
Semester IV 

Optional Course 1 

COURSE NAME: Communication Skill and Academic Writing (Marathi) 

 

1. ऩुढीऱऩैकी एक ऴाब्ददक शंपे्रवण मानऱे जाते.   
A. षसतांदोऱन 
B. शादरीकरण 
C. ळाकणे  
D. मान षाऱवळणे  

2. सरोत षळाऱा देण्याशाठी कधी आळश्यक आषे? 

A. जेव्षा आपण आपल्या शमजण्याळरून काषी मूल लऱहषता 
B. आपण दशुयााआचे ऴब्द ककिं ळा कल्पना ळापरता तेव्षा 
C. आपण ऱेखक कोण आषे याची आपल्याऱा खात्री नशल्याश 

D. आपल्याऱा ऱेखकाच्या तपऴीऱाबद्दऱ वळश्ळाश अशल्याश 

 
3. औऩचारीक शंपे्रवणात काय  षोऊ ऴकत नाषी.  

A. अधधकार 
B. उत्तरदाययत्ळ 
C. जबाबदारी 
D. गैरशमज   

4. APA उद्धरण शिंदलभात 

A. American Psychological Association 

B. American Psychological Academy 

C. Advance Pricing Agreement  

D. Advanced Performance Algorithm  

 

 

 

 

 



5. ऩुढीऱऩैकी कोणते अनौऩचाररक शंपे्रवणाचे उदाषरण आषे.  

A. कायााऱयीन ऩररवद 
B. ममरांमधीऱ मुक्त अयनयंत्ररत शंपे्रवण  
C. मऱखित मेमोश आखण कॉऩोरेट ऱेटशा 
D. नोंद म्षणून ठेळऱेऱे कामधगरी आढाळा  

6.ननयतकाऱीक ऱेिाशाठी यतयाक ऩद्धतीने काय कराळे? 

A.  ऩषृ्ठ आखण िंड क्रमांक. 
B.  ऱेिाचे ऴीवाक 
C.  ननयतकाऱीकचे नाळ. 
D.  ऱेिकाचे नाळ 

 
7. ळाड्मय चौया टालण्याशाठी आऩण षे कराळे - 

A. शळा स्रोतांना योग्य वळऴेवता द्या आखण योग्यररत्या उद्धृत कशे कराळे षे जाणून 
घ्या. 

B. ऩररच्छेद देताना, आऩल्या सळत: च्या ऴददात ळाक्ये ऩुन्षा मऱषा 
C.आऩण शामग्रीळर नोट्श कशे घेता याबद्दऱ अत्यंत शाळधधगरी बालगा 
D.ऱेिकांच्या वळचारांना आऩल्या ऴददांत शारांमऴत करू नका 

 
8. ऩुढीऱऩैकी कोणता शंपे्रवणातीऱ अडथला  आषे.  

A. आकऱनाचे ऩरीसण करणे  
B. चाऱू शंपे्रवण प्रक्रक्रयेचे ऩरीसण क्रकंळा अभ्याश  करणे  
C. इतरांना सळत् अमिव्यक्त षोण्याशाठी शंधी ऩुरवळणे  
D. शमसयेचे कारणे आखण सळरूऩ यांतीऱ चौकऴीचा अिाळ  
 

9. ऩुढीऱऩैकी कोणते शमथान शमूषाचे / गटाचे ळतानळादी ळैमऴष्ट्ये नाषी.    
A. शमताळाद 
B. शमसया उदबोधन  
C. यनयंरण  
D. असथायीऩणा  
 



10. ळाकयािंऴ करताना खाऱीऱपैकी  आपण काय करू नये. 

A.कल्पना आणण माहषती अचूकपणे पुनशचंनयत करा. 
B.आपऱी स्ळतःची भावा आणण ऴऱैी ळापरा. 
C. शामग्रीची फकत एक ककिं ळा दोन ळाकये बदऱा. 
D.स्त्रोतािंचा शिंदभा घ्या. 
 
  

 

Ques. No. Answer. 

1 b 

2 B 

3 D 

4 A 

5 B 

6 C 

7 A 

8 D 

9 C 

10 C 


