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वेळ ठरवणे  

 ��श� : �कतीचा, �कतीला, कधीपासून, कधीपय�त

 असणे : वत�मानकाळ, भूतकाळ आ�ण नकाराथ� �प (आहे, होता, न�ता) 

 होणे : वत�मानकाळ, भूतकाळ आ�ण नकाराथ� �प (होतो, झाला, झाला नाही)

 अकम�क भूतकाळ 

 �सारमा�म�ब�ल बोलणे 

 �त:चे मत �� करणे

 अ�ये : जर� / तर�, जे�ा / ते�ा, जसं / तसं, जो / तो 

 ��यापद + ताना 

 ई-प� �ल�हणे 

चला, �शकू या…



मी : ऐका! नऊ आह े�सनेमा. पावणेनऊचा पय�त 

पोहोचावं लागेल. क� का बुक?

�कंजल : ए, पावणेनऊ मी�?

पाथ � : अगं, �णजे ८:४५ .पय�त

मी: खूप उ�शराचा आह!े एखादा लवकरचा शो 

बघू?

गाग� : अरे, स�ाचारचाह� एक शो आह.े 

पी �ी आर , जु�...० ० ०

जाहीद : मॅडम, आपलं ले�रच साडतेीनपय�त 

संपेल. कसं जमणार?

�कंजल : स�ाचार? �णजे?

पाथ � : अगं �कंजल, स�ाचार �णजे ४:१५

सॅम : ह�! मग मा� या ना द�डी ले�रला! 

गाग� : गुड आय�डया! �णजे अडीच च ला

मोकळे होऊ.

पाथ � : अडीच �णजे २:३०ला, �कंजल.

�कंजल : थँ� ह,ं पाथ�.

स
ंवा
द

�कंजल, जा�हद, गाग�, सॅम, पाथ,�  मी
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मी : ए, नाह� ह,ं द�डी नको. साडपेाच ह� एक शो चा
आह े�ोबसला.

सॅम : ओह! चालेल मग. तसंपण दीड तास लागेल 
पोहोचायला.

�कंजल : यार?

जाहीद : अगं �कंजल, साडपेाच �णजे ५:३० ना?

पाथ � : अरे �ा, जा�हद! आ�ण दीड तास?

�कंजल : थ�बा, मी स�गते.

पाथ � : दीड �णजे १:३०, पण दीड तास �णजे 
एक तास आ�ण तीस �म�नट.ं

गाग� : �कती चच�! पाऊण तास! ठरवा रे लवकर!

मी : उ�ा सं�ाकाळ� साडपेाच  शो, �ोबसला. चा
पावणेचार  �नघू.ला

पाथ � : ठरलं तर मग!

गाग� :  

जाहीद : डन 

�कंजल : �णजे – ३:४५  �नघायचं ना? आ�ण ला
पाऊण तास �णजे ४५ �म�नट ंना?

पाथ � :   

टीप : 

दोन वाजता : बैठक दोन वाजता आह.े

दोनला : बैठक दोन ए��लला / �पार� दोनला आह.े

दोनचा / दोनची : दोन ए��लची बैठक / �पार� दोनची बैठक.

दोन�ा सुमारास : बैठक दोन�ा सुमारास आह.े

दोनपय�त : बैठक दोनपय�त आह.े

दोनपासून : बैठक दोनपासून आह.े
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१ ूयो� ��श� �नवड या. 
(�कतीचा (२) / �कतीला / कधीपय�त (२) / कधीपासून)

�श�क / �श��का

उदा० पाऊण

�कती वाजलेयत / वाजलेत? पाऊण?

अडीच

दीड

स�ापाच

साडबेारा

पावणेनऊ

स�ा 

�व�ाथ� / �व�ा�थन� ी 

�कती वाजलेयत / वाजलेत? पाऊण?

�कती वाजलेयत / वाजलेत? अडीच?

�कती वाजलेयत / वाजलेत? दीड?

�कती वाजलेयत / वाजलेत? स�ापाच?

�कती वाजलेयत / वाजलेत? साडबेारा?

�कती वाजलेयत / वाजलेत? पावणेनऊ?

�कती वाजलेयत / वाजलेत? स�ा?

स
रा
व

१. पावणेनऊचा

२. पावणेनऊपय�त

३. साडतेीनपय�त

४. साडपेाचचा

५. पावणेचारला

६. स�ाचारपासून 

१
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२ घ�ाळात �कती वाजले आहेत? उदाहरणात दाखव�ा�माणे वेग�ा श��त �ल� या.

उदा० अडीच - 
     दोन वाजून तीस �म�नट े 

पावणेतीन 

१. 

२.

३.

स�ाअकरा   पाऊण

साडआेठ स�ाचार 

स�ा साडनेऊ

४.

५.

६.

७.

�श�क / �श��का
उदा० दीड
दीडला पोहोचतोय / पोहोचतेय मी.

पाऊण

स�ाअकरा

साडतेीन

अडीच

पावणेदहा

स�ा

दीड

�व�ाथ� / �व�ा�थन� ी

दीडला पोहोचतोय / पोहोचतेय मी.

पाऊणला पोहोचतोय / पोहोचतेय मी.

स�ाअकराला पोहोचतोय / पोहोचतेय मी.

साडतेीनला पोहोचतोय / पोहोचतेय मी.

अडीचला पोहोचतोय / पोहोचतेय मी.

पावणेदहाला पोहोचतोय / पोहोचतेय मी.

स�ाला पोहोचतोय / पोहोचतेय मी

दीडला पोहोचतोय / पोहोचतेय मी.

स
राव
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३ आप�ा जोडीदाराचे वेळाप�क समजून घेऊ या. 
(अ�ा!, ओह!, काय!, हो?)

• मी सकाळ� सहा वाजून तीस �म�नट�नी 
उठतो / उठते.

• मी सकाळ� सात वाजून पंधरा �म�नट�नी 
ना�ा करतो / करते.

• मी सकाळ� सात वाजून पंचेचाळ�स 
�म�नट�नी ऑ�फससाठी �नघतो / �नघते.

• मी �पार� एक वाजून पंधरा �म�नट�नी 
जेवतो / जेवते.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .•  तू सकाळ� साडेसहा 

वाजता उठतोस / उठतेस!

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .•  तू सकाळ� स�ासात 

वाजता ना�ा करतोस / करतेस!

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .•  तू सकाळ� पावणेआठ 

वाजता ऑ�फससाठी �नघतोस / �नघतेस?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .•  तू �पार� स�ा वाजता 

जेवतोस / जेवतेस? 
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४ वेळ ठरवणे 

१. पुढील संवाद वाचू या व सराव क� या.

२. आता वर�ल नमु�ा�ा आधारे नवीन संवाद तयार क� या. 

स
ंवाद

 + हाय, �पाल�! �सनेमाला येतेस? 
 # �सनेमा? कधी गं?
 + आज �पार� तीनचा शो आह.े

 # हो, चालेल ना!  # आज तीन वाजता? आज नाह� जमणार गं! 
     + मग उ�ा जाऊ या, अडीच�ा शोला.

     # उ�ा अडीच वाजता चालेल.

ू# �कती वाजता भेट या मग?

ू + दीड / पावणेदोनपय�त भेट.
 # ठीक आह.े सी यू दने.

नाटकाला

�दश�न

बघायला

पिरसंवाद

ऐकायला

संगीत

मैफल�ला

खरेदीला

येतोस /

येतेस /

येणार

का?

साड ेतीन 

साड ेसात

दीड

पावणेचार

पावणेपाच

स�ाअकरा

स�ापाच

वाजता

...�ा

सुमारास

...पय�त

चालेल

ूभेट /

ूभेट या

ठीक

आहे

अ०प०ु १

१
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“मी पावणे सहापासून इथे उभी आहे, आता 
वाजताहेत स�ासहा, तुला क� वेळेचं काह� भान आह े
नाह�? सगळं काह� क� बरं वेळ�ा वेळ� झालं 
असतं.” सीमा खूप रागानं  बोलत होती. जम�नी आ�ण 
अमेिरका या देश�त कामा�न�म�ान ं रा�न ह ेजोडपं 
नुकतंच भारतात परतलं होतं.
वेळ अ�तशय मह�ाचा, पण  असं सगळेच �णतात, 
वेळ पाळण ंह� गो� भारतात फार मह�ाची नसते, 
असं कधी कधी वाटतं. पण वेळेचा गुलाम होऊ नये, 
वेळेचं मोल जाणावं, ह ेन��!
बस आ�ण गा�ा जम�नीत अगदी ठरले�ा वेळ�च येतात, �ामुळे लोक आपलं वेळाप�क 
�ानुसार ठरवतात. अमेिरकेतह� लोक ब�यापैक� भारतात जरा वेगळं �च� वेळेवर येतात. 
�दसतं. मुंबईत गा�ा वेळेवर येत नस�ा, तर� गाडी गाठायला सव� जण �जवाचं रान 
करतात. नागपूरला सव� काह� आरामात चालतं. अहमदाबादेतह� तीच त�हा. उदय आ�ण 
सीमा ह ेजोडपं कामा�न�म� या सव� देश�त आ�ण शहर�त रा�हलं आहे. सीमान ं कोणतीह� 
गो� वेळ�ा वेळ� केल� नाह� असं होत नाह�. वेळ पाळ�ा�ा बाबतीत उदय जरा �ढला 
आहे, पण कोणा�ाह� मदतीला तो ह ेन��. सीमा वेळ पा�न वागते, वेळेला धावून येईल 
तर उदय कारण �ामुळे कोणावर वेळेला उपयोगी पडतो, वेळ काह� स�गून येत नाह�, 

ूवाईट वेळ आल�च, वेळात वेळ काढन तर  उदय मदतीला धावतो.

५ वेळ कोणासाठ� थ�बत नाही!

टीप : ‘वेळ’ हा श� पु��ंगी आ�ण �ी�लंगी या दो�ी �लंग�त वापरला जातो.
  ‘ती वेळ’ �णजे एक अचूक नेमका �ण, �कंवा, एखादी �व�श� वेळ.
उदा० l गाडी अगदी वेळेवर आल�, बरोबर ९.१० वाजता. (ती वेळ)
  l �मताल� वेळेत घर� पोचल�. सात�ा आत. (ती वेळ)
  तर ‘तो वेळ’ �णजे एक कालावधी :
उदा० l मी िरका�ा वेळात वाचन करते. (तो वेळ)
  l पावसा�ात ओले कपड ेसुकायला वेळ लागतो. (तो वेळ) 
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भाषा
ू१ ऑग� १९९६ रोजी सॅ�ुएल टेलर � हा अमेिरकन 

रेडइं�डअन माणूस मरण पावला. तो काता�बा नदीकाठी राहणारा 
आ�ण काता�बा भाषेत पारंगत असणारा शेवटचा रेडइं�डअन 
होता. �ा�ाबरोबरच ह� भाषाह� मृत झाल�. ह� घटना काह� 
एकमेव नाह�. 
    युने�ो�ा आकडेवार��माणे जगभरात एकूण ६००० 
वेगवेग�ा भाषा अ���ात आहेत. ��पैक� जवळजवळ �न�ा 
भाष�ना न� हो�ाचा धोका संभवतो. ��स� भाषासंशोधक डे�वड ���ल य��ा 
�ण�ानुसार दर दोन आठव��नी एक भाषा मरण पावते. जे�ा लहान भाषागट�चे लोक 
मुल�ना आपल� भाषा न �शकवता �सर� जा� बोलल� जाणार� भाषा �शकवू लागतात, 
ते�ा असे होऊ शकते. लहान भाषागट�ना स�ा मंडािरन, �ॅ�नश आ�ण इं��श या 
भाष�कडून असा धोका आहे. भाष�नाह� सभोवतालची पिर��ती, वातावरण इ�ाद�शी 
जमवून �ावे लागते. जी भाषा असे करत नाह�, ती मरण पावते. भाषासंशोधक��ा मते 
मनु�ा�ा उ���तकाळापासून आजवर एकूण १,५०,००० भाषा झा�ा. ��पैक� ब�तेक 
भाषा कोणतीह� खूण मागे न ठेवता न� झा�ा. काह� अजूनह� कोण�ा तर� �वशेष 
कारणामुळे वापरात आहेत. उदाहरणाथ� लॅटीन, सं�ृत, जुनी �ीक. इतर भाषा इत�ा 
बदल�ा आहेत, क� �ा आता मूळ ��पात ओळखूह� येत नाह�त. 
     �ा भाषा मरण पाव�ा आहेत, �ा ब�तेक क�न बोल�भाषा हो�ा, �णजेच �ा 
�ल�ह�ा जात न��ा. �ामुळे �ा भाष�बरोबरच �ा भाष�मधील कथा, क�ना याह� न� 
झा�ा. जे�ा मातृभाषा पुढील �पढीला �दल� जात नाह�, ते�ा केवळ भाषाच न�े, तर 
सं�ृतीचा एक मोठा भागह� मरण पावतो.

६ खाल�ल उतारा वाचून ���ची उ�रे �ल� या.

१. �ल� या,  चूक क� बरोबर. चूक      बरोबर
 क. काता�बा ह� एकमेव रेडइं�डअन भाषा होती.
 ख. काता�बा भाषा आता अ���ात नाह�. 
 ग. काता�बा भाषा बोलणारे सव� रेडइं�डअन 

  १ ऑग� १९९६ रोजी मरण पावले.

 घ. काता�बा ह ेएका नदीचेह� नाव आह.े

२. �दले�ा ��यापदाचे यो� �प वाप�न िरका�ा जागा भ� या.
 क. जगात स�ा एकूण ६,०००  भाषा (असणे) .  ...............................

 ख. जगात पूव� एकूण १,५०,००० भाषा (असणे) . 
...............................

 ग. �ातील ब�याच बोल�भाषा न� (होणे) . 
...............................

 घ. जर मातृभाषा पुढील �पढीला �दल� नाह�, तर ती न� (होणे) . ...............................
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३. जो�ा लावू या.

क.

ख.

ग.

घ.

जगात सव�त जा� बोल�ा जाणा�या
भाषा

जी भाषा सभोवताल�ा पिर��तीशी
जुळवून घेत �तःला बदलत नाह�,

भाषेबरोबरच न� होतात

अजूनह� काह� �माणात वापर�ा 
जाणा�या जु�ा भाषा

१.

२.

३.

४.

सं�ृत, जुने �ीक आ�ण लॅटीन या
आहते.

मंडार�न, �ह�ी, ��ॅनश आ�ण इं�जी
या आहते.

ती मरण पावते.

१.  खाल�ल वा�े वाचू या आ�ण ��तील
 ��यापद ेअधोरे�खत क� या. 
क.   मी काह� या वष� पास होत नाह�.
ख.  तू काह� या वष� पदवीधर होत नाह�स.  
ग.  भाजी ��जम� ेठेवल�, क� लवकर खराब 

होत नाह�.
घ.  मं���ा आ�ासन�नी लोक खुश होत नाह�त. 
च.  एखा�ा �दवशी उपाशी रा�न तु�ी बार�क 

होत नाह�.

७ काय होत नाही?

�ा भाषेतील कथा, क�ना आ�ण
सं�ृतीचा एक भाग.

Third Person Singular Masculine

Verb Simple 
Present Tense

Simple 
Past Tense

Simple Past Tense 
- Negation

‘असणे’, ‘होणे’... (त०ृप०ुए०व०प०ु)

�
ाक

रण

Simple Present
Tense - Negation

साधा वत�मानकाळ 

नकारा�क �प

नाह�

होत नाह�

साधा भूतकाळ साधा भूतकाळ

नकारा�क �प

न�ता

झाला नाह�

��यापद

असणे

होणे

साधा वत�मानकाळ

आहे

होतो

अ०प०ु २

अ०प०ु ३

होता

झाला

१
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२. आता खाल�ल को�क पूण� क� या. 

�
ाक

रण

एकवचन

......................................मी होत 

तू होत नाह�स

......................................तु�ी / आपण होत 

......................................तो / ती / ते होत 

अनेकवचन

......................................आ�ी / आपण होत 

......................................तु�ी / आपण होत 

ते / �ा / ती / होत नाह�त

Simple Present Tense of ‘होणे’ and Simple Past Tense of ‘असणे’ 
‘होणे’ - साधा वत�मानकाळ आ�ण ‘असणे’ - साधा भूतकाळ

टीप :   वत�मानकाळ : पाऊस पडला क� मी खुश होते. 
 साधा भूतकाळ : पाऊस पडला ते�ा मी खुश झाले.

�
ाक

रण

सव�नाम

मी (पु )०

मी (�ी )०

आ�ी / आपण

तू (पु )०

तू (�ी )०

तु�ी / आपण
(आदराथ� + अनेकवचन)

तो

ती

ते

ते (अनेकवचन)

�ा (अनेकवचन)

ती (अनेकवचन)

होतो

होते

होतो

होतोस

होतेस

होता

होतो

होते 

हो  / होते तं

होतात

होतात

होतात

साधा वत�मानकाळ ‘होणे’

होतो

होते

होतो

होतास

होतीस

होता / होतात

होता

होती

होते / होतं

होते

हो�ा

होती

साधा भूतकाळ ‘असणे’

अ०प०ु ४-७

१
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�श�क / �श��का
उदा० मी (�ी०)
पाऊस पडला क� मी अगदी वेडी होते.

मी (�ी )०

तो 

ते (होणे - अ व )० ०

आ�ी 

तू (पु )०

ते  

तु�ी 

�ा 

�व�ाथ� / �व�ा�थन� ी

पाऊस पडला, क� मी अगदी खुश होते. 

पाऊस पडला, क� मी अगदी खुश होते. 

पाऊस पडला, क� तो अगदी खुश होतो.

पाऊस पडला, क� ते अगदी खुश होतात. 

पाऊस पडला, क� आ�ी अगदी खुश होतो.

पाऊस पडला, क� तू अगदी खुश होतोस. 

पाऊस पडला, क� ते अगदी खुश होतं. 

पाऊस पडला, क� तु�ी अगदी खुश होता. 

पाऊस पडला, क� �ा अगदी खुश होतात.

स
रा
व

Simple Past Tense

�
ाक

रण

साधा भूतकाळ ‘होणे’ 

मी (पदवीधर) झालो

मी (पदवीधर) झाले

तू (पदवीधर) झालास

तू (पदवीधर) झाल�स

तु�ी / आपण (पदवीधर) झालात

तो (पदवीधर) झाला

ती (पदवीधर) झाल�

ते (पदवीधर) झाले

आ�ी / आपण (पदवीधर) झालो

तु�ी / आपण (पदवीधर) झालात

ते (पदवीधर) झाले

�ा (पदवीधर) झा�ा

ती (पदवीधर) झाल�

एकवचन अनेकवचन

१
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�श�क / �श��का
उदा० मी (�ी०) 

प�ह��दा समु� ब�घतला

आ�ण मी अगदी वेडी झाले.

मी (�ी०)

तो 

ते (होणे - अ०व०)

आ�ी 

तू (प०ु)

ते (नपु०ं)

तु�ी 

�ा 

प�ह��दा समु� ब�घतला आ�ण मी अगदी वेडी झाले.

प�ह��दा समु� ब�घतला आ�ण तो अगदी वेडा झाला.

प�ह��दा समु� ब�घतला आ�ण ते अगदी वेड ेझाले. 

प�ह��दा समु� ब�घतला आ�ण आ�ी अगदी वेड ेझालो.

प�ह��दा समु� ब�घतला आ�ण तू अगदी वेडा झालास. 

प�ह��दा समु� ब�घतला आ�ण ते अगदी वेड ेझाले /

ते अगदी वेड ंझालं. 

प�ह��दा समु� ब�घतला आ�ण तु�ी अगदी वेड ेझालात.

प�ह��दा समु� ब�घतला आ�ण �ा अगदी वे�ा झा�ा.

�व�ाथ� / �व�ा�थन� ी

प�ह��दा समु� ब�घतला आ�ण मी अगदी वेडी झाले. 

स
राव

१
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समारंभ

पर��ा

जेवण

मुलाखत

भेट

�ा�ान

समारंभ कसा झाला तुमचा?

पर��ा कशी झाल� तुमची?

जेवण कसं झालं तुमचं?

मुलाखत कशी झाल� तुमची?

भेट कशी झाल� तुमची?

�ा�ान कसं झालं तुमचं?

�व�ाथ�/�व�ा�थन� ी

मी�टगं कशी झाल� तुमची?

�श�क/ �श��का

उदा०  मी�टगं

मी�टगं कशी झाल� तुमची?

स
रा
व

पु  ल  देशप�ड ेएका �म�ाकड ेजेवायला गेले. ० ०

पोटभर जेवण झा�ानंतर आभार मानताना ते 
�णाले, "जेवण इतकं �चकर झालं, क� मी 
तर ‘अवाक’ झालो”. ह� शा��क कोटी न 
समजले�ा लोक�साठी  खुलासा कर�त पु  ल  ० ०

�णाले, "मी इतका जेवलोय, क� आता वाकूच 
शकत नाह�".

१
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उदा०   या वष� पाऊस च�गला झाला नाह�.या वष� पाऊस च�गला झाला. 

.................................................................................................................................१. वृषाल� पदवीधर झाल�. 

.................................................................................................................................२. आजह� मला उशीर झाला. 

.................................................................................................................................३. झाले का नाटक सु�? 

.................................................................................................................................४. र�ावर गद� झाल�. 

.................................................................................................................................५. झाले का जेवण? 

८ पुढील वा�े नकाराथ� क� या. 

पूव� आता

पूव� बस �तक�ट �� होते.  आता �तक�ट महाग झाले आहे.

पूव� माझे केस काळे होते.  आता माझे केस प�ढरे झाले आहेत.

पूव� माझी गाडी जुनी होती.  आता माझी गाडी आधु�नक झाल� आहे.

पूव� मी जाड होतो.  आता मी बार�क झालो आहे.

९ पूव� काय होते आ�ण आता काय झाले आहे?

अ पु  ८-९० ०

१
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भतूकाळ - अकमक  - िनयिमत : बसणे

Past Tense - Intransitive - Irregular 
भूतकाळ - अकम�क - अ�नय�मत : ‘जाणे’

सव�नाम 

मी (पु )०

मी (�ी )०

आ�ी / आपण

तू (पु )०

तू (�ी )०

तु�ी / आपण

तो 

ती (�ी ए व )० ० ०

ते (नपुं ए व ) ० ० ०

ते (पु अ व )० ० ०

�ा

ती (नपुं  अ व )० ० ०

��यापद 

गेलो

गेले

गेलो

गेलास

गेल�स

गेलात / गेला

गेला

गेल�

गेले / गेलं

गेले

गे�ा

गेल�

�द��ला

Past Tense - Intransitive - Regular 

याच�माणे : धावणे, झोपणे, उठणे, चालणे, पडणे 

सव�नाम

मी

आ�ी / आपण

तू

तु�ी / आपण

तो

ती

ते

ते

�ा

ती

साधा भूतकाळ

बसलो / बसले

बसलो

बसलास /

बसल�स

बसला / बसलात  

बसला

बसल�

बसले / बसलं

बसले

बस�ा

बसल�

पूण� वत�मानकाळ 

बसलो आह े/ बसले आहे

बसलो आहोत

बसला आहसे /

बसल� आहसे

बसला आहात

बसला आहे

बसल� आहे

बसले / बसलं आहे

बसले आहते

बस�ा आहते

बसल� आहते

पूण� भूतकाळ

बसलो होतो / बसले होते

बसलो होतो

बसला होतास /

बसल� होतीस

बसला होतात / होता

बसला होता

बसल� होती 

बसले / बसलं होतं

बसले होते

बस�ा हो�ा

बसल� होती

�
ाक

रण
१
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Past Tense - Intransitive - Irregular 
याच�माणे : भूतकाळ -अकम�क-अ�नय�मत

Third Person 
Singular Masculine

��यापद 

येणे 

असणे 

मरणे

होणे 

उडणे / बुडणे

(तृ पु ए व पु )० ० ० ० ०

आला

होता

मेला

झाला

उडाला / बुडाला

टीप : ‘मारणे’ 
या ��यापदाचा वापर
शेतक�याने वाघ मारला. (ठार मारणे)
शेतक�याने बैलाला मारले. (फ� मारणे)

मी ज�लो, मोठा झालो.

शाळेत गेलो, कॉलेजात गेलो, कामावर गेलो.

मी �ेमात पडलो. नवरा झालो.

बायकोबरोबर खूप �फरलो, संसार केला, मुलं झाल�. तीपण मोठी झाल�.

आयु�ात खूप चाललो, दमलो, थकलो, कंटाळलो, पण अजूनह� �ातारा मा� झालो नाह�ये, 

कारण थ�बलोच नाह� कधी.

१. याच�माणे आपण आयु�ात काय काय केले ते �ल� या.

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

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

२. सव� ��यापद े�ल� या.
 ...................................................................................................................... 

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

१० असा मी!       

१
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३. आता खाल�ल त�ात ��यापदाचे उता�यातील �प आ�ण मूळ �प �ल� या.

 
Simple Past Tense - Negation 
साधा भूतकाळ (नकाराथ� �प) 

एकवचन 

मी बसलो नाह� / मी बसले नाह�

तू बसला नाह�स / तू बसल� नाह�स    

तु�ी / आपण बसला नाह�त 

तो बसला नाह�  

ती बसल� नाह�  

ते बसले / बसलं नाह�

अनेकवचन 

आ�ी / आपण बसलो नाह� 

तु�ी बसला नाह�त

तु�ी / आपण बसला नाह�त

ते बसले नाह�त

�ा बस�ा नाह�त

ती बसल� नाह�त

��यापदाचे उता�यातील �प

उदा० ज�लो

उदा० झालो

��यापदाचे मूळ �प

ज�णे

होणे 

�
ाक

रण
१
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�श�क / �श��का

उदा०   मी मुंबईला गेलो.मी – मुंबईला :

आ�ी / आपण 

आपण / तु�ी 

तू 

तो

ती (ए व )० ०

ते (अ व )० ०

ते (ए व )० ०

�ा

ती (अ व )० ०

�व�ाथ� / �व�ा�थन� ी

मी मुंबईला गेलो.

आ�ी मुंबईला गेलो.

आपण मुंबईला गेलात.

तू मुंबईला गेलास.

तो मुंबईला गेला.

ती मुंबईला गेल�.

ते मुंबईला गेले.

ते मुंबईला गेले / गेलं.

�ा मुंबईला गे�ा.

ती मुंबईला गेल�.

�श�क / �श��का

उदा०  मी खेळायला गेलो.मी – खेळणे :

आपण – (��ना) भेटणे

तु�ी – �फरणे

�ा – धावणे

तो – जेवणे

ती – (�सनेमा) बघणे

ते – झोपणे 

�व�ाथ� / �व�ा�थन� ी

मी खेळायला गेलो.

आपण (��ना) भेटायला गेलो.

तु�ी �फरायला गेलात.

�ा धावायला गे�ा.

तो जेवायला गेला.

ती (�सनेमा) बघायला गेल�.

ते झोपायला गेले.

स
राव

१

एकाव� 51

�सारमा�मे



�व�ाथ� / �व�ा�थन� ी

आ�ी दवाखा�ात गेलो.

तो बाजारात गेला.

आपण �व�ापीठात गेलात.

तो बागेत गेला.

�ा शाळेत गे�ा.

ती ऑ�फसला गेल�.

ते वग�त गेले.

तु�ी खोल�त गेलात.

�श�क / �श��का

�पारउदा० 

एकदाचा तो �पार� गावाला गेला!

�पार�

काल सकाळ�

परवा रा�ी

तेरवा सं�ाकाळ�

माग�ा र�ववार�

माग�ा आठव�ात

मागील म�ह�ात

मागील वष�

�व�ाथ� / �व�ा�थन� ी

एकदाचा तो �पार� गावाला गेला!

एकदाचा तो �पार� गावाला गेला!

एकदाचा तो काल सकाळ� गावाला गेला!

एकदाचा तो परवा रा�ी गावाला गेला!

एकदाचा तो तेरवा सं�ाकाळ� गावाला गेला!

एकदाचा तो माग�ा र�ववार� गावाला गेला!

एकदाचा तो माग�ा आठव�ात गावाला गेला!

एकदाचा तो मागील म�ह�ात गावाला गेला!

एकदाचा तो मागील वष� गावाला गेला!

�श�क / �श��का

उदा० आ�ी – दवाखा�ात

आ�ी दवाखा�ात गेलो.

तो – बाजारात

आपण – �व�ापीठात

तो – बागेत

�ा – शाळेत

ती – ऑ�फसात

ते – वग�त

तु�ी – खोल�त

स
रा
व

अ०प०ु १०-११
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११ आप�ाला ही �सारमा�मे माहीत आहेत. �च� आ�ण श� य��ा जो�ा लावू या!

रे�डओ 

�रदश�न 

वत�मानप�

फेसबुक  

��वटर

ई मेल 

यू �बू  �ॉग  

आंतरजाल 

संगणक �नयतका�लक

अ०प०ु १२
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१. वाचू या

आम�ा लहानपणी �सारमा�मे �णजे वत�मानप� आ�ण नंतर रे�डओ. वया�ा दहा�ा 

�कंवा बारा�ा वष� च�गले वाचता येऊ लागले, क� वत�मानप�ाशी संबंध येई. तोवर रे�डओ हेच 

मा�हती �मळव�ाचे साधन होते. घर� रे�डओ आ�ावर झालेला आनंद आजह� आठवतो. 

स�ा जसे आईवडील �र�च�वाणी पाह�ावर वेळेचे बंधन घालतात, तसे �ावेळ� रे�डओ 

ऐक�ावर घातले जाई. मा�ा व�डल�ना �बनाका गीतमालेचे वावड ेहोते. ती गाणी ऐक�ाने 

मुले �बघडतील, असे ��ना वाटे. �ामुळे अगदी चो�नच �कंवा मै��णीकड ेजाऊन �बनाका 

ऐकावी लागे.

   स�ा �सारमा�मात होणारे बदल पा�हले, क� अगदी अचंबा वाटतो. वत�मानप�, 

रे�डओनंतर �र�च�वाणी आ�ण आता आंतरजालामुळे अ���ात आलेले फेसबुक, , ��वटर

�ॉट ्सअॅप, �ॉ�, इ�ा�ाम इ�ाद��ा मा�मातून सतत येणारा मा�हतीचा ओघ... कुठे 

घेऊन जाणार आह ेह ेसव� आ�ण कुठे थ�बणार आहे, हेच कळत नाह�.

ू२. खाल�ल �वधाने वाचू या आ�ण ��वर आपले मत म�ड या. 

 क. आंतरजालामुळे पूव��ा �सारमा�म�चे मह� कमी झाले आह.े

 ख. वत�मानप�ापे�ा फेसबुकवर रोज�ा घडामोड�ची जा� जलद मा�हती �मळते.

 ग. �ॉट ्सअॅपवर खूप वेळ वाया जातो.

 घ. ‘�ॉ�’ ह ेअ�भ���च े एक च�गले �ासपीठ आह.े

अ०पु० १३�सारमा�मे : पूव� आ�ण आता 
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�व�ाथ� / �व�ा�थन� ी

तु�ी पण हाच शा� ूवापरता का?

तु�ीपण हचे तेल वापरता का?

तु�ीपण हाच फोन वापरता का?

तु�ीपण ह�च भाषा वापरता का?

तु�ीपण हचे पेन वापरता का?

तु�ीपण हाच श�कोश वापरता का?

तु�ीपण हाच साबण वापरता का?

तु�ीपण ह�च �लपी वापरता का?

तु�ीपण हचे तं� वापरता का?

�श�क / �श��का

शा� ूउदा० 

तु�ी पण हाच शा� ूवापरता का?

तेल

फोन

भाषा

पेन

श�कोश

साबण

�लपी

तं�

स
राव

१२ वेड लागले से��चे

से��... काह� वष�पूव� �तःची काह�च ओळख नसणा�या या श�ाने आज सव�नाच वेड 

लावले आहे. �ाट�फोनमुळे से��चा नाद जगभरात वा�या�ा वेगाने पस� लागला आहे. 

से���ा लाटेमुळे �ाट�फोनने च�गलाच जम बसवला आहे. 

ू१. खाल� काही शीष�के �दल� आहेत. पुढील पानावर�ल पिर�ेद�साठ� यो� शीष�क �नवडन  

   िरका�ा जागेत �ल� या. 

  से�� नको   से�� आ�ण मान�सक आजारक. घ.

 नामवंत�चे से���ेम  से��चे �सनख. च.

 �व�च� से��  से��चा अ�ास�मग. छ.

अ०प०ु १४
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.................................................................................................................................१) 

�च�पटसृ�ीतील कलाकार, वेगवेग�ा खेळ�तील खेळाडू, 
समाजसेवक, उ�ोजक य�सार�ा सव�ना से�� काढ�ाचा मोह 
अनेकदा आवरत नाह�. �ामुळेच काम, वय, आपले सामा�जक �ान 
�वस�न अनेक ब�ा ��� मो�ा समारंभ�त लोक�म� े
�मसळ�ावर से���ा मा�मातून �तःला �� करतात.  

................................................................................................................................२) 

लंडनमधील �सटी �लट कॉलेजम� ेमाच� म�ह�ापासून 'द आट � ऑफ 
�फोटो�ा�फक से� पोट�ट' या नावाने से��चा एका म�ह�ाचा 

अ�ास�म सु� झाला असून, �ाची फ� १६० यूएस डॉलर �णजेच 
१० हजार �पय�पय�त आहे. या एका म�ह�ाम� ेसे�� काढताना 
कोण�ा गो��कड ेल� देणे गरजेचे आहे, ह े�व�ा��ना �ा�ान��ारे 
आ�ण चच�स���ारे �शकवले जाते. 

................................................................................................................................३) 

अनेक मानसोपचारत��नी से�� काढ�ाची सवय ‘बॉडी डाय�ॉर�फक 
�डसॉड�रशी’ जोडल� आहे. से�� काढणा�य�ना आप�ा �दस�ाब�ल एक 
�कारचा �ूनगंड अस�ाचे मत �� करणारा मानसोपचारत��चा मोठा 
गट आहे. या�ा अगदी उलट, जा� से�� काढणे ह े'ना�स��सजम' 
�णजेच ‘�त:वरच असलेलं अतीव �ेम’ या मान�सक आजाराशीह� 
संबं�धत आह ेअसेह� काह�चे �णणे आहे.  

................................................................................................................................४) 

से��मुळे अनेक�चा जीव गे�ाची उदाहरणे आहेत. अमेिरकेत तर से�� 
काढताना र��वर होणा�या अपघात�चे �माण अनेक पट�नी वाढले आहे. 
उंचाव�न पडून जीव जाणे, डो�ावर बं�क रोखून से�� काढताना, 
मोबाईल ��क कर�ाऐवजी चुकून बं�क�चा चाप ओढला गे�ाने मृ� ू
ओढवणे, गाडी चालवताना से�� काढ�ा�ा �य�ात अपघातात जीव 
जाणे य�सार�ा घटना �दवस��दवस वाढताना �दसत आहेत. 

१
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.................................................................................................................................६) 

ूसे��ची टम अशी पसरत जात असताना �ावर बंदी घाल�ाबाबत वेगवेग�ा 
देश�म� ेवेगवेगळे �नयम होत आहेत. काह� शहर�म� ेसे��वर बंदी आहे, तर काह� 
�े�णीय �ठकाणी से��वर बंदी आहे. 
एकंदर�तच, हौस �णून से�� काढ�ात काह�च गैर नाह�; मा�, �नयमभंग क�न 

ू�कंवा �जवाशी खेळन से�� काढ�ात काह�च अथ� नाह�, ह े��ेक �ाट�फोन 
वापरणा�याने समजून घेणे गरजेचे आहे.

२. से��ब�लची एक बातमी पा� या. 

क. आता ही बातमी परत पा�न िरका�ा जागा भ� या.

(नशेत, मंगळवार�, दर�त, शोध, झाडावर, म�धुंद, सं�ाकाळ�, वेळ�, मृतदहे, मोह)
 .............................. ूआ�ण आता (१)  अव�ते से�� काढन धोका प�रणा�य�साठी एक मह�ाची बातमी 

..............................आह.े लोणावळा ��टगंपॉइंटवर म�धुंद अव�ते से�� काढ�ाचा (२)  त�णा�ा 
.............................. ..............................�जवावर बेतलाय. (३)  (४)  एक त�ण म�धुंद अव�ते से�� काढ�ासाठी 

.............................. ..............................(५)  चढला, पण �ाच (६)   �ाचा पाय घसरला, आ�ण तो थेट साडतेीनशे 
.............................. फूट खोल (७)  कोसळला. �ा�ा सोबत असले�ा पंचम र�वदास नामक �म�ाने �ाची 

..............................मा�हती लोणावळा पो�लस�ना �दल�. दर�ान पंचमह� दा��ा (८)  धुंद अस�ाने �ाला 

मृत �म�ाचं नावह� स�गता आलं नाह�. �शव�ग� टीमसोबत पो�लस�नी दर�त पडले�ा युवकाचा (९) 
.............................. .............................. सु� केला आ�ण अखेर अठरा तास��ा �य��नंतर �ाचा (१०)  आढळला.

................................................................................................................................५) 

से��चे खूळ त�णाई�ा डो�ात �शरले आहे. �बईत एका मुल�ने चोर� 
कर�ासाठी घरात घुसले�ा मुल�बरोबर से�� काढला होता. मृत 

�आजोब�बरोबर�ा से��वर भारतातील नेटक�य�नी भरपूर टीका केल�. टॅ�फक 
हवालदाराने प�ह��दा पावती फाडताना काढले�ा से��वर लोक खदख�न हसले. 
से���ा वेडामुळे कोण, कुठे, कसा से�� काढेल स�गता येत नाह�. यातह� 
से����कसार�ा भ�ाट क�न�नी पैसे कमवले आहेत. 

१
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ख. जो�ा जुळवू या.

१.  कोसळणे

२.  आढळणे

३.  म�धुंद अव�ते असणे

४.  धोका प�रणे

५.  �जवावर बेतणे

क.  दा��ा नशेत असणे 

ख. सापडणे

ग. संकटाची जाणीव असूनह� एखादी गो� करणे 

घ. एखा�ा गो�ीमुळे मृ� ूहोणे / जीव गमावणे

च. उंचीव�न वेगाने पडणे

 

३. वर�ल पिर�ेद�तील कोण�ा मु��शी तु�ी सहमत आहात? 

तुमचं काय मत आहे?
(से��चं वेड वाईटच / से��चं �सन नसावं / से��चा अ�ास�म गरजेचा / जा� 
से�� काढणे �णजे 'ना�स��सजम' / से��वर बंदी असावी / से��वर बंदी नसावी)

१
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मी या मताचा /
मताची आह ेक�...

माझ ंअसं �णणं
आह ेक�…

माझ ंअसं ठाम
मत आह ेक�...

मला असं
वाटतं क�, ...

मला असं
�णायचंय

मला �वचाराल
तर...

मा�ा
मतानुसार ...

मा�ानुसार.

मा�ा मते...
ते ठीक आहे,
पण...

तुमचं बरोबर
आहे, पण...

तसं असलं तर�...

ते झालंच,
पण...

वेगळा �वचार
केला तर...

�टलं तर...

..

�सारमा�मे



�व�ाथ� / �व�ा�थन� ी

मा�ा मते से��चं वेड वाईटच.

मा�ा मते से��चं �सन नसावं.

मा�ा मते से��चा अ�ास�म गरजेचा आह.े

मा�ा मते जा� से�� काढणं

�णजे 'ना�स��सझम'.

मा�ा मते से��वर बंदी असावी.

मा�ा मते से��वर बंदी नसावी.

ू१३  खाल� �दले�ा �वधान�वर आपले मत म�ड या.

जगातील सव�ना 
वाचनाची सवय
लागल� पा�हजे.

�थं हचे गु�.

वाचाल तर वाचाल.

माणसाने
जमेल तेवढ ेवाचावे.

उगीच ताण
घेऊ नये.

नुसतीच
पा�पु�के वाच�ात
काह�च अथ� नाह�. 

वाचन केले नाह�
तर� काह� 

�बघडत नाह�.

�श�क / �श��का

से��चं वेड वाईटच.उदा० 

मा�ा मते से��चं वेड वाईटच.

से��चं �सन नसावं.

से��चा अ�ास�म गरजेचा. 

जा� से�� काढणं �णजे 'ना�स��सझम'.

से��वर बंदी असावी.

से��वर बंदी नसावी.

स
राव
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१.  �गं�च� ेबो� लागतात. 

श��ची गरज पडत नाह�. (जे�ा / ते�ा)

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

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

२. �सारमा�म�त जगभरातील स�दय��ळे पाहायला �मळतात. �त: जगभर �वास 

कर�ातील मौज काह� �नराळ�च असते. (जर� / तर�)

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

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

३. जा�हरातीत आठव�ाभरात वजन कमी झालेलं दाखवतात. ख�या आयु�ात वजन कमी 

करायला खूप वेळ �ावा लागतो. (जर� / तर�)

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

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

४. अ�लेख �ल�हणे – एक�गी �वचार न करणे (जो / तो)

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

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

५. मी क�नार� �च�पटात रमणे – वा�वाचे भान ठेवणे. (जर� / तर�)

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

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

१४ ूखाल�ल वा�े अ�य��ा साहा�ाने जोड या. अ०पु० १५-१८
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उदा० मा�लक�म� ेसून, काकू या ��� सतत कट-कार�ाने करताना दाखव�ा जातात. 

  ख�या आयु�ात �ा च�ग�ाह� असू शकतात. (जर� / तर�)

  जर� मा�लक�म� ेसून, काकू या ��� सतत कट-कार�ाने करताना दाखव�ा 
जात अस�ा, तर� ख�या आयु�ात �ा च�ग�ाह� असू शकतात. 
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१५ ‘मोलकर�ण’ नावाची एक क�वता ऐकू या. 

या छो�ाशा क�वतेत काही ��यापद�ची �पे कशी बनल� आहेत ते बघू या -
�णणे – �णताना            करणे – करताना          
धातू + ��य = धातुसा�धत (��या�वशेषण )
Root + Suffix = Participle (Adverb)
�ण  + ताना =   �णताना   कर + ताना = करताना

आता उरले�ा ��यापद�ची अशीच फोड क�न �पे �ल� या!
..........................................................................................................................................

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

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

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

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

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

�णी आ�ण वा�चार 

जे होते ते च�ग�ासाठीच होते 

झाले गेले �वस�न जा 

एकाच ना�ा�ा दोन बाजू असणे

संभाषण क� या.

मोबाईलचा यो� वापर कसा करावा?

मोबाईल�शवाय कसं जगायचं?

मोबाईलमुळे �ान / मा�हती वाढवता येते. 

... एकमेक�शी संपक�  साधता येतो.

... र�ा शोधता येतो.

... खरेदी करता येते.

एक�वसा�ा शतकातील संकटे...

आता / आज�ा काळात / आजकाल / ह�� / स�ा ... 

मोबाईलला पय�य नाह�, कारण ...

मोबाईलम� ेवेळ वाया घालवणे 

मोबाईल�शवाय इतर काह�च न सुचणे.

��ेक गो�ीसाठी मोबाईलवर अवलंबून राहणे.

स
ंवाद

�
ाक

रण
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१६ ूएखाद ेआवडते �सारमा�म �नवडन एका �म�नटाचे PPT �कंवा त�डी सादर�करण क� या.
�ात �ाचे फायद,े तोटे, �ाचा वापर व ते आपण का �नवडले, ते स�गू या.

१७ र�ववारसाठ� नाटक, �सनेमा, �कंवा कुठे तर� �फरायला जा�ाचा काय��म ठरवू या,
आ�ण आप�ा �म�ाला आमं�णाचे ई-प� �ल� या.   

१. क�वता पु�ा ऐकू या आ�ण कंसातील श� िरका�ा जागी भ� या. 

(गेलं, होता, केलं, पेटला, भेटला, झाल�, फावलं, खेटला, न�तं, नेलं, घेतलं, गेल�, लावलं)

 ......................................�ाने �ेम (क)  

�कंवा �तने �ेम केलं,

क� द ेक�!

मला स�गा,
 ......................................�ात तुमचं काय (ख) ?

   तो �तला एक�तात 
 ......................................    बागेम� े(ग) ?

    नको �तत�ा जवळ जाऊन 
......................................    अंगाशी (घ) ?

ू   अहो भेटला तर भेट द ेक�,
 ...................................... ू   (च)  तर पेट द ेक�!

   तुमचं डोकं कशासाठी इतकं गरम झालं?

�ाने �ेम केलं �कंवा

�तने �ेम केलं,

क� द ेक�!

मला स�गा,

�ात तुमचं काय गेलं?

क
रा
 आ

�ण
 �
श
क
ा

१८ पा� या मंगेश पाडगावकर य��ा ‘तुमचं काय गेलं’ या क�वतेचे
��नीच केलेले अ�भवाचन. 
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   एकदा ती �ा�ासाठी 
......................................    वेडी�पशी (छ) ?

 ......................................    आ�ण पाऊस (ज)
......................................    तर� �भजत �ा�ा घर� (झ) ?

 ......................................   घरात ते�ा कोणीच (ट)
......................................    �णून ��चं (ठ) ?

   �ाने �तला जवळ घेऊन
 ......................................    च� दार (ड) ?

   अहो, लावलं तर लावू द ेक�,
   आ�ण फावलं तर फावू द ेक�!
   तुम�ा-मा�ा पूव�ज�नी 
   वेगळं काय केलं?

�ाने �ेम केलं �कंवा
�तने �ेम केलं,
क� द ेक�!
मला स�गा,
�ात तुमचं काय गेलं?

   घरात जागा नसते ��चं
   चालणारच ट�ॅीत �करण!
   ते थोडचे बसणारेत 
    घोक�त पा�णनीचं �ाकरण?
   गुलाबी थंडीचे पिरणाम ह ेहोणारच!

ू   कोणीतर� कोणाला जवळ ओढन घेणारच!
 .............................   अहो (ढ)  तर घेऊ द ेक�,

   आ�ण �ायचं ते होऊ द ेक�!
   तुम�ा घरचं बोचकं ��नी

 .............................   उच�न थोडीच (त) ?

�ाने �ेम केलं �कंवा
�तने �ेम केलं,
क� द ेक�!
मला स�गा,
�ात तुमचं काय गेलं?



२. वर�ल ��यापद�ची मूळ �पे �ल� या.

भूतकाळ

क.  केलं

ख.  गेलं

ग.  भेटला

घ.  पेटला

च.  होता

छ.  झाल�

ज.  फावलं

झ.  न�तं

ट.  नेलं

ठ.  घेतलं

मूळ �प

करणे

३. वर�ल ��यापद�पैक� जा�ीत जा� ��यापद ेवाप�न एक गो� तयार क� या आ�ण 
ती भूतकाळात �ल� या.

४. तु�ाला ही क�वता कशी वाटल�? मंगेश पाडगावकर�नी म�डलेल� मते तु�ाला पटल� 
क� नाही? आ�ण का? समाजमा�म�मुळे (सोशल नेटव�क� ग साईट ्समुळे) आजकाल�ा 
जोड��साठ� एकमेक�सोबत वेळ घालवणे पूव�पे�ा सोपे झाले आहे, असे तु�ी �णाल 
का? वग��म��सोबत या �वषयावर चच� क� या.

१
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श�संपदा
 १.१ नाम : �सारमा�मे 

तो रे�डओ, ते -

तो टी�ी, ते -

तो कॉ�टुर, ते -

तो ई-मेल, ते ई-मे�

ती पुरवणी, �ा पुरव�ा

ती बातमी, �ा बात�ा

ती जा�हरात, �ा जा�हराती

ती भू�मका, �ा -

ते वत�मानप�, ती वत�मानप�े

ते आंतरजाल

ते इंटरनेट

ते गुगल

ते अॅ��केशन, ती अॅ��केश�

ते अॅप, ती अॅ�

ते फेसबुक

ते ��वटर

सामा��पे

नाम�ना �वभ����य आ�ण श�योगी अ�ये जोड�ाआधी �ा नाम�म� ेकाह� बदल होतात. 

�ाला �ा नाम�चे सामा��प �णतात. आता सामा� नाम�ची सामा��पे बघू या. 

१. अकारा� नामे 

����ेपातील अकारा� नामे �लंगानुसार शोधून पुढील�माणे सामा��पे �ल� या.

क. अकारा� पु��ंगी नामे 

(नाम) (ए०व० - अ०व०)

तो हात – ते हात 

तो पाय – ते पाय

तो कान – ते कान 

(सा � ) (ए व  - अ व )० ० ० ० ० ०

�ा हाता-, �ा हात�-

�ा पाया-, �ा पाय�-

�ा काना-, �ा कान�-

वापर : हाताखाल�...

श
�

स
ंपदा
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वापर : घरामागे...

आता अकारा� पु��ंगी आ�ण अकारा� नपुंसक�लंगी नाम��ा सरावासाठ� पुढील�माणे 

वग�त संभाषण क� या.

संभाषणातील सहभागी : १. �व�ाथ� एक   २. �व�ाथ� दोन   ३. सगळे एक� 

�व�ाथ� एक : तू शाळेत येणार आहसे का?

�व�ाथ� दोन : नाह�. मा�ा  लागलं आह.ेपायाला

सगळे एक� : पायाला?

�व�ाथ� दोन : हो पायाला.

सगळे एक� : अ�ा. मग काळजी घ ेपायाची.

(याच�माणे : कान, हात, नाक, पोट, बोट, नख... वाप�न वर�ल�माणे संभाषण क� या.)

ग. अकारा� �ी�लंगी नामे

 १. बहीण

ख. अकारा� नपुंसक�लंगी नामे 

(नाम) (ए०व० - अ०व )०

ते घर – ती घरे 

ते दार – ती दारे 

ते घ�ाळ – ती घ�ाळे 

(सा०� ) (ए०व० - अ०व०)०

�ा घरा-, �ा घर�-

�ा दारा-, �ा दार�-

�ा घ�ाळा-, �ा घ�ाळ�-

(नाम) (ए०व० - अ०व०)

ती बह�ण – �ा ब�हणी 

ती ओळ – �ा ओळ� 

ती भेट – �ा भेटी 

पण

ती चूक – �ा चुका 

(सा०�०) (ए०व० - अ०व०)

�ा ब�हणी-, �ा ब�हण�-

�ा ओळ�-, �ा ओळ�-

�ा भेटी-, �ा भेट�-

पण

�ा चुक�-, �ा चुक�- 

वापर : ब�हणीमुळे...

१

सहास�66

�सारमा�मे



२. बाग

(नाम) (ए०व० - अ०व०) (सा०�०) (ए०व० - अ०व०)

ती बाग – �ा बागा 

ती झोप – �ा झोपा 

�ा बागे-, �ा बाग�-

�ा झोपे-, �ा झोप�-

वापर : बागेब�ल...

३. अ�ल 

वापर : अकलेसाठी...

(नाम) (ए०व० - अ०व०)

ती अ�ल – �ा अकला 

ती च�ल – �ा चपला 

(सा०�०) (ए०व० - अ०व०)

�ा अकले-, �ा अकला-

�ा चपले-, �ा चपल�-

४. घूस

वापर : घुशीवर...

(नाम) (ए०व० - अ०व०)

ती घूस – �ा घुशी 

ती कूस – �ा कुशी 

ती हौस – �ा हौसा / हौशी  

(सा०�०) (ए०व० - अ०व०)

�ा घुशी-, �ा घुश�-

�ा कुशी-, �ा कुशी-

�ा हौसे-, �ा हौस�-, हौश�-
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पुणेर� पाटी

रेनडा� करताना पूण� कपड े
घालणे आव�क. 
             - �कुमाव�न 

सूचना 

१

अडुस�68

�सारमा�मे



����ेप

नाम

तो पदवीधर, ते 

तो अ�ास�म, ते -

तो पिरसंवाद, ते -

तो �वचार, ते -

तो जीव, ते - 

तो मोह, ते -

तो �नूगंड, ते -

तो उशीर

ती पदवीधर, �ा -

ती चच�, �ा -

ती घटना, �ा -

ती बंदी, �ा -

ती गद�

ती पावती, �ा पाव�ा

ती सवय, �ा सवयी

ती हौस, �ा हौसा

ती क�ना, �ा -

ती सद�

ते नाटक, ती नाटके / ती नाटकं

ते �दश�न, ती �दश�ने / ती �दश�नं

ते वेळाप�क, ती वेळाप�के / ती वेळाप�कं

ते मत, ती मते / ती मतं

��यापद

ठरवणे

वाजणे

पोहोचणे

थ�बणे

भेटणे

बसवणे

�णणे

होणे

थकणे

�वशेषण

भ�ाट

वेगळा

��या�वशेषण

उ�शरा

लवकर

�नय�मत

खदख�न

इतर श�

पाऊण

स�ा

दीड

पावणे

साडे

अडीच

���
�
ेप
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वेळ ठरवणे

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

��श� : �कतीचा, �कतीला, कधीपासून, कधीपय�त

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

असणे - वत�मानकाळ, भूतकाळ आ�ण नकाराथ� (आहे, नाही – होता, नाही होता / न�ता) 

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

होणे - वत�मानकाळ, भूतकाळ आ�ण नकाराथ� (होतो, होत नाही - झाला, झाला नाही)

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

अकम�क भूतकाळ 

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

�सारमा�म�ब�ल बोलणे

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

�त:चे मत �� करणे

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

अ�ये : जर� / तर�, जसं / तसं, जे�ा / ते�ा, जो / तो 

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

��यापद + ताना 

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

ई-प� �ल�हणे 

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

आता मला हे येतं...
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