i

¸ÀAzÉÃ±À
DwäÃAiÀÄgÉÃ,
ªÀÄPÀÌ¼À ²PÀëtªÉÃ ¨sÁgÀvÀzÀ ¨sÀ«µÀå. EzÀPÁÌV PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀªÀÅ ºÉÆ¸À ²PÀët ¤Ãw 2020£ÀÄß
eÁjUÉÆ½¹zÉ. gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ²PÀët ¤Ãw 2020gÀ ²¥sÁgÀ¸ÀÄìUÀ¼À£ÀÄß C£ÀÄµÁ×£ÀUÉÆ½¸ÀÄªÀ ¤nÖ£À°è PÀ£ÁðlPÀ
gÁdå ªÀÄÄAZÀÆtÂAiÀÄ°èzÀÄÝ, ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ°è ¸ÁPÀµÀÄÖ ¸ÀÄzsÁgÀuÉUÀ¼À£ÀÄß vÀgÀ¯ÁUÀÄwÛzÉ. ¥ÀoÀåPÀæªÀÄ «£Áå¸À,
PÀ°¸ÀÄ«PÉAiÀÄ°è £Á«Ã£ÀåvÉ, vÀgÀUÀw ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ ªÀÄgÀÄ«£Áå¸À ºÁUÀÆ ±Á¯ÉUÀ¼À°è PÀ°PÁ ¸ÀªÀÄÈzÀÞ ªÁvÁªÀgÀt
¤ªÀiÁðt ªÀiÁqÀ®Ä ºÀ®ªÀÅ PÁAiÀÄðvÀAvÀæUÀ¼À£ÀÄß gÀÆ¦¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ. F ¤nÖ£À°è FUÁUÀ¯ÉÃ ¤¥ÀÅuï
¨sÁgÀvï «ÄµÀ£ï, §Ä£Á¢ ¸ÁPÀëgÀvÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀASÁå eÁÕ£À PË±À®UÀ¼À£ÀÄß SÁwæ¥Àr¸ÀÄªÀ°è £ÀªÀÄä gÁdå
PÁAiÀÄð¥ÀæªÀÈvÀÛUÉÆArzÉ.
¥Àæ¸ÀÄÛvÀ PÉÆÃ«qï-19 ¸ÁAPÁæ«ÄPÀ gÉÆÃUÀ¢AzÁV ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ O¥ÀZÁjPÀ ²PÀët ¥ÀqÉAiÀÄÄªÀ°è CqÉvÀqÉUÀ¼ÁV,
JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À°è PÀ°PÁ£ÀÀµÀÖªÁVgÀÄvÀÛzÉ. O¥ÀZÁjPÀ ºÁUÀÆ C£Ë¥ÀZÁjPÀ PÁAiÀÄðvÀAvÀæUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ
«zÁåyðUÀ¼À PÀ°PÉAiÀÄ ¤gÀAvÀgÀvÉUÉ ¥ÀæAiÀÄwß¹zÁÝUÀÆå ¸ÀºÀ ¤jÃQëvÀ ªÀÄlÖzÀ PÀ°PÉ DUÀ¢gÀÄªÀÅzÀ£ÀÄß ºÀ®ªÀÅ
CzsÀåAiÀÄ£ÀUÀ¼ÀÄ w½¹ªÉ. F PÀ°PÁ CAvÀgÀªÀ£ÀÄß ¸Àj¥Àr¸ÀÄªÀ ¤nÖ£À°è £ÁªÉ®ègÀÆ PÁAiÀÄð¥ÀæªÀÈvÀÛgÁUÀ¨ÉÃQzÉ.
¸ÀzÀj PÀ°PÁ CAvÀgÀªÀ£ÀÄß ¸Àj¥Àr¸ÀÄªÀ ¤nÖ£À°è ªÉÊeÁÕ¤PÀ vÀ¼ÀºÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀ ‘PÀ°PÁ
ZÉÃvÀjPÉ’ JA§ «£ÀÆvÀ£À G¥ÀPÀæªÀÄªÀ£ÀÄß 2022-23£ÉÃ ±ÉÊPÀëtÂPÀ ªÀµÀðzÀ°è C£ÀÄµÁÖ£ÀUÉÆ½¸ÀÄwÛzÉ.
J¯Áè «zÁåyðUÀ¼ÀÄ »A¢£À JgÀqÀÄ vÀgÀUÀwUÀ¼À°è PÀ°AiÀÄ¯ÉÃ¨ÉÃPÁVzÀÝ ¥ÀæªÀÄÄR ¸ÁªÀÄxÀåð,
¥ÀjPÀ®à£ÉUÀ¼À£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹zÉ. EzÀPÉÌ ¸ÀAªÁ¢AiÀiÁV ¥Àæ¸ÀPÀÛ vÀgÀUÀwAiÀÄ°è PÀ°AiÀÄ¯ÉÃ¨ÉÃPÁzÀ ¥ÀæªÀÄÄR
¸ÁªÀÄxÀåð, ¥ÀjPÀ®à£ÉUÀ¼À£ÀÄß eÉÆÃr¹ PÀ°PÁ ºÁ¼ÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ²PÀëPÀgÀ PÉÊ¦rAiÀÄ£ÀÄß ¹zÀÞ¥Àr¸À¯ÁVzÉ.
PÀ°PÁ ºÁ¼ÉUÀ¼ÀÄ ZÀlÄªÀnPÉUÀ½AzÀ PÀÆrzÀÄÝ, ªÀÄUÀÄ«£À ªÀÄÄUÀÝ ªÀÄ£À¹ìUÉ ¸ÀAvÉÆÃµÀªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀÄªÀAvÉ
gÀÆ¦¸À¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀÇtðUÉÆ½¸ÀÄªÀÅzÀjAzÀ PÀ°PÁ £ÀµÀÖªÀ£ÀÄß ¸ÀjzÀÆV¸À§ºÀÄzÀÄ JA§
D±ÀAiÀÄ £À£ÀßzÁVgÀÄvÀÛzÉ. PÀ°PÁ ºÁ¼É, ¥ÀoÀå¥ÀÅ¸ÀÛPÀ ªÀÄvÀÄÛ ²PÀëPÀgÀ PÉÊ¦rUÀ¼ÀÄ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ ¥ÀÆgÀPÀªÁVªÉ.
²PÀëPÀgÀÄ PÉÊ¦rAiÀÄ°è ¤ÃrzÀ ªÀiÁUÀð¸ÀÆaAiÀÄ£ÀéAiÀÄ F «£ÀÆvÀ£À PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß CzÀgÀ CAvÀ¸ÀìvÀé¢AzÀ
C£ÀÄµÁ×£ÀUÉÆ½¹, ªÀÄPÀÌ¼À PÀ°PÉAiÀÄ ¸ÀÄzsÁgÀuÉUÉ PÁgÀtªÁUÀÄwÛÃj JAzÀÄ ºÁgÉÊ¸ÀÄvÉÛÃ£É. DzÀÝjAzÀ
E¯ÁSÉAiÀÄ ¸ÀªÀðgÀÆ, ¥ÉÆÃµÀPÀªÀUÀð ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁVÃzÁgÀgÉ®ègÀÆ EzÀgÀ°è ¥ÀjuÁªÀÄPÁjAiÀiÁV PÉÊ eÉÆÃr¹
F PÁAiÀÄðPÀæªÀÄªÀ£ÀÄß AiÀÄ±À¹éUÉÆ½¸ÀÄwÛÃgÉAzÀÄ D²¸ÀÄvÉÛÃ£É.
J®èjUÀÆ ±ÀÄ¨sÀªÁUÀ°.............

²æÃ ©.¹.£ÁUÉÃ±ï

¥ÁæxÀ«ÄPÀ ºÁUÀÆ ¥ËæqsÀ ²PÀët
ºÁUÀÆ ¸ÀPÁ® ¸ÀaªÀgÀÄ
ii

ii

ªÀÄÄ£ÀÄßr
gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ²PÀët ¤Ãw-2020gÀ D±ÀAiÀÄzÀAvÉ ªÀÄPÀÌ¼À PÀ°PÉ ªÀÄvÀÄÛ
C©üªÀÈ¢Þ £ÀªÉÄä®ègÀ dªÁ¨ÁÝj. DzÀgÉ PÉÆÃ«qï-19 ¸ÁAPÁæ«ÄPÀ «¥ÀwÛ¤AzÀ
ªÀÄPÀÌ¼À PÀ°PÉAiÀÄ°è ªÀåvÀåAiÀÄªÁV PÀ°PÁ ¤gÀAvÀgÀvÉAiÀÄ£ÀÄß PÁ¥ÁrPÉÆ¼Àî®Ä
PÀ¼ÉzÉgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ½AzÀ ¸ÁzsÀåªÁVgÀÄªÀÅ¢®è. ¸ÁPÀµÀÄÖ PÀ°PÁ CAvÀgÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ.
F CAvÀgÀªÀ£ÀÄß ¤ÃV¸À®Ä 2022-23£ÉÃ ¸Á°£À°è PÀ°PÁ ZÉÃvÀjPÉ JA§
«£ÀÆvÀ£À G¥ÀPÀæªÀÄªÀ£ÀÄß C£ÀÄµÁ×£ÀUÉÆ½¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ.
F G¥ÀPÀæªÀÄzÀ ªÀÄÆ®PÀ J¯Áè «zÁåyðUÀ½UÉ §Ä£Á¢ ¸ÁPÀëgÀvÉ, ¸ÀASÁå eÁÕ£ÀPÉÌ MvÀÄÛ ¤ÃqÀ¯ÁUÀÄªÀÅzÀÄ
ºÁUÀÆ ªÀÄUÀÄ vÀ£Àß »A¢£À vÀgÀUÀwUÀ¼À°è CvÀåUÀvÀåªÁV UÀ½¸À¯ÉÃ¨ÉÃQzÀÝ PÀ°PÁ ¥sÀ®UÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ¥Àæ¸ÀPÀÛ vÀgÀUÀwAiÀÄ°è
PÀ°AiÀÄ¯ÉÃ¨ÉÃPÁzÀ “Cw ªÀÄÄRå PÀ°PÁ ¥sÀ®” UÀ¼À£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹, ZÀlÄªÀnPÉ gÀÆ¦¹, PÀ°PÁ ºÁ¼ÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ
²PÀëPÀgÀ PÉÊ¦rAiÀÄ£ÀÄß gÀÆ¦¸À¯ÁVzÉ. EªÀÅUÀ¼À°è ‘¤¥ÀÄuï ¨sÁgÀvï’, ‘«zÁå¥ÀæªÉÃ±ï’£ÀAvÀºÀ G¥ÀPÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß
CAvÀUÀðvÀUÉÆ½¸À¯ÁVzÉ. F ZÀlÄªÀnPÉUÀ¼ÀÄ ²±ÀÄPÉÃA¢ævÀ, PÀ°PÁ ºÁUÀÆ ²PÀëPÀ ¸ÉßÃ»AiÀiÁVªÉ. ZÀlÄªÀnPÁ
ºÁ¼ÉUÀ¼À eÉÆvÉUÉ, ²PÀëPÀjUÉ CUÀvÀå ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£À ¤ÃqÀÄªÀ ‘²PÀëPÀgÀ PÉÊ¦r’AiÀÄ£ÀÆß ¹zÀÞ¥Àr¹ ¤ÃqÀ¯ÁUÀÄwÛzÉ.
EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß §¼À¹ ªÀÄPÀÌ¼À PÀ°PÁ CAvÀgÀ ¸ÀjzÀÆV¸ÀÄªÀ PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß vÁªÉ®ègÀÆ dªÁ¨ÁÝj¬ÄAzÀ
¤ªÀð»¸ÀÄwÛÃgÉA§ D±ÀAiÀÄªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀÄvÉÛÃ£É. F PÁAiÀÄðzÀ°è vÉÆqÀV¹PÉÆAqÀ DSERT ºÁUÀÆ SSK
AiÀÄ C¢üPÁjUÀ½UÉ C©ü£ÀAzÀ£ÉUÀ¼ÀÄ. F PÁAiÀÄðzÀ°è ¸ÀºÀPÀj¹zÀ CfÃA ¥ÉæÃªÀiï fÃ ¥sËAqÉÃ±ÀÀ£ï ¸ÀA¸ÉÜUÀÆ
E¯ÁSÉAiÀÄ ¥ÀgÀªÁV C©ü£ÀAzÀ£ÉUÀ¼ÀÄ.
qÁ. J¸ï.¸É®éPÀÄªÀiÁgï ¨sÁ.D.¸ÉÃ.
¥ÀæzsÁ£À PÁAiÀÄðzÀ²ðUÀ¼ÀÄ
¥ÁæxÀ«ÄPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ËæqsÀ²PÀët E¯ÁSÉ

D±ÀAiÀÄ £ÀÄr
«zÁåyðAiÀÄ ±ÉÊPÀëtÂPÀ §zÀÄQ£À°è ¥ÀæwÃ ¤vÀåªÀÇ PÀ°PÁ ¤gÀAvÀgÀvÉ
CvÀåUÀvÀå. DzÀgÉ PÉÆÃ«qï-19 ¸ÁAPÁæ«ÄPÀ¢AzÁV eÁUÀwPÀªÁV PÀ°PÁ
¤gÀAvÀgÀvÉUÉ ªÀåvÀåAiÀÄ GAmÁV ªÀÄPÀÌ¼À°è PÀ°PÁ £ÀµÀÖªÁVgÀÄªÀÅzÀÄ ªÉÃzÀå.
EzÀ£ÀÄß ¸ÀjzÀÆV¸ÀÄªÀÅzÀÄ £ÀªÀÄä DzÀå PÀvÀðªÀåªÁVzÉ. £ÀªÀÄä gÁdåzÀ°è
PÉÆÃ«qï-19 ¤AzÁV ±Á¯ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄZÀÑ®àmÁÖUÀ «zÁåUÀªÀÄ, ¸ÀAªÉÃzÀ, «±ÉÃµÀ ¸ÉÃvÀÄ§AzsÀ ªÀÄÄAvÁzÀ ¥ÀAiÀiÁðAiÀÄ
PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß gÀÆ¦¹zÀgÀÆ ªÀÄÄSÁªÀÄÄT vÀgÀUÀw ¥ÀæQæAiÉÄUÉ EªÉ¯Áè ¸ÀªÀiÁAvÀgÀªÁUÀÄªÀÅ¢®è. ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ
PÀ°PÁ ZÉÃvÀjPÉ G¥ÀPÀæªÀÄªÀÅ ªÉÊeÁÕ¤PÀ vÀ¼ÀºÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃ¯É ²±ÀÄ PÉÃA¢ævÀ ZÀlÄªÀnPÉUÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉÆAqÀ PÀ°PÁ
ºÁ¼ÉUÀ¼À£ÀÄß gÀÆ¦¹ ¤ÃqÀÄwÛgÀÄªÀ «£ÀÆvÀ£À ¥ÀæAiÀÄvÀß. ¸Àj¸ÀÄªÀiÁgÀÄ JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À ±ÉÊPÀëtÂPÀ ¥ÀæQæAiÉÄUÀ¼ÀÄ
¥ÀÆtðªÁV £ÀqÉAiÀÄzÉÃ, ªÀÄPÀÌ¼À°è GAmÁVgÀÄªÀ PÀ°PÁ CAvÀgÀªÀ£ÀÄß ¸ÀjzÀÆV¸ÀÄªÀ ¸À®ÄªÁVAiÉÄÃ gÀÆ¦¹zÀ
G¥ÀPÀæªÀÄ. F PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß MAzÀÄ ªÀµÀðzÀªÀgÉUÉ gÁdåzÁzÀåAvÀ C£ÀÄµÁ×£ÀUÉÆ½¹ ªÀÄPÀÌ¼À PÀ°PÁ £ÀµÀÖªÀ£ÀÄß
vÁªÉ®ègÀÆ vÀÄA©PÉÆqÀÄwÛÃj JAzÀÄ D²¸ÀÄvÉÛÃ£É. G¥ÀPÀæªÀÄzÀ ¥ÀjuÁªÀÄPÁj C£ÀÄµÁÖ£ÀPÁÌV J¯Áè ¨sÁVÃzÁgÀgÀÄ
¸ÀQæAiÀÄªÁV vÉÆqÀV¹PÉÆ¼ÀÄî«gÉAzÀÄ £ÀA©zÉÝÃ£É.

qÁ. «±Á¯ï Dgï. ¨sÁ.D.¸ÉÃ.
DAiÀÄÄPÀÛgÀÄ
¸ÁªÀðd¤PÀ ²PÀët E¯ÁSÉ

iii

iii

DgÀA©üPÀ £ÀÄr
DwäÃAiÀÄgÉÃ,
»A¢£À JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À PÁ® PÉÆÃ«qï-19gÀ PÁgÀt¢AzÀ O¥ÀZÁjPÀ
vÀgÀUÀwUÀ¼ÀÄ ¤jÃPÉëAiÀÄAvÉ £ÀqÉAiÀÄzÉÃ ªÀÄPÀÌ¼À°è PÀ°PÁ £ÀµÀÖ GAmÁVgÀÄªÀÅzÀÄ
±ÉÆÃZÀ¤ÃAiÀÄ. EzÀjAzÁV PÀ°PÁ CAvÀgÀ, ¸ÁªÀiÁfPÀ ºÁUÀÆ ¨sÁªÀ£ÁvÀäPÀ
KgÀÄ¥ÉÃgÀÄUÀ¼ÀÆ GAmÁVªÉ. F J®è CqÉvÀqÉUÀ¼À£ÀÄß ¤ªÁj¹, PÀ°PÁ ¤gÀAvÀgÀvÉAiÀÄ£ÀÄß PÁAiÀÄÄÝPÉÆ¼Àî®Ä 2022-23£ÉÃ
±ÉÊPÀëtÂPÀ ªÀµÀðzÀ°è PÀ°PÁ ZÉÃvÀjPÉ G¥ÀPÀæªÀÄªÀ£ÀÄß C£ÀÄµÁ×£ÀUÉÆ½¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ. ¥ÀæwAiÉÆ§â «zÁåyðAiÀÄÄ §Ä£Á¢
¸ÁPÀëgÀvÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀASÁåeÁÕ£ÀªÀ£ÀÄß ¸Á¢ü¸ÀÄªÀÅzÀÄ ¥ÀæxÀªÀÄ DzÀåvÉAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ. J¯Áè PÀ°PÉUÉ ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀªÁV §Ä£Á¢
¸ÁPÀëgÀvÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀASÁåeÁÕ£À CvÀåUÀvÀå. DzÀÝjAzÀ DAiÀiÁ vÀgÀUÀwAiÀÄ ¤¢ðµÀÖ PÀ°PÁ ¥sÀ®UÀ¼ÉÆA¢UÉ §Ä£Á¢ ¸ÁPÀëgÀvÉ
ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀASÁåeÁÕ£ÀzÀ PÀ°PÁ ZÀlÄªÀnPÉUÀ¼À£ÀÄß CAvÀUÀðvÀUÉÆ½¹ PÀ°PÁ ZÉÃvÀjPÉ G¥ÀPÀæªÀÄªÀ£ÀÄß gÀÆ¦¸À¯ÁVzÉ.
E°è ¤ÃrgÀÄªÀ PÀ°PÁ ºÁ¼ÉUÀ¼À£ÀÄß vÁªÀÅ §¼À¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄPÀÌ¼À°è §Ä£Á¢ PÀ°PÁ eÁÕ£ÀªÀ£ÀÄß C£ÀÄPÀÆ°¸ÀÄ«j
ºÁUÀÆ PÀ°PÁ CAvÀgÀªÀ£ÀÄß ¥ÀÆgÉÊ¸ÀÄ«j JAzÀÄ D²¸ÀÄvÉÛÃ£É. EzÀ£ÀÄß ±Á¯ÁzsÁjvÀªÁV ªÀiË¯ÁåAPÀ£À ªÀiÁqÀÄvÁÛ
¤UÀ¢vÀ ¸ÁªÀÄxÀåð ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀjPÀ®à£É UÀ½PÉUÉ ¥ÁæªÀiÁtÂPÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁqÀÄwÛÃj JAzÀÄ £ÀA©gÀÄvÉÛÃ£É. vÀªÉÄä®ègÀ
¨ÉA§®¢AzÀ ¥ÀjuÁªÀÄPÁj C£ÀÄµÁ×£À ¸ÁzsÀå. F ¤nÖ£À°è J®èjUÀÆ AiÀÄ±À¸Àì£ÀÄß ºÁgÉÊ¸ÀÄvÉÛÃ£É.

²æÃªÀÄw ¥À®è« DPÀÄgÁw ¨sÁ.D.¸ÉÃ.
gÁdå AiÉÆÃd£Á ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ
¸ÀªÀÄUÀæ ²PÀët PÀ£ÁðlPÀ

¥Áæ¸ÁÛ«PÀ £ÀÄr
DwäÃAiÀÄgÉÃ,
ºÉÆ¸À ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ D±ÀAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉÆAqÀ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ²PÀët ¤Ãw2020gÀ C£ÀÄµÁÖ£À ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ±ÉÊPÀëtÂPÀ PÉëÃvÀæzÀ°è£À §zÀ¯ÁªÀuÉUÉ £ÁªÉ®ègÀÆ
vÉgÉzÀÄPÉÆ¼Àî¨ÉÃQzÉ. CzÀgÀ eÉÆvÉUÉ PÉÆÃ«qï ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è GAmÁzÀ ªÀåwjPÀÛ
¥ÀjuÁªÀÄªÀ£ÀÄß ¸Àj¥Àr¸ÀÄªÀ ºÉÆuÉUÁjPÉ ªÀÄºÀvÀÛ÷ézÁÝVzÉ. PÀ¼ÉzÀ JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À°è §ºÀÄ ªÀiÁzsÀåªÀÄUÀ¼À£ÀÄß
§¼À¹PÉÆAqÀÄ «zÁåUÀªÀÄ, ¸ÀAªÉÃzÀzÀAvÀºÀ ±ÉÊPÀëtÂPÀ G¥ÀPÀæªÀÄUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄvÀÀßUÀ¼À £ÀqÀÄªÉAiÀÄÆ
«zÁåyðUÀ¼À PÀ°PÉAiÀÄ°è ¸ÁPÀµÀÄÖ PÀ°PÁ CAvÀgÀ GAmÁVgÀÄªÀÅzÀÄ ªÁ¸ÀÛªÀzÀ ¸ÀAUÀw. PÀ°PÁ £ÀµÀÖ, PÀ°PÁ CAvÀgÀ
¥ÀÆgÉÊ¸ÀÄªÀ AiÉÆÃd£ÉAiÉÄÃ ‘PÀ°PÁ ZÉÃvÀjPÉ’ G¥ÀPÀæªÀÄ. F ¸ÀAzÀ¨sÉÆÃðavÀ G¥ÀPÀæªÀÄzÀ°è F ±ÉÊPÀëtÂPÀ ªÀµÀðzÀ°è
§Ä£Á¢ ¸ÁPÀëgÀvÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀASÁåeÁÕ£À ¸ÁªÀÄxÀåðªÀ£ÀÄß ¸Á¢ü¸ÀÄªÀÅzÀgÉÆA¢UÉ, »A¢£À JgÀqÀÄ ±ÉÊPÀëtÂPÀ ªÀµÀðUÀ¼À
DAiÀÄÝ PÀ°PÁ¥sÀ®UÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ¥Àæ¸ÀPÀÛ ±ÉÊPÀëtÂPÀ ªÀµÀðzÀ°è PÀ°AiÀÄ¯ÉÃ¨ÉÃPÁzÀ CvÀåUÀvÀå PÀ°PÁ¥sÀ®UÀ¼À£ÀÄß J¯Áè ªÀÄPÀÌ¼À°è
¸Á¢ü¸ÀÄªÀ UÀÄjAiÀÄ£ÀÄß ElÄÖPÉÆ¼Àî¯ÁVzÉ. F ¸ÁzsÀ£ÉUÁV PÀ°PÁ ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ ¸ÁzsÀåvÉUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÆa¸ÀÄªÀ ‘²PÀëPÀgÀ
PÉÊ¦r’ ªÀÄvÀÄÛ ²±ÀÄPÉÃA¢ævÀ PÀ°PÁ ¥ÀÆgÀPÀ ZÀlÄªÀnPÉUÀ¼À£ÉÆß¼ÀUÉÆAqÀ «zÁåyðUÀ¼À ‘PÀ°PÁ ºÁ¼É’UÀ¼À ¥ÀÄ¸ÀÛPÀ
JA§ JgÀqÀÄ ¸Á»vÀåUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÈf¸À¯ÁVzÉ. F PÀ°PÁ ºÁ¼ÉUÀ¼À°è «zÁåyðUÀ¼ÀÄ PÀ°AiÀÄ¯ÉÃ¨ÉÃPÁzÀ ¸ÁªÀÄxÀåð,
¥ÀjPÀ®à£É ªÀÄvÀÄÛ PÀ°PÁ¥sÀ®UÀ¼À£ÀÄß PÉÃA¢æÃPÀj¹zÉ. EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß §¼À¹ ªÀÄPÀÌ¼À PÀ°PÁ £ÀµÀÖªÀ£ÀÄß ¸ÀjzÀÆV¸À®Ä
J¯Áè ¨sÁVÃzÁgÀgÀÄ ¸ÀQæAiÀÄªÁV vÉÆqÀV¹PÉÆ¼Àî¨ÉÃPÁV F ªÀÄÆ®PÀ «£ÀAw¸ÀÄvÉÛÃ£É. F PÁAiÀiÁð©üªÀÈ¢ÞAiÀÄ°è
vÉÆqÀV¹PÉÆAqÀ E¯ÁSÁ «ÄvÀægÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CfÃA ¥ÉæÃªÀiïfÃ ¥sËAqÉÃ±À£ï EªÀjUÉ C©ü£ÀAzÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß ¸À°è¸ÀÄvÉÛÃ£É.
²æÃªÀÄw ¸ÀÄªÀÄAUÀ® «
±ÀÄ¨sÀªÁUÀ°.
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1)अध्ययन निष्पत्ती: स्थानमूल्य तक्ता वापरून 9999पर्यंतच्या संख्या लिहील आणि वाचन करे ल.
सराव पत्रिका -1

कृती -01
मुलानो, सुट्टीमध्ये कोण कोणते खेळ खेळला? ओहो! इतके खेळ खेळलात?खूप
मुलांनी गोट्यांचा खेळ पण खेळला. नाही? कोणा कोणाकडे किती किती गोट्या
होत्या ?किती गोट्या जिंकलात ? स्मरण करून सांगा.कोणी ज्यास्त गोट्या जिंकल्या
मित्रांसोबत चर्चा करून सांगा.
1.1मोजूया:
1.	सिताने संग्रह केलेल्या गोट्यांची संख्या __________
2. अतिकमी संग्रह केलेला ________
आणि संग्रहित गोट्यांची संख्या
__________

रघु ,सीता आणि समीर
ने खाण्यासाठी जेम्स
गोळा केले

3. समीरने
_______ इतक्या
गोट्यांचा संग्रह केल्यास 90
झाल्या असत्या.
4. 84 गोट्यांचा
__________

संग्रह

रघु- 56

सीता-78

सिमर-84

केलेला

5. रघुला सिता इतक्या गोट्या जमविण्यासाठी ______ गोट्या संग्रहित केल्या
पाहिजेत.
6. 	तिघांनी संग्रह केलेल्या एकूण गोट्या ________
7. समीर कडे असणाऱ्या गोट्या मध्ये ________ इतक्या गोट्या मिसळल्यास शतक
होते
8. रघु संग्रह केलेल्या गोट्या पैकी 6 गोट्या हरवतो. तर त्याच्याकडील शिल्लक
गोट्या________
1.2 वरील चित्राच्या आधारे खालील तक्ता भरण्याचा प्रयत्न करा.
अ. �.
1
2
3

नाव
सिता
रघु
समीर

संख्यास्वरूपात
78

अक्षरामध्ये
छपन्न
1

सराव पत्रिका -2

येथे संख्यांचे ब्लॉक दिलेले आहे त.

=1000

=100

=10

=1

खालील ब्लॉक मोजून रिकाम्या जागा भरा.

संख्यास्वरुपात = 234
अक्षरामध्ये=_____________________________

संख्यास्वरुपात=

संख्यास्वरुपात =

अक्षरामध्ये=

अक्षरामध्ये= तीनशे पाच

संख्यास्वरुपात =
अक्षरामध्ये= तीनशे पाच
2

सराव पत्रिका -3

1.4 नोटांच्या सहाय्याने रिकाम्या जागेत अंकामध्ये व अक्षरामध्ये संख्या लिहा.

= 100

= 10

=1
111

तीनशे पंचवीस

विचार करा
रु 100, रु10 आणि रु 1 वापरून रु123होण्यासाठी कोणकोणत्या किती नोटा व
नाणी लागतील?

रु123 होण्यासठी तुमच्या घरातील सदस्याबरोबर चर्चा करा..
3

सराव पत्रिका -4

1.5 तक्त्यामधील रिकाम्या जागा भरा.

999 + 1 = 1000 (हजार)
1000 + 1 = 1001

एक हजार एक

1000 + 8 = 1008

एक हजार आठ

1000 + 12 =

एक हजार बारा

2000 + 9 = 2009
3000 + 400 + 60 +1 = 3461

तीन हजार चारशे एकस�ठ

1.6 तक्त्यामधील रिकाम्या जागा भरा.
एक हजार नऊ

1000+09

एक हजार चोपन

1000+54

एक हजार एकशे साठ

1000+100+60

1009

1000+250
1670
2000+300
तीन हजार दोनशे पंधरा

3215
4000+500+70+9
4

सराव पत्रिका -5

1.7 वाचा आणि लिहा.		

संख्या आणि अक्षरामध्ये

एरो कार्ड

1.8 रिकाम्या जागी येणाऱ्या संख्या लिहा.
49
500
780

50

51

53

56

503

506

57
508

784

788

6899

6904

3037

6907
3044

5

3045

सराव पत्रिका -6

1.9 गट करून लिहा.
उदा:

5 सुटे

4 दशक
45
3 दशक

______________+शतक
______________सुटे + =

______________
		

+

		
4 ____________ + 5 शतक+ ____________ दशक+ ______________
		

		
		
200 + _______ + 2 =
6

2 सुटे

दशक+

सराव पत्रिका -7

कृती -03
1.10 स्थानीय किंमत आणि दर्शनी किंमत.
7

4

6

दर्शनी किंमत =6

स्थानीय किंमत = 6 × 10 = 60

3

7

दर्शनी किंमत =

9

स्थानीय किंमत =

3

2

दर्शनी किंमत =

4

स्थानीय किंमत =

0

5

दर्शनी किंमत =

स्थानीय किंमत =

1.11 	विस्तार आणि सामान्य रुपात लिहा.
1000
1000
1000
1000

100
100
100

+

+

10
10

4 सहस्त्र + 3 शतक + 2 दशक+ 1
= (4 x1000) + (3x100) + (__ x10) + (1 x___)
= 4000

+

____

+

20

+

1

= 4321
7

+ 1

स
4

श
3

द
2

सु
1

स

श

द

सु

स

श

द

सु

		
____ सहस्त्र+ ____ शतक+ ____ दशक+ ___ सुटे
= (___ X 1000) + (___ X_____) + (__ X10) + (5 ___)
= __________ + 0 + _________ + 5

= _____________________________________________________________
= _____________________________________________________________
= _____________________________________________________________

1. 12 नोटा विस्तारित स्वरुपात लिहा.
+

स

+

श

द

सु

= _____________________________________________________________
= _____________________________________________________________
= _____________________________________________________________
1)

406 विस्तार करून लिहा. _______________
= ________________________________
= ________________________________
= ________________________________

स

श

द

सु

स

श

द

सु

2) 9009 विस्तार करून लिहा. _________
=
=
=

________________________________
________________________________
________________________________
8

सराव पत्रिका -8

1.13 सामान्य रुपात लिहा.
1.6 × 4 + 1000 × 100 + 8 × 10 + 3 × 1
= 6000 + 400 + 80 + 3

स
6

श
4

द
8

सु
3

2. 6 × 0 + 100 × 10 + 3 × 1
		=

स

श

द

सु

3. 5000 + 0 + 60 + 0
		=

स

श
0

द

सु

4. 8000 + 9 + 10 + 400
		=

स

श

द

सु

5. 9000 + 9 + 90 + 900
		=

स

श

द

सु

6. 6 × 7 + 100 × 10 + 2 × 1
		=

स

श

द

सु

7. 8 × 4 + 1000 × 100 + 8 × 10 + 2 × 1
		=

स

श

द

सु

9

=

6483

=

=

=

=

=

=

672

1.14 रं गवा (कोणत्या संखेला कोणता रं ग दिला पाहिजे हे तक्त्याच्या खाली दिलेले
आहे .)
9999
808
9009
80
9876
3500

303
70
88
435
77
999

23
220
2700
842
321
50

12
5001
101
500
2020
208

555
190
700
123
404
99

605
9020
7021
1234
666
1111

संख्या वाचून
रं ग भरुया

हिरवा

पिवळा

1) तीन हजार पाचशे

1) 20 + 3

2) सत्याहत्तर

2) पन्नास + तीस

3) 800 + 40 + 2

3) 40 + 2 + 8

4) एकशे एक

4) सात हजार एकवीस

5) नऊ हजार नऊ

5) 8 + 200

6) 600 + 5

6) बारा

गुलाबी
1) 9000 + 900 + 99 + 9
2) 65 + पाच
3) दोन हजार सातशे
4) 450 + 50
5) चारशे चार
6) एक हजार एकशे अकरा

1.15 मी कोण ?
1. माझ्यामध्ये 5 मिळविल्यास पाचशे होतो.
2. मी द्विशतक.
3. तू दोन हजाराच्या चार नोटा मिळविल्यास मी मिळतो.
4. मी 300 + 100 + अर्ध्या शतकाला समान.
5. माझ्यामध्ये आठ शतक , तीन दशक आणि सहा सुटे आहे त.

10

सराव पत्रिका -10

कृती -04
1.16 	दिलेल्या संख्यांच्या पुढील संख्या लिहा.
1) 455,

____________

2) 911,

____________

3) 1009, ____________

पुढील संख्या कशी मिळते
याची मित्रासोबत
चर्चा कर.

4) 5389, ____________
5) 7200, ____________
6) 1288, ______
7) 3000, ______

1.17 दिलेल्या संख्यांच्या मागील संख्या लिहा.
कोणत्याही संख्येची मागील
1) ______, 440
संख्या कशी
2) ______, 9999
मिळते?लिही.
3) ______, 5000
4) ______, 711
5) ______, 6535
6) ______, 1000
7) ______, 4567
1.18. दिलेल्या संख्यांच्या मधील संख्या लिहा.
1) 350		 _______ 352
2) 689		 _______ 691
3) 1001 _______ 1003
4) 790		 _______, _______,
793
5) 399		 _______, _______,
_______,
403
6) 6666 _______, _______,
_______, _______, 6671
7) 8998 _______, _______,
_______, _______,9003
1.19 जास्त, कमी आणि समान ओळखा.
1) 	जास्त संख्येच्या क्रे यॉन्सना गोल कर.
		
11

2) योग्य उत्तराला गोल कर.
15 पेक्षा जास्त

15 पेक्षा कमी
		

3) गुलाबाच्या संखेसाठी खालील पैकी कोणते म्हणणे बरोबर आहे ?
16 पेक्षा कमी

		

16 ला बरोबर

16 पेक्षा जास्त

1.20 लहान /मोठे /बरोबर (>, <, =)चिन्हे वापरून लिहा:
उदा:सत्तावन हे पंचाहत्तर पेक्षा लहान आहे .

67 < 75
1) 8450
2) 5437

8405
5473

3) 7890

7890

4) 43
5) 6789
6) 7300

34, हे असे वाचतातÀ ____________
9876
7777

7) सातशे पन्नास

सातशे पन्नास

8) पाचशे हे पाचशे पाच पेक्षा__________ 500

505

1.21 खालील चित्रामध्ये सर्वात जास्त किंमत असलेल्या वस्तू ला गोल करा .

रु. 1299			

रु.1810			

12

रु.1099

सराव पत्रिका -11

कृती -05
1.22 लहान आणि मोठी संख्या ओळखा.

		

1) रीना आणि मेरी यां च्यामध्ये कमी पैसे असलेली __________
2) राजूआणि कुमार यां च्यामध्ये जास्त पैसे _______कडे आहे त .
3) या चौघां पैकी कनिष्ठ(अत्यंत कमी )पैसे असलेला.________
4) या चौघां पैकी गरिष्ठ(अत्यंत जास्त)पैसे असलेला________
5) चौघां कडे असलेले पैसे लहान संखेकडून मोठ्या संखेकडे लिही.________________________________________________________
6) चौघां कडे असलेले पैसे मोठ्या संखेकडून लहान संखेकडे लिही.
________________________________________________________
7) 394, 328, 385, 361 यामधील मोठ्या संखेला गोल कर.
8) 7890, 3400, 5001, 8900 यामधील लहान संखेला गोल कर .
1.23 संख्या रचा
4

आणि 3

च्या सहायाने दोन पेक्षा जास्त संख्या रच.

1. अंक पुन्हा पुन्हा न घेता
2. अंक पुन्हा पुन्हा घेऊन.

34
44

3. तू रचलेल्या संख्या चढ्त ्या आणि उतरत्या क्रमात लिहून , लहान आणि मोठ्या (कनिष्ठ
आणि गरिष्ठ) संख्या ओळख.		
चढता क्रम =
उतरता क्रम =
लहान संख्या =

मोठ्या संख्या =
13

सराव पत्रिका -12

1.24		 5, 6, 7 चा वापर करून पुनरावर्तन न करता तीन अंकी संख्या रचा,
मोठ्या संखेला हिरवा रं ग द्या.
अंकामध्ये

अक्षरामध्ये

657

पाचशे सदु सष्ट

1.25 5, 6, 7 पुनरावर्तन अंक घेऊन आणि न घेता संख्या रचा, लहान संखेला
गुलाबी रं ग द्या.
777

576
657

 3, 0, 2, 8 या सर्व संख्यांचा वापर करून चार अंकी सर्वात मोठी आणि सर्वात लहान
संख्या लिही.

आवश्यक वाटल्यास शिक्षकांची मदत घे.
सर्वात मोठी संख्या = ____________सर्वात लहान संख्या = ____________
 9, 0, 0 या सर्व अंकांचा वापर करून तीन अंकी सर्वात लहान संख्या लिहा .
		
सर्वात लहान संख्या = _____________
 0, 5, 0, 3.चा वापर करून सर्वात मोठी संख्या लिहा.
		
सर्वात लहान संख्या = ____________
 6, 3, 9, 2 चा वापर करून, एक अंक जास्तीत जास्त दोन वेळा घेऊन चार अंकी सर्वात
मोठी संख्या लिहा .
		
सर्वात मोठी संख्या = ____________
पाठ्य पुस्तकातील पृष्ठ क्रमांक 19, 23, 26, आणि 46 वरील गणिते पालकांच्या मदतीने
सोडवून शिक्षकांना दाखव. (अवश्यक वाटल्यास शिक्षकांची मदत घे.)
14

सराव पत्रिका -13

1.26

विचार करून उत्तरे दे .
• तीनशे आणि चारशेच्या मध्ये किती संख्यांच्या सुटे स्थानी 9 येते? त्या
कोणकोणत्या? __________________________________________________________________

• तीनशे आणि चारशेच्या मध्ये किती संख्यांच्या दशक स्थानी 0 येते? त्या कोणकोणत्या ?
____________________________________________________________________________________
• तीनशे आणि चारशेच्या मध्ये किती संख्यांच्या दशक स्थानी 3 येते? त्या कोणकोणत्या?
____________________________________________________________________________________
• 1आणि 999 मधील सुटे स्थानी तीन अंक येणारी संख्या किती __________________________
_______ ____________________________________________________________________________
• दशकस्थानी 5 येणाऱ्या दहा तीन अंकी संख्या लिहा._________________________________
• दशक

आणि

शतक

स्थानी

एकच

अंक

असणाऱ्या

चार

संख्या

लिहा.

____________________________________________________________________________________
कृती -06

1.27 खाली दिलेल्या बॉक्समध्ये मधील संख्येइतकी किंमत होण्यासाठी किती
मिळविले पाहिजे लिहा.
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सराव पत्रिका -14
खाली दिलेल्या बॉक्समध्ये किंमत 1500 होण्यासाठी किती मिळविले पाहिजे लिहा.

		
खाली दिलेल्या बॉक्समध्ये किंमत 6000 होण्यासाठी किती मिळविले पाहिजे लिहा. 		

1.28 कोडी सोडवुन योग्यसंखेला गोल कर .
1) मी चार अंकी संख्या

7261

8073

3925

3) माझ्या शतक स्थानातील अंक बेस संख्या

973

6372

5307

4) माझ्या दशक स्थानातील अंक 6 पेक्षा लहान .

9314

7963

977

2) माझ्या सहस्त्र स्थानातील अंक 6 पेक्षा मोठा

5) मी कोण ?
1.29		 मला शोध.
1. मी तीन अंकी संख्या.
2. माझ्या सुटे स्थानातील अंक शतक स्थानाच्या 3पट आहे
3. माझ्या दशक स्थानातील अंक 8 X 0
4. माझ्या सर्व अंकां ची बेरीज 12
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1.30 मी आणि माझे अध्ययन (आतापर्यंत शिकलेले स्व-अवलोकन करूया )
1) 4,509 ही संख्या अक्षरामध्ये लिहा. ___________________________________________
2) 5671या संखेमध्ये 6 ची दर्शनी किंमत ______ आणि स्थानीय किंमत ________
3) 7030 विस्तारित रुपात लिहा _____________________________________________
4) 9001 च्या मागील संख्या _________
5) 2020 च्या पुढील संख्या ________
6) 6, 3, 0, 8चा वापर करून रचली जाणारी सर्वात मोठी संख्या _________
7) शतक आणि अर्धशतक मिळविल्यास येणारी संख्या _________
8) 9876 हे 9867 पेक्षा ________
मुल्यमापनाचे स्तर(माझे अध्ययन कसे झाले आहे ?तपासुया )
अध्ययन
निष्पती

स्तर-1

स्तर-2

स्तर-3

स्थानमूल्य

दोन अंकी
तीन अंकी संख्या
सं
ख्
या
वाचन
तक्ता वापरून
ओळखतो.स्थानमूल्य
करतो आणि
9,999 पर्यंतच्या लिहीतो.
तक्त्यामध्ये संख्या
संख्या लिहील
लिहीतो.
आणि वाचन
करे ल.

स्तर-4

चार अंका

दै नंदिन जीवनात

पर्यंत विविध

स्थानमूल्याचा वापर

अयमातील

करून 9,999 पर्यंतच्या

संख्या

संख्या लिहीतो. आणि

ओळखतो

वाचन करतो. दिलेल्या

आणि लिहीतो. संख्येचे मूल्य आणि रचना
ओळखतो.

माझ्याअध्ययानाबाबत

शिक्षकांचे

मत

दिनांक :	शिक्षकाची सही
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2)अध्ययन निष्पती: दै नंदिन जीवनाशी संबंधित 4-अंकी संख्येपर्यंतची बेरजेची
गणिते सोडवेल.
सराव पत्रिका -15
कृती -01
2.1 काळप्पा दररोज जंगलातून लाकडे आणून बाजारात नेण्यासाठी लाकडांचे बंडल 10 च्या
गटामध्ये आणि सुटी लाकडे ठे वून विकतो. प्रत्येक दिवशी त्याने विकलेल्या लाकडांची संख्या
सांगून त्याला मदत करा.
आठवड्याचे
दिवस

लाकडांचे बंडल आणि सुटी लाकडे

एकूण संख्या

रविवार
सोमवार
मंगळवार
बुधवार
गुरुवार

शुक्रवार

शनिवार
• काळप्पा आठवड्याच्या कोणत्या दिवशी सर्वात जास्त लाकडे विकतो? _____________
• काळप्पा कोणत्या दिवशी सर्वात कमी लाकडे विकतो? ________________
• काळप्पाने सोमवार आणि मंगळवारी विकलेली एकूण लाकडे किती? ________
• सोमावार पेक्षा बुधवारी किती जास्त लाकडे विकली? __________
18

सराव पत्रिका -16
2.2 खालील तक्त्यातील उदाहरणात दिल्याप्रमाणे लाकडांचे बंडल संख्येला अनुसरून लिहा.
संख्या

लाकडांचे बंडल

43
39
05
50
13
2.3 खालील लाकडांचे बंडल मिळवून संख्या लिहा.

19

सराव पत्रिका -17
कृती -02
2.4 दिलेल्या संख्येमध्ये लाकडांचे बंडल मिळवून लिहा .

		

याची मां डणी कशी
असेल विचार करा .

2.5 खालील मांडणी पाहून योग्य संख्येने रिकाम्या जागा भरा.

		
20

सराव पत्रिका -18

2.6 मणी माळे मध्ये दर्शविलेल्या संख्येमध्ये दिलेली संख्या मिळवून उत्तर द्या.

•59 + 33 = ________________

•78 + 22 = ________________

•23 + 34 = ________________

•55 + 15 = ________________
2.7 पर्समधील पैसे चित्रामध्ये दर्शविले आहे त.दिलेले पैसे व पर्स मधील पैसे बेरीज
करून लिही.

		
21

सराव पत्रिका -19

2.8 खालील संख्यांमध्ये लाकडाचे बंडल मिळवून लिही.		

2.9 खालील संख्यांमध्ये दिलेले ब्लॉक मिळवा.		

22

सराव पत्रिका -20

2.10 खालील ब्लॉक पाहून , दिलेली गणिते सोडवा.
• एकूण किती ?

		
• एकूण किती ?

		
• एकूण किती ?

		
कृती -04

2.11 खालील संख्यांमध्ये दिलेले पैसे मिळवून उत्तरे लिहा.

		
23

		

2.12		 खालील संख्या मिळवा, संख्यांची मांडणी पहा .
1

+

9

=

2

+

8

=

3

+

7

=

4

+

6

=

5

+

5

=

10

2. 13 		 खालील संख्या मिळवा, संख्यांची मांडणी पहा.
41

+

9

=

62

+

8

=

13

+

7

=

54

+

6

=

25

+

5

=

2.14 		 खालील संख्या मिळवा, संख्यांची मांडणी पहा

51

+

19

=

72

+

28

=

23

+

37

=

64

+

26

=

35

+

15

=
24
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सराव पत्रिका -21
2.15		 खालील संख्या मिळवा, संख्यांची मांडणी पहा .

651

+

19

=

472

+

28

=

123

+

37

=

264

+

26

=

735

+

55

=

2.16 		 खालील संख्या मिळवा, संख्यांची मांडणी पहा .

651

+

119

=

472

+

228

=

123

+

437

=

264

+

226

=

735

+

115

=

कोणकोणते अंक मिळविल्यास किंमत 10 होते याची मित्र सोबत चर्चा करून यादी कर .
2.17 		 खालील बेरजेच्या तक्त्यामध्ये रिकाम्या जागी योग्य संख्या लिहा.
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सराव पत्रिका -22
2.18		 खालील सुचने प्रमाणे करा..
आवश्यक असल्यास शिक्षकां ची मदत घे.

26

सराव पत्रिका -23
2.19		 खालील बेरजेचा तक्ता पाहून ,रिकाम्या जागी योग्य उत्तरे लिहा.

		
कृती -05
2.20 सविता 10 मणी असणारा हार आणि सुटे मणी विकते.सन्निधीने 26 मणी विकत मागितल्यास
2 हार आणि 6 सुटे मणी दे ते.

मुलांनी विकत घेतलेल्या मण्यांची संख्या पहा,त्यांनी विकत घेतलेले हार आणि मण्यांची संख्या
किती यांची मित्रासोबत चर्चा करून खालील तक्त्यात लिहा.
एकूण मणी
चंदू

43

शोभित

29

फातिमा

36

शेखर

17

आरिफ

25

हार

27

सुटे मणी

चंदू आणि आरिफने विकत घेतलेल्या एकूण मण्यांची बेरीज केलेली खाली पहा.

फातिमा आणि शोभित ने विकत घेतलेल्या एकूण मण्यांची संख्या मिळविलेली पहा.

6

		
28

सराव पत्रिका -24
 चंदू आणि शोभितने विकत घेतलेले एकूण मणी किती?

4 3
+2 9

 शेखर आणि शोभितने विकत घेतलेले एकूण मणी किती ?

1 7
+2 9

 फातिमा आणि अरीफने विकत घेतलेले एकूण मणी किती?

3 6
+2 5

 फातिमा,शेखर आणि अरीफने विकत घेतलेले एकूण मणी किती?

3 6
1 7
+2 5
 फातिमा,शेखर आणि चंदूने विकत घेतलेले एकूण मणी किती?

3 6
1 7
+4 3

सर्व मुलांनी मिळू न विकत घेतलेले एकूण मणी किती? ______________________

2.21 खालील संख्याची बेरीज करा.
135

+

143

=

201

+

308

=

421

+

532

=

168

+

257

=

303

+

505

=

239

+

156

=

333
111

+
+

444
201

=
=
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सराव पत्रिका -25

कृती -06
2.22		हेमगिरी शाळे च्या मुख्याध्यापकांनी, शहरातून आणि खेड्यातून शाळे ला येणाऱ्या
विद्यार्थ्यांची दाखालती खालील तक्त्यामध्ये दर्शविली आहे .
विद्यार्थी

शहरातून

खेड्यातून

मुली

249

178

237

327

मुले
तक्ता वाचून खालील प्रश्नांची उत्तरे द्या.

शहरातून येणाऱ्या एकूण विद्यार्थ्यांची संख्या किती? ____________
• खेड्यातून येणाऱ्या एकूण विद्यार्थ्यांची संख्या किती? _____________
• शाळे तील एकूण मुली ंची संख्या किती? ________________
•

शाळे तील एकूण मुलांची संख्या किती? ________________

		

तुमच्या शाळे तीलmetric मेळा
मध्ये अशाप्रकारच्या भाजीपाला
विकण्याच्या संदर्भाची चर्चा
मित्रा सोबत कर?

2.23 बाजारपेठेत एक टोपली फळांची किंमत खालील प्रमाणे आहे .

		
असे असल्यास 1 टोपली सफरचंद , 1टोपली द्राक्षे आणि 2 टोपली केळी घेण्यासाठी लागणारे पैसे किती?
1 टोपली सफरचंद, 2टोपली द्राक्षे आणि 2 टोपली केळी घेण्यासाठी लागणारे पैसे किती?

_________________

213 रुपयामध्ये कोणकोणत्या टोपालीमधील फळे खरे दी करू शकतो? ______________
30

सराव पत्रिका -26

2.24 खालील चित्रामधील रिकाम्या जागी योग्य संख्या लिहा.

		
2.25		छायाने 128गुलाब फुले आणि सानिकाने 246 झेंडूच्या फुलांचा हार बनविला तर हार
बनविण्यासाठी लागणारी एकूण फुले किती ?

2.26 लावण्याच्या नेकलेस मध्ये 95 पांढरे मोती 100लाल मोती आणि 126हिरवे मोती आहे त तर
तिच्या नेकलेस मध्ये एकूण किती मोती आहे त?
		
2.27 राहुलच्या पिग्गी बँक मध्ये 995रु.आहे त.त्याचा वडिलांनी त्याच्या पिग्गीमध्ये रु.120घातले
तर त्याच्या पिग्गीत एकूण किती रुपये झालेत ?

31

सराव पत्रिका -27

पाठ्य पुस्तकातील पृष्ठ क्रमांक 60 आणि 61 वरील गणिते
पालकांच्या मदतीने सोडवून शिक्षकांना दाखव.
(अवश्यक वाटल्यास शिक्षकांची मदत घे.)
2.28 खालील चित्रामध्ये खेळाच्या वस्तू व त्यांच्या किमंती दिलेल्या आहे त ते पहा व प्रश्नाची
उत्तरे द्या .

		

विचार करा, दिलेल्या प्रश्नांची उत्तरे लिहा.
•

1000 रुपया मध्ये तुम्ही दोन क्रिकेट बॅट विकत घेवू शकता का?(होय /नाही )

•

500 रुपया मध्ये तुम्ही एक शटल बॅट व कॉक विकत घेवू शकता का?(होय /नाही)

•

300 रुपया मध्ये तुम्ही स्कीपिंग दोरी विकत घेवू शकता का?(होय /नाही)

•

1000 रुपया मध्ये तुम्ही फुटबॉल आणि क्रिकेट चेंडू विकत घेवू शकता का?(होय /नाही)

•

500 रुपया मध्ये तुम्ही क्रिकेटसेट विकत घेवू शकता का?(होय /नाही)

2.29 मी व माझे अध्ययन (आतापर्यंत शिकलेले स्व अवलोकन करूया )

1.

		
2. बेरीज करा

+

4

5

6

7

3

6

8

9
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3. मनुने जत्रेमध्ये रु.527 ला क्रिकेट बॅट आणि रु.473ला खेळणी विकत घेतली तर त्याने
दु कानदाराला किती रुपये द्यावेत?

		
_____________________________________________________________
		_____________________________________________________________
		_____________________________________________________________
4. 5009 + 3678 = ? ________________

5. 3564 मध्ये 7658 मिळविल्यास किती होईल?		

मुल्यमापनाचे स्तर(माझे अध्ययन कसे झाले आहे ?तपासुया )
अध्ययन निष्पती

स्तर -1

दै नंदिन तीन अंकी
ख्येची बेरीज
जीवनाशी सं
करतो.
संबंधित
4-अंकी
्येपर्यंतची
बेरजेची
गणिते
सोडवेल.

स्तर -2

स्तर -3

स्तर -4

शैक्षणिक साहित्याचा काही संख्या ची ÀèÂàÞâÀÂàजीवनाशी
वापर करून 4 अंकी 4अंकी संख्या शी
संबधित 4
संख्यां ची बेरीज करतो. बेरीज करतो.
अंकी संख्यां ची
बेरजेच्या समस्या
सोडवितो

माझ्याअध्ययानाबाबत शिक्षकांचे मत.

दिनांक :

शिक्षकांची सही
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3)अध्ययन निष्पती: दै नंदिन जीवनाशी संबंधित 4-अंकी संख्येपर्यंतची
वजाबाकीची गणिते सोडवेल.
सराव पत्रिका -28
कृती -01

3.1विनयने आपल्या शेतामध्ये भाजीपाला पिकविला आहे .
तूच विनय
समजून उत्तरे दे

		
• वेलीवरील10 काकाडीपैकी 5 काकड्या तोडल्यास वेलीवर उरलेल्या काकड्या किती?
___________________

			
3.2 खालील चित्रे पाहून ,रिकाम्या जागी योग्य संख्या लिहा.
13

		
34

2

सराव पत्रिका -29
3.3 		 मणी माळे मध्ये दर्शविलेल्या संखेतून दिलेली संख्या वजा करा.

• 34 – 15 = _________

			
• 40 – 19 = _________

			
• 23 – 14 = _________

			
• 48 – 29 = _________

			
3.4		
खाली दिलेल्या लाकडाच्या बंडल मधून दिलेल्या संख्येइतकी लाकडे काढल्यास येणारी
संख्या लिहा.
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सराव पत्रिका -30
3.5 खाली दिलेल्या पैशातून वस्तूची किंमत वजा करून चिल्लर द्या.

काव्याला चिल्लर
दे ण्यासाठी कशी
मदत कराल ?

		

3.6 खालील ब्लॉकमधून दिलेल्या संख्येइतके ब्लॉक वजा करा.

		

3.7 खाली दिलेल्या पैशामधून दिलेल्या संख्येइतके पैसे वजा करा.

		
36

		

3.8 संख्येसोबत दिलेले ब्लॉक पहा,एका संख्येतून दु सरी संख्या वजा करा.
		
245 – 134 = _________

		
		
245 – 138 = _________

		
		
245 – 176 = _________
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सराव पत्रिका -31
कृती -03
3.9 खालील मांडणी पाहून रिकाम्या जागा भरा.

		
3.10 खालील मांडणी पाहून रिकाम्या जागा भरा.

		
3.11		 खालील मांडणी पाहून रिकाम्या जागा भरा.
गगनाला , दिलेल्या
कोणत्याही चार अंकी संखे
मधून 10, 100, 1000 वजा
केल्यास येणास फ़रक
सोप्या पध्दतीने
समजवशिल?

			
3.12		 खालील मांडणी पाहून रिकाम्या जागा भरा.
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सराव पत्रिका -32

3.13खालील मांडणी पाहून रिकाम्या जागा भरा.

		
कृती -04
3.14		सविता 10 मणी असणारा हार आणि सुटे मणी विकते.सन्नीधी ने 26 मणी विकत मागितल्यास
दोन हार आणि सहा सुटे मणी दे ते .

		
3.15		मुलांनी एकत्र केलेली मण्यांचा संख्या पहा,त्यांनी तयार केलेले हार व मण्यांची संख्या किती
ते कोष्टयाम्ध्ये लिहा.
एकूण मणी
चंदू

43

शोबीत

29

फतीमा

36

शेखर

17

आरिफ

25

हार

39

सुटे मणी

सराव पत्रिका -33

3.16 चंदूने 43 मण्यांपैकी 21 मण्यांचा उपयोग करून एक हार तयार केला तर उरलेल्या मण्यांची
संख्या ओळखा व खालील चित्रे पहा.

3.17 फातिमा दिलेल्या 36 मण्यांपैकी 19 मण्यांचा उपयोग करून एक हार तयार करते उरलेले
मणी ओळखा व चित्र पाहून सोडवा

2

3.18 शोभित दिलेल्या 29 मण्यांपैकी 16 मण्यांचा वापर करून एक हार तयार करतो
तर शोभित कडे उरलेल्या मण्यांची संख्या सांगा.
3.19 शेखर दिलेल्या 17 मण्यांपैकी 9 मण्यांचा वापर करून एक हार तयार करतो
तर शेखरकडे उरलेल्या मण्यांची संख्या सांगा.
3.20 आरिफ दिलेल्या 25 मण्यांपैकी 18 मण्यांचा वापर करून एक हार तयार
करतो तर आरिफकडे उरलेल्या मण्यांची संख्या सांगा.

40

सराव पत्रिका -34

3.21 खालील पहिल्या संख्येमधून दु सरी संख्या वजा करा.
1143
2308
3532
6257
1505
3239
4444
9201

-

135
201
421
168
313
156
383
198

=
=
=
=
=
=
=
=

कृती -05

3.22 शाळा आवारात पर्यावरण दिनानिमित्त 18 झाडे लावण्यात अाली. एकूण झाडे
66 झाली तर आधी लावलेली झाडे किती ?

3.23 दिशा रु. ₹980 किंमत असेलेले घड्याळ खारे दी करू इच्छिते जर तिच्याकडे
रु.695 असतील तर घड्याळ खरे दीसाठी तिला आणख़ी किती रुपये लागतील?

3.24 एका पार्किं ग मध्ये 360 कार थांबण्याची सुविधा आहे आता तिथे 286 कार
थांबलेत तर अजून किती कार थांबू शकतील ?

3.25 तस्लिमाला स्व-सहाय्य संघामध्ये ₹6500 कर्ज मिळाले.एक महिन्या नंतर तिने
₹2850 कर्ज भरले तर शिल्लक कर्ज सांगा.
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सराव पत्रिका -35

3.26 एक शेतकरी महिला आपल्या शेतामध्ये पिकविलेले शेंगदाणे विकून ₹8750
मिळविते. त्यातील 1500 रुपयाचे सेंद्रियखत विकत घेते. तर तिच्याकडे शिल्लक
राहिलेले पैशे किती?

3.27 रजत काश्मीर पासून 3500 किलोमीटर दू र असलेल्या कन्याकुमारीला
पोहोचण्यासाठी आत्तापर्यंत 2134 किलोमीटर गेला आहे . असे असल्यास
कन्याकुमारीला पोहोचण्यास त्याला अजून किती किलोमीटर जावे लागेल?

3.28 सरोजा 1056 रुपयाचे समान विकत घेवून,खाली दाखाविलेली नोट दे ते. तर
सरोजाला किती सुट्टे पैसे परत मिळाले पाहिजेत ?
		

मिळणारे सुट्टे पैसे __________

पाठ्य पुस्तकातील पृष्ठ क्रमांक 69, 70आणि 71वरील गणिते घरातील
वडीलधार्यांच्या मदतीने सोडवाआणि शिक्षकांना दाखवा.
(आवश्यक असल्यास शिक्षकांची मदत घे)
3.29 खालील संख्या पाहून पहिल्या संखेतून दु सरी संख्या वजा करा.

9876

-

1653

=

7345

-

6212

=

5222

-

4111

=

4623

-

3547

=

6875

-

5986

=

5000

-

4980

=

4850

-

1350

=
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3.30 मी आणि माझे अध्ययन (आतापर्यंत शिकलेले स्व-अवलोकन करूया )

1. 3000 – 1000 = _________

2) 5 6 7
- 2 8 9

3) 8 5 6 7
- 4 6 9 6

4.
5. हेमा आपल्या पहिल्या महिन्याचा पगार₹5000 मधील घर खर्चासाठी आपल्या आईला
₹3500 दे ते तर तिच्याकडे उरलेले पैसे किती?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

6. द्विशतक मधून एक शतक वजा केल्यास _________उरते .
मुल्यमापनाचे स्तर(माझे अध्ययन कसे झाले आहे ?तपासुया )
अध्ययन निष्पती

स्तर -1

दैनंदिन
जीवनाशी
संबंधित 4-अंकी
ंख्येपर्यंतची
वजाबाकीची
गणिते सोडवेल.

तीन अंकी
संख्यांची
वजाबाकी
करतो .

स्तर -2

स्तर -3

शैक्षणिक साहित्याचा
वापर करून 4 अंकी
संख्यांची वजाबाकी
करतो .

माझ्याअध्यायानाबाबत

फक्त संख्यांशी
संबंधित 4
अंकी संख्यांची
वजाबाकी करतो
े.

शिक्षकांचे

दिनांक :

स्तर -4
दै नंदिन जीवनाशी
संबंधित 4 अंकी
संखे पर्यंतच्या
समस्या सोडवितो.

मत

शिक्षकांची सही
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4)अध्ययन निष्पती: दै नंदिन जीवनाशी संबंधित 3-अंकी संख्येला 1-अंकी संख्येने
गुणाकार करे ल.
सराव पत्रिका -36
कृती -01
4.1 मुलाऺनो ,येथे कानातील डूल आहे त. ते पाहून खालील प्रश्नांची उत्तरे द्या.

चित्रामध्ये डूलाच्या किती जोड्या आहे त? _______________
प्रत्येक डूलाच्या जोड्या बरोबर किती झुमके आहे त? _______________
एकूण किती डूल आहे त? _______________
4.2 खालील बांगड्यांचे सेट्स ,पाहून रिकाम्या जागा भरा.

		
किती सेट्स बां गड्या आहे त ? _______________
प्रत्येक सेट्स मध्ये किती बां गड्या आहे त ? _______________
एकूण िकती बांगड्या आहेत? _______________
4.3 खालील चित्रामधील विटा मोजून लिहा.

एकूण ओळींची संख्या =_______________
प्रत्येक ओळीतील विटां ची संख्या = _______________
एकूण विटां ची संख्या = ____________
44

सराव पत्रिका -37
4.4 खालील चित्रामधील कोष्टीचे एकूण पाय मोजून लिहा.

एकूण कोष्टीची संख्या = _______________
प्रत्येक कोष्टीच्या पायां ची संख्या = _______________
एकूण कोष्टीच्या पायां ची संख्या = ____________________________
4.5 खालील चित्रामध्ये 5 हरण असणारे 3गट आहे त . तर येथील एकूण हरिण किती?

एकूण हरिण = _______________
कृती -02

4.6 खालील प्रत्येक डब्यामध्ये समान संख्येने किवीची फळे आहे त.

एकूण किती डबे आहे त ? _______________
प्रत्येक डब्यात किती फळे आहे त? _______________
एकूण किती फळे आहे त? _______________
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सराव पत्रिका -38

4.7 खालील रिक्षांची चाके खराब झाली आहे त.
खराब झालेली
अटोची चाके
मित्राच्या मदतीने
जोड.

		
एकूण रिक्षांची संख्या: _______________
सर्व रिक्षां साठी लागणाऱ्या चाकांची संख्या: _______________

4.8 खालील बॉक्स भरून लाडू ठे वलेले आहे त.
एकूण लाडूंची संख्या किती? _______________

4.9 खालील प्रत्येक बॉक्स मध्ये 8पुस्तके ठे वली आहे त .

सर्व बॉक्स मध्ये असणारी एकूण पुस्तके किती? ______________
4.10 खालील सर्व बॉक्स मध्ये एकूण किती फळे आहे त?

एकूण फळे = _______________
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सराव पत्रिका -39
4.11 कंकनाडीहून मुडीपुला गेलेल्या तीन मित्रांची बस टिकेट येथे आहे त.

तिन्ही मित्रांनी बस टिकेट साठी दिलेले ऐकून पैसे = _______________
4.12 खालील ट् रे मध्ये एकूण किती अंडी ठे वू शकतो?

एकूण ठे वू शकणारी अंडी = _______________
4.13 एका हॉटे ल मध्ये 5 टे बल असून प्रत्येक टे बला भोवती 5खुर्च्या आहे त .

एका हॉटे ल मध्ये असणा�या खुर्च्यांची संख्या? __________
दोन टे बलाभोवतीअसणाऱ्या एकूण खुर्च्यां ची संख्या? __________
तीन टे बलाभोवतीअसणाऱ्या एकूण खुर्च्यां ची संख्या? __________
चार टे बलाभोवतीअसणाऱ्या एकूण खुर्च्यां ची संख्या? __________
पाच टे बलाभोवती असणार्या एकूण कुर्च्यांची संख्या? __________
हॉटे ल मध्ये एका वेळी एकूण किती लोक बसू शकतात? __________
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सराव पत्रिका -40
कृती -03

4.14		 खाली दिलेल्या ऑक्टोपसच्या एकूण पायांची संख्या किती?

एकूण ऑक्टोपसची संख्या = _______________
प्रत्येक ऑक्टोपस च्या पायां ची संख्या = _______________
एकूण पायां ची संख्या = 8 + 8 + 8 + 8 + 8 = 40
येथे 8 हे 5 पाच वेळा मिळविले आहे त
किंवा 8 X5 = 40

8 + 8 + 8 + 8 +8 = 8 x 5 = 40
4.15		 खालील रिकाम्या जागा भरा.

3+3+3+3
2+2+2

3×4

2×3

12

5+5+5
6+6+6+6+6
9+9+9

7×6
11 × 2
8×6

4+4+4
3+3

3×5
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सराव पत्रिका -41
कृती -04
4.16		रामूने चाळीस बिस्किटं पाकीट विकत घेतली.जर प्रत्येक बिस्किटं पाकीटमध्ये 4 बिस्किट
असतील, तर रामुकडे असणारी एकूण बिस्किटे किती ?

4.17		सविता 3 फुलांचे गुच्छ आणते जर प्रत्येक गुच्छ मध्ये 4 फुले असतील तर तिच्या कडे असणारी
एकूण फुले किती ?

4.18		एका मालगाडीच्या डब्याला 8 चाके आहे त. अशा प्रकारे 26 डब्यांना किती चाके
असतील ?

एकूण चित्रे = __________________
4.19		शाळे मध्ये प्रार्थनेला एका ओळी मध्ये 9 मुले उभी आहे त, अश्या प्रकारे 12 ओळी असतील
तर प्रार्थनेला हजर असणारी एकूण मुले सांगा ?

उद्या तुझ्या शाळे च्या प्रार्थना सभेमध्ये हजर असणाऱ्या मुलांची
संख्या मित्राऺसोबत शोधून शिक्षकांना सांगा .
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सराव पत्रिका -42
कृती -05
4.20		 खालील गुणाकाराचा (पाढे ) तक्ता पूर्ण करा.

3 × 1 = ______

2 × 8 = ______ 5 × 8 = ______ ______ × 8 = 12

3 × 2 = ______ 2 × ______ = 22 5 × ______ = 35 ______ × 4 = 24
3 × 3 = ______ 2 × ______ = 18 5 × ______ = 0

6 × 5 = ______

3 × 0 = ______ 2 × ______ = 26 5 × ______ = 75 6 × 7 = ______
3 × 8 = ______ 2 × ______ = 34 5 × _____ = 100 ______ × 8 = 8
3 × 9 = ______ ______ × 16 = 0 _____ × 19 = 95 _____ × 10 = 60
3 × 10 = ______ 2 × 20 = ______ _____ × 11 = 55 6 × 11 = ______
3 × 11 = ______ _____ × 19 = 38 5 × 12 = ______ _____ × 12 = 72
3 × 13 = ______ 2 × 6 = ______ _____ × 6 = 30 6 × 13 = ______
3 × 14 = ______ _____ × 5 = 10 5 × 13 = ______ _____ × 14 = 84
3 × 16 = ______

_____ × 4 = 8

____ × 21 = 105 _____ × 15 = 90

3 × 12 = ______

_____ × 3 = 6 5 × 20 = ______ 6 × 20 = ______

3 × 15 = ______ 2 × 11 = ______ 5 × 2 = ______ 6 × 2 = ______
4.21		 खालील गुणाकाराचा तक्ता पूर्ण करा.

×

2

7

14

3

4

5

7

8

9

10
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सराव पत्रिका -43
4.22		 गटानुसार खालील तक्ते पूर्ण करा.

4.23		 खालील 2 चा पाढा, 5चा पाढा आणि 7 चा पाढा पहा.

		
2 चा पाढा आणि 5 चा पाढा मिळू न 7 चा पाढा येतो..........!!!!
आणि कोणते दोन पाढे मिळू न 7 चा पाढा येतो? _________
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सराव पत्रिका -44
4.24खालील रिकाम्या जागी 4 व 3 चा पाढा मिळवा व 7 चा पाढा रचा.
सचिनला
7 चा
पाढा तयार
करण्यासठी
मदत करा

		
4.25 9 चा पाढा तयार करण्यासाठी कोणकोणते पाढे मिळवायला पाहिजेत?

•
•
•
•
•
•
•

__________________ व
__________________ व
__________________ व
__________________ व
__________________ व
__________________ व
__________________ व

__________________
__________________
__________________
__________________
__________________ व __________________
__________________ व __________________
__________________ व __________________ व __________________

4.26 13चा पाढा तयार करण्यासाठी कोणकोणते पाढे मिळवावेत?

• __________________ व __________________
• __________________ व __________________
• __________________ व __________________
अश्या प्रकारे कोणत्याही दोन संख्याचा पाढा रचण्यासाठी प्रयत्न करा .
4.27		 10 आणि 7 चा पाढा मिळू न 17 चा पाढा तयार करा.
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4.28		 10 आणि 6 चा पाढा मिळू न 16 चा पाढा तयार करा.
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सराव पत्रिका -45

4.29		 10 आणि 2 चा पाढा मिळू न 12 चा पाढा तयार करा.
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4.30

खालील दिलेले उदाहरण पहा व रिकाम्या जागा भरा.
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सराव पत्रिका -46

4.31		 20 च्या पाढ्याचा वापर करून, दिलेल्या संख्येचे पाढे लिहा.
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4.32		दिलेले उदाहरण पहा व उरलेले तक्ते पूर्ण करा.
उदा.
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सराव पत्रिका -47
4.33		 खालील उदाहरणे पहा व रिकाम्या जागा भरा .

• 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 = 10 × 7 = _________
• 10 + 10 + 10 + 10 = 10 × 4 = _________
• 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 = 10 × 12
= _________
• 10 × 9 = _________
• 10 × 18 = _________
• 10 × 28 = _________
लक्ष द्या
10X8 = 80,

10X11 = 110,

10X5 = 50,

10X22 = 220,

कोणत्याही संख्येला 10 ने गुणल्यास आलेले उत्तर म्हणजेच त्या संख्येला 1 ने गुणल्या
नंतर आलेल्या उत्तरा समोर एक शून्य येतो हे समजून घ्या .

• 20 + 20 + 20 + 20 + 20 + 20 + 20 + 20 = 20 × 8 = ___________
• 20 × 12 = ____________
• 20 × 22 = ____________
• 20 × 9 = ____________
• 20 × 15 = ____________
• 20 × 6 = ____________
लक्ष द्या
20x7 = 140,

20x11 = 220,

20x5 = 100,

20x16 = 320

कोणत्याही संख्येला20 ने गुणल्यास आलेलं उत्तर म्हणजेच त्या संख्येला 2 ने गुणल्या
नंतर आलेल्या उत्तरा समोर एक शून्य येतो हे समजून घ्या .
लक्ष द्या
30x7 = 210, 30x11 = 330,
30x5 = 150,
30x16 = 480,
30x2 = ____ 30x15 = ____
30x12 = ____
30x4 = _____
कोणत्याही संख्येला 30 ने गुणल्यास आलेलं उत्तर म्हणजेच त्या संख्येला 3 ने गुणल्या
नंतर आलेल्या उत्तरा समोर एक शून्य येतो हे समजून घ्या.
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सराव पत्रिका -48
4.34		दिलेल्या उदाहरणाचा उपयोग करून ,उरलेले कोष्टक पूर्ण करा.
उदा.

4.35		 खालील दिलेल्या उदाहरणाचा उपयोग करून रिकाम्या जागा भरा.

• 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 = 100 × 7 = _________
• 100 + 100 + 100 + 100 = 10 × 4 = _________
• 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100
= 100 × 9 = _________
• 100 × 12 = _________
• 100 × 18 = _________
• 100 × 28 = _________
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सराव पत्रिका -49
लक्ष द्या
100X8 = 800, 100X11 = 1100,

100X5 = 500,

100X22 = 2200,

कोणत्याही संख्येला100 ने गुणल्यास आलेले उत्तर म्हणजेच त्या संख्येला
1 ने गुणल्या नंतर आलेल्या उत्तरा समोर दोन शून्य येतात हे समजून घ्या.

•
•
•
•
•
•
लक्ष द्या

500
500
500
500
500
500

+ 500 + 500 + 500 + 500 + 500 + 500 + 500 = 500 × 8 = ______
× 3 = ____________
× 4 = ____________
× 5 = ____________
× 15 = ____________
× 10 = ____________

500X7 = 3500, 500X9 = 4500,

500X11 = 5500,

500X2 = 1000

कोणत्याही संख्येला500 ने गुणल्यास आलेले उत्तर म्हणजेच त्या संख्येला
5 ने गुणल्या नंतर आलेल्या उत्तरा समोर दोन शून्य येतात हे समजून घ्या.
लक्ष द्या
300X7 = 2100, 300X11 = 3300, 300X5 = 1500, 30X16 = 4800,
300X2 = ____ 300X15 = ____ 300X12 = ____ 300X4 = _____
कोणत्याही संख्येला300 ने गुणल्यास आलेले उत्तर म्हणजेच त्या संख्येला 3 ने गुणल्या नंतर
आलेल्या उत्तरा समोर दोन शून्य येतात हे समजून घ्या.
4.36 एका कामगाराची प्रत्येक दिवसाची मजुरी 526 रुपये आहे .जर त्यांनी 8 दिवस काम केले
तर त्याला किती मजुरी मिळे ल ?

		
एका घरात प्रती दिन 950 लिटर पाणी खर्च होते तर आठवड्याला (7 दिवस ) किती पाणी लागेल ?

		
एका सिनेमा तिकेटाची किंमत 234रुपये आहे जर सिनेमा पाहण्यास 9 मित्र गेले तर किती रुपये
लागतील ?
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सराव पत्रिका -5०
एका नारळाची किंमत 8रुपये आहे . जर सोहमने बाजारात 678 नारळ विकले तर त्याला किती
रुपये मिळतील ?

एका स्कूल बॅगची किंमत 299 आहे तर अशा 3 बॅगची किंमत काय असेल ?

4.37 खालील संख्याचा गुणाकार करा .

1 2 3 × 4 = ________

3 0 6 × 7 = ________

4 7 × 5 = ________

8 1 2 × 2 = ________

2 5 6 × 3 = ________

9 1 1 × 4 = ________

1 1 1 × 5 = ________

3 2 3 × 6 = ________

2 1 0 × 8 = ________

4 7 0 × 8 = ________

पाठ्य पुस्तक भाग -2 वरील पृष्ठ क्र. 77 व 78 वर दिलेली गणिते तुमच्या घरातील
मोठ्या भावंडाची मदत घेवून तुमच्या वहीवर सोडवा व तुमच्या शिक्षकाऺना दाखवा.
(आवश्यकता असल्यास तुमच्या शिक्षकाची मदत घ्या )

4.38 मी व माझे अध्ययन ( आतापर्यंत शिकलेले स्व-अवलोकन करुया )
चित्रामध्ये किती बटन आहे त ? _______________
प्रत्येक बटनाला किती छिद्रे आहे त ? ________
एकूण किती छिद्रे आहे त ? _______________
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1) एका बैलाच्या गळ्यातील एक घंटा बनविण्यासाठी 4 तास लागतात तर 3 घंटा
बनविण्यासाठी कितीवेळ लागेल?_______________________________
2) एका बुटांच्या जोडीची किंमत 299 रुपये आहे . तर 3 जोड बुटांची किंमत किती ?

1) खालील संख्याचा गुणाकार करा .
1 1 1 x 5 = ________

1 5 6 x2 = ________

मुल्यमापनाचे स्तर(माझे अध्ययन कसे झाले आहे ?तपासुया )		
अध्ययन निष्पती

दै नंदिन
जीवनाशी
संबंधित
3-अंकी
संख्येला
1-अंकी
संख्येने
गुणाकार
करे ल.

स्तर -1
2-अंकी
संख्याचा1अंकी
संख्याशी
गुणाकार
करतो.

स्तर -2
वस्तूंचा गट
करून बेरीज
व गुणाकाराची
संकल्पनासमजून
घेणे व प्रश्न तयार
करतो.

स्तर -3
वस्तूंचा गट
करून बेरीज
गुणाकार सां
गतो व त्याचे
योग्य उत्तर
सांगतो पाढे
तयार करतो.

स्तर -4

दै नंदिन संबधित
3-अंकी संख्या चा
1-अंकी संख्येशी
गुणाकार सागणे व
पाढे तयार करतो.

माझ्याअध्ययानाबाबत शिक्षकांचे मत

दिनांक :

शिक्षकांची सही
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5) अध्ययन निष्पती : बेरीज, वजाबाकी आणि गुणाकारावर आधारित उदा. सोडवेल.

सराव पत्रिका -51
कृती -01

5.1		खाली दिलेल्या गणितावर प्रश्नांची रचना केलेली आहे ,पहा व त्या प्रमाणे दु सरी
रचना करा .
24 + 33 =57
उदा : वासंतीने एका दु कानतून 24 रुपये किंमतीचा एक मास्क व 33 रुपये किंमतीचा एक
साबण खरे दी केला तर तिला दु कानदारला किती पैसे द्यावे लागतील ?

प्रश्न:
5.2		 खालील दिलेली गणिते सोडवून प्रश्न रचा.
7 + 8 = 15
13 + 17 =30
8-5=3
63 - 42 =21
18 + 32 = 50
50 + 50 =100
5.3 खालील गणिताची उदाहरणे पहा व प्रश्न रचा.

		

प्रश्न:
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5.4 खाली दिलेली चित्रे पाहुन प्रश्न रचा.

5.5 खाली दिलेली चित्रे पाहुन प्रश्न रचा.

		

प्रश्न:

प्रश्न:

5.6 खाली दिलेली चित्रे पाहुन प्रश्न रचा.

प्रश्न:

		
कृती -02
5.7 खालील उदाहरणे पहा ,व गुणाकारावर आधारीत प्रश्नांची रचना करा.
उदाहरण :10 X 6=60
माझ्या

वडिलानी 6 पेट्या आं बे खरे दी केले .प्रत्येक पेटी मध्ये 10 आं बे आहे त तर एकूण किती आं बे
खरे दी केले?
सु पारीची

झाडे 6 ओळी मध्ये लावलेली आहे त .प्रत्येक ओळीत 10 झाडे असतील तर एकूण झाडां ची

संख्या सां गा .
एका

पेनची किंमत 10 रुपये असेल तर 6 पेनची किंमत किती?

5 × 7
3 × 12
7 × 15
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5.8 या खालील चित्रातील उदाहरणे पहा , एकत्रित करून बेरीज दर्शवा त्या संख्येना चौक करा.
परं तु + आणि = चिन्हाचा वापर करायला विसरू नका. कमीत कमी 10 गणिते सोडवा.

		
5.9 खालील चित्रातील उदाहरणे पहा ,वजाबाकी शोधा खूण करा. परं तु – आणि = चिन्हे घालायला
विसरू नका. एकूण 10 उदाहरणे शोधा.		

बेरीज ,वजाबाकी आणि गुणाकाराशी सबंधित उदाहरणे तयार करा .तुझ्यामित्राने तयार
केलेली उदाहरणे तू व तू तयार केलेली उदाहरणे तुझ्या मित्राला सोडविण्यास दे व
शिक्षकांच्याकडून अभिप्राय घे.
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सराव पत्रिका -54

5.10 मी आणि माझे अध्ययन (आतापर्यंत शिलकेलेले स्व अवलोकन करूय)
1) खाली दिलेल्या उदाहरणावरून प्रश्न तयार करा .

25 + 10 = 35
43 - 22 = 21
5 × 7 = 35
मुल्यमापनाचे स्तर(माझे अध्ययन कसे झाले आहे ?तपासुया )		
अध्ययन निष्पती
बेरीज,
वजाबाकी आणि
गुणाकारावर
आधारित उदा.
सोडवेल.

स्तर -1
2-अंकी
संख्याचा1अंकी संख्याशी
गुणाकार करतो.

स्तर -2

स्तर -3

स्तर -4

वस्तूंचा गट
करून बेरीज
व गुणाकाराची
संकल्पनासमजून
घेतो व प्रश्न तयार
करतो.

वस्तूंचा गट करून
बेरीज गुणाकार
सांगणेव त्याचे
योग्य उत्तर सांगतो
पाढे तयार करतो.

रोजच्या संबधित
3-अंकी संख्या चा
1-अंकी संख्ये शी
गुणाकार सांगतो व
पाढे तयार करतो.

माझ्याअध्ययानाबाबत शिक्षकांचे मत

दिनांक :

शिक्षकांची सही
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6) अध्ययन निष्पती : दै नंदिन जीवनाशी संबंधित 2-अंकी संख्येला 1-अंकी संख्येने भागणे
भागाकार व गुणाकार मधील संबंध समजून घेईल.

सराव पत्रिका -55
कृती -01
6.1		 खालील दिलेल्या गटात बसलेल्या सशांचे निरीक्षण करा व प्रश्नांची उत्तरे द्या .

सशांच्या गटांची संख्या _____________________
प्रत्येक गटामध्ये असणाऱ्या सशां ची संख्या _____________________
एकूण सशां ची संख्या_____________________
6.2 चित्र पाहून उत्तरे द्या.

फुलपाखरां च्या गटां ची संख्या _____________________
प्रत्येक गटात फुलपाखराची संख्या _____________________
एकूण फुलपाखराची संख्या _____________________
6.3 	चित्र पाहून उत्तरे लिहा .

लाडूंच्या गटां ची संख्या _____________________
प्रत्येक गटामध्ये असणाऱ्या लाडूंची संख्या _____________________
एकूण लाडूंची संख्या _____________________
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सराव पत्रिका -56
कृती -02
6.4

अठरा (18) गोळ्या तीन मित्रांमध्ये सम प्रमाणत चित्रामध्ये दर्शवा.
कमला

कावेरी
कवना

प्रत्येकाच्या वाट्याला येणाऱ्या गोळ्या किती ?_____________________
6.5 24 मणी 3 हारामध्ये समान येतील असे चित्राच्या सहाय्याने दर्शवा .

प्रत्येक हारामध्ये असणाऱ्या मनी ंची संख्या ?_____________________
6.6		 नवीनला आपल्याकडील 15 लाडू 5 पेट्या मध्ये समान विभागायचे असल्यास ,

प्रत्येक पेटी मध्ये किती लाडू येतील _______________

15 लाडू 5 पेट्या मध्ये ठे वल्यास ,प्रत्येक पेटीमध्ये ___लाडू येतात
हे 15 ÷ 5 = _____ असे सांकेतिक रित्या लिहितात .
6.7		 नवीनला आपल्याकडील 15 लाडू 3 पेट्या मध्ये समान विभागायचे असल्यास .

प्रत्येक पेटी मध्ये किती लाडू येतील_____________________
		15 ÷
=
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6.8

खाली 12 फुगे आहे त.

•

2 मुलांना समप्रमाणात वाटल्यास, प्रत्येकाला मिळणाऱ्या फुयांग्ची संख्या

•

_____________________

•

3 मुलांना समप्रमाणात वाटल्यास, प्रत्येकाला मिळणाऱ्या फुयांग्ची संख्या

•

_____________________

•

4 मुलांना समप्रमाणात वाटल्यास, प्रत्येकाला मिळणाऱ्या फुयांग्ची संख्या

•

_____________________

•

6 मुलांना समप्रमाणात वाटल्यास, प्रत्येकाला मिळणाऱ्या फुयांग्ची संख्या

•

_____________________

•

12 मुलांना समप्रमाणात वाटल्यास, प्रत्येकाला मिळणाऱ्या फुयांग्ची संख्या

•

_____________________

6.9		
खाली 12 फुगे दिलेले आहे त.
याप्रमाणे 20 चॉकलेट
2, 4, 5, 10 आणि
20 मुलांना वाटल्यास ?

		
•

प्रत्येकाला 2 फुगे दिल्यास, 12 फुगे किती मुलांना मिळतील? _______________________________

•

प्रत्येकाला 3 फुगे दिल्यास, 12 फुगे किती मुलांना मिळतील? _______________________________

•

प्रत्येकाला 4 फुगे दिल्यास, 12 फुगे किती मुलांना मिळतील? _______________________________

•

प्रत्येकाला 6 फुगे दिल्यास, 12 फुगे किती मुलांना मिळतील? _______________________________

•

प्रत्येकाला 1 फुगा दिल्यास, 12 फुगे किती मुलांना मिळतील? _______________________________

•

प्रत्येकाला 12 फुगे दिल्यास, 12 फुगे किती मुलांना मिळतील ? _______________________________
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6.10		 खाली दिलेली चित्रे पाहून प्रश्नांची उत्तरे लिहा.

2माकडां ना समप्रमाणात वाटल्यास, प्रत्येक माकडाला मिळणाऱ्या केळ्यां ची संख्या 30

_____ = _____

5माकडां ना समप्रमाणात वाटल्यास, प्रत्येक माकडाला मिळणाऱ्या केळ्यां ची संख्या ____

____ = ____

10माकडां ना समप्रमाणात वाटल्यास, प्रत्येक माकडाला मिळणाऱ्या केळ्यां ची संख्या _____ ____ = ____
प्रत्येक माकडाला 3 केळी दिल्यास, 30 केळी किती माकडां ना द्यावी ___

___ = ___

प्रत्येक माकडाला 2 केळी दिल्यास, 30 केळी किती माकडां ना द्यावी ___

___ = ___

प्रत्येक माकडाला 6 केळी दिल्यास, 30 केळी किती माकडां ना द्यावी ____

___ = ___

कृती -03
6.11		 खालील चित्रातील बेडूक आणि ससा सापावरून उडी मारतात.

बेडूक एकाचवेळी 3 घरे उडी मारतो. बेडकाला 27 ला पोहचण्यासाठी किती वेळा उडी मारावी लागेल
____

____ = ___

बेडकाला 42 व्या घरामध्ये जाण्यासाठी किती उं चीच्या उड्या माराव्या लागतील. ____ _____ =
_____
ससा एकाचवेळी 5 घरे उडी मारतो. सशाला 45 ला पोहचण्यासाठी किती वेळा उडी मारावी लागेल
___ ___= ____
ससा एकाचवेळी 5 घरे उडी मारतो. सला 65 ला पोहचण्यासाठी किती वेळा उडी मारावी लागेल
__

_____ = _____

सशाला 30 व्या घरात पोहचण्यासाठी किती वेळा उडी मारावी लागेल? ____
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6.12 खालील संख्या रे षा पाहून विचारलेल्या प्रश्नाची उत्तरे लिहा?
•
•
•
•

बेडूक 1 वेळी 3 पायऱ्या उडी मारते .
माकड 1 वेळा 5 पायऱ्या उडी मारते.
हरिण 1 वेळी 15 पायऱ्या उडी मारते.
कांगारू 1 वेळी 30 पायऱ्या उडी मारते .

•

बेडूक किती उडयामध्ये 30 व्या पायरीपर्यत पोहचेल? _____________________

•

माकड किती उडयामध्ये 25 व्या पायरीपर्यत पोहचेल? ____________________

•

कांगारू 2 उडयामध्ये कोणत्या संख्येच्या पायरीपर्यंत पोहचेल ? ___________

•

माकड 18 व्या पायरीपर्यंत येऊ शकेल का ? ______________________

•

माकडाच्या किती उडया हरणाच्या एका उडीसाठी समान आहे त ? _________________

•

हरणाच्या किती उडया व कांगारूच्या एका उडीसाठी समान आहे त ? ________________

•

कोणकोणते प्राणी 15 व्या पायरीमध्ये मिळतील ? ___________________
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कृती -04
6.13		खालील तक्त्यामध्ये दिलेल्या लाडूना समप्रमाणात डब्यामध्ये भरावयाचे आहे . ते ओळखून
रिकाम्या जागा भरा?

लाडूची संख्या

डब्याची संख्या

24

6

14
48

प्रत्येक डब्यामधील लाडूची संख्या
4
7

8
4

5
3
9

21
5
6.14 खालील गुणाकार अभ्यासून भागाकार पूर्ण करा.
8 × 3 = 24
10 × 5 = 50
9 × 7 = 63
12 × 6 = 72

24 ÷ 3 = 8
24 ÷ 8 = 3
____________
____________
____________
____________
____________
____________

÷
÷
÷
÷
÷
÷

____________
____________
____________
____________
____________
____________

=
=
=
=
=
=

____________
____________
____________
____________
____________
____________

6.15		 खालील 2 चा पाढा वापरून दोन गट करा.
6 ÷ 2 = ______
10 ÷ 2 = ______

2 ×3 = 6

16 ÷ 2 = ______

2 × 8 = 16

20 ÷ 2 = ______

____________ × ____________ = ____________

12 ÷ ______ = 6

____________ × ____________ = ____________

______ ÷ 2 = 7

____________ × ____________ = ____________

______ ÷ 2 = 4

____________ × ____________ = ____________

26 ÷ 2 = ______

____________ × ____________ = ____________

____________ × ____________ = ____________
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6.16		 खालील 5 चा पाढा वापरून गट करा.

20 ÷ 5 = ______

5 × 4 = 20

35 ÷ 5 = ______

____________ × ____________ = ____________

60 ÷ 5 = ______

____________ × ____________ = ____________

______ ÷ 5 = 9

5 × 9 = 45

40 ÷ ______ = 8

____________ × ____________ = ____________

______ ÷ 5 = 10

____________ × ____________ = ____________

______ ÷ 5 = 2

____________ × ____________ = ____________

25 ÷ 5 = ______

____________ × ____________ = ____________

6.17		 खालील रिकाम्या जागा योग्य संख्या वापरून पूर्ण करा.

6 ÷ _____ = 2

24 ÷ _____ = 2

14 ÷ 7 = _____

99 ÷ 11 = _____

15 ÷ 3 = _____

39 ÷ 13 = _____

_____ ÷ 4 = 7

_____ ÷ 12 = 7

_____ ÷ 4 = 8

_____ ÷ 13 = 8

21 ÷ 3 = _____

108 ÷ 12 = _____

49 ÷ _____ = 7

65 ÷ _____ = 5

_____ ÷ 7 = 8

_____ ÷ 11 = 10
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कृती -05
6.18 खालील 48 काठ्याऺची (4 दशक, 8 सुटे) 4 जणांना समान वाटाणी करा.

काठ्याच्या बंडलचे चित्र काढू न दाखवा. 			

संख्या लिहा

			
• पूर्ण कलेल्या कृतीचे निरीक्षण करा .

 पहिल्यांदा 10 बंडल 4 जणांना वाटलेले आहेत.

		
		
एकूण 40 काठ्या वाटलेल्या आहेत .		
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 वाटल्यानंतर उरलेल्या काठ्या

		
 दु सऱ्यांदा 2 सुट्या काठ्या 4 जणांना वाटलेल्या आहेत.

		
 एकूण 8 काठ्या वाटलेल्या आहेत 		

		
 वाटल्यानंतर उरलेल्या काठ्या

		
		
 त्यामुळे,प्रत्येकाला 10 + 2 = 12 काठ्या मिळतात.
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6.19 खालील 84 काठ्या 4 जणांना समान वाटा.

सां केतिक रुपामध्ये मोकळ्या जागा भरा ?

		
6.20		अठ्ठ्याऐशी काठ्या 4 जणांना वेगवेगळ्या पद्धतीने वाटल्यास सांकेतिक रुपामध्ये दाखविले
आहे . खालील मोकळ्या जागा भरा?

		
73

सराव पत्रिका -65
6.21		एकोणसत्तर काठ्या 3 जणांना वेगवेगळ्या पद्धतीने वाटल्यास सांकेतिक रुपामध्ये दाखविले
आहे . खालील मोकळ्या जागा भरा?

		
6.22		 पंचावन्न काठ्याचे बंडल 5 जणांना समान वाटा सांकेतिक रुपामध्ये लिहा?

5 55
		

6.23		 छत्तीस काठ्याचे बंडल 3 जणांना समान वाटा सांकेतिक रुपामध्ये लिहा?

3 36
		

6.24		 बाहात्तर काठ्याचे बंडल 4 जणांना समान वाटा सांकेतिक रुपामध्ये लिहा?
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6.25		 खालील भागाकार सोडवा .

			 6 72

7 91

8 96

6.26		एका डब्यामध्ये 45 फळे आहे त ती 5 जणामध्ये समान वाटली तर प्रत्येकाच्या वाट्याला
किती फळे येतील ?

6.27 वर्गामध्ये 32 विध्यार्थी आहे त प्रत्येक बेंचवर 4 विध्यार्थी बसले तर किती बेंच लागतील?

6.28		 एका डब्यामध्ये 54 पेन आहे त ते 6 जणामध्ये समान वाटले तर प्रत्येकाच्या वाट्याला
किती पेन येतील?

पाठ्य पुस्तक भाग -2 वरील पृष्ठ क्र.104 व 105 वर दिलेली गणिते तुमच्या
घरातील मोठ्या भावंडाची मदत घेवून तुमच्या वहीवर सोडवा व तुमच्या शिक्षकाला
दाखवा (आवश्यकता असल्यास तुमच्या शिक्षकाची मदत घ्या )
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6.29

मी व माझे अध्ययन ( आतापर्यंत शिकलेले स्व-अवलोकन करुया )

1) खाली 20 गुलाब फुलां ची चित्रे दिलेली आहे त .

		
1) 2 मुलाना समान फुले वाटली तर प्रत्येक मुलांना येणाऱ्या गुलाबांची संख्या
20

________ = ________

2) 10 मुलाना समान फुले वाटली तर प्रत्येक मुलांना येणाऱ्या गुलाबांची संख्या
________ ________ = ________
3)

प्रत्येक मुलाला 4 गुलाब दिले, 20 गुलाब किती मुलांना मिळतील?
________ ________ = ________

2) 36 चॉकलेट 6 जणामध्ये समान वाटले सांकेतिक रुपात मांडा.
3) 63 पेन्सिल 7 जणामध्ये समान वाटले तर प्रत्येकाच्या वाटणीला येणाऱ्या पेन्सिल किती ?
मुल्यमापनाचे स्तर(माझे अध्ययन कसे झाले आहे ?तपासुया )
अध्ययन निष्पती
दै नंदिन जीवनाशी
संबंधित 2-अंकी
संख्येला 1-अंकी
संख्येने भागणे
भागाकार व गुणाकार
मधील संबंध समजून
घेईल.

स्तर -1
काही
वस्तूंची
विभागणी
करतो.

स्तर -2

स्तर -3

काही वस्तूंचा 2अंकी संख्येनी
उपयोग करून 1 अंकी संख्येनी
भागाकार
भागाकार करतो.
करतो.

स्तर -4
दैं नंदिन जीवनातील
कोणत्या 2अंकी
संख्येला 1 अंकी
संख्येने भागतो .

माझ्या अध्यायानाबाबत शिक्षकांचे मत

दिनांक :

शिक्षकांची सही
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7) अध्ययन निष्पती: 1/2, 1/4, 3/4 या अपूर्णांकांना दिलेल्या चित्रांमध्ये आणि संग्रह
केलेल्या वस्तूमध्ये ओळखून चिन्हांच्या साह्याने दर्शवेल.
सराव पत्रिका -68
कृती -01
• मुलांनो ,इथे 6 रसगुल्ले आहे त ते छोटु व मोटु मध्ये समान वाटा .
• प्रत्येकाच्या वाट्याला किती आले ?
• छोटु ला एकूण रसगुल्या पैकी किती भाग रसगुल्ले मिळाले ? विचार करा .
7.1 	दिलेल्या चित्रांच्या अर्ध्या भागाला रं ग भरा.
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7.2		दिलेल्या आकृत्यांचा अर्धा भाग करून कोणत्याही एका भागाला रं ग भरा .

7.3		चित्र पाहुन रिकाम्या जागा भरा.
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7.4 चित्रातील अर्ध्या मधील अर्ध्या (पाव भाग) चित्राला रं ग भरा .

7.5 	चित्रातील पाव भागाला गोल करा .

			
7.6दिलेल्या आकृतीचे चार समान भाग करून अर्ध्या तील अर्ध्या भागाला (पाव भागाला) रं ग भरा.
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7.7 खालील चित्रामध्ये पाऊन भाग (3/4) असलेल्या चित्राला रं ग द्या .उदाहरणाचा उपयोग करा
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7.8 खालील आकृतीचे चार समान भाग करा आणि पाऊन (3/4) भागाला रं ग द्या .

7.9 खालील चित्रातील अर्ध्या ½ भागाला रं ग द्या अथवा शेड द्या .

		

7.10 खालील चित्रातील अर्ध्या ¼ भागाला रं ग द्या अथवा शेड द्या .

			

7.11		 खालील चित्रातील अर्ध्या ¾ भागाला रं ग द्या अथवा शेड द्या .
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कृती -02
7.12 खालील दिलेल्या चित्रांना सूचनेप्रमाणे रं ग भरा अथवा शेड द्या.
चित्र

अर्धा भाग ½

पाव भाग ¼
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पाऊन भाग ¾

सराव पत्रिका -74

7.13		 खालील चित्रातील अपूर्णांकाच्या जोड्या जुळवा
अर्धा

1
4

पूर्ण

3
4

पाव भाग

1
2

पाऊन भाग

4
4

पाव भाग

अर्धा

पाऊन भाग

अर्धा
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1
4

3
4
1
2
1
2

सराव पत्रिका -75

7.14		 अर्धा ,पाव पाऊन भाग ओळखा व लिहा
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सराव पत्रिका -76
\

कृती -03
7.15 चित्रात किती भगाना रं ग दिला आहे ते ओळखा . योग्य बॉक्सला () खुण करा व अपूर्णांक
लिहा .
चित्र

अर्धा भाग ½

पाव भाग ¼

पाऊन भाग ¾
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3
4

सराव पत्रिका -77
7.16 खालील प्रश्नांची उत्तरे द्या .

(सूचना: खालील प्रश्नांची उत्तरे चित्राच्या साहय्याने लिहा )
एका केकचे अर्ध्ये भाग केले तर किती विद्यार्थ्यांना समान वाटणी येईल ?

• एका केकचे पाव भाग केले तर किती विद्यार्थ्यांना समान वाटणी येईल ? ____________
• एका केकची दोघांना समान वाटणी केली असता प्रत्येकाच्या वाटणीला येणारा केक
अपूर्णांकात लिहा .____________
• एका केकची चौघांना समान वाटणी केली असता प्रत्येकाच्या वाटणीला येणारा केक
अपूर्णांकात लिहा ._____________
• या प्रमाणे तीन केक चार मुलांना सम प्रमाणात वाटले तर प्रत्येकाच्या वाटणीला येणारे
केक किती ?

______________

खालील चित्रातील प्रत्येक मुलांना अर्धा केक वाटण्यासाठी किती केक लागतील ?

		
8 अर्ध्या सहित _________
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सराव पत्रिका -78
शाळे तील प्रत्येकी 6 मुलांना केकचा प्रतेकी पाऊण भाग वाटल्यास किती केक खरे दी करावा
लागेल?
6 पाऊण भागा सहित ________

		

7.17 क्रम वाचा ,अंश व छे द ओळखा व लिहा .
अंश (रं ग असलेल्या भागाची संख्या)

= 1

		

4

छे द (एकूण सम भाग)

अपूर्णांक

वाचावयाचा क्रम

छे द

1
2

एक िद्वत्यांश

2

1
4

3
4
4
4

एकास चार
अंश

1

चार चतुर्थांश

कृती -04

7.18		 खालील प्रश्नांची सूचनेप्रमाणे उत्तरे द्या .
या चित्रातील ½ वर्तुळे रं गवा
या चित्रातील ¼वर्तुळे रं गवा
या चित्रातील ½ चेंडूना गोल करा

या चित्रातील ½ चॉकलेट गोल करा
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सराव पत्रिका -79

7.19		 अपूर्णांकांत चित्र मध्ये व्यक्त करा.
अपूर्णांक
उदा :

अपूर्णांकाचे प्रातीनिधिक स्वरूप दाखवणारी चित्रे काढा. (आकृती
किंवा वस्तूंचा संच यांच्या एकूण वस्तू मधील अपूर्णांकाच्या योग्य
समूहाला गोल करा)

1
2

1
4

3
4
4
4
7.20 खालील दिलेल्या आकृतीमधील कोणत्या आकृती ंचे दोन समान भाग होतात त्यांना अशी
()खुण करा ज्यांचे नाही त्यांना (x) करा.
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सराव पत्रिका -80
7.21खालील दिलेल्या आकृतीमधील रं ग दिलेले 1/4 भाग ओळखा व त्यांना अशी () खुण करा
.जे नाही त्यांना अशी (x) खुण करा

		
7.22 खालील दिलेल्या आकृतीमधील रं ग दिलेले 1/4 भाग ओळखा व त्यांना अशी () खुण करा
. जे नाही त्यांना अशी (x) खुण करा

		
पाठ्य पुस्तक भाग -2 वरील पान क्र144 व 146 वर दिलेली गणिते तुमच्या घरातील
मोठ्या भावंडाची मदत घेवून तुमच्या वहीवर सोडवा व तुमच्या शिक्षकाला दाखवा
(आवश्यकता असल्यास तुमच्या शिक्षकाची मदत घ्या)

मी व माझे अध्ययन ( आतापर्यंत शिकलेले स्व-अवलोकन करुया )
ह्या चित्रातील (1/2 ) भागाला रं ग भरा.

1.

2

3 .

.

ह्या चित्रातील (1/4 )भागाला रं ग भरा.

ह्या चित्रातील (3/4 )भागाला रं ग भरा.
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4. तक्ता पूर्ण करा :अपूर्णांक
1
2

वाचण्याची पद्धत

छे द

एक द्वीतांश

2

अंश

1

1
4

3
4
चार चतुर्थांश

4
4

मुल्यमापनाचे स्तर(माझे अध्ययन कसे झाले आहे ?तपासुया )
अध्ययन निष्पती

स्तर -1

1/2, 1/4,
1 1 3
,
,
3/4 या
2 4 4
पूर्णांकांना
यामधील
दिलेल्या
चित्रांमध्ये संग्रहित वस्तू
आणि संग्रह ओळखतो.
केलेल्या
वस्तूमध्ये
ओळखून
चिन्हांच्या
साह्याने
दर्शवेल.

स्तर -2

स्तर -3

स्तर -4

1 1 3
,
,
2 4 4

1 1 3
,
,
2 4 4

1 1 3
,
,
2 4 4

यामधील
दिलेल्या
चित्रातील आणि
संग्रहित वस्तू
ओळखतो व
संकेत सुचवितो ..

यामधील दिलेल्या
चित्रातील आणि
संग्रहित वस्तू
ओळखतो व संकेत
सुचवितो ..

यामधील दिलेल्या
चित्रातील आणि
संग्रहित वस्तू
ओळखतो व संकेत
सुचवा. अंश व छे द
ओळखतो व वाचतो

माझ्याअध्यायानाबाबत शिक्षकांचे मत

दिनांक :

शिक्षकांची सही
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