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SECTION - A
Q 1) खालील उतारा वाचून प्रशनाांच्या उत्तराांचा योग्य पयााय ननवडा. (कोणतेही पाच)

(5)

मित्रांनो, यर सष्ृ टीचे मित् बनर. इवल्यर- इवल्यर पर्रांवरचे दवबबांद ू परहर. ते िोती बघर आणर् गवतरतन
ू कोळयरांनी ववर्लेली
जरळी! सूयकय करर्रांनी रां गलेली जर्ू सोनेरी िोतयरांच्यर झरलरी लरवलेली पऱयरांची ती हवेवर डोलर्ररी नरजूक िांददरे ! बघर ती
िौज आणर् पहरटे च्यर प्रशरांत वेळी झरडरांवरून थेंब पडतरत. जर्ू अश्रू - ते ऐकर. ते ननळे डोंगर बघर. खोल दऱयर, नद्यर, नरले,
तळी, वक्ष
ुां र असते ते ! टे ननसन म्हर्रलर, “ एक फूल जरर्र्े म्हर्जे
ृ वेली, परखरे - सररे परहर. एखरदे सरधे फूल , परां तु ककती सद
ववश्वच जरर्र्े होय.” फुलपरखररांच्यर अांगरवरची नक्षी बघर. फुलपरखररांच्यर िरगे धरवर. कोककळे लर शोधत कफरर. घुबडरांचे घुतकरर
ऐकर. नरचर्ररे िोर बघर. गरयी , बैल, िरांजरे - तयरांचे डोळे बघर. गांित आहे .
खरलचे वरचे सररे ववश्व परहर. आकरशरतील ररत्ीचे करव्य परहर. वेदरांिधील ऋषीांनी िध्यरन्हीच्यर ननळयर आकरशरचेही वर्यन
केले आहे . आम्ही पहरटे चेही परहर्रर नरही, िग िध्यरन्हीचर धगधगीतपर्र, तयरतील प्रखर सौंदयय परहर्े दरू च ररदहले! तुम्हरलर
तरऱयरांचे कधी आकषयर् वरटले आहे ? ननळयर आकरशरने तम्
ु ही कधी वेडे झरले आहरत? करजव्यरांची कवरईत परदहली आहे ?प्रकरशरची कवरईत. एखरद्यर डोंगररवर बसरवे. सिोर अनांत क्षक्षनतज असरवे. आपल्यर िनरलर ही सष्ृ टी एकर ववशरल परळण्यरत
घरलून नरचवत आहे असे वरटते. यर अनांत सष्ृ टीत िी वरढलो. तुम्हीही सष्ृ टीच्यर अांतरां गरत मशरर. नतच्यरशी पररचय वरढवर.
तुम्हरलर नतची अनांत भरषर, अनांत छां द सररे कळू लरगेल. अशर रीतीने अनेक अनभ
ु व घ्यरवे. अनुभवरने जीवन सिद्
ृ ध कररवे.
1)लेखकरने कोळयरच्यर जरळयरांनर कशरची उपिर ददली आहे ?
अ) िोतयरांच्यर िरळे ची ब) पऱयरांच्यर िांददररांची क) सूयकय करर्रांची
2)झरडरांचे अश्रू कोर्ते?
अ) झरडरांवरून पडर्ररे दवरचे थेंब ब) झरडरांचे रडर्े क) पहरटे ची शरांततर
3)‘ररत्ीचे करव्य’ म्हर्जे लेखकरलर करय म्हर्रयचे आहे ?
अ) ररत्ी गरयले जरर्ररे गीत ब) चांद्र, तरऱयरांनी सजलेले आकरश क) ढगरळ आकरश
4)

िध्यरन्ह – म्हर्जे कोर्ती वेळ ?
अ) पहरट ब) सांध्यरकरळ क) दप
ु रर

5) सष्ृ टीच्यर अांतरां गरत मशरर्े म्हर्जे करय ?
अ) ननसगरयववषयी सवय िरदहती जरर्ून घेर्े. ब) जांगलरांिध्ये आत आत जरर्े. क) सष्ृ टीची िजर घेर्े.
6) लेखकरने कोर्रच्यर कवरईतीचर उल्लेख केलर आहे ?
अ) सूयरयच्यर ब) करजव्यरांच्यर क) कोळयरच्यर
7) ‘एक फूल जरर्र्े म्हर्जे ववश्वच जरर्र्े’ असे कोर्ी म्हटले आहे ?

अ) वेदरांतील ऋषी ब) टे ननसन क) लेखक

Q . 2 ) खालील उतारा वाचून त्याखाली दिलेल्या प्रशनाांच्या उत्तराांचा योग्य पयााय ननवडा. (कोणतेही पाच )

(5)

युवकरच्यर सरहसरांनर सीिर नसतरत. ते ववववध पररक्रि करण्यरचर प्रयतन सतत करत असतरत. पर् युवर हर ही एक
िरर्ूस असतो. कधीकधी पररस्थथतीिळ
ु े तयरलर ियरयदर पडतरत. कधी ववफलतेची रे खर तयरच्यर िनरलर चचकटते. ननररशेचे ढग
पसरतरत आणर् आसवरांनर भरन ररहत नरही. तयरच्यर भरवनरांनर खळखळतयर आसवरांिध्ये ववरघळरवे लरगते. िरत् यर
आसवरांिध्येसुद्धर इांद्रधनूच्यर छटर परहण्यरची तरकद असते. आसू झरतरत, ननखळतरत, टपकतरत. पर् ते असहरय्यपर्े ककां वर
लरचररीिुळे टपकत नसतरत तर तोही एक िरर्ूस असतो म्हर्ून आसवे येत असतरत .पर् तयरच्यरत शक्ती असते हे तफ
ु रन
ररचवण्यरची ! सांकटरशी िक
ु रबलर करण्यरची! तो तफ
ु रनरवर थवरर होतो . स्जथे परऊलवरटही नसते नतथे तो आपल्यर सरहसरने,
उिांग भरलेल्यर कृतीने नवर हिरथतर ननिरयर् करत असतो. जीवनरवरच्यर अपरर श्रद्धेने तो हे सवय करि करतो. एकट्यरने
िरगयक्रिर् कररयची वेळ आली तरी तयरची दहम्ित खचत नरही. तो तसरच पुढे सरसरवत ररहतो. म्हर्ूनच युवक हे सिरजरचे
प्रबळ आशरथथरन िरनले जरते. युवकरच्यर, तरुर्रच्यर खरांद्यरवर सिरजरच्यर प्रगतीचर भरर असतो म्हर्ून यर युवरशक्तीलर
योग्य ददशर, योग्य ववचरर, योग्य आचरर यरांचे भरन असर्े आवश्यक असते .ज्यर सिरजरतील युवक आदशय , तो सिरज
प्रगतीपथरवर अग्रेसर ददसतो.
1) लेखकरच्यर िते युवकरलर कशरिुळे ियरयदर येतरत ?
अ ) सरहसरिुळे ब) पररस्थथतीिुळे क) ननररशेिुळे
2) युवकरच्यर आसवरांिध्ये कोर्ती तरकद असते ?
अ) इांद्रधनूच्यर छटर परहण्यरची ब) तुफरनरवर थवरर होण्यरची क) हिरथतर ननिरयर् करण्यरची
3) ‘तुफरन ररचवर्े’ यरचर उतरऱयरच्यर आधररे अथय कोर्तर?
अ) खूप िेहनत घेर्े ब) सांकटे झेलर्े क) सांकटरत अडकर्े
4) ‘जबरबदररी’ यर शब्दरसरठी उतरऱयरत आलेलर शब्द कोर्तर?
अ) भरन ब) आशरथथरन क) भरर
5) कोर्रिुळे सिरज खूप प्रगती करू शकतो ?
अ) युवकरांच्यर सरहसरिुळे ब) आदशय युवकरांिुळे क) हिरथतर बनवल्यरिुळे
6)

युवक कोर्रवरच्यर अपरर श्रद्धेने िोठिोठी करिे परर परडत असतो ?
अ) थवतःवरच्यर ब) दे वरवरच्यर क) जीवनरवरच्यर

7) सिरजरसरठी युवक करय असतरत ?
अ) आशरथथरन ब) आदशय क) शक्ती

Q .3 ) सूचनेनुसार ललहा.

अ) सूचनेनुसार योग्य पयााय ननवडा. (कोणतेही चार)

(4)

1) सवरांनी नेहिी कष्ट कररवे. (सवयनरि ओळखर.)
अ) नेहिी

ब) सवरांनी

क) कष्ट

2) आिचे गरव डोंगररच्यर कुशीत होते. (कक्रयरपद ओळखर.)

अ) गरव

ब) आिचे

क) होते

3) गुरुदे व म्हर्रले ,"िहरररज तुम्ही ररज्यरत वेगरने सध
ु ररर्र केल्यरत. (कक्रयरववशेषर् ओळखर.)
अ) गरु
ु दे व

ब) तम्
ु ही

क) वेगरने

4) िी चरर दे श कफरून आलो. ( अधोरे णखत शब्दरची जरत ओळखर)
अ) नरि

ब) सवयनरि

क) ववशेषर्

5) शरब्बरस ! ववद्यरर्थयरांनी सांपूर्य शरळर थवच्छ केली ! (अधोरे णखत शब्दरची जरत ओळखर.)
अ) शब्दयोगी अव्यय ब) उभयरन्वयी अव्यय क) केवलप्रयोगी अव्यय
आ) सूचनेनुसार योग्य पयााय ननवडा. (कोणतेही तीन )

(3)

1) आिच्यर गरवरलर आदशय गरवरचर परु थकरर मिळरलर होतर.(करळ ओळखर.)
अ) वतयिरनकरळ ब) भववष्यकरळ क) भूतकरळ
2) सूयय पूवेस उगवतो.

(करळ ओळखर.)

अ) भववष्यकरळ ब) भूतकरळ क) वतयिरनकरळ
3) खरलीलपैकी कोर्ते वरक्य वतयिरनकरकरळरतील आहे .
अ) दहरवे डोंगर खप
ू सांद
ु र होते. ब) दहरवे डोंगर खप
ू सांद
ु र आहे त.
क)दहरवे डोंगर सुांदर असर्रर.
4) िेहनती िुले यशथवी होतरत. (यर वरक्यरचे भववष्यकरळरतील वरक्य ननवडर.)
अ) िेहनती िुले यशथवी होतील. ब) िेहनती िुले यशथवी होत आहे त.
क) िेहनती िल
ु े यशथवी झरली.
इ) सूचनेनुसार योग्य पयााय ननवडा. (कोणतेही तीन )

(3)

1) पयरयवरर्रक्षर्रसरठी सवरांनी करय कररवे.? (वरक्यरचर प्रकरर ओळखर) )
.

अ) उद्गररवरचक

ब) नकरररथी

क) प्रश्नरथी

2) िांगेश वगरयत हजर आहे .( योग्य नकरररथी वरक्य ननवडर.)
अ) िांगेश वगरयत हजर नरही. ब) िांगेश वगरयत गैरहजर नरही.
क) िांगेश वगरयत गैरहजर आहे .
3) तुम्ही सवरांनी अभ्यरस करर. (वरक्यरचर
अ) आज्ञरथी

ब) उद्गररवरचक

प्रकरर ओळखर).
क) प्रश्नरथी

4) अहरहर! ककती सुांदर दे खरवर आहे हर ! (यर वरक्यरचे ववधरनरथी वरक्य कोर्ते)
अ) हर दे खरवर फरर सुांदर आहे . ब) हर दे खरवर सुांदर आहे करय?
क) वर ! सांद
ु र दे खरवर आहे हर.
ई) समानार्थी शबिाांसाठी योग्य पयााय ननवडा. (कोणतेही िोन)
1) तट

(2)

अ) ककनररर

ब) परर्ी

क) नदी

ब) ओळख

क) प्रचचती

ब) अधोगती

क) भरभररट

2) पररचय
अ) प्रमसद्धी
3) प्रगती
अ) हरर

उ) ववरुद्धार्थी शबिाांसाठी योग्य पयााय ननवडा. (कोणतेही िोन))

(2)

1) तररीफ
अ) चहरडी
2) सुरुवरत

अ) िध्य

ब) थतुती

क) ननांदर

ब) शेवट

क) प्रररां भ

3) उदरस
अ) कष्ट

ब) दख
ु ः

क) प्रसन्न

ऊ) खालील शबिाांचे ललांग बिल करा व उत्तराांसाठी योग्य पयााय ननवडा. (कोणतेही िोन))

(2)

1) वरघ
अ) वरघीर्
2) सरधू

अ) सज्जन

ब) वरघ

क) वरघरू

ब) सांत

क) सरध्वी

ब) गरनयकर

क) गरयकी

3) गरयक
अ) गौळर्

ए) खालील शबिाांचे वचन बिल करा व उत्तराांसाठी योग्य पयााय ननवडा. (कोणतेही िोन))

(2)

1) िशरल
अ) िशरले

ब) िशरल

क) िशरली

ब) मशांपी

क) मशांपले

ब) िुले

क) िुलगे

2) मशांपलर
अ) मशांपली
3) िुलगी

अ) िुली

ऐ) खालील सामालसक शबिाांचा समास ओळखा व उत्तराांसाठी योग्य पयााय ननवडा. (कोणतेही िोन)
1) पांचवटी
अ) द्ववगू ब) अव्ययीभरव क) इतरे तर द्वांद्व

2) कपडरलत्तर

अ) वैकस्ल्पक द्वांद्व ब) इतरे तर द्वांद्व

क) सिरहरर द्वांद्व

3) यथरक्रि
अ) सिरहरर द्वांद्व

ब) द्ववगू

क) अव्ययीभरव

(2)

प्रशन 4) खालील उतारा वाचून प्रशनाांची उत्तरे ललहा. (कोणतेही पाच)

(5)

पदहलर ददवस सुरळीत गेलर आणर् दस
ु ऱयर ददवशी व्रतभांगरचर प्रसांग आलर. पदहल्यर ददवशी
ननम्म्यरहून अचधक कचेरीलर िरझ्यर वजन घटवण्यरच्यर व्रतरची वरतरय गेली होती; परां तु दस
ु ऱयर ददवशी
आिच्यर अण्र्र नरडगौडरलर प्रिोशन मिळरल्यरची वरतरय आली आणर् तयरने सरऱयर सेक्शनलर परटी
ददली. कँन्टीनच्यर आचरऱयरने तर िरझ्यर ‘डरयट’ वर सूड घ्यरयचर असे ठरवून पदरथय केले होते. बरे , न
खरवे तर अण्र्र नरडगौडरलर वरईट वरटर्रर! बबचररर सहर वषरांनी ‘एकफमशएन्सी बरर’च्यर जरळयरतून बरहे र
पडलर होतर. आचरऱयरने मिठरईत सरखर न घरलतर सरखरे त मिठरई घरलन
ू आर्ली होती.
घरसरघरसरगणर्क सहथत्रवधी कॅलरीज पोटरत चरलल्यर होतयर, तयरिळ
ु े खरल्लेले गोड लरगत नव्हते.
बटरटे वडे होते- म्हर्जे आर्खी कॅलरीज. चचवडर अथसल ‘वनथपती’तलर, तयरिुळे आर्खी कॅलरीज
आणर् एवढे सगळे हरदडून शेवटी ‘भज्यरांमशवरय परटी कसली?’ यर मभकोबर िुसळयरच्यर टोिण्यरिुळे
चेकरळून नरडगौडरने थपेशल भज्यरांची परत ऑडयर ददली.
1) प्रिोशन कोर्रलर मिळरले होते?
अ) अण्र्र नरडगौडरलर

ब) मभकोबर िुसळे लर

क) कँन्टीनच्यर आचर-यरलर

2) व्रतभांगरचर प्रसांग कोर्तयर ददवशी आलर?
अ) पदहल्यर
3) भज्यरांची ऑडयर पुन्हर कर ददली?
अ) भूक लरगल्यरने.

ब) दस
ु ऱयर

क) परचव्यर

ब) सगळयरांच्यर आग्रहरिळ
ु े.

क) मभकोबर िुसळे च्यर टोिण्यरिुळे.

4) खरल्लेले गोड कर लरगत नव्हते?

अ) मिठरईत सरखर किी होती.

ब) मिठरई मशळी होती.

क) कॅलरीज पोटरत चरलल्यर होतयर.

5) बबचररर ............. वषरांनी एकफमशएन्सी बररच्यर जरळयरतून बरहे र पडलर होतर.
अ) सहर

ब) सरत

क) चरर

6) ‘ किी करर्े ‘ यर अथरयचर पररच्छे दरत आलेलर शब्द कोर्तर ?
अ) हरदडर्े ब) घटवर्े क) चेकरळर्े
प्रशन 5) खालील कववता वाचून प्रशनाांची उत्तरे ललहा. (कोणतेही पाच)
अस्ग्निरस्ज पडे बरळू |

िरतर धरांवें कनवरळू ||१||

तैसर धरांवें िरणझयर करजर |
अांककलर िी दरस तुझर ||२||
सवेंचच झेंपरवें पक्षक्षर्ी |

वपलीां पडतरांचच धरर्ीां ||३||
भुकेलें वरतसररवें |

धेनु हुांबरत धरांवे ||४||

(5)

वर्वर लरगलरसे वनीां |
परडस चचांतीत हरर्ी ||५||
नरिर म्हर्े िेघर जैसर |
ववनववतो चरतक तैसर ||६||
1) िेघरलर ववनवर्ी कोर् करत आहे ?
अ) वरसरू

ब) चरतक

क) िरतर

2) हरर्ी चचांनतत होते कररर् .............
अ) परडस वर्व्यरत सरपडते.

ब) परडस जांगलरत हरवते .

क) परडस खरली पडते.
3) पक्षक्षर्ी कुठे झेप घेते?

अ) वपल्लू धरतीवर पडल्यरवर

ब) वपल्लू आकरशरत उडरल्यरवर

क) झरडरवर
4) वरील सांतवरर्ीत कोर्तयर नरते सांबांधरचर उल्लेख आलेलर आहे ?
अ) िल
ु गर-वडील

ब) आई-बरळ

5) कववतेत िरतेचे वर्यन कसे केले आहे .?
अ) कनवरळू

ब) दयरळू

क) आजी-नरतू
क) प्रेिळ

6) भक
ु े लेल्यर वरसररसरठी गरय करय करते?

अ) िरयेने जवळ घेते. ब) हांबरत धरवत जरते. क) सोबत झेपरवते.
SECTION - B

प्रशन 6) अ) खालील प्रशनाांची एका वाक्यात उत्तरे ललहा. (कोणतेही तीन)

(3)

1) बरळरसरठी लेखकरने कोर्ती शरल करढली?
2) अब्दल
ु लर चचठ्ठी कोर्ी वरचून दरखववली?

3) लेखक अांधेरीच्यर गोठ्यरत कर जरऊ लरगले?
4) लेखकरचर िरध्यमिक मशक्षर्रचर टप्पर कोर्तयर शरळे तून सुरु झरलर?
5) लमलतकलरांचर परयर कोर्रलर म्हटले जरते?

आ) ररकाम्या जागी योग्य शबि ललहून वाक्य पूणा ललहा. (कोणतेही तीन)

(3)

1) पुढे वरईलर ............अध्यक्ष म्हर्ून िी गेलो.

2) कुटुांबरचर िरत् िरझ्यर ------- बरबतीतलर उतसरह अवर्यनीय होतर.

3) अब्दल
ु च्यर सतकरररतील फुलदरर्ी ------लोकरांनी तयरर केली होती.

4) आयष्ु यरच फरर िोठां --------- िलर भरवे सररांच्यर यर मशकवर्ीतन
ू गवसलां.
5) ननरां जनची गरु
ु जीांवर अपरर............. होती.

इ) खालील प्रशनाांची उत्तरे ३० ते ४० शबिाांत ललहा. (कोणतेही िोन)
1) प्रवरसवर्यनरने थवतःबद्दल कोर्ती िरदहती ददली?
2) "िरझे सांथकररकेंद्र डोळयरांसिोर उभे ररहते" असे लेखकरने कर म्हटले आहे .?

(4)

3) पहरटे च्यर अभ्यरसरचर ननरां जनलर कोर्तर अनुभव आलर?
4) दरजीसरहे बरांनी अब्दल
ु चे कौतुक कोर्तयर शब्दरत केले?

प्रशन 7) अ) खालील प्रशनाांची एका वाक्यात उत्तरे ललहा. (कोणतेही तीन)

(3)

1) कवीची स्जांदगी कशरत बरबरद झरली ?
2) सैननकरचे औक्षर् कशरने केले जरते ?
3) कवीच्यर सरहरय्यरस कोर् धरवून आले.?
4) कवी कशरचर दहशोब करत आहे . ?
5) सैननकरांवर करय घोंघरवत असतो ?
आ) ररकाम्या जागी योग्य शबि ललहून वाक्य पूणा ललहा. (कोणतेही तीन)

(4)

1) ------- ववचरर हरघडी केलर. .
2) हे ........ िरझे सवयथव .

3) तुझ्यर ववजयरची .........डोळे भरून पहरवी.
4) अशर ----ज्योतीांची तुझ्यरिरगून ररखर्.
5) धडरड्ततयर तोफरतून तझ
ु े परऊल -------

इ) खालीलपैकी कोणत्याही एकाचे सांिर्ाासदहत स्पष्टीकरण करा.

(2)

1) झोतभट्टीत शेकरवे पोलरद ,
तसे आयुष्य छरन शेकले

2) तुझ्यर शौययगरथेपुढे

तयरची केवढीशी शरन

प्रशन 8) खालील प्रशनाांची एका वाक्यात उत्तरे ललहा. (कोणतेही िोन)

1) कोर्ती प्रवत्त
ृ ी चुकीची आहे असे होिी भरभर यरांनी म्हटले आहे ?

(2)

2) लेखक डॉक्टर अननल करकोडकर यरांनर कोर्तयर प्रकक्रयेवर करि करण्यरस सरांगण्यरत आले?
3) बरकय हे कशरचे लघुरूप आहे ?

प्रशन 9) खालीलपैकी कोणत्याही एका ववषयावर ननबांध ललहा.
1) रे ल्वे स्टे शनवरील

(8)

फेरफटका. -- िुद्दे ----नरतेवरईकरांनर आर्ण्यरसरठी जरर्े ------रे ल्वे

यरयलर वेळ असर्े ---- फेरीवरले ,ववक्रेते ,लोकरांची गदी. करही व्यक्ती परगरवी जरर्े ---सांमिश्र भरवनर
2) वगाातील फळ्याचे आत्मवत्त
ृ .-- िुद्दे ----मशक्षकरांचर सखर .....शरळे त एक ववशेष थथरन --वेगवेगळयर तरसरलर वेगवेगळे मशक्षर् ----- करही ववद्यरर्थयरांकडून दरु
ु पयोग ----- सुट्टीत
कांटरळवरर्े वरटर्े -----आतरची अवथथर ----- आवश्यक करळजी .
3) वीज बांि पडली तर.
वीज बांद पडल्यरने

िुद्दे - अतयरवश्यक

गरज ----लहरन िोठे उद्योग धांदे िहतवरचे -----

होर्ररे नुकसरन ----------ववजेची बचत आवश्यक ------तयरसरठी

परण्यरचीही बचत आवश्यक .

प्रशन 10) अ) खालील मुद्याांच्या आधारे गोष्ट ललहून शीषाक व तात्पया ललहा. (कोणतीही एक )
एकर जांगलरत एक सरधू ररहत होते .......सरधूची वत्त
ृ ी परोपकररी ---- िुसळधरर परऊस -

(7)

--एक वरटसरू -----झोपडीचे दरर वरजववर्े-----सरधूने झोपडीत घेर्े ----झोपडी लहरन-----आर्खी

करही वरटसरुां नी दरर वरजववर्े -----सरधूने आत घेर्े------ खूप अडचर् होर्े----- उभ्यरने ररत्
करढर्े ----परऊस थरांबर्े ----- सगळयरांनी ववचरर करर्े----- अडचर्ीत नेहिीच एकिेकरांनर सरथ
दे र्े.
ककां वा
एक िुांगी ------तळयरत पडते ------बरहे र ननघतर येत नरही -------करठरवर झरड -----

झरडरवरील

कबुतररलर िुांगीची दयर येर्े --------झरडरचे परन परण्यरत टरकर्े-----िुांगीचे

तयरआधररे करठरवर येर्े

िुांगीने मशकरऱयरलर चरवर घेर्े.

---करही ददवसरांनी एकर मशकरऱयरने कबुतरररवर नेि धरर्े --------उपकरररची परतफेड.

आ) खालीलपैकी कोणत्याही एका ववषयावर पत्र ललहा.

(5)

ियूर / िरलती कुळकर्ी, शररदर ववद्यरलय सरांगली , शरळे त सरजऱयर होर्रऱयर

पयरयवरर्ददनरननमित्त रोपरांची िरगर्ी करर्ररे पत् 'िेघल रोपवरदटकर', गर्ेशनगर सरांगली यरांनर
मलदहतो / मलदहते .
ककां वा
ववररज /ववजयर करळे २४०, सहकररनगर, पुर्े येथून आपल्यर ररहतयर भरगरत िोकरट

कुत्रयरांचर अनतशय त्रस होत असल्यरने, िहरनगरपरमलकर पुर्े यरांनर तक्ररर पत् मलदहतो/ मलदहते .

