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प्रस्ािना

भारतीय अन्यभाषक, त्ािप्रमाणे परदशेी तरुण आशण प्रौढ व्यक्तींना मराठी भाषा शशकण्ासाठी ‘माय 

मराठी’ ह ेिौथ्ा पातळीिे पाठ्यपुस्तक आह.े सि्मसमािेशक सामग्ीतयून संिादात्मक, कृगतशीि आशण 

वनगम्मगतक्षम अशा पायाभयूत आधारािर ह्ा अभ्ासरिमािी रिना करण्ात आिी आह.े मराठी भाषेिे 

काटकेयोर पण पररणामकारक अध्ययन करण्ाकरता हा एक अद्याित पद्धतीने भाषा शशकिण्ािा 

प्रयत्न आह.े विद्ाथ््यांना आकिन, संिाद, िािन तसेि लिखाण यांद्ारे मराठी भाषेतयून ययोग्य रीतीने 

आशण पररणामकारक संिाद कसा साधािा यािे शशक्षण वदिे जाते.   

ह्ा अभ्ासरिमाच्ा अध्ययन सामग्ीत प्रामुख्ाने दयोन पुस्तके आहते, १) डीव्हीडी, ध्ववनमुवरित उताऱयांिे 

लिखखत मजकयू र आशण मराठी - इंग्जी आशण हहदंी, अशा शब्दसंग्हासहहत पाठ्यपुस्तक आशण २) सराि, 

िािणी आशण उतिरसंि असणारे अभ्ासपुस्तक.  

‘माय मराठी पातळी ४’ च्ा ह्ा खास पाठ्यपुस्तकात विषयानुरूप छायाचित्र,े रेखाचित्र,े मजकयू र, 

कविता आशण गाणी, म्हणी आशण िाक् प्रिार, व्याकरण, सािेबद्ध सराि, ‘करा आशण शशका’ स्ाध्याय 

आहते. तसेि खेळाद्ारे शशकिणी, समप्मक अक्क चित्र,े विषयानुसार येणारी अगतररक् शब्दसंपदा आशण 

दृष्टिक्षेप, सराि करण्ास उपयुक् श्ाव्य आशण दृक ्श्ाव्य चित्रविती आहते. तसेि सि्मि धड्ांिी रिना 

विद्ाथ््यांना समजेि अशी आह.े सयोबत विनामयूल्य वदल्या गेिेल्या दृक ्श्ाव्य डीव्हीडीसह ह ेपाठ्यपुस्तक 

िापरायिे आह.े 

‘माय मराठी पातळी ४’च्ा अभ्ासपुस्तकात १) पाठ्यपुस्तकातीि प्रत्के धड्ासाठी स्ाध्याय आहते.  

त्ासयोबति २) पातळी ३च्ा उजळणीसाठी ‘मागीि भागात’ हा सरािािा धडा, ३) प्रत्के दयोन 

धड्ांसाठी िािणी प्रश्ाििी, शेिटी ४) संपयूण्म पातळी ४च्ा अभ्ासरिमािी एकगत्रत िािणी, आशण 

५) उतिरे यांिा समािेश आह.े 

शब्दसंग्हात (ग्ॉसरी) हकंिा शब्दसंग्हात कठीण शब्दांिी लिंगानुसार, गतन्ी ििनांनुसार आशण 

सामान्यरूपांनुसार विस्ततृ माहहती समाविटि केिेिी आह.े 

संिादात्मक मराठी - पातळी ४िा संपयूण्म अभ्ासरिम म्हणजे साधारणपणे १२० तासांिी शशकिणी 

आह.े तथावप, ह्ािे अध्ययन करताना शशक्षकािा ह्ातीि प्रत्के धड्ासाठी साधारणपणे १२ तासांिा 

अिधी िागेि. ह्ा सामग्ीत सराि आशण िािणीसाठी पुरेशी सामग्ी समाविटि केिेिी असिी तरी 

प्रत्क्ष शशकिताना संबंभधत शशक्षकािा अभ्ासरिमाव्यगतररक् अिांतर माहहतीही द्ािी िागणार आह.े 

विद्ाथ््यांसाठीही एक सयूिना आह ेकी, ययोग्य तऱहनेे मराठी बयोिण्ासाठी त्ांनी एकििन, अनेकििन, 

सामान्यरूप तसेि लिंगानुसार नामांिा अभ्ास करण्ािा सराि करािा. सदर पुस्तके ही िगगात 

शशक्षकांकडयून समजयून घेऊन शशकण्ाच्ा स्रूपािी असिी तरी स्यं-अध्ययन करणाऱयांना वदिेल्या 

सामग्ीतीि विस्ततृ शब्दसंग्हाच्ा आधारे ती समजयून घेऊन शशकता येईि.



सयोबत जयोडिेिी दृक् श्ाव्य डीव्हीडी ह्ा अध्ययन सामग्ीसयोबत विनामयूल्य दणे्ात येणार आह ेकारण 

हा प्रकल्प पयूण्मपणे शैक्षशणक हतेयूने राबििा जात आह.े पररपयूण्मपणे भाषा शशकण्ास मदत व्हािी ह्ा 

हतेयूने ह्ा सीडीमध्य ेश्ाव्य ध्वनीविती तसेि वनरवनराळ्ा माध्यमांतयून वनिडिेल्या िैविध्यपयूण्म दृक् श्ाव्य 

चित्रविती समाविटि केल्या आहते. शशक्षकांनी सुिििेल्या उतिरांसहिी प्रश्ाििी घेताना तसेि इतर 

प्रश्योतिरांच्ा िेळी ह्ा डीव्हीडीिी मदत घेणे अपेशक्षत आह.े 

हा अभ्ासरिम शशकिणाऱया शशक्षकांसाठी असा सल्ा आह ेकी, त्ांनी शशक्षकांसाठी असणाऱया भाषा-

प्रशशक्षण िग्यांना उपस्स्त राहािे; तसेि, ह्ा संदभगात त्ांनी संपादक िा राज् मराठी विकास संस्शेी 

संपक्क  साधािा. 

प्रकल्पातीि इथिरिी ही अध्ययन सामग्ी तयार करण्ासाठी कटि घेऊन ह ेसारे पयूण्मत्ास नेण्ास 

साहाय्य करणाऱया सि्यांिे आभार. 

इंग्ग्श आशण जम्मनप्रमाणे मराठीदखेीि संपन्न आशण पयूि्मपरंपरा असणारी इंडयो-युरयोवपयन भाषा आह.े ह्ा 

भाषेिे अध्ययन करून त्ात सि्मसामान्य वनजभाषकाइतके प्रभुत् येण्ाकरता हकमान सहा पातळ्ांिी 

म्हणजेि अंदाजे ८०० तासांिी आिश्यकता आह.े उि्मररत दयोन पातळ्ांसाठी यथाययोग्य सामग्ी तयार 

करणे ह ेआमिे पुढीि उद्दिटि आह.े या प्रकल्पाअंतग्मत स्यं-अध्ययन करणाऱयांसाठी संगणक आशण 

सहध्वनीद्ारे िापरिी जाणारी मयोबाईि अॅवलिकेशन्सही बनििी जाणार आहते. 

त्ा कामात बहुमयोि साहाय्य करणाऱया सुपणगा कुिकणणी यांिेही आभारी आहयोत.

कुिगुरू सुहास पेडणेकर आशण प्र-कुिगुरू रिींरि कुिकणणी यांच्ा नेतृत्ाखािी काय्मशीि अशा मुंबई 

विद्ापीठाच्ा अभधकाऱयांिे आम्ही आभारी आहयोत. हा प्रकल्प सुरळीत िािण्ासाठी साहाय्य करणाऱया 

सि्यांिे आम्ही अत्तं आभारी आहयोत. 

विभा सुराणा आशण आनन्द काटीकर  

संपादक



प्रस्ािना | Preface

My Marathi Level 4 is a Marathi course book particularly meant for non-native teens and adults, for 

both Indian and foreign Marathi language learners. It is prepared using an integrated communicative, 

task and production based approach. It is a modest attempt to apply latest language teaching tools to 

facilitate the learning of the Marathi language systematically and effectively. It teaches the learners 

how to communicate correctly and effectively in Marathi by imparting understanding, speaking, 

reading as well as writing skills.

This course material consists of two books, namely 1) a Textbook with transcripts, a Marathi Glossary 

in English and Hindi and a DVD 2) a Workbook with exercises, tests and answer keys.

This particular Textbook of ‘My Marathi Level 4’ consists of units such as thematic images and 

illustrations, texts, poems and songs, idioms and proverbs, grammar, pattern drills (saraav), ‘do and 

learn’ exercises, learning games, cartoons, audios and audio-visual components with their transcripts 

and exercises, vocabulary as per chapters (drishtikshep),  as well as learner self-evaluation in all 

chapters. The textbook is to be used along with the free audio-visual DVD attached to it.

The Workbook of ‘My Marathi Level 4’ consists of 1) exercises for each chapter as well as the 

following regular tests 2) a comprehensive test for level 3 after mageel bhagat, 3) a test after every two 

chapters  4)  a comprehensive test for level 2  and 5) answerkeys. 

The Glossary or shabdasangraha gives a detailled list of difficult words with their gender in singular 

and plural forms as well as their oblique forms. English and Hindi word meanings are given.

The entire Communicative Marathi Level 4 Course is designed for approximately 120 teaching hours. 

Thus, the teacher may take about 12 hours for each of the 10 chapters. Though enough exercises 

and tests have been given, the teacher is expected to give not only regular dictations but also more 

exercises as and when required. The learners are advised to learn the nouns along with their gender 

with singular and plural forms as well as the oblique forms in order to learn to speak correct Marathi. 

Though the book is meant for classroom teaching, self-learners too can make use of it with the help of 

the comprehensive glossary.

The audio-visual DVD at the end comes free with the book and is meant purely for educational 

purpose. It consists of the audio section and a wide spectrum of audiovisual clips from the media 



which have been collated in accordance with the language proficiency level of the learners. The 

teachers are expected to use audio-visual material along with specific MCQs and other questions 

(written & oral).

The teachers using this book are advised to undergo rigorous teachers’ training for the integrated 

communicative approach and may contact the editor or Rajya Marathi Vikas Sanstha for the same. We 

are extremely thankful to the entire team for making this level  happen. 

Like English and German, Marathi too is a rich and old Indo-European Language and similarly 

requires at least 6 levels of language learning, i.e. approx. 800 hours for near native language 

proficiency. Preparing standardized material for remaining 2 levels for learning Marathi is a daunting 

task ahead of us and requires resources. Computer and Mobile applications (Apps) for self learners are 

also being prepared under this project. Such enterprises require expert inputs from diverse domains. 

We are extremely thankful to Suparna Kulkarni from Rajya Marathi Vikas Sanstha for her valuable 

inputs.

We thank the authorities of the University of Mumbai led by the Vice Chancellor Suhas Pednekar and 

Pro-Vice Chancellor Ravindra Kulkarni to facilitate the smooth running of this project. 

Vibha Surana and Anand Katikar 

Editors



अनुक्रमणिका
पाठ रिषय संभाषिकौशल्य व्ाकरि शब्दसंपदा पृष्ठ क्र.

मागीि भागात मराठी भाषेत बयोिण्ाच्ा 
आपल्या क्षमता आशण 
अडिणी

िांगल्या सियी  

उद्ािी बात 

नकाशा समजाियून सांगणे 

अपेक्षा व्यक् करणे

पररमाणिािक 
विशेषणे

सामान्यरूप

काळ 

शब्दययोगी पदे

धातुसाभधते, 
धातुसाभधत विशेषणे 

स्ििािक विशेषणे 
ि त्ांिी साभधत रूपे

भाििािक नामे

िाक्ांिी जयोडणी 
सि्मनामांच्ा िापराने

पुरता, पुरेसा  

प्रययोजक वरियापद े

शक् वरियापद े

वरियापद-नामािी 
षष्ी

िार, पुष्कळ, थयोडा, 
हकंचित, वनम्ा, दुप्पट, 
दुपदरी, िौपट इ∘

खालून, िरून, पुढयून, 
आतयून, जिळयून इ∘

हा-असा, असिा, 
इतकासा, एिढासा, अमुक, 
अमका, तयो-तसा, तसिा, 
छयोटासा, िहानसा इ∘

असिेिा, करणारा इ∘

शजतके-गततके, जेिढ-ेतेिढ े
इ∘

खाििी पायरी, मधिी 
भभंत, शजथिी िस्तयू 

दाखिण्ािी गरज, 
िािण्ािा कंटाळा...

१२

१ चित्रपट

व्यष्क्मत्त्व : 
दादासाहबे 
िाळके

चित्रपट या विषयािर 
बयोिणे, िािणे, लिहहणे

चित्रपट परीक्षणे

चित्रपटाविषयी अभभप्राय 
दणेे

किाविश्ातीि 
घडामयोडींविषयी बयोिणे / 
स्त:िे मत व्यक् करणे

चित्रपटविश्ातीि बदिते 
टरि ेंडस्

संयुक् वरियापदे चित्रपटक्षेत्रातीि संज्ा

करू शकणे / िागणे..., 
करून पाहणे / ठेिणे..., 
करता येणे..., करािे 
िागणे...

नाम + वरियापद जयोड्ा

समानाथणी, विरुद्धाथणी शब्द

३२



पाठ रिषय संभाषिकौशल्य व्ाकरि शब्दसंपदा पृष्ठ क्र.

२ विरंगुळा

व्यष्क्मत्त्व : 
शशल्पकार 
म्हात्रे

सिड, विरंगुळा यांिी गरज 
ि महत्त्व यांविषयी ििगा 
करणे

िािल्या िेळात काय करू 
शकतयो - विविध पयगाय 
सुििणे

िािल्या िेळात काय 
करायिा आिडिे - इच्ा 
व्यक् करणे

‘िागणे’िे विविध 
प्रययोग

वरियापद + सप्तमी - 
करणे-करण्ात

‘तर’िे विविध 
उपययोग

नामसाभधत 
काििािक विशेषणे 
ि वरियाविशेषणे

उदेिशाथ्मक काळ

सिड गमळणे, सिड 
काढणे

तर, तरि, तरी, तरीही, 
असेि / नसेि तर...

आिास मयोठा, िागयून गेिा 
मयोठा...

सकाळी /  सकाळिा, 
संध्याकाळी / संध्याकाळिा  

नाम + वरियापद जयोड्ा

समानाथणी, विरुद्धाथणी शब्द

५१

िािणी – पाठ १ - २ ६६

३ भेटीगाठी भेटीगाठींिे महत्त्व

िक्षात राहहिेिी भेट

औपिाररक / अनौपिाररक 
भेट 

पत्रांद्ारे हयोणाऱया भेटी ते 
आजच्ा आभासी भेटी

वरियापद + भद्तीया 
प्रययोग- (कत्मरी, 
कम्मणी, भािे - िक् 
मुख् प्रकार)  

पररणामबयोधक 
उभयान्वयी अव्यये 

काििािक 
वरियाविशेषणे

पहहिी भेट

भेटयू  ििकरि

कधी भेटायिं? 

भेट दणेे

भेट घडियून आणणे

म्हणयून, त्ामुळे इ∘

आता, अजयून, आजही, 
गेल्याि आठिड्ात इ∘

नाम + वरियापद जयोड्ा

समानाथणी, विरुद्धाथणी शब्द

७१

४ 'श' शशक्षणािा

व्यष्क्मत्त्व : 
महात्मा िुिे 
सावित्रीबाई 
िुिे

महाराटिरि ातीि शैक्षशणक 
व्यिस्ा

िालू घडामयोडींविषयी 
बयोिणे

उपिब्ध संधी

शािेय शशक्षणािे माध्यम 

विविध प्रकल्प : निनिीन 
प्रययोगांविषयी माहहती 
गमळिणे ि स्तःिा 
आिडिेल्या प्रययोगािर 
सादरीकरण करणे

आत्मिािक सि्मनामे 
ि त्ांिी विभष्क्रूपे

संकेतदश्मक 
उभयान्वयी अव्यये 

पेक्षा, हून- तुिनात्मक 
शब्द

‘असयो’, ‘असयोत’िे 
विविध उपययोग 

विशेषणांिा 
नामांसारखा िापर

शशक्षण, संशयोधन - विविध 
क्षेत्र े

आपण, स्त: इ∘

म्हणजे, तर, की

-पेक्षा, -हून

मध्य,े सि्यांत 

स्पधगा, स्पधगापरीक्षा

नाम + वरियापद जयोड्ा

समानाथणी, विरुद्धाथणी शब्द

८८

िािणी – पाठ ३ - ४ १०५



पाठ रिषय संभाषिकौशल्य व्ाकरि शब्दसंपदा पृष्ठ क्र.

५ अतुल्य भारत

व्यष्क्मत्त्व : 
महात्मा गांधी

प्रशसद्ध भारतीय किा, 
परंपरा यांबदिि जाणयून घेणे

भारत आशण जग 
परस्परसंबंध, सांसृ्गतक 
दिेाणघेिाण - ििगा करणे

उदेिशदश्मक 
उभयान्वयी अव्यये 

‘म्हणयून’िे विविध 
उपययोग

रिमिािक 
संख्ाविशेषणे 

शब्दययोगी पद े– 
-भर, -आधी, -पयूिणी

भारतीय नृत्, संगीत, 
प्रशसद्ध साहहत्त्क 
ि त्ांच्ा किाकृती, 
प्रशसद्ध पय्मटनस्ळे, 
दूरचित्रिाणीिरीि 
काय्मरिम, अध्यात्म

म्हणयून, यासाठी, याकररता, 
यास्ति

अठरािे शतक इ∘

अठराव्या शतकात इ∘

जन्मभर इ∘

नाम + वरियापद जयोड्ा

समानाथणी, विरुद्धाथणी शब्द

१११

६ घरकुि कुटुबंपद्धतीबदिि ििगा 
करणे (एकत्र, विभक्) - 
िायद,े तयोट े

बदित्ा काळातीि घरे 

राजिाडा, िाडा, बंगिा, 
इमारत, िाळ

घरातीि खयोल्या

समुच्चयबयोधक 
उभयान्वयी अव्यये

प्रययोजक वरियापदे

घर पाहािे बांधयून

ि, आशण, शशिाय, अन्, न, 
वन, आणखी, आशणक

घरािे भाग आशण 
घरसजािटीच्ा िस्तयू 

आधीि ... तशात त्ात

नाम + वरियापद जयोड्ा

समानाथणी, विरुद्धाथणी शब्द

१२६

िािणी – पाठ ५ - ६ १३६

७ दगडांच्ा दशेा

व्यष्क्मत्त्व : 
शशिाजी 
महाराज

महाराटिरि ातीि विविध 
हकल्लांविषयी जाणयून घेणे

हकल्लांिे ऐगतहाशसक 
महत्त्व, हकल्लांिे संिध्मन 

हकल्ा कसा पाहािा?

महाराटिरि ातीि िेणी

विरयोधसयूिक 
उभयान्वयी अव्यये

‘म्हणजे‘िे विविध 
उपययोग 

िढतयो / िढयून जातयो 
िढिा / िढयून गेिा 

तृतीयेिा प्रत्य ‘-ने’, 
शब्दययोगी पद ‘-मुळे’ 
वरियापद+ने, -मुळे

नाम+ने, -मुळे

पण, परंतु, परर

हकल्लांिे प्रकार- गगरीदुग्म, 
भुईकयोट, जिदुग्म

हकल्ा - संरिना

केल्याने, केल्यामुळे

कटिाने, आपुिकीने, 
घाईघाईने इ∘

नाम + वरियापद जयोड्ा

समानाथणी, विरुद्धाथणी शब्द

१४२



पाठ रिषय संभाषिकौशल्य व्ाकरि शब्दसंपदा पृष्ठ क्र.

८ खाद्संसृ्ती

व्यष्क्मत्त्व : 
विठ्ठि कामत

महाराटिरि ातीि 
खाद्संसृ्तीतीि विविधता

प्रांगतक पदाथ्म ि 
स्भाििैशशष्टे 

म्हणी ि िाक् प्रिार 
यांच्ािर ििगा करणे 

कशात काय येते

नामसाभधत विशेषणे

धातुसाभधत विशेषणे 

ध्वन्यानुकारी, 
नादानुकारी विशेषणे  

विकल्पबयोधक 
उभयान्वयी अव्यये 

ितुथणी-वरियापद  
समजणे, आिडणे इ∘

तऱहतेऱहिेे प्रांगतक पदाथ्म 

वपकिेिा आंबा,  तळिेिे 
पदाथ्म इ∘

झणझणीत, कुरकुरीत इ∘

स्यंपाकाशी संबंभधत 
वरियापदे

कशाबरयोबर काय खातात

की, हकंिा, अथिा, अगर, 
नाहीतर

खाद्संसृ्तीिर आधाररत 
म्हणी ि िाक् प्रिार 

नाम + वरियापद जयोड्ा

समानाथणी, विरुद्धाथणी शब्द

१५४

िािणी – पाठ ७ - ८ १७१

९ नागपयूर आशण 
नाशशक

व्यष्क्मत्त्व : 
आमट ेकुटुबंीय

नागपयूर आशण नाशशक 
या महाराटिरि ातीि प्रमुख 
शहरांिा अभ्ास करणे

या दयोन शजल्हांच्ा 
बयोिीभाषांबदिि बयोिणे

-तीि, -तिे 

पयूरक केििप्रययोगी 
अव्यये

‘की’िे विविध 
उपययोग

म्हणे, आपिा / आपिी, 
बेट े/ बेटा, बापडा / 
बापडी, असं का!, हयोऽका!, 
आतिा!, जळिं मेिं!, काय 
कळिं! 

इतका ... की इ∘

तसा ... पण इ∘

िािणार नाही, िािियून 
घेणार नाही

नाम + वरियापद जयोड्ा

समानाथणी, विरुद्धाथणी शब्द 

बयोिीभाषा

१७६



पाठ रिषय संभाषिकौशल्य व्ाकरि शब्दसंपदा पृष्ठ क्र.

१० बयोधकथा

व्यष्क्मत्त्व : 
गौतम बुद्ध

मराठीतीि वनिडक 
बयोधकथा

बयोधकथा ऐकयू न घडिेल्या 
वपढ्ा

जातककथा

पंितंत्र

इसापनीती

परदशेी बयोधकथा

जयोडशब्द

काििािक 
वरियाविशेषणे  

एकाि केििप्रययोगी 
अव्ययािा िेगिेगळे 
भाि दश्मिण्ासाठी 
िापर 

मौनदश्मक 
केििप्रययोगी अव्यये 

शक् वरियापद:े 
भयूतकाळ, भविष्यकाळ

तीव्रतादश्मक विशेषणे 

संख्ािािक विशेषणे

अकतृ्मक / भािकतृ्मक 
वरियापदे

बयोधकथांिे प्रकार

जडणघडण, िुिेवबिे 

िगेि, एकदम इ∘

ियूप, गप

िाििते-िािित नाही - 
िािििे-िािििे नाही / 
िाििेना - िाििेि-
िाििणार नाही

वनळाशार, काळाभयोर इ∘

सि्म, एकेक इ∘

उजाडणे, अंधारणे इ∘

नाम + वरियापद जयोड्ा

समानाथणी, विरुद्धाथणी शब्द

१९०

िािणी – पाठ ९ - १० २०३

अंगतम परीक्षा २०७

११ उतिरे २२१



१  शक्य तेिढे शब्द शोधा. बघू कोिाला सिवात जास् शब्द सापडतात.

स म स्ा र स्प श्म पयू िणी क्ष न्या य व्य ि स्ा न

का मृ दु अ धगा प ि्म ण्म म या था त् न प्र शक्ष

ळ बु द्धी क ि आ ग् ह ता ि त य ण िा गत

द ग द ग ह नं ह गत जी य था ळी स ह ज

नै िे द् बा सुं दी क र ि िां का म गा र अ 

वि ध सु वि धा ता म स्ा न गु वट प ण क ज्म

घ ळा धी हा ि भा ि र शै ि ण ऋ षी का र

ट व्या र अ के र िा रा िी प रं तु ि ना आ

न भयू ि स क ण ख र प णा ग ि ि बा ि

बु त्द्ध म तिा ण अ स हह ष् ु ता ि रि खा ण डी

शस द्धां त वन र क्ष र ता म ऊ जगा मं त्री था वन

शयो ष ण वन िा र ण ग खा ब यं त्र मा न ि

का य्म प्र णा िी रा लिं ग भे द भा ि ना सा डी

२  ररकाम्ा जागा भरा.

पुरेशी, दुप्पट, हकंचित, दुपदरी, मोजके, पुष्कळ, पटींनी, प्रमािात, इतका

उदा∘ गमतािी आशण कल्याण, दयोघांनी िग्ात िायिळ खि्म करायिा नाही असं ठरििं, 
म्हणयून त्ांनी मयोजक्ा ियोकांनाि आमंत्रण वदिं.

क. सरकारच्ा लिास्स्क बंदीच्ा वनण्मयामुळे कागदी वपशव्यांच्ा दरात   
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ िाढ झािी.

ख. परदशेात नयोकरी करण्ापयूिणी तेथीि ियोक, संसृ्ती, वठकाणे, त्ांिी 
िैशशष्टे याविषयी ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ माहहती करून घेणे आिश्यक आह.े

ग. तयो ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ काही िांगिा अभभनेता नसिा तरी त्ािे ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ 

िाहते आहते, ह ेविसरून िािणार नाही. 

घ. नाटक िांगिे आह,े परंतु अनुिावदत असल्यामुळे त्ािी भाषा ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ खटकते.

ि. कयोल्ापयूर, सांगिी, इििकरंजी माग्यांिर मयोठ्या ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ िाहतयूक असते; पण 
येथे एकि ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ उड्ाणपयूि आह.े 

छ. “तयू माझ्ापेक्षा हकत्के ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ हुशार आशण कतृ्मत्िान आहसे, म्हणयून 
माझ्ाऐिजी तुिा ही नयोकरी गमळािी, यािा मिा आनंदि आह.े”

मागील भागात
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मागील भागात

३  खालील िाक्यांमधील संख्ारिशेषिांिी जागा िुकली आिे. त्ांिी योग्य जागा 
सांगा.

उदा∘ श्योत्ांिे मयोजके काही आिडते काय्मरिम पुन्ा प्रक्षेवपत हयोणार आहते. 

क. काळानुसार अभधक पुढ ेथयोड ेजाऊन वििार करण्ािी जबाबदारी साहहत्कारांिी असते, 
असे माझ ेमत आह.े

ख. तयो इतका िहान आह,े पण तरीही आपल्या जास्त ियापेक्षा मयोठ्या माणसांशीि त्ािी   
मैत्री हयोते. 

ग. त्ािी उंिी मध्यम उंिीपेक्षा जास्त हकंचित हयोती.

घ. मिा गाण्ातिं काही समजतं िार असं नाहीये, पण तरीही शास्तीय संगीत नेमाने         
ऐकतयो मी.

४  ऋ, क्ष, ज्ञ असलेले शब्द योग्य अक्षरे आधी, मध्े हकंिा नंतर जोडून तयार करा.

र तयू अ ण षी र न न प ण वि ने श् ...

ऋ उदा∘ ऋण क) ख)

क्ष ग) घ) ि)

ज्ञा छ) ज) झ)

५  ‘र्’िे जोडाक्षर करून योग्य शब्द तयार करा.

अधा उदा∘ अधगा समुद उदा∘ समुरि

कुती क) पदाथ ख)

पयाय ग) धुितारा घ)

मिाराष्ट ि) तिा छ)
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६  योग्य उत्र ननिडा.

उदा∘ दुकान – दुकानदार १) दुकानकार २) दुकानदान ३) दुकानदार

क. जीि – १) जीिदान २) जीिकार ३) जीिदार

ख. नाटक – १) नाटकदान २) नाटककार ३) नाटकदार

ग. धार – १) धारदार २) धारकार ३) धारदान

घ. शशल्प – १) शशल्पदान २) शशल्पकार ३) शशल्पदार

ि. काम – १) कामगार २) कामदान ३) कामदार

७  चिरिातील आकडेिारी पाहून ररकाम्ा जागा भरा.

पुष्कळ, दुप्पट, कािी, हकत्ेक पटींनी, ननम्माहून अचधक, हकंचित, दुप्पट, सिवाचधक

उदा∘ पुढीि पाि िष्यांत भारतातीि 
इंटरनेट िापरकत््यांिी संख्ा जिळ 
जिळ दुप्पट हयोणार आह.े

क. भारतात मयोबाईि इंटरनेटिा 
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ िापर हा सयोशि 
मीवडयामध्य े सवरिय राहण्ासाठी 
आशण ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ िापर 
माहहती शयोधण्ासाठी केिा जातयो.

ख. संगीतासाठी शजतका इंटरनेटिा 
िापर हयोतयो, जिळ जिळ त्ाच्ा 
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ िापर हा 
उत्ादने पाहण्ासाठी ि विकत 
घेण्ासाठी हयोतयो. 

ग. ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ ियोक 
सयोशि मीवडयासाठी इंटरनेटिा 
िापर करतात, तर ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ ियोक संगीतासाठीही इंटरनेटिा िापर करतात. 

घ. अॅप्समध्य ेअॅपि अॅप स्योअरपेक्षा गुगि लििेा िापर ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ िाढिा आह.े   

ि. २०१७च्ा तुिनेत २०२२पय यंत भारतात मयोबाईि इंटरनेटिा िापर ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ 
िाढणार आह.े
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मागील भागात

८  कंसातील शब्दांना प्रत्य / शब्दयोगी पद योग्य रीतीने जोडून ररकाम्ा जागा भरा.

तशी (मुख्ाध्यापक + ना) मुख्ाध्यापकांना (िग्म (अ∘ि∘) + िर) िग्यांिर प्रत्क्ष शशकिायिा 

जायिी (िार – सा) िारशी िेळ येत नाही. (क) (ते (अ∘ि∘) + िी) ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ दखेरेख 

(महत्त्व + िी) ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ असते. (ख) (ते + नी) ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ नेमिेिे शशक्षक 

(आपण + िे) ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ काम 

िांगल्या रीतीने पार पाडत असतात. 

(ग) पण (हाड + िा) ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ 

शशक्षक असिेिा कयोणताही मुख्ाधापक 

िगगािर जायच्ा संधीिी िाटि पाहत 

असतयो. (घ) (आपण + िे) ̇˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ 

ज्ान (तयो + िा) ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ परत आजमाियून पाहायिे असते, जुने अनुभि परत घ्ायिे 

असतात, िगगातीि िाडक्ा (मंडळी + ना) ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ परत भेटायिे असते, (आपण + ल्या) 

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ मनाप्रमाणे शशकिायिे असते.

(ि) तर काि (आम्ही + च्ा) ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ (िग्म + त) ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ नेहमीच्ा बाई काही 

आल्या नाहीत. कधी त्ा सांगयूनसिरून रजा घेतात तर कधी अिानक दांडी मारतात. काििी 

दांडी अिानक हयोती.

(छ) शेिटी पदर खयोियून (मुख्ाध्यावपका + िा) ̇ ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙, म्हणजे (मी + िा) ̇ ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ 

(िग्म + त) ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ शशरायिा िागिं. मी (ज) आधी शसंकमधे िाकुल्या दाखित (असणे + 

िेल्या) ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ खरकट्ा ताट-ंिाट्ा घासयून पुसयून िख्ख केल्या. (झ) एकयू ण बारा (िमिे 

+ पैकी) ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ दयोन िमिे बरेि वदिस गैरहजर आहते (ह े+ िी) ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ (मन 

+ ने) ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ नोंद घेतिी. (ट) सगळ्ा (कप (अ∘ि∘) + िे) ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙  कान पकडयून 

(ते + ना) ̇ ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ आतयून ब्रशने साि केिे. (ठ) काही डाि, (िमिे + च्ा) ̇ ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ 

खयोबणीत काही वदिस घाण साित हयोती, ह ेगेिे अनेक वदिस (िग्म + बाहरे) ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ 

िेरी मारताना वदसत हयोतं, आज (ते + ना) ̇ ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ (प्रत्क्ष + त) ̇ ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙  िकािक 

केिं. (ड) नेमिेिे शशक्षक (आपण + िे) ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ काम करून वनघयून जातात, (ते + ना) 

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ (इकड ेगतकड े+ िी) ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ धयूळ कुठे वदसते, असं पुटपुटत मग (ओटा 

+ मागे + िी) ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ जागा, शसंकिरीि खखडकीपण िख्ख केिी.

(ढ) (शाळा + त + िे) ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ दयोन विद्ाथणी (मी + झ)े ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ विशेष िाडके 

आहते. एक आईने (हयो हयो! आह ेमाहरेिं, म्हणयून आह ेिाडकं!) वदिेिं ठयोक्ािं पातेिं आशण 

एक आजेसासयूबाईंपासयून िापरात असिेिा (छयोटा + सा) ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ हडंा. (त) (ते + च्ा 

+ िरून) ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ प्रेमाने हात विरििा. (थ) एक परात, मयोठी ताट ंउगािि आगाऊपणे 
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(पुढ े+ च्ा) ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ बाकािर येऊन बसिी हयोती, त्ांना टरि ॉिीत शेिटच्ा (रांग + त) 

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙  बसििं. गतथे ती जास्त खयूश वदसतात. (द) (बाकी + च्ा + ना) ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ 

पण मग छान जागा हयोते.

(ध) काही विद्ाथणी मुळाति प्रगतभािान असतात, पण (ते + िी) ̇ ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ िमक हरििेिी 

असते. (न) (ते + ना) ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ पािडरने घासयून अजयून िमकििं. (प) त्ांना िरिेिर 

(घासणे + िी) ̇ ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ आठिण नेमिेल्या (शशशक्षका + िा) ̇ ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ करायिा हिी 

(ह े+ िी) ̇ ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ मनाने नोंद केिी. (फ) एका टरि ॉिीच्ा (मागे + च्ा) ̇ ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ 

बाजयूिा काही डबे आशण त्ांिी झाकणं अस्ताव्यस्त पडयून उगािि भांडत हयोती, (ते + ना) 

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ एकमेकात नीट बसियून गप्प केिं. (ब) िगगात एकि माठ विद्ाथणी आह.े 

पािसाळ्ामुळे (तयो + िी) ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ रिानगी तात्रुती (माळा + िर + च्ा) ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ 

िगगात केिी.

सगळं काम झाल्यािर मी िगगाकड ेएकिार नजर विरििी. (भ) तास (मन + सारखा) ̇˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ 

झािा हयोता. (म) नेमिेल्या बाई काम तसं बरं करतात, पण शाळा (मी + झी) ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ 

असल्याने त्ांना माझ्ाइतकी आत्मीयता नक्ीि िाटत नाही. त्ामुळे आजिा तास खचिति 

िेगळा झािा हयोता. (य) (गतथे + िी) ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ सगळी भांडी, सगळ्ा िस्तयू, जणयू मिा 

म्हणत हयोत्ा, “मािकीणबाई, येत जा अधयूनमधयून. तुमिा तास आिडतयो आम्हािा.”

९  िरीलप्रमािे शाळा, रिद्ाथथी यांच्ाऐिजी नोकरीतल्या कामांिे ििमिन िापरून 
घरकामाबद्दल ललिा.

१० कंसातील शब्दांना ‘तून’ िा प्रत्य लािून गाळलेल्या जागी भरा.

उदा∘ िहान बाळांना शक्तयो लिास्स्कच्ा बाटिीतयून दूध दऊे नये. (बाटिी)

क. थंड पाणी दतेेस का? खयूप ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ िालून आिे आह.े (उन्)

ख. ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ बाहरे पडताना पाण्ािे सगळे नळ बंद आहते की नाहीत ते एकदा तपासा. (घर)

ग. माझी बहीण ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ उपयुक् िस्तयू बनिण्ािी किा शशकिते. (किरा)

घ. िड्ा करण्ासाठी गमश्ण ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ ताटात काढयून घ्ािे. (कढई)

ि.  त्ाच्ा ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ स्पटि कळत हयोतं, की तयो रागाििा आह.े (बयोिणे)

छ.  िार नंबरच्ा पेशंटिा ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ विषबाधा झािेिी आह.े (अन्न)

ज.  माझ्ा ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ एक गुिमयोहयोरािं सुंदर झाड वदसतं. (खखडकी)

झ.  पक्षी ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ उडयून गेिे. घरट ंओकंबयोकं झािं. (घरट)े
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ट.  सारखं या ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ त्ा खयोिीत करू नकयोस. जरा शांत बस. (खयोिी)

ठ.  ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ येताना काय काय आणायिं आह?े – िक् केळी आशण तांदूळ, बाकी काही 
नकयो. (बाजार)

ड.  या ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ मिा नीट वदसत नाहीये. दुसरा िष्ा द्ा. (िष्ा)

ढ.  गतिी कहाणी ऐकयू न त्ािा गहहिरून आिे. ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ शब्दि िुटनेा. (घसा)

त.  समुरिाच्ा ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ काय गमळते? – मीठ. (पाणी)

थ.  नदीकाठच्ा ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ रात्रीअपरात्री आिाज येतात. (बंगिा)   

द.  ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ आल्यािर तयू िगेि अभ्ासािा बसतयोस का? - मुळीि नाही. (शाळा)

११  योग्य रिशेषि ननिडून त्ािे योग्य रूप करून खालील संिाद पूिमि करा.
क. मुलगा

कसला   कसा   तसला   असा   असला   तसला   एिढा

आई : काय रे सम्ा, एिढा का चिडिास रे? ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ काय िुकीिं बयोििे बाबा?

सम्ा : म्हणजे काय! राग येणारि! ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ बयोििे ते, ऐकिंस ना तयू? त्ांना काय मी   

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ मुिगा िाटतयो का?

आई : काहीतरीि तुझ.ं ह े̇˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ काही मनात आणयू नकयोस. तुझ ेबाबा तुझ्ा भल्यासाठीि 

बयोितात. आशण ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ म्हणजे काय रे? तुझ्ाि मनात ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ तरी 

पयूि्मग्ह आहते, ते तपासयून घे आधी.

ख. सिकारी

अमका   असा   इतका   तसा   बरा   तमका

गीता : अक्षय, तयू सारखा काय रे तुझ्ा सहकाऱयांिर खार खाऊन असतयोस? इतके का िाईट 

आहते ते?

अक्षय : ̇ ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ नाही रे. पण मी इतरांकडयून त्ांच्ाबदिि ऐकिं आह ेआशण ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ि 

जणांना त्रास वदिाय त्ांनी, काय सांगयू तुिा?

गीता : ह्ािा काय अथ्म आह?े तुझा स्तःिा अनुभि आह ेका 

हा? ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ एक माणयूस म्हणािा, ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ 

माणसािा त्रास झािा, म्हणयून तुझ ं मत बदििं? 

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ ऐकीि माहहतीिर विश्ास ठेित जाऊ नकयोस.
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ग. ज्योरतषी

कसला  तसला  इतका  तसला  असला  जो  तसा  ज्यािा  िा  अमका  असा

िैभि : ह ेअसं अिानक ज्योगतष्याकड ेजाण्ािं काय सुििं तुिा? तुझा तर विश्ास नाही ना 

ह्ा ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ गयोटिींिर.

सुव्रत : विश्ास नाहीि आह ेअजयून. मिा ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ सगळे भोंदू िाटतात. पण माझी एक 

मैत्रीण आह,े ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ मिा िांगिं ओळखते, ती म्हणािी, “हा ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ 

नाहीये. एकदा जाऊन तर पाहा!”

िैभि : अच्ा, म्हणजे ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ एक मैत्रीण म्हणािी म्हणयून तयू जातयोयस. अशी कयोण आह े

रे ती, ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ तयू ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ ऐकतयोयस. 

सुव्रत : नाही रे दादा, तुिा िाटतंय ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ काही नाहीये. ती माझी िक् िांगिी मैत्रीण 

आह,े आमच्ात ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ काही नाही.

िैभि : आता मिा काय माहीत; तुमिं ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ नातं आह?े असयो, एकदा भेटि तरी 

तुझ्ा त्ा मैगत्रणीिा.

घ. घर

असा   तसा   कसा   इतका   असा

वििेक : तुिा कसं घर हिंय?

अशयोक : भरपयूर जागा, हकमान एक मयोठी बाल्कनी असेि 

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ घर हिंय.

वििेक : ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ घर आता ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ मयोठ्या 

शहरात गमळणं अिघड आह.े भरपयूर जागा नाही, पण 

एक छयोटी बाल्कनी असिेिं घर आह.े हिंय का?

अशयोक : मिा नकयो ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ घर. राहू द,े मी शयोधतयो अजयून.

ि. बायको

तसा   असा   कसा   असा

अजय : तुिा ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ बायकयो हिीय?

अतुि : खयूप शशकिेिी, नयोकरी करणारी, घरातीि मयोठ्यांिा आदर करेि ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ हिीय.

अजय : ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ एक आह ेमाझ्ा ओळखीत. परंतु गतिी एक अट आह;े गतिा निरा 

बायकयोिं स्तंत्र घर हिंय.   

अतुि : मिा नकयो ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ राहू द,े मी शयोधतयो.
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१२  योग्य काळातील हक्रयापद ननिडा ि िुकीच्ा हक्रयापदािर काट मारा.

गमशशगनमधिा एक शशक्षक बराि काळ एकटा राहत आह े/ हयोता. (क) त्ाने िग्ासाठी मुिगी 

शयोधण्ािा खयूप प्रयत्न केिा / केिा हयोता, (ख) पण हिी तशी बायकयो त्ािा सापडिीि नाही / 

नव्हती. (ग) म्हणयून तयो पार पन्नाशी गाठेपययंत एकटाि आयुष्य रेटत आह े/ हयोता. (घ) पण त्ाच्ा 

मनािी अस्स्ता इतकी िाढत िाििी आह े/ हयोती, (ि) की त्ाने शेिटी एक मयोठी मयोहीमि 

सुरू केिी आह े / केिी, (छ) त्ाने वनरवनराळ्ा िृतिपत्रांमध्य े

आशण वनयतकालिकांमध्य ेजाहहरात प्रशसद्ध केिी / केिी हयोती. 

(ज) त्ािा पुष्कळ स्तस्तयांिा प्रगतसादही गमळािा / गमळािा हयोता. 

(झ) परंतु त्ातल्या बहुतेक जणी िांबच्ा शहरात राहात हयोत्ा / 

राहायच्ा. (ट) तसा तयो हकत्केतींना डटेिर घेऊन गेिा / गेिा हयोता 

खरा, (ठ) पण ना त्ािा आपिं शहर सयोडित आह े/ हयोतं, ना 

त्ा स्तस्तयांना. (ड) शेिटी त्ािा एक युक्ी सुििी / सुित हयोती. 

(ढ) त्ाने आपल्या घरासमयोरीि रस्तािर एक मयोठी पाटी उभी केिी आह े/ केिी. (त) पाटीिर 

लिहहिं आह े/ हयोतं : ‘घरासयोबत आयुष्यभरािी सयोबत िुकट.’

१३  उदािरिाप्रमािे ललिा.
उदा∘ (तुम्ही) जेिणे – बयोिणे
“ह ेकाय, तुम्ही अजयून जेिताय का? िालू द,े त्ानंतर बयोलू या.”

क. काम करणे – िहा प्ायिा जाणे ख. गप्पा मारणे – बाहरे पडणे

ग. खेळणे – अभ्ासािा बसणे घ. बयोिणे – खेळणे

ि. िािणे – गप्पा मारणे छ. उठणे – ििगा करणे

१४ उदािरिात दाखिल्याप्रमािे आधी काय घडले िोते ते ललिा.

उदा∘ सायिी खयूप रडत हयोती, (मैगत्रणीिा अपघात हयोणे) कारण गतच्ा मैगत्रणीिा अपघात 
झािा हयोता.

क. मययूरी खयूप खयूश हयोती, (परीक्षेत उतिीण्म हयोणे) ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

ख. धनेश खयूप नाराज हयोता, (गमत्राने िसिणे) ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

ग. प्राध्यापक दामिे खयूप चिडिे हयोते, (विद्ाथ््यांनी गृहपाठ न करणे) ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
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घ. त्ा अनयोळखी शहरात तयो िार गोंधळिा हयोता, (रस्ता िुकणे) ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

ि. वपंटयू  आनंदाने उड्ा मारत हयोता, (आज शाळा ििकर सुटणे) ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

१५ उदािरिात दाखिल्याप्रमािे नंतर काय घडले ते ललिा.

उदा∘ नीि त्ा िृतिपत्रािा उपसंपादक झािा हयोता, (गमत्रांसयोबत बढती साजरी करणे) म्हणयून 
त्ाने गमत्रांसयोबत आपिी बढती साजरी केिी.

क. मृण्मयी संसारािा िार कंटाळिी हयोती, (शेिटी घटस्योट घेणे) ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

ख. काही तरी निीन शशकािं, असं मेहरुष्न्नसािा िाटत हयोतं, (एका नाट्काय्मशाळेसाठी आपिे 
नाि नोंदिणे) ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

ग. विकी रात्रभर पाटणीत नाित हयोता, (दुसऱया वदिशी पाय दुखायिा िागणे) ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

घ. शेजाऱयांच्ा घरािा आग िागिी हयोती, (अलग्शामक दिािा ियोन करून बयोिािणे) ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

ि. त्ाच्ा गमत्रािा िेखनासाठी मयोठा पुरस्ार गमळािा हयोता, (गमत्रासाठी एक मयोठा िुिांिा 
गुच् घेऊन येणे) ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

१६  उदािरिात दाखिल्याप्रमािे सल्ा द्ा.

उदा∘ बाळ खयूप रडतंय. काय करू?
अगं, त्ािा थयोड ंबाहरे विरायिा ने. तयू िहान असताना मीही तुिा 
बाहरे विरायिा न्यायिे.

क. मुलगा ऐकत नािीये. काय करू?
अरे, त्ािा थयोड ंस्ातंत्र्य द.े ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

ख. मला िाटतं, माझ्ा मुलीने णशणक्षका व्ािं. काय करू?
अगं, तुझ्ा इच्ा िादू नकयोस गतच्ािर. ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

ग. मुलगा सारखा खोटं बोलतोय. काय करू?
अरे, मग रागाि त्ािा थयोड.ं ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
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घ. मुलगा स्वयंपाक णशकायिं म्हितोय. काय करू?
अरे, मग तयूि शशकि की त्ािा स्यंपाक! ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

ि. बाळ रारिभर झोपू दते नािीये. काय करू?
अगं, त्ाच्ासयोबत रयोज संध्याकाळी भरपयूर खेळ. ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

१७ खालील संिाद पूिमि करा.

(मागिणे, पाठिणे, भरणे, येणे, लिहहणे, पडणे, विसरणे, करणे, िािणे)

बॉस : गमसेस शेख, त्ा ई-मेििं उतिर पाठििंत का?

शेख : नाही, सर.

बॉस : माझ ंफ्ान्सिं गतकीट बुक (क) ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ का?

शेख : नाही, सर.

बॉस : माझ्ासाठी टकॅ्ी (ख) ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ का?

शेख : नाही, सर.

बॉस : सगळी वबिं (ग) ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ का?

शेख : नाही, सर.

बॉस : मेमयो तरी (घ) ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ का?

शेख : नाही, सर.

बॉस : गमसेस शेख, तुम्ही सगळंि (ि) ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ का?

शेख : नाही, सर. पण तुम्ही आजिं ित्ममानपत्र (छ) ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ नाहीत का?

बॉस : नाही. 

शेख : आज बातमी छापयून (ज) ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ आह.े आपिी कंपनी बंद (झ) 

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ आह.े

१८  िरीलप्रमािे आिखी संिाद ललिा.
क. शशक्षक – विद्ाथणी  ख. बँक मॅनेजर – कम्मिारी     ग. बायकयो – निरा

१९  खालील नामांिी अनेकििनी रूपे ललिा. मग त्ाखालील िाक्यांतील ररकाम्ा 
जागी या नामांिे योग्य रूप (एकििनी हकंिा अनेकििनी) ललिा.

उदा∘ तयो हकनारा, ते हकनारे

 महाराटिरि ािा बरेि सुंदर समुरिहकनारे िाभिे आहते.

क. ते व्यष्क्मत्त्व, ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

 हकती प्रसन्न ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ आह ेतुमिं.
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ख. तयो उद्योगधंदा, ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

 पयोटापाण्ासाठीि करतयो मी ह ेसगळे ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙.

ग. ते स्िांतर, ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

 मागीि काही िष्यांत मी बरीि ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ केिी.

घ. ते धयोरण, ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

 सरकारिं अल्पसंख्ाकांबाबतिं निं ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ कसं िाटतं तुिा?

ि. तयो िोंढा, ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

 ग्ामीण भागातयून ियोकांिे ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ शहरात येतात.

२० खालील नामांिी एकििनी / अनेकििनी रूपे ललिा. मग त्ापुढील ररकाम्ा 
जागी त्ा नामािे योग्य रूप (एकििनी हकंिा अनेकििनी) ललिा.

क. ती रीत, ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ िागण्ाबयोिण्ािी ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

ख. ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙, त्ा घडामयोडी वदिसभरातीि ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

ग. ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙, त्ा मैििी गाण्ािी ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

घ. ते जुळे, ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ ताईिी ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

ि. ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙, त्ा राशी धान्याच्ा ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

२१  खालील नामांिी एकििनी / अनेकििनी रूपे ललिा. मग त्ाखालील ररकाम्ा 
जागी या नामांिे योग्य रूप (एकििनी हकंिा अनेकििनी) ललिा.

क. ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙, त्ा िाटण्ा  

समान ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ कशा करायच्ा?

ख. ती गार, ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

हकती ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ पडल्यात बघ अंगणात!

ग. ती नयोकरी, ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ 

सुमेध अजयून हकती ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ बदिणार आह ेकुणास ठाऊक.

घ. ती बाजारपेठ, ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ 

शहरातीि जिळपास सगळ्ा ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ पािथ्ा घातल्या, पण तुिा हिी 

तशी नथ नाही गमळािी.
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मागील भागात

ि. ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙, त्ा खुच्गा 

आमच्ा आजयोबांकड ेएक नक्षीदार िाकडी 

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ हयोती.

छ. ती कळशी, ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ 

अजयून हकती ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ भरायच्ा बाकी आहते?

२२  राजू झोपेत सतत जागा बदलत राितो. योग्य शब्दयोगी पद िापरून तो नेमका 
कुठे आिे ते ललिा.
(पिंगाखािी मागे - पिंगापाशी उभा - पिंगाशेजारी - पिंगािर डाव्या कुशीिर - पिंगाखािी 
मध्य े- पिंगािर उताणा (पाठीिर) - पिंग आशण खुिणीच्ा मध्य े- पिंगाच्ा िर झयोक्ामध्य)े

उदा∘ राजयू पिंगासमयोर झयोपिाय.

क. ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

ख. ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

ग. ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

घ. ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

ि. ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

छ. ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

ज. ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

झ. ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

उदा∘
क ख ग

घ ि छ ज झ

lesJeerme    23



मागील भागात

२३  योग्य शब्दयोगी पद िापरून ‘गगलू्’ मांजर नेमकी कुठे आिे ते ललिा.

उदा∘ कापपेटखािी क. िॉशशंग मशीनच्ा ----------- ख. वदव्या----------------

ग. वफ्ज -------------------- घ. टीव्ही ---------------- ि. कॉम्प यूटर -----------------

छ. वनयतकालिकांच्ा ----------- ज. वफ्ज ---------------------- झ. छता -----------------------

२४ ‘पुरते’ की ‘पुरेसे’?

उदा∘ पुरेसे पुरािे न गमळाल्यामुळे जजसाहबेांनी आरयोपीिा तेिढ्ापुरती तंबी दऊेन सयोडयून वदिे.

क. तसं मी बरंि काही करतयो, पण आतिा ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ एिढी ओळख ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ आह.े

ख. गेिे काही वदिस पाण्ािा ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ साठा नसल्यामुळे सयोसायटीतल्या ियोकांिी 

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ तारांबळ उडािी.

ग. तेिढी एकि गयोटि त्ािे डयोळे उघडण्ास ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ हयोती. त्ाने त्ाच्ा ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ 

तरी ठरििे, की आपण आता पुन्ा त्ा िाटिेा जायिे नाही.

छ. गतच्ा ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ म्हणायिे झाल्यास, या प्रिासासाठी गतने ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ पैसे साठििे 

आहते. 

ि. माझ्ा ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ काम मी केिं, पण ते ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ नव्हतं.
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मागील भागात

२५ कंसातील धातूला योग्य प्रत्य जोडून धातुसाचधते ररकाम्ा जागी भरा.

उदा∘ विमानात (बस) बसताना सि्म प्रिाशांना आपिा 

मयोबाईि ‘एअरलिने मयोड’िर (क) (ठेि) ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ 

सांगगतिे जाते. अनेकांना आपिा ियोन िालू ठेिण्ािी 

इच्ा हयोते. परंतु असे (ख) (कर) ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ खयूप 

धयोकादायक असते. विमान िालू (ग) (अस) ̇ ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ 

मयोबाईि सुरू (घ) (राह) ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ त्ातयून वनघणाऱया 

िहरी विमानाच्ा यंत्रणेमध्य ेअडथळा वनमगाण (ि) (कर) 

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙  शकतात, ज्ामुळे विमान (छ) (कयोसळ) ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ अपघात 

हयोऊ शकतयो.

२६  उदािरिाप्रमािे योग्य सिमिनाम आणि धातुसाचधत रिशेषि ललिा.

उदा∘ जे मासे उडतात, ते उडणारे मासे. जी छत्री मी विसरियो, ती विसरिेिी छत्री.   

क. ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ पाणी उकळत असतं, ते ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ पाणी.

ख. ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ मेणबतिी जळत असते, ती ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙  मेणबतिी.

ग. ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙  खखडकी मी िुकयू न उघडी ठेििी, ती िुकयू न उघडी ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ खखडकी.

घ. ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ हिा दूगषत झािीये, ती दूगषत ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ हिा.   

ि. ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙  जखम झोंबते, ती ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙  जखम.

छ. ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ िाद िालू राहतयो, तयो िालू ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ िाद.

ज. ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ झाड आज उन्मळयून पडिे, ते उन्मळयून ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ झाड. 

झ. ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ सयूय्म मािळतयो, तयो ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙  सयूय्म.

ट. ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ ताप िाढतयो, तयो ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ ताप.

ठ. ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ भभंतीं रंगिल्या आहते, त्ा ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ भभंती. 

ड. ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ नेत्ािा खयून झािा, तयो खयून ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ नेता.

आयला

िेताना

प्रत्य

ल्यास

ऊऊन
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२७ पुढे हदलेल्या िाक्यांतील ररकाम्ा जागी धातुसाचधत रिशेषिािे योग्य रूप ललिा.

उदा∘ (करिे)
 बँकेने जप्त केिेिे फॅ्ट स्स्तात गमळियून दतेयो, असे म्हणयून ियोकांिी िसिणयूक करणाऱया 

भामट्ािा पयोलिसांनी अखेरीस पकडिे.

क. (दिेे)
 चित्रपटात मुिांनी टाकयू न ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ आई-बाबांिी अंतमु्मख करणारी, मनािा िेदना 

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ गयोटि सांगगतिी आह.े

ख. (पडिे)
 वदव्यािा बाहरे ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ गमणगमणता उजेड आशण त्ा उजेडात भभंतीिर ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ 

सािल्या! एखाद्ा हॉरर शसनेमािी आठिण करून दणेारं दृश्य हयोतं ते! 

ग. (राििे)
 शशक्षणापासयून िंचित ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ मुिांसाठी काम करणाऱया तरुणांच्ा एका 

गटाने िुटपाथ ि   लि ॅटिॉम्मिर ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ मुिांसाठी ‘ििा, घरी जाऊ’ हा प्रकल्प 
सुरू केिा आह.े

घ. (ललहििे)
 जन्माने कन्नड असयून मराठीतयून ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ त्ा िेखखकेिे खयूप कौतुक झािे. गतने 

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ ‘आनंदािे झाड’ ही कादबंरी समीक्षकांना खयूप आिडिी.

ि. (खािे)
 नेहमी कमी ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ त्ा मॉडिेिा सणाच्ा वदिशी ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ गयोड पदाथ्म 

आठििा आशण गतिा िाटिं, आता आपिं िजन िाढणार.

२८  योग्य स्लिािक शब्द िापरून खालील म्हिी पूिमि करा.

(गतकड,े  इथयून,  मागयून,  दुरून,  गतथे,  गतथयून,  िरून (२),  शेजारी,  कुठं,  इकड)े

उदा∘ कानामागयून आिी आशण गतखट झािी

क. शशता ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ भातािी परीक्षा

ख. अगं अगं म्हशी, मिा ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ नेशी?

ग. वनंदकािे घर असािे ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

घ. अगत ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ माती

ि. ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ आड ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ विहीर

छ. ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ डोंगर साजरे

ज. ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ सगळे सारखे

झ. त ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ ताक भात
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२९  कंसातील स्लिािक शब्दािे योग्य रूप दऊेन िाक्ये पूिमि करा.

उदा∘ (दूर – जिळ)
 आजीिा आता दूरिं वदसत नाही. जिळ गेल्यािरि ती आपल्यािा ओळखते.

क. (मागे – पुढे)
 काय हयो, बाबा! ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ खेपेिा तुम्ही हकती मस्त भेटिस्तयू आणल्या हयोत्ा! 

आता ̇ ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ कधी पुन्ा अमेररकेिा गेिात तर मी सांगगतिेल्या िस्तयू नक्ी आणा.

ख. (रतथ े– समोर)
 आज मी एका गाण्ाच्ा काय्मरिमािा गेियो हयोतयो. ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ परत घरी येत असताना 

मिा ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ एक गाडी माझ्ा वदशेने येताना वदसिी, म्हणयून मी बाजयूिा झाियो, 
तर तेिढ्ात माझा पाय चिखिात पडिा.

ग. (इकडे – रतकडे)
 हल्ी ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ येणं हयोत नाही का तुझ?ं इतका कामात असतयोस का? ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ 

काय खबरबात? सगळे ठीक आहते ना?

घ. (िर – खाली)
 ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ उदाहरणाप्रमाणे ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ िाक्ांतीि ररकाम्ा जागा भरा.

ि. (िर – इथ)े
 आमच्ा ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ मजल्यािर एक मुिगी राहते. ती रयोज 

सकाळी मयोठमयोठ्याने गात असते, तेही बेसयूर. गतिा आिाज पार 
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ पययंत येत असतयो.

३० ‘जो’...‘तो’िी योग्य रूपे िापरून खालील संिाद पूिमि करा. आिश्यक रतथ े
सिमिनामाला योग्य प्रत्य हकंिा शब्दयोगी पदिी जोडा.

उदा∘ अ : ऐक ना, माझ्ाकड ेएक पुस्तक आह.े..
 ब : जे तुिा किऱयाच्ा पेटीत सापडिं हयोतं तेि पुस्तक ना?

क. अ : ऐक ना, मी एक मयोठा दगड पाहहिाय.
 ब : ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ िरून पाणी िाहतं तयोि दगड ना?

ख.  अ : ऐक ना, तुिा एक गयोटि सांगायिी आह.े..
 ब : ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ तयो राजा शेिटी भभकारी हयोतयो, तीि गयोटि ना?

ग. अ : ऐक ना, तुझ्ाशी आपल्या एका गमत्राबदिि बयोिायिं आह.े..
 ब : ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ शी मी बयोिणं सयोडयून वदिंय, त्ाच्ाबदििि ना?

घ. अ : ऐक ना, मी तुिा एक प्रश् वििारू?
 ब : ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ माझ्ाकड ंकाही उतिर नाही, तयोि प्रश् ना?

ि. अ : ऐक ना, तुिा एक गयोड बातमी सांगायिी आह.े..
 ब : ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ ऐकण्ासाठी मी आतुर झाियोय तीि बातमी ना?
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३१  खाली हदलेली िाक्ये नीट अभ्ासा, मग त्ातील कतवा बदलून, प्रयोजक हक्रयापद 
िापरून िाक्य तयार करा. नामांच्ा सामान्यरूपांकडे रिशेष लक्ष द्ा.

विद्ाथणी

शसद्धांत

माक््मिादािा

प्राध्यापक

शशकणे    शशकिणे

विद्ाथणी प्राध्यापकांकडयून माक््मिादािा 
शसद्धांत शशकिे. 
उदा∘ प्राध्यापकांनी विद्ाथ््यांना माक््मिादािा 
शसद्धांत शशकििा.

क.

वदशेने

कुत्रे

गोंधळ

झयोपिेिे ियोक

उडणे    उडिणे

झयोपिेल्या ियोकांच्ा
वदशेने धाित
आिेल्या या कुत्र्यामुळे
साऱया उद्ानात
गोंधळ उडािा.

ख.

िांगिे

रहहिासी

सामाशजक
काय्मकतगा

पाण्ािे महत्त्व

समजणे   समजािणे

त्ा सामाशजक
काय्मकत्गामुळे तेथीि
रहहिाशांना
पाण्ािे महत्त्व
िांगिे समजिे.

ग.

बरेि ियोक

नकयो ते

काढिेल्या 
सेल्ीमुळे

अभभनेत्री

ऐकणे   ऐकिणे काि काढिेल्या सेल्ीमुळे त्ा अभभनेत्रीने 
बऱयाि ियोकांकडयून नकयो ते ऐकिे.

घ.

मान

आम्ही

स्ततुी

प्रकाश

िळणे   िळिणे आम्ही प्रकाशिी स्ततुी करू िागियो तर 
त्ािी मान िगेि आमच्ाकड ेिळिी.
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३२  खालील कािी संिादांमध्े हक्रयापदांिी अदलाबदल झाली आिे. उदािरिात 
दाखिल्याप्रमािे शक्य हक्रयापदािी योग्य जागा ठरिा ि संिाद दुरुस् करा.

उदा∘
अ : काय गं, मी इतक्ा प्रेमानं तुझ्ासाठी शशरा केिा हयोता, तयू खािििा नाहीस?
ब : खरं सांगयू, तयू शशऱयात िुकयू न साखरेऐिजी मीठ टाकिं हयोतंस, म्हणयून माझ्ाच्ाने खाल्ा नाही.

अ : काय गं, मी इतक्ा प्रेमानं तुझ्ासाठी शशरा केिा हयोता, तयू खाल्ा नाहीस?
ब : खरं सांगयू, तयू शशऱयात िुकयू न साखरेऐिजी मीठ टाकिं हयोतंस, म्हणयून माझ्ाच्ाने खािििा 
नाही (खाल्ा गेिा नाही).

क. अ : आणखी एक िहा घेििशीि ना?
ब : उशीर हयोईि घरी जायिा. आशण जास्त िहा 

नाही घेत मिा.

ख. अ : तुझी आजीसुद्धा आरामात गड िढित हयोती. 
तुिा काय झािं हयोतं?

ब : अरे, माझा पाय ििकिा हयोता. हकतीही प्रयत्न 
केिे तरी माझ्ाच्ाने गड िढति नव्हता.

ग. अ : काय रे, तुझी बहीण एिढ्ा प्रेमानं गात हयोती. तयू 
का ऐकित नव्हतास?

ब : अगं आई, ती हकती िाईट गात हयोती. मिा तर 
गतिं गाणं ऐकत नव्हतं.

घ. अ : अरे, घसा खराब आह ेना? मग वपिित ना तयो 
काढा मुकाट्ाने.

ब : नकयो ना लिीज, िार कडयू  आह ेहा काढा, मिा नाही 
पी.

ि. अ : अरे ए, अजयून हकती िांब आह ेतुझ ंघर? तयू तर  
नुसता पुढ ेिािित आहसे.  

ब : का, काय झािं? तुिा अजयून िाित नाहीये का? 
बघ, आिंि घर.
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३३  खालील तक्ा पूिमि करा.
 हक्रयापद-नामािी षष्ठी

उदा∘ िािणे
(माग्म / सिय / साधन)

षष्ी रूप 
(ए∘ि∘)

िािण्ािा 
माग्म

िािण्ािी  
सिय

िािण्ािे 
साधन

षष्ी रूप 
(अ∘ि∘) 

िािण्ािे 
माग्म

िािण्ाच्ा 
सियी

िािण्ािी 
साधने / साधनं

क. गाणे
(सराि / शैिी / िळण)

षष्ी रूप 
(ए∘ि∘)

षष्ी रूप 
(अ∘ि∘) 

ख. लिहहणे
(सराि / पद्धत / शशक्षण)

षष्ी रूप 
(ए∘ि∘)

षष्ी रूप 
(अ∘ि∘) 

ग. िािणे
(छंद / सयोय / साधन)

षष्ी रूप 
(ए∘ि∘)

षष्ी रूप 
(अ∘ि∘) 

घ. चित्र काढणे
(िग्म / शशकिणी / तंत्र)

षष्ी रूप 
(ए∘ि∘)

षष्ी रूप 
(अ∘ि∘) 

ि. भािगीते ऐकणे 
(छंद / जागा / स्ळ)

षष्ी रूप 
(ए∘ि∘)

षष्ी रूप 
(अ∘ि∘) 

छ. चित्रपट पाहणे 
(माग्म / प्रेरणा / स्रूप)

षष्ी रूप 
(ए∘ि∘)

षष्ी रूप 
(अ∘ि∘)
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ज. पयोहणे 
(व्यायाम / क्षमता / समाधान)

षष्ी रूप 
(ए∘ि∘)

षष्ी रूप 
(अ∘ि∘) 

झ. नािणे 
(िग्म / शशकिणी / िय)

षष्ी रूप 
(ए∘ि∘)

षष्ी रूप 
(अ∘ि∘) 

३४ खालील संिादामध्े ररकाम्ा जागी ‘नाििे’ ह्ा हक्रयापद-नामाच्ा षष्ठीिे योग्य 
रूप िापरून संिाद पूिमि करा.

अनुपम : सिीि, ही ययू-ट्यूबिरिी चित्रिीत पाहहिीस का?
सिीि : नाही रे. कयोण आहते ह ेकाका?
अनुपम : अरे, सध्या जगभर गाजताहते ह े‘डास्न्सगं 

अंकि’! त्ांच्ा ह्ा उतृ्टि नृत्ामुळे 
सगळ्ांना नािण्ािं िेड िागिंय. 

सिीि : अरे िा, भारी! कयोण आहते ह?े
अनुपम : प्राध्यापक संजीि श्ीिास्ति. एका 

िग्समारंभात ियोकांनी त्ांना (क) 
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ आग्ह केिा, आशण त्ांच्ा एका विद्ाथ्गाने त्ांिी ही चित्रिीत ययू-
ट्यूबिर टाकिी. तेव्हापासयून ह े‘डास्न्सगं अंकि’ सयोशि मीवडयामध्य ेििपेत आहते.

सिीि : तयो बॉिीियूडिा अभभनेता गयोविंदा, अगदी हुबेहूब त्ाच्ासारखे नािताहते ते.  
अनुपम : हयो. गयोविंदािा नाि बघयूनि त्ांच्ा मनात (ख) ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ आिड वनमगाण झािी. 

एकदा गयोविंदासारखे (ग) ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ प्रबळ इच्ा झािी आशण हळयूहळयू ते हुबेहूब 
गयोविंदासारखे नाियू िागिे. आता तर त्ांच्ा प्रशसद्धीमुळे एका टीव्ही शयोमध्य ेत्ांना 
(घ) ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ आमंत्रण गमळािंय. गतथे त्ांना खुदि गयोविंदा भेटायिा येणार आह.े 
गयोविंदासयोबत (ि) ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ त्ांिं स्प्न सत्ात उतरणार आह.े  

सिीि : मस्ति. नािायिा ियािं बंधन नसतं हिे खरं. 
अनुपम : गयोविंदािं जुनं गाणं ह्ा डास्न्सगं अंकिमुळे पुन्ा गाजतंय. गयोविंदा म्हणतयो, “आम्ही 

किाकार हकतीही प्रशसद्ध असियो तरी डास्न्सगं अंकि ह ेखरे किाकार आहते, कारण 
ते मनापासयून नाितात. त्ांच्ासयोबत (छ) ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ संधी मिा गमळतेय ही खरं 
तर माझ्ासाठी खयूप आनंदािी गयोटि आह.े”

सिीि : खरंय. ए, मिासुद्धा अशी हौस आह.े िि, आपणसुद्धा माझा नाि रेकॉड्क करू या.
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१  खाली हदलेल्या शब्दांतून योग्य ते दोन शब्द जोडून चिरिपटक्षेरिाशी ननगहडत शब्द 
उदािरिाप्रमािे तयार करा.
उदा∘ आशयसयूत्र

 

समीप   आशय   उप   कार   कथा   चित्र   ध्ववन   पट   दृश्य   कार
दूर   पट   कथा   दृश्य    छाया   कृष्   चित्र   मंद   शीष्मक

ययोजना   पट   िघु   कार   सयूत्र   गती   िेषभयूषा   नेपथ्   करण   छायाचित्र
चित्रण   वनगम्मती   कथा   बयोि   मयूक   प्रकाश   पट   संकिन

सयूत्र   कार   धिि   कार   संकल्पन

२  शब्दकोडे
खािी चित्रपट वनगम्मगतप्रवरियेशी संबंभधत काही इंग्जी शब्द वदिे आहते. उदाहरणाप्रमाणे त्ांिे 
मराठी प्रगतशब्द शयोधा आशण ते ययोग्य जागी लिहून शब्दकयोड ेपयूण्म करा.

१ पा  श््म  २ सं गी त ३

   ४  

  ५       ६

       

७ ८          

     ९     

१०    ११      १२     

       १३

१४  १५   १६   

१७      

१८            १९        २०

 २१ पॅ  न

आडिे शब्द – १. बॅकग्ाउंड म्ुझझक   ८. रफल्म   ९. प्रोड्ूसर   १०. स्क्रिप्ट रायटर 
१२. ्रिीन प्े   १५. क्ोजअप   १८. हडस्कट्रिब्ूटर   १९. हडरेक्टर   २१. पॅन 

उभे शब्द – २. म्ुझझक   ३. बॅ्क अडँ व्ाईट   ४. टॉकी   ५. फोटोग्ाफर   ६. अकॅ्टर      
७. सायलेंट मूव्ी  ११. ट्ोरी   १३. इमेज   १४. णसंगर   १६. स्क्रिप्ट   १७. साँग   २०. अगँल

चिरिपट१
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१चिरिपट

३  खालील शब्दांिे िगथीकरि करू या.

रिनोदी – छायाचिरिकार – थरारपट – प्ररतमा – संज्ञापन – प्रसंग – संगीतकार – 
बालचिरिपट – लोकहप्रय – ननमवाता – पे्रक्षक – पटकथा – रितरि – भीरतदायक 
– रंगभूषा – हदग्दशमिक – दजजेदार – सूडकथा – खेळ – आशयसूरि – उपकथानक 
– संकलन – रंगभूषाकार – गंभीर – कलाटिी – सुमार – रटाळ – भूरमका – 
कलाहदग्दशमिक – उतं्ठािधमिक – संगीतमय – पार्मिगारयका – राजकीय चिरिपट 

– नृत्हदग्दशमिन – अरिस्मरिीय – िास्ििादी – संकलक – पाररतोरषकरिजेता – 
भयपट – चिरिीकरि – अचभनेरिी

कोि? कसे?

काय? चिरिपटांिे प्रकार

४  खाली चिरिपटांिे कािी प्रकार ि त्ांिे िापरात असलेले इगं्जी प्ररतशब्द हदले 
आिेत. योग्य जोड्ा लािा.

माहितीपट िॉरर

िृत्पट डॉक्युमेंटरी

भयपट न्यूज

व्ंगपट काटूमिन

थरारपट मेनट्रि ीम णसनेमा

मुख्धारा चिरिपट  लरिलर

lesnleerme    33



चिरिपट१

५  उदािरिात दाखिल्याप्रमािे व्ाख्ा ललिा.
उदा∘ ऐगतहाशसक चित्रपट : ऐगतहाशसक विषय हाताळणारा चित्रपट
 भयपट :  प्रेक्षकांच्ा मनात भय वनमगाण करणारा चित्रपट

सामाशजक चित्रपट – बािचित्रपट – जाहहरातपट – अनुबयोधपट – हास्पट / 
विनयोदी चित्रपट –  राजकीय चित्रपट – ग्ामीण चित्रपट – गुन्गेारीपट – 

प्रिारपट – रयोमँवटक चित्रपट

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

६  नामांसाठी योग्य हक्रयापद ननिडा आणि या जोडीिा िाक्यात उपयोग करा. 

क. पटकथा िठिणे उदा∘
क. पटकथा – लिहहणे : वदग्दश्मकाच्ा विनंतीिरून 
कथाकारानेि चित्रपटासाठी पटकथाही लिहहिी.ख. िास्ति करणे 

ग. भयूगमका लिहहणे 

घ. जाहहरात मांडणे

ि. वनगम्मतीमयूल्य े राखणे

ख. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

ग. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

घ. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ि. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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१चिरिपट

७  दादासािेब फाळके यांच्ा आयुष्ािरील ‘िररशं्द्ािी फॅक्टरी’ ह्ा चिरिपटािा 
टरि ेलर पाहू या. 
दादासाहबे िाळके ह्ांना भारतात चित्रपटांिी वनगम्मती करणे सयोपे गेिे का? त्ांना कयोणत्ा 
अडिणी आल्या?

८  खालील उताऱयात कंसातील हक्रयापदािे योग्य रूप िापरून पूिमि करा.
दादासाहबे िाळक्ांनी इंगं्डमध्य े(राहणे) राहून भारतीय चित्रपटांिी वनगम्मती (करणे) करािी 
असा आग्ह सेशसि हपेिथ्म ह्ा मान्यिर वब्रवटश वनमगात्ाने (क) (धरणे) ------------------------------. 
सहकुटुबं इंगं्डमध्य ेराहून काम (ख) (करणे) ------------------िी आशण भरपयूर पैसे (ग) (कमािणे) 
------------------िी ही संधी हयोती. पण दादासाहबेांनी ती नम्रपणे (घ) (नाकारणे) ------------------. 
‘हा व्यिसाय माझ्ा दशेाति (ि) (हयोणे) ------------------ म्हणयून मी झटियो, (छ) (धडपडणे) 
------------------. माझ्ा कुटुवंबयांिे हाि केिे. भारतात ह्ा माध्यमातयून ियोकरंजनाबरयोबर ियोकशशक्षण 
(ज) (हयोणे) ------------------, शशिाय भारतीय संसृ्तीिी ओळख येथीि ियोकांना (झ) (हयोणे) 
------------------ आशण शक् (ट) (हयोणे) ------------------ तर परकीय ियोकांनाही व्हािी हाि माझा ध्यास 
आह.े आपिे म्हणणे मी मान्य (ठ) (करणे) ------------------ तर मी माझ्ा ध्ययेापासयून, तत्त्वापासयून 
दूर (ड) (जाणे) ------------------, त्ामुळे मी ते मान्य करू शकत नाही ह्ाबदिि क्षमा (ढ) (असणे) 
------------------,’ असे त्ांनी हपेिथ्म ह्ांना सांगगतिे.

बऱयाि काळानंतर ‘द मयूवव्हगं वपक्चस्म’ ह्ा माशसकाच्ा 
संपादकांनी आपल्या रौप्महयोत्सिी अंकात (त) (लिहहणे) 
------------------ : ‘भारतीय चित्रपट-व्यिसायाच्ा दृटिीने १९१७ 
ह ेिष्म सि्यांत महत्त्वािे हयोते, कारण ह्ा िषणी िाळके ह्ांिा 
‘िंकादहन’ हा चित्रपट तयार झािा. दशेात शजथे शजथे तयो 
प्रदशश्मत झािा गतथे गतथे त्ािा प्रिंड यश गमळािे आशण व्यिसाय म्हणयून चित्रपट ह्ा किेिे 
भारतातीि भविष्य वनशचित झािे.’

नििास्ििादी चिरिपट
माणसािा चििटपणा आशण त्ािी शयोध घेण्ािी िृतिी या थक् 
करणाऱया गयोटिी आहते. अिीकडिे, दुसऱया महायुद्धानंतरच्ा काळात 
इटिीमध्य ेवनगम्मिेिे नििास्तििादी चित्रपट परत एकदा माझ्ा पाहण्ात 
आिे. ह ेचित्रपट साक्षात्ार घडिणारे आहते. या चित्रपटांमध्य ेवदसणारी आयुष्य ंही जणयू 
आज गतसऱया जगातल्या शहरांमध्य ेराहणाऱया अक्षरशः कयोट्िधी ियोकांिी आयुष्य ंआहते 
– खरं तर, ‘बायशसकि थीव्ज’ हा चित्रपट त्ाच्ात कुठिेही िेरिार न करता बँकॉक, 
पुणे, जाकातगा अशा आशशया खंडातल्या शंभरएक शहरांमध्य ेसहज चिगत्रत करता येऊ 
शकेि... माझ्ा दृटिीनं त्ा काळातिा इटिी हा विकसनशीि दशेािा एक महत्त्वािा एक 
नमुना हयोता, जसा महात्मा गांधींिा भारत हकंिा माओिा िीन आह.े

– िार्मि कोररया (िास्ुणशल्पी)
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चिरिपट१

९  िरील उद्धरि नीट िािा.
क. िार् ्म कयोररया यांनी ‘नििास्तििादी’ चित्रपटािी कयोणती िैशशष्टे मांडिी आहते ते लिहा.
ख. तुम्ही स्तः असे चित्रपट पाहहिे आहते का? त्ा चित्रपटांबदिि थयोडक्ात लिहा. 

१० भालिंद् नेमाडे ललखखत ‘रबढार’ ह्ा कादबंरीतील एक उतारा िािा. 
(कादबंरीिा नायक िांगदिे पाटीि हा ग्ामीण भागातयून शहरात शशक्षणासाठी आिेिा 
संिेदनशीि तरुण आह.े शहरातीि निे जग तयो सि्म अंगांनी समजयून, अनुभियून, तपासयून पाहत 
आह.े एकयोणीसशे साठ-सतिरच्ा काळातीि बदिणारे, घुसळणारे अस्स् जग, माणसे, किा, 
किािंत, जुन्या-नव्यातीि संघष्म असे सगळेि तयो अंगािर घेत आह.े तयो आशण त्ािा गमत्र शंकर 
चित्रपटािे िाहते आहते.)

खरं म्हणजे शसनेमािा अस्सि शयोहकन िांगदिेि हयोता. मध्य ेसगळंि उिटसुिट झाल्यानं 
आशण पैसे नसल्यानं शसनेमे बंदि हयोते. पण आता त्ा दयोघांच्ा पयूिणी पाहहिेल्या िांगल्या 
िांगल्या शसनेमािर ििगा सुरू झाल्या. बाकीच्ा गमत्रांनाही त्ात हळयूहळयू रस यायिा िागिा. 
कुठे िांगिा इंग्जी, इटालियन, जपानी, बंगािी शसनेमा असिा की कयोणी तरी कळिायिं. 
शंकर आशण िांगदिे ररकामेि असल्यानं नेमक्ा िेळी मुंबईत कुठल्याही शसनेमािा बरयोबर 
हजर व्हायिे. दुसरेही कयोणी मयोकळे असिे तर हजर राहायिे. मग शसनेमा सुटल्यािर िहा 
पीत ििगा. (...)    

हहदंी शसनेमेही अधयूनमधयून िांगिे वनघायिे. त्ािेळी बम्मनदादाही* जयोरात हयोते. 
हकशयोरकुमार* तर िॉमगाति हयोता. िहहदा रेहमानही* बेहदि जयोरात हयोती. तशात नव्यानंि 
िेलिनीिा* िा डयोले् वव्हटाही िागयून गेिा हयोता. िांगदिेिा आता खऱयाखयोट्ा जगािी 
सरगमसळ िार अद्तु िाटायिा िागिी. सगळ्ा जगािा गतटकारा येण्ािं काहीि कारण 
नव्हतं. कारण शेिटी ह्ाि जगात िािली िॅवलिन आह,े सत्शजत* आशण ऋत्त्क* आहते. 
हकशयोरकुमार आशण आय∘ एस∘ जयोहर आहते. िहहदा आशण गुरुदति आहते. अिी अकबर आशण 
बड ेगुिाम आहते. अगदी आतिा ह्ा घटकेिा शजिंत आहते. ह्ा ियोकांनीही आपल्यासारख्ाि 
जीिनाच्ा सीमा नक्ीि जाणल्या असतीि. शेिटी ह े आयुष्य िेलिनीच्ा शसनेमासारखं 
गयोड आयुष्य आह.े जगत राहािं. आह ेगततके वदिस गयोड मानयून घ्ािं. गाणी ऐकत, पुस्तकं 
िाित, शसनेमे पाहत, हातभट्ीिी पीत, शसग्टेी िंुकत त्ा आशण ह्ा जगािी सरगमसळ करून 
जगत राहािं. नयूरजहाँसारखं ‘मुहब्बत करे, खुश रह,े मुस्राये’ असं म्हणयून नािल्यासारखा, 
गायल्यासारखा, प्रत्के क्षण आह ेतसा भयोगत राहािा. कडयूपणा काही मनािर घेतल्यानं पातळ 
हयोत नाही. कडयूपणा आत दाबयून िरती अशी िुिं िुिित राहािं. शेिटी आहते तरी हकती 
वदिस? खरं म्हणजे ठरािीक मयगादपेययंतिा कडयूपणा ज्ानं त्ानं पििल्याशशिाय ह ेआयुष्य 
इतकं गयोड हयोति नाही. त्ाशशिाय मयोठमयोठ्या अनुभिांिं आकिनही हयोत नाही. म्हणयून 
युद्धातयून पार पडिेिे ियोक महाभारत, इलियड लिहून बसिे. सगळ्ाि किाकारांना काही 
तरी दुःखं असतीि. आपल्यािाही आह.े म्हणयून ह्ा किाकृतींिं पुरतं आकिन हयोतं.

– भालिंद् नेमाडे (कादबंरी – ‘रबढार’)
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*बम्मनदादा : सचिन दिे बम्मन (१९०६-१९७५) सचिन दिे बम्मन ह ेपन्नास ते सतिरच्ा दशकांमधीि 
हहदंी चित्रपटसृटिी गाजिणारे प्रगतभािंत संगीतकार आशण गायक.

*हकशयोरकुमार : (१९२९-१९८७) चित्रपट अभभनेता आशण मुख्तः गायक. आजही त्ांिी ियोकवप्रयता 
हकंचितही कमी झािेिी नाही.

*िहहदा रेहमान : (१९३८) संिेदनशीि, बुत्द्धमान आशण नृत्कुशि अभभनेत्री. वदग्दश्मक गुरुदति 
ह्ांच्ा सिगात गाजिेल्या चित्रपटांिी नागयका.

*िेदरेरकयो िेलिनी : (१९२०-१९९३) प्रगतभािंत इटालियन चित्रपट वदग्दश्मक. माणयूस हा त्ांच्ा 
कामािा कें रिवबंदू हयोता. मानिी जीिनातीि िैतन्यािे जणयू महाकाव्यि त्ांनी पडद्ािर उतरििे. 
सि्म बऱयािाईट अनुभिांमधयून जाऊनही जीिनािर उत्ट प्रेम करणाऱया त्ांच्ा किाकृती आहते.

*सत्शजत राय : (१९२१-१९९२) प्रगतभािंत भारतीय चित्रपट 
वदग्दश्मक, िेखक, चित्रकार, पाश््मसंगीतकार. आधुवनक भारतीय 
चित्रपटकिेिी पायाभरणी त्ांनी केिी. भारतीय चित्रपट जागगतक 
स्तरािर नेिा. त्ांना ‘भारतरत्न’ ‘ऑस्र जीिनगौरि’, ‘मेगॅसेसे 
अिॉड्क’, ऑक्िड्क विश्विद्ाियािा ‘डी∘लिट∘’ बहुमान, फ्ान्सिा 
‘िेशजआँ दयोनर’ असे अनेक सन्मान दऊेन गौरिण्ात आिे.

*ऋत्त्क घटक : (१९२५-१९७६) तीव्र संिेदनाशीि आशण उत्ट भािाविष्कार करण्ािी जबरदस्त 
ताकद असिेिे घटक ह ेआणखी एक बंगािी चित्रपट वदग्दश्मक हयोते. िेखक, शशक्षक असणाऱया 
घटक ह्ांिा मयोठा प्रभाि नंतरच्ा अनेक चित्रपट वदग्दश्मकांिर पडिा.   

क. चिरिपट माध्मािी इथ ेकोिती िैणशषे्ट सांगगतली आिेत ते ललिा.

ख. तुम्हाला चिरिपटातून काय रमळते? तुमिा अनुभि ललिा.

११  ह्ा छोट्ाशा प्रसंगातील गाळलेला भाग तुमच्ा कल्पनेने पूिमि करा.
“अिंती, उठणार का आता? शशरा करतेय मी.”
आईने शशऱयािे नाि काढल्याबरयोबर अिंती उठिीि. पिंगािरून टुणकन उडी मारून 
स्यंपाकघरात आिी.
“कुठाय शशरा?” आईच्ा पायांना हातािा विळखा घाित अिंती पुटपुटिी.
“गमळणार आह.े पण आधी काय करायिंऽऽ?”
उतिर न दतेा आळसाििेल्या पाििांनी अिंती बेशसनपाशी गेिी. टािा उंिाियून गतने नळ सयोडिा. 
तोंडािर पाण्ािे शशंतयोड ेउडििे. तोंडात पाणी घेऊन ियूळ भरिी आशण परत येऊन आईच्ा 
पदरािा तोंड पुसिे.
आईने बशी भरून वदिेिा शशरा घेऊन अिंती अंगणातल्या पायरीिर येऊन बसिी आशण शशरा 
खाऊ िागिी. इतक्ात गतिे िक्ष पायरीच्ा कडनेे धािणाऱया मुंग्यांच्ा रांगेकड ेगेिे... ... ...
... ... ... आई धाित आिी. गतने अिंतीिा उिलून घरात आणिे. गतच्ा पायांिरच्ा मुंग्या 
झटकल्या. मग गतिा थंड पाण्ाने भरिेल्या बादिीत उभे केिे आशण म्हणािी, “त्रास वदिास 
ना तयू मुंग्यांना? अं? म्हणयूनि िािल्या त्ा तुिा. असं करू नये बाळा!”
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क. मग ह्ा प्रसंगािर आधाररत एक ते दोन रमननटांिा लघुपट करण्ासाठी पटकथा ललिा. 
कथिेे मित्तािे टप्पे ननिडून ते पडद्ािर कसे सादर िोतील ते डोळ्ांसमोर आिा आणि 
त्ानुसार पटकथा ललिा. 

उदा∘ दृश्य १ : दुपारिी उने् उतरतानािी िेळ. पलंगािर तीन-िार िषजे ियािी अिंती गाढ 
झोपली आिे. पररसरातून हदिस मािळताना येिारे आिाज ऐकू येत आिेत.  

 दृश्य २ : स्वयंपाकघर. अिंतीिी आई ओट्ापाशी उभी राहून काम करत आिे. ...

१२  क. खालील उतारा िािा आणि त्ातील संयुक् हक्रयापदांिी यादी करा. 
(एक गुणी अभभनेता आशण यशस्ी वदग्दश्मक म्हणयून वटनयू आनंद ह्ांिे हहदंी चित्रपटसृटिीत नाि 
आह.े काही िष्यांपयूिणी त्ांनी आकाशिाणीिा वदिेल्या मुिाखतीमधीि हा एक संपावदत अंश –)

इंदर राज आनंद ह ेमाझ ेिडीि. एकयोणीसशे पन्नास ते ऐशंी ह्ा दशकांतल्या अत्तं यशस्ी 
ठरिेल्या दयोन-तीन डझन चित्रपटांिे पटकथाकार आशण संिादिेखक म्हणयून ते प्रशसद्ध हयोते. 
त्ामुळे चित्रपटािी भाषा ऐकत आशण िहान-मयोठ्या किाकार-तंत्रज्ांना जिळयून पाहति मी 
िहानािा मयोठा झाियो. महाविद्ाियीन शशक्षण पयूण्म केल्यानंतर ह्ाि क्षेत्रात काम करण्ािा 
मी वनण्मय घेतिा. माझ्ा िवडिांना तयो िारसा पसंत पडिा नाही. त्ांनी मिा समजािण्ािा 
प्रयत्न करून पाहहिा, पण मी माझ्ा वनण्मयािर ठाम हयोतयो. मिा वदग्दश्मक व्हायिं हयोतं. िडीि 
म्हणािे, “ठीक आह.े मी काही तुिा अडित नाही. पण जे काम करायिंय त्ािं रीतसर शशक्षण 
घे. एखाद्ा िांगल्या वदग्दश्मकाच्ा हाताखािी काही काळ काम कर आशण मगि ह्ा क्षेत्रात ये.”

“तुम्हीि एखाद ंनाि सुििा,” मी म्हटिं.
“दयोन प्रगतभािंत वदग्दश्मक माझ ेिांगिे गमत्र आहते. तुझी इच्ा असेि तर मी त्ांना 

वििारून बघतयो.”
“कयोण?”
“सत्शजत राय आशण िेदरेरकयो िेलिनी. तुिा कयोणाबरयोबर काम करायिा आिडिे?”
“िेलिनींबरयोबर, अथगाति!”
विसाव्या शतकातल्या त्ा महान इटालियन वदग्दश्मकाकड ेशशकायिा गमळणार ह्ा 

कल्पनेनंि मी हिेत तरंगायिा िागियो.
िवडिांनी िेलिनींना पत्र लिहहिं. त्ांिं तत्र उतिरही आिं – “आनंदानं! तुझ्ा मुिािा जरूर 

पाठियून द.े िक् त्ािा म्हणािं, इटालियन भाषा शशकयू न घे आशण मगि ये. इकड ेकयोणािाही इंग्जी 
येत नाही.”

मी वनराश झाियो. मी इटालियन शशकणार कधी, िेलिनींकड ेउमेदिारी करणार कधी आशण 
स्तःिा चित्रपट करणार कधी... . मग िवडिांनी रायसाहबे कयोिकात्ात आहते ह्ािी खात्री 
करून घेतिी आशण त्ांनाही पत्र पाठििं. उतिरािी िाट पाहण्ाइतका धीर माझ्ापाशी नव्हता. 
मी सरळ कयोिकात्ाच्ा गाडीत बसियो. दयोन वदिसांिा प्रिास करून मुक्ामाच्ा वठकाणी 
पयोहयोिियो आशण िवडिांिा ियोन आिा : “अरे, कािि रायसाहबेांिा वनरयोप आिाय. त्ांच्ा 
नव्या चित्रपटािं काम सुरू झािंय, पण तुिा दणे्ासारखं काम त्ांच्ाकड े नाहीये. पुढच्ा 
चित्रपटासाठी ते तुझा नक्ी वििार करतीि. त्ामुळे तयू परत ये, पण येण्ापयूिणी त्ांना भेट. 
ओळख करून घे त्ांच्ाशी.”

मी अगदी वनराश झाियो. आल्या पाििी परत जािंसं िाटत हयोतं, पण िवडिांना िाईट 
िाटिे म्हणयून रायसाहबेांना भेटायिं ठरििं. त्ांना ियोन केिा. ते आचियगानं म्हणािे, “अरे! तयू 

38    De[leerme



१चिरिपट

आिायस हयोय! बरं, मग उद्ा दुपारी घरी ये, मी िाट बघतयो.”
दुसऱया वदिशी, थयोड ंमनाविरुद्धि, मी ठरल्या िेळेिा त्ांच्ा घरी पयोहयोिियो. दरिाजा 

प्रत्क्ष रायसाहबेांनीि उघडिा. म्हणािे, “ये, बैस. हातातिं काम पुरं करून मी आियोि.” असं 
म्हणयून ते आतल्या खयोिीत गेिे. आतयून टाइपरायटरिी खडखड कानी पडयू  िागिी. ती ऐकत 
मी बसयून राहहियो. दहा गमवनट ंगेिी...िीस गमवनट.ं..अधगा तास गेिा. मी पुरता िैतागियो. िेळ 
िागणार हयोता तर मिा आधी कशािा बयोिाियून ठेििंय? ही मयोठी माणसं म्हणजे... .

मनातल्या मनात असं िडिडत असतानाि टाइपरायटरिा आिाज थांबिा आशण काही 
क्षणांत रायसाहबे बाहरे आिे. त्ांच्ा हातात कागदांिा िहानसा गठ्ठा हयोता.

“सॉरी, तुिा थांबािं िागिं. इतक्ा दुरून आिायस तयू, तर तसंि परत जाऊ नयेस असं 
मिा िाटतं. आमच्ाबरयोबर तयू काम कर. मी तुिा पगार दऊे शकणार नाही, माझ्ाकड ेतेिढ ं
बजेट नाहीय. पण आम्ही आपापल्या घरून जेिणािे डबे आणतयो, त्ातयून तुझी दयोन िेळच्ा 
जेिणािी सयोय हयोईि, िािेि?”

मिा काय बयोिािं काही सुिेना.
“चित्रपटािी पटकथा बंगािीत आह ेआशण सेटिर सगळं कामही बंगािीति िािणार. 

तुिा काही कळणार नाही. म्हणयून पहाट ेिार िाजता उठयू न पटकथेिा इंग्जी अनुिाद टाइप करत 
बसियो हयोतयो. हा घे.”

त्ांनी पुढ ेकेिेिे कागद मी यांगत्रकपणे घेतिे. माझ्ा तोंडातयून शब्दि िुटनेा. 
आजही जेव्हा मनात वनराशा दाटयून येते, िारही बाजयूंनी अंधारून आल्यासारखं िाटतं, तेव्हा 

त्ा पटकथेिे कागद मी पांघरून घेतयो. मिा मग शांत झयोप िागते.

(सत्शजत राय ह्ांच्ा ‘गयोपी गायने बाघा बायने’, ‘अरण्रे वदनरात्री’, ‘प्रगतदं्दी’, ‘आशनी 
शोंकेत’ अशा काही महत्त्वाच्ा चित्रपटांिे साहाय्यक वदग्दश्मक म्हणयून वटनयू आनंद ह्ांनी काम 
केिे. ‘कालिया’, ‘शहनशाह’, ‘मेजरसाब’, ‘यह इश्क नही आसान’ ह ेत्ांनी वदग्दशश्मत केिेिे 
आशण गाजिेिे काही हहदंी चित्रपट.)

ख. कािी लिान िाक्ये एकरि गंुफून पुढील िाक्ये तयार झाली आिेत. ती लिान िाक्ये पुन्ा 
सुटी करून ललिा.
अ. एकयोणीसशे पन्नास ते ऐशंी ह्ा दशकांतल्या अत्तं यशस्ी ठरिेल्या दयोन-तीन डझन 

चित्रपटांिे पटकथाकार आशण संिादिेखक म्हणयून ते प्रशसद्ध हयोते.
आ. विसाव्या शतकातल्या त्ा महान इटालियन वदग्दश्मकाकड ेशशकायिा गमळणार ह्ा कल्पनेनंि 

मी हिेत तरंगायिा िागियो. 

ग. शब्दजोड्ा - उदािरिात दाखिल्याप्रमािे प्रत्ेक जोडीिा अथमि ललिा.

उदा∘ िहानािा मयोठा = जयो िहान हयोता तयो मयोठा हयोणे / करणे 
 तंत्रज्ानाच्ा मदतीने प्रगतमा िहानािी मयोठी, आडव्यािी उभी, गतरप्ािी सरळ करणे 

िारि सयोपे झािे आह.े

अ. काळ्ािा गयोरा = -------------------------------------------------------------------------------

 “प्रकाशक म्हणािे, की तुम्ही चित्रात सगळे कािळे काळे दाखििे 
आहते, त्ामुळे  कािळ्ांच्ा भािना दुखािल्यात असा आरयोप हयोऊ 
शकतयो. तेव्हा ते सगळे काळ्ािे गयोरे करून द्ा.
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आ. पांढऱयािा काळा = -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 माझ्ा ियािी सतिरी हयोऊन गेिी आह.े आता डयोक्ािरिे केस पांढऱयािे काळे करून 
कुणािा खुश करू?

इ. हहरव्यािा वपिळा = -------------------------------------------------------------------------------------

 सकाळी खखडकी उघडयून बाहरे पाहहिे, तर सगळा पररसर हहरव्यािा वपिळा 
झािा हयोता. एका रात्रीत ऋतयू बदििा हयोता.

ई. जाड्ािा बारीक = ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 कामयोदिा आम्ही सगळे ‘जाड्ा’ म्हणयून चिडिायियो. तयो त्ा सुमयो पहहििानाशेजारी उभा 
राहहल्यािर जाड्ािा बारीक, हकंिा खरं तर जाड्ािा हडकुळाि वदसायिा िागिा.

घ. पुढील लिान िाक्ये एकरि गंुफा आणि मूळ अथमि न बदलता त्ािे एकि िाक्य तयार करा.

उदा∘ िक् त्ािा म्हणािं, इटालियन भाषा शशकयू न घे आशण मगि ये. इकड ेकयोणािाही इंग्जी 
येत नाही.

उदा∘ िक् त्ािा म्हणािं, इकड ेकयोणािाही इंग्जी येत नसल्यामुळे इटालियन भाषा शशकयू न 
घेऊन मगि ये.

अ. उतिरािी िाट पाहण्ाइतका धीर माझ्ापाशी नव्हता. मी सरळ कयोिकात्ाच्ा गाडीत 
बसियो.

आ. आतयून टाइपरायटरिी खडखड कानी पडयू  िागिी. ती ऐकत मी बसयून राहहियो.

इ. काही क्षणांत रायसाहबे बाहरे आिे. त्ांच्ा हातात कागदांिा िहानसा गठ्ठा हयोता.

ि. ररकाम्ा जागा भरा.

उदा∘ (िीस) ---------------------------------- शतकातल्या त्ा महान वदग्दश्मकाकड े...
     विसाव्या शतकातल्या त्ा महान वदग्दश्मकाकड े...
अ. (पाि, रांग, सतरा) ---------------------------------- ----------------------------------- ------------------------------------ 

मुिािं (आकाश) ------------------------------------- घारीकड ेिक्ष गेिं. (िौदा) --------------------------------- 
मुिानं ते हळयूि पाहहिं आशण तयो गािात हसिा.

आ. (एकयोणतीस, कविता) ---------------------------------------- -------------------------------------------- काही शब्द 
आमच्ा ओळखीिे नव्हते.

इ. आज विसयूकाकाने (पासटि) ------------------------------------------------------ िषगात प्रिेश केिा.
 
छ. पुढील अधोरेखखत शब्दांऐिजी त्ाि अथवािे िेगळे शब्द िापरून िाक्ये पुन्ा ललिा.
अ. ... मी िहानािा मयोठा झाियो.
आ. … ह्ाि क्षेत्रात काम करण्ािा मी वनण्मय घेतिा.
इ. … िवडिांना तयो िारसा पसंत पडिा नाही. 
ई. … मी माझ्ा वनण्मयािर ठाम हयोतयो. 
उ. … जे काम करायिंय त्ािं रीतसर शशक्षण घे.
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१३  पुढे हदलेल्या िाक्यांमधील हक्रयापदांच्ा जोड्ा शोधा. त्ा संयुक् असण्ािी 
हकंिा नसण्ािी कारिे स्पष्ट करा.
क. ियोरण्ासारखे काही सापडिे नाही म्हणयून ियोराने पिंगािरच्ा िादरीि िाडयून टाकल्या.   
ख. “परिा मी अन्वरिा जरा रागाियून बयोििे, तर अजयून तेि डयोक्ात घेऊन बसिा आह.े”
ग. “मी दुधािी बाटिी आणते, तयोपययंत बाळािा मांडीिर घेऊन बस.”
घ. “आई, आज डब्ात पयोळी नकयो ना गं! काहीतरी िेगळा खाऊ द,े लिीज!”
ि. “त्ांच्ा आजारािा खाण्ाशी काही संबंध नाहीये. त्ांना जे आिडिे ते 

खाऊ द्ा.”
छ. “मिा िाटतं, हा ियोटयो त्ा टबेिािर शयोभयून वदसेि. ठेियून बघ तर!”
ज. “आईच्ा कपाळािर ओल्या कापडाच्ा घड्ा ठेियून बघ, ताप उतरेि.”
झ. राघिने सयोडिेिा दयोर वदपयूने घट् पकडयून ठेििा आशण राघिने त्ािा िर 

खेियून घेतिे.

१४ पुढील िाक्यांमधील ररकाम्ा जागेत कोिते हक्रयापद िापराल?

सांगणे, टाकणे, घेणे, बघणे, जाणे (३), बयोिणे, पाहणे, िािणे, िागणे

क. “मंवदरा अशी अिानक का वनघयून -----------------? गतिा ियोन िाियून -----------------.”
ख. “मुिं आता मयोठी झािी आहते. बाहरे जाताना सांगयून ----------------- नाहीत. वििारिं तर तयोडयून      

-----------------. समजाियून -----------------, रागाियून -----------------, पण काही पररणाम हयोत नाही.”
ग. शशकारीिा आिेल्या वबबट्ािा दयोन गायींनी पळियून -----------------.
घ. “बाबा, एिढीशीि भाजी उरिी आह.े ती संपियून -----------------. तयोपययंत मी ओटा पुसयून 

-----------------.”
ि. तीन-िार वदिसांत पाऊस पडिा नाही, तर वपके जळयून ----------------- आशण शेतकऱयांना पुन्ा 

कजगासाठी सािकाराच्ा दारात जािे -----------------.

१५ पुढील संिादातील ररकाम्ा जागेत योग्य धातुसाचधत हक्रयापद िापरा.

करणे, हयोणे, पाठिणे, समजणे, िािणे, िाढिणे, वदसणे, िागणे (२)

आगाशे : सर..., सर, माझा पगार थयोडा िाढियू शकाि का? घरी पैसे (क) ----------------- िागतात, 
त्ामुळे...  

सािेब : आगाशे, तुम्ही नयोकरीिा (ख) ----------------- सहा महहनेही झािेिे नाहीत. िगेि पगारिाढ 
कशी हयोईि? तुमिं काम तरी आम्हािा (ग) ----------------- पाहहजे की नाही? मन (घ) 
----------------- काम करा, पगारिाढ यथािकाश हयोईिि. तीस िष्यांपयूिणी मिा नयोकरी (ि) 
-----------------, तेव्हा पहहिे सहा महहने पगारि गमळािा नव्हता.

आगाशे : सर, काहीि (छ) ----------------- शकणार नाही का?
सािेब : नाही. कंपनीिे काही वनयम असतात, ह े(ज) ----------------- घ्ा, आगाशे. उगाि भित्ा 

अपेक्षा (झ) ----------------- जाऊ नका. वनघा आता.
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१६  पुढील संिादातील ररकाम्ा जागेत योग्य सािाय्यक हक्रयापद िापरा.

ठेिणे, बसणे, जाणे, दणेे (२), घेणे, पाहहजे, टाकणे, िागणे (४)

आगाशे : हिॅयो, बािकर? अरे, मी एक घयोडियूक करून बसियोय. करायिा (क) ----------------- एक 
आशण झािं भितंि.

बािकर : झािी का तुझ्ा वदिसािी सुरुिात? आज काय निा घयोळ घालून (ख) ----------------- 
आहसे?

आगाशे :  अरे, साहबेांनी बँकेिा पाठिण्ासाठी वदिेल्या पत्राच्ा पाहकटािर मी बायकयोच्ा 
माहरेिा पतिा लिहहिा आशण गतिा पाठिण्ाच्ा पाहकटािर बँकेिा. ती माहरेी गेिीय 
ना! आता काय हयोईि?

बािकर :  विशेष काही नाही, िक् साहबे तुिा कच्चा खाऊन (ग) -----------------. आगाशे, पत्र 
पाहकटात घािण्ापयूिणी नीट बघयून (घ) -----------------, एिढहंी तुिा कळत नाही का रे?

आगाशे :  कळतं रे, पण िेळेिर आठिति नाही. आता काय करािं (ि) -----------------?
बािकर :  ताबडतयोब पयोस्ात जािं (छ) -----------------, पयोस्मास्तरािे पाय धरािे (ज) ----------------- 

आशण दयोन्ी पत्र ंपरत आणािी (झ) -----------------.
आगाशे :  पयोस्ात? पयोस्ात कशािा?
बािकर :  कशािा! प्रश् िांगिा आह.े नसेि जायिं पयोस्ात, तर मग तुझ ंप्रेमपत्र बँकेिा गमळयू 

(ट) -----------------; माझ्ा काकािं काही जात नाही.
आगाशे :  अरे, पण पत्र ंअजयून पयोस्ात टाकिेिीि नाहीयेत! तरीही मी जायिा (ठ) ----------------? 
बािकर :  दिेा! आगाशे, एक काम कर. माझ्ा केवबनमध्य े ये. मिा तुझ े पाय धरू (ड) 

-----------------. ताबडतयोब!

१७ योग्य संयुक् हक्रयापद िापरून ररकाम्ा जागा भरा.
क. चिमिीिं हपलू्

उठयू  पाहत, पडयून राहहिं, सांगत आिा, ओढायिा िागिा, रडायिा िागिा, जाऊ शकेि, 
घाबरून गेिंय, मरून गेिंय, उडयू  शकेि, करायिा िागिंय

छयोटा चिंतन रडिेल्या आिाजात सांगत आिा, “मामा, चिमणीिं वपल्यू पडिंय. बघ ना, कसं 
करायिा िागिंय ते! िि ना!”
 माझा शट्क पकडयून तयो मिा (अ) -------------------------- ------------------------. हातातिं काम सयोडयून मी 
उठियो. बाल्कनीत जाऊन पाहहिं, तर खरंि एक चिमुकिं वपल्यू कयोपऱयात (आ) ------------------------ 
---------------------------- हयोतं. काही हाििाि करत नव्हतं.

“मामा, ते (इ) ------------------------ ---------------------- का?” चिंतन आता (ई) ---------------------- ------------.
“त्ािा काही झािेिं नाहीय, चिंतयू, ते दमिंय आशण (उ) ------------------------ -----------------------.”
“का?”
“कारण त्ािं घर दूर राहहिंय.”
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तेिढ्ात त्ा वपल्ानं पंखांिी हकंचित िडिड केिी. ते (ऊ) ------------------------- ----------------------- हयोतं.
“मामा, ते बघ!” चिंतन आनंदानं ओरडिा, “आता ते (ए) ------------------------- ----------------------- आशण 
आपल्या घरी (अॅ) ------------------------- ----------------------------, हयो नं?”

ख. सकाळिा ििा

करता येत, आणािा िागिा, वनघायिा हिं, घ्ायिा पाहहजे, ऐकािं िागतंय, शयोधायिा 
पाहहजे, गमळयू शकणार, करािेि िागतात, वनघायिा हिं, करािा िागतयो, िढािे िागतात

“ििा, वनघायिा हिं.”
“एिढ्ात?”
“नऊ िाजिे की िेका! दुकानं बंद हयोण्ाआत दूध (अ) ------------------------------- 
-------------------------, नाही तर सकाळिा िहा कुणािाि (आ) ----------------------------- 
----------------------------- नाही. आपल्यािा ििकर उठणं जमत नाही ना! मागच्ा 
आठिड्ात एकदा कयोपऱयािरच्ा हॉटिेातयून िहा (इ) -------------------------------

-------------------------------------, त्ािरून अजयूनही (ई) ---------------------------------- ---------------------------------.” 
“िारि िाड करतयोस बाबा तयू घरच्ा माणसांिे.”
“(उ) --------------------------- --------------------------------, अिी! माझ्ा घरात दयोन म्हातारे, एक अपंग आई 
आशण मी एकुिता एक धडधाकट तरुण, एिढिे राहतयो. पाि रुपयांिी कयोलथंबीर आणायिी 
तरी आईिा तीन मजिे उतरािे आशण (ऊ) ------------------------------- --------------------------. नयोकरीच्ा 
वनगमतिानं मिा सारखा प्रिास (ए) ---------------------------------- -----------------------------. मिा स्यंपाक (अॅ) 
------------------------------ -------------------------- नाही. दुसरी नयोकरी (ऐ) ----------------------------- -----------------------. 
बघयू! आतिा तरी दुधाच्ा शयोधात (ओ) ------------------------------ ------------------------. भेटयू  उद्ा!”

१८  खालील िाक्यांमधील नको असलेले हक्रयापद खोडू या. ररकाम्ा जागी अिूक 
संयुक् हक्रयापद ललहू या.
उदा∘ िांगिे यश गमळण्ासाठी मेहनत करािी पाहिजे लागते. करािी िागणे

क. िि, पटकन सगळं दूध खाऊन / हपऊन टाक. ------------------------------------------

ख. मिा जरा शांतपणे बसू / करू द.े ------------------------------------------

ग. माझ्ा बयोिण्ािा िुकीिा अथ्म घेतला / म्हटला गेला. ------------------------------------------

घ. खरं काय ते आज कळून / जाऊन िुकलं मिा. ------------------------------------------

ि. तयो काहीही करून अभधक पैसे कमिू / आिािं पाितोय. ------------------------------------------

छ. िजन कमी करण्ासाठी वनयगमतपणे िाललं / आलं पाहिजे. ------------------------------------------
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१९  एका उत्म अचभनेत्ाने काय केले पाहिजे?

उदा∘ (त्ािा गमळािेल्या भयूगमकेिा खयोििर अभ्ास करणे) एका उतिम अभभनेत्ाने त्ािा 
गमळािेल्या भयूगमकेिा खयोििर अभ्ास केिा पाहहजे.

क. (िाचिक आशण कागयक अभभनयािी जाण असणे) ----------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ख. (स्तःच्ा प्रत्के अनुभिािी अभभनेता म्हणयून नोंद ठेिणे) --------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ग. (पुस्तकांव्यगतररक् माणसेही िािता येणे) ------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

२० चिरिपटािा संकलक काय करू शकतो?

उदा∘ (चित्रपटािी गगतमानता ठरिणे) संकिकािा चित्रपटािी गगतमानता ठरिता येते.  

क. (प्रसंगांिे तुकड ेएकत्र करून निीन अथ्म साधणे) -----------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ख. (अनािश्यक प्रसंग िगळयून कथा अभधक पररणामकारक करणे) -------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ग. (प्रययोग म्हणयून कथेिा िेगळे िळण दणेे) -------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

२१  ररकाम्ा जागी ‘िाजििे’ ह्ा हक्रयापदािे योग्य रूप ललिा.
उदा∘ मिा तबिा िाजिायिा आिडते.

क. मी तबिा ----------------------------- इच्च्तयो.

ख. तबिा ----------------------------- माझी इच्ा आह.े

ग. मी तबिा ----------------------------- उत्सकु आह.े

घ. आता माझ्ा मुिािा तबिा ----------------------------- येतयो.

ि. मी माझ्ा मुिािा तबिा ----------------------------- दतेयो.

छ. आठ िष्यांच्ा मुिाने परदशेी पाहुण्ांसमयोर  तबिा ----------------------------- दाखििा.

ज. मी माझ्ा मुिािा तबिा ----------------------------- ऐकतयो.

झ. त्ाने तबिा ----------------------------- सुरुिात केिी.

ट. मिा रयोज तबिा ----------------------------- िागेि.
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२२  ररकाम्ा जागी कंसातील हक्रयापदािे योग्य धातुसाचधत रूप ललिा.

माझा निरा आणि आमिे रमरि.
आम्ही जेव्हा आमच्ा गमत्रांना (नािणे) नािताना पाहतयो, 
तेव्हा आम्हािाही िाटतं, कधीतरी आपल्यािाही त्ांच्ासारखं 
(क) (नािणे) -------------------- येईि. ते जेव्हा आम्हािा वपयानयो 
(ख) (िाजिणे) -------------------- ऐकतात, तेव्हा ते नेहमी 
(ग) (नािणे) -------------------- िागतात, वपयानयो ऐकिा की 
ते शांत (घ) (बसणे) -------------------- शकत नाहीत. आम्हीही सध्या (ि) (नािणे) -------------------- 
शशकतयोय. दर शवनिार-रवििारी आम्ही एका नृत्शाळेत नाि (छ) (शशकणे) -------------------- जातयो. 
आम्हािा खात्री आह,े आम्ही आमिं स्प्न ििकरि पयूण्म (ज) (करणे) -------------------- शकयू .

२३  ररकाम्ा जागी ‘दिेे’ हकंिा ‘घेिे’ ह्ा हक्रयापदांिा सािाय्यक हक्रयापद म्हिून 
िापर करा.

उदा∘ माझ्ा मुिांना हल्ी सारखे कॉम्पटुरगेम्स खेळायिे असतात. त्ांिा गृहपाठ तर मी रयोज  
जबरदस्तीने करून घेतयो.

क. “आजयोबा जेिताहते ना? त्ांना त्रास दऊे नकयोस, शांतपणे जेियू --------------------. 

ख. मुिांनी मांजरािं वपल्यू गािाबाहरे सयोडयून --------------------.

ग. माझ्ा गमत्रािा मी वदिेिं ब्रसेिेट िारसं आिडिं नाही, म्हणयून त्ानं ते सयोनाराकडयून 
त्ािा हिं तसं पुन्ा बनियून --------------------.

घ. “गरजेच्ा िेळी तयू एकटाि का रे सगळं करतयोस? इतरांनाही मदत करू ------------ की कधी! 

ि. पाहुणे येण्ाआधी आईने मुिांकडयून घर स्च् आिरून --------------------.

२४ खालील िाक्ये संयुक् हक्रयापद ेिापरून पुन्ा ललिा. कािी िेळा सिमिनामांिे रूपिी 
बदलािे लागेल.

उदा∘ श्ीमंती माणसािा कधी कधी उद्धट बनिते. (िागणे-िागणे)
 श्ीमंतीमुळे माणसं कधी कधी उद्धट िागयू िागतात. 

क. जुन्या गमत्रांबदिि बयोिताना समीरिा रडयूि िुटिे. (रडणे-िागणे)

ख. “काय? तुझी मांजर तुझ्ासयोबत बेडिर झयोपते?” (झयोपणे-दणेे)

ग. अिानक कमरेत दुखयू िागिं त्ामुळे गतिा अंथरुणातयून उठणंि जमेना. (उठणे-येणे)

घ. माणसांिा स्भाि बदिणं अिघड असतं. (बदिणे-न शकणे)   

ि. “आज सुट्ी असल्यामुळे आम्ही सगळे बाहरे जाणार आहयोत आशण विरणार आहयोत. 
(विरणे-जाणे)
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२५ योग्य धातू + ता + ‘येिे’ िापरून प्रश्न ललिा.
उदा∘ गाणं – तुिा गाणं म्हणता येतं का?
क. इंग्जी
ख. गाडी
ग. िारसी लिपी
घ. गगटार
ि. िांगिी माणसं
छ. ध्यान
ज. िेख 

२६  उदािरिात दाखिल्याप्रमािे प्ररतहक्रया ललिा.
उदा∘ मी उद्ा पत्र लिहीन, िािेि ना? – तुिा आज लिहायिा जमणार नाही का?

क. तुझ ंकाम मी उद्ा करीन, िािेि ना?

ख. तयो उद्ा बॉसिा वििारेि, िािेि ना?

ग. तुझा वनरयोप ती उद्ा दईेि, िािेि ना?

घ. मी तुझी सायकि उद्ा आणयून दईेन, िािेि ना?

ि. आम्ही तुिा उद्ा भेटयू , िािेि ना?

२७ उदािरिात दाखिल्याप्रमािे प्ररतहक्रया ललिा.
उदा∘ हकती सुंदर नदी आह!े – इथे पयोहायिा आिडिे मिा.

क. हकती अस्च् कॅिे आह!े 

ख. हकती स्ावदटि जेिण गमळतं इथे!

ग. हकती मस्त समुरिहकनारा आह!े

घ. केिढी प्रशस्त कंपनी आह!े

ि. हकती थंड खयोिी आह ेही!

छ. हकती कडक गादी आह!े

ज. केिढी हहरिळ आह ेया बागेत!

झ. कसिा विशक्षप्त बॉस आह!े

ट. केिढा पाऊस पडतयो इथे!

ठ. केिढ ंमयोठं शहर आह!े

ड. कसिा छान वडस्यो आह!े

ढ. केिढ ंनािाजिेिं विद्ापीठ आह!े
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२८ पुढील चिरिपट परीक्षिे िािा.

दादासाहबे िाळक्ांच्ा चित्रपटामधीि प्रसंगांच्ा रिनेिर, पात्रांच्ा िेशभयूषेिर त्ा 
काळच्ा मराठी नाटकांिा प्रभाि हयोता असे जाणिते. पण आपण नाटकि पाहतयो आहयोत 
असे मात्र िाटत नाही. प्रत्के शॉटमध्य ेनेपथ्ािी मांडणी कशी असािी, पात्रांच्ा हाििािी, 
त्ांिे नेमके हािभाि कसे असािेत ह्ािा वििार केिेिा वदसतयो. तेव्हाच्ा नाटकातीि 
अभभनय भडक, ठसठशीत असे. चित्रपटात अशा भडकपणािी गरज नाही ह ेिाळक्ांना 
िांगिे उमजिे हयोते. त्ांच्ा कॅमेऱयानेही एका जागी स्स्र न राहता गरज असेि तेव्हा 
हाििाि केिी आह ेआशण घडणाऱया प्रसंगात प्रेक्षकािाही आपल्याबरयोबर घेतिे आह.े 
त्ामुळेि चित्रपट म्हणजे नाटक नव्ह,े चित्रपटािी स्तःिी िेगळी भाषा असते ह्ािे त्ांना 
भान हयोते, ह ेत्ांच्ा कामातयूनि स्पटिपणे जाणिते.

यासुशजरयो ओझू ह्ांच्ा ‘अॅन ऑटम आफ्टरनयून’ (शरद 
ऋतयूतीि एक दुपार) ह्ा चित्रपटात अत्ाधुवनक जपानी 
घरे, बार, हॉटिेे अशा औद्योगगक शहरी संसृ्तीच्ा खुणा 
जागयोजागी वदसतात. चित्रपट रंगीत आह ेआशण त्ातीि 
प्रत्के शॉटिी चित्रिौकट अत्तं रेखीि आह.े ओझूचं्ा इतर 
काही चित्रपटांप्रमाणेि ह्ाही चित्रपटािा कॅमेरा कुठिीही 
हाििाि करत नाही. जगमनीिर बसयून ध्यानधारणा करणाऱया एखाद्ा साधकािा स्स्र 
नजरेने जग जसे वदसत असेि तसे ह्ा कॅमेऱयािा वदसते. ओझू मुख्तः विस्ततृभभंगािा 
िापर करतात, त्ामुळे चित्रिौकटीिा सखयोिता गमळते. ती सपाट िाटत नाही. कथेमधीि 
नाट् प्रभािी करण्ासाठी िेगिान संकिन, समीपदृश्य ेह्ांिा सतत खेळ करून काही 
तरी घडित राहण्ािे तंत्र इथे वदसत नाही. त्ामुळे चित्रपटािा तत्त्वज्ानािी बैठक आशण 
वनसगगािी स्ाभाविक िय गमळािी आह.े

– अननल झिकर

‘पैसे िसूल’
‘पैसे िसयूि’ शसनेमांच्ा परंपरेत विट् बसणारा हा चित्रपट आह.े तयो प्रेक्षकािा वििार 
करण्ासाठी िेळि गमळयू दते नाही. नयनरम् स्ळे दाखित अध पे जग विरियून आणणारी कथा, 
ियोकवप्रयतेच्ा शशखरािर असणारे िाडके किाकार, धुिाधार अॅक्शन, खमंग प्रेमकथा, टाळ्ा-
शशट्टाखेिक संिाद आशण खुिणीति नािायिा िािणारे संगीत. कपड्ांपासयून गाड्ांपययंत 
आशण भव्य महािांपासयून पात्रांच्ा हातातल्या मयोबाइिपययंत सगळे कसे िकािक! प्रेक्षकािा 
आणखी काय हिे असते? चित्रपटगृह क्षणाक्षणािा उसळत ठेिण्ािी करामत वदग्दश्मकािा 
उतिम जमिेिी आह.े सामाशजक समस्ा, अन्याय-अत्ािार, ढासळणारे पयगािरण असल्या 
सुतकी विषयांमध्य ेरस असणाऱयांनी इकड ेविरकयू ि नये आशण इतरांच्ा आनंदात गमठािा 
खडा टाकयू  नये.

- रतसरा डोळा
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िररशं्द्ािी फॅक्टरी : कािी उले्खनीय पैलू
(...) छायाचित्र आशण चित्रपट या दयोन नव्या किा प्रिंड प्रमाणात तंत्रािर अििंबयून आहते. 
त्ामुळेि त्ा खऱया अथगानं विसाव्या शतकातल्या आधुवनक किा आहते. अशा एका किेिर 
प्रभुत् गमळिायिं असेि, तर भारतीयांनाही आधुवनकता ही संकल्पना डयोळे उघड े ठेियून 
आशण वििारपयूि्मक स्ीकारािीि िागेि, असं वदग्दश्मक परेश मयोकाशी ह्ा चित्रपटाच्ा 
माध्यमातयून स्पटि करतात. भारतीय समाजािा जुन्या, बुरसटिेल्या रूढींच्ा आशण परंपरांच्ा 
विळख्ातयून बाहरे काढणं महत्त्वािं आह;े केिळ राजकीय स्ातंत्र्य गमळिण्ािा उपययोग 
हयोणार नाही, असं तेव्हाच्ा समाजसुधारकांिं मत हयोतं. त्ा मताशी िाळक्ांच्ा वििारांिीही 
नाळ जुळिी हयोती, ह ेमयोकाशींनी ओळखिे आह.े

याि वििारािा प्रत्य मयोकाशी चित्रपटीय भाषेतयूनही दतेात. सहज एखादी झुळयूक 
यािी, तशी चित्रपटात अधयूनमधयून केशिसुतांिी ‘एक तुतारी द्ा मज आणुवन’ ही कविता 
येत राहते. केशिसुतांना आधुवनक मराठी कवितेिा जनक मानिं जातं.

आधुवनकता स्ीकारणं म्हणजे केिळ स्तःच्ा स्ाथगापुरताि वििार करणं नव्ह,े 
हहेी मयोकाशींना उमजिेिं आह.े त्ांनी चित्रपटात िाळक्ांच्ा बरयोबरीनं त्ांच्ा पत्नीिा 
– सरस्तीबाईंना – स्ान वदिेिं आह.े पतीिा मानशसक आधार दणें, त्ानं घेतिेल्या 
जगािेगळ्ा ध्यासापायी गरीबी, हािअपेटिा सयोसणं अशी पारंपररक, सयोशीक पत्नीिी कत्मव्यं 
तर ती ियोख पार पाडतेि; पण त्ाहून पुष्कळ अभधक आशण सवरिय असा सहभाग ती 
प्रत्क्ष चित्रपटाच्ा वनगम्मतीमध्य ेघेते. चित्रिीत प्रयोजेक्टरमधयून सरकण्ासाठी गतिा भयोकं 
पडण्ापासयून ते विल्म स्ॉकिर रासायवनक प्रवरिया करण्ापययंतिी अनेक तांगत्रक कामं 
ती आत्मसात करते. िाळके भारतीय चित्रपटािे जनक हयोते, ह ेसामान्य ज्ान आह.े पण 
भारतीय चित्रपटाच्ा या जननीिा न्याय दऊेन मयोकाशींनी िार महत्त्वािं काम केिेिं आह.े

– अचभणजत रिहदिे

क. पुढे हदलेल्या शब्दांच्ा रिरुद्ध अथवािे शब्द कंसातील शब्दांतून ननिडा आणि योग्य जागी भरा.
(नेमका, िेगिान, स्स्र, आधुवनक, रेखीि, भडक, सपाट, उदास, टापटीप, सखयोिता)

शब्द रिरुद्ध अथवािा शब्द

सौम्

बटबटीत / ओबडधयोबड

बुरसटिेिा

उंिसखि

अस्स्र

संथ / भधमा

प्रसन्न

उथळपणा / पसरटपणा

िुकीच्ा मापािा

गिाळ
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ख. कंसातील हक्रयापदांिे योग्य रूप िापरून िाक्ये पूिमि करा.

अ. उंि (उसळणे) --------------------------------------------------- िाटांमधयून िाट काढत नाि हकनाऱयाकड े
िाििी हयोती.

आ. कािच्ा पािसात जुन्या िाड्ािी भभंत (ढासळणे) ----------------------------------------------- आशण 
दयोन जण जखमी झािे.

इ. आई आजारी आह ेह ेकळयूनही तयू गतिा भेटायिा (विरकणे) ---------------------------------------------- 
नाहीस.

ग. शब्दकोशाच्ा मदतीने पुढील िाक् प्रिारांिा अथमि ललिा.

अ. उमेदिारी करणे

आ. तोंडातयून शब्द न िुटणे

इ. गमठािा खडा टाकणे

ई. नाळ जुळणे

२९  ‘मी णजंकलो, मी िरलो’ ह्ा नाटकातील एक प्रिेश िािा.
(नाटकािा नायक संिेदनशीि आशण वििारी आह.े त्ािा अभभनेता व्हायिे आह,े पण ज्ा 
प्रकारिी नाटके करायिी आहते ती पैसे दते नाहीत. आलथ्मक पररस्स्ती कठीण असल्याने तयो 
पत्नीच्ा माहरेीि राहतयो आह.े अखेर गतच्ा आग्हामुळे तयो एका सामान्य, ियोकवप्रय, बाजारू 
चित्रपटात भयूगमका करतयो. पहहल्या खेळानंतर दादा – माधििे सासरे आशण मेहुणा मधुकर, असे 
दयोघे त्ा चित्रपटाबदिि ििगा करत आहते.)

दादा : मधुकर – 
मधू : काय दादा?
दादा : काि रात्रीिा चित्रपट तुिा कसा िाटिा? तयू नेहमी 

पाहतयोस म्हणयून वििारतयो.
मधू : भभकार िाटिा. रात्रीपासयून सांगायिा पाहतयोय, पण 

कुणी ऐकायिा तयार नाही.
दादा : जाियांिं काम?
मधू : त्ाबदिि न बयोििेिंि बरं. पण बयोिायिंि तर, भयंकर झािं. पण बयोलून काय 

उपययोग? ते आता पॉप्िुर झािं म्हणजे – संपिंि. (...)
दादा : एकयू ण तयू तरी सुबुद्ध आहसे.
मधू : म्हणयूनि दादा, मिा िाटतं, मी वनरुपययोगी आह.े 
दादा : माणसानं वनरुपययोगी असणं हा गुन्ा नव्ह.े (...) त्ानं वनबु्मद्ध असणं हा मात्र िार गंभीर 

स्रूपािा गुन्ा आह.े इंवडयन पीनि कयोडाखािी दडंनीय ठरिायिा हिा तयो. पण ते 
शक् नाही. तेव्हा ठीकि आह.े

मधू : पण मिा एका दृटिीनं कौतुक िाटतं आपल्या भाईंिं. (...)
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दादा : ते कशाबदिि?
मधू : कािच्ा सबंध वपक्चरमध्य ेपी∘ दतिा या उजेड आशण अंधार दणेाऱया, तसंि रयोजिा 

घास दणेाऱया इसमाच्ा इचे्बरहुकयू म त्ांनी उड्ा मारल्या, तोंड ं िेडीिाकडी केिी, 
घसरून तीनदा आपटिे, कंबर हिियून एक भयंकर नाि सबंध तीन गमवनट ंकयोणाच्ा 
तरी गाण्ािर केिा, उघडबेंब कॅमेऱयासमयोर आिे, हकमान पन्नास हास्ास्पद िाक्ं 
बयोििे. (...) प्रेमािे सीन केिे. आशण िर पुन्ा ह ेसारं आपल्याबरयोबर बसयून काि रात्री 
शांतपणे पाहत हयोते! आज सकाळपासयून त्ा मुिाखती. ‘आपिी महत्त्वाकांक्षा भारतािे 
िािली िॅवलिन हयोण्ािी आह ेकी डनॅी के हयोण्ािी?’ ‘आपण भारतािे गृहमंत्री झािात तर 
प्रथम काय कराि?’ ‘आपल्या आयुष्यािं तत्त्वज्ान साधारणतः सात विनयोदी िाक्ांत 
सांगा.’ ‘पी∘ दतिा यांच्ा कुशि आशण कल्पक वदग्दश्मनािी आपल्यािा आपल्या उतृ्टि 
भयूगमकेच्ा यशात हकती मदत झािी?’...आशण ते ियोटयो, डयोक्ािर दयोन हात धरून 
नािताना, दाढीिा साबण िासिेल्या तोंडानं हसताना, शीषगासन घािताना, स्पैाक 
करताना...हःॅ! आपण तर वनदान दयोन खयून केिे असते. 

दादा : कुणािे?
मधू : एक पी∘ दतिािा – आशण दुसरा स्तःिा.
दादा : तरीपण आणखी अनेक पी∘ दतिा राहणारि – िार झािेिे वदसतात ते हल्ी.
मधू : हयो. ते खरंि. 
दादा : तरीपण एकंदरीने तयू बराि सुबुद्ध वदसतयोस, मधुकर.
मधू : पण उपययोग काय! मी वनरुपययोगी आह.े

- रिजय तेंडुलकर

क. मधुकरने केलेल्या ििमिनाशी जुळिारा एखादा चिरिपट तुम्ही पाहिला आिे का? असल्यास 
त्ा चिरिपटारिषयी थोडक्यात ललिा.

ख. खालील मुद्दांच्ा मदतीने आपल्याला सिवात जास् आिडलेल्या एका चिरिपटािे परीक्षि 
ललिा.
कथेिी मांडणी – विषयािी हाताळणी – वदग्दश्मकािी समज – छायाचित्रण – अभभनय – संगीत 
– संकिन – इतर तांगत्रक बाजयू
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१  आत्ापययंत ‘रिरंगुळा’ ह्ा रिषयाला अनुसरून तुम्ही जे जे शब्द णशकलात ते 
छोट्ा गोलात ललिा. एक उदािरि हदले आिेि.  

विरंगुळा

उदा∘
मयोकळा
िेळ   

२  िािा.

कंटाळा आला!     
आमच्ा चिंगीिा सारखा कंटाळाि आिेिा असतयो. गतिा काहीही करायिा सांगगतिं तरी ‘नकयो 
गं, कंटाळा आिाय आतिा’ असंि उतिर असतं. मग ते ‘जेिायिा ये गं’ अशी हाक असयो हकंिा 
‘शसनेमािा जाऊ या का?’ असा प्रश् असयो. िहानपणी ती खयूपि िेंगट हयोती, म्हणयून गतिा ‘चिंगी’ 
असं नाि पडिं. आता ह्ा सततच्ा आळसािा आशण कंटाळ्ािा साजेि असं कयोणतं नाि 
गतिा द्ािं, असा वििार मिा पडिाय.

बरं, गतिा हा कंटाळा जािा म्हणयून आम्ही काहीि उपाय केिे नाहीत असं नाही ह!ं 
गतच्ा बरयोबरीच्ा मुिी कशा शाळेव्यगतररक् इतर हकत्के गयोटिींत स्तःिा अडकियून घेतात! 
हकती िेगिेगळे छंद असतात त्ांना! कयोणी नािाच्ा क्ासिा जाते, कयोणी चित्रकिेत रस 
घेते, कयोणािा गायनात गती असते तर कयोणी कयोणत्ा तरी खेळात प्रािीण् गमळिते. आमिी 
चिंगी मात्र शाळेतयून घरी येते आशण ‘कंटाळा आिा’ अशी 
भुणभुण करत घरभर विरत राहते. गतिा कसिी तरी 
आिड वनमगाण व्हािी, कशािा तरी नाद गतिा िागािा, 
कयोणत्ा तरी ध्यासानं ती अगदी िेडी हयोऊन जािी आशण 
गतच्ा ह्ा िेडात मी गतिा बरयोबरीने साथ द्ािी, असं 
मिा हकतिी हकतिी िाटतं म्हणयून सांगयू! 
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चिंगी काही न करता आकाशाकड ेबघत राहते ह ेमाझ्ा िक्षात आल्यािर गतिा आकाशवनरीक्षण 
करायिा आिडत असेि, असा वििार करून मी िगेि एक दुबणीण आशण ग्ह-ताऱयांिी माहहती 
दणेारी पुस्तकं आणिी. हा छंद गतनं जयोपासािा म्हणयून कयोणते क्ास िािािेत  ह्ािी माहहती 
काढायिा सुरुिात केिी. अगदी गतच्ाबरयोबर मीही ह्ा क्ासिा नाि घािण्ािी तयारी केिी. 
पण कसिं काय! ‘मिा नाही जायिं ह्ा क्ासिा, मिा कंटाळा येतयो’ असं म्हणयून गतनं जयो सयूर 
िाििा ना! हात टकेिे आम्ही गतच्ापुढ.े नेहमीच्ा रूढ गयोटिी गतिा आिडत नसतीि, तर गतनं 
िेगळं काही करािं – भाषा शशकाव्यात, प्रिास करािेत, पयोस्ािी 
गतहकट,ं नाणी – असा कसिा तरी संग्ह करािा म्हणयून आम्ही 
जंगजंग पछाडिं, पण नाही. सगळं पािथ्ा घड्ािर पाणी.

अगदी कळस झािा तयो आम्ही गतिा जबरदस्तीनं गाण्ाच्ा 
क्ासिा घातिं तेव्हा. आमच्ाि वबल्ींगमध्य ेखािच्ा मजल्यािर 
नुकताि गाण्ािा क्ास वनघािा हयोता. चिंगीिा आिाज बरा आह,े म्हणयून मी गतिा न वििारताि 
गतिं नाि घातिं. क्ासच्ा पहहल्या वदिशी िही, पेन िगैरे िस्तयू दऊेन गतिा खािी वपटाळिं. 
अधगा तास मी अगदी खुशीत हयोते. गतिा ियोन आिा नाही, ‘मिा घरी यायिंय’ म्हणयून. रमिी 
िाटतं. साधारण अध्यगा तासानं घराच्ा दारात काही तरी िाहूि िागिी म्हणयून मी दार उघडयून 
पाहहिं, तर ही पठ्ठी दाराबाहरेि मुसमुसत उभी हयोती. गेिीि नव्हती खािी. मी दार उघडिं 
तशी गळ्ात पडिी माझ्ा. “मिा नकयो ना गं पाठियू क्ासिा. मिा नाही आिडत. कंटाळा येतयो.”

आता मात्र चिंगीच्ा िाटिेा जायिं नाही असंि मी ठरििंय. गतच्ा कंटाळण्ािा अगदी 
कंटाळा आिाय मिा. पण मी आशा सयोडिेिी नाहीय. आतिा कुठे बारा-तेरा िष्यांिी आह ेचिंगी. 
हयोईि गतिा आिड वनमगाण कशािी तरी. मग विरंगुळा म्हणयून ती त्ात रमेि, सिय िागेि 
गतिा, छंदि हयोईि तयो गतिा, अगदी नादािेि ती. आशण मी असेनि ना गतिा साथ द्ायिा!

क. िरील उताऱयातील नाम आणि हक्रयापदांच्ा जोड्ा खालील तक्तात हदल्या आिेत. त्ा 
शोधून खालील तक्ा पूिमि करा आणि उदािरिादाखल एक िाक्य बनिा. 

नाम हक्रयापद जोडी िाक्य

अ. आशा जाणे आशा सयोडणे प्रयत्न केिा तर मी नक्ीि िांगिी 
गागयका हयोईन. मी आशा सयोडिेिी नाही.

आ. नाद सयोडणे 

इ. गळ्ात िागणे 

ई. िाटिेा िागणे 

उ. िाहूि दणेे 

ऊ. सिय पडणे 

ए. साथ टकेणे 
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अ.ॅ छंद पछाडणे

ऐ. गती हयोणे 

ओ. कळस जयोपासणे

ऑ. हात असणे

औ. जंगजंग िागणे

ख. िरील उताऱयात चिंगी, रतिी आई आणि चिंगीिा कंटाळा जािा म्हिून रतच्ा आईिी 
िोिारी धडपड ह्ारिषयी बरीि माहिती आपल्याला रमळाली. ह्ा उताऱयातील कािी शब्द 
खाली हदले आिेत. खालील तक्तात योग्य जागी योग्य शब्द भरून िा तक्ा पूिमि करा.

कंटाळा, नकयो गं, नाि, आिड, िेंगट,
आळस, गती असणे, चित्रकिा, खेळ, नाद, मुसमुसणे,

नाही आिडत, आकाशवनरीक्षण, ध्यास, गायन,
अन्य भाषाशशक्षण, प्रिास, नाणेसंग्ह, छंद

‘चिंगी’ ह्ा व्क्तीरिषयी 
माहिती दिेारे शब्द 

‘रिरंगुळा’ ह्ा शब्दाला 
पयवायी शब्द 

आईने शोधलेले 
रिरंगुळ्ािे उपाय 

अ. कंटाळा छंद नाि

आ. 

इ. 

ई. 

उ. 

ऊ. 

ए. 

अ.ॅ

ग. चिंगी आणि रतिी आई ह्ांच्ा भूरमका आता आपि बदलिार आिोत. म्हिजे चिंगीिी 
आई रिनया सतत कंटाळलेली असते. रतला कशाति रस िाटत नािी. ह्ाउलट चिंगीला 
असं िाटतंय की आईनं कािी तरी रिरंगुळा शोधािा, घराबािेर पडािं. चिंगीच्ा दृगष्टकोनातून 
रतच्ा आईिर िरीलप्रमािे एक छोटासा उतारा ललिा. तुम्हीि शोधलेले शब्द आणि िाक् प्रिार 
तुमच्ा मदतीला आिेति!
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३  ऐका. 
कंटाळा - संदीप खरे

४  िा छंद सोड सोड!

कमीजास्त प्रमाणात छंद प्रत्केािाि असतात हकंिा असािेत. ही विरंगुळ्ािी छानशी िाट 

रयोजच्ा आयुष्यातीि दगदगीतयून आशण कंटाळ्ातयून बाहरे पडण्ासाठी शयोधिेिी असते. पण 

केिळ विरंगुळा म्हणयून सुरू झािेिी ही िाटिाि कधीकधी संपयूण्म आयुष्यि व्यापयून टाकते. 

छंदािा अगतरेक झािा तर छंदि व्यसन बनतयो. मग ह ेछांवदटि ियोक घर-दार, कुटुबं, संसार 

ह्ांिा वििारही करत नाहीत. ही िेडाििेिी माणसे झपाटल्यासारखी आपल्या छंदाच्ा मागे 

िागतात. त्ासाठी प्रकृतीिी हळेसांड करतात, पाण्ासारखा पैसा खि्म करतात. हा छंदि 

त्ांच्ा आयुष्यािा ताबा घेतयो.

जयंत हा असाि एक झपाटिेिा माणयूस. त्ािा असणारी पुरातन गयोटिींिी आिड सि्यांनाि 

माहीत हयोती. त्ाच्ा आजयोबांकड ेकाही दुमणीळ नाणी हयोती. त्ामुळे ते गेल्यानंतर ती १५-२० 

नाणी जयंतिा गमळािी. तेव्हा तयो हयोता अिघ्ा बारा िष्यांिा. त्ाने ती नाणी आपल्याजिळच्ा 

एका छयोट्ा पेटीत ठेििी. मधयूनमधयून तयो ती पाहत असे आशण खयूश हयोत असे. मग जिळच्ा 

मंडळीपैकी कयोणी तरी कधी तरी स्तःजिळ असिेिे एखाद ेजुने नाणे त्ािा दईे. जयंतिा 

नाण्ांिा संग्ह असाि हळयूहळयू िाढत गेिा. त्ाच्ा ह्ा आिडीिे, छंदािे घरात कौतुक हयोत 

राहहिे. 

पुढ ेतयो कॉिेजमध्य ेअसताना दुमणीळ नाण्ांच्ा संग्हाविषयीिा एक िेख त्ाच्ा िािनात 

आिा आशण त्ािे जगि बदलून गेिे. ज्ा िृद्ध गृहस्ांनी हा िेख लिहहिा हयोता त्ांना भेटायिा 

जयंत स्तःजिळिी नाणी घेऊन गेिा. ती दुमणीळ नाणी पाहून म्हातारबुिा 

िारि खयूश झािे. त्ांनी आपल्यािा असणारी त्ा नाण्ांविषयीिी बरीि 

माहहती जयंतिा वदिी आशण शशिाय काही पुस्तकेही िािायिा वदिी. 

म्हातारबुिांना भेटायिा जयंत मग िरिेिर जात राहहिा आशण हळयूहळयू त्ािे 

जीिनि बदलून गेिे. शशक्षणािा रामराम ठयोकयू न दुमणीळ नाण्ांविषयीिी 

माहहती आशण प्रत्क्ष नाणी गमळिण्ासाठी तयो भटकत राहहिा. इथिर तसं 

ठीक हयोतं. पण जेव्हा तयो नाण्ांच्ा शयोधापायी गुप्त खशजन्यांच्ा मागे िागिा तेव्हा मात्र गयोटिी 

अगदी हाताबाहरे गेल्या. आज जयंत सतत कयोणत्ा तरी भोंदूबाबांच्ा मागे असतयो. त्ांच्ा मागे 

विरतयो. जादूटयोणा, जंतर मंतर करतयो. घर त्ाने कधीि सयोडिे आह.े कुठे राहतयो, काय खातयो-

वपतयो कयोण जाणे! गुप्त खशजने शयोधणे हा एकि ध्यास त्ािा आह.े

जयंतिे म्हातारे आई-िडीि नेहमी डयोळ्ात पाणी आणयून सि्यांना सांगत : ‘बाबांनयो, छंद 

अिश्य असयू द,े पण त्ािा अगतरेक नसयू द.े नाद करा, पण नादाियून जाऊ नका. तुमच्ा छंदािा, 
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नादािा जगािा िायदा हयोऊ द.े छंदासाठी स्तःिं आयुष्य उधळयून दऊे नका, िार मौल्यिान 

आह ेते!’

आशण ... आशण अिानक अघवटत घडिे. एका अगतशय दुग्मम भागातीि जुन्या हकल्लािर 

शयोधाशयोध करताना जयंतिा खरयोखरि एक पुरातन काळातीि नाण्ांिा खशजना सापडिा. झािं! 

जयंतिा रातयोरात प्रशसध्ी गमळािी. अनेक िातगाहर त्ािी मुिाखत घ्ायिा त्ाच्ामागे िागिे.

क. तुम्ही ‘मिाराष्टरि  िातवापरि’ ह्ा साप्ाहिकािे िातवािर आिात आणि जयंतिी मुलाखत घेत 
आिात. िरील उताऱयाच्ा आधारे जयंतिी मुलाखत प्रश्नोत्र स्वरूपात ललिा.

५  खालील हक्रयापद-नामांिे सप्मीिे रूप िापरून िाक्ये पूिमि करा.

(रडणे, बघणे, िािणे, बयोिणे, सयोडिणे, आपटणे, पाहणे, करणे)

उदा∘ काय? िार डयोक्ांिा माणयूस? काहीही छापतात ह ेित्ममानपत्रिािे. असा विचित्र प्रकार 
अजयून तरी माझ्ा पाहण्ात आिेिा नाही.

क. गीता पत्र ------------------------ इतकी मशगयूि झािी हयोती, की सयोनयूच्ा 
रडण्ािा आिाज गतिा ऐकयू ि आिा नाही.

ख. ह े बघा, राजयू आशण वपंटयू , आता ------------------------ आशण हातपाय 
------------------------ काही अथ्म नाही. बाबांिा पक्ा वनण्मय झािाय आता. 
आइस्कीम गमळणार नाही.

ग. गशणते ---------------------- मंजयूिा अगदीि गती नाही. गतिा नाि ---------------------- िार रस आह.े

घ. ियोनिर ------------------------ आशण टीव्ही ------------------------ नानांिा सगळा वदिस जातयो.

६  योग्य हक्रयापद-नामािे सप्मीिे रूप करून ररकाम्ा जागा भरा.

(करणे (३), ठेिणे, ऐकणे (२), बघणे, शशकणे)

क. “जिळपास एखादा गाण्ािा िांगिा क्ास तुमच्ा ------------------------ आिा आह े का? 
आमच्ा िेकीिा आिड आह ेगाण्ािी ....”

ख. काि मुख्मंत्र्यांच्ा उपस्स्तीत तीन पुस्तकांिे प्रकाशन ------------------------ आिे. त्ा प्रसंगी 
गतन्ी पुस्तकांच्ा िेखकांिे सत्ारही ------------------------ आिे. संबंभधत प्रकाशनसंस्ांिी 
इतरही पुस्तके विरिीसाठी ------------------------ आिी हयोती.

ग. घरात बसयून टीव्ही ------------------------ िेळ घाििण्ापेक्षा बाहरे पडािं असं मिा िाटतं. 
मिा भाषा ------------------------, िेगिेगळ्ा विषयांिरिी व्याख्ानं ------------------------ रस आह.े 
स्यंपाक, घरकाम, शेजाऱयांशी गप्पा अशा गयोटिी ------------------------ मी रमत नाही.
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७  कोिाला कशात रस आिे? व्क्तीिे नाि, चिरि आणि हक्रयापद ह्ांच्ा जोड्ा 
लािा आणि हक्रयापदािे योग्य ते रूप करून िाक्ये ललिा.

१. रिी   २. रिशाखा   ३. झझननया   ४. आललया   ५. शािरुख   ६. सलील

समुद्ात पोििे, शास्तोक् संगीत गािे, अभ्ास करिे, बुद्द्धबळ खेळिे,
पुस्क िाििे, सायकल िालििे

१

उदा∘ खझवनयािा पुस्तक िािण्ात रस आह.े

क. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ख. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ग. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

घ. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ि. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

८  काय करण्ात आलं आिे ते ललिा.

(हाकिणे, सुट्ी दणेे, शांत करणे, पंखे िालू करणे, आिरणे)

उदा∘ आधी सभागृहात खयूप उकडत हयोतं, म्हणयून मग पंखे िालू करण्ात आिे. 

क. शाळेतिी िहान मुिं खयूप रडत हयोती. त्ामुळे त्ांना खाऊ दऊेन ---------------------------------------

--------------------------------------.

ख. घरातिं सामान िार अस्ताव्यस्त हयोतं. तेव्हा सगळ्ांच्ा मदतीनं आधी सामान ----------------

-------------------------------------------------------------.

ग. िार वदिस पयोिीस कायगाियाबाहरे उपयोषणािा बसिेल्या आंदयोिनकत््यांना शेिटी बळजबरीने 
गतथयून -----------------------------------------------------------------------------.

घ. परीक्षेच्ा आधी वनदान एक महहना -------------------------------------------------------- यािी अशी मागणी 
विद्ाथ््यांनी केिी.
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९  ‘तर’ हकंिा ‘तरी’ योग्य जागी भरा.

क. तयू काहीही म्हणािास ------------------------------ मी आज पयोहायिा जाणार 
म्हणजे जाणार!

ख. ऋषभ िक् िार िष्यांिा आह े ------------------------------ सयोहम अकरा 
िष्यांिा. त्ा दयोघांिी बरयोबरी काय करताय?

ग. बाबांनी पाटणीिा जायिी परिानगी वदिी नव्हती ------------------------------ गमहीर गेिाि.

घ. मिा खयूप गयोड खािंसं िाटतंय. मी गुिाबजाम ------------------------------ खाईन 
हकंिा शजिबी ------------------------------ खाईन.

ि. सेकंडहडँ ------------------------------ सेकंडहडँ, मिा स्तःिी स्यू टर 
------------------------------ गमळतेय ना?

छ. मुिी कशाही िागल्या ------------------------------ समाज त्ांच्ाकड ेचिहकत्सक दृटिीनेि पाहतयो. 
त्ांनी साडी नेसिी ------------------------------ ‘काय जुनाट राहणी’ म्हणयून हसणारे आहते, आशण 
जीन्स घातिी ------------------------------ ‘ह ेकाय पाचिात्तांिे अंधानुकरण’ अशी टीका करणारेही 
आहते.

ज. ‘आता परत बाबा मिा रागाििे ------------------------------ मी घर सयोडीन’, अशी धमकी तयो दते 
असतयो.

झ. कौशि इंशजनीअर ------------------------------ झािा. आता पुढ ेकाय करायिं ठरििंय त्ानं?

१० तर, तरी, तर तर िापरून ररकाम्ा जागा भरा.

कृताथमि : ह े बघ शसद्धाथ्म, उद्ा आपिा दयोघांिा िाढवदिस. तर बाबा नक्ीि काही तरी 
भेटिस्तयू आणणार. बहुधा ते एक िॅपटॉप आशण एक स्यू टर आणतीि. त्ांनी 
िॅपटॉप आणिा (क) --------------------- तयो माझा ह.ं तयू स्यू टर घे. 

णसद्धाथमि : (ख) --------------------- (ग) --------------------- ! मयोठा शहाणाि िागयून गेिास. तुिा का दऊे 
मी िॅपटॉप? बाबा ठरितीि काय ते!

कृताथ  अरे, तुझ्ाकड ेआयपॅड (घ) --------------------- आह.े शशिाय 
िॅपटॉप कशािा हिाय तुिा?

णसद्धाथमि : आयपॅड ते आयपॅड आशण िॅपटॉप तयो िॅपटॉप. आयपॅड 
असिं (ि) --------------------- िॅपटॉपिी गरज पडतेि.

कृताथमि : ठीक आह,े ठरियू द ेबाबांना काय ते. पण िक्षात ठेि, जर तुिा िॅपटॉप गमळािा 
आशण मिा स्यू टर, (छ) --------------------- मी तुिा कधीही स्यू टरिर बसयू दणेार नाही. 
अगदी तयू हकतीही विनिणी केिीस (ज) ---------------------.

णसद्धाथमि : बरं बरं. आपण आतिा कशािा भांडतयोय? आधी बाबा काय आणतायत ते (झ) 
--------------------- बघयू! भांडायिा खयूप िेळ आह ेनंतर.
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११  लागून गेला मोठा / लागून गेली मोठी, आला मोठा / आली मोठी, मोठा लागून 
गेलास की नािी / गेलीस की नािी  ह्ापैकी योग्य तो शब्दसमूि िापरून िाक्ये 
पूिमि करा.

क. “काय शयोधतयोयस दादा?” 
“तुिा काय करायिंय? शयोधतयोय एक टािणी!” 
“मी शयोधयू? जगातिी हरििेिी कुठिीही गयोटि मी झटक्ात शयोधयू शकतयो.” 
“हॉ! शेरिॉक हयोम्सिा बापि --------------------- --------------------- --------------------- ---------------------!”

ख. “तन्वी, अगं हकती गोंधळ करतेस आकड्ांिा! ये, मी तुिा अंकगशणत शशकितयो.”
 “काही नकयो! --------------- --------------- गशणत शशकिणारा. एकयोशणस आठे 

हकती, सांग बरं पटकन!” 
“तयू तरी कुठं टाटा-वबि्यांिी िेक ------------------- ------------------- ------------------! 
एक कयोटी लिहहताना एकािर हकती शून्य ंद्ायिी, माहीत आह ेका?”

ग. “वनतयू, ते िािेकरकाका आहते ना, ते म्हणत हयोते की वनतयू एकदम धांदरट मुिगी आह.े”
 “मी? शहाणेि --------------------- --------------------- ---------------------! तुमिा अभभिाष िौथीत गेिा 

तरी त्ािं नाक गळत असतं, ते आधी पुसा म्हणािं.”
 “आशण म्हणािे, कुणािा िांगिा आकाशकंदीि हिा असेि तर मी दईेन 

करून ...”
 “--------------------- --------------------- वटकयोजीराि, कंदीि करणारे! आपिा 

कंदीि आपणि करू, हयो ना रे?”

१२  अधोरेखखत शब्द रिशेषि आिे की हक्रयारिशेषि ते सांगा.

उदा∘ पुण्ातिी संध्याकाळिी हिा छान असते. दुपारी हकतीही उकडिं तरी संध्याकाळी गार िारा 
सुटतयो आशण रात्री तर अंगािर िादर घ्ािीशी िाटते.

संध्याकाळिी : विशेषण          दुपारी : वरियाविशेषण          रात्री : वरियाविशेषण

क. दुपारिी झयोप मिा हिीशी िाटते, पण मग मी रात्री झयोपयू शकत नाही आशण रात्रीिं जागरण 
मिा मानित नाही.
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------

ख. पहाट ेअभ्ासािा उठण्ािी माझी सिय कधीि मयोडिी. रात्रीिं जागरण आता मिा सियीिं 
झािंय.
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
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ग. पहाट ेउठयू न बाहरे पडियो तर थंडीि िाजायिा िागिी. थयोड्ा िेळानं सकाळिं ऊन अंगािर 
आिं तेव्हा बरं िाटिं. पण आता ही दुपारच्ा उन्ािी तिखी सहन हयोत नाहीये.
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------

घ. थयोड्ा िेळानं सयूय्म खािी जाईि आशण संध्याकाळिा गारिा शजिािा सुखािेि.
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------

१३  पुढील तक्ा उदािरिाप्रमािे पूिमि करा.
िेळ, तास, क्षण, सेकंद, घटका, अिधी, गमवनट, गमवनट,ं तास (अ.ि.) 

वदिस वदिसािा भाग िाक्

क. वदिसािा 

ख. वदिसािी

ग. वदिसािे

घ. वदिसािा वदिसािा क्षण आजच्ा वदिसािा प्रत्के क्षण मी अभ्ास करण्ात 
घाििणार आह.े

ि. वदिसािे 

छ. वदिसािा 

ज. वदिसािा 

झ. वदिसािी 

ट. वदिसािा 

१४ खालील ितुमिळातील शब्द हदिसाच्ा िक्रानुसार योग्य क्रमाने लािा.

संध्याकाळ
  झुजंयूमुंजयू            सकाळ

दुपार                         रात्र
  पहाट            मध्यान्

मध्यरात्र

झुजंयूमुंजयू ----------------------------------- ----------------------------------- -----------------------------------

----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- -----------------------------------
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१५ जोड्ा जमिा.

कोिता काळ कोिती िेळ

क.       सयूययोदयापयूिणी सयूय्म माथ्ािर येण्ािी िेळ

ख. सयूय्म उगित असताना मािळतीिी िेळ, कातरिेळ, वदिेिागणीिी िेळ

ग. मध्यान् काकडआरतीिी िेळ (जुना हहदंू विधी)

घ. गतन्ीसांज उगितीिी िेळ

१६  पुढीलपैकी कोित्ा गोष्टी तुम्ही हदिसाच्ा कोित्ा िेळी करता? खाली हदलेल्या 
नामांपासून योग्य कालिािक हक्रयारिशेषि बनिून िाक्ये तयार करा आणि 
हदनक्रम ललिा.

सकाळ, दुपार, संध्ाकाळ, रारि, पिाट, मध्रारि

दात घासिे, अघंोळ करिे, नाश्ा करिे, जेििे, अभ्ास करिे, खेळिे, टीव्ी बघिे, 
कॉलेजात जािे, झोपिे, झोपून उठिे

उदा∘ मी पहाट े५ िाजता झयोपयून उठतयो. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

------------------------------------------------------------------------------------------
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१७ प्रतीक्षाच्ा कॉलेजिे आज से्िसंमेलन आिे. त्ातील सौंदयमिस्पधजेत रतने भाग 
घेतलाय. त्ासाठी तयारी म्हिून ती आज काय काय करिार आिे? हक्रयापदािे 
उद्दशेाथमिक रूप करून िाक्ये बनिा आणि योग्य त्ा अनुक्रमाने ललिा. ती सकाळी, 
दुपारी, संध्ाकाळी काय करिार आिे? अधोरेखखत केलेली िी नामसाचधत 
कालिािक हक्रयारिशेषिे णजथ ेजमेल रतथ ेिापरा.

खरेदी करणे, मेकअप करणे, निे कपड ेघालून पाहणे, मैगत्रणींकडयून 
सल्ा घेणे, ब्टुीपाि्मरमध्य े जाणे, कपड्ांना इस्ती करणे, मॅचिंग 
कपड ेआशण पादत्राणे शयोधणे, सि्म िस्तयू नीट एकत्र ठेिणे, िांगिी 
केशरिना करून घेणे, स्तःविषयी माहहती दणेारे िांगिे भाषण 
तयार करणे, कॅटिॉकिा सराि करणे.

उदा∘ प्रतीक्षा सकाळी खरेदी करणार आह.े

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

१८  क. खालील पररचे्दात सािाय्यक हक्रयापदारिना उद्दशेाथमिक िापर केलेली हक्रयापद े
अधोरेखखत करा.
शुभाकाकंूिा रिागा
“हा पयोरटा कुठल्या नक्षत्रािर जन्मािा आिाय तेि कळत नाही. कंटाळिेय मी ह्ाच्ा त्रासािा. 
ठरिंि आह ेमाझ,ं की तीन-िार िष्यांत मी त्ािं िग् िाियून दणेार, त्ािा त्ाच्ा बायकयोच्ा 
ताब्ात दणेार आशण मी सुटणार. त्ांना घरसुद्धा िेगळं करून दणेार. पण असल्या मुिाशी िग् 
कर, असं एखाद्ा मुिीिा सांगयू तरी कयोणत्ा तोंडानं?” बाल्कनीत कपड े
िाळत घािता घािता शुभाकाकयूं िी बडबड िालू हयोती.
“काय झािं काकयू ? सकाळी सकाळी का िैतागल्याहात अशा?” शेजारच्ा 
स्ातीनं वििारिं.
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ख. काकंूनी काय उत्र हदले असेल? कल्पना करून उद्दशेाथमिक काळात ललिा.

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

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

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

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

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

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

१९  खाली कोित्ातरी एकाि उद्दशेाथमिक काळात हदलेली िाक्ये उरलेल्या दोन्ी 
उद्दशेाथमिक काळात ललिा.

उदा∘ आवदत् ह ेपुस्तक िािणार आह.े आवदत् ह ेपुस्तक िािणार हयोता. आवदत् ह ेपुस्तक  
िािणार असेि.

क. गमनी आंबा खाणार असेि. ---------------------------------------  ---------------------------------------

ख. अशयोक परदशेी जाणार आह.े ---------------------------------------  ---------------------------------------

ग. रशसका वदिेिे काम पयूण्म करणार हयोती. ---------------------------------------  ---------------------------------------

घ. जीिन आळस झटकणार आह.े ---------------------------------------  ---------------------------------------

ि. नंवदनी पयोहणे शशकणार हयोती. ---------------------------------------  ---------------------------------------

२० तुम्हीिी निीन िषवासाठी कािी दृढननश्य केला आिे का? िगवातील आपल्या 
जोडीदाराला २-३ िाक्यांत सांगा. 

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

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

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

२१  मनीषाताईंच्ा दनैंहदनीत कािी हक्रयापदांच्ा जागा मोकळ्ा आिेत. कंसात 
हदलेल्या हक्रयापदािे उद्दशेाथमिक काळात रूप करून ह्ा मोकळ्ा जागा भरा.

मनीषाताईंिी दनैंहदनी

१५ ऑगट्  
आजपासयून पहाट ेउठयू न विरायिा (क) (जाणे) --------------- --------------. गजरही 
िाियून ठेििा हयोता, पण झािाि नाही. स्ातंत्र्यवदनािा मुहूत्म िुकिा. 
उद्ा मात्र नक्ी (ख) (जाणे) --------------------------.
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१९ ऑगट्
आवदत् घड्ाळ दुरुस्त (ग) (करणे) --------------------------------- -------------------; अजयून केिेिं नाही. 
संध्याकाळी तयो ऑविसमधयून आल्यािर (घ) (वििारणे) ----------------------------------- ---------------------, पण 
नेमक्ा त्ाि िेळी साठे निरा-बायकयो येऊन बसिे हयोते. म्हटिं, त्ांच्ासमयोर नकयो. आवदत्िा 
मयूड बरा नसिा तर? नंतर मीि विसरिे. उद्ा सकाळी मंडईत (ि) (जाणे) --------------------------------

----- ----------------------. िंदनाही बरयोबर (छ) (येणे) ---------------------------------- ---------------------.

२३ ऑगट् 
अखेर आज जमिं! म्हणजे घड्ाळ नाहीि दुरुस्त झािेिं, पण शिाका मुंबईिा (ज) (जाणे) 
---------------------------------------------, त्ामुळे गतच्ाबरयोबरि मीही उठिे. शिाका टकॅ्ी (झ) (बयोिािणे) 
------------------------------ ----------------, पण तळमजल्यािरिे थयोरात विमानतळािर जाण्ासाठी गाडी 
(ट) (काढणे) ----------------------------ि -------------------. म्हणािे, दयोघींनाही सयोडतयो. मग मिा टकेडीपय यंत 
आशण शिाकािा स्शेनपययंत लिफ्ट गमळािी. थयोरात विमानतळािर का िाििे हयोते ते मी (ठ) 
(वििारणे) ---------------------------------- -----------------------, पण शिाकानं डयोळे मयोठे केिे. आपल्यािा काय 
करायिंय म्हणा! (ड) (येणे) --------------------------------- ----------------------- कुणी तरी.

२७ ऑगट् 
आज घरातिे सगळे जण हॉटिेात गेिेत. गतथे ते (ढ) (जेिणे) ----------------------- ----------------------- मग 
शसनेमािा (त) (जाणे) --------------------------- ----------------------. नंतर आइस्कीम 
िगैरे (थ) (खाणे) ---------------------------------- -----------------------. केिढा खि्म! मीही 
(द) (जाणे) ---------------------------- ---------------------, पण आज निी मालिका 
सुरू (ध) (हयोणे) --------------------------------- --------------------- टीव्हीिर. पहहिाि 
एवपसयोड िुकिा की पुढ ेपंिाईत हयोते. टरि िेर बरा िाटिा, पण त्ात तयो कडकेर वदसिा नाही. 
नंतर (न) (येणे) --------------------------- ----------------------. ििा, दहा िाजिे, िेळ झािी काय्मरिमािी ...!

२२  िौकटीतील शब्दांना ‘सु’, ‘ना’ हकंिा ‘अ’ ह्ांपैकी योग्य तो उपसगमि जोडून शब्द 
तयार करा.

मन, लायक, रेख,
पसंत, सभ्, मान्य,
ललखखत, पास गंध,
खंड, हदन, खूश

उदा∘ सुिास

क. सु---------------------- ख. अ----------------------

ग. ना----------------------  घ. सु----------------------

ि. अ----------------------  छ. ना----------------------

ज. सु----------------------  झ. अ----------------------

ट. ना----------------------  ठ. सु----------------------

ड. अ----------------------  ढ. ना----------------------
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२३  अनुस्वारािी मजा
पुढील शब्दांतील पहिल्या अक्षरांिर अनुस्वार दऊेन त्ांिे निे रूप तयार करा. शब्दांिा अथमि 
कळला नसेल तर शब्दकोशात पिा आणि दोन्ी शब्दांिे अथमि ललिा.

ढग =  Cloud / बादल          ढंग =  Style / तरीका 

शब्द अथमि, इगं्जी / हिंदी शब्द अथमि, इगं्जी / हिंदी 

क. ढग Cloud / बादि ढगं Style / तरीका

ख. चिता 

ग. सध्या 

घ. कद 

ि. िदन

छ. दगा 

ज. राग

झ. कड 

ट. कप 

ठ. कबर 

२४ हटंब

एकदा एक वटबं

इकड ेगतकड ेहहडंिं

शब्दांच्ा बागेत

उगीिि हुदंडिं!!

नदीिा केिा नंदी

माडीिी केिी मांडी

बाबयूिा झािा बांबयू

अन् कुडी झािी कंुडी!!

शेडी झािी शेंडी

“अग” झािे अंग

भाड ेबनिे भांडे

अन् रग बनिा रंग!!

हहडंयून हहडंयून असे

पार दमयून गेिे

िाक्ाच्ा शेिटी गेिे

अन् पयूण्मविराम बनिे!

- नीललमा गंुडी
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२५ आज कािीि घडलं नािी - उजव्ा रकान्यातील शब्द योग्य त्ा जागी भरून 
करिता पूिमि करा.

क. आज काहीि घडिं नाही :
 आजिा ------------------------ अगदी सरळ ------------------------ गेिा;
 एकही ------------------------ पडिी नाही 
 आजच्ा वदिसाच्ा ------------------------.

ख. आज ------------------------

 समयोरच्ा झाडािरिे पक्षी 
 ------------------------ हयोते.
 आज ------------------------ झाडािर 
 जीिघेणा किकिाट झािा नाही.
 ------------------------ एकदाही 
 एखादा नाग ------------------------ घरट्ाकड े
 ------------------------ गेिा नाही.

ग. आज िाऱयाने
 िारं अंगात आल्यागत 
 ----------------------- वपंजारून 
 थयथयाट केिा नाही 
 आशण किथयूनही ------------------------ नाही 
 एखाद ंझाड 
 हकंिा ------------------------ छप्परही
 ------------------------ नेिं नाही टयोपीसारखं.
 आज ------------------------ अगदी ------------------------ िागिा :
 िाहत राहहिा 
 ------------------------ शेतांिरून 
 िाटा उठिीत हळुिार.

घ. आज ------------------------ दुःख 
 ------------------------ झयोपयून हयोतं.
 ------------------------ वदिसभर 
 माझ ेडयोळे 
 ------------------------ हयोते.

- उत्म कोळगािकर

सुरकुती, वदिस, 
सुतासारखा,िेहऱयािर 

हकिवबित, वदिसभर, 
एकदाही, पक्षांच्ा, 
आज, सळसळत

 

टाकिं, केस, 
उडियून, झयोपडीिरिं, 
शहाण्ासारखा, 
साळीच्ा, िारा

थकयू नभागयून, वदिसभर,
आज, कयोरड े

Heeme<ì    65



िाििी

पाठ १-२

तोंडी परीक्षा
एकूि गुि २०

१. संिाद
पुढीलपैकी कोितािी एक रिषय ननिडून तुमच्ा सिाध्ायाबरोबर ििवा करा. तुम्ही रिषयाखाली 
हिरव्ा पट्ीत हदलेले शब्द िापरू शकता. (गुि ६)

क. आताि नव्याने प्रदशश्मत झािेिा ‘अ ब क’ हा चित्रपट तुम्हािा अगदी आिडिा नाही. 
तुमच्ा सहाध्यायािा तयो िारि आिडिा आह.े

किाकार, अभभनय, कथा, चित्रीकरणािे स्ळ, छायाचित्रण, संकिन, संगीत, पटकथा 

ख. चित्रपट पाहण्ापेक्षा कथा-कादबंऱया िािणे तुमच्ा सहाध्यायािा अभधक आिडते. तुम्ही 
मात्र आिडीने चित्रपटि पाहता.

घरबसल्या करमणयूक, स्स्त, स्तःच्ा कल्पनाशक्ीिा िाि, खि्म एकदाि, परत परत िािता 
येते, िेखनािा / िेखकािा उतिेजन 

जास्त मनयोरंजन, गमत्र-मैगत्रणी आशण पररिारासयोबत आनंद लुटता येतयो, एकाि जागी बसयून 
िेगिेगळी स्ळे पाहता येतात, किाकार आशण किाकृतींना उतिेजन ----

ग. विराजिा सतत काम करायिा आिडतं. नाि-गाणे, िािन, शसनेमा-नाटके ह्ांना तयो 
‘िेळेिा अपव्यय’ असे मानतयो. तुम्ही मात्र कामािा उत्साह िाढािा म्हणयून विरंगुळा हिाि ह्ा 
मतािे आहात.

काम हाि आराम, जयो सतत काम करतयो त्ािाि यश गमळतं. कामाव्यगतररक् इतर गयोटिी 
म्हणजे कामिुकारपणा 

नव्या हुरुपाने काम करता येते, जीिन अभधक समृद्ध हयोते, मन आनंदी हयोते, आजारपण दूर 
पळते.

घ.  मनीषािी तरिार आह,े की गतिा मयोकळा िेळ गमळत नाही. गतिी मैत्रीण मानसी गतिा 
समजाियून सांगते आह ेकी िेळ काढािा िागतयो.

घरकाम, नयोकरी, मुिांिे प्रश्, निऱयािी मदत, जबाबदाऱया

िेळेिे महत्त्व, िेळेिे वनययोजन, कामािे ययोग्य िाटप, सि्यांिे सहकाय्म 

१-२
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२. चिरिििमिन
खालीलपैकी कोितेिी एक चिरि ननिडून त्ा चिरिािे सरिस्र ििमिन करा. (गुि ५)

  

  

३. िािन आणि आकलन
क. खालील उतारा मोठ्ाने िािून दाखिा. (गुि ३)
ज्ा कयोणी शाळांना सुट्टा दणे्ािी प्रथा सुरू केिी, तयो जर मिा भेटिा, तर अशी हजेरी घेईन 
ना त्ािी, की त्ािा जन्मभर याद राहीि. मुिांिी सुट्ी म्हटिे, की माझी वदिसािी बसिेिी 
घडी पार विस्टयून जाते. परीक्षेिा शेिटिा पेपर टाकिा, की त्ांच्ा कानात िारेि भरते. 
पायािर नक्षत्र पडल्यासारखी ती वदिसभर उधळिेिी असतात.

सध्या तर माझी दयोन, बहहणीिे एक आशण मैगत्रणीिी दयोन, अशी पाि मुिे घरात – हकंिा 
घराबाहरे असेि म्हणायिा हिे – आहते. क्षणभरही त्ांिा पाय घरात ठरत नाही. जणयू काही 
घर त्ांना खायिाि उठत असते. त्ांना उन्ािी पिगा नसते, खाण्ावपण्ािी शुद्ध नसते, आजारी 
पडण्ािी भीती नसते. समजाियून सांगािे, तर सरळ कानाआड करतात. पािही जण धडपणे 
घरात परतिेिे पाहीपययंत काळजीने माझा जीि अधगा झािेिा असतयो. दामटयून घरात बसिािे, 
तर दगंा करून घर डयोक्ािर घेतात. पाठ मयोडपेय यंत खपयून नीटनेटके िाििेिे घर काही क्षणांत 
हयोत्ािे नव्हते करतात. पुन्ा, आपिा तयोि जाऊ दऊेन िाित नाही, कारण ‘सुजाण पािक’ 
ना आम्ही! मग मनातल्यामनात दातओठ खात मी मनातल्यामनाति एकेकािा िांगिे िारसहा 
रटे् मारून घेते.

ख. पुढे कािी िाक्ये हदली आिेत. (गुि ४)
त्ा अथवािे िाक् प्रिार िरील उताऱयात शोधा आणि सांगा.
१. खयूप गोंधळ आशण गोंगाट करणे. 
२. उद् ध्वस्त करणे, नटि करणे. 
३. घालून वदिेिी पयूिणीिी व्यिस्ा हकंिा पद्धत वबघडणे.
४. सांगगतिेिे ऐकयू नही गतकड ेदुि्मक्ष करणे.

ग. तुम्हाला मािीत असलेले िाक् प्रिार िापरून दोन िाक्ये करा. (गुि २)
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लेखी परीक्षा
(एकूि गुि ३०)

१. िािन आणि आकलन        (एकूि गुि १०)
पुढील उतारा िािून त्ाखालील प्रश्नांिी उत्रे द्ा. (प्रत्ेकी २ गुि)
मराठी चिरिपट
गेल्या काही िष्यांत मराठी चित्रपटांिी वनगम्मगतसंख्ा िाढिी आशण त्ािबरयोबर वनगम्मगतमयूल्यातही 
िाढ झािी. गेल्या पाि-दहा िष्यांिर नजर टाकल्यास असे वदसते की, मराठीत दजपेदार आशण 
आशयघन चित्रपटांिी वनगम्मती हयोते आह.े राटिरि ीय स्तरािरि नव्ह,े तर मराठी चित्रपटांनी 
आंतरराटिरि ीय स्तरािरसुद्धा झपे घेतल्यािे वदसते. कल्पक वदग्दश्मकांिी निी िळी तयार झािी 
आह.े किाकारांिीही निीन वपढी पडद्ािर आिी आह.े एकयू णि काय, मराठी चित्रपट िाढतयो 
आशण बहरतयो आह.े तांगत्रकदृष्टाही तयो उतिम असतयो; शशिाय त्ांिे विषयही विविधांगी असतात. 
‘श्यामिी आई', ‘श्ास' आशण त्ानंतर २०११मध्य ेआिेल्या ‘दऊेळ' या चित्रपटांनी सियोतृ्टि 
चित्रपटािे सुिण्मकमळ पटकाििे आशण अन्य भाषकांिे िक्ष मराठी चित्रपट व्यिसायाकड ेिेधिे 
गेिे.

मराठी चित्रपटांिे उत्न्नािे माग्म मयगावदत असल्यािी अडिण खयूप काळ सांगगतिी जात 
हयोती. चित्रपटांिा गल्ा कयोटीिा पल्ा अपिादानेि गाठत हयोता. पण ‘काकस्पश्म', ‘बािक पािक', 
‘दुवनयादारी' अशा चित्रपटांनी कयोट्िधींिी कमाई केिी. ररतेश दशेमुखिा ‘िई भारी' आिा 
आशण व्यिसायािी गशणतेि बदििी. नागराज मंजुळेच्ा ‘सैराट'िा गमळािेिे यश दणदणीति 
हयोते. त्ािी कमाई ही मराठी चित्रपटसृटिीच्ा इगतहासातीि सिगाभधक ठरिी. त्ािा केिळ 
मराठी प्रेक्षकांनीि डयोक् यािर घेतिे असे नाही, तर वबगरमराठी प्रेक्षकांनीही िांगिे स्ागत केिे. 
आजही या चित्रपटािा आशण गाण्ािा खझगंाट ‘हगँ ओव्हर' उतरिेिा नाही. 

महाराटिरि  हकंिा भारताति नाही, तर परदशेातीि मानाच्ा ‘कान', ‘व्हवेनस', ‘बलि्मन', ‘टयोरांटयो' 
महयोत्सिांत मराठी चित्रपटांनी हजेरी िाििी. तेथीि समीक्षक आशण प्रेक्षकांनीही त्ांिे कौतुक 
केिे. राटिरि ीय पुरस्ार सयोहळ्ािरही िि्मस् गाजििे. ‘श्ास’, ‘हररचिंरिािी िॅक्टरी’ आशण ‘कयोट्क' 
ह ेमराठी चित्रपट भारतातिपे  ऑस्रसाठी पाठिण्ात आिे. 

सज्मनशीितेच्ा दृटिीने पाहहिे तर मराठी चित्रपटसृटिीत बरेि बदि घडिे. ग्ामीण विषय 
हाताळणारा मराठी चित्रपट आपल्या िौकटीतयून बाहरे पडिा आशण शहरी विषयांकड े िळयू 
िागिा. काही ग्ामीण विषयही निीन पद्धतीने हाताळिे गेिे. तांगत्रकदृष्टा, म्हणजे संकिन, 
छायाचित्रण, ध्ववनिेखन या विभागांत, मराठी चित्रपटाने प्रिंड झपे घेतिी. हहदंीच्ा तयोडीस 
तयोड चित्रपट येऊ िागिे. हहदंी शसनेसृटिीने मराठी चित्रपटािा ‘कंटेंट वडरििन’ अशी उपाधी दऊेन 
पाठ थयोपटिी. मराठी अस्मितेकड ेमराठी चित्रपटािा जागगतक पातळीिर नेण्ािी क्षमता आह,े 
यात िाद नाही. 

माकपे वटगं आशण प्रमयोशन्समध्य ेमराठी चित्रपटसृटिीत अजयून काहीशी उदासीनता वदसते. 
माकपे वटगंसाठी नव्या तंत्रािा अििंब केिा जात नाही. वनमगात्ांमधिा समन्वयही िाढायिा 
हिा. मराठी चित्रपटांना लथएटर-मस्टिलिके् समध्य ेप्राइम टाइम गमळण्ाच्ा सनातन संघषगािर 
कायमस्रूपी माग्म गरजेिा आह.े मराठी चित्रपटांिे पाऊि अडिणाऱया या त्रटुी दूर झाल्या तर 
येणारा काळ उज्ज्विि आह.े 
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१. मराठी चित्रपटसृटिीत गेल्या दशकात कयोणकयोणते िांगिे बदि घडिे?
२. आंतरराटिरि ीय स्तरािर मराठी चित्रपटांनी कयोणते यश गमळििे?
३. मराठी चित्रपटांना हयोणाऱया ‘कमाई’ विषयी ह्ा िेखात काय सांगगतिे आह?े
४. तांगत्रकदृष्टा मराठी चित्रपट कमी पडतात का? कुठे?
५. मराठी चित्रपट िांगिे िािािेत ह्ासाठी आणखी कयोणती पाििे उििणे आिश्यक आह?े

२. व्ाकरि (एकूि गुि २०)
क. योग्य त्ा सािाय्यक हक्रयापदािे बरोबर रूप करून योग्य जागी ललिा आणि उतारा पूिमि 
करा. (गुि ५)

(न दिेे (३), बसिे (३), काढिे, न घेिे, टाकिे, शकिे)

माझा पहहिा नंबर यािा अशी आईिी खयूप इच्ा आह.े त्ासाठी मी 

सारखा अभ्ासि करत -------------------- असं गतिा िाटतं. ती मिा 

खेळायिा जाऊ --------------- ---------------, टीव्ही पाहू ----------------- -----------------. 

ती म्हणते की मी एकदा परिानगी वदिी, तर तयू टीव्हीि बघत ---------------

---------------. अभ्ास कसाबसा उरकयू न -------------------- आशण परत टीव्हीपुढ े

जाऊन --------------------. मी हकतीही सांगगतिं तरी ती माझ ंऐकयू न -------------------- --------------------. माझा 

पहहिा नंबर यािा म्हणयून माझी आई काहीही करू ------------------. बाबांनी गतिा हकतीदा समजाियून 

सांगायिा प्रयत्न केिा, पण ती कयोणािाि काही बयोलू --------------- ----------------. मिा अगदी कंटाळा 

आिाय. आईच्ा पहाऱयातयून सुटण्ासाठी आता काही तरी युक्ी शयोधयून -------------------- हिीय.

ख. उजव्ा रकान्यातील शब्द डाव्ा रकान्यात योग्य जागी भरून िाक्ये पूिमि करा.  (गुि ३)

ननतीन : िवडिांिं ऐकिं असतंस --------------- काय झािं असतं? 
ते प्रेमाने सांगत हयोते, --------------- तयू काही त्ांिी बाजयू ऐकयू न 
घेतिी नाहीस.
रिनीत : --------------- ---------------! तुिा बयोिायिा काय जातंय! तुझ ं
काम --------------- अडिं नाहीये ना पैशािाियून? बाबा मिा नेहमी 
उपदशेि करतात. पैशांिी मदत कधीि करत नाहीत. ---------------

बरं, मी त्ांिा एकुिता एक मुिगा आह.े आणखी िार मुिं 
असती --------------- काय केिं असतं त्ांनी?

तर, तर तर, तरी, तर, 
तर, तरी

३. योग्य त्ा हक्रयापद-नामािे सप्मीिे रूप ललहून िाक्ये पूिमि करा. (गुि ४)
(भरिे, दिेे, सांगिे, करिे, घेिे, समजाििे, भागििे, ठेििे)

मेधािा स्यंपाक ----------------- अशजबात रस नाही. गतिा आयतं जेिायिा आिडतं. शशिाय  गतिा 

नटण्ािी िारि आिड आह.े त्ामुळे गतच्ा पगारातीि बरेिसे पैसे हॉटिेिी वबिं ---------------

आशण मेकअपिे सामान विकत --------------- खिणी पडतात. गतिा समाजसेिेिीही िार आिड 
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आह.े त्ामुळे गरीब, गरजयू मुिांिी िी ------------------------------ आशण त्ांना इतर आलथ्मक मदत 
------------------------------ ती गतिा बराि पगार खि्म करते. मग उरतात अगदीि थयोड ेपैसे. इतके 

थयोड ेपैसे बँकेत ------------------------------ काय अथ्म आह,े असा वििार करून ती ते पैसेही उडियून 

टाकते. मेधाच्ा आईिा गतच्ा ह्ा बेविकीर िृतिीिा अगदी कंटाळा आिा आह.े पण मेधािा 
------------------------------ आशण ------------------------------ काही अथ्म नाही, ह ेकळल्यामुळे त्ांनीही काही 

बयोिणे सयोडयून वदिे आह.े

४. नामसाचधत कालिािक रिशेषि / हक्रयारिशेषि ह्ांपैकी योग्य ते रूप भरून 
िाक्ये पूिमि करा. (गुि ४)                                                                        
(पिाटे, संध्ाकाळी, दुपारिी, रतन्ीसांजेला, सकाळिी, मध्रारिी, रारिी, पिाटेपययंत)

क. ------------------------- सात िाजतािी गाडी पकडायिी असेि तर मिा ------------------------- िार 
िाजताि उठािे िागेि.

ख. ------------------------- झयोप झािी नाही की छयोटा केतन ------------------------- सारखी हकरहकर करतयो.

ग. ------------------------- माझी आजी न विसरता तुळशीपाशी वदिा िाित असे.

घ. परीक्षा ऐन तोंडािर आिी आह ेआशण रयोज ------------------------- वदिे जातायत. अभ्ास हयोणार 
कसा?

ि. ------------------------- ियोनिी घंटा िाजिी आशण मिा जाग आिी. तयोिर ियोन बंद झािा आशण 
मग हा ियोन कुणािा असेि ह्ा वििारात मी ------------------------- जागीि राहहिे.

५. योग्य त्ा हक्रयापदािे उद्दशेाथमिक रूप िापरून ररकाम्ा जागा भरा. सािाय्यक 
हक्रयापदािा िापरिी करता येईल. (गुि ४)
(करिे (२), नेिे, घेिे, आििे, बनििे, ठरििे, साठििे)
शशक्षक – मुिांनयो, आज मातृवदन आह.े तयो तुम्ही कसा साजरा करणार आहात?
पहहिा विद्ाथणी – मी आज आईिा घरकामात मदत ------------------------- -------------------------.
दुसरा विद्ाथणी – मी बाजारातयून भाजी आशण िाणसामान ------------------------- -------------------------.
गतसरा विद्ाथणी – मी आईच्ा आिडीिा एक पदाथ्म ------------------------- -------------------------.
िौथा विद्ाथणी – मी आईिा शसनेमािा ---------------------- ---------------------- आशण नंतर गतच्ासाठी 

साडी ------------------------- -------------------------. मी िष्मभर पैसे साठििे आहते.
शशक्षक – मंदार, तयू का असा गप्प आहसे? तयू काही ठरििं नाहीस का?
मंदार – सर, मी ह्ािर वििारि केिा नव्हता. पण पुढच्ा िषणी मी नक्ीि मी खयूप 

काही तरी करेन. हयो, मी आतिापासयूनि पैसे -------------------------, छानसा बेत 
------------------------- आशण आईिा खयूश -------------------------.

शशक्षक – उतिम. पण एक िक्षात ठेिा. आईिा खरा आनंद तुम्ही िष्मभर शहाण्ासारखे 
िागाि तेव्हाि हयोईि.
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१  खालील संिाद िािा आणि त्ाला योग्य ते शीषमिक द्ा.
--------------------------------------------------------------------------

“वििास, मिा समयोर टपरीिर घेऊन िि.”
“काही मागियू का? ियोन केिा तर पाठितयो िंदू ...”
“माहहतेय, पण मिा जायिंय. िि.”
वििासनं मिा खुिणीत बसििं.
मी टपरीिर पहहल्यांदाि जात हयोतयो, पण िंदूनं कयोण 
आिंय ते पाहायिा मानही िर केिी नाही. “दयोन 
िहा, िंदूशेठ. एक कमी साखरेिा,” वििास म्हणािा.
समयोरच्ा छयोट्ा बाकड्ािर बसिेल्या आजयोबांकड े
मी पाहहिं. ते दयोन वदिसांपयूिणीिं शशळं ित्ममानपत्र िाित हयोते.
“हळबेसाहबे!” िंदूनं हाक मारिी.
सािकाश ित्ममानपत्रािी घडी घालून आजयोबांनी ते बाजयूिा ठेििं. हात िांब करून िहािा पेिा 
घेताना त्ांिं िक्ष माझ्ाकड ेगेिं. मिा पहहल्यांदा बघणाऱया बहुतेकांिं जे हयोतं तेि त्ांिंही 
झािं. पेिा घेतिेिा हात हिेति राहहिा आशण मनात नसताना िक्ष माझ्ा तुटक्ा पायांकड,े 
िाकाच्ा खुिणीकड ेजात राहहिं. मी सियीनं थयोड ंहसयून म्हणाियो, “नमस्ार.”
“नमस्ार,” ते पुटपुटिे. एकट्ानंि िहा प्ािा की न प्ािा ह े न कळयून ते गोंधळिे.                     
“आपण िहा घ्ा नं, लिीज! माझा येईिि,” मी म्हटिं. घुटमळत आजयोबांनी िहानसा घयोट घेतिा.
“मी काही महहन्यांपयूिणीि ह्ा भागात राहायिा आियोय. समयोरि, पहहल्या मजल्यािर. रयोज 
तुम्हािा, तुमच्ा गमत्रांना बाल्कनीतयून बघतयो. तुम्ही काय बयोित असाि, कशाबदिि ििगा करत 
असाि, हसता तेव्हा काय विनयोद झािा असेि त्ािी कल्पना करत बसतयो. िार छान िाटतं 
मिा, पाि-दहा िष्यांनी तरुण झाल्यासारखं,” मी म्हणाियो. आजयोबा गािात हसिे. “तल्ि आिी 
की मी इथयून मागितयो िहा. आज म्हटिं प्रत्क्ष जाऊनि घ्ािा. तुम्ही बऱयाि िष्यांपासयून इथं 
येत असाि, नाही?” आजयोबांनी मान डयोिाििी.
आमिा िहा आिा. थयोडा िेळ न बयोिता िहा संपििा.
“अगदी खरं सांगायिं तर तुमिी ओळख करून घ्ायिाि मी आियोय.” मी हात पुढ ेकेिा. “मी 
अरुण घयोटीकर. एअर ियोस्ममध्य ेहयोतयो, स्क्ाड ्रन िीडर. हा अपघात मात्र जगमनीिर आशण मी 
पयूण्म शुद्धीत असताना झािा,” मी माझ्ा पायांकड ेबघत म्हणाियो.
आजयोबा मयोकळं हसिे आशण पुढ ेझुकयू न माझा हात हातात घेत म्हणािे, “यशिंत हळबे. तयार 
कपड्ांच्ा धंद्ात हयोतयो. सगळं मुिीिर सयोपियून वनिृति झाियोय. आता सकाळी जाग आिी की ‘अरे 
िा! आणखी एक वदिस!’ असं म्हणायिं  आशण संध्याकाळ हयोण्ािी िाट पाहायिी.” ते पुन्ा हसिे.
“मीसुद्धा! मीसुद्धा दुपारिा िहा घेण्ासाठी िाट पाहतयो. तुम्ही िहा मागिल्यािं पाहहिं की मगि 
हा वििास गॅस पेटितयो.” आजयोबा पुन्ा हसिे.
मग जरा वबिकति मी वििारिं, “हळबेसाहबे, गेिे दयोन वदिस बघतयोय ... एकटिे?”

भेटीगाठी ३
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“हयो, हयोतं असं कधी कधी,” आजयोबा स्तःशीि बयोिल्यासारखं म्हणािे.
“कुणािी प्रकृती िगैरे .... की गािािा गेिेत?” मी गडबडीनं सािरून घेत म्हणाियो.
“माहीत नाही.”
“पण मग ... ियोन नाही केिात?”
दयोन क्षण शांततेत गेिे. मग एक मयोठा श्ास घेऊन आजयोबा म्हणािे, “आमच्ात एक करार 
झािाय. भेटायिं ते िक् इथंि. िेळ शक्तयो िुकिायिी नाही. सगळे 
पाळतात िेळ. पाि-दहा गमवनट ंइकडगेतकड,े पण पाळतात. त्ाहून उशीर 
झािा की िाट पाहणं बंद. कुणािाही ियोन करायिा नाही, घरी जायिं 
नाही. शांतपणे दुसऱया वदिसािी िाट पाहायिी.”
“कुणी आजारी िगैरे असेि ....”
“तरीही िाट पाहायिी. आता सगळ्ांिंि ‘असिे की अडिण’ असं झािंय. कुणािाही करता 
काहीि येत नाही. म्हणयून स्स् राहािं. कुणात हकंिा कशात जीि गुंतिण्ािं त्राण उरिंय 
का आता?”  आजयोबा माझ्ाकड ेपाहून छान हसिे आशण उठत म्हणािे, ”ििा, वनघािं आता. 
भेटिात, बरं िाटिं.”
“उद्ा?” मी नकळत वििारिं.
पाठमयोऱया आजयोबांनी नुसते खांद ेउडििे. हळयू हळयू पाििं टाकत ते रस्ताच्ा टयोकापय यंत गेिे, 
िळयून वदसेनासे झािे.

क. िरील उताऱयामधील िी िाक्ये काय म्हित आिेत? िगवात ििवा करू या.

अ. मिा पहहल्यांदा बघणाऱया बहुतेकांिं जे हयोतं तेि त्ांिंही झािं.

आ. मी सियीनं थयोड ंहसयून म्हणाियो, “नमस्ार.”

इ. हा अपघात मात्र जगमनीिर आशण मी पयूण्म शुद्धीत असताना झािा.

ई. आता सकाळी जाग आिी की ‘अरे िा! आणखी एक वदिस!’ असं म्हणायिं  आशण 
संध्याकाळ हयोण्ािी िाट पाहायिी.” ते पुन्ा हसिे.

उ. आता सगळ्ांिंि ‘असिे की अडिण’ असं झािंय.

ख. पुढील अशं औपिाररक भाषेत ललिा.

समयोरच्ा छयोट्ा बाकड्ािर ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ हसयून म्हणाियो, “नमस्ार”.
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ग. पुढील िाक्यांिा अथमि न बदलता त्ांिी िेगळ्ा प्रकारे रिना करण्ािा प्रयत्न करा. गरज 
िाटल्यास िेगळे शब्द िापरता येतील.

उदा∘ मी टपरीिर पहहल्यांदाि जात हयोतयो, पण िंदूनं कयोण आिंय ते पाहायिा मानही िर केिी 
नाही.

 - टपरीिर मी प्रथमि जात हयोतयो, पण िंदूनं माझ्ाकड ेअशजबात िक्ष वदिं नाही / पण 
िंदूनं माझी दखिही घेतिी नाही. / पण िंदूनं माझ्ाकड ेढुकंयू नही पाहहिं नाही. 

अ. समयोरच्ा  बाकड्ािर ... ित्ममानपत्र िाित हयोते.  ----------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------

आ. सािकाश ित्ममानपत्रािी घडी ... िक्ष माझ्ाकड ेगेिं. ------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------

इ. तिि आिी की ... जाऊनि घ्ािा. ----------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------

घ. पुढील शब्दांिे हकंिा शब्दसमूिांिे समानाथथी आणि रिरुद्धाथथी शब्द ललिा.

उदा∘ कमी साखरेिा = अगयोड X गयोडगमट् अ.  शशळं =      ---------------------------

आ. स्स् =    --------------------------- इ.  तुटक्ा =    ---------------------------

ई.  नकळत =    --------------------------- उ.  वबिकत =   ---------------------------

२  पुढील करिता िािा.

खूप हदिसांनी हदसताय

‘खयूप वदिसांनी वदसताय

कुठे हयोतात इतके वदिस?’

रयोजच्ा विरण्ाच्ा टरि कॅिर

कुणीतरी म्हणतं

तेिढ्ानंही जगणं

अथ्मपयूण्म िाटायिा िागतं ...! - (१)

िुरगळिेिे कागद

साििेिं पाणी

शेिाळिेिा रस्ता

दुखणारी मान पाठ ...

सगळं नजरेआड करता येतं! - (२)

$³eenÊej    73



भेटीगाठी३

नेहमीिा दयोन पायांिर उभा राहहिेिा

घरातिा घयोडा

भभंतीिर िाििेल्या 

पेंवटगंिरिं प्रेरक िाक्

असिं सगळं खुणाियू िागतं! - (३)

ध्यानस् बुद्धािी मयूतणी िेडाित नाही

बंद पडिेिं घड्ाळ घाबरित नाही

कानांिर आदळणाऱया

आिाजांिं ओझं

सहज पेिता येतं! - (४)

न िाििेिी पुस्तकं

ओढ िाितात

पत्रांना उतिरं द्ािीशी िाटतात

‘हकती वदिसांनी भेटिात!’

आपणही कुणािा म्हणािं

असं आतयून दाटयून येतं

नव्यानं जगािं िाटयू  िागतं! - (५)

- आसािरी काकडे

क. हक्रयापदापासून बनलेली कािी रिशेषिे ह्ा करितेत िापरली आिेत. अशाि आिखी पाि 
जोड्ा शोधून खाली ललिा.

उदा∘ ‘िुरगळिेिे कागद’.

१. --------------------------------------------------------------------------

२. --------------------------------------------------------------------------

३. --------------------------------------------------------------------------

४. --------------------------------------------------------------------------

५. --------------------------------------------------------------------------

ख. पुढे हदलेल्या नामांना िरीलपैकी योग्य ते रिशेषि लािा.

१. ------------------------------------------  भभंती २. ------------------------------------------  डयोकं

३. ------------------------------------------  कविता ४. ------------------------------------------  रस्ते

५. ------------------------------------------  किरा

ग. करितेतील रिशेषि-नाम ह्ांच्ा जोड्ा िापरून िाक्ये बनिा.     

उदा∘ िुरगळिेल्या कागदाच्ा कपट्ांनी खयोिी भरून गेिी हयोती.

१. ---------------------------------------------------------------------------------

२. ---------------------------------------------------------------------------------

३. ---------------------------------------------------------------------------------

४. ---------------------------------------------------------------------------------

५. ---------------------------------------------------------------------------------
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घ. उदािरिाप्रमािे रूपे बनिून िाक्यात उपयोग करा.

उदा∘ ओझ ंपेिितं – पेििणारं ओझ,ं िहान मुिांनी पेििणारं ओझ ंउििािं.

१. गयोटिी खुणाितात. -----------------------------   -------------------------------------------------------------------------------

२. मयूतणी िेडािते. ------------------------------------   -------------------------------------------------------------------------------

३. पुस्तकं ओढ िाितात. ---------------------   -------------------------------------------------------------------------------

३  खालील िाक्यांतील हक्रयापद कत्वाप्रमािे िालते की कमवाप्रमािे ते िाक्यापुढील 
कंसात ललिा.

उदा∘ भाग्यश्ी िारिाकी गाडी िाििते.  (कत्गाप्रमाणे)
 कािि गतने सयोसायटीच्ा आिारात गाडी िािििी. (कमगाप्रमाणे)
क. “रयोहन नयोकरी करतयो?”  (------------------------------------)
 “नाही, त्ाने कधीि नयोकरी केिी नाही.” (------------------------------------)
ख. आज तबल्यािी साथ करत आहते पंवडत आनंदराि साति. (------------------------------------)
 त्ांनी पयूिणीही अनेकदा खांसाहबेांना साथ केिी हयोती. (------------------------------------)
ग. संपदा दर रवििारी कपड्ांना इस्ती करते. (------------------------------------)
 आज सकाळीि गतने सगळ्ा कपड्ांना इस्ती केिी. (-----------------------------------)
घ. सकाळी उठल्याबरयोबर नानासाहबे अंगण झाडतात, झाडांना पाणी घाितात 

आशण मगि िहा घेतात. (------------------------------------) आतिाि त्ांनी अंगण 
झाडिे, झाडांना पाणी घातिे आशण िहा घेतिा. 
(------------------------------------)

ि. सासयूच्ा आजारपणामुळे इच्ा असयूनही आगतशाने ह्ािषणी शशकिण्ा घेतल्या नाहीत, 
(------------------------------------) नाही तर ती घरीि मुिांच्ा शशकिण्ा घेते.

 (------------------------------------)

४  िर जी िाक्ये भूतकाळात ललहिलेली आिेत त्ांत काय बदल झाले आिेत ते 
खालील तक्तात ललिा.

कतवा कममि हक्रयापद

उदा∘ भाग्यश्ी = गतने गाडी िाििते = िािििी

क.

ख.

ग.

घ.

ि.
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५  पुढील उतारा भूतकाळ आणि भरिष्काळ िापरून पुन्ा ललिा.

आई एक मयोठे कलिंगड आणते. दादा ते कापतयो आशण त्ाच्ा आठ ियोडी 

करतयो. दादा  प्रत्केािा एक एक ियोड दतेयो. मेधा गतिी ियोड संपिते आशण 

आणखी एक मागते. दादा गतिा एक ियोड दतेयो, नताशािा एक ियोड दतेयो 

आशण स्तः एक ियोड घेतयो. आई आशण बाबा दुसरी ियोड घेत नाहीत.

क. आईने एक मयोठे कलिंगड आणिे. --------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

ख. आई एक मयोठे कलिंगड आणेि. -----------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

६  िरील िाक्ये िापरून उदािरिाप्रमािे तके् पूिमि करा.
क.

काळ कतवा कममि हक्रयापद 

उदा∘ ित्ममानकाळ आई कलिंगड आणते 

अ. 

आ. 

इ. 

ई. 

उ. 
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ख.

काळ कतवा कममि हक्रयापद 

उदा∘ भयूतकाळ आईने कलिंगड आणिे  

अ. 

आ. 

इ. 

ई. 

उ. 

ग.

काळ कतवा कममि हक्रयापद 

उदा∘ भविष्यकाळ आई कलिंगड आणेि

अ.

आ. 

इ. 

ई. 

उ. 

ऊ. 

७  िगवातला खेळ

विद्ाथ््यांिे तीन गट करािेत. िगगात पुढीि बाजयूस तीन जागा नक्ी करून त्ा जागांना कत्मरी, 
कम्मणी आशण भािे अशी नािे द्ािी.

- आता शशक्षक प्रत्के गटािा एक एक िाक् दतेीि. “जागा घ्ा” अशी आज्ा शशक्षकाने वदिी, 
की गटातीि विद्ाथणी आपल्यािा गमळािेल्या िाक्ात कयोणता प्रययोग आह ेते पाहून पटकन त्ा 
जागी जाऊन उभे राहतीि.                                                                                         

- आता शशक्षक “प्रययोग बदि” अशी आज्ा दतेीि. गटातीि विद्ाथणी पटकन ह ेिाक् उरिेल्या 
दयोन प्रययोगात बदलून दाखितीि आशण आता ते िाक् ज्ा प्रययोगात आह ेत्ा जागी जाऊन उभे 
राहतीि. 
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- शशक्षक ह्ा खेळािे िळ्ािर गटानुसार गुण लिहहतीि. जयो गट जास्तीत जास्त िाक्े बरयोबर 
तयार करेि आशण पटकन ययोग्य जागी जाऊन उभा राहीि, तयो गट शजंकेि. (शशक्षक िरीि 
उताऱयातीि िाक्े दतेीि अथिा निी स्तंत्र िाक्े दतेीि)

८  िािा.

माझी मोठी खरेदी

सकाळी आठ-साडआेठिी िेळ. नेहमीप्रमाणे सकाळिं विरणं आटपयून मी कॉिी हाउसमध्य ेसुरेख 
कॉिीिे घुटके घेत एकटाि टबेिापाशी बसियो हयोतयो. एिढ्ात कानािर शब्द पडिे, “नमस्ार.”
िळयून पाहहिं तर कयोणी अनयोळखी गृहस्. रंग गयोरा. िय गतशीच्ा पुढिं (...)
“नमस्ार.”
कुठं बरं पाहहिं हयोतं ह्ांना? काही आठित नाही.
“माझा आपिा पररिय नाही, पण मी आपल्यािा ओळखतयो. माझ ं
नाि माधि हेंदळे. मी दुमणीळ पुस्तकांिा विरेिता आह.े”
मी यािर उगीिि बयोिियो, “अरे िा!”
“नुकताि माझ्ाकड ेशरदबाबयूंच्ा कादबंऱयांिा सगळा सेट आिाय. 
पाहहजे का तुम्हािा? अगदी कमी हकमतीत दतेयो. मामा िरेरकरांनी 
केिेिी भाषांतरं सगळी.”
“माझ्ाकड ेआहते सगळी भाषांतरं मामांनी केिेिी.”
“आहते का? मग अरेवबयन नाईटसिे खंड? भाषांतर नाही ह,ं बट्कनिे. सुरेख काड्कबयोड्क बाईवडगंमधिे 
सगळे सयोळा खंड?”
“काय हकंमत आह ेसयोळा खंडांिी?”
“अगदी डट्किीप दतेयो आपल्यािा. घरी पाठियू का?”
मी म्हणाियो, “द्ा पाठियून.”
यानंतर तीन-िार वदिस गेिे. बट्कनच्ा खंडांिी गयोटि मी विसरूनही गेियो.
आशण एके वदिशी सायकिच्ा हडँििा दयोन भल्या मयोठ्या वपशव्या िटकाियून एक पयोरगा 
पतिा शयोधत-शयोधत आिा. (...) त्ा पयोरापाशी तीनशे रुपयांिा िेक दऊेन मी बट्कन ताब्ात 
घेतिा. माझ्ा स्डीतल्या शेल्िर िाििा. शेल्िा भारदस्तपणा आिेिं अनुभििं. (...)                    
पुढ ेिार-सहा महहने कॉिीहाउसिर कधी हेंदळे भेटिे नाहीत. (...)
अिानक एकिार ते कॉिीहाउसमध्य े भेटिे. तेि हसयू. तयोि प्रसन्न िेहरा. चिंिेनं घासिेल्या 
तांब्ाच्ा भांड्ासारखा िकिकीत.
मिा म्हणािे, “साहबे, एक प्रशस्त, कातड्ानं मढििेिा कयोि 
आह.े तुम्हािा िाित बसायिा अप्रगतम. पाठियू का?”(...)
एखाद्ा जुन्या-पुराण्ा िवन्मिरच्ा दुकानािी कळा यािी, तशी 
आता माझ्ा घरािा आिीय. अतयोनात िवन्मिर झािं आह.े 
तरीपण मी वििारिं, “काय हकमतीिा कयोि आह ेहा, हेंदळे?”
“डट्किीप साहबे. िक् पािणे-दयोनशे रुपये. बघा तरी. खयूश व्हाि.” (...)
आशण हातगाडीिर भिा मयोठा कयोि टाकयू न एक पयोरगा घरी आिासुद्धा. (...)
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हा कयोि वदल्यानंतर हेंदळ्ांनी हळयूहळयू मिा अगदी स्स्त असं एक मयोठं 
पुस्तकांिं कपाट, एक अडीि बाय पाििा पशश्मयन गालििा आशण एक 
डायना थटणीिाईव्ह ही एअरगन, अशा तीन िस्तयू वदल्या. (...)
आता ह े हेंदळे आिे की, त्ांना स्च् सांगायिं, “हेंदळे, थँक्. 
आतिापययंत तुम्ही िार िांगल्या िस्तयू मिा िार स्स्त अशा वदल्या. पण 
आतिा मिा काही नकयो.”
पण मी असा वनचिय केल्यािर हेंदळे कधी भेटिेि नाहीत. ते भेटयून 
िष्म-दीड िष्म झािं. मी झािंगेिं विसरियो.
आम्हा िेखक, किी, चित्रकार, पत्रकार गमत्रांिा अड्ा पुढ ेकॅम्पमधल्या क्ालिटी रेस्ॉरंटमध्य े
जमयू िागिा. काही तरी वनगमति काढायिं : कुणािं चित्रप्रदश्मन, कुणािं पुस्तक प्रकाशन, कुणािा 
िाढवदिस; आशण सात-आठ जणांनी रात्री क्ालिटीत जमायिं. मग गप्पा, खाणंवपणं, विनयोद, 
भांडणतंटा, अबयोिा िगैरे िगैरे.
असेि एकदा कयोजागगरी पौशण्ममेिं कारण काढयून क्ालिटीत जमियो हयोतयो. गप्पा खयूप रंगल्या 
हयोत्ा.
एिढ्ात माझ्ा खांद्ािर बयोट.
बघतयो तर हेंदळे.
माझा िेहरा नुसता प्रश्ाथ्मक.
हेंदळे हसऱया िेहऱयानं म्हणािे, “िक् पाि सेकंदि 
घेतयो तुमिी.”
“आियोि ह!ं” असं गमत्रांना सांगयून मी बाजयूिा गेियो.
हेंदळे म्हणािे, “एक हतिी आह ेउतिम, पाठियू का?”
“हतिी?”
“हयो, डट्किीप, साहबे. सेकंडहडँ व्हसे्पा स्यू टरसुद्धा येणार नाही एिढ्ा हकमतीत!”                         
यानंतर दयोन-िार वदिस गेिे. सकाळिे दहा िाजिे हयोते. मी कामात गुंग हयोतयो. आशण घरून 
ियोन आिा, “अहयो, तुम्ही कुणािा हतिी पाठिायिा सांगगतिं हयोतं का?” (...)
संध्याकाळी उशशरा घरी आियो. येताि िातािरणातिा ताण जाणििा. आधी स्डीत जाऊन 
मी एन्सायक्योवपडीया काढिा. एलििंट. इंवडयन एलििंट. इतेिास मन्सक्मस. रयोज गित हकंिा 
झाडपािा – दयोनशे पंििीस हकियोग्ाम? बाप रे!
त्ा काळी किपे रस्ताच्ा मटण माकपे टशेजारी असिेल्या गितबाजारात जाऊन दयोनशेपंििीस 
हकियो गित घेऊन आियो. हतिीपुढ ेटाकिं. आमिी िादािादी झािी. बायकयो म्हणािी, ”कशािा 
ही पीडा विकत आणिी? त्ािी भर करायिा कयोण आह ेघरात? माझ्ाच्ानं ह ेहयोत नाही.”              
“त्ात काय मयोठंसं? शेजारच्ा जगतापांनी एक जािराबादी म्हसै आणिीय. ते दयोघं गमळयून गतिं 
करतात. तसं करू.”
“पण म्हसै उद्ा दूध तरी दईेि. हतिी काय दूध दणेार आह?े” (...)
तीनि वदिस हतिीिं करािं िागिं. गतसऱया वदिशी ‘टाईम्स’मध्य ेजाहहरात िाििी : असा-असा 
वदसणारा, इतक्ा ियािा, इतक्ा िजनािा हतिी िुकिा आह.े कयोणािा सापडिा असेि त्ांनी कृपा 
करून ७४७२७३२ या नंबरिर ियोन करािा. झािेिा खि्म आशण पाररतयोगषक दऊेन हतिी घेऊन जाऊ...                                                                                              
मी तत्ाळ ियोन केिा.
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हेंदळ्ांकडयून आता काहीही घ्ायिं नाही असा वनचिय मी केिा. पण हेंदळे िष्म-दयोन िषयं कुठं 
वदसिे नाहीत. एकिार मी मुंबईहून डके्न-क्ीननं पुण्ािा येत हयोतयो. िहा-टयोस्िी ऑड्कर 
कॅन्ीनिा दऊेन मी िाट पाहत हयोतयो, तर िेटरच्ा मागयोमाग हिे आिे, हेंदळे. प्रसन्न हसयून 
म्हणािे, “नमस्ार!”
“नमस्ार!”
“बरी गाठ पडिी. एक अँवटक रेल् ेइंजीन आह.े ब्रास कॉपर, िकिकीत. िारि छान आह.े िीप 
दतेयो अगदी. पाठियू का?”
“रेल् ेइंजीन, हेंदळे?”
“हयो, पीस आह.े खयूश व्हाि बघयून.”
मी थक् हयोऊन हेंदळ्ांकड ेबघत राहहियो. म्हणाियो, “मी कळितयो, हेंदळे तुम्हािा!”

- व्ंकटेश माडगूळकर

क. कथमेध्े िापरलेले इगं्जी शब्द आणि त्ांिे मराठी प्ररतशब्द हकंिा अथमि हदले आिेत. 
त्ांच्ा जोड्ा जुळिा.

इगं्जी मराठी

सेट िापरिेिे

काड्कबयोड्क बाईंवडगं मयूठ

डट्किीप ज्ानकयोश

हडँि जुने ि हकमती

स्डी पुठ्ठा बांधणी

सेकंडहडँ मातीमयोि

एन्सायक्योवपडीया संि

अँवटक अभ्ाशसका
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ख. ििमिन करताना लेखकाने कािी िाक्यांिी हक्रयापद े ललहिलेली नािीत. अशी पाि िाक्ये 
ननिडा. योग्य अथवाच्ा हक्रयापदािे योग्य काळातील रूप िापरून िाक्ये पूिमि करा.
उदा∘ सकाळी आठ-साडआेठिी िेळ हयोती.

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

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

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

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

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

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

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

ग. पुढील िाक्यांमधून गाळलेले शब्द कथते आिेत. ते शोधून िाक्ये पूिमि करा.

अ. खानवििकरांकड ेजुन्या नाटकांच्ा काही दुमणीळ जाहहराती आहते.

आ. रवििारी सकाळी खांद्ािा वपशिी ------------------------  मासे आणायिा जाणारे नाईककाका 

आता पुन्ा वदसणार नाहीत.

इ. गमयाँसाहबेांनी जुळििेल्या तंबयोऱयािरून नुसते बयोट विरििे, तरी मैििीिे िातािरण 
------------------------  हयोऊन जाई.

ई. दीपािा काही स्पवॅनश कादबंऱयांिे ------------------------ करण्ात 

रस आह.े

उ. उन्मषेच्ा गमत्रांनी त्ाच्ा खयोिीिा किरापेटीिी ---------------- 

आणिी आह.े

ऊ. माझ्ाकड ेमराठी साहहत्ाच्ा इगतहासािे दयोन्ी ------------------------ आहते.

ए. मी ते ------------------------ जपत असतयो.

अॅ. िाड्ाच्ा वदिाणखान्यातीि सि्म खांब िांदीच्ा पत्र्याने ------------------------ हयोते.

ऐ. भभंतीिर ------------------------ चित्र ेकाढिी हयोती असे ियोक सांगतात.

ओ. आज सयोसायटीच्ा बैठकीत पुन्ा ------------------------ दुरुस्तांिा विषय वनघेि.

ऑ. पुन्ा जयोरदार ------------------------ हयोईि.
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९  योग्य ती दोन िाक्ये ननिडा आणि पुढीलपैकी योग्य ते पररिामबोधक उभयान्वयी 
अव्य िापरून त्ांिे एक िाक्य बनिा. (एकापेक्षा जास् जोड्ा जमिे शक्य 
आिे.)

(म्हिून, तेव्ा, याकररता, सबब, त्ामुळे)

वदनेश आपल्या मुिांना उच्च शशक्षणासाठी परदशेी पाठिणार आह.े

सांगगतिेल्या िेळात मी ह ेकाम पयूण्म करू शकियो नाही.

पयूि्मघयोगषत संगीत मैवििीिा काय्मरिम आज हयोऊ शकत नाही.

प्रमुख गागयकेिा घसा बसिा आह.े तयो खयूप काम करून पैसे साठित आह.े

आमदारसाहबेांना आजिी संध्याकाळ मयोकळी आह.े

 मी ह ेकाम िेळेत पयूण्म करू शकियो. आज संध्याकाळिी सभा रदि झािी आह.े  

त्ािे पयोट कायम वबघडिेिे असते. जयेशिा उघड्ािरीि पदाथ्म खाण्ािी सिय आह.े

राजेश वदिसभर कॉम्पटुरसमयोर बसिेिा असतयो.

प्रकृगतअस्ास्थामुळे मी आज कामािर येऊ शकणार नाही.

मी वदिसरात्र काम केिे. मी तुमिी मािी मागतयो. मिा आज रजा मंजयूर करािी.

त्ािे डयोके सतत दुखत असते.

उदा∘ राजेश वदिसभर कॉम्पटुरसमयोर बसिेिा असतयो, त्ामुळे त्ािे डयोके सतत दुखत असते.

क. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ख. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ग. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

घ. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ि. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

छ. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ज. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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१० खाली हदलेल्यांपैकी योग्य ती कालिािक हक्रयारिशेषि अव्ये घालून ररकाम्ा 
जागा भरा.

(आता, अजून, लगेि, एरिी, आता, तेव्ा, पूिथी, उद्ा, ह्ािेळी, काल, तेव्ा, लगेि)

बाबा : तुिा कॉिेजिा प्रिेशअज्म भरायिा सांगयून आठ वदिस झािे. (क) ------------------------------ 

तयू भरिा नाहीस तयो अज्म? (ख) ------------------------------ काय करायिं? तारीख तर उिटयून 

गेिी. (ग) -------------------------------- मी तुिा रागित नाही. पण (घ) -------------------------------- 

अगदी कमाि झािी. मागच्ा िषगािीि गयोटि घे. (ि) ---------------------------- ही तयू असाि 

आळशीपणा केिा हयोतास. (छ) -------------------------------- माझ्ा गमत्राने काही तरी ओळख 

काढयून आपिं काम करून वदिं हयोतं. पण मी (ज) -------------------------------- त्ािी मदत 

घेणार नाही. (झ) -----------------जा कॉिेजात, अज्म घेतायत का बघ, नाही तर बस ह्ा 

िषणी घराति.

सतेज : बाबा, अहयो हकती बयोिताय! मिा उतिर तरी दऊे द!े मी (ट) -------------------------------- अज्म 

भरून वदिाय. (ठ ) -------------------------------- (ड) -------------------------------- पािती गमळायिी. 

आता दयोन वदिसांनी गमळते. गमळािी की (ढ) -------------------------------- तुम्हािा दाखिेन.

११  डािीकडील रकान्यातील संिादात कािी मोकळ्ा जागा आिेत. उजिीकडील 
रकान्यातील योग्य ते कालिािक हक्रयारिशेषि अव्य ननिडून त्ा जागा भरा. 
कािी अव्ये एकापेक्षा जास् जागी िापरता येतील. पि तुम्हाला सिमि अव्ये 
िापरून एक अथमिपूिमि संिाद तयार करायिा आिे, ह्ाकडे लक्ष द्ा.

अ : तयू शसनेमा पाहतयोस का?
ब : हयो, पाहतयो की --------------------------------.
अ : -------------------------------- कधी पाहहिास?
ब : -------------------------------- पाहहिा एक मराठी शसनेमा.
अ : मग? आिडिा का?
ब : हयो, छान हयोता. -------------------------------- मराठीति िांगिे शसनेमे येतात.
अ : असंि काही नाही. मी ----------------------- एक मस्त हहदंी शसनेमा पाहहिा. इंग्जी 

शसनेमेपण पाहतयो मी. िांगिे िांगिे इंग्जी शसनेमे ----------------- येत असतात.
ब : हयो, पुढल्या िषणीपण काही इंग्जी शसनेमे येणार आहते. त्ांच्ा जाहहराती 

------------- पासयून िालू आहते. ------------- गमत्रांत त्ांिीि ििगा िालू आह.े
अ : अरे, पण तयो सायन्स विक्शन शसनेमा बुडियू नकयोस ह!ं असे शसनेमे 

------------------------------ येत नाहीत.
ब : तयो शसनेमा मी बुडिणार? शक्ि नाही. तयो तर मी ----------------------------------- 

पाहीन.

आता, 
नुकताि, 
हल्ी, 
सध्या, 
परिा, 

कधीकधी, 
िारंिार, 
परतपरत, 
अिीकड,े 
सतत
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१२  खाली हदलेल्या हक्रयापदांपैकी योग्य त्ा धातूला ‘आयला’ प्रत्य लािून िाक्ये 
पूिमि करा.

(दिेे, करिे, भरिे, आििे, घेिे, पोििे, कापिे, करिे, येिे, खािे)

तुला काय आिडेल करायला?

आई : मंवदरा, मिा आज घरात खयूप कामं आहते. कॉिेजातयून परत येताना विजेिं वबि 

भरशीि का?

मंवदरा : नाही, वबि (क) -------------------------------- मिा नाही जमणार.

आई : मग िाण्ािी यादी दशेीि का?

मंवदरा : छे छे, याद्ा िगैरे (ख) -------------------------------- मी काही 

कामिािी गंगयूबाई आह?े

आई : मग वनयािा शाळेतयून आणशीि?

मंवदरा : काय गं आई, िाितयू कामं सांगतेस! मी नाही जाणार गतिा (ग) --------------------------------.

आई : तयू काहीि मदत करणार नाहीयेस का?

मंवदरा : जरा िांगिी कामं सांग ना (घ) --------------------------------.

आई : म्हणजे कशी? काय जमेि आशण आिडिे तुिा (ि) --------------------------------?

मंवदरा : अंऽऽऽ, पण मिाही खयूप कामं आहते गं! आधी जायिंय वनलूकड,े गतच्ाकडयून माझी 

िही (छ) --------------------------------. मग जाईन पाि्मरमध्य ेकेस (ज) -------------------------------. 

नंतर तरणतिािािर (झ) --------------------------------, आशण नंतर आम्ही मैगत्रणी जाणार 

आहयोत भेळ (ट) ------------------------------. मिा उशीर हयोईि ह ंघरी (ठ) ------------------------------!

१३  शब्दखेळ
खालील संिादात कािी शब्द लाल रंगात हदले आिेत आणि कािी हठकािी मोकळ्ा जागा 
आिेत. ह्ा लाल शब्दांतील अक्षरांच्ा जागा बदलल्यात तर तुम्हाला एक निीन शब्द रमळेल. 
तो निा शब्द कोित्ा ररकाम्ा जागेत िपखल बसतोय ते 
बघा आणि मोकळ्ा जागा भरा.  

जयेश : काय हयो, गडािर िढायिा रस्ता हाि ना?

चिन्मय : हयो, हाि. पण तुम्हािा गाडीनं िर जायिंय की 

आमच्ासारखं पायी िर िढायिं आह?े

जयेश : म्हणजे?

चिन्मय : िांगिे तरुण वदसताय. ििा आमच्ाबरयोबर. अनुभिा 

तरी गड िढायिी मजा!

जयेश : अंऽऽ, बघतयो.
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चिन्मय : का? पायी गड िढण्ात रस नाही का तुम्हािा?

जयेश : तसं नाही हयो, पण...

चिन्मय : ििा ििा, काही आढिेेढ ेघेऊ नका आता. एकदा का पायी गड (क) ----------------------

केिात ना, की बघा तुम्हािाि हकती छान िाटिे ते. आशण सगळा थकिा, शीण 

आमच्ा टपरीिर पयोििात की पार पळयून जाईि.

जयेश : का? काय आह ेगतथे?

चिन्मय : अहयो, एकदा का गडमाथ्ािर पयोिियो, की टपरीिरिी गरमगरम भजी खायिी. बघा 

बघा, नुसत्ा कल्पनेनंि माझी (ख) ---------------------------- कशी (ग) -------------------------------- 

खिळिी आह ेते!

जयेश : इतकी िविटि असतात का?

चिन्मय : म्हणजे काय! अहयो, माथ्ािर पयोिल्या पयोिल्या ियोकांिी नुसती रीघ िागते टपरीसमयोर 

भज्ांसाठी!

जयेश : माझी आई करते (घ) ----------------------------- मस्त भजी.

चिन्मय : असेि हयो, नक्ी करत असेि. पण एकदा इथिा आिं घातिेिा िहा प्ा भज्ांसयोबत 

आशण मग बघा! (ि) ------------------------- अनुभि घ्ायिा परत परत आिा नाहीत इथे, 

तर नाि बदिीन माझ.ं

जयेश : असं म्हणताय? बरं, ििा, येतयो मी तुमच्ाबरयोबर. अंऽ, तुमिं नाि काय म्हणािात?    

१४ शब्दांिी गंमत
घाबरू नका. िा कािी एकि शब्द नािी. ह्ात दडले आिेत एकूि आठ शब्द. आणि ते सिमि 
‘भेट’ ह्ा शब्दाशी ननगहडत आिेत. काढा शोधून आणि ललिा खाली हदलेल्या जागेत. 

फेभेिटटानाव्ाकापािारसडीबलाडमकिमंकळहिक्बुट्ा

उदा∘ भेट,

क. ----------------------------------------------

ख. ----------------------------------------------

ग. ----------------------------------------------

घ. ----------------------------------------------

ि. ----------------------------------------------

छ. ----------------------------------------------

ज. ----------------------------------------------

झ. ----------------------------------------------
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१५ ह्ा हक्रयापदापासून कोिते नाम िोते?
नाम, त्ािे ललंग आणि अनेकििन ललिा.

हक्रयापद नाम

उदा∘ बदिणे तयो बदि, ते -

क. अनुभिणे

ख. िािणे 

ग. शशकिणे

घ. िािणे 

ि. सांभाळणे 

छ. ओळखणे 

१६  शब्द ...
खाली कािी शब्द हदले आिेत. ते ललहिताना कािी िुकले आिे का? 

शब्द दुरुस् शब्द 

रसता

िरषाि

पक्क र

पुरसकार

दरशन 

मान्सी

अरथात

काभगार 

िायाम 

ओडगाआडगा
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१७ पुढील चिरिफीत बघा आणि कािी प्रश्नांिी उत्रे द्ा. (पहिली १० रमननटे) 

क. सुधा मयूतणी ह्ांिी ओळख कयोण म्हणयून करून दतेा येईि?

 अ. -------------------------    आ. -------------------------    इ. -------------------------    ई. -------------------------

ख. ह्ांपैकी कयोणती ओळख सुधा मयूततींना स्तःिा जास्त आिडते? का? 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ग. सुधा मयूतणी ह्ांच्ा मराठी बयोिण्ाच्ा पद्धतीिर कयोणत्ा शहरािा प्रभाि वदसतयो?
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

घ. सुधा मयूतणी ह्ांिी हकती पुस्तके प्रशसद्ध झािी आहते आशण त्ा पुस्तकांच्ा साधारण हकती 

प्रती खपल्या आहते? 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ि. समाजातीि कयोणत्ा िगगातीि ियोकांिा सहिास त्ांना जास्त आिडतयो?
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

छ. वदिेल्या शब्दांच्ा ययोग्य त्ा वरियापदाबरयोबर जयोड्ा जमिा.    

ठसा करणे 

वदिा िाटणे 

घुसमट िािणे 

आधार उमटिणे 

मन मयोकळे दणेे 
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१  पुढील शब्दसमूिांसाठी योग्य शब्द ललिा.

क. शैक्षशणक िषगािी सांगता करणारी परीक्षा - ------------------------------------------------------

ख. िालू शैक्षशणक िषगात पहहल्या सहा महहन्यांनंतर 

येणारी परीक्षा - ------------------------------------------------------

ग. िषगातयून साधारणपणे दयोनदा घेतिी जाणारी कमी 

गुणांसाठी असिेिी परीक्षा - --------------------------------------

घ. महाराटिरि ात दहािीनंतर वदिी जाणारी परीक्षा - 
------------------------------------------------------

ि. बारािीनंतर वदिी जाणारी परीक्षा - ------------------------------------------------------

२  पुढील िाक्ये कोित्ा रिषयांतगमित येऊ शकतात ते ललिा.

(भाषा, भौगतकशास्त, भयूगयोि, रसायनशास्त, इगतहास, गशणत)

क. १८५७ िा स्ातंत्र्यिढा हा भारताच्ा स्ातंत्र्य िळिळीिा प्रेरणास्योत ठरिा. -----------------------

ख. कयोिकाता ह ेशहर ८८° पयूि्म रेखािृतिािर 

आह.े --------------------------------------------------

ग. आसमंतात सुरांिे, शब्दांिे आशण 

आिाजांिे संमेिनि भरिेिे असते. 

गािािा जाग आिेिी असते. 
------------------------------------------------------

घ. कॅल्ल्अम हायपयोक्योराइडिी काब्मन 

डायऑक्ाइडबरयोबर अभभवरिया हयोऊन कॅल्ल्अम काबयोनेट आशण क्योररन तयार हयोतात. 
------------------------------------------------------

ि. कयोणत्ाही संख्ेिा शून्याने गुणिे की उतिर शून्यि असते. ---------------------------------------------------

छ. दयोन िेगिेगळ्ा िस्तमुानाच्ा िस्तयू उंिािरून सयोडल्यास एकाि िेळी जगमनीिर पडतात. 
------------------------------------------------------

‘श’ णशक्षिािा४
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३  खालील प्रश्नोत्रांच्ा योग्य जोड्ा जुळिा.

प्रश्न उत्रे

क. भारताच्ा इतर राज्ांमधीि 
शशक्षणव्यिस्ा महाराटिरि ातीि 
शशक्षणव्यिस्सेारखीि आह ेका?

अ. सि्मसाधारणपणे सहा.

ख. प्राथगमक शशक्षणस्तरािर प्रिेश घेताना 
विद्ाथ्गािे िय हकती असािे िागते?

आ. हयो, विविध शासकीय ि खासगी 
विद्ापीठांमधयून अनेक संधी उपिब्ध 
आहते.

ग. दहािीनंतरच्ा शशक्षणासाठी कयोणत्ा 
शाखा वनिडण्ािी सयोय आह?े

इ. पदिीनंतर घेतिे जाणारे शशक्षण.

घ. बारािीनंतर शशक्षणािे कयोणते माग्म 
उपिब्ध आहते?

ई. नाही, थयोडिेार िरक आढळतात.

ि. पदव्यतुिर शशक्षण म्हणजे काय? उ. किा, िाशणज्, विज्ान.

छ. महाराटिरि ात संशयोधनािा प्राधान्य वदिे 
जाते का?

ऊ. विविध व्यिसाय ि शाखांमधीि 
प्रमाणपत्र अभ्ासरिम हकंिा पदविका, 
पदिी, पदव्यतुिर पातळीिे शशक्षण, 
तसेि संशयोधनात्मक कामाच्ा संधी 
उपिब्ध आहते.

क. ख. ग. घ. ि. छ.

४  एक लघुपट पािा ि खालील प्रश्नांिी उत्रे द्ा. 

महाराटिरि ात आजही काही जागत-जमातींमधीि ियोकांपययंत ‘शशक्षण’ 
पयोहयोििेिे नाही. शजथे एकिेळिे अन्न गमळितानाि नाकी 
नऊ येतात गतथे शशक्षण घेणे ही िैन समजिी जाते. अशाि 
समाजािे प्रगतवनभधत् करणाऱया पण तरीही शशकण्ािी तीव्र 

इच्ा असिेल्या वपस्तलु्या ह्ा मुिािी गयोटि पाहा.

क. वपस्तलु्यािी आई काय विकत असते? 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ख. शाळेतीि मास्तर वपस्तलु्यािा काय सांगतात? 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

ग. वपस्तलु्याच्ा शशक्षणाबदिि आईिे काय म्हणणे असते? 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

घ. वपस्तलु्यािे नातेिाईक त्ािा काय करायिा शशकितात ि त्ािी पररणती कशात हयोते? 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

ि. वपस्तलु्या या व्यष्क्रेखेिे िण्मन करा. 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

छ. “विद्वेिना मगत गेिी । मतीविना नीगत गेिी ।
 नीगतविना गगत गेिी । गतीविना विति गेिे ।
 वितिाविना शूरि खििे । एिढ ेअनथ्म एका अविद्नेे केिे ।”

 ह्ा ओळतींिा तुम्हािा कळिेिा अथ्म थयोडक्ात लिहा.
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

५  पुढील उतारा िािा आणि त्ािर रििारलेल्या प्रश्नांिी उत्रे ललिा.

मुंबई विद्ापीठाच्ा इगतहासात, तसेि भारतीय, विशेषत: मुंबई 

विद्ापीठाच्ा विद्ालथ्मनींच्ा दृटिीने, १८ जुिै, १९८८ हा सुिणगाक्षरांनी 

लिहहण्ासारखा वदिस हयोता. मुंबई विद्ापीठािी (आशण भारतीय 

विद्ापीठांतीि) पहहिी महहिा पदिीधर कानपेलिया सयोराबजी हहच्ा 

पदिीग्हणप्रसंगािा तयो शताब्दी वदन हयोता. या वदिशी गतच्ा तैिचित्रािे 

अनािरण मुंबई विद्ापीठाच्ा पहहल्या महहिा कुिगुरू श्ीमती मेहरू 

बेंगािी यांच्ा हस्त ेविद्ापीठामध्य ेकरण्ात आिे. 
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कानपेलिया सयोराबजी या महहिेने १८८८मध्य ेमुंबई विद्ापीठाच्ा इगतहासात पहहिी महहिा 

पदिीधर हयोण्ािा मान गमळििा आशण त्ानंतर अनेक महहिांना विद्ापीठात शशक्षण घेण्ािी 

संधी प्राप्त झािी. १९०१मध्य े७५ मुिी महाविद्ाियीन शशक्षण घेत हयोत्ा. ही संख्ा माि्म १९८९ 

अखेर ९०,५९४ एिढी हयोती. १९०१पासयूनि महाविद्ाियीन शशक्षणाबरयोबरि शशशक्षका, प्राध्यावपका, 

िकीि, डॉक्टर, पररिाररका, सुईणी, उद्योजक, संशयोधक, िैज्ावनक अशा व्यिसायांतीि िेगिेगळी 

पद ेभयूषिीत अनेक क्षेत्रांत मुिींनी उले्खनीय यश गमळििे. 

क. योग्य पयवाय ननिडा.
अ. प्रस्ततु उताऱयािा विषय हा नाही :
 १) तैिचित्रािे अनािरण
 २) कानपेलिया सयोराबजी
 ३) भारतातीि स्ी-शशक्षणािा पाया

आ. कयोणत्ा सािी कानपेलिया सयोराबजी पदिीधर झाल्या? 
 १) १८८८  २) १९८८  ३) १९८९

ख. पुढील िाक्ये त्ांिा अथमि न बदलता सोपी करून ललिा.

अ. मुंबई विद्ापीठाच्ा विद्ालथ्मनींच्ा दृटिीने १८ जुिै, १९८८ हा वदिस सुिणगाक्षरांनी 
लिहहण्ासारखा वदिस हयोता. 

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

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

आ. हा वदिस मुंबई विद्ापीठािी आशण एकयू णि भारतीय विद्ापीठांतीि पहहिी महहिा पदिीधर 
कानपेलिया सयोराबजी हहच्ा पदिीग्हणप्रसंगािा शताब्दी वदन हयोता. 

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

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

इ. कानपेलिया सयोराबजी या महहिेने १८८८मध्य ेमुंबई विद्ापीठाच्ा इगतहासात पहहिी महहिा 
पदिीधर हयोण्ािा मान गमळििा. 

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

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

६  ‘णशक्षि’ िा शब्द या पाठात कोिकोित्ा रिशेषिांसोबत आला आिे? कोितीिी 
आठ रिशेषिे खालील िौकटींत ललिा.

णशक्षि
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७  ररकाम्ा जागी योग्य तो तुलनािािक शब्द ललिा.
क. तुझ्ा जुन्या घड्ाळा-------------------- निीन घड्ाळि मिा जास्त आिडतं.

ख. आई आशण बाबां-------------------- मिा आईि जास्त आिडते. 

ग. हल्ी अॅप डवे्हिपस्मना -------------------- जास्त मागणी आह.े 

घ. िॉ शशकायिा असेि तर इथल्या-------------------- पुण्ात िांगिी महाविद्ाियं आहते. 

ि. त्ा िौघां-------------------- िीनाि जास्त हुशार आह.े 

८  उदािरिात दाखिल्याप्रमािे िाक्ये बनिा.

एव्हरेस् – कांिनगंगा – हकलिमांजारयो (उंि)
उदा∘ कांिनगंगा ह ेशशखर हकलिमांजारयोपेक्षा उंि आह.े पण एव्हरेस् सि्यांत उंि शशखर आह.े 

क. गमशसशसपी – अॅमेझॉन – गंगा (मयोठी) 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ख. गाडी – स्यू टर – सायकि (महाग) 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ग. ससा – कुत्रा – घयोडा (िहान)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

घ. तांबे – िांदी – सयोने (स्स्त) 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

९  खालील पररचे्द िािून उदािरिात दाखिल्याप्रमािे िाक्ये बनिा.

किायतीसाठी िगगातल्या मुिींना रांगेत उभे केिे आह.े ही रांग उंिीप्रमाणे िािण्ात आिी आह.े 
कमी उंिीच्ा विद्ालथ्मनीपासयून रांग सुरू हयोते ती सि्यांत उंि विद्ालथ्मनीपाशी संपते. 

तन्वीच्ा पुढ े हीना उभी आह.े हीनाच्ा पुढ े साक्षी. रांगेत पहहिी उभी आह े मायरा. 
मायराच्ा मागे गागणी आशण गागणीच्ा मागे साक्षी. शेिटी उभ्ा असिेल्या बिशजतच्ा पुढ े
आएशा उभी आह ेजी तन्वीच्ा मागे उभ्ा असिेल्या महकच्ा मागे आह.े 

आता या मुिींच्ा उंिींिे ‘उंि’ आशण ‘बुटकी’ ही विशेषणे िापरून िण्मन करा. त्ासाठी 
ययोग्य तुिनािािक शब्द िापरा.

उदा∘ मायरा – मायरा ही मुिींमध्य ेसि्यांत बुटकी मुिगी आह.े

क. साक्षी, गागणी – ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ख. महक, हीना – -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ग. बिशजत - ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

घ. आएशा, तन्वी – --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

पेक्षा (२)
सि्यांत
मध्य े(२)
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१० मिाराष्टरि  शासनाच्ा कौशल्य रिकास ि उद्ोजकता रिभागाच्ा निीन योजने 
अतंगमित राबिण्ात येिाऱया कायमिक्रमांरिषयी आपि यापूिथी ििवा केली आिेि. 
पुढे अपेणक्षत गट ि प्रणशक्षिाच्ा रिरिध संधींरिषयी माहिती हदली आिे. हदलेल्या 
संधींमधून एक संधी ननिडा ि रतिा युिकांना कशाप्रकारे फायदा िोऊ शकतो 
यािर ५ ते ७ िाक्यांत ललिा.

1

1 2

2

3

3

1 2 3

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

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

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

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

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

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

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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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११  ररकाम्ा जागा भरा.

विभक्ी आपण स्त:

प्रथमा आपण स्त:

भद्तीया ------------------------------, ------------------------------, 

आपल्यास, आपल्यािा

स्त:स, --------------------------------------------------

तृतीया --------------------------------------------, आपल्याशी स्त:, -----------------------------------------------------

ितुथणी आपणास, आपणािा, 
------------------------------, -------------------------------

-------------------------------------------------, स्त:िा

पंिमी --------------------------------------------, आपल्याहून स्त:हून, (स्त:कडयून)

षष्ी आपिा, -------------------------------------------------,

आपिे / आपिं,
-----------------------, आपल्या, ----------------------- 

------------------------------------------------, स्त:िी,
----------------------------------------------- / स्त:िं,

स्त:िे, ----------------------------------, स्त:िी

सप्तमी आपणात / --------------------------------------------- स्त:त 

१२  ररकाम्ा जागा भरा.

क. जगािी चिंता करू नकयोस. आपिं आ------------------------------ 

पटिं की झािं. 

ख. नेहमी काय सांगायिं रे! जरा ------------------------------- काही 

करशीि की नाही?

ग. जरा आमच्ातपण राहत जा. काय नेहमी 

स्------------------------------- असतेस. 

घ. ती दयोघे सतत आपिं आ------------------------------- बघतात. 

ि. सगळे थकिेयत आता तुिा समजाियून. तयू स्------------------------------- समजािल्याशशिाय 

काहीि बदिणार नाहीये. 

छ. काळजी घे स्-------------------------------------------.
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१३  खालील व्क्तींना कोिते क्षेरि सुििाल?

क. मिा अभ्ासात विशेष रुिी नाही. 
पण िहानपणापासयूनि स्त:च्ा 
तसेि इतरांच्ा िेहऱयािर आशण 
केसांिर िेगिेगळे प्रययोग करून 
पाहायिा आिडतं. --------------------------

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

ख. मी िािल्या िेळात बाबांच्ा 
गमत्राच्ा गॅरेजमध्य ेकाम करतयो. 
त्ामुळे िाहनांबदिि बऱयापैकी 
माहहती आह.े -----------------------------------

---------

ग. मिा विरण्ािी प्रिंड आिड आह.े 
िेगिेगळ्ा वठकाणांिी ऑनिाईन 
माहहती काढयून एकटिं भटकायिा 
आिडतं. ------------------------------------------

घ. समाजसेिा करण्ािी इच्ा आह.े 
विशेषत: रुग्ांसाठी, आजारी 
माणसांसाठी काहीतरी करायिंय. 
--------------------------------------------

ि. मिा विद्तु उपकरणांिी दुरुस्ती 
करणं जमतं. -----------------------------------

छ. मिा शेतीविषयक एखादा 
अभ्ासरिम करून त्ाि क्षेत्रात 
काम करायिी इच्ा आह.े 
--------------------------------------------

ज. पेहरेािात निनिीन प्रययोग करायिा 
आिडतात. माझ ेकपड ेमीि 
वडझाईन करते. 
--------------------------------------------

झ. मिा आईसारखंि टलेिकॉम 
ऑविसर व्हायिंय.
--------------------------------------------

प्रणशक्षिार्थ्यांना उपलब्ध असलेली 

प्राधान्यािी क्षेरेि (SECTORS)

१  माहहती तंत्रज्ान

२  ब्टुी कलिर

३  स्पा ि िेिनेस

४  िस्तवनगम्मती

५  इिेच्क्टरिकि ि इिेक्टरि ॉवनक्

६  बँहकंग ि अकाउंवटगं

७  रत्न ेि दागगने

८  अलग्शमन ि सुरक्षा अभभयांगत्रकी

९  िैद्कीय ि नशसयंग

१०  िॅशन वडझाईन

११  िाहनदुरुस्ती

१२  कापड ि िस्तयोद्योग

१३  अक्षय ऊजगा

१४  पय्मटन ि आदरागतथ्

१५  उत्ादन ि वनगम्मती

१६  लिास्स्क प्रवरिया

१७  हकरकयोळ विरिी

१८  आरयोग्य ि तत्सम

१९  दूरसंिार

२०  कृषी

२१  सुरक्षारक्षक

२२  हस्तवनगम्मती कागद ि कागद उत्ादने

२३  रेवफ्जरेशन ि एअर कंवडशवनंग

२४  हस्तकिा
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१४ खालील यशोगाथा िािा ि कोितीिी एक गाथा ननिडून त्ािर एक बातमी तयार 
करा.

(क) हदव्ांग ि घरिी नाजूक पररस्स्ती
नाि : पल्िी कांबळे, कयोल्ापयूर (वदव्यांग) 
पाश््मभयूमी : ६० टके् अपंग, घरिी नाजयूक पररस्स्ती, स्त:िा एखादा व्यिसाय सुरू 
करायिी इच्ा 
अभ्ासरिम : हडँमेड पेपर ि पेपर िस्तयू 
“मी अभ्ासरिम पयूण्म केिा ि माझा स्त:िा व्यिसाय सुरू केिा. मी कागदािी पाहकट े
बनियून विविध वठकाणी पुरिठा करते ज्ामुळे मिा दरमहा ३००० ते ४००० रु∘ गमळतात.”

(ख) कररअरच्ा निीन संधीच्ा माहितीिा अभाि
नाि : अशजत कारंड,े सातारा  
पाश््मभयूमी : १२िी पास, कररअरच्ा निीन संधींविषयी माहहती नव्हती, गमत्राकडयून माहहती 
गमळािी 
अभ्ासरिम : विल् टवेनिशशअन कॉम्पटुर कयोस्म 
“प्रशशक्षण पयूण्म झाल्यािर भारत ियोज्म लि∘ कंपनीत वनिड झािी. सध्या दरमहा १००८० रु∘ 

िेतनािर काम करतयोय. माझा आत्मविश्ास यामुळे उंिाििा आह.े”

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

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

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

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

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

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

१५ क. ‘जर-तर’ हकंिा ‘जरी-तरी’ ह्ा अव्यांिा योग्य अथवाने िापर करून पररचे्द 
पूिमि करा. 

महयोदय,

तुमिे ई-पत्र गमळािे. तुम्हािा तातडीने हव्या असिेल्या पुस्तकांिी यादी पाहहिी. मी आमच्ा 
संस्ते ती सगळी पुस्तकं आहते का पाहतयो. ------------------------------------ सगळी पुस्तकं गमळािी, 
---------------------------- िगेि पाठितयोि. पण सगळी -------------------------- नसिी, -------------------------------- 
शजतकी गमळतीि गततकी पाठिण्ािी व्यिस्ा करतयो. यापुढ ेमात्र तुम्ही थयोडी काळजी घ्ा. 
-------------------------------- पुस्तकांिी बरीि मयोठी यादी असेि, ---------------------------------- शक्तयो हकमान 
१५ वदिस आधी कळििंत -------------------------------------- बरं हयोईि. म्हणजे यादीतिी काही पुस्तकं 
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------------------------ आमच्ाकड े नसिी, ----------------------------- आम्ही त्ा 
प्रकाशन संस्केडयून ती पुस्तकं मागियून तुमच्ापय यंत पयोहयोिियू शकयू  
आशण तुमिीही अडिण हयोणार नाही.

कळािे.
सरस्ती ग्थंदािन.

ख. पुढील िाक्ये ‘जर-तर’ हकंिा ‘जरी-तरी’ ह्ा अव्यांिा िापर करून आणि आिश्यक बदल 
करून ललहून काढा.
अ. मुिांना प्राययोगगक तत्त्वािर िािणाऱया शाळांमध्य े घातल्यास त्ांिा सि्यांगीण विकास 

हयोण्ािी शक्ता िाढते. 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

आ. मुिांना एखाद्ा विषयात रस नसतानाही त्ा विषयािी गयोडी िािण्ािं काम शशक्षकािं असतं.
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

इ. पुन:पुन्ा आिाहन करूनही पािकांनी आपल्या पाल्यािा परीक्षेिा ताण दणें कमी केिेिं नाही.
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

ई. िार भभंतींच्ा बाहरेच्ा जगात डयोकाियून पाहहल्यािर तुम्हािा शशक्षणािी आशण ज्ानािी 
अगशणत क्षेत्र ंवदसतीि. 

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

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

उ. पदव्यतुिर शशक्षण घेतिेल्या तरुणांमध्यहेी संशयोधनािी कळकळ वदसत नाही.  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

१६  योग्य ते संकेतदशमिक उभयान्वयी अव्य िापरा.
(तर, की (२), म्हिजे)
क. मी लिहून दतेयोय ते औषध घ्ा -------------------- बरं िाटिे. 
ख. पयूिणी ग्जॅ्एुशन झािं ----------------------- नयोकरी िागायिी. 

हल्ी पयोस् ग्जॅ्एुशननंतरपण नयोकरीिी शाश्ती नसते. 
ग. सहामाही परीक्षेत पहहिी आिीस -------------------- हहिाळी 

शशवबरािा जाता येईि. 
घ. शारीररक शशक्षणािा तास सुरू झािा ---------------- मुिांच्ा 

उत्साहािा आणखीनि उधाण येई.
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१७ खालील लेख िािून त्ािरील प्रश्नांिी उत्रे ललिा.
ज्ञान मातृभाषेतून णशक्षि
मुंबई महानगरपालिकेच्ा शाळांमध्य ेया शैक्षशणक िषगापासयून भद्भागषक शशक्षण दणे्ात येणार 
आह.े हा प्रययोग स्ततु् असिा, तरी पहहिीत येणाऱया विद्ाथ््यांना प्रथम भाषा म्हणयून इंग्जी 
शशकिण्ािे आव्हान पालिका शशक्षक कसे पेितात यािर सि्म अििंबयून आह.े 

मुंबईसारख्ा शहरात जेथे गमश् ियोकिस्ती आह,े तेथे मराठी आशण इतर प्रादशेशक भाषांच्ा 
शाळांिा प्रश् ऐरणीिरि आिा आह.े पालिका शाळांिा अस्स्तत्ािा िढा हा गेल्या दयोन दशकांपासयून 
सुरू आह.े िांगल्या सयोयीसुविधा दणे्ापासयून ते िांगिे शशक्षण दणे्ापययंतिे आव्हान प्रशासनासमयोर 
आह.े त्ासाठी विविध माग्यांनी प्रयत्न करत असतानाि विद्ाथ््यांच्ा हातात टबॅ वदिा आशण 
शाियोपययोगी िस्तयूिंे िाटपही सुरू झािे, तरीही विद्ाथणी येईनात. यामुळे आता भद्भागषक शशक्षणािा 
पयगाय समयोर आिा असयून पालिका प्रशासन आशण सतिाधारी यांनी त्ािी अंमिबजािणी करण्ास 
सुरुिात केिी आह.े मागीि शैक्षशणक िषगात ५७ शाळांमध्य ेप्राययोगगक तत्त्वािर हा प्रययोग केल्यानंतर 
या शैक्षशणक िषगापासयून हा प्रययोग पालिकेच्ा सि्मि शाळांमध्य े करण्ािा वनण्मय प्रशासनाने 
घेतिा. यामुळे विद्ालथ्मसंख्ा िाढिे यात दुमत नाही. यािी अनेक उदाहरणे मुंबई शहरात आह.े 
बािमयोहनसारख्ा नामांहकत शाळेने मुंबईत अशा शशक्षणािी पाळेमुळे रयोििी. या शाळेने ज्ािेळेस 
पयूि्म प्राथगमक िगगापासयून मराठी आशण इंग्जी या दयोन्ी प्रथम भाषा 
शशकिण्ास सुरुिात केिी त्ािेळेस त्ा शाळांमधीि विद्ाथणी 
वटकयू न राहहिे. इतकेि नव्ह,े तर ते िाढयूही िागिे. ह ेसि्म हयोत 
असतानाि उपनगरातीि अनेक मरणासन्न झािेल्या अनुदावनत 
मराठी शाळांनी हा प्रययोग सुरू केिा. त्ांना यात यश गमळयू िागिे. 
अथगात, यानंतर इंग्जी माध्यमाच्ा शाळांिं पेि िुटण्ाआधी 
जेिढी विद्ालथ्मसंख्ा हयोती तेिढी गमळिणे या शाळांना अद्ाप शक् झािे नसिे, तरी विद्ालथ्मसंख्ा 
रयोडािणे कमी झािे, तसेि काही प्रमाणात विद्ाथणी िाढयूही िागिे.

राजेंरि दडगा शशक्षणमंत्री असताना सरकारी शाळांमध्य े भद्भागषक शशक्षण दणे्ाबाबत 
वििारमंथन सुरू झािे हयोते. शशक्षक आमदार कवपि पाटीि यांनी विविध मुख्ाध्यापकांिी 
पथके विविध राज्ांमध्य ेपाठियून तेथीि शशक्षण व्यिस्ा आशण आपिी शशक्षण व्यिस्ा यांतीि 
तिाित काय ह ेजाणयून घेऊन तत्ािीन सरकारिा काही सयूिना केल्या हयोत्ा. यात मराठी 
शाळा भद्भागषक करा ही एक महत्त्वािी सयूिना हयोती. यािर त्ािेळी अंमिबजािणी हयोऊ 
शकिी नाही. मात्र, काही खाजगी अनुदावनत शाळांनी हा प्रययोग सुरू केिा. गेल्या तीन िष्यांच्ा 
कािािधीत शशक्षणमंत्री विनयोद तािड ेयांच्ा शशक्षण विभागानेही शजल्ा पररषद शाळांमध्य ेहा 
प्रययोग सुरू केिा. यात यश इतके गमळािे, की अनेक इंग्जी शाळांमधीि विद्ाथणी या शाळांना 
पसंती दऊे िागिे. ह ेसुरू झाल्यािर खरी टीका झािी ती म्हणजे 'एक ना धड भाराभर चिंध्या'. 
म्हणजे या मुिांना धड मराठीही येणार नाही आशण धड इंग्जीही येणार नाही. पण प्रत्क्ष 
पररस्स्ती िेगळी हयोती. ह े विद्ाथणी दयोन्ी भाषांिर प्रभुत् गमळित हयोते. स्ातंत्र्यपयूि्म काळात 
दशेात भद्भागषक शशक्षणािी परंपरा हयोती. तेव्हा पाििीपासयून मराठी आशण इंग्जी दयोन्ी प्रथम 
भाषा शशकिल्या जात हयोत्ा. मात्र, स्ातंत्र्यानंतर सातिीपययंत इंग्जी शशकिायिेि नाही असा 
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दडंक आिा आशण तयो काही काळ िाििा. या सिगात 
कें रिीय शाळा मागे नव्हत्ा. त्ांनी पहहल्यापासयूनि हहदंी 
आशण इंग्जी दयोन्ी प्रथम भाषा शशकिण्ािे धयोरण कायम 
ठेििे. पण जागगतकीकरणानंतर मातृभाषेिर ज्ानभाषेिे 
आरिमण हयोऊ िागिे आशण या दयोन्ी भाषांिा संगम करून 
ज्ानमातृभाषा शशकिणे ही काळािी गरज िाटयू  िागिी, 
तेव्हा मराठी शाळांच्ा अभ्ासरिमात पुन्ा खािच्ा िगगात इंग्जीिा प्राधान्य वदिे जाऊ िागिे. 
पण गेल्या पाि िष्यांत या मराठी शाळांच्ा अस्स्तत्ाच्ा िढाईत ज्ानमातृभाषेिा विशेष महत्त्व 
वदिे जाऊ िागिे आशण सरकारी शाळांमध्य ेयािी अंमिबजािणी सुरू हयोऊ िागिी. मुंबई 
महापालिका शाळांच्ा बाबतीत हा वनण्मय घेत असताना एक िेगळेि आव्हान समयोर हयोते ते 
राजकीय पक्षांिे. मात्र सतिाधाऱयांसह मराठीसाठी झटणाऱया राजकीय पक्षांनीही यािा विरयोध 
न करता त्ािा पुरयोगामी वििाराने स्ीकार करत मराठी मुिगा कुठल्याही स्पध पेत मागे पडणार 
नाही यासाठी यािी वबनविरयोध अंमिबजाणी करण्ास मान्यता वदिी. यामुळे महापालिका आयुक् 
अजयोय मेहता आशण शशक्षणाभधकारी महशे पािकर ह ेकाम यशस्ीपणे करू शकिे. पररणामी, 
शहरातीि सि्म भाषांच्ा पालिका शाळांमध्य ेयंदा इंग्जी प्रथम भाषा शशकििी जाणार आह.े 
यासाठी शशक्षकांनाही विशेष प्रशशक्षण दणे्ात आिे आह.े यामुळे विद्ाथ््यांना उच्च दजगािे इंग्जी 
उच्च दजगानुसार शशकवििे जाईि यािी काळजीही घेण्ात आिी आह.े

ह ेसि्म छान आशण स्ागताह्म असिे, तरी यािी अंमिबजािणी करत असताना एक आव्हान 
आह.े ते म्हणजे ह ेशशक्षण दणे्ािी या यंत्रणांिी सक्षमता. आता आपिा अभ्ासरिम जयो आह ेतयो 
शब्दांकडयून अक्षर ओळख करून दणेारा आह.े विद्ाथ््यांना मातृभाषेतीि शब्द माहीत असतात. 
मात्र इंग्जीतीि शब्द हकंिा त्ा भाषेिी अशजबात ओळख नसताना थेट इयतिा पहहिीत प्रथम 
भाषा इंग्जी शशकिणे ह ेथयोड ेिुकीिे आह ेअसे, ज्षे् शशक्षणतज्ज्ञ डॉ∘ िसंत काळपांड ेयांना 
िाटते. ज्ा शाळांमध्य ेपहहिीपासयून प्रथम भाषा इंग्जी शशकवििी जाणार आह,े त्ा शाळांमधीि 
विद्ाथ््यांना पयूि्म प्राथगमक िगगात इंग्जीिी ओळख करून दणेेही आिश्यक आह ेअसे त्ांना 
िाटते. यामुळे पालिका शाळांमध्य ेपयूि्म प्राथगमक िग्म सुरू झाल्यास त्ांच्ा या प्रययोगािी िळे 
अभधक रसाळ गमळतीि अशी अपेक्षाही त्ांनी व्यक् केिी. शशक्षणक्षेत्रातीि या प्रययोगांमध्य े
विद्ालथ्महहतािे अनेक वनण्मय हयोत आहते. ह ेसि्म हयोत असताना त्ांिी ययोग्य अंमिबजािणी 
करून शास्तीयदृष्टा अभ्ास करून घेतिेल्या वनण्मयािे िलित विद्ाथ््यांपययंत पयोहयोिणे महत्त्वािे 
आह.े तसे झािे, तर या वनण्मयांिे आशण प्रययोगािे खरे िलित गमळेि आशण आपण विद्ाथ््यांना 
ज्ानमातृभाषेतयून शशक्षण दऊेन जगासमयोर एक निा आदश्म ठेियू शकयू . यासाठी यंत्रणा सक्षम 
करणे ही सरकारिी जबाबदारी आह.े अन्यथा विद्ाथणी या निीन प्रययोगािे गगवनवपग हयोतीि आशण 
त्ांच्ा हाती काहीि येणार नाही. असे हयोऊ नये म्हणयून या प्रययोगांना समाजातयूनही पाठबळ 
गमळािे तर यात यश नक्ीि आह.े ह ेयश नक्ी कयोणािे यािा श्येिाद हयोण्ापेक्षा सि्म यंत्रणांनी 
आपिी जबाबदारी ियोख पार पाडिी आशण एक पररपक् वपढी तयार केिी, अशी भािना 
भविष्यात वनमगाण हयोणे ययोग्य राहीि.

- नीरज पंहडत
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क. योग्य पयवाय ननिडा.
अ. ‘प्रश् ऐरणीिर येणे’ म्हणजे -  
 १. प्रश् पडणे
 २. प्रश् महत्त्वािा हयोणे
 ३. प्रश् वििारणे

आ. मागीि शैक्षशणक िषगात शाळांमध्य ेकयोणता प्रययोग केिा गेिा?
 १. विद्ाथ््यांना टबॅ दणे्ािा
 २. भद्भागषक शशक्षणािा
 ३. शाियोपययोगी िस्तयू िाटपािा

इ. ‘भद्भागषक शशक्षण’ म्हणजे –
 १. दयोन भाषा शशकिणे
 २. दयोन भाषा प्रथम भाषा म्हणयून शशकिणे
 ३. दयोन परकीय भाषा शशकिणे

ई. निीन प्रययोगािा काय पररणाम झािा?
 १. विद्ाथणी दयोन्ी भाषांिर प्रभुत् गमळियू िागिे.
 २. विद्ाथ््यांना धड ज्ानभाषा म्हणजेि इंग्जी नीट येत नव्हती.
 ३. विद्ाथणी मातृभाषेत म्हणजेि मराठीत कच्चे राहत हयोते.

उ. कधीपासयून इंग्जीिा पुन्ा प्राधान्य वदिे जाऊ िागिे?
 १. भारताच्ा स्ातंत्र्यानंतर िगेि.
 २. जागगतकीकरणानंतर.
 ३. अिीकडिे.

ऊ. उताऱयात उले्ख करण्ात आिेिा प्रययोग कधी अभधक यशस्ी हयोईि असे शशक्षणतज्ज्ञांना 
िाटते?

 १. जेव्हा पयूि्म प्राथगमक िगगापासयूनि इंग्जीिी ओळख करून वदिी जाईि तेव्हा.
 २. मातृभाषेप्रमाणेि इंग्जी भाषा शशकििी जाईि तेव्हा.
 ३. जेव्हा यंत्रणा सक्षम केल्या जातीि तेव्हा.

ख. ररकाम्ा जागी लेखातील योग्य शब्द ननिडून ललिा.

अ. दयोन भाषांमधयून घेतिे जाणारे शशक्षण - --------------------------------------------

आ. करण्ाजयोगे परंतु कठीण - ------------------------------------------------------------------

इ. ययोजनेिी पररपयूतणी - ------------------------------------------------------------------------------

ई. काळािा धरून केिेिा वििार - --------------------------------------------------------

उ. आनंदाने स्ीकार करता येण्ाजयोगे - --------------------------------------------------

ऊ. आधार दणेे - ------------------------------------------------------------------------

ए. पयूण्मपणे विकशसत झािेिा - ---------------------------------------------------
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१८  क. पुढे हदलेल्या िाक्यांतील ‘असो’ या शब्दािा योग्य अथमि ललिा.

उदािरि अथमि

अ. महाराजांिा विजय असयो! -----------------------------------

आ. ऊन असयो िा पाऊस, बाबांिं रयोजिं विरणं काही िुकिं नाही. -----------------------------------

इ. कारण काहीही असयो, सुट्ी गमळणार नाही! -----------------------------------

ई. असयो! उशीर हयोतयोय, मी वनघते आता. -----------------------------------

उ. तुम्हां सगळ्ांच्ा शुभेच्ा नेहमी माझ्ासयोबत असयोत. -----------------------------------

ख. गाळलेल्या जागी कंसातील योग्य शब्द भरा. (असो (२), तर, असोत (२), जर)

अ. आजपासयून परीक्षा. तुम्हां सगळ्ांिे आशीिगाद माझ्ा पाठीशी --------------------------------------.

आ. आतापासयूनि एखादी परकीय भाषा शशकिास, --------------------------------

पुढ ेअनेक िाटा खुल्या हयोतीि. 

इ. --------------------------------------! पुढ ेकाय करायिं ते ठरिा आता.

ई. -------------------------------------- अभ्ासात रुिी नसेि तर गतिा दुसरं 
एखाद ंक्षेत्र वनिडयू  द.े 

उ. उद्ाच्ा तासािा हकतीही विद्ाथणी --------------------------------------, तास हयोणारि. 

ऊ. पेपर हकतीही कठीण --------------------------------------, मी पैकीच्ा पैकी गुण गमळिणारि.

१९  पुढील कोष्टक पूिमि करा.

हक्रयापदे तो ती ते ते त्ा ती

दणेे दणेारा

िािणे िािणारी

बयोिणे बयोिणारे / 
बयोिणारं

ओरडणे ओरडणारे

येणे येणाऱया

सांगणे सांगणारी

वपणे
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२० पुढे हदलेला उतारा िािा.

‘मुिे आशण मुिी म्हणजे मातीिा गयोळा, आकार द्ािा तसे मडके घडते,’ या उक्ीिा छेद दणेाऱया 

प्राययोगगक तत्त्वािर िाििल्या जाणाऱया शाळा हा पारंपररक शशक्षण दणेाऱया शाळांना उतिम पयगाय 

आह.े ज्ांिी तत्त्व ेआशण स्प्न ेपारंपररक शशक्षणपद्धती नाकारतात, अशा अनेक शाळा जगभर 

आहते. डवेव्हड गग्बि या वब्रवटश िेखकाने जगभरातल्या अशा अनेक शाळांना भेटी दऊेन त्ांिी 

काय्मपद्धती समजयून घेतिी आशण या शाळांिर ‘ररअि एज्केुशन : व्हरायटीज ऑि फ्ीडम’ ह े

पुस्तक लिहहिे. या पुस्तकाद्ारे पारंपररक शाळा आशण आदश्म शाळा यांतीि िरकािे विश्ेषण 

त्ांनी केिे आह.े 

डवेव्हड यांच्ा मते, ‘पारंपररक शाळांमध्य े मुिे-मुिी अक्षरश: 

कैदी असतात. कायद्ानेि त्ांना बंवदिान केिेिे असते. मुिामुिींच्ा 

आिडीवनिडीिा गतथे काहीही स्ान नसते; त्ांनी काय शशकािे ह ेत्ांना 

शशक्षक सांगतात. मुिे त्ाही पररस्स्तीत आनंदी राहण्ािा प्रयत्न करतात 

आशण उत्साहाने शशकतात. परंतु ती सतत दुसऱया कयोणाच्ा तरी ताब्ात 

असतात. ती स्त:च्ा इचे्प्रमाणे िागयू शकत नाहीत आशण स्त:च्ा आिडीवनिडी जयोपासयू 

शकत नाहीत... केिळ अभ्ासविषयांिी संख्ा िाढियून हकंिा मुिांच्ा िारंिार िािण्ा घेऊन 

हकंिा अभधक संगणकांिी खरेदी करून हकंिा शशक्षक-विद्ाथणी गुणयोतिर िाढियून शाळा आदश्म 

बनिता येत नाहीत...’ त्ांच्ा मते आदश्म शाळेतयून शशक्षण घेऊन बाहरे पडणारे आदश्म विद्ाथणी 

साक्षर आशण अंकज्ान असणारे तर असताति, पण त्ािबरयोबर ते आनंदी, संिेदनशीि, 

प्रामाशणक, उत्साही, सहहष् यू, आत्मविश्ास असिेिे, सृजनशीि युिक बनतात. त्ांना आपल्या 

आिडीवनिडीिं आशण भयोितािािंही िांगिं भान असतं. याउिट पारंपररक शाळेतयून बाहरे पडणारे 

विद्ाथणी ‘स्ान्त: सुखाय’ प्रिृतिीिे, भभत्र ेआशण धयोपटमागणी असतात. आपल्या आिडीवनिडींशी 

अशजबात संबंध नसिेिी कौशल्य ेआत्मसात करण्ात त्ांनी बराि काळ खि्म केिेिा असल्याने 

आपल्या खऱया आिडीवनिडी आशण अंगभयूत गुणांशी त्ांिा पररियि हयोत नाही. शाळेत शशकयू न 

मुिांनी बाहरेच्ा जगात जगण्ासाठी सक्षम बनािे अशी अपेक्षा असते. परंतु पारंपररक 

शशक्षणातयून मुिे जे शशकतात त्ातिे जिळजिळ सगळेि ते नंतरच्ा आयुष्यात विसरतात. 

हकत्केदा त्ा शशक्षणािा प्रत्क्ष आयुष्यात काहीही उपययोग हयोत नाही. अशा पररस्स्तीत नव्या 

शशक्षणािा पुरस्ार करणाऱया आदश्म शाळा मुिांच्ा सि्यांगीण विकासाकड ेिक्ष पुरितात. 

मुिांना नैसगग्मकपणे िाढायिा मदत करतात. 

इंगं्डमधीि ‘समरहहि’, ‘डावट यंगटन हॉि स्यू ि’, न्ययूझीिंडमधीि 

‘तामाररकी’, इस्ाईिमधीि ‘द डमेयोरेिवटक स्यू ि ऑि हडॅरेा, 

जपानमधीि ‘ग्योबि फ्ी स्यू ि’, वदल्ीतीि अरवबंदयो यांनी सुरू 

केिेिी ‘गमरात्बिका’, या आशण अशा हकती तरी शाळा आदश्म 
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४‘श’ णशक्षिािा

शशक्षणपद्धतीिा अििंब करताना वदसतात... मुिामुिींना त्ांिे आयुष्य त्ांच्ा मनासारखे जगयू 

दणेे हा या पद्धतीिा गाभा आह.े इथिे जग मयोठ्यांच्ा जगाहून खयूप िेगळे असते. निनिीन 

कल्पना िढियून िस्तयू तयार करणे आशण दुकानजत्रा भरियून त्ा िस्तयू 

विकणे, वनसगगाच्ा साष्न्नध्यात राहून निीन जागा शयोधयून त्ांिी माहहती 

करून घेणे, रात्री आकाशवनरीक्षण करणे, स्त: नाटके लिहून बसियून 

शशक्षकांच्ा मदतीशशिाय ती सादर करणे, ियोकशाही पद्धतीने मुिांनीि 

शाळा िाििणे, अशा हकती तरी नािीन्यपयूण्म गयोटिी या शाळांमध्य ेघडतात. 

काळाच्ा ओघात शशक्षणािी मयूितत्त्व ेविसरिेल्या मराठी समाजात मयोठ्या प्रमाणात इंग्जी 

माध्यमाच्ा शाळा अितरल्या. िास्तविक पाहता मातृभाषा हकंिा पररसरभाषा हिे शशक्षणासाठी 

ययोग्य माध्यम असते असे जगातीि सि्म भाषातज्ज्ञ सांगत आिे आहते. त्ािप्रमाणे शशक्षणािे 

स्रूप आनंददायी असायिा हिे याविषयीही सि्म शशक्षणतज्ज्ञांिे एकमत आह.े ही दयोन सयूत्र ेगृहीत 

धरून पुण्ात ‘अक्षरनंदन’, ‘आनंदक्षण’,  कयोल्ापुरात ‘सृजन-आनंद 

विद्ािय’, नाशशकमध्य े ‘आनंदवनकेतन’ इ∘ आशण अन्य वठकाणीही 

विविध संस्ांनी अशा शाळा सुरू केिेल्या आहते. या शाळांच्ा 

कामाच्ा िेळा, काय्मपद्धती, अध्ययन-अध्यापन पद्धती, परीक्षापद्धती 

या सगळ्ाति िेगिेगळे प्रययोग हयोताना वदसतात. याबरयोबरीनेि 

विविध तत्त्वज्ानांिा आधार घेऊन गुरुकुि पद्धतीने शशक्षण दणेाऱया जे∘ कृष्मयूतणी िगैरेंसारख्ा 

वििारिंतांच्ा भयूगमकांिे उपययोजन करणाऱया शाळाही अस्स्तत्ात आहते. या शाळांमधयून मुिांना 

परीक्षेत गमळणाऱया गुणांपेक्षा त्ांच्ा मनािी किाड ेअभधकाभधक उघडी कशी राहतीि याकड े

िक्ष वदिे जाते. महाराटिरि ातीि शैक्षशणक िातािरणातीि ही हहरिीगार बेटिे आहते. 

प्राययोगगक तत्त्वािर िाििल्या जाणाऱया आशण खऱया शशक्षणाच्ा शयोधात असणाऱया या 

सगळ्ा शाळा म्हणजे नव्या शैक्षशणक जगतािी िाट दश्मिणारी दीपगृह ेआहते.

उतारा िािून प्रश्नांिी उत्रे ललिा.

क. पुढील िाक्ये योग्य त्ा रकान्यात भरा.

अ. प्राययोगगक तत्त्वािर िािणाऱया शाळांिी तत्त्व ेआशण स्प्न ेपारंपररक शशक्षणपद्धती नाकारतात. 

आ. या प्रकारच्ा शाळांमध्य ेमुिांच्ा सि्यांगीण विकासाकड ेिक्ष पुरििे जाते.

इ. या शाळांमधीि विद्ाथ््यांना बऱयािदा स्त:च्ा आिडीवनिडी, स्त:तीि गुण िक्षातही येत 
नाहीत. 

ई. या प्रकारच्ा शाळांमधयून बाहरे पडणारे विद्ाथणी काही िेगळे करायिा धजाित नाहीत. 

उ. या शाळांमध्य ेकाय्म-आधाररत शशक्षणपद्धतीिा अििंब केिा जातयो.

ऊ. इथयून घेतिेल्या शशक्षणािा बऱयािदा प्रत्क्ष आयुष्यात काही उपययोग हयोत नाही. 

ए. कामाच्ा िेळा, पद्धती, परीक्षापद्धती यांमध्य ेसतत िेगिेगळे प्रययोग करणाऱया शाळा
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पारंपररक शाळा आदशमि / प्रायोगगक शाळा 

ख. पुढील शब्दांसाठी उताऱयात आलेली नामे शोधून ललिा.

अ. काम करण्ािी शैिी / पद्धत – -----------------------------------------------

आ. एखाद्ा गयोटिीच्ा घटकांिे िेगिेगळे परीक्षण – -----------------------------------------------

इ. ज्ािा बंवदस्त करून ठेििे आह ेअसा – -----------------------------------------------

ई. लिहहता, िािता येणारा – -----------------------------------------------

उ. मयूळ – -----------------------------------------------

ऊ. आपल्या भयोितािी बयोििी, िापरिी जाणारी भाषा – -----------------------------------------------

ए. िापर – -----------------------------------------------

ग. उताऱयात आलेले शब्द पुढील कोड्ातून शोधून दाखिा.

आ गम रा त्बि का श्म न ज सृ 

द ि भा र सा ग्यो आ ब ज 

श्म शश डी अ क्ष र नं द न 

स क्ष म वन र अ द प शी 

पे  ण ज् ु सं ि प क्ष रर ि 

मा त फ्ी ड म डी ण िी  ता 

शा ज्ज्ञ स म र हह ि श मा 

सृ ज न आ नं द दा यी रर 

भा स ि्यां गी ण वि का स की 
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िाििी

तोंडी परीक्षा
एकूि गुि २०

१. िािन आणि आकलन. (एकूि गुि ९)

पुढील उतारा मोठ्ाने िािून दाखिा आणि त्ानंतर रििारलेल्या प्रश्नांिी उत्रे द्ा. 
िािन (गुि ३)

माणसाने स्तःिे वििार नोंदियून ठेिण्ासाठी प्रथम चित्रलिपीिा िापर केिा; परंतु प्रत्के 

िेळी चित्र ेकाढणे कठीण िाटल्यामुळे पुढ ेचित्रांिी जागा 

वनरवनराळ्ा खुणांनी घेतिी. ह्ा खुणांमधयूनि यथािकाश 

अक्षरे तयार झािी. आरंभी भयूज्मपत्र, जनािरांिी कातडी, 

मातीच्ा विटा, कापड, दगड, धातयूिे पत्र ेिगैरेंच्ा सपाट 

पृष्भागािर अक्षरे कयोरिी जात. दीघ्मकाळ वटकणारे िेखन 

करायिे झाल्यास ते दगडािर केिे जाई. लिहहण्ापयूिणी 

दगड घासयून गुळगुळीत करण्ात येई. मग त्ािर शाईने हकंिा खडयूने मजकयू र लिहहण्ात येई. 

नंतर लछन्नीने खयोदून तयो पक्ा केिा जाई. 

कािांतराने कागदािा शयोध िागिा. सुरुिातीस त्ािर लिहहण्ाकरता कंुिल्यािा, म्हणजेि 

ब्रशिा िापर केिा जाई. नंतर बयोरू हकंिा पक्षािे पीस तासयून िेखणी तयार केिी जाऊ िागिी. 

अठराव्या शतकात धातयूच्ा टाकािा शयोध िागिा आशण एकयोशणसाव्या शतकाच्ा अखेरीस 

िौंटन पेनािा िापर मयोठ्या प्रमाणात हयोऊ िागिा. विसाव्या शतकाच्ा मध्यापययंत सारे जग 

िौंटन पेनानेि लिहीत हयोते. त्ानंतर ‘बॉिपेन’ हा िेखणीिा सयोयीस्र प्रकार अस्स्तत्ात आिा, 

आशण आजगमतीस असंख् तऱहांिी पेने बाजारात उपिब्ध आहते.

(क, ख आणि ग – एकूि गुि ६)

क. िरीि उताऱयात बऱयाि मयोठ्या कािखंडात घडिेल्या घटना सांगताना अनेक काििािक 

वरियाविशेषण अव्यये िापरिी आहते – उदा∘ पुढ े

 ह्ांपैकी वनदान पाि अव्यये सांगा.        

ख. लिहहण्ासाठी कयोणकयोणत्ा साधनांिा िापर केिा जात असे? कमीतकमी पाि नािे सांगा.

ग. कयोणत्ा सपाट पृष्भागांिा िापर लिहहण्ाकरता करत? हकमान पाि नािे सांगा.

३-४
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िाििी

२. चिरिििमिन. (एकूि गुि ५)

खालीलपैकी कोितेिी एक चिरि ननिडा आणि त्ािे सरिस्र ििमिन करा.

१

 

२

३

 

४

३. ििवा (एकूि गुि ६)

पुढीलपैकी कोितािी एक रिषय ननिडून तुमच्ा सिाध्ायाबरोबर ििवा करा. हिरव्ा पट्ीत 
हदलेले शब्द / शब्दसमूि तुम्ही मदत म्हिून िापरू शकता.

१

तुमच्ा मैगत्रणीिा िाटते, की इंग्जी माध्यमातयून शशक्षण घेतल्यास पुढ े शशक्षणाच्ा आशण 
कररअरच्ा जास्त संधी उपिब्ध हयोतात. तुम्हािा गतिे ह े म्हणणे पटत नाही. तुमच्ामते 
मातृभाषेतयून घेतिेिे शशक्षण जास्त प्रभािी असते.

इंग्जी ही आंतरराटिरि ीय ज्ानभाषा झािी आह.े जगात बहुतेक दशेांत ह्ा भाषेतयूनि शशक्षण वदिे 
जाते. उच्च शशक्षणासाठी अनेक दशेांिी दारे उघडतात ... 

मातृभाषेतयून शशकल्यास जास्त सि्यांगीण प्रगती; सृजनशीितेिा िाि ... 

३-४

106    SkeÀµes mene



िाििी

२

शािेय शशक्षण सगमतीने शाळांतीि बऱयाि परीक्षा रदि करण्ािा वनण्मय घेतिा आह.े तुम्हािा 
हा वनण्मय आिडिा आह,े पण तुमच्ा सहाध्यायािा तयो मंजयूर नाही.

विद्ाथ््यांना शशक्षणािे दडपण येणार नाही; नापास हयोण्ािी भीती दूर हयोईि; शाळेतीि 
िातािरण आनंदी असेि ...

शशक्षणािा दजगा खािािेि; आपण हकती शशकियो आशण काय शशकियो हिे कळणार नाही; 
शैक्षशणक प्रगती मयोजण्ािे कयोणतेि मापदडं नसतीि ...

३

आंतरजािािरून हयोणाऱया निीन ओळखी, भेटी आशण मैत्रीसंबंध तुम्हािा िार आिडतात 
आशण महत्त्वाच्ा िाटतात. तुमच्ा सहाध्यायािा ह्ात िक् धयोके वदसतात.

मैत्रीिे निे जग उघडते; दशे-विदशेातीि ियोकांशी संपक्क  हयोतयो; निीन माहहती कळते; जीिन 
अभधक समृद्ध हयोते ...

आपण कयोणाशी बयोितयो आहयोत ह ेनक्ी माहीत नसते; आपल्या िैयष्क्क माहहतीिा गैरिापर 
हयोऊ शकतयो; आपण िसििे जाऊ शकतयो ...

४

रस्तात, बागेत, कयोणत्ाही साि्मजवनक वठकाणी भेटणाऱया व्यक्तींशी तुमिी गािातयून आिेिी 
आजी िगेि मयोकळेपणाने गप्पा मारायिा िागते. गतिा हा स्भाि तुम्हािा अगदी आिडत 
नाही. ह्ातीि धयोके तुम्ही गतिा सांगताय, तर ह्ातीि िायद ेती तुम्हािा सांगतेय.

नव्या ओळखी हयोतात; माणसामाणसातिा विश्ास जागा हयोतयो; आपण िांगिे असियो तर 
समयोरिाही िांगिंि िागतयो, एकमेकांना मदत हयोते 

 अनयोळखी माणसांशी संपक्क  ठेिणे धयोक्ािे; शहर आशण गािातीि नातेसंबंधात िरक; 
भयोळेपणािा िायदा घेणारे ियोक; परक्ांिर जास्त विश्ास ठेिणे अययोग्य 

३-४

SkeÀµes meele    107



िाििी

लेखी परीक्षा
एकूि गुि ३०

१. खालील उतारे िािून प्रश्नांिी उत्रे ललिा. (एकूि गुि ९)

क. उताऱयातील प्रत्ेक पररचे्दाला योग्य ते शीषमिक द्ा. (गुि ५)
अ.  ----------------------------------------------------------------------

महाराटिरि ातीि प्रत्के मुिामुिीिा शािेय शशक्षण गमळािे ह ेशािेय शशक्षण विभागािे प्रमुख उद्दिटि 
आह.े प्रत्के विद्ाथ्गािा दजपेदार शशक्षण हाि प्रगगतशीि महाराटिरि ािा पाया आह.े त्ा दृटिीने 
सरकारने अनेक ययोजना आखल्या आहते आशण त्ांिी अंमिबजािणी हयोत आह.े या ययोजना 
प्रत्क्षात आणण्ासाठी शािेय शशक्षण विभाग सतत काय्मरत आह.े शशक्षण ह ेकेिळ पुस्तकांपुरते 
मयगावदत न राहता त्ातयून विद्ाथ््यांिा सि्यांगीण विकास व्हािा, संपयूण्म महाराटिरि ात, अगदी ग्ामीण 
भागातही जागगतक दजगािे शशक्षण उपिब्ध व्हािे यासाठी सरकार प्रयत्नशीि आह.े

आ. ----------------------------------------------------------------------

शािेय शशक्षण विभागाने पारंपररक शशक्षण पद्धतीत थयोडसेे, पण नािीन्यपयूण्म बदि सुिवििे 
आहते. यापुढ ेतज्ज्ञांिा समािेश असिेिी सगमती अभ्ासरिम वनशचित करेि. विद्ाथ््यांिा गशणत, 
विज्ान आशण भाषा ह्ा विषयांतीि रस िाढािा यासाठी प्रयत्न केिे जातीि.

इ. ----------------------------------------------------------------------

विद्ाथ््यांिी मनयोिृतिी समजयून घेत त्ांच्ा मनात शशक्षणाबाबत सकारात्मक दृष्टिकयोन वनमगाण 
करण्ासाठी त्ांना िाटणारी नापास हयोण्ािी भीती कायमिी दूर करण्ािा वनण्मय शािेय 
शशक्षण विभागाने घेतिा आह.े महाराटिरि ातीि एकाही विद्ाथ्गाच्ा दहािी अथिा बारािीच्ा 
गुणपगत्रकेिर आता ‘नापास’ शशक्ा असणार नाही. मुख् परीक्षेत जे विद्ाथणी यशस्ी हयोऊ 
शकिे नाहीत, त्ांना िेरपरीक्षेिा बसण्ािी संधी दणे्ात आिी आह.े त्ािप्रमाणे एटीकेटी 
ि कौशल्य विकास काय्मरिम यांसारख्ा उपरिमांच्ा मदतीने अनेक विद्ाथणी आपिा शैक्षशणक 
प्रिास अखंवडत ठेियू शकिे आहते.

ई. ----------------------------------------------------------------------

महाराटिरि  राज्ाच्ा शािेय शशक्षण विभागाने संपयूण्म राज्भरात किमापन िािणीिे आययोजन 
केिे हयोते. माि्म २०१६ मध्य े दहािीच्ा परीक्षेिा बसणाऱया विद्ाथ््यांिी शास्तयोक् किमापन 
िािणी घेण्ात आिी. या उपरिमात राज्भरातीि अनेक शाळा सहभागी झाल्या हयोत्ा. शशक्षक, 
विद्ाथणी ि पािकांकडयून या उपरिमािे स्ागत झािे आशण या उपरिमािा भरघयोस प्रगतसाद 
गमळािा. मुिांच्ा क्षमता ि त्ांच्ा आिडीवनिडी यांिी सांगड घालून त्ानुसार त्ांच्ासाठी 
ययोग्य ठरतीि असे कररअर पयगाय सुििणे, हा यामागीि उदेिश हयोता.    

उ. ----------------------------------------------------------------------

शशक्षण अभ्ासरिमापुरते मयगावदत राहू नये, विद्ाथ््यांच्ा अंगभयूत गुणांना, कौशल्यांना िाि 
गमळािा यासाठी ‘कौशि सेतयू’ ह्ा कौशल्य विकास काय्मरिमािी सुरुिात करून महाराटिरि  राज्ाने 
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अजयून एक महत्ािे पाऊि टाकिे आह.े कौशल्य विकासािर आधाररत शशक्षणामुळे विद्ाथ््यांना 
आपल्या कररअरविषयक महत्त्वाकांक्षा साध्य करता येतीि. शािेय शशक्षणानंतर कौशल्यविकास 
अभ्ासरिमासाठी पात्र ठरिेल्या विद्ाथ््यांना यशस्ी कररअरकड ेघेऊन जाणारा माग्म खुिा झािा 
आह.े

ख. िरील उताऱयांच्ा आधारे िाक्ये पूिमि करा. (गुि ४)                                                                                             

अ. शािेय शशक्षणाबाबत महाराटिरि  शािेय शशक्षण विभागािी निी भयूगमका ...
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

आ. विद्ाथ््यांनी शशक्षणाबाबत सकारात्मक वििार करािा म्हणयून ...
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

इ. ‘कौशि सेतयू’ ह्ा विकास काय्मरिमािे उद्दिटि ...
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ई. किमापन िािणीिे उद्दिटि ...
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

२. व्ाकरि (एकूि गुि २१)

क. ररकाम्ा जागी ‘पेक्षा, हून, मध्े, सि्यांत’ िे शब्द घालून िाक्ये पूिमि करा.   (गुि ४)
घरातल्या सि्म मुिांत खरं तर ---------------- िहान मी. माझ्ा---------------- मयोठा अभयदादा आशण       
त्ाच्ा---------------- तीन िष्यांनी मयोठी अनुताई. पण आजी म्हणायिी की सगळ्ां---------------- जास्त 
शहाणपण दिेानं मिाि वदिंय. दादा आशण ताई अगदी सयूय्म डयोक्ािर येईपययंत ियोळत राहायिे. 
त्ांच्ा---------------- िहान असयूनही मीि ---------------- आधी उठायिी. भरभर सगळं आिरून तयार 
हयोण्ातही आम्हा गतघां----------------माझाि पहहिा नंबर असायिा. मग मिा न्याहरी करायिा 
जास्त िेळ गमळायिा आशण आजी काही तरी खास पदाथ्म गुपियूप मिा द्ायिी. आजी त्ा 
दयोघां---------------- माझिे जास्त िाड करायिी.

ख. कंसात हदलेल्या उत्रांपैकी योग्य त्ा उत्रािी ननिड करा. (गुि २)

अ. मी काही ------------- गेिे नव्हते त्ांच्ाकड ेमदत मागायिा. ते ------------------ आिेत. 
 (१. स्तः / आपणहून,    २. स्तःिा / आपणहून,    ३. आपिी / आपणहून )

आ. त्ािा ---------------- बयोिायिी सिय आह.े ियोक हसतात त्ािा त्ाच्ा ह्ा सियीमुळे. 
 (१. आपल्यािा,    २. त्ाच्ाशी,    ३. स्तःशीि)

इ. ----------------------- वनिड बरयोबर आह ेना, ह्ािा नीट वििार करून मगि वनण्मय घ्ािा. 
 (१. आपण,    २. आपिी,    ३. स्तः)

ग. जर–तर, जरी-तरी ह्ापैकी योग्य जोडी िापरून िाक्ये पूिमि करा. (गुि २)

अ. ------------- तयू वनयगमतपणे व्यायाम केिास, -------------- तुझ्ा प्रकृतीत ििकर सुधारणा हयोईि.

आ. --------- तयो वनयगमतपणे व्यायाम करत हयोता, ---------- त्ाच्ा प्रकृतीत काहीि सुधारणा नव्हती.
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घ. ‘म्हिून, त्ामुळे, सबब, याकररता’ ह्ांपैकी योग्य ते अव्य िापरून िाक्ये पूिमि करा.
(गुि २)                                      

अ. परीक्षेच्ा आधी मी बराि आजारी हयोतयो; ------------------------------ मिा िांगिे माक्क  गमळािे 
नाहीत.

आ. ओळीने िार वदिस सिग सुट्टा आल्या. ------------------------------ मािािे वितरण िेळेिर हयोऊ 
शकिे नाही.

इ. रजेिा अज्म न दतेा तुम्ही कामािर येत नाही. ------------------------------ तुमच्ािर कारणे दाखिा 
नयोटीस बजािण्ात येत आह.े

ई. िष्मअखेरीपययंत ह ेकाम पयूण्म करणे जरुरीिे आह.े ------------------------------ सि्म कम्मिाऱयांनी ह्ा 
आठिड्ात रयोज दयोन तास जास्त काम करािे अशी विनंती आह.े

ि. योग्य जागी योग्य ते शब्द िापरा. (गुि २)

(आज, पयूिणी, ह्ापुढ,े आजपययंत)                                             

अ. ------------------------------ मयोबाईि, आंतरजाि, व्हॉटसअॅप अशा गयोटिी नव्हत्ा, त्ामुळे जग िार 
मयोठं िाटायिं.

आ. ------------------------------ तुम्ही जगाच्ा कयोणत्ाही कयोपऱयात असणाऱया व्यक्ीिा क्षणाधगात पाहू 
शकता, त्ाच्ाशी बयोलू शकता.

इ. आपल्या वपढीने ------------------------------ बरेि निीन शयोध पहहिे. ------------------------------ आणखी 
कयोणते शयोध िागतीि कयोण जाणे!

छ. खालील 'अ' ते 'ऐ' ह्ा िाक्यांतील कतवा, कममि आणि हक्रयापद कोिते ते सांगा आणि 
हक्रयापद कत्वाप्रमािे िालते की कमवाप्रमािे ते सांगा. (गुि ९)

गािातीि शाळेत उद्ा िागष्मक तपासणीसाठी तपासनीस येणार आहते. आज वदिसभर सगळ्ांिी 
िगबग िालू हयोती.

अ. बाई आशण सर हजेरीपुस्तकं तपासत हयोते.

आ. मेघनाने िळा स्च् पुसिा आशण त्ािर बयोधिाक् लिहहिे.

इ. अमेयने छतािरिी जळमट ेकाढिी.

ई. श्योक पुस्तकांिे कपाट नीट िाित हयोता.

उ. रिना स्ागतगीत पाठ करत हयोती.

ऊ. शशपाई गयोविंद प्रिेशद्ार सजित हयोता. 

 सगळे दमिे हयोते. हडेसर म्हणािे –

ए. आता सि्म विद्ाथणी आशण शशक्षकांनी घरी जािे. 

अॅ. शशक्षकांनी उद्ा मनापासयून शशकिािे.

ऐ. विद्ाथ््यांनी मनापासयून शशकािे.
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१  पुढीलपैकी प्रत्ेक काळ्ा अक्षरासाठी आतापययंत णशकलेला एक शब्द ललिा. 
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२  खालील संज्ञांिा अथमि तुमच्ा शब्दांत स्पष्ट करा. 
क. सेव्हन शसस्स्म – ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ख. संगम – ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ग. दळणिळण – --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

घ. ियोकवप्रय – -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ि. भारतभ्रमण – ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

छ. विकशसत – -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

अतुल्य भारत ५

SkeÀµes DekeÀje    111



अतुल्य भारत
५

३  ररिकूट
पुढे हदलेल्या प्रत्ेक कोड्ामध्े प्रश्नचिन्ाच्ा जागी प्रत्ेकी एकि अक्षर ललिायिे आिे. 
त्ामुळे तीन अथमिपूिमि शब्द तयार िोतील.

प्र

स्

अ

िभा

व्या 
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री 

उदा∘ क.
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त
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ख. ग.
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आ 

पर्

र

या 

घ. ि.

४  क. ध्वननफीत ऐकून ररकाम्ा जागा भरा. 
------------------------------------------ भारत, अशजंक् ------------------------------------------ ििकारत सारे  
------------------------------------------ विजयािा उंि धरा रे
उंि धरा रे, उंि धरा रे, उंि धरा रे

मातीमधल्या कणांकणांतुन -------------------------------------- घुमते गायन 
-------------------- रे पाऊि पुढिे संघटनेिा -------------------- जपा रे

भाग्यिान ते ------------------------------------------ सगळे हासत खेळत 
------------------------------------------ झुजंिे 
स्ातंत्र्यास्ति मरण ------------------------------------------ मान राखिा ------------------------------------------ रे

इगतहासाच्ा पानयोपानी ------------------------------------------ घुमती गाणी 
------------------------------------------ रे दऊे उधळयून परारिमािे ------------------------------------------ गाउ या रे

- योगेर्र अभ्ंकर 
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ख. आता ध्वननफीत पुन्ा ऐका ि खालील प्रश्नांिी उत्रे ललिा.

अ. शजंकता येणार नाही असा - --------------------------- (अनेक शब्दांबदिि एक शब्द लिहा.)

आ. झेंडा – --------------------------- (समानाथणी शब्द लिहा.)

इ. युद्धभयूमी - --------------------------- (समानाथणी शब्द लिहा.)

ई. ‘संघटनेिा मंत्र जपणे म्हणजे’ - १. भारतीय घटनेिी जपणयूक करणे   

  २. संघवटत, एकत्र हयोऊन राहणे

उ. ‘स्ातंत्र्यासाठी’ या अथगािा कवितेत आिेिा शब्द कयोणता? --------------------------

ऊ. स्तःच्ा दशेासाठी कवितेत आिेिा दुसरा शब्द कयोणता? --------------------------

५  क. पुढील पररचे्द िािा.
दशेाटन

दर िषणी कुठे तरी विरून यायिं, आपिा दशे पाहायिा हा माझा नेम. 

गेल्या िषणी उतिर भारत विरायिा गेियो हयोतयो गमत्रांसयोबत. गुजरातच्ा सयोमनाथ मंवदर आशण 

गीर अभयारण्ापासयून सुरुिात केिी. दूध आशण 

दुधाच्ा पदाथ्यांिर ताि मारिा. राजस्ानच्ा िाळिंटात 

भटकियो. हिामहिच्ा मागिी कथा ऐकयू न वििारात 

पडियो. पंजाबच्ा जालियनिािा बागेिं दश्मन घेताना 

तयो इगतहास आठियून जनरि डायरबदिििी िीड उिाळयून 

आिी. वदल्ीत िाि हकल्ा आशण जामा मशीद पायी 

विरून पाहताना थकयू न गेियो. आग्रािा ताजमहािािं सौंदय्म भर उन्ातही पाहहिं आशण िमिमत्ा 

िांदण्ातही न्याहाळिं. मधाळ कयोहळ्ापासयून केिेिा 

रसाळ पेठा खायिा मात्र विसरियो नाही. तेव्हा 

भर मे महहन्यात गेियो हयोतयो, त्ामुळे शजकडगेतकड े

िळांिा राजा आंबा वदसत हयोता. गतकडिा आंबा 

कयोकणातल्यासारखा नसिा, तरी शेिटी ते राटिरि ीय 

िळ आह ेआपिं! राजा तयो राजाि! िेगळा िागिा 

ििीिा, तरी खाल्ा. हहमाियािं भव्य सौंदय्म पाहायिा हहमािि प्रदशेात विरियो. उतिराखंडातही 

हहमािय तेिढाि प्रेक्षणीय आह.े सरयोिरांिी नगरी नैवनताि म्हणजे वनसग्मसौंदयगािी ियलूट! 

गतथयून मुघि निाबांच्ा राज्ात म्हणजे उतिर प्रदशेािाही भेट वदिी. 
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यंदा दशक्षण भारत विरियो. पयूिणीिं म्हसैयूर राज् म्हणजेि 

आजच्ा कनगाटकात म्हसैयूरिा राजिाडा पाहताना म्हसैयूर 

संस्ानाच्ा जुन्या िैभिािी कल्पना आिी आशण हम्पीिे 

भग् अिशेष पाहताना विजयनगर साम्राज्ािीही. आंध्र 

प्रदशेात िारगमनार पाहहिा आशण गयोळकोंडा हकल्ाही. 

अरे हयो, पण तेिंगण िेगळं झाल्यामुळे आता गयोळकोंडा तेिंगणात गेिा आह.े भारतािं शेिटिं 

टयोक, तीन सागरांिा संगम असिेल्या कन्याकुमारीिा उभा राहून अंतमु्मख झाियो. अंदमानच्ा 

सेल्यिुर जेििा भेट वदिी तेव्हा स्ातंत्र्यिीर सािरकरांच्ा मितृींनी अंगािर रयोमांि उभे राहहिे. 

पुढच्ा िषणी पयूिपेिा जाणार. ओवडशािं कयोणाक्क , 

कयोिकात्ािा हािडा पयूि, आसामिे िहािे मळे 

अरुणािि प्रदशेातल्या डोंगर-दऱया ह े सगळं 

पहायिंय. 

या सगळ्ात आपिा महाराटिरि  कसा राहून जाईि? 

तयो तर पायांखाििा. शहाजीराजांच्ा पुत्राने, शशिबाने िढििेल्या गडांिर पाय ठेिताना ऊर 

भरून येतयो. पेशव्यांच्ा पुण्ात, कम्मिीरांच्ा साताऱयात, आमट ेकुटुबंीयांच्ाि झािेल्या विदभगात, 

अप्रगतम िेण्ांच्ा िेरूळ-अशजंठ्याच्ा मराठिाड्ात, दिेळांच्ा आशण तांबड्ा-पांढऱया रश्श्याच्ा 

कयोल्ापुरात, रिाक्षांिे मळे िुििणाऱया नाशकात... सगळीकड ेविरियोय. 

कािि कयोकणातयून मुंबईत परतियो. आज कृष्जन्म. म्हणजे उद्ा गयोपाळकािा. धम्ाि, मस्ती 

आशण ‘गयोविंदा रे गयोपाळा’च्ा ििकाऱया! आईने आज दहीपयोह ेकेिे. बरं िाटिं जरा. नाही तर 

गेिे काही वदिस रयोज भात खाऊन खाऊन कंटाळा आिा हयोता. भारतात सिगाभधक घेतिं जाणारं 

आशण महाराटिरि ािं मुख् पीक असिं म्हणयून काय झािं? रयोज रयोज हकती तांदूळ शशजिायिा! 

गम्त म्हणजे, भारतातिं सगळ्ात छयोट ंराज् गयोिा, गतथेही भाति! मासेखाऊ बंगािी ियोकही 

भातािर खयूप प्रेम करतात. आशण जिळजिळ सगळ्ा दशक्षण भारतािा पयोसणाऱया कािेरी 

नदीच्ा पाण्ािरही तांदूळि वपकतयो. 

दशे पाहणं, िेगिेगळ्ा प्रांतांमधिे रीगतररिाज अनुभिणं, त्ा त्ा वठकाणिे िैशशष्टपयूण्म पदाथ्म 

िाखणं,  सांसृ्गतक विविधता न्याहाळणं म्हणजे साधं काम नव्ह,े महाराजा! तयो एक यज्ि असतयो. 

ऋगषमुनी यज् करत तयो दिेािा, वनसगगािा हकंिा आश्यदात्ा राजािा प्रसन्न करण्ासाठी. मी 

यज् करतयो आत्त्मक समाधानासाठी, माझा दशे जिळयून ओळखण्ासाठी!
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ख. आता िरील पररचे्द आणि पुढे हदलेल्या सूरिांच्ा आधारे शब्दकोडे सोडिा.

आडिे शब्द उभे शब्द 

२. कृष्जन्माच्ा दुसऱया वदिशी 
महाराटिरि ात साजरा हयोणारा सण 

१. महाराटिरि ाच्ा दशक्षण सीमेिरीि एक राज्. 
यािे पयूिणीिे नाि म्हसैयूर राज् हयोते.

५. कयोहळा या िळभाजीपासयून 
तयार केिी जाणारी 
आग्रािी प्रशसद्ध गमठाई 

२. क्षेत्रिळाच्ा दृटिीने भारतातीि सि्यांत 
िहान वनसग्मसंपन्न राज्.

७. सौंदय्म आशण स्ापत् यांिा अनयोखा 
संगम, जागगतक आचिय्यांपैकी एक - 
------------------------ महाि

३. दशक्षण भारतािा संपन्न करणारी एक 
प्रमुख पण िादग्स्त नदी 

८. अरबी समुरि, हहदंी महासागर ि 
बंगाििा उपसागर यांच्ा संगमािे, 
भारताच्ा दशक्षणेकडीि टयोक. 

४. उतिराखंड राज्ातीि वनसग्मरम् 
सरयोिरांिा शजल्ा 

९. राजघराण्ातीि स्तस्तयांसाठी भर 
रस्तािर बांधिेिा जयपयूरमधीि एक 
प्रशसध् महाि. 

५. मराठा साम्राज्ािे छत्रपतींच्ा काळातीि 
पंतप्रधान 

११. भारत-पाहकस्तान सीमेजिळीि एक 
िाळिंटी राज् 

६. भारतातीि सिगाभधक जिविद्तु प्रकल्प 
असिेिे हहमाियाच्ा कुशीतीि राज् 

१३. दशक्षणेकडीि एक राज्. या राज्ािे 
विभाजन हयोऊन तेिंगण ह ेनिीन 
राज् तयार झािे.

९. विजयनगर साम्राज्ािे अिशेष 
दाखिणारे, युनेस्योद्ारे जागगतक िारसा 
म्हणयून घयोगषत शहर. 

१५. कयोिकात्ािा प्रशसद्ध पयूि. याि 
नािािे रेल् ेस्ानकही आह.े 

१०. भारताच्ा आलथ्मक राजधानीिे, 
ियोकसंख्ेच्ा दृटिीने दुसरे आशण 
क्षेत्रिळाच्ा दृटिीने गतसरे, पशचिम 
हकनाऱयािरीि राज्.

१६. राटिरि . ‘भारत माझा -------------- आह.े’ १२. मुघि ररयासतीत सन्मानाथ्म वदिी 
जाणारी एक उपाधी.

१८. प्रािीन काळी ऋगषमुनी करत 
असिेिा एक विधी. 

१३. भारतािे राटिरि ीय िळ.

२०. मुघि बादशहा शहाजहान याने बांधिेिी 
ही वदल्ीतीि एक प्रशसद्ध मशीद आह.े 

१४. छत्रपती शशिाजीराजांिे िडीि. 

२२. गुजरात राज् या उत्ादनासाठी 
प्रशसद्ध आह.े

१७. जालियनिािा बागेत जमािािे हत्ाकांड 
याने घडििे हयोते.
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२३. अंदमान बेटािरीि या वठकाणी 
स्ातंत्र्यिीर सािरकरांना कैदते ठेििे 
हयोते.

१९. भारतात सिगाभधक घेतिे जाणारे पीक. 

२४. ‘आधी कळस, मग पाया’ असे 
बांधिेिे कैिास मंवदर येथे आह.े 

२१. ह ेकयोळ्ाच्ा जाळ्ात अडकतात आशण 
बंगािी ियोकांिे जेिण यांच्ाशशिाय पयूण्म 
हयोत नाही. 

१.  २. ३. ४. 

५.  

६. ७. 

८. ९.  १०. 

  

१२.  ११.  

१३. १४.  

१५.  १७.

१६. १८. १९. 

२०. २१. २२. 

२३.  २४. 

६  रिद्ार्थ्यांिे तीन गट करा. एका गटाने एक पररचे्द ननिडा. आपला पररचे्द 
इतर तीन गटांसमोर खालील मुद्दांच्ा आधारे सादर करा.
- रिषय
- भारताबद्दलिे हकंिा भारतीय समाजजीिनारिषयीिे कोिते पैलू प्रस्ुत पररचे्दातून हदसून 
येतात?

- प्रस्ुत रिषयाबद्दल तुम्हाला आिखी माहिती आिे का?
- तुमच्ा मते प्रस्ुत रिषय पुढे कसा मांडला गेला असेल?
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क. भारतीय हक्रकेटला िेग दिेाऱया टी-२० रिर्िषक रिजयािी ११ िषजे आणि धोनी
जयोगींदर शमगाच्ा िुि टॉस िेंडयूिर पाहकस्तानच्ा गमसाब-उि-हकने उिटा मारिेिा िटका 
श्ीशांतच्ा हातात विसाििा आशण भारतीय वरिकेट संघाने टी-
२० वरिकेटिा श्ीगणेशा थेट जेतेपदािर नाि कयोरून केिा. या 
विजयाबरयोबरि भारतीय वरिकेटमध्य े झटपट वरिकेटिे निीन 
पि्म सुरू झािे. अथगात आयपीएिने या झटपट वरिकेटिा गॅ्मर 
गमळियून दणे्ास मदत केिी. मात्र या विजयानंतर आणखी एक 
गयोटि भारतािा गिसिी आशण ती म्हणजे महेंरिशसंग धयोनीच्ा रूपात एक प्रभािी नेतृत्...

ख. #Section377: ‘स्वचं्दपिे आणि सि्यांसमोर ताठ मानेने िािरण्ािं स्वातंत्र्य’ 
भारत ह े एक ियोकशाही आशण धम्मवनरपेक्ष राटिरि  आह.े दशेातीि 
विविधतेबदिि मिा प्रिंड अभभमान आह.े मुळात ही विविधताि भारतािा 
त्ािं िेगळेपण दऊेन जाते. पण, आता काळानुरूप काही बदि झािे 
आहते. विविधतेत एकता असं म्हणत ज्ा गयोटिींिा आपल्यािा अभभमान 
िाटतयो त्ा गयोटिींच्ा कक्षा आता रंुदािण्ािी गरज आह.े माननीय 
सियोच्च न्यायाियाने आम्हािा आपिं माणयूस वनिडण्ािं आशण त्ा आपल्या माणसाबरयोबर 
ताठ मानेने िािरण्ािं स्ातंत्र्य बहाि केिंय. माणयूस म्हणयून जगताना आजिर िैंगगकतेच्ा 
मुद्दािरून जयो अन्याय सहन करािा िागिा तयो आता सहन करािा िागणार नाही, आम्हीही 
माणसािीि िेकरं आहयोत, माणसंि आहयोत ह ेआता सांगािं िागणार नाही, अशी आशा आह.े..

ग. मुंबईतील चिरिशाळेत बाप्पा घडििारे उत्र भारतीय िात
मुंबईिा गणेशयोत्सि आशण या उत्सिातीि भव्यता हा नेहमीि आकष्मणािा विषय असतयो. 
गणरायाच्ा आगमनािा अिघे काही वदिस उरिे आहते. त्ामुळे चित्रशाळेत मयोठी गडबड 
सुरू आह.े मुंबईच्ा गणेशयोत्सिात मंडळाच्ा भव्य गणेश मयूतणी हा 
नेहमीि आकष्मणािा विषय असतयो. अमुक एका मंडळािी मयूतणी 
हकंिा अमुक एका मयूगत्मकारानं ती घडििी आह,े इतकीि ओळख 
आपल्यािा असते. प्रत्क्षात मात्र यामागे शेकडयो हात असतात, 
जे काही महहन्यांपासयून वदिसरात्र राबयून बाप्पांिी मयूतणी साकारत 
असतात. आपल्या भक्ीिा आकार दणेारे ह ेहात आहते तरी कयोणािे, असा प्रश् कधी पडिाय 
का तुम्हािा? 
जशी या व्यिसायात अनेक मराठी कुटुबंं आहते, तसे परराज्ातयून आिेिे अनेक कारागीरही 
आहते. गणेशयोत्सिािा काही महहने शशल्क असताना आपिं घरदार सयोडयून ह ेकारागीर मुंबईत 
येतात. भव्य मयूतणी घडिण्ाच्ा कामात यांिाही िाटा मयोिािा असतयो. वबहारिरून आिेिा 
विनय भगत गेल्या १० िष्यांपासयून कै. विजय खातयूंच्ा चित्रशाळेत काम करत आह.े साधारण मे 
महहन्याच्ा आसपास तयो मुंबईत येतयो. मयूतणी घडिण्ाच्ा किेत तयो आता पारंगत झािा आह.े..
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७  खालील हदलेल्या जंगल सफारीबद्दलिी माहिती िािा ि त्ाआधारे शिीच्ा 
ई-परिाला उत्र द्ा. या माहितीच्ा व्रतररक्िी आिखी मुद्द ेतुम्ही घालू शकता. 

ताडोबा जंगल सफारी (जंगलसफारीिा अरिस्मरिीय अनुभि)

२१ एहप्रल ते २६ एहप्रल २०१९

नैसगग्मक जैििविविधतेने समृद्ध असे महाराटिरि ातीि िंरिपयूर शजल्हात िसिेिे ताडयोबा अभयारण् 
पाहण्ािी ि ताडयोबा अंधारी व्याघ्रप्रकल्प अनुभिण्ािी सुिण्मसंधी घेऊन येत आहते नैसगग्मक 

पय्मटनक्षेत्रातीि दांडगा अनुभि असिेिे ‘वनसग्म-
भ्रमंती टयूस्म’. 

िाघ, वबबट्ा, रानडुक्र, नीिगाय, काळिीट, चितळ 
तसेि विविध पक्षी असे िन्यजीिन अनुभिण्ािी ि 
वनसगगाच्ा साष्न्नध्यात राहण्ािी संधी दिडयू  नका. 
प्रिासािी ि राहण्ािी उतिम व्यिस्ा केिी जाईि. 

नोंदिी हदनांक : ३० नयोव्हेंबर २०१८ पययंत
नोंदिीसाठी संपक्क  : ९२४६८१३५७९

उत्र

शिी पडिळ <shachip@gmail.com>

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

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

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

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

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

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

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

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

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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८  क. उदािरिात दाखिल्याप्रमािे उद्दशेदशमिक उभयान्वयी अव्य िापरून िाक्ये 
तयार करा.
उदा∘ सैवनक हयोणे – दशेसेिा करता येणे
 दशेसेिा करता यािी म्हणयून मिा सैवनक व्हायिंय / म्हणयून मी सैवनक झाियो / झािे.
अ. इगतहासकार हयोणे – दशेाच्ा प्रािीन काळािा अभ्ास करता येणे 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

आ. दशेातीि विविध भाषा शशकणे – भाषांद्ारे संसृ्तीिी ओळख हयोणे 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

इ. ऑलिम्म्पक्मध्य ेसुिण्मपदक गमळिणे – दशेािे नाि हयोणे 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

ई. समाजातीि िंचित घटकांना मयोित शशक्षण दणेे – दशेािा सि्यांगीण विकास हयोणे 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

उ. जबाबदार नागररक हयोणे – िाहतुकीिे वनयम पाळणे 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

ख. उदािरिात दाखिल्याप्रमािे उद्दशेदशमिक उभयान्वयी अव्य िापरून िाक्ये तयार करा. 

उदा∘ िांगल्या नयोकरीसाठी ियोक स्िांतर करतात.
 िांगिी नयोकरी गमळािी म्हणयून ियोक स्िांतर करतात.
अ. ताजमहाि पाहण्ासाठी भारताच्ा कयोनाकयोपऱयातयून ियोक दरिषणी आग्रािा येतात.
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

आ. वदिाळी मजेत साजरी करायिा आम्ही सि्म जण एकत्र जमतयो.
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

इ. कशासाठी आिायस तयू आज इथे?
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

ई. आपिी संसृ्ती जपायिी असेि तर काही परंपरा या पाळाव्याि िागतात.
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

उ. दशेाच्ा स्ातंत्र्यासाठी अनेक भारतीयांनी आपल्या प्राणांिी आहुती वदिी.
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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९  ‘म्हिून‘िा िापर करून आणि योग्य जोड्ा जुळिून िाक्ये तयार करा.

क. रागगणी ििकरि एक यशस्ी 
गागयका 

म्हणयून

आम्ही कथ्थक शशकयू  शकियो.

ख. मी परागिा काही काम सांगायिा वनिेवदकेने वनरयोप घेतिा.

ग. आमच्ा पािकांनी आम्हािा 
शशकिणी िाििी 

नािारूपािा आिी.

घ. “याबरयोबरि आजच्ा 
बातम्ा संपल्या,” असं 

माझी बाहुिी घेतिी?”

ि. अवदती गाि िुगियून म्हणािी, 
“गतने काय 

गेिे तर तयो पळयूनि गेिा.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

120    SkeÀµes Jeerme



अतुल्य भारत
५

१० क. िािा.
भारतीय नृत् परंपरा 

भारतीय नृत्शैिींिी पाळेमुळे प्रािीन परंपरेत वदसयून येतात. 
इतर किा आशण संसृ्तीप्रमाणेि भारतीय नृत्ािेही 
दयोन प्रमुख विभाग पडतात. शास्तीय नृत् आशण 
ियोकनृत्. कयोणताही विभाग असिा, तरी भारतीय 
नृत्शैिींिा प्रसार सगळ्ा जगात झािेिा आह.े 
मयोठ्या संख्ेने परदशेी स्ती-पुरुष भारतीय संगीत 

आशण नृत् यांिे रीतसर प्रशशक्षण घेताना वदसतात. 
भारताच्ा भौगयोलिक विविधतेिी पररणती सांसृ्गतक िैविध्यात झािेिी वदसते. ती नृत्ातही 
आहिे. ियोकनृत्ि नव्ह,े तर शास्तीय नृत्प्रकारही विशशटि भौगयोलिक प्रांतांशी वनगवडत आहते. 

एकयू ण आठ प्रमुख शास्तीय नृत्शैिींपैकी प्रत्के शैिी 
कयोणत्ा ना कयोणत्ा प्रांताशी, गतथल्या ियोकसमयूहाच्ा 
प्रािीन परंपरांशी संबंभधत असिेिी आढळते. 
यांपैकी भरतनाट्म् (तागमळनाडयू ), कथकिी 
(केरळ), मयोहहनीअट्म (केरळ), कुचिपुडी (आंध्र 
प्रदशे) आशण कुवटयाट्म (केरळ) ह ेदशक्षणी राज्ांशी 

संबंभधत नृत्प्रकार आहते. कथ्थक नृत्शैिी उतिर भारतात 
रुजिी आशण मयोगिांच्ा राज्ात बहरिी. पयूि पेकडीि ओवदशा ह्ा राज्ातीि मंवदरांमधीि 
पारंपररक नृत्प्रकार म्हणजे ओवडसी, तर ईशान्यकेडीि मशणपयूर या राज्ािे शास्तीय नृत् म्हणजे 

मशणपुरी. या सगळ्ा नृत्प्रकारांमध्य ेएक समान धागा आह ेतयो 
हहदंू पौराशणक कथांिा. या नृत्ांिे विषय ह ेरामायण, 
महाभारत, विष्पुुराण, भागितपुराण इ.मधयून 
घेतिेिे वदसतात. याखेरीज भरतनाट्म् मध्य े
नायक-नागयकांिे प्रसंग, कथक नृत्ात पशश्मयन ि 
उदू्म कवितांिर रििेल्या कथा आशण कुवटयाट्ममध्य े

संसृ्त नाटकांिर आधाररत सादरीकरण असेही विषय 
असतात. यांच्ापैकी हकत्के नृत्प्रकार ह ेप्रािीन काळात केिळ दिेदासींनी सादर करण्ािे 
असयूनही नंतरच्ा काळात राजाश्यामुळे दरबारात आशण आधुवनक काळात ियोकाश्यामुळे घरा-
घरांत पयोहयोििे.

ख. िरील उताऱयाच्ा आधारे पुढील प्रश्नांिी उत्रे ललिा.

अ. पुढीिपैकी कयोणती विधाने ियूक आहते?

 १. अनेक परदशेी ियोक भारतीय संगीत-नृत् शशकतात.

 २. शास्तीय नृत्ािे विषय पौराशणक असतात.

 ३. पयूिपेकडीि राज्ातयून एकही नृत्प्रकार आिेिा नाही. 

 ४. दशक्षणेकडीि राज्ांमधयून पाि नृत्प्रकार आिे आहते.
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आ. िरीि प्रश्ातीि ियूक असिेिे विधान सुधारून लिहा.

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

इ. ‘भर’ ह ेशब्दययोगी पद िापरून पुढीि िाक् पुन्ा लिहा.
 भारतीय नृत्शैिींिा प्रसार सगळ्ा जगात झािेिा आह.े 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

११  क. खालील कोष्टक पूिमि करा.

एक पहहिा, पहहिी, पहहिे तीन ----------------, ----------------, ----------------

सात ----------------, सातिी, ---------------- नऊ ----------------, ----------------, ----------------

अकरा ----------------, ----------------, अकरािे िौदा ----------------, ----------------, ----------------

एकयोणीस ----------------, ----------------, ---------------- पंििीस ----------------, ----------------, ----------------

अठ्ठािीस ----------------, ----------------, ---------------- तेहतीस ----------------, ----------------, ----------------

छतिीस ----------------, ----------------, ---------------- बेिाळीस ----------------, ----------------, ----------------

पन्नास ----------------, ----------------, ---------------- सतिािन्न ----------------, ----------------, ----------------

एकसटि ----------------, ----------------, ---------------- शाहतिर ----------------, ----------------, ----------------

पंच्ाऐशंी ----------------, ----------------, ---------------- नव्वद ----------------, ----------------, ----------------

ब्ाण्णि ----------------, ----------------, ---------------- शंभर ----------------, ----------------, ----------------

ख. उदािरिात दाखिल्याप्रमािे िाक्ये बनिा. 

उदा∘ मी िार पुस्तकं िाििी. - मी िौथं पुस्तक िाििं.  

अ. िैतािीने दयोन घरं बांधिी. - ------------------------------------------------------------------------------------------------

आ. आियोकने शैशििे पाि पतंग कापिे. ----------------------------------------------------------------------------------

इ. रीनाने सहा आंबे खाले्. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

ई. अंजयूच्ा तीन गाड्ा मी आज पाहहल्या. -------------------------------------------------------------------------------

उ. अनुरागने काढिेिे िीसही ियोटयो िांगिे आहते. ------------------------------------------------------------------

ऊ. तयू आजपययंत माझी पंििीस पेनं हरििीयस. तयू आज --------------------------------------------------------
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ग. पुढे कािी व्क्ती आपसांत बोलत आिेत. एक व्क्ती जे बोलते त्ािा दुसरी व्क्ती अथमि सांगते. 
मूळ िाक्य बोलिारी व्क्ती आणि त्ािा अिूक अथमि सांगिारी व्क्ती यांच्ा जोड्ा लािा.

अ. उ.

आ. इ.

ई. ऊ.

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

१२  आधी / पूिथी / भर िी शब्दयोगी पद ेिापरून आिश्यक तो बदल करून िाक्ये 
पुन्ा ललिा.
क. आनंदीने विनयूिा सगळ्ा घरात शयोधिं, पण तयो कुठेि सापडिा नाही. 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ख. तरी गतने बाहरे पडताना विनयूिा बजाियून सांगगतिं हयोतं की कुठेही जायिं नाही. मगि ती 
बाहरे पडिी. 

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

ग. अभ्ास न करता सगळ्ा गािात भटकायिं हाि विनयूिा नेहमीिा उद्योग आनंदीिा 
िांगिाि माहीत हयोता.

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

घ. गेिे दयोन वदिस तयो ििकर घरी येत हयोता. आनंदी त्ाच्ानंतर पयोहयोित हयोती.
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ि. संपयूण्म वदिस काम करून थकल्यामुळे आनंदी विनयूिर खयूपि चिडिी हयोती.
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

छ. जयंता आनंदीिा म्हणािा, “विनयू घरी येईि तेव्हा तयू नीट वििार 
कर आशण मगि त्ािा रागि.”

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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१३  ननयम समजून घेऊन, फासा आणि सोंगट्ा घेऊन एक खेळ खेळू या.

सुरुिात मीनाक्षी मंहदर बुद्ध गया
काशी रिर्नाथ 

मंहदर
कुतुब-रमनार

णजम कॉबजेट राष्टरि ीय 
उद्ान

साबरमती
आश्रम

दाणजमिललंग

िार रमनार ननयम १

प्रत्के खेळाडयूिा ५०० गुण वदिेिे असतीि. 
या गुणांिा िापर करूनि त्ािा घर विकत घेता येईि. 

हहरिे घर = १०० गुण
गुिाबी घर = १५० गुण 
जांभळे घर = २०० गुण

ननयम २

एखादा खेळाडयू  आधीि विकल्या गेिेल्या घरात आल्यास 
त्ािा गतथे स्तःच्ा गुणांपैकी २५ गुण गमिािे िागतीि.

सांिीिा स्ूप

दल सरोिर लाल हकल्ा

लेक पॅलेस कोिाक्क  सूयमि मंहदर

कन्याकुमारी ननयम ३

हपिळे घर

१, ३, ५ िे दान पडल्यास खेळाडयूिा १० गुण जास्त गमळतीि. 
तसेि

२, ४, ६ िे दान पडल्यास खेळाडयूिा २ घरे मागे जािे िागेि.

ननयम ४

ननळे घर

१, ३, ५ िे दान पडल्यास खेळाडयूिे १० गुण कमी केिे जातीि.
तसेि

२, ४, ६ िे दान पडल्यास खेळाडयूिा २ घरे मागे जािे िागेि.

खजुरािो

काझझरंगा राष्टरि ीय 
उद्ान

गोिा

सेल्युलर जेल ििामिल

गेट िे ऑफ इहंडया िम्ी मिाबळेर्र ताजमिाल िािडा पूल सुििमि मंहदर अणजंठा लेिी नैननताल
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१३  ननयम समजून घेऊन, फासा आणि सोंगट्ा घेऊन एक खेळ खेळू या.

सुरुिात मीनाक्षी मंहदर बुद्ध गया
काशी रिर्नाथ 

मंहदर
कुतुब-रमनार

णजम कॉबजेट राष्टरि ीय 
उद्ान

साबरमती
आश्रम

दाणजमिललंग

िार रमनार ननयम १

प्रत्के खेळाडयूिा ५०० गुण वदिेिे असतीि. 
या गुणांिा िापर करूनि त्ािा घर विकत घेता येईि. 

हहरिे घर = १०० गुण
गुिाबी घर = १५० गुण 
जांभळे घर = २०० गुण

ननयम २

एखादा खेळाडयू  आधीि विकल्या गेिेल्या घरात आल्यास 
त्ािा गतथे स्तःच्ा गुणांपैकी २५ गुण गमिािे िागतीि.

सांिीिा स्ूप

दल सरोिर लाल हकल्ा

लेक पॅलेस कोिाक्क  सूयमि मंहदर

कन्याकुमारी ननयम ३

हपिळे घर

१, ३, ५ िे दान पडल्यास खेळाडयूिा १० गुण जास्त गमळतीि. 
तसेि

२, ४, ६ िे दान पडल्यास खेळाडयूिा २ घरे मागे जािे िागेि.

ननयम ४

ननळे घर

१, ३, ५ िे दान पडल्यास खेळाडयूिे १० गुण कमी केिे जातीि.
तसेि

२, ४, ६ िे दान पडल्यास खेळाडयूिा २ घरे मागे जािे िागेि.

खजुरािो

काझझरंगा राष्टरि ीय 
उद्ान

गोिा

सेल्युलर जेल ििामिल

गेट िे ऑफ इहंडया िम्ी मिाबळेर्र ताजमिाल िािडा पूल सुििमि मंहदर अणजंठा लेिी नैननताल
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१  घर या नामासाठी पाठात आलेली हक्रयापद ेललिा.

बांधणे

घर

२  उदािरिाप्रमािे सोडिा.
उदा∘ रागािणे – रागािणारी माणसं
क. कटि घेणे - ----------------------------------------------------------------------

ख. प्रेम करणे - ----------------------------------------------------------------------

ग. त्रास दणेे - ----------------------------------------------------------------------

घ. काळजी घेणे - ----------------------------------------------------------------------

ि. िाट पाहणे - ----------------------------------------------------------------------

छ. ओरडणे - ----------------------------------------------------------------------

ज. िाड करणे - ----------------------------------------------------------------------

झ. घरािा घरपण दणेे - ----------------------------------------------------------------------

३  खालील उतारा िािा ि त्ाखालील प्रश्न सोडिा.
णजना 
वदिाळी अगदी तोंडािर आिी हयोती. परीक्षा आटयोपल्यामुळे 
अभ्ासािा ससेगमरा संपिा हयोता. त्ामुळे सगळी बच्चेकंपनी 
हकल्ा करण्ात दगं झािी हयोती. हकल्ा बांधयून झाल्यािर बघता 
बघता िरपययंत पायऱया तयार झाल्या. त्ा बघताना मनात वििार 
आिा की, शजन्यािी कल्पना अशीि सुििी असेि का? डोंगर 
काढताना सपाट जागा बघयून त्ािर पाय टाकयू न िरती जायिं म्हणजे नैसगग्मक शजनाि की!
णजन्यािा इरतिास : प्रगतीच्ा एका टप्पािर घरािा आडिं पसरणं काही कारणानं शक् नसेि, 
मयगादा असतीि, तेव्हा ‘िर’ जाण्ािी कल्पना सुििी असेि. पण ‘िर’ जायिं कसं, यािं उतिर 
डोंगराच्ा पायऱयांनी बनिेल्या ‘शजन्यानं’ वदिं असेि आशण ‘गतरका’ शजना अस्स्तत्ात आिा 
असेि. ‘मयोबाइि’ शशडी म्हणजे हिणारा शजना, ह ेत्ािं पहहिं स्रूप असेि. मग सयोईच्ा, 

घरकुल६
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सुिभतेच्ा, सुरक्षेच्ा वििाराने तयो िास्तरुिनेिा आिश्यक भाग झािा असेि. 
आपल्यािा सरळ रेषेत िर-खािी करता यािं म्हणयून नेहमी गतरका राहणारा हा शजना घरािा 
चिकटिेिा असतयो. सि्मसाधारणपणे बंगिा असिा की गच्ची असतेि; आशण मग घरातयून हकंिा 
बाहरेून शजना हिाि. घरािी उंिी िाढत गेिी की यािा पयगायि नाही, असा हा आिश्यक घटक.
हा शजना िाकडी, ियोखंडी, जास्त करून शसमेंटिा असतयो. 
घरातला णजना : घरातिे शजने कधी कधी थयोडसेे अरंुद आशण जरा उभे असतात. नक्षीकाम 
केिेल्या ियोखंडी स्प्ंगसारख्ा शजन्यािरून जाताना ‘जपयून टाक पाऊि जरा’ ह ेध्यानात ठेिािं 
िागतं. मालिकांमधीि रंुद, दखेणे, गुळगुळीत पायऱयांिे िळणदार 
शजने बघताना काळजािा ठयोकाि िुकतयो. घरातिा शजना तर जणयू 
बैठक व्यिस्िेा एक भाग असतयो. त्ाच्ा कठड्ािरून घसरगुंडी 
करणं हा बाळगयोपाळांिा आिडता खेळ. िहानग्यािा पाय िुटिे 
की त्ािा मयोिगा सतत या शजन्याकडिे असतयो. मग पाय िर करून 
िरिी पायरी गाठण्ािा अगदी आटावपटा िाितयो. घरातल्यांिा डयोळा िुकियून ह ेसाहस करायिं. 
मग पडझड. कािळा-चिमणीिी गयोटि सांगत पायऱयांिर िर-खािी करणाऱया छयोट्ािी पयोटपयूजा 
या शजन्याच्ा साक्षीनेि हयोत राहते. छयोटिे कशािा, मयोठेही शजन्याच्ा पायरीिर ‘टकेणं’ पसंत 
करतात. शजिाभािाच्ा सख्ा, बहहणी, आजीच्ा िेकी, नाती यांच्ा कानगयोटिींसाठी ही एक 
वनिांत जागा असते.
मािसाळलेला णजना : शजना बाहरे असिा तरी माणसाळिेिा असतयोि. कंटाळा आिा की 
शजन्यािर बसायिं, हा वनयम. घरात धुसिुस झािी की िातािरण वनिळेपययंत सासुरिाशशणींना 
शजन्यािी हक्ािी सयोबत असते. भर दुपारच्ा िेळी िारशी िद्मळ नसताना आशण घरातल्यांना 
शांत झयोप हिी म्हणयून भातुकिीिा डाि या शजन्याति रंगतयो. तसेि ियोरट्ा भेटी, नजरेिी 
शयोधमयोहीम यांिा हा साक्षीदार असतयो. शजन्याच्ा िार पायऱया उतरून कठड्ािर रेलून खािच्ा 
मजल्यािा अंदाज घेणं, वनरयोपािी दिेघेि याच्ामुळे शक् हयोते.
िढ-उतार : शजना िढण्ािी आशण उतरण्ािी एक शैिी असते. गतिं ियाशी घट् नातं असतं. 
प्रत्केािी ‘स्ाइि’ िेगळी. केिळ या पदरिाने शजन्यािरून कयोण िाििंय, त्ािा अंदाज बांधता 
येतयो. 
शजन्याने आपण िरखािी जा-ये करत असियो तरी शजना म्हणजे प्रगती अशी खयूणगाठ मनाशी 
पक्ी आह.े म्हणयूनि आपण ‘यशाच्ा’ पायऱया िढत जातयो.
एकाकी णजने : अध्मशतकािा उंबरठा ओिांडयून मागे पाहहिे तर इमारतींना तीन ते िार मजिेि 
वदसयून येतात. त्ामुळे पयगाय नव्हता. परंतु काळाच्ा ओघात कमीतकमी जागेत जास्तीत जास्त 
माणसं सामाियून घेण्ािी िेळ आल्यामुळे उंि उंि मनयोरे रििे गेिे. त्ात लिफ्टमुळे सगळेि 
सहज, सुिभ झािं. पररणामी शजने वबिारे एकाकी पडिे. पण असं 
असिं, तरी शजन्यांच्ा अस्स्तत्ािर कधीि गदा येणार नाही. त्ांिा 
िापर हयोणार नाही इतकंि. लिफ्ट सि्यांना िुिासारखं उिलून नेईि. 
क्चित कधी विजेने ‘राम’ म्हटिा तरि शजन्यांिर पायधयूळ झाडिी 
जाईि, तेिढाि ‘तयो’ सुखािेि.
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क. ‘णजना’ या नामासाठी उताऱयात आलेली जास्ीत जास् रिशेषिे ललिा.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

ख. उताऱयात आलेल्या पुढील शब्दसमूिांिा अिूक अथमि ओळखा.

अ.  ससेगमरा - 
  १. ससा पकडणे २. ससा मारणे ३. नकयोशा गयोटिी मागे िागणे

आ.  ‘राम’ म्हणणे -
  १. दिेािे नाि घेणे २. मरणे / संपणे / बंद पडणे ३. रामायण िािणे 

इ.  पदरि - 
  १. पायांिा आिाज २. पडण्ािा आिाज ३. पळण्ािा आिाज

ई.  पायधयूळ झाडणे -
  १. केर काढणे २. भेट दणेे ३. स्च्ता ठेिणे

उ.  आटावपटा करणे -
  १. पीठ मळणे २. खयूप प्रयत्न करणे ३. पाठिाग करणे 

ऊ.  काळजािा ठयोका िुकणे 
  १. धक्ा बसणे २. हृदयविकारािा झटका येणे ३. हृदय बंद पडणे

ग. खाली हदलेली हक्रयापद ेपुढील कोित्ा नामांबरोबर येतील?

अ. बनिणे आधार 

आ. करणे आसरा 

इ. दणेे घरदार 

ई. सयोडणे दखेरेख 

उ. घेणे िास्तव्य 

नंदनिन 

घ. िसंत बापट यांिी ‘णजना’ िी करिता रमळिून िािा आणि िगवात सादर करा.
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४  पुढील परि िािा आणि त्ाच्ा आधारे प्रश्न सोडिा.

वप्रय बेिा,
इथे आल्यापासयून पत्र लिहायिं म्हणतेय तुिा, पण मुहूत्मि 

सापडनेा. आधीि इतक्ा घाईने मुंबईसारख्ा मयोठ्या शहरात आपिं 
बस्तान हििायिं अन् तेही खेड-चिपळयूणसारख्ा तालुक्ाच्ा 
गािाहून; त्ात नव्या नयोकरीिर िगेिि रुजयू व्हायिं. या सगळ्ा 
धबडग्यात घर िािायिाही पुरेसा िेळ गमळािा नाही. कसाबसा वनत् 
वदनरिम सुरू झािा आता. निं शहर, निं घर, निी नयोकरी, निा शेजार... म्हणायिा शेजार काही 
अजयून कळिा नाहीये नीट. िढाउतरायिा िार-िार लिफ््ट स. त्ामुळे कयोणािं तोंड मुस्श्किीनेि 
वदसतं. इथे सगळ्ांिीि दारं बंद आशण गतकड ेगािच्ा घरांना कुलुपं असिी तरी कधी ती 
िािायिी िेळ आिी नाही. खुशाि शेजाऱयांिर घर सयोपियून द्ािं. त्ा कुलुपािी िािी कधी 
गमळायिीि नाही त्ामुळे. त्ातल्यात्ात आमच्ाि मजल्यािरच्ा छयोट्ा आराध्यशी आशणक 
छयोटुकल्या आयगाशी ओळख झािी. या नव्या जागेत झािेिे ह ेमाझ ेपहहिे दयोस्त.

इथल्या िातािरणािी सिय व्हायिा थयोडा िेळ िागेि. खेडमधिं घर आठितं सारखं. 
ते घरि आह ेगं. इथे मात्र फॅ्ट, अपाट्कमेंट आहते. खेडमध्य ेअख्खी िाडी म्हणजे आपिंि घर 
असल्यासारखी. अशा आजयूबाजयूने एकमेकांना िगटयून, पण मधयून जाण्ा-येण्ापुरतं अंतर ठेियून 
असिेल्या त्ा सगळ्ा घरांिी एक िाडी. सण साजरा करायिा तर तयो घरात नाही, अख्खा 
िाडीत!  पयूिणी मुंबई-पुण्ासारख्ा शहरांमध्य ेआशण आसपासच्ा उपनगरांमध्य ेअशा िाड्ा 
असत म्हणे. आता मात्र अशा िाड्ा गािािाि राहहल्या. 

इथल्या बांधकामातयून सज्ा हदिपारि झािाय आता. आपल्या 
घराच्ा पुढ्ातिं अंगण आठितं. िुिझाड,ं िळझाड ंन् भाज्ा 
यांनी सजिेिं. अंगणात उगिती-मािळतीिी रेंगाळणारी उन् ंन् 
त्ा उन्ात बागडणारी पाखरं. पािसाळ्ात छपराच्ा पागयोळ्ांनी 
सािणारी छयोटी छयोटी डबकी न् त्ात घरातल्या िहानग्यांिी स्प्न ं
घेऊन तरंगणाऱया कागदी नािा. घराच्ा पुढ ेअंगण, मग ओसरी, 
घरात शशरल्यािर वदसते ती पडिी, गतच्ापुढ ेआत माजघर, 
मागे परसयू अन् िर गच्ची. उन्ाळ्ात रात्री अंगणात हकंिा गच्चीत बाज टाकयू न त्ािर गप्पा मारत 
केिेिी जागरणं आठितात का गं तुिा? आशणक माडीिर बसयून खेळिेिी भातुकिी आठिते? 
हकती भांडणं व्हायिी खेळताना! पण तयू वन मी मात्र नेहमी एकमेकतींच्ा बाजयूच्ा असायियो. अगदी 
परसातल्या मयोरीत जायिी िेळ आिी तरी एकमेकतींिा हात धरूनि जायियो. 

एक ना दयोन, हकतीतरी आठिणी. शहरातल्या या गजबजाटात गािाकडिं घर आशणक 
गतथिी हिीहिीशी शांतता जास्ति आठिते. ओढ िागते त्ा शांत िातािरणािी. सुट्ी गमळेि 
तेव्हा येऊि. तेव्हा कळिीनि तुिा. 

काका-काकयू , आत्ा आशण दादा-िहहनींना माझा नमस्ार सांग.

तुझी सखी.
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क. पुढे हदलेल्या शब्दसमूिासाठी उताऱयात आलेले शब्द शोधा आणि शब्दकोडे सोडिा.

आडिे शब्द उभे शब्द

२. बैठ्या घराच्ा पुढीि मयोकळी जागा १. बैठ्या घरािा प्रिेशािा भाग

४. घरािा गॅिरीसारखा भाग ३. घरािा सगळ्ात िरिा मयोकळा भाग

५. न्ाणीघर, हातपाय धुण्ािी, अंघयोळीिी 
जागा

६. दारािं कुलूप उघडायिा ही िागते.

८. घरातीि बैठकीिी जागा ७. िाकयू ड आशण काथ्ािा दयोर यांनी 
बनिेिा पिंग

९. घरािा मध्यभाग ८. बैठ्या घराच्ा मागे असिेिी मयोकळी 
जागा

१०. अनेक बैठ्या घरांिा एकगत्रत समुदाय ९. बैठ्या घरािा िाकडाने बांधिेिा मजिा 

१. २. ३.

४.  

५. ६.  

७. ८. 

९. 

१०.   

ख. पुढील िाक्यांपैकी िुकीिे िाक्य ओळखा.

अ.  बेिा आशण सखी यांिी शहरात आल्यािर मैत्री झािी.

आ.  बेिा आशण सखी िहानपणापासयून एकमेकतींच्ा खयूप िांगल्या मैगत्रणी आहते. 

इ.  बेिा आशण सखी यांनी गप्पा मारत रात्रीिी जागरणं केिी आहते.
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ग. पुढे कािी शब्द आणि त्ांच्ा पुढे त्ांिे तीन अथमि हदले आिेत. त्ांपैकी योग्य अथवाच्ा पुढे 
( ) अशी खूि करा.

अ. बस्तान खयोका दप्तर स्स्र जागा 

आ. धबडगा मयोठा आिाज खयूप काम धडपड 

इ. भातुकिी िहान 
मुिा-मुिींिा खेळ

भातािे भांड े भातािं पीक 

५  क. पुढीलपैकी कािी िाक्यांमध्े मूळ हक्रयापद तर कािी िाक्यांमध्े प्रयोजक हक्रयापद 
िापरले आिे. उदािरिात दाखिल्याप्रमािे त्ा हक्रयापदांिी दोन्ी रूपे दाखिा.

उदा∘ कयोकणात प्रत्के घरात गणपती बसितात. बसणे – बसिणे 

अ. गमहीर, िार सुंदर रंगििंयस ह ंचित्र!

आ. आज आम्ही श्योत्ांना ८०च्ा दशकातिी गाणी ऐकिणार आहयोत.

इ. मयूगत्मकाराने एक सुंदर मयूतणी घडििी.

ई. माझी सुंदर आशण महाग िुिदाणी ियोडिी तुमच्ा बयोक्ाने. 

उ. घरािा दरिाजा नीट िाििात ना?

ऊ. प्रययोगशाळेत प्रययोग करताना भयोक पडिं माझ्ा कयोटािा.

ख. पुढे हदलेल्या धातूंिी योग्य प्रयोजक रूपे ललिा.

अ. िाि -------------------------------------------------- उ. बघ --------------------------------------------------

आ. ये -------------------------------------------------- ऊ. शशक --------------------------------------------------

इ. पी -------------------------------------------------- ए. जग  --------------------------------------------------

ई. खा -------------------------------------------------- अॅ. पळ --------------------------------------------------
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ग. खालील कोष्टक पूिमि करा. 

बसणे बसिे बसििे बसायिा िाििे बसायिा भाग पाडिे

ऐकणे

खाणे

बघणे

झयोपणे

वपणे

येणे

घ. आता िार रिद्ार्थ्यांिा एक अशा प्रकारे गट करा. प्रत्ेक गटाला िरीलपैकी एक हक्रयापद 
हदले जाईल. गटातील रिद्ाथथी िरीलप्रमािे त्ा हक्रयापदािी रूपे रििारात घेऊन त्ांिा 
िाक्यांत योग्य प्रकारे िापर करतील. 

उदा∘  गट १ – बसणे

   विद्ाथणी १ – बाळ खुिणीिर बसिे.

   विद्ाथणी २ – आईने बाळािा खुिणीिर बसििे.

   विद्ाथणी ३ – बाबांनी बाळािा शांत बसायिा िाििे.

   विद्ाथणी ४ – बागुिबुिाच्ा भीतीने बाळािा शांत बसायिा भाग पाडिे.

६  ररकाम्ा जागी योग्य ते नाम ललिा. 
उदा∘  धागम्मक : धम्म

   क. नैगतक : --------------------------------------  ख. सामाशजक : --------------------------------------  

   ग. िैंगगक : -------------------------------------- घ. मानशसक : ----------------------------------------

   ि. आलथ्मक : ------------------------------------- छ. सांसृ्गतक : -------------------------------------

   ज. भौगयोलिक : -------------------------------- झ. िांशशक :  ------------------------------------------
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७  पुढील िाक्ये ‘आधीि... तशात / त्ात’ यांिा िापर करून पुन्ा ललिा.
उदा∘  सकाळपासयून काही खालं् नव्हतं आशण प्रािाय्यांनी तातडीिी बैठक बयोिाििी.
   आधीि सकाळपासयून काही खालं् नव्हतं, त्ात प्रािाय्यांनी तातडीिी बैठक बयोिाििी.

क.   परीक्षेिे वदिस आहते आशण घरिे माझ्ा िग्ाच्ा मागे िागिे आहते.
   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ख.   इंधनािे भाि वदिसािा िाढतायत आशण मिा वदिसाआड पुणे-नगर प्रिास करािा 
िागतयोय.

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

ग.   इथे अभ्ासात िक्ष िागत नाहीये आशण शेजाऱयांिा टी.व्ही. मयोठ्या आिाजात िालूये.
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

घ.   थंडी पडायिा िागिीये आशण तयू कुल्ी खातयोयस?
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ि.   िहानपणापासयून विजयूिा ओढा अभ्ासापेक्षा कबड्ीकडिे अभधक 
आशण गतिा काका कबड्ीिा प्रशशक्षक.

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

८  खाली कािी संिाद हदले आिेत आणि त्ापुढे कािी जाहिराती आिेत. संिाद 
आणि जाहिराती यांच्ा जोड्ा जुळिा.

क.
“आम्ही दयोघेही नयोकरी करणारे. नयोकरीच्ा 
वठकाणापासयून घर जिळि असािं, प्रिासात 
जीि अधगा हयोऊ नये असं आम्हा दयोघांिंही 
मत आह.े एखाद्ा निीन टाऊनशशपमध्य े
िांगिा ऐसपैस िार खयोल्यांिा ब्ॉक ह े
आमिं स्प्न आह.े”

अ.

'काेकणातीि घर' - रनसग्मसुंदर 
काेकणातीि िांजा येथीि टुमदार घरािे 
स्प्न केिळ तुमच्ा एका कॉिने पयूण्म 
हयोणार...
टयोि फ्ी नं. 18001209010.

ख.
“आम्ही परदशेी स्ागयक हयोण्ासाठी जात 
आहयोत. जाण्ाआधी आम्हािा आमिे 
मुंबईतिे घर विकायिे आह.े हातात िेळ 
कमी असल्यामुळे काही वठकाणी जाहहरात 
वदिेिी बरी असे िाटते.”

आ.

तळेगाि स्शेनपासयून िाित १० 
गमवनटांच्ा अंतरािर 'यशिंतनगर'मध्य,े 
लिफ्टिी सुविधा असिेल्या वबल्ींगमध्य े
१बीएिके फॅ्टस (५९५/६२०िौ.ियू .) 
उपिब्ध. सॅम्पि फॅ्ट तयार. कजगािी सयोय.

खेडेकर ररअलॅ्समि, 
९१६७४०७१२५/०२५१-२३२२६०५
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ग.
“घरी आम्ही दयोघेही कमािणारे, पण घर 
घेणं ही काही िाटते गततकी सयोपी बाब 
राहहिेिी नाही. कज्म तर घ्ािं िागेिि, 
पण ििकरात ििकर घरािं बुहकंग 
करायिं असल्याकारणाने कज्मही ििकर 
गमळािं अशी अपेक्षा.”

इ.

जागा भाड्ाने दिेे आिे
कैिास सयोसायटी, हसंानगर, ठाणे प. 
येथीि ४८० िौ.ियू ट कापपेट असणारी जागा 
आॅविससाठी भाडतेत्त्वािर दणेे आह.े

फोन: ९००४४३७५५५, ९८२१२०७६७२

घ.
“घर हकतीही साि ठेििं तरी झुरळं कुठयू न 
येतात कयोण जाणे. काही तरी कायमिा 
बंदयोबस्त करायिाय या झुरळांिा.”

ई.

ि.
“३४ िषयं नयोकरी केिी. आता आणखी दयोन 
िष्यांनी वनिृति हयोईन. कयोकणात घर घेऊन 
वनिृतिीनंतरिा काळ शेती करून घाििायिा 
मानस आह.े कंटाळा आिा शहरािा.”

उ.

फोन रफरिा - लोन रमळिा
सि्म प्रकारिे ियोन उपिब्ध, ३% िागष्मक 
व्याज, सयोपे हप्त,े १२ तासात उपिब्ध.
संपक्क : 07042285354 / 09599610497

छ.
“आमच्ा ‘दशेाटन टयूस्म’िं निं ऑविस जरा 
मयोठं असणार आह.े वबझनेस िाढतयोय ना 
आमिा! सध्या जागा विकत घेणं परिडणार 
नाही. म्हणयून भाड्ानेि बघतयोय. पुढ ेपसारा 
िाढिा की घेऊ मािकीिा गाळा.”           

ऊ.

पेट् कंटरि ोल
अल्ा पेस् कंटरि योि सवव्ह्मसेस (सरकारमान्य) 
झुरळे, मुंग्या, िाळिी, ढकेयू ण यािर 
शास्ीय पद्धतीने उपाय. १००% खात्री. 
दादर - ८४५२०७६८०४, घाटकयोपर - 
८९७५९६८४२२, ठाणे - ८४३३२४२६३०, 
कल्याण - ८०९७२३७२३०, बदिापयूर - 
८५५१८८९०६३४
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ज.
“माझ ेआईिडीि आता थकिेत. दयोघांनाही 
गुडघ्ांिं दुखणं आह.े त्ांच्ासाठी एखाद्ा 
शांत वनसग्मरम् वठकाणी सगळ्ा सयोयी 
आशण िैद्कीय सुविधा जिळपास असतीि 
असं घर पाहतेय मी.” 

ए.

'ियोकसतिासह सि्म ित्ममानपत्रांत, 
वििाहविषयक, जागाविषयक, दु:खद वनधन, 
पुण्मिरण, पग्ब्क नयोटीस, यात्रासहि, 
हॉटिे ररसाॅट्कस, शैक्षशणक, व्यिसायविषयक 
इ. - सि्म प्रकारच्ा जाहहरातींसाठी 
घरपयोि सेिा ित्ममानपत्राच्ा दरात, अदै्त 
अॅडव्हटगायखझगं, ठाणे - २५३८८०८० / 
२५३४५३९७, मुलंुड - ९८३३६७५६३२, दादर 
- ९९६७२२०२७२

९  दोघांिे गट करून प्रत्ेक गटाने पुढीलपैकी एका प्रसंगािर िादरििाद करा. 

सुबयोध आशण मृगािा प्रेमवििाह. पण त्ांना मयूि नकयो आह.े त्ांना प्राण्ांिी भारी 
आिड असल्याने घरात दयोन कुत्र ेआशण एक मांजर असं त्ांिं पाि जणांिं कुटुबं. 
पण दयोघांच्ाही पािकांना ह ेआिडिेिं नाही. स्त:िं एखाद ंतरी मयूि असािंि 
असा त्ांिा आग्ह आह.े

ग

घराच्ा नयूतनीकरणािं काम िालू असल्यामुळे खयूप धयूळ, किरा आशण पसारा 
असतयो. त्ात आजीिा दम्ािा त्रास. गतिा घरात ठेििं तर गतिा त्रास आणखी 
िाढणार. तुम्ही गतिा काही वदिस गतच्ा एका मैगत्रणीकड ेराहण्ािा सल्ा दतेा. तीही 
आनंदाने तयार हयोते, पण तुमच्ा आई-िवडिांना ह ेमान्य नाही. ियोक काय म्हणतीि 
यािी भीती त्ांना िाटते. 

ख

वप्रयािं कुटुबं मयोठं. घरात जिळजिळ १२ माणसं, शशिाय पाहुण्ांिंही सतत येणं-
जाणं. त्ामुळे वप्रयािा युपीएससीिा अभ्ास नीट हयोत नाहीये. वप्रयाकड ेआता 
शेिटिी संधी आह ेकारण गतिी एकि संधी शशल्क राहहिीय. गतिीही आयएएस 
बनण्ािी तीव्र इच्ा आह ेआशण मेहनत घेण्ािी तयारी. वप्रयािा काही महहने एका 
हॉस्िेमध्य ेराहण्ािा मानस आह,े पण घरिे म्हणतायत, ‘स्त:िं घर असताना 
हॉस्िेमध्य ेराहण्ािी काय गरज?’ 

क
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तोंडी परीक्षा
एकूि गुि २० 

१. िािन ि आकलन (एकूि गुि ६)

क. खालील उतारा मोठयाने िािून दाखिा. (गुि २)
झयोपाळा ही घरातीि इतर िस्तयूपं्रमाणे असणारी एक िस्तयूि. झयोका, हहदंयोळा, झूिा अशा विविध 
नािांनी ओळखिा जाणारा हा झयोपाळा ह ेघरातल्या प्रत्के व्यक्ीच्ा आिडीिं वठकाण. मग ती 
व्यक्ी कयोणत्ाही िययोगटातिी असयो. या झयोपाळ्ािर काही जण विसािण्ासाठी येतात तर काही 
जण विरंगुळा म्हणयून. इथेि काहींना एखादी कविता सुिते तर काही आठिणींत रमतात. सि्यांच्ा 
आिडीिा असा हा झयोपाळा मुंबईसारख्ा शहरात जागेच्ा कमतरतेमुळे हळयू-हळयू नाहीसा हयोताना 
वदसतयो. तर पुणे, नागपयूर, साताऱयासारख्ा शहरांत आजही काही घरांमध्य ेआढळतयो. कयोकणात 
तर पडिीत झयोपाळा नसिेिं घर क्चिति सापडिे असं म्हटिं तर अगतशययोक्ी िाटयू  नये. 
तर, असा हा बािपणीि सिय झािेिा झयोका आमच्ा मुंबईतल्या घरािा – हयो मुंबईतल्या – 
अगदी अविभाज् घटक झािा. जसजशी घरं बदििी तसतसे झयोकेही बदित गेिे. आमच्ा 
िाळीतल्या घरातीि झयोपाळ्ािं िहानसं रूप फॅ्टमधीि थयोड्ा मयोठ्या झयोपाळ्ात बदििं. 
पण, अजयूनही आमिं झयोपाळ्ािं िेड काही कमी झािेिं नाही. अजयूनही मी आशण आई याि 
झयोपाळ्ािर बसयून िहा घेतयो, बाबािा इथेि बसयून पेपर िािायिा आिडतं आशण माझ्ा 
मांजरािाही या झयोपाळ्ािरि शांत झयोप िागते. असं ह ेआमिं िार जणांिं कुटुबं.

ख. खालील प्रश्नांिी उत्रे द्ा. (गुि ४)
अ. झयोपाळ्ािा समानाथणी शब्द सांगा. 
आ. िेखखकेच्ा मते कयोणत्ा शहरातयून झयोपाळा नाहीसा हयोताना वदसतयो? का?
इ. िेखखकेिे झयोपाळ्ाशी नाते िेखात कशा प्रकारे चिगत्रत झािे आह?े 
ई. िेखखकेच्ा कुटुबंात हकती सदस् आहते? त्ांिी नािे सांगा.

२. चिरिििमिन (एकूि गुि ५)

क. पयमिटनक्षेरिात कायमिरत असिाऱया एका कंपनीत तुम्ही कामाला आिात ि तुमच्ा कंपनीच्ा 
भारतातील पयमिटन ह्ा कायमिक्रमासाठी माहितीपरिक बनरिण्ािी जबाबदारी तुमच्ािर आिे. 
खालीलपैकी कोिते चिरि तुम्ही माहितीपरिकासाठी ननिडाल? तुमिी ननिड सकारि स्पष्ट करा. 

अ. आ.
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३. पुढीलपैकी कोित्ािी दोन प्रसंगांिर आपल्या जोडीदाराबरोबर संिाद साधा. 
संिादात ‘आधीि ... तशात / त्ात’ िे शब्द िापरा. (एकूि गुि ४)

क. उन्ाळ्ात दशक्षण भारतात विरायिा जाण्ािा बेत असणे. दशक्षण भारतातीि उन्ाळा 
भयंकर असणे.

ख. भाड्ाच्ा घरात नव्याने राहायिा आल्याने वडपॉखझटिी रक्म द्ािी िागणे. घरासाठी निीन 
िवन्मिर खरेदी करणे. 

ग. वदल्ीसारख्ा प्रदूगषत शहरात नयोकरीसाठी जािे िागणे. स्त:िा दम्ािा त्रास असणे. 

घ. सात जणांच्ा कुटुबंािा जागा न पुरणे. कुत्र्यािं वपलू दतिक घेणे.

४. पुढीलपैकी कोित्ािी एका रिषयािर आपल्या जोडीदाराबरोबर ििवा / िादरििाद 
करा. (एकूि गुि ५) 

क. तुमच्ा दशेािर ओढििेल्या नैसगग्मक आपतिीमुळे जीवितहानी झािी तसेि दशेािे मयोठ्या 
प्रमाणािर आलथ्मक नुकसानही झािे. अशा पररस्स्तीत झािेिी जीवित ि वितिहानी भरून 
काढण्ासाठी इतर दशेांिी मदत घ्ािी की स्त:च्ा हहमंतीिर या पररस्स्तीशी सामना करािा? 

ख. प्रत्यूष समलिंगी आह.े त्ािा समजयून घेईि असा साथीदारही त्ािा भेटिाय. प्रत्यूषच्ा घरी 
दयोघांना एकत्र राहता यािं अशी प्रत्यूषिी इच्ा आह.े पण त्ाच्ा कुटुबंािा यािा विरयोध आह.े 
प्रत्यूषिा कुटुबंीयांनाही दुखिायिं नाही. अशा पररस्स्तीत त्ाने काय करािं?

५-६
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लेखी परीक्षा
एकूि गुि ३० 

१. िािन ि आकलन (एकूि गुि ५)

ििा आणि भारत
िहाच्ा क्षेत्रातिी िीनिी मके्दारी मयोडयून काढण्ासाठी वब्रवटशांनी भारतात िहािी िागिड सुरू 
केिी आशण भारतीयांना खऱया अथगाने िहािा पररिय झािा. असं असिं, तरी भारतात िहा 
अगदीि माहीत नव्हता असं नाही. काही भागांत त्ािा िक् औषधी िापर हयोत हयोता इतकंि. 
वब्रवटशांनी आसामच्ा खयोऱयात आशण दाशज्मलिंगच्ा डोंगरांमध्य ेिहािी िागिड सुरू केिी. १४ 
िष्यांच्ा अथक प्रयत्नांनंतर भारतात िहािं उत्ादन जयोर धरू िागिं. हळयूहळयू िीनइतकाि िहा 
भारतात तयार हयोऊ िागिा. आज भारत िीननंतरिा म्हणजे दुसऱया रिमांकािा िहा उत्ादक 
दशे आह.े
भारतात आसाममध्य ेकॅमेलिया शसनेशसस जातीच्ा चिनी प्रकारच्ा िहासारखं उत्ादन हयोऊ 
शकतं यािा शयोध सि्मप्रथम रॉबट्क ब्र यूस यािा १८२३ मध्य ेिागिा. मणीराम वदिाण या स्ावनक 
व्यापाऱयाने ब्र यूसिी गाठ शसंगियो या जमातीशी घालून वदिी. या जमातीतिे ियोक िहाशी साधम् ्म 
असणारे एक पेय पीत. ते एका विशशटि जंगिी झुडपािी कयोिळी पानं उन्ात िाळित. तीन 
वदिस या पानांिर दि पडिे अशी ती ठेििी जात. त्ानंतर ती पयोकळ बांबयूत ठेियून वदिी जात. 
त्ांिा िांगिा िास येईपययंत त्ांना धुरी वदिी जात असे. ब्र यूसने त्ा पेयािी िि घेतिी, तर ती 
िहाशी गमळतीजुळती आह ेअसं त्ाच्ा िक्षात आिं. त्ाने या पानांिे नमुने गयोळा केिे. पण 
त्ाि दरम्ान १८३० मध्य ेत्ािा मृत्यू झािा. मग त्ाच्ा भािाने, िार् ्मने पाठपुरािा करत ह े
नमुने कयोिकात्ािा पाठििे. त्ात असं आढळिं, की ती िहािीि पानं हयोती, पण ती चिनी 
िहापेक्षा िेगळी हयोती. त्ांिं नाि असागमका ठेिण्ात आिं. याि दरम्ान िहाच्ा क्षेत्रातिी 
िीनिी जागगतक मके्दारी मयोडयून काढण्ासाठी ईस् इंवडया कंपनीिे प्रयत्न सुरू हयोते. त्ासाठी 
वब्रवटशांच्ा िसाहतींमध्य ेिहािी िागिड करता येईि का यािी िािपणी सुरू हयोती. त्ासाठी 
िीनमधयून िहाच्ा वबया ियोरून भारत, श्ीिंका या िसाहतींमध्य ेआणल्या जात. त्ांच्ािर प्रययोग 
केिे जात. या चिनी वबया इथल्या मातीत नीट रुजत नव्हत्ा. याि दरम्ान ब्र यूसिा सापडिेिी 
ही निी जात सगळ्ांपुढ ेआिी. त्ािरच्ा अथक प्रययोगांनंतर वब्रवटशांनी अप्पर आसाममधल्या 
िबुआ इथं िहािी व्यािसागयक िागिड सुरू केिी. १८४० च्ा दशकाच्ा सुरुिातीिा भारतात 
िहाच्ा व्यिसायाने पाय रयोिायिा सुरुिात केिी. चिनरी ही जात आधी आसाममध्य ेआशण 
नंतर दाशज्मलिंग तसंि कांगरामध्य ेिाििी गेिी. ती गतथे िांगिीि रुजिी. दाशज्मलिंगिा पहहिा 
सुपररटेंडटं आचि्मबाल् कॅम्पबेि याने दाशज्मलिंगमध्य े१८४१ सािी आपल्या घराजिळ चिनारीिी 
रयोपं िाििी. त्ािं बघयून इतरांनीही रयोपं िािायिा सुरुिात केिी. १८४७ सािी अभधकृतरीत्ा 
िहाच्ा रयोपांिी नस्मरी सुरू झािी. त्ानंतर िौकरि तुकिर टी इस्टेमध्य े१८५० सािी िहािी 
व्यािसागयक िागिड सुरू झािी.
भारतात िहा ियोकवप्रय करण्ासाठी वब्रवटशांनी खयूप प्रयत्न केिे. वठकवठकाणी िहािे स्ॉि उभे 
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केिे गेिे. िेगिेगळ्ा कारखान्यांमधयून िहािी सुट्ी ठेििी 
जाई. घरयोघरी जाऊन िहा कसा करायिा यािी प्रात्शक्षकं 
दाखििी जात. रेल्िें आगमन झाल्यािर रेल् ेस्शेनिर 
िहािे ठेिे उभारिे गेिे. दुसऱया महायुद्धानंतर भारतात 
िहा िक्षणीय प्रमाणात ियोकवप्रय झािा. एकयोशणसाव्या 
शतकाच्ा शेिटी भारतात उत्ावदत हयोणाऱया एकयू ण िहापैकी ७१ टके् िहा भारताति विकिा 
जात हयोता. आज भारतात िहािे दयोन हजार उत्ादक आहते. त्ात महत्त्वाच्ा बागा आसाम, 
पशचिम बंगाि, तमीळनाडयू  आशण केरळमध्य ेआहते. इथे सगळीकडिे उतिम दजगािा िहा तयार 
हयोतयो आशण या िहा उत्ादकांनी आंतरराटिरि ीय बाजारपेठेत स्त:िं स्ान वनमगाण केिं आह.े आज 
भारतात िहाच्ा उद्ागातयून २० िाख ियोकांना रयोजगार गमळतयो आह.े

क. कंसातील सूिनेप्रमािे पुढील प्रश्न सोडिा. 
अ. वब्रवटशांनी भारतात िहािी िागिड का सुरू केिी? (एका िाक्ात उतिर लिहा.)
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

आ. भारतात आसाममध्य ेकॅमेलिया शसनेशसस जातीच्ा चिनी प्रकारच्ा िहासारखं उत्ादन 
हयोऊ शकतं यािा शयोध सि्मप्रथम रॉबट्क ब्र यूस यािा १८२३ मध्य ेिागिा. (‘शतक’ हा शब्द 
िापरून िाक् पुन्ा लिहा.) 

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

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

इ. िि्मस् – -----------------------------------------

 सारखेपणा – ----------------------------------------- (या शब्दांसाठी उताऱयात आिेिे समानाथणी शब्द 
लिहा.)

ई. भारतात िहा ियोकवप्रय करण्ासाठी वब्रवटशांनी खयूप प्रयत्न केिे. (‘म्हणयून’ ह ेउभयान्वयी 
अव्यय िापरून िाक् पुन्ा लिहा.) 

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

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

उ. ‘जम बसिणे’ या अथगािा उताऱयात आिेिा िाक् प्रिार लिहा.
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

२. शब्दसंपदा (एकूि गुि ३)

क. पुढील शब्दसमूिांसाठी योग्य ते रिशेषि ललिा. (गुि १)

अ. ज्ािी तुिना करता येणार नाही असा - --------------------------------------------------

आ. समाजािा - --------------------------------------------------
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ख. पुढील िाक् प्रिारांिा िाक्यांत उपयोग करा. (गुि २)
अ. आधार दणेे - ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

आ. भरभराटीस येणे - --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

३. व्ाकरि (एकूि गुि २२)

क. योग्य जोड्ा लािा ि योग्य ते उभयान्वयी अव्य िापरून पुढील िाक्ये जोडा. (१०)

अ. भारतात एकयू ण २९ राज् ेआहते. १. भारतीयांनी शथणीिे प्रयत्न केिे. 

आ. घरािी सजािट करण्ासाठी २. बेिािं घर हिेशीर आह.े 

इ. बेिािं घर मयोठं आह.े ३. आम्ही रात्रीिं जेिण एकत्र घेतयो. 

ई. भारतािा स्ातंत्र्य गमळियून दणे्ासाठी ४. भारतात एकयू ण ७ कें रिशाशसत प्रदशे आहते. 

उ. वदिसातयून एकदा तरी एकत्र येण्ासाठी ५. गतने आज सुट्ी घेतिी. 

अ. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
आ. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
इ. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
ई. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
उ. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

ख. पुढील िाक्यांतील हक्रयापदांच्ा जागी त्ांिी प्रयोजक रूपे िापरून िाक्ये पुन्ा ललिा. 
िाक्यांत आिश्यक ते बदल करा. (५)
अ. स्यंपाकघरात नेहमीि पाणी सांडिेिे असते. (सई)
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

आ. कप-बशी कशी िुटिी? (कयोणी) 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

इ. निरा-निरीिा उद्ा हळद िागेि. (सगळे)
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ई. आज मुिं हसत खेळत कविता शशकिी. (शशक्षक) 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

उ. संपिा इतक्ाति वदिाळीिा िराळ? (मुिांनी) 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

ग. पुढील शब्दांना कंसातील शब्दयोगी पद जोडून तयार िोिारे रूप ललिा ि ते रूप िापरून 
प्रत्ेकी एक िाक्य बनिा. (३)
अ. तीन िषपे (पयूिणी) - ---------------------------------------------------------

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

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

आ. महहना (भर) - --------------------------------------------------------------

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

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

इ. येणे (आधी) - --------------------------------------------------------------

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

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

घ. खालील ऐरतिाणसक घटना कोित्ा शतकात घडल्या ते एका िाक्यात ललिा. (४) 

दूरध्वनीिा शयोध – १८७६ 
उदा∘ एकयोशणसाव्या  शतकात दूरध्वनीिा शयोध िागिा. / दूरध्वनीिा शयोध एकयोशणसाव्या शतकात 

िागिा.

अ. दुसरे महायुद्ध – १९३९-१९४५ 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

आ. जयोहान्स गुटनेबग्मद्ारा छपाई यंत्रािा शयोध – १४५० 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

इ. भारतात वब्रवटश ईस् इंवडया कंपनीिी स्ापना – १६०० 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ई. भारतािी मंगळयान मयोहीम – २०१४ 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

५-६
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१  खालील तक्तात कािी शब्द हदले आिेत.
क. ते ओळखा.

बु सा ट न्या हा ळ णे सं जयो री

िं रू ि णे ए पु ते ि ि ि

ग का ज डे गयो रा घा ध्म गम पु

ि स ड इ न्या त ळ न क्ष त्र

मि र णा थ्म रा त्त्वी या त सु त

ना  स ग कयो तयो य िे दु मि ृ त्त्वी

िे क प वि हा र झा शा गत य

सा ट र के ि शे र ि शश का

र का िे खं का त ळ शश िा प

ख. प्रकारानुसार त्ांिे िगथीकरि करा.

नाम हक्रयापद रिशेषि / हक्रयारिशेषि

 

२  पुढील चिरिफीत पाहून त्ाखालील प्रश्नांिी उत्रे ललिा. 
क. एका शब्दात उत्रे ललिा. 

अ.  चित्रवितीत दाखिण्ात आिेिा गड. -------------------------------------------

आ.  गडािरीि हॉटस्पॉट. -------------------------------------------

ख. योग्य पयवाय ननिडा. 

अ.  चित्रवितीत प्रामुख्ाने काय दाखििे आह?े १. इंरिधनुष्य २. इंरििज्र

आ.  ढग दरीत -------------------------------------------------------. १. गडगडतायत २. अडकिेयत

ग. ‘सुंदर’, ‘अप्ररतम’ या अथवािे चिरिरफतीत आलेले तरुिाईच्ा भाषेतील शब्द कोिते? 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

दगडांच्ा दशेा७

142    SkeÀµes yes®eeUerme



दगडांच्ा दशेा ७

घ. पुढील नामांसाठी चिरिरफतीत आलेली रिशेषिे ललिा. 

अ.  पाऊस -----------------------------------------------------

आ.  िारा ---------------------------------------------------------

इ.  थंडी ---------------------------------------------------------

ि. इदं्िज्र म्हिजे काय? सरिस्र उत्र ललिा.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

३  ‘गड-हकले् संिधमिन : समज- गैरसमज’ या लेखािा पुढील भाग िािा ि त्ाखालील 
प्रश्नांिी उत्रे ललिा.

ऐगतहाशसकदृष्टा महत्त्वाच्ा कयोणत्ाही हकल्लांिे संिध्मन करण्ासाठी तीन मुख् पायऱयांिा 
िापर करणे गरजेिे आह.े 

१. िास्तयूिंे अत्ाधुवनक पद्धतीने सिपेक्षण २. िास्तयूिंी दुरुस्ती ३. िास्तयूिंे जतन आशण संिध्मन

िास्ूंिे सिजेक्षि
संिध्मनातिी पहहिी पायरी ही िास्तयूिंे अत्ाधुवनक पद्धतीने सिपेक्षण करणे ही आह.े सिपेक्षणाच्ा 
िेगिेगळ्ा पद्धती आहते. सहा महत्त्वाच्ा पण िेगिेगळ्ा पद्धतींनी 
हकल्लांिे सिपेक्षण करता येऊ शकते. पुरातत्त्वीय सिपेक्षण, जीआयएस 
(शजओग्ाविक इन्ॉमपेशन शसस्ीम), जीपीएस : ग्योबि पयोखझशवनंग 
शसस्ीम (अक्षांश ि रेखांश यांद्ारे ऐगतहाशसक िास्तयूिंा अभ्ास), 
गुगि अथ्म (या संकेतस्ळाच्ा माध्यमातयून ऐगतहाशसक िास्तयूिंा 
अभ्ास), टयोटि स्शेन सव्ह पे (िास्तयूिंे वनशचित नकाशे बनविण्ासाठी िापरण्ात येणारे यंत्र) 
आशण रेखाटने (हकल्लािरीि दरिाजे, िास्तयू यांिी मयोजमापे घेऊन रेखाटने करणे) या सगळ्ा 
साधनांिा एकगत्रत िापर केिा असता, ययोग्य प्रकारे सिपेक्षण हयोऊ शकते.  
दुग्मसंिध्मन सुरू करीत असताना आपण ज्ा हकल्लािर काम करण्ािे ठरििे आह,े त्ा 
हकल्लािी सि्मप्रथम ऐगतहाशसक माहहती गयोळा केिी पाहहजे. त्ा माहहतीच्ा आधारे हकल्लािरीि 
पुरातन िास्तयू, स्ळे यांिा शयोध घ्ायिा हिा. त्ा हकल्लािर कयोणकयोणत्ा ऐगतहाशसक िास्तयू 
आहते यािी िेखी नोंद ठेििी पाहहजे. अशा िास्तयूिंी स्ानवनशचिती जीपीएस या आधुवनक 
उपकरणाच्ा साहाय्याने केिी जािी. त्ा िास्तयू कयोणत्ा स्स्तीत आहते, त्ांिी हकती पडझड 
झािेिी आह े यािी पयूण्म माहहती लिखखत ि छायाचित्र स्रूपात ठेिणे गरजेिे आह.े अशा 
प्रकारिी माहहती संकलित करीत असताना जीपीएस या यंत्रणेिा िापर करािा. संगणकािर इतर 
सॉफ्टिेअर िापरून हकल्लांिा पक्ा नकाशा बनविता येऊ शकतयो. 
हकल्लांिरीि ज्ा िास्तयू प्रत्क्ष सिपेक्षणामध्य े वदसयून येत नाहीत, त्ा िास्तयूचं्ा उपग्हाद्ारे 
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घेतिेल्या छायाचित्रांच्ा माध्यमातयून शयोध घेता येतयो. www.googleearth.com या संकेतस्ळािर 
उपग्हाद्ारे घेतिेिी छायाचित्र े मयोित उपिब्ध हयोऊ शकतात. उतिम प्रतीिी छायाचित्र े हिी 
असतीि तर, गुगि अथ्म ह ेसंगणकीय माध्यम विकत घेता येते. हकल्लांिरीि सि्म िास्तयूिंी 
स्ानवनशचिती जीपीएस ि उपग्हाद्ारे गमळािेल्या छायाचित्रातयून झाल्यािर त्ा िास्तयूिंी मयोजमापे 
सुरू करािीत. मयोजमापे घेण्ासाठी टयोटि स्शेन या सिपेक्षणासाठी िापरण्ात येणाऱया 
अत्ाधुवनक यंत्रािा िापर केिा तर गडािरीि विविध िास्तयूिंी अियूक मयोजमापे गमळयू शकतात. 
आजपययंत महाराटिरि ातीि िक् दहा गडांिे टयोटि स्शेनच्ा माध्यमातयून सिपेक्षण झािेिे आह.े 
हकल्लांिे अशा पद्धतीने सिपेक्षण झािे तर तेथीि िास्तयूिंे मयूळ स्रूप, त्ांिी मयोजमापे 
याबाबतिी माहहती संकलित हयोऊ शकते आशण याि माहहतीिा उपययोग करून हकल्लांिे जतन 
करता येते. त्ानंतर आहक्क टके्चरि डरि ाफ्टसमनच्ा मदतीने गडािरीि दरिाजे, तयोिा ि बंदुकांिा 
मारा करण्ाच्ा जागा, िाड्ािी जयोती, धागम्मक स्ळे यािी मयोजमापे घेऊन रेखाटन करून 
घ्ािीत. पडिेल्या िास्तयूिंे संिध्मन करताना त्ािा उपययोग हयोऊ शकतयो.

िास्ूंिी दुरुस्ी
गडांिरीि पडिेल्या िास्तयूचं्ा दुरुस्तीबाबत संिध्मनािे काही वनयम कें रिीय पुरातत्त्व विभागाने 
करून ठेििेिे आहते. या वनयमांनुसारि हकल्लांिरीि िास्तयूिंे संिध्मन केिे गेिे पाहहजे. प्रिलित 
शास्तीय पद्धत सयोडयून भािवनक दृष्टिकयोनातयून जर दुरुस्ती करायिा 
गेियो, तर त्ा िास्तयूिंे विरियूपीकरण हयोईि; तसेि कदाचित िास्तयू 
जपल्या जाण्ापेक्षा त्ा जास्त मयोडकळीस येतीि. िास्तयूिंी दुरुस्ती 
करण्ापयूिणी त्ा िास्तयूिा अभ्ास करायिा हिा. ती िास्तयू हकती मयोठी 
आह,े तळखड ेआहते का, भभंती हकती पडिेल्या आहते यािे सि पेक्षण 
करािे. दुरुस्तीिी गरज खरेि कयोठे आह ेह ेपाहािे. तटबंदीिी दुरुस्ती 
असेि तर, प्रथम पाणी जाण्ासाठी केिेल्या िाटा मयोकळ्ा कराव्यात. 
कारण िास्तयूजिळ पाणी साियून राहहिे, तर ती िास्तयू पडण्ािा संभि असतयो. कयोणत्ाही िास्तयूिी 
दुरुस्ती करताना नव्याने हकंिा िाढीि बांधकाम करू नये. त्ा िास्तयूिा आधार दणे्ाइतकेि 
बांधकाम करािे. गडािर पयोहयोिण्ाच्ा िाटा सिगात शेिटी कराव्यात.

िास्ूंिे जतन
गडािी दुरुस्ती आशण संिध्मन पयूण्म झाल्यािर सिगात शेिटी गडािरीि िास्तयूिंे जतन आशण 
सुशयोभीकरण हा भाग येतयो. कयोणत्ाही गड-हकल्लांिरीि महत्त्वािी आशण मयोठी िास्तयू म्हणजे 
तटबंदी. तटबंदीतयून पाणी गडाबाहरे जाण्ासाठी वठकवठकाणी जागा असाव्यात. म्हणजे तटबंदीच्ा 
पायामध्य ेओि राहत नाही. हकल्लांच्ा दरिाजािी दुरुस्ती झाल्यािर तेथेही पाण्ािा वनिरा 
व्यिस्स्त हयोईि, अशी सयोय करायिा पाहहजे. 
गडािरीि धागम्मक िास्तयूिंी डागडुजी करािी; पण ते करीत असताना ते बांधकाम गडाच्ा 
िातािरणािा शयोभेि असे असािे. त्ामध्य ेभडक रंग िापरू नये. मयूळ बांधकामासारखे करण्ािा 
प्रयत्न असािा. गडािरीि शशिािेखािे जतन करण्ासाठी प्रथम त्ािे िािन करून घेऊन ते 
प्रशसद्ध करािे. त्ानंतर कागदाच्ा िगद्ािा िापर करून त्ािे ठसे घ्ािेत. शशिािेखािर 
पािसािे पाणी पडणार नाही, अशी व्यिस्ा करािी. ज्ा रसायनांिी शशिािेखाच्ा दगडािर 
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प्रवरिया हयोणार नाही अशीि रसायने िापरािीत, जेणेकरून िातािरण बदिािा थेट पररणाम 
शशिािेखािर हयोणार नाही. 
गडाच्ा सुशयोभीकरणासाठी कयोणती झाड ेिािािीत, यािे माग्मदश्मन 
िनविभागातीि अभधकाऱयांकडयून घ्ािे. आपल्यािा िाटतीि ती झाड े
आणयून गडािर िाियू नयेत. झाड ेिािण्ािे वठकाण ह ेिास्तयूपासयून 
दूर असािे. गडािरीि ऐगतहाशसक स्ळापययंत पयोहयोिण्ासाठी 
माग्म असािेत. गडाच्ा सौंदयगािा बाधा येणार नाही अशा वठकाणी 
शौिािय बांधािे. गडािर वठकवठकाणी गडाच्ा इगतहासािी; तसेि गडािरीि िास्तयूिंी माहहती 
दणेारे ििक असािेत. गडािा एक मयोठा नकाशा दृश्य वठकाणी िािािा, जेणेकरून पय्मटकांना 
गडािर विरताना त्रास हयोणार नाही.

- डॉ∘ सचिन जोशी
(महाराटिरि  राज्ाच्ा ‘गड-हकले् संिध्मन सगमती’िे सदस्)

क. िरील लेखात नमूद केलेल्या दुगमिसंिधमिनाच्ा पायऱया योग्य क्रमाने ललिा.

दुग्मसंिध्मन करत असिेल्या हकल्लािी सि्मप्रथम ऐगतहाशसक माहहती गयोळा करणे.

गडािरीि धागम्मक िास्तयूिंी डागडुजी करणे.

गडाच्ा दृश्य वठकाणी गडािा मयोठा नकाशा िािणे. 

तटबंदीिी दुरुस्ती करताना पाणी जाण्ासाठी केिेल्या िाटा मयोकळ्ा करणे.

हकल्लािरीि ऐगतहाशसक िास्तयूिंी िेखी नोंद ठेिणे.

हकल्लािरीि दरिाजे, तयोिा ि बंदुकांिा मारा करण्ाच्ा जागा, िाड्ािी जयोती इ∘ 
िी मयोजमापे घेऊन रेखाटन करून घेणे. 

गडािरीि शशिािेखािे िािन करून घेऊन ते प्रशसद्ध करणे.

ख. आता दोन दोन रिद्ार्थ्यांिे गट करा ि िरीलपैकी कोितीिी एक पायरी ननिडून रतिा 
सारांश ललिा.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

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

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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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४  तुमच्ा एका गगररपे्रमी रमरिाला दुगमिसंिधमिन या रिषयासंदभवात थोडे मागमिदशमिन ििे 
आिे. खालील िाक्ये ‘म्हिजे’िा िापर करून आज्ञाथवात ललिा.
क. जर एखाद्ा हकल्लािी ऐगतहाशसक माहहती गयोळा केिी तर त्ा हकल्लािरीि िास्तयू, स्ळे 

यांिा शयोध घेणे सयोपे जाते. 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

ख. जर मयोजमापे घेण्ासाठी टयोटि स्शेन या सिपेक्षणासाठी िापरण्ात येणाऱया अत्ाधुवनक 
यंत्रािा िापर केिा तर गडािरीि विविध िास्तयूिंी अियूक मयोजमापे गमळयू शकतात. 

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

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

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

ग. आहक्क टके्चरि डरि ाफ्टसमनच्ा मदतीने गडािरीि दरिाजे, तयोिा ि बंदुकांिा मारा करण्ाच्ा 
जागा, िाड्ािी जयोती, धागम्मक स्ळे यांिी मयोजमापे घेऊन रेखाटन करून घेतल्यास 
पडिेल्या िास्तयूिंे संिध्मन करताना त्ािा उपययोग हयोऊ शकतयो. 

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

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

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

घ. जर तटबंदीतयून पाणी गडाबाहरे जाण्ासाठी वठकवठकाणी जागा ठेिल्या, तर तटबंदीच्ा 
पायामध्य ेओि राहत नाही. 

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

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

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

ि. गडािा एक मयोठा नकाशा दृश्य वठकाणी िािल्यास पय्मटकांना गडािर विरताना त्ािा 
उपययोग हयोईि. 

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

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

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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५  उदािरिात दाखिल्याप्रमािे िाक्ये बनिा. ‘पि’, ‘परंतु’, ‘परर’ या उभयान्वयी 
अव्यांिा िापर योग्य हठकािी करा.
एखाद्ा हकल्लािा भेट दणेे – सह्ारिीतीि गगयगारयोहणािी भीती िाटणे
उदा∘  एखाद्ा हकल्लािा भेट द्ायिीये, पण सह्ारिीतीि गगयगारयोहणािी 

भीती िाटते. 

क.  आजपययंत दयोन-तीन हकले् पाहणे – नुसतीि पायपीट हयोणे (भयूत∘) 
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

ख.  महाराटिरि ातीि हकल्लांिरीि नुकताि िािण्ात आिेिा िेख माहहतीपयूण्म असणे – रूक्ष 
असणे 

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

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

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

ग.  धाितपळत हकले् बघयून एखादा विरिम करता येणे – हकल्लािा अपमान असणे 
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

घ.  दुग्मसंिंध्मनािे काम महत्त्वािे असणे – शजहकरीिे असणे
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

६  क. खालील उताऱयात उभयान्वयी अव्यांिी जागा िुकली आिे, ती योग्य जागी 
योजून उतारा पुन्ा ललिा.

पहहल्या सयूय्महकरणांनी प्रिाशािा जाग आिी, आशण त्ाने डयोळे काही उघडिे नाहीत. काही क्षण 
तयो तसाि पडयून राहहिा. मग त्ाने हात िांब करून िािपयून पहहिे. हातािा काहीि िागिे 
नाही, परंतु मात्र तयो दिकिा पण तटकन उठयू न बसिा. छयोटा सयोम आपल्या जागेिर नव्हता. 
त्ाच्ा अंगािर पांघरिेिे भरजरी िस्त तेिढ ेबाजयूिा पडिेिे हयोते.
प्रिाशाने सभयोिार दृटिी विरििी, तेव्हा िेर धरल्यासारखा गयोि करून उभ्ा असिेल्या काही 
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ठेंगण्ा टकेड्ांखेरीज त्ािा दुसरे काही वदसिे नाही. तयो उठिा कारण िेड्ासारखा स्तःभयोिती 
गरगर विरिा. रात्रीिा तयो भव्य महाि जणयू अंतधगान पाििा हयोता. प्रिाशािा खात्री हयोती, म्हणयून 
आपल्यािा भास झािा नाही जर स्प्नही पडिे नाही; आशण महािाच्ा द्ारपािानेि आतयून 
आणयून वदिेल्या सुग्ास अन्नािी िि आपल्या शजभेिर अजयूनही रेंगाळते आह.े रात्रीच्ा िेळी 
परक्ा व्यक्ीिा महािात प्रिेश दतेा येत नाही, की आपल्यािा इथे झयोपण्ािी सयूिना त्ा 
द्ारपािानेि केिी. सयोमच्ा अंगािर पांघरण्ासाठी स्तःच्ा खांद्ािरिे िस्त वदिे. ही सगळी 
हकंिा भुताटकी असेि, त्ाप्रमाणेि मग ह ेभरजरी िस्त कुठयू न आिे? जेमतेम रांगता येणारा सयोम 
कुठे गेिा? भभक्षुणीने त्ािे भविष्य सांगगतिे हयोते, तर सारे घडते आह.े सयोमिा शयोध घ्ािा िा 
त्ािा नाद सयोडिा? 
ह ेस्प्न असयो की भुताटकी असयो; झािे तेिढ ेपुरे झािे, असा वििार करून प्रिासी वनघािा.

ख. खालील उताऱयात योग्य जागी उभयान्वयी अव्ये िापरून पुन्ा ललिा.
(कारण, आशण, म्हणयून, की, पण, आशण, तेव्हा)
मधुराणीने पिंगािरून खािी उडी मारिी. हिणाऱया सािल्या कशाच्ा आहते ते गतिा पाहायिे 
हयोते. पाििांिा आिाज न करता ती खखडकीपाशी आिी. गतने खखडकीतयून खािी डयोकाियून 
पाहहिे. रस्तातयून एक गमरिणयूक जाताना गतिा वदसिी. गतिा निि िाटिे. गमरिणुकीत खयूप 
माणसे हयोती; काही नाित हयोती, काही िाद् ेिाजित हयोती. कसिाही आिाज मात्र येत नव्हता.
इतक्ात गतिा िंपक बयोका गमरिणुकीत शांतपणे िािताना वदसिा. गतने त्ािा हाक मारिी. 
गतच्ा घशातयून िक् ‘चि ि ् चि ि ्’ असा बारीक आिाज वनघािा. त्ाबरयोबर गमरिणयूक जागच्ाजागी 
थांबिी. सगळे जण माना िर करून खखडकीच्ा वदशेने पाहू िागिे. िंपक इतका तंरिीत हयोता! 
तयो आपिा सरळ िािति राहहिा.
“कट्ी!” मधुराणी ओरडिी.

ग. खालील िाक्यांिा कारि आणि पररिाम अशा दोन्ी भूरमकांमध्े िापर करायिा आिे. 
म्हिजे एकि िाक्य दोनदा ललिायिे. एकदा ते कारि आिे असे धरून त्ािा पररिाम 
सांगिारे िाक्य कल्पनेने ललिायिे. पुन्ा तेि िाक्य पररिाम आिे, असे धरून त्ािे कारि 
कल्पनेने ललिायिे.

उदा∘  रात्रभर कुत्री भंुकत हयोती. कारण गािाजिळि धनगरांिी पािे पडिी आहते. 
   रात्रभर कुत्री भंुकत हयोती. त्ामुळे / म्हणयून माणसे सािध हयोती. 

अ.   आज बाजारात िारशी भाजीि नव्हती.
   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

आ.   ही सीडी उपययोगािी नाही.
   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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इ.   गाण्ाच्ा काय्मरिमािा आज अशजबात गदणी नव्हती.
   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

ई.   सरपंिांनी सि्म ग्ामस्ांिी सभा बयोिाििी आह.े
   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

उ.   ताईिा आज जागिे उठितही नाही आह.े
   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

ऊ.   सकाळी सात िाजल्यापासयूनि उकाडा जाणियू िागतयो.
   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

ए.   बाण्ािा मयोबाईि िागिा नाही.
   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

ऐ.   ियोकांना राजकारणाविषयी गतटकारा िाटतयो.
   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

ओ.   मिा पािेभाजी आिडत नाही.
   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

औ.   मयोहन एकदम गप्प झािा.
   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

अं.   कीतणीने केटररंगिा कयोस्म करण्ािे ठरििे.
   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

अः.   अवनशािा मनापासयून िाईट िाटिे. 
   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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घ. खालील िाक्यांमध्े ‘म्हिजे’िा िापर संकेतदशमिक की स्वरूपदशमिक उभयान्वयी अव्य 
म्हिून झाला आिे ते ललिा.

उदा∘  प्रेम म्हणजे प्रेम म्हणजे प्रेम असतं, तुमिं आशण आमिं सेम असतं. – स्रूपदश्मक

अ.   “हा एकटपेणा म्हणजे नक्ी असतयो तरी काय?”

आ.   “स्तःिा उद्योग सुरू करणं म्हणजे काही सयोपी गयोटि नाही!” 

इ.   संस्ार करणे म्हणजे िांगल्या सियी िािणे. 

ई.   “आपिा माणयूस दूर गेिा म्हणजे कळेि त्ािे महत्त्व.” 

उ.   “एकदा माझ्ासारखा घरी बसयून घरकाम करून बघ, म्हणजे कळेि तुिा.”

७  तृतीयेिा प्रत्य ‘-ने’
क. उदािरिाप्रमािे प्रत्ेकी तीन िाक्ये ललिा.
उदा∘  एकि असत् िारंिार सांगगतल्याने सत् ठरत नाही. 
१.   एकि असत् िारंिार सांगगतल्यामुळे सत् ठरत नाही. 
२.   एकि असत् िारंिार सांगगतिे, की ते सत् ठरत नाही. 
३.   एकि असत् िारंिार सांगगतिे म्हणजे ते सत् ठरत नाही.

अ.   ओरडयून िाद घातल्याने आपिा मुदिा खरा ठरत नाही.
   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

आ.   घाबरल्याने समसे्िरीि उपाय सापडत नाही.
   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

इ.   शशकल्याने नयोकरी गमळतेि असे नाही.
   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

ई.   भीक मागगतल्याने गररबी संपत नाही.
   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

150    SkeÀµes HeVeeme



दगडांच्ा दशेा ७

उ.   गुन्गेारािा िाशी वदल्याने गुन्गेारी संपत नाही.
   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

ऊ.   कमी खाल्लाने िजन कमी हयोतेि असे नाही.
   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

ख. योग्य शब्द ननिडून उदािरिाप्रमािे ररकाम्ा जागा भरा.  
(निि, गमत्र, उदार, ियोर, शूर, गंभीर)
उदा∘  गंभीर - सीमा िढ्ातीि हुतात्मांना गांभीयगाने अभभिादन करण्ािा वनण्मय काय्मकत््यांच्ा 

बैठकीत एकमुखाने घेण्ात आिा.
अ.   झाशीच्ा राणीिा गतच्ा अिौहकक --------------------------- भारताच्ा इगतहासात महत्त्वािे 

स्ान गमळियून वदिे.
आ.   “सगळ्ांशी ------------------------  िाग आशण सगळ्ांना, विशेषतः ियस्र व्यक्तींना मदत कर.”
इ.   शाळेतिा सुरुिातीिा काळ नव्याच्ा ---------------------------  पुढ ेसरकतयो. निीन दप्तर, निीन 

सदरा, निीन पुस्तके, निीन गमत्र िगैरे. 
ई.   दान करणाऱयाने दुःखी मनाने नाही, तर सढळ हाताने, ---------------------------  दान करािे.

उ.   “आजिी बातमी िाििीस का? दहा रुपयांच्ा ------------------- बािकािा घडििा तुरंुगिास.”

८  खालीलपैकी एक चिरि ननिडा. प्रस्ुत कायमिक्रम पार पडला आिे अशी कल्पना 
करा ि त्ािे ििमिन करिारा एक लेख / बातमी तयार करा.
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

९  खालील माहिती िािा ि तीखालील प्रश्नांिी उत्रे ललिा.

बौध्द लेिी
बौध् िेण्ांत प्रामुख्ाने िैत्गृह (पयूजेिी जागा), विहार (राहण्ािी जागा), भयोजन मंडप, 
मिशाने, न्ाणपयोढी (अंघयोळीिी पाण्ािी टाकी), पाणपयोढी (वपण्ाच्ा पाण्ािी टाकी), कयोढी 
(पयूजेिे कयोनाड)े, बाकािे कटे् यांिा अंतभगाि हयोतयो. िैत्गृह म्हणजे पयूज् िस्तयूचं्ा उपासनेसाठी 
वनमगाण झािेल्या बांधीि स्तयूपमंवदराच्ा प्रगतकृती आहते, तर विहार ह े भभक्षयूंच्ा वनिासासाठी 
बांधण्ात आिेल्या कुवटरांच्ा प्रगतकृती आहते. हीनयानपंथीय बौद्धांच्ा िेण्ात स्तयूपाव्यगतररक् 
कयोणत्ाही प्रकारिी पयूजा हयोत नसे. बुद्धािी प्रगतमाही िेण्ात नव्हती. त्ािे अस्स्तत् प्रतीकांद्ारे 
दाखिण्ात येत असे. पुढ ेगुप्तकाळात महायान बौद्धांनी िेरूळ, औरंगाबाद येथे िैत् ि विहार 
संगमश् पद्धतीने खयोदिे ि द्ारपािादी इतर भव्य मयूततींनी िेणी सुशयोभभत करण्ास सुरुिात केिी. 
जुन्या प्रथा मयोडीत काढयून नव्या, अभधक आकष्मक ि पररणामकारक शैिीिे प्रगतवबंब सि्मत्र वदसयू 
िागिे. बौद्ध िास्तशैुिीत निे प्रययोग ि आमयूिाग् पररित्मन येत असतानाि गुप्त-िाकाटकांच्ा 
काळात हहदंू िेणी खयोदण्ास आरंभ झािा.

हिंदू लेिी
िेरुळिे रामेश्र िेणे ह े सि्मप्रथम खयोदण्ात आिे. त्ािी आखणी संगमश् आह.े बौध् ि 
हहदंू दिैतांच्ा संकल्पनेत िार मयोठा िरक असल्यामुळे िास्ततुज्ज्ञांनी 
अंधानुकरण झुगारून हहदंू गुहारिनेत महत्त्वािे बदि घडियून आणिे. 
समयोर प्रांगण, स्तभंयुक् दीलघ्मका, मध्यितणी मयोठे दािन (मंडप) ि गतन्ी 
बाजयूंना िौरस विस्ततृ दािने वनमगाण करण्ात आिी. मधल्या दािनाच्ा 
पाठच्ा भागात गाभारा आिा ि त्ािा प्रदशक्षणा घािण्ासाठी विशेष 
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दगडांच्ा दशेा ७

सयोय करण्ात आिी. हहदंू शैिगृहात भव्य प्रासादातीि सजािटीप्रमाणे सि्म बाजयूंच्ा भभंतींत 
मयोठमयोठ्या िौकटी, कपाट,े दिेळ्ा ि कयोनाड ेखयोदण्ात येऊन त्ात प्रिंड आकारािे शशल्पपट, 
पौराशणक दृश्य ेि िेगिेगळ्ा आकृती कयोरून उभ्ा केल्या गेल्या. हहदंू िेण्ांना ब्राह्मणी िेणी 
असेही म्हणतात. हहदंू िेण्ांिर शैि ि िैष्ि प्रणािींिा मयोठा प्रभाि पडिेिा वदसयून येतयो. 
ह्ांतीि काही िेणी पयूण्मपणे शैि दिेतांिी आहते, तर काही शैि ि िैष्ि अशी गमश् आहते. 
िेरूळ येथे हहदंू िेण्ांिी संख्ा सिगात जास्त आह.े

जैन लेिी
जैन िास्तवुिशारदांनी बौद्ध ि हहदंू िेण्ांिे अनुकरण केिेिे वदसयून येते. ती रिनात्मकदृष्टा हहदंू 
िेण्ांच्ा अभधक जिळिी िाटतात. स्तभंाभधष्ष्त दश्मनी मंडप, मागग्मका, त्ािगत सभामंडप, 
ओिऱया ि गाभारा अशी साधारणतः ह्ा िेण्ांिी आखणी वदसयून येते. िेण्ांत तीथयंकर ि जैन 
दिैते आपापल्या गयोतािळ्ासह खयोदिेिी आढळतात. परंपरेनुसार तीथयंकरांच्ा मयूगत्मव्यगतररक् 
इतर मयूतणी ह्ा आकाराने िहान पण पयूण्मपणे अिंकृत दाखिण्ात येतात. जैन किाकारांनी मानिी 
मयूतणीबरयोबर मृग, हतिी, शसंह, अश् इत्ादी प्राणी कयोरिेिे आहते. त्ा कामी बारीक, नाजयूक 
किाकुसरीकड ेिक्ष पुरििेिे आह.े विविध प्रकारच्ा िेिाबुट्टा, भौगमगतक आकृती, पाने-िुिे 
ह्ांिा िाहता प्रिाह जैन िेण्ांच्ा अिंकरणातयून वदसयून येतयो.

क. खालील शब्द कोित्ा गटात येतील?

स्तभंयुक् दीलघ्मका  स्तभंाभधष्ष्त दश्मनी मंडप  िैत्गृह
 कयोढी     अिंकृत मयूतणी         पौराशणक दृश्य ेकयोरिेल्या भभंती 
नाजयूक किाकुसर केिेल्या मयूतणी   विहार   विस्ततृ दािने

बौध्द लेिी हिंदू लेिी जैन लेिी

ख. एका शब्दात उत्रे ललिा.

अ.  हहदंू िेण्ांिी जास्त संख्ा असिेिे वठकाण - -----------------------------------------

आ.  पयूज् िस्तयूचं्ा उपासनेसाठी वनमगाण झािेल्या बांधीि स्तयूपमंवदराच्ा प्रगतकृती – ------------------

इ.  रिनेच्ा दृटिीने हहदंू िेण्ांच्ा अभधक जिळिी िाटणारी िेणी – ----------------------------------------

ई.  समयोर प्रांगण, स्तभंयुक् दीलघ्मका, मध्यितणी मयोठे दािन (मंडप) ि गतन्ी बाजयूंना िौरस 
विस्ततृ दािने अशी आखणी असिेिी िेणी – -----------------------------------------

उ.  या प्रकारच्ा िेण्ांत िक् स्तयूपािी पयूजा केिी जाई - -----------------------------
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१  खालील उतारा िािा आणि पाठ्पुस्कात िािलेल्या प्रांतांिी ि पदाथ्यांिी यादी 
करा.
क. खाद्संसृ्ती मिाराष्टरि ािी !
दर बारा कयोसांिर भाषा बदिते असं म्हणतात. महाराटिरि ापुरतं बयोिायिं झािं तर इथे िक् 
भाषाि नाही, तर खाण्ावपण्ाच्ा रीगतभातीही बदितात. महाराटिरि ािा जसा संपन्न ऐगतहाशसक 
िारसा िाभिा आह,े तसंि या राज्ािा स्स्र, संपन्नता दणेारं भौगयोलिक स्ानही िाभिं आह.े
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

२  प्रत्ेक पररचे्दाला योग्य ते शीषमिक द्ा.

(महाराटिरि ातीि सुपीकता : खाद्ान्नातीि विविधता / मराठिाड्ािी िारीठाि खाद्संसृ्ती / 

विदभ्म आशण शाकाहार / खाद्संसृ्तीिी परंपरा आशण आपुिकी)

क. ----------------------------------------------------------------------------------

गहू ह ेमुख् अन्न असिेिी उतिरेकडिी राज् ंआशण केिळ भाताच्ा 

विविध पदाथ्यांिर भयूक भागिणारी दशक्षणेकडिी राज् ंयांच्ा मधयोमध 

महाराटिरि ािं स्ान असल्यामुळे िौरस आहार ही संकल्पना मराठी 

माणसाच्ा रयोजच्ा साध्या जेिणातही प्रत्क्षात उतरिी आह.े सुपीक 

जमीन, अनुकयू ि हिामान यामुळे महाराटिरि  अन्नधान्याच्ा बाबतीत 

संपन्न आह.े महाराटिरि ात सगळ्ा प्रकारिी िळं, धान्य,ं कडधान्य,ं 

तेिवबया यांिं उत्ादन घेतिं जातं. या साऱया अनुकयू ितेमुळे महाराटिरि ीय खाद्संसृ्ती विविधांगांनी 

बदििी आह.े बांद्ापासयून िांद्ापययंत प्रत्के प्रदशेािी त्ािी स्त:िी अशी खाद्संसृ्ती आह े

आशण ती त्ा त्ा मातीत इतकी रुजिी आह,े की इथिी मुिं शशक्षण-नयोकरीवनगमति परदशेात 

गेिीि, तर जाताना पापड, ियोणिी, भाजणी, मेतकयू ट यांच्ाबरयोबरि त्ांच्ा शजभेिे ियोििे 

पुरिणाऱया असंख् िस्तयूिंं ओझ ंहसत हसत घेऊन जातात.

ख. ---------------------------------------------------------------------------------- 

महाराटिरि ाच्ा प्रशासकीय विभागाच्ा सीमारेषा ह्ा नुसत्ा 

भौगयोलिक नाहीत, तर सांसृ्गतकही आहते. विभागांच्ा 

या सीमारेषांच्ा पररघात एक िैशशष्टपयूण्म विभागीय खाद् 

संसृ्ती उदयािा आिी आह.े यामध्य े खाद्संसृ्तीच्ा 

रुचिकें रिांनी गमळयून महाराटिरि ािी खाद्संसृ्ती समृध् बनििी 

आह.े ह ेसांसृ्गतक बदि जाणिण्ाइतके स्पटि आहते. खाद्संसृ्तीिा संबंध गतथिं हिामान, 

पीकपाणी आशण आलथ्मक संपन्नता यांच्ाशी असतयो. त्ा भागात वपकणारं अन्नधान्य हाि त्ा 

भागातल्या ियोकांच्ा खाण्ािा मुख् भाग असतयो. याबाबतीत महाराटिरि ात विविधता आह.े

खाद्संसृ्ती८
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ग. ----------------------------------------------------------------------------------

भाज्ा, िळे यांतीि विविधतेमुळे इथिी खाद्संसृ्ती मयूित: 

शाकाहारी आह.े मसािेदार गतखट भाज्ा, घट् िरण, िटण्ा-

कयोशशंवबरी... पानातयून ओसंडयून िाहतात की काय अशी शंका 

यािी इतके प्रकार! ियोणिी, पापड, आशण हयो, िड,े भजी, बोंड े

यांिे अनेक प्रकार इथेि िाखायिा गमळतात. पुरणािी पयोळी 

महाराटिरि भर केिी आशण खाल्ी जाते, पण विदभगातिी पुरणपयोळी पुरणाने गच्च भरिेिी आशण 

मऊसयूत असते. आिरण अगदी पातळ असते आशण गृहहणींिे कसब ह,े की अशा पुरणपयोळीतयून 

कुठेही पुरण इकडयून गतकडयून बाहरे डयोकाित नाही. आंबट, गतखट, गयोड, या टयोकाच्ा ििी 

िैदभणीय खाद्संसृ्तीत गुण्ागयोविंदाने नांदतात.

घ. ---------------------------------------------------------------------------------- 

मराठिाड्ािी संसृ्तीही थयोडीिार िमिमीत म्हणािी अशीि. 

हा मराठिाडा तेिवबयांच्ा बाबतीत समृद्ध आह.े शेंगदाणा, तीळ, 

जिस यांिा भरपयूर िापर इथल्या स्यंपाकात करतात. िटण्ा हा 

मराठिाड्ाच्ा खाद्संसृ्तीिा अविभाज् भाग. िारीठाि म्हणािी 

अशी ही खाद्संसृ्ती आह.े िरण, भात, भाजी, पयोळी, िटणी असे 

िारीठाि जेिण मराठिाड्ात केिे जाते. पुरणपयोळीबरयोबर भुरका 

मारायिा कटािी आमटी ह ेइथिे िैशशष्ट. आमरस, कुरडया, पापड्ा, याबरयोबरि शजिबी, बुंदी, 

सुधारस, गव्हािी खीर आशण िराळािे असंख् पदाथ्म केिे जातात.

बरोबर ते ननिडा.

१. मराठी माणसािा आहार िौरस असतयो. 

 अ. महाराटिरि ीय ियोक िपाती, भाजी, आमटी, भात, िटणी, कयोशशंबीर ह ेअन्न आिडीने खातात.

 आ. मराठी माणयूस नेहमी िार भाज्ा खातयो.

 इ. मराठी माणसािा पापड, ियोणिी, भाजणी, मेतकयू ट ह ेिार पदाथ्म आिडतात.  

    

२. सुपीक जमीन, अनुकयू ि हिामान यामुळे महाराटिरि  अन्नधान्याच्ा बाबतीत इतर राज्ांपेक्षा 

अभधक संपन्न आह.े

 अ. महाराटिरि ामध्य ेपािसािी सुबतिा आह.े

 आ. महाराटिरि ािी भौगयोलिक रिना शेतीतीि विविधतेसाठी ययोग्य आह.े

 इ.  महाराटिरि ात दयोनि प्रकारिी वपके घेतिी जातात.
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३. गृहहणींिे कसब ह ेकी अशा पुरणपयोळीतयून कुठेही पुरण इकडयून गतकडयून बाहरे डयोकाित नाही.

 अ. पुरणपयोळी हा करायिा अगदी सयोपा पदाथ्म आह.े

 आ. स्यंपाक करण्ात तरबेज असणाऱया स्तीने केिेिी पुरणपयोळी कधी िाटत नाही.

 इ.  सगळ्ांनाि पुरणपयोळी झटपट करता येते.

३  खालील नामसाचधत रिशेषिे िापरून ररकाम्ा जागा भरू या.
(पंजाबी / सातारी / मालििी / काश्मिरी / कोल्ापुरी / बंगाली / गुजराती)

क.  ----------------------------------------- मसािा घालून केिेिे काळ्ा िाटाण्ािे सांबारे आशण िड ेया 
जेिणाच्ा बेताने तोंडािा पाणी सुटते.  

ख.  मुंबईत नुकत्ाि झािेल्या खाद्महयोत्सिात ------------------------------------ छयोल्यांना खाद्प्रेमींिी 
विशेष पसंती हयोती.

ग.  सुरती उपाहारगृहािी ----------------------------------------- थाळी खयूप प्रशसद्ध आह.े 

घ.  ----------------------------------------- कंदी पेढ ेही ह्ा वठकाणािी खाशसयत आह.े 

ि.  केशर आशण सुक्ा मेव्यामुळे ----------------------------------------- पुिािािी िज्त िाढते.  

छ.  गमटिी दही हा ----------------------------------------- गमठाईमधिा िविटि प्रकार आह.े

ज.  कयोल्ापयूरिा जाऊनही ----------------------------------------- तांबड्ा आशण पांढऱया रश्ािर ताि न 
मारणारा अरशसकि म्हटिा पाहहजे.

४  क. खालील उतारा िािा आणि हदलेल्या प्रश्नांिी उत्रे ललिा.
खानदशेी जेिण म्हटिे की िरण बट्ी आठिते. गािाकडच्ा िग्काय्यांमध्य े केिा जाणारा 
हा पदाथ्म म्हणजे थयोडा राजस्ानी दािबाटीिाि एक िेगळा प्रकार. गहू जाडसर दळतात. 
त्ात ओिा, मीठ, हळद, तेि घालून मळतात. मळिेल्या वपठािे गयोळे पाण्ात उकळतात. मग 
त्ािे काप करून तेिात अथिा तुपात तळयून घेतात. गािाप्रमाणे, हकंिा घराप्रमाणे म्हटिे तरी 
िािेि, प्रत्के पदाथगाच्ा बनिण्ाच्ा पद्धतीत खयूप िरक पडतयो. याि बट्टा काही वठकाणी 
वनखाऱयामध्य ेभाजयून घेतात. आशण यासयोबत तयूरडाळीिे पातळ वबनियोडणीिे िरण आशण हहरव्या 
िांग्यांिी घयोटिेिी भाजी. आशण तेही हहरव्यागार केळीच्ा पानािर. िरून त्ात साजयूक तुपािी 
धार... अहाहा! पाणी सुटिे न तोंडािा?

या वनखाऱयात भाजिेल्या बट्टा. अप्रगतम िि असते यांिी. गािाकड ेिग्काय्म, मान, निस, 
जािळ असिे की यािीि पंगत असते. जेव्हा भरपयूर प्रमाणात बट्टा बनिायच्ा असतात तेव्हा 
शक्तयो उकडयून, तळणे टाळयून जगमनीत िाकडांिा जाळ करून अशा पद्धतीने बट्टा भाजल्या 
जातात. पण ियूि हकंिा जाळ करणे शक् नसेि तर सरळ िािियून हकंिा उकडयून तळणे हा 
उपाय आह.े

खानदशेी घरांमध्य ेकुणी पाहुणे म्हणयून गेिे, की त्ांना हमखास शेिभाजी खाऊ घातिी 
जाते. हयो, खरेि शेिभाजी हा खास खानदशेातीि प्रत्के घरी हयोणारा प्रकार आह.े मस्त काळ्ा 
मसाल्यािी भाजी... (भाजी??? हयो. रस्सा िक् पुण्ामुंबईत म्हणतात. आम्ही चिकनिीही भाजीि 
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करतयो) त्ात खास भाजीसाठी तुखगाटी शेि, सयोबत भाकरी. अजयून काय हिे...! याि काळ्ा 
मसाल्याच्ा भाजीत (रश्ात) पातयोड्ा म्हणजेि िण्ाच्ा वपठात हळद, गतखट, ओिा, मीठ 
टाकयू न ते िािियून त्ाच्ा िड्ा करतात आशण त्ा भाजीत सयोडतात. तसेि, अजयून झटपट 
करायिे असतीि, तर सरळ भज्ांच्ा वपठाप्रमाणे पीठ भभजियून भाजीिा उकळी आिी की त्ात 
या वपठािी भजी हाताने सयोडायिी. ती टाकताना डुबुक डुबुक आिाज येत असल्याने कदाचित 
यािे नाि डुबुक िड ेअसे पडिे असािे.

मान दणेे (कयोणािा तरी) आदर / प्रगतष्ा राखणे
खानदशेात 
गािाकड ेया 
प्रसंगांना गािातल्या
ियोकांना 
समारंभपयूि्मक 
जेिण वदिे जाते.

निस बयोिणे

निस िेडणे

एखादी गयोटि घडािी म्हणयून दिेािा विनंती करणे
आशण त्ासाठी काही ििन दणेे
ती गयोटि तशी घडिी तर दिेािा 
वदिेिे ििन पयूण्म करणे

जािळ काढणे छयोट्ा बाळािे केस प्रथमि काढणे

अ.  िरीि उताऱयात कयोणकयोणते खानदशेी पदाथ्म आिे आहते?
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

आ.  उताऱयातीि धातुसाभधते शयोधा. 
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

५  आता खालील उतारा िािा.

गणेश ितुथणी, संकटिी, विनायकी, एकादशी वनगमतिाने मयोदक हिेति. 

बाप्पा आशण त्ािे वप्रय मयोदक यांिं नातं पकं् आह.े एकाि िेळी, 

एक गयोड पदाथ्म म्हणयून, धागम्मक कायगातीि नैिेद्ािा भाग म्हणयून 

आशण अस्सि मराठमयोळ्ा खाद्संसृ्तीिा राजदूत म्हणयून इतका 

मान िाभिेिा अन्य पदाथ्म नसािा.

मयोदक िळता येणं ही किा आह.े पाककौशल्यात सुबकपणािा वनकष ठेििा, तर मयोदक आपिी 

छान परीक्षा घेतयो. महाराटिरि ातल्या प्रत्के घरात मयोदक हयोतात, पण ययोग्य ती उकड, गयोिसर 

पारी, कंजयूषपणा झळकेि इतकं कमीही नाही ि मयोदक मयोडिे इतकं 

जास्तही नाही असं सारण, रेखीिपणे जुळत जाणाऱया पाकळ्ा ि 

अखेर तयो कयोिदार तुरा ह ेकाही सगळ्ांनाि जमत नाही. काही 

घरांत िाडिािा भाऊ शयोभेि असा तयो गयोि गयोळा हयोतयो, तर काही 

घरात एकेक पाकळी मयोजयून घ्ािी इतका तयो दखेणा वदसतयो.
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गणपतीबाप्पांच्ा या िाडक्ा नैिेद्ािं सध्या हयोणारं जागगतकीकरण 

खयूप सुखािणारं आह.े अनेक िग्ांमध्य ेपक्ान्न म्हणयून मयोदकांिी 

िणणी िागते. मराठी िग्ाति नव्ह,े तर पंजाबी, गुजराती  िग्ांतही 

मयोदकांिी मागणी िाढतेय. िग्ाच्ा केटररंगमधल्या काकयूं िं झटपट 

मयोदक करण्ािं कसब अनेकांना अिंवबत करतंय. गुिाबजाम, अंगुरबासुंदी, शजिेबी यांच्ा 

जयोडीिा आपिे मयोदकराि तुपाच्ा धारेसयोबत पंगतीिी शयोभा िाढिताना वदसयू िागिे आहते. हा 

बदि खरंि खयूप आश्ासक आह.े

हहरिंगार केळीिं पान, त्ािर छान डािं-उजिं करून िाढिेिा नैिेद् आशण जयोडीिा सुबक, 

पांढरेशुभ्र, रेखीि मयोदक पाहताना गमळणारा आनंद िेगळाि असतयो. त्ात सात्त्त्वक भाि असतयो. 

समयोर गणरायािी मयूतणी, गतच्ा डयोळ्ातिी ती ऊजगा, तयो शांत भाि ह ेसारे अनुभित तुपाच्ा 

धारेत न्ािेल्या मयोदकािा आतिं सारण सांभाळत घेतिेिा घास जी अनुभयूती दतेयो त्ाने पयोटि 

नाही, तर मन भरतं. म्हणयूनि खऱयाखुऱया अथगाने तयो मयोद, आनंद दणेारा ‘मयोद-क’ आह.े

– रमिी िारंग

क. िरील उताऱयात खाली हदलेल्या अथ्यांिे शब्द शोधा.

अ.  मयोदक करण्ाकररता शशजििेिे तांदूळ िगैरेिे पीठ ...

आ.  करंजी, पुरी इत्ादी पक्ान्नात भरण्ािा, गयूळ-खयोबऱयािा हकंिा इतर मसािा ... 

इ.  वनमुळते टयोक ...

ई.  पररस्स्तीतीि बदि ... 

उ.  आचिय्मिहकत ... 

ऊ.  जेिायिा बसिेल्यांिी ओळ ...

ए.  आनंददायक ...

६  जोड्ा लािा.

क. वपकिेिा अ. ियोणिे ि. खयोििेिा उ. आंबा

ख. तळिेिे आ. मसािा छ. हकसिेिे ऊ. नारळ

ग. मुरिेिे इ. पदाथ्म ज. घुसळिेिे ए. कशणक

घ. कुटिेिा ई. खयोबरे झ. गतंबिेिी अॅ. ताक
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७  ररकाम्ा जागा भरा.

विरघळिेल्या, धािती, पळती, िाहता, हसरे, खारििेिे, गयोठििेिे, िाििेिे, िेटिेिी

क.  -------------------------------------------- गाडी पकडताना काकांिा अंदाज िुकिा आशण 
ते ििाटािर तोंडािर पडिे.

ख.  आगगाडीत बसयून ----------------------------------------------------- झाड ेमयोजण्ािा खेळ 
िहानपणी खेळताना मजा यायिी.

ग.  अंगारकी ितुथणीिा शसत्द्धविनायक मंवदरासमयोरिा -------------------------------------------------- रस्ता 
गणेशदश्मनासाठी येणाऱया भक्ांनी िुििेिा असतयो.

घ.  ----------------------------------------- मयूि पाहहल्यािर कयोणािाही त्ािा उिलून घेण्ािा मयोह हयोतयोि.
ि.  ----------------------------------------------- मासे, गरमागरम कुळथािी वपठी आशण भात असल्यािर 

पक्ान्नही विके पडते.
छ.  पाि -------------------------------- अंडी घालून केिेिा केक अगतशय हिका झािा.
ज.  आजीने मातीच्ा भांड्ात -------------------------------------------------------- घट् दही 

थािीवपठाबरयोबर खाण्ािी मज्ा काही औरि.
झ.  हल्ी बाजारात -------------------------------------------- मटार, पनीर िगैरे सहज गमळतात.
ट.  -------------------------------------------- साखरेत िेििी पयूड घातल्यामुळे नारळाच्ा िड्ांिा सुिास 

घरभर दरिळिा हयोता.

८  ररकाम्ा जागी योग्य रिशेषि भरा.

िटपटीत, िडबडिेिी, िुरिुरीत, झणझणीत, कुरकुरीत, िळिळीत, 
खुसखुशीत, बुळबुळीत, सरसरीत, रसरशीत

तुपात तळिेल्या (क) --------------------- शंकरपाळ्ा आशण पांढऱयाशुभ्र (ख) -------------------- चिकिड्ा 
(ग) -------------------- जुईने हिाबंद डब्ात भरून ठेिल्या. ती स्यंपाकघरात आिी, 
आईने काळ्ा मसाल्यासाठी कांद े (घ) -------------------- तळिे हयोते. मटणािा 
(ि) -------------------- रस्सा िुिीिर रटारटा शशजत हयोता. टयोपिीत 
िािाळिेिा (छ) -------------------- भात उपसयून ठेििा हयोता. 

वपिळीधम्क (ज) -------------------- लिंबं जुईने सकाळीि अंगणातल्या झाडािरून 
तयोडयून ओट्ािर आणयून ठेििी हयोती. पाहुणे येण्ाअगयोदर अध्यगाहून अभधक 
स्यंपाक तयार झािा हयोता. ताई (झ) -------------------- पांढरा रस्सा बनियून नुकतीि विहहरीिर 
पाणी आणायिा गेिी हयोती. पाणी आणताना (ट) -------------------- झािेल्या दगडािरून गतिा 

पाय घसरिा आशण ती पडिी. गतच्ा विव्हळण्ामुळे आई आशण जुई धािति 
विहहरीिर गेल्या. त्ांनी ताईिा हातािा धरून उठििे, गतच्ा हातातिी 
(ठ) -------------------- कळशी स्च् धुतिी. ताईिं तोंड स्च् धुऊन गतिा हळदीिा 
िेप िाििा. जखम मयोठी नव्हती. सगळ्ांनी ‘हुश्’ केिं.
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९  पान िाढू या.
क. खालील कोड्ातील हक्रयापद ेओळखा.

पु बी ने की भ रे शस गे वन

चि र णे सा र वि  कयू  की ि

ब ि री कां  ड ळ ने दा ड

ियो णी ळ िी णे िी ठे ि णे 

त रु िा णे सयो के िा भ र 

णे कां खे जे री बयो िे ट िे 

ि बां ड शा खी शश ज ि णे

िा था प णे मयो िी पी ियो की 

कयू  गा िा सयो ि णे टयो ते िी 

ख. ‘पान’ संकल्पना. संिाद ऐकू या आणि आणि खालील पानाच्ा आकृतीत योग्य पदाथमि योग्य 
हठकािी िाढू या. 

अ. तयूप, िरण भात / भातािे प्रकार

आ. कयोशशंबीर

इ. भाज्ा

ई. रायते

उ. मीठ

ऊ. लिंबयू

ए. पयोळी / भाकरी / पुऱया

अॅ. गयोड पदाथ्म

ऐ. िटणी

ग. दशेमुखांकडे आज पाहुिे जेिायला येिार आिेत. सौ∘ दशेमुखांनी खास मराठमोळा स्वयंपाक 
केला आिे. सिमि प्रकारिे पदाथमि तयार करता करता त्ांिी गडबड उडाली आिे. आपि त्ांना 
थोडी मदत करू या. पाहुिे आल्यािर त्ांना पानं िाढायला मदत करू या.

पाहुण्ांसाठी केिेिा खास बेत पुढीिप्रमाणे :
िरण, काकडीिी कयोशशंबीर, बासुंदी, पुऱया, भयोपळ्ािे गयोड घारगे, भात, ियोणिे, मीठ, मेतकयू ट, 
िािािे वबरड,े बटाट्ािी भाजी, ताकािी कढी, लिंबयू, अळयूिडी, पापड, िटणी
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आता पानातिं डािं – उजिं पाहून नीट िाढयू  या. 

पानात डािीकड ेिाढायिे पदाथ्म

पानात उजिीकड ेिाढायिे पदाथ्म

पानात मध्यभागी िाढायिे पदाथ्म

१० खालील संिाद िािा.
खिय्यांच्ा गप्पा
“परिा मी एक मस्त कॉत्बिनेशन टरि ाय केिं बघ.” गुरिांच्ा हॉटिेात 
भजी आशण िटणी खाताना मयोहन सांगयू िागिा. तयो असल्या 
खाण्ाच्ा गमती सांगयू िागिा की िक् ऐकति राहािं. पठ्ठा 
िांगिाि खिय्या आह.े तयो एक एक सांगत जातयो आशण ते ऐकताना 
आपल्या डयोळ्ासमयोर ते तरळयू िागतं आशण भयूक िाळििी जाते.
“काय खालं्स सांग तरी!” त्ािं ते निीन ‘कॉत्बिनेशन’ ऐकायिा कानांपेक्षा माझी जीभ आतुर 
झािी हयोती.
“परिा बाजयूच्ा राणेकाकयूं नी मस्त शशरा केिा हयोता. असिे नुसते बदाम-बेदाणे त्ात! आशण तयूप 
तर काय वििारूि नकयोस. रव्यािा नुसता कण न् कण आकंठ बुडािा असेि त्ात.” 
हातातिी भजी तोंडात टाकायिी सयोडयून हाताति राहहिी. राणेकाकयूं च्ा शशऱयािी ताटिी माझ्ा 
नजरेसमयोर नाियू िागिी. 
माझी ती तंरिी िक्षात घेऊन मयोहन म्हणािा, “अरे, इतक्ात काय विरघळिास? खरी गंमत तर 
पुढ ेआह.े”
“अरे हयो,” मीपण तंरिीतयून बाहरे आियो. यािं कॉत्बिनेशन तर अजयून आिंि नाहीये. बदाम-बेदाणे-
तयूप तर राणेकाकयूं िं कॉत्बिनेशन...
“तर, मी काय केिं ते सांगतयो. शशऱयािी ताटिी ही अशी. माझ्ा खयोिीत त्ांनी आणयून वदल्यािर 
नुसता घमघमाट सुटिेिा. काकयूं कडयून ती घेतिी. खयोिीत आियो आशण...
“मस्त गरमागरम शशऱयािा घास घेतिास,” जणयू काही मीि घास घेतल्याप्रमाणे बयोिियो.
“नाही रे, ऐक तर! नुसता शशरा खायिा हयोय? मजा बघ. शशऱयािर ताि मारण्ाआधी आईने वदिेिी 
ियोणच्ािी बरणी बाहरे काढिी. शशऱयािर मस्तपैकी ियोणच्ािा खार 
घातिा आशण खाल्ा. कसिं भारी िागत हयोतं तुिा सांगतयो!”
इतक्ात त्ा छान सात्त्त्वक तुपातल्या शशऱयािं स्प्न रंगिणारा मी 
पटकन जागा झाियो. “शशऱयाशी ियोणिं? िेगळंि आह ेबुिा. मी तर 
पहहल्यांदाि ऐकतयोय.”
“अरे, ही तर खरी मजा आह.े असिं काही तरी िेगळं खायिं बघ. 
तेि तेि खाण्ात काय मजा आह?े तुिा सांगतयो, गािाकड ेआम्ही काय 
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काय खायियो.”
‘ििा, आता आणखी थयोडी मेजिानी गमळणार, मी मनाति म्हणाियो. मयोहन्या पुढ ेसांगयू िागिा.
“गरम गरम भाकरी अशी िुगिेिी असेि ना, तर अशीि िरून ियोडायिी आशण आत गमरिीिा 
ठेिा भरायिा. आशण मग भाजीसयोबत खायिा. पुरणपयोळी पण तुमच्ासारखी दुधा-तुपात 
बुडियून नाही खात आम्ही;... झणझणीत कटाच्ा आमटीत बुडियून खातयो. कोंबडीिा रस्सा इतका 
गतखट करायिा आशण त्ात मस्त ज्ारीिा िडा भभजियून खायिा. िांग्यािं भरीत बाजरीच्ा 
भाकरीसयोबत खाऊन बघ कधीतरी. बयोट ंिुपत राहशीि. आमच्ा गािडकेाकयूं च्ा हातिं मटन 
खाशीि आशण िर सयोिकढी वपशीि ना, तर सगळं विसरशीि.”
माझ्ा डयोळ्ांना एक एक पदाथ्म वदसयू िागिा. पयोटात कािळे ओरडयू  िागिे. 
“त्ा समयोरच्ा सांडयूकड ेसाबुदाण्ािी खखिडी घे आशण त्ािर दह्ािी 
िाटी ओतयून खा. ह ेअसिं काही खालं् आहसे का कधी? िक् सियीिं 
नाही खायिं रे बन्या. साधंसुधं खालं् तरी त्ात असं काही तरी गमसळयून 
शजभेिे ियोििे पुरिायिे. काय? कळिं की नाही?”
मी मानेनेि हयो म्हटिं.
“ती भजी संपि आधी. कधीिी चििडत बसिाएस. माझ्ा तीन लिटेी झाल्या.”
“ए वपंट्ा, ही िटणी संपिी बघ. आणखी आण की बेट्ा!” हॉटिेातल्या वपंट्ािा ऑड्कर 
दते मयोहन भजी खाऊ िागिा. मी आपिा वििार करतयोय, आज रात्रीच्ा जेिणात मी कसिं 
कॉत्बिनेशन करू बरं? आताि भयूक िागिीये मिा.

क. जोड्ा लािा.

अ. डयोळ्ासमयोर तरळणे १. सुिास पसरणे 

आ. आकंठ बुडणे २. खयूप जास्त भयूक िागणे

इ. घमघमाट सुटणे ३. उत्सकु हयोणे 

ई. बयोट ंिुपणे ४. कल्पना करणे 

उ. भयूक िाळिणे ५. पयूण्मपणे बुडणे / गमसळयून जाणे 

ऊ. ताि मारणे ६. बयोट ंिाटणे 

ए. आतुर हयोणे ७. वदसणे  

अॅ. स्प्न रंगिणे ८. िस्त करणे 

ऐ. पाठ थयोपटणे ९. आिडीवनिडी पुरिणे 

ओ. ियोििे पुरिणे १०. शाबासकी दणेे 
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ख. खालील उताऱयात “क” मधील जोड्ा िापरून िाक्य पुन्ा ललिा. 
मीना रयोज न िुकता दुपारी ‘खाऊ खुशाि’ काय्मरिम बघते. कधी एकदा घड्ाळात दयोन िाजतायत 
यासाठी ती उत्सकु झािेिी असते. तयो काय्मरिम िागिा, की त्ात ती पयूण्मपणे हरियून जाते. 
काय्मरिम टीव्हीिर असिा तरी हहच्ा खयोिीत त्ा पदाथ्यांिा सुिास पसरिेिा असतयो. काय्मरिम 
संपिा तरी ते पदाथ्म वदसत राहतात. जणयू काही आपणि तयो पदाथ्म बनितयो आहयोत अशी ती 
कल्पना करू िागते. नव्या पाककृती पाहून गतिा जास्ति भयूक िागते. मग संध्याकाळच्ा 
न्याहारीसाठी त्ातिाि एखादा पदाथ्म ती करते. एकटीि बनिते आशण एकटीि तयो िस्त करते. 
आपल्या आिडीवनिडी आपणि पुरिते आशण मग बयोट ंिाटत स्तःिा शाबासकी दतेे.

ग. ‘आकंठ बुडिे’ िे अजून कािी िापर शोधून ििवा करा.

११  कशाबरोबर काय खातात?
ियोणी – थािीपीठ, भाकरी, पाि 
भाजी – पयोळी / िपाती, भाकरी 
भात – िरण, आमटी, सार, काििण, रस्सा, कढी

१२  कंसातील शब्द िापरून ररकाम्ा जागा भरा.
(की (२), हकंिा, िा, अगर, नाही तर, अथिा)
जाधिकाकांच्ा साठीच्ा काय्मरिमासाठी काय बेत ठरिायिा हा जाधिकाकयूं ना मयोठा प्रश् पडिा 
हयोता. शाकाहारी बेत आखायिा (क)-------------------------- मांसाहारी? शाकाहारी करायिं म्हटिं 
तर भरपयूर प्रकार करािे िागतीि. (ख)-------------------------- मांसाहारी केिं, तर मग सगळ्ांनाि 
िािेि असंही नाही. (ग)-------------------------- असं केिं तर? शाकाहारीि ठेियू, पण मयोजकेि पदाथ्म. 
काकांच्ा आिडीिंि करू. मग गयोडािं काय करायिं? खीर (घ)-------------------------- बासुंदी? त्ांना 
तर दयोन्ी आिडतात. पण जर खीर (ि)-------------------------- बासुंदी असा पयगाय वदिा ना, तर ते 
हमखास बासुंदीि म्हणतीि. एिढ्ािरि ते जास्त खयूश हयोतीि. मग बाकी पयूण्म जेिण असयो 
(छ)------------------------- नसयो. त्ांना वििारिं तर ते म्हणतीि, साग्संगीत जेिण करा (ज)---------------------

नका करू; मिा िक् बासुंदी पुरी वदिीत तरी िािेि. मिा तेिढिं पुरे.

१३  म्हिींिे जग

क. खालील िाक्यांमध्े मािसािा स्वभाि दशमिििारे शब्द अधोरेखखत करा ि त्ांिे अथमि 
लािण्ािा प्रयत्न करा.
अ. नामयूकाका धंद्ात िांगिेि मुरिेिे. आिळा दऊेन कयोहळा कसा काढािा ह ेत्ांच्ाकडयूनि 

शशकािे.
आ. अधणी िाकड ंमसणांत गेिी तरी तात्ांिा संशयी स्भाि काही बदििा नाही. 

तुम्ही 
कशाबरोबर काय 

खाता?
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इ. समयोरिी व्यक्ी मामींशी हकतीही प्रेमाने िागिी तरी त्ा मात्र रागाति बयोितात. कडयू  कारिं 
तुपात तळिं, साखरेत घयोळिं तरी कडयू  ते कडयूि.

ई. ऑविसमध्य े बॉसशी झािेल्या भांडणािा राग सीमाने घरी येऊन बहहणीिर काढिा. 
िड्ािं तेि िांग्यािर काढायिी गतिी सिय जुनीि आह.े

उ. मुंबईत रयोज नयोकरीसाठी ियोकििे धके् खाताना काय हाि हयोतात, ते गािात राहणाय्यांना 
नाही कळायिं. अळिािी खाज, अळिािाि ठाऊक!

अथमि :
१. ज्ािे दुःख त्ािाि ठाऊक
२. छयोट्ा गयोटिीच्ा बदल्यात मयोठ्या गयोटि गमळिणे
३. िुकीच्ा गयोटिींबदिि भित्ाि गयोटिींना जबाबदार धरणे
४. अत्तं म्हातारे हयोणे
५. हकतीही बदिण्ािा प्रयत्न केिा तरी मयूळ स्भािात िरक न पडणे

ख. िरीलपैकी एखादी म्हि िापरून एक छोटासा संिाद तयार करा.

१४  खालील म्हिींिे अथमि ललिा आणि िाक्यात प्रयोग करा.

आधी पयोटयोबा मग विठयोबा.
कयोल्ा काकडीिा राजी.
ताट द्ािं पण पाट दऊे नये.
िड्ािं तेि िांग्यािर.
मनात मांड ेवन पदरात धोंड.े
कामापुरता मामा वन ताकापुरती आजीबाई.

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

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

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

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

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

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

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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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१५ ररकाम्ा जागा भरा.

उदा∘  िक् स्यंपाक करता आिा म्हणजे कुणी विष् ुमनयोहर हयोतयो असं नाही, तर स्यंपाकािी 

पयूि्मतयारी, ओटा साि करणं, भांडी घासणंही त्ात येतं / त्ात आिं.

क.   अभभनय आिा म्हणजे ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- त्ात आिं. 

ख.   वरिकेट खेळता येतं म्हणजे ----------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- त्ात येतं.

ग.   गाडी िाििता आिी म्हणजे --------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- त्ात आिं.   

घ.   मराठी भाषा येते म्हणजे --------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- त्ात येतं.

१६  खालील हक्रयापदांिी योग्य काळातील रूपे िापरून ररकाम्ा जागा भरा.
जमिे (५), येिे, समजिे, आिडिे (२), दिेे इ∘

हृगषकेश – हिॅयो वििेक, शवनिारी तुिा (क) ------------------------ तर माझ्ा घरी येऊ शकशीि का?

वििेक – हयो, (ख) ------------------------ की. पण काय काम हयोतं?

हृगषकेश – अरे, मिा तुमच्ाकड े सयोिकढी करतात तशीि करायिी 

हयोती. मी खयूप िेळा प्रयत्न केिा, पण ती तुमच्ा कढीप्रमाणे 

(ग) -------------------- नाहीये. ती कशी करतात ते दाखिशीि का?

वििेक – हयो, मी नक्ी येईन. आशण येताना मी आईकडयून ती पाककृती 

लिहून घेईन आशण तुिा (घ) ------------------------,  म्हणजे तुिा नीट (ि) -------------- 

आशण पुढच्ा िेळी कधी करायिी झािीि तर तुिा ती पाहून नीट करताही 

(छ) ------------------------.

हृगषकेश – हयो, ते बरंि हयोईि बघ. अरे, मागे तुमच्ाकड ेसयोिकढी प्ायियो तेव्हा मिा ती 

खयूप (ज) ------------------------ हयोती. म्हणयून आता मिा ती करून पाहायिी आह.े तयू ये. 

आपण करून पाहू या. आशण मग तुमच्ासारखी (झ) ----------------------, तर जाताना 

काकयूं साठीही घेऊन जा. त्ांना (ट) -------------------- तरि (ठ) ----------------------- म्हणायिी.

वििेक – हयो, नक्ी. येतयोि मी शवनिारी.
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१७ खालील परि िािा आणि िुका सुधारा.

प्रीय िािक,

हहिाळा, उन्ाळा, पािसाळा या तीन ऋतयूंमध्य े हहिाळा सि्यांत उतिम 
समजिा जातयो. कारण हहिाळ्ात भयूक भरपयूर िागतयो आशण खाले्िे 
अन्न पिते. शरीरािा ऊजगा भरपयूर गमळते. परंतु त्ा मानाने ती कमी 
खि्म हयोते. कारण हहिाळ्ात हकगतही काम केिे तरी थकिा येत नाही. 
परंतु उन्ाळ्ात मात्र भयूक कमी िागते, पिन मंद हयोते, अन्न कमी 
जाते, ऊजगा कमी वनरमाण हयोते; पण थकिा ििकर येत असल्यामुळे 
ऊजगा भरपयूर िागते. म्हणयूनि उन्ाळ्ामध्य ेिागणाऱया ज्ादा ऊजपेिा 
साठा हहिाळ्ाति केिा जातयो. म्हणयून एका अथगाने हहिाळा हा ऊजगा 
साठिण्ािा महहना मानिा जातयो. थयोड ेतेि अधीक असिेिे खाद्पदाथ्म 
खाऊन ऊजगा साठिता येते. त्ातयून शरीरात थयोडी िरबी वनमगाण 
झािी. हीि िरबी उन्ाळ्ात खिणी पडते. वदिाळीिा हहिाळा सुरू 
हयोतयो तेव्हा िकल्या, करंज्ा, कडबयोळी असे तळिेिे पदाथ्म खाण्ािी 
परिानगी असते. पिनही हयोतात आशण त्ातिी िबणी साठििी जाईि. 
ह ेहहिाळ्ातिे तेि खाणे संरिांतीपययंत आशण नंतरच्ा रथसप्तमीपययंत 
सुरू राहतयो. संरिांतीत गतळािे पदाथ्म खाले् जातात. म्हणयून हहिाळ्ामध्य े
आहार घेताना काही गयोटिी आिजयू्मन कराव्यात.

आपला
डॉ∘ पराग पटेल

वप्रय

क. -----------------------------

ख. ----------------------------

ग. -----------------------------

घ. -----------------------------

ि. -----------------------------

छ. -----------------------------

ज. -----------------------------

झ. ----------------------------

ट. -----------------------------

ठ. -----------------------------

१८  शब्दकोडे
१ २ ३ ४

 ५

६ ७ ८

९

 १०

११ १२

१३ १४  

१५

१६  १७ १८

  

१९    
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आडिे शब्द उभे शब्द 

२ कयोकणात न्याहारीत ह्ा पदाथगािा समािेश 
असतयो.  

१ नािणीिे पीठ आंबियून केिा जाणारा एक 
पदाथ्म  

४ साताऱयािे प्रशसद्ध -------- पेढ े ३ मुंबईतीि एक ियोकवप्रय पदाथ्म

५ एक म्हण ‘मनातिे -------- मनाति खाणे’ ७ हयोळीिा पुरणपयोळीबरयोबर ही आमटी 
दखेीि केिी जाते.

६ कयोकम आशण नारळाच्ा दुधािी कढी ८ आंबा, गमरिी, आिळा, लिंबयू इ. पासयून 
बनििेिा साठिणीिा, तोंडी िािण्ािा 
पदाथ्म.  

९ नागपुरी भातािा प्रशसद्ध प्रकार १० खानदशेात केिा जाणारा िांग्यािा प्रकार. 
िांग्यािं --------

१२ विदभगात कयोलथंवबरीिा -------- म्हणतात. ११ भयोपळ्ापासयून केिा जाणारा गयोड पदाथ्म  

१३ नारळीपौशण्ममेिा कयोकणात भातािा हा 
प्रकार केिा जातयो.

१२ डाळी िाटयून तयार केिा जाणारा 
साठिणीतिा एक पदाथ्म 

१५ पयोळीिा असेही म्हटिे जाते. १४ िािाच्ा उसळीिा -------- उसळ असेही 
म्हणतात. 

१६ कयोल्ापुरातीि प्रशसद्ध ‘--------पांढरा’ 
रस्सा

१५ तोंडी िािण्ािा, िाटयून केिा जाणारा 
एक पदाथ्म. 

१७ गणपतीिा ह्ांिा नैिेद् दाखितात. १६ कयोकणातीि मुख् पीक. 

१९ नागपयूरिा -------- मसािा प्रशसद्ध आह.े १८ (वदिाळीत केिा जाणारा) एक गयोड पदाथ्म 

१९  ररकाम्ा जागा भरा.

रमसळ / िांगं / कोलथबंीर / मसाला / ठेिा / रमरच्ा / चिकन / भरीत 
आज आम्ही रात्रीच्ा जेिणासाठी िेगिेगळे पदाथ्म करणार आहयोत. मी 
खानदशेी पद्धतीिं (क) ------------------------------- करेन म्हणते. त्ासाठी भाजिेिं 
(ख) -------------------------------------- नीट सयोलून ठेििं आह.े िऱहाडी पद्धतीिा 
(ग) ----------------------------- करणार आह.े त्ासाठी मिा खयूप कुटिेल्या (घ) --------------------------------- 
िागतीि. ते काम आई करीि. बाबांना कयोल्ापुरी (ि) --------------------- आिडते. गमसळीिर चिरिेिी 
(छ) ---------------------------- पसरिणार आह,े म्हणजे वदसायिा सुंदर वदसते. 
सगळं कसं प्रत्केाच्ा आिडीिं! खरं तर काही तरी झणझणीत म्हणयून 
आम्ही माििणी (ज) -----------------------------ि करणार हयोतयो, पण नेमका 
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आमिा कुटिेिा (झ) -------------------------------------- संपिा हयोता. म्हणयून हा िेगळा बेत आखिा. पण 
हरकत नाही... तयो बेत पुन्ा कधी तरी!

२० िािा आणि प्रश्न सोडिा.
क. खालील पररचे्द क्रमाने लािा.

अ. □ वडसेंबरच्ा नाताळच्ा सुट्ीत मी गुहागरिा हयोते. आमच्ा आळीतीि अनुराधा माझ्ा 
घरी आिी. म्हणािी, ‘‘आजी उद्ा माझ्ाकड ेदहा पाहुणे उतरणार आहते. त्ांना ‘एक्कु्खझव्ह 
कयोकण’िं जेिण हिे आह.े मयोदक मुळीि नकयोत, असं सांगगतिंय. मिा टने्शनि आिंय.’’

आ. □ कयोकणात आता नागर संसृ्ती रुजिी आह.े आिडवनिड बदिते आह ेआशण ही प्रवरिया 
स्ाभाविकि म्हणायिा हिी. कयोकणात पय्मटनही िाढते आह.े शहरातयून आिेिी माणसे कयोकणात 
घरयोघरी उतरतात. प्रत्के घरि येणाऱया पय्मटकांिे स्ागत करणारे. त्ातीि काही माणसांना 
यातीि जुन्या पदाथ्यांिे अप्रयूप असते. निीन संसार सुरू करणाऱया मुिींना ह ेपदाथ्म माहीत नसतात. 
शहरातयून कयोकणात आिेिी सयून तर या पदाथ्यांविषयी अनभभज्ि असते. घरात सासयू, आजेसासयू 
असेि तर काम सयोपे असते; पण काही िेळा घरात कुणािाि आधार नसिेिी मुिगी मग या 
पदाथगािा शयोध घेते; पण आिेल्या पाहुण्ांना िगेि तयो पदाथ्म पुरिता न आल्याने खट्यू  हयोते.

इ. □ तांदळािी उकड घालून पयोळीत भरायिी माहीत आह ेना? तुमिा कॅवनंगिा धंदा. मग िार 
आंब्ांिे डबे ियोडयून आमरस िाढ. भातसुद्धा तयूप आशण तमािपत्र घालून छान मऊ मयोकळा असयू 
द.े पाहा, खयूश हयोतीि माणसे. रात्री बाळिांगी, बाळ कांद,े ओिे पािट ेघालून खखिडी कर, खांडिी 
कर आशण झक्ास नारळािे दूध घातिेिा मठ्ठा.’’ अनुराधा खयूश झािी. मी खांडव्यांच्ा दयोन 
िड्ा गतच्ापुढ ेठेिल्या. िार वदिसांनी परत आिी. म्हणािी, ‘‘पाहुणे खयूश झािे.’’

ई. □ मी म्हटिं, ‘‘काळजी नकयो करूस. कयोमट पाण्ात काजयू भभजत घाि. म्हणजे ओल्या 
काजयूिी मस्त उसळ हयोईि. डाव्या हातािा खयोबऱयािी िटणी, पंिामृत आशण मयोहरीिा आंबा िाढ. 
पातळ म्हणयून भजी (बुटके) घालून ताकािी कढी कर (शेिटी त्ात नारळािे दूध घालून केिेिी) 
आशण साध्या पयोळ्ांऐिजी उकड घालून पयोळ्ा कर. 

उ. ६. हरित िाििेिे ह ेछान पदाथ्म आता तुम्ही मुिांनी परत पुढ ेआणायिा हिेत. शयोधा म्हणजे 
खयूप खाद्पदाथ्म कळतीि. घरात आजी असेि तर गतच्ासाठी हिका आहार हिा. ‘सयोजी’, 
‘दशमी’, ‘कयोळ्ाच्ा वपठािा तुकडा’ (थािीपीठ), ‘आरारूट’िी हकंिा साबुदाण्ािी िापशी, 
शशंगाड्ािी भधरडी सहज केिी जात. पयूिणी घरात माणसांिा राबता असे. घरात हातािर सहज 
ठेिण्ासाठी खाद्पदाथ्म तयार असत. कयोहळ्ाच्ा िड्ा, गयूळ-दाण्ािे िाडयू , साखरपाऱयाच्ा 
िड्ा, गयूळपापडी, पयोह्ािे िाडयू , अलळिािे िाडयू , िाह्ांच्ा वपठािे गयूळ, तयूप घालून केिेिे िाडयू . 
अत्तं पौष्टिक असे ह ेपदाथ्म लुप्त झािे खरे! खयूप पदाथ्म हरििेत. त्ातीि काही पदाथ्यांिे ह े
दश्मन. तुम्ही मनात आणिं तर नक्ी जपयू शकाि हा खाद्संसृ्तीिा ठेिा!
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ऊ. १. कयोणत्ाही प्रदशेािी खाद्संसृ्ती ही त्ा त्ा भयूमीशी वनगवडत असते. कयोकणािी म्हणयून 
विशशटि खाद्संसृ्ती आह.े ती येथीि वपके, िळे, येथीि िैशशष्टपयूण्म भाज्ा यातयून साकारते. 
कयोकणात प्रमुख अन्न भात; त्ािबरयोबर नािणी, िरी, हुिगा (कुळीथ), हरभरे, कडिे िाि, पािट े
ही कडधान्य ेवपकतात. आंबा, िणस, काजयू ही येथीि विशेष िळे. याव्यगतररक् करिंद,े तयोरणे, 
अळयू (िळ), कयोकम, पेरू, अननस, डालळंब, रामिळ, सीतािळ, पपनस, चिकयू  या िळांच्ा बागा 
येथे असतात. पण आज ती खाद्संसृ्ती हरित िाििी आह.े अनेक पदाथ्म काळाच्ा पडद्ाआड   
गेिे आहते. काही विमितृीत जाऊ पाहत आहते. खरं तर आपिी इतकी मयोठी संसृ्ती असताना 
आपल्याि भल्यासाठी गतिं जतन कसं करता येईि ह ेपाहायिा हिं. वनदान आपल्या घरापासयून 
सुरुिात करायिा काय हरकत आहे?

ख. आता िरील उतारा परत िािा आणि पुढील रिधाने िूक की बरोबर ते ललिा. 

िूक बरोबर
अ. आंबा, िणस, काजयू या कयोकणातीि विशेष िळभाज्ा आहते.   
आ. आजही सगळे पदाथ्म प्रत्के घरात बनििे जातात.   
इ. बऱयाि घरांत पय्मटकांिे स्ागत हयोते.   
ई. अनुराधािा िक् मयोदक बनिता येतात.   
उ. अनुराधािा कॅवनंगिा व्यिसाय आह.े   
ऊ. खखिडी आशण मठ्ठािा बेत पाहुण्ांना आिडतयो.   

ग. जोड्ा लािा.

अ. प्रत्के प्रदशेािी खाद्संसृ्ती १. जुन्या पदाथ्यांिे अप्रयूप असते. 

आ. पय्मटकांना २. आता बनििे जात नाहीत.

इ. करिंद,े तयोरणे, अळयू (िळ), 
कयोकम, पेरू, अननस, डालळंब, 
रामिळ, सीतािळ, पपनस, चिकयू

३. त्ा प्रांताच्ा भयूगयोिाशी वनगवडत 
असते.

ई. अनेक पदाथ्म ४. पय्मटन िाढत आह.े

उ. कयोकणात ५. या िळांच्ा बागा येथे असतात.
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२१  खालील ऋतुिक्रात तुम्हाला मािीत असलेली माहिती भरा.

उन्ाळा पािसाळा
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तोंडी परीक्षा
एकूि गुि २०

१. िािन ि आकलन (एकूि गुि ५)

क. खालील उतारा मोठयाने िािून दाखिा. (२)
रवििार, २५ नयोव्हेंबरिा अनेक िृतििाहहन्यांिर ‘कयोकणकड्ािर टरि केर अडकिे’ अशी ब्रहेकंग 
न्ययूज झळकिी. त्ानंतर िक् गगयगारयोहणाच्ाि क्षेत्रात नव्ह,े तर सि्मसामान्यांमध्यदेखेीि ििपेिा 
उधाण आिे. हररचिंरिगडािरून कयोकणकड्ाच्ा माथ्ािर सहज जाता येते, तेथे अडकण्ािा 
संभि नसतयो. त्ामुळे ह ेटरि केर नेमके कुठे अडकिे ह ेशयोधण्ात बराि िेळ गेिा. टरि केर कड्ािर 
अडकिे नव्हते, तर ते रॅपलिंग करताना अध्यगा िाटते अंधार झाल्यामुळे मध्यिे अडकिे हयोते, 
असे नंतर समजिे. दुसऱया वदिशी सायंकाळपययंत ते पायथ्ाशी पयोहयोििे.

या घटनेमुळे डोंगरात भटकंती करताना हयोणारे अपघात, सुरक्षा आशण बिाि या ििपेिे 
गुऱहाळ पुन्ा एकदा सुरू झािे. यािा गुऱहाळि म्हणािे िागणार आह.े कारण गेल्या दहा िष्यांत 
अनेक कारणांमुळे डोंगरभटक्ांच्ा संख्ेत झािेल्या िाढीबरयोबरि अपघात, असे अडकण्ाच्ा 
घटना िारंिार हयोताना वदसत आहते. असे काही घडिे की िार वदिस त्ािे िवि्मतिि्मण केिे 
जाते आशण पुन्ा पहहिे पाढ े पंिािन्न अशीि पररस्स्ती हयोते. २०१२ मध्य ेडोंगरातीि एका 
अपघाती मृत्यूनंतर दाखि केिेल्या जनहहत याचिकेनंतर मुंबई उच्च न्यायाियाच्ा आदशेामुळे 
साहसी खेळांसाठी माग्मदश्मक तत्त्वांिी आखणी करण्ािे आणखी एक घोंगड ेभभजत घातिे गेिे. 
ते आतिा कुठे जरा आकार धरू पाहात आह,े तयोि कयोकणकड्ािी ही बातमी आिी. पण या 
घटना िारंिार का हयोतात, त्ािर ठयोस उपाय का सापडत नाही आशण त्ातयून एकयू णि गगयगारयोहण 
क्षेत्रािी एक विचित्र अशी बाजयू िारंिार का उघडी पडते, यािा कधी तरी वििार करािाि िागेि. 

क. खालील प्रश्नांिी उत्रे द्ा. (३)
अ. िरीि उताऱयात कयोणता विषय मांडिा आह?े
आ. ‘िारंिार सांगयून, दाखियूनही पररस्स्तीत काहीि बदि, सुधारणा न हयोणे’ या अथगािा 

उताऱयात आिेिा िाक् प्रिार सांगा.

२. चिरिििमिन (एकूि गुि ५)

पुढीलपैकी कोितेिी एक चिरि ननिडा ि हदलेल्या प्रश्नांच्ा आधारे तुमिी ननिड स्पष्ट करा. 
 - तुम्ही वनिडिेल्या चित्रात काय वदसत आह?े
 - तुम्ही हिे चित्र का वनिडिे?
 - चित्रात मांडण्ात आिेल्या विषयाशी / दाखिण्ात आिेल्या गयोटिीशी तुमिा प्रत्क्ष /  

अप्रत्क्ष संबंध आिा आह ेका?
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क.     ख. 

३. पुढीलपैकी कोितेिी दोन शब्द ननिडा. ते िापरून दोन प्रश्न आपल्या जोडीदाराला 
रििारा. जोडीदाराच्ा उत्रातिी तो शब्द यायला ििा. (एकूि गुि ४)

हकंिा गगररदुग्म

म्हणजे कशाबरयोबर

खाद्प्रेमी िटपटीत

४. पुढे कािी म्हिींिे अथमि हदले आिेत. कोित्ािी दोन अथ्यांसाठी योग्य त्ा म्हिी 
सांगा. (एकूि गुि २)

क. भयोजनािा प्राधान्य दणेे, नंतर इतर कामे करणे. 

ख. क्षुल्क गयोटिीसाठी मयोठा खि्म करणे. 

ग. हकतीही बदिण्ािा प्रयत्न केिा तरी मयूळ स्भािात िरक न पडणे. 

घ. एकािा राग दुसऱयािर काढणे. 

ि. मामुिी गयोटि द्ािी, पण महत्त्वािी गयोटि राखयून ठेिािी.

५. पुढीलपैकी कोितेिी एक रिधान स्वत:च्ा शब्दांत स्पष्ट करा. (एकूि गुि ४)

क. गड कसा पाहािा, यािं एक तंत्र आह.े

ख. महाराटिरि ात दर कयोसािर खाण्ावपण्ाच्ा रीगतभाती बदितात.
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लेखी परीक्षा
एकूि गुि ३० 

१. िािन ि आकलन (एकूि गुि ७)

पुराणवप्रयता आशण पुरणवप्रयता ह ेमहाराटिरि ािे िैशशष्ट आह.े आम्ही नव्यािा स्ीकार सािधपणे 
करतयो. म्हणयूनि वटकयू न आहयोत. निेदखेीि िांगिे िापरून जुने झाल्याखेरीज आम्हािा आिडत 
नाही. पण जुन्यातिे जुने जर काही वटकयू न राहणार असेि, तर पुरणपयोळी. ज्ा घरात िषगातयून 
एकदा तरी पुरणपयोळी म्हणयून झािी नाही, ते घर मराठी नव्ह!े महाराटिरि ातल्या िारी िण्यांनी आशण 
साऱया जाती-जमातींनी जर एकमताने मान्य केिेिी गयोटि कुठिी असेि, तर पुरणपयोळी! हीसुद्धा 
जसजशी अभधक शशळी हयोत जाते, तसतशी गतिी िि िाढते. ती दुधाबरयोबर खािी, तुपाबरयोबर 
खािी, हकंिा कयोरडी खािी. महाराटिरि ाच्ा सीमा ठरविताना पुरणपयोळीिा वनकष िापरायिा पाहहजे 
हयोता. मात्र ह े नाजयूक हातािे काम नव्ह.े िांगल्या पुरणपयोळीिा िांगिे तीस-पस्तीस िष्यांिे 
तव्यािे िटके खाले्िा हात हिा. म्हणयूनि आज्ीने केिेल्या पुरणाच्ा पयोळीिी सर आईच्ा 
हातािा येत नाही; पत्नीच्ा तर नाहीि नाही. िडीिधाऱयांनी ती करािी आशण िहानांनी खािी!

क. िूक की बरोबर ते ललिा. (२)
अ. पुरणपयोळी हा अिीकडिे ियोकवप्रय झािेिा पदाथ्म आह.े
आ. पुरणपयोळी केल्यानंतर एक-दयोन वदिसांनी खाल्ी की अभधक िविटि िागते.

ख. कंसातील सूिनेप्रमािे बदल करून िाक्ये पुन्ा ललिा. (२)
अ. महाराटिरि ातल्या िारी िण्यांनी आशण साऱया जाती-जमातींनी जर एकमताने मान्य केिेिी गयोटि 

कुठिी असेि, तर पुरणपयोळी ! (‘एकमत हयोणे’ ही नाम-वरियापद जयोडी िापरून िाक् पुन्ा 
लिहा.)

आ. िांगल्या पुरणपयोळीिा िांगिे तीस-पस्तीस िष्यांिे तव्यािे िटके खाले्िा हात हिा. 
(‘अनुभिी हात’ िापरून िाक् पुन्ा लिहा.)

ग. तुमच्ा आिडत्ा / तुम्ही खाले्ल्या एखाद्ा मिाराष्टरि ीय पदाथवाबद्दल थोडक्यात ललिा. (३)

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

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

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

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

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

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

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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२. शब्दसंपदा (एकूि गुि ६)

क. संबंध ओळखून अिूक शब्द ललिा. (३)

अ. कंधार : भुईकयोट :: शसंधुदुग्म : ---------------------------------------------

आ. उसऱया : मराठिाडा :: मांड े: ---------------------------------------------- 

इ. हकल्लाच्ा पायथ्ाशी असिेिे गाि : घेरा :: हकल्लातीि सिगात उंि ि संरशक्षत भाग : 
--------------------------------------------- 

ई. िऱहाडी : ठेिा :: सातारी : -------------------------------------------------

उ. न्याहाळणे : वरियापद :: बुरूज : ----------------------------------------

ऊ. दाणे : भरडणे :: तांदूळ : ----------------------------------------------------

ख. जोड्ा लािा. (३)

अ. खयोििेिा १. मटार

आ. संरक्षक २. थंडी

इ. वनसरडी ३. शेंगा

ई. िािििेिे ४. नारळ

उ. सयोििेल्या ५. भभंत

ऊ. बयोिणारी ६. िाट

अ. -------------------------------------------------------------------- आ. ----------------------------------------------------------------

इ. --------------------------------------------------------------------- ई. ------------------------------------------------------------------

उ. --------------------------------------------------------------------- ऊ. -----------------------------------------------------------------

३. व्ाकरि (एकूि गुि १७)

क. पुढे हदलेली उभयान्वयी अव्ये ि हक्रयापद ेयांिा िापर करून िाक्ये बनिा. (१०)

अ. आिडणे – की

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

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
. 

आ. जमणे – पण 

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

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
. 

७-८
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इ. येणे – परंतु 

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

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
. 

ई. समजणे – नाही तर

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

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
. 

उ. दणेे – अथिा 

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

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
. 

ख. ‘जरासा’च्ा िेगिेगळ्ा रूपांिा िापर करून गाळलेल्या जागा भरा. (३)

अ. भाजी अळणी झािीये. --------------------------------- मीठ घािािं िागेि.

आ. सयोहमिा ---------------------------------ि रस्सा िाढ. गतखट झािाय. 

इ. मिा जास्त भयूक नाहीये. --------------------------------- खखिडी खाईन. 

ग. खालील िाक्यांिा कारि आणि पररिाम अशा दोन्ी भूरमकांमध्े िापर करा. म्हिजे एकि 
िाक्य दोनदा ललिा. एकदा ते कारि आिे असे धरून त्ािा पररिाम सांगिारे िाक्य कल्पनेने 
ललिा. पुन्ा तेि िाक्य पररिाम आिे, असे धरून त्ािे कारि कल्पनेने ललिा. (४)

अ. आज वदगयूिा यायिा खयूप उशीर झािा.

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

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

आ. प्रांजिीने नयोकरी न सयोडण्ािे पके् केिे.

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

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

७-८
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१  लॉणजस्कट्क िबने बदलेल नागपूरिे अथमिशास्त.

क. बातमी ऐकून स्वाध्ाय सोडिा. 

दशेािे मध्यितणी वठकाण असिेल्या नागपयूरिे 

(अ) ------------------------------------------- बदिविण्ािी ताकद 

िॉशजस्स्क हबमध्य े आह.े मात्र शहरािे अथ्मशास्त 

बदिविण्ासाठी पायाभयूत (आ) ---------------------------------- 

विशेष भर दणे्ािी गरज आह.े मेटरि योसारखे महत्त्वाकांक्षी 

(इ) ------------------------------------------- नागपुरात उभे राहत 

आहते. त्ामुळे विकासािे मॉडिे म्हणयून नागपयूरिा (ई) ------------------------------------------- दशेपातळीिर 

उमटिे, असा विश्ास मुख्मंत्र्यांनी व्यक् केिा.

ख. प्रत्ेक पररचे्दाला योग्य ते शीषमिक द्ा. 
(ििकरि शहर आराखडा / इकयोशसस्ीमिर भर / संत्र्यांिी मागणी िाढिे / नदीविकासािे 
मानक / कान्ािा टाकिे मागे / निीन विमानतळािे काम ििकरि / हहरव्या नागपयूरिा घेऊ 
शयोध)

या कामांना गती...

अ. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 गमहानमध्य ेएसईझडे तयार करण्ात आिा आह.े मात्र, निीन विमानतळ नसल्याने या ययोजनेिा 
गती गमळयू शकिी नाही. मात्र, आता निीन विमानतळािी वनविदा काढण्ात आिी आह.े

आ. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 मटिीमॉडिे कॉररडॉर तयार करण्ात येत आह.े नागपयूर-मुंबई एक्स्ेसिे साकारण्ात येत 
आह.े िधगा येथे डरि ाय पयोट्क तयार करण्ात येत आह.े यामुळे विकासािा गती गमळेि. उद्योग, 
िॉशजस्स्क आशण पय्मटन यासाठी इकयो शसस्ीम तयार करण्ात येईि.

इ. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 मध्यप्रदशेातीि कान्ा व्याघ्रप्रकल्पािा विदभगाने मागे टाकिे आह.े पय्मटनात भरारी घेऊ 
शकेि, एिढी क्षमता विदभगात आह.े गयोरेिाडा प्रकल्प उभा राहत असयून, यासाठी ६०० 
कयोटींिे काम सुरू आह.े पय्मटन सहक्क ट तयार करण्ािर विशेष भर दणे्ात येत आह.े 
दीक्षाभयूमीच्ा विकासासाठी १०० कयोटी रुपये दणे्ात आिे आहते.

ई. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 मेटरि यो रीजनिा विकास करण्ासाठी एनएमआरडीएिी (नागपयूर महानगर विकास प्राभधकरण) 
स्ापना करून आराखडा तयार करण्ात आिा आह.े शहरािा आराखडा तयार करण्ासाठी 
ििकरि पाििे उििण्ात येणार आहते. 

नागपूर आणि नाणशक९
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उ. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 खळखळ िाहणारी नदी, ह े विकासािे मानक आह.े नागनाल्यािी नागनदी वदसेि, असा 
विकास गाठायिा आह.े जपान इंटरनॅशनि कॉपयोरेशन एजन्सी (जायका) यांनी कमी 
व्याजदरात कज्म दणे्ािी तयारी दश्मवििी आह.े 

ऊ. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 नागपयूर दुसरे हहरिे शहर म्हणयून ओळखिे जाते. ५० कयोटी िृक्ष िागिड करण्ात येणार 
आह.े

ए. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 संत्र्यांिी िाढती मागणी पयूण्म करण्ासाठी उत्ादनही िाढिािे िागेि. अमरािती येथीि 
टके्साइि पाक्क  यशस्ी झािा.

ग. नागपूर – तल्या / तली / तला / तलं िे योग्य रूप िापरून ररकाम्ा जागा भरा.

अ. आम्ही --------------------------- ताडयोबा व्याघ्र प्रकल्पािा भेट वदिीि आह.े

आ. दशक्षण, उतिर, पयूि्म, पशचिम वदशांनी भारतािा जयोडणारं 
----------------------------- डायमंड रिॉशसंग म्हणजे तंत्रज्ानािी कमाि आह.े

इ. -------------------------------------- गमहान (mihan) अत्ाधुवनक कागयो हब पाहहिं का? नक्ी बघाि.

ई. संत्र्यािी बिफी खािी तर --------------------------------------.

घ. ररकाम्ा जागा भरा.

नागपुरातल्या, दशेभरातीि, नागपुरातीि, शहरातल्या, राज्ातीि, जगातीि, नाशकातल्या, 
नागपुरातिे

अ. यंदा आम्ही --------------------------------------- सीताबडणी हकल्लािा भेट दणेार आहयोत.

आ. --------------------------------------- सि्म शशक्षकांसाठी येत्ा सयोमिारी काय्मशाळा आययोशजत केिी आह.े 

इ. --------------------------------------- सि्म घडामयोडींिी माहहती ह्ा िृतििाहहनीिर गमळते. 

ई. सुधीर त्ांिे --------------------------------------- घर विकयू न औरंगाबादिा गेिा.

उ. नाशशकच्ा कंुभमेळ्ात --------------------------------------- अनेक यात्रकेरू येतात.

ऊ. --------------------------------------- संत्र्यािी बिफी प्रशसद्ध आह.े

ए. --------------------------------------- काळाराम मंवदरात रामनिमीिा मयोठा उत्सि असतयो.

अॅ. बुज्म खलििा ही --------------------------------------- सिगात उंि इमारत आह.े
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ि. ररकाम्ा जागा भरा.

अ. (जगभर) ---------------------------------- तज्ज्ञांनी पय्मटनाच्ा समस्ांिर पररषदते ििगा केिी.

आ. (पररसर) ---------------------------------- पय्मटन विकासासाठी प्रशशक्षण काय्मरिम घेण्ात येणार आह.े

इ. (पय्मटनक्षेत्र) ------------------------------ मान्य आंतरराटिरि ीय मानकांिा िापर सि्म दशेांनी केिा पाहहजे.

२  नाणशक : खालील उतारे िािा ि स्वाध्ाय सोडिा.

पंििटी
काळाराम मंवदराजिळ पाि िटिृक्षांिा समयूह असल्याने 
या पररसरािा ‘पंििटी’ असे म्हणतात.
नाशशक शहरात पंििटी पररसर हा गयोदािरी नदीच्ा 
डािीकडच्ा तीरािर आह.े ‘पंि’ म्हणजे पाि ि ‘िट’ 
म्हणजे िडािे झाड.

कुशाितमि तीथमि 
कुशाित्म तीथ्म ह े२१ ियू ट खयोिीिे नैसगग्मक पाण्ािे झरे 
असिेिे कंुड आह.े गयोदािरी नदी ब्रम्हगगरी पि्मतािरून 
लुप्त झाल्यानंतर ह्ा वठकाणी प्रकट हयोते अशी काही 
ियोकांिी श्ध्ा आह.े या कुशाितगात स्ान करून भाविक 
त्र्यबंकेश्र मंवदरात दश्मनािा जातात. गौतम ऋषींनी 
प्रािीन काळी येथेि गंगेिा अडििे हयोते ि तीथगात 
पुण्स्ान केिे हयोते अशी पौराशणक कथा आह.े

पांडि लेिी
नाशशकच्ा अिीकड ेदशक्षणेस सुमारे ८ हकियोमीटरिर डोंगरात कयोरिेिी िेणी आहते. ती सुमारे इ∘ 

स∘ पयूि्म १०० ते ११० या िषणी खयोदिेिी असािीत. येथे जयो पािी भाषेतीि शशिािेख आह ेत्ािरून 
ही िेणी २००० िष्यांपयूिणीिीि असल्यािे वनशचित समजिे 
जाते. पांडििेणी ही सातिाहन आशण क्षत्रप राजिटीच्ा 
कािखंडात खयोदिी गेिी. इथल्या कयोरीि मयूततींना पांडि 
समजिे गेिे, तसेि ह ेअद्तु काम पांडिांशशिाय कयोणीही 
करू शकत नाही हा पयूिगापार समज आह.े यामुळेि या 
बौद्ध िेण्ांना पांडििेणी ह ेनाि पडिे. येथे एकयू ण २९ 
गुंिा आहते. शालििाहन या हहदंू राजाने प्रिासी बौद्ध 
भभख्खयूंसाठी विश्ांगतस्ान म्हणयून ही िेणी बांधिी. भारत 
सरकारने या िेण्ांना महाराटिरि ातीि राटिरि ीय संरशक्षत 
मिारक म्हणयून घयोगषत केिे आह.े
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काळाराम मंहदर
नाशशक क्षेत्रातीि ह ेप्रमुख मंवदर मानिे जाते. काळाराम मंवदर सरदार रंगराि ओढकेर यांनी 
सन १७८२ मध्य ेजुन्या िाकडी मंवदराच्ा जागेिर बांधिे. प्रभु रामिंरि 
आपल्या िनिासादरम्ान ज्ा जागी राहहिे त्ा वठकाणी ह ेमंवदर हयोते, 
असे मानिे जाते. मंवदरािी संपयूण्म बांधणी काळ्ा पाषाणात असयून 
बांधकामािी शैिी नागर आह.े मंवदरातीि श्ीरामािी मयूतणीही काळ्ा 
दगडातीिि आह.े म्हणयूनि त्ािा काळाराम असे म्हणतात. या मंवदरािी 
बांधणी अशी काही आह,े की एकािर दुसरा पाषाण रियून त्ािे संतुिन 
साधण्ात आिे आह.े पाषाण जयोडण्ासाठी शसमेंट हकंिा िुन्यािा िापर 
केिेिा नाही, तर खयोबणीद्ारे दगड एकमेकांत अडकििे आहते. त्ामुळेि 
मंवदरािे स्ापत् आगळेिेगळे ठरते. िैत्र महहन्यात येथे रामनिमीिा 
उत्सि आययोशजत करण्ात येतयो. बहुजनसमाजािा या मंवदरात प्रिेश 
गमळािा यासाठी डॉ∘ बाबासाहबे आंबेडकरांनी १९३० सािी येथे सत्ाग्ह केिा हयोता.

क. योग्य पयवाय ननिडू या.
अ. गयोदािरी नदीच्ा डािीकडच्ा तीरािर, काळाराम मंवदराजिळ असिेिा िटिृक्षांिा समयूह 

म्हणजेि...
 १. पंििटी        २. कुशाित्म तीथ्म        ३. पांडि िेणी 

आ. प्रभु रामिंरि आपल्या िनिासादरम्ान या वठकाणी राहहिे हयोते. ह ेमंवदर संपयूण्म काळ्ा 
पाषाणात बांधिे आह.े मंवदरातीि श्ीरामािी मयूतणीही काळ्ा दगडातीिि आह.े  

 १. त्र्यबंकेश्र        २. सीतागुंिा        ३. काळाराम मंवदर

इ. पौराशणक कथेनुसार, कुशाित्म तीथ्म येथे एका ऋषींनी प्रािीन काळी गंगेिा अडििे हयोते ि 
तीथगात पुण्स्ान केिे हयोते. त्ा ऋषींिे नाि काय?

 १. अगस्ती        २. गौतम        ३. विश्ागमत्र

ई. पांडि िेणी ही २००० िष्यांपयूिणीिी आहते असे तेथे सापडिेल्या पािी भाषेतीि शशिािेखािरून 
वनशचित हयोते. ही िेणी कयोणत्ा राजिटीच्ा कािखंडात खयोदिी गेिी आहते?

 १.  सातिाहन आशण क्षत्रप        २. िाकाटक        ३. यादि

ख. ररकाम्ा जागा भरा.

पररश्मांना          जनक          रणगाड े         प्रशशक्षण          तयोिखाना

चित्रपट          पहहिा          खंडातीि          सैन्य           जाते

दादासािेब फाळके संग्िालय

भारतीय चित्रपटसृटिीिे (अ) ------------------------ म्हणयून दादासाहबे 

िाळके यांना ओळखिे (आ) ------------------------------. त्ांिा जन्म 

नाशशक येथे ३० एवप्रि, १८७० रयोजी झािा. सन १९१३ मध्य े
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त्ांनी भारतातीि (इ) ------------------------------ चित्रपट ‘राजा हररचिंरि’ हा वनमगाण केिा. नाशशकच्ा 

सु्डीओमध्य े१९३२ पययंत त्ांनी ९५ (ई) ------------------------------ ि २६ डॉक्ुमेंटरी चित्रपट बनवििे. 

ह ेसंग्हािय दादासाहबे िाळके यांनी भारतीय चित्रपटसृटिीसाठी केिेल्या (उ) -------------------- नम्र 

श्द्धांजिी म्हणयून वनमगाण करण्ात आिेिे आह.े 

तोफखाना कें द्

दिेळािी (ऊ) --------------------------- ह ेनाशशक शहरातीि नाशशक 

रयोड या वठकाणी आह.े या वठकाणी कॅन्योनमेंट बयोड्कदखेीि आह.े 

तसेि या वठकाणी (ए) ------------------------------ / तयोिखाना संग्हािय 

आह.े आशशया (अॅ) ------------------------------ ह ेसिगात मयोठे तयोिखाना 

कें रि आह.े भारतीय (ऐ) ------------------------------ दिातीि अभधकारी 

तसेि जिानांना या वठकाणी प्रशशक्षण वदिे जाते. तसेि बयोियोस्म तयोिांिेदखेीि या वठकाणी 

(ओ) ------------------------- वदिे जाते.

ग. खालील कोड्ात आलेले शब्द ओळखा आणि हदलेल्या तक्तात भरा.  

का िे सी ता गुं िा रं ग सं त्र

अं ि ता वद बे का ि िी क बयो

बा खयो ब ना दी नयू अं ते ट रिा

झ बे डणी क के क्षा मी ग जा क्ष

री नयू दा ष िा ड भयू सै िं िे

त रे पं िी रु गं तयो मी न सयू

िा ियो के ि जी से रा म टे क  

ि ळा िे रयो ि डी म क्ष क र

सयो रा है ग भा टी कंु िी िा िे

त्र्य ं ब के श् र शे ड शस  णे िा

नागपूरशी संबंचधत नाणशकशी संबंचधत
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३  खालील संिाद क्रमाने लािा.

 क. गगररजा – हयो, िािेि ना! मी ियोन करेन तुिा.

 ख. शि्मरी – गगररजा, आपण उद्ा िौपाटीिा जाऊ या का?

 ग. गगररजा – घ्ा! आता क्ास आह े म्हणयून काय झािं? 
सुटल्यािर येऊ शकते मी.

 घ. शि्मरी – तुझा क्ास आह ेतर राहू द ेमग.  नंतर जाऊ.

 ि. गगररजा – हयो, जाऊ की! माझा भरतकामािा क्ास आह.े तयो 
सुटल्यािर जाऊ.

 छ. शि्मरी – अच्ा. मग नक्ी जाऊ या. तयू मिा सांग कुठे 
भेटायिं ते. मग मी गतथे भेटने.

४  बोलीभाषा ... नागपूर

नागपुरी बयोिी हा डॉ∘ ि∘ कृ∘ िऱहाडपांड्ांिा प्रबंध. त्ाच्ा आधारे या बयोिीिे स्रूप िक्षात 

घेताना गतिे िऱहाडी बयोिीशी असिेिे साम् नजरेत भरते. या बयोिीतही ‘मिे-तुिे’ ही सि्मनामांिी 

भद्तीया-ितुथणी या विभक्तींिी रूपे आहते. मी, तयू, या सि्यांना तृतीयेिा ‘ने / नं’ प्रत्य िागयून ‘मीने 

/ मीनं’, ‘तुने / तुनं’ अशी रूपे या बयोिीत साधिी जातात. प्रमाण मराठीतीि ‘मी गेिे’ ऐिजी 

‘मी गेिी’ असा ‘िी’ प्रत्य भयूतकाळ दश्मवितयो. ‘पाहून राह्िी’, ‘करून राह्िी’ या रूपातही 

िऱहाडीशी साम् आह,े पण ‘शान’ हकंिा ‘शानी’ ऐिजी ‘करूनसन्या’, ‘म्हयूनसन्या’ अशी रूपे रूढ 

आहते. िऱहाडीिर जसा हहदंीिा प्रभाि आह ेतसाि नागपुरी बयोिीिरही आह.े

िरील उताऱयात तुम्हाला आढळलेले प्रमाि मराठीतील ि बोलीभाषेतील फरक ललिा. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

५  ‘गुगल’ले लागली ‘अहिरािी’नी गोडी

खानदशेी ियोकांिी बयोिीभाषा असिेल्या 'अहहराणी'िा गुगि की-बयोड्कमध्य ेसमािेश करण्ात 

आिा आह.े यामुळे अहहराणी ियोकसाहहत्ािा िारसा जतन करणे अभधक सयोपे झािे आह.े 

तसेि खानदशेातीि ियोकांना आपल्या बयोिीभाषेत इंटरनेटच्ा माध्यमातयून व्यक् हयोण्ािी संधी 

या की-बयोड्कच्ा माध्यमातयून गमळािी आह.े

खानदशेातीि नागररकांिे शशक्षण, रयोजगार, व्यापारावनगमति शहरांकड ेस्िांतर िाढिे आह.े 

मात्र आपिा प्रांत सयोडिा की परप्रांतात पुन्ा आपिी अहहराणी बयोिीभाषा बयोिायिी संधी 
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गमळत नाही. त्ामुळे अहहराणी भाषेिा िापर कमी हयोत आह.े गुगि की-बयोड्कच्ा नव्या िीिरच्ा 

माध्यमातयून अहहराणी भाषेिा जगभरात प्रिार-प्रसार हयोणार आह.े या की-बयोड्कमध्य ेअहहराणी 

भाषेिा समािेश झाल्याने अहहराणी भाषकांमध्य ेआनंदािे िातािरण आह.े

खालील उतारा िािून िूक की बरोबर ते ललिा. 

क. गुगि की-बयोड्कमुळे आता अहहराणी भाषेत लिहहता येऊ शकेि. 

ख. अहहराणी ही खानदशेी ियोकांिी बयोिीभाषा आह.े 

ग. खानदशेातीि ियोकांिे शहरांकड ेस्िांतर कमी झािे आह.े

६  खालील िाक्ये पूिमि करा.
क. इतका, इतकी, इतके / इतकं की, ...

अ. नागपुरात उन्ाळ्ात ------------------ उकाडा असतयो, की िातानुकयू िन यंत्रहेी वबघडतात.

आ. नाशशकिी आत्ा ------------------ रिाक्षं आणते, की आम्ही आठिडाभर तीि खात असतयो.

इ. नाशकात धागम्मक स्ळे ------------------ आहते, की सि्यांना भेट दणे्ासाठी िांगिे २-३ वदिस 
तरी हिेति.

ई. नागपयूरिे पदाथ्म ------------------ गतखट असतात, की त्ािर उतारा म्हणयून मी संत्र्याच्ा बिफीिा 
अख्खा पुडा संपििा.

ख. इतका, इतकी, इतके / इतकं की, ...

अ. मिा गुिाबजाम आिडतात. मी एका िेळी पंििीसपण खाऊ शकते.  

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

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

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

आ. शेजारच्ा घरात बंडयू  दगंा करत हयोता. त्ामुळे पाटीिकाकयूं िी झयोप मयोडिी.

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

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

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

इ. विनय घरी मयोठ्या आिाजात टीव्ही िाितयो. आमिा बंद असिा तरी मालिकेत काय हयोतंय 
ते आम्हािा कळतं.

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

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

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ई. केतकीिा ही कादबंरी आिडिी. ती सारखी तीि िाित बसिेिी असते.

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

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

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

उ. गमनयूिा मांजरीिं वपल्यू आिडिं. ती त्ािा घरी घेऊन आिी. 

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

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

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

ग. तसा, तशी, तसे / तसं ... पि 

अ. पय्मटनासाठी नाशशकमधिा गयोदाघाट िांगिाि प्रशसद्ध आह,े पण तरुणाईिी पसंती 
रिाक्षांच्ा मळ्ातल्या ररसॉर््म सना असते.

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

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

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

आ. संत्र ेह ेिळ ियोकवप्रय आह.े  पण नागपयूरच्ा िळांिी िि विसरता येणं अशक् आह.े

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

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

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

इ. उतिरेतल्या काशीमध्य े कंुभमेळा भरतयो. दशक्षण काशी असिेल्या नाशशकमध्य े भरणाऱया 
कंुभमेळ्ािाही आगळंि महत्त्व आह.े

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

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

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

ई. पुणे ही महाराटिरि ािी सांसृ्गतक राजधानी मानिी जाते, तरी विकासािे प्रारूप म्हणयून आज 
नागपयूरकडिे पाहहिे जात आह.े

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

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

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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घ. खालील िाक्ये पूिमि करा.

अ. ते गाि तसं मयोठं आह,े पण -----------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

आ. मी प्रिासािी तशी सगळी तयारी केिी आहिे, पण --------------------------------------------------------------

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

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

इ. एकदा बसियो की तसा गृहपाठ पयूण्म हयोतयो, पण -----------------------------------------------------------------------

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

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

ई. ह्ा िषणी पाऊस तसा बरा हयोता, पण --------------------------------------------------------------------------------------

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

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

उ. मिा पेपर तसे सयोप्पिे गेिे, पण ---------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

७  ररकाम्ा जागेत ‘िालिून घेतले, िालिून घेिार नािी, िालिार नािी, िालिून 
घेतले / घेतलं जािार नािी’ पैकी योग्य ते उत्र भरा.

“अहयो मॅडम, तुम्ही भाजी घेण्ासाठी लिास्स्किी वपशिी आणिी आह.े ह े (क) ---------------------

-------------------------. भारत सरकारकडयून लिास्स्क-बंदी धयोरण अंमिात आणिे गेिे आह.े आम्ही 

पयगािरणस्हेी तुमिी लिास्स्क िापरण्ािी मनमानी (ख) ----------------------------------------. पयगािरणािे 

वबघडणारे संतुिन इतकी िषपे (ग) -----------------------------------. यापुढ ेमात्र (घ) -----------------------------------. 

तुमिी लिास्स्किी वपशिी द्ा आमच्ाकड ेआशण ही वटकाऊ, पयगािरणप्रेमी कापडी वपशिी घ्ा.”

८  ‘की’ िा िापर.
क. िरुण - तुझ ंकाम झािं की सांग मिा, संपदा. मिा थयोड ंमहत्त्वािं बयोिायिं हयोतं.
ख. संपदा – नाही, बयोि की! मी नंतर करेन काम माझ.ं
 िरुण – बरं. मी गेल्या आठिड्ापासयून वििार करतयोय, पण काही सुित नाहीये.
ग. संपदा – अरे पण कशाबदिि? स्पटि सांगशीि की नाही?
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 िरुण – अगं, आई-बाबांिा िग्ािा िाढवदिस आह ेना पुढच्ा आठिड्ात, त्ांना काही 
तरी िांगिी भेटिस्तयू द्ायिी असं माझ्ा मनात हयोतं.

घ. संपदा – हयो. मग त्ात काय! घेऊ आपण. अजयून एक आठिडा आह ेकी!
ि. िरूण – अगं हयो! मी म्हणाियो हयोतयो ना तुिा, की बाबांसाठी एक िांगिी आरामखुिणी 

पाहून ठेििी आह,े तीि घ्ायिा वििार हयोता. पण ती नाहीये आता. विकिी 
गेिी. मग आता काय घ्ायिं हाि प्रश् पडिाय मिा.  

 संपदा – मी परिाि आपल्या नाक्ािरच्ा दुकानात एक मस्त पुस्तकांिं कपाट पाहहिं. 
ते दऊे शकतयो आपण.

छ. िरुण – िा ! हीदखेीि िांगिी कल्पना आह.े आपण आज संध्याकाळी जाऊन पाहून 
येऊ. बरं, ते कपाट मयोठं आह ेकी िहान आह?े

ज. संपदा – तसं जास्त मयोठं नाही. तीन की िार िुटांिं असेि उंिीिा.
 िरुण – मग बरंि आह.े तेि घेऊ. त्ांिी पुस्तकं सगळी व्यिस्स्त राहतीि त्ात.
 संपदा – हयो, नक्ी. अरे, आईिा काय घ्ायिं ठरििंस?
झ. िरुण – मिा िाटिं की ते तयू बघणार आहसे.
ट. संपदा – हयो का? मग दयोघांनी एकत्रि घेऊ की! त्ा दुकानात खयूप काही गमळतं.

िरील उताऱयात ‘की’ कोित्ा अथवाने आले आिे ते खालील कोष्टकात ललिा. 

रिकल्पबोधक समुच्चयबोधक  पररिामबोधक पूरक केिलप्रयोगी  संकेतदशमिक

उदा∘ छ  

९  खालील परि िािून त्ातील िुका दुरुस् करा.

वप्रय िृषािी,
     गेल्या आठिड्ाति मी तुिा आमच्ा नाशशकिा सहिीबदिि 
कळििे हयोते. आम्ही सयोमिारीि उतरियो नाशकात. आईच्ा मामांकडिे 
दिेळािीिा मुक्ामािं आहयोत. आईिी हकत्के िष्यांिी इच्ा हयोती. 
गतने बािपणातिा काही काळ इथे घाििल्यामुळे गतिा इथिं खयूप 
काही माहहती आह.े त्ामुळे काय काय पाहायिं आह ेह ेनक्ी झाियोय. 
तीथ्मयात्रापण हयोईि आशण प्रेक्षणीय स्ळेही पाहून हयोतीि.

     सयोमिारी सकाळी आियो ते एक बरंि झािं. आईने सिगात आधी 
त्र्यबंकेश्रिाि जायिं हयोतं. त्ामुळे आल्यािर आम्ही आिरून पुन्ा 
वनघाियो आशण त्र्यबंकेश्रिी िाट धरिी. पण ते दिेळािीपासयून जास्त 
दूर नाही. खयूप छान मंवदर आह.े तुिा माहहतेय, मंवदरात जाण्ापयूिणी 
जिळि असिेल्या कुशाित्म तीथगात स्ान करािं िागतं. आईिा ह े
सगळं नीट माहीत हयोतं. गतने सांगगतल्याप्रमाणे आम्ही कसं केिं. मग 
थयोडा िेळ गतथल्या पररसरात बसियो. खयूप प्रसन्न िाटिे हयोतं.

क. ----------------------------- 

ख. -----------------------------

ग. -----------------------------

SkeÀµes Heb®³eeSWµeer    185



नागपूर आणि नाणशक९

     त्ा वदिशी घरी परतल्यािर मग कुठे गेियो नाही. दुसऱया वदिशी 
पंििटी पररसर बघण्ािं ठरििं हयोतं. त्ाप्रमाणे पहाटिे वनघाियो. 
पंििटी पररसर खयूप सुंदर आह.े पहाटिे गेल्यामुळे छान गारिा 
हयोता. आधी आम्ही काळाराम मंवदरात गेियो. ह ेमंवदर काळ्ा दगडात 
बांधिं आह.े भभंतीना हात िािल्याकड ेइतकं गारगार िाटत हयोतं... 
गाभारासुद्धा तसाि. खयूप िेळ गतथेि बसयून हयोतयो. मयूतणीही खयूप छान 
आहते. या मंवदराविषयी आईने आम्हािा खयूप माहहती सांगगतिी. तुिा 
भेटल्यािर सांगेनि. नंतर आम्ही पंििटी, सीतागुंिा यांना भेट वदिी. 
या पररसरात खयूप मंवदरे आहते. इथयून घरी जाऊि नये असंि िाटत 
हयोतं. आम्ही ियोटयोसुद्धा खयूप काढिेत.
     माझ्ा मामेभािानेही आम्हािा खयूप विरििं. पांडििेणीही खयूप 
सुंदर आहते. िेदांग तर अिाक् झािा हयोता. पयूण्म िेणी तयो एकटाि 
हकती तरी िेळ वनरखत िाििा हयोता. नंतर घरी परतिेिी आम्हािा 
म्हणतयो, “मी मयोठा झाल्यािर अशा िेण्ांिा अभ्ास करणार. मिा 
खयूप आिडिं ताई ह ेसि्म.” त्ाच्ा डयोळ्ात समाधान वदसत हयोतं. 
खरंि हकती तरी वदिसांनी असे वनिांत क्षण आम्ही अनुभित हयोतयो. 
गतथयून आम्ही दिेळािीिं तयोिखानाकें रि पाहहिं.
     नाशशकिा दशक्षण काशी म्हणतात ह ेखरंि आह.े हकती धागम्मक 
स्ळं आहते इथे. सि्म वनसगगाच्ा कुशीत िसिेिी. सि्म ताणतणाि 
विसरायिा िािणारी. मग ते त्र्यबंकेश्रपेक्षा प्रशसद्ध ज्योगतलियंग असयो 
हकंिा िणीिं सप्तश्ृगंी मंवदर. खयूप काही पाहायिा गमळािं. आई 
अजयूनही बािपणीच्ा आठिणीत का रमते ते आता पटतंय मिा. 
आपण सुद्धा एकदा इथे येऊ. सगळ्ांना खयूप आिडिे. मिा तर तुिा 
खयूप काय काय सांगायिंय. पत्राद्ारे तुिा त्ामागिा आनंद दाखिता 
झािा नाही.
ििकरि भेटयू .
तुझीि, 
मनािी

घ. -----------------------------

ि. -----------------------------

छ. -----------------------------

ज. -----------------------------

झ. -----------------------------

ट. -----------------------------

ठ. -----------------------------

१० आता तुम्ही पाहिलेल्या हठकािािे ििमिन आपल्या रमरि / मैररििीला परिाद्ारे 
कळिा. खालील प्रश्नांिी मदत घ्ा.

• वठकाण कुठिे? 

• काय काय पहहिे?

• िातािरण कसे हयोते?

• कुठे राहहिात?

• कयोणाबरयोबर ि कसे गेिात?
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११  शब्दकोडे
१ २ ३

 ४

 ५   

 ६   

७  

८

९    

१०  

 ११

१२   

आडिे शब्द उभे शब्द 

१. नागपयूर येथे या संसृ्त किीिा महयोत्सि 
साजरा केिा जातयो.

२. महाराटिरि ातीि साडतेीन शष्क्पीठांपैकी 
‘अध्म शष्क्पीठ’

४. कुशाित्म ह े नैसगग्मक झऱयांिे ------------- 
आह.े

३. िनिासकाळात रामािे िास्तव्य येथे 
हयोते असे म्हटिे जाते.

५. नाशशकजिळ ही प्रािीन िेणी आहते. ४. नाशशक येथे दर बारा िष्यांनी शसंहस् 
------------- भरतयो.

६. संत्री प्रामुख्ाने या रंगािी असतात ८. नागपुरातीि एक हकल्ा

७. काळ्ा पाषाणात बांधिेिे नाशशकिे 
प्रशसद्ध मंवदर 

९. नाशशकमधीि ------------- येथे नाणे 
संग्हािय आह.े

९. नागपुरातीि एक तिाि

१०. बारा ज्योगतलियंगांपैकी एक

११. भारतािा भौगयोलिक दृष्टा कें रिवबंदू 
म्हणजे ------------- माईि स्योन.

१२. दशक्षणगंगा म्हणयून ओळखिी जाणारी नदी

SkeÀµes meÊ³eeSWµeer    187



नागपूर आणि नाणशक९

१२  खेळ
साहित् : रंगीबेरंगी सोंगट्ा आणि फासा

• प्रत्के खेळाडयूने रंगानुसार सोंगट्ा वनिडायच्ा. 

• ‘घर’ असे लिहहिेल्या िौकयोनात आपापल्या सोंगट्ा ठेिायच्ा. िाशात तीनिे दान 

पडल्यािर एक सोंगटी वदिेल्या वदशेने बाहरे काढायिी. िाशात पडिेल्या दानाप्रमाणे 

सोंगटी पुढ ेपुढ ेसरकिायिी. 

• एक एक करून उरिेल्या सोंगट्ाही बाहरे काढायच्ा. 

• पयूण्म िौकयोन विरून आपल्या घराच्ा प्रिेशद्ारात आल्यािर गतथयून आत जांभळ्ा घरात 

जायिे. ज्ाच्ा सि्म सोंगट्ा जांभळ्ा घरात जातीि तयो खेळाडयू  शजंकेि.

• खेळाडयू  जर गुिाबी घरात आिा तर जेिढ ेदान पडिे असेि त्ा अंकानुसार वदिेिे िण्मन 

मयोठ्याने िाियून उतिर द्ायिे. उतिर बरयोबर आिे तर थेट पुढच्ा गुिाबी घरात जाता येईि.  

• एखादा खेळाडयू  दुसऱया खेळाडयूच्ा प्रिेशघरात आिा तर त्ािा पुन्ा त्ाच्ा घरात जािे 

िागेि. आशण पुन्ा तीनिे दान पडपेययंत बाहरे पडता येणार नाही.

दान १
नाशकातल्या ह्ा मंवदरात रामनिमीिा 

मयोठा उत्सि करतात.

दान २
दिेीिे ह ेदऊेळ गडािर असयून ते 

साडतेीन शष्क्पीठांपैकी एक मानिे जाते.

दान ३
नाशशकजिळिी प्रािीन िेणी

दान ४
बारा ज्योगतलियंगांपैकी एक

दान ५
ह्ा २१ िुटी कंुडात नैसगग्मक पाण्ािे 

झरे आहते

दान ६
ह ेस्ळ पाि िटिृक्षांिा समयूह म्हणयून 

ओळखिे जाते
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१                        

 

 

घर घर

घर घर
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१  क. शीषमिक आणि चिरिांच्ा जोड्ा लािा.

अ   १   मयूख्म गमत्र

अा   २   तहानिेिा कािळा

इ   ३   माकडािे काळीज

ई   ४   ररकामी कंुडी

उ   ५   नव्या झऱयािा शयोध

ऊ   ६   ओक िृक्ष आशण िव्हाळे

ख. खाली हदलेल्या शब्दांपैकी योग्य शब्दांच्ा मदतीने बोधकथतेील ररकाम्ा जागा भरा.  

िाळिेिी         वनरुपययोगी          इच्च्तयो            भिेमयोठे         नेण्ािा      
आणण्ािा         शंभर       आपल्यािा       आम्हािा        एिढ ं        यांपैकी          
कशािा          वपसािर            कुजियून        भिीमयोठी          उपययोगी

प्रािीन काळािी गयोटि आह.े एका ऋषीच्ा आश्मात (अ) ----------------------------------------- विद्ाथणी 
विद्ासंपादन करत हयोते. गुरू शशकित हयोते, शशष्य शशकत हयोते. शशष्यांिे अध्ययन संपल्यािर 
दीक्षान्त समारंभात गुरुदशक्षणा द्ायिी असते. शशष्यांनी गुरुिय्यांना वििारिे, “गुरुिय्म, आपण 
आम्हािा (आ) ----------------------------------------- ज्ान वदिंत, आम्ही आपल्यािा गुरुदशक्षणा दऊे (इ) 
-----------------------------------------; पण आपण त्ागी आहात. आपणािा आम्ही गुरुदशक्षणा म्हणयून काय 

बोधकथा१०
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दऊे? आपण सांगािे.” “शशष्यिृन्दहयो, मिा गुरुदशक्षणा म्हणयून अशी िस्तयू आणा, जी जगात 
कयोणाच्ाही उपययोगािी नाही. वनरुपययोगी िस्तयू हीि माझी गुरुदशक्षणा!”

मग शशष्य वनरुपययोगी िस्तयू शयोधायिा िागिे. रिव्य, िस्त, पात्र, धान्य (ई) ---------------------------------- 
काहीही नकयो. कारण या सि्यांिा उपययोग असतयोि. 

एका शशष्यािा एका झाडाखािी (उ) ---------------------------- पाने वदसिी. तयो म्हणािा, “ही िाळिेिी 
पाने वनरुपययोगी आहते. तीि आपण गुरुदशक्षणा म्हणयून दऊे.” शशष्य पाने नेऊ 
िागिे, तेिढ्ात एक शेतकरी आिा. तयो म्हणािा, “कशािा नेता ही पानं? ती 
(ऊ) ------------------------------- मी खत म्हणयून िापरतयो. शेतािा उपययोगी पडतात.”

शशष्य पुढ ेगेिे. त्ांना काही िाळिेल्या काड्ा वदसल्या. त्ांिी मयोळी बांधयून नेणार, एिढ्ात 
काही स्तस्तया आल्या. म्हणाल्या, “(ए) ------------------------------------------------------ नेता ह्ा काड्ा? त्ांिर 
आमिा स्यंपाक हयोतयो.”

शशष्य पुढ ेगेिे. एक जण म्हणािा, “आपण मातीि नेऊ या.”

“अरे बाबा, माती तर सिगात उपयुक् आह.े मातीतयूनि िृक्ष उगितात.”

मग माती (अॅ) ----------------------------------------- वििार त्ांनी रदि केिा. ते अजयून पुढ ेजात हयोते. एका 
िहानशा ओढ्ाकाठी ते आिे. त्ा ओढ्ाच्ा प्रिाहात एका पक्षािे (ऐ) 
----------------------------------------- पीस िाहत येताना दूरिरून त्ांनी पाहहिे. एक 
शशष्य म्हणािा, “ह ेपीसि आपण दऊे या. ते वनरुपययोगी आह”े. पीस 
जिळ आल्यािर त्ांनी पाहहिं, तर त्ा (ओ) ----------------------------------------- 
काही मुंग्या हयोत्ा. त्ा म्हणाल्या, “आमिं िारूळ िुटिं. आम्हािा पिीकड ेजायिं हयोतं. आम्ही 
गमळयून ह ेपीस ओढिं आशण त्ािर बसियो. ह ेपीस (ऑ) ---------------------------------- उपयुक् आह.े”

शशष्यांना समजिे, कयोणतीही िस्तयू वनरुपययोगी नाही. शशष्य वनराश मनाने परतिे. 

गुरुिय्म म्हणािे, “जगात कयोणतीि िस्तयू (औ) ----------------------------------------- नाही, ह ेज्ान तुम्हािा 
झािं, हीि माझी गुरुदशक्षणा!”

ग. पुढील अथवािे जोडशब्द सांगा. 

अ. खरेदी = ----------------------------------------- आ. प्रत्के पानािर = -----------------------------------------

इ. पद्धती = ----------------------------------------- ई. वनराळे = ------------------------------------------------------

घ. पुढील िाक्यांमध्े योग्य हक्रयारिशेषिे ललिा.
अ. ------------------------------------- सुटिेल्या िाऱयाने वपल्यू घाबरिे. (त्ररत / अिानक)
आ. “मिा हिा ियोण्ािा गयोळा,” दयोन्ी मांजरे ---------------------------- ओरडिी. (एकदम / इतक्ात)
इ. उंदीर शसंहाच्ा अंगािरून उड्ा मारत नाित हयोता. ------------------------------------- शसंह जागा 

झािा. (इतक्ात / ताबडतयोब)
ई. ----------------------------------------- कािळ्ािा एक पाण्ािा घडा वदसिा. (त्ररत / इतक्ात)
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२  खालील उतारा िािा आणि स्वाध्ाय सोडिा.

सि्म बौद्ध धमणीयांच्ा दशेांत ियोकांना नैगतक शशकिण दणे्ासाठी 

जातक कथा ह ेप्रमुख माध्यम हयोते. भभक्षयूंनी आशण प्रिारकांनी या 

कथा मयोठ्या प्रमाणात िापरल्या. अनुराधापयूर येथे राजा दुतुगेमुनयू 

(इसिी सन पयूि्म दुसऱया शतकात) यांनी बुद्धांिा उपदशे ि धम् 

प्रसारासाठी त्ांना पैसे वदिे. ते सामान्यत: या कथा त्ांच्ा 

उपदशेांमध्य ेिापरतात. भगिान बुद्ध यांनीदखेीि त्ांच्ा शशकिणीत 

या कथांिा िापर केिा आशण त्ांच्ा अनुयायांनी समाजात त्ांिा 

प्रिार केिा. पयूिणीदखेीि िैवदक साहहत्ात अशाि प्रकारच्ा कथा 

हयोत्ा.

ग्ीक पौराशणक कथा, तसेि इसापकथा यांना िेद आशण बौद्ध धम्म यांतयून प्रेरणा गमळािी. 

नंतरच्ा काळात इंगं्डमधीि िॉसर आशण इटिीतीि बयोकॅसीओच्ा कथांिरही त्ांिा प्रभाि 

वदसयून येतयो. जातककथा विविध उदेिशांसाठी िापरल्या गेल्या. संसृ्तमध्य ेपंितंत्रात कायदा ि 

अथ्मशास्त शशकिण्ासाठी, तसेि कथासररत्सागरात ज्ान दणे्ासाठी त्ांिा उपययोग केिा गेिा.

या गयोटिी िाियून, मुिे आशण प्रौढ स्तःिे ज्ान विकशसत करू शकतात आशण आधुवनक 

जीिनातीि कठीण समस्ांशी सामना कसा करािा ह ेशशकयू  शकतात. िािकांच्ा नैगतक मयूल्यांिा 

विकास करणे हा या कथांिा मुख् उदेिश आह.े

क. िरील उताऱयात खाली हदलेल्या अथ्यांिे शब्द शोधा.  

अ. शशष्य : -----------------------------

आ. सल्ा : -----------------------------

इ. पयूिणीच्ा वपढ्ांतीि ियोकांकडयून गमळणारे : -----------------------------

ई. हतेयू : -----------------------------

उ. छाप : -----------------------------

ख. िूक की बरोबर ते ललिा.

अ. धम् म्हणजे गौतम बुद्धांिी शशकिण. -----------------------------

आ. बुद्धांनी स्तः पंितंत्र कथा सांगगतल्या. -----------------------------

इ. इसापकथांना जातककथांमधयून प्रेरणा गमळािी. -----------------------------

ई. कायदा ि अथ्मशास्ताशी संबंभधत अनेक उपदशे जातककथांतयून गमळतात. -----------------------------
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ग. अ. खालील जातककथा योग्य क्रमाने लािा.

क. सकाळ झाल्यािर सि्यांच्ाि िक्षात येऊन प्रिासी रडयू  
िागतात. कारण त्ांच्ाकडिे पाणी संपिेिे असते. ते 
माग्मदश्मकािा दयोष दऊे िागतात. त्ािेळी तांड्ािा प्रमुख 
धीर न सयोडता माग्म शयोधायिा येरझाऱया घालू िागतयो. 
त्ािी नजर त्ा रखरखीत िाळिंटात चिमुकल्या हहरव्या 
गितािर जाते ि त्ाच्ा मनात वििार येतयो, इथे नक्ीि 
पाणी असिे पाहहजे.

ख. दगड ियोडताक्षणी मधुर पाण्ािे कारंजे उसळयून बाहरे येते. 
सि्म प्रिासी बैिांना न्ाऊ माखयू घाितात, मनसयोक् पाणी 
वपतात, अन्न शशजितात. पुढीि मुक्ामािा वनघताना ते त्ा 
जागी “या िाळिंटात इथे मधुर पाण्ािा झरा आह े” असा 
ििक िाितात.

२

ग.

तांड्ािा प्रमुख पुढीि प्रिासाच्ा माग्मदश्मनासाठी स्ावनक 
माग्मदश्मकािा सयोबत घेतयो, जयो आकाशातीि ताऱयांच्ा 
वठकाणाप्रमाणे माग्मरिमण करीत असतयो. तांडा शेिटच्ा 
टप्पािर येतयो, माग्मदश्मक वनशचिंत हयोऊन झयोपतयो, परंतु 
बैिगाडीच्ा बैिांना त्ाने झयोपण्ापयूिणी माग्मदश्मन केिेिे 
नसल्याने ते पुन्ा मयूळ वठकाणी येतात. 

घ. तयो तांड्ातीि उत्साही प्रिाशािा गतथे खणण्ास सांगतयो. 
बरेि खणल्यािरही पाणी िागत नाही. उिट त्ा जागी 
दगड िागतयो. त्ाही स्स्तीत अन्य प्रिाशांिी दूषणे ऐकत 
प्रमुख खािी उतरून दगडािा कान िाितयो तेव्हा त्ािा 
दगडाखालून पाण्ाच्ा प्रिाहािा आिाज येतयो. तयो हातयोडीने 
दगड ियोडण्ास सांगतयो. 

ि. एकदा व्यापाऱयांिा एक तांडा प्रिासी, बैिगाड्ा, बैि 
यांसह प्रिासािा वनघािेिा असतयो. िाटते त्ा तांड्ािा 
रखरखीत िाळिंट िागते. सकाळच्ा प्रहरात उन्ाच्ा 
तीव्र तडाख्ाने वनखाऱयाप्रमाणे तापणाऱया िाळयूत प्रिास 
करणे त्ा तांड्ािा शक् नसते. म्हणयून ते रात्रीिा प्रिास 
करायिे ठरितात.

आ. आता ह्ा कथसेाठी योग्य शीषमिक ननिडा.

  नव्या झऱयािा शयोध    नदी सापडिी

इ. कथिेे खालीलपैकी कुठले तात्पयमि योग्य आिे?

  उद्दिटिांच्ा जिळ जायिा काम करािेि िागते असे नाही. 

 आपल्या उद्दिटिांपययंत पयोहिेपययंत कयोणतेही काम हकतीही अडिणी आल्या तरी अध्मिट सयोडयू  नये.
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घ. पुढे हदलेल्या िाक्यांमधील केिलप्रयोगी अव्यांच्ा योग्य अथवाशी जोड्ा जुळिा.

अ. अरे िा:! काम न करताि पगार िाढियून पाहहजे म्हणजे काय? १. हष्म

आ. छी:! कयोणाशी कसं बयोिािं, काही कळत नाही तुम्हािा! २. गतरस्ार / घृणा  

इ. िा:! मस्त झािीये भाजी! ३. प्रशंसा

ई. छी:! चिखिानं माखिाय त्ािा शट्क. ४. विरयोध

उ. अरे िा:! आज ठरिल्याप्रमाणे सगळी कामं झािी. ५. विरयोध

३  पंितंरिातील पाि बोधकथा पुढे हदल्या आिेत.

क. कथतेील िुकीिे पयवाय खोडा. प्रत्ेक कथिेे तात्पयमििी ललिा.
अ. एक व्यापारी जंगिाने (१) िेढिेल्या / िसिेल्या गािात राहत 
हयोता. त्ा जंगिात एक राक्षस राहत असे. एकदा व्यापारी जंगिातयून 
एकटाि जात असताना राक्षस त्ाच्ा मानगुटीिर बसिा. “मी 
म्हणेन ते ऐक. नाहीतर मी तुिा (२) खाऊन / घेऊन टाकीन”, असे 
राक्षसाने त्ािा बजाििे. राक्षसाच्ा हुकुमाप्रमाणे त्ािा पाठीिर 
घेऊन िािताना व्यापाऱयाच्ा िक्षात आिे, की त्ािे (३) तळपाय / पायथा खयूपि नाजयूक ि मऊ 
आहते. म्हणयून त्ाने शजज्ासेपयोटी राक्षसािा त्ाविषयी वििारिे. राक्षसाने सांगगतिे, “ओल्या 
पायांनी जगमनीिा स्पश्म करायिा नाही अशी मी शपथ घेतिी आह.े” नंतर राक्षसािा तळ्ात 
अंघयोळ करण्ािी इच्ा झािी. म्हणयून त्ाने व्यापाऱयािा तळ्ात घेऊन जाण्ािा हुकयू म (४) 
धाडिा / सयोडिा. अंघयोळीसाठी राक्षस तळ्ात उतरिा तेव्हा व्यापाऱयाने वििार केिा, ‘आता 
हा बाहरे आल्यािर मिा पुन्ा त्रास दते (५) राहीि / राहणार आशण कधीतरी नक्ीि खाऊन 
टाकेि.’ तेिढ्ात त्ािा राक्षसािी प्रगतज्ा आठििी. ‘हा ओल्या पायांनी काही पाण्ातयून बाहरे 
येणार नाही’, असा वििार करून तयो पळयून गेिा ि त्ाने आपिा जीि िािििा.
पंितंत्रातीि विभाग : -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

तात्य्म : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

आ. एक राजा हयोता आशण त्ािे एक आिडते माकड हयोते. ते माकड इमानेइतबारे राजािी सि्म 
कामे करत असे. राजा झयोपिा (१) हक / की माकड त्ािा िारा घाित असे. एकदा राजा गाढ 
झयोपिा असताना त्ाच्ा छातीिर एक माशी (२) बसिेिी / 
झयोपिेिी माकडाने पाहहिी. माकडाने ती माशी (३) पकडण्ािा / 
हाकिण्ािा खयूप प्रयत्न केिा; पण ती पुनःपुन्ा राजाच्ा अंगािर 
बसत राहहिी. शेिटी माकडाने माशीिा सयोक्षमयोक्ष िािायिे 
ठरििे. म्हणयून त्ा माशीिा (४) िेकण्ासाठी / मारण्ासाठी 
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माकडाने राजािी तििार घेतिी. पुढच्ा खेपेिा माशी नेमकी राजाच्ा नाकािर बसिी. 
माकडाने त्ा माशीिा मारण्ासाठी तििारीिा एकि (५) िार / मार केिा. माशी काही मेिी 
नाही, पण राजािे नाक मात्र कापिे गेिे.
पंितंत्रातीि विभाग : -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

तात्य्म : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

इ. एकदा काही कबुतरे अन्नाच्ा शयोधात उडत उडत एका छयोट्ाशा 
गािात (१) पयोहयोििी / शशरिी. गतथे एका घराच्ा अंगणात खयूप 
धान्य (२) सांडिेिे / िेकिेिे वदसिे. आनंदाने सि्म कबुतरे ते 
दाणे (३) वटपयू / खाऊ िागिी. पण त्ा दाण्ांखािी पारध्याने 
आपिे जाळे पसरिे हयोते. सि्म कबुतरे त्ा जाळ्ात अडकिी. 
त्ांना सुटका करून घेणे जमेना. मग त्ातल्या एका कबुतराने इतर कबुतरांना शांत केिे आशण 
ते म्हणािे, “आपण सगळे जयोर िाियून (४) जाळ्ासकट / जाळ्ाबरयोबर एकदम उडायिा प्रयत्न 
करू आशण पारध्यापासयून दूर वनघयून जाऊ.” त्ािा सल्ा ऐकयू न सि्म कबुतरांनी जाळ्ासकट 
उड्ाण केिे आशण आपिे प्राण िािििे. दूरच्ा जंगिात जाऊन ती जगमनीिर (५) उतरिी / 
पडिी. त्ांच्ा विनंतीिरून गतथल्या एका उंदराने ते जाळे कुरतडयून सि्म कबुतरांिी सुटका केिी.
पंितंत्रातीि विभाग : -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

तात्य्म : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ख. ररकाम्ा जागी योग्य िाक्यांश ललिा.
अ.

त्ाने एक युक्ी / शसंहानेि आिाज बदलून आतयून / गुहचे्ा बाहरे शसंहािी /
नेहमी प्रगतसाद दते / खयूप वदिस शशकार

एका म्हाताऱया शसंहािा १. ------------------------------------- गमळािी नाही. थकयू न तयो भुकेिा शसंह एका 

कयोल्हाच्ा गुहते जाऊन िपिा. कयोल्ा गुहकेड ेपरतिा तेव्हा त्ािा २. ------------------------------------ 

पाििं वदसिी. पण ती गुहते जाणारी पाििं हयोती. बाहरे येणारी पाििं त्ात नव्हती. कयोल्हाने 

ओळखिं की शसंह गुहते बसयून आपल्यािा मारण्ासाठी िाट पाहतयोय. म्हणयून ३. -------------------------

केिी. तयो बाहरेून ओरडिा, “ह ेगुह,े ह ेगुह!े” थयोडा िेळ थांबयून पुन्ा ओरडिा, “ह ेगुह,े तयू उतिर 

का दते नाहीस? तयू उतिर वदल्याशशिाय मी आत येत नाही, ह ेतुिा माहीत आह ेना?” शसंहािा 

िाटिे, हा कयोल्हािा वदनरिम असािा. आशण ही गुहा त्ािा 

४. ---------------------------------- असािी. पण आता आपल्यािा घाबरून 

उतिर दते नसािी. त्ामुळे ५. ------------------------------------ उतिर वदिं, 

“आत ये, आत ये.” कयोल्हाने शसंहािा आिाज ओळखिा आशण 

त्ाने गतथयून पळ काढिा.
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आ.

बेडयूक विहहरीबाहरे / आपल्याशी भांडिेल्या बेडकांना / बेडकािा सापाने / एका बेडकािे 
इतर बेडकांशी / आनंदाने अट

एका विहहरीत काही बेडयूक राहत हयोते. त्ातल्या १. ----------------------------------------------- कडाक्ािे 

भांडण झािे. रागाियून तयो २. -------------------------------------- येऊन बसिा. 

गतथे एक साप त्ािा खायिा आिा. बेडकाने त्ा सापाकड ेजीिदान 

मागगतिे. सापाने अट घातिी, “तयू मिा या विहहरीतल्या वबळात िपयू 

वदिेस आशण रयोज बेडयूक आणयून वदिेस तर मी तुिा खाणार नाही.” 

बेडकाने ३. -------------------------------------- स्ीकारिी. त्ा वदिसापासयून 

साप विहहरीच्ा वबळात राहू िागिा आशण बेडयूक एकेक करून ४. -------------------------------------- त्ा 

सापािे भक्ष बनियून सयूड उगियू िागिा. पण हळयूहळयू विहहरीतिे बेडयूक संपयू िागिे आशण अखेर 

त्ाही ५. -------------------------------------- खाऊन टाकिे.

ग. पुढील बोधकथांमध्े अधोरेखखत केलेल्या हक्रयापदांच्ा ऐिजी शक्य हक्रयापद े योजून 
तेिढीि िाक्ये पुन्ा ललिा.

अ. एका शेतकऱयािे तीन मुिगे िारि भांडखयोर हयोते. ते सतत आपसांत भांडत असत. ह ेतयो 

म्हातारा शेतकरी पाहू शकत नसे. एके वदिशी त्ाने आपल्या मुिांना बयोिाियून सांगगतिे, “मी 

आता थयोडिे वदिस काम करू शकेन. नंतर काही करू शकणार 

नाही. तेव्हा आता तुम्ही नीट एकत्र राहा, आपापिी जबाबदारी 

सांभाळा आशण मिा आराम करू द्ा.” पण मुिांिे एकमेकांशी 

पटत नसल्याने ती एकमेकांिे तोंडही बघयू शकत नव्हती. मग 

शेतकऱयाने प्रत्केािा िाकडािी एकेक काठी वदिी आशण ती 

तयोडायिा सांगगतिे. प्रत्के मुिगा सहज आपापिी काठी तयोडयू  शकिा. मग शेतकऱयाने तशाि 

अनेक काठ्यांिी एक मयोळी त्ांना वदिी आशण ती मयोळी तयोडायिा सांगगतिे. आता मात्र खयूप 

प्रयत्न करूनही एकही मुिगा ती मयोळी तयोडयू  शकिा नाही. ह ेपाहून शेतकरी त्ांना म्हणािा, “एकट े

असाि तर कयोणीही तुम्हािा सहज तयोडयू  शकेि, पण एकत्र राहाि तर कयोणीही तुम्हािा तयोडयू  

शकणार नाही.”

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

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

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

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

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

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

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

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

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

आ. एकदा एका ब्राह्मणािा त्ाच्ा यजमानाने एक बयोकड भेट वदिा. ब्राह्मण तर शाकाहारी हयोता. 

पण यजमानाने इतका आग्ह केिा, की ब्राह्मण त्ािा आग्ह मयोडयू  शकिा नाही. शेिटी, आपण 

तयो बयोकड कयोणािा तरी विकयू न पैसे गमळियू, असा वििार करून 

त्ाने तयो बयोकड घेतिा ि तयो आपल्या गािी वनघािा. बयोकडािा 

धरून ब्राह्मणािा िािता येईना. म्हणयून त्ाने त्ा बयोकडािा आपल्या 

खांद्ािर घेतिे ि तयो पुढ ेिालू िागिा. िाटते त्ािा तीन ियोरांनी 

पाहहिे. तयो धटिपुटि बयोकड पाहून गतघांच्ाही तोंडािा पाणी सुटिे. 

त्ांना राहििे नाही ि ब्राम्हणािा िसियून तयो बयोकड गमळिायिे त्ांनी ठरििे. एक ियोर 

ब्राह्मणाच्ा समयोर गेिा ि त्ाने म्हटिे, “अहयो, तुम्ही तर ब्राह्मण! तुम्ही या कुत्र्यािा खांद्ािरून 

घेऊन जात आहात ह ेमी पाहू शकत नाही.” “तयो बयोकड आह,े कुत्रा नाही,” असे म्हणयून रागाने 

ब्राह्मण पुढ ेगेिा. याि पद्धतीने एकेका ियोराने ब्राह्मणािा अडियून प्रश् वििारिे. दुसऱया ियोराने 

म्हटिे, “का हयो त्ा मृत िासरािा घेऊन वनघािात? घाण िास घेणे शक् नाही अगदी!”  ब्राह्मण 

रागाने म्हणािा, “तयो बयोकड आह,े िासरू नाही.” 

पुढ ेगेल्यािर त्ािा गतसरा ियोर भेटिा. तयो म्हणािा, “का हयो भटजीबुिा, एिढ ेमयोठे गाढि 

खांद्ािर  उिलू कसे शकिात तुम्ही?” आता मात्र ब्राह्मण ते ऐकयू  शकिा नाही. हा खरेि बयोकड 

नाही की काय, असा वििार करून करून तयो िैतागिा. त्ािा आणखी धीर धरता आिा 

नाही आशण तयो बयोकड गतथेि सयोडयून दऊेन तयो आपल्या िाटनेे वनघयून गेिा. त्ा ियोरांनी मात्र 

यथेच् मेजिानी झयोडिी. 

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

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

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

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

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

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

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

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

------------------------------------------------------------------------------------------
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४  क. िो मराठी णशकते आिे आणि रतने शीतलला परि ललहिले आिे. पि त्ात 
रतने खूप िुका केल्या आिेत. त्ा सुधारून ती िाक्ये पुन्ा ललिा.

वप्रय शीति,

तयू मिा वििारिं हयोतास ना चिनी ियोककथानबदिि, तर मी माझ्ा आईिा वििारिं. गतने 

सांगगतिं,

िीनी ियोककथामध्य े गाणी, कविता, नृत्, कळसयूत्री बाहुल्या 

आशण कहाण्ांिा समािेश आह.े ह े नेहमी मानिी वनसग्म, 

ऐगतहाशसक हकंिा पौराशणक घटना, प्रेम, आशण अिौहकक गयोटिी, 

हकंिा नैसगग्मक घटनांिे िण्मन करणारे कथा आशण विशशटि 

वठकाणांिी कथा सांगते. चिनी ियोकवप्रय पौराशणक कथा चिनी 

संसृ्तीमध्य े एक महत्त्वािा घटक आह.े मुख् चिनी प्रभाि 

ताओिाद, क�फ्यूशशयवनझम आशण बौद्ध धम्म आह.े 

ियोककथातीि ियोककथांमध्य ेिस्तयू आशण प्राणी यांच्ासाठी अनेक प्रतीकात्मक अथ्म आहते.

मिा आिडणारी कथा म्हणजे “ररकामी कंुडी”. कदाचित तयू िाििी असशीि. तुिा कयोणती 

गयोटि आिडते. कळि.

तुझीि,

ियो.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

----------------------------------------------------------------------------------------
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५  क. उतारा िािून मित्तािे मुद्द ेअधोरेखखत करा.

पाईपरिी गयोटि जरी प्रत्के िेखकाने आपल्या शैिीत गयोटिीिा शेिट न करता िाढििी असिी 

आशण अनुिावदत केिी असिी, तरी या गयोटिीिी उतृ्टि आिृतिी १८१६ मध्य ेछापिेल्या ‘जम्मन 

िेजं ड ्स या ग्ीम्स ब्रदस्म किेक्शनमध्य ेवदसयून येते. या भािांनी या गयोटिीिा नाि वदिे ‘द चिल्रि न 

ऑि हामेल्न.

१२८४ सािी हामेल्नमध्य ेएक रहस्मय माणयूस अितीण्म झािा. 

िाि शट्क, वनळे जाकीट, हहरिी पँट आशण वपिळी टयोपी असे रंगीबेरंगी 

कपड ेघातिेल्या माणसािी ओळख त्ाने घातिेल्या पयोशाखािरून पाईड 

पाईपर अशी हयोती. तयो स्तःिा उंदीर पकडणारा म्हणित हयोता. त्ाने काही 

रकमेच्ा बदल्यात शहरातीि सगळ्ा उंदीर-घुशींपासयून शहरिासीयांिी 

मुक्ता करण्ािे ििन वदिे. शहरिासीयांनी ते मान्य केिे.

त्ाने कयोटातयून पाईप काढयून िाजिायिा सुरुिात केल्यािर घराघरातयून उंदीर बाहरे पडयून 

त्ाच्ाभयोिती जमा झािे. तयो पाईप िाजित िेजर नदीपाशी आिा. त्ाने आपिे कपड ेकाढिे 

आशण तयो नदीच्ा पाण्ात उतरिा. पाठयोपाठ सारे उंदीर त्ाच्ा मागयोमाग आिे आशण नदीत 

िाहून गेिे.

आता संपयूण्म शहर उंदरांपासयून आशण लिगेपासयून मुक् झािे. पण याि िेळी त्ा शहरिासीयांनी 

पाईड पाईपरिा मंजयूर केिेिी रक्म दणे्ािे नाकारिे. या घटनेने रियोभधत हयोऊन पाईड पाईपर 

शहरातयून वनघयून गेिा.

तयो २६ जयूनिा पुन्ा शहरात परतिा. या िेळी त्ाने शशकाऱयािा िेष पररधान केिा हयोता. 

त्ािे रूपही भयंकर हयोते. त्ाने डयोक्ािर िमत्ाररक िाि टयोपी घातिी हयोती. त्ाने रस्तािर 

आपिा पाईप िाजिायिा सुरुिात केिी. पण या िेळी त्ाच्ा अितीभिती उंदीर-घुशी न जमता 

शहरातीि मुिे-मुिी मयोठ्या संख्ेने जमिी. यात नगरप्रमुखांिी मुिगीही हयोती. ह ेसगळे त्ाच्ा 

मागयोमाग मंत्रमुग्ध हयोऊन िालू िागिे. ते एका पि्मतापययंत गेिे शजथे तयो मुिांसकट अदृश्य 

झािा. ही सगळी १३० मुिे हयोती. या दुघ्मटनेतयून दयोनि मुिे मागे परतिी. एकािा वदसत नव्हते 

ि दुसरा मयूकबभधर हयोता.

शहरातल्या ज्ा रस्तािरून ही मुिं गेिी आशण पुढ ेअदृश्य झािी, त्ा रस्तािर आजही 

कयोणतेही िाद् िाजििे जाऊ नये असा ररिाज आह.े

ख. उताऱयात आलेल्या रंगरिशेषिांना तीव्रतादशमिक शब्द जोडून ललिा.

उदा∘ िाि शट्क – िािभडक शट्क

अ. वनळे जाकीट - --------------------------------------------------

आ. हहरिी पँट - ------------------------------------------------------

इ. वपिळी टयोपी - --------------------------------------------------
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ग. पुढील अथ्यांसाठी उताऱयात आलेले शब्दसमूि शोधा.

अ. अिानक आगमन हयोणे = ------------------------------------------------------------------------------------------------

आ. सुटका हयोणे = ------------------------------------------------------------------------------------------------

इ. कपड ेघािणे = ------------------------------------------------------------------------------------------------

ई. प्रभावित हयोणे = ------------------------------------------------------------------------------------------------

उ. वदसेनासे हयोणे = ------------------------------------------------------------------------------------------------

६  क. ला फोन्ेनिी एक कथा िािा.

ओक िृक्ष आणि लव्ाळे
एक भव्य ओक िृक्ष िव्हाळ्ािा म्हणािा, “वनसगगानं तुमच्ािर 
जरा अन्यायि केिा आह.े चिमुकल्या पाखरािंही ओझ ंिाटािं 
इतके तुम्ही नाजयूक आहात. पाण्ािर जेमतेम बारीक तरंग 
उमटियू शकणारी िाऱयािी झुळयूकही तुम्हािा िाकियू शकते. पण 
माझ ंमस्तक केिळ सयूय्महकरणांनाि थयोपियून धरत नाही, तर 
िादळािाही आव्हान दतें. तुमच्ासाठी िहानसहान संकटहंी 
शजिािरिी असतात, तर माझ्ासाठी सगळंि हकरकयोळ 
असतं. जर तुम्ही माझ्ा पण्मछायेखािी जन्म घेतिात, तर तुम्हािा त्रास सयोसािा िागणार नाही. 
िादळिाऱयापासयून मी तुमिं रक्षण करीन. पण बरेिदा तुम्ही िाऱयाच्ा राज्ात दमट हकनाऱयांिर 
उगिता. मिा िाटतं, की वनसग्म तुमच्ािर िारि अन्याय करतयो.”

“तुमिं ह ेकनिाळयू बयोिणं तुमच्ा भल्या स्भािातयूनि आिं आह,े” िव्हाळे म्हणािे, “पण 
तुम्ही ही चिंता सयोडयून द्ा. आम्ही िाकतयो; मयोडत नाही. आमच्ापेक्षा तुम्हािाि िादळिाऱयापासयून 
अभधक धयोका असतयो. आजिर तुम्ही न झुकता त्ािे तडाखे झिेिे आहते. पण थयोड ंआणखी 
थांबा आशण पहा.”

िव्हाळे एिढ ेम्हणत हयोते तयोि उतिरेकडीि शक्षगतजाकडयून भीषण िादळ सयोसाट्ाने झपेाित 
येऊ िागिे. िृक्ष ताठ उभा राहहिा आशण िव्हाळ्ांनी मान तुकििी. िादळाने आपिा िेग 
िाढििा. इतका, की ज्ािे मस्तक आकाशािा टकेत हयोते आशण ज्ािी मुळे जगमनीखािीि 
मृत्यूच्ा साम्राज्ापययंत पयोहित हयोती, तयो िृक्ष उन्मळयून भुईसपाट झािा.
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शब्दाथमि
थयोपियून धरणे – अडिणे; अडियून धरणे; पुढ ेजाऊ न दणेे
शजिािरिी – जीिघेणी; प्राणघातक
पण्मछाया – पानांिी साििी
कनिाळयू – दयाळयू
तुकिणे – िाकिणे; झुकिणे
भुईसपाट – जगमनीिर आडिा

ख. या कथलेा शीषमिक द्ा ि रतिे तात्पयमि ललिा.

शीष्मक -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

तात्य्म -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ग. िरील कथिेा आशय स्पष्ट करा.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

७  पुढील िाक्यांमध्े योग्य संख्ािािक रिशेषिे ललिा.
(दहा-सव्वादहािा, सगळे, अधगा-अधगा, पािा-पािािी) 

क. आपापिी गतहकट ेदाखिण्ासाठी ------------------------------ रांगेत उभे राहहिे.

ख. ------------------------------ नाणी जमियून गतने एकयू ण दयोनशे रुपये जमििे.

ग. िड ेसहा आशण खाणारे बारा. म्हणयून प्रत्केाने ------------------------------ 
िडा खाल्ा.

घ. साधारण ------------------------------ दुकान बंद हयोतं आमिं.
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८  खालील िाक्ये आणि हक्रयापद ेयांच्ा योग्य जोड्ा लािा आणि त्ा हक्रयापदािे 
योग्य रूप ररकाम्ा जागी ललिा.

क. हहिाळ्ात सकाळी उशशरा -----------------------------------------------------------------

मळमळणे

ख. घाटातल्या िळणांमुळे मिा िारि ----------------------------------------------------

गडगडणे

ग. निी आईिवडिांशशिाय पहहल्यांदाि परगािी राहहिी, पण आजीमुळे 
गतिा ----------------------------------------------------------------------------------------------------

उजाडणे

घ. आता परतीिा पाऊस, त्ामुळे हल्ी रयोजि संध्याकाळी 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- अंधारणे

ि. इथे उशशरा --------------------------------------------, त्ामुळे रात्र झािेिी कळत 
नाही.

करमणे
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िाििी ९-१०

तोंडी परीक्षा
एकूि गुि २०

१. िािन ि आकलन (७)

क. पुढील बातमी मोठ्ाने िािा. (३)

९९ िे अखखल भारतीय मराठी नाट् संमेलन नागपुरात

नाट् पररषदचे्ा ननयामक मंडळाच्ा बैठकीत णशक्ामोतमिब; २२ ते २५ फेब्ुिारीदरम्ान आयोजन
अखखि भारतीय मराठी नाट् पररषदचे्ा ितीने आययोशजत ९९ िे अखखि भारतीय मराठी 
नाट् संमेिन यंदा नागपयूरमध्य े२२ ते २५ िेब्रिुारीदरम्ान हयोणार आह.े मुंबईत झािेल्या नाट् 
पररषदचे्ा वनयामक मंडळाच्ा बैठकीत ही घयोषणा करण्ात आिी. ३३ िष्यांनी नाट् संमेिन 
आययोशजत करण्ािा मान विदभगािा गमळािा आह.े
नाट् संमेिनाच्ा अध्यक्षांिी घयोषणा झािी, परंतु स्ळाबाबत वनण्मय झािा नव्हता. यािषणी 
नाट् संमेिनासाठी ९ प्रस्ताि आिे हयोते. त्ापैकी सात स्ळांनी प्रस्ताि आधीि मागे घेतिे. 
त्ामुळे िातयूर आशण नागपयूर अशी दयोन स्ळे स्पधपेत हयोती. आज गुरुिारी नाट् पररषदचे्ा 
मध्यितणी शाखेच्ा वनयामक मंडळाच्ा बैठकीत नागपयूरिर शशक्ामयोत्मब करण्ात आिे. अखखि 
भारतीय मराठी नाट् पररषद नागपयूर शाखा या संमेिनािे आययोजन करणार आह.े
दरम्ान, नाट् संमेिन नागपयूरिा घेण्ािे वनशचित झािे असयून शहरातीि किािंतांमध्य ेउत्साहािे 
िातािरण आह.े कुठिेही िाद न हयोता सि्यांना विश्ासात घेऊन नाट् संमेिन यशस्ी करू, 
असा विश्ास नाट् पररषद नागपयूर शाखेिे अध्यक्ष प्रिुि िरकसे आशण मध्यितणी शाखेिे 
उपाध्यक्ष नरेश गडकेर यांनी व्यक् केिा. नागपुरात सुरेश भट सभागृह आशण रेशीमबाग मैदान 
या वठकाणी नाट् संमेिन हयोणार आह.े

३३ िष्यांनंतर पुन्ा बहुमान
विदभगात १९९२मध्य ेमयो. वि. जयोशी यांच्ा अध्यक्षतेखािी अमराितीिा, १९३९ मध्य ेकारखानीस 
यांच्ा अध्यक्षतेखािी नागपयूरिा, १९६२ मध्य ेशं. नी. िािेकर यांच्ा अध्यक्षतेखािी नागपयूरिा, 
१९७५ मध्य ेभाििंरि पेंढारकर यांच्ा अध्यक्षतेखािी यितमाळिा, १९८२ मध्य ेपं. िसंतराि 
दशेपांड े यांच्ा अध्यक्षतेखािी अकयोल्यािा आशण १९८५ मध्य े प्रभाकर पणशीकर यांच्ा 
अध्यक्षतेखािी नागपयूरिा संमेिन झािे हयोते. १९८५ नंतर विदभगात २२ ते २५ िेब्रिुारी २०१९ 
मध्य ेज्षे् नाटककार प्रेमानंद गज्ी यांच्ा अध्यक्षतेखािी ३३ िष्यांनंतर नाट् संमेिन झािे.

नागपूरकर संमेलन यशस्वी करतील
९९ व्या नाट् संमेिनासाठी िातयूर आशण नागपयूर असे दयोन प्रस्ताि हयोते. दयोन्ी शहरांतीि 
पदाभधकाऱयांशी ििगा करण्ात आिी. दयोन्ी संमेिन स्ळांिी पाहणी यापयूिणीि करण्ात 
आल्यामुळे नागपयूरिे नाि जाहीर करण्ात आिे. नागपुरातीि सि्म किािंत एकत्र येऊन नाटय़ 
संमेिन यशस्ी करतीि, असा विश्ास आह.े मध्यितणी शाखेिे सि्म पदाभधकारी आशण किािंत 
त्ासाठी मेहनत घेतीि.

– प्रसाद कांबळी, अध्क्ष, अ∘ भा∘ मराठी नाट् पररषद
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िाििी९-१०

ख. कंसातील सूिनेप्रमािे प्रश्न सोडिा. (४)

अ. नागपयूरमध्य ेझािेल्या साहहत् पररषदचे्ा वनयामक मंडळाच्ा बैठकीत ३२ व्या अखखि 
भारतीय मराठी नाट् संमेिनाबाबतिी घयोषणा करण्ात आिी. (िाक्ातीि िुका 
दुरुस्त करून बरयोबर िाक् बयोलून दाखिा.) (२)

आ. ‘अनेक पयगायांमधयून एक पयगाय वनिडणे’ या अथगािा िरीि बातमीत आिेिा िाक् प्रिार 
कयोणता? (१)

इ. नागपयूरमध्य ेिौथ्ांदा अखखि भारतीय मराठी नाट् संमेिन हयोत आह.े (यंदािे अखखि 
भारतीय मराठी नाट् संमेिन ह े... आिश्यक ते बदि करून िाक् पयूण्म करा.) (१)

२. कोित्ािी एका चिरिािे ििमिन करा. (४) 

क. ख.

३. खालील चिठ्ठांमधून कोित्ािी दोन चिठ्ठा ननिडा ि त्ातील केिलप्रयोगी 
अव्यािा हदलेला अथमि स्पष्ट िोईल असे िाक्य बनिा. (४)

अरे िा ! (विरयोध)

शी ! (विरयोध)

िा ! (प्रशंसा)

शी ! (घृणा)

४. तुम्हाला आिडलेली एखादी बोधकथा मराठीत थोडक्यात सांगा. त्ा कथतेून तुम्ही 
काय णशकलात तेिी सांगा. (५)
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िाििी ९-१०

लेखी परीक्षा
एकूि गुि ३०

१. व्ाकरि (एकूि गुि ११)

क. खालील तक्ा पूिमि करा. (६)

ितमिमानकाळ भूतकाळ भरिष्काळ

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

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

माकडािा झाडािर िढििे 
नाही.

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

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

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

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

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

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

कािळ्ािा पाणी वपििणार 
नाही. 

िाघािा बायकयोिे मन 
मयोडित नाही. 

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

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

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

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

ख. कंसातील सूिनेप्रमािे बदल करून उत्रे ललिा. (५)

अ. गागणीिा शसनेमा पाहण्ािं भारी िेड. ती जिळपास दररयोज एक शसनेमा पाहते. (‘इतका, 
इतकी, इतके / इतकं ... की‘ िापरून िाक् पुन्ा लिहा.) 

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

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

आ. आज सकाळी उशशरा ---------------------------------- (ययोग्य अकतृ्मक वरियापद िापरा.) 

इ. ते शहर िांगिं पण असुरशक्षत आह.े (‘तसा, तशी, तसे तसं ... पण’ िापरून िाक् पुन्ा 
लिहा. ‘पण’ ने सुरू हयोणारे िाक् नकाराथणी असािे.) 

ई. ररक्षासाठी सुट े पैसे हिेत. जरा -----------------------------------------------  काही नयोटा द.े (ययोग्य 
संख्ाविशेषण िापरा.) 

उ. ---------------------------- पाऊस सुरू झािा. (िगेि, अिानक यांपैकी ययोग्य वरियाविशेषण िापरा.)

२. शब्दसंपदा (१४)

क. ररकाम्ा जागी योग्य शब्द ललिा. (५)

अ. समुरि : वनळाशार :: पाणी : ------------------------------------------- 

आ. पुतळा : भिामयोठा :: इमारत : ------------------------------------------- 

इ. नागपयूर : नागपुरातल्या :: नाशशक : ------------------------------------------- 

ई. नाशशक : श्ी सप्तश्ृगंी गड :: नागपयूर : ------------------------------------------- 

उ. नाट्पयूण्म कहाणी : िेबि :: संदशेािे आध्यात्त्मक ि पारिौहकक स्रूप : --------------------------
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िाििी

ख. खालील नाम-हक्रयापद जोड्ांच्ा त्ांच्ा अथवाशी जोड्ा लािा. (३)

अ. बयोध घेणे १. िक्षपयूि्मक ऐकणे

आ. कान दऊेन ऐकणे २. पवित्र हयोणे

इ. उत्सकुता ताणणे ३. शशकिण घेणे

ई. पािन हयोणे ४. स्ीकृती गमळणे

उ. मान्यता गमळणे ५. अधीर हयोणे

ग. िरीलपैकी कोित्ािी तीन जोड्ांिा िाक्यात उपयोग करा. (६)

१. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

२. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

३. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

३. लेखन (एकूि गुि ५)

खालील गोष्ट तुम्ही कशी पूिमि कराल?

आईबाबांशी भांडयून, त्ांच्ािर रागाियून एकदा छयोटा गयोगी घरातयून वनघयून जातयो. आपिी सायकि 

घेऊन. िाट िुटिे गतकड ेसायकि िािित राहतयो. निा खेळ आणिा नाही म्हणयून आईबाबांशी 

भांडणाऱया गयोगीिा कुठे ठाऊक असतं की एक िेगळाि खराखुरा, साहसी खेळ िाटते त्ािी 

िाट बघतयोय...
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

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

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

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

९-१०
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अरंतम परीक्षा १-१०

तोंडी परीक्षा
(एकूि गुि २५)

१. खालील गोष्ट मोठ्ाने िािून दाखिा आणि त्ापुढील प्रश्नांिी उत्रे द्ा.
(एकूि गुि ९)

शेतकरी आणि कोल्ा (िािन गुि ३)

एक कयोल्ा एका शेतकऱयाच्ा वपकािी िार नासाडी करत असे. शेतकऱयािं िार नुकसान हयोत 

असे. आता मात्र कयोल्हािा कायमिा बंदयोबस्त करायिाि, असं एकदा शेतकऱयानं ठरििं.

निं पीक शेतात उभं राहहिं. कयोल्हािा पकडण्ासाठी शेतकऱयानं जाळं िाििं आशण तयो 

िाट बघयू िागिा. अखेर एक वदिस कयोल्ा त्ात 

सापडिा. शेतकऱयािा आनंद झािा. कयोल्हािा जन्मािी 

अदिि घडिािी ह्ा उदेिशानं शेतकऱयानं त्ाच्ा शेपटािा 

कापडाच्ा चिंध्या गुंडाळल्या, त्ािर तेि ओतिं आशण 

पेटियून वदिं. कयोल्ा घाबरिा आशण सैरािैरा पळयू िागिा. 

पळता पळता तयो शेतकऱयाच्ा घरात शशरिा. घरािा आग 

िागिी. शेतकऱयानं त्ािा बाहरे हुसकिं आशण तयो आग विझिण्ािी खटपट करू िागिा. 

इकड ेभांबाििेिा कयोल्ा शेतातीि उभ्ा वपकात शशरिा आशण त्ानं शेतही पेटियून वदिं. ह े

पाहून शेतकरी शेताकड ेधाििा. अखेर घर नटि झािं आशण पीकही जळयून गेिं. कयोल्हािं 

शेपटीिर वनभाििं, पण शेतकऱयािं मात्र सि्मस् गेिं.

(क, ख, ग – प्रत्ेकी २ गुि)

१. िरीि कथेत शेतकऱयाने केिेल्या काही गयोटिींिा पररणाम म्हणयून पुढीि काही घटना घडतात. 

शक् गतथे पररणामबयोधक अव्यये ‘म्हणयून, त्ामुळे, ...’ िापरून ही कथा परत सांगा.

 (उदा∘ शेतकऱयाने जाळं िाििं, म्हणयून... )

२. आता हीि कथा शक् गतथे ‘जर-तर’ िापरून सांगा.

 (उदा∘ जर शेतकऱयाने जाळं िाििं नसतं, ... )

३. ह्ा कथेपासयून तुम्ही काय बयोध घ्ाि? एका िाक्ात सांगा.
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अरंतम परीक्षा१-१०

२. चिरिििमिन (एकूि गुि ५)

खाली कािी चिरिांच्ा जोड्ा हदल्या आिेत. परीक्षार्थ्यांच्ा जोड्ा करा. जोडीतील प्रत्ेकाला 
चिरिांच्ा जोडीतील एक चिरि रमळेल. पुढे हदलेल्या प्रश्नांच्ा मदतीने आपल्याला रमळालेल्या 
चिरिािे ििमिन करून एकमेकांशी संिाद साधा.

परीक्षाथथी १ परीक्षाथथी २

 

 

 

 

सिाध्ायाला रििारण्ासाठी प्रश्न : चिरिामध्े काय हदसत आिे? चिरिामध्े कोिता रिषय 
िाताळला आिे? ह्ा रिषयािर तुमिे काय मत आिे? ...
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अरंतम परीक्षा १-१०

३. संिादकौशल्य (एकूि ६ गुि)

ििपेसाठी काही विषय पुढ े वदिे आहते. प्रत्के विषयाच्ा दयोन चिठ्ठा आहते. परीक्षाथ््यांच्ा 
जयोड्ा करा. जयोडीतीि प्रत्केािा एका विषयािी एक चिठ्ठी गमळेि. चिठ्ठीत वदिेल्या सयूिनेनुसार 
आपल्या सहाध्यायाशी संिाद साधा आशण ििपेतयून आपिे मत पटियून द्ायिा प्रयत्न करा. 
मदतीसाठी काही मुदेि वदिे आहते. एकट्ाने तयारी करण्ासाठी १० गमवनट े िेळ आह.े तुम्ही 
वटपणे काढयू  शकता, पण नंतर ती न िािता बयोिा.

प
री
क्षा
थणी

१

क. तुम्हािा चित्रपटगृहात जाऊन चित्रपट 
पाहायिा आिडतं. तसं तर टीव्हीिर, 
आयपॅडिर आशण अगदी मयोबाईििरही 
शसनेमा पाहता येतयो. पण ...

मुदेि – चित्रपटगृहात जाऊनि शसनेमा 
का पाहािा? तुमि ं मत आशण त्ािी 
कारण ं.    

तुम्हािा घरात बसयून टीव्हीिर शसनेमा 
बघायिा आिडतं. शसनेमा बघताना 
चित्रपटगृहात बरेि व्यत्य येतात असं 
तुम्हािा िाटतं आशण कयोणतेही व्यत्य 
आिेिे तुम्हािा िाित नाहीत.

मुदेि – कयोणते आशण कसे व्यत्य येतात 
आशण त्ांिा पररणाम काय हयोतयो?

प
री
क्षा
थणी

२

ख. तुम्हािा गािात वनसगगाच्ा साष्न्नध्यात 
एका टुमदार कौिारू घरात राहायिा 
आिडिे. शहराति ं प्रदूषण आशण गदणी-
गडबड टाळण्ासाठी तुम्ही इतर अनेक 
गैरसयोयी स्ीकारायिा तयार आहात.

मुदेि – स्च् हिा, शांतता, मनःशांती 
...

तुम्ही पके् शहरी आहात. शहरातल्या 
सुखसयोयी आशण सुविधा ह्ांिी हकंमत 
म्हणयून ध्वनी आशण िायुप्रदूषण ह्ांिा 
स्ीकार करायिा तुम्ही तयार आहात.

मुदेि – िांगिी शाळा-कॉिेजं, हॉटिंे, 
इतर आधुवनक सयोयीसुविधा ...                                         

ग. उच्च शशक्षणासाठी भारतापेक्षा परदशेात 
जास्त िाि आह ेअसं तमु्हािा िाटतं.                                              
परदशेातीि पदिी असेि तर 
नयोकरीच्ा संधीही जास्त िांगल्या 
असतात असं तुमिं मत आह.े

मुदेि – म्हणयूनि दरिषणी हजारयो भारतीय 
विद्ाथणी उच्चशशक्षणासाठी परदशेी 
जातात...

भारतातही िांगल्या दजगािं शशक्षण 
गमळतं आशण त्ानंतर दशेात आशण 
परदशेातही खयूप िांगल्या नयोकऱया 
गमळयू शकतात.

मुदेि – बरेि परदशेी विद्ाथणी 
शशक्षणासाठी भारतात येतात आशण 
इथिी पदिी घेऊन  परदशेात िांगल्या 
नयोकऱया गमळितात.

तुम्हािा गमत्र आशण सहकाऱयांबरयोबर 
काम करायिा आिडतं. त्ामुळे काम 
अभधक िेगानं आशण तत्रतेनं हयोतं 
असं तुम्हािा िाटतं.

मुदेि – अडिण आल्यास सल्ामसित 
करता येते; अनुभिांिी दिेाणघेिाण 
हयोते ...    

तुम्हािा शक्तयो एकट्ानं काम 
करायिा  आिडतं. एकांतात काम 
जास्त िांगिं आशण मनासारखं करता 
येतं.

मुदेि – िादवििाद टळतात; कामािर 
िक्ष जास्त कें वरित करता येतं ...  
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४. प्ररतहक्रया द्ा. (एकूि गुि ५)

शशक्षक काही विधाने करतीि. त्ा विधानांिर खािीि िाक् प्रिार / म्हणी िापरून प्रगतवरिया द्ा. 

उदा∘ गतिा ऑविसात जायिा एक स्यू टर हिी हयोती. आज अिानक एका िॉटरीत गतिा एक 
िार िाकी गाडी बक्षीस गमळािी.

उतिर- अरे िा! ह्ािा म्हणतात ‘आंधळा मागतयो एक डयोळा आशण दिे दतेयो दयोन’!

१. िड्ािं तेि िांग्यािर
२. ियोकां सांगे ब्रह्मज्ान, स्तः कयोरड ेपाषाण
३. कयोल्ा काकडीिा राजी
४. खाईन तर तुपाशी, नाही तर उपाशी
५. आधी पयोटयोबा मग विठयोबा

क. ह ेकाम पयूण्म झाल्यािर मगि आपण जेिायिा जाऊ या. िािेि ना?

ख. माझ्ा आईिी शेजारीण रयोज मयोठ्याने गाणी िािते. माझ्ा आईिा िार त्रास हयोतयो. आता              
मीपण गतच्ा म्हाताऱया आईच्ा घराजिळ खयूप आिाज करणारे िटाके िािणार आह.े

ग. आमच्ा विभागातिा नगरसेिक रयोज पाणी िाििा म्हणयून सांगत असतयो. त्ाच्ा घरातीि 
नळ मात्र सतत िाहत असतयो.

घ. गतिा हिी तशी वडझायनर साडी काही कुठे गमळत नव्हती. शेिटी गतने एक िारशी न 
आिडिेिी साडी तोंड िाकड ंकरत घेऊन टाकिी.

ि. ह ेबघ, मिा आयियोनि हिाय. दणेार आहसे का? नाही तर मग ियोनि नकयो.
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लेखी परीक्षा
एकूि १०० गुि

१. िािन आणि आकलन (एकूि गुि १०)

पणश्म घाट – जागरतक िारसा
जागगतक िारसा म्हणयून घयोगषत झािेिा हा पशचिम घाट आह ेतरी कसा? उंि उंि डोंगर, घनदाट 
जंगिे, विविध प्रकारिे प्राणी आशण पक्षी, हजारयो प्रकारच्ा िनस्पती ... ही आह ेभारतातिी 
महान भौगयोलिक पि्मतश ृंखिा. संयुक् राटिरि संघाच्ा शैक्षशणक,िैज्ावनक आशण सांसृ्गतक संघटनेनं 
पशचिम घाटािा दुमणीळ जागगतक िारसा म्हणयून घयोगषत केिं आह.े                                                  
भारताच्ा नकाशािर डािीकड ेमहाराटिरि , गुजरात आशण गयोव्यापासयून खािी कन्याकुमारीपययंत 
जाणारी एक रेषा वदसते. ही रेषा म्हणजे पशचिम घाट असयून १६०० हकियोमीटर िांबीिा आशण 
१०० हकियोमीटर रंुदीिा हा पररसर आह.े जैिविविधतेने संपन्न असिेिा 
हा पररसर जागगतक हॉटस्पॉट (अगतसंिेदनशीि) म्हणयून ओळखिा 
जातयो. हहमािय पि्मतरांगांपेक्षाही पशचिम घाट जुना असयून भारतातीि 
२४ कयोटी जनतेिी तहान भागिण्ािे काम पशचिम घाट िषगानुिषपे करत 
आह.े पशचिम घाट पररसरात मयोठ्या प्रमाणात िन्यजीिसंपदा असयून 
१३९ प्रकारिे सस्तन प्राणी, १७९ जातींिे उभयिर प्राणी, ५०८ जातींिे पक्षी आढळतात. पशचिम 
घाटािे िैशशष्ट म्हणजे ह्ापैकी ६ प्रकारिे सस्तन प्राणी, १६ जातींिे पक्षी आशण ८४ प्रजातीिे 
उभयिर केिळ ह्ाि प्रदशेात आढळतात. त्ामध्य ेकाही िुिपाखरे आशण सापांच्ा जातींिा 
समािेश आह.े                                      

पशचिम घाटािा महाराटिरि ात सुरुिात हयोते. त्ामध्य ेमाथेरान, ियोणािळा, खंडाळा, महाबळेश्र, 
पांिगणी, आंबयोिी घाट ह्ांिा समािेश आह.े ह्ा पि्मतरांगेच्ा महाराटिरि ातीि भागािा ‘सह्ारिी 
पि्मत’ म्हणयून ओळखतात, तर पुढ ेकनगाटक आशण केरळात ‘साह्ा पि्मतम्’ म्हटिे जाते.       

ररओ द जानेरयो येथे झािेल्या ‘जागगतक िसुंधरा’ पररषदमेध्य े (१९९२) पशचिम घाटािी 
गणना जगातीि अठरा अगतसंिेदनशीि अशा पयगािरणीय क्षेत्रांमध्य ेकरण्ात आिी आह.े भारत 
सरकारने येथीि जैिविविधतेिे जतन ि संिध्मन करण्ासाठी अनेक उपायययोजना केल्या आहते. 
त्ासाठी दयोन राखीि प्रदशे, १३ राटिरि ीय उद्ाने, अनेक िन्यप्राणी अभयारण् ेि राखीि जंगिांिी 
घयोषणा केिी आह.े

क. शब्द आणि अथमि ह्ांच्ा जोड्ा लािा. (गुि ४)                                                                                                          

शब्द अथमि 

१ सस्तन क जमीन ि पाणी या दयोन्ी वठकाणी राहू शकणारा प्राणी                                               

२ उभयिर ख अनेक प्रकारच्ा सजीिांिे अस्स्तत् असणारा प्रदशे                                                       

३ जैिविविधता ग शजथे िन्यप्राणी सुखरूप जगयू शकतीि असा राखीि प्रदशे       

४ अभयारण्          घ आपल्या वपिांना अंगािर दूध पाजणारा प्राणी
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ख. पणश्म घाटािी िार िैणशषे्ट सांगा : (गुि २)

१. ------------------------------------------------------------- २. -------------------------------------------------------------

३. ------------------------------------------------------------- ४. -------------------------------------------------------------

ग. बरोबर की िूक ते सांगा. (गुि ४)

बरयोबर ियूक

१. पशचिम घाट म्हणयून संबयोधल्या जाणाऱया प्रदशेात िक् महाराटिरि , गुजरात 
आशण गयोिा ही राज् ेयेतात.

२. पशचिम घाटािा महाराटिरि ात सह्ारिी पि्मत आशण कनगाटक आशण केरळात 
‘साह्ा पि्मतम्’ म्हटिे जाते.

३. ‘पशचिम घाट’ जगातीि अगतसंिेदनशीि पयगािरण असिेल्या प्रदशेांपैकी 
एक प्रदशे आह.े

४. संयुक् राटिरि संघाने येथीि जैिविविधतेिे जतन ि संिध्मन करण्ासाठी 
अनेक उपायययोजना केल्या आहते

२. लेखन (एकूि १० गुि)

पुढीलपैकी कोित्ािी एका रिषयािर १२ ते १५ ओळींिे ई-मेल ललिा.

क. तुम्ही महाराटिरि ातल्या ----------------- शहरािा नुकतीि भेट वदिीत. ह्ा शहराबदिि तुमच्ा 

गमत्रािा/मैगत्रणीिा एक छयोटसें ई-मेि लिहून माहहती द्ा. (१२ ते १५ ओळी)

 त्ात पुढीि गयोटिींिा उले्ख असयू द े–

 १. भौगयोलिक स्ान   २. हिामान   ३. माणसे   ४. प्रेक्षणीय स्ळे   ५. इतर िैशशष्टे 

ख. तुमच्ा मराठी मैगत्रणीने तुम्हािा काि जेिायिा बयोिाििं हयोतं. गतिा आभारािं ई-मेि 

लिहा (१२ ते १५ ओळी) आशण तुम्हािा जेिण का आिडिं तेही थयोडक्ात सांगा.

 त्ात पुढीि गयोटिींिा उले्ख असयू द े–

 १. जेिणाच्ा ताटािी रिना    २. पदाथ्यांिी िि आशण िैविध्य

 ३. संतुलित आहारािा वििार   ४. इतर िैशशष्टे

३. व्ाकरि (एकूि ६५ गुि)

१. सािाय्यक हक्रयापद आणि धातुसाचधत हक्रयापद यांच्ा योग्य त्ा जोड्ा ननिडा.
(गुि ५)

क. बरेि पयोपट बयोितात. आमिा पयोपट तर िार भाषा ------------------------- -------------------------.
 १. बयोलू म्हणतयो    २. बयोलू पाहतयो    ३. बयोलू शकतयो 
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ख. त्ा खानािळीतिा आिारी प्रत्के पदाथ्म आधी स्तः ------------------------- -------------------------.
 १. िाखयून टाकतयो   २. िाखयून बघतयो  ३. िाखयून ठेितयो 

ग. उंि टािांच्ा बुटांिी तुिा सिय नाहीये. आधी जरा ------------------------- -------------------------, 
जमतंय का ते.

 १. िालून बघ     २. िालून घे      ३. िालून ठेि 

घ. तब्ते िांगिी ठेिायिी असेि तर रयोज ताज्ा भाज्ा आशण िळे ------------------ ------------------.
 १. खाल्ी हिीत    २. खाल्ी पाहहजेत    ३. खाल्ी असािीत 

ि. ह ेयश गमळण्ासाठी मिा बरीि मेहनेत ------------------------- -------------------------.
 १. घ्ािी िाटिी   २. घ्ािी िागिी   ३. घ्ािी म्हटिी 

२. योग्य ते सािाय्यक हक्रयापद ननिडून त्ािे योग्य ते रूप ललिा. (गुि ५)

क. गतने ते पत्र माझ्ा हातात वदिे आशण काहीही न बयोिता ती िािती --------------.
 १. हयोणे     २. जाणे     ३. वनघणे  

ख. आमिी िाट न पाहता आजयोबा एकटिे डोंगर िढायिा --------------.
 १. घेणे     २.  हयोणे      ३.  िागणे 

ग. गतच्ाकड ेओळखपत्र नव्हते, तरी दारिानाने गतिा सभागृहात जाऊ --------------.
 १. घेणे     २.  शकणे      ३.  दणेे 

घ. िहान मुिांना रयोज एक तास टीव्ही बघयू  --------------.
 १.  पाहणे      २. िागणे     ३. दणेे 

ि. त्ाि िुका तुम्ही परतपरत कशा करत  --------------------?
 १. राहणे      २.  शकणे     ३. येणे

३. कालिािक रिशेषि की हक्रयारिशेषि? योग्य ते रूप ननिडून ररकाम्ा जागा भरा.    (गुि ४)

(सकाळी, सकाळच्ा, दुपारी, दुपारच्ा, संध्याकाळी, संध्याकाळिा, रात्री, रात्रीच्ा)

------------------------- िेळी कयोिळ्ा उन्ात विरायिा जाणे िांगिे असते. महहमा तेि करते. वनहकता 

मात्र ------------------------ िेळी कडकडीत उन्ात घराबाहरे पडते. ------------------- केिेल्या िािण्ाच्ा 

व्यायामाने महहमािा वदिसभर उत्साही िाटतं. वनहकता मात्र ---------------------- केिेल्या दगदगीने 

थकयू न जाते. महहमा ------------------------ परत मैगत्रणींबरयोबर विरून येते आशण मग ---------------------  

स्यंपाकािा िागते. वनहकता --------------------------- िेळ घराति घाििते. मग कसाबसा स्यंपाक 

उरकते आशण ------------------ ििकर झयोपते.
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४. उजव्ा रकान्यात हदलेल्या हक्रयापद-नामांपैकी योग्य नाम ननिडा आणि त्ािे सप्मीिे रूप 
करून ररकाम्ा जागा भरा. (गुि ४)

बहुतेक स्तस्तया िग्ानंतरिा आपिा जास्त िेळ घरकाम ------------------------, 
स्यंपाक ---------------------, मुिे झािी की त्ांना ---------------------, त्ांिा अभ्ास 
घेण्ात घािितात. सचिनिा ह े अगदी मान्य नव्हते. आपल्या बायकयोने 
आपल्यािा धंद्ात मदत करािी, धंदा ------------------------ ------------------------- गतिा 
बरयोबरीिा िाटा असािा, असे त्ािा िाट.े म्हणयूनि उच्चशशशक्षत विवदशाशी 
त्ाने िग् केिे.
मात्र िग्ानंतर जेव्हा विवदशा सि्म िाििा िेळ गमत्रमंडळतींबरयोबर शसनेमे 
--------------------------- आशण ------------------------ घािियू िागिी तेव्हा मात्र वनण्मय 
------------------------- आपण िुकियो की काय, असा वििार त्ाच्ा मनात आिा.

करणे
िाढिणे
भटकणे
पाहणे

सांभाळणे
िाििणे
घेणे
करणे

५. योग्य जागी जर-तर हकंिा जरी-तरी भरा. (गुि २)

१. “--------------- शसनेमांच्ा गतहकटांिा दर कमी झािा, --------------- प्रेक्षक शसनेमागृहांकड ेिळतीि”.                                                                                          
“मिा नाही िाटत तसं. ------------- गतहकट ेखयूप स्स्त झािी, ----------------- लिंक डाऊनियोड 
करून िुकट शसनेमे बघण्ाकडिे ियोकांिा कि असेि”.

२. “------------------ जनतेने काटकसरीने पाणी िापरिे, ------------------- धरणातिे 
पाणी िष्मभर पुरू शकेि”.

 “हयो ना! पण -------------------- सरकार ‘पाणी जपयून िापरा’ असे आिाहन सतत 
करत असिे, ------------------------ बहुतेक ियोक त्ाकड ेिक्षि दते नाहीत”.

६. उद्दशेाथमिक िाक्ये बनिा. (गुि ५)

उच्चणशक्षिासाठी फ्ान्सला जाण्ाआधी ज्युली काय काय करिार आिे?

१. फ्ें ि भाषा शशकणे. --------------------------------------------------------------------------------------------------------.

२. गतथल्या िसगतगृहात जागा गमळिणे. ---------------------------------------------------------------------------.

३. गाडी िाििायिा शशकणे. --------------------------------------------------------------------------------------------.

४. गरम कपड ेशशियून घेणे. -----------------------------------------------------------------------------------------------.

५. पैशािी व्यिस्ा करणे. --------------------------------------------------------------------------------------------------.

७. योग्य ते प्रयोजक हक्रयापद िापरून िाक्य पूिमि करा. (गुि ३)

१. चिनयूने स्तःच्ा हाताने सगळी खीर खाल्ी का? नाही, त्ािा आईने -----------------------.

२. मांजर दूध पीति नव्हतं. मधयूने त्ािा ---------------------------------------------------.

३. बाळ आपणहून िाित नव्हतं. बाबांनी त्ािा ---------------------------------------.

४. अरे, ही इतकी महागाईिी िुिदाणी कशी िुटिी? नीरजने -----------------------------------.
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५. मिा काही ती गयोटि ऐकायिी नव्हती, पण मनीषने जबरदस्तीने ----------------------------.

६. अझीझिा निा मयोबाईि तयू पाहहिास का? नाही, त्ाने नाही ---------------------------------.

८. पुढे हदलेल्या हक्रयापदांतून योग्य ते हक्रयापद ननिडा, त्ािे योग्य ते धातुसाचधत रिशेषिािे 
रूप करा आणि ररकाम्ा जागा भरा. (गुि ५)

(गमळणे, आिरणे, घािणे, वदसणे, तळणे)

क. अंथयोनीकाका आज सकाळपासयून खयोकतायत. ------------------------ पदाथ्म जरा 
जास्त खाले्, की त्ांिा खयोकिा िाढतयोि.

ख. छयोटी नताशा हातातिी बाहुिी गमरित विरते आह.े गतिा -------------------------------------- पहहिंि 
बक्षीस आह ेना ह!े

ग. संगीता येता-जाता आरशात पाहते आह.े गतनं ------------------------ निीन कपड्ांकड ेअजयून 
कयोणािं िक्षि जात नाहीये!

घ. अमन वििार करतयोय. त्ािा सकाळी घरासमयोर ----------------------------- विचित्र माणयूसि तर 
त्ािा निीन शेजारी नसेि?

ि. सारा आपल्या ----------------------------- खयोिीकड ेआचियगाने पाहतेय. कयोणािं काम असेि ह?े

९. उजिीकडील िौकटीत हदलेले नाम आणि हक्रयापद हकंिा इतर शब्द आणि हक्रयापद योग्य 
जागी योग्य रूपे िापरून ललिा. (६ गुि)

मी पाककिा स्पधपेत भाग घ्ायिं ठरििं आशण जयोडीदार म्हणयून आईिं 
नाि वदिं. आईनं ह्ा गयोटिीिा ---------------  ------------------. स्पधपेिा अजयून िार 
महहने बाकी हयोते, पण गतच्ा मनािर आतिापासयूनि त्ािं ------------------- 

----------------------------- हयोत ं. खरं तर स्यंपाकात आईिा ----------------------------- 

---------------------------. त्ात गतिा --------------------------- --------------------- कयोणािाही 
कठीणि गेिं असतं. पण आई कधीि घरातयून बाहरे पडिी नव्हती. 
त्ामुळे गतच्ात जराही आत्मविश्ास नव्हता. या स्पधपेत गतिा भाग 
घ्ायिा िािण्ामागे गतिा घराबाहरे पडायिा िािण ं आशण गतच्ात 
थयोडािार तरी िांगिा बदि घडियून आणण ं हाि माझा उदेिश हयोता.

हातखंडा असणे
धसका घेणे 
दडपण येणे 
हात धरणे

माझ्ा ह्ा बेतािा बाबांिा पयूण्म ------------------------- ----------------------. आई 
ह े ----------------------------  --------------------------------, की आयत्ा िेळेिा -------------

-------------------------------? मी कयोणताही ---------------------------- ----------------------------- 

तयार नव्हते. आता मिाि ------------------- ------------------------ कामािा िागायिा 
हिं हयोतं. काय करायिं ह ेमी आधीि ठरििं हयोतं. आईिा गतिा एक 
खास पदाथ्म करायिा िािायिा, माझ्ा कॉिेजातीि काही प्राध्यापकांना 
तयो खायिा बयोििायिं. त्ांनी त्ा पदाथगािर ------------------- -------------------, 
गतच्ा पाककौशल्यािी -------------------- ------------------------ की ती नक्ीि खयूश 
हयोईि. गतिा आत्मविश्ास िाढिे. मग ती ह्ा स्पधपेच्ा आव्हानािा 
आनंदाने ----------------------   ------------------------.

सामयोरे जाणे
दखि घेणे 

आळस झटकणे 
माघार घेणे 

पावठंबा असणे 
आव्हान 

स्ीकारणे 
ताि मारणे

धयोका पत्रणे
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१०. योग्य हठकािी पुढीलपैकी योग्य शब्द भरून िाक्ये पूिमि करा. एका शब्दािा एकाहून जास् 
िेळा िापर िोऊ शकतो. (गुि ४)
(-पेक्षा, सगळ्ांत, सि्यांत, -हून, -मध्े)
माया : तुिा काय िाटतं, मी कयोणता अभ्ासरिम वनिडयू ? केटररंगिा िाशणज्शाखे----------- 

अभ्ास कमी असेि ना?
नाझ : असं कयोण म्हणतं? दयोन्ी विषयांना सारखाि अभ्ास असणार. तुिा िाशणज्शाखे------- 

केटररंग आिडतं का?
माया : तसं नाही, पण िाशणज्शाखे------------ आशण शास्तशाखे------------- गशणत असतं ना, ते 

अिघड जातं मिा.
नाझ : मग तसं सांग ना! मिा तर ----------------------- पदाथ्मविज्ानािी भीती िाटते. पण काय 

करणार! शास्तशाखा वनिडिी, की सगळे विषय शशकािे िागणारि. कशा----------------  
काय सयोपं आशण ----------------- अिघड काय ह्ािा वििार कशािा करायिा? जयो विषय 
--------------- कठीण िाटतयो त्ािा जास्त अभ्ास करायिा, की झािं!

माया : खरं आह ेतुझ.ं आता हा तुझा कानमंत्र िक्षात ठेियून मी वबनधास्त कॉमस्मिा प्रिेश घेते.

११. कंसात कािी मित्तािे हदिस हदले आिेत, ते िषवाच्ा हकतव्ा रतमािीत आणि महिन्याच्ा 
कोित्ा हदिशी येतात? (गुि ४)

(स्वातंत्र्यहदन, खरिसमस, मिाराष्टरि हदन, प्रजासत्ाकहदन)

क. जानेिारी – िेब्रिुारी – माि्म 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ख. एवप्रि – मे – जयून 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ग. जुिै – ऑगस् – सप् ेंबर   
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

घ. ऑक्टयोबर – नयोव्हेंबर – वडसेंबर 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

१२. खाली हदलेल्या हक्रयापदांपासून िोिारी योग्य ती धातुसाचधत रिशेषिे ललहून िाक्ये पूिमि 
करा. (गुि ३)

(मोडिे, नसिे, उडिे, पडिे, रबघडिे, घेिे)

अरेरे! काय ह्ा िग्यांिी अिस्ा! ---------------------------- बाके, रंग ---------------------------- िळा,                   

भयोके ---------------------------- छत, तािदाने ---------------------------- खखडक्ा आशण ---------------------------- पंखे.              

वनदान ययोग्य प्रशशक्षण ---------------------------- शशक्षक तरी आहते ना इथे?
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१३. कंसात हदलेल्या हक्रयापदांपासून िोिारी शक्य हक्रयापदािी रूपे िापरून उतारा पूिमि करा.
(गुि ५)

पैजेखातर एिढा मयोठा हकल्ा नंदू धाित िढयून आिा खरा, पण त्ािा धड श्ासही घेता येत 

नव्हता. तयो धपकन खािी बसिा. मधयूने त्ािा पाणी वदिं, पण त्ािा तेही (वपणे) ----------------------.

कसाबसा एक घयोट घेऊन त्ाने पेिा टाकयू न वदिा आशण तयो आडिाि झािा. त्ािा जाम धाप 

िागिी हयोती. धड (उठणे) -------------------------- नव्हतं की (बसणे) ------------------------ नव्हत ं. “अरे, 

काय हयोतंय तुिा?” सगळे वििारत हयोते, पण त्ािा एक शब्दही (बयोिणे) ---------------------- नव्हता. 

“पडयू  द ेरे त्ािा जरा शांत,” रघयू म्हणािा, “आतिा त्ािा डयोळेही (उघडणे) ----------------------------- 

नाहीयेत. जरा िेळानं त्ािा दम परत आिा की हयोईि तयो नीट, नका करू काळजी.”

१४. योग्य अथवािे भािकतृमिक हक्रयापद िापरून िाक्ये परत ललिा. (गुि ५)

क. उन्ाळ्ात सयूय्म ििकर उगितयो = उन्ाळ्ात ििकर -------------------------.

ख. थंडीत ििकर अंधार पडतयो =  थंडीत ििकर --------------------------.

ग. पािसाआधी बऱयािदा ढगांिा मयोठ्ठा आिाज येतयो = पािसाआधी 
मयोठ्यानं ----------------------.

घ. आज इतक्ा ििकर कशी संध्याकाळ झािी? = आज इतक्ा ििकर कसं -----------------------.

ि. बयोटीत बसल्यामुळे माझ्ा पयोटात ढिळिं. = बयोटीत बसल्यामुळे मिा --------------------------------.

१५. ‘तर’ हकंिा ‘तरी’ योग्य जागी भरा. (गुि ५)

तयू हकतीही प्रयत्न केिास --------------------- ह ेकाम तुझ्ा एकटयाच्ाने हयोणार नाही. माझी मदत        
---------------- तुिा घ्ािीि िागेि.तुिा ऐकायिं नसेि -------------- नकयो ऐकयू स, पण नंतर तुिाि 

िाटिे, की महशेिं ऐकायिा हिं हयोतं. हयो, पण नंतर जयो पसारा हयोणार आह,े तयो आिरायिा     
-------------- मिाि यािं िागेि ना? तेव्हा --------------- बयोिािशीि ना मिा? तयू काही कयोणा 

बाहरेच्ािी मदत घेणार नाहीस. बरयोबरि आह,े बाहरेच्ांना ------------- का त्रास द्ायिा? आशण 

ते -------------- का येतीि त्ांिी कामं सयोडयून तुझ्ा मदतीिा! ह,ं पैसे मयोजिेस --------------- येतीि 

कदाचित, पण पैसे ------------ तयू दणेार नाहीस. तेव्हा वििार कर. आतिाि मयोकळेपणानं मिा 

थांबायिा सांगगतिंस --------------- मिा घरी तसं कळिता येईि.
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४. शब्दसंपदा (एकूि १५ गुि)

१. आधी नाम आणि हक्रयापदािी बरोबर जोडी लािा आणि नंतर त्ापासून एक िाक्य 
बनिा. (गुि ५)

नाम हक्रयापद िाक्य 

१ िडशा उडणे

२ िन्ना असणे

३ झुबंड पाडणे

४ ठसा असणे

५ खडा न् खडा माहहती उडिणे 

२. शब्दािा उरलेला भाग ललहून शब्द पूिमि करा. (गुि २)

 भडक, गार, कुट्, शार

१. तळ्ातिे पाणी खयूप वनळे हयोते. अगदी वनळे ----------------------- पाणी.

२. ही साडी जरा जास्ति िाि नाही िाटत? अगदी िाि ------------------

आह ेही साडी.

३. पािसाळ्ात सगळी झाड ेहहरिी हयोतात. अगदी हहरिा ----------------------- रंग वदसतयो सगळीकड.े

४. तयो बयोका पाहहिास का, हकती काळा आह!े हयो ना! अगदी काळा -----------------------.

३. तुम्ही कोिते रिशेषि कशाला लािाल? जोड्ा लािा.                  (गुि ४)

रिशेषि पदाथमि

१ झणझणीत पयोळ्ा

२ िमिमीत पापड

३ लुशलुशीत गमसळ

४ कुरकुरीत जेिण

४. रिरुद्ध अथमि ललिा. (गुि ४)

१. त्ररत करणे = -----------------------------------------------------------------------------------

२. बेभान हयोणे =   ---------------------------------------------------------------------------------

३. गंभीरपणे घेणे = --------------------------------------------------------------------------------

४. पारा िढणे = ------------------------------------------------------------------------------------
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दृक-श्राव् परीक्षा
एकूि २५ गुि

१. श्रििकौशल्य (एकूि गुि १०)

बांधा घर िार तासांत, एका लाखात! 
१. ध्वननफीत ऐका आणि खाली हदलेली रिधाने बरोबर की िूक ते ललिा. (५ गुि)

बरयोबर ियूक

क. ही घरं िक् मुंबई आशण पुण्ाति बांधता येतीि.
ख. ह्ा घरांिर आधाररत बरेि शसनेमे वनघािे आहते.
ग. िेगिेगळ्ा आपतिींमुळे ियोक बेघर हयोतात.
घ. आयहकया कंपनी ह ेघर बांधयून दतेे.
प. आयहकया कंपनी घराबरयोबर िवन्मिरही दतेे.

२. कंसात हदलेल्या शब्दांपैकी योग्य तो शब्द ररकाम्ा जागेत भरा. (५ गुि)

क. या घरासाठी एकयू ण ------------------------------ सुट ेभाग िागतात. (अडुसटि, अडतीस)

ख. ह ेघर दयोनशे िौरस ------------------------------ आकारािं आह.े (ियू ट, मीटर)

ग. ह्ा घरािं छप्पर आशण भभंती ------------------------------च्ा आहते. (लिास्स्क, शसमेंट)

घ. ह्ा घरािा सांगाडा ------------------------------ आह.े (िाकडी, स्ीििा)

ि. ही घरं ------------------------------ आहते. (तकिादू, भक्म)

२. शु्रतलेखन  (एकूि गुि ५)

(परीक्षकासाठी उतारा शेिटी हदला आिे.)

३. दृक् श्राव् (एकूि गुि १०)

आता एक छोटीशी व्व्डीओ रक्प पािा आणि पुढील प्रश्नांिी उत्रे द्ा. 
१. वव्हडीओतीि सुरुिातीच्ा गाण्ात कयोणत्ा तीन शािेय परीक्षा पद्धतींिी नािे ऐकयू  येतात?

(गुण ३)
क. ------------------------------      ख. ------------------------------      ग. ------------------------------

२. ह्ा वव्हडीओमध्य ेकयोणता विषय हाताळिेिा आह?े (गुण ३)

क. मुिांिे आजारपण

ख. मुिांिे शशक्षण 

ग. मुिांपुढीि कररअर पयगाय
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अरंतम परीक्षा१-१०

३. वव्हडीओतीि मुिािा पुढ ेकाय करण्ािी इच्ा आह?े (गुण १)
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

४. मुिाच्ा िवडिांिी काय इच्ा आह?े (गुण १)
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

५. शशक्षण पद्धतीतीि दयोष दाखिण्ासाठी मुिािे िडीि शशशक्षकेिा कयोणते प्रश् वििारतात?
(गुण प्रत्केी १)

क. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

ख. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

शु्रतलेखनासाठी उतारा

ही पि्मतािी रांग दूरिरून मयोठी मयोहक वदसत आह.े गतिे जिळयून दश्मन घेण्ािा मयोह टाळता 

येत नाही. पण जसजसे जिळ जािे तसतसे गतिे उग् आशण रौरि रूप जाणियून छातीत धडकी 

भरते आह.े

आम्ही एका कड्ाच्ा टयोकािर उभे आहयोत. खािी खयोि दरी आह ेआशण नदीिा प्रिाह िळणे 

घेत िाहतयो आह.े तयो कुठे ऐसपैस पसरिेिा वदसत आह,े तर कुठे त्ाने अंग ियोरिे आह.े सयूयगािे 

वबंब तांबयूस हयोऊ िागिे आह ेआशण संध्याकाळिा हिका गारिा हिेत जाणित आह.े

आता खािी उतरायिे आह.े ह्ा डोंगरात िािताना पाय ठरत नाही. कुठे िाळयू , तर कुठे गयोट े

िाटते येत आहते. पुढ े टाकण्ासाठी एक पाय उिििा की दुसरा घसरत आह.े आधारािा 

एखादा गितािा झुबका गमळत आह;े पण तयोि उपटयून हातात येईि अशी भीती िाटत आह.े 

आमच्ा धसमुसळ्ा हाििािींनी दिकिेिी पाखरे पंख िडिडाित आकाशात भरारी घेत 

आहते आशण आपिी नाराजी प्रकट करत आहते. जीि मुठीत धरून आशण आठिेि त्ा दिेािे 

नाि घेऊन आम्ही एकेक पाऊि उिित आहयोत.
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उत्रे

पातळी ४ – उत्रसंि
मागील भागात

१.  समस्ा, स्पश्म, पयूिणी, न्यायव्यिस्ा, स्ान, अधगा, पि्म, बुद्धी, आग्ह, ताि, दगदग, 
थाळी, सहज, नैिैद्, बासुंदी, काम, गार, कामगार, सुविधा, मस्ा, वटपण, कज्म, हािभाि, 
हाि, भाि, िर, ऋषी, कार, केर, िारा, परंतु, तुिना, भयूि, िस, कण, कणखर, बुत्द्धमतिा, 
असहहष्तुा, िरि, खाण, शसद्धांत, वनरक्षरता, ऊजगा, ऊजगामंत्री, मंत्री, शयोषण, वनिारण, 
रण, यंत्र, मानि, यंत्रमानि, काय्म, काय्मप्रणािी, प्रणािी, लिंग, लिंगभेद, भेद, भािना, भाि, 
साडी  सकाळ, विघटन, िेध, सुधीर, धीर, मत, सतिा, स्पधगा, केक, कण, आनंदी, नंदी, 
भर, अक्षर, पयूि्मग्ह, ग्ह, क्षमता, ताजी, जीिन, िन, शैिी, न्यायािय, िांगुिपणा, यथातथा, 
रंग, व्यत्य, ऋतुिरि, मंत्र, िन, खात्री, प्रिाह, हर, काना, बाण, अज्म, आिडीवनिडी  
काम, व्याधी, ताक, खरा, काळी, सर, पण, लिंग, खाऊ, नार, माथाडी  सर, कर, पयूण्मता, 
काप, नाि, गुण, मासा, समृद्धी, ताि, गद्, सण, क्षण, वनिारा

२. क. दुप्पट    ख. पुरेशी    ग. इतका, पुष्कळ    घ. हकंचित    ि. प्रमाणात, दुपदरी   
छ. पटींनी

३. क. काळानुसार थयोड ेअभधक पुढ ेजाऊन वििार करण्ािी जबाबदारी साहहत्कारांिी 
असते, असे माझ ेमत आह.े

ख. तयो इतका िहान आह,े पण तरीही आपल्या ियापेक्षा मयोठ्या माणसांशीि त्ािी 
जास्त मैत्री हयोते. 

ग. त्ािी उंिी मध्यम उंिीपेक्षा हकंचित जास्त हयोती.
घ. मिा गाण्ातिं िार काही समजतं असं नाहीये, पण तरीही शास्तीय संगीत नेमाने 

ऐकतयो मी.

४. क) ऋषी    ख) ऋतयू    ग) अक्षर    घ) क्षण    ि) पक्ष    छ) ज्ान    ज) विज्ान   
झ) ज्ानेश्र

५. क) कृती   ख) पदाथ्म   ग) पयगाय   घ) ध्रिुतारा   ि) महाराटिरि    छ) तऱहा

६. क. जीि – जीिदान
ख. नाटक – नाटककार
ग. धार – धारदार
घ. शशल्प – शशल्पकार
ि. काम – कामगार

७. क. सिगाभधक, वनम्माहून अभधक    ख. दुप्पट    ग. पुष्कळ, काही    घ. हकंचित   
ि. हकत्के पटींनी

मागील
 भ

ागात
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उत्रे

८. (क) त्ांिी, महत्त्वािी  (ख) त्ांनी, आपिे  (ग) हाडािा  (घ) आपिे, त्ािा, 
मंडळतींना, आपल्या  (ि) आमच्ा, शाळेिर िगगात  (छ) मुख्ाध्यावपकेिा, मिा, िगगात 
(ज) असिेल्या  (झ) िमच्ांपैकी, ह्ािी, मनाने  (ट) कपांिे, त्ांना  (ठ) िमच्ांच्ा, 
िगगाबाहरे, त्ांना, प्रत्क्षात  (ड) आपिे, त्ांना, इकडिीगतकडिी, ओट्ामागिी 
(ढ) शाळेतिे, माझ,े छयोटासा (त) त्ांच्ािरून  (थ) पुढच्ा, रांगेत  (द) बाकीच्ांना  
(ध) त्ांिी  (न) त्ांना  (प) घासण्ािी, शशशक्षकेिा, ह्ािी  (ि) मागच्ा, त्ांना 
(ब) त्ािी, माळ्ािरच्ा  (भ) मनासारखा  (म) माझी  (य) गतथिी

१०. क. उन्ातयून ख. घरातयून ग. किऱयातयून घ. कढईतयून ि. बयोिण्ातयून   
छ. अन्नातयून ज. खखडकीतयून झ. घरट्ातयून ट. खयोिीतयून ठ. बाजारातयून   
ड. िष्मातयून ढ. घशातयून त. पाण्ातयून थ. बंगल्यातयून द. शाळेतयून

११. क. असं, कसं, तसिा, असिं, तसिा, कसिे   ख. तसं, बऱया, अमका, तमक्ा, अशा   
ग. असल्या, ह,े जी, तसिा, अमुक, शजिं, इतकं, तसं, तसिं, कसिं   
घ. असं, असं, इतक्ा, तसं   ि. कशी, अशी, अशी, तशी

१२. (क) केिा    (ख) नाही    (ग) हयोता    (घ) हयोती    (ि) केिी    (छ) केिी     
(ज) गमळािा    (झ) राहत हयोत्ा    (ट) गेिा    (ठ) हयोतं    (ड) सुििी     
(ढ) केिी    (त) हयोतं

१३. क. “ह ेकाय, तयू काम करतयोयस का? िालू द,े त्ानंतर िहा प्ायिा जाऊ या.”   
ख. “ह ेकाय, तुम्ही अजयून गप्पा मारताय का? िालू द,े त्ानंतर बाहरे पडयू  या.”   
ग. “ह ेकाय? तयू अजयून खेळतेयस का? िालू द,े त्ानंतर अभ्ासािा बसयू या.”   
घ. “ह ेकाय? तुम्ही अजयून बयोिताय का? िालू द,े त्ानंतर खेळयू या.”   
ि. “ह ेकाय? तयू अजयून िाितयोयस का? िालू द,े त्ानंतर गप्पा मारू या.”   
छ. “ह ेकाय? तुम्ही उठताय का? िालू द,े नंतर ििगा करू या.

१४. क. मययूरी खयूप खयूश हयोती, कारण ती परीक्षेत उतिीण्म झािी हयोती.   
ख. धनेश खयूप नाराज हयोता, कारण त्ाच्ा गमत्राने त्ािा िसििं हयोतं.   
ग. प्राध्यापक दामिे खयूप चिडिे हयोते, कारण आज विद्ाथ््यांनी गृहपाठ केिा नव्हता.   
घ. त्ा अनयोळखी शहरात तयो िार गोंधळिा हयोता, कारण तयो रस्ता िुकिा हयोता.   
ि. वपंटयू  आनंदाने उड्ा मारत हयोता, कारण आज शाळा ििकर सुटिी हयोती. 

१५. क. मृण्मयी संसारािा िार कंटाळिी हयोती, म्हणयून शेिटी गतनं घटस्योट घेतिा.   
ख. काही तरी निीन शशकािं, असं मेहरूष्न्नसािा िाटत हयोतं, म्हणयून गतनं एका 

नाट्काय्मशाळेसाठी आपिं नाि नोंदििं.
ग. विकी रात्रभर पाटणीत नाित हयोता, म्हणयून दुसऱया वदिशी त्ािा पाय दुखायिा 

िागिा.
घ. शेजाऱयांच्ा घरािा आग िागिी हयोती, म्हणयून त्ांनी अलग्शामक दिािा ियोन 

करून बयोिाििं.
ि. त्ाच्ा गमत्रािा िेखनासाठी मयोठा पुरस्ार गमळािा हयोता, म्हणयून तयो गमत्रासाठी 

एक मयोठा िुिांिा गुच् घेऊन आिा.

मा
गी
ल
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१६. क. तयू िहान असताना मीही तुिा खयूप स्ातंत्र्य द्ायियो.   ख. तयू िहान असताना 
आम्हीही आमच्ा इच्ा तुझ्ािर िादत नव्हतयो.   ग. तयू िहान असताना मीही तुिा 
रागिायियो.   घ. तयू िहान असताना आम्हीही तुिा स्यंपाक शशकिायियो.
ि. तयू िहान असताना मीही रयोज संध्याकाळी तुझ्ासयोबत भरपयूर खेळायिे.

१७. (क) केिंत    (ख) मागििीत   (ग) भरिीत   (घ) लिहहिात   (ि) विसरिात   
(छ) िाििं    (ज) आिी      (झ) पडिी

१९. क. ती व्यष्क्मत्त्व,े व्यष्क्मत्त्व   ख. ते उद्योगधंद,े उद्योगधंद े  ग. ती स्िांतरे, स्िांतरे   
घ. ती धयोरणे, धयोरण   ि. ते िोंढ,े िोंढ े

२०. क. त्ा रीती, रीत     ख. ती घडामयोड, घडामयोडी     ग. ती मैिि, मैिि
घ. ती जुळी, जुळी     ि. ती रास, राशी

२१. क. ती िाटणी, िाटण्ा           ख. त्ा गारा, गारा     ग. त्ा नयोकऱया, नयोकऱया   
घ. त्ा बाजारपेठा, बाजारपेठा     ि. ती खुिणी, खुिणी     छ. त्ा कळश्या, कळश्या

२२. क. राजयू पिंगाखािी मागे झयोपिाय.   ख. राजयू पिंग आशण खुिणीच्ा मध्य ेझयोपिाय.   
ग. राजयू पिंगाशेजारी झयोपिाय.   घ. राजयू पिंगाखािी मध्य ेझयोपिाय.
ि. राजयू पिंगाच्ा िर झयोक्ामध्य ेझयोपिाय.   छ. राजयू पिंगािर उताणा (पाठीिर) 
झयोपिाय.   ज. राजयू पिंगािर डाव्या कुशीिर झयोपिाय.   झ. राजयू पिंगापाशी उभा 
आह.े

२३. क. िॉशशंग मशीनच्ा आत   ख. वदव्यािा (िोंबकळत आह)े   ग. वफ्जमागे
घ. टीव्हीसमयोर   ि. कॉम्प यूटरशेजारी   छ. वनयतकालिकांच्ा मध्य े  
ज. वफ्जमध्य े  झ. छतािर

२४. क. पुरती, पुरेशी   ख. पुरेसा, पुरती   ग. पुरेशी, पुरते   घ. पुरते / पुरेसं, पुरेसे / पुरेसं   
ि. पुरते / पुरतं, पुरेसे / पुरेसं 

२५. (क) ठेिायिा   (ख) करणे   (ग) असताना   (घ) राहहल्यास   (ि) करू   
(छ) कयोसळयून

२६. क. जे, उकिणारं   ख. जी, जळणारी   ग. जी, ठेििेिी   घ. जी, झािेिी   
ि. जी, झोंबणारी   छ. जयो, राहणारा   ज. जे, पडिेिे   झ. जयो, मािळणारा   
ट. जयो, िाढणारा   ठ. ज्ा, रंगििेल्या   ड. ज्ा, झािेिा

२७. क. वदिेल्या, दणेारी   ख. पडणारा, पडिेल्या   ग. राहहिेल्या, राहणाऱया   
घ. लिहहणाऱया, लिहहिेिे   ि. खाणाऱया, खाले्िा

२८. क. िरून   ख. कुठं   ग. शेजारी   घ. गतथे   ि. इकड,े गतकड े  छ. दुरून   
ज. इथयून, गतथयून   झ. िरून

मागील
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२९. क. मागच्ा, पुढ े  ख. गतथयून, समयोरून  ग. इकड े/ इकड,ं गतकडिी   घ. िरीि / 
खािीि, खािीि / िरीि   ि. िरच्ा, इथ

३०. क. ज्ाच्ा   ख. शजच्ात / जीत   ग. ज्ाच्ा   घ. ज्ािं   ि. जी

३१. क. झयोपिेल्या ियोकांच्ा वदशेने धाित जाऊन या कुत्र्याने साऱया उद्ानात गोंधळ उडििा.
ख. त्ा सामाशजक काय्मकत्गाने तेथीि रहहिाशांना पाण्ािे महत्त्व िांगिे समजाििे.
ग. काि काढिेल्या सेल्ीमुळे त्ा अभभनेत्रीिा बऱयाि ियोकांनी नकयो ते ऐकििे.
घ. आम्ही प्रकाशिी स्ततुी करू िागियो तर त्ाने िगेि मान आमच्ाकड ेिळििी.

३२. क. (अ : बयोििा) (ब : बयोििति)   ख. (अ : िढत, िढिति)   ग. (अ : ऐकत)
(ब : ऐकित)   घ. (अ : पी) (ब : वपिित)   ि. (अ : िाििा) (ब : िािित)

३३. क. (ए∘ि∘) गाण्ािा सराि, गाण्ािी शैिी, गाण्ािे िळण. (अ∘ि∘) --, गाण्ाच्ा 
शैिी, गाण्ािी िळणे.   ख. (ए∘ि∘) : लिहहण्ािा सराि, लिहहण्ािी पद्धत, लिहहण्ािे 
शशक्षण. (अ∘ि∘) : --, लिहहण्ाच्ा पद्धती, --.   ग. (ए∘ि∘) : िािण्ािा छंद, िािण्ािी 
सयोय, िािण्ािे साधन. (अ∘ि∘) : --, िािण्ाच्ा सयोयी, िािण्ािी साधने.   घ. 
(ए∘ि∘) : चित्र काढण्ािा िग्म, चित्र काढण्ािी शशकिणी, चित्र काढण्ािे तंत्र. (अ∘ि∘) 
: चित्र काढण्ािे िग्म, चित्र काढण्ाच्ा शशकिण्ा, चित्र काढण्ािी तंत्र.े   ि. (ए∘ि∘) 
: भािगीते ऐकण्ािा छंद, भािगीते ऐकण्ािी  जागा, भािगीते ऐकण्ािे स्ळ. 
(अ∘ि∘) : --, भािगीते ऐकण्ाच्ा जागा, भािगीते ऐकण्ािी स्ळे.   छ. (ए∘ि∘) : 
चित्रपट पाहण्ािा माग्म, चित्रपट पाहण्ािी प्रेरणा, चित्रपट पाहण्ािे स्रूप. (अ∘ि∘) 
: चित्रपट पाहण्ािे माग्म, चित्रपट पाहण्ाच्ा प्रेरणा, --.   ज. (ए∘ि∘) : पयोहण्ािा 
व्यायाम, पयोहण्ािी क्षमता, पयोहण्ािे समाधान. (अ∘ि∘) : पयोहण्ािे व्यायाम, --, --.   
झ. (ए∘ि∘) : नािण्ािा िग्म, नािण्ािी शशकिणी, नािण्ािे िय. (अ∘ि∘) : नािण्ािे 
िग्म,  नािण्ाच्ा शशकिण्ा, --.

३४. (क) नािण्ािा   (ख) नािण्ािी   (ग) नािण्ािी   (घ) नािण्ािं   
(ि) नािण्ािं   (छ) नािण्ािी
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पाठ १

१. समीपदृश्य, उपशीष्मक, कथाकार, चित्रीकरण, ध्ववनसंकल्पन, बयोिपट, दृश्यसंकिन, 
पटकथाकार, दूरदृश्य, छायाचित्रण, कृष्धिि, चित्रवनगम्मती, मंदगती, प्रकाशययोजना, 
िघुपट, िेशभयूषाकार, नेपथ्कार, छायाचित्रकार, कथासयूत्र, मयूकपट                

२.    १ पा  श््म  २ सं गी त ३ कृ

  गी ४ बयो  ष्

  त ५ छा    ि  ध  ६ अ  

  या   प  ि   भभ

७ मयू ८ चि  त्र  प    ट  ि   ने

  क   त्र ९ वन   मगा   ता

१० प   ट  ११ क   था   का  र १२ सं    हह ता

  ट   था   र १३ दृ

१४ गा  १५ स   मी   १६ प                    दृ  श्य 

१७ गी             य    ट

१८ वि    त   र      क १९ वद  ग्द  श्म    क २०कयो        

   था २१ पॅ    न

३. कोि? : छायाचित्रकार, संगीतकार, वनमगाता, प्रेक्षक, वदग्दश्मक, रंगभयूषाकार, पाश््मगागयका, 
संकिक, अभभनेत्री, किावदग्दश्मक, पाररतयोगषकविजेता कसे? : विनयोदी, ियोकवप्रय, 
भीगतदायक, दजपेदार, गंभीर, सुमार, रटाळ, उतं्ठािध्मक, अविमिरणीय, िास्तििादी, 
संगीतमय काय? : प्रगतमा, संज्ापन, प्रसंग, पटकथा, वितरण, रंगभयूषा, खेळ, आशयसयूत्र, 
उपकथानक, संकिन, किाटणी, भयूगमका चिरिपटांिे प्रकार : बािचित्रपट, सयूडकथा, 
राजकीय चित्रपट, भयपट, थरारपट

४. िृतिपट – न्ययूज,   भयपट – हॉरर,   व्यगंपट – काटयू ्मन,   थरारपट – लरििर,   
मुख्धारा चित्रपट – मेनस्रि ीम शसनेमा

५. सामाणजक चिरिपट : सामाशजक विषय हाताळणारा चित्रपट – बालचिरिपट : िहान 
मुिांसाठी बनििेिा चित्रपट – जाहिरातपट : जाहहरातीसाठी बनििेिा चित्रपट – 
अनुबोधपट : एखाद्ा विषयािरीि सुसयूत्र आशण किात्मक पद्धतीने तयार केिेिा चित्रपट 
– िास्यपट / रिनोदी चिरिपट : विनयोदी कथा असिेिा, प्रेक्षकांना हसिणारा चित्रपट – 
राजकीय चिरिपट : राजकीय विषयािर आधाररत चित्रपट – ग्ामीि चिरिपट : ग्ामीण 
विश् दाखिणारा चित्रपट – गुने्गारीपट : गुन्गेारी या विषयािर आधाररत चित्रपट 
– प्रिारपट : एखाद्ा विषयािा, व्यक्ीिा, संस्िेा प्रिार करणारा चित्रपट – रोमँहटक 
चिरिपट : प्रेमकथा मांडणारा चित्रपट

पाठ १
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६. ख. िास्ति – मांडणे : ‘वनशाणी डािा अंगठा हा चित्रपट शशक्षणक्षेत्रातीि भ्रटिािारािे 
िास्ति मांडतयो.   ग. भयूगमका – िठिणे : एका िृद्ध माणसािी भयूगमका त्ाने मेहनतीने 
उतिम िठििी.   
घ. जाहहरात – करणे : हल्ी चित्रपट िाििण्ासाठी किाकारांनाही चित्रपटािी िेगळी 
जाहहरात करािी िागते.   ि. वनगम्मगतमयूल्य े– राखणे : कमी पैसे िाििे असिे तरी तयो 
वदग्दश्मक चित्रपटािी सि्म वनगम्मगतमयूल्य ेराखण्ािा प्रयत्न करतयो.

८. (क) धरिा   (ख) करण्ा   (ग) कमािण्ा   (घ) नाकारिी   (ि) व्हािा   (छ) धडपडियो   
(ज) व्हािे   (झ) व्हािी   (ट) झािे   (ठ) केिे   (ड) जाईन   (ढ) असािी   (त) लिहहिे

१२. क. करून पाहहिा, व्हायिं हयोतं, वििारून बघतयो, करायिा आिडिे, शशकायिा गमळणार, 
तरंगायिा िागियो, पाठियून द,े शशकयू न घे, करून घेतिी, करून घे, जािंसं िाटत 
हयोतं, भेटायिं ठरििं, (ऐकयू ) येऊ िागिी, बसयून राहहियो, बयोिाियून ठेििंय, िडिडत 
असताना, थांबािं िागिं, करत बसियो, पांघरून घेतयो

ख. अ. एकयोणीसशे पन्नास ते ऐशंी ह्ा दशकांत त्ांिे दयोन-तीन डझन चित्रपट अत्तं 
यशस्ी ठरिे. ह्ा चित्रपटांिे पटकथाकार आशण संिादिेखक म्हणयून ते प्रशसद्ध हयोते. 
आ. विसाव्या शतकातिा तयो एक महान इटालियन वदग्दश्मक हयोता. त्ांच्ाकड े
शशकायिा गमळणार ह्ा कल्पनेनंि मी हिेत तरंगायिा िागियो.

ग.  अ. काळ्ािा गयोरा = जयो काळा हयोता तयो गयोरा करणे   आ. पांढऱयािा काळा = जे 
पांढरे हयोते ते काळे करणे   इ. हहरव्यािा वपिळा = जे हहरिे हयोते ते वपिळे करणे 
ई. जाड्ािा बारीक = आधी जाड असताना आता बारीक हयोणे

घ. अ. उतिरािी िाट पाहण्ाइतका धीर माझ्ापाशी नसल्यामुळे मी सरळ कयोिकात्ाच्ा 
गाडीत बसियो.   आ. आतयून कानी पडणारी टाइपरायटरिी खडखड ऐकत मी बसयून 
राहहियो.  इ. काही क्षणांत रायसाहबे हातात कागदांिा िहानसा गठ्ठा घेऊन बाहरे आिे.

ि. अ. पािव्या रांगेतल्या सतराव्या, आकाशातल्या, िौदाव्या  आ. एकयोणगतसाव्या 
कवितेतिे  इ. पासटिाव्या

छ. अ. प्रौढ झाियो  आ. वनचिय केिा  इ. आिडिा नाही  ई. अडयून राहहियो  उ. अभधकृत / 
औपिाररक  
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१३. क. ... िाडयून टाकल्या : ह्ा िाक्ात ‘िाडणे’ आशण ‘टाकणे’ ह्ा दयोन्ी वरियांिा स्तंत्र 
बयोध हयोत आह,े म्हणयून ह ेसंयुक् वरियापद नाही.   ख. ... रागाियून बयोििे, ... घेऊन बसिा 
: ह्ा िाक्ात दयोन्ी वरियापद-जयोड्ांमधयून अनुरिमे एकाि वरियेिे बयोध हयोत आह,े म्हणयून 
ही दयोन्ी संयुक् वरियापद ेआहते.   ग. ... घेऊन बस : ह्ा िाक्ात ‘घेणे आशण ‘बसणे 
ह्ा दयोन्ी वरियांिा स्तंत्र बयोध हयोत आह,े म्हणयून ह ेसंयुक् वरियापद नाही.   घ. ... खाऊ 
द े: ह्ा िाक्ात ‘खाऊ’ ह ेनाम आह,े म्हणयून ‘खाऊ द’े ह ेसंयुक् वरियापद नाही.   ि. 
... खाऊ द्ा : ह्ा िाक्ात दयोन्ी वरियापदांमधयून एकाि वरियेिे बयोध हयोत आह,े म्हणयून ह े
संयुक् वरियापद आह.े   छ. ... शयोभयून वदसेि, ठेियून बघ : ह्ा िाक्ात ‘शयोभयून वदसेि’ ही 
वरियापद जयोडी एकाि वरियेिा अथ्म दाखिते म्हणयून ह ेसंयुक् वरियापद आह,े मात्र ‘ठेियून 
बघ’ ही दयोन्ी वरियापद ेदयोन स्तंत्र वरिया दाखितात, म्हणयून ह ेसंयुक् वरियापद नाही.   
ज. ... ठेियून बघ : ह्ा िाक्ात दयोन्ी वरियापदांमधयून एकाि वरियेिा बयोध हयोत आह,े 
म्हणयून ह ेसंयुक् वरियापद आह.े   झ. ... पकडयून ठेििा, खेियून घेतिे : ह्ा िाक्ात दयोन्ी 
वरियापद-जयोड्ांमधयून एकाि वरियेिा बयोध हयोत आह,े म्हणयून ही संयुक् वरियापद ेआहते.

१४. क. गेिी, बघ  ख. जात, बयोितात, सांगगतिं, पाहहिं  ग. िाििं  घ. टाका, घेतयो  ि. 
जातीि, िागेि

१५. (क) पाठिािे   (ख) िागयून   (ग) वदसिं   (घ) िाियून   (ि) िागिी   (छ) हयोऊ   
(ज) समजयून   (झ) करत

१६. (क) गेियो  (ख) ठेििा  (ग) टाकतीि  (घ) घ्ािं  (ि) िागेि  (छ) िागेि 
(ज) िागतीि  (झ) िागतीि  (ट) दते  (ठ) पाहहजे  (ड) दे

१७. क. (अ) ओढायिा िागिा  (आ) पडयून राहहिं  (इ) मरून गेिंय  (ई) रडायिा िागिा  
(उ) घाबरून गेिंय  (ऊ) उठयू  पाहत  (ए) उडयू  शकेि  (अॅ) जाऊ शकेि

ख. (अ) घ्ायिा पाहहजे  (आ) गमळयू शकणार  (इ) आणािा िागिा  (ई) ऐकािं िागतंय  
(उ) करािेि िागतात  (ऊ) िढािे िागतात  (ए) करािा िागतयो  (अॅ) करता येत 
(ऐ) शयोधायिा पाहहजे  (ओ) वनघायिा हिं

१८. क. खाऊन   ख. करू   ग. म्हटिा   घ. जाऊन  ि. आणािं   छ. आिं

१९. क. त्ािा िाचिक आशण कागयक अभभनयािी जाण असिी पाहहजे.   
ख. स्तःच्ा प्रत्के अनुभिािी अभभनेता म्हणयून त्ाने नोंद ठेििी पाहहजे.   
ग. त्ािा पुस्तकांव्यगतररक् माणसेही िािता आिी पाहहजेत.

२०. क. त्ािा प्रसंगांिे तुकड ेएकत्र करून निीन अथ्म साधता येतयो.   
ख. आिश्यक प्रसंग जयोडयून, अनािश्यक प्रसंग िगळयून त्ािा कथा अभधक 
पररणामकारक करता येते.   
ग. त्ािा प्रययोग म्हणयून कथेिा िेगळे िळण दतेा येते.

२१. क. िाजियू   ख. िाजिण्ािी   ग. िाजिायिा / िाजिण्ास   घ. िाजिता   ि. िाजियू   
छ. िाजियून   ज. िाजिताना   झ. िाजिायिा / िाजिण्ास  ट. िाजिािा

पाठ १
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२२. (क) नािता  (ख) िाजिताना  (ग) नाियू  (घ) बसयू  (ि) नािायिा  (छ) शशकायिा  
(ज) करू

२३. क. द े  ख. वदिं   ग. घेतिं   घ. दते   ि. घेतिं

२४. क. जुन्या गमत्रांबदिि बयोिताना समीर रडयू  िागिा.   
ख. “काय? तयू तुझ्ा मांजरीिा तुझ्ासयोबत बेडिर झयोपयू दतेयोस?”   
ग. अिानक कमरेत दुखयू िागिं त्ामुळे गतिा अंथरुणातयून उठताि येईना.   
घ. माणसांिा स्भाि बदलू शकत नाही.   
ि. “आज सुट्ी असल्यामुळे आम्ही सगळे बाहरे विरायिा जाणार आहयोत.

२५. क. तुम्हािा इंग्जी बयोिता येतं का?   
ख. त्ािा गाडी िाििता येते का?   
ग. तुिा िारसी लिपी िािता येते का?   
घ. गतिा गगटार िाजिता येते / येतं का?   
ि. तुिा िांगिी माणसं ओळखता येतात का?   
छ. त्ािा ध्यान िािता येतं का?   
ज. तुम्हािा ह्ा विषयािर एक िेख लिहहता येईि का?

२६. क. तुिा माझ ंकाम आज करायिा जमणार नाही का?   
ख. त्ािा बॉसिा आज वििारता येणार नाही का?   
ग. गतिा आज वनरयोप दतेा येणार नाही का?   
घ. तुिा सायकि आज आणायिा जमणार नाही का?   
ि. तुम्हािा मिा आज भेटता येणार नाही का?

२७. क. इथे कॉिी प्ायिा मिा आिडणार नाही.
ख. इथे जेिायिा आिडिे मिा.   
ग. इथे विरायिा आिडिे मिा.
घ. इथे मिा नयोकरी करायिा आिडिे.   
ि. इथे राहायिा मिा आिडणार नाही.
छ. या गादीिर झयोपायिा मिा आिडणार नाही.   
ज. इथे िािायिा आिडिे मिा.
झ. ह्ाच्ा हाताखािी काम करायिा मिा नाही आिडणार.   
ट. इथे राहायिा मिा नाही आिडणार.
ठ. इथे राहायिा मिा आिडिे.   
ड. इथे नािायिा आिडिे मिा.
ढ. इथे शशकायिा आिडिे मिा.
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२८. क. शब्द विरुद्ध अथगािा 
शब्द

शब्द विरुद्ध अथगािा 
शब्द

सौम् 
बटबटीत / 
ओबडधयोबड
बुरसटिेिा  
उंिसखि 
अस्स्र 

भडक
रेखीि
आधुवनक
सपाट
स्स्र

संथ/ भधमा
प्रसन्न 
उथळपणा / 
पसरटपणा
िुकीच्ा मापािा 
गिाळ 

िेगिान
उदास
सखयोिता
नेमका 
टापटीप

ख. क. उसळणाऱया   ख. ढासळिी   ग. विरकिा

ग. क. उमेदिारी करणे : वनिडणयूक इत्ादीत उभे राहण्ासाठी व्यक्ीिे नाि नोंदिणे   
ख. तोंडातयून शब्द न िुटणे : बयोिण्ािे धाडस न हयोणे   ग. गमठािा खडा टाकणे : 
वनरुत्साही करणे    घ. नाळ जुळणे : िांगिे संबंध प्रस्ावपत हयोणे

पाठ २

१. मयोकळा िेळ, िाििा िेळ, छंद, आिड, सिड, िुरसतीिा िेळ / िुरसत, नाद, 
करमणयूक, मनयोविनयोद, आराम

२. ख. ‘चिंगी’ ह्ा व्यक्ी 
विषयी माहहती 
दणेारे शब्द 

‘विरंगुळा’ ह्ा 
शब्दािा पयगायी 
शब्द 

आईने शयोधिेिे विरंगुळ्ािे उपाय 

अ. कंटाळा  छंद नाि

आ. ‘नकयो गं’ आिड चित्रकिा

इ. आळस नाद खेळ

ई. मुसमुसणे ध्यास आकाशवनरीक्षण

उ. नाही आिडत िेड गायन

ऊ. िेंगट अन्य भाषाशशक्षण

ए. - - प्रिास

अॅ. - - नाणेसंग्ह

५. क. िािण्ात   ख. रडण्ात, आपटण्ात   ग. सयोडिण्ात, करण्ात   
घ. बयोिण्ात, पाहण्ात

पाठ १
पाठ २
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६. क. ऐकण्ात   ख. करण्ात, करण्ात, ठेिण्ात   ग. बघण्ात, शशकण्ात, ऐकण्ात, 
करण्ात

८. क. शांत करण्ात   ख. आिरण्ात आिं   ग. हाकिण्ात आिं   घ. सुट्ी दणे्ात

९. क. तरी   ख. तर   ग. तरी   घ. तरी, तरी   ि. तर, तर   छ. तरी, तर, तर   
ज. तर   झ. तर

१०. क. तर   ख. तर   ग. तर तर   घ. तर   ि. तरी   छ. तर   ज. तरी   झ. तर

११. (क) िागयून गेिास की नाही  (ख) आिा मयोठा, िागयून गेिी आहसे
(ग) िागयून गेिे मयोठे, आिे मयोठे

१२. क. दुपारिी = विशेषण    रात्री = वरियाविशेषण  रात्रीिं = विशेषण 
ख. पहाट े= वरियाविशेषण  रात्रीिं = विशेषण 
ग. पहाट े= वरियाविशेषण  सकाळिं = विशेषण   दुपारिी = विशेषण 
घ. संध्याकाळिा = विशेषण

१४. झुजंयूमुंजयू – पहाट – सकाळ – मध्यान् – दुपार – संध्याकाळ – रात्र – मध्यरात्र

१५. क. सयूय्म उगित असताना - उगितीिी िेळ   ख. मध्यान् - सयूय्म माथ्ािर येण्ािी िेळ   
ग. गतन्ीसांज - मािळतीिी िेळ, कातरिेळ, वदिेिागणीिी िेळ

१८. क. दणेार, दणेार, सुटणार, दणेार

ख. स्तंत्र उतिरे अपेशक्षत. नमुन्यादाखि पुढीि एक उतिर.
“अमुक एक कर म्हटिं, की त्ाच्ा बरयोबर उिटि करणार! रात्रीिी जागरणं करू 
नकयोस म्हटिं, की हा पहाट ेिार-पाि िाजेपययंत अभ्ास करत बसणार आशण मग 
सकाळिं कॉिेज बुडिणार. मी भाजी घेऊन येईपययंत आजीकड ेिक्ष द ेअसं सांगगतिं, 
की हा माझ्ापाठयोपाठ बाहरे पडणारि! बरं, आजीही त्ािीि; त्ामुळे घरात कुणी 
नाही असं बघयून त्ाही उठणार आशण तडक शजन्याकड ेजाणार. परिा तयूि ओरडिीस 
ना माझ्ािर, त्ांना एकटीिा सयोडयून कुठे गेिा हयोतात म्हणयून? मिा तर अशानं िेड 
िागेि एक वदिस,” असं म्हणयून शुभाकाकयू  तरातरा घरात वनघयून गेल्या.

१९. क. गमनी आंबा खाणार आह.े गमनी आंबा खाणार हयोती.
ख. अशयोक परदशेी जाणार हयोता. अशयोक परदशेी जाणार असेि.
ग. रशसका वदिेिे काम पयूण्म करणार आह.े रशसका वदिेिे  काम पयूण्म करणार असेि.
घ. जीिन आळस झटकणार हयोता. जीिन आळस झटकणार असेि.
ि. नंवदनी पयोहणे शशकणार आह.े नंवदनी पयोहणे शशकणार असेि.
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२१. (क) जाणार हयोते  (ख) जाणार आह े (ग) करणार हयोता  (घ) वििारणार हयोते
(ि) जाणार आह े (छ) येणार आह े  (ज) जाणार हयोती  (झ) बयोिािणार हयोती
(ट) काढणार हयोते  (ठ) वििारणार हयोते  (ड) येणार असेि  (ढ) जेिणार आहते
(त) जाणार आहते  (थ) खाणार आहते  (द) जाणार हयोते  (ध) हयोणार आहे
(न) येणार आहते

२२. क. सुमन    ख. असभ्      ग. नापसंत   घ. सुरेख    ि. अमान्य    छ. नािायक
ज. सुगंध    झ. अलिखखत    ट. नापास    ठ. सुवदन    ड. अखंड    ढ. नाखयूश

२३. शब्द अथमि, इगं्जी / हिंदी शब्द अथमि, इगं्जी / हिंदी 

क. ढग cloud / बादि ढगं style / तरीका

ख. चिता pyre / चिता चिंता anxiety, concern / 
चिंता 

ग. सध्या currently / आजकि संध्या evening / सांज 

घ. कद height / कद कंद tuber / कंद 

ि. िदन mouth / िदन, मुँह िंदन  greeting / िंदन, 
अभभिादन 

छ. दगा treason / दगा, 
राजरियोह 

दगंा riot / दगंा

ज. राग anger / रियोध रांग queue / कतार

झ. कड side / बाजयू कंड pruritus / खुजिी 

ट. कप cup / कप कंप vibration / शसहरना, 
कंप 

ठ. कबर grave / कबर कंबर waist / कमर 

२५. क. आज काहीि घडिं नाही :
आजिा वदिस अगदी सरळ सुतासारखा गेिा;
एकही सुरकुती पडिी नाही
आजच्ा वदिसाच्ा िेहऱयािर.

पाठ २
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ख. आज वदिसभर
समयोरच्ा झाडािरिे पक्षी
हकिवबित हयोते.
आज एकदाही झाडािर
जीिघेणा किकिाट झािा नाही.
आज एकदाही
एखादा नाग
पक्षांच्ा घरट्ाकड े
सळसळत गेिा नाही.

ग. आज िाऱयाने 
िारं अंगात आल्यागत 
केस वपंजारून
थयथयाट केिा नाही
आशण किथयूनही टाकिं नाही 
एखाद ंझाड
हकंिा झयोपडीिरिं छप्परही 
उडियून नेिं नाही टयोपीसारखं.
आज िारा अगदी शहाण्ासारखा िागिा :
िाहत राहहिा 
साळीच्ा शेतांिरून
िाटा उठिीत 
हळुिार.

घ. आज वदिसभर दुःख
थकयू नभागयून झयोपयून हयोतं.
आज वदिसभर
माझ ेडयोळे
कयोरड ेहयोते.

पा
ठ 

२

232    oesveµes yeÊeerme



उत्रे

पाठ ३

३. क. “रयोहन नयोकरी करतयो?” (कत्गाप्रमाणे) 
“नाही, त्ानं कधीि नयोकरी केिी नाही.” (कमगाप्रमाणे)
ख. आज तबल्यािी साथ करत आहते पंवडत आनंदराि साति. (कत्गाप्रमाणे) 
त्ांनी पयूिणीही अनेकदा खांसाहबेांना साथ केिी हयोती. (कमगाप्रमाणे) 
ग. संपदा दर रवििारी कपड्ांना इस्ती करते. (कत्गाप्रमाणे)
आज सकाळीि गतने सगळ्ा कपड्ांना इस्ती केिी. (कमगाप्रमाणे) 
घ. सकाळी उठल्याबरयोबर नानासाहबे अंगण झाडतात, झाडांना पाणी घाितात आशण 
मगि िहा घेतात. (कत्गाप्रमाणे) 
आतिाि त्ांनी अंगण झाडिे, झाडांना पाणी घातिे आशण िहा घेतिा. (कमगाप्रमाणे) 
ि. सासयूच्ा आजारपणामुळे इच्ा असयूनही आगतशाने ह्ािषणी शशकिण्ा घेतल्या 
नाहीत, (कमगाप्रमाणे) नाही तर ती घरीि मुिांच्ा शशकिण्ा घेते. (कत्गाप्रमाणे)

४. कतवा कममि हक्रयापद 

क. रयोहन (तयो) = त्ाने / 
त्ानं 

नयोकरी करतयो = केिी नाही 

ख. पंवडत साति (ते) =त्ांनी साथ करत आहते = केिी हयोती 

ग. संपदा (ती) = गतने इस्ती करते = केिी 

घ. नानासाहबे / ते = त्ांनी अंगण, झाडांना 
पाणी, िहा 

झाडतात, घाितात, घेतात 
= झाडिे, घातिे, घेतिे 

ि. आगतशा / ती = गतने शशकिण्ा घेते = घेतल्या 

५. क. आईने एक मयोठे कलिंगड आणिे. दादाने ते कापिे आशण त्ाच्ा आठ ियोडी केल्या. 
दादाने प्रत्केािा एक एक ियोड वदिी. मेधाने गतिी ियोड संपििी आशण आणखी एक 
मागगतिी. दादाने गतिा एक ियोड वदिी, नताशािा एक ियोड वदिी आशण स्तः एक 
ियोड घेतिी. आई आशण बाबांनी दुसरी ियोड घेतिी नाही. 

ख. आई एक मयोठे कलिंगड आणेि. दादा ते कापेि आशण त्ाच्ा आठ ियोडी करेि. दादा 
प्रत्केािा एक एक ियोड दईेि. मेधा गतिी ियोड संपिेि आशण आणखी एक ियोड 
मागेि. दादा गतिा एक ियोड दईेि, नताशािा एक ियोड दईेि आशण स्तः एक ियोड 
घेईि. आई आशण बाबा दुसरी ियोड घेणार नाहीत. 
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६. क. काळ कतवा कममि हक्रयापद 

अ. ित्ममानकाळ दादा ते कापतयो 

आ. ित्ममानकाळ दादा ियोडी करतयो / दतेयो 

इ. ित्ममानकाळ मेधा  ियोड संपिते / मागते

ई. ित्ममानकाळ दादा ियोड दतेयो / घेतयो 

उ. ित्ममानकाळ आई-बाबा ियोड घेत नाहीत 

ख. काळ कतवा कममि हक्रयापद 

अ. भयूतकाळ दादाने ते कापिे 

आ. भयूतकाळ दादाने ियोडी / ियोड केल्या / वदिी 

इ. भयूतकाळ मेधाने ियोड संपििी / मागगतिी 

ई. भयूतकाळ दादाने ियोड वदिी / घेतिी 

उ. भयूतकाळ आई-बाबांनी ियोड घेतिी नाही 

ग. काळ कतवा कममि हक्रयापद 

अ. भविष्यकाळ दादा ते कापेि 

आ. भविष्यकाळ दादा ियोडी /ियोड करेि / दईेि 

इ. भविष्यकाळ मेधा ियोड संपिेि / मागेि 

ई. भविष्यकाळ दादा ियोड दईेि / घेईि 

उ. भविष्यकाळ आई-बाबा ियोड घेणार नाहीत.

ऊ. भविष्यकाळ दादा ते कापेि 

८. क. सेट= संि, काड्कबयोड्क बाईंवडगं = पुठ्ठा बांधणी, डट्किीप = मातीमयोि, हडँि = मयूठ, स्डी 
= अभ्ाशसका, सेकंडहडँ = िापरिेिे, एन्सायक्योवपडीया = ज्ानकयोश, अँवटक = जुने ि 
हकमती

ग. आ. िटकाियून   इ. प्रसन्न   ई. भाषांतर   उ. कळा   ऊ. खंड   ए. अतयोनात   अॅ. 
मढििेिे   ऐ. अप्रगतम   ओ. एकिार   ऑ. िादािादी
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९. क. वदनेश आपल्या मुिांना उच्च शशक्षणासाठी परदशेी पाठिणार आह.े याकरता / म्हिून 
तयो खयूप काम करून पैसे साठित आह.े   ख. प्रमुख गागयकेिा घसा बसिा आह,े 
सबब / त्ामुळे / म्हिून पयूि्मघयोगषत संगीत मैवििीिा काय्मरिम आज हयोऊ शकत नाही. 
ग. जयेशिा उघड्ािरीि पदाथ्म खाण्ािी सिय आह,े त्ामुळे / म्हिून त्ािे पयोट 
कायम वबघडिेिे असते.   घ. आज संध्याकाळिी सभा रदि झािी आह,े त्ामुळे / 
म्हिून आमदारसाहबेांना आजिी संध्याकाळ मयोकळी आह.े   ि. प्रकृती अस्ाथ्ामुळे 
मी आज कामािर येऊ शकणार नाही, सबब / म्हिून मिा आज रजा मंजयूर करािी. 
छ. सांगगतिेल्या िेळात मी ह ेकाम पयूण्म करू शकियो नाही, याकरता / सबब/ म्हिून मी 
तुमिी मािी मागतयो.   ज. मी वदिसरात्र काम केिे, म्हिून / त्ामुळे मी ह ेकाम िेळेत 
पयूण्म करू शकियो. 

१०. (क) अजयून    (ख) आता   (ग) एरिी   (घ) आता   (ि) तेव्हाही   (छ) तेव्हा 
(ज) ह्ािेळी   (झ) उद्ा   (ट) काि    (ठ) पयूिणी    (ड) िगेि     (ढ) िगेि

११. अ : तयू शसनेमा पाहतयोस का?
ब : हयो, पाहतयो की कधीकधी.
अ : अिीकड ेकधी पाहहिास?
ब : नुकताि पाहहिा एक मराठी शसनेमा.
अ : मग? आिडिा का?
ब : हयो, छान हयोता. हल्ी मराठीति िांगिे शसनेमे येतात. 
अ : असंि काही नाही. मी परिा एक मस्त हहदंी शसनेमा पहहिा. इंग्जी शसनेमेपण 
पाहतयो मी. िांगिे िांगिे इंग्जी शसनेमे सतत येत असतात. 
ब : हयो,पुढल्या िषणीपण काही इंग्जी शसनेमे येणार आहते. त्ांच्ा जाहहराती 
आतापासयून िालू आहते. सध्या गमत्रांत त्ांिीि ििगा िालू आह.े
अ : अरे, पण तयो सायन्स विक्शन शसनेमा बुडियू नकयोस ह!ं असे शसनेमे िारंिार येत 
नाहीत.
ब : तयो शसनेमा मी बुडिणार? शक्ि नाही. तयो तर मी परतपरत पाहीन.

१२. क. भरायिा   ख. द्ायिा   ग. आणायिा   घ. करायिा   ि. करायिा   छ. 
घ्ायिा   ज. कापायिा   झ. पयोहायिा   ट. खायिा   ठ. यायिा

१३. क. सर   ख. जीभ   ग. जाम   घ. घरी   ि. हाि

१४. िेसबुक, िव्हाटा, नाका, पार, िािडी, क्ब, महहिामंडळ, कट्ा

पाठ ३
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१५. हक्रयापद नाम

क. अनुभिणे तयो अनुभि, ते -

ख. िािणे ते िािन, ती िािने / ती िािनं

ग. शशकिणे ती शशकिण, त्ा शशकिणी 

घ. िािणे ती िाि, त्ा िािी 

ि. सांभाळणे तयो सांभाळ

छ. ओळखणे ती ओळख, त्ा ओळखी 

१६. रस्ता, िषगाि, परकर, दश्मन, मानसी, अथगात, कारभार, व्यायाम, ओरडाआरडा

१७. क. अ. िेखखका   आ. इंशजनीअर   इ. गृहहणी   ई. इन्योशससच्ा अध्यक्षा

ख. ‘िेखखका’ ही ओळख जास्त आिडते, कारण िेखन ही त्ांिी स्तःिी ओळख आह.े 
ती  पैशांशी जयोडिेिी नाही. िेखन आतयून येते. ह ेसरस्तीिे िरदान आह.े 

ग. कयोल्ापयूर. 

घ. ११५ पुस्तके. त्ांच्ा तीन िाखाहून अभधक प्रती खपल्या आहते.

ि. सामान्य ियोकांिा सहिास जास्त आिडतयो. त्ा पैशांना जास्त महत्त्व दते नाहीत.

छ. ठसा उमटिणे, वदिा िािणे, घुसमट िाटणे, आधार दणेे, मन मयोकळे करणे.

पाठ ४ 

१. क. िागष्मक परीक्षा   ख. सहामाही परीक्षा   ग. िािणी परीक्षा   घ. शािान्त परीक्षा   
ि. उच्च माध्यगमक परीक्षा

२. क. इगतहास   ख. भयूगयोि   ग. भाषा   घ. रसायनशास्त   ि. गशणत 
छ. भौगतकशास्त

३. क. – ई   ख. – अ   ग. – उ   घ. – ऊ   ि. – इ   छ. – आ 

५. क. अ. – १,   आ. – १  

६. शारीररक, पदिी, पदव्यतुिर, महाविद्ाियीन, प्राथगमक, पयूि्मप्राथगमक, उच्चशशक्षण, 
तंत्रशशक्षण, स्ाििंबी, मयोित, शािेय ...

७. क. पेक्षा   ख. मध्य े  ग. सि्यांत   घ. पेक्षा   ि. मध्ये
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८. क. गमशसशसपी ही गंगेपेक्षा मयोठी नदी आह.े पण अॅमेझॉन सि्यांत मयोठी नदी आह.े 
ख. स्यू टर सायकिपेक्षा महाग आह.े पण गाडी जास्त महाग आह.े 
ग. कुत्रा हा घयोड्ापेक्षा िहान प्राणी आह.े पण ससा सि्यांत िहान आह.े 
घ. सयोन्यापेक्षा िांदी स्स्त आह.े पण तांबे सि्यांत स्स्त आह.े  

९. क. साक्षी गागणीपेक्षा उंि आह.े / गागणी साक्षीपेक्षा बुटकी आह.े 
ख. हीना महकपेक्षा बुटकी आह.े / महक हीनापेक्षा उंि आह.े 
ग. बिशजत ही सि्म मुिांमध्य ेउंि आह.े 
घ. आएशा तन्वीपेक्षा उंि आह.े / तन्वी आएशापेक्षा बुटकी आह.े 

११. पाठ ४ - पाठ्यपुस्तक पाहािे

१२. क. आपल्यािा   ख. स्त:हून / आपणहून   ग. स्त:ति   घ. आपिंि   
ि. स्त:िा   छ. स्त:िी

१३. क. ब्यूटी कलिर   ख. िाहन दुरुस्ती   ग. पय्मटन ि आदरागतथ् 
घ. िैद्कीय ि नशसयंग   ि. इिेच्क्टरिकि ि इिेक्टरि ॉवनक्   छ. कृषी 
ज. िॅशन वडझाईन   झ. दूरसंिार

१५. क. जर – तर – जरी – तरी – जर – तर – तर – जरी – तरी 

ख. अ. जर मुिांना प्राययोगगक तत्त्वािर िािणाऱया शाळांमध्य ेघातिे, तर त्ांिा सि्यांगीण 
विकास हयोण्ािी शक्ता िाढते.   आ. जरी मुिांना एखाद्ा विषयात रस नसिा, तरी 
त्ा विषयािी गयोडी िािण्ािं काम शशक्षकािं असतं.   इ. जरी पुन:पुन्ा आिाहन केिं 
गेिं असिं, तरी पािकांनी आपल्या पाल्यािा परीक्षेिा ताण दणें कमी केिेिं नाही.   
ई. जर िार भभंतींच्ा बाहरेच्ा जगात डयोकाियून पाहहिंत, तर तुम्हािा शशक्षणािी आशण 
ज्ानािी अगशणत क्षेत्र ं वदसतीि.   उ. जरी पदव्यतुिर शशक्षण घेतिेिे असिे, तरी 
तरुणांमध्य ेसंशयोधनािी कळकळ वदसत नाही.  

१६. क. म्हणजे   ख. की   ग. तर   घ. की 

१७. क. अ. – २,   आ. – २,   इ. – २,   ई. – १,   उ. – २,   ऊ. – १ 

ख. अ. भद्भागषक शशक्षण   आ. आव्हान   इ. अंमिबजािणी   ई. पुरयोगामी वििार       
उ. स्ागताह्म   ऊ. पाठबळ दणेे   ए. पररपक्

१८. क. अ. शुभेच्ा / इच्ा   आ. असिं तरी   इ. विरयोध   ई. असयू द े  उ. इच्ा

ख. अ. असयोत   आ. तर   इ. असयो   ई. जर   उ. असयोत   ऊ. असयो

पाठ ४
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१९. हक्रयापदे तो ती ते ते त्ा ती

दिेे दिेारा दणेारी दणेारे / 
दणेारं

दणेारे दणेाऱया दणेारी

िालिे िािणारा िालिारी िािणारे / 
िािणारं

िािणारे िािणाऱया िािणारी

बोलिे बयोिणारा बयोिणारी बोलिारे / 
बोलिारं

बयोिणारे बयोिणाऱया बयोिणारी

ओरडिे ओरडणारा ओरडणारी ओरडणारे / 
ओरडणारं

ओरडिारे ओरडणाऱया ओरडणारी

येिे येणारा येणारी येणारे / 
येणारं

येणारे येिाऱया येणारी

सांगिे सांगणारा सांगणारी सांगणारे / 
सांगणारं

सांगणारे सांगणाऱया सांगिारी

हपिे वपणारा वपणारी वपणारे / 
वपणारं

वपणारे वपणाऱया वपणारी

२०. क. पारंपररक शाळा आदश्म / प्राययोगगक शाळा 

इ. या शाळांमधीि विद्ाथ््यांना बऱयािदा 
स्त:च्ा आिडीवनिडी, स्त:तीि गुण 
िक्षातही येत नाहीत. 

अ. या प्रकारच्ा शाळांिी तत्त्व ेआशण 
स्प्न ेपारंपररक शशक्षणपद्धती नाकारतात. 

ई. या प्रकारच्ा शाळांमधयून बाहरे 
पडणारे विद्ाथणी काही िेगळे करायिा 
धजाित नाहीत.

आ. या प्रकारच्ा शाळांमध्य ेमुिांच्ा 
सि्यांगीण विकासाकड ेिक्ष पुरििे जाते.

ऊ. इथयून घेतिेल्या शशक्षणािा बऱयािदा 
प्रत्क्ष आयुष्यात काही उपययोग हयोत 
नाही. 

उ. या शाळांमध्य ेकाय्म-आधाररत 
शशक्षणपद्धतीिा अििंब केिा जातयो.

ए. कामाच्ा िेळा, पद्धती, परीक्षापद्धती 
यांमध्य ेसतत िेगिेगळे प्रययोग करणाऱया 
शाळा  

ख. अ. काय्मपद्धती,    आ. विश्ेषण,    इ. कैदी / बंवदिान,    ई. साक्षर, उ. गाभा, 
ऊ. पररसरभाषा,    ए. उपययोजन   
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ग. 
 

आ गम रा त्बि का श्म न ज सृ 

द ि भा र सा ग्यो आ ब ज 

श्म शश डी अ क्ष र नं द न 

स क्ष म वन र अ द प शी 

पे  ण ज् ु सं ि प क्ष रर ि 

मा त फ्ी ड म डी ण िी  ता 

शा ज्ज्ञ स म र हह ि श मा 

सृ ज न आ नं द दा यी रर 

भा स ि्यां गी ण वि का स की 

पाठ ५

१. उदा∘ रा ष्टरि भा षा अनेक उतिरे शक्

 भा र त

स ती

सू ययो द य

सं ग म

सं सृ् त

भा त शे ती

३. क. - पा   ख. - र   ग. - ह   घ. - ि   ि. शश 

४. क. अशजंक् – जनता – ध्वज – स्ातंत्र्यािे – प्रगतीिे – मंत्र – जिान – रणी – शजंकिे 
– मातृभयूमीिा – बलिदानािी – धनदौित – गीत 

ख. अ. अशजंक्   आ. ध्वज   इ. रण   ई. २   उ. स्ातंत्र्यास्ति   ऊ. मातृभयूमी

पाठ ४
पाठ ५
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५. ख. १. क  २. गयो पा ळ ३. का िा ४. नै 

नगा िा िे ५. पे ठा  वन

ट ६. हह री श ७. ता ज

८. क न्या कु मा री ९. ह िा १०. म ह ि 

ि म्पी हा  

ि ११. रा ज स्ा १२. न 

१३. आं ध्र प्र द े १४. श टिरि  िा 

बा द े १५. हा ि डा ब

१६. दे श जी १७. य ज् १८. तां

१९. जा २०. मा रा र २१. दू ध

२२. से ल्य ु ि र जे ि २३. िे रू ळ

८. क. अ. दशेाच्ा प्रािीन काळािा अभ्ास करता यािा म्हणयून / यासाठी / याकरता मिा 
इगतहासकार व्हायिंय. / मी इगतहासकार झाियो / झािे. 
आ. भाषांद्ारे संसृ्तीिी ओळख हयोते म्हणयून दशेातीि विविध भाषा शशकायच्ात. 
इ. दशेािे नाि व्हािे म्हणयून ऑलिम्म्पक्मध्य ेसुिण्मपदक गमळिायिंय.
ई. दशेािा सि्यांगीण विकास व्हािा म्हणयून / यासाठी / याकरता समाजातीि िंचित 
घटकांना मयोित शशक्षण दतेयो / वदिं जातं / द्ायिंय / द्ािं. 
उ. जबाबदार नागररक हयोता यािं म्हणयून / यासाठी / याकरता िाहतुकीिे वनयम 
पाळािेत.

ख. अ. ताजमहाि पाहता यािा म्हणयून / यासाठी / याकरता भारताच्ा कयोनाकयोपऱयातयून 
ियोक दरिषणी आग्रािा येतात. 
आ. वदिाळी मजेत साजरी करता यािी म्हणयून / यासाठी / याकरता आम्ही सि्मजण 
एकत्र जमतयो.
इ. का म्हणयून आिायस तयू आज इथे? 
ई. आपिी संसृ्ती जपिी जािी म्हणयून / यासाठी / याकरता काही परंपरा या 
पाळाव्याि िागतात. 
उ. दशेािा स्ातंत्र्य गमळािे / दशे स्तंत्र व्हािा म्हणयून / यासाठी / याकरता अनेक 
भारतीयांनी आपल्या प्राणांिी आहुती वदिी. 

९. क. स्रूपदश्मक   ख. उदेिशदश्मक   ग. पररणामबयोधक   घ. म्हणणे - ऊन कृदन्त   
ि. उदेिशदश्मक
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१०. ख. अ. - ३

आ. पयूिपेकडीि ओवदशा या राज्ातयून ओवडसी हा नृत्प्रकार आिा आह.े

इ. भारतीय नृत्शैिींिा प्रसार जगभर झािेिा आह.े 

११. क. एक पहहिा, पहहिी, पहहिे तीन गतसरा, गतसरी, गतसरे

सात सातिा, सातिी, सातिे नऊ नििा, नििी, नििे

अकरा अकरािा, अकरािी, अकरािे िौदा िौदािा, िौदािी, िौदािे

एकयोणीस एकयोशणसािा, एकयोशणसािी, 
एकयोशणसािे

पंििीस पंिविसािा, पंिविसािी, 
पंिविसािे

अठ्ठािीस अठ्ठाविसािा, अठ्ठाविसािी, 
अठ्ठाविसािे

तेहतीस तेहगतसािा, तेहगतसािी, 
तेहगतसािे

छतिीस छभतिसािा, छभतिसािी, 
छभतिसािे

बेिाळीस बेिालळसािा, बेिालळसािी, 
बेिालळसािे

पन्नास पन्नासािा, पन्नासािी, 
पन्नासािे

सतिािन्न सतिािन्नािा, सतिािन्नािी, 
सतिािन्नािे

एकसटि एकसटिािा, एकसटिािी, 
एकसटिािे

शाहतिर शाहतिरािा, शाहतिरािी, 
शाहतिरािे

पंच्ाऐशंी पंच्ाऐशंीिा, पंच्ाऐशंीिी, 
पंच्ाऐशंीिे

नव्वद नव्वदािा, नव्वदािी, 
नव्वदािे

ब्ाण्णि ब्ाण्णिािा, ब्ाण्णिािी, 
ब्ाण्णिािे

शंभर शंभरािा, शंभरािी, 
शंभरािे

ख. अ. िैतािीने दुसरं घर बांधिं. 
आ. आियोकने शैशििा पाििा पतंग कापिा.
इ. रीनाने सहािा आंबा खाल्ा. 
ई. अंजयूिी गतसरी गाडी मी आज पाहहिी. 
उ. अनुरागने काढिेिा विसािा ियोटयो िांगिा आह.े 
ऊ. तयू आज माझ ंपंिविसािं पेन हरििंस. 

ग. अ. – ऊ,   आ. – उ,   इ. – ई
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१२. क. आनंदीने विनयूिा घरभर शयोधिं, पण तयो कुठेि सापडिा नाही. 
ख. बाहरे पडण्ाआधी गतने विनयूिा बजाियून सांगगतिं हयोतं की कुठेही जायिं नाही. 
ग. अभ्ास न करता गािभर भटकायिं हा / गािभर भटकण्ािा विनयूिा नेहमीिा 
उद्योग आनंदीिा िांगिाि माहीत हयोता. 
घ. गेिे दयोन वदिस आनंदी येण्ाआधी तयो घरी येत हयोता. 
ि. वदिसभर काम करून थकल्यामुळे आनंदी विनयूिर खयूपि चिडिी हयोती. 
छ. जयंता आनंदीिा म्हणािा, “विनयू घरी आिा की त्ािा रागािण्ापयूिणी / 
रागािण्ाआधी नीट वििार कर.”

पाठ ६

१. आिडणे, घेणे, असणे, सजिणे, बदिणे, बनिणे, बांधणे 
(अनेक उतिरे शक्)  

२. क. कटि घेणारी माणसं,      ख. प्रेम करणारी माणसं,     ग. त्रास दणेारी माणसं, 
घ. काळजी घेणारी माणसं,   ि. िाट पाहणारी माणसं,     छ. ओरडणारी माणसं, 
ज. िाड करणारी माणसं,    झ. घरािा घरपण दणेारी माणसं 

३. क. नैसगग्मक, गतरका, हिणारा, चिकटिेिा, बयोन्साय, अिघड, सुखािह, अरंुद, उभे, रंुद, 
दखेणे, िळणदार, माणसाळिेिा, मधिा, एकाकी, िाकडी, ियोखंडी, शसमेंटिा

ख. अ. – ३    आ. – २    इ. – १    ई. – २    उ. – २    ऊ. – १ 

ग. अ. बनिणे – नंदनिन   आ. करणे – दखेरेख, िास्तव्य   इ. दणेे – आधार, आसरा   
ई. सयोडणे – घरदार   उ. घेणे – आधार, आसरा  

४. क. ओ अं ग ण 

स ज्ा च्ची 

मयो री िा

बा प ड िी 

मा ज घ र 

िा डी  सयू 

ख. अ. बेिा आशण सखी यांिी शहरात आल्यािर मैत्री झािी. 

ग. अ. स्स्र जागा   आ. खयूप काम    इ. िहान मुिा-मुिींिा खेळ 
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५. क. अ. रंगणे – रंगिणे                  आ. ऐकणे – ऐकिणे 
इ. घडिणे – घडणे                  ई. िुटणे – ियोडणे 
उ. िागणे – िािणे                  ऊ. पडणे – पाडणे, पाडिणे

ख. अ. िाििणे    आ. आणणे    इ. पाजणे    ई. भरिणे    
उ. दाखिणे     ऊ. मयोडणे     ए. सांडणे / सांडिणे    अॅ. काढणे     

ग. बसणे बसिे बसििे बसायिा िाििे बसायिा भाग पाडिे

ऐकणे ऐकिे ऐकििे ऐकायिा िाििे ऐकायिा भाग पाडिे

खाणे खाले् भरििे खायिा िाििे खायिा भाग पाडिे

बघणे बलघतिे दाखििे बघायिा िाििे बघायिा भाग पाडिे

झयोपणे झयोपिे झयोपििे झयोपायिा िाििे झयोपायिा भाग पाडिे

वपणे प्ायिे पाजिे प्ायिा िाििे प्ायिा भाग पाडिे

येणे आिे आणिे यायिा िाििे यायिा भाग पाडिे

६. क. नीती   ख. समाज   ग. लिंग   घ. मन   ि. अथ्म   छ. संसृ्ती   ज. भयूगयोि   
झ. िंश 

७. क. आधीि परीक्षेिे वदिस आहते, त्ात घरिे माझ्ा िग्ाच्ा मागे िागिेत.
ख. आधीि इंधनािे भाि वदिसािा िाढतायत, त्ात मिा वदिसाआड पुणे-नगर प्रिास 
करािा िागतयोय.   ग. आधीि इथे अभ्ासात िक्ष िागत नाहीये, त्ात शेजाऱयांिा 
टीव्ही मयोठ्या आिाजात िालूए.   घ. आधीि थंडी पडायिा िागिीये, त्ात तयू कुल्ी 
खातयोयस?   ि. आधीि िहानपणापासयून विजयूिा ओढा अभ्ासापेक्षा कबड्ीकडिे 
अभधक, त्ात गतिा काका कबड्ीिा प्रशशक्षक.

८. क.-ई.    ख.-ए   ग.-उ    घ.-ऊ    ि.-अ    छ.-इ    ज.-आ.     
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पाठ ७ 

१. क.
बु सा ट न्या हा ळ णे सं  जयो री 

िं रू ि णे ए पु ते ि ि ि

ग का ज  ड े गयो रा घा ध्म गम पु 

ि स ड इ ठ त दा न क्ष त्र 

मि र णा  थ्म रा त्त्वी या त सु त

ना स ग कयो तयो य िे  दु मि ृ त्त्वी

िे क प वि हा र झा शा गत य 

सा ट र के ि शे र ि शश का

र का िे खं का त ळ शश िा  प 

ख. नाम : बुरूज, संिध्मन, नक्षत्र, विहार, मिगृतशशिा, कातळशशिा
हक्रयापद : न्याहाळणे
रिशेषि / हक्रयारिशेषि : सरसकट, मिरणाथ्म, पुरातत्त्वीय  

२. क. अ. हररचिंरिगड   आ. कयोकणकडा

ख. अ. – २   आ. – २ 

ग. िई भारी, भारी, अहाहा 

घ. अ. िादळी   आ. गार गार   इ. बयोिणारी

ि. इंरििज्र म्हणजे गयोिाकार इंरिधनुष्य. खयोि दरीतीि ढगांिर आपिी साििी पडिी की 
त्ा साििीच्ा मागे हकंिा भयोिती जी आभा वदसते गतिा इंरििज्र म्हणतात.

३. क. १. दुग्मसंिध्मन करत असिेल्या हकल्लािी सि्मप्रथम ऐगतहाशसक माहहती गयोळा करणे. 
२. हकल्लािरीि ऐगतहाशसक िास्तयूिंी िेखी नोंद ठेिणे. 
३. हकल्लािरीि दरिाजे, तयोिा ि बंदुकांिा मारा करण्ाच्ा जागा, िाड्ािी जयोती 

इ∘ िी मयोजमापे घेऊन रेखाटन करून घेणे. 
४. तटबंदीिी दुरुस्ती करताना पाणी जाण्ासाठी केिेल्या िाटा मयोकळ्ा करणे. 
५. गडािरीि धागम्मक िास्तयूिंी डागडुजी करणे. 
६. गडािरीि शशिािेखािे िािन करून घेऊन ते प्रशसद्ध करणे. 
७. गडाच्ा दृश्य वठकाणी गडािा मयोठा नकाशा िािणे. 
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४. क. एखाद्ा हकल्लािी ऐगतहाशसक माहहती गयोळा कर, म्हणजे त्ा हकल्लािरीि िास्तयू, 
स्ळे यांिा शयोध घेणे सयोपे जाईि.

ख. मयोजमापे घेण्ासाठी टयोटि स्शेन या सिपेक्षणासाठी िापरण्ात येणाऱया 
अत्ाधुवनक यंत्रािा िापर कर, म्हणजे गडािरीि विविध िास्तयूिंी अियूक मयोजमापे 
गमळयू शकतीि. 

ग. आहक्क टके्चरि डरि ाफ्टसमनच्ा मदतीने गडािरीि दरिाजे, तयोिा ि बंदुकांिा मारा 
करण्ाच्ा जागा, िाड्ािी जयोती, धागम्मक स्ळे यांिी मयोजमापे घेऊन रेखाटन 
करून घे, म्हणजे पडिेल्या िास्तयूिंे संिध्मन करताना त्ािा उपययोग हयोऊ शकेि. 

घ. तटबंदीतयून पाणी गडाबाहरे जाण्ासाठी वठकवठकाणी जागा ठेि, म्हणजे 
तटबंदीच्ा पायामध्य ेओि राहणार नाही. 

ि. गडािा एक मयोठा नकाशा दृश्य वठकाणी िाि, म्हणजे पय्मटकांना गडािर विरताना 
त्ािा उपययोग हयोईि.

५. क. आजपययंत दयोन-तीन हकले् पाहहिे; पण ती नुसतीि पायपीट हयोती.
ख. महाराटिरि ातीि हकल्लांिरीि नुकताि िािण्ात आिेिा िेख माहहतीपयूण्म परंतु 

रूक्ष हयोता.
ग. धाितपळत हकले् बघयून एखादा विरिम करता येतयो; पण तसं करणं म्हणजे 

हकल्लािा अपमान असतयो.
घ. दुग्मसंिध्मनािे काम महत्त्वािे परंतु शजहकरीिे आह.े

६. क. पण, तेव्हा, आशण, परंतु, आशण, की, हकंिा, कारण, म्हणयून, जर, तर, त्ाप्रमाणेि, की, 
िा

ख. मधुराणीने पिंगािरून खािी उडी मारिी. हिणाऱया सािल्या कशाच्ा आहते ते 
गतिा पाहायिे हयोते, म्हिून पाििांिा आिाज न करता ती खखडकीपाशी आिी. गतने 
खखडकीतयून खािी डयोकाियून पाहहिे, तेव्ा रस्तातयून एक गमरिणयूक जाताना गतिा 
वदसिी. गतिा निि िाटिे, कारि गमरिणुकीत खयूप माणसे हयोती; काही नाित हयोती, 
काही िाद् ेिाजित हयोती, पि कसिाही आिाज मात्र येत नव्हता.
 इतक्ात गतिा िंपक बयोका गमरिणुकीत शांतपणे िािताना वदसिा. गतने 
त्ािा हाक मारिी, पण गतच्ा घशातयून िक् ‘चि ि ् चि ि ्’ असा बारीक आिाज 
वनघािा. त्ाबरयोबर गमरिणयूक जागच्ाजागी थांबिी आशण सगळे जण माना िर 
करून खखडकीच्ा वदशेने पाहू िागिे. िंपक इतका तंरिीत हयोता, की तयो आपिा सरळ 
िािति राहहिा.
 “कट्ी!” मधुराणी ओरडिी.

घ. अ. स्रूपदश्मक   आ. स्रूपदश्मक  इ. स्रूपदश्मक   ई. संकेतदश्मक   उ. संकेतदश्मक    
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७. क. अ. १. ओरडयून िाद घातल्यामुळे आपिा मुदिा खरा ठरत नाही. २. ओरडयून िाद 
घातिा, की आपिा मुदिा खरा ठरत नाही. ३. ओरडयून िाद घातिा म्हणजे आपिा 
मुदिा खरा ठरत नाही.

आ. १. घाबरल्यामुळे समसे्िरिा उपाय सापडत नाही. २. घाबरिं की समसे्िरिा 
उपाय सापडत नाही. ३. घाबरिं म्हणजे समसे्िरिा उपाय सापडत नाही.

इ. १. शशकल्यामुळे नयोकरी गमळतेि असं नाही. २. शशकिं की नयोकरी गमळतेि असं 
नाही. ३. शशकिं म्हणजे नयोकरी गमळतेि असं नाही.

ई. १. भीक मागगतल्यामुळे गररबी संपत नाही. २. भीक मागगतिी की गररबी संपत 
नाही. ३. भीक मागगतिी म्हणजे गररबी संपत नाही.

उ. १. गुन्गेारािा िाशी वदल्यामुळे गुन्गेारी संपत नाही. २. गुन्गेारािा िाशी वदिी 
की गुन्गेारी संपत नाही. ३. गुन्गेारािा िाशी वदिी म्हणजे गुन्गेारी संपत नाही.

ऊ. १. कमी खाल्लामुळे िजन कमी हयोतेि असे नाही. २. कमी खाले् की िजन कमी 
हयोतेि असे नाही. ३. कमी खाले् म्हणजे िजन कमी हयोतेि असे नाही.

ख. अ. (शूर – शौय्म) शौयगाने   आ. (गमत्र – गमत्रत्) गमत्रत्ाने   इ. (निि – नििाई) 
नििाईने   ई. (उदार – औदाय्म) औदायगाने   उ. (ियोर – ियोरी) ियोरीने  

९. क. बौद्ध लेिी : िैत्गृह, कयोढी, विहार
हिंदू लेिी : स्तभंयुक् दीलघ्मका, पौराशणक दृश्य ेकयोरिेल्या भभंती, विस्ततृ दािने 
जैन लेिी : स्तभंाभधष्ष्त दश्मनी मंडप, अिंकृत मयूतणी, नाजयूक किाकुसर केिेल्या मयूतणी 

ख. अ. िेरूळ   आ. िैत्गृह   इ. जैन िेणी   ई. हहदंू िेणी   उ. बौद्ध िेणी

पाठ ८

१. क. मराठिाडा – उसऱया, विदभ्म - उकडपेंड, खान्दशे – मांड,े कयोकण - तांदळािी उकड, 
पानग्या, पातयोळ्ा, िणसािे-आंब्ािे सांदणे, साखरभात, नारळीभात, उकडीिे मयोदक 

२. क. खाद्संकृतीिी परंपरा आशण आपुिकी    ख. महाराटिरि ातीि सुपीकता – खाद्ान्नातीि 
विविधता   ग. विदभ्म आशण शाकाहार   घ. मराठिाड्ािी िारीठाि खाद्संसृ्ती

१. अ   २. आ   ३. आ

३. क. माििणी   ख. पंजाबी   ग. गुजराती   घ. सातारी   ि. कास्मिरी   छ. बंगािी   
ज. कयोल्ापुरी

४. क. अ. बट्टा, शेिभाजी, पातयोड्ा

५. क. अ. उकड   आ. सारण   इ. कयोिदार   ई. स्स्तं्तर   उ. अिंवबत   ऊ. पंगत 
ए. मयोददायक

६. क.-ई   ख.-इ   ग.-अ   घ.-आ   ि.-ऊ   छ.-उ   ज.-अॅ   झ.-ए

पा
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७. क. धािती   ख. पळती   ग. िाहता   घ. हसरे   ि. खारििेिे   छ. िेटिेिी 
ज. िाििेिे   झ. गयोठििेिे   ट. विरघळिेल्या 

८. क. खुसखुशीत   ख. कुरकुरीत   ग. िटपटीत   घ. िुरिुरीत   ि. झणझणीत 
छ. िळिळीत   ज. रसरशीत   झ. सरसरीत   ट. बुळबुळीत   ठ. िडबडिेिी

९. क.
पु बी ने की भ रे शस गे वन

चि र णे सा र वि  कयू  की ि

ब ि री कां  ड ळ ने दा ड

ियो णी ळ िी णे िी ठे ि णे 

त रु िा णे सयो के िा भ र 

णे कां खे जे री बयो िे ट िे 

ि बां ड शा खी शश ज ि णे

िा था प णे मयो िी पी ियो की 

कयू  गा िा सयो ि णे टयो ते िी 

ख. अ-ग   आ-छ   इ-ि   ई-झ   उ-क   ऊ-ख   ए-घ   अॅ-ट   ऐ-ज

ग. पानात डािीकड ेिाढायिे पदाथ्म काकडीिी कयोशशंबीर, भयोपळ्ािे गयोड घारगे, 
ियोणिे, मीठ, मेतकयू ट, लिंबयू, पापड 

पानात उजिीकड ेिाढायिे पदाथ्म बासुंदी, िािािे वबरड,े बटाट्ािी भाजी, ताकािी 
कढी, अळयूिडी 

पानात मध्यभागी िाढायिे पदाथ्म िरण-भात, पुऱया, पयोळ्ा

१०. क. अ.-७   आ.-५   इ.-१   ई.-६   उ.-२   ऊ.-८   ए.-३   अॅ.-४   ऐ.-१०   ओ.-९

पाठ ८
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ख. [...] कधी एकदा घड्ाळात दयोन िाजतात यासाठी ती आतुर झािेिी असते. तयो काय्मरिम 
िागिा की त्ात ती आकंठ बुडयून जाते. काय्मरिम टीव्हीिर असिा तरी हहच्ा खयोिीत 
त्ा पदाथ्यांिा घमघमाट सुटिेिा असतयो. काय्मरिम संपिा तरी ते पदाथ्म डयोळ्ांसमयोर 
तरळतात. जणयू काही आपणि तयो पदाथ्म बनितयो आहयोत अशी ती स्प्न ंरंगियू िागते. नव्या 
पाककृती पाहून भयूक िाळिते. [...] एकटीि बनिते आशण एकटीि  ताि मारते. आशण 
मग बयोट ंिुपत स्तःिा शाबासकी दतेे.  

१२. क. की   ख. नाही तर   ग. हकंिा   घ. की   ि. अगर   छ. िा   ज. अथिा

१३. क. अ – २    आ – ४    इ – ५   ई – ३   उ – १ 

१६. क. जमिं    ख. जमेि    ग. जमत    घ. दतेयो    ि. समजेि 
छ. येईि    ज. आिडिी    झ. जमिीि    ट. आिडिी    ठ. जमिी 

१७. क. िागते   ख. हकतीही   ग. वनमगाण   घ. जादा   ि. अभधक   छ. हयोते   
ज. तळिेिे   झ. िरबी   ट. जाते   ठ. राहते 

१८. १ आं २ घा ३ ि न ४ कं दी

 बी डा ५ मां डे

६ सयो ि ७ क ढी पा ८ ियो

टा ९ ि डा भा त ण

िी १० भ िे

११ घा री १२ सां बा र

१३ ना र ळी भा त ड १४ डा 

गे गे ळतीं

१५ ि  पा ती बी

१६ तां ब डा ट १७ मयो द १८ क

दू णी रं  

ळ १९ सा ि जी जी

१९. क. भरीत   ख. िांगं   ग. ठेिा   घ. गमरच्ा   ि. गमसळ   छ. कयोलथंबीर 
ज. चिकन   झ. मसािा 

२०. क. अ.-३   आ.-२   इ.-५   ई.-४   उ.-६   ऊ.-१

ख. अ. ियूक   आ. ियूक   इ. बरयोबर   ई. ियूक   उ. बरयोबर   ऊ. बरयोबर

पा
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ग. अ.-३   आ.-१   इ.-५   ई.-२   उ.-४

पाठ ९

१. क. अ. अथ्मशास्त   आ. सुविधांिर   इ. प्रकल्प   ई. ठसा

ख. अ. निीन विमानतळािे काम ििकरि   आ. इकयोशसस्ीमिर भर   इ. कान्ािा 
टाकिे मागे ई. ििकरि शहर आराखडा   उ. नदीविकासािे मानक   ऊ. हहरव्या 
नागपयूरिा घेऊ शयोध   ए. संत्र्यांिी मागणी िाढिे

ग. अ. नागपुरातल्या   आ. नागपुरातिं   इ. नागपुरातिा   ई. नागपुरातिी

घ. अ. नागपुरातल्या   आ. राज्ातीि      इ. शहरातल्या     ई. नागपुरातिे 
उ. दशेभरातीि     ऊ. नागपुरातीि    ए. नाशकातल्या    अॅ. जगातीि

ि. अ. जगभरातीि / जगभरातल्या   आ. पररसरातीि / पररसरातल्या    
इ. पय्मटनक्षेत्रातीि / पय्मटनक्षेत्रातल्या

२. क. अ.-२   आ.-४   इ.-१   ई.-३

ख. अ. जनक   आ. जाते   इ. पहहिा   ई. चित्रपट   उ. पररश्मांना   ऊ. तयोिखाना   
ए. रणगाड े  अॅ. खंडातीि   ऐ. सैन्य   ओ. प्रशशक्षण

ग. नागपयूरशी संबंभधत नाशशकशी संबंभधत

अंबाझरी तिाि 
संत्र े/ संत्री 
रामटके 
दीक्षाभयूमी
सीताबडणी 

सीतागुंिा 
रिाक्ष / रिाक्षे
त्र्यबंकेश्र
रामकंुड
पंििटी 

३. ख – ि – घ – ग – छ – क

५. क. बरयोबर   ख. बरयोबर   ग. ियूक

६. क. अ. इतका   आ. इतकी   इ. इतकी   ई. इतके

ख. अ. मिा गुिाबजाम इतके आिडतात, की एका िेळी मी पंििीसपण खाऊ शकते.
आ. शेजारच्ा घरात बंडयू  इतका दगंा करत हयोता, की त्ामुळे पाटीिकाकयूं िी झयोप 

मयोडिी.
इ. विनय घरी इतक्ा मयोठ्या आिाजात टीव्ही िाितयो, की आमिा बंद असिा तरी 

मालिकेत काय हयोतंय ते आम्हािा कळतं.
ई. केतकीिा ही कादबंरी इतकी आिडिी, की ती सारखी तीि िाित बसिेिी असते.
उ. गमनयूिा मांजरीिं वपल्यू इतकं आिडिं, की ती त्ािा घरी घेऊन आिी.

पाठ ८
पाठ ९
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ग. अ. पय्मटनासाठी नाशशकमधिा गयोदाघाट तसा िांगिाि प्रशसद्ध, पण तरुणाईिी 
पसंती रिाक्षांच्ा मळ्ातल्या ररसॉर््म सना गमळते.

आ. संत्र ेह ेिळ तसे ियोकवप्रयि, पण नागपयूरच्ा िळांिी िि विसरता येणं अशक् 
आह.े

इ. उतिरेतल्या काशीमध्य ेतसा कंुभमेळा भरतयोि, पण दशक्षण काशी असिेल्या 
नाशशकमध्य ेभरणाऱया कंुभमेळ्ािाही आगळंि महत्त्व आह.े

ई. तशी पुणे ही महाराटिरि ािी सांसृ्गतक राजधानी मानिी जाते, पण विकासािे 
प्रारूप म्हणयून आज नागपयूरकडिे पाहहिे जात आह.े

७. क. िािणार नाही   ख. िािियून घेणार नाही   ग. िािियून घेतिे 
घ. िािियून घेतिे जाणार नाही.

८. रिकल्पबोधक समुच्चयबोधक पररिामबोधक पूरक केिलप्रयोगी संकेतदशमिक

उदा∘ छ, ज ि, झ       ग  ख, घ, ट  क

९. क. नाशशकच्ा   ख. मुक्ामािा   ग. झािंय   घ. आईिा   ि. तसं   छ. िाटत   
ज. िािल्यािर   झ. परतताना   ट. त्र्यबंकेश्रसारखं   ठ. येणार 

११. १ का लि दा २ स ३ पं

प्त ४ कंु ड ि

शं भ ५ पां ड ि

 ६ ना रं गी मे टी

७ का ळा रा म

८ सी

ता ९ अं बा झ री 

१० त्र्य ं ब के श् र ज 

डणी ने ११ खझ रयो

१२ गयो दा ि री 

पा
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पाठ १०

१. क. १.-ई   २.-आ   ३.-अ   ४.-उ   ५.-ऊ   ६.-इ

ख. अ. शंभर   आ. एिढ ं  इ. इच्च्तयो   ई. यांपैकी   उ. िाळिेिी   ऊ. कुजियून
ए. कशािा   अॅ. आणण्ािा   ऐ. भिेमयोठे   ओ. वपसािर   ऑ. आम्हािा
औ. वनरुपययोगी

ग. अ. बाजारहाट   आ. पानयोपानी   इ. रीगतररिाज   ई. आगळेिेगळे 

घ. अ. अिानक   आ. एकदम   इ. इतक्ात   ई. इतक्ात 

२. क. अ. अनुयायी   आ. उपदशे   इ. िारसा   ई. उदेिश   उ. प्रभाि

ख. अ. बरयोबर   आ. ियूक   इ. बरयोबर   ई. ियूक

ग. अ. - १.-ि   २.-ग   ३.-क   ४.-घ   ५.-ख 

ग. आ. - नव्या झऱयािा शयोध

ग. इ. - एखाद्ा उद्दिटिाच्ा मागगात हकतीही अडिणी आल्या तरी ते काम अध्मिट सयोडयू  नये.

घ. अ.-४/५   आ.-४/५   इ.-३   ई.-२   उ-१

३ क. अ. - १. िेढिेल्या   २. खाऊन   ३. तळपाय   ४. सयोडिा   ५. राहीि    
      पंितंत्रातीि विभाग : िब्धप्रणशा
      तात्य्म : नेहमी प्रसंगािधान राखल्यास संकटाशी िढणे सयोपे जाते.   

   आ. - १. की   २. बसिेिी   ३. हाकिण्ािा   ४. मारण्ािा   ५. िार  
      पंितंत्रातीि विभाग : गमत्रभेद 
      तात्य्म : िुकीच्ा व्यक्ीशी मैत्री संकटात नेते.  

    इ. - १. पयोहयोििेिी   २. सांडिेिी   ३. वटपयू   ४. जाळ्ासकट   ५. उतरिी  
     पंितंत्रातीि विभाग : गमत्रसंप्राप्ती 
     तात्य्म : एकीिे बळ, गमळते िळ 

३. ख. अ. - १. खयूप वदिस शशकार   २. गुहचे्ा बाहरे शसंहािी   ३. त्ाने एक युक्ी   
      ४. नेहमी प्रगतसाद  दते   ५. शसंहानेि आिाज बदलून आतयून 

आ. - १. एका बेडकािे इतर बेडकांशी   २. बेडयूक विहहरीबाहरे   ३. आनंदाने अट   
      ४. आपल्याशी भांडिेल्या बेडकांना   ५. बेडकािा सापाने खाऊन टाकिे.

ग. अ. ह ेत्ा म्हाताऱया शेतकऱयािा पाहित नसे.
 मिा आता थयोडिे वदिस काम करिेि.
 नंतर काही करिणार नाही.
 त्ांना एकमेकांिे तोंडही बघित नव्हते.

पाठ १०
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उत्रे

   आ. ब्राह्मणािा त्ािा आग्ह मयोडििा नाही.
 ब्राह्मणािा िाििेना / िािििे नाही.
 मिा पाहित नाही.
 घाण िास घेिित नाही अगदी!
 एिढ ेमयोठे गाढि खांद्ािर कसे उििििे तुम्हािा / तुमच्ाच्ाने?
 आता मात्र त्ा ब्राह्मणािा ते ऐकिेना / ऐकििे नाही.
 त्ाच्ाने आणखी धीर धरिेना / धरििा नाही.

४. क. वप्रय शीति,
तयू मिा वििारिं हयोतंस ना चिनी ियोककथांबदिि, तर मी माझ्ा आईिा वििारिं. 
चिनी ियोककथांमध्य ेगाणी, कविता, नृत्, कळसयूत्री बाहुल्या आशण कहाण्ांिा समािेश 
आह.े ह्ा नेहमी मानि, वनसग्म, ऐगतहाशसक हकंिा पौराशणक घटना, प्रेम, आशण अिौहकक 
गयोटिी, हकंिा नैसगग्मक घटनांिे िण्मन करणाऱया कथा आशण विशशटि वठकाणांिी कथा 
सांगतात. ियोकवप्रय पौराशणक कथा हा चिनी संसृ्तीमध्य ेएक महत्त्वािा घटक आह.े यािर 
मुख् पभाि ताओिाद, क�फ्यूशशयवनझम आशण बौद्ध धम्म यांिा आह.े 
ियोककथांमध्य ेिस्तयू आशण प्राणी यांच्ासाठी अनेक प्रतीकात्मक अथ्म आहते.
मिा आिडणारी कथा म्हणजे ‘ररकामी कंुडी. कदाचित तयू िाििी असशीि. तुिा कयोणती 
गयोटि आिडते ते कळि.
तुझीि,
ियो. 

५. ख. अ. वनळेशार जाकीट  आ. हहरिीगार पँट  इ. वपिळीधम्क टयोपी 

ग. अ. अितीण्म हयोणे    आ. मुक् हयोणे    इ. िेष पररधान करणे    ई. मंत्रमुग्ध हयोणे 
उ. अदृश्य हयोणे 

७. क. सगळे   ख. पािा-पािािी   ग. अधगा-अधगा   घ. दहा-सव्वादहािा 

८. क. उजाडते   ख. मळमळते   ग. करमत नव्हते   घ. गडगडते   ि. अंधारते
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