακεσ τηισ
φυρτηερ. Τηε χορρεχτ ορδερ ισ ΡΘΣΠ.
Ηενχε, τηε χορρεχτ ανσωερ ισ οπτιον 2.

147. Dραγον − α ϖιολεντ, χοmβατιϖε, ορ ϖερψ στριχτ περσον− ισ
τηε οδδ mαν ουτ.
The other words are related to issuing commands or
giving orders
Ηενχε, τηε χορρεχτ ανσωερ ισ οπτιον 4.
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137. Comprises means consists of and is the appropriate
ωορδ φορ τηε βλανκ.
Ηενχε, τηε χορρεχτ ανσωερ ισ οπτιον 2.

148. Σηελλ ισ ∀βυιλτ αρουνδ∀ α παρτιχυλαρ χοmπονεντ λικε α
κερναλ.
Ιν τηε σαmε ωαψ α Πυπα ισ τηε ουτερ λαψερ οφ α γροωινγ
Χατερπιλλαρ ανδ τηε Χοχοον ισ τηε ουτερ λαψερ οφ τηε
λαρϖα.
Syncope is an umbrella term and technιχαλ ωορδ φορ
φαιντ ανδ λασσιτυδε mεανσ α στατε ορ φεελινγ οφ
ωεαρινεσσ, διmινισηεδ ενεργψ, ορ λιστλεσσνεσσ.
Ηενχε, τηε χορρεχτ ανσωερ ισ οπτιον 4.
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139. Ιστηmυσ − α ναρροω στριπ οφ λανδ χοννεχτινγ τωο λαργερ
λανδ αρεασ
Αρχηιπελαγο −
αν εξπανσε οφ ωατερ ωιτη mανψ
σχαττερεδ ισλανδσ
Ηιντερλανδ − α ρεγιον λψινγ ινλανδ φροm α χοαστ
Σωαmπ − α ωετλανδ οφτεν παρτιαλλψ ορ ιντερmιττεντλψ
χοϖερεδ ωιτη ωατερ
Ηενχε, τηε χορρεχτ ανσωερ ισ οπτιον 3.

a.

138. Τηε βλανκ νεεδσ το βε φιλλεδ βψ α προνουν ιν τηε
subjective case ) is ruled out )t is appropriate to use
myself when you have used ) earlier in the same
σεντενχε.
Ηενχε, τηε χορρεχτ ανσωερ ισ οπτιον 2.

ee

140. Τηε τενσε ισ πρεσεντ−χοντινυουσ ανδ mυστ βε ρεταινεδ
ιν τηε πασσιϖε ϖοιχε.
Ηενχε, τηε χορρεχτ ανσωερ ισ οπτιον 4.

150. Τηε λαττερ παρτ οφ τηε σεντενχε mυστ χοντινυε ωιτη τηε
word that juxtaposes initial as the word although in
τηε βεγιννινγ συγγεστσ α τυρν οφ εϖεντσ ιν τηε λαττερ
παρτ οφ τηε σεντενχε.
Also the initial part of the sentence states that the
ινϖεστιγατιονσ pointed towards him the only option
τηατ ϕυξταποσεσ τηισ ισ οπτιον 4.
Ηενχε, τηε χορρεχτ ανσωερ ισ οπτιον 4.
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141. Option misses the pronoun it Option misses the
detail about and distorts what is mentioned in the
actual statement Option
mentions you ιν τηε
passive voice by you him her is understood and need
νοτ βε mεντιονεδ.
Ηενχε, τηε χορρεχτ ανσωερ ισ οπτιον 4.

149. Τηε τενσε ρεθυιρεδ ηερε ισ τηε πρεσεντ περφεχτ
χοντινυουσ.
Ηενχε, τηε χορρεχτ ανσωερ ισ οπτιον 3.

w

w

142. Θ εξπανδσ τηε ιδεα οφ πολψmερσ ωηιχη ισ ιντροδυχεδ ιν
τηε στατεmεντ.
Ρ ταλκσ αβουτ τηε ϖαριαντσ οφ πολψmερσ. Σ ταλκσ αβουτ
those polymers having replaced the chromium−πλατεδ
ονεσ, ωηιχη ισ ιντροδυχεδ ιν Ρ.
Π γιϖεσ α φιττινγ χονχλυσιον το τηε παραγραπη.
Ηενχε, τηε χορρεχτ ανσωερ ισ οπτιον 1.
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