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‘मध्ययगुीन मराठी िाड्मयाचा इततहास’या विर्यािरील प्रश्नसंच 
सत्र – पाचि े

१. 'महाराष्ट्र' या शब्दाचा पहहला उले्लख कोित्या स्तंभलेखात आह?े  
       १. निेासे      २. पंढरपरू      ३. अंबाजोगाई     ४. एरि 
२. महाराष्ट्राचा उले्लख दडंकारण्य ककिा दणििापथ असा कोित्या परुािात आढळतो ? 
    १. िायपुरुाि   २. विषू्ण परुाि   ३. भागित परुाि    ४. िराह परुाि  
३. 'मानसोल्लास' हा गं्रथ खालीलपैकी कुिी ललहहला?  
            १. हमेांडपंत   २. सोमशे्वर   ३. रामशखेर    ४. यशचंद्र पंडडत  
४. राजमती प्रबोध ह ेनाटक यशचंद्र पंडडत यांनी कोित्या भार्ते ललहहले ?  
           १. संसृ्कत   २. मराठी   ३. गजुराती   ४. पाली 
५. खोलेश्वराचा णशलालेख खालीलपैकी कोित्या डठकािी आह?े  
           १. अिी    २. परळ    ३. आंबोजगाई   ४. पाटि  
६. मराठीतील आद्यकिी कोिास संबोधले जात े?  
     १. ज्ञानशे्वर  २. नामदिे   ३. मकंुुदराज    ४. वनितृ्तीनाथ  
७. भास्कराचायांचा गणितािरील विख्यात गं्रथ कोिता ?  
        १. लीलािती  २. णसद्धांत णशरोमिी  ३. पिनविजय  ४. मकु्तािली  
८. श्रीचक्रधरांच ेमळू नाि कोित े?  
        १. विशाळदिे   २. शंकरदिे   ३. हरपाळदिे   ४. रामदिे  
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९. महानभुाि पंथात गोसािी कोिास म्हितात ?  
        १. गोविदप्रभू   २. श्रीचक्रधर   ३. श्रीचक्रपािी    ४.भटोबास 
१०. मराठीतील आद्य चररत्रकार म्हिून कोिास संबोदले जात े?  
       १. संत नामदिे   २. श्रीचक्रधर   ३. म्हाइंभट   ४. संत एकनाथ  
११. िारकरी संप्रदायाची पायाभरिी कोिी केली ? 
      अ. वनितृ्तीनाथ   ब. संत ज्ञानशे्वर   क. संत तकुाराम   ड. संत एकनाथ  
१२. 'नाचू कीतषनाच ेरंगी I ज्ञानदीप लािू जगी' हा अभगं कोिाचा? 
      अ. संत तकुाराम   ब. संत एकनाथ    क. संत ज्ञानशे्वर    ड.संत नामदिे  
१३. 'संत ज्ञानशे्वरांच्या ज्ञानशे्वरी गं्रथांच ेमळू नाि कोित?े 
      अ. भािाथषदीडपका   ब. तढाथषददपीका   क. गीताथषबोध    ड.पदािषि  
१४. 'रूप पाहता लोचनी I सखु झाले िो साजिी I हा अभगं कोित्या संताचा आह?े 
      अ. संत नामदिे  ब. संत ज्ञानशे्वर  क. संत सोपानदिे  ड. संत तकुाराम  
१५. 'मुंगी उडाली आकाशी I ततन ेगगळीले सयूाशी' हा अभगं कोिाचा?   
      अ. मकु्ताबाई   ब. जनाबाई   क. बहहिाबाई    ड. ििेाबाई  
१६. "कांदा मळुा भाजी I अिघी विठाई माझी II हा अभगं कोिाचा?  
      अ. संत नामदिे  ब. संतसेना  क. संत चोखामळेा  ड. संत सािता  
१७. खालीलपैकी कोिता गं्रथ संत एकनाथाचा नाही ?  
      अ. चुत:श्लोकी भागित   ब.एकनाथी भागित  क.भािाथष रामायि ड. दासबोध 
१८. 'भारूड' रचनाकार म्हिनू कोिास प्रणसद्धी तमळालेली आह?े  
      अ. एकनाथ   ब. रामदास    क. तकुाराम    ड. ज्ञानशे्वर      
१९. संत तकुारामांची णशष्य कोि ? 
      अ. सोयराबाई    ब. जनाबाई   क. बहहिाबाई    ड. विनाबाई  



मराठी विभाग 

 

२०. 'बरा कुिबी झालो I नाही तरी दभंचेी असतो मलेो' ह ेउद्गार कोित्या संतांच ेआहते?  
      अ. संत तकुाराम  ब. संत रामदास  क. संत नामदिे  ड. संत ज्ञानशे्वर 
२१. कलाकिी म्हिनू कोिाला संबोधले जात े?  
      अ. मोरोपंत   ब. रघुनाथ पंडडत    क. श्रीधर    ड. मकेु्तश्वर  
२२. हररविजय, रामविजय, पांडिप्रताप, णशिलीलामृत, जैतमनी अश्वमधे आदी गं्रथांच े गं्रथकार 
कोि ?  
      अ. श्रीधर किी   ब.मोरोपंत   क. रघुनाथ पंडडत   ड.िामन पंडडत  
२३. 'दमयंती स्वयंिर' ह्या अजरामर काव्याच ेकिी कोि?   
      अ. रघुनाथ पंडडत    ब.मोरोपंत    क. श्रीधर   ड. मकेु्तश्वर  
२४. पंडडत किीसमोर कोित्या महाकाव्याचा आदशष होता ?  
      अ. प्राकृत    ब.संसृ्कत     क. अरेवबक     ड. फारशी  
२५. नामसधुा, िनसधुा, ििेसुुधा, चचत्सधुा ि डप्रयसधुा या सधुाकाव्यांना काय म्हटले जात े?  
      अ. अष्टसधुा    ब.धनसधुा    क. पंचसधुा     ड. यापैकी नाही   
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‘मध्ययगुीन मराठी िाड्मयाचा इततहास’या विर्यािरील प्रश्नसंच 
सत्र – पाचि े

१. 'महाराष्ट्र'ह ेनाि इ. सनाच्या हकतव्या शतकापासनू रूढ असल्याच ेददसत?े 
          १. दुसऱ्या   २. ततसऱ्या  ३. पहहल्या     ४. चोथ्या  
२. दडंीच्या कोित्या गं्रथात महाराष्ट्र ि महाराष्ट्री ह ेशब्द आलेले आहते ?  
             १. काव्यालंकार   २. काव्यादशष    ३. अलंकारसारसंग्रह   ४. लोचन  
३. खालीलपैकी कोिता गं्रथ  मकंुुदराजांचा नाही ? 
           १. परमामृत  २. वििकेससधू   ३. पािनविजय   ४. ज्ञानशे्वरी 
४.  कोित्या धमांतगषत महानभुाि संप्रदाय उदयाला आला ? 
       १. जैनधमष    २. कहदुधमष   ३. शीखधमष    ४. बौद्धधमष 
५. महानभुाि संप्रदयात 'सिषश्रषे्ठ' अितार कोिता मनाला जातो ? 
        १. श्रीदत्तात्रये   २. श्रीकृष्ण    ३. श्रीचक्रधर   ४. श्रीचक्रपािी     
६. यादिकाळात संसृ्कत न यिेाऱ्या लोकांसाठी महानभुिांनी आपली अधधकांश रचना कोित्या 
भार्ते केली ?  
    १. संसृ्कत   २. पाली   ३. अधषमागधी   ४. मराठी       
७. किी नरेंद्र हा कोित्या दरबारात किी होता ?  
       १. कृष्णदिेराय   २. धभल्लम    ३. रामदिेराय    ४. यापैकी नाही  
८. श्रीचक्रधरांच्या चररत्राच ेनाि कोित े? 
       १. सतू्रपाठ  २. स्थानपोथी   ३.कृष्णचररत्र   ४. लीळाचररत्र  
९. 'दृष्टांतपाठ' गं्रथ रचनाकार कोि?  
       १. कोणशराजबास   २. परशरामबास  ३. नारायिबास   ४. राघोबास  
१०. मराठीतील आद्य कितयत्री खालीलपैकी कोि ? 



मराठी विभाग 

 

       अ. आऊसा    ब. कमळाइसा   क. नागावबका   ड. महंदबा  
११. 'भक्त नामदिेजीकी मखुबानी' कोित्या गं्रथात समाविष्ट आह े? 
      अ. कुराि   ब. गरुुगं्रथसाहबे    क. बायबल    ड.यापैकी नाही 
१२. 'ज्ञानशे्वरीतील ओिीसंख्या स्थलूमानान ेहकती आह?े 
      अ. ८०००   ब. १००००    क. ६०००    ड.९००० 
१३. 'खालीलपैकी 'पसायदान' कोित्या संतांनी ललहहले आह?े 
      अ. ज्ञानशे्वरी  ब. नामदिे    क. एकनाथ    ड. तकुाराम 
१४. आम्ही िारीक िारीक I करू हजामत बारीक हह रचना कोित्या संतांची आह े?   
      अ. संत सनेा    ब. संत सातिा   क. संत चोखामळेा   ड. संत गोरोबा 
१५. 'अिघा रंग एक झाला I रंगी रंगला श्रीरंग' हा अभगं कोित्या कितयत्रीचा आह?े 
      अ. सोयराबाई   ब. संत जनाबाई   क. संत कान्होपात्रा   ड. संत मकु्ताई  
१६. संत एकनाथांच्या गरुुच ेनाि ?  
      अ. जनी जनादषन   ब.रेिकुानंदन  क.रामा जनादषन   ड.जनादषन स्वामी 
१७. संसृ्कत दिे ेकेले I आणि प्राकृत चोरोपासवून आले ? असा प्रश्न करिारे संत कोित े?   
      अ. संत एकनाथ   ब. संत रामदास   क. संत नामदिे   ड. संत तकुाराम  
१८. धररला पंढरीचा चोर I गळाबांधोवनया दोर' हा अभगं कोिाचा आह े?   
      अ. जनाबाई   ब. मकु्ताबाई   क. नामदिे    ड. कमषमळेा  
१९. सुंदर त ेध्यान I उभ ेविटिेरी हा अभगं कोित्या संतांचा आह े?  
      अ. संत ज्ञानशे्वर  ब. संत नामदिे  क. संत तकुाराम   ड. संत एकनाथ 
२०. ज्ञानदिेें रचचला पाया I  उभाररले दिेालया' हा अभगं कोिाचा ?  
      अ. संत बहहिाबाई   ब.संत ििेाबाई   क. संत जनाबाई   ड.संत सोयराबाई  
२१. संत तकुोबांच ेणशष्य वनळोबा यांच ेगाि कोित े?  
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      अ.णशऊर    ब. पंढरपरू   क. पपपळनरे   ड. ढोकी  
२२. मकेु्तश्वरांनी महाभारताची हकती पिे ललहहली आहते ?   
      अ. पाच   ब. सात   क. आठ    ड. बारा  
२३. मदु्गलाख्यान ि रुक्मििीहरि ह्या गं्रथांच ेकत े कोि ?  
      अ. विठ्ठल वबडकर   ब. सामराज    क. मोरोपंत   ड. श्रीधर  
२४. श्लोक केकािलीची रचना कोिी केली ?  
      अ. मोरोपंत   ब.किी विठ्ठल वबडकर   क.श्रीधर    ड.नागशे 
२५. 'सभुद्राचंपू' या काव्याचा रचचत कोि? 
      अ. वनरंजनमाधि   ब. मध्यमुनी   क. अमृतराय    ड. आनदंतनय  
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‘पाश्चात्य साहहत्यशास्त्र’या विर्यािरील प्रश्नसंच 
सत्र – सहाि े 

१.  Literature is a Imitation of Imitation अस ेकुिी म्हटले आह.े  
    अ. अँररस्ट्रॉटल    ब. प्लटेो    क. सॉके्रडटस   ड. मॅकेव्हली  
२.  प्लटेोचा खालीलपैकी गं्रथ कोिता ?  
    अ. ओडडसी   ब. ररपब्लिक    क. पोएडटक्स   ड. यापैकी नाही  
३.  अँररस्ट्रॉटलच्या काव्यविर्यक गं्रथाच ेनाि ललहा ?  
    अ. काव्यशास्त्र   ब. ररपब्लिक   क.दास कॅडपटल   ड. यापैकी नाही  
४.  'The Best Words in best order' ही काव्याची व्याख्या कुिाची?  
    अ. कोटषहोप   ब. जॉन्सन   क. कोलररज   ड. तमल्टन   
५.  पाश्चात्य साहहत्यशास्त्राचा जनक म्हिनू कोिास संबोधाले जात े?  
    अ. सॉके्रडटस   ब. प्लटेो  क.अँररस्टोटल  ड. हॉब्ज   
६.  अँररस्टोटलन ेअंततम सत्य कशास मानले ?  
    अ. वनसगष   ब.ईश्वर   क.चैतन्यतत्त्व    ड. जडत्व  
७.  अनकेाथषता ह ेतत्व कोिी मांडले आह े?  
    अ. विल्सन एम्पसन    ब. कोलररज    क.शक्लोव्हस्को    ड. बुचर  
८.  'डपपात मलेे ओल्या उंदीर' ह ेकशाच ेउदाहरि आह?े  
    अ. रूपक   ब. प्रतीक   क.वनयमोल्लघंन    ड. अनकेाथषता  
९.  कल्पनाशक्तीचा णसद्धांत खालीलपैकी कुिी मांडला ?  
    अ. आय.ए. ररचड्स   ब. लेससग   क.कोलररज    ड. कॅनले्ट  
१०. व्ददतीय श्रिेीच्या कल्पनाशक्तीमध्ये कशाला महत्व असत े?  
    अ. विश्लरे्ि   ब. मूल्यमापन   क.उपयोजन    ड. संश्लरे्ि प्रडक्रया  
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११. कल्पनांचा सै्वर विलास म्हिजे ... ...... हये.  
    अ. प्रततभाशक्ती   ब. सू्फती    क. प्रततभा   ड. चमतृ्कती शक्ती  
१२. काव्य ह ेजीिनाच ेभाष्य आह ेअसे ........ यांनी म्हटले आह े?  
    अ. रस्कस्कन   ब. एडगर अँलन पो  क.मॅथ्य ूअनोल्ड   ड. कोटषहोप  
१३. कॅथर्सससचा ससद्धांत कुिी मांडला आह े?  
    अ. प्लटेो   ब. अँररस्ट्रॉटल    क.कालष माक्सष   ड. यापैकी नाही  
  
१४. कॅथर्सससचा उदात्तीकरि असा अथष कोिी सांगगतला आह े?  
    अ. बुचर   ब. तमल्टन   क. ररचडषस   ड. सॉके्रडटस 
१५. प्लटेो  हा कोिाचा णशष्य आह े?  
    अ. अँररस्ट्रॉटल  ब. सॉके्रडटस    क. चाल्सष कुले    ड. यापैकी नाही   
१६. अँररस्ट्रॉटलचा  कॅथॉर्सससचा णसद्धांत कशािर आधाररत आह े?  
    अ. शोकात्म साहहत्यािर   ब. सखुात्मा साहहत्यािर  
    क. सजषनशीलतिेर     ड. यापैकी नाही   
१७. 'काव्याच ेस्वरूप धार्ममक, नैततक असाि'े अशी कोिाची धारिा आह?े  
    अ. प्लटेो   ब. अँररस्ट्रॉटल    क. गगल्बटष मरी    ड. सजुन लेंगर  
१८. एम्पसनन ेअनकेाथषताच ेहकती प्रकार सांगगतले आहते ?  
    अ. सात   ब. दहा    क. आठ     ड. पाच  
१९. 'अँररस्ट्रॉटल काव्यशास्त्र' हा गं्रथ खालीलपैकी कोिाचा आह?े  
    अ. श्री.के.श्रीसागर   ब. प्रा. गो.वि.. करंदीकर  
    क. रा. श्री. जोग     ड. यापैकी नाही   
२०. 'प्रततभा' ही िडेाची बहीि असे कोिी म्हटले आह?े  
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    अ. हॅजललन    ब. तमल्टन मरी    क. बनाड शॉ    ड. लोंब्रोसो  
२१. काव्य आणि इततहास याची तलुना करून काव्याला श्रषे्ठत्व कोिी ददले ?  
    अ. अँररस्ट्रॉटल  ब. प्लटेो   क. बुचर    ड. ररचडषस  
२२. 'प्रततमा' ही एकूि रूपकप्रडक्रया आह ेअस ेकोिी म्हटले आह?े  
    अ. भालचंद्र नमेाड े  ब. गो.वि.करंदीकर    क. सधुीर रसाळ   ड. रा.श्री.जोग  
२३. अँररस्ट्रॉटलच्या गरुुच ेनाि काय ?  
    अ. सॉके्रडटस   ब. प्लटेो  क.होमर   ड. यापैकी नाही  
२४. अँररस्ट्रॉटलच्या कॅथर्ससस णसद्धांत कोित्या भािनांचा विचार करिारा आह े?  
    अ. भीती ि शांतता   ब. भीती ि करुिा  क. करुिा ि दया   ड. तषृ्णा ि भीती  
२५. सामाणजक बांधधलकी ह ेप्रयोजन कोित्या विचारातनू आले आह े?  
    अ. माक्सषिादी    ब. आंबडेकरिादी  क. अधभजातिादी    ड. िास्तििादी 
 

१. "Poetry is the Spontaneous overflow of Powerful Feeling Emotion  
     Recolleted in tranquility"  ही व्याख्या कुिाची आह े? 
     अ. िडषस्वथष     ब. कोलररज    क. कोटषहोप     ड. अनोल्ड  
२.  "Rhythmic Creation of beauty' ही काव्याची व्याख्या कोिी केली आह?े 
     अ. कोटषहोप     ब. एडगर अँलन पो.   क.अनोल्ड     ड. रस्कीन      
३.  अँररस्ट्रॉटलच्या गं्रथाच ेनाि काय आह े?  
     अ. काव्यशास्त्र   ब.ररपब्लिकन  क. साहहत्यशास्त्र   ड. नाट्यशास्त्र        
४.  अँररस्ट्रॉटलन ेअंततम सत्य कशास म्हटले आह े?  
     अ.ईश्वर   ब.दिे    क. चचदरूप    ड. यापैकी नाही      
५.  प्लटेोन ेअंततम सत्य कशास म्हटले आह े?  



मराठी विभाग 

 

     अ.वनसगष   ब.दिे    क. चचदरूप    ड. यापैकी नाही  
६.  अनकेाथषता ह ेतत्व कोिी मांडले आह े?  
     अ. कोलररज  ब.बुचर  क.विल्यम एम्पसन   ड.शक्लोव्हस्की     
७.  पाश्चात्य साहहत्यशास्त्राचा जनक कोि ?  
     अ. प्लटेो    ब.बुचर   क. अँररस्ट्रॉटल    ड. सॉके्रडटस       
८.  कल्पनांचा सै्वर विलास म्हिजे .... ........ होय.    
     अ. चमतृ्कतीशक्ती   ब. कल्पनाशक्ती   क. प्रततभाशक्ती    ड. सू्फती  
९.  अँररस्ट्रॉटलच्या गरुुच ेनाि काय ?  
     अ. सॉके्रडटस   ब.प्लटेो    क. हॉब्ज    ड. यापैकी नाही  
१०. कॅथॉर्सससचा सिुिषमध्यध्यकरि असा अथष कोिी सांगगतलं आह े?  
     अ. रा. श्री. जोग  ब. के. ना. िाटि े क. गो. वि. करंदीकर   ड.यापैकी नाही  
११. कोलररजन ेकल्पनाशक्तीचा णसद्धांत आपल्या गं्रथातील हकतव्या प्रकरिात मांडला  आह े?  
     अ. तरेाव्या      ब. पंधराव्या    क. दहाव्या    ड. सातव्या  
१२. उपमा आणि रूपक यांचा समािशे प्रततममेध्ये करािा, अशी भतूमका कोिी मांडली आहे ?  
     अ. तमलट्न मरी    ब. कोलररज    क. हॅजललट    ड.यापैकी नाही  
१३. प्लटेोन ेकोिाच्या महाकाव्याच ेमलू्यमापन केले आह े?  
     अ. होमर    ब. िाल्मिकी     क. व्यास    ड.यापैकी नाही 
१४. 'कॅथॉर्ससस' हा शब्द मळू कोित्या शास्त्रातील आह?े  
      अ. भौततकशास्त्र    ब. रसायनशास्त्र    क.िैद्यकशास्त्र    ड.खगोलशास्त्र  
१५. ‘वनयमोलं्लघन’ या शब्दालाच दुसरे नाि काय आह?े  
      अ. भूमीकरि    ब. परुोभूमीकरि    क. िक्रता    ड. अभूमीकरि  
१६. चचन्ह ि प्रतीक यात भदे कुिी केला आह े?  
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      अ. बनॉडष शॉ   ब. रुसो    क. सजुन  लेंगर    ड. एडगर अँपनपो  
१७. कलाकृती ही एका विणशष्ट िस्तूची अनुकृती नसून ती सत्वाची विश्वात्मकाची  
      अनकृुती असत,े असे कोिी म्हटले आह े?  
      अ. प्लटेो   ब. अँररस्ट्रॉटल   क. रुसो     ड. रेनिेलेेक  
१८. प्ररेिा म्हिजे काय ?  
      अ. अपिेा    ब. मवनर्ा   क. तषृ्णा    ड. इच्छाआकांशा   
१९. व्याकररक वनयमव्यिस्था मोडीत काढि ेयाला काय म्हितात ?  
      अ. प्रतीक    ब. वनयमोलं्लघन  क. अपररचचत्तीकरि   ड. रूपक  
२०. 'समधातता' हा णसद्धांत कुिी मांडला आह?े  
      अ. कोलररज   ब. िडषस्वथष   क. बुचर   ड. आय. ए. ररचड्सष  
२१. 'बायोग्रादफया ललटराररया' हा गं्रथ कुिाचा आह?े  
      अ. कोलररज   ब. लँगर   क. विल्यम एम्पसन    ड.ररचड्सष  
२२. 'साहहत्याच ेतत्वज्ञान' या गं्रथाच ेलेखक कोि?  
      अ. रा.भा. पाटिकर   ब. द.े के. बडेकेर  क. गो. वि. करंदीकर ड. वि.ना. ढिळे  
२३. 'सोंदयषमीमांसा' ह्या गं्रथाच ेलेखक कोि?  
      अ. प्रभाकर पाध्य े ब. रा.भा.पाटिकर  क. श्री. के. िीरसागर  ड.यापैकी नाही  
२४. 'आत्मविष्कार' ह ेप्रयोजन कुिी सांगगलत ेआह?े  
      अ. िडषस्वथष     ब. कोलररज    क. मम्मट    ड. ररचड्सष  
२५. ररचड्सषच्या वििचेनात मध्यिती संकल्पना कोिती ?  
      अ. कल्पना     ब. भािना    क. प्ररेिा    ड. प्रततभा 
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‘भारतीय साहहत्यशास्त्र’या विर्यािरील प्रश्नसंच 
सत्र – पाचि े

१. 'ततं्र विभािनभुि व्यधभचारीभाि संयोगाद रसवनष्पत्ती' ह ेरससतू्र कोिी मांडले? 
      अ. भामह    ब. द्रहुहिी    क. िासकुी    ड. भरतमनुी   
२. भरतमुनी यांनी स्थायीभािाची संख्या हकती सांगगतली आह े? 
     अ. ८    ब. १३   क. १५    ड. ३३ 
३. शंगार, करूि, हास्य, रॊद्र, भयानक, वबभस्त, अद्भतु आणि िीर ह ेआठ रस कुिी मानले आहते? 
      अ. कंुतक     ब. अधभनिगपु्त     क. भरतमनुी   ड. राजशखेर  
४. विभािाच ेआलंबन विभाग ि ..................... विभाग अस ेदोन प्रकार पडतात ? 
      अ. व्यधभचारी    ब. उद्धीपन    क. संचारी    ड. यापैकी नाही  
५. भारतीय साहहत्यशास्त्राच्या उगमासंदभात आद्यगं्रथ कोिता ?  
      अ. नाट्यदपषि    ब. नाट्यशास्त्र     क. काव्यालंकार   ड. अलंकार सारसंग्रह   
६. ‘रमिीयाथष प्रततपादकः शब्द: काव्यम’ ह ेकाव्याची व्याख्या कुिी ललहहली? 
      अ. भामह    ब. िामन    क. जगन्नाथ पंडडत   ड. दडंी  
७. 'काव्यालंकार' हा गं्रथ कोिाचा आह?े 
      अ. रुद्रट    ब. भामह    क. िामन    ड. दडंी  
८. मम्मटान ेप्रयोजनविचार कोित्या गं्रथात मांडला आह?े  
      अ. नीततशतक    ब. ध्वनालोक    क. काव्यप्रकाश   ड. रसगंगाधर  
९. विश्वनाथान ेरसविचार कोित्या गं्रथात मांडला आह?े   
      अ. मालतीमाधि    ब. आलंकारसिषस्व    क. लोचन    ड. साहहत्यदपषि  
१०. ‘विणशष्ट गिुांनी यकु्त असलेली पदािली म्हिजे रीती’ ही रीतीची व्याख्या कुिी केली?  
      अ. िामन     ब. कंुतक   क. आनदंिधषन    ड. अधभनिगपु्त  
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११. भामह यांनी काव्याची कोिती प्रयोजन ेसांगगतली आहते ?  
    अ. प्रीती आणि कीती  ब. यश ि कीती  क. आनदं ि प्रीती  ड. अथषप्राप्ती ि यश  
१२. श्री शकंुकुची रसवनष्पती कशािर आधाररत आह े?   
      अ. अनमुान प्रमाि  ब.शब्दप्रामािं   क.चचत्रप्रमाि े  ड.आधारभूतप्रमाि 
१३. भोगीकरिाची संकल्पना कोिी मांडली ? 
      अ. भट्टतोत   ब. भट्टनायक     क. अधभनिगपु्त   ड. भट्टलोलट   
१४. संसृ्कत साहहत्य मीमांसकांनी साहहत्य वनर्ममतीच ेप्रमखु कारि कोित ेसांगगतले?  
      अ. अभ्यास   ब. वनपिुता    क. प्रततभा   ड. कल्पना 
१५.  राजशखेरान ेसाहहत्याच ेकोित ेदोन प्रकार सांगगतले आहते ?  
      अ. प्रततभास वनबंधन ि िस्तुवनबंधन  ब. काव्य आणि नाटक    
      क. कविता आणि कादबंरी    ड. यापैकी नाही  
१६.  'प्रततभा निोन्मरे्शाललनी' अस ेप्रततभचे ेििषन कुिी केले आह?े  
      अ. अधभनिगपु्त   ब. हमेचंद्र   क. गिुचंद्र    ड. रामचंद्र   
१७.  िास्तूध्वनी, अलंकार ध्वनी ि रसध्वनी ह ेकोित्या वं्यजनचे ेप्रकार आहते ? 
      अ. शाब्दी वं्यजना   ब. अथी वं्यजना   क. लििा   ड. अधभधा  
१८.  कोिती रीतत दहा गिुांनी यकु्त असत े? 
      अ. गौडी   ब. पांचाली   क. िैदभी   ड. यापैकी नाही  
१९. ििािर आधारलेली िक्रता म्हिजे ? 
      अ. पदपिूाधिक्रता ब.िाक्यिक्रता क.ििषविन्यासिक्रता  ड.प्रबंधिक्रता 
२०.  चचत्रातील घोड्याच ेउदाहरि कोिी ददलेले आह े? 
      अ. भट्टतोत    ब. श्रीशंकूक    क. भट्टलोलट     ड. भट्टनायक  
२१. भोगीकरिाची संकल्पना कोिी मांडली ?  
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      अ. भट्टनायक   ब. अधभनिगपु्त     क. पंडडत विश्वनाथ    ड. जगन्नाथ   
२२. 'रस' वनमाि होत नसनू तो अधभव्यक्त होतो आणि ही अधभव्यक्ती रणसक  
   सापिे असल्यान ेरसवनष्पती रणसकाच्या अंत:करिात होत'े ही भूतमका कोिाची? 
      अ.भट्टनायक   ब. गिुचंद्र रामचंद्र   क. अधभनिगपु्त    ड. विश्वनाथ  
२३.  िमेेंद्रानी औचचत्याची हकती ममषस्थान ेसांगगतली आहते ? 
      अ. २८    ब. २५    क. १७     ड. २० 
२४.  पद्य रचना म्हितांना आपिाला ज्या अिरािर थांबाि ेलागत ेत्याला काय म्हितात? 
      अ. गि     ब. छंद     क. मात्रा    ड. यतीस्थान  
२५.  पद्याच्या चरिात केिळ अिरांच ेबंधन पाळिाऱ्या ितृ्ताला ......... म्हितात? 
      अ. ितृ्त     ब. छंद     क. पद्य      ड. मात्राितृ्त 
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‘साहहत्य आणि समाज’या विर्यािरील प्रश्नसंच  

सत्र – पाचि े 

१.खालीलपैकी कोिती स्त्रीिादी लेखखका अखखल भारतीय मराठी साहहत्य संमलेनाची 
अध्यि नव्हती ? 

१.मघेना पठे े२. शांता शळेके ३. कुसुमािती दशेपांड े४. दुगा भागित  

२. ‘िाळूचा डप्रयकर ' हा कवितासंग्रह कोित्या कितयत्रीचा आहे? 

 १. पद्मा गोळे २. मललका अमरशखे ३. इंददरा संत ४. अनरुाधा पोतदार 

३.खालीलपैकी कोिता कवितासंग्रह नीरजा यांचा आहे? 

१. स्त्री २. स्त्री-सकू्त ३. वनरन्वय ४. भरली घागर  

४. 'स्मूततचचत्र े' ह ेआत्मकथन कोिाच ेआह?े 

  १. लक्ष्मीबाई डटळक २. रमाबाई रानड े३. अन्नपिूाबाई रानड े ४. हंसा िाडकर 

५. गोदािरी परूळेकर यांच्या कोित्या पुस्तकाला साहहत्य अकादमी परुस्कार प्राप्त 
झाला आह?े 

१.नाच ग घुमा २.पि ऐकतो कोि ३.आह ेमनोहर तरी ४.जवे्हा मािूस जागा होतो  

६.महानगरीय साहहत्य ही ......................संज्ञा आह.े 

  १. िगीकरिात्मक २. जातकेद्री  ३. व्यक्तक्तकें द्री ४. आत्मकें द्री  

७. खालीलपैकी कोित ेआशयसतू्र  महानगरीय साहहत्यातील ठळक आशयसतू्र 
नाही ? 
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१.कृतर्जािीि २.परात्मता ३.जीिनातील अंतर्विरोध ४.अस्तस्तत्वविर्यक प्रश्न 

८. खालीलपैकी कोित्या किीच्या कवितांमध्य ेमहानगरीय जीिनाच ेआविष्करि 
ददसत नाही?  

 १. बा.सी.मढकेर २. विदा करंदीकर ३. नारायि सुमंत ४. नारायि सिुे  

९.' लव्हाळी ' या कादबंरीच ेलेखक कोि आहते? 

१. जयंत पिार २. श्री.ना.पेंडस े३. भाऊ पाध्य े४. िसंत आबाजी डहाके  

१०.खालीलपैकी कोित्या कादबंरीच ेलेखन जयिंत दळिी यांनी केले आहे? 

१. अंधारिाटा २. जौळ ३. चक्र ४. सॉफ्टिअेर 

११. खालीलपैकी कोिती कादबंरी ह.मो. मराठ ेयांची नाही?  

 १. सॉफ्टिअेर २. माकेट ३. भर चौकातील अरण्यरुदन ४. राडा  

१२. मुंबईतील चचत्रि िसंत आबाजी डहाके यांनी कोित्या कादबंरीत  केले आहे? 

१.बटाट्याची चाळ २.प्रततबद्ध ३.चाळ नािाची िाचाळ िस्ती ४.सारे प्रिासी घडीच े

१३. 'सोनाटा 'या नाटकाच ेनाटककार कोि आहते? 

१.महशे एलकंुचिार २.जयिंत दळिी ३.पु.ल.दशेपांड े४.श्री.ना.पेंडसे  

१४.खालीलपैकी कोिता घटक समाजाचा विशरे् नाही? 

१. विणशष्ठ भूप्रदशे २.प्रजोत्पादन ३.संसृ्कती  ४.विभूततपजूा  

१५.कल्पना, मलू्य या सिांचा संच  म्हिज े..............होय. 
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१.संसृ्कती २. समाज ३. भार्ा ४.साहहत्य 

१६.खालीलपैकी कोिता घटक संसृ्कतीचा  घटक नाही? 

१. सामाणजक संस्था २. चालीररती ३. साहहत्य ४. पररस्थस्थतत 

१७.संसृ्कती ही .............. असत.े 

 १. विस्तारशील २. आकंुचचत ३. अिाजिी ४. अमर 

१८.संसृ्कतीसाठी इंग्रजीमध्य ेकोिती संज्ञा उपयोजण्यात यते?े 

 १.Culture २. Literature ३.Value ४. Society 

१९.'धभन्न ' कादबंरी ..............कादबंरी आह.े 

१. स्त्रीिादी २.परुुर्िादी ३. मनुिादी ४. जनिादी 

२०.स्त्री आणि परुुर् यांच ेधभन्नत्व ह े..............आह.े 

 १. धार्ममक २.अनैसर्गगक ३. पौराणिक ४.जैविक 

२१.स्त्रीिादाचा उदय प्रथम ............मध्य ेझाला. 

१.आणशयात २.भारतात ३.आदिकेत ४.यरुोपात  

२२.खालीलपैकी कोित ेमूल्य चार परुुर्ाथात यते नाही? 

१. धमष २. काम ३. लोकशाही ४. मोि 

२३. 'दृश्य नसलेल्या दृश्यात ' ह कवितासंग्रह कोिी ललहहला आह?े 

१. ददिाकर २. मधुकर आरकड े३. हमंेत ददिट े४. ददनकर मनिर  
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२४. 'धभन्न' या कादबंरीत प्रमखु स्त्री-व्यक्तक्तरेखा हकती आहते?   

१.तीन २.पाच ३.चार ४. एक 

२५. व्यिस्था, जात, सत्ता, सजषशीलता, भार्ा आणि मानिी अस्तस्तत्व या सार् यांचा 
अथषवनदशे ..........च्या प्रततमतेनू'दृश्य नसलेल्या दृश्यात' कवितासंग्रहातील 
कवितांमध्ये केला आह.े 

१.पािी २.आग ३.सूयष ४.िादळ 

‘साहहत्य आणि समाज ’या विर्यािरील प्रश्नसंच 

सत्र – पाचि े  

१. 'धभन्न' या कादबंरीच्या लेखखका कोि आहते? 

१. मघेना पठे े२. सावनया ३. कविता महाजन ४. मालती बडेकेर  

 २. 'दृश्य नसलेल्या दृश्यात ' या कवितासंग्रहाच ेकिी कोि आहते? 
१. फ.म.ुसशद े२. ददनकर मनिर ३.लोकनाथ यशिंत  ४.अरुि काळे 

 ३. 'णसमॉन द बुव्हा' या लेखखकेन ेललहहलेला स्त्रीिादी गं्रथ कोिता?   
१. दास कॅडपटल २. द सकंेड सके्स ३. िॉर अँड पीस ४. गडुअथष 

४. 'णसमॉन द बुव्हा' या लेखखकेन ेललहहलेली स्त्रीिादी कादबंरी कोिती?   

१. ब्यूटीफूल इमजेसे २. बॅड फेथ ३. ब्यूटीफूल माइंड ४. ब्यूटीफूल नचेर 

५. 'द सेकंड सेक्स ' या गं्रथात स्त्रीसाठी कोिती संज्ञा योजलेली आह?े   

१. विमने २. सकेें ड जेंडर ३. ऐबस्युलुट अदर ४. फेतमना 
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६.महानगरीय साहहत्य ह.े................साहहत्य असत.े 

१. अिकाशकें द्री २. जातकेद्री ३. व्यक्तक्तकें द्री ४.आत्मकें द्री 

७. महानगर ह ेआधवुनक मनषु्यसंसृ्कतीच ेएक .......... आह.े 

१. तमथक २. प्रततमा ३.प्रतीक ४. रूपक 

८. विसाव्या शतकाच्या उत्तराधात .................यांच्या कविततेून महानगरीय 
जाणििांचा आविष्कार झाला आह.े 

१.बा.सी.मढकेर २. पद्मा गोळे ३.संजीिनी ४.किी बी 

९. 'िासनुाका ' या कादबंरीच ेलेखक कोि आहते? 

१. जयंत पिार २. संजय पिार ३. भाऊ पाध्य े४. िसंत आबाजी डहाके 

१०.खालीलपैकी कोित्या कादबंरीच ेलेखन ह.मो.मराठ ेयांनी केले आहे? 

१.अंधारिाटा  २.जौळ  ३.चक्र ४.सॉफ्टिअेर 

 ११.खालीलपैकी कोिती कादबंरी भाऊ पाध्य ेयांची नाही? 
 १.िैतागिाडी  २.चक्र ३.िासनूाका ४.राडा 
 १२. मुंबईतील चाळसंसृ्कतीच ेचचत्रि प.ुल.दशेपांड ेयांनी कोित्या पसु्तकात केले आहे? 
     १.बटाट्याची चाळ  २.तकुा म्हि ेआता  ३.चाळ नािाची िाचाळ िस्ती ४. सारे प्रिासी घडीच े
    १३. 'अंधारिाटा'या कादबंरीच ेलेखक कोि आहते? 
     १.सभुार् भेंड े २.जयिंत दळिी  ३.भाऊ पाध्य े४.श्री.ना.पेंडसे  
 १४.खालीलपैकी कोिता घटक संसृ्कतीचा घटक नाही? 
     १.सामाणजक संस्था  २.रूढी आणि परंपरा  ३.कला आणि साहहत्य ४.पािी 
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 १५.पररतमत लोकांची संस्था म्हिज े..............होय. 
  १.संसृ्कती  २.समाज  ३.भार्ा ४.साहहत्य 
 १६. ..............ही कल्पना,मलू्य ेयांचा संच असतो. 
 १.भार्ा  २.संसृ्कती  ३.शाळा ४.पररस्थस्थतत 
 १७.संसृ्कती ही .............. असत.े 
 १.उपजत  २.उपार्सजत  ३.िर्धधषू्ण ४.अमर 
 १८.संसृ्कतीसाठी कहदीमध्य ेकोिती संज्ञा उपयोजण्यात यते?े 
 १.आलोचना  २.विमशष  ३.सभ्यता ४.दशषन 
 १९. .......... यान ेतृष्णा,भािना , ज्ञान ह ेमानिी ितषनाच ेमलूस्त्रोत मानले आह.े 

१.सॉके्रडटस  २.शके्सडपयर  ३.होमर ४.प्लटेो 

२०...................हा समाजशास्त्रीय समीिा पध्दतीचा प्रितषक मानला जातो. 

१.हहपोलीन तने  २.हॅरी लेविन  ३.कालष माक्सष ४.डॉ.णसग्मंड िाईड 

२१.मानितािादाचा उदय प्रथम ............झाला. 

१.िांस २.इटली  ३.स्वीडन ४.इंग्लंड 

२२.खालीलपैकी कोित ेमूल्य आंबडेकरिादात अनसु्यूत नाही? 

१.समता  २.स्वातंत्र्य  ३.लोकशाही ४.मोि 

२३.'धभन्न' या कादबंरी कधी प्रणसध्द झाली? 

१.इ.स.२०००  २.इ.स.२०१०  ३.इ.स.२००७ ४. इ.स.२००४ 
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२४.'धभन्न' या कादबंरीत ..............या आजाराच्या सामाणजक समस्यचेी चचहकत्सा 
केली आह.े   

१.कोरोना  २.एड्स  ३.इबोला ४.दमा 
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‘भार्ाविज्ञान’या विर्यािरील प्रश्नसंच 

सत्र – पाचि े 

१. खालीलपैकी संदशेांनासाठी िापरली जािारी पयायिाची संज्ञा कोिती ? 

१.संज्ञापन  २.प्ररे्क  ३.ग्रहिकता ४.प्रत्याभरि 

२.मानिी संप्ररे्ि प्रमखु माध्यम कोित ेआहे? 

१.भार्ा  २.ललपी  ३.चचत्र े४.चचन्ह 

३.मानिाच ेसंप्ररे्ि ...........असत.े 

१.स्थलकालवनरपिे  २.स्थलकालसापिे  ३.उपजत ४.नैसर्गगक 

४.भार्ाविज्ञानात ..........या भार्ािैज्ञावनकान ेभातर्क ज्ञान (Competence) आणि 
प्रत्यि भार्ाव्यिहार (performance)  या संकल्पना मांडल्या. 

१.चॉम्स्स्की  २.उिा  ३.एडिडष सपीर ४.अशोक केळकर 

५. उिा या भार्ािैज्ञावनकान ेभार्ा आणि ............ या संकल्पना मांडल्या. 

१.िाचन  २.वितरि  ३.लेखन ४.भार्ि 

६.भार्ा ही एक..............संस्था आह . 

१.सामाणजक  २.ऐततहाणसक  ३.आर्थथक ४.मानणसक 

७. ििषनात्मक भार्विज्ञान म्हिजचे .............होय. 

१.समाज भार्ाविज्ञान  २.कालक्रतमक भार्ाविज्ञान  ३.एककाललक भार्ाविज्ञान      
४.तलुनात्मक भार्ाविज्ञान 
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८. ..............या शाखेत भार्चेा जीिनातील गरजा भागिण्यासाठी कसा िापर केला 
जातो,याचा अभ्यास केला जातो.  

१. मानििंशशास्त्रीय भार्विज्ञान  २. मनोिैज्ञावनक भार्ाविज्ञान   

३. उपयोणजत भार्ाविज्ञान  ४. तलुनात्मक भार्ाविज्ञान 

९. खालीलपैकी कोिता रुडपकेचा प्रकार आह े? 

१.आशयसूचक  २.मुक्त ३. विर्य ४.कायषकर 

१०. मानिी भार्तेील ध्वनीचा अभ्यास कोठ ेकेला जातो?   

१.व्याकरि  २.स्वनविज्ञान  ३.िाक्यविचार ४.अथषविचार 

११. पदबंध म्हिजे ............ 

१.िाक्य  २.शब्द  ३.रुडपका ४.िाक्यांश 

१२. भार्तेील लघुत्तम साथष घटक म्हिज े.........होय. 

१.स्वन  २.शब्द  ३.अिर ४.रुडपका 

१३.खालीलपैकी कोिती समाज भार्ाविज्ञानाची उपकिा नाही? 

१.भार्ावनयोजन  २.बहुभातर्कता  ३.ध्वनीविचार ४.बोलीभार्ा 

१४.डक्रयोल म्हिज े...............भार्ा होय.   

१.तमश्र विस्तारीत  २.तमश्र आकंुचचत  ३.प्रसारिशील ४.विस्तारशील 

१५.भार्चेा अथाच्या दृष्टीकोनातून होिारा अभ्यास म्हिजे............... 
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१.िाक्यविचार  २.स्वनविचार  ३.अथषविचार ४.रुडपमविचार 

१६. खालीलपैकी कोिता अधषस्वर आह.े 

१. म  २. क  ३. च ४. य 

१७. हिचेा लोट मखुवििरातनू बाहरे पडून उत्पन्न झालेल्या स्वनांना 
.............म्हितात. 

१.ताडीत स्वन  २.स्पशषसंघर्ी स्वन  ३.पर्सशक स्वन ४.प्राि स्वन 

१८.मराठी, संसृ्कत,पंजाबी या ..............भार्ाकुळातील भार्ा आह.े   

१. द्रविड  २.आयषभारतीय ३.णसनोततबटेीयन ४.आदिकन 

१९.पदविचारात  मानिी भार्तेील ...............अभ्यास होतो. 

१.रूडपकांचा  २.स्वनांचा  ३. िाक्याचा ४. ध्वनींचा 

२०.स्वन ही  .......... संकल्पना आह.े 

१.मूतष  २.भार्ावनरपिे  ३.भार्ासापिे ४.उदाणसन 

२१. खालीलपैकी कोिता स्वन विवनयोगाचा प्रकार नाही? 

१.व्यततरेकी  २. सापिेी  ३. परूक ४.मकु्त पररितषन 

२२. ................करि ेह ेस्वनाच ेमहत्वाच ेिैणशष्ट्य आह.े   

१. विभाजन २. िगीकरि ३. विग्रह ४. अथषभदे 

२३. खालीलपैकी कोिता अघोर् स्वन  नाही ? 
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१. ब  २. फ  ३. क ४. स 

२४. रूडपकांतर ही ...........संकल्पना आह.े 

१. मूतष  २. वनरपिे  ३. अमूतष ४. जड 

२५. ज ेरुडपम फक्त एकाच संदभात आढळतात, अशा रुडपमांना..........म्हितात. 

१. रुडपका  २. ररक्त रुडपम  ३. विर्य रुडपम ४. अनन्यसाधारि रुडपम 

‘भार्ाविज्ञान आणि मराठी व्याकरि’या विर्यािरील प्रश्नसंच 

सत्र – पाचि े 

१. संज्ञापन नहेमी ,,,,,,,,,,,,,,,,होत.े 

१.वनजीिांमध्य े २. सजीिांमध्य े ३. वनसगामध्य े४. पयािरिामध्ये 

२. मािसाची व्याख्या ............अशी केली जात.े 

१.बोलिारा प्रािी  २.ऐकिारा प्रािी  ३.ललहहिारा प्रािी ४.बुद्धीहीन प्रािी 

३. बोलिारी व्यक्ती...........असत.े 

१. ग्राहक  २. ग्रहिकता  ३. आिदेक ४. प्ररे्क 

४. भार्ाविज्ञानात ..........या भार्ािैज्ञावनकान ेभार्ा आणि भार्ि यांची तुलना करून 
भदे नोंदिला. 

१. चॉम्स्स्की  २. उिा  ३. एडिडष सपीर ४. अशोक केळकर 

५. .......... या भार्ािैज्ञावनकान ेभार्ा  (लांग) आणि भार्ि(पारोल) या संकल्पना 
मांडल्या. 
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१. चॉम्स्स्की  २. उिा  ३. सोस्युर ४. िुमफील्ड 

६. भार्ा  म्हिज े.......... व्यापार. 

१. चचन्ह  २. मनो ३. अथष ४. प्रततमा 

७. ऐततहाणसक भार्विज्ञान म्हिजचे .............होय. 

१.समाज भार्ाविज्ञान  २. कालक्रतमक भार्ाविज्ञान   

३. एककाललक भार्ाविज्ञान ४. तुलनात्मक भार्ाविज्ञान 

८. व्यक्तीच्या संदभात जवे्हा भार्चेा अभ्यास केला जातो,त्याचा विचार 
................शाखते केला जातो. 

१. मानििंशशास्त्रीय भार्विज्ञान  २. मनोिैज्ञावनक भार्ाविज्ञान   

३. ऐततहाणसक भार्ाविज्ञान ४. तुलनात्मक भार्ाविज्ञान 

९. संसृ्कतीच्या संदभात भार्चेा केलेला अभ्यास म्हिजे काय ? 

१. मानििंशशास्त्रीय भार्विज्ञान २. मनोिैज्ञावनक भार्ाविज्ञान   

३. ऐततहाणसक भार्ाविज्ञान ४. तुलनात्मक भार्ाविज्ञान 

१०.इततहासाच्या संदभात भार्चेा केलेला अभ्यास ...........भार्ाभ्यास पध्दतीत होतो. 

१. समाज भार्ा   २. उपयोणजत  ३. ऐततहाणसक ४. मानििंशशास्त्रीय 

११. विद्यमान मानिी समाजाच्या भार्चेा अभ्यास ............मध्य ेहोतो. 

१. कालक्रतमक भार्ाविज्ञान  २. समाजशास्त्रीय भार्ाविज्ञान   



मराठी विभाग 

 

३. बोलीविज्ञान ४. कोर्विज्ञान 

१२. समाज भार्ाविज्ञान ..............अभ्यासपध्दती आह.े 

१. आंतरविद्याशाखीय  २. एकशाखीय  ३. बहुशाखीय ४. काललक 

१३. खालीलपैकी कोिती समाज भार्ाविज्ञानाची उपकिा नाही? 

१. भार्ावनयोजन  २. बहुभातर्कता  ३. स्वनविज्ञान ४. बोलीभार्ा 

१४. डपणजन म्हिज े...............भार्ा होय.   

१. तमश्र विस्तारीत  २. तमश्र आकंुचचत  ३. प्रसारिशील ४. विस्तारशील 

१५. साऊलिथष................ भार्लेा डक्रओल भार्ा मानतो. 

१. कानडी  २. मराठी  ३. तलेुग ू४. तातमळ 

१६. भार्ा ही .......... असत.े 

१. उपार्सजत  २. उपजत  ३. जन्मजात ४. आनिंुणशक 

१७. काळाच्या ओघात सतत बदलत असलेल्या भार्चे्या स्वरूपाचा  
अभ्यास............केला जातो. 

१. एकशाखीय भार्ाविज्ञान  २. समाजशास्त्रीय भार्ाविज्ञान  

३. कोशविज्ञान ४. ऐततहाणसक भार्ाविज्ञान 

१८. विल्यम जोन्स यान े............संकल्पना मांडली. 

१. भार्ाकुल  २. भार्ा सापिेता  ३. बहुभातर्कता ४. डपणजन 
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१९. स्वनविज्ञानात मानिी भार्तेील ...............अभ्यास होतो. 

१. रूडपकांचा  २. शब्दांचा  ३. िाक्याचा ४. ध्वनींचा 

२०. स्ववनम हा .......... घटक असतो. 

१. मूतष  २. अमूतष  ३. सापिे  ४. उदाणसन 

२१. भार्तेील लघुत्तम साथष घटक म्हिज े....... होय. 

१. रुडपका  २. स्वन  ३. स्ववनम ४. िाक्य 

२२. रुडपमविचाराला ......... असहेी म्हितात . 

१. पदविचार  २. स्वनविचार  ३. िाक्याविचार ४. अथषविचार 

२३. खालीलपैकी सघोर् स्वन कोिता नाही ? 

१. ब  २. ग  ३. म ४. स 

२४. स्वन ही भार्ा...........संकल्पना आह.े 

१. सापिे  २. वनरपिे  ३. अमूतष ४. जड 

२५. भार्ते ज ेध्वनी िापरले जातात, त्यांना ............म्हितात. 

१. रुडपम  २. पदीम  ३. स्वन ४. अिर 

 

 

 



मराठी विभाग 

 

‘व्यािहाररक मराठी’या विर्यािरील प्रश्नसंच 

सत्र – सहाि े  

१. २३ जलैु १९२७ रोजी ..................... यथे ेआकाशिािी कें द्राची स्थापना झाली.  

     अ. बेंगलोर    ब. मुंबई    क. हैद्राबाद      ड. ददल्ली  

२. दूरदशषनासाठी लेखन कौशल्य आत्मसात करून घणे्यासाठी आपल्याला शब्दाऐिजी 

.................. अधभव्यक्ती करण्याची सिय लािािी लागत.े  

     अ. संिादातून   ब.भार्िातून   क. दृश्यातून   ड. लेखनातनू 

३. दूरचचत्रिािीिर  .................. दृश्यांनी प्राधान्य ददलेले असत.े   

     अ. अचल    ब. चलत   क. लौहकक     ड. यापैकी नाही  

४. दूरदशषनिरील .................. कायषक्रम अभ्यासक्रमािर आधाररत असतात.  

     अ. सामाणजक   ब.धार्ममक    क.शैिणिक   ड. राजकीय  

५. मलुाखत आणि चचा ह्या दोन ितृ्तांिर आधाररत कायषक्रमाच ेहकती ....... प्रकार पडतात.  

     अ. चार    ब. तीन    क. दोन     ड. पाच  

६. मलुाखत दतेाना आपली दहेबोली .............. असािी.    

     अ. तटस्थ   ब. सकारात्मक    क. नकारात्मक    ड.विचललत   

७. मुलाखतीत आिश्यक तो  .............. ि औपचाररकता पाळािी.   
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     अ. आदर   ब. नम्रता    क. णशष्टाचार    ड.यापैकी नाही  

८. मलुाखतीचा मखु्य हते ूहा  .............. असतो.  

     अ. मानिी व्यक्तक्तमत्वाच ेदशषन घडविि े    ब. ज्ञानप्रदशषन करि े 

     क. माहहती जािनू घिे े  ड.यापैकी नाही 

९. मलुाखतीत विचारलेले  .............. संबंधधत व्यक्तीस अगोदरच दऊेन ठिेले पाहहजते.  

      अ. प्रश्न    ब. संदभष    क. ितृ्त     ड.यापैकी नाही  

१०. मलुाखतीची खालीलपैकी कोिती  .............. माध्यम ेआहते.   

      अ. ितृ्तपत्र,े वनयतकाललके    ब. आकाशिािी    क. दूरदशषन    ड.िरीलपैकी सिष  

११. १९८८ साली आकाशिािीतफे  .............. िाहहनी सरुु करण्यात आली.  

      अ. प्रादणेशक    ब. राष्ट्रीय     क. आंतरराष्ट्रीय    ड.यापैकी नाही  

१२. नभोिािीिरील भार्ि म्हिजे एक प्रकारचा  ..............  अधभनयच असतो.       

      अ. कातयक    ब. मानणसक    क. शारीररक     ड.िाचचक 

१३. नभोिािीिरील ह ेश्राव्य माध्यम असल्यामळेु त्याची शैली ................ असली पाहहज.े   

     अ. गढुमय    ब. दृश्यमय    क. चचत्रमय     ड.यापैकी नाही  

१४. आकाशिािीची भार्ा कशी असािी.     

     अ. अपौचाररक   ब. अलंकाररक    क. दैनदंदन व्यिहारातील   ड.यापैकी नाही  
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१५. खालीलपैकी मलुाखतीच ेप्रमखु िैणशष्ट्य ेकोित े?   

     अ. उत्स्सू्फतषता   ब. अनौपचाररकता   क. स्वानभुि   ड. िैयक्तक्तकता  

१६. आकाशिािी ह े................ ि ध्वनीिर आधाररत माध्यम आह.े  

     अ. दृकश्राव्य    ब. दृक   क. श्राव्य    ड.यापैकी नाही  

१७. आकाशिािीिरील शतेी ि ग्रामीि कायषक्रम सादर करताना त ेसंिादात्मक ि ................ 
स्वरूपात असतात.    
     अ. भार्ि   ब. गटचचा     क. ितृ्त प्रसारि      ड. मलुाखत  

१८. रेडडओ (आकाशिािी) ततं्राचा शोध कुिी लािला ?     

     अ. माकोनी     ब. गॅ्रहम बले    क. एडडसन     ड.यापैकी नाही  

१९. जगातील पहहले आकाशिािी कें द्र कुठ ेस्थापन करण्यात आले ? 

     अ. मास्को    ब. टोहकयो    क. न्यूयाकष     ड. डपटसषबगष   

२०. ................ हा आकाशिािी प्रसारिाचा आत्माच आह.े    

     अ. रूपकात्मक भार्ा ब. प्रतीकात्मक भार्ा  क. प्रभािी बोलभार्ा ड.अलंकाररक भार्ा  

२१. 'मलुाखत' ही ................ जगातील कोित्या पत्रसषृ्टीची दिेगी आह?े   

     अ. अमरेरकन   ब. यरुोडपयन   क. आणशयायी     ड. यापैकी नाही  

२२. 'मुलाखत' ितृ्तपत्रीय लेखनाच ेश्रये होरॅक ग्रीले ि ................ याला ददले जात?े  
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     अ. डवे्हीड स्टीफन्स   ब. जमे्स जॉडषन बनेर   क. ग्रीले    ड. बायहम यंग  

२३. 'सहतेकु संभार्ि' ................ म्हिजचे मलुाखत अस ेकोिी म्हटले आह?े   

     अ. ग्रीले    ब. लोकहहतिादी    क. ररचडष हकबल     ड. यापैकी नाही   

२४. 'मलुाखत' म्हिजे दोन व्यक्तीच्या संभार्िाचा  ................ होय असे म्हटले जात.े  

     अ. अहिाल   ब. सारांश   क. मलुाखत    ड. ितृ्तांत 

२५. पत्रकाररतबेाधधत सिात विश्वासाहष घटक म्हिनू कोित्या लेखन प्रकाराकड ेपाहहले जात?े  

     अ. स्तंभलेखन    ब. सारांशलेखन    क. मलुाखत लेखन    ड. अहिाल लेखन  

२६. 'मलुाखत घतेाना पत्रकारान ेनैततक बंधन पाळलेच पाहहजे' ह्या विधानाबद्दल काय म्हिता यईेल?  

     अ. िरील विधान सत्य आह े   ब. िरील विधान अधष सत्य आह े  

     क. िरील विधान असत्य आह े  ड. यापैकी काहीही नाही  

२७.  मलुाखती संदभात खालीलपैकी कोित ेविधान बरोबर आह े?  

      अ. मलुाखत घिेाऱ्यान ेकमी बोलाि े  ब. मलुाखत दिेाऱ्यान ेकमी बोलाि े    

      क. दोघानांही सारखचे बोलाि े   ड. मलुाखत घिेाऱ्यान ेकाहीच बोलू नय.े  

२८. मलुाखत खालीलपैकी कुिाची घतेली जात े?  
       अ. कलािंत    ब. राजकीय व्यक्ती    क. प्रगतशील शतेकरी     ड. िरील सिष  

२९. नभोिािी ह ेकेिळ .................. आधारलेले असे एक आयामी माध्यम आह े?  
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      अ. शब्दािर    ब. ध्वनीिर    क. लहरीत      ड. यापैकी नाही  

३०. भारत सरकारन ेकोित्या साली नभोिािी सिेसेाठी आकाशिािी नाि वनणश्चत केले.  

     अ. १९४५    ब. १९५०    क. १९३५      ड. १९३८ 

३१. पाहिीच्या ककिा सििेिाच्या वनतमत्तान ेएकाच विर्याच्या संदभात अनके मािसाच्या घतेल्या 

जातात, पि त्यात ठरािीक उत्तरे तमळतात, आपिास अधभप्रते ............ तशी नसत े 

     अ. प्रश्नािली     ब. पृत्तिली    क. मलुाखत     ड. यापैकी नाही  

३२. णजची मलुाखत घ्याियाची त्या व्यक्तीची, ............ माहहती मलुाखतकाराला अगोदर असली 

पाहहज.े  

     अ. ज्ञानाची    ब. कायाची    क. स्थस्थतीची    ड. यापैकी नाही  

३३. कोितीही मलुाखत सिष बाजूंनी खुलिि ेह ेमलुाखतकाराच े ............ आह.े             

     अ. काम   ब. कायष   क. कौशल्य    ड. यापैकी नाही  

३४. 'मलुाखत' हा शब्द 'मलूाकत' या  ............ भार्तेील शब्दापासून आला आह?े 

      अ. फारसी   ब. उदूष    क. कहदी    ड. अरबी  

३५. 'ज्या व्यक्तीची मलुाखत घ्याियाची आह,े  त्या व्यक्तीची  ............ कुित लिात घऊेन प्रश्न 
तयार केले पाहहज े?   
      अ. शारीररक    ब. मानणसक    क. सामाणजक    ड. बॊद्धद्धकं 
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३६. संपिुष मुलाखत ही एक   ............ िाटली पाहहज.े   

     अ. पाठयक्रम   ब. प्रश्नािली   क. सलग रचना    ड. पररचे्छद  

३७. 'मलुाखत' ज्या डठकािी घ्यािायची त ेस्थळ ककिा डठकाि ............ असले पाहहजे.   

      अ. िैणशष्ट्यपिूष   ब. विविधतापूिष    क. रम्य   ड. यापैकी नाही  

३८. मलुाखतीमधील  ............ मध्ये एक प्रकारे खळेीमळेीच ेिातािरि हि.े   

     अ. ज्ञान    ब. आकलन   क. माहहती    ड. यापैकी नाही  

३९. मलुाखतीतील प्रश्न सोप ेि सहज  ............  होिारे असािते.  

     अ. ज्ञान   ब. आकलन    क. माहहती     ड. यापैकी नाही 

४०. गं्रथपरीिि प्रणसद्ध करण्याची प्रथा कोित्या माणसकान ेएकोणिसाव्या शतकात सरुु केली.  

     अ. विविध ज्ञान विस्तार   ब. प्रभाकर   क. करमिकू    ड. प्रततभा   

४१. पसु्तके आणि ........... यांच्यामध्ये दुिा वनमाि करण्याच ेकाम गं्रथपरीिि ेकरीत असतात.   

      अ. रणसक    ब. लेखन    क. िाचक    ड. साहहद्धत्यक  

४२. चोखंदळपि ेकेलेले एखाद े........... िाचून त ेपसु्तके िाचण्याची उत्सकुता िाचकाच्या मनात 

वनमाि होत.े  

      अ. समीिि    ब. परीिि    क. आकलन     ड. संभार्ि 

 ४३. ितृ्तपत्राच्या......... परुिण्यातनू काही गं्रथपरीिि ेआटोपशीर स्वरूपात ददली जातात.  
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      अ. पाणिक    ब. माणसक    क. तै्रमाणसक    ड. साप्ताहहक  

४४. ितृ्तपत्रीय गं्रथपरीििाच ेस्वरूप अनकेदा सात तमळिाऱ्या ........... अिलंबून असत.े  

      अ. जागिेर     ब. स्तंभािर    क. विचारािर      ड. यापैकी नाही  

४५. गं्रथपरीिि ललहहण्यासाठी  ........... काही पिूषतयारीची गरज असत.े   

      अ. लेखकाला     ब. िाचकाला     क. परीििकत्याला   ड. साहहद्धत्यकाला  

४६. गं्रथपरीिि करतांना प्रारंभी परीक्ष्य गं्रथाच्या लेखकाविर्यी अथिा गं्रथगत  

       विर्यासंबंधी पररचयात्मक ........... असाि.े   

      अ. प्रास्ताविक     ब. मूल्यमापन    क. संश्लरे्ि   ड. विश्लरे्ि  

४७. गं्रथगत विर्य नािीन्यपिूष ि आजिर दुलषणित असल्यास त्याविर्यी ललहून  

      परीक्ष्य गं्रथांच े ........... अधोरेखखत कराि.े   

      अ. सार    ब. िगेळेपि    क. भािलेपि    ड. यापैकी नाही. 

४८. गं्रथपरीििात गं्रथांच े ........... समतोल मूल्यमापन असाि.े  

      अ. सापिे     ब. वनरपिे    क. पिपाती     ड. यापैकी नाही. 

४९. गं्रथपरीििाची  भार्ा  ...........  ि सुस्पष्ट असािी.  

      अ. सबुोध   ब. अलंकाररक    क. दुबोध    ड. रूपकात्मक  

५०. गं्रथपरीििात परीक्ष्य गं्रथाचा थोडक्यात का होईना  ...........  सांगगतला पाहहजे.   
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      अ. तत्वाथष   ब. गढुाथष     क. आशय    ड. यापैकी नाही 

५१. गं्रथपरीििासंदभात वि. श. चौगुले कोित ेविधान बरोबर आहते.   

      अ. पसु्तक िाचकाकड ेघऊेन जाि े  ब. िाचकाच्या आस्वादिमतते भर घालि.े        

      क. िाचकाच ेकुतहूल जागृत करि े   ड. िरीलपैकी सिष बरोबर  

५२. गं्रथपरीिि ह ेगं्रथसापिे तसचे ..... .......  असत.े  

      अ. समीिकसापिे   ब. लेखकसापिे     क. रणसकसापिे    ड. भािसापिे  

५३. ज्या गं्रथाच ेपरीिि कराियाच ेआह ेतो गं्रथ गं्रथकत्यान े.......... िाचला पाहहज.े  

      अ. तपणशलान े  ब. ओझरता    क. व्यापकपि े    ड. यापैकी नाही  

५४. िाड्मयीन वनबंधलेखन या गं्रथाच ेलेखक कोि ?  

      अ. रा.ग.जाधि   ब. सदा कऱ्हाड े   क. बाबा कदम    ड. नागन्नाथज कोत्तापले्ल  

५५. खालीलपैकी कोिता वनबंध नाटक ि रंगभूमी संदभात नाही.  

      अ. निनाट्याच ेस्वरूप    ब. विनोदी नाटके   क. संगीत नाटके   ड. दललत काव्य  

५६. खालीलपैकी कोिता वनबंध तत्ववििचेनपर आह े?    

      अ. दललतकथासाहहत्य   ब. दललतकाव्य   क. ितृ्तपत्रीय लेखन   ड. कलािाद  

५७. लोखकासंबंधी वनबंधाच ेखालीलपैकी उचचत उदाहरि कोित े?    

      अ. शास्त्र ेआणि कला   ब. साहहत्य ि राजकारि  
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      क. तकुारामाची अभगंिािी   ड. साहहत्य आणि संसृ्कती  

५८. एखाद्या िाड्मयीन विर्यासंबंधी स्पष्टीकरिाथष केलेले सबुोध वििचेन म्हिजे .... होय.  

      अ.  लललत वनबंध   ब. िाड्मयीन   क. लललत गंध   ड. वनबंध   

५९. िाड्मयीन वनबांधातील तुलना संख्यात्मक ि  .... ....... अशी दोन प्रकारची असू शकत.े   

      अ. ज्ञानात्मक   ब. कायात्मक   क. ििषनात्मक  ड. गिुात्मक   

६०. 'माझ ेविद्यापीठ' हा कवितासंग्रह कोित्या किीचा आह?े    

      अ. नारायि सिुे   ब.नामदिे ढसाळ  क.बाबुराि बागलू   ड.यशिंत मनोहर  

६१. खालीलपैकी कोिता कवितासंग्रह नारायि सिुे यांचा नाही ?    

      अ. जाहीरनामा   ब. सनद   क. ऐसा गा मी ब्रह्म    ड.खळे  

६२. नारायि सिुे यांनी माझ ेविद्यापीठ हा कवितासंग्रह कोिास अपषि केला आह े?    

      अ. प्र. के. अत्र े   ब. कुसमुाग्रज    क. णशरीर् पै    ड. बाबुराि बागलू  

६३. 'माझ ेविद्यापीठ' हा कवितासंग्रह कोित्या प्रकाशनन ेकेला?    

      अ. स्वरूप प्रकाशन   ब.गं्रथाली   क.मॅजसे्ट्रीक   ड. पॉप्यलुर   

६४. यंत्राच्या काळजातील आतष स्वर तझु्या  .. ... .....  आकार घऊे द े.    
      अ. हृदयात   ब.कंठात   क.गळ्यात    ड. आिाजात  
६५. उडिाऱ्या नदीच ेजागत ेठोके त्यांचा घंटराि ..... ... धमु ूद.े     
      अ. मनात    ब.आकाशात   क.अंतरात   ड. आभाळात  
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६६. ना घर होत,े ना गिगोत, चालेन तिेढी पायाखालची ....... .. होती.      

      अ. जागा   ब.सािली   क.माती    ड. जमीन  

६७. जगायला हि;े आपलेसे करायलाच हि;े कधी ....... घते; कधी दोन दते.     

      अ. दोन    ब.चार   क.तीन    ड. पाच  

६८. भाकरीचा चंद्र शोधण्यात सजदगी बरबाद झाली ही पद्यपंक्ती कोिाची ? 

      अ. नामदिे ढसाळ  ब. िामन वनबाळकर  क. अतमताभ  ड.नारायि सिुे  

६९. 'विश्वास ठिे' ही कविता कोित्या किीची आह?े    

      अ. दोन    ब.चार   क.तीन    ड. पाच      

७०. 'हुजरे, विचार', घंटा या कवितचे ेकिी सांगा?   

      अ. बाबुराि बागलु  ब.प्रज्ञा पिार  क. नारायि सिुे  ड. यशिंत मनोहर  

७१. नारायि सिुे यांची खालीलपैकी कोिती पद्यपंक्ती आह.े      

      अ. कामगार आह ेमी तळपती तलिार आह े  ब. सलाम भाई और बहहिो      

      क. 'अ' आणि 'बी'       ड. िरील दोन्ही नाही  

७२. 'झलेझपाट' या कादबंरीच ेलेखक कोि आहते?    

      अ. गोविद गारे   ब. भुजंग मशे्राम    क. मधकुर िाकोड े  ड. भास्कर चंदनशीि  

७३. 'झलेझपाट' ही कादबंरी कोिी प्रकाणशत केली?    
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      अ. दशेमखु आणि कंपनी प्रा.लल.    ब. पाप्यलुर प्रकाशन  

      क. विजय प्रकाशन    ड. साकेत प्रकाशन  

७४. 'झलेझपाट' ह ेजास्तीत जास्त सभय शब्दात पि........ परिड सांगिारी समथष कथा आह.े    
      अ. ग्रामीि जीिनाची    ब. आददिासींच्या जीिनाची  
      क. शहरी जीिनाची     ड. यापैकी नाही  
७५. 'झलेझपाट' म्हिजे करू आणि फुली यांच्या .......... भािकथा.   

      अ. संघर्ाची    ब. कारुण्याची    क. प्रमेाची     ड. यापैकी नाही  

७६. विठ्ठल भाऊ उत्तम  ... ..... ..... म्हिून चारपाच िर्ांपिूी तारुबंद्यास आला.  

      अ. ग्रामसेिक    ब. िैधकीय अधधकारी    क. तलाठी   ड. कृर्ी सहायक  

७७. .. ...... .. अमािस्या तोंडािर यऊेन ठपेली ?    

      अ. चैत्री    ब. कार्मतक    क. िैशाखी   ड. माघ  

७८. उत्तर रात्रीपयंत ....... .... बायकांच्या घोळक्यात नाचत होती?    

      अ. फ़ुलय   ब. कािरेी   क. तोलय    ड. मालन 

७९ . िाघाला न धभिारा  ....... .... आता अस्वलास धभऊ लागला.     

      अ. िारली   ब. कोरकू   क. गौण्ड    ड. कोंकिी  

८०. दुडूक दुडूक आहाट करीत  ....... .... कळप धाित होता.      

      अ. हरिाचा   ब. डुकरांचा   क. रानडुकरांचा   ड. यापैकी नाही  
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८१. पोरांना   ....... .... दते असता के नाही?  

      अ. सखुडी   ब. खाऊ    क. तांदूळ   ड. लस  

८२.   ....... .... चचकार हायत" सरपंचांनी डढिसा ददला.   

      अ. म्हशी   ब. शळे्या    क. मेंढ्या   ड. गाई  

८३. आणि मैदान एकदाच .....  ... ... काम सरुु झालं.   

      अ. विहीरीच    ब. तलािाचं    क. बोअरिलेचं   ड. तळ्यात  

८४. गिळी धाण्यात केरू  ....... .... बुडाल्याची बातमी सिात आधी पोचली.   

      अ. विहहरीत   ब. कंुडात    क. तळ्यात   ड. नदीत  

८५. आपि केरूच घरं घुसायला हिं होत. वनपटल असतं सार ...... आपलंच चुकल.   

      अ. जात पंचायतीनं    ब. ग्रामपंचायतीन   क. सरपंचान    ड. पोलीस पाटलान ं 

८६. मायना बाप ूअसा तोळे, चलो अपन े ....... .... !  

      अ. घरमें   ब. गािमें   क. प्रदशेमें   ड. दशेमें    

८७. रताळू कोिाकड ेहोत े?  

      अ. शंकर गिळी    ब. महादिे गिळी   क. शयामा  कोळी    ड. यापैकी नाही  

८८. 'बबेी' या नाटकाच ेनाटककार कोि आहते.     

      अ. रत्नाकर मतकरी  ब. विजय तेंडुलकर  क. गो.प.ुदशेपांड े  ड. शफाअत खान  
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८९. 'कािळ्याची शाळा' ह ेनाटक कुिी ललहहले आह े?    

      अ.विजय तेंडुलकर   ब. वि.िा. णशरिाडकर   क. प.ुल. दशेपांड े  ड.प्रमेानदं गज्वी  

९०. 'बबेी' या नाटकाचा पहहला प्रयोग कोित्या संस्थतेफे सादर करण्यात आला ?    

      अ. नटशे्वर, मुंबई    ब. रंगायन    क. अधभनय    ड. यापैकी नाही  

९१. कोित्या नाटकाप्रमािचे बबेी या नाटकातील व्यक्तक्तरेखा पररस्थस्थतीपढु ेअगततक आहते.  

      अ. कुत्र े   ब. गगधाड े   क. कन्यादान   ड. कमला  

९२. 'बबेी' या नाटकाचा पहहला प्रयोग कधी सादर करण्यात आला ?   

      अ. ५ ऑगस्ट १९७२   ब. १९ ऑगस्ट १९७६   क. १९७१    ड. १९८० 

९३. 'राघि' ही कोित्या नाटकातील व्यक्तक्तरेखा आह े?    

      अ. बबेी   ब. चचमिीच घर होत मिेाचं   क. भल्याकाका   ड. श्रीमंत  

९४. 'बबेी' या नाटकातील खालीलपैकी कोित े'पात्र' नाही.    

      अ. णशिापा     ब. बबेी   क. किे    ड. तन्नो 
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इतर प्रश्नसंच 

१.कवितचेा जन्म कशातनु झाला अस ेमानले जात?े 

१.आददगीत २. आददनाट्य ३. श्लोक ४. खंडकाव्य 

२.‘शब्दाथों सहहतौ काव्यम्’ ही काव्य व्याख्या कोिाची आह?े 

 १.रुद्रट २. भामह ३.िामन ४.मम्मट 

३. खालीलपैकी विश्वनाथाची काव्यव्याख्या कोिती आहे? 

१. शब्दाथों सहहतौ काव्यम्  २. नन ूशब्दाथों काव्यम्  

३.िाकं्य रसात्मकं काव्यम्    ४. तद्दोर्ौ शब्दाथों सगिुी अनलंकृती पनुः क्यापी 

४. खालीलपैकी कोित ेकवितचे ेिैणशष्ट्य नाही ? 

१.गयेता  २.लयबद्धता  ३.नादमयता  ४.कू्ररता 

५. ---------- म्हिज ेअथाची खूि ककिा चचन्ह होय . 

१.प्रततमा  २.प्रतीक ३.रूपक  ४.तमथके  

६. काव्याची भार्ा कशी असत?े  

१. प्रिोभक  २.स्फोटक ३.घातक  ४.रूपकात्मक  

७. संत एकनाथांनी भारुड रचनते खालीलपैकी कोित ेरूपक िापरले नाही?  

१.विचू २.एडका ३.मासा ४.रोडगा 

८. तमथके म्हिजे काय? 
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१.रूपक २.प्रतीक ३.प्रततमा  ४.परुािकथा 

९. ‘शहनाज’ ह ेतमथक कोित्या किीच्या कवितते िापरले आहे? 

 १.िसंत बापट २.कुसुमाग्रज ३. प.ुणश.रेग े ४.सदानदं रेग े

१०. ‘कविता आणि प्रततमा’ हा गं्रथ कोित्या समीिकान ेललहहलेला आहे?  

१.भालचंद्र नमेाड े२.सधुीर रसाळ ३.गंगाधर पाटील ४.रमशे तेंडुलकर 

११. खालीलपैकी िसंत पाटिकर यांचा समीिा गं्रथ कोिता आहे?  

१.कविता आणि प्रततमा २.कविता : संकल्पना, वनर्ममती आणि समीिा 

३.कवितवेिर्यी ४.काव्यसमीिा  

१२. गोप जीिनाच ेचचत्रि करिाऱ्या गीतांना काय म्हितात?  

१.अंगाईगीत े२.भक्तीगीत े३. गोपगीत े ४.नाट्यगीत े

१३. ‘जानपद गीत’ ह ेकोित ेचचत्र रेखाटत?े  

१.शहरी जीिनाच े२.ग्रामीि जीिनाच े३.उपनगराच े४.भयाच े

१४. बालभािनांच्या अधभव्यक्तीसाठी ललहहली जािारी गीत ेकोिती ?  

१.भलरी गीत े२.बालगीत े३.स्त्रीगीत े४.अंगाईगीत े

१५. मराठी भार्ते कोित्या किीन ेमकु्तसनुीत ेललहहली आहते ? 

१. विदा करंदीकर २.इंददरा संत ३.किी अवनल ४.माधिानजु  

१६. केशिसुतांनी मराठीत कोिता काव्य प्रकार रूढ केला?  
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१.हायकू २.रुबाया ३.सुनीत ४.गझल  

१७. रुबाई हा काव्यप्रकार मराठीत कोठून आला?  

१.उदूष काव्यातनू २.इंग्रजी काव्यातून ३.संसृ्कत काव्यातनू ४.बंगाली काव्यातनू 

१८. खालीलपैकी जपानी काव्य प्रकार कोिता आहे?  

१.हायकू २. सनुीत ३. गझल ४.कणिका  

१९. ‘लाििी’ हा कोित्या काव्याचा प्रकार आह?े  

१.संतकाव्य २.पंडडती काव्य ३.शाहहरी काव्य ४.खंडकाव्य 

२०.  गझलेतील दोन ओळीच्या चरिाला काय म्हितात? 

१.मक्ता २.शरे ३.अंतरा ४.ध्रपुद 

२१. आधवुनक कविता या प्रामुख्यान ेकोित्या शैलीतील कविता आहते? 

 १.मुक्तशैली २अधभजातशैली ३.तमश्रशैली ४.वक्लष्टशैली 

२२. आधवुनक मराठी कवितचे ेजनक कोिास मानले जात?े  

१.केशिसतु २.कुसमुाग्रज ३.बा.सी.मढेकर ४.किी विनायक 

२३. किी केशिसतुांपासून मराठी कविता --------- बनली.  

 १.दिेकें द्री २.मानिकें द्री ३.अध्यात्मकें द्री ४. दैिकें द्री 

२४. केशिसुतांच्या ‘निा णशपाई’ या कवितते कोित्या जाणििा ददसनू यतेात?  

१.प्रबोधनाच्या मानितािादी  २.स्त्रीिादी ३.सनातनी ४.प्रततगामी 
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२५. ‘निा णशपाई’ या कविततेील नव्या दमाचा शूर णशपाई स्वातंत्र्य, समता---------
या नव्या मूल्यांचा परुस्कार करतो.  

१.लोकशाही  २.समानता ३.सनातन ४.बंधुता  

२६.‘सागरास’ ही कविता कोित्या किीन ेललहहलेली आहे? 

१.केशिसतु २.वि.दा.सािरकर ३.गोविदाग्रज ४.किी अवनल  

२७. मानितािाद आणि रोमँडटणसझम मधील एक महत्त्वाच ेसतू्र कोित ेअसते? 
१.स्वातंत्र्य  २.अनरुाग  ३.समता ४. न्याय 

२८.‘सागरास’ या कविततेनू काय प्रत्ययाला यते?े 

१.प्रमे  २.ममता  ३.िात्सल्य ४.राष्ट्रवनष्ठा 

२९.‘सागरास’ या कवितते किीला कोिता तारा अतं्यत डप्रय आहे?  

१.आंग्लभूमीचा  २.भरतभूमीचा  ३.ध्रुिाचा  ४.सूयष 

३०.‘गोविदाग्रज’ यांच ेपूिष नाि काय आह?े  

१.राम गिशे गडकरी २.विषू्ण िामन णशरिाडकर ३.विश्वनाथ बापट ४.गोविद दरेकर 

३१. आधवुनक मराठी कवितने ेकशाला महत्त्व ददलेले आह?े  

१.आत्मवनष्ठा  २.समदृष्टी  ३.दृष्टी  ४.िस्तुवनष्ठता 

३२.‘प्रमे आणि मरि’ या कविततेील चंचल िाला कोि आहे? 

१.िर्ा  २.आकाशात लखलखिारी  िीज ३.िनरािी  ४.प्रेयसी 

३३.‘सारेच दीप कसे मंदािले आता’ या कवितचे ेकिी कोि आहते?  
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१.कुसुमाग्रज  २.केशिसुत  ३.माधिानजु  ४.किी अवनल  

३४. किी अवनल या टोपि नािान ेमराठीत काव्य लेखन कोिी केले आह?े 
१.कृष्णाजी केशि दामले २.अवनल अिचट ३.आत्माराम रािजी दशेपांड े४. िा.ना.  
दशेपांड े

३५.‘सारेच दीप कसे मंदािले आता’ ही कविता कशी आह?े  

१.वनराशािादी  २.भ्रांतिादी  ३.सखुिादी  ४.दैििादी 

३६. अनंत कािकेर यांची ‘रानगीत’कविता कोित्या परंपरेला धरून आह?े  

१.संतकाव्य  २.पंतकाव्य ३.शाहहरी काव्य ४.खंडकाव्य 

३७.‘रानगीत’या कवितते कोित्या प्रततमा ददसतात?  

१.वनसगषप्रततमा २.दिेप्रततमा  ३.मानिप्रततमा  ४.िस्तूप्रततमा 

३८. ‘रानगीत’ या कविततेील साजन साजिीप्रती कोिता भाि व्यक्त करतो?  

१.दुःखभाि २.प्रमेभाि ३.िात्सल्यभाि ३.द्वरे्भाि  

३९.‘अंधाया जगाची हीच रीतभात’ ही कविता कोित्या किीची आह?े  

१.प.ुणश.रेग े २.फ.म.ुसशद े ३.बा.सी.मढकेर  ४.सदानंद रेग े 

४०. मानितािाद ि रोमँडटणसझमचा प्रभाि कुसमुाग्रजांच्या कोित्या कवितिेर 
जािितो?  

१.माझ्या मना बन दगड  २.तत्रधा राधा  ३.पुष्कळा ४.कोलंबसच ेगिषगीत 
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४१. मानिी जीिनातील दुःखाचा आविष्कार करिारी विदा करंदीकरांची कविता 
कोिती? 

१.साठीचा गझल २.रक्तसमाधी ३.माझ्या मना बन दगड ४.अष्टदशषन े

४२.’जोगगया’ ही कविता कोिाचा अनभुि व्यक्त करत?े  

१.राधचेा  २.कंचनीचा ३.मीरेचा  ४.कुब्जचेा 

४३. नारायि सुि ेयांनी ‘सत्य’या कवितते कोिाच ेभािविश्व चचतत्रत केले आहे? 

१.कामगाराच े २.भांडिलदाराच े ३.शतेमजरुाच े ४.सरंजामदाराच े

४४.‘हासायाच ेआह ेमला’ या कवितते कोित्या जाणििांचा आविष्कार होतो?      
१.भौततकिादी  २.आधवुनकतािादी  ३.प्राचीन  ४.मध्ययगुीन 

४५. सरेुश भट यांच्या ‘मायबोली’ या कवितते किी कोित्या भार्बेद्दल प्रमे व्यक्त 
करतो?  

१.मराठी   २.कानडी  ३.कहदी  ४.संसृ्कत 

४६.‘एक ददिस मी परमशे्वराला’ या कवितचे ेकिी कोि आहते?  

१.िामन मशे्राम २.केशि मशे्राम ३.यशिंत मनोहर ४.लोकनाथ यशिंत 

४७.‘एक ददिस मी परमशे्वराला’ या कवितते किीन ेकशाबद्दल आिाज उठविला 
आह?े  

१.अन्यायाविरुद्ध  २.दुःखाविरुद्ध  ३.दैिाविरुद्ध  ४.िदेनवेिरुद्ध  

४८.‘करमत नाही’ या कविततेील किीला कोठ ेकरमत नाही? 
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 १.मंददरात २.मणशदीत ३.गॉलथक शैलीतील इमारतीत ४.भारतीय शैलीतील इमारतीत 

४९. दललतांच्या िदेनांचा उत्कट सैन्याचा अविष्कार सयंत आविष्कार करिारी 
यशिंत मनोहर यांची कविता कोिती आहे? 

१.कालचा पाऊस  २.महाकिी  ३.धरि  ४.कोंडिाडा 

५०. भुजंग मशे्राम यांचा कोिता कवितासंग्रह प्रणसद्ध आह?  

१.क्रांती  २.उलगुलान  ३.आददिासी  ४.उत्थानगुंफा 

५१.’मला नको आह’े ही कविता कोिी ललहहली आह?े 

१.यशिंत मनोहर २.पद्मा गोळे  ३.इंददरा संत  ४.अनरुाधा पाटील 

५२. ‘माझ्या मना बन दगड’ या कविततेून कोिती विचार प्रिाली प्रकट होत?े 

१.निमानितािादी  २.सनातनी  ३.माक्सषिादी  ४.स्त्रीिादी  

५३. दललत साहहत्याच ेप्ररेिास्थान कोि आहते?  

१.डॉ.बाबासाहबे आंबडेकर २.महात्मा गांधी ३.सरदार पटले ४.सान ेगरुुजी 

५४.‘कविता शतकांची’ या कवितासंग्रहातील खालीलपैकी कोिती कविता दललत 
जािीि व्यक्त करत?े  

१.निा णशपाई   २.कोलंबसच ेगिषगीत  ३.कालचा पाऊस  ४.रानगीत 

५५.’माझ्यातनू’या कवितते किीन ेकोित्या समाजाच्या झालेल्या शोर्िाच ेिास्ति 
उलगडतो?  

१.शहरी   २.सििष   ३.ग्रामीि   ४.आददिासी 
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५६.‘कविता शतकांची’ या कवितासंग्रहातील खालीलपैकी कोिती कविता 
प्रमेविर्यक कविता नाही?  

१.निा णशपाई  २.जोगगया  ३.रानगीत  ४.मृण्मयी 

५७. रोमँडटणसझमन े(स्वचं्छदतािादान)े कशाला प्राधान्य ददले? 

१.बुद्धीला  २.यकु्तीला  ३.भािनात्मकतलेा  ४.िास्तिाला 

५८.’हरपले श्रये’ ही कविता कोित्या किीची आह?े  

१.किी विनायक २.आरतीप्रभू  ३.केशिसुत  ४.गोविदाग्रज 

५९. मंगशे पाडगािकरांच्या या ‘णजप्सी’ कविततेील णजप्सी णजप्सीच्या प्रतीकातून 
काय आविष्कृत होत?े  

१.स्वचं्छद जगण्याची ओढ  २.भौततकतचेी ओढ  ३.िदेना  ४.अन्याय  

६०. भा.रा.तांब ेयांच्या कविततेील ‘ररकाम ेमधघुट’ या रूपकातनू कोिती िदेना 
प्रकट होत?े 

१.वनर्ममतीशीलता संपल्याची  २.क्रयशक्ती संपल्याची  ३.एकटपेिाची  ४.मृत्यू 
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इतर प्रश्न 

१.िैचाररक िाड्मयाच ेभूर्ि कोित?े  

१. तत्त्व २.बुद्धी ३.ज्ञान ४.भािना  

२. खालीलपैकी िैचाररक िाड्मयाच ेकोित ेतत्त्व नाही? 

१.भािना २.प्रबोधन ३.व्यक्तक्तिाद ४.वििकेवनष्ठपिा 

३. मूल्य ही------- संकल्पना आह.े  

१.मूतष २.अमूतष ३.भौततक ४.ऐहहक 

४. खालीलपैकी िैचाररक िाड्मयाच ेकोित ेमूल्य नाही? 

१.स्वातंत्र्य २.समता ३.मोि ४.न्याय 

५. दयाभाि म्हिज ेकाय? 

१.करुिा २.शंगार ३.ममता ४.असूया 

६. महात्मा फुले यांनी कोित्या मूल्याला आपल्या लेखनात स्थान ददले? 

१.नीती २.धमष ३.अथष ४.मोि  

७. नीततमत्ता कशािर अिलंबून असत?े 

१.मानिी जीिन २.मानिी स्वभाि ३.मानिी ितषन ४.मानिी दशषन 

८. खालीलपैकी िैचाररक िाड्मय न ललहहिारा इंग्रजी लेखक कोि आह?े 

१.आर. एच. हटन  २.ललओ टॉलस्टॉय  ३.गोल्डल्मस्मथ  ४.जॉन मॉरले 
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९. स.का. छत्रे यांनी इ.स.१८२८ मध्ये कोिता गं्रथ भार्ांतररत स्वरूपात रचला? 

१.दीनतमत्र  २.बालगीत ३. दीनबंधू ४.बालतमत्र 

१०. मराठीमध्य ेिैचाररक िाड्मयाची  सरुुिात कोिापासनू झाली, अस ेमानले 
जात?े  

१.लोकहहतिादी   २. गो.ग.आगरकर   ३.बाबा पद्मनजी  ४.बाळशास्त्री जांभकेर 

११. पंडडत बाळशास्त्री जांभकेर यांनी कोित्या वनयतकाललकातून लेखन केले? 

१.प्रभाकर  २.ज्ञानोदय ३.दपषि ४.ज्ञानप्रसारक 

१२. पंडडत बाळशास्त्री जांभकेरांच्या िैचाररक लेखनाची प्ररेिा कोिती होती ?  

१.स्वहहत रिि  २.दशेभक्ती  ३.धमष  ४.समाज प्रबोधन  

१३. दादोबा पांडुरंग तखषडकर यांनी ललहहलेला गं्रथ कोिता आह े? 

१.धमषवििचेन  २.सगुम मराठी व्याकरि ३.गुलामगगरी  ४.कुटुंबप्रितषननीती 

१४.‘सषृ्टीतील चमत्कार’ या विर्यािर गं्रथ कोिी ललहहला ? 

१.लोकहहतिादी  २.भाऊ महाजन ३.गो.ना.माडगािकर  ४.अ.का.डप्रयोळकर 

१५. गो.ना.माडगािकर यांनी ‘ििृ ििषन’या गं्रथात हकती ििृांची माहहती ददलीआह?े 
१. १४० ििृ २. १०० िृि ििृ ३. ५० ििृ  ४. १२३ ििृ 

१६. गो.ना.माडगािकर यांनी खालीलपैकी कोिता लेख ललहहला आहे ? 

 १.विद्या आह ेबळ आह े २. मराठी व्याकरि ३.शुचचभूषतपिा ४.धमषवििचेन  

१७. तमससे फेरार यांनी ललहहलेला मराठी गं्रथ कोिता ? 
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१.कुटुंबप्रितषननीती  २.भार्ाशास्त्र  ३.अधभजन्य पदाथष  ४.ज्ञानोदय 

१८. भाऊ महाजन यांनी सुरू केलेल्या ितृ्तपत्राच ेनाि काय आह े?  

१. ज्ञानप्रसारक  २. मुंबापरू ितषमान  ३.पिु ेिैभि  ४.प्रभाकर  

१९. गोपाळ हरी दशेमखु यांनी कोित्या टोपि नािान े‘शतपत्र’े ललहहली ? 

१.लोकहहतिादी  २.लोकमान्य  ३.धनधुारी ४.जागल्या 

२०.’िदेोक्त धमषप्रकाश’ हा गं्रथ कोिी ललहहला? 

१.दयानदं सरस्वती  २.महात्मा फुले  ३.विषु्णबुिा ब्रह्मचारी  ४.रा.धभ.गुंजीकर  

२१. कृष्णशास्त्री चचपळूिकरांची गं्रथसंपदा प्रामखु्यान ेकशा स्वरुपाची आह े? 
१.सामाणजक २.आर्थथक ३.स्वततं्र  ४.भार्ांतररत  

२२. खालीलपैकी महात्मा फुले यांनी ललहहलेला िैचाररक गं्रथ कोिता आहे ? 
१.शतेकऱ्याचा आसडू २.असृ्पश्य कोि होत?े ३.विटाळ विधं्वसन  ४.स्त्री-परुुर् तलुना 

२३. ‘स्त्री-परुुर् तलुना’ हा गं्रथ कोिी ललहहला आह?े  

१.पंडडता रमाबाई  २.साळूबाई तांबकेर  ३.ताराबाई सशद े ४.काशीबाई कावनटकर 

२४. ‘मांग महारांच्या दुःखाविर्यी वनबंध’ हा वनबंध कोिी ललहहला आह?े 

१.मकु्ता साळि े २.गगररजाबाई केळकर  ३.बबेीताई कांबळे  ४.शांताबाई कांबळे 

२५. विषु्णशास्त्री पंडडत यांनी खालीलपैकी कोित्या विर्यािर लेखन केले नाही? 
१.बालवििाह  २.धमांतर  ३.केशिपन  ४.पुनर्वििाह 

२६.’वनबंध माला’ या गं्रथाच ेलेखन कोिी केले आहे? 
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१.बाबा पद्मनजी  २.लोकहहतिादी  ३.भाऊ महाजन  ४.का.र. तमत्र  

२७. डॉ.श्रीधर वं्यकटशे केतकर यांच्या लेखनात कोिता विचार ददसतो? 

१.तात्वत्वक  २.धार्ममक  ३.समाजशास्त्रीय ४.भौततक 

२८.’मराठी भार्चे ेस्वरूप’ हा लेख कोिी ललहहला आह े? 

 १.ल.रा.पांगारकर  २.ल.रा.नणसराबादकर ३. गोपाळ हरी दशेमखु ४.गो.ग.आगरकर 

२९. पांगारकर यांनी 1907 मध्ये कोित ेसाप्ताहहक सरुु केले? 

 १.प्रसाद २.वििके ३.सायुज्यता ४.मुमुिू 

३०.वि.का.राजिाड ेह ेकोि म्हिून ओळखले जातात ? 

१.इततहासकार आणि संशोधक २.उद्योजक ३.राजकारिी ४.णशिक  

३१.‘कादबंरी’ हा लेख कोिी ललहहला आह?े 

१.का.बा.मराठ े २.वि.का.राजिाड े ३.हररश्चंद्र थोरात ४.विषु्णशास्त्री चचपळूिकर 

३२. .‘कादबंरी’ या लेखात कोित ेविचार ददसतात? 

१.साहहत्यविर्यक २.अथषविर्यक ३.कृर्ीविर्यक ४.विज्ञानविर्यक 

३३. महात्मा फुले यांनी कोिता समाज स्थापन केला? 

१.आयष समाज  २.परमहंस सभा ३.प्राथषना समाज  ४.सत्यशोधक समाज 

३४. कृष्णराि भालेकर यांनी कोित ेवनयतकाललक सरुू केले? 

१.सबुोधपतत्रका २.सत्सार ३.ज्ञानोदय ४.दीनबंध ू 



मराठी विभाग 

 

३५.‘दीनतमत्र’ ह ेितृ्तपत्र कोिी सरुु केले? 

१.मकंुुदराि पाटील  २. बळीबा पाटील  ३.डपराजी पाटील  ४.धनधुारी 

३६. भगिंत पाळेकर यांनी कोित्या ितृ्तपत्राच ेसंपादन केले?  

१.जागृती  २.विजयी मराठा  ३.मराठा  ४.पढुारी  

३७.‘विजयी मराठा’ ह ेितृ्तपत्र कोिी सरुु केले? 

१.भगिंत पाळेकर  २.श्रीपतराि सशद े ३.वि.रा. सशद े ४.कृष्णराि भालेकर 

३८.‘विटाळ विधं्वसन’ या गद्याच ेलेखन कोिी केले? 

 १.महात्मा फुले २.पंडडता रमाबाई ३.गोपाळबाबा िलंगकर ४.णशिराम जानबा कांबळे 

३९. गोपाळबाबा िलंगकर यांनी यांनी कोित्या पसु्तकाच ेलेखन केले? 

१.कहदूधमष दपषि २.बौद्धधमष दपषि  ३.धमषदपषि  ४.अध्यात्म दपषि  

४०.‘सोमिंशीय तमत्र’ ह ेमाणसक कोिी सरुू केले? 

१.डॉ.बाबासाहबे आंबडेकर २.णशिराम जानबा कांबळे ३.अरुि कांबळे ४.वि.रा. सशद े

४१.   खालीलपैकी कोित ेितृ्तपत्र डॉ.बाबासाहबे आंबडेकरांनी सुरू केले नाही ?    
१.मकूनायक  २.जनता  ३.समता  ४.केसरी 

४२. खालीलपैकी कोित ेितृ्तपत्र ‘भारतीय असृ्पश्यतचेा प्रश्न’ हा गं्रथ कोिी ललहहला 
आह?े 

१.महर्ी वि.रा.सशद े२.राजर्ी शाहू महाराज ३.डॉ.आंबडेकर ४.रा.ना.चव्हाि  

४३. खालीलपैकी कोिता लेख महर्ी वि.रा.सशद ेयांनी ललहहला नाही? 
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१.मुलींच ेणशिि २.असृ्पश्यता वनिारि ३.शतेकरी िगाच ेप्रश्न ४.साहहत्यधारा  

४४. विनायक दामोदर सािरकर यांच्या लेखनात काय आढळत?े 

१.स्वातंत्र्याची आस २.अध्यात्म ३.भौततकता  ४.श्रद्धा  

४५. विनायक दामोदर सािरकर आपल्या लेखातील राजकीय विचारांमध्य ेकोित्या 
पिूषसरुींच्या अनुसरि करतात? 

१.चचपळूिकर-डटळक  २.गो.ग.आगरकर  ३.महात्मा गांधी ४.गो.कृ.गोखले  

४६.वि.दा.सािरकर आपल्या लेखातील सामाणजक विचारांबाबत कोिाच ेअनसुरि 
करतात? 

१. गो.कृ.गोखले २.गो.ग. आगरकर ३.महात्मा फुले ४.महर्ी वि.रा.सशद े 

४७. खालीलपैकी कोिता गं्रथ श्रीपाद महादिे माट ेयांचा नाही? 

१. विचारमंथन २.धमषचचहकत्सा ३.साहहत्यधारा ४.विचारगुंफा 

४८.रा.गो.भांडारकर यांच्या व्याख्यान ि लेखांचा संग्रह कोिता आहे? 

१.धमषपर लेख ि व्याख्यान े२.धमषचचहकत्सा ३.गलुामगगरी ४.आत्मितृ्त 

४९. रा.गो.भांडारकर यांनी ‘ईश्वरविर्यक ज्ञान’ या लेखात कशाचा परुस्कार केला 
आह?े 

१.बहूदिेतािाद  २.ब्रह्माचा  ३.परमात्स्म्याचा  ४.एकेश्वरिाद 

५०. नारायि महादिे परमानदं यांनी कोित्या लेखाच ेलेखन केले नाही? 

 १.ईर्ा  २.ससध ि तथेील लोक ३.प्रपंचसाठी काही विचार  ४.कुटुंबप्रितषननीती 
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५१.म.गो.रानड ेयांनी आपल्या लेखनातनू कोित्या राजिटीच ेस्वागत केली? 

१.मराठा राजिटीच े २.पशेिाईच े३.वब्रडटश राजिटीच े४.णशिशाहीच े

५२. खालीलपैकी कोिता लेख म.गो.रानड ेयांचा आहे? 

१. नािल ि नाटक  २.प्रजािदृ्धीच ेदुष्पररिाम ३.कादबंरी ४.धमषचचहकत्सा 

५३.‘नािल ि नाटक ह्यासंबंधी वनबंध’ या लेखाच ेलेखन कोिी केले आहे? 

१.म.गो.रानड े २.वि.का.राजिाड े ३.का.बा.मराठ े४.रा.गो.भांडारकर  

५४. रा.धभ.गुंजीकर यांनी कोित्या वनयतकाललकात िैचाररक लेखन केले? 

१.विविध ज्ञानविस्तार २.ज्ञानप्रसारक 3.ज्ञानोदय ४.पुि ेिैभि   

५५. ‘विविध ज्ञानविस्तार’या वनयतकाललकात मराठी भार्चे ेश्रषे्ठत्व कोिी पटिून 
ददले? 

१.का.बा.मराठ े २.का.र.तमत्र ३.रा.धभ.गुंजीकर ४.कृष्णशास्त्री चचपळूिकर  

५६. विषु्णशास्त्री चचपळूिकर यांनी चालविलेल्या पत्राच ेनाि काय आह?े  

१.सधुारक २.केसरी ३.वनबंधमाला ४.काळ 

५७. खालील लेखांपैकी कोित्या लेखाच ेलेखन विषु्णशास्त्री चचपळूिकरांनी केले 
आह?े  

१.मराठी भार्चेी सांप्रतची स्थस्थती २.प्रजािृद्धीच ेदुष्पररिाम ३.ईश्वरविर्यक ज्ञान 
४.ईर्ा  
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५८.वनबंधमालेतील वनबंधात चचपळूिकरांनी घतेलेली भूतमका खालीलपैकी 
कशासाठी नव्हती? 

१.स्वदशे २.स्वभार्ा ३.स्वधमष ४.स्वहहत 

५९.लोकमान्य डटळकांच ेिैचाररक लेखन कोित्या वनयतकाललकामध्य ेप्रणसद्ध होत 
अस?े 

१.केसरी २.सधुारक ३.काळ ४.पुि ेिैभि  

६०.केसरीमधून ‘सरकारच ेडोके डठकािािर आह ेका?’ हा प्रश्न कोिी विचारला? 
१.गोपाळ गिशे आगरकर २.न.चच.केळकर ३.लोकमान्य डटळक ४.णश.म.परांजप े 

६१. गोपाळ गिशे आगरकर यांच्या लेखनाचा विचार आपिास कोित्या अंगान े
करािा लागतो? 

१.अध्यात्वत्मक २.धार्ममक ३.भौततक  ४.सामाणजक  

६२.गो.ग.आगरकर यांच्या समग्र लेखनाचा पाया कशािर आधारलेला होता? 
१.वििकेवनष्ठा २.आत्मवनष्ठा ३.स्वामीवनष्ठा  ४.व्यक्तक्तवनष्ठा 

६३.गो.ग.आगरकर यांनी कोित ेसाप्ताहहक सरुू केले/ 

१.केसरी  २.सुधारक ३.काळ  ४ ज्ञानप्रसारक 

६४. ‘काळ’ ह ेितृ्तपत्र कोिी सरुु केले? 

१.णश.म.परांजप े२.गो.ग.आगरकर ३.कृ.प्र.खाडडलकर  ४.नीळकंठ खाडडलकर  

६५.णश.म.परांजप ेयांच्या वनबंधातील िैणशष्ट्य कोित?े 
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१.व्याजोक्ती  २.िक्रोक्ती ३.स्पष्टोक्ती ४.दूरदृष्टी  

६६.णश.म.परांजप ेयांनी कोित्या वनबंधात िक्रोक्तीच्या अंगान ेविचार मांडला आहे? 
१.ससध ि तथेील लोक २.ईर्ा ३.ध्रिुाची गोष्ट खोटी असली पाहहज े४.प्रपंचासाठी 
काही विचार   

६७. कृष्णाजी प्रभाकर खाडडलकर यांच्या विचारांिर कोिाचा प्रभाि होता? 

१.लोकमान्य डटळक २. णश.म.परांजप े३.वि.दा.सािरकर ४.गो.कृ.गोखले   

६८.‘संदशे’ ह ेितृ्तपत्र कोिी सरुु केले? 

१.अ.ब.कोल्हटकर  २.श्री.कृ.कोल्हटकर ३.अरुि कोलटकर ४ रा.धभ.गुंजीकर  

६९.‘माधि आश्रमात णशिाजी’ हा लेख कोिी ललहहला? 

१.वि.स.खांडकेर २.ना.सी.फडके ३.अ.ब.कोल्हटकर ४. विमादी पटिधषन  

७०.‘भाला’ ह ेितृ्तपत्र कधी सरुू झाले? 

१.इ.स.१९०५ २. इ.स.१९०८ ३. इ.स.१८८१ ४. इ.स.१८३२   

७१.‘भाला’ या ितृ्तपत्राच ेसंस्थापक कोि होत?े 

१.ल.रा. पांगारकर २.भास्कर बळिंत भोपटकर ३.णश.म.परांजप े४.कृ.प्र.खाडडलकर 

७२. द.के.केळकर यांनी िैचाररक लेखनातून कोित ेविचार मांडले? 

१.विज्ञानवनष्ठ २.धार्ममक ३.दैििादी ४.सामाणजक  

७३.विनोबा भाि ेयांनी आपल्या लेखनातून कोित्या तत्त्वाचा परुस्कार केला? 

१.मोि २.अकहसािादी ३.सनातनी ४.परंपरािादी  
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७४.दादा धमाधधकारी यांच्या लेखनािर कोिता प्रभाि होता? 

१.आंबडेकरिाद २.गांधीिाद ३.माक्सषिाद ४.निमानितािाद 

७५. सान ेगरुुजी यांनी कोित्या गं्रथातनू प्राचीन संसृ्कतीच ेदशषन घडविले? 
१.धडपडिारा श्याम २.पत्री ३.महाराष्ट्र संसृ्कती  ४.भारतीय संसृ्कती 

७६.काकासाहबे कालेलकर यांच ेलेखन कसे आह?े 

१.विचारप्रितषक २.घातक ३.जहाल ४.मिाळ  

७७.डॉ.प.ुग.सहस्त्रबुद्ध ेयांच्या िैचाररक िाड्मयात काय आढळत नाही? 

१. बुद्धीिाद २.विज्ञानवनष्ठा ३.राष्ट्रभक्ती ४.वितडंिाद 

७८.‘सािषजवनक सत्यधमष’ या िैचाररक गद्य अस ेलेखन कोिी केले आहे? 

१.डॉ.आंबडेकर २.महात्मा फुले ३.सावित्रीबाई फुले ४.वि.रा.सशद े 

७९. मुंबई विद्यापीठाची स्थापना कधी झाली? 

१.इ.स.१८५७ २. इ.स.१८५८ ३. इ.स.१८५९ ४. इ.स.१८६०  

८०. विज्ञान प्रसारासाठी भार्ांतर खात ेसुरू करिारा इंग्रजी गव्हनषर कोिता? 
१.माऊंट सु्टअटष एलदफन्स्स्टन २. लॉडष िलेस्ली ३. लॉडष माऊंटबॅटन ४.लॉडष डलहौसी  

८१.‘गलुामगगरी’ या गं्रथाच ेलेखक कोि आहते? 

१.महात्मा जोततबा फुले २.बाबा पद्मनजी ३.गोपाळबाबा िलंगकर ४.म.ेपु.रेग े

८२.अमरेरकेतील गुलामगगरी  पद्धत कोिी नष्ट केली? 

१.जॉन कॅनडेी २.जॉजष िॉसशग्टन ३.अल गोर ४.अब्राहम ललकन 
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८३. समाज व्यिस्थकेडून दललतांिर झालेल्या कोित्या राजिटीतील अत्याचाराच े
ििषन महात्माफुले करतात? 

१.गपु्त राजिट २.यादि राजिट ३.इंग्रजी राजिट ४.पशेिाई  

८४. गोपाळबाबा िलंगकर यांनी खालीलपैकी कोित्या िैचाररक गद्याच ेलेखन केले 
आह?े 

१.सख्यत्वासाठी २.बुिाबाजीचा भस्मासरु ३.सामाणजक समता ४.विनतंी पत्र  

८५.‘विनंती पत्र’या िैचाररक गद्यात कोित्या प्रदशेातील असृ्पश्य समाजाची  व्यथा 
व्यक्त केली आह?े 

१.मराठिाडा २.खान्दशे ३.कोकि ४.गोमांतक 

८६.रािी सरकारचा जाहीरनामा कधी प्रणसद्ध झाला  

१.इ.स.१८८७  २. इ.स.१८५८ ३. इ.स.१८८५ ४ इ.स.१८५७   

८७.‘असृ्पशोन्नतीचा आर्थथक पाया’ या लेखाच ेलेखक कोि आहते? 

१.डॉ.बाबासाहबे आंबडेकर २.महात्मा फुले ३.म.गो.रानड े४.महर्ी वि.रा.सशद े  

८८.‘सामाणजक समता‘ या लेखातून म.ेप.ु रेग ेयांनी कशाच ेवििचेन केले आहे?  

 १.सामाणजक बांधधलकी २.धमषचचतन ३.राजकारि ४.सामाणजक कृतज्ञता 

८९. ‘आपला धंदा कोिता ि कसा करािा?’ हा लेख कोित्या गोष्टीिर आधाररत 
आह?े 

१.आर्थथक २.सामाणजक ३.राजकीय ४.धार्ममक 
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९०.‘शतेकऱ्यांची वनकृष्ट स्थस्थती आणि ती घालविण्याच ेउपाय’ हा िैचाररक लेख 
कोिाचा आह?े 

१.िसंत बापट २.रा.रं.बोराड े३.मुकंुदराि पाटील ४.डपराजी पाटील 

९१.‘यमुनापयषटन’या कादबंरीच ेलेखक कोि आहते?  

१.हरी केशि पाठारे २. बाबा पद्मनजी ३.कृष्णराि भालेकर ४.रा.वि.डटकेकर  

९२. खालीलपैकी कोिता लेख बाबा पद्मनजी यांनी ललहहला आहे? 

१. स्त्री-परुुर् तुलना २.धमषचचतन ३.स्त्री विद्याभ्यास: शंकावनिारि ४.स्त्री-परुुर् नीती  

९३.‘इंगा दफरिि’े हा िाक्प्प्रचार कोित्या व्यिसायातून मराठीत आला? 

१.सोनार २.चमषकार ३.लोहार ४.सुतार  

९४. सुताराच्या भार्तेून मराठीत आलेला िाक्प्प्रचार कोिता? 

१.डठय्या दिे े२.इंगा दफरिि े३.सरुकुती न ेपडि े४.समिेर यिे े 

९५.‘बुिाबाजीचा भस्मासरु’ हा लेख कोित्या लेखकाचा आह?े 

१.दद.के.बडेकेर २.िसंत बापट ३.नरेंद्र दाभोळकर ४.श्याम मानि 

९६.सानगेरुुजींच्या मत ेिदे संसृ्कतीचा पाया कोिता? 

१.ब्राह्मि े२.आरण्यके ३.उपवनर्द े४.िदे 

९७.सानगेरुुजींच्या मत ेभारतीय संसृ्कतीचा आधार कोिता आहे? 

१.श्रद्धा २.परंपरा ३.साहहत्य ४.ज्ञान 
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९८.‘िदे’या शब्दाचा अथष काय आह?े 

१.ज्ञान २.श्रद्धा ३.यज्ञ ४.परंपरा 

९९.मराठीतील पहहले औपचाररक वनबंध कोित्या माणसकात प्रणसद्ध झाले? 

१.पिु ेिैभि २.मुंबापरू ितषमान ३.मुंबई समाचार ४.ज्ञानप्रसारक 

१००.मराठी िैचाररक वनबंधाच ेजनक कोि आहते? 

१.गोपाळ कृष्ण गोखले २.गो.ग.आगरकर ३.लोकहहतिादी ४.विषु्णबुिा ब्रह्मचारी 

१०१.दललतांचा सत्याग्रह कशासाठी आहे,अस ेडॉ.बाबासाहबे आंबडेकर यांना िाटत?े 
१.िैयक्तक्तक स्वातंत्र्य २.आर्थथक स्वातंत्र्य ३.प्रांततक स्वातंत्र्य ४.धार्ममक स्वातंत्र्य  

१०२.ना.सी.फडके यांनी लघुवनबंध या साहहत्यप्रकाराला दुसरी कोिती संज्ञा 
िापरलेली आह?े 

१.गजुगोष्टी २.संपिूष वनबंध ३.शोधवनबंध ४.लललत गद्य 

१०३.खालीलपैकी कोिता लघुवनबंध संग्रह ना.सी.फडके यांचा नाही? 

१.गजुगोष्टी २.धमू्रिलय े३.िायू लहरी ४.नव्या गजुगोष्टी  

१०४.अनतं कािकेर यांच्या लघुवनबंध हातून कोिती ितृ्ती ददसनू यतेे?  

१.आत्ममग्न ितृ्ती २. गढूितृ्ती ३.तमव्ककल ितृ्ती ४.हसतमखु ितृ्ती 

१०५.खालीलपैकी कोित्या लेखकांनी लघुवनबंध ललखाि केले नाही/ 

१.विदा करंदीकर २.दुगा भागित ३.भालचंद्र नमेाड े४.ना.मा.संत 
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१०६.महर्ी वि.रा.सशद ेयांनी आपल्या कोित्या लेखात समाजसधुारिचे्या कायािर 
प्रकाश टाकला आह?े  

१.समाज णशिि २.समाजसुधारिा यशस्वी का होत नाही? ३.समाजस्वास्थ  ४. 
समाजप्रबोधन  

१०७. महर्ी विठ्ठल रामजी सशद ेयांच ेलेखन खालीलपैकी कोित्याही विर्यािर 
नव्हत?े  

१.धमष २.भार्ा ३असृ्पश्यता  ४.आर्थथक  

१०८. ‘दीनबंधू’ ह ेितृ्तपत्र कोिी सरुु केले? 

१.मकंुुदराि पाटील २.रा.वि.डटकेकर ३.कृष्णराि भालेकर ४.तकुाराम तात्या पडिळ 

१०९.िासदुिेशास्त्री खरे यांनी कोित्या प्रकारच ेिैचाररक लेखन केले आह?े 

१.इततहास संशोधनपर २.अथषशास्त्रीय ३.सामाणजक ४.मनोिैज्ञावनक 

११०.‘सखुदायक राज्य प्रकरिी वनबंध’ हा लेख कोित्या लेखकाचा आह‘े 
१.कृष्णशास्त्री चचपळूिकर २.लोकहहतिादी ३.म.गो.रानड े ४.विषु्णबुिा ब्रह्मचारी  

१११.‘प्रभाकर’ या वनयतकाललकातनू शतपत्रे कोिी ललहहली? 

१.लोकहहतिादी २.भाऊ महाजन ३.नाना शंकरशठे ४.दादोबा पांडुरंग तखषडकर 

११२.मोरोपंतांच्या कोित्या रचनिेर दादोबा पांडुरंग तखषडकर यांनी टीका ललहहली 
आह?े  

१.आयाभारत २.यथाथषदीडपका ३.श्लोक केकािली ४.पांडिप्रताप  
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११३.िैचाररक िाड्मय हा कोिता िाड्मय प्रकार मानला जातो? 

१.स्वततं्र २. आश्रयी ३.भािपर  ४.नाट्यात्मक  

११४. खालीलपैकी कोिता लेख गो.ना.माडगािकर यांनी ललहहला नाही? 

१.पत्रािळी  २.द्रोि  ३.शुचचभूषतपिा  ४.खरा तमत्र  

११५.‘वनबंधमाला’ या वनयतकाललकांच ेसंपादन कोिी केले आह/े 

१.कृष्णशास्त्री चचपळूिकर २. बाबा पद्मनजी ३.विषु्णशास्त्री पंडडत ४.विषु्णशास्त्री 
चचपळूिकर  

११६.खालीलपैकी कोित ेिैचाररक गद्यलेखन महात्मा फुले यांच ेनाही? 

१.इशारा २.गलुामगगरी ३.सािषजवनक सत्यधमष ४.शतपत्रे  

११७. मराठीतील ‘दपषि’ या ितृ्तपत्राच ेसंपादक कोि होत?े 

१.गोविद विठ्ठल कंुट े२.पंडडत बाळशास्त्री जांभकेर ३.रा. धभ. गुंजीकर ४.ह.ना.आपट े

११८.भारताच्या दृष्टीन ेकोित ेशतक प्रबोधनाच ेशतक मानले जात?े 

१.इ.स.सोळाि ेशतक २. इ.स.सतराि ेशतक ३. इ.स.अठराि ेशतक ४. 
इ.स.एकोणिसाि ेशतक 

११९. महात्मा फुले यांच्या ‘गलुामगगरी’ या वनबंधात कोिाच्या उद्धारासाठीची 
कळकळ ददसनू यते?े  

१.सििांच्या २.कृष्णििीयांच्या ३.शोर्कांच्या ४.असृ्पश्यांच्या 
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१२०.‘गलुामगगरी’च्या प्रस्तािनते कशाणशिाय तरिोपाय नाही,अस ेमहात्मा फुले 
म्हितात? 

१.णशिि २.पैसा ३.राजकारि ४.धमष 

१२१.‘मािसू’ हा लघुवनबंधसंग्रह कोिी ललहहला आहे? 

१.अवनल अिचट २.अवनल बळेल ३.कुमार अवनल ४.मनोहर तल्हार 

१२२.‘धमषपरलेख ि व्याख्यान’े या लेखातील कोिती विचारसरिी लिात 
घणे्यासारखी आह?े 

१.सामाणजक २.मानणसक ३.धार्ममक ४.आर्थथक 

१२३. मराठीतील ‘प्रभाकर’ या ितृ्तपत्राच ेसंपादक कोि होत?े 

१.गोविद विठ्ठल कंुट े२.महात्मा फुले ३.कृष्णराि भालेकर ४.लोकहहतिादी 

१२४.---------ही िैचाररक िाड्मयाच ेप्रमखु तत्त्व आह.े  

१.दैििादी विचारसरिी २.अध्यात्वत्मक विचारसरिी ३.ईहिादी विचारसरिी ४.श्रध्दा   

१२५. खालीलपैकी कोित ेतत्त्व िैचाररक िाड्मयातील तत्त्व नाही?  

१. ईहिाद २.विज्ञानिाद ३.वििकेिाद ४.पारलौहककिाद 

 

 

 

 


