
सत्र ६ –मराठी पेपर ६-प्रश्नपेढी 

१. गावगाडा पद्धतीत कोणता दोष होता? 

अ) पपढीजात व्यवसाय सोडून अन्य व्यवसाय करता येत नसे 

ब) गावातील लोकाांच्या गरजा गावातच पूणण होत होत्या 

क) ज्याच्याकडे शेती जास्त तोच गावचा जपिनदार 

ड) गावात शेती हाच प्रिुख व्यवसाय होता 

२. स्वातांत्र्योत्तर काळात ग्रािीण िाणसाच्या िानपसकतेत कोणता बदल झाला? 

अ) तो श्रद्धा-अांधश्रद्धा व जापतव्यवस्थेच्या िानपसकतेतून बाहेर आला 

ब) भौपतक सुखसुपवधा आपण पैश्याच्या िागे लागला, नातेसांबांध आपण िूल्ये पवसरू 

लागला. 

क) शेती आपण पारांपररक व्यवसायात रििाण झाला 

ड) आधुपनकता आपण यांत्रसांसृ्कतीला त्याने नाकारले 

३. नागनाथ कोत्तापल्ले याांच्यािते िराठीतील पपहले ग्रािीण सापहत्य कोणते ? 

अ) काळ तर िोठा कठीण आला 

ब)  गावगाडा 

क) शेतकऱ्याचा आसूड 

ड) बळीबा पाटील 

४. खालीलपैकी कोणती कादांबरी खरी ग्रािीण कादांबरी ठरणार नाही? 

अ) अन्नदाता उपाशी 

ब) आई आहे शेतात 

क) धग 

ड) इांधन 

 

 



 

५. नव्या औद्योपगक धोरणाांच्या नावाखाली शेतकऱ्याांच्या सुपीक जपिनी बळकावण्याचा 

प्रयत्न करणाऱ्याांपवरुद्ध गावकऱ्याांनी उभारलेल्या आांदोलनाचे पचत्रण खालीलपैकी कोणत्या 

कादांबरीत आले आहे? 

अ) गावठाण 

ब) कापूसकाळ 

क) सेझ 

ड) पाचोळा 

६. ‘ऐसे कुणबी भूपाळ’ या कादांबरीतील शेतकरी कुटुांबाची वाताहत कोणत्या कारणािुळे 

होते? 

अ) गररबी 

ब) िालकी हक्क, भाऊबांदकी 

क) जपिनदाराकडून होणारे शोषण 

ड) दुष्काळ 

७. कापशनाथ आपण पवश्वनाथ याांच्यात कोणत्या कारणािुळे सतत भाांडणे होतात? 

अ) चांद्री 

ब) गावची पनवडणूक 

क) बायकाांिुळे 

ड) िालकी हक्क 

८. द्वारकाबाई शेतीचा कारभार पवश्वनाथाकडे का देतात ? 

अ) कारण कापशनाथ शेतीकािात नवे बदल करायला तयार नसतो 

ब) कापशनाथाच्या बाहेरख्यालीपणाला व ऐषआरािी वृत्तीला कां टाळून 

क) पवश्वनाथाच्या कष्टाळूपणािुळे 

ड) पवश्वनाथ सवण कजण फेडतो त्यािुळे 

 



 

९. श्रीपतीला पकसनच्या कोणत्या वागण्यािुळे त्रास होतो? 

अ) आजरपणाचे नाटक करून शेतीकािापासून पळ काढणे 

ब) सतत देवदेव करत बसणे, काि सोडून वारी करत राहणे 

क) घरात भाांडणां झाली की बायकोला खूप िारणे 

ड) बाहेरख्यालीपणा करणे 

१०. ‘ऐसे कुणबी भूपाळ’ या कादांबरीत कोणत्या प्रदेशातील बोली भाषेचा वापर केलेला 

आहे? 

अ) पवदभण 

ब) खाणदेश 

क) िराठवाडा 

ड) कोकण 

११. कापूस पवकून आलेले पैसे पवश्वनाथ आपल्या बायकोकडे का देतो? 

अ)  बायको हे पैसे नीट साांभाळून ठेवेल असा पवश्वास त्याला असतो म्हणून 

ब) घराची िालकी आईकडे आहे याचा त्याला पवसर पडतो म्हणून 

क) द्वारकाबाईच त्याला बायकोकडे पैसे देण्यास साांगते 

ड) पैसे घेऊन येतो तेव्हा द्वारकाबाई घरात नसतात म्हणून 

१२. कापशनाथाच्या शेतातली ज्वारीची पेरणी का परतते? 

अ) पेवातले बी पेरले जाते म्हणून 

ब) अवकाळी पाऊस पडल्यािुळे 

क) पपकाला कीड लागते म्हणून 

ड) वेळेवर पेरणी होत नाही म्हणून 

 

 



 

 

१३. कापशनाथाच्या शेतात तुरीची चोरी कोण करतो? 

अ) सखाराि 

ब) नारायण 

क) सोपान 

ड) धुांपडराि 

१४. िालकी हातात आल्यावर पवश्वनाथ पपहल्याांदा कोणते काि करतो? 

अ) पहशोबाची वही तपासतो 

ब) देवाला जाऊन येतो 

क) कापशनाथाच्या िजीतील सवण गड्ाांना व चांद्राला कािावरून काढून टाकतो 

ड) गावात पेढे वाटतो 

१५. कापूस पवकून आलेल्या पैशाांचे पवश्वनाथ काय करतो? 

अ) सोसायटीचा हप्ता भरतो 

ब) आशीला जागा घेऊन देतो 

क) दुकानदाराची उधारी देऊन टाकतो 

 ड) पुढच्या लागवडीची तयारी करतो 

१६.गावगाड्ाचे प्रिुख वैपशष्ट्य कोणते होते? 

अ) लोकाांचे व्यवसाय पारांपररक प्रकारचे होते, ते त्याांना बदलता येत नसत. 

ब) गावात शेती हा प्रिुख व्यवसाय होता 

क) गावाची रचना काळी – पाांढरी अशी दोन भागात पवभागलेली असे 

ड) गावात अलुतेदार-बलुतेदारी पद्धत होती. 

१७. कोणत्या कारणािुळे गावगाडा िोडून पडला? 

अ) पारांपररक व्यवसाय सोडून अन्य व्यवसाय करू लागल्यािुळे 



ब) शहरात जाऊन काि करण्याकडे लोकाांचा कल वाढू लागला त्यािुळे 

क) पारांपररक व्यवसायात पोट भरणे अवघड झाल्यािुळे  

ड) गावात शे्रणीव्यवस्था वाढू लागल्यािुळे  

१८. नागनाथ कोत्तापल्ले याांच्यािते खरे ग्रािीण सापहत्य कोणते? 

अ) आदशण गावाचे पचत्रण करणारे ते खरे ग्रािीण सापहत्य 

ब) ग्रािीण िाणसाने पलपहलेले ते खरे ग्रािीण सापहत्य 

क) ग्रािीण जीवनाचा अनुभव असणाऱ्या िाणसाने केलेले ग्रािीण जीवनाचे वास्तव पचत्रण 

म्हणजे खरे ग्रािीण सापहत्य 

ड) सुांदर पनसगण, शेती आपण शेतकऱ्याच्या सुखी कुटुांबाचे पचत्रण करणारे सापहत्य 

१९. १८५७ िधे्य पडलेल्या दुष्काळाचे पवदारक पचत्रण खालीलपैकी कोणत्या कादांबरीत 

आलेले आहे? 

अ) बळीबा पाटील 

ब) पपराजी पाटील 

क) अन्नदाता उपाशी 

ड) पानकळा 

२०. टर ॅक्टरच्या आगिनािुळे शेतिजुराची झालेली शोकाांपतका खालीलपैकी कोणत्या 

कादांबरीत आलेली आहे? 

अ) पाचोळा 

ब) इांधन 

क) गोतावळा 

ड) झाडाझडती 

२१. ‘ऐसे कुणबी भूपाळ’ ही कादांबरी ग्रािीण िाणसाच्या कोणत्या प्रवृत्तीवर भाष्य करते? 

अ) जपिनदारी पिजास 

ब) पनसगण आपण काळ्या िातीबद्दलची पनष्ठा 

क) सहनशीलता, लाचारी 



ड) िाणसाांबद्दल वाटणारे पे्रि, सहकायाणची भावना 

२२. कापशनाथ आपण पवश्वनाथ याांची िने घडवण्यात कोणाला अपयश येते? 

अ) पनिणला 

ब) पुष्पा 

क) द्वारकाबाई 

ड) चांद्री 

२३. शेतीकािात नवे बदल करण्यासाठी सतत कोण उतु्सक असते? 

अ) पवश्वनाथ 

ब) कापशनाथ 

क) श्रीपती 

ड) बाळाजी 

२४. पवश्वनाथाच्या स्वभावातील दोष कोणते? 

अ) अपतसांवेदनशील, हळवा 

ब) लाचार, हतबल 

क) अव्यवहारी, बेपफकीर 

ड) धूतण, लबाड 

२५. वाटणीच्यावेळी श्रीपती कोणती चलाखी करतो? 

अ) सवण पहस्सा आपल्या नावावर करून घेतो 

ब) आईवपडलाांची जबाबदारी घेतो आपण अधे शेतही आपल्याकडे घेतो 

क) आईवपडलाांची जबाबदारी लहान भावावर सोपवतो 

ड) कजाणची भार आपल्या दोन भावाांवर टाकतो 

२६. िरताना द्वारकाबाई आपल्या िुलाांना काय साांगून जाते? 

अ) दोघे भाांडू नका 

ब) दोघे वाटण्या करू नका 



क) बपहणीचे िाहेरपण करा 

ड) जीवाला साांभाळा 

२७. पवश्वनाथ चांद्रीला कािावरून का काढून टाकतो? 

अ) चांद्रा नीट काि करत नाही म्हणून 

ब) चांद्रा फसवणूक करते म्हणून 

क) चांद्रा भाांडखोर आहे म्हणून 

ड) चांद्रा आपण कापशनाथचे अनैपतक सांबांध आहेत म्हणून 

२८. सुनांदाच्या बाळाच्या िृतू्यसाठी कोणाला जबाबदार धरले जाते? 

अ) सखूबाईला 

ब) गांगूला 

क) कुसुिला 

ड) श्रीपतीला 

२९. कापशनाथ सोपान्याला कािावरून काढत नाही म्हणून पवश्वनाथ काय करतो? 

अ) कापशनाथशी भाांडण करतो 

ब) शेतात जाणे बांद करतो 

क) द्वारकाबाईकडे तक्रार करतो 

ड) गावभर कापशनाथाची बदनािी करतो 

३०. कापूस व्यापाऱ्याला पवकण्याचा पनणणय पवश्वनाथ का घेतो? 

अ) व्यापारी फेडरेशनपेक्षा जास्त पैसे देतात म्हणून 

ब) व्यापारी कापसाचे सवण पैसे एकाचवेळी देतात म्हणून 

क) कापूस खराब दजाणचा असला तरी व्यापारी तो पवकत घेतात म्हणून 

ड) आशीचे वपडलच कापसाचे व्यापारी असतात म्हणून 

३१.कादांबरीकाराच्या िते शेतकऱ्याांची व जपिनदाराांची कुटुांबे उद्वस्त होण्यािागे कोणते 

िुख्य कारण आहे?  



अ. सतत पैसा नाही म्हणणाऱ्या कुटुांबप्रिुखावरील अपवश्वास 

ब. शेतकऱ्याची पिजासी व  स्वाथी वृत्ती 

क. कुटुांबातील भाांडणे, ताणतणाव, घराच्या व शेतीच्या वाटण्या 

ड. कुटुांबप्रिुख आपल्या शेतकरी िुलाांची िने घडवण्यात अपयशी ठरल्यािुळे 

३२. ‘ऐसे कुणबी भूपाळ’ या कादांबरीत रेखाटलेले जिीनदार शेतकऱ्याांचे पचत्र 

कशास्वरुपाचे आहे? 

अ. कुटुांबातील अपधकारी व्यक्ती म्हणून जबाबदारीने वागतात 

ब. सुरूवातीला खूप कष्ट करतात नांतर िात्र ऐषोआराि, छां दीफां दीपणाकडे वळतात 

क. सांपूणण गावाचा आधार बनून प्रपतष्ठा पिळवू पाहतात 

ड. कुटुांबाचा पवचार करतात, शेतात राबतात 

३३. शेतीकािात कापशनाथाच्या वायाला अपयश का येते? 

अ. कापशनाथाच्या बाहेरख्याली वागण्यािुळे      ब. पवश्वनाथाची िदत न 

घेतल्यािुळे  

क. शेतीव्यवसायातील पारांपररक धोरणाांिुळे      ड. शेतिजुराांवर अपतपवश्वास 

दाखवल्यािुळे 

३४. बाळाजी पाटलाच्या पतन्ही सुना एकिेकी ांवर कोणता सांशय घेतात? 

अ. एक दुसरीवर करणी करत असेल याचा      ब. िूलबाळ नसल्यािुळे एक 

दुसरीवर जळते याचा 

क. एक दुसरीच्या िुलाबाळाांचा राग करते       ड. चोरून आपापल्या िाहेरी धान्य 

देतात याचा 

३५. श्रीपतीला असहाय्य का वाटते? 

अ. दोन भाऊ वाटणी िागतात म्हणून     ब. शेतीव्यवसाय व कारभारपणात अपयश 

आल्यािुळे      

क. िुलासाठी दुसरे लग्न करता येत नाही म्हणून   ड. घरातील वांशाचा पदवा पवझतो 

म्हणून 

३६. कापशनाथ व पवश्वनाथ याांच्यातील सांघषाणचा शेवट काय होतो? 



अ. द्वारकाबाईचा िृतू्य                           ब. घर व शेतीच्या वाटण्या 

क. अस्तस्तत्व पटकवण्यासाठी पुन्हा सांघषण      ड. गावात सवणत्र बदनािी 

३७.स्वातांत्र्यपूवण काळात िहाराष्टर ाची वैचारीक जडणघडण कोणत्या दोन चळवळी ांतून 

झाली ? 

अ) वारकरी व दास पांथीय सांताांच्या चळवळी 

ब) स्वराज्याची व पेशवाईची चळवळ 

क) सिाजसुधारणेची आपण राष्टर वादी चळवळ 

ड) पाणी प्रश्न आपण पयाणयी ऊजाण स्त्रोतासाठी चळवळ 

३८.िहाराष्टर ातीलच नवे्ह तर सांपूणण भारतातील राष्टर वादी चळवळीचे नेतृत्व स्वातांत्र्यपूवण 

काळात कोणी केले ? 

अ) दादाभाई नौरोजी 

ब) न्यायिुती रानडे 

क) पवषु्णशास्त्री पचपळूणकर 

ड) लोकिान्य पटळक 

३९.स्वातांत्र्यपूवणकाळातील िहाराष्टर ातील वैचारीक व कृतीशील चळवळी ांना पुरक दोन गोष्टी 

कोणत्या होत्या ? 

अ) इांग्रजी शाळा व कॉलेजाांची स्थापना 

ब) १८५७ चे बांड आपण कािगार सांघटनेची स्थापना 

क) सिाजसुधारणा सांस्था आपण पनयतकापलकाांची सुरूवात 

ड)िुद्रणव्यवस्था व ग्रांथपनपिणतीची सुरूवात 

४०.िहाराष्टर ातील कोणत्या नेत्याने स्तस्त्रया, असृ्पश्य आपण ग्रािीण अशा तीनही उपेक्षीत 

घटकाांसाठी सुधारणेची चळवळ सुरू केली ? 

अ) गोपाळराव आगरकर 

ब) िहात्मा फुले 

 क) दयानांद सरस्वती  



ड) न्या. रानडे 

४१.लोकपहतवादी ांची शतपते्र कोणत्या पनयतकापलकाांतून प्रपसद्ध होत असत ? 

अ) दपणण ब) प्रभाकर क) दीनबांधू ड) केसरी 

४२.िुांबईसह सांयुक्त िहाराष्टर  झालाच पापहजे अशी घोषणा कोणत्या िराठी लेखकाने 

केली होती ? 

अ) साने गुरूजी ब) ना.ग.गोरे. क) आचायण अते्र ड) वा.ि.जोशी 

४३.पवधवाांचे पशक्षण, पुनपवणवाह,स्तस्त्रयाांचे उच्चपशक्षण, सिाजसुधारणा  चळवळीत स्तस्त्रयाांचे 

स्थान अशा अनेक प्रश्नाांवर चचाणत्मक कादांबऱ्या कोणी पलपहल्या?  

अ) वा.ि.जोशी ब) ह.ना.आपटे क) ना.ह.आपटे ड)डॉ.केतकर 

४४.स्वातांत्र्योत्तर काळात िहाराष्टर ातील शेतकऱ्याांच्या प्रश्नावर सातत्याने आवाज कोणत्या 

कायणकत्याणने उठवला? 

अ) अण्णा हजारे ब) ि.फुले क) शरद जोशी ड) कॉ.डाांगे 

४५.निणदा आांदोलनाचा प्रभाव िराठीतील कोणत्या कादांबरीवर पदसतो ? 

 अ) इांधन ब) कापुसकाळ क) झाडाझडती ड) रात्रीचा पदवस 

४६.स्वातांत्र्यपूवण काळातील िहाराष्टर ातील भाऊराव पाटलाांच्या प्रती सरकारच्या चळवळीचे 

पचत्रण कोणत्या कादांबरीकाराने केले ? 

अ) शांकर पाटील ब) अण्णाभाऊ साठे क) धनुधाणरी ड) कृष्णराव भालेकर 

४७.गां.बा.सरदार याांच्या लेखात िध्ययुगातील कोणत्या सांप्रदायातील सांताांच्या कायाणला 

ऐपतहापसक िहत्त्व आहे असे म्हटले गेले आहे ? 

अ) दत्त सांप्रदाय ब) भागवत सांप्रदाय क) दास सांप्रदाय ड) िहानुभाव सांप्रदाय 

४८.लोकिान्य पटळकाांसारख्याची भूपिका प्रािुख्याने सांताांनी दाखवलेल्या कोणत्या िागाणचे 

सिथणन करणारी होती ? 

अ)अदै्वत भक्तीचा िागण ब) योगाचा अघोरी िागण क) शक्ती िागण ड) दै्वती भक्तीचा िागण 

४९.स्वातांत्र्यपूवणकाळातील कोणत्या पवचारवांताच्या लेखातील वारकरी सांताांच्या कायाणचे 

िूल्यिापन गां.बा.सरदाराांना अन्यायकारक वाटते ? 



अ) पवषू्णशास्त्री पचपळूणकर ब) न्या.रानडे क) इपतहासाचायण राजवाडे ड) पश.ि.पराांजपे 

५०.िध्ययुगातील सिाजाच्या प्रगतीला स्तखळ घालणारे प्रािुख्याने कोण होते हे गां.बा. 

सरदार आपल्या लेखात िान्य करतात ? 

अ) जपिनदार ब) वैश्य क) ब्राह्मण ड) क्षपत्रय राजे 

५१. िध्ययुगातील कोणत्या पररस्तस्थतीचा अांदाज सांत सापहत्याच्या आधारे लावणे चुकीचे 

ठरेल असे गां.बा. सरदार म्हणतात? 

अ) सािापजक पररस्तस्थती ब) राजकीय पररस्तस्थती क) आपथणक पररस्तस्थती ड)पयाणवरणाची 

स्तस्थती 

५२.बुद्धधिाणतील कोणती गोष्ट तत्कालीन भारतातील पहांदु धिणगुरूां ना गैरसोयीची वाटली 

असे बाबुराव बागूल म्हणतात ? 

अ) अपहांसा ब) अपररग्रह क) बहुजनाांचे हीत ड) शाांती 

५३. बाबुराव बागूलाांच्या लेखातून बुद्धधिाणचे कोणते स्वरूप  स्पष्ट होते ?  

अ) जडवादी ब) सितावादी क) बुद्धीवादी ड) व्यवहायण 

५४.बाबुराव बागूलाांनी िध्ययुगीन सांताांचे सापहत्य का नाकारले आहे  ? 

अ) कारण ते सवणसािान्याांना नेभळट बनवणारे होते 

ब) कारण ते देव व दैववादी होते 

क) कारण ते वणणवचणस्ववादी होते 

ड) कारण ते भौपतक प्रगती नाकारणारे होते 

५५.भारतात स्वातांत्र्यपूवण काळात उपेपक्षताांना न्याय पिळवून देणाऱ्या चळवळीला अग्रक्रि 

का पिळाला नाही असे बाबुराव बागूल म्हणतात ? 

अ) कारण बहुसांख्य नेते सवणण होते 

ब) कारण उपेपक्षतांचे प्रश्न िाांडणारे नेते प्रभावी नव्हते 

क) कारण नेत्याांनी नेहिी राष्टर ीय स्वातांत्र्याला अग्रक्रि पदला 

ड) कारण उपेपक्षताांचे प्रश्न कोणालाच िहत्त्वाचे वाटत नव्हते 

५६.स्वतांत्र भारतात लोकशाहीसोबत कोणती व्यवस्था स्वीकारली गेल्याने दपलताांवरील 

अन्याय सुरूच रापहले असे बाबुराव बागूल म्हणतात ? 



अ) सिाजवादी ब) गाांधीवादी क) भाांडवलशाही ड) िार्क्णवादी 

५७. ‘जात नाही जात’ या नाटकाचे स्वरूप कसे आहे असे पसद्धाथण ताांबे म्हणतात ? 

अ) रूपकात्मक नाटक ब) राजकीय नाटक क) वैचाररक नाटक 

ड) शैक्षपणक नाटक 

५८. ‘जाता नाही जात’ नाटकाच्या पपहल्या रांगसूचनेत होसे्टलच्या पभांतीवर कोणत्या 

सिाजसुधारकाचा फोटो असल्याचे पलपहले आहे ? 

अ) न्या.रानडे 

ब) गोपाळराव आगरकर 

क) स्वािी दयानांद सरस्वती 

ड) िहात्मा फुले 

५९.  ‘जाता नाही जात’ नाटकातील प्राध्यापक कोल्हापूरच्या शाहू  िहापवद्यालयात येऊन 

जातीवरून गटतट करतात यात उपरोध कोणता आहे ? 

अ) हे सगळे प्राध्यापक असून जातीभेद िानतात 

ब) कोल्हापूरात िराठा वचणस्व असताना जातीभेद न िानणे अस्वाभापवकच आहे 

क) शाहू िहाराजाांचे नाव असलेल्या िहापवद्यालयात जातीभेद िानले जातात 

ड) पन्हाळगडावर जायचे सोडून प्राध्यापक जातीभेद िानतात 

६०.डॉक्टराांना जाती िोडायच्या होत्या घट्ट करायच्या नव्हत्या असे प्रा.काांबळे याांना प्रा. 

पगारेंना स्पष्ट का साांगावे लागते ? 

अ) कारण पगारे डॉ.आांबेडकराांची तसबीर पभांतीवर लावतात 

ब) कारण पगारे काांबळें ना आडनावावरून आिच्यातले म्हणतात 

क) कारण पगारे जयभीि म्हणून िुद्दाि आपली जात दाखवतात 

ड) कारण पगारे िहात्मा फुलें चे नाव घेत नाहीत 

ड) कारण ते बुद्धधिीय आहेत  

६१.काांबळे याांना ‘गुड िॉपनिंग’ व ‘लाल सलाि’ म्हटलेले का चालणार आहेत ? 

अ) कारण तो आधुपनकवादी आहेत 



ब) कारण त्याांना इांग्रजी भाषा आवडते 

क) कारण त्यात जातधिाणची ओळख नाही 

ड) कारण त्यात सितेची भूपिका आहे 

६२.गुांडुराव पववाहापूवी पकती तास व्यायि करत असांत ? 

अ) सहा तास 

ब) पाच तास 

क) चार तास 

ड) तीन तास 

६३.शरद पाटील हे प्राध्यापक कोणता कायदा िानतात ? 

अ) भारतीय सांपवधान 

ब) बळी तो कान पपळी हा कायदा 

क) िनुसृ्मतीचा कायदा 

ड) पनसगाणचा कायदा 

६४.पाटील पगारेंना ‘रािदासी पांथाचे गाांडूळ’ का म्हणतात? 

अ) कारण पगारे आांबेडकरवादी नाहीत 

ब) कारण पगारे ब्राह्मण आहेत 

क) कारण पगारे दास पांथीय आहेत 

ड) कारण पगारे सत्तालोलूप दपलत नेत्याच्या गटातले आहेत 

६५. ‘जाता नाही जात’ नाटकातील गुांडुराव कोणत्या पाटीचे आहेत ? 

अ) धिण सभा 

ब) खादी पाटी 

क) रािदासी पाटी 

ड) टायगरवाला पाटी 



६६.काांबळें नी कोणत्या िाणसाांना सुधारण्याऐवजी कोणाला सुधारावे असे पगारे सुचवतात 

? 

अ) भाांडवलदाराांऐवजी कािगाराांना  सुधारावे 

ब) िराठ्ाांऐवजी ब्राह्मणाांना सुधारावे 

क) पहांदुत्ववाद्याांऐवजी दपलताांना सुधारावे 

ड) ररपस्तिकनाांऐवजी वांपचत बहुजनाांना सुधारावे 

६७.कोणत्या गोष्टीसाठी होसे्टलिधली सगळी प्राध्यापक िांडळी एकत्र येतात ? 

अ) प्रबोधन वगाणसाठी 

ब) व्यायािासाठी 

क) दारू पपण्यासाठी 

ड) गणपतीच्या आरतीसाठी 

६८.दपलताांच्या चळवळीतील तीन पपढ्ाांचे पचत्रण कोणत्या नाटकात केले गेले आहे ? 

अ) युगयात्रा ब) वाटा-पळवाटा क) िन्वांतर ड) तणां िाजोरी 

६९. ‘काळोखाच्या गभाणत’ आपण ‘थाांबा रािराज्य येतांय’ ही दपलत रांगभूिीवरील नाटके 

कोणत्या चळवळीचे प्रपतपनपधत्व करतात ? 

अ) सांयुक्त िहाराष्टर  चळवळ 

ब) कमु्यपनस्टाांची चळवळ 

क) दपलत पँथर चळवळ 

७०.पे्रिानांद गज्वी याांच्यािते बोधी रांगभूिी ही भरतकालीन रांगभूिीपेक्षा प्राचीन का आहे? 

अ) कारण भरतिुनीची ड) गाांधीवादी चळवळ 

नाटके पहांदुत्ववादी 

 ब) अश्वघोष या बुद्घ पभखूने भरतापूवी नाटके पलपहली होती 

 क) उपेपक्षताांचे प्रश्न भरतकालीन नाटकाांत िाांडले गेले नाहीत 

ड) शूद्रकाने वसांतसेनेसारख्या उपेपक्षत स्त्रीची सिस्या िाांडली 



७१.पगारे स्वतःला आांबेडकरवादी म्हणत असूनही गळ्यात काय घालतात? 

अ) सोन्याची चेन ब) खांडोबाचा टाक क) साईबाबाचा ताईत ड) वाघनखां 

७२.वसाहतकालीन िहाराष्टर ातील वैचारीक जडणघडण कोणत्या सापहत्यप्रकारािुळे झाली 

? 

अ) पनबांध ब) कादांबरी क) कपवता ड) कथा 

७३.लोकपहतवादी ांनी शतपत्राांतून िहाराष्टर ातील जनतेचा सवाणत िोठा दुगुणण कोणता आहे 

असे साांपगतले ? 

अ) व्यसनीपणा ब) ऐदीपणा क) भाांडखोरपणा ड) लबाडपणा.शेतकऱ्याच्या 

७४.कजणबाजारीपणाचा गैरफायदा कोण उठवतो असे िहात्मा फुले याांनी आपल्या 

शेतकऱ्याचा असूडिधे्य साांपगतले ? 

अ) सावकार ब) ब्राह्मण क) इांग्रज सरकार ड) भगत 

७५.ग्रांथोते्तजक सभा ही सांस्था कोणी स्थापन केली ? 

अ) लोकपहतवादी ब) बाळशास्त्री जाांभेकर क) न्या.रानडे ड) प.रिाबाई 

७६.आांतरजातीय पववाह आपण स्त्रीचा िातृत्वाचा हक्क या सािापजक सुधारणाांबाबत स्पष्ट 

िाांडणी कोणत्या िराठी कादांबरीत करण्यात आली? 

अ) रापगणी ब) ब्राह्मणकन्या क) आशावादी ड) सुपशलेचा देव 

७७.वा.ि.जोशी, साने गुरूजी, पव.वा.पशरवाडकर याांच्या कादांबऱ्यातून सिाजाचे पचत्रण 

कसे केले गेले ? 

अ) वास्तववादी ब) काल्पपनक क ) आदशणवादी ड) औपरोपधक 

७८.सांयुक्त िहाराष्टर ाच्या चळवळीला कोणाच्या पोवाड्ािुळे चैतन्य लाभले ? 

अ) पठे्ठ बापुराव ब) वािनदादा कडणक क) शाहीर अिरशेख ड) अण्णाभाऊ साठे 

७९.िुांबईतील पगरण्या बांद झाल्यािुळे बदललेल्या पगरणगावाचे पचत्रण जयांत पवार 

याांच्या कोणत्या नाटकात पाहायला पिळाले? 

अ) काय डेंजर वारा सुटलाय ब ) टेंगशेच्या स्वप्नातील टर ेन क) रापहले दूर घर िाझे ड) 

अधाांतर 



८०.िहाराष्टर ातील िध्ययुगीन सांताांच्या कायाणचे सितोल पवश्लेषण कोणी केले आहे असे 

गां.बा.सरदार म्हणतात ? 

अ) न्या.रानडे ब) ल.रा.पाांगारकर क) बा.र.सुांठणकर ड) इपतहासाचायण राजवाडे 

८१.सांताांनी िहाराष्टर ातील जनतेला टाळकुटे, नेभळट बनवल्याने इथे राष्टर वाद वाढीस 

लागला नाही अशी भूपिका कोणत्या पवचारवांताने िाांडली होती ? 

अ) न्या.रानडे ब) गुरूदेव रानडे क) रा.भा.पाटणकर ड) इपतसाचायण राजवाडे 

८२.गां.बा. सरदार याांच्या िते िध्ययुगात िहाराष्टर ातील बहुजन सिाजाला िानपसक 

गुलािपगरीत कोणी ठेवले होते? 

अ) राजसते्तने ब) ब्राह्मणशाहीने क) इांग्रजाांनी ड) आपदलशहाने 

८३.सांताांनी िहाराष्टर ातील जनतेची स्तस्थतीपशलता घालवण्याठी काय केले ? 

अ) जनतेला रोजगार पदला  

ब) त्याांना भक्तीिागण दाखवला 

क) त्याांना आक्रिक बनवले 

ड) त्याांना ज्ञानापासून वांपचत ठेवले 

८४.िध्ययुगातील सांताांनी िहाराष्टर ातील जनतेला कोणती पशकवण पदली असे गां.बा.सरदार 

म्हणतात? 

अ)व्यक्तीगत चाररत्र्य शुद्ध ठेवण्याची 

ब) अांधश्रद्धाळू  होण्याची 

क) अनन्यभावे देवाला शरण जाण्याची 

ड) पवद्रोही होण्याची 

८५.पिस्ती व िुस्तिि धिाणत नसणारी कोणती भावना पहांदू धिण सिाजात रूजवतो असे 

बाबुराव बागूल याांनी पलपहले आहे ? 

अ)पे्रिाची भावना  

ब) दे्वषभावना  

क) असुयेची भावना  



ड) स्वाथाणची भावना 

८६.िध्ययुगीन सांताच्या  सापहत्याने काय पटकवले होते असे बाबुराव बागुल म्हणतात ? 

अ) आध्यास्तत्मकता 

ब) वणणवचणस्ववाद 

क) गाांधीवाद 

ड) जापतयता 

८७.भारतातील बुद्धधिण का नष्ट झाला असे बाबुराव बागुल म्हणतात? 

अ)बुद्धधिाणचा आचरणिागण सािान्य िाणसाला कठीण वाटला 

ब) पहांदूधिण लोकाांना अपधक पटला 

क) भारतीयाांना बुस्तद्धपेक्षा भावना शे्रष्ठ वाटते 

ड) शोषणसते्तने स्वतःच्या स्वाथाणसाठी तो सांपवला 

८८.िध्ययुगीन भारतीय जनता कोणत्या दोन गोष्टी ांवरील पवश्वासािुळे स्तस्थतीशील झाली 

होती असे बाबुराव बागूल साांगतात ? 

अ) पनसगण आपण सिाज 

ब) राजा आपण धिणगुरू 

क) देव आपण दैव 

ड) पोथ्या आपण पुराणे 

८९.पहांदु धिाणतील चतुथण वगाणच्या दास्याला कोणत्या दोन गोष्टी कारण ठरतात असे बाबुराव 

बागुल याांना वाटते ? 

अ) व्यसन आपण कजण 

ब) अहांकार आपण लोभ 

क) काि आपण क्रोध 

ड) अज्ञान आपण अपवद्या 

९०.बुद्ध धिण आपण पिस्ती धिाणतील कोणते साम्य बाबुराव बागुलाांना िहत्त्वाचे वाटते ? 

अ) दोन्ही धिण िनुष्यपनपिणत आहेत 



ब) दोन्ही धिािंत सितेला िहत्त्व आहे 

क) दोन्ही धिािंत अांधश्रद्धा आहेत 

ड) दोन्ही धिण स्त्रीला सन्मान देत नाहीत 

९१.भारतीयाांना कोणत्या प्रकारचे लेखन करणारे लेखक आवडत नाहीत याची खांत 

बाबुराव बागुल याांनी व्यक्त केली आहे ? 

अ)वास्तववादी ब) पवद्रोह व पवज्ञानवादी क) िनोरांजनात्मक ड) कल्पनारांजनात्मक 

९२.जाता नाही जात या नाटकात जातीला काय म्हटले गेले आहे ? 

अ) अनुवांपशकता ब) सािापजक शे्रणी क) जन्मठेप ड) पूवणजस्तन्मचे पाप 

९३. िहाराष्टर ातला आांबेडकरी सिाज कोणत्या गोष्टी ांसाठी सजग आहे असे पसद्धाथण ताांबे 

म्हणतात ? 

अ) लोकशाहीसाठी ब) पशक्षणासाठी क) हक्क व अपधकाराांसाठी ड) आांबेडकर 

स्मारकसाठी 

९४. आांबेडकरी सिाज कोणत्या बाबतीत झोपलेला आहे असे जाता नाही जात या 

नाटकाच्या लेखकाला वाटते ? 

अ) पशक्षणाबाबत ब) धिाणबाबत क) राजकारणाबाबत ड) पवज्ञानाबाबत 

९५.जातीचे वणणन आांबेडकराांनी कोणत्या शब्ाांत केले आहे? 

अ) पूवणग्रह ब) सिजुत क) सांकल्पना क) कल्पना 

९६.नाना गुरूजी ांच्या उत्तीष्ट या आजे्ञचा अथण कोणत्या प्राध्यापकाला कळत नाही ? 

अ) काांबळे ब) पगारे क) गुांडुराव ड) खोपकर 

९७.कोणती गोष्ट सावणजपनक पठकाणी व्यक्तीने वाजूला ठेवली पापहजे असे प्रा. काांबळे 

याांना वाटते ? 

अ)श्रीिांती ब) धिण क) हुद्दा ड) प्रपतष्ठा 

९८.प्रा.काांबळे याांना वसपतगृहातील प्राध्यापकाांनी कोणत्या गोष्टीसाठी एकत्र येऊन आवाज 

उठवला पापहजे ? 

अ) जातीसाठी ब) धिाणसाठी क) श्रद्धास्थानाच्या तसपबरीसाठी ड) भौपतक गैरसोयी ांसाठी 



९९.आांबेडकराांच्या तसपबरीसांदभाणत काांबळे पगारेवर का भडकतात ? 

अ) त्याांना ती तसबीर गणपतीच्या तसबीरीजवळ लावणे पटत नाही  

ब) त्याांना ती तसबीर हनुिानाच्या बाजूला लावणे िान्य नाही 

क) त्याांना तसबीर लावली म्हणून दारूची पाटी करणे िान्य नाही 

ड) त्याांना आांबेडकराांपेक्षा िहात्मा फुले याांची तसबीर लावणे योग्य वाटते 

१००.काांबळेंच्या िते िार्क्णवाद ही कसली पुजा आहे? 

अ) व्यक्तीपुजा ब) कािगाराांची पुजा क) पवचाराांची पुजा ड) शेतकऱ्याांची पुजा 

३०.जात नाही जात नाटकातील कोणत्या प्राध्यापकाच्या तीन पपढ्ा राजकारणात होत्या ? 

अ) गुांडुराव ब) शरद पाटील क) खोपकर ड) अबु्ल शेख 

१०१.नाना गुरूजी कोणाला बलवान धिणवीर म्हणतात ? 

अ) अबु्ल शेख ब) गुांडुराव क) खोपकर ड) जोशी 

१०२.पिश्चनाांना इतके पाण्यात पाहता िग त्याांनी पनिाणण केलेल्या वसू्त का वापरता असा 

जाब कोण कोणाला नाटकात पवचारते ? 

अ) अबु्ल शेखला काांबळे 

ब) गुांडुराव नाना गुरूजी ांना 

क) खोपकपर जोशी ांना  

ड) काांबळे जोशी ांना 

१०३.िहात्मा फुले याांची गुलािपगरी पनबांधातील भाषा सभ्य नव्हती असे म्हणणाऱ्या 

जोशी ांना काांबळे काय उत्तर देतात ? 

अ) तुम्हाला हे बोलण्याचा काय अपधकार 

ब) त्या काळात तशीच भाषा वापरत 

क) सावरकर व ठाकरेंची भाषाही तशीच होती 

ड) पवषु्णशास्त्री व पटळकाांची भाषा पण तशीच असे 

१०४.पगारे कोणाचा प्रोजेक्ट पलहीत असतो ? 



अ) गुांडुरावचा ब) पाटीलाांचा क) जोशी ांचा ड) स्वतःचा 

१०५.गुांडुरावाांनी हातातील कोणते शस्त्र त्याांनी बाजूला ठेवावे अशी पवनांती काांबळे त्याांना 

करतात? 

अ)सुरा  

ब) चाकू  

क) भाला  

ड) तलवार 

१०६.”सांताांनी िहाराष्टर ातीस सिाज नेभळट बनवला” असे ित गां.बा. सरदार याांच्या 

सांतसापहत्यावरील लेखनापूवी कोणी िाांडले होते ? 

अ) डॉ.श्री.व्यां केतकर 

ब) न.र.फाटक 

क) इपतहासाचायण राजवाडे 

ड) पवषू्णशास्त्री पचपळूणकर 

१०७. बौद्धधिण जर भारतात पटकला असता तर भारतीय पौरापणकतेिधे्य कोणत्या गोष्टी ांना 

िहत्त्व प्राप्त झाले असते बाबुराव बागुल म्हणतात ? 

अ) सत्य आपण अपहांसा 

ब) पे्रि आपण करूणा 

क) असे्तय आपण अपररग्रह 

ड) दया आपण शाांती 

१०८. गां.बा. सरदार याांच्या िते सांत सापहत्याकडे कशा नजरेने पाहणे आवश्यक आहे ? 

अ)आत्मपनष्ठ नजरेने 

ब) पवज्ञानवादी नजरेने 

क) पचपकत्सक नजरेने 

ड) वसु्तपनष्ठ नजरेने 

१०९. चातुवणण्यण पद्धत ऋगे्वदातील कोणत्या सुक्तात साांपगतली गेली आहे ? 



अ) स्त्रीसुक्त 

ब) िनुसृ्मती 

क) पुरूषसुक्त 

ड) किणपवपाक पसद्धाांत 

११०. ि.पभ.पचटपणसाांनी पलपहलेले दपलताांच्या चळवळीचा इपतहास िाांडणारे नाटक कोणते 

आहे ? 

अ) युगयात्रा 

ब) तृतीय रत्न 

क)थाांबा रािराज्य येतांय 

ड)काळोखाच्या गभाणत 

१११.'जाता नाही जात' या नाटकािधील प्राध्यापक कशासाठी एकत्र आले आहेत ? 

अ) परीके्षच्या कािाांसाठी 

ब) से्नहसांिेलनासाठी 

क) उद्बोधन वगाणसाठी 

ड) सहलीसाठी 

११२. पगारे वसतीगृहाच्या खोलीत घाईने येऊन काय पिळवतो ? 

अ) चाांगली खोली 

ब) खुची 

क) स्तखडकी 

ड) कॉट 

११३. काांबळे आपण पगारे याांच्यात सांघषण पनिाणण करून देण्याचा डावपेच कोण आखते ? 

अ)डॉ.जोशी 

ब) खोपकर 

क) गुांडुराव 



ड) शरद पाटील 

११४. जोशी, खोपकर, पाटील काांबळेच्या कोणत्या कािाांत व्यत्यय आणतात ? 

अ) पभांतीवर डॉ. आांबेडकराांची तसबीर लावण्याचे काि 

ब) प्रोजेक्ट तयार करण्याचे काि 

क) पुजेत 

ड) पशकवणे 

११५. खालीलपैकी कोणते वैपशष्ट्य गावगाड्ात पदसत नाही ? 

अ) शेती  व पनसगण 

ब) पारांपररक व्यवसाय 

क) शे्रणीव्यवस्था 

ड)याांपत्रक शेती 

११६.ऐसे कुणबी  भूपाळ' या कादांबरीतून कोणते आशयसूत्र व्यक्त झाले आहे ? 

अ) ज्ञातीतील तणाव 

ब) शेतिजुराांचे शोषण 

क) भाऊबांदकीिुळे शेतीची झालेली वाताहत 

ड) यांत्राच्या आगिनािुळे झालेली शेतकऱ्याची शोकाांपतका 

११७. पवश्वनाथ जपिन आपण घर घेण्यासाठी कोणाला पैसे देतो ? 

अ) चांद्री 

ब) आशी 

क) पुष्पा 

ड) सुनांदा 

११८. कापूस पवकून आलेले पैसे पवश्वनाथ कोठे वापरतो ? 

अ)कजण सोडण्यासाठी 

ब)शेतीसाठी 



क)पनवडणुकीसाठी 

ड)सिाजकायाणसाठी 

११९. दपलताांच्या चळवळीला सांपूणण पापठां बा देणारे िहाराष्टर ातील सांस्थापनक कोण होते ? 

अ) सयाजीराव गायकवाड 

ब) िल्हारराव होळकर 

क) शाहू िहाराज 

ड) िाधवराव पशांदे 

१२०.चावाणकाच्या पांथाचे नाव काय होते ? 

अ) िहायान 

ब) हीनयान 

क) लोकायत 

ड) शे्वताांबर 

१२१. कोणत्या िांपदरात प्रवेश पिळावा यासाठी बाबासाहेब आांबेडकराांनी दपलताांना एकत्र 

आणून सत्याग्रह केला ? 

अ) पांढरपूरचे पवठ्ठलिांदीर 

ब) खांडोबाचे िांदीर 

क) काळाराि िांदीर 

ड) गणपती िांदीर 

१२२.डॉ.आांबेडकराांनी दपलताांना उच्चपशक्षण पिळावे यासाठी िुांबईत सुरू केलेले 

िहापवद्यालय कोणते ? 

अ) पवल्सन िहापवद्यालय 

ब) एलपफन्सटन िहापवद्यालय 

क) िहाराष्टर  िहापवद्यालय 

ड) पसद्धाथण िहापवद्यालय 



१२३.पभ.पश.पशांदे याांनी पलपहलेले दपलत रांगभूिीवरील नाटक कोणते ? 

अ) तण िाजोरी 

ब) गाांधी- आांबेडकर 

क) काळोखाच्या गभाणत 

ड) वाटा-पळवाटा 

१२४.पसद्धाथण ताांबे याांना 'जाता नाही जात' या नाटकातून काय सुचीत करायचे आहे ? 

अ) जात अिर व्हावी 

ब) जात नष्ट झाली नाही तर देशाच्या प्रगतीला स्तखळ बसेल 

क) आांतरजातीय पववाह झाले पापहजेत 

ड) साम्यवाद स्वीकारला पापहजे 

१२५. नाना गुरूजी "काषायवस्त्रधारीने  सनातन पहांदू धिण हलवला" असे बोलून 

कोणाबद्दलचा राग व्यक्त करतात ? 

अ) चक्रधर स्वािी 

ब) पिस्ती धिीय 

क) बौद्ध धिीय 

ड) जू्य धिीय 

१२६.खालीलपैकी कोणत्या लेखकाच्या कादांबरीत आदशण ग्रािजीवनाचे पचत्रण केलेले आहे 

? 

अ) बा.सी.िढेकर 

ब) उद्धव शेळके 

क) पव.स.खाांडेकर 

ड) व्यांकटेश िाडगूळकर 

१२७. खालीलपैकी कोणत्या कादांबरीत आधुपनकीकरण आपण पारांपररक जीवनसरणी 

याांच्यातील सांघषाणचे वास्तव पचपत्रकरण केले आहे ? 

अ) पाचोळा 



ब) इांधन 

क) चक्र 

ड) तणकट 

१२८. िोडकळीस आलेल्या कृषीसांसृ्कतीिागील कोणते कारण 'ऐसे कुणबी भूपाळ' या 

कादांबरीतून पनदशणनास येत नाही ? 

अ) सते्तचा िाज 

ब) कष्टाचा अभाव 

क) भोगवादी वृत्ती 

ड) शेतीचे याांपत्रकीकरण 

१२९. कापशनाथ आपण पवश्वनाथ याांच्या हाणािारीत कोणाचा िृतू्य होतो ? 

अ)पुष्पा 

ब) सुनांदा 

क) द्वारकाबाई 

ड) पवश्वनाथ 

१३०. हाता तोांडाशी आलेला सरपांचपदाचा घास पवश्वनाथला कोणािुळे गिावावा 

लागला  

अ) कापशनाथ 

ब)अशोक 

क) गांगाआबा 

ड) श्रीपती 

१३१. स्वातांत्र्य चळवळीत कोणत्या दोन भूपिकाांिुळे सिाजात पडलेली फुट 

नुकसानकारक ठरली असे बाबुराव बागुल याांना वाटते ? 

अ) दपलताांचे स्वातांत्र्य पवरूद्ध ग्रािीणाांचे स्वातांत्र्य 

ब)राजकीय सुधारणा पवरूद्ध सािापजक सुधारणा 

क) दपलताांचे स्वातांत्र्य पवरूद्ध स्तस्त्रयाांचे स्वातांत्र्य 



ड) धापिणक सुधारणा पवरूद्ध वैज्ञापनक सुधारणा 

१३२. भारताला स्वातांत्र्य पिळूनही कोणते प्रश्न अजूनही सुटलेले नाहीत याची खांत 

बाबुराव बागुल व्यक्त करतात ? 

अ) आपथणक प्रश्न 

ब) वैद्यकीय प्रश्न 

क) वैज्ञापनक प्रश्न 

ड) सािापजक प्रश्न 

१३२. 'साक्षीपुरि', 'बािणवाडा' ही दपलत रांगभूिीवरील नाटके पलपहणारा नाटककार 

कोण ? 

अ) सांजय पवार 

ब) पसद्धाथण ताांबे 

क) रािनाथ चव्हाण 

ड) दत्ता भगत 

१३३. 'आयडीयल से्टटच्या हद्दीबाहेरून' हा काव्यसांग्रह कोणी पलपहला आहे ? 

अ) अरूण काळे 

ब) पकसन फागुजी बनसोडे 

क) पसद्धाथण ताांबे 

ड) नािदेव ढसाळ 

१३४. अण्णाभाऊ साठे याांनी खालीलपैकी कोणती कादांबरी पलपहली आहे ? 

अ)पशतू 

ब) फपकरा 

क) गारांबीचा बापू 

ड) बनगरवाडी 

१३५.टर ॅक्टरच्या आगिनाने ग्रािीण शेतिजुराची झालेली दयनीय पररस्तस्थती कोणत्या 

कादांबरीत पदसते ? 



अ)आई आहे शेतात 

ब) पपराजी पाटील 

क) गोतावळा 

ड) िाझा गाव 

१३६.ऐसी कुणबी भूपाळ या कादांबरीतील जपिनदारी वृत्तीचे प्रपतपनपधत्व करणारी 

व्यस्तक्तरेखा कोणती ते ओळखा. 

अ) पवश्वनाथ देशिुख 

ब) कापशनाथ देशिुख 

क) वाळाजी पाटील 

ड) श्रीपती पाटील 

१३७. 'ये रे िाझ्या िागल्या' ही म्हण 'ऐसे कुणबी भूपाळ' या कादांबरीतील कोणत्या 

व्यक्तीला लागू होते ? 

अ)सखाराि 

ब) पवश्वनाथ 

क)कापशनाथ 

ड)द्वारकाबाई 

१३८. पवश्वनाथ आपण कापशनाथ याांच्यातील सांघषण कशासाठी आहे ? 

अ) घरासाठी 

ब)सते्तसाठी 

क)तत्वाांसाठी 

ड) गावच्या भल्यासाठी 

१३९.गावगाडा या ग्रांथाचे लेखक कोण आहेत ? 

अ) गांगाधर गाडगीळ 

ब) आचायणअते्र 

क)पत्रां.ना. आते्र 



ड) िहात्मा फुले 

१४०.कापतणकी या कादांबरीचे लेखक कोण आहेत ? 

अ) र.वा.पदघे 

ब).गो.नी.दाांडोकर 

क)रणपजत देसाई 

ड) पुरूषात्ति बोरकर 

१४१.स्वतांत्र भारतातील कोणत्या पांतप्रधानाने जय जवान जय पकसान अशी घोषणा पदली 

होती ? 

अ) जवाहरलाल नेहरू 

ब) इांपदरा गाांधी 

क) नरेंद्र िोदी 

ड) लालबहादुर शास्त्री 

१४२.िहाराष्टर ातील शेतकरी सांघटनेचे नेतृत्व कोणी केले? 

अ) िेधा पाटकर 

ब) शरद जोशी 

क) शरद पवार 

ड) एकनाथ खडसे 

१४३. सिकालीन शेतकऱ्याांची सवाणत िोठी सिस्या कोणती आहे ? 

अ) हिीभाव न पिळणे 

ब) शेतिालाची पवक्री दलालाांिाफण त होणे 

क) नैसपगणक अस्तस्थरता 

ड) अनुदान न पिळणे 

१४४. ‘अवकाळी पावसाच्या दरम्यानची गोष्ट’ ही कादांबरी कोणी पलपहली आहे? 

अ) रांगनाथ पठारे 



ब) आनांद पवांगकर 

क) आनांद नाडकणी 

ड) शांकरराव खरात 

१४५.दपलताांनी धिािंतर करावे असे डॉ.आांबेडकराांना का वाटले ? 

अ) दपलताांना राजकीय हक्क पिळूनही सन्मान पिळत नव्हता 

ब) बौद्ध धिाणने डॉ. आांबेडकराांना आिांत्रीत केले होते 

क) दपलताांना घेऊन देशाांतर करणे शक्य नव्हते 

ड) नािाांतराचा दपलताांना फायदा पिळत नव्हता 

१४६. ‘ब्रोकन िेन’ हा काव्यसांग्रह कोणी पलपहला आहे? 

अ) दया पवार 

ब) त्र्यांबक सपकाळे 

क) केशव िेश्राि 

ड) सुपशलकुिार पशांदे 

१४७.’जाता नाही जात’ या नाटकाच्या अखेरीस गुांडुराव काांबळें ना कोणता प्रश्न पवचारतो? 

अ) तुम्ही कोणत्या गावचे 

ब) तुम्ही कोणता पवषय पशकवता 

क) तुम्ही कोणत्या पवचारसरणीचे 

ड) तुिची जात काय 

१४८.पगारेने सतत ‘जय भीि’ म्हणणे काांबळेला का आवडतनाही 

अ) कारण त्यािुळे डॉ.आांबेडकराांचा अपिान होतो  

ब) कारण त्यािुळे आपण केवळ जातीचे भाांडवल करतो 

क) कारण त्यािुळे आपला नू्यनगांड पदसतो 

ड) कारण त्यािुळे जातीची अस्तस्मता जागवली जाते 

१४९.’जाता नाही जात’ या नाटकाचा शेवट काय सुचवतो ? 



अ) गुांडुराव सुधारणार नाही 

ब) काांबळेचे म्हणणे सगळ्याांना पटले 

क) पगारेला काांबळे पित्र वाटू लागले 

ड) जातीभेद सांपलेला नाही 

१५०.दपलत सापहत्य हे प्रािुख्याने कोणते पवचार िाांडते ? 

अ) क्राांतीचे 

ब) िानवतेचे 

क) जातीयतेचे 

ड) धिािंतराचे 

१५१.व्याज ग्रािीण कपवता खालीलपैकी कोणी पलपहल्या ? 

अ) र.वा.पदघे 

ब) कवी पगरीश 

क) बा.भ.बोरक 

ड) कुसुिाग्रज 

१५२.  दपलताांची सिस्या िाांडूनही दपलत रांगभूिीवरील नाटक न ठरलेले पवजय तेंडुलकर 

याांचे नाटक कोणते ? 

अ) सखाराि बाईांडर 

ब) कन्यादान 

क) शाांतता कोटण चालू आहे 

ड) पकरवांत 

१५३.दपलतेतराांचे दपलताांबद्दलचे सापहत्य दपलत सापहत्य म्हणून का ओळखले जात नाही ? 

अ) कारण दपलत जाणीव केवळ जातीने पिळते 

ब) दपलताांची वेदना व्यक्त होत नाही 

क) दपलतेतर पवद्रोही पलहू शकत नाहीत 

ड) दपलतेतराांना बोलीभाषा येत नाही 



१५४.डॉ.आांबेडकराांनी दपलताांना आपले म्हणणे खुलेपणाने िाांडता यावे यासाठी कोणते 

पनयतकापलक सुरू केले ? 

अ) जनता 

ब) प्रबुद्ध भारत 

क) िूकनायक 

ड) सुधारक 

१५५.िहाराष्टर ातील १९७५ नांतरच्या स्त्रीिुक्ती चळवळीचा सांदेश िहाराष्टर ात सवणदूर 

पोहचवणारे पथनाय कोणते ठरले ? 

अ) चारचौघी 

ब) िुलगी झाली हो 

क) िला काही साांगायचांय 

ड) पयाणय 

----------------------------------------------------------------------------

-------------------- 


