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बीए भाग 1-आवश्यक मराठी (CGE-1) (71208)  (sem-1) 

* पाठ्यपसु्तक - शब्दसहंिता-(Paper-A) 

iz”ulap 

* प्रश्न -1 योग्य पयााय ननवडा.                         गणु-10                        

     1) मळलॊतयाल चव्शाण माॊनी कोणत ेआत्भचरयत्र लरहशरे आशे?    

           अ) आठलणीच ेऩषी  फ)  लायणा काठ   क) कृष्णाकाठ    ड) ऩथथक     

    2)   मळलॊतयाल चव्शाण माॊना ऩुण्मारा जाण्माकरयता ननणणम घ्मामरा कोणी भदत केरी? 

   अ ) फऱीफा ऩाटीर  फ ) वदानॊद ऩाटीर  क ) लवॊत ऩाटीर  ड ) आत्भायाभ ऩाटीर 

   3) लारचॊद गाॊधी नालाच ेएक —---- कामणकत ेकयाडभध्मे खादी बाॊडाय चारलीत शोते? 

अ) काॉगे्रव   फ)  भार्कवणलादी  क) जशारलादी  ड) हशॊदतु्ल लादी 
   4)  नाऩाव भुराॊची गोष्ट शे ऩुस्तक —---- माॊनी वॊऩाहदत केरे आशे? 

अ)   अरुण ळेलत े फ) अरुण नाईक  क)अरुण ऩाटीर  ड) अरुण कुरकणी     

   5) कामद्माच्मा लळषणावाठी मळलॊतयाल चव्शाण कोणत्मा ळशयात दाखर झारे? 

  अ) ऩुणे   फ ) भुॊफई  क ) नालळक  ड ) औयॊगाफाद 

  6) मळलॊतयाल चव्शाण कोणाकडून भार्कवणलाद वभजालून घेण्माचा प्रमत्न कयीत अवत? 

अ) वल. व. छाऩखाने  फ) श्रीकाॊत लळॊदे  क) वलष्णुऩॊत थचतऱे  ड) र. ल. बोऩटकय 

  7)  मळलॊतयाल चव्शाण कोणत ेलळषण घेण्मावाठी ऩुण्माव गेरे शोते? 

अ) ळेतीच े फ)वलसानाच े क) कामद्माच े ड) अथणकायणाच े  

   8)  मळलॊतयाल चव्शाण माॊचा जन्भ हदनाॊक कोणता? 

अ)   12 भाचण 1913  फ ) 12 भाचण 1915  क) 18 भाचण 1919  ड)   20 भाचण 1916 

   9) कुवुभाग्रज माॊच ेलडीर कोणता व्मलवाम कयीत शोते? 

अ) डॉर्कटय  फ) लकीर  क) इॊजजनीमय  ड) लळषक 

 10) कुवुभाग्रज माॊना ळारेम जीलनात कोणत्मा खेऱाची आलड शोती? 

अ) कफड्डी  फ) व्शालरफॉर  क) पुटफॉर  ड) क्रिकेट 

  11) नालळकच्मा उत्तयेरा कोणता डोंगय आशे? 

अ) वप्तळृॊग  फ) कऱवुफाई  क) बाभनाथ  ड) दॊडोफा 
  12) कुवुभाग्रज माॊच्मालय कोणत्मा नाटककायाचा खूऩ भोठा प्रबाल शोता?   

अ) गो. फ. देलर   फ) काका कारेरकय  क) याभ गणेळ गडकयी  ड) नाना जोग 

   13) कुवुभाग्रज माॊनी ळारेम जीलनात लरहशरेल्मा नाटकातीर नामकाच ेनाल काम शोते?                 

 अ) भाधलयाल  फ) मोगेश्लय  क) वलश्लनाथ  ड) गणेळ ळास्त्री 
  14) कुवुभाग्रज माॊच ेप्राथलभक लळषण कोणाच्मा गाली झारे शोते? 

अ) ऩैठण फ) नालळक क) लणी ड) वऩ ॊऩऱगाल 

  15) कुवुभाग्रज माॊना ऩुयोहशत वयाॊभुऱे कोणत्मा गोष्टीच ेभभण नव्माने उभजरे? 

अ) कथा  फ) कवलता  क) नाटक  ड) कादॊफयी 
 



  16) ळारेम हदलवात कुवुभाग्रज उन्शाळ्माच्मा वुट्टीत भुर्ककाभावाठी कोणत्मा गाली जात अवत? 

अ) लणी  फ) भाथेयान  क) लेरूऱ  ड) अजॊठा 
  17) 'आऩण इतयाॊऩेषा वलळेऴ कुणीतयी आशोत ' अवा अशॊकाय कोणाच्मा भनात ननभाणण झारा शोता? 

अ) दगुाण बागलत   फ) भारती फेडकेय  क) इॊहदया वॊत ड) ळाॊता ळेऱके 

  18) ळाॊता ळेऱके माॊचा आलडीचा वलऴम कोणता? 

अ) भयाठी  फ) वभाजळास्त्र  क) इॊग्रजी  ड) याज्मळास्त्र 

  19) ळाॊता ळेऱके माॊना कोणता वलऴम आलडत नव्शता? 

अ) गणणत  फ) बूगोर  क) अथणळास्त्र  ड) भानवळास्त्र 

  20) ळाॊता ळेऱके माॊनी कोणाच्मा वॊस्कृत काव्माचा भयाठीत अनुलाद केरा आशे? 

अ) त्रत्रलेणी  फ) भशालषृ  क) भेघदतू  ड) रुऩवी 
  21) ळाॊता ळेऱके माॊच ेलळषक लगाणतीर इन्स्ऩेर्कळनच्मा लेऱी कोणता वाहशत्म प्रकाय लळकलीत शोते? 

अ) कथा  फ) कवलता  क) नाटक  ड) कादॊफयी 
  22) अभ्माविभातीर ळाॊता ळेऱके माॊच्मा ऩाठाच ेनाल काम आशे? 

अ) 50 ऩैकी 0 भाकण   फ) ननलड  क) वॊगभनेयच ेहदलव  ड) यान भेला 
  23) चॊद्रळेखय धभाणथधकायी माॊच्मा लडडराॊच ेनाल काम शोते? 

अ) दादा धभाणथधकायी  फ) अण्णा धभाणथधकायी  क) फाफा धभाणथधकायी  ड) काका धभाणथधकायी 
  24) चॊद्रळेखय धभाणथधकायी शे कोणत्मा षेत्रात काभ कयीत शोते? 

अ) डॉर्कटय  फ) इॊजजनीमय  क) लकीर  ड) ऑडडटय 

  25) उत्कृष्ट लर्कततृ्ल वादय कयण्माची करा चॊद्रळेखय माॊनी कोणाकडून लळकरी? 

अ) काका  फ) भाभा  क) लडीर  ड) भालवा 
  26) दादाॊनी  लशीत उतरून ठेलरेल्मा नोंदीॊना काम नाल हदरे शोते? 

अ) डामयी  फ) वटय-पटय  क) नोंदलशी  ड) हटप्ऩणी 
  27)' ळबदाॊच ेभोर ' शा रेख कोणत्मा ऩुस्तकातून घेतरा आशे? 

अ) काऱाची ऩाऊरे  फ) कृष्णाकाठ  क) फरुत  ड) लाटेलयच्मा वालल्मा 
  28) 'लामपऱाचा भऱा'शे ऩुस्तक कोणाच ेआशे? 

अ)थचॊ. वल. जोळी   फ)ऩु. र. देळऩाॊड े क) ळॊकय ऩाटीर   ड) द. भा. लभयावदाय 

  29) चॊद्रळेखय माॊना काम गोऱा कयण्माचा छॊद शोता? 

अ) ननवगण थचत्रे   फ) ऩोस्टाच ेऩाक्रकटे  क) नेत्माॊची थचत्रे  ड) ऩोस्टाची नतक्रकटे 

  30) चॊद्रळेखय धभाणथधकायी माॊच ेउच्च लळषण कोणत्मा गाली झारे? 

अ) भुॊफई  फ) ऩुणे   क) नागऩूय   ड) नालळक 

  31) चॊद्रळेखय धभाणथधकायी एर. एर. फी. ची ऩयीषा कोणत्मा लऴी नाऩाव झारे? 

अ) इ.व.1953   फ) इ. व.1951  क) इ.व.1952   ड)इ. व.1954 

  32) चॊद्रळेखय धभाणथधकायी माॊचा जन्भ कोणत्मा गाली झारा? 

अ) याजुयी   फ) याजाऩूय  क) यामफाग  ड) यामऩुय  

   33) 'वॊगभनेयच ेहदलव' शा ऩाठ कोणत्मा ऩुस्तकातून घेतरा आशे? 

अ) फरुतॊ  फ) जागल्मा   क) वलटाऱ  ड) चालडी 
   34) दमा ऩलायाॊच्मा वलचायालय कोणाचा प्रबाल शोता? 

अ) भशात्भा पुरे         फ) छ. ळाशू भशायाज  क) डॉ. फाफावाशेफ आॊफेडकय ड) भशात्भा गाॊधी 
  35) दमा ऩलाय माॊच ेरग्न ऩयस्ऩय कोणी ठयवलरे शोते? 

अ) फाफाॊनी  फ) तात्माॊनी  क) भाभानी  ड) काकाॊनी 
  36) दमा ऩलाय माॊच ेभूऱ नाल काम आशे? 



अ) कोंडीफा  फ) वलठोफा  क) दगडू  ड) धोंडीफा 
  37) दमा ऩलायाॊनी शोणाऱ्मा ऩत्नीच ेनाल भनातल्मा भनात काम ठेलरे? 

अ) वई   फ) याशी   क) जाई  ड) जुई 

  38) दमा ऩलाय दशालीत कळाभुऱे नाऩाव शोतात? 

अ) घय फाॊधल्माभुऱे  फ) आजायी  ऩडल्माभुऱे  क) रग्न ठयल्माभुऱे  ड) ऩयीषा चुकल्माभुऱे 

  39) वॊगभनेयरा आठलड्माचा फाजाय कोणत्मा हदलळी बयत अवे? 

अ) वोभलाय   फ) भॊगऱलाय  क) ळुिलाय  ड) ळननलाय 

  40) देलगडची मात्रा कोणत्मा भहशन्मात बयामची? 

अ) बाद्रऩद   फ) श्रालण  क) चैत्र   ड) कानतणक 

  41) वईच ेलम क्रकती लऴे शोते? 

अ) आठ-दशा   फ) दशा-फाया  क) फाया -चौदा  ड)चौदा -वोऱा 
  42) लळषणभशऴी डॉ. फाऩूजी वाऱुॊखे माॊचा जन्भ  कोणत्मा गाली झारा? 

अ) याभऩूय   फ) ऩाटण  क) वाताया  ड) भशाफऱेश्लय 

  43) लळषणभशऴी डॉ. फाऩूजी वाऱुॊखे माॊच ेभूऱ नाल काम? 

अ) गोऩाऱ   फ) गणेळ  क) गोवलॊद  ड) गणऩती 
  44) डॉ. फाऩूजी वाऱुॊखे माॊनी कोणारा गुरुस्थानी भानरे शोत?े 

अ) भशात्भा पुरे   फ) भशात्भा गाॊधी  क) छ. ळाशू भशायाज  ड) डॉ. फाफावाशेफ आॊफेडकय 

  45) डॉ. फाऩूजी वाऱुॊखे माॊनी कोणत्मा भाध्मभातून श्री स्लाभी वललेकानॊद लळषण वॊस्था उबी केरी? 

अ) रोकाश्रम   फ) याजाश्रम  क) धभाणश्रम  ड) धनाश्रम 

  46) लळषणभशऴी डॉ. फाऩूजी वाऱुॊखे माॊच ेकोणत्मा बाऴेलय प्रबुत्ल शोते? 

अ) हशॊदी  फ) इॊग्रजी  क) वॊस्कृत  ड) कन्नड 

  47) भशायाष्र ळावनाने लळषणभशऴी डॉ. फाऩूजी वाऱुॊखे माॊना कोणता ऩुयस्काय देऊन वन्भाननत केरे? 

अ) बायतयत्न  फ) दलरतलभत्र  क) ऩद्भश्री  ड) ऩद्भबूऴण 

48) लळषणभशऴी डॉ. फाऩूजी वाऱुॊखे माॊच्मा ळैषणणक कामाणची दखर घेऊन कोणत्मा वलद्माऩीठाने 

      लळषणषेत्रातीर डी.लरट. शी वलोच्च ऩदली देऊन त्माॊच्मा कामाणचा गौयल केरा? 

अ) ऩुणे वलद्माऩीठ  फ) औयॊगाफाद वलद्माऩीठ  क) भुॊफई वलद्माऩीठ  ड) लळलाजी वलद्माऩीठ 

  49) डॉ. फाऩूजी वाऱुॊखे माॊनी यमत लळषण वॊस्था केव्शा वोडरी? 

अ) इ.व.1954  फ) इ.व. 1955   क) इ.व. 1956   ड) इ.व. 1953 

  50) सानवूमण डॉ. फाऩूजी वाऱुॊखे शे कोणत्मा लऴी इशरोकातून अनॊतात वलरीन झारे? 

अ) 8 ऑगस्ट 1995  फ) 8 ऑगस्ट 1986  क) 8 ऑगस्ट 1987  ड) 8 ऑगस्ट 1988 

** प्रश्न 2— दीर्घोत्तरी प्रश्न (2 पकैी 1)--- गणु 10 

1) मळलॊतयाल चव्शाण माॊनी 'ननलड' मा रेखातून ऩुण्मातल्मा आठलणी कळाप्रकाये ळबदफद्ध केल्मा आशेत? 

2) मळलॊतयाल चव्शाण माॊचा भशावलद्मारमीन जीलनातीर याजकीम प्रलाव' ननलड' मा रेखाच्मा आधाये स्ऩष्ट कया. 
3) वल. ला. लळयलाडकय माॊच्मालय लाचन आणण रेखनाच ेवॊस्काय कवे झारे त े' लाटेलयच्मा वालल्मा' मा रेखाच्मा 
    आधाये कथन कया. 
4) वल. ला. लळयलाडकय माॊच्मा ळारेम जीलनातीर आठलणी ' लाटेलयच्मा वालल्मा' मा रेखाच्मा आधाये तुभच्मा 
    ळबदात स्ऩष्ट कया. 
5)'ऩन्नाव ऩैकी ळून्म भाकण ' मा रेखातून कोणता भूल्मात्भक वॊस्काय लाचकाॊना लभऱतो त ेतुभच्मा ळबदात लरशा. 
6) ळाॊता ळेऱके माॊनी' गणणताच्मा ऩेऩय ची आठलण मेत ेआणण भी तात्काऱ बानालय मेत े ' अवे का म्शटरे आशे,  

    त ेस्ऩष्ट कया. 



* प्रश्न 3— दीर्घोत्तरी प्रश्न – (2 पकैी 1)गणु 10 

1) चॊद्रळेखय धभाणथधकायी माॊनी आऩल्मा आमुष्मातीर नाऩाव झारेरा भशत्त्लाचा प्रवॊग ' ळबदाॊच ेभोर ' मा ऩाठात 

    कवा वाॊथगतरा आशे त ेववलस्तय लरशा. 
2) लर्कततृ्ल शी करा वाध्म कयालमाच ेअवेर तय काम केरे ऩाहशजे. शे 'ळबदाॊच ेभोर 'मा ऩाठाच्मा आधाये वाॊगा. 
3)' वॊगभनेयच ेहदलव ' मा रेखातून दमा ऩलाय माॊना आरेरे अनुबल तुभच्मा ळबदात लरशा. 
4) 'वॊगभनेयच ेहदलव ' मा रेखातून दमा ऩलाय माॊनी शोणाऱ्मा ऩत्नीच ेलणणन कवे  केरे आशे त ेवाॊगा. 
5)' वॊकल्ऩ लवद्धीरा नेणाया भशाऩुरुऴ: डॉ. फाऩूजी वाऱुॊखे मा रेखाच्मा  आधाये डॉ. फाऩूजी वाऱुॊखे माॊच ेजीलन 
थचत्रण लरशा. 
6) लळषणभशऴी डॉ. फाऩूजी वाऱुॊखे माॊनी लळषण षेत्रात केरेल्मा कामाणचा आढाला घ्मा. 
** प्रश्न 4 ऱर्घतु्तरी प्रश्न –(3 पकैी 2)- गणु 10 

1) व्मजर्कतभत्ल शी वॊकल्ऩना स्ऩष्ट कया. 
2) व्मजर्कतत्ल आणण व्मजर्कतभत्ल मातीर बेद स्ऩष्ट कया. 
3) व्मजर्कतभत्त्ल वलकावावाठी आलश्मक घटकाॊची वाधाय चचाण कया. 
4) बाऴेच्मा भाध्मभातून व्मजर्कतभत्ल कवे घडत ेत ेस्ऩष्ट कया. 
5) 'बाऴा शे व्मजर्कतभत्त्ल वलकावाच ेअथधष्ठान वभजरे जात े' मा वलधानाचा वाधाय ऩयाभळण घ्मा. 
6) व्मजर्कतभत्ल वलकावातीर बाऴेच ेभशत्ल वलळद कया. 
7) कोणत्मा आलश्मक घटकातून व्मजर्कतभत्ल वलकाव वाधतो त ेस्ऩष्ट कया. 
8) व्मजर्कतभत्ल म्शणजे काम त ेलरशा. 
9) बावऴक वॊलाद आणण देशफोरी मातीर वाम्म ल बेद स्ऩष्ट कया. 
10) व्मजर्कतभत्ल वलकाव आणण बाऴा माॊचा वशवॊफॊध स्ऩष्ट कया. 
*** प्रश्न 5- ऱर्घतु्तरी प्रश्न-(4 पकैी 2)- गणु 10 

1) बाऴा वलकावाच ेभुख्म कौळल्म वाॊगून त्माॊचा ऩयस्ऩय वॊफॊध स्ऩष्ट कया. 
2) श्रलण प्रक्रिमेतीर अडथळ्माॊची कायणे वॊक्षषप्तऩणे लरशा. 
3) श्रलण प्रक्रिमेच ेभशत्ल वलळद कया. 
4) लाचन कौळल्माच ेस्लरूऩ ल भशत्त्ल वलळद कया. 
5) लाचन कौळल्म वलकावाच ेउऩाम वुचला. 
6) बाऴण कौळल्म वलकावाच ेउऩाम वुचला. 
7) रेखन कौळल्माॊचा थोडर्कमात आढाला घ्मा. 
8) कामणिभाच ेवॊमोजन कयताना कोणकोणत्मा गोष्टीॊची  काऱजी घ्मालीत ेस्ऩष्ट कया. 
9) वूत्रवॊचारन कयताना वॊचारकाॊच्मा अॊगी कोणकोणत ेगुण आलश्मक आशेत, त ेतुभच्मा ळबदात लरशा. 
10) आऩल्मा भशावलद्मारमात वॊऩन्न शोणाऱ्मा ' लावऴणक ऩारयतोवऴक वलतयण वभायॊबा'च्मा कामणिभाच्मा ननभॊत्रण 
ऩत्रत्रकेचा नभुना तमाय कया. 


