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१. 'रोजीचा रोटीचा सवाल रोजचाच आहे' र्ा ओळी कोणत्या कनवतेतील आहेत ? 

अ) चार शब्द 

ब) इराणी  

क) स्वागत 

ड) आत्ता 

२.  'इराणी' कनवतेतील 'केकला चढणारी क्रनमक बुरशी' ही प्रनतमा कोणत्या अथाषचे सूचि 

करते ? 

अ) जीविातील नवसंगती  

ब)  जीविातील अस्थथरता 

क) वैफल्र्, िैराश्र् 

ड) जीविातील गोडवा 

३. िोकरी-व्यवसार्ासाठी सतत गावं बदलत नफराव्या लागणाऱ्र्ा तरुणाची व्यथा कोणत्या 

कनवतेतूि व्यक्त होते ? 

अ) इराणी 

ब) चार शब्द 

क) ते वर्ष होतं की कोळ्याचं जाळं 

ड) शोकगीत 

४. पे्रर्सीच्या आठवणीतूि बाहेर पडू ि शकलेल्र्ा नप्रर्कराची नवरहव्याकूळ वेदिा 

कोणत्या कनवतेतूि व्यक्त झाली आहे ? 

अ) वाण 

ब) रांगोळी 

क) इराणी 

ड) शोकगीत 

५. 'मार्बोली' र्ा कनवतेचे कवी कोण ? 

अ) िारार्ण सुवे 

ब) सुरेश भट 

क) नदलीप नचते्र 

ड) तं्र्यबक सपकाळे 



६.  'वाण' र्ा कनवतेतूि कोणती जाणीव व्यक्त झाली आहे ? 

अ) दनलत जाणीव 

ब) ग्रामीण जाणीव 

क) काव्य जाणीव 

ड) मार्क्षवादी जाणीव 

 

७. कवी ए.के.शेख र्ांच्यामते, कुटंुबासाठी कोणती व्यक्ती चंदिाप्रमाणे नझजत असते ? 

अ) आई 

ब) वडील 

क)आजोबा 

ड) मोठा भाऊ 

८.'ताळमेळ' र्ा कनवतेतूि कोणता आशर् व्यक्त झाला आहे ? 

अ) निसगष आनण नवकास र्ांचा ताळमेळ साधला जात िाही 

ब) स्िर्ा नशकूि प्रगती करू लागल्र्ा आहेत 

क) एकनवसाव्या शतकातही स्िर्ा आत्मनिभषर होऊ शकलेल्र्ा िाहीत 

ड) शेतकऱ्र्ांची व कष्टकरी समाजाचे आजही शोर्ण होत आहे 

९. 'आसक्तीच्या मिाला' र्ा कनवतेतूि कोणती जाणीव व्यक्त झाली आहे ? 

अ) स्िर्ांिी स्वतःचा लढा स्वतःच लढला पानहजे 

ब) संवेदिाहीि झालेल्र्ा समाजात माणूसपण पेरार्चे आहे 

क) बुद्धाच्या मागाषवरूि चालले की तृष्णामुक्त, दुःखमुक्त होता रे्ते 

ड) कनवता ही नवदीणष झालेल्र्ा मिांिा जोडण्याचे काम करते 

 १०. 'नहराबाई जाफरनमर्ााँ' कार् वाचार्ला नशकते आहे ? 

अ) रामार्ण 

ब) भग्वदगीता 

क) मिुसृ्मती 

ड) कुराण 

११. 'वासिाकांड' र्ा कनवतेतूि कवी कोणावर आगपाखड करत आहे ? 

अ) स्वतःच्या शरीराची नवक्री करणाऱ्र्ा स्िर्ांवर 



ब) एका भाकरीसाठी लाचार झालेल्र्ा स्िर्ांचा उपभोग घेणाऱ्र्ा उच्चभू्र संसृ्कतीतील 

पुरूर्ांवर 

क) स्िर्ांच्या जीवावर ऐश करणाऱ्र्ा िाकत्याष पुरूर्ांवर 

ड) एक िी असूिही दुसऱ्र्ा िीची वेदिा समजू ि शकणाऱ्र्ा स्िर्ांवर 

१२.कवी मोहमद शकील जाफरी र्ांच्यामते कोणती गोष्ट क्रांतीची सुरुवात करेल ? 

अ) तहाि 

ब) भूक 

क) चतकोर भाकरी 

ड) वेदिा 

१३. 'आर्डीर्ल से्टटच्या हद्दीबाहेरूि' र्ा कनवतेत कवी कोणत्या महापुरूर्ांबद्दल 

कृतज्ञताभाव व्यक्त करतो ? 

अ) छत्रपती नशवाजी महाराज, महात्मा गांधी, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर 

ब) गौतम बुद्ध, चक्रधरस्वामी, संत तुकाराम, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर 

क) संत तुकाराम, महात्मा फुले, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर 

ड) छत्रपती नशवाजी महाराज, चक्रधरस्वामी, महात्मा फुले, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर 

१४. 'बार्का खोळंबूि आहेत काठावर' र्ा कनवतेतूि कोणती जाणीव व्यक्त झाली आहे ? 

अ) स्िर्ांिा आजही आपल्र्ा शारीर-मािनसक भाविा व्यक्त करण्याचे स्वातंत्र्य िाही 

ब) स्िर्ांिा आजही नशकण्याचे व िोकरी करण्याचे स्वातंत्र्य िाही 

क) स्िर्ांिा आजही लैं नगक शोर्णाला बळी पडावे लागते 

ड) एक िी दुसऱ्र्ा िीचे दुःख समजूि घेऊ शकत िाही 

१५. समाजातील नवथथानपतांची, िाही रे वगाषची वेदिा खालीलपैकी कोणत्या कनवतेतूि व्यक्त 

झाली आहे ? 

अ) मातीचे पार् 

ब) तुझ्या सरंजामी भुवईिे 

क) आर्डीर्ल से्टटच्या हद्दीबाहेरूि 

ड) मिाच्या कॅिव्हासवरचं बुजगावणं 

१६. 'मृतू्य जगण्या-मरण्यातला दूत आहे, पुिजषन्म घडवणारा', र्ा ओळी कोणत्या अथाषचे 

सूचि करतात ? 

अ)मृतू्य जीविाचा शेवट आहे 



ब) मृतू्य िव्या जीविाची सुरुवात आहे 

क) मृतू्य हे एक अटळ सत्य आहे 

ड) मृतू्य जात-धमष माित िाही 

१७. समकालीि वतषमािात माणसातील स्वाथष, ढोगंीपणा, मुजोरी, अमािुर्ता वाढत आहे, 

ही जाणीव खालीलपैकी कोणत्या कनवतेतूि व्यक्त झाली आहे ? 

अ) तुझ्या सरंजामी भुवईिे 

ब) सुरुवात 

क) वतषमािाचा इनतहास भूगोल 

ड) कबुतरखािा 

१८. जात, धमाषच्या िावािे उसळणाऱ्र्ा दंगली, नहंसा व त्यामधे्य मरणाऱ्र्ा निष्पाप माणसांचे 

नचत्रण कोणत्या कनवतेत आले आहे ? 

अ) कबुतरखािा 

ब) मृतू्यचं प्राथषिागीत 

क) बेसावध 

ड) उन्हाच्या कटानवरुद्ध 

 

१९.  'तृषे्णची कनवता' र्ा कनवतेतूि कोणते आशर्सूत्र व्यक्त झाले आहे ? 

अ) असृ्पश्र्ांिा िेहमीच प्रथथानपत समाजािे पाण्यापासूि वंनचत ठेवले 

ब) नदवसेंनदवस पाण्याचा प्रश्ि गंभीर बित चालला आहे 

क) भांडवलदार आनण सत्ताधारी र्ांच्यातील सते्तची आकांक्षा 

ड) समाजात वाढत चाललेली नहंसा 

२०.  'मी पण नशकतंलर्' र्ा कनवतेतील 'मी' च्या नठकाणी कोणती तळमळ नदसूि रे्ते ? 

अ) नसिेमात जाण्याची तळमळ 

ब) स्वतः नशकूि समाजाला शहाणे करण्याची तळमळ 

क) समाजसेवा करण्याची तळमळ 

ड) स्िर्ांवर होणाऱ्र्ा अन्यार्ानवरुद्ध लढण्याची तळमळ 

२१.  'माझी पाच-सहा वर्ाांची मुलगी' र्ा कनवतेतील आईला कशाची भीती वाटते ? 

अ) आपल्र्ा मुलीच्या पाठीवरच्या दप्तराचं ओझं कसं कमी करार्चं र्ाची भीती 



ब) िी म्हणूि मुलीच्या वाट्याला भनवष्यात रे्णाऱ्र्ा दुःखाचं ओझं कसं कमी करार्चं र्ाची 

भीती 

क) नवकृत पुरूर्ांच्या समाजात स्िर्ांचे जगणे नदवसेंनदवस असुरनक्षत होत चालले आहे र्ा 

नवचारािे भीती वाटते 

ड) आपली मुलगी वहावत तर िाही जाणार िा...र्ा नवचाराची भीती वाटते 

२२.मथोरामोठ्ांचे नवचार कृतीत आणण्यापेक्षा त्यांची पूजा बांधण्यात, त्यांच्या नवचारांचा 

उदो उदो करण्यात धन्यता नमरवणाऱ्र्ांचे ढोगं गळूि पडो, ही जाणीव कोणत्या कनवतेतूि 

व्यक्त झाली आहे ? 

अ) मातीचे पार् 

ब) उन्हाच्या कटानवरुद्ध 

क) मातीचं भंड पडो 

ड) िोबल टु्रथ 

२३. 'माड्या' र्ा कनवतेतूि कोणत्या समाजाची वेदिा व्यक्त झाली आहे ? 

अ) आनदवासी समाज 

ब) दनलत समाज 

क) ग्रामीण समाज 

ड) तृतीर्पंथी समाज 

२४. आनदवासी समाजाला प्रथथानपत समाजािे कपटिीती करूि मुख्य धारेत कधी रे्ऊच 

नदले िाही, ही जाणीव खालीलपैकी कोणत्या कनवतेतूि व्यक्त झाली आहे ? 

अ) माड्या 

ब) गोगंलू 

क) गोडंवि माझे 

ड) से्टज 

२५. वाट्याला आलेले अठरा नवश्व दाररद्र्य आनण त्यामुळे गांजलेल्र्ा ग्रामीण िीचे दुःख 

कोणत्या कनवतेत व्यक्त झाले आहे ? 

अ) मातीचे पार् 

ब) उजळमाथ्यािं कुणबीपण 

क) भोग 

ड) नवचारावा अथष 



२६. “जो माणूस आनिकेच्या मुलाबाळांिा जबरदस्तीिे र्ा देशात घेऊि रे्तो आनण त्यांिा 

केवळ पैशाच्या लोभािे गुलाम म्हणूि नवकतो तो मला एखाद्या खून्यापेक्षाही भरं्कर वाटतो” 

अब्राहम नलंकि र्ांच्या र्ा नवधािातूि त्यांची कोणती नवचारसरणी स्पष्ट होते ते ओळखा. 

अ) खूि करणे भरं्कर असते 

ब) कोणावरही जबरदस्ती करणे वाईट असते 

क)एखाद्याला गुलाम म्हणूि नवकणे भरं्कर असते 

ड)आनिकेत लोभी माणसे असतात 

२७. “घोगंड्याच्या घडीसारख्या काळ्या जनमिी मढ्याप्रमाणे पडल्र्ा होत्या. त्यांच्या 

पाठीवरूि दुष्काळ सरपटत होता.” र्ा वाक्यातूि जनमिीची स्थथती कशी वाटते ? 

अ) काळी कसदार 

ब) घोगंड्यासारखी 

क) निनजषव 

ड) सापासारखी 

२८. “सरकारला रर्तेच्या कल्र्ाणाची खरोखरच कळकळ असेल तर  सरकारी 

िोकऱ्र्ांच्या नठकाणी अन्य जातीच्या लोकांचा हळहळू नशरकाव होऊ देणे हे त्यांचे आद्य 

कतषव्य आहे.” र्ा वाक्यातूि सरकारिे कार् करावे असे महात्मा फुले सुचवतात ? 

अ) कतषव्य  करावे 

ब) रर्तेचे कल्र्ाण करावे 

क) रर्तेबद्दल कळकळ दाखवावी 

ड) सवष जातीच्या लोकांिा सरकारी िोकऱ्र्ा द्याव्या 

२९. “धमष हे समाजजीविाचे एक अंग आहे हे ओळखलेल्र्ा सर्ाजीरावांिी धमष आनण 

समाजसुधारणांची सांगड घातली.”र्ा वाक्यातूि सर्ाजीरावांिी कार् केले असे सुचवले आहे 

? 

अ) धानमषक अंधश्रद्धा वाढवल्र्ा  

ब) समाजसुधारणा िाकारल्र्ा 

क) धमाषचा आधार घेऊि समाजसुधारणा केल्र्ा 

ड) समाजातूि धानमषकता दूर करणे हीच सुधारणा मािले 

३०. “स्वामी अग्नीवेश हे आर्षसमाजी आरु्ष्यभर प्रामानणकपणे वेठनबगार कामगारांच्या 

सुटकेसाठी काम करत रानहले.”  र्ा वाक्यातील वेठनबगारी म्हणजे कोण ? 



अ) आनदवासी 

ब) शेतमजूर 

क) असंघनटत कामगार 

ड) जनमिदाराकडे गुलामी करणारे 

३१. “आकाशािे माझ्या मिाला व्यापकता नशकवली, अनलप्तता नशकवली, निमषळता 

नशकवली, आकाशािे मला क्षमाशील बिवले.” र्ा सारांशाचे शीर्षक कार् असावे ? 

अ) गं्रथ हेच गुरू 

ब) आकाशाशी दोस्ती 

क) आकाशाची नशकवण 

ड) क्षमाशील बिा 

३२. “लहाि मुलांिी परमेश्वर नजतक्या सुलभतेिे नमळवला तसा दुसऱ्र्ा कोणाला नमळवता 

आला िाही. लहाि मुलांचा स्वभाव निमषळ,निधाषर अचल , एकाग्रता चांगली, दृष्टी स्थथर 

असते.धु्रवबाळापासूि तो हुतात्मा नशरीर्पर्ांत भारतात लहाि बाळांिी मोठी धे्यर् साध्य 

केली आहेत.” र्ा उताऱ्र्ाचा सारांश एका वाक्यात कसा होईल ओळखा. 

अ) लहाि मुलांिा परमेश्वर चटकि प्राप्त होतो 

ब) लहाि मुलांच्या काही गुणांमुळे ती मोठे धे्यर् गाठू शकतात 

क) धु्रव बाळाला परमेश्वर प्राप्त झाला कारण तो लहाि होता 

ड)भारतातील लहाि मुले वेगळीच असतात 

३३. “शुद्ध बुद्धी हीच सवाषत मोठी देणगी आहे.अशा शुद्ध बुद्धीसाठी ज्ञाि हाच परमेश्वर 

असतो. सृष्टीचे िीट निरीक्षण करणाऱ्र्ािे िमाज पढला िाही तरी चालेल कारण तो ज्ञािच 

नमळवत होता असे महंमद पैगंबर म्हणत. गार्त्री मंत्रही शुद्ध बुद्धीची मागणी करणाराच 

आहे.बुद्धी सतेज,सखोल असावी, नतच्याजवळ अंधार िसावा हाच ‘तमसो मा ज्योनतगषमर्’ 

र्ा वचिाचा अथष आहे.”र्ा उताऱ्र्ाचा सारांश कार् असेल ते ओळखा. 

अ) महंमद पैगंबर सृष्टीज्ञाि महत्त्वाचे माित 

ब)गार्त्री मंत्र म्हटला की परमेश्वर प्राप्त होतो 

क) बुद्धी तेजस्वी असावी 

ड)अज्ञािाचा अंधार सखोल ज्ञािािे दूर होतो  

३४. “पाणी उदार असते. ते पे्रमळ असते. नझरपत नझरपत थेट  खडकालाही पाझर 

फोडते.पाणी अहंकारािे टणक झालेले िसते.स्वच्छतेचे सावषभौम साधि म्हणजे पाणी.पाणी 



तुम्हाला जीवि देते, टवटवी देते,उल्हास देते.पाणी नदसते साधे पण त्याच्यात नवद्रु्त 

आहे.अिेक रोगांवर पाणी नपणे हाच रामबाण उपार् आहे.आनदम माणसािे पाणी पाहूिच 

वस्ती केली.”र्ा उताऱ्र्ाचा सारांश कार् होईल ? 

अ) पाण्यामुळे नतसरे महारु्द्ध होणार 

ब) मािवी वस्ती िेहमी पाण्याजवळ असते 

क) पाणी निरनिराळ्या गुणांमुळे माणसाला नहतकर ठरले आहे 

ड) पाणी और्धी असते 

३५. “संसृ्कतीचा आनण पार्रीचा घनिष्ठ संबंध आहे. आनदमािवाच्या गुहेला पार्री िव्हती. 

पण िंतर कधीतरी त्यािे पार्री तर्ार केली आनण नतच्याकडे कौतुकािे पाहतािा नतच्यावर 

उभे राहण्यात माि आहे हे त्याला जाणवले.इनजप्त ,अनसररर्ातील सारी वासु्तकला उंच 

होण्यात धन्यता मािू लागली.उंचच उंच पार्ऱ्र्ांि घडवलेली बांधीव पठारे ही र्ा 

वासु्तकलेतील अनवभाज्य घटक झाली. अशा उंच पठारावरूि खाली बघतािा एक नदवस 

त्यांच्या लक्षात आले की आजूबाजूच्या सृष्टीपासूि आनण प्रानणमात्रापासूि उंच होताहोता 

आपण इतर माणसांपासूि दुरावलो.”र्ा उताऱ्र्ाचा सारांश कार् होईल ? 

अ)माणसाला पार्ऱ्र्ा चांगल्र्ा बांधता रे्तात 

ब) इनजप्शीर्ि वासु्तकला उंच आहे म्हणूि संुदर आहे 

क)पार्ऱ्र्ा बांधूि माणूस स्वतःला शे्रष्ठ समजू लागला 

ड) पार्ऱ्र्ा केल्र्ािेच माणसाला प्रगती करता आली 

३६.निबंधलेखि करतािा सवाषत महत्त्वाचे कार् असते ? 

अ) निबंधाची सुरूवात आकर्षक करणे 

ब) पेि चांगले वापरणे 

क) स्वतःचे नवचार ,कल्पिा िीट अनभव्यक्त करणे 

ड) निबंधाचा शेवट कनवतेिे करणे 

३७. कोणत्याही  वैचारीक निबंधात कार् नलनहणे अपेक्षीत असते ? 

अ) एखाद्या नवचाराचे महत्त्व 

ब) एखाद्या नवचाराची साधक बाधक चचाष 

क) एखाद्या नवचाराची भलामण 

ड) एखाद्या नवचाराचा नवरोध 

३८. खालीलपैकी कोणता निबंध वैचारीक स्वरूपाचा होईल ? 

अ) जगा आनण जगू द्या 



ब) माझी जोडीदाराची कल्पिा 

क) माझे धे्यर् 

ड) माझा अनवस्मरणीर् प्रवास 

३९. ‘पर्ाषवरणाचे रक्षण –माझी जबाबदारी’ र्ा नवर्र्ावर निबंध नलनहतािा तुम्हाला कोणत्या 

गोष्टीचा उल्लेख करावाच लागेल? 

अ) धरणग्रस्तांचा प्रश्ि 

ब) जागनतक तापमाि वाढ 

क) जागनतकीकरण 

ड)मंुबईतील पाणी कपात 

४०. िीस्वातंत्र्य अजूि दूरच र्ा नवर्र्ावर निबंध नलनहतािा तुम्हाला कोणती संकल्पिा 

स्पष्ट करावी लागेल ? 

अ) िीभु्रणहत्या 

ब)जागनतक मनहला नदि 

क) पुरूर्प्रधाि समाजव्यवथथा 

ड) िीचे दुबळेपण 

४१. कोणत्याही उत्पादिाची मुद्रीत जानहरात करतािा त्यात कोणते घटक महत्त्वाचे ठरतात 

? 

अ) उत्पादिाची नकंमत,ग्राहक,ब्राँड 

ब) जानहरातीची जागा आनण रंग 

क) जानहरातीची शीर्षक ओळ, तपशील, शेवट 

ड)जानहरातीमधील नचत्र,रंग,मॉडेल 

४२. ‘माझे कुटंुबःमाझी जबाबदारी’ ही जानहरात कशाप्रकारची ठरेल? 

अ)आरोग्यनवर्र्क 

ब) कौटंुनबक उत्पादिाची 

क) जिनहताथष 

ड) उपदेश करणारा 

४३. मुलगी नशकली-प्रगती झाली ही जानहरात कशाची आहे ? 

अ) एस.टी. बसची 

ब) कुटंुबनिर्ोजिाची 



क) िीनशक्षणाची 

ड) राजकीर् पक्षाची 

४४. जानहरातीची भार्ा कशी असावी लागते ? 

अ) आत्मानवष्कारात्मक 

ब) भाविात्मक 

क) पररणामकारक 

ड) अिेकाथष व्यक्त करणारी 

४५. ‘शब्दरंग’ र्ा गं्रथनवक्री दालिाची जानहरात करतािा तपशीलात कोणती गोष्ट सवाषत 

महत्त्वाची ठरेल? 

अ) हे गं्रथदालि वातािुकुलीत आहे 

ब) र्ा गं्रथदालिात कॉफी पण नमळेल 

क) र्ा गं्रथदालिातील  पुस्तकांचे वैनवध्य 

ड)र्ा गं्रथदालिात नचत्रकलेची साधिे नमळतील 

४६. कोणत्याही सभेचे इनतवृत्त सामान्यतः कोण नलनहतो ? 

अ) सभेचा अध्यक्ष 

ब) सभेतील उपस्थथत सभासद 

क) सभा आर्ोनजत करणारा कार्षवाह 

ड) सभेला अिुपस्थथत सभासद 

४७. कोणत्याही कार्ाषलर्ीि बैठकीत सवषप्रथम कार्षवाह कार् करतो ? 

अ) आधीच्या बैठकीचे इनतवृत्त वाचतो 

ब) नवद्यमाि बैठकीमागचे उदे्दश सांगतो 

क) अध्यक्षांचा पररचर् करूि देतो 

ड) सभासदांचे आभार माितो 

४८. इनतवृत्तात कोणत्या गोष्टीचंी िोदं सवाषत महत्त्वाची असते? 

अ) सभासदांची उपस्थथती 

ब) सभासदांची अिुपस्थथती 

क) सभेत झालेली चचाष व निणषर् 

ड) सभेतील वादनववाद 

४९. इनतवृत्तात प्रारंभी कार् िोदंवले जाते ? 



अ) अध्यक्षांचे िाव 

ब) सभेची तारीख, वेळ, नठकाण 

क) सभासदांची उपस्थथती 

ड) देवाचे िाव 

५०. इनतवृत्त नलनहणे महत्त्वाचे का ठरते ? 

अ) कारण त्यात कार्षवाहाची भार्ा कशी आहे ते कळते 

ब) कारण त्यातूि सभासदांची िावे कळतात 

क) कारण तो एक अनधकृत दस्तावेज ठरतो 

ड) कारण त्यातूि सभेतील गमती कळतात 

५१. शतकािुशतके शूद्र असल्र्ामुळे गुलामी वाट्याला आली पण त्यातूि बाहेर पडले 

पानहजे ही जाणीव कोणत्या कनवतेतूि व्यक्त होते ? 

अ) आत्ता 

ब) स्वागत 

क) ओवी 

ड) िाही नफरलो माघारी 

५२. 'ह्या िभािे ह्या भुईला दाि द्यावे' र्ा कनवतेतील निवेदकाचे प्राण कशात गंुतलेले आहेत 

? 

अ) गावात 

ब) पे्रर्सीमधे्य 

क) शेतामधे्य 

ड) आईवनडलांमधे्य 

५३. कवी नदलीप नचते्र र्ांिी खालीलपैकी कोणती कनवता नलनहली आहे ? 

अ) शोकगीत 

ब) तुकारामाचा अंत 

क) स्वागत 

ड) मार्बोली 

५४. 'स्वागत' र्ा कनवतेतूि कोणता आशर् व्यक्त झाला आहे ? 

अ) पे्रर्सीच्या आठवणीिे नवरहव्याकूळ होणाऱ्र्ा नप्रर्कराचा अिुभव 

ब) बेकार तरुणाच्या जीविातील अस्थथरतेचा अिुभव 



क) िोकरी-व्यवसार्ानिनमत्त सतत थथलांतर करावे लागलेल्र्ा तरुणाच्या वाट्याला रे्णारा 

तुटलेपणाचा अिुभव 

ड) नशक्षणािे माणसांची मिे संस्काररत झालेली िाहीत,  त्यांच्या मिातूि जानतर्ता गेलेली 

िाही र्ानवर्र्ीचा उपरोध 

५५. 'बळीराजासाठी गाणं' र्ा कनवतेतूि कोणता आशर् व्यक्त होतो ? 

अ) अस्मािी-सुलतािीच्या कचाट्यातूि शेतकरी कधी सुटणारच िाही अशी कपटिीती 

व्यवथथेिे केली आहे 

ब) जगाचा पोनशंदा असणाऱ्र्ा शेतकऱ्र्ािे हताश होता कामा िरे् 

क) आभाळािे भुईला पावसाचे दाि द्यावे आनण शेत फुलूि र्ावे 

ड) शेतकऱ्र्ाला खूप चांगले नदवस आले आहेत 

५६.'रांगोळी' र्ा कनवतेतूि कोणती जाणीव व्यक्त झाली आहे ? 

अ) मार्क्षवादी जाणीव 

ब) काव्य जाणीव 

क) ग्रामीण जाणीव 

ड) दनलत जाणीव 

५७.कवी भुजंग मैश्राम र्ांच्यामते, भनवष्यात कोणत्या गोष्टीसाठी प्रलर् अटळ आहे ? 

अ) जागेसाठी 

ब) शुद्ध हवेसाठी 

क) पाण्यासाठी 

ड) अन्नासाठी 

५८.'िनफसा' कोणता प्रदेश सोडूि चालली आहे असे कवी म्हणतो ? 

अ) िीत्वाची नवटंबिा करणारा जुिाट धमषसंसृ्कतीचा प्रदेश 

ब) दुष्काळग्रस्त प्रदेश 

क) गनतमाि आनण दमवूि टाकणाऱ्र्ा स्पधेचा अिुभव देणारा शहरी प्रदेश 

ड) माणसाला असंवेदिशील, दगड बिवणाऱ्र्ांचा प्रदेश 

५९.शूद्रत्वाचा नटळा कपाळी लागला आनण िेहमीच उपेक्षा आनण वंचिा वाट्याला आली, 

ही वेदिा कोणत्या कनवतेतूि व्यक्त झाली आहे ? 

अ) आत्ता 

ब) स्वागत 

क) ओवी 



ड) िाही नफरलो माघारी 

६०. मोहि नशरसाट र्ांिी खालीलपैकी कोणती कनवता नलनहली आहे ? 

अ) िाही नफरलो माघारी 

ब) ताळमेळ 

क) िनफसा 

ड) आसक्तीच्या मिाला 

६१.'उजळमाथ्यािं कुणबीपण' नमरवण्याचे वरदाि कवी ईश्वराकडे मागतो, र्ा मागण्याला 

त्यािे कार् म्हटले आहे ? 

अ) निळी आभाळआरती 

ब) धरतीचा निळा पान्हा 

क) अभंग गाभारा 

ड) नहरवी आभाळआरती 

६२. 'दारासमोरचे देव' कोणत्या आशर्ाचे सूचि करतात ? 

अ) शूद्र हे बाहेरूि आलेले लोक होते, गुलाम होते 

ब) शूद्र हे शूर, लढवये्य, समता मािणारे, प्रगतीशील, मूळ मातीतले लोक होते 

क) शूद्रांिा गुलामीच्या मािनसकतेतूि कधी बाहेरच पडता आले िाही 

ड) असृ्पश्र्ांच्या दारासमोर देव असत 

६३. 'मातीचे पार्' र्ा कनवतेत निवेदकािे कशापासूि सुटका करूि घेतल्र्ाचे म्हटले आहे 

? 

अ) ‘मी’ पणातूि 

ब) तृषे्णतूि 

क) ईश्वर, धमष र्ा कल्पिांतूि 

ड) िी मोहातूि 

६४. 'शेतकरी जगाचा पोनशंदा आहे, त्यािे हताश होता कामा िरे्', ही आशावादी जाणीव 

खालीलपैकी कोणत्या कनवतेतूि व्यक्त झाली आहे ? 

अ) बळीराजासाठी गाणं 

ब) उजळमाथ्यािं कुणबीपण 

क) मेलं िाही अजूि आभाळ 

ड) मातीचे पार् 



६५. 'नचंतेिं का प्रश्ि सुटत असतात कधी कुणाचे ?' ही पंक्ती कोणत्या कनवतेतील आहे ? 

अ) मेलं िाही अजूि आभळ 

ब) आई, तू िको करूस नचंता 

क) मिाच्या कॅिव्हासवरचं बुजगावणं 

ड) तुझ्या सरंजामी भुवईिे 

६६.समाजातील िाही रे वगाषचे शोर्ण करणाऱ्र्ा प्रथथानपतांनवरुद्ध बंड करण्याची भार्ा 

कोणत्या कनवतेत आली आहे ? 

अ) मिाच्या कॅिव्हासवरचं बुजगावणं 

ब) तुझ्या सरंजामी भुवइिे 

क) वतषमािाचा इनतहास भूगोल 

ड) सुरुवात 

६७.पारंपररक कला बाजूला सारूि नशक्षण घेऊि आत्मनिभषर बिा, समाजात प्रनतष्ठा 

नमळवा, असे आवाहि कवी कोणाला करत आहे ? 

अ) शेतकऱ्र्ांिा 

ब) कष्टकरी समाजाला 

क) वेश्र्ा स्िर्ांिा 

ड) तमासगीर स्िर्ांिा 

६८.'आम्ही सुरनक्षत असू, अशी देताच रे्त िाही ग्वाही, तरीही आपण झोपेत कसे ?' र्ा 

पंक्ती कोणत्या कनवतेतील आहेत ? 

अ) कबुतरखािा 

ब) बेसावध 

क) मृतू्यचं प्राथषिागीत 

ड) मातीचे पार् 

६९.कवी िागराज मंजुळे र्ांिी खालीलपैकी कोणती कनवता नलनहली आहे ? 

अ) तृषे्णची कनवता 

ब) मातीचे पार् 

क) बेसावध 

ड) उन्हाच्या कटानवरुद्ध 

७०.कवनर्त्री कनवता मोरवणकर र्ांिा कोणावर कनवता करणे मान्य िाही ? 



अ) नमत्रावर 

ब) समाजावर 

क) पुरूर्प्रधाि समाजावर 

ड) पे्रमावर 

७१.'िोबल टु्रथ' र्ा कनवतेतूि कवीिे कोणते जागनतक सत्य मांडले आहे ? 

अ) जातीर् दंगली, धानमषक तंटे र्ामुळे वाढत जाणारी नहंसा 

ब) भांडवलदार वगष आनण लोकप्रनतनिधी र्ांची सत्ताकांक्षा जगाला नविाशाकडे घेऊि जात 

आहे 

क) मृतू्य हेच जीविाचं एकमेव सत्य आहे 

ड) िोबल टु्रथ असं कधीच काही िसतं 

७२.'कनवता तर रक्ताचीच गोष्ट असते िा दोस्ता !' र्ा कनवतेतूि कोणती जाणीव व्यक्त होते 

? 

अ) कवी व कनवता जगाच्या कल्र्ाणाची प्राथषिा करतात 

ब) कनवता ही शोर्णानवरुद्ध आवाज उठवते 

क) कनवता जगण्यासाठी शक्ती देते 

ड) कनवता मिामिांिा जोडण्याचे काम करते 

७३.दनलत, शोनर्त समाजाला आज एकनवसाव्या शतकातही समाि संधीसाठी, 

पररवतषिासाठी वाट पाहावी लागत आहे,  हे कटू सत्य कोणत्या कनवतेतूि व्यक्त होते ? 

अ) स्वागत 

ब) ओवी 

क) आत्ता 

ड) नवचारावा अथष 

७४.'गोगंलू' र्ा कनवतेत कोणत्या समाजाची वेदिा मांडली गेली आहे? 

अ) आनदवासी समाज 

ब) भटक्या नवमुक्त समाजाची वेदिा 

क) शेतकरी समाज 

ड) दनलत समाज 

७५.िक्षलवादी आनण शासि र्ांच्यातील संघर्ाषत बळी पडणाऱ्र्ा आनदवासी समाजाचे 

नचत्रण खालीलपैकी कोणत्या कनवतेत आले आहे ? 



अ) माड्या 

ब) गोगंलू 

क) गोडंवि माझे 

ड) से्टज 

७६.“सोशल नमनडर्ाचा जन्म झाला २००६ मधे्य. जगभरातल्र्ा वातावरणाचा तो पररणाम 

होता.त्यावर्ी ‘टाईम मॅगनझि’िे ‘पसषि ऑफ दी इर्र’ म्हणूि ‘रू्’ ची म्हणजे तुम्हीची निवड 

केली.सामान्य माणूस हाच ऑिलाईि कार्षकताष आहे. कोणतंही वतषमािपत्र कधीही छापू 

शकणार िाही अशी बातमी आज त्याला सहजी नमळू लागली आहे.मानहतीची देवाणघेवाण 

तो करतो,नवचारांचा प्रचार, जानहरात करणं सगळं हा सामान्य माणूस करत असतो.” र्ा 

उताऱ्र्ात कार् सुचवले आहे ? 

अ) वतषमािपत्रात ि रे्णाऱ्र्ा बातम्या सोशर् नमनडर्ात रे्तात 

ब) सामान्य माणूस सामानजक कार्षकताष झाला आहे 

क) सामान्य माणूस मानहती रु्गाचा िार्क आहे 

ड)जगभरात २००६साली मानहती रु्ग अवतरले 

७७.“दहशतवाद आनण अनिबांध नहंसाचार र्ात मूलभूत फरक आहे. दहशतवादामागे एक 

नवचार असतो आनण दहशतवादाला तोडं द्यार्चे असल्र्ास र्ा नवचारांशी सामिा करावा 

लागतो.धमष, वंश,भार्ा आनण र्ा घटकांच्या अंगािं उभी राहत गेलेली संसृ्कती जपत आपलं 

जीवि जगण्याची जगातल्र्ा प्रते्यक समूहाची गरज असते.ही गरज जेव्हा डावलली जातेर् 

असो वाटते तेव्हा काहीिंा आपली ओळख पुसली जाईल असे वाटते.र्ा असुरनक्षततेतूि 

दहशतवाद जन्माला रे्तो.” र्ा उताऱ्र्ातूि दहशतवादाचा जन्म कशामुळे होतो असे म्हटले 

आहे ? 

अ) नवचारांच्या आधुनिकतेमुळे 

ब) धमाषवरील संकटामुळे 

क) भारे्वरील आक्रमणामुळे 

ड) ओळखी पुसण्याच्या भीतीमुळे 

७८.“आज भारतात आनथषकदृष्ट्ट्या बराच ताकदवाि झाला आहे. राजकीर् थथैर्ाषमुळे, 

आनथषक िीतीतील बदलांमुळे व वाढत्या मध्यमवगाषच्या वाढत्या क्रर्शक्तीमुळे नवकनसत 

देशांचा भारताकडे पाहण्याचा दृनष्टकोि बदलत आहे. पण दुदैवािे परदेशात अजूिही 

भारतीर्ांची ओळख ‘थथलांतरेचू्छ’ नकंवा कोणत्याही मागाषिे परदेशी थथानर्क होण्याचा 



प्रर्त्न करणारे अशीच आहे. आनण ही ओळख आपल्र्ाच देशबांधवांिी बऱ्र्ाच मेहितीिे 

नमळवली आहे!” र्ा उताऱ्र्ात भारतीर्ांचा उपरोध का केला आहे ? 

अ) भारत आनथषकदृष्ट्ट्या ताकदवाि झाला म्हणूि 

ब)मध्यमवगीर्ांची क्रर्शक्ती वाढली म्हणूि 

क) भारतीर् बेकार्देशीर मागाषिे थथलांतर करू पाहतात म्हणूि 

ड) भारताकडे पाहण्याचा अन्य देशांचा दृनष्टकोि बदलल्र्ामुळे 

७९.“ऍमेझॉि म्हटलं की २५ वर्ाांपूवी चालू झालेली सवष काही ऑिलाईि नवकणारी कंपिी 

डोळ्यासमोर रे्ते. पण ऍमेझॉि हे दनक्षण अमेरीकेतील जंगल आहे आनण ते जगातले सवाषत 

जुिे जंगल आहे.पूवी दनक्षण अमेरीकेत लढवय्या स्िर्ांिा ऍमेझॉि म्हणत. से्पििे दनक्षण 

अमेररकेत वसाहत वसवली तेव्हा तेथील िदीलाही ते ऍमेझॉि म्हणू लागले.र्ा 

िदीच्यासभोवती असणारे जंगल जगाला त्याच्या गरजेच्या २०% ऑस्र्क्जि पुरवतो. जगाच्या 

काबषिचक्राचा व जलचक्राचा हे जंगल आधार आहे. आज तेच जाळले जात आहे.”हा उतारा 

कार् संदेश देतो ? 

अ)ऍमेझॉि जंगल  जाळणे हा पर्ाषवरणाला धोका आहे 

ब) ऑिलाईि नवक्री करणारी कंपिी लोकनप्रर् आहे 

क)लढवय्या स्िर्ांिा ऍमेझॉि म्हणत 

ड) ऍमेझॉि जगाला खूप ऑस्र्क्जि पुरवते 

८०.“स्वरं्नशस्त िावाचीही एक नशस्तबद्ध व्यवथथा असते. मी ती जपािमधे्य पानहली. 

रस्त्यावरचे लाल नदवे लागतात, गाड्या थांबतात.थांबतािा त्या आपापसात १० फुट अंतर 

ठेवतात. प्रवासातसुद्धा त्यांचे ते अंतर कार्म असते.रु्द्धामुळे नशस्त आली की नशस्तीच्या 

बळावर तो देश महारु्द्ध करार्ला नसद्ध झाला होता हे कळार्ला आज मागष िाही.पण 

स्वातंत्र्य आनण नशस्तबद्धता र्ांची सांगड घालणारी स्वरं्नशस्तीएवढी दुसरी महत्त्वाची गोष्ट 

िाही.जपाि हे रु्द्धापूवी हुकुमशाही राष्टर  होत आनण रु्द्धािंतर नतथे अध्यक्षीर् लोकशाही 

आहे.”र्ा उताऱ्र्ात लेखकाला  कार् सांगार्चे आहे ? 

अ) जपािी लोकांिा महारु्द्धापूवी नशस्त िव्हती का ? 

ब)  लोकशाही नटकार्ला हुकुमशाहीतील नशस्तबद्धता िाही तर स्वरं्नशस्त उपकारक ठरते 

क) नशस्तबद्धता जपािला महारु्द्ध करण्याची ताकद देऊ शकले 

ड)लोकशाही हुकुमशाहीपेक्षा चांगली असते 



८१.“गांधीजी म्हणार्चे मार्क्ष समाजापासूि सुरू होतो आनण व्यक्तीपर्ांत पोहचण्याचा प्रर्त्न 

करतो तर मी व्यक्तीपाशी सुरू होतो अि नतच्यापाशीच थांबत असतो.व्यक्ती प्रगल्भ झाली 

अि नवकनसत झाली की समाजाच्या नवचाराचा वेगळा नवचार वा प्रर्त्न करावा लागत 

िाही.आताचे सारे प्रर्त्न समूहांिा, वगाांिा, समाजांिा, धमाांिा आनण धमषपंथांिा दुरूस्त 

करण्यासाठी आखले जातात.गदीच्या र्ा र्ोजिांमधे्य व्यक्ती कोरडीच राहते.”र्ा उताऱ्र्ा 

सारांश कसा होईल ? 

अ) मार्क्षला समाजाचा नवचार करता आला पण व्यक्तीचा िाही 

ब) गांधीजीिंा व्यक्तीचा नवचार करता आला समाजाचा िाही 

क) व्यक्ती प्रगल्भ बिली की समाजाच्या वेगळ्या नवचाराची गरज उरत िाही 

ड)आज व्यक्तीचा नवचार होत िाही 

८२.“टाळेबंदीच्या काळात सवाषत प्रचंड तडाखा बसला तो सअतलांतरीत मजुरांिा. त्या 

मजुरांची घराकडे परत जातािा जी ससेहोलपट झाली ती पानहली की वाटते ही दृषे्य 

एकनवसाव्या शतकातील भारताची की अश्मरु्गीि भारताची ?टाळेबंदीचा र्ा 

कष्टकऱ्र्ांविर कार् पररणाम होईल र्ाचा कोणताही नवचार शासिािे केला िाही.ही माणसे 

थथलांतरीत होती पण मूळात ती कष्टकरी होती.बांबूच्या परातीवंर नकंवा जनमिीच्या पोटात 

श्रनमक काम करतात म्हणूि हा देश चालतो. देशातील ९०% श्रनमक असंघनटत आहेत.”र्ा 

उताऱ्र्ाचा सारांश कार् होईल ? 

अ) भारत अश्मरु्गीि आहे 

ब) भारत एकनवसाव्या शतकातील आहे 

क) असंघनटत श्रनमकांची पररस्थथती लक्षात घेतली जात िाही 

ड) माणसे थथलांतरीत होतात म्हणूि समस्या निमाषण होतात 

८३.“म्हातारपण म्हणजे केवळ तोल ि सांभाळणे, तसेच ते एका संवेदिाक्षम ताटस्थ्याला 

पूणषनवराम िसते. ती एका उणावल्र्ा गदीची आनण गुणावलेल्र्ा एकाकीपणाची गाठ असते. 

म्हातारपणी आपण वठलेल्र्ा झाडाखाली नवसरले आनण आठवले र्ा दोि गाठीिे आपल्र्ा 

दैवाचे गाठोडे बांधीत असतो.र्ाच वर्ात सकाळची वाढीव उने्ह खात दुपारच्या अजीणष ि 

होण्याकडे रे्णे जाणे करार्चे असते.अंगावरच्या सुरकुत्या मोजत बसार्चे असते.थंडीमुळे 

वाढलेला गारवा सतत अंगाला झोबंणार िाही र्ाची काळजी घ्यार्ची असते.ढगाळ 

वातावरणात भैरवी आळवत मी-तू पणाची बोळवण करार्ची असते.” र्ा उताऱ्र्ाचे समपषक 

शीर्षक कोणते होईल ? 

अ) सुरकुत्या  



ब) वृद्धत्वः शरीराचे थकणे, मिाचे नवकसणे 

क) वठलेले झाड 

ड) भैरवी 

 ८४.“शहरं संुदर, स्वच्छ राखण्यासाठी सवाांचाच आग्रह असतो.आजच्या 

जगनतकीकरणाच्या जमान्यात र्ा देखण्या शहरांिा स्माटष नसटी बिवण्याकडे अिेकांचा 

ओढा नदसूि रे्तो. पण र्ा झगमगाटी शहरांचा पार्ा ज्या जनमिीवर उभा आहे नतच्या पोटात 

कार् दडलं आहे र्ाबद्दल सगळेच अिनभज्ञ असतात. मंुबई उभी आडवी पसरली आहे पण 

पावसात नतची तंुबई होते आनण मग गरीब सफाई कामगारांिा गटारांत उतरवूि ती साफ 

करवूि घेतली जातात. घाणीत, गुदमरवणाऱ्र्ा दुनर्त वारू्त काम करणाऱ्र्ा सफाई 

कामगारांच्या जीवावर मंुबई उभी आहे हे सवषच सोनर्स्करपणे पुढील पावसाळा रे्ईपर्ांत 

नवसरतात.”र्ा उताऱ्र्ात कशाबद्दल खंत व्यक्त करण्यात आली आहे ? 

अ) मंुबई स्माटष नसटी िाही र्ाबद्दल 

ब) मंुबईची तंुबई होते र्ाबद्दल 

क) सफाई कामगारांच्या वाट्याला रे्णाऱ्र्ा असुरनक्षतता व उपेके्षबद्दल 

ड) शहराच्या जनमिीखाली कार् र्ाबद्दल सगळे अिनभज्ञ आहेत र्ाबद्दल 

८५. तांदुळ, आंबा, द्राकं्ष र्ांसारख्या शेतमालाच्या बाबतीत नकंवा हातािे बिवलेली खेळणी 

, साड्या र्ांसारख्या वसंू्तच्या बाबतीत ती कुठे बिवली गेली आहेत , हे ग्राहकासाठी अतं्यत 

महत्त्वाचे ठरते. म्हणूिच ‘रत्नानगरी हापूस’, ‘िानशक द्राकं्ष’, ‘कांजीवरम साडी’ अशी 

नठकाणांची िावे त्या उत्पादिाबरोबर जोडली गेली की त्यांची पत वाढते. र्ातील थथाि 

दाखनवणारे जे शब्द आहेत तेखील एक प्रकारची बौस्द्धक संपदाच आहे. र्ा बौस्द्धक संपदेचे 

िाव आहे ‘भौगोनलक निदेशांक.’ –र्ा उताऱ्र्ातील बौस्द्धक संपदा र्ा शब्दासाठी इंग्रजीतील 

प्रनतशब्द कोणता ते ओळखा. 

अ) Intellectual property right 

ब) Happiness Index 

क) Geographical Indicator 

ड) Gross Domestic Product 

८६.जानहरात लेखि करणाऱ्र्ाला कोणत्या दोि गोष्टी   लक्षात घ्याव्या लागतात ? 

अ) उत्पादिाचा ब्राँड आनण दजाष 

ब) उत्पादिाचा तपशील आनण निस्श्चत ग्राहकवगष 

क) उत्पादक आनण त्याच्या शेअरचे बाजारमुल्र् 



ड) उत्पादिाची तारीख आनण उत्पादि निरूपर्ोगी होण्याची तारीख 

८७. आवळ्यापासूि बिवलेल्र्ा िवीि थंडपेर्ाची जानहरात करतािा कोणत्या तपशीलाला 

जास्त महत्त्व द्यावे लागेल ? 

अ) र्ा पेर्ाची कमी नकंमत 

ब) र्ा पेर्ाचे देशी असणे 

क) र्ा पेर्ाचे आरोग्यासाठीचे फार्दे 

ड) र्ा पेर्ाचा रंग 

८८.‘धमाल’ र्ा लहाि मुलांसाठीच्या िवीि मानसकाची जानहरात करतािा समपषक शीर्षक 

खालीलपैकी कोणते ठरेल? 

अ) ‘आला िवा धमाल, हसूि खाली पडाल’ 

ब) ‘टी.व्ही.ला द्या रजा, धमाल वाचा’ 

क) ‘वाढवेल मुलांचे कुतुहल,करेल मिोरंजिाची कमाल’ वाचा िवीि धमाल 

ड) ‘मोबाईल गेमला छुट्टी, धमालशी करू गट्टी’ 

८९. गृहनिमाषण प्रकल्पाची जानहरात तर्ार करतािा तपशीलात कोणती गोष्ट महत्त्वाची 

ठरेल? 

अ) प्रकल्पाचे नठकाण 

ब) प्रकल्पात नमळणाऱ्र्ा सोर्ी-सुनवधा 

क) प्रकल्पातील घरांच्या माफक नकंमती  

ड) बाँकाच्या कजाषची सोर् 

९०.जानहरातीची भार्ा कशी असणे आवश्र्क असते ? 

अ) पाल्हाळीक 

ब) प्रभाव टाकणारी 

क) आलंकारीक 

ड) पांनडत्यपूणष 

९१.‘बेरोजगारी एक समस्या’र्ा नवर्र्ावरील निबंधाचे स्वरूप कसे असेल? 

अ) काल्पिारंजिात्मक 

ब) नविोदी 

क) वास्तवदशी 

ड) अनभनिवेशपूणष 



९२.वैचारीक निबंधात नवचारांची मांडणी कशाप्रकारची असावी ? 

अ) एकांगी 

ब) समतोल 

क) नवरोध दशषवणारी 

ड)आक्रमक 

९३.निबंध लेखिात खालीलपैकी कोणती गोष्ट असू िरे् ? 

अ) पाल्हाळीकता 

ब) िेमकेपणा 

क)मुदे्दसुदता 

ड) सोपी भार्ा 

९४.खालीलपैकी कोणता नवर्र् वैचारीक निबंधाचा ठरणार िाही ? 

अ) भ्रष्टाचार हाच नशष्टाचार 

ब) महागाईचा भस्मासूर 

क) माझे नवलगीकरणाचे अिुभव 

ड) स्वरं्नशस्तः लोकशाहीचा आधार 

९५.निबंधलेखिात कोणती गोष्ट सवाषत महत्त्वाची ठरते  ? 

अ) निबंधात सुनवचारांचा वापर 

ब) निबंधातील सुस्पष्ट नवचार 

क) निंबंधातले इतरांचे दाखले 

ड) निबंधातील काव्यपंक्तीचंा वापर 

९६.बैठकीचे इनतवृत्त लेखि करणे का गरजेचे असते ? 

अ) कारण त्याआधारे भांडता रे्ते 

ब) कारण त्यामुळे अक्षर सुधारते 

क) कारण त्यामुळे आपले वेगळेपण दाखवता रे्ते 

ड) कारण तो महत्त्वाचा दस्तावेज ठरतो 

९७.इनतवृत्त लेखिात कोणत्या गोष्टीचंी िोदं सवाषत महत्त्वाची ठरते ? 

अ) सभेतील उपस्थथतांची िोदं 

ब) सभेतील कामकाज व घेतलेल्र्ा निणषर्ाची िोदं 

क) सभेतील अध्यक्षांच्या भार्णाची िोदं 



ड) सभेतील आभारप्रदशषिाची िोदं 

९८.इनतवृत्ताच्या प्रारंभी कोणत्या गोष्टीची िोदं होते ? 

अ) सभेची तारीख, वेळ ,नठकाण व सभेचे उद्दीष्ट 

ब) सभेतील उपस्थथतांची िोदं 

क) सभेतील अिुपस्थथती 

ड) सभेतील खािपाि व्यवथथेची िोदं 

९९.सभा सुरू करतािा सभा आर्ोनजत करणारा कार्षवाह कशाचे वाचि करतो ? 

अ) भारताच्या संनवधािाचे 

ब) पाठ्पुस्तकातल्र्ा प्रनतजे्ञचे 

क) त्यापूवी झालेल्र्ा सभेच्या इनतवृत्ताचे 

ड) संथथेच्या निर्मांचे 

१००.इनतवृत्त लेखि करतािा कार् पथ्य पाळावे लागते ? 

अ) बटाटे खार्चे िसतात 

ब) निःपक्षपातीपणे नलनहणे 

क) देवाचे िाव नलनहणे 

ड) सभेच्या अध्यक्षांची सु्तती करणे 

१०१.कामगारांिा झालेली शोर्णाची जाणीव व त्यानवरुद्ध त्यांिी दाखवलेली बंडखोरी, हा 

आशर् खालीलपैकी कोणत्या कनवतेतूि व्यक्त झाला आहे ? 

अ) चार शब्द 

ब) स्वागत 

क) इराणी 

ड) आत्ता 

१०२. ‘इराणी’ ही कनवता कोणाची वेदिा मांडते ? 

अ) शोनर्त वगाषची 

ब) स्वतःची ओळख हरवलेल्र्ा माणसांची 

क) सुनशनक्षत बेकारांची वेदिा 

ड) आनदवासी समाजाची 

१०३.‘तुकारामाचा अंत’ र्ा कनवतेतूि कवी कोणते वास्तव सांगू पाहतो ? 

अ) तुकारामांिा रंजल्र्ा-गांजलेल्र्ांनवर्र्ी तळमळ होती 



ब) वारकरी संप्रदार्ािेच संत तुकारामांची वंचिा केली आहे 

क) तुकारामांच्या प्रबोधिाची आजही समाजाला गरज आहे 

ड) तुकाराम सदेह वैकंुठाला गेले 

१०४.कवनर्त्री अिुपमा उजगरे र्ांिा कनवता कशी वाटते ? 

अ) जगण्याची सू्फती देणारी 

ब) जगाच्या कल्र्ाणासाठी प्राथषिा करणारी 

क) तुटलेल्र्ा मिांिा जोडणारी 

ड) नजवलग मैनत्रणीसारखी ओढ लावणारी 

१०५.‘नकती उगळला तरी जन्म रानहलाच काळा’ असे कवी का म्हणतो ? 

अ) शूद्र समाजात जन्मल्र्ामुळे वंचिाच वाट्याला आली म्हणूि 

ब) स्वतःला नसद्ध करता आले िाही म्हणूि 

क) संतांप्रमाणे ओवी नलनहता आली िाही म्हणूि 

ड) काळा रंग लाभल्र्ामुळे 

१०६.दुःखाचे मूळ तृषे्णत आहे त्यामुळे तृष्णामुक्त झाले पानहजे, ही जाणीव खालीलपैकी 

कोणत्या कनवतेतूि व्यक्त होते ? 

अ) िाही नफरलो माघारी 

ब) आसक्तीच्या मिाला 

क) ताळमेळ 

ड) ओवी 

१०७.‘उजळमाथ्यािं कुणबीपण’ र्ा कनवतेत कवी देवाकडे कोणती प्राथषिा करतो आहे ? 

अ) शेतकऱ्र्ाचा शेतमालाला चांगला बाजारभाव नमळू दे 

ब) शेतकऱ्र्ाचे कजष माफ होऊ दे 

क) भरपूर पाऊस पडू दे, शेत आनण शेतकरी नटकू दे 

ड) शेतकऱ्र्ाला आत्महते्तपासूि परावृत्त कर 

१०८.इथल्र्ा मूळच्या लोकांिा धोकेबाजी करूि असृ्पश्र् ठरवलं गेलं ही जाणीव कोणत्या 

कनवतेतूि व्यक्त झाली आहे ? 

अ) आत्ता 

ब) स्वागत 

क) दारासमोरचे देव 



ड) ओवी 

१०९.‘मी पण नशकतंलर्’ र्ा कनवतेतील मुलीला नशकूि कोण व्हावेसे वाटते ? 

अ) डॉक्टर 

ब) समाजसेवक 

क) इंनजनिर्र 

ड) मास्तरीण 

११०.खालीलपैकी कोणत्या कनवतेतूि आनदवासी समाजाची वेदिा मांडली आहे ? 

अ) माड्या 

ब) मी पण नशकतंलर् 

क) चार शब्द 

ड) स्वागत 

१११.स्िर्ा आजही कुटंुब, संसार, िातीगोती र्ांच्या दुष्टचक्रात अडकलेल्र्ा  आहेत ही 

जाणीव खालीलपैकी कोणत्या कनवतेतूि व्यक्त होते ? 

अ) मी पण नशकतंलर् 

ब) ताळमेळ 

क) िी हाच तुझा समाज ? 

ड) बार्का खोळंबूि आहेत काठावर 

११२.‘वतषमािाचा इनतहास भूगोल’ र्ा कनवतेचे कवी कोण? 

अ) बाळासाहेब लबडे 

ब) उत्तम पवार 

क) वीरा राठोड 

ड) पी. नवठ्ठल 

११३.“महाराणी स्व्हक्टोरीर्ाच्या राज्यारोहणाचा नहरक महोत्सव ते नवन्सटि चनचषलच्या 

निधिापर्ांतच्या नब्रनटश साम्राज्याच्या काळाचे त्यात वणषि आहे.” र्ा ओळीतील ‘नहरक 

महोत्सव’ हा शब्द राणीच्या राज्यारोहणाला नकती वरे् झाली असे सुचवतो ? 

अ)१०० 

ब) ५० 

क)६० 

ड) ७५ 



११४.“िानशकचे मध्यवती कारागृह एका नवस्तीणष जागेवर गोलाकार उभे आहे.” र्ा 

वाक्यातील ‘कारागृह’ र्ा शब्दासाठी खालीलपैकी कोणता शब्द पर्ाषर्ी ठरू शकेल ? 

अ) गॅरेज 

ब) मोटरहाऊस 

क)बंनदशाळा 

ड)पानकां ग  

११५.“अमरावती नजल्ह्यातील भाकरे गुरूजी आनण कुशाग्र बुस्द्धमते्तचा तरूण नितीि भके्त 

व पत्नी ररतू र्ांच्या जीविाची ही कहाणी आहे”- र्ा ओळीतील ‘पत्नी’ र्ा शब्दासाठी र्ोग्य 

पर्ाषर्ी शब्द ओळखा. 

अ) पणती 

ब) मनहला 

क) िारी 

ड) भार्ाष 

११६.“मॉररसििे वृत्तपत्रातील वाताषहर म्हणूि काम करणे सोडूि नदले.”  र्ा वाक्यातील 

‘वाताषहर’ र्ा शब्दासाठी इंग्रजी प्रनतशब्द खालीलपैकी कोणता होईल ते ओळखा. 

अ)Journalist 

ब) Reporter 

क) Editor  

ड) Video Journalist 

११७.“हे माझे सृजि आहे. ही सानहत्यकृती मी अमेररकेत असतािा नलनहली होती.” र्ा 

वाक्यातील ‘सृजि’ र्ा शब्दाचा अथष कार् ? 

अ) नलनहणे 

ब) शिनक्रर्ा करणे 

क) निनमषती करणे 

ड) कल्पिा करणे 

११८.“हार्सू्कल, महानवद्यालर् आनण नवद्यापीठ सवष नठकाणी अध्यापि करण्याचा त्यांिा 

अिुभव होता.” र्ा वाक्यातील ‘अध्यापि’ र्ा शब्दासाठी र्ोग्य प्रनतशब्द कोणता ठरेल ते 

ओळखा. 

अ) नशकणे 



ब) मागषदशषि करणे 

क) नशकवणे 

ड) ज्ञाि देणे 

११९.“िेमाडे र्ांच्या सानहत्यात प्रादेनशक, मराठी राजकीर्, सामानजक पडसाद स्पष्ट 

आहेत.” र्ा वाक्यातील ‘पडसाद’ शब्दाला प्रनतशब्द ओळखा. 

अ) हाक 

ब) प्रनतहाक 

क) प्रनतकार 

ड) प्रनतध्विी 

१२०.‘करोिािे जग थांबतं तेव्हा..’ र्ा नवर्र्ावरील निबंध कोणत्या प्रकारचा असेल ? 

अ) काल्पनिक 

ब) मानहतीपूणष 

क) वैचारीक 

ड) आत्मकथिात्मक 

१२१.‘माझे टाळेबंदीतील अिुभव’ र्ा नवर्र्ावरील निबंध कसा असेल? 

अ) वैचारीक 

ब) आत्मकथिात्मक 

क) काल्पनिक 

ड) मानहतीपूणष 

१२२.इनतवृत्त नलनहतािा कोणता तपशील अनधक महत्त्वाचा ठरतो ? 

अ) सभासदांची उपस्थथती िोदं 

ब) अध्यक्षांची सही 

क) सभेच्या कामकाजाच्या वसु्तनिष्ठ िोदंी 

ड) सभासदांच्या वादनववादांची िोदं 

१२३.जानहरात लेखिात कोणत्या तीि गोष्टी महत्त्वाच्या ठरतात ? 

अ) उत्पादिाचा ब्राँड, नकंमत, सवलत 

ब) शीर्षक ओळ, उत्पादिाची वैनशष्ट्ट्य,लक्षवेधी शेवट 

क) उत्पादिाचे नठकाण, नवक्रीची नठकाणे, ऑफसष 

ड) नवके्रत्याचे िाव, उत्पादिाची उपरु्क्तता, नकंमत 



१२४.“श्रीपाद अचु्यत दाभोलकर म्हणजे वृक्षवल्लीशंी, प्राण्यापक्ष्ांशी, फळाफुलांशी, 

िदीिाल्र्ांशी, शेतीभातीशी थेट संवाद साधणारा माणूस.” र्ा वाक्याचा सारांश खालीलपैकी 

कोणत्या ओळीत स्पष्ट होईल ते ओळखा. 

अ) श्रीपाद दाभोळकर हे नशकारी होते 

ब) श्रीपाद दाभोळकर संत होते 

क) श्रीपाद दाभोळकर निसगाषशी िाते जोडत 

ड) श्रीपाद दाभोळकर निभषर् होते 

१२५.“पािगळ ही अटळ गोष्ट आहे. म्हणूि पािापािाची िोदं थोडीच ठेवता रे्ते ?ह्या 

जगातूि माणसं जातात तेव्हा असंच होतं. ही माणसं प्रत्यक्ष – अप्रत्यक्ष ओळखीची असली 

की वाईट वाटतं. त्यांची एखादी आठवण आठवत राहते.” र्ा ओळीचंा सारांश कसा नलहाल 

? 

अ) झाडाची पािे पडतात तशी माणसे मरतात, त्यांची आठवण रे्त राहते 

ब) माणसे खूप मरतात पण प्रते्यकाच्या मरणाची िोदं ठेवणे शक्य िसते 

क) मृतू्यची िोदं ठेवली गेली  िाही तरी कोणाच्या तरी मिात जाणाऱ्र्ाची आठवण राहतेच. 

ड) मृतू्य अटळ असला तरी वाईट वाटतेच.  
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