
६भाषा

 भाषेब�ल बोलणे

 इ�ा �� करणे

कारण आ�ण पिरणाम स�गणे 

��श� : का?

संयु� वा�े : कारण, �ामुळे, �णून  

सामा� नाम�ची सामा��पे

‘च’चा वापर

चला, �शकू या…
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उदा० �� च

१

स
राव

१. खाल�ल �च� पा� या आ�ण �ा भाषावृ�ाम�े माहीत असले�ा परक�य भाषा �ल� 
या. भाषेतला एक श� जर� माहीत असेल, तर� �ा भाषेचे नाव �ल� या. 

भाषा 

२. एक �च�फ�त पा� या आ�ण �ावर चच� क� या.

अ०पु० १



६
भाषा
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२ खाल�ल आकृती पा� या आ�ण परक�य भाषा �शक�ाची काय काय कारणे
असू शकतात �ावर बो� या.

नवीन भाषा �शकणे �णजे नवीन ��� बनणे.
                 - हा�क� मुराकामी

                          जपानी लेखक

अ०पु० २

किरयर / अ�ास

सं�ृतीची ओळख

संवाद साधणे

जाग�कता ���गत वाढ

मान�सक आरो�

इतर संधी /
कारणे

क�कता

�मंती

आवड / ह�स

नवीन भाषा
का �शकावी?



�श�क / �श��का

�श�क / �श��का

�व�ाथ� / �व�ा�थन� ी

�व�ाथ� / �व�ा�थन� ी

उदा० न�ा सं�ृतीची ओळख होणे
कारण �ामुळे न�ा सं�ृतीची 
ओळख होते. 
किरयर�वषयक संधी उपल� होणे

कुतूहल वाढणे

�ा भाषेतील सा�ह� वाचता येणे

जगाशी संवाद साधता येणे 

कारण �ामुळे न�ा सं�ृतीची ओळख होते. 

कारण �ामुळे किरयर�वषयक संधी उपल� 
होतात. 
कारण �ामुळे कुतूहल वाढते.
 
कारण �ामुळे �ा भाषेतील सा�ह� वाचता येते. 

कारण �ामुळे जगाशी संवाद साधता येतो. 

उदा० कारण मला सतत पु�ाला जावं 
लागतं.
मला सतत पु�ाला जावं लागतं, 
�णून मला मराठी �शकायचंय.
कारण मला मराठी भाषेतील सा�ह� 
वाचायचंय.
कारण माझी बदल� झाल�ये 
अहमदनगरला.
कारण मराठी महारा�� ाची रा�भाषा 
आह.े
कारण माझी मै�ीण मराठी आह.े 

मला सतत पु�ाला जावं लागतं, �णून मला 
मराठी �शकायचंय.
मला मराठी भाषेतील सा�ह� वाचायचंय, 
�णून मला मराठी �शकायचंय.
माझी बदल� झाल�ये अहमदनगरला, �णून 
मला मराठी �शकायचंय.
मराठी महारा�� ाची रा�भाषा आह,े �णून मला 
मराठी �शकायचंय.
माझी मै�ीण मराठी आह,े �णून मला मराठी 
�शकायचंय. 

मुंबई जम�न आज एकच खळबळ उडाल�. कारण होते ���ा आजच �व�ापीठा�ा �वभागात 
सु� झाले�ा "अ�भाषक�साठी संवादा�क मराठी" या . �व�ा��ना  �वेश वग�चे वग�त
करताच मो�ा  ध�ा बसला, आ�ण ते घाब�न ओरडतच बाहरे पडले. आत पाच - सहा 
पर�हवासी आधीच बसले होते. थो�ा वेळातच ��ना कळले क� ह ेपर�हवासी �न�प�वी 
आहते आ�ण इथे आले आहते. मराठी�ा  हात हातात घेताच मै�ी�ा ना�ाने  �श��केचा
केवळ ५  ��नी मराठी भाषा आ�सात केल� आ�ण  मराठी गाणं �णत आ�ण  �म�नट�त
सव�ना �भे�ा दते ते अ�� झाले.

३ आजची ताजी बातमी

     स
राव

अ०पु० ३
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नंतर �पार� अचानक जु� चौपाटीवर ह ेसहा पर�हवासी अवतरले आ�ण लगेचच 
बातमीदार�नी ��ना गराडा घातला आ�ण ��ची मुलाखत घेतल� :

बातमीदार - ू पृ�ीवर तु�ा सव�चं �ागत. कुठन आलात तु�ी?

पर�हवासी- आ�ी सा�र� नावा�ा  आलोय. पृ�ी या अ�तशय सुंदर  �हाव�न �हाची
आ�ण येथील ओळख क�न घे�ाची आमची इ�ा आह.ेलोक�ची 

बातमीदार - तु�ी इथे मुंबईतच का आलात?

पर�हवासी - आ�ी सव� भेट दणेार आहोत, पण आज इथे मराठीचा वग� सु�  दशे�ना 
झा�ाचे कळले, आधी इथे आलो.�णून 

बातमीदार - मराठी  तु�ी काय स�गाल?भाषे�वषयी

पर�हवासी - फारच छान भाषा आह.े �हचे आम�ा सा�र�ना भाषेशी खूप सा� आह,े 
�णून ह�  भाषा �शकताना  फारच मजा आल�. आ�ीपण भावाला मामा �णतो. आई�ा 
�णूनच ‘�कु �कु �कु �कु आगीनगाडी, धुर��ा रेघा हवेत काढी, पळती झाड ेपा� या, 
मामा�ा गावाला जाऊ या’ ह ेगाणं आ�ाला फार आवडलं आ�ण आ�ी ते पाठह� केलं. 
आता �नघालो आ�ी अमेिरकेला. 

बातमीदार - इत�ा लवकर इथून जा�ाचे कारण?

पर�हवासी - आ�ाला अजून बरेच दशे पाहायचे आहते,  संपूण� पृ�ीची मा�हती कारण
�मळवणे हचे आमचे काम आह.े वेळ कमी आह,े आता �नघायला हवं. अ�ा!!�ामुळे 

इतके बो�न सव� सा�र�वासी एकदम �दसेनासे झाले. ते गात असले�ा मराठी गा�ाचा 
आवाज मा� उप��त�ना बराच वेळ ऐकू येत होता.

६
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१. वर�ल पिर�ेदातील �न�ा रंगातील श��चे मूळ �प �ल� या.

रंगीत श�

उदा० �व�ापीठा�ा

क. 

ख. 

ग. 

घ. 

च.

छ.

ज.

झ.

ट.

ठ. 

ड.

ढ. 

त.

थ. 

मूळ �प

�व�ापीठ

२. ‘कारण’ �कंवा ‘�ामुळे’ हे श� वाप�न वा�े तयार क� या. 

उदा० सा�र�वासी आधी मुंबईला का आले? ��ना मुंबईत मराठीचा वग� सु� झा�ाचे 
कळले. 

 सा�र�वासी आधी मुंबईला आले, कारण ��ना मुंबईत मराठीचा वग� सु� झा�ाचे 
कळले. 

 सा�र�वासीय�ना मुंबईत मराठी भाषेचा वग� सु� झा�ाचे कळले �ामुळे ते आधी 
मुंबईला आले.

क. सा�र�वासीय�ना घाई का आह?े ��ना खूप दशे बघायचे आहते. 
ख. सा�र�वासीय�ना खूप दशे का बघायचे आहते? ��ना संपूण� पृ�ीची मा�हती �मळवायची 

आह.े 
ग. सा�र�वासीय�ना लगेच का �नघायला हवे? ���ाकड ेवेळ कमी आह.े 
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कारण आ�ण पिरणाम स�गणार� काही वा�े पुढे �दलेल� आहेत. या वा���ा यो�
जो�ा लावू या आ�ण उदाहरणा�माणे श� �तत�ा �कार�ा वा�रचना क� या. 

४

कारण, �ामुळे, �णून...

१. सीमाला हवाईसुंदर� �ायचे आह.े

२. रोज �ायाम केला पा�हजे.

३. क�ाणी खूप घाबरल� होती.

४. रोहन आजार� पडला.

५. आईशी संपक�  होत न�ता.

६. बाळ सारखे रडत होते.

७. सायल� रोज मन लावून अ�ास करते.

८. जॉन मराठी �शकत आह.े

क.  फोन बंद पडला होता. 

ख.  आरो� ह�च खर� संप�ी. 

ग.  पर��ा जवळ आल� आह.े

घ.  �ाला खूप भूक लागल� होती.

च.  �तने बागेत एक मोठा साप ब�घतला होता.

छ.  �ाचे बरेच �म� महारा�� ीय आहते.

ज.  �तला �फरायला आवडते.

झ.  तो पावसात �भजला. 

उदा० : सीमाला हवाईसुंदर� �ायचे आह,े कारण �तला भटकायला आवडते.
 सीमाला भटकायला आवडते, �ामुळे �तला हवाईसुंदर� �ायचे आह.े
 सीमाला भटकायला आवडते, �णून �तला हवाईसुंदर� �ायचे आह.े

१. ..................................................................................................................................................................................................................................

२.  ..................................................................................................................................................................................................................................

३.  ..................................................................................................................................................................................................................................

४.  ..................................................................................................................................................................................................................................

५. ..................................................................................................................................................................................................................................

६. ..................................................................................................................................................................................................................................

७.  ..................................................................................................................................................................................................................................

अ०पु० ४

६
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५ खाल�ल उतारा वाचू या. 

जम�नी, �ा�, द��ण अमेिरक� दशे व जपान असे दशे भारताकड े'उ�ोग-�ापारा�ा 
संध�चा �दशे' �णून पाहत आहते. �ामुळे या दशे�त�ा मोठमो�ा कंप��नी भारतात 
आपला �वसाय उभारला आह ेआ�ण भ�व�ातह� उभारणार आहते. �ामुळे दोन 
कंप��मधला �ावसा�यक संवाद उ�म �कारे घडावा, यासाठी कंप��ना हवे असतात 
परक�य भाषात� - जम�न, ��ॅनश, �� च, जपानी आदी भाष�वर �भु� असलेले 
�ावसा�यक भाषात�. �ामुळे गे�ा काह� वष�म� ेपरक�य भाषा अथ�त 'फॉरेन लँ�ेज' 
या �े�ात मो�ा �माणावर भाष�तरकार, �भा�ा �णून किरअर संधी उपल� झा�ा 
आहते.

परक�य भाषा �शक�ासाठी प�हल� गो� �णजे भाष�ब�ल आवड हवी. नवीन भाषा �शकणं 
ह� तशी कठीण गो� अस�ाने तुम�ात �ज� आ�ण �चकाटी हवी, �शवाय मेहनत �ायची 
तयार� हवी. मुळात तुमची मातृभाषा आ�ण इं�जी अशा दोन भाषा प�ा असायला ह�ात. 

कोण�ाह� भाषेशी �ा �ा �दशेात�ा लोक�ची सं�ृती, सामा�जक �वहार आदी गो�ी 
�नग�डत असतात. �ामुळे परक�य भाषा �शकत असताना �ा भाषेतील सा�ह� वाचणं, 
तसंच उ�ार नीट कळावेत, कानावर पडावेत यासाठी ती भाषा 'ऐकणं' आव�क असतं. 
�ासाठी वेगवेग�ा कठीण पातळ�नुसार �टुोिरअ� इंटरनेटवर उपल� असतात, तसंच 
�ाबाबतची पु�कं, सीडीह� उपल� आहते. या�शवाय सराव आ�ण कोणताह� श� अडला 
क� तो श�कोशात शोधणं, नवीन श� �टपून ठेवणं अशा सवयी लावून घेणं मह�ाचं 
असतं. क�ाचं फळ नेहमी गोडच असतं. �ासाठी �ा भाषेतील भरपूर वाचनाखेर�ज 
�नजभाषक�शी वेगवेग�ा �कारे सतत संवाद साधणं उपयोगी ठरतं. जसं वेगवेग�ा सो�ा 
�वषय�वर बोलणं, ���ा ��त��या नीट ऐकणं आ�ण सु�वातीला एस०एम०एस० अथवा 
�ॉ�सअॅपवर छोटी छोटी वा� �ल�हणं हहे� उ�म माग� ठ� शकतात. याखेर�ज 
�र�च�वाणी व �सनेमासारखी मा�मं खूपच उपयोगी आहते. ���ा� 
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१. जो�ा जुळवू या.

क. जम�नी, �ा�, द��ण अमेिरका    
      य��ासाठी भारत हा दशे

ख. परक�य भाष�मधील किरअर संधी

ग. परक�य भाषात�

घ. परक�य भाषा �शकणे

च. परक�य भाषा �णजे  

१. नवीन सं�ृती, सा�ह�, सामा�जक �वहार

२. जम�न, �� च, ��ॅनश, जपानी इ�ादी
    भाष�वर �भु� असलेले �ावसा�यक
   भाषात�.

३. परक�य भाषेत ऐकणे, �सनेमा पाहणे, पु�क, 
   सीडी आ�ण �ड�नर� य�चा वापर, �ाकरण 

४. उ�ोग-�ापारा�ा संध�चा �दशे

५. भाष�तरकार, �भा�ा

२. पिर�ेदातील अधोरे�खत श��चे मूळ �प �ल� या.

तो

अधोरे�खत श�

उदा० भारताकडे

उदा० �ापारा�ा

क. 

ख.

ग.

घ.

च.

मूळ �प

भारत

�ापार

ती

छ.

ज.

झ.

६
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ते

ट.

ठ.

ड.

ढ.

त.

थ.

ते (अ व )० ०

द. लोक

“��ना परक�य भाष�ब�ल काह�च माह�त नसते, ते �भाषेब�लह� अ�ानी असतात.” 
                                         - योहान वो�ग�ग फॉन �ोथं (जम�न सा�ह��क)

ू१. यो� पय�य �नवड या.

६ ईशा पं�डत �हची एक मुलाखत ऐकू या. 

क. ईशा कोणती भाषा �शकत आह?े
१.  जम�न
२. �� च
३. सं�ृत 

..........................................ख. परदशेी भाषा �शकणे फार  आह ेअसे मुलाखतकाराला वाटते.

१. कठीण
२. �कचकट
३. अवघड

ग. ईशाने जम�न भाषा �शकायला कधी सु�वात केल�?
१. १०वीम�े
२. १०वी आधी
३. १०वी�ा सु�ीम� े

घ. ईशाला जम�न भाषा या �े�ाची मा�हती कशी �मळाल�?
१. �त�ा जवळ राहणार� ताई जम�न �शकत होती, �त�ाकडून.
२. �त�ा आईने �तला ह� मा�हती �दल�.
३. �तने �तः ह� मा�हती शोधून काढल�.
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च.  ईशाने जम�न भाषाच �शकायला घेतल�, कारण
१. इतर भाष��ा तुलनेत �तला ह� भाषा सोपी वाटल�.
२. �तची ताई ह� भाषा �शकत अस�ाने �तलाह� तीच भाषा �शकायची इ�ा झाल�.
३. �त�ा ताईने �तला ��ॅनश �कंवा जपानी भाषा न �शक�ाचा स�ा �दला.

छ. ईशाचा जम�नचा प�हला �ास अ�व�रणीय होता, कारण
१. �त�ा �श��केने ��ना ��के श� इं�जीत अनुवाद क�न �शकवला.
२. आप�ा शाळेत जशी भाषा �शकवल� जाते, तशीच �त�ा �ासम�हे� ती 
 �शकवल� गेल�.
३. �त�ा �श��केने सु�वातीपासूनच जम�न भाषेत �शकवायला सु�वात केल�.

ज. ईशा�ा वग�त जम�न �शकलेले
१. बरेच लोक होते.
२. कुणीच न�ते.
३. दोन मुल� हो�ा.

झ. ईशाचा जम�न भाषेचा �वास
१. चा�च राहावा असे �तला वाटते.
२. लवकर संपावा असे �तला वाटते.
३. यापैक� काह�च नाह�.

२. आपणही आप�ा मराठ� �शक�ा�ा अनुभवा�वषयी एकमेक�ची मुलाखत 
घेऊ या आ�ण एकमेक�चे अनुभव जाणून घेऊ या.

�श�क - माझी मातृभाषा मराठी आह.े ती मला उ�म येते असे मी समजतो. याखेर�ज मला 
�हदंी आ�ण इं��श खूप च�ग�ा आ�ण गुजराती बर� येते असे मला वाटते. मी एक परक�य 
भाषापण �शकलोय, ती �णजे इटा�लयन. तीह� मला बर� येते. यापुढ ेत�मळ �शक�ाची 
मला इ�ा आह.े 

आता आपण स�गू या,  आप�ाला येणा�या भाष�चे ‘बर�’, ‘च�गल�’, ‘खूप च�गल�’ आ�ण 
‘उ�म’ असे वग�करण आपण क� शकतो का?

७ थो�ा ग�ा मा� या. 

बर�

च�गल�

खूप च�गल�

उ�म

अ०प०ु ५-६

६
भाषा
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कधी कधी काय होतं, आप�ा नेहमी�ा पाह�ातला माणूस असून  �ाचं आप�ाला नावह�
माह�त नसतं. �णजे बघा ना, प�ह��दा आपण   बघतो, रोज बघतो, मग �ाला र�ात
ओळखीचं हसू लागतो, मग कधी तर�   रंग चढतो. नंतर सं�ाकाळ� पावसापा�ा�ा ग��ना

ूभेट�ावर आपण �मळनच चकरा मारतो.  �शरताना परत पाच �म�नट ंग�ा बागेला घरात
होतात. असेच �दवस जातात, पण आपण नाव काह� �वचारत नाह�. आ�ण मग एके �दवशी 
अचानक कळतं क�, हा तर आप�ा गावात�ा होता, आपला जुना वग��म�! ओळख शाळेत 
पटते, मजा वाटते.

उ�षे आ�ण मी, आमचं असंच झालं होतं. आता या मा�ा न�ानं सापडले�ा �म�ाबरोबर 
र�ावर बागेबाहरे झाडाखाल� �फरताना, भेळ खाताना,  उभे रा�न  तास� तास  ग�ा 
मारताना हा योगायोग आठवतो  आ�ण गंमत वाटत राहते. 

कधी कधी...८

१. वर�ल उता�यात काही श� रंगीत केले आहेत. काय स�गाल ���ाब�ल? �थम लाल 
आ�ण �न�ा रंगाब�ल बो� या. यातील काही श� खाल�ल त�ात भरले आहेत ते   

   नीट पा� या. 

क

ख

श�

�ाचं उदा० 

आप�ाला 

मूळ�प

तो 

��य

चं

नाम / सव�नाम

सव�नाम

अ०प०ु ७  

�ाला 

र�ात 

पावसापा�ा�ा

ग��ना 

बागेला

घरात 

शाळेत 

ग

घ

च

छ

ज

झ

ट
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(��य , सव�नामे,  ��यापदाशी, �प, नामे )

(क)  व (ख)  य�चा वा�ातील (ग)  �कंवा इतर श��शी ...................................   ...................................   ...................................

संबंध असतो. हा संबंध �वभ��ने दाखवला जातो. या �वभ��चे (घ)  तयार   ...................................

कर�ासाठी जी अ�रे जोडल� जातात ��ना (च)  �णतात.  ...................................

२. हे ��य ओळखीचे आहेत ना? काय उपयोग आहे ��चा? आप�ाला �नयम स�गता 
येतो का, बघू या. 

३. आता �हरवे श� बघू या. हेही आप�ा ओळखीचे आहेत, पण हे �वभ����य 
ूनाहीत. हेही नाम�ना जोडन येतात. ही आहेत श�योगी अ�ये - हीपण आप�ा 

ओळखीची आहेत. ��चे नाव आजच कळले! 

क

ख

ग

घ

मूळ�प

नाव 

नाम / सव�नाम

नाम

श�

नावह� 

�म�ाबरोबर

बागेबाहरे 

झाडाखाल� 

श�योगी अ�य

ह�

�नयम : श�योगी अ�ये ही श��चा �ाच वा�ातील �स�या एखा�ा श�ाशी संबंध 
ूजोड�ाचे काम करतात. ही आधी�ा श�ाला जोडन येतात, �णून ��ना ‘श�योगी’ असे 

�णतात. 

अ०प०ु ८-९

आता ल�ात येतेय का? �वभ����य तर आप�ाला आधीच माह�त आहते. ते आपण 
वापरतह� आहोत. ‘��य’ हा श� येथे कळला, इतकेच.

६
भाषा
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९ ूखेळ या. 

खोखो 

• �वभ����य, नामे व सव�नामे आ�ण श�योगी अ�ये य��ा �च�ा करा�ात. 

• �ा �च�या एका �व�ा���ा पाठीला एक या�माणे �चकटवा�ात आ�ण ��केाने 
आप�ा पाठीवर�ल श� ल�ात ठेवावा.

• खोखोचा खेळ खेळावा. �ाम� े�ा�ावर रा� असेल �ाने आप�ा श�ासाठी यो� 
जोडीदार श� शोधावा व �ाला खो �ावा. 

• �ाला खो �मळाला �ाने जोडले�ा श��चे वा� तयार क�न स�गावे आ�ण पु�ा 
आप�ा श�ासाठी यो� जोडीदार श� शोधावा व �ाला खो �ावा.

सामा��पे - नाम - पु��ंगी 

Oblique Forms - Nouns - Masculine

अ - आ / आं

आ - आ

आ - या

ई - ई

ई - या

ऊ - ऊ

ऊ - वा

ओ - ओ 

�शवाय...

सा - शा

नाम

ए०व० - अ०व०

कान - कान

काका - काका

�दवा - �दवे

कवी - कवी

शेजार� - शेजार�

च�डू - च�डू

भाऊ - भाऊ

खोखो    

मासा - मासे

सामा��प

ए०व० - अ०व०

काना-, कान�-

काका-, काक�-

�द�ा-, �द��-

कवी-, कव�-

शेजा�या-, शेजा�य�-

च�डू-, च�डू-ं

भावा-, भाव�-

खोखो- 

माशा-, माश�-

सामा��प + �वभ�� / श�योगी

ए०व० - अ०व०

कानाला - कान�ना

काकाला - काक�ना

�द�ाला - �द��ना

कवीला - कव�ना

शेजा�याला - शेजा�य�ना

च�डूला - च�डूनंा

भावाला - भाव�ना

खोखोला

माशाला - माश�ना

क
रा आ

�ण
 �श

क
ा

टीप : एकारा� पु��ंगी नामेच नस�ामुळे ��ची सामा��पेह� नाह�त.

एकशे एकोणन�द 189

भाषा
६



तो पोर

ती पोरे / पोरं

पोराला – पोर�ना

ते पोर

ती पोरे / पोरं

पोराला – पोर�ना

नामातील शेवटचे अ�र कायम दीघ� �रात असते.

नामा�ा अखार�स येणारे ‘ई' / 'ऊ' ह े�र �न� दीघ� असतात.

अ� �र�ना हा �नयम लागत नाह�.  उदा० �संह

अ - आ कान - कान का ला - का नाना न�
याच�माणे  : तास, खेळ, दवे, �वभाग, हात, वग, �दवस, �ग�, दात, पाय, नारळ, �श�क, 
माणूस                          पण : तो माणूस, ती माणसे = माणसाला - माणस�ना 
(तो पाऊस = पावसाला, तो कापूस = कापसाला, तो श�बूड = श�बडाला)

काका - काका  का ला - का नाका क�
याच�माणे : मामा               पण : तो राजा, ते राजे = राजाला - राज�ना

आ - आ

आ - शा 
याच�माणे : ससा, मासा, पैसा, घसा

आ - या 

मासा - मासे  मा ला - मा नाशा श�

�दवा - �दवे  �द ला - �द ना�ा ��
याच�माणे : डोळा, गळा, वारा, आंबा, र�ा, कावळा, ब�ा
पण : तो मुलगा, ते मुलगे = मुलाला - मुल�ना; तो पोरगा, ते पोरगे = पोराला - पोर�ना

याच�माणे : सहकार�, �व�ाथ�, कोळ�, �शपाई, �ाणी, प�ी, मणी

शेजार� - शेजार�  शेजा ला - शेजा ना�या �य�ई - या

कवी - कवी  क ला - क नावी व�

याच�माणे : �र�नी, भटजी, गणपती, ह�ी, भाई

ई - ई

ू ूच�ड - च�ड  च� ला - च� नाू ूड डं
ू ूयाच�माणे तराजू, �चकू, झाडू, गु�, पे�, पेळ, वळ, �बं�, गडू, खडू, खाऊ (ए०व०), : 

�भडू, अ�,ू काऊ पण - लाडू - लाडू / लाडवाला - लाडव�ना

ऊ - ऊ

६
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ती पोर

�ा पोर�

पोर�ला – पोर�ना

ऊ - वा नातू - नातू ना ला - ना नातवा तव�
याच�माणे  : �वंचू, आसू, साडू
पण : ते लाडू = लाडूला - लाडूनंा, लाडवाला - लाडव�ना; तो भाऊ, ते भाऊ = भावाला
भाव�ना; तो पू = पुवाला; तो गू = गुवाला



उदा० तास 
आज�ा तासाला न�� ये.
खेळ 
वग� 

आज�ा तासाला न�� ये.
आज�ा खेळाला न�� ये.
आज�ा वग�ला न�� ये.

अ à आ 

आकारा� पु  (आ à आ)०

उदा०  काका
आता काकाची गो� स�ग.
मामा
राजा 

आता काकाची गो� स�ग.
आता मामाची गो� स�ग.
आता राजाची गो� स�ग.

आकारा� पु  (आ à या)०

उदा० कावळा
आता काव�ाची गो� स�ग.
क�ा
�ातारा
घोडा
र�ा

आता काव�ाची गो� स�ग.
आता क�ाची गो� स�ग.
आता �ाता�याची गो� स�ग.
आता घो�ाची गो� स�ग.
आता र�ाची गो� स�ग.
    

�श�क / �श��का �श�क / �श��का

ईकारा� पु  (ई à ई)०

उदा० कवी
अचानक कवीला खूप भूक लागल�.
भटजी
गणपती
ह�ी

अचानक कवीला खूप भूक लागल�.
अचानक भटजीला खूप भूक लागल�.
अचानक गणपतीला खूप भूक लागल�.
अचानक ह�ीला खूप भूक लागल�.

     स
राव

�श�क / �श��का �व�ाथ� / �व�ा�थन� ी

�श�क / �श��का �व�ाथ� / �व�ा�थन� ी

�श�क / �श��का �व�ाथ� / �व�ा�थन� ी

ओ - ओ टाहो - टाहो टा ला - टा ना हो ह�
याच�माणे : ऋणको, धनको, खोखो, टाहो
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उदा० शेजार�
अचानक शेजा�याला खूप भूक लागल�.
सहकार�
�व�ाथ�
कोळ�
�शपाई
प�ी

अचानक शेजा�याला खूप भूक लागल�.
अचानक सहका�याला खूप भूक लागल�.
अचानक �व�ा��ला खूप भूक लागल�.
अचानक को�ाला खूप भूक लागल�.
अचानक �शपायाला खूप भूक लागल�.
अचानक प�ाला खूप भूक लागल�.

ईकारा� पु  (ई à या)०

उदा० झाडू
या झाडूला पाय लावू नकोस!
पे�
खडू
�चकू

या झाडूला पाय लावू नकोस!
या पे�ला पाय लावू नकोस!
या खडूला पाय लावू नकोस!
या �चकूला पाय लावू नकोस!

ऊकारा� पु  (ऊ à ऊ)०

उदा० भाऊ – बह�ण
भावाऐवजी बह�ण चालेल का?
नातू – नात
�वंचू – खेकडा
आसू – हसू
लाडू – चकल� 

भावाऐवजी बह�ण चालेल का?
नातवाऐवजी नात चालेल का?
�वंचवाऐवजी खेकडा चालेल का?
आसवाऐवजी हसू चालेल का?
लाडवाऐवजी चकल� चालेल का?

ऊकारा� पु  (ऊ à ऊ)०

उदा० ऋणको 
ऋणकोचा आवाज वाढला.
धनको 
टाहो 
खोखो 

ऋणकोचा आवाज वाढला.
धनकोचा आवाज वाढला.
टाहोचा आवाज वाढला.
खोखोचा आवाज वाढला. 

ओकारा� पु  (ओ à ओ) ०

�श�क / �श��का �व�ाथ� / �व�ा�थन� ी

�श�क / �श��का �व�ाथ� / �व�ा�थन� ी

�श�क / �श��का �व�ाथ� / �व�ा�थन� ी

�श�क / �श��का �व�ाथ� / �व�ा�थन� ी

६
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उदा० ससा
आता सशाची गो� स�ग.
मासा
पैसा
�खसा

आता सशाची गो� स�ग.
आता माशाची गो� स�ग.
आता पैशाची गो� स�ग.
आता �खशाची गो� स�ग.

साकारा� पु  (सा à शा)०

अ - आ / आं

ई – या

ऊ – आ

ऊ – वा

ए – या

नाम

नाव - नावे

पाणी

�लंबू - �लंबे 

कंुकू

नाणे / नाणं - नाणी

सामा��प

नावा-, नाव�-

पा�ा-

�लंबा-, �लंब�-

कंुकवा-, कंुकव�ना-

ना�ा-, ना��-

सामा��प + �वभ��

नावाला - नाव�ना

पा�ाला

�लंबाला - �लंब�ना

कंुकवाला - कंुकव�ना 

ना�ाला - ना��ना

टीप : ओकारा� नपुंसक�लंगी नामेच नस�ामुळे ��ची सामा��पेह� नाह�त.

�श�क / �श��का �व�ाथ� / �व�ा�थन� ी

ऊ - आ नाणे / नाणं - नाणी  ना�ाला - ना��ना
याच�माणे : गाणे, तळे, केळे, कड,े जोडपे, भ�ड,े टाळे, डोके, फडके

ई - या
याच�माणे : दह�, लोणी

पाणी पा�ाला

नाव - नाव  नावाला - नाव�ना  
याच�माणे : पु�क, घ�ाळ, पेन, मूल, फळ, �व�ापीठ, उ�र, उदाहरण, घर, पान, मन, 
झाड, वेड, गीत,
पण : ते पाऊल, ती पावले = पावलाला - पावल�ना; ते दऊेळ, ती दवेळे = दवेळाला - दवेळ�ना
ते मूल, ती मुलं = मुलाला - मुल�ना

अ - आ

ऊ - आ �लंब - �लंबे  �लंबाला - �लंब�ना
याच�माणे : कोक�, वास�, पाख�, लेक�, �शंग�, �प� / �प�ू

ऊ - आ कंुकू  कंुकवाला
ूयाच�माणे : अळ

पण : ते जू, ती जुवं = जुवाला, जुव�ना
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उदा० पु�क 
ह ेबघ ना, पु�काला पु�क कसं �चकटलं आह.े
घ�ाळ 
पान 
झाड 

ह ेबघ ना, पु�काला पु�क कसं �चकटलं आह.े
ह ेबघ ना, घ�ाळाला घ�ाळ कसं �चकटलं आह.े
ह ेबघ ना, पानाला पान कसं �चकटलं आह.े
ह ेबघ ना, झाडाला झाड कसं �चकटलं आह.े

अकारा� नपुं  (अ à आ)०

उदा० पाणी
खबरदार, पा�ाला हात लावशील तर!
दह�
लोणी

खबरदार, पा�ाला हात लावशील तर!
खबरदार, द�ाला हात लावशील तर!
खबरदार, लो�ाला हात लावशील तर!

ईकारा� नपुं  (ई à या)०

उदा० �लंबू
या �लंबाचं काय करायचं?
कोक�
वास�
पाख�
लेक�

या �लंबाचं काय करायचं?
या कोकराचं काय करायचं?
या वासराचं काय करायचं?
या पाखराचं काय करायचं?
या लेकराचं काय करायचं?

ऊकारा� नपुं  (ऊ à आ)०

उदा० कंुकू 
कंुकवावर पाणी पडलं.

ूअळ 
ूगळ 

कंुकवावर पाणी पडलं.
अळवावर पाणी पडलं.
गळवावर पाणी पडलं.

ऊकारा� नपुं  (ऊ à वा)०

उदा० केळं
ह ेबघ ना, के�ाला केळं कसं �चकटलं आह.े
नाणं
कडं
टाळं 
भ�डं

ह ेबघ ना, के�ाला केळं कसं �चकटलं आह.े
ह ेबघ ना, ना�ाला नाणं कसं �चकटलं आह.े
ह ेबघ ना, क�ाला कड ंकसं �चकटलं आह.े
ह ेबघ ना, टा�ाला टाळं कसं �चकटलं आह.े
ह ेबघ ना, भ��ाला भ�ड ंकसं �चकटलं आह.े

एकारा� नपुं  (ए à ई)०

  
  
 स

रा
व

�श�क / �श��का �व�ाथ� / �व�ा�थन� ी

�श�क / �श��का �व�ाथ� / �व�ा�थन� ी

�श�क / �श��का �व�ाथ� / �व�ा�थन� ी

�श�क / �श��का �व�ाथ� / �व�ा�थन� ी

�श�क / �श��का �व�ाथ� / �व�ा�थन� ी

६
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सामा��पे - नाम – �ी�लंगी
Oblique Forms – Nouns – Feminine 

अ – ई

अ – ए

आ – ए

ई – ई

ई – या

ऊ – ऊ

ऊ – वे

ओ – ओ 

नाम

�भंत – �भंती

बाग – बागा 

भाषा – भाषा  

सं�ृती – सं�ृती

नदी – न�ा

सासू – सासवा

जाऊ – जावा

बायको – बायका

सामा��प

�भंती-, �भंत�- 

बागे-,  बाग�-

भाषे-,  भाष�-

सं�ृती-,  सं�ृत�-

नदी-,  न�ा-

सासू-,  सासवा-

जावे-,  जाव�-

बायको-,  बायक�-

सामा��प + �वभ��

�भंतीला – �भंत�ना

बागेला – बाग�ना

भाषेला – भाष�ना

सं�ृतीला – सं�ृत�ना

नदीला – न��ना

सासूला – सासव�ना

जावेला – जाव�ना

बायकोला – बायक�ना

टीप : एकारा� �ी�लंगी नामेच नस�ामुळे ��ची सामा��पेह� नाह�त.

अ०प०ु २४-२७  

नदी - न�ा  न ला - न नादी ��
याच�माणे : बा�ल�, टाचणी, सोसायटी, �चमणी, बासर�, मुंगी, राजधानी, ताई, साडी, गाडी, 
पेटी आजी, कैर�, माडी, �खडक�, बाटल�, �जलबी
पण : ती बाई - �ा बाईला, �ा बाया / बायका - �ा बाय�ना / बायक�ना
ती �ी, �ा ��या = �ीला, ��य�ना

ई - या

बाग - बागा  बा ला - बा नागे ग�
याच�माणे : घार, मगर, खार, गरज, रेघ, र�ग, वाट, वेळ, नोट, झोप, मौज
पण : ती भीक, �ा �भकेला, �भक�ना;
ती चूक, �ा चुका = चुक�ला, चुक�ना;
ती अ�ल, �ा अकला = अकलेला, अकल�ना; याच�माणे : च�ल

अ - ए

�भंत - �भंती  �भं ला - �भं नाती त�
याच�माणे : ओळ, सतार, धूळ, इमारत, नात, भेट, चैन, दौड 
पण : ती �सै, �ा �शी = �शीला, �श�ना; याच�माणे : हौस

अ - ई

भाषा - भाषा  भा ला - भा नाषे ष�
याच�माणे : �दशा, शाळा, �श��का, जागा, पर��ा, कथा, घंटा

आ - ए
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पुणेर� पा�ा

आमचे येथ ेसव� भाष�तील

झेरॉ� �मळतात.

आ�ी खा�पदाथ�चे पैसे

आकारतो, जागेचे नाही. 

उदा० घार
 घार�ची �प�े �तची वाट पाहत होती.

मगर 
खार 

घार�ची �प�े �तची वाट पाहत होती.
मगर�ची �प�े �तची वाट पाहत होती.
खार�ची �प�े �तची वाट पाहत होती.

अकारा� �ी  (अ à ई)०

उदा० झोप 
झोपेवर बंधन असू नये. 
वेळ 
मौज 

झोपेवर बंधन असू नये.     
वेळेवर बंधन असू नये.
मौजेवर बंधन असू नये.

अकारा� �ी  (अ à ए)०

  
  

 स
रा
व

�श�क / �श��का �व�ाथ� / �व�ा�थन� ी

�श�क / �श��का �व�ाथ� / �व�ा�थन� ी

सं�ृती - सं�ृती  सं�ृ ला - सं�ृ नाती त�
याच�माणे : �वृ�ी, आवृ�ी, मूत�

ई - ई

काकू - काकू  का ला - का नाकू कंू
ूयाच�माणे : वाळ

�याच�माणे : मेटो

ऊ - ऊ

जाऊ - जावा  जा ला - जा नावे व�
पण : ती सासू, �ा सासवा = सासूला / सासवेला, सासव�ना

ऊ - वे

बायको - बायका  बाय ला - बाय नाको क�ओ - ओ

६
भाषा
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उदा० शाळा
शाळेचं नाव काढलं क� मला भीतीच वाटते.
भाषा
घंटा
पर��ा

शाळेचं नाव काढलं क� मला भीतीच वाटते.
भाषेचं नाव काढलं क� मला भीतीच वाटते.
घंटचंे नाव काढलं क� मला भीतीच वाटते.
पर��ेचं नाव काढलं क� मला भीतीच वाटते.

आकारा� �ी  (आ à ए)०

उदा० सं�ृती
 सं�ृती जपल� पा�हज.�

मूत�
�कृती
आवृ�ी 

सं�ृती जपल� पा�हज.�  
मूत�ला जपले पा�हजे.
�कृतीला जपले पा�हजे.
आवृ�ीला जपले पा�हजे.

ईकारा� �ी  (ई à ई)०

उदा० �चमणी
�ा �चमणीचा रंग छान आह.े
साडी
मुंगी
बाटल�

�ा �चमणीचा रंग छान आह.े
�ा साडीचा रंग छान आह.े
�ा मुंगीचा रंग छान आह.े
�ा बाटल�चा रंग छान आह.े

ईकारा� �ी  (ई à या)०

उदा० काकू
आता काय काकूला दोर�ने ब�धून ठेवू का?
सासू
वधू

आता काय काकूला दोर�ने ब�धून ठेवू का?
आता काय सासूला दोर�ने ब�धून ठेवू का?
आता काय वधूला दोर�ने ब�धून ठेवू का?

ऊकारा� �ी  (ऊ à ऊ)०

अ०पु० २८-३७

�श�क / �श��का �व�ाथ� / �व�ा�थन� ी

�श�क / �श��का �व�ाथ� / �व�ा�थन� ी

�श�क / �श��का �व�ाथ� / �व�ा�थन� ी

�श�क / �श��का �व�ाथ� / �व�ा�थन� ी
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प०ु (अ – आ)

प०ु (आ – आ)

प०ु (आ – या)

प०ु (ई – ई)

प०ु (ई – या)

प०ु (ऊ – ऊ)

प०ु (ऊ – वा)

प०ु (ओ – ओ)

प०ु (सा – शा)

नपुंसक�लंग

नपु०ं (अ – आ)

नपु०ं (ई – या)

नपु०ं (ऊ – आ)

नपु०ं (ऊ – वा)

नपु०ं (ए – या)

�ी�लंग

�ी० (अ – ई)

�ी० (अ – ए)

�ी० (आ – ए)

�ी० (ई – ई)

�ी० (ई – या)

�ी० (ऊ – ऊ)

�ी० (ऊ – वे)

�ी० (ओ – ओ)

‘य’ या अ�राने शेवट

‘स’ या अ�राने शेवट

नाम

कागद

काका 

फळा

कवी

माळ�

च�डू

भाऊ

फोटो

ससा

नाम

नाव

मोती

�लंबू

कंुकू

नाणे / नाणं

नाम

रा�

बाग

भाषा

सं�ृती

नदी

काकू

जाऊ

बायको

गाय

घूस

एकवचन

कागदाला

काकाला 

फ�ाला

कवीला

मा�ाला

च�डूला

भावाला

फोटोला

सशाला

एकवचन

नावाला

मो�ाला

�लंबाला

कंुकवाला

ना�ाला

एकवचन

रा�ीला

बागेला

भाषेला

सं�ृतीला

नदीला

काकूला

जावेला

बायकोला

गाईला / गायीला

घुशीला

अनेकवचन

कागद�ना

काक�ना 

फ��ना

कव�ना

मा��ना

च�डूनंा

भाव�ना

फोट�ना

सश�ना

अनेकवचन

नाव�ना

मो��ना

�लंब�ना

कंुकव�ना 

ना��ना

अनेकवचन

रा��ना

बाग�ना

भाष�ना

सं�ृत�ना

न��ना

काकंूना / काकव�ना 

जाव�ना

बायक�ना

गा�ना / गाय�ना 

घुश�ना

सामा��पे पु��ंग अ०पु० ३८-३९ 

६
भाषा
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संभाषण क� या.

तोडकेमोडके मराठी / जम�न / इं�जी ... बोलणे
अ��लत मराठी / जम�न / इं�जी ... बोलणे
भाषेवर �भु� असणे

अनेक भाषा आ�सात करणे
भाषेसोबतच सं�ृती जाणून घेणे
एखा�ा भाषेतील सा�ह� वाचणे
नवीन भाषेसोबतच नवीन ���कोन �नम�ण होणे

मैलामैलावर बदलत जाणार� भाषा

�णी आ�ण वा�चार 

शहा�ाला श��चा मार   �जभेवर साखर पेरणे

जीभ चु�चु� चालण े   �जभेला हाड नसणे

जीभ टा�ाला �चकटण े

च ची गंमत...

ू“ती सो�ाची अगंठ� मी �ा सोनाराकडन �वकत घेत आहे, या वा�ा�ा ��ेक श�ाला 

ू‘च’ जोडन वा�ाचा अथ � कसा बदलतो ते पहा.

बह�ण – ती  सो�ाची अंगठी मी �ा सोनाराकडून �वकत घेत आह.े च

भाऊ – ती सो�ाची  अंगठी मी �ा सोनाराकडून �वकत घेत आह.ेच

आई – ती सो�ाची अंगठी  मी �ा सोनाराकडून �वकत घेत आह.ेच

बाबा – ती सो�ाची अंगठी मी  �ा सोनाराकडून �वकत घेत आह.ेच

आजी – ती सो�ाची अंगठी मी �ा  सोनाराकडून �वकत घेत आह.ेच

आजोबा – ती सो�ाची अंगठी मी �ा सोनाराकडून  �वकत घेत आह.ेच

पणजी – ती सो�ाची अंगठी मी �ा सोनाराकडून �वकत  घेत आह.ेच

पणजोबा – ती सो�ाची अंगठी मी �ा सोनाराकडून �वकत घेत  आह.ेच

खापरपणजोबा – ती सो�ाची अंगठी मी �ा सोनाराकडून �वकत घेत आहे .च
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१. एका �व�ा��ने ‘कारण’ हा श� वाप�न एक वा� स�गायचं, �स�या �व�ा��ने 

उदाहरणात दाखव�ा�माणे अजून एक कारण वाढवून स�गायचं, अशा त�हेनं श��ची 

साखळ� बनवायची व खेळ पुढे चा� ठेवायचा. खाल�ल उदाहरणे पा� या.

 उदा० परक�य भाषा �शकावी, कारण नवीन सं�ृतीची ओळख होते.

 परक�य भाषा �शकावी, कारण नवीन सं�ृतीची आ�ण सा�ह�ाची ओळख होते. 

२. एका �व�ा��ने एक वा� स�गायचं, �स�या �व�ा��ने �ा वा�ाम�े उदाहरणात 

दाखव�ा�माणे अजून एका नवीन श�ाची भर घा�न तेच वा� पु�ा स�गायचं, अशा 

त�हेनं श��ची साखळ� बनवायची व खेळ पुढे चा� ठेवायचा. खाल�ल उदाहरणे पा� या.

 उदा० मी मराठी �शकतो / ते आह,े मला एका पु�काची गरज आह.े

 मी मराठी  �शकतो / ते आह,े मला एका पु�काची आ�ण वह�ची गरज आह.े

 मी मराठी �शकतो / ते आह,े मला एका पु�काची, वह�ची आ�ण एका पेनाची गरज आह.े

३. खाल�ल मजकूर वाचू या आ�ण �च��चे वण�न क� या. 

 “आजी, आज आम�ा शाळेत ना गंमत झाल�. एक कुणी तर� सर आले होते. ��नी 

आमचा वेगळाच गेम घेतला.” 

 म�ार आजीला गंमत स�गत असतानाच �ा�ा वग�तल�, शेजार�च राहणार� चाव�ह� 

आल�. दोघ�नी एकदमच बोलायला सु�वात के�ावर आजी �णाल�, “एकेकाने स�गा क�!” 

 “मी आधी,” म�ार.

 “आजी, �ा सर�नी वग�म� े��केाला जवळ बोलावून एकेक �च� दाखवलं आ�ण 

�ा�वषयी पटापट जा�ीत जा� वा�ं बोलायला स��गतल�.” 

 “मला ना �शेनचं �च� दाखवलं,” म�ारचं वा� तोडून चाव� म�चे �णाल�. 

 “आधी मी,” म�ारनं �तला अडवलं, “आजी, मला ना, चौपाटीवर�ा सनसेटचं म� 

�प�र दाखवलं. पण या गेमची एक अट होती. संपूण� �च�ाब�ल जे काह� बोलायचंय ते 

फ� आप�ा मातृभाषेतूनच �णजे आप�ा मराठीतूनच बोलायचं. �हदंी �कंवा इं��श 

श� वापरला तर आऊट.” 

 “अरे वा! �णजे खूपच वेगळा गेम घेतला सर�नी,” आजी �णाल�.

ूसाखळ� खेळ खेळ या.  १०
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चला तर, आता आपणही �य� क� या. 

४. साखळ� खेळ. 

 शेकोटीचे गाणे �णू या. शेकोटीला कोणीह� आ�ण काह�ह� येऊ शकते, जसे : दादा, 

मामी, कु�ा, झाड. ��के �व�ा��ने एक नवीन नाम घेऊन साखळ� वाढवत �ायची. जो 

चुकेल तो खेळातून बाहरे पडले. बघू कोणाची �रणश�� �कती च�गल� आह.े 

 मालाडचा  शेकोटीला आला,  मालाडचा , शेकोटीला �ातारा �ातारा बायको �ाता�याची 

आले,  मालाडचा �ातारा,  बायको,  भाऊ शेकोटीला आले, ...�ाता�याची बायकोचा

क
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 �श
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       घ.          

क. ख. 

 ग.

च.

११ चला, मीना�ा कोण�ा गो�ी कुठे आहेत ते शोधू या. 
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श�संपदा

६.१ नाम : वग�त

तो �वचार, ते -

तो श�कोश, ते -

तो लेख, ते -

तो पाठ, ते -

तो धडा, ते धडे

तो संवाद, ते -

तो पेपर, ते -

तो ��, ते -

तो श�, ते -

तो अ�ास 

तो कागद, ते -

तो सराव, ते -

तो उ�ार, ते - 

तो अंक, ते -

तो आकडा, ते आकडे

तो उतारा, ते उतारे

तो �म�क, ते -

तो फळा, ते फळे

तो वग�, ते -

तो खेळ, ते -

तो प�ा, ते प�े 

तो �नरोप, ते -

तो ई-मेल, ते -

तो अज�, ते -

तो �नकाल, ते -

तो ग�गाट

ती भाषा, �ा -

ती पर��ा, �ा -

ती उजळणी, �ा उजळ�ा

ती मेहनत, �ा मेहनती

ती वह�, �ा व�ा

ती ओळ, �ा ओळ�

ती रेघ, �ा रेघा

ती चूक, �ा चुका

ती पे��ल, �ा पे��ल�

ती प�ी, �ा प�ा

ती फ�, �ा �फया

ती झोळ�, �ा झो�ा

ती खुच�, �ा खु��

ते वृ�प�, ती वृ�प� े/ ती वृ�प� ं

ते प�, ती प� े/ ती प� ं

ते वाचन

ते कोड े/ ते कोड,ं ती कोडी

ते पान, ती पाने / ती पानं

ते वा�, ती वा�े / वा�ं

ते अ�र, ती अ�रे / ती अ�रं

ते उ�र, ती उ�रे / ती उ�रं

ते पेन, ती पेने / ती पेनं

ते ग�णत, ती ग�णते / ती ग�णतं

ते द�र, ती द�रे/ ती द�रं

ते क�र, ती क�रे / ती क�रं

ते खोडरबर

ते टोकयं�, ती टोकयं� े/ ती टोकयं�ं

ते कपाट, ती कपाट े/ ती कपाटं

ते टबेल, ती टबेले / ती टबेलं 

ते काम, ती कामे / ती कामं

ते नाव, ती नावे / ती नावं
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६.२ नाम : �ाकरण

तो वा�चार, ते -

तो काळ, ते -

तो धातू, ते -

ती �ण, �ा �णी ते ��यापद, ती ��यापद े/ ती ��यापदं

ते �वशेषण, ती �वशेषणे / ती �वशेषणं

ते सव�नाम, ती सव�नामे / ती सव�नामं

ते सामा�नाम, ती सामा�नामे / ती सामा�नामं

ते �लंग, ती �लंगे / ती �लंगं

ते वचन, ती वचने / ती वचनं

ू�चंट 
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����ेप
नाम

तो श�कोश, ते -

तो सं�ह, ते -

तो भाषात�, ते -

तो भाष�तरकार, ते -

तो �भा�ा, ते �भाषी 

तो �दशे, ते -

तो गट, ते -

तो पर�हवासी, ते -

तो �वभाग, ते -

तो योगायोग, ते -

तो पिरणाम, ते -

तो जीव, ते -

ती ब�भा�षकता

ती कंपनी, �ा कंप�ा

ती पिर��ती, �ा -

ती संधी, �ा -

ती मेहनत, �ा मेहनती

ती �ज�, �ा �ज�ी

ती �चकाटी 

ती जाग�कता 

ती क�कता

ती शाबासक�, �ा शाबास�ा 

ती हवाईसुंदर�, �ा हवाईसुंद�या

ते सा�ह�

ते �व�ापीठ, ती �व�ापीठे / �व�ापीठं

ते भ�व�, ती भ�व� े/ भ�व�ं

ते �भु�

ते मरण, ती मरणे / मरणं

ते वण�न, ती वण�ने / वण�नं

ते �प, ती �पे / �पं
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भटकणे

पकडणे 

बोलावणे 

�वचारणे

साधणे

वाढवणे 

भरवणे

�वशेषणे

परक�य

नवीन

पारंगत

संवादा�क 

मृत

न�

वेड�ेपसे

इतर श�

आ�सात

अळ��मळ�

��या�वशेषण

सतत  

अचानक 

केवळ

मुसुमुसु 



भाषेब�ल बोलणे

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

इ�ा �� करणे 

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

कारण आ�ण पिरणाम स�गणे

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

��श� : का 

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

संयु� वा�े : कारण, �ामुळे, �णून  

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

सामा� नाम�ची सामा��पे

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

 ‘च’ चा वापर

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

आता मला हे येतं ...
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