
प्रश्नसंच – सत्र ६ पपेर ८ 

'थांबा रामराज्य येतंय' हे दलित रंगभूमीवरीि नाटक कोणी लिलहिे होते? 

अ. संजय पवार 

ब. पे्रमानंद गज्वी 

क. प्रकाश लत्रभुवन 

ड. महात्मा फुिे 

'ककरवंत' नाटकात एका ब्राह्मणाची कथा असूनही ते दलित रंगभूमीवरीि नाटक का ठरते? 

अ. िेखक दलित आहेत म्हणून 

ब. नाटकात स्मशानाचे वणणन आहे 

क. ककरवंत हा व्यवसाय करणारे ब्राह्मण बलहष्कृत असतात 

ड. नाटकात अन्याय, उपेक्षेची वेदना, लवद्रोह आहे 

'कणसांचे मरणोत्सव' ही कलवता कोणाच्या प्रश्नांवर प्रकाश टाकते? 

अ. शेतकऱयांचे प्रश्न 

ब. लियांचे प्रश्न 

क. दलितांचे प्रश्न 

ड. गररबांचे प्रश्न 

'सेनं सायी वेस' या शबदांचा अथण काय आहे? 

अ. िमाण समाजाची प्राथणना 

ब. साऱया जगाचे कल्याण कर ही प्राथणना 

क. शुभाशीवाणद 

ड. या शबदांना काहीच अथण नाही 

स्वातंत्र्योत्तर काळातीि बेकारी, घर न लमळणे, अशांतता या समस्या सवणप्रथम कोणी मराठी नाटकात मांडल्या? 

अ. लव. वा. लशरवाडकर 

ब. जयवंत दळवी 

क. लवजय तेंडुिकर 

ड. मामा वरेरकर 

सामालजक आशयाची कलवता सवणप्रथम कोणत्या कवीने लिलहिी? 

अ. केशवसुत 

ब. बािकवी 

क. ववंदा करंदीकर 

ड. माधव ज्युलियन 

'गोचाळिेल्या गावाचे अखेरचे गाणे' या शीर्णकातून कोणत्या अथाणचे सूचन होते? 

अ. गावाचे गावपण संपणे 

ब. ग्रामीण जीवनातीि प्रश्न 

क. गावातीि शेतीप्रधान जीवन 

ड. गावातीि अभावग्रस्तांचे जीवन 

 

 



 

मराठीतीि प्रायोलगक नाटके प्रामुख्याने कोणत्या रंगमंचावर सादर होत? 

अ. छलबिदास शाळेचा रंगमंच 

ब. लशवाजी मंकदर 

क. दामोदर नाट्यगृह 

ड. सालहत्य संघ मंकदर 

रेवती कोणािा 'चािते व्हा' म्हणते? 

अ. केशव 

ब. कदगंबरशािी 

क. ढबूशािी 

ड. वेदांतशािी 

'ककरवंत' नाटकाचा शेवट काय सुचवतो? 

अ. लसद्धशे्वराचा पराभव 

ब. वासुदेवाच्या बंडखोरीचा पराभव 

क. रेवतीचा पराभव 

ड. मधूचा पराभव 

कोणाच्या आईच्या अंत्यसंस्कारािा लसद्धशे्वरशािींनी जाऊ नये असे वासुदेव सांगतो? 

अ. ढबूशािींच्या 

ब. केशवच्या 

क. कदगंबरशािींच्या 

ड. वेदांतशािींच्या 

पाण्यासाठी वणवण भटकणाऱया, भुकेकंगाि असणाऱया माणसांची वेदना खािीिपैकी कोणत्या कवीच्या 

कलवतेतून व्यक्त झािी आहे? 

अ. इग्नेलशअस डायस 

ब. रमझान मुल्िा 

क. वीरा राठोड 

ड. हेमंत कदवटे 

दलित रंगभूमीवरीि नाटकांचे प्रयोजन काय असते? 

अ. सत्य, अवहंसेचा पुरस्कार 

ब. स्वातंत्र्य, समता, बंधुतेचा पुरस्कार 

क. दलितांची वेदना, लवद्रोह, मानवता यांचे दशणन 

ड. वहंदतु्वाचा प्रचार 

वेदना, लवद्रोह व मानवता या मूल्यांचा पुरस्कार करणाऱया कलवतेचा प्रवाह कोणता आहे? 

अ. ग्रामीण सालहत्य 

ब. िीवादी सालहत्य 

क. दलित सालहत्य 

ड. महानगरी सालहत्य 

 



 

खािीिीपैकी कोणत्या कवीच्या कलवतेतून महानगरातल्या माणसांच्या जगण्यातीि अतर्कयणता व्यक्त झािी आहे? 

अ. अरुण कोिटकर 

ब. इंकदरा संत 

क. पु. लश. रेगे 

ड. माधव ज्युलियन 

वासुदेव कोणत्या लवचारसरणीच्या संस्थेत कायणकताण आहे? 

अ. फुिे-आंबेडकरवादी 

ब. गांधीवादी 

क. वहंदतु्ववादी 

ड. साम्यवादी 

जातीने ब्राह्मण असूनही लसद्धशे्वरशािींच्या कुटंुबाची उपेक्षा का होते? 

अ. वासुदेवाच्या भांडखोरपणामुळे 

ब. लसद्धशे्वरांच्या स्वभावामुळे 

क. ककरवंताचा व्यवसाय समाजाने अलपवत्र मानल्यामुळे 

ड. कदगंबरशास्त्र्यांच्या दषु्टपणामुळे 

ढबूशािी कोणत्या संस्थेचे सभासद आहेत? 

अ. मराठी लवज्ञान पररर्द 

ब. मराठी व्यापार संघ 

क. गोरक्षा सेवा संघ 

ड. मंुबई मराठी सालहत्य संघ 

आभासी वास्तव व इिेर्करॉलनक लमलडयाची भार्ा ही कोणत्या कलवतेची वैलशष्टे्य आहेत? 

अ. साठोत्तरी 

ब. नव्वदोत्तरी 

क. स्वच्छंदवादी 

ड. नवकलवता 

व्यावसालयक रंगभूमीिा समांतर असणाऱया मराठीतीि नाट्यचळवळीिा कोणती रंगभूमी लमळािी? 

अ. रववंद्रनाट्य मंकदर 

ब. लशवाजी मंकदर 

क. छलबिदास शाळेचा हॉि 

ड. दामोदर नाट्यगृह 

ककरवंत असणाऱयांना जे दुुःख भोगावे िागते त्यातून सुटण्याचा कोणता मागण वासुदेव सुचवतो? 

अ. ककरवंत नसणाऱया ब्राह्मणाच्या मुिीशी िग्न 

ब. ब्राह्मणेतर मुिीशी िग्न 

क. ब्रह्मचयण 

ड. ककरवंताची सवण घराणी लनवंश करणे 

 

 



 

ढबूशािी वेदांतशािींच्या आईचे अंत्यसंस्कार का करत नाहीत? 

अ. पैसे कमी लमळतीि म्हणून 

ब. लसद्धशे्वरशािी रागावतीि म्हणून 

क. वासुदेव रागावेि म्हणून 

ड. एकदा ककरवंताचे काम केिे की ते बलहष्कृत होतीि म्हणून 

नवकलवतेचे जनक कोणािा म्हटिे जाते? 

अ. बा. सी. मढेकर 

ब. केशवसुत 

क. अरुण कोिटकर 

ड. कदिीप लचत्रे 

लसद्धशे्वर शास्त्र्यांना स्वप्नात कोण कदसते? 

अ. ढबूशािींची आई 

ब. कदगंबरशािींची पत्नी 

क. वेदांतशािींची आई 

ड. रेवती 

ग्रामीण िीची वेदना खािीिपैकी कोणत्या कवलयत्रीच्या कलवतेतून व्यक्त झािी आहे? 

अ. प्रज्ञा दया पवार 

ब. सुजाता महाजन 

क. कल्पना दधुाळ 

ड. वीरा राठोड 

वस्तूंचे मानवी जीवनावर होणारे आक्रमण ह ेआशयसूत्र खािीिपेकी कोणत्या कलवतेतून कदसून येते? 

अ. स्वगत एका अलतशहाण्या साबणाचं 

ब. उजेडाच्या लतरडीवर 

क. मनातल्या मनात लचत्रं पाहताना 

ड. ककडर्कया दातांचं सफरचंद 

सरकारी योजनांच्या नावाखािी आकदवासी समाजाची होणारी फसवणूक खािीिपैकी कोणत्या कलवतेतून व्यक्त 

होते? 

अ. शाळेबद्दि 

ब. तांडा 

क. पूवणलपठाचं दळणकांड 

ड. अपररहायण मौन 

लभ. लश. वशंदे यांनी लिलहिेल्या कोणत्या नाटकाने दलित रंगभूमी गाजविी? 

अ. युगयात्रा 

ब. थांबा रामराज्य येतंय 

क. काळोखाच्या गभाणत 

ड. कोण म्हणतं टक्का कदिा 

 

 



 

रटळकांच्या घरी मधूिा कशी वागणूक लमळते? 

अ. सन्मानाची 

ब. लमत्रत्वाची 

क. अस्पृश्यतेची 

ड. बंधुतेची 

कावळयांची शाळा, माणूस नावाचे बेट ही नव्या आशयाची वास्तववादी नाटके कोणी लिलहिी आहते? 

अ. लवष्णुदास भावे 

ब. लव. वा. लशरवाडकर 

क. लवजय तेंडुिकर 

ड. महेश एिकंुचवार 

महानगरातीि कामगारांचे अभावग्रस्त जगणे कोणत्या कवीच्या कलवतेतून व्यक्त झािे आहे? 

अ. नारायण सुवे 

ब. नामदेव ढसाळ 

क. ववंदा करंदीकर 

ड. शरच्चंद्र मुलक्तबोध 

नाटकाच्या शेवटी वासुदेवाचा पराभव का होतो? 

अ. लसद्धशे्वरशािी वेदांतशािींकडे जातो 

ब. वासुदेवाची हत्या होते 

क. रेवती मधूिा गरूड पुराण वाचावयास सांगते 

ड. वासुदेवाची प्रेयसी त्यािा फसवते 

वतणमानपत्रांतीि घटनांचा माणसांवर काय पररणाम होतो आह ेअसे कवीिा वाटते? 

अ. माणसांना असुरलक्षत वाटते 

ब. माणसांना दुुःख होते 

क. माणसांना राग येतो 

ड. आपल्याच माणसांबद्दि संशय वाटतो 

लभडावं िागेि स्वतुःशीच ही कलवता काय सुचवू पाहते? 

अ. लियांचे दुुःख 

ब. लियांचा लवद्रोह 

क. लियांनी स्वतुःचा आतिा आवाज ऐकिा पालहजे 

ड. लियांची सहनशीिता 

आकदवासी समाजाचे अलस्थर जगणे खािीिपैकी कोणत्या कलवतेतून व्यक्त झािे आहे? 

अ. शाळेबद्दि 

ब. पूवणलपठाचं दळणकांड 

क. लबरसा मंुडा 

ड. लभडावं िागेि स्वतुःशीच 

 

 



 

मानवी जीवनातीि अलनलितता, मृत्यूची जाणीव खािीिपैकी कोणत्या कलवतेतून व्यक्त झािी आहे? 

अ. ककडर्कया दाताचं सफरचंद 

ब. बेंबी नसिेिा माणूस 

क. ...आलण इथेही त्याची मारिी जाते 

ड. उजेडाच्या लतरडीवर 

पे्रमानंद गज्वी यांच्या कोणत्या नाटकात वेठलबगारांची वेदना मांडिी गेिी आहे? 

अ. घोटभर पाणी 

ब. तणमाजोरी 

क. जय जय रघुवीर समथण 

ड. देवनगरी 

'साकल्याचा प्रदेश' या काव्यसंग्रहातीि कलवता कोणत्या कारणाने आधुलनक ठरतात? 

अ. समकािीन जगण्याचे लचत्रण करतात 

ब. प्रयोगशीि िेखन 

क. प्रलतमांचा वापर 

ड. दबुोध भार्ा 

बापू थोरातांच्या अंत्यसंस्काराच्यावेळी वशंदे गणूशी कशाबद्दि बोित असतो? 

अ. बापूच्या अकािी लनधनाबद्दि 

ब. स्वतुःच्या मुिाच्या िग्नाबद्दि 

क. देवराव-खेमरावाच्या स्वाथाणबद्दि 

ड. ढबूशास्त्र्याबद्दि 

जागलतकककरणाचा मानवी जीवनावर होणारा पररणाम खािीिपैकी कोणत्या कलवतेतून व्यक्त झािा आहे? 

अ. स्वच्छंदवादी कलवता 

ब. नवकलवता 

क. वास्तववादी कलवता 

ड. नव्वदोत्तरी कलवता 

मराठी रंगभूमीवर वास्तववादी नाटके कोणत्या संस्थमुळे सवणप्रथम येऊ िागिी? 

अ. आय. एन. टी. 

ब. सालहत्यसंघ 

क. अत्रे लथएटसण 

ड. नाट्यमन्वंतर 

वासुदेवाने कोणाशी िग्न करावे असे लसद्धशे्वरािा वाटते? 

अ. जगतापाच्या मुिीशी 

ब. रेवतीच्या बलहणीशी 

क. वशंदेच्या मुिीशी 

ड. थोरातांच्या बलहणीशी 

 

 



 

लसद्धशे्वर शािी भ्रलमष्ट को होतो? 

अ. रेवतीच्या वागण्याचा पररणाम म्हणून 

ब. लिधा मनुःलस्थती झाल्याने 

क. ढबूशािी आपिा व्यवसाय घेईि या भयाने 

ड. बापू थोराताच्या भूताच्या भयाने 

'कणसांचे मरणोत्सव' ही कलवता कोणाची आहे? 

अ. वीरा राठोड 

ब. प्रज्ञा दया पवार 

क. कल्पना दधुाळ 

ड. सुजाता महाजन 

आधुलनक काळात 'स्व' ची ओळख हरविेिा माणूस या अथाणचे सूचन खािीिपैकी कोणत्या प्रलतमेतून होते? 

अ. प्रलतकुितेच्या टायरखािी लचरडताना 

ब. बेंबी नसिेिा माणूस 

क. ककडर्कया दाताचं सफरचंद 

ड. कल्चरि शॉक 

ढबूशास्त्र्यांना मधूने कोणता ग्रंथ वाचू नये असे वाटते? 

अ. गरूड पुराण 

ब. गुरुचररत्र 

क. ज्ञानेश्वरी 

ड. भागवत 

बंजारा समाज आजही पररवतणनाच्या प्रलतक्षेत आहे ही जाणीव खािीिपैकी कोणत्या कलवतेतून व्यक्त झािी आहे? 

अ. मोक्ष 

ब. तांडा 

क. वतणमानपत्र 

ड. जळू 

ढबूशास्त्र्यािा लसद्धशे्वरशािी त्याच्या पोटावर पाय देतो असे का वाटते? 

अ. कारण लसद्धशे्वरशािी वेदांतशािींकडे अंत्यकमाणिा जात नाही. 

ब. कारण मधू गरूड पुराण वाचत नाही. 

क. कारण वासुदेव ब्राह्मणेतर मुिीशी िग्न ठरवतो. 

ड. कारण लसद्धशे्वरशािी जगतापाच्या मुिीची पलत्रका पाहतो 

दलित रंगभूमीवरीि नाटके प्रामुख्याने कोणता प्रत्यय देतात? 

अ. दलितांबद्दि चीड 

ब. दलितांच्या वेदनेची जाणीव 

क. ब्राह्मणांवरीि अन्यायाची चीड 

ड. मराठ्ांबद्दि अलभमान 

 

 



 

'ककरवंत' हा व्यवसाय करणाऱया ब्राह्मणािा प्रामुख्याने कोणत्या प्रदेशात वाईट वागणूक लमळते? 

अ. लबहार 

ब. कोकण 

क. लवदभण 

ड. मराठवाडा 

'प्रलतकुितेच्या टायरखािी लचरडताना' या कलवतेतून कोणत्या अथाणचे सूचन होते? 

अ. कवीचे खडतर बािपण 

ब. कवीचे तारुण्यसुिभ अनुभव 

क. सामालजक प्रश्न 

ड. मानवी जीवनातीि असुरलक्षतता 

संजय पवार यांनी लिलहिेिे दलित रंगभूमीवरीि नाटक खािीिपैकी कोणते आहे? 

अ. मन्वंतर 

ब. कोण म्हणतं टक्का कदिा 

क. घोटभर पाणी 

ड. बामणवाडा 

कलवतेचे पारंपररक संकेत मोडून नवा आशय व नव्या प्रलतमा मराठी कलवतेत कोणी आणल्या? 

अ. शरच्चंद्र मुलक्तबोध 

ब. ववंदा करंदीकर 

क. बा. सी. मढेकर 

ड. नारायण सुवे 

कल्पना दधुाळ यांच्यामते ग्िोबि एररया नेटवकण मध्ये कव्हरेज के्षत्राच्या बाहरे कोण फेकिे गेिे आहे? 

अ. आकदवासी 

ब. शेतकरी 

क. िमाण 

ड. बंजारा 

रेवती वासुदेवािा कोणती जाणीव करून देते? 

अ. वासुदेवािा िहानपणापासून लतने वाढवल्याची 

ब. घरच्या दाररद्र्याची 

क. बायको अन्य जातीची केिी तरी त्याचे ककरवंत असणे संपणार नाही याची 

ड. त्याने िग्न करणे आवश्यक आहे याची 

 

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

 


