
संदर्भ : रद्दी विलास अंर्ोरे 

सररताच्या अनिाणी पायांकडं बघत एका तरूणीन ंवतला ------ ची 
जाणीि करून वदली 

A. पैंजण 

B. चप्पल 

C. तळपायांची फोडे 

D. यापैकी नाही 
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संदर्भ : रद्दी विलास अंर्ोरे 

आपल्या आजबूाजलूा ढ ंकूनही न बघता सररता चालतच रावहली 
त्यािेळी आकाश वनरभ्र मात्र वतचा चहेरा ------ होता. 

A. वनस्तेज 

B. अभ्राच्छावदत 

C. आनंदी 
D. यापैकी नाही 
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संदर्भ : रद्दी विलास अंर्ोरे 

सररताच्या आय ष्याच्या बाबतीत प ढील पकैी कोणती बाब सत्य 
आह?े 

A. वकतीतरी प्रश्ांनी वतचा चेहरा वलपलेला होता.  
B. सतत समस्यांचा मारा होत होता. 
C. आय ष्य अगदी रक्तबंबाळ झालेलं होतं. 
D. िरील सिभ 
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संदर्भ : रद्दी विलास अंर्ोरे 

चौकात आल्यािर सररता का थबकली होती? 

A. रस्त्याच्या द तफाभ फळांची अनेकानेक द कानं पाहून वतला 
फळे खाण्याची इच्छा झाली. 

B. वतला वतच्या म लीसाठी फळे घेण्याची इच्छा होत होती. 
C. वतचे पाय द खत होते. 
D. यापैकी नाही. 
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संदर्भ : रद्दी विलास अंर्ोरे 

सररताच्या घराबाबत प ढील पकैी कोणती बाब सत्य आह?े 

A. वतचे घर नाल्याच्या अलीकडे आह.े 
B. वतचे घर क डाचे आह.े 
C. िरील दोन्ही बाबी सत्य आहते. 
D. यापैकी नाही. 
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संदर्भ : रद्दी विलास अंर्ोरे 

म लगी नाहीऽ नाही करत असनूही जबरीनचं सारीतान ं---- आपल्या 
बोटान ंवतच्या घशात लोटल्या. 

A. वमठाई 
B. काही गोळ्या 
C. फळांच्या फोडी 
D. यापैकी नाही 
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संदर्भ : रद्दी विलास अंर्ोरे 

वसद्धाथभच्या गैरहजेरीत सररतान ंपाच िर्ष ेघालविली. तो काळ 
वतच्यासाठी ---- होता. 

A. आनंददायी 
B. कठोरातल्या कठोर परीक्षेसमान. 
C. िरील दोन्ही  
D. यापैकी नाही 
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संदर्भ : रद्दी विलास अंर्ोरे 

सररताला कोणते द ख: सताित होते? 

A. वसद्धाथभचा खपू शोध घेतला पण, क ठंच पत्ता लागत नव्हता  
B. जगणं असह्य होऊनही वतला जगािं लागत होत ं

C. िरील दोन्ही  
D. यापैकी नाही 
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संदर्भ : रद्दी विलास अंर्ोरे 

वसद्धाथभ कोणते काम करत अस?े 

A. तो पत्रकार होता. 
B. तो लेखक होता. 
C. त्याचे वकराणा द कान होते. 
D. तो फळे विकत असे. 
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संदर्भ : रद्दी विलास अंर्ोरे 

वसद्धाथभला कोणता त्रास होता? 

A. तो नेहमी आजारी असे. 
B. त्याला जावहराती वमळत नसत 

C. त्याला धमक्या येत असत 

D. यापैकी नाही 
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संदर्भ : रद्दी विलास अंर्ोरे 

वसद्धाथभच ेव्यवक्तमत्ि कस ेहोते? 

A. तो संकटांची पिाभ नसे. 
B. तो कतभव्याशी एकवनष्ठ असायचा. 
C. तो र्ल्या र्ल्या कू्रर प्रितृ्तींच्या झोपा उडिायचा. 
D. िरील सिभ  
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संदर्भ : रद्दी विलास अंर्ोरे 

सररताशी वसद्धाथभ क ठल्याशा ------ प्रकरणािर बोलत होता. 
A. राजकारणाच्या 
B. मोठ्या भ्रष्टाचाराच्या 
C. महागाईच्या 
D. यापैकी नाही 
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संदर्भ : रद्दी विलास अंर्ोरे 

भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात वसद्धाथभची र्वूमका काय होती? 

A. काही पैसे घेऊन प्रकरण वमटिायची. 
B. काही केल्या ते प्रकरण उचलायचंच. 
C. भ्रष्टाचारी लोकांना घाबरून प्रकरण सोडून द्यायचे. 
D. यापैकी नाही 
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संदर्भ : रद्दी विलास अंर्ोरे 

ग ंड घरात वशरून वसद्धाथभला दमदाटी करत असतांना --- 
A. सररतानं आरडाओरडा केला 
B. शेजारीही धािनू आले 

C. करत त्यांनी वसद्धाथभला ताटािरून उठविलं 

D. A आवण C दोन्ही 
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संदर्भ : रद्दी विलास अंर्ोरे 

वसद्धाथभला ग डांनी नले्यानतंर काय घडले? 

A. पोवलसांनी वतची तक्रार नोंदिनू घेतली. 
B. शेजाऱयांनी सररताला मदत केली. 
C. पोवलसांनी सारीतालाच दमदाटी केली 
D. यापैकी नाही 
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संदर्भ : रद्दी विलास अंर्ोरे 

सररताला द कानदारान ेकशासाठी बोलािले? 

A. वकराणाचे सामान घेण्यासाठी. 
B. द कानदाराला वसद्धाथभचा पत्ता लागला होता म्हणनू. 
C. उधारी मागण्यासाठी 
D. वसद्धाथभची प स्तके घेण्यासाठी. 
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संदर्भ : रद्दी विलास अंर्ोरे 

सररताने वसद्धाथभची प स्तके रद्दीत का विकली? 

A. म लगी आजारी होती म्हणनू 

B. काम वमळत नव्हते म्हणनू 

C. वतला िाचता येत नव्हते म्हणनू 

D. A आवण B दोन्ही. 
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संदर्भ : रद्दी विलास अंर्ोरे 

“बरं झालं एिढं की, द सऱया क ठल्या द कानात प स्तकं गलेी नाहीत” 
अस ेद कानदार सररताला का म्हणाला? 

A. त्याला सिभ प स्तके कमी र्ािात घ्यायची होती. 
B. द सऱयांनी लगेच प स्तकांची वचरफाड केली असती. 
C. द सऱयांनी सररताला कमी वकंमत वदली असती  
D. यापैकी नाही. 
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संदर्भ : रद्दी विलास अंर्ोरे 

द कानदारान ेवसद्धाथभच्या प स्तकांच ेकाय कराच ेठरविले होते? 

A. रद्दीच्या र्ािात विकत घ्यायचे. 
B. सररताला परत द्यायचे नाही. 
C. त्याचे िाचनालय स रु करायचे 
D. यापैकी नाही. 
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संदर्भ : रद्दी विलास अंर्ोरे 

प स्तकाकडे रद्दी म्हणनू पाहणं ह ेआपल्यातल्या रद्दीपणाच ंलक्षण! 
अस ेद कानदार का म्हणतो? 

A. प स्तके माणसूपण आवण माणसू समजािनू सांगतात. 
B. प स्तकं ऊजाभ दतेात. 
C. िरील दोन्ही 
D. यापैकी नाही 
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संदर्भ :  संतवाणी  

संत तकुारामानसुार साध ूपणाचे सोंग ममरमवणारे --- 
A. मिळा लावतात  
B. उंच िोपी घालतात  
C. या जगात मीच एक उच्च गोसावी आह ेअसे 

दाखवीतात 

D. वरील सवभ 
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संदर्भ :  संतवाणी  

आपल्याला जनमाणसात मान ममळावा यासाठी ढोंगी साध ू-- 
A. कोरून मदु्रा लावतात. 
B. दवेाचा मन:पूवभक धावा करतात. 
C. दवेाची मनोर्ावे पजूा करतात. 
D. यापैकी नाही.  
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संदर्भ :  संतवाणी  

ढोंगी साधूंच्या ---- असतो. 
A. मनात सदवै दवे  
B. पोिी मवषयांना थारा 
C. वरील दोन्ही 
D. यापैकी नाही 
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संदर्भ :  संतवाणी  

संत तकुारामानसुार ढोंगी साध ू---- 
A. स्वगाभत जातात 

B. नरकात जातात 

C. वैकंुठात जातात 

D. वरील सवभ 
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संदर्भ :  संतवाणी  

मेघाचा --- असा सुंदर आवाज येत आहे 
A. रुणझणुा 
B. घणुघणुा 
C. वरील दोन्ही 
D. यापैकी नाही 
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संदर्भ :  संतवाणी  

श्रीकृष्ण रे्िीची तळमळ --- ला लागलेली आहे 
A. मवरमहणी  
B. रुमममणी 
C. वरील दोन्ही 
D. यापैकी नाही 
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संदर्भ :  संतवाणी  

श्रीकृष्ण रे्िीची तळमळ लागलेली आह,े कारण तो ----  
A. र्वतारक 

B. परमात्मा 
C. वरील दोन्ही 
D. यापैकी नाही  
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संदर्भ :  संतवाणी  

मवरमहणी ह ेगीत कोणास उद्दशेनू म्हणत आह?े 

A. श्रीकृष्ण 

B. मैत्रीण 

C. वरील दोन्ही 
D. यापैकी नाही 
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संदर्भ :  संतवाणी  

मवरहीणीस --- आवडत नाही 
A. श्रीकृष्णाची रे्ि 

B. चंदनाची चोळी 
C. पषु्पशय्या 
D. B आमण C दोन्ही 
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संदर्भ :  संतवाणी  

मवरहीणीस दपभणी --- मदसत आह.े 
A. मवठ्ठल 

B. स्वत:चे रूप 

C. वरील दोन्ही 
D. यापैकी नाही 
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संदर्भ :  संतवाणी  

पषु्प शय्या मवरहीणीस --- र्ासत आह.े 
A. शीतळ 

B. आगीसारखी 
C. वरील दोन्ही 
D. यापैकी नाही 
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संदर्भ : सुख – बबन सराडकर  

साध्या गवताच्या ---- सखु म्हटले मी 
A. जगण्याला  
B. पाझरण्याला 
C. फुलण्याला 
D. पाचोळ्याला 
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संदर्भ : सुख – बबन सराडकर  

त्या दोसतांच्या ---- सखु म्हटले मी 
A. पाचोळ्याला 
B. पाझरण्याला 
C. फुलण्याला 
D. ठोकरण्याला 
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संदर्भ : सुख – बबन सराडकर  

पण वातीच्या ---- सखु म्हटले मी 
A. जगण्याला  
B. पाचोळ्याला 
C. पाझरण्याला 
D. फुलण्याला 
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संदर्भ : सुख – बबन सराडकर  

अन छपराच्या ---- सखु म्हटले मी 
A. जगण्याला  
B. पाझरण्याला 
C. फुलण्याला 
D. पाचोळ्याला 
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संदर्भ : सुख – बबन सराडकर  

सहज र्ेटलेल्या ----- सखु म्हटले मी 
A. फुलण्याला 
B. पाझरण्याला 
C. पाचोळ्याला 
D. जगण्याला  
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संदर्भ : सुख – बबन सराडकर  

ठेच लागनुी ----- सखु म्हटले मी 
A. पाझरण्याला 
B. पाचोळ्याला 
C. सावरण्याला 
D. जगण्याला  
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संदर्भ : अन्वरशा फकीर – मधुकर वाकोडे 

अन्वरशाने बायकोमध्ये कोणता हुन्नर पाहून ततच्याशी 
तनका लावला? 

A. रुचकर स्वयंपाक करण्याचा 

B. वाकळ तशवण्याचा  

C. घरदार सांर्ाळून घेण्याचा  

D. वरील सवभ  
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संदर्भ : अन्वरशा फकीर – मधुकर वाकोडे 

अन्वरशाच्या पेहरावाचे वणभन कसे केले आह?े 

A. कमरेर्ोवती चौकड यांची लुंगी 

B. गळ्यात तहरव्यालाल काचरेी मण्यांच्या माळा  

C. फाटक्या लुंगीचा डोक्यास धाटा बांधलेला 

D. वरील सवभ 
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संदर्भ : अन्वरशा फकीर – मधुकर वाकोडे 

अडचणीत असलेल्या बाया अन्वरशास ---- म्हणनू सांगत 

A. घरातील लहान मोठे काम 

B. र्ावजीऽ पढेु जा 

C. लाकडे फोडण्यास 

D. यापैकी नाही 
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संदर्भ : अन्वरशा फकीर – मधुकर वाकोडे 

कोणत्या कमाईवर अन्वरशाने त्याच्या पोरी उजवल्या? 

A. ग्रामपंचायतीच्या कोंडवाड याचा चपराशी 

B. बायकोच्या वाकळींच्या मेहनतान्यावर 

C. तर्क मागनू तमळालेल्या 

D. लोकांनी वगभणी केलेल्या 
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संदर्भ : अन्वरशा फकीर – मधुकर वाकोडे 

मंतरलेलं पाणी अन्वरशा ---- रात्रर्र ठेवण्यास सांगे. 

A. दवे्हाऱ्यात 

B. तळुशीव ंदावनात 

C. छपरावर 

D. अगंणात 

 

42 / 150



संदर्भ : अन्वरशा फकीर – मधुकर वाकोडे 

अन्वरशा केवळ तनाने मसुलमान, पण अतं:करणाने --- 
होता. 

A. तहदं ू 

B. सच्चा इन्सान 

C. गरीब इन्सान 

D. यापैकी नाही 
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संदर्भ : अन्वरशा फकीर – मधुकर वाकोडे 

अन्वरशा महादवेाच्या चौकोनी दवेळाच्या पायरीवर ---- 
असं एखाद ंपद आळवीत बसलेला असे. 

A. कहत कबीरा सनुर्ई साधो ऽऽ! 

B. अल्ला हु अकबर ऽऽ! 

C. अल्ला तेरो नाम ऽऽ! 

D. यापैकी नाही 
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संदर्भ : अन्वरशा फकीर – मधुकर वाकोडे 

मलेु अन्वरशाला --- असे म्हणनू आग्रह करीत. 

A. मोठेबाऽ गाणे म्हणा नाऽ 

B. मोठेबाऽ गोष्ट सांगा नाऽ 

C. आजोबाऽ गोष्ट सांगा नाऽ 

D. आजोबाऽ गाणे म्हणा नाऽ 

 

45 / 150



संदर्भ : अन्वरशा फकीर – मधुकर वाकोडे 

अन्वरशाच्या गोष्टीने ... 

A. मलुांची र्कू र्ागत असे 

B. मलुांची पणूभ र्कू र्ागत असे 

C. मलुांची अधी र्कू र्ागत असे 

D. यापैकी नाही 

 

46 / 150



संदर्भ : अन्वरशा फकीर – मधुकर वाकोडे 

---- छूऽ मंतरऽऽ छूऽऽ!!" असा मंत्र टाकून अन्वरशा दोन-
तीन वेळा फंुकर मारी. 

A. मळेु आजारी पडल्यास 

B. मलुांना जखम झाल्यास 

C. र्तूबाधा झाल्यास 

D. वरील सवभ 
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संदर्भ : अन्वरशा फकीर – मधुकर वाकोडे 

अन्वरशाच्या गोष्टींचे --- तवषय असत. 

A. बाटलीतला राक्षस व उडती सतरंजी 

B. सकुुमार राजकन्या व बहाद्दर राजपतु्र 

C. वरील दोन्ही 

D. यापैकी नाही 
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संदर्भ : अन्वरशा फकीर – मधुकर वाकोडे 

गोष्टींच्या स्वप्नात रंगलेल्या मलुांना --- असे खपू वाटत असे. 

A. गोष्ट संप ूनये... शाळा उघडू नये...  

B. अन्वरशा थकू नये 

C. आम्हाला र्कू लाग ूनये 

D. गोष्ट संप ूनये... शाळा उघडू नये... अन्वरशा थकू नये, आम्हाला र्कू 
लाग ूनये 
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संदर्भ : अन्वरशा फकीर – मधुकर वाकोडे 

अन्वरशा मोठेबाची ---- गोष्ट मात्र लेखकाला अतजबात 
आवडत नसे. 

A. गलु्लरनं तो बगळा पाडणे 

B. गलु्लरनं तो तचमणी पाडणे 

C. गलु्लरनं तो कावळा पाडणे 

D. गलु्लरनं तो कोंबडा पाडणे 
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संदर्भ : अन्वरशा फकीर – मधुकर वाकोडे 

अन्वरशाचा --- म्हणजे आमचा दत्त ूटप्पेवाला 

A. शेजारी 

B. खास दोस्त 

C. र्ाऊ 

D. यापैकी नाही 
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संदर्भ : अन्वरशा फकीर – मधुकर वाकोडे 

तचवडा आनला --- पैशासाठीs 

A. मलुांसाठीऽ रडाबे पोटे्ट होऽ 

B. लेकरांसाठीऽ रडाब ेपोटे्ट होऽ 

C. लेकरांसाठीऽ रडाब ेपोरं होऽ 

D. यापैकी नाही 
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संदर्भ : अन्वरशा फकीर – मधुकर वाकोडे 

---- लेकराईले तमुच्या न्या हो खाऊऽ 

A. कोल्हापरुी तचवडा घ्या हो दादाऽ 

B. कोल्हापरुी तचवडा घ्या हो र्ाऊऽ 

C. कोल्हापरुी तमसळ घ्या हो र्ाऊऽ 

D. कोल्हापरुी तमसळ घ्या हो काकाऽ 
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संदर्भ : अन्वरशा फकीर – मधुकर वाकोडे 

संध्याकाळी ही तदवाबत्तीची कामे करताना अन्वरशाची 
मोठी धांदल उडे. कारण – 

A. त्याला ते काम जमत नसे 

B. त्यानंतर त्याला तर्क्षा मागण्यासाठी जायचे अस े

C. रॉकेल तचमणीत र्रून कंदील पेटवणे आवडत नसे 

D. वरील सवभ 
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संदर्भ : अन्वरशा फकीर – मधुकर वाकोडे 

आज मात्र अन्वरशाच्या प्रामातणकपणाच ंनवल वाटतं. 
कारण --- 

A. भ्रष्टाचार हाच तशष्टाचार आह े

B. भ्रष्टाचार तेव्हा तशष्टाचार होता 

C. भ्रष्टाचार तेव्हा तशष्टाचार नव्हता 

D. यापैकी नाही 
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संदर्भ : अन्वरशा फकीर – मधुकर वाकोडे 

अन्वरशा केवळ एक गावाला --- दणेारा तवश्वास ूइन्सान 
होता 

A. तचवडा 

B. प्रकाश 

C. मातहती 

D. रॉकेल 
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संदर्भ : अन्वरशा फकीर – मधुकर वाकोडे 

ही सरकारी मालमत्ता --- आह.े 

A. गावची आतण आपली 

B. आपली आतण आपलीच 

C. आपली नसनू ती गावची 

D. गावची आतण सवाांची 

 

57 / 150



संदर्भ : अन्वरशा फकीर – मधुकर वाकोडे 

--- त्यांच्या सखुाच्या कल्पना तेव्हा स्वार झाल्या नव्हत्या. 

A. कष्टाच्या पैशावर 

B. मेहनतीच्या पैशावर 

C. हरामीच्या पैशावर 

D. घामाच्या पैशावर 
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संदर्भ : अन्वरशा फकीर – मधुकर वाकोडे 

अस्सल --- लोक अन्वरशावर र्रोसा ठेवीत 

A. तचवड यासाठी 

B. कोंबडीसाठी 

C. मोहोळासाठी 

D. सहदासाठी  
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संदर्भ : अन्वरशा फकीर – मधुकर वाकोडे 

अन्वरशामळेु गावातील --- फार मजबतू असे 

A. मलुांचा अभ्यास 

B. बायकांच ंकंुकू 

C. मलुांचा आनंद 

D. लोकांचा तवश्वास 
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संदर्भ : अन्वरशा फकीर – मधुकर वाकोडे 

---- पैसा त्यानं घेतला नाही आतण --- माफक पैसा त्यानं 
सोडला नाही 

A. मेहनतीचा, सहदाचा 

B. रॉकेलचा, मेणाचा  

C. सहदाचा, मेहनतीचा 

D. मेणाचा, सहदाचा 
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संदर्भ : अन्वरशा फकीर – मधुकर वाकोडे 

तचचंवेरील पोळं मात्र अन्वरशानं झाडलं नाही, कारण 
त्याच्या आजाला --- 

A. मोहोळ झाडल्यावर पोळं तदसलं नाही  

B. मोहोळाच्या ऐवजी एका माणसाच ंमुंडकं तदसलं 

C. तचचंवेर र्तू तदसलं 

D. वरील सवभ 
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संदर्भ : अन्वरशा फकीर – मधुकर वाकोडे 

धमाभचा ताशा वाजवनू अन्वरशाला --- होतं 

A. गावापासनू तोडणं कठीण 

B. गावापासनू तोडणं सोपं 

C. गावाशी जोडणं कठीण 

D. यापैकी नाही 
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संदर्भ : अन्वरशा फकीर – मधुकर वाकोडे 

अन्वरशानं --- गतहवर सोडून धमाभला कातळमा फासला 
नाही. 

A. माणसुकीचा 

B. धमाभचा  

C. मेहनतीचा 

D. गावाचा 
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संदर्भ : सीमा साखरे -गाडगे बाबांनी शाळा ददली 

गाडगे बाबांची कोणती वैदशष््टये पाठात उल्लेदखत केली आहते? 

A. ते महान द्रष्ट ेआदण समाजपररवतभक होत े

B. ते लोकांना सोबत घेऊन तयांच्या हातात झाडू दऊेन गाव स्वच्छ 
करायच े

C. ते कमभकांड, जादटूोणा, अधंश्रद्धा यांच्यावर कोरडे ओढत 
असत 

D. वरील सवभ 
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संदर्भ : सीमा साखरे -गाडगे बाबांनी शाळा ददली 

गाडगे बाबा सवभधमभसमर्ाव मानत ह ेपाठातील कोणतया 
वाक्यावरून स्पष्ट होते? 

A. दशक्षणाचा, सदिचारांचा, स्वच्छतेचा प्रचार प्रर्ावीपणे 
करीत 

B. ते सवभ जातींच्या लोकानंा एकत्र बसवनू सहर्ोजन दते. 
C. वरील दोन्ही 
D. यापैकी नाही 
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संदर्भ : सीमा साखरे -गाडगे बाबांनी शाळा ददली 

माझी --- का होईना शाळा सरुू झाली. माझ्या आयषु्यातला तो 
खपू आनंदाचा ददवस होता. 

A. पाटी दप्तरासह 

B. ताकाच्या दपपासह  
C. पाटी दप्तरादवना 
D. वरील सवभ 
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संदर्भ : सीमा साखरे -गाडगे बाबांनी शाळा ददली 

गाडगेबाबा मला शाळेत जा असे म्हणाले नसते तर मला कधीच 
शाळा दमळाली नसती.कारण --- 

A. शाळेत गररबांना प्रवेश ददला जात नव्हता 
B. शाळेची फीस अदधक होती 
C. शाळेत जाण्यास आई वदडलांचा दवरोध होता 
D. तया काळात घरात गररबी होती 
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संदर्भ : सीमा साखरे -गाडगे बाबांनी शाळा ददली 

सीमा साखरे यांच्या वदडलांच ेसंसाराकडे लक्ष नसायच.े कारण --- 

A. तयाची कमाई परेुशी नव्हती 
B. तयांच ेतयांच्या पतनीशी पटत नव्हते 
C. ते दशेाच्या स्वातंत्र्य चळवळीत सहर्ागी होत े

D. वरील सवभ 
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संदर्भ : सीमा साखरे -गाडगे बाबांनी शाळा ददली 

सीमा साखरेच्या वदडलांच ेआपल्या मलुीच्या र्दवष्याबद्दलच े
स्वप्न कोणतया वाक्यातनू स्पष्ट होते. 

A. खपू मोठी होशील त.ू सरोदजनी नायडू होशील 

B. माझी ही लाडकी मलुगी आह.े दहला का वणवण दफरवते 
C. मी तलुा स्वतंत्र झालेला दशे दाखवीन 

D. यापैकी नाही 
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संदर्भ : सीमा साखरे -गाडगे बाबांनी शाळा ददली 

डांगेबाई आवडायच्या म्हणनू सीमा साखरे --- 

A. दनयदमत शाळेला जात असत 

B. बागेतील फुले तयांना दते असत 

C. फ्रॉकमध्ये तयांच्यासाठी र्जी लपवनू नेत असत 

D. तयांच्या पोदलओ झालेल्या मलुाची काळजी घेत असत 
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संदर्भ : सीमा साखरे -गाडगे बाबांनी शाळा ददली 

“माझे वडील सज्जन होते. पण परुुषप्रधान व्यवस्थेतील परुुष तर 
होतेच” असे का म्हटले आह?े 

A. ते घरी आले की तकुारामांबद्दल, र्गवद्गीतेबद्दल बोलत 

B. ते आईला कडक शब्दात बोलत, रागवत, मारत 

C. ते लेदखकेचा खपू लाड करत 

D. वरील सवभ 
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संदर्भ : सीमा साखरे -गाडगे बाबांनी शाळा ददली 

एकदा एक गोसावी दारात येऊन म्हणाला होता असा जमाना 
येईल, ---  

A. दशे स्वतंत्र होईल आदण स्वराज्य येईल 

B. माणसाचे होतील बैल आदण बायका करतील ते होईल 

C. दिया गलुाम होतील 

D. यापैकी नाही 
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संदर्भ : सीमा साखरे -गाडगे बाबांनी शाळा ददली 

गांधीजींच्या चलजेाव चळवळीत असहकार म्हणनू माझ्या 
वदडलांनी --- 

A. स्वातंत्र्य लढ्यात र्ाग घेतला 
B. घर दार, गरेु ढोरे दवकली  
C. नोकरी सोडून ददली 
D. तरंुुगवास र्ोगला 
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संदर्भ : सीमा साखरे -गाडगे बाबांनी शाळा ददली 

सीमा साखरे यांची आई तयांना रागवत असे कारण --- 

A. तयांना गावर्र मैदत्रणी होतया 
B. तया मसुलमान मोहल्ल्यात, र्ंगयांच्या वस्तीत दफरत 

C. तयांच ेर्ाऊ उनाड झाले होत े

D. यापैकी नाही 
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संदर्भ : सीमा साखरे -गाडगे बाबांनी शाळा ददली 

मसुलमान मैत्रीणीच्या चाचाने ---- आम्हा दोघींनाही सारखेच बदडले. 

A. दलु्हदेमयााँला बघायला गेल्यामळेु 

B. जादतधमाभचा र्ेदार्ेद न करता 

C. बरुखा म्हणनू मच्छरदाणी घातल्यामळेु 

D. नदीच्या काठावर दोघी खड्डयात एकमेकींच्या अंगावर पडल्यामळेु 
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संदर्भ : सीमा साखरे -गाडगे बाबांनी शाळा ददली 

गांधीजींची स्वातंत्र्याची चळवळ आम्ही तीव्रतेने र्ोगली. से लेदखका का 
म्हणत?े 

A. चळवळीचा पररणाम काहीच ददसत नव्हता 

B. चळवळीत सहर्ागी झाल्याने वदडलांचे संसाराकडे दलुभक्ष होत होते 

C. संसार चालदवणे आईला खपू कठीण चालले होते 

D. B आदण C दोन्ही 
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संदर्भ : सीमा साखरे -गाडगे बाबांनी शाळा ददली 

तया काळात श्रीमंत लोक --- मलुींशी दववाह करीत. 

A. गररबांच्या पण सदुशदक्षत 

B. सुंदर आदण श्रीमंत 

C. गररबांच्या असल्या तरी सुंदर 

D. श्रीमंत आदण सदुशदक्षत 
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संदर्भ : सीमा साखरे -गाडगे बाबांनी शाळा ददली 

आईने संसारात मदत व्हावी म्हणनू मला --- 

A. शाळेत प्रवेश घेऊन ददला 

B. शेजारच्या चार घरची र्ांडी घासण्याचे काम लावनू ददले 

C. ताक दवकण्यास सांदगतले 

D. वरील सवभ 
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संदर्भ : सीमा साखरे -गाडगे बाबांनी शाळा ददली 

यवतमाळच्या शाळेत वगाभतील मलुे लेदखकेस का हसत? 

A. दबना पाटी-पसु्तकांची शाळेत आल्यामळेु 

B. नऊवारी लगुड्यात शाळेत आल्यामळेु 

C. दतला गदणत जमत नसल्यामळेु 

D. वरील सवभ 
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संदर्भ : सीमा साखरे -गाडगे बाबांनी शाळा ददली 

एक ददवस गदणत चकुले म्हणनू ---- खपू मारले 

A. बाबाजीनी  

B. सहस्रबदेु्ध सरांनी 

C. गाडेकर सरांनी 

D. डांगे बाईनंी 
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संदर्भ : सीमा साखरे -गाडगे बाबांनी शाळा ददली 

लेदखकेच्या आईची मखु्य दचंता कोणती होती? 

A. लेदखकेस शाळेत असे पाठवायचे? 

B. मलुांना खाऊ दपऊ कसे घालायचे? 

C. लेदखकेचे लगन कसे होईल? 

D. वरील सवभ 
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संदर्भ : नियतीच्या निक्राळ जबड्यात - नसंधुताई सपकाळ 

नसंधतुाई सपकाळ यांच ेमाहरे ---- ह ेहोते. 

A. सेिाग्राम 

B. पििार 

C. नपंपरी (मेघे) 
D. ििरगाि (फॉरेस्ट) 
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संदर्भ : नियतीच्या निक्राळ जबड्यात - नसंधुताई सपकाळ 

नसंधतुाई सपकाळ यांच ेसासर  ---- ह ेहोत.े 

A. सेल ूघोराडरोड 

B. बोरधरण 

C. नपंपरी (मेघे) 

D. ििरगाि (फॉरेस्ट) 
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संदर्भ : नियतीच्या निक्राळ जबड्यात - नसंधुताई सपकाळ 

---- चा आशीिाभदच नसंधतुाईला ताठ मािेिे जगायला 
कारणीर्तू ठरला. 

A. अनशनित आईचा 

B. अनशनित िनडलाचंा 

C. दोघाचंा 

D. यापैकी िाही 
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संदर्भ : नियतीच्या निक्राळ जबड्यात - नसंधुताई सपकाळ 

नसंधतुाई सपकाळ यांच ेलग्ि ियाच्या ---- िर्षी झाले. 

A. दहाव्या 

B. अकराव्या 

C. बाराव्या 

D. चौदाव्या 
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संदर्भ : नियतीच्या निक्राळ जबड्यात - नसंधुताई सपकाळ 

सासरी गेल्यािंतर कोणती बाब नसंधतुाई सपकाळ यांिा प्रकर्षाभिे 
जाणिली? 

A. आसटकर यांिा फॉरेस्ट नडपाटभमेंटिे पस्तीस एकर जमीि नदली 
होती 

B. नतथे गररबास जगता येत िव्हतं 
C. फॉरेस्ट नडपाटभमेंट शेणखताचा नललाि करायचे 
D. नललाि िधाभ येथील एक बडे प्रस्थ श्री. झळके हचे घेत असायचे 
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संदर्भ : नियतीच्या निक्राळ जबड्यात - नसंधुताई सपकाळ 

नललािातील गैरप्रकार नसंधतुाई सपकाळ यांिा उघड्या डोळयांिी 
पाहणे शक्य िव्हते, कारण --- 
A. शेण गोळा करण्याची मजुरीसुद्धा गररबांिा नमळत िव्हती 
B. एकेका गररबाचं िीस िीस ट्रक शेणखत फॉरेस्ट नडपाटभमेंटच 

नललाि करायचे 
C. िरील दोन्ही 
D. यापैकी िाही 
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संदर्भ : नियतीच्या निक्राळ जबड्यात - नसंधुताई सपकाळ 

चार इयत्ता नशकललेी मराठमोळी स्त्री कंबरेला पदर खोचिू ---- लढा 
द्यायच्या पनित्र्यात उर्ी टाकली. 
A. संपूणभ आनदिासी आनण दीिदबुळया गिळी बांधिांिा पाठीशी घालूि 

B. मुजोर शासकीय यंत्रणेशी 
C. सासरच्या मंडळींशी 
D. िर्धयाभचे  कलेक्टर रंगिाथि आनण डी. एफ. ओ. ठकेकर याचं्याशी 
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संदर्भ : नियतीच्या निक्राळ जबड्यात - नसंधुताई सपकाळ 

लढा नजंकल्यािंतर नसंधतुाई यांिी ‘आज आमचा दसरा होता- आज 
आमची नदिाळी होती’ असे का म्हटले? 

A. उघड्या िागड्यांिी आिंदािे जयघोर्ष केला, म्हणिू 

B. परंपरेिे चालत आलेली रूढी संपिली होती, म्हणूि 

C. नपढ्यानन्पढ्यांचा सरकारला नदलेला तोंडचा घास आज 
गररबांच्या पुढ्यात आला होता, म्हणिू 

D. बाया गळयात पडूि मला आशीिाभद देत होत्या, म्हणिू 
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संदर्भ : नियतीच्या निक्राळ जबड्यात - नसंधुताई सपकाळ 

कोटाभच्या निकालािे कोणत्या गोष्टी घडल्या? 

A. दमडाजी आसटकरिा फॉरेस्टिे नदलेल्या शेताची फाळणी झाली 
B. त्यांच्या शेताचे तुकडे करूि ते थोडे-थोडे आनदिासींिा 

िाटण्यात आले 
C. फॉरेस्टिी बांधलेली चाळ, त्यात राहायला दमडाजीला बंदी 

करण्यात आली 
D. िरील सिभ 

91 / 150



संदर्भ : नियतीच्या निक्राळ जबड्यात - नसंधुताई सपकाळ 

नसंधतुाई सपकाळ यांिा कोणती कामे करािी लागत? 

A. तीिशेसाठ गाईचं ेशेि गोळा करणे 

B. रात्री बेरात्री उठूि दळािे लागत असे 

C. िरील दोन्ही 

D. यापैकी िाही 
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संदर्भ : नियतीच्या निक्राळ जबड्यात - नसंधुताई सपकाळ 

शत्रपूिाि ेनसंधतुाईच्या पतीच्या कािात काय सांनगतले? 

A. नतला जे नदिस गेल ेआहते ते माझ्याकडूि 

B. स्ितःच ंपाप झाकािं म्हणिू गररबाचंा कैिार घेत े

C. अंधारात त्याच्याशी पे्रमाचे चाळे करत े

D. िरील सिभ 
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संदर्भ : नियतीच्या निक्राळ जबड्यात - नसंधुताई सपकाळ 

नसंधतुाई गरोदर असतािंा त्यांच्या पतीिे --- 

A. तुझ्या पोटात असललेा गर्भ माझा िाही असे म्हटल े

B. पोटािर लाथा मारल्या होत्या 

C. ओढत ओढत गाईच्या गोठ्यात टाकल े

D. िरील सिभ 
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संदर्भ : नियतीच्या निक्राळ जबड्यात - नसंधुताई सपकाळ 

बाळंतपण गोठ्यात अि ्बेहोशीतच झाल्याितंर नसंधतुाई 
यांिी कोणत्या नक्रया केल्या? 

A. मलुीची िाळ दगडाि ेतोडूि खड्ड्यात परुली 

B. रक्ताि ेर्रललेी मलुगी ओढ्याच्या गार पाण्यािे धतुली 

C. िरील दोन्ही 

D. यापैकी िाही 
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संदर्भ : नियतीच्या निक्राळ जबड्यात - नसंधुताई सपकाळ 

आशा मिात धरूि नसंधतुाई यांिी मलुीसोबत गोठ्यातच --- 
घालनिल्या. 

A. पंधरा नदिस  

B. पंधरा रात्री 

C. पंधरा नदिस आनण पंधरा रात्री 

D. िऊ नदिस आनण िऊ रात्री 
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संदर्भ : नियतीच्या निक्राळ जबड्यात - नसंधुताई सपकाळ 

गोठ्यातील काळात नसंधतुाई यांिी कशािर गजुराण केली? 

A. ओढ्याच्या पाण्यािर. 

B. कचरा टाकायला येणाऱ्या म्हातारीिे नदलेल्या अन्िािर 

C. निटलेल्या, उष््टया अन्िािर 
D. यापैकी िाही 
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संदर्भ : नियतीच्या निक्राळ जबड्यात - नसंधुताई सपकाळ 

मलुगी रडत असतािा ती नसंधतुाई यांिा काय म्हणतेय असे िाटले? 
A. अगं, आता माझा बाप, माझी माय, माझं सिभस्ि तूच तर आहसे 

B. बोल, तुला काय अनधकार आह,े मला टाकूि मरायचा 
C. तूही निघिू जात असलीस तर मला एिढ्या अिधीकरता 

कशाला निमाभण केलंस 

D. िरील सिभ 
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संदर्भ : पाखाला बाळक पांगुरवणे – म्हाइंर्ट 

मराठी र्ाषेतील ---- मान म्हाइरं्टानंा दणे्यात येतो. 
A. लेखकाचा 
B. आद्यचररत्रकाराचा 
C. धमभप्रसाराकाचा 
D. वरील सवभ 
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संदर्भ : पाखाला बाळक पांगुरवणे – म्हाइंर्ट 

----- या पंचकृषणाचंी चररते्र म्हाइरं्टांनी रचली 
आहते. 
A. श्रीकृषण व श्रीदत्तात्रेय 

B. श्रीचक्रपाणी 
C. श्रीगोववंदप्रर् ूव श्रीचक्रधर 
D. वरील सवभ 
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संदर्भ : पाखाला बाळक पांगुरवणे – म्हाइंर्ट 

----- या ग्रंथामधनू पाखाला बाळक पांगरुवणे ही 
लीळा घेतलेली आह.े 
A. श्रीदत्तात्रेयचररत्र 

B. श्रीचक्रपाणीचररत्र 

C. श्रीगोववंदप्रर्चुररत्र  
D. श्रीचक्रधरचररत्र 
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संदर्भ : पाखाला बाळक पांगुरवणे – म्हाइंर्ट 

पाखाला बाळक पांगरुवणे लीळेतनू ---- पररचय 
घडतो. 

A. गोववंदप्रर्चू्या संवेदनशील व्यविमत्त्वाचा  
B. तेराव्या शतकातील अस्सल व-हाडी बोलीचा 
C. वरील दोन्ही 
D. यापैकी नाही 
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संदर्भ : पाखाला बाळक पांगुरवणे – म्हाइंर्ट 

बाई श्रीप्रर्ुंना काय म्हणाली? 

A. एक घाघर र्रुन पाणी आणनू द्याल का? 

B. माझे लेकरंु सांर्ाळाल का? 

C. माझे लेकरू तमुच्याकडे दऊे का? 

D. यापैकी नाही 
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संदर्भ : पाखाला बाळक पांगुरवणे – म्हाइंर्ट 

श्रीप्रर्ुंनी वतच ेलेकरु घेतले, --- त्याला खेळवले 
A. बराच वेळ 

B. थोडा वेळ 

C. आई येईपयंत 

D. वरील सवभ 
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संदर्भ : पाखाला बाळक पांगुरवणे – म्हाइंर्ट 

श्रीप्रर्ुंनी वतच ेलेकरु ---- वनजवले. 
A. पखालीवर 
B. पाळण्यात 

C. बाजेवर 
D. काना कोपऱ्यात 
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संदर्भ : पाखाला बाळक पांगुरवणे – म्हाइंर्ट 

घरात लेकरू व श्रीप्रर् ूवदसले नाही, तेव्हा बाईने  --- 
A. आकांत तांडव केला 
B. राऊळांना दोष वदला 
C. शेजाऱ्याकडे चौकशी केली 
D. यापैकी नाही 
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संदर्भ : पाखाला बाळक पांगुरवणे – म्हाइंर्ट 

लेकराववषयी चौकशी केल्यानंतर शेजारणी त्या 
बाईला काय म्हणाल्या? 

A. राऊळ वेडे, राऊळ पीसे आहते. 
B. लेकराला एखाद्या आडात वकंवा ववहरीत टाकतील 

C. वरील दोन्ही  

D. यापैकी नाही 
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संदर्भ : पाखाला बाळक पांगुरवणे – म्हाइंर्ट 

बाईला वतच ेलेकरू कुठे सापडले? 

A. पाळण्यात 

B. बाजेवर  
C. पखाली वर 
D. यापैकी नाही 
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संदर्भ : पाखाला बाळक पांगुरवणे – म्हाइंर्ट 

बाईला वतचे लेकरू कोणत्या अवस्थेत सापडले? 

A. खेळत असलेले 
B. आडात पडलेले 
C. बेशदु्ध पडलेले 

D. आनंदात झोपलेले 
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संदर्भ : पाखाला बाळक पांगुरवणे – म्हाइंर्ट 

त्या माऊलीने आपला आनंद कसा व्यि केला ? 

A. राऊळ माय: राऊळ बाप ु

B. राऊळ वेडे, राऊळ पीसे 
C. राऊळी लेकरुवावस जतन कैसे केली 
D. A आवण C दोन्ही 
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संदर्भ : प्रकाश राठोड-... आणि गहुली झाली माऊली 

गहुली तांडा ह े--- साहबेांच ेजन्मगाव 

A. सधुाकरराव नाईक 

B. वसंतराव नाईक 

C. शरदराव पवार 
D. णवलासराव दशेमखु 
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संदर्भ : प्रकाश राठोड-... आणि गहुली झाली माऊली 

गहुली तांड्याच ेवैणशष््टय काय आह?े 

A. बंजाराबहुल लोकवस्तीच ेगाव 

B. पसुद तालकु्याच्या दगुभम र्ागातील तांडा 
C. वरील दोन्ही 
D. यापैकी नाही 
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संदर्भ : प्रकाश राठोड-... आणि गहुली झाली माऊली 

णदवसा उजेडीदखेील कोिी एकटादकुटा वाटसरू तांड्यावर 
ये-जा करायला सहसा धजावत नसे. कारि – 

A. णहसं्र प्राणयांचा मकु्त सळुसळुाट 

B. वाटमारीच्याही घटना सतत कानावर येत 

C. वरील दोन्ही 
D. यापैकी नाही 
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संदर्भ : प्रकाश राठोड-... आणि गहुली झाली माऊली 

तांड्यावर असतात तशा सगळ्याच गोष्टी गहुलीत होत्या. 
कोित्या? 

A. गहुलीत दाररद््रय, गररबी होती  
B. व्यसनाधीनता होती  
C. अज्ञान व नानाणवध अधंश्रद्धा होत्या 
D. वरील सवभ 
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संदर्भ : प्रकाश राठोड-... आणि गहुली झाली माऊली 

गहुली तांड्याला राजकीय नेततृ्व नव्हते ह े लेखकाने 
कोित्या शब्दात सांणगतले आह?े 

A. गहुलीच्या राजकीय जाणिवेच ेपरीघ फार छोटे होते 

B. गहुलीची राजकीय कूस वांझच होती 

C. वरील दोन्ही 

D. यापैकी नाही 
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संदर्भ : प्रकाश राठोड-... आणि गहुली झाली माऊली 

तांड्याला णस्िर जीवन जगताच आले नाही, असे लेखक का 
म्हितो? 

A. पोटाची खळगी र्रणयाची शाश्वती दिेाऱ्या णदशांनी तांड्यावरील 
लोक जायच े

B. अणधकांश तांडा ऊसतोडीवर णनघनू जायचा 
C. कोिी रस्त्यांच्या कामावर, कोिी इमारतींच्या कामावर जायच े

D. यापैकी नाही 
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संदर्भ : प्रकाश राठोड-... आणि गहुली झाली माऊली 

र्टकंतीमळेु तांडा कोित्या गोष्टीपासनू वंणचत राणहला? 

A. राजकारिापासनू व आधणुनकतेपासनू 

B. सामाणजक व सांस्कृणतक प्रगतीपासनू 

C. दजेदार णन सकस णशक्षि 

D. वरील सवभ 
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संदर्भ : प्रकाश राठोड-... आणि गहुली झाली माऊली 

नाईकसाहबेांच्या जन्माने गहुली तांड्याची प्रिमच 
उजेडाशी नाळ जोडली गेली. असे लेखक का म्हितो? 

A. तांड्यावरील वंणचतांच्या द:ुखाला वाचा फुटली 
B. राजकारिात णशरकाव करता आला 
C. नाईक साहबे मखु्यमंत्री झाले 

D. यापैकी नाही  
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संदर्भ : प्रकाश राठोड-... आणि गहुली झाली माऊली 

नाईकसाहबेांच ेमखु्यमंत्री होिे म्हिजे --- होते. 
A. णवदर्ाभची मान उंचाविे  
B. बणहष्कृत लोक जीवनाच्या मध्यधारेत येिे 
C. गहुलीचा राजकीय सन्मान होिे 
D. यापैकी नाही 
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संदर्भ : प्रकाश राठोड-... आणि गहुली झाली माऊली 

संणवधानाच्या इच्छेच ेराजकारि इिे सरुू झाले, म्हिजे? 

A. महाराष्राच्या राजकारिात नाईकसाहबेांची कारकीदभ 
सरुू झाली 

B. हजारो वर्ाांची मकू आकं्रदने प्रिमच या राज्याच्या 
कायभक्षेत्रात आली 

C. वरील दोन्ही 
D. यापैकी नाही 
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संदर्भ : प्रकाश राठोड-... आणि गहुली झाली माऊली 

गहुली तमाम वंणचतांची माउली झाली, कारि --- 
A. गहुलीने आपल्या गर्ाभशयातनू महाराष्राला सवाांगसुंदर 
करिारे प्रागणतक रसायन जन्माला घातले 

B. वसंतराव नाईक यांचा जन्म तेिे झाला 
C. वरील दोन्ही 
D. यापैकी नाही 
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संदर्भ : बाप - प्रमोद गारोडे 

कुठलाही शैक्षणिक वारसा नसलेल्या कुटंुबामध्ये कवीचा जन्म झाला आह े
याचा संदर्भ कणवतेत कोित्या ओळीवरून लागतो? 

A. बापाचं मायचं छत्र हरवलं 
B. बापानं खेळण्या-बागडण्याच्या वयातच काबाडकष्ट केले 
C. बापानं जेमतेम चवथीपयंत णशक्षि घेऊन स्वत:च्या बापासोबत 

वावरात घाम गाळला 
D. यापैकी नाही 
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संदर्भ : बाप - प्रमोद गारोडे 

शेती जीवनाच्या कोित्या गोष्टी ऐकतऐकत कवी 
लहानाचे मोठे झाले? 

A. उन्हात र्ाजनू कातडीच ेकरपि े

B. पायात फिकट घसुि े

C. जखमेवर णबबा लावि े

D. वरील सवभ 
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संदर्भ : बाप - प्रमोद गारोडे 

बापाच्या पायाची तडफ हृदयात धडकी र्रवते, असे कवी 
का म्हितो? 

A. त्यांच्या पायात फिकट घसुले म्हिनू 
B. त्यांनी पायाच्या जखमेवर णबबा लावला म्हिनू 
C. जखम खपू खपल होती म्हिनू 
D. पायाला जखम होऊनही बाप उन्हात शेतात ताब्तो 
म्हिनू 
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संदर्भ : बाप - प्रमोद गारोडे 

कवी बापाच्या अतंमभनातील द:ुखांची बेटं का शोधात आह?े 

A. बाप जखमी होऊनही जखमेवर णबबा लावनू शेतात 
राबतो 

B. बाप द:ुख णगळून, स्वत:ला कोमेजनू मलुांना फुलासारखे 
फुलवतो 

C. वरील दोन्ही 
D. यापैकी नाही 
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संदर्भ : बाप - प्रमोद गारोडे 

शेतकरी कुटंुबातील कोित्या जीवनजाणिवा कणवततेनू प्रगट 
झाल्या आहते? 

A. खेळण्या-बागडण्याच्या वयात काबाडकष्ट करावे लागतात 

B. शेत कसण्यासाठी घाम गाळावा लागतो, रक्ताचे पािी करावे 
लागत े

C. करपलेली कातडी, फिकटाच्या जखमा झेलनू कष्ट करावे 
लागतात 

D. वरील सवभ 
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संदर्भ : बाप - प्रमोद गारोडे 

बापाच्या र्ावर्ावना कवीने कोित्या शब्दात णटपल्या 
आहते? 

A. बाप मात्र द:ुख ंणगळून फुलणवत राहतो आम्हाला 
B. बाप कधीच जािव ूदते नाही मनातलं द:ुख ं

C. शरीराने थकलेला बाप मनाने मात्र थकला नाही 
D. वरील सवभ 
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संदर्भ – विद्यार्थ्ाभप्रत - केशिसुत 

परृ्थिीपेक्षा ---- चे महत्ि अविक आह.े 
A. सगळ््ा विश्वाचे 
B. अग्नीचे 
C. विद्यार्थ्ाभतील महतीचे 
D. चंद्राचे 
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संदर्भ – विद्यार्थ्ाभप्रत - केशिसुत 

सिाभत तेजस्िी असणारी बाब म्हणजे ---- 

A. अग्नी 
B. सत्् 

C. सू् भ 
D. सू् भ वकरण 
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संदर्भ – विद्यार्थ्ाभप्रत - केशिसुत 

सिोत्तम प्रकाश ---- चा आह े

A. सू् भ वकरण 

B. सू् भ 
C. सत्् 

D. अग्नी 
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संदर्भ – विद्यार्थ्ाभप्रत - केशिसुत 

‘सच्छील’ म्हणजे ---- 

A. रत्न 

B. बहुमोल 

C. शील 

D. िरील सिभ 
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संदर्भ – विद्यार्थ्ाभप्रत - केशिसुत 

जग उलथण््ाची शक्ती --- मध््े आह.े 

A. राजा 
B. वशकलेला निा शब्द 

C. बळकट स्ना् ू

D. िरील सिभ 
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संदर्भ – विद्यार्थ्ाभप्रत - केशिसुत 

पठन कशाचे केले पावहजे? 

A. वशकलले््ा नव््ा शब्दाचे 
B. परृ्थिीच््ा र्ारी महत्िाचे 
C. अग्नीच््ा तेजाच े

D. बहुमोल रत्नाचे 
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संदर्भ – विद्यार्थ्ाभप्रत - केशिसुत 

किी केशिसतु मनी का् ठसिण््ास 
सांगतात? 

A. सत््ाचा प्रकाश सिोत्तम आह.े 
B. तझु््ातील महतीचे बीज सिाभत मोठे आह.े 
C. शील ह ेसिोत्तम रत्न आह.े 
D. वशक्षणात जग उलथण््ाची शक्ती आह.े 
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संदर्भ – विद्यार्थ्ाभप्रत - केशिसुत 

किी केशिसतु का् घोकण््ास सांगतात? 

A. सत््ाचा प्रकाश सिोत्तम आह.े 
B. शील ह ेसिोत्तम रत्न आह.े 
C. वशक्षणात जग उलथण््ाची शक्ती आह.े 
D. तझु््ातील महतीचे बीज सिाभत मोठे आह.े 
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संदर्भ – विद्यार्थ्ाभप्रत - केशिसुत 

किी केशिसतु मनी का् स्मरणात ठेिण््ास 
सांगतात? 

A. तझु््ातील महतीचे बीज सिाभत मोठे आह.े 
B. वशक्षणात जग उलथण््ाची शक्ती आह.े 
C. शील ह ेसिोत्तम रत्न आह.े 
D. सत््ाचा प्रकाश सिोत्तम आह.े 
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संदर्भ : विश्वश ंती – वदनेश क ळे 

विश्वश ंती पद्य त अपेक्षीत श ंती म्हणजे --- 
अ. व्यक्तीच्य  कल्य ण च  विच र 
आ. स्ित:च्य  कल्य ण च  विच र 
इ. कुटंुब च्य  कल्य ण च  विच र 
ई. म झ्य  कल्य ण च  विच र 
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संदर्भ : विश्वश ंती – वदनेश क ळे 

म निी मन त दडून बसलेल्य  संिेदन  कोणत्य ? 

अ.  इच्छ  ि अपेक्ष  
आ. आक ंक्ष  ि कल्पन  
इ. अ आवण आ दोन्ही 
ई. य पैकी न ही 
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संदर्भ : विश्वश ंती – वदनेश क ळे 

--- आक रहीनतेकडून परत विवशष्ट रचन बद्ध कौशल्य 
प्र प्त करून दणंे म्हणजेच श ंती. 
अ. अपेक्ष ंन  
आ. मन ल  
इ. संिेदनेतील आकृतीबंध ंन  
ई. िरील सि ांन  
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संदर्भ : विश्वश ंती – वदनेश क ळे 

---- आर् स म्हणजे श ंती. 

अ. म नि च्य  कल्य ण च  
आ. प्रगती आवण विश्वबंधतु्ि च  
इ. िसधुैि कुटंुबकम ्अस  स क्ष त्क री 
ई. िरील सिभ 
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संदर्भ : विश्वश ंती – वदनेश क ळे 

श ंती क य करत न ही? 

अ. दसुऱ्य  दशे तील लोक ंच्य  अवस्मतेची पि भ करते. 
आ. म णसुकील  क वळम  फ सते 
इ. आपल्य  दशे च्य  स्ि वर्म नी र् िनेची पि भ करते 
ई. िरील सिभ 
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संदर्भ : विश्वश ंती – वदनेश क ळे 

श ंतीतनूच वनम भण होतो ---- विच र. 
अ. स िभविक  
आ. स िभविक, म ंगल्य च  आवण विश्वव्य पी  
इ. म ंगल्य च  
ई. विश्वव्य पी 
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संदर्भ : विश्वश ंती – वदनेश क ळे 

श ंतील  कधीच आिडत न ही --- 
अ. दोन दशे ंतील यदु्ध आतंकि द, अत्य च र  
आ. उप सम र, ब लमजरुी  
इ. वचमकुल्य  मलु ंच ेकुपोषण न ्त्य तनू होण रे 

ब लमतृ्य ू

ई. िरील सिभ 
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संदर्भ : विश्वश ंती – वदनेश क ळे 

मीवडय  म ि ल ज सोडत आह ेअसे किी क  म्हणतो? 

अ. मह म रीत बळी गेलेल्य  लोक ंच  आकड  ब्रेवकंग न्यजू ठरत आह े 
आ. यदु्ध त बळी गेलेल्य  लोक ंच  आकड  ब्रेवकंग न्यजू ठरत आह े 
इ. यदु्ध त, दगंलीत, मह म रीत बळी गेलेल्य  लोक ंच  आकड  ब्रेवकंग 

न्यजू ठरत आह े 
ई. दगंलीत बळी गेलेल्य  लोक ंच  आकड  ब्रेवकंग न्यजू ठरत आह े
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संदर्भ : विश्वश ंती – वदनेश क ळे 

वमवडय ल  क य हिं आह ेअसे किील  ि टते? 

अ. लोक ंच  बळी 
आ. जनम नस त श ंती 
इ. िरील दोन्ही 
ई. य पैकी न ही 
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संदर्भ : विश्वश ंती – वदनेश क ळे 

--- म्हणजेच श ंती. 

अ. मन ल  विकृतीप सनू पर ितृ्त कर यल  ल िण री म नवसकत  
आ. जीिन च  खर खरु  आस्ि द दणे री सखुद संिेदनशीलत  
इ. िरील दोन्ही 

ई. य पैकी न ही 
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संदर्भ : विश्वश ंती – वदनेश क ळे 

---- म्हणजेच श ंती. 
अ. नंदनिन 

आ. स्िगभ 
इ. विपक्षीय संबंध ंच न ि  
ई. िरील सिभ 
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संदर्भ : विश्वश ंती – वदनेश क ळे 

श ंवतदतू कोठे हि  आह?े 

अ. र ष्ट्र र ष्ट्र ंत ि प्र ंत प्र ंत ंत  
आ. शहर शहर ंत ि ग ि ग ि ंत 

इ. सिभि 

ई. कोठेही न ही 
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संदर्भ : विश्वश ंती – वदनेश क ळे 

--- तीच असेल खऱ्य  अर् भने एक  श ंवतदतू ने स्र् वपत केलेली 
श ंती. 
अ. चैतन्य नं रसरसलेल्य , ओरं्बलेल्य  शरीर ल  मोकळ्य  हिेत ि िरत न  

डोळ्य ंन  जे र् सेल 

आ. चैतन्य नं रसरसलेल्य , ओरं्बलेल्य  शरीर ल  न ्मन ल  मोकळ्य  हिेत 
ि िरत न  डोळ्य ंन  जे र् सेल 

इ. चैतन्य नं रसरसलेल्य , ओरं्बलेल्य  मन ल  मोकळ्य  हिेत ि िरत न  
डोळ्य ंन  जे र् सेल 

ई. य पैकी न ही 
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संदर्भ : विश्वश ंती – वदनेश क ळे 

उद्य च  सयूभ वक्षवतज च्य  िर येत न  स ऱ्य  जग िर श ंतीची कोिळी 
कोिळी वकरणे पसरिीतच स ंग ूल गेल --- 

अ. जग  आवण इतर ंन  जग ूद्य   
आ. ओम श ंती 
इ. िरील दोन्ही  
ई. य पैकी न ही 
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