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WARM UP



तु�हाला आयु�यात जे हवे आहे, �यासाठ� तु�ही कमीत कमी
�कती �य�न केले पा�हजेत?

01

A). 3 �य�न

B). 5 �य�न

C). 0 �य�न

D). 10 �य�न

 जे�हा मी आ�म-शंका आ�ण भीतीने भरलेला असतो, ते�हा
कोण�या �कारचे गु��वाकष�ण मला दाबून ठेवते?

02

A). साव���क गु��वाकष�ण 

B). वैय��क गु��वाकष�ण

C). �वरोधी गु��वाकष�ण

D). �म�ांच ेगु��वाकष�ण

J O  B O L A  W O H  S I K A N D E R

गु��वाकष�ण 
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�स�या महायु�ात कोणते शहर बॉ�ब�ोट हो�यापासून वाचले
कारण कोणाकडे तरी या शहराब�ल�या संुदर आठवणी आ�ण

कथा हो�या?

03

A). टो�कयो

B). �हरो�शमा

C). �योटो

D). ओसाका

जे�हा मला नाकारले गेले असे वाटते, ते�हा मी …

04

A). रडत नाही. 

�वतःला सांगतो "मला असे
वाटायला नाही पा�हजे."

B). काहीच �ास होत नाही अस ं
      दाखवायचं.  

�वतःला सांगा क� वेदना होणे
�वाभा�वक आहे.

C). 

D). 



नकार वापरा… 

मी �नसगा�चा महान ____________ आहे?

05

तुम�या �द�वासाठ� लोकांना
दोष दे�यासाठ�.

�वतःवर कठोर अस�यासाठ�. 

�वत: ची सुधारणा कर�याची
संधी �हणून

उदास राह�याचा परवाना �हणून
आ�ण �वत: ची दया यावी �हणून

A).

C).

B).

D).

06

A). सुपर�हरो B). चम�कार

C). लूजर (पराजय) D). �ग�ट



____नाही,___नाही,___ नाही आ�ण ग�पाट�पा न करणे ही अशी वृ�ी
आहे जी एक उ�म जीवन जग�यासाठ� मा�याम�ये असायला हवी.

07

A). दोष, त�ारी, सबबी  

B). �म�व, कृपया, ध�यवाद 

C). फसवणूक, खोटे बोलणे, नुकसान करणे 

D). रडणे, त�ार करणे, मुसमुसणे 

मा�या दैनं�दन �दनचय�ला �ाधा�य देणे आ�ण
संतु�लत करणे हा _________चा एक भाग आहे?

08

A). जीवन �व�ापन 

B). वेळेच े�व�ापन 

C). अ�यास �व�ापन 

D). कौश�य �व�ापन  



जे�हा मी इतरां�या गरजा ओळखू शकतो आ�ण सग�यांचा
फायदा होईल असा उपाय सुचवू शकतो, ते�हा मी____ बनेल.

09

A). �भावशाली ���म�व  

B). दयाळू

C). �वचारपूव�क

D). अलौ�कक बु��म�ा

जे�हा मा�या आ�ण मा�या �म�ाम�ये गैरसमज होतो.
ते�हा मी___

10

A). मा�या �म�ाशी बोलणे थांबवल े
      पा�हज.े 

B). �यांचा ���कोन समजून              
 �यायला हवा.  

C). मीपण �या�यासोबत भांडायला हवं. D).�व�ासघात झा�यासारखे वाटून
�यायला हव.ं 



तु�हाला ��डा �दना�न�म� ��डा काय��मात सहभागी �हायचे
होते. �द�वाने तु�ही �नवडले गेले नाही. तु�ही काय कराल…. 

11

A). आपण पुरेसे चांगल ेनाही असा �वचार कर�यास �ारंभ कराल.

B). ��डा �श�कावर खूप नाराज �हाल. 

C). ठ�क आहे �हणाल आ�ण �य�न कर�यासाठ� तुम�या पाठ�वर
थाप �ाल.

D). जीवन सव� वेळ अ�यायकारक आहे असा दोष देताल. 

�माट�नेस आव�यक आहे परंतु _____ हे
जा�त मह�वाचे आहे.

12

A).  दया

B). धीटपणा

C). आगाऊपणा

D). ख�ाळपणा



M A I N  H O O N  K A U N ?

मला 8 ��हसा नकारांवर मात करावी लागली. 
वेबे�स म�ये नोकरी �मळव�यासाठ� मला मा�या इं�जीवर काम करावे
लागल.े 
वेबे�स �माट� फोन �� डली बनव�याची माझी क�पना नाकार�यात आली. 
मी झूमचा सं�ापक आहे. 

मी कोण आहे?
ए�रक युआन

माझी आई नसती तर मी स�दय� �ध�त सहभाग घेतला नसता.       
मी �मस यु�न�हस� बनणारी प�हली भारतीय आहे. 
मी एक अ�भने�ी देखील आहे.

मी कोण आहे?
सु��मता सेन

पदाप�णा�या कसोट� साम�यात �याने हे
श�द बोलले - “म� खेलेगा”
मी मा�टर �ला�टर �हणून ओळखला
जातो. 
काही लोक मला ��केटचा देव �हणतात.

मी कोण आहे?
स�चन त�डुलकर
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माझा ज�म यु�ेनम�य ेझाला.
मी वया�या १६ �ा वष� अमे�रकेत �लांत�रत   
 झालो.
मी 19 वषा�चा होईपय�त मा�याकडे संगणक न�हता.
मी �हाट्सएप चा सह-सं�ापक आहे.

मी अफगा�ण�तानची �नवा��सत आहे. 
मी 9 भाषा अ�ख�लतपणे बोलत.े 
नाय�कचे ��त�न�ध�व करणारी मी प�हली ड�ॅनश खेळाडू ठरले. 
मी सज�नसु�ा आह.े

मी कोण आहे?
जान कौम

मी कोण आहे?
ना�दया नद�म

मी दहावीपय�त झोपडप��त रा�हले.
साथ�क काहीही सा�य कर�याचा माझा �नधा�र होता.
मी रा�ी 12:00 ते पहाटे 4:30 पय�त अ�यास करायचे.

मी कोण आहे?
वा�झदा करीगर

मी ता�मळनाडूतील एका छो�ा गावातून आलो.
संघषा�ला न जुमानता मी शा��� �हणून खूप उंची गाठली.
मला भारताचा �मसाइल मॅन �हटले जाते.
मी भारताचा 11वा रा�पती होतो.

मी कोण आहे?
डॉ.ए.पी.जे अ��ल कलाम



Positive Thought (सकारा�मक �वचार)   

Cry Baby (रडकु) 

I CAN (आय कॅन - मी क� शकतो)

KMM Warrior (KMM यो�ा)

Self Doubt (�वतःब�ल शंका)    

Laugh a Lot  (भरपूर हसा)

Smart Vs Bold (�शार VS धाडसी)

Powerful Dreams (श��शाली �व�े)

Be Honest (�ाम�णक �हा)

Be Positive  (सकारा�मक रहा)

Row row row your boat 

Complaints  (त�ारी)

zz

D E K H  B H A I  D E K H

B

ⓂⓂ

खालील जो�ा जुळवा.
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INSPIRE THE STUDENTS TO
BECOME VOLUNTEERS

The KMM Rhyme 

 आओ �सखाऊं तु�हे KMM का फंडा. 
         ये नह� �यारे कोई मामुली फंडा. 
     इसमे छुपा ह� जीवन का फलसफा. 
      इसमे छुपा ह� जीवन का फलसफा. 

 
        जीत का फंडा - फंडाआआआआ 
      लाइफ का फंडा - फंडाआआआआ
         जीत का फंडा - फंडाआआआआ 

KMM का फंडा - फंडाआआआआ!!!


