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प्रस्ािना

‘माय मराठी’ अभ्ासक्रमाची ही सहावी आजण अंगतम पातळी आह.े या पातळीसाठी दोि पुस्तके 

तयार करण्ात आली आहते. त्ांपैकी एक माग्मदजश्मका असूि दुसरे सरावपुस्तक आह.े आधीच्ा पाच 

पातळ्ांमध् ेनवद्ार्थ्यांची मराठी भाषेच्ा अध्यिाची जी तयारी झालेली असणे अपेजषित आह,े त्ापुढची 

ही पातळी असेल. साहजजकच ही पातळी आजण पययायािे हा अभ्ासक्रम पूण्म केल्ावर नवद्ार्थ्यांिा 

निजभाषकांप्रमाणे मराठीत व्यवहार करणे शक्य व्ावे ही अपेषिा आह.े त्ामुळेच प्रस्ततु पुस्तके ही 

सहाव्या पातळीच्ा परीषिेची तयारी करण्ासाठी तयार केलेली माग्मदश्मक पुस्तके आहते. जशषिकांिी 

व नवद्ार्थ्यांिी केवळ या पुस्तकांतील मजकुरावर अवलंबूि ि राहता, त्ांचा उपयोग भाषेची अपेजषित 

पातळी गाठण्ासाठी िमुिा म्हणूि करणे अभभप्रेत आह.े सहाव्या पातळीच्ा लेखि परीषिेसाठी नवद्ार्थ्यांिा 

निवडक दोि साहहत्कृती अभ्ासावयाच्ा आहते. उदाहरणादाखल या सरावपुस्तकात नदलेल्ा िमुिा 

प्रश्नपगरिकांमध् े प्रकाश आमट े यांच्ा ‘प्रकाशवाटा’ व गमललंद गुणाजी यांच्ा ‘अिवट  : शब्द, सूर, 

डोंगरवाटा’ या साहहत्कृती अभ्ासणे अपेजषित आह.े परीषिा घेणारे मंडळ प्रस्ततु साहहत्कृतींऐवजी 

अन्य साहहत्कृती निवडू शकते. मारि निवडलेल्ा साहहत्कृतींनवषयीची माहहती वेळेत जाहीर करणे 

अपेजषित आह.े

मारमिदणशमिकेिा आराखडा

या पुस्तकातील प्रत्के पाठात त्ाच्ा नवषयाला अिुसरूि नवनवध पैलू मांडण्ात आले आहते. त्ावर 

नवद्ार्थ्यांिी आपापसात चचया करावी, साधकबाधक नवचार करावा व आपले म्हणणे त्ांिा मुदे्सूदपणे 

मांडता यावे यासाठी उपयोगी ठरतील, अशा स्वरूपाच्ा उताऱयांचा यात समावेश केला आह.े यासाठी 

पुस्तके, वत्ममािपरि,े माजसके, इंटरिेटवरील ब्लॉग्ज, मुलाखती इत्ादींचा तसेच ध्वनिनिती व दृश्यनितींचा 

वापर करण्ात आला आह.े मजकुराच्ा आवश्यकतेिुसार संपादि करण्ात आले आह.े भागषक 

कौशल्ाबरोबरच वाचि, लेखि, श्रवण व संभाषण यांसंबंधी अंगतम परीषिेच्ा दृष्ीिे उपयुक्त ठरतील 

अशा स्वरूपाचे प्रश्न येथे दणे्ात आले आहते.

सरािपुस्कािा आराखडा 

सरावपुस्तकामध् ेनवभाग अ आजण नवभाग ब असे दोि नवभाग आहते. 

नवभाग अ

या नवभागात प्रथम सहाव्या पातळीच्ा परीषिेचे स्वरूप स्पष् केले असूि वाचि, लेखि, श्रवण 

व संभाषण यांवरील प्रश्न कसे सोडवावेत यासंबंधी नवस्ततृ माग्मदश्मि केले आह.े उपरोक्त प्रत्के 

कौशल्ाचा सराव व्ावा यासाठी परीषिेत नवचारल्ा जाणाऱया प्रश्नांच्ा धततीवर काही उतारे व त्ांवरील 

प्रश्न येथे दणे्ात आले आहते.



नवभाग ब

पहहल्ा पाच पातळ्ांमध् ेनवद्ार्थ्यांचे व्याकरणाचे अध्यि झालेले आह.े ते नवचारात घेऊि आतापययंत 

जशकलेल्ा व्याकरणाची उजळणी होईल, अशा स्वरूपाचे सरावाचे प्रश्न येथे दणे्ात आले आहते. 

सरावपुस्तकाच्ा शेवटी दोि िमुिा प्रश्नपगरिका नदल्ा आहते.

या कामात बहुमोल साहाय्य करणाऱया राज्य मराठी नवकास संस्चेे अभधकारी आजण कम्मचारी 

यांचे, तसेच, कुलगुरू सुहास पेडणेकर आजण प्र-कुलगुरू रवींद्र कुलकणती यांच्ा िेतृत्ासह काय्मतत्पर 

अशा मुंबई नवद्ापीठातील अभधकाऱयांचे व हा प्रकल्प सुरळीत चालण्ासाठी साहाय्य करणाऱया सव्यांचे 

आम्ही अत्तं आभारी आहोत.

माधुरी पुरंदरे, सोिाली गुजर, नवभा सुराणा आजण संजय कृष्ाजी पाटील 

संपादक
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शब्द शब्द जपयून ठेि१

रिभार अ

परीक्षेसाठी उपयुक्त सयूिना

वाचि

• वाचि या भागात चार प्रकारचे प्रश्न असतील. ते सोडनवण्ासाठी बऱयापैकी मोठ्ा उताऱयांचे वाचि 

ठरावीक वेळात (८० गमनिटांत) पूण्म करावे लागेल. ह ेवाचि करतािा शब्दकोश इत्ादी साधिांचा 

वापर करता येणार िाही.

• यासाठीची प्राथगमक तयारी म्हणूि मराठी वत्ममािपरि ेव माजसके तसेच इंटरिेटवरील लेख, जाहहराती, 

माहहतीपर सदरे इ∘चे नियगमत वाचि करावे.

• हळूहळू आपल्ा वाचिाचा वेग वाढवावा. वेगवेगळ्ा प्रकारे वाचि करत असतािाच पुढील काही 

बाबी समजूि घ्ायचा प्रयत्न करावा : नदलेल्ा उताऱयाचा मुख् नवषय काय आह?े नदलेल्ा उताऱयात 

कशानवषयी साद्तं माहहती दणे्ात आली आह?े नदलेल्ा उताऱयाद्ारे लेखक कोणते मत प्रदजश्मत 

करत आह?े इत्ादी.

• सव्म उताऱयांचे त्ातील मुख् नवषय, त्ा नवषयासंबधी मांडलेले नवचार, उताऱयात केलेली नवधािे अशा 

सव्यांगांिी आकलि व्ावे असा प्रयत्न करा. त्ाचबरोबर उताऱयातील मुदे् वेगळ्ा प्रकारे (समािाथती 

शब्द इ∘ वापरूि) कसे मांडता येतील, याचा नवचार करा.

• नवनवध नवषयांवरील आजण नवनवध प्रकारच्ा उताऱयांचे वाचि करणे िायदशेीर ठरते.

प्रश्न १ िािन आकलन

• नदलेला उतारा वाचि, आकलिासाठी असतो. त्ावर आधाररत प्रश्नांची उत्तरे तुम्हाला ललहायची 
आहते.

• नदलेल्ा उताऱयाचा क्रमाक्रमािे व पररचे्दांिुसार नवचार करा.
• लेखकािे अप्रत्षिपणे जे सुचनवलेले आह,े जे मत मांडले आह ेगतकड ेलषि द्ा.
• उताऱयाचे परत एकदा सखोल वाचि करा. ह े वाचि करतािा उताऱयात नदलेल्ा सनवस्तर 

माहहतीकड ेलषि द्ा.

प्रश्न २ पररचे्दाशी जुळिारी रिधाने

• दुसऱया प्रश्नामध् ेउताऱयाशी संबंभधत ९ नवधािे नदलेली असतात. ती नवधािे उताऱयातील संबंभधत 
पररचे्दांशी जुळवायची असतात. नदलेल्ा एकूण नवधािांपैकी दोि नवधािे ि जुळणारी असतात.

• या प्रश्नाच्ा तयारीसाठी वत्ममािपरि ेव माजसकांमधील लोकनप्रय सदरे तसेच वसु्तनिष्ठ लेखांचे वाचि 
करा. त्ातील प्रमुख मुद्दांच्ा आधारे लेखाचा सारांश स्वतःच्ा शब्दांत ललहायचा सराव करा. 

• उताऱयातील प्रमुख आशय कोणता, उताऱयात कोणत्ा मुख् संकल्पिा आल्ा आहते, या प्रश्नांच्ा 
अिुषंगािे उताऱयातील समप्मकपणे जुळणाऱया भागावर खुणा करा. तो वेगळ्ा शब्दांत हकंवा वेगळी 
वाक्यरचिा वापरूि कसा मांडता येईल यावर नवचार करा. 

• प्रत्के पररचे्द वाचूि त्ाचा सारांश एक हकंवा दोि ओळींत ललहा. जी नवधािे जुळवण्ासाठी 
नदली आहते, त्ांच्ाशी तो ताडूि पाहा.
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शब्द शब्द जपयून ठेि १

प्रश्न ३ लेखािी पुनरमििना

• या प्रश्नात तुम्हाला एका लेखाची पुिर्मचिा करायची आह.े त्ासाठी तुम्हाला तो लेख १४ 
तुकड्ांमध् ेनवभागूि दणे्ात येईल. यांतील ७ तुकड ेक्रमवार अंकांिी तर ७ तुकड ेअषिरांिी 
निदलेजशत केलेले असतील. यातील क्रमवार अंकांिी दश्मनवलेल्ा प्रत्के भागािंतर आशयाशी 
जुळणारा अषिरािे दश्मनवलेला एक भाग निवडायचा आह ेआजण त्ातूि एक सलग अथ्मपूण्म 
उतारा तयार करायचा आह.े

• या प्रश्नाच्ा तयारीसाठी वत्ममािपरि ेव माजसकांमधील दीघ्म वात्यांकिे असणाऱया लेखांचे वाचि 
करा. ह ेवाचि करतािा लेखिातील भागषक वैजशष्टांकड ेव सूचकतेकड ेनवशेष लषि द्ा.

• सव्मिामे, उभयान्वयी अव्यये या वाक्याच्ा अंगांची उजळणी करा.
• परीषिेत लेखातील समग्र आशयाबरोबरच स्वतंरिररत्ा तुकड्ातुकड्ांमधूि व्यक्त होणारा 

आशयही नवचारात घ्ा.
• गाळलेल्ा जागेसाठी सुयोग्य पररचे्द निवडतािा ज्या नठकाणी नववजषित पररचे्द घालायचा 

आह,े त्ाच्ा आधीचा पररचे्द व त्ािंतरच्ा पररचे्दाकड ेलषि द्ा.

प्रश्न ४ शासकीय पररपरिक

• या प्रश्नात तुम्हाला काही शासकीय पररपरिके वाचूि त्ावर नवचारलेल्ा प्रश्नांची उत्तरे ललहायची 
आहते.

• या प्रश्नाच्ा तयारीसाठी पररपरिके लषिपूव्मक वाचा. त्ात िेमके काय सांगगतले आह,े ते समजूि 
घ्ा. 

• हा प्रश्न सोडनवण्ासाठी जलद आजण िेमके वाचि करणे गरजेचे आह.े म्हणूिच पररपरिके 
बारकाईिे वाचण्ाचा सराव करा.

१  परीक्षेतील िािन या भारासंबंधी सराि नमुना प्रश्न

पुढील उतारा िािा.

उरलो ‘रिदा (डेिा)’ पुरता

‘सुस्वागतम! तुम्ही औरंगाबादच्ा नवसावा या पंचतारांहकत हलॉटलेपासूि िक्त वीस 

हकलोमीटरवर आहात. ‘नवसावा’मध् े तुमच्ासाठी उत्तम भोजि आजण सुसज्ज 

निवासव्यवस्ा उपलब्ध आह.े’ प्रवास सुरू असतािा तुम्ही औरंगाबादला पोहोचल्ावर 

कुठल्ा हलॉटलेमध् ेउतरायचं, याचा नवचारच करत असता; तेवढ्ात − जणू तुमच्ा 

मिातला नवचार ओळखूि − असे अिेक संदशे तुमच्ा चलभाषावर चमकू लागतात. 

‘अरे, यांिा कसं कळलं, की मला औरंगाबादच्ा हलॉटलेमध् ेउतरायचं आह?े’ असं 

अजजबात वाटूि घेऊ िका. कारण तुम्हीच ते त्ांिा सांगगतलेलं असतं. तुम्हीच 
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शब्द शब्द जपयून ठेि१

ऑिलाइि गतकीट आरजषित करूि गेले दोि नदवस औरंगाबादमधल्ा निवासव्यवस्नेवषयी इंटरिेटवर 

केलेली भरपूर शोधाशोध त्ांिा पुरेशी असते. त्ातूि तुमचं सद् स्ळ दश्मनवणारी ‘लोकेशि’ िामक 

सुनवधा तुम्ही सुरू ठेवली असेल तर बोलायलाच िको. त्ामुळे एकदा का तुम्ही ऑिलाइि झालात, की 

आजच्ा जगात तुमचं खाजगीपण संपलं. एवढचं काय, स्ाट्टिोि जरी वापरलात तरी तुम्ही एक ‘नवदा 

(डटेा)’ म्हणजेच ‘माहहती’ बिता. मग अशा काळात जर तुमचं खाजगी आयुष्य खाजगीच राहावं, असं 

वाटत असेल तर महाजालाकड े(इंटरिेट) निरकूच िका. एवढचं िव् ेतर स्ाट्टिोिसुद्ा वापरू िका. 

कारण तुमचा बंद करूि ठेवलेला स्ाट्टिोिसुद्ा प्रामाजणकपणे तुमची माहहती इतरांिा पुरवत राहण्ाचं 

कत्मव्य पार पाडत असतो.

आपली साधीसुधी वाटणारी माहहती आज अचािक एवढी महत्ताची का झाली असेल बरं? तर 

आज जग ह ेएक मोठं खेड ंझालं आह ेआजण प्रत्के जण त्ातला ग्राहक. त्ातूि दूरसंचार षिेरिाची सतत 

वाढणारी साऱया जगाला कवेत घेणारी गरूडझपे. त्ामुळे आज तुमची नवदारूपी माहहती हचे तर 

अिेकांच्ा व्यवसायाचं मुख् भांडवल आह.े वापरकत्याचं वय, व्यवसाय, आवडीनिवडी याबद्ल माहहती 

घेऊि ग्राहक म्हणूि त्ाची माहहती कोणत्ा नवक्रीसंस्लेा पुरवता येईल ह ेसांगणारं मोठं व्यवसायषिेरि 

आज नवकजसत झालं आह.े म्हणूिच गुगल, िेसबुकसारख्ा माध्मसंस्ांवर वापरकत््यांची वैयक्क्तक 

माहहती व्यावसागयक हतेूिे इतरांिा पुरनवल्ाचे आरोप अधूिमधूि होत असतात. अथयात, त्ांच्ाकडूि 

‘आम्ही असं केलं िाही’ असं स्पष्ीकरण नदलं जातं. पण खरी गोष् अशी आह,े की आपणच त्ांिा ही 

परवािगी नदलेली असते.

आपण जेव्ा एखाद ंअिुयोजि म्हणजे अॅनलिकेशि आपल्ा िोिमध् ेसुरू करतो, तेव्ा त्ाची 

िोंदणी करतािा त्ातील नियम व अटी पूण्मपणे वाचलेल्ा िसतात. एकतर आपल्ाला घाई असते; 

आजण वाचायचं म्हटलं तरी ते इतक्या तांगरिक भाषेत आजण रटाळ ललहहलेलं असतं, की आपण भराभर 

पुढ े सरकवूि आंधळेपणािे सगळं 

मान्य असल्ाची खूण करतो. आपण 

जर थोडासा रिास घेऊि या अटी 

वाचल्ा, तर खरोखरच आपले डोळे 

उघडतील. आपल्ा िायद्ासाठी, आपल्ाला उत्तम सेवा पुरवण्ासाठी या सव्म सुनवधा आहते, असं गोड 

शब्दांत सांगूि आपल्ाला सव्म अटी मान्य करण्ासाठी गळ घातलेली असते आजण आपण सरळपणे 

आपली माहहती वापरायला परवािगी दतेो.

नवनवध समाजमाध्मं हा काही लोकसेवेसाठी सुरू केलेला उपक्रम िाही. त्ामुळे ह ेव्यासपीठ 

जेव्ा मोबदला ि घेता उपलब्ध करूि नदलं जातं, तेव्ा त्ाच्ापासूि कुणालातरी काहीतरी लाभ होत 

असणारच, याची आपण खूणगाठ बांधूि ठेवायलाच हवी. आपण ललहहलेल्ा आजण आपल्ाला आलेल्ा 

मेल, आपण पाठवलेले संदशे, खरेदी केलेल्ा वस्त,ू बँकेच्ा काडयािे नदलेले पैसे, मोबाईल क्रमांक, पत्ता, 

ई मेल ह ेसारं कुणीतरी माहहती म्हणूि साठवूि ठेवलेलं असतं. आपण सहज हकंवा काही कामासाठी ज्या 

ज्या संकेतस्ळावर जातो, त्ा त्ा संकेतस्ळाची िोंद, आपण काय पाहतो, काय उतरवूि घेतो ह्ाची 

िोंद कुठे िा कुठे होतच असते.

म्हणूिच कोणतीही वैयक्क्तक माहहती दतेािा काळजी घेणं, िसवणाऱया संदशेांपासूि सावध राहणं, 

महाजालीय सुरजषिततेचे जास्तीत जास्त नियम पाळणं हाच त्ावरचा एकमेव उपाय आह.े कारण आता 
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शब्द शब्द जपयून ठेि १

या माहहतीच्ा महाजालाच्ा सागरात सोडलेली छोटीशी माहहतीची होडीसुद्ा हकती दूरवर जाईल 

आजण कुणाच्ा हातात जाईल ह ेसांगता येत िाही. थोडक्यात, या हकिाऱयावर ि भभजता कुणीच राहू 

शकत िाही. िक्त पाय बुडवायचे, वाहवत जायचं, बुडायचं की कौशल्ािे तरंगत राहायचं ह ेठरवणं 

ज्याच्ात्ाच्ा हातात आह.े

पुढे हदलेली रिधाने उताऱयातील आशयाशी जुळतात की नािी ते िोय हकंिा नािी या स्वरूपात सांरा.

उदा∘ नवधाि - ऑिलाइि असतािा आपले खाजगीपण जपता येते.

उत्तर - नािी

रिधाने

क. दूरसंचार क्रांतीमुळे नवदचेी निगम्मती आजण वाढ होत आह.े 

ख. स्ाट्टिोिमुळे तुमची माहहती तुमच्ा िकळत दुसऱयांिा गमळू शकते.

ग. समाजमाध्मांवरील आपली माहहती िेहमीच सुरजषित असते. 

घ. समाजमाध्मे हकंवा अिुयोजिामध् े िोंदणी करतािा नियम व अटी 

वाचूि मान्य करणे अपेजषित असते.  

च. नवदमेध् ेतुमच्ा वैयक्क्तक माहहतीचा समावेश िसतो.

छ. िेसबुक, गुगल या व्यावसागयक संस्ा आहते. 

ज. समाजमाध्मे हकंवा महाजाल यांचा वापरकतया हा मोठ्ा व्यवसायाचे 

एक मुख् भांडवल झाला आह.े

२  परीक्षेतील श्रिि भारासंबंधी सराि नमुना प्रश्न

भारातज्ज्ञ अशोक केळकर यांिी पुढील ध्वननफीत ऐका. त्ािर आधाररत ४ िाक्े हदली आिेत. त्ांना 

‘िोय’ हकंिा ‘नािी’ असे प्ररतसाद द्ा. 

क. भाषानवद असण्ासाठी भाषेबद्ल कुतूहलाची िाही, तर केवळ माहहती असण्ाची गरज असते. 

ख. संदशेवहिाचे साधि म्हणूि भाषेचे चालणारे काय्म नवश्ेषक भाषानवज्ािात अभ्ासले जाते. 

ग. भाषांमधील परस्परसंबंधांचा अभ्ास भाषानवज्ािाच्ा कषिेत येत िाही. 

घ. मराठी व काश्मिरी भाषेच्ा तुलिेत मराठी व जपािी भाषेच्ा वाक्यरचिेत साम्य आह.े
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रिभार ब

व्ाकरि उजळिी

१  दूरचिरििािीिर ननिडियूक आयुक्तांच्ा मुलाखतीिे थेि प्रसारि सुरू िोत आिे. तुम्ी 

रतथ ेिजर असयून घडिाऱया घिनांिे ििमिन रिमाने जसेच्ा तसे आपल्ा रमरिमैररििींना 

सांरत आिात. ते सांरताना तुम्ी हरियापदािे कोिते रूप िापराल ते ललिा. कंसात 

हदलेल्ा हरियापदांिा आधार घ्ा.

(जािे, घेिे, सुरू िोिे, प्रिेशिे, उतरिे, दिेे, थांबिे, करिे, बसिे, बोलिे, सरकिे)

उदा∘ दूरचचरिवाणीवरील निवडणूक आयुक्तांच्ा मुलाखतीचे थेट प्रसारण आता सुरू िोत आिे.

क. सूरिसंचाललका दूरचचरिवाणीच्ा चचरिीकरण सु्नडओमध् ेˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ

ख. निवडणूक आयुक्त चचरिीकरणस्ळी त्ांच्ा गाडीतूि खाली ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ

ग. ते उतरल्ावर त्ांची गाडी पुन्ा बाहरे ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ

घ. आयुक्तांबरोबर आलेला सुरषिा तािा प्रवेशद्ाराबाहरेच ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ

च. सु्नडओमधील ध्वनिचचरिमुद्रण व्यवस्ापक हातािे इशारे ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ

छ. सूरिसंचाललका व निवडणूक आयुक्त आपापल्ा आसिावर ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ

ज. दोघेही एकमेकांशी पररचय करूि ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ आजण मुलाखतीच्ा मुद्दांबाबत ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ

झ. मध्चे निवडणूक आयुक्त चलभाषावरूि सूचिा ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ

ट. घड्ाळाचे काट ेपुढ ेˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ

ठ. आता प्रत्षि मुलाखत आजण प्रसारण ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ

२  पुढील उताऱयात मराठी िृत्परिसृष्ीच्ा इरतिासात घडयून रेलेल्ा घिना सांगरतल्ा आिेत. 

त्ानुसार कंसात हदलेल्ा हरियापदांिे हकंिा नाम-हरियापद जोड्ांिे योग्य रूप िापरा.

उदा∘ मराठीतील पहहले वृत्तपरि ‘दप्मण’ ह े नद. ६ जािेवारी, १८३३ रोजी 

बाळशास्ती जांभेकर यांिी मुंबईतूि प्रणसद्ध केले. (प्रजसद् करणे)

क. ‘दप्मण’ प्रारंभी पाजषिक ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ (असणे)

ख. अंकात प्रत्के पािावर दोि स्तभं मजकूर असलेली आठ पािे 

ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ (असणे) 

ग. या परिात इंग्रजी व मराठी अशा दोन्ी भाषांत मजकूर छापला 

ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ (जाणे)
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शब्द शब्द जपयून ठेि १

घ. नवलायतेतील कला, नवद्ा व कौशल् ेयांचा वाचकांिा पररचय व्ावा, त्ांचे मिोरंजि करावे व 

चालू काळाचे वत्ममाि त्ांिा कळवावे ही त्ांची ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ (उद्द्षे् असणे)

च. ‘दप्मण’मध् ेत्ांिी कोणताही नवषय वज्य्म ि मािता नवनवध नवषयांचा ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ (समावेश 

करणे) 

छ. ‘वाचकांची परि’े ‘दप्मण’कारांिी आवजू्मि ̄ ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ (छापणे) मारि, स्ततुीची परि े̄ ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ 

(टाळणे)

ज. सि १८४०मध् ेआलथ्मक झळ बसूि ‘दप्मण’ ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ (बंद पडणे)

झ. पूण्मपणे मराठी भाषेतील मजकुराचे वृत्तपरि म्हणूि ‘मुंबई अखबार’चा ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ (उले्ख होणे)

ट. ‘दप्मण’च्ा परंपरेतील ‘प्रभाकर’ ह ेवृत्तपरि नद. २४ ऑक्ोबर, १८४१ रोजी ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ (सुरू 

होणे)

ठ. भाऊ महाजि यांिी ‘प्रभाकर’चे संपादकपद ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ (भूषनवणे)

ड. ‘प्रभाकर’चे मुख् वैजशष्ट म्हणजे त्ात गोपाळ हरी दशेमुख उि्ट  ‘लोकहहतवादी’ ह े शतपरि े

ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ (ललहहणे)

ढ. ‘गमरिोदय’ ह े पुण्ातूि प्रजसद् झालेले पहहले मराठी वृत्तपरि ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ (असणे), मारि ते 

लवकरच ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ (बंद पडणे)

ण. नद. १२ िेब्वुारी, १८४९ रोजी ‘ज्ािप्रकाश’ ह ेवृत्तपरि ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ (सुरू होणे) आजण पुण्ातील 

वृत्तपरि व्यवसायाला व परिकाररतेला खऱया अथयािे ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ (प्रारंभ होणे)

३  पुढील शब्दांच्ा आधारे अथमिपयूिमि ितमिमानकाळी िाक्े तयार करा.

उदा∘ बातम्या – दूरचचरिवाणी – आकाशवाणी – अभधक ताज्या – असणे 

 दूरचचरिवाणी आजण आकाशवाणीवरच्ा बातम्या अभधक ताज्या असतात.

क. बातम्या – सांगणे – काम – वृत्तनिवेदक – करणे

 ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ

ख. वृत्तनिवेदक – भाषाप्रभुत् – आवश्यक – असणे 

 ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ

ग. वृत्तनिवेदक – उत्तम भाषाशैली – दहेबोली – उत्तम आवाज – सामान्यज्ाि – अद्यावत माहहती – 

प्रसंगावधाि – गुण – आवश्यक असणे

 ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ

घ. वृत्तसंपादि – माहहतीची सत्ता – घटिाक्रम – योग्य शब्दरचिा – व्यक्क्तिाम – पदिामे – 

नियमािुसार शब्दलेखि – वाक्यरचिा – काळजी – आवश्यक असणे

 ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ
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च. ऐिवेळ – पूर – अपघात – भूकंप – बातमी – प्राधान्य – बदल करणे

 ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ

४  पुढे िृत्परिातील कािी बातम्ा हदल्ा आिेत. या बातम्ांमधील अधोरेखखत हरियापदांच्ा 

जारी कंसातील त्ाि अथथािी योग्य हरियापद ेभरा ि त्ानुसार िाक्रिनेत योग्य ते 

बदल करा.

(बाजी जजंकणे, पडणे, महागणे, भांडण होणे, पदभार स्वीकारणे, अंदाज घेणे, घटणे, निण्मय घेणे, लढणे, 

काढणे, िष् होणे)

उदा∘ सोन्याचा दर नदवसेंनदवस कमी होत चालला आह.े 

 सोन्याचा दर नदवसेंनदवस घित िालला आिे.

क. पंढरपूर महामागयावरील पूल आज दुपारी कोसळला. 

ख. सोलापूरच्ा महापौर म्हणूि अच्मिा पाटील यांिी कारभार हाती घेतला.

ग. स्वयंपाकाच्ा गॅस जसललंडरच्ा दरात दीडशे रुपयांची वाढ झाली. 

घ. जमीि मालकीवरूि दोघा भावांमध् ेवाद झाला. 

च. पषिाच्ा प्रदशेाध्षिांिी निवडणुकीपूवती काय्मकत््यांच्ा तयारीची चाचपणी केली. 

छ. सलामीवीर मानट्टि आजण हने्ी यांच्ा झजंार िलंदाजीच्ा जोरावर न्यझूीलंडिे सामन्यात नवजय 

संपादि केला. 

ज. िाणेिेक जजंकूि भारतािे प्रथम िलंदाजी करण्ाचे ठरनवले. 

झ. ‘सकारात्क राहण्ाजशवाय काहीच पययाय िाही’ – कक्ट रोगाशी झजं दणेाऱया अभभिेत्ाचे मिोगत.  

ट. मािहािीकारक मजकूर गुगलिे हटवला. 

ठ. िैसगग्मक आजण मािवनिगम्मत संकटांचा सामिा करतािा पालघर जजल्हाच्ा हकिारपट्ीवरील 

मासेमारी व्यवसाय िामशेष झाला.

५  पुढे हदलेले शब्द िापरून अथमिपयूिमि िाक्े तयार करा.

उदा∘ समाजमाध्म – कसा वापर – तुमची प्रगतमा – अवलंबूि असणे  

 समाजमाध्मांचा कसा वापर करता यावर तुमची प्रगतमा अवलंबूि आह.े

क. समाजमाध्मे – समाज – चांगले – वाईट – पररणाम – होणे 

 ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ
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ख. समाजमाध्मे – लेखि – स्वातंत्र्य – गमळणे

 ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ

ग. समाजमाध्मे – लेखि – कधी तरी – १० लाख – वाचक – वाचले जाणे 

 ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ

घ. समाजमाध्मे – माहहती – नवचार – आदािप्रदाि – वेगािे – होणे 

 ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ

च. अिेकजण – नियगमत – संगणकाद्ारे – ब्लॉग – ललहहणे 

 ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ

छ. वत्ममािपरि े– दूरचचरिवाणी – वाचक – प्रेषिक – प्रगतसाद – मययादा – असणे 

 ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ

ज. समाजमाध्मे – तरुण नपढी – वाया – जाऊ शकणे 

 ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ

झ. समाजमाध्मे – माहहती – खरेखोटपेणा – पडताळणे – गरज असणे 

 ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ

ट. समाजमाध्मे – वापरणे – कला – शास्त – असणे 

 ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ

ठ. िेतृत् करणारे – समाजमाध्मे – प्रभावी – वापर करत जाणे 

 ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ

६  पुढील उतारा िािा आणि त्ाखाली हदलेला सराि करा.

आदशे!

‘एऽ, पाणी द!े’, ‘पुस्तकं गतकड ेठेव!’, ‘जा! चहा घेऊि ये!’, ‘गतकड ेजाऊि बैस!’, ‘सखू, दळण घेऊि ये!’ 

ह्ा नि अशा आज्ा सोडणारे महाभाग आपल्ाला केवळ आपल्ा समाजातच िव्,े तर जगातल्ा सव्मच 

समाजांमध् ेआढळतात. अशा आज्ासोडू (आजण स्वत: मारि अत्तं आळशी असणाऱया) माणसांची संख्ा 

कुठेही कमी िसते; पण असली वाक्यं ऐकायला आपल्ालाच िव् ेतर कोणालाच आवडत िाहीत. अशी 

वाक्यं समोरच्ाला (सामान्यत:) तुच् लेखणारीच असतात. असं अरेरावीिं बोलणारा माणूस (इतरांच्ा 

दुददैवािं) अभधकारावर असेल तरच लोक त्ाचं ऐकतात (नबच्ारे), पण अशी व्यक्ती मािाच्ा खुचतीवरूि 

खाली उतरल्ािंतर कोणी गतच्ा वाऱयालाही उभं राहत िाही.

ह्ा प्रकारच्ा वाक्यांमधली बोच माहीत असल्ामुळेच सभ् माणसं शक्यतो अशी वाक्यं उच्ारतच 

िाहीत. वाक्याचा तोच आशय ते वेगवेगळ्ा पद्तीिं सांगतात. आपल्ाकडची अगदी साधी, सोपी पद्त 

म्हणजे वाक्याच्ा सुरुवातीला, शेवटी हकंवा अधेमधे (आपल्ा सोयीिं हकंवा शैलीिं) ‘जरा’ (जरा/जऽरा 
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शब्द शब्द जपयून ठेि१

वगैरे) शब्द वापरणं. उदा∘ ‘अतुल, मला जरा ते पुस्तक द!े’ ‘अतुल, जरा तो पाण्ाचा तांब्ा इकड ेकर!’ 

वगैरे.

पण हा प्रकारही गततकासा सभ्, समोरच्ाला काम करायला उद्कु्त करणारा होत िाही, ह ेपकं् 

ठाऊक असल्ामुळे अिेक समंजस, नवचारी माणसं हाच आशय भनवष्यकाळाच्ा 

उपयोगािं अभधक सौम्य करूि, माद्मवािे सांगतात, ते असं −

‘अरे अनिल, मला जरा ते पुस्तक आणूि दशेील का?’, ‘अरे सुिील, 

जरा तो पाण्ाचा तांब्ा इकड ेआणशील का?’, ‘अरुणा, जरा मस्तपैकी चहा 

करशील का?’ ‘सुिील, जरा इकड ेयेशील का?’ वगैरे.

अशा वाक्यांमध् ेभनवष्यकाळ वापरलेला असतो तो अशासाठी की, बाबा 

रे, माझ ंकाम सावकाशीिं कर, घाई िाही. केवळ काळ बदलूि केलेली अशी 

रचिा एकदम पररणामकारक होते. ऐकणाऱयाला ती टोचत िाही नि आपलं 

काम होऊि जातं.

एकच आशय सांगणारी तीि प्रकारची वाक्यं आपण इथं पाहहली. त्ातला गतसरा प्रकार िक्ीच 

चांगला वाटतो की िाही? ह्ा प्रकारची भाषा ऐकणाऱयालाही बरं वाटतं नि अशा प्रकारे काम सांगगतलेलं 

असलं, तरी ऐकणारा िटकन् िाही म्हणत िाही. हचे तर असतं भाषेचं काम. आपल्ा मिातली गोष् 

दुसऱयाला चांगल्ा प्रकारे सांगणं. [...]

चांगल्ा भाषेचं िळ सत्र, अगदी ह्ाच जन्ी गमळतं. तुम्ही स्वतः प्रयोग करूि पाहा.

अरिनाश रबनीिाले

िरील उताऱयात तीन प्रकारिी िाक्ं दशमिरिली आिेत. तुम्ी यातल्ा कोिकोित्ा प्रकारिी िाक्ं कधी 

आणि कुिाशी बोलता? कोित्ा प्रकारिं िाक् तुम्ी जास् िेळा बोलता? आपल्ा रमरिमैररििींबरोबर 

खेळीमेळीत अशा प्रकारच्ा िाक्ांच्ा संभारिािा सराि करा.  

उदा∘ क. “एऽ, पाणी द!े”

 ख. “अतुल, मला जरा पाणी द!े”

 ग. “अरे अतुल, मला जरा पाणी आणूि दशेील का?”

७  पुढील शब्द िापरून रिधान / आज्ाथथी / रिध्यथथी िाक्े तयार करा.

उदा∘ मािसी – आज – काययालय – येणे.

 नवधाि – मािसी आज काययालयात आली.

 आज्ाथती – मािसी, आज काययालयात ये.

 नवध्थती – मािसीिे आज काययालयात यावे.  

क. पुस्तक प्रकाशि संस्ा – काययालय – वीस जण – कामे करणे

ख. मािसी – संपादि नवभाग – काम – करणे
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शब्द शब्द जपयून ठेि १

ग. मािसी – संपादि काम – अगतशय – जबाबदारी – करणे

घ. भाषा – पाककला – संगीत – असे – नवनवध – नवषय – पुस्तके – प्रजसद् करणे

च. मजकूर लेखि – टकंि – मुनद्रतशोधि – संपादि – मजकुराची मांडणी – कामाचे टप् े– ठरवणे

   

८  ‘जर-तर’ िापरून हकंिा ‘जर’ न िापरता फक्त ‘तर’ िापरून पुढील दोन िाक्ांिे एक 

संकेताथथी िाक् तयार करा.

उदा∘ घरात – सगळीकड े– पुस्तके – असणे. 

 कोणीतरी – येणे – वाचणे 

वाक्य – जर घरात सगळीकड े पुस्तके असतील, तर 

कोणीतरी येऊि ती वाचतील.

क. वाचक – पुस्तक – वाचणे 

 वाचक – जषिगतजे – नवस्तारणे  

ख. वाचक – िुरसत – असणे 

 तो – पुस्तक – वाचणे

ग. पुस्तक – रंगीत – असणे 

 वाचक – आकगष्मत – होणे 

घ. पुस्तक – साद – घातली  

 मी – अव्रेणे – िाही 

च. पुस्तके – िसणे

 पुस्तके – घरबसल्ा – जगाची सिर ि घडणे

९  पुढील हरियापदांिा प्रत्ेकी दोन बातम्ांमध्ये योग्य त्ा काळात उपयोर करा.

(पडणे, मारणे, झपेावणे, सुटणे)

क. महाराष्ट् ामध् ेया वषती सरासरी ९८% पाऊस ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ

ख. रवींद्रच्ा गोलंदाजीवर अजजंक्यिे ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ षटकारािे आजच्ा सामन्याला कलाटणी गमळाली.

ग. भारताची अव्वल िलंदाज स्तृी मािधिा जागगतक क्रमवारीत चौर्था स्ािावर ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ

घ. प्रोटोपोरोस ही पहहली रो-रो बोट शुक्रवारी सकाळी अललबागला जाण्ासाठी मुंबई बंदरातूि बाहरे 

ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ

च. शेअर बाजार निदलेशांकािे आज दोिशे अंशांची उसळी ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ
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शब्द शब्द जपयून ठेि१

छ. श्रीहररकोटा येथूि आत्ता चांद्रयाि-२ अवकाशात ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ

ज. आघाडीतील सव्म पषिांिी एकमुखािे पानठंबा नदल्ामुळे मुख्मंगरिपदासाठी निमयाण झालेला गतढा 

ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ

झ. उद्ा श्रीवध्मि बसस्ािकातूि प्रथमच वातािुकूललत जशविेरी बस ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ

१०  जोड्ा जुळिा.

क) कािामागूि येऊि गतखट होणे अ) खूप मार दणेे

ख) काळजाचा लचका तुटणे आ) केलेले उपकार नवसरणे, कृतघ्नपणा करणे

ग) खाल्ला घराचे वासे मोजणे इ) मि अत्तं व्यलथत होणे

घ) खरडपट्ी काढणे ई) मोठ्ा प्रमाणावर आरंभ करूि शेवटी अत्ल्प 

कत्मबगारी दाखवणे

च) चौदावे रत्न दाखवणे उ) मागाहूि येऊि वरचढ होणे

छ) जज्मर होणे ऊ) रागावणे

ज) डोंगर पोखरूि उंदीर काढणे ए) अगतशय रिासूि जाणे
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शब्द शब्द जपयून ठेि १

उत्रसंि

रिभार अ

१. क. होय     ख. होय     ग. िाही     घ. होय     च. िाही     छ. होय     ज. होय

२. क. िाही     ख. होय     ग. िाही     घ. होय

रिभार ब

१. क. सूरिसंचाललका दूरचचरिवाणीच्ा चचरिीकरण सु्नडओमध् ेप्रवेशत आहते.

 ख. निवडणूक आयुक्त चचरिीकरणस्ळी त्ांच्ा गाडीतूि खाली उतरत आहते.

 ग. ते उतरल्ावर त्ांची गाडी पुन्ा बाहरे जात आह.े

 घ. आयुक्तांबरोबर आलेला सुरषिा तािा प्रवेशद्ाराबाहरेच थांबत आह.े

 च. सु्नडओमधील ध्वनिचचरिमुद्रण व्यवस्ापक हातािे इशारे करत आहते.

 छ. सूरिसंचाललका व निवडणूक आयुक्त त्ांच्ा आसिावर बसत आहते.

 ज. दोघेही एकमेकांशी पररचय करूि घेत आहते आजण मुलाखतीच्ा मुद्दांबाबत बोलत आहते.

 झ. मध्चे निवडणूक आयुक्त चलभाषावरूि सूचिा दते आहते.

 ट. घड्ाळाचे काट ेपुढ ेसरकत आहते.

 ठ. आता प्रत्षि मुलाखत आजण प्रसारण सुरू होत आह.े

२. क. ‘दप्मण’ प्रारंभी पाजषिक होते.

 ख. अंकात प्रत्के पािावर दोि स्तभं मजकूर असलेली आठ पािे होती.

 ग. या परिात इंग्रजी व मराठी अशा दोन्ी भाषांत मजकूर छापला जाई.

 घ. नवलायतेतील कला, नवद्ा व कौशल् ेयांचा वाचकांिा पररचय व्ावा, त्ांचे मिोरंजि करावे 

व चालू काळाचे वत्ममाि त्ांिा कळवावे ही त्ांची उद्द्षे् होती.

 च. ‘दप्मण’मध् ेत्ांिी कोणताही नवषय वज्य्म ि मािता नवनवध नवषयांचा समावेश केला होता.

 छ. ‘वाचकांची परि’े ‘दप्मण’कारांिी आवजू्मि छापली. मारि, स्ततुीची परि ेटाळली.

 ज. सि १८४०मध् ेआलथ्मक झळ बसूि ‘दप्मण’ बंद पडले.

 झ. पूण्मपणे मराठी भाषेतील मजकुराचे वृत्तपरि म्हणूि ‘मुंबई अखबार’चा उले्ख होतो.

 ट. दप्मण’च्ा परंपरेतील प्रभाकर ह ेवृत्तपरि नद. २४ ऑक्ोबर, १८४१ रोजी सुरू झाले.

 ठ. भाऊ महाजि यांिी ‘प्रभाकर’चे संपादकपद भूषनवले.

 ड. ‘प्रभाकर’चे मुख् वैजशष्ट म्हणजे त्ात गोपाळ हरी दशेमुख उि्ट  लोकहहतवादी ह ेशतपरि े

ललहीत.

 ढ. ‘गमरिोदय’ ह ेपुण्ातूि प्रजसद् झालेले पहहले मराठी वृत्तपरि होते. मारि ते लवकरच बंद पडले.

 ण. नद. १२ िेब्वुारी, १८४९ रोजी ‘ज्ािप्रकाश’ ह ेवृत्तपरि सुरू झाले आजण पुण्ातील वृत्तपरि 

व्यवसायाला व परिकाररतेला खऱया अथयािे प्रारंभ झाला.

३. क. बातम्या सांगण्ाचे काम वृत्तनिवेदक करतात.

 ख. वृत्तनिवेदकाकड ेभाषाप्रभुत् असणे आवश्यक आह.े

 ग. वृत्तनिवेदकाकड ेउत्तम भाषाशैली, दहेबोली, उत्तम आवाज, सामान्यज्ाि, अद्यावत माहहती 

आजण प्रसंगावधाि ह ेगुण असणे आवश्यक आह.े
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शब्द शब्द जपयून ठेि१

 घ. वृत्तसंपादि करतािा माहहतीची सत्ता, घटिाक्रम, योग्य शब्दरचिा, व्यक्क्तिाम, पदिामे, 

नियमािुसार शब्दलेखि, वाक्यरचिा याबाबत काळजी घेणे आवश्यक आह.े

 च. ऐिवेळी पूर, अपघात, भूकंप अशा घटिा घडल्ा तर बातम्यांमध् ेप्राधान्यािुसार बदल 

करतात.

४. क. पंढरपूर महामागयावरील पूल आज दुपारी पडला.

 ख. सोलापूरच्ा महापौर म्हणूि अच्मिा पाटील यांिी पदभार स्वीकारला.

 ग. स्वयंपाकाचा गॅस जसललंडर दीडशे रुपयांिी महागला.

 घ. जमीि मालकीवरूि दोघा भावांमध् ेभांडण झाले.

 च. पषिाच्ा प्रदशेाध्षिांिी निवडणुकीपूवती काय्मकत््यांच्ा तयारीचा अंदाज घेतला.

 छ. सलामीवीर मानट्टि आजण हने्ी यांच्ा झजंार िलंदाजीच्ा जोरावर न्यझूीलंडिे सामन्यात बाजी 

जजंकली.

 ज. िाणेिेक जजंकूि भारतािे प्रथम िलंदाजी करण्ाचा निण्मय घेतला.

 झ. ‘सकारात्क राहण्ाजशवाय काहीच पययाय िाही’ – कक्ट रोगाशी लढणाऱया अभभिेत्ाचे मिोगत.

 ट. मािहािीकारक मजकूर गुगलिे काढला.

 ठ. िैसगग्मक आजण मािवनिगम्मत संकटांचा सामिा करतािा पालघर जजल्हाच्ा हकिारपट्ीवरील 

मासेमारी व्यवसाय िष् झाला.

५. क. समाजमाध्मांचे समाजावर चांगले व वाईट पररणाम होत आहते.

 ख. समाजमाध्मांमध् ेलेखिाचे स्वातंत्र्य गमळाले होते.

 ग. समाजमाध्मांमधील लेखि कधीकधी १० लाख वाचकांकडूिही वाचले जाईल.

 घ. समाजमाध्मांद्ारे माहहती व नवचारांचे आदािप्रदाि वेगािे होत असे.

 च. अिेकजण संगणकाद्ारे नियगमतपणे ब्लॉग ललहहतील.

 छ. वत्ममािपरि,े दूरचचरिवाणी यांच्ा वाचक-प्रेषिक प्रगतसादाला मययादा आहते.

 ज. समाजमाध्मांमुळे तरुण नपढी वाया जाऊ शकेल.

 झ. समाजमाध्मांवरील माहहतीचा खरेखोटपेणा पडताळूि पाहण्ाची गरज असते.

 ट. समाजमाध्मे वापरणे ही कला आजण शास्त होते.

 ठ. िेतृत् करणारे समाजमाध्मांचा प्रभावी वापर करत जातील.

७. क. नवधाि – पुस्तक प्रकाशि संस्चे्ा काययालयात वीस जण काम करतात.

  आज्ाथती – पुस्तक प्रकाशि संस्चे्ा काययालयात तुम्ही वीस जण काम करा.

  नवध्थती – पुस्तक प्रकाशि संस्चे्ा काययालयात वीस जणांिी काम करावे.

 ख. नवधाि – मािसी संपादि नवभागात काम करते.

  आज्ाथती – मािसी, संपादि नवभागात काम कर.

  नवध्थती – मािसीिे संपादि नवभागात काम करावे.

 ग. नवधाि – मािसी संपादिाचे काम अगतशय जबाबदारीिे करते.

  आज्ाथती – मािसी, संपादिाचे काम अगतशय जबाबदारीिे कर.

  नवध्थती – मािसीिे संपादिाचे काम अगतशय जबाबदारीिे करावे.
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 घ. नवधाि – भाषा, पाककला, संगीत अशा नवनवध नवषयांवर पुस्तके प्रजसद् केली जातात.

  आज्ाथती – भाषा, पाककला, संगीत अशा नवनवध नवषयांवर पुस्तके प्रजसद् करा.

  नवध्थती – भाषा, पाककला, संगीत अशा नवनवध नवषयांवर पुस्तके प्रजसद् करावीत.

 च. नवधाि – मजकूर लेखि, टकंि, मुनद्रतशोधि, संपादि, मजकुराची मांडणी असे कामाचे टप् े

ठरवले जातात.

  आज्ाथती – मजकूर लेखि, टकंि, मुनद्रतशोधि, संपादि, मजकुराची मांडणी असे कामाचे टपे् 

ठरवा.

  नवध्थती – मजकूर लेखि, टकंि, मुनद्रतशोधि, संपादि, मजकुराची मांडणी असे कामाचे टप् े

ठरवावेत.

८. क. जर वाचकांिी पुस्तके वाचली, तर वाचकांची जषिगतजे नवस्तारतील.

 ख. जर वाचकाला िुरसत असेल, तर तो पुस्तक वाचेल.

 ग. जर पुस्तक रंगीत असेल, तर वाचक आकगष्मत होईल.

 घ. जर पुस्तकािे साद घातली, तर मी अव्रेणार िाही.

 च. जर पुस्तके िसती, तर घरबसल्ा जगाची सिर घडली िसती.

  (वरील सव्म उत्तरे ‘जर’ या अव्ययाजशवायही  ललहहली जातात.)

९. क. महाराष्ट् ामध् ेया वषती सरासरी ९८% पाऊस पडला.

 ख. रवींद्रच्ा गोलंदाजीवर अजजंक्यिे मारलेल्ा षटकारािे आजच्ा सामन्याला कलाटणी गमळाली.

 ग. भारताची अव्वल िलंदाज स्तृी मािधिा जागगतक क्रमवारीत चौर्था स्ािावर झपेावली.

 घ. प्रोटोपोरोस ही पहहली रो-रो बोट शुक्रवारी सकाळी अललबागला जाण्ासाठी मुंबई बंदरातूि 

बाहरे पडली.

 च. शेअर बाजार निदलेशांकािे आज दोिशे अंशांची उसळी मारली.

 छ. श्रीहररकोटा येथूि आत्ता चांद्रयाि-२ अवकाशात झपेावत आह.े

 ज. आघाडीतील सव्म पषिांिी एकमुखािे पानठंबा नदल्ामुळे मुख्मंगरिपदासाठी निमयाण झालेला गतढा 

सुटला.

 झ. उद्ा श्रीवध्मि बसस्ािकातूि प्रथमच वातािुकूललत जशविेरी बस सुटले.

१०.  क-उ      ख-इ      ग-आ      घ-ऊ      च-अ      छ-ए      ज-ई
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रिभार अ

१  परीक्षेतील िािन भारासंबंधी सराि नमुना प्रश्न.

पुढील शासकीय पररपरिक िाियून त्ािर रििारलेल्ा प्रश्नांिी उत्रे ललिा.  

मिाराष्रि  शासन

उद्ोग, ऊजया व कामगार नवभाग

शासि निण्मय क्रमांक :- केव्ीबी-२०१७/प्र∘क्र∘१६/उद्ोग-६

मादाम कामा माग्म, हुतात्ा राजगुरू चौक,

मंरिालय, मुंबई ४०००३२.

नदिांक : १८ जूि २०१९

प्रस्ािना : -

महाराष्ट्  राज्यात सुमारे ७०% टके् लोकसंख्ा शेतीव्यवसायावर उपजीनवका करत आह.े त्ामुळे 

शेतीव्यवसाय अभधक िायदशेीर होण्ासाठी शासि नवनवध योजिा राबवीत आह.े मधमाश्यांमुळे शेती 

उत्पन्ात भरघोस वाढ होत असल्ािे मध उद्ोगाला अभधक चालिा दणेे आवश्यक आह.े मध उद्ोग हा 

केवळ शेतीपूरक व्यवसाय व जोडधंदा म्हणूि ि करता एक मुख् उद्ोग म्हणूि केल्ास त्ातूि ग्रामीण 

रोजगारनिगम्मतीला चालिा गमळेल. मधमाश्यांच्ा मधपेट्ा शेती, नपके व िळबागायतींच्ा नठकाणी तसेच 

जंगलात ठेवल्ास मधमाश्यांद्ारे पर-परागीभवि होऊि नपकांच्ा उत्पादिात नपकांच्ा प्रकारािुसार ५ ते 

४५ टके् उत्पन्ात वाढ होण्ाची शक्यता आह.े ही वाढ मधमाश्यांिी उत्पानदत केलेल्ा मधाच्ा व मेणाच्ा 

हकमतीच्ा १० ते १५ टके् अभधक आह.े

मधमाश्यापालि हा एक वैजशष्टपूण्म बहुउदे्शीय उद्ोग आह.े मधसंकलि, परागसंकलि, मधमाश्यांच्ा 

वसाहतींची संख्ा वाढनवणे, या उद्ोगातील उपउत्पादिांचे संकलि करणे, तसेच मराठवाडा नवभागात 

तेलनबयांच्ा नपकांचे असणारे आभधक्य, पजचिम घाट षिेरिात व नवदभयातील जजल्हांत असणारे विषिेरि, 

कोकण नवभागातील जंगल व िळबागांचे षिेरि अशी वैनवध्पूण्म निसग्मसंपदा असल्ािे राज्यात मध 

उद्ोगाच्ा नवकासाला मोठा वाव आह.े त्ा दृष्ीिे मधमाश्यापालि उद्ोग हा सदर उद्द्ष्ांशी सुसंगत असा 

उद्ोग असल्ािे मधमाश्यापालि उपक्रमास उद्ोग म्हणूि चालिा दणे्ासाठी राज्यात सव्म जजल्हांत सदर 

योजिा राबनवण्ाची बाब शासिाच्ा नवचाराधीि होती.

शासन ननिमिय :-

वरील सव्म बाबींचा नवचार करूि मध कें द्र योजिा (मधमाश्यापालि) संपूण्म राज्यात राबनवण्ास 

या शासि निण्मयाद्ारे मान्यता दणे्ात येत आह.े

योजनेिा उद्शे :-

राज्यातील सव्म घटकातील लाभार्थ्यांिा मधमाश्यापालि व्यवसायातूि उत्पन् वाढीसाठी मदत करूि 

त्ांचे जीविमाि उंचावणे आजण मध उद्ोगाचा नवकास करणे यासाठी पायाभूत सुनवधा निगम्मती करणे, 

त्ांचा दजया वाढनवणे इ∘ बाबींची आवश्यकता लषिात घेऊि राज्यातील मध उद्ोगाच्ा नवकासासाठी 

असणारे पोषक वातावरण लषिात घेता व्यावसागयक तत्तावर मध उद्ोगाचा व्यवसाय करणारे मधपाळ 

निमयाण करणे ह ेया योजिेचे मुख् उद्द्ष् आह.े
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यंरििा :-

राज्यात नवनवध काय्मक्रमांतग्मत मधमाश्यापालि योजिा महाराष्ट्  राज्य खादी व ग्रामोद्ोग मंडळामाि्ट त 

राबनवण्ात येत असूि यासाठी महाबळेश्वर येथे मध संचालिालय काय्मरत आह.े या संचालिालयामाि्ट त 

लाभार्थ्यांिा प्रजशषिण दणेे, मधमाश्या वसाहतींसह मधपेट्ा तसेच अन्य साहहत्ाचे वाटप करणे, 

मधसंकलि करूि त्ावर प्रनक्रया करूि नवक्री करणे, ग्रामोद्ोगी उत्पादिाची नवक्री करणे इ∘ कामे 

करण्ात येत आहते. तसेच जजल्ास्तरावर मंडळाची जजल्ा काययालये असूि प्रस्ततु योजिा महाराष्ट्  खादी 

व ग्रामोद्ोग मंडळ यांच्ाकडूि राबनवण्ात येणार आह.े 

कें द्रिालक प्ररतीशील मधपाळ :-

मधमाश्यापालि योजिा प्रभावीपणे राबनवण्ासाठी राज्यात मोठ्ा प्रमाणावर मधमाश्यांच्ा 

वसाहतींची निगम्मती करणे, मधमाश्यापालि व्यवसाय करणाऱया लाभार्थ्यांिा प्रजशषिण दणेे, माग्मदश्मि 

करणे, उत्पानदत मध गोळा करणे इ. काम कें द्रचालक मधपाळ ह ेकरतील. [...]

क. पररपरिकाआधारे पुढील रिधाने योग्य की अयोग्य ते सांरा. 

अ.  मध उद्ोग हा एक मुख् उद्ोग म्हणूि केल्ास त्ातूि ग्रामीण रोजगार निगम्मतीला चालिा गमळेल 

असे या परिकात सांगगतले आह.े 

आ.  राज्यात मध उद्ोगाच्ा नवकासाला पूरक पररस्स्ती िाही. 

इ.  मधमाश्यापालि व्यवसायातूि सहभागींचे उत्पन् वाढले, असे परिकात म्हटले आह.े

ई.  मधमाश्यांद्ारे पर-परागीभवि होऊि नपकांच्ा उत्पादिात वाढ होण्ाची शक्यता आह.े

ख. उत्रािा योग्य पयथाय ननिडा.

अ. जीविमाि उंचावणे  

 एक. उंच जागेवर वास्तव्य करणे दोि. भरपूर आयुष्य असणे 

 तीि. अभधक चांगल्ा प्रकारे जीवि व्यतीत करणे चार. अिेक वषले जगवणे 

आ. चालिा दणेे 

 एक. चाल करणे. दोि. प्रोत्साहि दणेे

 तीि. माग्मदश्मि करणे चार. चालवणे

इ. भरघोस वाढ

 एक. िळांचे घड लागणे दोि. भरपूर वाढ होणे 

 तीि. मोठा आवाज होणे चार. वाढीत भर पडणे

ई. वाव असणे

 एक. पानठंबा असणे दोि. मागयात अडथळे असणे

 तीि. आवड असणे चार. एखादी गोष् घडूि येण्ासाठी संधी असणे 

र. पुढील शब्दसमयूिांसाठी िरील पररपरिकात कोिते शब्द िापरले आिेत?   

अ. गोळा करणे आ. उचचत आजण परस्परांशी जुळणारे

इ. एखाद्ा गोष्ीवर / बाबीवर नवचार चालू असणे ई. अिेक हतेू असणारे  
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घ. पुढील प्रश्नांिी उत्रे ललिा.    

अ. मधमाश्यापालिाचा व्यवसाय शेतीला पूरक कसा आह?े 

आ. महाराष्ट्  राज्य मधमाश्यापालिाच्ा दृष्ीिे जास्त चांगले असण्ाची कारणे कोणती? 

२  िािन भारासंबंधी सराि.

तुम्ाला तुमच्ा कािी रमरि-मैररििींसाठी पुस्कांिी खरेदी करायिी आिे. पुढे हदलेल्ा पुस्कांच्ा 

जाहिराती िािा. खाली हदलेल्ा कोित्ा रिधानाशी  कोिती जाहिरात  जुळते ते ललिा. उदािरिादाखल 

एक जाहिरात जुळियून दाखिली आिे.

उदा∘
नवधाि : सानियाला वन्य छायाचचरिणाची आवड आह.े 

जाहहरात : पेरू दशेाच्ा आग्ेय भागात, अँडीज पव्मताच्ा उतारावर वसलेल्ा सदाहररत घिदाट जंगलात एका 

निसग्मप्रेमीिे मिसोक्त भटकंती केली. या भटकंतीतूि िजरेपुढ ेसाकार झालेले, शब्द आजण छायाचचरिांमधूि 

वाचकांिाही सिर घडवणारे ह ेपुस्तक. ही आह ेअजजत केळकर यांिी ललहहलेली जंगल डायरी.

क. हहदंी चचरिपटगीतांमधील उदू्मचा वापर हा रजिीच्ा अभ्ासाचा नवषय आह.े 

ख. गतसरीतल्ा प्रणवला सारखं कशात तरी गुंतवूि ठेवावं लागतं.  

ग. निहकता वास्तशुास्ताच्ा अखेरच्ा वषयाला आह.े 

घ. राकेशला साहसी क्रीडाप्रकार खूप आवडतात. 

च. अभभषेकला ‘महहला सबलीकरण’ या नवषयावर व्याख्ाि द्ायचं आह.े  

छ. पहहली िोकरी सुटल्ामुळे चेति चचंतेत आह.े

ज. छोट्ा हकयाराला टी.व्ी. वरच्ा काटू्मन्सकडूि वाचिाकड ेकसं वळवता येईल या नवचारात 

गतचे बाबा आहते.

अ.  एखादा वास्तनुवशारद काय काम करतो असं आपल्ाला नवचारलं तर आपण सहज सांगतो 
की तो घरांची, वास्तूचंी रेखाटिे बिवतो. पण वाटतं गततकं सोपं काम िाही ते. सांगलीचे प्रजसद् 
वास्तनुवशारद नवद्ाधर भागवत आज तीि दशकांहूि अभधक वषयं घरं, अिेक सरकारी वास्त,ू 
व्यावसागयक इमारती आजण स्ारकं साकार करत आहते. आवड म्हणूि त्ांिी अिेक जगप्रजसद् 
प्राचीि वास्त,ू भारतातील महत्ताच्ा वास्त,ू शहरे, राजवाड,े प्राचीि मंनदरे यांचा खोलात जाऊि 
अभ्ास केला आजण त्ातूि साकार झालं ‘वास्तरुचिा’सारखं दखेणं पुस्तक! कोल्ापूरचं अंबाबाईचं 
मंनदर पूवती कसं नदसत असेल याचं केलेलं कल्पिारम्य चचरि, जलस्ोतांवर बांधलेल्ा जुन्या वास्तूचंा 
अभ्ास, तब्बल १५ प्रकरणं असलेलं, भरपूर िोटोंिी सजलेलं, २०० पािांचं रंगीत दखेणं पुस्तक 
वाचणं आजण पाहणं हा एक सुखद अिुभव आह!े पुस्तक मागवण्ासाठी आजच संपक्ट  करा!
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आ.  कधीच ि संपणारी कापूसकोंड्ाची गोष् तुम्ही कधी ऐकलीय? उडणारी गाय तुम्हाला कधी 
भेटलीय? तुम्ही एखादा अगडबंब डोंगर पाहहलाय? ठेंगू-ठकीच्ा करामती तुम्हाला ठाऊक आहते 
का? वाघाच्ा पोटात िुलपाखरू जातं... तेव्ा काय होतं? बबडूच्ा तळहातावरचं कासव खरं 
खुरं असतं की स्वप्ातलं? हू,ं फू्, गुर्म , िुर्म ह ेआपले कोण? समजा, बारा चौदा वष्यांच्ा मुलािं 
आत्चरररि ललहायचं ठरवलं तर काय होईल? त्ात काय येईल? ऑिलाईि िाही, ऑिलाईि 
वाचायची धमाल पुस्तकं! आजच घरी मागवा.

इ. आपण सगळे एका संक्रमणाच्ा काळातूि जात आहोत. एकीकड ेसंकट आह ेतर एकीकड े
संधी आहते! िोकऱया जाणार ही पररस्स्ती आली, असे वाटसे्तोवर अिेकांिा िव्या िोकऱया 
गमळाल्ाच्ाही बातम्या येत आहते. संधी कायमच असतात. त्ा संधी िक्त जशषिणािेच गमळत 
िाहीत, त्ासाठी आवश्यक ती कौशल् ेआपल्ाला जशकावी लागतात. 
बारकावे समजूि घ्ावे लागतात. तुम्ही िोकरी गमळवण्ासाठी प्रयत्न 
करत आहात का? व्यवसाय सुरू करता आहात का? मग ह ेपुस्तक 
तुमच्ासाठी िक्ीच उपयुक्त ठरेल! एका तज्ज्ञ व्यक्तीकडूि घरबसल्ा 
ही कौशल् े जशकायची गमळत असलेली संधी सोडू िका. रोजगार 
कौशल् जशका आजण खऱया अथयािे आत्निभ्मर व्ा! तरुणांसाठी 
उपयुक्त : कलॉपपोरेट जगताचा राजमाग्म.

ई. मोबाईल हवा, असा हट् धरणाऱया मुलांिा अभ्ासाकड े कसं वळवायचं, अभ्ास अभधक 
आिंददायी कसा करायचा, याचा नवचार करूि ‘जशकू 
आिंद’े हा एक अभभिव प्रकल्प साकार झाला आह.े 
जशषिणतज्ज्ञ डलॉ∘ गौरी काळभोर यांच्ा सखोल आजण 
अभ्ासपूण्म लेखणीतूि उतरलेली, पहहली ते आठवीच्ा 
वयोगटातील मुलांसाठीची ही आठ पुस्तकं आहते. भरपूर 
चचरि,े खेळ आजण कमी मजकूर असं स्वरूप असलेली ही 
पुस्तकं शास्तीय माग्मदश्मि करतात. ही पुस्तकं मुलांबरोबर 
त्ांच्ा पालकांसाठीही उपयुक्त आहते.

उ. भारतामध् ेपुराणकथांमध् े स्तस्तया संख्ेिे कमी आढळतात ह ेखरं असलं, तरी त्ांच्ा अंगी 
असलेल्ा शक्ती, षिमता आजण ऊजलेचं वण्मि जुन्या ग्रथंांमध् ेपािोपािी आढळतं. दवेीिे राषिसांचं 
निदयालि करूि आपल्ा भक्तांचं रषिण केल्ाच्ा कथा तर हकतीतरी आहते. लक्षी, सरस्वती, 
पाव्मती, मिोरमा, लीलावती, सागरकन्या... अशा पुराणांतल्ा अिेक अद्तु महहला, ज्यांच्ा 
शौय्मकथा पुराणांमध्चे बंनदस्त राहहल्ा. त्ा येताहते आपल्ा भेटीला ‘वीरकन्या’ या पुस्तकातूि. 
या कथासंग्रहामध् े प्रजसद् लेझखका करुणा पेंडसे यांिी दाखवलेलं स्ती-सामर्थयाचं नवराट रूप 
पाहतािा आपल्ालाही प्रेरणा गमळेल ह ेिक्ी.
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ऊ. निसगयाशी जुळवूि घेतािा आजण प्रसंगी दोि हात करतािा पूवती मािवािे अिेक साहसे केली 
आहते. त्ांचे स्रण करूि दणेारे पुस्तक म्हणजे ‘पररक्रमा’. आठ वषले चाललेल्ा या सागरी 
पररक्रमा मोहहमेची ही कहाणी वाचकांिा झखळवूि ठेवणारी आह.े नवंग कमांडर संकेत कांबळे यांिी 
ही अनवश्वसिीय पृथ्ीप्रदजषिणा कशी पूण्म केली आजण सागरी इगतहासात एका िव्या अध्ायाची 
कशी सुरुवात झाली, ते वाचू या त्ांच्ाच शब्दांत.

ए. एक सुप्रजसद् उदू्म शायर. त्ांच्ा गाजलेल्ा गजला, त्ांची परिकाररता, तुरंुगवारी; त्ांची 
प्रेमप्रकरणं, आयुष्यातले असंख् चढ-उतार... आजण त्ा सव्यांपेषिाही वरचढ ठरलेली त्ांची अधतीमुधती 
स्वप्.ं जगावेगळं वलय लाभलेल्ा एका प्रजसद् कवीचं चरररि. प्रभाकर सोलकर ललझखत ‘मुबारक’.

३  परीक्षेतील संभारि भारासंबंधी सराि नमुना प्रश्न

णशक्षि : रोजराराचभमुख की ज्ानाचभमुख? या रिरयािर तुम्ाला पाि रमननिे सादरीकरि करायिे 

आिे. सादरीकरिासाठी पुढे हदलेल्ा मुद्दांिा िापर करा.

व्यक्तीला स्वत:च्ा पायावर उभे राहण्ासाठी जशषिण रोजगाराभभमुख असणे 

आवश्यक आह.े  

जशषिण ह ेकेवळ उपजीनवकेचे साधि िसूि व्यक्तीचा सव्यांगीण नवकास ह ेजशषिणाचे 

ध्ये असते.

ज्ाि आजण कौशल्नवकास यांची योग्य सांगड घालणे गरजेचे आह.े
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रिभार ब 

व्ाकरि उजळिी ि शब्दसंपदा

१  राष्रि ीय शैक्षणिक धोरि

भारतामध् ेजाहीर झालेल्ा िवीि राष्ट् ीय शैषिजणक धोरणातील शालेय जशषिणाशी निगनडत असणाऱया 

काही मोजक्या जशिारशींचा अंमलबजावणीच्ा दृक्ष्कोिातूि ऊहापोह करण्ाचा प्रयत्न या लेखात केला 

आह.े

निीन आकृरतबंध 

जशषिण हक् कायद्ाची व्याप्ी तीि ते अठरा वष्यांपययंत (पूव्मप्राथगमक ते बारावी) वाढवावी, अशी अिेक 

जशषिणतज्ज्ञ आजण स्वयंसेवी संस्ा यांची मागणी होती. िवीि धोरणात ५+३+३+४ असा आकृगतबंध 

सुचवलेला आह.े पाच वषयं पायाभूत जशषिण (तीि वषयं बालजशषिण, इयत्ता पहहली आजण दुसरी), तीि वषयं 

प्राथगमक जशषिण (इयत्ता गतसरी ते पाचवी), तीि वषयं उच् प्राथगमक जशषिण (सहावी ते आठवी) आजण 

चार वषयं माध्गमक जशषिण (िववी ते बारावी) अशी ही नवभागणी असेल. अंगणवाड्ा आता शाळांचाच 

भाग होणार असल्ामुळे ही अडचण दूर होऊ शकेल. पहहली आजण दुसरी या इयत्ता हा बालजशषिणाचाच 

भाग मािण्ात आला आह,े ही स्वागताह्म बाब आह.े प्राथगमक शाळांमध् ेअंगणवाड्ांत जशषिण दतेािा 

शालेय जशषिण आजण महहला आजण बालकल्ाण या दोि नवभागांमध् ेउतृ्ष् समन्वय असणं ह ेमारि 

मोठंच आव्ाि असेल. अंगणवाड्ांत जशषिणाकड ेपूण्मपणे दुल्मषि, तर खासगी शाळांिा जोडूि असलेल्ा 

पूव्मप्राथगमक वग्यांत मुलांवर अत्ाचार म्हणता येईल असं औपचाररक जशषिण, असं दुसरं टोक, अशी 

सध्ाची पररस्स्ती आह.े बालजशषिणासाठी त्ांचं वय, शारीररक आजण मािजसक षिमता लषिात घेऊि 

त्ांच्ा मेंदूचा नवकास व्ावा या दृष्ीिं खेळ, गाणी, गोष्ी, कृती, कोडी यांच्ा माध्मांतूि त्ांिा आिंद 

वाटले, असा अभ्ासक्रम तयार करूि त्ाचीच अंमलबजावणी सव्म नठकाणी होईल ह ेकटाषिािं पाहण्ाची 

गरज आह.े दुसरीपययंत वाचि, संभाषण आजण सोपं अंकगजणत एवढ्ाच बाबी अपेजषित असूि, लेखिाची 

सुरुवात गतसरीपासूि होईल. हा बदल मुलांच्ा प्रगतीबाबत चुकीच्ा कल्पिा असणाऱया पालकांच्ा गळी 

उतरवणं एक आव्ािच असेल. इयत्ता पाचवीपययंत साषिरता आजण अंकज्ाि यावर भर असेल. शालेय 

जशषिणाच्ा सव्मच स्तरांवरची कौशल् ं नवकजसत करण्ासाठी खेळ, कृती, कोडी, दिैंनदि जीविाशी 

सांगड, शोधक वृत्ती, चचहकत्सकपणा, सौंदय्मदृष्ी आजण सज्मिशीलता वाढीला लागेल अशा उपक्रमांचा 

वापर करणं अपेजषित आह.े
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चभंती ननकाली

इयत्ता िववी ते बारावी या स्तरावर नवज्ाि, कला, वाजणज्य अशा शाखा हकंवा शालेय, सहशालेय, 

अभ्ासक्रमेतर उपक्रम अशा भभंती िसतील. सव्मच नवषयांिा सारखंच महत्त असेल. नवद्ार्थ्यांिा कोणतेही 

नवषय निवडता येतील. भौगतकशास्त जशकतािा नवद्ार्थयाला संगीत जशकणंही शक्य होईल. भारत, अमेररका, 

जम्मिी आजण कोररया या दशेांत व्यवसायजशषिण घेतलेल्ा व्यक्तींचं प्रमाण अिुक्रमे ५, ५२, ७५ आजण 

९६ टके् आह.े या पाश्व्मभूमीवर सव्मच माध्गमक शाळांत व्यवसायजशषिणाचे अभ्ासक्रम सुरू होतील 

अशा रीतीिं नवस्तार करण्ात येईल. प्रत्के नवषयात संवादकौशल्,ं सलॉफ्ट स्किल्स, अथ्मसाषिरता आजण 

उद्ोजकता नवकास ही कौशल्संुद्ा माध्गमक जशषिणाच्ा अभ्ासक्रमाचा भाग असतील. आजवर 

व्यवसाय जशषिणाच्ा अभ्ासक्रमाला दुय्यम स्ािच नदलं गेलं आह.े आता िवीि धोरणात सहावीपासूिच 

नवद्ार्थ्यांिी एका तरी व्यवसायात कौशल् गमळवावं असं म्हटलं आह.े इंटि्मजशपचीसुद्ा तरतूद केली आह.े 

भारतकें द्री दृक्ष्कोि ह ेिवीि शैषिजणक धोरणाचं आणखी एक महत्ताचं वैजशष्ट आह.े गजणत, 

खगोलशास्त, धातुकम्म, वैद्क, वास्तकुला, जशल्पकला, संगीत या षिेरिांत भारतीयांिी केलेल्ा अभभमािास्पद 

कामगगरीचा पररचय करूि दणे्ात येईल. भारतातल्ा नवनवध भागांतल्ा कला, साहहत्, चालू घडामोडी, 

भारतीय भाषांचा अभ्ास यांिा अभ्ासक्रमात नवशेष स्ाि असेल. नवद्ार्थ्यांमध् ेसकारात्क स्वप्रगतमा 

निमयाण होण्ासाठी ह ेमहत्ताचंच आह;े पण त्ाचबरोबर प्राचीि भारतीय ज्ािपरंपरा खंनडत का झाली, 

यापुढ ेतसं घडू िये यासाठी काय दषिता घ्ाव्या लागतील, ह ेसांगणंसुद्ा आवश्यक आह.े

भारारिरयक धोरि

जशषिणाचं माध्म ‘शक्यतो’ मातृभाषा असावं असं म्हटलं आह.े भाषामाध्माच्ा निवडीचं पालकांचं 

स्वातंत्र्य मान्य करूिही मातृभाषा हकंवा पररसरभाषा हचे जशषिणाचं माध्म असणं नवद्ार्थ्यांची अभभव्यक्ती 

आजण शैषिजणक प्रगती यांिा पूरक असतं, हचे खरं आह.े प्रचंड पैसा खच्म करूि मुलांचं िुकसाि 

करूि घेण्ात काय अथ्म? पालकांचं प्रबोधि करणं, इंग्रजी शाळांिा कोणत्ाही सवलती ि दणें आजण 

भारतीय भाषा माध्म असलेल्ा शाळांिा शक्य तेवढी मदत करूि त्ांचा दजया उंचावणं गरजेचं आह.े 

इंग्रजी माध्माच्ा शाळांप्रमाणेच मराठी माध्मातसुद्ा अिेक नवद्ार्थ्यांची घरची भाषा मराठी हकंवा 

प्रमाण मराठी िसते. म्हणूिच िवीि धोरणात माध्मभाषेबरोबरच नवद्ार्थ्यांच्ा घरात बोलल्ा जाणाऱया 

भाषेचाही वापर जशकवतािा करावा, असं अगतशय स्पष् शब्दांत िमूद केलं आह.े

धोरणात गरिभाषा सूरि मान्य केलं असलं, तरी कोणतीही भाषा लादली जाणार िाही, अशी निःसंनदग्ध 

ग्ाही नदलेली आह.े कोणत्ा भाषा निवडायच्ा याचा निण्मय राज्य सरकारांवर आजण नवद्ार्थ्यांवर 

सोपवलेला आह.े तीिपैकी दोि भाषा भारतात बोलल्ा जाणाऱया असतील. महाराष्ट् ात गरिभाषा सूरिाची 

अंमलबजावणी हकत्के दशकांपासूि सुरू आह.े बदललेल्ा मसुद्ात बहुभागषकत्ावर खूपच भर नदलेला 

आह.े भारतात इंग्रजी येणाऱया सुमारे १५ टके् व्यक्तींचा आलथ्मक आजण सामाजजक स्तर सव्मसाधारणपणे 

इतरांपेषिा वरचा आह.े त्ामुळे आपल्ा मुलांिाही चांगलं इंग्रजी यावं असं प्रत्केालाच वाटणं साहजजकच 

आह.े त्ासाठी सव्मच शाळांमध् ेसुरवातीपासूिच चांगलं इंग्रजी जशकण्ाची सोय हवी. जम्मि, फ्ें च, 

जपािी अशा भाषांपेषिा इंग्रजीत प्रकाजशत झालेल्ा नवज्ािाच्ा षिेरिातल्ा संशोधिाला लगेच व्यापक 

प्रजसद्ी गमळते. या पाश्व्मभूमीवर इयत्ता सहावीपासूि नवज्ाि आजण गजणत मातृभाषा आजण इंग्रजी अशा 

दोि भाषांमधूि जशकता येण्ाची सोय उपलब्ध करूि दणे्ाची जशिारस केली आह.े असं झालं तर 

नवद्ाथती िववीपययंत या दोन्ी भाषांत सहजपणे संकल्पिा मांडू शकतील.
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रिद्ार्थ्यांिं मयूल्मापन आणि परीक्षा

यापुढ ेजशषिकांिी केलेल्ा आकाररक मूल्मापिाच्ा आधारे अध्यि प्रनक्रयेत गरजेिुसार बदल करण्ावर 

भर राहील. खरं तर प्रत्के सरिाच्ा अखेरीस एक याप्रमाणं मंडळामाि्ट त आयोजजत होणाऱया आठ 

परीषिांिा नवद्ाथती बसू शकतील. परीषिेसाठी कोणती मोड्लू निवडायची याचं स्वातंत्र्य नवद्ार्थ्यांिा 

असेल. पाठांतराला िाटा दणेाऱया या परीषिांत उपयोजि आजण तक्ट शुद् नवचार यांच्ावर भर असेल.

शाळा-समयूि योजना

छोट्ा शाळांचं एकाकीपण दूर व्ावं, पररसरातल्ा शाळांमध् ेसहकाययाचं वातावरण वाढावं, त्ांच्ात 

भौगतक आजण शैषिजणक सुनवधा आजण तज्ज्ञता यांची दवेाण-घेवाण व्ावी, यासाठी कोठारी आयोगािं 

जशिारस केलेली शाळा-समूह योजिा पुिरुज्जीनवत करण्ात येईल. एक माध्गमक शाळा आजण गतच्ा 

पररसरातल्ा इतर सव्म प्राथगमक शाळा यांचा एक शाळा-समूह बिेल. पररसरातले स्वयंसू्ततीिं 

सहभागी होऊ इच्च्णारे जशजषित पालक, नवनवध व्यवसायांत असलेले िागररक, माध्गमक शाळांत 

आजण महानवद्ालयांत जशकणारे नवद्ाथती, सेवानिवृत्त जशषिक, जशजषित युवक ह ेमागं पडणाऱया नवद्ार्थ्यांिा 

माग्मदश्मि आजण नवद्ार्थ्यांची उपस्स्ती याबद्ल, तर शेतकरी, उद्ोजक, व्यावसागयक, कारागीर ह े

आपापल्ा षिेरिाशी संबभधत माग्मदश्मि अशा जबाबदाऱया स्वीकारू शकतील. शाळेतले हुशार नवद्ाथती 

इतर नवद्ार्थ्यांसाठी ट्टुर म्हणूि काम करू शकतील. पूवतीच्ा राष्ट् ीय साषिरता गमशिसारखाच हा 

काय्मक्रमही गमशि मोडमध् ेराबवावा लागेल.

अमंलबजाििी

खुल्ा जशषिणव्यवस्चेा पुरकिार करणारं ह ेधोरण खूपच महत्ताकांषिी आह.े परंतु, कोणत्ाही समाजाची 

उंची त्ाच्ा आकांषिांपेषिा जास्त असू शकत िाही. कोणतंही धोरण त्ाच्ा अंमलबजावणीइतकंच 

चांगलं असतं. या धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी ही तीव्र राजकीय इच्ाशक्ती, वाढीव आलथ्मक तरतूद, 

सषिम मिुष्यबळ, अंमलबजावणी करणाऱया यंरिणांमधला समन्वय आजण उतृ्ष् टीम श्स्परीट यांवरच 

अवलंबूि राहील.

िसंत काळपांडे

क. लेखातील मांडिीनुसार पुढील रिधाने ियूक की बरोबर िे सांरा.

उदा∘ िवीि राष्ट् ीय शैषिजणक धोरणािुसार पहहली आजण दुसरी या इयत्ता हा बालजशषिणाचाच भाग 

मािण्ात आला आह.े - बरोबर

अ. लेखिाची सुरुवात पहहलीपासूि होईल.

आ. इयत्ता िववी ते बारावी या स्तरावर नवज्ाि, कला, वाजणज्य अशा शाखा निवडता येतील.

इ. सव्मच माध्गमक शाळांत व्यवसायजशषिणाचे अभ्ासक्रम सुरू व्ावे अशी अपेषिा आह.े 

ई. भारतातल्ा नवनवध भागांतल्ा कला, साहहत्, चालू घडामोडी, भारतीय भाषांचा अभ्ास यांिा 

अभ्ासक्रमात नवशेष स्ाि असेल. 

उ. जशषिणाचं माध्म मातृभाषा असणं बंधिकारक आह.े 

ऊ. परीषिेत पाठांतराला महत्त दणे्ात आलं आह.े 
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ए. शाळा-समूह योजिेची यापूवती कोठारी आयोगािं जशिारस केलेली आह.े 

ॲ. शेतकरी, उद्ोजक, व्यावसागयक, कारागीर हहेी जशषिणप्रनक्रयेमध् ेसहभागी असतील.

 

२  ‘चिरि’ कथा

रुपारेल महानवद्ालयात जशकत असतािा िाटकाच्ा चमूमध् ेमला अिेक चचरिपटवेड ेसहकारी आजण 

गमरि गमळाले. यात प्रामुख्ािे चेति दातार — ज्याच्ाबरोबर चचरिपट पाहणं जजतकं मिोरंजक असे 

गततकंच बोधप्रदही असे — आजण सचचत पाटील, ज्याच्ासोबत मी त्ा काळी रुपारेल महानवद्ालयाच्ा 

बाजूला असलेल्ा ‘बादल-नबजली-बरखा’ या चचरिपटगृहांमध् ेअिेक शुक्रवार ‘पहहला नदवस-पहहला 

खेळ’ या तत्तावर चचरिपट पाहहले आहते. अगदी सलमाि खाि-कररमिा कपूरच्ा ‘जागृती’ िामक टाकाऊ 

चचरिपटापासूि ‘जो जीता वही जसकंदर’ आजण ‘झखलाडी’ सारखे तद्ि व्यावसागयक पण खुचतीला झखळवूि 

ठेवणारे चचरिपट मी आजण सचचतिे िेमािे पाहहले.

मी महानवद्ालयात शेवटच्ा वषयाला असतािा ‘उन्षे’ या आंतरमहानवद्ालयीि एकांहकका स्पधलेत 

मी ललहहलेल्ा एकांहककेला बषिीस गमळालं आजण माझ्ात लेखक बिण्ाची ऊमती दाटूि आली. चचरिपट 

पाहणं चालूच होतं. एका शुक्रवारी आम्ही काही गमरि एका अगतसामान्य हहदंी चचरिपटाचा पहहलाच खेळ 

पाहूि आल्ावर रुपारेल महानवद्ालयाच्ा मैदािात बसूि त्ा चचरिपटाचं ‘पोस्मलॉटलेम’ करत होतो.

“ह ेअसे चचरिपट आपणही ललहू शकतो!” आपण िुकतंच आंतरमहानवद्ालयीि स्पधलेत सवपोतृ्ष् 

लेखकाचं बषिीस जजंकलो आहोत हा अहभंाव माझ्ा वाक्यात होता ह ेखरंय; पण तो चचरिपट पाहूि ही 

माझी प्रामाजणक प्रगतनक्रया होती हहेी गततकंच खरंय.

“ह ेअसे! आपण याच्ापेषिा निजचित चांगलं ललहू,” सचचत पाटील म्हणाला.

“अरे हो, पण चचरिपटाची कथा िको का काही?” आणखी एक गमरि म्हणाला.

रुपारेल महानवद्ालयाच्ा कलाशाखेच्ा इमारतीमध् ेत्ाच वेळी एक नदवा लागला आजण काचेवर 

एका कम्मचाऱयाची सावली पडली.

“ती सावली पाहा,” मी म्हटलं, “या सावलीपासूिही एक चचरिपट सुरू होऊ शकतो.”

पुढच्ा एका तासात त्ा सावलीवरूि मी थरारपटाची एक कथा नवणली.

ती ऐकूि एक गमरि म्हणाला, “या कथेवर खरोखरच एक रंजक चचरिपट होऊ शकतो! तू ही कथा 

पटकथेच्ा स्वरूपात ललहूि का िाही काढत?”

शेवटच्ा वषयाची परीषिा डोक्यावर होती, पण चचरिपटाचं भूत एकदा 

डोक्यावर बसलं की बाकी काही सुचत िाही. रोज कलॉलेजच्ा कँटीिमध् ेबसूि 

मी पटापट ललहू लागलो. काही नदवसांत पटकथा पूण्म झाली. त्ा कथेमध् ेकाही 

गाण्ांच्ा जागा होत्ा. आमची कुठल्ाही गीतकाराशी ओळख िसल्ािे मीच 

जमतील तशी ती गाणी ललहायची असं ठरलं. योगायोगािे जी गाणी ललहहली 

ती चाल घेऊिच जन्ाला आली. आमच्ा िाटकाच्ाच ग्रपुमध् े कमलेश 

भडकमकर आजण अजजत परब होते. कमलेशिे िुकताच िवीि जसंथेसाइझर कौशल इिामदार
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घेतला होता. मी त्ाच्ा साथीवर ती गाणी गाऊि पाहहली. असं वाटलं, की ही गाणी ध्वनिमुनद्रत केली 

तर चांगली वाटतील. महानवद्ालयातलेच गमरि एकरि आलो आजण एका लहािशा सु्नडयोमध् ेया गाण्ांचं 

ध्वनिमुद्रण केलं. [...]

संगीतकार म्हणूि माझ्ा कारकीदतीला इथूिच सुरुवात झाली असं म्हणायला काही हरकत िाही.

महानवद्ालयातच असल्ामुळे आजण िारसं व्यावहाररक ज्ाि िसल्ामुळे मी ललहहलेला चचरिपट 

पटकथेच्ा स्वरूपात कागदावरच राहहला. ध्वनिमुनद्रत केलेली गाणीसुद्ा जुन्या आठवणी काढण्ाचं 

एक साधि बिूि राहहली. पण याच पटकथेिे आजण गाण्ांिी चचरिपटाच्ा षिेरिात येण्ाचा आत्नवश्वास 

माझ्ात निमयाण केला. संगीतषिेरिात पदाप्मण केल्ािंतरही खरी ओढ लागूि राहहली ती चचरिपटाचं संगीत 

करायची. वयाच्ा गतसऱया-चौर्था वषती ज्या रुपेरी पडद्ाशी ओळख झाली होती, आता त्ाच रुपेरी 

पडद्ावरूि आपले सूर उमटावेत अशी तीव्र इच्ा झाली.

ही इच्ा पूण्म व्ायला पुढची दहा वषयं जावी लागली. आता तो प्रवास सुरू झाला आह.े

कौशल इनामदार

क. उताऱयामध्ये ‘त्ा कथमेध्ये कािी राण्ांच्ा जारा िोत्ा.’ असं िाक् आलं आिे. जारा िा शब्द 

नामस्वरूपात हठकाि आणि हरियापदरूपात जाररुकता असिे अशा अथथाने िापरला जातो. घरात जारा 

असिं, मनात जारा असिं, सािध या अथथी जारं राििं, न झोपता जारं राििं, स्वाचभमान जारा िोिं, 

बसायला जारा रमळिं अशा रिरिध प्रकारे आपि िा शब्द िापरतो. पुढील िाक्ांमध्ये सुरुिातीिा 

भार िाियून त्ानुसार योग्य प्रकारे ‘जारा’ िा शब्द िापरून िाक् ललिा. अशा प्रकारे िेरिेरळ्ा 

प्रकारिी िाक्े िोऊ शकतात. 

उदा∘ एवढ ंमोठं कपाट घरी कुठे ठेवणार? ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ  ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ

 एवढ ंमोठं कपाट घरी कुठे ठेवणार? जागा असायला हवी िा!

 एवढ ंमोठं कपाट घरी कुठे ठेवणार? घरात अजजबात जागा िाही.

अ. रारि असली तरी नबबट्ाचा हल्ा कधीही होऊ शकेल, ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ

आ. काळजी करू िकोस, प्रवास सुरू झाल्ावर मला ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ

इ. दशेाच्ा सीमांचे रषिण करतािा अखंड ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ

ई. भभकारी समजूि कुणीतरी त्ाच्ासमोर पैसे टाकले, त्ाबरोबर ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ

उ. हकतीही मोठा झाला तरी त्ाच्ा मिात शाळेसाठी खास ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ

ख. कंसात हदलेल्ा सयूिनांप्रमािे िाक्ांमध्ये बदल करा.

उदा∘ मी महानवद्ालयात शेवटच्ा वषयाला असतािा ‘उन्षे’ या आंतरमहानवद्ालयीि एकांहकका स्पधलेत 

मी ललहहलेल्ा एकांहककेला बषिीस गमळालं. (दोि वाक्ये करा.)

 मी महानवद्ालयात शेवटच्ा वषयाला होतो. त्ावेळी ‘उन्षे’ या आंतरमहानवद्ालयीि एकांहकका 

स्पधलेत मी ललहहलेल्ा एकांहककेला बषिीस गमळालं.

अ. चचरिपटाचं भूत एकदा डोक्यावर बसलं की बाकी काही सुचत िाही. (दोि वाक्ये करा.)

आ. त्ा कथेमध् ेकाही गाण्ांच्ा जागा होत्ा. आमची कुठल्ाही गीतकाराशी ओळख िसल्ािे मीच 

जमेल ती गाणी ललहायची असं ठरलं. (दोि वाक्यांऐवजी एक वाक्य करा)
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इ. वयाच्ा गतसऱया-चौर्था वषती रुपेरी पडद्ाशी ओळख झाली होती. रुपेरी पडद्ावरूि आपले सूर 

उमटावेत अशी तीव्र इच्ा झाली. (ज्या ... त्ा वापरा.)

ई. संगीत षिेरिात पदाप्मण केल्ािंतरही खरी ओढ लागूि राहहली ती चचरिपटाचं संगीत करायची.  

(‘पण’ वापरा)  

उ. महानवद्ालयातलेच गमरि एकरि आलो आजण एका लहािशा सु्नडयोमध् ेया गाण्ांचं ध्वनिमुद्रण 

केलं. (‘आलो आजण’ ह ेशब्द वगळूि एक वाक्य तयार करा.)

र. पुढे हदलेली िाक्े रीती काळाच्ा सरळ्ा रूपांत ललिा. 

उदा∘ कमलेशिे गाण्ांचं संगीत नियोजि केलं. 

 कमलेश गाण्ांचं संगीत नियोजि करत असे / करायचा.

अ. आपण िुकतंच आंतरमहानवद्ालयीि स्पधलेत सवपोतृ्ष् लेखकाचं बषिीस 

जजंकलो आहोत, हा अहभंाव माझ्ा वाक्यात होता.  

आ. मी महानवद्ालयात असतािा आंतरमहानवद्ालयीि एकांहकका स्पधलेत 

मला बषिीस गमळालं.  

इ. मी त्ाच्ा साथीवर ती गाणी गाऊि पाहहली.   

ई. जी गाणी ललहहली ती चाल घेऊिच जन्ाला आली.

उ. आता त्ाच रुपेरी पडद्ावरूि आपले सूर उमटावेत अशी तीव्र इच्ा झाली.  

घ. पुढे हदलेल्ा शब्दांिा िापर करून आपल्ा कल्पनाशक्ततीच्ा मदतीने एक उतारा तयार करा. लक्षात 

ठेिा, शब्द ज्या रिमाने हदले आिेत त्ाि रिमाने ते उताऱयात आले पाहिजेत.

चचरिपट - पटकथा - महानवद्ालय - चचरिपटगृह - शुक्रवार - अगतसामान्य - अहभंाव - ध्वनिमुद्रण - 

गीतकार - चचरिपटप्रवास - आत्नवश्वास

ि. खालील उतारा िािा आणि कंसात हदलेले िा  क ्प्रिारांिे अथमििी लक्षात घ्ा.   

आजची ग्राहक सवलेषिणाची बैठक माझ्ा डोक्ािरून रेली. ह ेकडकेसर आता आमच्ा डोक्ािरि 

बसले आहते. हकतीही डोकेफोड केली तरी ही टके्वारी काढणं मला अजजबात 

जमणार िाही बहुतेक. आज कडकेसरांिी बैठकीत अचािक मला उत्तर नवचारल्ावर 

गोंधळूि डोकं सुन्नि झालं माझ.ं माझ ंिाव तरी मला तेव्ा आठवलं असतं की 

िाही माहीत िाही. सतत कौतुक करूि त्ा सोहमला डोक्ािर बसिलंत िा! मग 

नवचारा त्ालाच. अगतशहाणा झाला म्हणूि आता तोही डोईजड झाला िा तुम्हाला! 

तुमचे वररष्ठ दररोज तुमच्ा डोक्ािर रमऱया िाित असतील, म्हणूि त्ाचा राग आमच्ावर काढणे हा 

कुठला न्याय? 

(डोक्यावरूि जाणे = काहीही ि समजणे, डोक्यावर बसणे = अिावश्यक अभधकार गाजवणे, डोकेिोड करणे 

= खूप नवचार करणे, डोके सुन् होणे = धक्ा बसल्ािे काहीही ि सुचणे, डोक्यावर बसवणे = लाडावूि 

ठेवणे, डोक्यावर गमऱया वाटणे = एखाद्ाला रिास दणेे, डोईजड होणे = एखादी व्यक्ती रिासदायक होणे)

आता या िा  क ्प्रिारांिा स्वतःच्ा िाक्ात उपयोर करा. 
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३  पुढील उतारे िाियून कंसातील हरियारिशेरिे योग्य जारी ललिा.

क. (आपल्ाकड,े अखेर, चावडीवर, जशतािीिे, मध्रारिी)

एका श्रीमंत व्यापाऱयाची िार इच्ा होती, की ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ चोर जशरावा. आपणच त्ाला पकडावे आजण 

कोतवालाच्ा ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ न्यावे. ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ त्ाची ही इच्ा पूण्म झाली. एका ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ त्ाच्ा खोलीत 

चोर जशरला. व्यापाऱयािे त्ाला ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ पकडले. मग त्ा दोघांमध् ेअसा संवाद झाला. 

ख. (आजच, कोतवालाकड,े माझ्ाकड,े तेव्ापासूि, महहन्यापूवती, जागेवरच)

व्यापारी - वा वा वा! लहाि होतो, ̄ ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ मी या षिणाची वाट पाहत होतो. आता मी तुला कुठे िेणार 

आह,े ओळख!

चोर - ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ; आणखी कुठे? 

व्यापारी - हुशार आहसे. पण काय रे, तू पहहली चोरी कधी केलीस?

चोर - ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ केली. तेव्ादखेील असाच ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ पकडला गेलो. ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ सुटूि आलोय. 

व्यापारी - हात् तुझी! बरं, ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ काय चोरणार होतास ? 

चोर - कुठे काय! मी बायकोला भेटायला आलोय. 

व्यापारी - कोणाच्ा बायकोला?

र. (इथेच, आत, अवेळी, एकट्ािेच, भभंतीवरूि, पलीकड,े बाहरेच, सराईतपणे)

चोर - माझ्ाच बायकोला भेटायला. ती ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ कामाला आह ेिा! 

व्यापारी - अशा ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ?

चोर - संध्ाकाळीच आलो; पण तुमचे िोकर ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ जाऊ दईेिात. मग ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ थांबलो, 

अंधार पडण्ाची वाट पाहहली, ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ उडी मारली आजण आलो.

व्यापारी - कमाल आह ेतुझी! एवढ्ा उंच भभंतीवर ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ चढलास? माझा िाही नवश्वास बसत.

चोर - दाखवू का, कसा चढलो ते? 

  (असे म्हणूि चोर ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ भभंतीवर चढला. त्ािे ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ उडी मारली आजण तो पसार 

झाला.)

४  जोड्ा जुळिा.

क) तळी उचलणे अ) मोठ्ा अडचणीत येणे

ख) गतखट मीठ लावूि सांगणे आ) गरज आह ेगतथे मदत करण्ाऐवजी दुसरीकड ेमदत करणे

ग) दगडाखाली हात सापडणे इ) अगतशयोक्ती करूि सांगणे

घ) उथळ पाण्ाला खळखळाट िार ई) झटपट निकाल लावावा, उगाच चचया करीत बसू िये

च) एक घाव दोि तुकडे उ) अल्पज्ािी िार बढाया मारतो

छ) आग सोमेश्वरी बंब रामेश्वरी ऊ) अडचणीच्ा वेळी मूख्यांचीही खुशामत करण्ाची पाळी येते

ज) अडला हरी गाढवाचे पाय धरी ए) समथ्मि करणे
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उत्रसंि

रिभार अ

१. क. अ. योग्य     आ. अयोग्य     इ. योग्य     ई. योग्य

 ख. अ. तीि     आ. दोि     इ. दोि     ई. चार

 र. अ. संकलि करणे     आ. सुसंगत     इ. नवचाराधीि     ई. बहुउदे्शीय

२.  क. ए     ख. आ     ग. अ     घ. ऊ     च. उ     छ. इ     ज. ई

रिभार ब

१. क. अ. चूक     आ. चूक     इ. बरोबर     ई. बरोबर     उ. चूक     ऊ. चूक 

ए. बरोबर     ॲ. बरोबर

२. क. अ. रारि असली तरी नबबट्ाचा हल्ा कधीही होऊ शकेल, जागं राहायला हवं / जागा राहा.

  आ. काळजी करू िको, प्रवास सुरू झाल्ावर मला लगेच बसायला जागा गमळाली.

  इ. दशेाच्ा सीमांचे रषिण करतािा अखंड जागं राहायला हवं.

  ई. भभकारी समजूि कुणीतरी त्ाच्ासमोर पैसे टाकले, त्ाबरोबर त्ाचा स्वाभभमाि जागा 

झाला.

  उ. हकतीही मोठा झाला तरी त्ाच्ा मिात शाळेसाठी खास अशी जागा कायमच होती.

२. ख. अ. चचरिपटाचं भूत डोक्यावर बसलं होतं. अशावेळी बाकी काही सुचत िाही.

  आ. त्ा कथेमध् ेकाही गाण्ांच्ा जागा होत्ा, पण आमची कुठल्ाही गीतकाराशी ओळख 

िसल्ािे मीच जमेल ती गाणी ललहायची असं ठरलं.

  इ. वयाच्ा गतसऱया-चौर्था वषती ज्या रुपेरी पडद्ाशी ओळख झाली होती, त्ा रुपेरी पडद्ावरूि 

आपले सूर उमटावे अशी तीव्र इच्ा झाली.

  उ. आम्ही महानवद्ालयातल्ाच गमरिांिी एकरि येऊि एका लहािशा सु्नडयोमध् ेया गाण्ांचं 

ध्वनिमुद्रण केलं.

२. र. अ. आपण िुकतंच आंतरमहानवद्ालयीि स्पधलेत सवपोतृ्ष् लेखकाचं बषिीस जजंकलो आहोत, 

हा अहभंाव माझ्ा वाक्यात असे / असायचा.

  आ. मी महानवद्ालयात असतािा आंतरमहानवद्ालयीि एकांहकका स्पधलेत मला बषिीस गमळत 

असे / गमळे / गमळायचं.

  इ. मी त्ाच्ा साथीवर ती गाणी गाऊि पाहत असे / पाही / पाहायचो.

  ई. जी गाणी ललहहली ती चाल घेऊिच जन्ाला येत असत / येत / यायची.

  उ. आता त्ाच रुपेरी पडद्ावरूि आपले सूर उमटावेत अशी तीव्र इच्ा होत असे / होई.
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३. क. एका श्रीमंत व्यापाऱयाची िार इच्ा होती, की आपल्ाकडे चोर जशरावा. आपणच त्ाला 

पकडावे आजण कोतवालाच्ा िािडीिर न्यावे. अखेर त्ाची ही इच्ा पूण्म झाली. एका 

मध्यरारिी त्ाच्ा खोलीत चोर जशरला. व्यापाऱयािे त्ाला णशताफीने पकडले. मग त्ा दोघांमध् े

असा संवाद झाला.

 ख. व्यापारी - वा वा वा! लहाि होतो, तेव्हापासयून मी या षिणाची वाट पाहत होतो. आता मी तुला 

कुठे िेणार आह,े ओळख!

  चोर - कोतिालाकडे; आणखी कुठे?

  व्यापारी - हुशार आहसे. पण काय रे, तू पहहली चोरी कधी केलीस?

  चोर - महिन्ापयूिथी. तेव्ादखेील असाच जारेिरि पकडला गेलो. आजि सुटूि आलोय.

  व्यापारी - हात् तुझी! बरं, माझ्ाकडे काय चोरणार होतास?

  चोर - कुठे काय! मी बायकोला भेटायला आलोय.

  व्यापारी - कोणाच्ा बायकोला?

 र. चोर - माझ्ाच. ती इथिे कामाला आह ेिा!

  व्यापारी - अशा अिेळी?

  चोर - संध्ाकाळीच आलो; पण तुमचे िोकर आत जाऊ दईेिात. मग बािेरि थांबलो, 

अंधार पडण्ाची वाट पाहहली, चभंतीिरून उडी मारली आजण आलो.

  व्यापारी - कमाल आह ेतुझी! एवढ्ा उंच भभंतीवर एकट्ानेि चढलास? माझा िाही नवश्वास 

बसत.

  चोर - दाखवू का, कसा चढलो ते?

    (असे म्हणूि चोर सराईतपिे भभंतीवर चढला. त्ािे पलीकडे उडी मारली आजण तो 

पसार झाला.)

४.  क-ए     ख-इ     ग-अ     घ-उ     च-ई     छ-आ     ज-ऊ
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रिभार अ

१  परीक्षेतील लेखन या भारासंबंधी सराि प्रश्न

उताऱयामधील अधोरेखखत केलेल्ा शब्दांच्ा जारी िौकिीत हदलेल्ा शब्दांिा िापर करून उताऱयािे 

पुनललेखन करा.

सरािासाठी उतारा

आज अिेक षिेरिांत स्तस्तया नवनवध पदांवर कायमिरत आहते. वैद्कीय, अभभयांगरिकी, साहहत्, कला, क्रीडा, 

जशषिण, मिोरंजि, नवत्त, समाजकारण, राजकारण या क्षेरिांबरोबरि आता सैन्यदलांतही स्तस्तयांिी आपला 

ठसा उमििला आिे. नवज्ाि-संशोधि षिेरिातही त्ा काय्मरत आहते. परंतु 

आजही संशोधक, शास्तज् असणाऱया स्तस्तयांची संख्ा तुलनेनं कमी आिे. 

१९३४ साली भारतात बंगलोर इथे ‘इंनडयि ॲकॅडमेी ऑि सायन्स’ची 

स्ापिा झाली. त्ा काळातील प्रजसद् विस्पतीशास्तज् आजण गमजशगि 

नवद्ापीठाच्ा मािद डलॉक्रेटप्राप् श्रीमती जािकी अमल ह्ा तेव्ापासूिच 

ॲकॅडमेीच्ा िेलो होत्ा. केम्ब्रिज नवद्ापीठातूि डलॉक्रेट रमळरिलेली 

पहहली भारतीय महहला अशी ओळख असिाऱया, भारतातील पहहल्ा 

महहला जीवरसायिशास्तज् डलॉ∘ कमला सोहोिी या १९३९पासूि इंनडयि 

ॲकॅडमेी ऑि सायन्समध् ेसंशोधक म्हणूि काम करत होत्ा. त्ांच्ा 

कामामुळे संशोधि षिेरिाची दारं स्तस्तयांसाठी खुली झाली. असं असलं तरी, आजही नवशुद् नवज्ािात 

संशोधि करणाऱया स्तस्तयांची संख्ा कमी आह.े

बंगलोरच्ा इंनडयि इन्स्टिट्टू ऑि सायन्समधील भौगतकशास्तज् प्राध्ापक डलॉ∘ रोहहणी गोडबोले 

यांच्ा मते आज भारतात नवज्ाि शाखेत पदवी व पदव्यतु्तर पातळीवर णशक्षि घेिाऱया स्तस्तयांची संख्ा 

जरी खूप असली, तरी पुढ े संशोधक म्हणूि काम करणाऱया स्तस्तयांची 

संख्ा त्ा तुलिेत अत्ल्प आह.े यामागचं कारण शोधण्ासाठी त्ांिी व 

त्ांच्ा सहकाऱयांिी एक पाििी केली. त्ा सिलेक्षिात असं नदसूि आलं 

की, संशोधि षिेरिात स्तस्तयांचं प्रमाण कमी असण्ासाठी काही प्रमाणात जरी 

कौटुनंबक कारणं जबाबदार असली, तरी मुख्त: सामाणजक पातळीवर 

बरेच बदल घडूि येिं आिश्यक आह.े स्तस्तयांचा नवज्ाि संशोधिातला  

सिभार िाढला तर या षिेरिात संकल्पिांचे अभधक वैनवध् निमयाण होईल, 

त्ािा स्तस्तयांबरोबरच वैज्ानिक षिेरिालाही लाभ होईल.  

काम           िाही... तर             भरीव योगदाि

डोळ्ांत भरण्ाएवढी         गमळनवणाऱया        ठरलेल्ा         संशोधि

खुलं          असं वाटतं          जशकणाऱया         पाहणीत        समाजात  गरज            

वाढल्ास          त्ामुळे           प्रगती

जािकी अमल
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२  परीक्षेतील संभारि या भारासंबंधी सयूिना

ििथा करताना :

• दोघा जणांिी चचया करावी. दोघांपैकी एक जण समथ्मि करणाऱया नवधािाच्ा बाजूिे, तर दुसरा 

नवरोध दश्मनवणाऱया नवधािाच्ा बाजूिे बोलेल.

• तुम्ही जी बाजू निवडाल त्ा बाजूचे समथ्मि करा. चचलेत सहभागी असणाऱया व तुमच्ा नवरोधी 

नवधािाच्ा बाजूिे बोलणाऱया तुमच्ा जोडीदाराला तुमच्ा नवधािांद्ारे स्वत:चे मत पटवूि दणे्ाचा 

प्रयत्न करा. तुमच्ा मताच्ा पुष्टथ्म योग्य उदाहरणेही द्ा.

• तुमच्ा जोडीदाराच्ा मतांचे खंडि करा. त्ाकररता पुढ ेनदलेल्ा सूचिांचा व चचलेसाठी वापरण्ात 

येणाऱया वाक्यरचिांचा उपयोग करा.

• चचया करतािा वापरल्ा जाणाऱया नवजशष् वाक्यरचिांचा सराव करा. 

सयूिना

• तुम्ही परीषिकासमवेत एखाद्ा नववादास्पद नवषयावर चचया करत आहात. नदलेल्ा नवषयाचे समथ्मि 

करणारे व नवरोध दश्मनवणारे असे दोन्ी बाजूंचे मुदे् मांडणारी नवधािे चचलेत असतील. तुम्ही तुमची 

भूगमका प्रथम निजचित करा. 

• चचलेसाठी तुम्ही स्वीकारलेल्ा भूगमकेचे तुम्ही प्रभावीपणे समथ्मि केले पाहहजे. त्ाचबरोबर तुमच्ा 

नवरोधी मुदे् मांडणाऱया सहकाऱयाला तुमचे मुदे् पटवूि दणे्ाचा जास्तीत जास्त प्रयत्न केला पाहहजे. 

• जी भूगमका तुम्ही स्वीकारता, ती व्यक्क्तगतररत्ा तुम्हाला मान्य असलेली भूगमकाच असली पाहहजे 

असे िाही. परंतु जी भूगमका तुम्हाला ठोसपणे, मुदे्सूदपणे आजण समथ्मपणे मांडता येईल तीच भूगमका 

निवडा.  

• प्रषिोभक आजण नडवचणाऱया नवधािांिा, मुद्दांिा शांतपणे आजण योग्य प्रकारे सामोरे जा. त्ांचा 

प्रगतवाद करतािा गोंधळूि जाऊ िका. तसेच मुद्दांची व तुमच्ा भूगमकेची गल्त करू िका.

१. ििलेला सुरुिात करताना : 

• आजच्ा चचलेचा नवषय आह े...

• आजच्ा चचलेत मी ... या भूगमकेचे समथ्मि करतो.

२. स्वत:िे मत मांडताना :

• माझ्ा मते ...

• माझ्ा दृक्ष्कोिातूि ...

• मला असं वाटतं की, ...

• मला मान्य आह ेकी, ...

• माझी खारिी आह ेकी, ...
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३. दुसऱयािे मत रििारताना :

• ... याचा अथ्म तुमच्ा मते काय आह?े

• ... याचं मूल्मापि तुम्ही कसं करता?

• तुम्ही कसं मािता की, ...

• ... साठी तुमच्ा मते सव्यांत महत्ताची काय कारणं आहते? 

• ... साठी तुमच्ा दृक्ष्कोिातूि सव्यांत महत्ताची कारणं कोणती आहते?

४. ििलेत मध्येि सिभारी िोताना :

• या संबंधात कृपया मला काही सांगायचं आह.े

• मला या संदभयात आणखी असं म्हणायचं आह ेकी, ...

• मला याला पुस्ती जोडायचीय की, ...

• तुमच्ा बोलण्ात षिणभर व्यत्य आणला तर चालेल का?

५. दुसऱयािे मत खोडयून काढताना :

• परंतु मला तर वाटतं की, ... 

• माझा दृक्ष्कोि पूण्म वेगळा आह.े

• या मुद्दाबाबत माझ ंमत पूण्म वेगळं आह.े

• मी कल्पिाच करू शकत िाही की, ...

• मला भीती वाटते की, ...

• यावर नवचार करण्ाची गरज आह ेकी, ...

• तुमच्ा नवधािांशी मी सहमत िाही होऊ शकत. 

• तुम्ही म्हणता, ह ेअसं असं आह.े पण प्रत्षिात मारि ते अगदी निराळं आह े: 

• तुमच्ा मताला पुष्ी दणेारा आणखी काही (वैज्ानिक वगैरे) आधार आह ेका?

• तुम्हाला खरंच असं वाटतं की, ...

• तुमचे मुदे् माझ्ा लषिात येत िाहीत. 

६. समथमिन करिारे ि रिरोध दशमिरििारे मुद् ेमांडताना :

• एकीकड ेतुमचं म्हणणं मी समजू शकतो / शकते, पण दुसरीकड े...

• ... समथ्मि करतो / करते / ... याच्ा नवरोधात आह.े

• ... हा िायदा आह,े ह ेमी मान्य करतो / करते. पण तोटसेुद्ा अगदी स्पष् आहते. 

• याचे िायद े/ तोट ेदृक्ष्आड करूि चालणार िाहीत.
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७. ििलेसाठी मुद् ेपुढे ठेिताना ि त्ांिी सुयोग्य मांडिी करताना :

• यासंबंधी मला काही मुदे् मांडायचे आहते : ...

• सव्मप्रथम ह ेनिजचित केलं पाहहजे की, ...

• त्ाजशवाय हहेी नवचारात घेतलं पाहहजे की, ...

• व्यापक दृक्ष्कोिातूि पाहहल्ास िक्ीच ...

• ... याचाही समावेश होतो.

• ह ेलषिात ठेवलं पाहहजे की, ...

• शास्तशुद् अभ्ासािे ह ेजसद् केलं आह ेकी, ...

• अिुभवातूि मला माहहतेय की, ...

८. उदािरिे दतेाना : 

• मला या अिुषंगािे एक उदाहरण द्ायचंय : ...

• उदाहरण दऊेि मला हा मुद्ा स्पष् करायचा आह ेकी, ...

३  परीक्षेतील संभारि या भारासंबंधी सराि नमुना प्रश्न

ििलेसाठीिा रिरय ि ििथा

भारतीय रिद्ापीठांमध्ये रिज्ान शाखेतील पदव्ुत्र अभ्ासरिम िे केिळ इगं्रजी भारेति िालिले 

पाहिजेत का?

या नवषयावर तुमच्ा सहाध्ायीबरोबर चचया करा. पुढ ेनदलेल्ा 

नवधािांपैकी एक नवधाि समथ्मि करणारे तर दुसरे नवरोध 

दश्मनवणारे आह.े त्ापैकी कोणतेही एक नवधाि निवडूि तुम्ही 

निवडलेल्ा बाजूचे समथ्मि करत चचया करा.

समथमिन करिारे रिधान रिरोध दशमिरििारे रिधान

जवळपास सव्मच वैज्ानिक संशोधिे, शोधनिबंध 

इंग्रजीत असतात. नवद्ार्थ्यांिा शास्तातील 

पाररभागषक संज्ांचे ज्ाि योग्य रीतीिे होणे 

आवश्यक आह.े जागगतक पातळीवर यशस्वी 

होण्ासाठीही ते आवश्यक आह.े

नवज्ाि संशोधि व लेखिात प्रादजेशक भाषेचा 

वापर करण्ास प्रोत्साहि नदले पाहहजे. त्ामुळे 

प्रादजेशक भाषा ज्ािभाषा होण्ास हातभार 

लागेल; तसेच सव्मसामान्य जितेमध् ेवैज्ानिक 

दृक्ष्कोि रुजवण्ास त्ाचा उपयोग होईल.
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रिभार ब

व्ाकरि उजळिी ि शब्दसंपदा

१  पुढील चिरिांसाठी हकमान तीन िेरिेरळी रिशेरिे ननिडा आणि िाक् तयार करा.

क. नदी  ख. डोंरर  र. इमारत  घ. िािन  ि. रस्ा  छ. स्वयंपाकघर  ज. कपडे  झ. झाड

२  पुढे कािी धातुसाचधत रिशेरिे हदलेली आिेत. नामानुसार रिशेरिािे योग्य रूप िापरा.

(नवझणारा, हरवलेला, बोलका, नपकलेला, उडता, बुडता, पेटता, कमावणारा, िुलणारा, हसरा, वाहता, 

खाणारा)

उदा∘ वाऱयािे रिझिारा नदवा ती परोपरीिे सांभाळत होती.

क. ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ वासरू काल घरी आले.

ख. गतचा स्वभाव काही खास ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ िाही.

ग. ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ पषिीसुद्ा त्ाच्ा िजरेतूि सुटत िाही.

घ. ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ मासाही नटपतो तो.
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च. ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ मशाल सेिापतीिे हाती धरली होती.

छ. ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ आंबा त्ाच्ा सुगंधािे मि ओढूि घेतो.

ज. ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ बाळाला कोण उचलूि घेणार िाही?

झ. जरा पुढ ेगेलात तर एक ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ झरा नदसेल.

ट. गतच्ा घरात ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ माणसे भरपूर आजण ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ एकच.

ठ. कोपऱयावर एखाद ेिेहमी ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ झाड लावायला हवे.

३  पुढील उताऱयातील रिशेरिे लक्षात घ्ा आणि त्ाऐिजी दुसरी रिशेरिे िापरून उतारा 

पुन्ा ललिा. यासाठी तुम्ी कंसातील रिशेरिांिी मदत घेऊ शकता. तसेि, उताऱयातील 

एखाद ेरिशेरि पुन्ा दुसऱया नामासाठीिी िापरू शकता.

(चमचमीत, हकंचचत, छोट्ा, आवडतं, पातळ, डावभर, िक्ड, तळलेल्ा, कुरकुरीत, मऊ, खमंग, आगळी, 

स्वानदष्, गरम, शांत, पेरभर, चार, दीड, गरमागरम, भरलेला, चवदार)

आज आईिे खमंग चचवडा केला आह.े असा पातळ पोह्ांचा चचवडा मला खूप आवडतो. चुरचुरीत पोह,े 

त्ात शेंगदाणे, खोबऱयाचे तळलेले काप, गोड बेदाणे आजण वरूि कढीपत्ताची झणझणीत िोडणी 

असेल तर चचवड्ाला न्यारी चव येते. अशा चनवष् चचवड्ाबरोबर गरमागरम चहाचा कप म्हणजे 

दुधात साखरच म्हणायची. असा चचवडा-चहा योग कलत्ा संध्ाकाळी यावा. रेनडओ हकंवा मोबाईलवर 

मधुर गाणं लावावं आजण गॅसवर चहाचं आधण ठेवावं. एवढसंं आलं, दोि काड्ा गवती चहा आजण ते 

िसल्ास िक्त चमचाभर चहापावडर आजण हवी असल्ास चचमूटभर साखर घालावी. चहा मुरेपययंत 

दूध तापवावं आजण बेताच्ा ताटलीत कुरकुरीत चचवडा काढावा. मुरलेला चहा, त्ात गरम दूध असा 

वािाळता कप आजण सोबत मस्त चचवड्ाची ताटली. सुख सुख म्हणतात ते हचे!

४  मयूळच्ा नामांपासयून तयार झालेली रिशेरिे म्िजेि नामसाचधत रिशेरिे. पुढील 

िाक्ांतील ररकाम्ा जारी कंसात हदलेली अशी नामांपासयून तयार झालेली रिशेरिे 

ननिडा आणि ज्या नामांपासयून ती तयार झाली ती नामेिी सांरा.

(रुपेरी, खडकाळ, घरगुती, पुणेरी, जांभळे, सोिेरी)

उदा∘ समुद्रहकिाऱयावर रुपेरी (रूपे -चांदी) वाळू पसरली होती.

क. त्ा ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ डोंगरावर गवताचं एक पातं उगवेल तर शपथ!

ख. आजकाल उपाहारगृहात ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ जेवण गमळेल अशी पाटी असते.

ग. ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ पगडी ह ेपुण्ाचे खास वैजशष्ट!

घ. उगवत्ा सूययामुळे सव्मरि ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ आभा पसरलेली होती.

च. ते ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ वेष्ण असलेले पुस्तक द ेबरे!
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५  क. पुढील िाक्ांतील रिशेरिे िी रिशेष्ाच्ा आधी आली आिेत. ती रिशेष्ाच्ा नंतर 

येतील अशी िाक्रिना करा.

उदा∘ अिेक खेडी िेहमी ताजी व टवटवीत राििुलांसारखी असतात.

 अिेक खेडी िेहमी राििुलांसारखी ताजी व ििििीत असतात. 

अ. धान्याचे पीठ होतािा जात्ाचा सौम्य सूर येतो.

आ. ओसरीच्ा अंधारात नपवळट प्रकाश नदसला. 

इ. गतथे आईच्ा मायेचा मुलायम स्पश्म असतो.

ई. धान्य घातल्ावर आधी जात्ाचा भरडा आवाज येतो.

ख. पुढील िाक्ांत अधोरेखखत शब्दांऐिजी कंसात हदलेले शब्द िापरून िाक् परत ललिा.

उदा∘ खेड्ातला नदवस हा जणू आवाजांचे अलंकार लेवूि जन्ाला येत असतो. 

(सुंदर आवाजांची साथ)

 खेड्ातला नदवस हा जणू सुंदर आिाजांिी साथ घेऊि जन्ाला येत असतो.

अ. पहाट ेया आवाजांिी अध्मवट जाग आलेली असते. (जागे)

आ. खेड्ांवर निसगयािे सौंदययाची लयलूट केलेली असते. (भरभरूि सौंदय्म बहाल करणे)

इ. या संगीताला आईच्ा गळ्ातल्ा गोड ओव्यांची साथ नदलेली असते. (गात असते)

६  पुढील िाक्ांमध्ये रिशेरि-रिशेष् जोड्ा िापरल्ा आिेत. त्ाऐिजी रिशेरिांिा 

नामांसारखा िापर करून िाक्े पुन्ा ललिा.

उदा∘ लेखि करणं म्हणजे िक्त पांढऱया कागदावर काळ्ा शाईिे ललहहणं एवढचं आह ेथोडचं!

 लेखि करणं म्हणजे िक्त पांढऱयािर काळं एवढचं आह ेथोडचं!

क. काळ्ा मातीमधूि दाणा दाणा उगवायचा पण केला आह ेत्ािे.

ख. वाईट स्वभावावर चांगल्ा स्वभावाचा नवजय होतोच.

ग. राज्यात साषिर व्यक्तींपेषिा निरषिर व्यक्तींची संख्ा कमी आह.े

घ. जुन्या लोकांची जागा िव्या लोकांिी घ्ायला हवी.

७  क. पुढील उताऱयातील रिशेरिे अधोरेखखत करा ि आिश्यक तेथ ेकािी रिशेरिांिे रूप 

बदला.

औदुबंर करितेिे रसग्रिि

एखाद्ा कुशल चचरिकारािे कंुचल्ाच्ा अवघ्ा चार-सहा िटकाऱयांसरशी एखाद ेसुरेख चचरि निमयाण 

करावे तसे अवघ्ा आठ ओळींत बालकवींिी एक सुंदर निसग्मचचरि शब्दांच्ा कंुचल्ािे या कनवतेत 

रेखाटले आह.े निळीसावळी झरा, शेतमळ्ांची हहरवा गदती, पांढरे पायवाट, काळे डोह – मोजक्या रंगांिी 
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शब्दांच्ा चौकटीत बसवलेले ह ेएक साधी व जजवंत चचरि आह.े

शेतमळ्ांच्ा हहरवे गदतीतूि वाहणाऱया निळासावळा झऱयावरूि जी िजर मागे जाते, ती चार 

घरांचे चचमुकली गाव ओलांडूि पैल टकेडीपययंत पोहोचते. पुढील दोि ओळींत हहरवी कुरणांमधूि काळी 

डोहापययंत आडवेगतडवे जाणारी पांढरे पायवाट नदसते. शेवटच्ा दोि ओळींत त्ा काळे डोहाच्ा लाटांवर 

गोड कालळमा पसरूि जळात पाय टाकूि बसलेला औदुबंर दाखवला आह.े

मो∘ रा∘ िाळंबे

ख. पुढील तीव्रतादशमिक रिशेरिांिा िापर खाली हदलेल्ा उताऱयातयून समजयून घ्ा.

पांढरा – पांढरािटक, पांढराशुभ्र

निळा – निळाशार, निळाजद्म, निळासावळा

काळा – काळाभोर, काळाकुट्, काळाकुळकुळीत

हहरवा – हहरवाजद्म, हहरवाकंच, हहरवागार

नपवळा – नपवळाजद्म, नपवळाधमक

लाल – लालभडक, लालबुंद, लालचुटुक

र. पुढील उतारा िािा. 

स्वप्न?

िम्रताचा पांढराशुभ्र वेश गतला अगदी खुलूि नदसत होता. पण तरी गतला पाहूि भीतीिे सुगमरिाचा 

चेहरा पांढरािटक पडला. या वयातही िम्रताचे केस काळेभोर नदसत होते. गतला पाहूि भीतीची एक 

लहर सुगमरिाच्ा अंगावरूि गेली. सगळीकड ेपसरला होता िक्त काळाकुट् अंधार. तेवढ्ात बाजूच्ा 

हहरव्याजद्म पाण्ात कुणीतरी उडी मारल्ाचा आवाज घुमला. ती धावणार तोच काळ्ाकुळकुळीत 

तुळईवरूि नपवळाजद्म साप िुत्ारला. ती जागीच लथजूि गेली. अचािक हहरव्यागार गवतावरूि 

नपवळेधमक हळदीचे पाय गतच्ाकड े येऊ लागले. “कोण आह?े... कोण आह?े” .. ती हकंचाळली. 

हहरव्याकंच पदराचं एक टोक िक्त वाऱयािे हलत होतं. गतच्ा तोंडूि आता शब्दही िुटिेा. तेवढ्ात 

लालभडक कंुकवाचं एक कपाळ गतच्ासमोर आलं. गतिे भीतीिे डोळे बंद करूि घेतले. गतला ग्ािी 

आली. बऱयाच वेळािे गतला हळूहळू जाग आली. कसलाच आवाज येत िव्ता. गतिे डोळे उघडले. सगळं 

काही शांत झालं होतं. निळंशार आभाळ, निळंसावळं संथ पाणी आजण िाजूक लालचुटुक ओठांमधूि 

येणारी गोड हाक : ‘आई, ऊठ िा!’

घ. पुढील तीव्रतादशमिक रिशेरिांिा स्वतःच्ा िाक्ात उपयोर करा.

काळाकुट् अंधार, पांढरािटक चेहरा, 

नपवळेधमक सूय्मिूल, लालबुंद टोमॅटो, 

हहरवेगार शेत, काळेभोर डोळे, 

निळाशार समुद्र, लालभडक कपडे
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८  कंसात हदलेली रिशेरिे आिश्यक तेथ ेरूपात बदल करून योग्य नामांसाठी िापरा.

(आव्ािात्क, अग्रगण्, पहहला, अत्ाधुनिक, सव्यांत मोठे, प्रचंड, अिेक)

उदा∘ भारतीय अंतराळ संशोधि संस्ा ही जगातील एक अग्ररण् संशोधि संस्ा आह.े

क. आय्मभट् हा भारताचा ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ उपग्रह १९७५ मध् ेअवकाशात झपेावला.

ख. आज भारत ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ अवकाश तंरिज्ािामध् े

स्वयंपूण्म आह.े

ग. भारतीय उपग्रहांचे जाळे ह े जगातील ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ 

जाळ्ांपैकी एक आह.े

घ. उपग्रहांद्ारे गमळणाऱया ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ माहहतीमुळे 

ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ षिेरिांमधील प्रगतीला हातभार लागला.

च. अंतराळसंशोधि ही शाखा ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ संशोधिासाठी तरुणांिा प्रेररत करते.

९  पुढील संिादामध्ये योग्य तेथ ेतुम्ा, आम्ा, आपिा िी सािमिनारमक रिशेरिे िापरा.

णशणक्षका - सव्मप्रथम मी (क) ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ मुलांचं स्वागत करते. (ख) ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ जशषिकांिी 

(ग) ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ मुलांसाठी एक मस्त नविोदी िाटक ललहहलं आह.े त्ाची सुरुवात आता 

वाचू या.

अमेय – ताई, (घ) ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ सव्यांिा यात भाग घेता येईल िा?

णशणक्षका – हो. (च) ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ सव्यांिा आवडले ह ेिाटक. अंजिी, तू पहहला संवाद वाचूि दाखव 

बरं. तुझ्ािंतर सव्म जण आपापले संवाद क्रमािे वाचत जातील.

  (जशजषिका सव्यांिा एकेक कागद दतेात. अंजिी हातात कागद घेऊि वाचायला सुरुवात 

करते.)

अजंनी – मी हास्यपूरची राणी, इथे उपस्स्त (छ) ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉसव्यांचं स्वागत करते.

  (शव्मरी पुढ ेहोऊि अमेय आजण अमृतला एकेक अधती टोपी घालण्ाची कृती करते.)

अमेय – हा हा हा! (ज) ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ सव्यांचे स्वागत टोपी घालूि?

शिमिरी – हो. आम्ही इथे आलेल्ा सव्यांिा चांगलीच टोपी घालतो. (झ) ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ सव्यांची तीच 

पद्त आह.े

अमृत – हो, पण (ट) ˉˉˉˉˉˉˉˉˉ सव्यांिा टोपीच घालायची तर ती निदाि पूण्म तरी घालावी िा!

हप्रया – अहो, काल अध्या दुपारी (ठ) ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ सव्यांिा तुमचा अध्मवट संदशे आला. मग 

गडबडीत अध्याच टोप्ा जशवूि झाल्ा. पण मी म्हटलं, अशा अध्या टोप्ा (ड) ̄ ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ 

अध्मवटरावांचे स्वागत करायला अगदी योग्यच होतील.

अमेय – बरं ते असो. सगळ्ांिा टोप्ा घालूि झाल्ा असतील तर (ढ) ̄ ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ सव्यांिा तुमच्ा 

हास्यपुरामध् ेएक िेरिटका मारायचा आह.े

शिमिरी – अहो, आधी थांबा. (ण) ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉसव्यांसाठी खाऊ म्हणूि आम्ही खास भुईमुगाच्ा शेंगा 

आणल्ा आहते.
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अमृत आणि अमेय – वा वा! आणा इकड ेलवकर. आम्हाला भूकच लागली होती. (शेंगा घाईिे िोडतात) 

अरे, यात दाणेच िाहीत. िुसती टरिलं.

शिमिरी – अहो, असं कसं म्हणता! आमच्ा कष्ांची कदरच िाही बाई! दाणे काढलेल्ा अशा चांगल्ा 

शेंगा तुम्हाला द्ायच्ा, म्हणूि सकाळपासूि आम्ही हकती कष्ािे दाणे काढले आहते या 

टरिलातूि. याचं काहीच कौतुक िाही.

अमृत – (डोक्यावर हात मारूि) बाप रे! आता टरिले खावी लागतील की काय? मला वाटतं, 

आता (त) ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ सव्यांिी लवकरात लवकर हा हास्यपूरचा दौरा अध्मवट ठेवूि पळावं 

हचे बरं.  

  (अमेय आजण अमृत पळूि जातात.)

१०  पुढील िाक्ांतील अथमि लक्षात घेऊन अधोरेखखत शब्दांऐिजी कंसातील शब्द, 

िा  क ्प्रिार िापरा.

(नवकोपाला जाणे, पसार होणे, वधारणे, पडताळणी करणे, नदरंगाई करणे, अचंनबत होणे, वाढूि ठेवणे, 

गाशा गुंडाळणे, बस्ताि बसवणे, वाळीत टाकणे, वक्रदृष्ी होणे)

उदा∘ बारावीच्ा निकालाचा टक्ा या वषती गेल्ा वषतीच्ा तुलिेत वाढला.

 बारावीच्ा निकालाचा टक्ा या वषती गेल्ा वषतीच्ा तुलिेत िधारला.

क. राज्यातील सत्ताधारी पषि आजण नवरोधी पषि यांच्ातील संघष्म टोकाला गेला.

ख. ग्राहकांच्ा आंदोलिािंतर पथारी व्यावसागयकांिी पदपथावरची जागा सोडली.

ग. नविाकारण कुरबुरी करणाऱया सदस्यांवर अध्षिांची अवकृपा झाली िाही तरच िवल.

घ. काययालयात महत्ताचा व्यापारी करार करण्ासाठी आलेल्ा प्रमुखांिा चक् काययालय बंद नदसल्ािे 

ते आचिय्मचहकत झाले.

च. भांडखोर स्वभावामुळे रमेशच्ा कुटुबंाशी गाववाल्ांिी संबंध तोडला.

छ. कागदपरिांच्ा छायाप्रतींची पूण्म तपासणी केल्ाजशवाय वाहि परवािा गमळत िाही.

ज. वाहतुकीच्ा व्यवसायात आता तो चांगलाच स्स्रावला आह.े

झ. कामगारांची बाजू घेत असल्ािे आपल्ा िोकरीबाबत पुढ ेकाय घडणार आह ेयाची कल्पिा 

श्रीरामला लवकरच आली.

ट. गंभीर आजारी व्यक्तींवरच्ा उपचाराला उशीर करूि चालत िाही.

ठ. काय्मक्रमािंतर ऐच्च्क दणेगी दणे्ासाठी कुणी थांबले िाही. सगळे गतथूि िाहीसे झाले.
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उत्रसंि

रिभार अ

१.  आज अिेक षिेरिात स्तस्तया नवनवध पदांवर काम करतात. वैद्कीय, अभभयांगरिकी, साहहत्, 

कला, क्रीडा, जशषिण, मिोरंजि, नवत्त, समाजकारण, राजकारण या क्षेरिांति नािी तर आता 

सैन्यदलांतही स्तस्तयांिी भरीि योरदान नदलं आह.े परंतु आजही संशोधक, शास्तज् असणाऱया 

स्तस्तयांची संख्ा डोळ्ांत भरण्ाएिढी नािी. १९३४ साली भारतात बंगलोर इथे इंनडयि ॲकॅडमी 

ऑि सायन्सची स्ापिा झाली. त्ाकाळातील प्रजसद् विस्पतीशास्तज् गमजशगि नवद्ापीठाच्ा 

मािद डलॉक्रेट श्रीमती जािकी अमल ह्ा तेव्ापासूिच ॲकॅडमीच्ा िेलो होत्ा. केम्ब्रिज 

नवद्ापीठातूि डलॉक्रेट रमळरििाऱया पहहल्ा भारतीय महहला आजण भारतातील पहहल्ा महहला 

जीवरसायिशास्तज् ठरलेल्ा डलॉ∘ कमला सोहोिी या १९३९पासूि इंनडयि ॲकॅडमी ऑि 

सायन्समध् ेसंशोधन करत होत्ा. त्ांच्ा कामामुळे संशोधिषिेरि स्तस्तयांसाठी खुलं झालं. असं 

असलं तरी आजही नवशुद् नवज्ािात संशोधि करणाऱया स्तस्तयांची संख्ा कमी आह.े

  बंगलोरच्ा इंनडयि इन्स्टिट्टू ऑि सायन्समधील भौगतकशास्तज् प्राध्ापक डलॉ∘ रोहहणी 

गोडबोले यांना असं िाितं की, आज भारतात पदवी, पदव्यतु्तर पातळीवर नवज्ाि शाखेत 

णशकिाऱया स्तस्तयांची संख्ा जरी खूप असली तरी पुढ ेसंशोधक म्हणूि काम करणाऱया स्तस्तयांची 

संख्ा त्ा तुलिेत अत्ल्प आह.े यामागचं कारण शोधण्ासाठी त्ांिी व त्ांच्ा सहकाऱयांिी 

केलेल्ा पाििीत असं नदसूि आलं की, संशोधि षिेरिात स्तस्तयांचं प्रमाण कमी असण्ासाठी 

काही प्रमाणात जरी कौटुनंबक कारणं जबाबदार असली तरी मुख्त: समाजात बरेच बदल 

घडूि येण्ािी ररज आह.े स्तस्तयांचा नवज्ाि संशोधिातला सिभार िाढल्ास या षिेरिात 

संकल्पिांचे अभधक वैनवध् निमयाण होईल, त्ामुळे स्तस्तयांबरोबरच वैज्ानिक क्षेरिािीिी प्ररती 

होईल.

रिभार ब

१. क. नदी खळखळणारी, नवशाल, वाहती, लहाि, िेसाळती

 ख. डोंरर उंच, खडकाळ, हहरवागार, भलामोठा

 र. इमारत बहुमजली, िवीि, रंगीत, जुिी, असुरजषित, मोडकळलेली, भेगाळलेली

 घ. िािन चारचाकी, दुचाकी, साव्मजनिक, मोडके

 ि. रस्ा वाहता, गदतीचा, खड्मेय, चचखलाचा, जवळचा

 छ. स्वयंपाकघर लहािसे, मोठे, स्वच्, ऐसपैस, रंगवलेले

 ज. कपडे िीटिेटके, अस्वच्, अव्यवस्स्त, सैल, तंग, िाटके, जशवलेले, मळके

 झ. झाड डरेेदार, खुरट,े सुकलेले, सावलीचे, िळांचे, आंब्ाचे
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२. क. हरवलेले वासरू काल घरी आले.

 ख. गतचा स्वभाव काही खास बोलका िाही.

 ग. उडता पषिीसुद्ा त्ाच्ा िजरेतूि सुटत िाही.

 घ. बुडता मासाही नटपतो तो.

 च. पेटती मशाल सेिापतीिे हाती धरली होती.

 छ. नपकलेला आंबा त्ाच्ा सुगंधािे मि ओढूि घेतो.

 ज. हसऱया बाळाला कोण उचलूि घेणार िाही?

 झ. जरा पुढ ेगेलात तर एक वाहता झरा नदसेल.

 ट. गतच्ा घरात खाणारी  माणसे भरपूर आजण कमावणारे एकच.

 ठ. कोपऱयावर एखाद ेिेहमी िुलणारे झाड लावायला हवे.

३.  आज आईिे चमचमीत चचवडा केला आह.े असा तळलेल्ा पोह्ांचा चचवडा मला खूप आवडतो. 

कुरकुरीत पोह,े त्ात शेंगदाणे, खोबऱयाचे पातळ काप, मऊ बेदाणे आजण वरूि कढीपत्ताची 

खमंग िोडणी असेल तर चचवड्ाला आगळी चव येते. अशा स्वानदष् चचवड्ाबरोबर गरम 

चहाचा कप म्हणजे दुधात साखरच म्हणायची. असा चचवडा-चहा योग शांत संध्ाकाळी यावा. 

रेनडओ हकंवा मोबाईलवर आवडतं गाणं लावावं आजण गॅसवर चहाचं आधण ठेवावं. पेरभर 

आलं, चार काड्ा गवती चहा आजण ते िसल्ास िक्त दीड चमचा चहापावडर आजण हवी 

असल्ास हकंचचत साखर घालावी. चहा मुरेपययंत दूध तापवावे आजण बेताच्ा ताटलीत डावभर 

चचवडा काढावा. िक्ड चहा, त्ात गरमागरम दूध असा भरलेला कप आजण सोबत चवदार  

चचवड्ाची ताटली. सुख सुख म्हणतात ते हचे!

४. क. त्ा खडकाळ (खडक) डोंगरावर गवताचं एक पातं उगवेल तर शपथ!

 ख. आजकाल उपाहारगृहात घरगुती (घर) जेवण गमळेल अशी पाटी असते.

 ग. पुणेरी (पुणे) पगडी ह ेपुण्ाचे खास वैजशष्ट!

 घ. उगवत्ा सूययामुळे सव्मरि सोिेरी (सोिे) आभा पसरलेली होती.

 च. ते जांभळे (जांभूळ) वेष्ण असलेले पुस्तक द ेबरे!

५. क अ. धान्याचे पीठ होतािा जात्ाचा सूर सौम् येतो.

  आ. ओसरीच्ा अंधारात प्रकाश हपिळि नदसला.

  इ. गतथे आईच्ा मायेचा स्पश्म मुलायम असतो.

  ई. धान्य घातल्ावर आधी जात्ाचा आवाज भरडा येतो.

५. ख. अ. पहाट ेया आवाजांिी अध्मवट जारे झालेलो असतो.

  आ. खेड्ांिा निसगयािे भरभरून सौंदयमि बिाल केलेले असते.

  इ. या संगीताबरोबर आई गळ्ातल्ा गोड ओव्या रात असते.

६. क. काळीमधूि दाणा दाणा उगवायचा पण केला आह ेत्ािे.

 ख. वाईटांवर चांगल्ांचा नवजय होतोच.

 ग. राज्यात साषिरांपेषिा निरषिरांची संख्ा कमी आह.े

 घ. जुन्यांची जागा िव्यांिी घ्ायला हवी.
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७.  एखाद्ा कुशल चचरिकारािे कंुचल्ाच्ा अवघ्ा चार-सहा िटकाऱयांसरशी एखाद ेसुरेख चचरि 

निमयाण करावे तसे अवघ्ा आठ ओळींत बालकवींिी एक सुंदर निसग्मचचरि शब्दांच्ा कंुचल्ािे 

या कनवतेत रेखाटले आह.े निळासावळा झरा, शेतमळ्ांची हहरवी गदती, पांढरी पायवाट, काळा 

डोह – मोजक्या रंगांिी शब्दांच्ा चौकटीत बसवलेले ह ेएक साधे व जजवंत चचरि आह.े

  शेतमळ्ांच्ा हहरव्या गदतीतूि वाहणाऱया निळ्ासावळ्ा झऱयावरूि जी िजर मागे जाते, ती 

चार घरांचे चचमुकले गाव ओलांडूि पैल टकेडीपययंत पोहोचते. पुढील दोि ओळींत हहरव्या 

कुरणांमधूि काळ्ा डोहापययंत आडवीगतडवी जाणारी पांढरी पायवाट नदसते. शेवटच्ा दोि 

ओळींत त्ा काळ्ा डोहाच्ा लाटांवर गोड कालळमा पसरूि जळात पाय टाकूि बसलेला 

औदुबंर दाखवला आह.े

८. क. आय्मभट् हा भारताचा पहहला उपग्रह १९७५मध् ेअवकाशात झपेावला.

 ख. आज भारत अत्ाधुनिक अवकाश तंरिज्ािामध् ेस्वयंपूण्म आह.े

 ग. भारतीय उपग्रहांचे जाळे ह ेजगातील सव्यांत मोठ्ा जाळ्ांपैकी एक आह.े

 घ. उपग्रहांद्ारे गमळणाऱया प्रचंड माहहतीमुळे अिेक षिेरिांमधील प्रगतीला हातभार लागला.

 च. अंतराळसंशोधि ही शाखा आव्ािात्क संशोधिासाठी तरुणांिा प्रेररत करते.

९.  क. तुम्हा   ख. आम्हा   ग. तुम्हा   घ. आम्हा   च. तुम्हा   छ. आपणा / तुम्हा

ज. आम्हा   झ. आम्हा   ट. आम्हा   ठ. आम्हा   ड. तुम्हा   ढ. आम्हा

ण. तुम्हा   त. आपणा

१०. क. राज्यातील सत्ताधारी पषि आजण नवरोधी पषि यांच्ातील संघष्म रिकोपाला रेला.

 ख. ग्राहकांच्ा आंदोलिािंतर पथारी व्यावसागयकांिी पदपथावरूि राशा रंुडाळला.

 ग. नविाकारण कुरबुरी करणाऱया सदस्यांवर अध्षिांची िरिदृष्ी झाली नािी तरच िवल.

 घ. काययालयात महत्ताचा व्यापारी करार करण्ासाठी आलेल्ा प्रमुखांिा चक् काययालय बंद 

नदसल्ािे ते अिंरबत झाले.

 च. भांडखोर स्वभावामुळे रमेशच्ा कुटुबंाला गाववाल्ांिी िाळीत िाकले.

 छ. कागदपरिांच्ा छायाप्रतींची योग्य पडताळिी केल्ाजशवाय वाहि परवािा गमळत िाही.

 ज. वाहतुकीच्ा व्यवसायात आता त्ािे चांगलेच बस्ान बसिले आिे.

 झ. कामगारांची बाजू घेत असल्ािे आपल्ा िोकरीबाबत पुढ ेकाय िाढयून ठेिले आिे याची 

कल्पिा श्रीरामला लवकरच आली.

 ट. गंभीर आजारी व्यक्तींवरच्ा उपचाराला हदरंराई करून चालत िाही.

 ठ. काय्मक्रमािंतर ऐच्च्क दणेगी दणे्ासाठी कुणी थांबले िाही. सगळे गतथूि पसार झाले.
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रिभार अ

१  परीक्षेतील िािन भारासंबंधी सराि नमुना प्रश्न

िािन प्रश्न : पुढे एका उताऱयातील पररचे्द हदले आिेत. हदलेल्ा १० रिधानांपैकी ८ रिधाने ८ 

पररचे्दांतील आशयाशी जुळिारी आिेत. २ रिधाने न जुळिारी आिेत. योग्य ते रिधान योग्य त्ा 

पररचे्दाबरोबर जुळिा.

उदािरिादाखल एक रिधान एका पररचे्दाशी जुळियून दाखिले आिे.

िाडा

आयुष्ातील पहिली कािी िरले णजथ ेरेली ते पारिा 

या रािातील घर पुन्ा पािािे या ओढीने लेखक 

मिेश एलकंुििार अनेक िर्यांनी आपल्ा भािाबरोबर 

रािी पोिोिले. ते घर पािताना लेखकाच्ा मनात 

लिानपिाच्ा दाियू न आलेल्ा आठििी िाडा या 

उताऱयातील पररचे्दांत िािायला रमळतात.

रिधान - ठ. घर आजण घराचा पररसर एखाद्ा शांत 

स्वप्ाप्रमाणे नदसत होता.

पररचे्द ऐ 

एखाद े स्वप् गोठूि तसेच राहावे तसे ते घर व 

अवतीभोवतीचा पररसर अडतीस वषले जणू माझी वाट 

पाहत होता. अवतीभवती कोणी िव्ते. तळ्ातल्ा 

प्रगतनबंबासारखे ते दृश्य शांत, स्तब्ध, स्वप्वत वाटत 

होते. काही षिण आम्ही गाडीत तसेच बसले राहहलो व मग दीघ्म श्वास घेऊि गाडीबाहरे येऊि पाहू 

लागलो. दोि अडीच हजार वस्तीचे गाव. भर दुपारी दोिची वेळ − सव्म माणसे आपापल्ा कवाडांआड 

नवश्रांती घेत असणार − त्ामुळे गाव नवलषिण शांत होते. माझ ेभाऊ सोडले तर माझी व माझ्ा घराची 

पुिभलेट पाहायला दुसरे कोणीही िव्ते. त्ा पररसराच्ा आतुर ओजंळीत आपण अलगद उडी घेतली आह े

व त्ािेही मला हलकेच झलेूि माझ्ाभोवती कमळासारख्ा पाकळ्ा अलगद गमटूि घेतल्ा आहते असा 

मि भरूि येणारा भास मला झाला व मला बोलवेिा. वाटले, आता दारावर थाप मारायचा अवकाश, की 

चेहऱयावर आिंद मावेिासा झालेली आई लगबगीिे येऊि दार उघडले.
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रिधाने
क. घर आजण सभोवतालचा पररसर जसाच्ा तसा होता. 
ख. आठवणीतले घर म्हणजे िक्त हचे घर.
ग. घर सोडण्ाच्ा आठवणी जाग्या होण्ापूवतीच मी तो कप्ा गमटला.
घ. माझी कुसुमाग्रजांशी या घरी प्रत्षि भेट झाली होती.
च. वडलांच्ा अिेक गुणांची आठवण झाली. 
छ. घराच्ा पररसरात काही पडझड झाली होती तर काही भागात बदल झाला होता. 
ज. स्वयंपाकघरातला तो नवजशष् वास मला पुन्ा आला.
झ. माझा वाचिाचा छंद इथेच बहरला.
ट. झोपाळ्ावरच्ा अिेक आठवणींिी गदती केली.
ठ. घर आजण घराचा पररसर एखाद्ा शांत स्वप्ाप्रमाणे नदसत होता.

पररचे्द अ

ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ

मग स्वतःला सावरूि मी अवतीभवती पाहहले व मला चमत्ार वाटला. भावंडांच्ा सांगण्ावरूि खूप 

पडझड पाहण्ाची तयारी करूि मी आलो होतो. डलॉक्र पडाळकरांचे घर पूण्म पडले. कासलीकरांचे घर 

पूण्म पडले. नवहहरीजवळची इंग्रजी चचंचांच्ा झाडांची वीतभर खूण उरलेली िाही, अशा बातम्या त्ांिी 

मला नदल्ा होत्ा आजण मी पाहत होतो की डलॉक्र पडाळकरांच्ा घराच्ा जागी तसलेच एक घर उभे 

आह.े कासलीकरांच्ा घराजागी िवीि भाग बांधला आह.े चचंचेचे वृषि होते गतथेच आता गुलमोहराची 

गततकीच डौलदार झाड ेहोती व अगदी समोर प्रयागराव दशेमुखांचा वाडा तर एखाद्ा गरिकालाबाभधत 

सत्ासारखा जसाच्ा तसा उभा होता. इतका की, त्ातूि कोणत्ाही षिणी रमाकांत म्हणूि त्ांचा 

भाचा, जो माझा गमरि होता तो, दप्र घेऊि बाहरे येईल असे मला वाटले. बदल होता तो अगदी थोडा 

− जवळजवळ िाहीच. ह ेकसे झाले? मी कधीतरी येणार म्हणूि ह ेघर, हा पररसर माझ्ासाठी जसाच्ा 

तसा राहहला व माझी इतकी वषले मूक प्रतीषिा करीत राहहला अशी एक कल्पिा मिात आली व त्ा 

कल्पिेिे अंगावर रोमांच उठले. [...]

पररचे्द आ 

ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ

मी घरात जशरलो म्हणण्ापेषिा चाळीस वषले मागे टाकूि पुन्ा बालपणात गेलो. मी मागच्ा दारािे 

जशरूि आधी स्वयंपाकघराशी आलो. त्ाच्ा भभंती वाढवूि ते थोड ेमोठे केलेले नदसले. इथे एक जाळीचे 

कपाट भभंतीत − त्ात दूधदुभते असे. त्ाच्ा दारांचा सुळसुळीत ओशट स्पश्म माझ्ा हातांिा जाणवला. 

ह्ाच्ाचसमोर दवेाचा कोिाडा व जरा पलीकड ेचूल, उदबत्ती, कापूर, जशजणारे अन् व दूधदुभत्ाचा 

संगमश्र गंध स्वयंपाकघरात िेहमी तरंगत असे. तो मला आजही अगदी स्पष्पणे आला. प्रत्के घराला त्ा 

त्ा घराचा म्हणूि एक नवजशष् वास, गंध असतो. तसेच िुसत्ा आठवणीिे हकत्के गंध आपण पुन्ा 

अिुभवतो ते काही िक्त मािजसक पातळीवर िाही, तर तो अगदी खरा, शारीररक अिुभव असतो. गेल्ा 

अडतीस वष्यांत त्ा स्वयंपाकघरात अन् जशजले िसणार की उदबत्ती लागली िसणार. पण मला आला 

तो वास मारि अगदी खरा होता.
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पररचे्द इ

ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ

मग आतल्ा अंगणात गेलो. आमच्ा घरामधे व शेजारच्ा घरामधे मातीची भभंत होती; ती पडलेली 

नदसली. कढीललंबाचे झाडपण िाही. त्ाची लालसर करवंदासारखी िळे बहहणी केसांमध् े माळत. 

त्ाच्ासमोर तुळशीवृंदावि होते तेही िाही व बाजूलाच तीसचाळीस गुलाबाच्ा कंुड्ा होत्ा, त्ाही 

िाहीत. गुलाबांची निगा वडील स्वतः जातीिे 

राखत. ह ेकाम िोकरांवर त्ांिी कधी सोपवले 

िाही. खूप वष्यांिी मला वडलांची तीव्रतेिे 

आठवण झाली. हातातल्ा पंपािे गुलाबांवर 

िवारा मारतािा ते मला नदसले. त्ांिा हकती 

गोष्ींत रस होता, व हकती गोष्ी येत होत्ा! ते 

अत्तरे, सुगंधी तेले करीत. त्ांिा उत्तम रत्नपरीषिा 

होती. माझ्ा डोळ्ाला भभंग लावूि तळहातावरचा 

हहरा मग अंगठा व तज्मिीमधे घेऊि गोलगोल 

निरवत कसा पारखायचा ते मला त्ांिी एकदा 

दाखवल्ाचे आठवले. ह्ाच अंगणात गोवऱयांचे 

जगरे लावूि परातीत केक भाजली जाई ती त्ांच्ा सूचिांिुसार. अंड ेिसलेली ती गावठी केक. पुढ े

अगदी ‘ला पागतसेरी’ मधल्ा व युरोपात तर हकती प्रकारच्ा डोळ्ांिा सुखावणाऱया, जजभेवर नवरघळणाऱया 

केक्स व पेस्ट् ीज खाल्ला. पण आता पुन्ा िाकाशी दरवळत आला तोच तपहकरी रंगाचा घरगुती खमंग 

वास.

पररचे्द ई

ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ

अंगण ओलांडूि आतल्ा ओसरीत आलो. इथे झोपाळा होता. 

नवलषिण गोड आवाजाची माझी चुलतबहीण इथे बसूि कधी 

गाणे म्हणे तेव्ा सगळे घर तर स्तब्ध होईच, पण रस्तािे 

जाणारेयेणारेसुद्ा झखळल्ासारखे गतथल्ागतथे थांबत. िवे 

कापडचोपड उलगडूि सगळ्ांिा दाखवले जायचे, ते ह्ाच 

झोपाळ्ावर. उन्ाळ्ाच्ा सुटीत गेलो असता पहाट ेचारला 

उठवूि कंनदलाच्ा मंद प्रकाशात वनडलांिी मला गीतेचे 

अध्ाय जशकवले, ते ह्ाच झोपाळ्ावर. बाराव्या अध्ायातल्ा 

‘के्शोऽभधकतरस्तषेाम्’ ह्ा श्ोकापाशी मी कारण िसतािा 

वारंवार अडायचो आजण वारंवार मला ते सगळा अध्ाय 

पहहल्ापासूि म्हणायला लावायचे. मला एक कधी कळले िाही 

− आम्हां पाच भावंडांपैकी इतर कोणालाही त्ांिी कधी काही 

जशकवल्ाचे आठवत िाही. पण मी सुटीत आलो की गीता माझ्ा एकट्ाच्ा बोकांडी बसायचीच. [...]
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पररचे्द उ

ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ

इथूि वर जायला लाकडी जजिा. तो होता तसा होता. काही खोडी केली म्हणूि 

माझ े व धाकट्ाचे हात मोठ्ा भावािे ह्ा कठड्ाला बांधले होते व आम्ही 

बेशरमासारखे हसत होतो. त्ा जजन्यािे मी वर गेलो व सुटीिंतर पारवा सोडण्ाचा 

व आपल्ाच घरचे पाहुणपण संपण्ाचा नदवस जवळ आला, म्हणजे झखन् होऊि 

ज्या झखडकीतूि मी बाहरे दूरवर नदसणाऱया आम्रवृषिांवर िजर लावत असे, 

त्ा झखडकीशी गेलो व पाहहले. आंब्ाची ती झाड ेअजूि होती. ती ओळखीचे 

हसली व लहािपणच्ा उदासीची लाट पुन्ा जागी होऊि अंगावर येणार असे 

वाटल्ाबरोबर मी बाजूला झालो. 

पररचे्द ऊ

ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ

इथे एक सुंदर िषिीदार छप्रपलंग तेव्ा होता. बाजूला पुस्तकांचे 

कपाट. त्ात मला ि कळणारे अिेक इंग्ग्श व संकृित ग्रथं होते. 

बाजूलाच ‘वसंत’ माजसकाचे जुिे गठे् असत. ते उपसूि त्ांतल्ा 

कथा वाचतािा माझ े वेळकाळाचे भाि हरपत असे. प∘ु भा∘ 

भाव्यांची ‘वैरी’ कथा मी इथेच वाचली. ती लषिात राहहली, कारण 

त्ातल्ा लहाि मुलाशी मी अगदी एकरूप व्ायचो वाचतािा. 

आणखी नव∘ वा∘ जशरवाडकरांची ‘अगगतक’ िावाची कथा आठवते. 

(ती त्ांिा आठवत असेल का?) कुसुमाग्रज मला दहावीअकरावीत 

कनवतेची गोडी लागल्ावर भेटले. आधी भेटले ते जशरवाडकरच. मी 

अवतीभोवती, वर पाहहले. त्ाच तुळया, कदाचचत तीच कौले. ह्ा छतावर बागेतला मोर कधीकधी उडूि 

यायचा व मग मींड घेतल्ासारखा खाली तरंगत उतरायचा. त्ाची अगदी अंधूक आठवण मला आह.े 

मी पहहला शब्द उच्ारला तो ‘मोऽ’ असे आई म्हणायची. रारिी केका कािांवर पडल्ाबरोबर अंथरुणात 

उठूि बसूि मी ‘मोऽ मोऽ’ केल्ाची आठवण ही माझी आयुष्यातली सवयात पहहली आठवण. तेव्ा मी दीड 

वषयाचा असणार. त्ाआधीचे काहीच आठवत िाही व िंतर नवसरावे असे पुष्कळच आह.े

पररचे्द ए

ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ

आम्ही खाली आलो. इकडगेतकड ेनिरूि बाहरेच्ा ओसरीत येऊि गावात िेरिटका मारायला निघालो. 

गावाला निघालो की आई ह्ाच ओसरीत आम्हांला मूकपणे निरोप दते असे. ह ेगतिे शेवटपययंत केले. 

जशरपूरला तर सव्म घर, ओसऱया, अंगण ओलांडूि, नदडंीदरवाजा पार करूि मी नदसेिासा होईपययंत 

ती स्तब्धपणे पाठमोऱया माझ्ाकड ेपाहत राहत असे. निरोप दणेारे गतचे डोळे माझ्ा पाठीला कायमचे 

चचकटले आहते.

आज त्ा ओसरीत निरोप द्ायला कुणी िव्ते. संबंध संपला. साठसत्तर वष्यांचे जुिे घर. हकती घटिा ह्ा 

घरात घडल्ा! त्ांतल्ा िार थोड्ा घटिांचा मी भागीदार व साषिीदार होतो. मी इथे िसतािा इथे काय 
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काय घटिा घडल्ा असतील? चांगल्ा, वाईट. माझी आठवण या घरात निघत असेल का? माझ ेिाव 

माझ्ा पचिात प्रेमािे, काळजीिे उच्ारले जात असेल? असेलच. ते षिण कुठे आहते? त्ा घरात कुठेतरी 

ते रेंगाळत आहते व आपण आपल्ा मुठीत त्ांिा पकडूि आणायला हवे होते अशी वेडी कल्पिा मिात 

आली व मग हसू आले. संपले ते सगळे. [...]

आयुष्यात इतक्या घरांमधूि निवास केला. प्रत्केाची आठवण वेगळी आह.े पण घर म्हटले की हचे 

आठवत असे. ते आता उरले िाही. वडील गेले. मग आई गेली. आता घर.

मिेश एलकंुििार

शब्दाथमि :

कवाड = दार गरिकालाबाभधत = कधीही ि बदलणारे

तज्मिी = अंगठ्ाशेजारचे हाताचे बोट जगरे = निखाऱयांचा, पेटत्ा गोवऱयांचा ढीग 

ला पागतसेरी = केक व त्ासारख्ा पदाथ्यांचे दुकाि

२  लेखन या भारासंबंधी सराि नमुना प्रश्न

मराठी लेखनरिरयक कािी मित्तािे ननयम

१. एकाक्षरी शब्दांसि सिमि मराठी शब्दांच्ा शेििी येिारा इकार हकंिा उकार दीघमि ललिािा. 

 (अपिाद - आणि, नन, परंतु)

उदा∘  आई, वािी, टोपी, चेंडयू , गगरिी, सुपारी, मी, िी, तयू, धयू 

२. मराठी शब्दांतील अकारांतापयूिथीिे इकार ि उकार दीघमि असतात. 

 (अपिाद - रुि, रिर, मुख, कुसुम, मधुर असे कािी संसृ्त भारेमधयून मराठीत आलेले शब्द)

उदा∘  खीर, पीठ, फयूल, सयूि, गरीब, नविीर, बिीण 

३. मराठी शब्दांतील अकारांतापयूिथीिे इकार ि उकार दीघमि असले तरी त्ािे सामान्रूप करताना ते 

ऱिस्व ललिािे. 

उदा∘  खखरीला, हपठात, फुलाला, सुिेला, गररबाला, नवहिरीत, बहिणीला 

४. मराठी शब्दांतील अतं् (शेिििे) अक्षर दीघमि असेल तर उपांत् अक्षर ऱिस्व असते ि अतं् 

(शेिििे) अक्षर ऱिस्व असेल तर उपांत् अक्षर दीघमि असते. 

(अपिाद - रुि, रिर, मुख, कुसुम, मधुर असे कािी संसृ्त भारेमधयून मराठीत आलेले शब्द)

उदा∘ पाहिजे – जे – दीघ्म – हह – ऱहस्व, ललहिले – ले – दीघ्म – हह - ऱहस्व 

  पािील – ल – ऱहस्व – ही – दीघ्म, ललिील – ल – ऱहस्व – ही – दीघ्म
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लेखनािे ननयम लक्षात घेऊन खालील उताऱयािे मुहद्रतशोधन करा.

ननसरमि आणि उत्सि

कुठल्ाहह नवजशष् दवेतेचच पूजा िाही, कुठल्ाही एका धमाचा-

पंथाचा संबंध िाहह असे केवळ निस्मग्मप्रवण उत्सव आपल्ा 

भारतीय परंपरेत सव्यांत ज्यास्त आहते. वेगवेगळ्ा ऋतूंचे 

उत्सव आहते. कोजागगरी पौजण्ममेची कोणी नवजशष् उपास्य दवेता 

िाही, तरर या शरद ऋतूतील चांदण्ाला आपल्ा सामाजजक 

जीविात मोठे स्ाि आह.े वसंत ऋतूचे आगमि सांगणारा 

वसंतपंचमीचा उत्सव आह.े पंजाबात लोकनप्रय असणारा भांगडा 

आह.े ज्या वेळेला थंडीचा शेवट होतो आणी वसंत ऋतूचा 

प्रारंभ होतो, त्ा वेळेला उिाळूि येणारा ती सहज आनवष्कार 

आह.े होळी ह ेआपला उत्सवसुद्ा वसंत ऋतूचा प्रारंभ आजण 

थंडीची सांगता व्यक्त करण्ासाठी आपण साजरा करतो. सूययाचे राशीभ्रमण दश्मवणारा मकरसंक्रांतीचा 

म्हणजेच; रथसप्मीचा उत्सव आह े

कीवा सूय्म लवकर मावळणार 

म्हणूि नदव्याची अमावास्या 

आह.े ह े सगळी उत्सव भारतीय 

परंपरेमध् ेखोल  रुजलेले आहते. 

आपले निसगयाजश, ऋतुचक्राजश, 

हवामािाजश, चंद्राच्ा कलांशी 

असणारे िाते या उत्सवांमधूि 

आपण व्यक्त करतो.

माधिराि चितळे
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रिभार ब

१  काळ – एक कल्पना

वषयाचे नदवस तीिशेपासष्. प्रत्के नदवसाला कालगणिेप्रमाणे एक नदिांक 

अथवा तारीख निनद्मष् असते. मोठ्ा शहरांमध् ेतरी चालू शाललवाहि 

शक कोणता आजण आजची गतथी कोणती असं नवचारलं तर नदिदजश्मका 

पाहहल्ाजशवाय िारसं कुणाला सांगता येईल, असं मला वाटत िाही. मारि 

जर तारीख नवचारली तर ती एकूणएकांिा माहीत असते. त्ातूि काही 

तारखा तर वष्मभर चातकासारखी वाट पाहावी अशा – २६ जािेवारी, १५ 

ऑगस्, २ ऑक्ोबर. निदाि साव्मजनिक सुटीचे नदवस म्हणूि तरी ह े

नदिांक सव्यांिा तोंडपाठ असतात. मकरसंक्रांत िेमािे १४ जािेवारीला येते 

म्हणूि ती तारीखही लषिात राहणारी. १ एनप्रल चकव्याचा नदवस म्हणूि 

ध्ािात राहतो. गमरिमंडळीत िसगंमत करायला ऊत येतो त्ा नदवशी. २५ 

नडसेंबर िाताळचा नदवस म्हणूि  संस्रणीय. १ जािेवारी ‘न्य ूइयर ड’े म्हणूि महत्ताचा. िार िार तर 

३० जािेवारी आजण १ ऑगस् या महापुरुषांच्ा पुण्गतथी म्हणूि आठवणीत असतात. सव्मसामान्यांच्ा 

स्रणात पके् रूतूि बसलेले ह ेकाही गतथीनवशेष. ही यादी याहूि अभधक ताणता िाही यायची. यात भर 

पडते व्यक्क्तपरत् ेआजण व्यवसायपरत् ेनवजशष् ठरणाऱया तारखांची. कुटुबंीयांचे जन्नदिांक, नप्रयजिांचे 

वाढनदवस, लग्ाची वष्मगाठ, मातानपत्ांच्ा श्राद्गतथी, तशी प्रत्केच तारीख काही िा काही कारणांिी 

स्रणीय असते. याबाबत ‘अगतथी’ अशी िसतेच! प्रत्के गतथीला जगाच्ा बखरीतील बरे-वाईट दाखले 

पुष्कळ वाढवता येतील. एका घटिेचा दुसऱया घटिेशी संबंध िाही. दुसरीचा गतसरीशी लागाबांधा िाही. 

केवळ एक तारीख हाच समाि धागा. तेवढ्ाशा सुतावरूि  स्वग्म गाठता येणार िाही.

काळ ह ेमोठं अजब पररमाण आह.े कवी काल्म संडबग्मिं ‘काळाचा भस्कलश’ अशा आशयाची ओळ 

ललहहली. जे काळाच्ा भक्ष्यस्ािी पडलं, ज्याची राख झाली त्ाच्ा आठवणीत रमण्ाचा मिुष्यस्वभाव तरी 

हकती नवचचरि! वषयाचे तीिशे पासष् कप् ेकल्पायचे नि 

प्रत्के कप्पात पुन्ा निरनिराळे दशेवार, भाषावार, 

व्यक्क्तवार कोिाड ेकरायचे! आयुष्याचा हरघडी िाश 

होतो आह.े यौवि गतळागतळािे झरत आह,े गेलेले 

नदवस काही पुन्ा परतूि येत िाहीत, खरोखर काळ 

हा जगभषिक आह.े काळ ही एक कल्पिा, त्ाला 

अटक घालता येईल ही सवाई कल्पिा आजण त्ासाठी 

वेगवेगळे रकािे राखूि ठेवण्ाची कल्पिा तर पावभर 

अभधकच अजब. गतकाळ अिादी होता. आपल्ा स्तृीच्ा आजण संचचत नवद्ाबुद्ीच्ा वीतभर गजािे 

त्ाची मापे घेणे हा पोरखेळ ठरेल. पण माक्ट  व्ाि डोरेि या अमेररकि उदारमतवादी नवचारवंतािे 

म्हटल्ाप्रमाणे ‘स्गृतशक्ती माणसासाठी अशक्य ते शक्य करुि दाखवते, भूत आजण वत्ममाि याची सांगड 

घालते, मािवी जीविाला सातत् आजण संकृितीचं दणें दतेे. स्रण म्हणजे साथ-संगत. स्रण म्हणजे 

जशकवण, स्रण म्हणजे कवी, स्रण म्हणजे प्रवासातील पाथेय असे ग्रथंालय.’ वारंवार मिि करावं असं 

58 • DeÇeJeVe



कोिे एके काळी ४

ह ेवचि आह.े काळाचे कप् ेकरणं मग हास्यास्पद वाटिेासं होतं. माणसाच्ा धडपडीला मग अथ्म लाभतो. 

सारं िश्वर आह,े सारं िाजशवंत आह,े या पराभूत नवचारांची राख अंगाला िासूि बैरागी बिण्ाची हुक्ी 

मग येत िाही. 

इगतहासाच्ा चाळणीतूि पडणारं सत्त तेवढ ंघेऊि कोंडा-कणी िंुकरूि टाकण्ाचं वळण माणसाला 

अिादी कालापासूि लागलं आह.े कधीमधी एखादा हगेेल बोट ंमोडतो की, ‘इगतहास वाचूि आपण हचे 

जशकतो की, इगतहास वाचूिही आपण काहीच जशकत िाही.’ एखादा सांतायािा इशारा दतेो की, ‘जे 

भूतकाळाची आठवण ठेवत िाहीत, त्ांिा तो भूतकाळ पुन्ा गगरवण्ाची जशषिा भोगावी लागते.’ शहाणी 

माणसे सारासार नवचार करतात, आजचा शुभसंकल्प करतािा गतकाळाचा आढावा घेतात, काळाचा 

चक्रिेगमक्रम उमगतात.

श्री∘ बा∘ जोशी

क. उताऱयात आलेल्ा िा  क ्प्रिार हकंिा शब्दकल्पनांिा अथमि लक्षात घेऊन स्वतःच्ा िाक्ात उपयोर 

करा.

िातकासारखी िाि पाििे - चातक हा पषिी िक्त पावसाचे थेंब चोचीत घेऊि आपली तहाि भागवतो 

अशी कल्पिा आह.े त्ामुळे तो पावसाची खूप ओढीिे वाट पाहतो. अशी खूप ओढीिे वाट पाहणे. 

सुतािरून स्वरमि राठिे - लहािसा दुवा धरूि एखादी अशक्य वाटणारी गोष् करू पाहणे.

अिक घालिे - थांबवणे, पायबंद घालणे.

पािभर अचधकि अजब - कल्पिेपेषिा अभधक वेगळे. 

िीतभर रजाने मापे घेिे - छोट्ा गोष्ीिे एखाद्ा गोष्ीच्ा मोठेपणाचे वण्मि करणे.

सत्त घेऊन कोंडा-किी फंुकरिे - धान्य निवडतािा धान्याचे दाणे घेऊि कोंडा हकंवा कणी अशा 

कचऱयासारख्ा इतर गोष्ी टाकूि दणेे. महत्ताच्ा गोष्ी घेणे, अिावश्यक काढूि टाकणे. 

एखाद्ाच्ा नािाने बोिे मोडिे - दुसऱयाला दोष दणेे.

ख. उताऱयात आलेल्ा पुढील शब्दांिे अथमि लक्षात घेऊन जोड्ा लािा. आिश्यकतेनुसार शब्दकोशािी 

मदत घ्ा.

शब्द अथमि

अ. साव्मजनिक एक. जशदोरी

आ. नदिदजश्मका दोि. साठवलेले

इ. व्यक्क्तपरत्े तीि. प्रत्के व्यक्तीिुसार

ई. लागाबांधा चार. वरचढ

उ. सवाई पाच. संबंध

ऊ. पाथेय सहा. सव्म जणांचे
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ए. चक्रिेगमक्रम सात. सलगता

ॲ. सातत् आठ. मागे गेलेला काळ

ऐ. गतकाळ िऊ. नदिांक, गतथी, वष्म दश्मनवणारी

ओ. संचचत दहा. ठरानवक िेमािे येणारा क्रम

२  पुढील उताऱयात राळलेल्ा जारी योग्य ती उभयान्वयी अव्ये भरा. एक अव्य अनेक 

जारी येऊ शकते, तसेि कािी जारी एकापेक्षा जास् अव्येसुद्धा योग्य ठरू शकतील 

िे लक्षात घ्ा.

(म्हणूि, तरी, म्हणजे, की, आजण, जशवाय जर, पण, तर, जरी, त्ावेळी, यासाठी)

मराठी जशकावं (अ) ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ आयेशािे मराठी भाषक मैगरिणींशी मराठीतच बोलायला सुरूवात 

केली. जशकायचं ठरवलं (आ) ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ लगेच जशकता थोडचं येतं! गतचं तोडकंमोडकं मराठी ऐकूि 

काही जणी हसायच्ा, (इ) ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ सोनिया आजण गौरी कधीच हसल्ा िाहीत. त्ांिा गतचं कौतुक 

वाटायचं (ई) ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ गतला मदतही करावीशी वाटायची. (उ) ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ कुणी मदत केली 

िाही (ऊ) ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ ती जशकणार कशी? अशा नवचारािे त्ा दोघी गतची वाक्यं दुरुस्त करायच्ा. 

(ए) ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ त्ा दोघींची मदत असली (ॲ) ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ आयेशाला स्वतःलापण लषिपूव्मक अभ्ास 

करावा लागायचा. आयेशाला सराव व्ावा (ऐ) ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ सोनिया आजण गौरी गतच्ाशी आवजू्मि 

मराठी बोलायच्ा. आयेशा सगळीकड े(ओ) ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ शेजारी, दुकािदार, भाजीवाले, लोकलमधले 

सहप्रवासी अशा सव्यांशी मराठीतच बोलायची. हळूहळू ती आत्नवश्वासािे मराठी बोलायला लागली. 

आधी गतला हसणाऱया मैगरिणीसुद्ा गतचं कौतुक करायला लागल्ा. महानवद्ालयात मराठी नदि साजरा 

झाला (ऑ) ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ प्रमुख पाहुण्ांकडूि गतचं खास कौतुक झालं. प्रयत्नपूव्मक मराठी भाषा जशकली 

(औ) ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ सव्यांिी गतचं अभभिंदि केलं.

३  कंसात हदलेले उभयान्वयी अव्य िापरून आिश्यक असल्ास इतर बदल करून िाक् 

तयार करा.

उदा∘ उद्ा पाऊस येईल पण, स्वच् पाणी गमळणार िाहीच. (तथानप)

 उद्ा पाऊस येईल तथाहप, स्वच् पाणी गमळणार िाहीच. 

क. मोगऱयाच्ा कळ्ा उमलल्ा आजण तुला संध्ाकाळी गजरा गमळाला. (जर ... तर)

ख. जर तुम्हाला वाहि चालवता आले तर चाचणी उत्तीण्म झाल्ाजशवाय वाहि चालवण्ाचा परवािा 

गमळणार िाही. (जरी तरी)

ग. खोदूि खोदूि नवचारले तेव्ा तो बोलला. (म्हणूि)

घ. तुम्ही उद्ा हकंवा परवा या. (अथवा)

च. तो घरी आला िाही, मला त्ाचे खरे मत कळणार िाही. (कारण)
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४  पुढे हदलेली दोन िाक्े कंसातील एकेक उभयान्वयी अव्य िापरून जोडयून दाखिा.

(सबब, कारण, म्हणूि, त्ामुळे, आजण, जशवाय)

क) बाहरे संसग्मजन्य रोगाची धास्ती आह.े

ख) वाहतूक बंद आह.े

उदा∘ बाहरे संसग्मजन्य रोगाची धास्ती आह,े सबब वाहतूक बंद आह.े

५  पुढील संिादामध्ये अथमि लक्षात घेऊन योग्य केिलप्रयोरी अव्य िापरा.

(अरेरे! बाप रे! छे! शू्! अहाहा! चूप! घ्ा!)

आकांक्षा - (अ) ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ केवढ ंथंड पाणी आह ेह!े

आहदत् - (आ) ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ एवढ ंिाही गं! थंडी असो की उन्ाळा, आम्ही धडाधड उड्ा मारूि 

पोहायचो या तळ्ात.

आकांक्षा - (इ) ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ बोलू िकोस. एका पक्ष्याचा आवाज येतोय. ऐक जरा.

आहदत् - (ई) ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ कुठे? कुठे? 

आकांक्षा - (उ) ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ तू बोलत राहहलास तर कसं ऐकू येईल रे!

आहदत् - (ऊ) ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ मी आपला बोलतो आजण तू अगदी गप्च आहसे जशी.

आकांक्षा - (ए) ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ उडालाच तो पषिी शेवटी.

६  पुढील म्िींिा अथमि लक्षात घेऊन स्वतःच्ा िाक्ात उपयोर करा.

बुडत्ाला काडीिा आधार - पाण्ात बुडणाऱया व्यक्तीला लहािशी काडी 

हाताला लागली तरी गतच्ा आधारे तरंगता येईल असं वाटतं. त्ाचप्रमाणे 

मोठ्ा संकटात असणाऱयाला थोड्ा मदतीचाही आधार वाटतो.

खाल्ला रमठाला जारिे - एखाद्ािे आपले आगतर्थ केले तर  त्ाच्ाबद्ल 

कृतज्ता  बाळगणे. त्ामुळे त्ाची िसवणूक ि करणे. 

ररज सरो आणि िैद् मरो - आजारपणात गरज असते तेव्ा उपचार 

करणाऱया वैद्ाची गरज वाटते. गरज संपल्ावर मारि त्ाचा नवसर पडतो.

काळ्ा दरडािरिी रेघ - काळ्ा दगडावरची रेघ पुसता येत िाही, 

कायम राहते. यामुळे एखादी गोष् िेहमी कायम राहील, बदलणार  िाही, 

ह ेसांगण्ासाठी ही म्हण वापरतात. 

दुधाने तोंड भाजले म्ियून ताकिी फंुकयू न हपिे - गरम दूध नपतािा  तोंड 

भाजते. त्ा धसक्यािे थंड ताकही  िंुकूि नपणे. म्हणजेच एखादा वाईट अिुभव घेतल्ािंतर गरज 

िसतािाही अगतकाळजीिे वागणे.
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७  पुढे कािी शब्दसमयूिाबद्ल िापरण्ात येिारे शब्द हदले आिेत. अथमि लक्षात घेऊन 

अधोरेखखत शब्दसमयूिाच्ा जारी िे शब्द िापरा. आिश्यकतेनुसार शब्दकोश िापरा.

(नियतकाललक, निरभ्र, अवण्मिीय, निरषिर, आपादमस्तक, आगंतुक, आंतरराष्ट् ीय, प्रगतगामी, अष्ावधािी, 

आधुनिक, अगजणत, अपूव्म)

उदा∘ हा एक ठरावीक काळािे प्रजसद् होणारा अंक आह.े अषिरे ललहहतावाचता ि येणाऱयालाही समजेल 

असा चचरिमय अंक आह ेहा.

 ह ेएक ननयतकाललक आह.े ननरक्षरालाही समजेल असा चचरिमय अंक आह ेहा.

क. हहमराशींचे सौंदय्म केवळ वण्मि ि करता येण्ासारखे!

ख. जुन्या मूल्ांिा धरूि चालणाऱया त्ा समाजात एका स्तीची प्रमुखपदी होणारी िेमणूक ही पूवती 

कधीही ि घडलेली घटिा होती.

ग. आजच्ा काळातल्ा स्तीला एकाच वेळी अिेक गोष्ी कराव्या लागतात.

घ. राष्ट् ाराष्ट् ांतील संबंध हा नवषय त्ाच्ा आवडीचा होता.

च. घरात अचािकपणे जशरलेल्ा व्यक्तीला सुधीरिे पायापासूि डोक्यापययंत न्याहाळले आजण तो 

ओरडला - बाबा!

छ. आज ढग िसलेल्ा आकाशात मोजताही येणार िाहीत असे तारे नदसत आहते.

८  थोड्ाशा िेरळेपिामुळे रोंधळात िाकिाऱया कािी शब्दजोड्ा पुढे हदल्ा आिेत. 

िाक्ात योग्य हठकािी त्ा िापरा.

उदा∘ आव्हान, आिािन

 मतदािासाठी प्रत्के िागररकािे घराबाहरे पडावे असे आिािन सरकारतिले  करण्ात आले.

 मतदािासाठी प्रत्के िागररकाला घराबाहरे काढण्ाचे आव्हान सरकारपुढ ेहोते.

क. पररमाण, पररणाम

 भाषेतील कौशल् ेमोजण्ाचे (अ) ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ काय असावे ?

 भाषेतील कौशल् ेप्राप् केल्ाचा (आ) ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ काय असेल ?

ख. भराभर, भाराभर

 ती (अ) ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ वजि घेऊि (आ) ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ चालत होती.

ग. व्याप, उपद् व्याप

 नवनवध (अ) ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ करूि त्ािे उद्ोगाचा (आ) ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ जगभर वाढवला होता.

घ. सूि, सुिं

 लाडकी (अ) ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ प्राजक्ता माहरेी गेल्ामुळे मोहहिीताईंिा घर अगदी (आ) ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ 

वाटत होतं.

च. युद्सदृश, युद्जन्य

 (अ) ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ पररस्स्तीत वस्तूचंा तुटवडा होणार ही गोष् स्वीकारली पाहहजे.

 सीमेवर दोन्ी बाजूंिी जमलेले सैन्य पाहता ही (आ) ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ स्स्ती नदसत होती.
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छ. सदर, सादर 

 त्ा मुलीिे सव्यांसमोर िृत् (अ) ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ केले.

 (आ) ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ मुलगी पंचवीस वष्यांची असूि गतचा रंग गव्ाळ आह.े

उत्रसंि

रिभार अ

१.  पररचे्द अ.  छ. घराच्ा पररसरात काही पडझड झाली होती तर काही भागात बदल झाला 

होता.

  पररचे्द आ.  ज. स्वयंपाकघरातला तो नवजशष् वास मला पुन्ा आला.

  पररचे्द इ.  च. वडलांच्ा अिेक गुणांची आठवण झाली.

  पररचे्द ई.  ट. झोपाळ्ावरच्ा अिेक आठवणींिी गदती केली.

  पररचे्द उ.  ग. घर सोडण्ाच्ा आठवणी जाग्या होण्ापूवतीच मी तो कप्ा गमटला.

  पररचे्द ऊ.  झ. माझा वाचिाचा छंद इथेच बहरला.

  पररचे्द ए.  ख. आठवणीतले घर म्हणजे िक्त हचे घर.

२.  दुरुस्त केलेला उतारा -

  कुठल्ाही नवजशष् दवेतेची पूजा िाही, कुठल्ाही एका धमयाचा-पंथाचा संबंध िाही असे केवळ 

निसग्मप्रवण उत्सव आपल्ा भारतीय परंपरेत सव्यांत जास्त आहते. वेगवेगळ्ा ऋतूंचे उत्सव 

आहते. कोजागगरी पौजण्ममेची कोणी नवजशष् उपास्य दवेता िाही, तरी या शरद ऋतूतील 

चांदण्ाला आपल्ा सामाजजक जीविात मोठे स्ाि आह.े वसंत ऋतूचे आगमि सांगणारा 

वसंतपंचमीचा उत्सव आह.े पंजाबात लोकनप्रय असणारा भांगडा आह.े ज्या वेळेला थंडीचा शेवट 

होतो आजण वसंत ऋतूचा प्रारंभ होतो, त्ा वेळेला उिाळूि येणारा तो सहज आनवष्कार आह.े 

होळी हा आपला उत्सवसुद्ा वसंत ऋतूचा प्रारंभ आजण थंडीची सांगता व्यक्त करण्ासाठी 

आपण साजरा करतो. सूययाचे राजशभ्रमण दश्मवणारा मकरसंक्रांतीचा म्हणजेच रथसप्मीचा 

उत्सव आह ेहकंवा सूय्म लवकर मावळणार म्हणूि नदव्याची अमावास्या आह.े ह ेसगळे उत्सव 

भारतीय परंपरेमध् े रुजलेले आहते. आपले निसगयाशी, ऋतुचक्राशी, हवामािाशी, चंद्राच्ा 

कलांशी असणारे िाते या उत्सवांमधूि आपण व्यक्त करतो.

रिभार ब

१. ख. अ - सहा     आ - िऊ     इ - तीि     ई - पाच     उ - चार     ऊ - एक 

ए - दहा    ॲ - सात   ऐ - आठ   ओ - दोि

२.  अ. म्हणूि / यासाठी   आ. की / तरी / म्हणूि    इ. पण    ई. आजण / जशवाय 

उ. जर     ऊ. तर     ए. जरी     ॲ. तरी     ऐ. म्हणूि / यासाठी 

ओ. म्हणजे     ऑ. त्ावेळी     औ. म्हणूि / यासाठी

३.  क. जर मोगऱयाच्ा कळ्ा उमलल्ा, तर तुला संध्ाकाळी गजरा गमळेल.

  ख. जरी तुम्हाला वाहि चालवता आले तरी चाचणी उत्तीण्म झाल्ाजशवाय वाहि चालवण्ाचा 

परवािा गमळणार िाही.
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  ग. खोदूि खोदूि नवचारले म्ियून तो बोलला.

  घ. तुम्ही उद्ा अथिा परवा या.

  च. मला त्ाचं खरं मत कळलं िाही कारि तो घरी आला िाही. 

४.  क. वाहतूक बंद आह,े कारि बाहरे संसग्मजन्य रोगाची धास्ती आह.े

  ख. बाहरे संसग्मजन्य रोगाची धास्ती आह,े म्ियून वाहतूक बंद आह.े

  ग. बाहरे संसग्मजन्य रोगाची धास्ती आह,े त्ामुळे वाहतूक बंद आह.े

  घ. वाहतूक बंद आह ेआणि बाहरे संसग्मजन्य रोगाची धास्ती आह.े

  च. वाहतूक बंद आह;े णशिाय, बाहरे संसग्मजन्य रोगाची धास्ती आह.े

५.  अ. बाप रे!      आ. छे!      इ. शू्!      ई. अहाहा!      उ. चूप! 

ऊ. घ्ा!      ए. अरेरे!

६.  क. हहमराशींचे सौंदय्म केवळ अििमिनीय!

  ख. त्ा प्ररतरामी समाजात एका स्तीची प्रमुखपदी होणारी िेमणूक ही अपयूिमि घटिा होती.

  ग. आधुननक स्तीला अष्ािधानी असावे लागते.

  घ. आंतरराष्रि ीय संबंध हा नवषय त्ाच्ा आवडीचा होता.

  च. घरात जशरलेल्ा त्ा आरंतुकाला सुधीरिे आपादमस्क न्याहाळले आजण तो ओरडला - 

बाबा!

  छ. आज ननरभ्र आकाशात अरणित तारे नदसत आहते.

७. क. अ. पररमाण      आ. पररणाम

 ख. अ. भाराभर      आ. भराभर

 र. अ. उपद्वाप      आ. व्याप

 घ. अ. सूि          आ. सुिं

 ि. अ. युद्जन्य      आ. युद्सदृश

 छ. अ. सादर        आ. सदर
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रिभार अ

१  संभारि सराि नमुना प्रश्न

‘पयथािरि संतुलन’ या रिरयािरील पररसंिादात तुम्ी सिभारी झाला आिात. त्ामध्ये तुम्ाला पाि 

रमननिांिे सादरीकरि करायिे आिे. या रिरयाशी संबंचधत रिरिध पैलंिा आढािा घ्ा. त्ासाठी पुढे 

हदलेल्ा रिधानांिा / मुद्दांिा आधार घ्ा. उदािरिेिी द्ा. 

रिधाने :  

प्रदूषण कमी करणे आजण तापमािवाढ रोखणे एवढ ेकेल्ास पययावरण संतुललत राहील.

पययावरणाचे संतुलि निसग्म राखतो.

माणसािे िक्त त्ात ढवळाढवळ केली िाही म्हणजे झाले.

नबघडलेला पययावरणाचा तोल आत्ताच सावरला िाही तर भनवष्यात त्ाची 

िार मोठी हकंमत संपूण्म मािवजातीलाच चुकवावी लागेल.

 परीक्षेतील संभारि या भारासंबंधी सयूिना

संभारि परीक्षेच्ा पहिल्ा भारात एका रिरयािर तुम्ी पाि रमननिे सादरीकरि करायिे असते. त्ा 

रिरयाशी संबंचधत तीन रिधाने दणे्ात येतात. त्ा रिधानांच्ा आधारे आणि स्वत:िी उदािरिे दऊेन 

तुम्ी संबंचधत रिरयािर रिस्ाराने बोलायिे असते. तुमच्ा सादरीकरिाच्ा अखेरीस परीक्षकांबरोबर 

त्ा रिरयािर ििथा करायिी असते.   

• तुमच्ा सादरीकरणात मुद्दांची सुस्पष् नवभागणी असावी. तयारीकररता तुम्हाला गमळालेल्ा वेळात 

तुम्ही मुदे्सूद मांडणीवर नवचार करा आजण तुमच्ा सादरीकरणाच्ा आरंभीच सादरीकरणाचे टप् े

थोडक्यात सांगा.

• तयारीसाठी गमळालेल्ा वेळात नवषयाशी निगनडत नवनवध मुदे्, कल्पिा यांवर नवचार करा. सादरीकरणातील 

शब्दरचिा, वाक्यरचिा कशी करायची ते ठरवण्ात तेव्ा वेळ घालवू िका.

• नदलेल्ा सव्म नवधािांचा सादरीकरणात अंतभयाव करा. त्ातल्ा कोणत्ा नवधािाला अभधक महत्त 

द्ायचे ते तुम्ही अथयातच ठरवू शकता.

• संबंभधत नवषयाबाबत तुमची भूगमका काय आह,े ह ेस्पष् करा.
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• सादरीकरण करतािा भाषेच्ा दृष्ीिे पुरेशी शब्दसंपदा वापरली जात आह ेिा, त्ाकड ेलषि द्ा. 

शक्यतो प्रमाणभाषेचा वापर करा. बोलभाषेचा वापर टाळा.

• व्याकरणदृष्टा अचूक बोलण्ाबरोबरच भाषेतील वैनवध्पूण्म वाक्यरचिांचा, संयुक्त वाक्यांचा आवजू्मि 

अंतभयाव करा.

• तुमच्ा सादरीकरणासाठी उपयुक्त ठरतील अशा काही वाक्यरचिा पुढ ेनदल्ा आहते.

सादरीकरिािी सुरुिात करताना :

आजच्ा आपल्ा चचलेच्ा अिुषंगािे मी ... या नवषयावर सादरीकरण करत आह.े

... नवषयावर माझ ंआजचं सादरीकरण आह े/ ... हा नवषय मी हाताळत आह.े

सव्मप्रथम मी तुम्हाला माझ्ा सादरीकरणाचे टप् ेसांगतो / सांगते.

प्रारंभी ... या मुद्दावर मी बोलेि.

प्रथम ... या मुद्दांबाबत मी नववेचि करेि.

यािंतर ... या मुद्दाकड ेवळू.

त्ािंतर मी ... या मुद्दांवर प्रकाश टाकेि.

अखेरीस ... या मुद्दाला मी थोडक्यात स्पश्म करेि.

रिरयािे मित्त अधोरेखखत करताना / रिरयािी माहिती दतेाना / रिरयाशी संबंचधत संकल्पना 

स्पष् करताना :

काही काळापासूि हा नवषय चचलेत आह े/ या नवषयावर बरीच चचया सुरू आह.े

हा नवषय खासकरूि ... साठी नवशेष महत्तपूण्म आह.े

ह ेसव्यांिा माहीत आह ेकी, ...

आत्तापययंत केवळ एवढचं माहीत आह ेकी, ...

सव्मसामान्यपणे असं मत प्रचललत आह ेकी, ...

िुकतंच वत्ममािपरिात आलं होतं की, ...

अगदी अलीकडच्ा / ताज्या माहहतीिुसार ...

संशोधिातूि जसद् झाल्ािुसार ...

संशोधिािे ह ेदाखवूि नदलं आह ेकी, ...

शास्तज्ांिी शोधूि काढलं आह ेकी,    

... याचा अथ्म माझ्ा दृष्ीिे ... असा आह.े

... याचा वैज्ानिक दृक्ष्कोिातूि असा अथ्म आह ेकी, ...

... याचा अथ्म खरंच िक्ी काय?

... ही संकल्पिा स्पष् करणे शक्य आह े/ िाही. त्ातूि प्रतीत होतं की ...
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रििार एका सयूरिात बांधिे / संबंध शोधिे

मी आता ... मुद्दाकड ेवळतो / वळते. 

माझा पुढचा मुद्ा आह े...

आता मी ... प्रश्नाकड ेवळतो  / वळते. 

याव्यगतररक्त असा नवचार केला पाहहजे की, ...

या नवषयाचा एक पैलू मांडणं माझ्ाकडूि राहूि गेलं / या नवषयाच्ा आणखी एका पैलूबाबत 

मला नवचारायचं / सांगायचं आह ेकी, ...

मी आधी मांडलेल्ा मताच्ा पुष्टथ्म / मताला जोडूि मला आणखी असं सांगायचं आह ेकी, 

...

याचा मलथताथ्म हा आह ेकी, ...

यातूि असं निष्पन् होतं की, ...

याचा ताहक्ट क निष्कष्म हा निघतो की, ...

त्ािुसार ...

त्ाउलट ...

असं असलं तरीही ...

तरीसुद्ा ...

उद्धरिे / अितरिे िापरताना

मी जे पहहलं / दुसरं / गतसरं उद्रण / अवतरण वाचलं, ...

पहहलं उद्रण / अवतरण मला अगतशय भावतं / समप्मक वाटतं. 

दुसरं उद्रण / अवतरण जणू माझचं असावं, इतकं मला पटलेलं आह.े

या उद्रणाशी / अवतरणाशी मी अजजबात सहमत होऊ शकत िाही.

उदािरिे दतेाना

यासंदभयात काही उदाहरणं दणें योग्य ठरेल : ... 

आणखी एक उदाहरण दतेा येईल, ...

पुढील उदाहरणांच्ा आधारे ह ेअभधक नवस्ततृपणे मांडता येईल / जसद् करता येईल / 

खोडूि काढता येईल : ...
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स्वत:िे मत स्पष्पिे मांडताना

माझ्ा अिुभवािुसार / माझ्ा मते ...

माझ्ा दृक्ष्कोिातूि ...

माझ्ासाठी सव्यांत महत्ताचं ह ेआह ेकी, ...

मी आणखी एका पैलूकड ेलषि वेधू इच्च्तो / इच्च्ते की, ...

मी तुमच्ा / तुझ्ा मताशी पूण्मतया सहमत आह े/ िाही.

... च्ा बाजूिे / च्ा नवरुद् आह.े

या मताशी मी सहमत होऊ शकत िाही.

याच्ा नवरोधात असं म्हणता येऊ शकतं की, ...

पररस्स्ती पुढीलप्रमाणे आह े: ...

ह ेनवसरूि चालणार िाही की, ...

... आजण ... यांची तुलिा केल्ास, असे नदसूि येते की, ...

... याच्ाशी तुलिा केल्ास ...

सल्ा / सयूिना दतेाना

मी असे सुचवतो / सुचवते की, ...

कदाचचत असं केलं तर ...

एक शक्यता / पययाय असा असू शकतो की, ...

सादरीकरिािा समारोप करताना

समारोप करतािा सारांशरूपािे असे म्हणता येईल की, ...

यातूि असा निष्कष्म निघतो की, ...

पररणामी ...

भनवष्यात ह े/ याचा अथ्म असा होऊ शकतो की, ...

२  परीक्षेतील लेखन या भारािरील सराि नमुना प्रश्न. ‘ननसरमिसे्िी जीिनशैली आणि 

शिरीकरि’ या रिरयािर प्रणसद्ध झालेला एक लेख तुम्ी ितमिमानपरिात िािला आिे. 

त्ािर प्ररतहरिया मारिण्ात आल्ा आिेत. खाली हदलेल्ा मुद्दांच्ा आधारे सुमारे 

३५० शब्दांमध्ये तुम्ी तुमिी प्ररतहरिया लेख या स्वरूपात ललिा.
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रिरय :

निसग्मस्हेी जीविशैली आजण शहरीकरण

मुद् े:

रिकास आणि शिरीकरि

ननसरमिसे्िी जीिनशैलीिी ररज

शिरे ननसरमिसे्िी कशी िोऊ शकतात?

परीक्षेतील लेखन या भारासंबंधी सयूिना :

• ६० गमनिटांच्ा कालावधीत मुदे्सूद मांडणी करत तुम्हाला नदलेल्ा नवषयावर लेखि करायचे 

आह.े

• लेखाचा साधारण आराखडा मिात तयार करूि लवकरात लवकर ललहायला सुरुवात करा. 

मुद्दांवर नवचार करण्ात खूप जास्त वेळ घालवू िका; परंतु त्ाच वेळी नदलेल्ा सव्म मुद्दांचा 

लेखिात समावेश होईल याची काळजी घ्ा.

• प्रस्ताविा, मुख् भाग व समारोप अशा तीि भागांत लेखाची स्पष्पणे नवभागणी करा. 

प्रस्ताविेमध् े लेखाच्ा नवषयाचा थोडक्यात पररचय करूि द्ा. मुख् भागामध् े नदलेल्ा 

मुद्दांवर नववेचि करा. त्ासंबंधीची तुमची मते मांडतािा तुमच्ा मतांची कारणमीमांसा करा, 

उदाहरणे द्ा, आवश्यक गतथे तुलिात्क पद्तीिे नवषय मांडा. समारोपामध् ेलेखाचा अगदी 

थोडक्यात आढावा घेऊि लेखाचे सार हकंवा तुमचे निष्कष्म मांडा.

• लेखाच्ा नवषयािुरूप शब्दसंपदचेा व लेखिशैलीचा वापर करा. बोलभाषेतील  वाक् प्रचार 

शक्यतो टाळा.

• व्याकरणातील अचूकता व नवनवध वाक्यरचिांचा वापर यांकड ेलषि द्ा.

लेखनासाठी उपयुक्त ठरतील अशा कािी िाक्रिना :

लेखािी सुरुिात करताना :

• तुमचा लेख / ... नदवशी प्रजसद् झालेला लेख मी अगतशय उत्सकुतेिे वाचला.

• तुमचा लेख वाचूि त्ा अिुषंगािे काही मुद्दांवर भाष्य केलेच पाहहजे असे मला वाटले, म्हणूि 

हा लेखिप्रपंच.

• ... नवषय गेला काही काळ बराच चचलेत आह.े / नवशेषतः ... च्ा पाश्व्मभूमीवर हा नवषय अगतशय 

महत्ताचा आह.े
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मुख्य मुद्दांिे रििेिन करताना :

• ह ेसव्यांिाच माहहतेय की, ...

• सव्मसामान्यपणे यासंबंधी असे मत आह ेकी, ...

• िवीि संशोधिािुसार ... / िव्यािे उपलब्ध झालेल्ा माहहतीिुसार ...

• यावरील सवलेषिणातूि / संशोधिातूि ही बाब पुढ ेआली आह ेकी, ... / शास्तज्ांिी दाखवूि नदले 

आह ेकी, ...

• ... याचा अथ्म मी असा लावतो / लावते. / शास्तीय पररभाषेत ... याचा अथ्म ... होतो.

• ... म्हणजे िक्ी काय?

• ... ही संकल्पिा िेमक्या शब्दांत मांडणे अवघड आह.े त्ाचा अथ्म साधारणपणे असा होतो की, 

...

मुद्दांिी सांरड घालताना :

• ... या मुद्दापासूि मी सुरुवात करतो / करते.

• सव्यांत महत्ताची गोष् म्हणजे ...

• त्ाबरोबरच ... हाही मुद्ा आपण नवचारात घेतला पाहहजे.

• यापुढ ेजाऊि नवचार करता ... / या बाबतीत असे निदश्मिास येते की, ...

• या संदभयात आणखी एक बाब लषिात घेणे आवश्यक आह,े ती म्हणजे : ...

• यालाच जोडूि असे म्हणता येईल की, ... 

• आता पुन्ा मूळ / आधीच्ा मुद्दाकड ेवळू.

• यातूि असा निष्कष्म निघतो की, ... / याचा मलथताथ्म असा ...

• याउलट ...

स्वत:िी भयूरमका स्पष् करताना :

• बारकाईिे या गोष्ींचा नवचार केल्ास पुढील प्रश्न उपस्स्त होतात :

• मला जाणवलेले काही प्रमुख मुदे् असे :

• ... ही गोष् मला अवघड वाटते.

• माझ्ा अिुभवावरूि मी असे सांगू शकतो / शकते की, ...

• माझ्ा मते / माझ्ा दृक्ष्कोिातूि ...

• माझ्ासाठी ... ह ेनवधाि / हा मुद्ा सवयाभधक महत्ताचा आह.े

• माझ्ासाठी ... ह ेनवधाि / हा मुद्ा िारसा महत्तपूण्म िाही / गततकासा महत्ताचा िाही.

• ... च्ा नवरुद् पुढील उदाहरण दणेे योग्य ठरेल. / पुढील उदाहरणावरूि ह ेस्पष् होईल की, 

...

• अन्य एका महत्ताच्ा मुद्दाकड ेमला लषि वेधायचे आह,े तो म्हणजे ...
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तुलना करताना :

• ... शी तुलिा करता

• ... च्ा अिुषंगािे 

• यासंदभयात ...

• याउलट / यानवरुद् ...

  

समारोप करताना :

• थोडक्यात आपण असे म्हणू शकतो की, ... / असे 

म्हणता येईल की, ...

• यावरूि हा निष्कष्म निघतो की, ...

• पररणामस्वरूप असे नदसते की, ...

• भनवष्यात याचा अथ्म ... 

• भनवष्यात याचे महत्त निजचित असेल, कारण ...

रिभार ब

व्ाकरि उजळिी ि शब्दसंपदा

१  काझझरंरा

आसाममधील काझझरंगा ह े अभयारण् गेंड्ांसाठी 

प्रजसद् आह.े व्यकंटशे माडगूळकर यांिा हत्तीवर 

बसूि निरतािा झालेलं गेंड्ाचं दश्मि आजण 

अभयारण्ाचं चचरिदशती वण्मि यातील हा अंश.

जाता जाता बरंच उंच गवत पुन्ा लागलं. उसाच्ा 

मळ्ातूि जात आहोत, असं वाटलं. मध्चे हत्ती 

थांबवूि माहुतािं खाली बोट दाखवलं. वाघाची अगदी 

ताजी पावलं चचखलात उमटली होती. कदाचचत 

हरणाच्ा कळपावर डोळा ठेवूि तो इथंच कुठं जवळपास बसूि असावा. समोरचं, आजूबाजूचं काही 

नदसत िव्तं. काळोखातूि वाट काढीत जावं, तसा हत्ती जात होता. वाघाचा माग लागल्ामुळे आम्ही 

गप् होतो.

एवढ्ात मोठ्ािं गुरगुराट झाला आजण चढावरूि मागं लोटला जावा, तसा हत्ती पाच-पंधरा 

पावलं सरसर मागं सरला. आम्ही हहदंकळलो. सावरूि एकमेकांिा घट् धरूि बसलो. माहुतािं अंकुश 

लावूि काही इशारा केला. हत्ती पुन्ा थोडा वेगािं पुढ ंसरला. पुन्ा गुरगुराट! पुन्ा हत्ती वेडावाकडा मागं 

गवतात सरला, बराच मागं; नदसत काहीच िव्तं. समोर होतं काय?

मारलेलं हरीण पुढ्ात असलेला आजण त्ाच्ा उष्, लालभडक रक्तािं तोंड, गमश्या माखलेला 

वाघ?

हा हत्ती काही पोरसवदा, कच्ा िव्ता. चांगला अिुभवी, प्रसंगी खंबीरपणािे जाग्यावर रुतूि उभा 

राहणारा होता. तो एवढा नवलषिण घाबरूि मागं का सरत होता? आता मारि माहूतही चचडला. पुि:पुन्ा 

इशारा करूि ‘पुढ ेहो! पुढ ेभीड!’ असं सांगू लागला.
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मग हत्ती मोठ्ांदा चीत्ारला आजण सोंड उभारूि आवेशािं पुढ ंझाला. मला वाटलं, आता काही 

दगंा होणार.

आवेशािं हत्ती पुढ ंझाला आजण चचखल-पाण्ात धाड धाड आवाज करीत एक प्रचंड गेंडा पाठमोरा 

जातािा नदसला. म्हणजे गेंडाच होता; वाघ िव्.े ह ेसगळं अगदी थोडक्या वेळात घडूि गेलं, पण माझी 

छाती बराच वेळ धडधडत होती. म्हणजे गेंडा हत्तीवरसुद्ा धावूि येतो आजण हत्ती माघार घेऊि पळतो, 

ह ेखरंच!

या दाट गवतात पुढच्ा डबक्यात बसलेला गेंडा हत्तीला नदसलाच िसावा आजण शांतपणे समाधी 

लावूि थंड पाण्ात उभ्ा राहहलेल्ा गेंड्ालाही हत्ती आला, ह ेकळलं िसावं. एकदम दचकूि त्ािं चाज्म 

केला आजण बेसावध हत्ती सरासरा मागं सरला. काही का असेिा, काझझरंगात क्वचचत घडणारा िाट्पूण्म 

प्रसंग घडला होता. त्ाची थोडी चुणूक मला अिुभवायला गमळाली होती.

काही घडलंच िाही, अशा थाटात हत्ती पुन्ा चालू लागला. जाता जाता दोन्ी बाजूंचं गवत ओरबाडू 

लागला. मधूिच एखादा घास तोंडात घालत होता, मधूिच डास-माश्या वारीत होता.

समोर नवस्ततृ असा पाणथळ भाग आला. सूय्मप्रकाशात पाणी लखलखत होतं. बोरूच्ा बेटांतूि 

बदकं पोहत होती. ढोक, बगळे सावध होऊि, मािा काढूि आमच्ाकड ेबघत होते.

एवढ्ात उथळ पाण्ात बसलेली दोि हरणं नदसली. स्वम्प नडअस्म. एक मादी आजण गतचं एक पोर. 

मोठाले काि टवकारूि बघत होती.

हत्ती त्ांच्ा नदशेिं पुढ ंपुढ ंयेत होता.

हा िक्ी काही धोका आह ेका? आपण सुखािं बसलो आहोत, ह ेसोडूि उधळावं का? काही 

षिणांतच आई उठूि उभी राहहली. एकटक बघू लागली. पोरही उठलं. चचरिासारखी ती दोन्ी बघू लागली. 

लव्ाळ्ांची, बोरूच्ा पात्ांची आजण त्ांची प्रगतनबंब पाण्ात पडली होती.

मी हरखूि ह ेनिसग्मचचरि बघत होतो.

हत्तीचं धूड आपल्ा नदशेिं पुढ ंपुढचं येत आह,े ह ेध्ािी येताच ती मायलेकरं आमच्ावरची िजर 

ि काढता सावकाश उजव्या बाजूला पुढ ेपुढ ेसरकू लागली.

आजण उजव्या बाजूला काही अंतरावर, ढळत्ा सूययाच्ा प्रकाशािं लखलखीत झालेल्ा आकाशाच्ा 

पाश्व्मभूमीवर हरणांचा कळप नदसला. ह ेसारेच तरुण िर असावेत. बोरूच्ा रेषांमागे त्ांच्ा काळपट 

आकृत्ा नदसत होत्ा. सगळ्ांच्ा मािा वर आजण मोठमोठे काि टवकारलेले होते. म्हणजे ही आई आजण 

पोर काटकोिात त्ांच्ा नदशेिं पुढ ंसरकत होते. काही वेळ अंदाज घेऊि बारा-पंधरा िरांचा तो कळपही 

हळूहळू पुढ ंसरळ नदशेिं सरकू लागला.

आजण या दोहोंच्ा मध् ेएका मोठ्ा झडपाच्ा सावलीला बसलेला भव्य जशंगांचा एकच एक 

बारजशंगा आम्हाला नदसला. या सगळ्ा कळपाचा तो स्वामी असावा. पसरल्ा कािांिी तो एकटक 

आमच्ाकड ंबघत होता. डाव्या बाजूला पुढ ंपुढ ंसरकत जाणारी आई आजण गतचं लेकरू पुढ,ं थेट समोर 

हा बारजशंगा आजण उजव्या बाजूला तो कळप असं मिोहारी दृश्य होतं.

दलदलीच्ा भागात राहणारी ही हरणं ‘शाळा’ करूि वावरतात. एका वयाची पंधरा-वीस हरणं 

दगंाधोपा ि करता चरतात. मुलांची शाळा वेगळी, मुलींची वेगळी. पोरांच्ा शाळेत कधीकधी एकदम 

दोि िर हातघाईवर येतात. जशंगाला जशंग भभडवूि रेटारेटी सुरू होते; पण ह ेभांडण िसतं. तू मोठा की 

मी मोठा ठरवण्ासाठी ह ेताकदीचं प्रदश्मि असतं. यात उजवा ठरेल, तो नवजेता! लगेच त्ाचं वडीलपण 
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मान्य करूि दुसरा प्रगतस्पधती माघार घेतो. पुन्ा गुण्ागोनवंदािं दोघं चरू लागतात. अशी रेटारेटी होऊि 

िंबर ठरतात. एक, दोि, तीि, चार. मोठ्ा बापाचा म्हणूि कोणी मोठा मािला जात िाही. कळपात राहूि 

आपण िंबर ठरवूि घ्ावा लागतो.

अशा शाळांपैकी ही एक ‘शाळा’ होती. चकचकीत प्रकाशामुळे मी मोजू शकलो िाही, पण एकूण 

पंधरा-वीस पोरं असावीत. आजण हा भव्य जशंगाचा िर म्हणजे िंबर एकचा असावा. त्ा मादीचा धिी 

आजण पोरांचा बाप.

मादी आजण पोर, ती गतकडची तरुण पोरं सगळी 

सावध झाली होती; पण हा िंबर एकचा बारजशंगा अजूि 

जागच्ा जागी स्स्र होता. हत्ती जवळजवळ जाऊ लागला 

तसा तो केवळ उठूि उभा राहहला आजण त्ा षिणी ती तरुण 

पोरं उधळली. ती आई आजण ते पोर उधळलं. पाण्ातूि 

आवाज करत पंधराएक याड्यांवर जाऊि थांबलं. पुन्ा मािा 

वळवूि काि पसरूि बघत राहहलं.

िर मारि जागीच उभा होता.

पळूि जाणं त्ाला शोभण्ासारखं िव्तं. खरोखरीच 

हा धोका होता, याची पूण्म खारिी झाल्ाजशवाय तो पळणार 

िव्ता. ते त्ाचं ब्ीद िव्तं. तो कळपाचा शास्ता होता. आम्ही त्ाच्ा वडीलकीचा माि राखला. हत्ती 

उलट्ा नदशेला निरवूि निघालो. पाण्ातूि, गाळातूि, विस्पतींच्ा दाट तवंगातूि वाढ काढत हत्ती 

नवरुद् नदशेला दूर दूर जात होता. मी मागं वळूि बघत होतो.

कळपाचा शास्ता बारजशंगा अजूि जागी ठाम उभा होता. 

व्ंकिेश माडरयूळकर

क. ‘जाता जाता बरंि उंि रित पुन्ा लारलं.’ या िाक्ात ‘जाता जाता’ म्िजे जाताना. अशाि 

प्रकारे िसता िसता, पळता पळता, खाता खाता अशा अजयूनिी कािी हरियापदांिा दोनदा िापर करून 

िाक्े तयार करा. 

उदा∘  हसता हसता त्ाची पुरेवाट झाली.

ख. पुढील पररचे्दातील हरियापद ेररती भयूतकाळामध्ये बदलन ललिा.  

उदा∘  दलदलीच्ा भागात राहणारी ही हरणं ‘शाळा’ करूि वावरतात.

   दलदलीच्ा भागात राहणारी ही हरणं ‘शाळा’ करूि िािरत असत.

एका वयाची पंधरा-वीस हरणं दगंाधोपा ि करता (अ) चरतात. 

मुलांची शाळा वेगळी, मुलींची वेगळी. पोरांच्ा शाळेत कधीकधी 

एकदम दोि िर हातघाईवर (आ) येतात. जशंगाला जशंग भभडवूि 

रेटारेटी सुरू (इ) होते; पण ह ेभांडण (ई) िसतं. तू मोठा की मी 

मोठा ठरवण्ासाठी ह ेताकदीचं प्रदश्मि (उ) असतं. यात उजवा 
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(ऊ) ठरेल, तो नवजेता! लगेच त्ाचं वडीलपण मान्य करूि दुसरा प्रगतस्पधती माघार (ए) घेतो. पुन्ा 

गुण्ागोनवंदािं दोघं चरू (ॲ) लागतात. अशी रेटारेटी होऊि िंबर (ऐ) ठरतात. एक, दोि, तीि, चार. 

मोठ्ा बापाचा म्हणूि कोणी मोठा मािला (ओ) जात िाही. कळपात राहूि आपण िंबर ठरवूि घ्ावा 

(ऑ) लागतो.

र. शब्दयोरी अव्यांिा िापर करून ररकाम्ा जारा भरा. कािी अव्ये एकापेक्षा जास् हठकािीिी 

योग्य ठरू शकतील.

समुद्रहकिाराˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ (अ) जाणे हा माझ्ा अपार आिंदाचा एक भाग आह.े लहािपणी मी 

हकिाराˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ (आ) हकती खेळले, बागडले याला सुमारच िाही. िेसाळत्ा लाटाˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ 

ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ (इ) तासन् तास बसले. वाळूˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ (ई) हकले् बांधले. शंखजशंपले गोळा केले. 

सूययास्तˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ (उ) रेंगाळत राहहले. हकिाराˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ (ऊ) नदसणाऱया सूययास्तासारखा रमणीय 

सूययास्त मी कुठेही पाहहला िाही. सूययास्त पाहणे ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ (ए) माझ ेपाय कधीच घरˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ 

(ॲ) वळले िाहीत. समुद्राच्ा या आवड ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ (ऐ) मी कुठलाˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ (ओ) हकिारी 

गावात गेले की समुद्राला भेटण्ाची संधी सोडत िाही. या आवडˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ (ऑ) समुद्रˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ

(औ) बोलतािा मला थांबावंसं वाटत िाही.

२  पुढील उताऱयातील अधोरेखखत शब्द ि प्रत्य पािा आणि शब्दािे योग्य सामान्रूप 

करा.

उदा∘  बि्ट  त - बियात

रोठिलेलं दूध

दूध − (अ) हवा च्ा संपकयातही येऊ िये अशा तऱहिें निगम्मती आजण नवतरण होणारा (आ) निसग्म तला 

एक चमत्ार! (इ) माता च्ा स्तिातूि अपत्ाच्ा मुखात जाणारं एक पूणयान्! पण (ई) माणूस ला 

निसगयाची ही रचिा मान्य िाही. म्हणूि तो दूध (उ) भांडी त काढतो. लवकर खराब होतं म्हणूि बियात 

ठेवतो. पुि:पुन्ा तापवतो. आटवूि बासुंदी-पेढ ेकरतो आजण कहर म्हणजे गोठवूि आईस्कीम करतो.

(ऊ) ऊजया च्ा अिावश्यक (ए) वापर चं आजण (ॲ) चैि साठी होणाऱया (ऐ) उधळपट्ी चं आईस्कीम ह े

मूत्म स्वरूप आह.े दूध (ओ) गोठवणे साठी प्रचंड ऊजया खच्म करायची. गोठलेल्ा स्स्तीतच त्ाची वाहतूक 

करण्ासाठी ऊजया वापरायची. (ऑ) दुकाि त, (औ) उपाहारगृह त ते नवकलं जाईपययंत (अं) शून्य खालील 

तापमािात ठेवायचं! हकती प्रचंड प्रमाणात ऊजया लागत असेल या सगळ्ासाठी! केला आह ेआपण कधी 

याचा नवचार आईस्कीम खातािा? (अः) दूध चा प्रगतललटर भाव आजण आईस्कीमचा प्रगतललटर भाव यांची 

तुलिा करूि पाहा. भावामध् ेअसणारा गतपटीचा िरक ही या ऊजलेची हकंमत असते.

हदलीप कुलकिथी
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३  पुढील िाक्ांमध्ये कंसात हदलेल्ा शब्दािे योग्य सामान्रूप करून ि योग्य प्रत्य 

जोडयून ललिा.

उदा∘ गेल्ा दोि दशकांत हवामाि बदल, तापमाि बदल ह ेशब्द सरयास कािावर पडत आहते. (दशक)

क. गेल्ा वषती ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ उडवलेली दिैा अजूिही आठवते. (पाऊस)

ख. काही ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ  ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ  ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉअचािक एका नदवसात सात ते आठ अंश 

सेल्ल्सअसिे वाढ झाली. (नदवस, मुंबई, तापमाि )

ग. ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ सव्मरिच कमाल तापमाि जास्त राहहले. (राज्य)

घ. यािंतर ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ काही ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ  ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉतडाखा बसला. (मराठवाडा, जजल्ा, 

गारपीट )

च. अंदाज ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉहवामािशास्त नवभाग सध्ा अिेक वेगवेगळ्ा प्रणालींचा वापर करते. 

(वत्मवणे)

छ. ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉतीव्र ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉनवचार केला तर सद् ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉअिेक मययादा जाणवतात. 

(हवामाि, बदल, अंदाजपद्त)

ज. येत्ा ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ  ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ  ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ  ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ पूवयािुमाि नदले जाणार आह.े 

(पावसाळा, मुंबई, पूर, धोका)

झ. हवामाि ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉअसे अिेक उपाय केले जातात. (नवभाग)

ट. महाराष्ट्  ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ हवामाि ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ एक कृती आराखडा तयार केला आह.े 

(शासि, बदल)

ठ. ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉयेत्ा ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ पावसाचे प्रमाण वाढणार आह.े (अहवाल, वष्म) 

४  पुढील उतारा िाियून त्ाखाली हदलेली रिधाने बरोबर की ियूक ते ललिा.

बित : साबिािी आणि पाण्ािी

कपड ेधुण्ासाठी कपड्ांिा साबण लावला जातो हकंवा पाण्ात साबणचुरा घालूि त्ात कपड ेभभजवले 

जातात. साबणामुळे कपड्ांचा मळ निघतो ह े खरं आह.े पण सगळ्ा प्रकारचा मळ निघण्ासाठी 

साबणाची काहीच गरज िसते.

म्हणूि कपड ेभभजवतािा ते दोि पायऱयांमध् ेभभजवावेत. पहहली पायरी म्हणजे कपड ेप्रथम साध्ा 

गार पाण्ात थोडा वेळ भभजवूि ठेवावेत. बरीचशी धूळ हकंवा माती यामुळे निघूि जाईल. मग दुसरी 

पायरी असेल साबणाच्ा पाण्ात कपड ेभभजवूि ठेवणे.

आपल्ा असं लषिात येईल की, अशा पद्तीमुळे साबण कमी वापरूि चालेल. त्ामुळे वैयक्क्तक 
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बचतीबरोबरच रसायिांचा वापर कमी होऊि पययावरणाचं प्रदूषणही कमी होईल. साबण कमी वापरला 

तर धुण्ासाठी पाणीही कमी लागेल आजण पाण्ाचीही बचत होईल. 

हदलीप कुलकिथी

उदा∘ कपड्ांचा मळ काढण्ासाठी साबण आवश्यक िसतो. - ियूक 

क. साध्ा गार पाण्ात बुडवूि ठेवलेल्ा कपड्ांवरील धूळ हकंवा माती निघूि जाते. ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ

ख. साबण कमी वापरला तर धुण्ासाठी पाणी जास्त लागेल. ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ

ग. साबण कमी वापरला तर पययावरणातील प्रदूषण कमी होईल. ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ

घ. सव्मसाधारण साबण हा रासायनिक पदाथ्म आह.े ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ

ट. साबण कमी वापरला तर पाण्ाचीही बचत होईल. ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ

५  क. खालील उताऱयातील पररचे्द योग्य रिमाने लािा.

सिभोजन

पररचे्द १

यात दोि तोट ेहोतात : एक म्हणजे पदाथ्म पुिःपुन्ा गरम करण्ासाठी इंधि खचती पडतं आजण यामुळे 

पदाथयातलं सत्त कमीकमी होत जातं. 

पररचे्द २ 

आधुनिकीकरण, औद्ोगगकीकरण, शहरीकरण यांमुळे ‘सवले जन् ुरुटीिा:’ झालेले आहते, ह ेमढलेकरांचं 

म्हणणं शब्दशः खरं आह.े प्रत्केाचा नदिक्रम वेगळा असल्ािे कुटुबंातल्ा सगळ्ांचं एकरि जेवण 

क्वचचतच होतं. ज्याचं जेवण सव्यांत आधी, त्ाच्ा वेळेला शक्यतो स्वयंपाक तयार असतो. त्ाला 

गरमागरम, वािाळते पदाथ्म आस्वादता येतात.

पररचे्द ३  

यावर उपाय म्हणजे पदाथ्म ताजे असतील, तर पुन्ा गरम ि करणं आजण दुसरं म्हणजे ताजा स्वयंपाक 

तयार असतािा सव्यांिी एकाच वेळी जेवायला बसणं. अशा कौटुनंबक संमेलिाचे अिेक भावनिक लाभही 

असतात. कुटुबंाला एकरि बांधूि ठेवणारं ह ेसहभोजि असतं. 

पररचे्द ४ 

िंतर जेवणाऱयांिा असंच गरम जेवण हवं असतं. मग प्रत्के जण आपल्ा वेळी आमटी गरम करतो, 

भाजी पुन्ा एकदा परततो आजण भात दोि गमनिट ंकुकरमध् ेगरम करतो.

हदलीप कुलकिथी
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ख. िरील उताऱयाच्ा आधारे हदलेल्ा शब्दांिे रिरुद्धाथथी शब्द ललिा.

उदा∘  खरं x खोिं

अ. एकरि x ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ

आ. आधी x ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ

इ. गरमागरम x ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ

ई. तोट ेx ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ

उ. कमीकमी x ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ

ऊ. सत्त x ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ

ए. ताजे x ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ

ॲ. एकाच वेळी x ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ

ऐ. लाभ x ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ

ओ. खच्म x ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ

र. उताऱयातील पुढील शब्दांिा अथमि काय असेल िे लक्षात घेऊन योग्य पयथाय ओळखा. 

उदा∘ आधुनिकीकरण

 १. आधुनिक िसणे     २. आधुननक करिे     ३. अत्ाधुनिक असणे  

अ. शहरीकरण 

 १. शहर बांधणे     २. शहरात रूपांतर होणे     ३. शहरात जाणे 

आ. गरमागरम म्हणजे ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ

 १. गरम     २. खूप गरम     ३. गरम िसलेले

इ. कौटुनंबक 

 १. कुटुबंाशी संबंभधत असलेले     २. अिेक कुटुबंे     ३. कुटुबं िसलेले 

ई. भावनिक

 १. भाविेनवषयी असलेले     २. भाविा िसलेले     ३. अिेक भाविा

उ. सहभोजि म्हणजे ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ

 १. सह (सोबत) केलेले भोजि  २. सहा वेळा केलेले भोजि  ३. सह (सोबत) असलेले भोजि

६  खालील उतारा िािा आणि अधोरेखखत शब्दांऐिजी कंसातील शब्द िापरा. आिश्यक 

असेल तर िाक्ातिी बदल करा.

(गरमागरम, भरपेट, हातखंडा, सांगता होणे, वािाळणारी, 

जशळे, संमेलि, ताजं, गतखट, रुचकर)

बाबाच्ा हातची (अ) अगदी गरम भाकरी आजण त्ावर 

(आ) िुकतंच काढलेलं लोणी म्हणजे खासच िाश्ा. असं 

(इ) पोटभर खाऊि झालं की दुपारपययंत काळजी िाही. 
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दुपारी आई आजण मी आमटी, भात, भाजी करतो. (ई) झणझणीत आजण (उ) चनवष् आमटी आजण कधीतरी 

(ऊ) रारिी उरलेल्ा भाताला खमंग िोडणी दणें ह ेआईचं (ए) नवशेष कौशल्. मी भाजी करतो. महहन्यातूि 

एकदा तरी आम्ही, आजी-आजोबा, मावशी-काका आजण सव्म भावंड ंजेवणासाठी (ॲ) एकरि येतो. गरम, 

(ऐ) वािा येणाऱया कलॉिीिे आमचं ह ेएकरि जेवण (ओ) संपतं.

७  पुढील उतारा िाियून त्ािे मुहद्रतशोधन करा. यामध्ये ऱिस्व-दीघमि, सामान्रूप इ∘ 

प्रकारच्ा दुरुस्ता करा आणि उतारा पुन्ा ललिा.

िेब्वुारीचा महीिा पुढ ेसरकतो आह.े रस्ताच्ा दोन्ी बाजूंिा उंचच उंच वाढलेली ही जशरीषाची झाड े

पाहा. दाटदाट हीरवी पािे. त्ा पािांमुळे झाडाच्ा मार्थाला घुमटासारखा डोलदार आकार येतो. ती पािे 

सपासप गळूि पडताहते. मुंबईच्ा भुरकट िीळ्ा आकाशाच्ा पाश्व्मभूमीवर याच्ा िांद्ा आजण डहाळ्ा 

उघडा काळसर असल्ा तरी उठूिच नदसत आहते. कारण एकीकड ेजूिी पािे गळताहते तरी दुसररकडूि 

लालसर रंगाची सुंदर कोवळी पालवी त्ा झाडाच्ा अंगाअंगावर िुलते आह.े 

माच्म महहिा लागला. पालनवचा रंग आता पोपटी झाला. कोवळा पािे आता झपाट्ािे वाढत 

आहते. त्ामुळे झाडाची शोभा अवणिीय वाढली आह.े अनप्रल महहन्यामध् ेही जशरीषाची झाड ेजांभळट, 

गुलानब, िाजूक िुलांिी बहरूि जातील. पण कोवळ्ा पालवीचे सौंदय त्ा िुलांच्ा शोभेलाही मागे 

टाकणारे आह.े आता आजूबाजूची आंब्ाची झाड ेदाट पािांिी भरूि गेली आहते. 

दुरथा भारित

८  िाक्ाच्ा अथथानुसार ‘दिेे’ या हरियापदाबरोबर योग्य नाम िापरा.

(सुट्ी, आिंद, संदशे, आशीवयाद, िोडणी, िाव, काम, दूषणे, दुःख, आदशे, सल्ा)

उदा∘ लिास्स्कमुळे पययावरणाचे होणारे िुकसाि पाहता शासिािे लिास्स्कबंदीचा आदशे नदला. 

क. अहाहा! आईिे काय खमंग ...

ख. काययालयाला सुट्ी असल्ािे गतिे आज अंघोळीलापण ...

ग. दूरध्विी बंद असल्ािे त्ािे मला घरी येऊि ...

घ. जशषिणासाठी परगावी निघालेल्ा कुमारिे िमकिार केल्ावर माईिी तोंडभरूि ...

च. लहाि मुलांचा निरागस सहवास कोणालाही भरभरूि ...

छ. पं∘ जजतेंद्र अभभषेकी यांच्ा निवासस्ािासमोरील रस्ताला महापाललकेिे त्ांचे ...

ज. कज्ममािी ि नदल्ािे संतप् शेतकऱयांिी शासिाला ...

झ. लाडक्या बोक्याच्ा अचािक मृत्चू्ा बातमीिे सौरभला अत्तं ...

ट. नदवसभर मोकळा वेळ असल्ािे आईिे सुरभीला आवडते नवणण्ाचे ...

ठ. प्रकृतीच्ा कारणािे सुदशेिे घरूि काम करणेच जास्त योग्य ठरेल असा डलॉक्रांिी ...
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िाक् प्रिारांच्ा रोष्ी

उिलबांरडी करिे - यातील बांगडी हा शब्द हातातली बांगडी या अथयािे िसूि पांगडी या शब्दाचा 

अपभ्रशं आह.े पांगडी म्हणजे मासे पकडण्ाचे जाळे. कोळी जाळे टाकतो आजण मासे त्ात आले 

की दोघे चौघे गमळूि ते एकदम उचलतात. म्हणजे एखाद्ाला त्ाच्ा स्ळावरूि हकंवा जागेवरूि 

त्ाच्ा मिानवरूद् बळाचा वापर करूि हलवणे हा त्ाचा मूळ अथ्म आह.े

एखाद्ाला त्ाच्ा पदावरूि हटवणे यासाठी उचलबांगडी करणे हा वाक् प्रचार वापरतात. मारि, 

वरच्ा पदावर िेमणूक झाली म्हणजे − पदोन्ती झाली − तर हा वाक् प्रचार वापरत िाहीत.

[संदभ्म - मराठी भाषेचे संप्रदाय व म्हणी, वा∘ गो∘ आपट]े

उदा∘ भ्रष्ाचाराचे आरोप होताच आरोग्यखात्ाच्ा सचचवांची पदावरूि उिलबांरडी करण्ात 

आली.

उत्रसंि

रिभार ब

१. ख. अ. चरत असत     आ. येत असत     इ. होत असे     ई. िसे 

उ. असे     ऊ. ठरत असे     ए. घेत असे     ॲ. लागत असत 

ऐ. ठरत असत     ओ. जात िसे     ऑ. लागत असे

१. र. अ. समुद्रहकिाऱयावर     आ. हकिाऱयावर     इ. लाटांसमोर     ई. वाळूमध् े

उ. सूययास्तापययंत     ऊ. हकिाऱयावरूि     ए. पाहहल्ाजशवाय     ॲ. घराकड े

ऐ. आवडीमुळे     ओ. कुठल्ाही     ऑ. आवडीमुळे     औ. समुद्रानवषयी

२.  अ. हवेच्ा     आ. निसगयातला     इ. मातेच्ा     ई. माणसाला 

उ. भांड्ात काढतो     ऊ. ऊजलेच्ा     ए. वापराचं     ॲ. चैिीसाठी 

ऐ. उधळपट्ीचं     ओ. गोठवण्ासाठी     ऑ. दुकािात     औ. उपाहारगृहात 

अं. शून्याखालील     अः. दुधाचा

३.  अिेक उत्तरे शक्य.     क. पावसािे     ख. नदवसांपूवती, मुंबईच्ा, तापमािात 

ग. राज्यात     घ. मराठवाड्ातील, जजल्हांिा, गारनपटीचा     च. वत्मवण्ासाठी 

छ. हवामािातील, बदलाचा, अंदाजपद्तीच्ा     ज. पावसाळ्ापूवती, मुंबईसाठी, पुराच्ा, 

धोक्याबद्ल     झ. नवभागाकडूि     ट. शासिािे, बदलाबाबत 

ठ. अहवालािुसार, वषयामध्े

४.  क. बरोबर     ख. चूक     ग. बरोबर     घ. बरोबर     ट. बरोबर

५. क. योग्य क्रम (पररचे्द २, ४, १, ३)

५. ख. अ. स्वतंरि, वेगवेगळे     आ. िंतर     इ. थंडगार     ई. िायद े    उ. जास्तजास्त 

ऊ. निसत्त     ए. जशळे     ॲ. वेगवेगळ्ा वेळी     ऐ. हािी     ओ. बचत

५. र. अ. २     आ. २     इ. १     ई. १     उ. १
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६.  अ. गरमागरम     आ. ताजं     इ. भरपेट     ई. गतखट     उ. रुचकर 

ऊ. जशळ्ा     ए. हातखंडा     ॲ. संमेलि भरते     ऐ. वािाळणाऱया 

ओ. सांगता होते

७.  िेब्वुारीचा महहिा पुढ ेसरकतो आह.े रस्ताच्ा दोन्ी बाजूंिा उंचच उंच वाढलेली ही जशरीषाची 

झाड ेपाहा. दाटदाट हहरवी पािे. त्ा पािांमुळे झाडाच्ा मार्थाला घुमटासारखा डौलदार आकार 

येतो. ती पािे सपासप गळूि पडताहते. मुंबईच्ा भुरकट निळ्ा आकाशाच्ा पाश्व्मभूमीवर 

याच्ा िांद्ा आजण डहाळ्ा उघड्ा काळसर असल्ा तरी उठूिच नदसत आहते. कारण 

एकीकड े जुिी पािे गळताहते तरी दुसरीकडूि लालसर रंगाची सुंदर कोवळी पालवी त्ा 

झाडाच्ा अंगाअंगावर िुलते आह.े

  माच्म महहिा लागला. पालवीचा रंग आता पोपटी झाला. कोवळी पािे आता झपाट्ािे वाढत 

आहते. त्ामुळे झाडाची शोभा अवण्मिीय वाढली आह.े एनप्रल महहन्यामध् ेही जशरीषाची झाड े

जांभळट, गुलाबी, िाजूक िुलांिी बहरूि जातील. पण कोवळ्ा पालवीचे सौंदय्म त्ा िुलांच्ा 

शोभेलाही मागे टाकणारे आह.े आता आजूबाजूची आंब्ाची झाड ेदाट पािांिी भरूि गेली 

आहते.

८.  क. िोडणी नदली     ख. सुट्ी नदली     ग. संदशे नदला     घ. आशीवयाद नदला 

च. आिंद दतेो     छ. िाव नदले     ज. दूषणे नदली     झ. दुःख नदले 

ट. काम नदले     ठ. सल्ा नदला
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रिभार अ

१  परीक्षेतील लेखन या भारासंबंधी माहिती :

साहित्कृतीशी संबंचधत रिरय

लेखि या नवभागातील प्रश्नासाठी जर तुम्ही साहहत्कृतीशी संबंभधत नवषय निवडला असेल, तर सुचनवलेल्ा 

निवडक दोि पुस्तकांपैकी एका पुस्तकाची समीषिा तुम्हाला करावी लागेल. साहहत्कृतीशी संबंभधत 

नवषयावरील प्रश्न सोडवण्ासाठी दोन्ीपैकी तुम्हाला हव्या त्ा एका पुस्तकाचे वाचि तुम्ही परीषिेपूवतीच 

केलेले असणे आवश्यक आह.े परीषिेच्ा वेळी तयारीसाठी तुम्हाला केवळ ६० गमनिटांचा वेळ गमळेल. 

िा प्रश्न सोडरिताना पुढील रोष्ी लक्षात ठेिा :

१. साहहत्कृतीवर आधाररत प्रश्न सोडनवण्ाचा िायदा असा होतो की, त्ाची तयारी अगोदरच चांगल्ा 

प्रकारे करूि ठेवता येते. या प्रश्नाचे स्वरूप मूलत: पुढ ेदाखनवल्ाप्रमाणेच असते. साहहत्कृतीचा 

सारांश दऊेि तुम्ही त्ा साहहत्कृतीची जशिारस करायची असते. त्ाजशवाय, साहहत्कृतीतील 

एखाद्ा नवजशष् पैलूचा अभधक सखोल नवचार करायचा असतो. उदा∘  साहहत्कृतीतील मुख् पारिांचे 

व्यक्क्तचचरिण, मध्वतती कल्पिा हकंवा शैली. 

२. ज्या साहहत्कृतीवर तुम्ही परीषिेत प्रश्न सोडनवणार आहात, गतच्ावरील समीषिा वाचा. 

३. निवडलेल्ा साहहत्कृतीची आशयाच्ा व शैलीच्ा दृष्ीिे कोणती ठळक वैजशष्टे आहते यावर 

नवचार करा. त्ा अिुषंगािे तुमच्ा लषिात आलेल्ा हकंवा तुम्हाला महत्तपूण्म वाटलेल्ा वैजशष्टांची 

िोंद करा.  

४. साहहत्कृतीची समीषिा ललहहतािा प्रस्ताविा, मुख् भाग व समारोप अशी रचिा ठेवा. प्रस्ताविेमध् े

लेखकानवषयी व निवडलेल्ा पुस्तकानवषयी थोडक्यात माहहती द्ा. कथािकाचा सारांश / गोषवाराही 

थोडक्यात द्ा. तुम्ही प्रस्ततु साहहत्कृती का निवडलीत त्ाबद्लही थोडक्यात स्पष्ीकरण द्ा. मुख् 

भागामध् ेकथािकातील मध्वतती कल्पिेनवषयी / कथावस्तनूवषयी ललहा. समारोपात पुस्तकानवषयीचे 

तुमचे स्वत:चे मत मांडूि पुस्तकाची जशिारस करा. तुम्ही जशिारस का करत आहात त्ाची 

कारणमीमांसा करा.

५. या प्रश्नाच्ा तीिही भागांकड ेपुरेसे लषि दऊेि त्ांिा यथोचचत न्याय नदला आह ेिा, ते पाहा. सनवस्तर 

कथािक दणेे टाळा. तुमची समीषिा अशा रीतीिे ललहा की, ज्या वाचकांिा ह ेपुस्तक माहीत िाही, 

त्ांिाही समीषिा वाचूि तुम्ही पुस्तकानवषयी काय सांगत आहात व त्ाच्ा जशिारशीच्ा समथ्मिाथ्म 

कोणते मुदे् मांडत आहात ते कळेल. 

६. समीषिा ललहहतािा भाषेच्ा दृष्ीिे समृद् शब्दसंपदचेे दश्मि घडवा. बोलभाषेचा िार वापर करू 

िका. तुमच्ा समीषिेचा वाचक कोण असणार आह,े याचा ललहहतािा नवचार करा. व्याकरणाच्ा 

अचूकतेकड ेलषि दतेािाच काही जनटल वाक्यरचिा तसेच वाक् प्रचार यांच्ा वापराकड ेनवशेष लषि 

द्ा.
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समीक्षा ललहिताना उपयुक्त ठरतील अशा कािी िाक्रिना, िाक् प्रिार पुढे हदले आिेत. त्ांिा िापर 

तुम्ी करू शकता. तुम्ाला आिडलेली साहित्कृती ननिडा.

समीक्षेला सुरुिात करताना :

• ... ही ... यांची साहहत्कृती आह.े

• यात ... हा नवषय हाताळण्ात आला आह.े 

• साहहत्कृतीची / पुस्तकाची ठळक वैजशष्टे सांगायची तर ...

• या पुस्तकातील सवयात लषिवेधी गोष् म्हणजे ...

• मला यातील ... ही गोष् / हा भाग अगतशय वैजशष्टपूण्म वाटली / वाटला.  माझ्ा मते यातील 

सवयात वैजशष्टपूण्म गोष् / भाग म्हणजे ...

कथानकािा सारांश दतेाना :

• या पुस्तकात ... नवषय कें द्रस्ािी आह.े 

• ... हा कथािकाचा मुख् नवषय आह.े 

• प्रस्ततु कादबंरीचा कथानवषय आह े...

• कथािकाची मध्वतती कल्पिा अशी आह े...

• ही कादबंरी ... या प्रश्नाचा वेध घेते.

• ... ही कथािकातील मध्वतती व्यक्क्तरेखा / मुख् पारि आह.े

कथानकातील मुख्य / मध्यितथी रिरयाबाबत रििेिन करताना :

• आता आपण मुख् नवषयापययंत येऊि पोहोचलो आहोत. ... या पुस्तकाचे सव्यांत महत्ताचे 

वैजशष्ट म्हणजे ...

• ह ेसमजूि घेण्ासाठी अगोदर ह ेलषिात घेतलं पाहहजे, की ...

• ह्ा संदभयात याचा अथ्म असा होतो, की ...

• कथािकातील मध्वतती व्यक्क्तरेखेच्ा साहाय्यािे असे दाखवण्ात आले आह,े की ...

• कथािकातील मुख् पारि इथे ... चे प्रगतनिभधत् करते. / कथािक ... च्ा दृष्ीिे प्रागतनिभधक 

स्वरूपात समजूि घेता येईल. 

• या नवषयाच्ा / संकल्पिेच्ा आधारे लेखकाला ह ेस्पष् करायचे आह े/ दाखवूि द्ायचे आह,े 

की ...

• हा प्रश्न ... च्ा भूगमकेतूि लेखकािे हाताळला आह.े 

• हा पररणाम साधण्ासाठी लेखकािे ... चा वापर केला आह.े
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ननिडलेल्ा साहित्कृतीच्ा िािनािी णशफारस करताना / समीक्षेिा समारोप करताना :
• प्रस्ततु पुस्तक अिेक वादग्रस्त गोष्ींसाठी चचलेत आह े/ होते.
• आत्तापययंत एकमुखािे पुस्तकाची प्रशंसा झाली आह े/ पुस्तकावर टीका झाली आह.े
• या पुस्तकाबद्ल मतमतांतरे आहते.  
• माझ्ा मते ही कादबंरी / ह ेपुस्तक ...
• माझ्ा दृक्ष्कोिातूि ह ेपुस्तक याकरता खास आह े/ िाही कारण ...
• ... कारणांमुळे मी ह्ा पुस्तकाची जशिारस करतो / करत िाही / या संदभयातच जशिारस करतो. 
• म्हणूिच ... करणाऱया / जशकणाऱया प्रत्केाला मी ह ेपुस्तक वाचण्ाची जशिारस करतो / करते.
• काही असलं तरी ह ेपुस्तक िक्ीच वाचलं पाहहजे, कारण ...
• ज्या कुणाला ... मध् ेरस असेल, त्ािे ह ेपुस्तक अवश्य वाचावं.
• दुददैवािे पुरेशा षिमतेिं नवषय हाताळण्ात लेखक कमी पडला आह.े 
• पुस्तकाची जशिारस करण्ाच्ा आड येणारा मुख् मुद्ा म्हणजे : ...
• ... असं असलं तरी मी प्रत्केाला ह ेपुस्तक वाचण्ाची जशिारस करतो / करते. 
• जेव्ा ...  तेव्ाच ह ेपुस्तक समजू शकेल. 
• लेखकाला ...  अत्तं समप्मकररत्ा जमले आह.े 
• ... चे ही कादबंरी /... ह ेपुस्तक ह ेएक ठळक उदाहरण आह.े 
• ... मुळे ह ेपुस्तक जशिारस करण्ायोग्य झाले आह े/ या पुस्तकाचे वाचि आिंददायी झाले आह.े
• पुस्तकाची जमेची बाजू सांगायची झाली तर ...
• पुस्तकातील रिटुी सांगायची झाली तर ...

साहित्कृतीशी संबंचधत रिरयािरील प्रश्नािे नमुन्ादाखल एक उदािरि :

उमा कुलकणती यांच्ा ‘केतकरवहहिी’ या कादबंरीवरील समीषिा पुढ ेनदलेल्ा मुद्दांच्ा आधारे तुम्हाला 

ललहायची आह.े मराठी साहहत्ानवषयीच्ा ब्लॉगवर / संकेतस्ळावर ही समीषिा ललहायची आह ेअसे 

समजूि ललहा. समीषिेसाठी ३५० शब्द ही शब्दमययादा असेल.

१. कादबंरीची कथावस्त ूथोडक्यात सांगा. 

२. नवपरीत पररस्स्तीला ठामपणे तोंड दतेािा अधोरेझखत होणारा कथेतील िागयकेचा कणखरपणा अन्य 

स्तस्तयांिा कसा प्रेरणादायी ठरू शकतो, ते पुस्तकातील निवडक भाग हकंवा व्यक्क्तरेखांच्ा आधारे स्पष् 

करा. 

३. ह ेपुस्तक वाचण्ाची वाचकांिा जशिारस करा.

... या पुस्कािी मी केलेली समीक्षा :

ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ
ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ
ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ
ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ
ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ
ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ
ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ
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२  परीक्षेतील िािन या भारासंबंधी सराि प्रश्न

पुढील मयूळ उताऱयािे १४ भार केले असयून ते एकयू ि १४ िौकिींमध्ये हदले आिेत. प्रत्ेक अकं ललहिलेल्ा 

िौकिीनंतर अक्षरे ललहिलेल्ा िौकिीतील एक भार जुळतो. तुम्ाला मजकयू र लक्षात घेऊन त्ानुसार 

अकं ललहिलेली िौकि ि त्ापुढे सुसंरतपिे जुळिारी अक्षर ललहिलेली िौकि यांच्ा जोड्ा लाियून 

सलर उतारा तयार करायिा आिे. उदािरिादाखल िौकि १िी जोडी िौकि ‘इ’बरोबर जुळियून 

दाखिली आिे.  

मराठी रंगभूमीवरील उतृ्ष् अभभिेरिी आजण प्रगतभासंपन् नदग्दजश्मका नवजया मेहता यांच्ा ‘झझम्ा’ 

या आत्चरररिातील हा भाग. िाट्षिेरिात िवखी असतािा नवजूची म्हणजे त्ांची स्वतःची मुंबई 

मराठी साहहत् संघ या प्रलथतयश संस्चे्ा ‘झझंारराव’ या िाटकात ‘कमळजा’ या झजंाररावाच्ा 

पत्नीची भूगमका करण्ासाठी निवड होते. त्ािंतरच्ा घटिा यात वण्मि केल्ा आहते. ‘झझंारराव’ ह े

शेक्सनपअरच्ा ‘ऑथेल्ो’ या िाटकाचे गो∘ ब∘ दवेल यांिी केलेले मराठी रूपांतर. या िाटकात त्ावेळी 

मराठी िाट्षिेरिातील अिेक िामवंत अभभिेते, अभभिेरिी काम करत होते तर अिेकांचा िाटक उभं 

करण्ात मोलाचा सहभाग होता. डलॉ∘ अ∘ िा∘ भालेराव, िािासाहबे िाटक, केशवराव दाते, दवेलमास्तर 

(गो∘ ब∘ दवेल), दुगयाबाई खोट,े के िारायण काळे, राजा परांजपे, स्हेप्रभा प्रधाि या त्ांपैकी काही 

िावाजलेल्ा कलाकारांचा उले्ख या उताऱयात आला आह.े

तालमीला सुरुिात

उदा∘ १ - इ

१

तालमीचा पहहला नदवस. नवजू मालूबरोबर साहहत् संघात गेली. चचंचोळ्ा केळेवाडीत ती पहहल्ांदाच 

जात होती. अशा अरंुद गल्ीत आत मोठं लथएटर असेल यावर नवश्वास बसणं अवघड. मोटारगाडी, 

घोड्ाची गाडी, टट्क आत जाणं अशक्य. थोड ंअंतर आत चालूि गेलं, की केळेवाडी रंुद होत जाते, असं 

लषिात येतं. उजव्या बाजूला संघाचं उघड ंप्रेषिागृह. बाजूबाजूिं हकंतािाचं कंुपण. वर मारि उघडवंाघड ं

आकाश. रंगमंच तेवढा पक्ा बांधलेला.

मातीची जमीि. चार-पाच गडी पाणी जशंपत होते. 

इ

मग एका बाजूला िीट रचूि ठेवलेल्ा घडीच्ा खुच्या गड्ांिी काढल्ा अन्  रांगेत लावल्ा. खड्खट् 

अशा लयीत ह ेकाम सुरू होतं. तो खुच््यांचा आवाज आजण ओल्ा मातीचा गंध इतक्या वष्यांिंतर आजही 

माझ्ा स्रणात आह.े साहहत् संघ वष्यांिुवषयं आपलं एका अथती माहरे म्हणूि असणार आह,े भोज्जाला 

जशवावं त्ाप्रमाणे आपण सतत साहहत् संघात येत राहू आजण काही काळ गतथे नवसावा घेऊि पुन्ा 

िाट्सृष्ीत जाऊ अशी सुतराम कल्पिा तेव्ा नवजूला िव्ती. 

ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ

२

नवजू कपडपेटात गेली. कपडपेटावर जसमेंटचं पकं् बांधलेलं छप्र होतं. भभंतीला मोठाले आरसे टकूेि 

ठेवलेले. आरशांसमोर घडीची टबेलं. कपड्ांचे हगँर टांगण्ासाठी सुंभाच्ा दोऱया.
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कपडपेटात कुठल्ातरी संगीत िाटकाची तयारी सुरू होती. बहुधा रारिी प्रयोग असावा. काचेच्ा 

रंगीबेरंगी बांगड्ा रचूि ठेवण्ाचं काम एकीकड ेसुरू होतं, तर दुसरीकड ेऑग्मिच्ा सुरावर तबला 

लावला जात होता. 

ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ

३

तालमीसाठी सुमिताई नवजूला रंगमंचावर घेऊि गेली. िाटकाचा पडदा खाली पडलेला होता. दोन्ी 

बाजूला नवंगा होत्ा आजण मागे महालाचा रंगवलेला पडदा. तालमीची वेळ होताच डलॉक्र भालेराव 

िािासाहबे िाटकांिा घेऊि आले. नवजू िािासाहबेांकड ेपाहतच राहहली. दोि-तीि नदवसांपूवती डलॉक्रांच्ा 

घरी भेटलेले वयकिर गृहस् हचे काय? 

ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ

४

रंगमंचावर कलावंत कसे अन्  कुठे कुठे निरतील त्ाचा एक आराखडा तयार करायचा असतो. िाटकाच्ा 

पररभाषेत याला ब्लॉहकंग म्हणतात − कधी यायचं, कुठे बसायचं, उठायचं, निरायचं वगैरे. सगळ्ा 

तालीम प्रनक्रयेतला हा एकदम सोपा भाग. पाठांतर झालं, की मग आशयाच्ा अंगािं तालमी होतात. 

िािासाहबेांिी नवजूकडूि ब्लॉहकंग करूि घेतलं. दोि-अडीच तासांत सगळा आराखडा पक्ा झाला.

तालीम संपल्ावर डलॉक्र भालेराव आजण िािासाहबे नवजूला साहहत् संघाच्ा ऑनिसात घेऊि गेले. 

रंगमंचाला लागूिच ऑिीस होतं. गरमागरम चहा आजण नदवाडकरांचे खमंग बटाटवेड ेआले अन्  गप्ा 

सुरू झाल्ा. िािासाहबे ‘झझंारराव’ आजण ‘कमळजा’ या दोि मुख् पारिांबद्ल नवस्तारािं बोलत होते.

‘ऑथेल्ो’च्ा तालमी दवेलमास्तर घेत असत. खरं तर दात्ांचं सगळं व्यवस्स्त सुरू होतं, परंतु एका 

नठकाणी घोड ंचांगलंच अडलं. एका प्रसंगात झजंारराव कमळजेला ‘जाररणी’ म्हणतो. ते ऐकल्ावर 

कमळजेच्ा अंगाचा थरकाप झाला पाहहजे असं दवेलमास्तर पुि:पुन्ा सांगत होते. सोळा वष्यांचे दाते 

िेिरं आल्ाप्रमाणे शरीर हलवायचे, की दवेलमास्तर ओरडायचे, “खोट.ं..खोट.ं खरा थरकाप हवा. 

उद्ापययंत मेहित कर. िीट जमलं िाही तर िाटकातूि काढूि टाकीि.” केशवराव दात्ांची पंचाईत झाली. 

ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ

५

‘झजंारराव’च्ा तालमी सलग आठ नदवस सुरू होत्ा. नवजू रोज घरी अभ्ास केल्ाप्रमाणे िक्ल पाठ 

करत होती आजण ब्लॉहकंगवर नवचार करत होती. सातव्या नदवशी रंगीत तालीम झाली. [...] दुगयाबाईंिी 

‘मोगले आजम’मधूि नवजूच्ा मापाचे बरेच कपड ेसाहहत्संघात पाठवूि नदले. बारीकसारीक सुधारणा 

करत डलॉ∘ भालेरावांिी सगळे कपड े पसंत केले. शेवटच्ा, म्हणजे मरणाच्ा सीिमधले कपड े मारि 

नवजूला जरा झगमगीत वाटले. अगतशय दु:खी मिािं कमळजा सारजाच्ा मदतीिं सगळे दागगिे काढते, 

कपड ेबदलते आजण झोपायची तयारी करते असा एक पूण्म सीि ‘झझंारराव’मध् ेआह.े ती झोपते आजण 

झजंारराव येतो, कमळजेवर अद्ातद्ा आरोप करतो आजण गळा दाबूि गतला मारूि टाकतो असा 

िाटकाचा शेवट आह.े झोपतािा कमळजा जरीचे िषिीकाम केलेले भरजरी कपड ेकशाला घालेल असा 

नवजूला प्रश्न पडला. पण नवचारायचं कोणाला? 

ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ
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६

‘हकंकाळी’ची चचया मारि अभधक तापदायक ठरली. नवजूच्ा अगोदर ‘झजंारराव’मध् ेकमळजेची भूगमका 

स्हेप्रभा प्रधाि करत. शेवटच्ा प्रवेशात त्ा हकंकाळ्ा िोडत पलंगाभोवती धावत असत आजण त्ांचा 

गळा दाबण्ाच्ा आवेशात झजंारराव त्ांच्ामागे धावत असे. अशी पकडापकडी झाल्ािंतर कमळजेचं 

मरण ‘स्ो-मोशि’मध् ेहोत असे. म्हणजे कमळजा हाताला झटके दतेे, मग गतची माि लुळी पडते, वगैरे. 

बहुतेक रजसकांच्ा मते शेवटचा सीि म्हणजे ‘झजंारराव’चा अगतशय िाट्मय आजण परमोत्षयाचा प्रसंग 

− स्हेप्रभाबाईंची आत्म हकंकाळी आजण ‘स्ो-मोशि’ मरण. नवजूला ह ेकाही पटत िव्तं. तालमीच्ा वेळी 

ती िािासाहबेांिा म्हणाली, “झजंारराव काही मारेकरी िाही. तो शेक्सनपअरचा टट् जॅजक हीरो आह.े आपण 

काय करतो आहोत ह ेसमजण्ाअगोदरच त्ाच्ा हातूि हत्ा घडते, म्हणूि तर तो पचिात्तापािं आत्हत्ा 

करतो. पकडापकडी आजण हकंकाळी वगैरे िाही केलं तर चालेल काय?” िािासाहबे धड ‘हो’ म्हणत िसत 

हकंवा नवजूची सूचिा िाकारतही िसत. रंगीत तालमीपययंत असंच सुरू होतं. 

ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ

७

सिेद कपड्ांतली कमळजा शेवटच्ा सीिमध् ेिुलासारखी कोमेजली. नितळ आजण शांत. पकडापकडी 

िाही की हकंकाळी िाही. आधीचे प्रयोग पाहहलेल्ा िट-िट्ांिा वाटलं, की गोंधळूि गेल्ामुळे ही िवी 

मुलगी हकंकाळी नवसरली. रंगीत तालमीिंतर ऑनिसमध् ेगरमागरम चचया सुरू होती. रिस्त नवजू मेकअप 

काढत होती. डलॉ∘ भालेराव गतला बोलवायला आले आजण ऑनिसमध् ेघेऊि गेले. सगळे नदग्गज गतथे 

बसले होते. नवजूला वाटलं, बहुधा आपल्ाला ‘बाय बाय’ गमळणार. तेवढ्ात डलॉक्र म्हणाले, “उद्ाच्ा 

पहहल्ा प्रयोगात तू हकंकाळी ि िोडता मरायचं असं ठरलंय.” काळे आजण राजा परांजप्ांिी हसूि 

नवजूकड ेपाहहलं. [...]

‘झजंारराव’मुळे तीि गोष्ी झाल्ा. नवजूच्ा कामाचं खूप कौतुक झालं. दोि, के∘ िारायण काळ्ांसारखा 

एक ज्यषे्ठ माग्मदश्मक-स्हेी गतला लाभला. रंगायिच्ा सगळ्ा उपक्रमांिा काळ्ांचा सनक्रय पानठंबा 

असायचा. रंगायिचे एक प्रमुख चाहते म्हणूि पुण्ात ते आपल्ा परीिं आमच्ा कामाला हातभार लावत 

असायचे. 

ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ

अ

दुसऱया नदवशी तालमीला उभे राहहले ते घाबरत घाबरतच. झजंारराव कमळजेला ‘जा-रर-णी’ असं म्हणतो 

म्हटल्ावर केशवरावांिा षिणाधयात सगळं आठवलं. आता दवेलमास्तर ‘खोट ंखोट.ं..’ असा आरडाओरडा 

करतील. ‘िाटकातूि काढूि टाकीि’ या त्ांच्ा धमकीची केशवरावांिा आठवण झाली आजण कमळजेच्ा 

अंगाला खरंच थरकाप सुटला.

नवजू केशवरावांकड ेभारावल्ासारखी पाहत राहहली. अद् भुत होतं सगळं. गतिं स्नॅिस्ावकिीची भावनिक 

स्तृीची लथअरी थोडीबहुत समजूि घेतली होती; परंतु केशवरावांच्ा रसरशीत, जजवंत अिुभवापुढ े

स्नॅिस्ावकिीचा जसद्ान् बोजड आजण पुस्तकी वाटला गतला. पहहल्ाच नदवशी आजण पहहल्ाच 

तालमीत नवजू साहहत् संघाची मुलगी झाली. [...]

ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ

88 • DeÇîeeSWµeer



रतसरी घंिा ६

आ

िािासाहबे एकदम वेगळे नदसत होते. आवाज बुलंद. िािासाहबेांचा आवाज तीि सप्कांत सहज निरतो, 

असं तेव्ा म्हटलं जाई. उभं राहण्ाचा, स्जेवर निरण्ाचा आगळा डौल. [...] स्वत:चा असा संपूण्म 

कायापालट करणं याला काय म्हणायचं? कलागुणांची निसग्मदत्त दणेगी? प्रगतभा? की निखळ ऊजया?

ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ

ई

रंगीत तालमीला सगळे अगतरथी, महारथी पहहल्ांदाच रंगमंचावर आले. [...] शेवटच्ा सीिसाठी पांढरे 

कपड ेघालूि ती नवंगेत उभी होती. शेजारी डलॉक्र भालेराव होतेच. के∘ िारायण काळे अचािकसे आले 

अन्  म्हणाले, “चांगलं होतंय तुझ ंकाम. आजण या सिेद कपड्ांचीही कल्पिा तुझी, असं िािासाहबे 

म्हणाले. उत्तम. मरणापूवती तुला हकंकाळी िोडायची िाहीये असं ऐकलं. िको िोडूस.” 

ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ

उ

अन्  गतसरी गोष् म्हणजे, काही वष्यांतच स्हेप्रभाबाई आजण नवजया जयवंत (नवजू) यांची छाि गट्ी जमली.

परंतु, याहीपेषिा महत्ताची घटिा म्हणजे आजवर बाहरेूिच अवतीभोवतीचा झझम्ा पाहणारी नवजू आता 

त्ात स्वत: सामील झाली. तालावर पावलं टाकायचं आस्त ेआस्त ेजशकू लागली.

ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ

ऊ

बांगड्ांची हकणहकण, ऑग्मिचे सूर, तबल्ाचे लयदार बोल... सगळे ध्विी एकमेकांत गमसळूि गेलेले. 

मोगऱयाचे गजरे आजण वेण्ांची टोपली िुकतीच कपडपेटात दाखल झाली होती. िुलांचा सुगंध, दुरूि 

येणारा धुपाचा दरवळ, पडद ेआजण नवंगा रंगवण्ासाठी वापरलेल्ा सरसाचा उग्र दप्म... साहहत् संघाची 

पहहली तोंडओळख म्हणजे स्वर आजण गंध यांची जुगलबंदी. ह ेसमीकरण आजही माझ्ा मिात पकं् आह.े

ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ

ए

शेवटी, जरा घाबरत घाबरतच गतिं िािासाहबेांकड ेनवषय काढला. त्ांिा नवजूचं 

म्हणणं पटलं. त्ांिी तडक डलॉ∘ भालेरावांिा कपडपेटात बोलावूि घेतलं आजण “या 

बेबी म्हणतायेत ते मला पटतंय,” असं म्हणाले. िािासाहबे िाटक नवजूला िेहमी 

‘अहो बेबी’ असं म्हणत. “मग तुला शेवटच्ा सीिसाठी कसले कपड े हवेत?” 

डलॉ∘ भालेरावांिी नवजूला नवचारलं. “िक्त सिेद,” ती म्हणाली. आचिय्म म्हणजे 

डलॉक्रांिाही गतचं म्हणणं पटलं आजण कमळजाला पांढरेशुभ्र कपड ेगमळाले. [...]

ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ

रिजया मेिता

शब्दाथमि :

हकंताि = गोणपाट, जाड धाग्यांचे खरखरीत कापड

भोज्जा = काही खेळांमध् ेसव्यांिी येऊि ज्याला स्पश्म करायचा असतो असा मिुष्य, दगड हकंवा खांब
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रिभार ब

व्ाकरि उजळिी

१  पुढील उतारा िाियून त्ात अधोरेखखत शब्दांऐिजी योग्य तेथ ेनामाऐिजी सिमिनामे िापरा. 

कािी हठकािी िेरिेरळ्ा सिमिनामांिा पयथाय योग्य ठरू शकतो िे लक्षात घ्ा.

(आपल्ा, त्ाच्ा, तो, मला, त्ाची, तुझ्ा, माझा, मी, त्ािे)

सदू मधूला म्हणाला, “मधू, तू क) सदूचा गमरि आहसे म्हणूि सांगतो, पण अिंता सदवै किल्कच 

असतो बरं का. ख) अिंताच्ा पैशांचं ग) अिंता काय करतो ह ेघ) सदूला तरी बुवा कळत िाही. काल 

च) अिंताजवळ पैसे िव्ते. आजही छ) अिंताची पैशाच्ा िावािे ओरडच.”

“का रे बुवा? असं असायचं कारण िाही! ज) सदूजवळ पैसे मागगतले का झ) अिंतािे ?” मधू म्हणाला.

“अं ह,ं ट) सदूिेच ठ) अिंताजवळ मागगतले होते,” सदू म्हणाला.

२  पुढील उताऱयातील राळलेल्ा जारी कंसात हदलेली सिमिनामे जशीच्ा तशी हकंिा त्ांिे 

योग्य रूप ललिा. एक सिमिनाम एकापेक्षा जास् जारीसुद्धा योग्य ठरू शकते.

क.

(तू, तो, ते, काय, ह्ा)

दुकािदार िवीि िोकरावर ओरडत म्हणाला “अरे, गगऱहाइकाशी कसं वागायचं ह ेअ) ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ समजत 

िाही का? उगीचच आ) ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ वादावादी करत राहहलास. इ) ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ दुकािात येणारं गगऱहाईक 

कधीही खोट ंबोलू शकत िाही. बरं, ई) ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ म्हणत होते उ) ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ?” 

िोकर शांतपणे म्हणाला, “काही िाही, ऊ) ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ म्हणत होते की ए) ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ मालक हा भलताच 

बेरकी आजण बदमाश आह.े ॲ) ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉवर थोडाही नवश्वास ठेवू िकोस.”

ख.

(तुम्ही, मी, आपण, तो)

अंहकता - डलॉक्र, अ) ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ आ) ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ िवऱयाच्ा आजाराबददल सांगायचं आह.े 

इ) ˉˉˉˉˉˉˉˉˉ सारखं वाटतं की ई) ˉˉˉˉˉˉˉˉˉ रेनफ्जरेटर आहोत. यावर काही उपाय आह ेका?

डलॉक्र - उ) ̄ ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ तसं वाटलं म्हणूि काही नबघडत िाही. ऊ) ̄ ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ त्ा गोष्ीचा काही रिास 

होतो का?

अंहकता - तसा िार िाही. पण ए) ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ तोंड उघड ंठेवूि झोपतो आजण तेव्ा ॲ)ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ 

तोंडातूि येणाऱया उजेडामुळे ऐ) ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ झोप येत िाही.

र.

(तुम्ही, तो, त्ा, मी)

मुलगा - बाबा, अ) ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ माणसािे आ) ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ बुडत असतािा बाहरे काढूि तुमचा प्राण 

वाचवला. इ) ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ मी शंभर रुपये बषिीस दतेो.
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वडील - अरे! शंभर रुपये! छे छे! ई) ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ िक्त पन्ास रुपये द.े उ) ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ ऊ) ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ 

बाहरे काढलं तेव्ा ए) ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ िक्त अध्ममेला झालो होतो.

३  पुढील िाक्ात कािी शब्दांऐिजी भाििािक नामे िापरून ि त्ानुसार आिश्यक ते 

बदल करून िाक्े पुन्ा ललिा.

क. गतच्ा चांगल्ा स्वभावाचा सव्म जण गैरिायदा घेतात. (चांगुलपणा)

ख. दुष्काळग्रस्तांिा माणूस म्हणूि सव्मतोपरी मदत पोहोचायला हवी. (माणुसकी) 

ग. ताईिे आपण मोठी असल्ाचे भाि ठेवूि माघार घेतली. (मोठेपणा) 

घ. षिणात दोघांिा लोळवणाऱया त्ा सरदाराचा शूरपणा पाहूि त्ाच्ा जजवात जीव आला. (शौय्म) 

च. मी मािसीकड ेकेवळ मैरिीच्ा िात्ािे पाहत होतो. (गमरित्)

छ. त्ाचा आवाज हकती मधुर आह.े (माधुय्म) 

ज. दशेकाययासाठी तरुण असणे ही अट कधीच िव्ती. (तारुण्) 

झ. कोणत्ाही मागयािे संपत्ती गमळवण्ासाठी तो वेडा झाला होता. (वेड) 

ट. प्रामाजणक असल्ािेच त्ाची एवढ्ा वररष्ठ पदावर िेमणूक झाली. (प्रामाजणकपणा)

ठ. इमािदार वृत्ती ही त्ाची मोठी जमेची बाजू. (इमािदारी)

४  पुढे हदलेल्ा नामांिे प्रकार लक्षात घेऊन त्ा प्रकारानुसार ती नामे योग्य जारी ललिा.

(रिशेरनामे - नववेक, भक्ती, िगर

सामान्नामे - घरजावई, लक्षी, वाडा, रूप, जमीि, पावले, पररस्स्ती, िजर, खच्म     

भाििािक नामे - नववेक, पाटीलकी, लोभ, हाव, आळशीपणा, नवश्वास)

क) ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ या गावामधील तो चौसोपी ख) ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ, वीस एकरांची बागायती ग) ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ 

आजण गावाची घ) ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ यांचा च) ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ कुणाला सुटणार िाही? छ) ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ सारख्ा 

ज) ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ िसलेल्ा तरुणाकडूि तर अशी अपेषिाच ठेवणे चुकीचे होते. पाटलांची लेक 

झ) ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ हहचा त्ाच्ा गोड बोलण्ावर ट) ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ बसला आजण गतच्ाशी लग् करूि त्ािे 

पाटलांच्ा वाड्ात ठ) ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ म्हणूि पाऊल टाकलं.

काही नदवसांतच त्ािे मारलेल्ा मोठमोठ्ा बढाया खोट्ा असल्ाचे कळूि आले, पण आता उशीर 

झाला होता. घरजावई म्हणूि पाटलांकडूि गमळणारी ड) ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ त्ाला हवी होती. पैशाची त्ाला 

ढ) ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ होती. एकीकड ेत्ाचा ण) ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ ऐषारामी वृत्ती वाढतच चालली होती. पाटलांचे 

लषि िाही ह ेपाहूि बागायतीचे उत्पन् तो परस्पर खच्म करू लागला. अिागोंदी कारभारामुळे वाड्ाच्ा 

खािदािी त) ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ ला अवकळा आली.  

थ) ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ दागदागगन्यांकड ेत्ाची द) ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ जाताच गतला जाग आली. अजूि पररस्स्ती 

हाताबाहरे गेली िव्ती. गतिे नवचारपूव्मक ध) ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ टाकायचे ठरवले. कागदोपरिी सारी मालमत्ता 

पाटलांच्ा आजण गतच्ा िावावर होती. गतिे व्यवहारात लषि घातले. त्ाच्ा अिाठायी ि) ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ 

कारिी लावली. हळूहळू प) ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ सुधारू लागली.
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५  पुढील उताऱयामध्ये राळलेल्ा जारी योग्य ती सिमिनामे भरा. कािी हठकािी िेरिेरळ्ा 

सिमिनामांिा पयथायिी योग्य ठरू शकेल.

(ह,े जे, हा, ते, कोणी, स्वतःच्ा, ह्ा, तो, त्ा, काय)

क) ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ घर हकती छाि आह.े ख) ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ शांत आजण समाधािी असतं ग) ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ 

आपलंसंही वाटतं. घ) ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ पररसरसुद्ा िवागताला आपलंसं करणारा. दारातलं च) ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ 

सोिचाफ्ाचं झाड कुणाच्ाही स्वागताला उत्साहािे उभं असलेलं. कंुपणावरचे छ) ̄ ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ मधुमालतीचे 

रंगीत तुरे, जणू ज) ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ सुगंधाची ललकारी दऊेि आपल्ाला इथल्ा हवेची गंधवातया सांगतात. 

झ) ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ जास्वदंी, ट) ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ मोगरा, ठ) ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ गुलाब ड) ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ हसतात म्हणूि 

सांगू. हासत डोलत एकमेकांच्ा गमतीजमती पटकि सांगूि टाकतात. अशा पररसराच्ा प्रेमात पडणार 

िाही असं ढ) ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ असेल का?

६  पुढील िाक्ांमधील अधोरेखखत शब्दांिे सयूिनेनुसार ललंर हकंिा ििन बदलन आणि 

त्ानुसार िाक्ात इतर बदल करून संपयूिमि उतारा पुन्ा ललिा.

सूययाची शेवटची हकरणे (वचि बदला) लुप् झाली होती. नपवळे केशरी ढग (वचि बदला) पजचिमेच्ा 

जषिगतजावर पसरले होते. मधूिच वाऱयाची झळूक (वचि बदला) मि उल्जसत करूि जाई. माणूस (वचि 

बदला) कामावरूि घराकड ेधावत होता. पषिी 

(वचि बदला) नपल्ाच्ा (वचि बदला) ओढीिे 

घरट्ाकड ेनिघाला होता. बागेतल्ा हहरवळीवर 

एका कोपऱयात तो (ललंग बदला) बसला होता. 

मध्म उंची, सावळा वण्म, धारदार िाक असे 

कुणालाही मोहहत करणारे रूप होते त्ाचे 

(ललंग बदला). निळे कपड ेत्ाच्ा (ललंग बदला) 

वणयाला अगदी खुलूि नदसत होते. त्ाची (ललंग 

बदला) िजर मारि भभरभभरत इकडगेतकड ेकाहीतरी शोधत होती. मधूिच तो (ललंग बदला) उठायचा, दूरवर 

िजर टाकायचा आजण हहरमुसला होऊि पुन्ा खाली बसायचा. गतच्ा (ललंग बदला) भेटीची अनिवार 

ओढ त्ाच्ा (ललंग बदला) हालचालींतूि ओसंड ेआजण दर षिणाला वाढ.े एवढ्ात बाजूच्ा झडुपामधूि 

(वचि बदला) कसलातरी आवाज आला. तीच (ललंग बदला) असेल म्हणूि तो (ललंग बदला) वळला आजण 

त्ाचा (ललंग बदला) चेहरा एकदम उजळला.
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७  पुढील उताऱयात कंसात हदलेल्ा हरियापदांिी योग्य रूपे ललहून उतारा पुन्ा ललिा.

मिात हतेू ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ की ते पूण्म ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ अपेजषित ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ आजण ते जर पूण्म ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ िाहीत, 

तर लेखकाला िैराश्य ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ च. (बाळगणे, होणे, असणे, होणे, येणे) जेव्ा लेखिाची सुरुवात 

ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ, पहहली एक-दोि पुस्तकं प्रकाजशत ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ, तोवर नवनवध भ्रम बहुतेक लेखकांच्ा 

मिात ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ. (असणे, होणे, असणे) िंतर हळूहळू भ्रमनिरास व्ायला सुरुवात ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ (होणे). 

काही लेखकांिा ते ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ (स्वीकारता ि येणे). मग आपलं साहहत्नवश्व कसं एखाद्ा डबक्याप्रमाणे 

ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ आजण त्ात स्वत:तच मशगूल असलेले आपले साहहम्बत्क कसे बेडूकउड्ा मारण्ात 

रममाण ̄ ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ, असं ते उपरोधािं बोलायला  सुरुवात ̄ ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ (असणे, होणे, करणे). समीषिकांचं 

दुल्मषि, पुरकिार ि ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ, प्रकाशकांकडूि गमळणारी वाईट वागणूक असे अिेक मुदे् त्ांच्ा 

नवचारांमागे ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ (लाभणे, असणे). पण या वेळी ते ह ेपार नवसरूि गेलेले ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ की, आपलं 

लेखि ह ेकेवळ स्वािंदासाठी ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ, असं नवधाि एकेकाळी आपणही केलेलं ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ. (असणे, 

असणे, असणे)

८  पुढील उतारा िािा.

शंकर काजशिाथ गगले म्हणजेच नदवाकर यांिी स्वगताप्रमाणे रचिा असणारा िाट्छटा हा साहहत्प्रकार 

मराठीमध् ेनिमयाण केला. त्ांची एकेक िाट्छटा म्हणजे मािवी दोषांवर आजण नवसंगतीवर घातलेला 

घाव आह.े नदवाकरांिी मािवी स्वभावाचा खोलात जाऊि अभ्ास केला होता. त्ाचमुळे त्ांच्ा िाट्छटा 

हृदयाला भभडत.

स्वगयामध् ेअखंड सुख गमळते अशी धारणा आह.े पण सतत आिंदात राहूि कंटाळा आला तर काय 

होईल, अशी कल्पिा करूि त्ांिी ही िाट्छटा रचली आह.े

स्वरथातील आत्े

“... कंटाळा आला बोवा आपल्ाला इथचा! हो तर काय! रोज तेच तेच! अगं, काडीइतकासुद्ा िरक 

िसावा? उठल्ाबसल्ा ते अमृत ढोसावे आजण खुशाल टोळासारखे भटकावे! काही उद्ोग दुसरा? छे छे 

छे!! ओकारी आली बोवा आपल्ाला येथची! असार... असार आह ेहा स्वग्म निव्वळ! तेच की! सदा म्हणे 

आपला आिंद हीच एक वृत्ती! केव्ा संपते आह ेकुणास ठाऊक! आता थोडी का वषले झाली असतील 

इथे येऊि; पण काही आह ेका िरक? ह ेआपले िंदिवि होते तस् ेआह!े  िादी लागलो आजण िुकट 

इथे तडिडायला आलो! चोर कुठले! म्हणे, ‘स्वगयात जा म्हणजे शांती गमळेल!’ वा, काय छाि शांती 

गमळते आह ेइथे! एकाला म्हणूि करमत असेल तर शपथ! िकोसे झाले आह ेअगदी! ह ेगं काय? तू तर 

रडायला लागलीस! ... जाऊ; लवकरच आपण मृत्लुोकात जाऊ बरे! गतथे मग आपल्ाला सुंदर सुंदर 

दहे गमळतील! आजण मग काय महाराज! ... हसली रे हसली! अगं, ते काही पुसू िकोस! दहेलोकाची मजा 
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काही और आह.े घटकेत आिंद आह,े तर घटकेत दुःख आह!े चालले आह!े ... वृत्तीत जजवाला बागडायला 

सापडते! आजण ह ेकशामुळे? तर ह ेसगळे दहेामुळे बरे का! आजण हो, सगळेच गतथे अस्स्र! अशी 

माणसाची परीषिा होते की ज्याचे िाव ते! चांगला तावूिसुलाखूिच निघतो! उगीच िाही मृत्लुोक! बरे 

का! म्हटले, खरी मुक्ती तेथे आह ेमाझ ेबाई! िाही तर इथे! पडा सदा आिंदात कुजत! मृत्लुोकाजशवाय 

िाहीच ते! सुख खरे गतथेच! अगं, आपलेच काय, कंटाळा आला की दवेसुद्ा जातो गतथे! उगीच िाही 

तो अवतार घेत! ...” 

हदिाकर

िरील नाट्छिेमध्ये एका पुरुरािा संिाद असयून तो आपल्ा पत्ीशी बोलत आिे अशी कल्पना केलेली 

आिे. रिरय लक्षात घेऊन या नाट्छिेमध्ये पत्ीने संिादात भार घेतला तर ती काय बोलेल ते ललिा.

९  पुढील नाम-हरियापद जोड्ांिा स्वतःच्ा िाक्ात उपयोर करा.

जोड्ा जुळवणे, पययाय निवडणे, दुल्मषि करणे, िैराश्य येणे, भ्रम बाळगणे, सामोरे जाणे, हतेू बाळगणे, 

माहहती पुरवणे, नदशाभूल करणे, उपहास करणे

उदा∘ पुरकिार गमळणे - प∘ु ल∘ दशेपांड ेयांिा मािाचा महाराष्ट् भूषण पुरस्ार रमळाला िोता.

१०  पुढील िाक्ांमध्ये नाम + सोडिे अशी रिना आिे. राळलेल्ा जारी नामािे योग्य ते 

रूप िापरा. कािी नामे अयोग्य असयू शकतात तर कािी दोन िाक्ांत िापरता येऊ 

शकतात.

(रुमाल, भात, सवय, पाणी, घड्ाळ, हकिारा, घर, पषिी, गाडी, उपवास)

क) स्ािकातूि आधीच ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ सोडल्ाचे कळताच आता गावाला जाता येणार िाही ह ेकळूि 

अपणयाचा जीव खंतावला.

ख) मी माझ्ा  वाईट ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ सोडूि चांगल्ा मागयाला लागण्ाचे ठरवले आह.े

ग) तब्ते ठीक िसल्ािे अमृतिे लवकर ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ सोडावा म्हणूि गतिे आग्रह धरला.

घ) धरणातूि ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ सोडण्ाची वेळ झाली की ते दृश्य पाहण्ासाठी आयया धावत जायची. 

च) ऊि कमी झाल्ावर कागत्मकीिे डोक्याचा ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ सोडला आजण ती झाडाखाली बसली.

छ) जहाजािे ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ सोडला आजण ते वेगािे पाणी कापत पुढ ेजाऊ लागले. 

ज) आईवनडलांशी मतभेद झाल्ामुळे कमलिे अखेरˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ सोडले आजण ती स्वतंरिपणे राहण्ासाठी 

जागा शोधू लागली. 

झ) सततचा कलकलाट ऐकूि त्ािे ि राहवूि शेवटी ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ आभाळात सोडलं. 
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ट) कोट्टकचेरी केल्ाजशवाय जमीि ताब्ात घेता येणार िाही ह े कळल्ावर सुजयिे जगमिीच्ा 

मालकीवर ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ सोडले.

ठ) वजि कमी करण्ासाठी कुणी ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ सोडतं, कुणी पोळी.

लक्षात घ्ा.

पुरकिार गमळणे आजण पुरकिार करणे 

१ शासि नवनवध संस्ांिा सामाजजक काययाबद्ल पुरकिार दतेे. (पाररतोगषक दणेे) 

२ शासि संपूण्म साषिरता धोरणाचा पुरकिार करते. (पानठंबा दणेे, सहमती दश्मवणे)

उत्रसंि

नवभाग अ

२. २. ऊ     ३. आ     ४. अ     ५. ए     ६. ई     ७. उ

नवभाग ब

१.  क. माझा     ख. आपल्ा / त्ाच्ा     ग. तो     घ. मला     च. त्ाच्ाजवळ 

छ. त्ाची     ज. तुझ्ाजवळ     झ. त्ािे?     ट. मीच     ठ. त्ाच्ाजवळ

२. क. अ. तुला     आ. त्ाच्ाशी     इ. ह्ा     ई. काय     उ. ते     ऊ. ते 

ए. तुझा     ॲ. त्ाच्ा

 ख. अ. तुम्हाला     आ. माझ्ा     इ. त्ाला     ई. आपण     उ. त्ाला 

ऊ. तुम्हाला     ए. तो     ॲ. त्ाच्ा     ऐ. मला

 र. अ. त्ा    आ. तुम्हाला    इ. त्ाला    ई. त्ाला    उ. त्ािे    ऊ. मला    ए. मी

३.  क. गतच्ा चांगुलपणाचा सव्म जण गैरिायदा घेतात.

  ख. दुष्काळग्रस्तांिा माणुसकीिे / माणुसकी म्हणूि सव्मतोपरी मदत पोहोचायला हवी.

  ग. ताईिे आपल्ा मोठेपणाचे भाि ठेवूि माघार घेतली.

  घ. षिणात दोघांिा लोळवणाऱया त्ा सरदाराचं शौय्म पाहूि सुटकेच्ा आशेिे त्ाच्ा जजवात 

जीव आला.

  च. मी मािसीकड ेकेवळ गमरित्ाच्ा िात्ािे पाहत होतो.

  छ. त्ाच्ा आवाजात हकती माधुय्म आह.े

  ज. दशेकाययासाठी तारुण् ही अट कधीच िव्ती.

  झ. कोणत्ाही मागयािे संपत्ती गमळवण्ाचे त्ाला वेड लागले होते.

  ट. प्रामाजणकपणामुळेच त्ाची एवढ्ा वररष्ठ पदावर िेमणूक झाली.

  ठ. स्वभावातली इमािदारी ही त्ाची मोठी जमेची बाजू होती.

४.  क. िगर    ख. वाडा    ग. जमीि    घ. पाटीलकी    च. लोभ    छ. नववेक    ज. नववेक 

झ. भक्ती     ट. नवश्वास     ठ. घरजावई     ड. लक्षी     ढ. हाव     ण. आळशीपणा 

त. रूपा     थ. भक्तीच्ा     द. िजर     ध. पावले     ि. खचयाला     प. पररस्स्ती
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५.  क. ह े/ ते     ख. जे     ग. ते     घ. हा / तो     च. ह े/ ते     छ. ह े/ ते 

ज. स्वतःच्ा     झ. ही / ती / ह्ा / त्ा     ट. हा / तो     ठ. हा / तो 

ड. काय     ढ. कोणी

६.  सूययाचा शेवटचा हकरण लुप् झाला होता. नपवळा केशरी ढग पजचिमेच्ा जषिगतजावर पसरला 

होता. मधूिच वाऱयाच्ा झळुका मि उल्जसत करूि जात. माणसे कामावरूि घराकड ेधावत 

होती. पषिी नपल्ांच्ा ओढीिे घरट्ाकड े निघाले होते. बागेतल्ा हहरवळीवर एका कोपऱयात 

ती बसली होती. मध्म उंची, सावळा वण्म, धारदार िाक असे कुणालाही मोहहत करणारे रूप 

होते गतचे. निळे कपड ेगतच्ा वणयाला अगदी खुलूि नदसत होते. गतची िजर मारि भभरभभरत 

इकडगेतकड ेकाहीतरी शोधत होती. मधूिच ती उठायची, दूरवर िजर टाकायची आजण हहरमुसली 

होऊि पुन्ा खाली बसायची. त्ाच्ा भेटीची अनिवार ओढ गतच्ा हालचालींतूि ओसंड ेआजण 

दर षिणाला वाढ.े एवढ्ात बाजूच्ा झडुपांमधूि कसलातरी आवाज आला. तोच असेल म्हणूि 

ती वळली आजण गतचा चेहरा एकदम उजळला.

७.  मिात हतेू बाळगले की ते पूण्म होणे अपेजषित असते आजण ते जर पूण्म झाले िाहीत, तर 

लेखकाला िैराश्य येणारच. जेव्ा लेखिाची सुरुवात असते, पहहली एक-दोि पुस्तके प्रकाजशत 

होतात तोवर नवनवध भ्रम बहुतेक लेखकांच्ा मिात असतातच, िंतर हळूहळू भ्रमनिरास 

व्ायला सुरुवात होतो. काही लेखकांिा ते स्वीकारता येत िाही. मग आपले साहहत्नवश्व कसे 

एखाद्ा डबक्याप्रमाणे आह ेआजण त्ात स्वत:तच मशगूल असलेले आपले साहहम्बत्क कसे 

बेडूकउड्ा मारण्ात रममाण झालेले असतात, असे ते उपरोधािे बोलायला सुरुवात करतात. 

समीषिकांचे दुल्मषि, पुरकिार ि लाभणे, प्रकाशकांकडूि गमळणारी वाईट वागणूक असे अिेक 

मुदे् त्ांच्ा नवचारांमागे असतात. पण यावेळी ते ह ेपार नवसरूि गेलेले असतात की, आपले 

लेखि ह ेकेवळ स्वािंदासाठी असते, असे नवधाि एकेकाळी आपणही केलेले होते.

९.  वेगवेगळी वाक्ये तयार होऊ शकतात. उदाहरणादाखल काही वाक्ये - क. जोड्ा जुळवणे - 

इगतहासाच्ा प्रश्नपगरिकेतील जोड्ा जुळवण्ाचा प्रश्न मला खूप आवडायचा. ख. पययाय निवडणे 

- पुण्ातील घरात कोंडूि राहणे हकंवा गावी जाणे यातला एकच पययाय गतला निवडायचा होता. 

ग. दुल्मषि करणे - गतच्ा सततच्ा तक्रारींकड ेदुल्मषि करायला तो जशकला. घ. िैराश्य येणे 

- वारंवार मागणी करूिही निवृभत्तवेतिाचा प्रश्न ि सुटल्ािे आबांिा िैराश्य आले. च. भ्रम 

बाळगणे - राज्यात िेहमी आपलीच सत्ता येणार असा भ्रम कोणत्ाही पषिािे बाळगणे योग्य 

िाही. छ. सामोरे जाणे - असेल त्ा पररस्स्तीला सामोरे जाण्ाजशवाय आपल्ा हातात काय 

आह?े ज. हतेू बाळगणे - वरवर प्रेमाचा आव आणला तरी मिात वाईट हतेू बाळगूिच तो 

आला होता. झ. माहहती पुरवणे - गावात काय चालले आह ेयाची िािांकडूि अमोलला सव्म 

माहहती पुरवली जात असे. ट. नदशाभूल करणे - अंहकताला परीषिेचे चुकीचे वेळापरिक दऊेि 

गमरिांिी गतची नदशाभूल केली. ठ. उपहास करणे - स्वतःच्ा ज्ािाचा अवाजवी गव्म बाळगूि 

सतत दुसऱयाचा उपहास करणे ही अण्ांची वृत्ती होती.

१०.  क. गाडी     ख. सवयी     ग. उपवास     घ. पाणी     च. रुमाल     छ. हकिारा 

ज. घर     झ. पक्ष्यांिा     ट. पाणी     ठ. भात
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रिभार अ

१  परीक्षेतील िािन या भारासंबंधी सराि प्रश्न

खालील उतारा िाियून त्ािर आधाररत प्रश्न सोडिा.  

चिरिकला : एक आनंदयारिा

जन्ापासूि मृत्पूययंतचा प्रवास सुसह् होण्ात मूलभूत गरजांची पूत्मता जर निणयायक ठरत असेल, 

तर आपला हा प्रवास आिंददायी बिवण्ात कलात्क अभभरुची महत्ताची भूगमका बजावते. आज जग 

आपल्ाकड ेआदरािं पाहतं, ते कलात्क अभभरुची जपणाऱया प्राचीि संकृितीचे वारसदार म्हणूि. 

जळी-स्ळी-काष्ठी-पाषाणी कलात्क सौंदय्मदृष्ीिे साकारल्ा गेलेल्ा चचरि-जशल्पांचा िार मोठा वारसा 

आपल्ाला लाभला आह.े अथयात ती निमयाण करणारे कलाकार, त्ा कलाकृतींचा आशय, उदे्श यांनवषयी 

मारि आपण बरेचदा अिभभज् असतो. अगदी आपल्ाला माहीत असलेल्ा दशेी आजण नवदशेी चचरिकारांची 

िावं घ्ायची झाली, तर सव्मसामान्यपणे राजा रनववमया, एम∘ एि∘ हुसेि, ललओिादपो दा नवंची आजण 

नपकासो इथवर येऊि आपली गाडी थांबते. चचरिकलेशी आपलं िातं ह ेबहुधा असं ‘सुरजषित अंतर’ ठेवूि 

असतं. 

पण थोडा बारकाईिे नवचार केला तर लषिात येईल, की ह ेिातं तर आपल्ा कळत्ा वयाच्ा 

आधीच जुळलेलं आह.े बालपणी, जेव्ा डोळे उघडूि आपण आपल्ा आजूबाजूला पाहायला सुरुवात 

केली, जे पाहतोय ते आपल्ाला उमजायला लागलं, अगदी तेव्ापासूि चचरिांिी आपलं जीवि व्यापूि 

गेलेलं नदसतं. िरक असलाच तर एवढाच की, चचरि ं व आपण यांच्ातील िात्ाची भभंतींवरच्ा 

रेघोट्ांपासूि झालेली सुरुवात बऱयाच जणांच्ा बाबतीत चचरिकलेच्ा वह्ांमध् े जाऊि थांबते तर 

काहींची कॅिव्ासपययंत जाऊि पोचते.

आज असंख् चचरि ंआपल्ा िजरेसमोर येत असतात, ती छापील प्रगतमा आजण इलेक्ट् लॉनिक 

माध्मांतूि. पण तरीही इलेक्ट् लॉनिक माध्मातील हकंवा छापील चचरि-प्रगतमांव्यगतररक्त एखाद्ा चचरिकारािं 

साकारलेलं मूळ अस्ल चचरि ‘याचच दहेी याचच डोळा’ प्रत्षि पाहण्ाचा आिंद आपणापैकी सव्यांिी 

कधीतरी िक्ी अिुभवलेला असतो. चचरिकाराच्ा मूळ चचरिाचा आिंद घेतािा त्ा चचरिाचा आकार, 

चचरिाचे माध्म, रचिा, रेषा, रंग, नवनवध छटा, पोत आजण एकंदर संयोजि हा सारा दृक्-अिुभव 

इलेक्ट् लॉनिक माध्मांतील छापील चचरिांपेषिा नवलषिण प्रत्यकारी असतो.

चचरिांची आजगमतीला दोि प्रमुख प्रकारांत वग्मवारी करता येते. १) मूत्म चचरिशैलीतील चचरि ंआजण 

२) अमूत्म चचरिशैलीतील चचरि.ं जेव्ा चचरिांमधल्ा सजीव-निजतीव वस्त,ू आकृती, निसग्मदृश्य वा घटिा 

आपण प्रत्षि जीविात पाहहलेल्ा वा अिुभवलेल्ा गोष्ींशी साधम्य्म दश्मवतात, तेव्ा अशा चचरिांकड ेमूत्म 

शैलीतील चचरि ंम्हणूि पाहहलं जातं. आपण अशीही काही चचरि ंपाहतो, ज्यांमध् ेवास्तव जीविातील वस्त,ू 

आकार, निसग्मदृश्य वा घटिा यांच्ाशी साधम्य्म सांगणारं काहीच िसतं. केवळ रेषा, रंग, आकार, छटा, 

पोत यांिा प्राधान्य दणेारी रचिा असते. तेव्ा अशा चचरिांिा अमूत्म शैलीतील चचरि ंम्हटलं जातं. जुन्या 

काळातील चचरि ंप्रामुख्ािे मूत्म शैलीत, तर तुलिेिे िंतरच्ा काळातील चचरि ंमूत्म आजण अमूत्म अशा दोन्ी 

शैलींत काढलेली नदसतात.

अमियुगीि गुहाचचरि,ं आनदवासी जमातींच्ा पारंपररक चचरिशैलीतील चचरि,ं प्रांतीय लोककलेतील 

चचरि,ं नवनवध दशेांतील वैजशष्टपूण्म चचरि,ं तसेच पौराजणक, धागम्मक नवषयांवरील चचरि,ं ऐगतहाजसक 
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घटिांवर आधाररत चचरि,ं राजाश्रय गमळालेल्ा चचरिकारांची दरबारी चचरि ंआजण सव्मसामान्य लोकजीविावर 

आधाररत चचरि ंया सव्यांतूिच तत्ालीि जीविपद्तीचं दश्मि होत असतं.

अमियुगीि मािवािे चचतारलेल्ा गुहाचचरिांमध् ेत्ाचा भोवताल, प्राणी, जशकारीसारख्ा त्ाच्ा 

जगण्ातील मध्वतती घटिा रेखाटलेल्ा नदसतात. त्ांची चचरि ंआजही त्ांच्ा जीवि-मृत्चू्ा कष्प्रद 

संघषयाशी आपलं िातं जोडू शकतात. ती चचरि ंजजथे काढलेली आहते, त्ा नठकाणी जाऊि आपण प्रत्षि 

जरी पाहू शकलो िाही, तरी नवनवध माध्मांतूि प्रगतमांच्ा स्वरूपात, नवशेषतः चलचचरिांतूि आपल्ाला 

त्ा चचरिांची कल्पिा येते. आनदमािवािे ही चचरि ंकाळोख्ा गुहते का आजण कशी चचतारली असावीत? 

त्ाचे रंग त्ािे कसे तयार केले असतील? ही चचरिं काढण्ामागे त्ाची भाविा हकंवा उदे्श िेमका काय 

असू शकेल? बहुतांशी चचरि ंप्राण्ांची वा जशकारीच्ा दृश्यांची का असावीत? असे अिेक कुतूहलजिक 

प्रश्न मिात उत्पन् होतात. आपण ज्याला अप्रगत म्हणतो, त्ा आनदमािवाच्ा निरीषिणशक्तीची प्रचचती 

त्ािे चचतारलेल्ा एकेका वन्यप्राण्ाच्ा चचरिातूि येते. हाताच्ा पंजाचे ठसे रंगवण्ाचं त्ाचं तंरि तर 

नवलषिण कल्पक आह.े गुहचे्ा भभंतीवर स्वतःच्ा हाताचा ठसा गमळवण्ासाठी तोंडात भरलेल्ा रंगाच्ा 

िवाऱयाचं तंरि त्ाच्ा प्रयोगशीलतेची ओळख करूि दतें. ती सारी चचरि ंपाहतािा आजण समजूि घेतािा 

अमियुगातील आनदमािवाचा जीविपट उलगडत जातो.

मािवी इगतहासात जगाच्ा पाठीवर जजथे जजथे मािव पोहोचला, गतथे गतथे चचरिकला जोपासली 

गेली. िािानवध संकृिती, प्रदशे आजण त्ात सातत्ािे घडत गेलेले बदल या सव्यांचा पररणाम म्हणूि 

वैनवध्पूण्म चचरिशैली आजण तंरि ंनवकजसत झाली. माध्मातील प्रयोगशील बदलांमुळेही चचरिकला बहरली. 

भारतीय, चचिी, मेसापोटगेमयि, पजश्मयि, इजजश्शियि, ग्रीक, रोमि, मायि संकृितींतील चचरि ं आज 

तत्ालीि इगतहास जाणूि घेण्ात मोलाची भूगमका बजावतात. गुहाचचरिांपासूि मातीची भांडी, वस्त,ं 

भभभत्तचचरि ंआजण लघुचचरिांपययंत अिेक रूपांतूि चचरिकला जोपासली गेली. भौगमगतक घटकांव्यगतररक्त 

पषिी, प्राणी, निजतीव वस्त,ू निसग्मदृश्य, एखादी घटिा आजण मािवाकृती असे नवषय हाताळणाऱया चचरिांिा 

मूत्म शैलीतील चचरि ंम्हणतात. मध्युगीि कालखंडात जगभरातील चचरिांचे नवषय ह ेप्रामुख्ािे पौराजणक, 

धागम्मक, ऐगतहाजसक, तसेच सत्ताधीशांच्ा जीविाशी निगनडत होते. या सव्म चचरिांच्ा निगम्मतीमागे या 

घटकांच्ा उदात्तीकरणाचा हतेूही होता. ती चचरि ंतत्ालीि समाजातील उच्भ्र ूवगयाच्ा अभभरुचीचं प्रतीक 

व त्ांच्ा सामाजजक वच्मस्वाचं द्ोतक ठरली.

पंधराव्या शतकात युरोपात मुद्रणकलेचा शोध लागला आजण चचरि ंछापील चचरिप्रगतमांच्ा स्वरूपात 

उपलब्ध झाल्ामुळे उच्वगयापुरतीच मययानदत ि राहता समाजाच्ा सव्म स्तरांपययंत पोहोचणं शक्य झालं. 

त्ामुळे पाजचिमात् दशेांमध् ेचचरिकलेनवषयीची सामाजजक अभभरुची वाढीला लागली. मूळ चचरि ंनवकत 

घेणं जरी सव्मसामान्यांच्ा आवाक्याबाहरेचं असलं तरी, छापील चचरिांमुळे त्ांिा चचरिकलेचा मुक्तपणे 

आस्वाद घेता येणं शक्य झालं. या मुक्ततेला पुढ ेऔद्ोगगक क्रांतीची अशी जोड लाभली की, चचरिांमधूि 

सव्मसामान्यांच्ा दिैंनदि जीविातील नवषयही चचतारले जाऊ लागले. चचरिांसाठी तो एक अमययाद 

नवषयस्ोतच ठरला. चचरि ंअभधकाभधक लोकाभभमुख होऊ लागली. तंरिज्ािामुळे रंगद्रव्य ट्बूमधूि उपलब्ध 

झाल्ािे चचरिकार सु्नडओबाहरेील समाजामध् ेगमसळूि जिसामान्यांच्ा जीविाचं तसंच निसग्मदृश्यांचं 

चचरिीकरण करू लागले. व्यक्क्तचचरि, स्स्रचचरि, निसग्मदृश्य, पौराजणक, धागम्मक, ऐगतहाजसक आजण त्ा 

जोडीला लोकजीविावर आधाररत चचरिनिगम्मतीचा प्रभावी प्रसार झाला. औद्ोगगक क्रांतीमुळे लाभलेल्ा 

प्रगगतशील आजण सुखकर जीविामुळे प्रत्षि चचरि ंसंग्रही ठेवणं अगदी जिसामान्यांिाही शक्य होऊ 
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लागलं. मािव, पशू, पषिी, विस्पतींच्ा रचिेचा सखोल अभ्ास, त्ाच्ा जोडीला यथाथ्मदश्मिाचा 

(पस्पलेक्ीव् डट् लॉईंगचा) गाढा अभ्ास आजण त्ा जोडीला रंगशास्ताचा अिुभव पणाला लावूि चचरिकारांची 

चचरिनिगम्मती चालू होती.

चचरिकलेनवषयीच्ा समाजातील वाढत्ा आस्मेुळे चचरिकारांचं यश आजण अथयाज्मिाचा आलेखही 

चढता होता. परंतु एकोजणसाव्या शतकाच्ा प्रारंभी कॅमेऱयाचा शोध लागला आजण चचरिकारांसमोर मोठंच 

आव्ाि उभं राहहलं.

भौगतकदृष्टा अश्स्तत्ात असणाऱया आजण डोळ्ांिा 

नदसणाऱया गोष्ींचं, अगदी नदसतं तसं  चचरिण अवघ्ा षिणाधयात 

करणारा कॅमेरा एका अद्तु क्रांगतपवयाचा घटक बिला. निसग्मचचरिण, 

व्यक्क्तचचरिणापलीकड ेजात एकाच वेळी षिणाधयात मोठा मािवसमूह 

छायाचचगरित करू शकणं, कुठेही घेऊि जाता येणं, वैनवध्पूण्म 

अशा, पूवती कधीही चचगरित ि झालेल्ा ‘आय-लेव्ल’मधूि दृश्य 

छायाचचगरित करता येणं अशा बाबी कॅमेऱयाची उपयुक्तता जसद् करणाऱया ठरल्ा. त्ात भर म्हणूि 

छायाचचरि अत्तं स्वस्त असणं, त्ाच्ा अिेक प्रती सहज उपलब्ध होऊ शकणं, सु्नडओतील चचरिाच्ा 

तुलिेत खूपच लवकर छायाचचरि गमळणं या कारणांमुळे अगदी श्रमजीवी वगयापययंत छायाचचरिांची लोकनप्रयता 

आजण मागणी वाढली.

ह ेआव्ाि पचवूि चचरिकारांिी असे नवषय रंगवायला सुरुवात केली, जे छायाचचगरित करण्ास 

कॅमेरा असमथ्म ठरतो! समोर जे नदसतं तेच छायाचचगरित करू शकण्ाची कॅमेऱयांची मययादा चचरिकारांच्ा 

अमययाद सृजिशीलतेला िवसंजीविी दणेारी ठरली. भोवतालचं जग डोळ्ांिा जसं नदसतं तसंच 

रंगवण्ापलीकड,े चचरिकार मािवी भाव-भाविा, अिुभव, कल्पिा आपल्ा चचरिांतूि साकारू लागले. 

मूत्म शैलीतूि चचरि ंसाकारतािा कॅमेऱयाच्ा आवाक्याबाहरेील चचरिप्रसंग चचतारले जाऊ लागले. त्ामध् े

ऐगतहाजसक, पौराजणक नवषयांचाही समावेश होता, कारण ते कॅमेऱयािे चचगरित करणं अशक्यप्राय होतं!

मोठ्ा जजद्ीिे मूत्म चचरिशैलीतूिच चचरिकारांिी िव्या युगाची चचरिनिगम्मती सुरू केली. नवरूपीकरण 

म्हणजे वस्तूचंे आकार, रंग, पोत, त्ांचे दृश्य स्वरूप ह ेवास्तववादी ि रंगवता त्ांचे भौगतक स्वरूप 

स्वचेे्िुसार बदलण्ाचं स्वातंत्र्य चचरिकारांिी घेण्ास सुरुवात केली. भौगमगतक मूलभूत आकारांच्ा 

स्वरूपात सारे नवषय रंगनवण्ात आले. निसग्मदृश्य, स्स्रचचरि,ं व्यक्क्तचचरि ंह ेसव्म आकार-रंग-रेषांच्ा 

सुलभीकरणातूि रंगनवले जाऊ लागले. रंग, रेषा, आकार, छटा, पोत यांचा वापर भावाभभव्यक्तीबरोबरच 

वैयक्क्तक अभभव्यक्ती सादर करण्ाच्ा दृष्ीिे केला जाऊ लागला. रंगलेपिातील वैनवध्पूण्म तंरि,ं 

रंगद्रव्यातील प्रयोगशीलता, चचरिांसाठी निवडलेले िािानवध पृष्ठभाग यांच्ा मुबलकतेमुळे अभभव्यक्ती 

सादर करण्ासाठी अभूतपूव्म वाव गमळाला. एकीकड ेमूत्म चचरिशैलीतूि चचरिनिगम्मती चालू असतािाच, 

दुसरीकड ेअमूत्म चचरिशैलीिे जोम धरला. अमूत्म चचरिशैलीतील अमययाद अभभव्यक्क्तस्वातंत्र्यामुळे चचरिकार 

मिसोक्तपणे अशी चचरि ंसाकारू शकतात, ज्यांमध् ेमूत्म चचरिाप्रमाणे मापदडंाचं जाचक बंधि िसतं. अमूत्म 

चचरिकार मािवी तसंच वैयक्क्तक मिोनवश्वाची आपल्ा चचरिांतूि ओळख करूि दते असतात. त्ा चचरिांत 

प्राधान्य असतं ते रेषा, रंग, आकार, छटा आजण पोत यांिा!

आज प्रगत छपाई तंरिज्ाि आजण संगणकीकरण यांच्ा युगातही चचरिकला अखंडपणे मािवी जीवि 

समृद् आजण आिंदी करते आह.े अमूत्म चचरिशैलीतील चचरिांबरोबरच मूत्म चचरिशैलीतील कलानिगम्मतीही 
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जगभर अखंडपणे चालू आह.े कलाजशषिणामुळे चचरिकलेनवषयीची सामाजजक जाण वृम्बदं्गत होण्ास 

अभधकच मदत झाली आह.े एकापाठोपाठ एक आलेल्ा मुद्रणकला, कॅमेरा, दृक्-श्राव्य चचरिपट, टलेलव्व्जि, 

कम्पटुर ॲनिमेटडे चचरिपट अशा दृक्-कलेतील क्रांगतकारी आव्ािांिा सामोरे जात जगभरातील चचरिकारांिी 

समाजातील चचरिकलेनवषयीची अभभरुची जोपासायचा प्रयत्न सुरू ठेवला आह.े आधुनिकतेच्ा प्रवाहात 

मािवी संवेदिशीलता आजण कलेनवषयीची अभभरुची यांगरिक आजण साचेबद् होऊ ि दणे्ात चचरिकला, 

चचरिकार आजण चचरिरजसक या सव्यांचं योगदाि अत्तं मोलाचं आह.े कारण या कलेचं बोट धरूि केलेला 

प्रवास जगण्ाची आिंदयारिा करणारा आह.े  

रिशाल िाड्े

क. पुढील रिधाने ियूक की बरोबर ते ललिा. 

अ) आपण आजण चचरि ंयांच्ातील िात्ाची सुरुवात चचरिकलेच्ा वह्ांपासूि होते. 

आ) चचरि ंइगतहास समजण्ाचं माध्म आहते, कारण पूवती लढायांची खूप चचरि ंकाढली जात. 

इ) मुद्रणकलेच्ा शोधामुळे चचरिकलेचा लाभ झाला, कारण त्ामुळे चचरि ंसामान्य लोकांपययंत सहज पोचू 

लागली. 

ई) आधुनिक काळात चचरिकलेसमोर िवी आव्ािे निमयाण झाली आहते, कारण लोकांिा चचरिकलेत 

िारसा रस राहहलेला िाही.

ख. पुढील रिधानांसाठी उत्रािा अियूक पयथाय ननिडा.

अ. छापील चचरि पाहणे तुलिेिे कमी आिंददायी वाटते, कारण 

 एक) छापील चचरि मूळ चचरिाची प्रगतकृती असते. 

 दोि) मूळ चचरि संपूण्म चचरिाचा समग्र अिुभव दतेे. 

 तीि) छापील चचरि कृगरिम वाटते.

 चार) छापील चचरि कॅिव्ासवर िसते.

आ. पंधराव्या शतकािंतर चचरिांचे नवषय बदलले, कारण 

 एक) सव्मसामान्य जितेची कलेतील अभभरुची वाढली.

 दोि) सव्मसामान्यांचे जगणे सुकर झाले.

 तीि) सव्मसामान्य कुटुबंांमधील चचरिकार यशस्वी होऊ लागले. 

 चार) सव्मसामान्यांचे जगणे चचरिाचा नवषय ठरू लागले.

इ. अमूत्म चचरिशैली चचरिकारांमध् ेलोकनप्रय झाली, कारण  

 एक) या शैलीिे अभभव्यक्तीत अभधक मोकळेपणा नदला.

 दोि) मािवी भावभाविा चचगरित करण्ासाठी ती अभधक योग्य ठरली.  

 तीि) मूत्म शैलीत िव्या प्रयोगांिा वाव िव्ता.

 चार) अमूत्म शैलीत चचरि ंकाढणं सोपं होतं.
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ई. नवरूपीकरण म्हणजे पुढीलपैकी कोणती गोष् िाही?

 एक) भौगतक घटकांच्ा स्वरूपात बदल

 दोि) चचरिकाराचे अभभव्यक्ती स्वातंत्र्य

 तीि) रेखाटिाच्ा मययादा

 चार) मूत्म शैलीकडूि अमूत्म शैलीकड ेप्रवास  

र. पुढे हदलेल्ा िा  क ्प्रिारांच्ा त्ांच्ा अथथाशी योग्य जोड्ा जुळिा ि िा  क ्प्रिारांिा िाक्ात उपयोर 

करा.

अ) वाव गमळणे एक) प्रत्षि अिुभवणे

आ) अिभभज् असणे दोि) जास्तीत जास्त प्रयत्न करणे

इ) पणाला लावणे तीि) संधी गमळणे

ई) याचच दहेी याचच डोळा चार) माहीत िसणे

घ. कंसातील सयूिनेनुसार बदल करा. 

अ)  केवळ रेषा, रंग, आकार, छटा, पोत यांिा प्राधान्य दणेारी रचिा असते. तेव्ा अशा चचरिांिा अमूत्म 

शैलीतील चचरि ंम्हटलं जातं. (दोि वाक्यांचे एक वाक्य करा)

आ)  पंधराव्या शतकात युरोपात मुद्रणकलेचा शोध लागल्ािे चचरि ेछापील प्रगतमांच्ा स्वरूपात उपलब्ध 

झाली. (एका वाक्याची दोि वाक्ये करा)

ि. पुढील उतारा भरिष्काळात ललिा.

मोठ्ा जजद्ीिे मूत्म चचरिशैलीतूिच चचरिकारांिी िव्या युगाची चचरिनिगम्मती सुरू केली. भौगमगतक 

मूलभूत आकारांच्ा स्वरूपात सारे नवषय रंगवण्ात आले. निसग्मदृश्य, स्स्रचचरि, व्यक्क्तचचरि ह ेसव्म 

सुलभीकरणातूि रंगवले जाऊ लागले.

छ. चिरि या शब्दाला योग्य ठरिारी रिशेरिे पुढील यादीतयून ओळखा.

राजाश्रय, अमूत्म, पारंपररक, छापील, आज, चचरिकार, धागम्मक, िातं, वैजशष्टपूण्म, द्ोतक, पौराजणक, 

भौगमगतक, मुद्रणकला, पोत, प्रत्यकारी

ज. उताऱयात आलेल्ा पुढील शब्दांिे अथमि लक्षात घेण्ासाठी आणि समानाथथी शब्द शोधण्ासाठी 

कोशािी मदत घ्ा.

पोत, प्रत्यकारी, साधम्य्म, आजगमतीला, द्ोतक, अिभभज्, अिुभवगम्य, लोकाभभमुख, िवसंजीविी, 

अशक्यप्राय, अमियुगीि, भावाभभव्यक्ती, साचेबद्

झ. थोडक्ात उत्रे ललिा. 

अ)  संकृितींच्ा अभ्ासासाठी पुराति चचरि ंकशी उपयुक्त ठरतात?

आ)  एकोजणसाव्या शतकाच्ा आरंभी चचरिकारांसमोर कोणते आव्ाि उभे राहहले? चचरिकारांिी त्ावर 

कशाप्रकारे मात केली?
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तरुि हपढीतील अष्पैल रायक राहुल दशेपांडे यांिे संरीतप्रिासारिरयीिे मनोरत पुढे ऐका. 

क. त्ािर आधाररत प्रश्नांसाठी हदलेल्ा पयथायातयून योग्य उत्रािा पयथाय ननिडा.  

अ. राहुल दशेपांड ेलहािपणी शास्तीय संगीत जशकले, ते

 एक) खूप हौशीिे     दोि) घरच्ांच्ा आग्रहाखातर     तीि) जबरदस्तीिे

आ. राहुल दशेपांड ेशास्तीय संगीताकड ेवळले, ते

 एक) निगु्मणी भजि ऐकूि     दोि) वसंतराव दशेपांड्ांचे गाणे ऐकूि     तीि) भजि ऐकूि

इ. राहुल दशेपांड ेपु∘ लं∘ िा हाक मारायचे, ते

 एक) काका म्हणूि   दोि) आजोबा म्हणूि    तीि) भाईकाका म्हणूि   

ई. राहुल दशेपांड ेयांिा प∘ु लं∘ कडूि सल्ा गमळाला, तो

 एक) सी∘ ए∘ करण्ाचा   दोि) गाणं करण्ाचा   तीि) ररयाज करण्ाचा

उ. राहुल दशेपांड ेकलॉलेजात भाग घेत, तो

 एक) शास्तीय संगीताच्ा स्पध्यांमध् े  दोि) जसिेसंगीताच्ा स्पध्यांमध् े  तीि) ऑकले स्ट् ांमध्े

ख. राहुल दशेपांडे यांिा शास्तीय संरीताच्ा ररयाजापययंतिा प्रिास सात ते आठ ओळींत तुमच्ा 

शब्दांत ललिा.

रिभार ब

व्ाकरि उजळिी  

१  पुढील उतारा िािा.

रेरेिे लाघि

नदवाळीला आम्ही सख्ी आजण मावसभावंड ेआजोळी जात असू. तेव्ा दारापुढल्ा अंगणात सकाळ-

संध्ाकाळ सडा घालूि गतथे सुरेख रांगोळ्ा काढणे हा माझ्ा आईचा अन् मावशीचा आवडता छंद होता. 

बोटांच्ा चचमटीतूि अलगद सुटल्ासारखे वाटणारे, एका हारीिे* उमटत जाणारे रांगोळीचे पांढरेशुभ्र 

ठळक नठपके शेणाचा सडा जशंपडलेल्ा न्याहार* जगमिीवर उठूि नदसत. ते नठपके बघणे हा एक सुंदर, 

मि उमलवणारा अिुभव होता.

नठपके काढूि झाले की भराभर रेघा ओढल्ा जायच्ा. नठपक्यांिा जोडणाऱया, 

उभ्ा-आडव्या-गतरप्ा जाणाऱया, छेद दणेाऱया, लवचचकपणे मध्चे मुरडूि मागे 

वळणाऱया, एकमेकींत गुंतणाऱया रेषांचा एक भूलभुलैयाच माझ्ासमोर निमयाण 

होई. वतु्मळे, अध्मवतु्मळे, गरिकोण, चौकोि, शंकरपाळ्ाच्ा आकाराचे चौकोि अशा 

अिेक मूलभूत आकारांतली गंमत मला रांगोळ्ांतूि प्रथम जाणवली. स्वश्स्तक, 
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सात नठपक्यांचे कासव अशा सोप्ा रांगोळ्ांपासूि तो एकमेकांिा नवळखे घालीत जाणारे िाग, बारव*, 

झलेा*, कारल्ाचा वेल, नबल्वपरि, ज्ािकमळ अशा अवघड रांगोळ्ांपययंत हकतीतरी सुरेख चचरिाकृती 

आई आजण मावशी सहज काढायच्ा. संध्ाकाळी अंगण झाडतािा सकाळची रांगोळी पुसली जाणार 

म्हणूि मि झखन् होई. रेषेचे पहहले भाि मला आईिे पाटीवर काढूि नदलेल्ा चचरिांतूि आजण िंतर त्ा 

रांगोळ्ांतूि आले. तेव्ापासूि रेषेचे जे आकष्मण मला वाटत राहहले आह ेते आजतागायत कायम नटकूि 

राहहले आह.े रंगांचे सौंदय्म मला कळते, पण त्ांिी मला कधी भुलवले िाही. रेषा मारि मला केवळ अद्तु 

वाटते. गतचे लाघव मिाला भुरळ घालते.

शांता शेळके

शब्दाथमि :

हारीिे = ओळीिे न्याहार = गुळगुळीत, सपाट 

बारव = नवहीर झलेा = िुलांचा गुच्

क. पुढे हदलेल्ा शब्दांच्ा पुढे योग्य हरियापद ेललिा. त्ासाठी तुम्ी उताऱयािी मदत घेऊ शकता. तुम्ी 

एकापेक्षा जास् हरियापदिेी ललहू शकता. कधीकधी िेरिेरळी हरियापद ेिापरल्ािर व्क्त िोिाऱया 

िेरिेरळ्ा अथ्यांिीिी नोंद घ्ा.

उदा∘ उठूि

 उठूि + नदसणे, जाणे

अ. रांगोळ्ा      आ. ओढले       इ. मागे          ई. अिुभव      उ. नवळखा  

ऊ. झखन्         ए. भुरळ         ॲ. अद् भुत       ऐ. छंद         ओ. रेघा

ख. पुढील िाक्ांमधील संयुक्त हरियापद ललिा आणि त्ांिा स्वतःच्ा िाक्ात उपयोर करा. िाक्ात 

त्ािा चभन्न अथमि आला तरी िरकत नािी. दोन्ी अथ्यांमधील फरक समजयून घ्ा.

उदा∘ अभभियातही नदव्यत्ाची प्रचीती एखादा जन्जात िटच दऊे शकतो.

 दऊे + शकतो = दऊे शकतो

 वाक्य - मी तुम्हाला िक्त एक नदवस वेळ दऊे शकतो.

अ. नवधात्ािे िटाची सामग्री िािासाहबेांच्ा पदरात टाकतािा कसलीच कसूर केली िव्ती.

आ. िािासाहबेांिी स्वतःची तंदुरुस्तीही उत्तम राखली होती.

इ. रंगमंचावरील त्ांची हालचाल कधीही बोजड वाटली िाही.

ई. त्ांचा आवाज खजयापासूि तारस्वरापययंत लीलेिे िेकला जाऊ शके.

उ. िाटकाचा प्रेषिक सुजाण असायला पाहहजे.

ऊ. अशा ताकदीची भूगमका दुसरा कोण करू धजेल?

ए. तरी माझ्ासारख्ा सामान्य अभभिेत्ािे ती भूगमका करूि पाहहली.

ॲ. खानडलकरांच्ा या राघोबाचे दश्मि ते िेटकेपणािे घडवत गेले.

ऐ. पले्दार वाक्ये आवाज चढवूि म्हटली जात.

ओ. संवादांचे पके् पाठांतर केले जायचे. 
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र. पुढील िाक्ातील हरियापद ेसंयुक्त आिेत की नािी ते ओळखा ि नसल्ास त्ािे कारि ललिा.

उदा∘ तू एकदा िाटक पाहूि ये आजण मग मला सांग. (िाही. दोि स्वतंरि नक्रया)

अ. तू िाटक पाहू शकलास तर मला सांग. 

आ. रंगमंचावरील त्ांच्ा हालचालीत एक वेगळाच ताल असायचा.

इ. रंगमंचावरील त्ांच्ा हालचालीत एक वेगळाच ताल राखला जायचा.

ई. आवाजाची िेक शेवटच्ा प्रेषिकालासुद्ा तेवढीच भारूि टाकायची. 

उ. आवाजाच्ा िेकीमुळे शेवटचा प्रेषिकसुद्ा तेवढाच भारला जायचा. 

ऊ. रंगमंचावर एक गद्म निळा पडदा सोडलेला असायचा. 

ए. रंगमंचावरील एक गद्म निळा पडदा सोडूि बांध. 

ॲ. शताब्दी महोत्सवात त्ाला पहहले बषिीस गमळाले. 

ऐ. शताब्दी महोत्सवात त्ाला पहहले बषिीस गमळाले आह.े 

ओ. िाटक संपताच टाळ्ांचा कडकडाट झाला.

२  सराि

क. पुढील िाक्ांमधील अथमि लक्षात घेऊन शक् हरियापद ेआणि प्रयोजक हरियापद ेओळखा.

उदा∘ चैरिवैशाखाचं कडक ऊि मला सोसवत िाही. (शक्य नक्रयापद)

 बाहरेच्ा खोलीत बांधलेल्ा कुत्र्याला मुलांिी सोडवले. (प्रयोजक नक्रयापद)

अ. मला आता दळणाची जड नपशवी आणवते.

आ. काकू मारि संजयकडूि दळणाची जड नपशवी आणवते. 

इ. आई आजीला रोज निरायला िेऊि बागेत बसवते.

ई. सुमुखीिे मुलींकडूि सुंदर िाच बसवला.  

उ. माळरािावर आज पहहल्ांदाच त्ािे गाई चारल्ा.  

ऊ. त्ाला या वयात मैदािावर जाऊि नक्रकेटचा सामिा खेळवत िाही.  

ए. आम्हाला थंडीत रारिीचे अंगणात निजवत िाही.   

ॲ. मला व्यायामासाठी इतक्या लवकर उठवत िाही. 

ऐ. महािगरपाललकेच्ा अभधकाऱयांिी काल झाड तोडले. 

ख. ररकाम्ा जारी आिश्यकतेनुसार शक् हकंिा प्रयोजक हरियापद िापरा. 

(वेधूि घेणे, बोलणे, ि करणे, ि सांगणे, बसणे, खुलणे, हसणे, पळणे, उठवत िसणे, िाचणे)

आज काय झाले माहीत िाही, पण सकाळी मला अजजबात उठवत िव्ते. अगदीच उत्साह वाटत 

िव्ता. कुणालाही माझी उदासी अ) ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ. गरम चहा घ्ावा तर तोही आ) ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ. थोडा 

वेळ गॅलरीत इ) ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ का ते पाहू म्हणूि गॅलरीत आले आजण झोपाळ्ावर बसले. तोच समोरूि 
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कुणीतरी अचािक नपवळ्ाधमक रंगािे माझ ेलषि ई) ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ. वाऱयावर हसूि डोलूि माझ्ा मिाला 

उ) ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ आजण जवळ ऊ) ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ. होय, खूप वाट पाहायला लावूि शेवटी आज कंुडीतले 

माझ ेलाडके रोप नपवळ्ा िुलांिी बहरले होते. सोिेरी सूय्महकरणांमध् ेिुलांिा ए) ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ ते मला. 

ॲ) ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ. त्ाच्ा प्रसन् दश्मिािे माझी उदासी कुठल्ाकुठे ऐ) ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ.

३  सराि

क. धातयूला ऊ, िे, ताना, ऊन, त, ला असे प्रत्य लारयून त्ािी धातुसाचधते हकंिा कृदन्े तयार िोतात. 

पुढील उताऱयातील धातुसाचधते हकंिा कृदन्े ओळखा. उताऱयाच्ा आधारे तुमच्ा आिडत्ा रायक / 

रारयकेबद्ल दिा ते बारा ओळींत उतारा ललिा. उताऱयात जसा धातुसाचधते हकंिा कृदन्ांिा िापर केला 

आिे तसाि तुमच्ा उताऱयातिी करा.

त्ांचे गाणे मोठे मिमोहक. डाव्या हाताची तज्मिी आजण मध्मा जुळवूि गातागाता सूर दाखवण्ाची 

पद्त. बैठकीत प्रवेश करतािा अत्तं सहज प्रवेश. 

हहराबाई म्हणजे गाण्ाच्ा अंगणातली तुळसच आह.े िुलतािा मंजजऱयांचा सात्त्क िुलोरा घेऊि 

िुलणारी. स्वतःचा गाजावाजा ि करणे ही त्ांची सवय.

एकेकाळी गाणेवाजवणे ह े प्रगतषे्ठचे लषिण िव्ते. भारतीय संगीतकलेवरचे ह े लांच्ि पुसूि 

हहराबाईंिी गतला प्रगतष्ठा नदली. माणसे लेकीसुिांिा घेऊि प्रथम बायकांच्ा गाण्ांच्ा मैनिलीला गेली 

ती हहराबाईंच्ा. हहराबाईंच्ा सोज्वळ सुरांचे आजण त्ाहूिही सोज्वळ वागण्ाचे जशंपणे ह्ा वाटवेर झाले 

आजण वाट मऊ झाली. हहराबाईंचा स्वभाव आजण त्ांचे गाणे-त्ांचे नदसणे ह्ांत अभेदच आह.े

पु∘ ल∘ दशेपांडे

ख. िरील उताऱयात आलेले पुढील शब्द आणि त्ांिे अथमि यांच्ा योग्य जोड्ा लािा.

अ. मिमोहक एक. सत्त असलेले

आ. प्रवेश दोि. भेद िसणे, सारखेच असणे

इ. तज्मिी तीि. मधले बोट

ई. मध्मा चार. हाताचे अंगठ्ािंतरचे बोट

उ. साम्बत्तक पाच. मिोहर, मिाला मोहूि टाकणारे

ऊ. गाजावाजा सहा. माि

ए. प्रगतष्ठा सात. नविाकारण मोठेपणा सांगणे, खोटा डामडौल  

ॲ. सोज्वळ आठ. आत जाणे

ऐ. अभेद िऊ. शुद्, निम्मळ
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४  सराि

क. हदलेले शब्द ि योग्य अकतृमिक/भािकतृमिक हरियापद ेिापरून िाक्े तयार करा. िाक् तयार करताना 

आिश्यकतेनुसार अजयून कािी शब्दिी िापरू शकता.

(सांजावले, गरगरले, प्रकाशले, मळमळले)

उदा∘ सूय्म – उगवला – अचािक – सगळीकडे

 सूय्म उगवला आजण अचािक सगळीकड ेप्रकाशले.

अ. सकाळ – प्रवास – गतला

आ. चालतािा – ऊि – तडाखा – गतला

इ. भरदुपार – ढग – काळोखी – जणू

ख. पुढे हदलेल्ा शब्दांच्ा मदतीने ि हदलेल्ा धातयूपासयून धातुसाचधते तयार करून प्रत्ेक धातयूिी २ 

िाक्े करा.

(पळ, थांब, नवसर, झोप, घाबर, उठ)

उदा∘ पळ – पळू, पळत 

 मांजराला बघूि उंदीर पळयू लागला. 

 मी पोचले तेव्ा तो पळत येतािा नदसला.

अ. थांब

आ. नवसर

इ. झोप

ई. घाबर

उ. उठ

५  पुढील उतारा िािा.

म्िींिी लज्जत

लग् झाल्ावर सुरुवातीच्ा नदवसांत वैताग आणला तो सासूबाईंच्ा भाषेिे; म्हणजे त्ांच्ा भाषावैभवािे! 

वाक्यागजणक येणारे ते वा  क ्प्रचार, म्हणी, ते वक्रोक्ती अलंकार असलेले शब्द... हकतीदा तरी त्ाचा अथ्मच 

कळायचा िाही, म्हणजे त्ातला गभभ्मताथ्मच कळायचा िाही. त्ांचा उदे्श कळायचा िाही. मी मख् 

चेहऱयािे उभी असायचे. तसं तर शाळेत असतािा वा  क ्प्रचार, म्हणी जशकले होते. पण त्ांचा बोलण्ात 

इतका सढळपणे वापर मी पहहल्ांदाच ऐकत होते. जशवाय त्ांचा तो कोल्ापुरी ठसका.

एकदा मला रारिी माझ ंकाही काम आठवलं, ते करत बसले. त्ा लगेच म्हणाल्ा, “ह ेकाय? आता 

काम करत बसलीस? हदिस रेला रेिारेिी आणि िांदण्ात कापयूस िेिी.”
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मी येडपटासारखी बघत बसले. एकदा मी काहीतरी पदाथ्म केला, थोडासाच केला होता. बरा झाला. 

सासूबाईंिा बहुतेक आवडला असावा. कारण त्ांिी तो परत मागगतला. ‘संपला’ म्हटल्ावर त्ा बोलल्ा, 

“ह,ं एवढसंंच करायचं, तोंडाला चव लागते, पण ‘आडजीभ खाई अन् पडजीभ बोंबलत जाई.”

शेजारीण म्हणाली मला, “छाि केलास हो पदाथ्म, सुगरण आहसे.” तर लगेच त्ा म्हणाल्ा, “तर 

तर! एका हपसानं कधी मोर िोता येत नािी.”

माहरेच्ा दूरच्ा िात्ातल्ा लग्ाचं निमंरिण आलं, म्हणूि मी अगदी मोहरूि गेले. जायच्ा 

तयारीला लागले. तर त्ा म्हणाल्ा लगेच, “ह,ं दशेस्ी िातं… आऊिा काऊ तो माझा मािसभाऊ. 

आधीि कामािा कंिाळा त्ात मािेरिा सांरािा… कामं राहहली बाजूला आजण ही लागलीय िाचायला.”

एक बरं होतं, मला त्ा काय म्हणताहते ते काहीच कळत िव्तं आजण मला जाणूि घ्ायची 

आवश्यकताही वाटली िव्ती.

आम्ही एकदा ओळखीच्ांकड ेगेलो होतो – म्हणजे सासूबाईंच्ा मैगरिणीकड.े त्ांची सूि भलतीच 

जाड झाली होती. आम्ही गेलो तर जाड सुिेला काही काम करवत िव्तं. लगेच धापा टाकत होती. हाश् 

हुश् करत होती. मग गतच्ा चटपटीत सासूिेच छािपैकी भजी केली, चहा केला. सासूबाई मला हळूच 

म्हणतात, “तरण्ा झाल्ा बरण्ा आणि म्ाताऱया झाल्ा िरण्ा.”

ह ेमारि लगेच कळलं ह.ं मला हसूच आलं एकदम. गंमत म्हणजे सासूबाईंची मैरिीणही त्ांच्ासारखीच 

छाि म्हणी वापरत होती. त्ांची सूि मुलाला शाळेतूि आणायला गेली होती, तोपययंत मैगरिणींचं मि मोकळं 

करणं चाललं होतं.

“काय सांगायचं, आपलंि नािं खोिं. माझा लेक आधी मला हकती नवचारायचा आजण आता... 

अरं अरं बायले, तुला सारं िाहिले. िुसता बाईलबुद्धा झालाय. तरी बरं, कामं सगळी मीच करते. गतचं 

काम म्हणजे सिा महिन्ांिी जांभई… िळयूबाई नुसती. िुसतं गोरं कातड!ं पण म्हणतात िा, रंराने रोरी, 

िजार रुि िोरी.”

मग त्ा दोघींच्ात गतसऱया मैगरिणीचा नवषय निघाला. गतला मूलबाळ िव्तं, पण एकाला मुलगा 

समजूि वाढवलं होतं. पण त्ाला गतच्ाबद्ल इतकी काही जवळीक वाटत िव्ती. त्ाच्ाबद्ल बोलतािा 

म्हणाल्ा, “हकती झालं तरी मातीिे कुले्… सुकल्ािर रळयून पडिारि. ही मािलेली िाती काय खरी 

असतात? जाळाणशिाय कढ नािी, मायेणशिाय रड नािी. पण खरं तर आधी रंुतयू नये, मर कंुथयू नये.” 

माझ्ा हातात कुठलं तरी साप्ाहहक होतं. त्ातल्ा ‘पेज थ्ी टाइप’ चनवष् बातम्यांपेषिा मला त्ा 

दोघींचं संभाषण – म्हणजे त्ातली भाषा – त्ा षिणी जास्त इंटरेस्स्गं वाटत होती.

सासूबाईंबरोबर घरी यायला निघाले. मध्चे महहला मंडळातल्ा एकजण भेटल्ा. त्ांिा माझ ं

व्याख्ाि ठेवायचं होतं. सासूबाई पुटपुटल्ाच, “राढव्ा रािात राढिी सिाष्ण.”

एकदा माझा भाऊ आला होता. तो गव्प्ष् आह.े घरी जायला निघेपययंत परत काही छाि नवषय 

निघायचा. मग चपला काढूि ठेवायचा आजण परत गप्ांत सामील. सासूबाई म्हणाल्ा, “तुझ ंम्हणजे 

अगदी जातो जातो, साळीिा भात खातो, असं चाललंय.” एकच हशा. माझा भाऊ हसत म्हणाला, “तुमचा 

म्हणींचा संग्रह आवडतो बरं का!” तर त्ा ठसक्यात म्हणतात कशा, “कुिाला कशािं तर बोडकीला 

केसांिं कौतुक! तुला िाहीय उद्ोग. उगा माझ्ा मागे लागलाय. काम नािी घरी अन् सांडयून भरी.”

अश्ी सासू गोड बाई, भाषेला िटवते. 

शैलजा भा∘ शेिडे
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क. पुढे िरील उताऱयातील कािी म्िी ि त्ांिे अथमि हदले आिेत. ते लक्षात घेऊन हदलेल्ा िाक्ांमध्ये 

योग्य म्ि िापरा.

आऊचा काऊ तो माझा मावसभाऊ = खूप लांबचं िातं

सहा महहन्यांची जांभई = अगतशय मंदगतीचं काम

आधी गुंतू िये, मग कंुथू िये = एखादी गोष् स्वीकारण्ापूवती नवचार करावा, स्वीकारल्ावर तक्रार करू 

िये

काम िाही घरी अन् सांडूि भरी = काही काम िसेल तर नविाकारण काम निमयाण करूि ते करत बसणे

एका नपसािं कधी मोर होता येत िाही = छोट्ा यशािे यशस्वी म्हणवूि घेता येत िाही

नदवस गेला रेटारेटी आजण चांदण्ात कापूस वेची = आधीचा वेळ वाया घालवणे आजण िंतर घाईिे काम 

करणे

उदा∘ “ही िा माझ्ा भाच्ाच्ा मेव्णीची आत्बेहीण आह े हो.” काकू ठसक्यात म्हणाली. “म्हणजे 

आऊिा काऊ तो माझा मािसभाऊ.” िहिनी कुजबुजली.

अ. “समीरा, एकदा टकंि केलेला मजकूर पुन्ा पुन्ा काय टहंकत बसली आहसे! ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ

ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ

आ. “आता मला काययालयातल्ा लोकांच्ा तक्रारी सांगू िकोस. मी िोकरीला लागण्ाआधीच तुला 

कल्पिा नदली होती. पण तेव्ा ऐकलं िाहीस! ̄ ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ

ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ

इ. “िरेंद्र, सकाळपासूि काहीच कामं केली िाहीस, ही पाव हकलो भाजीसुद्ा सगळी चचरली िाहीस. 

हकती रे हळू काम तुझ!ं ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ

ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ

ई. गाडीचे गगयर कुठे असतात, एवढ ंकळलं म्हणजे लगेच गाडी चालवता येत िाही. ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ

ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ

उ. “सगळे नदवस उिाडक्या करत घालवता आजण मग काम संपवायची वेळ आली, की जागरणं 

करता! ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ

ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ

ख. पुढील िाक्ांत समपमिक म्ि हकंिा िा  क ्प्रिार िापरला आिे की नािी ते अथथािरून लक्षात घ्ा 

आणि नसल्ास दुसरी कोिती म्ि हकंिा िा  क ्प्रिार रतथ ेसमपमिक ठरेल तो ननिडा. 

हातच्ा काकणाला आरसा कशाला = जी गोष् स्पष् नदसते ती जसद् करायला दुसऱया कशाची गरज 

िसते.

काखेत कळसा आजण गावाला वळसा = जवळ असलेली वस्त ूशोधायला नविाकारण लांब जाणे

रारि थोडी आजण सोंगे िार = थोड्ा वेळात खूप गोष्ी / कामे असणे

रारिीचा नदवस करणे = खूप कष् करणे
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शंख करणे = िाव घेऊि जोरािे ओरडणे, हाका मारणे 

खड ेिोडणे = िावे ठेवणे

खाई त्ाला खवखवे = ज्याची चूक असते त्ाला ती टोचत राहते

उदा∘ टीव्ीचा ररमोट शोधायला अख्ं घर पालथं घातलं आजण गमळाला मारि टीव्ीच्ा शेजारी! 

म्हणतात िा, िातच्ा काकिाला आरसा कशाला?

 टीव्ीचा ररमोट शोधायला अख्ं घर पालथं घातलं आजण गमळाला मारि टीव्ीच्ा शेजारी! 

म्हणतात िा, काखेत कळसा आणि रािाला िळसा.

अ. तीि नदवसांच्ा सुट्ीत पाच भावंडांच्ा घरी जाऊि, लग्ाच्ा कपड्ांची खरेदी करूि पुन्ा िवीि 

घरं पाहणं म्हणजे सौगमरि आजण सुजातासाठी शंख करिे.  

आ. पहाट े लवकर उठूि दुकाि उघडणं, व्यवसाय वाढवण्ासाठी उन्ातान्ातूि शहरभर निरणं, 

अशाप्रकारे कामासाठी दररोज खडे फोडिे ही अथव्मची दिैंनदिी होती. 

इ. अगं, हकती मोठ्ािे हाक मारतेस! सतत माझ्ा िावािे खाई त्ाला खिखिे तुला आवडते. 

ई. मिाली आजण सौम्या एकरि आल्ा की सुरूचीच्ा िावािे रारिीिा हदिस करिे हा त्ांचा  एकच 

उद्ोग असायचा.

उ. हरीिे काकांच्ा झाडाचे सगळे आंबे चोरूि नवकले. मारि, िंतर काका भेटल्ावर त्ाला त्ांच्ाशी 

बोलायला लाज वाटू लागली. म्हणतात िा, रारि थोडी आणि सोंरे फार.
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उपलब्ध झाली.

 ि. मोठ्ा जजद्ीिे मूत्म चचरिशैलीतूिच चचरिकार िव्या युगाची चचरिनिगम्मती सुरू करतील. 

भौगमगतक मूलभूत आकारांच्ा स्वरूपात सारे नवषय रंगवण्ात येतील. निसग्मदृश्य, 

स्स्रचचरि, व्यक्क्तचचरि ह ेसव्म सुलभीकरणातूि रंगवले जाऊ लागेल.

 छ. अमूत्म, पारंपररक, छापील, धागम्मक, पौराजणक, वैजशष्टपूण्म, भौगमगतक, प्रत्यकारी

२. क. अ. तीि     आ. एक     इ. तीि     ई. दोि     उ. तीि

रिभार ब

१. क. अ. रांगोळ्ा + काढणे, रेखाटणे     आ. ओढले + जाणे     इ. मागे + वळणे, होणे, 

सरकणे, येणे, लागणे, पडणे     ई. अिुभव + असणे, गमळणे, नवसरणे, आठवणे

उ. नवळखा + घालणे, सुटणे, सोडणे, सोडवणे     ऊ. झखन् + होणे, वाटणे, भासणे 

ए. भुरळ + घालणे, पडणे     ॲ. अद् भुत + भासणे, वाटणे 

ऐ. छंद + असणे, लागणे ओ. रेघा + ओढणे, आखणे, पुसणे

१. र. अ. संयुक्त नक्रयापद आह े आ. िाही. िाम + नक्रयापद जोडी

  इ. संयुक्त नक्रयापद आह े ई. संयुक्त नक्रयापद आहे

  उ. संयुक्त नक्रयापद आह े ऊ. संयुक्त नक्रयापद आहे

  ए. िाही. दोि स्वतंरि नक्रया ॲ. िाही. िाम + नक्रयापद जोडी

  ऐ. संयुक्त नक्रयापद आह े ओ. िाही, िाम +नक्रयापद जोडी

२. क. अ. शक्य नक्रयापद आ. प्रयोजक नक्रयापद

  इ. प्रयोजक नक्रयापद ई. प्रयोजक नक्रयापद

  उ. प्रयोजक नक्रयापद ऊ. शक्य नक्रयापद

  ए. शक्य नक्रयापद ॲ. शक्य नक्रयापद

  ऐ. प्रयोजक नक्रयापद

२. ख. अ. सांगवत िव्ती     आ. करवत िव्ता     इ. बसवते     ई. वेधूि घेतले 

उ. खुलवले     ऊ. बोलावले     ए. िाचवत     ॲ. हसवत होते     ऐ. पळवली

३. क. अ. गाणे     आ. गातागाता     इ. करतािा     ई. करणे     उ. गाणेवाजवणे 

ऊ. पुसूि     ए. जशंपणे     ॲ. नदसणे
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३. ख. अ. पाच    आ. आठ    इ. चार    ई. तीि    उ. एक    ऊ. सात    ए. सहा 

ॲ. िऊ    ऐ. दोि

४. अिेक उत्तरे शक्य.

 क. अ. सकाळी केलेल्ा प्रवासात गतला बरेचदा मळमळते.

  आ. चालतािा उन्ाच्ा तडाख्ािे गतला गरगरले.

  इ. भरदुपारी ढगांिी अशी काळोखी केली की जणू सांजावले.

४. ख. अिेक उत्तरे शक्य.

  अ. थांबणे, थांब. पावसाची वाट बघत थांबणे त्ाच्ा पर्थावरच पडले. सुगमतच्ा भेटीसाठी 

अपरारिी इमारतीखाली थांबतािा गतिे कसलाही नवचार केला िाही.

  आ. नवसरूि, नवसरण्ाला. एवढ्ात नवसरूि कसे चालेल? तुझ्ा नवसरण्ाला हसावे की 

रडावे?

  इ. झोपत, झोपतािा. अशा छाि प्रवासात सतत झोपत जाऊ िकोस. झोपतािा औषध घेत 

जा.

  ई. घाबरू, घाबरतािा. पुराच्ा बातम्या पाहूि अजजबात घाबरू िका. मी त्ाला िेहमीच 

वनडलांसमोर घाबरतािा पाहहलं आह.े

  उ. उठूि, उठत. मला पाहताच गतिे उठूि बसायला जागा नदली. तब्ते ठीक िसल्ािे माझ े

कसेतरी उठत-बसत काम चालले आह.े

५. क. अ. काम िाही घरी अन् सांडूि भरी.     आ. आधी गुंतू िये, मग कंुथू िये. 

इ. सहा महहन्यांची जांभई.     ई. एका नपसािं कधी मोर होता येत िाही. 

उ. नदवस गेला रेटारेटी आजण चांदण्ात कापूस वेची.

५. ख. अ. रारि थोडी आजण सोंगे िार.     आ. रारिीचा नदवस करणे 

इ. शंख करणे     ई. खड ेिोडणे     उ. खाई त्ाला खवखवे.
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प्रश्नपररिका १
परीक्षेिे स्वरूप

वाचि : ६० गुण ८० गमनिटे

श्रवण : ५० गुण ६० गमनिटे

लेखि : ४० गुण ८० गमनिटे

संभाषण : ५० गुण २० गमनिटे

परीषिेचे एकूण गुण : २०० एकूण वेळ : २४० गमनिट े(४ तास)

िािन

एकयू ि कालािधी : ८० रमननिे

एकयू ि रुि ६०

िािन प्रश्नप्रकारात िार भार आिेत. यात तुम्ाला िेरिेरळ्ा रिरयांिरील उतारे िाियून त्ािरील 

प्रश्नांिी उत्रे द्ायिी आिेत. सिमि उत्रे उत्रपररिकेिरि नोंदिायिी आिेत, िे लक्षात ठेिा.

भार १

कालािधी : २५ रमननिे [रुि २०]

खालील उतारा िाियून त्ािर रििारलेल्ा प्रश्नांिी उत्रे द्ा.

प्राथ्मिा समाजाच्ा संस्ापकांपैकी मामा परमािंद व माझ ेपणजोबा, म्हणजे आजीचे वडील भाकिर हरी 

भागवत, ह ेपरमगमरि होते. आमच्ा दोि घराण्ांतला स्हे मामांचे सुपुरि डलॉक्र परमािंद व त्ांच्ा पत्नी 

काकी नदवंगत होईपययंत, म्हणजे मामांच्ा मृत्िूंतर साठ वष्यांहूि अभधक काळ नटकला. परमािंदांचे ते 

कुटुबं काळाच्ा उदरात ररचले आजण आमचे एक जजव्ाळ्ाचे घर; िव् ेआमच्ाच नवशाल कुटुबंाची 

एक शाखा कायमची िष् झाली. सुंदर जशल्प एका रारिीत भग् व्ावे आजण मग हळूहळू त्ाच्ा 

साऱया खाणाखुणादखेील उद््ध्वस्त होऊि उरावी केवळ दुखरी आठवण, तसेच या बाबतीतही झाले. या 

आठवणींच्ा थडग्यावर जर अरेनबयि िाईट््स या कस्ल्पत कथांच्ा पुस्तकाचा कोरीव लेख िसता, तर ह े

िुसते मातीचे अवशेष राहहले असते. कुटुबंच सबंध मरते, तेव्ा अखेर धपापणारी मातीच उरते.

मामांचे धाकट ेचचरंजीव डलॉक्र होते. आमच्ा आजीच्ाच वयाचे व गतच्ाशी बालपणी खेळलेले. 

तेव्ा त्ांिा ‘बाबू’ याच िावािे घरातली वडील माणसे हाक मारीत. आम्हा मुलांिा ते आपली िातवंड े

मािीत. तरीही आम्ही सव्म जण त्ांिा ‘काका’, ‘आजोबा’ वगैरे ि म्हणता ‘बाबू डलॉक्र’च म्हणत असू. 

डलॉक्र अगतशय कत्मबगार, करड ेपण प्रेमळ व परोपकारी होते. साऱयांिाच त्ांचा धाक वाट.े पण मला 

इथे त्ांच्ाबद्ल सांगायचे िाही. सांगायचे आह ेते काकींबद्ल नि अरेनबयि िाईट् सबद्ल.

काकीला कुणी कधी पुस्तक वाचतािा बलघतलंच िाही. आडवं कंुकू लावलेली, ठेंगणीठुसकी, अंगािे 

जाड पण प्रसन् गोऱया चेहऱयाची काकी सदवै पदर बांधूि स्वयंपाकघरात काहीतरी करत असायची. 

स्वयंपाकघराबाहरे सहसा ती नदसायचीच िाही. खटले मोठे, आवडी-िावडी अमूप. लहरी वारेमाप. 

बाकीची माणसे पाहुणेरी. कष्करी काकीच. इतकी कष्ाळू, की गतला कष् केल्ाजशवाय चैिच पडायचे 

िाही. कोणी काम केले तर ते गतच्ा पद्तीिे िसल्ािे पुष्कळदा मिाला यायचे िाही. म्हणूि मग घरात 
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लेकीबाळी, दूरच्ा सुिा, मुलींच्ा मुली असूिही काकी आपली कामात मग् झालेली असायची. त्ामुळे 

अबोल झालेली. बोलतािा वाक्ये तुटक यायची. मि मािेल तशा गप्ा गतला कधी मारताच आल्ा 

िाहीत. कुणी म्हणायचे, ‘ती कुढी आह.े’ कुणी म्हणायचे, ‘ती मठ् आह.े’ पण गतच्ा गमटलेल्ा मिात 

कुठेतरी निखळ भाविेचा झरा आह ेआजण त्ाचा शोध घ्ायला हवा असे मारि कुणालाच वाटले िाही. 

खुद् गतलाही या झऱयाची जाणीव िव्ती. ती जाणीव गतला झाली नि मला ती नदसली. पण केव्ा? अगदी 

नवपरीत पररस्स्तीत. काकीचा एकुलता एक मुलगा प्रभाकर डलॉक्रच होता. दखेणा, हुशार, परोपकारी नि 

एककल्ी. अनववाहहत होता. चालळशी उलटली होती. घरात खटके होत बापलेकांचे. वातावरण तंग असे. 

एकमेकांबद्ल मिात प्रेम िार; पण बाहरे अढी.

दोघेही आमचे कुटुबं-डलॉक्र. आमच्ा घरात एकरूप झालेले. दोघांच्ाही परोपकाराला जणू ऊत 

आलेला. पैशाची कदर िाही. कामाला नवराम िाही. असे नदवस चालले होते. त्ात कंटाळाच होता. तो 

संपत िव्ता. पण त्ातूि जीविाची एकसूरिी कळाही लपत िव्ती. पण तो दाट कंटाळा एक नदवस 

िुटला. िुटला तो दुसऱया प्रचंड दुःखाच्ा भग्तेला निमयाण करूि. नवषमज्वरािे प्रभाकर एकाएकी 

वारला. मध्रारिी म्हातारा बाप काळीज घट् करूि सगळ्ा सग्यासोयऱयांिा, गमरिमंडळींिा ही दारुण वातया 

िोिवरूि स्वतः कळवीत होता. स्वर शांत होता, पण त्ातूि आतली होळी लपली िाही.

आजण काकी? गतचे वण्मि काय करावे? केस सुटलेले, कंुकू िराटलेले. मुलाच्ा प्रेताजवळ बसूि ती 

आक्रोश करीत होती. म्हणत होती, “कुणी करणी केली. काल रारिी माझी चोळी रक्तािे भरली नि आज 

ह ेअघनटत घडलं.” डलॉक्र गतला अडवत होते. धीर दते होते. स्वतः डोळे पुशीत होते. वैऱयावर ि येणारा 

प्रसंग या दवेमाणसांवर आला होता.

अंत्नवधी झाला. नदवस लोटत होते. काकी मारि सैरभैर झाली होती. कुणाकरता िांदायचे? 

कुणाकरता वाढायचे? कोण येऊि नवचारणार होते? कोण आता रागवणार होते? कुणाची आशा होती? 

पण या घोर निराशेिे काकीच्ा वाणीला मुक्त केले. ती बोलू लागली. हवे ते नि िको ते. मला म्हणाली, 

“तुमचं घर ते माझ ंमाहरे. तुझ्ा पणजोबांिी माझ ंलग् ठरवलं. साऱयांिी छळलं. सुख तुम्ही मंडळी दतेा. 

आतासुद्ा छळतात. कुणी म्हणतं, ‘तू दवेळात जा.’ ... प्राथ्मिा समाजाचे माझ ेसासरे. आम्हाला दवेळात 

जायची सवय िाही. आता कुठे जाऊ? समाजाचे लोक म्हणतात, ‘आम्ही इथे उपासिा करतो.’ मी म्हणते, 

‘कशाला तुमची बाटगी उपासिा? मला िको.’ तोच तसं म्हणायचा नि मारुतीला जायचा. ‘माझा मारुती, 

माझा मारुती’ म्हणत प्राण सोडला. पण मारुतीिे तरी काय केलं? दुसरे म्हणतात, ‘काकी, तुम्ही पोथी 

वाचा. तुकाराम वाचा.’ आणूि नदली पोथी. छी:! माझ ंमि िाही लागत. सारखी आग पडली आह.े” काकी 

रडत होती. बडबडत होती. घरच्ांचा आजवरचा इगतहास सांगूि झाला. संताप अिावर झाला. निरूि 

निरूि मि आवरूि म्हणाली, “तरी ह ेआहते. सारी आपलीच आहते. उठलं पाहहजे. उठेि. करीि मी 

सारं. पहहल्ासारखं करीि. सारं नवसरूि करीि. पण नवसरायचं कसं? एक सांग मला. मला पोथी वाचूि 

नवसरायला होत िाही. पूजेत मि लागत िाही. तू बुकं वाचतेस नि बुकं ललहहतेस. मला असं बुक आणूि 

द,े की मला घटकाभर तरी सारं नवसरायला होईल. दशेील िा? उद्ाच द.े”

मी ‘हो’ म्हटले नि काळजीत बुडूि गेले. या अजशजषितातच गणल्ा गेलेल्ा म्हातारीला मी या 

अवस्ते कुठलं मराठी पुस्तक वाचायला दऊे? धम्मग्रथं? छे! ते तर उघड निकामी होते. रामायण? 

महाभारत? तेही िको. मग मला एक कल्पिा सुचली. अरेनबयि िाइट््स द्ावा का? घरात अरबी भाषेतील 

सुरस आजण चमत्ाररक गोष्ींचा जाडजूड ग्रथं होता. तोच द्ावा असे वाटले. मी वनडलांिा नवचारले, 
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तेव्ा ते म्हणाले, “तेच पुस्तक काकींिा द.े अवश्य द.े” आजण मी ते पुस्तक भीत भीत नदले. कुणी मला 

म्हणालेसुद्ा की, “काय, म्हातारीची चेष्ा करतेस की काय?” पण मी लषि नदले िाही. काकीिे अधाशीपणे 

ते पुस्तक घेतले. माझ्ासमोरच गतिे उघडूि वाचायला सुरुवात केली. पाच गमनिटांत ती वाचण्ात गढूि 

गेली. काकी वाचते हा अपूव्म दखेावा होता. मी उठूि गेले. गतच्ा एकांताचा भंग मला करायचा िव्ता.

आजण काय िवल! सात-आठ नदवसांिी गेले, तेव्ा प्रिुल् चेहऱयाची काकी चहाचा कप माझ्ापुढ े

ठेवूि म्हणाली, “ये, बाई ये. तुझ ंबुक छाि आह ेगं! मला सारं नवसरायला झालं. पण मी ते ठेवणार आह.े 

तुला परत दणेार िाही.” डलॉक्र गमकिीलपणे म्हणाले, “पारायणं चालली आहते त्ाची नि काय. चला!” 

त्ा ‘चला’मध् ेजे कारुण् होते ते काय वणयावे!

अरेनबयि िाईट््स तेव्ापासूि माझ्ा स्तृीत, ग्रथंधम्मपोथीत जाऊि बसले आह.े बायबलसारखे. 

तुकारामाच्ा गाथेसारखे. गीतेसारखे. हकंबहुिा त्ाहूिही आगळे स्ाि त्ािे घेतले आह.े आता जेव्ा 

जेव्ा मी ते वाचते, तेव्ा तेव्ा ते वाचतािा मग् झालेली काकी प्रथम माझ्ा डोळ्ांपुढ ेयेते आजण ती 

काकी ‘जिी’सारखी असते. ज्याची-त्ाची ‘पोथी’ अखेर वेगळीच असते तर. आजण ती तशी असते म्हणूि 

तर वेदिा बुजतात.

दुरथा भारित

क. खालील रिधाने ियूक की बरोबर ते ललिा. (५)

अ.  काकीचे पती प्राथ्मिा समाजाच्ा संस्ापकांपैकी एक होते.

आ.  मािजसक आघातामुळे काकी अबोल झाली होती.

इ.  बाबू डलॉक्र पैशासाठी काम करत िसत.

ई.  प्रभाकर व त्ाच्ा वनडलांमधील िाते सौहादयाचे िव्ते.

उ.  गाथावाचि हा काकीसाठी मिाला उभारी दणे्ाचा अयशस्वी प्रयत्न िव्ता.

ख. अियूक पयथाय ननिडा. (५)

अ. ‘पि रतच्ा रमिलेल्ा मनात कुठेतरी ननखळ भािनेिा झरा आिे आणि त्ािा शोध घ्ायला ििा 

असे मारि कुिालाि िािले नािी. खुद् रतलािी या झऱयािी जािीि नव्हती. ती जािीि रतला झाली नन 

मला ती हदसली.’ या िाक्ांमध्ये उले्ख झालेली जािीि कोिती िोती?  

१. काकी खूप बोलू शकतात.

२. काकींिा अद्तुरम्य कथांच्ा वाचिाची आवड होती. 

३. काकींचे त्ांच्ा मुलावर खूप प्रेम होते. 

आ. ‘या घोर ननराशेने काकीच्ा िािीला मुक्त केले. ती बोल लारली. ििे ते नन नको ते.’ म्िजे काय? 

१. काकी काय हवे आजण काय िको ते सांगू लागल्ा. 

२. काकी सगळ्ांशी मोकळेपणे गप्ा मारू लागल्ा. 

३. बोलावे आजण बोलू िये असे सगळेच काकी बोलू लागल्ा.
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इ. ‘परमानंदांिे ते कुिंुब काळाच्ा उदरात ररिले आणि आमिे एक णजव्हाळ्ािे घर; नवे्ह आमच्ाि 

रिशाल कुिंुबािी एक शाखा कायमिी नष् झाली.’ या िाक्ांशािा योग्य अथमि ननिडा.

१. परमािंद कुटुबंाशी लेझखकेच्ा कुटुबंाचे खूप आपुलकीचे स्हेसंबंध होते. प्रभाकर, डलॉक्र आजण 

काकी या सव्यांच्ा मृत्िूंतर परमािंद कुटुबं िष् झाले. 

२. परमािंद कुटुबंीय ह ेलेझखकेचे िातलग होते. ते लेझखकेच्ाच घरात राहत असल्ािे सगळे गमळूि 

एक मोठे कुटुबं होते. 

३. परमािंद कुटुबंाचे घर लेझखकेच्ा घराला अगदी लागूि होते. काळाच्ा ओघात परमािंदांचे घर िष् 

झाले. 

ई. डॉक्टर रमस्ीलपिे म्िाले, “पारायिं िालली आिेत त्ािी नन काय. िला!” - ‘पारायिं िालली 

आिेत’ म्िजे कोि काय करत िोते?

१. डलॉक्र काकींची थट्ा करत होते आजण काकी मारि त्ांच्ाकड ेदुल्मषि करत होत्ा.

२. काकी पोर्था आजण गाथा सतत वाचत होत्ा आजण घरातल्ा कामांकड ेलषि दते िव्त्ा.

३. काकी ‘अरेनबयि िाईट््स’ या पुस्तकाचे पुन्ापुन्ा वाचि करत होत्ा.

उ. डॉक्टर रमस्ीलपिे म्िाले, “पारायिं िालली आिेत त्ािी नन काय. िला!” त्ा ‘िला’मध्ये जे 

कारुण् िोते ते काय ििथािे! - या िाक्ात डॉक्टरांच्ा बोलण्ात कारुण् का िोते?

१. कामं सोडूि काकी पुस्तकाची पारायणं करत होत्ा म्हणूि.

२. अखेर एकुलत्ा मुलाच्ा मृत्चूे दु:ख नवसरूि वाचिात रमल्ा म्हणूि.

३. डलॉक्रांच्ा थटे्कड ेदुल्मषि करूि काकी वाचत राहहल्ा म्हणूि. 

र. पुढे हदलेल्ा अथथािी उताऱयातील िाक्े ललिा. (२) 

अ.  मोठे कुटुबं असल्ािे काकींिा खूप कामे पडत.    

आ.  प्रभाकर आजण त्ाचे वडील इतरांसाठी कष् करत.

घ . खालील िाक् प्रिारांिा िाक्ात उपयोर करा. (३)

अ. सैरभैर होणे आ. काळीज घट् करणे इ.  मग् असणे 

ई. खटके उडणे उ. मि लागणे ऊ. गढूि जाणे  

ि. थोडक्ात उत्रे ललिा. (४-८ िाक्े) (५)

१. ‘एक कुटुबंवत्सल स्ती’ अशी काकीची प्रगतमा लेझखकेिे कशी उभी केली आह?े

२. ‘ज्याची-त्ाची ‘पोथी’ अखेर वेगळीच असते’, असे लेझखका का म्हणते?
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भार २

कालािधी : १५ रमननिे [रुि १२]

खालीलपैकी ‘१-९’ िी नऊ रिधाने ‘िारली चिरिकला’ ह्ा उताऱयातील िाक्समयूिांिा आशय िेरळ्ा 

शब्दांत मांडतात. प्रत्ेक रिधानािा ‘क, ख, र, घ, ि, छ, ज’ या सातांपैकी एका िाक्समयूिाशी योग्य 

मेळ घालन जोडी जुळिा. ‘१’ िे एक रिधान आणि त्ाच्ाशी जुळिारा िाक्समयूि ‘क’ उदािरिादाखल 

जुळियून दाखिला आिे. खालीलपैकी दोन रिधाने िी उताऱयातील िाक्समयूिाशी रमळतीजुळती नािीत.

उदा∘ १ - क

रिधाने

१. ती चचरि ेआनदवासींच्ा कहाण्ांवर आधारलेली आहते.

(क) ठाणे जजल्हातील वारली आनदवासींची चचरिकला ही त्ांच्ा आयुष्याचं एक अनवभाज्य अंग आह.े 

आनदवासींच्ा कथा हा त्ा चचरिांचा गाभा आह.े त्ांचं वेगळं जग, रीगतररवाज, सण, उत्सव, दिैंनदि 

जीविातील अिेक प्रसंग िकळत हळुवारपणे त्ांच्ा कुडाच्ा भभंतींवर साकार होत जातात. ही सारी 

संवेदिाषिम मिाची प्रगतजषिप् नक्रया आह.े मुळात वारली चचरि ेस्तस्तयाच चचतारीत. या चचतारणाऱया स्तस्तयांिा 

धवलेरी म्हणतात. शेणामातीिं सारवलेल्ा कुडाच्ा भभंती तयार करण्ासाठी झाडाच्ा िांद्ा, माती 

आजण शेण यांचे गमश्रण वापरले जाते. भभंत लाल गेरूिे रंगवली जाते. वारली चचरिकलेत तांदुळाची 

नपठी आजण नडकं यांचे गमश्रण असलेला पांढरा रंग वापरतात. कंुचला म्हणूि दातांिी चावलेली बांबूची 

लवचीक काडी वापरतात.

२. निसगयातील इतर सजीवांच्ा हालचाली पाहूि वारली चचरिकाराची प्रगतभा जागृत होते.

३. वारली संकृिती, पारंपररक समृद्ी आजण भवतालचा निसग्म ह्ातूि वारली चचरिकला बहरली आह.े

४. आनदम काळात तयार झालेल्ा दृश्यरचिा जीनवत असल्ाचे वारली चचरि ेह ेउदाहरण आह.े

५. साध्ा रेषा आजण सोपे आकार ह्ांतूि वारली चचरिकला उदयाला आली आह.े

६. वारली लोक झाडाचे चचरि काढतािा उगवणाऱया झाडाप्रमाणे मुळापासूि वर रेषा ओढत जातात.  

७. वारली चचरिांत गरिकोण, वतु्मळे आजण रेषा ह्ांचा उपयोग केला जातो.  

८. वारली स्तस्तयांच्ा वैनवध्पूण्म अलंकारांचे दश्मि ह्ा चचरिकलेत होते.  

९. वारली कला ही साधे जीवि रेखाटणारी निरागस अभभव्यक्ती आह.े  

वारली चचरिकला

(ख) त्ांिी रंगवलेलं प्रत्के चचरि ह ेत्ांच्ा भाबड्ा मिावर उमटलेलं त्ांचं स्वत:चं जग आह.े या 

चचरिांचा मध्वतती भाग नवशेषत: जशकार, मासेमारी आजण शेती, उत्सव आजण िृत्, झाड ेआजण प्राणी 

अशा दृश्यांचा असतो. एका नवजशष् प्रकारची अमूत्मवादी चचरि ं इथं आपल्ाला आढळतात. वारली 

चचरिकलेत धागम्मक नवधी, लग्नवधी, दवेदवेता, दिैंनदि जीवि, लोकजीवि व त्ाबरोबर आजूबाजूचा 

पररसर, पररसरातील पशुपषिी, वृषिवेली, िदीिाले, डोंगर, पहाड, विे, िाचिृत्,े घरदार, शेतीचे हगंाम, 

जशवार, पररसर, जरिा इ∘ नवषयांिा धरूि भभभत्तचचरि ेरेखाटलेली नदसतात.
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(ग) वारली चचरिातील आकार व रेषा प्रमाणबद् िसल्ा तरी वारली चचरिकाराच्ा निरीषिणाची व 

कल्पिाशक्तीची दाद ही चचरि ेबघत असतािा द्ावी लागते. कलेचे कोणतेही औपचाररक जशषिण या 

लोकांिी घेतले िसतािा इतकी अप्रगतम चचरि ेत्ांिा सुचतात कशी? 

(घ) साध्ा साध्ा रेषांच्ा माध्मातूि संकेत व्यक्त केले जातात. बऱयाच आकारांची पुिरावृत्ती होत असते. 

पण त्ातही वेगवेगळया सौंदययाकृतींची जाणीव कलात्क पातळीवर कलाकाराला होत असते.

(च) वारली चचरिकार ही झाड े रंगनवतािा िेहमीच मुळाकडूि शेंड्ापययंत रंगनवतो. तशा आकारालाही 

सोपेपणा प्राप् होतो. वारल्ांच्ा मते खाली भूमीकडूि वर उगवणारे झाड म्हणजे जीविाचा नवकास 

करणारे उदयोन्खु जीवि असते. वारली चचरि रेखाटणीचे नवशेष म्हणजे चचरि काढतािा चचरिकार 

सुरुवातीला चचरि हकती मोठे काढावयाचे ते प्रथम निजचित करतो आजण त्ा अिुरोधािे बाहरेील िषिीकाम 

व मध्वतती चचरिाभोवतालच्ा आकृत्ा व िषिी क्रमाक्रमािे काढत जातो. मिुष्य अगर प्राणी काढण्ासाठी 

सुरवातीस गरिकोण काढूि त्ाला शरीर हकंवा धड समजूि हातपाय, डोके, शेपूट ह ेअवयव जोडले जातात. 

ही कलाकृती प्रथम रेषाकृतीिे तयार केली जाते. 

(छ) वारली चचरिकार भौगमगतक आकाराची चचरि ेकाढत असतात. चंद्राच्ा गरगरीत वाटोळ्ा  आकारातूि 

त्ािे गोल घेतला. पािाच्ा आकारातूि त्ािे गोल, गरिकोण, अंडाकृती आकार घेतले. पाकळ्ा आजण 

िांद्ांच्ा आकारातूि बाक आजण वळणे घेतली. चंद्रकला व इंद्रधिुष्य यात त्ािे कमािी व अध्मवतु्मळ 

पाहहले. 

(ज) तसंच पक्ष्यांच्ा भराऱया व माशांच्ा पोहण्ाच्ा निरीषिणािे समांतर व उभेआडवे रेषांचे आकार तो 

जशकला. जवळजवळ असलेले पाच तारे पाहतािा ते एखाद्ा रेषेिे जोडले गेल्ाचा आभास निमयाण होऊि 

त्ाला पंचकोि गमळाला. निसग्म आजण सृष्ीला समजूि घेण्ाची व ती चचरिाकृती प्रकट करण्ाची त्ाची 

ही सांकेगतकता नवचार करण्ासारखी आह.े

भार ३

कालािधी : १५ रमननिे (रुि १२)

खालील उताऱयािे एकयू ि १४ भार केले असयून ते दोन रिांत रिभारले आिेत.  

रि १ : १ - ७ भार (७) 

रि २ : क - ज भार (७) 

१ - ७ या रिमिार अकंांनी दशमिरिलेल्ा प्रत्ेक भारानंतर आशयाशी जुळिारा अक्षराने दशमिरिलेला एक 

भार ननिडायिा आिे ि त्ातयून एक सलर अथमिपयूिमि उतारा तयार करायिा आिे. उत्रपररिकेिर योग्य 

पयथाय नोंदिा.

उदाहरणादाखल १ ह्ा भागापुढ ेजुळणारा ‘क’ हा भाग जोडूि दाखवला आह.े

उदा∘ १ - क

(१) “मला अिेक गोष्ींबद्ल अपराधी वाटतं. शाळेत असतािा आम्ही काही गमरि वगयातल्ा एका मुलाची 

झखल्ी उडवायचो. तेव्ा मजा यायची, पण आता आठवूि अपराधी वाटतं. मी इंजजिीअररंगला जावं अशी 

माझ्ा आईवनडलांची खूप इच्ा होती पण आवश्यक तेवढ ेगुण ि गमळाल्ामुळे मला ‘बीएस्ी’चं जशषिण 

घ्ावं लागलं.
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(क) त्ांच्ा अपेषिा मी पूण्म करू शकलो िाही, याबाबतही मला अपराधी वाटतं. माझ ंजास्त असलेलं 

वजि आटोक्यात आणण्ात माझी इच्ाशक्ती कमी पडते म्हणूिही मला अपराधी वाटतं. ऑनिसमधलं 

काम िीट पार पाडूिही ते वररष्ठांसमोर मला सिाईदारपणे सादर करता येत िाही. मला त्ाबद्लही 

अपराधी वाटतं. त्ामुळे माझ्ा चुका वाढत जातात.

रि १

(१) “मला अिेक गोष्ींबद्ल अपराधी वाटतं. शाळेत असतािा आम्ही काही गमरि वगयातल्ा एका मुलाची 

झखल्ी उडवायचो. तेव्ा मजा यायची, पण आता आठवूि अपराधी वाटतं. मी इंजजिीअररंगला जावं अशी 

माझ्ा आईवनडलांची खूप इच्ा होती. पण आवश्यक तेवढ ेगुण ि गमळाल्ामुळे मला ‘बीएस्ी’चं जशषिण 

घ्ावं लागलं.

(२) मग चुका केल्ाबद्ल मला अपराधी वाटतं. त्ा का घडत आहते ह ेमाहीत असूिही त्ा मी टाळू 

शकत िाही म्हणूिही अपराधी वाटतं. ही यादी वाढतच चालली आह.े आता तर सतत स्वत:ला अपराधी 

ठरवल्ाबद्लही अपराधी वाटतं,” तन्य सांगतो.

(३) त्ामुळे ती अभधकाभधक वाढत जाते. आपण गतच्ात इतके होरपळूि निघतो, की आपलं मािजसक 

स्वास्थ्य ढवळूि निघतं. हकती काळ लोटला तरी त्ा वेदिांचं ठुसठुसणं चालूच राहतं.

(४) चुकीचं वत्मि ि करताही िुसता मिात चुकीचा नवचार आला म्हणूिही अपराधी वाटतं. इतकंच काय, 

तर ज्या चांगल्ा गोष्ी आपल्ाला गमळाल्ा आहते त्ा इतरांिा ि गमळाल्ामुळे चांगल्ा गोष्ींचा आिंद 

घेण्ाबाबतही काहींिा अपराधी वाटतं.

(५) अपराध-भाविेकड ेकल असलेल्ा व्यक्तीची संवेदिशीलता व िीरषिीरनववेकबुद्ी उच् असते. अयोग्य 

वत्मिाबाबत ते इतरांिा हकंवा पररस्स्तीला दोषी ठरवत िाहीत, तर स्वत:च्ा हातूि घडलेल्ा चुकांची 

जबाबदारी स्वत: घेतात. अपराध-भाविा त्ांिा घडलेल्ा चुकांची जाणीव करूि दतेे आजण काही 

प्रमाणात ते वत्मि भनवष्यात परत करण्ास प्रगतबंधही करते.

(६) एखाद्ा हकंवा काही कृत्ांवरूि स्वत:ला वाईट ठरवणं ह ेअवास्तव तर आहचे; पण अगतशयोक्क्तपूण्मही 

आह.े

(७) असा जशक्ा तन्य स्वत:वर मारूि घेत असल्ामुळे तो स्वत:ला सांगतो, ‘माझ्ा हातूि केवढ्ा 

घोडचुका घडल्ा आहते! या चुका म्हणजे माझ्ा व्यक्क्तमत्तावर घोर कलंक आह.े

रि २

(क) त्ांच्ा अपेषिा मी पूण्म करू शकलो िाही, याबाबतही मला अपराधी वाटतं. माझ ंजास्त असलेलं 

वजि आटोक्यात आणण्ात माझी इच्ाशक्ती कमी पडते म्हणूिही मला अपराधी वाटतं. ऑनिसमधलं 

काम िीट पार पाडूिही ते वररष्ठांसमोर मला सिाईदारपणे सादर करता येत िाही. मला त्ाबद्लही 

अपराधी वाटतं. त्ामुळे माझ्ा चुका वाढत जातात. 

(ख) मी हकतीही प्रयत्न केले तरी तो पुसला जाणार िाही.’ त्ामुळे त्ाच्ा मिात स्वत:बद्ल कमीपणाची 

भाविा निमयाण होते आजण स्वत:त सुधारणा होण्ाचा आत्नवश्वास तो गमावूि बसतो. आपण दोषी हकंवा 

वाईटच आहोत, असं ठरवल्ामुळे स्वत:च्ा हातूि घडलेली चांगली कृत्हंी त्ाला नदलासा दते िाहीत. 

व्यक्क्तमत्तावरचा कलंक धुऊि काढण्ासाठी तो स्वत:ला पदोपदी आरोपीच्ा नपंजऱयात उभं करूि कडक 

जशषिा दतेो. स्वत:ला कमी लेखूि आसूड मारण्ातच त्ाची ऊजया खच्म होते. थोडक्यात, अपराध-भाविा 
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चुकीच्ा वत्मिाची पुिरावृत्ती भनवष्यात ि करण्ास तन्यला िारशी मदत करत िाही. उलट त्ाच्ा 

मािजसक आरोग्याचं िुकसाि करते. ह े िुकसाि टाळण्ासाठी तन्यिं सव्मप्रथम अपराध-भाविेबद्ल 

अपराधी वाटणं थांबवलं पाहहजे. तरच स्वत:च्ा मिावर चढलेली अपराधीपणाची अिेक पुट ंबाजूला 

करूि मूळ अपराध-भाविेवर त्ाला लषि कें नद्रत करता येईल. 

(ग) असं असलं, तरी तन्यप्रमाणे अपराध-भाविेच्ा आहारी गेलेल्ा व्यक्तींचं मारि या भाविेमुळे 

िायद्ापेषिा मािजसक आरोग्याचं अपररगमत िुकसाि होतं ह े निजचित. ह ेिुकसाि का होतं याचं उत्तर 

शोधण्ासाठी अपराध-भाविेच्ा थोड ंखोलात जावं लागेल. ते तन्यच्ा उदाहरणातूि पाहू. तन्यला 

अपराधी वाटतं म्हणजे िेमकं काय होतं? तर स्वत:च्ा हातूि घडलेल्ा चुकीच्ा वत्मिापाशी तो थांबत 

िाही, तर ते वत्मि घडल्ाबद्ल तो स्वत:च्ा संपूण्म व्यक्क्तमत्तावर ‘वाईट’ असा जशक्ा मारतो. 

(घ) समजा, एका िळांच्ा करंडीत अिेक िळं ठेवली आहते. त्ातील काही नपकलेली आहते, काही 

रसरशीत आहते, रसाळ आहते, काही िासकी, खराब आहते. या करंडीला एकच िाव द्ायचं असेल तर 

आपण िक्त ‘खराब िळांची करंडी’ असं म्हणू शकतो का? तसं म्हणणं वस्तसु्स्तीला धरूि होणार िाही, 

कारण गतच्ात खराब िळांबरोबर चांगली िळंही आहते. आपलं व्यक्क्तमत्तही या िळांच्ा करंडीप्रमाणे 

आह.े त्ामध् ेजसा काही योग्य वत्मिांचा समावेश आह,े तसा काही अयोग्य वत्मिांचाही आह.े त्ामुळे िक्त 

अयोग्य वत्मि शोधूि काढूि ‘वाईट’ असल्ाचा जशक्ा संपूण्म व्यक्क्तमत्तावर मारणे योग्य िाही. 

(च) काहींिा तर आपल्ात अपराध-भाविा वास करूि आह ेयाची जाणीवही िसते. उदाहरणाथ्म, काहींिा 

वाटत असतं की, आपण दािशूर आहोत म्हणूि दािधम्म करत आहोत. पण वास्तनवक आपल्ा हातूि 

घडलेल्ा चुकीच्ा कृत्ांची भरपाई करण्ाच्ा भाविेपोटी आपण दािधम्म करत आहोत याचा त्ांिा 

पत्ताही िसतो. अपराधी वाटण्ाकड ेकल असणाऱया व्यक्ती स्वत:चं वत्मि अयोग्य आह ेएवढ्ावर थांबत 

िाहीत, तर त्ाला िैगतकतेच्ा तराजूत तोलतात. त्ामुळे आपल्ा हातूि पाप घडलं आह ेआजण त्ाची 

कठोर जशषिा आपण आयुष्यभर भोगलीच पाहहजे याचं सततचं ओझ ंमिावर बाळगतात. याचा पररणाम 

म्हणजे सतत नदलगगरी व्यक्त करणं, परत परत मािी मागणं, आत्निभ्मत्स्मिा करणं, स्वत:ला कमी 

समजणं, चुकांबाबत अगतसंवेदिशील होणं, असे अिेक वत्मिप्रकार दश्मवले जातात. 

(छ) अपराधीपणाच्ा नवळख्ात सापडलेला तन्य एकटा िाही. आपल्ापैकी हकत्केांच्ा मिात अपराध-

भाविा दबा धरूि बसलेली असते. स्वत:च्ा हातूि घडलेल्ा छोट्ामोठ्ा चुकांच्ा वेळी ती िणा 

काढूि बाहरे येते; पण ती तेवढ्ावर थांबत िाही. मग ह्ा अपराधीपणाबद्लचीही अपराध-भाविा तयार 

होते. ह े कळूिही ती कमी होण्ासाठी आपण काहीच करत िसल्ाबद्लची अपराध-भाविा... असे 

अपराध-भाविांचे अिेक थर सुरुवातीच्ा अपराध-भाविेवर चढत जातात. 

(ज) या वेदिा स्वत: ओढवूि घेतल्ा आहते असं वाटूि आपण स्वत:ला इतके बोल लावतो आजण इतकी 

कठोर निभ्मत्स्मिा करतो, की अपराध-भाविांतूि बाहरे पडण्ाऐवजी गतच्ा नवळख्ात अभधकच अडकत 

जातो. अपराध-भाविेची व्याप्ी इतकी प्रचंड आह,े की आपल्ाला केवळ चुकीच्ा वत्मिाबाबतच अपराधी 

वाटतं असं िाही, तर एखाद ंवत्मि हातूि ि घडल्ाबद्लही अपराधी वाटतं.

डॉ∘ अजंली जोशी
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भार ४

कालािधी : २५ रमननिे [रुि १६]

पुढे हदलेले शासकीय पररपरिक िाियून त्ािर रििारलेल्ा प्रश्नांिी उत्रे ललिा.

प्रणसद्धी परिक रि. ८२

बृिनुंबई रिद्तु पुरिठा आणि पररििन उपरिम

(बृहन् ुबंई महािगरपाललका अंतग्मत)

बेस् भवि, परि पेटी क्र∘ १९२.

मुंबई – ४०० ००१

नदिांक : १६.०३.२००१

 घरांवर सौर ऊजयानिगम्मती

महाराष्ट्  राज्य नियामक आयोगािे नदिांक १० सप् ेंबर २०१५ पासूि म∘नव∘नि∘आ∘ (छपरावरील सौर ऊजया 

व्ोलॅ्क यंरिणाकररता िक्त मापि) नवनिमय, २०१५ अंमलात आणला आह.े

या नवनिमयािुसार एक मेगावॅटपेषिा कमी मागणी असलेला वीजग्राहक त्ाच्ा घराच्ा छपरावर 

/ गच्ीवर सौर िोटो व्ोलॅ्क यंरिणा बसवूि सौर ऊजया निगम्मती करू शकतो आजण त्ाद्ारे त्ाचा 

वीजवापर कमी होत असल्ािे त्ाच्ा माजसक नवद्तु दयेकामध् ेघट येऊ शकते. यासाठी वीजग्राहकािे 

आपल्ा प्रभागाशी संलग् असलेल्ा बेस् उपक्रमाच्ा ग्राहक सेवा नवभागात उपलब्ध असलेला िोंदणी 

अज्म भरूि सादर करावा. सदर अज्म बेस् उपक्रमाच्ा संकेतस्ळावर www.bestundertaking.com 

दखेील उपलब्ध आह.े हा अज्म सादर करतािा वीजग्राहकास बेस् उपक्रमाकड ेरु. ५००/- (मंजूर भार 

५ हकलोवॅट् सपययंत) हकंवा रु. १,०००/- (मंजूर भार ५ हकलोवॅट् सपेषिा जास्त) असे िोंदणी शुल्क भरावे 

लागेल.

प्रत्के महहन्यात वीज ग्राहकािे सौरऊजलेद्ारे निमयाण केलेली युनिट््स ग्राहकाच्ा खात्ात जमा 

केली जातील आजण वीजग्राहकािे वापरलेल्ा एकूण वीजेतूि ही सौर ऊजया युनिट् स वजा करूि ग्राहकास 

त्ाचे महहन्याचे दयेक पाठनवले जाईल. ग्राहकािे जर त्ाच्ा वापरापेषिा अभधक सौर ऊजया युनिट् सची 

निगम्मती केली असेल तर ती युनिट् स वीजग्राहकाच्ा पुढील नवद्तु दयेकात समायोजजत करण्ात येतील. 

बेस् उपक्रम प्रत्के आलथ्मक वषयाच्ा अखेरीस असमायोजजत िक्त जमा युनिट् स (Credit units) पुढील 

वषयातील पहहल्ा महहन्यात वीजग्राहकाकडूि खरेदी करेल.

अभधक माहहतीसाठी वीजग्राहकांिी आपल्ा प्रभागाशी संलग् असलेल्ा ग्राहक सेवा नवभागात 

संपक्ट  साधावा.

क. पुढील प्रश्नांिी उत्रे ललिा. (४ रुि)

१. िवा नवनिमय अंमलात आल्ावर वीजग्राहकांचा कोणता िायदा होईल?

२. ग्राहकाच्ा जास्तीच्ा ऊजयानिगम्मतीची कशी व्यवस्ा लावली जाणार आह?े
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ख. कंसातील सयूिनेनुसार पुढे हदलेल्ा िाक्ांमध्ये बदल करा. (४ रुि)

१. वीजग्राहक आपल्ा घराच्ा छपरावर ऊजयानिगम्मती करू शकतो. (धातू + ता + ये ही रचिा वापरा.)

२. ग्राहकािे जर त्ाच्ा वापरापेषिा अभधक सौरऊजया युनिट् सची निगम्मती केली असेल, तर ती युनिट् स 

वीजग्राहकाच्ा पुढील नवद्तु दयेकात समायोजजत करण्ात येतील. (‘जर तर’ काढूि वाक्य तयार 

करा.)

३. वीजग्राहकांिी ग्राहक सेवा नवभागाशी संपक्ट  साधावा. (या वाक्यात ‘पाहहजे’ चा वापर करा.)

४. अज्म सादर करतािा वीजग्राहक िोंदणी शुल्क भरेल. (वाक्य भूतकाळात ललहा.)

र. पुढे हदलेल्ा हरियापदांपासयून नाम + हरियापद तयार करा. (४ रुि)

१. वजा करणे     २. मंजूर करणे     ३. सादर करणे      ४. अंमलात आणणे

घ. पुढे हदलेल्ा शब्दांिा अथमि स्पष् करा. (४ रुि)

१. सौर     २. दयेक     ३. समायोजजत     ४. संलग् 

श्रिि

एकयू ि कालािधी : ६० रमननिे

एकयू ि रुि ५०

श्रवण या नवभागात एकूण तीि भाग आहते.

भार १

कालािधी : २५ रमननिे [रुि ३०]                              

तुम्ाला एकयू ि ५ ध्वननरफती ऐकिल्ा जातील. प्रत्ेक ध्वननरफतीिर आधाररत ३-३ िाक्े हदली 

आिेत. त्ांना ‘िोय’ हकंिा ‘नािी’ असे प्ररतसाद द्ायिे आिेत. प्रत्ेक ध्वननफीत ऐकिण्ाआधी त्ािर 

आधाररत िाक्े िािायला हदली जातील. प्रत्ेक ध्वननफीत एकदाि ऐकिली जाईल. 

ध्वननफीत १

अरुिा ढेरे - काळाशी जोडयून घेताना

१. अरुणा ढरेे यांिा भाषेची गोडी वाचिातूि लागली.

२. वाचि ह ेमि रमवण्ाचे साधि आह ेअसे अरुणा ढरेे यांिा वाटते.

३. त्ांच्ा वडलांच्ा घरी केवळ सुजशजषित आजण बुम्बद्माि माणसे येत असत. त्ामुळे त्ांची बौम्बद्क 

वाढ होऊ शकली.

ध्वननफीत २

अरुिा ढेरे - साहित्संमेलन

१. आपल्ा भाषेवरील प्रेम म्हणजे इतर भाषांचा दे्ष िव्.े

२. जागगतकीकरणामुळे समाजमि आणखी भंगले आह.े

३. केवळ आवड आजण मिोरंजिासाठी वाचले पाहहजे.
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ध्वननफीत ३

शासकीय अनुिाद

१. भाषा संचालिालय िक्त भाषांतराचे काम करते.

२. शासकीय भाषांतर करणाऱया अिेक शासिमान्य संस्ा आहते.

३. भाषा संचालिालयाची नदशा आजण भूगमका सतत पररवत्मिशील राहहली आह.े

ध्वननफीत ४

शासकीय अनुिाद

१. तांगरिक, शासकीय आजण नवधी षिेरिातील अिुवाद करतािा योग्य अथ्म पोहोचावा याची खबरदारी 

घेतली पाहहजे.

२. तांगरिक भाषांतर करतािा मराठी पाररभागषक शब्द वापरण्ाऐवजी लॅनटि शब्द वापरावेत.

३. वाक्यांच्ा कठीण रचिेमुळे कायद्ांची भाषा सामान्यांिा समजत िाही.

ध्वननफीत ५

चिनय धारूरकर 

१. कोणतीही साहहत्व्यवस्ा ही अिेक संकृितींवर आधाररत असते.

२. सगळ्ा कलानवष्कारांवर वेगवेगळ्ा संकृितींचा प्रभाव नदसतो.

३. मल्ाळम चचरिपटांवर इटाललयि चचरिपटांचा प्रभाव अभधक आढळतो.

भार २

एकयू ि कालािधी - १० रमननिे (रुि १०)

पयूिमि संभारि लक्षपयूिमिक ऐकयू न त्ाआधारे संकेत आणि मयुरेश यांिे एकमत आिे की मतभेद आिेत ते 

ओळखयून योग्य पयथायासमोर बरोबरिी खयूि ( ) करा.

रि. रिधाने एकमत  मतभेद   

१. मैरिी आजण चहाची चव 

यांच्ात बदल झाला िाही.

२. महानवद्ालयीि जशषिण 

संपल्ावरच खऱया अथयािे 

बाहरेच्ा जगात आपण 

पाऊल ठेवतो.

३. चांगले जशषिण घेतले तर 

भरपूर पगाराची िोकरी 

गमळते.
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४. मुलाखतीत िक्त नवजशष् 

षिेरिाशी संबंभधतच प्रश्न 

नवचारले जातात असे िाही.

५. आपण जे काम करतोय 

त्ातूि भरपूर पैसे 

गमळायला हवेत.

भार ३

कालािधी : २५ रमननिे (रुि १०)

ध्वननफीत

आकाशिािीिरील कायमिरिम अचधकारी उमा दीणक्षत ह्ांिी मुलाखत तुम्ी ऐकिार आिात. िे संभारि 

लक्षपयूिमिक ऐका. त्ािर रििारलेल्ा प्रश्नांसाठी उत्रांिे पयथाय हदले आिेत. त्ातील योग्य पयथाय ननिडा. 

टीप : जागगतक रेनडओ नदि १३ िेब्वुारी रोजी साजरा केला जातो.  

१. जगभरात एकूण ˉˉˉˉˉˉˉˉˉ तर भारतभरात ˉˉˉˉˉˉˉˉˉ रेनडओ कें द्र आहते.

 अ) चारशे वीस, चव्वचेाळीस हजार 

 आ) चाळीस हजार, चारशे वीस 

 इ) चव्वचेाळीस हजार, चारशे वीस

२. ˉˉˉˉˉˉˉˉˉ, ˉˉˉˉˉˉˉˉˉ आजण ˉˉˉˉˉˉˉˉˉ ही आकाशवाणीची मुख् उद्द्षे् आहते.

 अ) संगीत, मिोरंजि, भाषण

 आ) मिोरंजि, माहहती, हहतगुज

 इ) वृत्तनिवेदि, संगीत, दृश्य

३. आकाशवाणी काही काळ मागे का पडली?

 अ) एि∘ एम∘ वाहहन्या, दूरदश्मि यांचा प्रभाव

 आ) काय्मक्रमांचा दजया चांगला िसल्ािे

 इ) आधुनिक तंरिज्ाि उपलब्ध िसल्ािे

४. आकाशवाणी कशामुळे तग धरूि राहहली असे उमा दीजषित म्हणतात?

 अ) मिोरंजक काय्मक्रमांमुळे

 आ) तत्तांशी प्रामाजणक राहहल्ामुळे

 इ) माहहतीपर काय्मक्रम वाढवल्ामुळे

५. आकाशवाणी कोणत्ा वयोगटाशी जोडलेली आह?े

 अ. तरुण

 आ. वयोवृद्

 इ. सव्म वयोगट
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६. कोणकोणत्ा काय्मक्रमांची िावे यात आली आहते?

 अ) वनिता मंडळ, कामगार सभा, कलॉिीहाउस

 आ) गीतसररता, शेतकरी सभा, श्रीमंती

 इ) जयमाला, शुभप्रभात, बातम्या

७. उमा दीजषित या आकाशवाणीवरील कोणत्ा काय्मक्रमाच्ा निमयात्ा आहते?

 अ) कामगार सभा

 आ) वनिता मंडळ

 इ) कलॉिीहाउस

८. श्रोत्ांशी जोडलेलं राहण्ासाठी आकाशवाणीिे कोणती गोष् केली?

 अ) सव्म काय्मक्रम दररोज दोिदा प्रसाररत केले.

 आ) काय्मक्रमांमध् ेतोचतोचपणा आणला.

 इ) काळािुसार स्वतःला बदललं.

९. दूरदश्मि पाहण्ाच्ा तुलिेत आकाशवाणी ऐकणे जास्त सोपे आह,े कारण ...

 अ) आकाशवाणी ऐकतािा काम सोडूि ती ऐकावी लागते.

 आ) इतर कामे करतािा दूरदश्मि पाहता येते.

 इ) इतर कामे करतािा आकाशवाणी ऐकता येते.

१०. प्रजसद् कलाकार मच्चं्द्र कांबळी ह्ांिी मािधि हा नवषय महत्ताचा िाही असे का म्हटले?

 अ) त्ांच्ाकड ेखूप पैसे आहते म्हणूि

 आ) आकाशवाणी ऐकत ते घडले म्हणूि

 इ) ते कलाकार आहते म्हणूि 

लेखन

एकयू ि कालािधी : ८० रमननिे

एकयू ि रुि ४०

लेखि ह्ा प्रश्नप्रकारात दोि भाग आहते.

भार १  

कालािधी : २० रमननिे (रुि २०)

खालील उतारा िािा. डाव्ा रकान्ात मजकुरातील कािी रिणशष् शब्द िेरळ्ा रंरात हदले आिेत. 

उजव्ा बाजयूच्ा रकान्ात हदलेले शब्दप्रयोर कािीिी बदल न करता िापरून उतारा पुन्ा ललिा. 

रकान्ातील शब्दप्रयोर िापरताना आिश्यकतेनुसार िाक्ािी पुनरमििना करा. अशा रीतीने तयार केलेला 

निीन उतारा उत्रपररिकेत ललिा. उदािरिादाखल (०) पुनरमििना केलेले एक िाक् खाली हदले आिे. 

नवषय : झखडकीतूि पाहहलेली बाजारपेठ

उदा∘ कुठल्ाही बाजारपेठेत गेले की (०) माझा थकवा पळूि जातो.
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कुठल्ाही बाजारपेठेत गेले की, मला िेहमी (०) ताजेतवािे वाटते. 
हकतीही मरगळ आली असली, तरी बाजारपेठेतील एक चक्र 
ती मरगळ घालवूि एक (१) आिंदी वातावरण निमयाण करते. 
मग त्ासाठी (२) पैसेच खच्म करावे लागतात असे काही िाही. 
एखाद्ा प्रेषिणीय स्ळाप्रमाणे ह्ा बाजारपेठेला मारलेली चक्रही 
मि प्रसन् करते.

काही नदवसांपूवती बाजारपेठेलगत असलेल्ा हलॉश्स्पटलमध् े
हकरकोळ आजारामुळे एक नदवस (३) राहण्ाचा प्रसंग आला. मी 
ज्या खोलीमध् ेहोते, त्ा खोलीच्ा झखडकीतूि बाहरे बाजारपेठेत 
चाललेली वद्मळ, खरेदी-नवक्री, भाज्या, िळे पाहणे हा (४) 
नवरंगुळा होता. 

दुसऱया नदवशी पहाट ेउठले आजण झखडकीजवळ गेले, तर (५) 
बाजारपेठ अगदी भकास नदसत होती. िक्त कोरडा रस्ता नदसत 
होता. िा िळे, िुले, िा भाज्या, िा लोकांची गदती. पहहल्ांदाच 
बाजारपेठेला असे नबिाअलंकार पाहहले आजण अस्वस् वाटले. 
पण ही अस्वस्ता थोडयाच वेळात दूर झाली. हळूहळू दुकािदार, 
रस्तावरचे गाडीवाले, भाजीच्ा टोपल्ा घेऊि बसणाऱया बायका 
असे लोक (६) भराभर आपआपल्ा जागी जमू लागले. स्वतःच्ा 
जागेची झाडलोट चालू झाली, रस्तावर पाणी जशंपडणे चालू 
झाले. धंदा चांगला व्ावा म्हणूि अगरबत्ता लावूि प्राथ्मिापूव्मक 
पूजाही होत होत्ा. त्ा अगरबत्तांचा धूर हवेत (७) तरळत  होता. 
ह े सगळे दृश्य पाहूि मला सकाळची भूपाळी आठवत होती. 
आता प्रसन् वाटू लागले होते. सगळा (८) थकवा हळूहळू कमी 
होत होता. कुठे नपवळ्ा केळ्ांची गाडी, तर कुठे कांद-ेबटाट,े 
कुठे लाल लाल टोमॅटो तर कुठे सगळ्ा हहरव्या पालेभाज्या, 
कुठेतरी मध्चे डोकावणारी िुले, शेंदरी गाजर, मोत्ासारखे दाणे 
असलेली मक्याची अध्मवट सोलूि ठेवलेली  कणसे, डालळंब, 
संरिी, पेरू, चचकू अशा नवनवधरंगी िळांिी, भाज्यांिी रस्तावर 
(९) रंगीबेरंगी साजशंगार चढला. थोड्ाच वेळात गगऱहाइकेही 
येऊ लागली. खरेदी-नवक्री करतािाची (१०) संभाषणे चालू झाली 
आजण हळूहळू बाजारपेठ िेहमीसारखी आपलीशी वाटू लागली.

(०) थकिा पळयून जािे 

(१) उत्साहाचे भरते येणे

(२) झखशाला तोशीस लागणे

(३) निवास करणे

(४) वेळ मजेत जाणे

(५) उजाड वाटणे 

(६) लगबग सुरू होणे

(७) तरंगणे 

(८) जशणवटा दूर होणे 

(९) िटूि थटूि बसणे

(१०) घासाघीस आजण वाद  
होणे
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भार २

कालािधी : ६० रमननिे (रुि २०)

खालील िार रिरयांपैकी एका रिरयािर तुमिे रििार व्क्त करा. (शब्दमयथादा : ३५०)  

गुण दतेािा खालील बाबींचा नवचार केला जाईल :

• नदलेल्ा नवषयाचा सवयंकष नवचार करूि तुम्ही त्ाला न्याय नदला आह ेका? 

• तुम्ही तुमच्ा मताबाबत योग्य युक्क्तवाद केला आह ेका व पुष्ीदाखल योग्य उदाहरणे नदली आहते 

का?

• तुमचे लेखि नवषयाशी सुसंगत आह ेका व तुम्ही साऱया मुद्दांची योग्य मांडणी केली आह ेका?

• तुमची शब्दयोजिा आजण लेखिशैली नवषयािुरूप आह ेका?

रिरय १ : बािेरराििे रिद्ाथथी भाडेकरू म्ियून नकोि!

बाहरेगावाहूि येणाऱया नवद्ार्थ्यांिा भाडतेत्तावर जागा दणे्ावरूि झालेली वाचकांची चचया तुम्ही एका 

दनैिकात वाचलीत. तुम्ही स्वतः बाहरेगावाहूि जशषिणासाठी आलेले आहात आजण तुम्हाला ह्ा नवषयावर 

‘जिमािस’ ह्ा सदरात वाचक म्हणूि एक परि ललहायचे आह.े ह्ासाठी तुम्ही खालील तीि मुद्दांचा 

आधार घेऊ शकता व तुमचे मत मांडू शकता.

• वास्तनवक नवद्ार्थ्यांिा राहण्ासाठी वसगतगृह हचे योग्य नठकाण आह.े परंतु, वसगतगृहांची संख्ा 

अपुरी असल्ामुळे बरेच नवद्ाथती सदनिकांमध् ेराहतात.

• काही नवद्ार्थ्यांच्ा बेताल व बेजशस्त वत्मिाचा इमारतीतील आजूबाजूच्ा कुटंुबांिा खूप रिास 

होतो.

• गृहनिमयाण संस्ांिी भाडकेरू नवद्ार्थ्यांसाठी नियमावली तयार करावी.

रिरय २ : चविभाररक णशक्षि : नव्ा हदशा 

दूरदश्मिवर ‘भद्भागषक जशषिणपद्ती’ ह्ा नवषयावर आयोजजत केलेली चचया तुम्ही ऐकली. चचलेिंतर 

प्रेषिकांिा त्ांची भूगमका मांडण्ाचे आवाहि करण्ात आले. तुम्ही दूरदश्मिच्ा संचालक मंडळाला 

ह्ाबाबत एक सनवस्तर ईमेल ललहा. त्ासाठी खालील मुद्दांचा आधार घ्ा.

• जशषिणाच्ा सुरुवातीपासूिच दोि भाषा जशकणे ह ेआजच्ा जागगतकीकरणाच्ा काळात ज्ािाच्ा 

कषिा रंुदावणारे व मेंदूला चालिा दणेारे आह.े 

• दोि भाषा जशकत मोठी होणारी मुले संवादकुशल  होतात.

• लहािपणापासूि दोि भाषांचा वापर करणाऱया मुलांिा मोठेपणी आणखी काही भाषा जशकणे 

तुलिेिे सोपे जाते व त्ामुळे त्ांिा िोकरीची जास्त चांगली संधी गमळू शकते.
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रिरय ३ : पुस्कािे अतंरंर 

पुस्तक : अिवट - शब्द, सूर, डोंगरवाटा

तुम्ही साहहत्नवषयक ब्लॉग ललहीत आहात. ‘अिवट - शब्द, सूर, डोंगरवाटा’ ह्ा गमललंद गुणाजी यांच्ा 

पुस्तकात उले्ख केलेली नवनवध स्ळे आजण तेथील संगीत ह्ाबद्ल एक नटपण ललहा. त्ासाठी खालील 

मुद्दांचा आधार घ्ा.

• पुस्तकाच्ा अंतरंगाची मांडणी कशी केली आह ेह ेथोडक्यात सांगा.

• पुस्तकातील संगीत मुशानिरीची काही उदाहरणे द्ा.

• सध्ाच्ा काळात तुम्हाला ह ेपुस्तक महत्ताचे वाटते का? कारणे स्पष् करा.

• ह ेपुस्तक तुमच्ा मते वाचिीय का आह ेयाबद्ल मुदे् मांडा.

रिरय ४ : पुस्क परीक्षि

पुस्तक : प्रकाशवाटा

एका नियतकाललकासाठी तुम्ही एक पुस्तक परीषिण ललहहणार आहात. डलॉ∘ प्रकाश आमट े यांच्ा 

‘प्रकाशवाटा’ या आत्चरररिाचे सुमारे ३५० शब्दांत परीषिण करा. त्ासाठी खालील मुद्दांचा आधार घ्ा.

• ह्ा पुस्तकाचा सारांश ललहा.

• ह्ा पुस्तकातील प्रमुख व्यक्तींचा पररचय करूि द्ा. 

• ह्ा पुस्तकाचे शीष्मक अथ्मपूण्म आह ेअसे म्हणता येईल का?

संभारि

एकयू ि कालािधी : २० रमननिे

एकयू ि रुि ५०

यात प्रत्केी दहा गमनिटांचे दोि भाग असतील.

भार १ : सादरीकरि

कालािधी : १० रमननिे (रुि २५)

हदलेल्ा दोन रिरयांपैकी एका रिरयािर तुम्ाला सुमारे पाि रमननिे सादरीकरि करायिे आिे. 

त्ानंतर पाि रमननिे प्रश्नोत्रे िोतील. खालील दोन रिरयांपैकी एक रिरय ननिडा. सादरीकरि करताना 

पुढील बाबींकडे रिशेर लक्ष द्ा. 

• सादरीकरणाच्ा उताऱयाची उचचत मांडणी करा. 

• प्रमाणभाषा, म्हणी, वाक् प्रचार आजण वैजशष्टपूण्म शब्दयोजिा करा. 

• तुमचा स्वतःचा दृक्ष्कोि स्पष्पणे मांडा.
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रिरय १ : िे जीिन सुंदर आिे

‘सकारात्क नवचारपद्ती’ ह्ा नवषयावरील चचयासरिात तुम्ही सहभागी होणार आहात. ह्ा सरिात

‘ह ेजीवि सुंदर आह’े ह्ा नवषयावर तुम्हाला पाच गमनिट ेसादरीकरण करायचे आह ेआजण त्ािंतर 

प्रश्नोत्तरे होतील. ह्ा नवषयावर मुदे् तयार करा. योग्य ती उदाहरणे द्ा. त्ासाठी तुम्ही पुढील मुद्दांचा 

आधार घेऊ शकता.

• रोजच्ा साध्ा आयुष्यात घडणाऱया घटिांतूि गमळणारे आिंददायी अिुभव

• निसगयातील सौंदय्म व त्ातूि गमळणारी सकारात्क ऊजया

• दृश्यकलांमधील सौंदययाची अिुभूती आजण साहहत्ातील जीविाचे प्रगतनबंब

रिरय २ : मुलरी णशकली प्ररती झाली 

‘स्तीजशषिण : काळाची गरज’ ह्ा नवषयावरील चचयासरिात तुम्ही सहभागी होणार आहात. त्ात तुम्हाला 

‘मुलगी जशकली प्रगती झाली’ ह्ा नवषयावर पाच गमनिट ेसादरीकरण करायचे आह ेआजण त्ािंतर 

प्रश्नोत्तरे होतील. ह्ा नवषयावर मुदे् तयार करा. योग्य ती उदाहरणे द्ा. त्ासाठी तुम्ही पुढील मुद्दांचा 

आधार घेऊ शकता.

• स्तीजशषिण : शहरातील आजण ग्रामीण भागातील प्रत्षि पररस्स्ती

• नवसाव्या शतकातील स्तीजशषिणाचे पुरकितले आजण कतृ्मत्वाि महहलांचे योगदाि 

• आलथ्मक आजण सामाजजक दृक्ष्कोिातूि स्तीजशषिण व स्ती-सषिमीकरण

भार २ : ििथा 

कालािधी : १० रमननिे (रुि २५)

हदलेल्ा रिरयािर परीक्षकांबरोबर सुमारे १० रमननिे ििथा करा.

दोन्ी भारांच्ा पयूिमितयारीसाठी तुमच्ाकडे एकयू ि १५ रमननिे िेळ असेल. परीक्षेदरम्ान तुम्ाला 

उत्सयू तमिपिे बोलायिे आिे. परीक्षेदरम्ान ि पयूिमितयारीसाठी तुम्ाला कुठलेिी मुहद्रत साहित्, शब्दकोश 

अथिा भ्रमिध्वनी िापरायिी परिानरी नािी. खालील दोन रिरयांतील एक रिरय ननिडा. ननिडलेल्ा 

रिरयािी एक बाजयू घेऊन तुम्ाला परीक्षकांबरोबर त्ा रिरयािर ििथा करायिी आिे. ििलेिा अनुरिम 

खालीलप्रमािे असािा :

• तुमचे मत मांडा व योग्य उदाहरणे द्ा. 

• तुमच्ा नवरोधी बाजूच्ा नवधािांचा परामश्म घ्ा. 

• तुमच्ा नवरोधात बाजू मांडणाऱयाला तुमची बाजू पटवूि दणे्ाचा यथायोग्य प्रयत्न करा.
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रिरय १ : समाजमाध्यमे - शाप की िरदान?

खालीलपैकी समथ्मि करणाऱया हकंवा नवरोध दश्मनवणाऱया नवधािाची निवड करूि तुम्ही निवडलेल्ा 

नवधािाच्ा बाजूिे चचया करा.

समथमिन करिारे रिधान रिरोध दशमिरििारे रिधान

समाजमाध्मे ह ेज्ािाज्मि आजण नवनवध षिेरिांत 
ज्ािसंवध्मि करण्ाची व संपूण्म जगभराशी 
सहजगत्ा जोडूि घेण्ाची संधी दणेारे व्यासपीठ 
आह.े

समाजमाध्मांवरील माहहती नवश्वासाह्म िसते.  
त्ातूि अिवा पसरू शकतात व समाजनवघातक 
प्रवृत्ती इतरांच्ा व्यक्क्तगत माहहतीचा दुरुपयोग 
करू शकतात.

रिरय २ : ‘ल’ लग्ािा की ललि-इन नात्ािा?

खालीलपैकी लग्ाच्ा िात्ाचे समथ्मि करणाऱया हकंवा ललव-इि िात्ाचे समथ्मि करणाऱया बाजूची निवड 

करूि तुम्ही निवडलेल्ा बाजूिे चचया करा.

लग्ाच्ा नात्ािे समथमिन करिारी बाजयू ललि-इन नात्ािे समथमिन करिारी बाजयू 

• लग्ामुळे दोि कुटुबंांचे िाते जुळते व 

स्हेसंबंध निमयाण होतात.  

• लग्ामुळे परस्पर साहचययाचे अिुबंध जुळूि 

जबाबदारी वाटूि घेतली जाते. 

• लग्ाचे िाते भारतीय संकृितीत दृढ आजण 

अतूट मािले जाते.

• ललव-इि िात्ात दोन्ी जोडीदारांिा 

जीविात परस्पर सामंजस्यािे समाि वाव 

गमळू शकतो.

• ललव-इिमध् ेस्ती-पुरुष िाते समाि 

पातळीवर ठेवणारा एक पररपक्व दृक्ष्कोि 

असतो.  

• अथ्महीि िात्ात होणारी कुतरओढ केवळ 

िाते निभावण्ासाठी म्हणूि सहि करत 

राहणे ललव-इिमध् ेसहजगत्ा टाळता 

येते.
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प्रश्नपररिका २
परीक्षेिे स्वरूप

वाचि : ६० गुण ८० गमनिटे

श्रवण : ५० गुण ६० गमनिटे

लेखि : ४० गुण ८० गमनिट े

संभाषण : ५० गुण २० गमनिटे

परीषिेचे एकूण गुण : २०० एकूण वेळ : २४० गमनिट े(४ तास)

िािन

एकयू ि कालािधी : ८० रमननिे एकयू ि रुि ६०

वाचि प्रश्नप्रकारात चार भाग आहते. यात तुम्हाला वेगवेगळ्ा नवषयांवरील उतारे वाचूि त्ावरील प्रश्नांची 

उत्तरे द्ायची आहते. सव्म उत्तरे उत्तरपगरिकेवरच िोंदवायची आहते, ह ेलषिात ठेवा.  

भार १

कालािधी : २५ रमननिे [रुि २०]

खालील उतारा िाियून त्ािर रििारलेल्ा प्रश्नांिी उत्रे द्ा.

ननसिलेले क्षि... 

आठवणी साठवूि ठेवायला माणसाच्ा स्रणशक्तीएवढ ंप्रभावी दुसरं साधि िाही. कॅमेरा षिणाधयात दृश्य 

पकडतो; पण त्ातूि तो षिण निसटला की कायमचा निसटतो. मारि, असे षिण डोक्यात पके् बसतात. 

अगदी कायमचे...

मदुमलाईतला माझा तो पहहलाच पंधरवडा होता. मी आजण अरुण थेप्ाकडूला गेलो. थेप्ाकडूचं 

विखात्ाचं काययालय आजण आनदवासी पाडा मागे टाकूि आम्ही जंगलात जशरलो. बरोबर कुणी मागकाढ्ा 

िव्ता. रनववारी त्ांिा सुट्ी. अरुण पुढ ेआजण मी मागे असे चाललो होतो. जंगलात थोड ंअंतर गेल्ावर 

आम्ही मोयार िदीच्ा नदशेिं जाऊ लागलो. उतार होता, मग िदीकाठचा गवताळ पट्ा आजण त्ाला 

लागूि घाणेरीची दाट झडपं होती.

मी आपला पषिी बघ, िुलपाखरं बघ असं करत चाललो होतो. इकड ेगतकड ेकरतािा एकदम िजर 

िदीच्ा नदशेला वळली. पायवाटवेरूि अरुण खाली चालला होता. त्ाच्ापासूि २५-३० िुटांवर, वाटलेा 

लागूिच एक उंच झडुप होतं. झडपाच्ा मागूि कुठल्ातरी काळ्ा प्राण्ाची पाठ वर आलेली नदसली. 

आधी वाटलं, म्हसै असेल. वयकिर िर गवे काळेकुट् असतात; पण आम्ही वस्तीच्ा इतके जवळ होतो, 

की इथे गवा येईल असं वाटलं िाही. मारि, पाठ उतरती होती, भरभक्म स्ायंूिी गच् भरलेली होती. तो 

गवाच होता.

अरुणच्ा ह ेलषिातच आलं िव्तं. तो तंद्रीत तसाच चालत राहहला. माझी मती कंुनठत वगैरे झाली. 

मला समोर नदसत होतं, की अरुण गव्याच्ा अगदी जवळ चालला आह ेआजण मी काहीच करू शकत 

िव्तो. अरुणला सावध करावं तर आवाज करावा लागणार आजण तोच आवाज गव्यालाही ऐकू जाणार. 
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गव्यािं आवाजाच्ा नदशेिं बलघतलं असतं, तर त्ाला आधी अरुण नदसणार होता. तोही अगदी जवळ. 

मग त्ािं काय केलं असतं, ह ेसांगणं कठीण होतं. ि ओरडावं, तर अरुण या महाकाय गव्याच्ा िाकावर 

पाय द्ायला चाललेला!

इकड ेआड गतकड े नवहीर अशा कचाट्ात मी सापडलो. सुदवैािं चालतािा अरुणला एकदम 

गवा नदसला; पण कधी? गवा त्ाच्ापासूि मोजूि दहा पावलांवर असतािा! यावर अरुणची प्रगतनक्रया 

बघण्ासारखी होती. तो आचिययािं, आजण धक्कािं मागे कोसळलाच! मग पाठीवरची नपशवी, िाकावर 

घसरलेला चष्ा सावरत तो उठला आजण पळत मी उभा होतो गतथं आला. गतकड ेअरुण पडला आजण 

इकड ेमी हसू ि आवरल्ािं हसूि ‘पडलो’. हकतीही गंभीर प्रसंग घडला, तरी कुणाचा असा पोपट झालेला 

बलघतला, की मला हसू आवरत िाही. अरुण मारि हसण्ाच्ा पररस्स्तीत िव्ता. “गवा हल्ा करणार, 

गवा हल्ा करू शकेल”, म्हणत त्ािं थरथरत्ा हातािं पाठीवरच्ा नपशवीतूि व्व्नडओ कॅमेरा काढला. 

मी हसू आवरूि माझा कॅमेरा सज्ज केला.

या सव्म प्रसंगाचा कळस म्हणजे, इकड ेएवढ ंझालं तरी त्ा गव्याला आम्ही त्ाच्ा इतके जवळ 

आलोय याचा पत्ताच िव्ता! तो हहरवंगार गवत खाण्ात पार तल्ीि झाला होता. चरतािा तो झडपामागूि 

उघड्ावर आला आजण एकदम त्ाला दोि आकृत्ा त्ाच्ावर काळी िळकांडी रोखूि उभ्ा राहहलेल्ा 

नदसल्ा. वळणदार जशंगांखालचे काि एकदम टवकारले. गवा स्तब्ध उभा राहहला. मी कॅमेऱयाला डोळा 

लावला. िोटो काढायला बटण दाबणार, इतक्यात गव्यािं माि झाडली, िाकातूि मोठा िुत्ार टाकला 

आजण खुरांखाली जमीि तुडवत, हादरवत तो पळूि गेला. अिपेजषितपणे िुत्ार ऐकूि लेन्सला आधार 

नदलेला हात हलला. स्ाइडस आल्ा तेव्ा एकाच स्ाइडमध् ेदोि गवे आले होते!

अभ्ासनवषय म्हणूि रािकुत्र्यांची टोळी सापडली, की मी आजण अरुण जमेल तेवढा वेळ टोळीचं 

निरीषिण करत बसायचो. सप् ेंबरमध् ेएकदा जसद्ा निरोप घेऊि आला, की कुरिी कारगुडीला नपकलॉक 

डलॉगम्मटरीमागे बसली आहते. मी आजण अरुण कारगुडीला पोचलो, तेव्ा दुपारचे ३-३|| वाजले होते. 

रािकुत्र्यांची टोळी वस्तीपासूि मागे अषिरश: हाकेच्ा अंतरावर बसली होती. एकूण अकरा कुरिी होती. 

त्ांच्ापैकी ७-८ पूण्म वाढलेले िर आजण माद्ा व बाकीची आदल्ा वषतीची नपलं् होती. नवश्रांती घ्ायला 

बसलेली कुरिी आळसावल्ागत नठकनठकाणी गवतामध् ेपहुडली होती. मधूिच एखाद ंकुरि ंउठायचं आजण 

दुसऱयाजवळ जायचं. शेपटी हलवत दुसऱयाला हुगंायचं आजण त्ाच्ाशेजारी लोळण घ्ायचं.

आम्ही कुत्र्यांसमोर येऊि स्स्रस्ावर झालो, तेव्ा जसद्ा एका पडलेल्ा धावड्ाच्ा झाडावर 

िाट्ामध् ेबसला. मी आजण अरुण खालीच गवतात बसलो होतो. रस्ता सोडूि आपण प्राण्ांच्ा नदशेिं 

सरळ गेलो तर प्राणी लगेच दूर जातात. पण थांबत, सहजपणे गेल्ासारखं गेलो तर ते बरेच जवळ 

येऊ दतेात. या पद्तीचा वापर करत मी आजण अरुण हळूहळू पुढ ंसरकत होतो. पाच-एक पावलं गेलो, 

की थांबत होतो. उगीचच इकड ेगतकड ेबघत होतो, बसत होतो. थोड्ा वेळािं परत पुढ ेजात होतो. असं 

करत आम्ही कुत्र्यांपासूि पन्ास िुटांवर जाऊि थांबलो.

आता मारि कुरिी सावध झाल्ासारखी सावरूि बसली. मग आम्ही गतथंच थांबलो. पाठीवरच्ा 

सगळ्ा गोष्ी गवतात ठेवल्ा आजण मांडी घालूि बसलो. व्व्डीओ कॅमेरा काढूि अरुण कुत्र्यांच्ा 

हालचाली नटपत होता. त्ाच्ा कामाच्ा दृष्ीिं तो महत्ताचा भाग. मी दुबतीण डोळ्ांिा लावूि ठेवली होती. 

मागे जसद्ाला काहीच काम िसल्ामुळे तो गवताची काडी चावत झोप आवरत बसला होता. दुपारची 

वेळ. जंगलातला सुखावणारा गारवा. बुडाखाली हहरवं, ओलसर गार गवत. कािाला सुखावणारा आजण 
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िक्त तेवढाच पक्ष्यांचा आवाज. जोडीला मधूिच ‘झझल्ी’ हकड्ाचा वाढत जाऊि मग पटकि थांबणारा 

आवाज. तोही आर∘ डी∘ बम्मििं चाल लावल्ासारखा पकड घेणारा. या साऱया वातावरणात आम्ही 

आरामात बसलो होतो. सगळे स्ायू जशलथल झालेले.

मेंदूला धक्ा बसायला ही अत्तं उत्तम वेळ होती. एक मोठा आवाज आला. रािडुकराचं गुरकावणं 

खूप मोठं आजण काि कापणाऱया आवाजात केलं, तर येईल तसा. मी ताडकि गुडघ्ावर उभाच राहहलो! 

जसद्ा मागे झाडाच्ा िाट्ात बसला होता, तो िाट्ातच उभा राहहला. सगळी रािकुरिी ताठ उभी राहहली. 

काही चार-दोि पावलं पुढ ेगेली. दोि मोठे िर मारि बरेच पुढ ेगेले. तो आवाज येतच राहहला. आधी 

िक्त एकाच घशातूि येत होता. मग दोि-तीि... जंगलात घुमूि ते आवाज येतच राहहले. कुरिी अस्वस् 

झाली होती. मला कळेचिा, हा आवाज कुणाचा. अरुणला नवचारलं तर तो म्हणाला, रािकुत्र्यांचाच आह.े

ह ेअनवश्वसिीय होतं. रािकुरिी भंुकू शकत िाहीत. एकमेकांशी संपक्ट  साधायचा असेल, तेव्ा ती 

शीळ घालतात. ह्ा जशळा खूप लांबवर ऐकू जातात. टोपणातूि शीळ घातली, तर रािकुत्र्यांच्ा जशळेची 

िक्ल सहज करता येते; पण बंदुकीच्ा वापरलेल्ा पोकळ गोळीतूि तर ह्ा जशळेचा हुबेहूब आवाज 

काढता येतो. तो आवाज मला पररचचत होता. आत्ताचा हा आवाज मारि खूप वेगळा होता. या आवाजात 

जजवाचा आकांत होता. धोक्याची सूचिा होती, भीती होती.

मला अरुणवर नवश्वास ठेवावा लागला. कारण त्ािं हा आवाज पूवती दोिदा ऐकला होता. वाईट 

गोष् म्हणजे त्ा गोंधळात तो आवाज कुठली कुरिी काढतायत ह ेबघण्ाचंही मला सुचलं िाही. खरं तर 

सुचलं िाही, ह ेआता म्हणवतंय. त्ा वेळी वेळच िव्ता ते बघायला.

मी मागे वळूि जसद्ाला खुणेिंच ‘काय होतंय, हा काय प्रकार आह?े’ असं नवचारलं. तो उत्साहात 

काहीतरी खुणा करत होता. मारि, त्ा खुणा काही मला कळेिात. शेवटी मी परत कुत्र्यांकड ेिजर वळवली. 

जी दोि कुरिी खूप पुढ ेगेली होती, ती पुढचे दोि पाय उचलूि िक्त मागच्ा पायांवर उभं राहूि काहीतरी 

बघत होती. उड्ा मारल्ासारखं करत होती. मधूिच दोि-चार पावलं डावीकड-ेउजवीकड ेपळाली. परत 

मागच्ा पायांवर उभी राहहली. रािकुरिी बुटकी असल्ामुळे कधी कधी त्ांिा गवतामुळे लांबचं नदसत 

िाही. अशा वेळी ती मागच्ा पायावर उभी राहतात आजण त्ांची उंची वाढवतात. ही कुरिी ‘उभं’ राहूि 

एका उंचवट्ामागे बघत होती. त्ा उंचवट्ामागे उतार सुरू होत होता आजण मग एक ओढा होता. 

ओढ्ाभोवती दाट झाडी होती. गतकडचे तोंड करूि ही कुरिी उभी होती. त्ांचा कोलाहल चालू होता.

मग अचािक हा आरडाओरडा थांबला. पुढ ेगेलेली कुरिी झटक्यात वळली आजण जीव खाऊि 

पळाली. त्ांच्ा मागोमाग एक खूप मोठं नपवळं जिावर धावत आलं. त्ाचा चेहरा गोलसर. अंगावर 

काळे पटे्. अंगावरच्ा छोट्ा छोट्ा स्ायंूत मोठी ताकद होती. अंगात बळ आजण िजरेत जरब होती. 

रािकुरिी बघत होती, त्ा उंचवट्ाजवळ आल्ावर वाघ एकदम थांबला. त्ाची िजर आमच्ाकड ेगेली. 

अधया-एक षिणच काय तो थांबला असेल.

वाघ नदसल्ाषिणी मी अरुणचा खांदा गच् पकडला. तो व्व्नडओ कॅमेऱयातूि कुत्र्यांकड ेबघत होता. 

“अरुण, वाघ!!!” मी असु्टसा ओरडलोच. काही तरी वेगळं घडतंय याची कल्पिा अथयातच त्ाला होती; 

पण वाघ कल्पिेपलीकड ेहोता.

अरुणिं कॅमेरा वाघावर रोखला. दरम्याि मी घाईत एक िोटो काढला. वाघ षिणभर थांबला. पण 

मग लगेच तसाच, आमच्ाच नदशेिं पुढ ेधावत आला. मारि वाघाचा आमच्ा अंगावर येण्ाचा बेत 

िव्ता. वाटते जो कुरिा उभा होता, त्ाच्ा अंगावर वाघ धावला. आम्ही िसतो, तर वाघािं पुढच्ा काही 
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ढांगांमध् ेकुत्र्याला गाठूि कदाचचत लोळवलं असतं. आमच्ामुळे तो बुजला असावा. कारण पाठलाग 

सोडूि तो वळला आजण एक मोठी डरकाळी िोडूि परत उंचवट्ामागे गायब झाला. कुरिी जी पळत 

सुटली ती थांबलीच िाहीत.

आमच्ात श्वास घेण्ाचं भाि आलं. शीर न्  शीर ताडताड उडत असल्ाचं लषिात आलं. अंगात 

काही वेगळंच चैतन्य पसरलं. असं का झालं, ह ेअजूिही मला सांगता येत िाही. पण हातात काही तरी 

घेऊि जोरदारपणे आपटावंसं वाटलं. जंगल गगळूि टाकणारी मोठी नवजयी आरोळी ठोकावीशी वाटली. 

सव्यांग जशवजशवू लागलं. अंगातूि रक्त वाहत असल्ाचं ठळकपणे जाणवलं.

आता ह ेललहहतािाही तीच जाणीव, तीच अवस्ा परत अिुभवास येत आह.े गाडीच्ा झखडकीतूि 

जंगल बघणाऱया व्यक्तींिा ही गोष् कधी कळणार िाही. पडद्ावर जंगलातले प्राणी बलघतलेल्ांिा याची 

कल्पिा करता येणार िाही. असे प्रसंग अषिरशः अध्या-पाऊण गमनिटात घडतात. पूव्मसूचिा ि दतेा 

घडतात. पण आयुष्यातल्ा असंख् षिणांपैकी ह ेमोजके षिण अजरामर असतात. त्ांचा मोठा खोल ठसा 

मिावर उठतो. शेवटी हचे निसटते षिण काय ते आपले असतात. बाकी सगळं आयुष्य म्हणजे लादलेला 

भारा असतो. माझ्ा मिातली आरोळी ही ते षिण पकडल्ाच्ा नवजयाची आरोळी असावी!

कृष्णमेघ कंुिे

क. पुढील रिधाने ियूक की बरोबर ते ललिा. (४)

१. लेखक वाघ पाहण्ासाठी जंगलात गेला होता. 

२. जसद्ा मुका होता.  

३. वाघ रािकुत्र्याची जशकार करण्ाच्ा प्रयत्नात होता.

४. रािकुत्र्यांचं निरीषिण हा लेखकाचा छंद होता.

ख. जोड्ा जुळिा. (४)

१. मती कंुनठत होणे अ) नदसेिासे होणे

२. हाकेच्ा अंतरावर असणे आ) मग् होणे

३. तल्ीि होणे इ) काही सुचेिासे, समजेिासे होणे

४. गायब होणे ई) जवळ असणे

र. पुढे हदलेल्ा नाम ि हरियापदाच्ा जोड्ा जुळियून राळलेल्ा जारा भरा. (४)

 (१. आरोळी २. शीळ ३. कोलाहल ४. िूत्ार)     (अ. घालणे आ. टाकणे इ. दणेे ई. माजणे)

१. डोक्यात उलटसुलट नवचारांचा ˉˉˉˉˉˉˉˉˉ  ˉˉˉˉˉˉˉˉˉवर निण्मय घेणं अिेकदा अवघड जातं.

२. माधवला दयाळ पक्ष्यासारखी हुबेहूब ˉˉˉˉˉˉˉˉˉ  ˉˉˉˉˉˉˉˉˉ येते.  

३. िागािे ˉˉˉˉˉˉˉˉˉ  ˉˉˉˉˉˉˉˉˉ ऐकूि कोण घाबरणार िाही?

४. कोकणात खूप नठकाणी घरे बऱयाच अंतरा-अंतरावर असल्ामुळे ˉˉˉˉˉˉˉˉˉ  ˉˉˉˉˉˉˉˉˉ एकमेकांिा 

बोलावतात.
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घ. िाक्रिनेत आिश्यक ते बदल करून पुढे हदलेल्ा दोन िाक्ांिे एक िाक् करा. (२)

१. इकड ेएवढ ंझालं तरी त्ा गव्याला आम्ही त्ाच्ा इतके जवळ आलोय याचा पत्ताच िव्ता! तो 

हहरवंगार गवत खाण्ात पार तल्ीि झाला होता. 

२. आता मारि कुरिी सावध झाल्ासारखी सावरूि बसली. मग आम्ही गतथंच थांबलो. पाठीवरच्ा 

सगळ्ा गोष्ी गवतात ठेवल्ा आजण मांडी घालूि बसलो.

ि. ितमिमानकाळ िापरून पुढील उताऱयािे पुनललेखन करा. (२)

अरुणिं कॅमेरा वाघावर रोखला. दरम्याि मी घाईत एक िोटो काढला. वाघ षिणभर थांबला. पण मग 

लगेच तसाच, आमच्ाच नदशेिं पुढ ेधावत आला. 

छ. पुढील प्रश्नांिी थोडक्ात उत्रे ललिा. (४) 

१. गव्याला पाहूि अरुणची काय प्रगतनक्रया झाली? 

२. ‘हचे निसटते षिण काय ते आपले असतात. बाकी सगळं आयुष्य म्हणजे लादलेला भारा असतो.’ ह्ा 

वाक्यांतूि लेखकाला काय सुचवायचे आह,े असे तुम्हाला वाटते?

भार २

कालािधी : १५ रमननिे (रुि १२)

खालीलपैकी ‘१-९’ िी नऊ रिधाने ‘से्ििन’ ह्ा उताऱयातील िाक्समयूिांिा आशय िेरळ्ा शब्दांत 

मांडतात. प्रत्ेक रिधानािा ‘क, ख, र, घ, ि, छ, ज’ या सातांपैकी एका िाक्समयूिाशी योग्य मेळ 

घालन जोडी जुळिा. ‘१’  िे एक रिधान आणि त्ाच्ाशी जुळिारा िाक्समयूि ‘क’ उदािरिादाखल 

जुळियून दाखिला आिे. खालीलपैकी दोन रिधाने िी उताऱयातील िाक्समयूिाशी रमळतीजुळती नािीत.

उदा∘ १ - क

रिधाने

१) नवठ्लाचं िामस्रण करत जीवि कंठणारं ते कुटुबं
(क) त्ाचं िाव अशोक दशेमािे. वय जेमतेम २६. दुष्काळग्रस्त परभणी जजल्हातील मंगरूळ ह ेत्ाचं 
गाव. शेतकरी कुटुबं. आई-वडील आजण सगळं कुटुबंच नवठ्लभक्त. नवठुमाईचं िाव ओठावर ठेवूिच 
वावरणारं! गावात पाण्ाचं दुभभ्मषि कायमचंच. यंदा तर दुष्काळात गाव अषिरश: होरपळूि गेलेलं. मग 
दुष्काळग्रस्त मराठवाड्ात जे चचरि नदसत होतं, तेच चचरि गावातही उमटू लागलं. भल्ाभल्ा घरची 
माणसं जगण्ासाठी गाव सोडूि शहरात जाऊ लागली. डोक्यावरच्ा कजयाच्ा भाराची चचंता चेहऱयावर 
घेऊि जगण्ाचा संघष्म करू लागली. पोराबाळांची आबाळ सुरू झाली.

२) ह ेकरण्ासाठी त्ािे कंबर कसली होती.

३) ही जाणीव त्ाला लज्जास्पद वाटूि छळू लागली.  

४) मुलांच्ा डोईवर त्ािे छत उभे केले. 

५) मुलांच्ा शाळा बंद झाल्ा. 

६) ह्ा निण्मयावर त्ािं जशक्ामोत्मब केलं.

७) माणसांची साखळी तयार केली.
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८) त्ािं अतोिात पायपीट केली. 

९) पहहल्ांदा पैशांचं पाठबळ उभं केलं पाहहजे.

स्हेवि
(ख) पोटभर खायला गमळण्ाची भ्रांत असलेल्ा घरांमधल्ा मुलांची पाटी-पेस्न्सल आजण दप्रं गुंडाळूि 
ठेवली गेली. एका दुष्काळात उद्ाची नपढी बरबाद होणार, त्ांच्ा जगण्ाचे माग्मच कोरडठेाक होणार 
या नवचारािं अशोक दशेमािे हरैाण झाला. संगणक अभभयांगरिकीची पदवी घेऊि पुण्ात चांगली िोकरी 
करतािाही, गावाकडच्ा व्यथांच्ा बातम्या कािावर पडल्ा की तो आणखीिच अस्वस् व्ायचा. ती 
बेचैिी अिावर झाली, की एखादी कनवता कागदावर उमटायची. काहीतरी निधयार व्यक्त व्ायचा. सरकारी 
उपाययोजिांमधील कोरडपेणािं ती जखम अभधकच भळभळू लागायची. 
(ग) आपलं गाव, घर, सख्े शेजारी, सारे दुष्काळािं होरपळत असतािा, आपण िोकरी 
एके िोकरी करत सुखाच्ा स्वप्ांचे इमले बांधत बसलो, या जाजणवेिं त्ाला शरम वाटू लागली 
आजण काहीतरी केलं पाहहजे, असं त्ािं ठरवलं. मिात कामाचा आराखडा तयार झाला होता. 
तो आराखडा घेऊिच अशोक समोर बसला होता. दुष्काळामुळे नवकिटलेली घरं सावरण्ाचा, पुढच्ा 
नपढीला जगण्ाचा व खडतरपणावर मात करण्ाचा िवा मंरि दऊे पाहणारा आराखडा अशोकच्ा 
डोक्यात तयार होता. िोकरी सोडायची आजण दुष्काळग्रस्त कुटुबंांसाठी पूण्मवेळ काम करायचं, असं 
त्ािं ठरवलं होतं. तेच सांगायला तो आला होता. त्ा भेटीत त्ािं अस्वस्पणे मिातली तळमळ 
व्यक्त केली आजण आत्हत्ाग्रस्त शेतकऱयांच्ा मुलांसाठी आधार होण्ाचा निधयार बोलूि दाखवला. 
(घ) ‘असं काही काम करायचं असेल, तर पहहल्ांदा आलथ्मक स्यैयाची हमी गमळवली पाहहजे. स्वत:बरोबर 
आणखी काही जणांिा सावरायला निघायचं, तर आपल्ा हातात आधाराची भक्म दोरी हवी,’ मी 
व्यवहारीपणािे सल्ा दते होतो आजण अशोक िम्रपणे माि हलवत ऐकत होता. 
(च) मग एके नदवशी अशोकचा िोि आला. दुष्काळग्रस्त भागातील आत्हत्ाग्रस्त शेतकऱयांच्ा मुलांचं 
संगोपि करण्ासाठी पूण्मवेळ काम करण्ाचा त्ाचा निण्मय पक्ा झाला होता. िक्त सध्ा िोकरी सुरू 
ठेवायची, थोड ेपैसे हाताशी येईपययंत काम करायचं, असं ठरलं होतं. गावोगावी हहतचचंतकांचं जाळं उभं 
करण्ाचा एक आखणीबद् प्रयत्न अशोक करत होता.
(छ) चांगलं काम करणाऱयाच्ा पाठीशी शेकडो हात आजण माणुसकीिं भारलेली असंख् मिं उभी 
राहतात. अशोकच्ाही पाठीशी मोठा स्हेपररवार उभा राहहला आजण ‘स्हेवि’ िावाच्ा संस्चेा जन् 
झाल्ाचं त्ािं जाहीर केलं. पुण्ाजवळ भोसरीत अनिलभाऊ कोठे िावाच्ा एका हहतचचंतकािं आपला 
ररकामा बंगला अशोकच्ा ‘स्हेवि’साठी दऊे केला. डलॉ∘ नवकास आमटेंिी भरभरूि आशीवयाद नदले.
(ज) आपला मुलगा काहीतरी भलं काम करतोय, याचं समाधाि आई-वनडलांच्ा डोळ्ांत वाचायला 
गमळालं आजण २७ वष्यांचा हा तरुण गरजू कुटुबंांतील मुलं शोधण्ासाठी निरू लागला. दुष्काळग्रस्त 
भागातील अिेक कुटुबंांिी त्ाच्ाकड ेनवश्वासािे मि मोकळं केलं आजण त्ाला माणसांची गरज लषिात 
आली. दीड-दोि महहन्यांत स्हेविाच्ा त्ा सावलीत आत्हत्ाग्रस्त कुटुबंांतील १८ गरजू मुलं आजण एक 
दुष्काळग्रस्त कुटुबं असा एक पररवार िांदायलाही लागला. रारिपाळीची िोकरी करूि नदवसा माणसं 
जोडणाऱया अशोकच्ा स्वप्ाला आकार आला.
परवा अचािक त्ाचा िोि आला. ‘िऊ ऑगस्ला स्हेविाचं औपचाररक उद् घाटि करणार आजण त्ाच 
नदवशी िोकरीला रामराम ठोकणार. आता कधीही या, मी स्हेविातच भेटिे’, ह ेसांगतािा त्ाच्ा सुरातलं 
समाधाि लपत िव्तं. 

हदनेश रुिे
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भार ३

कालािधी : १५ रमननिे (रुि १२)

खालील उताऱयािे एकयू ि १४ भार केले असयून ते दोन रिांत रिभारले आिेत. 

रि १ : १ - ७ भार (७)

रि २ : क - ज भार (७)

१ - ७ या रिमिार अकंांनी दशमिरिलेल्ा प्रत्ेक भारानंतर आशयाशी जुळिारा अक्षराने दशमिरिलेला एक 

भार ननिडायिा आिे ि त्ातयून एक सलर अथमिपयूिमि उतारा तयार करायिा आिे.

उदाहरणादाखल १ ह्ा भागापुढ ेजुळणारा ‘क’ हा भाग जोडूि  दाखवला आह.े  

उत्तरपगरिकेवर योग्य पययाय िोंदवा.

कुरंुदकर आणि मी 

उदा∘ १ - क

(१) कुरंुदकरांनवषयी तसं खूप ललहहलं गेलं आह.े तरीही मी ललहहतो आह,े कारण मीही आज वयाच्ा 

पन्ाशीत आह.े कुरंुदकरांच्ा आजण माझ्ा आयुष्याचा हहशोब िेमका काय आह?े 

(क) अवघ्ा ५० वष्यांच्ा आयुष्यात या माणसािं ललहहलेली ३५ पुस्तकं, त्ा प्रत्के पुस्तकाची खोली, 

त्ातील नवषयवैनवध्, व्यासंग, अभ्ास, ह ेसारं बलघतल्ावर आपण आपल्ा आयुष्यातील ५० वषयं खरंच 

िेमकं काय केलं, असा मला प्रश्न पडतो. कुरंुदकर प्रगतभेची आजण व्यासंगाची उंच उंच नवमािं उडवत 

असतािा आपण िक्त साबणाचे िुगे उडवत राहहलो की काय, असं शल् वाटत राहतं. व्यासंग करावा 

आजण मग प्रकट व्ावं, ही गोष् माझ्ासारखे अिेक जण नवसरले आहते. झालं असं की, आम्हाला ललहहता 

यायला लागलं तो कालखंड आजण वृत्तपरिांच्ा अिेक आवृत्ता, अिेक नियतकाललकं आजण नदवाळी अंक 

सुरू झाले तो कालखंड एकच होता.

रि १ :

(१) कुरंुदकरांनवषयी तसं खूप ललहहलं गेलं आह.े तरीही मी ललहहतो आह,े कारण मीही आज वयाच्ा 

पन्ाशीत आह.े कुरंुदकरांच्ा आजण माझ्ा आयुष्याचा हहशोब िेमका काय आह?े

(२) त्ामुळे आम्ही ललहीत गेलो आजण ते छापूि येत राहहलं. एका वषती तर मी १८ नदवाळी अंकांत ललहहलं 

होतं... त्ातूि एक प्रगतमा बित गेली, मान्यता गमळाली. पुस्तकं प्रकाजशत होत गेली; पण आज मागे वळूि 

पाहतािा वाटतं, एखाद्ा नवषयाचा कुरंुदकर जसा सांगोपांग अभ्ास करत, तसा आपण कुठे केला?

(३) ज्या साहहत्ावर आपलं प्रेम आह,े त्ातील महत्ताचे मािदडं तरी आपण पूण्मपणे वाचले का? इंग्रजी 

साहहत् आपण हकती वाचू शकलो? आपण एकदा ललहायला लागलो की, िविवे नवषय खुणावत राहतात. 

थोडिंार वाचूि आपण त्ांची तात्ाललक तयारी करतो. त्ात आपल्ा व्यासंगापेषिा मतप्रदश्मिच जास्त 

असतं. आपल्ा आजूबाजूचा मोठा समूह िारसा व्यासंगी िसल्ामुळे तो असं लेखि वाचूि प्रभानवत 

होतो. 

(४) घरी त्ांचे मामा — िा. गो. िांदापूरकर ह ेमराठीतले िामवंत साहहम्बत्क, समीषिक आजण अत्तं 

व्यासंगी होते. त्ांची पुस्तकं कुरंुदकरांिी वाचूि काढली. या सगळ्ांतूि त्ांची मिोभूगमका घडली. मला 



प्रश्नपररिका२

पूवती वाटायचं : िार पूवतीच्ा काळात लेखिाची माध्मं मययानदत होती हा खूप अन्याय होता. आज मला 

असं वाटतं की, तेव्ा माध्मं मययानदत होती हचे बरं होतं. कारण त्ामुळे स्पधया खूप तीव्र असायची. 

(५) वरवर हकतीही म्हटलं तरी आतूिही ती गरज वाटत िाही. मग आपण तेच तेच बोलत राहतो, तेच तेच 

ललहीत राहतो. हमेंत दसेाई एकदा म्हणाले होते की, ज्यांिा खूप वाचिाची आवश्यकता आह,े ती माणसं 

आज खूप ललहीत आहते आजण ज्यांिी ललहायला हवं ते मारि वाचत बसले आहते. या पाश्व्मभूमीवर मला 

कुरंुदकर समजावूि घ्ावेसे वाटतात, माझ्ातील अंधाराला उलगडूि बघावंसं वाटतं. मला आजकाल 

अिेक तरुण गमरि ‘आम्हाला ललहावंसं वाटतं, काय ललहू?’ असं नवचारतात. पूवती मी कौतुकािं नवषय 

सुचवायचो. आता सांगतो - जी चूक आम्ही केली, ती करू िका; लेखि सुरू करण्ापूवती अगोदर हकमाि 

तीि वषयं मराठी-इंग्रजीतील आवडीच्ा नवषयांवरचं खूप वाचूि घ्ा. मगच लेखि सुरू करा. कदाचचत 

अिेकांिा ह ेचुकीचं वाटले. अभभव्यक्त होणं या गोष्ीचं महत्त ते मला सांगतील. पण खरं सांगतो, खूप 

ललहहल्ािंतर आता एक पोकळपणा तीव्रतेिं जाणवतो आह.े कुरंुदकरांकड े पाहहल्ावर तर स्वतःचं 

खुजेपण अभधकच तीव्रतेिं जाणवतं.

(६) काही जण म्हणतील, सामाजजक काय्मकतया असेल तर व्यासंगातूि थोडीशी सूट असायला हरकत 

िाही. पण माझ्ापुढ ेकाल्म माक्स्मचं उदाहरण आह,े आपल्ा डलॉ∘ बाबासाहबे आंबेडकर, शरद जोशी 

यांचं उदाहरण आह.े प्रत्षि रस्तावर उतरूि आंबेडकर हकंवा जोशी यांिी लढ ेनदले, पण तत्पवूती त्ांिी 

संबंभधत नवषयाचा सांगोपांग अभ्ास केला. आंबेडकरांिी जागतव्यवस्चेी खोलवर चचहकत्सा केली आजण 

शरद जोशी यांिी शेतकऱयांचं दाररद्र्य या नवषयी अत्तं मूलगामी नववेचि केलं. म्हणूि त्ांिी हाती 

घेतलेले नवषय निणयायक वळणापययंत गेले. कधी कधी वाटतं आयुष्यात उपेषिेचा कालावधी मोठा असला 

पाहहजे. त्ात तुमच्ा षिमता जास्त उजळूि निघतात. अिेक वषयं वाचि-संशोधि करूि िंतर व्यक्त 

होण्ाची पूवतीच्ा काळी पद्त होती, तीच योग्य होती. माझ्ािंतरच्ा नपढीच्ा लेखिाचा जन् तर थेट 

सोशल मीनडयावरच झालेला आह.े

(७) जजतकं कमी शब्दांत ललहाल, गततकं जास्त वाचलं जातं, याच निकषावर जर ते ललहीत राहहले, तर 

मूळ नवषयाचं वाचि व दीघ्मलेखि ि होण्ाचा धोका संभवतो. 

रि २ :

(क) अवघ्ा ५० वष्यांच्ा आयुष्यात या माणसािं ललहहलेली ३५ पुस्तकं, त्ा प्रत्के पुस्तकाची खोली, 

त्ातील नवषयवैनवध्, व्यासंग, अभ्ास, ह ेसारं बलघतल्ावर आपण आपल्ा आयुष्यातील ५० वषयं खरंच 

िेमकं काय केलं, असा मला प्रश्न पडतो. कुरंुदकर प्रगतभेची आजण व्यासंगाची उंच उंच नवमािं उडवतािा 

आपण िक्त साबणाचे िुगे उडवत राहहलो की काय, असं शल् वाटत राहतं. व्यासंग करावा आजण मग 

प्रकट व्ावं, ही गोष् माझ्ासारखे अिेक जण नवसरले आहते. झालं असं की, आम्हाला ललहहता यायला 

लागलं तो कालखंड आजण वृत्तपरिांच्ा अिेक आवृत्ता, अिेक नियतकाललकं आजण नदवाळी अंक सुरू 

झाले तो कालखंड एकच होता. 

(ख) पण जेव्ा आपण कुरंुदकर, िेमाड ेआजण इंग्रजीतल्ा नदग्गजांचं काही वाचतो, त्ा षिणी आपली 

सारी आवरणं गळूि पडतात. आपण िक्त व्यक्त होत राहहलो, पण स्वतःला समृद् करण्ाचं काम तसंच 

राहूि गेलं, ही खंत आजण ही सल पुन्ा पुन्ा जाणवायला लागते. कुरंुदकरांच्ा चरररिात हदैराबाद 
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येथे त्ांिी जे वाचि केलं त्ाचा उले्ख आह.े महानवद्ालयातूि ते जवळच्ा ग्रथंालयात जात, गतथं 

संध्ाकाळपययंत सव्म प्रकारचं वाचि करत. अिेक महहिे त्ांिी हा पररपाठ ठेवला.

(ग) ती ‘लाईक, कमेंट, शेअर’ या मोहजालात लवकर सापडते. प्रत्षि काम करणारी व्यक्ती असेल तर 

ते षिम्य मािलं जातं, हकंबहुिा त्ा कामाचे माक्ट  त्ा लेखिामध् ेपकडले जाऊि सरासरी उंच होते, 

पण ‘अभ्ासोिी प्रकटावे’ ह ेमारि तसंच राहूि जातं. चळवळी करतािा ऊजयास्ोत असणाऱया व्यक्तीची 

बॅटरी जजतकी जास्त, गततका गतचा प्रकाश अिुयायांिा दूरवर नदसायला लागतो. त्ामुळे सामाजजक 

काय्मकत््यांसाठीही व्यासंगाची पूव्मअट पाहहजे, असं मला या वळणावर वाटतं. 

(घ) तेव्ा शाळा-महानवद्ालयं यांच्ासारख्ा ‘लेखि आजण संशोधि’ यांचं िातं असणाऱया इयत्ता निमयाण 

करायला हव्यात का, असा अगतरेकी वाटणारा नवचार मिात येऊि जातो... कुरंुदकरांची प्रेरणा हकमाि 

उरलेल्ा आयुष्यात तरी व्यासंगाची साथ द्ायला लागो, अशा आज मीच मला शुभेच्ा दतेो!

(च) आपण केवळ प्रगतनक्रयावादी लेखि करत राहहलो. घडलेल्ा घटिा, त्ांचा तेव्ाचा अथ्म लावणं, व्यक्त 

होणं, असंच आपल्ा एकूण लेखि-व्यवहाराचं स्वरूप राहहलं. एक काय्मकतया म्हणूि ते िक्ीच महत्ताचं 

आह.े घडणाऱया घटिांवर प्रगतनक्रया व्यक्त करूि समाजमि बदलवण्ासाठी प्रयत्न करणं गरजेचं असतं, 

पण आपण िक्त गततकंच करत राहहलो, ही खंत आता कुरंुदकरांकड ेबघूि वाटत राहते. ज्या नवषयात 

आपण काम करतो, त्ात जगभरात, भारतभरात हकंवा महाराष्ट् ात ललहहलेलं सगळं तरी वाचलं का? जे 

मािवी जगण्ाशी जोडलेले महत्ताचे नवचार आहते, त्ावर माक्स्मपासूि अिेक नवचारवंतांिी ललहहलेलं 

सगळं साहहत् वाचूि तरी आपण आपली वैचाररक भूगमका बिवली का?

(छ)  – ‘मी असे जग बिवेि, मी जग निमयाण केले, मी ह ेजग मोडिे असे म्हणूि अथवा ललहूि जग 

निमयाण होत िसते. समाजाची रचिा मुख्तः आलथ्मक मुद्दांवर ठरत असते.’ कुरंुदकरांिी ह ेअसे मुदे् 

मांडूि मला अभधक वाचिाला आजण स्वतःची समज अजूि वाढवण्ाला प्रोत्साहि नदलं आह.े 

(ज) पररणामी, आपली उंची वाढवत िेणं हा एवढाच पययाय जशल्क असायचा. आज अिेक माध्मं 

उपलब्ध आहते. आजण त्ातल्ा कुणीही आपलं छापलं िाही, तर सोशल मीनडयावर आपण ललहू शकतो. 

ब्लॉग ललहू शकतो, युट्बू व्व्नडओ करू शकतो. ह ेसगळं िक्ीच चांगलं आह,े परंतु या सव्म प्रनक्रयेत 

व्यासंग वाढवणं राहूि जातं. िोबेल नवजेता लेखकही पुस्तक ललहहतो आजण मीही पुस्तक ललहहतो. पी∘ 

साईिाथ वृत्तपरिात ललहहतात, मीही ललहहतो. एखादा जागगतक नवचारवंत िेसबुकवर पोस् टाकतो आजण 

मीही टाकतो; पण यातील खोली व अंतर ह ेमारि आम्ही नवचारात घ्ायला तयार िाही, असंच मला वाटतं 

आह.े कुरंुदकरांच्ा मृत्लूा आज ३८ वषयं झाली. आजही त्ांची सव्म पुस्तकं गततक्याच उत्सकुतेिं वाचली 

जातात आजण ती गततकीच माग्मदश्मकही आहते. माझ्ािंतर ३५ वष्यांिी माझ ंकाय नटकेल? तात्ाललक 

पररस्स्तीला प्रगतसाद दतेा दतेा आपण तात्ाललकच राहतो की काय, अशी साधार भीती वाटते. एकदा 

तुमच्ाकड ेवाचकांची आजण चाहत्ांची गदती झाली की, व्यासंग करण्ासाठी िुरसत गमळत िाही.

िेरंब कुलकिथी
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भार ४

कालािधी : २५ रमननिे [रुि १६]

पुढे हदलेले शासकीय पररपरिक िाियून त्ािर रििारलेल्ा प्रश्नांिी उत्रे ललिा.

मिाराष्रि  शासन

सामान्य प्रशासि नवभाग

शासि पररपरिक क्र∘ संकीण्म २०१८/प्र∘क्र∘४५/कायया-६

मादाम कामा माग्म, हुतात्ा राजगुरू चौक,

मंरिालय, मुंबई ४०००३२

 नदिांक : २६ िोव्ेंबर, २०१८

प्रस्ािना : -

माहहतीचा अभधकार अभधनियम, २००५ अंतग्मत प्राप् होणाऱया माहहती अज्यांची संख्ा कमी होण्ाच्ा 

दृष्ीिे व कामकाजात पारदश्मकता येण्ासाठी पुणे महािगरपाललकेिे जावक क्र∘ म∘आ/से/१०६२, नदिांक 

३१.७.२००९च्ा आदशेान्वये, िागररकांिा अवलोकिासाठी अभभलेख उपलब्ध करूि दणे्ाचा प्रयोग 

केला होता. त्ाच धततीवर जजल्ास्तरीय काययालयापासूि ते निम्नस्तरीय सव्म काययालयांत िागररकांिा 

अवलोकिासाठी अभभलेख उपलब्ध करूि दणे्ाची बाब शासिाच्ा नवचाराधीि होती.

शासन पररपरिक : -

शासकीय कामकाजात अभधक पारदश्मकता येण्ासाठी व माहहती अभधकार अभधनियमांतग्मत प्राप् 

माहहती अज्यांची, प्रथम व भद्तीय अपीलांची संख्ा कमी होण्ाच्ा दृष्ीिे राज्यातील जजल्ास्तरीय 

काययालयांपासूि ते निम्नस्तरीय सव्म काययालयांत तसेच महािगरपाललका, िगरपाललका, जजल्ापररषद 

इत्ादी सव्म काययालयांत प्रत्के सोमवारी हकंवा सदर नदवशी साव्मजनिक सुट्ी असल्ास त्ािंतरच्ा 

काययालयीि नदवशी दुपारी ३.०० ते ५.०० या वेळेत िागररकांिा, माहहती अभधकार अभधनियम, २००५ 

अंतग्मत नवहहत प्रनक्रयेिुसार, त्ांच्ा मागणीिुसार अभभलेख अवलोकिासाठी उपलब्ध करूि द्ावेत.

प्रत्के काययालय प्रमुखांिी स्ानिक पररस्स्तीच्ा अिुषंगािे आवश्यक दुरुस्तीसह िागररकांिा 

अभभलेख अवलोकिासाठी उपलब्ध करूि दणे्ाच्ा प्रयोगाची आपापल्ा काययालयात अंमलबजावणी 

करावी.

सदर शासि पररपरिक महाराष्ट्  शासिाच्ा www.maharashtra.gov.in या संकेतस्ळावर उपलब्ध 

करण्ात आले असूि त्ाचा संकेतांक २०१८११२६१५२८३५३७०७ असा आह.े ह ेपरिक नडजजटल स्वाषिरीिे 

साषिांहकत करूि काढण्ात येत आह,े

महाराष्ट् ाचे राज्यपाल यांच्ा आदशेािुसार व िावािे,                                                                                                  

अपर मुख् सचचव, महाराष्ट्  शासि 

प्रत,

१. मा∘ राज्यपाल यांचे सचचव 

२. मा∘ मुख्मंरिी यांचे प्रधाि सचचव

३. मा∘ मुख् सचचव, महाराष्ट्  राज्य 

४. राज्य मुख् माहहती आयुक्त, राज्य माहहती आयोग, महाराष्ट्  राज्य, मुंबई
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५. सव्म राज्य माहहती आयुक्त, राज्य माहहती आयोग, महाराष्ट्  राज्य, मुंबई 

६. प्रबंधक (मूळ शाखा / अपील शाखा), उच् न्यायालय, मुंबई

७. सचचव, महाराष्ट्  लोकसेवा आयोग, मुंबई

८. सचचव, महाराष्ट्  नवधािमंडळ सचचवालय, मुंबई

९. प्रबंधक, लोकआयुक्त व उप-लोकआयुक्त यांचे काययालय, मुंबई

१०. अपर मुख् सचचव / प्रधाि सचचव / सचचव (सव्म), मंरिालयीि नवभाग, मंरिालय, मुंबई

११. महासंचालक, माहहती व जिसंपक्ट  संचालिालय, मुंबई

१२. सव्म मंरिालयीि नवभाग

१३. सव्म नवभागीय आयुक्त / सव्म जजल्ाभधकारी

१४. महासंचालक, यशदा, पुणे

क. पुढील प्रश्नांिी उत्रे ललिा. (४ रुि)

१. िागररकांिा अभभलेख उपलब्ध करूि दणे्ाचा प्रयोग पहहल्ांदा कुठे झाला होता? त्ामागचा हतेू काय 

होता?

२. अभभलेख केव्ा आजण कोठे उपलब्ध होऊ शकतील?

ख. पररपरिकाच्ा आधारे खालील रिधाने योग्य की अयोग्य ते सांरा. (४ रुि)

१. पुणे महािगरपाललकेिे िागररकांिा पाहण्ासाठी अभभलेख उपलब्ध करूि नदला होता.

२. या पररपरिकान्वये सव्म काययालयांिी िागररकांिा अभभलेख पाहण्ासाठी उपलब्ध करूि दणे्ाच्ा 

सूचिा दणे्ात आलेल्ा िाहीत.

३. सदर शासि पररपरिक महाराष्ट्  शासिाच्ा संकेतस्ळावर पाहता येईल. 

४. वरील पररपरिकाचा हतेू शासकीय कामकाजात अपारदश्मकता येणे हा आह.े 

र. ररकाम्ा जारेत योग्य शब्दयोरी पद भरा. (४ रुि)

१. ललनपकाच्ा जागेसाठी अज्म करू इच्च्णाऱया उमेदवारांिी अजयाˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ आपले दोि िोटो 

दणेे आवश्यक आह.े

२. निमयात्ांिा प्रेषिकांच्ा अभभरुचीˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ चचरिपटांची निगम्मती करावी लागते.

३. हहमाचल प्रदशेाˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ कन्याकुमारीˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ सव्म िागररकांिा समाि कायदा लागू 

झाला पाहहजे.

४. या दवेळाची रचिा हमेाडपंती मंनदराच्ा धततीˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ केली आह.े

घ. ररकाम्ा जारी कंसात हदलेल्ा हरियापदािी रूपे भरा. (४ रुि)

स्वातंत्र्यनदिाच्ा नदवशी सव्म कम्मचाऱयांिी झेंडावंदिासाठी हजर अ) ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ (राह) आवश्यक 

आह.े त्ा नदवशी कोणीही गैरहजर आ) ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ (अस) त्ाच्ाबाबत कडक कारवाई 

इ) ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ (कर) जाईल. कम्मचाऱयांिा आपल्ा कत्मव्याची जाणीव करूि ई) ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ (द)े 

दृष्ीिे ह ेपररपरिक शासिाच्ा सव्म काययालयांमध् ेपाठवावे.
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श्रिि

एकयू ि कालािधी : ६० रमननिे एकयू ि रुि ५०

श्रवण या नवभागात एकूण तीि भाग आहते

भार १

कालािधी : २५ रमननिे (रुि ३०)

तुम्ाला एकयू ि ५ ध्वननरफती ऐकिल्ा जातील. प्रत्ेक ध्वननरफतीिर आधाररत ३-३ िाक्े हदली 

आिेत. त्ांना ‘िोय’ हकंिा ‘नािी’ असे प्ररतसाद द्ायिे आिेत. प्रत्ेक ध्वननफीत ऐकिण्ाआधी त्ािर 

आधाररत िाक्े िािायला हदली जातील. प्रत्ेक ध्वननफीत एकदाि ऐकिली जाईल.

ध्वननफीत १

प्रिीि दििे

१. समोर बसलेली मुले श्रीमंत कुटुबंांतूि आलेली होती.

२. वके्त लहािपणी तीि खोल्ांच्ा घरात राहत.

३. वके्त लहािपणी घराच्ा माळ्ावर अभ्ासाला बसत.

ध्वननफीत २

रिठ्ठल कामत

१. नवठ्ल कामत यांचा जन् कारवार येथे झाला.

२. नवठ्ल कामत यांचे वडील सुरुवातीला मुंबईत वेटरचं काम करत असत.

३. नवठ्ल कामत यांच्ा वनडलांिी हलॉटले मालकाला ३५००० रुपयांचा ििा करूि नदला.

ध्वननफीत ३

अनघा मोडक

१. अिघा यांची दृष्ी अपघातामुळे गेली.

२. अिघाच्ा कुटुनंबयांिी गतच्ा वेदिा सहवेदिेिे समजूि घेतल्ा.

३. अिघाच्ा गुरंूिी गतला स्वत:मध् ेपाहायला जशकवले.

ध्वननफीत ४

बातम्ा

१. १५ नदवस पाऊस गायब होता.

२. पाऊस पडूिही रस्त ेकोरड ेराहहले आहते.

३. शेतकऱयांिा दुबार पेरणी करावी लागणार आह.े

ध्वननफीत ५

उपेंद्र ललमये

१. उपेंद्र ललमये यांिा चचरिपट ह ेमाध्म अभधक आवडते.

२. चांगला नवषय ह ेकोणत्ाही माध्माचे मोठे सामर्थ्म असते.

३. टी.व्ी. वर एखादी कथा खूप सनवस्तर सांगता येते.
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भार २ 

कालािधी : १० रमननिे (रुि १०)

पयूिमि संभारि लक्षपयूिमिक ऐकयू न त्ाआधारे आई आणि मुलरा यांिे एकमत आिे की मतभेद आिेत ते 

ओळखयून योग्य पयथायासमोर बरोबरिी खयूि ( ) करा.

रि. रिधाने एकमत  मतभेद   

१. आंघोळ केल्ावर ताजेतवािे वाटते.

२. माजसक पाळी असतािा दवेाजवळ 

नदवा लावू िये.

३. बाहरेूि आल्ावर हातपाय ि 

धुतल्ािे जशवाजशव होते, पानवत्र्य 

राहत िाही.

४. माजसक पाळीदरम्याि स्तीची 

शारीररक स्स्ती िाजूक असते म्हणूि 

पूवती गतला नवश्रांती नदली जाई.

५. पोटाला आराम म्हणूि आठवड्ातूि 

एकदा उपवास करायला हवा.

भार ३ 

कालािधी : २५ रमननिे (रुि १०)

जाररतक ििामान हदनाननरमत् पयथािरि अभ्ासक प्रिाली राऊत ह्ांिी मुलाखत तुम्ी ऐकिार आिात. 

िे संभारि लक्षपयूिमिक ऐकयू न रििारलेल्ा प्रश्नांसाठी उत्रािा योग्य पयथाय ननिडा. 

१. संभाव्य पररस्स्तीचा अंदाज घेऊि आपल्ाला आपत्ालीि उपाययोजिांसाठी तयार राहहले पाहहजे 

कारण ... 

 अ. जागगतक हवामािनदिानिगमत्त काही तरी केले पाहहजे. 

 आ. हवामाि बदलांमुळे जागगतक वातावरणात असमतोल निमयाण झाला आह.े   

 इ. महाराष्ट् ातील हवामािासाठी जीविशैलीत बदल केले पाहहजेत.

२. पुढीलपैकी कोणते वाक्य बरोबर आह?े 

 अ) भूकवच, जलावरण, वातावरण, वायंूचे प्रमाण ह्ा सव्यांचा समतोल ह्ातूि निमयाण झालेला घटक 

म्हणजे हवामाि. 

 आ) जीवसृष्ीच्ा निगम्मतीतूि हवामाि तयार झाले.

 इ) भूकवच, जलतरण, वातावरण, वायंूचे प्रमाण ह्ा सव्यांचा समतोल ह्ातूि निमयाण झालेला घटक 

म्हणजे हवामाि.
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३. उत्खिि म्हणजे ˉˉˉˉˉˉˉˉˉ

 अ) उठणे

 आ) खोदकाम

 इ) इंधि तयार करणे

४. राऊत यांिी हवामािबदलाचे मुख् कारण कोणते सांगगतले?

 अ) मोठ्ा प्रमाणावर काब्मि डायऑक्साईडची निगम्मती

 आ) िद्ांचे प्रदूषण

 इ) लोकसंख्ा वाढ

५. वादळ, बि्ट वृष्ी, अवष्मण, पज्मन्यवृष्ी, अवकाळी पाऊस या कारणांिी ...

 अ) तापमाि कमी होते.

 आ) काब्मि डायऑक्साईडची निगम्मती होते.

 इ) अन्उत्पादि कमी होते.

६. नद. २३ माच्म हा जागगतक हवामाि नदि म्हणूि का निवडला आह?े

 अ) जागगतक हवामाि संघटिेची स्ापिा

 ब) जागगतक हवामाि संघटिेचा अहवाल जाहीर

 क) हवामाि तज्ज्ञांची जागगतक पररषद आयोजजत

७. हवामाि बदलामुळे जीवसृष्ीवर कोणते थेट पररणाम होतील?

 अ) अन्धान्य तुटवडा, नवषाणू प्रादुभयाव

 ब) तापमाि घट

 क) जीवसृष्ीची वृद्ी

८. सद् काळात हकती प्रमाणात तापमािवाढ सुरू आह.े

 अ) दरवषती १ अंश सेंनटग्रडे

 आ) दर चार-पाच वष्यांत १ अंश सेंनटग्रडे

 इ) दर शंभर वष्यांत १ अंश सेंनटग्रडे

९. पुढीलपैकी चुकीचे नवधाि कोणते?

 अ) १ टि जसमेंटनिगम्मतीतूि अधया टि काब्मि डायऑक्साईड निमयाण होतो.

 आ) १५ लाख टि कोळशापासूि वीजनिगम्मती करतािा २४ लाख टि काब्मि डायऑक्साईड निमयाण 

होतो.

 इ) काब्मि डायऑक्साईडच्ा निगम्मतीमध् ेवाहतुकीचा वाटा ७५ टके् आह.े

१०. काब्मि डायऑक्साईडचे गुणधम्म कोणते?

 अ) हलका आजण थंड

 ब) हलका आजण उष्

 क) जड आजण उष् 
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लेखन

एकयू ि कालािधी : ८० रमननिे एकयू ि रुि ४०

लेखि ह्ा नवभागात दोि भाग आहते

भार १  

कालािधी : २० रमननिे (रुि २०)

खालील उतारा िािा. डाव्ा रकान्ात मजकुरातील कािी रिणशष् शब्दांिर खुिा केलेल्ा आिेत. 

उजव्ा बाजयूच्ा रकान्ात हदलेले शब्दप्रयोर कािीिी बदल न करता िापरून उतारा पुन्ा ललिा. 

रकान्ातील शब्दप्रयोर िापरताना आिश्यकतेनुसार िाक्ािी पुनरमििना करा. अशा रीतीने तयार केलेला 

निीन उतारा उत्रपररिकेत ललिा. उदािरिादाखल (o) पुनरमििना केलेले एक िाक् खाली हदले आिे.

नवषय : कुष्ठरोग असाध् िाही.

उदा∘ (०) औषधोपचारांमुळे त्ावर पूण्मतः मात करता येते.

कुष्ठरोग हा स्पशयािे पसरणारा आजार िसूि सध्ाच्ा बहुनवध 

औषधोपचारांमुळे तो पूण्मत: (०) बरा होतो. त्ामुळे समाजाचा ह्ा 

आजाराकड ेबघण्ाचा दृक्ष्कोि सकारात्क होत आह.े त्ामुळेच 

कुष्ठवसाहतीत दाखल करण्ापेषिा घरातच राहूि रुग्ावर उपचार 

आजण त्ाचे पुिव्मसि करण्ाकड े(१) कल नदसूि येत आह.े मुंबईतील 

कुष्ठरुग्ांच्ा कुटुबंांचे सामान्य कुटुबंांशी रोटी-बेटी व्यवहार वाढले 

असूि हा बदल निजचितच स्वागताह्म आह.े ह्ा आजाराचे उच्ाटि 

करण्ासाठी त्ाची योग्य माहहती समजूि घेणे, ती इतरांिा दणेे 

आजण गैरसमज, भीती दूर करणे (२) गरजेचे आह.े कुष्ठरोग हा 

मायक्रोबॅक्रेरअम लेप्री ह्ा जंतूमुळे होणारा सांसगग्मक आजार आह.े 

कुष्ठरोगाची (३) सांसगग्मकता ही शरीरातील कुष्ठजंतूंच्ा प्रमाणावर 

अवलंबूि असते; दृश्य स्वरूपातील नवकृतीवर हकंवा नवद्रपूतेवर 

िाही. कुष्ठरोग हा महारोग िसूि स्पशयािे मुळीच (४) पसरत िाही. 

केवळ औषधोपचार ि घेतलेल्ा कुष्ठरुग्ांकडूिच हवेमाि्ट त या 

रोगाच्ा जंतूंचा (५) प्रसार होतो. कुष्ठजंतूंचा हवेमाि्ट त शरीरात 

प्रवेश झाल्ािंतर साधारणत: तीि ते पाच वष्यांिंतर प्राथगमक 

लषिणे शरीरावर नदसायला लागतात. कुष्ठरोगाचे जंतू मुख्त् े

चेतातंतू आजण त्चा यांवर (६) आघात करतात. कुष्ठरोग हा आजार 

आिुवंजशक िाही. पाप-पुण् याचाही त्ाच्ाशी कोणताही संबंध 

िाही. िवस िेडणे, मंरि-तंरि वा जडीबुटी हा या आजारावरील (७) 

उपाय िाही. वास्तनवक कुष्ठरोगानवरुद्च्ा िैसगग्मक रोगप्रगतकारक 

शक्तीमुळे ९८ टके् लोकांिा तो होणे (८) अशक्यच आह.े

(०) मात करिे

(१) प्रवृत्ती वाढीला लागणे 

(२) आवश्यकता असणे 

(३) संक्रमण होण्ाची शक्यता 

(४) संसग्म होणे 

(५) लागण होणे 

(६) घातक पररणाम नदसूि येणे 

(७) तोडगा िसणे

(८) गतळमारि शक्यता िसणे

(९) सव्मसाधारण समजूत 

असणे

(१०) आटोक्यात आणणे
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१९४८पययंत ह्ा आजारावर प्रभावी औषध उपलब्ध िव्ते, त्ामुळे 

हा एक असाध् रोग (९) समजण्ात येत होता. १९८०मध् ेबहुनवध 

औषधोपचार (मल्ी डट्ग) पद्ती नवकजसत झाल्ािे हा आजार (१०) 

नियंरिणात आणणे शक्य झाले.

भार २ 

कालािधी : ६० रमननिे (रुि २०)

खालील िार रिरयांपैकी कोित्ािी एका रिरयािर तुमिे रििार व्क्त करा. (शब्दमयथादा : ३५०)

गुण दतेािा खालील बाबींचा नवचार केला जाईल :

• नदलेल्ा नवषयाचा सवयंकष नवचार करूि तुम्ही त्ाला न्याय नदला आह ेका? 

• तुम्ही तुमच्ा मताबाबत योग्य युक्क्तवाद केला आह ेका व पुष्ीदाखल योग्य उदाहरणे नदली आहते 

का?

• तुमचे लेखि नवषयाशी सुसंगत आह ेका व तुम्ही साऱया मुद्दांची योग्य मांडणी केली आह ेका? 

• तुमची शब्दयोजिा आजण लेखिशैली नवषयािुरूप आह ेका?

रिरय १ : शिरातील िाितुकीच्ा समस्ा आणि सािमिजननक िाितुकीिे सुलभीकरि

ह्ा नवषयावर एका वृत्तपरिातील ‘जिमािस’ ह्ा सदरासाठी वाचक म्हणूि तुम्हाला एक परि ललहायचे 

आह.े ह्ा नवषयावर लेखि करण्ासाठी तुम्ही खालील तीि मुद्दांचा आधार घेऊ शकता व तुमचे मत 

मांडू शकता.

• वैयक्क्तक वाहि वापरणे सोयीचे ठरते, पण त्ामुळे वाहतूक कोंडी वाढते. पाहकयं गसाठी पुरेशी 
जागा उपलब्ध िसल्ािे कशाही, कुठेही गाड्ा उभ्ा केल्ा जातात.

• ररषिावाल्ांच्ा बेजशस्त वत्मिामुळे व मिमािीमुळे सव्मसामान्यांिा मिस्ताप होतो. बसेस अनियगमत 
असतात आजण लोकल टट्ने्स भरूि वाहतात.

• स्ाट्ट शहर म्हणतािा पादचाऱयांिा रस्तािे सुरजषित चालण्ाचीही सोय आपल्ाकड ेिाही. 

रिरय २ : २०२०मध्ये जािीर झालेले निीन राष्रि ीय णशक्षि धोरि 

दशेात तब्बल ३४ वष्यांिंतर िवे जशषिण धोरण जाहीर करण्ात आले आह.े या िव्या राष्ट् ीय जशषिण 

धोरणाबद्ल दूरदश्मिवर एक चचया झाली. त्ा चचलेिंतर प्रेषिकांिा मतप्रदश्मि करण्ाची संधी दणे्ात 

आली आह.े तुम्ही दूरदश्मि संचालक मंडळाला ह्ाबाबत एक सनवस्तर ईमेल ललहा. त्ासाठी खालील 

मुद्दांचा आधार घ्ा.

१. आंतरशाखीय जशषिणावर व संशोधिावर भर अशा स्वागताह्म जशिारशी

२. जशषिकांिी केवळ जशकनवण्ाऐवजी जशषिणाचे िेतृत्, व्यवस्ापि आजण नियोजि करावे अशी 
योजिा

३. जशषिण धोरणाच्ा अंमलबजावणीतील आव्ािे
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रिरय ३ :  पुस्कािे अतंरंर

एका माजसकासाठी तुम्ही साहहत्नवषयक ब्लॉग ललहीत आहात. ‘अिवट - शब्द सूर डोंगरवाटा’ ह्ा 

गमललंद गुणाजी यांच्ा भटकंतीनवषयक पुस्तकात उले्ख केलेल्ा नवनवध डोंगरवाटांतील निसग्मवण्मिाबद्ल 

एक नटपण ललहा. त्ासाठी खालील मुद्दांचा आधार घ्ा.

• पुस्तकाच्ा अंतरंगाचा गोषवारा द्ा.
• पुस्तकात उले्झखलेली भटकंतीची स्ळे कोणती? त्ातील निसगयाच्ा प्रगतमा लेखकािे कशा 

मांडल्ा आहते ह ेसांगा.  
• पुस्तकातील शब्दसौंदययाची काही उदाहरणे द्ा.

रिरय ४ : पुस्क परीक्षि

पुस्तक : प्रकाशवाटा

एका साहहत्नवषयक व्यासपीठासाठी ‘प्रेरणादायी पुस्तके’ ह्ा सदरांतग्मत तुम्ही लेख ललहहणार आहात. 

‘प्रकाशवाटा’ ह्ा डलॉ∘ प्रकाश आमट ेयांच्ा आत्चरररिाचे सुमारे ३५० शब्दांत परीषिण ललहा. त्ासाठी 

खालील मुद्दांचा आधार घ्ा.

• ह्ा आत्चरररिाचे टप् ेकोणते? कुठला कालपट ह्ा पुस्तकात सादर केलेला आह?े

• ह्ा पुस्तकातील महत्ताच्ा व्यक्क्तरेखा कोणत्ा? या पुस्तकाला कोणती पाश्व्मभूमी आह?े 

• पुस्तक युवानपढीसाठी प्रेरणादायी आह ेका?

संभारि

एकयू ि कालािधी : २० रमननिे

एकयू ि रुि ५०

यात प्रत्केी दहा गमनिटांचे दोि भाग असतील.

भार १ : सादरीकरि 

कालािधी : १० रमननिे (रुि २५)

हदलेल्ा दोन रिरयांपैकी एका रिरयािर तुम्ाला सुमारे पाि रमननिे सादरीकरि करायिे आिे. 

त्ानंतर पाि रमननिे प्रश्नोत्रे िोतील. खालील दोन रिरयांपैकी एक रिरय ननिडा. सादरीकरि करताना 

पुढील बाबींकडे रिशेर लक्ष द्ा.

• सादरीकरणाच्ा उताऱयाची उचचत मांडणी करा. 

• प्रमाणभाषा, म्हणी, वाक् प्रचार आजण वैजशष्टपूण्म शब्दयोजिा वापरा. 

• तुमचा स्वतःचा दृक्ष्कोि स्पष्पणे मांडा.
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रिरय १ : िृक्षांिे मित्त

‘वृषिांचे महत्त’ ह्ा नवषयावरील चचयासरिात तुम्ही सहभागी होणार आहात. त्ात तुम्हाला पाच गमनिट े

सादरीकरण करायचे आह ेआजण त्ािंतर प्रश्नोत्तरे होतील. ह्ा नवषयावर मुदे् तयार करा. योग्य ती 

उदाहरणे द्ा. त्ासाठी तुम्ही पुढील मुद्दांचा आधार घेऊ शकता.

• माणसाच्ा गतन्ी मूलभूत गरजा पुरवणारं निसगयाचं दणें म्हणजे वृषि
• पययावरण संरषिणासाठी वृषि
• सण, उत्सव आदींमधूि उलगडणारं संकृितीचं वृषिांशी िातं

रिरय २ : साहित् : समाजजीिनािा आरसा

‘साहहत् : समाजजीविाचा आरसा’ ह्ा नवषयावरील चचयासरिात तुम्ही सहभागी होणार आहात. त्ात 

तुम्हाला पाच गमनिट ेसादरीकरण करायचे आह ेआजण त्ािंतर प्रश्नोत्तरे होतील. ह्ा नवषयावर मुदे्सूद 

उतारा तयार करा. योग्य ती उदाहरणे द्ा. त्ासाठी तुम्ही पुढील मुद्दांचा आधार घेऊ शकता.

• साहहत्ाच्ा माध्मातूि जीविाचा खरा अथ्म उलगडतो. 
• साहहत् ही अथ्मपूण्म सामाजजक कृती आह.े 
• साहहत् ह ेिव्या बदलांचा आरंभनबंदू ठरत आधुनिक जग निमयाण करू शकते.

भार २ : ििथा 

कालािधी : १० रमननिे (रुि २५)

हदलेल्ा रिरयािर परीक्षकांबरोबर सुमारे १० रमननिे ििथा करा.  

दोन्ी भारांच्ा पयूिमितयारीसाठी तुमच्ाकडे एकयू ि १५ रमननिे िेळ असेल. परीक्षेदरम्ान तुम्ाला 

उत्सयू तमिपिे बोलायिे आिे. परीक्षेदरम्ान ि पयूिमितयारीसाठी तुम्ाला कुठलेिी मुहद्रत साहित्, शब्दकोश 

अथिा भ्रमिध्वनी िापरायिी परिानरी नािी. खालील दोन रिरयांतील एक रिरय ननिडा. ननिडलेल्ा 

रिरयािी एक बाजयू घेऊन तुम्ाला परीक्षकांबरोबर त्ा रिरयािर ििथा करायिी आिे. ििलेिा अनुरिम 

खालीलप्रमािे असािा :

• तुमचे मत मांडा व योग्य उदाहरणे द्ा. 

• तुमच्ा नवरोधी बाजूच्ा नवधािांचा परामश्म घ्ा. 

• तुमच्ा नवरोधात बाजू मांडणाऱयाला तुमची बाजू पटवूि दणे्ाचा यथायोग्य प्रयत्न करा.
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रिरय १ : मातृभारेतयून णशक्षि आिश्यक

खालीलपैकी समथ्मि करणाऱया हकंवा नवरोध दश्मनवणाऱया बाजूची निवड करूि तुम्ही निवडलेल्ा बाजूिे 

चचया करा.

समथमिन करिारी बाजयू रिरोध दशमिरििारी बाजयू

• मातृभाषेतूि जशषिण ही िैसगग्मक गोष् आह.े 
• आपली नवचारप्रनक्रया मातृभाषेतूि होते.  
• उच् दजयाचे, मुलांिा सहज आत्सात होणारे, 

जीविोपयोगी आजण कमी खचयात गमळणारे 
जशषिण

• त्ासाठी कौटुनंबक-सामाजजक वातावरण 
पूरक असते

• इंग्ग्श ही वैजश्वक ज्ािभाषा आह.े 
• अभधकाभधक ग्रथंसामग्री त्ाच भाषेत आह,े 

त्ामुळे आंतरराष्ट् ीय स्तरावरचे जशषिणाचे 
व्यासपीठ खुले होते.  

• इंग्ग्श भाषेत संवाद साधता आला की  
मिात न्यिूगंड राहात िाही.  

• िोकरीच्ा अभधक संधी उपलब्ध होतात. 

रिरय २ : एकरि कुिंुबपद्धती

खालीलपैकी समथ्मि करणाऱया हकंवा नवरोध दश्मनवणाऱया बाजूची निवड करूि तुम्ही निवडलेल्ा बाजूिे 

चचया करा.

समथमिन करिारी बाजयू रिरोध दशमिरििारी बाजयू

• वडीलधाऱया माणसांचे माग्मदश्मि
• कौटुनंबक िात्ांतील जजव्ाळा व भावनिक 

आधार 
• मुलाबाळांसाठी संकिारी व पोषक वातावरण 
• खचयाची नवभागणी
• मिुष्यबळ

• तरुण नपढीची कुचंबणा
• कामाची असमाि वाटणी
• कौटुनंबक राजकारणामुळे मािजसक रिास
• आलथ्मक असमािता
• प्रत्केाला स्वतःचा अवकाश ि गमळाल्ािे 

अपुरेपणाची भाविा
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अभिजित रणदिवे आजिष सावंत नेहा ठोंबरे दविया िवे

अमित वरंडकेर कलिका िेहता प्रज्ा िळवी वैिािी करिरकर

अदै्त िोिी गुरूित्त काित दप्रयंका काटकर श्ेता रेडकेर

अदनि गोहहि ियश्ी हरर िोिी िधुरा गावंड े सुनंिा िहािन

अंििी िागवत ज्ोती नारळकर ियुरेि नारळकर सुपणणा कुिकणणी

अन्वया सरिसेाई तारा गोपीनाथ िोहन आगािे संकेत ििेपांडे

आनंि काटीकर दनष्ा प्रधान वषणा िाने
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नरवड-ेिोकसत्ता-साप्ाहहक सकाळ-िुंबई तरुण िारत-िोकित-दववेकानंि चचत्किा िहादवद्यािय-िोकिान्य सेवा 

संघ-आयुका-िराठी दवज्ान पररषि-रािहसं प्रकािन-रोहन प्रकािन-िौि प्रकािन-अभिजित प्रकािन-पद्मगंधा 

प्रकािन-पॉप्िुर प्रकािन-िॅिेस्टिक प्रकािन-प्रसाि प्रकािन-दनतीन प्रकािन-साधना प्रकािन-उन्मषे प्रकािन-
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रजसक आंतरिारती प्रकािन-हहदंुस्ान प्रकािन संस्ा-आकािवाणी सोिापूर
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हकिदबििेिे उिाडताना (कदवता) दवंिा करंिीकर, हकिदबििेिे उिाडताना, धृपि, पॉप्िुर प्रकािन िुंबई, आवृत्ती 
पहहिी १९५९ चौथे पुनिु्यद्रण २००७

हहराबाई पु. ि. ििेपांड,े हहराबाई, गणगोत, िौि प्रकािन गृह, मगरगाव, िुंबई



िाई-िुई अरुणा ढरेे, िाई-िुई, रूपोत्सव, सुरेि एिन्ी, पुणे, १९८८

आई गुरुनाथ धुरी, गंधे कोंिाटिे िग, आदिकाळोख. िॅिेस्टिक प्रकािन, िुंबई

बाप आजण िेक गौरी ििेपांड,े हहिेब, बापिेकी, िौि प्रकािन गृह िुंबई, आवृत्ती मतसरी २००५

िग्न िी. ए. कुिकणणी, िग्न, कुसुिगुंिा, परचुरे प्रकािन

िाझा पहहिा गुरू ि. ग. गोडसे, िाझा पाचवा गुरू, नांगी असिेिे फुिपाखरू, पॉप्िुर प्रकािन, आवृत्ती 
पहहिी १९८९

ग्रथंिोध अरुण दटकेकर, ग्रथंिोध, अक्षरदनष्ठांची िांदियाळी, रोहन प्रकािन, आवृत्ती मतसरी 
२०१२

चरिीवािळ प्रिाकर पेंढारकर, चरिीवािळ, िौि प्रकािन गृह, मगरगाव, िुंबई.

सुवण्ययुगाचे िहावस्त्र - पैठणी िाधव गडकरी, सुवण्ययुगाचे िहावस्त्र, ऐश्यणाचे प्रतीक - पैठणी, असा हा िहाराष्ट्र  (िाग 
पहहिा) िॅिेस्टिक प्रकािन, िुंबई १९८८

िहाराष्ट्र ाचा चचंतािणी नरेंद्र िाधव, िहाराष्ट्र ाचा चचंतािणी, िोकसत्तातफफे  प्रकाजित िहाराष्ट्र ाचा चचंतािणी या 
अंकातून

जिक्षणाचे तत्त्वज्ान जिक्षण. स्ािी दववेकानंि. रािकृष्ण िठ प्रकािन, धंतोिी, नागपूर,आवृत्ती पंधरावी 
२०१३

िहात्ा गांधींचे जिक्षण दवचार िहात्ा गांधी, गांधी दवचार िि्यन : जिक्षण दवचार, अकोिकर ग. दव. िहाराष्ट्र  गांधी 
स्ारक दनधी प्रकािन, पुणे १९९४

जिक्षकाचा खरा धि्य कोणता? िे. कृष्णिूतणी, जिक्षकाचा खरा धि्य कोणता?, िीवनिाष् ेखंड दुसरा अनुवाि : 
दवििाबाई ििेपांड,े चंद्रकिा प्रकािन, पुणे, आवृत्ती मतसरी २०१३

जिक्षण दवचार आचाय्य दवनोबा िावे, जिक्षण दवचार. दवनोबा िावे. परंधाि प्रकािन. पवनार, वधणा, 
आवृत्ती नववी २०००

औदुबंर िो. रा. वाळंबे, औदुबंर, सुगि िराठी व्ाकरण व िेखन, दनतीन प्रकािन, पुणे, आवृत्ती 
चौपन्ावी २०१९

पुरातत्त्वाची वाटचाि िधुकर केिव ढवळीकर, पररजिष् पुरातत्त्वाची वाटचाि, िारताची कुळकथा, रािहसं 
प्रकािन, पुणे, आवृत्ती दुसरी २०१८

दनसग्य आजण उत्सव िाधवराव चचतळे, ििसंसृ्कतीची िारतीयता, िराठी अभ्ास पररषिचेे त्िैाजसक िाषा 
आजण िीवन, वष्य ३७, अंक ४, दिवाळी २०१९

सांसृ्कमतक पयणावरण िधुकर केिव ढवळीकर, सांसृ्कमतक पयणावरण, िारताची कुळकथा, रािहसं प्रकािन 
पुणे, आवृत्ती दुसरी २०१८

िुंबईत वसंतागि दुगणा िागवत, िुंबईत वसंतागि, िावसंचचत, दुगणा िागवत, िब् पब्लिकेिन. बोररविी 
िुंबई, २०१५

वाक् प्रचारांच्ा गोष्ी वा. गो. आपट,े िराठी िाषेचे संप्रिाय व म्हणी, वरिा प्रकािन, आवृत्ती चौथी २०१६

श्ीराि िागू यांची सुधीर गाडगीळ 
यांनी घेतिेिी िुिाखत

ध्वदनफीत, आकािवाणी सोिापूर यांच्ा संग्रहातून

स्गणातीि आत्े दिवाकर (िंकर काजिनाथ गगफे), स्गणातीि आत्,े दिवाकरांच्ा नाट्यछटा, कॉन्टिनेटिि 
प्रकािन, पुणे

िहाराष्ट्र ातीि संगीत िहोत्सव चैतन्य कंुट,े प्रस्ावना, जिल्पकार चररत्कोि (चचत्पट- संगीत खंड ७, िाग २) 
संपािक : चैतन्य कंुट,े िाधव इिारते. साप्ाहहक दववेक. (हहदंुस्ान प्रकािन संस्ा), 
िुंबई, आवृत्ती पहहिी २०१४

रेषेचे िाघव िांता िेळके, रेषेचे िाघव, धूळपाटी, सुरेि एिन्ी, पुणे

रािकारणाची िाषा ग. प्र. प्रधान, रािकारणाची िाषा, िराठी अभ्ास पररषिचेे त्िैाजसक - िाषा आजण 
िीवन, वष्य ३, अंक २, उन्ाळा, १९८५, साधना साप्ाहहक व प्रकािन



दनसटिेिे क्षण... कृष्णिेघ कंुट,े दनसटिेिे क्षण…, एका रानवेड्ाची िोधयात्ा, रािहसं प्रकािन, पुणे, 
आवृत्ती पहहिी २००२

हसं अकेिा िेघना पेठे, हसं अकेिा, हसं अकेिा, रािहसं प्रकािन, पुणे

िेखणी िंकर वैद्य, िेखणी, असंग्रहहत

दुवे
िधुगंधा कुिकणणी यांची डॉ. आनंि 
नाडकणणी यांनी घेतिेिी िुिाखत, 
ध्वदनफीत

https://www.youtube.com/watch?v=-cYicUT_GLA&list=RDCMUCwZit5ah1vBwb
peQV55VRIA&start_radio=1&t=0

दवज्ान गीत (कदवता) िंकर वैद्य, 
सतीि सोळांकूरकर, दवज्ान 
गीत, िराठी दवज्ान पररषि यांची 
वेबसाईट

https://www.mavipamumbai.org/vidnyan-geet/

डॉ. रघुनाथ िािेिकर यांची 
िुिाखत, दृश्यफीत

https://www.youtube.com/watch?v=q5bX86NyZ54

पावसाचा अंिाि, ध्वदनफीत https://www.youtube.com/watch?v=q4kTMjFpOJg

प्रायोमगक नाटक म्हणिे नेिकं 
काय?
दनपुण धिणाभधकारी

http://natakwagaire.blogspot.com/2015/06/blog-post_98.html

दबगरी ते िॅदटट्रक
पु. ि. ििेपांड,े ध्वदनफीत

https://www.youtube.com/watch?v=GizlrfGUpms

हररतात्या
पु. ि. ििेपांड,े ध्वदनफीत

https://www.vibby.com/watch?vib=7kSESBf_K

हकरण पुरंिरे, दृश्यफीत https://www.youtube.com/watch?v=j-CwfmCxjnc&

िास्कर चंिावरकर, ध्वदनफीत https://www.youtube.com/watch?v=4_Fc_e0L66I

दविया िेहता यांची मगरीि कुबेर 
यांनी घेतिेिी िुिाखत, दृश्यफीत

https://youtu.be/-W_gLPJc004

हकिोरी अिोणकर यांची ििी 
व्ास यांनी घेतिेिी िुिाखत, 
दृश्यफीत

https://youtu.be/XYU3Sj1xXcM

राहुि ििेपांड ेयांचे िाषण, 
ध्वदनफीत, ‘अस्स्त्व’ बी.एि.सी.सी. 

https://www.youtube.com/watch?v=Ntu_z8WAraM&feature=youtu.be

वारिी चचत्किा, सौिन्य : 
दववेकानंि चचत्किा िहादवद्यािय 
कराड

mweditor@marathiworld.com https://marathiworld.com/varlichitrakala

स्हेवन, दिनेि गुणे, िोकसत्ता https://www.loksatta.com/vishesh-news/sarva-karyeshu-sarvada-2018-
snehawan-organization-in-maharashtra-1966535/

सिाििाध्यिे, रोहहत नरवड,े 
ध्वदनफीत

https://youtu.be/Qf4Wc3eQFk0

रूपकळा (काव्वाचन), सुनीताबाई 
ििेपांड,े दृश्यफीत

 https://www.youtube.com/watch?v=x2eVgD72Pbk



रेणू िांडकेर यांची सिीरण 
वाळवेकर यांनी घेतिेिी िुिाखत, 
ध्वदनफीत

https://www.youtube.com/watch?v=vuULd9WcuaE

िाषादवज्ान, अिोक केळकर, 
ध्वदनफीत

https://www.youtube.com/watch?v=dUgz8873Ssg

इंटरनेट ऑफ लथंग्ज, ध्वदनफीत https://www.youtube.com/watch?v=t7ekZwCiZRo&feature=youtu.be

गीत - आकािी झपे घे रे पाखरा, 
गीतकार िगिीि खेबुडकर, गायक 
व संगीतकार - सुधीर फडके, 
ध्वदनफीत

https://www.youtube.com/watch?v=mYvSHjO9LXA

गीत (सरीवर सर), संिीप खरे, 
ध्वदनफीत

https://www.youtube.com/watch?v=4ojdvkA1lyY

काटा रुते कुणािा (गीत), 
ध्वदनफीत

https://www.youtube.com/watch?v=3bVbAD-Ws6E&feature=youtu.be

सांगिी वस्सुंग्रहािय - एक 
पररचयपट (िहाराष्ट्र  पुरातत्त्व 
दविाग), दृश्यफीत

https://www.youtube.com/watch?v=HPP0Pcmt_k0

प्रश्नपमत्का १ ध्वदनफीत १ - अरुणा 
ढरेे - स्त्रीसाहहत्य

https://youtu.be/p6oxaRDyDFU (१८.१० - २०.२७ = २.१७)

प्रश्नपमत्का १ ध्वदनफीत २ - 
अरुणा ढरेे - साहहत्यसंिेिन

https://youtu.be/GpD-QNph_BU (४२.२० - ४४.२९ = २.०९)

प्रश्नपमत्का १ ध्वदनफीत ३ - 
िासकीय अनुवाि

https://youtu.be/KGrsWJNrFbc (६.३८ - ७.१२ = १.१४)

प्रश्नपमत्का १ ध्वदनफीत ४ - 
िासकीय अनुवाि

https://youtu.be/KGrsWJNrFbc (१.०९.४९ - १.११.३६ = १.४७)

प्रश्नपमत्का १ ध्वदनफीत ५ - 
चचन्मय धारूरकर

https://youtu.be/05xWKF3BATU (५६.४९ - ५९.१६ = २.२७)

प्रश्नपमत्का २ - ध्वदनफीत १ - 
प्रवीण िवणे

https://youtu.be/oXiXGHtuqwI (२.५० - ४.५० = २.००)

प्रश्नपमत्का २ - ध्वदनफीत २ - 
दवठ्ठि काित

https://youtu.be/7I06TdNhK3w (०.४१-२.०६ = १.२५)

प्रश्नपमत्का २ - ध्वदनफीत ३ - 
अनघा िोडक

https://youtu.be/LDgh7goIVE0 (०.०९-२.०१ = १.५२)

प्रश्नपमत्का २ - ध्वदनफीत ४ - 
बातम्ा

https://youtu.be/WqTyrkUWbUo (०.०० - ०.२४ = ०.२४)

प्रश्नपमत्का २ - ध्वदनफीत ५ - 
उपेंद्र लििये

https://youtu.be/qnZIu4h4n08 (१.५५ - ३.४८ = १.५७)


