
आपले ओळखपत्र बनवा! 

तमु्ही तमुच्या घरात विविध ओळखपते्र पावहली 

असतील, जसे की रेशन कार्ड, आधार कार्ड, मतदान कार्ड, पॅन 

कार्ड इत्यादी. वह सिड ओळखपत्रे आहेत. या प्रत्येक 

ओळखपत्राचा एक विवशष्ट उद्दशे असतो. तुमच्या घरामध्य े

याांव्यवतररक्त आणखी कोणकोणते ओळखपत्र आहते? जर 

तमुच्या घरातील कोणी व्यक्ती नोकरीला असेल तर त्याांच्याकरे् 

एखाद ेओळखपत्र आह ेका? असेल तर त्या ओळखपत्रामध्ये 

काय काय मावहती वलवहलेली असते?  

आज आपण या ओळखपत्राांबद्दल मावहती करून घेणार आहोत आवण त्यासोबतच आपले स्ितःचे आवण 

आपल्या कुटुांवबयाांचे दखेील ओळखपत्र बनिायला वशकणार आहोत. तमुच्या शाळेमधनू तमु्हाला तमुचे ियवक्तक 

ओळखपत्र वदले आह े का? जर वदले असेल तर त्यात कोणकोणती मावहती छापलेली आहे? या वदलेल्या 

मावहतीमधनू नेमके काय काय समजते? या ओळखपत्राची आपल्याला नेमकी कधी कधी गरज परू् शकते? 

ओळखपत्र हि एक अशी हलहखत आहि प्रमाहित माहिती आिे हक ज्यामध्ये आपले नाव, पत्ता, 

हलिंग, वय आहि फोटो याबद्दल माहिती हिलेली असते.  

या ओळखपत्राची गरज आपल्याला िारांिार पर्त असते. उदाहरणार्ड जर आपल्याला गािातील रेशन 

दकुानातनू गह,ू ताांदळू आणायचे असतील तर आपल्याला रेशन कार्ड सोबत घेऊन जािे लागेल. त्या रेशन कार्ड 

िर एक नांबर असतो आवण सोबतच आपल्या घरात वकती माणसे आहते, त्याांचे नाि, िय याबद्दल मावहती वदलेली 

असते. आवण आपण गह,ू ताांदळू घेऊन येताांना आपण नेमके काय काय 

घेतले आवण वकती वकलो घेतले याची नोंद त्या तारखेत रेशन कार्ड िर 

केली जाते. जर आपल्याला वनिर्णकुीच्या िेळेस मतदान करायच े

असेल तर आपल्याला मतदान कार्ड सोबत घेऊन जािे लागेल. या 

मतदान कार्डिरून आपण मतदार आहोत याची खात्री केली जाते. तसेच 

इतर कोणत्याही िेळी जर आपल्याला आपल्या ओळखीचा परुािा 

दयेचा असेल तर आपल्याला आपले आधार कार्ड दाखिािे लागते. 

आधार कार्ड िर आपला फोटो, नाि, जन्म तारीख आवण पत्ता वदलेला 

असतो, आवण वह मावहती सरकारद्वारा प्रमावणत केलेली असते. 

तमु्ही कोणत्याही दोन जणाांचे ओळखपत्र तपासनू पहा. तमु्हाला काय 

आढळत?े दोन व्यक्तीची काही मावहती िेगळी असेल तर काही मावहती 

वह सारखी अस ूशकेल. म्हणजे कोणत्याही दोन व्यक्तीमध्ये काही गोष्टी 

या सारख्या तर काही गोष्टी या िेगळ्या अस ूशकतात. उदाहरणार्ड तमु्ही आवण तुमचा वमत्र याांची नािां जरी िेगळी 

असली तरी तुमचा पत्ता हा एक अस ूशकेल वकां िा तुमची इयत्ता वह सारखी अस ूशकते.  



तमु्हाला पण तमुच्या कुटुांवबयाांच े

स्ितःचे िेगळे ओळखपत्र बनिायचे आहते 

का? चला तर मग आज आपण असे ओळखपत्र 

कसे बनिायचे ते वशकूया. खाली 

उदाहरणादाखल दक्ष गायकिार् याच े

ओळखपत्र वदले आह.े चला, ते पाहून आपणही 

त्यासारखे आपल्या घरच्याांचे ओळखपत्र 

बनियूा. 

 

 

प्रयोग १ 

ओळखपत्र बनहवण्यासाठी आपल्याला खालील साहित्य लागेल  

१) थोडासा जाड कोरा कागि  

२) पेन, कलर पेहससल हकिं वा कलर पेन  

३) कात्री  

 

आपल्याला जयाांचे जयाांचे ओळखपत्र बनिायचे आह ेत्याांची काही मावहती गोळा करािी लागेल जसां वक 

सांपणूड नाि, पत्ता, जन्म तारीख, वलांग. 

एक फोटो इत्यादी. तमु्हाला िाटल्यास 

याव्यवतररक्त आणखी काही मावहती 

सदु्धा तमु्ही ओळखपत्रामध्ये घेऊ 

शकता जस वक शाळेचे नाि, आिर्ता 

पदार्ड, आिर्ता रांग िगैरे.  

वह सिड मावहती कलर पेन च्या 

साहाय्याने कागदािर वलवहल्यास तमुचे 

ओळखपत्र असे वदसेल.  

 

एक गोष्ट लक्षात अस ू द्या वक ओळखपत्रािर सिड मावहती व्यिवस्र्त, स्पष्ट आवण बरोबर असायला हिी. 

ओळखपत्रािर खार्ाखोर् िगैरे होयला नको म्हणनू आधी तमु्ही सिड मावहती एका िहीिर नीट विचारून वलहून 

ठेिा आवण मगच कलर पेन च्या साहाय्याने ओळखपत्रािर वलहून काढा. 



आता तमु्ही ओळखपत्र तर बनिलेच आहते आता आणखी एक उपक्रम करूयात. खाली वदलेल्या तक्तत्याच्या 

साहाय्याने आपल्याला ह ेमावहती करून घेयचे आह ेआपल्या पररिारात कोणकोणत्या गोष्टी एकसारख्या आहते. 

म्हणजे तमु्ही सिाांचे ओळखपत्र पाहून वह मावहती एकवत्रत वलहून काढल्यािर तुमच्या ह े लक्षात येईलच. 

उदाहरणासाठी तमु्ही खालील तक्ता पहा.  

अ क्र माहिती  सारखे व्यक्ती इतर व्यक्ती 

1 महिला/ मुलगी  

 

  

2 पुरुष/ मुलगा  

 

  

3 पुरिपोळी आवडिारे  

 

  

4 शाळा हशकलेले  

 

  

5 गुलाबी आवडता रिंग असिारे   

 

  

 

या तक्तत्यािरून आपल्याला हे वशकायचे आह ेवक आपण सिडजण काही गोष्टींमध्ये िेगळे असलो तरीही 

काही गोष्टींमध्ये एकसारखे देखील आहोत. 

 

प्रयोग ३  

आपले ओळखपत्र तयार झाले आहचे तर ते आपण आपल्या घरच्याांना दऊेन टाकूया. पण तत्पिूी आपण 

एक मजेशीर खेळ देखील खेळू शकतो. आपण आपल्या सिड कुटुांवबयाांसोबत बसलेलो असताांना तमु्हाला एकेक 

ओळखपत्र हातात घेयचे आह.े आवण त्या ओळखपत्रािरील नाि िगळता इतर मावहतीच्या आधारे तो व्यक्ती कोण 

असे प्रश्न इतराांना विचारायचे आहते. उदाहरणार्ड वटम्ब वटम्ब या व्यक्तीला लाल रांग आिर्तो तर हा व्यक्ती कोण 

असेल? असे िेगिेगळे प्रश्न तमु्ही घरातील सिाडना विचारू शकता. यामुळे तमुच्या एकमेकाांच्या आिर्ीलबद्दल 

सिाांना मावहती वमळेल. आवण ओळखपत्र िाटप करताना इतर व्यक्ती टाळ्या दखेील िाजिू शकतात. 

आपण वनवितच ओळखपते्र बनिनू घरातील सिाडना वकां िा इतराांना दखेील िाटली असतील. वह 

ओळखपते्र तयार करताना तमु्ही सिाडना काही प्रश्न दखेील विचारली असतील, हो ना? तमु्हाला मराठी मध्ये 

विचारलेल्या प्रश्नाला वहांदी आवण इांग्रजी मध्ये कसे वलवहतात ते मावहती आह े का? खाली तमु्ही विचारलेल्या 

प्रश्नाांपैकी काही प्रश्न मराठीमधून आवण त्याचेच भाषाांतर इांग्रजी आवण वहांदीमधनू वदलेले आहे. तमुच्या त्याांच्या योग्य 

जोर््या जुळि ूशकता का? बघा प्रयत्न करून.  

 



तुमचे नाव काय? 

 

आपको कोिसा रिंग पसिंि िै? 

 

What is your Mother’s name? 

तुमचा पत्ता काय आिे? 

 

आपका रक्त समूि कोिसा िै? 

 

What is your mobile number? 

तुमच्या आईचे नाव काय आिे? 

 

आपके हपताजी का नाम क्या िै? 

 

What is your name? 

तुमच्या वहडलािंचे नाव काय आिे? 

 

आपका पता क्या िै? 

 

What is your birth date? 

तुमचा आवडता रिंग कोिता आिे? 

 

आपको खाने मे क्या पसिंि िैं? 

 

What is your blood group? 

तुमचा आवडता खाद्यपिाथथ 

कोिता आिे? 

 

आपका नाम क्या िैं? 

 

What is your father’s name? 

तुमचा मोबाईल क्रमािंक काय आिे? 

 

आपकी जसम हतथी क्या िै? 

 

What is your favourite food? 

तुमचा रक्तगट कोिता आिे? 

 

आपके मााँ का नाम क्या िै? 

 

What is your favourite 

colour? 

तुमचा जसमहिनािंक काय आिे? 

 

आपका मोबाईल निंबर क्या िै? 

 

What is your address? 

 

 

 

खाली हिलेली ओळखपते्र व्यवहथथत कापून घ्या आहि त्यात तुमच्या पररवाराची माहिती भरा. 

जर फोटो नािी हमळू शकला तर तुम्िी थवतः त्यािंचे हचत्र काढण्याचा प्रयत्न करा. खाली ओळखपत्राचा 

िोसिी बाजू हिल्या आिेत ( समोरची आहि मागची बाजू ) त्या व्यवहथथत कापून हचकटवून घ्या आहि 

अशी ओळखपते्र तुमच्या घरच्यािंना हकिं वा इतरािंना वाटा. 

 

 

 

 

 

 



 

  

 



 

 

  


