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Write Any Ten questions by selecting at least two from each Unit. 

कोणतेही दहा प्रश्न लिहा व प्रत्येक यनुनट मधीि ककमान दोन प्रश्न लिहा.  

 

Unit 1 

1. Bring out the meaning and purpose of education according to Gandhiji. 

2. Write an essay on the role of teacher according to Gandhiji. 

3. Comment on the experiments of Nayi Talim tried by Dr. Sadgopal. 

 

Unit 2 

4. What is nationalism according to Gandhiji? Illustrate. 

5. Write an essay on Gandhiji’s views on Democracy. How it is village-centric? 

6. Give a detailed note on Gandhian concept of Ram Rajya. 

 

Unit 3 

7. Analyze the underlying principles of Gandhiji’s economic thought. 

8.  ‘Khadi is not a mere piece of cloth but a way of life.’- Comment. 

9. Discuss Gandhiji’s views on self-sufficient village system. 

10. Give the critique of modern civilization as expressed by Mahatma Gandhi. 

 

Unit 4 

11. Explain the Gandhian impact on Indian Constitution. 

12. How did Vinoba Bhave translate Gandhian principles into reality through the Bhoodan 

movement? 

13. Write a note on Martin Luther King. In what way was he influenced by Mahatma 

Gandhi. 



14. Write a note on Nelson Mandela. How was Mandela influenced by Mahatma Gandhi? 

15. Write a detailed note on Popatrao Pawar and his model of Hiware Bazar. 

16. How did Gandhiji influence the civil rights movement in the US? 

 

Unit 1 

१. गाांधीजीांनुसार शिक्षणाचा अर्थ   द द्ेशि ्पष्ट  ररा                                       

२. गाांधी ादी तत् ज्ञानानुसार समाजामधील शिक्षराच्या भूशमरदेश चदेश  णथन ररा      

३. डॉ  सद्गोपषाल याांच्या नई तालीमच्या प्रयोगाां र टट प्पषणी ररा                                          

 

 Unit 2 

४. गाांधीजीांच्या रा्र ादाच्या सांरल्पषनदेश र तपषिील ार शलहा                                                           

५. लोरिाहीब्लच्या गाांधीजीांच्या व चाराां र ननबांध शलहा  तदेश ग्रामशभमुख रसदेश आहदेश?                                                                                                 

६. गाांधीजीांच्या रामराज्याच्या सांरल्पषनदेश र सव ्तर ट ीपष शलहा     

Unit 3 

७. गाांधीजीांच्या आर्र्थर व चारव षयर मूलभूत तत्त् ाांचदेश व श्लदेशषण ररा                                                    

८. ‘खादी फक्त एर रापषडचा तुरडा नव्हदेश तर जी नाचा मागथ आहदेश’ – भा्य ररा                           

९. ् यांपषूणथ खदेशडदेश प्रणालीव षयी गाांधीजीांच्या व चाराां र चचाथ ररा   

१०. महात्मा गाांधी याांनी व्यक्त रदेश ल्याप्रमाणदेश आधनुनर सां्रृतीची ट ीरा शलहा                            

 

Unit 4 

११. भारतीय राज्यघट नदेश रील गाांधी ादी व चाराांचा प्रभा  ्पष्ट  ररा                                               

१२. भूदान चळ ळीतून व नोबा भा ेंनी गाांधी ादी तत् ाांचदेश सत्यात रूपषाांतर रसदेश रदेश लदेश?                    

१३. माटट थन लुर्र करां ग याां र ट ीपष शलहा  महात्मा गाांधीांमुळदेश तदेश रसदेश प्रभाव त झालदेश 

होतदेश?         

१४. नदेशल्सन मांडदेशलाां र ट ीपष शलहा  मांडदेशला हदेश महात्मा गाांधीांमुळदेश रसदेश प्रभाव त होतदेश? 

१५. ‘भारतीय सांव धाना रील गाांधीजीांचा प्रभा  प्रचांड आहदेश’- व िद ररा                                            



१६. पषोपषट रा  पष ार   त्याांच्या टह रदेश बाजारच्या प्रारूपषा र सव ्तर ट ीपष शलहा                               

 

  

१७. तळागाळातील लोरिाहीचदेश प्रारूपष म्हणून टह रदेश बाजारा र चचाथ ररा                                          

१८. गाांधीजीांनी अमदेशरररदेश तील नागरी हक्र चळ ळी र रश्याप्ररारदेश प्रभा  पषडला आहदेश 

याची चचाथ ररा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


