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�वभाग १ - गदय

�. १ उता-या�या आधारे �दले�या सचूनेनसुार कृती करा (ग�य)

A1) i) यो�य पया�य �नवडून वा�य पणू� करा. 1  

1) सगळीकड ेउजाडलं आ�ण रे�वेचे ............... �तथे आले.
अ. मं�ी     ब. सफाई कामगार     क. आ�धकार�     ड. कम�चार�

2) अ��णमाकड े............... �त�कट न�हतं.
अ. नाटकाचं     ब. �सनेमाचं     क. �वासाचं     ड. बसचं

ii) चौकट� पणू� करा. 1  

1) 

2) 

          �या रा�ी त�बल सात तास, रे�वे�या धावप�ीवर मदतीची याचना करत मी पडून रा�हले. आ�चय� �हणजे 
माझी श�ु हरपल� न�हती आ�ण म�द ूपणू� त�लखपणे तथेनू सटुकेचा �वचार करत होता. सगळीकड ेउजाडलं आ�ण 
रे�वे चे सफाई कामगार �तथे आले. हादरलेच त े मला तशा अव�थेत पाहून. �यांनी मला बरेल� गावातील 
हॉि�पटलम�ये दाखल केलं आ�ण स�ु झाले ददु�वाचे दशावतार.
          बरेल��या �या हॉि�पटलम�ये ना भलूत�� होता ना मला दे�यासाठ� परेुसे र�त. स�चतं झाले�या डॉ�टर व 
सहका�यांना मीच धीर �दला, ‘डॉ�टर, नाह� तर� मा�या पायाची चाळण झालेल�च आहे. आता भलू न देताच त�ुह� 
तो कापलात तर� चालेल.’ डॉ�ट र व �यां�या सहका�यांनी �वत:चे एक य�ुनट र�त मला �दले आ�ण मा�यादेखतच 
माझा पाय कापला गेला.
          इकड ेमी जीवनमरणा�या सीमारेषवेर होत;े पण हॉि�पटलबाहेर�या जगात एक वेगळेच ना�य घडत होत.े 
‘फुटबॉल आ�ण �हॉ ल�बॉल चॅि�पयन यवुती सात तास जखमी अव�थेत उपचारा�वना पडून रा�हल�’ ह� बातमी 
�सारमा�यमांनी उचलनू धरलेल�. त�का ल�न ��डामं�यांनी मला �द�ल��या ‘ए�स’म�ये (AIIMS) हलवले, 
रा���य खेळाडू अस�याने अ�य�ुच दजा��या स�ुवधा मला �मळा�या...पण...पण श�य एकच होतं, क� 
�सारमा�यमांम�ये वाटेल �या वाव�या उठत हो�या. ‘अ��ण माकड े�वासाचं �तक�ट न�हतं �हणनू �तने रे�वे तनू 
खाल� उडी मारल�’ इथपासनू त े ‘अ��णमाने आ�मह�येचा �य�न केला’, इथपय�त काह�ह� छापनू येत होतं. त�बल 
चार म�हने ‘ए�स’म�ये (AIIMS) रा�ह�यानंतर, शार��रक जखमांवर मलमप�ी झाल� होती; पण या मान�सक 
जखमांचे घाव अतंरंग घायाळ करणारे होत.े  मी �न माझं ढाल��माणं र�ण करणारं कुटंुब-आ�ह� स�य प�रि�थती 
ओरडून सांगत होतो; पण ती ऐक�यासाठ� ना कुणाला वेळ होता ना रस.

A2) i) एका वा�यात उ�तर �लहा. 1  

डॉ�टरांना अ��णमाने कोणता धीर �दला?
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ii) कोण त े�लहा. 1  

1) डॉ�टर व सहका� यांना धीर देणार�

2) अ��णमाला हॉि�पटलम�ये दाखल करणारे

A3) i) समानाथ� श�द �लहा. 1  

1) श�य -  ...............

2) कुटंुब - ...............

ii) लेखन �नयमांनसुार अचकू श�द ओळखा. 1  

1) अ. यवु�त       ब. यवूती       क. यवुती       ड. यवू�त

2) अ. कुटंुब       ब. कंुटंुब       क. कूटंुब       ड. कंुटंूब

A4) �वमत 2  

‘मान�सक वेदना घायाळ करणा� या असतात’ हे �वधान तमु�या श�दात �प�ट करा.

�वभाग २ - पदय

�. २ (अ) खाल�ल प�या�या आधारे �दले�या सचूनेनसुार कृती करा. (प�य)

A1) आकृ�तबंध पणू� करा. 2  

ससुंग�त सदा घडो; सजुनवा�य कानीं पडो;
कलंक म�तचा झडो; �वषय सव�था नावडो;
सदं��कमळीं दडो; मरु�डतां हटान� अडो;
�वयोग घडतां रडो; मन भव�च�र�ीं जडो ।।

न �न�चय कधीं ढळो; कुजन�व�नबाधा टळो;
न �च�त भजनीं चळो; म�त सद�ुतमाग� वळो;।
�वत��व �दया कळो; दरु�भमान सारा गळो;
प�ुहां न मन ह� मळो; द�ुरत आ�मबोध� जळो ।।

मखुीं ह�र! वसो तझुी कुशलधामनामावल�,
�णांत परुवील जी सकलकामना मावल�; ।
कृपा क�र�श तूं जग�य�नवास दासावर�,
तशी �गट हे �नजा��तजनां सदा सांवर� ।।

A2) i) सचूनेनसुार कृती करा. 1  

‘�वत��व’ उ�तर येईल असा ��न तयार करा.

ii) ��तश�द उता�यातनू शोधा. 1  

1) अहंकार - ...............



2) पाप  - ...............

A3) का�य सौदंय� �लहा 2  

द�ुरत आ�मबोधे जळो.

A4) का�यस�दय�. 2  

ससुंगती सदा घडो. या �वचाराचा �व�तार करा.

(आ) ��ततु क�वतचेे पढु�ल कृ�त�नहाय रस�हण करा (4)

व�त ूक�वतसेंबंधी खाल�ल म�ुयांना अनसु�न कृती सोडवा.

१) ��ततु क�वतचेे कवी/कव�य�ी – (०१ गुण)
२) क�वतचेा रचना�कार - (०१ गुण)
३) क�वतचेा का�यसं�ह - (०१ गुण)
४) क�वतचेा �वषय (�थायी भाव ) - (०१ गुण)
५) क�वत�ेया कव�य��चंी लेखन व�ैश��ये - (०२ गुण)
६) क�वतचेी म�यवत� क�पना - (०२ गुण)

�वभाग ३ - ��लवाचन

�. ३ खाल�ल कोण�याह� एक क़ृती सोडवा. (3)

1) प�त�नधनानंतर आपण स�ैयात भरती �हायचं.’ �वाती महा�डक यां�या या �नधा�रातनू समाजाला काय संदेश �मळतो, त े
तमु�या श�दांत �लहा.

2) देश�ेमी कन�ल संतोष महाडीक.

�वभाग ४ - भाषा अ�यन (�याकरण)

�. ४ (अ) �याकरण घटकांवर आधा�रत क़ृती सोडवा.

(१) समास - (2)

खाल�ल सामा�सक श�दांचा �व�ह क�न समास ओळखा.

  सामा�सक श�द    �व�ह    समास  
  i) चं�ामतृ   ...............    ...............  
  ii) भवसागर   ...............    ...............  

(२) वा�य�चार - (2)

खाल�ल पाद�तील वा�य�चार वा�यात यो�य �ठकाणी वाप�न वा�ये प�ुहा �लहा.

खाल�ल वा��चारांचा अथ� सांगून वा�यात उपयोग करा.
तमा नसणे →

(आ) भा�षक घटकांवर आधा�रत कृती.

1) श�दसंप��ती - (2)

i. 'अव' उपसग� लावनू तयार होणारे दोन श�द �लहा.
ii. खाल�ल श�दांना यो�य ��यय लावनू श�द तयार करा.
अ. लढा - ...............       ब. नवल - ...............

2) �वराम�च�हांचा यो�य वापर करा. (1)

‘पडता पडता �कती कटकट करतोयस त!ू त�ुया या दं�यानं मा�या सा-या गोड गोड �व�नांचा चरुाडा झाला क�?’



�वभाग ५ - उपयोिजत लेखन

�. ५ (1) खाल�ल �वषयावर प� �लहा. (5)

खाल�ल �नवेदन वाचा व �याखाल�ल कृती सोडवा.

(2) बातमी लेखन (5)


