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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) 

Second Semester Bachelor of Commerce Examination (CBCS) 

MARATHI 
(BCL 2.M) 

Time: 3 Hours                         Maximum Marks: 80 
 

 

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

अ. 'कततृत्ववान माणसासारखां मोलाचां जगात दुसरां  कोणतांही भाांडवल असत नाही.' असे शांतनुराव 

लकलोस्कर काां म्हणतात ?                   

लकां वा 

   वसांत वऱ्हाडपाांडे याांच्या 'भरती' या कथेचा आशय स्पष्ट करा.  

 

ब. गांगाधर पानतावणे याांनी म. फुले याांना 'नवसमाज - लनलमृतीचे प्रणेते' असे का सांबोधले आहे ?             

लकां वा 

    शेठ - सावकाराांकडून होणाऱ्या शेतकऱ्याच्या महालूटीचे वास्तवदशी वणृन 'महालूट' पाठाच्या  

आधारे ललहा.  

 

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

 १) 'जीवन जगण्याचा मागृ पळवाटाांतून जात नसतो' असे लकलोस्कर काां म्हणतात ? 

२) आांधळा आपले डोळे परत घ्या असे लवठ्ठलास लवनवणी का करतो ? 

३) 'शूद्रालतशुद्राप्रमाणेच स्त्रीलाही अस्तीत्व व आत्मस्थथतीची जाणीव करून देण्यासाठी लशक्षण    

     महत्वाचे आहे' असे महात्मा फुले याांना काां वाटले ? 

४) अखेर तुकारामबुवाने मनू्नशेठला ज्वारी कशी लवकली ? ते ललहा.  

 

ब. खालील चार पैकी कोणत्याही दोन प्रश्नाांची उत्तरे २ ते ३ ओळीत ललहा .             

१) शेतकऱ्याांच्या उत्थानासाठी कोणते उपाय फुल्ाांनी सुचलवले आहेत ? 

२) कॉलेजमधे्य खळबळ काां उडाली होती ? खळबळीचा नायक कोण होता? 

३) 'तुमचा पैशातच जीव हाये त मरू द्या मले' असे तुकारामची पत्नी का म्हणते? 

४) लवठ्ठलाने भक्ाांसमोर कोणत्या तक्रारी माांडल्ा? 

 

क. खालील सहा पैकी चार वाक्यप्रचार करा .                 

१) बकासूर  

२) भट्टी लबघडणे 

३) कानाआड करणे 

४) डोळ्यात तेल घालून बसणे  

५) छत्तीसचा आकडा असणे 

६) हात पसरणे 
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प्रश्न ३. खालील प्रश्नाचे उत्तर १५० ते २०० शब्ाांत ललहा.           

अ. पे्रयसीची प्रतीक्षा करणाऱ्या पे्रमवीराला पे्रयसीऐवजी पे्रमाच्या गुलकां दाचा लाभ कसा होतो, त्याचे 

वणृन ललहा.  

लकां वा 

    'पतथ्वीचे पे्रमगीत' या कलवतेचे रसग्रहण करा.  

 

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

१) 'नामसांकीतृन साधन पै सोपें । जळतील पापें जन्ाांतरे' या अभांगाचा आशय स्पष्ट करा.  

२) 'स्वप्न' या कलवतेचा आशय ललहा.  

३) आपल्ा जीलवताचा उदे्दशच हरवला असल्ाची जाणीव कामगाराला काां होते? 

४) 'वतक्षवल्ली आम्हाां सोयरे' या अभांगाचा आशय ललहा.  

 

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

अ. लोकलबरादरी प्रकल्प केव्हा सुरु झाला? त्याचे कायृ ललहा.  

लकां वा 

    बाबा हे आम्हा दोघाांसाठी 'रोल मॉडेल' होते असे डॉ. प्रकाश आमटे का म्हणतात? 

 

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

१) बाबा आमटेंनी कुष्ठरोग्ाांसाठी काम करायचे हा लनणृय कोणत्या प्रसांगानांतर घेतला? वणृन करा.  

२) महारोगी सेवा सलमती हे सांथथेचे नाव बदलून आनांदवन का करण्यात आले? 

३) बाबा आमटेंसोबत हेमलकश्याला सुरुवातीला कोणते सहकारी गेले होते? 

४) हेमलकश्याला पाण्याची व्यवथथा कशी करण्यात आली? 

 

प्रश्न ५. खालील दोन पैकी एका प्रश्नाचे उत्तर ललहा.      

अ. मुलाखत घेणाऱ्या व्यक्ीने मुलाखत घेण्यापूवी कोणती तयारी करणे आवश्यक आहे? 

लकां वा 

    मुलाखत लेखनाचे तांत्र स्पष्ट करा.  

 

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

१) माझी अलवस्मरणीय सहल  

२) वसुांधरेचे मनोगत  

३) माझ्या स्वप्नातला भारत  

४) हुतात्म्ाांचे मनोगत 

*** 
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