
सत्र ६-मराठी पपेर ९-प्रश्नपढेी 

१. मुलाखतीचे स्वरूप कसे असते? 

अ. ववविष्ट उद्देि व ववषयािी विगडीत संवाद       ब. दोि व्यक्तींमधील संभाषण 

क. दोि ककंवा अवधक व्यक्तींमधील चचाा              ड.  आत्मविवेदि, आत्मप्रकटीकरण 

२. मुलाखत घेण्यामागील प्रयोजि वाङ् मयीि असेल तर ती कोणती मलुाखत असते? 

अ. वियतकालीकातील मुलाखत                 ब. वाङ् मयीि मलुाखत 

क. लखेकाची मुलाखत                             ड. समीक्षकाची मलुाखत 

३. मुलाखतीला ‘वत्रकें द्री कथि’ का म्हणतात? 

अ. ववविष्ट उद्देि, ववषय व व्यक्ती यांच्यािी असलेला संवाद म्हणूि 

ब. पूवातयारी, मलुाखत आवण लखेि या तीि प्रक्रियांतूि ती जाते म्हणूि 

क. मुलाखतकार, मुलाखतदाता व श्रोतावगा ह ेतीि घटक समाववष्ट असतात म्हणूि 

ड. संवाद, चचाा, ववश्लेषण अस ेवतहरेी स्वरूप असते म्हणूि 

४. खालीलपैकी कोणती मुलाखत ही असामान्य व्यक्तीची मुलाखत ठरेल? 

अ. बाहुल्या बिवणारा मुलगा              ब. खाणावळ चालवणारी स्त्री 

क. बोडाात पवहली आललेी ववद्याथीिी    ड. िास्त्रज्ञ 

५. ‘कोरोिावर मात करूि आलेल्या आजोबांिी संवाद’ ही कोणत्या प्रकारची मुलाखत ठरेल? 

अ. व्यक्तीकें द्री       ब. ववषयकें द्री          क. जिमुलाखत      ड. प्रकट मलुाखत 

६. प्रकट मलुाखतीचे वैविष्ट्य कोणते? 

अ. दोि ककंवा अवधक व्यक्तींचा समावेि         ब. व्यक्तींचा समोरासमोर प्रत्यक्ष झाललेा संवाद  

क. दरूदिािवरूि होणारे प्रसारण                  ड. व्यक्तीचा श्रोत्यांिी होणारा संवाद 

७. मुलाखतदात्याचे व्यवक्तमत्त्व व जीविदषृ्टी कोणत्या मुलाखतीत तपासली जाते? 

अ. व्यवक्तगत मलुाखत           ब. ववषयकें द्री मलुाखत 

क. िोकरीसाठी मुलाखत       ड. प्रकट मुलाखत 



८. मुलाखतदात्याचे ववचार, मावहती श्रोत्यांपयंत पोचण्यासाठी मुलाखतकारािे काय करण े

अपेवक्षत असते? 

अ. मलुाखतदात्याला अवधकावधक बोलायला देण े

ब. बोलतािा मध्ये मध्ये स्वतःची टटपण्णी करणे 

क. मुलाखतदात्याचे ववचार, मते श्रोत्यांिा स्पष्ट करूि सांगण े

ड. मलुाखतदात्याचे मत, ववचार ऐकूि घेणे 

९. मुलाखतीचे लखेि करतािा कोणती भाषा वापरणे अपेवक्षत असते? 

अ. प्रमाण भाषा     ब. संवाद भाषा     क. ग्ांवथक भाषा      ड. औपचाटरक भाषा 

१०. ववववध ववषय, ववववध क्षते्रांतील व्यक्तींची मुलाखत घेण्यासाठी मलुाखतकाराकडे कोणते 

कौिल्य असावे लागते? 

अ. श्रवण व संवाद                                           ब. तार्काक व ववश्लेषण      

क. संिोधक वतृ्ती, सजाििीलता, बहुश्रुतता             ड. अभ्यास, वाचि, संिोधि 

११. कोणती गोष्ट केल्यास मलुाखतदात्यािी मोकळा संवाद साधणे सोईचे होऊ िकते? 

अ. मलुाखतदात्यािी मतै्री     ब. मलुाखतपूवा िेमके सिंोधि 

क. प्रश्नांची योग्य मांडणी      ड. मलुाखतदात्यािी मुलाखतपूवा संवाद 

१२. मलुाखतदात्याला कोणत्या प्रकारचे प्रश्न ववचारल्यास अवधक मावहती वमळू िकते? 

अ. खलुे प्रश्न      ब. बंक्रदस्त प्रश्न       क. मोठे प्रश्न          ड. दीघा प्रश्न 

१३. ‘तुम्ही यापुढेही स्थलांतटरत मजुरांिा त्यांच्या गावी पोचवण्यासाठी मदत करणार का?’ हा 

कोणत्या स्वरूपाचा प्रश्न आह े

अ. पाल्हाळीक प्रश्न     ब. मोठा प्रश्न      क. बंक्रदस्त प्रश्न      ड. खुला प्रश्न 

१४. कोणत्या प्रसारमाध्यमासाठी मुलाखतपूवा मलुाखतीचे लखेि केल ेजाऊ िकते? 

अ. छापील माध्यम   ब. आकािवाणी व दरूदिाि    क. सोिल मीवडया      ड. दरूदिाि 

१५. छापील माध्यमासाठी मुलाखत लखेि करतािा कोणते बंधि पाळावे लागते? 

अ. वेळेचे बधंि    ब. प्रश्नांचे बंधि      क. िब्द संख्येचे बधंि      ड. फॉन्टसाईझचे बंधि 



१६. आकािवाणी व दरूदिािवरील मलुाखतीचे स्वरूप कस ेअसते? 

अ. सवचत्र    ब. बोलपटासारख े    क. मिमोकळ्या गपपांसारख े    ड. थटे ककंवा संग्वहत प्रक्षेपण 

१७. मलुाखत घेतािा मुलाखतकारािे कोणत्या गोष्टीचे भाि ठेवायला हवे? 

अ. मलुाखत मूळ हतूेपासूि दरू जाणार िाही याचे     

ब. मलुाखतकार कंटाळणार िाही याचे 

क. श्रोते कंटाळणार िाहीत याचे      

ड. मलुाखतदाता मूळ मदु्यापासूि वाहवत जाणार िाही याचे 

१८. ‘ऑिलाईि विक्षणाची वस्थतीगती’ या ववषयावर विक्षकांची घेतललेी मलुाखत कोणत्या 

प्रकारातील ठरेल? 

अ. ववषयकें द्री      ब. व्यक्तीकें द्री      क.   तज्जज्ञांची मुलाखत      ड. प्रकट मलुाखत 

१९. कोणत्या प्रसारमाध्यमासाठी मुलाखतलेखि ह ेसाध्य आवण प्रत्यक्ष मलुाखत ह ेसाधि असते? 

अ. दरूदिाि         ब. वतामािपत्र       क. आकािवाणी         दरूध्विी 

२०. प्रस्ताविा, पटरचय, प्रश्नोत्तरे, आभार व समारोप असा साचेबद्ध मलुाखतीचा िम कोणत्या 

प्रसारमाध्यमावरील मलुाखतीत पाळावा लागतो? 

अ. वियतकावलक    ब. वतामािपत्र      क. पुस्तक       ड. रेवडओ, टी.व्ही. 

२१. वाचकांिा पुस्तकाची मावहती देणे या प्रयोजिातूि कोणते लेखि केले जाते? 

अ. परीक्षण     ब. वतृ्तांत     क. मावहतीपत्रक      ड. जावहरात 

२२. परीक्षण करण्यासाठी गं्थाची विवड प्रामुख्यािे कोणत्या विकषावर केली जाते? 

अ. लोकवप्रय सावहत्यकृती       ब. समकालीि सावहत्यकृती 

क. वादग्स्त सावहत्यकृती      ड. समीक्षकांिी िावाजलेली सावहत्यकृती 

२३. परीक्षण आवण समीक्षा यांच्यात श्रेष्ठकविष्ठ अिी तुलिा का करता यते िाही? 

अ. कारण परीक्षण एका पुस्तकाचे असते व समीक्षा समग् सावहत्याची असते 

ब. कारण परीक्षणाला िब्द मयाादा असते तर समीक्षेला ती िसते 

क. कारण परीक्षण व समीक्षा दोहोंचीही उक्रद्दष्ट ेवेगवेगळी आहते 

ड. कारण परीक्षण व समीक्षा करणाऱ्या अभ्यासकांची क्षमता वेगवेगळी असते. 



२४. परीक्षणासाठी पुस्तकाचे डोळस वाचि करावे म्हणजे िेमके काय? 

अ. संपूणा पुस्तक वाचणे                                          

ब. लेखकाचे संपूणा सावहत्य वाचणे 

क. पुस्तकातील सवा घटकांचा परस्पर अन्वयाथा िोधणे     

ड. अन्य लखेकांची मते लक्षात घेणे  

२५. लेखकाचे पवहलेच पुस्तक असले तर परीक्षणकत्यााला लेखकाचा दवृष्टकोि जाणूि घेण्यासाठी 

काय करता येईल? 

अ. लखेकाची मुलाखत घ्यावी        

ब. लेखकाकडूि प्रश्नावली भरूि घ्यावी 

क. अन्य अभ्यासकांची मते जाणूि घ्यावीत      

ड. त्या पुस्तकाच्या सूक्ष्म वाचिातूिच दवृष्टकोि िोधावा लागेल 

२६. गं्थपरीक्षणात सावहत्यकृती कोणत्या सावहत्यप्रकारातील आह ेह ेका लक्षात घ्यावे लागते? 

अ. कारण प्रत्येक सावहत्यप्रकाराचे घटक वेगवेगळे असतात 

ब. सावहत्यप्रकार विवडण्यामागे लेखकाचे ववविष्ट प्रयोजि असते 

क. परीक्षणकत्यााला त्या सावहत्यप्रकाराची मावहती िसेल तर परीक्षण करता येणार िाही 

ड. सावहत्यप्रकारातील घटकांिुसार सावहत्यकृतीचे स्वरूपववश्लेषण करणे अपेवक्षत असते 

२७. परीक्षणात पुस्तकाचा ववषय व लेखकाची दषृ्टी समजूि घेण्यासाठी उपयुक्त ठरणारे दयु्यम 

घटक कोणते? 

अ. प्रस्ताविा, मिोगत, अपाणपवत्रका इ.       ब. कथािक, व्यवक्तरेखा, विवेदि 

क. वाङ् मयीि प्रवृत्ती व भावषक अवकाि    ड. िायपरंपरा, रंगमंचीय प्रयोग     

२८. िाटकाचे परीक्षण करतािा कोणत्या घटकांचे स्वरूपववश्लेषण करावे लागेल ते ओळखा. 

अ. कथािक, व्यवक्तरेखा, वातावरणविर्माती    ब. प्रसंग, पात्र, संवाद, िाय 

क. आिय, पात्र, वातावरणविर्माती, भाषा     ड. कथािक, पात्र, संवाद 

 



२९. परीक्षणाची सुरुवात करतािा प्रामुख्यािे कोणत्या गोष्टींची िोंद करावी? 

अ. परीक्षणकत्यााचा पटरचय               ब. परीक्षणकत्यााचा अवभप्राय 

क. लखेकाचा पटरचय, सावहत्यप्रकार    ड. वाङ् मयीि प्रवृत्ती व लखेकाचा दवृष्टकोि 

३०. परीक्षणात संदभा स्पष्ट करतािा कोणत्या गोष्टीची िोंद करणे आवश्यक असते? 

अ. पुस्तकातील वाक्य                ब. परीक्षणकत्यााचे मत      

क. पात्रयांच्या तोंडचे सवंाद        ड. पृष्ठ िमांक 

३१. कोणत्या सावहत्यप्रकारातील कृतीचे परीक्षण करतािा ‘अिेकाथाता’ हा वविेष स्पष्ट करावा 

लागेल ते ओळखा.  

अ. कववता     ब. िाटक      क. कथा      ड. कादंबरी 

३२. गं्थपरीक्षण पटरणामकारक वलवहल ेआह ेअसे केव्हा म्हणता येईल ? 

अ. गं्थाचे स्वरूपववश्लेषण व परीक्षकाचा अवभप्राय बरोबर असले तर 

ब. परीक्षकाला आपला अवभप्राय पटवूि देता आला असेल तर  

क. वाचकांिा समजेल व पुस्तक वाचण्याची उत्सकुता वाढववणारे असले तर 

ड. पुस्तकातील गुणदोषाचें बरोबर ववश्लेषण केले असेल तर 

३३.  परीक्षणात कोणत्या गोष्टी टाळणे आवश्यक असते? 

अ. अवास्तव स्तुती व अवास्तव निंदा            ब. पुस्तकातील वाक्ये, कववतेच्या ओळी 

क. स्पष्ट व अचूक स्वरूपववश्लेषण                 ड. वस्तुविष्ठता व तटस्थता 

३४. परीक्षणािंतर कोणत्या िोंदी करावयाच्या असतात? 

अ. संदभासूची व पटरविष्ट           ब. पुस्तक व लेखकाचे िाव, प्रकािि संस्था, पृष्ठ संख्या व मलू्य 

क. पुस्तक वविेत्या दकुांिांची यादी     ड. परीक्षणकत्यााचे िाव व फोि िंबर 

३५. गं्थपरीक्षण करणाऱ्या व्यक्तीकडे कोणते गुण असाव ेलागतात? 

अ. हजबजबाबीपणा, प्रसंगावधािता      ब. वाचि, लखेि, भाषण कौिल्य 

क. व्यासंग, बहुश्रुतता, विकोप दषृ्टी        ड. कलासक्त, रवसक 

 



३६. वतामािपत्रात प्रवसद्ध होणाऱ्या गं्थपरीक्षणाचे स्वरूप कसे असत?े 

अ. मयााक्रदत गोषवारा सांगणारे             ब. सखोल स्वरूपववश्लेषण करणारे 

क. परीक्षणकत्यााचा अवभप्राय िसणारे     ड. थोडक्यात सारांि सांगणारे 

३७. लेखकाच्या संपूणा सावहत्याचे मूल्यमापि करणारे लखेि खालीलपैकी कोणत्या लेखि प्रकारात 

समाववष्ट होईल? 

अ. परीक्षण      ब. समीक्षा      क. वैचाटरक विबधं        ड. िोधविबंध 

३८. समीक्षात्मक लखेि कोणत्या घटकासाठी वविेष उपयोगी ठरत िाही? 

अ. सावहत्य ववषयाचे अभ्यासक    ब. लखेक       क. सामान्य वाचक     ड. समीक्षक 

३९. समीक्षा व्यवहाराचे मुख्य प्रयोजि कोणते ते ओळखा. 

अ. सावहत्याचे विकोप मलू्यमापि करणे       

ब. सावहवत्यकाला त्याच्या सामर्थया व मयाादांची जाणीव करूि देणे 

क. सावहत्यावभरुचीला योग्य वळण लावण े

ड. सावहत्याचा अभ्यास कसा करावा ह ेसांगण े

४०. िारायण सुवे याचं्या कववतांची समीक्षा करण्यासाठी कोणती पद्धती वापरावी लागेल? 

अ. आक्रदबंधात्मक      ब. मािसिास्त्रीय      क. माक्सावादी       ड. रूपलक्ष्यी 

४१. खालीलपैकी कोणत्या सावहत्यकृतीच्या परीक्षणात अंक, प्रवेि, रंगसचूिांचा आियािी 

असललेा संबंध िोधावा लागेल? 

अ. बेबी      ब. माझे ववद्यापीठ      क. झलेझपाट       ड. ऐसे कुणबी भपूाळ 

४२. ‘माझ ेववद्यापीठ’ कववतासंग्हातील भाषािलैीववषयीचे वैविष्ट्य ओळखा. 

अ. महािगरातील मजुराचं्या अिुभवववश्वािुसारी भाषा 

ब. महािगरातील प्रमाण व बोल भाषा, मराठी नहदंीवमश्रीत भाषा 

क. हळुवार, आिमक, सवंादी, आवाहक भाषा 

ड. प्रवतमांिी युक्त भाषा  

 



४३. ‘झलेझपाट’ या पुस्तकाचे प्रकािि व पृष्ठ सखं्या याववषयीची िोंद ओळखा. 

अ. पॉपयुलर प्रकािि, ६३             ब. देिमखु आवण कंपिी पवब्लिसा प्रा. वल., ९८ 

क. मॅजेवस्टक प्रकािि, ६४            ड. लोकवाङ् मय गृह प्रकािि, १०० 

४४. खालीलपैकी कोणता वाङ् मयीि विबंधाचा ववषय आह?े 

अ. माझ ेकरोिाकाळातील ववलगीकरण     ब. ववज्ञािाची करणी.... 

क. सावहत्य संमेलिांची आवश्यकता?         ड. पुस्तकाचे आत्मवृत्त 

४५. ‘रवसक वाचक, श्रोते आवण सावहवत्यकांिा डावलणे जाणे’ या मुद्याची चचाा खालीलपैकी 

कोणत्या ववषयावरील विबंधात करणे संयुवक्तक ठरेल? 

अ. कलावंतांचे अवभव्यक्ती स्वातंत्रय          ब. कलावंतांची बांवधलकी 

क. ज्ञािपीठ पुरस्कार व मराठी लखेक      ड. सावहत्य संमलेिे उक्रद्दष्टांपासू भरकटताहते? 

४६. वाङ् मयीि विबंध वलवहण्यासाठी प्राथवमक पातळीवर कोणती गोष्ट आवश्यक ठरते? 

अ. संबंवधत ववषयाचे आकलि                  ब. सबंंवधत ववषयाचे स्पष्टीकरण करता येण े

क. संबंवधत ववषयाबद्दलची भूवमका असण े  ड. संबंवधत ववषयाचे मूल्यमापि करता येणे  

४७. वाङ् मयीि विबंध वलवहतािा ववद्यार्थयााची भूवमका कोणती असावी? 

अ. उदारमतवादी     ब. टटका करणारी   क. वस्तुविष्ठ      ड. अभ्यासकाची 

४८. ‘कलावंताचे अवभव्यक्ती स्वातंत्रय’ या ववषयावर विबंध वलवहतािा खालीलपैकी कोणता मदु्दा 

स्पष्ट करावा लागेल? 

अ. स्वातंत्रय हा घटिेिे क्रदलेला अवधकार आह े

ब. कलावंत स्वतंत्र िसतोच       

क. स्वातंत्रय आवण स्वैराचार याचे भाि कलावंताला असावे 

ड. अवभव्यक्तीवर, कलाकृतींवर बंधि आणण ेअन्यायकारक, अतार्काक आह ेयाववषयीचे वववेचि 

 



४९. ‘मराठीची गळचेपी होते आह ेका?’ या ववषयावर विबंध वलवहतािा कोणत्या मुद्याची चचाा 

करावी लागेल? 

अ. मराठी भाषेची थोरवी         ब. जागवतकीकरणाचा पटरणाम 

क. मराठी िाळा बंद पडणे        ड. व्यावसावयक उपयोवजतता व ज्ञाि भाषेचा दजाा 

५०. सावहत्यातील िव्या-जुन्याची चचाा खालीलपैकी कोणत्या विबंधात करणे आवश्यक ठरेल? 

अ. संत सावहत्याची सामावजक फलश्रुती    ब. परंपरा व िवता 

क. समाज आवण सावहत्य                      ड. दवलत सावहत्य 

५१. ‘मलुाकात’ हा मूळ िब्द कोणत्या भाषेतील आह?े 

अ. अरबी      ब. फारसी          क. उदूा          ड. वहबू्र 

५२. वाचक-श्रोता-प्रेक्षक यांच्यापयंत मलुाखत कोणत्या माध्यमातूि पोचवली जाते? 

अ. रेवडओ      ब. प्रसारमाध्यम      क. वतामािपत्र       ड. जिसंपका  

५३. मलुाखतदाता म्हणजे कोण? 

अ. मलुाखत घेणारा    ब. मलुाखत ऐकणारा    क. मलुाखत देणारा    ड. मुलाखत पाहणारा 

५४. खालीलपैकी कोणती मुलाखत सामान्य व्यक्तीची मुलाखत ठरेल? 

अ. क्रिकेटपटू       ब. गायक         क. राजकीय व्यक्ती        ड. गणेि मतूी बविणारा कलावंत      

५५. ‘कोरोिापासूि काळजी किी घ्यायची’ याबद्दल मावहती वमळवूि देणारी मुलाखत कोणत्या 

प्रकारातील असेल? 

अ. ववषयकें द्री      ब. व्यक्तीकें द्री      क. डॉक्टराचंी मुलाखत       ड. प्रकट मलुाखत 

५६. मलुाखतीचे स्वरूप कसे असावे? 

अ. साचेबंद प्रश्नोत्तरांचे           ब. मिमोकळ्या, सहज संवादाचे      

क. वमवश्कल गपपांचे               ड. उलटतपासणी करणारे 

 



५७. ‘पटे्रोलच्या गगिाला वभडणाऱ्या क्रकमती’ या प्रश्नाबद्दलच्या प्रवतक्रिया जाणूि घेण्यासाठी 

कोणती मुलाखत घ्यावी लागेल? 

अ. गट मलुाखत     ब. ववषयकें द्री मुलाखत       क. जिमलुाखत          ड. व्यक्तीकें द्री मलुाखत 

५८. खालीलपैकी कोणता मुलाखतीचा उद्देि असत िाही? 

अ. व्यक्तीच्या कायाावर प्रकाि टाकण े      

ब. एखाद्या ववषयाची मावहती वमळवणे 

क. चचेद्वारे एखाद्या ववषयाबद्दलची मते जाणूि घेणे       

ड. व्यक्ती व ववषयाला प्रवसद्धी वमळवूि देण े

५९. प्रश्नावली तयार करण्यासाठी मुलाखतकाराला कोणती पूवातयारी करावी लागते? 

अ. संिोधि                                                    ब. मुलाखतदात्यािी चचाा      

क. मुलाखतदात्याच्या िातेवाईकांिी चचाा              ड. मावहतीचे ववश्लेषण 

६०. मलुाखतीची पूवातयारी करतािा कोणत्या गोष्टींचा ववचार करणे आवश्यक असते? 

अ. मलुाखतकार व मुलाखतदात्याची क्षमता    ब. व्यक्ती, ववषय, उद्देि, माध्यम व अपेवक्षत श्रोता 

क. प्रस्ताविा, प्रश्नोत्तर व चचेचे स्वरूप          ड. मलुाखतीतूि वमळणाऱ्या मावहतीचे ववश्लेषण 

६१. मलुाखतदात्याकडूि अचूक व िेमकी मावहती वमळवण्यासाठी मुलाखतकारािे काय केल े

पावहजे? 

अ. मलुाखतीच्यावेळी वातावरणविर्माती करणे     

ब. मलुाखतदात्याला मलुाखतीपूवी प्रश्न देण े

क. मुलाखतदात्याला प्रोत्साहि देणे           

ड. मलुाखदात्याच्या अपऱु्या मावहतीत स्वतः भर घालणे 

६२.  मुलाखतदात्याकडूि अवधकावधक मावहती वमळवायची असेल तर कोणत्या प्रकारचे प्रश्न 

ववचारू ियेत? 

अ. पाल्हाळीक प्रश्न     ब. लघुप्रश्न      क. बंक्रदस्त प्रश्न      ड. खुल ेप्रश्न 



६३. ‘स्थलांतटरत मजुरािंा त्यांच्या गावी पोचवण्याची व्यवस्था करावी असे तुम्हाला का वाटले?’ 

हा कोणत्या स्वरूपाचा प्रश्न आह?े 

अ. खलुा प्रश्न      ब. बंक्रदस्त प्रश्न       क. मोठा प्रश्न          ड. लघ ुप्रश्न 

६४. आधी प्रकट मलुाखत आवण िंतर मलुाखतीचे लखेि हा िम कोणत्या प्रसारमाध्यमासाठी 

अविवाया ठरतो? 

अ. आकािवाणी     ब. छापील माध्यम     क. दरूदिाि      ड. समाजमाध्यम 

६५. आकािवाणी व दरूदिािसाठी मुलाखत घेतािा कोणते बंधि पाळावे लागते? 

अ. प्रश्नांचे बंधि     ब. िब्द संख्येचे बंधि     क. वेळेचे बंधि     ड. िेपर्थय, प्रकाि 

६६. मलुाखत घेतािा मुलाखतकारािे कोणती गोष्ट करू िये? 

अ. मलुाखतीच्या सुरुवातीला सवासाधारण प्रश्न ववचारणे 

ब. मलुाखतदाता बुजरा असेल तर त्याला बोलत ेकरण े

क. मुलाखतदाता उत्तर देणे टाळत असेल तर त्याला आग्ह करणे 

ड. प्रश्नांची पुिरावृत्ती टाळणे 

६७. ‘एक विक्षक ते मखु्याध्यापक असा यिस्वी जीवप्रवास’ जाणूि घेण्यासाठी वगाविक्षकांची 

घेतललेी मलुाखत कोणत्या प्रकारातील ठरेल? 

अ. व्यक्तीकें द्री       ब. ववषयकें द्री          क. जिमुलाखत      ड. प्रकट मलुाखत 

६८. कोणत्या प्रसारमाध्यमासाठी मुलाखतलेखि ह ेसाधि आवण प्रत्यक्ष मुलाखत ह ेसाध्य असत?े 

अ. वतामािपत्र     ब. वियतकावलक      क. आकािवाणी, दरूदिाि      ड. दरूध्विी 

६९. कोणत्या प्रसारमाध्यमातील मुलाखतलखेकाला वेगवेगळे प्रयोग लेखिात करता येतात? 

अ. दरूदिाि      ब. आकािवाणी       क. संपका माध्यम     ड. वियतकावलक, वतामािपत्र 

७०. मलुाखतीचे तंत्र आत्मसात करण्यासाठी कोणती गोष्ट प्राथवमक तत्त्वावर करता येईल? 

अ. वाचि, अभ्यास, संिोधि           ब. मलुाखत घेण्याचे ओपचाटरक प्रविक्षण      

क. मुलाखती वाचणे, ऐकणे, पाहणे    ड. मलुाखत लखेिाचा सराव करणे 

 



७१. गं्थपरीक्षणात पुस्तकाच्या स्वरूप ववश्लेषणासह अन्य कोणती गोष्ट आवश्यक असते? 

अ. मतमतांतरे                    ब. परीक्षणकत्यााचा अवभप्राय       

क. गं्थ लखेकाचा अवभप्राय    ड. वाचकांची प्रवतक्रिया 

७२. एका गं्थपरीक्षणात क्रकती सावहत्यकृतींचे परीक्षण करता येते? 

अ. दोि    ब. क्रकतीही     क. एकाच     ड. एखाद्या लेखकाच्या सवा सावहत्यकृती 

७३. गं्थपरीक्षणाचे उक्रद्दष्ट मयााक्रदत असते अस ेका म्हटले जाते? 

अ. कारण एकाच गं्थाचे परीक्षण करता येते      

ब. कारण गं्थपरीक्षणाला िब्दमयाादा असते 

क. कारण गं्थपरीक्षणात तुलिात्मक आढावा िक्य िसतो                                               

ड. कारण पुस्तकाचे स्वरूप ववश्लेषण करण ेएवढाच हतूे असतो  

७४. लेखकाची जीविदषृ्टी समजूि घेण्यासाठी परीक्षणकत्याािे कोणती गोष्ट करायला पावहजे? 

अ. लखेकाच्या इतर गं्थाचें वाचि करावे      

ब. लेखकाची मुलाखत घ्यावी 

क. त्याच्या लखेिावरील समीक्षा वाचावी     

ड. समग् सावहत्यक्षेत्रातील त्याच्या लखेिाचे महत्त्व जाणूि घ्यावे 

७५. गं्थपरीक्षणात पुस्तकाचे मुखपृष्ठ का ववचारात घ्यावे लागते? 

अ. कारण त्यावर िीषाक असत े        

ब. कारण मखुपृष्ठावरील वचत्रं, रंगसंगतीचा आियािी संबंध अस ूिकतो 

क. कारण मखुपृष्ठावर वचत्र असते 

ड. कारण परीक्षणात मखुपृष्ठावरील वचत्राचे सौंदया उलगडूि दाखवणे अपेवक्षत असते 

७६. चटरत्र-आत्मचटरत्रात्मक पुस्तकाचे परीक्षण करतािा कोणते घटक लक्षात घ्यावे लागतील ते 

ओळखा. 

अ. चटरत्रकाराचा भूतकाळ                                    ब. चटरत्रकाराचा भूतकाळ व लेखििलैी 

क. प्रयोजि, जीविकाहाणी, त्यातील सत्यता व लेखििलैी       ड. लखेिातील गुणदोष 



७७. कववतासंग्हाचे परीक्षण करतािा कोणत्या घटकांचे स्वरूपववश्लेषण करावे लागेल ते ओळखा. 

अ. वातावरणविर्माती, काळ व अवकाि     ब. अिुभवववश्व व भावषक अवकाि 

क. लयबद्धता व भावषक सौंदया                 ड. आिय व कववतेची मांडणी 

७८. वतामािपत्र व वियतकावलकांतूि प्रवसद्ध होणाऱ्या गं्थपरीक्षणांिा कोणती मयाादा असते? 

अ. वेळेची     ब. परीक्षणकत्यााच्या क्षमतेची     क. जागेची      ड. माध्यमाची 

७९. परीक्षणात पुस्तकाचे स्वरूप ववश्लेषण करतािा कोणत्या गोष्टी टाळाव्यात? 

अ. सावहत्यप्रकारािुसार घटकाचे ववश्लेषण करण े   ब. स्वतःचा अवभप्राय िोंदवणे 

क. गं्थातील कथावस्तूचे सवक्षप्त वववेचि करण े     ड. गोष्ट सांगूि ववस्तृत वववेचि करण े

८०. कोणत्या सावहत्यप्रकारातील कृतीचे परीक्षण करतािा सघंषा िायाचे ववश्लेषण करावे लागेल 

ते ओळखा.  

अ. कववता     ब. िाटक      क. कथा      ड. कादंबरी 

८१. सामान्य वाचकांमध्ये पुस्तक वाचण्याची उत्सुकता विमााण करण्यासाठी कोणते लखेि 

उपकारक ठरत?े 

अ. समीक्षा     ब. जावहरात     क. परीक्षण       ड. लेख 

८२. परीक्षणकत्याािे केललेे गं्थपरीक्षण चूक आह ेकी बरोबर ह ेका ठरवता येणार िाही ? 

अ. गं्थपरीक्षण चूक ककंवा बरोबर असे असत िाही  

ब. परीक्षण ह ेत्या परीक्षकाचे आकलि असते व ते पटवूि देण ेतेथ ेमहत्त्वाचे असते 

क. परीक्षकािे केललेे ववश्लेषण स्पष्ट व अचूक असणेच अपेवक्षत असते 

ड. गं्थपरीक्षण ह ेचूक ककंवा बरोबर ठरवण्याचे विकषच अवस्तत्वात िाहीत 

८३. चांगल्या गं्थपरीक्षणाचा खालीलपैकी ठळक वविेष आढळतो? 

अ. वस्तुविष्ठता व तटस्थता        ब. अवास्तव स्तुती 

क. अवास्तव टटका                   ड. चांगले ववश्लषेण 

 

 



८४. परीक्षणािंतरच्या िोंदी वलवहणे आवश्यक का असते? 

अ. त्यावरूि परीक्षणकत्यााला पुस्तकाची क्रकती मावहती आह ेह ेसमजते 

ब. वाचकांिा पुस्तक वमळवणे सोपे होते म्हणूि      

क. पुस्तक ववकत घेण ेपरवडेल की िाही याचा वाचकाला अंदाज येतो 

ड. पुस्तक व प्रकािि संस्थेची जावहरात करण्यासाठी 

८५. परीक्षणाला क्रदल ेजाणारे िीषाक कस ेअसाव े? योग्य पयााय विवडा. 

अ. आकषाक   ब. सुबोध     क. ववषयाला न्याय दणेारे      ड. संवक्षप्त 

८६. खालीलपैकी कोणत्या प्रकारातील गं्थपरीक्षण समीक्षात्मक लेखाच्या जवळ जाणारे होऊ 

िकते? 

अ. स्थूल गं्थपरीक्षण          ब. सूक्ष्म गं्थपरीक्षण      

क. वतृ्तपत्रीय गं्थपरीक्षण    ड. पटरचयात्मक गं्थपरीक्षण 

८७. खालीलपैकी कोणत्या लखेिाचा समावेि समीक्षेत केला जातो? 

अ. गं्थपरीक्षण                           ब. पाठवचक्रकत्सा        

क. मावहतीवजा वाङ् मयेवतहास     ड. वचक्रकत्सक, तुलिात्मक सिंोधि 

८८. समीक्षात्मक लखेिािे लखेकाला कोणता फायदा होतो? 

अ. सावहत्याचा अभ्यास कसा करावा ह ेसमजते 

ब. स्वतःच्या सामर्थया व मयाादांची जाणीव होते 

क. सावहत्य समीक्षेची जाण येते 

ड. सावहत्याच्या  अवभरूचीला योग्य वळण लागते 

८९. समीक्षकामध्ये कोणते गुणवविेष असाव ेलागतात? 

अ. वाचि व लखेि कौिल्य       ब. सजाििीलता व बहुश्रुतता 

क. िोधक व वजज्ञासू वतृ्ती         ड. तार्काक व ववश्लेषण क्षमता 

 



९०. ववजय तेंडुलकरांच्या िाटकांचे मूल्यमापि करण्यासाठी कोणती समीक्षा पद्धती वापरण े

उवचत ठरेल? 

अ. संवहतालक्ष्यी समीक्षा    ब.  मािसिास्त्रीय समीक्षा 

क. समाजिास्त्रीय समीक्षा    ड. आक्रदबंधात्मक समीक्षा  

९१. ‘माझ ेववद्यापीठ’ या काव्यसंग्हाचे परीक्षण करतािा कोणत्या आियसूत्रावर भर द्यावा 

लागेल? 

अ. मजूर व वेश्या वियाचें उपेवक्षत जगण े       

ब. आर्थाक वववंचिेमुळे पती-पत्नीत विमााण झाललेा दरुावा 

क. कामगार म्हणूि झाललेी कुचंबणा आवण अिा जगण्यािे विकवलेल ेिहाणपण 

ड. ववद्यापीठात वमळालेली विकण्याची सधंी व झालेली जडणघडण 

९२. ‘झलेझपाट’ कादंबरीतील आिय आवण मुखपृष्ठावरील वचत्र यांच्यातील अन्वयाथा कसा असेल 

ते ओळखा. 

अ. वियतीिे केरू आवण फुलय यांचा प्रेमाचा घेतलेला झेल 

ब. दषु्ट, स्वाथी माणस ेविष्ट्पाप आक्रदवासींचा झेल घेतात 

क. असुरवक्षत जगण्यािे आक्रदवासींचा घेतलेला झेल 

ड. सरकारी अवधकाऱ्याकंडूि आक्रदवासी वस्त्रयाचें होणारे िोषण 

९३. ‘बेबी’ या पुस्तकाचे प्रकािि व पृष्ठ संख्या याववषयीची िोंद ओळखा. 

अ. पॉपयुलर प्रकािि, ६३             ब. देिमखु आवण कंपिी पवब्लिसा प्रा. वल., ९८ 

क. मॅजेवस्टक प्रकािि, ६४            ड. लोकवाङ् मय गृह प्रकािि, १०० 

९४. खालीलपैकी कोणत्या ववषयावर वाङ् मयीि विबंध वलवहता येणार िाही? 

अ. संत सावहत्याची सामावजक फलश्रुती      ब. वस्त्रयांची आत्मचटरत्रे 

क. महाराष्ट्र – संतांची भमूी                      ड. मराठी कादंबरी  

 



९५. ‘मातृभाषेबद्दलचा न्यूिगंड ककंवा अवभमाि’ या मुद्यांची चचाा खालीलपैकी कोणत्या 

ववषयावरील विबंधात करणे संयुवक्तक ठरणार िाही? 

अ. जागवतकीकरण आवण मराठी भाषा     ब. वाचि संस्कृतीः काल आवण आज 

क. समाज आवण सावहत्य                       ड. सावहत्य संमलेिांची परंपरा 

९६. वाङ् मयीि विबंधाचा िेवट कोणत्या मुद्यािे करण ेसंयुवक्तक ठरेल? 

अ. कववतेच्या ओळीिे           ब. ववद्यार्थयााच्या भूवमकेिे 

क. अन्य अभ्यासकांच्या मतांिी     ड. संदभासूचीिे         

९७. वाङ् मयीि विबंधात ववषयासंदभाात कोणती सवासाधारण अपेक्षा असते? 

अ. विबंधाचा ववषय वाङ् मयािी संबंवधतच असावा 

ब. ववषय वादग्स्त, खंडिमंडिात्मक असावा 

क. तुलिात्मक वचक्रकत्सा करता येईल असा असावा 

ड. ववषय़ाचे सहज आकलि व स्पष्टीकरण करता येईल असा असावा 

९८. ‘वाचि संस्कृती ढासळते आह ेका?’ या ववषयावर विबधं वलवहतािा कोणता मुद्दा स्पष्ट 

करावा लागेल? 

अ. वाचकांची अवभरूची            ब. वाचि संस्कृती ववकवसत करू िकणारे घटक व योजिा 

क. वाचिाचे महत्त्व                   ड. िव्या तंत्रज्ञािाचा, समाजमाध्यमांचा दषु्ट्पटरणाम 

९९. ‘कलावंताची बांवधलकी’ या ववषयावर विबंध वलवहतािा कोणत्या मदु्यावर भर द्यावा 

लागेल? 

अ. काळाचे, कलाप्रकाराचे बंधि      ब. राजसत्तचेे बंधि 

क. धार्माक वा सामावजक बांवधलकी  ड. कलावंतािे स्वेच्छेिे स्वीकारलेली बांवधलकी 

१००. ‘सावहत्य संमलेिाची आवश्यकता’ या ववषयावर विबंध वलवहतािा कोणता मुद्दा स्पष्ट करण े

आवश्यक आह?े 

अ. सावहत्य संमेलिाचे स्वरूप                                      ब. सावहत्य समंेलिावरील खचा 

क. सावहत्य संमेलिाच्या स्वरूप बदलाची आवश्यकता        ड. राजकीय सहभाग 



१०१. 'मलुाखत' हा िब्द खालीलपैकी कोणत्या िब्दावरूि आला आह?े 

अ. ववचारपसू     ब. गाठभेट     क. मलुाकात      ड. बोलाचाली 

१०२. मुलाखत म्हणजे काय? 

अ. दोि ककंवा अवधक व्यक्तींमधील सभंाषण     ब. दोि ककंवा अवधक व्यनकं्तमधील चचाा      

क. दोि व्यक्तींमधील वादवववाद                   ड. दोि व्यक्तींमधील सहतुेक संवाद 

१०३. मुलाखतीत कोणते तीि घटक कें द्रस्थािी असतात? 

अ. मलुाखतकार, मुलाखतदाता, प्रेक्षक-वाचक-श्रोता 

ब. दरूदिाि, आकािवाणी, वतामािपत्र 

क. वचत्रफीत, श्रुवतका, वलवखत मलुाखत 

ड. प्रके्षक, वाचक, श्रोता 

१०४. खालीलपैकी कोणती मुलाखत ववषयकें द्री मुलाखत आहे? 

अ. िास्त्रज्ञाची मलुाखत        

ब. क्रिकेटपटूची मलुाखत 

क. सेंद्रीय िेतीववषयी जाणूि घेण्याकटरता कृषीतज्जज्ञाचंी मुलाखत 

ड. संगीतकाराची मुलाखत 

१०५. ववषयकें द्री मुलाखत म्हणजे काय? 

अ. व्यक्तीचे जीवि व काया याववषयी जाणूि घेण े

ब. व्यक्तीच्या कुटंुबाववषयी जाणूि घेणे 

क. ववववध व्यक्तींची मते जाणूि घेणे        

 ड. ववविष्ट ववषयाबद्दल तज्जज्ञांकडूि जाणूि घेणे 

१०६. जि मुलाखत म्हणजे काय? 

अ. प्रके्षकांिी मलुाखतदात्याला प्रश्न ववचारूि मावहती वमळववणे 

ब. चाल ूघडामोडींबद्दल िागटरकांची मते जाणूि घेण े



क. एका व्यक्तीिे ववववध गटांची एकाचवेळी मुलाखत घेणे 

ड. ववविष्ट ववषयावर ववववध व्यक्तींची मतमतांतरे जाणूि घेणे 

१०७. प्रकट मलुाखतीची सुरुवात किी करावी? 

अ. प्रश्न ववचारूि                               ब. मलुाखतदात्याचे स्वागत व पटरचय 

क. प्रके्षकांच्या स्वागत व पटरचयािे         ड. मलुाखतदात्यालाच स्वतःचा पटरचय द्यायला सांगूि 

१०८. मुलाखत प्रामुख्यािे कोणाची घेतली जाते? 

अ. सामान्य माणसांची      ब. असामान्य माणसाचंी 

क. कोणाही व्यक्तीची        ड. मुलाखतदात्याची 

१०९. मुलाखतकारािे कोणत्या गोष्टींचा अभ्यास करणे आवश्यक असते? 

अ. प्रश्नावली व प्रसारमाध्यम        ब. मुलाखतीचा ववषय व  लखेि      

 क. प्रके्षक-वाचक-श्रोतावगा           ड. मुलाखतीचा ववषय, प्रयोजि, श्रोता व प्रसारमाध्यम 

११०. दरूदिािवरील मलुाखतीचे वेगळेपण काय आहे? 

अ. मलुाखत दकृश्राव्य असते       

ब. मलुाखतीत प्रके्षकांचा प्रत्यक्ष सहभाग असतो 

क. मुलाखतदाता व मलुाखतकार यांचाच सहभाग असतो  

ड. जास्तीत जास्त प्रभावी मुलाखत घेता येते 

१११. आकािवाणीवरील मलुाखत वतामािपत्रातील मलुाखतीपेक्षा कोणत्या बाबतीत वेगळी 

ठरत?े 

अ. मलुाखतीची पूवातयारी करावी लागते     ब. मुलाखतीचे लेखि करावे लागते 

क. प्रकट मुलाखत घ्यावी लागते                ड. मलुाखत ध्वविप्रक्षेवपत असते 

११२. मुलाखतीत प्रश्न ववचारण्याचा िम कसा असावा? 

अ. सवासाधारण प्रश्नांकडूि ववविष्ट प्रश्नांकड े    ब. प्रश्न कोणत्याही िमािे ववचारावेत 

क. ववविष्ट प्रश्नांकडूि सवासाधारण प्रश्नांकडे     ड. जसे प्रश्न सुचतात तसे ववचारावेत 

 



११३. 'एका परुस्कारप्राप्त लखेकाची मलुाखत' ह ेकोणत्या प्रकारातील मलुाखतीचे उदाहरण आह?े 

अ. जि मुलाखत    ब. ववषयकें द्री मुलाखत     क. व्यवक्तकें द्री मलुाखत     ड. गट मलुाखत 

११४. आय बी एि लोकमत वरील 'गे्ट भेट' हा कायािम कोणत्या प्रकारच्या मलुाखतीचे उदाहरण 

आह?े 

अ. व्यवक्तकें द्री मलुाखत    ब. ववषयकें द्री मलुाखत     क. जि मलुाखत     ड. संरवचत मलुाखत 

११५. सह्याद्री मराठी वावहिीवरील 'हलॅो डॉक्टर' हा कायािम कोणत्या प्रकारच्या मलुाखतीचे 

उदाहरण आह?े 

अ. जि मुलाखत    ब. ववषयकें द्री मुलाखत     क. व्यवक्तकें द्री मलुाखत     ड. असंरवचत मलुाखत 

११६. 'बुकटरव््य'ू या िब्दासाठी मराठीत कोणता प्रवतिब्द वापरला जातो? 

अ. गं्थपरीक्षण    ब. पुस्तकचचाा     क. पुस्तक पटरचय    ड. पुस्तक दिाि 

११७. गं्थपरीक्षण म्हणजे काय? 

अ. आिय स्पष्ट करूि सांगणे                  ब. पुस्तकाबद्दलचे मत मांडण े

क. पुस्तकाचा रूपबधं उलगडूि दाखवण े   ड. पसु्तकाचे स्वरूप ववश्लेषण व गुणदोषवणाि 

११८. खालीलपैकी कोणत्या ववषयावर वाङ् मयीि विबंध वलवहता येईल? 

अ. ववज्ञािाची करणी     ब. वाचाल तर वाचाल     क. वाचि संस्कृतीपासूि आम्ही दरू जात 

आहोत का ?           ड. करोिा महामारी 

११९. लखेकाची लखेि प्रवृत्ती समजूि घेण्यासाठी ग्ंथपरीक्षणात काय करणे आवश्यक असते? 

अ. लखेकाची मुलाखत घेणे                                           ब. लेखकालाच ववचारूि घेण े

क. ज्जया ग्थंाचे परीक्षण करायचे आह ेत्यातूि समजूि घेणे     ड. लखेकाचे सवा सावहत्य वाचणे 

१२०. गं्थपरीक्षण का केले जाते? 

अ. वाचकांिा िवीि पुस्तकाची मावहती देणे     ब. पुस्तकातील दोष दाखववणे 

क. वतामािपत्रात प्रवसद्ध करण्यासाठी             ड. लेखिाचा छंद म्हणूि 

 



१२१. गं्थातील अिेक बारकावे गुणदोषांसह सूक्ष्मपणे िमूद करण ेह ेकोणत्या प्रकारचे गं्थपरीक्षण 

होय? 

अ. स्थूल गं्थपरीक्षण             ब. सूक्ष्म गं्थपरीक्षण     

क. वतृ्तपत्रीय गं्थपरीक्षण       ड. पटरचयात्मक गं्थपरीक्षण 

१२२. कादंबरीचे परीक्षण करतािा कोणत्या घटकांचे ववश्लेषण करणे आवश्यक असते? 

अ. अिुभव व अवभव्यक्ती                 ब. प्रसंग, संवाद व िाय 

क. पाश्वाभूमी, मिोगत, ऋणविदेि     ड. कथािक, व्यवक्तरेखा, विवेदि इत्यादी 

१२३. गं्थपरीक्षणािंतर अन्य कोणती मावहती देणे आवश्यक असते? 

अ. लखेकाचे िाव, प्रकािि वषा, संस्था, पृष्ठसंख्या व मलू्य    ब. लेखकाचे िाव व पुस्तक मलू्य 

क. पुस्तक मूल्य व पृष्ठसखं्या                                         ड. प्रकािि संस्था व पुस्तक मलू्य 

१२४. चांगल्या गं्थपरीक्षणाचा गुण कोणता? 

अ. अवास्तव स्तुती                                   ब. अवास्तव टटका  

क. तटस्थ, वस्तुविष्ठ व अभ्यासपूणा ववश्लेषण    ड. स्थूल पटरचय 

१२५. 'माझ ेववद्यापीठ' या काव्यसंग्हावरील परीक्षणासाठी खालीलपैकी कोणते िीषाक समपाक 

ठरेल? 

अ. व्यवस्थेिे केलेले मजुरांचे िोषण             ब. आर्थाक ववषमतेमुळे मजुरांची होणारी कुचंबणा 

क. कष्टकरी वगााचे अभावग्स्त जगणे            ड.सवाहारा समाजाची कववता 

१२६. खालीलपैकी कोणत्या ववषयावर वाङ् मयीि विबंध वलवहता येणार िाही? 

अ. सावहत्यातील िवं-जुिं    ब. वाचिाचे महत्त्व      क. मराठी भाषेचे महत्त्व     ड. माझा प्रवास 

१२७. वाचकांिा िव्या पुस्तकांपयंत पोचववण्याचे काम  कोणत्या लखेि प्रकारातूि साध्य होते? 

अ. गं्थपरीक्षण    ब. जावहरात     क. बातमी      ड. लखे 

 



१२८. ‘परंपरा व िवता’ या ववषयावर विबंध वलवहतािा खालीलपैकी कोणत्या मुद्याची चचाा 

करावी लागेल? 

अ. लखेकाचे अवभव्यक्ती स्वातंत्रय                

ब. संतांचे संस्कृत भाषा व वृत्तबद्ध कववतेला िाकारूि मराठीचा व छंदाचा आग्ह धरण े

क. वाचकांची अवभरुची                           

ड. अ. भा. सावहत्य संमलेिाची परंपरा 

१२९. मुलाखत लेखिाची भाषा किी असावी? 

अ. प्रमाण भाषा     ब. संवमश्र भाषा     क. बोल भाषा       ड. ग्ांवथक भाषा 

१३०. ‘कें द्रीय अथासंकल्प जावहर झाल्यािंतर त्यावरील प्रवतक्रिया जाणूि घेणे’ ही कोणत्या 

प्रकारची मुलाखत होईल? 

अ. ववषयकें द्री मुलाखत   ब. जि मलुाखत    क. गट मलुाखत    ड. खुली मुलाखत 

१३१. ‘राज्जयातील पाणी टंचाईसंबंधी मुख्यमंत्रयांची घेतललेी मलुाखत’ कोणत्या प्रकारात 

समाववष्ट होते? 

अ. ववषयकें द्री मुलाखत   ब. व्यवक्तकें द्री मलुाखत    क. संरवचत मलुाखत     ड. असंरवचत मलुाखत 

१३२. व्यवक्तकें द्री मलुाखतीचा हतूे काय असतो? 

अ. व्यक्तीिी संवाद साधणे      ब. व्यक्तीची मलुाखत घेण े

क. व्यक्तीच्या जीविकायाावर प्रकाि टाकणे     ड. व्यक्तीस बोलते करण े

१३३. वतामािपत्रासाठी मुलाखतीचे लखेि केल्यावर िीषाक कस ेअसाव?े 

अ. अमुक अमुक यांची मलुाखत         

ब. मलुाखतदात्याच्या तोंडचे एखादे लक्षवेधक ववधाि 

क. अमुक अमुक ववषयावरील मलुाखत             

ड. मलुाखतदात्याचे कौतुक करणारे ववधाि 

 

 



१३४. वतामािपत्रातील मुलाखतीचे स्वरूप कस ेअसते ? 

अ. भूतकाळात घेतलले्या प्रकट मलुाखतीचा वृत्तातं  

ब. आधी लखेि िंतर मलुाखत 

क. मुलाखतदात्याकडूि उत्तरे मागवूि त्यांचे लखेि करण े

ड. प्रकट मुलाखत 

१३५. मुलाखतदात्याचा पटरचय व आभारप्रदिािाचा औपचाटरक भाग कोणत्या 

प्रसारमाध्यमातील मलुाखतीत येतो? 

अ. वतामािपत्र      ब. आकािवाणी    क. दरूदिाि      ड. आकािवाणी व दरूदिाि 

१३६. मुलाखत घेणाऱ्या व्यक्तीस काय म्हणतात? 

अ. मलुाखतदाता    ब. विवेदक     क. मलुाखतकार     ड. संवाददाता 

१३७. 'तुम्ही िवीि कादंबरी वलवहत आहात का?' हा कोणत्या प्रकारातील प्रश्न आह?े 

अ. मोठा प्रश्न    ब. लहाि प्रश्न     क. खलुा प्रश्न     ड. बंक्रदस्त प्रश्न 

१३८. ‘संतांचे धार्माक जीविािी बांवधल राहूि लेखि करणे’ या मुद्याची चचाा खालीलपैकी 

कोणत्या ववषयाच्या संदभाात करावी लागेल? 

अ. कलावंताची बांवधलकी     ब. कलावंताचे अवभव्यक्ती स्वातंत्रय    

क. परंपरा व िवता              ड. कववतेच्या गावा जावे 

१३९. ‘डॉ. भालचंद्र िेमाडे यांचे कादंबरी लखेि आवण एकूण मराठी कादंबरी लखेिाची परंपरा’ 

या ववषयावर चचाा करण्यासाठी घेतललेी मलुाखत कोणत्या प्रकारात समाववष्ट करावी लागेल? 

अ. व्यवक्तकें द्री मलुाखत            ब. वाङ् मयीि मुलाखत     

क. ववषयकें द्री मुलाखत            ड. व्यवक्तगत मुलाखत 

१४०. मुलाखतीत मुलाखतदात्याची भूवमका किी अस ूिये ? 

अ. उत्तरांतूि आवश्यक ती सवा मावहती देण े

ब. कमी बोलण,े अपुरी मावहती देणे 

क. मुलाखतकाराला सहकाया करण े   



ड. प्रके्षकांच्या प्रश्नांिा उत्तरे देण े

१४१. खालीलपैकी गं्थपरीक्षणाचे प्रकार कोणते आहते? 

अ. लखे व विबंध                      ब. वैचाटरक विबंध व लवलत विबंध 

क. सूक्ष्म व स्थूल गं्थपरीक्षण       ड. पुस्तक परीक्षण व समीक्षा 

१४२. गं्थपरीक्षणाची पवहली पायरी कोणती? 

अ. वाचि                     ब. लखेि 

क.  िोंदी करण े    ड. नचंति-मिि   

१४३. गं्थपरीक्षण करतािा  सावहत्यकृतीतील आियाबरोबर अन्य   कोणकोणत्या घटकांचे वाचि 

करणे आवश्यक असते ? 

अ. कथािक             ब. िीषाक, मखुपृष्ठ, मलपृष्ठ, मिोगत, प्रस्ताविा इ. 

क. कथािक व व्यवक्तरेखा         ड. अन्य सावहत्यकृती      

१४४. ‘झेलझपाट’ या कादंबरीचे परीक्षण करतािा त्यातील आियाबरोबर अन्य कोणत्या मुद्याचे 

ववश्लेषण करण ेआवश्यक ठरते? 

अ. आक्रदवासींचे दैन्य                     ब. आक्रदवासींचे काम      

क. आक्रदवासी संस्कृती व भाषा        ड. आक्रदवासींचे असरुवक्षत जगण े

१४५. पूवी ग्ंथपरीक्षणासाठी कोणता िब्द प्रचवलत होता? 

अ. पुस्तक मूल्यमापि     ब. पुस्तक परीक्षा    क. पुस्तक विरीक्षण        ड. पुस्तक परीक्षण 

१४६. स्थलू गं्थपरीक्षण म्हणजे काय? 

अ. गं्थाचे बारकाईिे ववश्लेषण करणे     ब. गं्थाची थोडक्यात ओळख करूि देण े

क. गं्थाला ववववध विकष लावूि ववश्लेषण करणे     ड. गं्थाववषयी परीक्षकािे अवभप्राय देण े

१४७. िायकृतीचे परीक्षण करतािा कोणत्या घटकांचे ववश्लेषण करावे लागेल? 

अ. कथािक, पात्र, भाषा               ब. ववषय, कथािकाची गुंफण, पात्र, संवाद, िाय 

क. िेपर्थय, प्रकाि, रंगसचूिा           ड. िाटकाचा प्रयोग 



१४८. वतामािपत्रात प्रवसद्ध होणाऱ्या गं्थपरीक्षणास काय म्हणतात? 

अ. छापील गं्थपरीक्षण               ब. पटरचयात्मक गं्थपरीक्षण     

 क. वृत्तपत्रीय ग्थंपरीक्षण            ड. स्थूल गं्थपरीक्षण 

१४९. गं्थपरीक्षण कोणासाठी वलवहले जाते ? 

अ. वाचकासाठी              ब. लेखकासाठी 

क. समीक्षकासाठी            ड. स्वतःसाठी 

१५०. मुलाखतीचे फवलत कोणत्या गोष्टीत असत?े 

अ. मलुाखत चांगली रंगणे              ब. आवश्यक सवा मावहती श्रोत्यांपयंत पोचणे 

क. मुलाखतीचे लखेि करणे             ड. मलुाखतीला प्रवसद्धी वमळण े
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