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 गुण – ४० 

�थम स� � न प��का बहुपया"यी असून �
येक यो&य /अचूक पया"यासाठ� १ गुण ठेव(यात आलेला आहे . 

 

 

खाल,ल उतारा काळजीपूव"क वाचा व 
यावर आधा/रत 0वचारले1या � नांची उ
तरे पया"यातून 3नवडा .  

1. पया�य �मांक (२) �शक�दन 

2 . पया�य �मांक (३) गु�कुलाचा 

3. पया�य �मांक (४) वरील सव�  

4. पया�य �मांक (३) आधार व �दलासा            

5. पया�य �मांक (४) अ��थानी 

6 . पया�य �मांक (१) स#मान करणे  

5कंवा 

खाल,ल उतारा काळजीपूव"क वाचा व 
यावर आधा/रत 0वचारले1या � नांची उ
तरे पया"यातून 3नवडा .  

1) पया�य �मांक (२) रंगांची    

2) पया�य �मांक (३) वसंताची  

3) पया�य �मांक (४) �दवाळी  

4) पया�य �मांक (३) भुरळ घालणे  

5) पया�य �मांक (४) *नसगा�चा 

6) पया�य �मांक (१) थंडीचा काटा बोचला क/    

  

  

 

� न 7  ते 30   साठ� सूचना –सूचनेनुसार यो&य पया"य 3नवडा. 

7 ) पया�य �मांक (१) 0वदषुी  

8)  पया�य �मांक (३) जनक   

9) पया�य �मांक (२) 3च4ता   

10 ) पया�य �मांक (३) �श5य     

11 ) पया�य �मांक (४) �बाब 

12) पया�य �मांक (३) अचल - ि�थर  

भाग – अ- उपयोिजत लेखन  

भाग –ब – 9याकरण  



13) पया�य �मांक (३) आ:ा × अव:ा  

14) पया�य �मांक (२) ;*तकूल  

15) पया�य �मांक (१) सामा#य नाम  

16 ) पया�य �मांक (३) शूर      

17) पया�य �मांक (४) सावकाश 

18) पया�य �मांक (१)  वर    

19 ) पया�य �मांक (३) =हणजे     

20 पया�य �मांक (२) बापरे  

21) पया�य �मांक (१) *नसगा�साठ@ सव� समान असतात.  

22) पया�य �मांक (३) रंगरंगोटA केBयावर घर संुदर �दसेल 

23) पया�य �मांक (२) समाहार CवंCव  

24) पया�य �मांक (४) चातुमा�स 

25) पया�य �मांक (३) एकवीस   

26) पया�य �मांक (४) वैकिBपक CवंCव 

27) पया�य �मांक (३) मुलांFया अGयासाची काळजी Hयायला हवी.  

28) पया�य �मांक (४) परमेIवरा, सगJयांना सुखी ठेव. 

29)  पया�य �मांक (२) माधवचा अज� �वीकारKयात आला नाहA. 

30) पया�य �मांक (१)  धूLपान कM नये. 

 

 

          

 यो&य पया"य 3नवडा.  

31) पया�य �मांक (२) 0वIवकोशाचे   

32) पया�य �मांक (४) सोकाजी OPलोकेकर 

33) पया�य �मांक (४) रघुभैQयाने  

34) पया�य �मांक (१)  दोन म�ह#यात प#नास पRड वजन कमी कMन दाखवीन. 

35) पया�य �मांक (३) जाते     

36) पया�य �मांक (१)  तपोवनातील ि�Pयांना बांगTया भरBयाचे समाधान �मळत असे. 

37) पया�य �मांक (२) रा. ग. जाधव   

38) पया�य �मांक (४) बाळसेदार  

39) पया�य �मांक (२) फुलांचा गुFछ व फुलदाणी  

40) पया�य �मांक (१)  उपास हे 4यांचे राखीव कुरण होते 

41) पया�य �मांक (१)  डॉ. होमी भाभा      

42) पया�य �मांक (३) लेखकांनी �वतः यंPसाम�ी हाताळून सव� धडपड कMन सगळी कामे केलAत . 

43) पया�य �मांक (२) सात  

 

भाग – क–पाठ्यपु�तक अ�यास�म  



एका वा7यात उ
तरे 8लहा.   

1 

44) पया�य �मांक (२) 0पBले ज�मनीवर पडKयापासून  4यांना वाचवKयासाठ@  

45) पया�य �मांक (४) द*ुनया 

46 ) पया�य �मांक (१)  दःुख पेलावे कसे पु#हा जगावे कसे   

 

/रका9या जागा भरा.  

47) पया�य �मांक (२) चातक  

48) पया�य �मांक (३) आयु5य                                           

49) पया�य �मांक (२) वनी 

50) पया�य �मांक (२) गहाणच 

 

  


