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1.बोलीभाषा  प्रामुख्याने कशासाठी वापरली जाते ? 

अ) ग्ाांथिक व्यवहाराांत 

ब) वततमानपत्ाांत 

क) लोकव्यवहाराांत 

ड)शासकीय कामकाजात 

2.बोलीभाषा आथि प्रमािभाषा याांचे नाते कसे असते ? 

अ) डोंगर आथि नदी 

ब) नदी आथि समुद्र 

क) नदी आथि उपनदी 

ड) डोंगर आथि दरी 

३. प्रमािभाषेतील शब्द कसे थनमाति होतात ? 

अ) योगायोगाने 

ब) मुद्दाम थनमाति केले जातात 

क) बोली भाषेत ांन शब्द घेऊन 

ड) शासकीय धोरिाांत न 

4. खालीलपैकी कोिती भाषा मराठीची बोली भाषा नाही ते ओळखा. 

अ) अथहरािी 

ब) मालविी 

क)वाडवळी 

ड)कानडी 

5. मालविी बोली प्रामुख्याने कोित्या प्रदशेात बोलली जाते ? 

अ) अथलबाग ते मुरूड 

ब) गोवा ते कारवार 
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क) सावांतवाडी ते राजाप र 

ड) दापोली ते रत्नाथगरी 

6. मालविी बोलीला कृ.पाां.कुळकिी याांनी काय नाव ददले आह े ? 

अ) अथहरािी 

ब) खानदशेी 

क) कुडाळी 

ड) कारवारी 

7.मालविी बोलीचे उच्चारप्रदियेचे वैथशष्ट्य काय आह े? 

अ) स्पष्ट उच्चार 

ब) अस्पष्ट उच्चार 

क) कांठ्य उच्चार 

ड) सानुनाथसक उच्चार 

८. मालविी भाषेत सुथशला,माथलनी या नामाांची रूपे कशी केली जातात  ? 

अ)सुशे, माले 

ब) सुशी, माली 

क) सुस्ला,माल्ग्या 

ड)सुसगी, मालगी 

९.'घराची आठवि' या कथवतेत बापाने शहरात राहिाऱ्या मुलाकडे कशाची मागिी केली 

आह?े 

अ)हजार रूपये 

ब) दहा हजार रूपये 

क) पाच रूपये 

ड) पन्नास रूपये 
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१०. 'साांजगािा' कथवतेतील मुलाांना बेडुक लौकर ओरडावेत असे का वाटते आहे? 

अ) कारि बेडुक ओरडले की त्याांना मजा वाटते 

ब) कारि बेडुक ओरडले की त्याांना झोप येते 

क) कारि बेडुक ओरडले की आजी जेवायला वाढते 

ड) कारि बेडुक ओरडले की आई घरी येण्याची वेळ होते 

११. 'व्हनीबायकडे जुनेरे' मागण्याची वेळ कथवतेतील वृद्ध स्त्रीवर का आली आह े? 

अ)कारि थतचे घर पुरात वाहून गेले आहे 

ब) कारि थतच्या घरातील सगळे चोराांनी चोरून नेले आहे 

क) कारि थतचा शहरातला मुलगा थतला पैसे पाठवत नाही 

ड) कारि थतला गावकऱ्याांनी काम ददलेले नाही 

१२. 'वाांगड' या कथवतेतील म्हाताऱ्या बाईने मुलाने ददलेली कोिती गोष्ट दहा वषे  वापरली 

आह े? 

अ) लुगडे 

ब) छत्ी 

क) गरम आांगडे 

ड) चप्पल 

१३.'नामा कुळकारा'च्या नथशबाला कवीने कोिती उपमा ददली आह े? 

अ) सोने 

ब) आभाळ 

क) मृगाचा दकडा 

ड) लॉटरीचे थतदकट 

१४. 'शेताभातातला थशरवान' या कथवतेतील कवीला आता थशरवानातल्गया सिाांच्या वेळी 

मनात धाकधुक का होते ? 

अ)कारि खचत ख प होतो 
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ब) कारि सिाांना धार्मतक रांग चढले आहते 

क) कारि मुले हट्ट करतात 

ड) कारि त्याला गावी जाता येत नाही 

१५. 'चाकरमानी' या नाटकातील थसताराम पालकरच्या आईचे नाव काय आह े? 

अ) अनसुया 

ब) सख  बाय 

क) येन  बाय 

ड) जना बाय 

१६. 'चाकरमानी' नाटकातला घाडीमामा काय गाऱ्हािां घालतो ? 

अ) गावात पाऊस पड  दे 

ब) थसतारामाचां लग्न लोकर होऊ दे 

क) अनसुयेला मुल होऊ दे 

ड) समुद्रात मासे भरप र थमळ  दे 

१७. चाकरमानी नाटकातील सीताराम मुांबईत नोकरीखेरीज आिखी काट काम करतो ? 

अ) शशांपीकाम 

ब) सांगिक जुळिी 

क) गाण्याचे कायतिम 

ड) मालविी खाद्यपदाित थविी 

१८.चाकरमानी नाटकातील शेवट काय सुचवतो ? 

अ) गावकरऱ्याांना येन बाईचे म्हििे पटले आहे 

ब) गावकऱ्याांनी दऱु्या चाकरमान्याला लुबाडायचे ठरवले आहे 

क) गावकऱ्याांनी अनसुयेची माफी माथगतली आहे 

ड) गावकऱ्याांनी सीतारामचे पैसे त्याला परत केले आहते 
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१९.रूजाररओ शपांटो याांची कथवता कशासांदभातत आह े? 

अ) शेती 

ब) मुांबई 

क) जत्ा 

ड) आई 

२०) मालविीच्या वाटा या काव्यसांग्हातील खालीलपैकी कोिती कथवता थवनोदी आह े? 

अ) गटारी 

ब) नामो कुळकार 

क) वाांगड 

ड) खेळे 

२१.शबय कथवतेतील थप्रयकराने थशम्याच्या सिाला कोिते कपडे घातले आहते ? 

अ) सदरा-लेंगा 

ब) शटत –पँट 

क) लुगडे 

ड) धोतर  

२२.वारूळ कथवतेत कवीने कोित्या स्त्रीबद्दल आठविी थलथहल्गया आहते ? 

अ) आई 

ब) आजी  

क) बोळकी आका 

ड)बोडकी आत्या 

२३.तावडन आजी उठली या कथवतेचे कवी कोि ? 

अ) अजय काांडर 

ब) सई लथळत  
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क) सुनांदा काांबळे 

ड) महशे केळुसकर 

२४.’नया घराचो पावो खनताना’ या कथवतेत कवीला कोिाच्या कष्टाची नव्या थपढीतील 

मुलींना कदर नाही असे जािवले आह े? 

अ) म ळ पुरूषाच्या 

ब) कत्यात पुरूषाच्या 

क) आधीच्या थपढ्ाांतील थस्त्रयाांच्या 

ड) घरातील नोकराांच्या 

२५.चेडवाक थनरोप या कथवतेतील वथडलाांना कसले दुुःख होते आह े? 

अ) मुलीच्या लग्नावर ख प खचत झाल्गयाचे 

ब) मुलगी मुांबईला नवऱ्याकडे जािार याचे 

क) मुलगी थशकली नाही याचे 

ड) मुलीला आपला थवसर पडला याचे 

२६.वाढवाळ या कथवतेत कसली काळजी व्यक्त झाली आह े? 

अ) देवाला नैवेद्य दणे्यासाठी राख न ठेवलेला कोंबडा कोिीतरी पळव न नेईल 

ब) जथमनीसाठी भाऊ भाांडतील 

क) दषु्ट्काळ पडेल आथि हातचां थपक जाईल 

ड) चिीवादळाने घराची धुळधाि उडेल 

२७.सख  कोळीि  अनसुयेकड न माशाांचे पैसे का घेत नाही ? 

अ) थभक्याने आधीच पैसे ददलेले असतात 

ब) सीतारामने पैसे ददलेले असतात 

क) लक्ष्याने पैसे ददलेले असतात 

ड) घाडीमामाने पैसे ददलेले असतात 
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२८.सीताराम सख  कोळिीशी मासे घेताना पैशाांची घासाघीस का करत नाही ? 

अ) कारि मुांबईत त्यापेक्षा महाग मासे तो घेतो 

ब) कारि सख  कोळीि  भाांडेल य़ाची त्याला भीती वाटते 

क) गरीबाशी घासाघीस करू नये असे त्याला वाटते 

ड) महाग मासे देऊन त्याला अनसुयेला ख ष करायचे असते 

२९.सीतारामच्या भावाचे नाव काय आह े? 

अ)थभक्या 

ब) पक्या 

क) पाया 

ड) लक्ष्या 

३०. गावातले चहाचे दकुान कोिाचे असते ? 

अ) लक्ष्या 

ब) सोनचाक्या 

क) थभक्या 

ड) थडच्या 

३१. मालविी भाषेचे एक वैथशष्ट्या खालीलपैकी कोिते आह ेते ओळखा. 

अ) सांस्कृतप्रच रता 

ब) कळायला अवघड 

क) अपशब्दाांचा वापर 

ड) जोडाक्षरे ख प 

३२.गावातल्गया लोकाांची कोिती वृत्ती चाकरमानी नाटकात न व्यक्त होते ? 

अ) मािुसकीची 

ब) लुबाडिुकीची 

क) सहकायातची 
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ड) आळशीपिाची 

३३.अनसुयेला कोि वाचवते ? 

अ) सख  कोळीि 

ब) येन  मावशी 

क) थभक्या 

ड) सीताराम 

३४.अनसुया आत्महत्या करायला का जाते ? 

अ) गावकरी थतच्या चाररत्र्याबद्दल शांका घेतात 

ब) थभक्याशी थतचे पटत नाही 

क) सीताराम थतच्याशी गैरवतत करतो 

ड) थतला मुल होत नाही 

३५.सीतारामला काय गायला आवडते ? 

अ) भजन 

ब) कीततन 

क) कव्वाली 

ड) अभांग 

----------------------------------------------------------------------------------------- 


