
 बी  .  ए  .  भाग 1 ऐि�छक मराठ�  पेपर �मांक -1 

 स�  -  प�हले 

 पा�यप�ुतक – अ�रबंध 

 �नवडक भा�कर चंदन�शव 

 ��न -1 यो�य पया�य �नवडा  गुण 10 

 1)उमाळं ह� कथा कोणी �ल�हल� आहे? 

 A)भा�कर चंदन�शव  B  ) बाप ू  C  ) सनुील चंदन�शव  D)  यापकै�  नाह� 

 2)  उमाळं या कथेचा नायक कोण आहे? 

 A)  बाप ू  B)  अ�णा  C)  कृ�णा  D)  हर� 

 3)  बापचेू �ाथ�मक �श�ण कोण�या गावात झाले? 

 A)  हासेगाव  B)  कळंब  C)  आबेंजोगाई  D)  बीड 

 4)  हासेगावातील मॅ��कची पर��ा पास होणारा त�ण कोण? 

 A)बाप ू  B)  राम ू  C)  भीम ू  D)  राघ ू

 5) बापलूा पढु�ल �श�णासाठ�  आबेंजोगाईला जा�याची �दशा  कोणी दाखवल�? 

 A)  सखाराम गु�जी  B)  यशवंत मा�तर  C)  राजे मा�तर  D)  बाप ूमा�तर 

 6)  बाप ू�श�णासाठ� बाहेरगावी जाताना �याला एक �पया  कोणी �दला? 

 A)  सख ुमावशी  B)  शवेंतामावशी  C)  पतुळा मावशी  D)  तानी मावशी 

 7)  बाप�ूया �श�णासाठ� अ�णांनी कोणता बलै �वकला? 

 A)  पाख�या  B)  �चम�या  C)  खब�ुया  D)  �ह�या 

 8)  बाप�ूया �श�णासाठ� खबू�ुया बलैाला �कती �पयाला  �वकले ? 

 A)  द�डश े�पयाला  B)  शंभर �पयाला  C)  दोनश े�पयाला  D)  अडीचश े�पयाला 

 9) उमाळ या कथेचा नायक बाप ूमॅ��क नंतर �या �श�णासाठ� कोण�या गावी जाणार होता? 

 A) कळंब  B) औरंगाबाद  C) आबंा  D) बीड 



 10)  बाप�ूया हर�या गाईला झाले�या गो�या चे नाव काय ठेव�यात आले? 

 A)  गो�हा  B)  खब�ुया  C)  बां�या  D)  सजा� 

 11) जांभळ ढ�ह या कथेचे ना�यका कोण आहे? 

 A) पबी  B) पतुळा  C) �भा  D) पाव�ती 

 12)  जांभळ ढ�हमधील बाप ूमा�य�मक �श�णासाठ� कोण�या  गावी जातो? 

 A)  औरंगाबाद  B)  बीड  C)  कळंङ  D)  बाश� 

 13)खे�यातील �नरागस �ेमाचे भाव �याकुळ  �च�ण कोण�या कथे म�ये आले आहे? 

 A) उमाळं  B) तडा  C)जांभळ ढ�ह  D) वासना 

 14)  जांभळ ढ�ह या कथे�या ना�यकेचे कोणी अ�याचार केला  होता ? 

 A)  चलु�याने  B) व�डलांनी  C) भावाने  D)  मामाने 

 15)  जांभळ ढ�ह कथेची पबी�या आईला �वष  घालनू कशासाठ�  मार�यात आले? 

 A) सो�यासाठ�  B) प�ैयासाठ�  C) ज�मनीसाठ�  D) घरासाठ� 

 16) जांभळ  ढ�ह कथेत पबीचा शवेट कसा होतो? 

 A) शोकांत  B) सखुात  C) दःुखात  D) यापकै� नाह� 

 17) पबी ह� बापचूी कोण�या काळातील म�ैीण होती? 

 A) बालपणीची  B) शाळेतील  C) हाय�कूल मधील  D) कॉलेजमधील 

 18) जांभळ ढ�ह कथा भा�कर चंदन�शव यां�या कोण�या कथासं�हातनू घेतल� आहे? 

 A) �बरड  B) जांभळ ढ�ह  C) मरणकळा  D) अगंार माती 

 19) बापलूा कधी जे�हा भेटल� त�ेहा ती �कती वषा�ची होती? 

 A)अठरा वषा�ची    B) एकोणीस वषा�ची   C) वीस बावीस वषा�ची    D) एकवीस वषा�ची 

 20) पबी बापलूा भेटायला येताना कोण�या रंगाची साडी नेसल� होती? 

 A) �न�या रंगाची  B) जांभ�या रंगाची  C) लाल रंगाची  D) केशर� रंगाची 

 21) तडा ह� कथा भा�कर चंदन�शव यां�या कोण�या कथासं�हातनू घेतल� आहे? 



 A) अगंार माती  B) �बरड  C) मरणकळा  D) लाल �चखल 

 22)ता�या सानप यां�या औरंगाबाद येथील मलुाचे नाव काय? 

 A) बाप ू  B) सधुाकर  C)  कृ�णा  D) स�चन 

 23) ता�या सानप यां�या बायकोचे नाव काय आहे? 

 A)पारबती  B) सर�वती  C) यमनुा  D) शवेंता 

 24) सधुाकर�या बायकोचे नाव काय आहे? 

 A)  �भा  B) तानी  C) सधुा  D) म�ुधा 

 25) ता�या सानप याचा मलुगा कोण�या गावी नोकर�स होता? 

 A) पंढरपरू  B) सोलापरू  C) औरंगाबाद  D) उ�मानाबाद 

 26) सधुाकरला �कती मलेु होती? 

 A) पाच  B) दोन  C) तीन  D) चार 

 27) ता�या सानप ला एसट� �ट�डवर कोण पोहोचवायला आले होत?े 

 A) �कसना  B) पतुळा  C) अ�णा  D) रामचं� 

 28) तडा या कथेतील ता�या सानप�या कशाला तडा गेला? 

 A) �व�वासाला  B) �व�नांना  C) भावनांना  D) जीवनाला 

 29) ता�या सानप यां�या बायकोचे नाव काय होत?े 

 A) पतुळा  B) बाब ू  C) पारबती  D) सा�व�ी 

 30) वासना ह� कथा भा�कर चंदन�शव यां�या कोण�या कथासं�हातनू घेतल� आहे? 

 A) जांभळ ढ�ह  B) �बरड  C) नवी वा�ळ  D) मरणकळा 

 31)वासना या कथेतील पतुळी �या आईला काय खावेसे वाटले होत?े 

 A) अडंी  B) मटण  C) सागुती  D) यापकै� नाह� 

 32)आबा �दसायला �कती �वार� झाल� होती? 

 A)सहा खं�या  B) पाच खं�या  C) चार खं�या  D) सात खं�या 



 33)सागुती मागणा�या पोरांची कोणाला �कव आल�? 

 A)दामाजी  B) येसवंता  C) सखाराम  D) गणपा 

 34) वासना या कथेतील बागाला झाडपा�याचे औषध कोणी �दले होत?े 

 A) के� आ�या  B) पतुळा  C) गंगा मावशी  D) रमाकाकू 

 35) लाल भा�कर चंदन�शवे यांची लाल �चखल ह� कथा कोण�या कथासं�हातील आहे? 

 A) नवी वा�ळ  B) जांभळ ढ�ह  C) अगंार माती  D) �बरड 

 36) लालची कर� या कथेचा �नवेदक बाप ूकोण�या वगा�त �शकत होता? 

 A) आठवी  B) नववी  C) मॅ��क  D) सातवी 

 37)लाल �चखल या कथेतील बाजार कोण�या �दवशी होता? 

 A)सोमवार  B) मंगळवार  C) बधुवार  D) श�ुवार 

 38)चळवळ करा चळवळ करा असा संदेश असा संदेश कोणी �दला होता? 

 A)महा�मा गांधी    B) लोकमा�य �टळक  C) दादाभाई नौरोजी   D) सरदार व�लभाई पटेल 

 39)धं�यात लाज बाळगू नये असं कोण �हणतं? 

 A)जोशी मा�तर  B) जाधव सर  C) लेखकाचे वडील  D) लेखकाची आई 

 40) लाल �चखल या कथेत बाबाला �ग� हाईकाने कोण�या भावाने टोमॅटो मा�गतले? 

 A) एक �पया �कलो  B) दोन �पये �कलो  C) पंचवीस पसेै �कलो   D) आठ आणे �कलो 

 41) लालची क�लया कथेतील आबा कशावर नाचला? 

 A) बटा�यावर      B) टोमॅटो वर  C) वां�यावर  D) �मरचीवर 

 42) लाल �चखल या क�वततेनू लेखकाने कोण�या ��नांना वाचा फोडल� आहे? 

 A) नोकरां�या  B) मजरुां�या  C) आ�दवासीं�या  D) शतेक�यां�या 

 43) भा�कर चंदन�शव यांची पाहणी ह� कथा कोण�या कथासं�हातनू घेतल� आहे? 

 A) मरणकळा  B) अगंार मा�हती  C) नववी वा�ळ  D) जांभळ ढ�ह 

 44)भा�कर  चंदन�शव यां�या पाणी या कथेत कोणती सामािजक सम�या मांडल� आहे? 



 A)��ीयाची  B)जातीभेदाची  C)कुटंुबाची  D)समाजाची 

 45) पाणी या कथेची स�ुवात �दवसाचा कोणता �हर सांगत?े 
 A)सकाळी  B) दपुार�  C) सं�याकाळी  D)रा�ी 

 46)पा�याचा माग काढ�यासाठ� �कती लोक �नघाले होत?े 
 A) साताठ  B) आठ जण  C) दहा जण  D) अकरा जण 

 47)पाणी या कथेचा नायक कोण आहे? 
 A) सदा�ना  B) बाप ू  C) दादांना  D) आनंदा 

 48)  द�लतांनी �हरा कोठे खोदला होता? 
 A)नद�त  B)ओढयात  C)ना�यात  D) डब�यात 

 49)पाणी लाग�यावर गुलाल नारळ आण�यासाठ� कोण गेले? 
 A)सदा बाप ू  B) �योती  C) दा�या  D) संता 

 50) पाणी लाग�याची बातमी गावात प�ह�यांदा कोणाला समजल�? 
 A)भगा वाणी  B) सरपंच  C) पाट�ल  D) तराळ 

 ��न -2  द�घ��तर� ��न ( दोन पकै� एक )  गुण  10 
 1)  शतेकर�  कुटंुबातील  बाप�ूया  �श�णाची  परवड  उमाळ  या  कथेत  कशी  �च��त  केले  आहे  त े साधार  �प�ट 
 करा? 
 2) जांभळ ढ�ह कथेतील पबी�या उ��व�त जीवनाचे �च�ण करा? 
 3) ता�या सानप यां�या �व�नांना कशा�कारे तडा गेला तडा या कथे�या आधारे �प�ट करा 
 4) वासना या कथेतील पतुळा या द�लत ��ी�या भेदक वा�तव जीवनाचे वा�तव कसे मांडले आहे ? 
 5) लाल �चखल या कथेतील शतेक-या�चे शोषण कसे होत ेत े�प�ट करा? 
 6) पाणी या कथेचा आशय �प�ट करा? 

 ��न -3 द�घ��तर� ��न (दोन पकै� एक)   गुण  10 
 1) उमाळ या कथेतील बाप ूचे वडील अ�णा यांची काय आतं�रक तळमळ होती त ेस�व�तर �लहा? 
 2) जांभळढ�ह खेडगेावातील त�णी�या �नखळ �नरागस �ेमाची कहाणी कशी आहे त े�प�ट करा? 
 3) या कथेतील ता�या सानप यांनी कोण कोणती �व�ने पा�हल� होती त े�प�ट करा? 
 4) वासना  या कथेचा आशय �प�ट करा? 
 5)लाल �चखल या कथेतील बाबाचे �य�ती�च�ण तमु�या श�दात �लहा? 
 6)पाणी  या तसेच द�लत व सवण� यां�यातील संघष� कसा मांडला आहे? 



 ��न -4  लघ�ुतर� ��न (चार पकै� दोन )   गुण 10 
 1)उमाळ  कथेतील आईची �यि�तरेखा �प�ट करा? 
 2) मा�या कथेतील बाप ूचे �श�क 
 3) जांभळढ�ह या �नसग�र�य �ठकाणाचे वण�न करा? 
 4) जांभळ ढ�ह या कथेतील पबीची इ�छा काय होती? 
 5) ता�या सानप या�या मलुाला काय वाटत होत?े 
 6) पारबतीने ता�या सानप बरोबर नातवासाठ� काय �दले? 
 5) वासना  कथेतील आबा देसाईने घातलेला ड�हरा 
 6) वासना या कथेतील बाबी �या आईची �यि�तरेखा �प�ट करा? 
 7) लाल �चखल या कथेतनू शतेक�याचे शोषण कसे �च��त झाले आहे त े�प�ट करा? 
 8) लाल �चख�या कथेचीची भाषाशलै� कशी आहे त ेसोदाहरण �प�ट करा 
 9) पाणी या कथेतील द�लतांची काय तळमळ होती त ेस�व�तर �लहा? 
 10)  पाणी  या  कथेत  �प�या�या  पा�यासाठ�  द�लतांनी  काढले�या  झ-या  �वषयी  सवणा�चे  ��त��या  काय 
 होती? 

 ��न -5  लघ�ुतर� ��न (चार पकै� दोन )   गुण 10 
 1) �च�पट �हणजे काय त े�प�ट करा? 
 2)�च�पट मा�यमांचे मा�यम आहे �प�ट करा? 
 3) �च�पट हा �क भा�य मा�यम आहे प�ट करा? 
 4) �च�पटाला कोण कोणकोणत ेपया�यी श�द आहेत �या�या संक�पना �प�ट करा 
 5) �च�पटातील �द�दश�काची भ�ूमका काय असत?े 
 6) मा�यमांतर जे काय त ेसांगून मा�यमांतर आचे �व�प �प�ट करा? 
 7) �च�पटाचे मा�यमांतर कसे होत?े 
 8) छाया�च�ण ह� एक कला आहे �प�ट करा 
 9) �च�पट �े�ाशी संबं�धत असणा�या श�दांची याद� तयार करा? 
 10) �च�पटाचा आ�वाद �हणजे काय त े�प�ट करा? 


