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१ अष्टाध्यायी ह्या गं्रथाचे कर्ते कोण ? हमेचंद्र भर्ततुहरी पावणनी आनंदिर्ुन

२
‘व्यक्तीच्या नेवणिेर्तील खरे िग ह े 'भौवर्तक'  नसून 'भावषक  असर्त’े असा 
दािा कोणी केला आह े?

फिशमन लेबॉब बनुवटिन एडिड ुसवपर

३
कोणत्या भावषक् कोशार्त वपर्तृप्रर्ान समािरचनेचा प्रभाि िाटर्त 
आढळर्तो ?

मराठी वहन्दी इंग्रिी र्तवमळ

४ रािकारणी लोकांच्या भावषक िर्तुनाचे वनरीक्षण कोणी केले आह े? गं .बा. सरदार य.फद.िडके एस. एम. िोशी ग. प्र. प्रर्ान

५ कोणर्ती भाषा ही सिाुर्त िाटर्त र्ान्य वपकिणाऱ्याची भाषा आह े? पंिाबी र्तेलगू हरयाणिी वहन्दी

६ बोलीच्या वनर्मुर्तीमागे कोणर्ते महत्त्िाचे कारण मानले िार्ते ? संरचनात्मक ऐवर्तहावसक िणुनात्मक भौगोवलक

७ समािभाषाविज्ञानाचा अभ्यास प्रामतख्याने कोणत्या टिरूपाचा असर्तो ? अथुलक्षी संरचनाकें द्री समािलक्षी मानसशास्त्रलक्षी

८  इंग्रिीर्त बोलीभूगोल यासाठी कोणर्ती संज्ञा िापरली िार्ते ?
GEOGROPHICAL 

DIALECTOLOGY 
DIALECTOLOGY SOCIOLINGUISTIC 

GEOGRAPHICAL 

LINGUISTIC 

९ पतढीलपैकी कोणर्ता शब्द वििाहबाह्य संबंर्ाचा  वनदशे करीर्त नाही ? उपांग अंगिस्त्र नािकशाळा भायाु

१० पतढीलपैकी कोणत्या बोलीर्त ‘ळ’ ऐििी ‘य’ ककंिा ‘ड’ ह ेिणु येर्तार्त ? वभल्ली सोलपतरी मालिणी अवहराणी



११ खालीलपैकी कोणर्ता शब्द ज्योवर्तष्य  व्यिसायाशी संबंवर्र्त नाही ? अकरािा गतरु खडाष्टक साडसेार्ती आचमन

१२
‘टिगुिासी’,‘पैगंबरिासी’ ि ‘विटर्तिासी’  ह ेशब्द मराठी भाषेर्त कोणत्या 
कृर्तीशी संबंवर्र्त आह े?

यात्रा करणे हिन करणे पूिा करणे मृत्यू होणे

१३
 एखादा शब्द उच्चारल्यािर मनामध्ये वनमाुण होणारी प्रवर्तमा म्हणिे 
काय ?

 अनतमान वनष्कषु वनकाल संकल्पना 

१४
काही भाषा संभाषणार्त नसर्तार्त परंर्तत त्यांना व्यक्तीच्या बौवध्दक 
िीिनार्त महत्त्िाचे टथान असर्ते अशी भाषा कोणत्या ?

हािभाि भाषा  संगणक भाषा संकेर्त भाषा विचार भाषा

१५
संटकृर्तीदषृ्या , कालदषृ्या दरू असलेल्या वपढ्ांना िोडून परंपरा 
टिकिायला कोणर्ती भाषा मदर्त करर्ते ?

 शहरीबोली प्रमाणबोली अवहराणी बोली ग्रामीण बोली

१६  अनौपचाटरक भाषा व्यिहार म्हणिे ?
महाविद्यालयीन            
      

 कायाुलयीन व्यिहारीक कौितंवबक

१७  ‘मराठी’ ही फिऑल  भाषा आह ेअसे प्रवर्तपादन कोणी केले ?  डॉ. िसंर्त खोकले           डॉ. वमललंद मालशे  डॉ.रमेश र्ोंडगे    डॉ. मत श्री कानडे

१८  समािांर्तगुर्त ‘ निव्यिसाय’ चे खालीलपैकी कोणर्ते उदाहरण आह े? कत ितंब      र्मु संटथा           वििाह संटथा     लोकशाही

१९
निीन आविष्कार मध्यमार्त  माणसाने आपल्या मौवखक व्यिहारार्त प्रथम 
कोणर्ता अविष्कार वनमाुण केला ?

िाचन        वलपी/ लेखन     भाषण श्रिण

२०
‘बंद, हरर्ताळ, भोंगा, कामगार’ ही भावषक रूपे कोणत्या भाषेर्त गिाशी 
संबंवर्र्त आहरे्त  ?

औद्योवगक        र्ार्मुक   सांटकृवर्तक कृषी


