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[वेळ : २१/२ तास] [गणु: ७५] 

Please check whether you have got the right question paper. 

सचूना :   १.सर्व प्रश्न सोडर्णे आर्श्यक आहे. 
  २.सर्व प्रश्नाांना समान गणु आहेत. 

 

प्र.१  १९२० त े१९४५ या कालखांडातील सामाजिक चळर्ळी आणण वर्चारधारा याांचा साहहत्यार्र कसा प्रभार् पडतो 
त ेसोदाहरण ललहा. 

क िं वा 
सामाजिक बदलाांचा साहहत्यार्र कसा प्रभार् पडतो यावर्षयी हद.के.बेडकेर याांनी केलेले वर्र्ेचन सवर्स्तर 
ललहा. 

१५ 

प्र.२  बदलत्या ग्रामीण र्ास्तर्ाच ेचचत्रण करीत असतानाांच ग्रामीण िीर्नमलू्ये उठार्दार करण्याचा प्रयत्न ग्रामीण 
साहहत्यातनू कसा घडतो याचे सवर्स्तर स्पष्टीकरण दया. 

क िं वा 
‘फुलनू आला सारा माळ | कापसू नाही कापसूकाळ’ या शीषवकाची समपवकता ‘कापसूकाळ’ कादांबरीच्या आधारे 
स्पष्ट करा.  

    

१५ 

प्र.३  ‘मानर्तार्ादी िाणीर् दललत साहहत्याच्या कें द्रस्थानी आहे.’ हे वर्धान योग्य उदाहरणाांसह स्पष्ट करा. 
क िं वा 

हहरा बनसोड ेयाांच्या ‘फफयावद’मधील कवर्ताांमधून मानर्तार्ादी िाणणर्ा कशा व्यक्त होतात त ेललहा.  

 

१५ 

प्र.४  

 
क) 

 

टीपा ललहा (ए ूण तीन) 
 

१९८० नांतरचे सामाजिक जस्थत्यांतर आणण मराठी साहहत्य . 
             क िं वा  

रा.ग.िाधर् याांनी स्पष्ट केलेले वर्र्ेकननष्ठ साहहत्य  

 

१५ 

 ख) ग्रामीण साहहत्याच्या प्रेरणा . 
             क िं वा 
‘कापसूकाळ’मधील मधचूी व्यजक्तरेखा. 
 

 

 ग) दललत साहहत्यातील वर्द्रोह. 
             क िं वा 
‘फफयावद’ : साांस्कृनतक परांपराांना वर्रोध.   

(पढेु पहा.) 
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प्र.५ अ) खालीलपकैी  ोणत्याही पाच प्रश्नाांची एका र्ाक्यात उत्तरे ललहा. 
१) एकोणणसाव्या शतकातील कोणत्याही दोन महत्त्र्ाच्या ननबांधकाराांची नारे् साांगा. 
२) हद.के.बेडकेर याांच्या मत े१९२० नांतर मराठी सलुशक्षितासमोर कोणता परस्परवर्रोध उभा राहहला? 

३) महाडचा चर्दार तळयाचा सत्याग्रह कोणी केला? 

४) हहरा बनसोड ेयाांचा पहहला कवर्तासांग्रह कोणता? 

५) कापसूकाळमध्ये ‘सर्व शतेकऱयाांनी एकत्र येऊन लढले पाहहिे‘ अशा प्रकारच ेमागवदशवन शतेकऱयाांना कोण 
करत?े 

६) िगचूी आई घरात का राहत नसे? 

७) ‘डोहाळे’ कवर्ततेील स्त्रीला कशाचे डोहाळे लागले आहे? 

८) कर्नयत्रीने नेल्सन मांडलेा याांना काय सांबोचधले आहे? 

 

१० 

 आ) खालील र्ाक्यातील गाळलेल्या िागी योग्य पयावय ननर्डून र्ाक्य पनु्हा ललहा. 
 १.र्गववर्हीन समाि हा अप्राप्य .............. आहे. 
   क) समाि  ख)यटुोवपया  

   ग) सांस्कृती  घ) माणूस  
 

 २.कापसूकाळमध्ये सोसायटीच्या ननर्डणुकीसाठी िगलूा .............. उभे राहण्यास साांगतो. 
   क) मांगशे  ख) तकुाराम माने  

   ग) बाब ूकातखड्या  घ) शांकर माने  
 

 ३. एक नांबरची ग्रेड लमळाली तर प्रनतजक्र्ांटल ................... रुपयाांचा भार् लमळणार होता. 
   क) तरे्ीसश े ख) पांधराश े 

   ग) एक हिार  घ) दोन हिार  
 

 ४. भीम ............. रांगाच्या घोडयार्र स्र्ार झाला. 
   क) काळ्या  ख) पाांढऱया  

   ग) वपर्ळ्या  घ) ननळ्या  
 

 ५. माणसाला ............. चा डांख झाला आहे. 
   क) िातीचा र् धमावचा  ख) क्रोधाचा  

   ग) रे्दनेच्या दुुःखाचा  घ) गररबीचा र् श्रीमांतीचा. 
 

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

०५ 

    
 


