
             T Y B A ( मराठी M I L ) 

 

             बहुपर्ाार्ी प्रश्न संख्र्ा -  १०० 

 

१) प्रबोधन आणि मनोरंजनाचे प्रभावी माध्र्म म्हिजे…. 

१) दरूचित्रवाणी 
२) वतृ्तपत्र 

३) वाचन 

४) र्ापैकी नाही 
 

२) दरूचचत्रवािी म्हिजेच…. 

१) टेलीववजन 

२) टी वी 
३) दरूदर्ान 

४) वरील सवव 
 

३) टेललव्हहजन हे नाव ….र्ा वर्षी ददले गेल.े 

१)१९०७ 

२)१९१० 

३)१९२० 

४)१९३० 

 

४)जगातील पदहल्र्ा चलचचत्रपटाचे प्रदर्ान …… र्ेथे झाल.े 

१) पॅररस 

२)फ्रास 

३) लंडन 

४)भारत 

 

५)दरूचचत्रवािी ननलमातीचा पदहला  प्रर्त्न हा …..र्ा जमान तंत्रज्ञाने केला. 
१) पॉल नीपको 
२) ग्रंड कॅफे 

३) दहटलर 
४)र्ापैकी नाही 
 

६)१९२० साली गोलाकार फफरत्र्ा चकातीच्र्ा साह्र्ाने दृश्र् खेचण्र्ाचा प्रर्त्न केला. 



१) जॉन लोगी बिअर्व 
२)ग्रँड ननके 

३)ननकोलस 

४)र्ापैकी नाही 
 

७) टेललव्हहजन चे दोन प्रकार… 

१) मेकॅननकल टेललव्हहजन 

२) इलेक्ट्रॉननक टेललव्हहजन 

३) वरील दोन्ही 
 

८) मेकॅननकल टेललव्हहजन र्ंत्रातील तबकडीवर …..निदे्र होती. 
१)३०  

२)४० 

३)५० 

४)६० 

 

९) ॲनाड म्हिजे…. 

१) टेललव्हहजन िी स्क्रीन 

२) टेललव्हहजन चे बटन 

३) टेललव्हहजनचा काच 

४) र्ापैकी नाही 
 

१०).......ववद्र्ुत प्रकार् फकरिांना परावतीत करतो. 
१) क्याथोर् 

२) कोटेड 

३) कॉस्पर 
४)र्ापैकी नाही 
 

११) 1926 आली सुरू झालेले पदहले टेललव्हहजन स्टेर्न… 

१) WRGB 

२)WRPL 

३)RITU 

४)HHGK 

 



१२)..... नावाचे पदहले मेकॅननकल टेललव्हहजन स्टेर्न उभारल.े 

१)W 35 K 

२)K 42 S 

३)R 25 Y 

४) र्ापैकी नाही 
 

१३) र्ा स्टेर्न वरून …...रोजी पदहले प्रक्षेपि करण्र्ात आले. 

१) २ जुलै १९२८ 

२)३० नोहहेंबर १९५० 

३)४ माचा१९५० 

४) र्ापैकी नाही 
 

१४).....भारतात दरूदर्ान ची सुरुवात झाली. 
१)१५ सप्टेंिर १९५९ 

२)२५ ऑक्ट्टोबर १९६० 

३)४ माचा १९७० 

४)५ जानेवारी १९८० 

 

१५)अमेररकेत सुरू झालेला चचत्रवािी चा प्रसार भारतात र्ेण्र्ास तब्बल ….वर्षााचा कालखंड लागला. 
१)३१ 

२)३२ 

३)४५ 

४)८० 

 

१६) १५ सप्टेंबर १९५९ ला …..र्ेथे प्रार्ोचगक स्वरूपाच्र्ा दरूदर्ान कें द्राची सुरुवात झाली. 
१) ददल्ली 
२) मंुबई 

३) नागपूर 
४) हैदराबाद 

 

१७)..... साली लर्क्षकांसाठी र्ास्त्रीर् ववर्षर्ांवरील र्ैक्षणिक कार्ाक्रमांची ननलमाती झाली. 
१)१९६१ 

२)१९८० 

३) १९९०  



४)१९९५ 

 

१८) जानेवारी १९६७ ... भागासाठी दरूदर्ान कार्ाक्रमाची ननलमाती झाली. 
१) ग्रामीण 

२)नागरी 
३)ननमर्हरी 
४)र्ापैकी नाही 
 

१९)१एवप्रल १९७६ पर्ंत…. ही ऑल इंडडर्ा रेडडओ प्रसार भारती चा एक भाग म्हिून कार्ारत होती. 
१) दरूचित्रवाणी 
२) नभोवािी 
३) वतृ्तपत्र 

४) र्ापैकी नाही  
 

२०)१९८२ पर्ंत... प्रकारचे प्रक्षेपि दरूदर्ान कडून होते. 

१) ब्लॅक अँर् हहाईट 

२) कलर 
३) एच डी 
४) र्ापैकी नाही 
 

२१) मंुबई दरूदर्ान कें द्र काम सुरू झाले 
१) ऑक्टोिर १९७२ 

२) माचा १८४५ 

३) एवप्रल १९७५ 

४) जून १९८० 

 

२२)१ जानेवारी १९७६ ला दरूदर्ानवर….. झळकल्र्ा 
१) जादहराती 
२) चचत्रपट 

३) लसरीर्ल 

४) र्ापैकी नाही 
 

२३) दरूदर्ानवर 1987 साली ….ही माललका चालू झाली. 
१) रामायण 



२) बुननर्ाद 

३) नुक्ट्कड 

४) वरील सवा 
 

२४) १९८४ साली सुरू झालेली  पदहली दरूदर्ान माललका 
१) हम लोग 

२) नुक्ट्कड 

३)बुननर्ाद 

४) र्ापैकी नाही 
 

२५) दरूदर्ान वरील कार्ाक्रम 

१) माललका 
२) मुलाखत 

३) बालकांसाठी कार्ाक्रम 

४) वरील सवव 
 

२६) रेकॉडडगं साठी ….रूम असते. 

१) साऊंर् पु्रफ 

२) एडडट रूम 

३) रेकॉडडगं रूम 

४) र्ापैकी नाही 
 

२७)...... मधून आवाज रेकॉडा होतो. 
१) मायरॉफोन 

२)साऊंड रूम 

३) एडडट रूम 

४) र्ापैकी नाही 
 

२८)फफव्ल्मंग म्हिजे…. 

१) चित्रीकरण 

२) रेकॉडडगं 

३) िार्ा 
४) र्ापैकी नाही 
 



२९) मनोरंजनातून ….घडावे र्ासाठी दरूदर्ान कार्ारत असते. 

१) लोक प्रबोधन 

२) लोकलर्क्षि 

३) लोकरंजन 

४) वरील सवव 
 

३०) कॅमेरा म्हिजे…. घेण्र्ाचे र्ंत्र. 

१) छायाचित्र 

२) ध्वननमुद्रि 

३) रेकॉडडगं 

४) र्ापैकी नाही 
 

३१) िताखाली बंददस्त दठकािचे चचत्रि….. 

१) इन र्ोअर रेकॉर्र्िंग 

२) आऊटडोअर रेकॉडडगं 

३) रू्दटंग 

४) र्ापैकी नाही 
 

३२) दरूवरील दृश्र् कॅमेरा च्र्ा साह्र्ाने चचत्रत्रत करिे म्हिजे…. 

१) लोग शॉट 

२) लमड र्ॉट 

३) समीप दृश्र् 

४) क्ट्लोज अप 

 

३३) टील्टींग म्हिजे….. 

१) वाकवणे 

२) हालचाल 

३) वळविे 

४) दृश्र् 

 

३४) कॅमेऱ्र्ाची हालचाल करण्र्ासाठी ….चा वापर केला जातो. 
१) ट्रॉली 
२) पेननगं 

३) टील्टींग 



४) वरील सवा 
 

३५) प्रभावी व पररिामकारक चचत्रीकरिासाठी ...चा उपर्ोग केला जातो. 
१) अँगल कोन 

२) लेन्स 

३) कॅमेरा 
४) र्ापैकी नाही 
 

३६) दरूदर्ान वर कार्ाक्रमाचा प्रसारि कालावधी हा ….. इतका असतो. 
१) ३०  / ६० लमननटे 

२)४० / ५० लमननटे 

३)२५ /४० लमननटे 

४) र्ापैकी नाही 
 

३७) सकाळच्र्ा सत्रात….. हे कार्ाक्रम असतात. 

१) ददनववर्ेर्ष 

२) र्ोगा 
३) भववष्र् 

४) वरील सवव 
 

३८)१९९२ साली …..ही राष्रीर् भारे्षत दहदंीत सुरू झालेली पदहली खाजगी दरूचचत्रवािी आहे. 

१) zee tv 

२)sony tv 

३)star tv 

४)र्ापैकी नाही 
 

३९) भारतात जवळपास सरकारमान्र् वादहन्र्ा र्ा आज कार्ारत आहेत. 

१)९०२ 

२)५०५ 

३)५४७ 

४)४७६ 

 

४०) हे मानवी संज्ञापनाचे अत्र्ंत उपर्ुक्ट्त अस ेसंवाद प्रसारमाध्र्म आहे. 

१) दरूचित्रवाणी 



२) नभोवािी 
३) वतृ्तपत्र 

४) र्ापैकी नाही 
 

४१) 15 ऑगस्ट 1984 ला ववद्र्ापीठ अनुदान मंडळाने. 
….. हा उपक्रम सुरू केला. 
१) कंट्री वाईर् क्लासरूम 

२) फकलत्रबल 

३) बालचचत्रवािी 
४) र्ापैकी नाही 
 

४२) 1 सप्टेंबर 1987 पासून बालचचत्रवािी ….र्ेथे सुरू झाली. 
१) पुणे 

२) मंुबई 

३) कोल्हापूर 

४) नागपूर 
 

४३) कंरी वाईड क्ट्लासरूम हा उपक्रम …... वर आधाररत होता. 
१) अभ्यासरम 

२) मनोरंजन 

३) हर्ार्ाम 

४) खेळ 

 

४४) दरूचचत्रवािी खालील ववभागांसाठी उपर्ुक्ट्त होती. 
१) अभ्यासरम 

२) हवामान 

३) बाजारभावातील चढ-उतार 
४) हर्ापार 

 

४५) दरूचचत्रवािीचे सवाात महत्त्वाचे वैलर्ष््र् 

१) दृक माध्र्म 

२) श्राहर् माध्र्म 

३) दृकश्राहय माध्यम 

४) र्ापैकी नाही 



 

४६) …...म्हिजे डोळर्ांनी पाहता व कानांनी ऐकता र्ेिारे माध्र्म. 

१) दृक श्राहय माध्यम 

२) श्राहर् माध्र्म 

३) दृक माध्र्म 

४) र्ापैकी नाही 
 

४७) ऑल इंडडर्ा रेडडओ म्हिजे… 

१) आकाशवाणी 
२) दरूदर्ान 

३) वतृ्तपत्र 

४) र्ापैकी नाही 
 

४८) दरूचचत्रवािीवर मुख्र्तः …असतात 

१) करमिूकप्रधान कार्ाक्रम 

२) मादहतीप्रधान कार्ाक्रम 

३) र्ैक्षणिक प्रधान कार्ाक्रम 

४) वरील सवव 
 

४९) करमिूक प्रधान कार्ाक्रमांमध्र्े प्रामुख्र्ाने…. असतात. 

१) माललका 
२) संगीत ववर्षर्क 

३) नतृ्र् 

४) वरील सवव 
 

५०) सोनी टीहहीवर गाजलेली माललका… 

१) आहट 

२) रामार्ि 

३) महाभारत 

४) र्ापैकी नाही 
 

५१) गाण्र्ांच्र्ा भेंड्र्ा म्हिजे… 

१) अंताक्षरी 
२) टेननस 



३) खेळ 

४) र्ोगा 
 

५२) प्रश्नमंजुर्षा खालील कार्ाक्रमात र्ेते 

१) कोण िनेगा करोर्पती 
२) अंताक्षरी 
३) गेम 

४) र्ापैकी नाही 
 

५३) दरूचचत्रवािीवर….. र्ेते. 

१) दृश्र् चचत्र 

२) चलचचत्र 

३) बोलके चचत्र 

४) वरील सवव 
 

५४) सवासामान्र् मािसाला कळेल अर्ी भार्षा …...वर लेखन करतांना असावी. 
१) वतृ्तपत्रा 
२) दरूचचत्रवािी 
३) नभोवािी 
४) वरील सवव 
 

५५) एका दृश्र्ातून दसुरे दृष्र् ननमााि होिे र्ा र्क्ट्तीला ….अस ेम्हितात. 

१) दृश्य वविारशक्ती 
२) वैचाररक क्षमता 
३) ददसण्र्ाची र्क्ट्ती 
४) र्ापैकी नाही 
 

५६) संदहतेत आवश्र्क असिारे घटक… 

१) ध्वनी 
२) नेपथ्र् 

३) प्रकार् र्ोजना 
४) वरील सवव 
 

५७) लेखकाच्र्ा अलभहर्क्ट्तीचे माध्र्म म्हिजे… 



१) शब्द 

२) वाक्ट्र् 

३) दृश्र् 

४) र्ापैकी नाही 
 

 

५८) दृश्र् ननव्श्चत झाल्र्ावर दृश्र्रूप …..मांडिी केली जाते. 

१) शब्दांिी 
२) दृश्र्ाची 
३) ववचारांची 
४) र्ापैकी नाही 
 

५९) दरूचचत्रवािीवर प्रसाररत होिाऱ्र्ा माललकांच्र्ा संदहतेस ….म्हितात. 

१) पटकथा 
२) दृश्र् कथा 
३)ववचरकथा 
४) र्ापैकी नाही 
 

६०) लसनेमासाठी …...जरुरी असते. 

१)पटकथा 
२) दृश्र् कथा 
३)ववचरकथा 
४) र्ापैकी नाही 
 

६१).... लेखन गोळीबंद असावे. 

१) सदहता 
२) वाक्ट्र् 

३) चचत्ररूप 

४) दृश्र्रूप 

 

६२) सदहता लेखनात…. असावी. 
१) सहजता 
२) कदठिता 
३) व्क्ट्लष्टता 



४) र्ापैकी नाही 
 

६३) संदहता लेखन करताना लेखकाने…. पाळावी. 
१) पथ्ये 
२) मर्ाादा 
३) तारतम्र् 

४) वरील सवा 
 

 

६४) दरूदर्ान वरील कार्ाक्रमांचे कथानक मूळ उद्ददष्टापासून…..नर्े. 
१) भरकटू 

२) ववस्कळीत 

३) जोडलेले 
४) र्ापैकी नाही 
 

६५) संहीता लेखनात ….र्ा र्ब्दांचा वापर करू नर्े. 
१) द्ववअथी 
२) एक अथी 
३) क्ट्लीस्ट 

४) र्ापैकी नाही 
 

 

६६) दरूदर्ान साठी अस्वाभाववक र्ब्द.. 

१) पुढील प्रमािे 

२) खालील प्रमािे 

३) वर सांचगतल्र्ाप्रमािे 

४) वरील सवव 
 

६७) दरूदर्ान वर …...हे अहर्र् काळजीपूवाक वापरावे. 

१) उभयान्वयी 
२)केवलप्रर्ोगी 
३) र्ब्दर्ोगी 
४) र्ापैकी नाही 
 

 



६८) सदहता लेखनाचा…... हा सदहत अस ेर्ापासून भरकटू देत नाही. 
१) गोषवारा 
२) संकल्पना 
३)वववेचन 

४) तपर्ील 

 

६९).....ही चचत्रपट संकल्पना आहे. 

१) शॉट 

२) दृश्र् 

३)चचत्र 

४)र्ापैकी नाही 
 

७०) प्रसंगानुसार  दृश्र्ांची मी ननवड केली की दृश्र् पररिाम कारक होते र्ासाठी दृश्र्ाचे ववभाजन केल ेजाते र्ास 

….. म्हितात. 

१)शॉट 

२) दृश्र् 

३)चचत्र 

४)र्ापैकी नाही 
 

७१) दरूचचत्रवािीवर सलग ददसिारे दृश्र् हे….ची कमाल असते. 

१) कॅमेऱ्यािी 
२) दहरोची 
३) लसरीर्ल ची 
४) चचत्राचे 
 

७२) कॅमेरा आणि संपूिा तांत्रत्रक ववभागाला….. असतात. 

१)मयावदा 
२)फार्दे 

३) तोटे 

४) र्ापैकी नाही 
 

७३) दृश्र्ांचा क्रम बदलला की संचाची ...बदलावी लागते. 

१) मांर्णी 
२) कल्पना 



३)प्रर्ोग 

४) र्ापैकी नाही  
 

७४) पटकथेतील सीन्स आणि र्ॉटा हा ….असतो. 
१) सारांर् 

२) गोर्षवारा 
३) संक्षक्षप्त रूप 

४) वरील सवव 
 

७५) वतृ्तपत्रात िापून र्ेिाऱ्र्ा घटनांना आपि …..म्हितो. 
१) िातमी 
२) जादहरात 

३) खेळ 

४) र्ापैकी नाही 
 

७६) दरूदर्ान वरील बातम्र्ा ….असाहर्ा. 
१) प्रवाही 
२) जुन्र्ा 
३) संचर् 

४) उगवत्र्ा 
 

७८).......म्हिजे अनेक लोकांना ज्र्ात रस वाटेल अर्ा नुकत्र्ाच घडलेल्र्ा घटनेची वस्तुननष्ठ मादहती. 
१) िातमी 
२) जादहरात 

३) खेळ 

४) र्ापैकी नाही 
 

 

७९) बातमी ला इंग्रजीत …...म्हितात. 

१) न्यूज 

२) वतृ्त 

३) समाचार 

४) र्ापैकी नाही 
 

८०) बातमी आणि …..र्ा दोघांचा समन्वर् दरूदर्ान वर दटकवून ठेवावा लागतो. 



१) िलचित्र 

२) थांबलेले चचत्र 

३) इतर वतृ्त 

४) र्ापैकी नाही 
 

८१) साधारिपिे बातमीचा क्रम….. 

१) पे्रक्षकांना अलभवादन 

२) हेडलाईन्स 

३)ठळक बातमी वरील तपर्ील 

४) वरील प्रमाणे 

 

८२) बातमीचा पुढील क्रम… 

१) ववर्ेर्ष ननवेदन 

२) क्रीडा ववर्षर्क बातमी 
३)कला ववर्षर्क बातमी 
४) वरील प्रमाणे 

 

८३) बातमीचा अजून पुढील क्रम 

१)हवामानाचा अंदाज 

२) पुन्हा एकदा ठळक बातम्र्ा 
३) पे्रक्षकांना अलभवादन 

४) वरील प्रमाणे 

 

 

८४) बातमीमध्र्े संख्र्ेचा उच्चार करताना नेहमी …..करावा. 
१) पूणािंकात 

२) अपूिांकात 

३) अपूिा 
४) र्ापैकी नाही 
 

८५) ललदहलेली बातमी वतृ्तननवेदकाला त्र्ाच्र्ा समोरील ….वर ददसत असते. 

१) मॉननटरवर 
२) चचत्रावर 

३) पडद्र्ावर 



४) र्ापैकी नाही 
 

८६) बातमीची भार्षा….. असावी. 
१) संवादी 
२) क्ट्लीस्ट 

३) कठीि 

४) गंभीर 
 

८७) बातमी ललदहताना….. र्ब्दांचा वापर टाळावा. 
१) अलंकाररक 

२) सहज सोपे 

३) सुटसुटीत 

४) र्ापैकी नाही 
 

८८)......ही मराठी वादहनी आहे. 

१) सह्याद्री 
२) आज तक 

३) इंडडर्न 

४) स्टार प्लस 

 

८९) दरूदर्ान वरील प्रमुख कार्ाक्रमांपैकी  …..हा महत्त्वाचा 
कार्ाक्रम आहे 

१) मादहतीपट 

२) चचत्रपट 

३) बोलपट 

४) र्ापैकी नाही 
 

 

९० )ज्र्ा ववर्षर्ावर …..सादर करावर्ाचा आहे त्र्ाबद्दल सखोल ज्ञान लेखकाला हवे. 

१) मादहतीपट 

२) चचत्रपट 

३) बोल पट 

४) र्ापैकी नाही 
 

९१) प्रारंभ ननवेदनानंतर घटीतांची मांडिी ….असावी. 



१) रमवार 
२) ववस्कटलेली 
३) अस्ताहर्स्त 

४) र्ापैकी नाही 
 

९२)....... हा र्ब्द अरबी र्ब्द मुलाखत र्ा पासून तर्ार झाला आहे. 

१) मुलाकात 

२) मुलुख 

३) मुलंुड 

४) र्ापैकी नाही 
 

९३) मुलाखत कोिाकोिाची घेतली जाते. 

१) कलाकारांची 
२) लसने अलभनेत्र्ांची 
३) गार्काचे 
४) वरील सवव 
 

९४) दरूध्वनीद्वारे घेतलेली मुलाखत कोित्र्ा माध्र्मातून घेतली जाते. 

१) प्रश्नोत्तरे 
२) चचाा 
३) सववस्तर 

४) वरील पैकी नाही 
 

९५) जागेवर जाऊन घेतल्र्ा जािाऱ्र्ा मुलाखतीला ...म्हितात. 

१) स्क्पॉट मुलाखत 

२) कलागारात घेतलेली मुलाखत 

३) कला दाराबाहेर घेतलेली मुलाखत 

४) दरूध्वनीद्वारे घेतलेली मुलाखत 

 

९६) जादहरातींचे प्रकार 

१) क्ट्लालसफाईड्स जादहराती 
२) सरकारी जादहरात 

३) उत्पादनाच्र्ा जादहराती 
४) वरील सवव 



 

९७) जादहरातींचे आिखी काही प्रकार 
१) लोकदहतासाठी जादहरात 

२) संस्थात्मक जादहराती 
३) पुरविी जादहरात 

४) वरील सवव 
 

९८)  पुढील प्रसारमाध्र्मांसाठी जादहरात लेखन करतात. 

१) वतृ्तपत्र 

२) दरूदर्ान 

३) नभोवािी 
४) वरील सवव 
 

९९) नभोवािी नंतर जादहरातीचा पुढील टप्पा…. वर प्रदलर्ात होतो. 
१) दरूदशवन 

२) चचत्रपट 

३) वतृ्तपत्र 

४) वतामान पत्र 

 

१००) दरूचचत्रवािी साठी ननवेदन कौर्ल्र्ात… 

१) र्रीर हर्ंग नको 
२) बहुश्रुतता 
३) श्रोत्र्ांर्ी संवादी पिा 
४) वरील सवव 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


