
सत्र ६-मराठी पपेर ८- प्रश्नपढेी 

१.आधुनिक िाटकाचे स्वरूप कसे िसते ? 

अ) कौटुुंनिक     ि) पौरानिक      क) सामानिक      ड)ऐनतहानसक 

२.आधुनिक िाटकातील व्यनिरेखा कशा असतात ? 

अ) उदात्त      ि) असामान्य       क) सववसामान्य      ड) शरू 

३.आधुनिक िाटकातील सुंघर्व सववसाधारिपि ेकशा स्वरूपाचा असतो ? 

अ) दोि राष्ट्ाुंतला                             ि) दोि महासत्ताुंमधला  

क) पारुंपररक व िव्या मलूयाुंमधला        ड) देव-दािवाुंमधला 

४.मराठीमधील िविाटककार कोि ठरले ? 

अ) गोववुंद िललाळ देवल           ि) आचायव अत्रे  

क) नविय तेंडुलकर                  ड) वसुंत कािेटकर 

५.नविय तेंडुलकराुंच्या ‘ िेिी’ या िाटकातला आशय कोित्या नवचारवुंताच्या ज्ञाि सत्तावाद 

नसद्ाुंताआधारे स्पष्ट करता येईल? 

अ) कालव मार्कसव      ि) एडवडव सनपर       क) िोम चॉमस्की       ड) नमशेल फुको 

६. नविय तेंडुलकराुंचे  ‘पानहिे िातीचे’ ह ेिाटक खालीलपैकी कोित्या प्रकारचे ठरेल? 

अ) सखुानत्मका      ि)शोकानत्मका       क) कृष्िसुखानत्मका       ड) फँटसी 

७.आधुनिक िीविातील सववसामान्याुंच्या समस्या या प्रामुख्यािे कशाशी निगडीत आहते ? 

 अ) सत्तेशी       ि) ओळखीशी           क) प्रेमसुंिुंधाुंशी         ड) पारतुंत्र्याशी 

८.आधुनिक काळातील अनस्तत्ववादी नवचारसरिीला मािवी िीवि कसे वाटत े? 

 अ) स्वप्नवत        ि) निरर्वक          क) सुुंदर        ड) नित्य िूति  

९.दनलत रुंगभमूीला कोित्या नवचारसरिीचे अनधष्टाि लाभल ेआह े? 

अ) गाुंधीवादी नवचार           ि) फुल-ेआुंिेडकरी नवचार 

क) मार्कसववादी नवचार          ड) समािवादी नवचार 



१०.ददक्षा भूमीवर धमाांतर सोहळ्याच्या प्रसुंगी लाखो लोकाुंच्या समोर सादर झालले ेदनलत 

रुंगभूमीवरील िाटक कोिते ? 

अ) तृनतय िेत्र            ि) युगयात्रा        क) काळोखाच्या गभावत     ड) र्ाुंिा रामराज्य येतुंय 

११.आधुनिक मराठी रुंगभूमीच्या उदयात कोित्या िाट्यसुंस्र्ेि ेमोठी हातभार लावला ? 

अ) सानहत्यसुंघ मुंदीर           ि) लनलतकलादशव मुंडळी  

क) िाट्यमन्वुंतर                ड) दकलोस्कर िाटक मुंडळी 

१२.मराठीतील समाुंतर ककुं वा प्रायोनगक रुंगभूमीची चळवळ कोित्या िाट्यसुंस्र्ेि ेनिवुंत 

ठेवली आह े? 

अ) नमती चार       ि) निनगर्ा       क) आनवष्कार        ड) आय.एि.टी. 

१३. प्रेमािुंद गज्वी याुंच्या’ दकरवुंत ‘या िाटकाला आधुनिक िाटक का म्हिावे लागेल ? 

अ) कारि यात िवे कलावुंत होते 

ि) कारि या िाटकात प्रमाि मराठी वापरली आह े

क) कारि या िाटकात पारुंपररक मलूयाुंनवरूद् सुंघर्व आह े

ड) कारि ह ेिाटक १९९१ साली प्रनसद् झाल ेआह े

१४. दकरवुंत या िाटकातील समस्या कोित्या अर्ाविे आधुनिक काळातील म्हिता येईल ? 

अ) ही समस्या िातीभेदाची आह े                    ि) ही समस्या गरीिीची आह े

क) ही समस्या मािसाच्या ओळखीची आह े       ड) ही समस्या ग्रामीि आह े

१५. दकरवुंत मधील नसद्शे्वशास्त्र्याला गावातील प्रनतष्ठीत ब्राह्मि त्याच्या मुलाला शाळेतूि 

काढूि टाक असे का साुंगतात? 

अ) कारि त्याुंिा नसद्शे्वरशास्त्र्याला नहिवायचे आह े

ि) कारि नसद्शे्वरशास्त्र्याचा मुलगा अडािी रानहला तर त्याुंिा सत्ता रटकवता येिार आह े

क) वासुदेव नशकलयािे नसद्शे्वर भ्रनमष्ट झाला आहे 

ड) नशकलेलया दकरवुंतालाही लग्न शेवटी दकरवुंताच्या मुलीशीच करावे लागिार आह े

 



१६.िाप ूर्ोराताच्या अुंत्यसुंस्कारावेळी खेमराव आनि देवराव याुंच्यात कोित्या गोष्टासाठी 

भाुंडि होते ? 

अ) अग्नी कोिी द्यायचा यावरूि 

ि) अग्नी पायाकडूि द्यायचा की डोर्कयाकडूि यावरूि 

क) िापूचे सोन्याचे कडे कोिाला नमळाल ेपानहिे यावरूि 

ड)िापूुंची स्र्ावर मालमत्ता कोिी घ्यायची यावरूि 

१७.ढिूशास्त्री नसद्शे्वरशास्त्र्याच्या मुलाला कोिता ग्रुंर् वाचूि पोट भरता येिार िाही असा 

सलला देतो ? 

अ) भगवदगीता             ि) महाभारत 

क) ज्ञािेश्वरी                ड) गरूड पुराि 

१८.नसद्शे्वरिे कोिते काम करू िये असे ढिूशास्त्री सुचवतो ? 

अ) अुंत्यसुंस्काराचे            ि) अध्यापिाचे 

क) पनत्रका पाहण्याचे        ड) मुुंि लावण्याचे 

१९.आपलया भावाला लोक ब्राह्मि म्हिूि ओळखत िाहीत ह ेवासुदेवाला कोित्या प्रसुंगातूि 

लक्षात आले आह े? 

अ) ढिूशास्त्र्यािे नसद्शे्वर आपलया पोटावर पाय देतो असे म्हिण्याचा प्रसुंग 

ि) ढिूशास्त्र्यािे वासुदेव शाखेवर िातो म्हिूि त्याला नहिवण्याचा प्रसुंग 

क) ढिूशास्त्र्यािे मधलूा काय वाचलयािे पोट भरेल ह ेसाुंगण्याचा प्रसुंग 

ड) ददगुंिरशास्त्र्यािे नसद्शे्वराला सत्यिारायिाच्या महापुिेचा प्रसाद िाकारण्याचा प्रसुंग 

२०.वासुदेव ददगुंिरशास्त्र्याुंिा काय म्हितो ? 

अ) न्यायाधीश           ि) िरकयोिीतील दकटक  

क) गटाराती दकडा      ड) आयत्या वारूळावरचा िागोिा 

 

 



२१.ढिूशास्त्री नसद्शे्वशास्त्र्याुंकडे  चहा का नपत िाही ? 

अ) कारि त्याुंची सुंकष्टी आह े             ि) कारि ते फि दधु नपतात 

क) कारि नसद्शे्वर दकरवुंत आह े         ड) कारि ती िेविाची वेळ आह े

२२.रेवतीची आपलया पतीिद्दल काय तक्रार आह े? 

अ) ते दकरवुंत आहते                  ि) त ेपुरेसा पसैा आित िाहीत 

क) ते मधूला नशकवत िाहीत       ड) त्याुंिा अपमािाची चीड येत िाही 

२३. िापू र्ोराताच्या वपुंडाला कावळा नशवला िाही याच कारि गिचू्या मते काय असते ? 

अ) िापूला शेवटच्या आिारात दारू नमळाली िाही 

ि) िापूची मुल ेअुंत्यसुंस्कारावेळी भाुंडली 

क) वपुंडदािावेळी वपुंडाचे आकार स्तिासारख ेहोते 

ड) िापूला मरिाआधी कोंिडी खायला नमळाली िाही 

२४.वासुदेव गिलूा कोिती गोष्ट साुंगूि वपुंडदािातील प्रर्ाुंचे अर्व स्पष्ट करतो ? 

अ) कृष्ि – अिुविाची गोष्ट             ि) सुदशवि गुंधवव –सीतेची गोष्ट 

क) राम-लक्ष्मिाची गोष्ट               ड) राम- शिरीचा गोष्ट 

२५.वासुदेव नििकािाच्या कपातूि चहा हवा असे नसद्शे्वर व रेवतीला का साुंगतो ? 

अ) कारि तो फार हट्टी आह े

ि) कारि त्याला त्याुंची चेष्टा करायची आह े

क) मधलूा तसा कप ददलयाचे त्याला कळल ेआह े

ड) कारि त्याला घरात िवे कप घ्यायचे आहते 

२६. कनवता ही उत्स्फूतव भाविाुंचा आनवष्कार असते ह ेमत कोिाचे आह?े 

अ) भामह    ि) वडवस्वर्व      क) कोलरीि     ड) वामि 

२७. आधुनिक मराठी काव्यात मुिछुंद कोिी प्रचनलत केला? 

अ) केशवसुत    ि) कुसुमाग्रि      क) िा. सी. मढकेर   ड) कवी अनिल 



२८. भावकनवतेचे प्रमुख लक्षि कोिते? 

अ) भावपरता   ि) वैचाररकता    क) िाट्यात्मकता     ड) लयिद्ता 

२९. कनवतेतील भानर्क अवकाशाचे स्वरूप कसे असते? 

अ) वस्तुनिष्ठ     ि) मानहतीपर     क) वक्रोनिपिूव    ड) कर्िपर 

३०. ‘िलाकमाला उडता भासे कलपसुमाुंनच माळनच ते’ या ओळीत कोिते वैनशष्ट्य आढळते? 

अ) प्रनतमा    ि) प्रतीक    क) रूपक      ड) नमर्क 

३१. मराठीतील िवकनवतेची सुरुवात केव्हापासूि मािली िाते? 

अ) १८८५ केशवसुताुंच्या कनवतेपासूि        ि) १९२० रनवदकरि मुंडळाच्या उदयापासूि 

क) १९४५ िा. सी. मढकेराुंपासूि    ड) १९६० अनियतकानलकातील काव्य चळवळीपासूि 

३२. ‘सुिीत’ हा रचिाप्रकार मराठीत कोिी आिला? 

अ) केशवसुत    ि) कवी अनिल    क) िालकवी     ड) कुसुमाग्रि 

३३. महािगरी िीविातील भयकारी वास्तव मराठी कनवतेत सववप्रर्म कोिी माुंडले? 

अ) ववुंदा करुंदीकर   ि) िा. सी. मढेकर   क) शरच्चुंद्र मुनििोध     ड) िारायि सुव े

३४. िव्वदोत्तरी कनवता खालीलपैकी कोिती िीवि िािीव व्यि करत िाही? 

अ) िगण्यातील अुंतर्ववरोध                    ि) असुरनक्षतता, अमािवीकरि     

क) आदशव नवचारसरिींवरील नवश्वास      ड) िदलती मूलयसरिी 

३५. आधुनिक मराठी कनवतेिे प्रत्येक काळात कोिते मूलय रुिवण्याचा प्रयत्न केला आहे? 

अ) समता    ि) िुंधुता     क) स्वातुंत्र्य      ड) मािवतावाद 

३६. खालीलपैकी कोित्या वैनशष्ट्यामुळे ‘साकलयाच्या प्रदेशात’ या सुंग्रहातील कनवताुंिा 

आधुनिक कनवता म्हिता येईल? 

अ) मािवी िगण्याचा आनवष्कार करतात          ि) उपेनक्षताुंची वेदिा माुंडतात 

क) वतवमाि नस्र्तीचा, सुंघर्ावचा, पररवतविाचा आनवष्कार करतात 

ड) आधुनिक मािवी मलूयाुंचा पुरस्कार करतात 



३७. हरवत चाललेलया गावाच्या, गावपिाच्या खािाखुिा कोित्या कनवतेत व्यि झालया 

आहते? 

अ) शाळा                                ि) गोचाळललेया गावाचे अखेरचे गािे 

क) म्हातारीची असरुनक्षत कािी     ड)  मोक्ष  

३८. खालीलपैकी अर्ावच्या अिेक शर्कयता व्यि करिारी कनवता कोिती? 

अ) िळू      ि) मोक्ष    क) मिावर दगड ठेवूि    ड) धूळभरलया पाऊलवाटा 

३९. िुंिारा समािाला नमळालेली नशकवि कोिती? 

अ) हातात ददवे घेऊि उिेडाचे गािे गा               ि) सवाांच्या मिोकामिा पूिव कर 

क) निवुंत मािसाुंच्या भाकरीची सोय कर           ड) साऱ्या िगाच्या कलयािाची प्रार्विा कर 

४०. िुंिारा समाि कशाच्या प्रनतक्षेत आह?े 

अ) भौनतक समदृ्ीच्या   ि) नशक्षिाच्या   क) उिेडाच्या    ड) पररवतविाच्या 

४१. ग्लोिल िगात शेतकऱ्याुंिा स्र्ाि िाही ही वेदिा खालीलपैकी कोित्या कनवतेतूि व्यि 

होते? 

अ) धग असतेच आसपास      ि) मिावर दगड ठेवूि 

क) किसाुंचे मरिोत्सव           ड) देठ 

४२. ‘उिेडाची नतरडी’, ‘मढ्याचे कष्ट’ या नवरोधी प्रनतमा कोित्या आशयाचे सूचि करतात? 

अ) िगण्यातील ताि    ि) निरर्वकता    क) सुंवदेिशून्यता   ड) असुंिद्ता 

४३. भुिुंग मेश्राम याुंच्या कनवताुंतूि कोित्या समािाचे भावनवश्व व्यि झाले आहे? 

अ) दनलत      ि) आददवासी      क) ग्रामीि     ड) भटर्कया समािाचे 

४४. ‘निरसा मुुंडा’ ह ेकशाचे प्रतीक आह?े 

अ) वेदिेचे     ि) पररवतविाचे      क) नवद्रोहाचे     ड) मािवतेचे 

 

 



४५. ‘नभडावुं लागेल स्वतःशीच’ या कनवतेतूि कोिती िािीव व्यि होते? 

अ) स्त्रीचे समािातील दयु्यम स्र्ाि           ि) स्त्रीला आललेे आत्मभाि 

क) स्त्रीचे सहिशील असिे                      ड) स्त्रीची सिविशीलता 

४६. ‘वतवमािपत्र’ ही कनवता कोिाची आह?े 

अ) भुिुंग मेश्राम    ि) सुिाता महािि    क) अिीम िवाि राही   ड) प्रज्ञा पवार 

४७. ‘रमािाई भीमराव आुंिेडकर’ या कनवतेतूि कवनयत्री कोिती खुंत व्यि करते? 

अ) स्त्रीला िेहमी दयु्यम मािले िाते   ि) स्त्रीच्या कतृवत्वाची दखल घेतली िात िाही 

क) स्त्रीला आत्मभाि येत िाहीय     ड) स्त्री पुरूर्प्रधाि समािानवरुद् नवद्रोह करत िाही 

४८. ‘आनि इर्ेही त्याची मारली िाते’ या कनवतेतील भारे्चे स्वरूप कस ेआहे? 

अ) अलुंकाररक    ि) प्रतीकात्मक   क) िव्या प्रनतमाुंची भार्ा   ड) िातम्याुंसारखी भार्ा 

४९. ‘दकडर्कया दाताुंचुं सफरचुंद’ ही प्रनतमा कशाचे सूचि करते? 

अ) िगण्यातील ताि                        ि) शोर्िाचे      

क) िीविातील निरर्वकतेचे                 ड) िीविातील अशाश्वततेचे 

५०. ‘स्वगत एका अनतशहाण्या साििाचुं’ या कनवतेतूि कोिती िािीव व्यि होते? 

अ) साििाचे अनतशहािे असि े      ि) वस्तुुंचे मािसाुंवरील आक्रमि 

क) मािसाचे अनतशहाि ेिसि े       ड) कवीची चमत्कृतीिन्य कलपिा 

५१.आधुनिक िाटकाचे महत्त्वाचे वैनशष्ट्य कोिते ते ओळखा. 

अ) कलपिारुंििात्मकता              ि) वास्तववादी 

क) साुंनगतीक                            ड)शोकात्म 

५२.आधुनिक िाटकाचा काल आनि अवकाश साधारिपिे कोिता असतो ? 

अ) ऐनतहानसक काल, रिाुंगि                ि) पौरानिक काल, रािवाडा 

क) वतवमािकाल, ददवािखािा               ड) प्रागैनतहानसक काळ, गुहा 

 



५३. आधुनिक िाटकात कोित्या घटकाला अनधक महत्त्व नमळू लागले ? 

अ)पाश्वव सुंगीत                     ि) वास्तववादी अनभिय 

क) गूढ प्रकाशयोििा             ड) िाटकातूि माुंडलेली मुलय 

५४.मराठीतील आधुनिक िाटकाची सरुूवात कधीपासूि मािली िाते ? 

अ) १९३३-िाट्यमन्वुंतरची स्र्ापिा              ि) १९६०-महाराष्ट् राज्याची स्र्ापिा 

क) १९७५- िागनतक महला वर्व                   ड) १९९१-िागनतकीकरि 

५५.मराठीतील िाटकाला िवा आशय व अनभव्यिी सववप्रर्म कोिी नमळवूि ददली ? 

अ) महशे एलकुुंचवार             ि) नव.वा. नशरवाडकर 

क) नविय तेंडुलकर               ड) सुरेश खरे 

५६. आधुनिक काळात सवव मािवी सुंिुंधावर कशाची सावली पडली ? 

अ) अुंधश्रद्चेी                  ि) व्यवहाराची 

क) रािकारिाची             ड) औद्योनगकीकरिाची 

५७.ज्ञाि आनि सत्ता याुंचा परस्परसुंिुंध कोित्या आधुनिक नवचारवुंतािे दाखवला? 

अ) कालव मार्कसव                   ि) इररक फामव 

क) नसगमुंड फ्रॉईड               ड) नमशले फुको 

५८.आधुनिक काळातील व्यिीमिाला कोित्या समस्येिे ग्रासले आह े? 

अ)वासिा                      ि) अध्यानत्मकता 

क) ओळख ि नमळिे         ड) िातीयता 

५९.१९७०च्या दशकात दनलत रुंगभूमीवरले िाटक अनधक आक्रमक का झाले ? 

अ) आुंिेडकराुंच्या तत्वाुंचे पालि म्हिूि 

ि) स्वातुंत्र्य नमळूिही सन्माििीय ओळख िाही म्हिूि 

क) िौद् धमावच्या नशकविुकीमुळे 

ड) राखीव िागा नमळत िव्हत्या म्हिूि 



 

६०.  ‘काळोखाच्या गभावत’ ह ेिाटक नलनहिारे दनलत रुंगभूमीवरचे िाटककार कोि होते ? 

अ) प्रकाश नत्रभुवि      ि) दत्ता भगत      क) सुंिय पवार      ड) नभ.नश.वशुंदे 

६१.दनलताुंिा त्याुंची स्वतुंत्र ओळख कशी नमळू शकेल असे डॉ.आुंिेडकराुंिा वाटत होते ? 

अ)िोकरीत राखीव िागा नमळालयािे            ि)लोकसभेत प्रनतनिनधत्व नमळालयािे 

क) धमाांतरािे                                         ड) नवद्रोही भूनमका घेतलयािे 

६२. ‘दकरवुंत’ मधील नसद्शे्वरशास्त्र्याला गाव ब्राह्मि म्हिूि िाही तर केवळ अुंत्येष्टी कमव 

करिारा म्हिूि ओळखते याची खुंत कोिाला सवावनधक होती ? 

अ) रेवती     ि) मधू      क) वासुदेव       ड) ढिशूास्त्री 

६३. रेवतीला आपलया पतीचा कोिता स्वभाव पटत िस े? 

अ) त्याची कामावरील निष्ठा          ि) त्याचे धमववेड  

क) त्याचे अपमाि सहि करिे        ड)त्याचे िुंधपू्रेम 

६४.नसद्शे्वराला पुन्हा अुंत्येष्टी कमव करायची असतील तर कोिती अट गावातील प्रनतष्ठीत 

ब्राह्मिाुंिी त्याला घातली होती ? 

 अ) कोिाचीही पनत्रका ि वाचिे            ि) कोिालाही लग्नाचा मुहुतव काढूि ि देिे 

क)पुिेला ि िाि े                              ड) मधलूा शाळेतूि काढूि टाकिे 

६५. वासुदेव िापू र्ोराताच्या वपुंडाला कावळा नशवला िाही म्हिूि तक्रार करिाऱ्याुंिा काय 

साुंगतो ? 

अ) वपुंडाला नचमिी नशवली तरी चालते 

ि) वपुंडाला डुकर नशवल ेतरी काही फरक पडत िाही 

क) वपुंडदाि करण्यापेक्षा गरीिाला िेवि द्या 

ड) फि ब्राह्मिाुंच्या वपुंडालाच कावळा नशवतो 

 



६६.वपुंडाला कावळा नशवण्यासुंदभावतील कोिती कर्ा वासुदेव िाप ूर्ोराताच्या िातेवाईकाुंिा 

साुंगतो ? 

अ) कावळ्या नचमिीची गोष्ट                      ि) चतुर कावळ्याची गोष्ट  

क) सीता व कावळारूपी गुंधवावची गोष्ट           ड) गािाऱ्या कावळ्याची गोष्ट 

६७.वासुदेवचे िदु्ीवादीपि आनि मधूिे शाळेत िािे या गोष्टी गावातील ब्राह्मिाुंिा का 

आवडत िाहीत? 

अ) कारि  मुल ेनशकली तर आपल ेवचवस्व िाईल याचे भय 

ि) कारि नशकलयािे मािूस निघडतो अस ेत्याुंिा वाटते 

क) कारि धमवशास्त्र हचे ज्ञाि असे ते माितात 

ड) कारि ते नशकलेल ेिाहीत म्हिूि मत्सर 

६८.नसद्शे्वरशास्त्रींची भ्रनमष्ट अवस्र्ा का होते ? 

अ) कारि त्याुंिा पुिेचा महाप्रसाद नमळत िाही 

ि) कारि वासुदेव आुंतरिातीय नववाह करतो 

क)  वासुदेववरील प्रेम आनि परुंपरेचे पालि यात निधा होतात 

ड) मधूवरील प्रेम आनि रेवतीच्या अपेक्षा यामुळे निधा होतात 

६९.नसद्शे्वरशास्त्री दकरवुंताचे काम सोडूि दसुरे काम  करू शकत िाहीत याचे खालीलपैकी 

कोिते कारि िाही ते ओळखा. 

अ) ग्रामीि समािात व्यवसाय निवडीचे स्वातुंत्र्य िाही 

ि) परुंपरेिे व्यवसाय ठरतात ,ते ि केलयास आर्र्वक कोंडी  

क) एकच व्यवसाय केलयािे दसुरे कौशलय नमळवता येत िाही 

ड) शारीररक अपुंगत्वामुळे त्याुंिा दसुरे काम करिे शर्कयच िसते 

७०. ‘दकरवुंत’ िाटकाच्या शेवटी वासुदेवचा पराभव कोित्या कारिािे होतो ? 

अ) नसद्शे्वराच्या मृत्यूमुळे               ि) पररनस्र्ती मधलूा दकरवुंत होिे भाग पाडते म्हिूि 

क) त्याला दकरवुंताच्या मुलीशी लग्न करावे लागते म्हिूि                                              

ड) ददगुंिरशास्त्री त्याला हद्दपार करतात म्हिूि 



७१.’दकरवुंत’ या िाटकात ज्ञाि वेगळुं,माि वेगळा आनि न्यायदाि वेगळुं असे कोि कोिाला 

साुंगते? 

अ) ददगुंिरशास्त्री ढिूशास्त्रीला                     ि) रेवती मधलूा 

क) नसद्घशे्वरशास्त्री वासुदेवाला                    ड) वेदाुंतशास्त्री ददगुंिरशास्त्रीिा 

७२. ‘दकरवुंत’ या िाटकात “तुझ्या वनडलाुंसारखा आह”े अस ेकोि कोिाला म्हिते ? 

अ) नसद्शे्वरशास्त्री वासदेुवाला                 ि) ददगुंिरशास्त्री वासुदेवाला 

क) ढिूशास्त्री वासुदेवाला                       ड) ढिूशास्त्री रेवतीला 

७३.वेदाुंतशास्त्र्याच्या आईचे अुंत्यसुंस्कार कोि करते ? 

अ) नसद्शे्वरशास्त्री     ि) मध ू       क) गोकिवशास्त्री       ड) ददगुंिरशास्त्री 

७४.नसद्शे्वरशास्त्री नवरत चालललेुं  सोवळुं नशवत राहतात ही त्याुंची कृती िाटकात कशाचे 

सूचक म्हिूि येते ? 

अ) नसद्शे्वर गरीि झाल ेआहते                               ि) नसद्शे्वराला नशवता येते 

क) नसद्शे्वर परुंपरा नवरत असलया तरी िपतो आहे      ड) नसद्शे्वर सोवळुं ओवळुं माितो 

७५.नसद्शे्वर शास्त्रीला भ्रनमष्ट अवस्र्ेत आपि कोि आहोत असे वाटत े? 

अ) रामािे शाप ददललेा सुदशवि गुंधवव              ि) रामािे मारललेा रावि 

क) रामासाठी तळमळिारा दशरर्                 ड) रामािे तुडवललेा शुंिुक ऋर्ी 

७६. आधुनिक मराठी कनवतेचे स्वरूप कस ेआह?े 

अ) आत्मनिष्ठ     ि) समािनिष्ठ      क) व्यिीनिष्ठ        ड) वस्तुनिष्ठ 

७७. आधुनिक मराठी भावकनवतेचा उगम कोित्या वाङ् मयीि प्रवृत्तीतूि झाला आह?े 

अ) वास्तववाद     ि) आधुनिकवाद     क) स्वच्छुंदवाद     ड) अनभिाततावाद 

७८. खालीलपैकी भावकनवतेचे वैनशष्ट्य कोिते? 

अ) गेयता    ि) लयिद्ता    क) विविपरता      ड) कर्िात्मकता 

 



 

७९. आधुनिक मराठी कनवतेच्या भानर्क अवकाशात कोिते घटक महत्त्वाचे ठरतात? 

अ) काळ, अवकाश व वातावरि     ि) िेपथ्य, प्रकाश व स्र्ळ 

क) ताल, लय, ठेका                     ड) रूपक, प्रनतमा, प्रतीक 

८०. ‘नहरव ेनहरव ेगार गानलचे’ या ओळीत कोिती प्रनतमा िािवते? 

अ)  स्पशव व गुंध प्रनतमा      ि) रुंग व स्पशव प्रनतमा 

क) रुंग व गुंध प्रनतमा         ड) िाद व स्पर्व प्रनतमा 

८१. मराठीत िव्या युगाची कनवता नलनहिारे पनहल ेकवी कोि? 

अ ) केशवसुत     ि) िालकवी     क) गोववुंदाग्रि       ड) भा. रा. ताुंिे 

८२. आधुनिक मराठी कनवतेिे कोिती िािीव व्यि केली? 

अ) महािगरी     ि) इहवादी      क) अनधभौनतक       ड) व्यावहाररक 

८३. नचत्रे-कोलटकर याुंच्या कनवतेिे कोिता अिुभव व्यि केला? 

अ) मािसू आनि निसगावचे िाते                      ि) स्त्री-परुूर् प्रमेभाव 

क) आधुनिक महािगरी िीविातील अतर्कयवता    ड) सामानिक प्रश्न 

८४. कनवतेतेचे रूढ सुंकेत मोडूि िवी भार्ा व प्रनतमाुंतूि िवा आशय आनवष्कृत करिारे कवी 

कोि? 

अ) केशवसुत     ि) ववुंदा करुंदीकर    क) प.ु नश. रेगे     ड) िा. सी. मढेकर 

८५. िव्वदोत्तरी कनवतेतूि प्रत्ययास येिारी चुंगळवादी िीविशैली व िदलती भार्ा हा 

कशाचा पररिाम आह?े 

अ) युंत्रवत िगण्याचा              ि) भौनतक सुखसमृद्ीचा    

क) िागनतकीकरिाचा             ड) नवज्ञाि व तुंत्रज्ञािाचा 

 

 



८६. ‘साकलयाच्या प्रदेशात’ या सुंग्रहातील कनवताुंिा आधुनिक कनवता का म्हिता येईल? 

अ) कारि त्या समकालीि वतवमािावर भाष्य करतात    

ि) कारि त्या सवव स्तराुंतील लोकाुंचा आवाि व्यि करतात 

क) कारि त्या िीविातील अनस्र्रतेचे दशवि घडवतात     

ड) शोर्िानवरूद् सुंघर्व, पररवतवि व मािसूपिाचा पुरस्कार करतात 

८७. ‘म्हातारीची असरुनक्षत कािी’ ही कनवता कोित्या भयुंकर शर्कयतेचे सूचि करते? 

अ) कृनर्िीविाचा अुंत           ि) म्हातारीचा अुंत 

क) पृथ्वीचा अुंत                   ड) सिीवाुंचा अुंत 

८८. ‘मिावर दगड ठेवूि’ िगिाऱ्या मािसाुंचे नचत्रि कोित्या कवीिे केले आह?े 

अ) इग्नेनशअस डायस      ि) रमझाि मुलला 

क)  भुिुंग मशे्राम          ड) अिीम िवाि राही 

८९. वीरा राठोड याुंच्या कनवतेतूि कोित्या समािाचे भावनवश्व व्यि झाले आह?े 

अ) आददवासी    ि) दनलत      क) िुंिारा       ड) कुििी 

९०. ‘कुिी नवचारली शबदाुंची ककुं मत, ‘िॉट फॉर सेल’ म्हिूि मी आले निघूि’ या ओळींतूि 

कवनयत्रीचा कोिता स्वभावनवशेर् ददसूि येतो? 

अ) अनभमाि   ि) स्वानभमाि    क) अहुंकार    ड) निःस्पृहता 

९१. ग्रामीि कष्टकरी स्त्रीची वेदिा कोित्या कवनयत्रीिे आपलया कनवतेतूि माुंडली आहे? 

अ) कलपिा दधुाळ    ि) सुिाता महािि     क) प्रज्ञा पवार       ड) मनललका अमरशखे 

९२. एका साििािे मािसाला पाय घसरूि पाडण्याची भीती दाखविे ही िािीव 

कशाप्रकारची आह?े 

अ) वास्तववादी    ि) अनतवास्तववादी     क) पररवतविवादी     ड) अनस्तत्ववादी 

 

 



९३. ‘पूववनपठाचुं दळिकाुंड’ या कनवतेतूि कवीिे कोिती वेदिा व्यि केली आह?े 

अ) आददवासींिा निसगावपासूि दरू केल ेिात आह े

ि) आददवासींिा शैक्षनिक योििा सिीच्या केलया िात आहते 

क) नशक्षिात खेळ हा नवर्य सिीचा केला िात आहे 

ड) सरकारी धोरिे आददवासींची फसविूक करतात 

९४. ‘त्या वाट पाहतात’ या कनवतेतूि कोिती िािीव व्यि होते? 

अ) स्त्रीचे नििमहत्त्वाचे असिे                  ि) स्वतःतलया स्त्रीत्वाचा शोध घेिे 

क) स्त्रीला आललेे आत्मभाि                    ड) स्त्रीची सिविशीलता 

९५. ‘िातीय दुंगलः १२ भािगडींची १३ वळिे’ ही कनवता कोित्या काव्यसुंग्रहातूि घेतललेी 

आह?े 

अ) ऊलगुलाि                  ि) वतवमािाचा वतिदार    

क) साकलयाच्या प्रदेशात    ड) चौनतशीपयांतच्या कनवता 

९६. ‘वतवमािपत्र’ या कनवतेतूि कोिते वास्तव कवी माुंडतो आहे? 

अ) शोर्िाचे वास्तव                                    ि) वतवमािपत्राुंच्या धुंदवेाईकपिाचे वास्तव 

क) मािसाुंिद्दल वाटिारा अनवश्वासस, सुंशय     ड) समािात वाढत चालललेया वहुंसुंचे वास्तव 

९७. कवनयत्री प्रज्ञा पवार याुंिा कनवता का नलहावीच लागते ? 

अ) नस्त्रयाुंच्या वाट्याला येिाऱ्या वेदिेचा शोध घणे्यासाठी 

ि) काव्यनिर्मवतीचा प्रवास साुंगण्यासाठी 

क) दनलताुंच्या वाट्याला येिाऱ्या वेदिेचा शोध घेण्यासाठी 

ड) शोर्िकारी, दमिकारी सत्ताव्यवस्र्ेला उलर्िू लावण्यासाठी  

९८. ‘िेंिी िसललेा मािसू’ या कनवतेतील निवेदकाचे दःुख काय आह?े 

 अ) आपल ेशबद पॅरालाईज्ड झाले आहते याचे     ि) आपली िेंवी हरवली आह ेयाचे 

 क) आपली मुळुं, आपली ओळख हरवतेय याचे    ड) काव्यनिर्मवती करता येत िाही याचे 



९९. िागनतकीकरि आनि िवभाुंडवलदारी अर्वव्यवस्र्ेमुळे िदलललेया मूलयव्यवस्र्ेचे व 

वाढत्या  भोगवादाचे नचत्रि खालीलपैकी कोित्या कनवतेतूि व्यि होते? 

अ) दकडर्कया दाताुंचुं सफरचुंद       ि) आनि इर्ेही त्याची मारली िाते 

क) उिेडाच्या नतरडीवर              ड) प्रनतकुलतेच्या टायरखाली नचरडतािा 

१००. ‘शाळा’ ही कनवता कशावर प्रकाश टाकते? 

अ) आददवासी समािाच्या अनस्र्र िगण्यावर      

ि) नस्त्रयाुंिा नशक्षि िाकारूि अज्ञािात ठेवले गेल ेत्यावर       

क) आश्रम शाळेत खेळ नवर्य अनिवायव करण्यात आललेा आह ेयावर 

ड) शाळा ही ज्ञािाची गुंगोत्री असते यावर 

१०१. मराठी रुंगभूमीवर वास्तववादी िाटके कोित्या सुंस्र्ेमुळे येऊ लागली? 

अ. िळवुंत सुंगीत िाटक मुंडळी      ि. िाट्यमन्वुंतर 

क. इचलकरुंिीकर मुंडळी             ड. रुंगायि 

१०२. स्वातुंत्र्योत्तर काळातील िेकारी, घर ि नमळिे, अशाुंतता या समस्या सववप्रर्म कोिी 

मराठी िाटकात माुंडलया? 

अ. नव. वा. नशरवाडकर    ि. ियवुंत दळवी     क. नविय तेंडुलकर     ड. मामा वरेरकर 

१०३. मराठीतील प्रायोनगक िाटके प्रामुख्यािे कोित्या रुंगमुंचावर सादर होत? 

अ. छनिलदास शाळेचा रुंगमुंच        ि. नशवािी मुंददर 

क. दामोदर िाट्यगृह                    ड. सानहत्य सुंघ मुंददर 

१०४. 'र्ाुंिा रामराज्य येतुंय' ह ेदनलत रुंगभूमीवरील िाटक कोिी नलनहल ेहोते? 

अ. सुंिय पवार    ि. प्रमेािुंद गज्वी     क. प्रकाश नत्रभुवि     ड. महात्मा फुल े

१०५. खालीलपैकी कोिते िाटक प्रेमािुंद गज्वी याुंिी नलनहललेे आहे? 

अ.  वाडा नचरेिुंदी    ि.  तिमािोरी     क.  पडघम     ड.  एक झुुंि वाऱ्याशी 

 



१०६. दनलत रुंगभूमीवरील िाटकाुंचे प्रयोिि काय असते? 

अ.  सत्य, अवहुंसेचा परुस्कार                              ि.  स्वातुंत्र्य, समता, िुंधुतेचा पुरस्कार 

क. दनलताुंची वेदिा, नवद्रोह, मािवता याुंचे दशवि     ड. वहुंदतु्वाचा प्रचार 

१०७. 'दकरवुंत' िाटकात एका ब्राह्मिाची कर्ा असूिही ते दनलत रुंगभूमीवरील िाटक का 

ठरत?े 

अ. लखेक दनलत आहते म्हिूि       

ि. िाटकात स्मशािाचे विवि आह े

क. दकरवुंत हा व्यवसाय करिारे ब्राह्मि िनहष्कृत असतात     

ड. िाटकात अन्याय, उपके्षेची वेदिा, नवद्रोह आह े

१०८. वासुदेव कोित्या नवचारसरिीच्या सुंस्र्ेत कायवकताव आह?े 

अ. फुल-ेआुंिेडकरवादी    ि. गाुंधीवादी     क. वहुंदतु्ववादी     ड. साम्यवादी 

१०९. वासुदेवला नसद्शे्वरशास्त्रींवरचा कोिता अन्याय नवसरता येत िाही? 

अ. त्याुंिा गरूड पुराि वाचायला लागिे      

ि. खेमराव-देवरावाच्या िापूुंवर अुंत्यसुंस्कार करावा लागिे          

क. ब्राह्मिसभेच्या सावविनिक पुिेतूि हाकलूि लाविे        

ड. मधूच्या अुंगावर घाि फेकि े

११०. रेवती कोिाला 'चालते व्हा' म्हिते? 

अ. केशव    ि. ददगुंिरशास्त्री     क. ढिूशास्त्री     ड. वेदाुंतशास्त्री  

१११. मधलया िािूच्या घरी चहा कशात देतात? 

अ. पलेयात    ि. िशीत     क. काि िसललेया कपात      ड. ग्लासात 

११२. कोिाच्या आईच्या अुंत्यसुंस्काराला नसद्शे्वरशास्त्रींिी िाऊ िये असे वासुदेव साुंगतो? 

अ. ढिूशास्त्रींच्या    ि. केशवच्या    क. ददगुंिरशास्त्रींच्या     ड. वेदाुंतशास्त्रींच्या 

 



११३. 'दकरवुंत' िाटकाचा शेवट काय सुचवतो? 

अ. नसद्शे्वराचा पराभव     ि. वासुदेवाच्या िुंडखोरीचा पराभव 

क. रेवतीचा पराभव          ड. मधूचा पराभव 

११४. सामानिक आशयाची कनवता सववप्रर्म कोित्या कवीिे नलनहली? 

अ. केशवसुत    ि. िालकवी    क. ववुंदा करुंदीकर     ड. माधव ज्युनलयि 

११५. स्वातुंत्र्यपूवव कालखुंडातील आधुनिक कनवतेवर कोित्या वाङ् मयीि प्रवृत्तीचा प्रभाव 

होता? 

अ. अनभिाततावाद    ि. वास्तववाद    क. आधुनिकवाद    ड. स्वच्छुंदवाद 

११६. क्राुंतीचा ियियकार करिारी अत्युंत धगधगती कनवता कोित्या कवीिे नलनहली? 

अ. गोववुंदाग्रि    ि. केशवसुत     क. कुसमुाग्रि      ड. िालकवी 

११७. खालीलीपैकी निसगव कनवता नलनहिारे कवी कोि ? 

अ. िालकवी    ि. इुंददरा सुंत     क. प.ु नश. रेगे     ड. माधव ज्युनलयि 

११८. वेदिा, नवद्रोह व मािवता या मूलयाुंचा परुस्कार कोित्या कनवतेिे केला ? 

अ. ग्रामीि कनवता    ि. स्त्रीवादी कनवता   क. दनलत कनवता    ड. महािगरी कनवता 

११९. 'किसाुंचे मरिोत्सव' ही कनवता कोिाच्या प्रश्नाुंवर प्रकाश टाकते? 

अ. शेतकऱ्याुंचे प्रश्न     ि. नस्त्रयाुंचे प्रश्न    क. दनलताुंचे प्रश्न     ड. गररिाुंचे प्रश्न 

१२०. खालीलपैकी कोित्या कनवतेतूि िुंिारा समािाच्या  अभावग्रस्त िगण्याचे नचत्रि 

आलेल ेआह?े 

अ. ताुंडा     ि. शाळेिद्दल      क. पूववनपठाचुं दळिकाुंड       ड. निरसा मुुंडा 

१२१. 'सेिुं सायी वेस' या शबदाुंचा अर्व काय आह?े 

अ. लमाि समािाची प्रार्विा     ि. साऱ्या िगाचे कलयाि कर 

क. शुभाशीवावद                       ड. या शबदाुंिा काहीच अर्व िाही 

 



१२२. रमझाि मलुला याुंिी  खालीलपैकी कोिती कनवता नलनहली आहे? 

अ. ताुंडा     ि. नतर्े स्वप्नाुंची घरे न्या     क. मोक्ष    ड. देठ 

१२३. ‘फि दोि र्ेंि पाण्यासाठी इर्ुं...कुिाचीही निघते आयमाय’ या ओळी कोित्या 

कनवतेतील आहते? 

अ. धूळभरलया पाऊलवाटा    ि. िळू     क. सेिुं सायी वेस     ड. धग असतेच आसपास 

१२४. 'गोचाळलेलया गावाचे अखेरचे गािे' या शीर्वकातूि कोित्या अर्ावचे सूचि होते? 

अ. गावाचे गावपि सुंपिे      ि. ग्रामीि िीविातील प्रश्न 

क. गावातील शेतीप्रधाि िीवि      ड. गावातील अभावग्रस्ताुंचे िीवि 

१२५. स्वतःतलया स्त्रीत्वाचा शोध घ्यायला पानहिे ही िािीव खालीलपकैी कोित्या कनवतेतूि 

व्यि होते? 

अ. अपररहायव मौि    ि. नभडावुं लागेल स्वतःशीच     

क. अिूि भरत िाहीय ही िखम      ड. देठ 

१२६. ‘एक सुंपूिव – समग्र – स्वाभानवक लवर्वती िाई’ ही ओळ कोित्या कनवतेतील आह?े 

अ. अिूि भरत िाहीय ही िखम          ि. रमािाई भीमराव आुंिेडकर 

क. मला नलहावीच लागते कनवता         ड. नभडावुं लागेल स्वतःशीच 

१२७. 'शाुंतता कोटव चालू आह'े, 'घाशीराम कोतवाल' ही िव्या आशयाची व प्रयोगशील िाटके 

कोिी नलनहली आहते? 

अ.  रत्नाकर मतकरी    ि. नविय तेंडुलकर     क.  पु. ल. देशपाुंडे    ड.  सुरेश खरे 

१२८. दनलत रुंगभूमीवरील िाटके प्रामुख्यािे कोिता प्रत्यय देतात? 

अ. दनलताुंिद्दल  चीड                        ि. दनलताुंच्या वेदिेची िािीव 

क. ब्राह्मिाुंवरील अन्यायाची चीड        ड.  मराठ्ाुंिद्दल अनभमाि 

१२९. सुंिय पवार याुंिी नलनहलेल ेदनलत रुंगभमूीवरील िाटक खालीलपकैी कोिते आहे? 

अ. मन्वुंतर    ि. कोि म्हितुं टक्का ददला     क. घोटभर पािी     ड. िामिवाडा 



१३०. प्रेमािुंद गज्वी याुंच्या कोित्या िाटकात वठेनिगाराुंची वेदिा माुंडली गलेी आह?े 

अ. घोटभर पािी   ि. तिमािोरी     क. िय िय रघुवीर समर्व     ड. देविगरी 

१३१. 'दकरवुंत' हा व्यवसाय करिाऱ्या ब्राह्मिाला प्रामुख्यािे कोित्या प्रदेशात वाईट वागिूक 

नमळते? 

अ. निहार    ि. कोकि     क. नवदभव    ड. मराठवाडा 

१३२. िाप ूर्ोराताुंच्या अुंत्यसुंस्काराच्यावेळी वशुंदे गिूशी कशािद्दल िोलत असतो? 

अ. िापचू्या अकाली निधिािद्दल        ि. स्वतःच्या मलुाच्या लग्नािद्दल 

क. देवराव-खेमरावाच्या स्वार्ाविद्दल    ड. ढिूशास्त्र्यािद्दल 

१३३. ढिूशास्त्र्याुंिा मधूिे कोिता ग्रुंर् वाचू िये अस ेवाटते? 

अ. गरूड पुराि    ि. गुरुचररत्र      क. ज्ञािेश्वरी      ड. भागवत 

१३४. ढिूशास्त्र्याला नसद्शे्वरशास्त्री त्याच्या पोटावर पाय देतो अस ेका वाटते? 

अ. कारि नसद्शे्वरशास्त्री वेदाुंतशास्त्रींकडे अुंत्यकमावला िात िाही. 

ि. कारि मधू गरूड पुराि वाचत िाही. 

क. कारि वासुदेव ब्राह्मिेतर मलुीशी लग्न ठरवतो. 

ड. कारि नसद्शे्वरशास्त्री िगतापाच्या मुलीची पनत्रका पाहतो 

१३५. वासुदेवािे कोिाशी लग्न करावे असे नसद्शे्वराला वाटते? 

अ. िगतापाच्या मलुीशी     ि. रेवतीच्या िनहिीशी    

क. वशुंदेच्या मलुीशी    ड. र्ोराताुंच्या िनहिीशी 

१३६. वासुदेव नसद्शे्वराला वेदाुंतशास्त्र्याुंच्या आईच्या अुंत्यसुंस्काराला िाण्यापासूि का 

रोखतो? 

अ. नसद्शे्वराची प्रकृती निघडली आह.े 

ि. ददगुंिरशास्त्र्याुंिी नसद्शे्वराला पुिैतूि हाकलिू लावलयाचा निर्ेध म्हिूि 

क. ढिूशास्त्री दकरवुंताचे काम करतील म्हिूि 

ड. वासुदेवाला मधूचा रटळकाुंकडे झाललेा अपमाि टोचतो म्हिूि. 



 

१३७. रेवती वासुदेवाला कोिती िािीव करूि देते? 

अ. वासुदेवाला लहािपिापासूि नतिे वाढवलयाची     ि. घरच्या दाररद्र्याची 

क. िायको अन्य िातीची केली तरी त्याचे दकरवुंत असि ेसुंपिार िाही याची 

ड. त्यािे लग्न करि ेआवश्यक आह ेयाची 

१३८. नसद्शे्वर शास्त्री भ्रनमष्ट को होतो? 

अ. रेवतीच्या वागण्याचा पररिाम म्हिूि            ि. निधा मिःनस्र्ती झालयािे 

क. ढिूशास्त्री आपला व्यवसाय घेईल या भयािे      ड. िाप ूर्ोराताच्या भूताच्या भयािे 

१३९. खालीलपैकी कोित्या कनवतेतूि मािसाच्या वाट्याला येिारी परात्मता व 

एकाकीपिाची िािीव व्यि झाली आह?े 

अ. स्वच्छुंदवादी    ि. महािगरी     क. ग्रामीि     ड. दनलत कनवता 

१४०. कनवतेचे पारुंपररक सुंकेत मोडूि िवा आशय व िव्या प्रनतमा मराठी कनवतेत कोिी 

आिलया? 

अ. शरच्चुंद्र मुनििोध   ि. ववुंदा करुंदीकर      क. िा. सी. मढेकर      ड. िारायि सुव े

१४१. िागनतदककरिाचा मािवी िीविावर होिारा पररिाम खालीलपकैी कोित्या कनवतेतूि 

व्यि झाला आह?े 

अ. स्वच्छुंदवादी कनवता   ि. िवकनवता     क. वास्तववादी कनवता     ड. िव्वदोत्तरी कनवता 

१४२. निरसा मुुंडा कोि होता? 

अ. आददवासी योद्ा     ि. नशपाई      क. समािसुधारक      ड. आददवासी सुंत 

१४३. 'प्रनतकुलतेच्या टायरखाली नचरडतािा' या कनवतेतूि कोित्या अर्ावचे सूचि होते? 

अ. कवीचे खडतर िालपि        ि. कवीचे तारुण्यसुलभ अिुभव 

क. सामानिक प्रश्न                  ड. मािवी िीविातील असुरनक्षतता 

 



१४४. आधुनिक काळात ओळख हरवललेा मािसू या अर्ावचे सूचि खालीलपैकी कोित्या 

प्रनतमेतूि होते? 

अ. प्रनतकुलतेच्या टायरखाली नचरडतािा       ि. िेंिी िसललेा मािूस 

क. दकडर्कया दाताचुं सफरचुंद                      ड. कलचरल शॉक 

१४५. 'मिावर दगड ठेविू' ही कनवता कोिी नलनहली आह?े 

अ. इग्नेनशअस डायस     ि. हमेुंत ददवटे     क. रमझाि मुलला      ड. सनचि केतकर 

१४६. िुंिारा समाि आिही पररवतविाच्या प्रनतक्षेत आह ेही िािीव खालीलपैकी कोित्या 

कनवतेतूि व्यि झाली आह?े 

अ. मोक्ष     ि. ताुंडा      क. वतवमािपत्र      ड. िळू 

१४७. 'साकलयाचा प्रदेश' या काव्यसुंग्रहातील कनवता कोित्या कारिािे आधुनिक ठरतात? 

अ. समकालीि िगण्याचे नचत्रि करतात      ि. प्रयोगशील लेखि 

क. प्रनतमाुंचा वापर                                ड. दिुोध भार्ा 

१४८. मािवी िीविातील अनिनिततेचे, अशाश्वततेचे दशवि  खालीलपैकी कोित्या कनवतेतूि 

घडते? 

अ. दकडर्कया दाताचुं सफरचुंद       ि. िेंिी िसललेा मािसू 

क. ...आनि इर्ेही त्याची मारली िाते      ड. उिेडाच्या नतरडीवर 

१४९. कलपिा दधुाळ याुंच्यामते ग्लोिल एररया िेटवकवमध्ये कव्हरेि क्षेत्राच्या िाहरे कोि 

फेकल ेगेल ेआह?े 

अ. आददवासी    ि. शेतकरी     क. लमाि     ड. िुंिारा 

१५०. 'किसाुंचे मरिोत्सव' ही कनवता कोिाची आह?े 

अ. वीरा राठोड     ि. प्रज्ञा दया पवार     क. कलपिा दधुाळ     ड. सुिाता महािि 

 

 

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


