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प्रस्ािना | Preface

Nursing has always been considered as one of the noble professions and even today is much 
sought after, especially in Mumbai. A large number of nurses working in various hospitals in 
Maharashtra, especially in Mumbai, hail mostly from South India, viz. Kerala and Tamil Nadu. The 
regional language Marathi poses a major barrier for them, especially when dealing with patients 
in government hospitals. पररचाररकांसाठी मराठी is a Marathi text-cum-workbook specially designed 
for such nurses. It addresses a target group of non-native nurses, who wish to learn Marathi as 
beginners, particularly as adult learners, with or without any prior, little/random knowledge of 
Marathi. Whether the learners have some prior acquaintance with the Devnagari script or not, 
they can start learning the script as well as reading and writing in Marathi.

A first of its kind, this book has been prepared using an integrated communicative approach. It 
dedicates itself to serve the sole purpose of teaching Marathi to the non-native nurses and for 
them to be able to communicate in Marathi with the native patients, their relatives, doctors, co-
workers and the hospital management. It focuses on understanding the problems of patients and 
giving them the right guidance and instructions in Marathi.

The book consists of ten chapters, each with units such as communicative texts in authentic 
situations, pattern drills, grammar exercises, learning games, cartoons, answer keys, audio visual 
components and an overview of the vocabulary along with its meanings in English. At the end 
of each chapter there is a section of subject related information highlighting the specialised 
vocabulary needed by the nurses for their routine chores, for e.g. contagious diseases, health and 
nutrition etc. In addition to this, a comprehensive glossary from English to Marathi is provided at 
the end. A final test has been included at the end to test the written and oral language skills of 
the learners. Special efforts have been taken to integrate the communicative approach of learning 
so that the learners will be able to communicate in a non-native environment.

Though the book is meant for classroom teaching of approximately 60 teaching hours, self-
learners too can make use of the book with the help of the vocabulary given with the meanings 
in English and a glossary at the end. The course instructor may require 6 hours for each chapter. 
Regular dictation, additional exercises, tests and extra inputs may be used as per the target group. 
The course instructors are expected to use the audio-visual material, provided as free dvd with 
the book. Keeping in mind the aim of the target learners, which is basically to communicate, 
the instructor should stress on enhancing the speaking, listening and understanding skills of the 
learners. The writing skills are not so important for this target group. Hence the instructors are 
advised to undergo rigorous teachers’ training for the integrated communicative approach and 
may contact the project co-ordinator / editors / Rajya Marathi Vikas Sanstha for the same.

'Communicative Marathi for Nurses' has been designed after an extensive research and a survey 
carried out in various government and private hospitals in Mumbai. The content and preparation 
of material of the book is based on the data collected from these surveys. It is created solely for 
teaching communicative Marathi to the nurses and does not claim to impart medical knowhow. 
The book aims to offer general information required by nurses for the daily routine and refrains 
from mention of specific ailments and illnesses.

This book has been prepared under the aegis of the project Marathi Language Teaching (MLT) 
spearheaded by Prof. Dr. Vibha Surana, Head of the Department of German, University of Mumbai 
and graciously funded by Rajya Marathi Vikas Sanstha. The innovative project MLT strives to 
complete six levels of courses for teaching communicative Marathi to non-native speakers and 



four short-term courses for teaching Marathi to (i) non-native bank employees, (ii) government 
officials, (iii) nurses and (iv) rickshaw- and taxi-drivers.

We are indebted to the editorial team of Madhuri Purandhare, Jyotsna Bhide and Sonalee Gujar 
for reviewing this book and their invaluable inputs. We thank Girissha Tilak, Kruttika Bhosale, 
Shrikant Pathak, Sammati Balgi, Mihir Kulkarni, Gurunath Kalamkar, Gurudutt Kamath, Saurabh 
Bhosale, Manish Bawker, Disha Gudulkar for their sustained support and assistance. We are 
grateful to Mr. Charuhas Pandit and Mr. Prabhakar Wadekar for the copyright permission of 
Chintoo cartoon strips. We also thank Mrs. Sunita Deshmukh, senior nurse of Dr. Bedekar 
Hospital for Women and Children and the nurses Harsha Shinde, Namrata Malusare, Shubhangi 
Gogavle, Vandana Jadhav and Varsha Gawde for their photos and Mr. Sachin Suresh and Mr. 
Rajesh Wadekar for the audio recording and the making of the DVD respectively.

We appreciate and thank all those who have contributed in the making of this book.

Gauri Brahme, Aditi Gupte, & Suhas Limaye
2019



अनुक्रमणिका
पाठ रिषय संिादकौशल्य व्ाकिि शब्दसंपदा परिस्स्ती पृष्ठ क्र.

१ ओळख अभभिािन,
नाि-गाि आसण 
स्वतःबद्दि सांगणमे, 
व्यिसाय सांगणमे ि 
इतरांना त्ाबद्दि 
दिचारणमे,
मराठी िण्णमािा
सयोपमे मराठी शब्द

स्वर-स्वरािी
व्यजंन
स्वरचचन्मे
शब्द
जयोडाक्षरमे
शब्द
दिशमेष उच्ार
िाक्मे
प्रश्नशब्द

काय, कयोणता, कुठमे, 
कयोण, कसा, कशी, 
कुठिमे, कुठल्ा,
अच्ा, टाटा, ठीक 
आहमे, चािमेि, उद्ा 
भमेटू, नमस्ार,  
व्यिसाय
अंक : १-२०

व्यिसायात कयोण 
कयोण आहमेत? 
पररचाररका, ससस्टर, 
िॉड्डबॉय, डॉक्टर, 
दिझ़िऑथमेरदपस्ट, 
ऑपरमेशन 
लथएटरमध्मे 
सहाय्यिका...
मित्ताचे : शरीराचमे 
भाग ि अियि

७

२ रुग्ािय रुग्ािय आसण
िॉड्डबद्दि
िमेळ, दििस ि महहना

व्यक्तििाचक सि्णनाममे,
सामान्य ित्णमानकाळ : 
असणमे, नसणमे,
आणणमे, िमेणमे,
दक्रयादिशमेषणमे : िर, खािी, 
जिळ, उजिीकडमे, डािीकडमे

हकती िाजिमे?
कयोणता, कयोणतमे, 
कयोणती, कयोणत्ा, 
दठकाणमे,
अंक : २१-५०,
महहनमे आसण दििस

रुग्ाियाचमे दिभाग : 
कान / नाक / घसा 
दिभाग, बािरयोग 
दिभाग...
मित्ताचे : 
रुग्ाियाची 
रचना – एका 
पररचाररकमे च्ा 
नजरमेतून

२४

३ तुम्ािा 
काय 
हयोतंय?

िनैंदिन व्यिहार,
इच्ा व्यति करणमे,
दििसाच्ा िमेळा,
ऋतू

साधा आसण अपूण्ण  
ित्णमानकाळ
िश्णक सि्णनाममे
नाममे : लिंग
असणमे : रीततित्णमानकाळ

कमे व्ा / कधी
हिंय, पाहहजमे
कळतंय, पटतंय
िसूचंी नािमे,
आजार,
अंक : ५०-१००

आरयोग्ाच्ा 
समस्ांबद्दि बयोिणमे, 
िमेगिमेगळ्ा प्रकारच्ा 
उपचारांसाठी गरज
मित्ताचे : आतिमे 
अियि

४६

४ एक 
दििस 
सूचनांचा

आज्ा, सूचना,
सल्ा, 
दिनंती, आभार, 
परिानगी िमेणमे / 
नाकारणमे, 
रंग

आज्ाथथी, दक्रयापिमे ि त्ांची 
नकाराथथी रूपमे,
दिशमेषणमे

कर, करा
करू नकयोस, करू 
नका,
कृपया... 
ििकर, सािकाश, 
हळू, जपून,
१०० च्ा पुढीि 
अंक

पमेशंटच्ा 
नातमेिाइकांना, 
सिाईकामगारांना, 
सहकाऱयांना सूचना 
िमेणमे
मित्ताचे : दिदिध 
सूचनाििक िाचणमे

७०

५ आता 
तब्मेत 
कशी 
आहमे?

महत्ताची िक्षणमे 
तपासणमे ि नोंि 
करणमे, चचहकत्ा, 
आढािा घमेणमे

षष्ी दिभतिती,
अप्रत्यी कम्ण,
रीततिाचक दक्रयादिशमेषण

प्रश्नशब्द,
चा, ची, चमे, च्ा,
अनमेकिा, पटपट, 
आपयोआप, उगीच

माहहतीपत्रकमे  
समजणमे, 
िक्षणांबद्दि चचचा 
करणमे
मित्ताचे : दिदिध 
व्यिसाय

८६



पाठ रिषय संिादकौशल्य व्ाकिि शब्दसंपदा परिस्स्ती पृष्ठ क्र.

६ िक्षणमे भूतकाळातिी गयोष्ट, 
समस्ा सांगणमे,
काय त्रास हयोत आहमे 
तमे सांगणमे

असणमे : हयोतयो / हयोत नाही,
सामान्य भूतकाळ ‘हयोणमे’,
काििाचक दक्रयादिशमेषणमे

नमेहमी, सध्ा, काि, 
िररयोज, हल्ी, 
कधीतरी,
कुपयोषण

िमेिना आसण उपाय
मित्ताचे : 
पमेशंटचमे बमेड कसमे 
तयार करायचमे?

१०१

७ औषधमे ि 
उपचार 
पद्धती

औषधयोपचार, 
आहाराबद्दिच्ा 
सूचना, 
आहाराबद्दिची 
आिड-नािड

ित्णमानकाळ, भूतकाळ 
आसण नकाराथथी : असणमे,
भवितीया संप्रिान चतुथथी,
पररमाण िाचक 
दक्रयादिशमेषण

िार, कमी, भरपूर, 
हकंचचत, अत्तं, 
जरा,
दिदिध खाद्पिाथ्ण

औषधांची माहहती 
आसण नोंि,
औषध कसमे घ्ािमे
मित्ताचे : पौक्ष्टक 
आहार

१२०

८ चाचण्ा 
ि 
तपासण्ा

इच्ा व्यति करणमे,
पत्र िाचणमे,
तपासणी ि 
पूि्णतयारी,
ररपयोट्ड िाचणमे

साधा भदिष्यकाळ : यमेईन, 
जाईन, घमेईन,
गुणदिशमेषण संख्ादिशमेषण

बाजूिा, मागमे, िर, 
जिळ, िांब, मध्मे
सुंिर, घाण...
िहािा, 
चाळीसािा...

दिदिध 
तपासण्ांसाठी, 
ऑपरमेशनपूि्ण सूचना 
िमेणमे
मित्ताचे : 
संसग्णजन्य रयोग

१३६

९ अपघात 
आसण 
तातडीची 
समेिा

पमेशंटचा ररपयोट्ड 
लिहहणमे, नातमेिाईकांशी 
बयोिणमे,
इतर पररचाररकांशी 
संिाि साधणमे,
कुटुबं

काििश्णक दक्रयादिशमेषणमे 
चतुथथी दिभतिती 
सामान्य रूपमे

आज, काि, उद्ा, 
परिा. पूिथी, हल्ी,  
आजकाि, 
िा आसण ना

दुसऱया नस्णिर काम 
सयोपिणमे,
अपघाताचमे िण्णन, 
नातमेिाईकांना शांत 
करणमे,
पमेशंटिा धीर िमेणमे
मित्ताचे :
ज्मेष् नागररकांशी 
संिाि

१५५

१० स्वच्ता स्वतःची आसण 
रुग्ाियातीि 
स्वच्ता,
काम करून घमेणमे

काििश्णक दक्रयादिशमेषणमे आधी, नंतर, पुन्ा, 
िगमेच
पण, आसण,
स्वच्तमेची साधनमे

स्वच्तमेचमे महत्त,
सिाईपत्रक
मित्ताचे : पमेशंटचमे 
स्संजंग कसमे करािमे?
सूचना िमेणमे

१७४

११ दृक् श्ाव्य १९१

१२ परीक्षा १९७

१३ उत्तरमे २०७

१४ शब्दसंग्रह २३४



१
ओळख

१

meele    7

चला, णशकू या :
 अचििादन कििे
 आपले नाि-गाि आणि स्वतःबद्दल सांगिे आणि 
रिचाििे

 व्िसाय सांगिे ि इतिांना त्ाबद्दल रिचाििे
 मिाठी ििमिमाला आणि सोपे मिाठी शब्द िाचिे 
आणि ललहििे

 प्रश्नशब्द (काय, कुठून, कुठे, कशा, कोि)
 अकं : १-२०

ओळख



ओळख
१

8    Deeþ

• हाय, मी सुरमेश शमचा.

• मी भयोपाळचा.

• मी डॉक्टर आहमे.

• नमसमे, मी संिीप मानमे.

• मी नागपूरचा.

• मी सिाईकामगार आहमे.

• नमसमे, मी िक्ष्मण शमेटमे.

• मी मुंबईचा.

• मी िॉड्डबॉय आहमे.
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• नमस्ार, मी चचत्रा राजन.

• मी कमे रळची.

• मी पररचाररका (नस्ण) आहमे.

• हिॅयो, मी रजनी.

• मी पुण्ाची.

• मी स्वागततका (ररसमेप्शदनस्ट) आहमे.

• नमस्ार, मी अदनता घयोष.

• मी कयोिकात्ाची.

• मी ममेट्रन आहमे.



ओळख
१

१  आता तुमच्ाबद्दल सांगू या.

तुमचं नाि काय? चचत्रा राजन ---------------------------

तुम्ी कुठल्ा? कमे रळची ---------------------------

तुम्ी काय करता? मी पररचाररका आहमे. ---------------------------

 १.१ िाचू या.

नमस्ार / नमसमे / हिॅयो / हाय

तुमचं नाि काय?

तुम्ी कुठिमे / कुठल्ा?

तुम्ी कयोणता व्यिसाय करता?

अच्ा / टाटा / उद्ा भमेटू / उद्ा भमेटू या

 १.२ रिकाम्ा जागी पुढीलपैकी योग्य शब्द ललहू या.

अभभिािन : नमस्ार / -------------------- / ------------------- / --------------------

प्रश्न : ------------------------------------ उत्तर : --------------------------------------

प्रश्न : ------------------------------------ उत्तर : --------------------------------------

प्रश्न : ------------------------------------ उत्तर : --------------------------------------

दनरयोप घमेणमे : --------------- / टाटा / --------------- / ---------------

10    one

माझ ंनाि --------- / मी ---------

मी ----------- चा / ची.

मी ----------- आहमे.
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 १.३ ऐकू या आणि िाचू या. 

स्वर :-

अ  आ  इ  ई

उ  ऊ  ए  अॅ  ऐ

ओ  ऑ  औ

ऋ
स्वरािी उिा∘ :-

अं  अः



ओळख
१

12    yeeje

व्यजंनमे :-

क  ख  ग  घ  ङ
च  छ  ज  झ  ञ
ट  ठ  ड  ढ  ण
त  थ  ि  ध  न
प  ि  ब  भ  म

य  र  ि  ि
श  ष  स

ह  ळ  क्ष  ज्
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 १.४ ऐकू या आणि िाचू या. 
अक्षर          सण        पटकन         एकिम        सरळ       घर 
बडबड         िणस       िक्ष            पळ           जग         मन
अक्षय, घर बघ.            अनय, िणस उचि.          पिक, पटकन पळ.

 १.५ स्विचचने्.

क् + अ = क क् + आ = का क् + इ = हक क् + ई = कती

क् + उ = कु क् + ऊ = कू क् + ए = कमे क् + ऐ = कै

क् + ओ = कयो क् + औ = कौ क् + अॅ = कॅ क् + ऑ = कॉ

क् + ॠ = कृ क् + अं = कं क् + अः = कः

 १.६ स्विचचन्ांचा िापि णशकू या.

‘क’ िा काना का ‘क’ िा काना आसण एक मात्रा कयो

‘क’ िा पहहिी िमेिांटी ऱहस्व हक ‘क’ िा काना आसण ियोन मात्रा कौ

‘क’ िा दुसरी िमेिांटी िीघ्ण कती ‘क’ िर अध्णचंद्र कॅ

‘क’ िा पहहिा उकार ऱहस्व कु ‘क’ िा काना आसण िर अध्णचंद्र कॉ

‘क’ िा दुसरा उकार िीघ्ण कू ‘क’ िा ऋकार कृ

‘क’ िर एक मात्रा कमे  ‘क’ िर अनुस्वार कं

‘क’ िर ियोन मात्रा कै ‘क’ पुढमे दिसग्ण कः

 १.७ िाचू या.

अ क् + अ क कप

आ ा छ् + ा छा छान

इ र द् + र दि दििस

ई ी ह् + ी ही बहीण

उ ु क् + ु कु कुलूप

ऊ ू फ् + ू िू िूि

ए मे ख् + मे खमे खमेळ

अॅ ॅ ब् + ॅ बॅ बॅग

ऐ ै प् + ै पै पैसमे

ओ यो म् + यो मयो मयोिक
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ऑ ॉ ह् + ॉ हॉ हॉि

औ ौ ह् + ौ हौ हौस

अं ं प् + ं पं पंख

अः ः त् + ः तः अंतःकरण

ऋ ृ न् +  ृ नृ नृत्

 १.८ िाचू या.

क का हक कती कु कू कमे कॅ कै कयो कॉ कौ कं कः

ख खा झख खी खु खू खमे खॅ खै खयो खॉ खौ खं खः

ग गा तग गी गु गू गमे गॅ गै गयो गॉ गौ गं गः

घ घा लघ घी घु घू घमे घॅ घै घयो घॉ घौ घं घः

च चा चच ची चु चू चमे चॅ चै चयो चॉ चौ चं चः

छ छा लछ छी छु छू छमे छॅ छै छयो छॉ छौ छं छः

ज जा सज जी जु जू जमे जॅ जै जयो जॉ जौ जं जः

झ झा झझ झी झु झू झमे झॅ झमे झयो झॉ झौ झं झः

ट टा दट टी टु टू टमे टॅ टै टयो टॉ टौ टं टः

ठ ठा दठ ठी ठु ठू ठमे ठॅ ठै ठयो ठॉ ठौ ठं ठः

ड डा दड डी डु डू डमे डॅ डै डयो डॉ डौ डं डः

ढ ढा दढ ढी ढु ढू ढमे ढॅ ढै ढयो ढॉ ढौ ढं ढः

ण णा सण णी णु णू णमे णॅ णै णयो णॉ णौ णं णः

त ता तत ती तु तू तमे तॅ तै तयो तॉ तौ तं तः

थ था लथ थी थु थू थमे थॅ थै थयो थॉ थौ थं थः

ि िा दि िी दु दू िमे िॅ िै ियो िॉ िौ िं िः

ध धा भध धी धु धू धमे धॅ धै धयो धॉ धौ धं धः

न ना दन नी नु नू नमे नॅ नै नयो नॉ नौ नं नः

प पा दप पी पु पू पमे पॅ पै पयो पॉ पौ पं पः

ि िा दि िती िु िू िमे िॅ िै ियो िॉ िौ िं िः

ब बा दब बी बु बू बमे बॅ बै बयो बॉ बौ बं बः

भ भा भभ भी भु भू भमे भॅ भै भयो भॉ भौ भं भः

म मा तम मी मु मू ममे मॅ मै मयो मॉ मौ मं मः
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य या तय यी यु यू यमे यॅ यै ययो यॉ यौ यं यः

र रा रर री रु रू रमे रॅ रै रयो रॉ रौ रं रः

ि िा लि िी लु लू िमे िॅ िै ियो िॉ िौ िं िः

ि िा दि िी िु िू िमे िॅ िै ियो िॉ िौ िं िः

श शा सश शी शु शू शमे शॅ शै शयो शॉ शौ शं शः

ष षा तष षी षु षू षमे षॅ षै षयो षॉ षौ षं षः

स सा सस सी सु सू समे सॅ सै सयो सॉ सौ सं सः

ह हा हह ही हु हू हमे हॅ है हयो हॉ हौ हं हः

ळ ळा लळ ळी ळु ळू ळमे ळॅ ळै ळयो ळॉ ळौ ळं ळः

क्ष क्षा सक्ष क्षी क्षु क्षू क्षमे क्षॅ क्षै क्षयो क्षॉ क्षौ क्षं क्षः

ज् ज्ा चज् ज्ी ज्ु ज्ू ज्मे ज्ॅ ज्ै ज्यो ज्ॉ ज्ौ ज्ं ज्ः

२  िाचू या.

तो ती ते

कप – cup कळ – pain पाणी – water

ताप – fever गयोळी – tablet, pill

हात – hand बाटिी – bottle

आजार – illness

आराम – rest

कागि – paper

िास – smell

 २.१ खालील चचते् पाहून शब्द पूिमि किा.

     

 १. गयो----- २. -----त ३. क----- ४. -----णी ५. -----िी
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३  अियि िाचू या

तयो डयोळा, तमे डयोळमे
eye, -s

ती जीभ, त्ा सजभा
tongue, -s

तमे कपाळ, ती कपाळमे / कपाळं
forehead, -s

तयो कान, तमे कान
ear, -s

ती हनुिटी, त्ा हनुिट्ा
chin, -s

तमे डयोकमे  / डयोकं, ती डयोकती
head, -s

तयो गाि, तमे गाि
cheek, -s

ती हहरडी, त्ा हहरड्ा
gum, -s

तमे  नाक, ती नाकमे  / नाकं
nose, -s

तयो ओठ, तमे ओठ
lip, -s

ती मान, त्ा माना
neck, -s

तमे तोंड, ती तोंडमे / तोंडं
mouth, -s

तयो िात, तमे िात
tooth, teeth

ती कंबर, त्ा कंबरा
waist, -s

तमे पयोट, ती पयोटमे / पयोटं
stomach, -s

तयो कमे स, तमे कमे स
hair

ती पाठ, त्ा पाठी
back, -s

तमे ढुगंण, ती ढुगंणमे / ढुगंणं
butt, -s

तयो घसा, तमे घसमे
(internal) throat, -s 

ती छाती, -
chest, -s

तमे ढयोपर, ती ढयोपरमे / ढयोपरं
knee, -s

तयो गळा, तमे गळमे
(external) throat, -s

ती ययोनी, -
vagina, -s

तमे कयोपर, ती कयोपरमे / कयोपरं
elbow, -s

तयो खांिा, तमे खांिमे
shoulder, -s

ती मांडी, त्ा मांड्ा
thigh, -s

तमे मनगट, ती मनगटमे / मनगटं
wrist, -s

तयो सन, तमे-
breast, -s

ती पयोटरी, त्ा पयोटऱया
calf, calves

तमे बयोट, ती बयोटमे / बयोटं
finger, -s

तयो िडं, तमे िडं
upper arm, -s

तमे नख, ती नखमे / नखं
nail, -s

तयो हात, तमे हात
hand, -s

तमे पाऊि, ती पाििमे / पाििं
foot, feet

तयो तळहात, -
palm, -s

तयो गुडघा, तमे गुडघमे 
knee, -s

तयो पाय, तमे पाय
leg, -s
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 ३.१ अियि ओळखू या आणि ललहू या.

खांिा,  मांडी,  बयोट,  हात,  गुडघा,  कयोपर,  पाऊि,  पंजा,  कान,  डयोकं,  पयोट.
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 ३.२ हक्रया : अियि?

१. पाहणमे ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

२. ऐकणमे ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

३. स्श्ण करणमे ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

४. चािणमे ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

५. चािणमे ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

६. लिहहणमे ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

७. श्ास घमेणमे ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

८. खाणमे ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

 ३.३ कोिता आजाि कोित्ा अियिाला िोतो?

१. फॅ्क्चर ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

२. रकडणमे ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

३. पडिा िाटणमे ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

४. घयोळणा िाहणमे ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

५. िुगणमे ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

४  िाचू या.

तुमचमे नाि काय? – माझमे नाि अचिा.

तुम्ी कशा आहात? – मी छान / मजमेत आहमे.

तुम्ी कुठल्ा? – मी नागपूरची.

तुम्ी कुठमे राहता? – मुंबईमध्मे / मुंबईत.

तुम्ी काय काम करता? – मी पररचाररका आहमे.

 ४.१ मिाठीतील प्रश्नशब्द ‘क’ च्ा बािाखडीतील अक्षिाने सुरू िोतात. ििील 
संिाद िाचून त्ातील प्रश्नशब्द अधोिेखखत किा.

18    Deþje

कान नाक हात तोंड

पाय डयोळमे िात बयोट

िात नाक कान पयोट हात
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 ४.२ जोड्ा जुळिू या.

प्रश्न उत्ि

१. काय? अ. ठीक, मस, छान, बरी

२. कशा? ब. नाि, गाि, िसू

३. कुठल्ा? क. पयोिीस, पररचारक, सशसक्षका, नस्ण

४. कुठमे? ड. नागपूरची, पुण्ाची, कयोचीची, दिल्ीची

५. कयोणता व्यिसाय? इ. मुंबई, जमशमेिपूर, चमेन्नईमध्मे

१. ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ २. ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ ३. ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ ४. ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ ५. ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

 ४.३ रिद्ार्थ्यांचे दोन दोनचे गट करून फोटोतील व्क्तीची ििील प्रश्नांच्ा 
आधािे मुलाखत घ्ा ि त्ा उत्िांची िगगात चचगा किा.

५  चला, िाचू आणि ऐकू या. 

पररचाररका १ : नमस्ार, माझ ंनाि िलिता शमेट्ी. तुमचं नाि काय?

पररचाररका २ : नमसमे, माझ ंनाि छाया जाधि.

पररचाररका १ : अच्ा. तुम्ी कुठमे राहता?

पररचाररका २ : मी ठाण्ात राहतमे. तुम्ी कुठल्ा?

पररचाररका १ : मी कयोचीची. मी कल्ाणिा राहतमे.

पररचाररका २ : अच्ा. मग तुम्ी इथमे काय करता?

पररचाररका १ : मी पररचाररका आहमे.

पररचाररका २ : ओह! मी पण नस्ण आहमे. चिा, नंतर भमेटू.

पररचाररका १ : चािमेि. टाटा.
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 ५.१ ििील संिाद िाचून माहिती ललहू या.

व्क्ती १ व्क्ती २

नाि : ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

कुठल्ा? : ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

व्यिसाय : ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

नाि : ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

कुठल्ा? : ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

व्यिसाय : ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

मी कल्यािचा/ची

तुम्ी कुठ + िमे? तुम्ी कुठ + ल्ा?

मी ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ चा. मी ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ ची.

६  िाचू या.

१ एक ६ सहा ११ अकरा १६ सयोळा

२ ियोन ७ सात १२ बारा १७ सतरा

३ तीन ८ आठ १३ तमेरा १८ अठरा

४ चार ९ नऊ १४ चौिा १९ एकयोणीस

५ पाच १० िहा १५ पंधरा २० िीस

 ६.१ खालील शब्द अकंात ललहू या.

शून्य : _____, एक : १, ियोन : _____, तीन : ____, चार : _____, पाच :____,

सहा : ____, सात : ___, आठ : _____, नऊ : _____, िहा : ____, अकरा :____, बारा : १२.

 ६.२ रिकाम्ा जागी अकं िरू या.

क) १, २, ३, ___, ५, ___, ७, ___, ९, ___, ११, ___, १३, ___, १५, १६, ___, १८, ___, ___.

ख) खमेळू या :

• सशक्षकानमे िळ्ािर एक तमे िीस अंक लिहािमेत ि एका दिद्ालथ्णनीिा समयोर यायिा 

सांगािमे. सशक्षक एक संख्ा सांगतीि, दिद्ालथ्णनी ययोग् संख्मेभयोिती गयोि करमेि.

• सशक्षक – दिद्ालथ्णनी : आपण रकती नंबरच्ा िॉड्डमध्मे काम करता?
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७  जोडाक्षिे णशकू या.

च् + च = कच्ा ख् + ख = िख्ख ट् + ट = अट्ि

क् + क = पक्ा ज् + ज = सज्ज

ग् + ग = रग्गड ठ् + ठ = मठ्ठ

 ७.१ याच प्रमािे आता आपि ललहू या.

उिा°     अक्ि  :  क्  +  क

अत्तर :  ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ + ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

चप्पि : ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ + ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

अव्वि : ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ + ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

अयिा : ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ + ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

सल्ा : ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ + ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

 ७.२ िाचू या.

त् + य = त्   सत् ड् + य = ड्  घड्ाळ द्  + य = द्   दिद्ा

ळ् + य = ळ्  पयोळ्ा स् + ट = स्ट     पयोस्ट म् + ह = म्   म्ण

 ७.३ याच प्रमािे आता आपि ललहू या.

  क् + य = िाक्

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ + ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ = डॉक्टर

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ + ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ = स्वर

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ + ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ = पुसक

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ + ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ = शब्द

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ + ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ = रसा

 ७.४  िाचू या. 

क् + र = क्र  क्रम                                त् + र = त्र   तमत्र 

म् + र = म्र   नम्र र् + ष् = ष्ण   िष्ण

ट् + र = ट्र    ट्रक र् + य = य्ण   सूय्ण

ड् + र = ड्र    ड्रम र् + य = ऱया  सुऱया
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 ७.५  याचप्रमािे आता आपि ललहू या.

त् + र = तमत्र

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ + ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ =  ग्रह

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ + ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ =  बि्ड

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ + ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ =  कैऱया

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ + ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ =  ट्र मेन

८  आपले शिीि
 चचत्राखािी अक्षरमे दििी आहमेत, त्ांना काना िािून शरीराच्ा अियिाचमे नाि लिहा.

    

 १. क – कान २. क – क˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ळ ३. प – ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙य ४. ि – ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙त

दृर�टक्षेप

तयो डॉक्टर, तमे-
doctor, -s

ती पररचाररका, त्ा-
nurse, -s

तमे नाि, ती नािमे
name, -s

तयो िॉड्डबॉय, तमे-
ward boy / ward boys

ती ममेट्रन, त्ा-
matron, -s

तमे पाणी, –
water

तयो सिाईकामगार, तमे-
cleaner / cleaners

ती बाटिी, त्ा बाटल्ा
bottle, -s

तयो हात, तमे-
hand, -s

ती गयोळी, त्ा गयोळ्ा
tablet, -s

तयो कान, तमे-
ear, -s

ती कळ, त्ा कळा 
pain

तयो डयोळा, तमे डयोळमे
eye, -s

तयो आराम, – 
rest

तयो पाय, तमे-
leg, -s
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तयो आजार, तमे-
illness, -es

तयो ताप, – 
fever

तयो िास, तमे-
smell, -s

तयो कागि, तमे-
paper, -s

सि्णनाम
Pronouns

दक्रयापि
Verbs

प्रश्नशब्द
Question words

इतर शब्द
Other words

मी – I राहणमे – to stay कयोण – who मध्मे – in

माझ ं– mine / my असणमे – to be कुठल्ा; कुठिमे 
– from where

सुद्धा – also

तुम्ी – you भमेटणमे – to meet काय – what उद्ा – tomorrow

तुमचं – your / yours करणमे – to do कशा; कसमे – how

कुठमे – where

सशष्टाचार शब्द
Courtesy words 

नमस्ार / नमसमे – Hello

हिॅयो – Hello

हाय – Hi

अच्ा – Ok / Bye

टाटा – Bye



रुग्ालय
२

चला, णशकू या :
 िॉड्डची माहिती दिेे
 सिमिनामे
 सामान्य ितमिमानकाळ : असिे, नसिे
 अकं : २१-५०
 िि, खाली, उजिीकडे, डािीकडे
 हकती िाजले, िेळ सांगिे
 हदिस ि महिने

24    ®eesJeerme

रुग्ालय२



२
रुग्ालय

Heb®eJeerme    25

१  आपले िॉड्ड.

१. ससस्टर सुनीता कयोणत्ा दिभागात काम करतमे?

ससस्टर सुदनता --------------------------------- दिभागात काम करतमे.

२. ससस्टर रयोझी कयोणत्ा दिभागात काम करतमे?

ससस्टर रयोझी --------------------------------- दिभागात काम करतमे.

मी ससस्टर रयोझी. मी ितंचचहकत्ा 
दिभागात काम करतमे. तुमच्ा 

िातांची काळजी घमेतमे.

मी ससस्टर सुनीता. मी बािरयोग 
दिभागात काम करतमे. मी िहान 

मुिांकडमे िक्ष िमेतमे.
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 १.१ रुग्ालयात कोिकोिते रििाग असतात ते पाहू या.
खािीि चचत्रमे पाहून ययोग् जयोड्ा िािू या.

    
 क ख ग घ

    
 च छ ज झ

१. नमेत्रचचहकत्ा दिभाग (Opthalmology Department) – ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

२. अस्स्रयोग दिभाग (Orthopaedic Department) – ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

३. हृियरयोग दिभाग (Cardiology Department) – ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

४. कान, नाक, घसा दिभाग (Ear, Nose and Throat Department) – ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

५. ितंचचहकत्ा दिभाग (Dentistry Department) – ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

६. प्रसूतत दिभाग (Department of Gynaecology) – ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

७. बािरयोग दिभाग (Department of Pediatrics) – ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

८. नमेफ्ॉिॉजी दिभाग (Department of Nephrology) – ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

तुम्ी कयोणत्ा दिभागात काम करता?

मी --------------------------------- दिभागात काम करतमे.



२
रुग्ालय

meÊeeJeerme    27

 १.२ आपले शिीि : चचते् पाहून अियिांची नािे ललहू या.

१. न – ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙क २. ड – डयो˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ ३. बयो – बयो˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

४. ग – गु˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙घा ५. म – म˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ग˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

२  अकं : १-५०. िाचन आणि सिाि.

१ एक ११ अकरा २१ एकिीस ३१ एकतीस ४१ एकमे चाळीस

२ ियोन १२ बारा २२ बािीस ३२ बत्तीस ४२ बमेचाळीस

३ तीन १३ तमेरा २३ तमेिीस ३३ तमेहतीस ४३ त्रमेचाळीस

४ चार १४ चौिा २४ चयोिीस ३४ चौतीस ४४ चव्व मेचाळीस

५ पाच १५ पंधरा २५ पंचिीस ३५ पसीस ४५ पंचमेचाळीस

६ सहा १६ सयोळा २६ सव्वीस ३६ छत्तीस ४६ शमेहमेचाळीस

७ सात १७ सतरा २७ सत्तािीस ३७ सितीस ४७ सत्तमेचाळीस

८ आठ १८ अठरा २८ अठ्ठािीस ३८ अडतीस ४८ अठ्ठमेचाळीस

९ नऊ १९ एकयोणीस २९ एकयोणतीस ३९ एकयोणचाळीस ४९ एकयोणपन्नास

१० िहा २० िीस ३० तीस ४० चाळीस ५० पन्नास
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 २.१ िाचू या.

आमच्ा रुग्ाियात एकूण  ४० खयोल्ा आहमेत. त्ांपैकती प्रसूतत दिभागासाठी २७ आसण बािरयोग 

दिभागासाठी १३ खयोल्ा आहमेत. इथमे आम्ी १४ डॉक्टस्ण, १८ पररचाररका, ६ िॉड्डबॉय ि १० 

सिाईकामगार असमे एकूण ४८ ियोक काम करतयो.

 २.२ ििील परिचे्दातील अकं शब्दात ललहू या.

१. ४० – ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ २. २७ – ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

३. १३ – ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ ४. १४ – ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

५. ६ – ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ ६. १८ – ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

६. १० – ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ ७.  ४८ – ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

३  महिने.

जानमेिारी

िमे ब्रिुारी

माच्ण

एदप्रि

ममे

जून

जुिै

ऑगस्ट

सप्टेंबर

ऑक्टयोबर

नयोव् टेंबर

दडसटेंबर
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 ३.१ सोडिू या.

१. हा सप्टेंबर महहना आहमे.

पुढचा महहना कयोणता आहमे?

उत्तर : ᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔

मागचा महहना कयोणता हयोता?

उत्तर : ᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔

२. हा महहना कयोणता आहमे?

उत्तर : ᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔

पुढचा महहना जून आहमे.

मागचा महहना कयोणता हयोता? 

उत्तर : ᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔

३. हा महहना कयोणता आहमे?

उत्तर : ᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔

मागचा महहना ऑगस्ट हयोता. पुढचा महहना कयोणता आहमे? 

उत्तर : ᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔

 ३.२ िाचू आणि ऐकू या. 

अदनता : नमस्ार, मी अदनता. आपिं नाि?

अरुणा : माझ ंनाि अरुणा. आपण काय करता?

अदनता : मी पररचाररका आहमे. मी बाह्यरुग् दिभागात काम करतमे. 

आपण कयोणत्ा दिभागात काम करता?

अरुणा : मी शल्चचहकत्ा दिभागात काम करतमे. ससस्टर अदनता, आजची 

तारीख कयोणती आहमे, तमे तुम्ी सांगू शकता का?

अदनता : आज १२ तारीख आहमे. माच्ण महहना.

अरुणा : धन्यिाि. बरं, तुम्ी कधीपासून मुंबईमध्मे राहता?

अदनता : मी िमे ब्रिुारीपासून मुंबईमध्मे राहतमे.

हा माच्ण महहना आहमे.

पुढचा महहना एदप्रि आहमे.
मागचा महहना िमे ब्रिुारी हयोता.
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४  जोड्ा जुळिू या.

१ क खािी

२
ख

िर     

३ ग जिळ

४ घ सरळ

५ च उजिीकडमे

६ छ डािीकडमे

५  शब्द िाचू या ि ललहू या.

तो ती ते

घसा – throat सुई – needle कापड – cloth

आिाज – noise खयोिी – room चाक – wheel

गाि – cheek चािर – bed sheet िार – door 

मयोजा – sock जखम – wound

पिंग – cot

     

 १. िा᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔ २. ᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔ई ३. गा᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔ ४. चा᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔ ५. ᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔िी

उजिीकडमे

डािीकडमे

सरळ
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६  िाचू या.

१ : नमस्ार. शल्चचहकत्ा दिभाग
(Surgery Department) कुठमे आहमे?

२ : इथून सरळ जा. शल्चचहकत्ा
दिभाग डािीकड ेआहमे.

१ : हिॅयो, जनरि िॉड्ड कुठमे आहमे?

२ : जनरि िॉड्ड खाली आहमे. 

 ६.१ ििीलप्रमािे संिाद बनिू या.

१. बाह्यरुग् दिभाग – उजिीकडमे

२. ितंचचहकत्ा दिभाग – डािीकडमे

३. िॉड्ड नंबर ४ – ?

४. डॉक्टर ससन्ांची कमे दबन – ?
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 ६.२ तुम्ी रुग्ाला कोित्ा रििागात जायला सांगाल? योग्य पयगाय ननिडू या.

उदा∘ ससस्टर, माझ्ा बायकयोची सयोनयोग्रािती करायचीय.

 अ) कान, नाक, घसा दिभागात जा.

 ब) रमे दडऑिॉजी दिभागात जा.

 क) नमेत्रचचहकत्ा दिभागात जा.

१. ससस्टर, माझमे डयोळमे आिमे आहमेत.

 अ) ितंचचहकत्ा दिभागात जायिा सांगा.                      

 ब) दिझ़िऑथमेरपी दिभागात जायिा सांगा.

 क) नमेत्रचचहकत्ा दिभागात जायिा सांगा. 

  

२. ससस्टर, रतिाची बाटिी हिी आहमे.

 अ) रतिपमेढीत जायिा सांगा.                       

 ब) बािरयोग दिभागात जायिा सांगा.

 क) सुदिधा दिभागात जायिा सांगा.

३. ससस्टर, माझ्ा भािािा अपघात झािा आहमे.

 अ) प्रसूतत दिभागात जायिा सांगा.

 ब) ट्र ॉमा कमे अर युदनटमध्मे जायिा सांगा.

 क) नमेत्रचचहकत्ा दिभागात जायिा सांगा.

४. ससस्टर, माझा एक्स-रमे काढायचा आहमे.

 अ) मनयोदिकृती दिभागात जायिा सांगा. 

 ब) जळीत दिभागात जायिा सांगा.             

 क) क्ष-हकरण दिभागात जायिा सांगा.

32    yeÊeerme



२
रुग्ालय

 ६.३ रुग्ालयातील रििाग. योग्य जोड्ा जुळिू या.

क. प्रसूती १. Intensive Care Unit

ख. रति तपासणी २. ENT department 

ग. नमेत्र तपासणी ३. Rheumatology department

घ. अस्स्रयोग दिभाग ४. Gynaecology 

च. कान नाक घसा तपासणी ५. Neonatal Care

छ. निजातसशशुिक्षता ६. Opthalmology

ज. अततिक्षता दिभाग ७. Blood tests

क. _____    ख. _____    ग. _____    घ. _____    च. _____    छ. ____    ज. _____

 ६.४ पेशंटला समस्ा आिे. तुम्ी त्ांना कुठे जायला सांगाल?

(आँकॉलॉजी, िक् ि लघिी तपासिी, ओपीडी, शस्त्रहक्रया, िक्पेढी)

१. ससस्टर, मिा िघिी तपासणीकरता जायचमे आहमे.

 तुम्ी ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ दिभागामध्मे जा.

२. ससस्टर, कॅन्सर तपासणी कुठमे हयोतमे?

 तुम्ी ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ दिभागामध्मे जा.

३. ससस्टर, माझ्ा मुिाचं मटेंदूचं ऑपरमेशन आहमे.

 तुम्ी ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ दिभागामध्मे जा.

४. ससस्टर, मिा डॉक्टरांना पाय िाखिायचा आहमे.

 तुम्ी ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ दिभागामध्मे जा.

५. ससस्टर, ऑपरमेशनसाठी रतिाची बाटिी िागणार आहमे.

 तुम्ी ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ मध्मे जा.

७  िाचू या.
• हिॅयो, सकतीना, तू इथमे काय करतमेस?

 मी इथमे नससिंगचमे सशक्षण घमेतमे.

• नमस्ार, साररकाताई आसण मािाताई, तुम्ी इथमे काय करता?

 आम्ी इथमे सिाईचं काम करतयो.

• नमस्ार, डॉक्टर खुराना, आपण इथमे काय करता?

 मी इथमे सज्णन आहमे.
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सिमिनाम

एकिचन अनेकिचन / आदिार्थी

मी आम्ी / आपण

तू तुम्ी / आपण

तयो तमे

ती त्ा

तमे ती

ती + तमे
तयो + ती
तयो + तमे

तमे

आम्ी

आम्ी मुंबईमध्मे िाितो.
आम्ी मुंबईमध्मे आिोत.

आपि

आपि मुंबईमध्मे िाितो.
आपि मुंबईमध्मे आिोत.

मी मुंबईमध्मे िािते.
मी मुंबईमध्मे आिे.

मी

34    ®eewleerme

तुम्ी / आपण कुठमे राहता?
मी मुंबईमध्मे राहतयो.

तुम्ी/आपितुम्ी/आपि

तुम्ी / आपण कुठमे राहता?
आम्ी मुंबईमध्मे राहतयो.

तू कुठमे राहतयोस?
मी मुंबईमध्मे राहतयो.

तू
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त्ा

त्ा मुंबईमध्मे राहतात.
त्ा मुंबईमध्मे आहमेत.

ती कुठमे राहतमे?
ती कुठमे आहमे?

ती

तमे मुंबईमध्मे राहतात.
तमे मुंबईमध्मे आहमेत.

ते

तयो मुंबई मध्मे राहतयो.
तयो मुंबईमध्मे आहमे.

तो

ती

ती मुंबईमध्मे राहतात.
ती मुंबईमध्मे आहमेत.

तमे कुठमे राहतं?
तमे कुठमे आहमे?

ते
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 ७.१ योग्य सिमिनामे िरू या.

१. हिॅयो, डॉक्टर सरिमेसाई,˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ हकती िाजता सज्णरी करणार आहात?

२. ससस्टर कमिा कुठमे आहमे? ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ आत्ता शल्चचहकत्ा दिभागात आहमे.

३. तुकाराम आसण सिीम, ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ कुठमे आहात? ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ ठाण्ात आहयोत.

४. माझमे नाि अरुणा. ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ इथमे ममेट्रन आहमे.

५. हिॅयो ससस्टर अदनता, ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ कुठमे चाििी आहमेस?

६. िॉड्डबॉय भरत कुठमे आहमे? ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ आज आिा नाहीयमे.

७. तमे ियोक कयोण आहमेत? ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ पमेशंटिा भमेटायिा आिमे आहमेत.

 ७.२  सामान्य ितमिमानकाळ ‘असिे’.

तुम्ी कयोण आहात?
आम्ी पररचाररका आहयोत.

On an average, nurses walk four to five miles in every 12–hour shift.
That’s a lot of walking.
पररचाररका बारा तासांच्ा ड्टूीमध्मे िररयोज चार तमे पाच मैि चाितात. हमे भरपूर चािणमे आहमे.
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आपण कयोण आहात? 
मी भूितज्ज्ञ आहमे.

तू कयोण आहमेस?
मी दिद्ालथ्णनी आहमे. मी 
नससिंगचा कयोस्ण करतमे.

तयो कयोण आहमे?
तयो ितंिैद् आहमे.

ती कयोण आहमे?
ती शल्चचहकत्क आहमे.
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 ७.३ ििील िाक्े िाचून तक्ा पूिमि किा.

एकिचन अनेकिचन आदिार्थी

मी आहमे आम्ी / आपण ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ आम्ी / आपण ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

तू ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ तुम्ी / आपण ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ तुम्ी / आपण ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

तयो ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ तमे ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ तमे ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

ती ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ त्ा ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ त्ा ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

तमे ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ ती ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ ती ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

 ७.४ खालील तक्ा पूिमि किा.

एकिचन अनेकिचन

मी ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ आम्ी / आपण ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

तू ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ तुम्ी / आपण ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

तुम्ी / आपण ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ तुम्ी / आपण ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

तयो / ती / तमे ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ तमे / त्ा / ती ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

 ७.५ चला, सिाि करू या.      (आिेस, आिात, आिेत, आिे)

१. िॉड्ड नंबर ियोनमध्मे भरपूर पमेशंट ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙.

२. डॉक्टर खान कुठमे ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙?

३. ससस्टर नतमता, तुम्ी कयोणत्ा िॉड्डमध्मे ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙?

४. अरमे , ब्रिर समीर, कसा ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙?

५. ससस्टर गीता आज रजमेिर ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙.

६. ससस्टर मािा, तू कशी ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙? मी छान ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙.
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बारा िाजिमे

CLOCK
=

घड्ाळ
नऊ िाजिमे तीन िाजिमे

ियोन िाजिमेिहा िाजिमे

चार िाजिमेआठ िाजिमे

एक िाजिाअकरा िाजिमे

पाच िाजिमेसात िाजिमे

सहा िाजिमे

८  हकती िाजले आिेत, ते ललहू या.

एक िाजिा ियोन िाजिमे चार िाजिमे
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१. ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ िाजिमे

५. आठ ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

२. ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ िाजिमे

६. ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

३. पाच ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

७. ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

४. ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ िाजिमे

८. ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

 ८.१ हकती िाजले आिेत ते ललहू या.

उदा∘
सव्वाबारा िाजिमे आहमेत.

सव्वाबारा झािमे आहमेत.

बारा िाजून पंधरा तमदनटमे झािी आहमेत.

क)
पािणमेपाच िाजिमे आहमेत.

᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔

पाच िाजायिा पंधरा तमदनटमे बाकती आहमेत.

ख)
᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔

᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔

᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔

ग)
साडमेपाच िाजिमे आहमेत.

᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔

᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔



२
रुग्ालय

SkesÀ®eeUerme    41

घ)
᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔

᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔

᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔

च)
िीड िाजिा आहमे.

᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔

एक िाजून तीस तमदनटमे झािी आहमेत.

छ)
᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔

᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔

᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔

ज)
᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔

᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔

᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔

झ)
᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔

᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔

᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔

ञ)
᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔

᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔

᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔
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 ८.२ चचगा करू या.

१. तुमची ड्टूी हकती िाजता सुरू हयोतमे?

२. तुमचमे काम हकती िाजता संपतमे?

३. तुमची जमेिणाची सुट्ी हकती िाजता हयोतमे?

९  रुग्ालयातील रििाग िाचू या.

तयो बाह्यरुग् दिभाग, तमे-
outpatient department (OPD)

ती रुग्िाहहका, त्ा-
ambulance

तमे शुश्षूा कटें द्र, ती-
health care centre

तयो आंतररुग् दिभाग, तमे-
inpatient  department (IPD)

ती प्रययोगशाळा, त्ा- 
laboratory, -ies

तमे ट्र ॉमा कमे अर 
युदनट, ती-
trauma care unit

तयो तत्ाळ उपचार कक्ष, तमे-
emergency unit

ती रतिपमेढी, 
त्ा रतिपमेढ्ा
blood bank, -s

तमे शस्त्रदक्रयाकक्ष, 
ती शस्त्रदक्रयाकक्षमे
operation theatre

तयो शिदिच्मेिन दिभाग, तमे-
autopsy section

तयो अततिक्षता दिभाग, तमे-
intensive care unit (ICU)

तयो शल्चचहकत्ा दिभाग, तमे-
surgery department

तयो नमेत्र चचहकत्ा दिभाग, तमे-
ophthalmology department

तयो कान, नाक, घसा दिभाग, तमे-
ear, nose and throat department

तयो ितंचचहकत्ा दिभाग, तमे- 
dentistry department

तयो हृियरयोग दिभाग, तमे- 
cardiology department

तयो नमेफ्ॉिॉजी दिभाग, तमे-
department of  nephrology

तयो रति तपासणी दिभाग, तमे-
pathology department
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तयो अस्स्रयोग दिभाग, तमे-
orthopaedic department

तयो कुटुबंकल्ाण दिभाग, तमे-
family welfare department

तयो प्रसूततदिभाग, तमे-
department of  gynaecology

तयो निजात सशशू दिभाग, तमे-
neonatal unit 

तयो बािरयोग दिभाग, तमे-
department of  pediatrics

तयो माता ि बािसंगयोपन दिभाग, तमे- 
mother and child care department

तयो राष्ट्र ीय आरयोग् काय्णक्रमांतग्णत 
आरयोग् सुदिधा दिभाग, तमे-
health and safety department

तयो मयोठ्ा ि छयोट्ा 
शस्त्रदक्रया दिभाग, तमे-
big and small operation theatre

तयो दिझ़िऑथमेरपी दिभाग, तमे-
physiotherapy department

तयो आहार दिभाग, तमे-
nutrition department

तयो मनयोदिकृती दिभाग, तमे-
psychiatry department

तयो जळीत दिभाग, तमे-
burn centre or burns unit

तयो रमे दडओिॉजी दिभाग, तमे-
radiology department

तयो क्ष-हकरणदिभाग, तमे-
x-ray department

तयो भूि दिभाग, तमे –
anaesthesiology department

तयो कक्ड रयोग  दिभाग, तमे-
oncology department
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दृर�टक्षेप

तयो दिभाग, तमे-
department, -s

ती तारीख, त्ा तारखा
date, -s

तमे कापड, ती कापडं
cloth, -s

तयो शल्चचहकत्क, तमे-
surgeon, -s

ती चािर, त्ा चािरी
bed sheet, -s

तमे रुग्ािय, ती-
hospital, -s

तयो महहना, तमे महहनमे
month, -s

ती जखम, त्ा जखमा
wound, -s

तमे मनगट, ती-
wrist, -s

तयो आराम
rest

ती सुई, त्ा सुया
needle, -s

तमे बयोट, ती बयोट ं
finger, -s

तयो पमेशंट, तमे-
patient, -s

ती खयोिी, त्ा खयोल्ा
room, -s

तमे चाक, ती चाकं 
wheel, -s

तयो घसा, तमे घसमे
throat, -s

ती कमे दबन, त्ा-
cabin, -s

तयो पिंग, तमे-
bed, -s

तयो मयोजा, तमे मयोजमे
sock, -s

तयो आिाज, तमे-
noise, -s

तयो िॉड्ड, तमे-
ward, -s
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सि्णनाम
Pronouns

दक्रयापि 
Verbs

प्रश्नशब्द  
Question words

इतर शब्द
Other words

मी करणमे – to do कसा – how आत्ता – now

तू राहणमे – to stay कशी – how भरपूर – many, a lot

तयो / ती / तमे असणमे – to be कयोणता – which आज – today

तुम्ी सशकणमे – to study हकती – how much 
/ how many

रजमेिर जाणमे – to be 
on leave of absence

आपण भमेटणमे – to meet कुठमे – where

आम्ी पाहणमे – to see कधीपासून – 
since when

तमे सांगणमे – to tell

त्ा िाचणमे – to read

ती लिहहणमे – to write
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चला, णशकू या :
 दनैंहदन व्ििािांबद्दल बोलिे 
 इच्ा व्क् कििे आणि आिोग्याच्ा समस्ांबद्दल बोलिे 
 हदिसाच्ा िेळा
 अपूिमि (चालू) आणि साधा ितमिमानकाळ

 (औपचारिक आणि संिाषिात्मक)
 असिे (िीतीितमिमानकाळ)
 दशमिक सिमिनामे
 आजाि
 अकं : ५०-१००
 ऋतू

तुम्ाला काय 
िोतंय?

३
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१  तुम्ाला काय िोतंय? चचत् पाहून योग्य जोड्ा जुळिू या.

क. ख. ग. घ.

    

च. छ. ज.

१. ताप यमेणमे २. चक्र यमेणमे ३. फॅ्क्चर हयोणमे

४. ऑपरमेशन हयोणमे ५. हाड मयोडणमे ६. सिथी हयोणमे ७. पयोट दुखणमे

क. ______   ख. ______   ग. ______   घ. ______   च. ______   छ. ______   ज. ______

 १.१ िाक्े बनिू या.

उदा∘ तुम्ािा ताप आिाय का? – हयो. मिा ताप आिाय.

१. तुम्ािा चक्र ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙? – हयो. मिा चक्र यमेतमेय.

२. तुम्ािा फॅ्क्चर ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙? – हयो. मिा फॅ्क्चर झािंय.

३. तुमचं ऑपरमेशन ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙? – हयो. माझ ंऑपमेरमेशन झािंय. 

४. तुमचं हाड ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙? – हयो. माझ ंहाड मयोडिंय.

५. तुम्ािा सिथी ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙? – हयो. मिा सिथी झािीयमे.

६. तुमचं पयोट ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙? – हयो. माझ ंपयोट दुखतंय.
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 १.२ लक्षिे आणि आजाि.  योग्य जोड्ा लािू या.

१. माझ ंपयोट दुखतंय. अ. अध्णसशशी असमेि.

२. माझा घसा दुखतयोय. ब. पाळी जिळ आिी असमेि.

३. माझ्ा छातीत दुखतंय. क. जंत झािमे असतीि.

४. माझ ंओटीपयोट दुखतंय. ड. हृियदिकार असमेि. 

५. माझ ंडयोकं दुखतंय. इ. टॉन्न्सल्स िाढिमे असतीि.

१. ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙  २. ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙  ३. ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙  ४. ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙  ५. ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

ओटीपयोट – lower abdomen हृियदिकार – heart trouble

अध्णसशशी – migraine जंत – worms

पाळी – menstrual cycle

२  खालील संिाद िाचू या आणि तक्ा िरू या. 

खोली नंबि १

नस्ण : नमस्ार, तमस्टर किम. कसमे आहात? हात दुखतयोय का?

किम : हयो, थयोडा दुखतयोय.

नस्ण : आता एक्स-रमे काढायचा आहमे. त्ाआधी ही गयोळी घ्ा.

खोली नंबि २

नस्ण : नमस्ार, िातमेआजी. तुमचा रतििाब पाहायचाय.

िातमेआजी : हयो, ठीक आहमे.

नस्ण : रतििाब खूप कमी आहमे. ९९ / ५९ आहमे. गयोळी घमेतिी नाही का?

िातमे : हयो, घमेतिी आहमे.

नस्ण : आज तुमचा  ससटी सॅ्न आहमे, माहीत आहमे ना?

िातमे : हयो.
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खोली नंबि ३

नस्ण : नमस्ार, काळमेकाका.

श्ी∘ काळमे : नमस्ार, ससस्टर.

नस्ण : तुमच्ा पायाची जखम पाहू िमे.

श्ी∘ काळमे : जखम आता बरी आहमे. 

नस्ण : आज पुन्ा ड्र मेससंग करायचंय. 

खोली पेशंटचे नाि समस्ा काय किायचे आिे?

१ ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

२ ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

३ ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

३  ििीलप्रमािे डॉक्टि आणि नसमिमधील संिाद ललहू या.

१. रूम नंबि १

 समस्ा : छातीत दुखतंय.

 काय करायचमे आहमे? : अॅंन्जिययोप्ास्टी

२. रूम नंबि २

 समस्ा : कळा यमेतायत.

 काय करायचमे आहमे? : ससझमेररयन

३. रूम नंबि ३

 समस्ा : सायदटकाचा त्रास हयोतयोय.

 काय करायचमे आहमे? : बाम
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४  हदिसाच्ा िेळा ओळखू या.

१. २.

३. ४.

अ) सकाळ? __________ ब) दुपार? __________

क) संध्ाकाळ? __________ ड) रात्र? __________

 ४.१ खालील प्रश्नांची योग्य उत्िे ननिडू या.

१. तुमची ड्टूी कधी सुरू हयोतमे? सकाळी  दुपारी  संध्ाकाळी  रात्री 

२. तुमची ड्टूी कधी संपतमे? सकाळी  दुपारी  संध्ाकाळी  रात्री 

 ४.२ िाचू या.

ससस्टर सुदनताचा एक दििस पाहू या. ससस्टर सुदनता सकाळी ६ िाजता उठतमे. ती रयोज सकाळी 

१५ तमदनटमे ययोगासनमे करतमे. सगळमे आिरून ती ७.०० िाजता नाश्ा करतमे. नाश्ा करताना 

पमेपरही िाचतमे. ७.३५िा  ती हॉस्स्टििा जाणारी बस पकडतमे. हॉस्स्टििा पयोचायिा ततिा  

२० तमदनटमे िागतात. आठ िाजता ततची ड्टूी सुरू हयोतमे. ससस्टर सुदनता ओ∘पी∘डी∘मध्मे काम 

करतमे. पमेशंटचमे काड्ड भरतमे, इंजमेक्शन िमेतमे, ड्र मेससंग करतमे, औषध िमेतमे, रति तपासतमे. १२.३० िाजता 

ततची जमेिणाची सुट्ी हयोतमे. ४.०० िाजता दुसरी नस्ण यमेतमे आसण ससस्टर सुदनताची ड्टूी संपतमे. 

घरी जाताना ती भाजी ि हकराणा सामान घमेतमे. संध्ाकाळी घरी ती थयोडा िमेळ टी∘व्ी∘ पाहतमे. 

रात्री जमेितमे ८.३०िा आसण ९.००िा झयोपतमे.
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 ४.३ ििील परिचे्दातील हक्रयापद ेओळखून खालील तक्तात  ललहू या.

हक्रयापद ितमिमानकाळ

उठणमे उठतमे

करणमे
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

क. ससस्टर सुदनता सकाळी काय करतमे?  

  ययोगासनमे करतमे

  भाजी आणतमे

  झयोपतमे

ख. ससस्टर सुदनता टीव्ी कधी पाहतमे?

  संध्ाकाळी

  रात्री

  दुपारी

ग. आता याच प्रकारमे स्वतःचा दिनक्रम लिहू या.

 मी िररयोज सकाळी .......... िाजता उठतमे. ................
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५  कोि काय कित आिे?

१. अदनता काय करत आहमे? 

 ती पुसक िाचत आहमे.

२. चचंटू काय करत आहमे? तयो (खाणमे) 

 ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙. 

 

३. ससस्टर रीना काय करत आहमे? ती ररपयोट्ड (लिहहणमे)  

 ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙.

४. डॉक्टर सयोनी काय करत आहमेत? तमे पमेशंट (तपासणमे) 

 ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙.

 

५. ससस्टर रमा काय करत आहमे? ती इंजमेक्शन (िमेणमे) 

 ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙.
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 ५.१ तक्ा िाचू या.

ितमिमानकाळ अपूिमि (चालू) ितमिमानकाळ

मी काम करतयो.
मी काम करतमे.

मी काम करत आहमे.

आम्ी / आपण काम करतयो. आम्ी / आपण काम करत आहयोत.

तू काम करतयोस.
तू काम करतमेस.

तू काम करत आहमेस.
तू काम करत आहमेस.

तुम्ी / आपण काम करता. तुम्ी / आपण काम करत आहात.

तयो काम करतयो.
ती काम करतमे.
तमे काम  करतं.

तयो / ती / तमे काम करत आहमे.

तमे / त्ा / ती काम करतात. तमे / त्ा / ती काम करत आहमेत.

चालू (अपूिमि) ितमिमानकाळ
धातू + त + असणमे
उिा∘ खाणमे – खा + त = खात आहमे / आहयोत, आहमेस / आहात, आहमे / आहयोत 
 िाचणमे – िाच + त = िाचत आहमे / आहयोत, आहमेस / आहात, आहमे / आहमेत

 ५.२ तक्ा पूिमि किा.

हक्रयापद धातू अपूिमि ितमिमानकाळ

तू (करणमे) कर करत आहमेस

मी (पळणमे) पळ पळत आहमे

तू (खाणमे) खा ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

तुम्ी / आपण (जाणमे) जा ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

ती (यमेणमे) यमे ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

तमे (हयोणमे) हयो हयोत आहमे

तमे (बयोिणमे) बयोि ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

आम्ी / आपण (जमेिणमे) जमेि ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
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६  संिाद िाचू आणि ऐकू या. 

ममेट्रन : ससस्टर सीमा काय करतमेय?

ससस्टर दनशा : ती इंजमेक्शन िमेतमेय.

ममेट्रन : बाबू आज आिा आहमे ना?

ससस्टर दनशा : हयो. तयो आत्ता बाथरुम साि करतयोय.

ममेट्रन : ब्रिर शमेटमे आसण ब्रिर गयोपाि काय करतायत?

ससस्टर दनशा : तमे पमेशंटिा खयोिीत आणतायत.

िरीि संिािात ‘करत आहमे’ या अपूण्ण ित्णमानकाळाचमे रूप ‘करतमेय’ असमे िापरिमे गमेिमे 
आहमे. लिहहताना ‘सांगत आहमे’ असमे लिहहिमे जातमे, तर बयोिताना ‘सांगतमेय’ असमे म्टिमे जातमे. 
संभाषणात्मक भाषमेत दक्रयापि या रीतीनमे बिितमे.

ललहिताना बोलताना

चाित / चाितमे आहमेस चाितयोयस / चाितमेयस

चाित / चािियो आहमे चाितयोय

जात / जातयो आहमे जातयोय

करत / करतयो आहमे करतयोय

बयोित / बयोितमे आहमे बयोितमेय

बयोित नाही आहमे बयोित नाहीयमे

 ६.१ खालील तक्ा िाचू या.

ितमिमान अपूिमि (चालू) ितमिमान अपूिमि (चालू) ितमिमान

हक्रयापद (ललहििे) लिहहताना (औपचाररक) बयोिताना (संभाषणात्मक)

मी ललहितो. मी लिहहतयो / लिहीत आहमे. लिहहतयो + य = मी लिहहतयोय

मी ललहिते. मी लिहहतमे / लिहीत आहमे. लिहहतमे + य = मी लिहहतमेय

आम्ी / आपि 
ललहितो.

आम्ी / आपण लिहहतयो 
/ लिहीत आहयोत.

लिहहतयो + य = आम्ी 
/ आपण लिहहतयोय

तू ललहितोस. तू लिहहतयो / लिहीत आहमेस. लिहहतयो + यस = तू लिहहतयोयस

तू ललहितेस. तू  लिहहतमे / लिहीत आहमेस. लिहहतमे + यस = तू लिहहतमेयस
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तुम्ी / आपि ललहिता. तुम्ी / आपण लिहहता 
/ लिहीत आहमेत.

लिहहता + य = तुम्ी 
/ आपण लिहहताय

तो ललहितो. तयो लिहहतयो / लिहीत आहमे. लिहहतयो + य = तयो लिहहतयोय

ते ललहितात. तमे लिहीत आहमेत. लिहहता + य = तमे लिहहतायत

ती ललहिते. ती लिहहतमे / लिहीत आहमे. लिहहतमे + य = ती लिहहतमेय

त्ा ललहितात. त्ा लिहीत आहमेत. लिहहता + यत = 
त्ा लिहहतायत

ते ललहितं. तमे लिहहतमे / लिहीत आहमे. लिहहतं + य = लिहहतंय

ती ललहितात. ती लिहीत आहमेत. लिहहतात + य = ती लिहहतायत

 ६.२ िाक्े बनिू या.

ससस्टर अदनता काय करतमेय?  -  ती आत्ता ररपयोट्ड लिहहतमेय / 
बमेड साि करतमेय / सिाईन िाितमेय / औषध िमेतमेय
उिा∘ : तू (पु∘) – दबि बनिणमे -  तू काय करतयोयस? – मी दबि बनितयोय.
१. तुम्ी – िॉसशंग मशीन िािणमे
२. तयो – पाणी िमेणमे
३. त्ा – सिाई करणमे
४. तमे (अ∘ि∘) – दनयम सांगणमे
५. ती – मास् बांधणमे

 ६.३ संिाद िाचू आणि ऐकू या. 

ससस्टर : काय म्णताय काळमेआजी, कशी आहमे तब्मेत? काही हिंय का?
काळमेआजी : हयो. मिा बी∘पी∘ची गयोळी हिीय.
ससस्टर : पण तुम्ािा तर रतििाब नाहीयमे.
काळमेआजी : बरं, मग शुगर तरी तपासून पहा. 
ससस्टर : पण तुमची साखर अगिी बरयोबर आहमे.
काळमेआजी : मग ताप असमेि.
ससस्टर : अहयो, तापही नाहीयमे. तुम्ािा बमेडपॅन हिंय का?
काळमेआजी : नाही. मिा बमेडपॅन नकयोय.  
ससस्टर : मग शमेकायची दपशिी हिीय का?
काळमेआजी : नकयोय. पण मिा काहीतरी हयोतंय.
ससस्टर : तुम्ािा काहीही हयोत नाहीयमे, आजी. तुम्ािा िति आराम हिाय!
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 ६.४ संिाद िाचून अपूिमि ितमिमानकाळाची रूपे ललहू या.

१. हिं + आहमे = हिा + आहमे = ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ हिी + आहमे = ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

२. नकयो + आहमे = ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ + ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ = ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ + ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ = ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

 ६.५ 

णशक्षक रिद्ार्थी

१. (ती) कात्री / कातरी

मिा कात्री / कातरी हिीय.

२. (ती) सुई

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

३. (तयो) मास्

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

४. (तमे) थमचामीटर

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
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५. (तयो) ररपयोट्ड

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

 ६.६ खाली हदलेले निीन शब्द िापरून ििीलप्रमािे संिाद साधू या.

          तो           ती          ते

रुमाि – handkerchief िघिी – urine भांडमे / भांड ं– vessel

संसग्ण – infection उशी – pillow रति – blood

कापूस – cotton सिाईन – saline

७  ५० ते १०० अकं िाचू या आणि णशकू या.

५१ एकािन्न ६१ एकसष्ट ७१ एकाहत्तर ८१ एक्ाऐशंी ९१ एक्ाण्णि

५२ बािन्न ६२ बासष्ट ७२ बाहत्तर ८२ ब्ाऐशंी ९२ ब्ाण्णि

५३ त्रमेपन्न ६३ त्रमेसष्ट ७३ त्राहत्तर ८३ त्राऐशंी ९३ त्राण्णि

५४ चौपन्न ६४ चौसष्ट ७४ चौऱयाहत्तर ८४ चौऱयाऐशंी ९४ चौऱयाण्णि

५५ पंचािन्न ६५ पासष्ट ७५ पंचाहत्तर ८५ पंच्ाऐशंी ९५ पंच्ाण्णि

५६ छप्पन्न ६६ सहासष्ट ७६ शाहत्तर ८६ शाऐशंी ९६ शहाण्णि

५७ सत्तािन्न ६७ सदुसष्ट ७७ सत्ताहत्तर ८७ सत्ताऐशंी ९७ सत्ताण्णि

५८ अठ्ठािन्न ६८ अडुसष्ट ७८ अठ्ठाहत्तर ८८ अठ्ठाऐशंी ९८ अठ्ठाण्णि

५९ एकयोणसाठ ६९ एकयोणसत्तर ७९ एकयोणऐशंी ८९ एकयोणनव्वि ९९ नव्याण्णि

६० साठ ७० सत्तर ८० ऐशंी ९० नव्वि १०० शंभर
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 ७.१ गाळलेल्या जागांमध्े योग्य आकडा ललिा. 

१. खयोिी क्रमांक ७ मधीि पमेशंटचमे िय काय आहमे? – (एकयोणसत्तर) _______.

२. खयोिी क्रमांक १३ मधीि मुिािा ताप हकती आहमे? – (नव्याण्णि) _______.

३. खयोिी क्रमांक ३ मधीि पमेशंटचमे िजन काय आहमे? – (चौसष्ट) _______.

४. खयोिी क्रमांक १४ मधीि पमेशंटची साखर मयोजिी का? – हयो. (ब्ाण्णि) _______ आहमे.

५. खयोिी क्रमांक ५ मधीि पमेशंटचमे िय हकती आहमे? – (एकयोणनव्वि) _________.

६. खयोिी क्रमांक १८ मधीि पमेशंटची पल्स रमेट हकती आहमे? – (शाहत्तर) __________ .

८  िे काय आिे?

िा टी∘व्ी∘ आिे. िी खुचथी आिे. िे पुस्क आिे.

तयो टी∘व्ी∘ कसा आहमे? तयो टी∘व्ी∘ मिाग आहमे.

ती खुचथी कशी आहमे? ती खुचथी लाल आहमे.

तमे पुसक कसमे आहमे? तमे पुसक जाड आहमे.

हमे टी∘व्ी∘ आहमेत. ह्या खुच्चा आहमेत. ही पुसकं आहमेत.
                     

तमे टी∘व्ी∘ कसमे आहमेत? तमे टी∘व्ी∘ निीन आहमेत.

त्ा खुच्चा कशा आहमेत? त्ा खुच्चा िंगीबेिंगी आहमेत.

ती पुसकं कशी आहमेत? ती पुसकं छान आहमेत.
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 ८.१ दशमिक सिमिनामे

पुल्ंलगी एकिचन स्त्रीललंगी एकिचन नपुंसकललंगी एकिचन 

हा ही हमे

तयो ती तमे

पुल्ंलगी अनेकिचन स्त्रीललंगी अनेकिचन नपुंसकललंगी अनेकिचन 

हमे ह्या ही

तमे त्ा ती

लक्षात ठेिा.
१) हा सुरमेश आहमे. तयो रममेश आहमे.
२) ही टकॅ्सी आहमे. ती ररक्शा आहमे.
३) हमे आधारकाड्ड आहमे. तमे पॅनकाड्ड आहमे.

‘िा, िी, िे’ या सि्णनामांनी जिळची व्यतिती / िस ूिाखििी जातमे.
‘तो, ती, ते’  या सि्णनामांनी दूरची व्यतिती / िस ूिाखििी जातमे. 
जिळची हकंिा दूरची व्यतिती / िस ूिाखिण्ासाठी जमे सि्णनाम िापरिमे जातमे, त्ािा 
िश्णक सिमिनाम म्णतात; म्णून ‘िा, िी, िे, तो, ती, ते’  ही दशमिक सिमिनाम ेआहमेत.

 ८.२ िाक्े बनिू या.

१. ही खयोिी कशी आहमे? – ही खयोिी हिमेशीर आहमे.

२. तमे औषध – कडू : ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

३. तमे बाळ – छयोटमे :  ̇̇ ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

४. ती खाट – मयोडकती :  ̇˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

५. त्ा बाटल्ा – खराब : ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

६. ह्या गयोळ्ा – रंगीबमेरंगी :  ̇̇ ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

७. तयो एप्रन – मळकट :  ̇̇ ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

८. तमे बूट – पांढरमे :  ̇˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

९. ती मशीन्स – मयोडकती :  ̇̇ ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

१०. हा कमे सपमेपर – जुना :  ̇̇ ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
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९  ऋतू

पािसाळा आिा, कती छत्रा बाहमेर यमेतात.

हू हू हू! यािषथी थंडी जरा जासच पडिी 

आहमे! हहिाळा मसच असतयो.

अरमे , हकती गरम हयोतंय! उन्ाळा खूप आहमे.

लक्षात ठेिा.

महिने ऋतू

िमे ब्रिुारी, माच्ण, एदप्रि आसण ममे उन्ाळा

जून, जुिै, ऑगस्ट, सप्टेंबर पािसाळा

ऑक्टयोबर, नयोव् टेंबर, दडसटेंबर, जानमेिारी हहिाळा
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 ९.१ रिकाम्ा जागेत शब्द िरू या.

ड टेंगी,        उष्ाघात,       न्यमुयोदनया, 
फू्,          सिथी,          दिषमज्वर

१. उन्ाळ्ात उष्ाघात आसण ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ पासून बचाि करािा.

२. हहिाळ्ात ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ आसण ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ हयोऊ शकतात.

३. पािसाळ्ात ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ आसण ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ पासून काळजी घ्ािी.

१०  असिे

सिमिनाम साधा ितमिमानकाळ ‘िोिे’

मी (पु∘) असतयो

मी (स्त्री∘) असतमे

आम्ी / आपण असतयो

तू (पु∘) असतयोस

तू (स्त्री∘) असतमेस

तुम्ी / आपण
(आिराथथी + अ∘ि∘)

असता

तयो असतयो

ती असतमे

तमे असतमे / असतं

तमे (अ∘ि∘) असतात

त्ा (अ∘ि∘) असतात

ती (अ∘ि∘) असतात

िाचू या.

माझमे नाि रमा. मी पररचाररका आहमे. मी संजीिन रुग्ाियात काम करतमे. माझी सशफ्ट सकाळी 

९ तमे संध्ाकाळी ५ पय िंत असतमे. आमच्ा हॉस्स्टिमध्मे भरपूर काम असतमे. दुपारी १ तमे २ 

आमची जमेिणाची सुट्ी असतमे.
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 १०.१ हक्रयापदाचे योग्य रूप ललहू या.

१. कधीकधी हॉस्स्टिमध्मे जास पमेशंट्स ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙.

२. एखाद्ा दििशी ियोन-तीन नस्ण सुट्ी घमेतात. मग आम्ािा खूप कामं ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙.

३. नस्ण : अगं कल्पना, तुिा कधी िमेळ (तयो) ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙. कती नाही? सतत काय 

कामात ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙?

४. डॉ∘ राजमे कुठमे ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙? दुसऱया मजल्ािर त्ांच्ा कमे दबनमध्मे.

 १०.२ खालील संिाद िाचू या.

प्रततमा : हिॅयो, सारा, आजकाि कुठमे असतमेस तू? भमेटतच नाहीस!

सारा : अगं, मी मुंबईिा गमेिमे हयोतमे.

प्रततमा : अच्ा! तुझा भाऊ असतयो ना मुंबईत? त्ािा भमेटायिा का?

सारा : नाही, माझा िािा मुंबईत नसतयो, पण माझमे आईबाबा ततथमे असतात.

प्रततमा : अच्ा! मग तुझा िािा कुठमे असतयो?

सारा : तयो आता अममेररकमे त असतयो. तयो ततथमे नयोकरी करतयो.

प्रततमा : आसण तुझी िहहनी? तीपण अममेररकमे त असतमे का?

सारा : हयो, िहहनीपण िािाबरयोबर अममेररकमे त असतमे.

प्रततमा : ए, तुझी िहहनीपण नस्ण आहमे ना? आपल्ासारखी?

सारा : हयो. ती ततथमे नयोकरी करतमे.

प्रततमा : िारच छान. चि, चार िाजिमे. मी दनघतमे. उद्ा बयोलू.

सारा : हयो, नक्ती. बाय!
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११  आपले शिीि (आतले िाग)

१. (तयो) मटेंदू २. (तमे) हृिय ३. (तमे) जठर

४. (तमे) िुपु्स ५. (तमे) यकृत ६. (तमे) मूत्रदपंड

७. (ती) अन्ननलिका ८. (तमे) छयोटमे आतडमे ९. (तमे) मयोठमे आतडमे

१०. (तमे) स्वादुदपंड ११. (तमे) गुिविार
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शिीिातील आतल्या िागांची नािे ओळखा.

१२  िोिे – साधा ितमिमानकाळ

सिमिनाम साधा ितमिमानकाळ ‘िोिे’

मी (प∘ु) हयोतयो

मी (स्त्री∘) हयोतमे

आम्ी / आपण हयोतयो

तू (प∘ु) हयोतयोस

तू (स्त्री∘) हयोतमेस

तुम्ी / आपण
(आिराथथी + अ∘ि∘)

हयोता

तयो हयोतयो

ती हयोतमे

तमे हयोतमे / हयोतं

तमे (अ∘ि∘) हयोतात

त्ा (अ∘ि∘) हयोतात

ती (अ∘ि∘) हयोतात
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 १२.१ खालील उतािा िाचू या.

अदनता पररचाररका म्णून काम करतमे. ततची सशफ्ट सकाळी बरयोबर साडमेसातिा सुरू हयोतमे. ततचा 

नाश्ा घरीच हयोतयो. सगळ्ात आधी ती प्रत्मेक रुग्ाचमे काड्ड तपासतमे आसण मगच ततचमे काम चालू 

हयोतमे. त्ानंतर ती रुग्ाचमे व्ायटल्स (तापमान, रतििाब, नाडी) तपासतमे. मग ती त्ांचमे स्संजंग 

करतमे, औषध िमेतमे, ‘नाश्ा झािा का?’ असा प्रश्न दिचारतमे. कधी कधी ती रुग्ांना इंजमेक्शनही 

िमेतमे, सिाईन िाितमे, त्ांना ऑपरमेशनसाठी तयार करतमे, त्ांचमे दडस्ाज्ण काड्ड बनितमे. दुपारी एक 

िाजता ततची जमेिणाची सुट्ी हयोतमे. ततचं जमेिण इतर पररचाररकांबरयोबर हॉस्स्टिमध्मेच हयोतं. 

जमेिण झाल्ािर ती परत िॉड्डमध्मे एक चक्र मारतमे. रुग्ांना ‘काही त्रास हयोतयो आहमे का?’ असं 

दिचारतमे. चार िाजता ततचमे काम संपतमे.

 १२.२ चूक की बिोबि ते ओळखा.

बरयोबर चूक

१. अदनताची सशफ्ट सकाळी पािणमे सातिा सुरू हयोतमे.

२. ततचा नाश्ा हॉस्स्टिमध्मे हयोतयो.

३. रुग्ाचमे काड्ड तपासल्ानंतरच ततचमे काम सुरू हयोतमे.

४. रुग्ािा त्रास हयोत असमेि तर अदनता त्ांना मित करतमे.

५. अदनताचमे जमेिण हॉस्स्टिमध्मेच हयोतमे.

 १२.३ खालील िाक्ांत ‘िोिे’ हक्रयापदाचे योग्य रूप ललहू या.

१. ियोक पािसात भभजतात आसण सिथी खयोकिा ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙.

२. पािसाळ्ात अनमेक रयोग ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙.

३. औषध िमेळमेिर घमेत नाही. मग त्रास ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙.

४. रयोज एखािी इमज्णन्सी कमे स यमेतमे आसण हॉस्स्टि मध्मे खूप धािाधाि ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙.

५. इंजमेक्शन घमेताना मुंगी चािल्ासारखं ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙.
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१३  आजाि

हकिकोळ  आजाि गंिीि आजाि िोग

तयो ताप – fever तयो मुडदूस – rickets तयो कक्ड रयोग – cancer

तयो खयोकिा – cough तयो मूतखडा – kidney stone तयो हृियदिकाराचा झटका 
– heart attack

तयो िमा – asthma तयो हहिताप / मिमेररया 
– malaria

तयो हत्तीरयोग – 
elephantitis filaria

ती सिथी – cold तयो ड टेंगी – dengue तयो धनुिचात – tetanus

ती डयोकमे दुखी – headache तयो मयोततदबंदू – cataract तयो अधधांगिायू – paralysis

ती पयोटदुखी – 
stomach ache

तयो काचदबंदू – glaucoma तयो उच् रतििाब – high 
blood pressure

ती कंबरदुखी – 
lumbar pain

तयो दनद्रानाश – insomnia तयो जुिाब – diarrhoea

ती िातदुखी – toothache तयो फू् – flu तयो क्षय – tuberculosis

ती गुडघमेदुखी – knee pain तयो दिषमज्वर – typhoid तयो मटेंदूज्वर – ममेदनन्योकयोकि 
ममेनीनजायटीस – 
meningococal meningitis

ती पाठदुखी – backache तयो उष्ाघात – heat stroke तयो एडस – aids

ती सांधमेदुखी – joint pain तयो टॉन्न्सल्स – tonsils तयो हहपमेटायटीस – hepatitis

ती चक्र – dizziness तयो अॅपटेंदडसायटीस 
– appendicitis

तयो िमेिीरयोग – small pox

ती उिटी – vomit तयो रमेबीज – rabies तयो कुष्रयोग/ तमे 
िमेप्रसी – leprosy

तमे दपत्त – acidity / bile तयो बद्धकयोष् – 
constipation

त्ा कांसजण्ा – 
chicken pox

तयो अशतिपणा – weakness तयो िुफु्साचा क्षय – 
pulmonary tuberculosis

तयो ब्रॉन्ायटीस – 
bronchitis

तयो गनयोररया – gonorrhea

तयो नायटा – ringworm तयो नारुरयोग – 
guinea-worm

तयो पयोलिययो – polio तयो ट्र कॅयोमा – trachoma
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तयो डांग्ा खयोकिा – 
whooping cough

तयो परमा – syphilis

तयो पटकती – cholera ती अस्स्दिरिता – 
osteoporosis

तयो अमांश – dysentery ती नागीण – herpes

तयो स्ािलेट दिव्र 
– scarlet fever

ती कािीळ – jaundice

तयो एन्स मेििायदटस 
– encephalitis

तयो धनुिचात – tetanus

तयो घटसप्ण – diphtheria

तयो पयोटशूळ – colic

ती अॅिजथी – allergy

ती चाई – bald spot

ती मूळव्याध – piles

त्ा आकडी कृमी / 
अॅंहकियोस्टयोतमयाससस 
– hookworms / 
ancylostomiasis 

त्ा सूत्रकृमी – 
threadworms

तमे गळू – abscess

तमे गािगुंड – mumps

तमे दपत्ताचमे खडमे – gallstones

तमे फॅ्क्चर – fracture

तमे जम्णन तमझल्स – 
German measles

तमे गयोिजंत – roundworms 
/ ascariasis

तमे सािमयोनमेियोससस 
/ अन्नातून दिषबाधा 
– salmonellosis
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औषधांच्ा प्रययोगशाळमेतीि एक संशयोधक दुसऱया संशयोधक तमत्रािा उत्ाहानमे पण िबक्ा 
आिाजात म्णािा, “कुणािा सांगू नकयोस, पण मी एका क्रांततकारी औषधाचा शयोध 
िाििाय. हमे बघ!”

“अरमे िा! तुझमे अगिी गुपचूप उद्योग चालू असतात”, तमत्र कौतुकानमे म्णािा, “पण 
कयोणत्ा रयोगािरचं आहमे हमे औषध?”

संशयोधक गंभीर चमेहरा करून म्णािा, “तमेच तमेिढ ंशयोधायचं राहहिंय.....”

दृर�टक्षेप

तयो मटेंदू, तमे-
brain, -s

ती चक्र, त्ा चकरा
fainting

तमे ऑपरमेशन, ती 
ऑपरमेशनमे / ऑपरमेशनं
operation, -s

तयो उन्ाळा, तमे उन्ाळमे
summer, -s

ती खुचथी, त्ा खुच्चा
chair, chairs

तमे िुपु्स, ती 
िुपु्समे / िुपु्सं
lung, -s

तयो हहिाळा, तमे हहिाळमे
winter, -s

ती िघिी 
urine

तमे यकृत, ती यकृतमे / यकृतं
liver, -s

तयो पािसाळा, तमे पािसाळमे
rainy season

ती उशी, त्ा उश्ा
pillow, -s

तमे स्वादुदपंड, ती स्वादुदपंडमे
pancreas

तयो कमे सपमेपर, तमे-
case paper, -s

ती अॅंसजययोप्ास्टी, त्ा-
angioplasty

तमे हृिय, ती हृियमे / हृियं
heart, -s

तयो टीव्ी, तमे-
television, -s

ती साखर
sugar

तमे मूत्रदपंड, ती 
मूत्रदपंडमे / मूत्रदपंडं
kidney, -s

तयो ररपयोट्ड, तमे-
report, -s

ती जखम, त्ा जखमा
injury, -ies

तमे गुिविार, ती गुिविारमे / 
गुिविारं 
anus

तयो रुमाि, तमे-
handkerchief, -s

ती गयोळी, त्ा गयोळ्ा
tablet, -s

तमे पुसक, ती 
पुसकमे  / पुसकं
book, -s

तयो रतििाब, तमे- 
blood pressure

ती सकाळ, त्ा सकाळी
morning, -s

तमे इंजमेक्शन, ती 
इंजमेक्शनमे / इंजमेक्शनं
injection, -s

तयो सायदटका, तमे-
sciatica

ती दुपार, त्ा दुपारी
afternoon, -s

तमे रति, ती रतिमे  / रतंि
blood

तयो सी टी सॅ्न, तमे-
C.T. scan, -s

ती संध्ाकाळ, त्ा
संध्ाकाळी
evening, -s

तमे दबि, ती दबिमे / दबिं
bill, -s



तुम्ाला काय िोतंय?
३

तयो कापूस 
cotton

ती रात्र, त्ा रात्री
night, -s

तमे सीझररयन
caesarean

तयो ब्रिर, तमे-
brother, -s

ती भाजी, त्ा भाज्ा
vegetable, -s

तमे ड्र मेससंग, ती ड्र मेससंगमे / ड्र मेससंगं
dressing

तयो दििस, तमे-
day, -s

ती बस, त्ा बसगाड्ा
bus,-es

तमे िजन, ती िजनं
weight, -s

ती छत्री, त्ा छत्रा
umbrella, -s

तमे सिाईन
saline

तमे फॅ्क्चर, ती 
फॅ्क्चरमे / फॅ्क्चरं
fracture, -s

िश्णक सि्णनाम दक्रयापि दिशमेषण प्रश्नशब्द इतर शब्द

हा (प∘ु) – this यमेणमे – to come छयोट ं– small कधी – 
when

काळजी 
घमेणमे – to 
take care

ही (स्त्री∘) – this पकडणमे – to catch कडू – bitter बचाि करणमे 
– to protect

हमे (नपु∘ं) – this मयोडणमे – to break निीन – new

तयो (प∘ु) – that हयोणमे – to become रंगीबमेरंगी – 
colourful

ती (स्त्री∘) – that दुखणमे – to pain पांढरा – white 

तमे (नप∘ु) – that उठणमे – to wake 
up, get up

मळकट – dirty

झयोपणमे – to sleep हिमेशीर – airy

बयोिणमे – to speak मयोडकती – broken

पळणमे – to run

तपासणमे – to check 

जमेिणमे – to eat 

घािणमे – to wear / 
to put on /to insert
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एक हदिस 
सूचनांचा

चला, णशकू या :
 पेशंटना, पेशंटच्ा नातेिाईकांना, सफाईकामगािांना, 
सिकाऱयांना सूचना दिेे

 आज्ार्थी हक्रयापद ेि त्ांची नकािार्थीरूपे
 रिशेषिे
 हक्रयारिशेषिे : कृपया, लिकि, सािकाश, िळू, 
िििि, जपून

 अकं : १०० च्ा पुढील
 िंग

४
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१  णसस्टि लललता जनिल िॉड्डमध्े काम किते. रतची ड्ूटी संध्ाकाळी सात 
िाजता सुरू िोते. सिमिप्रर्म ती आधीच्ा णसस्टिने ललहिलेले रिपोट्ड िाचते. 
त्ातल्या नोंदी पािते. त्ानंति ती िाउंडला जाते.

 १.१ पेशंट नंबि १

इर् ेएक लिान मुलगा पेशंट आिे. त्ाचा िात फ्रॅक्चि झाला आिे.

नस्ण िलिता : काय सयोहम, कसा आहमेस?

सयोहम : हात दुखतयोय.

नस्ण िलिता : थयोडा दुखणारच. आडिा झयोप, मिा हात िाखि. हात िार हििू नकयोस.

सयोहमची आई : हकती दििस िागतीि अजून हात बरा व्ायिा?

नस्ण िलिता : तमे डॉक्टर सांगतीि. सयोहम, हमे औषध घमे. आ कर. आसण आता काही दििस 

हाताची हािचाि करू नकयोस.

ििील संिाद िाचून हक्रयापदांची रूपे ललहू या.

अनौपचारिक िाच िाच + ऊ = िाचू नकोस

१. झयोपणमे झयोप झयोपू नकयोस

२. िाखिणमे िाखि ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

३. घमेणमे ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

४. करणमे ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

५. हििणमे ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

 १.२ पेशंट नंबि २

इर् ेएक आजी पेशंट आिेत. त्ांचे डोळ्ांचे ऑपिेशन झाले आिे. 

नस्ण िलिता : नमस्ार, आजी. आता तब्मेत कशी आहमे?

आजी : चांगिी आहमे. धन्यिाि.

नस्ण : ड्र ॉप्स घािायचमे आहमेत. झयोपा आसण सािकाश डयोळमे उघडा.

आजी : हयो, ससस्टर.

नस्ण : डयोळमे बंि करा आसण िहा तमदनट ंअशाच पडून रहा. डयोळमे उघडू नका. घरी 

गमेल्ािर हमे ड्र ॉप्स रयोज ियोन िमेळा डयोळ्ांत घािा. सारखा डयोळ्ांना हात 

िािू नका.
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ििील संिाद िाचून हक्रयापदांची रूपे ललहू या. 

औपचारिक िाचा िाच + ऊ = िाचू नका

१. झयोपणमे      झयोपा झयोपू नका

२. उघडणमे ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

३. राहणमे ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

४. घािणमे ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

५. िािणमे ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

िरीि सि्ण सूचना ह्या आज्ाथथी आहमेत. ‘तुम्ी’ हमे औपचाररक 
आसण आिराथथी आहमे, तर ‘तू’ हमे अनौपचाररक आहमे.

 १.३ खालील तक्ा िरू या.

तू तुम्ी

करणमे कर करू नकयोस ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ करू नका

उघडणमे ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ उघडा ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

सांगणमे सांग ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

िािणमे ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ िािा ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

काढणमे ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

ठमेिणमे ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

उचिणमे ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

यमेणमे यमे या ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

 १.४ जोड्ा जुळिून िाक्े बनिू या.

तू
बस / बसा / बसू नकयोस / बसू नका
ठमेि / ठमेिा / ठमेिू नकयोस / ठमेिू नका
घाि / घािा / घालू नकयोस / घालू नका
चि / चिा / चलू नकयोस / चलू नका

तुम्ी
काढ / काढा / काढू नकयोस / काढू नका
बघ / बघा / बघू नकयोस / बघू नका
पूस / पुसा / पुसू नकयोस / पुसू नका
िाि / िािा / िािू नकयोस / िािू नका
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 १.५ संिाद िाचू या आणि आज्ार्थी हक्रयापद ेओळखून अधोिेखखत करू या. 

ससस्टर िता : अरमे राजन, ३ नंबरची खयोिी साि कमे िीस का?

राजन : नाही, मी दिसरियो.

ससस्टर िता : आसण िॉड्ड नंबर ४ मधीि पाण्ाचं दपंप भरिंस का?

राजन : नाही. तमे पण दिसरियो.

ससस्टर िता : अरमे , असं कसं दिसरतयोस? आधी खयोिी नंबर ३ साि कर,

  मग पाण्ाचं दपंप भरून ठमेि.

राजन : हयो.

ससस्टर िता : मग डॉक्टर शमधांची खयोिी पूस आसण इथिा कचरा टाक. झयोपा काढू नकयोस.

राजन : करतयो, ससस्टर.

ससस्टर िता : आसण त्ानंतर ही गयोळी घ्ायिा दिसरू नकयोस.

राजन : ही कसिी गयोळी?

ससस्टर िता : न दिसरण्ाची!

१.६ तुम्ी तुमच्ा रुग्ालयातील सफाई कामगािांना कोित्ा सूचना द्ाल? तू 
आणि तुम्ी या दोन्ी सिमिनामांसाठी िाक्े बनिू या.

१. िॉड्डची सिाई करणमे

२. िरशी पुसणमे

३. संडास आसण बाथरुम स्वच् करणमे

४. कचरा टाकणमे

५. सामान आिरणमे 

६. साि करणमे 

७. डमेटॉिनमे धुणमे

८. िदन्णचर पुसणमे



एक हदिस सूचनांचा
४

74    ®eewN³eenÊej

१.७ कािी हक्रयापदांची आज्ार्थी आणि आज्ार्थी नकािात्मक रूपे र्ोडी िेगळी 
असतात. कोिती ते पाहू या.

हक्रयापद तू तुम्ी तू (नकािार्थी) तुम्ी (नकािार्थी)

राहणमे राहा / रहा राहा / रहा राहू नकयोस राहू नका

पाहणमे पाहा / पहा पाहा / पहा पाहू नकयोस पाहू नका

िाहणमे िाहा / िहा िाहा / िहा िाहू नकयोस िाहू नका

जाणमे जा जा + ऊ जाऊ नकयोस जाऊ नका

खाणमे खा खा + ऊ खाऊ नकयोस खाऊ नका

घमेणमे घमे घ्ा घमेऊ नकयोस घमेऊ नका

िमेणमे िमे द्ा िमेऊ नकयोस िमेऊ नका

हयोणमे हयो व्ा हयोऊ नकयोस हयोऊ नका

कधी कधी – ‘नकयो करूस, नकयो जाऊस, नकयो लिहूस...’ असमेही म्णतात.

२  खालील संिाद िाचू या.
१) णसस्टि कुसुमला उद्ा िजा ििी आिे. ती मेट्र न मरॅडमकडे येते.

कुसुम : नमस्ार मॅडम, हा माझा ररपयोट्ड एकिा जरा पाहा नं.

ममेट्रन : हयो पाहतमे. इथमे ठमेि.

कुसुम : मॅडम, मिा उद्ा रजा हिी आहमे. या रजमेच्ा अजचािर सही करा नं.

ममेट्रन : कशासाठी हिी आहमे रजा?

कुसुम : मिा उद्ा जरा बाहमेर जायचं आहमे.

ममेट्रन : ठीक आहमे. िमेतमे.

 २) णसस्टि कुसुम, णसस्टि लललता आणि ब्रदि िमेश यांच्ातील संिाद िाचू या.

ससस्टर कुसुम : ससस्टर िलिता, आज मिा घरी ििकर जायचं आहमे. मिा मित कर नं.

ससस्टर िलिता : कसिी मित?

ससस्टर कुसुम : रूम नंबर ६ मधल्ा बाळािा संध्ाकाळी सहा िाजता हमे इंजमेक्शन िमे.

ससस्टर िलिता : हयो, िमेतमे.

ससस्टर कुसुम : ब्रिर रममेश, तूपण एक मित कर नं. रूम नंबर ३ मधीि पमेशंटिा रूम नंबर 

१ मध्मे आण नं.
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ब्रिर रममेश : हयो, आणीन. पण तुिा इतक्ा घाईनं कुठमे जायचं आहमे?

ससस्टर कुसुम : मिा आज ससनमेमािा जायचं आहमे.

ससस्टर िलिता : ओ हयो! मग उद्ा आम्ािा ससनमेमा कसा हयोता तमे सांग.

ससस्टर कुसुम : नक्ती.

 २.१ रिनंतीरूपे अशी तयाि िोतात.

हक्रयापद तुम्ी तू

प∘ु स्त्री∘

करणमे करता का? करतयोस का? करतमेस का?

िमेणमे िमेता का? िमेतयोस का? िमेतमेस का?

 २.२ ििील संिादातील हक्रयापद ेशोधू या आणि त्ांची रिनंतीरूपे ललहू या.

हक्रयापद रिनंरतरूपे

तुम्ी तू

पु∘ स्त्री∘

पाहणमे पाहता का? ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

िमेणमे ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

करणमे ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

आणणमे ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ आणशीि का?

सांगणमे ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

 २.३ हदलेल्या हक्रयापदाचे योग्य रूप ललहून गाळलेल्या जागा िरू या.

१. अगं अदनता, माझमे कागि इथमे ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ का? (ठमेिणमे)

२. अरमे अरुण, मिा एक गयोष्ट ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ का? (सांगणमे)

३. तमस्टर काळमे , जरा िमेळ इथमे ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ का? (बसणमे)

४. ससस्टर रजनी, तुम्ी पमेशंटचमे िजन ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ का? (बघणमे)

५. ब्रिर संिीप, जरा डॉक्टरांना ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ का? (बयोिािणमे)
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३  चला, अकं कसे बनतात ते पाहू या.
१०१ – एकशमे एक  १ × शमे (१००) + १

१०२ – एकशमे ियोन  १ × शमे (१००) + २

१०३ – एकशमे तीन  १ × शमे (१००) + ३

२०० – ियोनशमे  २ × शमे (२००)

२०१ – ियोनशमे एक  २ × शमे (२००) + १

३०० – तीनशमे  ३ × शमे (३००)

४०० – चारशमे  ४ × शमे (४००)

५०० – पाचशमे  ५ × शमे (५००)

१००० – एक हजार / हजार  १ × हजार

२००० – ियोन हजार  २ × हजार

 ३.१ ऐकू या आणि योग्य क्रमांकाला अधोिेखखत करू या. 
१. २०६ – १०५ – ७०४

२. २२२ – ५८४ – १११

३. १०२३ – ९२१ – ५३३

४. १६७ – ६७१ – ७६१

५. १००१– २१०२ – १०१

६. ४३६ – ३४६ – ६४३

७. ९९६ – ७७६ – ८३२

 ३.२  खालील क्रमांक अकंांत ललहू या.
१. एकशमे िहा  ̇̇˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

२. तीनशमे सतरा  ̇̇˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

३. सातशमे सत्तर ७७०

४. आठशमे अठ्ठाहत्तर  ̇̇˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

५. एक हजार नऊ  ̇̇˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

६. नऊशमे नव्वाण्णि  ̇̇˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

७. सहाशमे एकािन्न  ̇̇˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

८. ियोनशमे िीस  ̇̇˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

९. चारशमे पंचिीस  ̇̇˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
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 ३.३ जोड्ा जुळिू या. 

क ९ : १५ : ५९       १. अकरा िाजून पंचमेचाळीस तमदनटमे आसण पन्नास समेकंि.

ख ११ : ४५ : ५० २. पाच िाजून चाळीस तमदनटमे आसण िीस समेकंि.

ग ५ : ४० : २० ३. सात िाजून तीन तमदनटमे आसण चौतीस समेकंि. 

घ ७ : ०३ : ३४ ४. सहा िाजून छपन्न तमदनटमे आसण बत्तीस समेकंि.

च ६ : ५६ : ३२ ५. नऊ िाजून पंधरा तमदनटमे आसण एकयोणसाठ समेकंि.

४  योग्य जोड्ा लािू या.

१. बाळ िळूिळू रांगतमे.

२. डॉ∘ शमचा िार मोठ्ाने बयोितात.

३. आजयोबा सािकाश चाितात.

४. गाडी िििि जातमे.

५. इथमे ओलं आहमे. जपून चािा. 
 

 
१. ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙  २. ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙  ३. ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙  ४. ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙  ५. ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

 ४.१  खालील प्रश्नांची उत्िे द्ा.
१. ट्र मेन कशी जातमे?
२. हत्ती कसा चाितयो?
३. बैिगाडी कशी जातमे?
४. गयोगिगाय कशी चाितमे?
५. घयोडा कसा पळतयो?

अ

ब

क

ड

ई

हळूहळू       जयोरात       िमेगात
  सािकाश      भरभर
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४.२ खालील सूचना िाचून रुग्ालयात ‘िे किा’ ि ‘िे करू नका’ च्ा तक्तामध्े 
ललहू या.
 ियोनिर मयोठ्ानमे बयोलू नका.
 इथमे कचरा टाकू नका.
 पमेशंटची खयोिी स्वच् ठमेिा.
 रुग्ािा भमेटायची िमेळ पाळा.
 रुग्ाच्ा खयोिीत जास िमेळ थांबू नका.
 रुग्ाियात स्वच्ता राखा.
 रुग्ाियातीि कम्णचाऱयांशी िाि घालू नका.
 शांतता राखा.
 रुग्ाियाचमे दबि िमेळमेिर भरा.
 रुग्ािा बाहमेरीि जमेिण िमेऊ नका.
 डॉक्टरांच्ा सूचनांचमे पािन करा.
 रांगमेत उभमे राहा.
 अपॉईंटमटेंट सशिाय डॉक्टरांना भमेटू नका.
 रुग्ाियात धूम्रपान करू नका.

िे किा िे करू नका

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

 ४.३ तुम्ी काय सांगाल?

१. एका पमेशंटचमे नातमेिाईक जयोरजयोरात बयोित आहमेत.
  कृपया, जयोरात बयोलू नका.
  सािकाश चािा.
२. एका पमेशंटिा इंजमेक्शन द्ायचमे आहमे.
  जयोरात श्ास घ्ा.  
  हळूहळू एका कुशीिर िळा.
३. पमेशंटिा भमेटायची िमेळ संपिी आहमे, तरीही त्ाचमे नातमेिाईक खयोिीत आहमेत.
  भमेटायची िमेळ संपिी आहमे. आता दनघा.  
  झयोपायची िमेळ झािी आहमे.
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४. एका पमेशंटचमे रति घ्ायचमे आहमे. त्ािा सुई टयोचायची आहमे.
  मूठ घट् बंि करा.   
  पाय खािी ठमेिा.
५. एका पमेशंटिा बमेडपॅन द्ायचमे आहमे.
  मूठ घट् बंि करा.  
  सािकाश कंबर िर उचिा.

४.४ तुमच्ा रुग्ालयात या पाट्ा कुठे हदसतात का ते पािा ि िाचायचा प्रयत्न 
किा. याच प्रमािे आिखी दोन पाट्ा ललिायचा प्रयत्न किा.
 

 
 

१ २

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

³esLes Oetce´Heeve
keÀª ve³es.

ke=ÀHe³ee
LegbketÀ ve³es.

ke=ÀHe³ee
µeeblelee
jeKee

ke=ÀHe³ee, ceesþîeeves
yees}t vekeÀe.

ke=ÀHe³ee,
oJeeKeev³eele
ceesyeeF}Jej
yees}t vekeÀe
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५  िंग ओळखू या.
 तुम्ाला कोिता िंग आिडतो?

जांिळा

मिा िाि रंग आिडतयो.

मिा दपिळा रंग आिडतयो.

मिा पांढरा रंग आिडतयो.

पांढिा

ननळा

हपिळा

काळा

हिििा

 ५.१ िाचू या.

िा बॉल आिे.

बॉिचा रंग कयोणता आहमे?

हा बॉि दनळा आहमे.

दनळा बॉि अदनतािा खूप आिडतयो.

अदनताकडमे खूप दनळमे बॉि आहमेत.
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िी छत्ी आिे.

छत्रीचा रंग कयोणता आहमे? 

ही छत्री दनळी आहमे.  

दनळी छत्री सजमची आहमे.

सजमकडमे भरपूर दनळ्ा छत्रा आहमेत.

िे पुस्क आिे.

पुसकाचा रंग कयोणता आहमे?  

पुसक दनळमे आहमे.  

दनळमे पुसक अतमतचमे आहमे. 

दनळी पुसकमे  अतमतकडमे िार नाहीत.

 ५.२ खालील तक्ा िरू या.

रिशेषि पु∘ए∘ि∘ प∘ुअ∘ि∘ स्त्री∘ए∘ि∘ स्त्री∘अ∘ि∘ नपु∘ए∘ि∘ नपु∘अ∘ि∘

दनळा दनळा बॉि दनळमे बॉि दनळी छत्री दनळ्ा छत्रा दनळमे पुसक दनळी पुसकमे

दपिळा ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

पांढरा ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

काळा ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

हहरिा ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

 ५.३ गाळलेल्या जागा िरू या.

 १. पांढरी गयोळी 

 ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ गयोळ्ा

 २. िाि-दपिळी गयोळी 

 ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ गयोळ्ा
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पण....

 

रंगांची ही नािमे लिंगिचनानुसार बिित नाहीत. 
उिा॰ िाि गाि, िाि छत्री, िाि पुसक आसण िाि पमेन्न्सिी.

 
िाि गयोळी िाि गयोळ्ा

 ५.४ संिाद िाचू आणि ऐकू या. 

ससस्टर प्रमेमा : नमस्ार, किमआजी, आता तब्मेत कशी आहमे?

किमआजी : तब्मेत ठीक आहमे.

ससस्टर प्रमेमा : आता ऐका. डॉक्टरांनी तुम्ािा या गयोळ्ा घ्ायिा सांतगतिं आहमे. यातिी दनळी 

गयोळी िति सकाळी एकिा, गुिाबी आसण पांढरी दुपारी जमेिण झाल्ािर आसण 

रात्री ही पांढरी गयोळी. समजिं का?

किमआजी : हयो. गुिाबी गयोळी सकाळी आसण दनळी रात्री.

ससस्टर प्रमेमा : नाही हयो आजी. दनळी सकाळी आसण गुिाबी दुपारी जमेिण झाल्ािर.

किमआजी : बरं, गुिाबी सकाळी.

ससस्टर प्रमेमा : नाही, नीट ऐका, दनळी गयोळी सकाळी एकिा.

किमआजी : दनळी गयोळी सकाळी एकिा.

ससस्टर प्रमेमा : एक गुिाबी आसण एक पांढरी दुपारी जमेिण झाल्ािर आसण रात्री िति पांढरी. 

आता समजिं का?

किमआजी : हयो समजिं, धन्यिाि ससस्टर. 

तपहकिी

िाखाडी

गुलाबी

लाल
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संिाद िाचून उत्िे ललहू या. कदमआजींना णसस्टि पे्रमा काय सांगते?

१. दनळी गयोळी कमे व्ा घ्ायची आहमे?

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙.

२. जमेिण झाल्ािर कयोणत्ा गयोळ्ा घ्ायच्ा आहमेत?

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙.

३. रात्री कयोणती गयोळी घ्ायची आहमे?

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙.

६  आपले शिीि

१. (ती) मान २. (तयो) खांिा

३. (ती) छाती ४. (तयो) सन

५. (तमे) पयोट ६. (तयो) पाय
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दृर�टक्षेप

तयो मुिगा, तमे मुिगमे
boy, -s

ती आजी, त्ा आज्ा
grandmother, -s

तमे बाळ, ती बाळमे / बाळं
baby, -ies

तयो नातमेिाईक, तमे-
relative, -s

ती गयोष्ट, त्ा गयोष्टी
story, -ies

तयो िॉड्ड, तमे-
ward, -s

ती िरशी, त्ा िरश्ा
floor, -s

तयो चटेंडू, तमे-
ball, -s

ती पमेन्न्सि, त्ा पमेन्न्सिी
pencil, -s

तयो कचरा 
garbage

ती बाथरूम, त्ा-
bathroom, -s

तयो संडास, तमे-
toilet, -s
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दक्रयापि
Verb

सि्णनाम
Pronouns

प्रश्नशब्द
Question words

काढणमे – to remove / 
to draw

तू कुठमे – where

घािणमे – to wear तुम्ी कसा –  how

उघडणमे – to open मी कयोणता –  which

िािणमे – to apply, 
to close

तमे कशी –  how

करणमे – to do का –  why

उचिणमे – to pick up कमे व्ा – when

आणणमे – to bring

ठमेिणमे – to keep

हििणमे – to shake, 
to move

घमेणमे – to take

हयोणमे – to happen

खाणमे – to eat

जाणमे – to go

िमेणमे – to give

सशष्टाचारशब्द
Courtesy Words

धन्यिाि – thanks
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चला, णशकू या :
 मित्ताची लक्षिे तपासिे ि नोंद कििे
 आढािा घेिे
 कोिाचा, कोिाची, कोिाचे, कोिाच्ा
 षष्ठी रििक्ती – सिमिनाम, माझा, माझी  
 अप्रत्यीकममि
 िीरतिाचक हक्रयारिशेषि अव्य – आपोआप, उगीच

आता तब्ेत 
कशी आिे?

५
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१  रुग्ालयात एक निीन परिचारिका रुजू झाली आिे. रतच्ाबिोबिचा संिाद 
िाचू या. 

ममेट्रन : नमस्ार, ससस्टर सदिता. या रुग्ाियात तुमचं स्वागत आहमे.
ससस्टर सदिता : धन्यिाि, ममेट्रन कातमनी.
ममेट्रन : आज तुमचा पहहिा दििस आहमे. तुमची कामं समजाितमे. 
ससस्टर सदिता : ठीक आहमे.
ममेट्रन : माझ्ाबरयोबर िॉड्ड नंबर पाचमध्मे चिा. ततथमे एक अपघात झािमेिा पमेशंट 

आहमे. त्ाच्ा बमेडिरची चािर बििा.
ससस्टर सदिता : ठीक आहमे, मॅम.
ममेट्रन : नंतर त्ाचं टमेम्परमेचर (तापमान) पाहा.
ससस्टर सदिता : ९८° आहमे.
ममेट्रन : म्णजमे नॉम्णि आहमे. त्ाची या कागिािर नोंि करा.
ससस्टर सदिता : ओकमे , मॅडम.
ममेट्रन : आता त्ाची नाडी पाहा. त्ाची नोंि करा. रतििाब हकती आहमे तमेही पाहा.
ससस्टर सदिता : रतििाब थयोडा जास आहमे.
ममेट्रन : इथमे लिहा आसण डॉक्टर आिमे कती त्ांना सांगा.
ससस्टर सदिता : ठीक आहमे. यांचं स्संजंग उद्ा सकाळी करायचं ना?
ममेट्रन : हयो, सकाळी सहा िाजता. आसण जखममेचं ड्र मेससंगही उद्ाच बििायचं.
ससस्टर सदिता : ओकमे .
ममेट्रन : आता दुसऱया पमेशंटकडमे जाऊ या. या पमेशंटिा हकडनीचा त्रास आहमे.
ससस्टर सदिता : यांना आत्ता औषध द्ायचं का?
ममेट्रन : हयो. या ियोन गयोळ्ा द्ा. आज ४ िाजता त्ांची िघिी तपासायिा पाठिायची 

आहमे.
ससस्टर सदिता : करतमे, मॅडम.

 १.१ संिाद िाचून खालील प्रश्नांची एका शब्दात उत्िे ललहू या.

१. िॉड्ड नंबर ५ मधीि पमेशंटिा काय झािमे आहमे?

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙.

२. पमेशंटचा ताप हकती आहमे?

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙.

३. पमेशंटचमे स्संजंग हकती िाजता करायचमे आहमे?

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙.
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 १.२ संिाद िाचून णसस्टि सरिताच्ा कामांची यादी ललहू या.
१. टमेम्परमेचर पाहणमे 

२. ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

३. ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

४. ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

५. ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

६. ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

 १.३ िे किायला कोिती िस्ू लागते?

१. टमेम्परमेचर पाहणमे अ. सुई / ससरींज

२. छातीचमे ठयोकमे  तपासणमे ब. थमचामीटर

३. िघिी मापणमे क. बी∘पी∘ तपासण्ाचमे मशीन

४. रतििाब तपासणमे ड. स्टमेथयोस्योप

५. इंजमेक्शन िमेणमे ई. युरीन पॉट

१.४ परिचारिकांना लागिाऱया साहित्ापैकी ९ िस्ू इर् ेआिेत. त्ा शोध ू
या आणि ललहू या.

का पू स ळ सु ई समे ब का

झा ि िा क न न ण बा त्री

प अ आ यु री न पॉ ट ब

बॅं मा ज क य ळा ह र ज

डमे स ग क रा प यु थ जा

ज िा बमे ड पॅ न ख मचा ओ

प ई िा पा बमे ज का मी नी

ट्ी न झमे हा पी ण नमे ट बमे

नी ळ सॅ दन टा य झ र जमे

१. ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ ४. ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ ७. ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

२. ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ ५. ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ ८. ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

३. ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ ६. ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ ९. ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
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 १.५ अधोिेखखत शब्द चुकले आिेत. योग्य शब्द िापरू या.

उदा∘ पमेशंटिा संडासिा िागिी आहमे. त्ािा सिाईन हिंय.

 पमेशंटिा संडासिा िागिी आहमे. त्ािा बेडपरॅन हिंय.

१. पमेशंटची इंजमेक्शनची िमेळ झािी आहमे. थमचामीटर कुठमे आहमे?

 ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

२. पमेशंटिा हातािा िागिं आहमे. मी त्ािा हात बांधतमे.

 ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

३. तुमचमे हात बॅंडमेजपट्ीनमे स्वच् धुिा.

 ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

४. िघिीिा जायचं आहमे का? ससररंज हिाय का?

 ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

५. पमेशंटचा ताप मयोजायचा आहमे. बमेडपॅन शयोधतमे आहमे.

 ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

६. डॉक्टर जाधि ितंिैद् आहमेत. तमे आता अस्स्रयोग दिभागात आहमेत. 

 ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

७. तुमचा रतििाब तपासायचा आहमे. डमेटॉि िाखिा.

 ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

८. त्ाचा पाय फॅ्क्चर झािा आहमे. ितंचचहकत्ा दिभागात पाठिा.

 ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
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२  खालील चचते् पाहून गाळलेल्या जागा िरू या.

(रमाची छत्री, ससस्टर अंजिीचा चष्ा, डॉक्टर सुराणांचा मुिगा, मामाची गाडी, रयोहनचमे घर, 
साहहिचमे सामान)

१. ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ निीन आहमे.

२. ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ िाि रंगाची आहमे.

३. ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ िहा िषधांचा आहमे.

४. ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ कुठमे आहमे?

५. ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ मयोठमे आहमे.

६. ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ जयोरात धाितमे.

दिभतिती म्णजमे नाम हकंिा सि्णनाम यांचमे िाक्ातीि दक्रयापिाशी हकंिा इतर शब्दांशी यमेणारमे 
संबंध. 
हमे संबंध िाखिण्ासाठी शब्दांना जी अक्षरमे जयोडिी जातात, त्ांना दिभतितीचमे प्रत्य म्णतात. 
उिा॰ ससस्टर अंजिीचा चष्ा, मामाची गाडी, रयोहनचमे घर 
िरीि िाक्ांमध्मे चा, ची आसण चमे ही अक्षरमे दिभतितीचमे प्रत्य आहमेत.
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तमे घर / ती घरं तयो चष्ा / तमे चष् मे ती गाडी / त्ा गाड्ा

एकिचन

त्ाचप्रमाणमे...

अनमेकिचन

अंजिीचा चष्ा अंजिीचमे चष् मे

मामाची गाडी मामाच्ा गाड्ा

रयोहनचमे घड्ाळ रयोहनची घड्ाळमे

 २.१ चूक की बिोबि ते ओळखा आणि खूि किा. चूक असल्यास बिोबि ललहू या.

 बिोबि चूक बिोबि िाक्

उिा॰ अंजिीची चष्ा निीन आहमे. अंजिीचा चष्ा निीन आहमे.

१. प्रिीपचा िॉड्ड डािीकडमे आहमे. ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

२. सकतीनाचा थमचामीटर तमळत नाहीयमे. ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

३. भूषणच्ा गाडीच्ा चाव्या 
   हहरव्या रंगाच्ा आहमेत.

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

४. रामचमे पुसक टमेबिाच्ा खािी आहमे. ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

५. सुदनताची िाईि इथमे नाहीयमे. ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
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 २.२ योग्य जोड्ा जुळिून संिाद ललहू या.

१. ती दपशिी 

कयोणाचा?

कयोणाची?

कयोणाचं?

रंजना

२. तयो मयोबाईि सुरमेश

३. तमे घड्ाळ सकतीना

४. तमे घर अतमत आसण सुदनता 

५. ती साडी जॉज्ण

६. तमे पमेन िलिता

७. तयो स्टमेथयोस्योप अदिती

८. तयो कॉम्पटुर अक्षय आसण राज

९. तमे पुसक सई आसण मयोहहत

१०. ती खयोिी िमेिमेकाका

उदा∘ :

अ : ती दपशिी कयोणाची आहमे? 

ब : ती दपशिी रंजनाची / सुरमेशची / अतमत आसण 

    सुनीताची आहमे.
 

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
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 २.३ िाचू या.

तो ती ते

ं

रयोहन + (तयो) चष्ा = 
रयोहनचा चष्ा = 
त्ाचा चष्ा

राभधका + (तयो) चष्ा = 
राभधकाचा चष्ा = 
ततचा चष्ा

बाळ + (तमे) खमेळणमे / खमेळणं 
= बाळाचं खमेळणमे / खमेळण ं
= त्ाचं खमेळणमे / खमेळणं

–

गणमेश + (ती) बहीण = 
गणमेशची बहीण = 
त्ाची बहीण

सारा + (ती) बहीण = 
साराची बहीण = 
ततची बहीण

–

अदनि + (तमे) पुसक = 
अदनिचमे / अदनिचं पुसक 
=  त्ाचमे / त्ाचं पुसक

सीता + (तमे) पुसक = 
सीताचमे / सीताचं पुसक 
= ततचमे / ततचं पुसक

अनमेकिचन : त्ाचमे 
चष् मे, त्ाच्ा बहहणी, 
त्ाची पुसकमे  / पुसकं

अनमेकिचन : ततचमे 
चष् मे, ततच्ा बहहणी, 
ततची पुसकमे  / पुसकं

अनमेकिचन : त्ाचमे 
चष् मे, त्ाच्ा बहहणी, 
त्ाची पुसकमे  / पुसकं
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लक्षात ठेिा :

प्रश्न (पुललं्गी) - कयोणाचा? उत्तर (पुललं्गी) - रयोहनचा / त्ाचा / ततचा

प्रश्न (स्त्रीलिंगी) - कयोणाची? उत्तर (स्त्रीलिंगी) - रयोहनची / त्ाची / ततची

प्रश्न (नपुंसकलिंग) - कयोणाचमे? उत्तर (नपुंसकलिंग) - रयोहनचमे / त्ाचमे / ततचमे

 २.४ गाळलेल्या जागा िरू या. (त्ाचा, त्ाची, त्ाच्ा, त्ाचे, रतचा, रतची, रतचे)

१. तमे बाळ (बाटिी) – ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ बाटिी

२. प्रिीप (खुचथी ) – ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ खुचथी

३. रझझया (मयोजमे) – ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ मयोजमे

४. पमेशंट (गयोळ्ा) – ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ गयोळ्ा

५. ससस्टर रयोझी (िाईि) – ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ िाईि

 २.५ माझा, माझी, माझे / माझं

माझी सायकि

माझा कुत्रा

माझ ंघर

माझमे आईबाबा
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 २.६ खालील तक्ा िाचू या.  

पु∘ ए∘ / अ∘

(चष्ा / चष्े)
स्त्री∘ ए∘ / अ∘

(ििी / िह्ा)
नपु∘ं ए∘ / अ∘

(पुस्क / पुस्के / पुस्कं)

मी माझा / माझमे माझी / माझ्ा माझमे / माझ ं/ माझी

तू तुझा / तुझमे तुझी / तुझ्ा तुझमे / तुझ ं/ तुझी

तयो / तमे त्ाचा / त्ाचमे त्ाची / त्ाच्ा त्ाचमे / त्ाचं / त्ाची

ती ततचा / ततचमे ततची / ततच्ा ततचमे / ततचं / ततची

आम्ी आमचा / आमचमे आमची / आमच्ा आमचमे / आमचं / आमची

आपण आपिा / आपिमे आपिी / आपल्ा आपिमे / आपिं / आपिी

तुम्ी तुमचा / तुमचमे तुमची / तुमच्ा तुमचमे / तुमचं / तुमची

तमे / त्ा / ती त्ांचा / त्ांचमे त्ांची / त्ांच्ा त्ांचमे / त्ांचं / त्ांची

 २.७ िाचू आणि ऐकू या. िाचताना उताऱयातील षष्ठीची रूपे अधोिेखखत करू या. 

नमस्ार! माझमे नाि सुदनता. मी कमे रळची आहमे. माझमे गाि छयोटमे आहमे. माझमे आई-बाबा सरकारी 
नयोकरीत आहमेत. माझा छयोटा भाऊ शाळमेत सशकतयो. मी सध्ा नागपूरमध्मे राहतमे. माझ्ा रुग्ाियाचमे 
नाि सूयचा रुग्ािय आहमे. माझ ंकाम रुग्ांना मित करणमे आहमे. त्ांची माहहती लिहून घमेणमे, 
दिचारपूस करणमे, औषध िमेणमे, स्वच्ता करणमे, ही सुद्धा माझी काममे आहमेत. या रुग्ाियात माझ्ा 
अनमेक मैतत्रणी आहमेत. माझमे साहायिकही अततशय चांगिमे आहमेत. माझमे काम मिा खूप आिडतमे.

 २.८ ििील उताऱयाप्रमािे आता स्वतःबद्दल अशीच माहिती ललहू या.
नमस्ार ! माझमे नाि .......

३  रिकाम्ा जागी कंसातील सिमिनामाच ेयोग्य रूप ललहू या.
१. ही गाडी (तयो) त्ाची आहमे.

२. हा कुत्रा (तमे) ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ आहमे.

३. ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ (मी) खुचथी निीन आहमे.

४. ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ (तुम्ी) मुिगी दिद्ापीठात सशकितमे का?

५. ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ (तू) मयोबाईि कुठमे आहमे?

६. ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ (आपण) खयोिी िातानुकूलित आहमे.

७. (तयो) ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ पुसक माझ्ाकडमे आहमे.

८. (ती) ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ नाि कांचन आहमे.
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 ३.१ योग्य पयगाय ननिडू या.

१. ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ ऑदिस िांब / दूर आहमे. (त्ाचा – ततचा – त्ाचं)

२. ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ मैत्रीण मुंबईत असतमे. (माझी – त्ांचा – माझ)ं

३. ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ मुिगा डॉक्टर आहमे. (माझी – त्ांचा – त्ाच्ा)

४. अरमे सुरमेश, ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ ड्टूी कधी सुरू हयोतमे? (ततच्ा – त्ाचा – तुझी)

५. ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ कुटुबं कमे रळमध्मे राहतमे. (आमचमे – आमच्ा – त्ांच्ा)

३.२ कोिाचा, कोिाची, कोिाचं, कोिाचे?  िगगातल्या कािी िस्ू घेऊन खेळू या 
ि खालीलप्रमािे संिाद करू या.

उदा॰ ती छत्री – कयोणाची

 सशसक्षका : ही छत्री कयोणाची आहमे?

 दिद्ालथ्णनी १ : ही छत्री माझी आहमे.

 दिद्ालथ्णनी २ : नाही, ही छत्री तुझी नाहीयमे, ही छत्री माझी आहमे.

 सि्ण दिद्ाथथी : नाही, ही छत्री आमची आहमे.

तयो िळा, ती बाटिी, तमे पुसक, त्ा िह्या, तयो ियोन, ती िळं.

४  संिाद िाचू आणि ऐकू या. 

बॉस : काय झािं, ससस्टर कमिा? आज तुम्ािा परत उशीर झािा आहमे!

कम्णचारी : हयो, आज अचानक माझी मािशी आिी.

बॉस : अरमेच्ा! कािपण तुमची मािशी आिी हयोती ना?

कम्णचारी : नाही, काि मािशीची बहीण आिी हयोती. आज मािशी आिी.

बॉस : काि मािशीची बहीण, आज मािशी ... अशी कारणं तुम्ी अनमेकिा सांगता.

कम्णचारी : सॉरी, सर, यापुढमे असं हयोणार नाही.

बॉस : आता पटापट कामािा िागा बघू! उगीच िमेळ घाििू नका.

 ४.१ ििील संिादात आलेल्या या हक्रयारिशेषिांचा अर्मि काय असेल?

१. अचानक    अ. भरभर

२. अनमेकिा  ब. काहीही कारण नसताना

३. पटापट  क. एकिम

४. उगीच   ड. खूप िमेळा

१. ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙  २. ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙  ३. ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙  ४. ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
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 ४.२ खालील िाक्ांमध्े योग्य हक्रयारिशेषिे ललहू या.

१. मी रस्तानमे जात हयोतमे, ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ पाऊस आिा.

२. ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ चािा. आपल्ाकडमे िमेळ कमी आहमे.

३. तुम्ािा ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ सांतगतिं आहमे, हमे हॉस्स्टि आहमे, इथमे आिाज करू नका.

४. तू पण पाटथीिा यमे. ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ काही तरी कारण िमेऊ नकयोस.

५. दिल्ीिा मी ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ कामासाठी जातमे.

६. आज आमच्ाकडमे ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ पाहुणमे आिमे.

७. ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ काम आिरू या. आपिी सशफ्ट संपत आिी आहमे.

८. सात नंबर खयोिीमधिा पमेशंट ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ हाका मारत असतयो.

५  अप्रत्य चवितीया
पुढीि िाक्ांतीि दक्रयापिमे अधयोरमे झखत करा आसण ततिा भरा.

  कोि? काय?

१. रचना रयोज एक सिरचंि खातमे. रचना सिरचंि

२. माझी आजी रयोज रात्री गयोष्ट सांगतमे. ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

३. पमेशंट पाणी मागतयोय. ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

४. ससस्टर आयव्ी दड्रप िाितमेय. ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

५. सकाळी नऊ िाजता आम्ी नाश्ा करतयो. ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

६. माझ्ासाठी एक सिाईनची बाटिी आण. ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

 ५.१ चचते् पाहून योग्य शब्द ललहू या. (कपडे, शेत, औषध, सफाई, िस्ू, चचत्)

  

१. शमेतकरी ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ नांगरतयो.

२. सशंपी ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ सशितयो.

३. डॉक्टर ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ िमेतयो.

४. चचत्रकार ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ काढतयो.

५. सिाईकामगार ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ करतयो.

६. दुकानिार ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ दिकतयो.

अनमेकिा, अचानक, 
उगाच, पटापट, भरभर
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 ५.२ योग्य उत्ि शोधू या.

१. सकाळी मुिं काय दपतात? अ. गाणी 

२. तुिा काय हिमे आहमे? ब. स्टमेथयोस्योप

३. ती काय िाचतमे? क. दूध

४. डॉक्टरांना काय हिंय? ड. घड्ाळ 

५. सिमा काय ऐकतमेय? ई. औषधांची यािी

 ५.३  मी कोिता अियि? ओळखा. 

१. माझा रंग पांढरा तर कधी कधी दपिळा पण असतयो बरं का. माझ्ासशिाय तुम्ी अन्न चािू 

शकत नाही. ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

२. घड्ाळ बांधायचमे आहमे? माझ्ािर बांधा. ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

३. धक-धक धक-धक! माझमे ठयोकमे  ऐकू आिमे का? ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

४. काय? जरा मयोठ्ानमे बयोिा. मिा ऐकू यमेत नाही. ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

५. िाह! काय मस िास आिा! ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

६  परिचारिकांना लागिािे साहित् िाचू या.

तयो कापूस
cotton

ती औषधाची गयोळी, त्ा 
औषधाच्ा गयोळ्ा
tablet, -s

तमे थमचामीटर, ती-
thermometer, -s

स्टमेथयोस्योप, तमे-
stethoscope, -s

ती प्रथमयोपचार पमेटी, 
त्ा प्रथमयोपचार पमेट्ा
first aid box, -es

तमे बी∘पी∘चमे मशीन, 
ती बी∘पी∘ची मशीनमे / मशीनं
B.P. machine

तयो ग्योि, तमे ग्योव्ज
glove, -s

ती ससररंज, त्ा-
syringe, -s

तमे सॅदनटायझर, ती-
sanitizer, -s

तमे समेकंिकाटमे 
असिमेिमे घड्ाळ
a watch with a 
second hand

तमे इंजमेक्शन, ती 
इंजमेक्शनमे / इंजमेक्शनं
injection, -s
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दृर�टक्षेप

तयो अपघात, तमे-
accident, -s

ती नस, त्ा नसा
vein, -s

तमे सिरचंि, ती 
सिरचंिमे / सिरचंिं
apple, -s

तयो िळा, तमे िळमे
blackboard, -s

ती हकडनी, त्ा हकडन्या
kidney, -s

तमे िळ, ती िळमे / िळं
fruit, -s

तयो रसा, तमे रसमे
road, -s

ती चािी, त्ा चाव्या 
key, -s

तमे कुटुबं, ती कुटुबंमे / कुटुबंं
family, -ies

तयो पाऊस
rain

ती सुई, त्ा सुया 
needle, -s

तमे ऑदिस, ती 
ऑदिसमे / ऑदिसं
office, -s

तयो भाऊ, तमे-
brother, -s

ती बॅग, त्ा बॅगा
bag, -s

तमे गाि, ती गािमे / गािं
village, -s

तयो चष्ा, तमे चष् मे 
spectacle, -s

ती साडी, त्ा साड्ा
sari, -s

तमे पमेन, ती पमेनमे / पमेनं
pen, -s

तयो मुिगा, तमे मुिगमे
boy, -s

ती िाईि, त्ा िायिी
file, -s

तमे घर, ती घरमे / घरं
house, -s

तयो मयोबाईि, तमे-
mobile, -s

ती गाडी, त्ा गाड्ा
car, -s

तमे घड्ाळ, ती 
घड्ाळमे / घड्ाळं
watch, -es

तयो कुत्रा, तमे कुत्रमे
dog, -s

ती आई, त्ा आया
mother, -s

तमे टमेबि, ती टमेबिमे / टमेबिं
table, -s

तयो रतििाब
blood pressure

ती बहीण, त्ा बहहणी
sister,  -s

तयो बाबा, तमे-  
father, -s

ती िही, त्ा िह्या
notebook, -s

ती मैत्रीण, त्ा मैतत्रणी
friend, -s

ती मािशी, त्ा मािश्ा
aunt, -s
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दक्रयापि
Verb

सि्णनाम
Pronouns

प्रश्नशब्द
Question words

नोंिणमे – to register मी – I काय – what

आिडणमे – to like तू – you कयोणाचा – whose

धािणमे – to run तयो –  he हकती – how much 
/ how many

ती – she कयोणता – which

तमे –  it कयोण – who

आम्ी – we

आपण – you / we

तुम्ी – you

तमे / त्ा / ती – they



लक्षिे
६
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६लक्षिे

चला, णशकू या :
 िूतकाळातली गोष्ट हकंिा समस्ा सांगिे
 सामान्य िूतकाळ
 कालिाचक हक्रयारिशेषि – नेिमी, ि्ली, पूिथी, 
नंति, दििोज, काल, सध्ा, लगेच

 िेदना आणि उपाय



लक्षिे
६

१  खालील चचते् पाहून िाक्ाच्ा पुढे योग्य चचत्ाचा क्रमांक ललहू या.

१

४

२

५

३

६

क. माझ्ा छातीत कळ यमेतमे आहमे. ख. माझी िाढ ठणकतमे आहमे.

ग. माझ्ा पयोटात गडबड आहमे. घ. मिा गुडघमेदुखी आहमे.

च. माझी कंबर िचकिी आहमे. छ. माझमे डयोकं भणभणतंय.

क. ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙   ख. ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙   ग. ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙   घ. ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙   च. ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙   छ. ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

कळ यमेणमे (छाती, पयोट)        दुखणमे (हात, पाय, पयोट, िात)         िचकणमे (मान)
गडबड असणमे (पयोटात)        ठणकणमे (िात, डयोकं)              भणभणणमे (डयोकं)

 १.१ चचगा करू या.

पमेशंटिा िमेिना हयोतायत. नस्ण कयोणतमे उपाय करतमे?

 मिम िाितमे डॉक्टरांना बयोिाितमे औषध िमेतमे / िाितमे
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 १.२ संिाद िाचू या.

पररचाररका : तुम्ािा काय हयोतंय?

पमेशंट : माझा घसा िार दुखतयोय. खूप त्रास हयोतयोय.

पररचाररका : हमे औषध घ्ा. बरं िाटमेि.

 १.३ ििील प्रकािे आिखी संिाद बनिू या.

अ. कंबर िचकिी – औषध घमेणमे.

ब. गुडघा दुखणमे – एक्स रमे काढणमे.

क. िात ठणकणमे – गयोळी घमेणमे.

 १.४ शब्द बनिू या. अियि + दुखी

१. पयोट + दुखी = पयोटदुखी

२. कंबर + ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ = ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

३. िाढ  + ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ = ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

४. डयोकमे   + ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ = ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

५. गुडघमे + ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ = ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

१.५ खालील लक्षिे कोित्ा आजािांमध्े हदसून येतात? त्ािि काय उपचाि 
किता येतात? तक्ा िरू या.
(ऑपिेशन, डोळे जळजळिे, दातदुखी, जंत)

         लक्षि आजाि उपचाि

१. अशतिपणा कुपयोषण ययोग् आहार

२. िातािा ठणका िागणमे पमेनहकिर / 
िमेिनाशामक गयोळ्ा

३. घशात टयोचल्ासारखमे हयोणमे टॉन्न्सल्स

४. डयोळमे यमेणमे डयोळ्ात औषध

५. पयोटात कळ यमेणमे गयोळी घमेणमे
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२  आता कस ंआिे आणि पूिथी कस ंिोते?

आता पूिथी

आता ततकतीट महाग आहमे. पूिथी बस ततकतीट स्वस हयोतमे.

आता माझमे कमे स पांढरमे आहमेत पूिथी माझमे कमे स काळमे हयोतमे.

आता माझी गाडी आधुदनक आहमे. पूिथी माझी गाडी जुनी हयोती.

आता मी जाड आहमे. पूिथी मी बारीक हयोतयो
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 २.१ साधा ितमिमानकाळ ि साधा िूतकाळ

सिमिनाम साधा ितमिमानकाळ ‘असिे’ साधा िूतकाळ ‘असि’े

मी (प∘ु) आहमे हयोतयो

मी (स्त्री∘) आहमे हयोतमे

आम्ी / आपण आहयोत हयोतयो

तू (प∘ु) आहमेस हयोतास

तू (स्त्री∘) आहमेस हयोतीस

तुम्ी / आपण (आिराथथी 
/ अनमेकिचन)

आहात हयोता / हयोतात 

तयो आहमे हयोता

ती आहमे हयोती

तमे आहमे हयोतमे / हयोतं

तमे (अ∘ि∘) आहमेत हयोतमे

त्ा (अ∘ि∘) आहमेत हयोत्ा

ती (अ∘ि∘) आहमेत हयोती

 २.२ खालील िाक्े िूतकाळात ललहू या.
१. पमेशंटची तब्मेत चांगिी आहमे.

उत्तर – पमेशंटची तब्मेत चांगिी हयोती.

२. समीर अदििाहहत आहमे. 

उत्तर – ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙.

३. माझ ंतुझ्ाकडमे एक काम आहमे. 

उत्तर – ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙.

४. डॉक्टर शीति ऑपरमेशन लथएटरमध्मे आहमेत. 

उत्तर – ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙.

५. मी शाहरूखची िॅन आहमे. 

उत्तर – ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙.
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६. मुिं दपकदनकिा गमेिी आहमेत. 

उत्तर – ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙.

७. हिॅयो, अदनश, तू आहमेस तरी कुठमे? 

उत्तर – ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙.

८. आम्ी कामात आहयोत. 

उत्तर – ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙.

३  'िोतं' की 'नव्तं'?

१. माझ ंपमेन टमेबिािर हयोतं ना?

 छमे ! तुझ ंपमेन टमेबिािर नव्तं. तमे रुमािािर हयोतं.

२. माझा रुमाि कपाटािर हयोता ना?

 छमे ! तुझा रुमाि कपाटािर नव्ता. तयो दपशिीत हयोता.

३. माझी दपशिी खयोिीत हयोती ना?

 छमे ! तुझी दपशिी खयोिीत नव्ती, ऑदिसमध्मे हयोती.

४. माझ ंऑदिस इथमेच हयोतं ना?

 छमे ! तुझ ंऑदिस इथमे नव्तं, दुसऱया दबल्डगंमध्मे हयोतं!

 ३.१ ििील संिादाच्ा आधािे तक्ा िरू या.

सिमिनाम साधा िूतकाळ साधा (िूतकाळ)  
नकािात्मक रूप

मी (पु∘) हयोतयो नव्तयो

मी (स्त्री∘) हयोतमे

आंम्ी / आपण हयोतयो नव्तयो

तू (पु∘) हयोतास

तू (स्त्री∘) हयोतीस नव्तीस

तुम्ी + आपण (आिराथथी अ∘ि∘) हयोतात / हयोता नव्तात / नव्त्ा
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तयो (प∘ु) हयोता

ती (स्त्री∘) हयोती

तमे (नपु∘) हयोतमे / हयोतं

तमे (अ∘ि∘) हयोतमे

त्ा (अ∘ि∘) हयोत्ा नव्त्ा

ती (अ∘ि∘) हयोती

 ३.२ िाक्ात नकािात्मक रूप ललहून बदल किा.
१. मी काि पुण्ात हयोतयो.

 मी काि पुण्ात नव्तयो.

२. आम्ी पािभाजी खात हयोतयो.

 ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙.

३. त्ा िॉड्डमध्मे राउंडसाठी गमेल्ा हयोत्ा.

 ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙.

४. डॉक्टर ऑपरमेशनसाठी गमेिमे हयोतमे.

 ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙.

५. तू काि मीदटगंिा हयोतास का?

 ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙.

६. सकाळी थंडी हयोती.

 ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙.

७. कािच्ा समेतमनारिा ररटा आसण प्रीती आल्ा हयोत्ा का?

 ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙.

८. काि मिा सुट्ी हयोती.

 ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙.
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 ३.३ हक्रयापदाचे िूतकाळातील रूप ऐकून ललहू या. 

हमेड नस्ण : काि िॉड्ड नंबर चारमध्मे ड्टूीिा तू हयोतीस का?

ससस्टर सुदनता : नाही. मी (१) ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙.

हमेड नस्ण : मग ससस्टर अदनता आसण ससस्टर रमेखा हयोत्ा का?

ससस्टर सुदनता : नाही. त्ा (२) ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙.

हमेड नस्ण : मग हयोतं कयोण?

ससस्टर सुदनता : ससस्टर कातमनीची ड्टूी हयोती ततथमे.

हमेड नस्ण : अच्ा. आसण ब्रिर रममेश काि आिा हयोता का?

ससस्टर सुदनता : नाही. तयो काि आिा (३) ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙. त्ाची सुट्ी हयोती.

 ३.४ योग्य उत्ि ननिडा. 
१. काि शदनिार हयोता का?
 (अ) काि शदनिार नव्तमे. 
 (ब) काि शदनिार नव्ता. 
 (क) काि शदनिार नव्तास. 

२. पमेशंट िातटेंची हाट्ड सज्णरी हयोती का?
 (अ) नाही, हाट्ड सज्णरी नव्ती, हकडनी ट्र ान्सप्ांट हयोतं. 
 (ब) नाही, हाट्ड सज्णरी नव्तं, हकडनी ट्र ान्सप्ांट हयोतं. 
 (क) नाही, हाट्ड सज्णरी नव्तमे, हकडनी ट्र ान्सप्ांट हयोतं. 

३. काि तुम्ी रात्रपाळीिर हयोतात का?
 (अ) नाही, आम्ी काि रात्रपाळीिर नव्तमे. 
 (ब) नाही, आम्ी काि रात्रपाळीिर नव्तास. 
 (क) नाही, आम्ी काि रात्रपाळीिर नव्तयो. 

४. सररता, काि दिझ़िओथमेरपीिा का नाही आिीस?
 (अ) काि माझी तब्मेत बरी नव्ती. 
 (ब) काि माझी तब्मेत बरी नव्तं. 
 (क) काि माझी तब्मेत बरी नव्तयो. 

हक्रयापद साधा
ितमिमानकाळ

साधा ितमिमानकाळ 
– नकािात्मक रूप

साधा िूतकाळ साधा िूतकाळ –
नकािात्मक रूप

हयोणमे हयोतयो हयोत नाही झािा झािा नाही
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४  िाचू या. (नेिमी, कधीच नािी, सध्ा, दििोज, कधीतिी)

मी कधीच डमेस्टॉप 
िापरत नाही. िति 
िॅपटॉप िापरतमे.

मी सध्ा फ्योरटेंस 
नाईदटगंमेिबद्दि एक 
पुसक िाचतमे आहमे.

मी कधीतरी 
रात्रपाळी करतमे, 
नमेहमी नाही.

मी नमेहमी 
ई-ममेि िाचतयो.

पमेशंटचा बमेड 
िररयोज साि 
करािा िागतयो.

 ४.१ खालील हक्रयारिशेषिांचा कोिता क्रम अर्गानुसाि तुम्ाला योग्य िाटतो?
१. 

िररयोज
कधीच नाही
सध्ा
नमेहमी
कधीतरी

 २. 

कधीच नाही
कधीतरी
सध्ा
िररयोज
नमेहमी

       
   

 ४.२ तुम्ी कधी काय िाचता?

नेिमी सध्ा कधीतिी दििोज कधीच नािी

ित्णमानपत्र

एस∘एम∘एस∘

ई-ममेि

पत्र

कदिता

पुसक

जाहहराती
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 ४.३ िगगात सांगू या. तुम्ी कोिते काम कधी किता?

नेिमी सध्ा कधीतिी कधीच नािी

सिाईन िािणमे

डॉक्टरांशी बयोिणमे

इंजमेक्शन िमेणमे

स्संजंग करणमे

प्ास्टर काढणमे

पमेपरिर नातमेिाइकांची सही घमेणमे

ऑपरमेशनची तयारी करणमे

टाकमे  घािणमे

 ४.४ रिकाम्ा जागेत योग्य हक्रयारिशेषि ललहू या.

१. मी ̇ ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ न चुकता ययोग करतमे, पण आज िमेळ नव्ता. (िररयोज / कधीतरी)

२. हॉस्स्टिमध्मे ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ पमेशंट कमी आहमेत. (नमेहमी / सध्ा)

३. पररचाररकांनी ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ पांढरा गणिमेष घािािा. (कधीच /  नमेहमी)

४. रयोझीिा ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ िमेळ नसतयो. ती कायम कामात असतमे. (कधीच / कधीतरी)

५. हॉस्स्टिमध्मे ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ शांतता राखािी. (नमेहमी / कधीतरी)

५  बोलू या. तुम्ाला आता काय किायचंय?

एक ऑपरमेशन आहमे, त्ाची 
तयारी करायचीय.

मिा बॅंकमे त जायचंय. 
पैसमे भरायचमेयत.

मिा आता अभ्ास करायचाय.  
परिा माझी परीक्षा आहमे.

मिा भूक िागिी आहमे. 
स्वयंपाक करायचाय.

काहीही नाही!
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 ५.१ िाचिे – िाच + आयचे + आिे = िाचायचे आिे हकंिा िाचायचंय

१. खाणमे – ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

२. करणमे – ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

३. झयोपणमे – ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

पण

यमेणमे – यायचमे आहमे / यायचंय

िमेणमे – द्ायचमे आहमे / द्ायचंय

घमेणमे – घ्ायचमे आहमे / घ्ायचंय

दपणमे – प्ायचमे आहमे / प्ायचंय

लिहहणमे – लिहायचमे आहमे हकंिा लिहायचंय / लिहायचाय / लिहायचीय

             उिा∘ तयो ररपयोट्ड लिहायचाय, ती यािी लिहायचीय, तमे ई-ममेि लिहायचंय.

५.२ तुमच्ा मैरत्िीला तुमच्ाबिोबि एक चचत्पट पािायला जायचं आिे. तुम्ाला 
तो चचत्पट अणजबात पािायचा नािीये. रतला कािि काय द्ाल?

१. मिा जमेिायिा जायचंय.

२. मिा ̇˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙.

३. ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙.

४. ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙.

५. ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙.
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६  रिशेष माहिती : पेशंटचे बेड कसे तयाि किािे.

 ६.१ जोड्ा जुळिू या.

ब्ॅंकमे ट

अभ्ा

उशी

प्नॅ्स्टक शीट

गािी

पिंग

१

२

३

४

५

६

ख

ग

घ

ङ

च

क

१. ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙   २. ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙   ३. ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙   ४. ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙   ५. ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙   ६. ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
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दबछाना तयार करणमे ही एक किा आहमे. सरािानमे ती जमतमे. व्यिस्स्त तयार कमे िमेल्ा दबछान्यािर 

रुग्ािा चांगिा आराम तमळतयो आसण दबछाना छान दिसतयो. दबछाना व्यिस्स्तपणमे तयार कमे िमेिा 

नसल्ास रुग्ािा शयिाव्रण (bed sores) हयोतात. दििसातून एकिा तरी दबछाना तयार करािा.

 ६.२ ऐकू या आणि गाळलेल्या जागी योग्य शब्द ललहू या. 

१. खाटमेच्ा ियोन्ी बाजू ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ असाव्यात. (मयोकळ्ा / ररकाम्ा)

२. दबछाना ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ पररचाररकांनी तमळून तयार करािा. (चार / ियोन)

३. दबछाना तयार करण्ापूिथीच त्ासाठी आिश्क त्ा िसूचंी जमिाजमि ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙. 
(करािी / करािा)

४. आपण काय करणार आहयोत तमे ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ समजािून सांगािमे. (रुग्ािा / नस्णिा)

५. जंतुसंसग्ण हयोऊ नयमे म्णून दबछान्याचमे ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ जतमनीिा िागू िमेऊ नयमे. (पाय / कापड)

६. खाटमेच्ा पायाकडीि बाजूपासून सुमारमे एक िूट दूरिर ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ खुच्चा पाठीिा 
पाठ िािून ठमेिाव्यात. दबछान्यािरून काढिमेिमे जुनमे कपडमे ठमेिण्ासाठी स्ट ॅंडप्रमाणमे या 
खुच्धांचा िापर हयोतयो. (चार / ियोन)

७. ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ प्रसार हयोऊ नयमे यासाठी दबछान्यािरीि कपडमे काढताना गुंडाळी करत 
काढािमे. (जंतूंचा / रयोगाचा)

८. डॉक्टरांनी परिानगी दििी असमेि तर रुग्ािा दबछान्यािरून उठिून आरामखुचथीत बसायिा 
सांगािमे. त्ािा थंडी िाजत असमेि तर ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ द्ािमे. त्ािा आरामखुचथीत 
बसणमे सुखािह िाटिमे पाहहजमे. (कापड / पांघरूण)

९. दबछान्यािरीि सि्ण कपडमे काढल्ािर ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ सुरकुत्ा नाहीत याची खात्री 
करािी. आिश्कता िाटल्ास गािी उिटिून घ्ािी ि गािी खाटमेच्ा िरच्ा बाजूस 
सरकिून घ्ािी. (गािीिा / चािरीिा)

१०. उश्ांचमे अभ् मे बिलू नयमेत. मळिमेिमे असल्ास. उश्ा ̇ ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ जागमेिर ठमेिाव्यात. 
(पूिथीच्ा / निीन)

११. पांघरूण ि ब्ॅंकमे ट काढािमे. ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ मळिमेिमे असल्ास बििािमे. पांघरुणाची 
घडी करून ती गािीच्ा पायाकडीि बाजूिर पसरािी, त्ािर ब्ॅंकमे टची घडी पसरािी. 
ब्ॅंकमे ट गािीच्ा पायाकडीि बाजूस खयोचून घ्ािमे. गािीच्ा कयोपऱयाजिळ ियोन्ी बाजूंची 
काटकयोनात घडी करािी. (पांघरूण / चािर)

१२. खुच्चा ि इतर िदन्णचर जागच्ाजागी ठमेिािमे. झखडक्ा उघडाव्यात. ियोन्ी पररचाररकांनी 
आपिमे ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ धुऊन घ्ािमेत. (पाय / हात)
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७  कुपोषि

कुपोषि म्िजे काय?
पुरमेसा ि ययोग् आहार न घमेतल्ामुळमे जी अशतिपणाची ि आजारपणाची पररस्स्ती दनमचाण 
हयोतमे, ततिा कुपयोषण म्णतात. कुपयोषण म्णजमे आजार नव्मे; परंतु अययोग् आहार, उपासमार ि 
जीिनसत्तांचा अभाि यांचा पररणाम मुिांच्ा शरीरािर हयोतयो. असमे मूि िहानशा आजारानमेसुद्धा 
अशति दिसू िागतमे. उिाहरणाथ्ण, अंगािर सूज यमेणमे, मूि रडकमे  हयोणमे, बाळाची िाढ खुंटणमे, िजन 
ि उंची ियाच्ा प्रमाणात न िाढणमे यािाच कुपयोषण म्णतात.

कुपोषिाची काििे :
१. बाळािा अंगािरचमे दूध न पाजणमे
२. पुरमेसा ि पयोषक आहार न तमळणमे
३. आहारात ‘अ’ जीिनसत्ताचा अभाि
४. सतत आजारी पडणमे
५. ियोन मुिांमध्मे कमी अंतर

कुपोषिाची लक्षिे :
१. िजनात िार हळूहळू िाढ
२. पयोटाचा नगारा हयोणमे
३. भूक मंिािणमे
४. पाय ि कधी कधी तोंड ही सुजणमे
५. नमेहमी सिथी हकंिा इतर जंतुजन्य आजार हयोणमे

कुपोषिािि उपाय :
१. बाळािा सहा महहनमे आईचमे दूध पाजायिा सांगािमे.
२. ियोन मुिांमध्मे कमीत कमी तीन िषधांचमे अंतर असािमे.
३. मुिाचमे सि्ण िसीकरण िमेळमेत करािमे.
४. मुिांना दनयतमतपणमे पयोषक ि ययोग् आहार द्ािा.

७.१ तुमच्ा रुग्ालयात कुपोरषत बालक दाखल झाले आिे. त्ाच्ा आई–िहडलांना 
तुम्ी काय सांगाल? खालील िाक्ातील बिोबि िाक्ाच्ा पुढे  खूि किा.

१. बाळािा सतत झयोपिून ठमेिा.

२. बाळांनां पयोषक आहार द्ािा.

३. बाळािा िति दुधाचमे पिाथ्ण द्ा.

४. बाळ िति औषध िमेऊन बरमे हयोईि.
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८

छातीत (त)

घसा

पाय

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

पामेट

डामेकं

हात

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

काय 
दुखतंय?

 ८.१ कसं दुखतंय?

ठणका िागणमे
to have throbbing pain

टयोचल्ासारखमे दुखणमे
to have stinging pain

कळ यमेणमे 
to have a sharp shooting pain
सणक भरणमे
to have shooting pain

मुंग्ा यमेणमे
to have a tingling 
sensation

भणभणणमे
to ache

ठणकणमे
to pain

आखडणमे
to stiffen

सूज यमेणमे
to swell
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 ८.२ िेगिेगळ्ा प्रकािच्ा िेदना

उसण 
भरणमे
to get a 
catch in 
the back 
/ waist 
/ neck

िचक 
भरणमे  / 
चमक 
भरणमे 
to get a 
catch

पमेटका / 
गयोळा यमेणमे
to get 
cramps

िचकणमे 
to get 
muscular 
pain 

मुरगळणमे 
to twist

खरचटणमे
to bruise

जखम हयोणमे
to be 
injured

काळं-दनळं हयोणमे
to turn black 
and blue

जखम भरणमे
to heal

खाज / कंड सुटणमे
to itch

चट्मे यमेणमे
to get 
rash

िाि हयोणमे
to redden

खाजिणमे 
to scratch

जळजळ हयोणमे
to have burning 
sensation 
internally

झोंबणमे 
to have 
burning 
sensation 
externally

आग हयोणमे
to have 
burning 
sensation 

भाजणमे
to get 
burnt 

कळकळणमे 
to feel queasy

मळमळणमे 
to feel 
nauseous

कसमे तरी 
हयोणमे
to feel 
uneasy

उिटी यमेणमे
to vomit

अशतिपणा यमेणमे
to have weakness

चक्र यमेणमे
to feel 
dizzy

बभधर हयोणमे
to get numb

रग िागणमे
to get numb

धाप िागणमे
to pant

श्ास 
िागणमे
to gasp

थंडी भरणमे
to feel 
cold

हुडहुडी भरणमे
to shiver
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ठसका िागणमे
to cough whilst 
eating / drinking

उबळ यमेणमे
to have 
a bout of 
cough

खिखिणमे 
to itch in 
the throat

उचकती यमेणमे 
to have 
hiccups

दपत्त हयोणमे
to have acidity

अल्सर 
हयोणमे
to suffer 
from 
ulcers

ियोड यमेणमे 
to get 
blisters

उबाळ यमेणमे 
to get 
boils

िुटणमे
to burst

दपकणमे
to ripen

 िाचू या. चचंटू.
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दृर�टक्षेप

तयो नाश्ा
breakfast

ती उपासमार
starvation

तमे पांघरूण, ती 
पांघरुणमे / पांघरुणं
covering

तयो एस∘ एम∘ एस, तमे-
SMS, -s

ती िाढ, त्ा िाढा
tooth

तमे मूि, ती मुिं
child, children

तयो ई-ममेि, तमे-
e-mail, -s

ती भूक, त्ा भुका
hunger

तमे जमेिण, ती जमेिणमे / जमेिणं
meal, -s

तयो दबछाना, तमे दबछानमे
bedding, -s

ती कंबर, त्ा कंबरा
waist, -s

तमे ित्णमानपत्र, ती 
ित्णमानपत्रमे / ित्णमानपत्रं
newspaper, -s

तयो अभ्ा, तमे अभ् मे
pillow cover, -s

ती झखडकती, त्ा झखडक्ा
window, -s

तमे पत्र, ती पत्रमे / पत्रं
letter, -s

तयो आहार, तमे-
diet, -s

ती सशफ्ट 
shift, -s

तमे िय, ती ियमे / ियं
age

तयो जंत,ू तमे-
germ, -s

ती नाडी 
pulse, -s

तमे प्ास्टर
plaster, -s

ती सुट्ी, त्ा सुट्टा
holiday, -s

तमे कुपयोषण
malnourishment

ती कदिता, त्ा कदिता
poem, -s

तमे शरीर, ती शरीरमे 
body, -ies

ती जाहहरात, त्ा जाहहराती
advertisement, -s

तमे जीिनसत्त, ती 
जीिनसत्तमे / जीिनसत्तं
vitamin, -s

ती सही, त्ा सह्या
sign, -s

तमे िजन, ती िजनमे, िजनं
weight, -s

ती परीक्षा, त्ा परीक्षा
exam, -s

तमे ब्ॅंकमे ट, ती 
ब्ॅंकमे टमे / ब्ॅंकमे टं
blanket, -s

ती बॅंक, त्ा बॅंका
bank, -s

तमे दूध
milk

ती आरामखुचथी, त्ा 
आरामखुच्चा
rocking chair, -s

तमे प्रमाण, ती प्रमाणमे / प्रमाणं
proportion, -s
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ती गािी, त्ा गाद्ा 
mattress, -es

ती उंची, त्ा उंच्ा
height, -s

हकयापि 
Verb

सि्णनाम 
Pronouns

ठणकणमे; दुखणमे; भणभणणमे – to pain मी (पु∘)

िचकणमे – to sprain मी (स्त्री∘)

बयोिणमे – to speak आम्ी

िािणमे – to apply आपण

दिचारणमे – to ask तू (पु∘)

तपासणमे – to check तू (स्त्री∘)

िाटणमे – to think, to feel तुम्ी 

बनिणमे – to make तयो

संपणमे – to get over ती

जमेिणमे – to eat lunch / dinner तमे

तमळणमे – to get तमे (अ∘ि∘)

करणमे – to make त्ा (अ∘ि∘)

बसणमे – to sit ती (अ∘ि∘)

दनमचाण करणमे – to create

काढणमे – to remove / to draw

यमेणमे – to come
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चला, णशकू या :
 औषधांची माहिती समजिे, कुठली औषध ेकधी 
द्ािीत याची नोंद कििे, औषधांच ेप्रकाि ि ते कसे 
घ्ायचे आिेत िे समजाििे

 आिािाबद्दलच्ा सूचना, आिािाबद्दलची आिड-नािड
 असिे : ितमिमानकाळ, िूतकाळ आणि नकािार्थी 
(आिे, िोता, नव्ता)

 परिमािमिाचक हक्रयारिशेषि (कमी, जास्, ििपूि, 
र्ोडा, जिा, अत्ंत)

औषधे ि 
उपचाि पद्धती७
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१  प्रश्नांची योग्य उत्िे शोधू या.

१ २ ३ ४

कशी घ्ािीत? कधी घ्ािीत? हकती घ्ािीत? कयोणती घ्ािीत?

औषधे

दििसातून एक / ियोन / तीन / चार िमेळा

सकाळी / दुपारी / संध्ाकाळी / रात्री

पाण्ाबरयोबर / कयोमट पाण्ाबरयोबर / दुधाबरयोबर / जमेिल्ानंतर / 

मधातून / जमेिणाआधी / अनशनपयोटी (काहीही न खाता)

गयोळ्ा / कॅप्सिू / पािडर / बाटिीत द्ायचमे औषध / पुडी / इंजमेक्शन

एक गयोळी / अधथी गयोळी / एक चमचा / पाच तमलिग्रमॅ / िहा तमलिग्रमॅ

ऑपरमेशनच्ा आधी / ऑपरमेशनच्ा नंतर

 १.१ संिाद िाचू आणि ऐकू या. 

पेशंटचे नाि : िमेशमुख

काय झाले आिे? : गुडघ्ाचमे ऑपरमेशन

औषध? स / दु / सं / रा – (ियोन गयोळ्ा)

– रयोज १५ तम∘ चािणमे

– दिझ़िओथमेरपी

ससस्टर रयोझी : नमस्ार, तमस्टर िमेशमुख? कशी आहमे तब्मेत आता?

िमेशमुख : चांगिी आहमे. ऑपरमेशन चांगिं झािं.

ससस्टर रयोझी : छान. तुमची औषधं सांगतमे. या ियोन प्रकारच्ा गयोळ्ा आहमेत. रयोज सकाळ, 

दुपार, संध्ाकाळ आसण रात्री एकमे क, आठ दििस घ्ा. िक्षात राहीि ना?

िमेशमुख : ठीक आहमे, ससस्टर.

ससस्टर रयोझी : आसण रयोज थयोड ंचािायचं. मी मित करमेन तुम्ािा.
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िमेशमुख : दिझ़िओथमेरपीचं काय, ससस्टर?

ससस्टर रयोझी : तमे दिझ़िओथमेरदपस्ट यमेऊन तुम्ािा सांगतीि.

िमेशमुख : बरं.

ससस्टर रयोझी : काळजी घ्ा. काही िागिं तर मिा हाक मारा.

िमेशमुख : धन्यिाि, ससस्टर.

 १.१ आता अशाच प्रकािचा आिखी एक संिाद ललहू या.

पेशंटचे नाि : सररताबमेन

काय झाले आिे? – हकडनी ट्र ान्सप्ांट / पुनररोपण

औषध? – स / सं बाटिीत द्ायचं औषध एक चमचा, – जमेिणापूिथी एक गयोळी

– भरपूर पाणी दपणमे

– मऊ अन्न

 १.२ िाचू या.

संिाद १

ससस्टर िक्ष्मी : नमस्ार, काळमेआजी. बरं िाटतंय का?

काळमेआजी : हयो. आज जरा बरं आहमे.

ससस्टर िक्ष्मी : चिा, आता औषध घमेऊ या. ‘आ’ करा. बाटिीतिं गुिाबी औषध 

तुम्ािा िमेतमे आहमे. रयोज िति एक चमचा घ्ायचं. जास घ्ायचं नाही.  

काळमेआजी : हमे औषध िार कडू आहमे.

ससस्टर िक्ष्मी : हयो, पण त्ानं तुम्ािा बरं िाटमेि.

संिाद २

ससस्टर सिमा : चिा, तमस्टर प्रकाश, तुम्ािा दिझ़िओथमेरपीिा जायचमे आहमे.

प्रकाश : ससस्टर, थमेरपीनमे िार दुखमेि का?

ससस्टर सिमा : िार नाही दुखणार. उिट तुम्ािा आराम िाटमेि.
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संिाद ३

ससस्टर सारा : हिॅयो, प्रततमा, तुझी औषधं घमेतिीस का?

प्रततमा : हयो, ससस्टर. सकाळची गयोळी घमेतिी आहमे.

ससस्टर सारा : आसण दुपारची?

प्रततमा : ती नाही घमेतिी. 

ससस्टर सारा : एक िाजून गमेिा. औषध िमेळमेिर घमेणं अत्तं महत्ताचं 

आहमे. हमे घमे पाणी आसण ही गयोळी घमे.

संिाद ४

ससस्टर किा : नमस्ार, तमसमेस जाधि. रात्री झयोप झािी का?

तमसमेस जाधि : हयो, छान झयोप झािी. पण ससस्टर, माझ ंअंग दुखतंय.

ससस्टर किा : कमे मयोथमेरपीनंतर अंग थयोडसंं दुखतंच. भरपूर आराम 

करा. म्णजमे तुम्ािा ििकर बरं िाटमेि.

 १.२.१ खालील तक्ा िरू या.

पेशंटचे नाि औषध? ननदान पद्धती?

काळमे आजी ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

तमस्टर प्रकाश ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

प्रततमा ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

तमसमेस जाधि ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

 १.३ िाक्े िाचून हक्रयारिशेषिांचा अर्मि समजून घेऊ या.

आज बरं आहमे. आज जिा बरं आहमे.

औषध कडू आहमे. औषध फाि कडू आहमे.

एक चमचा औषध घ्ायचं. एक चमच्ापमेक्षा जास् औषध घ्ायचं नाही.

औषध िमेळमेिर घमेणमे महत्ताचमे आहमे. औषध िमेळमेिर घमेणमे अत्ंत महत्ताचमे आहमे.

आराम करा. ििपूि आराम करा.

तुम्ािा ऐकू यमेतं का? तुम्ािा कमी ऐकू यमेतं का?
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 १.४ गाळलेल्या जागेत योग्य हक्रयारिशेषि ललहू या.

१. रुग्ानमे पौक्ष्टक जमेिण घमेणमे ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ महत्ताचमे आहमे. (अत्तं कती भरपूर?)

२. कािपमेक्षा आज हिा ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ गरम आहमे. (जरा कती अत्तं?)

३. ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ िळं खा ! (िार कती भरपूर?)

४. मुंबईमध्मे ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ थंडी पडत नाही. (िार कती अत्तं?)

५. ही पमेनहकिर घ्ा. ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ त्रास झािा तर अजून एका तासानमे ही गयोळी घ्ा. (जरा 

कती जास?) 

६. तुमचं िजन ̇ ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ झािं आहमे. रयोज चांगिा आहार घमेऊन तमे िाढिा. (जरा कती कमी?)

 १.५ बिोबि िाक् कोिते आिे?  खूि किा.

१. चिा, जरा दिरून यमेऊ या. 

चिा, कमी दिरून यमेऊ या.

२. मिा थयोडीच भाजी पुरमे , कमी नकयो. 

मिा थयोडीच भाजी पुरमे , जास नकयो.

३. भरपूर चाििं तर कमी भूक िागतमे. 

भरपूर चाििं तर जास भूक िागतमे.

४. तुम्ी ििकर बरमे व्ाि, अत्तं काळजी करू नका. 

तुम्ी ििकर बरमे व्ाि, िार काळजी करू नका.

५. इथमे िार गिथी करू नका. पमेशंटिा शांत झयोपू द्ा. 

इथमे अत्तं गिथी करू नका. पमेशंटिा शांत झयोपू द्ा.

२  खालील कोष्टक पूिमि करू या. (िोिे + नािी)

ए∘ि∘ अ∘ि∘

मी हयोत  ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ आम्ी / आपण हयोत ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

तू हयोत नाहीस 
तुम्ी / आपण हयोत ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

तुम्ी / आपण हयोत ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

तयो / ती / तमे हयोत ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ तमे / त्ा / ती / हयोत नाहीत
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 २.१ खालील िाक्े िाचू या आणि हक्रयापद अधोिेखखत करू या.

१. संसग्णजन्य आजार ििकर बरमे हयोत नाहीत.

२. मी काही या परीक्षमेत पास हयोत नाही.

३. पंधरा तारीख आिी, अजून आमचा पगार झािा नाही.

४. सतत पंख्ाखािी बसून तुम्ािा त्रास हयोत नाही का?

५. औषध िमेऊनही त्ाचा ताप कमी झािा नाही.

३  खालील उतािा िाचून त्ातील हक्रयारिशेषिे ि हक्रयापद ेअधोिेखखत किा.

काि हॉस्स्टिमध्मे खूप गडबड हयोती. भरपूर पमेशंट्स यमेत हयोतमे. तमसमेस जाधिही काि अॅडतमट 

झाल्ा हयोत्ा. त्ा गरयोिर हयोत्ा. त्ांना िार त्रास हयोत हयोता. त्ांचमे ससझमेररयन करायचमे हयोतमे. 

ऑपरमेशन अत्तं कठीण हयोतमे. पण आमच्ा हॉस्स्टिचमे डॉ∘ शहा िार दनष्ात डॉक्टर आहमेत. 

त्ांनी िार कमी िमेळात हमे ऑपरमेशन कमे िमे. तमसमेस जाधि यांना जुळी मुिमे झािी. ियोन्ी मुिमे कमी 

िजनाची आहमेत, पण अगिी सुदृढ आहमेत.

 ३.१ जोड्ा जुळिू या.

१. आज हिा कशी आहमे? अ. अत्तं कठीण.

२. परीक्षा कशी हयोती तुझी? ब. कमी आहमे. ९८.५ दडग्री.

३. जमेिण झािं का? क. भरपूर. पाचशमे तरी असतीि.

४. ताप हकती आहमे आता? ड. हयो. जरा जासच जमेिियो आज.

५. काय्णक्रमािा हकती ियोक आिमे हयोतमे? इ. आज िार उकडतंय.
 
१. ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙   २. ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙   ३. ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙   ४. ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙   ५. ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

४  साधा िूतकाळ ‘िोि’े

ित्णमानकाळ – माझी अंघयोळ 
सकाळी आठ िाजता हयोतमे.

भूतकाळ  – माझी अंघयोळ 
सकाळी आठ िाजता झािी.
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 ४.१ िाचू या आणि उताऱयातील हक्रयापद ेअधोिेखखत करू या.

ियोन िषधांपूिथी माझ ंसशक्षण पूण्ण झािं. मग मी पररचाररका झािमे.

माझ्ा आई बाबांचं स्वप्न पूण्ण झािं.

मी एका मयोठ्ा रुग्ाियात रुजू झािमे.

माझ्ा सि्ण इच्ा पूण्ण झाल्ा. आज मी खूप आनंिी आहमे.

ए∘ि∘ अ∘ि∘

मी डॉक्टर झाियो. / मी डॉक्टर झािमे. आम्ी / आपण इंसजनीयर झाियो.

तू सशक्षक झािास. / तू सशसक्षका झािीस.
तुम्ी / आपण समेल्समन झािात.

तुम्ी / आपण सज्णन झािात.

तयो सुपरव्ायझर झािा. तमे सुपरव्ायझर झािमे.

ती मॅनमेजर झािी. त्ा मॅनमेजर झाल्ा.

तमे िमेडमे झािमे. ती िमेडी झािी.

 ४.२ कंसातील हदलेले शब्द िापरून िाक्े बनिू या.

१. जरा – (उशीर हयोणमे) – माि करा. मिा जरा उशीर झािा.

२. जास – (गरम हयोणमे) –  ̇˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ .

३. अत्तं – (आनंि हयोणमे) –  ̇˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ .

४. िार – (त्रास हयोणमे) –  ̇˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ .

५. भरपूर – (पाऊस हयोणमे) –  ̇˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ .

६. कमी – (उकाडा हयोणमे) –  ̇˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ .

४.३ खालील िाक्ांमध् े‘िोि’े हक्रयापदाचे िूतकाळातील योग्य रूप ललहून िाक् 
पुन्ा ललहू या. 

१. मागच्ा महहन्यात माझी सरकारी रुग्ाियात बििी ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙.

२. त्ाचा अिाम्ण सकाळी पाच िाजता ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙.

३. तू हमेड नस्ण ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ का?

४. मागच्ा शदनिारी आमची पाटथी ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙.

५. पािसामुळमे आमचमे कपडमे ओिमे ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙.
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 ४.४ ितमिमानकाळ की िूतकाळ? योग्य पयगाय ननिडू या.

१. काि रुग्ाियात हकती पमेशंट्स अॅडतमट ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙? (हयोतात / झािमे / झाियोत)

२. संध्ाकाळी दििमे गमेिमे आसण सगळीकडमे अंधार ̇ ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙. (झािा / हयोतयो / हयोतं)

३. माझी रात्रपाळी बरयोबर नऊ िाजता सुरू ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙. (झािीस / हयोतमे / हयोतयो) 

४. ऐकिंस का, डॉ॰ शमधांचा मुिगा सज्णन ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙! (झािी / झािा / झािं)

५. झखडकतीतून पाऊस आत आिा आसण सगळ्ा चािरी ओल्ा ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙. 

(झाल्ा / झाियोत / झािी)

टीप – एखािी दक्रया घडून गमेिी असमेि, तर त्ा दक्रयमेचा काळ भूतकाळ असतयो.

टीप : ित्णमानकाळ भूतकाळ

 आहमे (असणमे)  हयोतमे

 हयोतमे (हयोणमे)  झािमे
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५  पौष्ष्टक आिाि. िाचू या.

तमे सूप तयो बग्णर ती िळं तयो दपझ्ा ती पयोळी

ती भाजी तयो िरणभात तयो ज्सू तमे सॅिड ती दबस्तीटमे 
/ दबस्तीटं

तयो ब्रमेड तमे दूध तमे आईस्कतीम तयो उपमा तमे पयोहमे

तयो सशरा तमे सरबत ती तमसळ तयो इडिीसांबार तयो चहा

तमे थािीपीठ तमे बटाटमेिडमे ती कॉिती तमे िमेिस्ण तमे चॉकिमेट

ती दबयचाणी तयो िाडू तयो चचिडा
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 ५.१ िि हदलेले पदार्मि त्ांच्ा ललंगांनुसाि िेगिेगळे ललहू या.

तो (पु॰) ती (स्त्री∘) ते (नपुं॰) तो, त्ा, ती (अ॰ि॰)

५.२ मधील चचत्ात हदलेले कोिते पदार्मि पौष्ष्टक आिेत ि कोिते पौष्ष्टक नािीत 
याचे िगथीकिि करू या.

 ५.३ ििील पदार््यांपैकी तुम्ाला काय आिडतं आणि आिडत नािी ते सांगा.

१. मिा ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙, ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

 आसण ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ खूप आिडतात.

२. मिा ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙, ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

 आसण ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ असजबात आिडत नाहींत.
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 ५.४ योग्य िाक्े तयाि करू या.

खािे

(तमे) पयोहमे हिंय

      (तयो) उपमा हिमेत

मिा (तयो) बटाटािडा हिाय

(तमे) थािीपीठ हिीय

(ती) पुरणपयोळी

हपिे

(तयो) चहा हिंय

मिा (ती) कॉिती हिाय

(तमे) लिंबू-सरबत हिीय

(तमे) ताक

उदा∘ : मिा पयोहमे (तमे पयोहमे – अनमेकिचन) हिमेत. मिा कॉिती हिीय.

ए∘ि∘ अ∘ि∘

तयो ती तमे तमे त्ा ती

हिाय हिीय हिंय हिमेत हव्यात हिीयत

५.५ अननता आणि िमेश रुग्ालयातील करॅ न्ीनमध्े आले आिेत. त्ांच्ातील 
संिाद ऐकू या. 

अदनता : रममेश, तू काय घमेणारायस?

रममेश : मिा चहा चािमेि. तुझ ंकाय?

अदनता : मिा सामयोसा आसण सरबत हिंय.

रममेश : कसा आहमे सामयोसा?

अदनता : ततखट आहमे, पण छान आहमे.
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 ५.५ अ) छोटे छोटे गट करून संिाषिांचा सिाि करू या.

तू काय घमेणारायस?
तुिा काय हिंय?
तुझ ंकाय?

सामयोसा
तमसळ
चहा

कटिमेट
सरबत

मी ... घमेणारंय.
मिा ... हिंय.
मिा ... चािमेि.

कसा आहमे...?
कशी आहमे...?
कसं आहमे...?
कसमे आहमेत...?

छान आहमे.
ततखट आहमे.
गयोड आहमे.

       
उदा∘ अ : तुिा काय हिंय? मी िडा घमेणाराय.
 ब : कसा आहमे िडा? छान आहमे.

 ५.५ ब) खालील िाक्े िाचू या आणि त्ातील सिमिनामे अधोिेखखत करू या.

उदा∘ : डॉक्टर मिा बयोिाितायत.

१. अंजिी आसण मीना, तुम्ािा आज सुट्ी आहमे का? – हयो. आज आम्ािा सुट्ी आहमे.

२. सुरमेश कुठमे आहमे? – मी त्ािा बयोिाितमे आहमे.

३. ती कातमनी आहमे. – ओळखतमेस का तू ततिा?

४. तुिा हकती िमेळा सांतगतिंय, िाईि इथमेच ठमेित जा.

५. तमस्टर काणमे, तुम्ािा हमे औषध बाहमेरून आणािमे िागमेि.

६. आज आपल्ािा मीदटगं आहमे का? – हयो, तीन िाजता.

िाचू या.

मी मिा

आम्ी आम्ािा

तू तुिा

तुम्ी तुम्ािा

आपण आपल्ािा
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तयो त्ािा

ती ततिा

तमे त्ािा

तमे

त्ांनात्ा

ती

 ५.६ िाचू या. पौष्ष्टक आिाि म्िजे काय? गाळलेल्या जागेत योग्य शब्द ललिा. 

फळे, व्व्टारमन्स, डाएटीणशयन, आठ, पालेिाजी

पौक्ष्टक आहार म्णजमे प्रयोटीन्स, ̇ ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙, कॅल्शियम, आयन्ण या 

सगळ्ांचा समतयोि राखणारा आहार. ियानुसार ययोग् प्रमाणात आहार घ्ा. 

आपल्ा आहारात ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙, डाळी, चचकन, पनीर यांचा 

आिटूनपािटून समािमेश करा. रयोज हकमान ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ ग्ास 

पाणी प्ा. िररयोज दूध, सुकाममेिा, मयोड आिमेिी कडधान्यमे, कच्चा कयोसशंदबरी 

खा. ऋतूनुसार ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ खा. आपिी तब्मेत िक्षात घमेऊन मग आपिा आहार ठरिा. 

डॉक्टर ि ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ काय सांगतात त्ाकडमे िक्ष द्ा. आहार ि औषधमे िमेळमेिर घ्ा. 

बाहमेरचमे अन्न टाळा.

 ५.७ संिाद िाचू या.

ससस्टर िता : नमस्ार, पाटीिकाका. कशी आहमे तब्मेत आता?

पाटीिकाका : चांगिी आहमे. 

ससस्टर िता : आज तुमचा दडस्ाज्ण आहमे. घरी गमेल्ािर रयोज व्यिस्स्त जमेिण घ्ा. पािमेभाज्ा, 

कडधान्य ंखा. दूध प्ा, म्णजमे ििकर बरमे व्ाि.

पाटीिकाका : पण ससस्टर, मिा पािमेभाजी आिडत नाही.

ससस्टर : आिडत नसमेि तरी खा. पौक्ष्टक आहार महत्ताचा आहमे. तुमचं ऑपरमेशन झािं 

आहमे. भरपूर कॅल्शियमचमे पिाथिं खा.

पाटीिकाका : ठीक, आहमे ससस्टर.

ससस्टर : काळजी घ्ा आसण औषधं िमेळमेिर घ्ा.

पाटीिकाका : धन्यिाि, ससस्टर.
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संिाद बनिू या. तुम्ी काय स्ला द्ाल?

१. रुग्ाचमे पाठीचमे हाड मयोडिमे आहमे. 

२. रुग्ाचमे डयोळ्ाचमे ऑपरमेशन झािमे आहमे.

३. बाळंत झािमेिी स्त्री आज घरी जाणार आहमे.

५.८ कोित्ा पेशंटला तुम्ी ‘िोज काय खा’ आणि ‘काय खाऊ नका’ असं 
सांगाल? बिोबि हकंिा चूक अशी खूि किा.

१. गभ्णिती स्त्री १. दूध
२. उष् पिाथ्ण
३. सॅिड

२. डायबमेटीसचा पमेशंट १. गयोड सशरा  
२. कारिमे
३. पािक 

३. हाड मयोडिमेिा पमेशंट १. बग्णर
२. दुधाचमे पिाथ्ण
३. िळं

४. २ िषचाचमे मूि १. तमसळ
२. पराठा
३. िरणभात

५. अंगािर पाजणारी आई १. थंड पिाथ्ण
२. दुधाचमे पिाथ्ण
३. कयोसशंबीर

६. उच् रतििाब १. अळणी पिाथ्ण
२. कमी तमेिकट पिाथ्ण
३. साखरमेचमे पिाथ्ण

 िाचू या. चचंटू
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दृर�टक्षेप

तयो दििस, तमे-
day, -s

ती कॅप्सिू, त्ा-
capsule,-s

तमे कॅन्ीन, ती-
canteen, -s

तयो चमचा, तमे चमचमे
spoon, -s 

ती कमे मयोथमेरपी
chemotherapy

तमे अंग, ती अंगमे / अंगं
body, -ies

तयो काय्णक्रम, तमे-
programme, -s

ती परीक्षा, त्ा-
exam, -s

तमे सूप, ती सूपमे / सुपं
soup, -s

तयो मजिा, तमे मजिमे
floor, -s

ती भाजी, त्ा भाज्ा
vegetable, -s

तमे ऑदिस, ती-
office, -s

तयो बग्णर, तमे-
burger, -s

ती नयोकरी, त्ा नयोकऱया
job, -s

तयो दपझ्ा
pizza, -s

ती दपशिी, त्ा दपशव्या
bag, -s

तयो िरणभात,
daal rice

ती खयोिी, त्ा खयोल्ा
room, -s

तयो ज्सू, तमे-
juice, -s

ती दबल्डगं, त्ा- 
दबल्डगंी / दबल्डगं्ज
building, -s

तयो ब्रमेड, –
bread

ती ड्टूी, त्ा ड्टू्ा
duty, -ies

तयो उपमा, –
upma

ती पयोळी, त्ा पयोळ्ा
chapati, -s

तयो सशरा
sheera

ती इडिी, त्ा इडल्ा
idli, -s

तयो चहा, –
tea

ती कमे दबन, त्ा-
cabin, -s

तयो बटाटािडा, तमे बटाटमेिडमे
batatawada, -s

तयो चचिडा, तमे चचिडमे
chivda

तयो िाडू, तमे-
ladoo

तयो मध
honey



औषधे ि उपचाि पद्धती
७

SkeÀµes Hemleerme    135

सि्णनाम
Pronouns

दक्रयापि
Verbs

प्रश्नशब्द
Question words

मी – मिा खाणमे – to eat कयोणती – which

आंम्ी – आम्ािा चािणमे – to walk

तू – तुिा िमे कणमे – to throw

तुम्ी – तुम्ािा उकडणमे – to heat

आपण – आपल्ािा / आपणािा दिरणमे – to roam

तयो - त्ािा  थांबणमे – to wait

ती – ततिा आिडणमे – to like

तमे – त्ािा

तमे / त्ा / ती – त्ांना
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चला, णशकू या :
 रिरिध तपासण्ांसाठी, ऑपिेशनपूिमि सूचना दिेे
 रिपोट्ड िाचिे ि समजाििे
 साधा िरिष्यकाळ
 गुिरिशेषि, संख्ारिशेषि
 संसगमिजन्य िोग

चाचण्ा आणि 
तपासण्ा८
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१  चचत् पाहून या प्रश्नांची उत्िे दऊे या. 

१. चचत्रातीि ततन्ी व्यतिती कयोण आहमेत?

२. कयोण आनंिी आहमे? का?

३. सयोनयोग्रािती कयोण करत आहमे?

४. सयोनयोग्रािती कुठमे करतात?

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

 १.१ चचते् पाहू या.
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१.२ ििील चचत्ांमधील कोित्ा चाचण्ा ि तपासण्ा तुमच्ा रुग्ालयात हकती 
िेळा िोतात?

िोज कधीतिी खूप कमी िेळा अणजबात नािी

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ इ॰ सी॰ जी॰ ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

सयोनयोग्रािती ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ एम॰ आर॰ आय॰

 १.३ िाचू या.

१. मी सू्टरिरून पडियो. माझा हात खूप दुखतयोय. हाडािा मार बसिा 

आहमे. डॉक्टर म्णािमे, एक्स-रमे काढा. प्ास्टर िागमेि कती काय?

२. माझ्ा छातीत कािपासून दुखतंय. बारीक कळ यमेतमे आहमे. डॉक्टर 

म्णािमे, इ॰ सी॰ जी॰ काढा. मिा खूप भीती िाटतमे आहमे. हृियदिकार 

तर नसमेि?

३. तीन दििसांनी माझमे ऑपरमेशन आहमे. डॉक्टर म्णािमे, रति आसण 

िघिीच्ा तपासण्ा करून घ्ा. ररपयोट्ड नॉम्णि यमेतीि ना?

माहिती ललहू या.

रुग् १. रुग् २. रुग् ३.

१. रुग् 
डॉक्टरकडमे 
का गमेिा?

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

२. कयोणत्ा 
चाचण्ा ि 
तपासण्ा?

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

३. रुग्ािा 
काय िाटत 
आहमे? 

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
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 १.४ योग्य जोड्ा जुळिू या.

१. चिा, तुमची सयोनयोग्रािती 
करायची आहमे.

अ. हात पुढमे करा. मूठ घट् िळा. काही त्रास हयोणार 
नाही. िति टयोचल्ासारखमे हयोईि. तुमची िघिी 
या बाटिीत धरा. बाटिी या टमेबिािर ठमेिा.

२. चिा, तुमचा ई∘सी∘जी∘ 
काढायचा आहमे.

ब. एका मशीनिर उभमे राहून धािायचमे 
आहमे, बस! बाकती काही नाही. 

३. आज तुमची स्ट्र मेस 
टमेस्ट आहमे.

क. अंगािरचमे िातगनमे काढून तुमच्ा नातमेिाइकाजिळ ठमेिा. 
टमेस्टिा तासभर तरी िागमेि. टमेस्टच्ामध्मे हलू नका. 

४.  तुमचा एम∘आर∘आय∘ 
करायचा आहमे.

ड. डॉ. शहा रमे दडओिॉसजस्ट आहमेत. त्ांचा 
दिभाग इथमे बाजूिाच आहमे. 

५. तुमचमे रति आसण िघिी 
तपासायची आहमे. 

ई. घाबरू नका. कयोणतमेही इंजमेक्शन िमेणार नाही. या 
व्ीिचमेअरिर बसा. िार िांब नाहीयमे ई∘सी∘जी∘ चा 
दिभाग. इथमे जिळच, पहहल्ा मजल्ािर आहमे. 

१. ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙  २. ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙  ३. ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙  ४. ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙  ५. ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

िर, मागमे, बाजूिा, िांब, जिळ, मध्मे यांना स्ििाचक दक्रयादिशमेषण असमे म्णतात.

 १.५ गाळलेल्या जागा िरू या.

१. पिन, तुझ ंऑदिस इथून ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ आहमे का? (मध्मे, जिळ, िर)

 - हयो ! इथून अगिी ियोन तमदनटांिर आहमे माझ ंऑदिस.

२. ससस्टर, माझ ंडयोकं खूप दुखतंय.

 - असं करा. तुमचं डयोकं या उशी ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ ठमेिा, म्णजमे बरं िाटमेि. (िर, बाजूिा, मध्मे)

३. बाह्यरुग् दिभाग कुठमे आहमे?

 - बािरयोग आसण हृियरयोग दिभागाच्ा ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ बाह्यरुग् दिभाग आहमे. (मागमे, िांब, मध्मे)

४. तुम्ािा सिथी झािी आहमे. कृपया, बाळापासून ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ राहा. (मध्मे, िर, िांब)

५. तुमचमे एक्सरमेचमे ररपयोट्ड आिमे आहमेत. या िाईि ̇ ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ ठमेििमे आहमेत. (जिळ, बाजूिा, मध्मे)

६. गणपतीचमे मंदिर आपल्ा रुग्ाियाच्ा पुढमे आहमे का? 

 - नाही. मंदिर रुग्ाियाच्ा ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ आहमे. (पुढमे, मागमे, िर)
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 १.५.१ चचत् पाहून हक्रयारिशेषि ओळखा.

१. ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ २. ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ ३. ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

४. ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ ५. ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

 १.६ संिाद िाचून ि ऐकून खालील प्रश्नांची उत्िे दऊे या. 

ससस्टर सौम्ा : सुप्रभात, तमसमेस पाटीि! झयोप झािी का? आत्ता नऊ िाजता तुमची हाट्ड 

सज्णरी आहमे.  

तमसमेस पाटीि : नमस्ार, ससस्टर. झयोप चांगिी झािी नाही.

ससस्टर सौम्ा : का बरं? सज्णरीची भीती िाटतमे आहमे का?

तमसमेस पाटीि : हयो, थयोडीशी.

ससस्टर सौम्ा : घाबरू नका. डॉक्टर भूि िमेतीि. तुम्ािा कळणारसुद्धा नाही काही.

तमसमेस पाटीि : ससस्टर, काही खाऊ का?

ससस्टर  सौम्ा : नाही, आत्ता काही खायचं नाही. हा हॉस्स्टिचा गाऊन घािा आसण तयार व्ा.

तमसमेस पाटीि : आता कुठिी टमेस्ट करायची आहमे का?

ससस्टर सौम्ा : नाही, टमेस्ट झाल्ा सगळ्ा. मी तुमचं बी॰पी॰ तपासतमे आसण मग आपण 

ओ॰टी॰मध्मे जाऊ या.

तमसमेस पाटीि : ओ॰टी॰ म्णजमे?
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ससस्टर सौम्ा : अहयो, ऑपरमेशन लथएटर. मिा सांगा, तुमच्ाबरयोबर कयोण नातमेिाईक आिमे 

आहमेत?

तमसमेस पाटीि : माझा मुिगा आसण माझी बहीण.

ससस्टर सौम्ा : त्ांना काही कागिांिर सह्या कराव्या िागतीि. मी सांगतमे कयोणतमे कागि तमे.

तमसमेस पाटीि : ठीक आहमे, ससस्टर.

ससस्टर सौम्ा : तुम्ी ऑपरमेशनिा असजबात घाबरू नका. तुम्ी ििकर बऱया व्ाि. ऑि ि 

बमेस्ट!

तमसमेस पाटीि : धन्यिाि, ससस्टर.

प्रश्न : एका शब्दात उत्िे दऊे या.

१. ऑपरमेशन कयोणाचमे आहमे? ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

२. कसिमे ऑपरमेशन आहमे? ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

३. कयोणती तपासणी करायची आहमे? ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

४. कयोणती टमेस्ट करायची आहमे? ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

५. ऑपरमेशनसाठी कुठमे जायचमे आहमे? ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

६. सह्या कयोणाच्ा हव्या आहमेत? ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

 १.७ िगगात रिद्ार्थ्यांच्ा जोड्ा लािून ििीलप्रमािे संिाद बनिू या.

- सौ∘ नंिा कामत आसण पररचाररका.
- ससझमेररयन ऑपरमेशन असणमे.
- ओ॰टी॰मध्मे जाणमे.
- ‘सगळं ठीक हयोईि’ असमे सांगणमे.

- तम∘ काझी आसण पररचाररका.
- गुडघ्ाचमे ऑपरमेशन असणमे.
- ओ॰टी॰मध्मे जाणमे. 
- काळजी करू नका सांगणमे.
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२  तू काय कििाि आिेस?

सि्ण दक्रयापिमे (अकम्णक + सकम्णक) : धातू + णार
All Verbs (Transitive + Intransitive) : Root + णार
उदा∘  बसणमे : बस + णार = बसणार आहमे
 गाणमे : गा + णार = गाणार आहमे

 आज उद्ा / नंति

  

 मी पुसक िाचतयो. मी पुसक िाचणार आहमे.

  

 तयो गािािा जातयो. तयो गािािा जाणार आहमे.

  

 आम्ी िुटबॉि खमेळतयो. आम्ी िुटबॉि खमेळणार आहयोत.

   

 तू भाजी दिकतयोस का? तू भाजी दिकणार आहमेस का?
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 २.१ धातू + िाि िचना – िोकािार्थी

एकिचन अनेकिचन

मी िाचणार आहमे आम्ी / आपण िाचणार आहयोत

तू िाचणार आहमेस तुम्ी / आपण िाचणार आहात

तुम्ी / आपण िाचणार आहात तुम्ी / आपण िाचणार आहात

तयो िाचणार आहमे तमे िाचणार आहमेत

ती िाचणार आहमे त्ा िाचणार आहमेत

तमे िाचणार आहमे ती िाचणार आहमेत

 २.२ धातू + िाि िचना – नकािार्थी

एकिचन अनेकिचन

मी िाचणार नाही आम्ी / आपण िाचणार नाही

तू िाचणार नाहीस तुम्ी / आपण िाचणार नाही

तुम्ी / आपण िाचणार नाही तुम्ी / आपण िाचणार नाही

तयो िाचणार नाही तमे िाचणार नाहीत

ती िाचणार नाही त्ा िाचणार नाहीत

तमे िाचणार नाही ती िाचणार नाहीत

टीप : एखाद्ा िाक्ात “मी िाचणार आहमे” च्ा ऐिजी “मी िाचणार” 
असमे आिमे, तर त्ाचा अथ्ण ‘मी नक्ती िाचणार’ असा हयोतयो.

 २.३ याचप्रमाि ेखालील हक्रयापदांची रूप ेललहू या.
िमेणमे, दपणमे, उठणमे, बसणमे, तपासणमे
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 २.४ याचप्रमाि ेखालील हक्रयापदांची रूपे ललहू या.

१. राहणमे

२. खाणमे

३. जाणमे

४. यमेणमे

५. धािणमे

६. करणमे

७. असणमे

८. लिहहणमे

९. चािणमे

१०. काढणमे

 २.५ रिकाम्ा जागा िरू या.

उदा∘  मी रयोज ित्णमानपत्र िाचतमे.

 मी रयोज ित्णमानपत्र िाचणार आहमे.

१. मी रयोज सकाळी ययोगासनमे करतमे. 

 मी रयोज सकाळी ययोगासनमे ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ आहमे.

२. तयो दबि भरतयो. 

 तयो दबि ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ आहमे.

३. आम्ी सकाळी खयोिी स्वच् करतयो. 

 आम्ी सकाळी खयोिी स्वच्  ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ आहयोत.

४. सिाईकामगार कमे र काढतात. 

 सिाईकामगार कमे र  ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ आहमेत.

५. त्ा िडापाि खात आहमेत. 

 त्ा िडापाि ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ आहमेत.
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६. तयो नागपूरिा यमेत आहमे. 

 तयो नागपूरिा ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ आहमे.

७. तयो चचत्रपट पाहतयो आहमे. 

 तयो चचत्रपट ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ आहमे.  

 २.६ रिकाम्ा जागा िरू या.

१. दििाळीमध्मे आम्ी माझ्ा गािी (जाणमे) ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ ि खूप मजा ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ 
(करणमे).

२. तू उद्ा रात्रपाळी (करणमे) ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ आहमेस का?

३. मी उद्ा डॉ∘ सरपयोतिारांना (भमेटणमे) ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ आहमे.

४. ससस्टर अदनता, तुम्ी ररपयोट्ड आत्ता (लिहहणमे)  ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ आहात कती उद्ा?

५. डॉ∘ िाघ उद्ा एक तमदटगं (घमेणमे) ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ आहमेत. सगळमे ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ 

(यमेणमे) ना?

२.७ जोडीदािाबिोबि संिाद साधा. एक जि परिचारिका आणि एक जि रुग् 
असेल. एक जि प्रश्न रिचािेल, दुसिा उत्ि दईेल.

प्रश्न उत्ि

१. रयोज औषध घमेणार? हयो, घमेणार.

२. रयोज २ हक∘तम∘ चािणार? हयो, चािणार.

३. ययोगासनमे करणमे? ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

४. दिश्ांती घमेणमे? ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

५. िमेळमेिर जमेिणमे? ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

६. डयोळ्ात ड्र ॉप्स घािणमे? ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

७. दिझ़िओथमेरपी घमेणमे? ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

८.  व्यायाम करणमे? ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
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२.८ अहदती काय रिचाि कित आिे? िाचू या आणि खालील हक्रयापदांची रूपे 
ललहू या.

उदा∘ करमेन – करणार

१. खाईन – ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

२. दपईन – ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

३. दिरमेन – ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

४. झयोपमेन – ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

५. सांगमेन – ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

मी सुट्ीत घरी गमेल्ािर खूप मजा करमेन. भरपूर इडिी 
सांबार खाईन, नारळपाणी दपईन. मैतत्रणींबरयोबर भरपूर दिरमेन. 

भरपूर झयोपमेन, आईबाबांना सांगमेन, मिा उठिूच नका.  

२.९ साधा िरिष्यकाळ ‘खािे’ 
Simple Future Tense 

एकिचन अनेकिचन

मी खाईन आम्ी / आपण खाऊ

तू खाशीि तुम्ी / आपण खाि

तुम्ी / आपण खाि तुम्ी / आपण खाि

तयो खाईि तमे खातीि

ती खाईि त्ा खातीि

तमे खाईि ती खातीि

(याचप्रमाणमे – जाणमे, यमेणमे, राहणमे, हयोणमे)
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 २.१० खालील तक्ा िरू या00.

हपिे जािे दिेे घेिे येिे िोिे

मी दपईन ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

आम्ी / आपण दपऊ ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

तू दपशीि ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

तुम्ी / आपण प्ाि जाि द्ाि घ्ाि याि व्ाि

तयो / ती / तमे
तमे / त्ा / ती

दपईि
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

२.११ पुढील िाक्ांमध्े हक्रयापदांची िरिष्यकाळातील रूपे िापरून िाक्े पूिमि 
किा.

१. मी आज दपक्चरिा जाणार आहमे. तू पण ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ ना? (यमेणमे)

२. मिा आत्ता आंबा नकयो आहमे. मी उद्ा ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙. (खाणमे)

३. तम॰ ममेहता, तुम्ी आत्ता चहा ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ का? (घमेणमे)

४. आम्ी पुण्ात ियोन दििस ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙. (राहणमे)

५. जुिैमध्मे माझा भाऊ इंसजदनयर ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙. (हयोणमे)

 २.१२ उत्िे द्ा.

१. तू सयोमिारी यमेशीि ना? – नाही, मी मंगळिारी यमेईन.

२. तुम्ी तमसळ खाि ना? – नाही, आम्ी ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙.

३. आपण माझमे काम कराि ना? – हयो, ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙.

४. तुम्ी सप्टेंबरमध्मे पुण्ात याि ना? – नाही, ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙.

५. तू एकटा राहशीि ना? – हयो, ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙.

६. तमे औषध नीट घमेतीि ना? – हयो, ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙.

७. माझमे ऑपरमेशन नीट हयोईि ना? – हयो, ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙.

८. डॉक्टर मिा सुट्ी िमेतीि ना? – हयो, नक्ती ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙.
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 २.१३ िाचू या. 

आई : चचंटू, हयोमिक्ड  कमे िंस का?

चचंटू : उद्ा करमेन !   

आई : औषध घमेतिंस का?

चचंटू : नाही. उद्ा घमेईन !

आई : पाणी?

चचंटू : नाही. मी उद्ा दपईन !

आई : तुिा बरं व्ायचं नाहीयमे का?

चचंटू : अगं, उद्ा हयोईन !

३  पत् िाचू या.

 

दप्रय अपणचाताई, 
१३.०८.२०१८

तुझ ंपत्र तमळािं. िार छान िाटिं. माझी तब्मेत आता बरी आहमे. 

मुंबईतिमे आमचं रुग्ािय मयोठं आहमे. इथमे एकूण ४५० कम्णचारी काम 

करतात. इथमे दििसभर भरपूर गडबड असतमे. पण इथिं िातािरण 

कायम छान असतं. सगळमे डॉक्टर हुशार आहमेत आसण अससस्टटं डॉक्टस्ण 

आमच्ाशी चांगिं िागतात. मी प्रसूततदिभागात काम करतमे. माझा दिभाग 

ततसऱया मजल्ािर आहमे. माझी मैत्रीण अच्णना बाह्यरुग् दिभागात काम 

करतमे. ततचा दिभाग पहहल्ा मजल्ािर आहमे. आम्ी ियोघी िर शदनिारी 

दुसऱया मजल्ािरच्ा कॅन्ीनमध्मे भमेटतयो. ततथमे साबुिाणा िडा िार छान 

तमळतयो.

उद्ा आमच्ा रुग्ाियाचा बारािा िाढदििस आहमे. आम्ी सगळमे 

तमळून तयो साजरा करतयोय. 

तुझ ंकाम कसं चाििय? तू मुंबईिा कधी यमेतमेयस? आिीस कती मिा 

नक्ती ियोन कर. अच्ा!

तुझी बहीण,

नमेत्रा
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३.१ पत्ामध्े ननळ्ा अक्षिातील शब्द म्िजे दोन प्रकािची रिशेषिे आिेत. 
त्ांना प्रश्नांच्ा आधािे िेगळी करू या.

कसा? कशी? कसे? हकतिा / हकतव्ा?

छान ततसऱया

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

नामाबद्दि दिशमेष माहहती िमेतमे = गुणदिशमेषण (चांगिा, मयोठा, छान, सुंिर, घाण इ.) 
Adjective of quality संख्मेसाठी िापरिमे जातमे = संख्ादिशमेषण (एक, तीस, शंभर 
इ∘) Adjective of quantity. पहहिा, ततसािा, शंभरािा इ∘ क्रमिाचक दिशमेषणमे हयोतमे.

 ३.२ क्रमिाचकरिशेषिे ललहू या.
१. एक – पहहिा (पु॰) / पहहिी (स्त्री॰) / पहहिं (नपु॰ं)

२. ियोन – दुसरा / ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ / ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

३. तीन – ततसरा / ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ / ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

४. चार – ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ / चौथी / ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

५. पाच - ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ / ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ / पाचिं

६. सहा – ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ / ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ / ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

७. सात – ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ / ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ / ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

८. आठ – ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ / ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ / ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

९. नऊ – नििा / ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ / ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

१०. िहा – ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ / ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ / ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

११ पासून पुढमे अकरािा, तमेरािा, ततसािा, बत्तीसािा, अशी संख्ादिशमेषणमे तयार हयोतात.
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 ३.३ गाळलेल्या जागा िरू या.

१. आज तुझा हकतिा िाढदििस आहमे? ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙. (३३)

२. ओपीडी कुठमे आहमे? ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ (१) मजल्ािर.

३. पमेशंट काळमे यांना ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ (५) मजल्ािर न्यायचमे आहमे.

४. ही माझी ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ (३) रात्रपाळी आहमे. 

५. माझमे घर ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ (१४) मजल्ािर आहमे.

 ३.४ अर्मिपूिमि िाक्े बनिू या.

१. असणमे / मयोठमे / रुग्ाियाचमे / आिार

 ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

२. रुम न∘ ६ / पमेशंट / मधीि / असणमे / हसतमुख

 ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

३. िारच / तमसळ / असणमे / ततखट

 ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

४. दुसऱया / टॉयिमेट / मजल्ािरचमे / नसणमे / स्वच्

 ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

५. प्रचंड / पाऊस / काि / पडणमे

 ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

४  िाचू या. 

संसगमिजन्य िोग (Contagious diseases)

माणसमे एकममेकांच्ा संपकचात आल्ामुळमे पसरणाऱया रयोगांना ‘संसग्णजन्यʼ रयोग असमे म्णतात. 

हमे रयोग दूतषत अन्न, हिा, आसण पाणी यांतून पसरतात. पािसाळ्ात साथीचमे रयोग िाढायिा 

िागतात. सजथमे साचिमेिमे पाणी, अस्वच्ता आसण गिथीची दठकाणमे असतात, ततथमे हमे आजार 

िाढिमेिमे दिसतात. मुख्तः तापमान हमे दिषाणूंच्ा (virus) िाढीिा कारणीभूत असतमे. गिथीच्ा 

दठकाणी एका आजारी व्यतितीकडून दुसऱया व्यतितीिा आजार हयोण्ाचा धयोका जास असतयो. त्ािा 

संसग्णजन्य आजार असं म्टिं जातं. आपल्ा आसपास सगळ्ात जास आढळणारमे आजार 

म्णजमे ड टेंगी, मिमेररया आसण चचकुनगुदनया. हमे आजार घरात हकंिा घराजिळच्ा साठिमेल्ा 

पाण्ात िाढणाऱया डासांविारमे हयोतात.
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४.१ खाली हदलेल्या आजािांपैकी संसगमिजन्य आजािापुढे दोन िेघा (॥) आणि 
असंसगमिजन्य (।) िोगापुढे एक िेघ काढू या. 

१. (तमे) कुष्रयोग

२. (तयो) मधुममेह

३. (तयो) काचदबंदू

४. (तयो) डांग्ा खयोकिा

५. (तयो) क्षयरयोग

६. (तयो) हहिताप

७. (तयो) हत्तीरयोग

८. (तयो) अस्मा / िमा

९. (तयो) कक्ड रयोग

१०. (तयो) घटसप्ण

११. (तयो) स्वाइन फू् (H१N१)

१२. (तमे) गयोिर

४.२ संसगमिजन्य िोग झालेल्या रुग्ाला तुम्ी काय स्ला द्ाल? योग्य सल्लापुढे 
 अशी खूि किा.

१.  मयोकळ्ा हिमेत दिरा आसण भरपूर ियोकांमध्मे तमसळा.

२.  िमेळमेिर झयोपा आसण सकस आहार घ्ा.

३.  गिथीच्ा दठकाणी दिरायिा जा.

४.  पाणी उकळून प्ा.

५.  प् मेटिमेट्स कमी हयोणार नाहीत याची काळजी घ्ा.

६.  घरात भरपूर पाणी साठिून ठमेिा.

७.  िमेळयोिमेळी रतिाच्ा तपासण्ा करून घ्ा.

८.  ताप सारखा / िारंिार यमेत असल्ास िगमेच डॉक्टरांना भमेटा.

९.  घरात स्वच्ता राखा.

१०. धूम्रपान बाहमेर करा.
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 ४.३ रुग्ालयातील तज्जांबद्दल िाचू या.

रुग्ालयातील तज्ज Specialists in a hospital

त्वचारयोग तज्ज्ञ Dermatologist

कॅन्सरतज्ज्ञ Oncologist

भूितज्ज्ञ Anaesthetist

नमेत्रतज्ज्ञ Ophthalmologist

बािरयोगतज्ज्ञ Pediatrician / Child Specialist 

स्त्रीरयोगतज्ज्ञ Obstetrician / Gynaecologist

कान, नाक, घसा तज्ज्ञ ENT Specialist

मानसयोपचार तज्ज्ञ Psychiatrist

आहारतज्ज्ञ Dietician

 ४.४ जोड्ा जुळिू या.

१. एक्स रमे क. Psychiatrist

२. सनाचा कक्ड रयोग ख. Nephrologist

३. मनयोदिकार ग. Dental Surgeon

४. िातदुखी घ. Radiologist

५. हकडनी स्टयोन / मूतखडा च. Cancer Specialist

१. ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙  २. ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙  ३. ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙  ४. ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙  ५. ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

फ्योरमेन्स नाईटींगमेि यांना आधुदनक नससिंगची जननी मानिमे 
जातमे. रूग्ांची समेिा करणमे हमे त्ांच्ा आयुष्याचमे ध्मेय 
हयोतमे. दुसऱया महायुद्धाच्ा काळात जखमी झािमेल्ा 
सैदनकांिर त्ांनी प्रथमयोपचार कमे िमे हयोतमे. त्ांना 
“Lady with the lamp” असमेही म्णिमे जात 
असमे. भारतामध्मे नससिंग या व्यिसायाची सुरुिात 
त्ांच्ामुळमे झािी. नससिंगच्ा क्षमेत्रात त्ांचमे ययोगिान 

खूप मयोठमे आहमे. म्णूनच १२ ममे हा त्ांचा जन्मदििस 
जागततक पररचाररका दिन म्णून साजरा कमे िा जातयो.
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दृर�टक्षेप

तयो एक्सरमे , तमे-
x-ray, -s

ती सयोनयोग्रािती
sonography, -s

तमे नारळपाणी
coconut water

तयो िातगना, तमे िातगनमे
jewellery, -ies 

ती चाचणी, त्ा चाचण्ा
test, -s

तमे उपाहारगृह, ती उपाहारगृहमे
canteen, -s

तयो दिद्ाथथी, तमे-
student, -s

ती व्ीिचमेअर, त्ा-
wheelchair, -s

तमे शौचािय, ती शौचाियमे
toilet, -s

तयो एम∘आर∘आय∘, तमे-
MRI, -s

ती सिथी
cold

तमे हयोमिक्ड
homework

तयो रमे दडओिॉसजस्ट, तमे-
radiologist, -s

ती सज्णरी, त्ा-
surgery, -ies

तमे पुसक, ती- 
पुसकमे  / पुसकं 
book, -s

तयो दिभाग, तमे-
department, -s 

ती रात्रपाळी, त्ा रात्रपाळ्ा
night shift, -s

तमे मंदिर, ती मंदिरमे / मंदिरं
temple, -s

तयो गाऊन, तमे-
gown, -s 

तमे हाड, ती हाडमे / हाडं
bone, -s

तयो बाबा, तमे-
father, -s

तयो इंसजदनयर, तमे-
engineer, -s

तयो दिषाणू
virus, -es

तयो िाढदििस, तमे-
birthday, -s

तयो रयोग, तमे-
disease, -s

तयो डास, तमे-
mosquito, -es

तयो कुष्रयोग
leprosy, 

तयो आंबा, तमे आंबमे
mango, -es 

तयो कम्णचारी, तमे-
employee, -s
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दक्रयापि
Verbs

पडणमे – to fall

दपणमे – to drink

म्णणमे – to say

नसणमे – not to be

ठमेिणमे – to keep

हिणमे – to move

घाबरणमे – to get scared

दिरणमे – to take a walk

कळणमे – to understand

घािणमे – to wear, to insert

असणमे – to exist

चिणमे – to go, to set out

खमेळणमे – to play

दिकणमे – to sell
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९

चला, णशकू या :
 पेशंटचा रिपोट्ड ललहििे, नातेिाईकांशी बोलिे 
 कुटंुब
 इति परिचारिकांशी संिाद साधिे
 दुसऱया नसमििि काम सोपििे
 सामान्य रूपे
 कालदशमिक हक्रयारिशेषि (काल, आज, 
पििा, पूिथी, आजकाल, ि्ली)

अपघात ि 
तातडीची सेिा
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१  ििील चचत् पाहून त्ा अियिाचे योग्य नाि शोधू या.

१. डयोक्ाची किटी – ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ २. मणका – ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

३. खुब्ाचमे हाड – ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ ४. कंबरमेचमे हाड – ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

५. गुडघ्ाची िाटी – ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

 १.१ तुम्ाला आपल्या शिीिातील अजून कोित्ा िाडांची नािे मािीत आिेत?

१. ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙.

२. ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙.

३. ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙.

४. ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙.

५. ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙.

अ

क

इ

ब

ड
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२  योग्य जोड्ा जुळिू या.

अ. ब. क. ड.

इ. ई. उ.

१. रुग्िाहहका : ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

२. घसरणमे : ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

३. पडणमे : ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

४. जखम हयोणमे : ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

५. इमज्णन्सी ियोन नंबर : ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

६. फॅ्क्चर : ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

७. ड्र मेससंग : ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

२.१ ििील सिमि चचते् दोन रमननटे पािा. पुस्क बंद किा. आता आठिून पािा तुम्ी 
काय काय पाहिलेत ते आठिून पिा आणि ते शब्द ललहून काढा. िगगात कोिाला 
सिगात जास् शब्द आठितात ते पािा.
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३  एका अपघाताचे ििमिन िाचू या.

एका बांधकामािरम्ान ियोन मजूर ततसऱया मजल्ािरून खािी पडिमे. एक जण बमेशुद्ध पडिा, एक 

जण थयोडासा शुद्धीत हयोता. त्ांना अॅंब्िून्समधून तातडीनमे रुग्ाियात आणिमे गमेिमे. ियोघांनाही 

मयोठमे फॅ्क्चर हयोतमे. खूप रति गमेिमे. त्ांना ियोन बाटल्ा रति िागिमे. एक्स रमे , सी∘टी∘ सॅ्न कमे िमे गमेिमे. 

डॉ∘ शहांनी आसण डॉ∘ िाणींनी त्ांच्ािर शस्त्रदक्रया कमे िी. आता ियोघमेही बरमे आहमेत.

३.१ ििील उताऱयातील अपघाताशी ननगहडत असलेले शब्द अधोिेखखत किा. 
अपघाताशी संबंचधत आिखी कािी शब्द तुम्ाला आठित असले ति ते ललिा.

अपघात
जखम

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

 ३.२ संिाद िाचू या.

अदनता : सुप्रभात, ससस्टर करुणा.
करूणा : सुप्रभात, ससस्टर अदनता. बरं झािं तू आिीस. माझी ड्टूी संपायची िमेळ झािी.
अदनता : हयो, आठ िाजिमे. आता माझी ड्टूी सुरू. मिा सांग, कयोणी निीन पमेशंट आिमे आहमेत का?
करुणा : हयो, काि रात्री उसशरा एक पमेशंट िाखि झािाय. त्ािा मयोठा अपघात झािाय. 

डॉ∘ इनामिार आहमेत इन्ाज्ण.
अदनता : नाि काय आहमे पमेशंटचं? आसण काय झािंय त्ांना?
करुणा : पमेशंटचं नाि आहमे आसशष शमचा, िय ३९. काि रात्री त्ांचा हायिमेिर अपघात झािा. 

एका ट्रकनं धडक दििी.
अदनता : हकती िाजता भरती झािमे तमे?
करुणा : पहाटमे २ िाजता. अॅम्बिंूसमधून त्ांना इथमे आणिं. खूप रति िाहत हयोतं. डयोक्ािा 

मार िागिा आहमे. आधी प्रथमयोपचार कमे िमे.  
अदनता : त्ांना खूप िमेिना हयोत असतीि ना?
करुणा : हयो. त्ांना िमेिनाशामक इंजमेक्शन दििंय. त्ांचा सी∘ टी∘ सॅ्न आसण पाठीचा एक्स 

रमे काढायचाय. किाचचत ऑपरमेशन करािं िागमेि.
अदनता : त्ांच्ाबरयोबर कयोण आहमे?
करुणा : त्ांची पत्ी आसण त्ांचा भाऊ आहमे.
करुणा : ठीक आहमे. आज कयोणाचा दडस्ाज्ण आहमे का?
अदनता : हयो. रुम नंबर ४ मधीि काझींचा आहमे. 
करुणा : ठीक आहमे. मी िाईि पाहतमे. धन्यिाि. अच्ा!
अदनता : अच्ा! उद्ा भमेटू.
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 ३.३ ििील संिाद िाचून िी माहिती ललहू या.

१. पमेशंटचमे नाि :  ̇̇˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
२. िय :  ̇˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
३. डॉक्टरचमे नाि :  ̇˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
४. पमेशंटिा काय झािमे आहमे? :  ̇̇ ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
५. अपघात कसा झािा? :  ̇̇ ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
६. कुठमे िागिमे आहमे? :  ̇˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
७. अपघात गंभीर आहमे कती हकरकयोळ? :  ̇̇ ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
८. कयोणतमे इंजमेक्शन दििमे आहमे? :  ̇̇ ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
९. कयोणत्ा चाचण्ा कमे िमेल्ा आहमेत? :  ̇̇˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
१०. कयोणत्ा चाचण्ा करायच्ा आहमेत? :  ̇̇ ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
११. पमेशंटबरयोबर कयोण नातमेिाईक आहमेत? :  ̇˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
१२. तारीख :  ̇̇ ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
१३. ररपयोट्ड लिहहणाऱयाचमे नाि : ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ १४. सही : ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

३.४ तुमच्ा माहितीत, तुमच्ा रमत्ांपैकी हकंिा तुमच्ा रुग्ालयातील पेशंटला 
अपघात झालेला आिे का? असल्यास त्ाबद्दल माहिती ललहू या.

पमेशंटचमे नाि ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

िय ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

डॉक्टरचमे नाि ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

सज्णनचमे नाि ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

पमेशंटिा काय झािमे आहमे? ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

अपघात कसा झािा? ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

कुठमे िागिमे आहमे? ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

अपघात गंभीर आहमे कती हकरकयोळ? ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

कयोणतमे औषध दििमे आहमे? ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

कयोणत्ा चाचण्ा कमे िमेल्ा आहमेत? ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

कयोणत्ा चाचण्ा करायच्ा आहमेत? ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

पमेशंट बरयोबर कयोण नातमेिाईक आहमेत? ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

इनु्रन्स आहमे का? ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

तारीख ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

सही ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
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४  उदािििा प्रमािे संिाद साधू या.

परिचारिका १ परिचारिका २ परिचारिका ३

१. पमेशंटचा रतििाब तपासिा का? हयो, तपासिा. नाही तपासिा.

२. एक्स-रमे ररपयोट्ड आणणमे ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

३. दबछाना साि करणमे ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

४. औषध िमेणमे ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

५. िमे री मारून आणणमे ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

६. पाणी िमेणमे ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

७. बमेडपॅन िमेणमे ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

८. ररपयोट्ड िमेणमे ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

९. सही घमेणमे ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

१०. सिाईन िािणमे ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

 ४.१ णसस्टि करुिा पेशंट शमगा यांच्ा पत्नीशी बोलत आिेत. संिाद िाचू या.

ससस्टर करुणा : हमे तुमचमे सी∘ टी∘ सॅ्न आसण एक्स-रमे चमे ररपयोट्ड आहमेत. डॉक्टर इनामिार 

यमेतीि आता. 

तमसमेस शमचा : ससस्टर, ऑपरमेशन कसं झािं?

ससस्टर करुणा : चांगिं झािं. डॉक्टर यमेऊन सांगतीिच. तुम्ी घाबरू नका.

तमसमेस शमचा : मिा खूप भीती िाटतमे आहमे. तम∘ शमचा चालू शकतीि ना? अपघात खूप मयोठा 

हयोता.

ससस्टर करुणा : काळजी करू नका. ऑपरमेशननंतर दिझ़िओथमेरपी नीट कमे िी, औषध िमेळमेिर 

घमेतिं कती त्रास हयोत नाही.

तमसमेस शमचा : डॉक्टर कधी यमेतीि?

ससस्टर करुणा : आत्ता यमेतीि तमे. तुम्ी त्ांच्ाशी बयोिा, म्णजमे तुम्ािा बरमे िाटमेि. 

डॉ∘ इनामिार अततशय चांगिमे डॉक्टर आहमेत.

तमसमेस शमचा : धन्यिाि, ससस्टर.
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४.२  पेशंटच्ा नातेिाइकांशी बोलताना पे्रमाने, आपुलकीने बोलािे, त्ांना धीि 
द्ािा. नातेिाइकांशी बोलताना काय बोलाल?  खूि किा. 
१. काळजी करू नका. तुम्ािा ििकर बरमे िाटमेि.
२. तुम्ािा असजबात बरमे िाटणार नाही.
३. औषध तुम्ीच घ्ा.
४. मिा कधीही हाक मारा.
५. औषध कसमे घ्ायचमे आहमे, तमे मी तुम्ािा सांगतमे.
६. िति औषध द्ायिा मी यमेईन.
७. काही त्रास हयोत नाहीयमे ना?
८. मिा असजबात त्रास िमेऊ नका.
९. मी तुम्ािा मित करमेन.
१०. तुम्ािा कसिीही गरज िागिी तर मिा बयोििा.
११. रात्री काही िागिं तर ही बमेि िाबा. मी यमेईन.

 ४.३ खालीलपैकी रुग्ांच्ा प्रश्नांना तुम्ी ििीलपैकी काय उत्ि द्ाल?

१. ससस्टर, मिा रात्री बाथरूमिा जायिा िागतं.
  ̇˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙.
२. हमे औषध कसं घ्ायचमे?
  ̇˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙.
३. मिा एका कुशीिर िळायचं आहमे.
  ̇˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙.
४. मिा अजून चािता यमेत नाहीयमे. पाय दुखतयो.
  ̇˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙.
५. रात्री मिा नीट दिसत नाही.
  ̇˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙.

५  रुग्ाची स्मििशक्ती तपासण्ासाठी नसमिने त्ाच्ाशी केलेला संिाद िाचू या.
नस्ण : काि कयोणता िार हयोता?   
रुग् : काि शुक्रिार हयोता.
नस्ण : आज कयोणता िार आहमे?
रुग् : आज शदनिार आहमे.
नस्ण : उद्ा कयोणता िार आहमे?
रुग् : उद्ा रदििार आहमे. उद्ा मिा सुट्ी आहमे.  
नस्ण : परिा कयोणता िार आहमे?
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 ५.१ तक्ा िरू या आणि ििीलप्रमािे संिाद साधू या.

काल आज उद्ा पििा

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ मंगळिार ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

रदििार ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ शदनिार ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ सयोमिार

 ५.२ गाळलेल्या जागा िरू या. (काल, आज की उद्ा?)

१. पमेशंट शमधांची सज्णरी ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ झािी का? – नाही, आज आहमे.

२. तू प्रसूती दिभागात गमेिी हयोतीस का? – नाही, ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ जाणार आहमे.

३. तुझा िाढदििस ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ आहमे कती ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙?

४. डॉ∘ साठमे ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ हॉस्स्टिमध्मे यमेणार आहमेत ना? – हयो. ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ 

गुरुिार. त्ांची ओपीडी असतमे.

५. सुमनताई, ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ बाथरूम साि कमे िमे नाही का? आज करून घ्ा.

 ५.३ जिा िसू या.

कािी लोक मजेशीि असतात.
काल पे्रम, आज साखिपुडा, उद्ा लग्न,
पििा हडव्ोसमि!!!

कािी लोक लकी असतात.
काल पिीक्षा, आज ननकाल, उद्ा नोकिी!!!
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 ५.४ आता तुम्ीदखेील अशी िाक्े बनिू या.

१. िाखि – ऑपरमेशन – आराम – दडस्ाज्ण

  ̇˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙.

२. पुणमे – मुंबई – नागपूर – दिल्ी

  ̇˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙.

६  पूिथी, ि्ली, आजकाल....

  

 पूिथी ियोक रमे दडओ ऐकायचमे. हल्ी / आजकाि ियोक टी॰ व्ी॰ पाहतात. 

  

 पूिथी माझमे कमे स काळमे हयोतमे. हल्ी / आजकाि माझमे कमे स पांढरमे झािमे आहमेत.

 ६.१ िाक्े बनिू या.

१. पूिथी (इतका ट्र ादिक नसणमे) ... हल्ी (खूप ट्र ादिक असणमे)

२. पूिथी (घरगुती औषधमे िापरणमे) ... हल्ी (निीन औषधमे िापरणमे)

३. पूिथी (बसनमे प्रिास करणमे) ... हल्ी (ममेट्र योनमे प्रिास करणमे)

४. पूिथी (एकत्र जमेिणमे) ... आजकाि (िमेळ नसणमे) 

५. पूिथी (पत्र लिहहणमे) ... आजकाि (ई-ममेि लिहहणमे)



अपघात ि तातडीची सेिा
९

164    SkeÀµes ®eewme<ì

७  कुटंुब

आिाध्ा

 ७.१ खालील परिचे्द िाचू या.

हमे आहमे बच्न कुटुबं. आराध्ा सात िषधांची आहमे. ततचमे आजी-आजयोबा, म्णजमेच अतमताभ 

आसण जया बच्न यांना ियोन मुिमे आहमेत. एक आराध्ाचमे बाबा-अभभषमेक, आसण दुसरी ततची 

आत्ा श्मेता. श्मेता ही अभभषमेकची मयोठी बहीण आहमे. अभभषमेकची बायकयो ऐश्यचा म्णजमेच छयोट्ा 

आराध्ाची आई. श्मेतानमे दनझखि नंिाशी िग्न कमे िमे आहमे. त्ांना ियोन मुिमे आहमेत, नव्वा आसण 

अगस्त. नव्वा अतमताभची िाडकती नात आहमे आसण अगस्त िाडका नातू. अनमेकिा तमे ियोघमे 

त्ांच्ा मामा-मामीकडमे, म्णजमेच अभभषमेक आसण ऐश्यचाकडमे जातात, त्ांच्ा माममेबहहणीिा, 

म्णजमे आराध्ािा भमेटायिा.
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 ७.२ आिाध्ाला निी नाती कळत नािीयेत. रतला मदत किाल?

मामी                  आजयोबा                आत्ा

            आई

आजी                    मामा

काका

१. अभभषमेकची बहीण, आराध्ाची ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

२. अभभषमेकचमे बाबा, आराध्ाचमे ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

३. श्मेताचा भाऊ, नव्वाचा ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

४. अभभषमेकची बायकयो, नव्वाची ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

५. श्मेताची आई, नव्वाची ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

६. अभभषमेकची बायकयो, आराध्ाची ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

७. अगस्तचमे बाबा, आराध्ाचा ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

८  िाचू या.

ससस्टर नीता : अरमे सखाराम, जनरि िॉड्डची सिाई झािी का?

सखाराम : मिा नाही माहीत. तुम्ी प्रिीणिा दिचारा. त्ािा माहीत असमेि.

ससस्टर नीता : तुिा कधीच काही माहीत नसतं! मी दिचारतमे प्रिीणिा!

              

एकिचन

शब्दाचमे सामान्य रूप + िा

उिा∘ : मराठी कसमे बयोिािमे, हमे राभधकािा कळत नाही.
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 ८.१ समजतंय का? चला, ति बघू या.

रयोहन तमत्रािा बयोिाितयो.

रयोहन मैतत्रणीिा बयोिाितयो.

रयोहन मुिािा बयोिाितयो.

रयोहन तमत्रांना बयोिाितयो.

रयोहन मैतत्रणींना बयोिाितयो.

रयोहन मिुांना बयोिाितयो.

 

एकिचन अनेकिचन

    सामान्य रूप + िा सामान्य रूप + ं + ना 

उिा∘ तमत्र तमत्रा + िा = तमत्रािा           तमत्रा + ं + ना = तमत्रांना

र्ोडक्ात
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अशीच कािी उदाििि.े

पुल्ंलगी नामे

ए∘ि∘ अ∘ि∘

नरमेश नरमेशिा -

भीम भीमािा -

रिी रिीिा -

गुरू गुरूिा -

महाराष्ट्र महाराष्ट्र ािा -

पमेरू पमेरूिा पमेरंूना

नपुंसकललंगी नामे

ए∘ि∘ अ∘ि∘

कमे ळमे कमे ळ्ािा कमे ळ्ांना

स्त्रीललंगी नामे

ए∘ि∘ अ∘ि∘

कांचन कांचनिा -

श्मेता श्मेतािा -

मराठी मराठीिा -

चारू चारूिा -

 ८.२ मिाठीत आलेले कािी इगं्रजी शब्द.

टीप : काही इंग्रजी शब्दांची सामान्य रूपमे हयोतात तर काहींची हयोत नाहीत.
खूप रुळिमेल्ा इंग्रजी शब्दांची मराठी नामांच्ा दनयमाप्रमाणमेच सामान्य रूपमे कमे िी जातात.
उदा∘ तयो ियोन – ियोनिा – ियोनना (याचप्रमाणमे तयो मयोबाईि, तयो िॅपटॉप, तयो चाज्णर, 
ती ट्र मेन, ती बस, ...). पुढीि नामांची सामान्य रूपमे हयोतात. (तयो पमेपर, तमे टमेबि, तमे पमेन, ...)
तयो पमेपर – पमेपरािा – पमेपरांना  (याचप्रमाणमे : तमे पयोस्ट, तमे पमेन)
तयो डॉक्टर – डॉक्टरिा – डॉक्टरांना  (याचप्रमाणमे : तयो दब्डर)
ती बॅग – बॅगमेिा – बॅगांना (याचप्रमाणमे : ती बॅंक, ती दपन)
ती पमेन्न्सि – पमेन्न्सिीिा – पमेन्न्सिींना (याचप्रमाणमे : ररदिि, िायर)
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८.३  खाली हदलेल्या शब्दांना 'ला' आणि 'ना' प्रत्य जोडून पित ललहू या. 
ललहिताना प्रत्ेक शब्दाच्ा ललंगाचा रिचाि करू या.

बाळ  आजी  बाबा  मामा  तमत्र  पुसक

 गाडी  बाई    आजयोबा  आई  मलल्का

 कागि  नकुि       थािीपीठ                  दब्डींग  

                        मयोबाईि                         बाटिी

उदा∘ बाई बाईला बाईंना

१. ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ गाड्ांना

२. ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
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 ८.४ योग्य पयगाय ननिडा. 

१. पमेशंट काळमे , तुमच्ा ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ या िॉम्णिर सह्या करायिा सांगा.

 अ. बहहणीिा

 ब. बहहणींना

२. तुमच्ा ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ ियोन करा. तमे आिमे कती आपण आत जाऊ.

 अ. तमत्रािा 

 ब. तमत्रांना

३. ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ घाबरू नका. एकच िमेणार आहमे.

 अ. इंजमेक्शनिा

 ब. इंजमेक्शनना

४. माझ्ा ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ नीट चािता यमेत नाही.

 अ. आजयोबांना

 ब. आजयोबािा

५. एक इमज्णन्सी कमे स आहमे. ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ कळििमे का?

 अ. डॉक्टरांना

 ब. डॉक्टरिा

६. रुम न∘ ४ मधीि ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ खूप उिट्ा हयोतायत.

 अ. पमेशंटिा

 ब. पमेशंटना
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९  िाचू या आणि ऐकू या. 

ज्मेष् नागररक म्णजमे साठ िषधांच्ा पुढचमे ियोक. यांची काळजी जास चांगल्ा प्रकारमे घ्ािी 

िागतमे. अनमेक ियोकांना चाितादिरता यमेत नाही, पिंगािा झखळिमेिमे असतात, त्ांचमे औषध, 

पथ्यपाणी सांभाळािमे िागतमे. काही िमेळमेिा अपघात झािमेिमे ि शस्त्रदक्रया झािमेिमे िृद्ध रुग् 

काहीच करू शकत नाहीत. त्ांना मित करािी िागतमे.

रुग्ालयात आलेल्या ज्येष्ठ नागरिकांशी तुम्ी कसे बोलाल?

१. आजी, तुम्ािा काही मित हिी आहमे का?

२. मी तुम्ािा औषध िमेतमे.

३. अगिी हळू चािा, नाही तर पडाि.

४. तुम्ािा बाथरूमिा / टॉयिमेटिा / िघिीिा / संडासिा जायचमे आहमे का?

५. आजयोबा, गािीिरून अगिी हळू उठा.

६. आजी, तुमचमे नातमेिाईक नसतीि तरी मी आहमे इथमे.

७. मी तुमची सि्ण काळजी घमेईन.

८. आजी, ऐकू यमेतंय का?

९. चािायिा, बसायिा मित िागिी तर मिा िगमेच सांगा.

१०. मी जमेिण भरिू का?

 ९.१ बोलू या.

तुमच्ा रुग्ाियात एक ऐशंी िषचाच्ा आजी िाखि झाल्ा आहमेत. त्ा बाथरूममध्मे घसरून 

पडल्ामुळमे त्ांचमे खुब्ाचमे हाड मयोडिमे आहमे. त्ांना डायबमेटीस आसण रतििाब आहमे. तुम्ी त्ांच्ाशी 

काय बयोिाि?

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙



अपघात ि तातडीची सेिा
९

SkeÀµes SkeÀenÊej    171

१०  िाचू आणि ऐकू या. 

‘पररचाररका समेिा’ ही नयोकरी हकंिा व्यिसाय नाही, तर तमे समेिाव्रत आहमे. अशा समेिमेतून रुग् 

आसण त्ांच्ा नातमेिाइकांना तमळणाऱया समाधानाची तुिना कशाशीही हयोऊ शकत नाही. रुग्-

नातमेिाइकांशी सुसंिाि साधिा, कती त्ांचमे िडपण हिकमे  हयोतमे, दूर हयोतमे. समेिाभािातून कररअर 

कधी घडतमे, हमे कळतसुद्धा नाही. सांगताहमेत िमेगिमेगळ्ा शासकतीय रुग्ाियांतीि पररचाररका.

जयश्ी पळशीकि (बीड णजल्ा रुग्ालय, नेत् रििागाच्ा मुख् परिचारिका) : बारा िषधांपूिथी 

‘आयसीयू’ मध्मे समेिमेत असताना एका प्राध्ादपकमे चमे अत्िस् िडीि िाखि झािमे. डॉक्टरांचमे 

दप्रन्स्कप्शन नसताना अनुभिाच्ा जयोरािर त्ांच्ािर प्राथतमक उपचार कमे िमे. त्ा िमेळी माझ्ापमेक्षा 

ियानमे मयोठ्ा प्राध्ादपकमे नमे माझमे पाय धरिमे. अशा काही उिाहरणांिरून या समेिमेचमे महत्त िक्षात 

यमेतमे. रुग्ांसाठी उपचार महत्ताचमे असतात, त्ाहून शुश्षूा अभधक महत्ताची असतमे. रुग्ांशी 

सुसंिाि साधिा तर त्ािा आजाराचा दिसर पडू शकतयो!

एम∘ डबू्∘ दशेमुख (मेट्र न, णजल्ा रुग्ालय, हिंगोली) : पररचाररकमे चमे काम हमे रुग् ि त्ांच्ा 

नातमेिाइकांचमे दुःख, समस्ा समजून घमेण्ाचमे आहमे. प्रत्मेक रुग्ाची समेिा करण्ात तमळणारमे 

समाधान िमेगळमेच असतमे. समेिा या अथचानमे पररचाररका म्णून कररअर करणमे महत्ताचमे आहमे. या 

क्षमेत्रात काम करत असताना ती संिमेिनशीिपणानमे रुग् ि नातमेिाइकांचमे िडपण कमी करण्ाच्ा 

कामास िाहून घमेतमे. त्ातून पररचाररकमे चमे कररअर, काय्ण आपयोआप घडतमे.

गाडीिा अपघात झाल्ामुळमे निरा हातपाय मयोडून पडिा हयोता आसण बायकयो आपल्ा 
मैतत्रणीिा ियोनिरून सगळमे िण्णन करून सांगत हयोती. 

मैत्रीण : िार िागिंय का गं त्ािा?

बायकयो : तीन चार हाड ंमयोडिीयमेत. कपाळािर बारा टाकमे  पडिमेत आसण कुठमे 
कुठमे खरचटिं आहमे. त्ाचं काही नाही गं एिढ.ं पण सगळ्ात आनंिाची गयोष्ट 
म्णजमे गाडीिर एकही ओरखडा पडिमेिा नाहीयमे...
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दृर�टक्षेप

तयो मजूर, तमे-
labourer, -s

ती रुग्िाहहका, त्ा-
ambulance, -s

तमे पुसक, ती पुसकमे , पुसकं
book, -s

तयो अपघात, तमे-
accident, -s

ती मामी, त्ा माम्ा
aunt, s

तमे कुटुबं, ती कुटुबंमे, कुटुबंं
family, -ies

तयो मणका, तमे मणकमे  
spinal cord, -s

ती बाई, त्ा बायका, बाया
lady, -ies

तमे बमेडपॅन
bedpan, -s

तयो िार, तमे-
weekday, s

ती किटी, त्ा किट्ा
skull, s

तयो सशक्षक, तमे-
teacher, -s

ती नात, त्ा नाती
granddaughter, -s

तयो दनकाि, तमे-
result, -s

ती चाचणी, त्ा चाचण्ा
test, -s

तयो रमे दडओ, तमे-
radio, -s

ती पत्ी, त्ा-
wife, wives

तयो नात,ू तमे-
grandson, -s

तयो मामा, तमे-
uncle, -s

तयो निरा, तमे निरमे
husband, -s

तयो तमत्र, तमे- 
friend, -s

तयो िॉम्ण, तमे-
form, -s

तयो आजयोबा, तमे-
grandfather, -s

तयो कमे स, तमे-
a strand of hair
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दक्रयापि
Verbs

प्रश्नशब्द
Question words

घसरणमे – to slip कसमे – how

िाहणमे – to flow कधी – when

िागणमे – to get hurt कयोणता – which

िळणमे – to turn का – why

ऐकणमे – to listen

पाहणमे – to look

िापरणमे – to use

दिचारणमे – to ask

बयोिणमे – to talk
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१० स्वच्ता

चला, णशकू या :
 स्वतःची आणि रुग्ालयातील स्वच्ता

 काम करून घेिे

 स्वच्ता आणि रतचे मित्त

 आधी, लगेच, पुन्ा, नंति पि, आणि

 सूचना दिेे
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१  णशणक्षका ििील िस्ूंपैकी णजतक्ा जमतील रततक्ा गोष्टी िगगात आिेल ि 
रिद्ार्थ्यांना एक एक करून रिचािेल, की िी िस्ू तुम्ी िापिली आिे का? िी 
िस्ू कशासाठी िापितात?

 १.१  योग्य जोड्ा लािू या.

१. (तयो) साबण क. खयोिी झाडणमे

२. (तमे) सॅदनटायझर ख. िात घासणमे

३. (तमे) डमेटॉि ग. हात धुणमे

४. (तयो) टॉिमेि घ. िरशी पुसणमे

५. (तयो) झाडू च. हात दनजिंतुक करणमे

६. (तयो) टूथब्रश छ. हात / अंग पुसणमे

७. (तमे) िडकं ज. जखम दनजिंतुक करणमे

१. ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙  २. ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙  ३. ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙  ४. ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙  

५. ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙  ६. ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙  ७. ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
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 १.२  गाळलेल्या जागा िरू या. 

(डेटॉल, झाडू, फडकं, दात, टॉिेल, सरॅननटायझि)

१. शांतामािशी, जनरि िॉड्डमधिी िरशी पुसायची आहमे. ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ घमेऊन या.

२. तुम्ािा बरंच िागिंय. मी आधी ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ नमे जखम स्वच् करून घमेतमे.

३. तुम्ािा चमेहरा पुसायचा आहमे का? ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ हिा आहमे का?

४. तुमच्ा भािाचमे डयोळमे आिमे आहमेत. घरात सिधांनी िरिमेळी ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ िापरा.

५. तुमचा ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ घासायचा ब्रश कुठमे आहमे?

१.३ तुम्ी रुग्ालयातील सफाईकामगािांना कािी सूचना दते आिात. उत्िासाठी 
योग्य सूचना ललहू या.
 प्रश्न उत्ि
१. मािशी, कमे र काढायचाय. हयो, काढतमेय. 

२. ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ हयो, बाथरूम साि करतमेय.

३. ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ हयो, कचरा पमेटीत टाकतमेय.

४. ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ हयो, कपडमे िाळत घाितमेय.

५. ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ हयो, िरशी पुसतमेय.

६. ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ हयो, खयोिी साि करतमेय.

 १.४ िाक् दुरुस् करून ललहू या.

उदा∘ राजू, चािर पुसलीस का?

 राजू, चािर धुतिीस का?

१. कामतमािशी, खयोिीतिा पंखा धुतला का?

 ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

२. ससस्टर रमेखा, इंजमेक्शन धुतले का?

 ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

३. मानमेकाका, संडास दिनमेि घालून बदलले का?

 ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

४. सररताबाई, खयोिी नंबर ५ िाळत घातलीत का?

 ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
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५. ससस्टर, बमेडिरची चािर टाकली का?

 ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

६. कचरा कचरापमेटीत पुसला का?

 ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

७. हात डमेटॉिनमे िाळत घातिमे का?

 ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

८. मािशी, इथमे िडकं काढलं का?

 ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

१.५ िाचू या. तुमच्ा रुग्ालयात िे िोज िोत असल्यास  आणि िोत नसेल 
ति  अशी खूि किा.

आमच्ा रुग्ालयात...

१. रयोज झाडू मारतात.

२. रयोज दिनाईि घालून िरशी पुसतात.

३. सि्ण जण हात स्वच् धुतात.

४. सि्ण रुग् एकच हातरुमाि िापरतात.

५. सि्ण पररचाररका स्वच् कपडमे घाितात.

६. सि्ण कचरा कचरापमेटीत टाकिा जातयो.

७. ओिा कचरा ररसायकि कमे िा जातयो. 

८. रुग्ाियातीि सि्ण साहहत् / उपकरणमे दनजिंतुक कमे िी जातात.

९. बमेडिरच्ा चािरी रयोज बििल्ा जातात.

१०. धूम्रपान कमे िमे जात नाही.

११. संडास-बाथरूम रयोज स्वच् कमे िमे जातात.

१२. सि्ण पररचाररका ि डॉक्टर हणॅ्डसॅदनटायझर िापरतात.

१३. महहन्यातून एकिा सि्ण झखडक्ा-िारमे स्वच् कमे िी जातात.  

िरीिपैकती िाक्ांमध्मे अशी  १० चचन्मे असतीि तर तुमचमे रुग्ािय “स्वच् रुग्ािय” आहमे.
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२  िाचू आणि ऐकू या. 

णसस्टि लक्षी आणि रुग्ालयात सफाई कििाऱया ितनमािशी या दोघींमधील संिाद िाचू या.

ससस्टर िक्ष्मी : रतनमािशी, िॉड्ड नंबर ५ ची सिाई झािी का? 

रतनमािशी : आत्ता िगमेच करतमे.

ससस्टर िक्ष्मी : आधी िॉड्ड ५ ची सिाई करा, नंतर ६ ची िरशी पुसा.

रतनमािशी : ठीक आहमे, ससस्टर. आधी ६ ची सिाई करतमे, नंतर ५ ची िरशी पुसतमे.

ससस्टर िक्ष्मी : अहयो मािशी, पुन्ा एकिा सांगतमे. नीट ऐका. आधी ५ ची सिाई करा, नंतर 

६ ची िरशी पुसा. िक्षात राहीि का?

रतन मािशी : हयो, राहीि. आधी ५, नंतर ६.

२.१ ििील संिादाप्रमािे सफाईकामगािाबिोबिचा संिाद ललहू या. ललहिताना 
िगगातील कोिाबिोबि तिी जोडी जमिून ललहू या. 

१. बाथरूमची सिाई – संडासाची सिाई

२. रूम न∘ं १२ – रूम न∘ं १३

३. जनरि िॉड्ड – स्मेशालिटी िॉड्ड

 २.२ सांगा पाहू.

१. आधी एकयोणतीस यमेतात कती एकिीस?

 ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

२. माच्ण महहना िमे ब्रिुारीनंतर यमेतयो कती आधी?

 ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

३. तुम्ी नाश्त्ाच्ा आधी चहा घमेता कती नाश्त्ानंतर?

 ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

४. िग्न आधी करतात कती साखरपुडा?

 ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

५. प्रसूतीचमे दबि कधी द्ायचमे? प्रसूतीआधी? कती प्रसूतीनंतर?

 ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
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 २.३ ‘लगेचʼ िापरून संिाद साधू या.

उदा∘ रिपोट्ड ललहिला का? लगेच ललहिते.

२. औषध दििमे का? िगमेच ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

३. डॉक्टरांशी बयोिणमे ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

४. दबि बनिणमे ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

५. बाथरूम साि करणमे ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

६. दिनमेि घािणमे ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

७. िरशी पुसून घमेणमे ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

८. सिाईन िािणमे ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

९. हात धुणमे ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

१०. बमेडपॅन साि करणमे ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

 २.४ गाळलेल्या जागा िरू या. (आधी, नंति, पुन्ा, लगेच x २)

नीता : िता, कुठमे चाििी आहमेस?

िता : बािरयोग दिभागात चाििमे आहमे. आज ततथमे एक इमज्णन्सी कमे स आिी आहमे. डॉ∘ ममेहतांनी 

(१) ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ बयोिाििमे आहमे.

नीता : त्ा िहान मुिाची कमे स ना? त्ािा (२) ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ मिमेररया झािा हयोता 

आसण (३) ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ मटेंदूज्वर झािा तयो?

िता : बरयोबर. तयोच पमेशंट (४) ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ आिा आहमे.

नीता : ठीक आहमे. त्ािा (५) ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ बरं िाटू िमे.
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३  पि....आणि...

पमेन आणि िही मी आणि माझा भाऊ

ियोन आणि ियोन चार अन्न, िस्त्र आणि दनिारा

मी बाहमेर दिरायिा गमेियो, पि 
तमेिढ्ात पाऊस आिा.

ऑपरमेशन झािमे, पि
पमेशंट िाचिा नाही.

आसण (and) हा ियोन शब्दांना हकंिा ियोन िाक्ांना जयोडतयो.
पण (but) हा कारण िमेतयो आसण ियोन िाक्ांना जयोडतयो.

 ३.१ सोडिू या.

१. सहा आसण पाच हकती हयोतात? ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

२. बारा आसण बािीस हकती हयोतात? ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

३. ब्रमेड आसण चटणी तमळून काय बनतं? ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

४. पाणी, साखर, लिंबू आसण मीठ एकत्र कमे िं कती काय तयार हयोतं? ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
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 ३.२ गाळलेल्या जागा िरू या. ‘आणिʼ की ‘पिʼ?    

१. पमेशंट जहागीरिार त्ांच्ा खयोिीत आहमेत, ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ त्ांचा कमे सपमेपर ततथमे नाहीयमे. 

२. जनरि िॉड्डमध्मे पाणी ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ कापूस नाहीत का?

३. त्ांचं ऑपरमेशन आज आहमे, ̇ ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ अजून त्ांच्ा नातमेिाईकांची सही झािी नाहीयमे.

४. पमेशंटचमे नातमेिाईक ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ तमत्र, तुम्ी सगळमे बाहमेर थांबा.

५. तुमचमे िातगनमे ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ पस्ण इथमे ठमेिा.

६. िहान मुिमे ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ पाळीि प्राणी यांना ििाखान्यात आणू नका.

७. डॉक्टर भमेटतीि, ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ आधी हा िॉम्ण भरून द्ा.

 ३.३ िाक्े बनिू या.

१. मी आसण माझी मैत्रीण रयोज दिरायिा जातयो / एकत्र जमेितयो / ...

२. आम्ी हॉटमेिमध्मे गमेियो, पण ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

३. नागपूर आसण औरंगाबाि ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

४. तपासणीसाठी रुग् आिमे हयोतमे, पण ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

५. तयो बसमध्मे बसिा आसण ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

४  रुग्ाचे स्ंणजंग. ऐकू या. 

१. चिा, तुमच्ा आंघयोळीची िमेळ झािी.

२. पाणी िार गरम नाहीयमे ना?

३. पाणी िार थंड नाहीयमे ना?

४. पंखा बंि करतमेय.

५. तुमचमे कपडमे काढायिा मी मित करतमेय.

६. आता मी पुसून घमेतमेय. 

७. एका कुशीिर िळा.

८. थंडी िाजतमेय का?

९. तुमचमे कमे स दिंचरून िमेऊ का?

१०. बमेड सयोअर दुखतंय का?

११. तुमचमे कपडमे बिितमेय.
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४.१ रुग्ाचे स्ंणजंग किताना तुम्ी काय बोलाल? तक्तामध्े िाक्ाचा योग्य 
क्रमांक ललहू या.

स्ंणजंगच्ा आधी स्ंणजंगच्ा िेळी स्ंणजंगनंति

४.

रुग्ालयाची स्वच्ता

कमे र काढणमे – to sweep

झाडू मारणमे – to sweep

िरशी पुसणमे – to clean / wipe / mop the floor

स्टरिाइझ (दनजिंतुक) करणमे – to sterilize

िाळत घािणमे – to let dry

साि करणमे – to clean

डमेटॉिनमे धुणमे – to clean with Dettol

िडकमे  मारणमे – to mop

स्वच् करणमे – to clean

कचरा टाकणमे – to put the garbage in the bin

दिनमेि घालून स्वच् करणमे – to mop with phenyl

चािर बििणमे – to change the bedcover

संडास / बाथरूम साि करणमे – to clean the toilet and bathroom
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५  रिचाििे आणि सांगिे
नसमि पेशंटला काय रिचािेल हकंिा सांगेल?

काय हयोतंय? What’s the matter?

त्रास हयोतयोय का? Is there any trouble? Is 
something bothering you? 

पहहल्ापमेक्षा बरं िाटतंय ना? Are you better than earlier?

जखम दुखतमे आहमे का? Is your injury hurting?

टाकमे  दुखतायत का? Are the stitches hurting?

उिटी हयोईि असमे िाटत आहमे का? Are you feeling like vomiting?

खूप त्रास हयोतयो आहमे का? 
डॉक्टरांना बयोििू का?

Are you very much in pain? 
Should I call the doctor?

गरम हयोतंय का? Are you feeling hot?

थंडी िाजतमे आहमे का? Are you feeling cold?

घाम यमेतयो आहमे का? Are you sweating?

ताप / सिथी / खयोकिा आहमे का? Do you have fever, cold, cough?

पाणी हिं आहमे का? Do you need water?

तहान िागिी आहमे का? Are you thirsty?

भूक िागिी आहमे का? Are you hungry?

नाश्ा झािा का? Did you have breakfast?

चांगिी झयोप झािी का? Did you sleep well?

संडासचं भांड ंहिंय का? Do you need the latrine pot / bedpan?

िघिीचं भांड ंहिंय का? Do you need the urine pot?

झखडकती बंि करू का? Should I shut the window?

झखडकती उघडू का? Should I open the window?

िार बंि करू का? Should I shut the door?

िार उघडू का? Should I open the door?
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काही िागत असमेि तर िगमेच मिा बयोििा. Call me immediately if 
you need something.

तुमचमे ररपयोट्ड कुठमे आहमेत? Where are your reports?

तुम्ािा जनरि िॉड्डमध्मे न्यायचमे आहमे. I want to take you to 
the general ward.

तुमची िाईि मिा द्ा. Give your file to me.

तुमची िाईि दबलिंगिा दििीयमे. I have given your file to 
the billing desk. 

इथमे सही करा. Please sign here.

तुमचमे कपडमे काढून हा गाऊन घािा. Please remove your clothes 
and put on this gown.

शांत राहा. ओरडू नका. Be quiet.  Do not shout.

बाहमेरून ही औषधमे मागिा. Get these medicines from an 
outside medical shop.

तुमच्ा नातमेिाईकांना बयोििा. Call your relatives.

इथमे गिथी करू नका. Do not gather here.

ही खयोिी आज ररकामी करा. Please empty this room today.

हळू / सािकाश ऊठा. Get up slowly.

जरा उठता का? चािर बििायची आहमे. Will you please get up? I want 
to change the bed sheet.

हात / पाय / डयोकं अिगि उचिा. Lift your hand / leg / head slowly.

जास हािचाि करु नका. Don’t move much.

रयोज व्यायाम करा. Exercise daily.

जयोरानमे श्ास घमेऊ नका. Don’t breathe heavily.

श्ास घ्ा. Breathe in

श्ास सयोडा. Breathe out

हळू श्ास घ्ा. Breathe slowly

िांब श्ास घ्ा. Take a deep breath
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औषध घमेतिं का? Did you take your medicine?

डयोळमे तमटून शांत पडून राहा. Close your eyes and rest.

उजव्या कुशीिर िळा. Please turn to your right side.

डाव्या कुशीिर िळा. Please turn to your left side.

मूठ घट् आिळून धरा. Clench your fist.

मान िर करा. Lift your neck.

हात / पाय िर उचिा. Lift your hand / leg.

हात / पाय खािी ठमेिा. Keep your hand / leg down.

हात / पाय सरळ करा. Straighten your hand / leg.

गुडघमे िाकिा. Bend your knees.

मांडी घालून बसा. Fold your legs and sit.

मान / हात / पाय उजिीकडमे िळिा. Turn your neck / hand / 
leg to the right side.

मान / हात / पाय डािीकडमे िळिा. Turn your neck / hand / 
leg to the left side.

उठून बसा. Get up and sit 

ताठ बसा. Sit straight.

आडिमे झयोपा. Sleep on your side.

पािथमे झयोपा. Sleep on your back.

पयोटािर झयोपा. Sleep on your stomach.

डयोळमे बंि करा. Shut your eyes.

डयोळमे घट् बंि करा. Shut your eyes tight.

एक डयोळा उघडा. Open one eye.

डयोळमे उघडू नका. Do not open your eyes.

डािा / उजिा डयोळा बंि करा. Close your left / right eye.

‘आ’ करा. Open your mouth.
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मयोठा ‘आ’ करा. Open your mouth wide.

जीभ िाखिा. Show your tongue.

गयोळ्ा घमेताय ना? Are you taking the tablets?

डॉक्टरांनी सांतगतिमेल्ा गयोळ्ा िमेळमेिर घ्ा. Take the tablets prescribed 
by the doctor on time.

मिम िािून िमेऊ का? Should I apply the ointment?

इंजमेक्शन िमेणार आहमे. घाबरू 
नका. अगिी बारीक टयोचमेि.

I am going to give you an 
injection. Don’t be afraid. It 
will prick only a little bit.

सिाईन िािायचमे आहमे. I want to put the saline.

रतिाची बाटिी िािायची आहमे. I want put the blood bottle.

तुमचमे बी॰पी॰ तपासायचमे आहमे. I want to check your blood pressure.

थयोड्ा दििसांसाठी पातळ पिाथ्ण खा. Have a liquid diet for a few days.

ततखट पिाथ्ण खाऊ नका. Do not eat spicy food.

गयोड पिाथ्ण खाऊ नका. Do not have sweets.

जास मीठ खाऊ नका. Do not eat too much of salt.

पेशंट नसमिला काय रिचािेल हकंिा सांगेल?

मिा बरं िाटत नाहीयमे. I am not feeling well.

जरा घाबरल्ासारखं िाटतंय. I am feeling a little afraid.

जरा अस्वस् िाटतंय. I am feeling uneasy.

गरगरल्ासारखं हयोतंय. चक्र यमेतमेय. I am feeling queasy.

उिटीसारखं िाटतंय. / मळमळतंय. I feel like vomiting.

तगळता यमेत नाहीयमे. I cannot swallow.

अन्न पचत नाहीयमे. I have digestion problem.

गॅस झािमे आहमेत. I have gas trouble.

मिा रति जातंय. I am bleeding.
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अशति िाटतंय. I am feeling weak.

डयोकं जड झािंय. My head is heavy.

पाठ / पयोट / कंबर दुखतमेय. My back / stomach / waist is hurting.

हात / पाय आखडिमे आहमेत. The hands and legs have stiffened.

हातापायािा मुंग्ा आल्ा आहमेत. I have a tingling sensation 
in my hands and legs.

गािािा / हातािा / पायािा 
/ पयोटािा सूज आिीयमे.

My cheek / hand / leg / 
tummy is swollen.

जखम दुखतमे आहमे. My wound is hurting.

जखममेत पू झािाय. There is pus in my wound. 
/ My injury is infected.

झयोप यमेत नाहीयमे. I cannot sleep.

मिा उठायिा मित करता का? Will you help me get up?

मिा िळता यमेत नाहीयमे. I cannot turn.

संडासिा िागिी आहमे. I want to go to the toilet.

बाथरूमिा जायचय. I want to go to the bathroom.

मिा बाथरूममध्मे न्याि का? Will you take me to the bathroom?

िघिीिा िागिी आहमे. I want to pee.

संडासिा हयोत नाहीयमे. I cannot pass stool.

िघिीिा हयोत नाहीयमे. I cannot urinate.

मिा औषध / गयोळ्ा िमेता का? Will you give me the 
medicine / tablets?

ही गयोळी कधी घ्ायची? When should I take this tablet?

बमेडिरची चािर खराब झािी आहमे. The bed-sheet is dirty.

इथिा पडिा िािाि का? Will you please slide the 
curtain over here?

डॉक्टरांना बयोिािता का? Will you please send for the doctor?
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मिा डॉक्टरांना भमेटायचमे 
आहमे. तमे कधी यमेतीि?

I want to see the doctor. 
When will he / she come?

डॉक्टरांशी बयोिायचमे आहमे. I want to talk to the doctor.

ररपयोट्ड कधी तमळतीि? When will I get the report? 

ऑपरमेशन आज आहमे कती उद्ा? Will the operation take place 
today or tomorrow? 

दडस्ाज्ण कधी तमळमेि? When will I get the discharge?

 ५.१ आता योग्य उत्ि शोधा.
१. I cannot swallow.  

 अ) तगळता यमेत नाहीयमे. 

 ब) खाता यमेत नाहीयमे.  

 क) झयोपता यमेत नाहीयमे.

२. Should I apply the ointment?

 अ) इंजमेक्शन िमेऊ का?  

 ब) मिम िािून िमेऊ का? 

 क) गयोळी िमेऊ का?

३. I am feeling dizzy.

 अ) मिा चक्र यमेतमेय. 

 ब) मिा जखम झािीयमे. 

 क) मिा िघिीिा जायचय.

४. Clench your fist.

 अ) हात आिळून धरा. 

 ब) पाय आिळून धरा. 

 क) मूठ घट् आिळून धरा.

५. Breathe in.

 अ) श्ास बाहमेर सयोडा.

 ब) श्ास घमेऊ नका. 

 क) श्ास घ्ा.
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 ५.२ योग्य जोड्ा जुळिा.

डयोकं जड झािंय. १. क. Are the stitches hurting?

इथमे सही करा. २. ख. I don’t feel hungry.

अशति िाटतंय. ३. ग. Is your injury hurting?

िघिीिा हयोत नाहीयमे. ४. घ. I am feeling weak.

जास मीठ खाऊ नका. ५. ङ. I cannot urinate.

झयोप यमेत नाहीयमे. ६. च. I am not feeling well.

टाकमे  दुखतायत का? ७. छ. I cannot sleep.

मिा बरं िाटत नाहीयमे. ८. ज. Please sign here.

भूक िागत नाहीयमे. ९. झ. Avoid too much of salt.

जखम दुखतमे आहमे का? १०. ञ. My head is heavy.

 चचंटू.
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दृर�टक्षेप

तयो टॉिमेि, तमे-
towel, -s

तमे सॅदनटायझर, ती-
sanitizer, -s

तयो झाडू, तमे-
broom, -s

तमे हॉटमेि, ती हॉटमेिमे / हॉटमेिं
hotel, -s

तयो टूथब्रश, तमे-
toothbrush, -es

तमे िस्त्र, ती िस्त्र मे / िस्त्र ं
clothing

तयो ब्रमेड, तमे-
bread, -s

तयो प्राणी, तमे-
animal, -s

तयो पंखा, तमे पंखमे
fan, -s

तयो महहना, तमे महहनमे
month, -s

दक्रयापि
Verbs

झाडणमे – to dust

घासणमे – to rub

धुणमे – to wash

पुसणमे – to wipe

िळणमे – to turn

िािणमे – to apply

घािणमे – to wear

दिंचरणमे – to comb

बयोिािणमे – to call

िाटणमे – to feel

झाडणमे – to dust
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 पाठ १ – ओळख

१. बरयोबर कती चूक? 

 अ. डॉक्टर रुग्ाियात निीन आहमेत. 

 ब. िॉड्डबॉय डॉक्टरांना रुग्ाियाची ओळख करून िमेत नाहीत. 

२. पहहल्ा पमेशंटिा काय झािमे आहमे? 

 अ. फॅ्क्चर

 ब. जखम 

 क. पयोटदुखी 

३. दुसऱया पमेशंटिा कसिा त्रास आहमे? 

 अ. कानाचा

 ब. डयोळ्ाचा / डयोळ्ांचा 

 क. नाकाचा

४. ततसऱया पमेशंटिा कशाचा त्रास आहमे? 

 अ. घशाचा

 ब. लिव्रचा 

 क. पयोटाचा

५. ययोग् पयचायासमयोर  अशी खूण करू या.

 रुग्ाियात डॉक्टर भरत पाटीि यांची ओळख कयोणाकयोणाशी हयोतमे?

 िॉड्डबॉय  नस्ण 

 ररसमेप्शदनस्ट  सिाईकामगार 

 इतर डॉक्टर  हॉस्स्टिचमे डीन 

रफल्म : िित आला पित
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 पाठ २

१. योग्य पयगाय ननिडा.

 १. रुग्ाियाचमे नाि काय आहमे? 

  अ. समेिाधाम नससिंग हयोम 

  ब. गािसमेिा नससिंग हयोम

  क. पप्पी िमेिमे नससिंग हयोम

 २. पमेशंट कयोणत्ा िॉड्डमध्मे आहमे? 

  अ. िमेडीज िॉड्ड 

  ब. जनरि िॉड्ड  

  क. जमे�ट्स िॉड्ड

 ३. नस्णिा कयोणती ियोन कामं हयोती?

  अ. बी॰पी॰ तपासणमे आसण लिपन्स्टक िािणमे

  ब. इंजमेक्शन िमेणमे आसण बी॰पी॰ तपासणमे

  क. औषध िमेणमे आसण ित्णमानपत्र िाचणमे

२. चूक की बिोबि

 १. पमेशंटचमे नाि िप्पी बमेिमे आहमे.

 २. पमेशंटिा बाटिी िॉड्डबॉयनमे दििी.

 ३. डॉक्टर आनंदित आहमेत.

 ४. नस्ण पुसक िाचतमेय.

 ५. सि्ण पमेशंट शांतपणमे झयोपिमे आहमेत.

 ६. डॉक्टर रागाििमे आहमेत.

रफल्म : डॉक्टि डॉक्टि
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 पाठ ३ – तुम्ाला काय िोतंय?

१. योग्य पयगाय ननिडू या.

 १. पमेशंटिा काय हयोतंय? 

  अ. डयोकं दुखतंय. 

  ब. पयोट दुखतंय. 

  क. पाय दुखतयोय.

 २. डॉक्टर पमेशंटिा काय सांगतात?

  अ. प्ास्टर घािािमे िागमेि.

  ब. इंजमेक्शन द्ािमे िागमेि.

  क. ऑपरमेशन करािमे िागमेि.

 ३. डॉक्टर आसण िॉड्डबॉय पमेशंटिा कुठमे घमेऊन जातात? 

  अ. रदडओिॉसजस्ट कडमे  

  ब. ओ∘टी∘मध्मे 

  क. बाहमेर

 ४. पमेशंटिा काय झािमेिं असतं? 

  अ. काहीच नाही 

  ब. पाठदुखी

  क. पाय फॅ्क्चर

२. बिोबि की चूक?  हकंिा  खूि करू या.

 १. पमेशंट खूप आजारी आहमे.

 २. डॉक्टर आसण िॉड्डबॉय खयोट ंऑपरमेशन करतात.

रफल्म : िित आला पित



दृक   ्    श्ाव्
११

194    SkeÀµes ®eewN³eeCCeJe

 पाठ ४ – एक हदिस सूचनांचा

१.  योग्य पयगाय ननिडू या.

 १. आजयोबांच्ा हातात काय आहमे?

  अ. औषध  

  ब. ररपयोट्ड   

  क. कागि

 २. आजयोबांना कयोणािा भमेटायचमे आहमे?

  अ. ससस्टरिा 

  ब. पमेशंटिा 

  क. डॉक्टरांना

 ३. सज्णन म्णजमे कयोण?

  अ. टमेस्ट करणारा 

  ब. ररपयोट्ड िमेणारा 

  क. ऑपरमेशन करणारा

 ४. ििाखाना कधी बंि असतयो? 

  अ. सयोमिार – मंगळिार 

  ब. शुक्रिार – शदनिार 

  क. शदनिार – रदििार

२. बिोबि की चूक?  हकंिा  खूि करू या.

 १. ििाखान्यात आज िार गिथी नाहीयमे.

 २. ररसमेपशदनस्ट आजयोबांना आत जायची परिानगी िमेतमे.

 ३. आजयोबा एका िहान मुिाबरयोबर आिमे आहमेत.

 ४. डॉक्टरांनी आजयोबांना आज भमेटायिा बयोिाििमे आहमे.

 ५. डॉक्टर आजयोबांना भमेटतात.

रफल्म : श्ास
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 पाठ ८ – तपासण्ा आणि चाचण्ा

१. योग्य पयगाय ननिडा.

 १. डॉक्टर पमेशंटना कागिािर काय लिहून िमेतात? 

  अ. सज्णरीची िमेळ     ब. गयोळ्ा आसण औषधमे     क. भमेटण्ाची िमेळ

 २. डॉक्टर िहान मुिाचमे काय तपासतात? 

  अ. डयोळमे     ब. कान     क. डयोकं

 ३. िहान मुिािा काय त्रास हयोत असतयो? 

  अ. िांबचं दिसायिा त्रास हयोतयो.  

  ब. कंबरदुखीचा त्रास हयोतयो. 

  क. जिळचं दिसायिा त्रास हयोतयो.

 ४. डॉक्टर कयोणत्ा तपासण्ा करायिा सांगतात? 

  अ. रति तपासणी 

  ब. सयोनयोग्रािती 

  क. एम∘आर∘आय∘ आसण सी∘ टी∘ सॅ्न

 ५. डॉक्टर ररसमेपशदनस्टकडून काय मागितात?

  अ. पाणी     ब. रसजस्टर     क. ररपयोट्ड

२. बिोबि की चूक?  हकंिा  खूि करू या.

 १. डॉक्टरांना आज खूप िमेळ आहमे.

 २. परशुरामिा िांबचं नीट दिसत नाही.

 ३. डॉक्टर परशुरामिा मित करायिा तयार नाहीत. 

 ४. डॉक्टर परशुरामचा कान तपासतयो.

 ५. शाळा सातिीपयिंत आहमे.

रफल्म : श्ास
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 पाठ ९ – अपघात आणि तातडीची सेिा

क. करिता

 १. सुरुिातीच्ा कदितमेमध्मे रुग्ाियाशी संबंभधत कयोणतमे शब्द ऐकू यमेतात तमे लिहू या.

  औषध, ________________, _____________, ______________.

 २. बरयोबर कती चूक?  हकंिा  खूण करू या.

  १. डॉ∘ मनीषा ि डॉ∘ संिमेश रुग्ांना तपासतायत.

  २. डॉ∘ मनीषा ि डॉ∘ संिमेश निरा बायकयो आहमेत.

रफल्म : िाित आला पित

ख. डॉक्टि, नसमि आणि िॉड्डबॉय

 १. बरयोबर कती चूक?  हकंिा  खूण करू या.

  १. डॉक्टर ियोनिर डॉक्टर शमधांशी बयोित आहमेत.

  २. सि्ण पमेशंटना तमळून िाढदििस साजरा करायचाय.

 २. ययोग् पयचाय दनिडा.

  १. नस्ण िॉड्डबॉयिा िाईि कयोणािा द्ायिा सांगतमे? 

  अ. पमेशंटिा     ब. नस्णिा     क. डॉक्टरांना

  २. डॉक्टर कुठमे जाणार आहमेत? 

  अ. मुंबईिा     ब. पुण्ािा     क. नागपूरिा

  ३. नस्णनमे िॉड्डबॉयिा कयोणतमे काम सांतगतिमे? 

  अ. बमेडिरच्ा चािरी बििायिा सांतगतिमे. 

  ब. पमेशंटचं स्ॉसंजंग करायिा सांतगतिमे.  

  क. िरशी पुसायिा सांतगतिमे.

 ३. ररकाम्ा जागा भरा.

 १. पमेशंट िाढदििस ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ करणार आहमे.

 २. गरुड साहमेब ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ परत यमेणार.

रफल्म : डॉक्टि डॉक्टि
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 तोंडी पिीक्षा : ५० गुि

 लेखी पिीक्षा : १०० गुि
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 तोंडी पिीक्षा : ५० गुि 

१. िगगात स्वतःची ओळख करून द्ा.                     (१०)

 - नाि

 - व्यिसाय

 - िय

 - राहायिा कुठमे?

 - कुठल्ा रुग्ाियात / कुठल्ा दिभागात काम करता?

२. तुम्ाला एका रुग्ाची रिचािपूस किायची आिे.

 तुम्ी त्ाच्ाशी कशा प्रकािे संिाद साधाल? (१०)                                                                                                                         

 - उठायिा सांगणमे

 - काही हिमे आहमे का तमे दिचारणमे

 - औषध घमेतिमे का तमे दिचारणमे ...

३. खालील परिस्स्तीमध्े तुम्ी काय बोलाल?        (१०)

 १. रुग् झयोपिा आहमे. तुम्ािा त्ािा औषध द्ायचमे आहमे.

 २. रुग्ाचमे ऑपरमेशन आहमे. त्ाचमे कपडमे बििायचमे आहमेत.

 ३. तुम्ािा रुग्ाचमे ररपयोट्डस् हिमे आहमेत.

 ४. तुम्ािा सुट्ी हिी आहमे. ममेट्रनशी बयोिा.

 ५. रुग्ािा उठायिा त्रास हयोत आहमे.

(िाचिे) (१०)

१. खालील उतािा िाचा.

ड टेंगीचमे डास स्वच् पाण्ामध्मे राहतात. हमे डास दििसासुद्धा चाितात. ड टेंगीची िक्षणमे म्णजमे 

जयोरात थंडी िाजून ताप यमेणमे, अंग दुखणमे, अशतिपणा िाटणमे, थकिा यमेणमे, भूक कमी हयोणमे िगैरमे . 

काही िमेळा नाडीचमे ठयोकमे  सुद्धा संथ हयोतात. अंगािर िाि पुरळ यमेतयो. ड टेंगीिर उपाय म्णजमे 

घरात हकंिा आजूबाजूच्ा पररसरात पाणी साठू न िमेणमे. िहान मुिांना अंग पूण्ण झाकिमे जाईि 

असमे कपडमे घािािमेत. ड टेंगीच्ा रुग्ांनी डॉक्टरांच्ा सल्लासशिाय कयोणतमेही उपाय करू नयमेत. 

तापाकरता पॅराससटामयोि घ्ािमे. आहार हिका ठमेिािा.
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(ऐकिे) (१०)

संिाद १ 

१. संिाद ऐकून योग्य पयगाय ननिडा. (२)

 १. ५ नंबर खयोिीतीि रुग्ािा काय झािमे आहमे?

  अ. फॅ्क्चर झािमे आहमे.

  आ. ताप आिा आहमे.

  इ. हात सुजिा आहमे.

 २. चूक कती बरयोबर? ययोग्  हकंिा  खूण करा.

  अ. ससस्टर अदनता कापूस शयोधत आहमेत.

  आ. ससस्टर अदनतािा थमचामीटर सापडत नाहीयमे. 

  इ. ८ नंबर खयोिीतीि पमेशंटिा फॅ्क्चर आहमे.

संिाद २ 

१. संिाद ऐकून योग्य पयगाय ननिडा. (२)

 १. पमेशंटिा कयोणत्ा दिभागात जायचमे आहमे?

  अ. बािरयोग दिभाग

  आ. ओपीडी

  इ. रमे दडओियोजी दिभाग

 २. चूक कती बरयोबर? ययोग्  हकंिा  खूण करा.

  अ. रुग्ािा एक्स-रमे काढायचा आहमे.

  आ. रमे दडओियोजी दिभाग सरळ जाऊन उजिीकडमे आहमे.

  इ. रमे दडओियोजी दिभाग ओपीडी शमेजारी आहमे.

संिाि ३ 

१. संिाद ऐकून योग्य पयगाय ननिडा. (२)

 १. तमस्टर खान यांचमे ऑपरमेशन

  अ. हयोणार आहमे.

  आ. झािमे आहमे.

  इ. हयोणार नाहीयमे.
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 २. चूक कती बरयोबर? ययोग्  हकंिा  खूण करा.

  अ. तमस्टर खान यांचमे पायाचमे ऑपरमेशन झािमे आहमे.

  आ. पांढरी गयोळी रात्री घ्ायची आहमे.

  इ. तमस्टर खान आज िति सूप घमेणार आहमेत.

संिाि ४ 

१. संिाद ऐकून योग्य पयगाय ननिडा. (२)

 १. जय काय खाणार आहमे?

  अ. उपमा

  आ. उपमा आसण एक बटाटािडा

  इ. बटाटािडा

 २. चूक कती बरयोबर? ययोग्  हकंिा  खूण करा.

  अ. जयिा खूप भूक िागिी आहमे.

  आ. सारा सरबत दपणार आहमे.

  इ. सारा उपमा आसण बटाटािडा खाणार आहमे. 

संिाि ५ 

१. संिाद ऐकून योग्य पयगाय ननिडा. (२)

 १. ससस्टर तमस्टर काळ्ांना काय िमेतमे?

  अ. घड्ाळ

  आ. अपॉइंटमटेंट

  इ. िाईि

 २. चूक कती बरयोबर? ययोग्  हकंिा  खूण करा.

  अ. डॉक्टर अंजिी आज रुग्ाियात नाहीयमेत.

  आ. तमस्टर काळ्ांना दिझ़िओथमेरपीस्टिा भमेटायचं आहमे. 

  इ. आत्ता तीन िाजिमे आहमेत.
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 लेखी पिीक्षा : १०० गुि िेळ : ३ तास

१. अ) चचत् पाहून योग्य जोड्ा लािा. (५)

१.        अ. तुम्ािा खयोकिा झािाय. 

२. ब. तुम्ािा प्ास्टर घातिं आहमे.

३. क. पररचाररका तुम्ािा 
सिाईन िाितमे आहमे.

४. ड. पररचाररका तुम्ािा 
इंजमेक्शन िमेतमे आहमे.

५. ई पररचाररका तुमचा 
ताप मयोजतमे आहमे.
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१. ब) योग्य प्रश्नशब्द ििा. (कोिते, कुठे, कोिाला, कधी, कोि) (५)

 १. ताप ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ आिा हयोता? काि कती आज?

 २. तुमच्ाबरयोबर ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ आिमे आहमे?

 ३. तुम्ािा ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ दुखतमे आहमे? पयोटात उजिीकडमे कती डािीकडमे?

 ४. दुपारी ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ औषध घ्ायचमे आहमे? बाटिीतिमे कती पुडीतिमे?

 ५. तुम्ी ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ भमेटायिा आिा आहात? आत्ता भमेटायची िमेळ संपिी आहमे.

२. योग्य सिमिनामाखाली खूि किा. (१०)

तो आपि त्ा ते मी ती तुम्ी तू

यमेतात

खातमे

झयोपा

काम करतयो

ररपयोट्ड 
लिहहतात

िाचतमेस

बयोितयोस

बघतमे

तपासतयो

शयोधतमे

२. अ) स्ला द्ा. आज्ार्थी िाक्े ललिा. (५)

 १. मिा झयोप यमेत नाहीयमे. ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ (एका कुशीिर िळून झयोपणमे)

 २. पयोटात खूप दुखतंय. ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ (औषध घमेणमे)

 ३. मिा रुग्ािा भमेटायचंय. ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ (भमेटायच्ा िमेळमेत यमेणमे)

 ४. प्ास्टर घातिं आहमे.  ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ (हात न हििणमे)

 ५. दडस्ाज्ण हिा आहमे. ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ (इथमे सही करणमे)



पिीक्षा
१२

oesveµes leerve    203

३. ब) चूक की बिोबि. खूि किा. (५)

१. रयोज दिनाईि घालून िरशी पुसा.

२. िॉड्डमध्मे आिाज करा.

३. सि्ण कचरा बाहमेर टाका.

४. ओिा कचरा ररसायकि करा. 

५. धूम्रपान करू नका.

                                                                              

४. अ) खालील शब्द योग्य गटात ललिा. (६)

(उश्ा, िार, चािर, बाटल्ा, सुई, गयोळ्ा)

ए∘ि∘ अ∘ि∘

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

४. ब) हकती िाजले आिेत, ते ललिा (४)

१. ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ २. ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ ३. ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ ४. ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
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५. अ) रिकाम्ा जागेत योग्य रिशेषि ललिा. (६)

 (गरम, कडू, छान, थंड, अस्वच्, बरं)                                                                                                       

 १. औषध जरा ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ आहमे. पटकन तगळून टाका.

 २. ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ हयोतंय का? पंखा िािू का?

 ३. सुषमामािशी, रूम नं∘ १३ िारच ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ झािी आहमे. स्वच् करून घ्ा.

 ४. ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ पाण्ानं आंघयोळ करा. तुम्ािा बरं िाटमेि.

 

५. अ : तुमची तब्मेत कशी आहमे?  

    ब : आता ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ आहमे. काि ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ िाटत नव्तं.

५. ब) योग्य शब्द शोधा. (४)

 १. रुग्ाियाच्ा सिाईसाठी कयोणतमे सामान िागत नाही?

  • िरशी, दिनाईि, सुई,

 २. रुग्ाच्ा खयोिीत काय नसतमे?

  • पंखा, सिाईन, स्टमेथयोस्योप

 ३. कयोणतमे आजार संसग्णजन्य आहमेत?

  • कक्ड रयोग, मधुममेह, डयोळमे यमेणमे

 ४. यातीि कयोणता पिाथ्ण मधुममेहाच्ा रुग्ािा चािमेि?

  • गयोड सशरा, अळणी जमेिण, दबन साखरमेचा चहा

६. अ) खालील उताऱयात रिकाम्ा जागी ‘िोिे’ हक्रयापदाची िूतकाळातील योग्य रूपे ललिा.   (५)

अदनताची सशफ्ट सकाळी बरयोबर साडमेसातिा सुरू (१) ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙. ततचा नाश्ा 

घरीच (२) ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙. हॉस्स्टिमध्मे आल्ािर ततनमे आधी प्रत्मेक रुग्ाचमे काड्ड 

तपासिमे आसण मगच ततची काममे चालू (३) ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙. त्ानंतर ततनमे रुग्ाचमे 

व्ायटल्स (ताप, रतििाब, नाडी) तपासिमे. मग त्ांना स्संजंग कमे िमे, औषध दििमे, काय खाल्मे-

प्ायिमे तमे दिचारिमे. दुपारी ततचा कामाचा ररपयोट्ड लिहून झािा. (४) ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙. 

ततचमे जमेिण इतर पररचाररकांबरयोबर हॉस्स्टिमध्मेच (५) ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙. चार िाजता 

ततचमे काम संपिमे.
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६. ब) रिकाम्ा जागेत योग्य अियि ललिा. (५)

 १. माझ्ा ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ कळ यमेतमे आहमे.

 २. माझी ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ ठणकतमे आहमे.

 ३. माझ्ा ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ गडबड आहमे.

 ४. मिा ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ दुखी आहमे.

 ५. माझी ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ िचकिी आहमे.

७. अ) तक्ा पूिमि किा. (५)

लक्षि आजाि उपचाि

१. कुपयोषण ययोग् आहार

२. िातािा ठणका िागणमे िातदुखी

३. घशात टयोचल्ासारखमे हयोणमे टॉन्न्सल्स

४. डयोळमे जळजळणमे डयोळ्ात औषध

५. जंत गयोळी घमेणमे

७. ब) हक्रयापदाचे िूतकाळातील रूप ललिा. (५)

 (नव्तमे, नव्ता हयोती नव्त्ा, हयोता)

 हमेड नस्ण  : काि िॉड्ड नंबर चारमध्मे ड्टूीिा तू हयोतीस का?

 ससस्टर सुदनता : नाही. मी (१) ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙.

 हमेड नस्ण  : मग ससस्टर अदनता आसण ससस्टर रमेखा हयोत्ा का?

 ससस्टर सुदनता : नाही. त्ा (२) ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙.

 हमेड नस्ण  : मग हयोतं कयोण?

 ससस्टर सुदनता : ससस्टर कातमनीची ड्टूी (३) ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ ततथमे.

 हमेड नस्ण  : अच्ा. आसण ब्रिर रममेश काि आिा (४)  ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ का?

 ससस्टर सुदनता : नाही. तयो काि आिा (५)  ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙. त्ाची सुट्ी हयोती.
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८. जोड्ा लािा. (१०)

हात िर उचिा. १. क. Shut your eyes tight.

पाय सरळ करा. २. ख. Sit straight.

डयोळमे घट् बंि करा. ३. ग. Lift your hand.

उठून बसा. ४. घ. Lift your neck.

ताठ बसा. ५. ङ. Turn your neck to the right.

मयोठा आ करा. ६. च. Show your tongue.

मान िर करा. ७. छ. Turn to the left side.

डािीकडमे िळा. ८. ज. Open your mouth wide.

जीभ िाखिा. ९. झ. Get up and sit.

मान उजिीकडमे िळिा. १०. ञ. Straighten your leg.

९. अ) योग्य हक्रयारिशेषि ललिा. (५)

 (जरा, पटपट, िररयोज, िार, सध्ा)

 १. हकती हळू काम करतमेस ! जरा ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ काम कर.

 २. बाबू, तू ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ उसशरा यमेतयोस. िमेळमेिर यमेत जा.

 ३. आम्ी ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ मुंबईत राहत नाही, मुंबईबाहमेर राहतयो.

 ४. तुम्ी ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ मयोठ्ा आिाजात बयोित आहात. जरा हळू बयोिा.

 ५. तमसळीत मीठ ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ कमी आहमे. 

९. ब) खाली हदलेली ितमिमानकाळातील िाक्े िरिष्यकाळात ललिा. (५)

 १. मी कमे र काढतमे.

 २. तमस्टर शमचा पुसक लिहहतात.

 ३. आम्ी सगळ्ा जणी िडापाि खातयो.

 ४. सुरमेश रयोज अभ्ास करतयो.

 ५. कमि पाण्ाचमे दपंप भरतमे.

१०. पेशंटला बिं िाटत नािी. पेशंट आणि नसमिमधील संिाद ललिा. (१०)

*********
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धडा १

१.२ अभभिािन : नमस्ार / नमसमे / हिॅयो / हाय

 प्रश्न : तुमचं नाि काय?       उत्तर : माझ ंनाि रमा आहमे. / मी रमा.

 प्रश्न : तुम्ी कुठिमे / कुठल्ा? उत्तर : मी मुंबईचा. / मी मुंबईची.

 प्रश्न : तुंम्ी कयोणता व्यिसाय करता?  उत्तर : मी पररचाररका आहमे.

 दनरयोप घमेणमे : अच्ा / टाटा / उद्ा भमेटू / उद्ा भमेटू या

२.१ १. गयोळी     २. हात    ३. कप    ४. पाणी    ५. बाटिी

३.१ १. तमे डयोकं    २. तयो कान    ३. तयो पंजा    ४. तयो खांिा    ५. तयो हात    ६. तमे कयोपर 

७. तमे पयोट    ८. तयो गुडघा    ९. तमे पाऊि    १०. ती मांडी    ११. तमे बयोट

३.२ १. डयोळमे    २. कान    ३. बयोट    ४. िात    ५. पाय    ६. हात    ७. नाक    ८. तोंड

३.३ १. हात    २. िात    ३. कान    ४. नाक    ५. पयोट

४.१ कशा, कुठल्ा, कुठमे, काय

४.२ १–ब,    २–अ,    ३–ड,    ४–इ,    ५–क
५.१

 

व्क्ती १ व्क्ती २

नाि : िलिता शमेट्ी
कुठल्ा? : कयोची
व्यिसाय : पररचाररका

नाि : छाया जाधि
कुठल्ा? : ठाणमे
व्यिसाय : पररचाररका

 

तुम्ी कुठ + िमे?          तुम्ी कुठ + ल्ा?

मी कल्ाणचा. मी कल्ाणची.

६.१ शून्य – ०, एक – १, ियोन – २, तीन – ३, चार – ४, पाच – ५, सहा – ६, सात – ७, 

आठ – ८, नऊ –९, िहा – १०, अकरा – ११, बारा – १२

६.२ क)  १, २, ३, ४, ५, ६, ७, ८, ९, १०, ११, १२, १३, १४, १५, १६, १७, १८, १९, २०.

 

 ७.१  ७.३ ७.५

क् + क = अक्ि
त् + त = अत्तर  
प् + प = चप्पि 
व् + ि = अव्वि 
य् + य = अयिा
ल् + ि = सल्ा

क् + य = िाक्
क् + ट = डॉक्टर 
स् + ि = स्वर 
स् + त = पुसक
ब् + ि = शब्द
स् + ता = रसा

त् + र = तमत्र 
ग् + र = ग्रह
र् + ि = बि्ड
र् + या = कैऱया
ट् + र = ट्र मेन

८. क – कान, क – कपाळ, प – पाय, ि – िात

ध
डा १
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धडा २

१. १. ससस्टर सुदनता बािरयोग दिभागात काम करतमे.

 २. ससस्टर रयोझी ितंचचहकत्ा दिभागात काम करतमे.

१.१ १. नमेत्रदिभाग – च    २. अस्स्रयोगदिभाग – झ    ३. हृियरयोग दिभाग – क

 ४. कान नाक घसा दिभाग – घ    ५. ितंचचहकत्ा दिभाग – ख

 ६. प्रसूततदिभाग – ज    ७. बािरयोग दिभाग – छ    ८. नमेफ्ॉिॉजी दिभाग – ग

 तुम्ी कयोणत्ा दिभागात काम करता?  मी नेत्रििागात /... दिभागात काम करतमे.

१.२ १. नाक    २. डयोकं    ३. बयोट    ४. गुडघा    ५. मनगट

२.२ १. ४० – चाळीस    २. २७ – सत्तािीस    ३. १३ – तमेरा    ४. १४ – चौिा    ५. ६ – सहा 

६. १८ – अठरा    ७. १० – िहा    ८. ४८ – अठ्ठमेचाळीस

३.१ १. हा महहना सप्टेंबर आहमे. पुढचा महहना कयोणता आहमे?  उत्ि : ऑक्टोबि

  मागचा महहना कयोणता हयोता?   उत्ि : ऑगस्ट

 २. हा महहना कयोणता आहमे? पुढचा महहना जून आहमे.  उत्ि : जुलै

  मागचा महहना कयोणता हयोता? उत्ि : मे

 ३. हा महहना कयोणता आहमे? मागचा महहना ऑगस्ट हयोता. उत्ि : सप्टेंबि

  पुढचा महहना कयोणता आहमे? उत्ि : ऑक्टोबि

४. १. ख    २. क    ३. च   ४. छ    ५. घ    ६. ग

५. १. िार    २. सुई    ३. गाि    ४. चाक    ५. खयोिी

६.१ १. अ : नमस्ार. बाह्यरुग् दिभाग कुठमे आहमे?

  ब : इथून सरळ जा. बाह्यरुग् दिभाग उजिीकडे आहमे.

 २. अ : नमस्ार. ितंचचहकत्ा दिभाग कुठमे आहमे?

  ब : इथून सरळ जा. ितंचचहकत्ा दिभाग डािीकड ेआहमे.

 ३. अ : हिॅयो, िॉड्ड नंबर ४ कुठमे आहमे?

  ब : िॉड्ड नंबर ४ िि आहमे.

 ४. अ : डॉक्टर ससंन्ांची कमे दबन कुठमे आहमे?

  ब : डॉक्टर ससंन्ांची कमे दबन खाली आहमे.

६.२ १. (क) नमेत्रचचक्सा दिभागात जायिा सांगा.

 २. (अ) रतिपमेढीत जायिा सांगा.

 ३. (ब) ट्र ॉमा कमे अर युदनटमध्मे जायिा सांगा.

 ४. (क) क्ष-हकरण दिभागात जायिा सांगा.

६.३ क–४,  ख–७,  ग–६,  घ–३, च–२,  छ–५, ज–१

६.४ १. रति ि िघिी तपासणी   २. आॅंकॉिॉजी   ३. शस्त्रदक्रया    ४. ओपीडी   ५. रतिपमेढी

७.१ १. तुम्ी   २. त्ा   ३. तुम्ी, आम्ी    ४. मी    ५. तू    ६. तयो    ७. तमे

ध
डा
 २
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७.३

 

ए∘ि∘ अ∘ि∘ आदिार्थी

मी आिे आम्ी / आपण आिोत आम्ी / आपण आिोत

तू आिेस तुम्ी / आपण आिात तुम्ी / आपण आिात

तयो आिे तमे आिेत तमे आिेत

ती आिे त्ा आिेत त्ा आिेत

तमे आिे ती आिेत ती आिेत

७.४

 

ए∘ि∘ अ∘ि∘

मी आिे. आम्ी / आपण आिोत.

तू आिेस. तुम्ी / आपण आिात.

तुम्ी / आपण आिात. तुम्ी / आपण आिात.

तयो / ती आिे. तमे / त्ा आिेत.

तमे आिे. ती आिेत.

 ७.५  १. आहमेत   २. आहमेत   ३. आहात   ४. आहमेस   ५. आहमेत   ६. आहमेस, आहमे

८. १. िहा िाजिमे   २. सात िाजिमे   ३. पाच िाजिमे    ४. बारा िाजिमे    ५. आठ िाजिमे    

६. नऊ िाजिमे   ७. तीन िाजिमे   ८. अकरा िाजिमे

८.१

क. पािणमेपाच िाजिमे आहमेत.
पािणमेपाच झािमे आहमेत.
पाचिा पंधरा तमदनटमे बाकती. 

ख.   सव्वाियोन िाजिमे आहमेत.
सव्वाियोन झािमे आहमेत.
ियोन िाजून पंधरा तमदनटमे झािी आहमेत.

ग. साडमेपाच िाजिमे आहमेत.
साडमेपाच झािमे आहमेत. 
पाच िाजून तीस तमदनटमे झािी आहमेत.

घ. पािणमेअकरा िाजिमे आहमेत. 
पािणमेअकरा झािमे आहमेत.
अकरािा पंधरा तमदनटमे बाकती आहमेत.
िहा िाजून पंचमेचाळीस तमदनटमे झािी आहमेत. 
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च. िीड िाजिा आहमे.
िीड झािा आहमे.
एक िाजून तीस तमदनटमे झािी आहमेत.

छ. सव्वािहा िाजिमे आहमेत. 
सव्वािहा झािमे आहमेत. 
िहा िाजून पंधरा तमदनटमे झािी आहमेत.

ज. अकरा पन्नास िाजिमे आहमेत.
अकरा पन्नास झािमे आहमेत. 
बारािा िहा तमदनटमे बाकती आहमेत.

झ. साडमेआठ िाजिमे आहमेत. 
साडमेआठ झािमे आहमेत.
आठ िाजून तीस तमदनटमे झािी आहमेत.

ञ. सहा अडतीस िाजिमे आहमेत. 
सहा अडतीस झािमे आहमेत. 
सहा िाजून अडतीस तमदनटमे झािी आहमेत.

८.२ १. माझी ड्टूी ९ िाजता सुरू हयोतमे. /...

 २. माझ ंकाम ८ िाजता संपतं. /...

 ३. माझी जमेिणाची सुट्ी १२:३० िाजता हयोतमे. /...

धडा ३

१. क. पयोट दुखणमे    ख. सिथी हयोणमे    ग. ताप यमेणमे    घ. चक्र यमेणमे   च. फॅ्क्चर हयोणमे 

छ. ऑपरमेशन हयोणमे    ज. हाड मयोडणमे.

१.१ तुम्ािा काय हयोत आहमे?

 १. तुम्ािा चक्र यमेतमेय का?

 २. तुम्ािा फॅ्क्चर झािंय का?

 ३. तुमचं ऑपरमेशन झािंय का? 

 ४. तुमचं हाड मयोडिंय का?

 ५. तुम्ािा सिथी झािीय का?

 ६. तुमचं पयोट दुखतंय का?

१.२ १–क    २–इ    ३–ड    ४–ब    ५–अ 

२.

खोली पेशंटच ेनाि समस्ा काय किायचे आिे?

१ तम∘ किम हात दुखतयो आहमे. एक्स-रमे काढायचा आहमे.
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२ िातमेआजी रतििाब ९९/५९ आहमे. सस∘टी∘ सॅ्न करायचा आहमे.

३ श्ी∘ काळमे पायािा जखम झािी आहमे. निीन ड्र मेससंग करायचमे आहमे.

३. १. रूम नंबि १

  नस्ण : रूम नंबर १ मधल्ा पमेशंटच्ा छातीत दुखतंय.

  डॉक्टर : त्ांना मी तपासिंय. त्ांची अॅंन्जिययोप्ास्टी करािी िागमेि.

  नस्ण : ठीक आहमे. मी त्ांना कळितमे.

 २. रूम नंबि २

  नस्ण : रूम नंबर २ मधल्ा पमेशंटिा कळा यमेतायत.

  डॉक्टर : त्ांना ओ∘टी∘मध्मे घमेऊन जा आसण सीझरची तयारी करा.

  नस्ण : ठीक आहमे.

 ३. रूम नंबि ३

  नस्ण : डॉक्टर िैद्, रूम नंबर ३ मधल्ा पमेशंटिा सायदटकाचा त्रास हयोतयोय.

  डॉक्टर िैद् : बरं. त्ांना बाम िािून द्ा. मी त्ांना तपासायिा यमेतयो.

  नस्ण : ओकमे , डॉक्टर.

४. अ) सकाळ : १     ब)  दुपार : ४     क) संध्ाकाळ : ३     ड) रात्र : २

४.१ १. सकाळी    २. संध्ाकाळी

४.३

हक्रयापद ितमिमानकाळ

उठणमे उठतमे

करणमे करतमे

िमेणमे िमेतमे

झयोपणमे झयोपतमे

िाचणमे िाचतमे

घमेणमे घमेतमे

भरणमे भरतमे

पकडणमे पकडतमे

हयोणमे हयोतमे

४.४ क. ययोगासन करतमे,    ख. संध्ाकाळी

५. २. तयो खातयो आहमे.    ३. ती ररपयोट्ड लिहीत आहमेत.    ४. तमे पमेशंट तपासत आहमेत.

 ५. ती इंजमेक्शन िमेत आहमे.
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५.२

हक्रयापद धातू अपूिमि ितमिमानकाळ

तू (करणमे) कर करत + आहमेस

मी (पळणमे) पळ पळत + आहमे

तू (खाणमे) खा खात + आहमेस

तुम्ी / आपण (जाणमे) जा जात + आहात

ती (यमेणमे) यमे यमेत + आहमे

तमे (हयोणमे) हयो हयोत + आहमे

तमे (बयोिणमे) बयोि बयोित + आहमे

आम्ी / आपण (जमेिणमे) जमेि जमेित + आहयोत

६.२ १. तुम्ी काय करताय?    मी मशीन िाितमेय.

 २. तयो काय करतयोय?     तयो पाणी िमेतयोय.

 ३. त्ा काय करत आहमेत?     त्ा सिाई करतायत.

 ४. तमे काय करत आहमेत?     तमे दनयम सांगतायत.

 ५. ती काय करतमेय?     ती मास् घाितमेय.

६.४ 

१. हि + आहमे = हिय हिा = मेहआ + हिाय हिी + आहमे = हिीय

२. नकयो + आहमे = नकयोय ३. हयोत + आहमे = हयोतंय ४. नाही + आहमे = नाहीय

६.५ १. मिा कातर / कातरी हिीय.

 २. मिा सुई हिीय.

 ३. मिा मास् हिाय.

 ४. मिा थमचामीटर हिाय.

 ५. मिा ररपयोट्ड हिाय.

 ७.१   १. ६९    २. ९९    ३. ६४    ४. ९२    ५. ८९   ६. ७६.

८.२ १. ही खयोिी कशी आहमे?  ही खयोिी हिमेशीर आहमे.

 २. तमे औषध कसं आहमे? तमे औषध कडू आहमे. 

 ३. तयो एप्रन कसा आहमे? तयो एप्रन मळकट आहमे.

 ४. त्ा बाटल्ा कशा आहमेत? त्ा बाटल्ा खराब आहमेत.

 ५. ह्या गयोळ्ा कशा आहमेत? ह्या गयोळ्ा रंगीबमेरंगी आहमेत.

 ६. ती खाट कशी आहमे?  ती खाट मयोडकती आहमे.
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 ७. तमे बाळ कसं आहमे? तमे बाळ छयोटमे आहमे.

 ८. तमे बूट कसमे आहमेत? तमे बूट पांढरमे आहमेत. 

 ९. ती मशीन्स कशी आहमेत? ती मशीन्स मयोडकती आहमेत.

 १०. हा कमे सपमेपर कसा आहमे?  हा कमे सपमेपर जुना आहमे.

९.१ १. उष्ाघात, दिषमज्वर     २. फू्, सिथी     ३. ड टेंगी, न्यमुयोदनया

१०.१ १. असतात    २. असतात     ३. असतयो, असतमे     ४. आहमेत

११ १. तमे तोंड     २. ती अन्ननलिका     ३. तमे यकृत      ४. तमे मयोठमे आतडमे     ५. तमे जठर     

६. तमे स्वादुदपंड     ७. तमे छयोटमे आतडमे    ८. तमे गुिविार

१२.२ 

बरयोबर चूक

१. अदनताची सशफ्ट सकाळी पािणमे सातिा सुरू हयोतमे.

२. ततचा नाश्ा हॉस्स्टिमध्मे हयोतयो.

३. रुग्ाचमे काड्ड तपासल्ानंतरच ततचमे काम सुरू हयोतमे.

४. रुग्ािा त्रास हयोत असमेि तर अदनता त्ांना मित करतमे.

५. अदनताचमे जमेिण हॉस्स्टिमध्मेच हयोतमे.

१२.३ १. हयोतयो    २. हयोतात     ३. हयोतयो     ४. हयोतमे     ५. हयोतं.

धडा ४

१.१ 

अनौपचाररक ev+ ev-

२. िाखिणमे िाखि िाखिू नकयोस

३. घमेणमे घमे घमेऊ नकयोस

४. करणमे कर करू नकयोस

५. हििणमे हिि हििू नकयोस

१.२ 

औपचाररक ev+ ev-

२. उघडणमे उघडा उघडू नका

३. राहणमे राहा राहू नका

४. घािणमे घािा घालू नका

५. िािणमे िािा िािू नका
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१.३ 

 तू तुम्ी

उघडिे उघडिे उघड उघडू नकयोस उघडा उघडू नका

सांगिे सांगिे सांग सांगू नकयोस सांगा सांगू नका

लाििे िाििे िाि िािू नकयोस िािा िािू नका

काढिे काढिे काढ काढू नकयोस काढा काढू नका

ठेििे ठमेििे ठमेि ठमेिू नकयोस ठमेिा ठमेिू नका

उचलिे उचििे उचि उचलू नकयोस उचिा उचलू नका

येिे यमेिे यमे यमेऊ नकयोस या यमेऊ नका

१.४ तू – तू हा ड्र मेस घालू नकयोस. तू खुचथीत बस. (अनमेक उत्तरमे शक्)

    तुम्ी – तुम्ी इथमे चपिा काढा. तुम्ी माझ्ा ियोनिा हात िािू नका. (अनमेक उत्तरमे शक्)

 १.५ आज्ार्थी हक्रयापद े: साि कर, भरून ठमेि, काढू नकयोस, कचरा टाक, दिसरू नकयोस.

१.६ १. तू िॉड्डची सिाई कर. तुम्ी िॉड्डची सिाई करा.

 २. तू िारशी पूस. तुम्ी िारशी पुसा.

 ३. तू संडास आसण बाथरूम स्वच् कर. तुम्ी संडास आसण बाथरूम स्वच् करा.

 ४. तू कचरा टाक. तुम्ी कचरा टाका.

 ५. तू सामान आिर. तुम्ी सामान आिरा.

 ६. तू खयोिी साि कर. तुम्ी खयोिी साि करा.

 ७. तू िडकं डमेटॉिनमे धू. तुम्ी िडकं डमेटॉिनमे धुिा.

 ८. तू िदन्णचर िडकं मार. तुम्ी िदन्णचर िडकं मारा.

२.२

हक्रयापद रिनंतीरुप

तुम्ी तू  (पु∘) तू  (स्त्री∘)

पाििे पाहता का? पाहशीि का? पाहशीि का?

दिेे िमेता का? िमेशीि का? िमेशीि का?

कििे करता का? करशीि का? करशीि का?

आििे आणाि का? आणशीि का? आणशीि का?

सांगिे सांगाि का? सांगशीि का? सांगशीि का?
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२.३ १. ठमेिशीि   २. सांगशीि    ३. बसाि    ४. बघाि    ५. बयोिािशीि

 ३.१ १. १०५ – एकशमे पाच    २. २२२ – ियोनशमे बािीस    ३. ५३३ – पाचशमे तमेहतीस 

४. ६७१ – सहाशमे एकाहत्तर      ५. १००१ – एकहजार एक    ६. ३४६ – तीनशमे समेहचाळीस    

७. ९९६ – नऊशमे शहाण्णि

३.२ १. एकशमे िहा – ११०    २. तीनशमे सतरा – ३१७    ३. सातशमे सत्तर – ७७०

 ४. आठशमे अठ्ठात्तर – ८७८    ५. एकहजार नऊ – १००९    ६. नऊशमे नव्वाण्णि – ९९९    

७. सहाशमे एकािन्न – ६५१    ८. ियोनशमे िीस – २२०        ९. चारशमे पंचिीस – ४२५

३.३ क–५,   ख–१,   ग–२,   घ–३,   च–४

४. १–ब,   २–क,   ३–अ,   ४–ई,   ५–ड

४.१ १. ट्र मेन भरभर जातमे.

 २. हत्ती सािकाश चाितयो.

 ३. बैिगाडी हळूहळू जातमे.

 ४. गयोगिगाय हळूहळू चाितमे. 

 ५. घयोडा भरभर पाळतयो.

४.२ 

िे किा िे करु नका

पमेशंटची खयोिी स्वच् ठमेिा. ियोनिर जयोरजयोरात बयोलू नका.

रुग्ािा भमेटायची िमेळ पाळा. इथमे कचरा टाकू नका.

रुग्ाियात स्वच्ता राखा. रुग्ाच्ा खयोिीत जास िमेळ थांबू नका.

शांतता राखा. रुग्ाियातीि कम्णचाऱयांशी िाि घालू नका.

रुग्ाियाचमे दबि िमेळमेत भरा. रुग्ािा बाहमेरीि जमेिण िमेऊ नका.

डॉक्टरांच्ा सूचनांचमे पािन करा. अपॉईंटमटेंट सशिाय डॉक्टरांना भमेटू नका.

रांगमेत उभमे रहा. रुग्ाियात धूम्रपान करू नका.

४.३ १. कृपया, मयोठ्ानमे बयोलू नका.

 २. हळूहळू एका कुशीिर िळा.

 ३. भमेटायची िमेळ संपिी आहमे. आता दनघा.

 ४. मूठ घट् बंि करा.

 ५. सािकाश कंबर िर उचिा.

४.४ १. कृपया, इथमे गाडी िािू नका.

 २. कृपया, रुग्ाियात शांतता राखा.
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५.२ 

रिशेषि प॰ुए॰ि॰ पु॰अ॰ि॰ स्त्री॰ए॰ि॰ स्त्री॰अ॰ि॰ नपुं॰ए॰ि॰ नपुं॰अ॰ि॰

दनळा दनळा
बॉि

दनळमे
बॉि

दनळी
छत्री

दनळ्ा 
छत्रा

दनळमे 
पुसक

दनळमे पुसकमे  
/ पुसकं

दपिळा दपिळा 
बॉि 

दपिळमे 
बॉि

दपिळी 
छत्री

दपिळ्ा 
छत्रा  

दपिळमे 
पुसक   

दपिळमे पुसकमे  
/ पुसकं

पांढरा पांढरा 
बॉि

पांढरमे
बॉि

पांढरी 
छत्री  

पांढऱया 
छत्रा

पांढरमे 
पुसक  

पांढरमे पुसकमे  
/ पुसकं

काळा काळा 
बॉि    

काळमे
बॉि      

काळी 
छत्री

काळ्ा 
छत्रा

काळमे 
पुसक   

काळमे पुसकमे  
/ पुसकं

हहरिा हहरिा 
बॉि

हहरिमे
बॉि

हहरिी 
छत्री

हहरव्या 
छत्रा

हहरिमे 
पुसक   

हहरिमे पुसकमे  
/ पुसकं

५.३ १. पांढऱया गयोळ्ा     २. िाि-दपिळ्ा गयोळ्ा

५.४ १. दनळी गयोळी सकाळी एकिा घ्ायची आहमे.

 २. जमेिण झाल्ािर गुिाबी आसण पांढरी गयोळी घ्ायची आहमेत.

 ३. रात्री पांढरी गयोळी घ्ायची आहमे.

धडा ५

१.१ १. अपघात    २. ९८°    ३. सकाळी सहा िाजता.

१.२ १. टमेम्परमेचर पाहणमे आसण त्ाची नोंि करणमे. 

 २. पल्स पाहणमे, त्ाची नोंि करणमे आसण तमे डॉक्टरांना सांगणमे.

 ३. पमेशंटचमे स्संजंग करणमे. 

 ४. ड्र मेससंग बििणमे.

 ५. पमेशंटिा औषध िमेणमे.

 ६. पमेशंटची िघिी तपासायिा पाठिणमे.

१.३ १–ब,    २–ड,    ३–ई,    ४–क,    ५–अ

१.४ १. कापूस    २. सुई    ३. बॅंडमेजपट्ी    ४. सिाईन    ५. सॅदनटायझर    ६. बमेडपॅन 

७. कातर / कातरी    ८. थमचामीटर    ९. युरीन पॉट

१.५ १. पमेशंटची इंजमेक्शनची िमेळ झािी आहमे. ससररंज कुठमे आहमे?

 २. पमेशंटिा हातािा िागिमे आहमे. मी त्ािा बॅंडमेजपट्ी बांधतमे.

 ३. तुमचमे हात डमेटॉिनमे स्वच् धुिा.

 ४. िघिीिा जायचमे आहमे का? बमेडपॅन हिाय का?

 ५. पमेशंटचा ताप मयोजायचा आहमे. थमचामीटर शयोधतमे आहमे.
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 ६. डॉक्टर जाधि ितंिैद् आहमे. तमे आता ितं दिभागात आहमे. 

 ७. तुमचा रतििाब पहायचाय. हात पुढमे करा.

 ८. त्ाचा पाय फॅ्क्चर झािमेिं आहमे. अस्स्रयोग दिभागात पाठिा.

२. १. णसस्टि अजंलीचा चष्ा निीन आहमे.

 २. िमाची छत्ी िाि रंगाची आहमे.

 ३. डॉक्टि सुिांिांचा मुलगा िहा िषचाचा आहमे.

 ४. साहिलचे सामान कुठमे आहमे?

 ५. िोिनचे घि मयोठमे आहमे.

 ६. मामाची गाडी जयोरात धाितमे.

२.१ 

बिोबि चूक बिोबि िाक्

१. प्रिीपची िॉड्ड डािीकडमे आहमे. प्रिीपचा िॉड्ड डािीकडमे आहमे.

२. सकतीनाचा थमॉ ्णमीटर 
तमळत नाहीयमे.

सकतीनाचं थमॉ ्णमीटर 
तमळत नाहीयमे.

३. भूषणच्ा गाडीच्ा चाव्या 
हहरव्या रंगाच्ा आहमेत.

४. रामचमे पुसक टमेबिच्ा 
खािी आहमे.

५. सुदनताचा िाईि इथमे नाहीयमे. सुदनताची िाईि इथमे नाहीयमे.

२.२ १. ती दपशिी कोिाची आहमे? ती दपशिी िंजनाची आहमे. /... 

 २. तो मयोबाइि कोिाचा आहमे? तो मयोबाइि सुिेशचा आहमे. /... 

 ३. ते घड्ाळ कोिाच ंआहमे? ते घड्ाळ जॉजमिच ंआहमे. /...

 ४. ते घर कोिाचं आहमे? ते घर अतमत आसण सुनीताचं आहमे. /...

 ५. ती साडी कोिाची आहमे? ती साडी सकीनाची आहमे. /...

 ६. ते घर कोिाचं आहमे? ते पमेन अक्षय आणि िाजच ंआहमे. /...

 ७. तो स्टमेथयोस्योप कोिाचा आहमे? तो स्टमेथयोस्योप लेलेकाकांचा आहमे. /...

 ८. तो कॉम्पटुर कोिाचा आहमे? तो कॉम्पटुर अहदतीचा आहमे. /...

 ९. ते पुसक कोिाच ंआहमे? ते पुसक सई आणि मोहितच ंआहमे. /...

 १०. ती खयोिी कोिाची आहमे? ती खयोिी लललताची आहमे. /...

२.४ १. बाळाची बाटिी.  २. प्रिीपची खुचथी.  ३. रझझयाचमे मयोजमे.   ४. पमेशंटच्ा गयोळ्ा. 

५. ससस्टर रयोझीची िाईि.

२.७ षष्ीची रूपमे : माझमे, माझा, माझ्ा, त्ांची, माझी, माझ्ा.
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२.८ नमस्ार ! माझमे नाि दिभा. मी सांगिीची आहमे. माझमे गाि छयोटमे आहमे. माझी आई बॅंकमे त 

नयोकरी करतमे आसण बाबा सरकारी नयोकरी करतात. माझा छयोटा भाऊ कॉिमेज मध्मे सशकतयो. 

मी सध्ा मुंबई मध्मे राहतमे. माझ्ा रूग्ाियाचमे नाि गयोडबयोिमे रुग्ािय आहमे. माझमे काम 

रुग्ांना मित करणमे आहमे. त्ांची माहहती लिहून घमेणमे, दिचारपूस करणमे, औषध िमेणमे, स्वच्ता 

करणमे, ही सुद्धा माझी काममे आहमेत. या रुग्ाियात माझ्ा अनमेक मैतत्रणी आहमेत. माझमे 

सहायिकही अततशय चांगिमे आहमेत. माझमे काम मिा खूप आिडतमे. (अनमेक उत्तरमे शक्)

३. १. त्ाची    २. त्ांचा    ३. माझी    ४. तुमची    ५. तुझा    ६. आपिी    ७. त्ाचं    

८. ततचं   (अनमेक उत्तरमे शक्)

३.१ १. त्ाचं    २. माझी    ३. त्ांचा    ४. तुझी    ५. आमचमे

४.१ १–क,    २–ड,    ३–अ,    ४–ब

४.२ १. अचानक    २. पटापट    ३. अनमेकिा    ४. उगीच    ५. अनमेकिा    ६. अचानक 

७. पटापट    ८. उगीच

५. 

कोि? काय?

१. रचना रयोज एक सिरचंि खाते. रचना सिरचंि

२. माझी आजी रयोज रात्री गयोष्ट सांगते. आजी गयोष्ट

३. पमेशंट पाणी मागतोय. पमेशंट पाणी

४. ससस्टर आयव्ी ड्र ीप लाितेय. ससस्टर आयव्ी ड्र ीप

५. सकाळी नऊ िाजता आम्ी नाश्ा कितो. आम्ी नाश्ा

६. (तू) माझ्ासाठी एक सिाईनची बाटिी आि. (तू) सिाईनची बाटिी

५.१ १. शमेत    २. कपडमे    ३. औषध    ४. चचत्र    ५. सिाई    ६. िसू

५.२ १–क, २–ड, ३–ई, ४–ब, ५–अ

 ५.३. १. िात    २. मनगट    ३. हृिय    ४. कान    ५. नाक

धडा ६

१. क–६,     ख–४,     ग–१,     घ–५,     च–२,     छ–३

१.१ औषध द्ािमे, डॉक्टरिा बयोििािमे, पमेशंटिा तपासणमे, कमे स पमेपर बनिािमे, गरम पाण्ानमे / 

बिचानमे शमेक द्ािा / ...

१.३ अ) पररचाररका : तुम्ािा काय हयोतंय?

  पमेशंट : माझी कंबर िचकिी आहमे. खूप त्रास हयोतयोय.

  पररचाररका : हमे घ्ा औषध. बरं िाटमेि.
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 ब) पररचाररका : तुम्ािा काय हयोतंय?

  पमेशंट : माझा गुडघा खूप दुखतयोय. खूप त्रास हयोतयोय.

  पररचाररका : एक्स रमे काढािा िागमेि.

 क) पररचाररका : तुम्ािा काय हयोतंय?

  पमेशंट : माझा िात ठणकतयोय.

  पररचाररका : ही गयोळी घ्ा आसण ितं दिभागात जाऊन तपासणी करून घ्ा.

१.४ १. पयोट + दुखी = पयोटदुखी

 २. कंबर + दुखी = कंबरदुखी

 ३. िाढ  + दुखी = िाढदुखी

 ४. डयोकमे   + दुखी = डयोकमे दुखी

 ५. गुडघमे + गुडघमे = गुडघमेदुघी

१.५ 

लक्षि आजाि उपचाि

1. अशतिपणा कुपयोषण ययोग् आहार

2. िातािा ठणका िागणमे िातदुखी पमेनहकिर / िमेिनाशामक गयोळ्ा

3. घशात टयोचल्ासारखमे हयोणमे टॉन्न्सल्स ऑपरमेशन / शस्त्रदक्रया

4. डयोळमे जळजळणमे डयोळमे यमेणमे डयोळ्ात औषध

5. पयोटात कळ यमेणमे जंत गयोळी घमेणमे

२.२ २. समीर अदििाहहत िोता.   ३. माझ ंतुझ्ाकडमे एक काम िोतं.   ४. डॉक्टर शीति ऑपरमेशन 

लथएटर मध्मे िोत्ा.   ५. मी शाहरुखची िॅन िोते.   ६. मुिं दपकदनकिा गमेिी िोती. 

७. हिॅयो, अदनश, तू िोतास तरी कुठमे?   ८. आम्ी कामात िोतो.

३.१ 

सिमिनाम साधा िूतकाळ साधा (िूतकाळ)  
नकािात्मक रुप

मी (पु॰) हयोतयो नव्तयो

मी (स्त्री॰) हयोतमे नव्ती / नव्तमे

आंम्ी / आपि हयोतयो नव्तयो

त ू(पु॰) हयोतास नव्तास

त ू(स्त्री॰) हयोतीस नव्तीस

तुम्ी + आपि (आदिार्थी / अ॰ ि॰) हयोतात / हयोता नव्ता / नव्त्ा
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तो (पु॰) हयोता नव्ता

ती (स्त्री॰) हयोती नव्ती

ते (नपुं∘) हयोतमे / हयोतं नव्तं

ते (अ॰ि॰) हयोतमे नव्ते

त्ा (अ॰ि॰) हयोत्ा नव्त्ा

ती (अ॰ि॰) हयोती नव्ती

३.२ २. कािची पािभाजी ततखट नव्ती.

 ३. सकाळी डॉक्टर िॉड्डमध्मे नव्ते.

 ४. डॉक्टर ऑपरमेशनलथएटरमध्मे नव्त्ा.

 ५. तू काि तमदटगंिा नव्तास का?

 ६. सकाळी थंडी नव्ती.

 ७. कािच्ा समेतमनारिा ररटा आसण प्रीती आल्ा नव्त्ा का?

 ८. काि मिा सुट्ी नव्ती.

 ३.३  १. नव्तमे    २. नव्त्ा    ३. नव्ता

३.४ १–ब,    २–अ,    ३–क,    ४–अ

४.१ २. कधीच नाही, कधीतरी, सध्ा, िररयोज, नमेहमी. 

४.४ १. िररयोज    २. सध्ा    ३. नमेहमी    ४. कधीच    ५. नमेहमी.

५.१ १. खायचमे आहमे हकंिा खायचंय.

 २. करायचमे आहमे हकंिा करायचंय.

 ३. झयोपायचमे आहमे हकंिा झयोपायचंय.

५.२ १. मिा जमेिायिा जायचंय.    २. मिा अभ्ास करायचाय.    ३. मिा माझ्ा मामाकडमे 

जायचंय.    ४. मिा ििकर घरी जायचंय.    ५. मिा ििकर झयोपायचंय.

६.१ १. च,    २. ङ,    ३. क,    ४. ग,    ५. ख,    ६. घ.

 ६.२   १. मयोकळ्ा    २. ियोन   ३. करािी   ४. रुग्ािा   ५. कापड   ६. एक   ७. जंतूचा   

८. पांघरूण   ९. चािरीिा   १०. पूिथीच्ा   ११. पांघरूण   १२. हात

७.१ 

१. बाळािा सतत झयोपिून ठमेिा.

२.  बाळांनां पयोषक आहार द्ािमे.

३. बाळािा िति दुधाचमे पिाथ्ण द्ा.

४. बाळ िति औषध िमेऊन बरमे हयोईि.
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धडा ७

१. १. औषधमे कशी घ्ािीत?    औषधे पाण्ाबिोबि घ्ािी.

 २. औषधमे कधी घ्ािीत?    औषधे सकाळी / दुपािी / संध्ाकाळी / िात्ी घ्ािी.

 ३. हकती औषधमे घ्ािीत?    एक गोळी / अधथी गोळी / एक चमचा / पाच रमली / दिा 

रमली घ्ािी.

 ४. कयोणती औषधमे घ्ािीत?  गोळ्ा / करॅप्ुल / पािडि / बाटलीतील औषधे घ्ािी.

१.१ अ) ससस्टर नमेहा : नमस्ार सररता बमेन. कशी आहमे तुमची तब्मेत आता?

  सररता बमेन : चांगिी आहमे. ऑपरमेशन नीट झािं. 

  ससस्टर नमेहा : छान. तुमची औषधं सांगतमे आता. ह्या बाटिीतिं औषध सकाळ – 

संध्ाकाळ रयोज आठ दििस घ्ा आसण ही एक गयोळी जमेिणापूिथी रयोज आठ दििस घ्ा. 

िक्षात राहीि ना?

  सररता बमेन : हयो, आिं िक्षात. पण थयोडा थकिा आिा आहमे.

  ससस्टर नमेहा : हयो, थयोडा थकिा यमेईि. तुम्ी भरपूर पाणी प्ा आसण मऊ अन्न खा. बरं 

िाटमेि. 

  सररता बमेन : बरं. 

  ससस्टर नमेहा : काळजी घ्ा. काही िागिं तर मिा हाक मारा.

  सररता बमेन : धन्यिाि.

१.२.१

पेशंटचे नाि औषध? ननदान पद्धती ?

काळमे आजी

तमस्टर प्रकाश

प्रततमा

तमसमेस जाधि

१.४ १. अत्तं    २. जरा    ३. भरपूर    ४. िार    ५. जास    ६. कमी

१.५ १. चिा, जरा दिरून यमेऊ या.

 २. मिा थयोडीच भाजी पुरमे , जास नकयो.

 ३. भरपूर चाििं तर जास भूक िागतमे.

 ४. तुम्ी ििकर बरमे व्ाि, िार काळजी करु नका.

 ५. इथमे िार गिथी करू नका. पमेशंटिा शांत झयोपू द्ा.
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२. 
ए॰ि॰ अ॰ि॰

मी हयोत  नािी आम्ी / आपण हयोत नािी

तू हयोत नािीस 
तुम्ी / आपण हयोत नािी

तुम्ी / आपण हयोत नािी

तयो / ती / तमे हयोत नािी तमे / त्ा / ती / हयोत नािीत

२.१ १. हयोत    २. हयोत    ३. झािा    ४. हयोत    ५. झािा.

३.१ १–इ,    २–अ,    ३–ड,    ४–ब,    ५–क.

४.१ झािमे, झािं, तमळािी,  झाल्ा, आहमे.

४.२ २. मागच्ा िषथी पमेक्षा या िषथी जास् गिम झालं.

 ३. परीक्षमेत पास झाल्ामुळमे मिा अत्ंत आनंद झाला.

 ४. कमे मयोथमेरपी नंतर रामािा फाि त्ास झाला.

 ५. या िषथी मुंबई मध्मे ििपूि पाऊस झाला.

 ६. काश्ीर मध्मे मुंबई पमेक्षा कमी उकाडा झाला.

४.३  १. माझ्ा पयोटात गडबड झाली.    २. त्ाचा अिाम्ण पाच िाजता झाला.    ३. तू हमेड नस्ण 

झालीस का?    ४. शदनिारी आमची पाटथी झाली.     ५. आमचमे कपडमे खराब झाले.

४.४ १. झािमे    २. झािा    ३. हयोतमे    ४. झािा    ५. झाल्ा.

५.१
तो (पु॰) ती (स्त्री॰) ते (नपुं॰) तो, त्ा, ती (अ॰ि॰)

तयो दपझ्ा ती पयोळी तमे चॉकिमेट तमे िमेिस्ण 

तयो बग्णर ती भाजी तमे सूप ती िळं

तयो िरणभात ती तमसळ तमे दूध ती दबस्तीटमे

तयो ज्सू ती कॉिती तमे आईस्कतीम तमे बटाटमेिडमे

तयो ब्रमेड ती दबयचाणी तमे सॅिड

तयो उपमा तमे सरबत

तयो सशरा तमे थािीपीठ

तयो चहा

तयो चचिडा

तयो िाडू

तयो पयोहा  

तयो इडिीसांबार
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५.२ पौष्ष्टक : तयो िरणभात, तयो ज्सू, तयो उपमा, तयो सशरा, तयो इडिीसांबार, ती भाजी, ती िळं, 

ती पयोळी, तमे सॅिड, तमे पयोहमे, तमे सरबत, तमे दूध, तमे थािीपीठ, तमे सूप

 पौष्ष्टक नािीत : तयो दपझ्ा, तयो िाडू, तयो चचिडा, तयो चहा, तयो ब्रमेड, तयो बग्णर, ती तमसळ, ती 

कॉिती, ती दबयचाणी, ती दबस्तीटमे, तमे चॉकिमेट, तमे आईस्कतीम, तमे िमेिस्ण, तमे बटाटमेिडमे

५.३ १. मिा उपमा, चॉकलेट आसण रबयगािी खूप आिडतात.

 २. मिा ििििात, पोिे आसण िाजी असजबात आिडत नाहींत.

५.४ खािे : १. मिा उपमा हिाय. हपिे : १. मिा चहा हिाय.

   २. मिा पुरणपयोळी हिीय.  २. मिा ताक हिंय.

   ३. मिा पयोहमे हिमेत.  ३. मिा कॉिती हिीय.

   ४. मिा सामयोसा हिाय.  ४. मिा लिंबू-सरबत हिंय.

   ५. मिा बटाटािडा हिाय.

५.५ अ) १. अ : तू काय घमेणारायस?   ब : मी चहा घमेणारायस. 

  अ : कसा आहमे चहा?  ब : छान आहमे. 

  २. अ : तुिा काय हिंय? ब : मिा सरबत हिंय.

  अ : कसं आहमे सरबत? ब : गयोड आहमे.  

  ३. अ : तुझ ंकाय? ब : मिा सामयोसा चािमेि.

  अ : कसा आहमे सामयोसा? ब : ततखट आहमे.

५.५ ब) १. तुम्ािा, आम्ािा    २. मी, त्ािा    ३. ती, तू, ततिा    ४. तुिा    ५. तुम्ािा    

६. आपल्ािा

५.६ व्व्टातमन्स,  पािमेभाज्ा,  आठ,  िळमे,  आहारतज्ज्ञ

५.७ १. नस्ण : नमस्ार िमेिमे काका. कशी आहमे तब्मेत?

  िमेिमेकाका : ठीक आहमे. पाठ खूप दुखतमेय.

  नस्ण : का काय झािं?

  िमेिमेकाका : मी बाथरूम मध्मे घसरून पडियो. पाठीचं हाड मयोडिंय. 

  नस्ण : काळजी करू नका. गरम पाण्ानमे शमेक घ्ा आसण ही औषधं िमेळमेिर घ्ा. ििकर 

बरमे व्ाि. 

  िमेिमेकाका : ठीक आहमे. धन्यिाि. 

 २. नस्ण : नमस्ार काळमेआजी. कशी आहमे तब्मेत आता?

  काळमेआजी : बारी आहमे. डयोळा दुखतयोय.

  नस्ण : मी तुमच्ासाठी गाजराची कयोसशंबीर आणिी आहमे. औषध घमेऊन झािं कती खा.

  काळमेआजी : पण मिा गाजर आिडत नाही. 

  नस्ण : आिडत नसमेि तरी औषध समजून खा. तुम्ािा बरं िाटमेि.

  काळमेआजी : ठीक आहमे.  
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 ३. नस्ण : कशी आहमे तब्मेत?

  आरती : बरी आहमे आता.

  नस्ण : आज तुम्ािा दडस्ाज्ण तमळणार आहमे. घरी असताना भरपूर दूध प्ायचं आसण 

चपाती, भाजी, िरण, भात असा आहार ठमेिा. तब्मेतीिा चांगिा असतयो.

  आरती : ठीक आहमे. 

  नस्ण : आसण औषधं  िमेळमेिर घ्ा.

  आरती : हयो, नक्ती घमेईन. धन्यिाि.

५.८ 

१. गभ्णिती स्त्री १. दूध 
२. उष् पिाथ्ण 
३. सॅिड 

२. डायबमेटीसचा पमेशंट १. गयोड सशरा 
२. कारिमे 
३. पािक 

३. हाड मयोडिमेिा पमेशंट १. बग्णर 
२. दुधाचमे पिाथ्ण 
३. िळं 

४. २ िषचाचमे मूि १. तमसळ 
२. पराठा 
३. िरणभात 

५. अंगािर पाजणारी आई १. थंड पिाथ्ण 
२. दुधाचमे पिाथ्ण 
३. कयोसशंबीर 

६. उच् रतििाब १. अळणी पिाथ्ण 
२. कमी तमेिकट पिाथ्ण 
३. साखरमेचमे पिाथ्ण 

धडा ८

१. १. चचत्रातीि ियोन व्यतिती निरा-बायकयो आहमेत आसण ततसरी व्यतिती रमे दडओिॉसजस्ट आहमे.

 २. ियोन्ी व्यतिती आनंिी आहमेत कारण तमे आई-िडीि हयोणार आहमेत.

 ३. सयोनयोग्रािती रमे दडओिॉसजस्ट करतयो.

 ४. सयोनयोग्रािती रमे दडओिॉसज दिभागात कमे िी जातमे.
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१.३ अ)

रुग् १. रुग् २. रुग् ३.

१. रुग् डॉक्टर 
कडमे का गमेिा?

हाडािा मार 
बसिा आहमे. 

छातीत दुखत आहमे. तीन दििसांनी 
ऑपरमेशन आहमे.

२. कयोणत्ा चाचण्ा 
ि तपासण्ा?

एक्स-रमे काढायचा 
आहमे.

ई॰सी॰जी॰ 
काढायचा आहमे. 

रति आसण िघिी 
तपासायची आहमे.

३. रुग्ािा काय 
िाटत आहमे? 

प्ास्टर िागमेि 
असमे िाटत आहमे.

हृियदिकार असमेि 
असमे िाटत आहमे.

ररपयोट्ड नॉम्णि यमेतीि 
कती नाही, याची 
चचन्ा िाटत आहमे.

१.४ १–ड,    २–ई,    ३–ब,    ४–क,    ५–अ

१.५ १. जिळ    २. िर    ३. मध्मे    ४. िांब    ५. मध्मे    ६. मागमे

१.५.१ १. मध्मे    २. मागमे    ३. पुढमे    ४. जिळ    ५. िर

 १.६ १. तमसमेस पाटीिचमे    २. हाट्ड सज्णरी    ३. बी॰पी॰    ४. कुठिीही नाही 

५. ऑपरमेशन लथएटरमध्मे    ६. नातमेिाईकांच्ा

२.३ आणि २.४

 १. राहणार आहमे    २. खाणार आहमे    ३. जाणार आहमे    ४. यमेणार आहमे    ५. धािणार आहमे     

६. करणार आहमे  ७. असणार आहमे  ८. लिहहणार आहमे  ९. चािणार आहमे  १०. काढणार आहमे

२.५  १. करणार  २. भरणार   ३. करणार   ४. काढणार   ५. खाणार   ६. यमेणार   ७. पाहणार

२.६ १. जाणार आहयोत, करणार आहयोत    २. करणार    ३. भमेटणार    ४. लिहहणार 

५. घमेणार, यमेणार

२.७ 

प्रश्न उत्ि

१. रयोज औषध घमेणार ना? १. हयो, घमेणार.

२. रयोज २ कती∘तम∘ चािणार ना? २. हयो, चािणार.

३. रयोज ययोग करणार ना? ३. हयो, करणार.

४. रयोज दिश्ांती घमेणार ना? ४. हयो, घमेणार.

५. रयोज िमेळमेिर जमेिणार जमेिणार ना? ५. हयो, जमेिणार.

६. रयोज डयोळ्ात ड्र योप्स घािणार ना? ६. हयो, घािणार.

७. रयोज दिझ़िओथमेरपी घमेणार ना? ७. हयो, घमेणार.

८.  रयोज व्यायाम करणार ना? ८. हयो, करणार
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२.८ अ) १. खाईन – खाणार    २. दपईन – दपणार    ३. दिरमेन – दिणार   ४. झयोपमेन –झयोपणार   

५. सांगमेन – सांगणार.

२.१० 
हपिे जािे दिेे घेिे येिे िोिे

मी दपईन जाईन िमेईन घमेईन यमेईन हयोईन 

आम्ी / आपि दपऊ जाऊ िमेऊ घमेऊ यमेऊ हयोऊ 

तू दपशीि जाशीि िमेशीि घमेशीि यमेशीि हयोशीि 

तुम्ी / आपि प्ाि जाि द्ाि घ्ाि यािा व्ाि

तो / ती / ते
ते / त्ा / ती

दपईि / 
दपतीि

जाईि / 
जातीि

िमेईि / 
िमेतीि

घमेईि / 
घमेतीि

यमेईि / 
यमेतीि

हयोईि / 
हयोतीि

२.११ १. यमेशीि    २. खाईन    ३. घ्ाि    ४. राहू    ५. हयोईि

२.१२ १. नाही, मी मंगळिारी येईन.     २. नाही, आम्ी िडापाि खाऊ.    ३. हयो, मी तुमचमे काम किेन.

४. नाही, मी दडसटेंबर मध्मे पुण्ात येईन.    ५. हयो, मी एकटा िािीन.     ६. हयो, तमे औषध नीट घेइन.

७. हयो, तुमचमे ऑपरमेशन नीट िोईल.     ८. हयो, डॉक्टर तुम्ािा नक्ती सुट्ी दतेील.

३.१ 
कसा? कशी? कसे? हकतिा / हकतव्ा?

छान ततसऱया

मयोठमे दुसऱया 

हुशार पहहल्ा

भरपूर बारािा 

३.२ १. एक – पहहिा (पु∘) / पहहिी (स्त्री∘) / पहहिं (नपु∘ं)

 २. ियोन – दुसरा (पु∘) / दुसरी (स्त्री∘) / दुसरं (नपु∘ं)

 ३. तीन – ततसरा (पु∘) / ततसरी (स्त्री∘) / ततसरं (नपु∘ं)

 ४. चार – चौथा (पु∘) / चौथी (स्त्री∘) / चौथं (नपु∘ं)

 ५. पाच – पाचिा (पु∘) / पाचिी (स्त्री∘) / पाचिं (नपु∘ं)

 ६. सहा – सहािा (पु∘) / सहािी (स्त्री∘) / सहािं (नपु∘ं)

 ७. सात – सातिा (पु∘) / सातिी (स्त्री∘) / सातिं (नपु∘ं) 

 ८. आठ – आठिा (पु∘) / आठिी (स्त्री∘) / आठिं (नपुं∘)

 ९. नऊ – नििा (पु∘) / नििी (स्त्री∘) / नििं (नपु∘ं)

 १०. िहा – िहािा (पु∘) / िहािी (स्त्री∘) / िहािं (नपु∘ं)

३.३ १. तमेहततसािा    २. पहहल्ा    ३. पाचव्या    ४. ततसरी    ५. चौिाव्या
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३.४ १. रुग्ाियाचमे आिार मयोठमे असतमे.    २. रुम न∘ ६ मधीि पमेशंट हसतमुख आहमे. 

३. तमसळ िारच ततखट असतमे.    ४. दुसऱया मजल्ािरचमे टयोयिमेट स्वच् नसतमे. 

५. काि प्रचंड पाऊस पडिा.

४.१ १. ॥     २. ।     ३. ।     ४. ।     ५. ।     ६. ।

 ७. ।     ८. ।     ९. ।     १०. ॥     ११. ॥    १२. ॥

४.२

२. िमेळमेिर झयोपा आसण सकस आहार घ्ा.

७. िमेळयोिमेळी रतिाच्ा तपासण्ा करुन घ्ा.

८. ताप सारखा यमेत असल्ास िगमेच डॉक्टरांना भमेटा.

९. घरात स्वच्ता राखा.

४.४ १–घ,     २–च,     ३–क,     ४–ग,     ५–ख

धडा ९

१. १.-अ,    २.-क,    ३.-ब,    ४.-ड,    ५.-इ.

१.१ १. बरगडी    २. मानमेचं हाड    ३. ढयोपाराचं हाड,    ४. िडंाचं हाड,    ५. /...

२. १.-ब,    २.-अ,    ३.-क,    ४.-ड,    ५.-इ,    ६.-ई,    ७.-उ

३.१ शब्द : पडिमे, बमेशुद्ध, शुद्धी, अॅंब्िून्स, रुग्ािय, फॅ्क्चर, रति, रतिाच्ा बाटल्ा, एक्स-रमे , 

सीटी सॅ्न, डॉक्टर, सज्णरी. (अनमेक उत्तरमे शक्)

३.३ १. पमेशंटचमे नाि : आसशष शमचा, 

 २. िय : ३९

 ३. डॉक्टरचमे नाि : डॉक्टर इनामिार 

 ४. पमेशंटिा काय झािमे आहमे? : अपघात झािा आहमे.   

 ५. अपघात कसा झािा? : ट्रक नमे धडक दििी. 

 ६. कुठमे िागिमे आहमे? : डयोक्ािा मार िागिा आहमे.

 ७. अपघात गंभीर आहमे कती हकरकयोळ? : गंभीर

 ८. कयोणतमे औषध दििमे आहमे? : त्ांना िमेिनाशामक इंजमेक्शन दििमे आहमेत. 

 ९. कयोणत्ा चाचण्ा कमे िमेल्ा आहमेत? :  –

 १०. कयोणत्ा चाचण्ा करायच्ा आहमेत? : सी∘टी∘ सॅ्न आसण एक्स-रमे काढायचा आहमे. 

 ११. पमेशंट बरयोबर कयोण नातमेिाईक आहमेत? : त्ांची पत्ी ि त्ांचा भाऊ आहमेत.  

 १२. तारीख : १५/०७/२०१८

 १३. ररपयोट्ड लिहहणाऱयाचमे नाि : ससस्टर रूपािी (अनमेक उत्तरमे शक्)
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४. 
परिचारिका १ परिचारिका २ परिचारिका ३

१. पमेशंटचा रतििाब तपासिा का? हयो, तपासिा. नाही तपासिा.

२. पमेशंटचा एक्स रमे ररपयोट्ड आणिा का? हयो, आणिा. नाही आणिा.

३. पमेशंटचा बमेड साि कमे िा का? हयो, कमे िा. नाही कमे िा.

४. पमेशंटिा औषध दििं का? हयो, दििं. नाही दििं.

५. पमेशंटिा िमे री मारून आणिं का? हयो, आणिं. नाही आणिं.

६. पमेशंटिा पाणी दििं का? हयो, दििं. नाही दििं.

७. पमेशंटिा बमेडपॅन दििा का? हयो, दििा. नाही दििा.

८. पमेशंटिा ररपयोट्ड दििा का? हयो, दििा. नाही दििा.

९. पमेशंटची सही घमेतिी का? हयो, घमेतिी. नाही घमेतिी.

१०. पमेशंटिा सिाईन िाििी का? हयो, िाििी. नाही िाििी.

 ४.२

१. काळजी करू नका. तुम्ािा ििकर बरमे िाटमेि.

२. तुम्ािा असजबात बरमे िाटणार नाही.

३. औषध तुम्ीच घ्ा.

४. मिा कधीही हाक मारा.

५. औषध कसमे घ्ायचमे आहमे तमे मी तुम्ािा सांगतमे.

६. िति औषध द्ायिा मी यमेईन.

७. काही त्रास हयोत नाहीयमे ना?

८. मिा असजबात त्रास िमेऊ नका.

९. मी तुम्ािा मित करमेन.

१०. तुम्ािा कसिीही गरज िागिी तर मिा बयोििा.

११. रात्री काही िागिं तर ही बमेि िाबा. मी यमेईन.

४.३ १. मिा कधीही हाक मारा.

 २. औषध कसमे घ्ायचमे आहमे तमे मी तुम्ािा सांगतमे.

 ३. मी तुम्ािा मित करमेन.

 ४. मी तुम्ािा मित करमेन.

 ५. तुम्ािा कसिीही गरज िागिी तर मिा बयोििा.
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५.१ 
काल आज उद्ा पििा

सयोमिार मंगळिार बुधिार गुरुिार 

रदििार सयोमिार मंगळिार बुधिार

गुरुिार शुक्रिार शदनिार रदििार

शुक्रिार शदनिार रदििार सयोमिार

५.२ १. काि    २. आज    ३. आज, उद्ा    ४. आज, आज    ५. काि

५.४ १. काही ियोक िकती असतात. 

  काि िाखि, आज ऑपरमेशन, उद्ा आराम आसण परिा दडस्ाज्ण.

 २. काही ियोक मजमेशीर असतात.

  काि पुणमे, आज मुंबई, उद्ा नागपूर आसण परिा दिल्ी.

६.१ १. पूिथी इतकं ट्र दॅिक नसायचा, हल्ी खूप ट्र दॅिक असतयो.

 २. पूिथी आम्ी घरगुती औषधमे िापरायचयो, हल्ी निीन औषधमे िापरतयो.

 ३. पूिथी ियोकं बसनमे प्रिास करायची, हल्ी ममेट्र योनमे प्रिास करतात.  

 ४. पूिथी सगळमे एकत्र जमेिायचमे, आजकाि एकत्र जमेिायिा िमेळ नसतयो. 

 ५. पूिथी ियोकं पत्र लिहायची, आजकाि ई-ममेि लिहहतात.   

७.२ १. आत्ा    २. आजयोबा    ३. मामा    ४. मामी    ५. आजी    ६. आई    ७. काका

८.३
१. गाडी गाडीिा  गाड्ांना

२. आजी आजीिा आजींना / आज्ांना 

३. बाबा बाबािा बाबांना  

४. मामा मामािा मामांना  

५. मयोबाईि मयोबाईििा मयोबाईिना 

६. तमत्र तमत्रािा तमत्रांना  

७. बाटिी बाटिीिा बाटल्ांना 

८. आजयोबा आजयोबािा आजयोबांना  

९ नकुि नकुििा –

१०. आई आईिा आईंना

११. मलल्का मलल्कािा –

१२. कागि कागिािा  कागिांना   
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१३. थािीपीठ थािीदपठािा थािीदपठांना 

१४. दब्डींग दब्डींगिा दब्डींगना

१५. बाळ बाळािा  बाळांना  

१६. पुसक पुसकािा पुसकांना

 ८.४    १–अ,    २–ब,    ३–अ,    ४–अ,    ५–अ,    ६–अ.

९.१ १. आजी, तुम्ािा काही मित हिी आहमे का?

 २. तुम्ािा बाथरूमिा / टॉयिमेटिा / िघिीिा / संडासिा जायचमे आहमे का?

 ३. आजी, तुमचमे नातमेिाईक नसतीि तरी मी आहमे इथमे.

 ४. चािायिा, बसायिा मित िागिी तर मिा िगमेच सांगा.

 ५. मी जमेिण भरिू का?  

 ६. तुम्ी औषध घमेतिं का?

 ७. तुमचं बी∘पी∘ तपासायचंय. 

धडा १०

१.१ १–ग,    २–च,    ३–ज,    ४–छ,    ५–क,    ६–ख,    ७–घ

१.२ १. िडकं    २. डमेटॉि    ३. टॉिमेि    ४. सॅदनटायझर    ५. िात

१.३ १. मािशी, कमे र काढायचाय.

 २. मािशी, बाथरूम साि करायचंय.

 ३. मािशी, कचरा पमेटीत टाकायचाय.

 ४. मािशी, कपडमे िाळत घािायचमेयत.

 ५. मािशी, िरशी पुसायचीय.

 ६. मािशी, खयोिी साि करायचीय.

१.४ १. कामत मािशी, खयोिीतिा पंखा पुसिात का?

 २. ससस्टर रमेखा, इंजमेक्शन स्टरीिाईझ कमे िं का? 

 ३. मानमे काका, संडास दिनाईि घालून धुतिं का?

 ४. सररता बाई, खयोिी नंबर ५ पुसिीत का? 

 ५. ससस्टर, बमेडिरची चािर धुतिी का?

 ६. कचरा कचरापमेटीत टाकिा का? 

 ७. हात डमेटॉिनमे धुतिमे का?

 ८. मािशी, इथमे िडकं मारिं का?
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१.५ 
आमच्ा रुग्ालयात...

१. रयोज झाडू मारतात.

२. रयोज दिनमेि घालून िरशी पुसतात.

३. सि्णजण हात स्वच् धुतात.

४. सि्ण रुग् एकच हातरुमाि िापरतात.

५. सि्ण पररचाररका स्वच् कपडमे घाितात.

६. सि्ण कचरा कचरापमेटीत टाकिा जातयो.

७. ओिा कचरा ररसायकि कमे िा जातयो. 

८. रुग्ाियातीि सि्ण साहहत् / उपकरणमे स्टरिाईज कमे िी जातात.

९. बमेडिरच्ा चािरी रयोज बििल्ा जातात.

१०. धूम्रपान कमे िमे जात नाही.

११. संडास बाथरूम रयोज साि कमे िमे जातात.

१२. सि्ण पररचाररका ि डॉक्टर ह ॅंडसॅदनटायझर िापरतात.

१३. महहन्यातून एकिा सि्ण झखडक्ा िारमे साि कमे िी जातात.  

२.२ १. एकिीस    २. नंतर    ३. नंतर    ४. साखरपुडा    ५. प्रसूतीनंतर                                

२.३ 
१. ररपयोट्ड लिहहिा का? िगमेच लिहहतमे.

२. औषध दििमे का? िगमेच िमेतमे.

३. डॉक्टरांशी बयोििीस का? िगमेच बयोितमे.

४. दबि बनििमेस का? िगमेच बनितमे. 

५. बाथरूम साि कमे िीस का? िगमेच करतमे.

६. दिनाईि घाितमेस का? िगमेच घाितमे.

७. िरशी पुसून घमेतमेस का? िगमेच घमेतमे.

८. सिाईन िाििमेस का? िगमेच िाितमे.

९. हात धुतिमेस का? िगमेच धुतमे.

१०. बमेडपॅन साि कमे िमेस का? िगमेच करतमे.

२.४ १. िगमेच    २. आधी    ३. नंतर    ४. पुन्ा    ५. िगमेच

३.१ १. अकरा    २. चौतीस    ३. सॅंडदिच    ४. सरबत

३.२ १. पण    २. आसण    ३. पण    ४. आसण    ५. आसण    ६. आसण    ७. पण
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३.३ १. मी आसण माझी मैत्रीण रयोज दिरायिा जातयो / एकत्र जमेितयो...

 २. आम्ी हॉटमेि मध्मे गमेियो, पण ततथमे खूप गिथी हयोती. /... 

 ३. नागपूर आसण औरंगाबाि महाराष्ट्र ात आहमेत. /...

 ४. तपासणीसाठी रुग् आिमे हयोतमे, पण डॉक्टर भमेटिमे नाहीत. /...

 ५. तयो बसमध्मे बसिा आसण बस बंि पडिी. /...

४.१ 
स्संजंगच्ा आधी स्संजंगच्ा िमेळी स्संजंगनंतर

१ २ ९

४ ३ ११

५ ६

७

८

१०

५.१ १-अ,    २-ब,    ३-अ,    ४-क,    ५-क.

५.२ १-ञ,    २-ज,    ३-घ,    ४-ङ,    ५-झ,    ६-छ,    ७-क,    ८-च,    ९-ख,    १०-ग.

दृक   ्    श्ाव्

पाठ १  १-अ-     १-ब-     २-अ    ३-ब    ४-ब    ५-िॉड्डबॉय, नस्ण, इतर डॉक्टर

पाठ २  १-अ    २-क    ३-ब    २. १-     २-     ३-     ४-     ५-     ६-

पाठ ३  १-ब    २-क    ३-ब    ४-अ      २. १-     २-

पाठ ४ १-ब    २-क    ३-क    ४. १-क     २. १-     २-     ३-     ४-     ५-   

पाठ ८ १-ब    २-अ    ३-अ    ४-क    ५-अ    २. १-     २-     ३-     ४-     ५-

पाठ ९  क १.  औषध, अॅिजथी पयोस्टमॉट्डम, उपाय            २. १-     २-

पाठ ९  ख १.  १-     २-     २. १-क    २-ब    ३-अ       ३. १- साजरा    २- रात्री 

पिीक्षा

ऐकिे

संिाि १.   १-अ. ताप आिा आहमे    २-आ, इ

संिाि २.   १-इ. रमेडीययोिॉजी दिभाग    २-आ, इ

संिाि ३.   १-अ. झािमे आहमे    २-इ

संिाि ४.   १-अ. बटाटमेिडा    २-इ

संिाि ५.   १-अ. िाईि    २-आ
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लेखी पिीक्षा

१. अ  १-ड    २-इ    ३-अ    ४-ब    ५-क  

१. ब  १. कधी    २. कयोण    ३. कुठमे    ४. कयोणतमे    ५. कयोणािा

२.  
तो आपि त्ा ते मी ती तुम्ी तू

यमेतात

खातमे

झयोपा

काम करतयो

ररपयोट्ड लिहहतात

िाचतमेस

बयोितयोस

बघतमे

तपासतयो

शयोधतमे

३. अ)  १. एका कुशीिर िळून झयोपा.        २. औषध घ्ा. बरं िाटमेि.
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abscess  तमे गळू

absent अनुपस्स्त

accident तयो अपघात, तमे-

ache  भणभणणमे

acidity  दपत्पीडा

acidity / bile तमे दपत्त

advertisement ती जाहहरात, त्ा जाहहराती

age तमे िय, ती ियमे / ियं

aids तयो एडस

airy हिमेशीर

also सुद्धा

ambulance ती रुग्िाहहका, त्ा

anaesthesiology department तयो भूि दिभाग, तमे-

anaesthetist भूितज्ज्ञ

angioplasty  ती अॅंसजययोप्ास्टी, त्ा-

animal तयो प्राणी, तमे-

anus  तमे गुिविार, ती गुिविारमे / गुिविारं

appendicitis तयो अॅपटेंदडसायटीस / आंत्रपुच्िाह

apple तमे सिरचंि, ती सिरचंिमे, सिरचंिं

apply िािणमे

ask दिचारणमे

asthma तयो िमा

aunt ती मािशी, त्ा मािश्ा

baby तमे बाळ, ती बाळमे , बाळं

back  ती पाठ, त्ा पाठी

backache ती पाठदुखी
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bag ती दपशिी, त्ा दपशव्या

bald spot ती चाई

ball  तयो चटेंडू, तमे-

bank  ती बॅंक, त्ा बॅंका

bathroom ती बाथरूम, त्ा-

be असणमे

become हयोणमे

bed तयो पिंग, तमे-

bed sheet ती चािर, त्ा चािरी

bedding तयो दबछाना, तमे दबछानमे

bedpan तमे बमेडपॅन

big and small operation theatres तयो मयोठ्ा ि छयोट्ा शस्त्रदक्रया कक्ष, तमे-

bill तमे दबि, ती दबिमे / दबिं

birthday तयो िाढदििस, तमे-

bitter कडू

blackboard तयो िळा, तमे िळमे

blanket तमे ब्ॅंकमे ट, ती-

blister ियोड यमेणमे

blood तमे रति, ती-

blood bank ती रतिपमेढी, त्ा रतिपमेढ्ा

blood pressure तयो रतििाब

body तमे अंग, ती अंगमे / अंगं; तमे शरीर, ती शरीरमे

boil उबाळ

bone तमे हाड, ती हाडमे, हाडं

book तमे पुसक, ती पुसकमे  / पुसकं

bottle ती बाटिी, त्ा बाटल्ा

bout of cough उबळ यमेणमे
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boy तयो मुिगा, तमे मुिगमे

brain तयो मटेंदू, तमे-

bread तयो ब्रमेड

break मयोडणमे

breakfast तयो नाश्ा, नाश्मे

breast तयो सन, तमे सन

bring आणणमे

broken मयोडकती

bronchitis तयो ब्रॉन्ायटीस

broom तयो झाडू, तमे-

brother  तयो ब्रिर, तमे-

bruise खरचटणमे

burn centre or burns unit तयो जळीत दिभाग, तमे-

burning sensation आग हयोणमे

burning sensation externally झोंबणमे

burning sensation internally जळजळ हयोणमे

burns department जळीत दिभागात

burnt भाजणमे

burst िुटणमे

butt तमे ढुगंण, ती ढुगंणमे / ढुगंणं

bye टाटा

C.T. scan तयो सी टी सॅ्न, तमे-

cabin ती कमे दबन, त्ा-

caesarean तमे सीझररयन

calf, calves ती पयोटरी, त्ा पयोटऱया

call बयोिािणमे

cancer तयो कक्ड रयोग
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canteen तमे कॅन्ीन, ती-

capsule ती कॅप्सिू, त्ा-

car ती गाडी, त्ा गाड्ा

cardiology department तयो हृियरयोग दिभाग, तमे-

care काळजी घमेणमे

case paper तयो कमे सपमेपर, तमे-

cataract तयो मयोततदबंदू

catch पकडणमे

chair ती खुचथी, त्ा खुच्चा

change the bedcover चािर बििणमे

check  तपासणमे

cheek तयो गाि, तमे-

chemotherapy ती कमे मयोथमेरदप, त्ा-

chest ती छाती, त्ा छात्ा

chicken pox त्ा कांसजण्ा

child, children तमे मूि, ती मुिं

chin ती हनुिटी, त्ा हनुिट्ा

cholera तयो पटकती

clean स्वच् करणमे

clean the toilet and bathroom संडास / बाथरूम साि करणमे

clean with a mop िडकं मारणमे

clean with dettol डमेटॉिनमे धुणमे

clean / wipe / mop the floor िरशी पुसणमे

cleaner तयो सिाईकामगार, तमे-

close िािणमे

cloth तमे कापड, ती कापडं

clothing तमे िस्त्र, ती िस्त्र मे
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coconut water तमे नारळपाणी

coffee  ती कॉिती

cold ती सिथी

colic तयो पयोटशूळ

colourful  रंगीबमेरंगी

come यमेणमे

conjunctivitis डयोळमे यमेणमे

constipation तयो बद्धकयोष्

cot तयो पिंग, तमे-

cotton तयो कापूस

cough तयो खयोकिा

cough whilst eating / drinking खाता-दपता ठसका िागणमे

covering तमे पांघरूण, ती पांघरूणमे / पांघरूणं

cramp पमेटका / गयोळा

create दनमचाण करणमे

cup तयो कप

dal rice  तयो िरणभात

date ती तारीख, त्ा तारखा

day तयो दििस, तमे-

dengue  तयो ड टेंगी

dentistry department तयो ितंचचहकत्ा दिभाग, तमे-

department तयो दिभाग, तमे-

department of  gynaecology तयो प्रसूततदिभाग, तमे-

department of  nephrology तयो नमेफ्ॉिॉजी दिभाग, तमे-

department of  paediatric तयो बािरयोग दिभाग, तमे-

dermatologist त्वचारयोग तज्ज्ञ

diarrhoea तयो जुिाब
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diet तयो आहार, तमे-

diphtheria तयो घटसप्ण

dirty मळकट

disease तयो रयोग, तमे-

dizziness ती चक्र

do करणमे

doctor  तयो डॉक्टर, तमे-

dog  तयो कुत्रा, तमे कुत्रमे

door तमे िार, ती िारं

dressing तमे ड्र मेससंग, ती ड्र मेससंगमे / ड्र मेससंगं

drink दपणमे

dry िाळत घािणमे

dust झाडणमे

duty ती ड्टूी, त्ा ड्टू्ा

dysentery तयो अमांश

ear तयो कान, तमे-

ear, nose and throat department  तयो कान, नाक, घसा दिभाग, तमे-

eat खाणमे

eat lunch / dinner जमेिणमे

elbow तमे कयोपर, ती कयोपरमे / कयोपरं

elephantiasis / filaria तयो हत्तीरयोग

emergency unit तयो तत्ाळ उपचार कक्ष, तमे-

employee तयो कम्णचारी, तमे-

encephalitis तयो एन्स मेििायदटस

engineer तयो इंसजदनयर, तमे-

ENT Specialist कान, नाक, घसा तज्ज्ञ

exam ती परीक्षा, त्ा-



शब्दसंग्रि
१४

240    oesveµes ®eeUerme

exist अस्सत्वात असणमे

eye तयो डयोळा, तमे डयोळमे

fainting ती चक्र, त्ा चकरा

fall पडणमे

family तमे कुटुबं, ती कुटुबंमे, कुटुबंं

family welfare department तयो कुटुबंकल्ाण दिभाग, तमे-

fan तयो पंखा, तमे पंखमे

father तयो बाबा, तमे-

feel िाटणमे

feel cold थंडी भरणमे

feel dizzy चक्र यमेणमे

feel queasy कळकळणमे

feel uneasy कसमे तरी हयोणमे / मळमळणमे

fever तयो ताप

finger तमे बयोट, ती बयोटमे / बयोटं

first aid box ती प्रथमयोपचार पमेटी, त्ा प्रथमयोपचारपमेट्ा

floor ती िरशी, त्ा िरश्ा

flow िाहणमे

flu तयो फू्

food poisoning अन्नातून दिषबाधा

foot, feet तमे पाऊि, ती पाििमे / पाििं

forehead तमे कपाळ, ती कपाळमे / कपाळं

form तयो िॉम्ण, तमे- / अज्ण

fracture तमे फॅ्क्चर, ती फॅ्क्चरमे , फॅ्क्चरं

friend (female) ती मैत्रीण, त्ा मैतत्रणी

friend (male) तयो तमत्र, तमे-

fruit तमे िळ, ती िळमे , िळं



शब्दसंग्रि
१४

oesveµes SkesÀ®eeUerme    241

gallstones तमे दपत्ताचमे खडमे

garbage तयो कचरा, –

gasp श्ास िागणमे

germ तयो जंतू, तमे-

German measles तमे जम्णन तमझल्स

get तमळणमे

get a catch िचक भरणमे / चमक भरणमे

get a catch in the back उसण भरणमे

get scared घाबरणमे

give िमेणमे

glaucoma तयो काचदबंदू

glove तयो ग्योि, तमे ग्योव्ज

go जाणमे

gonorrhea तयो गनयोररया

gown तयो गाऊन, तमे-

granddaughter ती नात, त्ा नाती

grandfather तयो आजयोबा, तमे-

grandmother ती आजी, त्ा आज्ा

grandson तयो नातू, तमे-

guinea-worm तयो नारुरयोग

gum ती हहरडी, त्ा हहरड्ा

hair तयो कमे स, तमे-

hand तयो हात, तमे-

handkerchief तयो रुमाि, तमे-

happen हयोणमे

he तयो 

head तमे डयोकमे  / डयोकं, ती डयोकती
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headache ती डयोकमे दुखी

heal जखम भरणमे

health and safety तयो राष्ट्र ीय आरयोग् काय्णक्रमांतग्णत 
आरयोग् सुदिधा दिभाग, तमे-

health care तमे शुश्षूा कटें द्र, ती-

heart तमे हृिय, ती हृियमे, हृियं

heart attack तयो हृियदिकाराचा झटका

heart trouble हृियदिकार

heat उकडणमे

heat stroke तयो उष्ाघात

height ती उंची, त्ा उंच्ा

hello नमस्ार, नमसमे

hepatitis तयो हहपमेटायटीस

herpes ती नागीण

hi हाय

hiccups उचकती यमेणमे

high blood pressure तयो उच् रतििाब

holiday ती सुट्ी, त्ा सुट्टा

homework तमे हयोमिक्ड

honey तयो मध, –

hookworms / ancylostomiasis  त्ा आकडी कृमी / अॅंहकियोस्टयोतमयाससस

hospital तमे रुग्ािय, ती-

hotel तमे हॉटमेि, ती-

house तमे घर, ती घरमे / घरं

how कसा, कशा, कसमे

how much, how many हकती

hunger ती भूक, त्ा भुका
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hurt जखम

husband तयो निरा, तमे निरमे

I मी

illness तयो आजार, तमे-

in मध्मे

infection तयो संसग्ण, तमे-

injection तमे इंजमेक्शन, ती इंजमेक्शनमे / इंजमेक्शनं

injured जखम हयोणमे

injury ती जखम, त्ा जखमा

inpatients तयो आंतररुग् दिभाग, तमे-

insomnia तयो दनद्रानाश

intensive care unit तयो अततिक्षता दिभाग, तमे

it तमे

itch खाज / कंड सुटणमे

itch in the throat खिखिणमे

jaundice ती कािीळ

jewellery तयो िातगना, तमे िातगनमे

job ती नयोकरी, त्ा नयोकऱया

joint pain ती सांधमेदुखी

juice तयो ज्सू, तमे-

keep ठमेिणमे

key ती चािी, त्ा चाव्या 

kidney ती हकडनी, त्ा हकडन्या; तमे मूत्रदपंड, 
ती मूत्रदपंडमे / मूत्रदपंडं

kidney stone तयो मूतखडा

knee तयो गुडघा, तमे गुडघमे; तमे ढयोपर, ती ढयोपरमे / ढयोपरं

knee pain ती गुडघमेदुखी 
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laboratory ती प्रययोगशाळा, त्ा-

labourer तयो मजूर, तमे-

lady ती बाई, त्ा बायका, बाया

leave सुट्ीिर जाणमे

leg तयो पाय, तमे-

leprosy तयो कुष्रयोग / तमे िमेप्रसी

letter तमे पत्र, ती पत्रमे / पत्रं

like आिडणमे

listen ऐकणमे

liver तमे यकृत, ती यकृतमे / यकृतं

look पाहणमे

lower abdomen ओटीपयोट

lumbar / back pain ती कंबरदुखी 

lung  तमे िुपु्स, ती िुपु्समे / िुपु्स

make करणमे / बनिणमे

malaria तयो मिमेररया

malnourishment तमे कुपयोषण, ती-

mango तयो आंबा, तमे आंबमे

many, a lot भरपूर

maternity home प्रसूततगृह

matron ती ममेट्रन, त्ा-

mattress ती गािी, त्ा गाद्ा 

meal तमे जमेिण, ती जमेिणमे / जमेिणं

meet भमेटणमे

meningococal meningitis तयो मटेंदूज्वर, ममेदनन्योकयोकि ममेनीनजायटीस

menstrual cycle ती पाळी, त्ा पाळ्ा

migraine ती अध्णसशशी
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mine माझं

mobile तयो मयोबाईि, तमे-

month तयो महहना, तमे महहनमे

mop with phenyl दिनमेि घालून स्वच् करणमे

morning ती सकाळ, त्ा सकाळी

mosquito तयो डास, तमे-

mother ती आई, त्ा आया

mother and child care department तयो माता ि बािसंगयोपन दिभाग, तमे-

mouth तमे तोंड, ती तोंडमे / तोंडं

move हिणमे

MRI तयो एम∘आर∘आय∘, तमे-

mumps तमे गािगुंड

muscular pain िचकणमे

nail तमे नख, ती नखमे / नखं

name तमे नाि, ती नािमे

nausea मळमळणमे

neck ती मान, त्ा माना

needle ती सुई, त्ा सुया

neonatal unit तयो निजात सशशू दिभाग, तमे-

new निीन

newspaper तमे ित्णमानपत्र, ती ित्णमानपत्रमे / ित्णमानपत्रं

night shift ती रात्रपाळी, त्ा रात्रपाळ्ा

noise तयो आिाज, तमे-

nose तमे  नाक, ती नाकमे  / नाकं

notebook ती िही, त्ा िह्या

now आत्ता
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numb बधीर हयोणमे / रग िागणमे

nurse ती पररचाररका, त्ा-

nutrition department तयो आहार दिभाग, तमे-

obstetrician / gynaecologist स्त्रीरयोगतज्ज्ञ

obstetrics and gynaecology प्रसूतत आसण स्त्रीदिज्ान

office तमे ऑदिस, ती ऑदिसमे / ऑदिसं

ok  bye अच्ा

oncologist कॅन्सरतज्ज्ञ

oncology तयो कक्ड रयोग दिभाग, तमे-

open / to insert उघडणमे

operation तमे ऑपरमेशन, ती ऑपरमेशनमे / ऑपरमेशनं

operation theatre तमे शस्त्रदक्रया गृह, ती-

ophthalmologist नमेत्रतज्ज्ञ

ophthalmology department तयो नमेत्रचचहकत्ा दिभाग, तमे-

orthopaedic department तयो अस्स्रयोग दिभाग, तमे-

osteoporosis ती अस्स्दिरिता

outpatient department तयो बाह्यरुग् दिभाग, तमे-

over संपणमे

paediatrician / child specialist बािरयोगतज्ज्ञ

pain दुखणमे

palm तयो तळहात

pancreas तमे स्वादुदपंड, ती स्वादुदपंडमे

pant धाप िागणमे

paper तयो कागि, तमे-

paralysis तयो अधधांगिायू

pathology department तयो रति तपासणी दिभाग, तमे-

patient तयो पमेशंट, तमे-
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pen तमे पमेन, ती पमेनमे / पमेनं

pencil ती पमेन्न्सि, त्ा पमेन्न्सिी

physiotherapy तयो दिझ़िओथमेरपी दिभाग, तमे-

pick up उचिणमे

piles ती मूळव्याध

pillow ती उशी, त्ा उश्ा

pillow cover तयो अभ्ा, तमे अभ् मे

plaster तमे प्ास्टर, ती प्ास्टरमे

play खमेळणमे

poem ती कदिता, त्ा कदिता

polio तयो पयोलिययो

programme तयो काय्णक्रम, तमे-

proportion तमे प्रमाण, ती प्रमाणमे / प्रमाणं

protect बचाि करणमे

psychiatrist मानसयोपचार तज्ज्ञ

psychiatry department तयो मनयोदिकृती दिभाग, तमे-

pulmonary tuberculosis तयो िुफु्साचा क्षय

pulse ती नाडी

put the garbage in the bin कचरा टाकणमे

rabies तयो रमेबीज

radio तयो रमे दडओ, तमे-

radiologist तयो रमे दडओिॉसजस्ट, तमे-

radiology department तयो रमे दडओिॉजी दिभाग, तमे

rain तयो पाऊस

rainy season तयो पािसाळा, तमे पािसाळमे

rash चट्मे यमेणमे

read िाचणमे
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redden िाि हयोणमे

register नोंिणमे

relative तयो नातमेिाईक, तमे-

remove काढणमे

report तयो ररपयोट्ड, तमे-

rest तयो आराम

result तयो दनकाि, तमे-

rickets तयो मुडदूस

ringworm तयो नायटा

ripen दपकणमे

road तयो रसा, तमे रसमे

roam दिरणमे

rocking chair ती आरामखुचथी, त्ा आरामखुच्चा

room ती खयोिी, त्ा खयोल्ा

roundworm / ascariasis तमे गयोिजंत

rub घासणमे

run धािणमे / पळणमे

saline तमे सिाईन, –

salmonellosis तमे सािमयोनमेियोससस / अन्नातून दिषबाधा

sanitizer तमे सॅदनटायझर,

say म्णणमे

scarlet fever तयो स्ािलेट दिव्र

sciatica तयो सायदटका, तमे-

scratch खाजिणमे

see पाहणमे

sell दिकणमे

serious (medical condition) अत्िस्
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shake, to move हििणमे

sharp shooting pain कळ यमेणमे

she ती

shift ती सशफ्ट

shiver हुडहुडी भरणमे

shooting pain सणक भरणमे

shoulder तयो खांिा, तमे खांिमे

sign ती सही, त्ा सह्या

since कधी पासून

sister ती बहीण, त्ा बहहणी 

sister-in-law ती िहहनी, त्ा िहहनी / िहहन्या

sit बसणमे

skull ती किटी, त्ा किट्ा

sleep  झयोपणमे

slip घसरणमे

slowly अिगि

small छयोटं

small pox तयो िमेिीरयोग

smell तयो िास

SMS तयो एस∘एम∘एस∘, तमे-

sock तयो मयोजा, तमे मयोजमे

sonography ती सयोनयोग्रािती

soup तमे सूप, ती सूपमे / सुपं

speak बयोिणमे

spectacle तयो चष्ा, तमे चष् मे

spinal cord तयो मणका, तमे मणकमे

spoon तयो चमचा, तमे चमचमे
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sprain िचकणमे

starvation ती उपासमार, त्ा-

stay राहणमे

sterilize स्टरिाइझ (दनजिंतुक) करणमे

stethoscope तयो स्टमेथयोस्योप, तमे-

stiffen आखडणमे

stinging pain टयोचल्ासारखमे दुखणमे

stomach तमे पयोट, ती पयोटमे / पयोटं

stomach ache ती पयोटदुखी

story ती गयोष्ट, त्ा गयोष्टी

student तयो दिद्ाथथी, तमे-

study सशकणमे

suffer from ulcers अल्सर हयोणमे

sugar ती साखर, –

summer तयो उन्ाळा, तमे उन्ाळमे

surgeon तयो सज्णन, तमे-

surgery ती सज्णरी, त्ा-

surgery department तयो शल्चचहकत्ा दिभाग, तमे

sweep कमे र काढणमे; झाडू मारणमे

swell सूज यमेणमे

syphilis तयो परमा

syringe ती ससररंज, त्ा-

table तमे टमेबि, ती टमेबिमे / टमेबिं

tablet, pill ती गयोळी, त्ा गयोळ्ा

take घमेणमे

take a walk दिरणमे

talk बयोिणमे
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tea तयो चहा, –

teacher तयो सशक्षक, तमे-

television तयो टीव्ी, तमे-

tell सांगणमे

temple तमे मंदिर, ती मंदिरं

test ती चाचणी, त्ा चाचण्ा

tetanus तयो धनुिचात

thanks धन्यिाि

that तयो (प∘ु) / ती (स्त्री∘) / तमे (नपुं∘)

thermometer तमे थमचामीटर

they तमे / त्ा / ती

thigh ती मांडी, त्ा मांड्ा

think, to feel िाटणमे

this हा (प∘ु) ही (स्त्री∘) हमे (नपुं∘)

threadworm त्ा सूत्रकृमी

throat तयो घसा, तमे घसमे

throbbing pain ठणका िागणमे

throw िमे कणमे

tingling sensation मुंग्ा यमेणमे

today आज

toilet तयो संडास, ती-; तमे शौचािय, ती शौचाियमे

tomorrow उद्ा

tongue ती जीभ, त्ा सजभा

tonsils तयो टॉन्न्सल्स

tooth ती िाढ, त्ा िाढा

tooth, teeth तयो िात, तमे-

toothache ती िातदुखी
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toothbrush तयो टूथब्रश, तमे-

towel तयो टॉिमेि, तमे-

trachoma तयो ट्र कॅयोमा

trauma care unit तमे ट्र ॉमा कमे अर युदनट, ती-

tuberculosis तयो क्षय

turn िळणमे

turn black and blue काळं-दनळं हयोणमे

twist मुरगळणमे

typhoid तयो दिषमज्वर

uncle तयो मामा, तमे-

understand कळणमे

upper arm तयो िडं, तमे िडं

urine ती िघिी, –

use िापरणमे

vagina ती ययोनी, त्ा ययोन्या

vegetable ती भाजी, त्ा भाज्ा

vein ती नस

ventilator तयो व् टेंदटिमेटर, तमे संिातक 

vessel तमे भांडमे / भांडं

village तमे गाि

virus तयो दिषाणू

vitamin तमे जीिनसत्त

vomit उिटी यमेणमे

waist ती कंबर, त्ा कंबरा

wait थांबणमे

wait थांबणमे

wake up, get up उठणमे
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walk चािणमे

ward तयो िॉड्ड, तमे-

ward boy तयो िॉड्डबॉय, तमे-

wash धुणमे

watch तमे घड्ाळ, ती घड्ाळमे / घड्ाळं

water तमे पाणी

we आम्ी

weakness अशतिपणा यमेणमे

wear घािणमे

weekday तयो िार, तमे-

weight तमे िजन, ती िजनमे / िजनं

what काय

wheel तमे चाक, ती चाकं

wheelchair ती व्ीिचमेअर, त्ा-

when कधी

when कमे व्ा

where कुठमे, कुठल्ा; कुठिमे

which कयोणता / कयोणती

white  पांढरा

who कयोण

whooping cough तयो डांग्ा खयोकिा

whose कयोणाचा

why का

wife ती पत्ी, त्ा पत्ना

window ती झखडकती, त्ा झखडक्ा

winter तयो हहिाळा, तमे हहिाळमे

wipe पुसणमे
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wound ती जखम, त्ा जखमा

wrist तमे मनगट, ती मनगटमे / मनगटं

write लिहहणमे

x-ray तयो एक्स-रमे , तमे-

x-ray department तयो क्ष-हकरण दिभाग, तमे-

yoga तयो ययोग

you तुम्ी

you तू

you / we आपण

your तुमचं
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