T.Y.B.A.
स 5
सराव

मराठी जनरल

पि का िनवडक दिलत एकां कका संपा.द ा भगत

1) नाटक या वाङमय परं परांशी नाते सांगणारे आधुिनक मराठी या दिलत परं परे तील पिहले नाटक कोणते
अ)तृतीय र ब) ीमंत क)सखाराम बा डर ड)यापैक नाही
2) सामािजक अिध ान असलेले मराठी रं गभूमी व दिलत परं परा या दृ ीने पिहले नाटक कोणते?
गोलिपठा ब) कमला क)तृतीय र ड)यापैक नाही

अ)

3) दिलत समाजात कोणती कला ज माला आली व जोपासले गेली?
अ)पोवाडा ब) शािहरी क) ड)यापैक नाही
4) उमा बाबा मांग सावळकर यां या पिहला वग कोणता?
अ)मोहन बटाव ब)शेटज चे इले शन क)सखाराम बा डर ड)यापैक नाही
5) दिलत रं गभूमी आिण ना

चळवळी या पूव परं परेचा दुसरा धागा कोणता

अ) आंबड
े करी जलसे ब) दिलत रं गभूमी क)तृतीय र ड) मािहती नाही
6) स यशोधक जलसा यांची परं परा कोणापासून सु

होते?

अ)महा मा फु ले ब)अ णाभाऊ साठे क)डॉ टर बाबासाहेब आंबड
े कर ड)यापैक नाही
7) नाटक हे दृक ा

असते तशी एकां कका दृक- ा

असते का?

अ)हो ब)नाही क)मािहती नाही ड) यापैक नाही
8) नाटकाला सािहि यक मू य व योग मु ये असतात तसे एकां कके ला असतात का?
अ) हो ब)नाही क)मािहती नाही ड)यापैक नाही
9) नाटक व एकां कके तील बा तः जाणवणारा फरक कोणता?
अ)नाटकाचे एकापे ा अिधक अंक असतात ब) नाटकही एक अं क असते क)मािहती नाही ड)यापैक नाही
10) एकां कका हे नाटकाचे कोणते
अ) ापक ब) िवशाल क)संि

प आहे?
ड)यापैक नाही

11) जो भेद कादंबरी व लघुकथा, महाका
नाटक व एकां कके त दसतो का?

व भावगीत अथवा िनबंध व लघुिनबंध यां यात आहे, तोच आप याला

अ) हो ब)नाही क)मािहती नाही ड)यापैक नाही
12) आप याकडील फास हा कोण या वाङमयातून घे यात आलेला आहे?
अ)सं कृ त सािह य ब)इं जी सािह य क)मराठी सािह यड) यापैक नाही
13) फास हणजे काय?

अ) गंमत करणे ब)टर उडवणे क)िवनोद करणे ड)मािहती नाही
14) अ णासाहेब कल करांनी मराठी रं गभूमीवर के हा वेश के ला?
अ)1832 ब)1832 क)1840 ड)1880
15) 880 नंतर मराठी रं गभूमीवर कोणते नाटक उदयास आले?
अ)संगीत व ग

ब)वा

वप

क) गायन व नृ य ड)यापैक नाही

16) 1980 या सुमारास एकां कका मो

ा माणात कु ठे िलिह या गे या?

अ) पु तक ब)मािसक क) िनयतकािलक ड)वतमानप
17) सु वाती या एकां कके त कोण या गो ी आवजून दसत हो या
अ)बा फळ घटना ब)उथळ िवनोद क) जीवनाचे िवडंबना मक दशन )वरील सव
18) दिलतां या त कालीन वा तव जीवनाला सामोरे जाणारा भावी वाङमय

कार कोणता होता?

अ) नाटक ब) जलसा क)पोवाडा ड) तमाशा
19) काळा या व सामािजक बोधना या हेतूने कशाचा ज म झाला?
अ)आंबड
े करी जलसा ब)पोवाडा क)एकां कका ड)पथना
20) दिलत शािहरी,दिलत कवने, आंबेडकरी जलसे कोण या नावाने ओळखले जातात?
अ)मु ना

ब) पथना

क) शािहरी ड) एकां कका

21) कोण या स या हा पासून दिलत समाजाला आ मभान ा झाले?
अ)काळाराम मं दर स या ह ब)महाडचा स या ह 3)िमठाचा स या ह 4)यापैक नाही
22) 1927 या कालखंडातील आंबड
े करी जलसा पथकातील जलसाकार कोणते?
अ) भीमराव कडक ब) वामन दादा कडक क)अ णाभाऊ साठे ड)यापैक नाही
23) वामनदादा कडक यांनी आप या जलसा मधून कोण या मू यांचा भावी चार आिण सार के ला?
अ) सामािजक मू य ब) सां कृ ितक मू य क) वैचा रक मू य ड)वरील सव
24) युगांतर ित ान'ने वामनदादा कडक यांचा स कार कती पये रोख पा रतोिषक देऊन के ला?
अ) दोन लाख पये ब) एक लाख पये क) प ास हजार पये ड) यापैक नाही
25) वामनदादा ने कोणती संवाद तीवर रचना क न लोकना
रचना ब) खटके क)सवाल जवाब ड)वरील सव

ला एक वेग या उं चीवर नेल?े

26)उ रली कोटी कु ळे , िभमा तु या ज मामुळे,ही रचना कोण या जलसाकारांची आहे?
अ)भीमराव कडक ब)वामनदादा कडक क)अ णाभाऊ साठे ड) ताप सग बोदडे
27) दिलत नाटके हे कशाचे क बदू आहेत
अ)सामािजक प रवतनाचे ब) सामािजक बांिधलक चे क)िवचार वाहाचे ड) वरील सव

अ)सुलभ

28) "दिलत ना

चळवळ खरी हणजे अ सल देशी आहे असे हटले तर ते वावगे ठ

नये."

अ)बरोबर ब)चूक क) मािहत नाही ड) यापैक नाही
29) दिलत नाटकाला कोण या मानवतावादी त व ानाचा आिण वैचा रक िव ानिन िवचारांचा वारसा लाभला
आहे?
अ) गौतम बु
वरील सव

व महा मा फु ले ब) संत कबीर व रा य ी शा क) डॉ. बाबासाहेब आंबड
े कर व काल मा स ड)

30) दिलत नाटके कशाचे गोडवे गात नाही?
अ) इितहासाचे ब) सं कृ तीचे क) समाजाचे ड)यापैक नाही
31) तनमाजोरी, देवनवरी, सा ी पुरम, काळोखा या गभात इ याद नाटके कोण या
अ) दिलत नाटक ब)पारंप रक नाटक क) पथना

कारचे आहेत?

ड) मािहती नाही

32) दिलत या श दाचा अथ काय?
अ)नाडलेले ब)शोिषत क)पीिडत वंिचत ड) वरील सव
33) िव ोही जािणवांचा पेटता अिव कार हणजे काय?
अ) एकां कका ब)रं गभूमी क)दिलत नाटक ड)यापैक नाही
34) "आंबेडकरी िवचार आ मसात के यामुळे ा होणा या जीवन िवषयक दृि कोना या आधारे वतःला आिण
वतः भोवती या वा तवाला जाणून घे या या उ कट इ छा श चा श द प अिव कार हणजे दिलत नाटक."
हे िवधान कोणाचे?
अ) ा. द ा भगत ब) अ णाभाऊ साठे क) ेमानंद ग वी ड)यापैक नाही
35) दिलत रं गभूमीवरील ना
सापडतो

चळवळीचा उगम महा मा फु ले यां या तृतीय र इ.स.........याम ये िनि त

अ) इ.स.1855 ब) इ.स. 1852 क)इ.स.1840 ड)इ.स.1860
36) दिलत नाटकाचा सांधा कोणाशी आहे?
अ)वतमानाशी ब) भूतकाळाशी क) भिव यकाळाची ड)यापैक नाही
37) नाटक हे एकां कके या दृ ीने कसे असते?
अ) लहान ब)पसरट क) यापैक नाही
38) एकां कका हा नाटकाचा कोणता कार आहे?
अ) लघुना

ब) फू ट ना

क)पथना

39) देव नवरीला राम गणेश गडकरी ना

ड)यापैक नाही
पुर कार कोण या इ.स. म ये ा झाला.

अ)1982-83 ब)1984-85 क)1978-79 ड)1990-91
40) एकांक के तील उपो ात कोण या व पाचा असतो?

अ)लघु ब) दीघ क) ापक ड)िवशाल
41) एकां कके चा ारं भ कसा असतो?
अ)आकषक ब)अनाकषक क)कं टाळवाणा ड) रटाळ
42) नाटककारा पे ा रचने या दृ ीने एकां कका लेखकाला अिधक जाग क असावे लागते का?
अ)हो ब) नाही क)मािहती नाही ड)यापैक नाही
43) मूत लहान पण क त मोठी असे कोणा या संदभात हटले जाते?
अ)नाटक ब)एकां कका क)जलसा ड)पोवाडा
44) एकअंक , एक वेशी, एकरसा मक, एक क ीय, आिण एकिज सी ना

कृ तीला काय हणतात?

अ)नाटक ब)एकां कका क)जलसा ड)पथना

45) मराठी एकां कके ला ाचीन परं परा नसली तरी,ितचे नाते कोण या नाटकाशी जोडणारे अस याचे हटले
जाते?
अ)सं कृ त ब)आधुिनक क) ाचीन ड)यापैक नाही
46) भरताने ना

शा ात ना

रचनेचे कती कार मानले आहेत?

अ)पाच ब) चार क)सात ड)दहा
47) भरतमुन नी ना

शा ात सांिगतले या दहा कारांपैक एकां कके चे चार कार कोणते?

अ)भाण ब) ायोग क) िविध ड)अंक इ)वरील सव
48) भाण हे कशाशी संबंिधत आहे.
अ)एकांक
49)

ब) एकपा ी क) वरील दो ही

ायोग हे एकांक असून यात पु ष पा ांची सं या कती असते?
अ) कमी ब)जा त क)िवपुल ड)मािहती नाही

50) महाभारतातील कथानकां या आधारे
अ) नाटक ब)एकांक क)दीघकथा

ास मुन नी जी पाच

पकं िलिहली आहेत ती काय आहेत?

ड) लघुकथा

51)दिलत रंगभूमी वरील नाटकांचा क बदू काय आहे?
अ)दिलत सम या ब)सामािजक सम या क)राजक य सम या ड)यापैक नाही
52) दिलत रं गभूमी वरील ना

कृ तीतील

ि रेखा कशा आहेत

अ)िव ोही ब) बंडखोर क) वरील दो ही
53) दिलत चळवळीतील एक मह वपूण साधन कोणते?
अ)दिलत रं गभूमी ब) ावसाियक रंगभूमी ब) पथना

ड)यापैक नाही

54) आतापयत कती अिखल भारतीय व पाची दिलत ना

संमेलन आयोिजत कर यात आलेली आहेत?

अ)सात ब)आठ क)नऊ ड)दहा
55) अिखल भारतीय दिलत ना
अ) 1984 ब)1987

प रषद के हा अि त वात आली?

क) 1985 ड)1983

56) डॉ.बाबासाहेब आंबड
े करांचा गतशील िवचार कोणाला जोडणारा आहे?
अ)नाटकाला ब) कथेला क)कादंबरीला ड)किवतेला
57) 1960 नंतर दिलत आंबड
े करी चळवळीचा क बदू कोणते सां कृ ितक शहर झाले?
अ)मुंबई ब)नागपूर क)औरं गाबाद ड)पुणे
58)औरं गाबाद कोणते क

हणून पुढे आले?

अ)सां कृ ितक ब)राजक य क)सामािजक ड) आ थक
59)औरं गाबाद मधील कोणते महािव ालय आंबेडकरी चळवळीचा क बदू ठरलेले आहे?
अ) िम लद कॉलेज ब)कला महािव ालय क) बाबासाहेब आंबड
े कर मराठवाडा िव ापीठ ड)यापैक नाही
60) 1965 साली भाकर वैराळे यांनी िलिहलेले संगीितका 'िस ाथ गौतम'ही कोण या धमावर आधा रत आहे?
अ)बौ

धमावर ब) हदू धमावर क)शीख धमावर ड)मुि लम धम

61) 1955 या िम लद कॉलेज या गॅद रगचे मुख पा णे हणून कोण आलेले होते?
अ) ा यापक द ा भगत ब) ा यापक ेमानंद ग वी क)डॉ.बाबासाहेब आंबड
े कर ड) यापैक नाही
62) िम लद कॉलेजला मुख पा णे हणून डॉ.बाबासाहेब आंबड
े कर आले होते ते हा यांनी कु ठ या सूचना के या
हो या
अ)दिलत जीवनावर नाटक िलहा ब) रं गभूमी गाजवा क)सामािजक सम या िलहा ड)यापैक नाही
63) दिलत रं गभूमीने सु वातीपासूनच दिलतां या बोधनासाठी कोणते त वीका न लेखन योग के लेले
आहेत?
अ)राजक य प रपोष ब) सां कृ ितक बांिधलक क) सामािजक बांिधलक ड)यापैक नाही
64) शेटज चे इले शन ही एकां कका कु णाची आहे?
अ) ा यापक द ा भगत ब) ा यापक ेमानंद ग वी क) डॉ. बाबासाहेब आंबड
े कर

ड)अ णाभाऊ

साठे
65) 1969 नंतर कोणी य क न िव ा याना एकां कका िलिह यास वृ के ले?
अ) ा यापक द ा भगत ब) ा यापक ेमानंद ग वी क)अ णाभाऊ साठे

ड) ाचाय म.िभ.िचटणीस

66) आठवणीचे प ी ही कोणाची एकां कका आहे?
अ) ा यापक आर. के . ीरसागर अ)बाबुराव कांबळे क) िवजय कु मार गवई ड)यापैक नाही

67)"हा माझा देश" हे िस

पथना

कोणाचे आहे?

अ) काश िशरसाट ब)राम दोत डे क)वी. . गोडबोले ड) यापैक नाही
मुकदमा" या िस एकां कके चे लेखक कोण?

68)"भगवान पर

अ) काश िशरसाट ब)राम दुत डे क) ा यापक आर. के . ीरसागर ड)वी. . गोडबोले 69) शरण बु ाला,
भूमीहीन. रगण,मेरी गो राऊंड, पोरखेळ, वादळवारे , एक पोपटाची गो , रेड शॕडोज,पुंडाई इ यादी एकां कका
कु णा या आहेत?
अ)िस.टी.देवकर ब) एम.जी.वाघ क) काश िशरसाट ड) यापैक नाही
70) अिभनव योग करणारे नाटककार हणून अिलकड या काळात कोणाला ओळख यात येत?े
अ) ा यापक ेमानंद ग वी ब) ा यापक द ा भगत क) अ णाभाऊ साठे ड)यापैक नाही
71) ा यापक द ा भगत यांनी िलिहले या एकां कका कोण या?
अ)एकटी ब)पराभव क) ठणगी ड) आवत इ)वरील सव
72)

ा यापक द ा भगत िलिखत 'आवत'या एकां कके ला कोणता पुर कार िमळालेला आहे?
अ) ना

दपण ब)समाज दपण क)समाज भूषण ड) यापैक नाही

73) "जहाज फु टलं आहे" ही एकां कका कु णाची?
अ) ा यापक द ा भगत ब) ा यापक ेमानंद ग वी क)अ णाभाऊ साठे ड)यापैक नाही
74) घोटभर पाणी हे एकां कका कोणी िलिहली आहे ?
अ) ा यापक द ा भगत ब) ा यापक ेमानंद ग वी क)अ णाभाऊ साठे ड)यापैक नाही
75) "हा देश हणजे
ांचा च
पुतळे झाले." असा संदश
े देणारी
अ)आ ही सगळे

व
ू आहे, याने याला पश के ला, ते महा मे झाले,
ा यापक द ा भगत यांची एकां कका कोणती?

ब)पराभव क)आवत ड)जहाज फु कटं आहे

76) आवत ही एकां कका सू धार व सांगा
अ)मु

ब)ब

तसेच रािहले,महा यांचे

ा यावतीने कोणते ना

सादर करते?

क)शोक ड) यापैक नाही

77) करवंत हे नाटक कोणी िलिहले आहे?
अ) ा यापक द ा भगत ब) ा यापक म
े ानंद ग वी क) डॉ.ई र नंदपुर ड)यापैक नाही
78) 'जहाज फु टलं आहे 'ही एकां कका कु णा या अ व थतेची झलक दशवते?
अ) शेतक यां या ब)त णां या क) हाता यां या ड) यापैक नाही

79) 'एकटी'ही एकां कका कोण या दिलत त ण युवती या पा ावर आधा रत आहे?
अ) पा

ब)कमला

80)'बामन वाडा' ही िस

क) िवमल ड)यापैक नाही
कलाकृ ती कोणाची?

अ) ेमानंद ग वी ब)द ा भगत क) रामनाथ च हाण ड)यापैक नाही
81) दिलत एकां कके चा क बदू कोण आहे?
अ) मानव ब)पशु क) प ी ड)यापैक नाही
82) आंबेडकरवादाचे ना

मय आिव करण हणजेच ........ होय

अ) एकां कका ब)पारंपा रक नाटक क) ावसाियक रं गभूमी ड)यापैक नाही
83) ा यापक िव ल शदे संपा दत 'सव कृ

एकां कका'हा सं ह के हा कािशत कर यात आला?

अ) मे 2007 ब)ऑग ट 2010 क)एि ल 2011 ड)िडसबर 2012
84) स यक संबोधी या िस

एकां कके चे लेखक कोण?

अ) ा यापक िव ल शदे ब) अ घोष कांबळे क)वी. . गोडबोले ड)यापैक नाही
85) दिलत एकां कका कोणा या िवचारांचे ितिनिध व करणा या आहेत?
अ) फु ले-आंबड
े करी िवचारधारा ब) शा - फु ले िवचारधारा क) मा स -अ णाभाऊ साठे िवचारधारा ड) यापैक
नाही
86) 'जखमी भारत'आिण 'ग धळ 'या ा यापक िव ल शदे िलिखत एकां कका कोण या
करतात?

व थेवर समपक भा य

अ)सामािजक-ब)राजक य क)दिलत सम या ड) वरील सव
87) सवच योग म दिलत एकां ककांचे नाते कोणाशी जोडता येते?
अ) नाटक ब) पथना

क)एकां कका ड)यापैक नाही

88) भाकर दुपारे िलिखत 'िवदूषक' ही एकां कका कोण या नाटका या कथानकाशी सा य दशवते?
अ) शेतक यांचा असूड

ब) तृतीय र क)सावजिनक स यधम ड) यापैक नाही

89) सवच दिलत एकां ककांम ये कोण या िवचारांचा संघष जाणवतो?
अ) हदु ववादी ब) आंबड
े करवादी क)बु

ध माचा ड) वरील सव

90) दिलत एकां ककांम ये दिलत अस याबरोबरच कोण या दाहक आिण मूलभूत सम यांना िचि त कर यात
आलेले आहे?
अ) मानवा या ब) मानतावादा या क) माणसा या ड) वरील सव
91)दिलत एकां कका िलिहणारे सवच लेखक कोण या सामािजक बांिधलक ने िलिहणारे आहेत?
अ)समाजािभमुखता ब) प रवतनवादी दृ ीकोण क)मानवतावादी दृि कोन ड) वरील सव
92) जयंत पवार यां या 'दरवेशी' या एकां कके त कोणता संघष ठळकपणे जाणवतो?
अ) मालक ब)मजूर क)गुलाम ड) वरील सव
93) ा यापक द ा भगत िलिखत िव ोही एकां कका ' ठणगी' यात कोणता सामािजक संघष उतरलेला आहे?

अ)नामांतराचा

ब)मं दर वेशाचा

क) चवदार त या या

ड) यापैक नाही

94) अ णाभाऊ साठे िलिखत शेटजीचं इले शन या एकां कके ने मधील मुख पा कोणती आहेत
अ)स या ब) तारा क)ध डू

ड) वरील सव

95) िनवडक दिलत एकां कका हे पु तक कोणी संपा दत के लेले आहे?
अ) ा यापक ेमानंद ग वी ब) ा यापक द ा भगत क)अ णाभाऊ साठे ड)यापैक
96) दिलत पथना

नाही

ाला अगदी जवळचे कोण आहे?

अ) लोकरं गभूमी ब) लोकसं कृ ती क) लोकसंगीत ड) वरील सव
97) लेखक अशोक हंडोरे िलिखत 'उ खनन' ही एकां कका कोणा या जीवनाचे ितिनिध व करते
अ) दिलत जीवनाचे ब) आ दवासी जीवनाचे क)पारं पा रक मराठी माणसाचे

ड)यापैक नाही

98) 'उ खनन' ही एकां कका कु णाशी नाते सूिचत करते?
अ)प रवतना या िवरोधी ब) अ ान क)अंध

ा ड)वरीलपैक सव

99)" संघवादी मनुवादी वृ ी ही समाजिवघातक वृ ना खतपाणी घालते". ही क पना टे सास गायकवाड
यां या कोण या एकां कके त समािव होताना दसते?
अ) कोताळ ब) बंधमु

क) िवदूषक ड) द

100)"काळोखा या गभातील दवस" हे िस

एटर
नाटक कु णाचे?

अ) िभ.शी. शदे ब) ा यापक द ा भगत क) अ घोष कांबळे ड)डॉ.मधुकर मोकाशी

