
दनैं�दन �वहार ७

रोज�ा घडामोड�वर संभाषण करणे 

�वसाय आ�ण काय��े�े य�ब�ल बोलणे

��तीया आ�ण चतुथ� �वभ��

��श� : कोणाला 

�वशेषनाम�ची सामा��पे

�वकार� �वशेषण�ची सामा��पे

�व�थ � - असणे आ�ण नसणे

चला, �शकू या…
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१ न�ाची नवलाई 

१. नवी शाळा   
 वडील : नवी शाळा कशी वाटते?
   मधू : कधी कधी च�गल� वाटते.
   वडील : कधी च�गल� वाटते?
   मधू : शाळेला सु�ी अस�ावर.
   
२. नवी नोकर�   
 वडील : नवी नोकर� कशी वाटते?
   मधू : कधी कधी च�गल� वाटते. 
   वडील : कधी च�गल� वाटते?
   मधू : ऑ�फसला सु�ी अस�ावर.

वर�ल�माणे संवाद �ल� या.
१. नवं काम 
२. नवा �वसाय 
३. नवं काय�लय / ऑ�फस 

स
रा
व

�श�क / �श��का �व�ाथ� / �व�ा�थन� ी

उदा० नवं काम कसं वाटतं?

सु�ी अस�ावर च�गलं वाटतं.

बॉस नस�ावर

काम संप�ावर

खूप �गती झा�ावर

खूप पगार �मळा�ावर

खूप पैसा �मळा�ावर

सु�ी अस�ावर

बॉस नस�ावर

सु�ी अस�ावर च�गलं वाटतं.

बॉस नस�ावर च�गलं वाटतं.

काम संप�ावर च�गलं वाटतं. 

खूप �गती झा�ावर च�गलं वाटतं.

खूप पगार �मळा�ावर च�गलं वाटतं.

खूप पैसा �मळा�ावर च�गलं वाटतं.

सु�ी अस�ावर च�गलं वाटतं.

बॉस नस�ावर च�गलं वाटतं.

अ०पु० १
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२ कोणाला काय आवडेल आ�ण कोण काय करेल हे कोण स�गणार?
आपाप�ा कामा�ा जागी �कंवा मोक�ा वेळात घर� कोण काय करतंय ते बघू या आ�ण 
खाल�ल त�ा वाचून यो� तो श� भ� या!

• बु��बळ • मा�लका • �ध • अ�र • कपडे • मोजा • घ�ाळ • मेणब�ी   

• �खळा • �च� • �च�पट • भाजी • झाकण • वत�मानप� 

 

 

 

पणती पाय

दार 

वाट �दवा

लावणे

तू   फोटो काढतोस.   मी   तो पाहते.

अ०प०ु २ 

शीला मा�लका पाहते.

.................................अ�नकेत  आणतो.

.................................कृ��का  घालते.

.................................सुतार  ठोकतो.

.................................�गिरशा  �चरते.

.................................आ�तोष  खेळतो.

.................................मानसी  �ल�हते.

.................................मुल�  काढतात.

.................................�शंपी  �शवतो.

.......................................चा�  लावते.

तो मोजा काढतो.

.......................................��जल�  ठेवते.

.......................................रा�ी  बघते.

.......................................�तुी  वाचते.

कत�  कम�            कत� कम�

कपाट 



४ त�ा पूण� क� या. 

१.

२.

३.

तू क�वता �ल�हतोस. मी ती वाचते.

तू प� पाठवतोस. मी ते जपून ठेवते.

तू चॉकलेट ेपाठवतोस. मी ती आवडीने खाते. 

कत� कम�

कम� (नाम)

फोटो

क�वता

फूल

चॉकलेट े

कम� (सव�नाम)

तो

ती

ते

ती

५ तु�ी कोणता खेळ खेळता? खेळायला जाताना तु�ी काय काय सोबत नेता / नेत नाही?

मी पोहते. मी एक टोपी

आ�ण माझा पोशाख नेते.

मी सायकल चालवतो.

मी टोपी नेतो पण

पोशाख नेत नाही. 

मी ��केट खेळतो. मीपण टोपी

आ�ण माझा पोशाख नेतो.

मी बॅट आ�ण बॉल नेतो.

मी ...

सुबोध : अरे अ�नकेत, तू आ�तोषला ओळखतोस का?

मी �ाला ओळखत नाह�. फेसबुकवर आह ेका तो?

अ�नकेत : आ�तोष नं? हो, मी ओळखतो �ाला.

तो �शार आह.े तो बु��बळ खेळतो. आपण �ाला फेसबुकवर शोधू या.

अ०पु० ३-४
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अ०पु० ५

एकवचन

श�ाचे सामा��प + ला

६ समजतंय का? चला तर, बघू या!

रोहन �म�ा  बोलावतो.                ला

टीप :

काही वेळा ‘-ला’ हा �वभ����य न लावतासु�ा वा�रचना करता येते. 

  पण,उदा०

  मी नोकर� सोडल�. – बरोबर  मी म�जर रानात सोडले.

  मी नोकर�ला सोडले. – चूक.मी म�जराला रानात सोडले.

रोहन �म  बोलावतो.      रोहन मै��  बोलावतो.     रोहन मु  बोलावतो.��ना ण�ना ल�ना

रोहन मुला  बोलावतो. ला

रोहन मै��णी बोलावतो.  ला 

एकवचन

सामा��प + ला

अनेकवचन

सामा��प +    + ना 

थोड�ात

७दनैं�दन �वहार

दोनशे अकरा 211



�
ाक

रण

सामा��पे - �वशेषनामे
Oblique Forms - Proper Nouns

अकारा� प०ु

आकारा� प०ु

ईकारा� प०ु

ऊकारा� प०ु

एकारा� प०ु

ओकारा� प०ु 

संजय

��ा

रवी 

गु�

पेले 

खजुराहो

अकारा� नपु०ं

ऊकारा� नपु०ं

एकारा� नपु०ं

अकारा� �ी०

आकारा� �ी०

ईकारा� �ी०

महारा��

पे�

काळे

मेहरे

सीमा

मराठी

पौरा�णक नामे

अकारा� प०ु

ईकारा� प०ु

ऊकारा� प०ु

आकारा� �ी०

इकारा� �ी०

शंकर

शनी

प�डू

सीता

�ौपदी

संजयला

��ाला 

रवीला 

गु�ला

पेलेला

खजुराहोला

महारा�� ाला

पे�ला

का�ाला

मेहरेला

सीमाला

मराठीला

शंकराला

शनीला

प�डूला

सीतेला

�ौपदीला

-

-

-

-

-

-

-

-

का��ना

-

-

-

-

-

-

�वशेषनामे

आपट े आप�ाला आप��ना
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सामा��पे - �वशेषनामे

काहीही बदल नाही. � संजय - संजयला

शंकर - शंकरला

चीन - चीनला

�ह�ं�ान - �ह�ं�ानला / �ह�ं�ानाला 

पा�क�ान - पा�क�ानला / पा�क�ानाला

कोिरया - कोिरयाला

�शवबा - �शवबाला

मोती - मोतीला

गु� - गु�ला

पु��ंगी नाम - सामा��प �ी�लंगी नाम - सामा��प 

मेहरे - मेहरेला

-

-

सीमा - सीमाला

राधा - राधाला

भारती - भारतीला

इं� - इं�ला

बदल होतो 

आडनावे

पण अ – आ

 

पौरा�णक / ऐ�तहा�सक

कलमकर

पर�जपे 

पै 

भारत - भारताला

�हमालय - �हमालयाला

अमेिरका - अमेिरकेला

शंकर - शंकराला

राधा - राधेला

सीता - सीतेला

अनौपचािरक

कलमकरला

पर�ज�ाला

पैला

औपचािरक

कलमकर�ना

पर�ज��ना

प�ना

सामा��पे - �वशेषनामे - नपुंसक�लंगी Oblique Forms - Proper Nouns - Neuter

काहीही बदल नाही. �

नाम - सामा��प

�ीनगर - �ीनगरला

नागपूर - नागपूरला

उटी - उटीला

खजुराहो - खजुराहोला

स�मी

�ीनगरात

नागपुरात

उटीत

खजुराहोत

टीप :  अहमदाबाद - अहमदाबादलेा 
सुरत - सुरतेला, चे�ई - चे�ईला, मुंबई - मुंबईला, �द�� - �द��ला
पण महारा��  - महारा�� ाला

७दनैं�दन �वहार
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मराठ�त आलेले इ�ंजी श�

टीप :  काह� इं�जी श��ची सामा��पे होतात तर काह�ची होत नाह�त.

खूप �ळले�ा इं�जी श��ची मराठी नाम��ा �नयमा�माणेच

सामा��पे केल� जातात. पण �ाला काह�ह� ठोस �नयम नाह�. 

  उदा०

(याच�माणे : तो मोबाईल, तो बस�ॉप,तो फोन - फोनला - फोनना 

�तो टायर, ती टने, ती बस, ती लाईट, ते नेलप�ट) 

तो पेपर - पेपराला - पेपर�ना  (याच�माणे : ते पो�, ते पेन)

तो डॉ�र - डॉ�रला - डॉ�र�ना  (याच�माणे : तो �ब�र)

ती बॅग - बॅगेला - बॅग�ना (याच�माणे : ती बँक, ती �पन)  

ती पे��ल - पे��ल�ला - पे��ल�ना (याच�माणे : र��फल, वायर) 

७ ूखाल�ल श� ‘ला’ आ�ण ‘ना’ हे ��य जोडन �ल� या.

म�जर       बाळ        चोर       आजी        बाबा        माकड        साप 

     कु�ा        आई       बु��बळ       पु�क        श�        पाटी

वाघ       �म�         मामा       आजोबा       मा�लका    अनुज      आ�तोष

ला  ना        

उदा० म�जर
....................................

....................................

....................................

....................................

....................................

म�जराला
....................................

....................................

....................................

....................................

....................................

म�जर�ना
....................................

....................................

....................................

....................................

....................................
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८ आपण य�ना �शकवता का?

(मामा) (माकड)

हो, मी

माकडाला �शकवते.

(बाबा)

(ससा) (म�जर) (कु�ा)

(साप) (आजोबा) (आजी)

(वाघ) (बाळ) (�म�)

७दनैं�दन �वहार
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चतुथ� �वभ��
Dative case

माझा आवडता सण �दवाळ�
• “ए, तुझा आवडता सण कुठला?”
◊ “माझा आवडता सण �दवाळ�. म�ा येते. आई फराळ करते. फराळ �णजे करं�ा, 

चक�ा, लाडू, शंकरपाळे, अनारसे आ�ण बरंच काह�.”
• “म�. आ�ण काय काय करता?”
◊ “आई मला नवीन कपड ेघेते. बाबा मला फटाके आणतात. मी दादाला भेटव� ूदतेो. मी 

आई आ�ण बाब�साठी एक �भे�ाप� बनवतो.”
• “अरे वा!”

आई मला नवीन कपडे घेते. 

कत�-कारक       सं�दान-कारक        कम-� कारक
(�थमा)               (चतुथ�)              (��तीया)

Nominative             Dative            Accusative                       

९ त�ा पूण� क� या. 

१

२

३

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

कत�-कारक         

बाबा मला फटाके आणतात.

मी दादाला भेटव� ूदतेो.

मी आईला आ�ण बाब�ना एक �भे�ाप� क�न 

दतेो.

कम�-कारक सं�दान-कारक       
..........................

..........................

..........................
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अ०प०ु ५-६ १. उदाहरण��माणे पुढील त�े पूण� क� या.

वह� 

कागद 

फणी

पु�क 

फोन 

वग� 

अनुज 

महशे 

आ�द� 

अ�जत 

सोनल 

मेघा 

उदा० �मह�र अनुजला पकडतो. 

मामा 

दादा

काका 

आई 

मामी 

आजी 

उदा० राजू मामाला बोलावतो.

�म� (अ व )० ०

मुले 

भावंडे

मै��णी 

ब�हणी 

�श�क (अ व )० ०

उदा० आ�ी �म��ना �वचारतो.

उदा० मेघना वह� शोधते.

७दनैं�दन �वहार
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�व�ाथ� (अ०व०)

भाऊ 

सहकार� (अ०व०)

आजी 

जाऊ 

कु� े

उदा० �द�ा �व�ा��ना �शकवते.

�भंत

वग� 

घर 

मूत� 

भ�ड े

र�ा 

उदा० �भंतीला रंग �दला आह.े

१० वा�े बनवू या.

उदा०   पोल�स चोराला पकडतात. पोल�स चोर�ना पकडतात.पोल�स . चोर . पकडणे -

१. �श�क . �व�ाथ� . �शकवणे   ...................................................................................................................................

२. पालक . मुले . वाढवणे   ...............................................................................................................................................

३. आई . बाळ . भरवणे   ...................................................................................................................................................

४. आ�ी . ते . ओळखणे  ............................................................................................................................................... 

५. ती . बह�ण . गो�  स�गणे   ......................................................................................................................................
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क
रा आ

�ण
 �श

क
ा

११ ��तीया व चतुथ�तील श� अधोरे�खत क� या. 

 आ�ी सव� जण घर� मराठी मा�लका बघतो. ‘उंच माझा झोका’ ह� मा�लका 
आईला खूप आवडते. �ात माधव रमेस स�गतो, “रमा, ‘अ’ ह ेअ�र �लह�.” 
मग रमा पाटी आणते. ती ‘अ’ �ल�हते. माधव रमेस शाबासक� दतेो.

कमी
वापर

एकवचन
सामा��प + स

१२ कोण - कुठे - काय काम करतो?

१. जो�ा लावू या.

क.

ख.

ग.

घ.

च.

कोण

खलाशी

हवालदार

�ड� जॉक�

आगगाडी चालक    

नट / नटी

काय

�वाश�ची ने-आण करणे 

चोर�ना पकडणे 

आवडीची गाणी ऐकवणे  

मनोरंजन  करणे 

सागर� वाहतुक�शी संब�धत कामे  

कुठे

पो�लस ठाणे

नाटक कंपनी

रे� े�ानक

जहाज

नाईट �ब

७दनैं�दन �वहार

दोनशे एकोणीस 219



२. ओळखून �ल� या.

शेतकर�, डॉ�र, तं��, सुतार, कंुभार, �श�क / �श��का, वैमा�नक, गवंडी

३. कोण होणार मी? 

�ीटी : मला ना, मोठी झाले क� आई �ायचंय.  

�चराग : मी बाबा मोठा झालो क� पो�लस होणार.   

�महीका : मी होणार मा�ा व�हनीसारखी डॉ�र. 

  तू रे �मह�र, तू का ग�? तू काय होणार?

मी अ�मताभ ब�न होणारे!

............................................. ............................................. ............................................. .............................................

............................................. ............................................. ............................................. .............................................
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१. परक�य भाषा आ�ण किरअर 
आज�ा ‘�ोबलाइ�’ जगात सगळेच दशे एकमेक��ा खूप जवळ आले आहते. अनेक 
सं���ा आ�ण कंप���ा शाखा जगभर आहते. आ�ण �णूनच कमीत कमी एक परक�य 
भाषा तर� येत असणे आव�क झाले आह.े भारताम� ेइं�जीसोबत जम�न, �� च, ��ॅनश, 
इटा�लअन तसेच �चनी, जपानी आ�ण कोिरअन या भाष�ना मह� �ा� झाले आह.े या भाषा 
शाळा, �व�ापीठे य�खेर�ज �ा �ा दशे��ा ठरावीक सं��म�देखेील �शकता येतात. 
उदाहरणाथ� जम�न भाषा �ोथं इ���टू तर �� च भाषा आ�लय�स ��सेज या सं�ते 
�शकता येते. या भाष�म� े�माणप�, पद�वका, पदवी �कंवा उ� पात��चे ��श�ण घेऊन 
किरअर�ा खूप नवीन संधी �मळतात. या भाषा �शकून आपण �ा �शकवू शकतो 
�ाच�माणे भाष�तरा�ा �े�ात आपले किरअर क� शकतो. तसेच या दशे�तील �व�वध 
कंप��म� े�कंवा �ा �ा दशे��ा �तावास�त काम क� शकतो. या�शवाय �ॉईस ओ�र 
आ�ण �ूफर�ड�ग यासार�ा वेग�ा वाटा आपण �नवडू शकतो.

२. टी�ी उ�ोगात किरअर करायचंय?
�टी�ी इंड�ीम� ेवेगवेगळया किरअर�ा �नवडी�ा संधी आहते. उदा. संकलन, �द�श�न, 

छाया�च�ण इ�ादी. या �े��शी संबं�धत ��श�ण घेतले�ा कोणालाह� या �े�ात �वेश 
ू ��मळ शकतो. या इंड�ीत किरअर करायचं असेल तर �फ� आ�ण ट�ेल��जनमधले 

स�ट�� फकेट �कंवा �ड�ोमा कोस� तु�ी क� शकता. �ा�ारे या �े�ाचे त���क पै� जाणून 
�ा. ह े�े� �कतीह� आकष�क �दसत असलं, तर� �ात �चंड �माणात �ध� आह.े तुमची 
क�ाची तयार� असावीच लागते. तुम�ाकड ेच�गल� क�नाश�� असावी लागते आ�ण 
ज�र पड�ास धोका प�र�ाची तयार�ह� असावी लागते.

१३ लहानपणीची ��े मोठेपणी खर� होतातच असे नाही. कधीकधी तर ती बदलतातच.
ूनवे �वसाय, नवी ���तजे खुणावू लागल� क� मुल�ना �वचार पडतो, आता काय �नवड?

पा� या, काही नवी काय��े�े. वाचू या आ�ण �वचार क� या. नंतर खाल�ल त�ा भ� या.

काय��े� / �वसाय आव�क ��श�ण नोकर��ा संधी
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१४ पा�हजे!   पा�हजे!!  पा�हजे!!!
खाल�ल जा�हराती वाचू या आ�ण �ापुढे �दले�ा उमेदवार�पैक� कोण�ा कामासाठ�
कोण यो� आहे हे स�गू या. 

१. पा�हजे - मुंबई��त खाजगी कंपनीसाठ�                                                                                                                                                                           

लघु�ल�पक व स�चव (श�तो अ�ववा�हत म�हला)                                                                                                                                                                                  

अज�दाराकडून अपे�ा - उ�ृ� संवादकौश�,े �यं�ेिरत, �शार, �तं�पणे काम 

कर�ाची इ�ा. इतर कौश� े- हॉटले आर�ण, �तक�ट �वहार इ० �तं�पणे 

स�भाळणे                                                                                                                                             

�श�ण - कोणतीह� पदवी, लघुलेखनाचा �ड�ोमा                                                                                                                                                                                            

पगार - शै��णक पा�ता आ�ण अनुभवावर अवलंबून                                                                                                           

४/५ वष�चा अनुभव आव�क                                                                                                                                                                                                      

फोटोसकट अज� पाठवावा

ई-प�ा - abcde@---        प�ा - अबकड, प�हल� ग��, व�� ेपूव�, मुंबई

३. पा�हजे - सोबती                                                                                                                                                                          

वृ� द�प�ाला पु�ष अथवा म�हला सोबती पा�हजे.                                                                                                                        

अपे�ा -                                                                                                                                                

वय ४० �ा आसपास, सु�ढ �कृती, �नदान १०वी पास. २४ तास राह�ाची तयार� 

 कामे - सकाळ� आ�ण �पार� चहा क�न दणेे, वत�मानप� वाचून दाखवणे, फोन घेणे, 

�फरायला जाताना सोबत करणे, वेळोवेळ� ठर�ा�माणे औषधे दणेे वगैरे.                                                                                                              

गरजूंनी सकाळ� १०.०० ते १२.०० दर�ान फोन करावा.

२. आधु�नक फ�न�चर कंपनी 

 फ�न�चर कंपनीत तातडीने नेमणे आह े  

 कुशल सुतार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

अपे�ा - सुतारकामातील सरकार� पद�वका अथवा १० वष�चा सुतारकामाचा अनुभव. 

मशीनवर सुतारकाम कर�ाचा अनुभवह� अपे��त. कामाचे ��प - हाताखाल�ल १५ 

नवीन उमेदवार�कडून काम क�न घेणे, �तः बरोबर�ने काम करणे, ऑडर�  वेळेवर पूण� 

क�न घेणे. गोदामातील लाकूड आ�ण इतर मालाची ज�र��माणे �व�ा बघणे.                                                                                                                                                                                             

पगार - कौश� आ�ण अनुभवावर अवलंबून.                                                                                                                                                                                       

मुलाखतीसाठी आजपासून कधीह� १०.०० ते १७.०० या वेळात आपले दाखले आ�ण एक 

फोटो घेऊन यावे.         प�ा - आधु�नक फ�न�चर, बहावा माग�, नवी पेठ, पुणे.
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४. स�गल�मधील ��त��त मा��मक शाळेसाठ� �श�क पा�हजेत.                                                                                                          

सव� �वषय, बी०ए०, बी०एड० अथवा अ�धक शै��णक पा�ता.                                                                                                              

�कमान ४ वष�चा अनुभव. शाळेतील वस�तगृहात राह�ाची सोय होऊ शकते.                                                                                                         

नवीन शै��णक वष�पासून कामाचा आरंभ. फोटोस�हत अज� पाठवावा.                                                                                             

पगार - शै��णक पा�ता आ�ण अनुभवावर अवलंबून.

 मुखा�ापक, परम�व�ा मं�दर, स�गल� ४.३ 

उमेदवार : 

क. �वमलताई बने, वय ३८, �श�ण ६ वी नापास, �वनाप� �वधवा, सु�ढ.

ख. पीटर मे�ो�ा, वय ४२, अ�ववा�हत, �श�ण ११वी, कु�ीवीर.

ग. म�हपती जनादन� , वय ३०, गेल� १२ वष� होम �डझाइन कंपनीत बैठक��ा खोल�पासून 

�यंपाक घरापय�त सव� �कारचे फ�न�चर बनवायचा अनुभव.

घ. अ�मत र�जणगावकर - वय ३१, शा� आ�ण ग�णत �वषय घेऊन बी०ए�ी०, बी०एड०

  गेल� ५ वष� मुंबईत खाजगी �शकव�ा घे�ाचा अनुभव.

च. ऋजुता दळवी, वय २९, कलाशाखेतल� पदवी, लघुलेखनाचा �ड�ोमा, ५ वष�चा �वासी 

कंपनीत कामाचा अनुभव. 

छ. गगन�बहार� यादव, वय ४५, ज०े ज०े �ूल ऑफ आट � मधून पद�वका, घर�च �च�कलेचे 

वग� घेतात, अंतग�त सजावटीची आवड.

जा�हरात उमेदवाराचे नाव

 उदा० जा�हरात १.                           ऋजुता दळवी
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१५ खाल�ल चौकटीत च�ग�ा मुलाखतीसाठ� आव�क अस�ा�या काही गो��ची यादी आहे. 
ूयातील एक मु�ा �नवडन �ावर आपल� मते स�गू या.

कपड े             अनुभव              आ��व�ास

मी या कंपनीसाठी काय क� शकतो याचा �वचार               �माणप�े

कंपनीची मा�हती              मुलाखत घेणा�याचे पद आ�ण इतर मा�हती

कंपनीने मलाच का �नवडावे याची कारण े             दहेबोल�

इतर कौश� े                    दाखले  बूट आधीची नोकर� सोड�ाची कारणे 

 उदा० मुलाखती�ा वेळ� च�गले / यो� कपड ेघालणे / मह�ाचे / ज�र�चे / आव�क 
आह,े कारण...

१६ मुलाखत

१. तुम�ा मते मुलाखती�ा वेळ� पुढीलपैक� कोण�ा गो�ी �ा�ात, �कंवा होऊ नयेत, 
 �कंवा झा�ा तर चालतील? �वधानासमोर�ल मोक�ा जागेत ‘हो’, ‘नाही’ �कंवा 

‘चालेल’ असे �ल� या.
...............................................................................................................क. दाखले ठेवलेल� बॅग हरवणे  
...............................................................................................................ख. मुलाखत घेणारा ओळखीचा �नघणे 
...............................................................................................................ग. मै��णीचा फोन येणे         
...............................................................................................................घ. मुलाखती�ा जागी वेळेआधी पोचणे      
...............................................................................................................च. वाटते �चखल उडून कपड ेघाण होणे       
...............................................................................................................छ. आ��व�ासाने बोलणे        
...............................................................................................................ज. मुलाखतीला उ�शरा पोचणे        

..................................................झ. स�ा काम करताय �तथला सहकार�सु�ा मुलाखतीला आलेला असणे   
...............................................................................................................ट. स�ाचाच बॉस इथे मुलाखत घेत असणे     

 तु�ी ह ेमु�े वाप� शकता -
 �भाव पडणे, च�गले मत होणे, �व��त �दसणे, तणाव-र�हत वाटणे, �चंता न वाटणे, 

हालचाल�ला मय�दा न येणे, दडपण न येणे, सहजता असणे, आ��व�ास वाटणे, या 
नोकर�त खरोखरच रस आह ेह ेदाख�वणे, �शार� / चुणचुणीतपणा �दसून येणे, 

ू���म� ब�आयामी आह ेह ेकळन येणे.
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२. आता तु�ी �नवडले�ा पय�य�वर आपण चच� क� या.

ू३. नोकर�साठ� मुलाखत �ायला जाता ते�ा तु�ाला मुलाखत घेणा�याकडन कोण�ा 
���ची अपे�ा असते? चला, काही अपे��त ���ची यादी क� या.

 उदा० आपलं नाव?...

 आता या ���ची संभा� उ�रे आप�ाला दतेा येतात का ते पा�. 

४. एक खर�खुर� मुलाखत वाचू या. पण झालंय काय, क� �ातील �� आ�ण उ�रं 
उलटसुलट झाल� आहेत. ही सव� ��ो�रं बरोबर �मात लावायची आहेत. तर चला, 
कामाला लागू या.

 मुलाखतकार -

क. तुमचा रे�मेु दाखवता का?

ूख. मग �ानंतर बी०एड० कुठन केलंत?

ग. छान. तु�ाला एकूण १५ वष�चा �शकव�ाचा अनुभव आह.े कुठे कुठे नोकर� केल�त 
तु�ी?

घ. �तः�वषयी थोड�ात मा�हती �ाल का?

च. तुमचं कॉलेज तर मुंबईचं �दसतंय!

छ. काय काय �शकवलंत?

ज. इतर कोणते �वषय तु�ी �शकवू शकाल?

झ. फारच छान. �श�क �णून तुमची �तःची बल�ानं कोणती आहते असं तु�ाला वाटतं?

ट. आ�ण आपण कुठे कमी पडतो असं तु�ाला वाटतं?

ठ. ठीक आह.े सरकार� �नयम��माणेच आ�ी पगार आ�ण इतर सवलती दतेो. 

ड. तु�ाला काह� इतर �� �वचारायचे आहते का?

ढ. तुम�ाशी बो�न छान वाटलं. साधारण एका आठवडयात तु�ाला आमचा �नण�य 
कळवूच. 

त. नम�ार.

थ. नम�ार. बसा. आपलं नाव?
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अज�दार - 

१. हो, मी मूळचा मालवणचा. माझ ं�ाथ�मक �श�ण �तथेच झालं.

२. हो, ह� �ा फाईल. यात माझा रे�मेु आ�ण इतर सव� दाखले आ�ण �माणप� ंआहते.

३. मुलं मा�ाशी फारच जव�ळक�नं वागतात असं मला वाटतं. जरा कडक �श�क होणं 

मला जमावं असंह� वाटतं.  

४. मी �च�कले�ा पर��ा �द�ा आहते. खाल�ा वग�ना �च�कला �शकवू शकतो मी. 

तसंच कब�ीचा संघनायक होतो मी, शाळेत असताना.

५. मी एकूण तीन शाळ�त नोकर� केल�.

६. हो, मा�ा व�डल�ची बदल� मुंबईला झाल� �ामुळे आ�ी मुंबईत आलो. मी �वरार�ा 

कॉलेजमधून बी०ए�ी० केलं, रसायनशा�ात. �सरा वग� �मळाला मला.

७. तेह� �वरार ए�केुशनमधूनच केलं.   

८. मी मु�तः रसायनशा� �शकवलं. याखेर�ज पाचवी आ�ण सहावीला ग�णत �शकवत 

असे.    

ू९. मी मुल�त छान �मसळ शकतो आ�ण खेळ�मेळ��ा वातावरणात माझा वग� चालतो.

१०. नाह�.                                                                                          

११. नम�ार                                          

१२. नम�ार. ध�वाद. मी सतीश भोईर.

५. आता हीच मुलाखत ऐकू या. 

६. मुलाखत सादर करणे  

 �. १४ मधील जा�हराती परत वाचू या. 

आता आपण वग�त�ा �व�ाथ� / 

�व�ा�थ�न�चे ४ गट क� या. ��के गट 

एक जा�हरात �नवडले आ�ण �ावर एक 

मुलाखत तयार करेल आ�ण नंतर वग�समोर 

सादर करेल. 
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१७ �वकार� �वशेषण�ची सामा��पे

१. खाल�ल उतारा काळजीपूव�क वाचू या आ�ण अधोरे�खत श��कडे ल� दऊे या. 
 मुंबई�ा र��वर का�ा-�पव�ा ट�ॅीची वाहतूक आता कमी �दसते. आता वेग�ा 
ट�ॅीचे �दवस आले आहते. �तला ‘कॅब’ �णतात. पण ती चटकन ओळखू येत नाह�. मी 
प�ह�ा वेळ� मुंबईत आले होते ते�ा हात केला क� पटकन ट�ॅी थ�बत असे. का�ा-
�पव�ा गणवेषात�ा �ा ट�ॅा मला फार आवडाय�ा. फोन क�न ट�ॅी बोलावणंह� 
वृ� माणस�साठी कटकटच. आ�ण अॅपने ट�ॅी बोलावणं सोपं खरं, पण �ाचंह� वृ� 
माणस�ना दडपणच. �कतीह� च�गल� असल� तर� वेग�ा प�तीशी जुळवून घेणं ह े
सु�वातीला अवघडच जातं. त�ण�ना जर� ह ेसोप ं वाटलं तर� या सो�ा प�तीचा जु�ा 
�पढीला मा� बाऊ वाटतो. माग�ा �पढीत�ा लोक�नी शहा�ा मुलासारखी एखा�ा त�णाची 
मदत �ावी हचे बरं! एकेका काळाचा म�हमा, �सरं काय!

�वशेषण��ा �पात काय बदल झाला आहे? 
उदा० काळ�-�पवळ� : का�ा - �पव�ा ट�ॅीची वाहतूक     

  .........................................................................................................................क) वेगळ� :
  . ........................................................................................................................ख) प�हल� :

.........................................................................................................................ग) वृ� : 
 .........................................................................................................................घ) मोठे :
 .........................................................................................................................च) सोपी :

 .........................................................................................................................छ) जुनी:
 .........................................................................................................................ज) शहाणा :

 .........................................................................................................................झ) एकेक :

एक - एका       पण, एक - एके �दवशी / वष�
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२. उदाहरणा�माणे वा�े बनवू या. 

 पु��ंगी

मोठा

(दरवाजा, साफसफाई,

जबाबदार�, अट, तपशील,

कागदप�, फाईल, मह�)

नवा 

च�गला 

�ी�लंगी

 

मोठी 

(अ�भने�ी, आई, गाडी,

वाहनचालक, बायको,

आजी, खुशाल�) 

नवी 

च�गल� 

नपुंसक�लंगी

मोठे / मोठं

(घर, खोल�, दार, रंग, �कंमत)

 मोठे घरउदा०

मो�ा घराची खोल�  

मो�ा घरा�ा खोल�चे दार 

मो�ा घरा�ा खोल��ा दाराचा रंग

मो�ा घरा�ा खोल��ा दारा�ा 

रंगाची �कंमत 

नवे / नवं

च�गले / च�गलं

काळा (कागद) (ए व )उदा० ० ०

हा काळा कागद कोणाला हवा?

�नळा (वह�) (ए व )० ०

�पवळा (छ�ी) (ए व )० ०

वेगळा (गो�) (अ व )० ०

सोपा (कोड े/ कोड)ं (ए व )० ०

जुना (नाणे / नाणं) (अ व )० ०

मोठा (पु�क) (ए व )० ०

�श�क / �श��का �व�ाथ� / �व�ा�थन� ी

हा काळा कागद कोणाला हवा?

ह� �नळ� वह� कोणाला हवी?

ह� �पवळ� छ�ी कोणाला हवी?

या वेग�ा गो�ी कोणाला ह�ात?

ह ेसोपे कोड ेकोणाला हवे? / सोपं कोड ंकोणाला हवं?

ह� जुनी नाणी कोणाला हवीत?

ह ेमोठे / मोठं पु�क कोणाला हवे / हवं?
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उदा० मा�ा/ मुलाला / मोठा/ छान मा�� / �मळाले :

मा�ा मो�ा मुलाला छान मा�� �मळाले. 

१.  मा�ा / उ�ा / धाकटा / पाचवा वाढ�दवस / मुल�चा / आह े 
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

२. वत�मानप�ासोबत / आज�ा / �नळा / रंगाचे / आले / प�क / आह े
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

३. करावी लागते / मुल�ला / खूप मेहनत / भोळा
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

४. मोठा / आहते / सुंदर �च�चे / पु�कात / फ� 
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

५. छोटा / नयेत / मुल�नी / �ाट � फो� / वाप� 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

१८ वा�े बनवू या.

�व�थ� �पे - ��यापद - असणे, नसणे 
Desiderative Forms - Verbs - असणे, नसणे

 सव�नाम 

मी

आ�ी /आपण

तू 

तु�ी / आपण

 

ए व तृ पु० ० ० ०

अ व तृ पु० ० ० ०

पु��ंग

असावा

नसावा

असावे

नसावे

असावास

नसावास

असावे

नसावे

(तो)

असावा

नसावा

(ते)

असावेत

नसावेत

�ी�लंग

असावी

नसावी

असा�ा

नसा�ा

असावीस

नसावीस

असा�ा

नसा�ा

(ती)

असावी

नसावी

(�ा)

असा�ा (त)

नसा�ा (त)

नपुंसक�लंग

असावे / असावं

नसावे / नसावं

असावे / असावं

नसावे / नसावं

असावेस / असावंस

नसावे / नसावंस

असावे(त) / असावं(त)

नसावे(त) / नसावं(त)

(ते)

असावं

नसावं

(ती)

असावीत

नसावीत

७दनैं�दन �वहार

दोनशे एकोणतीस 229



असावेत / नसावेत, असावी / नसावा, असावा / नसावा, असावी / नसावी, असावी / नसावे
.......................................................................१. ��केाजवळ मोबाईल (क) , पण तो सतत हातात 

.......................................................................(ख) !
.......................................................................२. च�गले �च�पट बघ�ाची आवड (ग) , पण �ामुळे अ�ासाचा 

.......................................................................कंटाळा (घ) !
.......................................................................३. �ॉ�सअॅपवर�ल संदशे (अ व ) रंजक (च) , पण ते �म��ना ० ०

.......................................................................�खावणारे (छ) !
  .......................................................................४. शाळा–कॉलेजात वग�त मोबाईलवर बंदी (ज) , पण कॅ��न 

 .......................................................................आ�ण आवारात ह� बंदी (झ) !
.......................................................................५. मोबाईलची आवड (ट) , �ाचे �सन 

.......................................................................(ठ) !

१९ कोण�ाही गो�ीचा अ�तरेक वाईटच!

रोजचा �दन�म ठरलेला असणे
शाळा / कॉलेज / ऑ�फसला जाणे
अ�ास करणे
सकाळ� उ�शरा उठणे
ऑ�फसला जायला उशीर होणे
आईचा पारा चढणे
�चड�चड होणे
समाधान न �मळणे
�यंपाक करणे
घर / पसारा आवरणे
घर नीटनेटके ठेवणे

माग�ा / पुढ�ा आठव�ात / काह� �दवस�पासून 
                            बदल गरजेचा वाटणे 
                            सग�ापासून ल�ब जावेसे वाटणे
                            �स� करणारा अनुभव येणे

संभाषण क� या.
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�णी आ�ण वा�चार 

२० ूखेळ या.

�श��का वग�त असणा�या व�चंूी यादी वाचेल. समोर तीन खु�� असतील. �व�ा���ा 
दोन र�गा खु��पासून थो�ा ल�ब उ�ा असतील. �ा खु��वर �लंगा�माणे तो, ती, ते 
असे �ल�हले असेल. यादीतला श� ऐकून बरोबर �ा गो��चे �लंग ओळखून पटकन �ा 
खुच�त बसावे. जा�ीत जा� श� ओळखणारा आ�ण कमीत कमी चुका करणारा गट 
�जंकेल.

२१ एक �च�फ�त पा� या.   

ू१. यो� उ�र �नवड या.

क. बायको नव�याला �कती वाजताचा गजर लावायला स�गते?

 १. ५

 २. ७

 ३. ९

ख. मानवला सोड�ावर नव�याने काय करणे अपे��त आहे?

 १. नऊ�ा आत डबा भ�न दारात ठेवणे 

 २. डबा भ�न बॅगेत ठेवणे

 ३. नऊनंतर डबा भ�न दारात ठेवणे

ग. आणखी कोणतं काम बायकोला आठवत आहे?

 १. कपड ेइ�ीला दणेे

 २. �वजेचे �बल भरणे

 ३. कपड ेधुवायला दणेे

घ. बायको दहा �दवस कुठे चालल� आहे?

 १. इतर�ची काळजी �ायला

 २. �फरायला

 ३. नवीन नोकर� करायला

अ०प०ु १२-१३

आयजी�ा �जवावर बायजी उदार अडला  हर� गाढवाचे पाय धर�
 

मी मी करणे  टाक�चे घाव सोस�ा�शवाय
दगडाला दवेपण येत नाह�   
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२. या �च��फतीम�े काय वेगळेपण आहे हे तुम�ा ल�ात आले का? नवरा - 
बायको�ा बदलत गेले�ा जबाबदा�य��वषयी वग�त चच� क� या. 

श�संपदा

७.१ नाम : �वसाय

तो हवालदार, ते -

तो �श�क, ते -

तो �ा�ापक, ते -

तो डॉ�र, ते -

तो �व�ाथ�, ते -

तो इं�ज�नयर, ते -

तो लेखक, ते -

तो गृह�, ते -

तो गायक, ते -

तो नत�क, ते -

तो कवी, ते -

तो शेतकर�, ते -

तो अ�भनेता, ते अ�भनेते

तो खेळाडू, ते -

तो शा��, ते -  

तो �ापार�, ते -

तो कोळ�, ते -

तो कम�चार�, ते -

तो �वभाग�मुख, ते -

तो �शपाई, ते -

तो भटजी, ते -

तो सहकार�, ते -

ती �श��का, �ा -

ती �ा�ा�पका, �ा -

ती डॉ�र, �ा - / डॉ�र�ण, �ा डॉ�रणी

ती �व�ा�थ�नी, �ा -

ती इं�ज�नयर, �ा -

ती ले�खका, �ा -

ती गृ�हणी, �ा -

ती गा�यका, �ा -

ती नत�क�, �ा -

ती कव�य�ी, �ा -

ती शेतकर�ण, �ा शेतकरणी

ती अ�भने�ी, �ा -

ती खेळाडू, �ा -

ती शा��, �ा -

ती �ापार�, �ा - 

ती कोळ�ण, �ा कोळणी

ती सहकार�, �ा -
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७.२ �शासक�य / �व�ापक�य श�

तो अज�, ते -

तो पासपोट,�  ते -

तो ��सा, ते -

तो काउंटर, ते -

तो तपशील, ते -

तो स�ा, ते स�े

तो होकार, ते -

तो नकार, ते -

तो �ापार, ते -

तो �वसाय, ते -

तो पगार, ते -

तो परवाना, ते परवाने

ते पारप�, ती पारप� े

तो धनादशे, ते -

तो चेक, ते -

तो प�ा, ते प�े

तो �र�नी-�म�क, ते -

तो पैसा, ते पैसे

तो उ�ेश, ते -

तो तोडगा, ते तोडगे

तो घोळ, ते -

ती त�ार, �ा त�ार�

ती सु�ी, �ा सु�ा

ती जबाबदार�, �ा जबाबदा�या

ती �वनंती, �ा �वनं�ा

ती परवानगी, �ा परवान�ा

ती सूचना, �ा सूचना

ती त�ार, �ा त�ार�

ती अट, �ा अटी

ती नोट, �ा नोटा

ती गरज, �ा गरजा

ती ओळख, �ा ओळखी

ती गडबड, �ा गडबडी

ते दयेक, ती दयेके / दयेकं

ते �बल, ती �बले / �बलं 

ते पासबुक, ती पासबुके / पासबुकं

ते कागदप�, ती कागदप� े/ कागदप�ं

ते काड,�  ती काड � / काड�

ते ओळखप�, ती ओळखप�/े ओळखप�ं

ते चेकबुक, ती चेकबुके / चेकबुकं

ते �तक�ट, ती �त�कट े/ �त�कट ं 
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७.३ नाम : घर आ�ण घरात�ा व�ू

ती �भंत, �ा �भंती

ती खोल�, �ा खो�ा

ती �खडक�, �ा �खड�ा

ती �बुलाईट, �ा -

ती खुच�, �ा खु��

ती काच, �ा काचा

ती �क��, �ा �क�ा

ती चावी, �ा चा�ा

ती इ�ी, �ा इ�ा

ती चळत, �ा चळती

ती साफसफाई, -

ती बैठक, �ा बैठका

ते घर, ती घरे / ती घरं

ते छत, ती छते / ती छतं

ते दार, ती दारे / ती दारं 

ते �यंपाकघर, ती �यंपाकघरे 

/ ती �यंपाकघरं

ते टबेल, तीटबेले / ती टबेलं

ते कपाट, ती कपाट े/ ती कपाटं

ते टाळे / ते टाळं, ती टाळ�

ते फडके / ते फडकं, ती फडक�

ते गेट, ती गेट े/ गेट ं

तो दरवाजा, ते दरवाजे

तो पंखा, ते पंखे

तो ए सी , ते -० ०

तो �दवा, ते �दवे

तो पलंग, ते -

तो ��ज, ते -

तो टी�ी, ते -

तो रे�डओ, ते -

तो च�डू, ते -

तो �र�नी, ते -

तो जुडगा, ते जुडगे

तो आरसा, ते आरसे

तो साबण, ते -

तो झाडू, ते -

तो पसारा, ते पसारे

७.४ नाम : भ�डी

ती कढई, �ा कढया

ती थाळ�, �ा था�ा 

ती �टे, �ा �टेी / ��े स

ती वाटी, �ा वा�ा

ती सुर�, �ा सु�या

ती बाटल�, �ा बाट�ा

ते भ�ड,े ती भ�डीतो माठ, ते -

तो त��ा, ते त�बे

तो कप, ते -

तो पेला, ते पेले

तो �ास, ते -

तो चमचा, ते चमचे

तो काटा, ते काटे
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����ेप
नाम

तो आगगाडीचालक, ते -

तो खलाशी, ते -

तो �ो�तषी, ते -

तो वैमा�नक, ते -

तो गवंडी, ते -

तो सुतार, ते -

तो कंुभार, ते -

तो उ�ोग, ते -

तो लघु�ल�पक, ते -

तो स�चव, ते -

तो फटाका, ते फटाके

तो लाडू, ते -

तो फराळ, ते -

तो अनारसा, ते अनारसे

तो वग�, ते -

तो पेटारा, ते पेटारे

तो चौकोन, ते -

तो दाखला, ते दाखले

तो �म, ते -

तो बदल, ते -

तो मतभेद, ते -

तो चुणचुणीतपणा

ती पाटी, �ा पा�ा

ती भेटव�,ू �ा -

ती करंजी, �ा करं�ा

ती चकल�, �ा चक�ा

ती शंकरपाळ�, 

�ा शंकरपा�ा

ती पाणबुडी, �ा पाणबु�ा

ती कंपनी, �ा कंप�ा

ती ��त��या, �ा ��त��या

ती ग��, �ा ग�ा

ती मुलाखत, �ा मुलाखती

ती हालचाल, �ा हालचाल�

ती जा�हरात, �ा जा�हराती

ती प�त, �ा प�ती

ती सहजता

ते �भे�ाप�, ती �भे�ाप� े/

ती �भे�ाप�ं

ते ��श�ण, ती ��श�णे / 

ती ��श�णं

ते ���तज, ती ���तजे, ती ���तजं

ते भौ�तकशा�

ते रसायनशा�

ते जीवशा�

ते उ�ादन, ती उ�ादने / 

ती उ�ादनं

ते कौश�, ती कौश� े/ 

ती कौश�ं

ते आर�ण, ती आर�णे, 

ती आर�णं

ते द�प�, ती द�प� े/ ती द�प�ं

ते पद, ती पद े/ ती पदं

ते मडकं, ती मडक�

ते अंतराळ

���
�
ेप
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��यापद

पकडणे

�वचारणे

भरवणे

वाढवणे

ओळखणे

�नवडणे

वापरणे

कापणे

�शवणे

धुणे

बनवणे

�वशेषणे

आकष�क

खाजगी

उ�ृ�

�यं�ेिरत

�तं�

आरामदायी

ब�आयामी

भोळा

उ�ीण�

इतर श�

जर�

पैक�

नंतर

सव�कडे

��या�वशेषण

आतापय�त

पटकन

��श�

कोणालाह�

�कतीह�

रोज�ा घडामोड�वर संभाषण करणे 

 □ उ�म  □ च�गलं  □ जेमतेम    □ फारच कमी

�वसाय आ�ण काय��े�े य�ब�ल बोलणे

     □ उ�म  □ च�गलं  □ जेमतेम    □ फारच कमी 

��तीया आ�ण चतुथ� �वभ��

   □ उ�म  □ च�गलं  □ जेमतेम    □ फारच कमी

��श� : कोणाला 

 □ उ�म  □ च�गलं  □ जेमतेम    □ फारच कमी

�वशेषनाम�ची सामा��पे

 □ उ�म  □ च�गलं  □ जेमतेम    □ फारच कमी

�वकार� �वशेषण�ची सामा��पे

 □ उ�म  □ च�गलं  □ जेमतेम    □ फारच कमी 

�व�थ � - असणे आ�ण नसणे

 □ उ�म  □ च�गलं  □ जेमतेम    □ फारच कमी

��
�
�
ेप

आता मला हे येतं ...
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