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Q.1 पुढील उतारा वाचून िदले�ा सूचनांनुसार कृती करा : 7

1 A1) कोण ते िलहा. 2  

i. सभा, संमेलने गाजवणारे कवी - ...............
ii. िव�कोशाचे अ�� या ना�ाने वाईला जाणारे - ...............
iii.लेखकाचा शाल देऊन गौरव करणारे - ...............
iv.मासे पकड�ाचा उ�ोग करणारी - ...............

       एकदा मी पु. ल. देशपांडे यां�ाकडे काही एक िनिम�ाने गेलो होतो. काम झा�ावर मी िनघ�ा�ा बेतात होतो;
तेव�ात सुनीताबाईंना मला थांबवले व िवचारले, “तु�ांला शाल िदली तर चालेल काय?”

      मी एका पायावर ‘हो’ �टले. पु.ल. व सुनीताबाई यांनी मला शाल �ावी, हा मला मोठा गौरव वाटला. ती शाल मी
मा�ा खोलीत�ा सुटकेम�े ठेवून िदली. वापरली मा� कधीच नाही.

     पुढे वाईला िव�कोशाचा अ�� �णून मी गेलो. ितथे नदीकाठ�ा �ा� पाठशाळे�ा खोलीत मी राहत असे
खोली�ा दि�णेकडील �खड�ा कृ�ा नदी�ा िचंचो�ा �वाहावर हो�ा. थंडी�ा िदवसात एक बाई मा�ा
�खडकीखालील घाटा�ा छो�ा तटावर ितचे छोटे मूल एका टोपलीत ठेवून मासे पकड�ा�ा उ�ोगात होती. ितचे बाळ
कडा�ा�ा थंडीने कुडकुडत रडत होते; पण आई ितकडे बघतही न�ती. मला मा� राहवले नाही. मी सुटकेसमधील
‘पुलिकत’शाल काढली, पाचप�ास �पयां�ा नोटा काढ�ा व �ा बाईला हाक मारली. �खडकीतून ते सव� खाली िदले
आिण �टले, ‘‘�ा बाळाला आधी शालीत गंुडाळ आिण मग मासे मारत बैस.’’ या घटनेची ऊब पुलिकत शाली�ा उबेपे�ा
अिधक होती.

      किववय� नारायण सुव� खूप सभा, संमेलने गाजवत. पुढे ते सािह� संमेलनाचे अ��ही झाले. प�रणामत: �ां�ा
काय��मांना अहोरा� भरतीच असे. ��ेक काय��मात स�ानाची शाल व �ीफळ �ांना िमळत राही. एकदा ते मला
�णाले, ‘‘या शाली घेऊन घेऊन मी आता ‘शालीन’ बनू लागलो आहे.’’

A2) कारणे िलहा. 2  

i. बाळ रडत होते कारण ............... 
ii.लेखकाने सुटकेसमधील ‘पुलिकत’ शाल काढली कारण ...............

A3) �मत 3  

‘‘शाल व शालीनता’ यांचा  पाठा�ा आधारे तु�ांला  कळलेला अथ� �� करा.

Q.2 पुढील किवते�ा आधारे िदले�ा सूचनांनुसार कृती करा. 8

1 A1) i) चौकटी पूण� करा 1  

i. कवीनंा पेलावे लागलेले -
ii.भाकरीचा चं� शोध�ात बरबाद झालेली -

ii) आकृती पूण� करा 1  

दोन िदवस वाट पाह�ात गेले; दोन दु:खात गेले.
िहशोब करतो आहे िकती रािहलेत डोईवर उ�ाळे
शेकडो वेळा चं� आला; तारे फुलले, रा� धंुद झाली;
भाकरीचा चं� शोध�ातच िजंदगी बरबाद झाली.
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हे हात माझे सव��; दा�र�ाकडे गहाणच रािहले
कधी मनात उंचावलेले, की कलम झालेले पािहले
हरघडी अ�ू वाळिवले नाहीत; पण असेही �ण आले
ते�ा अ�ूच िम� होऊन साहा�ास धावून आले.

दुिनयेचा िवचार हरघडी केला, अगा जगमय झालो
दु:ख पेलावे कसे, पु�ा जगावे कसे, याच शाळेत िशकलो
झोतभ�ीत शेकावे पोलाद तसे आयु� छान शेकले
दोन िदवस वाट पाह�ात गेले; दोन दु:खात गेले.

A2) i) स� की अस� ते िलहा. 1  

i. तीन िदवस वाट पाह�ात गेले.
ii.�पया शोध�ातच आयु� बरबाद झाले.

ii) एका वा�ात उ�र िलहा 1  

कवी�ा साहा�ाला कोण धावून आले ?

A3) ��ुत किवतेतील श�ांचा अथ� िलहा. 2  

i. साहा�ास -
ii. दुिनया -
iii. जगमय -
iv. शाळा -

A4) का�सौदंय� 2  

किवतेत �� झाले�ा क�क�यां�ा जीवनािवषयी तुम�ा भावना िलहा.

Q.3 पुढीलपैकी कृती सोडवा : (�थूलवाचन) 3

1 पाठाबाहेरील उदाहरणे शोधून खालील कृती करा.

उदा. जल, नीर, तोय. पाणी. 
उदा. पान-झाडाचे (पण�) पान (पृ�) पु�काचे पान. 

Q.4 पुढील श�ांचे समानाथ� श� िलहा. 1

1 i. पाय - ...............
ii. उशीर - ............... 

Q.5 कथालेखन(Any One) 6

1 पुढील श�ां�ा आधारे कथा िलहा. 
एक मुलगा – पावसा�ाचे िदवस – रे�े �ळ

2 खालील मु�ाव�न कथा िलहा.

मु�े – 
लहान बालक – �ाता-या आजीबरोबर – झोपडीत राहणे – पावसा�ाचे िदवस – रे�े �ळ तुटलेले – अंगातला लाल
सदरा काढून गाडी थांबवणे – �वाशांचा संताप – मोटरमनचे ल� �ळावर जाणे – �वाशांचे �ाण वाचवणे – शाबासकी –
ता�य�.


