
 

 

Sample Question Bank 
B.A. Part- I, (Sem – I) 

 

Marathi Optional Paper I  

• आबा देसायाच्या शेतामधे्य किती खंडी ज्वारी कििले  

अ. 5  ब. 4  ि. 6  ङ 2  

 

• भास्कर चंदनकशव यांचा िकिला िथासंग्रि िोणता  

अ. मरणिळा   ब. कबरडं   ि. आमारमाती  ङ जांभळढवं्ह  

 

• जांभळढव्ह या िथेतील नाकयिेचे नाव िाय  

अ. िुतळी   ब. तानी   ि. िबी    ङ चंिी  

 

• भास्कर चंदनकशव यांचा जांबळढव्ह िोणत्या साली प्रिाकशत झाली  

अ. 1982   ब. 1999   ि. 1998   ङ 1980  

 

• उमाळं िथेतील अण्णा बािूला िोणत्या मास्तरच्या असल्याने आंब्याला िाठवतो  

अ. यशवंत मास्तर  ब. कजवराम मास्तर  ि. बािू मास्तर   ङ राजे मास्तर  

 

• बािूला अण्णांनी किती रुियांची मनीऑडडर िेली िोती  

अ. दीडशे रुिये   ब. शंभर रुिये   ि. दोनशे रुिये   ङ 

दोनशे िन्नास रुिये  

 

• औरंगाबाद येथे नोिरी िरणाऱ्या तात्या सानिच्या मुलाचे नाव िाय  

अ. बािू   ब. यशवंत   ि. सुधािर   ङ भास्कर  

 

 

English Compulsory Paper I 



 

 

• The narrator had started associated Pushpa with______________ flowers  

a. red    b. yellow   c. orange   d. velvety  

 

• Choose correct past perfect form of the verb ‘forget’  

a. had forgotten  b. has forgotten  c. shall have forgotten  d. will have 

forgotten  

 

• Fill in the blank with appropriate word  

1. I found the wallet that he______________ in the cupboard for me  

a.  keep   b. had kept   c. kept    d. have kept  

 

• Fill in the blanks with correct linking word  

1. ______________the rainy season farmers did lot of water harvesting  

a. by the time  b. Since   c. during   d. while  

 

• According to A.G. Grdiner, we infect the world with______________  

a. our lalk   b. money   c. our ill humours  d. our imagination  

 

• The law cannot become the Guardian of our………   

a. property   b. knowledge   c. house   d. private manners  

 

 

 

 

• Pushpa ______________her bucket and started to clean the bucket  

a. Filled    b. kept down   c. emptied   d. touched  

  

• The narrator hold him that he was in the town since last______________ month  

a. 10   b. 5  c. 2  d. 3  

 

 

 

 

 

 

 

English Optional Paper I  



 

 

• ____________ started a revolution in the world of writing by discovering 

the art of printing. 

a. Thomas Becket   b. Thomas Nash 

b. William Caxton   d. William Thackeray 

 

• William Caxton established the first printing press in England in __________ 

a. 1467   b. 1422   c. 1491   d. 1476 

 

• ____________ is one of the “fine” arts. 

a. Literature  b. Music   c. Painting   d. Dance 

 

• It is generally agreed that ______________ is a brief literary composition. 

a. Poetry   b. Epic  c. Short Story  d. One-act play 

 

• _____________ is basically a design or a pattern of events that to be 

interwoven in any literary genre. 

a. Plot   b. Character  c. setting   d. Conflict 

 

• An anecdotes is a story with a ____________ 

Types   b. point   c. theme   d. narration 

 

 

 

 

 

 

 

 

Economics Paper I  



 

 

 

• स्थूल देशांतगडत उत्पादनातील औद्योकगि के्षत्राचा किस्सा 2011-12 मधे्य _______________टके्क 

िोता . 

अ. 15    ब. 26.5   ि. 27.1   ङ 55.4  

 

• _______________यांच्यामते, दाररद्र्याचा प्रत्यक्ष कनिटचा संबंध मानवातील मूलभूत क्षमतांिासून 

दूर गेलेल्या गररबांशी अकधि जवळचा असतो.  

अ. डॉ. अमत्यड सेन  ब. ऑथडर लेकवस   ि. ॲडम स्मिथ   ङ 

यांिैिी नािी  

• _______________सबलीिरण िरणे िा सवडसमावेशि वृद्धीचा मित्त्वाचा कनिष आिे.  

अ. स्मियांचे   ब. वृद्धांचे   ि. बालिांचे   ङ यांिैिी नािी  

 

• _______________िे कविासाची मित्त्वाची िसोटी असते . 

अ. राष्ट्र ीय उत्पन्न  ब. एिूण उत्पादन  ि. स्थूल देशांतगडत उत्पन्न  ङ कनव्वळ 

उत्पन्न  

 

• एिूण उत्पादन वृद्धीदर िा शाश्वतते्तचा एि मित्त्वाचा_______________ आिे . 

अ. घटि   ब. दशडि   ि. भाग    ङ कवषय  

 

• भारतीय दाररद्र्याची संिल्पना सवडप्रथम_______________ यांनी मांडली . 

अ. मिात्मा गांधी  ब. दादाभाई नवरोजी  ि. अमत्यड सेन    ङ दांडेिर रथ  

 

• भारतीय उद्योगाची संरचना_______________ िोती . 

अ. सम   ब. प्रगत   ि. कवषम   ङ कत्रस्तरीय 

 

 

History Paper I  



 

 

• कशवाजी मिाराज आग्रा येथे िैदेत असताना यांनी जमीन िते्र कलहून कदले.  

अ. राजा जयकसंग  ब. रामकसंग  ि. बाळाजी आवजी  ङ जयवंत कसंग  

 

• छत्रिती कशवाजी मिाराजांनी िोडंाणा घेण्यासाठी यांची कनयुक्ती िेली.  

अ. नेताजी िालिर   ब. मुरारबाजी देशिांडे  

क. िोडंोजी फजंद   ङ तानाजी मालुसरे  

 

• छत्रिती कशवाजी मिाराजांचा राज्याकभषेि या साली झाला.  

अ. 1665   ब. 1670    ि. 1674   ङ 1675  

• छत्रिती कशवाजी मिाराजांचा दुसरा राज्याकभषेि या रोजी झाला.  

अ. 3 ऑक्ोबंर 1670   ब. ६ जून 1674  

क. २४ सप्टेंबर 1674   ङ 6 जून 1675 

 

• छत्रिती कशवाजी मिाराजांच्या दुसऱ्या राज्याकभषेिाची िौरोकित्य यांनी िेले.  

अ. गागाभट्ट   ब. कनधन िुरी   ि. िंकडतराव   ङ शािी  

 

• माधन्ना आकण अक्कण्णा िे या दरबारातील िारभारी िोते.  

अ. िुतुबशािी   ब. बादशािी   ि. आकदलशािी   ङ 

कनजामशािी 

 

• वं्यिोजी राजाने िनाडटि जिाकगरीची राजधानी बेंगलोर िोऊन येथे िलकवली  

अ. वेल्लोर   ब. तंजावर   ि. अिाडट   ङ मै्हसूर  

 

 

 

 

: Sociology Paper I  

1. “आवश्यि िृतीची अकनवायडता दाखकवणारा कनयम म्हणजे िायदा” िे कवधान िोणाचे आिे  



 

 

अ. ऑगस्त िॉम्त   ब. िालड मेनकिम  ि. किंग्जले डेस्मव्हस  ङ मॅक्स वेबर  

 

2. खालीलिैिी िोणते सामाकजि कनयमनांचे प्रिार नािी  

अ. लोिरुढी    ब. लोिकनती   ि. िायदा   ङ अकिडत दजाड  

 

3. समान धे्यय िूतीसाठी िोणारी आंतरकिया िी िोणत्या नावाने ओळखली जाते  

अ. संघषड    ब. समायोजन   ि. सििायड   ङ समीलीिरण  

 

4. खालीलिैिी िोणते सांिेकति आंतरकिया चे उदािरण नािी  

अ. मोबाईल    ब. ई-मेल   ि. सोशल मीकडया  ङ श्रमदान  

 

5. व्यक्तीची ितडवे्य स्पष्ट् िरणारी कनयमाने िोणत्या नावाने ओळखली जातात  

अ. कनयंत्रणात्मि कनयमने  ब. आदशाडत्मि कनयमन  ि. संबंकधत कनयमने  ङ 

व्यविायड कनयमने  

 

6. व्यक्तीच्या िरस्परांकवषयीच्या अस्मस्तत्वाच्या जाकणवेतून जे संबंध कनमाडण िोतात त्यांना िाय म्हणतात  

अ. जैकवि संबंध   ब. नैसकगडि संबंध  ि. सामाकजि संबंध  ङ भौकति 

संबंध  

 


