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Date:20.11.2019 Time:3 hours Total Marks: 100 

सचूना: १) सर्व प्रश्न सोडवर्ण ेअवनर्ार्व आहते. 

  २) उजर्ीकडील अकं पणूव गणु दर्ववर्तात. 

 

प्रश्न १. अ  चौथी व तं  र्ा कथेचे आर्र्सतू्र सवर्स्तर स्पष्ट करा . (२०) 

   वकंर्ा  

 आ  “कथाबंध’’ र्ा कथासंग्रहामधील “  लचांड ” र्ा ग्रामीण कथेमधील जर्राम र् कमळी 

र्ांची करुण कहाणी सांगा. 

 

     

प्रश्न २. अ  “ पाणबळी ’’ र्ा कथेतील   ीषण दषु्काळाचा र्ेतमाजरुांच्र्ा जीर्नार्र कसा पररणाम होतो 

ते सवर्स्तर कथन करा. 

(२०) 

   वकंर्ा  

 आ   तमु्ही अभ्र्ासलेल्र्ा “ कथाबंध ’’ र्ा कथासंग्रहामधील “  झमुची दांडी ” र्ा कथेचा 

आर्र् सांगा. 

 

     

प्रश्न ३.   पढुीलपैकी कोणत्याही दोन टीपा वलहा. (१०) 

 अ  वर्-हार  

 ब  ‘  कू ’ र्ा कथेमधील आई  

 क   “ चौथी व तं ” मधील नाना  

 ड  “ मी मलेोच नाही ” र्ा कथेमधील राझीचा नर्रा  

     

प्रश्न ४. अ)  पढुील र्ाक्र्े र्दु्धलेखन वनर्मानसुार र्दु्ध करून पनु्हा वलहा.(कोणतीही पाच) (५) 

 १  मनषू्र् हा समहुजीवर् प्रानी आह.े  

 २  आपले र्ीचार र्ेकाच र्ेळी आनंेकांपर्ंत पररणामकारकरीतीने पोहोचवर्ण्र्ाचे ‘ ार्ण’ह ेएक 

माध्र्म आह.े 

 

 ३   ाषेच्र्ा र्ापराचा हते ुआवण स्र्रूप र्ार्रुन ‘ व्र्र्हार ाषा ’ आवण ‘ सावहत्र् ाषा ’  असे 

 ाषचेे र्गीकरन  करता र्ेइल. 

 

 ४  लेखकाने नीवमवलेल्र्ा साहीत्र्ाच्र्ा र्ाचनातनू रासवनष्पत्ती होते.  

 5  गोष्ट ह लोककथेचा एक प्रकार माणार्ा लागेल.  

 ६  स्थलुमानाने कथा ,कादबंरी ,नाटक आवण कर्ीता वनरवनराळे र्ाडमर् प्रकार आहते.  

 ७  महावर्द्यालवर्न वर्द्यार्थर्ावनी अर्ांतरही र्ाचले पावहज.े  

 ८  पररके्षत चांगला आब्र्ास केला तर चांगले गनु मीळतात..  
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 आ)  पढुील र्ाक्र्े र्ोग्र् त्र्ा वर्रामवचन्हांस  पनु्हा वलहा.(कोणतीही पाच) (५) 

 १  पररवस्थती पररवस्थती म्हणज ेकार् आपण वनमावण करू ती पररवस्थती र्ा एका र्ाक्र्ात र्र्स्र्ी 

जीर्नाचे सार साठर्ले आह े

 

 २  आपल्र्ा मलुाला पोटार्ी कर्टाळत  डोकीर्र हात विरर्त कसं रे होणार तझु ंअसे आई 

काळजीने म्हणाली 

 

 ३  वर्.स.खांडेकर वर्.र्ा.वर्रर्ाडकर वर्दंा करंदीकर आवण  ालचंद्र नेमाडे र्ांना ज्ञानपीठ 

परुस्कार वमळाला आह े

 

 ४  इडंोवर्र्ार्र डचांनी राज्र् केले पण बालीला मात्र कोणी बदल ूर्कले नाहीत  

 ५  कार् मलुांनो ओळखलं मला मी पसु्तक  

 ६  इडंोवर्र्ा हा समदु्रात रत्नजवडत कंठा िेकून द्यार्ा तसा एक पाचचू्र्ा बेटांचा पुंजका आह ेपण 

बाली मात्र ह्या कांठर्ातील कंठमणी. 

 

 ७  र्ा बाळा तझु्र्ा हाताला गणु आह े  

 ८  परीके्षत पवहले आलात तर र्ाळेच्र्ा व तंीर्र तुमचं नार् असेल पण तमुच्र्ापैकी एकानेतरी 

वलवहलेलं पसु्तक र्ाळेच्र्ा ग्रंथालर्ात वदसले पावहजे 

 

     

प्रश्न ५. अ)  तमुच्र्ा महावर्द्यालर्ात एन.सी.सी.वर् ागाचे उद्घघाटन झाले.त्र्ाची र्तृ्तपत्रासाठी बातमी 

तर्ार करा . 

(१०) 

   वकंर्ा  

 आ)  “   स्पधावपरीक्षा मागवदर्वनकें द्र वर्द्यार्थर्ांना ला दार्क ’’ र्ा वर्षर्ार्र र्तृ्तलेखन करा.  

     

प्रश्न ६. अ)  तमुच्र्ा महावर्द्यालर्ात “ एकांवकका संर्ादलेखन  ’’  र्ा वर्षर्ार्र घणे्र्ात आलेल्र्ा 

कार्वर्ाळेचा र्तृ्तान्त वलहा. 

(१०) 

   वकंर्ा  

 आ)  “ आरोग्र्ध्र्ास ’’ र्ा संस्थेतिे तमुच्र्ा गार्ात रक्तदान वर्बीर घणे्र्ात आले .र्ा उपक्रमाचा 

र्तृ्तान्त वलहा. 

 

     

प्रश्न ७. अ)   महावर्द्यालर्ाच्र्ा अभ्र्ावसकेची र्ळे र्ाढर्नू वमळार्ी र्ासाठी प्राचार्व / ग्रंथपाल र्ांच्र्ाकडे 

वर्नंती अजव करा . 

(१०) 

   वकंर्ा  

 आ)  र्तवमानपत्रात आलेल्र्ा जावहरातीनसुार अध्र्क्ष ,अ.ब.ग्रंथ संस्था र्ेथे ग्रंथपाल पदासाठी 

अजवलेखन करा. 
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प्रश्न ८.   पढुील इगं्रजी उता-र्ाचे सबुोध मराठीत  ाषांतर करा. (१०) 

 अ)  At the same time, he wrote a letter to Ramuanna, his elder 

brother, who was living in Belgaum.He suggested to Ramuanna that the 

bicycle could be introduced in Belgaum. Ramuanna made inquiries and 

sent back word that the rich men living in and around Belgaum were eager 

for the product. Soon the business in Belgaum had many customers and 

flourished. 

Laxmanrao bought bicycles in Bombay and forwarded them to 

Belgaum where Ramuanna sold them, serviced them and even taught new 

buyers how to ride them. As the business grew, letterheads in the name of 

“Kirloskar Brothers’’ were printed and the brothers got a dealership. When 

their sales increased , they even brought out a catalogue.. 

 

   वकंर्ा  

 आ)                    We are now a great and free nation. We have in our country ,a 

government of the people, by the people and for the people. We are now 

our own masters and our future is in our hands. We elect our 

representatives to govern ourselves for the welfare of the whole nation. 

                As the citizen of a free nation ,we have our rights, but we have 

our duties and responsibilities also. We cannot only enjoy our rights and 

neglect our duties. Our first duty is to preserve our freedom and to work 

for the welfare of the people. 

 

     

 


