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कृतीपि केसाठी सूचना: - 

(१) सूचनेनुसार आकलनकृती व ाकरण यांमधील आकृ या काढा ात.    

(२) आकृ ा पेननेच काढा ात.   

(३) उपयोिजत लेखनातील कृतीसाठी (सूचना, िनवेदन) आकृतीची आव कता नाही. तसेच या कृती िल न घेऊ नयेत.    

(४) िवभाग ५ - उपोयोिजत लेखन . ५ (अ) (२) सारांशलेखन या घटकासाठी ग  वभागातील . १(इ) अपिठत 

उतारा वाचून ा उता याचा सारांश िलहावयाचा आहे.    

(५) ता, नीटनेटकेपणा व लेखनिनयमानुसार लखेन यांकडे जाणीवपूवक ल  ावे.   

िवभाग १: ग  

. १ ला) अ) उता या ा आधारे सूचनेनुसार कृती करा.    

(१) कृती सोडवा.                                      (२)     

(१) माशेलगावातील लेखका ा पुसटशा आठवणी     

आमचे मूळ गाव दि ण गो ातील माशेल.  माझे बालपण ितथेच गेले. माझे मामाही याच गावातले. ितथ ा एका 
मैदानावर खेळ ा ा आिण िपपंळक यावर बसून िनवांतपणा अनुभव ा ा   पुसटशा आठवणी मा ा मनात 
अधूनमधून वा या ा लहरीसार ा येत असतात. मा ा वया ा सहा ा वष  माझे वडील वारले आिण आ ांला 
उदरिनवाहासाठी आमचे माशेल हे गाव सोडावे लागले. मी आिण माझी आई मंुबईत येऊन पोहचलो.  िगरगावात ा 
खेतवाडीतील देशमुख ग ीम े ' मालती िनवासा'तील पिह ा मा ावर छो ाशा खो ांम े आ ी मायलेक 

राहत होतो. आिथक प र थती पूणपणे खालावलेली दा र ाशी संघष करणारी माझी अ िशि त आई आिण 

िश णासाठी आसुसलेला. पण कोणतीच फी भरणे श  नस ाने 'शाळेत कसा जाऊ? ' असे िच  घेऊन 

वावरणारा मी. ावेळचं वातावरण हे असं होतं!   

        पण मा ा आईने धीर सोडला नाही. ती खचली नाही. वेगवेगळी क ाची काम ती करत होती. ातच माशेल न 

मंुबईत आलेल ेमाझे मामाही मदतीला आले. ां ामुळे मला खेतवाडीतील ाथिमक शाळेत वेश िमळू शकला. ही 

शाळा महापािलकेची होती. मा ा माणेच शाळेचीही प र थती बेताचीच होती; पण इथले िश क मा  मनानं खूप 

ीमंत होते. पायात च लही घालायला न ती आशा प र थतीत माझी शाळा सु  होती. वया ा बारा ा वषापयत 

मला अनवाणीच राहावं लागलं.   

               शालेय िश ण पूण के ानंतर ज ा हाय ू लम े वेश घे ाची वेळ आली ावेळी तर आणखी एक मोठ 

संकट समोर आलं. ावेळची हाय ू लची वेश फी एकवीस पये होती; पण आम ाजवळ एवढे पैसे कुठून येणार?  

वेश फी भरणे श  नस ामुळे आता माझे िश ण थांबणार असे वाटू लागले; पण मा ा आईने धीर सोडला नाही.    

 

(२) चौकट पूण करा.                                     (२)    

(अ) लेखकाचंी ाथिमक शाळा येथे होती    

(आ) शाळेत कसा जाऊ? असे िच  घेऊन वावरणारे    

(३) मत - 'मा ा जीवनातील िश काचे थान '  या िवषयावर  तुमचे िवचार िलहा.                    (३)        



 

 

. १ ला) आ) उता याचा आधारे सूचनेनुसार कृती करा.    

(१) कोण ते िलहा.                                       (२)   

(अ) काम झा यावर नघ या या बेतात असणारे.   

(आ) सभा संमेलन गाजवणारे सािह  संमेलनाचे अ य .   

एकदा मी पु. ल. देशपांडे यां ाकडे काही एक िनिम ाने गेलो होतो. काम झा ावर मी िनघ ा ा बेतात होतो; 
तेव ात सुनीताबाईनी मला थांबवले व िवचारले, " तु ांला शाल िदली तर चालेल काय? "मी एका पायावर 'हो ' टले. 

पु. ल. व सुनीताबाई यांनी मला शाल ावी, हा मला मोठा गौरव वाटला.  ती शाल मी मा ा खोलीत ा सुटकेसम े 
ठेवून िदली. वापरली मा  कधीच नाही.   
     पुढे वाईला िव कोशाचा अ  णून मी गेलो. ितथे नदीकाठ ा ा  पाठशाळे ा खोलीत मी राहत असे. 

खोली ा दि णेकडील खड ा कृ णा नदी ा िचंचो ा वाहावर हो ा. थंडी ा िदवसात एक बाई मा ा 

खडकीखालील घाटा या छो ा ताटावर ितचे छोटे मुल एका टोपलीत ठेवून मासे पकड ा ा उ ोगात होती.   

ितचे बाळ कडा ा ा थंडीने कुडकुडत रडत होते; पण आई ितकडे बघतही न ती. मला मा  राहवले नाही. मी 

सुटकेसमधील, 'पुलिकत' शाल काढल , पाचप ास पयां ा नोटा काढ ा व ा बाईला हाक मारली. खडकीतून 

ते सव खाली िदले आिण टले, " ा बाळाला आधी शालीत गुंडाळा आिण मग मासे मारत बैस. या घटनेची ऊब 

पुलिकत शाली ा ऊबेपे ा अ धक होती.    

    किववय नारायण सुव खूप सभा , संमेलन गाजवत. पुढे ते सािह  संमेलनाचे अ ही झाले. प रणामतः  ां ा 

काय मांना अहोरा  भरतीच अस.े ेक काय मात स ानाची शाल व ीफळ ांना िमळत राही. एकदा ते मला 

णाले, "या शाली घेऊन मी आता 'शालीन ' बानू लागलो आहे. "    
 

(२) एका वा ात उ र िलहा.                      (१)      

अ) कडा ा ा थंडीने कोण कुडकुडत रडत होते?    

(३) आकृती पूण करा.                                  (१)  

लेखकाला शाल देणारे जोडपे   

   

(४)  'शाल व शालीनता ' यांचा पाठा ा आधारे तु ाला कळलेला अथ  करा .                   (३)       

 

(इ) उता याचा आधारे सूचनेनुसार कृती करा.      

(१) यो  जो ा लावा:                                  (२)     

         'अ ' गट                                                      ' ब गट         

 (१) पहाटे फुलणारा                                    (अ) शेतकरी  

 (२) कामाच ेिनयोजन न करणारी               (ब) रातराणी   

 (३) काळोखात डवरणार                          (क) आळशी 

 (४) पेरणी करणारे.                                    (ड) पा रजातक   

 
 



 वेळ ही फार मौ वान गो  आहे. णून वेळेचा  उपयोग समजूतदारपणे केला पािहजे. वेळेचा वेग िकती आहे? 

वेळेसोबत आप ाला चालत येईल का? कोणीही सांगू शकत नाही. पण जो वेळेचे भान बाळगतो तो वेळेसोबत 

सहज चालू शकतो. मा  वेळेचे मह  ओळखले पािहजे वेळेचे िनयोजन केले पािहजे. मग दैनंिदन कामे व थत    

पार पडतात. िशवाय इतर गो ीसाठी भरपूर वेळ मळतो अशी माणसे अनेक छंद जोपासतात. घरी परत यावर 

दीड - दोन तास वाचन क  शकतात .   काहीजण कुटंुबीयांसोबत ग ागो ी ंकरतात.      

      वेळ नाही, िह सबब आळशी माणसे देतात. ही माणस ेकामाचे िनयोजन करीत नाहीत. ामुळे ांची कामे वेळेवर 

पडत नाह त. ांना अपयश येते. िशवाय, ांना मोकळा वेळही  िमळत नाही.      

          जीवनात वेळेला िकती मह  आहे, हे वेळेवर कळले पािहजे. आळस केला, वेळ टळली, तर सगळेच हातचे 

जाते. शेतक यांने आप ा सवडी माणे पेरणी केली, तर काय होईल? परी ेचे वेळाप क आठवणीत रािहले नाही तर 

सगळे वष जाईल. पा रजातक पहाटे फुलतो, रातराणी काळो ात डवरते, चांदणे के ा पडावे, काळोख कधी 

दाटावा, हे ठरलेले आहे.  

      

 (२) येक  एका वा ात उ र िलहा.            (२)    

  

(अ) वेळेवर काय कळायला हवे?    

 (आ) "वेळ नाही"ही सबब के ा िदली जाते? 

िवभाग २: प  

 २ रा अ) किवते ा आधारे सूचनेनुसार कृती करा:      (२)    

(१) चौकटी पूण करा.   

(अ) कवीचे सव  असलेली गो    

(आ) दःुख पचवून जगणे िशकवणारी     

(इ) कवीचा जवळचा िम     

(ई) झोत भ ीतील पोलादा माणे शेकलेला =>    

  

 दोन िदवस वाट पाह ात गेले; दोन दुः खात गेल.े     
िहशोब करतो आहे िकती रािहलेत डोईवर उ ाळे    
शेकडो वेळा चं  आला; तारे फुलते, रा  धंुद झाली;     
भाकरीचा चं  शोध ातच िजंदगी बरबाद झाली.   
 
हे हात माझे सव ; दा र ाकडे गहाण रािहले     
कधी माना उंचावलेले, कधी कलम झालेले पिहले   
हरघडी अ ू वाळिवले नाहीत; पण असेही ण आले   
ते ा अ ूच िम  होऊन साहा ास धावून आल.े    
 
दुिनयेचा िवचार हरघडी केला, अगा जगमय झालो    
दुः ख पेलावे कसे, पु हा जगावे कसे, याच शाळेत शकलो     
झोतभ ीत शेकावे पोलाद तसे आयु  छान शेकले   
दोन िदवस वाट पाह ात गेले; दोन दुः खात गेल.े  
 
(२) आकृती पूण करा                                   (२)   
   
कवी जगा ा शाळेत या गो ी िशकले     

 



(३) खालील श ांचे अथ िलहा.     (२)   

(अ) हरघडी   

(आ) शेकणे   

(इ) िजंदगी    

(ई) बरबाद    

 

(४) "दोन िदवस वाट पाह ात गेले; दोन दुः खात गेल ेिहशोब करतो आहे िकती रािहलेत डोईवर उ ाळे " या 

पं ीमधील अथ सौदंय  करा.     (२)     

(आ) खाल ल दोन किवतापैकी कोण ाही एका क वतसंेबंधी िदले ा मु ां ा आधारे कृती सोडवा.     

अंिकला मी दास तुझा िकंवा योगी सवकाळ सुखदाता 

मु े  -   

(१) ुत किवतेचे कवी / किवय ी               (१)    

(२) ुत किवतेचा िवषय                            (१)    

(३) ुत ओळीचा सरळ अथ िलहा.      (२)    

अंिकला मी दास तुझा --> "अि माजी पडे बाळू|           माता धावे कनवाळू ||    

                                                                            िकंवा    

योगी सवकाळ सुखदाता  “जळ व रवरी ाळी मळ |          योिगया सबा  करी िनमळ"|   

(४) ुत किवता आवड ाचे वा न आवड ाचे कारण                                                    (२)    

(५) ुत श ांचा अथ िलहा.                   (२)    

अंिकला मी दास तुझा            िकंवा             योगी सवकाळ सुखदाता.   

(१) कनवाळू                                                         (१) मृदु    

(२) काजा                                                             (२) िनमळ   

(३) धेनु                                                                (३) मधुरता 

(४) पाडस                                                           (४) िनज ान 

               

                                                           िवभाग - ३ थूलवाचन   

 ३ रा) खालीलपैकी कोण ाही दोन कृती सोडवा.                                                                                   (६)     

(१) िटपा िलहा  (अ) बाक    (आ) डॉ. होमी भाभा    

(२) '  अनुभवांतून शकणे हे अिधक प रणामकारक असत.े ‘हे िवधान भावातून प ट करा.   

(३) किवतेतील सूय आिण पणती या तीकांचा तु हाला समजलेला अथ सिव र िलहा.    

 

 



िवभाग ४: भाषा ास 

 ४ था) अ) ाकरण घटकांवर आधा रत कृती   

(1)  खालील वा ाचा कार ओळखा?        (२)    

(१) िकती सोपी कवीता ही!    

(२) तु ा सहवासात तरी मला आनंद िमळू दे.    

(2) कंसातील सूचनेनुसार वा  पांतर करा!      (२)    

(१) ' काका ' तु ी काही झाड लावली आहेत का?    

  (अ ाथ  करा.)    

(२) ल पणा काय आप ा हातात आहे.    

     ( वधानाथ  करा)    

(३) खालील वा चारांचा अथ सांगून वा ात उपयोग करा. (कोणतेह  दोन)              (४)    

  (१) अंगाचा ितळपापड होणे.   

(२) मळमळ  करणे -    

(३) भारावून जाणे -    

(आ) भािषक घटकांवर आधा रत कृती:    

(१) श संप ी: -    

(१) खालील श ांचे समानाथ  श  िलहा.        (१)    

(अ) साम  =                  (आ) यंपाकी =     

(२) खालील श ांचे िव ाथ  श  िलहा.     (१)    

(अ) अ  ×                   (आ)  कु प ×    

(३) श समूहाब ल एक श  िलहा.              (१)    

पायात च ल न घालता िफरणारा.    

(४) वचन बदला.     (१)    

(अ) चहा                         (आ) गो ी     

(२) लेखनिनयमानुसार लेखन    

* खालील वा े लेखनिनयमानुसार िलहा:      (२)    

(१) साखरेत मीठाई घालून आणिल होती.   

(२)  "रोजचे प स  - चाळीस कीलोमीटर तर न ीच होतात. "     

(३) िवरामिच े     

खालील वा ात यो  िवरामिच ांचा उपयोग करा:                                          (२)     

(१) तु ी कशा आलात ईथपयत    

(२) छे छे वजनाचा माग भल ाच कटयातून जातो 



िवभाग -५ उपयोिजत लेखन 

 ५ वा) अ) खालील कृती सोडवा.                (६)    

(१) प लेखन  

  खालील िनवेदन वाचा व ाखालील कोणतीही एक कृती सोडवा.    

 

          िद. २ ऑ ोबर                                                                                                          वेळ स. ९:००    

               

ता हीच देशसेवा 

ानसंपदा िव ालय, अमरावती 

ता स ाहािनिम  िवशेष काय म 

' शालेय प रसर ता ' 

                                    

िव ाथ  ितिनधी या ना ाने 

 

िकंवा 

                                                                                    

 

िकंवा 

(२) सारांशलेखन    

िवभाग -१ ग  (इ) ( . . १-इ) मधील  अपिठत  उता याचा १/३ एवढा सारांश तुम ा श ात िलहा.   

(आ) खालीलपैकी कोण ाही दोन कृती सोडावा:     (१०)   

(१) जािहरातलेखन   

(१) पुढे िदले ा श ा ा आधारे आकषक जािहरात तयार करा.    

ताजा भाजीपाला, सि य प तीचा वापर, सव कारची फळे उपल , घरपोच सोय, ऑनलाईन    

बोल दे ाची सोय ाहकांचे समाधान.   

(२) बातमीलेखन    

         २१ ऑ ोबर                         सकाळी १० ते ५ 

नवभारत िव ालय नागोठाणे, रायगड 

 येथ ेशाळेतील िव ा ाचे शासन पुर ृ त मोफत  बेला , िमसेल लसीकरण कर ात आले . या संगी शाळेचे 

पदािधकारी, पालक ितिनधी उपि थत होते. वरील उप माची बातमी तयार क न िलहा.   

 

 

 

उप मात सहभागी झाले ा िव ा ाचे 
अिभनंदन करणारे प  िलहा. 

 

ता कर ासाठी लागणा या 
सािह ाची मागणी करणारे प  तुम ा 

शाळेतील जे    सेवकांना िलहा. 



सुसंवाद  

काळाची गरज 

िम  मैि णी सोबतच संवाद   

मनाआनंदी व थर 
राह ास मदत कुटंुिबयांसोबतचे बोलणे   

धोके टाळ ाचा माग 

भाविनक गरज    
जीवन समृ ी 

-------- 

(३) कथालेखन    

खालील मु ां ा आधारे कथा िलहा.    

गरीब शेतकरी ----- कोरडवा  जमीन --------कठोर प र म ------- शेतीत नवनवीन योग ---------- उ ात भरभराट 

--------- यश ता ---------------- आनंद ---------- इतरांना मागदशन ----------------- रा ीय पुर ार -------- बोध.    

(इ) लेखनकौश :                                  (८)    

खालील लेखन कारांपैकी कोणतेही एक कृती सोडवा.    

(१) संगलेखन    

खालील मु ां ा आधारे तु ी फुलवले ा बागेचा अनुभव तुम ा श ांत िलहा.   

   

   

.    

 

 

 

 

(२) आ कथन   

िदले ा मु ां ा आधारे चौकटीतील घटकांचे आ कथन करा.    

                            

           

                 

          

                  

                    

(३) वैचा रक:     

   

                       

               

             

                     

          
 

               

मी फुलवलेली बाग 

फुलेझाडांची लागवड.   

भाजीपाला लागवड. 
सि य खताचा वापर 

कुटंुिबयांचे सहकाय 

लागवड करताना िमळालेला आनंद. 

मोबाईल 

लोकि यता 

वाढती गरज 
सुयो  वापर 

अितवापराचे दु रणाम 

वापरतांना ावयाची काळजी 


