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प्रस्षािनषा | Preface
Communicative Marathi for Auto Rickshaw and Taxi Drivers is  a Marathi textbook cum workbook 
specially designed for auto rickshaw and taxi drivers, who come from other parts of India and do not 
know Marathi. It addresses a target group of non-native drivers, who wish to learn Marathi as beginners, 
particularly as adult learners, learners with or without any prior, little/random knowledge of Marathi. 
Whether the learners have some prior acquaintance with the Devanagari script or not, they can start 
learning the script as well as reading and writing in Marathi. The focus is on spoken Marathi.
A first of its kind, this book has been prepared using an integrated communicative approach. It dedicates 
itself to serve the sole purpose of teaching Marathi to the non-native drivers for them to be able to 
communicate in Marathi with the native customers, staff at RTO or local police. 
The book consists of twenty chapters, each with units such as communicative texts in authentic 
situations, pattern drills, grammar exercises, learning games, cartoons, visuals, audio visual components 
and an overview of the vocabulary along with the meanings in Hindi. At the end of each chapter there 
is a section of topic related information highlighting the specific vocabulary needed for their routine 
communication. In addition to this, a comprehensive glossary from Hindi to Marathi is provided at 
the end. A final test has been included at the end to evaluate the language skills of the learners. Special 
efforts have been undertaken to integrate the communicative approach of learning so that the learners 
will be able to communicate in Marathi.
Though the book is meant for classroom teaching of approximately 60 teaching hours, self-learners too 
can make use of the book and the audio link with the help of the translation in Hindi. Keeping in mind the 
aim of the target learners, which is basically to communicate, the emphasis is on enhancing the speaking, 
listening and understanding skills of the learners. 
Communicative Marathi for Auto Rickshaw and Taxi Drivers has been designed after an extensive 
research and a survey carried out amongst auto rickshaw and taxi drivers in Mumbai. The content and 
preparation of material of the book is based on the data collected from these surveys. It is created solely 
for teaching communicative Marathi.   
This book has been prepared under the aegis of the innovative Marathi Language Teaching (MLT) 
project at the Department of German, University of Mumbai. Besides designing and preparing learning 
material for short courses for specific target groups like rickshaw- and taxi-drivers, nurses, government 
officials and bank employees, this project also seeks to develop structured courses for six levels of 
Marathi language proficiency for non-native speakers. 
We are grateful to the authorities of the University of Mumbai led by the Vice Chancellor Suhas Pednekar 
and the Pro-Vice Chancellor Ravindra Kulkarni to facilitate the smooth running of this project.
We appreciate and thank all those who have contributed in the making of this book.

Meher Bhoot, Vibha Surana & Anand Katikar
2020
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१ पररचय अभभिािन करणे

आपले नाि-गाि आसण 
व्यिसाय सांगणे ि इतरांना 
त्याबद्दल दिचारणे

मराठी िण्ममाला िाचणे आसण 
ऐकणे

रंग ओळखणे

स्वर-स्वरािी

व्यजंन

स्वरचचन्े

शब्द

िाक्े

काय, कुठे, कुठले

अच्ा, टाटा, ठीक 
आह,े चालेल, उद्ा 
भेटू, नमस्ार, 
नमस्े

व्यिसाय

१०

२ ओळख करून 
घेऊ या

संपक्क  साधणे

मराठी महहने आसण िार 
ओळखणे आसण सांगणे 

१-२० अंक ओळखणे आसण 
सांगणे

प्रश्न

जोडाक्षरे

कुठचे, कधी, 
कोणता

मागचा, पुढचा

दिनिसश्मका

धन्यिाि

अंक : १-२०

२३

३ मस् चाललंय 
आमचं

स्वतःची खुशाली सांगणे आसण 
दिचारणे

तो, ती, ते : पुरुषिाचक 
सि्मनामे िापरणे 

दक्रयापि ‘असणे’ िापरणे

कसा, कशी, कसे िापरणे

अंक : २१-६० ओळखणे आसण 
सांगणे

िेळ सांगणे आसण दिचारणे

मी, तू, तो, ती : 
व्यक्तििाचक 
सि्मनामे

असणे : सामान्य 
दक्रयापि

कसा, कशी, कसे

उत्म, मस्, छान, 
ठीक, बरा, बरी, 
बरे

‘नाही’

अंक : २१-६०

िेळ

३१

४ चौकातून 
उजिीकड ेिळा!

दिशा दिचारणे आसण सांगणे

करणे, राहणे, ... : सामान्य 
ित्ममानकाळ ओळखणे आसण 
िापरणे

मी करतो / करते, तू करतोस / 
करतेस, ... : दक्रयापि चालिून 
िाक्ात प्रयोग करणे

सामान्य 
ित्ममानकाळ

दक्रयापि चालिणे

कुठे

दिशा : पूि्म, 
पसचिम, उत्र, 
िसक्षण

४७
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५ इथे नाही, ततथे ‘नाही’ म्हणणे

रस्ा दिचारणे

‘असणे’, ‘नसणे’ िापरणे

मागे, पुढ,े जिळ, लांब, ... : 
स्लिाचक दक्रयादिशेषण 
अव्यय िापरणे

‘असणे’ आसण ‘आह’े यातील 
फरक समजणे आसण िापर 
करणे 

असणे - नसणे : 
अदनयतमत रूप

असणे - आहे

स्लिाचक 
दक्रयादिशेषण 
अव्यये

िाहने : बस, टरिक, 
मोटारसायकल  

िर, खाली, मध्,े 
जिळ, लांब, पुढ,े 
मागे, आत

डािा, उजिा

५३

६ ह ेमाझ ंशहर रस्ा सांगणे

शहरातील दठकाणे ओळखणे

अंक : ६१-१०० ओळखणे 
आसण सांगणे

दठकाणे : हॉटले, 
शाळा, दिद्ापीठ, 
इस्पितळ, बाग, 
रेल् ेस्शेन, 
दिमानतळ, बँक, 
मतं्रालय, बाजार, 
ससनेमाघर, 
स्ॉक एक्स्ेंज, 
संग्रहालय, 
टपालघर, तलाि, 
रंगमंदिर

अंक : ६१-१०० 

६५

७ माझा दिनक्रम आपला दिनक्रम सांगणे

केव्हा, कधी : दििसाच्ा िेळा 
सांगणे आसण दिचारणे 

करणे - मी करत आह े: 
अपणू्म / चालू ित्ममानकाळाचा 
िापर करणे

अपूण्म / चालू 
ित्ममानकाळ

केव्हा, कधी

उठणे, झोपणे, 
जेिणे, खाणे, दपणे

दििसाच्ा िेळा : 
सकाळ, मध्ान्, 
दुपार, संध्ाकाळ, 
रात्र

७२

८ चला, दिचारू 
या

करणे - मी करत आह े/ 
मी करत नाही आह े- मी 
करतोय / मी करत नाहीये : 
अपूण्म / चालू ित्ममानकाळाची 
ललखखत ि बोली भाषेतील 
होकाराथथी आसण नकाराथथी 
रूपे िापरणे 

अपूण्म / चालू 
ित्ममानकाळ : 
होकाराथथी आसण 
नकाराथथी

चालत आह,े 
जात आह,े करत 
आह,े बोलत आह,े 
चाललोय, जातोय, 
करतोय, बोलतोय, 
भांडणे, नाही आह,े 
नाहीये

७८
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९ प्रिाससििेो भि। प्रिाशाला माहहती िणेे

भाड ेस्वीकारताना 
दठकाणाबद्दल दिचारणे

आपल्ा इच्ा व्यति करताना 
दक्रयापि ‘हिंय’ चा िापर 
करणे

आह े- नाही / नाहीये : 
ित्ममानकाळातील होकाराथथी ि 
नकाराथथीतील यातील फरक 
ओळखणे आसण िापरणे

ऋतू ओळखणे आसण सांगणे

दक्रयापि ‘हिंय’

ित्ममानकाळातील 
होकाराथथी ि 
नकाराथथीतील 
फरक 
आह े– नाही / 
नाहीये

 

ऋतू ८७

१० एक दििस 
आर∘टी∘ओ∘मध्े

शासकीय कागिपत्र ेिाचणे 
आसण समजणे

काही अज्म भरणे आसण 
समजणे

-

स्वाक्षरी, 
प्रमाणपत्र, 
दनरीक्षक, पोशाख, 
िारसिार, 
साक्षीिार, िैधता, 
तपासणी, कलम, 
सिर

९६

११ हकती झाले? प्रिाशाला माहहती िणेे

ररक्षा / टकॅ्ीचे भाड ेसांगणे

हा, ही, ह,े तो, ती, ते : िश्मक 
सि्मनामे िापरणे

‘पण’ आसण ‘आसण’चा फरक 
ओळखणे

सि्मनामे

िश्मक सि्मनामे

पण – आसण

मला, तुला, 
तमु्हाला, 
आपल्ाला, त्याला, 
ततला, त्यांना

हा, ही, ह,े तो, ती, 
ते

िस्ूचंी नािे

११३

१२ रस्तािरील 
गफलती

आज्ा िणेे, दिनंती करणे

करणे - कर / करा : आज्ाथथी 
आसण दिध्थथी दक्रयापि े
िापरणे

आज्ाथथी, दिध्थथी 
दक्रयापि े

दिनंतीरूपे

िळणे, थांबणे, 
िाजिणे (हॉन्म)

काही िाहतुकीची 
चचन्े

१२४
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१३ ओय् तेरी! सूचना िणेे

सल्ा िणेे

आज्ाथथी आसण दिध्थथी 
दक्रयापि ेि त्यांची नकाराथथी 
रूपे िापरणे

१००च्ा पुढील अंक ओळखणे 
आसण सांगणे

सशव्या िणेे 

आज्ाथथी, दिध्थथी 
दक्रयापि ेि त्यांची 
नकाराथथी रूपे

पाळणे, लािणे, 
कृपया

१०० च्ा पुढील 
अंक

अपशब्द / सशव्या

१३३

१४ तुझ-ंमाझं मालकी हक्क िाखिणे : माझा, 
माझी, माझ े/ माझ ंिापरणे

चा, ची, चे, च्ा : सि्मनामाची 
षष्ी ओळखणे आसण िापरणे

कोणाचा, कोणाची, कोणाचे, 
कोणाचं िापरणे

सि्मनामाची षष्ी कोणाचा, कोणाची

माझा, माझी, 
माझ े/ माझं

-चा, -ची, -चे, 
-च्ा

भ्रमणध्वनी, शाळा, 
चश्ा, सामान

१४१

१५ अतत घाई, 
संकटात नेई

इतरांचे िण्मन करणे

एखाद्ा प्रसंगाचे िण्मन करणे

निीन – जुना : दिरुद्ाथथी 
दिशेषणे ओळखणे आसण 
िापरणे 

पटकन, भरभर, ... : 
दक्रयादिशेषण ओळखणे आसण 
िापरणे 

निीन – जुना : 
दिरुद्ाथथी 
दिशेषणे 

एकिा, अनेकिा, 
... पटकन, 
भरभर, ... : 
दक्रयादिशेषण 
अव्यय

हकती, हकतीिा

जाड, बारीक, 
लहान, उंच, लांब, 
आखूड, हुशार, 
बािळट, गोरा, 
सािळा, काळा

हळू, सािकाश, 
जलि, भरभर

अनेकिा, भरपूर, 
पटकन, एकिा

१४९

१६ काल काय 
झालं?

झालेली गोष्ट सांगणे

होणे - होतो, होत नाही, 
झाला : ित्ममानकाळ, 
नकाराथथी आसण भूतकाळ रूपे 
ओळखणे आसण िापरणे

होणे : 
ित्ममानकाळ, 
भूतकाळ आसण 
नकाराथथी रूप

होतो, झाला, 
झाला नाही

पूिथी, आता 

स्वस्, महाग

अध्क्ष, मिैान, 
पास

१५७
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१७ िेग कमी, 
जीिनाची हमी

भूतकाळातील प्रसंगाचे िण्मन 
करणे

असणे : ित्ममानकाळ, 
भूतकाळ आसण नकाराथथी रूप 
(आह,े होता, नव्हता) ओळखणे 
आसण िापरणे 

असणे : 
ित्ममानकाळ, 
भूतकाळ आसण 
नकाराथथी रूपे

‘असणे’ आसण 
‘होणे’ यातील 
फरक

आह,े होता, नव्हता

अपघात, बापरे

१६५

१८ निी टकॅ्ी, 
निा प्रिास

उद्ाची गोष्ट सांगणे

करणे - मी करीन / करणार 
(साधा भदिष्यकाळ ओळखणे 
आसण िापरणे)

साधा भदिष्यकाळ

सकम्मक आसण 
अकम्मक 
दक्रयापिांची 
भदिष्यकाळातील 
रूपे

येईन, जाईन, 
घेईन, सांगेन, 
िईेन, करेन / 
करीन, होईन, 
लािेन

१७३

१९ ह ेमाझ ंकुटुबं नाती ओळखणे

‘चालकाला’ आसण ‘चालकांना’ 
अशी रूपे ओळखणे आसण 
िापरणे

चतुथथी दिभतिी

नामांची 
सामान्यरूपे

-ला, -ना

आई, बाबा, मामा, 
मामी, काका, 
काकी, आत्या, 
भाऊ, बहीण, 
आजी, आजोबा

१८०

२० अशी बनते 
माझी ररक्षा / 
टकॅ्ी

टकॅ्ी आसण ररक्षाचे पार््म स 
सांगणे

टकॅ्ी आसण 
ररक्षाचे पार््म स

१८९

२१ िाक् प्रचारांची यािी १९४

२२ दृक   ् श्ाव्य २०४

२३ पुस्कात आलेले ध्वदनमदुद्रत संिाि, उतारे, इ∘ २०८

२४ परीक्षा २२६

२५ उत्रे २३२

२६ शब्दसंग्रह २४७



परिचय१

परिचय

 अचभिषादन कििे
 अभभिािन करना

 आपले नषाि-गषाि आणि व्िसषाय सांगिे ि 
इतिांनषा त्षाबद्दल रिचषाििे

 अपना अता-पता और कारोबार (व्यिसाय) बताना और 
दूसरों से इसके बारे में पूछना

 मिषाठी ििमिमषालषा िषाचिे आणि ऐकिे
 मराठी िण्ममाला पढ़ना और सुनना

 िंग ओळखिे
 रंग पहचानना

चलषा, णशकू यषा…
चलो, सीखें...

१
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परिचय १

१.१ ऐकू यषा आणि िषाचू यषा. सुनें और पढ़ें। 

• िॅलो, मषाझं नषाि गब्बि स्षामसी.
 हलैो, मेरा नाम गब्बर स्वामी ह।ै

• मसी चेन्नईचषा.
 मैं चेन्नई से ह।ँ

• मसी रिक्षाचषालक आिे.
 मैं ररक्ा चालक ह।ँ

• नमस्े, मसी बबन पषाटसील.
 नमस्,े मैं बबन पाटील ह।ँ

• मसी नषाणशकचषा.
 मैं नासशक से ह।ँ

• मसी टॅक्सीचषालक आिे.
 मैं टकै्ी चालक ह।ँ

• िषाय, मसी नरमतषा शममा.
 हाय, मैं नतमता शममा ह।ँ

• मसी पंजषाबचसी.
 मैं पंजाब से ह।ँ

• मसी डॉक्टि आिे.
 मैं डॉक्टर ह।ँ

• नमस्े. मसी सुरमत.
 नमस्।े मैं सुतमत ह।ँ

• मसी िैदिषाबषादचषा.
 मैं हिैराबाि से ह।ँ

• मसी णशक्क आिे.
 मैं अध्ापक ह।ँ

DekeÀje    11



परिचय१

• नमस्षाि. मषाझं नषाि िषाहुल जषाधि.
 नमस्ार। मेरा नाम राहुल जाधि ह।ै

• मसी मुंबईचषा.
 मैं मुंबई से ह।ँ

• मसी पोलीस आिे. 
 मैं पुललसिाला ह।ँ

• िषाय, मसी टसीनषा णसंग.
 हाय, मैं टीना ससंह ह।ँ

• मसी नषागपूिचसी.
 मैं नागपूर से ह।ँ

• मसी रिद्षार्मिनसी आिे.
 मैं छात्रा ह।ँ

• नमस्षाि, मसी आणशष घोष.
 नमस्ार, मैं आसशष घोष ह।ँ

• मसी भोपषाळचषा.
 मैं भोपाल से ह।ँ

• मसी िेटि आिे.
 मैं िेटर ह।ँ
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परिचय १

१.२ ऐकू यषा आणि स्तः बद्दल रलहू यषा. सुनें और खुि के बारे में ललखें। 

तुमचं नषाि कषाय?
आपका नाम क्ा ह?ै

नतमत शममा ---------------------------------

तुम्सी कुठले?
आप कहाँ से हैं?

पंजाबचा ---------------------------------

तुम्सी कषाय कितषा?
आप क्ा काम करते / करती हैं?

डॉक्टर ---------------------------------

१.३ संिषाद पिूमि करू यषा. संिाि पूरा करें।

नमस्षाि / नमसे् / िॅलो / िषाय

अच्षा / टषाटषा / उद्षा भेटू / उद्षा भेटू यषा कल तमलेंगे।

तुमचं नषाि कषाय?
आपका नाम क्ा ह?ै

मषाझं नषाि ------------- / मसी ----------
मेरा नाम ------------- / मैं -------------

मसी --------------- चषा / चसी. ----------
मैं ------------- से ह।ँ

मसी ------------- आिे. 
मैं ------------- ह।ँ

तुम्सी कुठले?
आप कहाँ से हैं?

तुम्सी कषाय कितषा?
आप क्ा काम करते हैं?

अचभिषादन : नमस्ार / ------------- / ------------- / -------------

प्रश्न : ---------------------------------------------------------------------

उत्ि : -------------------------------------------------------------------

प्रश्न : ---------------------------------------------------------------------

उत्ि : -------------------------------------------------------------------

प्रश्न : ---------------------------------------------------------------------

उत्ि : -------------------------------------------------------------------

ननिोप घेि े(अलदििा कहना) : ------------- / टाटा / ------------- / -------------
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परिचय१

१.४ ऐकू यषा आणि िषाचू यषा. सुनें और पढ़ें। 

 स्ि :-

अ  आ  इ  ई
उ  ऊ  ए  अॅ  ऐ
ओ  ऑ  औ

ऋ
 स्िषादसी :-

अं  अः
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परिचय १

�यंजने :-

क  ख  ग  घ  ङ
च  छ  ज  झ  ञ
ट  ठ  ड  ढ  ण
त  थ  ि  ध  न
प  फ  ब  भ  म

य  र  ल  ि
श  ष  स

ह  ळ  क्ष  ज्
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परिचय१

16    meesUe

१.५ िषाचू यषा. पढ़ें।

क कषा हक की कु कू के कॅ कै को कॉ कौ कं कः

ख खषा खख खसी खु खू खे खॅ खै खो खॉ खौ खं खः

ग गषा गग गसी गु गू गे गॅ गै गो गॉ गौ गं गः

घ घषा रघ घसी घु घू घे घॅ घै घो घॉ घौ घं घः

च चषा चच चसी चु चू चे चॅ चै चो चॉ चौ चं चः

छ छषा रछ छी छु छू छे छॅ छै छो छॉ छौ छं छः

ज जषा णज जसी जु जू जे जॅ जै जो जॉ जौ जं जः

झ झषा झझ झसी झु झू झे झॅ झे झो झॉ झौ झं झः

ट टषा हट टसी टु टू टे टॅ टै टो टॉ टौ टं टः

ठ ठषा हठ ठी ठु ठू ठे ठॅ ठै ठो ठॉ ठौ ठं ठः

ड डषा हड डसी डु डू डे डॅ डै डो डॉ डौ डं डः

ढ ढषा हढ ढसी ढु ढू ढे ढॅ ढै ढो ढॉ ढौ ढं ढः

ि िषा णि िसी िु िू िे िॅ िै िो िॉ िौ िं िः

त तषा रत तसी तु तू ते तॅ तै तो तॉ तौ तं तः

् ्षा र् ्सी ्ु ्ू ्े ्ॅ ्ै ्ो ्ॉ ्ौ ्ं ्ः

द दषा हद दसी दु दू दे दॅ दै दो दॉ दौ दं दः

ध धषा चध धसी धु धू धे धॅ धै धो धॉ धौ धं धः

न नषा नन नसी नु नू ने नॅ नै नो नॉ नौ नं नः

प पषा हप पसी पु पू पे पॅ पै पो पॉ पौ पं पः

फ फषा रफ फी फु फू फे फॅ फै फो फॉ फौ फं फः

ब बषा रब बसी बु बू बे बॅ बै बो बॉ बौ बं बः

भ भषा चभ भसी भु भू भे भॅ भै भो भॉ भौ भं भः

म मषा रम मसी मु मू मे मॅ मै मो मॉ मौ मं मः



परिचय १
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य यषा रय यसी यु यू ये यॅ यै यो यॉ यौ यं यः

ि िषा रि िी रु रू िे िॅ िै िो िॉ िौ िं िः

ल लषा रल ली लु लू ले लॅ लै लो लॉ लौ लं लः

ि िषा रि िसी िु िू िे िॅ िै िो िॉ िौ िं िः

श शषा णश शसी शु शू शे शॅ शै शो शॉ शौ शं शः

ष षषा रष षसी षु षू षे षॅ षै षो षॉ षौ षं षः

स सषा णस ससी सु सू से सॅ सै सो सॉ सौ सं सः

ि िषा हि िसी हु हू िे िॅ िै िो िॉ िौ िं िः

ळ ळषा चळ ळी ळु ळू ळे ळॅ ळै ळो ळॉ ळौ ळं ळः

क् क्षा णक् क्सी क्ु क्ू क्े क्ॅ क्ै क्ो क्ॉ क्ौ कं् क्ः

ज्ञ ज्ञषा झज्ञ ज्ञसी ज्ञु ज्ञू ज्ञे ज्ञॅ ज्ञै ज्ञो ज्ञॉ ज्ञौ ज्ञं ज्ञः

बबन : काय रे, गब्बर? काय झालं?   

गब्बि : मला मराठी...

बबन : काय? येत नाही? अगिी सोपं आह.े
  ते लोक काय बोलतायत ते ऐकू या चल.



परिचय१

१.६ ऐकू यषा आणि िषाचू यषा. सुनें और पढ़ें। 

िरिप्रसषाद : नमस्षाि, मषाझं नषाि िरिप्रसषाद यषादि. तुझं नषाि कषाय?
  नमस्ार, मेरा नाम हररप्रसाि यािि ह।ै तेरा नाम क्ा ह?ै
ननिंजन : नमस्े, मषाझं नषाि ननिंजन जषाधि.

  नमस्,े मेरा नाम दनरंजन जाधि ह।ै
िरिप्रसषाद : अच्षा. कुठे िषाितोस तू?

  अच्ा। तुम कहाँ रहते हो?
ननिंजन : मसी अधंेिीत िषाितो. आणि तू?

  मैं अंधेरी में रहता ह।ँ और तुम?
िरिप्रसषाद : मसी दषादिलषा िषाितो.
  मैं िािर में रहता ह।ँ
ननिंजन : अच्षा. मग तू इ् ेकषाय कितोस?
  अच्ा। तो तुम यहाँ क्ा करते हो?

िरिप्रसषाद : मसी रिक्षाचषालक आिे.
  मैं ररक्ा चालक ह।ँ

ननिंजन : ठीक आिे. चलषा, नंति भेटू.
  ठीक ह।ै चलो, बाि में तमलते हैं।

िरिप्रसषाद : चषालेल. नमस्े.
  ठीक ह।ै नमस्।े

१.७ संिषाद िषाचून मषाहितसी रलहू यषा. संिाि पढ़ें और जानकारी ललखें।

व्क्ती १ व्क्ती २

नषाि (नाम) : ----------------------------------------

कुठे? (कहाँ रहते हो?) : ---------------------

व्िसषाय (कारोबार) : ------------------------

 

नषाि : --------------------------------------------

कुठे? : ------------------------------------------

व्िसषाय : ------------------------------------

१.८ मसी कल्यषािचषा / कल्यषािचसी.

तुम्सी कुठ + ले? तुम्सी कुठ + ल्यषा?

मसी ------------------------------------ चषा. मसी ------------------------------------ चसी.
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१.९ िंग

िषाखषाडसी जांभळषा
तपहकिी गुलषाबसी

पांढिषा
हपिळषा

कषाळषा

ननळषा लषाल

केशिी हिििषा

१.१० िषाचू यषा. पढ़ें।

• मलषा लषाल िंग आिडतो.
 (मुझ ेलाल रंग पसंि ह।ै)

• मलषा हपिळषा िंग आिडतो.
 (मुझ ेपीला रंग पसंि ह।ै)

• मलषा हिििषा िंग आिडतो.
 (मुझ ेहरा रंग पसंि ह।ै)

िळू जषा!
(धीमे

जाइए।)

्ांबषा!
(रुहकए।)

जषा!
(जाइए।)



परिचय१
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१.११ िषा िंग कोितषा? यह कौन सा रंग ह?ै

उत्ि:-
------------------------

उत्ि:-
------------------------

उत्ि:-
------------------------

उत्ि:-
------------------------

उत्ि:-
------------------------

१.१२ ऐकू यषा आणि िषाचू यषा. सुनें और पढ़ें। 

उिा. णशक्क / णशणक्कषा
 हिििषा हरा

उिा. सशक्षक / सशसक्षका
 मलषा हिििषा िंग आिडतो. मुझ ेहरा रंग पसंि ह।ै

णशक्क / णशणक्कषा
केशिी केशररया
ननळषा नीला
गुलषाबसी गुलाबी
पांढिषा सफ़ेि
कषाळषा काला
िषाखषाडसी भूरा

जांभळषा बैंगनी

रिद्षा्थी / रिद्षार्मिनसी
मलषा केशिी िंग आिडतो. मुझ ेकेशररया रंग पसंि ह।ै
मलषा ननळषा िंग आिडतो. मुझ ेनीला रंग पसंि ह।ै
मलषा गुलषाबसी िंग आिडतो. मुझ ेगुलाबी रंग पसंि ह।ै
मलषा पांढिषा िंग आिडतो. मुझ ेसफ़ेि रंग पसंि ह।ै
मलषा कषाळषा िंग आिडतो. मुझ ेकाला रंग पसंि ह।ै
मलषा िषाखषाडसी िंग आिडतो. मुझ ेभूरा रंग पसंि ह।ै

मलषा जांभळषा िंग आिडतो. मुझ ेबैंगनी रंग पसंि ह।ै

चचंटू : मला तुझ ेिात खूप आिडतात.
चचंकी : अय्ा! खरंच? पण का रे?
चचंटू : कारण मला दपिळा रंग खूप आिडतो.



परिचय १
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 दृगटिक्ेप

तो पोलीस, ते –
पुललस

तसी रिद्षार्मिनसी, त्षा – 
छात्रा

ते नषाि, तसी नषािे / नषािं
नाम

तो णशक्क, ते –
अध्ापक

तसी रिक्षा, त्षा –
ररक्ा

ते अचभिषादन, तसी अचभिषादने / 
अचभिषादनं
अभभिािन

तो डॉक्टि, ते – 
डाक्टर

तसी व्क्ती, त्षा –
व्यक्ति

ते उत्ि, तसी उत्िे / उत्िं
जिाब

तो / ते िेटि, ते –
िेटर

तसी ओळख, त्षा ओळखसी
पहचान

ते वं्जन, तसी व्ंजने / व्ंजनं
व्यजंन

तो चषालक, ते –
चालक

तो ननिोप, ते – 
संिशे

तो िंग, ते –
रंग

तो व्िसषाय, ते –
कारोबार

तो संिषाद, ते –
संिाि / िातमालाप

तो स्ि, ते –
स्वर

तो नमस्षाि, ते –
नमस्ार



परिचय१
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सिमिनषाम हक्रयषापद णशटिषाचषाि शब्द प्रश्नशब्द

मसी  मैं असि े होना नमस्षाि कषाय  क्ा

तुम्सी
आप / तुम

सांगिे
बताना

नमसे् कुठचे / कुठले
कहाँ से

मषाझषा  मेरा किि े करना िषाय कुठे कहाँ

मषाझे / मषाझ ंमेरा भेटि ेतमलना िॅलो कोितषा कौन सा

तुमचषा
आप का / तुम्हारा

ऐकिे
सुनना

अच्षा

तुमचसी
आप की / तुम्हारी

िषाचिे
पढ़ना

नंति भेटू
बाि में तमलते हैं

तुमचे / तुमचं 
आप का / की / 
तुम्हारा / तुम्हारी

रलहििे
ललखना

उद्षा भेटू / उद्षा 
भेटू यषा 

कल तमलते हैं

िषािि ेरहना

आिडिे
पसंि करना

ओळखिे
पहचानना

चचंटू
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 संपक्क  सषाधिे
 बातचीत करना

 मिषाठी महिने आणि िषाि ओळखिे आणि सांगिे
 मराठी महीने और दिन

 १-२० अकं ओळखिे आणि सांगिे
 १-२० अंक पहचानना और बताना

ओळख करून 
घेऊ यषा
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चलषा, णशकू यषा…
चलो, सीखें...

२
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२.१ ऐकू यषा आणि िषाचू यषा. सुनें और पढ़ें। 

िरिप्रसषाद : कषाय रमत्षा, कसषा आिेस? खूप हदिसांनसी 
हदसलषास!

  कैसे हो, िोस्? बहुत दिनों बाि तमले।

िमेश : मसी मस्. तू कधसीपषासून मुंबईत िषाितोस?
  मैं बदढ़या ह।ँ तुम कब से मुंबई में रहते हो?

िरिप्रसषाद : मसी फेब्ुिषािीपषासून मुंबईमधे् िषाितोय. 
  मैं फरिरी से मुंबई में रह रहा ह।ँ 

िमेश : अच्षा, मलषा आजचसी तषािीख सांगशसील कषा?
  अच्ा, क्ा मुझ ेआज की तारीख बताओगे?

िरिप्रसषाद : आज १२ मषाचमि.
  आज १२ माच्म।

िमेश : धन्यिषाद!
  धन्यिाि!

जषानेिषािी

फेब्ुिषािी

मषाचमि

एहप्रल

मे

जून

जुलै

ऑगस्ट

सप्टेंबि

ऑक्टोबि

नोव्टेंबि

हडसटेंबि

महिने

गब्बि : मलषा महिने येत नषािसीत.
बबन : अगदसी सोपं आिे. िे बघ!

जषानेिषािी, मग फेब्ुिषािी, जनिरी, दफर फरिरी,
मग मषाचमि, नंति एहप्रल, दफर माच्म, बाि में अप्रैल,
मग मे, नंति जून, जुलै दफर मई, बाि में जून, जुलै
आणि ऑगस्ट, नंति येतो सप्टेंबि और अगस्, बाि में ससतंबर आता है
मग ऑक्टोबि, मग नोव्टेंबि दफर अकू्टबर, दफर निम्बर          
आणि आतषा हडसटेंबि संपलषा! और अब दिसंबर खत्म हो गया ह!ै

सांगषा पषाहू आतषा पुढचषा महिनषा कुठलषा? अब बताइये अगला महीना कौन सा?
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२.२ रिकषाम्षा जषागषा भरू यषा. ररति स्ान भरें।

१. िषा महिनषा मषाचमि, ------------------------- महिनषा एहप्रल.
 □ पुढचषा □ आत्षा
 □ नंति □ नषािसी

२. िषा महिनषा ऑक्टोबि, ------------------------- महिनषा सप्टेंबि.
 □ नंति □ मग
 □ मषागचषा □ मषाझं

३. िषा महिनषा मे, ------------------------- येतो जून.
 □ मषाझं □ नंति
 □ पुढचषा □ मषागे

४. िषा महिनषा ऑगस्ट, ------------------------- येतो जुलै.
 □ पुढचषा □ आधसी
 □ नंति □ तुमचं

२.३ सोडिू यषा. सुलझाएँ।

१. िषा सप्टेंबि महिनषा आिे.
 यह ससतंबर महीना ह।ै

 पुढचषा महिनषा कोितषा आिे?
 अगला महीना कौन सा ह?ै
 उत्र: ------------------------------

 मषागचषा महिनषा कोितषा िोतषा?
 दपछला महीना कौन सा था?
 उत्र: ------------------------------

२. पुढचषा जून महिनषा आिे.
 अगला महीना जून ह।ै

 िषा कोितषा महिनषा आिे?
 यह महीना कौन सा ह?ै
 उत्र: ------------------------------

हा माच्म महहना आह.े

पुढचा एदप्रल महहना आह.े
मागचा फेब्िुारी महहना होता.
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२.४ ऐकू यषा आणि िषाचू यषा. सुनें और पढ़ें।। 

० शून्य

१ एक ६ सिषा ११ अकिषा १६ सोळषा

२ दोन ७ सषात १२ बषािषा १७ सतिषा

३ तसीन ८ आठ १३ तेिषा १८ अठिषा

४ चषाि ९ नऊ १४ चौदषा १९ एकोिसीस

५ पषाच १० दिषा १५ पंधिषा २० िसीस

२.५ खषालील शब्द अकंषात रलहू यषा. नीचे दिये गये शब्द अंकों में ललखें।

शून्य : --------  एक : १  िोन : --------  तीन : --------  चार : --------  पाच : --------  सहा : -------- 

सात : --------  आठ : --------  नऊ : --------  िहा : --------  अकरा : --------  बारा : १२

२.६ खषालील रतहकटांचे ननिीक्ि करून त्षाििील हकंमत शब्दषात रलहू यषा. 
 दनम्नललखखत दटकटों का दनरीक्षण करें और कीमत शब्दों में ललखें।

 ---------------------------------------------         ---------------------------------------------      ---------------------------------------------

२.७ िषाचू यषा आणि रलहू यषा. पढ़ें और ललखें।

सुजषातषा : दषादषा, िोज तुम्सी मलषा से्टशनलषा सोडिषाि, कषा?
  भैया, आप रोज मुझ ेस्शेन तक छोड़ोगे, क्ा?
रिक्षाचषालक : िो, तषाई.
  हाँ, िीिी।



२ओळख करून घेऊ यषा

meÊeeJeerme    27

सुजषातषा : ठिलं ति मग! मषाझषा मोबषाईल नंबि, रलिषा. नऊ नऊ सषात चषाि 
शून्य एक दोन तसीन पषाच सिषा. 

  ठीक ह।ै मेरा मोबाईल नंबर, ललखो. नौ नौ सात चार शून्य एक िो तीन 
पाच छः।

रिक्षाचषालक : िळू िळू. नऊ नऊ सषात चषाि शून्य एक दोन, मग? 
  धीरे धीरे। नौ नौ सात चार शून्य एक िो, दफ़र?
सुजषातषा : तसीन पषाच सिषा. कळलं? आतषा मलषा तुमचषा नंबि सांगषा.
  तीन पाच छः। समझ?े अब मुझ ेआपका नंबर िो।
रिक्षाचषालक : ८६९७५९८६१२.
सुजषातषा : धन्यिषाद, दषादषा. उद्षा भेटू यषा.
  धन्यिाि, भैया। कल तमलते हैं। 

• आतषा तुमचषा मोबषाईल नंबि रलिषा. -------------------------------------------------------------

   अब आपका मोबाईल नंबर ललखें।

२.८ ऐकू यषा आणि िषाचू यषा. सुनें और पढ़ें। 

िषाहुल : िॅलो, मषाझं नषाि िषाहुल. तुमचं नषाि?
  हलेो, मेरा नाम राहुल ह।ै आपका नाम?
मेहुल : नमस्षाि, मसी मेहुल. कषाय कितषा तुम्सी?
  नमस्ार, मैं मेहुल ह।ँ आप क्ा करते हैं?
िषाहुल : मसी रिक्षाचषालक आिे. तुम्सी कषाय कितषा?
  मैं ररक्ा चालक ह।ँ आप क्ा करते हैं? 
मेहुल : अिे िषा, मसीसुद्षा रिक्षाचषालक आिे. तुम्सी रिक्षा कधसी चषालितषा?
  मैं भी ररक्ा चालक ह।ँ आप कब ररक्ा चलाते हैं?
िषाहुल : मसी सोमिषाि ते शुक्रिषाि रिक्षा चषालितो. तुम्सी कधसी चषालितषा?
  मैं सोमिार से शुक्रिार ररक्ा चलाता ह।ँ आप कब ररक्ा चलाते हैं?
मेहुल : मसी शननिषािी आणि िरििषािी.
  मैं शदनचर और इतिार को।
िषाहुल : अच्षा! चलषा, मसी ननघतो. नंति भेटू.
  अच्ा! अब मैं चलता ह।ँ दफर तमलेंगे।
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२.९ िषाक्े रलहू यषा. िाक् ललखें।

१. आिे – मसी – एक – रिक्षाचषालक उदषा∘ मसी एक रिक्षाचषालक आिे.

२. कषाय – तुम्सी – कितषा? उत्ि : .......................................................

३. तुम्सी – चषालितषा – रिक्षा – कधसी उत्ि : .......................................................

४. सोमिषाि – शननिषाि – मसी – ते – चषालितो – रिक्षा उत्ि : .......................................................

५. तुषषाि – नषाि – मषाझं – आिे उत्ि : .......................................................

२.१० हदनदणशमिकषा (कॅलटेंडि) बघून िषाि रलहितषा येतसील कषा?
 क्ा आप यह कैलेंडर िखे के दिन ललख सकते हैं?

सोमिार, मंगळिार, बुधिार, गुरुिार, शुक्रिार, शदनिार, रदििार.

उिा∘ २ बुधिार

४ ---------------------------------- १२ ----------------------------------

१७ ---------------------------------- ८ ----------------------------------

२० ---------------------------------- ६ ----------------------------------

(मंगळिषाि, शननिषाि, गुरुिषाि, 
शुक्रिषाि, सोमिषाि, िरििषाि)

२.११ िषाि ओळखू यषा आणि रलहू यषा. दिन पहचानें और ललखें।

१. रि ि िषा ि ------------------------------------ ५. िषा ग मं ळ ि ------------------------------------

२. िषा ध ि बु ------------------------------------ ६. ि श नन िषा ------------------------------------

३. िषा रु ि गु ------------------------------------ ७. ि सो िषा म ------------------------------------

४. क्र शु ि िषा ------------------------------------
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२.१२ जोडषाक्िे णशकू यषा. जोडाक्षर सीखें।

स् + त = पुस्क प् + प = चप्पल

त् + ि = पत् क् + ल = क्लच

२.१३ यषाचप्रमषािे आतषा आपि रलहू यषा. इसी तरह, अब ललखें।

१. ब् + ि = शब्द २.  ...... + ...... = डॉक्टर

३. ...... + ...... = ससग्नल ४. ...... + ...... = मस्क

५. ...... + ...... = टरिक ६. ...... + ...... = उत्म
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 दृगटिक्ेप

तो अकं, ते –
अंक

तसी तषािीख, त्षा तषािखषा
तारीख

ते कॅलटेंडि, तसी कॅलटेंडिे / 
कॅलटेंडिं 
कैलेंडर 

तो िषाि, ते –
दिन

तसी हदनदणशमिकषा, त्षा –
कैलेंडर

ते अक्ि, तसी अक्िे / अक्िं
अक्षर

तो पत्षा, ते पत्े
पता

तसी चप्पल, त्षा चपलषा 
चप्पल

ते जोडषाक्ि, तसी जोडषाक्िे / 
जोडषाक्िं
संयुतिाक्षर

ते ननिीक्ि, तसी ननिीक्िे / 
ननिीक्िं
दनरीक्षण

सिमिनषाम हक्रयषापद प्रश्नशब्द इति शब्द

आपि
हम / आप

भििे
भरना

कधसीपषासून
कब से

मषागचषा
दपछला

चषालििे
चलाना

कधसी
कब

पुढचषा
अगला

ननघिे
दनकलना

अिे िषा!
अरे िाह!

बघिे
िखेना

सुद्षा
भी

णशकिे
सीखना
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 स्तःचसी खुशषाली सांगिे आणि रिचषाििे
 अपनी खुशहाली बताना और पूछना

 तो, तसी, ते : पुरुषिषाचक सिमिनषामे िषापििे
 िह, िे : पुरुषिाचक सि्मनाम

 हक्रयषापद ‘असिे’ िषापििे
 दक्रया ‘होना’ 

 कसषा, कशसी, कसे िषापििे
 कैसा, कैसी, कैसे

 अकं : २१-६० ओळखिे आणि सांगिे
 अंक : २१-६० पहचानना और बताना

 िेळ सांगिे आणि रिचषाििे
 िति बताना और पूछना

मस् चषाललंय 
आमचं

चलषा, णशकू यषा…
चलो, सीखें...

३
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मस् चषाललंय आमचं३

३.१ िषाचू यषा. पढ़ें।

नमस्षाि, मसी अचभनेतषा आिे.
नमस्,े मैं अभभनेता ह।ँ

आम्सी भषाऊ आिोत.
हम भाई हैं।

आपि गषािषात िषाितो.
हम गाँि में रहते हैं।

तू कुठे िषाितोस?
तुम कहाँ रहते हो?

तुम्सी गप्प बसषा!
तुम चुप रहो।

तुम्सी / आपि कसे आिषात, कषाकषा?
आप कैसे हैं, चाचा?

32    yeÊeerme
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मषाझषा भषाऊ, योिषान. तो रिद्षा्थी आिे.
मेरा भाई, योहान। िह दिद्ाथथी ह।ै

मषाझे रमत्, स्षामसी आणि अजुमिन. ते हदल्ीचे आिेत.
मेरे िोस्, स्वामी और अजु्मन। िे दिल्ी से हैं।

मषाझसी आई, मषायषा. तसी गृहििसी आिे.
मेरी माँ, माया. िह गृहहणी ह।ै

िे मषाझ्षा तषाईचं बषाळ. ते आई-बषाबांबिोबि िषाितं.
यह मेरी िीिी का बच्ा ह।ै िह अपने माता-दपता के साथ रहता ह।ै

िे दोघे भषाऊ आिेत. ते आई-बषाबांबिोबि िषाितषात.
ये िोनों भाई हैं। िे अपने माता-दपता के साथ रहते हैं।

यषा ससीतषा आणि गसीतषा. त्षा मुंबईमध्े िषाितषात.
ये सीता और गीता। िे मुंबई में रहती हैं।
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३.२ तुम्सी सध्षा कषाय कितषा? आप आजकल क्ा करते हो? 

 तू सध्षा कषाय कितोस िे?
 तुम आजकल क्ा करते हो?

 मसी टॅक्सी चषालितो. आणि तुम्सी कषाय कितषा, दळिसीकषाकषा?
 मैं टकै्ी चलाता ह,ँ और आप क्ा करते हो, िलिी चाचा?

 मसी शषाळेत णशकितो.
 मैं सू्ल में पढ़ाता ह।ँ

 सषािेब, आपि कषाय कितषा? मषाझं एक कषाम आिे.
 साहब, आप क्ा करते हैं? मेरा एक काम ह।ै

 मसी सिकषािी अचधकषािी आिे. आत्षा मदत करू शकत नषािसी. मसी कषामषात आिे.
 मैं एक सरकारी अभधकारी ह।ँ मैं अभी मिि नहीं कर सकता। मैं काम कर रहा ह।ँ

 सुिेश, तुम्सी कषाय कितषा?
 सुरेश, आप क्ा करते हो?

 मसी रिक्षाचषालक आिे.
 मैं ररक्ा चालक ह।ँ

 आपि इ् ेकषाय कितो?
 हम यहाँ क्ा करते हैं?

 आपि इ् ेपििषानषा कषाढतो.
 हम यहाँ परतमट बनिाते हैं।

३.३ योग्य पयमाय ननिडू यषा. सही पयमाय चुनें।

१. पिेश आणि रूपषाली, ----------------------------- इ् ेकषाय कितषा? 
 (आम्सी / ते / तुम्सी)

२. दषादषा, ----------------------------- कषाम कितषा कषा? 
 (तू / मसी / आपि)

३. ----------------------------- पोस्ट ऑरफसमध्े कषाम कितो. 
 (ते / मसी / तसी)
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 सिमिनषाम

अनौपचषारिक औपचषारिक / आदिषा्थी

एकिचन अनेकिचन एकिचन अनेकिचन

मसी मैं आम्सी / आपि 
हम

आम्सी / आपि 
हम

आम्सी / आपि 
हम

तू तू / तुम तुम्सी / आपि  
तुम / आप

तुम्सी / आपि 
आप

तुम्सी / आपि 
आप

तो िह त ेिे त ेिे ते िे

तसी िह त्षा िे त्षा िे त्षा िे

त ेिह तसी िे - -

तो + तसी + ते ते िे - -

बबन : काय रे, कसं चाललंय?

गब्बि : पायाने.

बबन : नाही रे! कसा आहसे?

गब्बि : ओह! ठणठणीत!

 सषामषान्य ितमिमषानकषाळ ‘असिे’

एकिचन अनेकिचन

मसी आिे. मैं ह।ँ आम्सी / आपि आिोत. हम हैं।

तू आिेस. तू ह।ै / तुम हो। तुम्सी / आपि आिषात. तुम हो।

तुम्सी / आपि आिषात. आप हैं। तुम्सी / आपि आिषात. आप हैं।

तो / तसी / ते आिे. िह ह।ै ते / त्षा / तसी आिेत. िे हैं।
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३.४ चलषा, सिषाि करू यषा. अभ्ास करें।

(मसी, आम्सी, तू, तुम्सी, आपि, तो, तसी, ते, त्षा)

१. सुधषाकि रिक्षाचषालक आिे. ----------------- रिक्षा चषालितो.

२. ----------------- कोि आिषात? - ----------------- पोलीस आिे.

३. प्ररमलषा कुठे आिे? - ----------------- शषाळेत गेली आिे.

४. नमस्षाि, ----------------- कसे आिषात? - मसी मस् आिे.

५. तुम्सी गेटिेलषा येिषाि कषा? ----------------- रत्चे जषात आिोत.

६. मषाझ्षा टॅक्सीमधे् दोन ख्रियषा आिेत. ----------------- डोंरबिलीलषा जषात आिेत.

७. ----------------- कषाय कित आिेस? मषाझं एक कषाम आिे.

८. सुिेश आणि प्रकषाश कुठे आिेत? - ----------------- खेळषायलषा गेले आिेत.

३.५ पुढसील संिषाद ऐकू यषा आणि सिमिनषामे आणि हक्रयषापद ेओळखू यषा. 
 संिाि सुनें और सि्मनाम और दक्रया रूपों को पहचानें। 

कषाकषा : तू कसषा आिेस?
  तुम कैसे हो?

सिुषास : मसी ठीक आिे.
  मैं ठीक ह।ँ

कषाकषा : आणि हप्रयषा? तसी कशसी आिे?
  और दप्रया? िह कैसी ह?ै

सिुषास : तसी मजेत आिे. तुम्सी कसे आिषात, कषाकषा?
  िह बदढ़या ह।ै आप कैसे हैं, चाचा?

कषाकषा : अिे, मसी ठिठिसीत आिे.
  अरे, मैं स्वस् ह।ँ

सिमिनषाम हक्रयषापद

उदषा∘ तू आिेस



मस् चषाललंय आमचं ३

meoleerme    37

३.६ ऐकू यषा आणि िषाचू यषा. सुनें और पढ़ें। 

िषाजटेंद्रने घड्षाळ बरघतले. ८.१७ िषाजले. आईने त्षालषा रिचषािले, “कषाय िे, आज 
तू कषामषालषा जषात नषािसीस कषा?” तो म्िषालषा, “मसी आज नषािसी जषात, आई!”. आई 
बषाबांनषा म्िषाली, “तो आज कषामषालषा जषात नषािसी आिे”. बषाबषा म्िषाले, “अिे िो! 
आज िरििषाि, आज ति सुट्सी आिे नषा!” िषाजटेंद्र म्िषालषा, “िो पि मषाझ्षासषाठी 
नषािसी. मसी िरििषािीसुद्षा रिक्षा चषालितो. िरििषािी प्रिषाससी ति असतषातच नषा! पि 
आज मसी जषात नषािसीय.”
राजेंद्र ने घड़ी िखेी। ८.१७ बज चुके थे। माँ ने उससे पूछा, “आज तुम काम पर नहीं जा रह े

हो?” उसने कहा, “मैं आज नहीं जा रहा ह,ँ माँ।” माँ ने दपताजी से कहा, “यह आज काम पर 

नहीं जाने िाला ह”ै। दपताजी ने कहा, “अरे हाँ! आज तो इतिार, इतिार को छुट्ी होती ह ैना!” 

राजेंद्र ने कहा, “हाँ लेहकन मेरे ललये नहीं। मैं इतिार को भी ररक्ा चलाता ह।ँ इतिार को यात्री 

तो होते ही हैं ना! पर आज मैं नहीं जा रहा ह।ँ”

एकिचन अनेकिचन

मसी नषािसी. आम्सी / आपि नषािसी.

तू नषािसीस. तुम्सी / आपि नषािसी.

तुम्सी / आपि नषािसी. तुम्सी / आपि नषािसी.

तो / तसी / ते नषािसी. ते / त्षा / तसी नषािसीत.

३.७ पुढसील िषाक्े पूिमि करू यषा. दनम्नललखखत िाक्ों को पूरा करें।

१. मसी ड्षायव्ि नषािसी.
 मैं डरि ाइिर नहीं ह।ँ

२. तू ड्षायव्ि -----------------------------------------------.

३. तुम्सी / आपि ड्षायव्ि --------------------------.

४. तो / तसी / ते ड्षायव्ि -----------------------------.

५. आम्सी / आपि ड्षायव्ि ------------------------.

६. ते / त्षा / तसी ड्षायव्ि ---------------------------.
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३.८ िषाचू यषा. पढ़ें।

सषािषा : अमिषाितसीत कोि कोि िषाितं?
  अमरािती में कौन कौन रहता ह?ै

नयनषा : मसी नषािसी.
  मैं नहीं।

कमलषा, कबसीि : आम्सी नषािसी.
  हम नहीं।

सषािषा : तू नषािसीस, ििसी?
  क्ा तुम नहीं, रिी?

ििसी : नषािसी, मसीसुद्षा नषािसी.
  नहीं, मैं भी नहीं।

नयनषा : से्िल, सुनसीतषा?
कबसीि : नषािसी, त्षािसी नषािसीत.
  नहीं, िे भी नहीं।

३.९ िषाचू यषा. पढ़ें।

तसी : नमस्षाि कषाळेकषाकषा, कसे आिषात तुम्सी?
  नमस्ार काले चाचा, आप कैसे हैं?

ते : मसी मजेत आिे बषाळषा, तू कशसी आिेस?
  बेटी, मैं तो बहुत अच्ा ह,ँ तुम कैसी हो?

तसी : एकदम मस्.
  एकिम बदढ़या।

३.१० िषाचू यषा. पढ़ें।

मसी बिषा / बिी आिे.
मसी मस् आिे.
मसी ठिठिसीत आिे.
मसी मजेत आिे.
मसी ठीक आिे.
मसी उत्म आिे.

आपि / तुम्सी कसे आिषात?
कसषा आिेस?

कशसी आिेस?
तू
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३.११ योग्य उत्ि ननिडू यषा. सही उत्र चुनें।

१. तू कसषा आिेस?

 क. मसी ठीक नषािसीत. 
 ख. मसी ठीक नषािसीस. 
 ग. मसी ठीक नषािसी. 

२. तुम्सी कसे आिषात?

 क. मसी ठीक आिेत. 
 ख. मसी ठीक नषािसीस. 
 ग. मसी ठीक आिे. 

३. गौिी कशसी आिे?

 क. आम्सी ठीक आिोत. 
 ख. तसी मजेत आिे. 
 ग. तसी घिी नषािसी. 

४. िैभि कसषा आिे?

 क. तुम्सी ठीक नषािसीत. 
 ख. तसी ठीक नषािसीस. 
 ग. तो ठीक नषािसी. 

 अषापि कसे अषािषात?

 तुम्सी कसे अषािषात? - मसी मजेत / बिषा अषािे.

 तुम्सी कशषा अषािषात? - मसी मजेत / बिी अषािे.

मसी ---------------------------------------- अषािे.

 उत्म  मस्  छषान / मजेत 
 बिषा / बिी / ठीक

अषाणि तुम्सी?

   तुम्सी कसे अषािषात? -
अषाम्सी उत्म / मस् / छषान / ठीक / मजेत / बिे अषािोत.

   तुम्सी कसे अषािषात? -
अषाम्सी उत्म / मस् / छषान / ठीक / मजेत / बिे अषािोत.

   तुम्सी कशषा अषािषात? -
अषाम्सी उत्म / मस् / छषान / ठीक / मजेत / बऱयषा अषािोत.

 तू कसषा अषािेस?

 तू कशसी अषािेस?

कषाय म्ितषाय?
अषातषा कसे अषािषात?

ठिठिसीत!
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३.१२ रिकषाम्षा जषागषा भरू यषा. ररति स्ान भरें।

(कोितषा, कोितसी, कषाय, कुठले)

१. िोिन : तुम्सी ----------------------------?
 ओकंषाि : मसी हदल्ीचषा.

२. प्रदसीप : आपि ---------------------------- कितषा?
 आकषाश : मसी पोलीस आिे.

३. लोकेश : टॅ्रफक णसग्नलमधलषा शेिटचषा िंग ---------------------------- असतो?
 अनुष्षा : हिििषा.

४. शरमकषा : तुझसी मषातृभषाषषा ----------------------------?
 कमलेश : गुजिषातसी.

३.१३ ऐकू यषा आणि िषाचू यषा. सुनें और पढ़ें। 

२१ एकिीस ३१ एकतीस ४१ एकेचाळीस ५१ एकािन्न

२२ बािीस ३२ बत्ीस ४२ बेचाळीस ५२ बािन्न

२३ तेिीस ३३ तेहतीस ४३ त्रचेाळीस ५३ त्रपेन्न

२४ चोिीस ३४ चौतीस ४४ चव्चेाळीस ५४ चोपन्न

२५ पंचिीस ३५ पस्ीस ४५ पंचेचाळीस ५५ पंचािन्न

२६ सव्ीस ३६ छत्ीस ४६ शेहचेाळीस ५६ छप्पन्न

२७ सत्ािीस ३७ सितीस ४७ सत्ेचाळीस ५७ सत्ािन्न

२८ अठ्ािीस ३८ अडतीस ४८ अठे्चाळीस ५८ अठ्ािन्न

२९ एकोणतीस ३९ एकोणचाळीस ४९ एकोणपन्नास ५९ एकोणसाठ

३० तीस ४० चाळीस ५० पन्नास ६० साठ

३.१४ ऐकू यषा आणि िषाचू यषा. सुनें और पढ़।े 

अननल : नमस्षाि, मषाझं नषाि अननल. तुमचं नषाि कषाय?
  नमस्ार, मेरा नाम अदनल ह।ै आप का नाम क्ा ह?ै
सुनसील : मषाझं नषाि सुनसील. मसी नषागपूिचषा. ५ िषषांपषासून मसी इकडे िषाितो.
  मैं सुनील। मैं नागपुर से ह।ँ मैं यहाँ ५ सालों से रहता ह।ँ
अननल : अिे िषा! मसी पि नषागपूिचषाच. पि इ् े१९ िषषांपषासून आिे. मसी १७ 
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िषषांचषा िोतो. तेव्षाच इकडे पळून आलो. सलमषान खषानलषा भेटषायलषा.
  अरे िाह! मैं भी नागपुर का। पर मैं यहाँ १९ सालों से रह रहा हँ। मैं १७ साल का 

था। तभी यहाँ भाग आया। सलमान खान से तमलने।
सुनसील : खिंच! म्िजे तुम्सी फक् ३६ चे! िषाटत ति नषािसी.
  क्ा? मतलब आप ससफ्क  ३६ के हैं! लगते तो नहीं।
अननल : िो नषा. मसी सलमषानसषािखषा रफट िषाितो.
  हाँ। मैं सलमान की तरह दफट रहता ह।ँ
सुनसील : मस्ंच! पि सलमषान भेटलषा कषा?
  बहुत खूब! पर सलमान तमला क्ा?
अननल : सोडषा नषा! चलषा, उद्षा भेटू यषा. 
  छोड़ो ना! चलो, कल तमलते हैं।

३.१५ ििील संिषादषातसील अकं शब्दषात रलहू यषा. अंकों को शब्दों में ललखें।

१. ---------------------     २. ---------------------     ३. ---------------------     ४. ---------------------

३.१६ दुसऱयषा हदिशसी ... दूसरे दिन...  

अननल : अिे सुनसील, आज जुहूलषा सलमषानचं शुटींग आिे. येतोस कषा?
  अरे सुनील, आज जुह में सलमान की शुटींग ह।ै चल रह ेहो क्ा?
सुनसील : आज? आज ति शुक्रिषाि, १० हडसटेंबि.
  आज? आज तो १० दिसंबर।
अननल : िषा मग?
  तो दफर?
सुनसील : मग. १० हडसटेंबि म्िजे, मषाझषा िषाढहदिस.
  तो दफर, १० दिसंबर मतलब मेरा जन्मदिन।
अननल : अिे िषा! िषाढहदिसषाच्षा िषाहदमिक शुभेच्षा!
  अरे िाह! हपॅी बथ्म ड!े
सुनसील : धन्यिषाद! चलषा ७.१५ झषाले. मषाझसी बषायको िषाट बघतेय.
  धन्यिाि! चलो ७.१५ बज गए। मेरी बीिी राह िखे रही ह।ै
अननल : चलषा, ननघू यषा. सलमषानपि मषाझसी िषाट बघतोय.
  चलो, चलते हैं। सलमान भी मेरी राह िखे रहा ह।ै

३.१७ ििील संिषाद िषाचून प्रश्नांचसी उत्िे दऊे यषा. सिालों के जिाब िें।

कोितषा महिनषा? कोितषा िषाि? हकतसी िषाजले?
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३.१८ िषाचू यषा. पढ़ें।

बारा िाजले

CLOCK
=

घड्षाळ
नऊ िाजले तीन िाजले

िोन िाजलेिहा िाजले

चार िाजलेआठ िाजले

एक िाजलाअकरा िाजले

पाच िाजलेसात िाजले

सहा िाजले

सव्ा िाजला अडीच िाजले सव्ा पाच िाजले

िीड िाजला साड ेपाच िाजले पािणे सहा िाजले
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पप्पू : साहबे, भूक लागली आह.े ५ रुपये द्ा ना.
सषािेब : ५० ची नोट आह.े ४५ रुपये सुटे् आहते 

का?
पप्पू : हो. आहते ना साहबे.
सषािेब : मग आधी ते खच्म कर.

३.१९ हकतसी िषाजले आिेत, ते रलहू यषा. समय ललखें।

एक िषाजलषा दोन िषाजले चषाि िषाजले १. ------------ िषाजले

३. -------------------- ४. -------------------- ५. --------------------२. --------------------

३.२० हकतसी िषाजले आिेत ते रलहू यषा. समय ललखें।

उदषा∘ सव्षाबषािषा िषाजले आिेत.

सव्षाबषािषा झषाले आिेत.

बषािषा िषाजून पंधिषा रमननटे झषाली आिेत.

क)
पषाििेपषाच िषाजले आिेत.
--------------------------------------------------------------------------------------------

पषाच िषाजषायलषा पंधिषा रमननटे बषाकी आिेत.
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ख) --------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------

ग)
सषाडेपषाच िषाजले आिेत.
--------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------

घ) --------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------

च)
दसीड िषाजलषा आिे.
--------------------------------------------------------------------------------------------

एक िषाजून तसीस रमननटे झषाली आिेत.

छ) --------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------

ज) --------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------

झ) --------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------
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ट) --------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------

चचंटू



मस् चषाललंय आमचं३

46    µesns®eeUerme

 दृगटिक्ेप

तो पििषानषा, ते पििषाने  
िाहन अनुमतत पत्र

तसी मदत, त्षा मदतसी
मिि

ते उत्ि, तसी उत्िे / उत्िं
जिाब

तो िषाढहदिस, ते -
जन्मदिन

तसी शुभेच्षा, त्षा –
शुभकामना

ते हक्रयषापद, तसी हक्रयषापद े/ 
हक्रयषापदं
दक्रयाशब्द

तो सिषाि, ते –
अभ्ास करना

तसी शषाळषा, त्षा –
पाठशाला

ते िषाक्, तसी िषाक्े / िषाक्ं
िाक्

तो प्रश्न, ते –
सिाल

तसी सुट्सी, त्षा सुट्टषा
छुट्ी

ते घड्षाळ, तसी घड्षाळे / 
घड्षाळं
घड़ी

तसी ्रिसी, त्षा ख्रियषा
महहला

ते कषाम, तसी कषामे / कषामं
काम

ते घि, तसी घिे / घिं
घर

ते िय, तसी िये / ियं
उम्र

सिमिनषाम हक्रयषापद प्रश्नशब्द इति शब्द

मसी असिे कोि मस्

आम्सी / आपि कििे
करना

कसषा / कशसी / 
कसे

ठिठिसीत

तू कषाढिे
दनकालना

हकतसी उत्म

तुम्सी / आपि जषािे  जाना ठीक

तो नषािसी मजेत

तसी िषाजि े बजना

ते

ते / त्षा / तसी
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 हदशषा रिचषाििे आणि सांगिे
 दिशा पूछना और बताना

 कििे, िषाििे, ... : सषामषान्य ितमिमषानकषाळ 
ओळखिे आणि िषापििे

 सामान्य ित्ममान काल

 मसी कितो / किते, तू कितोस / कितेस, ... : 
हक्रयषापद चषालिून िषाक्षात प्रयोग कििे

 दक्रयारूप चलाना

चौकषातून
उजिसीकडे िळषा!

चलषा, णशकू यषा…
चलो, सीखें...

४
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मुंबईचषा नकषाशषा

४.१ रिकषाम्षा जषागषा भरू यषा. ररति स्ान भरें।

(फोट्क, संजय गांधसी उद्षान, जुहू, ऐिोली)

१. उत्ि : -------------------------------------------------

२. पणचिम : -----------------------------------------------

३. पिूमि : ----------------------------------------------------

४. दणक्ि : ----------------------------------------------

48    DeÇs®eeUerme
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४.२ बोिीिली कुठे आिे? बोरीिली कहाँ ह?ै

क. प्रभि : बोिीिली कुठे आिे?
   बोरीिली कहाँ ह?ै

ख. रििषाज : कुलषाबषा कुठे आिे?
   कोलाबा कहाँ ह?ै

मंगेश : बोिीिली उत्ि मुंबईत आिे.
  बोरीिली उत्र मुंबई में ह।ै

सुिेखषा : कुलषाबषा दणक्ि मुंबईत आिे.
  कोलाबा िसक्षन मुंबई में ह।ै

बोरीिली िसक्षण

कुलाबा उत्र

गब्बि : बबन, मला एखाद्ा जिळच्ा 
डॉक्टरचा पत्ा सांग ना!

बबन : बिाम राणी!

 सषामषान्य ितमिमषानकषाळ ‘कििे’

एकिचन अनेकिचन

मसी कषाम कितो. 
मसी कषाम किते. 

आम्सी / आपि कषाम कितो.

तू कषाम कितोस.
तू कषाम कितेस.

तुम्सी / आपि कषाम कितषा.

तुम्सी / आपि कषाम कितषा. तुम्सी / आपि कषाम कितषा.

तो कषाम कितो. ते कषाम कितषात.

तसी कषाम किते. त्षा कषाम कितषात.

ते कषाम किते / कितं. तसी कषाम कितषात.
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४.३ ऐकू यषा आणि िषाचू यषा. सुनें और पढ़ें। 

िषाहुल : मेहुल, तू सगळ्ांनषा मदत कितोस. आज मलषा मदत कि नषा.
  मेहुल, तुम सब की मिि करते हो। आज मेरी मिि करो।

मेहुल : बोल नषा, कषाय मदत करू?
  बोलो ना, क्ा मिि करँू?

िषाहुल : अिे मषाझ्षा रिक्षाचसी क्लच पे्ट खिषाब झषालीय. एखषाद ंगॅिेज सांग नषा.
  मेरे ररक्ा की क्लच प्टे खराब हो गई ह।ै कोई गैरेज बताओ ना।

मेहुल : तू रिक्षा चषालितोस आणि तुलषा गॅिेज मषािसीत नषािसी? मषाठ. पप्पूकडे जषा. 
तो चांगलं कषाम कितो.

  तुम ररक्ा चलाते हो और गॅरेज नहीं पता? बेिकूफ़। पप्प ूके पास जाओ। िह 
अच्ा काम करता ह।ै

िषाहुल : अच्षा. मसी क्लच पे्टचं कषाम कितो. आणि िो, आठिलं. रिक्षाचषा ब्ेक 
खिषाब आिे, कषाच खिषाब आिे, चषाक िषाकडं आिे. आणि शेिटचसी गोटि 
... पत्षा गंजलषाय.

  अच्ा। मैं क्लच प्टे का काम करता ह।ँ और हाँ। याि आया। ररक्े का ब्के खराब 
ह,ै कांच खराब ह,ै पहहया टढे़ा ह।ै और आखखरी बात ... पत्र ेको जंग लगा ह।ै

मेहुल : अिे दिेषा! चल पळ आतषा. िषानडे चौकषातून उजिसीकडे जषा. रत्नू दुसिषा 
उजिषा घे. पटेल चिषा टपिीसमोि पप्पूचं गॅिेज आिे.

  ह ेभगिान! चलो भागो अब। रानड ेचौक से िाहहनी तरफ जाना। िहाँ से दूसरा 
िाहहना मोड लेना। पटले चाय टपरी के सामने पप्प ूका गॅरेज ह।ै

िषाहुल : ठीक आिे. धन्यिषाद!
  ठीक ह।ै शुदक्रया!

४.४ खषालील तक्षा भरू यषा. ताललका पूरी करें।

िषाििे
िषाि(िे)

बोलिे
बोल(िे)

चषालििे
चषालि(िे)

जषािे
जषा(िे)

बदलिे
बदल(िे)

मसी िषाितो चषालितो 

मसी िषािते चषालिते

आम्सी / आपि िषाितो

तू िषाितोस  

तू िषाितेस बोलतेस
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तुम्सी / आपि िषाितषा जषातषा

तो िषाितो

तसी िषािते

ते िषािते बोलते

ते / त्षा / तसी िषाितषात बदलतषात

४.५ रिकषाम्षा जषागषा भरू यषा. ररति स्ान भरें।

१. तू खूप छषान रिक्षा ------------------------. कुठे णशकलषास? (चषालििे)

२. मसी कल्यषािलषा ------------------------. (िषाििे) तुम्सी कुठे ------------------------? (िषाििे)

३. तसी फक् िरििषािी टॅक्सी चषालिषायलषा ------------------------. (जषािे)

४. अचभदषा शषाळेत कषाम ------------------------. (कििे)

५. तुम्सी जिषा त्ांचषाशसी ------------------------ कषा? (बोलिे)

६. आम्सी िोज हक्रकेट ------------------------. (खेळिे)

७. तू टषायि पंक्चि झषाल्यषािि कषाय --------------------? (कििे) 

 मसी टषायि ------------------------. (बदलिे)
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 दृगटिक्ेप

तो दििषाजषा, ते दििषाजे
िरिाज़ा

तसी हदशषा, त्षा –
दिशा

ते चषाक, तसी चषाके / चषाकं
पहहया

तो पत्षा, ते पते्
छत

तसी कषाच, त्षा कषाचषा
शीशा

तो आठिडषा, ते आठिडे
सप्ाह

तसी टपिी, त्षा टपऱयषा
टपरी

तो टषायि, ते –
पहहया

तो चिषा, ते -
चाय

तो नकषाशषा, ते नकषाशे
नक्ा

हक्रयषापदे इति शब्द

आठििे याि करना / याि आना एखषाद ंकोई एक

गंजि ेजंग लगना नक्ी पक्का

जषाििे जानना मषाठ मूख्म / बेिकूफ़

खेळि ेखेलना शेिटच ेअंततम

बदलि ेबिलना यषालषा इस को

पळि ेभागना िोज रोज़

बोलिे बोलना पंक्चि पंक्चर

जिषा ज़रा

समोि सामने

उजिसीकड ेिायें

िषाकडे / िषाकड ंटढे़ा



इ् ेनषािसी, रत्े ५

 ‘नषािसी’ म्ििे
 नहीं कहना

 िस्षा रिचषाििे
 रस्ा पूछना

 ‘असिे’, ‘नसिे’ िषापििे
 ‘होना’, ‘नहीं होना’

 मषागे, पुढे, जिळ, लांब, ... : स्लिषाचक 
हक्रयषारिशेषि अव्य िषापििे

 स्ानिाचक दक्रयादिशेषण अव्यय

 ‘असिे’ आणि ‘आिे’ यषातसील फिक 
समजिे आणि िषापि कििे

 ह ैऔर होता ह ैमे अंतर

इ् ेनषािसी, रत्े

चलषा, णशकू यषा…
चलो, सीखें...

५
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५.१ ऐकू यषा आणि िषाचू यषा. सुनें और पढ़ें। 

सिेुश : कषाय िमेश, कसषा आिेस?
  क्ा रमेश, कैसे हो?
िमेश : मसी मस्. तू कसषा आिेस?
  मैं मज़े में ह।ँ तुम कैसे हो? 
सिेुश : मसीसुद्षा मजेत आिे. असतोस कुठे तू िल्ी?
   मैं भी अच्ा ह।ँ हो कहाँ तुम आजकल?
िमेश : अिे, मसी आतषा मुंबईत नसतो.
  अरे , मैं अब मुंबई में नहीं रहता ह।ँ
सिेुश : मग, कुठे असतोस तू िल्ी?
  दफर कहाँ हो तुम आजकल?
िमेश : िल्ी मसी नषागपिूमध्े असतो.
  आजकल मैं नागपुर में ह।ँ
सिेुश : अच्षा. आणि तुझसी बषायको? तसी ति असते नषा मुंबईमधे्?
  अच्ा। और तुम्हारी पत्ी? िह तो मुंबई में ही रहती ह ैना?
िमेश : कषाय िे शिषाण्षा, मसी नषागपूिमध्े आणि तसी मुंबईत! तसीसुद्षा इ् ेनसते. 

तसी मषाझ्षासोबतच नषागपूिमधे् असते.
  िाह रे अक्ल के दुश्न। मैं नागपुर में और िह मुंबई में! िह भी यहाँ नहीं रहती। िह 

मेरे साथ ही नागपुर में रहती ह।ै
सिेुश : मलषा िषाटलं, की तू इ् ेनसतोस, ... िहिनसी एकट्षा असतषात. त्ांनषा 

कषािसी मदत लषागली ति ...?
  मुझ ेलगा, हक तुम यहाँ नहीं, ... भाभीजी अकेली रहती ह।ै उन्ें कोई मिि चाहहए 

होगी तो ...?
िमेश : तू कषािसीच कषाळजसी करू नकोस. मसी आिे नषा.
  तुम दबलकुल चचंता मत करो। मैं ह ँना।

५.२ योग्य पयमाय ननिडू यषा. योग्य उत्र चुनें।

१. िमेश आजकषाल कुठे असतो? २. िमेशचसी बषायको कुठे असते?

   नषागपिू    नषागपूि
   मुंबई    मुंबई
   हदल्ी    नषाणशक

३. सुिेश कुठे असतो? ४. िमेश िल्ी कुठे नसतो?

   हदल्ी    हदल्ी
   नषागपिू    मुंबई
   मुंबई    नषाणशक
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५.३ ‘असिे’ आणि ‘आिे’ यषातसील फिक ओळखू यषा. ह ैऔर होता ह ैमे अंतर पहचानें।

िे गेट िे ऑफ इहंडयषा आिे.
यह गेट िे ऑफ इंदडया ह।ै

इ् ेनेिमसीच खूप गदथी असते.
यहाँ हमेशा बहुत भीड होती ह।ै

िषा व्ंकटेश आिे.
यह व्यकंटशे ह।ै

तो िैद्रषाबषादलषा असतो.
िह हिैराबाि में रहता ह।ै

 ‘असिे’ आणि ‘नसिे’ यांचसी रूपे पषाहू यषा. होना और नहीं होना के िो रूप पहचानें।

असिे नसिे

मसी असतो नसतो 

मसी असते नसते

आम्सी / आपि असतो नसतो

तू असतोस नसतोस 

तू असतेस नसतेस

तुम्सी / आपि असतषा नसतषा

तो असतो नसतो

तसी असते नसते

ते असते / असतं नसते / नसतं 

ते / त्षा / तसी असतषात नसतषात

बबन : आत्ा तुला दिशा कळल्ा का?

गब्बि : हो, दिशा खूप छान आह.े
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५.४ खषालील तक्षा भरू यषा. नीचे िी हुई ताललका भरें।

कििे
करना

असिे
होना

नसिे
नहीं होना

येिे
आना

बघिे
िखेना

मसी नसतो

मसी 

आम्सी / आपि कितो

तू बघतोस

तू असतेस

तुम्सी / आपि येतषा

तो 

तसी 

ते बघते / बघतं

ते / त्षा / तसी येतषात

५.५ रिकषाम्षा जषागसी योग्य शब्द रलहू यषा. ररति स्ान भरें।

(असतोस, नसतं, नसतो, नसतो, असतषात)       

१. कषाय िे मिेश, तू --------------------------- कुठे सध्षा?                

२. तुम्सी से्टशनलषा असतषा नषा? - नषािसी, आम्सी से्टशनलषा ---------------------------.

३. केळी हपिळ्षा िंगषाचसी ---------------------------.

४. आंबषा लषाल िंगषाचषा -------------------------------.

५. रिक्ेलषा स्स्टअरिंग व्सील ---------------------------. (ते व्सील)

५.६ ऐकू यषा आणि िषाचू यषा. सुनें और पढ़ें। 

आहदत् : दषादषा, मसी आहदत्. आम्सी मुंबई रिद्षापसीठषात ऑटोरिक्षा आणि 
टॅक्सीचषालकांसषाठी एक मिषाठी पुस्क रलिसीत आिोत. त्षासषाठी 
तुमचसी मषाहितसी ििसी.

  भाई, मैं आदित्य। हम मुंबई दिश्वदिद्ालय में ऑटो ररक्ा और टकै्ी डरि ाइिरों के 
ललए एक मराठी हकताब ललख रह ेहैं। इसललए आपकी जानकारी चाहहए।

हकतसी मस्
आंबषा आिे!
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अिमद : कषाय सांगतषा! मिषाठी पुस्क! खूपच छषान! ठीक आिे. कषाय सांगू?
  क्ा कहते हो? मराठी हकताब? बहुत खूब! ठीक ह।ै क्ा बताऊँ?
आहदत् : नेिमसीचसीच. नषाि, गषाि, कुठे िषाितषा िगैिे िगैिे ...
  साधारण जानकारी। नाम, गाँि, कहाँ रहते हैं िगैरह िगैरह ...
अिमद : मसी अिमद. मसी रबिषािचषा. २०१८ पषासून मसी मुंबईत िषाितोय. अजूनिसी 

घि नषािसी रमळषालं. िसी मषाझसी रिक्षा. मसी इ् े रिक्षात िषाितो. रिक्षात 
खषातो, हपतो, झोपतो.

  मैं अहमि। मैं दबहार से। २०१८ से मैं मुंबई में रहता ह।ँ अब तक घर नहीं तमला। 
यह मेरा ररक्ा। मैं यहाँ रहता ह।ँ ररक्षे में खाता, पीता, सोता ह।ँ

आहदत् : अिे बषापिे! सगळं रिक्षात! पि, तुम्सी खूप छषान मिषाठी बोलतषा. कुठून 
णशकलषात?

  अरे बापरे! सब कुछ ररक्े में! पर, आपकी मराठी बहुत अच्छी ह।ै कहाँ से सीखी?
अिमद : मसी ‘मषाय मिषाठी’ पुस्क िषाचतो.
  मैं ‘माय मराठी’ हकताब पढ़ता ह।ँ 

आहदत् : रिक्षात? आतषा तुम्सी ‘ऑटोरिक्षा आणि 
टॅक्सीचषालकांसषाठी मिषाठी’ िे निसीन 
पुस्क नक्ी िषाचषा.

  ररक्ा में? अब आप ‘ऑटो ररक्ा आसण 
टकॅ्ीचालकांसाठी मराठी’ यह नई हकताब जरूर पढ़ना।

अिमद : नक्ी! कषा नषािसी! धन्यिषाद!
  ज़रूर! क्ों नहीं! धन्यिाि! 
आहदत् : मषाहितसीसषाठी धन्यिषाद! तुम्षालषा भेटून बिं िषाटलं.
  जानकारी के ललए धन्यिाि! आपसे तमलकर खुशी हुई।

मसी

मषाझषा मषाझषा फोन

मषाझसी मषाझसी रिक्षा

मषाझे / मषाझं मषाझे / मषाझं िषािन

तू

तुझषा तुझषा फोन

तुझसी तुझसी रिक्षा

तुझे / तुझं तुझे / तुझं िषािन
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मुंबई शिि

१

३
२

४

५.७ खषालील संिषाद ऐकू यषा आणि िषाचू यषा. संिाि सुनें और पढ़ें। 

ििीशलषा क्रमांक ४ पषासून इस्पितळषापययंत जषायचं आिे. रत् ेकसं जषायचं, िे 
प्रिसीि त्षालषा सांगतोय.
हरीश ४ नंबर से अपिताल तक जाना चाहता ह।ै िहाँ कैसे जाना ह,ै यह प्रिीण उसे बता रहा ह।ै

प्रिसीि : णशिषाजसी िोडहून सिळ गेलषास की पुढे उजिसीकडे िळषायचं. आतषा 
आलषा केळकि िोड. रत् ेडषािसीकडे िषाचनषालय आिे. उजिसीकडे िळल्यषािि सिळ 
चषालषायचं. समोिच बषाजषाि आिे. पुढे गेलषास की डषािसीकडे एक िस्षा आिे. तो 
िस्षा टपषालघि आणि चचमिच्षा मधे् आिे. डषािसीकडे िळल्यषािि सिळ चषालषायचं. 
िषा आिे एस∘व्सी∘ िोड. ्ोडसं पुढे चषाललं की उजिसीकडे इस्पितळ आिे.
प्रिीण : सशिाजी रोड से सीधे जाओ और िाहहनी ओर मुड़ो। अब आयेगा केलकर रोड! बायीं 
ओर एक पुस्कालय ह।ै िहाँ से िाहहनी ओर मुड़ो और सीधे जाओ। सामने ही बाज़ार ह।ै सीधे 
जाने पर बायीं ओर एक सड़क ह,ै जो डाकघर और चच्म के बीच में ह।ै बायीं ओर मुड़ने के बाि 
सीधे जाओ। यह ह ैएस. िी. रोड। थोड़ा आगे बढ़ने के बाि िाहहनी तरफ़ अपिताल ह।ै

ििीशलषा क्रमांक २ पषासून मिम्मद अली िोडपययंत जषायचं 
आिे. रत् ेकसं जषायचं, िे प्रिसीि त्षालषा सांगतोय.
हरीश २ नंबर से महम्मि अली रोड तक जाना चाहता ह।ै िहाँ 
कैसे जाना ह,ै यह प्रिीण उसे बता रहा ह।ै
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५.८ ऐकू यषा आणि रिकषाम्षा जषागषा भरू यषा. सुनें और ररति स्ान भरें।

(सिळ, केळकि िोड, डषािसीकडे, डषािसीकडे, बषाजूलषा, डषािसीकडे, उजिसीकडे, उजिसीकडे, 

सिळ)

प्रिसीि : मिषात्षा गांधसी िोडहून -------------------- (१) जषायचं आणि पुढे ------------------- (२) 

िळषायचं. आतषा आलषा ------------------------ (३). ------------------------ (४) िळल्यषािि सिळ 

चषालषायचं. समोिच बषाजषाि आिे. ------------------------ (५) एल्∘बसी∘एस्∘ िोड आिे. रत् े

िळषायचं नषािसी. केळकि िोडिि समोि चषालत िषािषायचं. ------------------------ (६) पुढे 

आलषास की ----------------------- (७) िषाचनषालय आिे आणि त्षाच्षा ------------------------ (८) 

बँक आिे. रत्नू ------------------------ (९) िळषायचं. तोच मिम्मद अली िोड आिे.

ििीशलषा क्रमांक ४ पषासून िषािसीच्षा बषागेपययंत जषायचं आिे. रत् ेकसं जषायचं, िे 

प्रिसीि त्षालषा सांगतोय.

५.९ कंसषातसील शब्द िषापरून िषाक्े बनिू यषा. नीचे दिए गए शब्दों को िाक्ों में प्रयोग करें।

(सिळ, उजिसीकडे, केळकि िोड, उजिसीकडे, िळषायचं नषािसी, मिषात्षा गांधसी िोड, 

उजिसीकडे, णशिषाजसी िोड, पुढे, िषािसीचसी बषाग, डषािसीकडे, उजिसीकडे, बषाजषाि, भषाऊ 

दषाजसी लषाड संग्रिषालय, उजिसीकडे, मिषानगिपषारलकषा, िषानडे िोड)

प्रिसीि : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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५.१० चटेंडू कुठे आिे? रलहू यषा. गेंि कहाँ ह?ै ललखें।

पुढे मषागे जिळ लांब

मध्े िि खषालीसमोि

पुढे मषागे जिळ लांब मध्े समोि िि खषाली

आगे पीछे पास दूर बीच में सामने ऊपर नीचे

उदषा∘ चटेंडू कुठे आिे? – चटेंडू दोघांच्षामध्े आिे.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

५.११ ऐकू यषा आणि िषाचू यषा. सुनें और पढ़ें। 

अहदतसी : नमस्षाि! मलषा संजय गांधसी िषाट्िसीय उद्षानलषा 
कसं जषायचं, ते सांगषाल कषा?

  नमस्ार। जरा बताएँगे, संजय गांधी राष्टरि ीय उद्ान 
कैसे जाना ह?ै

परिमल : िो! इ्नू पुढे डषाव्षा बषाजूलषा िळषायचं. रत्नू 
्ोडं पुढे गेलं की एक मोठषा णसग्नल लषागेल.
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  हाँ! यहाँ से आगे बायीं तरफ़ मुदड़ए। िहाँ से थोड़ा आगे जाने के बाि एक बड़ा 
ससग्नल आएगा।

अहदतसी : अच्षा, रत् ेजिळच आिे कषा?
  अच्ा, िहीं पास ही ह,ै क्ा?
परिमल : नषािसी िो. ्ोडं लांब आिे. णसग्नलच्षा पुढे गेलं की रत्नू उजिसीकडे 

जषायचं. रत्नू दुसऱयांदषा उजिसीकडे िळषायचं आणि मग डषािसीकडे 
िळषायचं.

  जी नहीं। थोड़ा दूर ह।ै ससग्नल से आगे जाने के बाि िाएँ ओर मुदड़ए। िहाँ दफर 
से एक बार िाएँ मुड़ें और दफर बाएँ मुड़ें।

अहदतसी : अच्षा, तुम्सी येिषाि कषा संजय गांधसी िषाट्िसीय उद्षानलषा?
  अच्ा, क्ा आप संजय गांधी राष्टरि ीय उद्ान चलेंगे?
परिमल : िो. बसषा नषा. अिो तषाई, आधसीच सांगषायचं नषा. मघषाशसीच ननघषालो 

असतो.
  हाँ। बैदठए ना। अरे बहनजी, पहले ही बता ितेे। हम कब के दनकल चुके होते।

५.१२ खषालील िषाके् योग्य क्रमषात आिू यषा. नीचे दिये गए िाक्ों को सही क्रम में लाएँ।

• इ्नू सिळ जषा आणि डषािसीकडे िळषा. रत्नू २ रमननटं सिळ चषाललं की 
आलषा णशिषाजसी चौक! 

• िो, सांगतो की! जिळच आिे तो चौक. 
• अच्षा. सांगषा नषा कसं जषायचं रत्.े 
• नमस्षाि. मलषा णशिषाजसी चौकषात जषायचंय. तुम्षालषा मषािसीत आिे कषा तो 

चौक? १

• धन्यिषाद, तुम्सी मदत केल्यषाबद्दल. मसी जषातो आतषा. 

िि

डषािसीकडे उजिसीकडे

खषाली

आत बषािेि

समोि मषागे
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५.१३ जोड्षा जुळिू यषा. जोदड़याँ बनाएँ।

१. खषाली बघ आणि चषाल.
 नीचे िखे कर चलो।

अ.

२. तुझं ऑरफस लांब आिे कषा?
 क्ा तुम्हारा ऑदफस दूर ह?ै

ब.

३. पुढे िळि आिे, गषाडसी सषािकषाश चषालिषा.
 आगे एक मोड़ ह,ै धीरे चलाओ।

क.

४. िषाधषा, इ् ेमध्े उभसी िषािषा.
 राधा, यहाँ बीच में खड़ी हो जाओ।

ड.

५. जिळ एक शषाळषा आिे.
 पास में एक सू्ल ह।ै

च.

६. ए, िि बघ, रिमषान!
 ए, ऊपर िखे, हिाई जहाज़!

छ.

७. जिषा मषागे िोतषा कषा?
 क्ा आप ज़रा पीछे हटेंगे?

ज.

५.१४ चौकषात कषाय हदसतंय ते सांगू यषा. चौक में क्ा दिख रहा ह,ै िह बताएँ।

(इमषाित, पुतळषा, सषायकलिषालषा, ट्क, दुकषानं, जषाहििषात, णजलबसीिषालषा, फळिषालषा, 
बस, मोटषािसषायकली)
(मषागे, पुढे, जिळ, लांब, मध्े)

1

3
4

5
8

9

6

7

2

10
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१. उदषा∘ मध्े एक पुतळषा आिे.

२. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

३. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

४. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

५. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

६. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

७. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

८. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

९. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

१०. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 दृगटिक्ेप

तो आंबषा, ते आंबे
आम

तसी बषायको, त्षा बषायकषा
पत्ी

ते केळे / केळं, तसी केळी
केला

तो ननयम, ते – 
दनयम

तसी िषाितूक –
यातायात

ते से्टशन, तसी से्टशन्स / 
से्टशने / से्टशनं
स्शेन

तो भषाऊ, ते –
भाई

तसी कषाळजसी, त्षा कषाळज्यषा
चचंता

ते िषािन, तसी िषािने / 
िषािनं
गाड़ी / िाहन

तो टेम्ो, ते –
टमे्ो

तसी बिसीि, त्षा बहििसी
बहन

ते दुकषान, तसी दुकषाने / 
दुकषानं
दुकान

तो ट्क, ते –
टरिक

तसी िहिनसी, त्षा –
भाभी

ते पसु्क, तसी पुस्के / 
पुस्कं
हकताब

तो पुतळषा, ते पुतळे
मूतत्म

तसी शंकषा, त्षा –
संिहे

ते िळि, तसी िळिे / 
िळिं
मोड़
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तो िस्षा, ते िसे्
रस्ा

तसी इमषाित, त्षा इमषाितसी 
इमारत

ते रिमषान, तसी रिमषाने / 
रिमषानं
हिाई जहाज

तो चटेंडू, ते –
गेंि

तसी जषाहििषात, त्षा 
जषाहििषातसी
दिज्ापन

ते उद्षान, तसी उद्षाने / 
उद्षानं
उद्ान

तो चौक, ते – 
चौक

तसी बषाजू, त्षा –
तरफ

तसी बषाग, त्षा बषागषा
बगीचा

 सिमिनषाम

मषाझषा
मेरा

मषाझसी
मेरी

मषाझे / मषाझं
मेरा

तुझषा
तुम्हारा

तुझसी
तुम्हारी

तुझे / तुझं
तेरा

 हक्रयषापदे

रिचषाििे
पूछना

िळिे
मुड़ना

पषाळिे
पालन करना

चषालिे
चलना

सांगिे
कहना

णशकिे
सीखना

हपिे
पीना

झोपिे
सोना

 इति शब्द

लांब
दूर

जिळ
पास

मध्े
बीच में

मषागे
पीछे

पुढे
आगे

समोि
सामने

खषाली
नीचे

िि
ऊपर

आजकषाल
आजकल

उजिे / उजिं
िाएँ / िाहहना

डषािे / डषािं
बाएँ / बायाँ

कषािसी
कुछ

बषािेि
बाहर

आत
अन्दर
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 िस्षा सांगिे
 राह बताना

 शििषातसील हठकषािे ओळखिे
 शहर में स्ान पहचानना

 अकं : ६१-१०० ओळखिे आणि सांगिे  
 अंक : ६१-१०० पहचानना और बताना

िे मषाझं शिि

चलषा, णशकू यषा…
चलो, सीखें...

६
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६.१ जोड्षा जुळिू यषा. जोदड़याँ बनाएँ।

तो ट्क

तसी गषाडसी

तसी बस

तसी टॅक्सी

तसी लोकल

तो टेम्ो

क

ख

ग

घ

च

छ

१

२

३

४

५

६
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६.२ ऐकू यषा आणि िषाचू यषा. सुनें और पढ़ें। 

आहदत् : तसी रिक्षा कोिषाचसी आिे?
अिमद : तसी रिक्षा मषाझसी आिे.
आहदत् : तुझसी?
अिमद : िो. मषाझसी.
आहदत् : नक्ी नषा?

आहदत् : त्षा सषायकली कोिषाच्षा आिेत?
अिमद : त्षा सषायकली मषाझ्षा आिेत.
आहदत् : तुझ्षा?
अिमद : िो. मषाझ्षा.
आहदत् : नक्ी नषा?

६.३ आतषा यषाचप्रमषािे पुढसील शब्द िषापरून सिंषाद सषाधू यषा.
 अब इसी तरह नीचे दिये गए शब्दों का प्रयोग करके संिाि करें।

तो ट्क, तसी टॅक्सी, त्षा बसेस, तो टेम्ो, त्षा गषाड्षा, ते िषािन, तसी गषाडसी, 
तसी सषायकल, तसी िषािने, तसी लोकल

गब्बि : बबन, तुमच्ा मुंबईत एिढी दठकाणं 
आहते. त्यांची नािं काही कळत 
नाहीत, बुिा.

बबन : अरे, अगिी सोपे आह.े
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६.४ जोड्षा जुळिू यषा. जोदड़याँ बनाएँ।

क

ख

ग

घ

च

छ

ज

झ

तसी शषाळषा
पाठशाला

ते रिद्षापसीठ /
तसी युननव्णसमिटसी

दिश्वदिद्ालय

तो मॉल

ते िेल्े से्टशन

ते रिमषानतळ
हिाईअड्ा

ते मंत्षालय

ते मषाकके ट

ते संग्रिषालय

१

२

३

४

५

६

७

८
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६.५ योग्य नषाि ननिडू यषा. सही नाम चुनें।

• स्टॉक एक्चटेंज 
• युननव्णसमिटसी 
• मषाकके ट 

• िॉस्पिटल / रुग्षालय 
• िेस्टॉिंट 
• आयकि रिभषाग 

• मिीन ड्षाईि 
• आयकि रिभषाग 
• लषाल हकल्षा 

१

३

५

• िषािसीचसी बषाग 
• जुहू बसीच 
• कषाने्िी गुिषा 

• बँक 
• िॉटेल तषाज 
• मंत्षालय 

• िषािसीचसी बषाग 
• नषानषा-नषानसी पषाक्क  
• गेटिे ऑफ इहंडयषा 

२

४

६
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६.६ ऐकू यषा आणि िषाचू यषा. सुनटें औि पढ़ टें। 

६१ एकसष्ट ७१ एकाहत्र ८१ एक्काऐशंी ९१ एक्ाण्णि

६२ बासष्ट ७२ बाहत्र ८२ ब्ाऐशंी ९२ ब्ाण्णि

६३ त्रसेष्ट ७३ त्राहत्र ८३ त्राऐशंी ९३ त्राण्णि

६४ चौसष्ट ७४ चौऱयाहत्र ८४ चौऱयाऐशंी ९४ चौऱयाण्णि

६५ पासष्ट ७५ पंचाहत्र ८५ पंच्ाऐशंी ९५ पंच्ाण्णि

६६ सहासष्ट ७६ शहात्र ८६ शाऐशंी ९६ शहाण्णि

६७ सदुसष्ट ७७ सत्ताहत्र ८७ सत्ताऐशंी ९७ सत्ताण्णि

६८ अडुसष्ट ७८ अठ्ठाहत्र ८८ अठ्ठाऐशंी ९८ अठ्ठाण्णि

६९ एकोणसत्र ७९ एकोणऐशंी ८९ एकोणनव्ि ९९ नव्याण्णि

७० सत्र ८० ऐशंी ९० नव्ि १०० शंभर

६.७ ऐकू यषा आणि िषाचू यषा. सुनें और पढ़ें। 

रिक्षािषालषा : से्टशन आलं दषादषा.
  स्शेन आ गया, भाई।

प्रिषाससी : िो, हकतसी झषाले?
  हाँ, हकतना हुआ?

रिक्षािषालषा : बषाित्ि.
  ७२

प्रिषाससी : कषाय? बषाित्ि? एिढे कसे? मसी िोज सषाठ रुपयषात येतो.
  क्ा? ७२? इतना कैसे? मैं रोज ६० रुपये में आता ह।ँ

रिक्षािषालषा : अिो दषादषा, आज टॅ्रफक िोतं खूप. मसी मसीटिप्रमषािेच सांगतोय.
  अरे भाई, आज टरि दैफक बहुत था। मैं मीटर से ही बता रहा ह।ँ

प्रिषाससी : कषािसीिसी बोलू नकोस. िषाितुकीचसी कोंडसी ति िोजचसीच आिे. मसी फक् 
पषासटि रुपये दिेषाि. जषास् नषाटकं कितोस? पोरलसांनषा बोलषािू कषा?

  कुछ भी! टरि दैफक तो रोज की बात ह।ै मैं ससफ्क  ६५ रुपये दूगँा। ज्ािा नाटक मत 
करो। पुललसिाले को बुलाऊँ?

रिक्षािषालषा : तुम्षालषा ििं, ति बोलिषा. िक्षाचे पैसेच ति मषागतोय.
  बुलाना ह ैतो बुलाओ पुललस को। हक के पैसे ही तो माँग रहा ह।ँ
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 दृगटिक्ेप

तो बषाजषाि, ते –
बाज़ार

तसी मिषानगिपषारलकषा, त्षा –
महानगरपाललका

ते रुग्षालय, तसी 
रुग्षालये / रुग्षालयं
अपिताल

तो रिभषाग, ते –
दिभाग

तसी बस, त्षा बसेस
बस

ते िषाचनषालय, तसी 
िषाचनषालये / िषाचनषालयं
ग्रथंालय

तो रिमषानतळ, तसी 
रिमषानतळे / रिमषानतळं 
हिाईअड्ा

तसी गषाडसी, त्षा गषाड्षा
गाड़ी

ते टपषालघि, तसी 
टपषालघिे / टपषालघिं
डाकघर

तसी लोकल, त्षा –
लोकल

ते संग्रिषालय, तसी 
संग्रिषालये / संग्रिषालयं
संग्रहालय

तसी िषाितूक, त्षा िषाितुकी
यातायात

ते मंत्षालय, तसी मंत्षालये 
/ मंत्षालयं
मंत्रालय

तसी कोंडसी
जाम

ते रिद्षापसीठ, तसी 
रिद्षापसीठे / रिद्षापसीठं
दिश्वदिद्ालय

चचंटू



२ ओळख करून घेऊ यषा

मषाझषा हदनक्रम

 आपलषा हदनक्रम सांगिे
 अपना दिनक्रम बताना

 केव्षा, कधसी : हदिसषाच्षा िेळषा सांगिे 
आणि रिचषाििे

 दिन का समय

 कििे - मसी कित आिे : अपिूमि / चषालू 
ितमिमषानकषाळषाचषा िषापि कििे

 अपूण्म ित्ममान काल

चलषा, णशकू यषा…
चलो, सीखें...

७
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७.१ ऐकू यषा आणि िषाचू यषा. सुनें और पढ़ें। 

डॉ∘ कलप : कषाय िे, तू िल्ी रिक्षा सँ्टडिि कषा हदसत नषािसीस? 

  तुम आजकल ररक्ा स्ैंड पर क्ों नहीं दिखाई ितेे?
अजय : तब्ेत बिी नषािसीये, दषादषा.
  तदबयत ठीक नहीं ह,ै भाई।
डॉ∘ कलप : कषाय झषालं?
  क्ा हुआ?
अजय : पोट दुखतंय िो मषाझं!
  मेरे पेट में िि्म हो रहा ह।ै
डॉ∘ कलप : अिे, असं कसं चषालेल िे! पोट दुखण्षासषािखं तू हदिसभि कषाय 

कितोस, सांग जिषा हकतसी िषाजतषा उठतोस तू?
  अरे, ऐसा क्ों हो रहा ह?ै बताओ, तुम दिन भर ऐसा क्ा करते हो सजससे 

तुम्हारा पेट िि्म करता ह।ै बताओ, हकतने बजे उठते हो तुम?
अजय : मसी सकषाळी लिकि उठतो ६ िषाजतषा. आणि लगेच अघंोळ कितो.
  मैं सुबह जल्ी ६ बजे उठता ह ँऔर तुरंत नहाता ह।ँ
डॉ∘ कलप : आणि मग नषाश्षा कधसी कितोस?
  और दफर नाश्ा कब करते हो?
अजय : नषाश्षा नषािसी कित, दषादषा. लगेच रिक्षा कषाढतो अन् भषाडसी घेतो.
  नाश्ा नहीं करता, भाई। तुरंत ररक्ा दनकालता ह ँऔर सिारी लेता ह।ँ
डॉ∘ कलप : िे बिोबि नषािसीये बिं कषा! मग दुपषािी हकतसी िषाजतषा जेितोस?
  यह दबलु्ल ठीक नहीं ह!ै तो िोपहर को खाना कब खाते हो?
अजय : दुपषािी नषािसी जेित मसी. संध्षाकषाळी जिळपषास ५ िषाजतषात मलषा जेिषायलषा. 

दुपषािी फक् रिक्षा चषालितो आणि कधसी कधसी रिक्षामध्ेच झोपतो.
  मैं िोपहर में खाना नहीं खाता ह।ँ मुझ ेशाम के ५ बज जाते हैं खाना खाने के ललए। 

िोपहर में केिल ररक्ा चलाता ह ँऔर कभी-कभी ररक्े में ही सो जाता ह।ँ
डॉ∘ कलप : बिं! आणि मग िषात्सी?
  अच्ा! और दफर रात को?
अजय : िषात्सी घिी गेल्यषािि बषायकोसोबत जिषा गप्पषा मषाितो. स्यंपषाकषात 

मदत कितो आणि मग जेिून झोपषायलषा िषात्सीचे १२ िषाजतषात.
  रात में घर जाने के बाि अपनी पत्ी के साथ थोडी गपशप करता ह।ँ उसे खाना 

बनाने में मिि करता ह।ँ और दफर सोते सोते रात के बारह तो बज ही जाते ह।ै
डॉ∘ कलप : िषाच ति प्रॉबे्म आिे नषा! कधसीिसी कषािसीिसी कितोस तू. जेिि, झोप 

कसं िेळच्षा िेळी झषालं पषाहिजे. िेळच्षा िेळी सगळं कित जषा 
म्िजे तब्ेत खिषाब िोिषाि नषािसी.

  यही तो समस्ा ह।ै कभी भी कुछ भी करते हो तुम। खाना, सोना समय पर होना 
चाहहए। सब कुछ समय पर करो तो सेहत खराब नहीं होगी।
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बबन : ऐकलंस ना गब्बर, िेळेिर जेिणं, 
झोपणं हकती महत्ताचं आह ेते.

गब्बि : हो रे बबन, मलासुद्ा डॉक्टरांचं 
पटलं.

७.२ चूक की बिोबि ते ओळखू यषा. सही या गलत पहचानें।

बिोबि चूक

१. अजय सकषाळी ८ िषाजतषा उठतो.

२. अजय दुपषािी २ िषाजतषा जेितो.

३. कधसी कधसी अजय दुपषािी रिक्षामध्े झोपतो.

४. संध्षाकषाळी ५ िषाजतषा अजय नषाश्षा कितो.

५. अजय िषात्सी बषायकोलषा जेिि बनिषायलषा मदत कितो.

७.३ जोड्षा जुळिू यषा. जोदड़याँ बनाएँ।

क ख ग घ

िषात् दुपषाि संध्षाकषाळ सकषाळ

१ २ ३ ४

तुम्सी रिक्षा केव्षा / कधसी चषालितषा?

मसी --------------------------------- रिक्षा चषालितो. (सकषाळी / दुपषािी / संध्षाकषाळी / िषात्सी)
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७.४ चचते् पषाहून रिकषाम्षा जषागषा भरू यषा. तस्वीरें िखेकर ररति स्ान भरें।

उदषा∘ सुनसील टॅक्सी चषालितो.
सुनील टकै्ी चलाता ह।ै

िीनषा सफिचंद ---------------------.
-------------------------------------------------

णजनसी कॉफी ------------------------------.
-------------------------------------------------

िीटषा पसु्क ------------------------------.
-------------------------------------------------

सुनसील आतषा टॅक्सी चषालित आिे.
सुनील अब टकै्ी चला रहा ह।ै

िीनषा सफिचंद खषात आिे.
रीना सेब खा रही ह।ै

णजनसी कॉफी पसीत आिे.
सजनी कॉफी पी रही ह।ै

िीटषा पसु्क िषाचत आिे.
रीटा हकताब पढ़ रही ह।ै
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 अपूिमि (चषालू) ितमिमषानकषाळ ‘चषालििे’

ितमिमषानकषाळ अपूिमि (चषालू) ितमिमषानकषाळ

मसी रिक्षा चषालितो. 
मसी रिक्षा चषालिते. 

मसी रिक्षा चषालित आिे.

आम्सी / आपि रिक्षा चषालितो.
आम्सी / आपि रिक्षा चषालित / 
चषालितो आिोत.

तू रिक्षा चषालितोस. 
तू रिक्षा चषालितेस.

तू रिक्षा चषालित / चषालितो आिेस.
तू रिक्षा चषालित / चषालिते आिेस.

तुम्सी / आपि रिक्षा चषालितषा.
तुम्सी / आपि रिक्षा चषालित 
आिषात.

तो रिक्षा चषालितो.
तसी रिक्षा चषालिते.
ते रिक्षा चषालिते / चषालितं.

तो / तसी / ते रिक्षा चषालित आिे.

ते / त्षा / तसी रिक्षा चषालितषात. ते / त्षा / तसी रिक्षा चषालित आिेत.

चषालू (अपूिमि) ितमिमषानकषाळ
उदषा. खषािे – खषा + त = खषात आिे / आिोत, आिेस / आिषात, आिे / आिेत
 िषाचिे – िषाच + त = िषाचत आिे / आिोत, आिेस / आिषात, आिे / आिेत

७.५ खषालील तक्षा भरू यषा. ताललका पूरी करें।

हक्रयषापद धषातू अपूिमि ितमिमषानकषाळ

तू (कििे) कि कित + आिेस

मसी (पळिे) पळ पळत आिे

तू (खषािे) खषा -----------------------------------------------------

तुम्सी / आपि (जषािे) जषा -----------------------------------------------------

तसी (येिे) ये -----------------------------------------------------

ते (िोिे) िो िोत आिे

ते (बोलिे) बोल -----------------------------------------------------

आम्सी / आपि (जेििे) जेि -----------------------------------------------------
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७.६ िगमातसील सूचनषा (संिषाद).

णशक्क : तो मुलगषा कषाय कित आिे?  रिद्षा्थी : अभ्षास कित आिे तो.
  िह लड़का क्ा कर रहा ह?ै   िह पढ़ाई कर रहा ह।ै
सगळे : तो अभ्षास कित आिे?  रिद्षा्थी : िो. तो अभ्षास कित आिे.
            क्ा िह पढ़ाई कर रहा ह?ै   हाँ। िह पढ़ाई कर रहा ह।ै
सगळे : अच्षा. तो मुलगषा अभ्षास कित आिे.
  अच्ा। िह लड़का पढ़ाई कर रहा ह।ै
(यषाचप्रमषािे – बदलत आिे, रिकत आिे, चषालित आिे, शोधत आिे)

 दृगटिक्ेप

तो नषाश्षा, ते नषाश्े
नाश्ा

तसी तबे्त, त्षा तब्ेतसी
सेहत

ते पोट, तसी पोटे / पोटं
पेट

तो स्यंपषाक 
रसोई

तसी अघंोळ, त्षा अघंोळी
स्ान

ते भषाडे / भषाडं, तसी भषाडसी
सिारी / हकराया

तसी सकषाळ, त्षा सकषाळी 
सुबह

ते जिेि, तसी जेििे / जेििं
खाना

तसी मध्षान्, त्षा मध्षान्सी
िोपहर

तसी दुपषाि
िोपहर

तसी संध्षाकषाळ, त्षा 
संध्षाकषाळी
शाम

तसी िषात्, त्षा िषात्सी
रात

 हक्रयषापदे

चषालििे  चलाना हदसिे  दिखना जेििे  खाना खाना मषाििे  मारना

दुखिे  िि्म होना उठिे  उठना सांभषाळिे  संभालना

 इति शब्द

कषािसीिसी  कुछ भी िेडे  पागल



चलषा, रिचषारू यषा८

चलषा, रिचषारू यषा

 कििे - मसी कित आिे / मसी कित नषािसी 
आिे - मसी कितोय / मसी कित नषािसीये : 
अपिूमि / चषालू ितमिमषानकषाळषाचसी रलखखत ि 
बोली भषाषेतसील िोकषािषा्थी आणि नकषािषा्थी 
रूपे िषापििे

 अपणू्म ित्ममान के ललखखत और बोली भाषा के रूप : 
सकारात्मक और नकारात्मक रूप

चलषा, णशकू यषा…
चलो, सीखें...

८
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८.१ ऐकू यषा आणि िषाचू यषा. सुनें और पढ़ें। 

प्रभषात : अिो तषाई, मलषा आि∘टसी∘ओ∘ ऑरफसलषा कसं जषायचं सांगषाल कषा?
  सुदनए, क्ा आप मुझ ेआर∘टी∘ओ∘ ऑदफस का रस्ा बता सकते हैं?
मषालतसी : मषाफ किषा. मलषा मषािसीत नषािसी.
  माफ कीसजए। मुझ ेनहीं पता।
प्रभषात : ठीक आिे. मसी दुसऱयषा कोिषालषा तिी रिचषाितो. अिो दषादषा, मलषा एक 

िस्षा सांगषाल कषा?
  कोई बात नहीं। मैं हकसी और से पूछ लेता ह।ँ 

सुदनये भाई, क्ा आप मुझ ेएक रस्ा बता सकते हैं?
दत्षा : िो. कुठे जषायचंय तुम्षालषा?
  हाँ। कहाँ जाना ह ैआपको?
प्रभषात : मलषा आि∘टसी∘ओ∘ ऑरफसलषा जषायचंय. 
  जिळचषा िस्षा सांगषा नषा!
  मुझ ेआर∘टी∘ओ∘ ऑदफस जाना ह।ै नजिीक का रस्ा बताई ना!
दत्षा : िो. यषा णसग्नलिरून डषािसीकडे िळषा. पुढे मिषात्षा फुले चौक लषागेल. 

रतकडून पुन्षा डषािसीकडे िळषा. मग दुसिं उजिं िळि घ्षा. सिळ 
गेल्यषािि आि∘टसी∘ओ∘ ऑरफस येतं.

  हाँ। इस ससग्नल से बाएँ मुदड़ए। आप महात्मा फुले चौक पहुचँ जाएँगे। िहाँ से 
िापस बाएँ मुदड़ए। दफर दूसरा िाहहना मोड़ लीसजए। सीधे जानेपर आर∘टी∘ओ∘ 
ऑदफस आता ह।ै

प्रभषात : धन्यिषाद!

८.२ ििील संिषाद िषाचून त्षा आधषािे खषालील िषाक्े बनिू यषा.
 ऊपर दिया हुआ संिाि पढ़कर िाक् बनाएँ।

१. लषागेल -  चौक - पुढे  -  मिषात्षा फुले
 उदषा∘ पुढे मिषात्षा फुले चौक लषागेल.

२. कुठे - तुम्षालषा - जषायचंय 
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

३. नषािसी - मलषा - मषािसीत 
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

४.	 कसं	-	आि∘टसी∘ओ∘	ऑरफसलषा - सांगषाल - कषा - जषायचं
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

५. यषा - िळषा - णसग्नलिरून - डषािसीकडे 
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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८.३ खषालील तक्षा िषाचू यषा. ताललका पढ़ें।

ितमिमषान अपिूमि (चषालू) ितमिमषान अपिूमि (चषालू) ितमिमषान

चषालििे चलाना रलहितषानषा बोलतषानषा

 मसी चषालितो. मसी चषालित / चषालितो 
आिे.

चषालितो + य = मसी 
चषालितोय.

 मसी चषालिते. मसी चषालित / चषालिते 
आिे.

चषालिते + य = मसी 
चषालितेय.

आम्सी / आपि 
चषालितो.

आम्सी / आपि चषालित / 
चषालितो आिोत.

चषालितो + य = आम्सी / 
आपि चषालितोय.

 तू चषालितोस. तू चषालित / चषालितो 
आिेस.

चषालितो + यस = तू 
चषालितोयस.

 तू चषालितेस. तू चषालित / चषालिते 
आिेस.

चषालिते + यस = तू 
चषालितेयस.

तुम्सी / आपि 
चषालितषा.

तुम्सी / आपि चषालित / 
चषालितषा आिषात / आिोत.

चषालितषा + य = तुम्सी / 
आपि चषालितषाय.

 तो चषालितो. तो चषालित / चषालितो 
आिे.

चषालितो + य = तो 
चषालितोय.

 तसी चषालिते. तसी चषालित / चषालिते 
आिे.

चषालिते + य = तसी 
चषालितेय.

 ते चषालितं. ते चषालित / चषालिते 
आिे.

चषालितं + य = ते 
चषालितंय.

ते चषालितषात. ते चषालित आिेत. चषालितषा + यत = त्षा 
चषालितषायत.

त्षा चषालितषात. त्षा चषालित आिेत चषालितषा + यत = तसी 
चषालितषायत.

तसी चषालितषात. तसी चषालित आिेत. चषालितषा + यत = ते 
चषालितषायत.
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८.४ चचत् पषाहून िषाक् बनिू यषा. चचत्र िखेकर िाक् बनाएँ।

टॅक्सीमधे् बसिे, भांडिे, गषाडसी चषालििे आणि फोनिि बोलिे, िस्षा ओलांडिे, 
गषाड्षा आपटिे, पषाितसी फषाडिे.

  

उदषा∘ मसीनषा पुस्क िषाचतेय.

१. ------------------------------------

------------------------------------------

२. ------------------------------------

------------------------------------------

३. ------------------------------------

------------------------------------------

४. ------------------------------------

------------------------------------------

५. ------------------------------------

------------------------------------------

६. ------------------------------------

------------------------------------------
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८.५ तक्षा पिूमि करू यषा. ताललका पूरी करें।

रलहितषानषा बोलतषानषा

१) ननहकतषा िषाचत आिे. १) ननहकतषा ननयम िषाचतेय.

२) मषायकल ---------------------------------------. २) मषायकल िस्षा ओलांडतोय.

३) हकिि गषाडसी चषालित आिे आणि
 ------------------------------------------.

३) हकिि गषाडसी चषालितेय आणि 
फोनिि बोलतेय.

४) समसीि आणि िीटषा िषागषाने
 -------------------------------------------------------.

४) समसीि आणि िीटषा िषागषाने 
भांडतषायत.

५) िस्तषािि खूप गषाड्षा धषाित 
आिेत.

५) िस्तषािि खूप गषाड्षा 
-------------------------------------------------------.

६) ओमि टॅक्सीमधे् -------------------------. ६) ओमि टॅक्सीमध्े बसतोय.

७) टॅ्रफक पोलीस 
 -------------------------------------------------------.

७) टॅ्रफक पोलीस पषाितसी फषाडतोय.

८.६ संिषाद िषाचू यषा आणि ऐकू यषा आणि अपूिमि (चषालू) हक्रयषापद ेओळखू यषा. 
 संिाि पढ़ें और दक्रया पहचानें।

प्रिषाससी : मषाकके टलषा यिेषाि कषा?
  बाजार चलोगे?
टॅक्सीचषालक : नषािसी. मसी जेिषायलषा चषाललोय.
  नहीं। मैं खाना खाने जा रहा ह।ँ
प्रिषाससी : तुम्षालषापि आत्षाच जेिषायलषा जषायचंय? मग दुसिे रिक्षाचषालक 

जषातसील कषा रत्?े
  आपको अभी ही खाना खाने जाना हैं? दफर दूसरे ररक्ा डरि ाइिर चलेंगे क्ा 

िहाँ?
टॅक्सीचषालक : यषा िेळेलषा कोिसीच जषािषाि नषािसी. सगळे जेिषायलषा जषातषायत.
  इस समय कोई नहीं जाएगा। सब खाना खाने जा रह ेहैं।
प्रिषाससी : मग आतषा मसी कषाय करू?
  तो अब मैं क्ा करँू?
टॅक्सीचषालक : तुम्षालषा िषाट बघषािसी लषागेल. हकंिषा चलषा तुम्सीसुद्षा जेिषायलषा. 

नंति मसी सोडतो तुम्षालषा.
  आपको इंतजार करना पड़गेा। चलो आप भी खाना खाने। बाि में मैं आप को 

छोड़ दूगँा।
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प्रिषाससी : अिो, कषािसीिसी कषाय बोलतषाय? मसी कषा येऊ तुमच्षासोबत जेिषायलषा? 
मलषा भूक नषािसीये.

  अरे, आप यह क्ा कह रह ेहैं? मैं आपके साथ क्ों आऊँ खाना खाने? मुझ े
भूख नहीं ह।ै

टॅक्सीचषालक : मग आतषा तुम्षालषा चषालतच मषाकके टलषा जषािं लषागेल.
  दफर अब आपको बाजार तक पैिल ही जाना पड़गेा।

 ििील संिषादषातून अपूिमि (चषालू) ितमिमषानकषाळषातसील हक्रयषापद ेरलहू यषा.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

िोकषािषा्थी नकषािषा्थी रलहितषानषा नकषािषा्थी बोलतषानषा

मसी िषाट बघत आिे. मसी िषाट बघत नषािसी 
आिे.

मसी िषाट बघत नषािसीये.

आम्सी / आपि िषाट 
बघत आिोत.

आम्सी / आपि िषाट 
बघत नषािसी आिोत.

आम्सी / आपि िषाट 
बघत नषािसीयोत.

तू िषाट बघत आिेस. तू िषाट बघत नषािसी 
आिेस.

तू िषाट बघत 
नषािसीयेस.

तुम्सी / आपि िषाट 
बघत आिषात.

तुम्सी / आपि िषाट 
बघत नषािसी आिषात.

तुम्सी / आपि िषाट 
बघत नषािसीयषात.

तो िषाट बघत आिे. तो िषाट बघत नषािसी 
आिे.

तो िषाट बघत नषािसीये.

तसी िषाट बघत आिे. तसी िषाट बघत नषािसी 
आिे.

तसी िषाट बघत नषािसीये.
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ते िषाट बघत आिे. ते िषाट बघत नषािसी 
आिे.

ते िषाट बघत नषािसीये.

 ते िषाट बघत आिेत. ते िषाट बघत नषािसी 
आिेत.

ते िषाट बघत 
नषािसीयेत.

 त्षा िषाट बघत आिेत. त्षा िषाट बघत नषािसी 
आिेत.

त्षा िषाट बघत 
नषािसीयेत.

तसी िषाट बघत आिेत. तसी िषाट बघत नषािसी 
आिेत.

तसी िषाट बघत 
नषािसीयेत.

नकषािषा्थी चषालू / अपूिमि ितमिमषानकषाळ
जषािे = जषात + नषािसी + आिे / आिोत, आिेस / आिषात, आिे / आिेत ...

गब्बि : अरे बबन, सकाळी ररक्षा चालिता 
चालिता मी रस्ा चुकलो. मला 
खूपच भीती िाटली.

बबन : अरे असा काय तू. कोणाला तरी 
रस्ा दिचारायचास ना.

गब्बि : अरे पण कसं?
बबन : अगिी सोपे आह.े तुला एक 

उिाहरण ितेो बघ.

८.७ खषालील संिषाद िषाचून उत्िे दऊे यषा. दनम्नललखखत संिाि पढ़ कर उत्र िें।

प्रिषाससी : डॉन बॉस्ो शषाळेलषा येिषाि कषा?
  डॉन बॉस्ो सू्ल चलोगे?

रिक्षाचषालक : िो. बसषा.
  हाँ बैठो।

  (्ोड्षा िेळषानंति)
  (थोड़ी िरे के बाि)

प्रिषाससी : अिो, आपि कोित्षा िस्तषानं जषातोय? मलषा िषाटतं आपि िस्षा 
चुकलो आिोत.

  अरे भाई, हम कौनसे रस् ेसे जा रह ेहैं। मुझ ेलगता ह ैहक हम गलत रास् े
पे हैं।
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रिक्षाचषालक : मलषासुद्षा असंच िषाटतंय. मषाफ किषा. मसी कोिषालषा तिी रिचषाितो.
  मुझ ेभी ऐसा ही लग रहा ह।ै माफ कीसजए। मैं हकसी से रस्ा पूछ लेता ह।ँ 

रिक्षाचषालक (बषाजूच्षा रिक्षािषाल्यषास) : मषाफ 
किषा, मसी िस्षा चुकलोय. मलषा 
डॉन बॉस्ो शषाळेलषा कसं जषायचं 
िे सांगषा नषा!

  भाई, मैं गलत रस् ेपर आ गया ह।ँ 
मुझ ेजरा डॉन बॉस्ो सू्ल का रस्ा 
बताइए ना?

बषाजूचषा रिक्षाचषालक : अिे बषाप िे! फषािच पुढे आलषात तुम्सी. इ्नू मषागे रफिषा 
आणि आधसीचं डषािं िळि घ्षा. रत्नू ्ोडेसं पुढे आलषात की डॉन 
बॉस्ो शषाळषा. आणि जिषा िळू चषालिषा. िस्षा खिलषा आिे.

  अरे, आप बहुत आगे आ गए हैं। यहाँ से िापस मुदड़ए और दपछला बायां 
मोड़ ले लीसजए। िहाँ से थोड़ा आगे गए की िहीं डॉन बोस्ो सू्ल ह।ै और 
थोड़ा धीरे चलाना। सड़क खोिी हुई ह।ै

रिक्षाचषालक : अच्षा! आभषािी आिे!
  अच्ा! थैंक यू!

बषाजूचषा रिक्षाचषालक : ििकत नषािसी!
  ठीक ह!ै

८.८ िोकषािषा्थी आणि नकषािषा्थी िषाक्े बनिू यषा. िाक् बनाएँ।

 िोकषािषा्थी नकषािषा्थी

१. िस्षा बिोबि आिे. िस्षा बिोबि नषािसीये.

२. डॉन बॉस्ो शषाळेलषा कसं जषायच ं डॉन बॉस्ो शषाळेलषा कसं जषायचं ते  
 ते कळतंय. -----------------------------------------------------------.

३. त्षा शषाळेकडे इ्नू -------------------------. त्षा शषाळेलषा इ्नू जषायचं नषािसीये.

४. िस्षा चांगलषा आिे. िस्षा चांगलषा ------------------------------------.

५. तो टॅक्सी पुसतोय. तो टॅक्सी ------------------------------------------.
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 दृगटिक्ेप

तो रिचषाि, ते –
खयाल

तसी पिीक्षा, त्षा –
परीक्षा

तो हदिस, ते –
दिन

तसी पषाितसी, त्षा पषाित्षा
चालान

तो िषाग
गुस्ा

तसी िषाट, त्षा िषाटषा
राह

तसी भूक
भूख

तसी भसीतसी
डर

हक्रयषापद प्रश्नषा्थी शब्द इति शब्द

आििे
लाना

कोिषाशसी
हकसके साथ

तोपययंत
तब तक

पकडिे
पकड़ना

कोिसी
हकसने

मोठषा
बड़ा

पळिे
भागना

मग
दफर

फषाडिे
फाड़ना

िळू
धीरे

ओलांडिे
पार करना

बिषाच
बहुत

सोडिे
छोड़ना

आपटिे
टकराना

चुकिे
भूलना

पुसिे
पोंछना
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 प्रिषाशषालषा मषाहितसी दिेे
 यात्री को जानकारी िनेा

 भषाडे स्सीकषाितषानषा हठकषािषाबद्दल रिचषाििे
 सिारी लेते समय जगह की पूछताछ करना

 आपल्यषा इच्षा व्क् कितषानषा हक्रयषापद ‘ििंय’चषा 
िषापि कििे

 अपनी इच्ाएँ व्यति करना दक्रयापि ‘चाहना - चाहहए’

 आिे - नषािसी / नषािसीये : ितमिमषानकषाळषातसील 
िोकषािषा्थी ि नकषािषा्थीतसील यषातसील फिक 
ओळखिे आणि िषापििे

 होना - नहीं होना : ित्ममानकाल में सकारात्मक और 
नकारात्मक के बीच का भेि 

 ऋतू ओळखिे आणि सांगिे
 मौसम पहचानना और बताना
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९.१ ऐकू यषा आणि िषाचू यषा. सुनें और पढ़ें। 

रिक्षाचषालक : बोलषा सषािेब, कुठे जषायचंय?
  बोलो साहब, कहाँ जाना ह?ै
प्रिषाससी : से्टशन.
  स्शेन।
रिक्षाचषालक : बसषा.
  बैठो।
प्रिषाससी : िो. तुम्सी कोित्षा िस्तषाने जषािषाि?          
  हाँ। आप हकस रस् ेसे जाओगे?
रिक्षाचषालक : इ्नू ्ोडसं पुढे गेलं की णशिषाजसी चौकषातून डषािसीकडे िळषायचं 

आणि ्ोडं पुढे उजिसीकडे एक छोटसीशसी गल्ी आिे. रत्नू गेलं 
की आपि ्टे मेन िोडलषा पोिोचतो.

  यहाँ से थोड़ा आगे जाने के बाि सशिाजी चौक से बायीं ओर मुड़ो और िहाँ 
से थोड़ा आगे िाहहनी तरफ एक छोटी सी गली ह।ै िहाँ से, हम सीधे मेन 
रोड़ तक पहुचँते हैं।

प्रिषाससी : अच्षा! मग त्षानंति ते िनुमषानषाचं महंदि लषागतं नषा?
  अच्ा, तो उसके बाि िह हनुमानजी का मंदिर आता ह ैना?
रिक्षाचषालक : ते ति बिंच मषागे आिे. आपि मेन िोडिरून ्ोडंसं सिळ 

चषालित गेलो की उजिसीकडे िळषायचं. रत्नू णसग्नललषा यू टनमि 
घेतलषा की आलं से्टशन.

  िह तो बहुत पीछे ह।ै हमें मेन रोड़ से थोड़ा सीधे चलने के बाि िाएँ मुड़ना 
ह।ै िहाँ ससग्नल से यू टन्म ललया की आया स्शेन।

प्रिषाससी : अच्षा. बरघतल्यषािि अजून नसीट कळेल मलषा.
  अच्ा। िखेने के बाि मैं और अचे् से समझ पाऊँगा।
रिक्षाचषालक : चलषा ति मग. ननघू यषा आपि आतषा.
  चलो दफर। चलते हैं अब।
प्रिषाससी : िो, िो. चलषा, ननघू यषा.  
  हाँ हाँ। चलो चलते हैं।

९.२ ििील सिंषाद िषाचून, हठकषािांचसी नषािे आणि चचने् िषापरून निसीन िस्षा तयषाि करू 
यषा. ऊपर दिया गया सिंाि पढ़ें और दठकाने और चचन्ों का प्रयोग करके नयी सड़क बनाएँ।

सुरुिषात

णशिषाजसी चौक
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गब्बि : बबन, मला निीन ररक्षा घ्ायची आह.े 
काय काय लागेल सांग ना.

बबन : अरे, मला काय दिचारतोयस! त्या 
अदनलकड ेचल. तो तुला अचूक सांगेल.

गब्बि : नको नको. तो फारच रागीट आह.े मला 
जरा कठीणच िाटतंय.

बबन : नाही रे. अगिी सोप्पयं. तू चल माझ्ासोबत.

९.३ रिक्षा सँ्टडििचसी एक दुपषाि. ररक्ा स्ानक पर एक िोपहर। 

बबन : दषादषा, यषा गब्बिलषा ्ोडसी मषाहितसी ििसीय.
  भैया, इस गब्बर को थोड़ी जानकारी चाहहए।
अननल : बोल नषा, कषाय झषालं?
  बोल ना, क्ा चाहहए?
गब्बि : मलषा निसीन रिक्षा घ्षायचसीय. त्षासषाठी कषाय कषाय लषागेल?
  मुझ ेनया ररक्ा खरीिना ह।ै इसके ललए क्ा क्ा चाहहए?
अननल : ठीक आिे. सगळ्षात पहिली आणि मित्तषाचसी गोटि म्िजे पैसे ििेत 

आणि मग लषायसन्स. ते आिे कषा तुझ्षाकडे?
  ठीक ह।ै सबसे पहली और जरूरी बात ह ैहक पैसे चाहहए और दफर लाइसेंस। िह 

ह ैक्ा तुम्हारे पास? 
गब्बि : चेटिषा कितषा कषाय दषादषा, पैसे लषागतषात िे कषाय सांगषायलषा ििं? पैसे ति 

ििेतच. मसी बँकेकडून लोन घेिषाि आिे.
  क्ा मजाक कर रह ेहो भैया, पैसे लगते हैं यह भी क्ा बताने की बात ह?ै पैसे तो 

लगेंगे ही। मैं बैंक से लोन लेने िाला ह।ँ
अननल : ठीक आिे. उद्षा मषाझ्षासोबत चल. आपि आधसी रिक्षा बघू यषा. तुलषा 

त्षातली एखषादसी आिडली ति बोलिसी करू यषा. कोितसी रिक्षा घेिषािेस 
तू? ‘सयूमा’चसी की ‘बषादल’चसी?

  ठीक ह।ै तो कल पहले मेरे साथ चलो। हम ररक्ा िखे कर आते हैं। यदि तुम्हें कोई 
पसन्द आया, तो हम आगे बात करेंगे। तुम कौन सा ररक्ा ले रह ेहो? ‘सूयमा’ िाला 
या ‘बािल’ िाला?

गब्बि : मसी ति ‘सूयमा’चसी घिेषाि, दषादषा.
  मैं तो ‘सूयमा’ ही लँूगा, भैया।
अननल : बिं. रिक्षा घ्षायलषा कषािसी कषागदपतं्सुद्षा ििसीत. त्ांचसी नषािं मसी तुलषा 

एस∘᳭एम∘᳭एस∘᳭ कितो.
  अच्ा, ररक्ा लेने क ललए कुछ कागज़ात भी चाहहए। उनके नाम मैं तुम्हे एस∘᳭एम∘᳭एस∘᳭ 

करता ह।ँ
गब्बि : ठीक आिे, दषादषा. मग मसी तुम्षालषा संध्षाकषाळी भेटतो. ्कँ्ू.
  ठीक ह,ै भैया। तो दफर मैं आप से शाम को तमलता ह।ँ धन्यिाि।
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९.४ चूक की बिोबि ते ओळखू यषा. सही या गलत पहचानें।

बिोबि चूक

१. अननललषा निसीन टॅक्सी ििसीय.

२. दषादषा सांगतो अननललषा गषाडसी घ्षायलषा पैसे ििेत; पि 
लषायसन्स नको.

३. अननल बँकमधून लोन घिेषाि आिे.

४. अननल टसी∘व्सी∘एस्∘ चसी रिक्षा घेिषाि आिे.

५. रिक्षा घ्षायलषा कषागदपते् ििसीत.

९.५ योग्य िषाक्े तयषाि करू यषा. सही िाक् बनाएँ।

मलषा

(ते) लषायसन्स ििसीत

१. (तो) दषाखलषा ििसीय

२. (तसी) रिक्षा ििषाय

३. (तसी) कषागदपते् ििंय

मलषा

(तो) चिषा ििंय

४. (तसी) कॉफी ििषाय

५. (ते) रलंबू-सिबत ििसीय

उदषा∘ मलषा कषागदपते् ििसीत. मलषा चिषा ििषाय.

तो तसी ते ते त्षा तसी

ििषाय ििसीय ििंय ििेत िव्षात ििसीत

९.६ योग्य शब्द रलहू यषा. योग्य शब्द ललखें।

(ििंय, ििेत, ििंय, ििसीय, ििसीत, ििषाय, ििंय, ििसीय)

१. सषािेब, मलषा लषायसन्स ------------------------ त्षासषाठी कोितसी कषागदपतं् पषाहिजेत?

२. भषालचंद्र, कषाय ------------------------ तुलषा?

३. मषाझ्षा गषाडसीच्षा िेडलषाईटचषा बल्ब गेलषाय. मलषा तो बल्ब ---------------. दतेषा कषा? 

४. बषाबषा, मलषा निसीन गषाडसी --------------------. चषािचषाकी नको, दुचषाकी --------------------.

५. मलषा सुटे् पैसे ------------------------. आिेत कषा तुमच्षाकडे?

६. अिे सिेुश, जिषा पोटोबषामधे येतोस कषा? कषािसीतिी खषायलषा ------------------------.



प्रिषाणसदिेो भि। ९

SkeÌ³eeCCeJe    91

९.७ आि॰टसी॰ओ॰ ऑरफसमधली एक संध्षाकषाळ ... आर॰टी॰ओ॰ ऑदफस में एक शाम ... 

कममिचषािी : नमस्षाि, बोलषा, कषाय कषाम आिे?
  नमस्,े कहहए क्ा काम ह?ै
सुिटेंद्र : मलषा लषायसन्स कषाढषायचं आिे. त्षासषाठी लषागिषािषा फॉममि ििषाय.
  मैं लाइसेंस बनिाना चाहता ह।ँ उसके ललए एक फाम्म चाहहए।
कममिचषािी : ठीक आिे. सोबत कषागदपतं् आिलीत कषा?
  ठीक ह।ै साथ में कागज़ात लाए हैं क्ा?
सुिटेंद्र : कषाय कषाय ििंय तुम्षालषा?
  क्ा क्ा चाहहये आपको?
कममिचषािी : एखषाद ं ओळखपत् आिे कषा तुमच्षाकडे? 

मतदषाि ओळखपत्, पषासपोट्क, आधषाि कषाड्क 
हकंिषा पॅन कषाड्क?

  आपके पास कोई पहचान पत्र ह ैक्ा? मतिाता पहचान पत्र, पासपोट्क, आधार 
काड्क या पैन काड्क?

सुिटेंद्र : मतदषाि ओळखपत् नषािसीये मषाझ्षाकडे आणि पषासपोट्कसुद्षा नषािसीये. 
पि पॅन कषाड्क आणि आधषाि कषाड्क आिे.

  मेरे पास मतिाता पहचान पत्र नहीं ह ैऔर मेरे पास पासपोट्क भी नहीं ह।ै लेहकन 
पैन काड्क और आधार काड्क ह।ै

कममिचषािी : यषासोबतच तुमच्षा जन्षाचषा दषाखलषा आणि दोन फोटो ििेत मलषा.
  इसके साथ मुझ ेआप का जन्म प्रमाण पत्र और िो फोटो चाहहए।
सुिटेंद्र : जन्षाचषा दषाखलषा आिे मषाझ्षाजिळ. फोटो मषात् रिसिलो.
  मेरे पास जन्म प्रमाण पत्र ह।ै बस फोटो भूल गया।

कममिचषािी : ते ििेत मलषा. त्षाणशिषाय कषाम िोिषाि नषािसी. फोटो घेऊन यषा.
  फोटो तो मुझ ेलगेंगे। उस के दबना काम नहीं होगा। फोटो लेकर आओ।

९.८ सुिटेंद्रकडे कषाय कषाय आिे आणि कषाय कषाय नषािसी आिे ते रलहू यषा.
सुरेंद्र के पास क्ा ह ैऔर क्ा नहीं ह ैिह ललखें।

आिे नषािसीये 

पॅन कषाड्क

फोटो
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९.९ िषाचू यषा आणि रलहू यषा. पढ़ें और ललखें।

तो सषामोसषा तसी इडली ते कटलेट

१. मलषा सषामोसषा ििषाय.
मुझ ेसमोसा चाहहए।

२. मलषा इडली ििसीय.
मुझ ेइडली चाहहए।

३. मलषा कटलेट ििंय.
मुझ ेकटलेट चाहहए।

तो िडषापषाि ते ्षालीपसीठ तसी कांदषाभजसी

४. मलषा ------------------------

---------------------------------------

५. मलषा ------------------------

---------------------------------------

६. मलषा ------------------------

---------------------------------------

तसी पषािसीपिुी ते पोिे तसी अडंसी

७. मलषा ------------------------

---------------------------------------

८. मलषा ------------------------

---------------------------------------

९. मलषा ------------------------

---------------------------------------
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९.१० हििषाळषा, उन्षाळषा, पुन्षा पषािसषाळषा! शीत-, ग्रीष्म-, िषमा ऋतु।

अिे, हकतसी गिम िोतंय! 
उन्षाळषा खूप आिे!

ओह, हकतना तप रहा ह।ै 
बहुत गमथी ह।ै

पषािसषाळषा सुरू झषालषा, 
की छत्रषा बषािेि येतषात.

बाररश शुरू होते ही 
छाते बाहर आ जाते हैं।

नोव्टेंबि चषालू झषालषा तिी
मुंबईत हििषाळषा सुरू िोत नषािसी.
निंबर शुरू होने के बाि भी मुम्बई में

सिथी का मौसम शुरू नहीं होता।

९.११ लक्षात ठेिषा. ध्ान में रखें।

महिने ऋतू

फेब्ुिषािी, मषाचमि, एहप्रल आणि मे उन्षाळषा

जून, जुलै, ऑगस्ट, सप्टेंबि पषािसषाळषा

ऑक्टोबि, नोव्टेंबि, हडसटेंबि, जषानेिषािी हििषाळषा
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 दृगटिक्ेप

तो पैसषा, ते पैसे
पैसे

तसी गल्ी, त्षा गल्लषा
गललयाँ

ते महंदि, तसी महंदिे
मंदिर

तो दषाखलषा, ते दषाखले
प्रमाण पत्र

तसी मषाहितसी
जानकारी

ते ओळखपत्, तसी 
ओळखपते् / ओळखपतं् 
पहचान पत्र

तो सषामोसषा, ते सषामोसे
समोसा

तसी इडली, त्षा इडल्यषा
इडली

ते कटलेट, तसी कटलेटे / 
कटलेटं
कटलेट

तो िडषापषाि, ते –
िडापाि

तसी पषािसीपुिी
पानीपुरी

ते ्षालीपसीठ, तसी 
्षालीपसीठे / ्षालीपसीठं
थालीपीठ

तो पोिषा, ते पोिे
पोहा

तसी गोटि, त्षा गोटिसी
कहानी

ते अडंे / अडंं, तसी अडंसी 
अंडा / बैिा

तो उन्षाळषा, ते उन्षाळे
गमथी का मौसम

तसी चटेिषा, त्षा –
मज़ाक

ते कांदषाभजे / कांदषाभजं, 
तसी कांदषाभजसी  
प्ाज़ का पकौड़ा

तो पषािसषाळषा, ते 
पषािसषाळे
बाररश का मौसम

तसी बोलिसी
डांट

तसी कषागदपते् (फक् 
अनेकिचन)
कागज़ात

तो हििषाळषा, ते हििषाळे
सिथी का मौसम

तसी चषािचषाकी, त्षा 
चषािचषाक्षा
गाडी

तो प्रिषाससी, ते –
यात्री

तसी दुचषाकी, त्षा 
दुचषाक्षा
साइहकल / मोटर साइहकल



प्रिषाणसदिेो भि। ९

Heb®³eeCCeJe    95

हक्रयषापद इति शब्द

रिसििे
भूलना

प्रिषाणसदिेो भि।
प्रिासी ििेच असतो. / प्रिासी ििेता होता ह।ै

सुरू िोिे
शुरू होना 

पकं्
पक्का

बषािेि यिेे
बाहर आना

सोबत
साथ

ििंय / ििसीय
चाहहए

त्षाणशिषाय
उसके दबना / ससिाय

पषाहिजे
चाहहए

चचंटू
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 शषासकीय कषागदपते् िषाचिे आणि समजिे
 सरकारी िस्ािेजों की जानकारी

 कषािसी अजमि भििे आणि समजिे
 पररिहन दिभाग में जमा हकए जाने िाले कुछ 

आिेिन पत्र

चलषा, णशकू यषा…
चलो, सीखें...

१०
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एक हदिस
आि∘टसी∘ओ∘मध्े
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१०.१ रिक्षा चषालितषानषा पषाळषायचे ननयम. ररक्ा चलाते समय इन दनयमों का पालन करें। 

१. ड्ुटसीिि जषातषानषा स्च् युननफॉममि घषालषािषा, 
छषातसीच्षा डषाव्षा बषाजूस बॅच लषािषािषा ि 
लषायसन्स बिोबि ठेिषािे.

 ड्टूी पर जाते समय साफ ििथी पहनें, सीने की बायीं 
ओर बैज लगाएं और लाइसेंस साथ रखें।

जोड्षा जुळिू यषा. जोदड़याँ बनाएँ।

क. स्च् युननफॉममि १. ठेिषािे

ख. बॅच छषातसीच्षा डषाव्षा बषाजूस २. घषालषािषा

ग. लषायसन्स बिोबि ३. लषािषािषा

क. ---------------   ख. ---------------   ग. ---------------

२. ड्ुटसीिि जषातषानषा पषान तंबषाखू खषाऊ नये, रबडसी ओढू नये, मद्पषान करू नये.
 ड्टूी पर जाते समय पान तंबाकू न खाएं, धूम्रपान न करें , शराब न पीएं।

चूक की बिोबि. सही या गलत पहचानें।

क. पषान तंबषाखू िोज खषािे. 

ख. रबडसी खषाऊ नये. 

ग. मद्पषान करू नये. 

३. पॅसटेंजि सषामषान गषाडसीत रिसिलषा असेल 
ति नजसीकच्षा पोलीस से्टशनमधून त्षाचसी 
पोचपषाितसी घ्षािसी.

 यदि यात्री गाड़ी में सामान भूल जाएं, तो दनकटतम 
पुललस स्शेन से उसकी रसीि प्राप् करें।

योग्य पयमाय ननिडू यषा. सही पयमाय चुनें।

• पॅसटेंजि सषामषान गषाडसीत रिसिलषा असेल ति सषामषान ...
 क. िस्तषािि सोडून जषािे 
 ख. पोरलसषात जमषा किषािे
 ग. घिी घेऊन जषािे
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४. गषाडसी तषाब्षात घेतेिेळी स्च् आिे की नषािसी, ते पषाहून तषाब्षात घ्षािसी. तसेच 
गषाडसीमध्े टॅक् बुक, रफटनेस रिमषा, पिरमट, फस्ट्क एड बॉक् आिे की नषािसी 
ते पषािषािे.

 गाड़ी लेते समय ध्ान िें हक िह साफ ह ैया नहीं और उसके बाि गाड़ी अपने अभधकार में 
ले लें। गाड़ी में टैक् बुक, दफटनेस इंश्ोरेंस, परतमट, फस््क एड बॉक् ह ैया नहीं इसकी 
जाँच करें।

योग्य पयमाय ननिडू यषा. सही पयमाय चुनें।

• गषाडसीमधे् ...
 क. टॅक् बुक असषािे
 ख. पिरमट नसषािे
 ग. मोबषाईल चषाजमिि असषािे

५. पॅसटेंजिलषा आिडषाओिड करून बोलषािू नये ि णशफ्टिि असतषानषा गषाडसी सोडून 
जषाऊ नये.

 यात्री को चचल्ाकर न बुलाएं और ड्टूी के समय गाड़ी छोड़कर न जाएं।

योग्य पयमाय ननिडू यषा. सही पयमाय चुनें।

• पॅसटेंजिलषा ...
 क. आिडषाओिड करून बोलिषािे            
 ख. चुकीच्षा हठकषािसी पोिोचिषािे
 ग. आिडषाओिड करून बोलषािू नये

६. पॅसटेंजिलषा जिळच्षा िस्तषाने पोिोचिषािे.
 यात्री को दनकटतम माग्म से पहुचँाएं।

योग्य पयमाय ननिडू यषा. सही पयमाय चुनें।

• पॅसटेंजिलषा ... 
 क. लांबच्षा िस्तषाने पोिोचिषािे
 ख. जिळच्षा िस्तषाने पोिोचिषािे
 ग. चिषा प्षायलषा न्यषािे

७. एकषा गषाडसीपषासून दुसिी गषाडसी लषाितषानषा २ ते ५ फूट अतंिषािि गषाडसी लषािल्यषानंति 
गषाडसी आपोआप चषालू िोिषाि नषािसी यषाचसी खषात्सी करून घ्षािसी.

 एक गाड़ी के पीछे दूसरी गाड़ी लगाते समय २ से ५ फीट की दूरी रखने के बाि यह दनसचित 
करें हक गाड़ी अपने आप चालू न हो।
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योग्य पयमाय ननिडू यषा. सही पयमाय चुनें।

• एकषा गषाडसीपषासून दुसिी गषाडसी लषाितषानषा ...
 क. २ ते ५ फूट अतंि ठेिषािे                            
 ख. चचकटून लषािषािसी
 ग. रमत्षाचसी मदत घ्षािसी

८. गषाडसीत दोन फुलससीट ि २ िषषांचे आतसील दोन मुले घेतषा येतषात, पि अशषा 
िेळी लगेज घेतषा येत नषािसी.

 गाड़ी में िो फुलसीट और २ साल से कम उम्र के िो बच्े दबठाए जा सकते हैं, लेहकन ऐसे 
समय पर लगेज नहीं ले जा सकते।

योग्य पयमाय ननिडू यषा. सही पयमाय चुनें।

• गषाडसीत दोन फुलससीट ि २ िषषांच्षा आतसील दोन मुले असतसील ति ...
 क. दुप्पट पैसे घ्षािे 
 ख. लगेज घेऊ नये
 ग. गषाडसी िळू चषालिषािसी

९. लगेज भषाडे ननयमषाप्रमषािे जे िोईल ते घ्षािे. जषास्सीत जषास् लगेज ४० हकलो 
घेतषा येते.

 लगेज का हकराया दनयमों के अनुसार लें। ४० हकलोग्राम तक अभधकतम लगेज ललया जा 
सकता ह।ै

योग्य पयमाय ननिडू यषा. सही पयमाय चुनें।

• जषास्सीत जषास् लगेज ...
 क. ९० हकलो घ्षािे
 ख. ४० हकलो घ्षािे
 ग. घेऊ नये

१०. मसीटि उभे असेल ति गषाडसी भषाड्षाने दिेे आिे, आडिे असेल ति एगेंज आिे, 
खषाली पडले असल्यषास भषाड्षाने हदली आिे. िषाटेत िषािनषास तषात्ुितषा रबघषाड 
झषाल्यषास िषािन दुरुस् िोईपययंत िषािन चषालकषाने मसीटि बंद ि आडिे ठेिषािे. 
(िेहटंग चषालू ठेिू नये)

 यदि मीटर ऊपर ह,ै तो गाड़ी यात्री ले सकती ह,ै समतल ह,ै तो एंगेज ह,ै नीचे ह,ै तो भाड़ा 
चालू ह।ै यदि िाहन अस्ायी रूप से खराब ह,ै तो चालक मीटर बंि और समतल रखें जब 
तक हक िाहन ठीक नहीं हो जाता। [िेदटगं चालू मत रखखए]
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योग्य पयमाय ननिडू यषा. सही पयमाय चुनें।

• िषाटेत िषािनषास तषात्ुितषा रबघषाड झषाल्यषास िषािन दुरुस् िोईपययंत ...
 क. मसीटि उभे ठेिषािे 
 ख. मसीटि चषालू ठेिषािे 
 ग. मसीटि आडिे ठेिषािे

१०.२ रिकषाम्षा जषागषा भरू यषा. ररति स्ान भरें।

घ्षािसी, घेतषा, लषािषािसी, ठेिषािे, घ्षािे, घ्षािेत

क. एकषा गषाडसीपषासून दुसिी गषाडसी २ ते ५ फूट अतंिषािि -----------------------------.

ख. गषाडसी आपोआप चषालू िोिषाि नषािसी यषाचसी खषात्सी करून -----------------------------.

ग. गषाडसीत फक् तसीन पॅसटेंजि -----------------------------.

घ. गषाडसीत पषाच फुलससीट ----------------------------- येत नषािसीत.

च. भषाडे ननयमषाप्रमषािे -----------------------------.

छ. िषािन तषात्ुितं बंद असल्यषास मसीटि बंद ि आडिे -----------------------------.

१०.३ आिखसी ्ोडे ननयम. और थोड़ ेदनयम।

११. िेहटंग चषाजमि ननयमषाप्रमषािे जो िोईल तो घ्षािषा ि िेहटंगसषाठी जषास्सीत जषास् 
दोन तषास उभे िषािषािे.

 दनयम के अनुसार जो िेदटगं चाज्म होगा िही लें और िेदटगं के ललए अभधकतम २ घंट े
खड़ ेरहें।

१२. मसीटि पषाडल्यषानंति ननयमषाप्रमषािे जे भषाडे असेल ि िोईल ते घ्षािे.
 मीटर चालू होने के बाि दनयमों के अनुसार जो हकराया होगा िही लें।

१३. सिकषािी अचधकषािी, डॉक्टि, िकील यांनषा अगोदि घ्षािे.
 सरकारी अभधकारी, डॉक्टर और िकील इन्ें पहले बैठने के ललए जगह िें।

१४. गषाडसीत संसगमिजन्य िोगसी घेऊ नये. अशषा प्रिषाशषाने डॉक्टिचषा दषाखलषा िजि 
केल्यषास पििषानगसी द्षािसी.

 गाड़ी में छूत की बीमारी िाले व्यक्ति को न लें। ऐसे यात्री ने डॉक्टर का प्रमाणपत्र दिखाया 
तो उसे अनुमतत िें।

१५. गषाडसीत सुरंुगषाचसी दषारू, गॅस णसलटेंडि, स्ोटक पदषा्मि घेऊ नये.
 गाड़ी में हकसी भी प्रकार का गोला-बारूि, गैस ससलेंडर, दिस्ोटक पिाथ्म न लें।
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१६. गषाडसीचषा अकॅ्क्डटेंट झषाल्यषास गषाडसीतसील पॅसटेंजििि प्र्मोपचषाि किषािषा; गषाडसी 
चषालू स्स्तसीत असल्यषास त्ांनषा प्र्म नणजकच्षा िॉस्पिटलमध्े घेऊन जषािे, 
पिंतु जषाण्षापिूथी गषाडसी ज्यषा स्स्तसीत असेल त्षामधे् रबघषाड िोऊ नये म्िून 
गषाडसीच्षा चषाकषाच्षा जषागसी खुिषा करून ठेिषाव्षात. उपचषाि केल्यषानंति गषाडसी 
पिूथीसषािख्षा स्स्तसीत ठेिषािसी ि नजसीकच्षा पोलीस से्टशनमध्े कळिषािे.

 अगर गाड़ी का अॅक्क्डेंट हो जाता ह ैतो यात्री का प्राथतमक उपचार करें; यदि गाड़ी चालू 
स्स्तत में ह,ै तो यात्री को पहले दनकटतम अपिताल ले जाएँ; लेहकन जाने से पहले गाड़ी 
की अिस्ा में बिलाि न हो इसललये गाड़ी के पहहयों की जगह पर दनशान बनाएँ। उपचार 
के बाि गाड़ी को उसी अिस्ा में रखें और पास के पुललस स्शेन में सूचचत करें।

१७. मसीटि झषाकून ठेिू नये. िषािन नषादुरुस् असल्यषाखिेीज हकंिषा सबळ 
कषाििषाणशिषाय प्रिषास भषाडे नषाकषारू नये.

 मीटर को न ढ़कें । गाड़ी की खराबी या हकसी ठोस कारण के दबना यात्री को ले जाने से 
मना न करें।

१८. गििेशषात असलेले पोलीस अचधकषािी हकंिषा मोटषाि िषािन ननिीक्क यांनसी 
तपषासिसी कितषा पििषानषा मषागगतल्यषास तो हदलषा पषाहिजे.

 ििथी पहने पुललस अभधकारी या मोटर िाहन दनरीक्षक के लाइसेंस माँगने पर उन्ें िह दिया 
जाना चाहहए।

१०.४ ििील ननयमांचे योग्य क्रमांक रलहू यषा. ऊपर िी गयी सूचनाओ ंके सही क्रमांक ललखें।

क. मसीटि झषाकून ठेिू नये.

ख. िेहटंगसषाठी जषास्सीत जषास् दोन तषास उभे िषािषािे. 

ग. गषाडसीचषा अकॅ्क्डटेंट झषाल्यषास गषाडसीतसील पॅसटेंजििि प्र्मोपचषाि किषािषा. 

घ. गषाडसीत स्ोटक पदषा्मि घेऊ नये. 

च. तपषासिसी कितषा पििषानषा मषागगतल्यषास तो द्षािषा.

छ. सिकषािी अचधकषािी, डॉक्टि, िकील यांनषा प्रषाधषान्य द्षािे. 

ज. ननयमषाप्रमषािे भषाडे घ्षािे. 

झ. संसगमिजन्य िोग्यषाने डॉक्टिचषा दषाखलषा िजि केल्यषास त्षा व्क्तीलषा 
पििषानगसी द्षािसी. 
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१०.५ ििील सिमि ननयम िषाचून जोड्षा जुळिू यषा. ऊपर िी गयी सूचनाएँ पढ़ें और जोदड़याँ 
लगाएँ।

१. ड्ुटसीिि जषातषानषा बिोबि 
ठेिषायच्षा गोटिसी

अ. ४० हकलो

२. गषाडसीत न घेण्षाच्षा गोटिसी ब. गषाडसीत प्रिषाससी आिे.

३. सषामषानषाचे जषास्सीत जषास् 
िजन

क. स्च् युननफॉममि, बॅच आणि 
लषायसन्स

४. यांनषा अगोदि घेईन. ड. गषाडसी रिकषामसी आिे.

५. मसीटि उभे असेल ति इ. सुरंुगषाचसी दषारू, गॅस णसलटेंडि, 
स्ोटक पदषा्मि

६. मसीटि खषाली पडले असेल ति ई. सिकषािी अचधकषािी, डॉक्टि, िकील

गब्बि : बबन, मला हा फॉम्म भरायला मित कर 
ना. 

बबन : अगिी सोपं आह.े आपला रमाकांत काय 
सांगतोय ते ऐक.

चचंटू
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१०.६ आि∘टसी∘ओ∘ बषािेिील िांगेत ... आर∘टी∘ओ∘ के बाहर की कतार में ... 

कषाकषा : अिे बषाळषा, जिषा मलषा मदत कितोस कषा?
  अरे बेटा, क्ा तुम मेरी मिि करोगे?
िमषाकांत : बोलषा कषाकषा, कषाय ििंय?
  बोललए चाचा, क्ा चाहहए?
कषाकषा : अिे, मलषा रलहितषा-िषाचतषा येत नषािसी. 

जिषा िषा फॉममि भरून दशेसील कषा?
  मुझ ेपढ़ना ललखना नहीं आता। ज़रा यह फाम्म भर िोगे?
िमषाकांत : िो, कषा नषािसी? बघू, कषाय फॉममि आिे िषा ... (िमषाकांत फॉममि बघतो) 

कषाकषा, पटषापट तुमचसी मषाहितसी सांगषा मलषा. तुमचं नषाि?
  जरूर, क्ों नहीं। िखेूँ तो क्ा फाम्म ह ैयह ... (रमाकांत फाम्म िखेता ह।ै) चाचा, 

जल्ी से आपकी जानकारी बताइए मुझ।े आपका नाम?

कषाकषा : मषाझं नषाि कांरतलषाल भोजिषाज गुप्षा आिे; पि मसी मषाझ्षा मुलषासषाठी 
आलोय इ्.े त्षाचं नषाि िमेश गुप्षा.

  मेरा नाम कांततलाल भोजराज गुप्ा ह;ै लेहकन मैं अपने बेट ेके ललए यहाँ आया ह।ँ 
उसका नाम रमेश गुप्ा।

िमषाकांत : तुमचषा पत्षा आणि फोन नंबि सांगषा. तुमचं कषाम कषाय आिे?
  आपका पता और फोन नंबर बताइए। आपका काम क्ा ह?ै
कषाकषा : रूम न∘ं ४, अटिरिनषायक चषाळ, णशिषाजसी नगि, कांहदिली (प∘). मलषा 

रिक्षाचषालकषाचषा पििषानषा कषाढषायचषा आिे. मषाझ्षा मुलषाचषा फोन नंबि 
मलषा मषािसीत नषािसी, बषाळषा. मषाझ्षा मोबषाईलमध्े आिे. बघून रलहिशसील 
कषा?

  रूम न∘ं ४, अष्टदिनायक चाल, सशिाजी नगर, कांदििली (प∘)। मुझ ेररक्ा चालक 
का परतमट बनिाना ह।ै मेरे बेट ेका फोन नंबर मुझ ेमालूम नहीं, बेटा। मेरे मोबाईल 
में ह।ै िखे कर ललख लोगे?

िमषाकांत : अच्षा, द्षा तो फोन. िं ... रमळषालषा नंबि. ७६२५३४१६७८. अिे िो ... 
त्षा एजंटचषा नंबिपि ििषाय. घेऊ कषा?

  अच्ा लाओ िह फोन। ह ं... नंबर तमला। ७६२५३४१६७८। अरे, उस एजेंट का नंबर 
भी चाहहये। ले लँू?

कषाकषा : िो, घे नषा.
  हाँ, ले लो।
िमषाकांत : रमळषालषा, कषाकषा. ९९८७५५४४३२. घ्षा, कषाकषा, झषालषा फॉममि भरून.
  तमल गया, चाचा। ९९८७५५४४३२। ये लो, चाचा, हो गया फाम्म पूरा।
कषाकषा : धन्यिषाद, बषाळषा. खूप मोठी मदत केलीस तू मलषा. दिे तुझं भलं किो. 

येतो मसी.
  धन्यिाि, बेटा। तुमने मेरी बहुत मिि की। भगिान तुम्हारा भला करे। मैं चलता ह।ँ
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१०.७ ििील संिषाद िषाचून खषालील अजमि भरू यषा. ऊपर दिया गया संिाि पढ़ें और अज्म भरें।

अचधकषाि पत्

मसी श्सी∘ / श्सीमतसी ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

िषाििषाि ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

दूिध्वनसी क्र∘
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

परिििन कषायमालयषातसील मषाझ्षा -------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

कषामषासषाठी श्सीयुत / श्सीमतसी --------------------------------------------------------------------------------------

िषाििषाि ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

दूिध्वनसी क्र∘ 
-------------------------- यांचसी एजंट / प्ररतननधसी म्िून नेमिूक कित आिे. 

यषा नेमिुकीचसी संपूिमि जबषाबदषािी मषाझसी िषािसील, यषाचसी मलषा जषािसीि आिे. 
एजंट स्षाक्िी        स्षाक्िी 
हदनांक  : ------------------------------------

हठकषाि : -------------------------------------

निसीन रिक्षा पििषानषा रमळिेकषामसी / रमळण्षासषाठी
नषामननद केशन प्रमषािपत्

मसी श्सी∘ / श्सीमतसी आणशष नििि िषाजपेयसी
िषा∘ २०२, िषामकृष्ण सोसषा. अनंत चौक, गोिेगषाि (प∘) - असे क्न कितो की, 
आ∘ क्र∘ ४५३२ हदनांक २१-८-२०१८ नुसषाि ऑटोरिक्षा पििषानषा रमळण्षासषाठी 
मसी अजमिदषाि असून, सिमि आिश्यक कषागदपत्ांचसी पडतषाळिसी झषाल्यषानंति मलषा 
ऑटोरिक्षा पििषानषा प्रदषान झषाल्यषास मषाझषा िषािसदषाि पुढसीलप्रमषािे आिे.

िषािसदषािषाचे नषाि अजमिदषािषाशसी नषाते िय

अणविनसीकुमषाि आणशष िषाजपेयसी मुलगषा २१ िषमि

सषाक्सीदषाि क्र∘ १: नषाि ि पत्षा : हकसन िषाजषा पषाटसील, ५०५, मोियषा गोसषािसी 
पषाक्क , आग्रषा िोड, गोिेगषाि (पू∘)
स्षाक्िी : ---------------------------

सषाक्सीदषाि क्र∘ २: नषाि ि पत्षा : जसीत हकिि प्रजषापतसी, ससी-४०७, फ्ॉिि वॅ्ली, 
एस्∘एन्∘ िोड, बांद्रषा (प∘ू)
स्षाक्िी : ---------------------------

अजमिदषािषाचे नषाि ि स्षाक्िी
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१०.८ चूक की बिोबि ते ओळखू यषा. सही या गलत पहचानें।

बिोबि चूक

१. अणविनसीकुमषाि िषा आणशषचषा िषािसदषाि आिे.

२. आणशष गोिेगषािलषा िषाितो.

३. अजमामधे् अणविनसीकुमषािने सिसी कििे गिजेचे आिे.

४. आणशषलषा ऑटोरिक्षा पििषानषा प्रदषान झषाल्यषािि 
अणविनसीकुमषाि िषािसदषाि िोईल.

५. हकसन मषालषाडलषा िषाितो.

६. अजमामधे् हकसन आणि जसीतने सिसी किषाियषाचसी आिे.

निसीन रिक्षा पििषानषा रमळिेकषामसी / रमळण्षासषाठी
नषामननद केशन प्रमषािपत्

मसी श्सी∘ / श्सीमतसी -----------------------------------------------------------------------------------------------------

िषा∘ 
-------------------------------------------------------------------------------------- असे क्न कितो की, 

आ∘ क्र∘ 
---------------------------- हदनांक ---------------------------- नुसषाि ऑटोरिक्षा पििषानषा 

रमळण्षासषाठी मसी अजमिदषाि असून, सिमि आिश्यक कषागदपत्ांचसी पडतषाळिसी 
झषाल्यषानंति मलषा ऑटोरिक्षा पििषानषा प्रदषान झषाल्यषास मषाझषा िषािसदषाि पुढसीलप्रमषािे 
आिे. (... के अनुसार, मैं लाइसेंस प्राप् करने के ललए एक आिेिक ह,ँ और सभी आिश्क 
कागजात की ज़ाँच के बाि और मुझ ेऑटो ररक्ा लाइसेंस तमलने पर मेरा िाररस नीचे दिया 
गया ह।ै)

िषािसदषािषाचे नषाि अजमिदषािषाशसी नषाते िय

सषाक्सीदषाि क्र∘ १

नषाि ि पत्षा : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

स्षाक्िी : ------------------------------------

सषाक्सीदषाि क्र∘ २
नषाि ि पत्षा : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

स्षाक्िी : ----------------------------    अजमिदषािषाचे नषाि ि स्षाक्िी :  -----------------------------

हदनांक : १२-१२- २०१८
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टॅक्सी / रिक्षा पििषान्यषाकरितषा इिषादषापत् जषािी किण्षाबषाबत

अजमिदषािषाचे नषाि :- श्सी∘ / श्सीमतसी मनमोिन गजषानन शुक्ल. िषा∘ अधंेिी

यांनसी रिक्षा / टॅक्सी करितषा ऑनलषाईन अजमि सषादि केलेलषा आिे. सॅ्टन्ड अधंेिी 
अनुज्ञप्सी क्रमांक MH01 20110037885  िैधतषा १९-०८-२०२१ बॅज क्रमांक ५८८ 
Transaction ID ४३२३५६५४३२ Fee RS 500/- Receipt No. ३२१० Date 
११-१२-२०१८ नुसषाि भििषा केलेलषा आिे. आज हदनांक १२-१२-२०१८ िोजसी त्ांनसी 
उपस्स्त िषाहून खषालीलप्रमषािे कषागदपते् सषादि केलेली आिेत. 

अन∘ु 
क्र∘

कषागदपत्ांचसी यषादसी जोडली
आिे / नषािसी

१. P.Co.P.A. अजमाचसी प्रत √

२. पििषानषा शुल्षाच्षा पेमटेंटचसी प्रत √

३. िैध लषायसन्स (मूळ प्रत ि स्सषाक्ांहकत छषायांहकत प्रत) √

४. बॅज (मूळ प्रत ि स्सषाक्ांहकत छषायांहकत प्रत) √

५. आधषाि कषाड्क (मूळ प्रत ि स्सषाक्ांहकत छषायांहकत प्रत) √

६. SEC. प्रमषािपत् क्र∘
  -------------------- तिससीलदषाि -------------------- √

७. शैक्णिक अिमितषा --------------------

८. चषारित्र पडतषाळिसी प्रमषािपत् (मूळ प्रत)

९. प्ररतज्ञषापत् (स्यंघोषिषापत्) √

१०. िषािसषाचे नषामननद केशन पत् √

११. २ फोटो √

ििील सिमि कषागदपत्ांचसी पूतमितषा केलेली असल्यषाने इिषादषापत् जषािी किण्षाकरितषा 
आदशेषा्मि.

शेिषा :- ििील कषागदपत्ांमधसील क्रमांक --------------------
 चसी आिश्यक कषागदपते् न 

जोडल्यषाने अजमिदषािषाचषा अजमि अमषान्य किण्षात येत असून ििील सिमि कषागदपते्  
सषादि केल्यषाििच अजमि पुढसील कषायमािषािसी किण्षात येईल. 

मोटषाि िषािन ननिीक्क 
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मषान्यतेस्ि सषादि
१. उपिोक् कषागदपत्ांच्षा पतूमितेच्षा अििषालषाच्षा अनुषंगषाने इिषादषापत् जषािी किषािे 

यषासषाठी णशफषािस आिे. 
२. सदि प्रकििसी खषालील मुद्ांिि पूिमि पडतषाळिसी किषािसी असे प्रस्षारित
३. इिषादषाप्रमषािपत् खषालील कषाििषास्ि नषाकिण्षात यषािे असे प्रस्षारित

 कननष्ठ रलहपक
 सिषा∘ / उप प्रषादणेशक परिििन अचधकषािी
 कल्यषाि

१०.९ ििील अजमि िषाचून खषालील मषाहितसी रलहू यषा. ऊपर दिया गया आिेिन पदढ़ए और 
नीचे जानकारी ललखें।

अजमिदषािषाचे नषाि

अजमिदषािषाच्षा लषायसन्सचसी िैधतषा

अजमिदषािषाने ऑनलषाईन सषादि केलषा / केलषा नषािसी

अजमिदषािषाने सषादि केलेली कषागदपते्

अजमिदषािषाने सषादि न केलेली कषागदपते्

यषा कषागदपत्ांच्षा छषायांहकत प्रतींिि स्तःचसी 
सिसी (स्सषाक्ांहकत) असिे आिश्यक आिे.

हदनांक :

टॅक्सी / रिक्षा पििषान्यषाकरितषा इिषादषापत् जषािी किण्षाबषाबत

अजमिदषािषाचे नषाि :- श्सी∘ / श्सीमतसी ---------------------------------------------------------------------------- 

िषा∘ 
--------------------------- यांनसी रिक्षा / टॅक्सी करितषा ऑनलषाईन अजमि सषादि केलेलषा 

आिे. सॅ्टन्ड -------------------- अनुज्ञप्सी क्रमांक --------------------
 िैधतषा --------------------

 बॅज 

क्रमांक -------------------- Transaction ID -------------------- Fee RS 500/- Receipt 

No. -------------------- Date -------------------- नुसषाि भििषा केलेलषा आिे. आज हदनांक 
--------------------------------- िोजसी त्ांनसी उपस्स्त िषाहून खषालीलप्रमषािे कषागदपते् सषादि 

केलेली आिेत.
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अनु. 
क्र. 

कषागदपत्ांचसी यषादसी जोडली 
आिे / नषािसी

१. P.Co.P.A. अजमाचसी प्रत 

२. पििषानषा शुल्षाचसी पेमटेंटचसी प्रत

३. िैध लषायसन्स (मूळ प्रत ि स्सषाक्ांहकत छषायांहकत प्रत)

४. बॅज (मूळ प्रत ि स्सषाक्ांहकत छषायांहकत प्रत)

५. आधषाि कषाड्क (मूळ प्रत ि स्सषाक्ांहकत छषायांहकत प्रत)

६. SEC. प्रमषािपत् क्र∘ 
-------------------- तिससीलदषाि --------------------

७. शैक्णिक अिमितषा --------------------

८. चषारित्र पडतषाळिसी प्रमषािपत् (मूळ प्रत)

९. प्ररतज्ञषापत् (स्यंघोषिषापत्)

१०. िषािसषाचे नषामननद केशन पत्

११. २ फोटो

ििील सिमि कषागदपत्ांचसी पूतमितषा केलेली असल्यषाने इिषादषापत् जषािी किण्षाकरितषा 
आदशेषा्मि.

शेिषा :- ििील कषागदपत्ांमधसील क्रमांक ----------------------------- चसी आिश्यक कषागदपते् 
न जोडल्यषाने अजमिदषािषाचषा अजमि अमषान्य किण्षात येत असून ििील सिमि कषागदपत्े  
सषादि केल्यषाििच अजमािि पुढसील कषायमििषािसी किण्षात येईल.

मोटषाि िषािन ननिीक्क 
मषान्यतेस्ि सषादि
१. उपिोक् कषागदपत्ांच्षा पतूमितेच्षा अििषालषाच्षा अनुषंगषाने इिषादषापत् जषािी किषािे 

यषासषाठी णशफषािस आिे.
२. सदि प्रकििसी खषालील मुद्ांिि पिूमि पडतषाळिसी किषािसी असे प्रस्षारित
३. इिषादषाप्रमषािपत् खषालील कषाििषास्ि नषाकिण्षात यषािे असे प्रस्षारित

 कननष्ठ रलहपक
 सिषा∘ / उप प्रषादणेशक परिििन अचधकषािी
 कल्यषाि
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दिनांक :
टकै्ी / ररक्ा लाइसेंस के ललए एक अपररित्मनीय लाइसेंस जारी करने के संबंध में

आिेिक का नाम : - श्ीमान / श्ीमती ------------------ र∘ 
------------------ इसने ऑटो ररक्ा / टकै्ी के 

ललए ऑनलाइन आिेिन जमा कर दिया ह।ै स्नॅ्ड ------------------ लाइसेंस नंबर ------------------  िैधता 
------------------ बैज नंबर ------------------ Transaction ID ------------------ शुल् रु. 500 / - रसीि नंबर 
---------------------- ततलथ ---------------------- भुगतान ---------------------- के अनुसार हकया जाता ह।ै आज, 
दि. ---------------------- िस्ािेज जमा हकए गए हैं और दनम्नललखखत िस्ािेज प्रस्तु कर रह ेहैं :

अन∘ु 
क्र∘

िस्ािेज़ सूची जोड़ा गया
ह ै/ नहीं

१. P.Co.P.A. आिेिन प्रतत

२. लाइसेंस शुल् भुगतान की प्रतत

३. िैध लाइसेंस (मूल प्रतत और स्वयं प्रमासणत छाया प्रतत)

४. बैज (मूल प्रततललदप और स्वयं प्रमासणत छायांहकत प्रततललपी / छाया 
प्रतत)

५. आधार काड्क (मूल प्रतत और स्वयं प्रमासणत छायांहकत प्रततललपी / 
छाया प्रतत)

६. SEC. सदट्कदफकेट नं∘ 
............. तहसीलिार .............

७. शैक्षसणक पात्रता 

८. चररत्र सत्यापन प्रमाणपत्र (मूल प्रतत)

९. शपथ पत्र (स्व-प्रमासणत घोषणा-पत्र)

१०. उत्राभधकारी नामांकन पत्र

११. २ फोटो

उपरोति सभी िस्ािेजों का उपक्रम जारी करने के उदे्दश् से पालन हकया गया ह।ै 
दटप्पसणयाँ : - उपयु्मति कागजात में क्र∘ ............................... आिश्क िस्ािेजों की अनुपलब्धता 
और उपरोति सभी िस्ािेजों को जमा करने के बाि आिेिक का आिेिन अमान्य ह,ै आिेिन 
संसाभधत हो जाएगा। 

मोटर िाहन दनरीक्षक
सम्मानपूि्मक प्रस्तु हकया
१. उपरोति िस्ािेजों की आपूतत्म की ररपोट्क के संबंध में एक आई आर ए जारी करने के ललए 

ससफाररशें।
२. इस मामले में, दनम्नललखखत दबंदुओ ंपर सत्यापन पूरा करने का प्रस्ाि ह।ै
३. इराि ेके ललए प्रस्ाि नीचे दिए गए कारणों से खाररज कर दिया जाना चाहहए।

ज्दुनअर क्लक्क
सहायक उप-क्षेत्रीय पररिहन अभधकारी
कल्ाण
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बंधपत्

दुचषाकी िषािने चषालरितांनषा चषालकषाने तसेच त्षाच्षामषागे बसलेल्यषा व्क्तीने 
िषािन चषालरिले जषात असतांनषा स्तःच्षा सुिणक्ततेसषाठी िेले्ट िषापििे 
मोटषाि िषािन कषायदषा १९८८ च्षा कलम १२९ अन्वये बंधनकषािक केले आिे 
यषारिषयसी मलषा जषािसीि करून दणे्षात आली आिे ि मषाझ्षा मषागे बसलेल्यषा 
व्क्तीच्षा िषािन चषालरितषानषा सुिणक्ततेसषाठी मसी सदि तितुदींचे पषालन किीन 
अशसी मसी यषा बंधनपत्षाद्षािे िमसी दतेो. 
हदनांक : अनुज्ञरप्धषािकषाचे नषाि ि सिसी

शपथ-पत्र (बॉन्ड)

िो पहहया िाहन चलाते समय चलाने िाला और उसके पीछे बैठने िाले व्यक्ति को िाहन 
चलाते समय साल १९८८ के धारा १२९ के तहत हलेमेट का उपयोग करना अदनिाय्म ह ैऐसा 
दनि देसशत हकया जा रहा ह ैऔर मुझ ेइसके बारे में अिगत कराया गया ह,ै और मैं बाध्कारी 
अनुबंध द्ारा आश्वासन ितेा ह ँहक मैं अपने पीछे बैठे व्यक्ति की सुरक्षा के प्रािधानों का 
पालन करँूगा।
ततलथ : लाइसेंस धारक का नाम और हस्ाक्षर

 दृगटिक्ेप

तो मुद्दषा, ते मुद्दे
मुद्दा  

तसी छषातसी, त्षा छषात्षा
सीना

ते पषान, तसी पषाने / पषानं
पन्ना / पत्ा 

तो िोगसी, ते –
रोगी

तसी रबडसी, त्षा रबड्षा
बीड़ी

ते मद्पषान
मद्पान

तो पदषा्मि, ते –
पिाथ्म

तसी दषारू
शराब

ते प्रमषािपत्, तसी 
प्रमषािपते् / प्रमषािपतं्
प्रमाणपत्र

तो प्र्मोपचषाि, ते –
प्राथतमक उपचार

तसी खूि, त्षा खिुषा
दनशान

ते चषारित्र, तसी चषारित्र े/ 
चषारित्र ं
चररत्र
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तो रबघषाड, ते –
खराबी

तसी तपषासिसी, त्षा 
तपषासण्षा
दनरीक्षण

ते नषाते / नषातं, तसी नषातसी
ररश्ा

तो उपचषाि, ते –
उपचार

तसी स्षाक्िी, त्षा 
स्षाक्ऱयषा
हस्ाक्षर

ते कषािि, तसी कषाििे / 
कषाििं
िजह

तो पोशषाख, ते – 
पोशाक

तसी नेमिूक, त्षा 
नेमिुकषा
दनयुक्ति

तो ननिीक्क, ते –
दनरीक्षक

तसी जषािसीि, त्षा 
जषाणििषा
एहसास

तो दिे, ते – 
भगिान

तसी सिसी, त्षा सह्षा
हस्ाक्षर

तो प्ररतननधसी, ते – 
प्रततदनभध

तसी प्रत, त्षा प्रतसी
फोटोकॉपी, ज़ीरॉक् 

तो िषािसदषाि, ते –
िाररस

तसी िैधतषा
िैधता

तो सषाक्सीदषाि
गिाह

तसी णशफषािस, त्षा 
णशफषािशसी
ससफ़ाररश

तो रलहपक, ते –
ललदपक

तसी तितूद, त्षा तितुदसी
प्रािधान

तो अजमि, ते –
अजथी

तसी िमसी
आश्वासन

तसी पडतषाळिसी
जाँच-पड़ताल

तसी तंबषाखू, –
तम्बाकू
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 हक्रयषापदे

कळििे
सूचचत करना

नषाकषाििे
इन्ार करना

ठेििे
रखना

ननिडिे
चुनना

 इति शब्द

नजसीक
पास

नषादुरुस्
खराब

प्रदषान
प्रिान

अगोदि
पहले

सबळ
सबल

आिश्यक
जरूरी

उभषा
खड़ा

श्सीयुत 
श्ीमान

कननष्ठ 
कदनष्

स्ोटक
दिस्ोटक

श्सीमतसी
श्ीमती

प्रषादणेशक
क्षेत्रीय

सषादि 
सािर

अनुसषाि 
अनुसार

अमषान्य
अमान्य

मूळ
मूल

बंधनकषािक 
बाध्
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चलषा, णशकू यषा…
चलो, सीखें...

११

 प्रिषाशषालषा मषाहितसी दिेे
 यात्री को जानकारी िनेा

 रिक्षा / टॅक्सीचे भषाडे सांगिे
 ररक्ा / टकै्ी का हकराया बताना

 िषा, िसी, िे, तो, तसी, ते : दशमिक सिमिनषामे 
िषापििे

 यह, ये, िह, िे : िश्मक सि्मनाम

 ‘पि’ आणि ‘आणि’चषा फिक ओळखिे
 लेहकन – और का अंतर
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११.१ खषालील चचते् पिषा. तस्वीरें िखेें।

तुम्षालषा भसीतसी िषाटतेय कषा?
आपको डर लग रहा ह ैक्ा?

आपल्यषालषा झोपषायलषा ििं!
हमें सोना चाहहए!

त्ांनषा रतच्षासोबत नषाचषायचंय.
उनको उसके साथ नाचना ह।ै

रतलषा अननल कपूि ििषा.
उसे अदनल कपूर चाहहए।

भषाई, तुम्सी असतषानषा आम्षालषा 
कसली कषाळजसी?

भाई, आपके होते हुए हमें हकस बात 
की दफक्र?

िषा आिे िनसी.
त्षालषा हप्रयषा आिडते.

यह हनी ह।ै
इसे दप्रया पसंि ह।ै

िे िषात मलषा द,े ठषाकूि!
ये हाथ मुझ ेि ेि ेठाकुर!

भषाई, तुलषा सिसी किषािसी लषागेल.
भाई, तुम्हें िस्खत करने होंगे।

114    SkeÀµes ®eewoe
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११.२ पत् िषाचू आणि ऐकू यषा. पत्र पढ़ें और सुनें।  

हप्रय उल्षास,
 कसषा आिेस तू? तुलषा सांगगतल्यषाप्रमषािे मसी िे पत् मिषाठीतून रलहिण्षाचषा प्रयत्न कितोय. पि मलषा ते जिषा कठीि िषाटतंय. मलषा कधसी कधसी कळत नषािसी कषाय रलिषािं ते. पि तिीिसी तुझ्षामुळे मलषा ्ोडं ्ोडं मिषाठी येतय. मषाझ्षासषािखंच तू मषाझ्षा मुलषालषा म्िजे सुनसीललषा मिषाठी णशकिषािंस, असं मलषा िषाटतं. मुंबईचे िस्े मलषा िळू िळू पषाठ िोत आिेत. लोकसुद्षा मलषा मदत कितषात. मसी कषािसी रिचषािलं ति त्ांनषा िषाग येत नषािसी. बिेच हदिस आपि भेटलो नषािसी आिोत. मलषा तुलषा भेटषायचं आिे. तुलषा िरििषािी भेटषायलषा जमेल कषा?
तुझषा रमत्,
प्रकषाश

दप्रय उल्ास,

 तुम कैसे हो? जैसा हक तमु्हें कहा था, मैं इस पत्र को मराठी में ललखने 

की कोसशश कर रहा ह।ँ लेहकन मुझ ेयह मुश्किल लग रहा ह।ै मुझ ेकभी-कभी 

समझ में नहीं आता हक ललखना क्ा ह;ै लेहकन तुम्हारी िजह से मुझ ेथोड़ी बहुत 

मराठी आ रही ह।ै मैं चाहता ह ँहक मेरी तरह तुम मेरे बेट े
सुनील को मराठी 

ससखाओ। मुंबई की लगभग सभी सड़कें  मुझ ेधीरे-धीरे याि हो रही हैं। लोग 

भी मेरी मिि करते हैं। अगर मैं कुछ पूछता ह,ँ तो िे नाराज नहीं होते हैं।

 हम कई दिनों से तमले नहीं हैं। मुझ ेतुमसे तमलना ह।ै क्ा हम रदििार को 

तमल सकते हैं?

तुम्हारा तमत्र,

प्रकाश

११.३ चूक की बिोबि ते ओळखू यषा. सही या गलत पहचानें।

बिोबि चूक

१. उल्षासलषा मिषाठीत पत् रलहििं कठीि िषाटतंय.
 उल्ास को मराठी में पत्र ललखना मुश्किल लग रहा ह।ै

२. सुनसील िषा प्रकषाशचषा मुलगषा नषािसी आिे.
 सुनील प्रकाश का बेटा नहीं ह।ै

३. प्रकषाशलषा मुंबईचे िस्े िळू िळू पषाठ िोत आिेत.
 प्रकाश को मुंबई की लगभग सभी सड़कें  धीरे-धीरे याि हो गयी हैं।

४. सुनसीलने लोकांनषा कषािसी रिचषािलं ति त्ांनषा िषाग येतो.
 सुनील लोगों से कुछ पूछता ह,ै तो उनको गुस्ा आता ह।ै
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११.४ िषाचू यषा. पढ़ें।

मसी आम्सी तू तुम्सी आपि तो तसी ते ते त्षा तसी

मलषा
मुझे

आम्षालषा
हमें / 
हमको 

तुलषा
तुझ े/ 
तुझको

तुम्षालषा
तुम्हें / 
तुमको 

आपल्यषालषा 
आपको

त्षालषा 
उसे / 
उसको 

रतलषा
उसे / 
उसको  

त्षालषा
उसे / 
उसको

त्ांनषा
उनको

गब्बि : अरे, बबन, तुला काय सांगू, प्रिासी काहीही 
प्रश्न दिचारतात.

बबन : म्हणजे, काय झालं रे?
गब्बि : अरे, चांगलं जेिण कुठे तमळेल इथपासून 

ते आता दुपारच्ा िेळी माकदे टमध् े गिथी 
असेल का इथपययंत काहीही प्रश्न दिचारतात. 
खूपच कठीण आह ेरे ह.े

बबन : नाही रे, अगिी सोपं आह.े प्रिाशांना िाटतं 
आपण एिढ े दफरतो त्यामुळे आपल्ाला 
सगळं माहीत असेल, म्हणून दिचारतात रे 
ते. असो. आपल्ाला माहीत असेल तेिढ ं
सांगायचं.

११.५ खषालील संिषाद ऐकू यषा आणि त्ांतसील सिमिनषामे अधोिेखखत करू यषा. नीचे दिया 

संिाि सुनें और सि्मनामों को रेखांहकत करें। 

प्रिषाससी : टॅक्सी! टॅक्सी!
  टकै्ी! टकै्ी! 
टॅक्सीचषालक : नमस्षाि मॅडम, कुठे जषायचंय तुम्षालषा?
  नमस् ेमैडम! कहाँ जाना ह ैआपको?
प्रिषाससी : एल∘बसी∘एस∘ िोड?
  एल∘बी∘एस∘ रोड?
टॅक्सीचषालक : यषा, बसषा.
  आइए, बैदठए।
प्रिषाससी : एल∘बसी∘एस∘ िोडलषा कषािसी खषायलषा 

रमळेल कषा? मलषा खूप भूक लषागलीये.
  एल∘बी∘एस∘ रोड पर कुछ खाने के ललए तमलेगा क्ा? मुझ ेबहुत भूख लगी ह।ै
टॅक्सीचषालक : िो, रमळेल की! तो िोड प्रणसद् आिे. खूप िॉटेलं आिेत रत्.े 

तुम्षालषा खिेदसी किषायचसी असेल ति जिळच बषाजषािपि आिे, 
मॅडम.
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  हाँ तमलेगा ना। िह रस्ा बहुत फेमस ह।ै िहाँ बहुत सारे होटल हैं। आपको 
कुछ खरीिना हो तो पास में बाज़ार भी ह,ै मैडम।

प्रिषाससी : बषाजषाि नकोय. मलषा खषायलषा ििंय. मषाझ्षासोबत मषाझसी मुलगसी आिे. 
रतलषासुद्षा भूक लषागलीये. रत् ेएखषाद्षा िॉटेलजिळ सोडषा आम्षालषा.

  नहीं। बाज़ार नहीं जाना। मुझ ेखाने के ललए कुछ चाहहए। मेरे साथ मेरी बेटी 
ह।ै उसे भूख लगी ह।ै उधर ही हकसी होटल के पास छोड़ िो हमें।

टॅक्सीचषालक : ठीक आिे!
  ठीक ह।ै
प्रिषाससी : हकतसी रुपये झषाले?
  हकतने पैसे हुए?
टॅक्सीचषालक : ५२ रुपये.
  ५२ रुपए हुए।
प्रिषाससी : िे घ्षा.
  ये लीसजए।

११.६ सिमिनषामे अधोिेखखत करू यषा. सि्मनाम रेखांहकत करें।

उदषा∘ िसी मषायषा आिे.
रतलषा चचत्पट पषािषायलषा आिडतं.

क. िषा अननकेत आिे.
त्षालषा एक लिषान बिसीि आिे.

ख. तसी िषाधषा आिे.
रतलषा लषाल िंग खूप आिडतो.

ग. तो शशांक आिे.
त्षालषा निसीन मोबषाईल ििषा आिे.
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११.७ रिकषाम्षा जषागषा भरू यषा. ररति स्ान भरें।

(त्षालषा, तुम्षालषा, रतलषा, तुलषा)

१. तसी िेितसी आिे. आम्सी ------------------------------------ िेिषा म्ितो.

२. िषा सचचन आिे. सगळे जि ------------------------------------ ओळखतषात.

३. तुम्सी खूप छषान कषाम कितषा. आम्सी ------------------------------------ टसी∘व्सी∘ििच्षा 
मषारलकेत िोज पषाितो.

४. इ् ेआिेस कषा तू? तुझसी आई ------------------------------------ बोलषािते आिे.

११.८ रिकषाम्षा जषागषा भरू यषा. ररति स्ान भरें।

क. मसी ------------------------------------ शोधत आिे. (तो)

ख. ------------------------------------ कषाय ििंय? (तुम्सी)

ग. ------------------------------------ त्ांनषा भेटषायचंय. (मसी)

घ. आधसी ------------------------------------ भेटसीचं कषािि द्षािं लषागतं. (आम्सी)

११.९ िषाचू यषा. पढ़ें।

सुिेश चॉकलेट खषातोय.
सुरेश चॉकलेट खा रहा ह।ै

िमेश आणि सुिेश चॉकलेट खषातषायत.
रमेश और सुरेश चॉकलेट खा रह ेहैं।

िमेश चॉकलेट खषातोय; पि त्षाचे 
बषाबषा खषात नषािसीयेत.
रमेश चॉकलेट खा रहा ह;ै लेहकन उसके दपता 
नहीं खा रह ेहैं।
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‘अदंषाज अपनषा अपनषा’मधे् आरमि खषान 
आणि सलमषान खषान नषायक आिेत.
‘अंिाज अपना अपना’ में आतमर खान और 
सलमान खान नायक हैं।

सलमषानलषा कषािसीतिी बोलषायचंय; पि 
आरमि त्षालषा बोलू दते नषािसीये.
सलमान कुछ बोलना चाहता ह,ै लेहकन आतमर 
उसे बोलने नहीं ि ेरहा।

रिक्षा आणि टॅक्सी चषालिण्षासषाठी  
लषायसन्स लषागतं.
ररक्ा और टकै्ी चलाने के ललए लाइसेन्स 
लगता ह।ै

सषायकल चषालिण्षासषाठी लषायसन्स 
लषागत नषािसी.
साइहकल चलाने के ललए लाइसेन्स नहीं 
लगता।

ट्क चषालिण्षासषाठी िेगळं लषायसन्स 
लषागतं.
टरिक चलाने के ललए अलग लाइसेन्स लगता ह।ै

११.१० रिकषाम्षा जषागषा भरू यषा. ररति स्ान भरें।

(आणि, पि, आणि)
क. लषायसन्ससषाठी अजमि, फोटो ------------------------------ कषागदपते् लषागतषात.
ख. रिक्षा ------------------------------ टॅक्सी चषालितषानषा युननफॉममि घषालिे आिश्यक आिे.
ग. टॅक्सी चषालितषानषा योग्य िस्तषाने चषालिषािसी; --------------------------- जिळचषा िस्षा 

मषािसीत असल्यषास शक्तो रत्नू न्यषािसी.
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११.११ िषाचू यषा. पढ़ें।

  
िषा टसी∘व्सी∘ आिे. िसी खुचथी आिे. िे सफिचंद आिे.
यह टीिी ह।ै यह कुसथी ह।ै यह सेब ह।ै

  

िषा कॉम्पूटि आिे. िसी बॅग आिे. िे घड्षाळ आिे.
यह कंप्टूर ह।ै यह बैग ह।ै यह घड़ी ह।ै

  
िषा चटेंडू आिे. िसी गषाडसी आिे. िे पुस्क आिे.
यह गेंि ह।ै यह गाड़ी ह।ै यह हकताब ह।ै

तो – त्षालषा िषा – ह्षालषा / यषालषा ते िे

तसी – रतलषा िसी – हिलषा त्षा   त्ांनषा ह्षा / यषा    ह्ांनषा / यांनषा

ते – त्षालषा िे – ह्षालषा / यषालषा तसी िसी

लक्षात ठेिषा.
१. िषा सुिेश आिे. तो िमेश आिे.  यह सुरेश ह।ै िह रमेश ह।ै
२. िसी टॅक्सी आिे. तसी रिक्षा आिे.  यह टकै्ी ह।ै िह ररक्ा ह।ै
३. िे आधषािकषाड्क आिे. ते पॅन कषाड्क आिे. यह आधारकाड्क ह।ै िह पैन काड्क ह।ै
  'िषा, िसी, िे' यषा सिमिनषामांनसी जिळचसी िस्ू दषाखिली जषाते.
  'हा, ही, ह'े इन सि्मनामों से करीब की िस्एुँ दिखाई जाती हैं।
  'तो, तसी, ते' यषा सिमिनषामांनसी लांबचसी िस्ू दषाखिली जषाते.
  'तो, ती, ते' इन सि्मनामों से दूर की िस्ओु ंके बारे में बताया जाता ह।ै
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११.१२ सिमिनषामे आणि नषामे यांच्षा जोड्षा जुळिू यषा. जोदड़याँ बनाएँ।

िषा, िसी, िे, ह्षा, तो, तसी, ते, त्षा

(घड्षाळ, ससीडसी, दूध, बॅग, खुच्मा, पुस्क, टू्पेस्ट, भषाज्यषा, फळे, कॉफी, शट्क, 
टेबल, कॉम्प ुटि,)

िषा िसी िे ह्षा तो तसी ते त्षा

उदषा∘ िषा चिषा, 

११.१३ रिकषाम्षा जषागषा भरू यषा. ररति स्ान भरें।

१. नरमत रिक्षा छषान चषालितो, पि ------- मषािूस नसीट चषालित नषािसी. (तो, िसी, ते)
२. ------- सू्टि घे, तसी नको. (ते, िे, िसी)
३. लषायसन्स कषाढषायचंय नषा, मग िषा फोटो घे, ------- छोटषा फोटो नको. (तो, िषा, ते)
४. मलषा ------- पसु्क नको, ------- ििंय. (िे, िसी, ते)
५. यषा मुली खूप घषाईत आिेत, ------- मुलींनषा कसलीच घषाई नषािसीये. (ह्षा, त्षा, िे)
६. अिे ------- पोलीस खूप कडक आिेत, तो पोलीस ति कषािसी बोलतच नषािसी. (िषा, 

िसी, िे)
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११.१४ िषाचू यषा आणि सिमिनषामे लक्षात ठेिू यषा. पढ़ें ि नीचे दिए गए सि्मनामों पर ध्ान िें।

(िे, तो, िषा, त्षा, तो, ते, यषा, िसी, तसी)

प्रिषाससी : टॅक्सी! टॅक्सी!
टॅक्सीचषालक : नमस्षाि मॅडम, कुठे जषायचंय तुम्षालषा?
  नमस् ेमैडम! कहाँ जाना हैं आपको?

प्रिषाससी : एल∘बसी∘एस∘ िोड?
टॅक्सीचषालक : यषा, बसषा. िे सषामषान मषागे ठेिू?
  आओ, बैठो। यह सामान पीछे रखूँ?

प्रिषाससी : नको. ते सषामषान मसी मषाझ्षाजिळच ठेिते.
  नहीं। मैं यह सामान अपने पास ही रखती ह।ँ

प्रिषाससी : एल∘बसी∘एस∘ िोड लषा कषािसी खषायलषा रमळेल कषा? मलषा खूप भूक 
लषागलीये.

  एल∘बी∘एस∘ रोड पर कुछ खाने के ललए तमलेगा क्ा? मुझ ेबहुत भूख लगी 
ह।ै

टॅक्सीचषालक : िो, रमळेल की! तो िोड प्रणसद् आिे. खूप िॉटेलं आिेत रत्.े
  हाँ तमलेगा ना। िह रोड बहुत प्रससद् ह।ै िहाँ बहुत सारे होटल हैं। 
प्रिषाससी : मसी असं ऐकलंय की रत् ेिषामदिे िॉटेल आिे. त्षा िॉटेलजिळ 

सोडषा आम्षालषा. आणि इ् ेएक छत्सी आिे यषा बषाजूलषा. िसी तुमचसी 
आिे कषा?

  मैंने सुना ह ैहक िहाँ रामििे होटल ह।ै हमें उस होटल के पास छोड़ िीसजए। 
और यहाँ एक छाता ह,ै इस तरफ। क्ा यह आपका ह?ै

टॅक्सीचषालक : िो. तसी छत्सी मषाझसीच आिे. आणि मॅडम, तुम्षालषा खिेदसी किषायचसी 
असेल ति जिळच बषाजषािपि आिे. िषा बघषा बषाजषाि. भिपूि 
कषाय कषाय रमळतं इ्.े

  हाँ। िह छाता मेरा ह।ै और मैडम, अगर आप कुछ खरीिना चाहती हैं तो 
पास में बाज़ार भी ह।ै िह रहा बाज़ार। यहाँ बहुत सी चीजें तमलती हैं।

प्रिषाससी : नषािसी. बषाजषाि नकोय. खषायलषा ििंय. मषाझ्षासोबत मषाझसी मुलगसी 
आिे. रतलषासुद्षा भूक लषागलीये.

  नहीं। बाज़ार नहीं जाना। मुझ ेखाने के ललए कुछ चाहहए। मेरे साथ मेरी बेटी 
ह।ै उसे भी भूख लगी ह।ै उधर ही हकसी होटल के पास छोड़ िो हमें।
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 दृगटिक्ेप

तो शट्क, ते –
शट्क

तसी खुचथी, त्षा खुच्मा
कुसथी

ते पत्, तसी पते् / पतं्
खत

तसी टू्पेस्ट, त्षा टू्पसे्टसी
टूथपसे्

ते कषािि, तसी कषाििे / 
कषाििं
िजह

तसी भषाजसी, त्षा भषाज्यषा
सब्ी

ते सफिचंद, तसी सफिचंद े/ 
सफिचंदं
सेब

तसी कॉफी
कॉफी

ते फळ, तसी फळे / फळं
फल

ते टेबल, तसी टेबले / टेबलं
टबेल

 हक्रयषापद

नषाचिे
नाचना

जमिे
हो पाना / हो 

सकना

लषागिे
लगना

णशकििे
ससखाना

घषालिे
पहनना

धनषाजसी : साहबे, ब्के फेल झालेत आसण 
ररक्षा थांबत नाही आह.े काय करू? 

दशेपांडे : सिमात आधी तुम्ही मीटर बिं करा.



चौकषातून उजिसीकडे िळषा!४

 आज्ञषा दिेे, रिनंतसी कििे
 आिशे िनेा, अनुरोध करना

 कििे - कि / किषा : आज्ञषा्थी आणि रिध््थी 
हक्रयषापद ेिषापििे

 करना - करो / हकसजए : आज्ाथ्मक दक्रया और दक्रयापि 
का दिध्थ्म रूप

चलषा, णशकू यषा…
चलो, सीखें...

१२ िस्तषाििील 
गफलतसी

124    SkeÀµes ®eesJeerme



िस्तषाििील गफलतसी १२

SkeÀµes Heb®eJeerme    125

१२.१ खषालील संिषाद ऐकू यषा आणि िषाचू यषा. सुनें और पढ़ें। 

पोलीस : अिे ए, ्ांबषा िे तुम्सी दोघं.
  अरे ए, रुको, तुम िोनों।
णक्रतज : कषाय झषालं, सषािेब?
  क्ा हुआ, साहब?
पोलीस : कषाय झषालं? खषाली उति आधसी, मग 

सांगतो. िेल्ेट कुठे आिे तुझं? चल, 
लषायसन्स दषाखि. गषाडसीचसी कषागदपतं् 
कषाढ. लिकि.

  क्ा हुआ? पहले नीचे उतरो। दफर बताता ह।ँ हले्टे कहाँ ह ैतुम्हारा? लाइसेंस 
दिखाओ। सू्टर के कागज़ाि दनकालो। जल्ी।

णक्रतज : िो सषािेब.
  हाँ साहब।

पोलीस : नषाि सांग तुझं पटषापट.
  नाम बताओ, फटाफट।
णक्रतज : णक्रतज.
  सक्षततज।
पोलीस : अच्षा. हकतसी िेळषा सांगतो आम्सी 

की िेल्ेट घषालून गषाडसी चषालिषा. पि तिीिसी कोिसी ऐकत नषािसी. बघू, 
दषाखि ते पेपि.

  अच्ा। हकतनी बार बताया गया ह ैहक गाड़ी चलाते समय हले्टे पहनो। लेहकन 
कोई नहीं सुनता। चलो, दिखाओ सब पेपर।

णक्रतज : मषाफ किषा, सषािेब. चूक झषाली.
  माफ कर िो, साहब। गलती हो गयी।
पोलीस : ते सगळं घिी बोलषायचं. आणि कषाय िे, इन्श्युिन्स 

कुठेय गषाडसीचषा? यषात नषािसीये.
  ये सब घर पर बोलो। और हाँ, बीमा कहाँ ह ैसू्टर का? 

इसमें तो नहीं ह।ै
णक्रतज : नषािसीये, सषािेब.
  नहीं ह,ै साहब।
पोलीस : मग घिी कोिसी असेल ति त्ांनषा सांग की आिषा म्िून.
  अगर घर पर कोई होगा तो उसे लाने के ललए कहो।
णक्रतज : घिी कोिसी नषािसीये, सषािेब.
  घर पर कोई नहीं ह,ै साहब।
पोलीस : भि मग आतषा २६५ रुपयांचषा दडं.
  दफर भरो २६५ रुपए जुममाना।

तू तुम्सी

कििे कि किषा

चषालििे चषालि चषालिषा

्ांबिे ्ांब ्ांबिषा
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१२.२ आतषा पुढे ... अब आगे ... 

णक्रतज : जषाऊ द्षा न सषािेब!
  जाने िो न साहब।
पोलीस : कसं जषाऊ दऊे? पित पुढच्षा िेळी असषाच िेले्टणशिषाय गषाडसी 

चषालिशसील.
  ऐसे कैसे जाने दू?ँ अगली बार ऐसे ही दबना हले्टे सू्टर चलाओगे।
णक्रतज : सषािेब, आज पहिलीच िेळ. पुन्षा नषािसी िोिषाि असं.
  साहब, आज पहली बार। िापस नहीं होगा ऐसा।
पोलीस : मसी कसषा रिविषास ठेिू तुझ्षािि? आतषा दडं भि. म्िजे पुढच्षा िेळी 

लक्षात िषािसील. द,े चल, दडंषाचे पैसे.
  मैं कैसे भरोसा करँू? अभी जुममाना भरो। दफर अगली बार याि रहगेा। चलो, जुममाने 

के पैसे िो।

णक्रतज : मसी कषा दऊे?
  मैं क्ूँ दू?ँ 
पोलीस : कषा म्िजे? िेल्ेट घषातलं नषािसीस तू. ननयम तोडलषास तू. मग दडंिसी 

भि तूच.
  क्ूँ मतलब? तुमने हले्टे नहीं पहना। तुमने कानून तोड़ा। दफर अब जुममाना भी तुम 

ही भरो। 
णक्रतज : पि मसीच कषा? तसी बषाईपि गेली बघषा िेले्टणशिषाय. रतलषा कषा सोडलंत? 

बषाई म्िून?
  पर मैं ही क्ूँ? िह औरत भी गई िखेो दबना हले्टे। उसे क्ूँ छोड़ा? औरत ह ै

इसललए?
पोलीस : एऽऽ! जषास् बडबड किशसील ति सिळ ठषाण्षात घेऊन जषाईन.
  एऽऽ! ज्ािा बकिास की तो सीधा हिालात ले जाऊँगा।
णक्रतज : बिं, बिं, भितो मसी दडं.
  ठीक ह।ै ठीक ह।ै भरता ह ँमैं जुममाना।

 िषाचू यषा. पढ़ें।

तू तुम्सी

कििे कि किषा

सांगिे सांग सांगषा

बोलिे बोल बोलषा 



िस्तषाििील गफलतसी १२

SkeÀµes meÊeeJeerme    127

िळिे िळ िळषा

जषािे जषा जषा 

िषाजििे िषाजि िषाजिषा

दिेे द े द्षा 

१२.३ खषालील िषाितुकीचसी चचने् नसीट पषाहू यषा. नीचे दिए गए यातायात के चचन् िखेें।

सक्तीने
डषािसीकडे िळषा

फक्
पुढे जषा

सक्तीने पुढे जषा
अ्िषा
डषािसीकडे िळषा

सक्तीने
िॉनमि िषाजिषा

्ांबषा

सक्तीने
उजिसीकडे िळषा

सक्तीने डषाव्षा
बषाजूस ििषा

सक्तीने पुढे जषा
अ्िषा
उजिसीकडे िळषा

्ांबू अ्िषा
उभे िषाहू नये

मषागमि द्षा
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१२.४ तक्षा भरू यषा. ताललका पूरी करें।

येिे ये यषा

िोिे िो व्षा

आििे ----------- -----------

कषाढिे ----------- -----------

भििे ----------- -----------

दषाखििे ----------- -----------

ननिडिे ----------- -----------

्ांबिे ----------- -----------

उतििे ----------- -----------

गब्बि : अरे बबन, काल मला पोललसांनी पकडलं. 
मला काय करािं ह ेकळतच नव्हतं. 

बबन : अरे, अगिी सोप्प ंआह.े आसण 
घाबरण्ासारखं काहीच नाही त्यात. पण 
आपण ससग्नल तोडायचा नाही ह.ं आसण 
कधी चूक झालीच तर काय करायचं ह े
आपल्ा सुनीलकडून शीक.

१२.५ खषालील संिषाद ऐकू यषा आणि िषाचू यषा. संिाि सुनें और पढ़ें। 

सुनसीललषा पोरलसांनसी अडिलंय....
पोलीस : लषायसन्स दषाखि िे तुझं.
  तुम्हारा लाइसेंस दिखाओ।
सुनसील : िे घ्षा, सषािेब.
  यह लीसजये, साहब।
पोलीस : समोिचं चचन् हदसत नषािसी कषा तुलषा. सांग 

जिषा कषाय अ्मि िोतो त्षाचषा?
  सामने बोड्क नहीं दिख रहा ह ैक्ा तुझ?े बता, 

इसका क्ा मतलब ह?ै
सुनसील : डषािसीकडे िळू नकषा.
  बाएँ न मुड़ें।

डषािसीकडे िळण्षास 
सक् मनषाई
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पोलीस : म्िजे मिषाठी समजतं नषा? तिीिसी कषा िळलषास?
  मतलब मराठी समझता ह ैन? दफर भी क्ों मुड़ा?
सुनसील : मषाफ किषा, सषािेब. मसी निसीन आिे मुंबईमधे्.
  माफ करें , साहब। मैं मुंबई में नया ह।ँ
पोलीस : ते मलषा नको सांगूस. बघतषा येत नषािसी कषा तुलषा? 

मुंबईमध्े निसीन आलषास ति त्षाचं कषाय? दडं भि 
आतषा तू.

  ये मुझ ेमत बताओ। दिखता नहीं ह?ै मुम्बई में नये आए हो तो क्ा हुआ? जमुमाना 
भरो अब तुम।

सुनसील : ठीक आिे, सषािेब. भितो. पि मलषा त्षाचसी पषाितसी सुद्षा द्षा.
  ठीक ह,ै साहब। भरता ह।ँ पर मुझ ेउसकी रसीि भी िीसजए।

१२.६ तक्षा भरू यषा. ताललका भरें।

हक्रयषापद अनौपचषारिक औपचषारिक

दे

घ्षा

सांग

भििे

दषाखिषा

१२.७ िस्तषािि मध्ेच भांडि चषालू आिे. अखखल टॅक्सी चषालितषानषा ते पषाितो आणि 
उतरून रत् ेजषातो...  संिाि सुनें। 

अखखल : अिे, िे कषाय चषालू आिे? मलषा जिषा सांगतषा कषा?
  ये क्ा हो रहा ह?ै क्ा मुझ ेबता सकते हो?
मषािूस : यषा मुलषाने मषाझ्षा गषाडसीलषा धडक हदली आिे. मखूमि मुलगषा.
  इस लड़के ने मेरी कार को टक्कर मारी ह।ै बेिकूफ कहीं का।
अखखल : जिषा शांत व्षा, कषाकषा. मसी जिषा बोलू कषा त्षाच्षाशसी?
  ज़रा शांत हो जाईए, चाचाजी। मैं बात करंू उससे?
मषािूस : िो, बोल. पि मषाझं नुकसषान झषालंय त्षाचं कषाय?
  हाँ करो; लेहकन मेरा जो नुकसान हुआ ह ैउसका क्ा?
अखखल : ्ांबषा, कषाकषा. कषाय िे मुलषा, सांगतोस कषा आतषा लिकि?
  रुहकये, चाचाजी। ए लड़के, बताओगे क्ा हुआ अभी जल्ी से?



िस्तषाििील गफलतसी१२

130    SkeÀµes leerme

मुलगषा : अिो दषादषा, िे कषाकषाच मधे् आले आणि 
ब्ेक दषाबलषा त्ांनसी. आणि मलषा दोष 
दतेषायत ते. मसी नसीटच गषाडसी चषालितो.

  भैया, ये चाचा ही बीच में आए और ब्के िबाया 
इन्ोंने। और अब मुझ ेिोष ि ेरह ेहैं। मैं हमेशा 
सही डरि ाइि करता ह।ँ

मषािूस : गप्प बस. कषािसीिसी बोलू नकोस.
  चुप रहो। कुछ भी मत कहो।
अखखल : कषाकषा, तुम्सी एक कषाम कितषा कषा? रत् ेबषाजूलषा जषाऊन बसषा तुम्सी. 

मलषा बोलू दतेषा कषा त्षाच्षाशसी? (मुलषाकडे िळून) बघतोस नषा तू हकतसी 
नुकसषान झषालंय ते? पैसे कोि दिेषाि?

  आप एक काम करोगे, चाचाजी? आप िहाँ बाजू में बैठ जाओ। मुझ ेउससे बात करने 
िोगे? (लड़के की तरफ मुड़ कर) िखेा न हकतना नुकसान हुआ ह?ै पैसा कौन िगेा?

मुलगषा : मसी कषाय करू, दषादषा. मषाझसी कषािसीच चूक नषािसी. सोडषा मलषा, जषाऊ द्षा.
  मैं क्ा करँू, भैया? मेरी कोई गलती नहीं ह।ै मुझ ेछोड़ िीसजए, जाने िीसजए।

१२.८ ििील संिषादषातसील हक्रयषापद ेशोधू यषा आणि त्ांचे रिनंतसीरूप रलहू यषा.
 ऊपर दिए गये संिाि में दक्रया पहचानें और दिनती रूप ललखें। 

हक्रयषापद रिनंतसीरूप

तुम्सी तू

पु∘ ्रिसी∘ 

कििे कितषा कषा?
करेंगे / करेंगी क्ा?

कितोस कषा? 
करोगे / करेंगे क्ा?

कितेस कषा?
करोगी / करेंगी क्ा?

दिेे दतेषा कषा? दतेोस कषा? दतेेस कषा?

सांगतोस कषा?

िोिे िोतषा कषा?

बोलतषा कषा?

बसिे

सोडतेस कषा?

जषातषा कषा?
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१२.९ रिकषाम्षा जषागसी योग्य रूप रलहू यषा. ररति स्ान भरें।

उदषा∘ कषाकषा, मलषा तो अजमि दतेषा (दिेे) कषा?

१. नमस्षाि, मलषा तुम्सी मदत ------------------------------------------? (कििे) मषाझसी गषाडसी 
चषालू िोत नषािसीये.

२. िषाय किि, मषाझ्षासोबत आि∘टसी∘ओ∘ ऑरफसलषा ------------------------------------------ 
(चलिे) नषा! सषािेबांनसी बोलषािलंय मलषा.

३. मलषा तुमच्षा रिक्षाचसी चषािसी ------------------------------------------------------? (दिेे) – िो, 
िसी ------------------------------------ (घेिे) चषािसी.

४. िमेश : दषादषा, िेळ आिे कषा तुमच्षाकडे? मलषा जिषा बोलषायचंय. 
भषािेश : ------------------------------------, (बोलिे) कषाय कषाम आिे तुझं?

५. कषाकू, आहदत्लषा खेळषायलषा ----------------------------------------------------- (पषाठििे) नषा. 
आम्सी त्षाचसी िषाट बघतोय. 
कषाकू : अिे त्षालषा बिं नषािसीये. आज तुम्सीच खेळषायलषा ----------------- (जषािे).

चचंटू
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 दृगटिक्ेप

तो मषागमि, ते –
माग्म

तसी सक्ती
अदनिाय्म

ते नुकसषान
हादन

तो अ्मि, ते –
मतलब / अथ्म

तसी सूचनषा, त्षा सूचनषा 
अनुिशे

तसी मनषाई
मना करना

तसी धडक, त्षा धडकषा
ठोकर / टक्कर

तसी गफलत, त्षा 
गफलतसी
गलती

 हक्रयषापदे

उतििे
उतरना

अडििे
रोकना

्ांबिे
रुकना

आििे
लाना

मोडिे
टूटना

िषाजििे
बजाना

दषाखििे
दिखाना

कषाढिे
दनकालना

सोडिे
छोड़ना

िळिे
मुड़ना

 इति शब्द

पटषापट
जल्ी से

अ्िषा
या
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ओय् तेिी!

चलषा, णशकू यषा…
चलो, सीखें...

१३

 सूचनषा दिेे
 दनि देश िनेा

 सल्षा दिेे
 सलाह िनेा

 आज्ञषा्थी आणि रिध््थी हक्रयषापद ेि त्ांचसी नकषािषा्थी 
रूपे िषापििे

 आज्ाथ्मक और दिध्थ्म दक्रयापि और उनके नकारात्मक रूप

 १००च्षा पुढसील अकं ओळखिे आणि सांगिे
 अंक : १०० के बाि पहचानना और पूछना

 णशव्षा दिेे
 गाललयाँ िनेा

SkeÀµes lesnleerme    133
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१३.१ ‘नषािसी म्िषा’ ‘न / नहीं कहना।’

िोकषािषा्थी
तू / तुम्सी

नकषािषा्थी
तू / तुम्सी

दिेे द े/ द्षा दऊे नकोस / दऊे नकषा

कििे कि / किषा करू नकोस / करू नकषा

िषागिे िषाग / िषागषा िषागू नकोस / िषागू नकषा

सोडिे सोड / सोडषा सोडू नकोस / सोडू नकषा

बोलिे बोल / बोलषा बोलू नकोस / बोलू नकषा

 सिमि टॅक्सी आणि रिक्षाचषालकांसषाठी सूचनषा....
 सि्म टकै्ी और ररक्ा चालकों के ललए सूचना...

िे किषा  िे करू नकषा

नेिमसी ससीट बेल्ट लषािषा.
हमेशा सीट बेल्ट लगाएं।

दषारू हपऊन गषाडसी चषालिू नकषा.
शराब पीकर गाड़ी न चलाएँ।

िेगमयमादचेे पषालन किषा.
गतत सीमा का पालन करें।

गषाडसी चषालितषानषा मोठ्षाने गषािसी िषाजिू नकषा.
गाड़ी चलाते समय जोर जोर से गाने न बजाएँ।

इति िषािनांनषा जषागषा द्षा. (सषायकल, 
मोटषाि सषायकल, चषािचषाकी इ∘)
अन्य िाहनों को जगह िें। (साइहकल, 
मोटर साइहकल, इ∘)

गषाडसी चषालितषानषा दुसिी कषामे करू नकषा. 
(उदषा∘ खषािे, फोनिि बोलिे, इ∘)
गाड़ी चलाते समय अन्य काम न करें। (खाना, 
फोन पर बात करना, इ∘)

गषाडसी चषालितषानषा आजूबषाजूलषा 
नसीट लक् द्षा.
डरि ाइदिंग करते समय, आसपास ठीक 
ध्ान िें।

‘नो पषाहकयं ग’ भषागषात गषाडसी उभसी करू नकषा.
'नो पाहकयं ग' क्षेत्र में गाड़ी पाक्क  न करें।

इति चषालकांशसी आदिषाने िषागषा.
अन्य डरि ाइिरों के साथ सम्मान के साथ 
बतमाि करें।

आपले हकमतसी सषामषान गषाडसीत सोडू नकषा.
गाड़ी में अपना कीमती सामान न छोड़ें। 
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१३.२ प्रकषाशलषा टॅक्सी चषालिषायचसी आिे. त्षालषा खषालीलपैकी योग्य सल्षा दऊे यषा. योग्य 
पयमाय ननिडू यषा. प्रकाश टकै्ी चलाना चाहता ह।ै उसे दनम्नललखखत सलाहों में से सही सलाह 
िें । सही दिकल्प चुनें।

१. प्रकषाशकडे लषायसन्स नषािसीये.
 प्रकाश के पास लाइसेंस नहीं ह।ै

 क. लषायसन्स कषाढू नकोस. 
  लाइसेंस मत बनाओ।

 ख. लषायसन्स कषाढ. 
  लाइसेंस बनाओ।

 ग. लषायसन्सचसी गिज नषािसीये. 
  लाइसेंस आिश्क नहीं ह।ै

२. प्रकषाश दषारू हपतो.
 प्रकाश शराब पीता ह।ै

 क. इति िषािनांनषा जषागषा द.े 
  अन्य िाहनों को जगह िें।

 ख. ससीट बेल्ट लषाि. 
  सीट बेल्ट लगाओ।

 ग. दषारू हपऊन गषाडसी चषालिू नकोस. 
  शराब पी कर गाड़ी मत चलाओ।

३. प्रकषाश गषाडसी िेगषाने चषालितो.
 प्रकाश गाड़ी तेजी से चलाता ह।ै

 क. िेगमयमादचेे पषालन कि. 
  गतत सीमा का पालन करो।

 ख. गषाडसी िेगषात चषालि. 
  गाड़ी तेजी से चलाओ।

 ग. गषाडसी पषाक्क  कि. 
  गाड़ी पाक्क  करो।

४. गषाडसी चषालितषानषा प्रकषाशलषा फोन आलषा.
 गाड़ी चलाते समय प्रकाश को फोन आया।

 क. फोनिि बोल. 
  फोन पर बात करो।

 ख. गषाडसी बषाजूलषा घे आणि बोल. 
  गाड़ी को एक तरफ ले लो और बात करो।

 ग. गषाडसी चषालििं सोड. 
  गाड़ी चलाना छोड़ िो।
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१३.३ खषालील तक्षा भरू यषा. ताललका पूरी करें।

तू तुम्सी

न कििे करू नकोस करू नकषा 

न घेिे

न पषाळिे पषाळू नकोस

न रलहििे

न येिे   येऊ नकषा

न चषालििे

 कधसी कधसी – “नको करूस, नको जषाऊस, नको रलहूस...” असिेसी म्ितषात.

१३.४ कषािसी मषािसे चुकषा किीत आिेत. खषाली पषाट्ांिि सूचनषा हदल्यषा आिेत. आपि 
योग्य त्षा पषाट्षा ननिडू यषा आणि लोकांनषा सले् / सूचनषा दऊे यषा. कुछ लोग गलततयाँ 
कर रह ेहैं। नीचे कुछ सूचनाएँ िी गयी हैं। उचचत सूचना चुनें और लोगों को सुझाि िें।

क

घ

ख

च

ग

जछ
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१. एक मषािूस िस्तषािि ्ुकंत 
आिे.
एक आिमी सड़क पर थूक रहा ह।ै

५. ड्षायव्ि गषाडसी चुकीच्षा 
हठकषािसी लषाित आिे.
चालक गाड़ी गलत जगह पर पाक्क  कर 
रहा ह।ै

२. लोक रतकीट घ्षायलषा गदथी 
कित आिेत.
दटकट लेने के ललए लोगों की भीड़ लगी ह।ै

६. एक जि ओिडून बोलत 
आिे.
एक आिमी चचल्ा कर बात कर रहा ह।ै

३. एक व्क्ती फोनिि बोलत 
आिे.
एक व्यक्ति फोन पर बात कर रहा ह।ै

७. एक मषािूस िेगषाने गषाडसी 
चषालित आिे.
एक आिमी तेजी से गाड़ी चला रहा ह।ै

४. एक व्क्ती णसगषािेट मषागत आिे.
एक व्यक्ति ससगरेट माँग रहा ह।ै

 चलषा, अकं कसे बनतषात ते पषाहू यषा. चलो, अंकों की रचना समझें।

१०१ – एकशे एक  १ × शे (१००) + १
१०२ – एकशे दोन  १ × शे (१००) + २
१०३ – एकशे तसीन  १ × शे (१००) + ३
२०० – दोनशे  २ × शे (२००)
२०१ – दोनशे एक  २ × शे (२००) + १
३०० – तसीनशे  ३ × शे (३००)
४०० – चषािशे  ४ × शे (४००)
५०० – पषाचशे  ५ × शे (५००)
१००० – एक िजषाि (िजषाि)  १ × िजषाि
२००० – दोन िजषाि  २ × िजषाि

१३.५ खषालील क्रमांक अक्िषात रलहू यषा. नीचे दिये गए अंक शब्दों में ललखें।

१. १०५ ---------------------------------------------------------------

२. २२२ ---------------------------------------------------------------

३. ५३३ ---------------------------------------------------------------

४. ६७१ सिषाशे एकषाित्ि
५. १००१ ---------------------------------------------------------------

६. ३४६ ---------------------------------------------------------------

७. ९९६ ---------------------------------------------------------------



ओय् तेिी!१३

138    SkeÀµes De[leerme

१३.६ खषालील क्रमांक अकंांत रलहू यषा. नीचे दिये गये शब्द अंकों में ललखें।

१. एकशे दिषा -----------------------

२. तसीनशे सतिषा -----------------------

३. सषातशे सत्ि -----------------------

४. आठशे अठ्ठषाित्ि -----------------------

५. एकिजषाि नऊ -----------------------

६. नऊशे नव्षाण्णि -----------------------

७. सिषाशे एकषािन्न ६५१

१३.७ आतषा णशव्षासुद्षा ... अब गाललयाँ भी ...
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गब्बि : अरे बबन, काल मला एका ररक्षािाल्ाचा 
खूप राग आला. तो माझ्ा ररक्षाला 
ठोकणारच होता. कसाबसा िाचलो.

बबन : अरे ििेा! मग काय बोललास तू त्याला?
गब्बि : मी काय बोलणार? मला एिढ ंमराठी कुठे 

येतंय?
बबन : अरे अगिी सोपं आह े रे. चल, संिीप 

आसण आकाश कसे भांडतायत ते ऐकू या.
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१३.८ ऐकू यषा आणि िषाचू यषा. सुनें और पढ़ें। 

आकषाश : तू मूखमि आिेस कषा िे, संदसीप? तुझ्षामुळे मलषा भषाडं रमळत नषािसीये.
  तू पागल ह ैक्ा, संिीप? तेरी िजह से मुझ ेसिारी नहीं तमल रही।
संदसीप : ए सषाल्यषा, मलषा मखूमि बोलू नकोस. 

तूच बेअक्ल आिेस.
  अबे साले, मुझ े पागल मत बोल। तू ही 

बेिकूफ़ ह।ै
आकषाश : मसी बेअक्ल? तू मसीटिपेक्षा जषास् 

पैसे घेतोस. १५० रुपये झषाले ति तू 
२०० घेतोस. लषाज िषाटते कषा तुलषा? 
ननलमिज्ज!

  मैं बेिकूफ़? तू तो मीटर से ज्ािा पैसा लेता ह।ै १५० रुपए हकराया हुआ तो तू 
२०० रुपए लेता ह।ै शम्म नहीं आती क्ा तुझ?े बेशरम!

संदसीप : तुझ्षाएिढषा नषालषायक नषािसीये मसी. लषायसन्स नसूनिसी रिक्षा चषालितोस. 
गषाढि कुठलषा.

  तेरे जैसा कमीना नहीं ह ँमैं। लाइसेंस नहीं ह ैदफर भी ररक्ा चलाता ह।ै गधा कहीं 
का।

आकषाश : जषा िे तू!
  जा बे।

चचंटू
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 दृगटिक्ेप

तो आदि
आिर

तसी जषागषा, त्षा –
जगह

ते पषालन
पालन

तो कषायदषा, ते कषायदे
कानून

तसी मयमादषा, त्षा –
मयमािा

ते गषािे / गषािं, तसी गषािसी
गाना

तो बैल, ते –
बैल

तसी शांततषा
शांतत

ते लक्
ध्ान

तो घोडषा, ते घोडे
घोड़ा

तसी गदथी
भीड़

ते धूम्रपषान
धूम्रपान

तसी िांग, त्षा िांगषा
कतार

ते गषाढि, तसी गषाढिे / गषाढिं
गधा

तसी लषाज, त्षा लषाजषा
शम्म

 हक्रयषापद

लषाििे
लगाना

्ुकंिे
थूकना

ननिडिे
चुनना

मषागिे
माँगना

 इति शब्द

कृपयषा
कृपया

बदु्दू
बेअकल

इ्े
यहाँ

सषालषा
साला 

मूखमि
मूख्म

ििषामखोि
हरामखोर 

बेअक्ल
बेिकूफ़

नषालषायक 
नालायक

मठ्ठ
मूख्म

ननलमिज्ज
बेशम्म

चक्रम
पागल

बेशिम
बेशम्म
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तुझं-मषाझं

चलषा, णशकू यषा…
चलो, सीखें...

१४

 मषालकी िक् दषाखििे : मषाझषा, मषाझसी, मषाझे / 
मषाझं िषापििे

 हकसी व्यक्ति या िस् ुका दूसरे व्यक्ति या िस् ुसे 
संबंध दिखाना : मेरा, मेरी ...

 चषा, चसी, चे, चे च्षा चसी : सिमिनषामषाचसी षष्ठसी 
ओळखिे आणि िषापििे

 का, की, के ... : सि्मनाम के षष्ी रूप 

 कोिषाचषा, कोिषाचसी, कोिषाचे, कोिषाचं िषापििे
 हकसका, हकसकी, हकसके
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१४.१ खषालील चचते् पषाहून गषाळलेल्यषा जषागषा भरू यषा. नीचे दिए गए चचत्रों की मिि से ररति 
स्ान भरें।

तो मोबषाईल, ते मोबषाईल
िषाधषाचषा मोबषाईल, 
िषाधषाचे मोबषाईल

तसी गषाडसी, त्षा गषाड्षा
बबनचसी गषाडसी, 
बबनच्षा गषाड्षा

ते घड्षाळ, तसी घड्षाळे / 
घड्षाळं बबनचे / चं घड्षाळ, 
बबनचसी घड्षाळे / घड्षाळं

तसी टॅक्सी, त्षा टॅक्सषा
िषाधषाचसी टॅक्सी, िषाधषाच्षा टॅक्सषा

तसी सषायकल, त्षा सषायकली
बबनचसी सषायकल, बबनच्षा सषायकली

तो ट्क, ते ट्क
िषाधषाचषा ट्क, िषाधषाचे ट्क

तसी शषाळषा, त्षा शषाळषा
िषाधषाचसी शषाळषा, िषाधषाच्षा शषाळषा

उदषा∘ िषाधषाचषा मोबषाईल सोनसीचषा आिे. 

१. िषाधषा----------  ----------------------------------- पांढऱयषा िंगषाचषा आिे. 

२. बबन----------  ------------------------------- िििली आिे. 

३. िषाधषा----------  ------------------------------- हपिळ्षा िंगषाचसी आिे. 

४. िषाधषा----------  --------------------------------------- मिषात्षा गांधसी मषागमािि आिे. 

५. बबन----------  --------------------- सोलेक् कंपनसीचे / कंपनसीचं आिे. 

६. बबन----------  ------------------------------- लषाल िंगषाचसी आिे. 
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गब्बि : बबन, माझा निीन गाडी आसण माझी 
फोन बघ.

बबन : छान आह ेरे! पण मषाझषा फोन आणि मषाझसी 
गषाडसी म्हणािं.

गब्बि : बरं. मषाझषा फोन, मषाझसी गषाडसी.
बबन : अगिी बरोबर.

१४.२ चूक की बिोबि ते ओळखू यषा आणि खिू करू यषा. चूक असल्यषास दुरुस् 
करून रलहू यषा. सही या गलत बताएँ। गलत िाक् सही रूप में ललखें।

बिोबि चूक बिोबि िषाक्

१. प्रदसीपचषा शषाळषा डषािसीकडे आिे.
 प्रिीप का सू्ल बायीं ओर ह।ै

२. घनश्यषामचषा पििषानषा रमळत नषािसीये.
 घनश्ाम का लाइसेंस तमल नहीं रहा ह।ै

३. भूषिचे (गषाडसीच्षा) चषाव्षा हििव्षा 
 िंगषाच्षा आिेत.
 भूषण की कार की चादबयाँ हरे रंग की हैं।

४. िषामचषा मोबषाईल टेबलच्षा खषाली आिे.
 राम का मोबाईल टबेल के नीचे ह।ै

५. सुननतषाचसी ट्क इ् ेनषािसीये.
 सुनीता का टरिक यहाँ नहीं ह।ै

 िषाचू यषा. पढ़ें।

लक्षात ठेिषा
प्रश्न (परुलं्गसी) – कोिषाचषा? उत्ि (पुरलं्गसी) – िोिनचषा / त्षाचषा / रतचषा

प्रश्न (्रिसीरलंगसी) – कोिषाचसी? उत्ि (्रिसीरलंगसी) – िोिनचसी / त्षाचसी / रतचसी

प्रश्न (नपुंसकरलंगसी) – कोिषाचे? उत्ि (नपुंसकरलंगसी) – िोिनचे / त्षाचे / रतचे

१. टॅक्सीचे चषाक खड्डषात अडकले आिे. २. रिक्षाचसी अिस्षा िषाईट आिे.
३. रिक्षाचे कव्ि फषाटले आिे.   ४. टॅक्सीचषा मसीटि बंद आिे.
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१४.३ खषालील तक्षा िषाचू यषा. ताललका पढ़ें।

प∘ु एकिचन / 
अनेकिचन 

्रिसी∘ एकिचन / 
अनेकिचन

नपु∘ं एकिचन / 
अनेकिचन

मसी  / मषाझषा – मषाझे मषाझसी – मषाझ्षा मषाझे / मषाझं – मषाझसी  

तू  / तुझषा – तुझे तुझसी – तुझ्षा तुझे / तुझं – तुझसी 

तो / ते  / त्षाचषा – त्षाचे त्षाचसी – त्षाच्षा त्षाचे / त्षाचं – त्षाचसी

तसी रतचषा – रतचे रतचसी – रतच्षा रतचे / रतचं – रतचसी 

आम्सी आमचषा – आमचे आमचसी – आमच्षा आमचे / आमचं – आमचसी

आपि आपलषा – आपले आपली – आपल्यषा आपले / आपलं – आपली

तुम्सी तुमचषा – तुमचे तुमचसी – तुमच्षा तुमचे / तुमचं – तुमचसी

ते / तसी / त्षा त्ांचषा – त्ांचे त्ांचसी – त्ांच्षा त्ांचे / त्ांचं – त्ांचसी

तो ट्क / ते ट्क तसी टॅक्सी / त्षा 
टॅक्सषा

ते रिमषान / तसी रिमषाने 
/ रिमषानं

मसी िषा मषाझषा ट्क आिे. 
िे मषाझे ट्क आिेत.

िसी मषाझसी टॅक्सी आिे. 
यषा मषाझ्षा टॅक्सषा 
आिेत.

िे मषाझे / मषाझं 
रिमषान आिे. 
िसी मषाझसी रिमषाने / 
रिमषानं आिेत.

तू िषा तुझषा ट्क आिे.  
िे तुझे ट्क आिेत.

िसी तुझसी टॅक्सी आिे. 
यषा तुझ्षा टॅक्सषा 
आिेत.

िे तुझे / तुझं रिमषान 
आिे.
िसी तुझसी रिमषाने / 
रिमषानं आिेत.

तो / 
ते 

िषा त्षाचषा ट्क आिे.  
िे त्षाचे ट्क आिेत. 

िसी त्षाचसी टॅक्सी 
आिे. 
यषा त्षाच्षा टॅक्सषा 
आिेत.

िे त्षाचे / त्षाचं 
रिमषान आिे. 
िसी त्षाचसी रिमषाने / 
रिमषानं आिेत.
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तसी िषा रतचषा ट्क आिे.  
िे रतचे ट्क आिेत.

िसी रतचसी टॅक्सी आिे.  
यषा रतच्षा टॅक्सषा 
आिेत.

िे रतचे / रतचं रिमषान 
आिे. 
िसी रतचसी रिमषाने / 
रिमषानं आिेत.

आम्सी िषा आमचषा ट्क आिे.  
िे आमचे ट्क आिेत.

िसी आमचसी टॅक्सी 
आिे.  
यषा आमच्षा टॅक्सषा 
आिेत.

िे आमचे / आमचं 
रिमषान आिे. 
िसी आमचसी रिमषाने / 
रिमषानं आिेत.

आपि िषा आपलषा ट्क आिे. 
िे आपले ट्क आिेत.

िसी आपली टॅक्सी 
आिे. 
यषा आपल्यषा टॅक्सषा 
आिेत.

िे आपले / आपलं 
रिमषान आिे. 
िसी आपली रिमषाने / 
रिमषानं आिेत.

तुम्सी िषा तुमचषा ट्क आिे. 
िे तुमचे ट्क आिेत.

िसी तुमचसी टॅक्सी 
आिे. 
यषा तुमच्षा टॅक्सषा 
आिेत.

िे तुमचे / तुमचं 
रिमषान आिे. 
िसी तुमचसी रिमषाने / 
रिमषानं आिेत.

ते / 
त्षा / 
तसी 

िषा त्ांचषा ट्क आिे. 
िे त्ांचे ट्क आिेत.

िसी त्ांचसी टॅक्सी 
आिे. 
यषा त्ांच्षा टॅक्सषा 
आिेत.

िे त्ांचे / त्ांचं 
रिमषान आिे. 
िसी त्ांचसी रिमषाने / 
रिमषानं आिेत.
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१४.४ ऐकू यषा आणि िषाचू यषा. सुनें और पढ़ें। 

कुशल : िॅलो आणशष, आिेस कुठे तू िल्ी?
  हलॅो आसशष, कहाँ हो तुम आज कल?
आणशष : अिे मसी आतषा मुंबईमधे् असतो.
  अरे दफलहाल तो मैं मुंबई में रहता ह।ँ
कुशल : कषाय सांगतोस? तू नषागपूिमध्े नसतोस कषा?
  क्ा बात कर रह ेहो? तुम नागपुर में नहीं रहते हो क्ा?
आणशष : िो, मसी रत् ेनसतो.
  हाँ, मैं िहाँ नहीं रहता।
कुशल : अच्षा. आणि तुझसी बषायको? तसी ति असते नषा नषागपूिमध्े? 
  अच्ा। और तुम्हारी बीिी? िह तो नागपुर में ही रहती ह ैन?
आणशष : नषािसी िे, मषाझसी बषायकोसुद्षा मषाझ्षासोबत िषािते.
  नहीं, मेरी बीिी भी मेरे साथ ही रहती ह।ै

कुशल : मुंबईमध्े कषाय कितोस तू?
  मुंबई में क्ा करते हो तुम?
आणशष : मसी रिक्षा चषालितो. कषाय िे, तुझषा भषाऊ असतो नषा मुंबईमध्े? तो 

डॉक्टि आिे नषा?
  मैं ररक्ा चलाता ह।ँ सुन, तेरा भाई रहता ह ैन मुंबई में? िह डॉक्टर ह ैन?
कुशल : िो, पि तो मुंबईमध्े नसतो. तो हदल्ीत असतो. त्षाने हदल्ीत घि 

घेतले आिे. शननिषािी आणि िरििषािी येतो तो मुंबईलषा.
  हाँ, पर िह मुंबई में नहीं रहता। िह दिल्ी में रहता ह।ै उसने दिल्ी में घर ललया 

ह।ै शदनिार और इतिार को िह मुंबई में आता ह।ै
आणशष : आणि तुझे बषाबषासुद्षा हदल्ीत असतषात?
  और तेरे दपताजी भी दिल्ी में रहते हैं न?
कुशल : नषािसी, मषाझे बषाबषा रत् ेनसतषात. ते नषागपूिमध्े असतषात. त्ांचसी 

बिसीि असते हदल्ीमधे्.
  नहीं, मेरे दपताजी िहाँ नहीं रहते। िह नागपुर में रहते ह।ै उनकी बहन रहती हैं 

दिल्ी में।
आणशष : छषान. चल जषातो मसी. ४ िषाजले. कषामं आिेत.
  अच्ा चलो! अब मैं चलता ह।ँ ४ बज गए ह।ै काम ह।ै
कुशल : ठीक आिे. मसीसुद्षा ननघतो आतषा. उद्षा भेट मलषा. मषाझे कषाम आिे 

एक.
  ठीक ह।ै मैं भी अब दनकलता ह ँ। कल तमल मुझ।े मेरा एक काम ह ैतेरे पास।
आणशष : िो नक्ी. उद्षा भेटूयषात. टषाटषा.   
  हाँ, जरूर । कल तमलते हैं। बाय।
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१४.५ योग्य पयमाय ननिडू यषा. सही पयमाय चुनें।

१. ---------------- भषाऊ हदल्ीत असतो. २. आणशषच्षा ---------- तब्ेत खिषाब आिे.
 क. कुशलचषा  क. बषायकोचे
 ख. कुशलचे  ख. बषायकोचसी
 ग. कुशलचसी  ग. बषायकोचषा

३. ------------- बषाबषा हदल्ीमध्े नसतषात. ४. ------------------------- आणशषकडे एक कषाम  
 ------------- भषाऊ हदल्ीत असतो.  आिे.
 क. कुशलचषा, त्ांचे  क. कुशलच्षा
 ख. कुशलचसी, त्ांचषा  ख. कुशलचे
 ग. कुशलचे, त्ांचषा  ग. कुशलचसी

१४.६ रिकषाम्षा जषागसी कंसषातसील सिमिनषामषाचे योग्य रूप रलहू यषा. ररति स्ान भरें।

उदषा∘ िसी गषाडसी (तो) त्षाचसी आिे.

१. िषा ट्क (ते) -------------------------- आिे.

२. (तुम्सी) ---------------------------- मुलगसी रिद्षापसीठषात णशकिते कषा?

३. (मसी) ---------------------------- रिक्षा निसीन आिे.

४. (तू) ---------------------------- मोबषाईल कुठे आिे?

५. (आपि) ---------------------------- पत्षा ह्षा कषागदषािि रलिषा.

६. (तो) ---------------------------- घड्षाळे मषाझ्षाकडे आिेत.

७. (तसी) ---------------------------- नषाि समृद्सी आिे.

१४.७ योग्य पयमाय ननिडू यषा. सही पयमाय चुनें।

उदषा∘ मषाझसी रिक्षा निसीन आिे. (मषाझषा - रतचषा - मषाझसी)

१. ------------------------- ऑरफस (ते ऑरफस) लांब आिे. (त्षाचषा - त्षाचं - त्षाचसी)

२. ------------------------- मैत्सीि (तसी मैत्सीि) मुंबईत असते. (मषाझं - त्ांचषा - मषाझसी)

३. ------------------------- मुलगषा (तो मुलगषा) डॉक्टि आिे. (मषाझसी - त्ांचसी - त्षाचषा)

४. सुिेश, ------------------------- गषाडसी कुठे आिे? (तुझसी - त्षाचषा - तुझ्षा)

५. ------------------------- रमत् (तो रमत्) पोलीस आिे कषा? (आमचसी - तुझषा - रतचसी)
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 दृगटिक्ेप

तो भ्रमिध्वनसी, ते – 
मोबाईल

तसी चषािसी, त्षा चषाव्षा
चाबी

मषाझसी रिक्षा
मेरा ररक्ा

मषाझसी टॅक्सी
मेरी टकै्ी



अरत घषाई, संकटषात नेई १५

 इतिांचे ििमिन कििे
 दूसरों का िण्मन करना

 एखषाद्षा प्रसंगषाचे ििमिन कििे
 हकसी घटना का िण्मन करना

 निसीन – जुनषा : रिरुद्षा्थी रिशेषिे ओळखिे 
आणि िषापििे 

 दिशेषणों के दिलोम शब्द बताएँ

 पटकन, भिभि, ... : हक्रयषारिशेषि ओळखिे 
आणि िषापििे

 दक्रयादिशेषण

अरत घषाई,
संकटषात नेई

चलषा, णशकू यषा…
चलो, सीखें...

१५
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१५.१ कषािसी रिशेषिे ... कुछ दिशेषण

िषा ट्क मोठषा आिे.
यह टरिक बड़ा ह।ै

िसी रिक्षा लिषान आिे.
यह ररक्ा छोटा ह।ै

जिषाज िळू चषालते.
जहाज धीरे चलता ह।ै

रिमषान जलद उडते.
दिमान तेज़ उड़ता ह।ै

िे कषाकषा िषागसीट आिेत.
ये चाचा गुस्लै हैं।

िे कषाकषा पे्रमळ आिेत.
ये चाचा ियालु हैं।

िषा मोबषाईल जुनषा आिे.
यह मोबाईल पुराना ह।ै

िषा मोबषाईल निसीन आिे.
यह मोबाईल नया ह।ै

यषा बषाई श्सीमंत आिेत.
यह महहला अमीर ह।ै

यषा बषाई गिीब आिेत.
यह महहला गरीब ह।ै
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िसी गषाडसी स्स् आिे.
यह गाड़ी सस्ी ह।ै

िसी गषाडसी मिषाग आिे.
यह गाड़ी महगंी ह।ै

िे भषाडे जषास् आिे.
यह भाड़ा ज्ािा ह।ै

िे भषाडे कमसी आिे.
यह भाड़ा कम ह।ै

गब्बि : अरे बबन, आज मी एक अपघात पाहहला. 
खूपच भयानक होता तो. पोलीस चौकशी 
करत होते.

बबन : मग काय केलंस तू. पोललसांना सांतगतलंस 
की नाही.

गब्बि : नाही बाबा. खूपच कठीण असतं ते. मला 
फार भीती िाटते.

बबन : िेडाच आहसे तू. अगिी सोपं आह े ते. 
पोललसांना मित करणं, त्यांना खरं खरं 
सांगणं ह ेआपलं कत्मव्य आह.े

१५.२ पोलीस आणि निेश अपघषातस्ळी आिेत. पोलीस अपघषातषाबद्दल चौकशसी 
कित आिेत. रस् ेमें पुललस के साथ नरेश खड़ा ह।ै पुललस हािसे के बारे में पूछताछ कर 

रही ह।ै 

पोलीस : इकडे ये िे तू. नषाि सांग तुझं. कषाय कषाम कितोस तू?
  अरे, तुम जरा यहाँ आओ। नाम बताओ तुम्हारा। तुम क्ा काम करते हो?
निेश : मषाझं नषाि निेश. मसी रिक्षा चषालितो.
  मेरा नाम नरेश ह।ै मैं ररक्ा चलाता ह।ँ
पोलीस : इ् ेअपघषात झषालेलषा तू पषाहिलषास कषा?
  क्ा तुमने यहाँ हुआ एक्ीडेंट िखेा?
निेश : िो पषाहिलषा, सषािेब. दुपषािी ४ िषाजून २५ रमननटांनसी अपघषात झषालषा.
  हाँ िखेा, साहब। यह एक्ीडेंट िोपहर ४ बजकर २५ तमनट पर हुआ।
पोलीस : अच्षा ठीक आिे. अपघषातषाचं कषािि मषािसीत आिे तुलषा? िसी लषाल 

गषाडसी कोिषाचसी आिे?
  अच्ा, ठीक ह।ै क्ा तुम एक्ीडेंट का कारण जानते हो? यह लाल गाड़ी हकसकी 

ह?ै 
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निेश : त्षा ििीशचसी गषाडसी आिे तसी.
  उस हरीश की गाड़ी ह ैये।
पोलीस : कोि आिे िषा ििीश? कसषा हदसतो तो? 

आणि कुठलषा आिे तो?
  कौन ह ैयह हरीश? कैसा दिखता ह ैिह? और कहाँ का ह?ै
निेश : ििीश ्ोडषा लठ्ठ आिे आणि जिषासषा ठटेंगिषा आिे. बोिीिलीलषा 

िषाितो तो. पि पत्षा मषािसीत नषािसी मलषा त्षाचषा.
  हरीश थोड़ा मोटा और थोड़ा सा नाटा ह।ै िह बोरीिली में रहता ह।ै लेहकन मुझ े

उसका पता नहीं मालूम!
पोलीस : ठीक आिे. अजून कषािसी सांगू शकतोस कषा त्षाच्षाबद्दल?
  ठीक ह।ै क्ा तुम उसके बारे में मुझ ेऔर कुछ बता सकते हो?
निेश : िो सषािेब. गिीब मुलगषा आिे तो आणि हुशषािपि आिे.
  हाँ साहब। िह एक गरीब लड़का ह ैऔर होसशयार भी ह।ै

पोलीस : अिे, त्षाचसी गिज नषािसीये आम्षालषा. तो कसषा हदसतो ते सांग. तो 
गोिषा आिे की सषािळषा आिे की कषाळषा आिे हदसषायलषा? म्िजे 
आम्सी त्षालषा शोधू. तो नेमकषा कुठे िषाितो?

  हमें इसकी ज़रूरत नहीं ह।ै यह बताओ हक िह कैसा दिखता ह।ै िह गोरा ह ैया 
काला ह ैया साँिला ह?ै इससे हम उसे ढूढँेंगे। िरअसल रहता कहाँ ह ैिह?

निेश : तसषा गोिषा आिे तो हदसषायलषा आणि केस लांब आिेत त्षाचे.
  िैसे दिखने में तो िह गोरा ह ैऔर बाल लंबे हैं उसके।

पोलीस : ओके. पुढचं आम्सी बघतो. एिढं सगळं सांगगतलंस, पि अपघषातषाचं 
कषािि सांगगतलं नषािसीस! तू जषा.

  ठीक ह।ै इसके आगे हम जरूरी कार्मिाई करेंगे। तुमने इतना सब बताया, लेहकन 
एक्ीडेंट का कारण नहीं बताया! तुम जाओ!

निेश : धन्यिषाद, सषािेब.
  शुदक्रया साहब।

१५.३ ििील संिषाद ऐकून / िषाचून त्षातसील रिशेषिे ओळखून रलहू यषा. ऊपर दिया गया 
संिाि पढ़ कर / सुन कर दिशेषण पहचान कर ललखें।
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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१५.४ ऐकू यषा आणि िषाचू यषा. सुनें और पढ़ें। 

िसी आिे शु्तसी. रतलषा सगळे िळूबषाई म्ितषात. तसी सगळीच 
कषामं खूप िळूिळू किते. तसी िळू जिेते, िळू चषालते, बोलतिेसी 
सषािकषाश.
यह ह ैश्तुत। उसे सब सुस् कहते हैं। िह अपना सारा 
काम बहुत धीरे-धीरे करती ह।ै िह धीरे-धीरे खाना 
खाती  ह,ै धीरे-धीरे चलती ह,ै और धीमे बात करती ह।ै

आणि रतच्षाउलट ओकंषाि. जलद िषा शब्द जिू त्षाच्षाचसषाठी 
बनिलषाय. त्षाचं सगळंच जलद असतं. तो जलद पेपि िषाचतो, 
भिभि स्यंपषाक कितो आणि रततक्षाच िेगषाने गषाडसीिसी चषालितो.
और उससे अलग ह ैओकंार। ‘जल्ी’ यह शब्द मानो उसके ललए ही 
बनाया गया ह।ै उसका सब बहुत जल् होता ह।ै िह 
जल्ी जल्ी पेपर पढ़ता ह,ै फटाफट खाना बनाता ह,ै 
और कार भी उतनी ही तेज़ चलाता ह।ै

जलद / भिभि

िळू / सषािकषाश

१५.५ िषाचू यषा. पढ़ें।

१. मुले भिभि धषाित आिेत.
२. आजोबषा िळू चषालत आिेत.
३. गषाड्षा सषािकषाश चषालत आिेत.
४. रिमषान जलद उडत आिे.
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१५.६ खषालील शब्द योग्य त्षा गटषात घषालू यषा. नीचे दिए गए शब्द सही समूह में ललखें।

िसीज

िषातगषाडसीरिमषान

बुलडोझि कषाि सू्टि

िळू जलद

१५.७ ऐकू यषा आणि िषाचू यषा. सुनें और पढ़ें। 

श्सीकांत मुंबईत टॅक्सी चषालितो. त्षालषा मिषाठी भषाषषा चांगली बोलतषा येत नषािसी. 
म्िून अनेकदषा त्षालषा प्रिषाशांसोबत बोलतषानषा अडचि िोते. त्ांच्षाशसी तो िळू 
िळू बोलतो. भिभि त्षालषा बोलतषा येतच नषािसी. तो इति टॅक्सीचषालकांशसी मिषाठीत 
बोलषायचषा भिपिू प्रयत्न कितो. त्षालषा िे मषाहितसीये की मिषाठी सोपसी भषाषषा नषािसीये 
आणि तसी पटकन बोलतषा यिेषाि नषािसी. पि त्षालषा रिविषास आिे की एकदषा कषा 
मिषाठी भषाषषा बोलतषा आली, की तो एकदम चांगलं बोलेल.
श्ीकांत मुंबई में टकै्ी चलाता ह।ै िह मराठी में अच्छी तरह से बात नहीं कर सकता। अक्र 
उसे यातत्रयों के साथ बात करते समय दिक्कत होती ह।ै िह उनके साथ धीरे-धीरे बोलता ह।ै 
अन्य टकै्ी डरि ाइिरों के साथ मराठी में बात करने की िह बहुत कोसशश करता ह।ै िह जानता 
ह ैहक मराठी एक आसान भाषा नहीं ह ैऔर िह जल्ी मराठी में बात नहीं कर सकेगा। लेहकन 
उसका मानना   ह ैहक एक बार जब िह मराठी बोलना सीख जाएगा, तो िह बहुत अच्छी तरह 
से बात करेगा।

अनकेदषा, भिपिू, पटकन, एकदषा
उन्षाळ्षात हकतसी पषािसी प्षािे? – उन्षाळ्षात भिपूि पषािसी प्षािे.
हकतसीदषा जेितोस िे तू एक हदिसषात? – मसी हदिसषातून तसीनदषा जेितो.
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१५.८ ििील दोन्सी परिचे्दांतसील िंगसीत शब्द योग्य त्षा गटषात रलहू यषा. रंगीन शब्द योग्य 
समूह में ललखें।

कसषा / कशसी / कसे हकतसी / हकतसीदषा

१५.९ कंसषातसील शब्द िषापरून िषाक्े पुन्षा रलहू यषा. उिाहरण के अनुसार िाक् ललखें।

उदषा∘ अगं, टे्न २ रमननटांत येतेय. चल. (भिभि)
 अगं, टे्न २ रमननटांत येतेय. भिभि चल.

१. रलंहकंग िोडिि णसग्नल तोडतषानषा टॅ्रफक पोलीस पकडतषात. (अनेकदषा)
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

२. घषाटषात गषाडसी चषालिषायचसी. (िळू)
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

३. अिे, एस. व्सी. िोडिि मेट्ोचे कषाम चषालू आिे. रिक्षा चषालि! (सषािकषाश)
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

४. ‘एक्पे्रस िे’ म्िजे गषाडसी चषालिण्षाचषा मषागमि. (जलद)
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 दृगटिक्ेप

तो रिविषास
यकीन

तसी िसीज, त्षा रिजषा
दबजली

ते रिमषान, तसी रिमषाने / रिमषानं
हिाई जहाज़

तो घषाट, ते –
घाट

तसी िषातगषाडसी, त्षा िषातगषाड्षा
ठेला

 प्रश्नशब्द

हकतसीदषा
हकतनी बार

हकतसी
हकतना

कसषा / कशसी / कसे
कैसा / कैसी / कैसे

 इति शब्द

उंच
ऊंचा 

ठटेंगिषा
बौना

बषािीक
पतला 

लठ्ठ / जषाड
मोटा

गोिी
गोरी

सषािळी
साँिली 

लांब
उंचा

बुटकषा
छोटा

गिीब
गरीब

श्सीमंत
अमीर

जलद
जल्ी जल्ी

िळू
धीरे

भिभि / पटकन
जल्ी

सषािकषाश
आराम से

एकदषा
एक बार

अनेकदषा
बहुत बार
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कषाल कषाय झषालं ?

चलषा, णशकू यषा…
चलो, सीखें...

१६

 झषालेली गोटि सांगिे
 हुई बात बताना

 िोिे - िोतो, िोत नषािसी, झषालषा : 
ितमिमषानकषाळ, नकषािषा्थी आणि भूतकषाळ 
रूपे ओळखिे आणि िषापििे

 होना : ित्ममान, भूतकाल और नकारात्मक रूप

SkeÀµes meÊeeJeVe    157



कषाल कषाय झषालं ?१६

158    SkeÀµes DeÇeJeVe

१६.१ खषालील उतषािषा ऐकू यषा आणि िषाचू यषा. दनम्नललखखत पररचे्ि सुनें और पढ़ें। 

सुधषाकि िोज टॅक्सी चषालितो. त्षाचषा हदिस 
सकषाळी बिोबि ६.३० िषाजतषा सुरू िोतो. तो 
आधसी टॅक्सी धुतो आणि मगच त्षाचं पुढचं 
कषाम चषालू िोतं. त्षानंति त्षाचसी अघंोळ िोते 
आणि मगच ८.१५ िषाजतषा नषाश्षा िोतो. बषाकी 
सगळं आििेपययंत ९.४५ िषाजतषात. मग त्षाचसी 
टॅक्सी चषालिषायचसी िेळ िोते. दुपषािी १.३० िषाजेपययंत टॅक्सी चषालिली, की मग तो 
घिी जेिषायलषा जषातो. त्षाचं जेिि घिीच िोतं. जिेि झषाल्यषािि सुधषाकि ३.३० 
िषाजेपययंत झोपतो आणि पुन्षा ४ िषाजतषा टॅक्सी चषालिषायलषा बषािेि पडतो. िषात्सी 
८.४५ िषाजले की तो घिी येतो आणि मग ११ िषाजतषा जेिून झोपतो.
सुधाकर रोज टकै्ी चलाता ह।ै उसका दिन ठीक साढ़ ेछ: बजे शुरू होता ह।ै िह पहले टकै्ी 
धोता ह ैऔर उसके बाि ही उसका अगला काम शुरू होता ह।ै उसके बाि, उसका स्ान होता 
ह ैऔर दफर सिा आठ बजे नाश्ा होता ह।ै बाकी सब काम होने तक पौने िस बजते हैं। दफर 
उसका टकै्ी चलाने का समय होता ह।ै िोपहर डढे़ बजे तक टकै्ी चलाने के बाि िह खाना 
खाने घर जाता ह।ै िह खाना घर में ही खाता ह।ै खाना खाने के बाि सुधाकर साढ़ ेतीन बजे 
तक सोता ह ैऔर दफर से चार बजे टकै्ी चलाने बाहर दनकलता ह।ै रात पौने नौ बजे िह घर 
आता ह ैऔर दफर ग्यारह बजे खाना खा कर सो जाता ह।ै

१६.२ चूक की बिोबि ते ओळखू यषा. सही या गलत पहचानें।
  बिोबि चूक
१. सुधषाकिचषा हदिस पषाििेसिषा िषाजतषा सुरू िोतो.  
२. त्षाचषा नषाश्षा सषाडेआठ िषाजतषा िोतो.  
३. सुधषाकि आधसी अघंोळ कितो आणि मग टॅक्सी धुतो.  
४. तो घिी जेितो.  
५. दसीड ते सषाडेतसीन यषा िेळषात सुधषाकिचे जेिि आणि झोप िोते.  

१६.३ जोड्षा जुळिू यषा. जोदड़याँ बनाएँ।

१. ८.१५ अकिषा 

२. ३.३० सषाडे तसीन 

३. ८.४५ सव्षा आठ

४. ११ पषाििे दिषा 

५. ९.४५ पषाििे नऊ
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 िोिे – सषाधषा ितमिमषानकषाळ

सिमिनषाम सषाधषा ितमिमषानकषाळ ‘िोिे’

मसी 
मैं

पषाऊस पडलषा, की मसी अगदसी खुश िोतो.
बाररश होने पर मैं बहुत खुश होता ह।ँ

मसी 
मैं

पषाऊस पडलषा, की मसी अगदसी खुश िोते.
बाररश होने पर मैं बहुत खुश होती ह।ँ

आम्सी / आपि
हम 

पषाऊस पडलषा, की आम्सी / आपि अगदसी खुश िोतो.
बाररश होने पर हम बहुत खुश होते हैं।

तू 
तू

पषाऊस पडलषा, की तू अगदसी खुश िोतोस.
बाररश होने पर तू बहुत खुश होता ह।ै

तू 
तू

पषाऊस पडलषा, की तू अगदसी खुश िोतेस.
बाररश होने पर तू बहुत खुश होती ह।ै

तुम्सी / आपि
आप

पषाऊस पडलषा, की तुम्सी / आपि अगदसी खुश िोतषा.
बाररश होने पर आप बहुत खुश होते हैं / होती हैं।

तो 
िह

पषाऊस पडलषा, की तो अगदसी खुश िोतषा.
बाररश होने पर िह बहुत खुश होता ह।ै

तसी 
िह

पषाऊस पडलषा, की तसी अगदसी खुश िोते.
बाररश होने पर िह बहुत खुश होती ह।ै

ते 
िह

पषाऊस पडलषा, की ते अगदसी खुश िोते / िोतं.
बाररश होने पर िह बहुत खुश होता ह।ै

ते / त्षा / तसी  
िे

पषाऊस पडलषा, की ते / त्षा / तसी अगदसी खुश िोतषात.
बाररश होने पर िे बहुत खुश होते हैं।

१६.४ खषालील िषाक्ांत ‘िोिे’ हक्रयषापदषाचे योग्य रूप रलहू यषा. “होना” दक्रयापि का योग्य 
रूप ललखें।

उदषा∘ िडषापषाि बरघतलषा, की मसी िेडषा िोतो.
१. ससीट बेल्ट लषािल्यषामुळे आपले संिक्ि ------------------.
२. तू (परुलं्गसी) ---------------------- कषा रिक्षा चषालक-मषालक 
 संघटनेचषा अध्क्?
३. पषािसषाळ्षात गषाडसीचषा ब्ेक जषाम ----------------------.
४. णसग्नल खिषाब असले, की िषाितूक कोंडसी ------------------.
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गब्बि : बबन, मी काल काका होणार. माझ्ा िािाला 
एक मुलगी होते.

बबन : अभभनंिन तमत्रा! पण काका झालो म्हणािं. 
आसण मुलगी झाली.

गब्बि : आता ह े काय निीन! काका झालो आसण 
मुलगी झाली.

बबन : निीन नाही, जुनंच आह.े आसण अगिी सोपे 
आह.े झालो, झाली याला भूतकाळ म्हणतात.

 सषाधषा भूतकषाळ ‘िोिे’

एकिचन अनेकिचन

 मसी ड्षायव्ि झषालो. 
मैं (डरि ाइिर) हुआ / हो गया / बन गया।

 मसी ड्षायव्ि झषाले.
मैं (डरि ाइिर) हुई / हो गई / बन गई।

आम्सी / आपि ड्षायव्ि झषालो.
हम (डरि ाइिर) हुए / हो गये / बन गये।

 तू ड्षायव्ि झषालषास.
तू (डरि ाइिर) हुआ / हो गया / बन गया।

 तू ड्षायव्ि झषालीस.
तू (डरि ाइिर) हुई / हो गई / बन गई।

तुम्सी / आपि ड्षायव्ि झषालषात.
तुम / आप (डरि ाइिर)
हुए / हो गये / बन गये ।
हुईं / हो गईं / बन गईं।तुम्सी / आपि ड्षायव्ि झषालषात.

तुम / आप (डरि ाइिर) हुए / हो गये / बन गये।
हुईं / हो गईं / बन गईं।

 तो ड्षायव्ि झषालषा.
िह (डरि ाइिर) हुआ / हो गया / बन या।

ते ड्षायव्ि झषाले.
िे (डरि ाइिर) हुए / हो गये / बन गये।

 तसी ड्षायव्ि झषाली.
िह (डरि ाइिर) हुई / हो गई / बन गई।

त्षा ड्षायव्ि झषाल्यषा.
िे (डरि ाइिर) हुईं / हो गईं / बन गईं।

 ते ड्षायव्ि झषाले.
िह (डरि ाइिर) हुआ / हो गया / बन गया। 

तसी ड्षायव्ि झषाली.
िे (डरि ाइिर) हुए / हो गये / बन गये।

टसीप – एखषादसी हक्रयषा घडून गेली असेल, ति त्षा हक्रयेलषा भूतकषाळ म्ितषात.

ितमिमषानकषाळ – मषाझसी अघंोळ सकषाळी ८ िषाजतषा िोते.
  मेरा स्ान सुबह ८ बजे होता ह।ै

भूतकषाळ – मषाझसी अघंोळ सकषाळी ८ िषाजतषा झषाली.
  मेरा स्ान सुबह ८ बजे हो गया।



कषाल कषाय झषालं ? १६

SkeÀµes SkeÀme<ì    161

१६.५ खषालील उतषाऱयषात रिकषाम्षा जषागसी ‘िोिे’ हक्रयषापदषाचे भूतकषाळषातसील योग्य रूप रलहू 
यषा. नीचे दिए गए पररचे्ि में ररति स्ानों में “होणे” दक्रया के योग्य रूप भूतकाल में ललखें।

(झषालं / झषाले, झषालषा, झषाली, झषालं / झषाले, झषालषा, झषाली)
सुधषाकि त्षाच्षा रमत्षालषा सुधषाकिच्षा कषालच्षा 
हदिसषाबद्दल सांगतोय. सुधषाकिचषा हदिस सकषाळी 
बिोबि सषाडेसिषा िषाजतषा सुरू ----------------- (अ). त्षाने 
आधसी टॅक्सी धुतली आणि मगच त्षाचं पुढचं कषाम 
चषालू ---------- (ब). त्षानंति त्षाचसी अघंोळ --------------- (क) आणि मग सव्षाआठलषा 
नषाश्षा ------------ (ड). बषाकी सगळं आििेपययंत पषाििे दिषा िषाजले. मग त्षाचसी 
टॅक्सी चषालिषायचसी िेळ ---------- (इ). दुपषािी दसीड िषाजेपययंत टॅक्सी चषालिली, आणि 
मग तो घिी जेिषायलषा गेलषा. त्षाचं जेिि घिीच ------------- (ई). जेिि झषाल्यषािि 
सुधषाकि सषाडेतसीन िषाजेपययंत झोपलषा आणि पुन्षा ४ िषाजतषा टॅक्सी चषालिषायलषा 
बषािेि पडलषा. िषात्सी ८ िषाजतषा तो घिी आलषा आणि मग ११ िषाजतषा जेिून झोपलषा.

१६.६ खषालील िषाक्ांमधे् ‘िोिे’ हक्रयषापदषाचे भूतकषाळषातसील योग्य रूप रलहून िषाक् 
पुन्षा रलहू यषा. दनम्नललखखत िाक्ों में ‘होना’ दक्रया का भूतकाल का उचचत रूप भरें और िाक् 
दुबारा ललखें।

उदषा∘ तू िोतोस कषा िे रिक्षा चषालक-मषालक संघटनेचषा अध्क्?
 तू बनेगा क्ा ररक्ा चालक-माललक संगठन का अध्क्ष?
 तू झषालषास कषा िे रिक्षा चषालक-मषालक संघटनेचषा अध्क्?
१. सुधसीि पिीके्त पषास िोतो.
 सुधीर परीक्षा में उत्ीण्म होता ह।ै
 ---------------------------------------------------------------------------------------

२. अहंकतषा ड्षायव्ि िोते.
 अंहकता डरि ाइिर बनती ह।ै
 ---------------------------------------------------------------------------------------

३. गषाडसी चषालिण्षाचसी पिीक्षा मैदषानषात िोते.
 डरि ाइदिंग परीक्षण मैिान में होता ह।ै
 ---------------------------------------------------------------------------------------

४. ससीट बेल्ट लषािल्यषामुळे आपले संिक्ि (ते संिक्ि) िोते.
 सीट बेल्ट आपको बचाता ह।ै
 ---------------------------------------------------------------------------------------

५. पषािसषामुळे गषाड्षा खिषाब िोतषात.
 बाररश की िजह से गाडीयाँ खराब होती हैं।
 ---------------------------------------------------------------------------------------
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१६.७ पिूथी कषाय िोते आणि आतषा कषाय झषाले आिे? पहले क्ा था और अब क्ा हुआ ह?ै

पूिथी (पहले) आतषा (अब)

पूिथी बस रतकीट स्स् िोते.
पहले बस का दटकट सस्ा था।

आतषा रतकीट मिषाग झषाले आिे.
अब दटकट महगँा हुआ ह।ै

पिूथी मषाझे केस कषाळे िोते.
पहले मेरे बाल काले थे।

आतषा मषाझे केस पांढिे झषाले आिेत.
अब मेरे बाल सफ़ेि हो गए हैं।

पिूथी मषाझसी गषाडसी जुनसी िोतसी.
पहले मेरी कार पुरानी थी।

आतषा मषाझसी गषाडसी आधुननक झषाली आिे.
अब मेरी कार आधुदनक हो गई ह।ै

पिूथी मसी जषाड िोतो.
पहले मैं मोटा था।

आतषा मसी बषािीक झषालो आिे.
अब मैं पतला हो गया ह।ँ
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१६.८ ितमिमषानकषाळ की भूतकषाळ? योग्य पयमाय ननिडू यषा. ित्ममानकाल या भूतकाल? सही 
पयमाय चुनें।

उदषा∘ खिषाब िस्तषामुळे गषाडसीचे टषायि खिषाब िोतषात. (िोतो / िोतषात / झषाली)

१. िमेश, तुझसी कषालचसी ड्षायववं्गचसी पिीक्षा कशसी ------------------- (झषाली / िोते / 
झषाले) िे?

२. उशसीिषा झोपलं, की मषाझसी तब्ेत (तसी तबे्त) खिषाब ----------------- (िोतं / 
िोतसीस / िोते).

३. सकषाळी मलषा िेळेिि टॅक्सी रमळषाली नषािसी. म्िून मषाझसी पळषापळ ------------- 
(झषालषास / झषाली / िोतो).

४. लॉटिी लषागल्यषानंति तुम्सी खूप प्रणसद् --------------. (झषालषात / झषालो / िोते)

१६.९ खषालील तक्षा िषाचू यषा. ताललका पढ़ें।

हक्रयषापद : िोिे

ितमिमषानकषाळ भूतकषाळ

िोतो होता है झषालषा हो गया

िोत नषािसी नहीं होता है झषालषा नषािसी नहीं हुआ

 कषाय िोत नषािसी?

१६.१० खषालील िषाक्े िषाचू यषा आणि त्ांतसील हक्रयषापद ेअधोिेखखत करू यषा. िाक् पढ़ें 
और उनके दक्रया रूप पहचानें।

१. मसी कषािसी यषा पिीके्त पषास िोत नषािसी.
 मैं अब इस परीक्षा में पास नहीं होने िाला।

२. तू कषािसी यषा पिीक्ेत पषास िोत नषािसीस.
 तू अब इस परीक्षा में पास नहीं होने िाला।

३. इणंजनमध्े तेल टषाकलं, की ते लिकि खिषाब िोत नषािसी.
 इंजन में तेल डालने से िह जल्ी ख़राब नहीं होता।

४. टषायिचसी ननयरमत ननगषा िषाखली, की टषायि पंक्चि 
िोत नषािसीत.

 टायर की हमेशा िखेभाल करने से टायर पंक्चर नहीं होता।

५. एखषाद्षा हदिशसी गषाडसी चषालिून तुम्सी आणि आम्सी ड्षायव्ि िोत नषािसी.
 एक दिन गाड़ी चलाने से हम और आप डरि ाइिर नहीं बन जाते हैं।
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१६.११ आतषा खषालील तक्षा पूिमि करू यषा. दनम्नललखखत ताललका पूण्म करें।

एकिचन अनेकिचन

मसी िोत --------------------------- आम्सी / आपि िोत ---------------------------

तू िोत नषािसीस
तुम्सी / आपि िोत ---------------------------

तुम्सी / आपि िोत ---------------------------

तो / तसी / ते िोत --------------------------- ते / त्षा / तसी / िोत नषािसीत

 दृगटिक्ेप

तो अध्क्, ते अध्क्
अध्क्ष

तसी संघटनषा, त्षा –
संगठन

ते सिंक्ि 
संरक्षण

तो ितमिमषानकषाळ
ित्ममानकाल

तसी पळषापळ
भाग-िौड़

ते मैदषान, तसी मैदषाने / मैदषानं
मैिान

तो भूतकषाळ
भूतकाल

तसी िषाितूक
पररिहन

ते तेल, तसी तेले / तेलं
तेल

तो केस, ते –
बाल

तो टषायि, ते –
टायर

हक्रयषापद इति शब्द रिशेषिे

धिुे धोना पूिथी पहले मिषाग महगँा / महगँी

भििे भरना आतषा अब खिषाब ख़राब

सुरू शुरू प्रणसद् मशहर

आधुननक आधुदनक

जुनसी पुराना / पुरानी

बषािीक पतला / पतली

मजबूत मज़बूत



िेग कमसी, जसीिनषाचसी िमसी १७

िेग कमसी,
जसीिनषाचसी िमसी

चलषा, णशकू यषा…
चलो, सीखें...

१७

 भूतकषाळषातसील प्रसंगषाचे ििमिन कििे
 भूतकाल की घटना का िण्मन करना

 असिे : ितमिमषानकषाळ, भूतकषाळ आणि 
नकषािषा्थी रूप (आिे, िोतषा, नव्तषा) ओळखिे 
आणि िषापििे

 होना : ित्ममानकाल, भूतकाल और नकारात्मक रूप 
(ह,ै था, नहीं था)
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१७.१ ऐकू यषा आणि िषाचू यषा. सुनें और पढें। 

बषालषा : िॅलो आणशष, कुठे िोतषास तू कषाल?
  हलैो आशीष, तू कहाँ था कल?
आणशष : अिे, कषाल मषाझसी टॅक्सी बंद पडली िोतसी. 

म्िून मग घिीच िोतो मसी.
  अरे, कल मेरी टकै्ी खराब थी। तो मैं घर पर 

ही था।
बषालषा : अिे गषाढिषा, घिी िोतषास तू? गॅिेज मध्े जषायचं नषा!
  गधे, घर पर था तू? गराज में जाना था न!
आणशष : अिे मंद मषािसषा, तू समजतोस कषाय िे मलषा? फक् घिीच बसेन कषा 

मसी? दुपषािी मसी आणि मषाझषा मुलगषा आम्सी दोघिेसी रत्चे िोतो िे.
  अरे पागल, समझता क्ा ह ैतू मुझ?े घर में ही बैठा रहगँा क्ा मैं? मैं और मेरा बेटा 

हम िोनों िोपहर में उधर ही थे।

बषालषा : मग कषाय सांगगतलं मेकॅननकने?
  तो मैकेदनक ने क्ा कहा?
आणशष : अिे गषाडसीचसी क्लच प्ेट खिषाब िोतसी. त्षामुळे गगयि अडकत िोतषा.
  अरे, गाड़ी की क्लच प्टे खराब थी। तो तगयर अटक रहा था।
बषालषा : क्लच प्ेट खिषाब िोतसी म्िजे िषाईटच िे!
  क्लच प्टे खराब थी मतलब गड़बड़ ही ह!ै
आणशष : िो नषा. अजूनिसी खूप कषामं िोतसी टॅक्सीचसी 

आणि खचमििसी खूप िोतषा. गुपचूप घिी आलो.
  हाँ! और भी कई काम थे टकै्ी के और खचमा भी 

खूब। चुपचाप घर चला आया।
बषालषा : आपि बषाबषा गिीब मषािसं! आपलं असंच चषालिषाि!
  अपन तो भाई गरीब आिमी। अपना तो ऐसा ही चलेगा।

१७.२ ििील संिषादषातसील ‘असिे’ यषा हक्रयषापदषाचसी भूतकषाळषातसील रूपे रलहू यषा. 
 ऊपर दिए गए संिाि में से “होणे” इस दक्रया के भूतकाल रूप ललखें।

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 असिे

सषाधषा ितमिमषानकषाळ सषाधषा ितमिमषानकषाळ सषाधषा भूतकषाळ 

 मसी असतो
मैं होता हँ

मसी आिे
मैं हँ

मसी िोतो
मैं था

 मसी असते
मैं होती हँ

मसी आिे
मैं हँ

मसी िोते
मैं थी

 तू असतोस
तू होता ह ै

तू आिेस
तू है

तू िोतषास
तू था

 तू असतेस
तू होती है

तू आिेस
तू है

तू िोतसीस
तू थी

 तो असतो
िह होता है

तो आिे
िह है

तो िोतषा
िह था

 तसी असते
िह होती है

तसी आिे
िह है

तसी िोतसी
िह थी

 ते असते / तं
िह होता है

ते आिे
िह है

ते िोते / िोतं
िह था

आम्सी / आपि असतो
हम होते है

आम्सी / आपि आिोत
हम हैं

आम्सी / आपि िोतो
हम थे

तुम्सी / आपि असतषा 
आप होते हैं

तुम्सी / आपि आिषात
आप हैं

तुम्सी / आपि िोतषा / 
िोतषात
आप थे

ते असतषात (अनेकिचन)
िे होते हैं

ते आिेत
िे हैं

ते िोते
िे थे

त्षा असतषात (अनेकिचन)
िे होती हैं

त्षा आिेत
िे हैं

त्षा िोत्षा
िे थीं

तसी असतषात (अनेकिचन)
िे होते हैं

तसी आिेत
िे हैं

तसी िोतसी
िे थे
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१७.३ खषालील िषाक्े भूतकषाळषात रलहू यषा. नीचे दिए गए िाक् भूतकाल में ललखें।

उदषा∘ तो रिक्षाचषालक खूप चांगलषा आिे.
 तो रिक्षाचषालक खूप चांगलषा िोतषा.

१. मसी कल्यषािलषा आिे.
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

२. मषाझं तुझ्षाकडे एक कषाम आिे.
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

३. िॅलो प्रतषाप, अिे कुठे आिेस तू?
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

४. मषाझे रमत् कसे आिेत िे? मस् आिेत नषा?
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

५. मषाझ्षाकडे ड्षायववं्ग लषायसन्स आिे.
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ‘िोिे’ - सषाधषा ितमिमषानकषाळ आणि ‘असिे’ – सषाधषा भूतकषाळ

सिमिनषाम सषाधषा ितमिमषानकषाळ ‘िोिे’ सषाधषा भूतकषाळ ‘असिे’

मसी िोतो होता हँ िोतो था

मसी िोते होती हँ िोते थी

आम्सी / आपि िोतो होते हैं िोतो थे

तू िोतोस होता है िोतषास था

तू िोतेस होती है िोतसीस थी

तुम्सी / आपि िोतषा होते हैं िोतषा / िोतषात थे

तो िोतो होता है िोतषा था

तसी िोते होती है िोतसी थी

ते िोते / िोतं होता है िोते / िोतं था

ते (अनेकिचन) िोतषात होते हैं िोते थे

त्षा (अनेकिचन) िोतषात होते हैं िोत्षा थीं

तसी (अनेकिचन) िोतषात होते हैं िोतसी थे
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१७.४ असिे की िोिे? रिकषाम्षा जषागषा भरू यषा. ररति स्ान भरें।

उदषा∘ मषाझे नषाि अिमद आिे. मसी रिक्षा चषालितो. सोमिषाि ते शुक्रिषाि मलषा खूप 
कषाम असते. पि मसी २ िषाजतषा रिक्षा चषालित नषािसी. तेव्षा मषाझसी जेििषाचसी 
िेळ िोते.

१. सकषाळच्षा िेळी णशिषाजसी चौकषात खूप टॅ्रफक (ते) --------------. मसी रत्नू 
मषाझसी टॅक्सी चषालित नषािसी. कषािि रत्नू गेलं की मग उशसीि (तो) --------------. 

२. मलषा िडषापषाि खूप आिडतो. पि ‘खखडकी िडषा’ रतखट --------------. मषाझसी 
तब्ेत त्षामुळे खिषाब (तसी) --------------.

३. कषािसी टॅक्ींनषा चषाि गगयि असतषात ति कषािींनषा पषाच --------------. यषा टॅक्सीलषा 
मषात् सिषा गगयि --------------.

४. तुम्सी इ् ेकषा आलषा आिषात? लषायसन्सचषा अजमि घ्षायचषा हदिस शुक्रिषािचषा (तो) 
असतो.

५. अमेरिकेमधे् टॅक्सीचे स्टसीयरिंग 
व्सील डषाव्षा बषाजूलषा (ते) ---------------. 
भषाितषात मषात् स्टसीयरिंग व्सील उजव्षा 
बषाजूलषा (ते) --------------.

१७.५ खषालील तक्षा िषाचू यषा. ताललका पढ़ें।

 ‘असिे’ हक्रयषापदषाचसी रूपे

सिमिनषाम सषाधषा 
ितमिमषानकषाळ

सषाधषा 
ितमिमषानकषाळ –
नकषािषात्क 

रूप

सषाधषा 
भूतकषाळ

सषाधषा 
भूतकषाळ – 
नकषािषात्क 

रूप

मसी असतो, आिे नसतो, नषािसी िोतो नव्तो

मसी असते, आिे नसते, नषािसी िोते नव्ते

आम्सी / 
आपि

असतो, आिोत नसतो, नषािसी िोतो नव्तो

तू असतोस, 
आिेस

नसतोस, 
नषािसीस

िोतषास नव्तषास

भषाित

अमेरिकषा
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तू असतेस, 
आिेस

नसतेस, 
नषािसीस

िोतसीस नव्तसीस

तुम्सी / आपि असतषा / आिषात नसतषा, नषािसी िोतषा / िोतषात नव्तषा

तो असतो, आिे नसतो, नषािसी िोतषा नव्तषा

तसी असते, आिे नसते, नषािसी िोतसी नव्तसी

ते असते / असतं, 
आिे

नसते / नसतं, 
नषािसी

िोते / िोतं नव्तं

ते असतषात, 
आिेत

नसतषात, 
नषािसीत

िोते नव्ते

त्षा असतषात, 
आिेत

नसतषात, 
नषािसीत

िोत्षा नव्त्षा

तसी असतषात, 
आिेत

नसतषात, 
नषािसीत

िोतसी नव्ते

बबन : गब्बर तुला माहीत आह ेका काल आपल्ा 
एका तमत्राने खूपच हहमतीचं काम केलं आह.े 
आपण त्याच्ाकडून काहीतरी सशकायला हिं.

गब्बि : कोणी काय केलं? मलासुद्ा सांग ना.
बबन : मी कशाला? अखखल स्वतःच नकुलला 

सांगतोय बघ. चल ऐकू या.

१७.६ ऐकू यषा आणि िषाचू यषा. सुनें और पढ़ें। 

अखखल : अिे नकुल, ऐक नषा, कषाल मसी 
टॅक्सी चषालित असतषानषा मषाझ्षा 
गषाडसीपुढे एक अपघषात झषालषा.

  अरे सुन नकुल, कल जब मैं टकै्ी चला 
रहा था तब मेरे सामने एक अॅक्क्डेंट 
हो गया।

नकुल : कषाय सांगतोस! कुठे िोतषास तू कषाल?
  क्ा कह रह ेह?ै तू कहाँ था कल?
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अखखल : कषाल मसी निीमन पॉइटंलषा िोतो. पोलीस आले िोते रत्.े
  कल मैं नरीमन पॉइंट में था। पुललस आई थी िहाँ।
नकुल : अिे बषाप िे! मग कषाय झषालं? जिळपषास एखषाद ंिॉस्पिटल िोतं कषा?
  अरे बाप रे! दफर क्ा हुआ? िहाँ आस पास कोई अपिताल था क्ा?
अखखल : नषािसी नषा. नव्तं िॉस्पिटल.
  नहीं नहीं, कोई अपिताल नहीं था।
नकुल : मग कषाय झषालं?
  दफर क्ा हुआ?
अखखल : मसी पोरलसांच्षा मदतसीने त्षा मषािसषालषा 

िॉस्पिटललषा घेऊन गेलो. फषािच 
िक्बंबषाळ झषालषा िोतषा तो.

  मैं पुललस की मिि से उसको अपिताल ले गया। उसका बहुत खून बह चुका था।

नकुल : शषाब्बषास रमत्षा! िे फषािच छषान केलंस तू.
  बहुत खूब! यह बड़ा अच्ा काम हकया तूने।

१७.७ ििील संिषाद िषाचून खषालील िषाक्ांतसील चुकीचषा शब्द खोडू यषा. उपयु्मति संिाि पदढ़ए 
और नीचे दिए गए िाक्ों से गलत शब्द हटाएँ।

उदषा∘ पोलीस निीमन पॉइटंलषा आले िोते / नव्ते.
१. अखखल कषाल निीमन पॉइटंलषा िोतषा / नव्तषा.
२. जिळपषास िॉस्पिटल िोतं / नव्तं.
३. तो मषािूस जखमसी झषालषा िोतषा / झषालषा नव्तषा.
४. अखखलच्षा रिके्त गगऱिषाईक िोते / नव्ते.
५. पोलीस कषाम कित िोते / नव्ते.

१७.८ ‘असिे’ यषा हक्रयषापदषाचे भूतकषाळषातसील नकषािषात्क रूप रलहू यषा. “असणे” के 
भूतकाल के नकारात्मक रूप ललखें।

(नव्तषास, नव्तो, नव्त्षा, नव्तो, नव्ते)
सषािषा : कषाल पुण्षात कोि कोि िोतं? 
नयनषा : मसी नव्ते.
कमलषा, कबसीि : आम्सी -------------- (१).
सषािषा : तू -------------- (२) ििसी? 
ििसी : नषािसी, मसी सुद्षा -------------- (३).
नयनषा : से्िल, सुनसीतषा? 
कबसीि : नषािसी, त्षा -------------- (४).
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१७.९ योग्य उत्ि ननिडू यषा. सही पयमाय चुनें।

१. कषाल गुरुिषाि िोतषा कषा?
 अ. कषाल गुरुिषाि नव्ते. 
 ब. कषाल गुरुिषाि नव्तषा. 
 क. कषाल गुरुिषाि नव्तसी. 

२. तू घिी िोतषास कषा?
 अ. मसी घिी नव्तसी. 
 ब. मसी घिी नव्तषा. 
 क. मसी घिी नव्तो. 

३. तुम्सी दोघे कुल्यमालषा िोतषात कषा?
 अ. नषािसी, आम्सी कुल्यमालषा नव्ते. 
 ब. नषािसी, आम्सी कुल्यमालषा नव्तषास. 
 क. नषािसी, आम्सी कुल्यमालषा नव्तो. 

४. जोशसीकषाकषा, कषाल कषा नषािसी आलषात?
 अ. मषाझसी तब् ेत बिी नव्तसी. 
 ब. मषाझसी तब् ेत बिी नव्त्षा. 
 क. मषाझसी तब् ेत बिी नव्तषा. 

 दृगटिक्ेप

तो चौक, ते –
चौक

तसी िेळ, त्षा िेळषा
समय

ते गगऱिषाईक, तसी 
गगऱिषाइके / गगऱिषाइकं
ग्राहक

तो अपघषात, ते –
दुघ्मटना

तसी हिंमत, त्षा हिंमतसी
साहस

ते जसीिन, तसी जसीिने / 
जसीिनं
सजंिगी

 इति शब्द

िक्बंबषाळ
खून से लथपथ

जिळपषास
आसपास
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चलषा, णशकू यषा…
चलो, सीखें...

१८

 उद्षाचसी गोटि सांगिे
 अगले दिन होने िाला काम बताना

 कििे – मसी किीन / कििषाि (सषाधषा भरिष्यकषाळ 
ओळखिे आणि िषापििे)

 करना – मैं करँूगा (सामान्य भदिष्यकाल)
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१८.१ िषाचू यषा. पढ़ें।

२०१९चषा हक्रकेट िर् ्ककप इगंं्ड
आणि िेल्समध्े झषालषा.

२०१९ दक्रकेट दिश्वकप इंग्ैंड और 
िेल्स में आयोसजत हकया गया था।

२०२३चषा हक्रकेट िर् ्ककप भषाितषात
िोिषाि आिे.

२०२३ दक्रकेट दिश्वकप
भारत में होगा।

गब्बि : बबन, तुला एक आनंिाची बातमी सांगतो. मी 
या रदििारी दक्रकेटची मॅच बघायला जाणार 
आह.े

बबन : फारच छान! आसण या िेळी तू अगिी बरोबर 
बोललास.

गब्बि : धन्यिाि! तुझ्ामुळेच सशकलो सारं.

एखषादसी हक्रयषा पुढे घडिषाि असेल, ति त्षा कषाळषालषा ‘भरिष्यकषाळ’ म्ितषात.

 सषाधषा भरिष्यकषाळ

बसिे : बस + िषाि = बसिषाि
गषािे : गषा + िषाि = गषािषाि

चषालििे : चषालि + िषाि = चषालििषाि
िोिे : िो + िषाि = िोिषाि
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१८.२ सषाधषा भरिष्यकषाळ

िोकषािषा्थी नकषािषा्थी

मसी
मैं

चषालिेन
चलाऊँगा / चलाऊँगी

चषालििषाि आिे
चलाने िाला / चलाने 
िाली ह ँ

चषालििषाि नषािसी
चलाने िाला / चलाने 
िाली नहीं हँ

तू
तू / तुम

चषालिशसील
चलाएगा / चलाएगी / 
चलाओगे / चलाओगी

चषालििषाि आिेस
चलाने िाला / चलाने 
िाली ह ै/ 
चलाने िाले / चलाने 
िाली हो 

चषालििषाि नषािसीस
चलाने िाला / चलाने 
िाली नहीं ह ै/ 
चलाने िाले / चलाने 
िाली नहीं हो

तुम्सी / आपि
आप

चषालिषाल
चलाएँगे / चलाएँगी

चषालििषाि आिषात 
चलाने िाले / चलाने 
िाली हैं

चषालििषाि नषािसी
चलाने िाले / चलाने 
िाली नहीं हैं

तो / तसी / ते 
िह

चषालिेल
चलाएगा /  चलाएगी 

चषालििषाि आिे
चलाने िाला  / 
चलाने िाली है

चषालििषाि नषािसी
चलाने िाला  / 
चलाने िाली नहीं है

आम्सी / आपि
हम

चषालिू
चलाएँगे

चषालििषाि आिोत 
चलाने िाले हैं

चषालििषाि नषािसी 
चलाने िाले नहीं हैं

तुम्सी / आपि
आप

चषालिषाल
चलाएँगे / चलाएँगी

चषालििषाि आिषात  
चलाने िाले / चलाने 
िाली हैं

चषालििषाि नषािसी
चलाने िाले / चलाने 
िाली नहीं हैं

तुम्सी / आपि
आप

चषालिषाल 
चलाएँगे / चलाएँगी / 
चलाओगे / चलाओगी

चषालििषाि आिषात
चलाने िाले / चलाने 
िाली हैं 

चषालििषाि नषािसी
चलाने िाले / चलाने 
िाली नहीं हैं

ते / त्षा / तसी
िे

चषालितसील
चलाएँगे / चलाएँगी 

चषालििषाि आिेत 
चलाने िाले / चलाने 
िाली हैं

चषालििषाि नषािसीत
चलाने िाले / चलाने 
िाली नहीं हैं

टसीप
एखषाद्षा िषाक्षात ‘मसी चषालििषाि आिे’ यषा ऐिजसी नुसते ‘मसी चषालििषाि’ असषा 
प्रयोग झषालषा ति त्षाचषा अ्मि ‘मसी नक्ी चषालििषाि आिे’ असषा िोतो.
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मसी मुंबईत टॅक्सी चषालितो.
मैं मुंबई में टकै्ी चलाता ह।ँ

ित्ममानकाळ

मसी मुंबईत टॅक्सी चषालििषाि आिे.
मैं मुंबई में टकै्ी चलाने िाला ह।ँ         

भदिष्यकाळ

१८.३ यषाचप्रमषािे खषालील हक्रयषापदांचसी भरिष्यकषाळषातसील रूपे रलहू यषा. इसी तरह नीचे दिए 
गए दक्रयाओ ंके भदिष्यकाल के रूप ललखें।

िषाििे, खषािे, जषािे, येिे, बदलिे, असिे, रलहििे, िषाचिे, कििे, कषाढिे

१८.४ रिकषाम्षा जषागषा भरू यषा. ररति स्ान भरें।

उदषा∘ मुंबईत गेल्यषािि मसी मषाझ्षा भषािषालषा भेटिषाि. (भेटिे)
१. ऑक्टोबिमध्े मसी निसीन रिक्षा --------------------. (घिेे)
२. तू िषाितुकीच्षा ननयमांचे पषालन -------------------- नषा? (कििे) 
३. मसी उद्षा पेट्ोल --------------------. (भििे) 
४. तसी रतच्षा रमत्षाकडे --------------------. (जषािे)
५. आितसी रतचसी टॅक्सी --------------------. (पुसिे)
६. मषाझसी पिीक्षा झषाली की मसी तुलषा भेटषायलषा --------------------. (यिेे)

१८.५ रिकषाम्षा जषागषा भरू यषा. ररति स्ान भरें।

उदषा∘ नकुल ऑरफसलषा गेलषा.
 नकुल ऑरफसलषा जषािषाि आिे.
१. कहपलने अक्यलषा गषाडसी हदली.
 कहपल अक्यलषा गषाडसी -------------------- --------------------.
२. मसी लषायसन्स कषाढले.
 मसी लषायसन्स -------------------- --------------------.
३. पिीक्ेत अरमतने गषाडसी चषालिली.
 पिीक्ेत अरमत गषाडसी -------------------- --------------------.
४. मसी िोज सकषाळी धषाितो.
 मसी िोज सकषाळी -------------------- --------------------.
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१८.६ ऐकू यषा आणि िषाचू यषा. सुनें और पढें। 

ननसषािचषाचषा : अिे, अणजत, बिं झषालं भेटलषास.
  अरे, असजत, अच्ा हुआ तमल गये।
अणजत : सलषाम, ननसषाि चषाचषा.
  सलाम, दनसार चाचा।
ननसषािचषाचषा : उद्षा येिषाि आिेस नषा मषाझ्षाकडे ईदननरमत्? तुझसी चषाचसी शसीि 

खिुमषा कििषाि आिे. ये नक्ी.
  कल आओगे ना मेरे घर ईि के ललये? तुम्हारी चाची शीर खुरमा बनाने िाली 

ह।ै पक्का आना।
अणजत : िो, चषाचषा. मसी निसीन टॅक्सी घेतली. उद्षा पहिल्यांदषाच चषालििषाि 

आिे. आणि तसीच टॅक्सी घेऊन तुमच्षाकडे शसीि खिुमषा खषायलषा 
यिेषाि आिे.

  हाँ, चाचा। मैंने नयी टकै्ी खरीि ली। कल पहली बार चलाने िाला ह।ँ और 
िही टकै्ी लेकर आपके घर शीर खुरमा खाने आऊँगा।

ननसषािचषाचषा : अिे िषा! अचभनंदन! तुझसी आईिसी येईल नषा तुझ्षाबिोबि?
  अरे िा! बधाई! तमु्हारी माँ भी आएंगी ना तुम्हारे साथ?
अणजत : िो ति! उद्षा हदिसभि मसी रतलषा आणि मषाझ्षा तषाईच्षा मुलांनषा 

मषाझ्षा टॅक्सीतून मुंबई रफिििषाि आिे. आणि संध्षाकषाळी तसषाच 
त्ांनषा घेऊन तुमच्षाकडे यिेषाि आिे. आईलषा मषाझ्षा स्त:च्षा 
टॅक्सीत बसिण्षाचं मषाझं स्प्न उद्षा पूिमि िोईल.

  दबलकुल! कल दिनभर मैं उसे और मेरी िीिी के बच्ों को अपनी टकै्ी में 
मुंबई घुमाऊँगा। और शाम को िैसे ही उनको लेकर आप के घर आऊँगा। माँ 
को मेरी अपनी टकै्ी में दबठाने का मेरा सपना कल पूरा होगा।

ननसषािचषाचषा : खिंय. तुझ्षा आईलषा खूप अचभमषान िषाटेल मुलषाच्षा टॅक्सीतून 
रफितषानषा.

  सही कहा। तुम्हारी माँ को बहुत गि्म होगा अपने बेट ेकी टकै्ी में घूमते हुए।
अणजत : िो, चषाचषा. ननघतो. उद्षा भेटू. सलषाम.
  हाँ, चाचा। चलता ह।ँ कल तमलेंगे। सलाम।
ननसषािचषाचषा : आम्सी िषाट पषाहू तुमचसी. भेटूच. सलषाम.
  हम तुम्हारी राह िखेेंगे। तमलते हैं। सलाम।

१८.७ ििील संिषादषातसील िंगसीत हक्रयषापदषाचसी मूळ रूपे रलहू यषा. ऊपर दिये गये संिाि में से 
रंगीन दक्रयाओ ंके मूल रूप ललखें।

उत्र - -------------------, चालिणे, -------------------, -------------------, ------------------- , -------------------
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 भरिष्यकषाळ

कििे िषाििे खषािे 

मसी किीन / किेन िषािसीन खषाईन 

तू किशसील िषािशसील खषाशसील

तुम्सी / आपि किषाल िषािषाल खषाल 

तो / तसी / ते किील / किेल िषािसील / िषािेल खषाईल 

आम्सी / आपि करू िषाहू खषाऊ

तुम्सी / आपि किषाल िषािषाल खषाल 

तुम्सी / आपि किषाल िषािषाल खषाल 

ते / त्षा / तसी कितसील िषाितसील खषातसील

(खषािे प्रमषािे – जषािे, येिे, िोिे)

१८.८ यषाचप्रमषािे खषालील हक्रयषापदांचसी भरिष्यकषाळषातसील रूपे रलहू यषा. इसी तरह नीचे दिए 
गए दक्रयापिों के भदिष्यकाल के रूप ललखें।

धषाििे, असिे, िषाचिे, चषालिे, कषाढिे

१८.९ खषालील तक्षा भरू यषा. ताललका भरें।

हपिे जषािे दिेे घेिे यिेे िोिे

मसी हपईन िोईन

आम्सी / 
आपि

हपऊ

तू हपशसील

तुम्सी / 
आपि

प्षाल घ्षाल व्षाल

तो / तसी / ते हपईल
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१८.१० पुढसील िषाक्ांमधे् कंसांत हदलेल्यषा हक्रयषापदांचसी भरिष्यकषाळषातसील रूपे िषापरून 
िषाक्े पूिमि करू यषा. नीचे दिए गए दक्रयापिों के भदिष्यकाल के रूप ललखें।

उदषा∘ मसी आज सिषा िषाजतषा (येिे) येईन तुझ्षाकडे, चषालेल नषा?
१. आतषा मसी िडषा बनितोय. तू पि (खषािे) -------------------- कषा?
२. तू एिढं टेन्शन कशषालषा घेतोयस? नक्ी पषास (िोिे) -------------------- .
३. मसी पषाच िषाजतषा भेटते तुलषा. मग आपि पषाकमात (जषािे) --------------------. 
४. गषाडसीचसी चषािसी लोकेशकडे आिे. तो -------------------- (दिेे) तुलषा. 
५. दषादषा, आपि उद्षा सकषाळी पत् (रलहििे) -------------------- नषा, प्सीज!

१८.११ िषाचू यषा. पढ़ें।

भषाितसी : दषादषा, मलषा नंहदनसी िॉस्पिटललषा जषायचं आिे. कसं जषाऊ?
  भाई, मुझ ेनंदिनी हॉस्पिटल जाना ह।ै कैसे जाऊँ?

सलीम : तो शॉट्क कट आिे. पि त्षा िस्तषालषा 
खूप टॅ्रफक लषागेल. त्षापेक्षा यषा िस्तषाने 
जषा. ् ोडषा लांबचषा आिे. पि यषा िस्तषालषा 
टॅ्रफक लषागिषाि नषािसी.

  िह शॉट्क कट ह।ै पर उस रस् ेपर बहुत टरि दॅफक 
होगा। इससे अच्ा आप इस रस् ेसे जाइये। थोड़ा दूर पड़गेा लेहकन इस रस् ेपर 
टरि दॅफक नहीं तमलेगा।

भषाितसी : ठीक आिे दषादषा. मसी यषाच िस्तषाने जषाईन.
  ठीक ह ैभाई। मै इसी रस् ेसे जाऊँगी।

 दृगटिक्ेप

तो भरिष्यकषाळ, –
भदिष्यकाल

तसी चषािसी, त्षा चषाव्षा
चाबी

हक्रयषापद इति शब्द

धषाििे
भागना

एकत्
एक साथ

कुठेिसी
कहीं भी
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 नषातसी ओळखिे
 ररश्े पहचानना

 ‘चषालकषालषा’ आणि ‘चषालकांनषा’ अशसी रूपे 
ओळखिे आणि िषापििे

 ‘चालक को’ ि ‘चालकों को’ ये रूप

चलषा, णशकू यषा…
चलो, सीखें...

१९ िे मषाझं कुटंुब
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१९.१ खषालील परिचे्द ऐकू यषा आणि िषाचू यषा. नीचे दिया गया पररचे्ि सुनें और पढें। 

चलषा, भेटू यषा बच्चन कुटंुबषालषा. 
 िसी आिे छोटसी आिषाध्षा. रतच्षा आजोबषा-आजसीचसी म्िजेच अरमतषाभ बच्चन   
आणि जयषा बच्चन यांचसी िसी सिषा िषषांचसी छोटसीशसी नषात. अरमतषाभ आणि जयषा बच्चन 
यांनषा दोन मुलं. एक, आिषाध्षाचे िडसील, अचभषेक आणि दुसिी आिषाध्षाचसी आत्षा 
वेितषा. वेितषा म्िजे अचभषेकचसी मोठी बिसीि. अचभषेकचसी बषायको आणि आिषाध्षाचसी 
आई, ऐवियमा. वेितषा बच्चन यांचे पतसी ननखखल नंदषा. वेितषा आणि ननखखल यांनषा नव्षा 
आणि अगस्त अशसी दोन मुलं आिेत. लषाडक्षा आिषाध्षाप्रमषािेच नव्षािसी अरमतषाभ 
यांचसी लषाडकी नषात आिे आणि अगस्त लषाडकषा नषातू आिे. अनेकदषा नव्षा आणि 
अगस्त आपल्यषा मषामषा-मषामसीकडे आिषाध्षालषा भेटषायलषा जषातषात.
आइये, तमलते हैं, बच्न पररिार से। 
 ये ह ैछोटी आराध्ा। अपने िािा-िािी, मतलब अतमताभ बच्न और जया बच्न की छ: साल 
की छोटी सी पोती। अतमताभ और जया बच्न के िो बच्े हैं। एक, आराध्ा के दपता, अभभषेक 
और दूसरी, आराध्ा की बुआ, श्वेता। शे्वता अभभषेक की बड़ी बहन ह।ै अभभषेक की पत्ी और 
आराध्ा की माँ हैं ऐश्वयमा। श्वेता बच्न के पतत हैं दनखखल निंा। श्वेता और दनखखल के िो बचे् 
हैं, नव्या और अगस्त। लाड़ली आराध्ा की तरह ही नव्या भी अतमताभ जी की लाड़ली नाततन 
और अगस्त लाड़ला नाती ह।ै कई बार नव्या और अगस्त अपने मामा-मामी के पास आराध्ा 
से तमलने जाते हैं।

 ननखखल नंदषानव्षा

जयषा बच्चन

अगस्त

अरमतषाभ बच्चन

अचभषेक ऐवियमाआिषाध्षा

वेितषा
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१९.२ आिषाध्षा आणि नव्षालषा नषातसी कळत नषािसीयेत. त्ांनषा मदत किषाल? आराध्ा और 
नव्या ये ररश्े समझ नहीं सकती हैं। उनकी मिि करेंगे?

(मषामसी, आजोबषा, आत्षा, आजसी, मषामषा, आई)
१. अचभषेकचसी बिसीि, आिषाध्षाचसी ----------------

२. अचभषेकचे बषाबषा, आिषाध्षाचे ----------------

३. वेितषाचषा भषाऊ, नव्षाचषा ----------------

४. वेितषाचसी आई, नव्षाचसी ----------------

५. अचभषेकचसी बषायको, आिषाध्षाचसी ----------------

६. अचभषेकचसी बषायको, नव्षाचसी ----------------

७. वेितषाचषा नििषा, आिषाध्षाचे कषाकषा

गब्बि : बबन, तुला माहीत आह े का आपल्ा 
ररक्षाचंसुद्ा एक कुटुबं आह.े 

बबन : ते कसं काय?
गब्बि : ह ेबघ, ही आपली ररक्षा. ती टकॅ्ी. ररक्षाची 

आई. आसण तो टमे्ो. तो म्हणजे आपल्ा 
ररक्षाचे िडील. 

बबन : अरे िा, गब्बर! फारच दिनोिी झालायस.

अरमत : अिे सुभषाष, गेटिे ऑफ इहंडयषालषा कसं जषायचं मषािसीत आिे कषा तुलषा?
  अरे सुभाष, क्ा तुम्हें पता ह,ै गेटिे ऑफ इंदडया कैसे जाते हैं?
सुभषाष : नषािसी िे. तू प्रिसीिलषा रिचषाि. त्षालषा मषािसीत आिे. ओळखतोस कषा तू 

त्षालषा?
  नहीं रे। तुम प्रिीण से पूछो। उसे पता ह।ै क्ा तुम उसे पहचानते हो?
अरमत : प्रिसीि नषा? िो, मसी ओळखतो त्षालषा. मसी रिचषाितो.
  प्रिीण ना? हाँ, मैं उसे पहचानता हँ।ू मैं पूछँूगा।

एकिचन

बबन + लषा

उदषा॰ मिषाठी कसे बोलषािे, िे बबनलषा कळत नषािसी
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एकिचन अनेकिचन

तो गौिि गौििलषा -

तो निेश निेशलषा -

तसी गसीतषा गसीतषालषा -

तसी प्रिषाली प्रिषालीलषा -

ते पुिे पुण्षालषा -

ते धुळे धुळ्षालषा -

िषानडे कषाकषा : अिो पषाटसील, िे कांबळे कुठे गेले मषािसीत आिे कषा तुम्षालषा?
  सुनो पाटील, क्ा तुम्हें पता ह,ै ये कांबले कहाँ गये हैं?
पषाटसील : नषािसी िो. तुम्सी सषािंतांनषा रिचषािषा. त्ांनषा मषािसीत आिे.
  नहीं भाई। तुम सािंत से पूछो। उन्ें पता ह।ै 
िषानडे कषाकषा : ठीक आिे. रिचषाितो मसी त्ांनषा.
  ठीक ह।ै मैं उनसे पूछँूगा।

१९.३ समजतंय कषा? चलषा ति, बघू यषा. समझ में आ रहा ह ैक्ा? चले, िखेें।

िोिन रमत्षालषा बोलषाितो.
रोहन िोस् को बुलाता ह।ै

िोिन मरैत्िसीलषा बोलषाितो.
रोहन सहलेी को बुलाता ह।ै

िोिन मुलषालषा बोलषाितो.
रोहन बच्े को बुलाता ह।ै

िोिन रमत्ांनषा बोलषाितो.
रोहन िोस्ों को बुलाता ह।ै

िोिन मरैत्िींनषा बोलषाितो.
रोहन सहलेीयों को बुलाता ह।ै

िोिन मुलांनषा बोलषाितो.
रोहन बच्ों को बुलाता ह।ै
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एकिचन अनेकिचन

नदसी + लषा नदसी + ं + नषा

उदषा॰ पषािसषाळ्षात यषा नदसीलषा
पिू येतो.

उदषा॰ पषािसषाळ्षात यषा नद्ांनषा
पिू येतो.

्ोडक्षात

 पुरलं्गसी नषामे

एकिचन अनेकिचन

कषागद कषागदषालषा कषागदांनषा

िस्षा िस्तषालषा िस्तांनषा

प्रषािसी प्रषाण्षालषा प्रषाण्ांनषा

प्रिषाससी प्रिषाशषालषा प्रिषाशांनषा

तिषाजू तिषाजूलषा तिषाजूंनषा

लषाडू लषाडिषालषा लषाडिांनषा

 नपुंसकरलंगसी नषामे

एकिचन अनेकिचन

झषाड झषाडषालषा झषाडांनषा

दऊेळ दिेळषालषा दिेळांनषा

पषािसी पषाण्षालषा -

केळे केळ्षालषा केळ्ांनषा
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 ्रिसीरलंगसी नषामे

एकिचन अनेकिचन

िांग िांगेलषा िांगांनषा

चूक चुकीलषा चुकांनषा

चभंत चभंतसीलषा चभंतींनषा

जषागषा जषागेलषा जषागांनषा

खखडकी खखडकीलषा खखडक्ांनषा

िषाळू िषाळूलषा -

बषायको बषायकोलषा बषायकांनषा

 आणि मिषाठीत आलेले इगं्रजसी शब्द

तो फोन - फोनलषा - फोननषा (यषाचप्रमषािे : तो मोबषाईल, तो बसस्टॉप, तो टषायि, 
तसी टे्न, तसी बस, तसी लषाईट, ते नेलपटेंट)

तो पेपि - पेपिषालषा - पेपिांनषा  (यषाचप्रमषािे : ते पोस्ट, ते पेन)
तो डॉक्टि - डॉक्टिलषा - डॉक्टिांनषा  (यषाचप्रमषािे : तो रबर्ि)
तसी बॅग - बॅगेलषा - बॅगांनषा (यषाचप्रमषािे : तसी बँक, तसी हपन)  
तसी पसे्न्सल - पसे्न्सलीलषा - पेस्न्सलींनषा (यषाचप्रमषािे : रिरफल, िषायि)
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१९.४ खषालील शब्द ‘लषा’ आणि ‘नषा’ िे जोडून रलहू यषा. नीचे दिए गए शब्दों को “ला” और 
“ना” जोड़कर ललखें।

बषाळ  आजसी  बषाबषा        रिक्षा  रमत्  पुस्क
 गषाडसी  बषाई  आजोबषा   चषाक  मरल्कषा
णसग्नल      नकुल    रबल्षा   रबर्ींग
          मोबषाईल                    टषाकी                                    
अणजत                            बे्क                     चषािसी

लषा नषा लषा नषा

बषाई बषाईलषा बषाईंनषा आजसी

बषाळ ब्ेक

मोबषाईल - रिक्षा

गषाडसी गषाड्ांनषा रमत्

बषाबषा णसग्नल -

मरल्कषा - पुस्क

चषाक रबर्ींग

रबल्षा रबल्लांनषा टषाकी

अणजत - नकुल -

आजोबषा चषािसी
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१९.५ योग्य पयमाय ननिडू यषा. सही पयमाय चुनें।

१. अिे आकषाश, उद्षा मषाझ्षा घिी येशसील?
 मषाझ्षा ------------------- तुलषा भेटषायचं आिे.
 अ. मषामेलषा 
 ब. मषामषालषा 

२. प्रिसीि, तुलषा पोरलसांबद्दल मसी सांगतो,
 आजकषाल पोरलसांनषा कोिसीच रिचषाित नषािसी.
 अ. पोरलसषालषा 
 ब. पोरलसांनषा 

३. मषाझ्षा ------------------- गषाडसी चषालितषा येत नषािसी.
 अ. आजोबषालषा 
 ब. आजोबांनषा 

४. सकषाळच्षा िेळी ------------------- खूप गदथी असते.
 अ. टे्नलषा 
 ब. टे्ननषा 

५. तुझ्षा गषाडसीच्षा पेट्ोलच्षा --------------- भोक पडलंय.
 अ. टषाकीलषा 
 ब. टषाक्ांनषा 

६. गषाडसी चषालितषानषा कषाळजसी घे, मनोज.
 तू गषाडसी िळू चषालि. बषाकीच्षा ------------------- पुढे जषाऊ द.े
 अ. गषाडसीलषा 
 ब. गषाड्ांनषा 
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 दृगटिक्ेप

तो / ते आजोबषा, ते – 
नाना / िािा

तसी आजसी, त्षा आज्यषा
नानी / िािी

ते कुटंुब, तसी कुटंुबे
पररिार

तो बषाबषा / ते बषाबषा 
(आिराथथी)
दपता

तसी आई
माँ

ते पेन, तसी पेने / पेनं
पेन

तो / ते मषामषा, ते –
मामा

तसी मषामसी
मामी

तो नषातू, ते –
पोता, नाती

तसी आत्षा, त्षा –
बुआ

तो बसस्टॉप, ते –
बसस्ाॅप

तसी नषात, त्षा नषातसी
पोती, नाततन

तो रबर्ि, ते –
दबल्डर

तसी टे्न, त्षा –
टरि ने

तसी बस, त्षा बसेस
बस

तसी लषाईट, त्षा लषाईटसी
लाईट

तसी बँक, त्षा बँकषा
बँक

तसी हपन, त्षा हपनषा
दपन

तसी रिरफल, त्षा रिरफली / 
रिरफल्स
ररदफल

तसी िषायि, त्षा िषायिी
िायर

 हक्रयषापदे

भेटिे तमलना



अशसी बनते मषाझसी रिक्षा / टॅक्सी २०

अशसी बनते मषाझसी
रिक्षा / टॅक्सी

चलषा, णशकू यषा…
चलो, सीखें...

२०

 टॅक्सी आणि रिक्षाचे 
पषार्मि स सांगिे

 टकै्ी और ररक्ा के पार््म स
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अशसी बनते मषाझसी रिक्षा / टॅक्सी२०

 िषाचू यषा. पढ़ें।

िेडलषाईट

अषािसषा

फषाॅग लषाईट नंबि प्ेट

िेडसीएटि

हूड

रिंडस्कीन

टप

पषाठीमषागचषा हदिषा
िबकॅप

िँडल
दििषाजषा 

चषाक / टषायि

खखडकी

190    SkeÀµes veJJeo



अशसी बनते मषाझसी रिक्षा / टॅक्सी २०

SkeÀµes SkeÌ³eeCCeJe    191

२०.१ ििील चचत्ांमध्े इगं्रजसी आणि मिषाठी शब्द ओळखू यषा. ऊपर दिये गये चचत्रों में से 
अगं्रजेी और मराठी शब्द पहचानें।

इगं्रजसी मिषाठी

हडँल चाक

२०.२ ऐकू यषा आणि िषाचू यषा. सुनें और पढ़ें। 

जयेश : अिे सषािेब, आज गॅिेज मध्े कसे कषाय आलषात? कषाय झषालं तुमच्षा 
रिक्षालषा?

  अरे साहब, आज गराज में कैसे आना हुआ? 
क्ा हुआ ररक्ा को?

अनिि : अिे कषाय सांगू ... रिक्षा पूिमि खिषाब 
झषाली आिे.

  अरे क्ा बताऊँ ... ररक्ा पूरी तरह से खराब 
हो गया ह।ै

जयेश : अच्षा! आधसी तुमचसी रिक्षा बघू यषा आपि.
  अच्ा! तो पहले हम आपका ररक्ा िखेते हैं।
अनिि : बघ नषा. रिक्षाचषा आिसषा तुटलषा आिे, िेडलषाईट चषालत नषािसीये, क्लच 

अडकतोय.
  िखेो ना। ररक्े का आईना टूट गया ह,ै हडेलाइट नहीं चल रही ह,ै क्लच अटक 

रहा ह।ै
जयेश : अिे बषाप िे, णसिीयस (गंभसीि) आिे िे सषािेब!
  अरे बाप रे! ये तो ससरीयस ह ैसाहब!
अनिि : अिे, िे कषािसीच नषािसीये. मेन म्िजे हकक चषालत नषािसीये (हकक रबघडली 

आिे). हकतसी प्रॉबे्म िोतो रिक्षा चषालू कितषानषा.
  अरे, यह तो कुछ भी नहीं ह।ै पहली बात तो, हकक काम नहीं कर रही ह।ै ररक्ा 

चालू करने में हकतनी दिक्कत होती ह।ै
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जयेश : अिे दिेषा! िे बघषा, ससीट पि फषाटली आिे तुमच्षा रिक्षाचसी. भिपूि खचमि 
िोिषाि आिे बिं कषा!

  ह ेभगिान! िखेो, सीट भी फटी ह।ै बहुत खचमा होने िाला ह।ै
अनिि : अिे, िोऊ द ेखचमि. सुिक्षा मित्तषाचसी. ते म्ितषात नषा, ‘सि सलषामत तो 

पगडसी पचषास’!
  अरे, होने िो खचमा। सुरक्षा जरूरी ह।ै िह कहते ह ैन, ‘सर सलामत तो पगड़ी पचास’!

२०.३ ििील संिषाद िषाचून पषाट्क समोि खिू करू यषा. उपर दिया गया संिाि पढ़कर पार््म स के 
सामने √ दनशान लगाएँ।

पषार्मि स खिषाब आिे खिषाब नषािसीये

१. रिंडस्कीन √

२. आिसषा

३. रिम

४. हकक

५. क्लच

६. व्षायपि

७. िेडलषाईट

८. चषाक

रिक्षाचे कषािसी पषार्मि स...

व्हायपर

मडगाड्क

ररम

चाक

हडेलाईट

दिंडस्कीन

आरसा

छत



अशसी बनते मषाझसी रिक्षा / टॅक्सी २०

SkeÀµes $³eeCCeJe    193

 दृगटिक्ेप

तो दििषाजषा, ते दििषाजे
िरिाजा

तसी रिंडस्कीन, –
दिंडस्कीन

ते िँडल, –
हैंडल

तो गगयि, –
तगयर

तसी खखडकी, त्षा खखडक्षा
खखड़की

ते स्टसीअरिंग व्सील, –
स्ीअररंग व्हील

तो क्लच, –
क्लच

तसी िेडलषाईट, –
हडेलाईट

ते इणंजन, –
इंजन

तो ब्ेक, –
ब्के

तसी टेललषाईट, –
टलेलाईट

ते चषाक, तसी चषाके
पहहया

तो आिसषा, ते आिसे
आईना

तसी फॉग लषाईट, –
फॉग लाईट

ते हूड, –
हुड

तो िॉनमि
हाॅन्म

तसी सषाईडलषाईट, –
साईडलाईट

ते बोनेट, –
बॉनट

तसी नंबि प्ेट, –
नंबर प्टे

ते बे्क लषाईनि, –
ब्के लाईनर

तसी टषाकी, त्षा टषाक्षा
टकंी

ते पेट्ोल, –
पेटरि ोल

तसी क्लच पे्ट, –
क्लच प्टे

ते डसीझेल, –
डीजल

तसी डसीक्ी, –
दडक्की

ते इणंजन ऑइल, –
इंजन ऑइल

तसी चेससी, –
चेसी

गब्बि : तमत्रा मी तुझा खूप आभारी आह.े तू मला 
मराठी सशकिलंस.

बबन : आभार काय मानतोस िेड्ा. तू छान मराठी 
बोलायला लागलास यातच सगळं आलं.
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२१. िषाक् प्रचषािांचसी यषादसी
१. रिक्षािषालषा प्रिषाशषाशसी संिषाद सषाधतषानषा ... प्रिासी के साथ बात करते समय ...

बोलषा दषादषा / तषाई, कुठे जषायचंय तुम्षालषा?
कहहये, भाईसाहब / िीिी, कहाँ जाना ह ैआपको?

िो, चलषा बसषा नषा. हाँ, चललये, बैदठये।

बसषा. बैदठये।

मसी येतो. पि मलषा िस्षा मषािसीत नषािसी. तुम्षालषा मषािसीत आिे नषा?
आता ह।ँ मगर मुझ ेरस्ा नहीं मालूम। आपको तो मालूम ह ैना?

मषाफ किषा, रत् ेकसं जषायचं िे मलषा मषािसीत नषािसी.
माफ कीसजये, िहाँ कैसे जाना ह ैमुझ ेनहीं पता।

आतषा कसं जषायचं? अब कैसे जाएँ?

उजिसीकडे िळू की डषािसीकडे? िाहहने मुड़ू,ं या बाएँ?

मषाफ किषा, गषाडसीत पेट्ोल / गॅस कमसी आिे. माफ कीसजये, गाड़ी में पेटरि ोल / गैस कम ह।ै

मषाझसी णशफ्ट संपली. गषाडसी पित किषायचसी िेळ झषाली.
मेरी सशफ्ट खत्म हो गयी ह।ै गाड़ी लौटाने का समय हो गया ह।ै

नषािसी. मसी रत् ेयेिषाि नषािसी. नहीं, मैं िहाँ नहीं चलँूगा।

ते इ्नू जिळच / लांब आिे. िह यहां से पास में ही / दूर ह।ै

पुढे टॅ्रफक आिे. दुसऱयषा िस्तषाने घेऊ कषा? आगे टरि दैफक ह।ै दूसरे रस् ेसे लँू? 

सुटे् पैसे द्षा. छुट्ा िीसजये।

५२ रुपये झषाले. २ रुपये सुटे् आिेत कषा? ५२ रुपये हुए। २ रुपये छुटे् हैं?

बोिनसीचसी िेळ आिे. ५०० सुटे् नषािसीत. बोहनी का समय ह।ै ५०० का छुट्ा नहीं ह।ै

नसीट बसषा! ठीक से बैदठये।

दषादषा / तषाई पषाय खषाली ठेिषा! भाईसाहब / िीिी, पैर नीचे रखखये।

इ् ेधूम्रपषान करू नकषा! / इ् ेणसगषािेट ओढू नकषा. यहाँ ससगारेट मत पीसजये। 

पोिोचलो. चलषा उतिषा! पहुचं गये। चललये, उतररये।

प्सीज, सुटे् पैसे द्षा नषा. प्ीज, छुट्ा िीसजये ना।
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१. रिकषाम्षा जषागषा भरू यषा. ररति स्ान भरें।

१. --------------------- जषायचंय तुम्षालषा? (कुठे, कोिषालषा, कषाय)
२. पि मलषा िस्षा --------------------- नषािसी. (िषाचत, मषािसीत, णशकत)
३. ५२ रुपये झषाले. २ रुपये --------------------- आिेत कषा? (पित, सुटे्, कमसी)
४. --------------------- िेळ आिे. (बोिनसीचसी, सकषाळचसी, िषात्सीचसी)
५. उजिसीकडे िळू की ---------------------? ( डषािसीबषाजूलषा, डषािसीकडे, डषािसीसोबत)

२. रिक्षािषालषा िस्षा चुकलेल्यषा व्क्तीलषा मषागमिदशमिन कितषानषा ... रस्ा बताना ...

कषाय झषालं दषादषा / तषाई? तुम्सी िस्षा चुकलषा आिषात कषा?
क्ा हुआ भाईसाहब / िीिी? रस्ा भटक गये हैं क्ा? 

घषाबरू नकषा. मसी तुम्षालषा मदत कितो. डररये मत। मैं आपकी मिि करता ह।ँ 

कुठे जषायचंय तुम्षालषा? कहाँ जाना ह ैआपको?

ते अगदसी जिळ / जिषा लांब आिे. िह दबलकुल नजिीक / कुछ दूर ह।ै 

अच्षा. इकडून डषािसीकडे / उजिसीकडे िळषा. ्ोडं सिळ गेलं की एक बँक 
येईल. बँकेसमोिच आिे तुमचं हठकषाि. 
अच्ा। यहाँ से बाएँ / िाहहने मुदड़ये। थोड़ा सीधे जाने पर एक बैंक आयेगा। बैंक के सामने 
ही ह ैआपका दठकाना। 

णसग्नलिरून दुसिषा डषािषा / उजिषा घ्षा. ससग्नल से दूसरा बायाँ / िाहहना मोड़ 
लीसजये। 

चौकषातून उजिसीकडे / डषािसीकडे िळषा.
चौक से िाहहने / बाएँ मुदड़ये। 

मसी तुम्षालषा सोडू कषा ?
क्ा मैं आपको छोड़ दू?ँ 

हकंिषा ४० नंबिचसी बस पकडषा.
या दफर ४० नंबर की बस पकदड़ये। 

मलषा मषािसीत नषािसी. मुझ ेनहीं मालूम। 

त्षा पेपििषाल्यषालषा रिचषािषा. उस पेपर िाले से पूलछये। 

मषाफ किषा. मसी सुद्षा इकडे निसीनच आिे.
माफ कीसजये। मैं भी यहाँ नया ही ह।ँ 
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२. रिक्षािषालषा चुकलेल्यषा व्क्तीस मषागमिदशमिन कितषानषा कोितसी िषाक्े िषापिेल? त्ांपुढे  
√ करू यषा. रस्ा भूले हुए इन्सान से ररक्ािाला क्ा कहगेा? उनके आगे √ हकजीये।

१. मलषा तिषान लषागली आिे.
२. णसग्नलिरून दुसिषा डषािषा घ्षा.
३. मलषा मषािसीत नषािसी.
४. कुठे जषायचंय तुम्षालषा?
५. मसी कनमाटकचषा.

३. रिक्षािषालषा पोरलसांशसी बोलतषानषा ... पुललस के साथ बात करते हुए ...

कषाय झषालं सषािेब? मसी कषाय केलं? क्ा हुआ साहब? मैंने क्ा हकया?

िो, मषाझ्षाकडे लषायसन्स आिे. िसी बघषा गषाडसीचसी कषागदपते्. 
हाँ, मेरे पास लाइसेंस ह।ै ये िखेखये गाड़ी के कागजात।

मषाझ्षाकडे लषायसन्स नषािसी आिे. मेरे पास लाइसेंस नहीं ह।ै

चूक झषाली सषािेब. मषाफ किषा. गलती हुई साहब, माफ कीसजये।

पुन्षा असं िोिषाि नषािसी. एकदषा सोडून द्षा नषा सषािेब. 
दफर ऐसा नहीं होगा। एक बार छोड़ िीसजये ना, साहब। 

मसी पुन्षा णसग्नल तोडिषाि नषािसी. दफर से ससग्नल नहीं तोड़ूगँा। 

पहिल्यांदषाच णसग्नल तोडलषा. मषाफ किषा नषा. 
पहली बार ससग्नल तोड़ा ह।ै माफ कर िीसजये ना।

मसी दडं भितो. मलषा पषाितसी द्षा.
मैं चालान भरता ह।ँ आप मुझ ेरसीि िीसजये। 

३. जोड्षा जुळिू यषा. जोदडयाँ बनाएँ।

१. मसी कषाय आिे.

२. मसी पुन्षा णसग्नल तोडिषाि भितो.

३. मसी दडं केलं?

४. मषाफ नषािसी.

५. िो. मषाझ्षाकडे लषायसन्स किषा.



िषाक् प्रचषािांचसी यषादसी २१

SkeÀµes meÊ³eeCCeJe    197

४. रिक्षािषालषा आजषािी व्क्ती / गभमिितसी ्रिसी सोबत सिंषाद सषाधतषानषा ... बीमार / गभ्मिती 
औरत के साथ बात करते हुए ...

कषाय िोतंय तुम्षालषा? क्ा आप ठीक हो ना?

तुम्षालषा बिं िषाटत नषािसी आिे कषा? क्ा आपकी तदबयत ठीक नहीं? 

शांत व्षा. िे घ्षा, पषािसी प्षा. शांत हो जाइये। ये लीसजये, पानी पीसजये। 

आपि डॉक्टिकडे जषािू यषा कषा? क्ा हम डॉक्टर के पास चलें? 

तुम्षालषा िॉस्पिटलमधे् घेऊन जषाऊ कषा? आपको अपिताल ले चलँू? 

तुम्षालषा कषािसी औषधं घ्षायचसी आिेत कषा? आपको कोई ििाईयाँ लेनी हैं? 

तुम्सी कषािसी खषालं् आिे कषा? आपने कुछ खाया ह?ै 

तुमच्षा सोबत कोि आिे? आपके साथ कौन ह?ै 

तुमच्षा नषातेिषाईकांचषा नंबि सांगषा. मसी त्ांनषा फोन करून बोलितो.
आपके ररशे्िारों का नंबर बताइये। मैं उन्ें फोन कर के बुलाता ह।ँ

आजषािी असतषानषा तुम्सी एकटे / एकट्षा कषा बषािेि पडलषात?
बीमार होते हुए आप अकेले / अकेली क्ों बाहर दनकले / दनकलीं? 

४. रिकषाम्षा जषागषा भरू यषा. ररति स्ान भरें।

१. --------------------- िोतंय तुम्षालषा?
२. तुमच्षा --------------------- कोि आिे?
३. पषािसी ----------------------------.
४. तुमच्षा --------------------- नंबि सांगषा.
५. --------------------- बिं िषाटत नषािसी आिे कषा?
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५. रिक्षािषालषा िििलेल्यषा िस्ूबषाबत बोलतषानषा ... खोई चीज़ के बारे में बात करते हुए ...

अिेिे! कोिसीतिी रिक्षात / टॅक्सीत मोबषाईल / हपशिसी / ... रिसिले.
अरेरे! कोई ररक्ा / टकै्ी में मोबाईल / बैग / ... भूल गया। 

िसी हपशिसी तुमचसी आिे कषा?
क्ा यह बैग आपका ह?ै 

िसी हपशिसी / िषा मोबषाईल कदषाचचत त्षा आजींचसी / आजींचषा असेल.
यह मोबाईल / बैग शायि उन िािी जी का होगा। 

रबचषािे / रबचषाऱयषा! त्ांनषा हकतसी िषाईट िषाटत असेल!
बेचारे / बेचारी! उन्ें हकतना बुरा लग रहा होगा! 

आतषा मसी कषाय करू?
अब मैं क्ा करँू? 

त्षा कुठे िषाित असतसील?
िे कहां रहती होंगी? 

त्ांचषा पत्षा / नंबि रमळतोय कषा ते बघू यषा.
उनका पता / नंबर ढूढंते हैं। 

कोिसी येतंय कषा यषाचसी िषाट बघतो. नषािसी ति िसी िस्ू पोरलसषात जमषा कितो. 
हकसी के आने का इंतजार करते हैं। िरना यह चीज पुललस के पास जमा कर ितेे हैं।

५. िषाक्े रलहू यषा. िषाक् रलखटें।

उदषा∘ करू – आतषा – कषाय – मसी आतषा मसी कषाय करू?
१. रिसिले – रिक्षात – हपशिसी – कोिसीतिी 
२. जमषा – िस्ू – िसी – कितो – पोलीसषात – नषािसी – ति
३. त्षा – िषाित – कुठे – असतसील 
४. िसी – हपशिसी – आिे – तुमचसी – कषा
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६. रिक्षािषालषा बस सँ्टड / िेल्े स्षानकषािि संिषाद सषाधतषानषा ... बस स्डँ / रेल् ेस्ानक 
पर बात करते हुए ...

कोळीिषाडषा कोळीिषाडषा कोळीिषाडषा! 
कोलीिाडा कोलीिाडा कोलीिाडा!

शेअिींग, कोळीिषाड्षापययंतच.
शेअरींग ससफ्क  कोलीिाड ेतक ही।

शेअिींगचे प्रते्की ८ रुपये िोतसील.
शेअरींग का हर एक का ८ रुपया होगा।

१५ रुपये ससीट. पटकन चलषा!
१५ रुपया सीट। जल्ी चललये।

२ / १ ससीट बषाकी. २ / १ सीट बाकी।

एकषा िेळी तसीनच प्रिषाससी घेतो आम्सी.
एक बार में हम ससफ्क  तीन यात्री लेते ह।ै

लगेज घेिषाि नषािसी दषादषा / तषाई.
लगेज नहीं लेंगे भाईसाहब / िीिी।

्ोडषा िेळ ्ांबषा! थोडी िरे रुहकये।

आज बस / लोकल / टे्न िेळेिि आिेत / ३० रमननटे उणशिषा आिेत.
आज बस / टरि ने समय पर ह ै/ ३० तमनट िरेी से ह।ै

चलषा लिकि बसषा! आईये जल्ी बैदठये।

िांगेत यषा! कतार में आईये।

गोिषाईचं अजून कोिसी आिे कषा?
और कोई ह,ै सजसे गोराई जाना ह?ै

६. चूक की बिोबि ते रलहू यषा. सही या गलत पहचानें।

१. रिक्षात एकषा िेळी तसीनच प्रिषाससी घेतषात. 
२. शेअि रिक्षािषाल्यांनषा सुटे् पैसे द्षािेच लषागतषात.
३. शेअि रिक्षा ठिलेल्यषा हठकषािषाच्षा पुढे जषात नषािसीत.
४. शेअि रिक्षात लगेज घेत नषािसीत.
५. शेअि रिक्षालषा िांग लषािषािसी लषागत नषािसी.
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७. रिक्षािषालषा बँक कममिचषाऱयषाशसी लोन / कजमा बद्दल चौकशसी कितषानषा ... बँक कम्मचारी 
से लोन के बारे में बात करते हुए ...

मलषा लोन / कजमा बद्दल चौकशसी किषायचसी आिे. 
मुझ ेलोन / कजदे के बारे में पूछताछ करनी ह।ै

मलषा निसीन रिक्षा / टॅक्सी घ्षायचसी आिे. मलषा लोन / कजमि रमळेल कषा?
मुझ ेनया ररक्ा / नयी टकै्ी लेनी ह।ै क्ा मुझ ेलोन / कजमा तमलेगा?

लोनसषाठी तुमच्षाकडे कषाय कषाय योजनषा आिेत?
आपके पास लोन की कौन कौनसी योजनाए ह?ै

यषासषाठी कोितसी कषागदपते् लषागतसील? इस के ललये कौनसे कागज़ात लगेंगे?

यषा कषायमििषािसीलषा सषाधषािि हकतसी िेळ लषागेल? 
इस काय्मदिधी के ललये हकतना समय लगेगा?

मलषा व्षाजदि सांगषाल कषा? मुझ ेब्ाज िर बताएंगे?

लोन / कजमि पित किण्षासषाठी हकतसी िषषांचसी मुदत रमळेल? 
लोन / कजमा िापसी के ललये हकतने सालों की अिधी तमलेगी?

यषासषाठी कोिसी जषामसीन लषागेल कषा? इस के ललये कोई जमानतिार लगेगा का?

मसी पिप्रांतसीय आिे. मलषा लोन / कजमि रमळेल कषा?
मै परिसेी हु।ँ मुझ ेलोन / कजमा तमलेगा क्ा?

व्षाजदिषात कषािसी सिलत रमळेल कषा? ब्ाज िर में कुछ छुट तमलेगी क्ा?

िेळेिि िफ्षा भििषाऱयांनषा कषािसी सिलतसी आिेत कषा?
समय पर पैसे भरने िालों के ललये कोई छूट ह ैक्ा?

लोन / कजमि रमळिण्षासषाठी मषाझे यषा बँकेत खषाते असिे गिजेचे आिे कषा?
लोन / कजमा तमलने के ललये मेरा इस बँक में खाता होना जरूरी ह ैक्ा?

७. रिकषाम्षा जषागषा भरू यषा. ररति स्ान भरें।

१. मलषा लोन बद्दल --------------------- किषायचसी आिे.
२. मलषा --------------------- दि सांगषाल कषा?   
३. मसी --------------------- आिे.
४. यषासषाठी कोिसी --------------------- लषागेल कषा?
५. व्षाजदिषात कषािसी --------------------- रमळेल कषा?
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८. गषाडसी रबघडल्यषािि रिक्षािषाल्यषाच्षा मनषात ... ररक्ािाले के मन में ...

अिे दिेषा! कषाय झषालं गषाडसीलषा? अचषानक बंद कषा पडली?
ह ेभगिान! क्ा हुआ गाड़ी को? अचानक बंि क्ों पड़ गयी? 

आत्षाच बंद पडषायचसी िोतसी गषाडसी?
अभी बंि पड़ना था गाड़ी को? 

आतषा मसी प्रिषाशांनषा कषाय सांगू?
अब मैं पैसेंजर से क्ा कह?ँ 

त्ांनषा दुसिी रिक्षा करून दतेो.
उनको दूसरा ररक्ा करा ितेा ह।ँ

गेल्यषाच आठिड्षात दुरुस् केली िोतसी रिक्षा. आतषा कषाय झषालं असेल?
दपछले हफ् ेही तो ठीक करिाई थी ररक्ा। अब क्ा हुआ होगा? 

पुन्षा पप्पू मेकॅननककडे जषािं लषागेल.
दफर से पप्प ूमेकॅदनक के पास जाना पड़गेा। 

प्रयत्न करून बघतो सुरू िोते आिे कषा ते?
कोसशश कर के िखेता ह ँहक ररक्ा शुरू होगा या नहीं।

आतषाच मित्तषाच्षा कषामषासषाठी बषािेि ननघषालो ति िसी बंद पडली. 
अभी जरूरी काम के ललये दनकला तो बंि पड़ गयी। 

८. गषाडसी रबघडल्यषािि रिक्षािषाल्यषाच्षा मनषात कोितसी िषाक्े येतसील? त्ांपुढे √ करू 
यषा. गाडी बंि पडने पर ररक्ािाला क्ा कहगेा? उन िाक्ों के आगे √ करें।

१. आत्षाच बंद पडषायचसी िोतसी गषाडसी.
२. चल, चिषा प्षायलषा जषाऊ यषा.
३. अिे व्षा! हकतसी सुंदि!
४. पुन्षा पप्प ूमकॅननककडे जषािं लषागेल. 
५. प्रयत्न करून बघतो सुरू िोते आिे कषा ते?
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९. पप्पू मेकॅननककडे. पप्प ूमेकॅदनक के पास।

कषाय िे पप्पू, गेल्यषाच आठिड्षात दुरुस् केली िोतसी नषा? िे बघ, पुन्षा बंद पडली.
क्ों रे पप्प?ू दपछले हफ् ेही तो मरम्मत की थी ना? ये िखेो, दफर बंि पड़ गयी।  

कषाय झषालंय, बघ जिषा.
क्ा हुआ ह,ै िखेो तो जरा।

ब्ेक लषागत नषािसी आिे. िॉनमिपि नसीट िषाजत नषािसी आिे.
ब्के नहीं लग रहा। हॉन्म भी ठीक से नहीं बजता। 

िेड लषाईर् स बदलषाव्षा लषागिषाि कदषाचचत. हडे लाईटस् बिलनी पड़ेंगी शायि। 

क्लच प्ेट खिषाब झषाली आिे िषाटतं. लगता ह ैक्लच प्टे खराब हो गयी ह।ै 

टषायि पंक्चि झषालंय. टायर पंक्चर हो गया ह।ै 

चांगलं ऑईल िषापि, िां? अच्ा ऑइल इस्मेाल करना, हां?

कषाय कितषा येईल? क्ा हकया जा सकता ह?ै 

एकदषाच कषाय तो बंदोबस् कि. पित बंद पडषायलषा नको गषाडसी.
हमेशा के ललये ठीक कर िनेा। दफर से बंि नहीं पड़नी चाहहये गाड़ी। 

ड्ुगप्केट पषाट्क लषािू नकोस, िां?  ड्दुप्केट पाट्क नहीं लगाना, हां? 

मलषा पषार्मि सचसी रबलं ििसी आिेत. मुझ ेपार््म स के दबल चाहहये। 

हकतसी खचमि िोईल? हकतना खचमा होगा? 

कषािसीिसी कषाय! मसी नेिमसी तुझ्षाकडेच येतो. जिषा रिचषाि करून पैसे सांग.
कुछ भी! मैं तो हमेशा तुम्हारे ही पास आता ह।ँ थोड़ा सोच समझकर पैसा लगाना।

९. िषाक्े रलहू यषा. िाक् ललखें।

उदषा∘ खचमि – िोईल – हकतसी हकतसी खचमि िोईल?
१. जिषा – कषाय – बघ – झषालंय ---------------------------------------

२. बंदोबस् – कषाय – तो – एकदषाच – कि ---------------------------------------

३. येतो – नेिमसी – तुझ्षाकडेच – मसी ---------------------------------------

४. आिे – नषािसी – नसीट – िषाजत – िॉनमि ---------------------------------------
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१०. रिक्षािषालषा ििषामषानषा बद्दल बोलतषानषा ... मौसम के बारे में बात करते हुए ...

आज फषािच उकडतंय.
आज बहुत गमथी ह।ै 

उन्षामुळे भि दुपषािी रिक्षा चषालििं कठीि झषालंय. 
धूप की िजह से भरी िोपहर में ररक्ा चलाना मुश्किल हो गया ह।ै 

एिढ्षा ्डंसीत पिषाटे पिषाटे कशसी चषालििषाि रिक्षा?
इतनी ठंड में सुबह कैसे चलाएँ ररक्ा? 

आज पषािसषाने जोिच धिलषाय.
आज बाररश ने जोर ही पकड़ ललया ह।ै 

पुढे खूप पषािसी सषाचलंय. रिक्षा पुढे जषािषाि नषािसी.
आगे बहुत पानी जमा ह।ै ररक्ा आगे नहीं जाएगा।

१०. जोड्षा जुळिू यषा. जोदडयाँ बनाएँ।

१. आज पषािसषाने क. कशसी चषालििषाि रिक्षा?

२. एिढ्षा ्डंसीत पिषाटे पिषाटे ख. चषालििं कठीि झषालंय.

३. उन्षामुळे भि दुपषािी रिक्षा ग. जोिच धिलषाय.                        



दृक् श्षाव्
२२
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२२. दृक् श्षाव्

वव्हडयो १

१. योग्य पयमाय ननिडू यषा. सही पयमाय चुनें।

१. एकूि भषाडे हकतसी झषाले? हकराया हकतना हुआ?

 अ. ` ३७.५०
 ब. ` ३८.५०
 क. ` ३४.५०
    
२. हदिसषाचसी िेळ कोितसी आिे? दिन का कौन सा समय ह?ै

 अ. सकषाळ
 ब. दुपषाि
 क. संध्षाकषाळ

३. प्रिषाससी सुटे् पैसे कोिषाकडून घेतो? यात्री हकससे छुटे् पैसा लेता ह?ै

 अ. बषाईकडून
 ब. पोरलसषाकडून
 क. लिषान मुलषाकडून

४. पोलीस कोिषालषा पकडून घेऊन जषातषात? पुललस हकसे पकड़ के ले जाती ह?ै

 अ. टॅक्सीचषालकषालषा
 ब. टॅक्सीचषालकषालषा आणि प्रिषाशषालषा 
 क. प्रिषाशषालषा

२. चूक की बिोबि? सही या गलत?

अ. टॅक्सीचषालकषाकडे सुटे् पैसे आिेत.
ब. प्रिषाससी टॅक्सीचषालकषालषा ६० रुपये सुटे् दतेो.

रफल् : िसी पोिगसी कोिषाचसी



दृक् श्षाव्
२२

oesveµes Hee®e    205

वव्हडयो २

१. योग्य पयमाय ननिडू यषा. सही पयमाय चुनें।

१. टॅक्सीचषालक कषाय कित आिे? टकै्ी चालक क्ा कर रहा ह?ै

 अ. पेपि िषाचतोय
 ब. टॅक्सी चषालितोय
 क. चिषा हपतोय

२. प्रिषाशषालषा कुठे जषायचंय? यात्री को कहाँ जाना ह?ै

 अ. घिी
 ब. ऑरफसलषा
 क. रफिषायलषा

३. टॅक्सीचषालक भषाडे कषा नषाकषाितो? टकै्ी चालक यात्री को ले जाने से मना क्ों 
करता ह?ै

 अ. त्षाचसी इच्षा नषािसीये.
 ब. त्षालषा झोप आलीये.
 क. टॅक्सीचषालकांचषा संप (हड़ताल) आिे. 

४. प्रिषाससी टॅक्सीचषालकषालषा कोितसी िेळ सांगतो? यात्री टकै्ी चालक को क्ा समय 
बताता ह?ै

 अ. १ िषाजून १० रमननटे
 ब. १ िषाजून ३० रमननटे
 क. २ िषाजून १० रमननटे

२. चूक की बिोबि ओळखू यषा. सही या गलत पहचानें।

१. प्रिषाशषाने बोलषािल्यषािि टॅक्सीचषालक जषातो.    
२. टॅक्सीचषालकांचषा संप १२ िषाजतषा चषालू झषालषा.     
३. संप सुरू िोऊन १० रमननटे झषाली.      
४. टॅक्सीचषालक प्रिषाशषालषा पषायसी जषायलषा सांगतो.     

रफल् : एक उनषाड हदिस
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वव्हडयो ३

१. योग्य पयमाय ननिडू यषा. सही पयमाय चुनें।

१. प्रिषाशषालषा कुठे जषायचंय? यात्री को कहाँ जाना ह?ै
 अ. प्रभषादिेसी
 ब. लषालबषाग
 क. अधंेिी

२. मुंबईमध्े एकूि हकतसी महिलषा टॅक्सीचषालक आिेत? मुंबई में हकतने महहला 
टकै्ी चालक हैं?

 अ. दोन
 ब. पषाच
 क. चषाि

३. टॅक्सीचषालकषालषा कोितं भषाडं ििं िोतं? टकै्ी चालक को कहाँ के ललये यात्री 
चाहहये था?

 अ. गोिेगषाि
 ब. पिेल
 क. अधंेिी

४. प्रिषाससी भषाडे हकतसी झषाले, िे बघषायलषा कषाय मषागतो? यात्री भाड़ा हकतना हुआ 
िखेने के ललए क्ा मांगता ह?ै

 अ. कषाड्क 
 ब. मसीटि
 क. मोबषाईल

२. चूक की बिोबि ओळखू यषा. सही या गलत पहचानें।

१. बषाई टॅक्सीचषालकषाचसी मषाफी मषागत नषािसी.
२. टॅक्सीचषालक प्रिषाशषालषा णशिसी दतेे.   
३. टॅक्सीचषालक प्रिषाशषालषा सुटे् पैसे दते नषािसी. 
४. टॅक्सीचषालक प्रिषाशषालषा “ओ हपिळषा शट्क” अशसी िषाक मषािते.

रफल् : अगं बषाई अिेच्चषा
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वव्हडयो ४

१. योग्य पयमाय ननिडू यषा. सही पयमाय चुनें।

१. दुसिषा रिक्षािषालषा कषाय जेितो? दुसरा ररक्ािाला क्ा खाता ह?ै

 अ. िडषापषाि
 ब. पषािभषाजसी
 क. मच्ी

२. बषाईलषा आधसी कुठे जषायचय? औरत को पहले कहाँ जाना ह?ै

 अ. शननिषाि पेठ
 ब. िषास्षा पेठ
 क. णशिषाजसी नगि

३. बषाईलषा कुठे ्ांबषायच आिे? औरत को कहाँ रुकना ह?ै

 अ. मधे 
 ब. डषािसीकडे
 क. उजिसीकडे

४. पषाण्षाच्षा ट्कचषा नंबि कषाय आिे? पानी के टरिक का नंबर कौन सा ह?ै

 अ. ३४७४
 ब. ४७४३
 क. ४३४७

२. चूक की बिोबि ओळखू यषा. सही या गलत पहचानें।

१. बषाई पहिल्यषा रिक्षातून जषाते.
२. िस्तषात टॅ्रफक आिे. 
३. सषायकल चषालििषािषा मुलगषा “पषािसी िषाचिषा” असं ओिडतो.

रफल् : चच∘ ि चच∘ सौ∘ कां∘
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२३. पुस्कषात आलेले ध्वननमुहद्रत संिषाद, उतषािे, इ॰

पषाठ १ परिचय

 स्षाध्षाय १.१  ऐकू यषा आणि िषाचू यषा.
नमस्,े मी बबन पाटील.
मी नासशकचा.
मी टकॅ्ीचालक आह.े

हलॅो, माझ ंनाि गब्बर स्वामी.
मी चेन्नईचा.
मी ररक्षाचालक आह.े

हाय, मी नतमता शममा.
मी पंजाबची.
मी डॉक्टर आह.े

नमस्.े मी सुतमत.
मी हिैराबािचा.
मी सशक्षक आह.े

नमस्ार. माझ ंनाि राहुल जाधि.
मी मुंबईचा.
मी पोलीस आह.े

हाय, मी टीना ससंग.
मी नागपूरची. 
मी दिद्ालथ्मनी आह.े

नमस्ार, मी आसशष घोष.
मी भोपाळचा.
मी िेटर आह.े

 स्षाध्षाय १.२ ऐकू यषा आणि स्तः बद्दल रलहू यषा.
तुमचं नाि काय? = नतमत शममा
तुम्ही कुठले? = पंजाबचा
तुम्ही काय करता? = डॉक्टर
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 स्षाध्षाय १.४ ऐकू यषा आणि िषाचू यषा.
स्वर :- अ  आ  इ  ई
  उ  ऊ  ए  अॅ  ऐ
  ओ  ऑ  औ
  ऋ
स्वरािी :- अं  अः 
व्यजंने :- क  ख  ग  घ  ङ
  च  छ  ज  झ  ञ
  ट  ठ  ड  ढ  ण
  त  थ  ि  ध  न
  प  फ  ब  भ  म
  य  र  ल  ि
  श  ष  स
  ह  ळ  क्ष  ज्

 स्षाध्षाय १.६ चलषा, िषाचू यषा.
हररप्रसाि : नमस्ार, माझ ंनाि हररप्रसाि यािि. तुझ ंनाि काय?
दनरंजन : नमस्,े माझ ंनाि दनरंजन जाधि.
हररप्रसाि : अच्ा. कुठे राहतोस तू?
दनरंजन : मी अंधेरीत राहतो. आसण तू?
हररप्रसाि : मी िािरला राहतो.
दनरंजन : अच्ा. मग तू इथे काय करतोस?
हररप्रसाि : मी ररक्षाचालक आह.े
दनरंजन : ठीक आह.े चला, नंतर भेटू.
हररप्रसाि : चालेल. नमस्.े

 स्षाध्षाय १.१२ ऐकू यषा आणि िषाचू यषा.
उिा॰ हहरिा - मला हहरिा रंग आिडतो.
 केशरी - मला केशरी रंग आिडतो.
 दनळा - मला दनळा रंग आिडतो.
 गुलाबी - मला गुलाबी रंग आिडतो.
 पांढरा - मला पांढरा रंग आिडतो.
 काळा - मला काळा रंग आिडतो.
 राखाडी - मला राखाडी रंग आिडतो.
 जांभळा - मला जांभळा रंग आिडतो.
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पषाठ २ ओळख करून घेऊ यषा

 स्षाध्षाय २.१ ऐकू यषा आणि िषाचू यषा.    
हररप्रसाि : काय तमत्रा, कसा आहसे? खूप दििसांनी दिसलास! 
रमेश : मी मस्. तू कधीपासून मुंबईत राहतोस? 
हररप्रसाि : मी फेब्िुारीपासून मुंबईमध् ेराहतोय. 
रमेश : अच्ा, मला आजची तारीख सांगशील का?
हररप्रसाि : आज १२ माच्म.
रमेश : धन्यिाि!

 स्षाध्षाय २.४ ऐकू यषा आणि िषाचू यषा.

० शून्य

१ एक ६ सहा ११ अकरा १६ सोळा

२ िोन ७ सात १२ बारा १७ सतरा

३ तीन ८ आठ १३ तेरा १८ अठरा

४ चार ९ नऊ १४ चौिा १९ एकोणीस

५ पाच १० िहा १५ पंधरा २० िीस

 स्षाध्षाय २.८ ऐकू यषा आणि िषाचू यषा.
राहुल : हलॅो, माझ ंनाि राहुल. तुमचं नाि?
मेहुल : नमस्ार, मी मेहुल. काय करता तुम्ही?
राहुल : मी ररक्षाचालक आह.े तुम्ही काय करता? 
मेहुल : अरे िा, मीसुद्ा ररक्षाचालक आह.े तुम्ही ररक्षा कधी चालिता?
राहुल : मी सोमिार ते शुक्रिार ररक्षा चालितो. तुम्ही कधी चालिता?
मेहुल : मी शदनिारी आसण रदििारी.
राहुल : अच्ा! चला, मी दनघतो. नंतर भेटू.

पषाठ ३ मस् चषाललंय आमचं

 स्षाध्षाय ३.२ तुम्सी सध्षा कषाय कितषा?
• तू सध्ा काय करतोस रे?
o मी टकॅ्ी चालितो. आसण तुम्ही काय करता, िळिीकाका?
• मी शाळेत सशकितो.
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• साहबे, आपण काय करता? माझ ंएक काम आह.े
o मी सरकारी अभधकारी आह.े आत्ा मित करू शकत नाही. मी व्यस् आह.े

• सुरेश, तमु्ही काय करता?
o मी ररक्षाचालक आह.े

• आपण इथे काय करतो?
o आपण इथे परिाना काढतो.

 स्षाध्षाय ३.५ पुढसील सिंषाद ऐकू यषा आणि सिमिनषामे आणि हक्रयषापद ेओळखू यषा.
काका : तू कसा आहसे?
सुहास : मी ठीक आह.े
काका : आसण दप्रया? ती कशी आह?े 
सुहास : ती मजेत आह.े तमु्ही कसे आहात, काका?
काका : अरे, मी ठणठणीत आह.े

 स्षाध्षाय ३.६ ऐकू यषा आणि िषाचू यषा.
राजेंद्रने घड्ाळ बलघतले. ८.१७ िाजले. आईने त्याला दिचारले, “काय रे, आज तू कामाला 
जात नाहीस का?” तो म्हणाला, “मी आज नाही जात, आई!”. आई बाबांना म्हणाली, “तो आज 
कामाला जात नाही आह”े. बाबा म्हणाले, “अरे हो! आज रदििार, आज तर सुट्ी आह ेना!” 
राजेंद्र म्हणाला, “हो पण माझ्ासाठी नाही. मी रदििारीसुद्ा ररक्षा चालितो. रदििारी प्रिासी 
तर असतातच ना! पण आज मी जात नाहीय.”

 स्षाध्षाय ३.१३ ऐकू यषा आणि िषाचू यषा.

२१ एकिीस ३१ एकतीस ४१ एकेचाळीस ५१ एकािन्न

२२ बािीस ३२ बत्ीस ४२ बेचाळीस ५२ बािन्न

२३ तेिीस ३३ तेहतीस ४३ त्रचेाळीस ५३ त्रपेन्न

२४ चोिीस ३४ चौतीस ४४ चव्चेाळीस ५४ चोपन्न

२५ पंचिीस ३५ पस्ीस ४५ पंचेचाळीस ५५ पंचािन्न

२६ सव्ीस ३६ छत्ीस ४६ शेहचेाळीस ५६ छप्पन्न

२७ सत्ािीस ३७ सितीस ४७ सते्चाळीस ५७ सत्ािन्न

२८ अठ्ािीस ३८ अडतीस ४८ अठे्चाळीस ५८ अठ्ािन्न

२९ एकोणतीस ३९ एकोणचाळीस ४९ एकोणपन्नास ५९ एकोणसाठ

३० तीस ४० चाळीस ५० पन्नास ६० साठ
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 स्षाध्षाय ३.१४ ऐकू यषा आणि िषाचू यषा.
अदनल : नमस्ार, माझ ंनाि अदनल. तुमचं नाि काय?
सुनील : माझ ंनाि सुनील. मी नागपूरचा. ५ िषषांपासून मी इकड ेराहतो. 
अदनल : अरे िा! मी पण नागपूरचाच. पण इथे १९ िषषांपासून आह.े मी १७ िषषांचा होतो. 

तेव्हांच इकड ेपळून आलो. सलमान खानला भेटायला.
सुनील : खरचं!  म्हणजे तुम्ही फति ३६ चे!  िाटत तर नाही.
अदनल : हो ना. मी सलमानसारखा दफट राहतो.
सुनील : मस्चं! पण सलमान भेटला का?
अदनल : सोडा ना! चला, उद्ा भेटू या.

 स्षाध्षाय ३.१६ दुसऱयषा हदिशसी ... 
अदनल : अरे सुनील, आज जुहला सलमानची शुटींग आह.े येतोस का?  
सुनील : आज? आज तर शुक्रिार, १० दडसेंबर. 
अदनल : हा मग?
सुनील : मग. १० दडसेंबर म्हणजे, माझा िाढदििस.
अदनल : अरे िा! िाढदििसाच्ा हादि्मक शुभेच्ा!
सुनील : धन्यिाि! चला ७.१५ झाले. माझी बायको िाट बघतेय.
अदनल : चला, दनघू या. सलमानपण माझी िाट बघतोय.

पषाठ ४ चौकषातून उजिसीकडे िळषा!

 स्षाध्षाय ४.२ बोिीिली कुठे आिे? 
क. प्रभि : बोरीिली कुठे आह?े मंगेश : बोरीिली उत्र मुंबईत आह.े
ख. दिराज : कुलाबा कुठे आह?े सुरेखा : कुलाबा िसक्षण मुंबईत आह.े

 स्षाध्षाय ४.३ ऐकू यषा. िषाचू यषा. 
राहुल : मेहुल, तू सगळ्ांना मित करतोस. आज मला मित कर ना.
मेहुल : बोल ना, मी काय मित करू? 
राहुल : अरे माझ्ा ररक्षाची क्लच प्टे खराब झालीय. एखाि ंगॅरेज सांग ना.
मेहुल : तू ररक्षा चालितोस आसण तुला गॅरेज माहीत नाही? माठ. पप्पकूड ेजा. तो चांगलं काम 

करतो.
राहुल : अच्ा. मी क्लच प्टेचं काम करतो. आसण हो, आठिलं. ररक्षाचा ब्के खराब आह,े काच 

खराब आह,े चाक िाकड ंआह.े आसण शेिटची गोष्ट...पत्रा गंजलाय.
मेहुल : अरे ििेा! चल पळ आता. रानड ेचौकातून उजिीकड ेजा. ततथून दुसरा उजिा घे. पटले 

चहा टपरीसमोर पप्पचूं गॅरेज आह.े
राहुल : ठीक आह.े धन्यिाि!
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पषाठ ५ इ् ेनषािसी, रत्!े

 स्षाध्षाय ५.१ ऐकू यषा आणि िषाचू यषा.
सुरेश : काय रमेश, कसा आहसे?
रमेश : मी मस्. तू कसा आहसे?
सुरेश : मीसुद्ा मजेत आह.े असतोस कुठे तू हल्ी?
रमेश : अरे, मी आता मुंबईत नसतो.
सुरेश : मग, कुठे असतोस तू हल्ी?
रमेश : हल्ी मी नागपूरमध् ेअसतो.
सुरेश : अच्ा. आसण तुझी बायको? ती तर असते ना मुंबईमध्?े
रमेश : काय रे शहाण्ा, मी नागपूरमध् ेआसण ती मुंबईत?! तीसुद्ा इथे नसते. ती माझ्ासोबतच 

नागपूरमध् ेअसते.
सुरेश : मला िाटलं, की तू इथे नसतोस, ... िहहनी एकट्ा असतात. त्यांना काही मित लागली 

तर ...?
रमेश : तू काहीच काळजी करू नकोस. मी आह ेना.

 स्षाध्षाय ५.६ ऐकू यषा आणि िषाचू यषा.
आदित्य : िािा, मी आदित्य. आम्ही मुंबई दिद्ापीठात ऑटोररक्षा आसण टकॅ्ीचालकांसाठी एक 

मराठी पसु्क ललहीत आहोत. त्यासाठी तुमची माहहती हिी.
अहमि : काय सांगता! मराठी पुस्क! खूपच छान! ठीक आह.े काय सांगू?  
आदित्य : नेहमीचीच. नाि, गाि, कुठे राहता िगैरे िगैरे ...
अहमि : मी अहमि. मी दबहारचा. २०१८ पासून मी मुंबईत रहातोय. अजूनही घर नाही तमळालं. 

ही माझी ररक्षा. मी इथे ररक्षात रहातो. ररक्षात खातो, दपतो, झोपतो.
आदित्य : अरे बापरे! सगळं ररक्षात! पण, तुम्ही खूप छान मराठी बोलता. कुठून सशकलात? 
अहमि : मी ‘माय मराठी’ पुस्क िाचतो. 
आदित्य : ररक्षात? आता तुम्ही ‘ऑटोररक्षा आसण टकॅ्ीचालकांसाठी मराठी’ ह ेनिीन पसु्क 

नक्की िाचा.
अहमि : नक्की! का नाही! धन्यिाि! 
आदित्य : माहहतीसाठी धन्यिाि! तुम्हाला भेटून बरं िाटलं.

 स्षाध्षाय ५.७ खषालील सिंषाद ऐकू यषा आणि िषाचू यषा.
हरीशला क्रमांक ४ पासून इस्पितळापययंत जायचं आह.े ततथे कसं जायचं, ह े प्रिीण त्याला 
सांगतोय.
प्रिीण : सशिाजी रोडहन सरळ गेलास की पुढ ेउजिीकड ेिळायचं. आता आला केळकर रोड. 

ततथे डािीकड ेिाचनालय आह.े उजिीकड ेिळल्ािर सरळ चालायचं. समोरच बाजार 
आह.े पुढ ेगेलास की डािीकड ेएक रस्ा आह.े तो रस्ा टपालघर आसण चच्मच्ा मध् े
आह.े डािीकड ेिळल्ािर सरळ चालायचं. हा आह ेएस्∘व्ही∘ रोड. थोडसंं पुढ ेचाललं 
की उजिीकड ेइस्पितळ आह.े
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 स्षाध्षाय ५.८ ऐकू यषा आणि रिकषाम्षा जषागषा भरू यषा. 
प्रिीण : महात्मा गांधी रोडहन सिळ जायचं आसण पुढ ेडषािसीकडे िळायचं. आता आला केळकि 

िोड. डषािसीकडे िळल्ािर सरळ चालायचं. समोरच बाजार आह.े डषािसीकडे एल्∘बी∘एस्∘ 
रोड आह.े ततथे िळायचं नाही. केळकर रोडिर समोर चालत राहायचं. सरळ पुढ े
आलास की उजिसीकडे िाचनालय आह े आसण त्याच्ा बषाजूलषा बँक आह.े ततथून 
उजिसीकडे िळायचं. तोच महम्मि अली रोड आह.े

 स्षाध्षाय ५.११ ऐकू यषा आणि िषाचू यषा.
अदिती : नमस्ार! मला संजय गांधी राष्टरि ीय उद्ानला कसं जायचं, ते सांगाल का?
पररमल : हो! इथून पुढ ेडाव्या बाजूला िळायचं. ततथून थोड ंपुढ ेगेलं की एक मोठा ससग्नल 

लागेल.
अदिती : अच्ा, ततथे जिळच  आह ेका?
पररमल : नाही हो. थोड ंलांब आह.े ससग्नलच्ा पुढ ेगेलं की ततथून उजिीकड ेजायचं. ततथून 

दुसऱयांिा उजिीकड े िळायचं आसण मग डािीकड ेिळायचं.
अदिती : अच्ा, तुम्ही येणार का संजय गांधी राष्टरि ीय उद्ानला?
पररमल : हो. बसा ना. अहो ताई, आधीच सांगायचं ना. मघाशीच दनघालो असतो.

पषाठ ६ िे मषाझं शिि

 स्षाध्षाय ६.२ ऐकू यषा आणि िषाचू यषा.
आदित्य : ती ररक्षा कोणाची आह?े
अहमि : ती ररक्षा माझी आह.े
आदित्य : तुझी?
अहमि : हो. माझी.
आदित्य : नक्की ना?   

आदित्य : त्या सायकली कोणाच्ा आहते?
अहमि : त्या सायकली माझ्ा आहते.
आदित्य : तुझ्ा?
अहमि : हो. माझ्ा.
आदित्य : नक्की ना?
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 स्षाध्षाय ६.६ ऐकू यषा आणि िषाचू यषा.

६१ एकसष्ट ७१ एकाहत्र ८१ एक्काऐशंी ९१ एक्ाण्णि

६२ बासष्ट ७२ बाहत्र ८२ ब्ाऐशंी ९२ ब्ाण्णि

६३ त्रसेष्ट ७३ त्राहत्र ८३ त्राऐशंी ९३ त्राण्णि

६४ चौसष्ट ७४ चौऱयाहत्र ८४ चौऱयाऐशंी ९४ चौऱयाण्णि

६५ पासष्ट ७५ पंचाहत्र ८५ पंच्ाऐशंी ९५ पंच्ाण्णि

६६ सहासष्ट ७६ शहात्र ८६ शाऐशंी ९६ शहाण्णि

६७ सदुसष्ट ७७ सत्ताहत्र ८७ सत्ताऐशंी ९७ सत्ताण्णि

६८ अडुसष्ट ७८ अठ्ठाहत्र ८८ अठ्ठाऐशंी ९८ अठ्ठाण्णि

६९ एकोणसत्र ७९ एकोणऐशंी ८९ एकोणनव्ि ९९ नव्याण्णि

७० सत्र ८० ऐशंी ९० नव्ि १०० शंभर

 स्षाध्षाय ६.७ ऐकू यषा आणि िषाचू यषा.
ररक्षािाला : स्शेन आलं िािा.
प्रिासी : हो, हकती झाले?
ररक्षािाला : बाहत्र.
प्रिासी : काय? बाहत्र? एिढ ेकसे? मी रोज साठ रुपयात येतो.
ररक्षािाला : अहो िािा, आज टरि दॅफक होतं खूप. मी मीटरप्रमाणेच सांगतोय.
प्रिासी : काहीही बोलू नकोस. िाहतुकीची कोंडी तर रोजचीच आह.े मी फति पासष्ट रुपये 

िणेार. जास् नाटकं करतोस? पोललसांना बोलािू का?
ररक्षािाला : तुम्हाला हिं, तर बोलिा. हक्काचे पैसेच तर मागतोय.

पषाठ ७ मषाझषा हदनक्रम

 स्षाध्षाय ७.१ ऐकू यषा आणि िषाचू यषा.
डॉ∘ कदपल : काय रे, तू हल्ी ररक्षा स्डँिर का दिसत नाहीस? 
अजय : तब्ते बरी नाहीये, िािा.
डॉ∘ कदपल : काय झालं? 
अजय : पोट दुखतंय हो माझ!ं
डॉ∘ कदपल : अरे, असं कसं चालेल रे! पोट दुखण्ासारखं तू दििसभर काय करतोस, सांग 

जरा हकती िाजता उठतोस तू?
अजय : मी सकाळी लिकर उठतो ६ िाजता. आसण लगेचच अंघोळ करतो.
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डॉ∘ कदपल : आसण मग नाश्ा कधी करतोस?
अजय : नाश्ा नाही करत, िािा. लगेच ररक्षा काढतो अन् भाडी घेतो.
डॉ∘ कदपल : ह ेबरोबर नाहीये बरं का! मग दुपारी हकती िाजता जेितोस?
अजय : दुपारी नाही जेित मी. संध्ाकाळी जिळपास ५ िाजतात मला जेिायला. दुपारी 

फति ररक्षा चालितो आसण कधी कधी ररक्षामध्चे झोपतो.
डॉ∘ कदपल : बरं! आसण मग रात्री?
अजय : रात्री घरी गेल्ािर बायकोसोबत जरा गप्पा मारतो. स्वयंपाकात मित करतो 

आसण मग जेिून झोपायला रात्रीचे १२ िाजतात.
डॉ∘ कदपल : हाच तर प्रॉबे्म आह ेना! कधीही काहीही करतोस तू. जेिण, झोप कसं िेळच्ा 

िेळी झालं पाहहजे. िेळच्ा िेळी सगळं करत जा म्हणजे तब्ते खराब होणार 
नाही.

पषाठ ८ चलषा, रिचषारू यषा

 स्षाध्षाय ८.१ ऐकू यषा आणि िषाचू यषा.
प्रभात : अहो ताई, मला आर∘टी∘ओ∘ ऑदफसला कसं जायचं सांगाल का?
मालती : माफ करा. मला माहीत नाही. 
प्रभात : ठीक आह.े मी दुसऱया कोणाला तरी दिचारतो. अहो िािा, मला एक रस्ा सांगाल 

का? 
ित्ा : हो. कुठे जायचंय तुम्हाला?
प्रभात : मला आर∘टी∘ओ∘ ऑदफसला जायचंय. जिळचा रस्ा सांगा ना!
ित्ा : हो. या ससग्नलिरून डािीकड ेिळा. पुढ ेमहात्मा फुले चौक लागेल. ततकडून पुन्ा 

डािीकड ेिळा. मग दुसरं उजिं िळण घ्ा. सरळ गेल्ािर आर∘टी∘ओ∘ ऑदफस येतं.
प्रभात : धन्यिाि!

 स्षाध्षाय ८.६ संिषाद िषाचू यषा आणि ऐकू यषा आणि अपूिमि (चषालू) हक्रयषापद ेओळखू यषा.
प्रिासी : माकदे टला येणार का?
टकॅ्ीचालक : नाही. मी जेिायला चाललोय.
प्रिासी : तुम्हालापण आत्ाच जेिायला जायचंय? मग दुसरे ररक्षाचालक जातील का 

ततथे?
टकॅ्ीचालक : या िेळेला कोणीच जाणार नाही. सगळे जेिायला जातायत.
प्रिासी : मग आता मी काय करू?
टकॅ्ीचालक : तुम्हाला िाट बघािी लागेल. हकंिा चला तुम्हीसुद्ा जिेायला. नंतर मी सोडतो 

तुम्हाला.
प्रिासी : अहो, काहीही काय बोलताय? मी का येऊ तुमच्ासोबत जेिायला? मला भूक 

नाहीये.
टकॅ्ीचालक : मग आता तुम्हाला चालतच माकदे टला जािं लागेल.



पुस्कषात आलेले ध्वननमुहद्रत संिषाद, उतषािे, इ∘ २३

oesveµes meleje    217

पषाठ ९ प्रिषाणसदिेो भि।

 स्षाध्षाय ९.१ ऐकू यषा आणि िषाचू यषा.
ररक्षाचालक : बोला, साहबे, कुठे जायचंय?
प्रिासी : स्शेन.
ररक्षाचालक : बसा.
प्रिासी : हो. तुम्ही कोणत्या रस्ताने जाणार?
ररक्षाचालक : इथून थोडसं पुढ ेगेलं की सशिाजी चौकातून डािीकड ेिळायचं आसण थोड ं

पुढ ेउजिीकड ेएक छोटीशी गल्ी आह.े ततथून गेलं की आपण थेट मेन रोडला 
पोहोचतो.

प्रिासी : अच्ा! मग त्यानंतर ते हनुमानाचं मंदिर लागतं ना?
ररक्षाचालक : ते तर बरंच मागे आह.े आपण मेन रोडिरून थोडसंं सरळ चालित गेलो की 

उजिीकड ेिळायचं. ततथून ससग्नलला यू टन्म घेतला की आलं स्शेन.
प्रिासी : अच्ा. बलघतल्ािर अजून नीट कळेल मला.
ररक्षाचालक : चला तर मग. दनघू या आपण आता.
प्रिासी : हो, हो. चला, दनघू या.

 स्षाध्षाय ९.३ रिक्षा सँ्टडििचसी एक दुपषाि.
बबन : िािा, या गब्बरला थोडी माहहती हिीय. 
अदनल : बोल ना, काय झालं?
गब्बर : मला निीन ररक्षा घ्ायचीय. त्यासाठी काय काय लागेल?
अदनल : ठीक आह.े सगळ्ात पहहली आसण महत्ताची गोष्ट म्हणजे पैसे हिेत आसण मग 

लायसन्स. ते आह ेका तुझ्ाकड?े
गब्बर : चेष्टा करता काय िािा, पैसे लागतात ह ेकाय सांगायला हिं? पैसे तर हिेतच. मी 

बँकेकडून लोन घेणार आह.े
अदनल : ठीक आह.े उद्ा माझ्ासोबत चल. आपण आधी ररक्षा बघू या. तुला त्यातली एखािी 

आिडली तर बोलणी करू या. कोणती ररक्षा घेणारेस तू? सूयमाची की बािलची?
गब्बर : मी तर सूयमाची घेणार, िािा.
अदनल : बरं. ररक्षा घ्ायला काही कागिपत्रसंुद्ा हिीत. त्यांची नािं मी तुला एस्∘एम्∘एस्∘ 

करतो.
गब्बर : ठीक आह,े िािा. मग मी तुम्हाला संध्ाकाळी भेटतो. थँक्ू.

 स्षाध्षाय ९.७ आि∘टसी∘ओ∘ ऑरफसमधली एक संध्षाकषाळ...
कम्मचारी : नमस्ार, बोला, काय काम आह?े
सुरेंद्र : मला लायसन्स काढायचं आह.े त्यासाठी लागणारा फॉम्म हिाय.
कम्मचारी : ठीक आह.े सोबत कागिपत्र ंआणलीत का?
सुरेंद्र : काय काय हिंय तुम्हाला?
कम्मचारी : एखाि ंओळखपत्र आह ेका तुमच्ाकड?े मतिार ओळखपत्र, पासपोट्क, आधार काड्क 
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हकंिा पॅन काड्क?
सुरेंद्र : मतिार ओळखपत्र नाहीये माझ्ाकड ेआसण पासपोट्कसुद्ा नाहीये. पण पॅन काड्क 

आसण आधार काड्क आह.े
कम्मचारी : यासोबतच तुमच्ा जन्माचा िाखला आसण िोन फोटो हिेत मला.
सुरेंद्र : जन्माचा िाखला आह ेमाझ्ाजिळ. फोटो मात्र दिसरलो.
कम्मचारी : ते हिेत मला. त्यासशिाय काम होणार नाही. फोटो घेऊन या.

पषाठ १० एक हदिस आि∘टसी∘ओ∘मध्े

 स्षाध्षाय १०.१ रिक्षा चषालितषानषा पषाळषायचे ननयम
१. ड्टुीिर जाताना स्वच् युदनफॉम्म घालािा, छातीच्ा डाव्या बाजूस बॅच लािािा ि लायसन्स 

बरोबर ठेिािे.
२. ड्टुीिर जाताना पान तंबाखू खाऊ नये, दबडी ओढू नये, मद्पान करू नये.
३. पॅसेंजर सामान गाडीत दिसरला असेल तर नजीकच्ा पोलीस स्शेनमधून त्याची पोचपािती 

घ्ािी.
४. गाडी ताब्ात घेतेिेळी स्वच् आह ेकी नाही, ते पाहन ताब्ात घ्ािी. तसेच गाडीमध् ेटकॅ् 

बुक, दफटनेस दिमा, परतमट, फस््क एड बॉक् आह ेकी नाही ते पाहािे. 
५. पॅसेंजरला आरडाओरड करून बोलािू नये ि सशफ्टिर असताना गाडी सोडून जाऊ नये.
६. पॅसेंजरला जिळच्ा रस्ताने पोहोचिािे.
७. एका गाडीपासून दुसरी गाडी लािताना २ ते ५ फूट अंतरािर गाडी लािल्ानंतर गाडी 

आपोआप चालू होणार नाही याची खात्री करून घ्ािी. 
८. गाडीत िोन फुलसीट ि २ िषषांचे आतील िोन मुले घेता येतात, पण अशा िेळी लगेज घेता 

येत नाही.
९. लगेज भाड ेदनयमाप्रमाणे जे होईल ते घ्ािे. जास्ीत जास् लगेज ४० हकलो घेता येते.
१०. मीटर उभे असेल तर गाडी भाड्ाने िणेे आह,े आडिे असेल तर एंगेज आह,े खाली पडले 

असल्ास भाड्ाने दिली आह.े िाटते िाहनास तात्रुता दबघाड झाल्ास िाहन दुरुस् 
होईपययंत िाहन चालकाने मीटर बंि ि आडिे ठेिािे. (िेदटगं चालू ठेिू नये)

 स्षाध्षाय १०.६ आि∘टसी∘ओ∘ बषािेिील िांगेत
काका : अरे बाळा, जरा मला मित करतोस का?
रमाकांत : बोला काका, काय हिंय?
काका : अरे, मला ललहहता-िाचता येत नाही. जरा हा फॉम्म भरून िशेील का?
रमाकांत : हो, का नाही? बघू, काय फॉम्म आह ेहा ... (रमाकांत फॉम्म बघतो) काका, पटापट 

तुमची माहहती सांगा मला. तुमचं नाि?
काका : माझ ंनाि कांततलाल भोजराज गुप्ा आह;े पण मी माझ्ा मुलासाठी आलोय इथे. 

त्याचं नाि रमेश गुप्ा. 
रमाकांत : तुमचा पत्ा आसण फोन नंबर सांगा. तुमचं काम काय आह?े
काका : रूम नं. ४, अष्टदिनायक चाळ, सशिाजी नगर, कांदििली (प.). मला ररक्षाचालकाचा 
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परिाना काढायचा आह.े माझ्ा मुलाचा फोन नंबर मला माहीत नाही, बाळा. माझ्ा 
मोबाईलमध् ेआह.े बघून ललहहशील का?

रमाकांत : अच्ा, द्ा तो फोन. ह.ं.. तमळाला नंबर. ७६२५३४१६७८. अरे हो...त्या एजंटचा 
नंबरपण हिाय. घेऊ का?

काका : हो, घे ना.
रमाकांत : तमळाला, काका. ९९८७५५४४३२. घ्ा, काका, झाला फॉम्म भरून.
काका : धन्यिाि, बाळा. खूप मोठी मित केलीस तू मला. ििे तुझ ंभलं करो. येतो मी.

पषाठ ११ हकतसी झषाले?

 स्षाध्षाय ११.२ पत् िषाचू यषा.
दप्रय उल्ास,
कसा आहसे तू? तुला सांतगतल्ाप्रमाणे मी ह ेपत्र मराठीतून ललहहण्ाचा प्रयत् करतोय. पण मला 
ते जरा कठीण िाटतंय. मला कधी कधी कळत नाही काय ललहािं ते. पण तरीही तुझ्ामुळे मला 
थोड ंथोड ंमराठी येतेय. माझ्ासारखंच तू माझ्ा मुलाला म्हणजे सुनीलला मराठी सशकिािंस, 
असं मला िाटतं. मुंबईचे रस् ेमला हळू हळू पाठ होत आहते. लोकसुद्ा मला मित करतात. 
मी काही दिचारलं तर त्यांना राग येत नाही.
बरेच दििस आपण भेटलो नाही आहोत. मला तुला भेटायचं आह.े तुला रदििारी भेटायला जमेल 
का?
तुझा तमत्र,
प्रकाश

 स्षाध्षाय ११.५ खषालील संिषाद ऐकू यषा आणि त्ांतसील सिमिनषामे अधोिेखखत करू यषा.
प्रिासी : टकॅ्ी! टकॅ्ी!
टकॅ्ीचालक : नमस्ार मॅडम, कुठे जायचंय तुम्हाला?
प्रिासी : एल∘ बी∘ एस∘ रोड?
टकॅ्ीचालक : या, बसा.
प्रिासी : एल∘ बी∘ एस∘ रोडला काही खायला तमळेल का? मला खूप भूक लागलीये.
टकॅ्ीचालक : हो, तमळेल की! तो रोड प्रससद् आह.े खूप हॉटलंे आहते ततथे. तुम्हाला खरेिी 

करायची असेल तर जिळच बाजारपण आह,े मॅडम.
प्रिासी : नाही. बाजार नकोय. मला खायला हिंय. माझ्ासोबत माझी मुलगी आह.े 

ततलासुद्ा भूक लागलीये. ततथे एखाद्ा हॉटलेजिळ सोडा आम्हाला. 
टकॅ्ीचालक : ठीक आह!े
प्रिासी : हकती रुपये झाले?
टकॅ्ीचालक : ५२ रुपये.
प्रिासी : ह ेघ्ा.
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पषाठ १२ पोरलस आपले रमत्

 स्षाध्षाय १२.१ खषालील सिंषाद ऐकू यषा आणि िषाचू यषा.
पोलीस : अरे ए, थांबा रे तुम्ही िोघं.
सक्षततज : काय झालं, साहबे?
पोलीस : काय झालं? खाली उतर आधी, मग सांगतो. हले्टे कुठे आह ेतुझ?ं चल, लायसन्स 

िाखि. गाडीची कागिपत्र ंकाढ. लिकर.
सक्षततज : हो साहबे.
पोलीस : नाि सांग तुझ ंपटापट.
सक्षततज : सक्षततज.
पोलीस : अच्ा. हकती िेळा सांगतो आम्ही की हले्टे घालून गाडी चालिा. पण तरीही कोणी 

ऐकत नाही. बघू, िाखि ते पेपर.
सक्षततज : माफ करा, साहबे. चूक झाली.
पोलीस : ते सगळं घरी बोलायचं. आसण काय रे, इन्श्रुन्स कुठेय गाडीचा? यात नाहीये.
सक्षततज : नाहीये, साहबे.
पोलीस : मग घरी कोणी असेल तर त्यांना सांग की आणा म्हणून.
सक्षततज : घरी कोणी नाहीये, साहबे.
पोलीस : भर मग आता २६५ रुपयांचा िडं.

 स्षाध्षाय १२.२ आतषा पुढे ...
सक्षततज : जाऊ द्ा न साहबे!
पोलीस : कसं जाऊ िऊे? परत पुढच्ा िेळी असाच हले्टेसशिाय गाडी चालिशील.
सक्षततज : साहबे, आज पहहलीच िेळ. पुन्ा नाही होणार असं.
पोलीस : मी कसा दिश्वास ठेिू तुझ्ािर? आता िडं भर. म्हणजे पुढच्ा िेळी लक्षात राहील. 

ि ेचल िडंाचे पैसे.
सक्षततज : मी का िऊे?
पोलीस : का म्हणजे? हले्टे घातलं नाहीस तू. दनयम मोडलास तू. मग िडंही भर तूच.
सक्षततज : पण मीच का? ती बाईपण गेली बघा हले्टेसशिाय. ततला का सोडलंत? बाई म्हणून?
पोलीस : एऽऽ! जास् बडबड करशील तर सरळ ठाण्ात घेऊन जाईन. 
सक्षततज : बरं, बरं, भरतो मी िडं.

 स्षाध्षाय १२.५ खषालील संिषाद ऐकू यषा आणि िषाचू यषा.
सुनीलला पोललसांनी अडिलंय....
पोलीस : लायसन्स िाखि रे तुझ.ं
सुनील : ह ेघ्ा, साहबे.
पोलीस : समोरचं चचन् दिसत नाही का तुला. सांग जरा काय अथ्म होतो त्याचा?
सुनील : डािीकड ेिळू नका.
पोलीस : म्हणजे मराठी समजतं ना? तरीही का िळलास?
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सुनील : माफ करा, साहबे. मी निीन आह ेमुंबईमध्.े
पोलीस : ते मला नको सांगूस. बघता येत नाही का तुला? मुंबईमध् ेनिीन आलास तर त्याचं 

काय? िडं भर आता तू.
सुनील : ठीक आह,े साहबे. भरतो. मला त्याची पाितीसुद्ा द्ा.

 स्षाध्षाय १२.७ िस्तषािि मध्ेच भांडि चषालू आिे. अखखल टॅक्सी चषालितषानषा ते 
पषाितो आणि उतरून रत् ेजषातो.....
अखखल : अरे, ह ेकाय चालू आह?े मला जरा सांगता का?
माणूस : या मुलाने माझ्ा गाडीला धडक दिली आह.े मूख्म मुलगा.
अखखल : जरा शांत व्हा, काका. मी जरा बोलू का त्याच्ाशी?
माणूस : हो, बोल. पण माझ ंनुकसान झालंय त्याचं काय?
अखखल : थांबा, काका. काय रे मुला, सांगतोस का आता लिकर?
मुलगा : अहो िािा, ह ेकाकाच मध् ेआले आसण ब्के िाबला त्यांनी. आसण मला िोष ितेायत 

ते. मी नीटच गाडी चालितो.
माणूस : गप्प बस. काहीही बोलू नकोस. 
अखखल : काका, तुम्ही एक काम करता का? ततथे बाजूला जाऊन बसा तुम्ही. मला बोलू ितेा 

का त्याच्ाशी? (मुलाकड ेिळून) बघतोस ना तू हकती नुकसान झालंय ते? पैसे कोण 
िणेार?

मुलगा : मी काय करू, िािा. माझी काहीच चूक नाही. सोडा मला, जाऊ द्ा.

पषाठ १३ ओय् तेिी!

 स्षाध्षाय १३.८ ऐकू यषा आणि िषाचू यषा.
आकाश : तू मूख्म आहसे का रे, संिीप? तुझ्ामुळे मला भाड ंतमळत नाहीये.
संिीप : ए साल्ा, मला मूख्म बोलू नकोस. तूच बेअक्कल आहसे.
आकाश : मी बेअक्कल? तू मीटरपेक्षा जास् पैसे घेतोस. १५० रुपये झाले तर तू २०० घेतोस. 

लाज िाटते का तुला? दनल्मज्ज!
संिीप : तुझ्ाएिढा नालायक नाहीये मी. लायसन्स नसूनही ररक्षा चालितोस. गाढि कुठचा.
आकाश : जा रे तू!

पषाठ १४ तुझं-मषाझं

 स्षाध्षाय १४.४ ऐकू यषा आणि िषाचू यषा.
कुशल : हलॅो आसशष, आहसे कुठे तू हल्ी?
आसशष : अरे मी आता मुंबईमध् ेअसतो.
कुशल : काय सांगतोस? तू नागपूरमध् ेनसतोस का?
आसशष : हो, मी ततथे नसतो.
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कुशल : अच्ा. आसण तुझी बायको? ती तर असते ना नागपूरमध्?े 
आसशष : नाही रे, माझी बायकोसुद्ा माझ्ासोबत राहते.
कुशल : मुंबईमध् ेकाय करतोस तू?
आसशष : मी ररक्षा चालितो. काय रे, तुझा भाऊ असतो ना मुंबईमध्?े तो डॉक्टर आह ेना?
कुशल : हो, पण तो मुंबईमध् ेनसतो. तो दिल्ीत असतो. त्याने दिल्ीत घर घेतले आह.े 

शदनिारी आसण रदििारी येतो तो मुंबईला.
आसशष : आसण तुझ ेबाबासुद्ा दिल्ीत असतात?  
कुशल : नाही, माझ े बाबा ततथे नसतात. ते नागपूरमध् े असतात. त्यांची बहीण असते 

दिल्ीमध्.े
आसशष : छान. चल जातो मी. ४ िाजले. कामं आहते.
कुशल : ठीक आह.े मी सुद्ा दनघतो आता. उद्ा भेट मला. माझ ेकाम आह ेएक.
आसशष : हो नक्की. उद्ा भेटूयात. टाटा.

पषाठ १५ अरत घषाई, संकटषात नेई

 स्षाध्षाय १५.२ पोलीस आणि निेश अपघषातस्ळी आिेत. पोलीस अपघषातषाबद्दल 
चौकशसी कित आिेत.
पोलीस : इकड ेये रे तू. नाि सांग तुझ.ं काय काम करतोस तू?
नरेश : माझ ंनाि नरेश. मी ररक्षा चालितो.
पोलीस : इथे अपघात झालेला तू पाहहलास का?
नरेश : हो पाहहला, साहबे. दुपारी ४ िाजून २५ तमदनटांनी अपघात झाला.
पोलीस : अच्ा ठीक आह.े अपघाताचं कारण माहीत आह ेतुला? ही लाल गाडी कोणाची 

आह?े
नरेश : त्या हरीशची गाडी आह ेती.
पोलीस : कोण आह ेहा हरीश? कसा दिसतो तो? आसण कुठला आह ेतो?
नरेश : हरीश थोडा लठ् आह ेआसण जरासा ठेंगणा आह.े बोरीिलीला राहतो तो. पण पत्ा 

माहीत नाही मला त्याचा.       
पोलीस : ठीक आह.े अजून काही सांगू शकतोस का त्याच्ाबद्दल?
नरेश : हो साहबे. गरीब मुलगा आह ेतो आसण हुशारपण आह.े
पोलीस : अरे, त्याची गरज नाहीये आम्हाला. तो कसा दिसतो ते सांग. तो गोरा आह ेकी 

सािळा आह ेकी काळा आह ेदिसायला? म्हणजे आम्ही त्याला शोधू. तो नेमका कुठे 
राहतो?

नरेश : तसा गोरा आह ेतो दिसायला आसण केस लांब आहते त्याचे.
पोलीस : ओके. पुढचं आम्ही बघतो. एिढ ंसगळं सांतगतलंस, पण अपघाताचं कारण सांतगतलं 

नाहीस! तू जा.
नरेश : धन्यिाि, साहबे.
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 स्षाध्षाय १५.४ ऐकू यषा आणि िषाचू यषा.
ही आह ेश्तुी. ततला सगळे हळूबाई म्हणतात. ती सगळीच कामं खूप हळूहळू करते. ती हळू जिेते, 
हळू चालते, बोलतेही सािकाश. आसण ततच्ाउलट ओकंार. जलि हा शब्द जणू त्याच्ाचसाठी 
बनिलाय. त्याचं सगळंच जलि असतं. तो जलि पेपर िाचतो, भरभर स्वयंपाक करतो आसण 
तततक्ाच िेगाने गाडीही चालितो.

 स्षाध्षाय १५.७ ऐकू यषा आणि िषाचू यषा.
श्ीकांत मुंबईत टकॅ्ी चालितो. त्याला मराठी चांगली बोलता येत नाही. म्हणून अनेकिा त्याला 
प्रिाशांसोबत बोलताना अडचण होते. त्यांच्ाशी तो हळू हळू बोलतो. भरभर त्याला बोलता येतच 
नाही. तो इतर टकॅ्ीचालकांशी मराठीत बोलायचा भरपूर प्रयत् करतो. त्याला ह ेमाहहतीये की 
मराठी सोपी भाषा नाहीये आसण ती पटकन बोलता येणार नाही. पण त्याला दिश्वास आह ेकी 
एकिा का मराठी बोलता आली, की तो एकिम चांगलं बोलेल.

पषाठ १६ कषाल कषाय झषालं?

 स्षाध्षाय १६.१ खषालील उतषािषा ऐकू यषा आणि िषाचू यषा.
सुधाकर रोज टकॅ्ी चालितो. त्याचा दििस सकाळी बरोबर ६.३० िाजता सुरू होतो. तो आधी 
टकॅ्ी धुतो आसण मगच त्याचं पुढचं काम चालू होतं. त्यानंतर त्याची अंघोळ होते आसण मगच 
८.१५ िाजता नाश्ा होतो. बाकी सगळं आिरेपय यंत ९.४५ िाजतात. मग त्याची टकॅ्ी चालिायची 
िेळ होते. दुपारी १.३० िाजेपययंत टकॅ्ी चालिली, की मग तो घरी जिेायला जातो. त्याचं जेिण 
घरीच होतं. जेिण झाल्ािर सुधाकर ३.३० िाजेपययंत झोपतो आसण पुन्ा ४ िाजता टकॅ्ी 
चालिायला बाहरे पडतो. रात्री ८.४५ िाजले की तो घरी येतो आसण मग ११ िाजता जेिून झोपतो.

पषाठ १७ िेग कमसी, जसीिनषाचसी िमसी 

 स्षाध्षाय १७.१ ऐकू यषा आणि िषाचू यषा. 
बाला : हलॅो आसशष, कुठे होतास तू काल?
आसशष : अरे, काल माझी टकॅ्ी बंि पडली होती. म्हणून मग घरीच होतो मी.
बाला : अरे गाढिा, घरी होतास तू? गॅरेज मध् ेजायचं ना!
आसशष : अरे मंि माणसा, तू समजतोस काय रे मला? फति घरीच बसेन का मी? दुपारी मी 

आसण माझा मुलगा आम्ही िोघेही ततथेच होतो रे.
बाला : मग काय सांतगतलं मेकॅदनकने? 
आसशष : अरे गाडीची क्लच प्टे खराब होती. त्यामुळे तगयर अडकत होता.
बाला : क्लच प्टे खराब होती म्हणजे िाईटच रे!
आसशष : हो ना. अजूनही खूप कामं होती टकॅ्ीची आसण खच्मही खूप होता. गुपचूप घरी आलो.
बाला : आपण बाबा गरीब माणसं! आपलं असंच चालणार!
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 स्षाध्षाय १७.६ ऐकू यषा आणि िषाचू यषा.
अखखल : अरे नकुल, ऐक ना, काल मी टकॅ्ी चालित असताना माझ्ा गाडीपुढ ेएक अपघात 

झाला.
नकुल : काय सांगतोस! कुठे होतास तू काल?
अखखल : काल मी नरीमन पॉइंटला होतो. पोलीस आले होते ततथे. 
नकुल : अरे बाप रे! मग काय झालं? जिळपास एखाि ंहॉस्पिटल होतं का?
अखखल : नाही ना. नव्हतं हॉस्पिटल.
नकुल : मग काय झालं?
अखखल : मी पोललसांच्ा मितीने त्या माणसाला हॉस्पिटलला घेऊन गेलो. फारच रतिबंबाळ 

झाला होता तो.
नकुल : शाब्बास तमत्रा! ह ेफारच छान केलंस तू.

पषाठ १८ निसी टॅक्सी, निषा प्रिषास

 स्षाध्षाय १८.६ ऐकू यषा आणि िषाचू यषा.
दनसारचाचा : अरे, असजत, बरं झालं भेटलास. 
असजत : सलाम, दनसारचाचा. 
दनसारचाचा : उद्ा येणार आहसे ना माझ्ाकड ेईिदनतमत्? तुझी चाची शीर खुरमा करणार 

आह.े ये नक्की. 
असजत : हो, चाचा. मी निीन टकॅ्ी घेतली. उद्ा पहहल्ांिाच चालिणार आह.े आसण 

तीच टकॅ्ी घेऊन तुमच्ाकड ेशीर खुरमा खायला येणार आह.े 
दनसारचाचा : अरे िा! अभभनंिन! तुझी आईही येईल ना तुझ्ाबरोबर?
असजत : हो तर! उद्ा दििसभर मी ततला आसण माझ्ा ताईच्ा मुलांना माझ्ा टकॅ्ीतून 

मुंबई दफरिणार आह.े आसण संध्ाकाळी तसाच त्यांना घेऊन तुमच्ाकड ेयेणार 
आह.े आईला माझ्ा स्वत:च्ा टकॅ्ीत बसिण्ाचं माझ ंस्वप्न उद्ा पूण्म होईल.  

दनसारचाचा : खरंय. तुझ्ा आईला खूप अभभमान िाटले मुलाच्ा टकॅ्ीतून दफरताना. 
असजत : हो, चाचा. दनघतो. उद्ा भेटू. सलाम.
दनसारचाचा : आम्ही िाट पाह तुमची. भेटूच. सलाम.
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पषाठ १९ िे मषाझं कुटंुब

 स्षाध्षाय १९.१ खषालील परिचे्द ऐकू यषा आणि िषाचू यषा.
चला, भेटू या बच्न कुटुबंाला.  
ही आह ेछोटी आराध्ा. ततच्ा आजोबा-आजीची म्हणजेच अतमताभ बच्न आसण जया बच्न 
यांची ही सहा िषषांची छोटीशी नात. अतमताभ आसण जया बच्न यांना िोन मुलं. एक, आराध्ाचे 
िडील, अभभषेक आसण दुसरी आराध्ाची आत्या श्वेता. श्वेता म्हणजे अभभषेकची मोठी बहीण. 
अभभषेकची बायको आसण आराध्ाची आई, ऐश्वयमा. श्वेता बच्न यांचे पती दनखखल निंा. श्वेता 
आसण दनखखल यांना नव्या आसण अगस्त अशी िोन मुलं आहते. लाडक्ा आराध्ाप्रमाणेच 
नव्याही अतमताभ यांची लाडकी नात आह ेआसण अगस्त लाडका नातू आह.े अनेकिा नव्या आसण 
अगस्त आपल्ा मामा-मामीकड ेआराध्ाला भेटायला जातात.

पषाठ २० अशसी बनते मषाझसी रिक्षा / टॅक्सी

 स्षाध्षाय २०.२ ऐकू यषा आणि िषाचू यषा. 
जयेश : अरे साहबे, आज गॅरेज मध् ेकसे काय आलात? काय झालं तुमच्ा ररक्षेला?
अनिर : अरे काय सांगू... ररक्षा पूण्म खराब झाली आह.े
जयेश : अच्ा. आधी तुमची ररक्षा बघू या आपण.
अनिर : बघ ना. ररक्षचेा आरसा तुटला आह,े हडेलाईट चालत नाहीये, क्लच अडकतोय.
जयेश : अरे बापरे, ससरीयस आह ेह ेसाहबे!
अनिर : अरे, ह ेकाहीच नाहीये. मेन म्हणजे हकक चालत नाहीये. हकती प्रॉबे्म होतो ररक्षा 

चालू करताना.
जयेश : अरे ििेा! ह ेबघा, सीट पण फाटली आह ेतुमच्ा ररक्षेची. भरपूर खच्म होणार आह े

बरं का!
अनिर : अरे, होऊ ि ेखच्म. सुरक्षा महत्ताची. ते म्हणतात ना, ‘सर सलामत तो पगडी पचास’!



पिीक्षा
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लेखसी पिीक्षा : १०० गुि

१. अ. चचते् पषाहून जोड्षा लषािषा. (५)

१.        अ. मी एक डॉक्टर आह.े

२. ब. मी एक सशक्षक आह.े

३. क. मी झोपलो आह.े

४. ड. मी टरि दॅफक पोलीस आह.े

५. ई. माझी गाडी खराब झाली आह.े
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१. ब. योग्य प्रश्नशब्द भिषा. योग्य प्रश्नशब्द भरें। (५)
(कोणता, काय, कधी, कोण, कुठे)
१. नमस्ार, तुमचं नाि -------------------------?

२. तमु्ही रोज ------------------------- जेिता?
३. हलॅो, मला सांगू शकाल का लालबाग ------------------------- आह?े
४. आपण ------------------------- आहात? – माझ ंनाि आदित्य आह.े
५. आज ------------------------- िार आह?े – आज शदनिार आह.े

२. योग्य सिमिनषामषाखषाली खूि किषा. (१०)

तो आपण त्या ते मी ती तुम्ही तू

येतात

खाते

झोपा

काम करतो

ललहहतात

बोलतोस

ररक्षा चालितात

तपासतो

शोधते

बघते

३. अ. सल्षा द्षा. आज्ञषा्थी रूपषात िषाक्े रलिषा. (५)
१. माझ ंलायसन्स संपलंय. -------------------------------------------------- (निीन लायसन्स काढणे)
२. पुढ ेपिीडब्केर आह.े -------------------------------------------------- (गाडी हळू चालिणे)
३. मी िाहतुकीचा दनयम मोडला. -------------------------------------------------- (िडं भरणे)
४. पुढ ेइस्पितळ आह.े -------------------------------------------------- (हॉन्म नाही िाजिणे)
५. रस्ा छोटा आह.े -------------------------------------------------- (ओव्हरटके नाही करणे)

३. ब. चूक की बिोबि. खूि किषा. (५)
 बरोबर चूक
१.  सतिीने उजिीकड ेिळा.
२.  हॉन्म िाजिू नका.
३.  फति पुढ ेजा.
४.  थांबा.
५.  डािीकड ेिळण्ास सति मनाई
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४. अ. रिकषाम्षा जषागसी अपूिमि ितमिमषानकषाळषातसील योग्य रूपे रलिषा. (६)
१. सुनील, तू काय करत आहसे? – मी ररक्षा --------------------------. (चालिणे)
२. त्या िोघी ससनेमा --------------------------. (बघणे)
३. आम्ही िडापाि --------------------------. (खाणे)
४. तो टकॅ्ीमध् े--------------------------. (बसणे)
५. ती ररक्षाचे भाड े--------------------------. (िणेे)
६. तुम्ही हकती िेळापासून --------------------------. (जेिणे)

४. ब. हकतसी िषाजले आिेत ते रलिषा. (४)

१. --------------------- २. --------------------- ३. --------------------- ४. ---------------------

५. अ. खषालील उतषाऱयषात रिकषाम्षा जषागसी ‘िोिे’ हक्रयषापदषाचे भूतकषाळषातसील योग्य रूप रलिषा. (६)
संजीिचा दििस गडबडीत सुरू (१) ---------------------. सकाळी उसशरा उठल्ामुळे त्याची अंघोळ 
उसशरा (२) ---------------------. त्यामुळे त्याचा नाश्ा नाही (३) -------------------------. ररक्षा चालिायला 
गेल्ािर दुपारी ३:३० ला त्याचे जेिण (४) --------------------------. नंतर मध्चे त्याची ररक्षा खराब 
(५) ---------------------. गॅरेजमध् ेररक्षा टाकल्ािर त्याचे बाकीचे काम (६) --------------------- आसण मग 
तो संध्ाकाळी ७ िाजता घरी गेला.

५. ब. योग्य ते सिमिनषाम ननिडषा. (४)

१. सुनीलकड ेलायसन्स नाहीये. --------------------- परीक्षा द्ािी लागेल.
  ततला
  त्यांना
  त्याला

२. त्या िोन मुलींना काहीतरी हिंय. मी दिचारून येतो --------------------- काय हिंय ते.
  त्यांना
  तुला
  आपल्ाला

३. माझी आत्या जाड आह.े --------------------- खायला आिडते.
  तुम्हाला
  ततला
  त्याला
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४. अरे प्रकाश, --------------------- अललबागला कसं जातात ह ेमाहहतीये का रे?
  मला
  त्यांना
  तुला

६. अ. खषाली शब्द अकंांत रलिषा. (५)

१. सातशे अडुसष्ट - ----------------------

२. पाचशे िहा - --------------------------

३. नऊशे शहाण्णि - ---------------------

४. आठशे पस्ीस - ----------------------

५. तीनशे अठे्चाळीस - -------------------

६. ब. हक्रयषापदषाचे भूतकषाळषातसील रूप रलिषा. (५)
(नव्हते, नव्हतो, नव्हता, होते, होता)
सुशांत : काय रे, काल ६ िाजता ररक्षास्डँिर तू होतास का?
दनलेश : नाही. मी ---------------------
सुशांत : मग लललत आसण अदनल होते का?
दनलेश : नाही ते ---------------------
सुशांत : मग कोण होतं?
दनलेश : जयेश आसण दिक्रांत --------------------- ततथे.
सुशांत : अच्ा. आसण कदपल काल आला --------------------- का?
दनलेश : नाही तो काल आला --------------------- तो बाहरे गेला.

७. अ. जोड्षा लषािषा. (५)

अरे इथून कोळीिाडा जिळ आह.े १. क.

मागे कोण हॉन्म िाजितंय रे सारखं? २. ख.

गाडीच्ा िर काहीतरी पडलंय. ३. ग.

धारािी अजून हकती लांब आह?े ४. घ.

गाडी खराब झालीये? पुढ ेएक गॅरेज आह.े ५. ङ.
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७. ब. रिकषाम्षा जषागषा भिषा. (५)
१. अरे ------------ हडेलाईट कशी फुटली? (हा, ही, ह)े
२. तुझ्ा टकॅ्ीच्ा इथे एक मुलगा आलाय. बघ ------------ काय म्हणतोय ते. (तो, त्या, ते)
३. साहबे, ह ेघ्ा ------------ दनयम िाचा. (ह,े त्या, ही)
४. अरे ------------ पिीडब्केर बघ. ब्के िाब. (ते, तो, ह)े
५. दनलेश, तुला लायसंससाठी अज्म हिाय ना? ------------ घे. (हा, ही, ती)

८. अ. रिकषाम्षा जषागसी हक्रयषापदषाचे भरिष्यकषाळषातसील योग्य रूप रलिषा. (६)
१. आज गॅरेज बंि आह.े मी ररक्षा गॅरेजमध् ेउद्ा घेऊन ------------------- (जाणे)
२. माझा भाऊ उद्ा माझ्ासोबत ------------------- (येणे)
३. नतमता गाडी चालिायला ------------------- (सशकणे)
४. या बसा ररक्षेत. – तुम्ही जर दटळक चौकात नेणार असाल तरच आम्ही ररक्षेत ------------------- 

(बसणे)
५. नकुल आसण समीर एकच टकॅ्ी चालितात. पण ते िोघेही आजारी आहते म्हणून ते टकॅ्ी 

------------------- (चालिणे - नकाराथथी)
६. साहबे, तुम्ही माझ ंएक काम -------------------? (करणे)

८. ब. योग्य रूपे रलिषा. (४)
(ला, ना, ला, ना)
१. भरत-------- टकॅ्ी चालिायला आिडते.
२. अरे त्या बाईं-------- जाऊ नको िऊेस. त्या रोज माझ्ाच ररक्षेत बसतात.
३. माझ्ा मोबाईल-------- काहीतरी झालं आह.े चालतच नाहीये.
४. माझ्ा बाबां-------- डरि ायव्हींग लायसन्स हिंय.

९. अ. खषालील परिचे्द िषाचून योग्य तसी मषाहितसी भिषा. (५)
दिनांक २३ जुलै २०१९ ला अतमत रामचंद्र दुबे याला डरि ायव्हींग लायसन्स काढायचे आह.े त्यासाठी 
तो आर∘टी∘ओ∘ ऑदफसमध् ेजातो. ततथे त्याची माहहती तो ितेो. तो अंधेरीचा आह.े तो ३०४, 
नक्षत्र अपाट्कमेंट, दटळक नगर येथे राहतो. तो २४ िषषांचा आह.े आसण आता त्याचा फॉम्म भरला 
जातो.

दि. ---------------------------

नाि : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

िदडलांचे नाि : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

िय : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

पत्ा : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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९. ब. खषालील चचते् पषाहून योग्य रिशेषिे रलिषा. (५)

५

४

३

२

१

१. हा माणूस -------------------------------------- आह.े
२. हा माणूस -------------------------------------- आह.े
३. या मुलीचे केस ---------------------------- आहते.
४. ही मुले ----------------------------------------- आहते.
५. हा माणूस -------------------------------------- आह.े

१०. खषालील चचत् आणि मजकूि िषाचून िस्षा सांगषा. (१०)
सुतमतला 6 इथून युदनव्हसस्मटीला जायचंय. ततथे कसं जायचं ते ललहा.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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पषाठ १ परिचय

१.३ अभभिािन : नमस्ार / नमस् े/ हलॅो / हाय
 प्रश्न : तुमचं नाि काय?
 उत्र : माझ ंनाि... / मी...
 प्रश्न : तुम्ही कुठले?
 उत्र : मी ------------चा / ची.
 प्रश्न : तुम्ही काय करता?
 उत्र : मी... आह.े
 दनरोप घेणे (अलदििा कहना) : अच्ा / टाटा / उद्ा भेटू (कल तमलेंगे) / उद्ा भेटू या (कल 

तमलेंगे)

१.७ व्क्ती १ व्क्ती २

 

नषाि : िरिप्रसषाद यषादि

कुठे िषाितो? : दषादि 

व्िसषाय : रिक्षाचषालक
 

नषाि : ननिंजन जषाधि

कुठे िषाितो? : अधंेिी

व्िसषाय : रिक्षाचषालक

१.११ १. तपहकरी     २. केशरी     ३. दपिळा     ४. जांभळा     ५. पांढरा

पषाठ २ ओळख करून घेऊ यषा

२.२ १. पुढचा     २. मागचा     ३. नंतर     ४. आधी

२.३ १. ऑक्टोबर, ऑगस्     २. मे 

२.५ ०, २, ३, ४, ५, ६, ७, ८, ९, १०, ११

२.६ िहा, आठ, सहा

२.९ २. तुम्ही काय करता?    ३. तुम्ही ररक्ा कधी चालिता?  

 ४. मी सोमिार ते शुक्रिार ररक्ा चालितो.    ५. माझ ंनाि तुषार आह.े

२.१० ४- शुक्रिार    ८- मंगळिार    १७- गुरुिार    १२- शदनिार    ६- रदििार

२.११ १. रदििार  २. बुधिार  ३. गुरुिार  ४. शुक्रिार  ५. मंगळिार  ६. शदनिार  ७. सोमिार

२.१३ २. क् + ट = डॉक्टर      ३. ग् + न = ससग्नल      ४. स् + त  = मस्क 
५. र् + र = टरिक         ६. त् + त = उत्म

पषाठ ३ मस् चषाललंय आमचं

३.३ १. तुम्ही     २. आपण     ३. मी

३.४ १. तो    २. तुम्ही - मी    ३. ती    ४. तुम्ही    ५. आम्ही    ६. त्या    ७. तू    ८. ते
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३.५ 
सिमिनषाम हक्रयषापद

मी आहे

ती आहे

तमु्ही आहात

३.७ २. तू डरि ायव्हर नाहीस.     ३. तुम्ही / आपण डरि ायव्हर नाही. 
४. तो / ती / ते डरि ायव्हर नाही.     ५. आम्ही / आपण डरि ायव्हर नाही. 
६. ते / त्या / ती डरि ायव्हर नाहीत.

३.११ १. ग     २. ग     ३. ख     ४. ग

३.१२ १. कुठले     २. काय     ३. कोणता     ४. कोणती

३.१५ १. पाच     २. एकोणीस     ३. सतरा     ४.  छत्ीस

३.१७ 
कोणता महहना? दडसेंबर

कोणता िार? शुक्रिार

हकती िाजले? ७:१५ (सव्ा सात)

३.१९ १. िहा िाजले    २. बारा िाजले   ३. पाच िाजले   ४. सात िाजले  ५. आठ िाजले

३.२० ख. सव्ा िोन िाजले आहते. / िोन िाजून पंधरा तमदनट ेझाली आहते.
 ग. पाच िाजून तीस तमदनट ेझाली आहते.
 घ. पािणे अकरा िाजले आहते. / अकरा िाजायला पंधरा तमदनट ेबाकी आहते.
 छ. सव्ा िहा िाजले आहते. / िहा िाजून पंधरा तमदनट ेझाली आहते.
 ज. बारा िाजायला िहा तमदनट ेबाकी आहते.
 झ. साड ेआठ िाजले आहते. / आठ िाजून तीस तमदनट ेझाली आहते.
 ट. सहा िाजून अडतीस तमदनट ेझाली आहते.

पषाठ ४ चौकषातून उजिसीकडे िळषा!

४.१ १. उत्र : संजय गांधी उद्ान    २. पसचिम : जहु    ३. पिू्म : ऐरोली    ४. िसक्षण : फोट्क

४.२ क. बोरीिली : उत्र      ख. कुलाबा : िसक्षण 

४.४ 
बोलिे
बोल(िे)

चषालििे
चषालि(िे)

जषािे
जषा(िे)

बदलिे
बदल(िे)

मी बोलतो चालितो जातो बिलतो 

मी बोलते चालिते जाते बिलते

आम्ही / आपण बोलतो चालितो जातो बिलतो
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तू बोलतोस चालितोस जातोस बिलतोस 

तू बोलतेस चालितेस जातेस बिलतेस

तुम्ही / आपण बोलता चालिता जाता बिलता

तो बोलतो चालितो जातो बिलतो

ती बोलते चालिते जाते बिलते

ते बोलते चालिते जाते बिलते

ते / त्या / ती बोलतात चालितात जातात बिलतात

४.५ १. चालितोस    २. राहतो – राहता    ३. जाते    ४. करते    ५. बोलता    ६. खेळतो    
७. करतोस – बिलतो

पषाठ ५ इ् ेनषािसी, रत्!े

५.२ १. नागपूर     २. नागपूर     ३. मुंबई     ४. मुंबई

५.४ 

कििे असिे नसिे येिे बघिे

मी करतो असतो नसतो येतो बघतो

मी करते असते नसते येते बघते

आम्ही / आपण करतो असतो नसतो येतो बघतो

तू करतोस असतोस नसतोस येतोस बघतोस

तू करतेस असतेस नसतेस येतेस बघतेस

तुम्ही / आपण करता असता नसता येता बघता

तो करतो असतो नसतो येतो बघते

ती करते असते नसते येते बघतो

ते करते / 
करतं

असते / 
असतं

नसते / 
नसतं

येते / येतं बघते / 
बघतं

ते / त्या / ती करतात असतात नसतात येतात बघतात

५.५ १. असतोस     २. नसतो     ३. असतात     ४. नसतो     ५. नसतं

५.८ १. सरळ     २. डािीकड े    ३. केळकर रोड     ४. डािीकड े    ५. डािीकड े
६.  सरळ     ७. उजिीकड े    ८. बाजूला     ९. उजिीकडे

५.९ सशिाजी रोडहन सरळ जायचं आसण उजिीकड ेिळायचं. उजिीकड ेभाऊ िाजी लाड 
संग्रहालय आह.े डािीकड ेरानड ेरोड आह.े  ततथे िळायचं नाही. पुढ ेजायचं. आता आला 
केळकर रोड. ततथेच बाजार आह.े उजिीकड ेमहानगरपाललका आह.े ततथून उजिीकड े
िळल्ािर महात्मा गांधी रोड आह.े सरळ गेल्ािर उजिीकड ेराणीची बाग आह.े
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५.१० मध् े- चेंडू कुठे आह?े - चेंडू िोघांच्ामध् ेआह.े
 माग े- चेंडू कुठे आह?े - चेंडू मागे आह.े
 जिळ - चेंडू कुठे आह?े - चेंडू जिळ आह.े
 लांब - चेंडू कुठे आह?े - चेंडू लांब आह.े
 समोर - चेंडू कुठे आह?े - चेंडू समोर आह.े
 िर - चेंडू कुठे आह?े - चेंडू िर आह.े
 खाली - चेंडू कुठे आह?े - चेंडू खाली आह.े

५.१२ २. हो सांगतो की. जिळच आह ेतो चौक.     ३. अच्ा. सांगा ना कसं जायचं ततथे.
 ४. इथून सरळ जा आसण डािीकड े िळा. ततथून २ तमनट ेसरळ चाललं की आला 

सशिाजी चौक!     ५. धन्यिाि तुम्ही मित केल्ाबद्दल. मी जातो आता.

५.१३ १. छ     २. ड     ३. अ     ४. च     ५. क     ६. ज     ७. ब

५.१४ २. मागे इमारत आह.े      ३. पुढ ेसायकलिाला आह.े   ४. जिळ टरिक आह.े      
 ५. जिळ दुकान आह.े     ६. मागे जाहहरात आह.े      ७. पुढ ेसजलेबीिाला आह.े
 ८. मागे फळिाला आह.े    ९. मागे बस आह.े          १०. मध् ेमोटारसायकल आह.े

पषाठ ६ िे मषाझं शिि

६.१ १. घ     २. ग     ३. च     ४. छ     ५. ख     ६. क

६.४ १. घ     २. क     ३. च     ४. झ     ५. ज     ६. ग     ७. ख     ८. छ

६.५ १. स्ॉक एक्चेंज     २. जुह बीच          ३. हॉस्पिटल / रुग्ालय
 ४. हॉटले ताज         ५. मरीन डरि ाईि       ६. गेटिे ऑफ इंदडया

पषाठ ७ मषाझषा हदनक्रम

७.२ १. चूक     २. चूक     ३. बरोबर     ४. चूक     ५. बरोबर

७.३ क. ४     ख. ३     ग. १     घ. २

७.४ १. खाते     २. दपते     ३. िाचते

७.५ 
हक्रयषापद धषातू अपूिमि ितमिमषानकषाळ

तू (खाणे) खा खात आहसे

तुम्ही / आपण (जाणे) जा जात आहोत

ती (येणे) ये येत आहे

ते (बोलणे) बोल बोलत आहते

आम्ही / आपण (जेिणे) जेि जेित आहोत
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पषाठ ८ चलषा, रिचषारू यषा

८.२ २. तुम्हाला कुठे जायचंय?                         ३. मला माहीत नाही.
 ४. आर∘टी∘ओ∘ ऑफिसला कसं जायचं सांगाल का?    ५. या ससग्नलवरून डावीकड ेवळा.

८.४ १. कुशल रस्ा ओलांडतोय.         २. महशे गाडी चालितोय आसण फोनिर बोलतेय.
 ३. टरि दॅफक पोलीस पािती फाडतोय.  ४. गीता आसण मोहीत भांडतायत.
 ५.  गाड्ा आपटतायत.            ६. काका टकॅ्ीमध् ेबसतायत.

८.५ 
रलहितषानषा बोलतषानषा

२) मायकल रस्ा ओलांडत आह.े २) मायकल रस्ा ओलांडतोय.

३) हकरण गाडी चालित आह ेआसण 
फोनिर बोलत आह.े

३) हकरण गाडी चालितेय आसण 
फोनिर बोलतेय.

४) समीर आसण रीटा रागाने भांडत आहते.   ४) समीर आसण रीटा रागाने भांडतायत.

५) रस्तािर खूप गाड्ा धाित आहते. ५) रस्तािर खूप गाड्ा धाितायत.

६) ओमर टकॅ्ीमध् ेबसत आह.े ६) ओमर टकॅ्ीमध् ेबसतोय.

७) टरि दॅफक पोलीस पािती फाडत आह.े ७) टरि दॅफक पोलीस पािती फाडतोय.

८.६ चाललोय, जायचंय, जातायत, नाहीये.

८.८ २. डॉन बॉस्ो शाळेला कसं जायचं ते कळत नाहीये.   ३. त्या शाळेकड ेइथून जायचंय.
 ४. रस्ा चांगला नाहीये.   ५. तो टकॅ्ी पुसत नाहीये.

पषाठ ९ प्रिषाणसदिेो भि।

९.२ 

मेन िोड

से्टशन

सुरुिषात

णशिषाजसी चौक

९.४ १. चूक     २. चूक     ३. बरोबर     ४. चूक     ५. बरोबर

९.५ १. मला िाखला हिाय.   २. मला ररक्षा हिीय.       ३. मला कागिपत्र ेहिीत. 
 ४. मला कॉफी हिीय.    ५. मला ललंबूसरबत हिंय.
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९.६ १. हिंय     २. हिंय     ३. हिाय     ४. हिीय - हिीय     ५. हिेत     ६. हिंय

९.८ 
आिे नषािसीये ᳵ

पॅन काड्क मतिानाचं ओळखपत्र

आधार काड्क पासपोट्क

जन्माचा िाखला फोटो

९.९ ४. मला िडापाि हिाय.      ५. मला थालीपीठ हिंय.       ६. मला कांिाभजी हिीत.
 ७. मला पाणीपुरी हिीय.     ८. मला पोह ेहिेत.            ९. मला अंडी हिीत.

पषाठ १० एक हदिस आि∘टसी∘ओ∘मध्े

१०.१ १.      क. २          ख. ३          ग. १
 २.      क. चूक        ख. चूक        ग. बरोबर
 ३. ख     ४. क     ५. ग     ६. ख     ७. क     ८. ख     ९. ख     १०.  ग

१०.२ क. लािािी    ख. घ्ािी    ग. घ्ािेत    घ. घेता     च. घ्ािे      छ. ठेिािे

१०.४ क. १७    ख. ११    ग. १६    घ. १५    च. १८    छ. १३    ज. १२    झ. १४   

१०.५ १. क    २. इ    ३. अ    ४. ई    ५. ड    ६. ब

१०.७
अभधकार पत्र
मी श्ी / श्ीमती रमेश कांतीलाल गुप्ा
राहणार  रूम नं. ४, अष्टदिनायक चाळ, सशिाजी नगर, कांदििली (प.) दूरध्वनी क्र. ७६२५३४१६७८ 

पररिाहन कायमालयातील माझ्ा ररक्षाचालकाचा परिाना कामासाठी श्ीयुत / श्ीमती 
कश्प ििे.

राहणार बी-दिंग ४०७ दिकास अपाट्कमेंट, बोरीिली पसचिम दूरध्वनी क्र. ९९८७५५४४३२ यांची 
एजंट / प्रततदनधी म्हणून नेमणूक करत आह.े 

या नेमणुकीची संपूण्म जबाबिारी माझी राहील, याची मला जाणीि आह.े 

एजंट स्वाक्षरी     स्वाक्षरी 
दिनांक  : .........................................................

दठकाण : .........................................................

१०.८ १. बरोबर     २. बरोबर     ३. चूक     ४. बरोबर     ५. चूक     ६. बरोबर
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१०.९ 
अज्मिाराचे नाि मनमोहन गजानन शुक्ल

अज्मिाराच्ा लायसन्सची िैधता १९-०८-२०२१

अज्मिाराने ऑनलाईन सािर केला/केला नाही केला

अज्मिाराने सिर केलेली कागिपत्रे P.Co.P.A. अजमाची प्रत, परिाना 
शुल्ाची पेमेंटची प्रत, िैध 
लायसन्स, बॅज, आधार काड्क, SEC. 
प्रमाणपत्र, प्रततज्ापत्र, िारसाचे 
नामदनि देशन पत्र, २ फोटो

अज्मिाराने सािर न केलेली कागिपत्रे शैक्षसणक अह्मता, चाररत्र पडताळणी 
प्रमाणपत्र

या कागिपत्रांच्ा छायांहकत प्रतींिर स्वतःची 
सही (स्वाक्षांहकत) असणे आिश्क आह.े

िैध लायसन्स, बॅज, आधार काड्क

पषाठ ११ हकतसी झषाले?

११.३ १. बरोबर     २. चूक     ३. बरोबर     ४. चूक

११.५ मला, तुम्हाला, ततला, आम्हाला

११.६ क. त्याला     ख. ततला   ग. त्याला 

११.७ क. ततला    ख. त्याला     ग. तुम्हाला   घ. तुला 

११.८ क . त्याला    ख. तुम्हाला   ग. मला  घ. आम्हाला 

११.१० क. आसण     ख. आसण     ग. पण

११.१२ हा ही ह ेया : हा चहा, ह ेघड्ाळ, ही सीडी, ह ेटबेल, ह ेशट्क, ही टूथपेस्, ह्ा / या 
भाज्ा, ही बॅग                             

       तो ती ते त्या : ते दूध, ती कॉफी, ती फळे, त्या खुच्मा, ते पुस्क, तो कॉम्पटुर

११.१३ १. तो     २. ही     ३. तो     ४. ते - ह े    ५. ह्ा     ६. हे

पषाठ १२ पोरलस आपले रमत्

१२.४
आणणे आण आणा

काढणे काढ काढा

भरणे भर भरा

िाखिणे िाखि िाखिा
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दनिडणे दनिड दनिडा

थांबणे थांब थांबा

उतरणे उतर उतरा

१२.६

हक्रयषापद अनौपचषारिक औपचषारिक

िणेे िे द्ा

घेणे घे घ्ा

सांगणे सांग सांगा

भरणे भर भरा

िाखिणे िाखि िाखिा

१२.८

हक्रयषापद रिनंतसीरूप

तुम्सी तू

पुरलं्गसी ्रिसीरलंगसी

करणे करता का? करतोस का? करतेस का? 

िणेे ितेा का? ितेोस का? ितेेस का?

सांगणे सांगता का? सांगतोस का? सांगतेस का?

होणे होता का? होतोस का? होतेस का?

बोलणे बोलता का? बोलतोस का? बोलतेस का?

बसणे बसता का? बसतोस का? बसतेस का?

सोडणे सोडता का? सोडतोस का? सोडतेस का?

जाणे जाता का? जातोस का? जातेस का?

१२.९ १. करता का?     २. चला     ३. ितेा का? - घे     ४. बोल     ५. पाठिा - जा

पषाठ १३ ओय् तेिी!

१३.२ १. लायसन्स काढ.           २. िारू दपऊन गाडी चालिू नकोस. 
 ३. िेगमयमािचेे पालन कर.    ४. गाडी बाजूला घे आसण बोल.

१३.३
तू तुम्सी

न करणे करू नकोस करू नका

न घेणे घेऊ नकोस घेऊ नका
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न पाळणे पाळू नकोस पाळू नका

न ललहहणे ललह नकोस ललह नका

न येणे येऊ नकोस येऊ नका

न चालिणे चालिू नकोस चालिू नका

१३.४ १. ज     २. ग     ३. क     ४. घ     ५. च     ६. ख     ७. छ

१३.५ १०५ – एकशे पाच, २. २२२ – िोनशे बािीस, ३. ५३३ – पाचशे तेहतीस,
 ५. १००१ – एक हजार एक, ६. ३४६ – तीनशे सेहचेाळीस, ७. ९९६ – नऊशे शहाण्ण्यि

१३.६ १. एकशे िहा – ११०,  २. तीनशे सतरा – ३१७, ३. सातशे सत्र – ७७०, 
 ४. आठशे अठ्ठाहत्र – ८७८, ५. एक हजार नऊ – १००९, ६. नऊशे नव्याण्णि – ९९९

पषाठ १४ तुझं-मषाझं

१४.१ १. राधाचा टरिक     २. बबनची सायकल     ३. राधाची टकॅ्ी     ४. राधाची शाळा 
६. बबनचे / बबनचं घड्ाळ     ७. बबनची गाडी 

१४.२
बिोबि चूक

१. प्रिीपचा शाळा डािीकड ेआह.े प्रिीपची शाळा डािीकड े
आह.े

२. घनश्ामचा परिाना तमळत 
नाहीये.

३. भूषणचे (गाडीच्ा) चाव्या हहरव्या 
रंगाच्ा आहते.

भूषणच्ा गाडीच्ा चाव्या 
हहरव्या रंगाच्ा आहते.

४. रामचा मोबाईल टबेलच्ा खाली 
आह.े

१४.५ १. क  २. ख  ३. ग  ४. ख

१४.६ २.  त्याचा  ३. तुमची  ४. माझी  ५. तुझा ६. आपला ७. त्याचे / त्याचं ८. ततचे / ततचं
१४.७ १. त्याचं  २. माझी  ३. त्याचा  ४. तुझी  ५. तुझा

पषाठ १५ अरत घषाई, संकटषात नेई

१५.३ लठ्, ठेंगणा, हुशार, गोरा, सािळा, काळा, लांब

१५.६
िळू जलद

हातगाडी िीज
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बुलडोझर दिमान

सू्टर कार

१५.८
कसषा / कशसी / कसे हकतसी / हकतसीदषा

भरभर अनेकिा

पटकन एकिा

भरपूर

तीनिा

१५.९  १. ललंहकंग रोडिर ससग्नल तोडताना टरि दॅफक पोलीस अनेकिा पकडतात. 
२. घाटात गाडी हळू चालिायची. 
३. अरे, एस∘ व्ही∘ रोडिर मेटरि ोचे काम चालू आह.े ररक्षा सािकाश चालि! 
४. ‘एक्प्रसे िे’ म्हणजे गाडी जलि चालिण्ाचा माग्म.

पषाठ १६ कषाल कषाय झषालं?

१६.२ १. चूक  २. चूक  ३. चूक  ४. बरोबर  ५. बरोबर

१६.३ १. सव्ा आठ २. साड ेतीन ३. पािणे नऊ ४. अकरा ५. पािणे िहा

१६.४ १. होते  २. होतोस ३. होतो  ४. होते

१६.५ अ. झाला  ब. झालं / झाले  क. झाली   ड. झाला  इ. झाली  ई. झालं / झाले

१६.६ १. सुधीर परीक्षते पास झाला. 
२. अंहकता डरि ायव्हर झाली.

 ३. गाडी चालिण्ाची परीक्षा मैिानात झाली. 
४. सीट बेल्ट लािल्ामुळे आपले संरक्षण झाले / झालं. 
५. पािसामुळे गाड्ा खराब झाल्ा.

१६.८ १. झाली    २. होते    ३. झाली    ४. झालात

१६.१० १. होत नाही  २. होत नाहीस  ३. होत नाही  ४. होत नाहीत  ५. होत नाही

१६.११ 
एकिचन अनेकिचन

मी होत नाही आम्ही / आपण होत नाही

तू होत नाहीस
तुम्ही / आपण होत नाहीत

तमु्ही / आपण होत नाहीत

तो / ती / ते होत नाही ते / त्या / ती / होत नाहीत
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पषाठ १७ िेग कमसी, जसीिनषाचसी िमसी 

१७.२ होतास, होतो, होतास, होतो, होती, होता, होती, होता

१७.३ १. मी कल्ाणला होतो.     २. माझ ंतुझ्ाकड ेएक काम होते / होतं.    
 ३. हलॅो प्रताप, अरे कुठे होतास तू?     ४. माझ ेतमत्र कसे होते रे? मस् होते ना? 
 ५. माझ्ाकड ेडरि ायवव्हगं लायसन्स होते.

१७.४ १. असते - होतो  २. असतो -  होते  ३. असतात - आहते  ५. असते - असते

१७.७ १. होता        २. नव्हतं    ३.  झाला होता     ४. नव्हते.     ५. होते 

१७.८ १. नव्हतो  २. नव्हतास  ३. नव्हतो  ४. नव्हत्या

१७.९ १. ब     २. क     ३. क     ४. अ

पषाठ १८ निसी टॅक्सी, निषा प्रिषास

१८.३

िषाििे खषािे जषािे येिे बदलिे असिे रलहििे िषाचिे कििे कषाढिे असिे

मी राहणार खाणार जाणार येणार बिलणार असणार ललहहणार िाचणार करणार काढणार आहे

तू राहणार खाणार जाणार येणार बिलणार असणार ललहहणार िाचणार करणार काढणार आहसे

तो / ती / ते राहणार खाणार जाणार येणार बिलणार असणार ललहहणार िाचणार करणार काढणार आहे

आम्ही /आपण राहणार खाणार जाणार येणार बिलणार असणार ललहहणार िाचणार करणार काढणार आहोत

तुम्ही / आपण राहणार खाणार जाणार येणार बिलणार असणार ललहहणार िाचणार करणार काढणार आहात

ते / त्या / ती राहणार खाणार जाणार येणार बिलणार असणार ललहहणार िाचणार करणार काढणार आहते

१८.४ १. घेणार    २. करणार    ३. भरणार    ४. जाणार    ५. पुसणार    ६. येणार

१८.५ १. िणेार आह े   २. काढणार आह े   ३. चालिणार आह े   ४. धािणार आहे

१८.७ येणे, करणे, दफरिणे, होणे, िाटणे

१८.८ 

धषाििे असिे िषाचिे चषालिे कषाढिे

मी धािेन असेन िाचेन चालेन काढने

तू धािशील असशील िाचशील चालशील काढशील

तो / ती / 
ते

धािेल असेल िाचेल चालेल काढले

आम्ही / 
आपण

धािू असू िाचू चालू काढू
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तुम्ही / 
आपण 

धािाल असाल िाचाल चालाल काढाल

ते / त्या / 
ती 

धाितील असतील िाचतील चालतील काढतील

१८.९

हपिे जषािे दिेे घेिे येिे िोिे

मी दपईन जाईन िईेन घेईन येईन होईन

आम्ही/ 
आपण दपऊ जाऊ िऊे घेऊ येऊ होऊ

तू दपशील जाशील िशेील घेशील येशील होशील

तुम्ही/ 
आपण

प्ाल जाल द्ाल घ्ाल याल व्हाल

तो/ ती/ ते दपईल जाईल िईेल घेईल येईल होईल

१८.१० १. खाशील     २. होशील     ३. जाऊ     ४. िईेल     ५. ललह

पषाठ १९ िे मषाझं कुटंुब

१९.२ १. आत्या     २. आजोबा     ३. मामा     ४. आजी     ५. आई     ६. मामी 

१९.४ 
लषा नषा लषा नषा

- - - आजसी आजसीलषा आजींनषा

बाळ बाळाला बाळांना ब्के ब्केला ब्केना

मोबाईल मोबाईलला - ररक्षा ररक्षाला ररक्षांना

गाडी गाडीला गाड्ांना तमत्र तमत्राला तमत्रांना

बाबा बाबाला बाबांना ससग्नल ससग्नलला -

मलल्का मलल्काला - पुस्क पुस्काला पुस्कांना

चाक चाकाला चाकांना दबल्डींग दबल्डींगला दबल्डींग्सना

दबल्ा दबल्लाला दबल्लांना टाकी टाकीला टाक्ांना

असजत असजतला - नकुल नकुलला -

आजोबा आजोबाला आजोबांना चािी चािीला चाव्यांना

१९.५ १. ब      ३. ब      ४. अ      ५. अ      ६. ब
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पषाठ २० अशसी बनते मषाझसी रिक्षा / टॅक्सी

२०.१

इगं्रजसी मिषाठी

हडँल खखडकी

टायर छत

हबकॅप चाक

हडेलाईट आरसा

फॉग लाईट िरिाजा

नंबर प्टे टाकी

रेडीएटर दििा

दिंडस्कीन -

२०.३

पषार्मि स खिषाब आिे खिषाब नषािसीये

१. दिंडस्कीन √

२. आरसा √

३. ररम √

४. हकक √

५. क्लच √

६. व्हायपर √

७. हडेलाईट √

८. चाक √

पषाठ २१ िषाक् प्रचषािांचसी यषादसी

१. १. कुठे      २. माहीत      ३. सुटे्      ४. बोहनीची      ५. डािीकड े

२. १. ᳵ      २. √      ३. √      ४.  √      ५. ᳵ

३. १. केलं?      २. नाही.      ३. भरतो.      ४. करा.      ५. आह.े

४. १. काय      २. सोबत      ३. प्ा      ४. नातेिाईकांचा      ५. तुम्हाला

५. १. कोणीतरी ररक्षात दपशिी दिसरले.      २. नाहीतर ही िस् ूपोललसात जमा करतो.
 ३. त्या कुठे राहत असतील.               ४. ही दपशिी तुमची आह ेका?
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६. १. बरोबर      २. चूक      ३. बरोबर      ४. बरोबर      ५. चूक

७. १. चौकशी      २. व्याज      ३. परप्रांतीय      ४. जामीन      ५. सिलत

८. १. √      २. ᳵ     ३. ᳵ      ४. √      ५. √    

९. १. काय झालंय बघ जरा.     २. एकिाच काय तो बंिोबस् कर. 
३. मी नेहमी तुझ्ाकडचे येतो.     ४. हॉन्म नीट िाजत नाही आह.े

१०. १. ग.      २. क.      ३. ख.

पषाठ २२ वव्हडयो

वव्हडयो १
१. १. अ     २. अ     ३. क     ४. ब
२. अ चूक     ब चूक

वव्हडयो २
१. १. अ     २. ब     ३. क     ४. अ
२. १. चूक     २. चूक     ३. बरोबर     ४. बरोबर

वव्हडयो ३
१. १. ब     २. क     ३. क     ४. अ
२. १. चूक     २. बरोबर     ३. चूक     ४. बरोबर

वव्हडयो ४
१. १. क     २. ब     ३. अ     ४. क
२. १. चूक     २. बरोबर     ३. बरोबर

पषाठ २४ पिीक्षा

१. अ १. ई     २. अ     ३. ड     ४. क     ५. ब

१. ब १. काय     २. कधी     ३. कुठे     ४. कोण     ५. कोणता

२. 

तो आपि त्षा ते मसी तसी तुम्सी तू

येतात √ √

खाते √ √

झोपा √ √

काम करतो √ √
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ललहहतात √ √

बोलतोस √

ररक्षा चालितात √ √

तपासतो √ √

शोधते √ √

बघते √ √

३. अ १. निीन लायसन्स काढ.     २. गाडी हळू चालि.     ३. िडं भर.
 ४. हॉन्म िाजिू नकोस.     ५. ओव्हरटके करू नकोस.

३. ब १. चूक     २. चूक     ३. बरोबर     ४. बरोबर     ५. बरोबर

४. अ १. चालित आह े    २. बघत आहते     ३. खात आहोत
 ४. बसत आह े    ५. िते आह े    ६. जेित आहात

४. ब १. पाच     २. पािणे सात     ३. िीड     ४. एक िाजून पन्नास तमदनटे

५. अ १. झाला     २. झाली     ३. झाला     ४. झाले     ५. झाली     ६. झाले

५. ब १. त्याला     २. त्यांना     ३. ततला     ४. तुला

६. अ १. ७६८     २. ५१०     ३. ९९६     ४. ८३५     ५. ३४८

६. ब नव्हतो     नव्हते     होते     होता     नव्हता

७. अ १. क     २. ग     ३. ङ     ४. ख     ५. घ

७. ब १. ही     २. तो     ३. ह े    ४. तो     ५. हा

८. अ १. जाईन    २. येईल    ३. सशकेल    ४. बसणार    ५. चालिणार नाहीत    ६. कराल

८. ब १. ला     २. ना     ३. ला     ४. ना

९. अ दि. २३ जुलै २०१९
 नाि : अतमत रामचंद्र दुबे

  िदडलांचे नाि : रामचंद्र दुबे
  िय : २४ िषदे
  पत्ा : ३०४, नक्षत्र अपाट्कमेंट, दटळक नगर, अंधेरी

९. ब १. जाड     २. उंच     ३. लांब     ४. ठेंगणी     ५. बारीक

१०. इथून सरळ जायचं आसण पुढ ेउजिीकड ेिळायचं. आता आला अहहल्ाबाई चौक. ततथे 
उजिीकड ेशाळा आह.े उजिीकड ेिळल्ािर सरळ चालायचं. समोरच गांधारी रोड आह.े 
ततथून सरळ चालायचं. उजिीकड ेकोट्क आह.े  पुढ ेसरळ चालल्ािर डािीकड ेिळायचं. 
आता आला अन्सारी रोड. थोडसं पुढ ेचाललं की डािीकड ेयुदनव्हसस्मटी आह.े
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शब्दसंग्रि

अंक तो अकं, ते –

अंडा ते अडंे / अडंं, तसी अडंसी

अक्षर ते अक्ि, तसी अक्िे / अक्िं

अध्क्ष तो अध्क्, ते अध्क्

अदनिाय्म तसी सक्ती

अभभिािन ते अचभिषादन, तसी अचभिषादने / अचभिषादनं

अलदििा तो ननिोप, ते –

अपिताल ते रुग्षालय, तसी रुग्षालये / रुग्षालयं

आईना तो आिसषा, ते आिसे

आिर तो आदि

आम तो आंबषा, ते आंबे

आश्वासन तसी िमसी

इडली तसी इडली, त्षा इडल्यषा

इमारत तसी इमषाित, त्षा इमषाितसी

उद्ान तसी बषाग, त्षा बषागषा

उपचार तो उपचषाि, ते –

उम्र ते िय, तसी िये / ियं

एहसास तसी जषािसीि, त्षा जषाणििषा

ऑटो ररक्ा तसी रिक्षा, त्षा –

कटलेट ते कटलेट, तसी कटलेटे / कटलेटं

कतार तसी िांग, त्षा िांगषा

कलम तो कलम, तसी कलमे / कलमं

कांच तसी कषाच, त्षा कषाचषा
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कागज़ात तसी कषागदपते् / कषागदपतं् (फक् अनेकिचन)

कानून / कायिा तो कषायदषा, ते कषायदे

कापी / प्रततललदप तसी प्रत, त्षा प्रतसी

काम ते कषाम, तसी कषामे / कषामं

कारोबार तो व्िसषाय, ते –

हकराया / यात्री ते भषाडे / भषाडं, तसी भषाडसी

कंुजी तसी चषािसी, त्षा चषाव्षा

कुसथी तसी खचुथी, त्षा खचु्मा

केला ते केळे / केळं, तसी केळी

कैलंडर ते कॅलटेंडि, तसी कॅलटेंडिे / कॅलटेंडिं

कॉफ़ी तसी कॉफी

ख़त ते पत्, तसी पते् / पतं्

खराबी तो रबघषाड, ते –

खाना ते जिेि, तसी जेििे / जेििं

गधा ते गषाढि, तसी गषाढिे / गषाढिं

गमथी का मौसम तो उन्षाळषा, ते उन्षाळे

गलती तसी गफलत, त्षा गफलतसी

गली तसी गल्ी, त्षा गल्लषा

गिाह तो सषाक्सीदषाि

गाड़ी तसी गषाडसी, त्षा गषाड्षा

गाना ते गषािे / गषािं, तसी गषािसी

गुस्ा तो िषाग

ग्राहक ते गगऱिषाईक, तसी गगऱिषाइके / गगऱिषाइकं

घड़ी ते घड्षाळ, तसी घड्षाळे / घड्षाळं
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घर ते घि, तसी घिे / घिं

घाट तो घषाट, ते –

घोंघा तसी गोगलगषाय, त्षा गोगलगषायसी

घोड़ा तो घोडषा, ते घोडे

चप्पल तसी चप्पल, त्षा चपलषा

चररत्र ते चषारित्र, तसी चषारित्र े/ चषारित्र ं

चाबी तसी चषािसी, त्षा चषाव्षा

चाय तो चिषा

चालक तो चषालक, ते –

चालान तसी पषाितसी, त्षा पषाित्षा

चचंता तसी कषाळजसी, त्षा कषाळज्यषा

चौक तो चौक, ते –

छत तो पत्षा, ते पते्

छात्रा तसी रिद्षार्मिनसी, त्षा –

छुट्ी तसी सुट्सी, त्षा सुट्टषा

जगह तसी जषागषा, त्षा –

जन्मदिन तो िषाढहदिस, ते –

जिाब ते उत्ि, तसी उत्िे / उत्िं

जाँच तसी पडतषाळिसी

जानकारी तसी मषाहितसी

जाम तसी कोंडसी

जीिन ते जसीिन, तसी जसीिने / जसीिनं

टकंी तसी टषाकी, त्षा टषाक्षा

टक्कर तसी धडक, त्षा धडकषा
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टायर तो टषायि, ते –

टूथपेस् तसी टू्पेस्ट, त्षा टू्पेस्टसी

टमे्ो तो टेम्ो, ते –

टरिक तो ट्क, ते –

टरि ने तसी टे्न, त्षा –

ठेला तसी िषातगषाडसी, त्षा िषातगषाड्षा

डर तसी भसीतसी

डाकघर ते टपषालघि, तसी टपषालघिे / टपषालघिं

डाक्टर तो डॉक्टि, ते –

तंबाकू तसी तंबषाखू

तबीयत तसी तबे्त, त्षा तब्ेतसी

तारीख तसी तषािीख, त्षा तषािखषा

तेल ते तेल, तसी तेले / तेलं

थालीपीठ (तमक् िाल का चीला) ते ्षालीपसीठ, तसी ्षालीपसीठे / ्षालीपसीठं

िरिाजा तो दििषाजषा, ते दििषाजे

िस्ख़त तसी सिसी, त्षा सह्षा

दिन तो िषाि, ते –

दिन तो हदिस, ते –

दिनिसश्मका तसी हदनदणशमिकषा, त्षा –

दिशा तसी हदशषा, त्षा –

दुकान ते दुकषान, तसी दुकषाने / दुकषानं

दुघ्मटना तो अपघषात, ते –

िोपहर तसी दुपषाि / तसी मध्षान्, त्षा मध्षान्सी

धूम्रपान ते धूम्रपषान
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ध्ान ते लक्

नगर दनगम तसी मिषानगिपषारलकषा, त्षा –

नाना / िािा तो / ते आजोबषा, ते –

नानी / िािी तसी आजसी, त्षा आज्यषा

नाम ते नषाि, तसी नषािे / नषािं

नाश्ा तो नषाश्षा, ते नषाश्े

दनयम तो ननयम, ते –

दनयुक्ति तसी नेमिूक, त्षा नेमिुकषा

दनरीक्षक तो ननिीक्क, ते –

दनरीक्षण तसी तपषासिसी, त्षा तपषासण्षा

दनशान तसी खिू, त्षा खुिषा

पड़ोसी तसी शेजषािीि, त्षा शेजषाििसी

पता तो पत्षा, ते पत्े

पत्ा ते पषान, तसी पषाने / पषानं

पत्ी तसी बषायको, त्षा बषायकषा

पिाथ्म तो पदषा्मि, ते –

परिाना तो पििषानषा, ते पििषाने / ते लषायसन्स

पररिहन तसी िषाितूक 

पररिार ते कुटंुब, तसी कुटंुबे / कुटंुबं

परीक्षा तसी पिीक्षा, त्षा –

पहचान तसी ओळख, त्षा ओळखसी

पहचान पत्र ते ओळखपत्, तसी ओळखपते् / ओळखपतं्

पहहया ते चषाक, तसी चषाके

पाठशाला तसी शषाळषा, त्षा –
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पानी पूरी तसी पषािसीपिुी

पालन ते पषालन

दपता तो बषाबषा / ते बषाबषा (आिराथथी)

दपन तसी हपन, त्षा हपनषा

पुललस तो पोलीस, ते –

पेट ते पोट, तसी पोटे / पोटं

पेन ते पेन, तसी पेने / पेनं

पैसा तो पैसषा, ते पैसे

पोता तो नषातू, ते –

पोती तसी नषात, त्षा नषातसी

पोशाक तो पोशषाख, ते –

पोहा तो पोिषा, ते पोिे

प्ाज के पकौड़े ते कांदषाभजे / कांदषाभजं, तसी कांदषाभजसी

प्रततदनभध तो प्ररतननधसी, ते –

प्रमाण-पत्र तो दषाखलषा, ते दषाखले

प्राथतमक उपचार तो प्र्मोपचषाि, ते –

प्रािधान तसी तितूद, त्षा तितुदसी

फल ते फळ, तसी फळे / फळं

बस तसी बस, त्षा बसेस

बसस्ॉप तो बसस्टॉप, ते –

बहन तसी बिसीि, त्षा बहििसी

बाजार तो बषाजषाि, ते –

बाररश का मौसम तो पषािसषाळषा, ते पषािसषाळे

बाल तो केस, ते –
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दबजली तसी िसीज, त्षा रिजषा

दबल्डर तो रबर्ि, ते –

बीड़ी तसी रिडसी, त्षा रिड्षा

बीमार तो िोगसी, ते –

बुआ तसी आत्षा, त्षा –

बैंक तसी बँक, त्षा बँकषा

बैल तो बैल, ते – 

भगिान तो दिे, ते –

भरोसा तो रिविषास

भदिष्यकाल तो भरिष्यकषाळ

भाई तो भषाऊ, ते –

भाग-िौड़ तसी पळषापळ

भीड़ तसी गदथी

भूख तसी भूक

भूतकाल तो भूतकषाळ

मंत्रालय ते मंत्षालय, तसी मंत्षालये / मंत्षालयं

मंदिर ते महंदि, तसी मंहदिे / मंहदिं

मतलब / अथ्म तो अ्मि, ते –

मिि तसी मदत

मद्पान ते मद्पषान

मना तसी मनषाई

मयमािा तसी मयमादषा, त्षा –

महहला तसी ्रिसी, त्षा ख्रियषा

माँ तसी आई
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मामा तो / ते मषामषा, ते –

मामी तसी मषामसी

माग्म तो मषागमि, ते –

मुद्दा तो मदु्दषा, ते मदु्दे

मूतत्म तो पुतळषा, ते पुतळे

मेज तो टेबल, तसी टेबले / टेबलं

मैिान ते मैदषान, तसी मैदषाने / मैदषानं

मोबाईल तो भ्रमिध्वनसी, ते –

रंग तो िंग, ते –

रात तसी िषात्, त्षा िषात्सी

रस्ा तो िस्षा, ते िस्े

राह तसी िषाट, त्षा िषाटषा

ररदफल तसी रिरफल, त्षा रिरफली / रिरफल्स

ररश्ा ते नषाते, तसी नषातसी

लाईट तसी लषाईट, त्षा लषाईटसी

ललदपक तो रलहपक, ते –

लोकल तसी लोकल, त्षा –

िजह ते कषािि, तसी कषाििे / कषाििं

िडापाि तो िडषापषाि, ते –

ित्ममानकाल तो ितमिमषानकषाळ

ििथी तो गििेश, ते –

िाचनालय ते िषाचनषालय, तसी िषाचनषालये / िषाचनषालयं

िायर तसी िषायि, त्षा िषायिी

िाररस तो िषािसदषाि, ते –
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िाहन ते िषािन, तसी िषािने / िषािनं

दिचार तो रिचषाि, ते –

दिज्ापन तसी जषाहििषात, त्षा जषाहििषातसी

दिद्ापीठ ते रिद्षापसीठ, तसी रिद्षापसीठे / रिद्षापसीठं

दिभाग तो रिभषाग, ते –

िेटर तो / ते िेटि, ते –

िैधता तसी िैधतषा

व्यक्ति तसी व्क्ती, त्षा –

शराब तसी दषारू

शट्क तो शट्क, ते –

शम्म तसी लषाज, त्षा लषाजषा

शांतत तसी शांततषा

शाम तसी संध्षाकषाळ, त्षा संध्षाकषाळी

सशक्षक तो णशक्क, ते –

संगठन तसी संघटनषा, त्षा – 

संग्रहालय ते संग्रिषालय, तसी संग्रिषालये / संग्रिषालयं

संिहे तसी शंकषा, त्षा –

संयुतिाक्षर ते जोडषाक्ि, तसी जोडषाक्िे / जोडषाक्िं

संरक्षण ते सिंक्ि

संिाि / िातमालाप तो संिषाद, ते –

सप्ाह तो आठिडषा, ते आठिडे

सबज़ी तसी भषाजसी, त्षा भषाज्यषा

समय तसी िेळ, त्षा िेळषा

समोसा तो सषामोसषा, ते सषामोसे
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सिथी का मौसम तो हििषाळषा, ते हििषाळे

साहस तसी हिंमत, त्षा हिंमतसी

ससफाररश तसी णशफषािस, त्षा णशफषािशसी

सीना तसी छषातसी, त्षा छषात्षा

सुबह तसी सकषाळ, त्षा सकषाळी

सूचना तसी सूचनषा, त्षा –

सेब ते सफिचंद, तसी सफिचंद े/ सफिचंदं

सेहत तसी तबे्त, त्षा तब्ेतसी

स्शेन ते से्टशन, तसी से्टशने / से्टशनं / से्टशन्स

स्ानक ते स्षानक, तसी स्षानके / स्षानकं

स्ान तसी अघंोळ, त्षा अघंोळी

हिाईअड्ा तो रिमषानतळ, तसी रिमषानतळे / रिमषानतळं

हिाईजहाज ते रिमषान, तसी रिमषाने / रिमषानं

हस्ाक्षर तसी स्षाक्िी, त्षा स्षाक्ऱयषा

हादन ते नुकसषान

हाॅन्म तो िॉनमि
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