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                                 ववषय –S- I                                                              सेविस्टर -3   

सराव प्रश्न  100 

 

                        अवकाळी पावसाच्या दरम्यानची र्ोष्ट   अंतर्गत चाचणी परीक्षा  

   

 1 ).......... नुकतीच सुरवात झाली होती. 

         1) सुर्ीला 2) वाऱ्याला 3) कचऱ्याला  4)पावसाला               

 2) थोरली चे नाव काय होते 

        1) उषा 2) कमल 3) ववमल 4)यापैकी नाही                            

3 ) मधली चे नाव काय होते  

        1) आशा 2)व िंपल 3)कमला 4)ववमला                                   

4) यशविंता च्या पत्नीचे नाव काय होते  

        1) पावगती 2)साववत्री 3)गायत्री 4)यापैकी नाही             

5) येशानानाच्या वमत्राचे नाव काय होते                     

        1) सयाजी 2)वनिंबाजी 3)राणाजी 4)यापैकी नाही                       

6) सयाजी क े कुत्रा होता त्याचे नाव काय होते 

      1) काळ्या 2)वनळ्या3) भुऱ्या 4)यापैकी नाही                                

 7) यशा नानाच्या बकरी ला कोणी मारले 

       1) कुत्र्याने 2) मािंजराने 3)बैलाने 4)माणसाने        

 8)  यशानानाला कोण टोचा मारत होते                   

      1)वचमण्या 2) कावळे 3)बगळे 4)प्राणी                                      

9) यशा नानाला वकती मुली होत्या 

      1)एक2)दोन 3) तीन 4)चार                                     

10) यशानानाला मुलगा होता का    

        1) हो 2)नाही 3)मावहती नाही          

11) यावर्षी कशाला झ  चािंगली होती  



          1) शाळूला आवण र्ाव्हाला 2)उ ीद आवण मुिंगला 3)तुरीला आवण भुिंईमुिंगाला 4)यापैकी नाही                 

12) येशानानाची जमीन कुठे होती 

        1)तळालगत 2)काठालगत 3) वर्ळालर्त 4)नदीलगत                

13)यशानानाने कशामुळे आत्महत्या केली  

          1) कजगबाजारीपणािुळे 2)शेती नावपकीमुळे 3)बकरी मेल्यामुळे 4)यापैकी नाही                  

14)यशना च्या मुलाचे नाव काय होते 

         1) दीपक 2)प्रवीण 3)सुवनल 4)ववलास                                    

15) शाळवाला कधी नवे्ह तो एवढा दर आला होता 

        1) चौदाशे पंधराशे 2)अकराशे बाराशे 3)आठशे-नऊशे 4)सोळाशे सतराशे                                       

16) 'जाशील कुठिं , आज ठेवत नाही तुला,' असे यशा नाना कोणाला म्हणाला? 

        1) कुत्र्याला 2)माणसाला 3)बकरीला 4)बैलाला                                    

17) पाववतीला कशामुळे भोवळ येते.                                    

        1) रक्तािुळे 2)पाणी 3)ववहीर 3)नदी        

18) पाववतीची वकती वेळा कु्यरेवटिंग झाली होती           

         1)एक 2)दोन 3) तीन 4)चार          

19) धाकटीचे नाव काय होते     

          1)वर्षाव 2) नकोशी 3)छोटी4)मीरा      

20) यशानिं रागाच्याभरात कोणाचे पोट फा लिं       

         1) कुत्र्याचे 2)बकरीचे 3)बैलाचे 4)यापैकी नाही       

  21) येशानानाच्या भावाने वकती मुलािंवर) ऑपरेशन केले  

        1) एक     2)दोन     3)तीन    4) चार                     

22) पाववती तीघी मुली िंना केव्हा कप े करणार होती  

        1) रथाला 2)जते्रला 3)याते्रला 4)यापैकी नाही                                         

  

23) मेंढर राखणारे धनगऱ र वीच्या माळ्याच्या खालच्या  कोणत्या प्रवसद्ध गावाक चे होते  

              1) झरे 2)तोरे  3)नाकतो े 4)यापैकी नाही                                                      



24) धनगरीनच्या नवऱ्याने दारू वपऊन उ ी मारून कुठे आत्महत्या केली  

           1) वववहरीत 2)नदीत 3)समुद्रात 4)यापैकी नाही                  

25)कोणाची कुत्री जावतविंत होती  

            1) धनर्रीन 2)माळीन 3)शेतकरी 4)यापैकी नाही                                 

26) एका टरक  र ायव्हर ने ..... रो वर त्या कुत्रीला उ वले. 

              1)पुण्याला 2)साताऱ्याला 3) ववटा फलटणला 4)यापैकी नाही                                                    

27) धनगरीनच्या  कुत्रीला ज्या उ वलिं  ती गा ी पुढे ........कॉनवरवर पलटी झाली. 

            1) नारे्वाडी च्या 2)शेती वाढीच्या 3)कोळसे वा ीच्या 4)यापैकी नाही                                           

28) सयाजीने कोणाचे वपल्लू चोरले होतिं  

           1) धनर्रचे 2)माळीचे 3)शेतकरीचे 4)यापैकी नाही                       

29) सयाजीने कुत्र्याचे वपल्लू चोरल तेव्हा ते वकती मवहन्याचे होते.  

             1)एक 2) दोन 3)तीन4)चार      

30) एक तबे्यत आवण दुसरे पैशाला पैसा जो ण्यासाठी ढोर काम यावशवाय त्याच्या जीवनाला काही प्रयोजन 

नसाविं    

        1) सयाजी 2)यशानाना 3)ववलास 4)ववकास 

31) पत्त्याच्या कॅट मधील दहा पयंतचे आक े त्याला समजतात  

             1) यशनाना 2)ववकास 3) सयाजी 4)यापैकी नाही                               

32) कानड्याच्या मुलाचे नाव काय होते 

              1) सुभाष 2)वदलीप 3)ववकास 4)यापैकी नाही                

33) सयाजीच्या लग्नात आलेल्या पोवलसािंनी  वकती  पैशािंवर  लग्नाची भानग  वमटवली.         

          1)500/- 2)300 3) 5000/-4) मावहती नाही 

34)पाववती  प्रते्यक वेळी कोणाला जन्माला घालते  

            1) िुलीला   2)मुलाला 3)यापैकी नाही         

      

35)उर्षाच्या निंतर कोण जन्माला आले 

           1)  िुलर्ा 2) मुलगी3) यापैकी नाही                              

36) उर्षा दीपकपेक्षा वकती वर्षांनी थोरली आहे  



        1)  एक 2)दोन 3)तीन 4)चार                 

37)यशा नानाला पोरगा पावहजे होता की नाही 

        1) हो 2)नाही 3)यापैकी नाही                         

38) अबोशवन दरम्यान पाववतीला बसल्याजागी उठता येत  नव्हतिं इतकी ती  ---- झाली होती. 

           1) अशक्त अन् किजोर 2)सशक्त अन् सुदृढ 3)आजारी 4)यापैकी                                   

39) बायको हवी असेल तर हे शहाणपणाने थािंबवा असे कोण म्हणाले. 

          1) डॉक्टर 2)शिंकर सावकार 3)पाववती 4)उर्षा                    

40) दीपक वकती वर्षावचे असताना मरण पावला. 

          1)दोन वर्षव 2) पावणे दोन वषग 3)दी  वर्षव 4) एक वर्षव                                   

41) नकोशी केव्हा जन्माला आली  

          1) अिावस्या 2)पौवणवमा 3)एकादशी 4)यापैकी नाही       

42) दी  वर्षावचा झाला तरी त्याला सरळ बसता येत नव्हतिं           

            1) दीपक 2)उर्षा 3)आशा 4)नकोशी                                    

43) पोरी िंना घेऊन पाववती रानातल्या एका जुन्या तो चहुबाजूला झु ूपिंअसलेल्या प क्या ------ पाशी येऊन उभी 

रावहली. 

         1) ववहीर 2)नदी       3) तलाव  4) झरा                         

44) मला मावहतीये तू जीव द्यायला वनघाली असे पाववतीला कोण म्हणाले  

        1)आशा 2) उषा 3)नकोशी 4)दीपक                          

45)पाववती पोरी िंना घेऊन कुठे वनघाली  

          1)रानात 2)शेतात 3) आजोळी 4) मावहती नाही            

46) यशविंताचा कुणावर राग होता 

        1)आशा 2) उषा 3)नकोशी 4)दीपक                                 

 

47) लहानपणी सुभार्ष कोणाक े राहत होता  

         1) यशवंत 2)ववलास 3)ववकास 4)वदलीप                          

48) ववशाल कोणाच्या वगावत होता 

       1) आशा 2)उर्षा 3)नकोशी 4)मावहती नाही                



49) कुलकण्यांचा प्रसाद कोण होता 

      1) पत्रकार 2)वशक्षक 3) ॉक्टर 4)वकील        

50)मुलगा असता तर ग्रामपिंचायतीच्या वनव णुकीला उभी केली असती तीला,असे कोण म्हणाले? 

        1) यशवंता 2)सयाजी 3)वदलीप 4)सुभार्ष          

51) दहा टके्क दराने सात मवहन्यापूवी तीस हजार रुपये कजव यशविंताने कोणाक ून घेतले आहे 

        1) शंकर सावकार 2)सुभार्ष 3)वदलीप 4)सयाजी              

52) यशविंताच्या शेताचा सातबारा चा उतारा खखशात कोण घेऊन वफरत होता 

       1)सयाजी 2)वदलीप 3) शंकर सावकार 4)यापैकी नाही                                  

53) पाववतीने आत्महत्या केली  त्याच्या आदल्या रात्री कोण पाववतीजवळ झोपणार होतिं 

       1)आशा 2) उषा 3)नकोशी 4)यापैकी नाही                               

54) ठरल्याप्रमाणे------ कोण मळ्यात येणार आहे. 

       1) सुभाष 2)वदलीप 3)शिंकर सावकार 4)यशविंत                                   

55) सुभार्ष वमवलटरीच्या टर ेवनिंगसाठी कुठे गेला होता.  

        1) बेळर्ाव 2)जमू्म-काश्मीर 3)हैदराबाद 4)कनावटक                

56) सुभार्षने कोणाशी लग्न करायचिं ठरवलिं  होतिं  

        1)आशा 2) उषा 3)नकोशी 4)मावहती नाही                                           

57) नानाच्या  ोक्यावर मोहाच्या माशािंसारखे ......उतरले  

        1)वचमणी 2) कावळे 3)पोपट 4)बगळे                                               

58) पाववती शिंकर सावकाराला काय म्हणते 

        1) रावसाहेब 2)भाऊसाहेब 3)दादासाहेब 4)मावहती नाही    

                           

59) यशानाना आवण पारूमामी यािंनी ववर्ष घेतलिं  असा वनरोप कोणी वदला. 

        1)वदलीप 2 ) ववशाल 3)सुभार्ष 4)शिंकर सावकार                

60) घरातली मोटरसायकल घेऊन रानात आशा,उशा आवण नकोशीला आणायला कोण गेला?  

        1)सुभार्ष 2)वदलीप 3) ववशाल 4)सयाजी                                 

61) यशानानाला कोणत्या सरकारी दवाखान्यात  नेले? 



       1) िायणी 2)सोलापूर 3)कोल्हापूर 4)करा                  

62) पाववती आवण उर्षा सोबत करा च्या दवाखान्यात कोण गेलिं ?                                   

       1) भावकीतले सासरे2) सरपिंच 3)पोवलस पाटील 4)यापैकी नाही  

63) 'यशानानाचिं बघतो आम्ही इथिं, पारू ववहनीला घेऊन तुम्ही वनघा'. असे कोण म्हणाले?  

        1) र ायव्हर 2)पोवलस पाटील 3) सरपंच 4) ॉक्टर                                 

64) माझ्या गावा सारखेच आजुबाजूला पन्नास-साठ छोटी-मोठी गाविं.एक .....  ॉक्टर नाही कुठिं ? 

      1) एि.बी.बी.एस 2)बी. ए. एम. एस. 3) बी. ी.एस 4)एम.एस                       

65) पाववतीला करा ला नेताना गा ीच्या मागे मोटरसायकलवरून  कोण गेलिं ? 

       1) वदलीप-सुभाष 2)सरपिंच - पोवलस पाटील 3) ॉक्टर - किं पाउिं र 4)यापैकी नाही                     

66) साध्या..... वर उपचार होत नाही इथे  

        1)टीबी- कॅन्सर 2) वहवताप िलेररया 3)मधुमेह उच्च रक्तदाब 4)मावहत नाही               

67) आवण लवकरच देश म्हणे ..... राष्टर ािंचा स्थायी सदस्य होणार.कसला हा ववकास         

      1) प्रर्त 2)दुबवल  3)अववकवसत 4)ववकसनशील         

68) उर्षाच्या अगोदर रानात कोण आला होता? 

      1) वदलीप 2) सुभाष 3)ववकास 4)ववलास      

69) पेपरातील पोटभर बातमी पलीक े त्यािंच्या.... आयुष्याला फारशी वकिं मत सुद्धा नसावी  

       1)ववकवसत 2)प्रगत 3) उपेवक्षत 4)यापैकी नाही                                            

70) शिंकर सावकाराची.....  उठबस होती  

          1) पोलीसात 2)तालुक्याच्या वठकाणी  3)वजल्हाच्या वठकाणी  4)वदल्ली        

 

71) अधववट झोपेतून .....  जागी झाली  

       1) उषा 2)नकोशी 3)आशा 4)मावहती नाही                 

72) वदवस-रात्र क वट.....  खाऊन छाती तोिं ात वपत्त वाढविं तसा आपला अहिंकार. 

         1)वब ी 2)वसगारेट 3) गुटका 4) तंबाखू       

73).......दुुःखद र ण्याला एरवी सारखिं अशुभ समजून हा -हा  म्हणायला कोणी बाहेर आलिं  नाही. 

        1) काळ्याच्या 2)वनळ्याच्या 3)पािंढऱ्याच्या 4) वहरव्याच्या                



74)एकटेपणाच्या जाणीवेने काळ्या .....  लागला. 

       1)हसायला 2) रडायला 3)पहायला 4)भुिंकायला                                 

75) पोस्टमॉटेम करून घरी यशविंताचे  पे्रत यायला रात्रीचे ...... वाजले 

        1)बारा       2) अकरा 3)एक 4)दोन                 

76) ..... वापसावलीत आभाळाक े तोिं  करून उदास उभा असलेला काळ्या त्याला  वदसला                        

        1)वचिंचेच्या 2)  वलंबाच्या 3)आिंब्याच्या 4)बाभळीच्या             

77) ववलास साठी आपलिं  अन् भावाचिं कुटुिंब या दोन घरातील दुवा..... आहे 

           1)वदलीप        2)  ववश्वास 3)सुभार्ष 4)ववकास          

78) 'शहाणा असशील तर राहू नकोस, वनघून जा इथनिं,' असिं काढायला कोण म्हणाले  

        1)शिंकर सावकार 2) सयाजी 3)यशविंता 4)वदलीप                                          

79) अजून शिंकर काका कसा आला नाही म्हणून ववश्वास .....  आळीने सयाजीच्या घरी पोहोचला. 

       1) पवहल्या 2) दुसऱ्या 3)मागच्या 4)यापैकी नाही                                         

80) ...... दोन-तीन वेळा वतची कु्यरेवटिंग झाली. 

       1)मुलीसाठी 2) िुलासाठी 3)यापैकी नाही 4) मावहती नाही                              

81) घरात एकाच वेळी.....  आत्महत्या,या  आत्महत्यािंच्या पाश्ववभूमीवर चुलत का असेना आपल्या उपवर 

बवहणीववर्षयी गावात चचाव सुरू झाली 

        1)एक 2) दोन 3)तीन 4)चार                      

82) पुण्यात ववश्वास.....  ाव्या ववचारािंच्या ववद्याथी सिंघटनेचा कायवकताव आहे  

       1) पुरोर्ािी 2) आधुवनक 3)पारिंपररक 4)यापैकी नाही                        

                     

83)...... हा ववश्वासचा त्याचा आस्थेचा ववर्षय.  

       1)वनसगवशास्त्र 2) पयागवरण 3) रसायनशास्त्र 4)भौवतकशास्त्र                   

 84)........ हा ववश्वासच्या व्यखक्तगत सिंशोधनाचा ववर्षय होता. 

       1) फळबार् 2)केळी 3)ऊस 4)मका  

85)ववलासआप्ािंचे पतसिंस्थेत वकती शेअसव होते. 

      1) दोन 2)तीन 3) पाच 4) सहा                 

86)गावातल्या या दोन धरून गेल्या वर्षवभरात  ..... घटना झाल्यात.            



      1) पाच –सहा 2) सात-आठ 3)चार -पाच4)तीन-चार                                           

87)धाकटी नकोशी  कोणत्या इयते्त आहे. 

       1)पाचवी 2) सातवी 3)चौथी 4)आठवी                  

88)राष्टर ीयकृत बँके आवण  पतसिंस्थेचे.......  रुपयािंचे कजव फे ण्यास यशविंता असमथव होता. 

       1) दीड लाख 2)दोन लाख 3)एक लाख 4)यापैकी नाही            

89)वातावहाराने दोन वदवस कोसळणा-या पावसाची तुलना ..... केली. 

        1) ढर्फुटीशी 2)पुराशी 3)ओढ्याशी 4) मावहती नाही                       

90)एखाद्या दुष्टचक्राला सुरूवात व्हावी तसा परवाच्या रात्रीचा उतरलेला ......पाऊस. 

       1)बेमोसमी 2) अवकाळी 3)अकाली 4)यापैकी नाही                        

91)प्रते्यकाची असावी तशी ...... वदलीपची सुद्धा वेगळी गोष्ट आहे. 

      1) टाच्या 2)नाच्या 3) यापैकी नाही                 

92)शारीररक व्यिंग असलेला ....... सुभार्षचा वमत्र होता. 

        1) वदलीप 2)शिंकर सावकार 3)ववश्वास 4)ववलास            

93)आवथवक ववर्षमतेनिं...... नात्यातसुद्धा केवढी दरी वनमावण केली आहे. 

       1) रक्ताच्या   2)समाजाच्या 4)मावहती नाही  3)भावकीच्या              

94)यशविंत आवण पाववती यािंच्या आत्महत्या गुन्ह्यात कोणाला अटक झाली. 

       1) सरपिंच 2) शंकर सावकार 3)वदलीप 4)सुभार्ष               

 

 95) म्हाताऱ्याने बािंधावर झा िं  लावाववत तशी त्यािंची .....काळासाठीची गुिंतवणूक केली होती . 

         1)भूत 2)वतवमान 3) भावी 4)मावहती नाही                     

96)हा वनसगवच आपल्याला जगण्यासाठी .....देतो. 

        1)शक्ती 2)उजाव 3)पावर 4)यापैकी नाही          

97)गाव सो ून शेताक े जाणाऱ्या ...... तो आला. 

       1)शेतावर 2) िाळावर 3)नदीवर 4) यापैकी नाही                       

98)मूठभर ....... वतने ओिंजळीत घेतले  

      1)गहू 2) शाळू 3)मका 4)मुिंग            



99)वदलीपने ववलासआप्ाना वकती पैशािंची मदत केली. 

     1) 50 हजार 2)20हजार 3)30हजार 4)40हजार          

100)ववश्वास गेल्यावर उर्षा एकटीच ....... बसली. 

    1)वचिंचेखाली 2) वलंबाखाली 3)दग ावर 4)नवदकाठी 


