
सत्र २- मराठी साहित्य - प्रश्नसंच 

१.प्रवासवर्णन या साहित्यप्रकाराचे स्वरूप कसे असते ? 

 अ) वसु्तहनष्ठ ब ) कल्पनारम्य क)भावनात्मक ड)आत्महनष्ठ 

२.कराचीतील मराठी डॉक्टरांचे नाव काय ? 

अ)नारायर् जगन्नाथ ब) रामजी खानोलकर क)केरकर ड) साठे 

३.भारतात अन्य देशांतील प्रवासी प्राचीन काळीिी आले िोते आहर् त्यांनी प्रवासवर्णनेिी हलहिली 

तसे भारतीय प्रवाशी कुठेच का गेले नािीत , त्यांची प्रवासवर्णने का नािीत  ? 

अ) हवमान हतहकटे उपलब्ध नसत 

ब)धमणशास्त्रानुसार प्रवास हनहिद्ध िोता 

क) जिाजाने प्रवासाला खूप वेळ लागे 

ड) भारतीय मार्साकडे प्रवासाला वेळ नसे 

४.खालीलपैकी कोर्त्या संताने प्रवासवर्णन हलहिले िोते ? 

अ) संत रामदास ब) संत ज्ञानेश्वर क) संत नामदेव ड) संत एकनाथ 

५.अपूवाणई व पूवणरंग िी प्रवासवर्णने कोर्ी हलहिली आिेत ? 

अ) रत्नाकर मतकरी ब) पु.ल. देशपांडे क) व.पु.काळे ड) द.मा. हमरासदार 

६.मनीिा हटकेकर यांनी पाहकस्तानचे प्रवासवर्णन करताना कोर्ता दृहिकोन ठेवला आिे ? 

अ) व्यक्तिहनष्ठ अनुभवांचे व्यक्तिहनष्ठ कथन कररे् 

ब) समुिहनष्ठ अनुभवांचे व्यक्तिहनष्ठ कथन कररे् 

क) व्यक्तिहनष्ठ अनुभवांचे वसु्तहनष्ठ हवश्लेिर् करून कथन 

ड)पूवणग्रि दुहित नजरेने पाहून व्यक्तिहनष्ठ कथन कररे् 



७. ‘कंुपर्ापलीकडील देशः पाहकस्तान’ िे प्रवासवर्णन लेक्तखकेच्या कोर्कोर्त्या स्वभावहवशेिांचा 

प्रत्यय देते? 

अ)लेक्तखकेची हवनोदी वृत्ती व खाण्याची आवड 

ब) लेक्तखकेची अभ्यासू वृत्ती आहर् हशस्तहप्रयता 

क)लेक्तखकेची कलेची आवड आहर् समाजाहभमुखता 

ड)लेक्तखकेची धमणवेडी प्रवृत्ती आहर् अंधश्रद्धाळूपर्ा 

८.लेक्तखकेला पाहकस्तानमधील संशोधनासाठी कोर्त्या संस्थेची फेलोहशप हमळाली िोती ? 

अ) साहित्य अकादमी 

ब) हदल्ली हवद्यापीठ 

क) फोडण फाऊंडेशन 

ड) नॅशनल बुक टरस्ट 

९. लेक्तखकेला पाहकस्तानच्या अभ्यासातून काय सांगायचे आिे ? 

अ) पाहकस्तान िे आपले शतू्र रािर  आिे 

ब) देश,राज्य आहर् लोक यात फरक केला पाहिजे 

क) पाहकस्तानी जनतेच्या मनात भारताबद्दल दे्वि आिे 

ड)पाहकस्तानी जनता आहर् भारतीय जनता यांच्यात सिभाव वाढला पाहिजे 

 १०.इस्लामाबादमधून वािर्ारी नदी कोर्ती ? 

अ) रावी ब) हसंधू क) सोमन ड) झेलम 

११.पाहकस्तानचे रािर ीय फुल कोर्ते आिे ? 

अ) जाई ब) जुई क) गुलाब ड) चमेली 

१२.शकरपारीया उद्यानाबािेर काय खायला हमळते ? 



अ) हबयाणर्ी ब) शंकरपाळ्या क) पापड ड) फालुदा 

१३.लेक्तखकेला भेटलेल्या ररसचण फेलो असर्ाऱ्या खाहलद मिंमदांना भारतातील कोर्ती अहभनेत्री 

आवडत िोती ? 

अ) मधुबाला ब) िेमा माहलनी क) क्तिता पाटील ड) मीनाकुमारी 

१४. लािोर शिर कोर्ी वसवले अशी आख्याहयका आिे ? 

अ) मिंमद पैगंबराने ब) गुरू गोहवंदहसंगांनी क) रामपुत्र लवाने ड) भामपुत्र घटोत्कचाने 

१५.कोर्त्या सम्राटाने लािोरची भरभराट केली ? 

अ) सम्राट अशोक ब) सम्राट चंद्रगुप्त मौयण क) सम्राट अकबर ड) सम्राट हबंदुसार 

१६.लािोरमधील बादशािी मक्तिद कोर्ी बांधली ? 

अ) बाबर ब) शिाजिान क) औरंगजेब ड) जिांगीर 

१७.लािोरमधील झफर अली खान यांच्या पुतण्यांना लेक्तखकेकडे पाहून आश्चयण का वाटले ? 

अ) कारर् लेक्तखका सु्कटरवरून आली िोती 

ब) कारर् लेक्तखकेने हिजाब बांधला नव्हता 

क) कारर् लेक्तखका साडी नेसली नव्हती, कंुकू लावले नव्हते 

ड)कारर् लेक्तखका अस्खहलत इंग्रजी बोलत िोती 

१८. लािोरच्या परवेझ बांदल यांची पत्नी काय काम करत िोती ? 

अ) डॉक्टर िोती 

ब) आटण कॉलेजमधे्य प्राचायण िोती 

क) मरीन इंहजहनयर िोती 

ड) पाहकस्तान रेहडयोवर काम करत िोती 

 १९.तक्षहशलेमधील कोर्ता सू्तप पािताना  स्थल कालाचं भान रािात नािी असं लेक्तखका म्हर्ते ? 



अ) बाहमयान सू्तप ब) मोराडू सु्तप क)धमणराहजका सु्तप ड) जौहलया सु्तप 

२०.पाहकस्तान स्वतंत्र झाल्यावर कराचीतील मोिता पॅलेस कोर्ाचे हनवासस्थान झाले ? 

अ) मिंमदअली हजना यांचे 

ब) हझया इल िक यांचे 

क) हजनांची भहगनी फाहतमा यांचे 

ड) खान अबु्दल गफार खान यांचे 

२१.बी.एस.कुट्टी भारतातल्या कोर्त्या शिराचे कौतुक करत िोते ? 

अ) बंगलोर ब) पुरे् क) मंुबई ड) पुरे् 

२२.रावळहपंडीत दर रहववारी कसला बाजार भरतो ? 

 अ) नारळांचा ब) भाताचा क) पुस्तकांचा ड)भांड्ांचा 

२३.इस्लामचे हशक्षर् लिान मुलांचा कुठे हमळतात ?  

अ) मदेरसे 

ब) मकण झ 

ड)शाळा 

इ)गुरूद्वारा  

२४.पेशावरच्या बतेर बाझारमधे्य काय हवकत हमळते ? 

अ) कापड ब) मौल्यवान खडे क) पक्षी ड) गाऊन्स 

२५. पाहकस्तानमधील इस्लामीकरर् कोर्त्या  हुकुमशिाच्या काळात सवाणत वाढले ? 

अ) परवेझ मुशरणफ  

ब) याह्याखान  

क) हझया उल िक 



ड) झुहल्फकारअली भुत्तो 

२६. प्रवासवर्णनात कोर्त्या गोिीला अहधक मित्त्व असते? 

अ. लेखकाचे व्यक्तिमत्त्व 

ब. स्थलवर्णन 

क. लेखनशैली 

ड. प्रवास 

२७. प्रवासवर्णनातील मूलभूत घटक कोर्ते? 

अ. प्रवासी, प्रवास, प्रदेश 

ब. प्रदेश, हनसगण, इहतिास 

क.  प्रवास, भौगोहलक रचना, वािन 

ड. नकाशा, वािन, प्रवास 

२८. 'आपर् जे पाहिले व अनुभवले ते दुसऱ्यास सांगावे' िी पे्ररर्ा कोर्त्या साहित्यप्रकाराच्या 

मुळाशी असते? 

अ. व्यक्तिहचत्रर् 

ब. कादंबरी 

क. प्रवासवर्णन 

ड. आत्मचररत्र 

२९. 'माझा प्रवास' िे प्रवासवर्णन कोर्ाचे आिे? 

अ. काकासािेब कालेलकर 

ब. गोडसे भटजी 

क. संत नामदेव 



ड. प्रभाकर पाधे्य 

३०. पंहडता रमाबाईंचा 'इंग्लंडचा प्रवास' या प्रवासवर्णनाचे स्वरूप कशाप्रकारचे आिे? 

अ. डायरीस्वरूप 

ब. हनवेदनात्मक 

क. लेखस्वरूप 

ड. पत्रस्वरूप 

३१. श्रीलंका या प्रवासवर्णनाच्या कें द्रस्थानी कोर्ता मित्त्वाचा घटक आिे? 

अ. श्रीलंकन मारू्स 

ब. हनसगण 

क. दंतकथा 

ड. गौतम बुद्धाचा हवचार 

३२. हनसगण संपन्न देश म्हरू्न श्रीलंकेला कोर्ते हवशेिर् लावले जाते? 

अ. स्वगण 

ब. पाचूचे बेट 

क. दंतकथांचा प्रदेश 

ड. धररत्रीचं हिरवं लेरं् 

३३. श्रीलंका िे बेट कोर्ी शोधून काढले? 

अ. सम्राट अशोक 

ब. गौतम बुद्ध 

क. राजपुत्र हवजय 

ड. प्रभू रामचंद्र 



३४. हसंहिली व ताहमळी यांच्यातील संघिाणतून कोर्ती दिशतवादी संघटना हनमाणर् झाली? 

अ. लष्कर ए तोयबा 

ब. हसमी संघटना 

क. उल्फा संघटना 

ड. हलटे्ट संघटना 

३५. श्रीपादच्या डोगंरावर लेखकाला कशाचे दशणन घडते? 

अ. जाहतय सलोख्याचे 

ब. श्रद्धाभावाचे 

क. अंधश्रदे्धचे 

ड. हनसगणसौदंयाणचे 

३६. पुरोवाहलयाचा राजवाडा पािताना कोर्त्या हवचाराने लेखकाचे मन अस्वस्थ िोते? 

अ. राजवाडा जीर्ण झाला आिे या हवचाराने 

ब. राजवाडा बांधर्ाऱ्या कलावंतांचा इहतिास कोर्ी सांगत नािीत या हवचाराने 

क. राजवाड्ातील कारंज बंद आिे या हवचाराने 

ड. राजवाड्ातील झाडेझुडपे कोमेजून गेली आिेत या हवचाराने 

३७. नुवाराएहलया िे हठकार् कशासाठी प्रहसद्ध आिे? 

अ. श्रीपादसाठी 

ब. डेव्हन धबधब्यासाठी 

क. चिाच्या मळ्यांसाठी 

ड. क्रीडा मैदानांसाठी 

३८. श्रीलंकेचे रािर ीय हचन्ह कोर्ते? 



अ. ित्तीचे  हचत्र 

ब. हसंिाचे हचत्र 

क. डागोबा 

ड. श्रीपादचा डोगंर 

३९. श्रीलंकेची जुनी राजधानी कोर्ती? 

अ. सीलोन 

ब. जयवधणनेपुरा कोट 

क. कोलंबो 

ड. अनुराधापूर 

४०. डेव्हन धबधब्यासंदभाणत कोर्ती दंतकथा श्रीलंकेत प्रचहलत आिे? 

अ. िा धबधबा पाहिल्यास मृतू्यनंतर स्वगण लाभतो 

ब. क्तस्त्रयांना पुरूिाचा पुनजणन्म लाभतो 

क. या धबधब्याचे तुिार अंगावर पडले तर देव भेटतो 

ड. िा धबधबा पाहिल्यास धनप्राप्ती िोते 

४१. श्रीलंकेतील ताहमळी कोर्त्या नावाने ओळखले जातात? 

अ. जाफना ताहमळी 

ब. हिंदू ताहमळी 

क. हलटे्ट समथणक 

ड. भारतीय ताहमळी 

४२. लेखकाच्या मते, श्रीलंकेच्या हवकासात कोर्ाचा खारीचा वाटा आिे? 

अ. सरकारचा 



ब. हलटे्ट संघटनेचा 

क. बौद्ध हभकंू्चा 

ड. नागररकांचा 

४३. श्रीलंकेतील 'हसमाल्का' िे  कशाचे नाव आिे? 

अ. सवोच्च न्यायालयाच्या इमारतीचे 

ब. िॉटेलचे 

क. बुद्ध सरोवराचे 

ड. समुद्र हकनाऱ्याचे 

४४. श्रीलंकेतील कोर्ता पदाथण िा हतखट पाण्याबरोबर हकंवा घट्ट दुधाबरोबर खाल्ला जातो? 

अ. कावून 

ब. कुहलया 

क. अपे्प 

ड. हपट्टू 

४५. श्रीलंकेचे वातावरर् मॉलसंसृ्कतीला पोिक का नािी? 

अ. कारर् हतथे गररबी अहधक आिे 

ब. पाक्तश्चमात्त्ांचे अंधानुकरर् कररे् त्यांना मान्य नािी 

क. त्यांना चंगळवाद पटत नािी 

ड. श्रीलंकन लोकांच्या धाहमणक हवचारात ते बसत नािी 

४६. श्रीलंकन संसृ्कतीचा मित्त्वाचा गुर्हवशेि कोर्ता आिे? 

अ. भािापे्रम 

ब. उत्सवहप्रयता 



क. धाहमणकता 

ड. कलापे्रम 

४७. लेखकाने कोर्त्या शिराला 'आनंदी आहर् उत्सािी नगरी' असे म्हटले आिे? 

अ. अनुराधापूर 

ब. जाफना 

क. कोलंबो 

ड. कॅण्डी 

४८. श्रीलंकेतील हसंहिली पुरूि जो पोिाख वापरतात त्याला काय म्हर्तात? 

अ. सरमा 

ब. सॅरााँग 

क. कोरमा 

ड. हसंहिली वेि 

४९. श्रीलंकन लग्नपद्धतीत कोर्ते दोन प्रकार आढळतात? 

अ. हबन्न व हडग 

ब. सरमा व सॅरााँग 

क. हपट्टू व कोट्टू 

ड. अवरुडू व अलगुगुलथल 

५०. कोर्ता देश ताहमळीचंा हिंतहचंतक म्हरू्न ओळखला जातो? 

अ. मलेहशया 

ब. बाँकॉक 

क. भारत 



ड. मालदीव 

५१.प्रवास केल्याने शिार्पर् हमळते असे सांगर्ारे सुभाहित कोर्ते ? 

अ) बुक्तद्धज्ञाणनेन शुद्ध्यती 

ब) तमसो मा ज्योहतगणमय 

क) केल्याने देशाटन, पंडीत मैत्री, सभेत संचार... 

ड) चराती चरतौ भगः  

५२.प्रवासवर्णन हलहिर्ाऱ्या लेखकाचे व्यक्तिमत्व कसे असेल तर ते प्रवासवर्णन चांगले िोते ? 

अ) हभडस्त, लाजरे,आत्मकें द्री 

ब) व्यासंगी,रहसक, संवेदनशील 

क) बडबडे,अिंकारी,अप्रामाहर्क 

ड) किाळू, लाचार,दुःखी 

५३.प्रवासवर्णनातला हनवेदक सामान्यतः कशा स्वरूपाचा असतो ? 

अ) हद्वतीय पुरूिी ब) प्रथम पुरूिी क) तृहतय पुरूिी ड) काल्पहनक 

५४.तक्षहशला हवद्यापीठाचे भग्नावशेि पािताना हतथे कोर्ती सोय पाहकस्तान सरकारने करावी असे 

लेक्तखकेला वाटले ? 

अ) हलफ्टची सोय 

ब) चेअर कारची सोय 

क) दृकश्राव्य कायणक्रमाची सोय 

ड) गाईडची सोय 

५५.तक्षहशलेतील कोर्त्या राजाच्या काळात राजा ऍलेक्झाँडर हतथे आला िोता? 

अ) पौरस ब) अकबर क) अंभी ड) चंद्रगुप्त 



५६.पेशावरमधे्य असलेली गाऊन्सची दुकाने कोर्त्या दुकानांना खेटून िोती ? 

अ) हकरार्ामालाच्या ब) औिधांच्या क) खाटकांच्या ड) प्रसाधनांच्या 

५७.पखु्तनी समाजात कोर्त्या तीन गोिी मित्त्वाच्या मानतात ? 

अ) कंगी, हक्रपार्, कडे 

ब) स्त्री, सोनं, जहमन 

क)स्त्रीदाहक्षण्य,बालकपे्रम,वृद्धांची काळजी 

ड)अंगरखा, दाढी, टोपी 

५८.पोथवार पठारावरील लोक कोर्ते काम करतात ? 

अ) शेती ब) व्यवसाय क) सैहनक ड) मासेमारी 

५९.पाहकस्तानात गरीबी नजरेस पडत नािी याचे एक प्रमुख कारर् खालीलपैकी कोर्ते आिे ? 

अ) पाहकस्तानात लोक भरपूर खातात 

ब) पाहकस्तानातील सधन गरीबांना दानधमण करतात 

क)पाहकस्तानात झोपडपट्टी नािी 

ड) पाहकस्तानात शासन गरीबांना अनुदान देते 

६०.इस्लामाबादमधे्य घरे कशी आिेत ? 

अ) उंच इमारती 

ब) चाळी 

क) एक मजली बंगले 

ड) फॅ्लट पद्धत 

६१.फैजल महशद कोर्ाच्या देर्गीतून बांधली गेली ? 

अ) जिांगीर ब) हुमायुन क) सौदी अरबस्तानचा राजा ड) आयातुल्ला खोमेनी 

६२.पाहकस्तानमधील वास्तव्यात लेक्तखकेला सवाणत जास्त काय खावे लागले ? 

अ) भाजी भाकरी ब) मटर् हबयाणर्ी क) हचकन ड) हशर कुमाण 



६३. पाहकस्तानी लोक लग्नातील जेवर्ावळीबंाबत काय पळवाट काढतात ? 

अ) फि आईसहक्रम देतात  

ब) फि हमठाई वाटतात 

क) घरी थोड्ा थोड्ांना जेवायला बोलावतात 

ड) जेवर्ाचे पॅकेट देतात 

६४.कोर्त्या इंग्रजी कवीच्या काव्यात लािोरचे वर्णन आिे ? 

अ) शेली ब) हमल्टन क) बायरन ड) वडणसवथण 

६५.लािोरची कोर्ती लस्सी हपऊन लेहनन क्रांती करण्याचे हवसरला असे म्हर्तात ? 

अ) मलई लस्सी ब) खारी लस्सी क) पेडेवाली लस्सी ड) फु्रट लस्सी 

६६.स्वातंत्र्यपूवण काळात कराचीत सोडा लेमनचा कारखाना कोर् चालवत असे  ? 

अ) साठे ब) केरकर क) रारे् ड) हचंदरकर 

६७.कराचीतील बहुसंख्य लोकसंख्या कोर्ाची आिे ? 

अ) पंजाबीचंी ब) मोिाहजरांची क) हसंधीचंी ड) गोवन हिश्चनांची 

६८.पाहकस्तानी लोकांचा पैशांसंदभाणत काय दृहिकोन असतो ? 

अ) पैसा साठवरे् त्यांना आवडते ब) पैसा दान कररे् त्यांना आवडते क) पैशांचा उपभोग घेरे् त्यांना 

आवडते ड) पैसा अनैहतक मागाणने हमळवरे् त्यांना आवडते 

६९.पाहकस्तानमधे्य रोटी कपडा और मकान सवाांना देण्याची घोिर्ा कोर्ी केली िोती ? 

अ) मिंमदअली हजना ब) हलयाकतखान क) हझया उल िक ड) झुहल्फकारअली भुत्तो 

७०.जेिाद िी संकल्पना पाहकस्तानात कोर्त्या संघटनेने वाढीस लावली ? 

अ) वुमेन्स हलबरेशन फं्रट 

ब) नक्षलबारी चळवळ 

क) मकण झ 

ड) मदरसा 

७१.लेक्तखकेला पाहकस्तानबाबत कोर्ती भूहमका घ्यावी असे वाटते ? 

अ) पाहकस्तानशी सतत युद्ध करावे  

ब) पाहकस्तानला आहथणक मदत करावी 

क) तेढ असलेल्या शेजाऱ्याची बाजू समजून घ्यावी 



ड) पाहकस्तान संदभाणत रािर ीय सभेकडे तक्रार करावी 

७२.कराचीतील ररफत हुसैन यांना कशाची फार आवड िोती ? 

अ) भारतीय हमठायांची 

ब) भारतीय हिंदी हचत्रपट गीतांची 

क) भारतीय शास्त्रीय संगीताची 

ड) भारतीय साहित्याची 

७३.रावळहपंडी िे कशाचे कें द्र आिे ? 

अ) शैक्षहर्क संस्थांचे 

ब) सरकारी कायाणलयांचे 

क) उद्योगव्यवसायाचे 

ड) लष्कराचे 

७४.पेशावर हवद्यापीठ पररसर लेक्तखकेला का आवडला ? 

अ) कारर् तो खूप हवक्तस्तर्ण िोता 

ब) कारर् हतथे आधुहनकतेच्या खार्ाखुर्ा हदसत िोत्या 

क) कारर् हतथे हिरवळ िोती 

ड) कारर् हतथे हशक्षकांसाठी कमु्यहनटी सेंटर िोते 

७५.बेनहझर भुत्तो या हकतीवेळा पाहकस्तानच्या पंतप्रधान झाल्या िोत्या ? 

अ) तीन वेळा ब) एकदा क) चार वेळा ड) दोन वेळा 

७६. हनखळ सौदंयाणनुभव घेरे् व व्यि कररे् या पे्रररे्तून खालीलपैकी कोर्ते प्रवासवर्णन हलहिले 

गेले आिे ? 

अ. तोकोनोमा 

ब. अपूवाणई 

क.सातासमुद्रापलीकडे 

ड. घाट हशळेवरी उभी 

७७. जार्ीवपूवणक प्रवासानुभवाचे लेखन करण्याचा पहिला मान कोर्त्या लेखकाला हदला जातो ? 

अ. जगन्नाथ हवठोबा क्षत्री 

ब. गोडसे भटजी 



क. पंहडता रमाबाई 

ड. अनंत कारे्कर 

७८. मराठीत लाहलत्यपूर्ण लेखनाची सुरुवात कोर्त्या प्रवासवर्णनाने झाली ? 

अ. तोकोनोमा 

ब. माझा प्रवास 

क. धुक्यातून लाल ताऱ्याकडे 

ड. पूवणरंग 

७९. प्रवासवर्णनातून प्रवासी लेखक कोर्ाचे व्यक्तिमत्त्व हचतारत असतो ? 

अ. स्वतःचे 

ब. प्रवासाचे 

क. सिप्रवाशांचे 

ड. प्रदेशाचे 

८०. खालीलपैकी कोर्ती पे्ररर्ा प्रवास व प्रवासवर्णनामागे असत नािी ? 

अ. ज्ञानाजणन व लोकोद्धार 

ब. प्रवासाचा अनुभव सांगरे् 

क. हनखळ सौदंयाणनुभव घेरे् व व्यि कररे् 

ड. जीवनकिार्ी सांगरे् 

८१. लेखकाने कोर्त्या पे्रररे्तून श्रीलंकेचा प्रवास केला आिे ? 

अ. श्रीलंकेत गौतम बुद्धांच्या हवचारांचे प्रहतहबंब हदसते का ते पािण्यासाठी 

ब. भारत आहर् श्रीलंका यांना जोडर्ारा दुवा कोर्ता िे शोधण्यासाठी 

क. श्रीलंकेतील हनसगणसौदयाणचा अनुभव घेण्यासाठी 

ड. श्रीलंकेतील मानवी जीवनाचा अभ्यास करण्यासाठी 

८२. श्रीलंका म्हटले की कोर्ते मिाकाव्य आठवते 

अ. मिाभारत 

ब. रामायर् 

क. भागवत 

ड. मेघदूत 



८३. श्रीलंकेचे जुने नाव कोर्ते ? 

अ. कोलंबो 

ब. जरवथणनेपुरा कोट 

क. सीलोन 

ड. अनुराधापूर 

८४. श्रीलंकेतील जीवनावर कोर्त्या तत्त्वज्ञानाचा हवशेि प्रभाव आिे ? 

अ. हिंदू तत्त्वज्ञान 

ब. हिस्ती तत्त्वज्ञान 

क. ग्रीक तत्त्वज्ञान 

ड. बौद्ध तत्त्वज्ञान 

८५. कोर्त्या तीथणके्षत्री क्तस्त्रया पायी चालत गेल्यास त्यांचा पुनजणन्म पुरूि म्हरू्न िोतो असा समज 

आिे? 

अ. श्रीपाद 

ब. सीता मंहदर 

क. नुवाराएहलया 

ड. जैतवन 

८६. भारत आहर् श्रीलंका यांच्यामधे्य खालीलपैकी कोर्ते एक साम्य आढळते ? 

अ. नागरी जीवनातील हशस्तहप्रयता 

ब. दंतकथांचा सोस 

क. रावर्ाप्रहत भक्तिभाव 

ड. बौद्ध हवचारांचा प्रभाव 

८७. श्रीपादच्या डोगंराचे वैहशष्ट्य काय आिे ? 

अ. हतथला संुदर हनसगण 

ब. हतथे हवहवध धमाणचे लोक श्रदे्धने येतात 

क. हतथे मानवी पावलांच्या आकाराचे ठसे सापडल्याने त्याला धाहमणक मित्त्व प्राप्त झाले 

ड.  हतथले बौद्ध हभकू् 

८८. श्रीलंका िा देश कोर्त्या गोिीसंाठी हवशेि ओळखला जातो ? 



अ. मौल्यवान खडे व मसाल्याचे पदाथण 

ब. ऐहतिाहसक वासू्त 

क. भव्यहदव्य बुद्ध मूती 

ड. बौद्ध प्राथणनास्थळे 

८९. श्रीलंका देशाची राजधानी कोर्ती ? 

अ. अनुराधापूर 

ब. जाफना 

क. जयवधणनेपुरा कोट 

ड. काटमांडू 

९०. हसंहिली आहर् ताहमळी यांच्यातील संघिाणचे मूळ कशात आिे ? 

अ. वंशशे्रष्ठत्व 

ब. भािाशे्रष्ठत्व 

क. सत्ताकारर् 

ड. वर्णशे्रष्ठत्व 

९१. हसंिली व ताहमळी यांच्यातील संघिाणची धग श्रीलंकेतील कोर्त्या प्रदेशाला अहधक सोसावी 

लागली ? 

अ. अनुराधापूर 

ब. जाफना 

क. कोलंबो 

ड. नुवाराएहलया 

९२. जाफनातील जनतेने जगण्यासाठी कोर्ते सूत्र स्वीकारलेले आिे ? 

अ. सावणजहनक हठकार्ी स्वच्छता राखण्याचे सूत्र 

ब. शांत राहून जगण्याचे सूत्र 

क. सरकारला सिकायण करण्याचे सूत्र 

ड. चंगळवाद न करता जगण्याचे सूत्र 

९३. श्रीलंकेतील िल्टसडॉकण  स्टर ीटला 'कायद्याची टेकडी' असे का म्हर्तात ? 

अ. कारर् हतथे कायदेहवियक सल्ला, न्यायालय, कायदेतज्ज्ांची घरे आिेत 



ब. कारर् हतथे कायदेहवियक हशक्षर् देर्ारी मिाहवद्यालये आिेत 

क. कारर् हतथे पोलीस से्टशन व पोलीसांच्या वसािती आिेत 

ड. कारर् हतथले लोक कायद्याचे पालन काटेकोरपरे् करतात 

९४. श्रीलंकेत कोर्ते पदाथण अहधक खाल्ले जातात ? 

अ. गव्हाचे पदाथण 

ब. मांसािार 

क. तांदळाचे पदाथण 

ड. मसाल्याचे पदाथण 

९५. श्रीलंकेतील किकरी वगाणने कोर्ती संसृ्कती हनमाणर् केली आिे ? 

अ. काम िेच परब्रह्म 

ब. अन्न िेच परब्रह्म 

क. पैसा िेच परब्रह्म 

ड. शांततापूर्ण जीवन िेच परब्रह्म 

९६. कॅण्डी शिरात कोर्ता उत्सव साजरा केला जातो ? 

अ. बेसाक 

ब. पेरिेरा 

क. एस 

ड. वेल 

९७. श्रीलंकेतील कोर्त्या शिराला 'संसृ्कतीचे मािेरघर' असे म्हटले जाते ? 

अ. कोलंबो 

ब. रत्नापूर 

क. अनुराधापूर 

ड. कॅण्डी 

९८. श्रीलंकेत कोर्त्या प्राण्याचे सांसृ्कहतकदृष्ट्या हवशेि मित्त्व आिे ? 

अ. मगर 

ब. ित्ती 

क. घौडा 



ड. वाघ 

९९. वर िा वधूच्या घरी रिावयास जातो या लग्नपद्धतीला श्रीलंकेत काय म्हर्तात ? 

अ. हडग 

ब. हबन्न 

क. अवरुडू 

ड. सॅरााँग 

१००. श्रीलंका या प्रवासवर्ाणतून लेखकाच्या व्यक्तिमत्त्वाचे कोर्ते गुर्हवशेि हदसून येतात ? 

अ. बुक्तद्धमत्ता व व्यासंग 

ब. संवेदनशीलता व हचंतनशीलता 

क. सौदंयणदृिी व कल्पकता 

ड. प्रहतभा व कलासि मन 
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