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िवभाग १ - गदय
.१ (अ) उता-या
1

ा आधारे िदले

ा सूचनेनुसार कृती करा.

A1) आकृितबंध पूण करा.

2

ा रा ी त ल सात तास, रे े ा धावप ीवर मदतीची याचना करत मी पडून रािहले. आ य णजे माझी
शु हरपली न ती आिण मदू पूण त खपणे तेथून सुटकेचा िवचार करत होता. सगळीकडे उजाडलं आिण रे ेचे
सफाई कामगार ितथे आले. हादरलेच ते मला तशा अव थेत पा न. ां नी मला बरे ली गावातील हॉ टलम े
दाखल केलं आिण सु झाले दु दवाचे दशावतार.
बरे ली ा ा हॉ टलम े ना भूलत
होता ना मला दे ासाठी पुरेसे र . सिचंत झाले ा डॉ र व
सहका यां ना मीच धीर िदला, ‘डॉ र, नाही तरी मा ा पायाची चाळण झालेलीच आहे . आता भूल न दे ताच तु ी तो
कापलात तरी चालेल.’ डॉ र व ां ा सहका यां नी त:चे एक युिनट र मला िदले आिण मा ादे खतच माझा
पाय कापला गेला.
इकडे मी जीवनमरणा ा सीमारे षेवर होते; पण हॉ टलबाहे र ा जगात एक वेगळे च ना घडत होते.
‘फुटबॉल आिण ॉलीबॉल चॅ यन युवती सात तास जखमी अव थेत उपचारािवना पडून रािहली’ ही बातमी
सारमा मां नी उचलून धरलेली. त ालीन ीडामं ां नी मला िद ी ा ‘ए ’म े (AIIMS) हलवले, रा ीय
खेळाडू अस ाने अ ु दजा ा सुिवधा मला िमळा ा...पण...पण श एकच होतं, की सारमा मां म े वाटे ल
ा वाव ा उठत हो ा. ‘अ िणमाकडे वासाचं ितकीट न तं णून ितने रे ेतून खाली उडी मारली’ इथपासून ते
‘अ िणमाने आ ह ेचा य केला’, इथपयत काहीही छापून येत होतं. त ल चार मिहने ‘ए ’म े (AIIMS)
रािह ानंतर, शारी रक जखमां वर मलमप ी झाली होती; पण या मानिसक जखमां चे घाव अंतरं ग घायाळ करणारे
होते. मी िन माझं ढाली माणं र ण करणारं कुटुं ब-आ ी स प र थती ओरडून सां गत होतो; पण ती ऐक ासाठी
ना कुणाला वेळ होता ना रस.
A2) i) उ रे िलहा.

1

अ िणमाकडे वासाचे ितकीट न ते
ii) एका वा

णून ितने रे

ेतून उडी मारली.

ात उ र िलहा.

अ िणमाला कोण ा गावातील हॉ

1
टलम े दाखल कर

मत

A3)

3

‘मानिसक वेदना घायाळ करणा या असतात’ हे िवधान तुम
(आ) उता-या
1

ात आले?

ा आधारे िदले

ाश

ात

करा.

ा सूचनेनुसार कृती करा.

A1) आकृितबंध पूण करा.

2

‘नेह िग र मण िश ण क ’ ब धा आिशया खंडातील सव म असावं. इथे माझे दीड वषासाठी खडतर
िश ण सु झाले. छोटे पण ब यापैकी धोकादायक पवत चढणे, जवळपास मरण ाय कठीण अनुभव, ेयापासून
िवचिलत क पाहणारे क दायी िश ण यां तून मी तावून सुलाखून िनघत होते.
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या िश णा ा वेळी काही गो ी ठळकपणाने ल ात आ ा. सरावा ा वेळी चढाई करताना, मा ा
कृि मपायाची टाच व चवडा ा वेळी मी जिमनीत तवत असे ा वेळी ते सतत गोल िफरत ामुळे तो पाय घ
रोवणे कठीण होऊन बसे. उज ा पायाची हाडे एकि त राह ासाठी ात ीलचा रॉड घातलेला होता, ावर
थोडा जरी दाब िदला गेला तर ती वेदनां चे झटके बसत. मा ा ‘अशा’ अव थेमुळे थम मा ासोबत माझा शेरपा
यायला तयारच होईना. साहिजक आहे , िजथे अ ंग, धडधाकट माणसे िग र मण कर ास धजत नाहीत ितथे माझी
काय कथा? पण मा ा घर ा लोकां नी मा ा शेरपाचे मन वळवले आिण मग ितथून पुढे सु झाली णो णी
आ ानां ना िभडणारी जोशपूण अशी ५२ िदवसां ची एक रोमां चकारी लढाई!’
ेक िगयारोहकाला िशखरापयत पोहोच ाआधी चार बेसकॅ
करावे लागतात. एकदा का तु ी ‘कॅ
चार’ ला पोहोचलात, की ितथून िशखर ३५०० फुटां वर आहे ; पण जा ीत जा मृ ू याच ट ात होतात णून
याला ‘डे थ झोन’
टले जाते. मला तु ां ला सां गावंसं वाटतं, की चौ ा बेसकॅ ला पोहोचेपयतही आधी ा
कॅ सम े मी मा ा सहकारी िगयारोहकां म े नेहमीच पुढे असे. इतकी पुढे, की लोक िवचारत, ‘मॅडम, हर बार
आप हमसे आगे रहते हो! आ खर खाते
ा हो भई?’ मी अपंग, ात मुलगी, णून कस ाही कारची
सवलत िकंवा सहानुभूती नको होती मला...कदािचत याच िवचाराचं ितिबंब मा ा कृतीतून उमटत होतं...
‘डे थ झोन’ची चढाई सु झाली...िजकडे ितकडे मृतदे हां चा खच पडलेला, हाडं गोठवणारी थंडी, मृ ूचं
जवळू न दशन होत होतं. मला आद ा रा ी भेटलेला बां ादे शी िगयारोहक मृ ुमुखी पडलेला िदसला...पोटातून
उसळू न वर येणा या भीतीला मी आवर घालत होते. ‘तुला मरायचं नाहीये, अ िणमा’, अंतमनाला वारं वार मी हे च
बजावत होते. खरं सां गते, आपलं मन जसं सां गतं, तसंच, अगदी तसंच आपलं शरीर वागतं.
A2) i) को क पूण करा.

1

1)

2)

ii) चौकटी पूण करा.

1

1)

2)

A3)

मत

3

ेकाम े एक िज ी अ िणमा असते’, याबाबत तुमचे िवचार
(इ) उता-या
1

ा आधारे िदले

करा.

ा सूचनेनुसार कृती करा.

A1) आकृितबंध पूण करा.

2

या िनरं तर या संसारात नाना कारच क , हाल, तहानभूक, जाच, हाणमार सुसून, फ
एक तुम ा गोड
श ा ा भुके ा असतात. तु ी कमावून आणणार. पण ां ची पुढ व था लावून, तुमचे मज माणे वागून,
सदासवदा अ ा वचनां त आ ां िकत रा न या श रराचे रित रित तुकडे पडून हाडाचे मनी व र ाच पाणी होईतोंपयत
अतोनात क क न, सदा तुम ा मुखाकडे नजर. ित ाकडे पा न जरा तुमची खुषीत हसून दात खळी उकलली
णजे ितला ा आनंदापुढ ि भूवन ठगणे वाटत. पुनः ह अस क ाच ओझ उचल ास आणखी नव नव काम
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िशक ास व कर ास ितला उ ास येतो. ह तु ी आप ाव न पहा. तु ी णतां ना कीं, “अमृतं ामीगौरव”
ितन जर कां ही एखाद सुरेख िशवणकाम तयार क न तु ां ला दाखिवल, अगर एखाद नाजूक प ा िनगुतीन
क न वाढल, तेवेळेस “वा भलेशाबास! ह तूं तः केलसना? अग, इतकी मेहनत नको क ं . तुझी पाठ अगर डोळे
दु खतील. मुलाचे हाल क ं नको नी वै ाचे दार पहावयास लावूं नको. चां गले सुखाच रहाः ” अगर एखा ाने आपले
िम ाजवळ, ेहमंडळां त “मी फार नशीबवान आह कीं, मला घरां त कां हीं पहाव लागत नाहीं. घरीं आपल नेऊन
टाकाव मग कां हीं करो. आम ा घरचेसारखी दु सरी सापडणे कठीण;” असे इतके ममतेचे व भूषणाचे श ित ा
कानीं पड ाबरोबर ती तो लहानपणापासून जाच िवस न ा
ािमगौरवां त, आज मजसारखी भा वान या
भूतलावर दु सरी कोणीच नसेल. अस मानून िकती बर ितच अंतः करण स द होत असेल. ते ां अस तुमचे इतके
ु क ीतीचे तुर असूनही ां स नाना कारचे िनं िवशेषण िदल. ते ां हे तरी ां च ाल च टले पािहजे.
A2) i) एका वा

ात उ र िलहा.

यां ना काय कर

ात उ

1
ास वाटतो.

ii) उ रे िलहा.
पती ा चेह-यावरचा आनंद पा न
i. ................
ii. ................

1
यां

ा भावना -

िवभाग २ - पदय
.२ (अ) किवते
1

ा आधारे सूचनेनुसार कृती करा.

A1) आकृितबंध पूण करा.

2

ोतीं ाव सावधान । आतां सां गतों उ म गुण ।
जेण क रतां बाणे खुण । सव पणाची ।।१।।
वाट पुस ािवण जाऊं नये । फळ ओळ ख
पिडली व ु घेऊं नये । येकायेकीं ।।२।।

ािवण खाऊं नये ।

जनीं आजव तोडूं नये । पाप
जोडूं नये ।
पु माग सोडूं नये । कदाकाळीं ।।३।।
तोंडाळासीं भां डों नये । वाचाळासीं तंडों नये ।
संतसंग खंडूं नये । अंतयामीं ।।४।।
आळस सुख मानूं नये । चाहाडी मनास आणूं नये ।
शोिध ािवण क ं नये । काय कां ही ।।५।।
सभेम लाजों नये । बा ळपण बोलों नये ।
पैज होड घालूं नये । कां हीं के ा ।।६।।
कोणाचा उपकार घेऊं नये । घेतला तरी राखों नये ।
परपीडा क ं नये । िव ासघात ।।७।।
ापकपण सां डूं नये । पराधेन होऊं नये ।
आपल वोझ घालूं नये । कोणीयेकासी ।।८।।
स माग सां डूं नये । अस पंथ जाऊं नये ।
कदा अिभमान घेऊं नये । अस ाचा ।।९।।
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अपकीित ते सां डावी । स ीित वाडवावी ।
िववेक ढ धरावी । वाट स ाची ।।१०।।
A2) i) खालील िवधाने स
1) तोंडाळ

की अस

ते िलहा.

1

ीला तोंड दे त राहावे.

ापकपणा के ाही सोडू नये.

2)

ii) एका वा

ात उ र िलहा.

1

कोठे लाजू नये ?
A3) अथ िलहा.

2

किवतेतील कोण ाही 2 ओळींचा सरळ अथ िलहा.
A4) का

सौदं य िलहा

2

सभेम े लाजों नये | बा
या ओळीतील भावसौदय
(आ) खालील मुद् ां

ळपणे बोलों नये |
करा.

ा आधारे कोण ाही एका किवतेसंबंधी खालील कृती सोडवा.

उ मल ण किवतेसंबंधी खालील मु
१)
२)
३)

(4)

ां ना अनुस न कृती सोडवा.

ुत किवतेचे कवी/कविय ी – (०१ गुण)
किवतेचा िवषय - (०१ गुण)
किवतेतून
होणारा िवचार - (०२ गुण)

िकंवा
तू झालास मूक समाजाचा नायक किवतेसंबंधी खालील मु
१)
२)
३)

ां ना अनुस न कृती सोडवा.

ुत किवतेचे कवी/कविय ी – (०१ गुण)
किवतेचा िवषय - (०१ गुण)
किवतेतून
होणारा िवचार - (०२ गुण)
ुत किवतेचे पुढील कृितिनहाय रस हण करा

(इ)

(4)

जनी आजव तोंडू नये । पाप
जोंडू नये
पु माग सोंडू नये । कदाकाळी ।।
िवभाग ३ - थूलवाचन
खालील कोण ाही दाेन क़ृती सोडवा.

.३
1)

सािह

क िग रजा कीर यां

2)

मधूच कृ

3)

'एक अज आहे बा ा' या बालनािटकेतून मुलां
करा.
ास (

ा मना

ा खड

ा उघड

ाचे कौश

करा.
लाभले आहे , ते तुम

ाश

ात

ाकरण)

ाकरण घटकांवर आधा रत क़ृती सोडवा.

.४ (अ)

समास

(2)

खालील सामािसक श

ां चा िव ह क न समास ओळखा.

सामािसक श
i) ित ण
ii) ि मूत
2)

े.

संवेदनशील मनाचे उ म उदाहरण आहे या िवधानाबाबत तुमचा अिभ ाय

िवभाग ४ - भाषा

1)

ा सािह ाची वैिश

(6)

श

िव ह

समास

...............
...............

...............
...............

िसदधी
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खालील त ा पूण करा.
िनगध, समजदार, अवकळा, भिवत
यघिटत

उपसगघिटत
...............

3)

वा

...............

चार -

(4)

खालीलपैकी कोण ाही दोन वाक चारांचा अथ सांगून वा
1)

िवलंब न लावणे →

2)

डोके उठणे →

3)

ख

4)

ांत उपयोग करा.

ा खाणे →

ित ा करणे →

(आ) भाषासौ ंदय.
(1) श
(i)

संप ती

समानाथ श

िलहा.

(1)

i. मास – ...............
ii. पां ढरा – ...............
(ii) पुढील श

समूहाबददल एक श

िलहा.

(1)

i. िजवाला जीव दे णारा - ...............
ii. दररोज िस होणारे - ...............
(iii) िव

ाथ श

िलहा.

(1)

i. थंड × ...............
ii. काळोख × ...............
(iv) श

समूहापासून चार अथपूण श

तयार करा.

(1)

नातेवाईक → ...............
(2) लेखनिनयमांनुसार लेखन
अचूक श
1)

i.
ii.
iii.
iv

(2)

ओळखा.

अ. चंड
अ. सा ृ ितक
अ. दीघायु
अ. कौटू ं िबक

ब. ंचड
ब. सां ृ तीक
ब. िदघायु
ब. कौटुं िबक

क. ंचंड
क. सं ृ ितक
क. दीघायू
क. कौटू ं बीक

ड. च
ड. सां ृ ितक
ड. िदघायु
ड. कोटुं बीक

(3) िवरामिच े खालील वा

(1)
ात यो

िवरामिच े चांं वापर करा.

‘पडता पडता िकती कटकट करतोयस तू! तु
(4) पा रभािषक श

ा या दं

ानं मा

ा सा-या गोड गोड

-

ां चा चुराडा झाला की?’
(1)

खालील श ां ना चिलत मराठी भाषेतील श
i. Verbal - ..............
ii. Labour Court - ..............

िलहा.

िवभाग ५ - उपयोिजत लेखन
.५ (अ) खालील िवषयावर प िलहा.
खालील िनवेदन वाचा व

(6)

ाखालील कृती सोडवा.
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िकंवा
सारांशलेखन
िवभाग - १ गदय िवभागातील .१ इ मधील अपिठत उता-याचा १ / ३ एवढा सारांश तुम
(आ) खालील पैकी 1 कृती सोडवा. ( श

मयादा ६०- ९० श

ाश

ांत िलहा.

)

(10)

(1) जािहरातलेखन.
खालील श

ांचा वापर क

न एक आकषक जािहरात तयार करा व ितचे पुनलखन करा.

(2) कथालेखनपुढील अपूण कथा पूण क न िलहा.
एकदा तीन िम शीहरातून आप ा गावी चालले होते. जंगलातून ितघे चालले होते. ां ना खूप भूक लागली होती.
आराम करावा व थोडी ाहरी करावी या उ े शीने ते झाडाखाली बसले. चालून चालून ते थकले होते. जवळ एक
िवहीर होती. ा िवहीरीतील पाणी ते ायले. ात ा एकाला अचानक काहीतरी सो ासारखे चमकताना िदसले.
ाने दोघां ना बोलावले. ते ितघेही ा चमकणा-या व ूकडे गेले. ितथे ां ना एक सो ाचे नाणे िदसले. शेजारी
पडलेले गाठोडे उघड ावर ात सो ाची नाणीच नाणी होती. ितघां नी ती नाणी वाटू न ायचे ठरवले. तेवढयात
एका िम ाने सां िगतले की ``आपण आनंद साजरा कर साठी शीहरातील बाजारातून िमठाई आणूया. दोघां नी ा ा
क नेला मा ता िदली.
3)

बातमीलेखन
िवषय : - तुम ा शाळे त बालिदन साजरा झाला याचे बातमीलेखन करा.
यात थळ, काळ, िदनाक, वेळ,
ी यां चा उ ेख करावा.

(इ) लेथनकौश
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खालील लेखन कारांपैकी कोणतीही एक कृती सोडवा. (१०० ते १२० श
1)

वगातील बाके बोलू लागली !
१.
शाळे ा भेटीचा संग
२.
िव ा ाशी जडलेले नाते
३.
उपयोग
४.
मुलां कडून होणारा गैरवापर.
५.
एखादी आठवण.
वरील घटकांचे िनरी ण क

2)

)

न

ांचे आ

कथन िलहा.

' मानवता हाच खरा धम '
जाहीर िनमं ण - 'कौतुक सोहळा'
गावाचे भूषण
'िवनय जाधव' यां चा
सै ात भरती झा ाब ल सम
पारनेर गावक-यां तफ जाहीर स ार
मु
उप थती - मा. सूयकां त आगाशे
(िनवृ कनल)

3)

िद. - 9 जून
वेळ - सायंकाळी 5.00
थळ - अिजं
ीडा मैदान, पारनेर.
वरील कौतुक सोह ाला तु ी गावकरी

णून उप थत होता. अशी क
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