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 ‘आम�ा वेळ� �दवसाला एक पु�क वाचून संपायचं. पु�कं �वकत घेणं परवडायचंह� नाह�, 
�णून �मळेल �तथून, �मळेल ते पु�क घेऊन वाचायचो. �ावर �म��शी चच� करायचो. 
पण इथे, वाचनाचीच ब�ब! चच� कस�ा चालतायेत! मोबाइलमधून य�ना सवड �मळेल तर 
ना!..’ ह ेअसं अनेक वेळा न�ा �पढीला ऐकावं लागतंच. मुलं मोबाइलवर एवढा वेळ नेमकं 
काय करतात असा �� पालक�ना पडणार नाह� का? ‘जी सा�ह��क चच� आधी�ा 

ू�पढीतील मंडळ� भेटन करायची, ती आ�ी इथे करतो. मोबाईलवर. आमचे सा�ह�क�े इथे 
भरतात’, असे वाचनाची आवड असलेले अनेक �व�ाथ� आवजू�न नमूद करतात. असाच एक 
पु�ातील  �ॉ �सअॅप �पु! इं�ज�नअिरंग कॉलेजचे �व�ाथ�... सा�ह�ाची आवड आ�ण जाण 
असलेल� मंडळ� इथे कमी अस�ाने �नय�मत सा�ह� वाचनास उ�कु असले��चा एक 
�पु तयार करावा असं एम०आय०टी० म� े�शकणा�या �दशाला वाटलं. ओळखी�ा चार 

ू ूलोक�ना सोबत घेऊन �तने हा �पु तयार केला. हळहळ �ाचा पसारा वाढला, �ा�ी 
वाढल�, मै�ी वाढल�, ओळख झाल�. आज �पुमधील सद��कडून �नय�मतपणे पु�क�ची 
दवेाणघेवाण चा� असते. सव�नाच एका वेळ� ��� भेटणं श� नस�ामुळे वाचले�ा 
पु�क��वषयी �ॉ�सअॅअपवर तास � तास चच� चालते. 

ई-सा�ह� क�ा

पुढची �पढी
पुढची �पढी ह� कशी अगोदर�ा �पढीपे�ा जा� त�ख आह ेया �वषयावर ब�याच पालक�चं 
एकमत �दसतं. आप�ा मुलाचं याबाबत कौतुक करणं हा अशा ��के पालकाचा एक 
आवडीचा छंदच असतो. आपण जर बारकाईने �नर��ण केलं तर ते काह� अगदीच खोट ं
बोलताहते असं नाह�. येणार� ��के नवीन �पढी सभोवताल�ा गो�ी इत�ा झपा�ाने 
�शकते, क� आप�ाला �ाचं नवल वाटतं. त���क उपकरण�चा वापर करणं नवीन �पढीला 

ू ूअ�जबात अवघड वाटत नाह� याचं आ�य� वाटतं. मोबाईल फोन, ��वटर, फेसबुक, � टथ 
वगैरे गो�ी ���ा खेळ�ात�ा झा�ा आहते. मह�ाचा �� हा उभा राहतो, क� मग ह� 
�पढी अगोदर�ा �पढीपे�ा जा� समजूतदार आह ेका? 

२ चच� क� या. अ०पु० १-२



   भरतपूर नावाचे गाव होते. �ा  केशवराव नावाचे एक शेतकर� होते. ते  गावात शेतात
सतत राबत असत. ��ना दोन मुले होती.
 एके �दवशी केशवराव�नी आप�ा मुल�ना ��के� दोन �पये �दले. मुल�ना आनंद झाला. 
केशवराव �णाले, “मुल�नो, या पैश�तून तु�ी घर भ�न जाईल अशी एक व� ूआणू 
शकाल का?”
 “घर भ�न जाईल एवढी व� ूकशी आणायची, तीह� एव�ाशा ?” मुल�ना �� पैश�त
पडला. ��ना काह� सुचेना. ती एका  गेल�. तेथे ��ना अनेक व� ू�दस�ा. दोघ�नी �कानात

ू�मळन खूपखूप �वचार केला. ��ना एक क�ना 
सुचल�.

ू दोघ�नी �मळन एक पणती �वकत घेतल�. मुले 
घर� पणतीतआल�. सं�ाकाळ झाल�. ��नी  तेल 
घातले. कापसाची वात लावल�. पणती लावून 
ठेवल�.
 तेव�ात केशवराव आले. ��नी पा�हले, सा�या 
घरात �काश भरला होता. “अरे वा! कमालच केल�त तु�ी!” केशवराव �णाले.

३ ‘घरभर �काश’ ही कथा वाचू या.

१. जो�ा लावू या.

क. भरतपूर गावातील शेतकर�

ख. मुल�नी �वकत आणलेल� व�ू

ग. घरभर पसरलेला

१. पणती

२. �काश

३. केशवराव

२. िरका�ा जागा भ� या.
 (आणणे, होणे, दणेे, शोधणे, बोलावणे, �णणे, असणे, करणे)

.................................. .................................... मुले (क) , “बघा बाबा, आ�ी घर भ�न जाणार� व� ू(ख) .” 
 ..............................................खरेच घरभर �काश पसरला (ग) . दो�ी मुल�नी एक��त �वचार 

.............................................. ..............................................(घ) , �वचारले�ा ��ाचे ��नी उ�र (च) , याचा 
 ..............................................केशवराव�ना खूप आनंद (छ) . ��नी दो�ी मुल�ना जवळ 

 .............................................. ..............................................   (ज)  व शाबासक� (झ) .

अ०प०ु ३-४

अ०पु० ६-९
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        नुकताच सव�� गणेशो�व साजरा झाला. यावेळ� 

�मरवणुक�म� ेढोलताशा पथक�नी लाखो भ��ना ठेका 

धरायला लावला. ह ेढोलताशा वाजवणारे हात त�ण-त�ण�चे 

होते. या हात�म� ेत�णाईची ऊज� सळसळत होती. त�ण 

�पढी भारतीय सं�ृतीकड े�ल�� करते असं �णणा�या ��के 

���ने या मुल�ना पाहावं असं �च� होतं.

     ढोल-ताशा सं�ृती ह ेआप�ा कलासं�ृतीचंच एक 

ू ू�तीक आह.े ढोल-ताशाचं लोण हळहळ सव� महारा�� ात पस� 

लागलंय. �वशेष �णजे युवक�बरोबर युवतीह� यात सहभागी 

होत आहते. ढोल आ�ण ताशा वाजवणं या एके काळ�ा फ� 

पु�ष��ा म�ेदार�ला युवती आ�ण ��य�नी आप�ा �श�ब� 

व कला�क ढोलवादनाने आ�ान �दलं आह.े

     आपल� वादनकला सादर कर�ा�ा �न�म�ाने 

त�ण�मधील कलेला यावेळ� वाव �मळतो, �ासपीठ �मळतं. 

�शवाय ���ातल� एकता आ�ण संघटन�मताह� यावेळ� �दसून 

येते. वादन पथक�म� े�श�ब�ताह� असते. त�ण�ना �श� 

नाह� �णून नेहमी ओरड असते, पण तसं �च� या ढोलताशा 

वादना�ा वेळ� अ�जबात �दसत नाह�.

     आप�ा भारतीय सं�ृतीचं ह ेदखेणं �प आवड�ाने, 

सं�ृतीवर �ेम अस�ानेच त�ण-त�णी मो�ा उ�ाहाने यात 

दरवष� सामील होतात. पथकातील वादक�ची सं�ा दरवष� 

वाढते आह.े पारंपिरक पेहराव करायला दखेील ह� त�ण मंडळ� 

ते�ा �वसरत नाह�त. इतर वेळ� पा��मा� वेषभूषेत असणारे 

�क�के जण सणावार� हमखास पारंपिरक वेषात �दसतात.

४ सं�ृती जपणार� नवी �पढी

टीप: 
स�मी = त / ई / आ 

�लवाचक
उदा० घर = घरात / घर� / घरा 

कालवाचक
उदा० सकाळ = सकाळ�

          आठवडा = आठव�ात
  पहाट = पहाट े

१०
नवी – जुनी �पढी

तीनशे चार304



पाऊस

भूगोलाचे �श�क : स�गा पा�,

सव�त जा� पाऊस महारा�� ात 

कुठे पडतो?

बं�ा: ज�मनीवर.

१. भूगोलाचे �श�क : स�गा पा�, (भारत)
.............................................................................. सव�त जा� पाऊस

 कुठे पडतो?

२. भूगोलाचे �श�क : स�गा पा�, 
 ......................................(�हमालय)  सव�त जा� 

पाऊस कुठे पडतो?

(गावोगावी, पानोपानी, ग�ोग��, घरोघर�)
उदा० गावोगावी शाळा �ा�ात यासाठी अनेक लोक �य� कर�त आहते.

......................................................................१. या पु�कात  �नसग�वण�ने आल� आहते.
................................................................................२. �दवाळ�त  फराळाचा वास दरवळत असतो.

.............................................................................३. सु��म� े  ��केटचे सामने रंगतात.

५ िरका�ा जागा भ� या. 

उदा०  आजी पहाट ेउठते आ�ण पूजा करते.पहाट - उठणे आ�ण पूजा करणे :
१. सकाळ - चहा �पणे आ�ण वत�मानप� वाचणे 
..............................................................................................................................................................................................................

२. �पार - रे�डओ ऐकणे आ�ण जेवणे
..............................................................................................................................................................................................................

३. सं�ाकाळ - बाजारात फेर� मारणे आ�ण भाजी आणणे 
..............................................................................................................................................................................................................

४. रा� - आम�ाशी ग�ा मारणे
..............................................................................................................................................................................................................

५. दर वष� - गावी जाणे
..............................................................................................................................................................................................................

६ आजी काय काय करते? वा�े �ल� या. अ०प०ु ९-१०
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  ......................................... नो�ब� र (म�हना) (१) आमची सग��चीच धावपळ चाललेल� असते. (घर) 
 ..........................................  (२)  आई आ�ण आजीला �दवाळ�चे वेध लागलेले असतात आ�ण (�दवाळ�) 

.......................................... .........................................(३)  लागणा�या सामाना�ा या�ा बाब��ा (हात) (४)  येऊन 
 .......................................... पडतात. (�यंपाकघर) (५) फराळ तयार होत असतानाच आजोब��ा (खोल�) 

 ..........................................(६)  मा� एकदम श�तता असते, कारण आता आजोबा कंदील बनव�ात 
 .......................................... अगदी म� झालेले असतात. मा�ा (महा�व�ालय) (७) वा�ष�क �दनाची तयार� 

 ..........................................चा� असल� तर� माझ ंल� मा� (�दवाळ�) (८)  नवीन काय �ायचं यावरच 
 ..........................................  ..........................................  असतं. आ�ण या (�दवस) (९)  (अमेिरका) (१०) राहणा�या 

दादाला मा� सु�ीचे वेध लागलेले असतात.

७ नो��बर म�ह�ातील धावपळ ऐकू या आ�ण िरका�ा जागी यो� श� �ल� या. 

उदा० मी उ�ा�ा�ा सु�ीत नेहमी मा�ा गावी (गाव) जातो.
 .......................................... १. खरेच, फळ�ची झाड ेलावायला हवीत. मी जे�ा जे�ा (जंगल)  �फरायला 

जाते ते�ा आंबा, �चकू, सीताफळ इ�ादी फळ�ची झाड ेका नाह� आढळत, हा �� 
कायम पडतो.

२. आपण सगळे आरंभ-�र असतो. �बया लावू, मा� �ा रोप�ची �नगा राखणे आप�ाला 
 .......................................... जमत नाह�. पण �नवृ� झाले�ा लोक�नी आम�ा (कॉलनी)  रोप�ची 

काळजी �ायला सु�वात केल�.
.......................................... ३. “भा��ची लागवड मी सोसायटी�ा (आवार) च करावी असं �ल�हलं आह े

का कुठे?”
४. आम�ा सोसायटीतले नारळ आ�ी सोसायटीत�ा सद��ना �वकतो आ�ण ते पैसे 

.......................................... र�तसर सोसायटी�ा (खाते)  जमा करतो.

८ खाल�ल वा�े वाचून कंसातील नामाचे स�मी �प �ल�  अ०पु० ११-१२ 
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९ ऐकू या आ�ण ओळखू या. 

कोण आह ेमी? माझ ेकाम काय? मी कुठे सापडने?
(डॉ�र, नेता, पर�ट (धोबी), अ�भनेता, कव�य�ी)

१.

२. 

३. 

४. 

५. 

�वसाय कामाची जागा कामाचे ��प

आय०टी०त नोकर� करणारा �ज�ी. १० अ०पु० १३

िरका�ा जागी ��यापदाचे यो� ते �प �ल� या.
  .......................       ह� गो� अमेिरकेत�ा संदीपची. भारतातून तो �तथं (१) गे , तीन वष� मरम�न 

काम केलं. दोन वष�पूव� �ानं कामाची वेळ संपतासंपता कंपनी�ा मालकाला ई-मेल (२) 
....................  पाठ ,  “हा माझा राजीनामा.”

 ........................     मालकाचं उ�र (३) आ , “का? तू आमचा च�गला कम�चार� आहसे. तुझी 
कंपनीला गरज आह.े वेडपेणा क� नकोस.”

  .........................        संदीपनं तातडीनं िर�ाय (४) �द , “मला खूप �फरायचंय. जग बघायचंय. 
माणस�ना भेटायचंय. नोकर�त रा�न ते श� नाह�. आय०टी० कंप��तल� माणसं लवकर 
�ातार� होतात! माझहं� तसंच होईल. मग ��नया कधी बघणार?”

  .........................     मालकानं �सिरअसल� �वचार (५) के , “नोकर�त रा�नदखेील तुला ते सगळं 
करता येऊ शकेल!”  "ते कसं काय, बुवा?” संदीप. 
     पगार तीस ट��नी कमी आ�ण ऑ�फसात न येता संदीपनं इंटरनेटव�नच ऑ�फसचं 

  .................   ...........काम करायचं, असा ��ाव मालकानं (६) म�ड  . संदीपनं तो �िरत मा� (७) के .
  ..............   .................     काह� म�हने तो �ाझीलम� े(८) रा . �तथल� भाषा (९) �श . �ीसमध�ा 

  ...............मु�ामात �तथ�ा लोकजीवनाशी एक�प होऊन (१०) गे . स�ा जपानम� ेआह.े दोन 
  ............  ..................ुवष�त खूप माणस�ना (११) भे  आ�ण जणू ���ा कुटबंातलाच एक (१२) झा ! 

�दवसभर �फरायचं अ� रा�ी जागून ऑ�फसचं काम इंटरनेटवर करायचं, असा �ाचा 
............�दन�म. उ�मो�म खा�पदाथ� �ानं (१३) चाख . �व�वध जीवनशैल� आपुलक�नं 

  ...............आ�सात (१४) के . संदीप ख�या अथ�नं ‘�ोबल’ नागिरक झाला.
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 आकाशवाणी; मुंबई क� �ाची ह� आह ेएफ०एम० गो� वा�हनी. मी आह ेअंबर�. स�ा जगभरात 
ू ूअनेक त�ण-त�ण��ा ‘ट-ड’ �ल�म� ेआप�ाला एक गो� �दसतेय, कॉमन अशी, ती 

��णजे ��ा नृ�. �णजे जर तु�ी वाढ�ा वजनाने �सेम� ेअसाल �कंवा जर अती 
��सेमुळे तु�ाला बोअर होत असेल, तर यासाठी ��ा हा नृ��कार एक उ�म उपाय आह.े 

ू ू�णूनच या त�ण-त�ण��ा ‘ट-ड’ �ल�म� ेस�ा आप�ाला ��ा नृ� बघायला 
�मळतंय. एका आकडवेार�नुसार असं �दसून आलंय, क� जगभरात आठव�ाचा एक तास 
साधारण एक कोटी प�ास लाख त�ण मुलं-मुल� ��ा हा नृ��कार करतात. असं �टलं 
जातं, क� जर तु�ी एक तास हा ए�झरसाईज केलात �कंवा हा नृ��कार केलात तर वेट 
लॉससाठी मदत होते. मला वाटतं, �णूनच स�ा त�ण-त�ण�म� ेहा नृ��कार आवडीचा 
झालेला आह,े �ामुळे स�ा आप�ाला ब�याचदा ऐकायला येतं क�, ‘या उ�ा�ा�ा 
सु�ीम� ेमी ��ा �शकणार आह,े’ �कंवा, ‘मी ��ाचे �ासेस लावले आहते,’ �कंवा, ‘इथे 
आम�ा घराजवळच ��ाचे �ासेस आहते.’ ते�ा तु�ीसु�ा �वचार करत असाल तर न�� 
या. कुठलाह� नृ��कार कर�ात आनंदच असतो. ते�ा, आनंदह� साजरा करा आ�ण 
�ाचबरोबर जर तु�ाला बार�क �ायलाह� मदत होत असेल तर न��च हा नृ��कार 
क�न बघायला हरकत नाह�.

११ ��ा. अधोरे�खत केले�ा इ�ंजी श��चे अथ � मराठ�त समजावून स�गू या.

१२ वाचू या.

आईची म�ी झाल�
चवीची य�ी झाल�
बदलाचं फॅड झालं
व�डल�चं डडॅ झालं
पतंगाचं काइट झालं
�वमानाचं �ाईट झालं
काव�ाचं �ो झालं
भुवईचं �ो झालं
पोळ�चं �ँक� झालं
�मालाचं हकँ� झालं
भाताचं राईस झालं
छानचं नाईस झालं
�ी चं �शट झालं
सामानाचं �कट झालं
�ानकाचं �शेन झालं
ना�ाचं िरलेशन झालं

�तथेच मोठा ग�धळ झाला
�वनाकारण घोळ झाला 
श�तीचं पीस झालं
�न ब�हणीचं �सस झालं
��के मोठं छोट ंझालं 
�न ख�याचंह� खोट ंझालं
��के �ण �रणं आलं
जगणंसु�ा मरणं झालं
यावरती उपाय काह�
नुसतं रडणं उपाय नाह�
एक उपाय आह े�ावर
प�हलं तुझ ंरडणं आवर
सदा सव�दा �स� राहा
मग काय होईल पाहा
अरे तुझी भाषा बदलेल
मातृभाषेतच आशा ज�ले...
-डॉ० संजय उपा�े

अ०पु० १४  
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 सोळावे �कंवा सतरावे वष� �णजे आयु�ातील एक मह�ाचे वळण. शाळा सोडून 
कॉलेजम� ेजा�ाची वेळ. नवनवीन �� ेपाह�ाचे �दवस. कोणती �� ेपाहतात आजचे 
त�ण आ�ण त�णी? आयु�ाकडून ��ना काय हवे असते?
उदा० अनघाला हवाईसुंदर� �ायचं आह.े
१. �समरन (�वमानचालक) : 

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

२. अपे�ा (सॉ�वेअर इं�जनीअर) :
................................................................................................................................................................................................................................................................... 

३. आ�दल (समाजसेवक) :
................................................................................................................................................................................................................................................................... 

४. सु�मत (राजकारणी) :
................................................................................................................................................................................................................................................................... 

१३ नवी ��े. वाचू या.

१४ खाल�ल पाटीतील चुका शोधू या.

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

............................................................................................................................................................................................................................................................................
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 उदा० सोम. - १०.०० - डॉ�र - अपॉइंटम�ट - असणे.
 सोमवार� १० वाजता माझी डॉ�रकड ेअपॉइंटम�ट होती.

१. मंगळ. - ५.३० - ��केटचा सराव करणे
 ...............................................................................................................................................................................................................  

२. बुध. - सिरताबरोबर - जेवणे
............................................................................................................................................................................................................... 

३. गु�. - १.४५ - चच�स� - भाग घेणे
...............................................................................................................................................................................................................  

४. ��. - ३.३० - �च�पट बघणे
...............................................................................................................................................................................................................  

५.श�न. - �द. १५ - गा�ाचा �ास - जाणे
...............................................................................................................................................................................................................  

६. र�व. - �द. १६ - सु�ी असणे 
...............................................................................................................................................................................................................  

१५ गे�ा आठव�ात �वनयने नागपुरात काय काय केले ते सामा� भूतकाळात �ल� या.

श�साखळ� : ‘तू आज काय काय केलेस?’ उ�र�ची साखळ� बनव.  १६

�व�ाथ� १                    �व�ाथ� २                     �व�ाथ� ३

मी आज

सकाळ� नऊ

वाजता उठलो.

मी आज सकाळ�

नऊ वाजता उठलो.

मग कॉफ� �ायलो.

मी आज सकाळ� नऊ

वाजता उठलो. मग कॉफ�

�ायलो. नंतर अंघोळ केल�.

अ०प०ु १५
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ू२. तीन जण�चा गट क�न खेळ या. 
ू उजवीकड�ा खेळाडूचे एक पान ओढ या. जसजशा जो�ा बनत जातील तसतशा �ा 

खाल� टबेलावर टाकू या आ�ण मो�ाने वाचू या. खेळा�ा शेवटी �ा�ाकड ेकोरे पान 
राह�ल तो गाढव!

�णी / वा�चार

जुनं ते सोनं ूउडाला तर कावळा, बुडाला तर बेडक

भूतकाळ : ��कम�क ��यापद े

Past Tense: Verbs with Two Objects

�
ाक

रण

��कम�क ��यापद े(कत� आ�ण कम� दो��ना ��य लागतो,

��यापद नेहमी तृतीय पु�षी नपुंसक�लंगी एकवचनी असते.) 

कत� + ��य

शेतक�याने

गुरवाने

आजोब�नी

रमाने

आईने

कम� + ��य

बैलाला

गाईला

कु�ाला

बकर�ला

शेळ�ला

��यापद (त०ृ पु० नपुं० ए० व०)

ब�धले / ब�धलं

��कम�क 

रंगा�याने

�गिरजाने

भावाने

खुच�ला

झाडाला

घ�ाळाला

रंग

पाणी

चावी

��यापद (मु� कम��माणे)

�दला

�दले / �दलं

�दल�

करा आ�ण �शका

१. प�े तयार क� या. कमीतकमी १२ जो�ा बनवू या आ�ण एक प�ा कोरा ठेवू या.
   खाल�ल उदाहरणे पा� या.

१७

मी
पळत
आह.े

मी
पळाले

तो
�च�
रंगवत
आह.े

तो �च� 
रंगवतो.
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सव�नाम

मला

आ�ाला

तुला

��ना

�ाला

�तला

�ाला

��ना

कम�

�वषय

बातमी

ग�णत

��यापद (कम��माणे)

समजला

समजल�

समजले / समजलं

खाल�ल को�के पूण� क� या. १८

�नघणे - �नघाला

��यापद

�न  �न लाघणे- घा

सव�नामे 

मी (पु०)

मी (�ी०)

आ�ी / आपण 

तू (प०ु)

तू (�ी०)

तु�ी / आपण 

तो

ती

ते

ते

�ा

ती

बु  बु लाडणे- डा उ  उ लाडणे- डा प प लाळणे- ळा 
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�फरणे - �फरला

��यापद

�भणे - �ाला

सव�नामे 

मी (पु०)

मी (�ी०)

आ�ी / आपण 

तू (प०ु)

तू (�ी०)

तु�ी / आपण 

तो

ती

ते

ते

�ा

ती

�भणे �ा- ला 

��यापद

�फ �फरणे - रला 

सव�नामे 

मी (पु०)

मी (�ी०)

आ�ी / आपण 

तू (प०ु)

तू (�ी०)

तु�ी / आपण 

तो

ती

ते

ते

�ा

ती

�श  �शरणे - रला �व �वझणे - झला �श �शकणे - कला  

तीनशे तेरा 313

१०
नवी – जुनी �पढी



��यापदसव�नामे 

मी (पु०)

मी (�ी०)

आ�ी / आपण 

तू (प०ु)

तू (�ी०)

तु�ी / आपण 

तो

ती

ते

ते

�ा

ती

उठणे - उठला

उ उठणे - ठला फु फुलणे - लला सु  सुटणे - टला 

  ��यापद ‘�णणे’ :

टीप :  

‘�णणे’ या ��यापदाची भूतकाळात दोन �पे आहेत. 

•   एक क���माणे वागणारे - मी �णालो, ती �णाल�, तु�ी �णालात...

•   �सरे कम��माणे वागणारे - मी क�वता �टल�, �ाने गाणे �टले,

                           आपण �ोक �टला...
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 इत�ा लहान मुल�ना स�भाळ�ाची ती माझी प�हल�च वेळ होती. थोडा वेळ बरा गेला; पण 
नंतर �ा भावंड�चे काय करावे ते मला कळेना. मग मी सहजच (�णणे) 

 .................................................   (क) , “गाणं �णून दाखव ना!”
................................................. हा ��ाव मुलाला फारच पसंत पडला. �ाने (गाणे) (ख) (�णणे) 

 .................................................   (ग) .
................................................. “मला क�वतादखेील येते,” तो (�णणे) (घ) . मग �ाने  क�वता (�णणे) 

 .................................................(च) . आता �ाला चेवच चढला होता; पण �ा�ा ब�हणीने �ाला 

थ�बवले. 
 ................................................. “आता तू!” ती मला (�णणे) (छ) .

 “मी? मला नाह� येत काह�.”   
................................................. “खोट!ं ‘मी तुम�ापे�ा �शार आह,े’ असं तूच मघाशी (�णणे) (ज) . आ�ी 

 .................................................  .................................................कशी पटापट गाणी(�णणे) (झ) , क�वता (�णणे) (ट) , 
 .................................................  ................................................. पाढ े(�णणे) (ठ) . आता तू काह� (�णणे) (ड) नाह�स 

तर...”
................................................. “क�ी!” करंगळ� पुढ ेक�न दोघेह� एका सुरात (�णणे) (ढ) .

१९ खाल�ल उतारा वाचून ��यापदाचे यो� �प �ल� या.

पुणेर� �चमटा

घर आवरताना सासूला सुनेचा बायोडाटा
सापडला.
ल� जुळवणा�या म��ाला द�ेासाठ� तो कधीकाळ� 
तयार केला होता. ‘आवड’ या सदरात सुनेने �ल�हले होते,
‘�यंपाक कर�ाची भयंकर आवड’... 
प�ा पुणेर� सासूबा�नी �ात ���ी
केल�, ‘भयंकर �यंपाक कर�ाची आवड (!)’
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�श�क / �श��का

मी - च�डू (दणेे)उदा० 

मी च�डू परत �दला.

मी - पैसे

आ�ी - वह�

आपण - फाईल

तू - डबा

तु�ी - घ�ाळ

�व�ाथ� / �व�ा�थन� ी

मी च�डू परत �दला.

मी काल संतोषला पैसे परत �दले.

आ�ी व�ा �श�क�ना तपासायला �द�ा.

आपण फाईल परत �दल�त.

तू महशेला डबा परत �दलास.

तु�ी अ�भ�जतला घडयाळ �दलेत.

२० करा आ�ण �शका.

उजळणी - थोडी गंमत
ूहा खेळ गटात खेळायचा आह.े तीन-चार जण�चा एक गट बनवू या. सव�नी �मळन एक 

छोटासा �संग �कंवा एक लहानशी गो� तयार करायची आह.े खाल� काह� श� �दले आहते. 
घडून गेले�ा घटना स�गताना काळाचा �वचार क� या.

एकदा

�ानंतर

इतका

कारण

ते�ा

अगदी

केवढा

�जतका - �ततका

मग

शेवटी

आता गटातील एकाने प�हला श� वाप�न एक वा� �लहायचं आ�ण �ा�ा सहका�याकड े
�ायचं.
मग �ाने �सरा श� वाप�न गो� पुढ े�ायची.
इतर सहकार� काय �लह�त आहते याचा �वचार करायचा नाह�. तु�ाला जे सुचेल ते �लहायचं. 
फ� वर �दलेले श�च वापरावेत असं नाह�. �वशेषणे/ ��या�वशेषणे / तु�ाला माह�त असलेले 
श� वापरा.

२१ नवीन �पढी �बघडलेल� आहे - मत �� क� या. अ०प०ु १६-३३ 

स
रा
व

पुणेर� �चमटा
आ�ी पुणेकर काय असेल ते ��पणे 
आ�ण बाणेदारपणे स�गतो. आता हेच पाहा ना...
मुंबईकर सासूने न�ा सुनेला �वचारले-
‘तुला ‘�कचन’म�े काय येते?’
पुणेर� सून श�तपणे उ�रल�- ‘कंटाळा!’
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१. प�हला भाग (०.४६) पा� या आ�ण खाल�ल ���ची उ�रे दऊे या.
क. “आ�ी, तू बोल, आपण कोट � मॅरेज क�”, ह ेबोलणे कोणा�ा ल�ा�वषयी चालले आह?े
ख. मुलाचा �वसाय काय आह?े
ग. सा�व�ीने एम०बी०बी०एस० ला �वेश का घेतला नाह�?

२. �सरा भाग पा� या आ�ण हे कोण बोलत आहे हे स�गू या.

�च�फ�त पा� या.  २२

वा�

क.   होकार द�ेापूव� मला मुलासोबत

     रा�न बघायचं आह.े

ख.   स��काश आ�ण सा�व�ीचं जुळणं �कंवा न जुळणं 

    यापे�ा हा �योग (ए�पेिरम�ट) होणं जा� 

    गरजेचं आह.े

ग.   बायको �कंवा सून �णून जुळवून घे�ापूव�

    समजून घे�ाची एक तर� संधी �मळायला हवी.

घ.   होऊन होऊन काय होणार आह?े

    मुलगा नाह� तर मुलगी!

च.   हा �योग झाला तर मी पं�ाला

    ट�गून जीव दईेन.

छ.   तुला अशी �च� ंकाढावीशी वाटतायत

    कारण तु�ात हाम�� �नम�ण होतायत.

सा�व�ी स��काश आजी आई

�३. हा या �च�पटाचा केवळ टेलर होता. पूण� �च�पट पाहायला तु�ाला आवडेल का? 
आ�ण का?

४. ‘ल� करायचं क� नाही हे ठरव�ासाठ� आधी एक� रा�न बघणे’ या क�ने�वषयी 
तुमची काय मतं आहेत? या�वषयी आप�ा वग��म�ाशी चच� क� या व एकमेक�ची मतं 

ूवग�समोर म�ड या.

�णी आ�ण वा�चार 

साठी बु�ी नाठी सोळावं वर�स धो�ाचं

माकडा�ा हाती कोल�त  
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एकमेक�ना समजून घे�ाचा �य� करणे
एकमेक�शी संवाद साध�ाची तयार� दाखवणे

न�ा - जु�ा �पढीत मतभेद होणे
अनुभवाचे बोल बोलणे
आपलेच भलेबुरे दाखवणारा आरसा
�भऊ नकोस, मी तु�ा पाठीशी आह.े

नवी �पढी �बघडल�
ह ेजरा अतीच आह े

नाह� तर उगीच / उगाच मा�ावर �चडले
मोबाइलमधून य�ना सवड �मळेल तर ना...

���गत �गती होणे
���गत वाढ / ���म� �वकास करता येणे
अ�� होऊन येरझा�या मारणे

याचं मला आ�य� / नवल वाटतं
याचं मला कौतुक वाटतं

संभाषण साधू या.

श�संपदा
नामे : भाववाचक आ�ण इतर नामे 

तो अ�भनय, -

तो �भाव, ते -

तो आदर, -

तो पा�ठंबा, -

तो आराम, -

तो �व�ास, -

तो ताण, ते  -

तो आवाज, ते -

तो �वनोद, ते -

तो �ास, ते -

तो उ�ेश, ते -

ती सवड, �ा सवडी

ती मदत, -

ती उ�कुता, -

ती खुशाल�, -

ती मजा, -

ती मौज, �ा मौजा

ती अव�ा, �ा -

ती झोप, �ा झोपा

ती भेट, �ा भेटी

ती �ाथ�ना, �ा -

ती तयार�, �ा तया�या

ती दौड, �ा दौडी

ती �शवी, �ा �श�ा

ते अ�भवादन, ती अ�भवादने / अ�भवादनं

ते रा�� ीय�, ती रा�� ीय� े/ रा�� ीय�ं

ते बळ, -

ते धैय�, - 

ते वेड, ती वेड े/ वेडं

ते आ�य�, ती आ�य� / ती आ�य�

ते ��, ती �� े/ ती ��ं

ते उ���, ती उ���े
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����ेप
नाम

तो फराळ, ते -

तो मालक, ते -

तो पगार, ते -

तो ��ाव, ते -

तो �दन�म, ते -

तो खा�पदाथ�, ते -

तो राजीनामा,

ते राजीनामे

तो नागिरक, ते -

तो नृ��कार, ते -

तो उपाय, ते -

तो नाद, ते -

तो धोका, ते धोके

तो त�ण, ते -

तो �नकाल, ते -

तो पर�ट, ते -

तो ह�, ते -

तो रंगार�, ते -

तो सु�ंग, ते -

तो आवाका 

तो त���क, ते -

तो वेध, ते -

ती �वृ�ी, �ा-

ती पणती, �ा पण�ा

ती �मरवणूक, �ा �मरवणुका

ती म�ेदार�, �ा म�ेदा�या

ती गरज, �ा गरजा 

ती नोकर�, �ा नोक�या

ती ��ी

ती बु�ी-

ती ताल�म, �ा तालमी

ती प�त, �ा प�ती

ती सोबत, �ा सोबती 

ती दवेाणघेवाण,

�ा दवेाणघेवाणी

ती �मता, �ा -

ते राहणीमान,ती राहणीमाने / राहणीमानं -

ते ���म�, ती ���म� े/ ती ���म�ं

ते उपकरण, ती उपकरणे / ती उपकरणं

ते पथक, ती पथके / ती पथकं

ते �प, ती �पे / ती �पं

ते चच�स�, ती चच�स� े/ ती चच�स�ं

ते वळण, ती वळणे / ती वळणं

ते मा�म, ती मा�मे / ती मा�मं
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आता मला हे येतं ...

��यापद

परवडणे

राबणे

दरवळणे

पोहोचणे 

�मसळणे

म�डणे

चाखणे 

रंगवणे

�वसावणे

�वशेषणे

समजूतदार 

मह�ाचा

�श�ब�

कला�क 

��

बदनाम

एक��त

एक�प 

उ�मो�म

सारे

��श�

कशाची

��या�वशेषण

झपा�ाने 

क�कतेने 

मरम�न 

मरमर 

अगोदर 

तातडीने

नुकताच 

दरवष� 

हमखास 

कायम

कुठे तर�

न�ा-जु�ा �पढीची मते म�डणे

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

स�मी (कोणावर, कोणात, कुठे) 

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

��� आ�ण कामे

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

���म�, �वृ�ी, राहणीमान

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

नेट-नाद

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

��कम�क भूतकाळ

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