
�व�थ,�  आ�ाथ � : सकारा�क / नकारा�क 

सव�नाम / नाम + तृतीया  

कधी तर� / काही तर�

सूचना दणेे / स�ा दणेे / �नयम स�गणे  

हवंय / नकोय

�जथ े/ �तथ,े �जकडे / �तकडे, �ाने / �ाने, �ा�ाशी /                                 

�ा�ाशी, �ाला / �ाला 

आधी / मग, पूव� / आ�ा, अगोदर / नंतर

जोड��या�वशेषणे : इकडे�तकडे, रा�ीअपरा�ी ... 

 

चला, �शकू या…

८करावे तसे भरावे
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‘�ा’ची क�वता
मी कुठे �णालो ‘पर�’ �मळावी...

फ� जरा ‘बर�’ �मळावी...
�य� मनापासून आहते, मग...
�कमान एक ‘तर�’ �मळावी...!

    ��ात तशा खूप भेटतात...
    कधी तर� खर� �मळावी...
    हवीहवीशी एक जखम...

    एकदा तर� उर� �मळावी...!!
        गालावर खळ� नको �त�ा...
        फ� जरा हसर� �मळावी...!
        चं�ाइतक� सुंदर नकोच...

        फ� जरा लाजर� �मळावी...!!
       मी कुठे �णालो पर� �मळावी...

       फ� जरा बर� �मळावी...!!

- मंगेश पाडगावकर

१ तो आ�ण ती

मी कुठे �णाले ‘दखेणा’ �मळावा...

एवढचं क� जरा ‘शहाणा’ �मळावा...

नुसती छ�न इंच�ची छाती नको...

मनाचा ‘स�ा बाणा’ असावा...!!
...............................................................................................................................................................................................................

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

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

१. पुढील का��श वाचू या आ�ण ‘ती’ची क�वता पूण� क� या.

‘ती’ची क�वता
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 कधी कधी मलाह� वाटते, क� आपण पहाटचे , छानसे उबदार कपड े , झकास उठावे चढवावेत
�ज  आ�ण पहाट�ेा अंधुक �काशात घराबाहरे . र�ाव�न �बाबात घालावेत पडावे
झपाझप चालावे. �फरायला आले�ा त�ण मुलामुल�ना मागे टाकून पळत पळत टकेडी 
चढावी �ावे. आपला जोश आ�ण उ�ाह पा�न ��नी च�कत . उगवता सूय� ��� पाहणे हा 
अनुभव मन �स� करणारा असतो असे मी वाचले आह.े टकेडी�ा मा�ाव�न तो अनुभव 
रोज . मग पु�ा तेव�ाच उ�ाहाने पळत घर� परत आ�ण आरशासमोर उभे रा�न �ावा यावे 
आपले सडपातळ शर�र आ�ण जवळपास खपाटीला गेलेले पोट कौतुकाने डोळे भ�न 
�ाहाळाव.े 

२. वाचू या. 

३. जो�ा लावू या. 

क. 

ख. 

ग. 

घ. 

टकेडी 

अनुभव

पोट 

कपड े

१. �ाहाळावे 

२. चढवावे

३. चढावी

४. �ावा

................................................................................................क.  

................................................................................................ख.  

................................................................................................ग.  

................................................................................................घ. 
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‘करावे मनाचे...’ 
 आपलं आयु� कसं जगावं हा �ाचा �ाचा वैय��क �� आह.े ‘माय लाईफ, माय ��केानं 
चॉइस’ हा दी�पका प�कोणचा ��डीओह� असंच काह�सं स�गतो. �ामुळे �ात नावी� काह� 
नाह�.  काय करावं, काय क� नये ह ेठरव�ाचा ह� सव��ी ��नाच आह.े तसंच, ��य�नी
ल� करायचं क� नाह�, ल�ाआधी संबंध ठेवावेत क� नाह�, �ववाहबा� संबंध ठेवावेत क� 
नाह�, हाह� सव��ी वैय��क मु�ा आह.े यावर बंधन घालावं असं अ�जबातच काह� एखा�ानं 
नाह�. मग म�डलेल� मतं का �ीकारल� जाऊ शकत नाह�त? असं काय नवीन �तनं दी�पकानं 
म�डलंय जे याआधी जगात घडत न�तं? याआधीह� या ��डीओमध�ा अनेक �वषय�वर 
चच� झाल� आह.े परंतु �ी�वषयक इतर अनेक �� आहते जे या ��डीओम� ेम�डले गेले 
नाह� आहते. �ावरह� बोलणं गरजेचं आह.े याची सु�वात आप�ा घरातूनच �ायला हवी. 
मुल�नी मुल�नीह� �यंपाक �शकला पा�हजे अशी अपे�ा असेल, तर तो �शकला पा�हजे. 
 असंह� �टलं जातं क�,  ‘माय लाइफ, माय चॉइस’ या ��डीओ�ा दी�पका प�कोणनं
मा�मातून म�हला सबल�करणाला �ो�ाहन �दलं आह.े प���सटी �टं �णून दी�पकानं 
असं केलं असेल अशीह� चच� झाल�. गे�ा काह� म�ह��पूव� असाच एक अनुभव दी�पकानं 
घेतला. �त�ा एका फोटो�वषयी एका एक बातमी केल� होती आ�ण तो चच�चा वृ�प�ानं 
�वषय बनला होता. तर�ह� �तः�ा आयु�ावर �ाचा पिरणाम होऊ �दला नाह�. उलट,  �तनं 
हा ��डीओ �द�श�त क�न आपल� या�वषयीची मतं जगासमोर म�डल�. �णूनच �टलं  �तनं 
आह,े ‘ऐकावे जनाचे, करावे मनाचे’.

२ हा उतारा वाचू या.

�
ाक

रण

��यापद अकम�क अस�ास �ाचे �प कायम नपुंसक�लंगी, तृतीय पु�षी
आ�ण एकवचनी असते.

सव�नाम / नाम + तृतीया + अकम�क ��यापदाचे �व�थ� �प
Pronoun / Noun + Instrumental + Desiderative Form of Intransitive Verbs 

टीप : वा�ात कम� �दलेले

नसेल तर ��यापद नेहमी

नपुंसक�लंगी एकवचनी राहते.

पण : तू – यावेस / यावंस

सव�नाम /  नाम

मी

आ�ी / आपण

तू 

तु�ी / आपण 

तो / ते / ती

�श�क / बाळ / �श��का

ते / ती / �ा

येणे

यावे/ यावं

यावे/ यावं

यावेस / यावंस 

यावे(त) / यावं(त)  

यावे / यावं

याच�माणे : येणे, धावणे, थ�बणे, असणे, झोपणे...
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सव�नाम / नाम + तृतीया + सकम�क ��यापदाचे �व�थ� �प (खाणे)
Pronoun / Noun + Instrumental + Desiderative Form of Transitive Verbs 

सव�नाम

 / नाम

मी

आ�ी /

आपण

तू 

तु�ी /

आपण 

तो

�श�क

ती

�श��का

ते

बाळ

ते 

�ा

ती

+ तृतीया 

मी

आ�ी /

आपण

तू 

तु�ी /

आपण 

+ ने = �ाने 

 

+ ने = �तने  

 

+ ने = �ाने 

 

+ नी = ��नी 

 

 

�श�क�नी

�श��क�नी

बाळ�नी

(तो)

आंबा 

खावा

खावा

खावास 

खावा

खावा

(ते) 

आंबे 

खावे(त)

खावे(त)

खावेस 

खावे(त)  

खावे(त)

(ती) 

कैर� 

खावी

खावी

खावीस 

खावी(त)

खावी

(�ा)

कै�या

खा�ा(त)

खा�ा(त)

खा�ास

खा�ा(त)  

खा�ा(त)  

(ते)

फळ

खावे / खावं

खावे / 

खावं

खावेस / खावंस 

खावे(त) /

खावं(त)  

खावे / खावं

(ती)

फळे / फळं

खावी(त)

खावी(त)

खावीस

खावी(त)  

  

याच�माणे : �पणे, ऐकणे, वाचणे, �ल�हणे, स�गणे, �वचारणे, �शकणे, �शकवणे, फेकणे, पकडणे...

�
ाक

रण
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खावी(त)

�श�काने

�श��केने

बाळाने



�व�थ� वा�रचना 

��य 

ने (ए व )० ०

नी (अ व )० ०

उदा० १) �श�काने �शकवावे / �श�कानं �शकवावं.
     २) लोक�नी वाचावे / वाचावं.

ला / स (ए व )० ०

ना / स (अ व )० ०

(��यापद : नपुं , तृ पु  आ�ण ए व )० ० ० ० ०

उदा० १) �श�काने / �श�कानं �व�ा��ना �शकवावं.
     २) लोक�नी �ा�ा-प��ना वाचवावं.

पुणेर� �चमटा

�ळ - अथ�त पुणेच!
रेखाला दाखव�ाचा काय��म (चहा - पोहे!) सु� असतो.
रेखाचे आई-बाबा आ�ण पा�णे य��ातील सुसंवाद -
“पोहे रेखानंच केलेत बरं का!...”      
“हो का? छान!... 
घर छान आहे तुमचं!”       
“रेखानंच छान ठेवलंय!”
“बागही म�च!”      
“रेखाच करते सगळं!” 
“हे प��टंग बाक� खासच!”
“रेखानंच काढलंय...” 
“हो का?... पण खाल� सही मुळग�वकर�ची �दसतेय...!” 
“तीपण रेखानंच केल�य (!)”

कत�

१) �श�क
२) लोक

कम�

१) �व�ाथ�
२) �ाणी-प�ी 

�वभ�� 

तृतीया 

��तीया
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३ वा�े बनवू या.

�तने
�ाने
तु�ी
तू
��नी
आपण

ह�
नेहमी
हा

पे�
कादबंर�
वेळेवर
खरे
पौ��क
अ�ास

पोहोचणे
बोलणे
वाचणे
करणे
खाणे

उदा० आपण ह� कादबंर� वाचावी.
...............................................................................................................................................................................................................१. 

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

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

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

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

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

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

...............................................................................................................................................................................................................८. 

...............................................................................................................................................................................................................९. 

...............................................................................................................................................................................................................१०. 
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�श�क / �श��का

वाचणेउदा० मी - 

मी वाचावे.

आ�ी - बोलणे

तू - खेळणे

तु�ी - करणे

तो - जाणे

ती - �जंकणे

ते (अ०व०) - �ल�हणे

�व�ाथ� / �व�ा�थन� ी  

मी वाचावे. 

आ�ी बोलावे. 

तू खेळावेस.

तु�ी करावे. 

�ाने जावे. 

�तने �जंकावे.

��नी �लहावे. 

�श�क / �श��का

वत�मानप� - वाचणेउदा०  

वत�मानप� वाचावे.

क�वता - करणे

भाषा - �शकणे

�ायाम - करणे

नृ� - �शकणे

पैसे - कमवणे

शोध (अ०व०) - लावणे

�व�ाथ� / �व�ा�थन� ी 

वत�मानप� वाचावे. 

क�वता करावी. 

भाषा �शकावी.

�ायाम करावा. 

नृ� �शकावे. 

पैसे कमवावेत.

शोध लावावेत. 

�श�क / �श��का

वत�मानप� - वाचणेउदा०   

अगं / अरे, कधी तर� वत�मानप� वाचावे. 

क�वता - करणे

भाषा - �शकणे

�ायाम - करणे

नृ� - �शकणे

घर - आवरणे

अ�ास - करणे

�व�ाथ� / �व�ा�थन� ी  

अगं / अरे, कधी तर� वत�मानप� वाचावे.  

अगं / अरे, कधी तर� क�वता करावी. 

अगं / अरे, कधी तर� भाषा �शकावी.

अगं / अरे, कधी तर� �ायाम करावा. 

अगं / अरे, कधी तर� नृ� �शकावे. 

अगं / अरे, कधी तर� घर आवरावे. 

अगं / अरे, कधी तर� अ�ास करावा. 

स
रा
व

अ०पु० ६-८
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स
राव

�श�क / �श��का

मी - वाचणेउदा० 

मी काह� तर� वाचावे.

आ�ी - बोलणे

तू - खेळणे

तु�ी - करणे

आपण - बघणे

तो - खाणे

ती - स�गणे

ते (अ०व०) - �ल�हणे 

�ा - वाचणे

ते (ए०व०) - पाहणे 

ती (अ०व०) - छापणे

�व�ाथ� / �व�ा�थन� ी 

मी काह� तर� वाचावे.  

आ�ी काह� तर� बोलावे. 

तू काह� तर� खेळावेस.

तु�ी काह� तर� करावे. 

आपण काह� तर� बघावे.

�ाने काह� तर� खावे. 

�तने काह� तर� स�गावे. 

��नी काह� तर� �लहावे.

��नी काह� तर� वाचावे. 

�ाने काह� तर� पाहावे.

��नी काह� तर� छापावे.

�श�क / �श��का

वाचणेउदा० 

वाचावे नेटके. 

बघणे

बोलणे

खेळणे

करणे

�ल�हणे 

�व�ाथ� / �व�ा�थन� ी 

वाचावे नेटके.  

बघावे नेटके.

बोलावे नेटके. 

खेळावे नेटके.

करावे नेटके. 

�लहावे नेटके. 

खाल�ल �च�ाव�न 
�ण ओळखू या.

४

अ०पु० ३-५

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

तसे 
...............................................................................!
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�श�क / �श��का

�कती मो�ानं बोलतोस तू!उदा० 

ूहळ बोलावं, रे.

�कती उ�शरा उठतोस तू!

�कती खोट ंबोलतोस तू!

�कती भरभर जेवतोस तू!

�कती लवकर भडकतोस तू!

�व�ाथ� / �व�ा�थन� ी  

ूहळ बोलावं, रे.

लवकर उठावं, रे!

खरं बोलावं, रे!

सावकाश जेवावं, रे!

श�त राहावं, रे!

�श�क / �श��का

आ�य�नेउदा० 

आई-व�डल�नी मा�ाकड ेआ�य�ने पा�हले.

गव�ने

भावुक 

कौतुकाने

उ�ाहाने

आनंदाने

�व�ाथ� / �व�ा�थन� ी 

आई-व�डल�नी मा�ाकड ेआ�य�ने पा�हले.

आई-व�डल�नी मा�ाकड ेगव�ने पा�हले.

आई-व�डल�नी मा�ाकड ेभावुक होऊन पा�हले.

आई-व�डल�नी मा�ाकड ेकौतुकाने पा�हले.

आई-व�डल�नी मा�ाकड ेउ�ाहाने पा�हले.

आई-व�डल�नी मा�ाकड ेआनंदाने पा�हले. 

टीप : 
.............................पु�षाला उ�े�न : श�त राहावं !

�ीला उ�े�न : श�त राहावं, गं!

आ�योग५

१. ऐकू या.      

२. कंसातील ��यापद�चे यो� �प िरका�ा जागी भ� या.
 (जाणे, आंजारणे, घेणे, नेणे, बोलणे, घेणे, करावं, पुटपुटणे, खाणे, �फरवणे, घेणे, जाणे, 

खाणे, ग�जारणे, खाणे)

 आंबा �थम हात�नी . �ाला थोड ं . �ा�ा �ा �नतळ .................................... ....................................

ुसाल�व�न हात . डखेापासून चोचीपय�त एक हळवार म�ड . �ा�ा ...................................   ...................................

नक�ा नाकाचं थोड ंकौतुक . मग तो धुतला नाह� तर� चालेल. आंबा हा .  ...................................

स
रा
व
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�भावतःच �� असतो, एखा�ा अजाण, �नरागस पोरासारखा. मग �ा�ाशी थोड ं

बोबड ं . एकदा तर� हवेत उडवून हल�ा हाताने झ�ेन . मग ..................................... ...................................

मनाम� ेमं� , ‘झलेला तर� च�डू न�,े तोलला तर� माल न�,े सोलल� तर�  ...................................

साल न�,े क�ा �णून कैर� न� ेआ�ण खा�ा �णून वैर� न�.े’ मग आंबा डो��नी 
................................... ................................... ..................................., डो���ा जवळ , डो��व�न �फरवून . �ा�ा 

रंगात रंगून . मग �ाला नाकानं , �ा�ा वासात �व�न   ................................... ...................................

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

बस�ॉप६

१. दोघा-दोघ�चे गट क�न खाल�ल उतारा वाचू या आ�ण एकमेक��ा मदतीने कंसातील 
श��ची तृतीया �वभ��तील �पे िरका�ा जागी �ल� या. 

 माझी बस नेहमी एक �कंवा दोन (�म�नट) (क)  चुकते. आजह� असंच झालं.  ..............................

पण �ामुळेच मला तो �दसला. खूप (वष�) (ख) ब�घत�ामुळे मी �ाला थोडा ..............................  

वेळ ओळखलंच नाह�. काह� (�ण) (ग)  मा�ा ल�ात आलं, क� मी �ाला ..............................

ब�याच (वष�) (घ)  पाहते आह.े मध�ा (काळ) (च)  तो खूप .............................. .............................. 

बदलला होता. पण तर�ह� मला �ाची ओळख पटल�. थो�ा (वेळ) (छ)  मला ..............................

आमची शेवटची भेट आठवल�. ते�ाह� आ�ी बस�ॉपवरच भेटलो होतो. �थम आम�ा 

भेटी दर दोन (�दवस) (ज)  होत. नंतर दोन (आठवड)े (झ)  होऊ .............................. ..............................

लाग�ा आ�ण मग काह� (म�हने) (ट) . आ�ण आता तर आ�ी ब�याच(वष�) ..............................

(ठ)  भेटत होतो. मी �ाला ओळखलं, पण (तो) (ड)  मला .............................. ..............................

ओळखलं क� नाह� ह ेमला कळलं नाह�.

२. आता हाच उतारा ऐकू या.  
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पाककृती �शकू या.७

कृती – �ेड�ा काप�ना लोणी लावावे.

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

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

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

आता आपल� पाळ�. आप�ा आवड�ा पदाथ�ची पाककृती �ल� या.
पाककृती �ल� या आ�ण एक छानसे छाया�च�ही लावू या!

.....................................................................................................................................पदाथ�- 
.....................................................................................................................................सा�ह�- 

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

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

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

छाया�च�

�चंगीची आई बाहेर गेल� आहे. �चंगीची मै�ीण िरंक� �चंगीला खाल�ल पाककृती �शकवते. 

�चंगीनं केलं म� सँड�वच 
 िरंक� : �डे�ा काप�ना लोणी लाव. नंतर �ावर चटणी लाव. �ावर आधी क��ाचे काप, 
�ावर टोमॅटो आ�ण काकडीचे काप ठेव. वर �मरपूड आ�ण मीठ भुरभुरव. वर �सरा �डेचा 
काप ठेव. टोमॅटोसॉसबरोबर खायला द.े
 �चंगीचं सँड�वच खूपच छान झालं आह.े ती �त�ा शाळे�ा मा�सकासाठी ह�च पाककृती 
�ल�हते.
 सा�ह� – �डेचे २ तुकड,े लोणी, सँड�वचची चटणी, क��ाचे पातळ काप २-३, टोमॅटोचे 
पातळ काप २-३, काकडीचे पातळ काप २-३, �मरपूड, मीठ चवीला.
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कृती – 
.................................................................................................................................................................................................................................................................. 
..................................................................................................................................................................................................................................................................

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

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

िरका�ा जागी यो� ते सव�नाम भ� या. ८

    वेळेवर �नघावे   ........................... 

........................... भ�डू नये

........................... मेहनत करावी  

  उदा० �ाने �ायाम करावा.

अ०पु० ११

१.

२.

३
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उदा० �व�ा��नी �श�क�शी न�पणे �व�ाथ� (अ व ) - �श�क (अ व ) - न�पणे - वागणे - ० ० ० ०

वागावे. 

१. तो - ती - खोट े- न बोलणे - ........................................................................................................................................................................

२. लहान मुले - मोठे - आदराने - वागणे - ...........................................................................................................................................

३. तो - ते (अ व ) - लपंडाव - खेळणे - ...................................................................................................................................................
० ०

४. मीनल - दीपाल� - संपक�  - साधणे - ...................................................................................................................................................

९ वा�े बनवू या.

चला, योगासने क� या.१०

२. आंतरजालावर एखादी �च�फ�त पा�न सूय�नम�ार समजून घेऊ या.

क. ताठ उभे राहणे 
ख. हात वर करणे 
ग. कमरेत वाकणे 
घ. डोके गुड�ात लावणे
च. हात दो�ी बाजूला सरळ ताणणे 
छ. पाय �मडून बसणे
ज. म�डी घा�न बसणे 
झ. कपाळ ज�मनीला टकेवणे 
ट. पोटावर झोपून डोके वर उचलणे
ठ. पाठीवर झोपून पाय वर उचलणे 
ड. पुढ ेवाकून हात ज�मनीवर टकेणे  
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११ वाचू या.

१२ िरका�ा चौकट�त यो� ते ��यापद �ल� या. 

(ऐकावे, पाहावे, बोलावे)

खोट ेकधी बो� नये
चोर� कधी क� नये
�शवी कोणा दऊे नये
कोणासंगे भ�डू नये

गोड फार खाऊ नये
पा�हले ते मागू नये 
�च�ी धर� जो ह ेबोल
�ाचे क�ाण होईल.

...........................वाईट (क)  नये! ...........................वाईट (ख)  नये! ...........................वाईट (ग)  नये!
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�व�थ � - नकारा�क
Desiderative - Negative

टीप : 

असणे – असावे (होकाराथ�)

 असू नये / न + असावे= नसावे (नकाराथ�)

सव�नाम

मी

आ�ी /

आपण

तू 

तु�ी /

आपण 

तो

ती

ते

ते 

�ा

ती

+ तृतीया

 

मी

आ�ी / 

आपण 

तू 

तु�ी /

आपण 

+ ने = �ाने 

+ ने = �तने 

+ ने = �ाने

+ नी = ��नी

(तो) आंबा 

खाऊ नये

खाऊ नये

खाऊ नयेस

खाऊ नये

खाऊ नये

(ते) आंबे 

खाऊ नयेत

खाऊ नयेत

खाऊ नयेस

खाऊ नयेत

खाऊ नयेत

(ती) कैर� 

खाऊ नये

खाऊ नये

खाऊ नयेस

खाऊ नये

खाऊ नये

(�ा) कै�या

खाऊ नयेत

खाऊ नयेत

खाऊ नयेस

खाऊ नयेत

खाऊ नयेत

(ते) फळ

खाऊ नये

खाऊ नये

खाऊ नयेस

खाऊ नये

खाऊ नये

(ती) फळे

 / फळं

खाऊ नयेत

खाऊ नयेत

खाऊ नयेस

खाऊ नयेत

खाऊ नयेत

�
ाक

रण

अ०प०ु १२-१३

�श�क / �श��का

 ��षण (न करणे)उदा०

��षण क� नये. 

वाट (न सोडणे)

नकाशा (न �वसरणे)

काळजी (न करणे)

सा�ह� (न हरवणे)

म�पान (न करणे)

कपड े(न मळवणे)

झाड े(न तोडणे)

�व�ाथ� / �व�ा�थन� ी 

��षण क� नये. 

वाट सोडू नये.

नकाशा �वस� नये. 

काळजी क� नये.

सा�ह� हरवू नये. 

म�पान क� नये. 

कपड ेमळवू नयेत. 

झाड ेतोडू नयेत.

स
रा
व
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�श�क / �श��का

 मी - वाचणेउदा०

मी वाचू नये.

आ�ी - बोलणे

तू - खेळणे

तु�ी - करणे

तो - जाणे

तू - जाणे

ते (अ व ) - �ल�हणे० ०

�व�ाथ� / �व�ा�थन� ी 

मी वाचू नये. 

आ�ी बो� नये. 

ूतू खेळ नयेस.

तु�ी क� नये. 

�ाने जाऊ नये.

तू जाऊ नयेस.

��नी �ल� नये. 

स�ाने वागून नेहमी
   जीवन आपुले जगावे... 
चेह�यावर ��तहा�
   नेहमी बाळगून चालावे... 
येणा�या जाणा�य�कडे
   आनंदाने पाहावे... 

१३ कसे जगावे, कसे वागावे?

जगात खूप भ�डण तंटे
   आपण श�त राहावे... 
सतत त�डात मध आ�ण
    म�क� बफ�  धरावे... 

�
ाक

रण

सव�नाम

मी

तू

तु�ी / आपण

तो 

ती 

ते

ते 

�ा

ती

+ तृतीया

मी

तू

तु�ी / आपण

+ ने = �ाने

+ ने = �तने

+ ने = �ाने

+ नी = ��नी

येऊ

नये

नयेस

नये

नये

नये

नये

नये

नये

नये

का?

�व�थ � – नकाराथ� 
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खाल�ल उ�र�ना यो� �� �ल� या.१४

मी आ�ा ��ना फोन क� नये का?

मी हा कुडता �वकत घेऊ नये का?

��नी खरेदीला जाऊ नये का?

आपण �सनेमा बघू नये का?

�तने �फरायला जाऊ नये का?

��नी थंड खाऊ नये का?

...............................................................................................................................................................................................................१. ?

    नाह� रे, घ�ाळात �कती वाजलेत बघ. उशीर झालाय आता.

...............................................................................................................................................................................................................२. ?

   मुळ�च नाह�. दोन �दवस�पूव�च तर मॉलला जाऊन आले ते.

...............................................................................................................................................................................................................३. ?

 नाह�. का बघायचा? झालाय क� आपला एकदा बघून.

...............................................................................................................................................................................................................४. ?

 नाह�. खूप थंडी आह ेना! सद� होईल.

...............................................................................................................................................................................................................५. ?

 नाह�. ती एकटीच एव�ा रा�ी कशी जाईल बाहरे?

...............................................................................................................................................................................................................६. ?

 नको घेऊस. हा रंग खूप भडक आह.े
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एका �च�ीवर एखादी सूचना / एखादा स�ा आ�ाथ� �पात �ल� या. तीच सूचना / तोच स�ा 
�व�थ� �पात �च�ी�ा मागील बाजूस �ल� या. आता आपण �च�ी घेऊन आप�ा 
सहका�याकड ेजाऊ या. एकमेक�ना आपाप�ा �च�ीची आ�ाथ� बाजू दाखवून �व�थ� �प 
�वचा� या, आ�ण �च��ची अदलाबदल क� या. 

सूचना, क� स�ा?१५

काळजी �ा काळजी �ावी

सेवा करा सेवा करावी

�नयम पाळा �नयम पाळावेत

�ायाम कर �ायाम करावास

... ...

क
रा आ

�ण
 �श

क
ा

पुणेर� पाटी

आम�ा मुलाचे ल� 
आता ठरले आहे. 

कृपया, �ळे आणू नयेत 
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(१. नाक �शंक� नये    २. घो� नये   ३. पा� नये   ४. ढेकर दऊे नये   ५. ज�भया दऊे नये   
६. भुरके मारत चहा �पऊ नये   ७. खाजवू नये   ८. खाताना त�डाचा आवाज क� नये)

काही गो�ी चारचौघ�म�े करण े हे अस�पणाचे मानले जाते.
कोण�ा ते पा� या आ�ण यो� जो�ा जुळवू या.

१६

क. ख.  

घ. 
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�
ाक

रण

टीप : 

जर कम� नसेल तर ��यापद नपुंसक�लंगी नामा�माणे चालत.े  

उदा० मला बाहरे जावेसे वाटते / जावंसं वाटतं. 

सव�नाम 

मी

आ�ी

आपण

तू 

तु�ी 

आपण 

तो 

ती 

ते 

ते

�ा

ती

+ चतुथ�

मला

आ�ाला

आप�ाला

तुला

तु�ाला  

आप�ाला 

�ाला 

�तला 

�ाला 

��ना

(तो) आंबा 

खावासा

वाटतो

(ते) आंबे 

खावेसे

वाटतात

(ती) कैर� 

खावीशी

वाटते

(�ा) कै�या

खा�ाशा

वाटतात

(ते) फळ

खावेसे

वाटते /

खावंसं

वाटतं

(ती) फळे 

/ फळं

खावीशी

वाटतात

�श�क / �श��का

�शराउदा० 

खावासा वाटतो 

खीर 

लोणचं

पोहे

पो�ा

�ब��टं

�व�ाथ� / �व�ा�थन� ी 

खावासा वाटतो  

खावीशी वाटते 

खावंसं वाटतं

खावेसे वाटतात

खा�ाशा वाटतात

खावीशी वाटतात

स
राव
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पु�क वाचणे - उदा० मला कधी कधी पु�क वाचावंसं वाटतं.

  ..............................................................................................................................................................................................................१. क�वता करणे - 

  ..............................................................................................................................................................................................................२. खोखो खेळणे - 

.........................................................................................................................................................................................................३. पुरणपोळ� खाणे -

  ..............................................................................................................................................................................................................४. �च� काढणे - 

  ......................................................................................................................................................................................५. �च�पट पाहणे (अ व ) - ० ०

उदाहरणा�माणे वा�े बनवू या. १७

�ल�हताना :

एकवचन 

मी हवा आह े

मी हवी आहे

तू हवा आहसे

तू हवी आहसे

तो हवा आहे

ती हवी आहे

ते हवे / हवं आहे

अनेकवचन

आ�ी / आपण हवे आहोत

आ�ी / आपण ह�ा आहोत

तु�ी / आपण हवे आहात 

तु�ी / आपण ह�ा आहात

ते हवे आहते

�ा ह�ा आहते

ती हवी आहते

बोलताना :

एकवचन 

मी हवाय

मी हवीये

तू हवायस 

तू हवीयेस

तो हवाय

ती हवीय / हवीये 

ते हवंय 

अनेकवचन

आ�ी / आपण हवेहोत

आ�ी / आपण ह�ाहोत

तु�ी / आपण हवेहात

तु�ी / आपण ह�ाहात

ते हवेत 

�ा ह�ात / ह�ायत / 

ती हवीत / हवीयत / हवीयेत 
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�
ाक

रण

�श�क / �श��का

��ना मुलगा हवा आह.ेउदा० 

काय �णतेस! खरंच? ��ना मुलगा हवाय?

��ना नवीन टी�ी हवा आह.े

��ना नवीन मोबाईल हवा आह.े

��ना मुलगी हवी आह.े

�तला सो�ाची अंगठी हवी आह.े

��ना नवीन कपड ेहवे आहते.

��ना थोडी मोकळ�क हवी आह.े

��ना नवीन घर हवं आह.े

�व�ाथ� / �व�ा�थन� ी 

काय �णतेस! खरंच? ��ना मुलगा हवाय? 

काय �णतेस! खरंच? ��ना टी�ी हवाय?

काय �णतेस! खरंच? ��ना मोबाईल हवाय?

काय �णतेस! खरंच? ��ना मुलगी हवीये?

काय �णतेस! खरंच? �तला सो�ाची अंगठी हवीये?

काय �णतेस! खरंच? ��ना नवीन कपड ेहवेत?

काय �णतेस! खरंच? ��ना मोकळ�क हवीये?

काय �णतेस! खरंच? ��ना नवीन घर हवंय?

�श�क / �श��का 

मला आंबा खावासा वाटतोय.उदा० 

मला आंबा हवाय.

मला कैर� खावीशी वाटतेय.

मला पुर� खावीशी वाटतेय.

मला �शरा खावासा वाटतोय. 

मला पोह ेखावेसे वाटतायत.

मला केळ� खावीशी वाटतायत.

मला लाल गो�ा खा�ाशा वाटतायत. 

�व�ाथ� / �व�ा�थन� ी 

मला आंबा हवाय. 

मला कैर� हवीय.

मला पुर� हवीय.

मला �शरा हवाय.

मला पोह ेहवेत.

मला केळ� हवीत. 

मला लाल गो�ा ह�ात. 

१८  ... का?
  तुला लाल गो�ा ह�ात का?

हो, मला लाल गो�ा ह�ात.   नाह�, मला लाल गो�ा नकोत.

�ल�हताना :

एकवचन 

मी नको आह े

तू नको आहसे

तो / ती/ते नको आहे

अनेकवचन

आ�ी / आपण नको आहोत

तु�ी / आपण नको आहात 

ते / �ा / ती नको आहते

अ०प०ु १४-१६

स
राव
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बोलताना :

एकवचन 

मी नकोय

तू नकोयस

तो / ती / ते नकोय 

अनेकवचन

आ�ी / आपण नकोत

तु�ी / आपण नको आहात

ते / �ा / ती नकोयत 

उदा०  मला आंबा नकोय.मला आंबा हवाय.
.......................................................................................................................................................................................................१. मला कैर� हवीये. 

.....................................................................................................................................................................................................२. मला �चंच हवीये. 
.......................................................................................................................................................................................................३. मला चहा हवाय. 

.......................................................................................................................................................................................................४. मला पोह ेहवेत. 
.......................................................................................................................................................................................................५. मला बोरे हवीत. 

............................................................................................................................................................................६. मला लाल गो�ा ह�ात. 

पुढील वा�े नकाराथ� �ल� या. 

आहे 

हवा आहे / हवाय 

नाही 

नको आहे / नकोय 

१.  �वसाय ओळखू या.
◊ एका �व�ा��ने एक �वसाय मनात धरावा. 
◊ इतर �व�ा��नी �� �वचारावेत. 
◊ �ाने मनात �वसाय धरला असेल, �ाने फ� हो �कंवा नाह� या ��पात उ�रे 

�ावीत. 
◊ इतर �व�ाथ� �ा �वसायाचे नाव ओळखेपय�त खेळ सु� रहावा.
◊ पुढ े�द�ा�माणे �� �वचारावेत.

ूखेळ या.
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वेळ जागा पोषाख ��प पगार / पैसे संपक�  

तु�ी ९ ते ५ 
काम करता 
का?

तु�ी घर� रा�न 
काम करता 
का?

तु�ाला 
औपचािरक वेष 
घालावा लागतो 
का?

तु�ाला खूप 
वाचावं लागतं 
का?

तु�ाला एका 
वेळ�ा कामाचे 
पैसे �मळतात 
का?

तु�ी एकट े
काम करता 
का?

तु�ाला 
ठरा�वक वेळ 
काम करावं 
लागतं का?

तु�ाला रोज 
घरातून बाहरे 
पडावं लागतं 
का?

तु�ाला गणवेष 
घालावा लागतो 
का?

तु�ाला खूप 
�लहावं लागतं 
का?

तु�ाला 
ठरा�वक पगार 
�मळतो का?

तु�ाला कोणी 
विर� आहते 
का?

तुम�ा कामा�ा 
वेळा बदलतात 
का?

तु�ी 
ऑ�फसम� े
बसून काम 
करता का?

तु�ाला 
वेगवेगळ� 
वेषभूषा आ�ण 
रंगभूषा करावी 
लागते का?

तु�ाला 
लोक�ना खूप 
समजवावं 
लागतं का?

तुमचा रोज 
पैश��ा 
�वहाराशी 
संबंध येतो का?

तुम�ा 
हाताखाल� 
लोक काम 
करतात का?

तु�ाला 
पा��म� ेकाम 
करावं लागतं 
का?

तु�ाला खूप 
चालावं लागतं 
का?

तु�ाला 
�दवसभर 
संगणकासमोर 
बसावं लागतं 
का?

तु�ी खूप 
लोक�शी 
बोलता का?

तु�ाला 
रा�पाळ� करावी 
लागते का?

तु�ी संगीताचा 
उपयोग करता 
का?

तु�ी सतत 
फोनवर बोलता 
का?

तु�ाला परदशेी 
जावं लागतं 
का?

तुमचा 
अ�धा�ाशी 
संबंध येतो का?

तुमचा �तःचा 
�वसाय आह े
का?
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�श�क / �श��का

तु�ी ९–५ काम करता का?उदा० 

हो, मी ९–५ काम करतो / करते.

तु�ी ऑ�फसम� ेबसून काम करता का?

तु�ी खूप लोक�शी बोलता का?

तु�ी संगीताचा उपयोग करता का?

तु�ी सतत फोनवर बोलता का?

�व�ाथ� / �व�ा�थन� ी  

हो, मी ९–५ काम करतो / करते.

हो, मी ऑ�फसम� ेबसून काम करतो / करते.

हो, मी खूप लोक�शी बोलतो / बोलते.

हो, मी संगीताचा उपयोग करतो / करते.

हो, मी सतत फोनवर बोलतो / बोलते.

�श�क / �श��का
तु�ाला औपचािरक वेष उदा० 

घालावा लागतो का?
नाह�, मला औपचािरक वेष 
घालावा लागत नाह�.
तु�ाला खूप वाचावं लागतं का?
तु�ाला ठरा�वक पगार �मळतो का?
तु�ाला रा�पाळ� करावी लागते का?
तु�ाला परदशेी जावं लागतं का?

�व�ाथ� / �व�ा�थन� ी 

नाह�, मला औपचािरक वेष 
घालावा लागत नाह�.
नाह�, मला खूप वाचावं लागत नाह�.
नाह�, मला ठरावीक पगार �मळत नाह�.
नाह�, मला रा�पाळ� करावी लागत नाह�. 
नाह�, मला परदशेी जावं लागत नाह�. 

स
रा
व
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जो / तो (�ाने / �ाने)

जो

�ाने 

�ा�ाशी

�ाला 

जी 

�जने 

�ज�ाशी 

�जला

जे

�ाने 

�ा�ाशी

�ाला 

जे / �ा / जी

��नी

���ाशी

��ना

तो

�ाने

�ा�ाशी

�ाला

ती

�तने

�त�ाशी

�तला

ते

�ाने

�ा�ाशी

�ाला

ते / �ा / ती

��नी

���ाशी

��ना

सव�नाम 

तो

ती

ते

ते / �ा / ती

�
ाक

रण

१. आता हा उतारा वाचू या.
 कालपासून जा�वी अगदी ग�ग� आ�ण उदास आह.े एरवी एवढी दगंा करणार�, 

हसर� मुलगी! का आल� ह� वेळ �त�ावर? �तने �ा�ावर मनापासून �ेम केले, 
�ा�ासाठी आई-व�डल�चा राग ओढवून घेतला, �ा�ामुळे �तला नोकर�ह� सोडावी 

ूलागल�, �ा�ामुळेच ह� वेळ आल� �त�ावर. तो गेला; मागे वळनह� न पाहता �नघून 
गेला.

२१ जा�वी आ�ण �तचा जोडीदार अ०प०ु १९-२० 

अ०पु० १७
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२. खाल�ल उता�यातील मोक�ा जागा भ� या. 
(�ाला - ५, �ा�ात, �ा�ा�न, �ा�ाशी, �ाने - २)

थोडी गंमत२२

�जथे बाग, �तथे फुले 

�जथे शाळा, �तथे मुले

इथे �च�, �तथे �म�

इथे भेळ, �तथे खेळ

इकड ेआड, �तकड े�वह�र 

इकड ेमाडी, �तकड ेगाडी

आधी ��, मग उ�र

आधी दाम, मग काम

पूव� मुलगी, आता बाई 

पूव� ताई, आता आई

अगोदर ग�त, नंतर ज�त

अगोदर �पैाक, नंतर पंगत

अ०प०ु १८

उदा० �ाला  ूपाहताच ती �थमदश�नी �ेमात पडल�, तो मागे वळन न पाहता �नघून गेला.
.................................... ूक. मागचा-पुढचा �वचार न करता ती  घर� घेऊन आल�, तो मागे वळन न 

पाहता �नघून गेला.
.................................... ूख. आप�ा घर�ा र��तभाती �तने  मन लावून �शकव�ा, तो मागे वळन न 

पाहता �नघून गेला.
.................................... ूग.  �तने आपले सव�� मानले, तो मागे वळन न पाहता �नघून गेला.
.................................... ूघ.   �तने इतका जीव लावला, तो मागे वळन न पाहता �नघून गेला.
....................................च.  जगात काह�च मह�ाचे आ�ण अमू� असे �तला वाटायचे नाह�, तो मागे 

ूवळन न पाहता �नघून गेला. 
.................................... ूछ.   ग�ा मारताना �तला जगाचे भानह� नसायचे, तो मागे वळन न पाहता 

�नघून गेला.
.................................... ूज.  काह�ह� केले तर� �तने नेहमी माफच केले, �ाने जाताना मागे वळनह� 

नाह� पा�हले.
....................................झ.  स�भाळताना �तला वेळोवेळ� खोटहे� बोलावे लागले, �तला सोडून तो मागे 

ूवळन न पाहता �नघून गेला.
.................................... ूट.  खा�ा�प�ा�ा वेळा स�भाळताना �तची ओढाताण झाल�, तो मागे वळन 

न पाहता �नघून गेला.
....................................ठ.  �तला वेळ� अवेळ� �फर�ासाठी घरातून बाहरे पडायला लावले, तो गेला, 

ूमागे वळनह� न पाहता �नघून गेला.

 जा�वीला सोडून जाणारा हा आह ेतर� कोण? याचे उ�र हवे आह ेना तु�ाला? चला 
तर मग, अ�ासपु�कात याचे उ�र शोधू या!
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२. आता तु�ी – तु�ाला सुचताहेत का काही मजेशीर जो�ा?
 तुम�ा मदतीसाठ� हे काही श� – 
 आजी - भाजी,  ख�ा - ग�ा,  पोळ� - गोळ�,  पाणी - लोणी,  भ�डण - तंटण ,  

�कडा - �वडा, मु�ा – गु�ा
............................................................. .............................................................................. �जथे  

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

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

�श�क / �श��का

ढग - पाऊसउदा० 

�जकड ेढग, �तकड ेपाऊस 

पैसा - गद�

गुलाब - काटे

आई - बाळ

झाड - सावल�

पु�क - �ान

चोर पळाला - पोल�स पळाले

�व�ाथ� / �व�ा�थन� ी

�जकड ेढग, �तकड ेपाऊस 

�जकड ेपैसा, �तकड ेगद�

�जकड ेगुलाब, �तकड ेकाटे

�जकड ेआई, �तकड ेबाळ

�जकड ेझाड, �तकड ेसावल�

�जकड ेपु�क, �तकड े�ान

�जकड ेचोर पळाला, �तकड ेपोल�स पळाले

�ावहािरक मराठ�२३

�नयम
पोल�स आयु�, 

बृह�बंुई
�दन�क: ९/६/२००६

मुंबई पो�लस कायदा, १९५१
�म�क : १२७६/क�-१०, �च�पटशाखा / ०६
 
 �सनेमा��तिर� अ� मनोरंजना�ा जागा आ�ण पूलखेळ, पाल�स�, संगणक�य खेळ, 
सायबरकॅफे, इंटरनेट �कंवा आंतरजाल कने����टीसह खेळ, बो�लंगअॅल�, प�े खेळ�ा�ा 
खो�ा, सोशल�ब, �ोट��  �ब, �ड�ो, मेळे व तमाशा य�सह साव�ज�नक मनोरंजना�ा 
�योग�ना परवानगी दणेे व ��चे �नयं�ण करणे याब�ल �नयम १९६० या �नयमावल�त 
���ी कर�ा�ा मसु�ा�ा महारा��  शासन राजप�ात भाग चार-क म� ेअ�धसूचना 
�दन�क २४ ऑग� २००६ रोजी ��स� कर�ात आलेल� होती.

स
राव
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सायबर कॅफे, संगणक �कंवा वा�वाभासी खेळ�साठ� �वशेष �नयमावल� :
२४६ : वैय��क ओळख -
(अ) सायबर कॅफेला भेट दणेा�या ��के ���ने कोणतीह� अ�ध�मा�णत फोटो ओळख - 

प��का, पारप�, महा�व�ालयाचे ओळखप�, पॅनकाड,�  वाहन चालक परवाना, 
काय�लयीन ओळखप� वगैरे सादर करणे आव�क राह�ल.

(ब)  परवानगी �दले�ा ��के सायबर कॅफेने वापर�ाची ��� रोजवह� �ल�न ठेवणे 
आव�क राह�ल व �ातील मजकूर वापरणा�याने �तः �ल�हला पा�हजे. 

२४७ : ��� म�डणी - 
(अ) सायबर कॅफेम� ेसंगणक वापरणा�या एका ���ला संगणक वापरणा�या इतर 

���पासून वेगळे कर�ल असे पूण�पणे बं�द� �वभाजन सायबर कॅफेम� ेअसता 
कामा नये. 

(ब)  सायबर कॅफे�ा आत कोणतेह� �वभाग (�वभाजन) बसव�ात �कंवा ब�ध�ात आले 
अस�ास �ाची उंची ज�मनी�ा पातळ�पासून साडचेार फुट�पे�ा जा� असता कामा 
नये.

श�

��तिर�

संगणक

तमाशा

�नयं�ण

���ी

मसुदा

राजप�

अ�धसूचना

��स�

वैय��क

सादर करणे

मजकूर

अथ�

एखादी ��� �कंवा व� ूसोडून

कॉ�टुर

महारा�� ातील एक लोककला

एखा�ा गो�ीवर ताबा असणे

�बघडलेल� व� ूच�गल� करणे

क�ा �ल�हलेला लेख

सरकार� नवे �नयम आ�ण �मुख सूचना 

�का�शत करणार� सरकार� प��का

सरकार� सूचना

�व�ात, ��ात

फ� ���शी / �तःशी संबं�धत

��तु करणे / म�डणे / दाखवणे 

�ल�न काढलेला �वचार

उदाहरण

�ा��तिर� तो �सरा कोणताह�

�वचार करत नाह�.

संगणकावर जगभराची मा�हती �मळते

तमाशा बघायला लोक�ना म�ा वाटते.

गाडी चालवताना गाडीवर �नयं�ण

ठेवावं लागतं.

मी पंखा ��� करतोय.

मसु�ात काह� सुधारणा असतील तर स�गा.

राजप�ात एखा�ा रा� �कंवा �वभाग

इ�ादीशी संबं�धत गो�ी �का�शत होतात.

पर��ेब�ल अचानक अ�धसूचना आल�

आ�ण सग�ा शाळ�म� ेगडबड उडाल�.

लता मंगेशकर या एक ��स� गा�यका आहते.

�स�या�ा वैय��क आयु�ात डोकावू नये.

वा�ष�क सव�साधारण सभेत स�चव�नी

वा�ष�क अहवाल सदर केला. 

तू प�ातला मजकूर वाचलास का?
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१. १. चूक क� बरोबर ते �ल� या. 

क) वर�ल अ�धसूचना वीजवापराब�ल आह.े

ख) सायबर कॅफेला भेट दणेा�या ���ने ओळखप��का 

    न �द�ास �ाला �वेश �मळणार नाह�.

ग) परवानगी �दले�ा ��के सायबर कॅफेने डायर� �ल�न ठेवावी. 

घ) सायबर कॅफे�ा आत �वभाग के�ास ब�ीस �मळेल.

चूक बरोबर

ू२. यो� पय�य �नवड या.

क) �सनेमा��तिर� �णजे
 १) �सनेमा�शवाय २) फ� �सनेमा ३) �सनेमाम�े

ख) संगणक�य खेळ�साठी कशाची आव�कता आह?े
 १) कॉ�टुर / संगणक २) वह� ३) फळा 

ग) घराची म�डणी करणे �णजे 
 १) घराची �भंत रंगवणे २) घराचे �वभाजन करणे ३) घराची रचना करणे

घ) वर�ल पिर�ेदात ‘�योग’ हा श� कशासाठी वापरला गेला आह?े
 १) वै�ा�नक �योगासाठी  २) काय��मासाठी  ३) वा�रचनेचा �कार �णून 

च) परवाना दणेे �णजे
 १) पैसे दणेे  २) मान दणेे  ३) परवानगी दणेे 

छ) गाडी चालवताना आपला गाडीवर ताबा असणे �णजे
 १) �नयं�ण असणे २) संयम बाळगणे ३) स�ा असणे

ज) अ�धसूचना कशाब�ल आह?े
 १) सायबर कॅफेब�ल २) वैय��क मा�हतीब�ल ३) सु�ीब�ल

झ) वैय��क ओळख �णजे 
 १) �तःब�लची मा�हती स�गणे  २)  इतर�ब�लची मा�हती स�गणे 
 ३) एखा�ा जागेब�लची मा�हती
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ट) हजर करणे �णजे
 १) पैसे दणेे  २) दणेे / ��तु करणे  ३) हजर असणे

ठ) ���ी करणे �णजे
 १) �बघडणे  २) सुधारणे ३) �बघडवणे

ड) ‘रा�ल उ�ापासून इथे असता कामा नये’ �णजे 
 १) काम नसणे  २) काम असणे ३) असू नये

३. खाल�ल ���ची उ�रे �ल� या.

क) �नयम १९६० कशासाठी आह?े
........................................................................................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................................................................................ 

ख) सायबर कॅफेतील �वभाजन कसे व कुठपय�त असावे?
........................................................................................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................................................................................ 

ग) सायबर कॅफेत �वेशासाठी कोणकोण�ा गो�ी लागतात?
........................................................................................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................................................................................ 

घ) वर�ल पिर�ेदातील कोण�ाह� तीन खेळ�ची नावे �ल� या.
........................................................................................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................................................................................ 
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ू४. यो� पय�य �नवडन िरका�ा जागा भ� या.
     (ठेवावी, असावे, करावी, नसावी)

......................................................................क) सायबर कॅफेत �वेश करणा�याने ओळखप��का हजर .
......................................................................ख) सायबर कॅफे�ा मालकाने रोजवह� �ल�न . 

......................................................................ग) सायबर कॅफेम� ेबं�द� क��का . 

घ) सायबर कॅफे�ा आतले कोणतेह� �वभाजन जा�ीत जा� साडचेार फुट�पय�त 
.......................................................................

५. कंसात �दले�ा ��यापदाचे यो� �प �ल� या.
उदा० खेळायला आ�ा सव�ना पूल (खेळणे) आवडतं.

.........................................................क) �पाला पाल�रला (जाणे)  वेळ लागेल.
.........................................................ख) मला इंटरनेट सफ�  (करणे)  �शकवशील का?

.........................................................ग) तुला (नाचणे)  काय झालंय?
.........................................................घ) तमाशा (बघणे)  �ाला आवडतं.

.........................................................च) मे�ात पा�कट (मारणे)  आले�ा चोराला पो�लस�नी पकडलं.

१. माझ ंपेन, फाईल, लॅपटॉप आ�ण कागदप� ेनेहमी हरवतात.
२. माझी फाईल, पेन, कागदप�,े आ�ण लॅपटॉप नेहमी हरवतो.
३. माझा लॅपटॉप, फाईल, कागदप�,े आ�ण पेन नेहमी हरवते.
४. माझी कागदप�,े पेन, लॅपटॉप आ�ण फाईल नेहमी हरवते.

२४ खाल�ल वा�े वाचू या.

टीप : 

एखा�ा वा�ात एकापे�ा अ�धक नामे येताना ��तील प�ह�ा नामाचे

�लंग व वचन सु�वाती�ा नाम / सव�नाम / �वशेषण याला लागू होते, तर,

शेवट�ा नामाचे �लंग व वचन ��यापदाला लागू होते.

वर�ल�माणे वा�े तयार क� या.
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१. मुल�नी प�हलं अ�र, श�, ओळ� आ�ण वा�े पाठ करावीत.
........................................................................................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................................................................................ 

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

२. मी च�गल� क�वता, नाटक, लेख आ�ण कादबं�या वाच�ा आहते.
........................................................................................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................................................................................ 

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

३. �दवसभर सारखा चहा, कॉफ�, सरबते आ�ण ताक पोटात गेले.
........................................................................................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................................................................................ 

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

४. परवडणार� टबेले, खुच�, कपाट आ�ण पंखे कुठे �मळतात? 
........................................................................................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................................................................................ 

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

५. बाबाने केलेले वड,े आमटी, भात आ�ण को�शंबीर फ� झाल�.
........................................................................................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................................................................................ 

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

एक �च�फ�त पा� या. २५

१. काकडी आ�ण बीटाची को�शंबीर बनव�ासाठ� पुढीलपैक� कोण�ा गो�ी लागतात?

सा�ह�

क.  काकडी

ख.  बीट

ग.  �ध

हो नाही
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२. आता गाळले�ा जागी यो� अथ��ा ��यापदाचं यो� �प �ल� या.
 क. �थम एका बाऊलम� ेकाकडीचा क�स आ�ण �स�या बाऊलम� ेबीटाचा रस

............................................. 
  ............................................ख. दो�ी बाऊलम� ेदह� . दो�ी बाऊलम� ेथोडी थोडी को�थंबीर, 

साखर, मीठ, आमचूर आ�ण �हरवी �मरची घा�न दो�ी को�शं�बर� एकजीव क�न 
............................................. 

३. आता ही �च�फ�त पु�ा पा� या. या �च��फतीम�े पुढील �त�ी वा��त एक श� 
चुक�चा �दला आहे. तो ओळखून यो� प�तीने �ल� या. 

............................................क. बीटाचा 
............................................ख. काकडीचा 

ग. �थम एका बाऊलम� ेकाकडीचा �कस आ�ण �स�या बाऊलम� ेबीटाचा 
............................................ �ावा.

ऐकावे जनाचे करावे मनाचे  

�ाचं करावं बरं, तो �णतो माझचं खरं

एकाने गाय मारल� �णून �स�याने वास� मा� नये

अंथ�ण पा�न पाय पसरावेत 

पेरावे तसे उगवते

�तः�ा पायावर कु�हाड मा�न घेणे

घ.  �हरवी �मरची

च.  दह�

छ.  मीठ

ज.  को�थंबीर

झ.  साखर

ट.  आमचूर 

ठ.  कढीप�ा

ड.  लोणी
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�तःच काह� ना काह� ग�धळ घालणे
गडबड करणे 
काम �व��त पार पाडणे
कामात ��य येणे 
कामात दखल दणेे 
कामातला उ�ाह संपणे
कामाचे �नर��ण करणे 
कामाचे पर��ण करणे 
अवघड काम प�रणे 

संभाषण क� या.

श�संपदा
नाम : जोडश�

ती लपाछपी

ती लपवाछपवी

ती टोलवाटोलवी

ती ओढाताण

ती दमछाक

ती धावपळ

ती धावाधाव

ती पडापड

ती घडामोड

ती अळमटळम

ती थरथर

ती मळमळ

ती दवेाणघेवाण
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����ेप
नाम

       तो नकाशा, ते नकाशे

तो अनुभव, ते - 

तो तंटा, ते तंट े

ती जखम, �ा जखमा 

ती पर�, �ा प�या

ती टकेडी, �ा टके�ा

ती कादबंर�, �ा कादबं�या

ती क�वता, �ा -

ती रचना, �ा -

ती �च�ी, �ा �च�ा

ती वाट, �ा वाटा

ती सावल�, �ा साव�ा

ती धुंदी, -

ते ��, ती �� े/ ती ��ं

ते �ो�ाहन, ती �ो�ाहने / ती �ो�ाहनं

ते ��षण, ती ��षणे / ती ��षणं

��या�वशेषण

सतत  

अचानक 

केवळ

��यापद

�ाहाळणे

�जंकणे

कमवणे

आवरणे

ग�जारणे

उडवणे

�वसरणे

हरवणे

मळवणे

�वशेषणे

खर�

हसर�

लाजर�

दखेणा

शहाणा

सडपातळ

न�

वैय��क

�नज�व

ठरा�वक

इतर श�

नावी�
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�व�थ,�  आ�ाथ � : सकारा�क / नकारा�क 

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

सव�नाम + तृतीया + ��यापदाचे �व�थ � �प

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

कधीतर� / काहीतर�

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

सूचना दणेे / स�ा दणेे / �नयम स�गणे 

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

हवंय / नकोय 

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

�जथ े/ �तथ,े पूव� / आ�ा, आधी / मग, अगोदर / नंतर

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

जोड ��या�वशेषणे : इकडे�तकडे, रा�ीअपरा�ी ... 

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

आता मला हे येतं...
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