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1) लोकसाहित्य यासाठी इंग्रजी मध्ये कोणता शब्द वापरला जातो  

1)फोक लोर 

2)फोक हलटरेचर 

 3)ओरल टॅ्रहिशनल 

 4)यापैकी नािी  

 

2)लोक िा शब्द कोणत्या अर्ााने प्रचहलत आिे  

1)लोकांचा समूि 2)लोक भाषा 3)लोकवाङमय   

 

3)शाब्द आहण शारीर कृती या सवा क्रियानंा काय म्िटले जाते? 

1)लोकसाहित्य 

 2)लोक भाषा  

3)लोकवाङमय  

4)यापैकी नािी 

 

 4)लोक कला,लोकनाट्य, लोकरंगभूमी, लोकगीत,लोकसंगीत इत्यादी परंपरेतील मौहिक म्िणजचे हलहित 

परंपरांना काय म्िणतात? 

 1)लोकसाहित्य 

 2)लोकभाषा  

3)लोकांचा समूि  

4)मौहिक परंपरा 

 

 5)कशापासून नाट्य परंपरेचा उगम झालेला आि?े 

1)हवधी  

2)लोकांचा समूि  

3)लोक भाषा   

4)लोकनाट्य 

 

6)लोकतत्त्वासाठी इंग्रजीतून कोणता शब्द वापरला जातो?  

1) फोकड्रामा  

2)ओरल टॅ्रहिशनल  

3)हलटरेचर  

4)फोक इहलमेंट 

 

7)लोक साहित्य परंपरेत काय टटकवणे मित्त्वाचे असते? 

1)परंपरेतील जनु्या जनुे  

2)लोकसमूि  



3)लोक भाषा  

4)मौहिक परंपरा 

 

 8)नागर लोकपरंपरा कोणत्या लोकजीवनाचे स्तर आढळतात? 

 1)आक्रदम लोक परंपरा  

2)लोकायत लोक परंपरा  

3)नागर लोक परंपरा  

4)वरीलपकैी सवा  

 

9)आक्रदम लोक आहण नागर अशा लोकतत्वीय  परंपरातून कशाचा वेध घेतलेला आि?े  

1)हवहधनाट्य  

2)रंगभूमीचा 

3)परंपरा जपणे  

4) कीतान  

 

10)लोकनाट्य रंगभूमी साठी इंग्रजीतून कोणता शब्द प्रचहलत आिे? 

 1)फोक  हलटरेचर  

2)मटेटरयल कल्चरल  

3) फोक एहलमेंट  

4) फोक ड्रामा 

 

11)आक्रदवासी लोकसाहित्यात िांबदेव साठी कोणता शब्द वापरला जातो? 

1)झाि 2)लाकूि 3)प्राणी 4)पवात  

 

12)आक्रदवासी जमातीत वाघदेव िा शब्द कशासाठी प्रचहलत आिे? 

1)लाकूि  

2)झाि  

3)प्राणी 

 4)जमीन  

 

13)वृक्षदेवता िा शब्द आक्रदवासी जमातीत कशासाठी प्रहसद्ध आिे? 

1)लाकूि  

2)पवात  

3)झाि 

4)प्राणी 

 

 14)देव मोगरा िा शब्द आक्रदवासी जमातीमध्ये कोणत्या देवते साठी वापरला जातो?  

1)कंसारा माता  

2)िोंगर देव  

3)यािा मोगी  

4)यापैकी नािी  

 

15)िोंगर देव िा शब्द आक्रदवासी जमाती मध्ये कशासाठी प्रचहलत आिे? 

1)पवात-जमीन  



2)झाि  

3)प्राणी  

4)लाकूि  

 

16)ग्रामीण गाव गािा आहण शेती मातीच्या संदभाात ग्रामीण भागात कशाची स्र्ापना  करण्यात येते?  

1)ग्रामदवेता  

2)कुळाचार 

 3)कानबाई 

 4)रानबाई  

 

17)आधुहनक काळातील नाट्यसंगीत, नाट्य,प्रायोहगक नाटके काय म्िणून ओळिली जातात? 

1)दहलत रंगभमूीवरील नाटके  

2)ररंगण नाटके  

3)पर्नाट्य 

 4)यापैकी नािी 

 

18) मिाराष्ट्रातील मिानभुाव, वारकरी आहण नार् संप्रदायात कोणती परंपरा लक्षात  येते?  

1)भक्तीमागा   

 2)शांती मागा  

3)अध्याहत्मक मागा  

4)यापैकी नािी  

 

19)प्राचीन वाङमयात   मिदंबेचे धवळे काय म्िणून प्रहसद्ध आिते?  

1)ओव्या  

2)अभंग  

3)काव्य  

4)लग्नाची गाणी  

 

20)संत एकनार्ांचे भारूि यामध्ये कुठला हवचार प्रकट झालेला आि?े  

1)लोककला  

2) तत्त्वज्ञान   

3)प्रबोधनपर हवचार 

 4)वरीलपकैी सवा  

 

21)संत एकनार्ांच्या भारूिांमध्ये कुठली प्रहतक तत्वज्ञानाचा पटरचय करून दतेात?  

1)साप 

 2)ववंचू  

3)कुत्रा  

4)वरीलपकैी सवा  

 

22)कलगी आहण तुरा याचं्या साह्याने कोणती परंपरा सादर केली जाते?  

1)शैव शाक्त 

 2)शंकर पावाती  

3)हशवशक्ती  



4)ब्रह्म आहण माया  

 

23)लावणीतून काय सादर केले जाते?  

1)रिस्यमय कोिे  

2)किाण्या 

 3) कर्ा  

4)कवन  

 

24) 'संपादणी'तमाशातील बतावणी म्िणजे काय ? 

1)बोलणे-सांगणे 

 2)कर्न करणे  

3)स्पष्ट करणे  

4)वरीलपकैी सवा 

 

25) तमाशात कोणती वाद्य क्रदसून येतात? 

 1)िफ  

2)तुने-तुने  

3) झांज  

4)ढोलकी  

5)वरील सवा 

 

26) तमाशा िा शब्द लोकनाट्यात कोणत्या अर्ाान ेप्रचहलत आिे?  

1)िेळ 

 2)गंमत  

3)मनोरंजन 

 4)वरीलपकैी सवा  

 

27)तमाशा ि ेकाय आि?े 

 1)शास्त्र आि े

 2)कला आिे  

3)हनवेदन पद्धती आि े 

4)अध्यापक प्रकार आि े 

 

28)तमासगीर िा कोण असतो? 

 1)कलावतं  

2)नामवंत 

3)हनष्ठावंत  

4)अहभनेता  

 

29)संतांनी तमाशाला कोणत्या गुणांचे  वस्तीस्र्ान म्िटले आि?े 

1)तामस गणुाचं े

 2)राहगट गुणांचे   

3)रौद्र रूपाचे  

4)वीर रसाच े



 30)लोकनाट्य या शब्दातील नाट्य म्िणून कोणता प्रकार रूढ  झाला? 

 1)पर्नाट्य  

2)ररंगण नाट्य  

3)तमाशा 

 4)वरीलपैकी नािी 

 

 31)तमाशा िा मूळ शब्द कोणत्या भाषेचा आिे?  

1)उदूा  

2)फारसी 

 3)अरबी  

4)पर्शायन  

 

32) पर्शायन भाषेत तमाशाचा अर्ा काय सांहगतलेला आिे?  

1)आश्चयाकारक दशृ्य  

2)हवस्मयकारी  

3)मौज प्रधान -आनंद देणारे दशृ्य  

4)वरीलपकैी सवा   

 

33)संत ज्ञानशे्वरांनी ज्ञानशे्वरीत कोणता शब्द वापरलेला आिे?  

1)तमाशा 

 2)पवािा  

3)पर्नाट्य  

4)ररंगण नाट्य  

 

34) संत नामदेवांच्या भारूिांमध्ये कोणत्या शब्दांचा वापर आढळतो?  

1)अरबी 

 2)फारसी 

 3)उदूा  

4)वरीलपकैी सवा  

 

35)संत एकनार् मिाराजांनी  कशावर भारुि केलेले आढळत नािी? 

 1)जोगवा 

 2)गोंधळी  

3)तमाशा 

 4)ववंचू  

 

36)लावणी साठी कोणता काळ मित्वाचा मानला जातो? 

1) 1750  त े1770 

 2) 1780 ते 1790           

 3) 1740 ते 1760 

4) वरीलपैकी नािी  

 

37) 1674 मध्ये छत्रपती हशवाजी मिाराजाचंा राज्याहभषेक झाला त्या वेळेला कोणत्या  शाहिरांनी 

शाहिरी परंपरेतनू विदंी मराठी सुर उमटवला?  



1)कवी भषूण  

2)शािीर आनंद फंदी  

3)िोनाजी बाळा 

 4)यापैकी नािी 

 

38) तमाशाची ढोलकी कोणत्या हमश्रणातून तयार झाली?  

1)नंदी वाल्याचा ढोल  

2)कोल्िाटीणीचे ढोलके       

3) वरीलफपकैी दोन्िी  

4)वरील पैकी दोन्िी नािी  

 

39)कोणत्या कालिंिामध्ये तमाशाचा िेळ रंगत गेला?  

1)हशव कालिंि  

2)पशेवाई कालििं  

3)यादव कालिंि  

4)बिामनी कालिंि 

 

40)कोणत्या सण-उत्सव प्रसंगी  पेशवाई कालिंिामध्ये  

लावणी तमाशे उत्सािात िोऊ लागले? 

1)हशमगा  

2)क्रदवाळी 

3)दसरा  

4)यापैकी नािी  

 

41)पेशवे काळात कोणत्या लावणी कारांचे फि गाजू लागले? 

1)आनंद फंदी 

 2)रामजोशी  

3)िबैती-िोनाजी-बाळा  

4)सगनभाऊ  

5)वरीलपकैी सवा  

 

42)पेशवाई काळामध्ये लावणी कोणत्या नवीन पद्धतीने कीतीमान िोऊ लागली?  

1)आध्याहत्मक परंपरा 

 2)भक्ती तत्त्वज्ञान 

 3)लढवय्या वीरांचे कीतीमान 

 4) वरीलपकैी सवा 

 

43) कोणत्या काळात तमाशा बिरास आला? 1)पशेवकेाळात  

2)यादव काळात  

3)बिामनी काळात  

4)हशवकाळात  

 

44)गण आल्यानंतर तमाशात कशाचे आगमन झाले? 1)गवळण 

 2)शंृगार 



3)लावणी 

4)यापैकी नािी 

 

45) तमासगीर कलावंतानंा कोणी आश्रय क्रदला? 1)बिोद्याच ेमिाराज सयाजीराव गायकवाि 2)छत्रपती 

शाहू मिाराज 

 3)पेशवे मिाराज 

 4)यापैकी नािी  

 

46) 1843 साली हवष्णुदास भावे यांनी काय सुरू केले? 

 1)तमाशा  

2)नाटक  

3)पोवािा 

 4)यापैकी नािी  

 

47)1960 च्या नंतर तमाशात कशाचे आगमन झाले? 

 1)वगनाट्य 

 2)कर्ानक  

3)लोकनाट्य  

4)वरीलपकैी सवा 

 

48) तमाशाच्या मंचावर सुरुवातीला काय वाजवले जाते? 

1) ढोलकी 

 2)तुने  

3)वाद्याचं ेतोिे  

4)यापैकी नािी  

 

49) रागदारी गायनासाठी कािी  फिांमध्ये कोणत्या वाद्यांची सार् संगत केली जाते?  

1)सारंगी  

2)क्रदल रूबा  

3)सनई-बासरी  

4)वरीलपकैी सवा 

 

50) लावणी याचा अर्ा काय सांहगतलेला आिे? 

1)रूपाची लावणी  

2)लावण्य  

3) शंृगार  

4)वरीलपकैी सवा 

 

 51)लावणी िा कशाचा प्रकार आिे? 

1)गीत प्रकार 

 2)काव्य प्रकार  

3)भक्ती प्रकार 

4) यापैकी नािी  

 



52)लावणीकार िा कोण असतो?  

1)कलावतं   

2)तमासगीर  

3)अहभनेता  

4)यापैकी नािी  

 

53)तमाशाचा फिाचा कताा कोण असतो?  

1)लावणीकार 

 2)कलावंत  

3)तमासगीर  

4)वाद्य वाजवणारे  

 

54)लावणीकार िा काय म्िणून ओळिला जातो? 

 1)शीघ्र कवी  

2)प्रासंहगक कवी  

3)शाहब्दक कवी  

4)यापैकी नािी 

 

 55)शीघ्र कवी आपल्या लावणीत कोणती यमक रचना बनवायचा प्रयत्न करत असतो? 

 1)घाट  

2)माट  

3)र्ाट  

4)वरीलपकैी सवा  

 

56)लावणी ची रचना कोण करत असतं?  

1)शािीर 2)कवी 3)कलावंत 4)अहभनेता 

 

57) लावणी या शब्दाचा सुलभ अर्ा काय आि?े  

1)शब्दांची एकापुढे एक लावण 

 2)जुळणी 

 3)जिण-घिण करणे  

4)वरील पकैी सवा  

 

58)तमाशा संगीताला िऱ्या अर्ााने कोणी हजवतं ठेवले असं नामदेव वटकर म्िणतात? 

1)मिार  

2)मांग 

3)िालच्या जातीतील लोक 

4)वरीलपकैी सवा  

 

59)लावणी हलहिणारे कोणत्या  दोन शाहिरानंा ब्राम्िण  समाजाने वाळीत टाकले िोत?े  

1)रामजोशी  

2)पठे्ठ बापूराव  

3)वरीलपकैी दोन्िी  

4)वरील दोन्िी नािी  



60)रामजोशी,पठे्ठ बापूराव यांनी कोणाच्या घरी जाऊन काम केले? 

1)मिार  

2)मांग  

3)चांभार  

4)जोशी  

 

61)चढ्या आवाजात, ढाल्या  सुरातल्या लावणीला कोणत ेनाव पिले?  

1)मांग लावणी 

 2)मिारी लावणी 

3)िालच्या जातीतली लावणी  

4) जोशी लावणे  

 

62)बालेघाटी लावणी यात कशाचे सादरीकरण केले जाते? 

1)दुुःिाचे 

 2)भावनेचे 

3)वरीलपकैी दोन्िी  

4)वरील पैकी दोन्िी नािी  

 

63)आनंद फंदी यांचा कोणता कटाव प्रहसद्ध आि?े 1)हबकट वाट वहिवाट  

2)मला आणा कोल्िापुरी साज  

3)सोळावं वरीस धोक्याचं  

4)मराठी कर्ात्म लावणी  

 

64)शािीर बाबूिान दरवेशी यांच्या कोणत्या लावण्या प्रहसद्ध आिते?  

1)मला आणा कोल्िापुरी साज 

 2)सोळावं वरीस धोक्याचं   

3)कानवल्याची लावणी 

 4)वरीलपकैी सवा  

 

65)शािीर मारुती बाळा याचंी कोणती लावणी आिे? 1)32 नि-याची लावणी 

 2)लावणी म्िशीची  

3)मला आणा कोल्िापुरी साज  

4)सोळा वरीस धोक्याचं  

 

66)तमाशाच्या प्रयोगशील लोकनाट्यसाठी क्रकती कलावंत क्रकमान आवश्यक आिे? 

 1)आठ दिा 

 2)चार-पाच  

3)  दोन-तीन  

4) तीन-चार    

 

67) नताकी या संस्कृत शब्दापासून तमाशात कोणता शब्द रूढ झाला? 

 1)नाची  

2)नताकी  

3)कथ्र्क  



4)यापैकी नािी 

 

68) तमाशातील वग या शब्दाचा उच्चार कशावरून आललेा आिे? 

1)ओघ  

2)वगनाट्य  

3)ढब  

4)तमाशा  

 

69)सोंगाड्या ि ेपात्र कशासाठी असते?  

1)सवंादफेक 

 2)नाचण्यासाठी 

 3)अहभनयासाठी  

4)यापैकी नािी 

 

70)तमाशात सोंगाड्या कशासाठी असतो?  

1)हवनोदासाठी 

 2)लावणीसाठी   

3)नाचण्यासाठी 

 4)यापैकी नािी 

 

71) सोंगाड्या ि ेपात्र कसे असते? 

1) बहुरूपी  

2)बहुरांगी  

3)बहुकलाकुसरी 

 4)वरीलपकैी सवा  

 

72)शाहिरी परंपरेत कोणते दोन पक्ष असतात? 

1)  हशव-शक्ती   

2)प्रकृती-पुरुष  

3)कलगी-तुरा 

 4)वरीलपकैी नािी  

 

73)िानदेशात कोणाचा तमाशा लोकहप्रय झाला िोता?  

1)बसंती मिारीण  

2)नर्ू-कर्ु  

3)वितीवाल ेरसलू भाई वपजंारी  

4) यापैकी नािी  

 

74)िानदेशातील स्र्ाहनक वीर  देवता कोणत्या? 

 1)मंुजोबा 2)हबरोबा 3)िंिोबा 4)भैरवा 5) वरील सवा  

 

75)वाघोि, तालुका रावेर,हजल्िा जळगाव येर्े हसताराम तुकाराम मंुजोबाची यात्रा माघ महिन्यातल्या 

कोणत्या सोमवारी भरते? 

1) पहिल्या  



2)दसुऱ्या  

3)चौथ्या  

4)पाचव्या  

 

76)यावल तालुक्यातील अट्रावल या गावी कोणत्या स्र्ाहनक देवतेची यात्रा भरते?  

1)हवठोबा  

2)िंिोबा 

 3)भैरोबा  

4)मुजंोबा 

 

77) मंुजोबाचे ठाणे कोणाच्या पारावर असते?  

1)विाचा  

2)वपपंळाचा  

3)वनंबाचा 

 4)उंबराचा 

 

78)िानदेशात ग्रामदेवतांची यात्रा केव्िा ओसरते?  

1)सकाळी 

2)दपुारी  

3)सायकंाळी  

4)रात्री  

 

79)यात्रेहनहमत्त गावात कशाची पवाणी असते? 

1) तमाशा  

2)हवधी पुजा  

3)तित राव 

 4)यापैकी नािी  

 

80)तित रावांना ज्याटठकाणी नटवलेले असते, सजवललेे असते त्यात एक वतुाळ तयार िोते त्याला काय 

म्िणतात?  

1)ररंगण 

 2)वानगी  

3)शिारा 

4)यापैकी नािी  

 

81)तित राव पूवी कशावरून सजहवला जात िोता? 1)गािी बलै 

 2)टॅ्रक्टर  

3)ट्रक 

 4)यापैकी नािी  

 

82)तित रावाच्या हमरवणुकीला काय म्िणतात? 

1)बारा गाड्या 

 2)शोभायात्रा  

3)पूजा हवहध  



4)यापैकी नािी  

 

83)लोकनाट्य रंगभूमीची प्राचीन परंपरा कोणती? 1)तमाशा 

 2)ििीगंमत  

3)वगनाट्य  

4)लोकनाट्य  

5)वरीलपकैी सवा 

 

 84)सत्यशोधक हववाि पद्धती कोणी प्रचहलत केली?  

1)छत्रपती हशवाजी मिाराजांनी 

 2)मिात्मा फुलेंनी  

3)छत्रपती शाहू मिाराजांनी  

4)िॉक्टर बाबासािबे आंबेिकर  

 

85)जलसा या शब्दाचा उदूा-फारसी अर्ा काय 

 1)जुलूस  

2)यात्रा-जत्रा  

3)जल्लोष 

 4)वरीलपकैी सवा   

 

86)सत्यशोधकी जलसा कोणी तयार केला? 

1) मिात्मा फुल े

 2)अण्णाभाऊ साठे  

3)बाबासािबे आंबेिकर 

 4)यापैकी नािी   

 

87)तमाशाचे रूपांतर जल्लोषात कोणी केले? 

 1)बाबासािबे आंबेिकर  

2)छत्रपती शाहू मिाराज  

3)मिात्मा फुल े 

4)अण्णाभाऊ साठे   

 

88)पहिला सत्यशोधकी जलसाकार कोण आिे? 

1)माधवराव पाटील  

2)हक्षरसागर चांगदेव  

3)मुकंुदराव पाटील  

4)भीमराव मिामनुी  

 

89)सत्यशोधकांची वृत्तपत्रे कोणती?  

1)दीन बंधू   

2)दीन हमत्र  

3)वरीलपकैी दोन्िी  

4)वरीलपैकी दोन्िी नािीत  

 



90)भीमराव मिामुनी यांनी क्रकती वषा जलसा चालवला? 

 1)दिा-पधंरा  

2)पंधरा-वीस  

3)पाच-दिा  

4)यापैकी नािी  

 

91)यादव रावांच्या जलसा समूिात कोणत्या जातीची हवधवा मुलगी िोती? 

1)मिार  

2)मांग  

3)ब्राह्मण  

4)चांभार  

 

92)यादवांच्या जल्लोषात ब्राह्मण मुलगी कशासाठी दािल झाली िोती? 

1) हतला केशवपन नको िोत े

 2) हतला घरातून  िाकलून क्रदले िोते  

 3)यादव रावांनी आश्रय क्रदला िोता  

4)वरीलपकैी सवा   

 

93)मंुजाजी पाटलाच्या जलशात नाच्या म्िणून कोण काम करत िोता?  

1)मिार मुलगा  

2)ब्राह्मण मुलगा 

 3)मारवािी मलुगा  

4)यापैकी नािी  

 

94)1925 सली  मुकंुदराव पाटील यांनी कोणत ेपुस्तक प्रकाहशत केले? 

1)शेतकऱ्यांचा असूि  

2)सत्यशोधकी जलसा 

 3)शतेकऱ्याचं ेमधरु गायन  

4)जलसा प्रकाराची पाश्वाभूमी  

 

95) िॉक्टर बाबासािबे आंबेिकरांच्या पे्ररणांनी दहलत रंगभूमी वर कोणता लोकसंवाद नाट्यप्रकार 

हवकहसत झाला?  

1)सत्यशोधकी जलसा 

 2)आंबिेकरी जलसा 

 3)शाहिरी जलसा  

4)मानवता जलसा   

 

96)चळवळीचा प्रचार आहण प्रसार करण्यासाठी जलसा कोणत्या माध्यमातून समोर आला? 

1) परंपरा 

 2)पटरवतान  

3)नवता  

4)वरीलपकैी सवा  

 

 



97)आंबेिकरी चळवळीचा प्रभाव कोणत्या कालिंिात वाढला? 

1) 1925-1956 

 2)1940 ते 1960  

3)1955-1960  

 4)1940-1980 

 

98)म. फुले यांच्या परीवतानानंतर कोणत्या चळवळीला प्रारंभ झाला? 

 1)सत्यशोधकी चळवळ 

  2)आंबिेकरी चळवळ  

3)जलसा  

4)पोवािा  

 

99)प्रबोधन नाट्यातील एक मित्त्वाचा भाग म्िणजे काय? 

1) आंबिेकरी जलस े

 2)शाहिरी  

3)हशवाजी मिाराजांवरील पोवािे  

4)यापैकी नािी  

 

100)आंबेिकरी जलसे कशासाठी मित्त्वपूणा ठरतात? 

1) बुद्धाचा धम्म  

2)बाबासािबेांचा मानव मुक्तीचा मागा  

3)नकार हवद्रोि यातून आपल्याला हमळणारा न्याय 

 4)वरीलपकैी सवा  

 

 101)लोककला सादर करण्याचे पारंपटरकपारंपाटरक टठकाण कोणते असते?  

1)ओटा  

2)पटांगण  

3)चौकातील मोकळी जागा  

4)वरील सवा  

 

102)पारंपाटरक लोक रंगभूमीचे िरे उपासक कोण आिते? 

1)पोतराज-वासुदेव  

2)बहुरूपी-िोंबारी  

3)गारोिी  

4)वरील सवा  

 


