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मराठी वाक्यप्रचार 

मराठी भाषेतील वाक्यात शब्दसमूह वापरताना, त्ाांच्या नेहमीच्या अर्ाापेक्षा वेगळ्या आणि णवणशष्ट अर्ााने भाषेत सामान्य झालेल्या 

शब्दाांच्या गटाला भाषेतील वाक्प्रचार असे म्हितात. 

अ.क्र. वाक्यप्रचार अर्थ 

1 अर्ध्ाा वचनात असिे उतु्सकतेने दुसऱ्ाांचे शब्द झेलिे 

2 अकरावा रुद्र असिे अणतश् तापट असिे 

3 का्ापालट होिे सांपूिा बदल होिे 

4 इांगा दाखणविे सबक णशकविे 

5 अणिणदव्य करिे कठीि कसोटीतून पार पाडिे 

6 इणतश्री करिे समाप्त होिे, शेवट होिे 

7 उघड्या माथ्याने णमरणविे न लाजता णिरिे 

8 अकलेचे तारे तोडिे अणवचाराने बडबड करिे 

9 अररष्ट ओढविे सांकट ्ेिे, आपत्ती ्ेिे 

10 कां कि हाती बाांधिे एखादे काम पडण्याची प्रणतज्ञा करिे 

11 इजा णबजा णतजा एकामागून एक असे तीन वेळा 

12 उकळी िुटिे अनुकूल प्रवृत्ती होिे 

13 अकलेचा काांदा असिे बेअकली असिे 

14 
काळजाचे पािी होिे काळजाला िेस 

्ेिे 
अणत पररश्रमाने र्कून जािे 

15 घबाड णमळिे अचानक िा्दा होिे 

16 अमर होिे का्मची कीती प्राप्त करिे 

17 कां ठ दाटून ्ेिे गणहवरून ्ेिे 

18 कचाट्यात सापडिे अडचिीत सापडिे 

19 कां ठ िुटिे आवाज काढता ्ेऊ लागिे 

20 कळीचा नारद भाांडिे लाविारा 

21 कां ठ स्नान घालिे णशरचे्छद करिे 

22 उदक सोडिे हक्क सोडिे 

23 कां डी पीकिे अिवा पसरिे 

24 इनमीन साडेतीन र्ोडेसे, नगण्य 

25 इरेस पडिे एखादी गोष्ट करण्याची णजद्द करिे 

26 अडीच काांड्यावर ्ेिे व्ात ्ेिे 
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27 इरेस घालिे आपल््ा बचावासाठी दुसऱ्ास पुढे करिे 

28 अणत खािे मसिात जािे 
आधाशीपिे खाल्ले तर त्ाचे वाईट पररिाम होत असतात कधी कधी 

मरिही ओढवते. 

29 अर्ध्ाा हळकुां डाने णपवळे होिे र्ोडीशी सांपत्ती णकां वा र्ोडेसे गुि प्राप्त झाले की गवा करिे 

30 उखळ पाांढरे होिे भरपूर पैसे णमळिे, नशीब उघडिे 

31 उघडा पडिे णनराणश्रत होिे, खरे स्वरूप प्रकट होिे 

32 अन्न त्ाग करिे उपोषि करिे 

33 अभ् देिे क्षमा करिे णकां वा सुरणक्षतपिाची हमी देिे 

34 अघळपघळ भाषि करिे भरपूर आणि मन मोकळे करून बोलिे 

35 इांगळ्या डसिे मनाला झोांबिे, वेदना होिे 

36 उचलबाांगडी करिे बळजबरीने स्र्लाांतर करिे 

37 उचलून गोष्ट साांगिे णवरोध दशाणविे 

38 कावकाव करिे कटकट करिे 

39 उठून जािे रागाने णनघून जािे 

40 काळीज िाटिे अणतश् दुुः ख होिे 

41 उठता लार् बसता बुक्की सदासवादा मार 

42 काळाने हात धरिे पररस्स्र्ती अनुकूल होिे 

43 उिे उत्तर देिे अपमानकारक जबाब देिे 

44 खीळ बसिे अडचिी ्ेिे 

45 उदो उदो करिे ज् ज्कार करिे 

46 काळीज काढून देिे 
अणतश् णप्र् वसू्त देऊन टाकिे दुुः ख ग्रस्त होिे णकां वा अणतश् 

घाबरिे 

47 खनपटीस बसिे एखाद्या गोष्टीच्या मागे सारखे लागिे 

48 झाक गडिे सांर्ध्ाकाळ होिे 

49 खूनगाठ बाांधिे णनश्च् करिे 

50 झील चढिे मोठेपिा ्ेिे 

51 घर डोईवर घेिे घरात गोांधळ करिे 

52 कुसपट काढिे भाांडिाला णनणमत्त काढिे 

53 झुग झुग णजिे कसेबसे णदवस काढिे 

54 कपाळाला आठ्या पडिे नकोसे वाटिे 

55 घरास काठी लाविे घर उद्वस्त करिे 

56 झाडा घेिे बारकाईने तपासिे 

http://www.byjusexamprep.com/
https://t.me/ByjusExamPrepMPSC
https://bit.ly/3osgOjT


www.byjusexamprep.com 
 
 

 

57 घर करिे णबहाड करून राहिे 

58 खडा टाकिे अांदाज घेिे 

59 झुांजूमुांजू होिे पहाट होिे 

60 खुशाल चेंडू अत्ांत चैनी मािूस 

61 झोप उडणविे अस्वस्र् करून सोडिे 

62 खा्ला काळ भुईला भार णनरुप्ोगी मनुष्य 

63 घरावर कुते्र चढणविे घरात भाांडि उत्पन्न करिे 

64 खरपूस ताकीद करिे णनकू्षन साांगिे 

65 घर भांगिे घरात णहसे्स पडिे 

66 खापर िोडिे दुसऱ्ावर दोष ठेविे 

67 घर उघडिे सांसार र्ाटिे 

68 खलबत करिे चचाा करिे 

69 झील उडिे वैभव खालाविे 

70 घर णनघिे आपला नवरा सोडून पर पुरुषाकडे जाऊन राहिे 

71 झाकले माणिक साधा पि गुिी मनुष्य 

72 घडा िोडिे रहस्य उघडकीस आििे 

73 कब्जा घेिे ताब्यात घेिे 

74 झेंडा नाचविे बढा्ा मारीत णिरिे 

75 स्खसा कातरिे भामटेणगरी करिे 

76 णकां तु ्ेिे सांश् वाटिे 

77 खीळ घालिे अडर्ळा आििे 

78 कोडकौतुक करिे लाड करिे 

79 खुळ लागिे वेड लागिे 

80 णकल्ली णिरणविे गुप्तपिे मन वळविे 

81 खो घालिे कामात णवघ्न आििे 

82 कोस पाडिे बारकाईने कामाची पुन्हा पुन्हा चचाा करिे 

83 खोऱ्ाने पैसा ओढिे खूप पैसा णमळणविे 

84 कुरघोडी करिे दुसऱ्ावर स्वाणमत्व गाजणविे 

85 घटका भरिे णवनाशकाल जवळ ्ेिे 

86 उखळ पाांढरे होिे पुष्कळ द्रव्य णमळिे 

87 केसाच्या अांबाड्या होिे म्हातारपि ्ेिे 

88 कोनी णनघिे बाळां त होिे 
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89 केसाने गळा कापिे णवश्वासघात करिे 

90 खसखस णपकिे मोठ्याने हासिे 

91 कुसर धरिे मनात दे्वष करिे 

92 कुते्र होऊन राहिे खुशामत करून पोट भरिे 

93 झक मारिे करून न्े ती गोष्ट केली असे कबूल करिे 

94 झगडा होिे खलास होिे 

95 खडे चोरिे पराभव करिे 

96 कुबाान करिे प्राि समपाि करिे 

97 घर दाखणविे हाकलून देिे 

98 कान टोचिे चूक लक्षात आिून देिे. 

99 उर भरून ्ेिे गदगदून ्ेिे 

100 काढता पा् घेिे प्रणतकूल पररस्स्र्ती पाहून णनघून जािे 
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