
RTM NAGPUR UNIVERSITY WINTER EXAMINATION  2022 
 

YASHODA GIRL’S ARTS & COMMERCE COLLEGE, NAGPUR 

B.A. 3RD SEMESTER  EXAMINATION  OF  WINTER-2022 

SUBJECT : MARATHI  LITERATRUE  (OPT) 

TIME : 3 HOURS                                                                              TOTAL MARKS : 80 
 

 

सूचना : सर्व प्रश्नां्न समन् गुण आहेत. 
 

प्रश्न क्र.1) : कवर्तेच्यन वर्वर्ध व्यनख्यन सनांगू् मरनठीतील अर्नववि् कनव्य प्रकनरनांिन पररिय करु् द्यन. (16 

गुण) 

 क िं वा  

 कवर्र्यव ्न.धो.महन्ोर यनांच्यन तुम्हनलन ्ेमलेल्यन कवर्तनांच्यन आधनरे रन्निन आवण त्नांिन 

भनर्व्क सांबांध उलगडू् दनखर्न. 
 

 

प्रश्न क्र.2) : अर्नववि् मरनठी कवर्तेिन उगम सनांगू् वतच्यन वर्कनसनिे टपे्प स्पष्ट करन. (16 

गुण) 

 क िं वा  

 उष:कनलनिी स्वपे्न पनहतन पनहतन कर्ीलन कनळरनत्र कनां आठर्ली ते स्पष्ट करन 
 

 

प्रश्न क्र.3): खनलील कनव्यखांडनिे सांदभनवसह आशय स्पष्ट करन. (16 

गुण) 

 गट 'अ'  

 i) "आवण मलन मनन्य, 

    मनझ्यन शब्दनतील शहनण्यन धरतीलन मनन्य, 

    आमच्यन वर्जयन ा्ंतरिे पवहले व्मवळ आभनळ 

    पवहले व्मवळ डोळे, 

    पवहली व्मवळ स्वच्छांदी हर्न, 

    आवण सदनसनठी उन्न् मनणुसकीिन मनथन 

    मनणसनिे भनळ" 
 

ii) "ह्यन ्भन्े ह्यन भूईलन दन् द्यनरे् 

    आवण यन मनतीतु्ी िैतन्य गनरे् 

    कोणती पुणे्य अशी येती फळनलन 

    जोांधळ्यनलन िनांदणे लखडू् जनरे्" 
 

iii) "गांध गांधरे््न ; 

     स्पशव सुखरे््न : 

     मनझे मीपण वदसे्न ! 

     जीर् जनणरे््न ; 

     जड िेतरे््न : 

     मनझे मीपण वदसे्न !" 
 
 

iv) "उष:कनल होतन होतन कनळरनत्र झनली ! 

     अरे पुन्हन आयुष्यनच्यन पेटर्न मशनली ! 

     आम्ही िनर वकरणनांिीही 

     आस कनां धरनर्ी ? 

     जे कधीि ्व्हते त्नांिी  

     र्नट कनां पहनर्ी ? 

     कसन सुयव अांधनरनच्यन र्नहतो पखनली !" 

 

 क िं वा  



गट 'ब'  

 i)  "समुद्र खखन्न हसतो आवण वशणलेल्यन पनपण्यन वमटू् घेतो 

     त्नलन कनळजी र्नटते सनऱयनांच्यनि बनलपणनिी 

     र्यस्नांच्यन शहरनतील" 
 

ii) पऱहनटीच्यन ्ख्खीतू् I आलन कनपुस फुलू् I 

     पनिी बोटनर्र वकरण I लोणी रनहेलन झेलू् II 
 

iii)"वतलन ्को कनही, वतिन लहन्सन जीर् 

     मनयपोटी शब्द वतथे थनांबलन गे बनये 

     ज्नईच्यन व्रांज् म्नमधे्य वर्ठू 

     वदर्न तसन तुळशीशी लनर्लेलन आहे." 
 

iv)"सनरन अांधनरि प्यनर्न 

     अशी लनगनर्ी तहन्, 

     एकन सनध्यन सत्नसनठी 

     देतन यनरे् पांिप्रनण." 
 

 

प्रश्न क्र.4) : खनवलल प्रश्नांिी उत्तरे थोडक्यनत वलहन. 
गट 'अ' 

(16 

गुण) 

 i)  सांसृ्त कनव्यनतील प्रमुख ग्रांथकनरनांिी त्नांच्यन रै्वशष्ट्यनसह सांके्षपनत मनवहती  वलहन. 

ii)  कनव्य म्हणजे कनय हे सनांगू् कनव्य-शरीरनिी ििनव करन. 

iii) मम्मटन्े सनांवगतलेली कनव्यप्रयोज्े कोणती ? स्पष्ट करन. 

iv) "आल्हनद हेि कनव्यनिे खरे प्रयोज् म्हणनर्यनस हरे्. इतर प्रयोज्े गौण, 

   अव्त् आवण केर्ळ आ्ुषांवगक स्वरुपनिी आहेत" असे लेखक कनां म्हणतनत ?  

   ते सनांगन. 

 

 क िं वा 

गट 'ब' 

 

 i)   कनव्यसौांदयव म्हणजे कनय ? हे सनांगू् कनव्यलक्षणनांिी ििनव करन. 

ii)  इांग्रजी वकां र्न पनश्चनत् र्नड्:मयनत कनव्यनिी ििनव कशनप्रकनरे करण्यनत आली ते 

      सनांगन. 

iii) कलन आवण ्ीती यनांच्यन परस्परसांबांधनत र्नद उत्पन्न होतो कनय ? ते सनांगू् त्न 

      र्नदनिी योग्यनयोग्यतन स्पष्ट करन. 

iv) 'वजज्ञनसनपूती' हे कनव्यप्रयोज् कसे ठरते ते सनांगन. 
 

 

प्रश्न क्र.5) : खनवलल प्रश्नांिी उत्तरे सांवक्षप्तपणे वलहन. (सर्व प्रश् अव्र्नयव) 
 

(16 

गुण) 

 (1) 'अांतररक्ष वफरलो पण' यन म.म.देशपनांडे यनांच्यन कवर्तेतू् कनय व्यक्त होते ?  

 (2) 'कनविलन खणुव् कनळोख' यन कवर्तेतू् कोणते दु:ख व्यक्त झनले आहे ?  

 (3) 'मेंिर' यन कवर्तेतू् कर्ी वर्ठ्ठल र्नघ यनां्ी कशनिे विांत् केले आहे ?  

 (4) 'वर्र्तव' यन कवर्तेतू् कर्ी कोणती जनणीर् अवभव्यक्त करतनत ?  

 (5) 'आल्हनद' हे प्रयोज् कशन प्रकनरनिे आहे ?  

 (6) मम्मटन्े कनव्यनिी वकती र् कोणती प्रयोज्े सनांवगतली आहेत ?  

 (7) 'कनव्यनदशव' यन ग्रांभनबद्यल सांके्षपन्े मनवहती वलहन.  

 (8) लवलल र्नड्:मयनिे कोणते रै्वशये  सनांगतन येईल ?  

   

 


