
प्रश्र्नपेढी- सत्र ४-पेपर ३ 

 

१.बोली भाषेच्या कोणत्या रूपाला आधिक महत्त्व असते ? 

अ) धलखित 

ब) मौखिक 

क) पाररभाधषक 

ड) ग्ाांधिक 

२.कोणत्या गोष्ी ांचे सािन म्हणून बोली वापरली जात असते ? 

अ) शैक्षधणक व्यवहार 

ब) शासकीय व्यवहार 

क) दैनांधदन व्यवहार 

ड) वैद्यकीय व्यवहार 

३. मालवणी बोली कोणत्या धजलह्ाांत वापरली जाते ? 

अ) रायगड व रत्नाधगरी धजलह हा 

ब) म ांबई महानगर व रत्नाधगरी धजलह हा 

क) कोकण व क लाबा 

ड) धसांि दूगग आधण रत्नाधगरी धजलह हा 

४. “धमया वाचतांय” या वाक्याचा काळ ओळिा. 

अ) भधवष्यकाळ 

ब) वतगमानकाळ 

क) भूतकाळ 

ड) रीती भूतकाळ 

५.रांगवाचक धवशेषणाांचा अांत्य स्वर मालवणी भाषेत कोणता असतो ? 



अ) अकारान्त 

ब) ओकारान्त 

क)आकारान्त 

ड) इकारान्त  

६.कोणत्या आयोदभव भाषेशी मालवणी भाषेचा अन्य बोलीभाषाांपेक्षा अधिक सांबांि 

आहे असे धवद्या प्रभू आपलह या सांशोिनात साांगतात ? 

अ) तधमळ 

ब) तेलग  

क) सांसृ्कत 

ड) प्राकृत 

७.प्रधवण दशरि बाांदेकर याांच्या कोणत्या कादांबरीत मालवणी भाषेचा वापर 

चाांगलह याप्रकारे केला गेला आहे ? 

अ) उजव्या सोांडेच्या बाहुलह या 

ब) चाळेगत 

क) सत ना गत 

ड) भोवळ 

८.वारूळ या प्रधवण बाांदेकर याांच्या कधवतेतील वारूळ ही धमिक प्रधतमा कशाची 

आहे ? 

अ) घर 

ब) क ट ांब 

क) मातृदेवता 

ड)वाधलह मकी रामायण 

९. धतरडीवरून उठलह यावर तावडन आजीने काय केले? 

अ) सगळ्ाांना धशव्या धदलह या 



ब) रडू लागली 

क) म सांबी म सांबी म्हणत हसली 

ड) औषि मागू लागली 

१०.कालेलकरणीच्या माांगरातला गटारीच्या धदवशी चोरण्याची जबाबदारी कोणी घेतली 

होती ? 

अ) कदधमणीने 

ब) पक्याने 

क) पाट्याने 

ड) सांत्याने 

११.दयागराजा या कधवतेतील कोळ्ाला म्हावरां  का धमळत नव्हतां ? 

अ) सम द्राला ओहोटी होती 

ब) मतमाऊलीचा कोप झाला होता 

क) भर द पारी सोसाट्याचा वारा वाहात होता 

ड) दयागला त्याने नारळ धदला नव्हता 

१२.शेताभातातलो धशरवान या कधवतेत कवी धचिल पायाला लागला तर शेतकऱ्याने 

तो कोणावर उडवू नये असे का म्हणतो ? 

अ) कारण धचिल उडवला तर भाांडणे होतात 

ब) कारण धचिल फक्त धशमग्याला उडवतात 

क) कारण त्याच धचिलातून नवां धपक उगवून येते 

ड) कारण धचिलातच शेतीसाठी उपयोगी गाांडूळ असतात 

१३.रोज सांध्याकाळी ताांबट पसरलेलह या माांडवािाली गावातील लोक का जमत असे 

अजय काांडराांची कधवता साांगते ? 

अ) गजाली करायला 

ब) भगल करायला  



क) गाळ्ो द्यायला 

ड) मन मोकळा करायला 

१४.िेळे कधवतेतील धप्रयकर आपलह या एकेकाळच्या पे्रयसीच्या घराच्या ओसरीवर 

बसून कोणत्या देवआची माफी मागतो ? 

अ) िांडोबाची 

ब) रवळनािाची 

क) दामोदराची 

ड) धवठ्ठलाची 

१५.भातालय कधवतेतील शेतकरी शेताचे वणगन करताना कारभारणीच्या आवडीची 

कोणती रोपे लावलह याचे  साांगतो ? 

अ) शेवांती 

ब) मदनबाण मोगरा 

क) अबोली 

ड) ग लाब 

१६.जात्रा कधवतेतलह या कोणाचा बायकाांवर वाईट डोळो असतो ? 

अ) नामा क ळकार 

ब) दादा भट 

क) इठो गावकार 

ड) सदा धडचोलकर 

१७.चाकरमानी नाटकातील येन  मावशीला लाकडच्या भाऱ्याचे पैसे कमी देण्याची 

लबाडी कोण करतो ? 

अ) लक्ष्या 

ब)धडच्या 

क) दादा भट 



ड) ज्ञानेश्वर 

१८.चाकरमानी नाटकात सीताराम पैसे सांपलह यावर कोणाकडे कजग मागतो ? 

अ) दादा भटाकडे 

ब) सिू गाबधतणीकडे 

क) हॉटेलवालह या लक्ष्मणाकडे 

ड) सलूनवालह या धडचोलकराकडे 

१९.सोनक्याच्याची अिगवट राधहलेली दाढी पूणग करून द्यायला सीताराम धडच्याला 

धकती पैसे देतो ? 

अ)आठ आणे 

ब) पाच रूपये 

क) पांिरा रूपये 

ड) दहा रूपये 

२०.सोनक्याच्याला मातीत कोण लोळवतो ? 

अ) सीताराम 

ब) लक्ष्या 

क) पाट्या 

ड) दादा भट 

२१.घाडी मामा कोणतां काम करतो ? 

अ) शेतीचे 

ब) कोळ्ाचे 

क) गाऱ्हाण्याचे 

ड) स ताराचे 

२२.हरी आधण ज्ञानेश्वर धसतारामसमोर येनूमावशीला कोणती मदत करू लागतात? 

अ) नळे परतण्याची 



ब) ि णी धपळण्याची 

क) घरातला केर काढण्याची 

ड) अांगण सारवण्याची 

२३.धडच्याने प ढे केलेलह या पावडरला सीताराम काय म्हणत नाकारतो ? 

अ) च ना 

ब) माती 

क) राि 

ड) िडूची भ कटी 

२४.सीताराम हरी आधण िेन्याला होळीची वगगणी नाकारताना काय साांगतो ? 

अ) आिी प लासाठी गोळा केलेलह या वगगणीचा धहशोब द्या 

ब) वगगणीचे पैसे गोळा करून दारू धपऊ नका 

क) वगगणीधशवाय होळी पेटवा 

ड) लाकडाची चोरी करू नका 

२५.लक्ष्मण हॉटेलवालह याचे कजग च कवायला सीताराम काय गहाण ठेवणार आहे ? 

अ) अनस येच्या बाांगड्या 

ब) पाट्याची सोन्याची चेन 

क) टर ाखझझस्टर 

ड) येनू मावशीचे सोन्याचे काप 

 

२६. ‘चाकरमानी’ या नाटकात मालवणी माणसाांचे कोणते स्वभाववैधशष्ट्ट्य प्राम ख्याने 

दािवले गेले आहे ? 

अ) ररकामटेकडेपणा 

ब) उदारपणा 



क) से्नहशील स्वभाव 

ड) प्रामाधणकपणा 

२७.मालवणातील िेड्यातील माणसाांचा कोणता स्वभावधवशेष कावळ्ाच्या रूपकातून 

नाटककाराने व्यक्त केला आहे ? 

  अ)काळ्ा जादूची आवड 

  ब) आदराधतथ्य करण्याचा स्वभाव 

  क) स्वािी कू्ररपणा 

  ड) हुशारपणा 

२८.सीताराम पालकर गावातील लोकाांना पैसे का देत राहतो ? 

  अ) कारण त्याला लोकाांची दया येते 

   ब) कारण तो िूप श्रीमांत आहे. 

   क) कारण लोकां  त्याची कामे करतात 

  ड) कारण त्याला आपला मोठेपणा धमरवायचा आहे 

२९. ‘चाकरमानी’ नाटकाच्या शेवटी धसताराम धभक्याला कोणते काम साांगतो की जे 

धभक्या करत नाही ? 

अ) कोांबडा कापायला साांगतो 

ब) मासे आणायला साांगतो 

क) झाडावरची अडसरां  काढायला साांगतो 

 ड) आांबे आणून द्यायला साांगतो 

३०.धसताराम शहरात असताना येन मावशी हरी, ज्ञानेश्वरकडे कोणती मदत मागते की 

जी ते करत नाहीत ? 

अ) पैसे मागते 

ब) ल गडां मागते 

क) नळे परतवायला साांगते 



ड) झाडावरचे आांबे काढून मागते 

३१.घाडी मामा वेडा कशाम ळे झाला आहे ? 

अ) त्याची बायको त्याला सोडून गेली आहे 

ब) त्याच्या गाऱ्हाण्यात पाट्या व्यत्यय आणतो म्हणून 

क)त्याचे शेत साधवत्रीच्या पूरात वाहून जाते म्हणून 

ड) दादा भट त्याच्यावर चोरीचा आरोप करतो म्हणून 

३२.धडच्या अनस येकडे का येत असतो ? 

अ) गाऱ्हाणां घाल म्हणजे म ल होईल हे साांगायला 

ब) धशळोप्याच्या गप्पा मारायला 

क) अनस येला आपलह या नादी लावून गैरफायदा घ्यायला 

ड) धभक्याला काम द्यायला 

३३.‘भगल’ या मालवणी शब्दाचा अिग काय ? 

अ) धशवी 

ब) पेरणी 

क) चेष्ा 

ड) जधमन जाळणे 

३४.धसताराम पालकर दादा भटाबरोबर कसली स्पिाग करू पाहतो ? 

अ) मांत्र म्हणण्याची 

ब) धजलेब्या िाण्याची 

क) ज्योधतष साांगण्याची 

ड) गाण्याची  

३५.हरी आधण ज्ञानेश्वरला धसतारामचा राग का येतो ? 

अ) अनस या धसतारामला चहा देते म्हणून 



ब) अनस येची बदनामी करण्यामागे त्याांना दोषी ठरवले जाते 

क) धसताराम होळीची वगगणी देत नाही म्हणून 

ड) धसताराम प लाच्या वगगणीचे पैसे क ठे गेले धवचारतो म्हणून 

३६. लक्ष्या दादा भटाच्या धतिागच्या ताांब्यात काय भरतो ? 

अ) दारू 

ब) अडसराचे पाणी 

क) हॉटेलातले पाणी 

ड) डबक्यातले पाणी 

३७.सि  गाबधतणीला अनस या का आवडते ? 

अ) अनस या धतच्याकडून रोज मासे घेते म्हणून 

ब) अनस या धतला पैसे उसने देते म्हणून 

क) अनस या आपलां  द ुःि मनात ठेवून हसतम ि राहते म्हणून 

ड) अनस या धभक्याला धशव्या घालते म्हणून 

३८. सीताराम येन  मावशीचे धवचार कसे नाहीत असे म्हणतो ? 

अ) मॉडनग 

ब) प्रगतीशील 

क) पोगे्शीव 

ड) पाशगल 

३९.हरी होळीला कोणाच्या नावाने बोांब मारतो म्हणून धसताराम धचडतो ? 

अ) धभक्याच्या बायकोच्या नावाने 

ब) लक्ष्याच्या नावाने 

क) धभक्याच्या नावाने 

ड) दादा भटाच्या नावाने 



४०.धसतारामच्या भाषेचे वैधशष्ट्ट्य काय ? 

अ) तो प्रते्यक वाक्याला गाळी देतो 

ब) तो सान नाधसक बोलतो 

क) तो इांग्जी शब्द च कीचे उच्चारतो 

ड) तो र च्या ऐवजी ळ उच्चारतो 

४१.येन मावशी आधण अनस या या खियाांच्या समान स्वभावधवशेष कोणता ? 

 अ) दोघी साध्या आहेत 

ब) दोघी अांिश्रद्धाळू आहेत 

क) दोघी स्वाधभमानी आहेत 

ड) दोघी कां ज ष आहेत 

४२.धसतारामच्या कोणत्या पररखथितीची हरी व ज्ञानेश्वर खिलहली उडवतात ? 

अ) धसतारामचे अधववाहीत असणे 

ब) धसतारामच्या लहान भावाने त्याचे न ऐकणे 

क) धसतारामकडील सवग पैसे सांपणे 

ड) अनस येबद्दल धसतारामला आकषगण असणे 

४३.होळीच्या धदवशी पाट्या क ठे असतो ? 

अ) होळीसाठी लाकडे गोळा करण्यासाठी जांगलात 

ब) होळीच्या शबय मागण्य्याच्या धमरवण कीत 

क) भाांग बनवणाऱ्या भयाकडे 

ड) आजोळी  

४४.धभक्या होळी पेटली तरी धतिे का जात नाही ? 

अ) कारण त्याला अनस येच्या बदनामीम ळे लाज वाटत असते 

ब) कारण त्याला हरी व ज्ञानेश्वरवर सूड उगवायचा असतो 



क)कारण तो येणाऱ्या नव्या चाकरमान्याची वाट पाहात असतो 

ड) कारण तो अनस या आधण येन मावशीला घेऊन येत असतो. 

४५. पाट्या लक्ष्याच्या कानात धसतारामचा कोणता धनरोप देण्यासाठी आलेला असतो ? 

अ) धसतारामला चहा हवा हा धनरोप 

ब) धसतारामला म ांबईला न्यायला १०० िटिटे लाडू हवेत हा धनरोप 

क) धसतारामला १०० रूपये उसने हवेत हा धनरोप 

ड) भोटमामाला चहा दे हा धनरोप 

४६.बोलीभाषेतून कोणती सांसृ्कती व्यक्त होत असते ? 

अ) यांत्रसांसृ्कती 

ब) लोकसांसृ्कती 

क) ग्ामसांसृ्कती 

ड) महानगरी सांसृ्कती 

४७.बोली का धनमागण होतात ? 

अ) साधहत्याम ळे 

ब) माणसाांच्या रांगाम ळे 

क) भौगोधलक व सामाधजक भेदाांम ळे 

ड) महागाईम ळे 

४८.मालवणीला कृ.पाां.क ळकणी याांनी कोणते नाव धदले आहे ? 

 अ) वाडवळी 

ब) आगरी 

क) क डाळी 

ड) राजाप री 

४९.मालवणी हे मराठीचे कोणत्या दोन रूपाांदरम्यानचे सांक्रधमत रूप आहे असे स .म. 

कते्र म्हणतात? 



अ) महाडी आधण क डाळीच्या दरम्यानचे 

ब) क डाळी आधण वाडवळी दरम्यानचे 

क) कोकणी आधण आगरी दरम्यानचे 

ड) सामान्य मराठी आधण गोमांतकीय कोकणी दरम्यानचे 

५०.मालवणीमधे्य कोणता लोकनाट्याचा प्रकार लोकधप्रय आहे ? 

अ) पोवाडा 

ब) भवनीभवै 

क) दशावतारी िेळे 

ड) सत्यशोिकी जलसे 

५१.क त्रा, कावळा अशा प्राणी पक्षीवाचक नामाचे मालवणीतील उच्चार कसे असतात 

? 

अ) दीघग ईकारान्त 

ब) ओकारान्त 

क) ऐकारान्त 

ड) उकारान्त 

५२. ‘मी येतलय’ या मालवणी वाक्याचा काळ ओळिा. 

अ) वतगमानकाळ  ब) भधवष्यकाळ क)भूतकाळ ड) उभयधवि काळ  

५३. “आडवन क त्री पारि करत नाय” या मालवणी म्हणीचा अिग काय होईल ? 

अ) आडवे पडले की क ते्र धशकार करत नाहीत 

ब) आडव्या घरातली क त्री धशकार करत नाही 

क) जबरदस्तीने नेले तर क ते्र धशकार करत नाहीत 

ड) क त्र्याचे भ ांकणे अडवले तरी धशकार पळत नाही 

५४. ‘शेनातलो धकडो शेनात रवत नाय’ या म्हणीचा अिग ओळिा. 

 अ) माणसाची खथिती कायम राहात नाही 



ब) शेण उन्हात ठेवलां  तर धकडे राहात नाहीत 

क) शेतात शेण टाकले तर धकडे राहात नाहीत 

ड) पररखथिती माणसाला बदलवते 

५५. ‘झारांग्या’ या मालवणी शब्दाचा अिग काय आहे ? 

अ) प ऱ्या तळायचा झारा 

ब) नारळाच्या झावळ्ा 

क) पालापाचोळा भरायची बाांब ची टोपली 

ड) कौलारू घराांत उन्हासाठी ठेवलेली काच 

५६. ‘बाळगो नी मालग्या’ कधवतेतील बाळग्या कोणाची शपि घेतो ? 

अ) आईची 

ब) देवाची  

क) महाप रूषाची 

ड) वेताळाची 

५७. ‘आझन माझन’ कधवतेतील म लगा म लगी इतर म ले ओट्यावर िेळत असताना 

क ठे असतात ? 

अ) माळ्ावर 

ब) सम द्रावर 

क) धवधहरीवर 

ड) शाळेत 

५८. ‘चेडवाक धनरोप’ या कधवतेतील धपता म लीला म ांबईला धतच्या नवऱ्याकडे जायला 

का साांगतो आहे ? 

अ) कारण म लीला धशकायचे आहे 

ब) कारण म लगी सासरी जाणे योग्य असे त्याला वाटते 

क)  एकट्या राहणाऱ्या जावयाची अबाळ होते म्हणून 



ड) जावई आता धचडलाय म्हणून 

५९. ‘व्हनीबाय’ला म्हातारीने कोणते आश्वासन धदले आहे? 

अ) की ती म ांबईला जाईल 

ब) की ती शेतात कामाला येईल 

क) की ती धतचे ऋण प ढच्या जन्मी फेडेल 

ड) की ती व्हनीबायला ज न्या साडीची गोिडी करून देईल 

६०. ‘नया घरचो पावो िनताना’ या कधवतेत पूवी बायका पतीची वाट कशी पाहात 

असे साांधगतले आहे ? 

अ) डोळ्ात तेल घालून 

ब) आत रतेने 

क) पळी दरवाजात बाांिून 

ड) काठवटात मीठ भरून 

६१.कोणती गोष् सोबत आहे याने ‘वाांगड’ कधवतेतील म्हाताऱ्या बाईला धदलासा वाटतो 

? 

अ) माांजर सोबत आहे 

ब) म लाने धदलेला से्वटर 

क) बधहण सोबत आहे 

ड)नातवाचे आांगडे टोपडे 

६२. ‘मालवणी मेवो’ कधवतेतील तरूण िालीलपैकी कोणत्या जते्रला गेलेला नाही ? 

अ)धहांदळे 

ब) म णगे 

क) पाटपन्हळे 

ड) क णकेश्वर 

६३. ‘नामो क ळकारा’चे स्वप्न काय आहे ? 



अ) भरपूर भात धपकवायचे 

ब)टाटा- धबलाग बनायचे 

क) टर ॅक्टर धवकत घ्यायचे 

ड) म लाला कलेक्टर बनवायचे 

६४. ‘नामा क ळकरा’वर िालीलपैकी कोणती सांकटे येत नाहीत ते ओळिा ? 

अ) बैल गमावणे 

ब) धपकावर रोग पडणे 

क) पावसाची दडी 

ड) शेतातले वाळलेले गवत पेटणे 

६५. ‘भातालय’ मिील शेतकरी त्याला कोणती गोष् किीच जमणार नाही असे म्हणतो 

? 

अ) मासेमारी 

ब) धचिलणी 

क) नोकरी 

ड) सावकारी 

६६. ‘धमरग’ कधवतेतील म लाला आई आता कोणते कालवण करणार हे माधहती आहे 

? 

अ) मस रीचे 

ब) क लहग याांचे 

क) कलीचे 

ड) शेंगाांचे 

६७. ‘िेळे’ कधवतेतील तरूणाच्या एकेकाळच्या पे्रयसीचे डोळे कसे होते ? 

अ) धपांगट 

ब) मासोळीसारिे 



क) घारे 

ड) काळेभोर 

६८. ‘ताांबेट पसरलेलह या माांडवात’ या कधवतेतील तरूणाच्या मनाची खथिती गावातील 

सांध्याकाळ आठवताना कशी होते ? 

अ) मन आनांदते 

ब) मन स्वप्नाळू होते 

क) मन उसवते 

ड) मन गावी जायला व्याक ळ होते 

६९. ‘शेताभातातला धशरवान’  या कधवतेतील कवीच्या मनात अलीकडे श्रावणातलह या 

सणाांना  िाकि क का होते ? 

अ) कारण तो शहरात हे सण साजरे करू शकत नाही 

ब) कारण आईची आठवण त्याला येते 

क) कारण िमागचे रांग चढलह याने सणाांना दांगली होतात 

ड) कारण सणास दीला िचग िूप होतो. 

७०. ‘माझी माय’ कधवतेतील कवीला आईच्या कोणत्या गोष्ीचे आश्चयग वाटते ? 

अ) आईच्या कष्ाळूपणाचे 

ब) आईच्या हातच्या चवीचे 

क) आईला त्याला बरे नाही हे न साांगता कळते त्याचे 

ड) आई स नेशी कशी ज ळवून घेते याचे 

७१.जाळ्ात मासळी आलहयावर  ‘दयागराजा’ या कधवतेतील कोळी कोणावरील श्रद्धा 

व्यक्त करतो ? 

अ) सम द्रावरील 

ब) येशू धिस्तावरील 

क) वेलांकनी देवीवरील 



ड) मतमाऊली देवीवरील 

७२. ‘गटारी’ या कधवतेतील म लाांचा डोळा कोणाच्या कोांबड्यावर असतो ? 

अ) िोताच्या 

ब) कदधमणीच्या 

क) कालेलकरणीच्या 

ड) सावांधतणीच्या 

७३.’तावडन आजी’ला आजारपणात काय िायची इच्छा असते ? 

अ) कोांबडी 

ब) आमो 

क) कोलां बी 

ड) मोसांबी 

७४.धचां.त्र्यां िानोलकर याांच्या कोणत्या कादांबरीत कोकणातील अांिश्रदे्धचे दशगन घडते 

? 

अ) अजगर  

ब) रात्र काळी घागर काळी 

क) कोांड रा 

ड) रािी पािरू 

७५.’बोवाळ घालणे’ या मालवणी वाकप्रचाराचा अिग काय आहे ते ओळिा. 

 अ) घोांगडी घालणे 

ब) च लीत आग घालणे 

क) गोांिळ घालणे 

ड) वेल माांडवावर घालणे 

 

७६.बोली भाषेच्या अभ्यासात कोणत्या गोष्ीचा सांदभग सतत लक्षात ठेवावा लागतो ? 



     अ)धतची अखथिरता  

     ब) धतचे प्रमाणभाषेशी नाते  

     क) बोलीशी धनगडीत सांसृ्कती  

     ड) बोलीमिील अपशब्द 

 ७७..मालवणी लोकाांची पैशाांसांदभागतील  धवधशष् मानधसकतेचे कारण  

     काय असते ? 

 अ)अन वांधशकता 

     ब) धनसगागची अधनखश्चतता 

     क) अांिश्रद्धाळूपणा 

     ड) आळशीपणा 

  ७८. मालवणी भाषेत अधिक दीघग उच्चार असण्याचे कारण काय ? 

    अ) लाांबवर ऐकू जाण्यासाठी 

    ब) आपले म्हणणे ठसवण्यासाठी 

    क)सम द्रसपाटीला  म बलक हवा उपलब्ध 

    ड) लाडीक बोलणे आवडत नाही म्हणून 

७९.“त्याने आमो िालहलह यान” या वाक्याचा काळ ओळिा. 

   अ) वतगमानकाळ 

ब) भूतकाळ 

क) भधवष्यकाळ 

ड) अपूणग वतगमानकाळ 

८०.“गाबत्याक गोरवा आनी भटाक तारवा धकत्याक” या म्हणीचा अिग काय होईल ते 

ओळिा. 

अ) कोळ्ाला ग रे आवडत नाहीत आधण ब्राह्मणाला मासे आवडत नाहीत 

ब) कोळी ग रे रािेल तर ब्राह्मण होडी वलह हवेल 



क)  उपयोगाच्या गोष्ीच प्रते्यकाला महत्त्वाच्या 

ड) िांडीत गारा पडतात आधण सम द्रात होड्या असतात 

८१.वाढवाळ लौकर घालायला एक कारण कधवतेतील शेतकरी काय देतो ? 

अ) देवाचा कोप झाला आहे 

ब) रािून ठेवलेला कोांबडा कोणीतरी पळवेल 

क) जधमनी जाळायची वेळ झाली आहे 

ड) सगळे रीतभात धवसरत चालले आहेत 

८२.म्हातारी बाई आपलह या फाटक्या ल गड्याचे वणगन वधहनीबाईकडे कसे करते ? 

अ) गोणपाटासारिे झाले आहे 

ब) धचांध्या झालह या आहेत 

क) गवतासारिे झाले आहे 

ड) झावळ्ाांसारिे झाले आहे 

८३.‘बाळगो नी मालग्या’ या कधवतेतील बाळग्या आईला तो काय िेळत नाही असे 

साांगतो ? 

अ)कबड्डी 

ब) लगोरी 

क) मटका 

ड) धक्रकेट 

८४‘झेटलीमन’ या कधवतेतून मालवणी प रूषाची कोणती मानधसकता व्यक्त होते ? 

अ) िोटेपणा  

ब) स्वतुःबद्दल अवास्तव प्रधतमा  

क) स्वकें द्रीतता 

ड) आत्मसांत ष्ता 



८५. “नव्या घराचा पाया िणताना धमळालेलह या अवशेषाांपैकी कोणत्या गोष्ी नव्या 

धपढीतील खियाांना आवडतील ? 

अ) काठवट 

ब) स गडां 

क) िापरां  

ड) काहीच नाही 

८६.वारूळ कधवतेतलह या भाच्याला आज बाजूची मांडळी काय साांगतात ? 

अ) म्हातारी रोज त्याला धशव्या देई 

ब) म्हातारी रोज भाांडण करे 

क) म्हातारी रोज वाट पाहत असे 

ड) म्हातारीला रोज चमचमीत िायला लागे 

८७.दयागराजा कधवतेतील कोळ्ाला द पार झाली तरी घरी परत जावेसे का वाटत नाही 

? 

अ) कारण त्याला सम द्रावरचा वारा आवडतो 

ब) कारण बायकापोराांना िायला काय देणार अशी धचांता वाटते 

क)कारण सम द्रावर त्याची श्रद्धा आहे 

ड) कारण त्याला होडी परत धकनाऱ्याकडे नेता येत नाही 

८८.जात्रा कधवतेत गावकरी िाांद्यावर काय घेऊन नाचत आहेत ? 

अ) पालिी 

ब) भाले 

क) तरांग 

ड) झेंडे 

८९. नामो क ळकाराने सरकाराकडून घेतलेलह या आांब्याचे काय होते ? 

अ) ते स कतात 



ब) ते पायरी,रायवळ धनघतात 

क) ते सांकरीत धनघतात 

ड) ते कलमी हापूस धनघतात 

९०.गटारीचा बेत ठरवण्याच्या धमटी ांगमिून कोणी लौकर उठत का नाही ? 

अ) कारण वगगणीचे ठरत नाही 

ब) कारण दारूचे ठरत नाही 

क) कारण कोांबड्याचे ठरत नाही 

ड) कारण पकलह या पोरी ांबद्दल बोलत राहतो 

९१. चाकरमानी नाटकातला सोनक्याच्या धभक्या आधण कावळ्ाचे क ळ एकच असे का 

म्हणतो ? 

अ) कारण धभक्याचा आवाज ककग श 

ब) काऱण धभक्या काळा आहे 

क) कारण धभक्या स्वािी आहे 

ड) कारण धभक्या धतरळा आहे 

९२.चाकरमानी नाटकातील अनस या सीतारामने पाठवलेलह या माशाांचे काय करते ? 

अ) भ जणां करते 

ब) कालवण करते 

क) तळते 

ड) मासे घेत नाही 

९३.पाट्या अांिश्रदे्धची धटांगल कशी उडवतो ? 

अ) देवळात जात नाही 

ब) दादा भटाचे तीिग फेकून देतो 

क) घाडी मामाच्या गाऱ्हाण्याला देव म्हणून प्रधतसाद देतो 

ड) कोणाचां सोयर स तक मानत नाही 



९४.दादा भटाांबद्दल सिू गाबधतणीचे मत वाईट का आहे ? 

अ) दादा भट फ कट मासे घेतो म्हणून 

ब) दादा भटाच्या वडीली ां सिूच्या आईशी गैरवतगन केले आहे 

क)दादा भट लोकाांची धशवाधशव मानतो 

ड) दादा भट सोयरस तक मानतो 

९५.दादा भट सीतारामशी कशासांदभागत स्पिाग करू पाहतो ? 

अ) पैशाांसांदभागत 

ब) धशक्षणासांदभागत 

क) गाण्यासांदभागत 

ड) घरासांदभागत 

९६. धभक्याला आपलह या बायकोची बदनामी होते हे पाहून काय वाटते ? 

अ) वाईट वाटते 

ब) राग येतो 

क) सांशय वाटतो 

ड) काहीच वाटत नाही 

९७. होळीच्या धदवशी सीतारामला मारण्याचा बेत हरी आधण िेनग्या का करतात ? 

अ) सीतारामने त्याांना पैसे धदले नाहीत म्हणून 

ब) सीतारामने त्याांना टर ांधझस्टरला हात लावू धदला नाही म्हणून 

क) सीतारामने अनस येच्या बदनामीचा बेत हाणून पाडला म्हणून 

ड) सीताराम होळीला वगगणी देत नाही म्हणून 

९८.सीतारामला कां गवा, पावडर हातात देऊन त्याच्यावर प्रभाव टाकण्याचे काम कोण 

करत असते ? 

अ) िेनग्या , हरी, धडच्या 

ब) पाट्या , येनू मावशी 



क) दादा भट  

ड)धभक्या व अनस या 

९९.गावकऱ्याांना उगाचच पैसे वाटलह याने सीतारामची अवथिा कशी होते ? 

अ) सगळे त्याच्याकडे आकधषगत होतात 

ब) सीतारामला रोज शहरात जावे लागते 

क) सीतारामची कफ्फलक अवथिा होते 

ड) सीताराम वेडसर होतो 

१००.येनू मावशी नाटकाच्या शेवटी कोणावर धचडते ? 

अ)सीतारामवर 

ब) धभक्यावर 

क) सगळ्ा स्वािी गावकऱ्याांवर 

ड) अनस येवर 

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

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

 

 

 


