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Unit - I  
                           Q.1 
 
                              
                               Q.2    
 
                               Q.3 
 
                               Q.4 
 
                               Q.5 

 
आगरी   बोलीची   वैिशष्�े  सिव�र   आिण   िविवध   उदाहरणे                  
देऊन   ��   करा. 
 
आगरी  भाषेची   �ु��ी  आिण   िवकास  ��  करा. 
 
आगरी   लोकसं�ृतीची  वैिशष्�े  सिव�र  िलहा. 
 
आगरी   सािह�ाचा   इितहास   सिव�र   ��  करा. 
 
आगरी   बोलीचे   प्रभाव   �ेत्र  सांगून   आगरी   समाजा�ा   श्र�ा,   
 
ल�सं�ारािवषयी   सिव�र   मािहती   िलहा. 
 

 
Unit – II           Q.1 
 
                              Q.2    
 
                              Q.3 
 
 
                              Q.4 
 
 
                               Q.5 
 
 
 

 
आगरी   िनसग�   किवतांची   वैिशष्�े  सिव�र  िलहा.  
 
आगरी  सामािजक   किवतेची   वैिशष्�े   साधार   ��   करा.  
 
आईची   िविवध   �पे   आगरी   किवतेतून   कोण�ा   प्रकारे   ��   होतात,  
ते   सिव�र  िलहा.  
 
'प्रक�ग्र�ाचे   िचत्रण '  हा  आगरी   किवतेचा   मु�   धागा   आहे.  सिव�र   
िलहा.  
 
आगरी   किवतेचे   मु�   िवषय   सांगून   �ा   किवतेची   वैिशष्�े  सिव�र   
िलहा. 
 
 
 



       
Unit – III       
                              Q. 1 
 
 
                               Q.2 
 
 
                               Q.3 
 
 
                               Q.4 
 
 
                              Q.5 

 
 
आगरी  कथाकार  आप�ा   अवतीभवती�ा  िवषयांना  अिधक  सकसपणे   
मांड�ात   यश�ी   झाले   आहेत.  सिव�र   चचा�  करा. 
 
' आगारात�ा   वाट '  या  कथासंग्रहातून   आगरी   समाजाची   परवड   अिधक   
बोलकी   झाली  आहे.   साधार   �� करा. 
 
'आगारात�ा   वाटा '  या   कथासंग्रहातील   कथांची  ठळक   वैिश�ये   सिव�र   
िलहा. 
 
आगरी  कथांचे   ��प   सिव�र   ��   क�न   काही   िनवडक   कथांचा  
प�रचय   क�न  �ा. 
 
"आगरी  समाजाची  सुखदुःखे , चालीरीती,  राजकारणावर   नेमके   भा�   
कर�ात   आगरी   कथाकार  यश�ी   झाले   आहेत.  " सिव�र   िलहा." 
 

Unit - IV  
                                                                                     
                              Q. 1 
 
                              Q.2 
 
                               Q.3 
                                              
                              Q.4 
 
                              Q.5 
                               
                              Q.6 
                               
                         Q. 7 
                     
                              Q.8 
                               
                              Q.9 
 
                             
                             Q.10 
                                
                            Q.11 
                                              

टीपा  िलहा 
 

आगरी   सं�ृती 
 
आगरी   परंपरा,  चालीरीती 
 
आगरी   बोलीची  �ाकरण�क  वैिश�ये 
 
‘बंदर'  किवतेचा   आशय   
 
' पायंडा '  किवतेतील   िश�णाचे   मह� 
 
शंकर   सखाराम   यां�ा  'मॉल '  कथेचा   आशय 
 
 
'साकव '  कथेचा   आशय 
 
सरेबाराचा पलाट मधील �था  
 
माय�ा सुर�ाची गोदरी मधील आईची आठवण  
 
आय मधील आठवणी  
 
मीठ किवतेचा आशय  
 



                             Q.12 
 
                             Q.13 
                               
                             Q.14 
 

बेम�ाचा बेर कथेचा आशय  
 
भगताचा उतारा मधील अंधश्र�ा  
 
वादळ कथेतील मंजुळा 
 
 

 

Give question  bank  in  this  format  only. The number  of  questions  may  differ  
from  subject   to  subject. 

 


