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

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

First Semester Bachelor of Commerce Examination (CBCS) 

MARATHI 
(BCL1.M) 

Time: 3 Hours                         Maximum Marks: 80 
 

 

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

अ) डॉ. बाबासाहेब आांबेडकराांच्या मते लोकशाहीच्या यशस्वीतेसाठी कोणकोणत्या गोष्ी ांची  

                 आवश्यकता आहे ते साांगा? 

लकां वा 

                'पोळ्याला पाटलाचा सजलवलेला बैल आपण वेशीकडे घेऊन चाललो आहोत', असे    

                 लवठोबाला का वाटते? 

 

ब) "शाहू महाराज दललताांचे खरेखुरे कैवारी होते". हे लवधान स्पष् करा.  

लकां वा 

                'उमा' या कथेच्या आधारे लवनयचे व्यक्तिलचत्र रेखाटा. 

 

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

   १) ' जाती ह्या देशलवघातक शिी ांचा नाश केल्यालशवाय आजची लोकशाही यशस्वी होऊ शकत  

   नाही' असे आांबेडकराांना का वाटते? ते ललहा.  

   २) 'कधीच ऐकू जाणार नाही का माझा आवाज?' असे देबू लेखकास का म्हणाला? 

   ३) गांगाधर काांबळे असृ्पश्य आहे हे लोक का लवसरले? 

   ४) प्रकाशच्या आईवलडलाांच्या प्रकाश बद्दल कोणत्या अपेक्षा होत्या? त्या का पूणण झाल्या नाहीत?    
 

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

    १) 'देबू' सवण दलक्षणेश्वराच्या पररसरात लदसणाऱयाांना लहजडे आलण क्तियाांना लनलणज्ज काां म्हणतो? 

    २) लनक्तिय शासन व्यवस्थेमुळे असृ्पश्याांचा छळ होतो असे राजर्षी शाहू महाराजाांना का वाटले? 

    ३) प्रकाशचे स्वतः च्या लग्नालवर्षयी काय मत होते? 

    ४) कोणती ध्वलनमुलिका पुन्हा पुन्हा ऐकण्याचा लेखकाला नाद लागला? 
 

क) खालील सहा पैकी कोणत्याही चार म्हणी पूणण करा.  

     १) अडला हरी लन - - - - - - 

     २) कानामागून आली अन - - - - - - 

     ३) भटाला लदली ओसरी - - - - - -  

     ४) आडातच नाही तर, - - - - - -  

     ५) गोगलगाय लन पोटात - - - - - - 

     ६) लजत्याची खोड, - - - - - - 
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प्रश्न ३.  खालील प्रश्नाचे उत्तर १५० ते २०० शब्ाांत ललहा.  

अ) 'गणपत वाणी' या कलवतेचा साराांश ललहा.  

लकां वा 

     'माउली भुकेले बेट' या कलवतेचे रसग्रहण करा.  

 

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

    १) लवरलहणीने कावळ्याला कोणती प्रलोभने दाखलवली?  

    २) मनाची चांचलता कवलयत्रीने कशी व्यि केलेली आहे? 

    ३) भाकर भगवांत असे कवी कोणाला उदे्दशून म्हणतात? व का म्हणतात? 

    ४) गणपत वाणी कोणते स्वप्न पाहत होता? 

 

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

अ) फेरफाराांमुळे माझी मनक्तस्थती बाह्यक्तस्थतीशी समरस झाली असे गाांधीजी काां म्हणतात? 

लकां वा 

   ‘असत्यरूपी हलाहल' या प्रकरणावर लटपण ललहा. 
 

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

    १) गाांधीजी ांनी मासाहार काां सुरु केला?  

    २) स्वादाचे खरे स्थान जीभ नवे्ह तर मन आहे असे गाांधीजी काां म्हणतात? 

    ३) 'खराब अक्षर ही अधणवट लशक्षणाची लनशाणी आहे' असे गाांधीजी काां म्हणतात? 

    ४) हायसु्कलात पलहल्याच वर्षी परीके्षच्या प्रसांगी घडलेल्या प्रसांगाचे वणणन करा.   

 

प्रश्न ५.  खालील दोन पैकी एका प्रश्नाचे उत्तर ललहा.  

अ) नैलमलत्तक रजा लमळण्याबाबत प्राचायाांना पत्र ललहा.  

लकां वा 

     ग्रांथालयासाठी पुस्तकाांची मागणी करणारे पत्र ललहा. 
 

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

    १) लोकसांखे्यचा भस्मासुर  

    २) प्रदूर्षण एक ज्वलांत समस्या  

    ३) देशातील बेरोजगारी  

    ४) अांधश्रद्धा व बुवाबाजी 
*** 
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