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 मराठी  

प्रश्न १. खालील बातमी वाचून उत्तरातील योग्य पयाायाला गोल कर. 

 
 

फटाके उडवतांना घ्या ही काळिी! 
 

म ुंबई दि. ११ नोव्हेंबर : दिवाळी जसा दिव्ाांचा सण आह ेतसाच दिवाळीत फटाक्ाांची 

मजाही काही औरच असते. पण ह ेफटाके उडवताांना जरा काळजी घ््ावी... ध्वनी प्रिषूण आदण 

वा्पू्रिषूण करणारे फटाके टाळावेच... फटाके उडवत असाल तर दवशेष काळजी घ््ावी म्हणजे 

दिवाळीचा मनमरुाि आनांि घेता ्ेईल. 

# फटाके उडदवण््ासाठी शक्तो मोकळ््ा जागेचा वापर करा. 

# फटाके उडदवताांना शक्तो सतुी कपडे वापरावेत. कारण सतुी कपडे लवकर पेट घते नाहीत. 

# गाड ्ाांजवळ फटाके उडव ूनका. कारण गाड ्ाांजवळ ऑईल, पेट्रोल साांडलेलां असतां. 

्ा वस्तू लगेच पेट घेऊ शकतात. 

# दवजेच््ा दडपीजवळ फटाके उडवणां टाळा. 

# मोठा आवाज होणाऱ््ा फटाक्ाांपेक्षा शोभेचे आदण आसमांत उजळून टाकणारे फटाके वापरा. 

# सरुसऱु््ा, फुलभाज््ा दवझल््ानांतर त््ा पाण््ात टाकाव्ा. त््ा इतरत्र टाकल््ास इतर 

कुणाचा पा् पडून भाजण््ाची शक्ता असते.    सौजन्् : झी २४ तास 

 
 
 
१. बातमीशी सुंबुंदित नसलेला शब्ि कोणता? 

 अ) आवाज   ब) दिवा   क) पतांग   ड)  प्रिषूण 

२. दिवाळी हा ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ सण आहे. 

 अ) फुलाांचा   ब) दिव्ाांचा   क) मेणबत्तीचा ड) कां दिलाचा 

३. फटाके उडवताना कोणते फटाके उडवावेत? 

 अ) शोभेचे      ब) आसमांत उजळून टाकणारे  

क) मोठ ्ा आवाजाचे    ड) ‘अ’ व ‘ब’ बरोबर 

४. ‘आवाज’ या शब्िाशी समान ्थ ा ्सणारा बातमीत आलेला शब्ि कोणता? 

 अ) ध्वनी   ब) मजा   क) फुलबाज््ा  ड) मोठा 

५. कमी प्रिूषण होण्यासाठी खालीलपैकी कोणती कृती योग्य ्सेल? 

 अ) मोठ ्ा आवाजाचे फटाके फोडणे. ब) दिवाळी सांपल््ावर सदु्धा फटाके फोडणे. 

 क) धरू दनघणारे फटाके वाजवणे.  ड) घरासमोर दिवे लावणे. 
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प्रश्न २. ‘दिवाळी’ या शब्िाशी सुंबुंदित शब्ि दलही.              वाचा आशि हसा. 
 

 

 

           दिवाळी  
 

 

 

प्रश्न ३. खालील शब्िकोडे सोडव. 

१. २. ३. ४. ५. ६. १. ‘रोग’ ्ा शब्िाला समानार्थी शब्ि. 

जा   ि  घ ु २. काम करणारा. 

  क    ३. शांभर म्हणजे .......... 

 र   ली  ४. पवूीच््ा काळी माणसू ह ेपिार्थख ऊाऊन जगा्चा. 

  
 ५. ्ा सणाला घरोघरी दिवे लावतात. 

 ६. काटकोनापेक्षा लहान कोन. 
 

प्रश्न ४. प ढील दवषयावर १० ओळी मादहती दलही. – ‘दिवाळीचा फराळ’ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
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प्रश्न ५. खालील शब्ि ि रुस्त करून प न्हा दलही. 
 

महाराषट्र -  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  अिलु्शहा -  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  

भादजपला  -  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  राख्साबांधन  -  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

चौदटस  -  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  शीवनेरी  -  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

मोदबल  -  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  जील्ल्हा  -  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
 

प्रश्न ६. शब्िाचा डोंगर तयार कर. 

 
        जिवडा                  वकल्ला  
 

 
 
 
 
 
 

प्रश्न ७. दिलेले शब्ि वापरून गोष्ट तयार कर. – ‘फटाके, आग, गाय.’ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
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प्रश्न ८. खालील िोन्ही शब्ि एकाच वाक्यात वापरून वाक्य बनव. 
 

उिा. : कपडे, दिवाळी – दिवाळीला मामाने मला नवीन कपडे घेऊन दिले. 
 

१.  मामा, दिवाळी -   ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

२. आई, फराळ  -   ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

३. दिवे, ु्ंगण  -   ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

४. फटाके, कान  -   ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

५. ु्ंघोळ, नमस्कार-  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

 

प्रश्न ९. दिवाळी स ट्टीमध्ये मामाच्या गावी गेल्यावर खालील प्रश्नाुंच्या आिारे 

‘मामीची’ म लाखत घ्या.  

१. त मचे नाव काय? 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

२. त म्ही दकतवीपयंत शाळा दशकला आहात? 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

३. दिवाळीचा फराळ कोणी बनवला आहे? 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

४. फराळात कोणकोणते पिाथ ा बनवले आहेत? 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

५. त्यासाठी लागणारे सादहत्य कोणते? 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

६. हे सादहत्य त म्ही कोठून आणला आहात? 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

७. फराळ बनदवण्यासाठी त म्हाला कोणी मित केली आहे का? 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

८. हे पिाथ ा बनवायला कोणाकडून दशकला आहात? 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

९. फराळाचे पिाथ ा बनवायला दकती दिवस वेळ लागला? 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

१०. फराळाचे पिाथ ा मला खायला िेणार का? 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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प्रश्न १०. खालील प स्तक पाहून प ढील प्रश्नाुंची उत्तरे दलही. 

         १. दिवाळी ु्ंकाचे नाव काय? 

            ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

         २. दिवाळी ु्ंक प्रदसद्ध झालेले वषा कोणते? 

           ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

         ३. दिवाळी ु्ंकाचे सुंपािक कोण आहेत? 

           ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

         ४. हा दवशेषाुंक कोणत्या सणादनदमत्त काढलेला आहे? 

           ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

    ५. त म्ही वाचलेले मादसक, साप्तादहक, दिवाळी 

ु्ंक कोणते? नावे दलहा. 

      ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

प्रश्न ११. ओळख पाहू? 

१. िोन भाऊ शेजारी, भेट नाही जन्माांतरी  -  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

२. पाांढरां पातेलां, दपवळा भात, न ओळऊेल त््ाच््ा कमरेत लार्थ - ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

३. परुुष असनू पसख वापरतो, वेडा नसनू कागि फाडतो. - ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

४. कोकणातून आली सऊी, दतच््ा मानेवर दिली बुककी, दतच््ा घरभर लेकी.- ¯¯¯¯¯¯¯¯ 

५. प्रश्न असा आहे दक उत्तर का्? - ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

प्रश्न १२. दिवाळीदनदमत्त काढलेल्या राुंगोळीसोबत त मचा फोटो (सेल्फी) काढा व 

खालील चौकटीत दचकटवा. दकुं वा खालील चौकटीत स ुंिर राुंगोळी काढा. 
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 गदणत  

प्रश्न १. जोड्या लाव.  

 

 

 

 

 

 

 

प्रश्न २. शादब्िक उिाहरणे सोडव. 

१. सुंस्कारने आदित्यच्या ि कानातून ३०रु. चा साबण, २८रू. चे उटणे व ३२ रु. चे तेल 

दवकत घेतले. सुंस्कारने आदित्यला १०० रु. ची नोट दिली. तर आदित्य सुंस्कारला 

दकती रुपये परत िेईल? 

ऊरेिी केलेले सादहत्् :     +         +  =      रू. 

     

           आदित््ला दिलेली रककम     

ऊरेिी केलेले सादहत्् एकूण रककम  

 िकुानिाराने परत द्याव्ाची रककम      

 

२. मामाने कापडाच्या ि कानातून क णालला ३५० रु. चा व समथ ाला ३१० रु. चा डे्रस 
घेतला. तर मामाने कापडाच्या ि कानातून दकती रुपयाुंची खरेिी केली? 

     

           कुणालच््ा डे्रसची रककम     

            समर्थाखच््ा डे्रसची रककम  

 िकुानिाराने केलेली एकूण ऊरेिी       

 

३. सुंगीता काकूने दिवाळीदनदमत्त भाग्यश्री काकूला ५ लाडू, तन जा वादहनीला ५ 
करुंज्या, गायत्री मावशीला ५ ्नारसे, प्रतीक्षा ताईला ५ चकल्या वाटल्या. तर 

भाग्यश्री काकूने दिवाळीदनदमत्त दकती पिाथ ा वाटले?  

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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प्रश्न ३. चढता व उतरता क्रम पूणा करा. :  ४५३, ९१७, ५०७ 

 

 

  

 

  चढता क्रम        उतरता क्रम  

 

प्रश्न ४. खालील दिनिदशाकेवर आिाररत प्रश्नाुंची उत्तरे दलहा. 

 

१. त म्हाला दकती दिवस दिवाळी स ट्टी आहे? 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

     २. सौर वषाान सार दिवाळी कोणत्या मदहन्यात येते? 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

     ३. दिवाळी स ट्टीमध्ये दकती रदववार आले आहेत? 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

     ४. भाऊबीज दकती तारखेला आहे? 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

     ५. त ला दिवाळीची स ट्टी दकती दिवस ्सावी ्से वाटते? 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

प्रश्न ५. दचत्रात दिसणारे दठपके  

  रेषाुंपेक्षा दकतीने कमी आहेत? 

 

                 ने 

 

 

प्रश्न ६. दचत्रात दिसणारा जग १ दलटरचा आहे. 

 त्यापैकी ‘्िाा दलटर’ चा भाग पेदन्सलने 

 रुंगव. 

 

प्रश्न ७. त झे वजन दकती आहे ते दलही. 

   

                  दकग्र.ॅ 
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प्रश्न ८. येणाऱ्या सोमवार पासनू तू िररोज सकाळी दकती वाजता उठतोस/उठतेस ते 

खालील घड्याळात िाखव. व दनरीक्षण कर. 

 

सोमवार  मुंगळवार   ब िवार   ग रुवार   श क्रवार   शदनवार 

 

 

 

        वा.          वा.           वा.           वा.           वा.           वा. 

        दम.          दम.           दम.           दम.           दम.           दम. 

 

प्रश्न ९. त झ्या वगाातील दवद्यार्थयांचा ज्या मदहन्यात वाढदिवस आहे. त्या मदहन्याप ढे 

त्याचे नाव दलही. 

्.क्र. मदहना वाढदिवस ्सणाऱ्या म लाचे/म लीचे नाव 

१ जानेवारी १.               २.                 ३.                 ४.                 ५. 

२ फेब्र वारी १.               २.                 ३.                 ४.                 ५. 

३ माचा १.               २.                 ३.                 ४.                 ५. 

४ एदप्रल १.               २.                 ३.                 ४.                 ५. 

५ मे १.               २.                 ३.                 ४.                 ५. 

६ जून १.               २.                 ३.                 ४.                 ५. 

७ ज लै १.               २.                 ३.                 ४.                 ५. 

८ ऑगस्ट १.               २.                 ३.                 ४.                 ५. 

९ सप्टेंबर १.               २.                 ३.                 ४.                 ५. 

१० ऑक्टोबर १.               २.                 ३.                 ४.                 ५. 

११ नोव्हेंबर १.               २.                 ३.                 ४.                 ५. 

१२ दडसेंबर १.               २.                 ३.                 ४.                 ५. 

 

प्रश्न १०. खालील तक्त्यात फराळाचे पिाथ ा व म लाुंची सुंख्या दिली आहे. त्यावरून प्रश्नाुंची उत्तरे द्या. 

चचवडा   १. लाडू खाणाऱ्याुंची सुंख्या दकती? 

 

२. एकूण दकती पिाथ ा आहेत? 

 

३.सवाात जास्त आवडणारा पिाथ ा ? 

   ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

करंजी   

लाडू  

चकली  



10 
 

marathischooling.blogspot.com  
 

प्रश्न ११. बेरीज कर. 

श ि ए 

 

श ि ए 

 

ह श ि ए 

 

ह श ि ए 

              

२ 

५ 

६ 

२ 

८ 

१ 

८ 

१ 

० 

६ 

४ 

७ 

२ 

३ 

७ 

६ 

५ 

५ 

२ 

० 

५ 

१ 

४ 

६ 

० 

७ 

३ 

९ 

              

 

प्रश्न १२. वजाबाकी कर. 

श ि ए 

 

श ि ए 

 

ह श ि ए 

 

ह श ि ए 

              

८ 

७ 

२ 

० 

६ 

६ 

६ 

१ 

९ 

४ 

३ 

५ 

९ 

४ 

५ 

८ 

६ 

७ 

१ 

३ 

८ 

 

६ 

९ 

२ 

० 

० 

३ 

              

 

प्रश्न १३. ग णाकार कर. 

श ि ए 

 

श ि ए 

 

ह श ि ए 

 

ह श ि ए 

              

१ 

 

२ ३ 

८ 

२ ५ २ 

० 

१ ४ ० ८ 

७ 

 ६ ८ 

१ 

७ 

० 

              

 

प्रश्न १४. भागाकार कर. 

 

      ७) ५६ 

 

      ९) १०८ 

 

      ६) ६०५ 

 

      १०)  ९४० 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ + + + 

- - - - 

× × × × 



11 
 

marathischooling.blogspot.com  
 

 पररसर ्भ्यास  

प्रश्न १. खालील प्रश्न नकाशाच्या सहाय्याने सोडव. 

१. नकाशात सवख दजल््ाांची नाव ेदलही.  

२. महाराष्ट्ट्रात झालेला नवीन दजल्हा रेष ओढून त्ार कर. 

३. तुझा दजल्हा तुझ््ा आवडत््ा रांगाने रांगव. 

४. शेजारील राज््ाचे व समदु्राचे नाव दलही. ५. एकूण दजल्ह ेसांख््ा :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

प्रश्न २. दचत्रातील फरक ओळख.  प्रश्न ३. कागिाचे ४ भाग तयार कर.  

(दिलेल्या िोन्ही दचत्रात ८ बिल आहेत. ते शोि व त्याभोवती गोल कर.) त्याुंवर दिशाुंची नावे दलही व त झ्या 

      घरातील दभुंतींवर योग्य दठकाणी दचकटव. 

 

       प्रश्न ४. त ला त झे दमत्र बाहेर खेळायला 

      बोलावत आहेत. व आजोबाुंनी पाणी 

      दपण्यास मादगतले तर तू खालीलपैकी 

      कोणती कृती करशील? पयाायाला गोल कर. 

१. पाणी न ितेा दमत्राांसोबत ऊेळा्ला जाणार. 

२. आजोबाांना पाणी िेणार. 

३. आजोबाांना पाणी िेऊन ऊेळा्ला 

जाणार. 

महाराष्ट्र  राज्य 
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 English  

प्रश्न १. डोक चालवा आदण ‘फराळाला’ बोलवा. 

 छोट ्ा भीमला दिवाळीचा फराळ ऊा्ला जाण््ासाठी शब्िाांवरून जाणारा मागख िाऊव. 

प्रत््ेक शब्िाला क्रमाांक िे. (शब्िातील शेवटच््ा अक्षरापासनू पुढील शब्ि त्ार केला आह.े त््ाप्रमाणे मागख शोध. 

उिा. ANT ्ा शब्िातील शेवटच ेअक्षर T आह.े पुढील शब्ि T पासनू त्ार केला असल््ाने त््ाला 2 क्रमाांक दिला आह.े) 

 
 
 

 47.   DAY 48.  YEAR 

 HAD PUSH 

      1.       ANT 2.     TOY WALL LIP 

KITE 3.    YAK NEW RUN EAR 

EGG SIT TO ON NOSE 

GO GAS ENTER NAME SEVEN 

OPEN DOG RADISH HAT LOSS 

NOT END NINE TEN ROLL 

TAP PEN NET TIME NUMBER 

PIG LAMP TOTAL EAT GUN 

GRASS SIX XRAY RAT TAG 

 

प्रश्न २. TV वरील इुंग्रजीत ्सणाऱ्या   प्रश्न ५. खालील इुंद्रिन ष्य(Rainbow) रुंगव. 

Channel ची नावे दलही. 

 

 
 
 
 Channel  
   Name 
 
 
 
 
प्रश्न ३. त झ्या दमत्राला दिवाळीदनदमत्त   

Greeting Card तयार करून िे. 

 

प्रश्न ४. त झ्या सवा नातेवाईकाुंना  

फोनवरून दिवाळीच्या श भेच्छा िे. 

STAR PLUS 


