
 

1 

 

Shiksha Mandal, Wardha’s 
 G. S. College of Commerce & Economics, Nagpur 

An Autonomous Institution 
 (Affiliated to Rashtrasant Tukadoji Maharaj Nagpur University) 

Second Semester Bachelor of Commerce Examination (CBCS) 

MARATHI 
(BCL 2.M) 

Time: 3 Hours                         Maximum Marks: 80 
 

 

प्रश्न १.  खालील प्रश्नाांचे उत्तर १५० ते २०० शब्ाांत ललहा .  

अ) ‘जेट युगातल्या  जीवनाचा पाया व्यक्तिगत पात्रतेवर आधारलेला आहे’ सादर स्पष्ट करा. 

लकां वा 

     ‘भरती’ या कथेतून लचू्छच्या जीवनातील पररवततनाचा आलेख लेखकाने कसा रेखाटला ते साांगा.  
 

ब) ‘लवठ्ठल तो आला -आला’ एकाांकीका थोडक्यात साराांश स्पष्ट करा.   

लकां वा 

    ‘महालूट’ कथेच्या आधारे तुकारामबुवाचे व्यक्तिलचत्र रेखाटा. 

 

प्रश्न. २  अ) खालील चार पैकी कोणत्याही दोन प्रश्नाांची उत्तरे ७५ ते १०० शब्ाांत ललहा.  

१) जेट युगात यश लमळवू पाहणाऱ्या मराठी माणसाला शांतनुरावाांनी कोणता उपदेश केला आहे? 

२) शेतकऱ्याांच्या उत्थानासाठी महात्मा जोतीबा फुले याांनी कोणते उपाय सुचलवले आहेत? 

३) भटजी इतर भिाांना पुढे येण्याचे आवाहन का करतात? 

४) शेतकऱ्याांची 'महालूट ' सोसायटीवाले कशी करतात ते कथेच्या आधारे साांगा.  
 

ब) खालील चार पैकी कोणत्याही दोन प्रश्नाांची उत्तरे दोन ते तीन ओळीत ललहा.  

१) लवठ्ठलाचा आवाज कोणओळखतो? हे साांगून आांधळा गाभाऱ्यात का जातो ते लवशद करा.  

२) महात्मा फुले हा एक लवचार आहे, एक कृती आहे असे काां म्हटले आहे? 

३) लेखकाच्या लवषय प्रमुखाने त्याांना कोणती सूचना केली? 

४) सोसायटीच्या आवारात तुकारामबुवास काय लदसले? 

 

क) खालील सहा पैकी चार वाक्प्रचार करा.  

१) रात्रीचा लदवस करणे - 

२) केसाने गळा कापणे - 

३) माशा मारीत बसणे - 

४) डोक्यावर खापर फोडणे - 

५) राम नसणे - 

६) नाकाने काांदे सोलणे –  

 

प्रश्न ३.  खालील प्रश्नाचे उत्तर १५० ते २०० शब्ाांत ललहा.  

अ) 'पृथ्वीचे पे्रमगीत' या कलवतेतील पृथ्वीच्या अनन्य पे्रमभावनेचे लववेचन करा.  

लकां वा 

    'स्वप्न' या कलवतेचे रसग्रहण करा.  
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ब) खालील चार पैकी कोणत्याही दोन प्रश्नाांची उत्तरे ७५ ते १०० शब्ाांत ललहा.  

१) सांत तुकारामाांच्या अभांगातून व्यि झालेला नामसांकीततनाचा लवचार स्पष्ट करा. 

२) 'पे्रमाचा गुलकां द' या कलवतेतून कवीने लवनोद व उपहास कसा साधला आहे ते स्पष्ट करा. 

३) 'शापच आहे मला सांगमरवराांत स्वप्न लपवून ठेवण्याचा' असे कवी का म्हणतात? 

४) 'दोन कामगाराांच्या गोष्टी' या कलवतेतील कामगाराांच्या सांवादातून कोणता अथत सूलचत होतो? 

 

प्रश्न ४.  खालील प्रश्नाचे उत्तर १५० ते २०० शब्ाांत ललहा.  

अ) आपल्या दुुः खाच ही माणसां अवडांबर माजवत नाही असे डॉ. प्रकाश आमटे का म्हणतात? 

लकां वा 

     बाबा आमटेंनी केलेल्या कायातचे वणतन करा.  
 

ब) खालील चार पैकी कोणत्याही दोन प्रश्नाांची उत्तरे ७५ ते १०० शब्ाांत ललहा. 

१) रॅमन मॅगसेसे पुरस्कार कोणत्या कायातसाठी लदला जातो? 

२) बाबा आमटेंनी आनांदवन कश्या प्रकारे फुललवले? 

३) हेमलकश्याला पाण्याची व्यवस्था कशी करण्यात आली? 

४) डॉ. प्रकाश आमटे याांच्या बालपणाचे वणतन करा.   

 

प्रश्न ५.  खालील दोन पैकी एका प्रश्नाचे उत्तर ललहा.  

अ) मुलाखत म्हणजे काय? मुलाखत लेखनाचे तांत्र स्पष्ट करा. 

लकां वा 

    मुलाखत कोणकोणत्या प्रसांगी घेतली जाते? 

 

ब) खालील चार पैकी कोणत्याही एका लवषयावर २५० ते ३०० शब्ाांत लनबांध ललहा.  

१) वृद्धाश्रमातील वृद्धाचे मनोगत  

२) माझ्या स्वप्नातील भारत  

३) माझे आवडते पुस्तक  

४) मी लनसगत बोलतोय 
*** 
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