
 

एस.वाय. बी .एस्सी. 
सत्र -3 कथारंग ववज्ञानकथा 
सरावप्रश्नपवत्रका प्रश्न 100    

1) ववज्ञान युग कोणत्या शतकाच्या प्रारंभीजगभर अवतरल?े  

     अ) अठराव ेशतक   ब) एकोणिसावेशतक    क) ववसावेशतक    ड) यापैकी नाही                        
2) कोणते क्षेत्र अलीकडच्या काळात मानवी जीवनव्यवहारातील एक महत्त्वाचे साधन बनलेल ेआह े? 

        अ) णवज्ञान    ब) कला   क) वावणज्य  ड) यापैकी नाही       
3) "ववज्ञान कथा ही मानव केवरित असावी वतच्यात, मानवी समस्यांची आवण त्या समस्या समाधानकारकरीत्या सोडवण्यासाठी 
मानवानेचशोधलेल्या मागाांच ेवचत्रण असाव,े मात्र ती समस्या वा ती सोडवण्याचा उपायह ेववज्ञानावधवितच असावेत, ववज्ञान हा या कथांचा 
आत्मा असावा". ह ेमतकोणाच ेआह?े  

     अ) डॉ. वनरंजन घाटे   ब) वथओडोर स्टजजन        क)  संजय ढोल े   ड) यापैकी नाही                               
 4) जागवतक स्तरावर ववज्ञानसावहत्य लेखन आला केव्हा सुरुवात झाली? 

       अ) 1975   ब) 1976    क) 1980    ड) 1982                                             

5) "ववद्यमान ववज्ञान वतंत्रज्ञानाच्या प्रगतीचा भववष्यकाळात प्रक्षेपकरून भववष्यकाळातील मानवीजीवनावर त्याचा कोणता पररणाम झालेला 
असेल,त्या काळातील समाज कसा असेल मानवीपरस्पर संबंध कस ेअसतील, याचे वचत्रण करणारे सावहत्य म्हणजे ववज्ञानसावहत्य ही व्याख्या  
कोणाची आहे? 

       अ) संजय ढोल े   ब) डॉ. णनरंजन घाटे    क)  वथओडोर स्टजजन     ड) यापैकी नाही                                                 
 6)  मम्मी रोबो ही ववज्ञान कथा कोणाची आहे? 

        अ) रेखाबैजल     ब)  सुबोधभावे      क)  वनरंजन घाटे      ड)  यापैकी नाही 
7)वडवलव्हरी ही कथा कोणाची आह?े 

       अ) बाळफोंडके    ब)  वनरंजन घाटे    क)  सुबोध भावे      ड)  मावहती नाही  

8)वडलेवरी वडवलव्हरी याकथेची नावयका कोण आह?े 

        अ)  वैशाली        ब)  मधरुा      क)  ववद्या       ड)  मावहती नाही    
 9) वडलेवरी या कथेचा नायक कोण आह?े 

         अ)   वामन         ब)  डॉक्टर     क) महादेव     ड)   यापैकी नाही 
10)मम्मी रोबो या कथेतील दाम्पत्य कुठे नोकरी करत असतात? 

        अ)  भारतात       ब)  परदेशात    क)  कुठेही नाही   ड)  मावहती नाही  

11)महात्मा या कथेतील वचत्रकारयांचे नाव काय? 

         अ) देणवदासमहर्षी    ब)वामन       क)डॉक्टरभावे 
12)महात्मा या कथेतील लहान मलुीचे नाव काय? 

          अ) ऋता     ब)  परी   क)  वपंकी    ड)  यापैकीनाही  

13)वडवलव्हरी या   कथेतील ववद्या आवण वामन ह ेदांपत्य कोणता वनणजयघेतात?       

         अ) सरोगसीमदरचा   ब)  उत्पादनवडवलव्हरीकरण्याचा   क) परदेशातनोकरी करण्याचा   ड)  यापैकी नाही    
14) मधरुा कोणाशी लग्न करण्याचा वनणजयघेते?  

       अ)  पंकज      ब)  डॉक्टर     क)  यंत्रमानव     ड)  यापैकी नाही   
15) आई होणं हीकोणाही स्त्रीची.....भकूच नसते,वतच्या भावववश्वाची ही ती मोठी मागणी असते. 
      अ) मानवसक      ब)  शारीररक    क)   भाववनक    ड)  यापैकीनाही 
16) प्रत्येक सजीवाची सवाजतप्रबळ इच्छा कोणती असेल तर ती वटंब वटंब असते 
        अ)  शारीररक     ब)  भाववनक   क)  मानवसक   ड) पूनरुत्पादनाची         
17) आपल्या पुढच्या वपढीला जरम देणं ह ेकोणाचंवनसगजदत्त कतजव्य आह?े  

        अ) सजीव    ब)   परोपकारी वजवाचे    क)  वनजीव    ड)  मावहतीनाही  

18) वडलेवरी या कथेत कोणाची नोकरी जाते ? 



        अ)  ववद्या    ब)  वामन    क)  डॉक्टर     ड)  महादेव    

19) वडवलव्हरी कथेतील ववद्या ही कोणती नोकरी करते  

         अ)   डॉक्टरची     ब) णशणिकेची    क)  गवृहणीची   ड)   यापैकीनाही    
20) सरोगसी मदर साठी ववद्यानेवकती मवहरयाची रजा शाळेत टाकलेली होती? 

           अ) 3   ब)  9   क) 6   ड)  मावहती नाही             
21) ववद्या व वामनने डॉक्टरांची कोणता करार केलेला होता ? 

           अ) सरोगसीमदर    ब)   वडवलव्हरीचा व्यवसाय    क)   दवाखारयातील काम   ड)  यापैकी नाही  
 22) ववद्याच्या गभाजतील मलुाचा खचज कोण करणार होतं? 

            अ) जेजोडपंमूलदत्तकघेिार होते    ब)  डॉक्टर     क) ववद्या आवण वामन      ड)  महादेव   

23) वडवलव्हरी कथेतील तेजोडपं ववद्या आवण वामनकडे वकती मवहरयाच्या बाळाचा गभज मागणार होते? 

           अ) सहामणहने    ब)  नऊ मवहन े   क)  आठ मवहन े   ड)  पाच मवहन े 

24) गभजधारणेपासून,तो गभज आवणते धारण करणारी माता यांच्या मध्ये कोणते जोमदार बंद तयार होतात? 

            अ) शारीररक      ब)  मानवसक     क)  भाववनक        ड)  वरील सवज  

25) ववद्या व वामनान ेकेलेल्या व्यवहाराचीमहादेवला मावहती होती का? 

           आ) हो    ब) नाही   क)  मावहती नाही   ड)  यापैकी नाही              
26) महादेव कुठे राहत होता? 

            अ) डॉक्टरांच्याजवळ   ब)  डॉक्टरांपासूनफारअंतरावर  क)  मावहती नाही   ड) यापैकी नाही     
27) वडलेवरी या शब्दाने वामनाला काहसू आले? 

         अ) णडणलव्हरीम्हिजेएखाद्यावस्तूचीणडणलव्हरीपोस्टकरिार  ब) वडवलव्हरी म्हणजे बाळांतपण  क) मावहती नाही  ड) यापैकी        नाही      

                   

28) वडवलव्हरी कथेतील दाम्पत्याचा मलुगा जो चार वर्ाांचा आह ेत्याच्याशरीरात कुठली सेल देणे गरजेचे आह?े 

     अ) एम्रा  ॕ णनक   ब)  एल-डोपा   क)  स्टेमसेल  ड) यापैकी नाही      
29) मराठीमध्ये ववज्ञान कथा रुजवण्याचं काम कोणीकेलं? 

       आ)  वनरंजन घाटे    ब) संजय ढोल े  क) अनंत अंतरकर     ड) यापैकी नाही  

30) मराठीकथेत ववज्ञानकथा रुजवण्याचे काम कोणत्या मावसकाने केलं?  

       अ)  ववज्ञानवनि      ब) वववेकवनि    क) योगयात्रा     ड) नवल   

31) कोणाच्या जयंती वनवमत्त्त संसदेततैलवचत्र लावायच ेठरले होते?  

       अ) महात्मागाधंी     ब)  सरदार वल्लभाई पटेल  ब) दादाभाई नवरोजी    ड) यापैकी नाही                   
32)तैलवचत्राच्याप्रदशजनाला कोणी प्रत्यक्ष  भेट वदली? 

       अ) पंतप्रधान     ब)  राष्रपती     क)  मखु्यमंत्री     ड)  यापैकी नाही   
33) महात्मा गांधींच्या वकतव्या जयंतीवनवमत्तभारत सरकारन ेसंसदेत तैलवचत्राच ेप्रदशजन भरवल ेहोते?  

       अ) 125 जयंतीणनणमत्त     ब)  130 व्या जयंतीवनवमत्त   क) 120 व्या जयंतीवनवमत्त   ड)  मावहती नाही   
34) वचत्रकारांच्या वचत्रांचे प्रदशजन कोणत्या हॉलमध्ये भरल ेहोते? 

       अ)  संसदभवनाच्या      ब)  कृर्ी भवनाच्या    क)   बांधकाम भवनाच्या    ड) यापैकी नाही    
35) "हवेचत्र कोणी काढल,े" असं पंतप्रधानांनी कोणाला ववचारले? 

     अ) सेके्रटरी       ब)   वशपाई      क)  पी.ए.       ड)   यापैकी नाही      
36) वचत्रमहर्ी देववदास कोणत्या गावचे होते?  

       अ)  सासवड     ब) धारवाड      क)  कात्रज      ड)पुणे  

37)वचत्रमहर्ी देववदास यांनी काढलेल्यामहात्मा गांधींच्या वचत्रात महापुरुर्ाचा चेहऱ्यातला कोणता गोडवाहोता? 

       अ)मोठ्या मलुाच्या हास्याचा   ब) एखाद्यालहानबालकाच्याणनष्पापहस्याचा     क)  म्हातारपणाचा   ड) यापैकी नाही     
38) महात्माा गांधींच ेहवेचत्र कोणाच्या आयुष्यातील टवनांग पॉईटं बनले?  

       अ) णचत्रमहर्षीदेणवदास       ब)  रेवती       क)  रामदास     ड) डॉक्टर    
39) वचत्रमहर्ी देववदास यांना कोणत्याअसाध्य रोगाने झपाटलेला होतं  



         अ) पाणकि न्सन्स   ब)  एलटोपा   क)  स्टेमसेल   ड)  मावहती नाही               
40) महात्मा या कथेतील राजाने कोणती वस्त्रनेसलेली होती  

        अ) तलम    ब)   रेशमी    क)  मऊ     ड)  यापैकीनाही   
41) देववदास वचत्रमहर्ीनंी त्यांच्या आजारावर घरी वकती वदवस उपचार केल?े  

         अ) दोनणदवस   ब)  तीनवदवस   क)  चार वदवस    ड) एक वदवस          

42) वचत्रमहर्ी देववदासांनाअधाांगवायू झाला होता का?  

         अ)  हो       ब) नाही        क)  मावहतनाही       ड)  यापैकीनाही 
43) वचत्रमहर्ी देववदास च्या मलुाचे नाव काय होते? 

        अ)  रामदास      ब)  रोणहदास      क)  सूरदास       ड)  तुलसीदास  

44) पावकज सरस डीसीज बरा करण्यासाठी गभाजवस्थेतीलवकती आठवड्याचा गभाजतील मेंदचू्या पेशींची  आवश्यकता होती ?     

        अ) सहातेएकोिीस आठवडे    ब)  दहा ते बारा आठवडे     क)  तीन ते सात आठवडे     ड)  मावहत नाही     
45)डाक्टरांनी रेवती रोवहदासला महर्ी देववदास यांववर्यी काय सांवगतलं होते?  

        अ) रेवतीच्यागर्ाितीलमेंदूच्यापेशींचंरोपिकरिे    ब) दवाखारयातीलउपचारांनी बरे होतील   क)घरगुती उपचारांनी बरे होतील                                        

ड)यापैकी नाही 
46)वडवलव्हरी कथेतील त्या दाम्पत्याचा चार वर्ाजचा मलुाला  कोणत्या असाध्यरोगान ेग्रासलेल्या होतं? 

       अ)पावकज सरस वडसीज     ब) जेनेणटकणडसीज      क) एल.डोपा    ड)यापैकी नाही     
47) वडवलव्हरी कथेतील ववद्याचा वकती आठवड्याचा गभजपातकरायचा वनणजय डॉक्टर घेतात? 

     अ) सहाआठवडे   ब)  सातआठवडे   क) पाचआठवडे   ड)  चारआठवडे    

48) भारत सरकारन ेतैलवचत्राच े कॉररॅक्ट कोणाला वदलं?  

     अ)  रोवहदास      ब) देणवदास      क)  सुरदास     ड)  तुलसीदास   

49) वचत्र महर्ीनंी महात्माजींचेजीवनववर्यक तत्त्वज्ञान कोणाला पटाव ेहे वचत्रातून दाखवनू वदल?े 

     अ) पुढच्याणपढ यांना    ब) भावी वपढ्यांना    क) येणाऱ्या वपढीला    ड) यापैकी नाही   
50) वचत्ररेखाटताना कोणी आपला जीव त्या वचत्रात ओतला? 

     अ) रोवहदास    ब) णचत्रमहर्षीदेणवदास   क) ऋता    ड) रेवती   
51) वचत्रमहर्ी देववदास रोज स्टुवडओ मध्ये वकतीवाजेपयांत काम करत होते? 

    अ) चार-साडेचार वाजेपयांत    ब)तीन-साडेतीनवाजेपयांत    क) पाच -साडेपाच वाजेपयांत    ड) सहा-साडेसहावाजेपयंत 

52) रेवती रुतला कोणती गोष्ट सांगते?                 

    अ) णबरबलाची    ब) अकबराची     क) शेटजीची     ड) यापैकी नाही    
53) चंिलोकी सफर ही ववज्ञान कथा कोणाची आहे 

     अ) आनंद ववंगकर    ब) डॉ. वनरंजन घाटे    क) डॉ. कृष्िाजीनारायिआठल्ये    ड) हमीददलवाई    
54) वचत्रमहर्ी देववदास यांना भारत सरकारन ेकोणाच ेवचत्र काढायलासांवगतलेलं होतं? 

     अ) सरदार वल्लभभाई पटेल यांचे    ब) लहानमुलांबरोबरखेळिाऱ्या महात्माजींचे   क) दादाभाई नवरोजींच े   ड) यापैकी 
नाही  

55) ऋता वतची आईरेवतीकडे कशाची मागणी करत होती? 

     अ) संगणक   ब) लॅपटॉप   क) बाहुली   ड) यापैकीनाही   
56) मेघना ची वमवटंग कोणाशी ठरली होती?  

        अ) ररचडज वहल्स    ब) हारुओ यामागुची   क) वरीलपैकी दोरही   ड) यापैकी नाही     
57) मेघना सकाळी घाईघाईने कशासाठीतयार होत होती? 

      आ) टेलीमीवटंगसाठी              ब) टेवलकॉरफररससाठी     क) झमूमीवटंगसाठी    ड) यापैकी नाही   
58) मेघनाच्या मीवटंगसाठीची तयारी कोणी करूनवदली? 

     अ) साजन     ब) पंकज    क) वैशाली   ड) यापैकी नाही     
59) साजन हा मेघनाचाकोणहोता? 

    अ) वैयणिकयंत्रमानव    ब) वमत्र    क) दरूचानातेवाईक     ड) यापैकीनाही   



60) मेघना मीवटंगची तयारी करत असताना वतला कोणाचा फोन आला? 

     अ) वैशालीचा     ब) पंकजचा      क) साजनचा     ड) यापैकी नाही    
61) वैशालीच्या लग्नाला वकती मवहन ेझाले? 

      अ)पाचमवहन े       ब)सहा मवहन े   क)सात मवहने      ड) तीनमणहने     

62) मेघना आवण वैशालीयांच्यात काय नाते होते? 

    अ) दोघीमैणत्रिीहोत्या   ब) दोघीबवहणीहोत्या    क) दरूच्या नातेवाईक होत्या     ड) यापैकी नाही             
63) वैशाली कोणत्याववचारांची होती? 

     अ) स्वतंत्र     ब) जुनाट    क) पारंपाररक    ड)यापैकी नाही   
64) मेघनाकोणत्या ववचारांची होती? 

     अ) स्वतंत्र      ब) जुनाट     क) पारंपाररक    ड) आधवुनक    

65) वैशाली मेघनाला वकती वाजेला भेटायला येणार होती? 

     अ) चार –साडेचारवाजेपयांत    ब) पाच-साडेपाच वाजेपयांत    क) सहा-साडेसहा वाजेपयांत   ड) साडे-सातवाजेपयित 

66) वैशालीच्या नवऱ्याच ंनाव काय होतं? 

    अ) साजन   ब) पंकज     क) महादेव      ड) यापैकीनाही    
 67) वैशाली आवण पंकज यांचा कुठे भेटायचंठरलं होतं 
   अ) भाग्यश्री वडपाटजमेंटच्या तळमजल्यावर   ब) वैभव वडपाटजमेंटल स्टोअरच्या तळमजल्यावर   क) वरीलपैकी दोरही  ड) मावहती 
नाही   

68) मेघनाकोणाशी लग्न करण्याचा वनणजय घेते? 

     अ) यंत्रमानवाशी      ब) पंकज   क)  महादेव    ड) डॉक्टर  

69)वैशाली यंत्रमानवाला बवघतल्यानंतर का घाबरते?  

   अ) लोखंडीकपाटाला हात पाय फुटल्यासारखा णदसिारा यतं्रमानव होता म्हिून          ब)खोक्यावरखोका ठेवलेला 
यंत्रमानव       क)और्धांच्या डब्या सारखा वदसणारा यंत्रमानव         ड)यापैकी नाही   
70)मेघनाच्या मते मानवाच्या मेंदतूल्या पेशींमध्ये कोणताप्रोग्रॅम वफट केलेला असतो? 

   अ) इलेक्रॉणनकप्रोग्रॅम     ब) बायोलॉवजकलप्रोग्रॅम  क) वफवजकल   ड) यापैकी नाही  

71) यंत्रमानवामध्ये कोणता प्रोग्राम वफटकेलेला असतो? 

     अ) इलेक्रॉणनक     ब) बायलॉवजकल    क) वफवजकल           ड) यापैकीनाही  

72) मेघनान ेयंत्रमानवाला कोणती वचप बसवलेली आह?े 

     अ) ट्वेल इलेव्हन      ब) इलेव्हनएटीणसक्स    क) थटीवसक्स  ड) यापैकी नाही              
73) मराठीतल्या ववज्ञान कथांचे मळू काय आह?े        

     अ) इगं्रजीआणिअमेररकन  ब) संस्कृत     क) यापैकी नाही   ड) मावहती नाही      
74) मराठीतील ववज्ञान कथांचाइवतहास बघतांना कोणत्या ववज्ञान कथांचा आढावा घ्यावा लागतो? 

     अ) इगं्रजी     ब) अमेररकन    क) वरीलपैकीदोन्ही       ड) वरीलपैकीदोरहीनाही         
75) सुरुवातीच्या ववज्ञान कथांचे लेखक म्हणनू कोणाच ेनाव पुढे येते? 

     अ) ज्यूल्सव्हनज   ब)  एच.जी.वेल्स     क) वरीलपैकीदोन्ही    ड) यापैकीनाही                  
76) सवाजत जास्त ववज्ञान सावहत्य कोणत्या भारे्त प्रवसद्ध होते? 

     अ) इगं्रजी    ब)फ्रें च    क)चायना    ड)यापैकी नाही  
 77) ववज्ञान कथा कोणत्या देशातवलवहली जाते? 

     अ) रवशया     ब) जमजनी     क) फ्रारस     ड) वरीलपैकी सवज   
78) मेघनाच्यायंत्रमानवाचे नाव काय होतं? 

     अ) पंकज    ब) साजन    क) महादेव    ड) यापैकीनाही     
79) दपुारच्या जेवणाचा मेनू कॉम््युटर मध्ये वफट करत असताना मेघनाला कोणाचाफोन आला?     

      अ) रेवती   ब) ऋता   क) वैशाली     ड)ववद्या               
80) वैशाली,मेघनाची केव्हापासून ची मैत्रीण आहे?  



     अ) शाळेत असतानाची    ब) बालपिापासूनची   क)महाववद्यालयापासून    ड)यापैकी नाही                
81) ववज्ञान कथा वकंवा ववज्ञान सावहत्य म्हणजे काय? 

    अ) सायरस    ब) सायन्सणफक्शन   क) यांवत्रक वशक्षण    ड) यापैकी नाही     
82) लेखक द.पां.खांबटेे यांची  'चंिावरचा खनू' ही कथा कोणत्या प्रकारात  मोडते? 

    अ) धीरगंभीर   ब) तत्त्वणचंतनात्मक   क) ववज्ञानकथा    ड) यापैकीनाही    
83) योहानेस पेपरनेकोणती कादंबरी वलवहली? 

    अ) गवलव्हसज रॅव्हल्स   ब) सोणम्नयम  क) हकलबेरीवफन    ड) यापैकी नाही    
84) गवलव्हसज रॅव्हल्स ह ेकाल्पवनक ववज्ञान कथेचेप्रवासवणजन कोणी वलवहलेले आह?े 

    अ) जोनाथनणस्वफ्ट  ब) माकज ट्वेन    क) शेक्सवपयर    ड) यापैकी नाही     
85) गवलवर रॅव्हल्स ववज्ञान कादंबरीकोणत्या वर्ी प्रकावशत झाली? 

    अ) सतराश ेसव्वीस    ब) चौदाशे एकवीस    क) अठराशेबाववस      ड) एकोणावीसे वीस   

86) पवहल्या महायुद्धाच्या काळात ववज्ञान कथावलवहणारे लेखक कोणते? 

      अ) वामन मल्हार जोशी    ब) श्री बा रानडे     क) त्र्यं.र.देववगरीकर     ड) वरीलसवि    
87) 'वामन लोचना अथाजत बायकांना उजव्याडोळ्याने वदसत नाही'ही कथा केव्हा वलवहली गेली? 

     अ) पवहल्या महायुद्धाच्याकाळात    ब) दुसऱ्यामहायुद्धाच्याकाळात    क) यापैकी नाही    ड) मावहती नाही    
 88) नोंदी या संकल्पनात्मक सज्ञेच्या नावाचा अथज काय होतो? 

     अ) टाचि    ब) वटपण     क) लेखन     ड) यापैकी नाही    
89) जगातील कुठल्याही ववर्याची मावहती घेण्यासाठीवाचक कशाकडे झकुतात? 

    अ) शब्दकोशाकडे    ब) टाचण काढलेली आह ेत्याकडे    क) वटपणेही  घेतलेली असतात याकडे    ड) यापैकी नाही    
 90) एखाद्या गोष्टीची जुजबी मावहतीवमळवण्यासाठी वाचक कशाचा उपयोग करतात?   

    अ) टीपिांचा     ब) टाचनांचा   क) शब्दकोशाचा        ड) यापैकी नाही  

91) व्यवसायान ेवैद्यकीय असलेल्या ववज्ञान कथालेखकाच ेनाव काय? 

   अ) डॉक्टरअरुिमांडे    ब) डॉक्टरसंजयढोले    क) डॉक्टरवनरंजनघाटे     ड) यापैकी नाही                      
92)डॉक्टर अरुण मांडे यांच्याववज्ञान कथा लेखनाची वैवशष््टय कोणती? 

   अ)खसुखशुीतपणा    ब) नमजववनोद    क) मानवी  स्वभावाची वचवकत्सा    ड) वरीलपैकीसवि  
 93) सुबोध जावडेकर वलवखत गुगली हीववज्ञान कथा शास्त्रातील कोणत्या गवृहतकावर आधाररत आह े 

   अ) सैद्धांणतकवास्तव  ब) मानवी स्वभावाची वचवकत्सा  क)  खसुखशुीतपणा   ड) नमजववनोद       

94) भावना आवण ववज्ञान यांचा सुरेख मेळ कोणाच्या कथांमध्ये वदसतो? 

    अ) डॉक्टर अरुणमांडे    ब) डॉक्टरसंजयढोले   क) डॉक्टर वनरंजन घाटे   ड) यापैकी नाही       
95) राइट बंधूंनी कशाचा शोध लावला  

    अ) णवमानाचा    ब) टेवलफोनचा      क) संगणकाचा   ड) यापैकी नाही   
96) ववज्ञान कथाअखेरीस  कोणती कथा असते? 

     अ) वैचाररक    ब) काल्पणनक     क) मनोरंजनात्मक      ड) आत्मकथनपर  

 97) ववज्ञान नोंद लेखन करणेम्हणजे काय? 

     अ) वटपणं काढणे    ब) टाचणं काढणे   क) णवणशष्टसंज्ञावसंकल्पनायांचा मराठीतून पररचय करून देिे   ड) मावहती 
नाही       

98) ववज्ञान ववर्यक नोंदलेखनाचा वाचक सवजसाधारणपणे कोणता असतो ? 

       अ) सवजसामारय वाचक     ब) अभ्यासूसंशोधक      क) पदवी व पदव्युत्तर ववद्याथी   ड)स्पधाज परीक्षांची तयारी 
करणारेववद्याथी      इ) वरीलपैकीसवि     
99) नोंद लेखन करताना संबंवधत ववर्याबाबतकोणती मावहती बवघतली जाते  

        अ) मराठी ववश्वकोश       ब) वववकपीवडया    क)ववववध ववज्ञानकोश      ड) वरीलपैकीसवि 
100) ववज्ञान नोंद लेखन करताना संबंवधत ववर्याबाबतचेवकती ववश्वकोश खंड महाजालावर उपलब्ध आहते 

       अ)  खंड एक ते पाच    ब) खंड एक ते दहा   क)  खंड एक ते पंधरा    ड) खंडएक ते वीस 



 


