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प्रस्ािना | Preface
Communicative Marathi for Government officials or Shasakiya Marathi is a Marathi 
text cum workbook specially designed for government officials working in the 
various ministerial departments in the state of Maharashtra. This book addresses a 
target group of non-native officers, who need to implement the language for the 
routine administration and to help them communicate with the native speakers. 
The aim of this book is to acquaint the officers with a working knowledge of 
official Marathi. The pre-requisite for this level is the  basic knowledge of Marathi 
language.

This book has been prepared using an integrated communicative approach 
and is intended for those who know and have accomplished the first two levels of 
Marathi. It thus dedicates itself to serve the sole purpose of teaching communicative 
Marathi to the non-native officials, with an emphasis on spoken Marathi. 

The book consists of ten chapters, followed by 13 comprehensive grammar 
lessons as revision of basic Marathi. Each chapter deals not only with day to 
day situations faced by the officials, but also contains different text types which 
are required for communication and correspondence. The chapters also include 
communicative texts in authentic situations, pattern drills, grammar exercises, 
visuals, audio visual components and an overview of the vocabulary along with the 
meanings in English below the end of each unit. The list of vocabulary is specific 
to the context and highlights the usage. A final test has been included at the end 
to evaluate the language skills of the learners. Special efforts have been undertaken 
to integrate the communicative approach of learning so that the learners will be 
able to communicate in Marathi.

Though the book is meant for classroom teaching of approximately 60 teaching 
hours, self-learners too can make use of the book and the audio link with the 
help of the translation in English. Keeping in mind the aim of the target learners, 
the focus is on enhancing the speaking, listening and understanding skills of the 
learners. 

Communicative Marathi for Government officials has been designed after an 
extensive research carried out to meet the needs of the government officials. The 
content and preparation of material of the book is created solely for teaching 
communicative Marathi. 



This book has been prepared under the aegis of the innovative Marathi 
Language Teaching (MLT) project at the Department of German, University of 
Mumbai. Besides designing and preparing learning material for short courses for 
specific target groups like rickshaw- and taxi-drivers, nurses, government officials 
and bank employees, this project has also developed structured courses for six 
levels of Marathi language proficiency for non-native speakers. The content for 
these levels is published as My Marathi, Levels 1 to 6 and include a set of textbook, 
workbook, glossary, dvd and online links. 

For all the official text types used as learning material  in this book, we would 
like to acknowledge the website www.directorate.marathi.gov.in of the Maharashtra 
government. Although the format of the text types remains official, the orthography 
has been rectified wherever required. 

We are grateful to the authorities of the University of Mumbai led by the 
Vice Chancellor Suhas Pednekar and the Pro-Vice Chancellor Ravindra Kulkarni for 
facilitating the smooth running of this project.

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

Editors

Department of German 
University of Mumbai 
2021
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अनुक्रमणिका

पाठ रिषय
पत्प्रकार / 
रिभाग

व्ाकरि संिादकौशल्य शब्दसंपदा पृष्ठ क्र.

१ बदिी झािी 
हो !

अभधसूचना

सामान्य प्रशासन 
विभाग

अन्न नागरी 
पुरिठा ि ग्ाहक 
संरक्षण विभाग

काळ : भविष्यकाळ 
(उजळणी) 
िाक्यरचना :

धातू + ण्ा + स / 
धातू + आयिा.. 
िाि

धातू + ऊन (संयुक्त 
वक्रयापद)े  धातू + 
ऊ -इच्छि + णारा

औपचाररक मराठी 
दनैंवदन व्यिहाराच्ा   
भाषेत लिहहता येणे

स्वतःची माहहती

बदिीसंबंधी 
संिाद

शासकीय विभागांची 
नािे

साभधत शब्द

नागरी सेिकांच्ा 
कत्मव्याशी संबंभधत 
शब्द

बदिीशी संबंभधत 
शब्द

१२

२ कोणी रजा 
दतेा का 
रजा?

शासन वनण्मय

कृषष, पशुसंिध्मन, 
दुग्ध व्यिसाय ि 
मत्स्य व्यिसाय  
विभाग

महसूि ि िन 
विभाग

काळ :

सामान्य / चालू 
ित्ममानकाळ

िाक्यरचना : 

धातू + ण्ात ये  

धातू + आिा   

असल्ाने / 
नसल्ाने  
असल्ामुळे / 
नसल्ामुळे 

धातू + णे या 
वक्रयापदाच्ा 
रूपाचा, यादी, 
सूचना इ.साठी 
िापर.

रजेबद्दि चचचा 
करता येणे. 

िररष्ठ 
अभधकाऱयाशी 
रजेबद्दि संिाद 
साधता येणे

रजेच्ा िेगिेगळ्ा  
प्रकारांची मराठी नािे 

साभधत शब्द > मूळ 
शब्द

स्िांतर आसण 
शेतकऱयांच्ा 
समस्ांसंबंधीचे शब्द

३१



पाठ रिषय
पत्प्रकार / 
रिभाग

व्ाकरि संिादकौशल्य शब्दसंपदा पृष्ठ क्र.

३ पुन्ा 
िेटमाक्क !

पररपत्रक

सामान्य प्रशासन 
विभाग

बदिणारी विशेषणे 
(उजळणी),

स्ानदश्मक विशेषणे

िाहनांची नािे + ने

िाक्यरचना : कतचा 
+ ने / नी... धातू + 
आिा,

िाक्यात

यांचा - यांची, यांना 
- यांनी - यांचा या 
सि्मनामांचा िापर

‘योग्य’ नंतर 
िाक्यात ‘तो’ या 
सि्मनामाच्ा रूपांचा 
िापर

ऑविसिा 
उशीर 
झाल्ाबद्दि 
िररष्ठ 
अभधकाऱयाशी 
बोिणे

उशीर होण्ाचे 
समर्मन करणे

ऑविसिा 
येण्ाजाण्ाच्ा 
साधनांबद्दि 
चचचा करणे

मराठी भाषेच्ा 
िापरासंबंधीचे शब्द

रोर व्यक्ततींची जयंती / 
पुण्षतरी इ. साजरे 
करण्ासंबंधीचे शब्द

िेळेची पररमाणे

िाहनांची नािे

विरुद्ारथी शब्द

िाक् प्रयोगांचे अचूक 
अर्म

५३

४ आज दांडी ! आदशे

पय्मटन ि 
सांसृ्षतक 
विभाग

शािेय सशक्षण ि 
क्रीडा विभाग

िाक्यरचना :

धातू + आिा 
(विध्यर्म -  
नकारारथी)

धातू + ल्ा  --नंतर 
-बरोबर / -पासून / 
-मुळे / -िर / 
-सशिाय

धातू + ण्ा ----
साठी /

-कररता / -बाबत /

-ऐिजी / -संबंधी /

-ळे / -पूिथी

सुट्ी / दांडी / 
रजेबद्दि 
सहकाऱयांशी 
आसण िररष्ठ 
अभधकाऱयाशी 
बोिणे

आिडत्ा 
ऋतूबद्दि 
बोिणे

‘उप’ आसण ‘सि्म’ 
जोडून तयार होणारे 
साभधत शब्द

ऋतू आसण हिामान 
यांच्ाशी संबंभधत 
शब्द, पदोन्नती, 
पदस्ापना, इ. 
कायचाियीन घटनांशी 
संबंभधत शब्द

िाक् प्रयोगांच्ा  
अर्मछिटा समजणे
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पाठ रिषय
पत्प्रकार / 
रिभाग

व्ाकरि संिादकौशल्य शब्दसंपदा पृष्ठ क्र.

५ एक वदिस 
कम्मचाऱयाचा!

प्रससद्द्पत्रक

बृहनमुंबई विद्तु 
पुरिठा आसण 
पररिहन उपक्रम

काळ: पूण्म 
ित्ममानकाळ 
िाक्यरचना :

धातू + णार  आहे

िाक्यात  ‘हा’ या 
सि्मनामाच्ा रूपांचा 
िापर

िाक्यात 

िेळ सांगण्ासाठी 
‘िाज’ धातूच्ा 
रूपांचा िापर

बदिणारी विशेषणे: 
धातू + ‘णारा’

शब्दयोगी पद:े 
मधून, मागून इ.

िेळेच्ा 
वनयोजनासंबंधी 
बोिणे 
नोकरीचे 
आसण स्वतःचे 
िेळापत्रक 
सांगणे

व्यिसायिाचक नामे,

घड्ाळाशी संबंभधत 
अंक आसण अपूणणांक

िीज पुरिठा आसण 
पररिहन व्यिस्ा 
यांच्ाशी संबंभधत 
शब्द

९२

६ आज डब्ात 
काय?

जाहहरात

िन विभाग

माहहती ि 
जनसंपक्क  
महा-संचािनािय 
विभाग

साि्मजवनक ि 
बांधकाम विभाग

िाक्यरचना : कतचा 
+ कडून... धातूची 
भूतकाळाची रूपे + 
जा ची रूपे

धातू + आयिा + 
षमळ

धातू + ल्ा + स / 
जर...तर

िाक्यांमध्य ेजो...तो 
ची रूपे

जेिणाच्ा 
सुट्ीत 
डब्ाबद्दि 
बोिणे

मराठी 
सणांबद्दि 
आसण 
खाद्पदारणां 
बद्दि बोिणे

आपापल्ा 
सणांबद्दि 
आसण 
खाद्पदारणां 
बद्दि बोिणे

साभधत शब्द: 

ई प्रत्यान्त 
स्ानदश्मक शब्द

नाम + वक्रयापद

सामाससक शब्द

समानारथी शब्द

म्हणींसारखी िाक्ये

िन आसण शेतीशी 
संबंभधत शब्द

एखाद्ा पदासाठी 
वदल्ा जाणाऱया 
जाहहरातीसाठी 
आिश्यक शब्द

११२



पाठ रिषय
पत्प्रकार / 
रिभाग

व्ाकरि संिादकौशल्य शब्दसंपदा पृष्ठ क्र.

७ शांतता...
काम चालू 
आह े!

अध्मशासकीय 
पत्र, स्मरणपत्र, 
सामान्य 
पत्रव्यिहार

ग्ामविकास 
विभाग

सशक्षण 
संचािनािय

िाक्यरचना : 

जर काम झािे 
असते तर...
या प्रकारच्ा 
िाक्यरचना

धातू + ता  ये

धातू + ऊ  शक

पदबंध:

धातू + ता

उसशरात उसशरा...

ििकरात ििकर

शक्य षततक्या 
ििकर

कामाच्ा 
ताणाबद्दि 
चचचा,

ताण हिका 
करायचे उपाय

साभधत शब्द : 
उपसग्म ‘स’, अासण 
‘आिय’, ‘गृह’ जोडून 
तयार होणारे शब्द 

विरुद्ारथी शब्द

अियि, अियिांशी 
संबंभधत िाक् प्रचार

१३४

८ बॉस येतो 
तेव्ा...

ज्ापन आसण 
वनविदा सूचना

सामान्य प्रशासन 
विभाग

दूध योजना 
बांधकाम विभाग

िाक्यरचना : 
धातू + आयचा / 
आियाचा

धातू + आिा िाग

धातू + ल्ा + च्ा    

धातू + ण्ा + चा 

न + धातू + ता

नाम + ने (with या 
अरचाने)   

धातू + णारा 
या विशेषणाच्ा 
सामान्य रूपाचा 
िापर

कायचाियातीि 
बैठकीच्ा 
तयारी संबंधी 
चचचा,

आपापल्ा 
िररष्ठ 
अभधकाऱयाबद्दि 
चचचा

साभधत शब्द: दार, 
बंद, प्राप्त, करण 
इ.प्रत्य जोडून तयार 
होणारे शब्द

धातू (material) 
िाचक विशेषणे

१५६



पाठ रिषय
पत्प्रकार / 
रिभाग

व्ाकरि संिादकौशल्य शब्दसंपदा पृष्ठ क्र.

९ अभभनंदन ! 
अभभनंदन !!

प्रकटन, पृष्ठांकन, 
प्रमाणपत्र

माध्यषमक आसण 
उच्च माध्यषमक 
सशक्षण मंडळ

पुणे महा-

नगरपालिका

सामान्य प्रशासन 
विभाग

अन्न, 
नागरीपुरिठा ि 
ग्ाहक संरक्षण 
विभाग

िाक्यरचना : 

धातू + णे आिश्यक 
अस

धातू + ल्ा + चे

वदिसांत - वदिसांनी 
काििाचक 
शब्दांमधीि िरक

बदिणारे विशेषण 

धातू + िेिा

नाम + शब्दयोगी 
पद े-वनहाय, 
-माि्क त, -नुसार 
(अनुसार) इ.

बढती आसण 
दौऱयाबद्दि

चचचा

बढतीशी 
संबंभधत शब्द

साभधत शब्द : ईय, 
ईन, इक इ. प्रत्य 
िागून तयार होणारे 
शब्द 

समानारथी शब्द

सामान्यरूप न करता 
िापरिे जाणारे  
प्रशासवनक भाषेतीि 
शब्द

१७५

१० आता िक्त 
आराम !

कायचाियीन 
वटप्पणी अज्म

महसूि विभाग

बृहन् मुंबई 
महानगरपालिका

शािेय सशक्षण ि 
क्रीडा विभाग

िाक्यरचना : 
म्हणून या अव्ययाचे 
िेगिेगळे अर्म आसण 
त्ांचा िापर

शासकीय 
पत्रव्यिहारातल्ा 
काही िाक् प्रचारांचा 
िाक्यात िापर

वनिृत्ी, 
पेन्शन आसण 
स्वछेिावनिृत्ी 
बद्दि बोिणे

नोकरीतीि विसशष्ट 
कािािधी वनयषमत 
करताना िापरिे 
जाणारे आसण 
विभागीय चौकशी  ि 
त्ासंबंधीचे शब्द

नोकरीतीि 
िेगिेगळ्ा पदांसाठी 
केिेल्ा अजणांमधीि 
शब्द शासकीय 
िाक् प्रयोगांच्ा 
अर्मछिटा

शासकीय 
पत्रव्यिहारात 
िापरल्ा जाणाऱया 
शब्दांचे मराठी अर्म 
आसण त्ांचे इंग्जी 
प्रषतशब्द

१९९



पाठ रिषय
पत्प्रकार / 
रिभाग

व्ाकरि संिादकौशल्य शब्दसंपदा पृष्ठ क्र.

परीक्षा २१९

उत्रे २२७

व्याकरण उजळणी २३८



 अचिसूिना िाििे आणि समजिे
 स्वतःबद्दल सांगता येिे
 बदलीबद्दल बोलता येिे
 सािा भरिष्यकाळ ओळखता आणि िापरता येिे 

(उजळिी)
 साचित शब्द – एका शब्दापासून दुसरा शब्द 

तयार करता येिे
 संयुक्त हक्रयापद ेि त्ांिा अरमि ओळखता येिे
 िातू + ण्ा + स / िातू + आयला लाि या रिनेिा 

िापर करता येिे
 िातू + ऊ - इच्छि + िारा िी रूपे तयार करता येिे
 औपिाररक - अनौपिाररक मराठीतला फरक 

लक्षात घेिे

िला, णशकू या :

बदली झाली िो ! 
(अचिसूिना)

१
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१  िािू या. (Read.)

नमस्ार.
मी गुरमीत णसंग.
मी सरकारी कममििारी आिे.
मिसूल रिभागात काम करतो.

नमस्ार.
मी इला नारायिन.

मी सरकारी कममििारी आिे.
मी िन रिभागात काम करते.

२  िगगात स्वतःिी ओळख करून दऊे या. आपि कोित्ा रिभागात काम करतो 
ते सांगू या. (Introduce yourself to the class. Explain in which 
department you work.)

३  िािू या. मंत्ालयीन रिभाग / Departments in Government Office

Agriculture, Animal Husbandry, Dairy 
Development and Fisheries Department

कृषी, पशुसंिध्मन, दुग्धव्यिसाय विकास ि 
मत्स्यव्यिसाय विभाग

Co-operation and Textiles Department सहकार ि िस्तोद्ोग विभाग

Education and Employment 
Department

सशक्षण ि सेिायोजन विभाग

Environment Department पयचािरण विभाग

Finance Department वित् विभाग

Food and Civil Supplies Department अन्न ि नागरी पुरिठा विभाग

General Administration Department सामान्य प्रशासन विभाग

Home Department गृह विभाग
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Housing and Special Assistance 
Department

गृहवनमचाण ि विशेष साहाय्य विभाग

Industries, Energy and Labour 
Department

उद्ोग, ऊजचा ि कामगार विभाग

Irrigation Department पाटबंधारे विभाग

Law and Judiciary Department विभध ि न्याय विभाग

Medical Education and Drugs 
Department

िैद्कीय सशक्षण ि औषधीद्रव्य विभाग

Parliamentary Affairs Department संसदीय काय्म विभाग

Planning Department वनयोजन विभाग

Public Health Department साि्मजवनक आरोग्य विभाग

Public Works Department साि्मजवनक बांधकाम विभाग

Revenue and Forest Department महसूि ि िन विभाग

Rural Development Department ग्ामविकास विभाग

Social Welfare, Cultural affairs, Sports 
and Tourism Department

समाजकल्ाण, सांसृ्षतक काय्म, क्रीडा ि 
पय्मटन विभाग 

Tribal Development Department आवदिासी विकास विभाग

Urban Development Department नगर विकास विभाग

४  संिाद िािू या. (Read the conversation.)
अवनि : कसं चाििंय काम? तुझा प्रकल्प सुरू आह ेनं? 
समीर : आता सध्या बंद आह.े निीन मंषत्रमंडळ आिं की सुरू होईि. मग वनधी (fund) 

षमळेि.
अवनि : प्रकल्प बंद होणार नाही नं?
समीर : नाही, नाही. बंद केिा तर 

आतापययंत केिेिा खच्म िाया 
जाईि. त्ामुळे तो नक्ी पूण्म 
होईि.

अवनि : तूच प्रकल्पप्रमुख (project 
head) असशीि ना?

समीर : मिा माहीत नाही. कदाचचत ते माझी नेमणूक दुसऱया प्रकल्पािर करतीि.
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५  तक्ता िािू या. (भरिष्यकाळ) (Simple Future Tense)

एकििन अनेकििन

मी करेन / करीन आम्ही करू 

तू करशीि तुम्ही कराि

तो
ती       करेि / करीि 
ते

ते
त्ा       करतीि
ती

६  तक्ता िािू या. (भरिष्यकाळ नकारारथी) (Simple Future Negative Tense)

एकििन अनेकििन

मी करणार नाही आम्ही करणार नाही 

तू करणार नाहीस तुम्ही करणार नाही

तो
ती       करणार नाही
ते

ते
त्ा       करणार नाहीत
ती

७  अिोरेखखत शब्दांच्ा जागी कंसात हदलेले शब्द िापरून, िाक्ात आिश्यक ते 
बदल करून िाक्े पुन्ा ललहू या. (Rewrite the sentences using words 
given in the bracket and in place of underlined words. Make 
changes wherever necessary.)
उदा∘ मी प्रसशक्षणिगचात प्रिेश घेईन. (आम्ही) आम्ही प्रसशक्षण िगचात प्रिेश घेऊ. 

क. ती मराठी बातम्ा ऐकेि. (िाच)

ख. आम्ही िोकांशी मराठीत बोलू नं? (तुम्ही) 

ग. तुमची बदिी नागपूरिा होईि. (बदल्ा)

घ. तुम्ही माझ्ाऐिजी दौऱयािर जाि का? (तो)

च. आभाराचं भाषण ते करणार नाहीत. (तू)

छ. आम्ही कामाच्ा िेळी मोबाईि िापरणार नाही. (त्ा)

HebOeje    15
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८  संिाद िािू आणि ऐकू या. णशक्षकाने आिी संिाद ऐकिािा. मग रिद्ार्थ्यांना 
िािायला द्ािा. (Read and listen to the conversation. The teacher 
should first make the students hear the conversation and then let 
them read it.) 
शेट े : काय, कामतसाहबे, आज चेहरा असा उदास का? आसण ह ेहातात कसिं पत्र आह?े
कामत : अहो शेट,े ह ेमाझ्ा बदिीचं पत्र आह.े
शेट े : ओहो! अभधसूचना आह ेनं? मग उघडून िाचा की.
कामत : नको हो, मिा भीती िाटतेय. बदिी करून 

कुठेतरी िांब पाठितीि असं िाटतंय.
शेट े : पत्र उघडून बघा. कदाचचत आिडतं वठकाण 

असेि.
कामत : हो, हो! बघतो, बघतो.
शेट े : िाचा नं ििकर. कुठिं गाि?
कामत : अहो, सोिापूर. माझ ंजन्मगाि. खूप आनंदाची बातमी आह ेही.   
शेट े : िारच छान. अभभनंदन. आता पाटथी पाहहजे बरं का!
कामत : नक्ी.

९  पुढील िाक्े िूक की बरोबर सांगू या. (State whether the following 
statements are true or false.)
क. अभधसूचनेचा विषय शेट्ांची बदिी हा आह.े
ख. कामतांनी बदिीच्ा वठकाणाचा केिेिा अंदाज चुकीचा वनघतो.
ग. शेट ेपत्र उघडून िाचतात.
घ. शेट ेकामतांकड ेपाटथी मागतात.

१०  रििारलेल्या प्रश्ािे उत्र पुढे हदलेल्या पयगायांमिून ननिडू या. (Choose the 
correct option.)

क. कामतांचं जन्मगाि कोणतं आह?े
१. कोल्ापूर     २. सोिापूर

ख. कामतांना कशाची भीती िाटते आह?े
१. बदिी दूरच्ा गािात होईि याची.
२. नोकरीिरून काढून टाकतीि याची.

ग. बदिी झािी ह ेशासन कसे कळिते?
१. पररपत्रक पाठिून     २. अभधसूचना पाठिून

घ. पत्र िाचून कामत खूष होतात कारण 
१. बदिी रद्द होते.     २. बदिी त्ांच्ा जन्मगािी होते.

बदिी करण्ाजोगा – transferable
बदिीचा आदशे – transfer order
बदिीचा आदशे षमळािेिी व्यक्ती – the 
person under orders of transfer
बदिीवनषमत् प्रिास – journey on transfer
बदिी भत्ा – transfer allowance
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११  बदलीिी कल्पना तुम्ाला कशी िाटते? खालील मुद्दांच्ा आिारे िगगात ििगा 
करू या. (What is your opinion about transfer? Discuss with the 
help of given points.)

मिा एकाच वठकाणी राहायिा आिडिे. मिा दुसऱया वठकाणाचा त्रास होईि.
दुसऱया िातािरणात मिा करमणार नाही.

मिा िेगिेगळी शहरं / गािं बघायिा 
आिडतीि.

बदिी? नको रे बाबा, ते सतत िेगळं 
वठकाण! 

बदिी म्हणजे बढती! बदिी म्हणजे कटकट!

१२  पुढे हदलेल्या मुद्दांच्ाच्ा आिारे तुम्ी बदलीिे िैयलक्तक अनुभि सांगा. (Discuss 
your personal experiences with the help of following points.)
जेिण : चांगिे / िाईट.
पोशाख : िेगळा.
भाषा : िेगळी असते / सशकािी िागते.
चािीरीती : सण / समारंभ.
िोक : सुस्वभािी / चांगिे / िाईट.

१३  िी अचिसूिना िािू या. (Read the notification.)
मिाराष्ट्र  शासन राजपत् भाग िार-अ, गुरुिार ते बुििार, नोव्हेंबर ५-११, २०१५ / कारतमिक 
१४-२०, शके १९३७

सामान्य प्रशासन रिभाग
मादाम कामा माग्म, हुतात्ा राजगुरू चौक, मंत्रािय, मुंबई ४०००३२, वदनांक २३ ऑक्ोबर, २०१५.        

अचिसूिना
भारतािे संरििान.

क्रमांक िसशअ. १११४/प्र.क्र.६०/११. – भारताच्ा संविधानाच्ा अनुछेिद ३०९ खािीि 
परंतुकानुसार प्रदान करण्ात आिेल्ा शक्तीचा िापर करून, महाराष्टट् ाचे राज्पाि, याद्ारे 
महाराष्टट्  नागरी सेिा (ित्मणूक) वनयम, १९७९ मध्य ेआणखी सुधारणा करण्ासाठी पुढीिप्रमाणे 
वनयम करीत आहते :-

१. या वनयमांना, महाराष्टट्  नागरी सेिा (ित्मणूक) वनयम, २०१५ असे म्हणािे.
२. महाराष्टट्  नागरी सेिा (ित्मणूक) वनयम, १९७९ (यात यापुढ ेमुख्य वनयम असा उले्ख 
करण्ात येईि) यांच्ा वनयम ३ उप-वनयम (१) च्ा खंड तीन नंतर पुढीि खंड समाविष्ट 
करण्ात येतीि, जसे :-
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(चार) संविधानाचे सि्मश्षे्ठत्व आसण िोकशाहीची मूल् ेयांच्ाप्रती िचनबद् असेि;
(पाच) भारताचे साि्मभौमत्व आसण एकात्ता, राज्ाची सुरसक्षतता, साि्मषत्रक सुव्यिस्ा, 
सभ्ता आसण नैषतक मूल् ेयांचे रक्षण करीि आसण त्ांचे प्रचािन करीि;
(सहा) उच्च नैषतक मानके आसण सचोटी बाळगािी;
(सात) राजकीय दृष्टा तटस्ता ठेिािी;
(आठ) कत्मव्य पार पाडीत असताना गुणित्ा, औचचत् आसण वनःपक्षपातीपणा या तत्तांचे 
अनुसरण करीि;
(नऊ) उत्रदाषयत्व आसण पारदश्मकता ठेिीि;
(दहा) िोकांप्रती, विशेषतः दुब्मि घटकांप्रती प्रषतसादी असेि;
(अकरा) िोकांप्रती सौजन्य आसण सद्त्मन ठेिीि;
(बारा) केिळ, साि्मजवनक हहताचे वनण्मय घेईि आसण साि्मजवनक साधनसंपत्ीचा 
काय्मक्षमतेने, 

पररणामकारक रीतीने आसण काटकसरीने िापर करीि हकंिा िापरण्ास िािेि.
(तेरा) नागरी सेिक म्हणून आपल्ा पदाचा गैरिापर करणार नाही आसण आपल्ािा, 
आपल्ा कुटुबंािा हकंिा आपल्ा षमत्रांना आलर्मक िा भौषतक िाभ षमळिून दतेीि, असे 
वनण्मय घेणार नाही;
(चौदा) िक्त गुणित्ेनुसार वनिड करीि, वनण्मय घेईि आसण सशिारस करीि;
(पंधरा) औचचत्पूि्मक आसण वनःपक्षपातीपणे काय्म करीि आसण कोणाशीही विशेषतः 
समाजातीि गरीब आसण िंचचत घटकांशी भेदभाि करणार नाही;
(सोळा) जे कोणत्ाही कायद्ाच्ा, वनयमांच्ा, विवनयमांच्ा आसण प्रस्ावपत प्ररेच्ा 
विरुद् आह ेहकंिा असू  शकते असे कोणतेही कृत् करण्ापासून दूर राहीि;
(सतरा) त्ाचे कत्मव्य पार पाडताना सशस्त राखीि आसण त्ािा यरोचचतरीत्ा कळविण्ात 
आिेल्ा कायदशेीर आदशेांचे पािन करण्ास जबाबदार असेि.

सही/-
सचचि

अन्न, नागरी पुरिठा ि ग्ाहक संरक्षण विभाग 

शब्दारमि :

नाम नाम हक्रयापदे इतर शब्द

ती अभधसूचना, त्ा –
notification, -s

ती एकात्ता, –
integrity

प्रदान करणे
to confer

नुसार
according to

ते परंतुक, –
proviso

ती सभ्ता, –
decency

िापर करणे
to use

याद्ारे
through this

तो / ती राज्पाि, ते / 
त्ा –
governor, -s 

ती सेिा, – 
service, -s

सुधारणा करणे 
to amend

आणखी 
more



बदली झाली िो !१

SkeÀesCeerme    19

ती सुधारणा, त्ा – 
improvement, -s

तो वनयम, ते – 
rule, -s

वनयम करणे 
to make rule

यांच्ाप्रती 
towards them  

तो खंड, ते – 
clause, -s

ते सि्मश्षे्ठत्व, – 
supremacy

उले्ख करणे
to refer

साि्मषत्रक 
universal

ते मूल्, ती मूल् े
value, -s

ते साि्मभौमत्व, – 
sovereignty

समाविष्ट करणे 
to include   

नैषतक 
moral

ती सुरसक्षतता, –
safety

ती सुव्यिस्ा, –
order

िचनबध्द असणे 
to be committed

उच्च 
higher

ते रक्षण, –
protection

ते प्रचािन, –
promotion

रक्षण करणे  
to protect

राजकीय दृष्टा 
from political 
point of view  

ती सचोटी, –
honesty

ती तटस्ता, –
neutrality

प्रचािन करणे  
to promote

विशेषतः 
especially  

ती गुणित्ा, – 
merit, -s

ते औचचत्, – 
ती औचचत्े
fairness

बाळगणे  
to have

केिळ  
only

ते तत्त, ती तत्त े/ त्तं
principle, -s 

ते अनुसरण, – 
following 

तटस्ता ठेिणे
to be neutral  

नागरी 
civil

ती पारदश्मकता, – 
transparency

ते िोक, – 
people

कत्मव्य पार पाडणे 
to perform duty

म्हणून  
as a

ते सौजन्य, –
courtesy

ते सद्त्मन, –
good conduct 

अनुसरण करणे  
to follow

आलर्मक  
financial  

तो वनण्मय, ते –
decision, -s 

ती साधनसंपत्ी, –
resource, -s 

प्रषतसादी असणे 
to be responsive

भौषतक  
material

ती काटकसर, –
economy

तो सेिक, ते –
servant, -s

वनण्मय घेणे  
to take decision

िक्त  
only

तो गैरिापर, –
misuse, -s

ते कुटुबं, 
ती कुटुबंे / बं
family, -ies

िापरण्ास िािणे  
to make 
someone use 
something    

िंचचत 
underprivileged  

ते संविधान, 
ती संविधाने / नं
constitution, -s

तो अनुछेिद, ते –
article, -s

गैरिापर करणे  
to misuse  

यरोचचतरीत्ा  
properly
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ती शक्ती, त्ा – 
power, -s

तो िापर, ते – 
use, -s

िाभ षमळिून दणेे  
to be of benefit 
for someone  

कायदशेीर  
legal  

ते मानक, 
ती मानके / कं -
standard, -s

ती ित्मणूक, 
त्ा ित्मणुकी
behaviour

वनिड करणे 
to select

जबाबदार  
responsible  

ते कत्मव्य, ती कत्मव्य े/ व्यं
duty, -ies

तो उपवनयम, ते –
sub rule, -s

सशिारस करणे  
to recommend

तो वनःपक्षपातीपणा
impartiality

ती िोकशाही, – 
त्ा िोकशाह्ा
democracy, -ies

काय्म करणे  
to work

ते उत्रदाषयत्व, – 
accountability  

तो घटक, ते – 
component, -s

भेदभाि करणे  
to differentiate

ती सशिारस, त्ा 
सशिारशी
recommendation, -s  

ते हहत, –
welfare

विरुध्द असणे 
to be in 
opposition  

तो कायदा, ते कायदे
law, -s

ती काय्मक्षमता, –
efficiency

दूर राहणे  
to be away from

ते कृत्, ती कृत् े/ त्ं
act, -s

ते पद, ती पद े/ दं
post, -s

सशस्त राखणे 
to have 
discipline  

तो भेदभाि
discrimination

तो षमत्र, ते –
friend, -s

पािन करणे  
to obey

तो िाभ, ते –
benefit, -s

ती वनिड, त्ा 
वनिडी
selection, -s

ते काय्म, ती कायये / यं
activity, -ies

ती प्ररा, त्ा –
practice, -s

तो विवनयम, ते –
regulation, -s

तो आदशे, ते –
order, -s 

ती सशस्त, –
discipline
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१४  ररकाम्ा जागेत ‘त्ा, तू, तुम्ी, आम्ी, मी, तो’ यांपैकी योग्य सिमिनामे भरू या. 
(Fill in the correct personal pronoun.)
उदा∘ तो िक्त गुणित्ेनुसार वनिड करीि, सशिारस करीि.

क. ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ कत्मव्य पार पाडताना सशस्त राखू.

ख. ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ कोणाशीही भेदभाि करणार नाहीस.

ग. ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ भारताची एकात्ता, सुरसक्षतता आसण नैषतक मूल् ेयांचे रक्षण करीन.

घ. ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ साि्मजवनक साधनसंपत्ी काटकसरीने िापराि.

च. ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ आपल्ा पदाचा गैरिापर करणार नाहीत.

१५  बरोबर उत्रापुढे ( ) िी खूि करू या. (Tick  the correct answer.)
क. या अभधसूचनेतिे ित्मणुकीचे वनयम (rules of conduct) कोणासाठी आहते?
 १. राजपषत्रत अभधकारी              २. नागरी सेिक
 ३. मंत्री                            ४. सचचि

ख. तो दुब्मि घटकांप्रषत प्रषतसादी (responsive to the weaker sections) असेि म्हणजे -
 १. तो दुब्मि घटकांच्ा हाकेिा उत्र दईेि.
 २. तो दुब्मि घटकांना हाक मारेि.
 ३. तो दुब्मि घटकांचे प्रश्न शासनापययंत पोचिेि.
 ४. तो दुब्मि घटकांकड ेदुि्मक्ष करेि. 

ग. वन:पक्षपाषतपणा (impartiality) म्हणजे -
 १. पक्ष (party) बदिणे.   
 २. दुसऱया पक्षाबद्दि िाईट बोिणे.
 ३. िक्त गुणित्ा (merit) पाहून वनिड करणे.
 ४. नातेिाइकांना िेगिेगळ्ा पदांिर नेमणे. 

घ. तो िोकशाहीच्ा मूल्ांप्रषत िचनबध्द असेि (he will be committed to the values of 
democracy) म्हणजे -

 १. तो शासनािा िचन दईेि.
 २. तो सरकारी कागदपत्रांिर सही करेि.
 ३. तो िोकशाहीच्ा मूल्ांप्रमाणे िागेि.
 ४. तो वदिेिी िचने मोडणार नाही. 

च. त्ाने कुटुबंािा हकंिा षमत्रांना आलर्मक ि भौषतक िाभ (financial and material benefit) 
षमळिून वदिा याचा अर्म -

 १. कुटुबंाची, षमत्रांची काळजी घेतिी.
 २. आपल्ा अभधकाराचा गैरिापर (misuse) केिा.
 ३. नागरी सेिकाचे कत्मव्य (duty) पार पाडिे.
 ४. समाजसेिकाचे काम केिे.

as suggested - सूचचत केल्ाप्रमाणे
as required - अपेसक्षत असल्ाप्रमाणे
as proposed - प्रस्तावित केल्ाप्रमाणे
as revised - सुधारल्ाप्रमाणे
as directed - आदशेानुसार
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१६  खाली या अचिसूिनेत आलेले कािी शब्द आिेत. त्ा शब्दांपासून दुसरे शब्द 
तयार करून ब गटातल्या ररकाम्ा जागी भरू या. (Read the words from 
the notification and fill in the blanks with the words derived from 
them in the column b.)

अ ब क

उदा∘ शरीर शारीररक physical

क. विज्ान scientific 

ख. नीती ethical

ग. सि्मजन public 

घ. अर्म financial

च. समाज social 

१७  अ गटात कािी शब्द हदले आिेत. ब गटात त्ापासून तयार झालेले शब्द हदले 
आिेत. आपि त्ांच्ा जोड्ा जुळिू या. (Match the following.)

अ गट ब गट

क. सि्मत्र १. कायदशेीर

ख. शासक २. नागरी

ग. कायदा ३. साि्मषत्रक

घ. वन:पक्षपातीपणा ४. शासकीय

च. नगर ५. वन:पक्षपाती

१८  उतारा िािू या. (Read the passage.)
आपण सि्म सरकारमान्य कागदपत्र े सांभाळून ठेििी पाहहजेत कारण खाते उघडताना बँक 
आधारकाड्क दाखिायला लािते. आधारकाड्क काढण्ापूिथी सरकार राहत्ा घराचा पुरािा सादर 
करायला लाितं. त्ासाठी िीजवबि, टलेििोनवबि द्ायला लाितं. विमानप्रिास हकंिा रेल्पे्रिास 
करताना सुरक्षा अभधकारी आधारकाड्क, पॅनकाड्क हकंिा पारपत्र (passport) दाखिायला लाितात. 
सरकारी अभधकाऱयािा परदशेात जाण्ापूिथी मंत्रािय ना हरकत प्रमाणपत्र (no objection 
certificate) घ्ायला लाितं.
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िातू + आयला + लाि (िेगिेगळ्ा काळातील रूपे)
िाच + आयिा = िाचायिा कर + आयिा = करायिा
खा + आयिा = खायिा जा + आयिा = जायिा
द े+ आयिा = द्ायिा लिही + आयिा = लिहायिा
घे + आयिा = घ्ायिा पी + आयिा = प्ायिा

१९  पुढील िाक्ांमध्े ररकाम्ा जागेत कंसातल्या िातूिी रूपे भरू या. (Fill in the 
correct forms of root given in the brackets.)
उदा∘ साहबे रात्री ९ िाजेपययंत ऑविसात (बस) ¯¯¯¯¯¯¯¯ िाितात.
 साहबे रात्री ९ िाजेपययंत ऑविसात बसायिा िाितात.

क. डॉक्र ऑपरेशनपूिथी सि्म तपासण्ा (कर) ¯¯¯¯¯¯¯¯ िाितात.

ख. न्यायाियात िकीि तुमच्ा दोघांचेही ियाचे दाखिे (द)े ¯¯¯¯¯¯¯¯ िाितीि.

ग. गॅस एजन्ी गॅस दणे्ाआधी राहत्ा घराचा पुरािा (दाखि) ¯¯¯¯¯¯¯¯ िािते.

घ. िॉचमन सोसायटीत सशरण्ापूिथी सिणांना िहीत नाि, गाडी नं ि िोन नं. (लिही) ¯¯¯¯¯¯¯¯ 
िाितो. 

च. सुरक्षासैवनक तपासणी करताना घड्ाळ, स्वटेर, मोजे इ. (काढ) ¯¯¯¯¯¯¯¯ िाितात.

२०  िािू या. (Read.)

िातू + ण्ा + स / िातू + आयला + लाि
या िाक्यरचनेचा अर्म एखादी गोष्ट करायची सक्ती करणे असा होतो. (used for compulsion)
तसेच ही िाक्यरचना बहुतेक िेळा िेखनभाषेत िापरतात.
उदा∘ नागरी सेिक साि्मजवनक साधन संपत्ी काटकसरीने िापरण्ास / िापरायिा िािेि.
 आईने सचचनिा सगळा मटार सोिण्ास / सोिायिा िाििा.

२१  जोड्ा जुळिू या. (Match the following.)

क. सशक्षकांनी मधूिा एक िाक्य पन्नास िेळा १. प्ायिा िािते.

ख. आई आजोबांना रात्री झोपताना दूध २. सोडायिा िाितीि. 

ग. रोहनने आईिा दुसरी भाजी ३. घ्ायिा िाि. 

घ. डॉक्र तुम्हािा ससगारेट ४. लिहायिा िाििं.

च. तू बाबांना विश्ांती ५. करायिा िाििी. 
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२२  संिाद िािू या. संिादातल्या प्रत्ेक िाक्ातली ‘ऊन’ जोडलेली िातूंिी रूपे 
अिोरेखखत करू या. (उदा∘ िािून)  (Read the conversation and underline 
the verbs with ‘ऊन’.)
वडसूझा : सर, जरा ह ेपत्र िाचून बघता 

का, म्हणजे टाईप करतो.
साहबे : हो, हो. पण आधी सशंदसेाहबेांशी 

उद्ाच्ा बैठकीबद्दि बोलून 
घेतो.

वडसूझा : हो, सर.
  (साहबे सशंदसेाहबेांशी िोनिर 

बोितात. नंतर पत्र िाचतात.)
साहबे : (पत्र िाचून) वडसूझा, पत्र बरोबर 

आह.े आता ह ेटाईप करून घ्ा आसण पन्नास कॉपीज काढून घ्ा.
वडसूझा : हो, सर.
साहबे : सगळ्ा अभधकाऱयांना पत्र ंताबडतोब पाठिून द्ा.
वडसूझा : हो, आसण आजच सगळ्ांना िोनही करून टाकतो.
साहबे : हो, हो.

२३  कंसातील िातूंना ‘ऊन’ प्रत्य लािू या. (Rewrite the verbs in the brackets 
with ऊन)
उदा∘ (कर) बघणे - करून बघणे
क. (खा) बघणे ख. (दाखि) टाकणे ग. (रड) दाखिणे
घ. (ये) जाणे च. (चाख) पाहणे छ. (द)े टाकणे

२४  अिोरेखखत केलेल्या हक्रयापदांमिून सूचित िोिारा अरमि िूक की बरोबर िे सांगू 
या. (State whether given meanings of the underlined constructions 
are correct.)
उदा∘ पत्र िाचून बघा = पत्र आधी िाचा नंतर पत्राकड ेबघा. - चूक
क. बोलून घेतो = बोिण्ाची वक्रया पूण्म करतो. 
ख. टाईप करून घ्ा = दुसऱयाकडून टाईप करायचं काम पूण्म करा.
ग. कॉपीज काढून घ्ा = कॉपीज काढा नंतर हातात घ्ा.
घ. पत्र ंपाठिून दया = पत्र ंपाठिा नंतर पत्र द्ायिा जा.
च. िोन करून टाकतो = िोन करायचं काम पूण्म करतो.

२५  िरील अचिसूिनेत आलेली अशा प्रकारिी िातूंिी रूपे अिोरेखखत करू या. 
उदा. ‘िापर करून’. (Underline similar kind of verbal forms in the 
above notification.)

िाच + ऊन = िाचून
बोि + ऊन = बोलून

पाठि + ऊन = पाठिून
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२६  िािू या. (Read.)

िर अधोरेखखत केिेिी संयुक्त वक्रयापद े(compound verbs) आहते. इरे दोन वक्रयापदांचे 
िेगळे अर्म नाहीत. ‘ऊन’ प्रत्य असिेिे वक्रयापद ह ेमुख्य वक्रयापद आह.े त्ा वक्रयापदाने 
दाखििेिी वक्रया पूण्म झािी आह,े ह ेत्ा बरोबरच्ा दुसऱया वक्रयापदािरून म्हणजेच 
साहाय्यक वक्रयापदािरून समजते. इरे ‘काढ, जा, द’े ही साहाय्यक वक्रयापद ेआहते.
संयुक्त वक्रयापदांमध्य ेमुख्य वक्रयापदाबरोबर ‘घे, ठेि, बघ, टाक’ इ. वक्रयापदहेी येतात.

उदा∘ खाऊन बघ, घाबरून जा, दऊेन टाक.

२७  सराि. (Drill.)

णशक्षक रिद्ारथी

आईने केिेिा चचिडा मुिांनी (खा) टाकिा. आईने केिेिा चचिडा मुिांनी खाऊन टाकिा.

त्ांनी आपिी संपत्ी संस्िेा (द)े टाकिी. त्ांनी आपिी संपत्ी संस्िेा दऊेन टाकिी. 

त्ाने सगळी कामं एका तासात (कर) टाकिी. त्ाने सगळी कामं एका तासात करून टाकिी. 

अजयने आईकडून वनबंध (लिही) घेतिा. अजयने आईकडून वनबंध लिहून घेतिा.

सुमतीने गािात मोठं घर (बांध) घेतिं. सुमतीने गािात मोठं घर बांधून घेतिं.

िसंतरािांनी नोकराकडून गाडी (धू) घेतिी. िसंतरािांनी नोकराकडून गाडी धुऊन घेतिी.  

२८  ररकाम्ा जागेत योग्य संयुक्त हक्रयापद भरू या. (Fill in the blanks with 
appropriate compound verbs.)
(करून ठेििी, िाचून पाहहिा, संपून गेिे, दऊेन टाकिी, भरून काढिं)
उदा∘ पुस्तकात वदल्ाप्रमाणे षतने पुरणपोळ्ा करून बलघतल्ा. 
क. सगळे पदार्म दोन वदिसात ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯.
ख. विनीतने पुस्तकं ग्रंाियािा ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯.
ग. अषमतने संध्याकाळी घािायच्ा कपड्ांना इस्ती ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯.
घ. त्ांनी दोन महहन्यातच सगळं नुकसान ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯.
च. तू लिहहिेिा िेख मी ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯.

२९  िर हदलेली अचिसूिना तुम्ी िािली आिे. या अचिसूिनेमध्े नागरी सेिकािी 
कतमिव्े हदली आिेत. त्ातील कोितीिी आिडलेली पाि कतमिव्े िगगात सोप्ा 
भाषेत सांगू या. (Tell any 5 duties of your choice.)
उदा∘ संविधानाचे सि्मश्षे्ठत्व आसण िोकशाहीची मूल् ेयांच्ाप्रती िचनबद् असेि;
 मी संविधान सि्मश्षे्ठ मानेन आसण िोकशाहीची मूल् ेपाळेन.
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३०  आता िी अचिसूिना िािू या. (Read.)

अन्न नागरी पुरिठा ि ग्ािक संरक्षि रिभाग
मादाम कामा माग्म, हुतात्ा राजगुरू चौक,

मंत्रािय, मुंबई- ४०००३२.

(मिाराष्ट्र  शासन)
दूरध्वनी क्रमांक : ०२२-२२०२३१८३, २२७९३२१४, २२०४५२५५, २२७९३३११

िॅक्स : ०२२-२२०२५४४९, २२८४५११६
ई-मेि : mangalnitnaware@nic.in 

NCDEX दूरध्वनी क्रमांक: ०२२-६६४७३१५३, ६६४७३१५४
ई-मेि : askus@ncdexspot.com

क्रमांक : साखर-२०१४/प्र.क्र..७७/ना.पु.१९ वदनांक : २० जून, २०१४.

अचिसूिना

विषय :- सन २०१४-१५ िषचाकररता साि्मजवनक वितरण व्यिस्अेंतग्मत ई-लििाि पद्तीने 
एस-३० स्फवटकासारख्या पांढऱया शुभ्र (crystal clear) साखरेचा पुरिठा करण्ासाठी 

पुरिठादारांचा गट तयार करणे.

NCDEX Spot Exchange Ltd. या कंपनीमाि्क त ई-लििाि पद्तीने एस-३० दजचाच्ा 
स्फवटकासारख्या पांढऱया शुभ्र (crystal clear) साखरेचा पुरिठा करण्ासाठी पुरिठादारांची 
नोंदणी करण्ासाठी अज्म मागविण्ात येत आहते.
२. यासाठीचे नमुना अज्म आसण अटी-शतथी इत्ादी माहहती (http://mahafood.gov.in या 
संकेतस्ळािर) उपिब्ध असून नोंदणी करू इच्छिणाऱया पुरिठादारांनी या संकेतस्ळािा भेट 
द्ािी. 
३. ई-लििािामध्य ेभाग घेऊ इच्छिणाऱया पुरिठादारांनी त्ांचे भरिेिे अज्म सहपत्रासह वदनांक 
१२ जुिै, २०१४ सायंकाळी ५.०० िाजेपययंत अन्न, नागरी पुरिठा ि ग्ाहक संरक्षण विभाग, मादाम  
कामा माग्म, हुतात्ा राजगुरु चौक, मंत्रािय, मुंबई-४०००३२ हकंिा ग्ाहक सेिा विभाग, 

एनसीडीएक्स स्ॉट एक्सचेंज लि., युवनट ९ ते १३, पहहिा मजिा, कैिाश कमसश्मयि 
कॉम्पके्स, एि.बी.एस. माग्म, विक्रोळी (पसचिम), मुंबई-४०००७८ या वठकाणी जमा करािेत.
४. एस-३० दजचाच्ा स्फवटकासारख्या पांढऱया शुभ्र साखरेच्ा पुरिठ्ासाठी यापुढीि 
ई-लििािासाठी  अज्मदारांची NCDEX Spot Exchange Ltd. यांचेकड ेकराियाची नािनोंदणी 
पुढीि सूचना  षमळेपययंत खुिी राहीि.

सही/-
सचचि

अन्न, नागरी पुरिठा ि ग्ाहक संरक्षण विभाग
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शब्दारमि :

नाम नाम हक्रयापदे इतर शब्द

ती साखर, – 
sugar

ती कंपनी, 
त्ा कंपन्या  
company, -ies

तयार करणे  
to prepare

कररता 
for

ते िष्म, ती िषये / षयं 
year, -s

तो दजचा 
grade

पुरिठा करणे  
to supply

पांढरीशुभ्र  
snow-white

ते वितरण, – 
distribution

ती नोंदणी, 
त्ा नोंदण्ा
registration

नोंदणी करणे  
to register

सारखा  
like

ती व्यिस्ा, – 
system

तो अज्म, ते – 
application, -s

मागिणे  
to invite

सायंकाळी  
in the evening

तो लििाि, ते –
auction, -s

तो नमुना, ते नमुने
sample, -s
 

उपिब्ध असणे  
to be available

वठकाणी 
at the place

ती पद्त, 
त्ा पद्ती   
method, -s

ती अट, त्ा अटी  
condition, -s

इच्छिणे  
to desire

षमळेपययंत 
till one gets

तो स्फवटक, ते  –
crystal clear 
clarity

ती शत्म, त्ा शतथी  
condition, -s

भेट दणेे  
to visit

तो पुरिठा, – 
supply

ती माहहती, – 
information

भाग घेणे  
to take part

तो / ती पुरिठादार, 
ते / त्ा –  
supplier, -s

ते संकेतस्ळ, 
ती संकेतस्ळे / ळं
website, -s

जमा करणे 
to credit

तो गट, ते –  
group, -s

ते सहपत्र, 
ती सहपत्र े/ त्र ं 
enclosure, -s

खुिी राहणे  
to remain open

तो / ती अज्मदार, 
ते / त्ा-  
applicant, -s

तो विभाग, ते – 
department, -s

ती सूचना, त्ा – 
instruction, -s

तो मजिा, ते मजिे  
floor, -s
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३१  उत्रांिा योग्य पयगाय ननिडू या. (Choose the correct option.)

क. पुरिठादार कशाचा पुरिठा करणार आहते?
 खडीसाखर, साखर, वपठीसाखर, मीठ

ख. साखर कशी असिी पाहहजे?
 दाणेदार, बारीक, ब्राऊन, पांढरीशुभ्र

ग. पुरिठादारांना अज्म कुठून षमळतीि?
 कायचाियातून, संकेतस्ळािरून, मंत्राियातून, अन्न, नागरी पुरिठा ि ग्ाहक संरक्षक 

विभागातून.

घ. अज्मदार नािनोंदणी कधीपययंत करू शकतीि?
 १२ जुिैपययंत, १२ महहन्यात कधीही, १२ जूनपययंत, त्ा वदिशी १२ िाजेपययंत 

च. अज्मदारांनी नािे कोणाकड ेनोंदिायची आहते?
 ऑनिाईन, सचचिांकड,े NCDEX Spot Exchange Ltd.कड,े दुकानदारांकडे

३२  खाली हदल्याप्रमािे प्रत्य लािून शब्द तयार करू या. (Make words using 
the suffix ‘दार’.)
उदा∘ पुरिठा करणारा – पुरिठा + दार = पुरिठादार 

क. अज्म करणारा ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯.

ख. राखण करणारा ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯.

ग. स्वतःचं दुकान असणारा ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯.

घ. कंत्राट घेणारा ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯.

च. स्वतःचा कारखाना असणारा ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯.

छ. स्वतःची जमीन असणारा ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯.

३३  अचिसूिनेतील िे िाक् पाहू या. (Read the sentence from the notification.)

नोंदिी करू इच्छििाऱया (those who wish) पुरिठादारांनी या संकेतस्ळािा भेट 
द्ािी …

नोंदणी (कर + ऊ)  इच्छिणारे म्हणजे नोंदणी करायची इछिा असणारे.

नोंदणी करू इच्छिणारे म्हणजे नोंदणी करायची इछिा असणारे.
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३४  िातू + ऊ - इच्छि + िारा िी रूपे. तक्ता िािू या. (Read the table.)

एकििन अनेकििन

पु. धातू + ऊ  इच्छिणारा धातू + ऊ  इच्छिणारे

स्ती. धातू + ऊ  इच्छिणारी धातू + ऊ  इच्छिणाऱया

नपु. धातू + ऊ  इच्छिणारे / रं धातू + ऊ  इच्छिणारी

सामान्य रूप : इच्छििाऱया

३५  कंसातल्या िातूिे योग्य रूप ररकाम्ा जागेत भरू या. (Fill in the correct 
form of the root given in the bracket.)
उदा∘ स्धयेत भाग (घे) ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ इच्छिणारी मुिे मुख्याध्यापकांना भेटिी.
 स्धयेत भाग घेऊ इच्छिणारी मुिे मुख्याध्यापकांना भेटिी.

क. पूरग्स्तांना मदत (कर) ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ इच्छिणारे िोक धान्य आसण कपड ेगोळा करताहते.

ख. मतदारयादीत नाि (नोंदि) ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ इच्छिणाऱया िोकांनी सजल्ाभधकारी कायचाियात 
जािे.

ग. आजच्ा काय्मक्रमात तोही दोन शब्द (बोि) ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ इच्छितो.

घ. वनिडणुकीिा उभे (राह) ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ इच्छिणाऱया सिणांना षतकीट कसे षमळेि?

च. काय्मक्रमात गाणं (म्हण) ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ इच्छिणाऱया महहिा पुढ ेबसल्ा होत्ा.

३६  सराि. अिोरेखखत शब्दाऐिजी खाली हदलेले शब्द िापरून पुढील िाक्ांश ललिा. 
(Substitute the underlined word with the given words.)

णशक्षक रिद्ारथी

निी भाषा सशकू इच्छिणारा विद्ारथी निी भाषा सशकू इच्छिणारा विद्ारथी

 मुिे निी...

 स्तस्तया

 िोक

 अभधकारी

 गाषयका

 मुिगी
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३७  िरील दोन्ी अचिसूिनांमध्े आलेल्या मराठीच्ा औपिाररक आणि अनौपिाररक 
रूपांच्ा जोड्ा जुळिू या. (Match the formal and informal forms in 
Marathi in this notification.)

क. विरोध असल्ास १. हकंिा

ख. िापरण्ास िािेि २. अपराधािा

ग. कळविण्ात ३. उघडकीिा आल्ामुळे

घ. िा ४. करत आहते / करताहते.

च. अपराधास ५. िापरायिा िािेि.

छ. उघडकीस येण्ाने ६. कळिण्ात

ज. करीत आहते ७. विरोध असिा तर

महाराष्टट् ात सि्म शासकीय पत्रव्यिहारात मराठी भाषेचे औपचाररक / िेखनभाषेतिे रूप 
िापरतात. पण बोिताना कोणीही औपचाररक भाषा िापरत नाही.

३८  चित् आणि िाक् प्रिार पाहू या ि िगगात ििगा करू या. (See the picture and 
discuss the phrases given below.)

कामाची 
ओझी
िाहणे

१ कामाचे
डोंगर
उपसणे २

हमािी
काम

३



कोिी रजा दतेा का, रजा ?२

 शासन ननिमिय िाििे ि समजिे
 रजेच्ा प्रकारांिी मराठी नािे मािीत असिे ि 

रजेबद्दल ििगा करता येिे
 िातू + ण्ा + त  ये िी रिना साध्ा 

ितमिमानकाळात िापरता येिे
 िातू + ण्ा + त  ये िी रिना िालू 

ितमिमानकाळात िापरता येिे
 असल्याने / नसल्याने – असल्यामुळे / 

नसल्यामुळे िापरता येिे
 िातू + आिा िी रिना िापरता येिे
 सूिना, उपाययोजना, कामांिी यादी इ.साठी 

िातू + िे िे हक्रयापदािे रूप िापरता येिे
 साचित शब्दांमिील मूळ शब्द ओळखता येिे

िला, णशकू या ...

कोिी रजा दतेा का, रजा ? 
(शासन ननिमिय)

२
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१  चित् पाहून िगगात ििगा करू या. चित्ामिून तुम्ाला काय काय समजले? 
(What do you understand from the picture? Discuss in the class.)

२  रजेच्ा कोित्ा प्रकारांिी मराठी नािे  तुम्ाला मािीत आिेत? मािीत असलेल्या 
नािांसमोर  अशी खूि करू या. (What kinds of leaves do you know? 
Tick mark in front of those which you already know.)

  असज्मत रजा
  अध्मपगारी रजा
  नैषमभत्क / हकरकोळ रजा
  पररिषत्मत रजा
  िैद्कीय रजा
  असाधारण रजा
  प्रसूती रजा
  अध्ययन रजा

३  रजेच्ा िेगिेगळ्ा प्रकारांिी मराठी नािे आणि इगं्जी नािे यांच्ा जोड्ा जुळिू 
या. (Match the pairs.)

क. असज्मत रजा १. medical leave

ख. नैषमभत्क रजा २. earned leave

ग. पररिषत्मत रजा ३. commuted leave

घ. िैद्कीय रजा ४. casual leave

च. असाधारण रजा ५. half-pay leave

छ. प्रसूती रजा ६. study leave

ज. अध्मपगारी रजा ७. maternity leave

झ. अध्ययन रजा ८. special leave

जमा असिेिी रजा - leave at credit
रजा सशल्क नाही - leave not due
दये अासण अनुज्ेय रजा - leave due and admissible
पगारी रजा - leave with pay
वबनपगारी रजा - leave without pay
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४  तुम्ी आतापययंत कोित्ा प्रकारच्ा रजा घेतल्या आिेत? पुढील प्रश्ांच्ा आिारे 
एकमेकांशी ििगा करू या. (What leaves have you taken till now? 
Discuss with the help of the points below.)
क. कोणती रजा घेतिी?
ख. रजेचे कारण?
ग. रजेचा अिधी (duration)?
घ. अज्म हकती वदिस आधी केिा?
च. िररष्ठ अभधकाऱयांची प्रषतवक्रया? (senior officer’s reaction)
छ. रजा षमळािी का?

५  पुढे हदलेले चित् पाहून प्रश्ांच्ा आिारे िगगात ििगा करू या. (See the given 
picture and discuss about it with the help of following questions.)

• चचत्रातल्ा टबेिािर कोणकोणत्ा िस्त ूआहते?

• चचत्रातीि व्यक्ती कशासंबंधी बोित आहते?

• चचत्रातल्ा व्यक्ततींपैकी बॉस कोण आह?े कशािरून?

• ह ेसंभाषण कुठे घडत आह?े

६  संिाद ऐकू या आणि खालील प्रश्ांिी कोिती उत्रे अिूक आिेत ते सांगू या. 
(Listen to the conversation and tick the correct options of the 
answers.) 

क. रमसेस दिे यांिे बॉस कोि आिेत?
 १. षम∘ पटिे   २. षम∘ पाटीि  

ख. रमसेस दव्ांना कोित्ा कारिासाठी रजा ििी आिे?
 १. मुिीच्ा िग्ासाठी. (for daughter’s marriage)  
 २. मुिीच्ा साखरपुड्ासाठी. (for daughter’s engagement)  

ग. रमसेस दिे हकती हदिस रजा घेिार आिेत?
 १. एक महहना.   २. १५ वदिस.  

घ. रमसेस दिे कोित्ा महिन्यात रजेसाठी अजमि करतािेत?
 १. नोव्ेंबर.   २. वडसेंबर.  

ि. रजेच्ा काळात त्ांिं ऑरफसिं काम कोि करिार आिे?
 १. षमसेस िमचा.   २. षमसेस शमचा.   

छ. रमसेस दव्ांना रजा रमळते का?
 १. हो.   २. नाही.  
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७  दोन दोन रिद्ार्थ्यांिे गट करून कममििारी आणि िररष्ठ अचिकारी यांिा पुढील 
रजांसाठी संिाद तयार करू या. १) अध्यन रजेसाठी, २) प्रसूती रजेसाठी 
३) िैद्कीय रजेसाठी (Make groups of two learners each and discuss 
study leave, maternity leave and medical leave.)

८  िा शासन ननिमिय िािू या. (Read.)
पशुिैद्कीय दिाखाना, श्णेी -१, मौ. सोमठाणा,

ता. चचखिदरा, सज. अमरािती, या संस्चेे
मौ. बदनापूर, ता. चचखिदरा, सज. अमरािती

येरे स्िांतरण करणेबाबत

मिाराष्ट्र  शासन
कृषष, पशुसंिध्मन, दुग्धव्यिसाय विकास ि मत्स्यव्यिसाय विभाग

शासन वनण्मय क्रमांकः संकीण्म-२०१९/प्र.क्र.५१/पदुम-४
मादामा कामा रोड, हुतात्ा राजगुरू चौक,

मंत्रािय विस्तार, मुंबई – ४०० ०३२
वदनांक – १९ जून, २०१९

िाचा : १. कृषष, पशुसंिध्मन, दुग्धव्यिसाय विकास ि मत्स्यव्यिसाय विभागाचे शासन पूरक पत्र 
क्र.सजिायो २०१०/प्र.क्र.२९१/पदुम-४ वद. ०१.०७.२०११.

 २. आयुक्त पशुसंिध्मन, महाराष्टट्  राज्, पुणे यांचे कायचाियीन पत्र क्र.  व्ीएचडी/४४/४२९३-९६/
पसं-१२, पुणे, वद. १०.०४.२०१९.

 ३. पत्र क्र. व्ीएचडी/४४/५७२६-२९/२०१५-१९ पसं-१२, पुणे, वद. ११.०६.२०१९.

प्रस्ािना -

सोमठाणा ह ेगाि अषतदुग्मम भागात असून अषतसंरसक्षत व्याघ्र प्रकल्पात येत असल्ामुळे 
सदर गािाचे पुनि्मसन मौ. बदनापूर येरे करण्ात आिेिे आह.े या गािामध्य े आवदिासी 
समाजाची मोठ्ा प्रमाणात िस्ती असून, त्ांच्ाकडीि दुभत्ा जनािरांची संख्या दखेीि मोठ्ा 
प्रमाणात आह.े पशुपािकांच्ा उत्पन्नात िाढ करण्ाकररता तसेच, त्ांच्ा पशुधनास उत्म 
पशुिैद्कीय सेिा षमळिण्ाकररता पशुिैद्कीय दिाखाना, श्णेी-१ मौ. सोमठाणा, ता. चचखिदरा, 
सज. अमरािती या संस्चेे मौ.बदनापूर, ता.चचखिदरा, सज.अमरािती येरे स्िांतरण करणेबाबत 
तेरीि ग्ामस्ांनी मागणी केिेिी आह.े

सजल्ा पररषद, अमरािती सि्मसाधारण सभा वद. ०६.१०.२०१८ मधीि विषय क्र. १५ अन्वये 
मौ. सोमठाणा, ता. चचखिदरा, सज. अमरािती या संस्चेे मौ. बदनापूर, ता. चचखिदरा, सज. 
अमरािती येरे स्िांतरण करण्ाबाबतचा विषय चचच्मिा जाऊन, पशुिैद्कीय दिाखाना, श्णेी 
– १ मौ. सोमठाणा, ता. चचखिदरा, सज. अमरािती या संस्चेे मौ. बदनापूर, ता.चचखिदरा, 
सज. अमरािती येरे कायमस्वरूपी स्िांतरण करण्ास सजल्ा पररषद, अमरािती सि्मसाधारण 
सभेने सिचानुमते मंजुरी प्रदान केिेिी आह.े

त्ा अनुषंगाने पशुिैद्कीय दिाखाना, श्णेी – १ मौ. सोमठाणा, ता. चचखिदरा, सज. 
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अमरािती या संस्चेे स्िांतरण मौ. बदनापूर, ता. चचखिदरा, सज. अमरािती येरे करण्ाच्ा 
अनुषंगाने खािीिप्रमाणे शासन वनण्मय वनग्मषमत करण्ात येत आह.े

शासन ननिमिय -
पशुिैद्कीय दिाखाना, श्णेी-१ मौ.सोमठाणा, ता.चचखिदरा, सज.अमरािती या संस्चेे 

स्िांतरण मौ.बदनापूर, ता.चचखिदरा, सज.अमरािती येरे करण्ास याद्ारे, शासनाची मान्यता 
प्रदान करण्ात येत आह.े

सजल्ा पशुसंिध्मन अभधकारी, सजल्ा पररषद, अमरािती यांनी पशुिैद्कीय दिाखाना, 
श्णेी-१ मौ. सोमठाणा, ता. चचखिदरा, सज. अमरािती या संस्चेे मौ. बदनापूर, ता. चचखिदरा, 
सज. अमरािती येरे मंजूर अभधकारी, कम्मचारी िगचासह तात्ाळ स्िांतरण करून या वठकाणी 
पशुिैद्कीय दिाखाना कायचान्न्वत कराियाचा आह.े जेणेकरून, या पशुिैद्कीय दिाखान्याच्ा 
काय्मक्षेत्रातीि शेतकरी - पशुपािक यांचेकडीि पशुधनास पशुिैद्कीय सेिा उपिब्ध होतीि.

हा शासन वनण्मय महाराष्टट्  शासनाच्ा www.maharashtra.gov.in या संकेत स्ळािर 
उपिब्ध करण्ात आिेिा असून, त्ाचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०१९०६२०११३००५६८०१ 
असा आह.े सदर शासन वनण्मय वडसजटि स्वाक्षरीने साक्षांहकत करून वनग्मषमत करण्ात येत 
आह.े

महाराष्टट् ाचे राज्पाि यांच्ा आदशेानुसार ि नािाने.
 (विजय चौधरी)
 उप सचचि, महाराष्टट्  शासन
प्रत :-
१. आयुक्त पशुसंिध्मन, महाराष्टट्  राज्, औधं, पुणे
२. मुख्य काय्मकारी अभधकारी, सजल्ा पररषद, अमरािती
३. प्रादसेशक सहआयुक्त पशुसंिध्मन, अमरािती विभाग, अमरािती
४. सजल्ा पशुसंिध्मन उपायुक्त, अमरािती
५. वनिड नस्ती पदुम – ४.

शब्दारमि :

 नामे नामे हक्रयापदे इतर शब्द

तो शासन वनण्मय, 
ते – 
government 
resolution, -s

ते गाि, 
ती गािे / िं – 
village, -s

िाढ करणे 
to increase

अषत  
much

तो भाग, ते – 
area, -s

तो व्याघ्र, ते – 
tiger, -s

सेिा षमळणे 
to get service

संरसक्षत  
protected

तो प्रकल्प, ते – 
project, -s

ते पुनि्मसन, ती 
पुनि्मसने
rehabilitation

स्िांतरण करणे 
to migrate

सदर 
this
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तो समाज, ते – 
society, -ies

ती िस्ती, त्ा िस्ता  
colony, -ies

मागणी करणे 
to demand

मौ (मौजे) 
Mouje
at or in the 
village of, prefix 
to the name of a 
village mentioned

ते जनािर, 
ती जनािरे / रं  
animal, -s

ती संख्या, त्ा –
number, -s

चचच्मणे 
to discuss

दुभता  
milk producing

तो पशुपािक, ते – 
stockman, 
stockmen 

ते उत्पन्न, 
ती उत्पन्न े/ नं  
income 

वनग्मषमत करणे 
to issue

पशुिैद्कीय  
veterinary

ती िाढ, – 
growth

ते पशुधन, – 
animal stock

उपिब्ध होणे 
to be available

बाबत  
about

ते स्िांतरण, – ती 
स्िांतरणे
migration, -s

तो दिाखाना, ते 
दिाखाने 
dispensary, -ies 

कायचान्न्वत करणे  
to implement

सिचानुमते   
unanimously

ती मागणी, त्ा 
मागण्ा  
demand, -s

तो ग्ामस्, ते – 
villager, -s

पुनि्मसन करणे  
to rehabilitate

सह 
with

ती सभा, त्ा – 
meeting, -s

ती सजल्ापररषद, 
त्ा सजल्ापररषदा  
district council, -s

जेणेकरून 
so that

ती मंजुरी, मंजुऱया
sanction, -s

तो विषय, ते – 
subject, -s

अषतदुग्मम  
inaccessible

तो िग्म, ते – 
class, -es

ती मान्यता 
approval

तो शेतकरी, ते – 
farmer, -s

ते काय्मक्षेत्र, 
ती काय्मक्षेत्र े/ त्र ं
operational area, 
-s
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९  आशयािाररत प्रश्. ररकाम्ा जागा भरू या. (Fill in the blanks.)
क. हा शासन वनण्मय ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ नािाने काढिा आह.े (उपसचचिांच्ा deputy 

secretary / राज्पािांच्ा governor)

ख. हा शासन वनण्मय ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ विभागाने काढिा आह.े (कृषष, पशुसंिध्मन, 
दुग्धव्यिसायविकास ि मत्स्यव्यिसाय / िन)

ग. हा शासन वनण्मय ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ सािचा आह.े (१९२० / २०१९)

घ. ह्ा वनण्मयाचा विषय दिाखान्याचे ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ हा आह.े (पुनि्मसन rehabilitation / 
स्िांतरण shifting, move)

च. हा शासन वनण्मय महाराष्टट्  शासनाच्ा ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ पाहायिा षमळतो.               
(संकेतस्ळािर website, राजपत्रात gazette)

१०  खालील प्रश्ांिी उत्रे शासन ननिमियात अिोरेखखत करू या. (Underline the 
answers in the above government resolution.)
क. सोमठाणा गाि आता कुठे आह?े

ख. मौ∘ ह ेकशाचे संसक्षप्त रूप (short form) आह?े

ग. स्िांतरासाठी कोणाची मंजुरी घेतिी आह?े

घ. निीन गािात दिाखाना सुरू करायची जबाबदारी कोणािर आह?े

च. या दिाखान्यामुळे कोणािा िायदा होणार आह?े

छ. बदनापूर गािात दिाखान्याची गरज का आह?े

११  अिोरेखखत केलेल्या शब्दसमूिासाठी पुढे हदलेल्या पयगायांमिले कोिते शब्द आले 
आिेत ते ननिडू या. (Find correct word for group of words.)
(ग्ामस्, पशुपालक, पशुिन, मंजुरी, दुभत्ा, स्लांतरि, दुगमिम, कायम स्वरूपी, सिगानुमते)

उदा∘ सोमाठाणा ह ेगाि जायिा अत्तं कठीण (दुग्मम) अशा भागात आह.े

क. आवदिासींकड ेदूध दणेाऱया जनािरांची संख्या जास्त आह.े

ख. दिाखाना एका वठकाणाहून दुसऱया वठकाणी हििायचा आह.े

ग. दिाखाना दुसऱया गािात गेल्ामुळे गिळ्ांच्ा उत्पन्नात िाढ होईि.

घ. दिाखान्याचे स्िांतरण कायमचे करायचे आह.े

च. गािात राहणाऱया िोकांनी दिाखान्याचे वठकाण बदिायची मागणी केिी होती.

छ. त्ामुळे गािातल्ा गाई म्हशी इ. गुरांना िैद्कीय सेिा षमळेि.

झ. दिाखान्याचे वठकाण बदिायचा वनण्मय सिणांचे मत विचारून घेतिा आह.े

ट. या वनण्मयािा सजल्ा पररषदनेे मान्यता प्रदान केिी आह.े
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१२  खाली हदलेल्या शब्दांमिला मूळ शब्द सांगू या. (Write the base word.)
उदा∘ िैद्कीय िैद्क      

क. मान्यता ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

ख. मागणी ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

ग. ग्ामस् ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

घ. स्िांतरण ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

च. संरसक्षत ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

१३  ठळक बातम्ा िािू या. (Read the headlines.)

मनुष्यबळ रिकास मंत्ालयाकडून रिद्ार्थ्यांच्ा ननबंिस्पिगा घेण्ात येतात.

दरिषथी पंतप्रिानांकडून ‘परीक्षा पे ििगा’ या कायमिक्रमात रिद्ारथी ि णशक्षकांशी संिाद सािण्ात येतो.

पंतप्रिानांना प्रश् रििारण्ािी संिी रिद्ार्थ्यांना दणे्ात येते.

अस्वछि पान टपऱया, बेकायदा स्ॉल उिलण्ात येत आिेत..

त्ातील साहित् मिापाललकेच्ा गोदामात ठेिण्ात येत आिे.

१४  िर हदलेल्या बातम्ांमिील ह्ा दोन बातम्ा पाहू या आणि त्ांतील ‘ठेिण्ात येत 
आिे’ आणि ‘घेण्ात येतात’ िी दोन हक्रयापदांिी रूपे लक्षात घेऊन पुढील तक्ता िािू 
या. (Read these two news items and note these two forms of verbs 
‘ठेिण्ात येत आिे’ and ‘घेण्ात येतात’ and read the following table.)

त्ातीि साहहत् महापालिकेच्ा गोदामात ठेिण्ात येत आिे.
The material in those (stalls) is being kept in Mahapalika godown.
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मनुष्यबळ विकास मंत्राियाकडून विद्ार्थणांच्ा वनबंधस्धचा घेण्ात येतात.
Essay competitions are conducted by Human Resource Development Ministry.

१५  तक्ता िािू या. (Read the table.) सािा ितमिमानकाळ (Simple Present Tense)

ए∘ि∘ अ∘ि∘

पु. महापालिकेकडून रस्ता साि करण्ात 
येतो.

महापालिकेकडून रस्त ेसाि करण्ात 
येतात.

स्ती. महापालिकेकडून अस्वछि टपरी 
उचिण्ात येते.

महापालिकेकडून अस्वछि टपऱया 
उचिण्ात येतात.

नपुं. कें द्र सरकारकडून गररबांना घर दणे्ात 
येते.

कें द्र सरकारकडून गररबांना घरं दणे्ात 
येतात.

१६  तक्ता िािू या. (Read the table.) अपूिमि ितमिमानकाळ (Present Continuous Tense)

ए∘ि∘ अ∘ि∘

पु. महापालिकेकडून रस्ता साि करण्ात 
येत आह.े

महापालिकेकडून रस्त ेसाि करण्ात येत 
आहते.

स्ती. महापालिकेकडून अस्वछि टपरी 
उचिण्ात येत आह.े

महापालिकेकडून अस्वछि टपऱया 
उचिण्ात येत आहते.

नपु. कें द्र सरकारकडून गररबांना घर दणे्ात 
येत आह.े

कें द्र सरकारकडून गररबांना घरे दणे्ात 
येत आहते.

१७  सराि. (Practice.)

णशक्षक रिद्ारथी

सरकारकडून गररबांना घरे दणे्ात येतात. सरकारकडून गररबांना घरे दणे्ात येतात.

सरकारकडून गररबांना सशष्यिृत्ी दणे्ात येते. सरकारकडून गररबांना सशष्यिृत्ी दणे्ात येते.

सरकारकडून गररबांना गॅस दणे्ात येतो. सरकारकडून गररबांना गॅस दणे्ात येतो.

सरकारकडून गररबांना सशक्षण दणे्ात येते. सरकारकडून गररबांना सशक्षण दणे्ात येते.

सरकारकडून गररबांना नोकऱया दणे्ात येतात. सरकारकडून गररबांना नोकऱया दणे्ात येतात.
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१८  सराि. पुढे हदलेल्या िाक्ांमध्े िातू + ण्ा + त  ये िी िाक्रिना िापरू या. 
(Use the construction िातू + ण्ा + त  ये in the following sentences.)
उदा∘ कें द्र सरकार दुष्ाळग्स्त राज्ांना मदत करते.
 कें द्र सरकारकडून दुष्ाळग्स्त राज्ांना मदत करण्ात येते.

णशक्षक रिद्ारथी

डॉक्र सरकारी दिाखान्यात मोित 
तपासण्ा करतात.

डॉक्रांकडून सरकारी दिाखान्यात मोित 
तपासण्ा करण्ात येतात.

संस्ा हहदंीत लिहहणाऱया िेखकािा 
पुरस्ार दतेे.

संस्केडून हहदंीत लिहहणाऱया िेखकािा पुरस्ार 
दणे्ात येतो.

महानगरपालिका रस्तािरचे खड् े
बुजिते.

महानगरपालिकेकडून रस्तािरचे खड् ेबुजिण्ात 
येतात.

उमेदिार मतदारसंघात दौरा काढतात. उमेदिारांकडून मतदारसंघात दौरा काढण्ात येतो.

राज्शासन सजल्ाभधकाऱयांना बदिीचे 
पत्र पाठिते.

राज्शासनाकडून सजल्ाभधकाऱयांना बदिीचे पत्र 
पाठिण्ात येते.

धातू + ण्ा + त   ये हा कम्मणी प्रयोग (Passive voice) आह.े

१९  जोड्ा जुळिू या. (Match the columns.)

क. बँकेकडून १. िेखकांचा सत्ार करण्ात येतो.

ख. सशक्षण विभागाकडून २. मुिांना बसक्षसे िाटण्ात येतात.

ग. साहहत् अकादमीकडून ३. पूरग्स्तांसाठी मदत गोळा करण्ात येते.

घ. मुख्याध्यापकांकडून ४. शेतकऱयांना कज्म दणे्ात येते.

च. विद्ार्थणांकडून ५. परीक्षेसंबंधी पररपत्रके काढण्ात येतात.

२०  खालील िाक्े िातू + ण्ा त ये िी रिना िापरून ललहू या. (Write the 
sentences given below using the construction िातू + ण्ा + त ये.)
उदा∘ पोिीस साखळीचोरांविरुद् कारिाई करत आहते. 
 पोलिसांकडून साखळीचोरांविरुद् कारिाई करण्ात येत आह.े
क. रेल् ेकाही मागणांिर खासगी एक्स्ेस चािित आह.े
ख. विरोधी पक्ष उमेदिारांची नािे जाहीर करत आह.े
ग. पािकमंत्री मेटट् ोच्ा कामािर िक्ष ठेित आहते.
घ. प्रशासन टोिनाके बंद करायचा वनण्मय घेत आह.े
च. आरटीओ ऑविस जुन्या गाड्ांच्ा मािकांना नोटीस पाठित आह.े
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२१  िा शासन ननिमिय िािू या आणि प्रश्ांिी उत्रे दऊे या.

आत्हत्ाग्स्त शेतकऱयांच्ा विधिांना मदत करण्ाबाबत ...

मिाराष्ट्र  शासन
महसूि ि िन विभाग

शासन वनण्मय क्रमांकः- एससीिाय-२०१९-प्र.क्र.३४ म-७
मंत्रािय, मुंबई – ४०००३२
वदनांक – १८ जून, २०१९

प्रस्ािना
महाराष्टट्  राज् महहिा आयोगाने काही स्वयंसेिी संस्ांच्ा सहकायचाने नागपूर ि औरंगाबाद 

येरे आत्हत्ाग्स्त शेतकरी कुटुबंातीि महहिांची सुरसक्षतता या विषयािर दोन वदिसीय चचचासत्र 
आयोसजत करून आत्हत्ाग्स्त शेतकऱयांच्ा पत्ींशी संिाद साधिा ि शेतीचा सातबारा 
स्वतःच्ा नािािर नसल्ाने उद्भिणाऱया अडचणी, संपत्ीत िाटा षमळविताना कुटुबंातीि अन्य 
नातेिाईकांकडून होणारा विरोध, मुिांचे सशक्षण, िग्, आजारपण इत्ादींकररता होणारी आलर्मक 
ओढाताण, स्वतःचा आसण कुटुबंाचा उदरवनिचाहाचा प्रश्न, मुिीचा संसार तुटिाच तर, षतच्ा 
पािनपोषणाचा प्रश्न, कज्म परतिेडीचे संकट, समाजाचा नकारात्क दृष्ष्टकोन, सरकार पातळीिर 
मदत षमळविताना होणारा त्रास ह्ा त्ांच्ा अडचणी समजून घेतल्ा. सदर महहिांना ज्ा 
आव्ानांना सामोरे जािे िागते त्ा समस्ांचा शासन पातळीिर गांभीयचाने विचार करून तसेच 
चचयेदरम्ान करण्ात आिेल्ा अभ्ासातून तसेच महहिांशी साधिेल्ा संिादातून त्ांच्ा 
समस्ांचे वनराकरण करण्ासाठी राज् महहिा आयोगाने काही सशिारशी केल्ा आहते. सदर 
सशिारशींची अंमिबजािणी केल्ास आत्हत्ाग्स्त कुटुबंातीि विधिांच्ा समस्ांचे वनराकरण 
होऊन त्ांना न्याय षमळिून दतेा येणे शक्य आह.े

उपयु्मक्त िस्तसु्स्तीचा विचार करून राज् महहिा आयोगाने केिेल्ा सशिारशींची 
अंमिबजािणी करण्ासाठी शासनाच्ा विविध विभागांकडून काय्मिाही करण्ासाठी मान्यता 
दणे्ाची बाब शासनाच्ा विचाराधीन होती.

शासन ननिमिय
महहिा ि बाि विकास विभागाच्ा अखत्ारीतीि महाराष्टट्  राज् महहिा आयोगाने केिेल्ा 

सशिारशींची अंमिबजािणी विविध विभागांनी करण्ासाठी पुढीिप्रमाणे शासनाची मंजुरी 
दणे्ात आिी आह.े

आत्हत्ाग्स्त शेतकऱयांच्ा विधिांना मदत करण्ाच्ा अनुषंगाने कराियाच्ा 
उपाययोजनांच्ा संदभचात सक्षम प्राभधकाऱयाकडून मान्यता, त्ांची प्रत्क्ष अंमिबजािणी, त्ािरीि 
संवनयंत्रण, आिश्यक वित्ीय तरतूद, वनधी उपिब्धता याबाबतची सि्म प्रशासकीय काय्मिाही 
संबंभधत विभागांनी स्वतंत्रपणे करािी. संबंभधत विविध विभागांनी राबिाियाच्ा उपाययोजना 
खािीिप्रमाणेः-
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मिसूल ि िन रिभाग
• शेतीचा सातबारा आत्हत्ाग्स्त शेतकऱयांच्ा विधिेच्ा नािािर करणे.
• राजस्व अभभयानांतग्मत चािडी िाचन काय्मक्रम तसेच विशेष िारसाहक् नोंदणी सशवबर घेऊन 

या विधिा महहिांना जषमनीचा हक् षमळिून दणेे.
• शेतजमीन नािािर होत नसल्ाने विधिा महहिांना प्रधानमंत्री आिास योजनेत घर षमळणे 

अिघड होत असल्ाने शेतजमीन अशा महहिांच्ा त्वररत नािािर करून दणेे.

महिला ि बाल रिकास रिभाग
• संपत्ीत िाटा षमळविताना आत्हत्ाग्स्त शेतकऱयाच्ा पत्ीस प्राधान्य दणेे.
• मुिींचे िग् जुळल्ास आलर्मक साहाय्य ि सामूहहक वििाह पद्त अििंबणे.
• सरकारी पातळीिर मदत षमळविताना होणारा त्रास िाचविण्ासाठी आत्हत्ाग्स्त कुटुबंािा 

प्राधान्याने मदत करणे.
• महहिांच्ा अभधकारांबाबत संबंभधत विभागातीि अभधकाऱयांना प्रसशक्षण द्ािे. त्ांना 

आत्हत्ाग्स्त शेतकरी विधिांच्ा महहिांचे प्रश्न संिेदनशीितेने हाताळणेबाबत अभधकाऱयांचे 
प्रबोधन करािे.

• सजल्ा पातळीिर या विधिा महहिांसाठी विशेष साहाय्य कक्ष स्ापन करून त्ामाि्क त 
सरकारी योजनांची माहहती, कायदशेीर माग्मदश्मन आसण षतच्ा अडचणींचा वनपटारा 
करण्ाबाबत विचार करािा.

शालेय णशक्षि रिभाग
• आत्हत्ाग्स्त कुटुबंातीि मुिांचे सशक्षण, त्ांच्ा िी संबंधी अडचणी सोडविण्ासाठी 

विशेष धोरणाची आखणी ि अंमिबजािणी करण्ात यािी.

सािमिजननक आरोग्य रिभाग
• आजारपण इत्ादींकररता होणारी आलर्मक ओढाताण दूर कऱण्ासाठी उपाययोजना.
• आरोग्याच्ा सोयी उपिब्ध व्ाव्यात यासाठी हले्थ काड्क द्ािे.

रोजगार ि स्वयंरोजगार रिभाग / महिला ि बाल रिकास रिभाग
• आत्हत्ाग्स्त शेतकऱयाच्ा मुिीचा संसार तुटिाच तर, षतच्ा पािनपोषणाचा प्रश्न महहिा 

बचत गट, रोजगार ि स्वयंरोजगार िा अन्य शासकीय योजनेच्ा आधारे सोडविण्ास 
साहाय्य करणे.

कृषी रिभाग 
• काही राज्ांच्ा धतथीिर “हकसान षमत्र हले्पिाईन” सुरू करता येणे शक्य आह ेका? याचा 

अभ्ास करून आत्हत्ाग्स्त कुटुबंाचा प्राधान्याने विचार व्ािा.

ग्ाम रिकास रिभाग 
• घरकुि योजनांमध्य ेआत्हत्ाग्स्त शेतकरी कुटुबंातीि विधिांना प्राधान्यक्रम द्ािा.
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रोजगार िमी योजना रिभाग
• आत्हत्ाग्स्त सजल्हात मनरेगा योजना प्राधान्याने राबिािी.
• आत्हत्ाग्स्त शेतकऱयांच्ा कुटुबंाचा रोहयोच्ा कामामध्य ेप्राधान्याने विचार करािा.

अन्न, नागरी पुरिठा ि ग्ािक संरक्षि रिभाग
• अन्नसुरक्षा योजनेचा िाभ प्राधान्याने षमळािा.

सदर शासन वनण्मय महाराष्टट्  शासनाच्ा www.maharashtra.gov.in या संकेतस्ळािर 
उपिब्ध करण्ात आिा असून त्ाचा संकेतांक २०१९०६१८१५०३३३२११९ असा आह.े हा आदशे 
वडसजटि स्वाक्षरीने साक्षांहकत करून काढण्ात येत आह.े

महाराष्टट् ाचे राज्पाि यांचे आदशेानुसार ि नािाने.
Vijay Marotrao Nandekar

(वि∘ मा∘ नांदकेर)
कायचासन अभधकारी, महाराष्टट्  शासन

प्रषत,
१. मा∘ मुख्यमंत्रांचे अपर मुख्य सचचि, मंत्रािय, मुंबई,
२. मा∘ मुख्य सचचि, महाराष्टट्  राज्, मंत्रािय, मुंबई,
३. मा∘ अपर मुख्य सचचि, (वित्), मंत्रािय, मुंबई,
४. मा∘ अपर मुख्य सचचि, (सामान्य प्रशासन), मंत्रािय, मुंबई,
५. वनिडनस्ती म-७ कायचासन, मंत्रािय, मुंबई.

शब्दारमि :

 नामे नामे हक्रयापदे इतर शब्द

ते सहकाय्म, – 
cooperation

ती आत्हत्ा, त्ा –
suicide, -s

आयोसजत करणे 
to arrange

स्वयंसेिी  
volunteering

ते कुटुबं, 
ती कुटुबंे / बं 
family, -ies

ती महहिा, त्ा –
woman, women 

संिाद साधणे  
to have a 
dialogue

आत्हत्ाग्स्त 
sufferer due to 
suicide

तो िाभ, ते –
benefit, -s

ते चचचासत्र, 
ती चचचासत्र े/ त्रं
seminar, -s 

नािािर असणे  
to have on own 
name

वदिसीय 
of the day  

ती अडचण, त्ा 
अडचणी
difficulty, -ies 

ती संपत्ी, – 
wealth

िाटा षमळिणे  
to get share

सातबारा  
saatbara



कोिी रजा दतेा का, रजा ? २

44    ®eJJes®eeUerme

तो िाटा, ते िाट े
share, -s 

तो नातेिाईक, ते – 
relative, -s 

विरोध होणे 
to be opposed

अन्य  
other

तो विरोध, ते –
opposition 

ते सशक्षण, – 
ती सशक्षणे / णं
education

ओढाताण होणे 
to be twisted

उपरोक्त  
above said

ते िग्, ती िग्े / नं  
marriage, -s

ते आजारपण, 
ती आजारपणे / णं
illness, -es

संसार तुटणे 
to break the 
married life

नकारात्क  
negative

ती ओढाताण,
twist, -s

तो उदरवनिचाह, –
livelihood

परतिेड करणे
to repay

गांभीयचाने
seriously

तो प्रश्न, ते – 
problem, -s

तो संसार, ते – 
domestic life

मदत षमळिणे 
to get help

दरम्ान  
during

ते पािनपोषण, – 
sustenance

ते कज्म, ती कजये / जयं  
loan, -s

समजून घेणे  
to understand

स्वतंत्रपणे  
independently

ती परतिेड, – 
repayment

ते संकट, 
ती संकट े/ टं
calamity, -ies

सामोरे जाणे  
to face

विविध  
various

तो दृष्ष्टकोन, ते –
approach, -es 

ती पातळी, 
त्ा पातळ्ा
level, -s

विचार करणे  
to think

सक्षम  
efficient

ती मदत, – 
help

तो त्रास, –
suffering

अभ्ास करणे  
to study

प्रत्क्ष  
actual

ते आव्ान, ती 
आव्ाने / नं 
challenge, -s

ती समस्ा, त्ा –
problem, -s

वनराकरण करणे  
to abrogate / to 
refute

आिश्यक  
necessary

तो विचार, ते – 
thought, -s

ती चचचा, त्ा –
discussion, -s

अंमिबजािणी 
करणे to 
implement

वित्ीय  
financial

तो अभ्ास, – 
study

तो संिाद, ते – 
dialogue, -s

काय्मिाही करणे  
to take action

माि्क त  
through

तो आयोग, ते –  
commission, -s

ती सशिारस, त्ा 
सशिारशी
recommendation, -s

मान्यता दणेे  
to approve

अिघड  
difficult
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ती अंमिबजािणी, –
implementation

ती विधिा, त्ा – 
widow, -s

मंजुरी दणेे  
to sanction

त्वररत  
immediately

ते वनराकरण, –
refutation

तो न्याय, –
justice

नािािर करणे  
to transfer

सामूहहक  
collective

ती िस्तसु्स्ती, – 
reality

ती काय्मिाही, –
action

मनरेगा  
Mahatma Gandhi 
National Rural 
Employment 
Guarantee Act

ती बाब, त्ा बाबी 
matter, -s

तो विकास, – 
development

रोहयो (रोजगार 
हमी योजना)

ती उपाययोजना, 
त्ा –
measure, -s 

तो प्राभधकारी, ते –
authority, -ies

ते संवनयंत्रण, –
monitoring

ते अभभयान, ती 
अभभयाने / नं
mission

ती चािडी, त्ा 
चािड्ा
village police 
station 

ते िाचन, 
reading

तो काय्मक्रम, ते – 
programme, -s

तो हक्, ते – 
right, -s

ती जमीन, त्ा जषमनी 
land, -s

ते सशवबर, 
ती सशवबरे / रं  
camp, -s

तो वििाह, ते
marriage, -s

ते प्राधान्य, ती प्राधान्य,े 
न्यं
priority, -ies

तो अभधकार, ते – 
right, -s

तो रोजगार, ते –
employment

ती संिेदनशीिता, – 
sensitivity

ते प्रसशक्षण, 
ती प्रसशक्षणे / णं
training, -s 



कोिी रजा दतेा का, रजा ? २

46    µesns®eeUerme

तो कक्ष, ते – 
compartment, -s

ते प्रबोधन,  
orientation

तो वनपटारा, – 
clearance, -s

ते माग्मदश्मन, – 
guidance

ते धोरण, 
ती धोरणे / णं  
policy, -ies

ती िी, त्ा विया, – 
fee, -s

तो सोय, त्ा सोयी  
facility, -ies

ती आखणी, 
त्ा आखण्ा
planning

ती बचत, त्ा बचती 
saving, -s

ते हले्थकाड्क, 
ती हले्थकाडये / डं
health card, -s

ते घरकुि, 
ती घरकुिे / िं
house, -s

तो प्राधान्यक्रम, ते – 
preference, -s

२२  पुढे हदलेले शब्द आणि त्ांिे अरमि यांच्ा जोड्ा जुळिू या. 
(Match the following.)

क. उद् भिणे (to occur) १. सामना करणे

ख. संिाद साधणे (to communicate) २. हहस्ा

ग. िस्तसु्स्ती (actual situation) ३. पोट भरणे

घ. िाटा (share) ४. वनमचाण होणे

च. वनराकरण करणे (to solve) ५. अभधकारातीि

छ. सामोरे जाणे (to face) ६. बोिणे

ज. अखत्ारीतीि (within power) ७. खरी पररस्स्ती

झ. उदरवनिचाह (livelihood) ८. दूर करणे
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२३  खालील प्रश्ांच्ा उत्रांिे योग्य पयगाय ननिडू या. (Choose the correct options 
of answers for the following questions.)

क. ह्ा शासन वनण्मयािर कोणाची सही आह?े
 १. महसूि ि िनविभागाचे मुख्यमंत्री.
 २. कायचासन अभधकारी.

ख. नागपूर ि औरंगाबाद येरे झािेल्ा चचचासत्राचा विषय काय होता?
 १. आत्हत्ाग्स्त शेतकरी कुटुबंातीि महहिांची सुरसक्षतता.
 २. शेतकरी कुटुबंातीि महहिांची आत्हत्ा.    

ग. शेतकऱयांच्ा विधिा म्हणजे...
 १. शेतकऱयांनी आत्हत्ा केल्ामुळे विधिा झािेल्ा त्ांच्ा बायका.
 २. शेतकऱयांच्ा म्हाताऱया आया.

घ. शेतकऱयांच्ा विधिांचे प्रश्न सोडिण्ासाठी कोणाकडून सशिारशी (recommmendations) 
आल्ा?

 १. राज् महहिा आयोग.
 २. स्वयंसेिी संस्ा. (NGo)

च. शेतजमीन नािािर झािी तर शेतकऱयाच्ा विधिा पत्ीिा कशी मदत होईि?
 १. कुटुबंाच्ा संपत्ीतिा िाटा षमळेि.
 २. प्रधानमंत्री आिासयोजनेत घर षमळेि.

छ. अभधकाऱयांना प्रसशक्षणात काय माहहती षमळणार आह?े
 १. महहिांच्ा अभधकारांविषयी.
 २. शेतकऱयांच्ा मुिींचे िग् जुळिण्ाविषयी.

ज. शेतकऱयांच्ा मुिांच्ा सशक्षणासाठी कोण मदत करणार आह?े
 १. शािेय सशक्षण विभाग.
 २. महहिा ि बािविकास विभाग.

झ. आत्हत्ा केिेल्ा शेतकऱयांच्ा मुिींसाठी महहिा ि बािविकास विभाग काय करू शकतो?
 १. मुिींची िग्े जुळिून दणेे.
 २. िग्ासाठी आलर्मक मदत.

ट. त्ांच्ा कुटुबंािा हले्थ काड्क वदल्ामुळे काय मदत होईि?
 १. त्ांना औषधासाठी दर महहन्यािा पैसे षमळतीि.
 २. आरोग्याच्ा सोयी उपिब्ध होतीि. 

ठ. त्ांच्ा कुटुबंातल्ा सदस्ांना काम कसे षमळेि?    
 १. हले्पिाईनद्ारा.
 २. मनरेगाद्ारा.

Breach of discipline – सशस्तभंग
Breach of rules – वनयमभंग
Breach of law – कायदभंेग



कोिी रजा दतेा का, रजा ? २

48    DeÇs®eeUerme

२४  िािू या. (Read.)

ऑविसात बॉस असल्ाने मिा 
िार िरक पडत नाही....

आसण नसल्ानेही....

िार िरक पडत नाही!!  

२५  पाहू या. (See the following.)

शेतीचा सातबारा स्वतःच्ा नािािर नसल्ाने अडचणी येतात.
शेतीचा सातबारा स्वतःच्ा नािािर नसल्ामुळे अडचणी येतात.

नस + ल्ा + ने = नस + ल्ा + मुळे

२६  सराि. खाली हदलेल्या िाक्ांमध्े ‘नसल्याने’ ऐिजी ‘नसल्यामुळे’ म्िू या. (Drill. 
Use ‘नसल्यामुळे’ in place of ‘नसल्याने’ in the following sentences.

णशक्षक रिद्ारथी

मंदाकड ेपैसे नसल्ाने षतने कंपनीकडून कज्म 
घेतिे.

मंदाकड ेपैसे नसल्ामुळे षतने कंपनीकडून 
कज्म घेतिे.

घराजिळ पोस्टऑविस नसल्ाने ती 
जीपीओत जाते. 

घराजिळ पोस्टऑविस नसल्ामुळे ती 
जीपीओत जाते. 

गािात शाळेसाठी इमारत नसल्ाने शाळा 
दिेळात भरते.

गािात शाळेसाठी इमारत नसल्ामुळे शाळा 
दिेळात भरते.

त्ाच्ाजिळ ओळखपत्र नसल्ाने त्ािा 
विमानतळािर प्रिेश षमळािा नाही. 

त्ाच्ाजिळ ओळखपत्र नसल्ामुळे त्ािा 
विमानतळािर प्रिेश षमळािा नाही. 

वदिसभर िीज नसल्ाने काि इंटरनेट चालू 
नव्ते.

वदिसभर िीज नसल्ामुळे काि इंटरनेट 
चालू नव्ते.

आज पाऊस नसल्ाने ती बाजारात गेिी. आज पाऊस नसल्ामुळे  ती बाजारात गेिी.

याप्रमाणे    अस + ल्ा + ने = अस + ल्ा + मुळे



कोिी रजा दतेा का, रजा ?२

SkeÀesCeHeVeeme    49

२७  सराि. खालील िाक्ांमध्े ‘असल्याने’ ऐिजी ‘असल्यामुळे’ िापरून िाक्े 
पुन्ा म्िू या. (Drill. Use ‘असल्यामुळे’ in place of ‘असल्याने’ in the 
following sentences.

णशक्षक रिद्ारथी

ह ेगाि दुग्मम भागात असल्ाने त्ाचे 
पुनि्मसन केिे.

उदा. ह ेगाि दुग्मम भागात असल्ामुळे त्ाचे 
पुनि्मसन केिे.

िाहतूकदारांचा संप असल्ाने भाज्ा महाग 
झाल्ा आहते.

िाहतूकदारांचा संप असल्ामुळे भाज्ा 
महाग झाल्ा आहते.

ग्रंािय जिळ असल्ाने िामनराि रोज 
पुस्तके बदलून आणतात.

ग्रंािय जिळ असल्ामुळे िामनराि रोज 
पुस्तके बदलून आणतात.

या िषथीचा उन्ाळा कडक असल्ाने 
वदिसभर एसी चालूच असतो. 

या िषथीचा उन्ाळा कडक असल्ामुळे 
वदिसभर एसी चालूच असतो. 

माितीबाई रागीट असल्ाने मुिे त्ांना 
घाबरतात. 

माितीबाई रागीट असल्ामुळे मुिे त्ांना 
घाबरतात. 

ऑविस ठाण्ािा असल्ाने षतिा पोचायिा 
दीड तास िागतो.

ऑविस ठाण्ािा असल्ामुळे षतिा 
पोचायिा दीड तास िागतो.

याच वनयमाप्रमाणे : धातू + ल्ा + ने / मुळे असे रूप तयार होते.
पड + ल्ा + ने = पड + ल्ा + मुळे

पण
द े~ वद + ल्ा + ने = वदल्ाने / वदल्ामुळे

कर ~ के + ल्ा + ने / मुळे = केल्ाने / केल्ामुळे

२८  खालील िाक्ांमध्े ‘ने’ ऐिजी ‘मुळे’ आणि ‘मुळे’ ऐिजी ‘ने’ िापरून िाक्े पुन्ा 
ललहू या. (Rewrite the sentences using ‘मुळे’ in place of ‘ने’ and ‘ने’ 
in place of ‘मुळे’.)
उदा∘ कोल्ापूरमध्े भरपूर पाऊस पडल्ाने पंचगंगेला पूर आिा.
उत्र : कोल्ापूरमध्े भरपूर पाऊस पडल्ामुळे पंचगंगेिा पूर आिा.
उदा∘ प्रसशक्षण िगचात नाि नोंदिल्ामुळे मिा व्याकरण चांगिं समजिं.
उत्र : प्रसशक्षण िगचात नाि नोंदिल्ाने मिा व्याकरण चांगिं समजिं. 

क. ििकर उठल्ामुळे षतिा िगचात झोप येत होती.
ख. बदिीचा आदशे आल्ामुळे रोहन नाराज होता.
ग. रजा मंजूर झाल्ाने उषा खूष वदसत होती. 
घ. रंडीत आईस्कीम खाल्लाने वप्रयाताईंना खोकिा झािा.
च. वदिसभर एका जागेिर बसल्ामुळे त्ाची पाठ दुखत होती.
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२९  खाली हदलेली िाक्े उदािरिातील िाक्ाप्रमािे आपल्या कल्पनेनुसार पूिमि 
करून ललहू या. (Complete the following sentences as per your 
imagination. Refer the example given.)
उदा∘ षमत्राकड ेगाडी असल्ामुळे मी त्ाच्ाबरोबर येऊ शकतो.

क. पाऊस पडल्ाने ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

ख. बॉस चांगिा असल्ामुळे ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

ग. ऑविसमध्य ेटीव्ी नसल्ाने ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

घ. बदिीचे वठकाण चांगिे नसल्ामुळे ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

च. ऑविसमध्य ेग्रंािय असल्ाने ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

३०  तक्ता िािू या.

ए∘ि∘ अ∘ि∘

पु. आदशे िाचािा. आदशे िाचािेत.

स्ती. जाहहरात िाचािी. जाहहराती िाचाव्यात.

नपु. पररपत्रक िाचािे. पररपत्रके िाचािीत.

धातू + आिा ही विध्यरथी रचना कत्मव्य, सूचना हकंिा एखादी गोष्ट करण्ाची आिश्यकता 
सांगण्ासाठी िापरतात.

३१  सराि करू या. अिोरेखखत शब्दाऐिजी खालील शब्द िापरू या.

णशक्षक रिद्ारथी

आदशे काढािा. आदशे काढािा.

शासन वनण्मय

पररपत्रक 

अभधसूचना

िृत्पत्रे

िोटो

शाळा
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३२  कंसात हदलेल्या ‘कर + आिा’ च्ा पयगायांमिून योग्य पयगाय ननिडून ररकाम्ा 
जागेत भरू या. (Fill in the blanks with the correct option of ‘कर + 
आिा’. Options are given in the bracket.)
(करािी, करािा, कराव्ात, करािे)

उदा∘ विधिा महहिांसाठी विशेष साहाय्य कक्ष स्ापन करािा.

क. त्ांच्ा अडचणी सोडिण्ासाठी विशेष धोरणाची आखणी ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯.

ख. त्ांच्ा समस्ा सोडिायचा प्रयत् ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯.

ग. समस्ा सोडिण्ासाठी सि्म आिश्यक उपाययोजना ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯.

घ. त्ांच्ा प्रश्नांचा गंभीरपणे विचार ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯.

च. त्ासाठी त्ांना कायद्ाचे माग्मदश्मन ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯.

३३  अ आणि ब गटातल्या शब्दांच्ा जोड्ा जुळिू या.
अ ब

क. महहिांना आरोग्याच्ा सोयीसाठी हले्थकाडये द्ािी.

ख. अभधकाऱयांना प्रसशक्षण द्ािे.

ग. उपाययोजना करण्ासाठी मान्यता द्ािा.

घ. वनधीसाठी मंजुरी द्ािीत.

च. महहिांच्ा प्रश्नांना प्राधान्य

छ. महहिांना मदतवनधी

ज. महहिांचे प्रश्न सोडिून त्ांना न्याय

३४  िर हदलेल्या शासन ननिमियातील िी िाक्े िािू या.
शेतीचा सातबारा शेतकऱयांच्ा विधिेच्ा नािािर करणे.
या विधिा महहिांना जषमनीचा हक् षमळिून दणेे.

या िाक्यांमध्य ेवक्रयापदाचे मूळ रूप सूचना दणे्ासाठी, उपाययोजना सांगण्ासाठी, कामांची 
यादी करण्ासाठी / सांगण्ासाठी हकंिा एखाद्ा पदारचाची कृती सांगण्ासाठी िापरतात.

३५  सराि करू या.
आपण कायचाियातून रोड्ा िेळासाठी बाहरे जातो आहोत अशी 
कल्पना करू या आसण हाताखािच्ा कम्मचाऱयासाठी काही कामे 
लिहून ठेिू या.

पत्र पोस्ट करणे

विजेचे वबि भरणे

....
....
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३६  याप्रमािे शासकीय कममििाऱयांनी कायगालयात िागिुकीबाबत पाळायिे कािी ननयम 
ललहू या.
उदा∘ ऑविसात िेळेिर येणे, कचरापेटीत कचरा टाकणे, ...

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

३७  चित् आणि िाक् प्रिार पाहू या ि त्ािर िगगात ििगा करू या.

सांगकाम्ा हो नाम्ा

कामाचा रगाडा उपसणे

कामापुरता मामा
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िला, णशकू या ...

पुन्ा एकदा लेटमाक्क  !
(पररपत्क)

३

 पररपत्क िाििे ि समजिे
 बदलिाऱया रिशेषिांिी उजळिी करिे
 लेटमाक्क संबंिी ििगा करिे
 कतगा + ने / नी … िातू + आिा िी रिध्रथी 

रिना िापरता येिे
 ‘समोरिा’सारखी बदलिारी इतर स्ानदशमिक 

रिशेषिे िापरता येिे
 िािनािा प्रकार, िािनािे नाि + ने...जातो / 

जाते िापरता येिे
 यांना / यांनी / यांिा िी रूपे िापरता येिे
 ‘योग्य’ नंतर ‘तो’ िा िापर करता येिे
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१  िािू या. (Read.)

सेकंद कसा?
सेकंद छोटा!
षमवनट कसं?
षमवनट मोठं!

तास कसा?
तास छोटा!
वदिस कसा?
वदिस मोठा!

आठिडा कसा?
आठिडा छोटा!
महहना कसा?
महहना मोठा!

िष्म कसं?
िष्म छोट!ं
आयुष्य कसं? 
खूपच छोट!ं

षमवनट कसं?
षमवनट छोट!ं 
तास कसा?
तास मोठा!

वदिस कसा?
वदिस छोटा!
आठिडा कसा?
आठिडा मोठा!

महहना कसा?
महहना छोटा!
िष्म कसं?
िष्म मोठं!
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२  िगगात जोडीदाराला िे प्रश् रििारू या. घड्ाळ लािून खेळू या. (Set the time 
and ask the following questions to your partner.)
क. साठ सेकंद म्हणजे हकती षमवनट?ं

ख. आठ आठिड ेम्हणजे हकती महहने?  

ग. एक आठिडा म्हणजे हकती वदिस?

घ. दोनशे चाळीस षमवनट ंम्हणजे हकती तास?

च. चोिीस महहने म्हणजे हकती िषयं?

३  तक्ता िािू या. (Read the table.)

ए∘ि∘ अ∘ि∘

हा पंखा कसा आह?े ह ेपंखे कसे आहते?

हा पंखा मोठा आह.े ह ेपंखे मोठे आहते.

ही खुचथी कशी आह?े ह्ा खुच्चा कशा आहते?

ही खुचथी मोठी आह.े ह्ा खुच्चा मोठ्ा आहते.

ह ेटबेि कसं / कसे आह?े ही टबेिे / टबेिं कशी आहते? 

ह ेटबेि मोठं आह.े ही टबेिे / टबेिं मोठी आहते.

४  सराि करू या. खालील संिादात ‘रुमाल’ ऐिजी हदलेले शब्द िापरून पाि 
संिाद तयार करू या. (Drills.)
(कपडे, पसमि, पाकीट, पुस्कं, पेन)

सशक्षक : हा रुमाि कसा आह?े हा रुमाि निा आह.े 

सि्मजण : हा रुमाि निा आह.े

सशक्षक : हा रुमाि कसा आह?े

विद्ालर्मनी १ : हा रुमाि निा आसण मोठा आह.े

सि्मजण : हा रुमाि निा आसण मोठा  आह.े

सशक्षक : हा रुमाि कसा आह?े

विद्ालर्मनी २ : हा रुमाि निा, मोठा आसण वनळा आह.े
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५  सराि करू या. खालील संिादात ‘सोफा’ या शब्दाऐिजी खालील शब्द िापरून 
संिाद तयार करू या. (Drills.)
(खुच्गा, टेबल, छत्ी, कपाटं)

सशक्षक : ह ेसोिे कसे आहते? ह ेसोिे जुने आहते.

सि्मजण : ह ेसोिे जुने आहते.

सशक्षक : ह ेसोिे कसे आहते?

विद्ारथी १ : ह ेसोिे जुने आसण हिके आहते.

सि्मजण : ह ेसोिे जुने आसण हिके आहते.

सशक्षक : ह ेसोिे कसे आहते?

विद्ारथी २ : ह ेसोिे जुने, हिके आसण स्वस्त आहते.

सि्मजण : ह ेसोिे जुने, हिके आसण स्वस्त आहते.

६  जोड्ा जुळिून िाक्े तयार करू या. (Match the pairs and make 
sentences.)

हा

ही

हे

ह्ा

घड्ाळ

चांगिा आह.े

चांगिी आह.े 

चांगिे आहते. 

चांगिी आहते.

चांगल्ा आहते.

चांगिं आह.े 

पेन्न्िी

िोटो

कपाट ं/ कपाटे

डायरी

पडदे

कॅिेंडर

िोन

पुस्तक

७  िर हदलेल्या िाक्ांमध्े प्रत्ेक शब्दाबरोबर ‘िांगला’ ऐिजी लिान आणि निा 
िी रिशेषिे िापरून िाक्े पुन्ा तयार करू या. उदा. िे घड्ाळ लिान आिे. / 
िे घड्ाळ निं आिे. (Use new adjectives like लिान and निा instead 
of िांगला and recompose the sentences.)
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८  खालील प्रश्ांच्ा आिारे िगगात ििगा करू या आणि संिाद ऐकू या. (Discuss 
about the picture in class and listen to the conversation.) 

१. चचत्रातल्ा दोन व्यक्ती कोण आहते?

२. हा प्रसंग कुठे घडतो आह?े 

३. चचत्रातिी व्यक्ती घड्ाळाकड ेबोट का दाखिते आह?े

९  योग्य पयगाय ननिडू या. (Choose the correct option.)
क. पाटिांना आज एक तास / दोन तास उशीर झािा आह.े

ख. पाटिांना रोज उशीर होतो / होत नाही.

ग. पाटिांना अधचा तास उशीर झािा कारण डबा उसशरा षमळािा / गजर िाजिा नाही.

घ. कुिकणथी मॅडमचे अध्यचा तासाचे / पंधरा षमवनटांचे काम पाटीि करणार आहते.

च. साहबेांनी पाटिांना एक तास / दोन तास जास्त काम करायिा सांषगतिे.

१०  ििगा करू या. खालील रििानांपैकी तुम्ाला कोिते रििान लागू िोते? का? (Which 
of the following statements is applicable to you? Let us discuss.)

- आज परत िेटमाक्क ! हकतीही प्रयत् करा, उशीर होतोच!
- काहीही झािं तरी आज िेटमाक्क  िागायिा नको!
- या संपूण्म महहन्यात एकदाही िेटमाक्क  िागिेिा नाही!
- मी कधीच उसशरा येत नाही!
- मी िेळेच्ा दहा षमवनट ंआधीच येतो / येते!

११  िर हदलेल्या उद्ारांिा अरमि लक्षात घेऊन जोडीदाराबरोबर लेटमाक्क संबंिी संभाषि 
करू या. (Discuss late mark using above statements.)
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१२  िे पररपत्क िािू या. (Read the circular.)
मराठीचा िापर राज्कारभारात करण्ास प्रोत्ाहन 

मिाराष्ट्र  शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पररपत्रक क्र. ओ∘ एि∘ एि∘ – १०६३ – एम.
सचचिािय, मुंबई ३२, बी∘ आर∘ वदनांक २० नोव्ेंबर १९६३ / २९ काषत्मक १८८५

पररपत्क
मराठी ही ििकरच महाराष्टट् ाची राजभाषा म्हणून घोषषत करण्ासाठी, विधानमंडळाकड े

विधेयक मांडण्ाच्ा दृष्टीने, शासनाने या पूिथीच पाऊि उचििे आह.े या पररित्मनािा उपकारक 
असे िातािरण वनमचाण करण्ासाठी, कराियाचे प्रारंभभक काय्म, भाषा संचािनाियाने हाती 
घेतिेच आह.े शासन व्यिहार संपूण्मपणे मराठीत चािविण्ाची पहहिी पायरी म्हणून, सरकारी 
कायचाियातून प्रशासनाच्ा कामांसाठी सि्म ररांिर मराठी भाषेच्ा िापरास प्रोत्ाहन दणे्ाचे 
शासनाने ठरििे आह.े हतेू हा की, शासन व्यिहारातीि मराठीकरण सुरळीतपणे घडून यािे. 
सि्म सरकारी कम्मचाऱयांनी मराठी भाषेचे पुरेसे ज्ान संपादन करािे आसण त्ा भाषेचा आपल्ा 
कामकाजात शक्य षततक्या जास्तीत जास्त प्रमाणात उपयोग करािा, अशी शासनाची अपेक्षा 
आह.े

प्रारंभ म्हणून, पुढीि काही विषयांबाबत मराठी भाषेचा जास्तीत जास्त उपयोग करण्ात 
यािा :-
१. राज्ातीि दौऱयांच्ा िेळी, िररष्ठांपासून ते कवनष्ठांपययंत सि्म कम्मचाऱयांच्ा दौऱयांचे काय्मक्रम 
मराठीतून वदिे जािेत. यात मंत्रांच्ा दौऱयांचाही समािेश होतो. 
२. राज् शासनाच्ा वनरवनराळ्ा विभागाखािीि सि्म प्रसशक्षण शाळांतून / कें द्रांतून प्रसशक्षण 
दतेाना मराठीचा शक्यतो िापर करािा. 
३. सरकारी कम्मचाऱयांनी रजेचा अज्म, अभभिेदन िगैरे सि्म प्रकारचे अज्म मराठी भाषेतून सादर 
करािेत.
४. सि्म अभधकाऱयांनी आपापिी प्रषतिेदने मराठीतून सादर करािीत. असे एखाद े प्रषतिेदन 
तांषत्रक स्वरूपाचे असेि, हकंिा संबंभधत विषयाची योग्य ि वनसचित पररभाषा मराठीत नसेि, तर 
ते मराठीत नसिे तरी चािेि.
५. ठरीि स्वरूपाच्ा प्रकरणातीि वटप्पण्ा आसण मसुद ेमराठीतून लिहहण्ाचा उपक्रम सुरू 
करािा, आसण इतर प्रकरणातही शक्य षततक्या जास्त प्रमाणािर मराठीचा िापर करण्ाचा प्रयत् 
करािा.
६. ग्ामीण विभागातीि रहहिासी आसण संस्ा यांच्ाशी ज्ा विभागांचा वनकट संपक्क  येतो त्ा 
सि्म विभागांनी, विशेषतः सशक्षण, समाज कल्ाण, प्रससद्ी, महसूि िगैरे विभागांनी, शक्य 
षततक्या जास्तीत जास्त प्रमाणात मराठीचा िापर करािा.
७. सरकारी कम्मचाऱयांना मराठी भाषेत प्रािीण् संपादन करणे सुिभ व्ािे आसण त्ांना त्ा 
भाषेचा रोजच्ा कायचाियीन व्यिहारात उपयोग करण्ाचा सराि व्ािा या हतेूने प्रत्के सरकारी 
कायचाियात एक मराठी ग्रंािय सुरू करािे. या बाबतीत आिश्यक िाटल्ास मराठी ग्रं 
संग्हाियासारख्या संस्ांचे साहाय्य आसण सहकाय्म घ्ािे.
८. सुरुिातीिा सोपी मराठी भाषा िापरािी. जर एखाद्ा इंग्जी संज्ेचा हकंिा शब्दाचा मराठी 
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प्रषतशब्द माहीत नसेि तर तीच इंग्जी संज्ा हकंिा शब्द दिेनागरी लिपीमध्य ेलिहहण्ास हरकत 
नाही. अर्म अभधक सुस्ष्ट करण्ाची आिश्यकता भासल्ास मराठी पयचायांपुढ ेकंसात इंग्जी 
संज्ा हकंिा शब्द रोमन लिपीत लिहहिा तरी चािेि.
९. मराठी टकंिेखकांची संख्या आज कमी आह,े तसेच मराठी टकंिेखनयंत्रसेुद्ा पुरेशा प्रमाणात 
उपिब्ध नाहीत. परंतु त्ासाठी अडून न राहता आिश्यक असेि तेव्ा पत्र े हाताने लिहून 
काढािीत. पररपत्रकांच्ा बाबतीत दखेीि स्टने्न्ि कागदािर हाताने मजकूर लिहािा.
१०. पत्रांिरीि पत्े दिेनागरी लिपीत लिहािेत, परंतु वनरवनराळ्ा कम्मचाऱयांच्ा इंग्जी पदनामाचे 
मराठी पयचाय डाक विभागािा पररचचत नसल्ामुळे, इंग्जी पदनाम दिेनागरी लिपीत लिहािे 
आसण त्ाच्ाच खािी कंसात त्ाचा मराठी पयचाय लिहािा. इंग्जी पदनामांचे मराठी पयचाय सि्म 
संबंभधतांच्ा अंगिळणी पडपेययंत ही पद्त अििंबािी.
११. ज्ा कम्मचाऱयांना मराठी भाषा पुरेशी अिगत नाही. त्ांनी सध्या इंग्जी भाषेचा िापर 
चालू ठेिण्ास हरकत नाही, परंतु त्ांनी संभाषण, िाचन आसण िेखन यांच्ाद्ारे मराठी भाषा 
सशकण्ाचा मनःपूि्मक प्रयत् करािा.
महाराष्टट् ाचे राज्पाि यांच्ा आदशेानुसार ि नािाने,

(सही)
मुख्य सचचि, महाराष्टट्  शासन.

शब्दारमि :

नाम नाम हक्रयापदे इतर शब्द

तो राज्कारभार, –
administration

ते साहाय्य, – 
assistance

घोषषत करणे  
to declare 

उपकारक  
beneficial

ते प्रोत्ाहन, –
encouragement  

ती संज्ा, त्ा –
noun, -s

विधेयक मांडणे 
to move a bill

प्रारंभभक  
initial

ते पररपत्रक, 
ती पररपत्रके / कं
circular, -s

तो शब्द, ते –
word, -s

पाऊि उचिणे  
to take a step

संपूण्मपणे  
fully

ते सचचिािय, 
ती सचचिािये / यं
secretariat, -s

तो प्रषतशब्द, ते –
equivalent 
expression, -s

वनमचाण करणे  
to create

पुरेसे  
sufficient

ती राजभाषा, त्ा –
official language, -s

ती लिपी, त्ा लिप्ा
script, -s 

हाती घेणे  
to take up 

मराठीकरण
transformation 
into marathi

ते विधानमंडळ, 
ती विधानमंडळे / ळं
legislature, -s

तो अर्म, ते –
meaning, -s

प्रोत्ाहन दणेे  
to encourage

सुरळीतपणे  
smoothly
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ते विधेयक, 
ती विधेयके / कं
bill, -s

ती आिश्यकता, त्ा
necessity, -ies 

ठरिणे  
to decide

कवनष्ठ  
junior

ते पाऊि, 
ती पाििे / िं
footstep, -s

तो पयचाय, ते –
alternative, -s

घडून येणे  
to happen 

िररष्ठ  
senior

ते पररित्मन, 
ती पररित्मने / नं
change, -s  

तो टकंिेखक, ते 
typist, -s

संपादन करणे  
to edit / acquire

सोपी 
easy

ते िातािरण
atmosphere

ती संख्या, त्ा –
figure, -s

उपयोग करणे  
to use

शक्यतो  
as far as possible

 तो व्यिहार, ते –
work / 
correspondence, 
-s / -s

ते टकंिेखनयंत्र, 
ती टकंिेखनयंत्र े/ त्रं
typewriter, -s

अपेक्षा असणे  
to expect

तांषत्रक  
technical

ते भाषासंचािनािय, 
ती भाषासंचािनािये 
/ यं
language 
directorate, -s

तो पत्ा, ते पत्े
address, -s

दणेे 
to give

संबंभधत  
concerned

तो रर, ते –
stratum

ते पदनाम, 
ती पदनामे / मं

समािेश होणे  
to be included

वनसचित  
fixed

ती पायरी, 
त्ा पायऱया
step, -s

ते संभाषण, 
ती संभाषणे / णं
conversation, -s

प्रसशक्षण दणेे  
to give training

वनकट  
closed

तो / ती कम्मचारी, 
ते / त्ा –
employee, -s

ते िेखन, –
writing, -s

सादर करणे  
to submit / 
present

अभधक 
more / additonal

ते ज्ान, –
knowledge

तो प्रयत्, ते –
effort, -s

लिहहणे  
to write

सुस्ष्ट 
clear

ते कामकाज, – 
work

तो सजल्ा, ते –
सजल्े
district, s

सुरू करणे  
to start

हाताने  
by hand
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ती अपेक्षा, त्ा –
expectation, -s

प्रयत् करणे  
to try

स्टने्न्ि  
stencil

तो प्रारंभ, ते –
beginning, -s

संपक्क  येणे  
to come into 
contact

पररचचत  
known

तो उपयोग, ते –
use, -s

सुिभ होणे  
to be easier

मनःपूि्मक  
heartily

तो दौरा, ते दौरे 
tour, -s

सराि होणे  
to get practised

  

तो समािेश, –
inclusion, -s

आिश्यक िाटणे / 
आिश्यकता भासणे  
to be needed 

 

तो सराि, ते –
practice, -s

घेणे  
to take

 

ते ग्रंािय, 
ती ग्रंािये / यं
library, -ies  

हरकत असणे / 
नसणे
to have / have no 
objection 

ते अभभिेदन, 
ती अभभिेदने / नं
representation, -s 

उपिब्ध असणे / 
नसणे  
to be / not to be 
available

ते प्रषतिेदन, 
ती प्रषतिेदने / नं
report, -s

अडून राहणे  
to be held up

ती पररभाषा, त्ा –
terminology 

पररचचत असणे / 
नसणे  
to be known / not 
known

तो ठराि, ते –
resolution, -s

अंगिळणी पडणे  
to fall in a habit  
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ती वटप्पणी, 
त्ा वटप्पण्ा
noting, -s

पद्त / पद्ती 
अििंबणे
to follow a method

तो मसुदा, ते मसुदे
content, s

अिगत असणे / 
नसणे  
to know

तो / ती रहहिासी, 
ते / त्ा –
resident, -s

चालू ठेिणे  
to continue

ते प्रािीण्, –
expertise 

सशकणे  
to learn

१३  खाली हदलेल्या पयगायांमिून योग्य शब्द ररकाम्ा जागेत भरू या. (Fill in the 
blankswith the options given in the brackets.)
(अचिकाऱयांनी, णशक्षिमंडळाने, बँकेने, कारखानदारांनी, मिानगरपाललकेने)

उदा∘ शाळेने विद्ार्थणांना रोडा गृहपाठ द्ािा.

क. ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ उरिेिे पैसे विद्ार्थणांना परत करािेत.

ख. ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ रस्ताच्ा दोन्ी बाजूंना झाड ेिािािीत.

ग. अमराठी ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ िृत्पत्रातल्ा बातम्ा रोज िाचाव्यात.

घ. ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ कामगारांना वदिाळीपूिथी बोनस द्ािा.

च. ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ जुन्या नोटा परत घ्ाव्यात.

१४  ररकाम्ा जागेत ने हकंिा नी पैकी योग्य प्रत्य भरू या. (Fill ने or नी in the 
given blanks.)
उदा∘ शासनाने मराठीच्ा िापराबाबत पररपत्रक काढािे.

क. विद्ार्थणां ¯¯¯¯ अभ्ासक्रम वनिडताना स्वतःची आिड िक्षात घ्ािी.

ख. दुकानदारां ¯¯¯¯ दुकानांिर मराठी पाट्ा िािाव्यात.

ग. जनते ¯¯¯ योग्य उमेदिारािा मते द्ािीत.

घ. पाठ्पुस्तक मंडळा ¯¯¯ अनुभिी सशक्षकांशी चचचा करािी.

च. महाराष्टट् ात कम्मचाऱयां¯¯¯ मराठीत सही करािी.

धातू + आिा ही विध्यरथी रचना िापरताना एकिचनातल्ा कत्चािा ‘ने’ प्रत्य आसण 
अनेकिचनातल्ा कत्चािा ‘नी’ हा प्रत्य िागतो.
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१५  आशयािाररत प्रश्. िर हदलेले पररपत्क िािून रििारलेल्या प्रश्ांिी उत्रे योग्य 
पयगायांमिून ननिडू या. योग्य पयगायािर  िी खूि करू या. (Read the 
circular given above and choose the correct option from the given 
answers.)
क. ह ेपररपत्रक कोणत्ा विभागाने काढिे आह?े
  १. सशक्षण विभागाने.
  २. सामान्य प्रशासन विभागाने. 

ख. पररपत्रकािर कोणाची सही आह?े
  १. मुख्य सचचिांची.
  २. राज्पािांची.

ग. ह ेपररपत्रक कशासाठी काढिे आह?े 
  १. सरकारी कामकाजात सि्म वठकाणी मराठी िापरण्ासाठी.
  २. इतर भाषा कमी महत्ताच्ा आहते ह ेसांगण्ासाठी. 

घ. या पररपत्रकातल्ा सूचना कोणासाठी आहते?
  १. सरकारी कम्मचाऱयांसाठी.
  २. सि्मसामान्य जनतेसाठी.

च. सरकारी कायचाियात मराठी ग्रंािय सुरू केल्ामुळे काय होईि?
  १. सरकारी कम्मचाऱयांना मराठी पुस्तके िाचायिा षमळतीि.
  २. सरकारी कम्मचाऱयांना चांगिं मराठी यायिा िागेि.

छ. इंग्जी पदनामांच्ा खािी त्ांचे मराठी पयचाय कशासाठी लिहायिा सांषगतिे आहते?
  १. िोकांना इंग्जी पदनामे समजण्ासाठी.
  २. डाक विभागािा मराठी पदनामे कळण्ासाठी.

ज. पत्रव्यिहारात इंग्जी शब्द दिेनागरी लिपीत केव्ा लिहहिा तर चािेि?
  १. मराठी मातृभाषा नसेि तर.
  २. मराठी प्रषतशब्द माहीत नसेि तर.

१६  तक्ता िािू या. (Read the table.)
स्ानदशमिक रिशेषिे  Adjectives of location

हक्रयारिशेषि English 
meaning

लेखनभाषा बोलीभाषा सामान्य रूप

समोर opposite समोरीि समोरचा   समोरच्ा

िर on िरीि िरचा िरच्ा

बाहरे out बाहरेीि बाहरेचा   बाहरेच्ा

पदधारण करणे – hold an office
पदाभधकारी – office bearer
पदनाम – designation
पदािनती – demotion
पदभार – charge of the office
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मागे behind मागीि मागचा  मागच्ा

पुढे next पुढीि पुढचा पुढच्ा

खािी under खािीि खािचा  खािच्ा

कडे towards कडीि कडचा कडच्ा

आत in आतीि आतिा आतल्ा

१७  सराि. (Repeat the sentences.)

णशक्षक रिद्ारथी

आज समोरचे विद्ािय बंद आह.े आज समोरचे विद्ािय बंद आह.े

 दुकान

 पोस्ट ऑिीस

 व्यायामशाळा

 बाजार

 सरकारी कायचािय

 छापखाना

 कारखाने

 हॉटिे

१८  जोड्ा जुळिू या. (Match the following.)

अ ब

क. संकेतस्ळािरची १. माणसे (people)

ख. शाळेपुढचे २. पाट्ा (signboards)

ग. कायचाियातिे ३. सजमखाना (gymkhana)

घ. दुकानांिरच्ा ४. पटांगण (playground)

च. गािातिी ५. माहहती (information)

छ. घरामागचा ६. कम्मचारी (employee)
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१९  ररकाम्ा जागी लेखनभाषेतील स्ानदशमिक रिशेषिांिे बोलीभाषेतील योग्य रूप 
भरू या. (Compare the informal and formal forms.)

उदा∘ स्टशेनसमोरीि मैदानािर रोज एक मोचचा असतो. स्टशेनसमोरचे मैदान खूप मोठे आह.े            

क. हाताखािीि कम्मचारी अभधकाऱयांसाठी वदिसभर काम करतात. ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ कम्मचारी 
गरज पडल्ास कायचाियात जास्त िेळ रांबतात. 

ख. डॉक्रांिरीि श्दे्चा औषधापेक्षा जास्त उपयोग होतो. ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ श्द्ा रोग्यांना बरे 
करते. 

ग. परदशेातीि िोक आपिे पाहुणे असतात. ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ िोक भारतात प्रेक्षणीय स्ळं 
पाहायिा येतात. 

घ. माझ्ाकडीि पुस्तके मी तुम्हािा िाचायिा दईेन. ̄ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ पुस्तकं तुम्हािा आता दुकानात 
षमळणार नाहीत. 

च. तरुण वपढी दशेापुढीि समस्ांचा गंभीरपणे विचार करते. ती ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ सि्म समस्ा 
नक्ी सोडिेि.

२०  रिरुद्ारथी शब्दांच्ा जोड्ा जुळिू या. (Match the opposite pairs.)

अ ब

क. जास्तीत जास्त १. दुि्मभ (inaccessible) 

ख. िररष्ठ २. अपुरी (insufficient)

ग. पुरेशी ३. कमीत कमी (minimum)

घ. सुिभ ४. अिघड (difficult)

च. सोपा ५. कवनष्ठ (junior)

२१  िरच्ा ब गटातील शब्द योग्य जागी भरू या. (Fill in the correct words 
from ब.)
उदा∘ मराठीच्ा सरािासाठी तुम्ही िृत्पत्रातिी कमीत कमी एक बातमी रोज िाचा.

क. आपल्ापेक्षा ¯¯¯¯¯¯¯¯¯ कम्मचाऱयांशी नेहमी प्रेमाने िागा.

ख. अमराठी भाषकांना मराठी भाषा खूप ¯¯¯¯¯¯¯¯¯ िाटते.

ग. त्ािा ¯¯¯¯¯¯¯¯¯ माहहती दऊे नकोस.

घ. जनतेचा विचार करणारा प्रशासक ¯¯¯¯¯¯¯¯¯ असतो.
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२२  ह्ा िाक् प्रयोगांिा अरमि हदलेल्या पयगायांमिून ननिडू या. (Choose the correct 
option.)

क. घोषषत करणे १. घोषणा करणे २. जाहीर करणे ३. जयघोष करणे

ख.  हाती घेणे १. स्श्म करणे २. काम करायचे 
ठरिणे

३. हातात हात घेणे

ग. अंगिळणी पडणे १. अंगािर 
जबाबदारी पडणे

२. अंग िाकड ेहोणे ३. सियीचे होणे

२३  ऐकू या आणि ितुमिळात योग्य क्रमांक भरू या. (Listen and fill in the correct 
number in the circle.) 
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२४  िर हदलेल्या चित्ांमिील िािनांिी नािे ललहू या. (Write the mode of 
transport given in the pictures above.)
१. _______________________ २. _______________________

३. _______________________ ४. _______________________

५. _______________________ ६. _______________________

२५  तुम्ी रोज ऑरफसला कसे येता? (How do you come to the office?)

िोकि टट् नेने

टकॅ्सीने

ररक्षाने

सायकिीने

बसने

गाडीने

सू्टरने

पायी

मी ऑविसिा ररक्षाने (िाहनाचे नाि + ने) येतो.
मी वदल्ीिा विमानाने (िाहनाचे नाि + ने) जाणार आह.े

पाय + ई = पायी (on foot)

२६  संिाद पुन्ा एकदा ऐकू या ि िूक की बरोबर ते ललहू या. (Listen to the 
conversation and write true or false.) 
क. सायकिीमुळे प्रदूषण िाढते.

ख. टकॅ्सी आपल्ा सेिेसाठी हजर असते.

ग. बसचं षतकीट खूप महाग असतं.
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२७  आता िे पररपत्क िािू या.
राष्टट् पुरुष / रोर व्यक्ती यांची जयंती ि 

राष्टट् ीय वदनाचे काय्मक्रम साजरे करण्ाबाबत

मिाराष्ट्र  शासन
सामान्य प्रशासन विभाग,

शासकीय पररपत्रक, जपूषत २२१८ / प्र. क्र. १९५ / २९
मंत्रािय, मादाम कामा माग्म

हुतात्ा राजगुरू चौक, मुंबई – ४०००३२
वदनांक – २१ जून, २०१९

पिा – शासन पररपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र. जपूषत २२१८ / प्र. क्र. १९५ / २९, वदनांक 
२६-१२-२०१८

पररपत्क
दरिषथी या विभागाकडून राष्टट् पुरुष / रोर व्यक्ती यांची जयंती ि राष्टट् ीय वदनांचे काय्मक्रम 

साजरे करण्ाबाबतचे पररपत्रक वनग्मषमत करण्ात येते. त्ानुसार सन २०१९ मध्य ेराष्टट् पुरुष / रोर 
व्यक्ती यांची जयंती ि राष्टट् ीय वदनांचे काय्मक्रम वदनांक २६-१२-२०१८ च्ा शासन पररपत्रकानुसार 
मंत्राियात ि सि्म शासकीय वनमशासकीय कायचाियांत साजरे करण्ात येतात.

२. या अनुषंगाने आपणांस कळविण्ात येते, की मंत्रािय तसेच शासकीय / वनमशासकीय 
कायचाियात साजरे करण्ात येणाऱया राष्टट् पुरुष / रोर व्यक्ती यांच्ा जयंतीवनषमत् त्ांच्ा 
पुतळ्ास, प्रषतमेस अप्मण केिेिे पुष्पहार, िुिे सुकल्ानंतर िगेच काढण्ात यािेत ि त्ाची 
योग्य ती विल्िेाट िािण्ात यािी.

३. विभागीय आयुक्त / सजल्ाभधकारी यांनी त्ांच्ा विभागातीि / सजल्हातीि शासकीय / 
वनमशासकीय कायचाियांत सदर काय्मक्रम आयोसजत करण्ाबाबत आिश्यक त्ा सूचना वनग्मषमत 
करून त्ांच्ा अंमिबजािणीबाबत योग्य ती काय्मिाही करािी.

४. सदर शासन पररपत्रक महाराष्टट्  शासनाच्ा www.maharashtra.gov.in या संकेत 
स्ळािर उपिब्ध करण्ात आिे असून त्ाचा संकेतांक २०१९६२११३०२२७४५०७ असा आह.े हा 
आदशे वडसजटि स्वाक्षरीने साक्षांहकत करून काढण्ात येत आह.े

महाराष्टट् ाचे राज्पाि यांच्ा आदशेानुसार ि नािाने,
(ि. ना. सदािुिे)

कक्ष अभधकारी, महाराष्टट्  शासन
प्रषत,
१. मा∘ राज्पाि यांचे सचचि, राजभिन, मुंबई
२. मा∘ मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचचि, मंत्रािय, मुंबई
३. सि्म मंत्री / राज्मंत्री यांचे खाजगी सचचि स्वीय साहाय्यक, मंत्रािय, मुंबई
४. मा∘ मुख्य सचचि, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रािय, मुंबई
५. सि्म अपर मुख्य सचचि / प्रधान सचचि / सचचि, मंत्रािय, मुंबई
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शब्दारमि :

नामे हक्रयापदे इतर शब्द

तो पुरुष, ते –
man, men 

साजरे करणे 
to celebrate 

दरिषथी  
every year  

ती व्यक्ती, त्ा –
person, -s

कळिणे   
to inform 

त्ानुसार  
according to that 

ती जयंती, त्ा जयंत्ा
anniversary, -ies

अप्मण करणे 
to offer

अनुषंगाने  
incidental to

तो वदन, ते –
day, -s

सुकणे 
to dry

ते मंत्रािय, ती मंत्रािये / यं
mantralaya, -s

विल्िेाट िािणे  
to dispose 

तो पुतळा, ते पुतळे
statue, -s

        

ती प्रषतमा, त्ा –
image / photo, -s / -s 

तो पुष्पहार, ते –
flower garland, -s

ती विल्िेाट, –
disposal

तो / ती आयुक्त, 
ते / त्ा आयुक्त
commissioner, -s

तो / ती सजल्ाभधकारी, 
ते / त्ा –
collector, -s

तो सजल्ा, ते सजल्े
district, -s 

ती अंमिबजािणी, –
implementation, -s 
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२८  िािू या. (Read.)

आपण डॉ∘ राधाकृष्णनांचा जन्मवदिस सशक्षकवदन म्हणून साजरा करतो.
आपण डॉ∘ राधाकृष्णन यांचा जन्मवदिस सशक्षकवदन म्हणून साजरा करतो.

२९  खाली हदलेली िाक्े िर हदलेल्या उदािरिाप्रमािे ललहू या. (Rewrite the 
sentences using the form above.)
क. सरदार िल्भभाई पटिेांचा पुतळा गुजरातमध्य ेआह.े

ख. िोकमान्य वटळकांनी शेिटपययंत दशेहहताचा विचार केिा.

ग. मनोहर पररीकर, सुषमा स्वराज आसण अरुण जेटिींच्ा वनधनाने दशेाचे खूप नुकसान झािे. 

घ. अषमताभ बच्चन आसण जया बच्चनांना अनेक पुरस्ार षमळािे.

च. किाकर ग्से, शांताबाई आसण आरती प्रभंूच्ा कविता िाचणार आहते.

३०  खालील िाक्े उदािरिाप्रमािे बदलू या. (Change the sentences given 
below according to the example.)
उदा∘ रिींद्रनार टागोर यांनी तुकारामांची संपूण्म गारा िाचिी होती. 
 रिींद्रनार टागोरांनी तुकारामांची संपूण्म गारा िाचिी होती. 

क. महाराष्टट्  िाऊंडशेन िसंत आबाजी डहाके यांना पुरस्ार दणेार आह.े

ख. पुणे विद्ापीठािा सावित्रीबाई िुिे यांचे नाि वदिे गेिे.

ग. िता मंगेशकर आसण आशा भोसिे यांनी सि्म भारतीय भाषांमध्य ेगाणी गायिी आहते. 

घ. १२ जानेिारीिा स्वामी वििेकानंद यांची जयंती असते. 

च. जे.आर.डी टाटा, नारायण मूतथी आसण अझीम प्रेमजी यांना आंतरराष्टट् ीय उद्ोगविश्ात 
मानाचे स्ान आह.े

३१  आशयािाररत प्रश्. अ गटातले प्रश् आणि ब गटातली उत्रे यांच्ा जोड्ा जुळिू 
या. (Match the following.)

अ ब

क. ह ेपररपत्रक कोणाच्ा आदशेािरून काढिे आह?े १. सजल्ाभधकारी

ख. ह ेपररपत्रक कोणासाठी आह?े २. वडसजटि

ग. पररपत्रकाचा विषय काय आह?े ३. २०१८
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घ. सूचना पाठिण्ाची आसण अंमिबजािणीची जबाबदारी 
कोणाची आह?े

४. २०१९

च. आदशेािर कशा प्रकारची स्वाक्षरी आह?े ५. राज्पाि

छ. ह ेपररपत्रक हकती सािचे आह?े ६. शासकीय कायचािये

ज. जयंत्ा आसण राष्टट् ीय वदन साजरे करण्ाचे पररपत्रक 
हकती सािी काढिे होते?

७. अप्मण केिेिे पुष्पहार काढणे 
आसण त्ांची व्यिस्ा िािणे.

३२  ररकाम्ा जागेत ‘कर’ या िातूिे योग्य रूप भरू या. (Fill in the appropriate 
forms of the root ‘कर’.)
(करण्ात, करून, करािी, केल्यानंतर, करण्ाबाबत)

उदा∘ ह ेपररपत्रक महाराष्टट्  शासनाच्ा संकेतस्ळािर उपिब्ध करण्ात आिे आह.े

क. शासन दरिषथी २ ऑक्ोबरिा स्वछिता वदन साजरा ¯¯¯¯¯¯¯¯¯ पररपत्रक काढते.

ख. िके्त पुतळ्ािा िुिांचा हार अप्मण ¯¯¯¯¯¯¯¯¯ दोन शब्द बोििे.

ग. राज्पािांच्ा वडसजटि स्वाक्षरीने साक्षांहकत ¯¯¯¯¯¯¯¯¯ आदशे काढण्ात येतात.

घ. सि्म शाळांमध्य ेमराठी भाषेची सक्ती ¯¯¯¯¯¯¯¯¯.

च. ढोिताशे िाजिून मुख्यमंत्रांचे स्वागत ¯¯¯¯¯¯¯¯¯ आिे.

३३  पररपत्कातले िे िाक् िािू या. (Read the following sentences in the 
circular.)

िुिे सुकल्ानंतर त्ांची योग्य ती विल्िेाट िािण्ात यािी.
योग्य ती विल्िेाट = जी योग्य असेि / िाटिे ती

तक्ता िािू या. (Read the table.)

जो तो

एकििन अनेकििन एकििन अनेकििन

जो जे तो ते

जी ज्ा ती त्ा

जे जी ते ती

सामान्यरूप – ज्ा सामान्यरूप – त्ा
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३४  खाली हदलेल्या िाक्ांमध्े ररकाम्ा जागेत ‘तो’ िे योग्य रूप भरू या. (Fill the 
correct form of तो in the blanks.)
उदा∘ पुढ ेवदिेल्ा पयचायांमधून योग्य तो पयचाय वनिडू या.

क. काय्मक्रम साजरा करण्ाबाबत तुम्ही योग्य ¯¯¯ सूचना द्ाव्यात.

ख. आदशेाच्ा अंमिबजािणीबाबत योग्य ¯¯¯ काय्मिाही करािी.

ग. पंतप्रधान दशेाच्ा सुरसक्षततेसंबंधी योग्य ¯¯¯ वनण्मय घेतीि.

घ. सशक्षणमंत्री या बाबतीत योग्य ¯¯¯ माग्मदश्मन करतीि.

च. ह ेपत्र काय्मिाहीसाठी योग्य ¯¯¯ विभागात पाठिािे.

३५  खाली हदलेल्या अरगािे जे शब्द या पररपत्कात िापरले आिेत ते अिोरेखखत 
करू या आणि ललहू या. (Underline the words in the circular with the 
same meaning in the circular and write them down.)
उदा∘ सही - स्वाक्षरी

क. िुिांचा हार - ¯¯¯¯¯¯

ख. पाठिणे - ¯¯¯¯¯¯

ग. िोटो - ¯¯¯¯¯¯

घ. वनधन पाििेल्ा रोर व्यक्तीचा जन्मवदिस - ¯¯¯¯¯¯

च. मोठ्ा व्यक्ती - ¯¯¯¯¯¯

३६  चित् ि िाक् प्रिार पाहू या ि िगगात ििगा करू या. (See the pictures and 
discuss the idioms given in the class.)

हरकाम्ा

कामाचा ढीग उपसणे 

कामात व्यग् असणे
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 आदशे िाििे ि समजिे
 ऋतूंबद्दल आणि सुट्टांबद्दल ििगा करिे
 ‘उप’ िा उपसगमि + नाम िापरता येिे
 सिमि + रिशेषि िापरता येिे
 िातू + ल्या -नंतर / -मुळे / -पासून / -िर / 

-णशिाय िापरता येिे
 िातू + ण्ा -बाबत / -साठी / -पूिथी / 

-णशिाय िापरता येिे
 िातू + आिा (नकारारथी रिध्रथी रिना) 

िापरता येिे
 िाक्प्रयोगािे आणि शब्दांिे अिूक अरमि 

समजून घेिे

िला, णशकू या ...

आज दांडी !
(आदशे) 

४
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सुट्ी
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१  िािू या ि प्रत्ेक िाक्ाशी जुळेल असे योग्य चित् ओळखू या.

क.
छे! काय प्रचंड उकाडा आह.े अगदी हरैाण झािो आह.े 
आज ऑविसमध्य ेरजा टाकू का?

ख.
सकाळपासून मस्त पाऊस पडतोय. आज ऑविसिा दांडी 
मारू का?

ग.
हकती रंडी आह ेआज! हात पाय अगदी गारठून गेिे आहते. 
ऑविसमध्य ेयेत नाही असं सांगून आज घरीच बसािं!

रजा टाकणे – to take leave
दांडी मारणे – to remain absent from the office

२  खालील स्ायली तुम्ाला तुमच्ा आठिड्ािी आठिि करून दतेात का? चित् 
पाहून िगगात ििगा करू या.
अोळखा पाहू अाम्ी सात कोि?

काम 

काम

काम 

दांडी?

काम

सुट्ी

सुट्ी!!



आज दांडी !४

Heb®eenÊej    75

३  तुम्ी ऑरफसला दांडी किी मारता? बॉसला कोिती कारिं दतेा?
मुिाची परीक्षा / घरात िग् / आजार / पय्मटन / अभ्ास / घराची दुरुस्ती / सुतारकाम / 
रंगकाम...

४  सुट्ीसाठी हदली गेलेली कािी रिनोदी कारिं िािू या. तुम्ी किी सुट्ीसाठी 
एखाद ंरिनोदी कारि हदलं आिे काय?

वप्रय बॉस,

मिा माझ्ा बायकोसहहत 

गािाकडची जमीन 

विकायची असल्ाने चार 

वदिसांची सुट्ी हिी आह!े!

वप्रय बॉस,
मिा ताप आिा असल्ाने, कृपया, एक वदिसाची सुट्ी जाहीर करा!!

रोडं िसू या !

बॉस : पुनज्मन्मािर तुमचा विश्ास आह ेका?

कममििारी : असजबात नाही.

बॉस : अहो नाही कसं? काि तुमच्ा काकांच्ा अंत्यात्रिेा जातो असं 

सांगून तुम्ही रजा टाकून गेिात आसण ते तर तुम्हािा शोधत इकड े

आिे होते!!

५  ऐकू आणि िािू या आणि खाली हदलेले शब्द योग्य हठकािी भरू या.

उकाडा    दुष्ाळ    गुिाबी    मुसळधार    कडक    हकमान

क. आज भयंकर ऊन आह!े काहीही काम करािंसं िाटत नाहीये. महाराष्टट् ात 
माच्म, एवप्रि, आसण मे ह्ा तीन महहन्यांत अगदी (क) ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ऊन 
असतं. (ख)¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ िाढिा की त्रास होतो. विदभचात तर कमाि 
तापमान कधीकधी ४८° असतं. कधी एकदा पाऊस येतो असं िाटतं!
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ख. आज सकाळपासून  (ग)¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ पाऊस पडतोय. रांबायचं नाि नाही! या िषथी जून 
महहन्याच्ा शेिटी जो पाऊस सुरू झािाय तो अगदी ऑगस्ट 
संपत आिा तरी चालू आह.े पण बरं आह.े त्ामुळे  
(घ)¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯पडणार नाही. धरणं भरतीि. सगळ्ांना भरपूर 
पाणी षमळेि.

ग. अहाहा! काय मस्त (च)¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ रंडी पडिी आह!े काय असेि 
आजचं (छ)¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ तापमान? १८°!! टपरीिर गरमागरम चहा 
षमळािा तर काय मजा येईि.

६  िरील उताऱयातील माहितीच्ा आिारे तक्ता भरू या.

ऋतू कोिते महिने? ऋतूंशी संबंचित शब्द

क. घामाच्ा धारा...

ख. ररमखझम...

ग. गारठा...

७  झाडािे चित् पाहून कोिता ऋतू असेल ते ललहू या.

क  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

ख  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

ग  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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८  िेिशाळेिा अदंाज िािू या.

िारिाड | ४८° मुंबई | ३५° पुिे | २०°

िेन्नई | २२° णशमला | ४° कानपूर | २८°

आज प्रचंड उकडतंय. (It is very hot today.) / बि्क  पडतंय. (It is snowing) / घामाच्ा 
धारा िाहतायत. (I am sweating.) / सोसाट्ाचा िारा सुटिाय. (It is very windy) / 
खूप गार आह.े (It is very cold.) / पाऊस कोसळतोय. (It is raining heavily.) / 
ढग गडगडतायत. (It is thundering.) / विजा कडाडतायत. (It is lightning.) / गारा 
पडतायत. (Hailstorm) / ढगाळ िातािरण आह.े (It is cloudy.)

९  िरील िाक्ांिी मदत घेऊन िगगात ििगा करू या.
आज कोणत्ा शहराचे तापमान हकती आह?े आज कोणत्ा शहरात हिा कशी आह?े
तुमच्ा िग्मषमत्राशी हकंिा िग्ममैषत्रणीशी संिाद साधा.
तुम्हािा कोणत्ा शहरात राहायिा आिडिे?

१०  तुम्ाला कोिता ऋतू आिडतो? तुमच्ा आिडत्ा ऋतूमध्े तुम्ी काय करता?
उदा∘ मिा हहिाळा अषतशय आिडतो, कारण ...

११  पाहू या.

संपादक
उप + संपादक = उपसंपादक (sub-editor)

प्राचाय्म
उप + प्राचाय्म = उपप्राचाय्म (vice-principal)

उपसंपादक : संपादकांच्ा खािोखािच्ा पदािर असतात.
उपप्रािायमि : प्राचायणांच्ा खािोखािच्ा पदािर असतात.
उप = sub/vice
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१२  जोड्ा जुळिू या.

क. उपशीष्मक १. satellite

ख. उपवनयम २. suburb

ग. उपनगर ३. subrule

घ. उपविभाग ४. subdivision

च. उपसषमती ५. subhead

छ. उपशीष्म ६. subtitle

ज. उपपद ७. bay

झ. उपसागर ८. tributary

ट. उपनदी ९. subcommittee

ठ. उपग्ह १०. article

१३  खाली हदलेल्या शब्दांपैकी योग्य शब्द योग्य जागी भरू या.
(उपसरमती, उपनगरे, उपनदी, उपननयम, उपरिभाग, उपग्ि)

उदा∘ राज्घटनेतीि उपपद ३७० मुळे काश्ीर भारतातिे एक राज् झािे. 

क. अंतराळात विरणारे ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ कधीकधी रात्री दुवब्मणीतून वदसतात.

ख. यमुना ही गंगेची  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ आह.े

ग. शासनाने सषमतीच्ा मदतीसाठी एक ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ तयार केिी.

घ. महाराष्टट् ाचे मुख्य विभाग सहा आहते. पण ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ बरेच आहते.

च. मुंबईची ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ आता खूपच विकससत झािी आहते.

छ. राज्घटनेत प्रत्के वनयमािा ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ असतातच.

१४  िािू या. हदलेल्या शब्दांमध्े ‘सिमि’ बरोबर कोिते शब्द आिेत िे ओळखू या.

सि्म + उच्च  =  सिवोच्च

क. सिवोत्म - सि्म + ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

ख. सिवोतृ्ष्ट - सि्म + ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

ग. सि्मश्षे्ठ - सि्म + ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

घ. सि्मसंमत - सि्म + ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

च. सि्ममान्य - सि्म + ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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१५  ‘सिमि’ जोडून तयार झालेल्या शब्दांबरोबर नेिमी येिाऱया शब्दांच्ा जोड्ा जुळिू या.

अ ब

क. सिवोच्च (supreme) १. विधेयक

ख. सिवोतृ्ष्ट (perfect) २. कायदा

ग. सि्मश्षे्ठ (best) ३. न्यायािय

घ. सि्मसंमत (unanimous) ४. प्रस्ताि

च. सि्ममान्य (admittedly) ५. नाटक

छ. सि्मसमािेशक (all inclusive) ६. दान

१६  आदशे िािू या.
पय्मटन ि सांसृ्षतक काय्म विभागाच्ा अभधनस्त 

दश्मवनका विभागात सहसंपादक, गट – अ या 
पदािर पदोन्नती दणे्ाबाबत...

मिाराष्ट्र  शासन
पय्मटन ि सांसृ्षतक काय्म विभाग,

शासन आदशे क्रमांकः दश्मवन – २०१७ / प्र. क्र. ४५ / सांका. - २.
मादाम कामा माग्म, हुतात्ा राजगुरू चौक, मंत्रािय, मुंबई – ४०० ०३२

वदनांकः – ०१ नोव्ेंबर, २०१८

आदशे
पय्मटन ि सांसृ्षतक काय्म विभागाच्ा प्रशासकीय वनयंत्रणाखािीि दश्मवनका विभागात 

सहसंपादक, गट – अ या ररक्त पदािर पदोन्नती दणे्ासाठीचा प्रस्ताि विभागीय पदोन्नती 
सषमतीसमोर सादर करण्ात आिा होता.

२. त्ा अनुषंगाने विभागीय पदोन्नती सषमतीने वद. १५-९-२०१८ रोजी झािेल्ा बैठकीत 
केिेल्ा सशिारशीनुसार श्ीमती अबक (प्रिग्म खुिा) उपसंपादक, दश्मवनका विभाग यांना 
सहसंपादक, (गट-अ), दश्मवनका विभाग या पदािर रु. १५,६०० – ३९,१०० ग्डे पे रु. ६,६०० या 
िेतनश्णेीत खािीि अटींच्ा अधीन राहून तदर्म स्वरूपात पदोन्नती दऊेन पदस्ापना दणे्ात 
येत आह.े

(आ) सदर पदोन्नती मा. सिवोच्च न्यायािय, निी वदल्ी येरे प्रिंवबत असिेल्ा क्र. SLP (C) 
२८३०६-२०१७ महाराष्टट्  राज् विरुद् श्ी. क्ष ि इतर या प्रकरणांमध्य ेहोणाऱया अंषतम वनण्मयाच्ा 
अधीन राहून दणे्ात येत आह.े

(ब) सदर तदर्म पदोन्नती महाराष्टट्  िोकसेिा आयोगाच्ा मान्यतेने वनयषमत केल्ानंतर तसेच 
वनिडसूचीस महाराष्टट्  िोकसेिा आयोगाची मान्यता प्राप्त झाल्ानंतरच या पदािर सेिाज्षे्ठता ि 
अन्य सेिाविषयक िाभ षमळण्ास श्ीमती अबक पात्र ठरतीि.
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सदर शासन आदशे महाराष्टट्  शासनाच्ा www.maharashtra.gov.in या संकेत-स्ळािर 
उपिब्ध करण्ात आिा असून त्ाचा संकेतांक २०१८११०११४५७५०१९२३ असा आह.े हा आदशे 
वडसजटि स्वाक्षरीने साक्षांहकत करून काढण्ात येत आह.े

महाराष्टट् ाचे राज्पाि यांच्ा आदशेानुसार ि नािाने.
Digitally signed by Anees Iqbal Ismail Shaikh

Date: 2018.11.01 15:05:06 + 05’30’
(अवनस शेख)

उप सचचि, महाराष्टट्  शासन
प्रषत, 
श्ीमती अबक, सहसंपादक, दश्मवनका विभाग, मुंबई.

प्रत,
१. अपर मुख्य सचचि, (सेिा) सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रािय, मुंबई.
२. मा∘ मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचचि, मंत्रािय, मुंबई.
३. मा∘ मंत्री, (सांसृ्षतक काय्म) यांचे विशेष काय्म अभधकारी, मंत्रािय, मुंबई.
४. प्रधान सचचि, पय्मटन ि सांसृ्षतक काय्म विभाग, मंत्रािय, मुंबई.
५. वनिड नस्ती – सां.का. २.

शब्दारमि :

नामे नामे हक्रयापद े इतर शब्द

ते पय्मटन, –
tourism

ती सेिाज्षे्ठता
seniority

पदस्ापना दणेे 
to give posting

विभागीय  
departmental

ते वनयंत्रण, ते वनयंत्रणे
control

ते संकेतस्ळ, 
ती संकेतस्ळे / ळं
website, -s

पदोन्नती दणेे 
to promote

सांसृ्षतक  
cultural

ती दश्मवनका, त्ा –
gazetteer, -s

तो संकेतांक, त्ा         
code number, -s

सशिारस करणे 
to recommend

प्रशासकीय  
administrative

ती स्वाक्षरी, त्ा स्वाक्षऱया 
signature, -s

ती वनिडसूची, त्ा –
list of selection, 
-s 

अधीन राहणे 
subject to

ररक्त  
vacant

तो / ती सहसंपादक, 
ते / त्ा –
co-editor, -s

तो / ती उपसचचि, 
ते / त्ा –
deputy secretary, 
-ies

प्रिंवबत असणे  
to be pending

खुिा  
open
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ते न्यायािय, 
ती न्यायािये / यं
court, -s

ती िेतनश्णेी, त्ा –
grade, -s

वनयषमत करणे  
to regularize

तदर्म 
ad hoc

ती पदोन्नती, त्ा –
promotion, -s

ती सषमती, 
त्ा सषमत्ा 
committee, -s

मान्यता प्राप्त होणे  
to be approved

प्रिंवबत  
pending

तो प्रस्ताि, ते –
proposal, -s

ती बैठक 
meeting

िाभ षमळणे 
to get benefit

अंषतम  
final

ती पदस्ापना, –
posting, -s

तो / ती उपसंपादक, 
ते / त्ा उपसंपादक 
sub-editor, -s

पात्र ठरणे 
to be eligible

सदर 
this

ते प्रकरण, ती प्रकरणे / णं
matter, case, -s / -s

ती अट, त्ा अटी
condition, -s

वडसजटि  
digital

१७  िर हदलेल्या आदशेातले िे िाक् िािू या.
सदर तदर्म पदोन्नती महाराष्टट्  िोकसेिा आयोगाच्ा मान्यतेने वनयषमत केल्यानंतर सेिाविषयक 
िाभ षमळण्ास श्ीमती अबक पात्र ठरतीि.
म्हणजेच,
आधी महाराष्टट्  िोकसेिा आयोग मान्यता दऊेन श्ीमती अबक यांची पदोन्नती वनयषमत करेल 
त्ानंतर िाभ षमळण्ास त्ा पात्र ठरतीि.

१८  िातू + ल्या  नंतर....

उठ उठ + ल्ा  नंतर उठल्ानंतर

बस बस + ल्ा  नंतर बसल्ानंतर

बोि बोि + ल्ा  नंतर बोिल्ानंतर

हो झा + ल्ा  नंतर झाल्ानंतर

कर के + ल्ा  नंतर केल्ानंतर

दे वद + ल्ा  नंतर वदल्ानंतर

घे घेत + ल्ा  नंतर घेतल्ानंतर

ये आ + ल्ा  नंतर आल्ानंतर

जा गे + ल्ा  नंतर गेल्ानंतर
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१९  खाली हदलेल्या पयगायांमिून योग्य पयगाय योग्य जागी भरू या.
(लागल्यानंतर, हदल्यानंतर, केल्यानंतर, आल्यानंतर, ऐकल्यानंतर)

उदा∘ काम पूण्म (झाल्ानंतर) पैसे षमळतीि. 

क. सिणांना िोन ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ श्ी∘ मोकाशी घरी गेिे.

ख. कें द्र सरकारचे मत ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ सिवोच्च न्यायािय वनण्मय दईेि.

ग. परीक्षेचे वनकाि ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ प्रिेशप्रवक्रया सुरू होईि.

घ. पैसे ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ पािती घ्ायिा विसरू नका.

च. निीन सरकार ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ नक्ी बदि होतीि.

‘नंतर’ प्रमाणेच धातू + ल्ा  -पासून / -बरोबर / -सशिाय / -मुळे / -िर / -बद्दि ही अव्यये 
जोडूनही वक्रयापदाची रूपे तयार होतात. उदा∘ केल्ापासून... केल्ामुळे...

२०  ररकाम्ा जागेत योग्य अव्ये भरू या.
(-पासून (from), -िर (after), -बद्दल (for, because), -बरोबर (immediately after),  
-मुळे (because of),  -णशिाय (without))

उदा∘ पुरस्ार षमळाल्ाबद्दि आम्ही सरांचे अभभनंदन केिे.

क. आठिडाभर सतत पाऊस पडल्ा ¯¯¯¯¯¯¯¯ सगळीकड ेहहरिंगार वदसत होतं.

ख. निी गाडी घ्ायचं ठरल्ा ¯¯¯¯¯¯¯¯ सुभाषने oLX िर जाहहरात वदिी.

ग. पािसाळ्ात पाणी उकळल्ा ¯¯¯¯¯¯¯ वपऊ नका.

घ. आयुियेवदक औषध सुरू केल्ा ¯¯¯¯¯¯¯¯ षतची तब्ते सुधारिी आह.े

च. विराट कोहिी वदसल्ा ¯¯¯¯¯¯¯ िोक टाळ्ा िाजिायिा िागिे.

२१  आशयािाररत प्रश्. खाली रििारलेल्या प्रश्ांिी उत्रे िूक की बरोबर ते सांगू या.
क. हा आदशे कोणत्ा विभागाने काढिा आह?े उत्र : सामान्य प्रशासन विभाग.

ख. ह्ा आदशेानुसार कोणािा पदोन्नती षमळािी आह?े उत्र : श्ीमती अबक यांना.

ग. त्ांच्ा पदामध्य ेकोणता बदि झािा आह?े उत्र : त्ा उपसंपादक होत्ा 
आता सहसंपादक झाल्ा आहते.

घ. त्ा कोणत्ा विभागात काम करतात? उत्र : सांसृ्षतक विभागात.

च. त्ांच्ा पदोन्नतीसाठी कोणाची मान्यता पाहहजे? उत्र : महाराष्टट्  िोकसेिा 
आयोगाची.

छ. श्ी∘ क्ष कोणाविरुद् सिवोच्च न्यायाियात गेिे आहते? उत्र : कें द्र सरकारविरुद्.
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२२  आता िा आदशे िािू या.
महाराष्टट्  सशक्षण सेिा (प्रशासन शाखा) गट- अ मधीि
अभधकाऱयांच्ा सि्मसाधारण बदल्ांमध्य ेअंशतः बदि

करण्ाबाबत – सशक्षणाभधकारी ि तत्म
मिाराष्ट्र  शासन

शािेय सशक्षण ि क्रीडा विभाग
शासन आदशे क्रः बदिी ३११८ - प्र. क्र. ८८ – प्रशा - २

मादाम कामा माग्म, हुतात्ा राजगुरु चौक,
मंत्रािय, मुंबई – ४०० ०३२
वदनांक : १० ऑगस्ट, २०१८

िाचा : १. शा.सश.ि.क्री.वि., शासन वनण्मय क्र. ईएसटी-३९१७/प्र.क्र.४६/प्रशा-२, वद. १७-०३-२०१७
         २. शा.सश.ि.क्री.वि., शासन वनण्मय क्र. ईएसटी-३११८/प्र.क्र.८८/प्रशा-२, वद. १८-०५-२०१८
शासन आदशे-

महाराष्टट्  शासकीय कम्मचाऱयांच्ा बदल्ांचे विवनयमन आसण शासकीय कत्मव्ये पार पाडताना 
होणाऱया वििंबास प्रषतबंध अभधवनयम,२००५ मधीि तरतुदीनुसार वदनांक ३१ मे, २०१८ रोजी 
तीन िषणांचा कािािधी पूण्म करणाऱया अभधकाऱयांच्ा बदिीचे आदशे वदनांक १८-०५-२०१८ 
रोजी वनग्मषमत करण्ात आिे आहते. त्ामध्य ेकाही अभधकाऱयांच्ा पदस्ापनेत अंशतः बदि 
करण्ाचा शासन स्तरािर वनण्मय घेण्ात आिा आह.े महाराष्टट्  शासकीय कम्मचाऱयांच्ा बदल्ांचे 
विवनयमन आसण शासकीय कत्मव्य ेपार पाडताना होणाऱया वििंबास प्रषतबंध अभधवनयम, २००५ 
मधीर वनयम ४ (४) दोन ि वनयम ४ (५) मधीि तरतुदीस अनुसरून सक्षम प्राभधकाऱयांनी ि 
िगतपूि्म िररष्ठ प्राभधकाऱयांनी वदिेल्ा पूि्म मान्यतेनुसार खािीि तक्तात, नमूद अभधकाऱयांची 
पदस्ापना त्ांच्ा नािासमोर स्तभं क्रमांक – ४ मध्य ेदश्मवििेल्ा पदािर करण्ात येत आह.े

अ.क्र. नाि ि पदनाम वदनांक १८-०५-२०१८
अन्वये करण्ात आिेिी 
पदस्ापना

सुधाररत 
पदस्ापना

अभभप्राय

१ २ ३ ४ ५

१ श्ीमती अबक
(यादि), 
सशक्षणाभधकारी (प्रार.)
सज∘प∘ ठाणे

सशक्षणाभधकारी 
(माध्यषमक), सज∘ प∘ 
पािघर

संचािक, 
जिाहर 
बािभिन, 
मुंबई

ररक्त पदािर

२. सदर अभधकाऱयांनी त्ांच्ा निीन पदाचा पदभार त्वररत स्वीकारािा तसेच त्ांनी 
अनभधकृत रजेिर जाऊ नये. त्ांचे िक्ष सामान्य प्रशासन विभागाच्ा क्रमांक-सीडीआर 
१०८२/२५६७/२८/ अकरा, वदनांक ३० ऑगस्ट, १९९२ च्ा पररपत्रकाकड े िेधण्ात येत आह.े 
त्ात वदिेल्ा सूचना िक्षात घेऊन बदिी रद्द करण्ासाठी कुठल्ाही स्वरूपाची आिेदने सादर 
केल्ास, ते सशस्तभंगाच्ा कारिाईस पात्र ठरतीि याची संबंभधतांनी नोंद घ्ािी.
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३. आयुक्त (सशक्षण) पुणे यांनी या आदशेाप्रमाणे सदर अभधकाऱयांना त्ांच्ा सध्याच्ा 
पदभारातून तात्ाळ काय्ममुक्त करण्ाबाबत संबंभधत वनयंत्रण अभधकाऱयांना तातडीने कळिािे ि 
बदिी झािेिे अभधकारी विहहत कािािधीत वदिेल्ा पदस्ापनेच्ा वठकाणी रुजू होतीि, याची 
खातरजमा करािी ि याबाबतचा अहिाि शासनास सादर करािा.

४. सदर शासन आदशे महाराष्टट्  शासनाच्ा www.maharashtra.gov.in या संकेतस्ळािर 
उपिब्ध करण्ात आिा असून त्ाचा संगणक संकेतांक क्र. २०१८०८१३१६२४४१०३२१ असा 
आह.े हा आदशे वडसजटि स्वाक्षरीने साक्षांहकत करून काढण्ात येत आह.े

महाराष्टट् ाचे राज्पाि यांच्ा आदशेानुसार ि नािाने,
रिीन्द्र प्रह्ाद आटे

(र. प्र. आट)े
सह सचचि, महाराष्टट्  शासन

प्रत,
१. आयुक्त (सशक्षण), सशक्षण आयुक्तािय, मध्यितथी इमारत, महाराष्टट्  राज्, पुणे
२. संबंभधत मुख्य काय्मकारी अभधकारी, सजल्ा पररषद, ठाणे, पािघर
३. सि्म सशक्षण संचािक

प्रत माहहतीसाठी,
१. मा∘ मंत्री, शािेय सशक्षण यांचे विशेष काय्म अभधकारी.
२. अप्पर मुख्य सचचि, शािेय सशक्षण ि क्रीडा विभाग यांचे स्वीय साहाय्यक.
३. वनिडनस्ती.

शब्दारमि :

नामे नामे हक्रयापदे इतर शब्द

ती बदिी, 
त्ा बदल्ा 
transfer, -s 

ती खातरजमा
assurance, -s

कत्मव्य पार पाडणे 
to perform duty 

सि्मसाधारण  
general 

तो बदि, ते –
change, -s 

तो अहिाि, ते –
report, -s

वििंब होणे  
to be delayed

अंशतः  
partly 

ते विवनयमन, - 
ती विवनयमने / नं
regulation, -s

तो वििंब, –
delay

अनुसरणे  
to follow

सक्षम  
competent 

तो प्रषतबंध, ते –
prevention, -s 

तो अभधवनयम, ते –
act, -s

दश्मिणे 
to show

िगतपूि्म  
last preceding 

तो कािािधी, – 
duration 

ती तरतूद, त्ा 
तरतुदी 
provision, -s

पदभार स्वीकारणे
to accept charge

पूि्म 
prior 
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तो सशस्तभंग, –
breach of 
discipline

ते िक्ष, –
attention

रजेिर जाणे  
to take leave 

नमूद 
mentioned 

तो प्राभधकारी, ते –
authority, -ies 

ती रजा, त्ा –
leave, -s

िक्षात घेणे 
to take notice 

त्वररत 
early 

तो स्तभं, ते –
column, -s  

ते स्वरूप, 
ती स्वरूपे / पं
nature,

िक्ष िेधणे  
to draw attention

अनभधकृत  
unofficial 

तो पदभार, ते –
charge, -s 

ते आिेदन, 
ती आिेदने 
application, -s

काय्ममुक्त करणे  
to relieve 

संबंभधत  
concerned 

रुजू होणे 
to join 

सध्याचा 
present 

खातरजमा करणे 
to make sure, 
to assure 

तत्ाळ 
immediately 

काय्ममुक्त  
relieved 

तातडीने  
urgently

विहहत 
prescribed

२३  िर हदलेल्या आदशेातली िी िाक्े पाहू या.
• बदिी रद्द करण्ासाठी कुठल्ाही स्वरूपाची आिेदने सादर केल्ास ते सशस्तभंगाच्ा 

कारिाईस पात्र ठरतीि.
• आयुक्त (सशक्षण) यांनी सदर अभधकाऱयांना त्ांच्ा सध्याच्ा पदभारातून काय्ममुक्त करण्ाबाबत 

संबंभधत अभधकाऱयांना कळिािे.

कर + ण्ा  साठी (for) कर + ण्ा  बाबत (about)
धातू + ण्ा   शब्दयोगी पद

धातू + ण्ा  -साठी / -बाबत याप्रमाणे कररता (for) / -संबंधी (about) / -ऐिजी (instead) 
/ -मुळे (because) / -पूिथी, -आधी (before) / -सशिाय (without) ही शब्दयोगी पद ेजोडूनही 
वक्रयापदाची रूपे तयार होतात. उदा∘ करण्ासंबंधी... करण्ापूिथी...
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२४  ‘अ’ आणि ‘क’ या गटांमध्े एका िाक्ािे दोन भाग आिेत. ब गटातले हक्रयापदािे 
योग्य रूप जोडून िाक्े तयार करू या.

उदा∘ अ ब क

नोकरी करण्ाऐिजी षतने व्यिसाय करायचे ठरििे.

नोकरी करण्ाऐिजी षतने व्यिसाय करायचे ठरििे.

अ ब क

क. दशेपांड ेबदिी संपण्ापूिथी साहबेांशी बोिणार आहते.

ख. िाडक्या अभभनेत्ािा ओढण्ामुळे िोकांनी गदथी केिी होती.

ग. पारपत्राची मुदत पाहण्ासाठी िाढिून घेतिी पाहहजे.

घ. सशक्षण करण्ाबाबत त्ाच्ाकड ेदुसरा उपाय नव्ता.

च. ससगारेट सोडण्ासशिाय कॅन्र होऊ शकतो.

२५  ह्ा कािी शब्दांच्ा जोड्ा आिेत. त्ांच्ा अरगातला फरक समजून घेऊन 
ररकाम्ा जागा भरू या.

क. वनयम – अभधवनयम (rule – act)
 िाहनचािकांनी ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ पाळिे नाहीत तर त्ांना मोठा दडं होणार आह.े ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

२०१० मधीि तरतुदीप्रमाणे त्ांना बढती षमळािी.

ख. बदि – बदिी  (changes – transfer)
 वनिृत्ीच्ा िषथी त्ांची ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ वदल्ीिा झािी. आता कम्मचाऱयांच्ा िृत्ीतच ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

झािा आह.े

ग. पूिथी – पूि्म (earlier – prior)
 ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ प्रत्के कायचाियात टाईपरायटर असायचे. गािातिा दिाखाना हििण्ाच्ा 

वनण्मयािा सषमतीची ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ मान्यता षमळािी होती.

घ. पदस्ापना – पदोन्नती (posting – promotion)
 या वठकाणी रोहहतची ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ होईि असे िाटिे नव्ते. आता त्ाच्ा नोकरीची िक्त 

तीन िषयं राहहिी. आता तरी त्ािा ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ षमळािी पाहहजे.

च. आिेदन – वनिेदन (application – statement)
 भटक्या कुत्रांबाबत उपाययोजना करािी ह्ा मागणीसाठी रहहिाशांनी ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ वदिे. 

पुढच्ा महहन्यात रजेसाठी कोणीही ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ दऊे नये.

छ. सदर – सादर (this – submit)
 ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ बैठकीचा अहिाि काय्मिाहांनी दोन वदिसात ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ करािा.
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२६  आशयािाररत प्रश्. योग्य पयगायािर  अशी खूि करू या.

क. शासनाने कोणता आदशे वदिा आह?े
 १. शासनाने काही अभधकाऱयांच्ा बदल्ा रद्द करण्ाचा आदशे वदिा आह.े
 २. शासनाने काही अभधकाऱयांच्ा बदल्ा करण्ाचा आदशे वदिा आह.े
 ३. शासनाने काही अभधकाऱयांच्ा बदल्ांमध्य ेअंशतः बदि करण्ाचा आदशे वदिा आह.े

ख. बदिी झािेल्ा अभधकाऱयांच्ा नोकरीिा हकती िषये पूण्म झािी आहते?
 १. बदिी झािेल्ा अभधकाऱयांच्ा नोकरीिा तीन िषये पूण्म झािी आहते.
 २. बदिी झािेल्ा अभधकाऱयांच्ा नोकरीिा पाच िषये पूण्म झािी आहते.
 ३. बदिी झािेल्ा अभधकाऱयांच्ा नोकरीिा दोन िषये पूण्म झािी आहते.

ग. श्ीमती अबक आधी कोण होत्ा?
 १. श्ीमती अबक आधी सजल्ाभधकारी होत्ा.
 २. श्ीमती अबक आधी प्रारषमकच्ा सशक्षणाभधकारी होत्ा.
 ३. श्ीमती अबक आधी प्रारषमक शाळेतल्ा सशसक्षका होत्ा.

घ. श्ीमती अबक यांना आता कोणते पद षमळािे आह?े
 १. श्ीमती अबक यांना आता मुख्याध्यावपकेचे पद षमळािे आह.े
 २. श्ीमती अबक यांना आता माध्यषमक सशसक्षकेचे पद षमळािे आह.े
 ३. श्ीमती अबक यांना आता संचािक, जिाहर बािभिन ह ेपद षमळािे आह.े

च. बदिी रद्द करण्ासाठी केिेल्ा अजचाचा पररणाम काय होईि?
 १. बदिी रद्द होईि.
 २. सशस्तभंगाची कारिाई होईि.
 ३. नोकरीिरून काढून टाकण्ात येईि.

छ. श्ीमती अबक यांना काय्ममुक्त करायची जबाबदारी कोणाची आह?े
 १. श्ीमती अबक यांना काय्ममुक्त करायची जबाबदारी सशक्षणाभधकाऱयांची आह.े
 २. श्ीमती अबक यांना काय्ममुक्त करायची जबाबदारी वनयंत्रण अभधकाऱयांची आह.े
 ३. श्ीमती अबक यांना काय्ममुक्त करायची जबाबदारी आयुक्त (सशक्षण), पुणे यांची आह.े

२७  उतारा िािू या.

भारताच्ा संविधानाच्ा ३०९ क्रमांकाच्ा अनुछेिदात नागरी ित्मणुकीचे वनयम वदिे आहते. 
त्ात महहिांशी कशा प्रकारचे ित्मन करू नये हहेी सांषगतिे आह.े त्ातिे काही वनयम असे 
आहते. महहिांशी असभ्पणे िागू नये, त्ांची छेड काढू नये,. त्ांचा अपमान हकंिा विनयभंग 
करू नये, त्ांना धमक्या दऊे नयेत. इतकेच नव् ेतर नोकरी दणे्ाची आश्ासनेही विनाकारण 
दऊे नयेत.



आज दांडी ! ४

88    DeÇîeeSWµeer

आदशे क्र. २ मध्ेिी या प्रकारिी िाक्रिना आिे ती पाहू या.

उदा∘ सदर अभधकाऱयांनी अनभधकृत रजेिर जाऊ नये.

जा + ऊ  नये.
धातू + ऊ  नये - एकिचन

धातू + ऊ  नयेत - अनेकिचन

२८  सराि

णशक्षक रिद्ारथी

उसशरा येणे : कम्मचाऱयांनी कायचाियात उसशरा (ये) 
नये.

कम्मचाऱयांनी कायचाियात उसशरा येऊ नये.

बेसशस्तपणे (िाग)

मोबाईििर (बोि)

साि्मजवनक मािमत्ेचे नुकसान (कर)

झेंडािंदन (चुकि)

२९  सराि

णशक्षक रिद्ारथी

पायी चािणाऱयांनी डाव्या बाजूने चािािे. पायी चािणाऱयांनी डाव्या बाजूने चालू नये.

अजयने साडदेहाच्ा िोकिने यािे. अजयने साडदेहाच्ा िोकिने येऊ नये.

अमृताने आर््मिा जािे. अमृताने आर््मिा जाऊ नये.

पररिहन मंडळाने या मागचािर जास्त बस 
सुरू कराव्यात.

पररिहन मंडळाने या मागचािर जास्त बस 
सुरू करू नयेत.

श्ीमंत िोकांनी िग्ात भरपूर पैसे खच्म 
करािेत.

श्ीमंत िोकांनी िग्ात भरपूर पैसे खच्म करू 
नयेत.

गािकऱयांनी गािात दऊेळ बांधािे. गािकऱयांनी गािात दऊेळ बांधू नये.
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३०  सराि.

णशक्षक रिद्ारथी

त्ाने वक्रकेटमधून वनिृत् होऊ नये. त्ाने वक्रकेटमधून वनिृत् व्ािे.

तू साहबेांना इ-मेि पाठिू नयेस. तू साहबेांना इ-मेि पाठिािीस.

संजयने दोन बेडरूमचा फॅ्ट विकू नये. संजयने दोन बेडरूमचा फॅ्ट विकािा.

िंदनाने घरात ए.सी. बसिू नये. िंदनाने घरात ए.सी. बसिािा.

तुम्ही कंुडीत िळझाड ंिािू नयेत. तुम्ही कंुडीत िळझाड ंिािािीत.

शेतकऱयांनी बँकांकडून कज्म घेऊ नये. शेतकऱयांनी बँकांकडून कज्म घ्ािे.

३१  अ आणि ब गटातल्या िाक्ांच्ा जोड्ा जुळिू या आणि अरमिपूिमि िाक्े तयार 
करू या.

अ ब

क. विद्ार्थणांनी राजकारणात १. करू नयेस.

ख. नागररकांनी रद्द झािेल्ा नोटा २. बोलू नये. 

ग. प्रेक्षकांनी रस्तािर गाड्ा ३. पडू नये.

घ. षतने हले्टे घातल्ासशिाय ४. िापरू नयेत.

च. किाकारांनी बेजबाबदारपणे ५. िािू नयेत.

छ. तू विमानतळािर पोचायिा उशीर ६. सू्टर चाििू नये.

३२  खाली हदलेले िाक् प्रयोग आपि िािलेल्या दोन्ी आदशेांमध्े आले आिेत. 
खालील पयगायांमिून त्ांिा योग्य अरमि ननिडू या.

क. पदोन्नती वनयषमत करणे (to regularise promotion)
 १. पदोन्नती वनयमािा धरून असणे.
 २. पदोन्नतीसाठी वनयम तयार करणे.
 ३. आधी तात्परुती हकंिा तदर्म असिेिी पदोन्नती अभधकृतपणे कायदशेीर करणे.
 ४. स्ायी नोकरी षमळणे.

ख. वनण्मयाच्ा अधीन राहणे. (subject to)
 १. वनण्मय िररष्ठांच्ा विचाराधीन असणे.
 २. वनण्मयाची अंमिबजािणी करणे.
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 ३. वनण्मयासाठी दुसऱयािर अििंबून असणे.
 ४. वनण्मयािर पुढीि काय्मिाही अििंबून असणे.

ग. वनण्मय प्रिंवबत असणे. (to be pending)
 १. वनण्मय घेता न येणे. 
 २. वनण्मय हतेुपूि्मक उसशरा दणेे.
 ३. वनण्मय झािेिा नसणे.
 ४. वनण्मय अनेक गोष्टींिर अििंबून असणे.

घ. पदस्ापना दणेे. (to give posting)
 १. नोकरीतल्ा एखाद्ा पदाचा भार स्वीकारण्ासाठी पाठिणे.
 २. पद ेभरणे.
 ३. महत्ताचे पद षमळणे.
 ४. पद वनमचाण करणे.

च. काय्ममुक्त करणे. (to relieve)
 १. काम काढून घेणे.
 २. काम संपिणे.
 ३. दडपणासशिाय (without any pressure) काम करणे.
 ४. एखाद्ािा निीन नोकरीत रुजू होण्ापूिथी िररष्ठांनी आधीच्ा कायचाियातिी नोकरी 

संपल्ाचे पत्र दणेे.
छ. खातरजमा करणे (to make sure)
 १. रक्म जमा करणे.
 २. पाहुणचार करणे.
 ३. खात्री करून घेणे.
 ४. खात्रीपूि्मक सांगणे.

३३  दृक् श्ाव् फीत पाहू या आणि खाली हदलेल्या प्रश्ांिी उत्रे दऊे या.

off duty – कामािर नसणे
on duty – कामािर असणे / कत्मव्यार्म
through proper channel – योग्य मागचाने
short notice – अल्पकािीन सूचना
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३४  योग्य पयगाय ननिडू या.

क. समीर िोनिर कोणाशी बोित आह?े
 १. षमत्राशी.
 २. बॉसशी.
 ३. आईशी.

ख. समीरिा काय हिे आह?े
 १. पूण्म वदिसाची रजा.
 २. हाि ड.े
 ३. आठ वदिसांची सुट्ी.

३५  िूक की बरोबर?

क. समीरिा रजा हिी आह ेकारण त्ािा घरी काम आह.े
ख. समीरची बॉस त्ािा िाईि पूण्म न केल्ाबद्दि रागािते.

३६  चित् ि िाक् प्रिार पाहू या ि िगगात ििगा करू या. 

कामात काम वनघणे

कामाचा िडशा पाडणे

काम हातािेगळं करणे



एक हदिस कममििाऱयािा ५

 प्रणसद्द्पत्क िाििे ि समजिे
 िातूला ‘िारा’ प्रत्य जोडून तयार िोिारे 

व्िसायिािक शब्द आणि रिशेषिे िापरता येिे
 दोन उपिाक्ांमिील ‘िा’ आणि त्ािी रूपे 

िापरता येिे
 िातू + ण्ा + त + ‘ये’ िी भूतकाळािी 

रूपे + आिे / आिेत िी रिना िापरता येिे
 िातू + ण्ा + त येिार आिे / आिेत िी रिना 

िापरता येिे
 िेळ सांगण्ासाठी ‘िाज’िी रूपे आणि कािी 

अपूि्यांक िापरता येिे 
 शब्दयोगी पद े(१) : ‘-रिरुद्, -बाबत, -अतंगमित, 

-तफफे , -पोटी’ िापरता येिे
 शब्दयोगी पद े(२) : ‘-मिून, -िरून, -कडून, 

-समोरून, -बािेरून’ िापरता येिे

िला, णशकू या :

एक हदिस कममििाऱयािा
(प्रणसद्द्पत्क)

५
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ननयोजन
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१  ओळखा पाहू मी कोि?

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

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

च. ...........................
...................

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

घ. ..............................................
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२  जोड्ा जुळिू या.

अ ब

क. भाजी विकणारा १. सशसक्षका

ख. दशेासाठी िढणारा २. भाजीिािा

ग. बागेची काळजी घेणारा ३. सुतार

घ. विद्ार्थणांना सशकिणाऱया ४. माळी

च. िाकडाच्ा िस्त ूतयार करणारा ५. सैवनक

३  तक्ता िािू या. (Read the table.)
िातू + िारा कर + िारा

एकििन अनेकििन

करणारा करणारे

करणारी करणाऱया

करणारे / रं करणारी

 सामान्यरूप : करिाऱया

‘धातू + णारा’ ची रूपे एखाद्ा व्यक्तीचा व्यिसाय 
सांगण्ासाठी िापरता येतात.

४  ररकाम्ा जागेत व्िसायिािक शब्द भरू या.
(गिळी, लोिार, गिंडी, घरकामगार)

उदा∘ पैसे घेऊन केस कापणारा न्ािी

क. पैसे घेऊन घरकाम करणारी ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

ख. िोखंडाच्ा िस्त ूतयार करणारा ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

ग. दूध विकणारा ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

घ. दगड, विटा, ससमेंट घेऊन घर बांधणारा ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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५  ररकाम्ा जागेत िातू + िारा िी रूपे िापरून खालील व्िसाय करिाऱयांिी 
कामे ललहू या.
उदा∘ धनगर शेळ्ा, मेंढ्ा सांभाळणारा

क. डॉक्र रोग्यांना तपासून औषध ... (द)े

ख. सुतार िाकडाच्ा िस्त,ू िवन्मचर तयार ... (कर)

ग. चािक पैसे घेऊन गाडी ... (चािि)

घ. पररचाररका रोग्यांची सेिा ... (कर)

६  आिखी कािी रोजच्ा िापरातले व्िसायिािक शब्द आिेत ते पाहू या.

सशल्पकार sculptor अभभनेता / अभभनेत्री actor

चचत्रकार artist िकीि lawyer

रंगारी painter व्यिस्ापक manager

७  कािी व्िसायांसाठी इगं्जी शब्दि रूढ झालेले आिेत. तसेिी कािी शब्द पाहू या.

प्बंर plumber कॅसशयर cashier

इिेच्क्ट् सशयन electrician िोटोग्ािर photographer

पोिीस police

वक्रयापदाच्ा ‘धातू + णारा’ या रूपाचा विशेषण म्हणूनही िापर होतो.

८  जोड्ा जुळिू या.

अ ब

क. गडगडणारे १. दऊेळ

ख. भंुकणारा २. नाडकणथीबाई

ग. हिणारी ३. मुिगी

घ. जेिणाच्ा ऑड्कस्म घेणाऱया ४. पाने

च. वदसणारे ५. ढग

छ. गजरे विकणारी ६. कुत्रा
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९  िे प्रणसद्द्पत्क िािू या.
बेस्ट प्रससद्द्पत्रक

बृहन्मुबंई विद्तु पुरिठा आसण पररिहन उपक्रम
कृपया, प्रससद्ीकररता सादर

संपादक / िृत्संपादक
(हनुमंत गोिणे)
जनता संपक्क  अभधकारी
बेस्ट उपक्रम
दूरध्वनी क्र. २२७९९३९५

प्रससद्द्पत्रक क्र. ६
वदनांक – १३-०६-२०१८

रिना रतकीट प्रिास टाळाः प्रिाशांना आिािन
मुंबई, १३ बेस्ट बसगाड्ांमधून विना षतकीट प्रिास करणाऱया प्रिाशांविरुद् तसेच खरेदी 

केिेल्ा षतहकटाने प्रमासणत केिेल्ा अंतरापेक्षा जास्त प्रिास करणाऱया प्रिाशांविरुद् उघडण्ात 
आिेल्ा विशेष मोहहमे अंतग्मत जानेिारी, २०१८ ते एवप्रि, २०१८ या चार महहन्यात एकूण 
१०,९७१ प्रिासी आढळिे असून त्ांच्ाकडून रु. ९.९६,६११ एिढी रक्म दडंापोटी िसूि करण्ात 
आिी आह.े

विना षतकीट प्रिास करणाऱया प्रिाशांनी प्रिास भाड ेअभधक दये प्रिासी भाड ेरकमेच्ा 
दहापट भरणा करण्ाचे नाकारल्ास, मुंबई महानगरपालिका अभधवनयम १८८८ च्ा किम 
४६०(ह) अन्वये एक महहना पोिीस कोठडी हकंिा रु. २००/- पययंत दडं हकंिा दोन्ी सशक्षा 
एकषत्रतपणे दणे्ाची तरतूद आह.े

िस्ततुः बसमधून प्रिास करताना योग्य षतकीट खरेदी करणे ह ेप्रत्केािा बंधनकारक 
असून विना षतकीट प्रिास करणे हा सामासजक गुन्ादखेीि आह.े तेव्ा सि्म बसप्रिाशांनी आपिे 
आलर्मक नुकसान आसण मानहानी टाळण्ासाठी योग्य षतकीट अरिा िैध बसपास घेऊन, षतकीट 
ि बसपासिर प्रमासणत केल्ाप्रमाणे प्रिास करािा, असे आिाहन बेस्ट उपक्रमातिये  करण्ात 
आिे आह.े

शब्दारमि :

नामे नामे हक्रयापदे इतर शब्द

ते प्रससद्द्पत्रक, 
ती प्रससद्द्पत्रके / कं
press note, -s

तो गुन्ा, ते गुन् े
crime, -s

प्रिास करणे  
to travel 

विनाषतकीट
without ticket

प्रससद्ी, –
publicity 

ते नुकसान, –
loss, -es

प्रमासणत करणे  
to certify

प्रमासणत
certified

तो प्रिास, ते –
travel, -s

ती मानहानी, –
insult, -s

मोहीम उघडणे 
to start a campaign

विशेष 
special
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तो प्रिासी, ते –
traveller, -s

तो बसपास, ते –
buspass, -es

आढळणे  
to be seen

अंतग्मत
included

ते आिाहन, 
ती आिाहने / नं
appeal, -s

तो उपक्रम, ते –
undertaking, -s

िसूि करणे  
to collect, 
to recover

दये  
payable

ते षतकीट, 
ती षतहकट े/ टं
ticket, -s

भरणा करणे  
to make payment 

दहापट 
ten times

ती बसगाडी, 
त्ा बसगाड्ा
bus, -es

नाकारणे  
to refuse

अन्वये
according to

ते अंतर, ती अंतरे / रं
distance, -s

तरतूद असणे  
to have provision

एकषत्रतपणे  
collectively 

ती मोहीम, त्ा 
मोहहमा 
campaign, -s 

टाळणे  
to avoid

दोन्ी 
both 

ती रक्म, त्ा रकमा 
amount, -s

आिाहन करणे  
to make an appeal

िस्ततुः 
in fact

तो दडं, ते दडं
fine, -s

योग्य 
proper

ते भाड े/ ड,ं ती भाडी
fare, -s 

सामासजक
social

तो भरणा, ते भरणे 
payment, -s

िैध  
legal

ती कोठडी, 
त्ा कोठड्ा 
custody, -s

अरिा  
or

ते किम, 
ती किमे / मं
section, -s

ती सशक्षा, त्ा-
punishment, -s
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१०  ररकाम्ा जागेत कंसातल्या िातूिे योग्य रूप भरू या.
उदा∘ मुख्याध्यापकांनी चांगिं (बोि) मुिं स्धयेसाठी वनिडिी.
 मुख्याध्यापकांनी चांगिं बोिणारी मुिं स्धयेसाठी वनिडिी.
क. मुग्धाने चचंटूसाठी उड्ा (मार) ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ माकड घेतिं.
ख. चौकात घोषणा (द)े ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ माणसािा पोलिसांनी पकडिे.
ग. आमच्ाकड ेपेपर (टाक) ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ मुिगा कॉिेजमध्य ेसशकतो.
घ. ग्रंाियात पुस्तकं शेल्फिर (िाि) ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ मुिगी आजारी आह.े
च. आजकाि मोठ्ा शहरांमध्य ेररक्षा (चािि) ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ मुिीही वदसतात.

११  तक्ता िािू या.   

एकििन अनेकििन

जो जे

जी ज्ा

जे जी

सामान्यरूप – ज्या

एकििन अनेकििन

तो ते

ती त्ा

ते ती

सामान्यरूप – त्ा

१२  पुढे हदलेल्या िाक्ांमध्े ‘िातू + िारा’ ऐिजी जो...तो िी रूपे िापरून िाक्े 
पुन्ा ललहू या.
उदा∘ टट् नेमध्य ेिडा-पाि विकणारा माणूस.           
 टट् नेमध्य ेजो िडा-पाि विकतो तो माणूस.
क. आंतरराष्टट् ीय कंपन्यांमध्य ेकाम करणारे तरुण.
ख. नदीिर पाणी भरणाऱया बायका.
ग. घरात सशरून दूध वपणारं / रे मांजर.
घ. विना षतकीट प्रिास करणाऱया प्रिाशांविरुद्.
च. बसमध्य ेिाहकाचे काम करणारी मुिगी.
छ. मैदानािर वक्रकेट खेळणारी मुिं / िे.
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१३  िािू या.

राजू : सर, कामसू म्हणजे काय?
सशक्षक : कामसू म्हणजे सतत काम करणारा. 

जो सतत काम करतो तो कामसू.
राजू : अछिा. आसण जो काम करत नाही 

तो?
सशक्षक : जो काम करत नाही तो कामचुकार!

१४  आता खालील िाक्े पाहू या.
क. बसने हकंिा टट् नेने जाताना षतकीट काढणे ह ेप्रिाशांचे कत्मव्य आह.े

ख. विनाषतकीट प्रिास करणे हा सामासजक गुन्ा आह.े

ग. साि्मजवनक मािमत्ेचे रक्षण करणे ही प्रत्केाची जबाबदारी आह.े

१५  तक्ता िािू या.

एकििन अनेकििन

हा हे

ही ह्ा

हे ही

१६  ररकाम्ा जागेत ‘िा’ िे योग्य रूप भरू या.
उदा∘ आयकर न भरणे ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ गुन्ा आह.े
 आयकर न भरणे हा गुन्ा आह.े

क. पंढरपूरचा विठोबा ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ महाराष्टट् ाचे दिैत (deity) आह.े

ख. ताजमहाि, कुतुबषमनार ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ िास्तकुिेचे सिवोतृ्ष्ट नमुने (examples of best 
architecture) आहते.

ग. पुणेरी पाट्ा ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ पुण्ाचे िैसशष्ट (characteristic) आह.े

घ. चांद्रयान २ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ भारतीयांसाठी अभभमानाची गोष्ट आह.े

च. षगटार िाजिणे ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ सुनीिचा छंद आह.े
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१७  पूिमि ितमिमानकाळ (Present Perfect)
िातू + ण्ा + त + ‘ये’ िी भूतकाळािी रूपे + आिे / आिेत

एकििन अनेकििन

तृ.पु. आदशे काढण्ात आिा आह े/ नाही 
आह.े

आदशे काढण्ात आिे आहते / नाही 
आहते.

अभधसूचना आिी आह े/ नाही आह.े अभधसूचना काढण्ात आल्ा आहते / 
नाही आहते.

पररपत्रक काढण्ात आिं / िे आह े/ 
नाही आह.े

पररपत्रकं / पररपत्रके आिी आहते / 
नाही आहते.

१८  खाली हदलेली ितमिमानकाळातली िाक्े पूिमि ितमिमानकाळात बदलू या.
उदा∘ प्रिाशांकडून दडंापोटी रक्म िसूि करण्ात येते.
 प्रिाशांकडून दडंापोटी रक्म िसूि करण्ात आिी आह.े

क. तीन िषणांनी प्रिासभाड्ात बदि करण्ात येतो.

ख. सजल्ाभधकाऱयांकडून रात्री ध्ववनक्षेपक िािण्ाची परिानगी दणे्ात येते.

ग. विद्ापीठाकडून िेगिेगळ्ा स्धचा घेण्ात येतात.

घ. बेस्टकडून सौजन्य सप्ताह साजरा करण्ात येतो.

च. ह्ा मैदानािर हातमागाचे प्रदश्मन भरिण्ात येते.

१९  आशयािाररत प्रश्.
१. या प्रससद्द्पत्रकातून कोणािा आिाहन केिे आह?े

 क. बसप्रिास करणाऱयांना.

 ख. बसिर दगडिेक करणाऱयांना.

 ग. षतकीट काढल्ासशिाय प्रिास करणाऱयांना.

 घ. मोटारीने प्रिास करणाऱयांना.

२. प्रससद्द्पत्रकात वदिेिी रक्म कशी जमिी?
 क. राज्शासनाने वदिेल्ा अनुदानातून.

 ख. प्रिाशांकडून घेतिेल्ा दडंातून.

 ग. काय्मक्रम आयोसजत करून.

 घ. षतहकटांच्ा रकमेतून.
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३. दये प्रिासी भाड ेम्हणजे

 क. वदिेिे भाड.े

 ख. ठरिेिे भाड.े

 ग. दडंाची रक्म.

 घ. दानाची रक्म.

४. प्रमासणत केिेिे म्हणजे 

 क. ठरिून नक्ी केिेिे.

 ख.पुरािा दऊेन ससद् केिेिे.

 ग. प्रमाणभाषेत लिहहिेिे.

 घ. मोजिेिे.

५. िैध म्हणजे 

 क. विधीपूि्मक केिेिे.

 ख. कायदशेीर.

 ग. बेकायदशेीर.

 घ. विधानसभेत मान्य झािेिे.

२०  रिजय आणि चित्ामिील संिाद ऐकू या.

२१  िरील संभाषि ऐकून िूक की बरोबर ललहू या.
क. चचत्रािा शवनिारी सुट्ी असते.

ख. चचत्रा शवनिारी एक िाजता ऑविसमधून वनघते.

ग. विजय नेहमी पाऊण िाजता घरी जातो.

घ. मागच्ा शवनिारी विजय अडीचपययंत ऑविसमध्य ेहोता.

This is to certify that – असे प्रमासणत 
करण्ात येत आह ेकी
This is to inform that – असे 
कळविण्ात येत आह ेकी
This is to report that – असे वनिेदन 
आह ेकी
This is with reference to – च्ा संदभचात 
ह ेलिहहण्ात येत आह ेकी
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२२  िेळ सांगू या.

क

ग

ख

घ

१. ह्ा घड्ाळ्ात दीड िाजिा आह.े २. ह्ा घड्ाळ्ात सव्ा दोन िाजिे आहते.

३. ह्ा घड्ाळ्ात सव्ासहा िाजिे आहते. ४. ह्ा घड्ाळ्ात पािणे सात िाजिे आहते.

२३  ििगा करू या. तुमिे काम कसे असते?

 
 पि खरं तर...
 ९.०० - ऑविसमध्य ेपोचणे
९.०० - ऑविसमध्य ेपोचणे ९.०५ - कामाची यादी पाहणे
९.०५ - चहा ब्रके १०.०० - काम सुरू करणे.
१०.०० - मेि पाहणे १०.३० - कम्पटुरिर काम करणे
१०.३० - गप्पा मारणे ११.३० - िायिी नीट तपासणे
११.३० - इंटरनेट सि्क  करणे १.०० - िंच टाईम
१.०० - िंच टाईम २.३० - महत्ताचा पत्रव्यिहार िाचणे
२.३० - ब्ॉग लिहहणे ३.०० - मीवटगं घेणे
३.०० - कॉिी ब्रके ४.४५ - िोकांना कामाच्ा संदभचात भेटणे
४.४५ - बॉसचे काम करणे ४.५० - मेि पाठिणे
४.५० - बॉसिा उद्ा काम संपितो असे सांगणे ५.०० - कवनष्ठांचे काम तपासणे
५.०० - घरी जाणे ६.०० / ७.०० - घरी जाणे

लोकांना िाटतं 
की सरकारी नोकरी 

म्िजे...
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२४  संभाषि िािू या आणि प्रश्ांिी उत्रे दऊे या.
िीणा : तू सकाळी हकती नंबरच्ा बसने ऑविसिा येतेस?
पूिचा : ६५ नंबरच्ा.
िीणा : ती िेळेिर येते का?
पूिचा : हो. मी नऊची बस घेते.
िीणा : मग घरून हकती िाजता वनघतेस?
पूिचा : पािणे नऊ िाजता. मी बरोबर नऊ िाजायिा 

पाच षमवनट ंकमी असताना पोचते.
िीणा : आसण नऊ िाजताची बस चुकिी तर?
पूिचा : होतं असं कधीतरी. पण ही बस दर पंधरा 

षमवनटांनी असते. त्ामुळे सव्ानऊची बस षमळतेच.
िीणा : मग ऑविसिा साडदेहा िाजेपययंत पोचतेस ना?
पूिचा : हो तर! मी दहा िाजून िीस षमवनटांनीच पोचते.
िीणा : मग ठीक आह.े चि. साडपेाच िाजिे आहते. माझी बस येईिच इतक्यात.
पूिचा : हो ना! माझीसुद्ा बस येईि पािणेसहािा.

२५  उत्रे दऊे या.
क. पूिचा नऊच्ा बसने कुठे जाते?
ख. षतिा घरून बसस्टॉपपययंत पोचायिा हकती िेळ िागतो?
ग. सव्ानऊनंतर ६५ नंबरची बस हकती िाजता येते?
घ. पूिचा ऑविसिा केव्ा पोचते?
च. िीणाची बस संध्याकाळी हकती िाजता असते?

२६  अिोरेखखत शब्दांऐिजी त्ाखाली हदलेले शब्द िापरून िाक्े तयार करू या.
उदा∘ १२.३० - आता साडबेारा िाजिे आहते.

क. दीड (१.३०) - ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯.   

ख. दोन (२) - ̄ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯.

ग. सव्ा (१.१५) - ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯.

घ. पाऊण (१२.४५) - ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯.

च. अडीच (२.३०) - ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯.

छ. एक (१) - ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯.

ज. पािणेतीन (२.४५) - ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯.

झ. सव्ा चार (४.१५) - ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯.

ट. साड ेपाच (५.३०) - ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯.
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२७  अ आणि क गटात एका िाक्ािे दोन भाग आिेत. ब गटातला योग्य शब्द 
ननिडून िाक्े पूिमि करू या.

अ ब क
उदा∘ भारतात आत्ा सकाळचे आठ िाजिे आहते
भारतात आत्ा सकाळचे आठ िाजिे आहते.

अ ब क

क. माझ्ा घड्ाळात साडचेार िाजिा सात षमवनट ंकमी आहते.

ख. िखनऊिा जाणारी टट् ने तीन िाजल्ानंतर दहा षमवनटांनी सुटिे.

ग. िरुण सकाळी दहा िाजता उठत नाही.

घ. तुम्ही साडसेात िाजून मिा िोन करा.

च. विविधभारतीचे काय्मक्रम रात्री साडअेकरा िाजायिा संपतात.

छ. आत्ा रात्रीचा दीड िाजल्ासशिाय आह.े

२८  िातू+ण्ा+त  येिार आिे

एकििन अनेकििन

शासनाकडून

आदशे काढण्ात येणार आह े/ नाही 
आह.े

आदशे काढण्ात येणार आहते / 
नाही आहते.

अभधसूचना काढण्ात येणार आह े/ 
नाही आह.े

अभधसूचना काढण्ात येणार आहते / 
नाही आहते.

पररपत्रक काढण्ात येणार आह े/ 
नाही आह.े

पररपत्रकं / पररपत्रके काढण्ात 
येणार आहते / नाही आहते.

२९  खाली हदलेल्या िाक्ांमध्े ‘येिार आिे / आिेत’ िापरू या.
उदा∘ माससक बसपाससाठी २२ वदिसांचे प्रिासभाड ेघेण्ात येते.
 माससक बसपाससाठी २२ वदिसांचे प्रिासभाड ेघेण्ात येणार आह.े
क. कंपन्यांसाठी मॅसजक बसपास दणे्ात येतात.
ख. शासनातिये  प्रत्के गािात िाचनािय सुरू करण्ात येते.
ग. पंढरपूरच्ा यात्रसेाठी जादा एस.टी बस सोडण्ात येतात.
घ. ए.सी. बसपाससाठी १००/- रुपये जास्त िािण्ात येतात.
च. सशक्षकांकडून ‘काम बंद’ आंदोिन करण्ात येतं.
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३०  प्रणसद्द्पत्क िािू या.
बेस्ट प्रससद्द्पत्रक

बृहन्मुबंई विद्तु पुरिठा आसण पररिहन उपक्रम
कृपया प्रससद्द्कररता सादर
संपादक / िृत्संपादक

(हनुमंत गोिणे)
जनता संपक्क  अभधकारी

बेस्ट उपक्रम
दूरध्वनी क्र. २२७९९३९५

प्रससद्ी पत्रक क्र. १
वदनांक – ११-०४-२०१८

बसप्रिास भाड्ािे पुनरीक्षि

मुंबई, ११ गुरुिार, वदनांक १२ एवप्रि, २०१८ पासून बेस्ट उपक्रमाच्ा प्रिासी बसभाड्ाचे पुनरीक्षण 
अंमिात येत आह.े बेस्ट उपक्रमाच्ा सि्मसाधारण बससेिा, मयचावदत बससेिा, जिद बससेिा 
यािरीि ४ हक.मी. पेक्षा जास्त अंतराच्ा प्रिासाकररता प्रिासभाड्ात िाढ करण्ात आिेिी 
आह.े तसेच िातानुकूलित बससेिांिरीि संपूण्म प्रिासभाड्ाचे पुनरीक्षण करण्ात आिेिे आह.े 
वदनांक १२ एवप्रि, २०१८ पासून आकारण्ात येणाऱया सुधाररत प्रिासभाड े सारणीचा तक्ता 
जोडपत्र अ द्ारे प्रदसश्मत करण्ात आिेिा आह.े

प्रिासभाड्ांमधीि बदिाबाबतची अद्याित माहहती पुढीिप्रमाणे आह.े

• भाड ेटप्पांमध्य ेबदि नाही – निीन प्रिासभाड्ामध्य ेविद्मान भाडटेप्पांमध्य ेकोणतेही बदि 
करण्ात आिेिे नाहीत.

• मॅसजक ि ठरािीक अंतराच्ा माससक ि त्रमैाससक बसपासकररता विद्मान पद्तीप्रमाणेच 
अनुक्रमे २२ ि ६६ वदिसांचे सरासरी प्रिासभाड ेआकारण्ात येणार आह.े

• परकर नाक्यािरून प्रिास करणाऱया प्रिाशांकडून (बसपासधारक) सि्मसाधारण आसण 
मयचावदत बससेिांिर रु. ५०/- ि िातानुकूलित बससेिांिर रु. १००/- प्रषतमहहना अषतररक्त 
आकारण्ात येतीि.

• ज्षे्ठ नागररकांकररता ५०% सिितीच्ा प्रस्तावित योजनेची अंमिबजािणी सुरू होईपययंत 
विद्मान पद्तीप्रमाणे िातानुकूलित बससेिा िगळून अन्य सि्म प्रकारच्ा माससक बसपासमध्य े
रु ५०/- आसण त्रमैाससक बसपासमध्य ेरु. २००/- सिित दणे्ात येईि.

रिद्ारथी बसपास मूल्य (रुपये) –

बसपास माससक त्रमैाससक सहामाही

इयत्ा ५ िी पययंत २०० ६०० १०००



एक हदिस कममििाऱयािा ५

106    SkeÀµes mene

इयत्ा ६ िी ते १० िी पययंत २५० ७५० १२५०

इयत्ा ११ िी, १२ िी, पदविका अभ्ासक्रम ३५० १०५० १७५०

विशेष शािेय बसिेऱया बसपास मूल् (रुपये) – (िक्त सहामाही बसपास उपिब्ध)

बृहन्मुबंई महापालिका शाळा खाजगी शाळा

१० हक∘मी∘पययंत     १० हक∘मी∘पेक्षा जास्त महापालिका हद्दीत        महापालिका हद्दीबाहरे

१८००              २८०० १० हक∘मी∘  १० हक∘मी∘  १० हक∘मी∘  १० हक∘मी∘
पययंत        पेक्षा जास्त   पययंत       पेक्षा जास्त

२०००      ३४००       ४०००      ५०००

• कॉपवोरेट बसपास (कंपन्यांकररता) – या योजनेअंतग्मत विद्मान पद्तीनुसार सि्म प्रकारच्ा 
बससेिांिर उपिब्ध असिेिे ‘ठरािीक अंतराचे बसपास’ तसेच ‘मॅसजक बसपास’ 
कंपन्यांकररता उपिब्ध करण्ात येतीि.

• मोित ि सिितीच्ा प्रिासाची सुविधा – सद्ःस्स्तीत उपक्रमाच्ा बससेिांिर काही 
घटकांना मोित बसप्रिास तसेच काही घटकांना सिितीच्ा बसप्रिासाची सुविधा दणे्ात 
येत असून प्रस्तावित बदिासह त्ाचा तपशीि पुढीिप्रमाणे राहीि.

अ) स्वातंत्र सैवनकांना विद्मान पद्तीप्रमाणे मोित प्रिासाची सुविधा कायम राहीि.
ब) ४०% ि त्ापेक्षा अभधक वदव्यांग व्यक्ततींना विद्मान पद्तीप्रमाणे मोित प्रिासाची सुविधा 

कायम राहीि.
क) महापालिका शाळेतीि विद्ार्थणांना दखेीि वनिासस्ान आसण विद्ािय दरम्ान मोित 

प्रिासाची सुविधा कायम राहीि.

• आनंदयात्री बसपास योजना रद्दः- सकाळी ११.०० ते सायंकाळी १७.०० दरम्ान दनैंवदन 
बसपासमध्य ेउपिब्ध केिेिी ५०% सिितीची आनंदयात्री योजना रद्द करण्ात येत आह.े

सि्म प्रिाशांनी प्रिासभाड्ामधीि िाढ पुनरीक्षणामुळे झािेल्ा बदिांची, बसपास पुनमू्मल्ांकनाची 
नोंद घेऊन बेस्ट उपक्रमाच्ा साि्मजवनक पररिहन सेिेचा िाभ घ्ािा.

शब्दारमि :

नामे हक्रयापदे इतर शब्द

ते पुनरीक्षण, ती पुनरीक्षणे / णं
revision, -s

अंमिात येणे 
to be implemented

मयचावदत  
limited

ती सारणी, त्ा सारण्ा
annexure, -s

िाढ करणे  
to increase

जिद  
fast
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तो तक्ता, ते तके्त
chart, -s

पुनरीक्षण करणे 
to revise

िातानुकूलित  
air conditioned 

ते जोडपत्र, ती जोडपत्र े/ त्रं
annexure, -s

प्रदसश्मत करणे  
to show, to display

सुधाररत  
modified

ते वनिासस्ान, 
ती वनिासस्ाने / नं
residence, -s

बदि करणे  
to change

अद्याित  
up to date 

तो टप्पा, ते टप्पे
stage, -s

आकारणे  
to charge

विद्मान  
existing / present

ते उपनगर, ती उपनगरे / रं
suburb, -s

सुरू होणे 
to start 

ठरािीक 
fixed

तो नाका, ते नाके 
post, -s

िगळणे 
to exclude

माससक 
monthly

ती सिित, त्ा सििती
concession, -s

सिित दणेे  
to give concession 

त्रमैाससक  
quarterly

ते पुनमू्मल्ांकन, 
ती पुनमू्मल्ांकने / नं
revaluation, -s

रद्द करणे 
to cancel 

प्रषत 
to

ती िेरी, त्ा िेऱया
round, -s

नोंद घेणे  
to note 

अषतररक्त  
additional

ती सुविधा, त्ा –
facility, -ies

िाभ घेणे  
to take an advantage

ज्षे्ठ  
senior

तो तपशीि, ते –
detail, -s

प्रस्तावित 
proposed

तो सैवनक, ते –
soldier, -s

सहामाही 
six monthly

मोित  
free

साि्मजवनक  
public
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३१  सराि.
सशक्षक : उद्ाच्ा काय्मक्रमात काय काय करण्ात येणार आह?े विद्ार्थणांकडून गाणी सादर 

करण्ात येणार आहते.

सि्म विद्ारथी : विद्ार्थणांकडून गाणी सादर करण्ात येणार आहते.

विद्ारथी १ : गाणी सादर करण्ात येणार आहते? 

विद्ारथी २ : हो, सशिाय गाण्ांिर नृत् करण्ात येणार आह.े

सि्म : गाण्ांिर नृत्ही करण्ात येणार आह.े

विद्ालर्मनी १ : नृत् करण्ात येणार आह?े

विद्ालर्मनी २ : हो, सशिाय सतारही िाजिण्ात येणार आह.े

सि्म : सतारही िाजिण्ात येणार आह.े

विद्ारथी ३ : सकाळी खेळांच्ा स्धचा घेण्ात येणार आहते.

सि्म : खेळांच्ा स्धचा घेण्ात येणार आहते.

विद्ारथी ४ : खेळांच्ा स्धचा घेण्ात येणार आहते. 
(िरीिप्रमाणे ही वक्रयापद ेिापरून सराि चालू ठेिणे. सरस्वती प्रार्मना म्हणणे, 
पाहुण्ांचे स्वागत करणे, पुष्पगुछि दणेे, भाषण करणे, नाटक सादर करणे, 
पेढ ेिाटणे, िोटो काढणे इ...)

३२  िाक्े नकारारथी बनिू या.
उदा∘ शाळांकडून परीक्षा घेण्ात येणार आहते.
 शाळांकडून परीक्षा घेण्ात येणार नाही आहते.

क. जीिनािश्यक िस्तूचंी दुकाने उघडण्ात येणार आहते.

ख. औषधविके्रत्ांकडून औषधं घरी आणून दणे्ात येणार आहते.

ग. भाजी माकये ट रवििारी चालू ठेिण्ात येणार आह.े

घ. विद्ापीठ ऑनिाईन अभ्ासक्रम सुरू करणार आह.े

च. या उन्ाळ्ात िीजकपात करण्ात येणार आह.े         

३३  खाली हदलेली िाक्े िातू + ण्ात येिार आिे / आिेत िी रिना िापरून ललहू या.
उदा∘ कें द्र सरकारकडून महाराष्टट् ािा मदतवनधी दणे्ात आिा आह.े 
 कें द्र सरकारकडून महाराष्टट् ािा मदतवनधी दणे्ात येणार आह.े

क. शासनाकडून खेळाडूनंा सििती जाहीर करण्ात आल्ा आहते. 

ख. महानगरपालिकेकडून रस्तािर झाड ंिािण्ात आिी आहते.

ग. विद्ापीठाकडून परदशेी सशक्षणसंस्ांशी करार करण्ात आिा आह.े

घ. साहहत् अकादमीकडून साहहद्त्कांना पुरस्ार दणे्ात आिे आहते.

च. आरोग्यमंत्रांकडून रुग्ाियीन सुविधांचे तपशीि बातम्ांमध्य ेसांगण्ात आिे आहते.
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३४  पुढील उतारा िािू या.

पयचािरण विभागातिये  प्ान्स्टकमुक्त महाराष्टट्  ह े अभभयान सुरू आह.े या चळिळीअंतग्मत 
रमवोकोि ि प्ान्स्टकपासून तयार केिेल्ा सि्म िस्तूिंर बंदी घािण्ात येणार आह.े पयचािरण 
रक्षणाबाबत जनजागृतीही करण्ात येणार आह.े या वनयमाच्ा अंमिबजािणीसाठी प्ान्स्टक 
िापरणाऱयांविरुद् कडक कारिाई करण्ात येणार आह.े दडंापोटी पंचिीस हजारांपययंत रक्म 
िसूि करण्ात येणार आह.े

३५  उताऱयात अिोरेखखत केलेल्या शब्दयोगी पदांपैकी योग्य पद ेररकाम्ा जागेत भरू या.
(-रिरुद् against, -बाबत regarding, -अतंगमित under, -तफफे  by,  -पोटी for the sake of)

क. जनधन योजने¯¯¯¯¯¯¯¯¯ गरीब माणसांना पैसे षमळतात.

ख. वनकािाच्ा भीती¯¯¯¯¯¯¯¯¯ सोहम रात्रभर जागा होता.

ग. शासना¯¯¯¯¯¯¯¯¯ दरिषथी सिवोतृ्ष्ट मराठी चचत्रपटािा पुरस्ार दणे्ात येतो.

घ. मोचचातिे िोक टोििसुिी¯¯¯¯¯¯¯¯¯ घोषणा दते होते.

च. पेटट् ोिच्ा दरिाढी¯¯¯¯¯¯¯¯¯ सगळीकड ेचचचा सुरू आह.े

३६  िािू या.
शब्दयोगी पद / प्रत्य + ऊन (from)

आत / -त आतून / -तून मागे मागून

िर िरून मध्ये मधून

समोर समोरून खािी खालून

बाहरे बाहरेून कडे कडून

पुढे पुढून

३७  ररकाम्ा जागेत योग्य शब्द भरा.
(-खालून,  -कडून,  -मिून,  -समोरून,  -िरून)

उदा∘ विद्ारथी बसमागून पळत होते.

क. एटीएम्¯¯¯¯¯¯¯¯¯ पैसे काढताना काळजी घ्ा.

ख. अतुि सू्टर¯¯¯¯¯¯¯¯¯ पडिा आसण त्ाचा पाय मोडिा.

ग. िायरवब्रगेडिाल्ांनी मातीच्ा वढगाऱया¯¯¯¯¯¯¯¯¯ माणसांना बाहरे काढिं.

घ. हा आदशे पयचािरण विभागा¯¯¯¯¯¯¯¯¯ काढण्ात आिा आह.े

च. ही बस विद्ापीठा¯¯¯¯¯¯¯¯¯ जाते.



एक हदिस कममििाऱयािा ५

110    SkeÀµes one

३८  आशयािाररत प्रश्.

क. पुनरीक्षण (revision) म्हणजे
 १. पुनप्मरीक्षण (re-reviewing)
 २. पुनप्र्मक्षेपण (re-telecast)

 ३. पुनत्मपासणी करून केिेल्ा सुधारणा / दुरुस्ता. (modifications / corrections done 
after rechecking)

 ४. पुनि्मसन (rehabilitation)

ख. विद्मान (present) म्हणजे
 १. विद्ार्थणांचे
 २. सध्याचे
 ३. विद्ाशाखेशी संबंभधत
 ४. सहकायचाने केिेिे

ग. परकर (toll) म्हणजे
 १. पर्थकर (good for diet)
 २. रस्ता
 ३. पदपर
 ४. रस्तािरून ये-जा करताना िाहनांना भरािा िागणारा कर.

घ. प्रत्के महहन्यािा रु∘ १०० जादा कशासाठी भरािे िागणार आहते?
 १. परकर नाक्यािरून बसने प्रिास करता यािा म्हणून.
 २. परकर नाक्यािरून िातानुकूलित बसने प्रिास करता यािा म्हणून.
 ३. ज्षे्ठ नागरीक म्हणून.
 ४. कंपनीत नोकरी आह ेम्हणून.

च. त्रमैाससक बसपासमध्य ेहकती सिित षमळणार आह?े
 १. रु∘ २००
 २. रु∘ ५०
 ३. रु∘ ६६
 ४. रु∘ ३५०

छ. कंपन्यांसाठी ‘बेस्ट’ कडून कोणती सिित आह?े
 १. ठरािीक अंतराचे ि मॅसजक बसपास
 २. ठरािीक अंतराचे बसपास
 ३. मॅसजक बसपास
 ४. सहामाही बसपास

प्राप्त करण्ात / षमळिण्ात यािे – may be 
obtained
िा परिानगी दणे्ात यािी – may be 
permitted
िेटाळण्ात यािे – may be rejected
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ज. मोित प्रिासाची योजना कोणाकोणासाठी आह?े
 १. स्वातंत्र सैवनक, वदव्यांग व्यक्ती ि विद्ारथी
 २. महापालिका शाळेतीि विद्ार्थणांसाठी
 ३. महहिांसाठी
 ४. िहान मुिांसाठी

झ. महापालिकेच्ा  शाळेतीि विद्ार्थणांचा ‘बेस्ट’ ने कसा विचार केिा आह?े
 १. वनिासस्ान ते विद्ािय या अंतरात मोित प्रिासाची सिित दऊेन.
 २. शाळेत जाताना षतकीटभाड ेन घेऊन.
 ३. घरी परत येताना षतकीटभाड ेन घेऊन.
 ४. शहरात कुठेही विरण्ाची सिित दऊेन.

३९  िािू या आणि ऐकू या. 
सौ. मोरे : अरे दिेा! िीज परत गेिी. आज गुरुिार म्हणजे कामाचा बट्टाबोळ अगदी.
सौ. शेट्ी : काय गं नीलिमा, काय झािं?
सौ. मोरे : साररका, ह ेबघ सगळा डटेा उडािा माझा. ह े

कम्पटुरिर काम करायचं म्हणजे मिा अगदी 
िैताग येतो बघ. आता पुन्ा सगळं टाईप करत 
बसा.

सौ. शेट्ी : नीलिमा, असं कसं म्हणतेस? या कम्पटुरमुळे 
आपिं काम हकती सोपं झािंय. हकती िेळ 
िाचतो आपिा.    

सौ. मोरे : मिा नाही बाई असं िाटत. त्ापेक्षा हाताने काम केिेिं बरं.
सौ. शेट्ी : नाही नीलिमा. तू कम्मचाऱयांसाठी घेतिेल्ा त्ा कम्पटुरच्ा काय्मशाळेिा आिी 

नाहीस ना, म्हणून तुिा ह ेअिघड जातंय. उिट मिा तर आता असं िाटतं कम्पटुर 
आपिा खरा षमत्र आह.े 

सौ. मोरे : खरं की काय? मग तुझ्ा या खऱया षमत्रािा माझा डटेा शोधून द्ायिा सांग की!
सौ. शेट्ी : डटेा कुठेही जात नाही. ह ेबघ, इरे बँकअप मध्य ेअसतो तो. त्ामुळे िीज गेिी तरी 

काही अडचण येत नाही. िक्त िेळोिेळी सेव् (सुरसक्षत) मात्र करून ठेिायचा. 
सौ. मोरे : खरंच की! इरेच तर आह े डटेा. ए, पुढच्ा िेळी मिा नक्ी त्ा काय्मशाळेिा 

यायचंय बरं का!
सौ. शेट्ी : नक्ी! आपण दोघी षमळून जाऊ.

४०  ऐकू या ि िूक की बरोबर ते ललहू या.
क. आज सोमिार असल्ामुळे िीज गेिी आह.े 

ख. नीलिमािा कम्पटूरिर काम करणे आिडत नाही. 

ग. साररका नीलिमािा कामात मदत करते. 

घ. िक्त नीलिमा काय्मशाळेिा जाणार आह.े 
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जेििािी 
सुट्ी

आज डब्ात काय?
(जाहिरात)

 जाहिराती िािून आशय समजून घेिे 
 साचित शब्दांमिले मूळ शब्द ओळखिे
 कािी समानारथी शब्द सांगता येिे
 ई प्रत्यान्त स्ानदशमिक शब्द तयार करिे
 जो - तो िी सिमिनामे ि त्ांिी रूपे ओळखता येिे
 नाम + हक्रयापदांिी माहिती करून घेिे 
 िातू + आयला  रमळ िी िाक्रिना िापरता येिे 
 िातू + ल्या + स िी रिना करता येिे
 कतगा + कडून … िातूिी भूतकाळािी रूपे + ‘जा’ 

िी रूपे िी िाक्रिना 
 कायगालयीन िेळेतल्या जेििाच्ा सुट्ीतील 

कममििाऱयांिे संिाद समजिे
 सि आणि खाद्पदारमि यांच्ाबद्दल ििगा करता येिे
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१  िािू या.

सुब् ु : अभभनंदन, राणे मॅडम! तुम्ही आंतरराष्ट्र ीय बुद्द्बळ 
स्धयेसाठी जाताय ना?

राणे : होय, सुब् ुसर.

सुब् ु : िा, छान! तुमचा मुिगा सुद्ा बुद्द्बळ खेळतो ना?

राणे : हो. तोपण छान खेळतो. त्ाचीपण उद्ा आंतरशालेय 
स्धचा आह.े

२  ‘आंतरराष्ट्र ीय’ िा शब्द कसा तयार झाला ते पाहू या.

आंतर + राष्टट्  + ईय  आंतरराष्टट् ीय = राष्टट् ाराष्टट् ांमध्ये

३  खाली हदलेले शब्द िापरून अशा प्रकारिे शब्द तयार करू या.
उदा∘ आंतर + दशे + ईय = आंतरदशेीय

क. ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ + जात + ईय = ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

ख. ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ + शाळा + ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ = आंतरशािेय

ग. ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ + विद्ापीठ + ¯¯¯¯¯¯¯¯ = आंतरविद्ापीठीय

घ. आंतर + धम्म + ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ = आंतरधमथीय

च. ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ + राज् + ईय = ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

महाविद्ािय
आंतर + महाविद्ािय + ईन = आंतरमहाविद्ाियीन 

४  खाली हदलेल्या इगं्जी शब्दांसाठी मराठी शब्द ललहू या.
उदा∘ International Tiger’s day = व्याघ्र वदन

क. Independence day =  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

ख. Republic day =  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

ग. Teacher’s day =  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

घ. Women’s day =  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

च. Marathi day =  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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५  खाली हदलेल्या तारखा आणि त्ा हदिशी साजरे िोिारे हदन िाक्ात िापरून 
उदािरिाप्रमािे िाक्े तयार करू या.
उदा∘ ४ िेब्रिुारी हा वदिस जागषतक कक्क रोग वदन म्हणून साजरा केिा जातो.

क. ५ जून जागषतक पयचािरण वदन

ख. २१ जून जागषतक योग वदन

ग. ११ जुिै जागषतक िोकसंख्या वदन

घ. २१ िेब्रिुारी जागषतक मातृभाषा वदन

च. ७ एवप्रि जागषतक आरोग्य वदन

६  जाहिरात िािू या.

शब्दारमि :

नामे हक्रयापदे इतर शब्द

ते / तो प्रधानमंत्री, ते / त्ा –
prime minister, -s

िागिड करणे 
to cultivate

आंतरराष्टट् ीय 
international

तो / ती मुख्यमंत्री, ते / त्ा –
chief minister, -s

संगोपन करणे 
to bring up

सिवोच्च 
highest

ते वनसग्मचक्र
nature of cycle

कोटी  
crore

ते स्ान, ती स्ाने / नं
place, -s

िनेतर  
other than forest

तो अभधिास, ते –
residence, -s
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तो िृक्ष, ते –
tree, -s

ती िागिड, त्ा िागिडी
cultivation, -s

ते संगोपन
rearing

ते िक्ष्य, ती िक्ष्य े/ िक्ष्य ं
target, -s

७  पुढील िाक्ांमिे कािी शब्द अिोरेखखत आिेत. िर पाहिलेल्या जाहिरातीत 
अिोरेखखत शब्दांऐिजी त्ा अरगािे कोिते शब्द िापरले आिेत ते िौकटीत ललहू या.

उदा∘ झाड ेिािा. झाड ेजगिा. िृक्ष

क. १९७३ पासून िाघ आपिा राष्टट् ीय प्राणी आह.े 

ख. शेताची राखण करण्ासाठी शेतकरी रात्रभर जागे राहतात. 

ग. आम्ही गरम पाण्ाचे झरे असिेिे वठकाण पाहायिा गेिो. 

घ. पूिथी आवदिासींचा वनिास रानात असे. 

च. घराघरात गॅस ह ेशासनाचं उद्द्दष्ट आह.े 

छ. माणसासारखेच प्राणीही आपल्ा वपल्ांना काळजीपूि्मक िाढितात. 

ज. बािपणीचे वदिस सुखाचे! 

८  जाहिरातीतील िे िाक् िािू या.
वनसग्मचक्राच्ा सिवोच्च स्ानी आह ेिाघ!

स्ानी (स्ान + ई) = स्ानात / स्ानािर

आता अिोरेखखत केलेल्या शब्दांच्ा जागी ‘ई’ जोडलेले शब्द ललहू या.
उदा∘ पुढच्ा िषचात काही निीन योजना जाहीर होणार आहते.
 पुढच्ा िषथी काही निीन योजना जाहीर होणार आहते.
क. काळे सर आता घरात  नाहीत.
ख. ररकाम्ा जागेत शब्द भरा.
ग. मनात असे ते स्वप्ात वदसे.
घ. सकाळच्ा प्रहरात व्यायाम करणे चांगिे.
च. राजाने साधूच्ा चरणांिर डोके ठेििे.
छ. पाय टाकूनी जळात बसिा असिा औदुबंर.
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९  जोड्ा जुळिू या.

क. तू  १. आज प्रचारसभेिा जाऊ या का?

ख. तुम्ही २. एकटा वदल्ीिा जातो.

ग. आपण ३. या कंपनीत अज्म कर.

घ. मी ४. ह ेपुस्तक घरी नेऊ का?

च. आम्ही ५. हररप्रसादजींचं बासरीिादन ऐका.

१०  पुढील संभाषिात ररकाम्ा जागेत योग्य सिमिनाम भरू या.
(आम्ी, तू, मी, आपि, तुम्ी)

(क)¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ह्ा काय्मक्रमाची जाहहरात िाचिीस का? (ख) मिा िाटतं, ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ पण 

िृक्षारोपणासाठी जाऊ या.” (ग) ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ सि्मजण आपापल्ा बागेतिी रोपं आणू का?” “(घ) 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ सगळे कशािा रोपं आणता? (च)¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ येताना आणेन.”

११  आशयािाररत प्रश् 
क. २९ जुिै हा वदिस कशासाठी महत्ताचा आह?े

 १. त्ा वदिशी खूप पाऊस पडतो.

 २. त्ा वदिशी आंतरराष्टट् ीय व्याघ्र वदिस असतो.

 ३. त्ा वदिसापासून पािसाळा सुरु होतो.

 ४. त्ा वदिशी झाड ेिाितात.

ख. अभधिास म्हणजे...

 १. एकापेक्षा अभधक घरे.

 २. आधी येणारा सुगंध. 

 ३. राहण्ाचे वठकाण.

 ४. अभधकाऱयाचे घर.

ग. िाघ कुठे असतात?

 १. जाळीत

 २. पाण्ात

 ३. झाडांिर

 ४. डोंगरािर
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घ. शासनाने व्याघ्रवदनाच्ा वदिशी झाड ेिािायचे आिाहन का केिे आह?े
 १. झाड ेिािल्ामुळे पयचािरणाचे रक्षण होईि.
 २. प्रदूषण कमी होईि.
 ३. िाघांची संख्या िाढिे.
 ४. िाघांना राहण्ाच्ा जागा सशल्क राहतीि.

च. िृक्षांची िागिड म्हणजे...
 १. झाड ेिािणे
 २. झाडांना औषधी रसायन िािणे
 ३. झाडांची काळजी घेणे
 ४. िडाची झाड ेिािणे

छ. िक्ष्य म्हणजे...
 १. एक िाख
 २. िक्ष
 ३. उद्द्दष्ट
 ४. दुि्मक्ष

१२  तक्ता पाहू या.

जो ज्ािा ज्ाने ज्ाचा ज्ात जे
ज्ा      ज्ांना, ज्ांनी, ज्ांचा, ज्ांत
जी 

‘तो’ िी रूपे यािप्रमािे िोतील.

जी सजिा सजने सजचा ज्ात

जे ज्ािा ज्ाने ज्ाचा ज्ात

१३  जोड्ा जुळिू या.

अ ब

क. जो १. षतने

ख. ज्ािा २. त्ात

ग. सजिा ३. षतिा

घ. ज्ाने ४. त्ािा

च. सजने ५. षतचा

छ. ज्ाचा ६. तो

ज. सजचा ७. त्ाने

झ. ज्ात ८. त्ाचा
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१४  तुम्ी लंि टाईम मध्े काय करता? चित्ांच्ा आिारे िगगात ििगा करू या.

- मी झोप काढतो / काढते.
- आम्ही डबा एकत्र खातो.
- मी आसण माझी मैत्रीण भरपूर गप्पा मारतो.
- मी िोनिर बोितो / बोिते.

१५  िगगात एक खेळ खेळू या. िगमिणशक्षक / णशणक्षका रििारतील, जो लंि टाईम मध्े 
झोपतो त्ाने िात िर करािा. त्ा रिद्ार्थगाने िात िर करायिा. जो लंि टाईम 
मध्े रफरायला जातो त्ाने िात िर करा. िेगिेगळी िाक्े बनिून िाि खेळ 
तुम्ी िगगातल्या इतर रिद्ार्थ्यांशीिी खेळू शकाल.

१६  चिते् पाहू या. कोिते िाक् कोित्ा चित्ास योग्य आिे त्ािर िगगात ििगा करू 
या.

 

क. जो िाचेि तो िाचेि.
ख. जी सशकेि ती वटकेि.
ग. जे चकाकतं ते सि्म सोनं नसतं.

‘जो … तो’, ‘जी … ती’, ‘जे … ते’ आसण त्ांची िेगिेगळे प्रत्य िािून तयार होणारी रूपे 
यांनी दोन िाक्ये जोडता येतात. जो चे रूप त्ापुढ ेयेणाऱया िाक्यािर आसण तो चे रूप 
त्ापुढ ेयेणाऱया िाक्यािर अििंबून असते.

118    SkeÀµes Deþje
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१७  ‘जो’ आणि ‘तो’ िी योग्य रूपे िापरून पुढील िाक्े पूिमि करू या.
(जो, जे, जो, तो, जो, ती)
उदा∘ सजच्ा हाती पाळण्ाची दोरी ती जगािा उद्ारी.
क. ¯¯¯¯ पेराि ते उगिते.
ख. ज्ाचे करािे बरे ¯¯¯¯ म्हणतो माझचे खरे.
ग. ¯¯¯¯ कसेि त्ाची जमीन.
घ. ¯¯¯¯ खातो त्ािा खिखिते.
च. सजने इरे िुिे िेचिी ¯¯¯¯ आता गोिऱया िेचतेय.
छ. ¯¯¯¯ साखरेचे खाणार त्ािा दिे दणेार.

१८  ह्ा जाहिरातीतिी असे िाक् आिे ते पाहू या. आपि या प्रकारच्ा पाि घोषिा 
तयार करायिा प्रयत्न करू या.

मागेि त्ािा शेततळे. जो मागेि त्ािा शेततळे.

१९  जाहिरात (२६ जुलै,२०१९) िािू या.      
समृद् शेती...शाश्वत शेती.
१ िाख ६१ हजार शेतकऱयांना ‘मागेि त्ािा शेततळे’ या योजनेचा िाभ - १ िाख ७३ हजार 
विहहरी बांधण्ात आल्ा – ‘गाळमुक्त धरण गाळयुक्त सशिार’ योजनेतून साडतेीन कोटी घ.मी. 
गाळ काढिा. शेतीची सुपीकता िाढिी - १ कोटी १८ िाख ४७ हजार शेतकऱयांना ‘जमीन 
आरोग्य पषत्रके’चे िाटप - ५ िाख २७ हजार कृषी पंपांना िीज जोडण्ा वदल्ा. ‘प्रधानमंत्री 
पीक विमा’ योजनेतून ९० िाख शेतकऱयांना विमा किच दणे्ात आिे - ५१ िाख हके्र क्षेत्र 
विमा संरसक्षत - १ कोटी ३७ िाख शेतकऱयांचा ‘गोपीनार मुंड ेशेतकरी अपघात विमा’ उतरवििा 
- आता शेतकऱयांच्ा कुटुबंािाही योजनेचा िाभ झािा त्ामुळे साडपेाच कोटी नागररकांना 
विम्ाचे छत्र - राज्ात ३४ हजार कांदाचाळी बांधल्ा - शेतकऱयांच्ा उत्पादनांना बाजारपेठ 
उपिब्ध व्ािी यासाठी जागषतक बँकेच्ा साहाय्याने राज् कृषष व्यिसाय ि ग्ामीण पररित्मन 
प्रकल्प (स्माट्क) राबिणार - गटशेतीस प्रोत्ाहन आसण अन्न ि कृषी प्रवक्रया उद्ोगांना चािना - 
महाअॅषग्टके प्रकल्पाच्ा माध्यमातून राज्ातीि शेतकरी वडसजटि प्टॅिॉम्मिर.
• शेती ि संिग् क्षेत्रासाठी पाच िषणांतीि गुंतिणूक - १ िाख १० हजार कोटी रुपयांपेक्षा 

अभधक
• कमी पािसातही जिसंधारणाच्ा कामांमुळे खररपाच्ा उत्पादनात सातत्ाने िाढ
• जियुक्त सशिार अभभयानांतग्मत १८ हजार ६५० गािे जिपररपूण्म. वडसेंबर २०१९ अखेर 

उि्मररत ४ हजार गािे जिपररपूण्म होणार.
• २७ िाख सहस्र घनमीटर पाणीसाठा क्षमता वनमचाण
• जिससंचन प्रकल्पांच्ा माध्यमातून ३ िाख ८७ हजार हके्र अषतररक्त ससंचन क्षमता ६७ 

टीएमसी पाणीसाठा वनमचाण. १४० ससंचन प्रकल्प पूण्म
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• ८.५६ िाख हके्र क्षेत्रािर सूक्ष्म ससंचन संचांची उभारणी. सुमारे ११ िाख शेतकऱयांचा 
आलर्मक स्तर उंचिण्ास मदत.

• कृषी यांषत्रकीकरण योजनेत सुमारे ३० हजार टट्कॅ्र, १२ हजार रोटाव्टेर, १० हजार पॉिर 
वटिस्मचे िाटप

• हकमान आधारभूत हकमती आधाररत शासकीय खरेदीसाठी ८३३६ कोटी रुपये
• ‘छत्रपती सशिाजी महाराज शेतकरी सन्मान’ योजनेंतग्मत आतापययंत ५१ िाख शेतकऱयांना 

कज्ममािीचा िाभ.

योजनेच्ा कािी लाभारथीिे अनुभि

जरमनीला संजीिनी
आमच्ा तिािात पाण्ाबरोबर गाळही साचत होता. गाळमुक्त धरण आसण गाळयुक्त सशिार 
योजने अंतग्मत या तिािातीि गाळ आमच्ा शेतात टाकिा. त्ामुळे रासायवनक खत िापरािे 
िागिे नाही. भेंडी, कापूस, तूर उत्पादनात मोठी िाढ झािी. सजरे गाळ टाकिा तेरीि उत्पादन 
भरघोस स्वरूपात पाहाियास षमळतेय.

सुभाष पंवडत िाघ,
चौका, सज∘ औरंगाबाद

आिार रमळाला
शेतातिी कामं आटोपून येत असताना िाटतेच दुचाकीच्ा धडकेत िवडिांचं वनधन झािं. आईचं 
छत्र हरििेिं... आम्ही पोरके झािो. मात्र मािशीने वदिेिा आधार आसण ‘शेतकरी अपघात विमा 
योजनेच्ा’ रकमेमुळे मायेचं छत्र पुन्ा षमळािं. या योजनेतून षमळािेल्ा पैशातून नातेिाईकांचे 
उसने पैसे परत केिे. सशिाय शेिटच्ा िषचात सशकत असिेल्ा िहान भािाच्ा सशक्षणािाही 
िायदा झािा.

राजकुमार आसण रोहहत नायकि
सांजा, उस्मानाबाद

पीक रिम्ािे छत्
  मी एकदाही पीक विमा उतरििेिा नव्ता. माझ्ा िहहनीने खरीप वपकाचा विमा 
उतरविण्ासाठी आग्ह धरिा. मग तीन एकर पाच गुंठ्ातीि कापसाच्ा शेताचा विमा उतरवििा. 
िहरी हिामानामुळे उत्पादन घटिं, मात्र विमा उतरवििेिा असल्ामुळे वनसचिंत होतो. ‘प्रधानमंत्री 
पीक विमा योजने’तून १९ हजार ४०६ रुपयांची नुकसान भरपाई षमळािी.

गंगाधर सूय्मभान आढाि
गोळेगाि, ता∘ खुिताबाद

शब्दारमि :

नामे हक्रयापदे इतर शब्द

ती शेती, –
farming

विमा उतरिणे  
to insure

समृद् 
flourishing
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ते शेत, ती शेते / तं
farm, -s

उंचािणे 
to heighten

शाश्त 
permanent

ते तळे / तळं, ती तळी
lake, -s

साचणे 
to accumulate

िाख 
lakh

तो गाळ, –
sediment

टाकणे
to throw

हजार  
thousand

ते सशिार, ती सशिारे / रं
ground around village, -s

घटणे 
to decrease

संिग् 
affiliated, allied

ती सुपीकता, –
fertility

आटोपणे 
to finish

िहरी 
moody

ती नुकसान भरपाई, 
त्ा नुकसानभरपाया
compensation, -s

वनधन होणे  
to pass away

खरीप  
kharif

ते िाटप, –
distribution

हरिणे 
to lose

सातत्ाने  
continuously

तो विमा, ते विमे
insurance, -s

पोरके होणे  
to be orphan

पररपूण्म  
complete

ते किच, ती किचे / चं
shield, -s

परत करणे  
to pay back / return

सूक्ष्म 
micro

तो अपघात, ते –
accident, -s

आधारभूत 
fundamental

ते छत्र, ती छत्र े/ त्रं
protection (used figuratively, 
after the parents’ death)

भरघोस 
luxuriant

तो कांदा, ते कांदे
onion, -s

पोरका
orphan

ती चाळ, त्ा चाळी
chawl, -s

उसना 
borrowed

ते उत्पादन, ती उत्पादने / नं
product, -s

एकर
acre

ती बाजारपेठ, त्ा बाजारपेठा
market, -s
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ती प्रवक्रया, त्ा –
process, -es

    

ती चािना, –
impetus

ते माध्यम, ती माध्यमे / मं
medium, -s

ती गुंतिणूक, त्ा गुंतिणुकी
investment, -s

ते जिसंधारण, –
water conservation

ते जि, –
water

तो पाणीसाठा, ते पाणीसाठे
water storage, -s

ते जिससंचन, –
water irrigation

तो संच, ते –
set, -s

ती उभारणी, –
erection

ती कज्ममािी, –
loan waiving

ती संजीिनी, –
a plant that restores the 
dead to life

तो तिाि, ते –
lake, -s

ती दुचाकी, त्ा दुचाक्या
two-wheeler, -s

ती धडक, त्ा धडका
dash, -es
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ती माया, –
love

ती िहहनी, त्ा िहहन्या
brother’s wife, -wives

तो कापूस, –
cotton

२०  जोड्ा जुळिू या.

क. िाढणे १. िापर करणे

ख. घटणे २. गुंतिणूक करणे

ग. िाटणे ३. उभारणी करणे

घ. उभारणे ४. िाटप करणे

च. िापरणे ५. िाढ होणे

छ. जोडणे ६. घट होणे

ज. गुंतिणे ७. जोडणी करणे

२१  हदलेल्या िाक्ांमध्े अिोरेखखत केलेल्या हक्रयापदांऐिजी त्ांच्ापासून तयार 
झालेले शब्द िापरू या.

उदा∘ संपूण्म जगाचे तापमान िाढिे आह.े
 संपूण्म जगाच्ा तापमानात िाढ झािी आह.े 

क. सरपंचांनी शेतकऱयांना बी-वबयाणे िाटिे.
 सरपंचांनी शेतकऱयांना बी-वबयाण्ांचे ¯¯¯¯¯¯¯¯ केिे.

ख. तरुण वपढी निराष्टट्  उभारेि.
 तरुण वपढी निराष्टट् ाची ¯¯¯¯¯¯¯¯करेि.

ग. आता शेतकरी सेंवद्रय खत िापरतात.
 आता शेतकरी सेंवद्रय खतांचा ¯¯¯¯¯¯¯¯ करतात.

घ. नरेंद्र त्ाच्ा कारखान्यात यंत्रांचे सुट ेभाग जोडतो.
 नरेंद्र त्ाच्ा कारखान्यात यंत्रांच्ा सुट्ा भागांची ¯¯¯¯¯¯¯¯ करतो.

च. मी कोणत्ा योजनेत पैसे गुंतिू?
 मी कोणत्ा योजनेत पैशांची ¯¯¯¯¯¯¯¯ करू?
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२२  खाली हदलेले शब्द दोन शब्द एकत् येऊन तयार झाले आिेत. आपि ते शब्द 
योग्य प्रत्याने हकंिा शब्दयोगी पदाने जोडू या.
(ने, िा, िे, िा, च्ा, िे, पासून, िा, िी)

उदा∘ शेततळे शेतातिे तळे

क. पाणीसाठा पाण्ा...साठा

ख. गाळयुक्त गाळा... युक्त

ग. पीकविमा वपकां... विमा

घ. विमाकिच विम्ा...किच

च. कज्ममािी कजचा...मािी

छ. कांदाचाळी कांद्ा...चाळी

ज. जिससंचन जिा...ससंचन

झ. ससंचनसंच ससंचना...संच

ट. गाळमुक्त गाळा... मुक्त

२३  ‘रमळ’ िातूिा तक्ता िािू या.

ितमिमानकाळ भूतकाळ भरिष्यकाळ

त∘ृप∘ु ए∘ि∘ अ∘ि∘ ए∘ि∘ अ∘ि∘ ए∘ि∘ अ∘ि∘

पु. षमळतो षमळतात षमळािा षमळािे षमळेि षमळतीि

स्ती. षमळते षमळतात षमळािी षमळाल्ा षमळेि षमळतीि

नपुं. षमळते / तं षमळतात षमळािे / िं षमळािी षमळेि षमळतीि

२४  खालील िाक्ांमध्े ‘रमळ’ िातूिी रूपे िाक्ांतील काळाप्रमािे भरू या.
उदा∘ चचत्रपट महोत्िात िेगिेगळ्ा दशेांमधिे किाकार पाहायिा षमळतात.

क. युरोपातल्ा चच्ममध्य ेमायकेि अँजेिोची चचत्र ंपाहायिा ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

ख. महाराष्टट् ातल्ा दिेळांमध्य ेहमेाडपंती शैिी पाहायिा ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

ग. कािच्ा काय्मक्रमात आम्हािा सैगिची गाणी ऐकायिा ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

घ. ससद्ार्मिा मागच्ा िषथी तीन महहने सरकारी दिाखान्यात काम करायिा ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

च. तू परदशेात जा. षतरे तुिा अनेक गोष्टी सशकायिा ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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२५  जरा िसू या.

ATM म्हणजे मराठीत काय माहीत आह ेका?
नाही.

ATM म्हणजे असतील तर रमळतील!!

२६  आशयािाररत प्रश्
क. शेते कशामुळे सुपीक झािी आहते?
 १. पािसामुळे    २. गाळामुळे    ३. पंप बसिल्ामुळे    ४. विमा उतरिल्ामुळे

ख. अपघात विमा योजनेमुळे शेतकऱयाबरोबरच कोणािा िायदा होणार आह?े
 १. गािकऱयांना    २. महाराष्टट् ीयांना    ३. शेतकऱयाच्ा कुटुबंािा    ४. जमीनदारांना 

ग. उत्पादने बाजारात येण्ासाठी कोणाची मदत षमळणार आह?े
 १. कें द्र सरकारची    २. जागषतक बँकेची    ३. शेजारी राज्ांची    ४. कृषषविद्ापीठांची

घ. गािे कोणत्ा योजनेमुळे पाण्ाने पररपूण्म होणार आहते?
 १. शेतकी अपघात विमा योजना     २. गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त सशिार  
 ३. जियुक्त सशिार अभभयान        ४. कृषी यांषत्रकीकरण योजना

च. शेतकऱयांना कज्ममािी षमळािी याचा अर्म ....
 १. त्ांच्ा चुका माि केल्ा.         २. शासनाने त्ांना वबनव्याजी कज्म वदिं. 
 ३. त्ांना कज्म िेडािं िागिं नाही.    ४. त्ांना कर भरािा िागिा नाही.

२७  आता िी जाहिरात िािू या.
सािमिजननक बांिकाम रिभाग, मुंबई

कवनष्ठ अभभयंता (स्ापत्) राज्स्तरीय पदभरती जाहहरात सन २०१९

 महाराष्टट्  शासनाने अधीक्षक अभभयंता, मुंबई सा.िां.मंडळ, मुंबई यांना नोडि अभधकारी 
म्हणून प्राभधकृत केल्ानुसार कवनष्ठ अभभयंता (स्ापत्) या संिगचाची ररक्त पद ेविहहत शैक्षसणक 
अह्मता धारण करत असिेल्ा पात्र उमेदिारांमधून भरण्ासाठी प्रकल्प व्यिस्ापक, महापरीक्षा 
पोट्कि यांचे माि्क त स्धचात्क परीक्षेसाठी केिळ ऑनिाईन पद्तीने अज्म मागिण्ात येत आहते. 
ऑनिाईन पद्तीने अज्म भरण्ाची सुविधा www.mahapariksha.gov.in या संकेतस्ळािर 
उपिब्ध आह.े तसेच, सदर जाहहरात महाराष्टट्  शासनाच्ा www.mahapwd.com असण www.
maharashtra.gov.in या संकेतस्ळािर उपिब्ध आह.े

परीक्षेिे िेळापत्क
प्रवक्रया       वदनांक
ऑनिाईन अज्म ि शुल्क भरण्ाचा कािािधी वद. ०५-०१-२०१९ (सकाळी १२.०० पासून)
        ते वद. २५-०१-२०१९ (रात्री १२.०० पययंत)
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परीक्षेच्ा िेळापत्कािा तपशील मिापरीक्षा पोट्कलिर प्रणसद् करण्ात येईल.

समांतर आरक्षिािा तपशील

अ.क्र. सामासजक आरक्षण भराियाची 
एकूण पदे

महहिा 
३० टके्

खेळाडू 
५ टके्

अनार 
खुल्ा 
प्रिगचात 
०१ टक्ा

सि्मसाधारण

१ २ ३ ४ ५ ६ ७

१. अनुसूचचत जाती ३४ १० ०२ ०० २२

२. अनुसूचचत जमाती ११ ०३ ०१ ०० ०७

३. विमुक्त जाती (अ) ०५ ०१ ०० ०० ०४

४. भटक्या जाती (ब) ०९ ०३ ०० ०० ०६

५. भटक्या जाती (क) ०९ ०३ ०० ०० ०६

६. भटक्या जाती (ड) ०० ०० ०० ०० ००

७. विशेष मागास प्रिग्म ०६ ०२ ०० ०० ०४

८. इतर मागास िग्म ४७ १४ ०२ ०० ३१

९. सामासजक आसण 
शैक्षसणक मागास िग्म

६५ २० ०३ ०० ४२

१०. खुिा २१९ ६६ ११ ०२ १४०

एकूि ४०५ १२२ १९ ०२ २६२

िरीि तक्तामध्य ेनमूद केिेल्ा पदांमध्य ेअपंग प्रिगचाची एकूण १२ पद ेपदभरतीकररता उपिब्ध 
होत आहते.
१. ०६ पद ेकण्मबभधर (Hearing Handicapped)
२. ०६ पद ेअस्स्व्यगंः – ०३ पद ेoL (one Leg Affected) ि ०३ पद ेoA (one Arm Affected)
• शासन सामान्य प्रशासन विभाग वनण्मय क्र. बीसीसी २०१८-प्र.क्र.५८१ए-२०१८-१६-ब वदनांक 
०५,१२.२०१८ आसण शुद्द्पत्रक वदनांक १२.१२.२०१८ अन्वये पदभरती प्रवक्रया राबविण्ाकररता 
वदनांक ३० नोव्ेंबर, २०१८ पययंत ररक्त असणारे आसण वदनांक ०२.१२.२०१८ ते ३१.१२.२०१९ 
(भरती िष्म -१) पययंतची संभाव्य ररक्त पद ेविचारार्म घेण्ात आिेिी आहते. त्ामुळे िर नमूद 
केिेल्ा पदसंख्येत ि आरक्षणामध्य ेबदि होण्ाची शक्यता आह.े त्ानुसार उपिब्ध होणाऱया 
ररक्त पदांच्ा उपिब्धतेनुसार उमेदिारांच्ा वनयुक्तीचे आदशे वनग्मषमत करण्ात येतीि.
• तसेच, स्धचात्क परीक्षा स्षगत करणे, रद्द करणे, अंशतः बदि करणे, पदांच्ा एकूण ि 
संिग्मवनहाय संख्येमध्य ेबदि करण्ाचे अभधकार शासन साि्मजवनक बांधकाम विभाग मंत्रािय, 
मुंबई यांना राहतीि ि त्ांचा वनण्मय अंषतम असेि, याबाबत कोणताही दािा करता येणार नाही. 
त्ाचप्रमाणे दश्मविण्ात आिेल्ा समांतर आरक्षणाकररता पात्र उमेदिार उपिब्ध न झाल्ास 
त्ाच राखीि प्रिगचातीि गुणानुक्रमानुसार पात्र उमेदिारांचा शासनविहहत वनयमानुसार विचार 
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केिा जाईि. सदरीि पदभरती प्रवक्रयेसंदभचात िाद, तक्रारी उद्भिल्ास त्ाबाबत अंषतम वनण्मय 
घेण्ाचे अभधकार शासन साि्मजवनक बांधकाम विभाग मंत्रािय, मुंबई यांना राहतीि.

(वि∘ हक∘ बगरे, अधीक्षक)
नोडि अभधकारी तरा,

अधीक्षक अभभयंता,
मुंबई (सा∘बां∘) मंडळ, मुंबईकररता

शब्दारमि :

नामे हक्रयापदे इतर शब्द

तो अभभयंता, ते अभभयंते –
engineer, -s

प्राभधकृत करणे 
to authorise

राज्स्तरीय  
on state level

ते स्ापत्, ती स्ापत् े/ त्ं
architecture, - s

धारण करणे  
to hold

नोडि 
nodal

ते आरक्षण, ती आरक्षणे / णं
reservation, -s

िाद उद्भिणे  
to have controversy

प्राभधकृत  
authorised

तो सन, ते –
year, -s

शक्यता असणे 
to be possible

पात्र 
eligible

तो अधीक्षक, ते –
superintendent, -s

स्षगत करणे 
to adjourn

स्धचात्क  
competitive

ती अह्मता
qualification, - s

दािा करणे  
to claim

अनार  
orphan

ती महापरीक्षा, त्ा –
general examination, -s

तक्रार उद्भिणे
to have complaint

अनुसूचचत  
scheduled

ते िेळापत्रक, ती िेळापत्रके / कं
timetable, -s

विमुक्त 
liberated

तो गुणानुक्रम, ते –
order of merit

भटका  
nomad

तो / ती खेळाडू, ते / त्ा खेळाडू
player, -s

मागास 
backward

तो प्रिग्म, ते –
category, -ies

इतर  
other

तो टक्ा, ते टके्
percent, -s

अपंग
disable
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ती जात, त्ा जाती
caste, -s

कण्मबधीर  
deaf

ती जमात, त्ा जमाती
tribe, -s

अस्स्व्यगं  
orthopaedic disability

ते शुद्द्पत्रक, ती शुद्द्पत्रके / कं
corrigendum, -s

संभाव्य  
probable

ती पदसंख्या, त्ा –
number of post, -s

विचारार्म  
for consideration

तो दािा, ते दािे
claim, -s

तो िाद, ते –
argument, -s

२८  िरील जाहिरातीतील िी िाक्रिना पाहू या.
पात्र उमेदिारांचा शासनविहहत वनयमानुसार विचार केिा जाईि. 
म्हणजेच
पात्र उमेदिारांचा शासनविहहत वनयमानुसार विचार करण्ात येईि. 

भूतकाळातिे वक्रयापद + जा धातूची रूपे (िाक्यातीि काळानुसार) = धातू + ण्ा + त + ये 
धातूची रूपे (िाक्यातीि काळानुसार)
केिे जाते / गेिे / जाईि = करण्ात येते / आिे / येईि

तक्ता (भरिष्यकाळ)

त∘ृप∘ु ए∘ि∘ अ∘ि∘

प∘ु विचार केिा जाईि. वनयम केिे जातीि.

स्ती∘ कारिाई केिी जाईि. तक्रारी केल्ा जातीि.

नपु∘ं माग्मदश्मन केिे / केिं जाईि. कामे / मं केिी जातीि.

तक्ता (ितमिमानकाळ)

त∘ृप∘ु ए∘ि∘ अ∘ि∘

प∘ु विचार केिा जातो. वनयम केिे जातात

स्ती∘ कारिाई केिी जाते. तक्रारी केल्ा जातात.
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नपु∘ं माग्मदश्मन केिे / िं जाते / तं. कामे / मं केिी जातात.

तक्ता (भूतकाळ)

त∘ृप∘ु ए∘ि∘ अ∘ि∘

प∘ु विचार केिा गेिा. वनयम केिे गेिे.

स्ती∘ कारिाई केिी गेिी. तक्रारी केल्ा गेल्ा.

नपु∘ं माग्मदश्मन केिे / िं गेिे. कामे / मं केिी गेिी / िं.

२९  आता िे िाक् पाहू या.

शासन प्ान्स्टकबंदी जाहीर करेि.
शासनाकडून प्ान्स्टकबंदी जाहीर केिी जाईि.
या रचनेत कत्चािा ‘कडून’ जोडिे जाते.

खािीि िाक्ये या रचनेप्रमाणे त्ा त्ा िाक्यातीि काळाप्रमाणे बदलू या.

उदा∘ शासन ३३ कोटी झाड ेिािेि.
 शासनाकडून ३३ कोटी झाड ेिाििी जातीि.

क. सशक्षणमंडळाने परीक्षेची तारीख जाहीर केिी.

ख. महानगरपालिका आधारकाडणांसाठी कें द्र ेउघडिे.

ग. सशक्षणविभाग िी-मािीचे आदशे काढते.

घ. बांधकामविभाग ररक्त पदांसाठी जाहहरात दईेि.

च. हजारो उमेदिार ररकाम्ा पदांसाठी अज्म करतात.

३०  ररकाम्ा जागेत ‘जा’ िातूिी रूपे ललहू या.
(गेला, जातात, जातील, गेली, जातो)

क. अॅमेझॉनकडून मागच्ा वदिाळीत िस्तूचं्ा हकमतीत मोठी सिित जाहीर केिी ¯¯¯¯¯¯ होती.

ख. पुढच्ा आठिड्ात उमेदिारांच्ा मुिाखती घेतल्ा ¯¯¯¯¯¯.

ग. जानेिारी महहन्यात राष्टट् पतींकडून मान्यिर व्यक्ततींना पद्म पुरस्ार वदिे ¯¯¯¯¯¯.

घ. दरिषथी नदीतिा गाळ यंत्राच्ा साहाय्याने बाहरे काढिा ¯¯¯¯¯¯.

च. काही वदिसांपूिथी राज् सरकारकडून परदशेातल्ा विद्ापीठाशी करार केिा ¯¯¯¯¯¯.
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३१  जोड्ा जुळिू या.

अ ब क ड इ

क. संस्े

कडून

नोकरी करणाऱया स्तस्तयांचे सियेक्षण

पंतप्रधानांच्ा भाषणाचे रेट प्रसारण

विक्रम िँडरशी सतत संपक्क  

शहरातल्ा मजुरांना मोित जेिण

पूरग्स्तांसाठी काय्मक्रम सादर 

पेपर रद्द करण्ाचा वनण्मय

वदिे जाणार आह.े

ख. इस्रो केिे जात आह.े

ग. शासना केिे गेिे होते.

घ. किाकारां घेतिा गेिा आह.े

च. सशक्षणमंत्रां साधिा जात होता.

छ. आकाशिाणी केिा जाणार आह.े

३२  िरील जाहिरातीतील िे िाक् िािू या आणि िाक्रिना णशकू या.
सदरीि पदभरती प्रवक्रयेसंदभचात िाद, तक्रारी उद्भिल्ास...राहतीि.

जर तक्रारी उद्भिल्ा तर…

‘धातू + ल्ा + स’ = जर ... तर

३३  तक्ता िािू या. िातू + ल्या + स
बस + ल्ा + स = बसल्ास

िाढ िाढ + ल्ा + स = िाढल्ास

ठर ठर + ल्ा + स = ठरल्ास

ये आ + ल्ा + स = आल्ास

जा गे + ल्ा + स = गेल्ास

हो झा + ल्ा + स = झाल्ास

दे वद + ल्ा + स = वदल्ास

घे घेत + ल्ा + स = घेतल्ास

कर के + ल्ा + स = केल्ास



आज डब्ात काय?६

SkeÀµes SkeÀleerme    131

३४  सराि.

णशक्षक रिद्ारथी

रजा मंजूर झाल्ास मी िखनौिा जाईन. जर रजा मंजूर झािी तर मी िखनौिा 
जाईन.

पुढच्ा आठिड्ात बैठक घेतल्ास मिा 
यायिा जमेि.

जर पुढच्ा आठिड्ात बैठक घेतिी तर 
मिा यायिा जमेि.

निीन सरकार आल्ास अनेक चांगिे 
बदि होतीि.

जर निीन सरकार आिे तर अनेक चांगिे 
बदि होतीि.

प्रस्तािािा मान्यता वदल्ास िोक खूष 
होतीि.

जर प्रस्तािािा मान्यता वदिी तर िोक 
खूष होतीि.

रवििारी दुकानं उघडी असल्ास मी 
खरेदीिा जाईन.

जर रवििारी दुकानं उघडी असिी तर मी 
खरेदीिा जाईन.

कामात चुका वदसल्ास कंत्राट रद्द होईि. जर कामात चुका वदसल्ा तर कंत्राट रद्द 
होईि.

३५  पुढील िाक्ांमध्े जर...तर ऐिजी िातू + ल्या + स िी रिना िापरू या. 
उदा∘ जर पाऊस कमी पडिा तर वपकांचे नुकसान होते.
 पाऊस कमी पडल्ास वपकांचे नुकसान होते.

क. जर इरे नेट षमळािे तर माझ ेकाम होईि.

ख. जर त्ांचा पक्ष बहुमताने आिा तर ते सरकार स्ापन करतीि.

ग. जर िीज गेिी तर कारखान्यातीि यंत्र ंबंद पडतीि.

घ. जर हा ससनेमा करमुक्त केिा तर प्रेक्षकांची गदथी िाढिे.

च. जर मेटट् ोची कामे ििकर पूण्म झािी तर िाहतुकीची कोंडी होणार नाही.

३६  आशयािाररत प्रश्. 
िरील हदलेली सािमिजननक बांिकाम रिभागािी (क्र.२७) िी जाहिरात िािून खालील प्रश्ांिी 
उत्रे ननिडू या.

क. ही जाहहरात कोणत्ा पदासाठी आह?े

ख. कोणत्ा विभागात ररकामे पद आह?े

ग. नोडि अभधकारी म्हणून कोण काम बघणार आहते?

घ. अज्म मुिाखतीसाठी करायचे आहते की परीक्षेसाठी?
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च. ह्ा पदासाठी कुठिे उमेदिार वनिडिे जाणार आहते?

छ. ऑनिाईन अज्म भरायिा हकती वदिसांचा िेळ वदिा आह?े

ज. िेळापत्रक कुठे पहायिा षमळेि?

झ. एकूण हकती जागा ररकाम्ा आहते?

ट. अपंगांसाठी हकती जागा आहते?

ठ. गरज पडिी तर परीक्षाप्रवक्रयेत बदि करायचा वनण्मय कोण घेणार आह?े

साि्मजवनक बांधकाम विभाग, कवनष्ठ अभभयंता, महाराष्टट् ातिे, अधीक्षक अभभयंता, 
महापरीक्षा पोट्कि, परीक्षेसाठी, बारा, िीस, चारशे पाच, शासन, साि्मजवनक बांधकाम 
विभाग मंत्रािय मुंबई.

३७  िािू या आणि ऐकू या. 
वपल्ई मॅडम : चिा, काळे मॅडम, िंच टाईम 

झािा.
काळे मॅडम : हो, चिा डबा खायिा जाऊ या.
वपल्ई मॅडम : आज तुम्ही डब्ात काय आणिं 

आह?े मी आज ‘शक्रे पोंगि’ 
आणिा आह.े आमच्ा तषमळ 
िोकांची खाससयत.

काळे मॅडम : अरे िा! या घ्ा षतळाच्ा िड्ा 
आसण गूळपोळी. हा आमचा आजचा 
खास पदार्म. आज महाराष्टट् ात सगळीकड ेषतळाचे आसण गुळाचे पदार्म करतात. 
षतळगूळ घ्ा, गोड गोड बोिा.

वपल्ई : यापुढ े‘आमचे षतळगूळ सांडू नका, आमच्ाशी भांडू नका’. असं म्हणतात नं?
काळे मॅडम : अरे िा! तुम्हािा कोणी सांषगतिं? 
वपल्ई मॅडम : इरेच ऑविसमध्य ेसशकिे. ही षतळाची िडी िारच चविष्ट आह.े मिा रेससपी 

द्ाि का?
काळे मॅडम : हो, दईेन की. आसण तुमचा पोंगिही अगदी छान झािाय. मिा खूप आिडिा. 

शेख सर, तुमचा डबा कुठे आह?े
शेख सर : अहो, आज मी डबा घरीच विसरिो.
वपल्ई मॅडम : मग आमचा डबा आह ेकी! हा घ्ा आमचा पोंगि. एकदा खाऊन तर बघा.  

३८  योग्य पयगाय ननिडू या.
क. वपल्ई मॅडमची मातृभाषा कोणती आह?े
 १. तषमळ
 २. मल्ाळम
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ख. काळे मॅडम कोण आहते?
 १. कानडी     २. मराठी

ग. ‘षतळगूळ सांडू नका’ म्हणजे…
 १. षतळगूळ खािी पाडू नका.
 २. षतळगूळ टाकून दऊे नका.

घ. षतळगूळ सांडिे तर काय होईि असे म्हटिे आह?े
 १. षतळगूळ खराब होतीि.
 २. भांडण होईि.

३९  िूक की बरोबर?
क. शेख सरांनी डब्ात शीरखु्ममा आणिा आह.े
ख. पोंगि ह ेतषमळ िोकांचे पक्ान्न आह.े
ग. काळे मॅडमनी वपल्ई मॅडमना मराठी सशकििे आह.े
घ. गूळपोळीत गूळ आसण तीळ असतात.

४०  मिाराष्ट्र ात िेगिेगळ्ा सिांच्ा हदिशी िेगिेगळे पदारमि तयार करतात. पदारमि 
आणि सि यांच्ा जोड्ा जुळिून त्ांिी माहिती करून घेऊ या.

क. संक्रांत १. उकडीचे मोदक
ख. होळी २. श्ीखंड
ग. नागपंचमी ३. करंज्ा, बेसनाचे िाडू
घ. वदिाळी ४. ओल्ा नारळाच्ा करंज्ा
च. गुढीपाडिा ५. पुरणपोळी
छ. गणेश चतुरथी ६. गूळपोळी
ज. नारळीपौसण्ममा ७. वदडंं

४१  तुम्ाला भारतातील िेगिेगळ्ा प्रांतातले कोिते पदारमि मािीत आिेत? 
उदा∘ कनगाटक – रबशीरबळी हुळे अन्न. िगगात ििगा करू या.



शांतता... काम बंद आिे ! ७

 अिमिशासकीय पत्, स्रि पत् आणि इतर पत्व्ििार 
यांतील भारषक फरक लक्षात घेिे

 िातू + ता या रिनेिा िापर करता येिे
 जर काम झाले असते तर... अशा प्रकारच्ा रिनेिा 

िापर करता येिे
 उणशरात उणशरा, लिकरात लिकर, या पदबंिांिा 

िापर करता येिे
 ‘शक् रततक्ा लिकर’ या पदबंिािा िापर करता येिे
 कामामुळे येिाऱया मानणसक तािाबद्दल ििगा करिे
 अियिांच्ा नािािरून तयार िोिारे कािी िाक् प्रिार 

िापरता येिे
 साचित शब्दांिी ओळख (उपसगमि – ‘स’, तसेि 

‘आलय’, ‘गृि’ िे शब्द जोडून तयार िोिारे शब्द)
 िातू + ता ये, िातू + ऊ शक या रिनांिा िापर करिे.

िला, णशकू या ...

७ शांतता... काम बंद आिे!
(अिमिशासकीय पत् आणि इतर पत्व्ििार)

ताि
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१  तुम्ाला तुमच्ा कामािा ताि येतो का? ताि येतो तेव्ा तुम्ी काय करता? 
खालील मुद्दांच्ा आिारे िगगात ििगा करू या.
- दोन षमवनट ेशांत बसणे 
- चहा वपणे / खाणे
- षमत्रमैषत्रणींशी िोनिर बोिणे
- गॉससप करणे
- िोनिर / िॅपटॉपिर वनरवनराळे व्व्वडओ पाहणे
- झोप काढणे
- पाय मोकळे करणे
- घड्ाळ िािून पाणी वपणे
- अधचा वदिस रजा टाकून घरी जाणे

२  िािू या, ऐकू या आणि करू या. 

सरकारी कचेरीतीि काम म्हणजे बैठं काम. बैठं काम म्हणजे सतत बसून करािं िागणारं काम. 
तुम्हािा कधीकधी कामाचा प्रचंड ताण येतो ना? कंटाळा येतो ना? आमच्ाकड ेत्ािर ‘पाच 
षमवनटात आराम’ हा रामबाण उपाय आह.े
क. डोळे अिगद षमटून घ्ा. पाठ खुचथीिा टकूेन बसा. एक षमनीट शांत बसून राहा. 
ख. डोळे अिगद उघडा.
ग. उभे राहा. पाय झटका, आधी डािा, मग उजिा.
घ. मान एकदा उजिीकड ेिळिा. एकदा डािीकड ेिळिा.
च. दोन्ी हात उंचािून नमस्ार करा.
छ. एक दीघ्म श्ास घ्ा. मग श्ास सोडा.
कामाचा ताण आिा तर िरीिपैकी कोणताही उपाय करा. पाच षमवनटांत आराम! 
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३  योग्य अियि ओळखू या.

क ख ग

घ च

१. डोकं २. गुडघा ३. पोट ४. कंबर ५. डोळा
१. _______ २. _______ ३. ________ ४. _______ ५. _____

४  िािू या.
क. “तू काि कोणाबरोबर गेिी होतीस?”
 “तुिा काय करायचं आह?े ही माझी िैयष्क्तक बाब आह.े 

तू उगीच नाक खुपसू नकोस.”

ख. “आई, तुझ ंकुररयर आिंय.”
 “अरे, मग उठििं का नाहीस?”
 “तुझा नुकताच डोळा लागला होता.”

ग. “ऐकिंत का, त्ा मेहताबाईंना प्रमोशन षमळािं.”
 “मेहता बाईंना? त्ांना तर काहीच येत नाही! तरी प्रमोशन?
 षमळू द ेकी. तुमच्ा का पोटात दुखतंय”?

घ. “बघतोच त्ाचा हा प्रकल्प कसा पुरा होतो ते!”
 “अरे, असे एकमेकांचे पाय खेिण्ापेक्षा सगळेजण षमळून काम करू. मग यश आपिंच 

आह!े“

च. “कािच्ा बैठकीत काय झािं?”
 “दुसरं काय होणार? प्रकल्पाबद्दि चचचा झािी. कुिकणथीसाहबेांनी नेहमीप्रमाणे िात िर 

केले आसण आमच्ाकड ेबोट दाखिलं.”
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५  जोड्ा जुळिू या.

क. नाक खुपसणे १. जबाबदारी दुसऱयािर ढकिणे.

ख. डोळा िागणे २. एखाद्ाच्ा प्रगतीत अडरळे आणणे. 

ग. पोटात दुखणे ३. जबाबदारी झटकणे.

घ. पाय खेचणे ४. गरज नसताना दुसऱयाच्ा गोष्टीत िक्ष घािणे. 

च. हात िर करणे ५. झोप िागणे.

छ. बोट दाखिणे ६. एखाद्ाची चांगिी गोष्ट न पाहिणे.

६  अिमिशासकीय पत् िािू या. 

... अध्मशासकीय पत्र क्र. ...
उपसचचि ग्ामविकास विभाग, सचचिािय, मुंबई – ३२
महाराष्टट्  शासन. वदनांक ...

वप्रय श्ी∘ ...

 कृपया महाराष्टट्  सजल्ा पररषदा आसण पंचायत सषमत्ा वनयमपुस्स्तकेचा मराठीत अनुिाद 
करण्ासंबंधीचे आपिे वदनांक ... चे पत्र क्रमांक ... पाहािे.

आपण वनिेदन केिेिी पररस्स्ती विचारात घेता, सदरहू वनयमपुस्स्तकेचा अनुिाद उसशरात 
उसशरा ... पययंत या विभागाकड ेपाठिण्ाची व्यिस्ा करािी. ही वनयमपुस्स्तका  शक्य षततक्या 
ििकर मराठीत प्रससद् व्ािी अशी शासनाची तीव्र इछिा आह ेह ेमी आपल्ा वनदश्मनास आणू 
इच्छितो. या वनयमपुस्स्तकेच्ा इंग्जी आिृत्ीचे मुद्रण चालू असून ... च्ा अखेरीस त्ाच्ा प्रती 
वितरणासाठी तयार होतीि अशी अपेक्षा आह.े िस्ततुः मराठी पुस्तकास मोठ्ा प्रमाणात मागणी 
असल्ामुळे ही आिृत्ी अगोदरच प्रससद् करणे अभधक योग्य झािे असते. परंतु ते शक्य 
नसल्ामुळे ती आिृत्ी इंग्जीनंतर ताबडतोब वनघािी, अशी अपेक्षा केल्ास िािगे होणार नाही.

म्हणून, आपण परत पाठििेिे साहहत् पुन्ा स्वीकारािे आसण शक्य षततक्या ििकर 
त्ाचा अनुिाद करण्ासंबंधी व्यिस्ा करािी, अशी मी आपणास पुन्ा विनंती करीत आह.े ... 
च्ा अखेरपययंत अनुिावदत साहहत् आपणाकडून षमळेि अशी अपेक्षा आह.े

अनुिादाचे साहहत् मी पुन्ा परत पाठित आह.े
आपिा स्हेांहकत,

(सही)
श्ी...
भाषा संचािक,
महाराष्टट्  राज्,
सचचिािय, मुंबई.
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शब्दारमि :

नामे हक्रयापदे इतर शब्द

ते पत्र, ती पत्र े/ त्रं
letter, -s

अनुिाद करणे  
to translate

अध्मशासकीय  
demi official

ती वनयमपुस्स्तका, त्ा –
rules hand book, -s

विचारात घेणे  
to consider

ग्ामविकास  
rural development

तो अनुिाद, ते –
translation, -s 

पाठिणे 
to send

कृपया  
please

ते वनिेदन, ती वनिेदने / नं
statement, -s 

व्यिस्ा करणे
to arrange

उसशरात उसशरा
latest by

ती पररस्स्ती, –
circumstance, -s

प्रससद् होणे / करणे  
to be published / to 
publish

सदरहू
this

ती इछिा, त्ा –
wish, -es

वनदश्मनास आणणे 
to bring to notice

तीव्र  
strong

ती आिृत्ी, त्ा आिृत्ता 
edition, -s

तयार होणे 
to be ready

मुद्रण  
printing

ती प्रत, त्ा प्रती 
copy, -ies

अपेक्षा असणे 
to have expectation

अखेरीस / अखेरपययंत  
at the end / till the end

ते साहहत्, – 
text, literature

योग्य होणे / असणे  
to be proper

मोठ्ा प्रमाणात  
on large scale

शक्य नसणे 
to be impossible

िािगे  
improper

िािगे होणे  
to go wrong

शक्य षततक्या ििकर  
as early as possible

परत पाठिणे  
to return

अनुिावदत  
translated

स्वीकारणे  
to accept

स्हेांहकत  
sincerely
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७  या पत्ातील िी िाक्रिना लक्षात घेऊ या.
आपण वनिेदन केिेिी पररस्स्ती विचारात घेता सदरहू वनयमपुस्स्तकेचा अनुिाद उसशरात उसशरा 
... पययंत पाठिण्ाची व्यिस्ा करािी.

म्हणजेच

जर आपण वनिेदन केिेिी पररस्स्ती विचारात घेतिी तर सदरहू ... करािी.

उदा∘ जर मराठी भाषेतिे िाङ्मय िक्षात घेतिे तर मराठीिा अभभजात भाषेचा दजचा षमळािा पाहहजे.
 मराठी भाषेतिे िाङ्मय िक्षात घेता मराठीिा अभभजात भाषेचा दजचा षमळािा पाहहजे.

धातू + ता =  जर … वक्रयापदाचे भूतकाळाचे रूप तर ...

८  पुढील िाक्ांमध्े जर ... तर आणि कंसात हदलेले हक्रयापदािे रूप िापरून 
िाक्े पुन्ा ललहू या.
उदा∘ कामात आिेल्ा अडचणी पाहता ह ेकाम पूण्म होईि असे िाटत नाही. (पाहहल्ा)
 जर कामात आिेल्ा अडचणी पाहहल्ा तर काम पूण्म होईि असे िाटत नाही.
क. प्रदश्मनाचे वठकाण बघता षतरल्ा सि्म िस्त ूमहाग असतीि असे िाटते. (बलघतिे)
ख. तुझ ेमत ऐकता तुिा मुिगा आिडिेिा वदसत नाही असे मिा िाटते. (ऐकिे)
ग. अपघातांची िाढती संख्या िक्षात घेता हले्टेची सक्ती केिीच पाहहजे. (घेतिी)
घ. हिामानखात्ाचे अंदाज िाचता पुढच्ा आठिड्ात पुन्ा रंडी पडिे असं वदसतंय. (िाचिे)
च. भाज्ांचे िाढिेिे दर बघता खायचं काय हा प्रश्न पडतो. (बलघतिे)

िर वदिेिी रचना बहुतेक िेळा औपचाररक मराठीत िापरतात.

९  पुढे हदलेल्या िाक्ांशांच्ा जोड्ा जुळिू या.

अ ब

क. जर मतदानातिा िोकांचा सहभाग 
िक्षात घेतिा

१. तर सामान्य माणसासाठी अनेक योजना 
आहते असे वदसते.

ख. जर करोना व्ायरसचा िाढता संसग्म 
पाहहिा

२. तर ििकरच भारतीय संघ सिवोतृ्ष्ट 
ठरेि ह ेनक्ी.

ग. जर वक्रकेट क्षेत्रातिी भारताची कामषगरी 
पाहहिी

३. तर मराठी ससनेमा बदित आह ेअसे 
वदसते.

घ. जर यंदाच्ा बजेटचे तपशीि िाचिे ४. तर िोकांना िोकशाहीचा अर्म माहीत 
नाही असे िक्षात येते.

च. जर अिीकडचे मराठी चचत्रपट बलघतिे ५. तर शासनाने कठोर वनण्मय घेतिे 
पाहहजेत असे िाटते.
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१०  िरील िाक्े तयार झाल्यािर त्ाि िाक्ांमध्े जर ... तर ऐिजी िातू + ता िी 
रिना िापरून िाक्े पुन्ा ललहू या.
उदा∘ जर मतदानातिा िोकांचा सहभाग िक्षात घेतिा तर जनजागृतीची गरज आह ेह ेिक्षात 

येते.
 मतदानातिा िोकांचा सहभाग िक्षात घेता जनजागृतीची गरज आह ेह ेिक्षात येते.

११  आता आिखी एक िाक्रिना पाहू या.
ही आिृत्ी अगोदरच प्रससद् करणे अभधक योग्य झािे असते.

म्हणजेच

जर ही आिृत्ी अगोदरच प्रससद् केिी असती तर अभधक योग्य झािे असते.

जर … वक्रयापदाचे भूतकाळाचे रूप + अस् चे रूप, तर … वक्रयापदाचे भूतकाळाचे रूप + 
अस् चे रूप 

तक्ता क्र. १ िातू – ‘अस’

एकििन नकारारथी अनेकििन नकारारथी

जर मी असतो तर जर मी नसतो तर जर आम्ही / आपण 
असतो तर

जर आम्ही नसतो तर
जर आपण नसतो तरजर मी असते तर जर मी नसते तर

जर तू असतास तर जर तू नसतास तर
जर तुम्ही असता तर     

जर तुम्ही नसता तर
जर तुम्ही नसता तरजर तू असतीस तर जर तू नसतीस तर

जर तो असता तर जर तो नसता तर जर ते असते तर जर ते नसते तर

जर ती असती तर जर ती नसती तर जर त्ा असत्ा तर जर त्ा नसत्ा तर

जर ते असते / तं तर जर ते नसते / तं तर जर ती असती तर जर ती नसती तर

तक्ता क्र. २ – अकममिक हक्रयापदािे भूतकाळािे रूप + अस िी रूपे

एकििन नकारारथी अनेकििन नकारारथी

जर मी गेिो असतो 
तर

जर मी गेिो नसतो 
तर जर आम्ही / आपण 

गेिो असतो तर
जर आम्ही / आपण 
गेिो नसतो तरजर मी गेिे असते 

तर
जर मी गेिे नसते तर
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जर तू गेिा असतास 
तर

जर तू गेिा नसतास 
तर जर तुम्ही गेिा 

असता तर
जर तुम्ही गेिा 
नसता तरजर तू गेिी असतीस 

तर
जर तू गेिी नसतीस 
तर

जर तो गेिा असता 
तर

जर तो गेिा नसता 
तर

जर ते गेिे असते तर जर ते गेिे नसते तर

जर ती गेिी असती 
तर

जर ती गेिी नसती 
तर

जर त्ा गेल्ा 
असत्ा तर

जर त्ा गेल्ा 
नसत्ा तर

जर ते गेिे / गेिं 
असते / तं तर

जर ते गेिे / गेिं 
नसते / तं तर

जर ती गेिी असती 
तर

जर ती गेिी नसती 
तर

तक्ता क्र. ३ : सकममिक हक्रयापदािे भूतकाळािे रूप + अस िी रूपे.

एकििन नकारारथी अनेकििन नकारारथी

पु. जर अहिाि 
प्रससद् केिा 
असता तर

जर अहिाि 
प्रससद् केिा 
नसता तर

जर अहिाि 
प्रससद् केिे असते 
तर

जर अहिाि 
प्रससद् केिे नसते 
तर

स्ती. जर आिृत्ी प्रससद् 
केिी असती तर

जर आिृत्ी प्रससद् 
केिी नसती तर

जर आिृत्ता 
प्रससद् केल्ा 
असत्ा तर

जर आिृत्ता 
प्रससद् केल्ा 
नसत्ा तर

नपुं. जर पुस्तक प्रससद् 
केिे / केिं असते 
/ तं तर

जर पुस्तक प्रससद् 
केिे / केिं नसते 
/ तं तर

जर पुस्तके / कं 
प्रससद् केिी 
असती तर

जर पुस्तके / कं 
प्रससद् केिी 
नसती तर

१२  पुढील िाक्ांमध्े ररकाम्ा जागेत ‘अस’ िी रूपे भरू या.
उदा∘ जर आम्ही अज्म (पु∘) केिा ¯¯¯¯¯¯¯ तर ही जमीन (स्ती∘) आम्हािा षमळािी ¯¯¯¯¯¯¯
 जर आम्ही अज्म केिा असता तर ही जमीन आम्हािा षमळािी असती.

क. मी (पु∘) रोज एक तास चाििो ¯¯¯¯¯¯¯ तर तब्ते (स्ती∘) चांगिी राहहिी ¯¯¯¯¯¯¯

ख. हरी (पु∘) परदशेी गेिा ¯¯¯¯¯¯¯ तर त्ाचे विचार (प∘ुअ∘ि∘) बदििे ¯¯¯¯¯¯¯

ग. कॉिेजच्ा वदिसात भरपूर िाचन (नपुं∘) केिे ¯¯¯¯¯¯¯ तर मी (स्ती∘) मुिाखतीत प्रश्नांची 
उत्रे दऊे शकिे¯¯¯¯¯¯¯

घ. तू सशिारसपत्र (नपु∘ं) वदिे ¯¯¯¯¯¯¯ तर मिा नोकरी (स्ती∘) षमळािी ¯¯¯¯¯¯¯

च. तुम्ही काय्मक्रमािा आिा ̄ ¯¯¯¯¯¯ तर मी तुमची िक्तांशी ओळख (स्ती∘) करून वदिी ̄ ¯¯¯¯¯¯
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१. जर माझ्ाकड ेपैसे असते तर मी जगभर प्रिास केिा असता.

बहुतेक िेळा ‘जर ... तर’चा िापर 

२. माझ्ाकड ेपैसे असते तर मी जगभर प्रिास केिा असता.

कधी कधी िक्त ‘तर’चा िापर 

३. अशीच अमुची आई असती सुंदर रूपिती, आम्हीही सुंदर झािो असतो, िदिे छत्रपती.

कधी कधी कवितांमध्य े‘जर ... तर’सशिायही रचना.

१३  सराि.
सशक्षक : माझ्ाकड ेपैसे असते तर मी सू्टर घेतिी असती.
सि्म विद्ारथी : माझ्ाकड ेपैसे असते तर मी सू्टर घेतिी असती.
विद्ारथी १ : काय? तुम्ही सू्टर घेतिी असती? मी सू्टर घेतिी नसती, मी बंगिा घेतिा 

असता.
सि्म : मी बंगिा घेतिा असता.
विद्ारथी २ : काय? तू बंगिा घेतिा असतास? मी सोनं घेतिं असतं.
सि्म : मी सोनं घेतिं असतं.
विद्ारथी ३ : मी सोनं घेतिं नसतं, मी कपड ेघेतिे असते.
सि्म : मी कपड ेघेतिे असते.
विद्ारथी ४ : मी कपड ेघेतिे नसते, मी गाड्ा घेतल्ा असत्ा. 
सि्म : मी गाड्ा घेतल्ा असत्ा. 
विद्ारथी ५ : मी गाड्ा घेतल्ा नसत्ा. मी घरं घेतिी असती.
  (फ्ीज, मोबाईि, पुस्तकं, सायकि, सोिा)

१४  सराि.

णशक्षक रिद्ारथी

अभभजीतने खेळाकड ेिक्ष वदिं असतं तर 
त्ािा बँकेत नोकरी षमळािी असती.

अभभजीतने खेळाकड ेिक्ष वदिं नसतं तर 
त्ािा बँकेत नोकरी षमळािी नसती

तू अभ्ास केिा असतास तर मेवडकििा 
गेिा असतास.

 तू अभ्ास केिा नसतास तर मेवडकििा 
गेिा नसतास.

वनिडणूक हहिाळ्ात घेतिी असती तर 
जास्त िोकांनी मतदान केिं असतं.

वनिडणूक हहिाळ्ात घेतिी नसती तर 
जास्त िोकांनी मतदान केिं नसतं.
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यंदा पाऊस कमी पडिा असता तर दुष्ाळ 
पडिा असता

यंदा पाऊस कमी पडिा नसता तर दुष्ाळ 
पडिा नसता.

मेटट् ोचे काम ििकर पूण्म झािे असते तर 
िोकांची सोय झािी असती.

मेटट् ोचे काम ििकर पूण्म झािे नसते तर 
िोकांची सोय झािी नसती.

त्ाने षमत्रािा सल्ा विचारिा असता तर 
त्ाचे पैसे िाचिे असते.

त्ाने षमत्रािा सल्ा विचारिा नसता तर 
त्ाचे पैसे िाचिे नसते.

१५  आता या िाक्ातला िा पदबंि पाहू या.

सदरहू वनयमपुस्स्तकेचा अनुिाद उणशरात उणशरा … पययंत पाठिािा.

सराि. खािीि िाक्यांमध्य ेयोग्य वठकाणी उसशरात उसशरा िापरू या.

णशक्षक रिद्ारथी

उमेदिारांची यादी २ ऑक्ोबरपययंत जाहीर 
झािी पाहहजे.

उमेदिारांची यादी उसशरात उसशरा २ 
ऑक्ोबरपययंत जाहीर झािी पाहहजे.

तुम्ही स्टशेनिर साडबेारापययंत पोचा नाहीतर 
गाडी चुकेि.

तुम्ही स्टशेनिर उसशरात उसशरा 
साडबेारापययंत पोचा नाहीतर गाडी चुकेि.

तू ह ेकाम परिापययंत पूण्म करून द.े तू ह ेकाम उसशरात उसशरा परिापययंत पूण्म 
करून द.े

मुिाकडच्ांना रवििारपययंत वनण्मय 
कळिायिा सांगा.

मुिाकडच्ांना उसशरात उसशरा रवििारपययंत 
वनण्मय कळिायिा सांगा.

मुिाखती जानेिारी अखेरपययंत होतीि. मुिाखती उसशरात उसशरा जानेिारी 
अखेरपययंत होतीि.

मी तुझ्ा घरी पाचपययंत पोचेन. मी तुझ्ा घरी उसशरात उसशरा पाचपययंत 
पोचेन.

१६  लक्षात ठेिू या.

याच प्रकारे ‘ििकरात ििकर’ हा पदबंधही खूपदा िापरिा जातो. सशक्षकांनी दोन्ीच्ा 
अर्मछिटा समजािून सांगाव्यात. 
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१७  सराि.

णशक्षक रिद्ारथी

तू माझ्ा मदतीिा ये. तू ििकरात ििकर माझ्ा मदतीिा ये.

मी िाहन चाििण्ाचा परिाना घेईन. मी ििकरात ििकर िाहन चाििण्ाचा 
परिाना घेईन.

त्ांनी त्रमैाससक सुरू करािं. त्ांनी ििकरात ििकर त्रमैाससक सुरू 
करािं.

तुम्ही तुमची प्रषतवक्रया लिहून कळिा. तुम्ही तुमची प्रषतवक्रया ििकरात ििकर 
लिहून कळिा.

आपण त्ांना भेटायिा जाऊ या. आपण त्ांना ििकरात ििकर भेटायिा 
जाऊ या.

षतने स्वतःच्ा पायांिर उभं राहहिं पाहहजे. षतने ििकरात ििकर स्वतःच्ा पायांिर 
उभं राहहिं पाहहजे.

१८  ररकाम्ा जागेत ‘लिकरात लिकर’ हकंिा ‘उणशरात उणशरा’ यांपैकी योग्य तो 
पदबंि भरू या.
उदा∘ शासनाने मृत व्यक्तीच्ा कुटुबंािा ििकरात ििकर मदत करािी.

१. पुढच्ा आठिड्ात पुस्तकाचं प्रकाशन आह.े तुम्ही ¯¯¯¯¯¯  ¯¯¯¯¯¯प्रस्तािना लिहून द्ािी. 

२. विमानाच्ा िेळेच्ा दोन तास आधी विमानतळािर यािं िागतं. आपिं विमान चार 
िाजता आह.े तू घरून ¯¯¯¯¯¯  ¯¯¯¯¯¯ एक िाजता नीघ.

३. उमेदिारांनी अज्म ¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯ २५ तारखेपययंत भरिे पाहहजेत. त्ानंतर अज्म स्वीकारिे 
जाणार नाहीत.

४. माझा काय्मक्रम दूरदश्मनिर परिा दाखिणार आहते. आपण आपिा टीव्ी ¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯ 
दुरुस्त करून घेऊ या. 

५. त्ाने माझ ेपैसे ¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯ रवििारपययंत द्ािेत. नाहीतर मी पोलिसांत तक्रार करीन.

१९  िािू या.

ही वनयमपुस्स्तका शक्य षततक्या ििकर मराठीत प्रससद् व्ािी अशी शासनाची इछिा 
आह.े 
आपण शक्य षततक्या ििकर त्ाचा अनुिाद करण्ासंबंधी व्यिस्ा करािी.
शक्य षततक्या ििकर = ििकरात ििकर = as soon as possible
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२०  आपि खाली हदलेल्या िाक्ांमध्े ‘शक् रततक्ा लिकर’ िा पदबंि योग्य जागी 
भरू या.
उदा∘ आम्ही वदल्ीहून शक्य षततक्या ििकर परत येऊ.
१. तुम्ही डॉक्रांकड ेजा.
२. तू मेिचं उत्र द.े
३. आपण ह ेकाम पूण्म करू या. 
४. आम्हािा ह ेघर बदिायचं आह.े
५. त्ाने भारतात परत यािं.

२१  आशयािाररत प्रश्.
क. ह ेपत्र कोणी लिहहिे आह?े
 १. उपसचचि (deputy secretary) २. भाषा संचािक (director of languages)
 ३. मुद्रक (printer) ४. अनुिादक (translator)

ख. ह ेपत्र कोणािा लिहहिे आह?े
 १. भाषांतरकार (translator) २. भाषा संचािक (director of languages)
 ३. उपसचचि (deputy secretary) ४. मुख्यमंत्री (chief minister)

ग. या पत्राचा मुख्य विषय कोणता आह?े
 १. अनुिाद (translation) २. मुद्रण (printing)
 ३. वितरण (distribution) ४. ग्ामविकास (rural development)

घ. भाषा संचािनाियािा कशाचा अनुिाद करून हिा आह?े
 १. सजल्ा पररषदचेी कागदपत्र.े (documents of Jilha Parishad)

 २. सजल्ा पररषद आसण नगरपंचायत सषमत्ांची वनयमपुस्स्तका. (Rules handbook of 
Jilha Parishad and Panchayat Samiti)

 ३. शासनाची कागदपत्र.े (government documents)
 ४. भाषा संचािनाियाची कागदपत्र.े (documents of language directorate)

च. इंग्जी आिृत्ीच्ा आधी मराठी आिृत्ी प्रससद् व्ायिा हिी होती कारण
 १. िोकांना इंग्जी समजत नाही.
 २. शासनाचा तसा आदशे होता.
 ३. िोकांनी जास्तीत जास्त मराठी िापरािे म्हणून.
 ४. मराठी वनयमपुस्स्तकेिा जास्त मागणी आह ेम्हणून.

छ. अनुिाद करायचे साहहत् शासनाकडून भाषा संचािनाियािा दुसऱयांदा पाठििे गेिे 
कारण

 १. भाषा संचािनाियािाकडून एकदा ते परत आिे होते म्हणून.
 २. भाषा संचािनाियाकडून ते हरििे होते म्हणून.
 ३. नागररकांची तशी इछिा होती म्हणून.
 ४. भाषांतर करायिा दुसरे कोणी तयार नव्ते म्हणून.
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२२  पत्व्ििारािा आिखी एक नमुना िािू या.
पत्व्ििार

मिाराष्ट्र  शासन
सशक्षण संचािनािय (उच्च सशक्षण), महाराष्टट्  राज्, पुणे – ४११००१.

Web- www.dhepune.gov.in Email- dhepune@yahoo.co.in 
िोन नं. ०२०-२६१२२११९, २६१३०६२७, २६१३०६३९ िॅक्स नं. ०२०-२६११११५३
क्रमांकः उसशसं-२०१४/शौचिये बांधकाम/प्रशा-१/००१ वदनांक ०१ जानेिारी, २०१४

प्रषत, 
मा. प्रधान सचचि, महाराष्टट्  शासन,
उच्च ि तंत्र सशक्षण विभाग,
मंत्रािय, मुंबई – ४००००१

विषय – सशक्षण संचािनािय (उच्च सशक्षण) विभागाच्ा अखत्ारीत येणाऱया शासकीय ि 
अशासकीय अनुदावनत महाविद्ाियांतीि शौचािये ि स्वछितागृहांबाबत...

महोदय,
उपरोक्त विषयाबाबत सविनय कळविण्ात येते की, या संचािनाियाच्ा अखत्ारीत 

येणाऱया शासकीय ि अशासकीय अनुदावनत महाविद्ाियांतीि शौचािये ि स्वछितागृहांबाबतचा 
सियेक्षण अहिाि जागषतक आरोग्य संघटनेकडून या संचािनाियास प्राप्त झािेिा आह.े

सदर अहिािाचे अििोकन करता जागषतक आरोग्य संघटनेने खािीि बाबी प्रामुख्याने 
वनद्मशनास आणून वदल्ा आहते.
१. महाराष्टट्  राज्ातीि प्राषतवनभधक स्वरूपात सजल्ावनहाय १० महाविद्ाियांस भेट.
२. महाराष्टट्  राज्ातीि एकूण ३६० महाविद्ाियांची तपासणी.
३. ३६० पैकी २५० महाविद्ाियांत शौचाियाच्ा सुविधेचा अभाि.
४. उि्मररत ११० शौचािये असिेल्ा महाविद्ाियांमध्य े८६ महाविद्ाियांत स्वछितेचा अभाि.
५. ११० पैकी ५६ महाविद्ाियांत कम्मचारी ि मुिा-मुिींकररता स्वतंत्र शौचाियाच्ा सुविधेचा 
अभाि.
६. तपासणी करण्ात आिेल्ा महाविद्ाियांपैकी २५७ महाविद्ाियांमध्य ेस्वछितागृहांचा अभाि.
७. सि्मच महाविद्ाियांमध्य ेअस्वछिता असण्ाची शक्यता.
८. पररणामी महाविद्ाियीन विद्ारथी ि विद्ालर्मनींच्ा आरोग्यािर विपरीत पररणाम.
९. विद्ालर्मनींमध्य ेअसुरसक्षततेची भािना.
१०. विद्ारथी अध्यचातून महाविद्ािय सोडून जाणे.
िरीिप्रमाणे प्राप्त झािेल्ा सियेक्षण अहिािाचे अनुषंगाने आपणास सविनय अिगत करण्ात येते 
की, जागषतक आरोग्य संघटनेकडून प्राप्त झािेिा अहिाि हा प्राषतवनभधक स्वरूपाचा आह.े संपूण्म 
महाराष्टट्  राज्ामध्य ेया संचािनाियाच्ा अखत्ारीत २८ शासकीय, ११५४ अशासकीय अनुदावनत 
ि २१६३ अशासकीय विना अनुदावनत अशी एकूण ३३४५ महाविद्ािये काय्मरत आहते. सियेक्षण 
न झािेल्ा महाविद्ाियांमध्यसेुद्ा पुरेशा प्रमाणात शौचािये ि स्वछितागृह ेनसण्ाची शक्यता 
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आह.े महाविद्ाियांत सशक्षण घेणाऱया विद्ारथी ि विद्ालर्मनींकररता शौचािये ि स्वछितागृह 
नसणे ही बाब पुरोगामी महाराष्टट् ािा भूषणािह नाही. या सि्म महाविद्ाियांमध्य े जागषतक 
आरोग्य संघटनेच्ा वनकषानुसार विद्ारथी संख्येच्ा प्रमाणात मुिा-मुिींकररता स्वतंत्र शौचािये 
ि स्वछितागृहांची आिश्यकता आह.े मात्र सद्स्स्तीतीि प्रचलित वनयमानुसार अशासकीय विना 
अनुदावनत महाविद्ाियांस कोणत्ाही स्वरूपाचे अनुदान अनुज्ेय नसल्ाने िक्त शासकीय ि 
अशासकीय अनुदावनत महाविद्ाियांत शौचािये ि स्वछितागृह ेबांधकामाबाबत काय्मिाही करणे 
अत्तं आिश्यक आह.े अशासकीय विना अनुदावनत महाविद्ाियांमध्य ेशौचािये ि स्वछितागृह े
बांधण्ाबाबतची सक्ती संबंभधत महाविद्ाियाच्ा व्यिस्ापक मंडळािा करण्ात येईि.

तरी िरीिप्रमाणे बांधकामाबाबतची शासनस्तरािरून काय्मिाही करणेबाबत विनंती 
करण्ात येत आह.े

आपिा विश्ासाह्म,
सही/-

(अ ब क)
संचािक, (उच्च सशक्षण)

महाराष्टट्  राज्, पुणे
सोबतः जागषतक आरोग्य संघटनेचा अहिाि.

शब्दारमि :

नामे हक्रयापदे इतर शब्द

तो अभाि
lack

कळिणे  
to inform

अखत्ारीत 
in hand

ते शौचािय, ती शौचािये / यं
lavatory, -ies

प्राप्त होणे 
to get

स्वतंत्र  
separate

ते स्वछितागृह, 
ती स्वछितागृह े/ हं
toilet, -s

अििोकन करणे  
to peruse

सविनय  
with modesty

ती भेट, त्ा भेटी
visit, -s

सोडून जाणे  
to leave

जागषतक आरोग्य संघटना 
WHo

ती तपासणी, त्ा तपासण्ा
test, -s

अिगत होणे 
to get

प्राषतवनभधक  
representative

ते सियेक्षण, ती सियेक्षणे / णं
survey, -s

काय्मरत असणे 
to be engaged

सजल्ावनहाय 
per district

ती स्वछिता, –
cleanliness

अध्यचातून 
half way
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ती अस्वछिता, –
uncleanliness

विपरीत 
reverse

ते आरोग्य, –
health

अनुदावनत 
granted

ती शक्यता, त्ा –
possibility, -ies

विना अनुदावनत 
non granted

ती असुरसक्षतता, –
unsafety

पुरोगामी 
forward, progressive

तो वनकष, ते –
criterion, criteria

भूषणािह 
creditable

ती सक्ती, –
compulsion, -s

प्रचलित 
prevailing

ती सद्स्स्ती, –
current situation, -s

व्यिस्ापक मंडळ  
managing board

ते बांधकाम, ती बांधकामे / मं
construction

तो स्तर, ते –
level, -s

२३  िरील पत्ातला िा शब्द पाहू या.

सविनय = स + विनय (with modesty)

खाली हदलेल्या शब्दांच्ा आिी ‘स’ लािून असे कािी शब्द तयार करू या.

क. ¯¯¯ + प्रेम = ¯¯¯¯¯¯¯¯¯ with love

ख. ¯¯¯ + आदर = सादर with respect

ग. ¯¯¯ + शत्म = ¯¯¯¯¯¯¯¯¯ with condition

घ. ¯¯¯ + पत्ी = सपत्ीक with wife

च. ¯¯¯ + प्रमाण = ¯¯¯¯¯¯¯¯¯ with proof
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२४  हदलेल्या शब्दांमिून योग्य रिरुद्ारथी शब्द ननिडून त्ा त्ा शब्दासमोर ललहू या.
(उपलब्धता,  प्ररतगामी,  अपुरा,  लज्ास्पद,  अशासकीय)

क. पुरेसा (sufficient) X .....................

ख. पुरोगामी (progressive) X .....................

ग. भूषणािह (commendable) X ......................

घ. अभाि (lack of something) X ......................

च. शासकीय (governmental) X .......................

२५  कंसात हदलेल्या शब्दांिरून तयार झालेले शब्द ह्ा पत्ात आिेत. ते शोिून 
खालील ररकाम्ा जागेत भरू या.

दसऱयािा शाळेचं उद् घाटन झािं. 
शाळेचं (क) बांधकाम (बांधणे) तीन 
िषये चालू होतं. ही शाळा विना (ख) 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯ (अनुदान) स्वरूपाची आह.े 
गािाच्ा विकासाची आठिण करून 
दणेारी ती (ग) ¯¯¯¯¯¯¯¯¯ (प्रषतवनधी) 
िास्त ू आह.े सशक्षणाचे महत्त 
आता (घ) ¯¯¯¯¯¯¯¯¯ (जग) स्तरािर 
मान्य झािे आह.े सशक्षणक्षेत्राशी 
(च)¯¯¯¯¯¯¯¯¯ (संबंध) अनेक मान्यिर 
मंडळी उद् घाटनािा उपस्स्त होती. शाळेतल्ा मुिींना िाटणारी (छ)¯¯¯¯¯¯¯¯¯ (असुरसक्षत) हा 
शाळेपुढचा मोठा प्रश्न असेि. मुिींची िैद्कीय (ज)¯¯¯¯¯¯¯¯¯ (तपासणे) ही वनयषमतपणे होणार 
आह.े शहरांमधिे सशक्षक आठिड्ातून एकदा या शाळेत सशकिायिा येण्ाची (झ) ¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
(शक्य) आह.े मोठ्ा विद्ार्थणांना (ट) ¯¯¯¯¯¯¯¯¯ (महाविद्ािय) अभ्ासक्रमांची माहहतीही वदिी 
जाणार आह.े

२६  ह्ा पत्ातला ‘संिालनालय’ िा शब्द कसा तयार झाला आिे ते पाहू या.

संचािन + आिय (घर) = संचािनािय

‘आिय’ शब्द जोडिेिे अनेक शब्द आपण रोजच्ा बोिण्ात िापरतो.

उदा∘  विद्ा + आिय = विद्ािय
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२७  असे आिखी कािी शब्द पाहू या आणि ररकाम्ा जागा भरू या.
क. ¯¯¯¯¯¯¯¯¯ + आिय = कायचािय

ख. भोजन + ¯¯¯¯¯¯¯¯¯ = भोजनािय

ग. ¯¯¯¯¯¯¯¯¯ + आिय = िाचनािय

घ. ¯¯¯¯¯¯¯¯¯ + ¯¯¯¯¯¯¯¯¯ = ग्रंािय

च. ¯¯¯¯¯¯¯¯¯ + ¯¯¯¯¯¯¯¯¯ = हहमािय

छ. ¯¯¯¯¯¯¯¯¯ + आिय = संग्हािय

ज. दिे + ¯¯¯¯¯¯¯¯¯ = दिेािय 

झ. शौच + ¯¯¯¯¯¯¯¯¯ = शौचािय

२८  ‘गृि’ शब्द जोडून तयार झालेले ५ शब्द ललहू या. त्ांिे इंग्जी अरमि कंसात हदले 
आिेत.
(बालसुिारगृि, नाट्यगृि, स्ानगृि, चित्पटगृि, कारागृि)

उदा∘ सभा + गृह = hall

क. ¯¯¯¯¯¯¯ + ¯¯¯¯¯¯¯ = ¯¯¯¯¯¯¯ (cinema hall)

ख. ¯¯¯¯¯¯¯ + ¯¯¯¯¯¯¯ = ¯¯¯¯¯¯¯ (prison)

ग. ¯¯¯¯¯¯¯ + ¯¯¯¯¯¯¯ + ¯¯¯¯¯¯¯ = ¯¯¯¯¯¯¯ (child remand home)

घ. ¯¯¯¯¯¯¯ + ¯¯¯¯¯¯¯ = ¯¯¯¯¯¯¯ (bathroom) 

च. ¯¯¯¯¯¯¯ + ¯¯¯¯¯¯¯ = ¯¯¯¯¯¯¯ (drama theatre)

२९  पुढील संणक्षप्त रूपांच्ा योग्य पूिमि रूपांिर  खूि करू या.
क. मा. -  मामासाहबे, माननीय

ख. ती. - तीर्मरूप,  तीर्मक्षेत्र

ग. श्ी. - श्ीमती, श्ीयुत

घ. सौ. - सौभाग्यिती,  सौंदय्मिती    

च. आ. - आनंददायक, आदरणीय

छ. चच. - चचरंतन, चचरंजीि

For signature – सहीसाठी

For record – नोंदीसाठी

For ready reference – तात्ाळ संदभचासाठी 

For compliance – पािनार्म

For proper action –  उचचत काय्मिाहीसाठी
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३०  आशयािाररत प्रश्. योग्य पयगायािर िी  खूि करू या.
क. ह ेपत्र संचािक / सहसंचािक यांनी लिहहिे आह.े

ख. ह ेपत्र प्रधानसचचिांना / अपर सचचिांना लिहहिेिे आह.े

ग. ह ेपत्र अनुदानाबद्दि / शौचाियांबद्दि लिहहिे आह.े

घ. आरोग्य संघटनेच्ा अहिािानुसार मुिींमध्य ेअसुरसक्षततेची भािना वनमचाण होते कारण 
मुिे त्ांची छेड काढतात / शाळेत मुिामुिींसाठी स्वतंत्र शौचािये नाहीत.

च. अनुदावनत / मान्यताप्राप्त शाळांना अनुदान षमळू शकते.

छ. शाळांमध्य ेशौचािये बांधण्ाची जबाबदारी मुिामुिींच्ा पािकांची / महाविद्ाियांच्ा 
व्यिस्ापक मंडळांची आह.े

३१  स्रिपत् िािू या.

मिाराष्ट्र  शासन
सशक्षण संचािनािय (उच्च सशक्षण), महाराष्टट्  राज्, पुणे – ४११००१.

Web- www.dhepune.gov.in Email- dhepune@yahoo.co.in 
िोन नं. ०२०-२६१२२११९, २६१३०६२७, २६१३०६३९ िॅक्स नं. ०२०-२६११११५३
क्रमांकः उसशसं-२०१४/शौचिये बांधकाम/प्रशा-१/१०१  वदनांक ०६ िेब्रिुारी, २०१४

स्रिपत्
प्रषत,
सहसंचािक,
उच्च सशक्षण,
१. मुंबई, २. पनिेि, ३. पुणे, ४. कोल्ापूर, ५. सोिापूर,
६. नांदडे, ७. औरंगाबाद, ८. जळगाि,   ९. अमरािती, १०. नागपूर

विषय - सशक्षण संचािनािय (उच्च सशक्षण) विभागाच्ा अखत्ारीत येणाऱया शासकीय ि 
अशासकीय अनुदावनत महाविद्ाियांतीि शौचािये ि स्वछितागृहांबाबत...

संदभ्म - १. क्रमांकः उसशसं/२०१४ शौचािये बांधकाम/प्रशा-१/०५० वद. २ िेब्र.ु २०१४.
  २. क्रमांक उतंसश/शौचािये बांधकाम/प्र.क्र. २०/ मसश-१ वद. २८ िेब्र.ु २०१४.

उपयु्मक्त विषयािरीि या संचािनाियाचे उक्त संदभ्म क्रमांक १ चे पत्र पाहािे.

प्रस्ततु पत्रान्वये विषयांहकत प्रकरणािरीि माहहती तातडीने सादर करणेबाबत सूचना 
दणे्ात आिेल्ा होत्ा. मात्र आजतागायत आपल्ा कायचाियाकडून सदरची माहहती प्राप्त झािेिी 
नाही याची नोंद घ्ािी.

आपल्ा कायचाियाकडून माहहती प्राप्त न झाल्ामुळे विहहत िेळेत शासनास सादर करता 
आिी नाही. पररणामी, मा. सहसचचि, महाराष्टट्  शासन यांनी त्ांच्ा उक्त क्रमांक २ च्ा अशा 
पत्रान्वये नाराजी व्यक्त केिेिी आह.े
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यास्ति पुनचि स्मरणपत्र दणे्ाची िेळ येणार नाही या दृष्टीने उक्त क्रमांक १ अन्वये 
मागविण्ात आिेिी माहहती समक्ष या संचािनाियास सादर करािी.

सही/ –
(अ ब क)

संचािक, (उच्च सशक्षण)
महाराष्टट्  राज्, पुणे.

प्रत, 
मा. सहसचचि, महाराष्टट्  शासन, उच्च ि तंत्रसशक्षण विभाग, मंत्रािय, मुंबई यांना उक्त संदभ्म 
क्रमांक २ च्ा अशा पत्राचे अनुषंगाने माहहतीसाठी सविनय सादर.

शब्दारमि :

नामे हक्रयापदे इतर शब्द

ते स्मरणपत्र, ती स्मरणपत्र े/ त्रं
reminder, -s

सूचना दणेे 
to instruct

प्रस्ततु 
this

तो / ती सहसंचािक, ते / त्ा 
सहसंचािक
co-directors, -s

िेळ येणे  
to be compelled to

विषयांहकत  
of the subject

ती नोंद, त्ा नोंदी
note, -s

आजतागायत 
till today

ती नाराजी, –
indisposition

उक्त 
said

यास्ति 
for this

पुनचि 
again

समक्ष 
face to face 

३२  या स्रिपत्ातील िी िाक्रिना लक्षात घेऊ या.
कायचाियाकडून विहहत िेळेत माहहती सादर करता आिी नाही.
म्हणजेच
कायचािय विहहत िेळेत माहहती सादर करू शकिे नाही.

धातू + ता  ये (कोणत्ाही काळातीि रूपे) =
धातू + ऊ  शक (कोणत्ाही काळातीि रूपे)
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३३  तक्ता क्रमांक १ - भूतकाळ

एकििन (िोकारारथी / नकारारथी) अनेकििन (िोकारारथी / नकारारथी)

अहिाि सादर कर + ता आिा / आिा 
नाही

अहिाि सादर कर + ता आिे / आिे 
नाहीत

नस्ती (िाईि) सादर कर + ता आिी / 
आिी नाही.

नस्ता (िायिी) सादर कर + ता आल्ा / 
आल्ा नाहीत.

नाटक सादर कर + ता आिे / िं / आिे / 
आिं नाही.

नाटके / कं सादर कर + ता आिी / आिी 
नाहीत.

तक्ता क्रमांक २ - ितमिमानकाळ

एकििन अनेकििन

अहिाि लिहह + ता येतो      अहिाि लिहह + ता येतात       

वटप्पणी लिहह + ता येते       येत नाही. वटप्पण्ा लिहह + ता येतात       येत नाहीत.

पत्र लिहह + ता येते / तं पत्र े/ त्र ंलिहह + ता येतात

तक्ता क्रमांक ३ - भरिष्यकाळ

एकििन अनेकििन

अहिाि / वटप्पणी / पत्र लिहह + ता येईि / 
येणार नाही.

अहिाि / वटप्पण्ा / पत्र ेलिहह + ता 
येतीि / येणार नाहीत.

३४  सराि.

णशक्षक रिद्ारथी

तरुणींना स्वसंरक्षणाचे प्रसशक्षण घेता येते. तरुणी स्वसंरक्षणाचे प्रसशक्षण घेऊ शकतात.

िोकांना रेल्चेे ऑनिाइन आरक्षण करता 
येते.

िोक रेल्चेे ऑनिाइन आरक्षण करू 
शकतात.

तुिा या पदासाठी अज्म करता येईि. तू या पदासाठी अज्म करू शकशीि.

िमचा आजोबांना शस्तवक्रयेनंतर आधारासशिाय 
चािता येईि.

िमचा आजोबा शस्तवक्रयेनंतर आधारासशिाय 
चालू शकतीि.

नागररकांना एकाच उमेदिारािा मत दतेा 
येईि.

नागरीक एकाच उमेदिारािा मत दऊे 
शकतीि.

तुम्हािा असज्मत रजा घेता येईि. तुम्ही असज्मत रजा घेऊ शकाि.
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३५  सराि. अिोरेखखत शब्दाऐिजी खाली ललहिलेले शब्द िापरून िाक्े करू या.

णशक्षक रिद्ारथी

सुबोधिा बंगािी लिपी लिहहता येते. सुबोधिा बंगािी लिपी लिहहता येते.

ती

लिमये सर

तू 

नाडकणथी बाई

मुिं

तुम्ही

३६  सराि. अिोरेखखत शब्दाऐिजी खाली ललहिलेले शब्द िापरून िाक्े करू या.

णशक्षक रिद्ारथी

अतुि बंगािी लिहू शकतो. अतुि बंगािी लिहू शकतो.

वप्रया

आम्ही

आजोबा

मुिी

त्ा

मी

३७  अ आणि ब गटातल्या िाक्ांशांच्ा जोड्ा जुळिू या आणि पूिमि िाक् तयार करू या.

अ ब

क. बढती षमळाल्ािर षतिा निं घर
ख. िरुण उत्म
ग. आजोबांना
घ. आशाताईंना जुनी गाणी
च. मनमीत टट्कॅ्र
छ. ते विहहरीत
ज. विनीता एकटी प्रिास
झ. अमराठी अभधकारीही
ट. नीलिमािा पंधरा वदिस

१. करू शकत नाही.
२. चाििू शकते.
३. म्हणता येतात.
४. पोहू शकतात.
५. मराठी चांगिं बोलू शकतात.
६. स्वपैाक करू शकतो.
७. घेता येईि.
८. दौऱयािर जाता येईि का?
९. ऑनिाइन बँहकंग करता येतं.
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३८  आशयािाररत प्रश्. योग्य पयगाय ननिडू या.
क. ह ेपत्र हकती शहरांच्ा सहसंचािकांना पाठििे आह?े (आठ / दहा)

ख. या पत्राआधी हकती पत्र ेपाठििी होती? (एक / दोन)

ग. संचािक शासनािा िेळेत माहहती पाठिू शकिे नाहीत कारण ... (सहसंचािकांनी 
पाठििेिे पत्र संचािकांना षमळािे नाही / सहसंचािकांनी संचािकांना माहहती पाठििी 
नाही.)

घ. या पत्राची प्रत कोणािा पाठििी आह?े (प्रधान सचचिांना / सहसचचिांना)

च. महाविद्ाियातीि शौचािये ि स्वछितागृह ेहा विषय कोणाच्ा अखत्ारीत येतो?
 (महाविद्ाियांची व्यिस्ापक मंडळे / सशक्षण संचािनािय)

३९  िी चित्फीत पाहू या. 
बरोबर की िूक?  हकंिा X खूि करू या.

क. ऑविस सुटायची िेळ झािी आह.े

ख. ह्ा कम्मचाऱयामुळे कंपनीचे शंभर रुपयांचे 
नुकसान झािे आह.े

ग. बॉसने पगारातिे पन्नास रुपये कापून घेतिे 
आहते. 

घ. ह्ा कम्मचाऱयाने िोकांकडून पैसे उधार 
घेतिे आहते.

४०  या चित्रफतीसाठी कोिते शीषमिक योग्य िाटते?
क. कम्मचाऱयाने वदिी हातािर तुरी...

ख. बॉस शेर, कम्मचारी सव्ाशेर...  

ग. ...
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 ज्ापन आणि ननरिदा सूिना िाििे आणि समजिे 
 िातू + आयिा / आियािा िी रिना िापरता येिे
 बॉस कसा आिे िे सांगता येिे 
 िातू + आिा लाग ह्ा रिनेिा िापर करता येिे
 न  िातू + ता िी रिना िापरता येिे
 with या अरगाने ‘ने’ प्रत्यािा िापर करता येिे
 िातू + ल्या + च्ा िी रिना िापरता येिे
 िातू + ण्ा + िा या रिनेिा िापर करता येिे
 िातूपासून (material) रिशेषिे तयार करता येिे
 साचित शब्दांमिला मूळ शब्द ओळखता येिे

िला, णशकू या ...
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८ बॉस येतो तेव्ा...
(ज्ापन आणि ननरिदा सूिना)

सूिना
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१  ज्ापन िािू या.
क्रमांक...

सामान्य प्रशासन विभाग,
सचचिािय, मुंबई – ४०० ०३२ बीआर.

वदनांक ...
रिषय – ललहपकाच्ा पदासाठी ननिड

ज्ापन,
श्ी. / कुमारी / श्ीमती ... यांना कळिण्ात येते की, महाराष्टट्  िोकसेिा आयोगाच्ा 

सल्लाने, सचचिाियीन दुय्यम सेिेत बृहन्मुबंईतीि शासकीय कायचाियात, लिवपकाच्ा पदासाठी 
त्ांची वनिड करण्ात आिी असून या विभागाने ठेििेल्ा वनिड सूचीत त्ांचे नाि दाखि 
करण्ात आिे आह.े

त्ांना असेही कळिण्ात येत आह ेकी, ..., मुंबई, यांच्ा कायचाियात लिवपकाची एक 
तात्परुती जागा भराियाची आह.े म्हणून त्ांनी ..., मुंबई, यांच्ाकड ेकामािर रुजू व्ािे. त्ांना 
आपिा प्रिास-खच्म स्वतः करािा िागेि.

त्ांना आणखी असेही कळिण्ात येत आह ेकी, ह ेज्ापन काढल्ाच्ा तारखेपासून सात 
वदिसांच्ा आत ते / त्ा कामािर रुजू झािे / झाल्ा नाहीत तर त्ांचे नाि कोणतीही सूचना 
न दतेा ह्ा विभागाने ठेििेल्ा वनिड सूचीतून काढून टाकण्ात येईि.

अपर सचचि, महाराष्टट्  शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.

शब्दारमि :

 नामे हक्रयापदे इतर शब्द

ते ज्ापन, ती ज्ापने / नं
memorandum, -s 

दाखि करणे 
to file

िोकसेिा आयोग 
public service 
commission

तो / ती लिवपक, ते / त्ा –
clerk, -s

जागा भरणे 
to fill the post 

सचचिाियीन 
secretarial

ती जागा, त्ा –
post, -s

रुजू होणे
to join 

दुय्यम
subordinate

तो सल्ा, ते सले् 
advice, -s 

काढून टाकणे 
to remove

तात्परुता
temporary

ती सेिा, त्ा –
service, -s

  

तो प्रिास-खच्म, ते –
travelling expense, -s
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२  ह्ा ज्ापनातील िे िाक् पाहू या.
कायचाियात लिवपकाची एक तात्परुती जागा भराियाची आह.े

भर + आियाचा (भराियाचा) = भर + आयचा (भरायचा)
धातू + आियाचा = धातू + आयचा 

३  सराि. अिोरेखखत शब्दाऐिजी खाली हदलेले शब्द पुढील िाक्ात िापरू या.

णशक्षक रिद्ारथी

सचचनिा जागा भरायची आह.े सचचनिा जागा भरायची आह.े 

 िॉम्म

 पैसे

 एक वनविदा

 वबिं

 चिन

४  अिोरेखखत शब्दाऐिजी खाली हदलेले शब्द पुढील िाक्ात िापरू या.

णशक्षक रिद्ारथी

संचािकांना पत्र लिहायचं आह.े     संचािकांना पत्र लिहायचं आह.े

 अहिाि

 स्मरणपत्रे

 सूचना (अ.ि.)

 वटप्पणी

 दोन िेख

धातूिा आयचा / आियाचा ह ेप्रत्य जोडताना कत्चािा (नाम / सि्मनाम)
एकिचनात ‘िा’ आसण अनेकिचनात ‘ना’ जोडतात.

रेिा + िा = रेिािा, मुिं + ना = मुिांना, विभाताई + ना = विभाताईंना
तू + िा = तुिा त्ा + ना = त्ांना
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सिमिनामांना ‘ला’ हकंिा ‘ना’ जोडून िोिारी रूपे :

मी - मिा
आम्ही - आम्हािा 
आपण - आपल्ािा

तू - तुिा तुम्ही - तुम्हािा

तो - त्ािा
ती - षतिा
ते - त्ािा

ते
त्ा         त्ांना
ती  

५  अिोरेखखत शब्दांऐिजी खाली हदलेले शब्द पुढील िाक्ांशात िापरू या.

णशक्षक रिद्ारथी

साहबेांना िोन करायचा आह.े साहबेांना िोन करायचा आह.े

सीमा

श्ी∘ पिार

तू

आपण

तो

विजयाताई

६  खाली हदलेल्या िाक्ांमध्े िातू + आयिा िी रिना िापरून िाक्े पुन्ा ललहू या.

उदा∘ आम्ही घर बदिणार आहोत.
 आम्हािा घर बदिायचं आह.े

क. िंदना सतार सशकते आह.े

ख. सरोजताई हहदंी पुस्तकं िाचतात.

ग. तू दुसरी नोकरी शोधतो आहसे का?

घ. शमचाजी स्टािसाठी नव्या खुच्चा खरेदी करतात.

च. कम्मचारी साहबेांसाठी गाण्ांच्ा सीडीज् घेतात.

छ. कें द्र सरकार प्रत्के सजल्हात िनौषधी विक्रीकें द्र ेसुरू करणार आह.े
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७  आता िे संभाषि िािू आणि ऐकू या.

साहबे : अरे सुनीि, परिा सि्म अभधकाऱयांची 
बैठक आह.े तू निीन आहसे, पण 
विजय रजेिर आह.े त्ामुळे तुिाच 
बैठकीची जबाबदारी घ्ािी  िागेि. 

सुनीि : हो, साहबे. तुम्ही सांगा, काय  काय 
करािं िागेि?

साहबे : सगळीच तयारी करािी िागेि. 
सिचात आधी तर कॉन्फरन् रूमची 
सािसिाई करािी  िागेि. खुच्चा िािाव्या िागतीि.

सुनीि : ते सगळं उद्ाच करून ठेितो साहबे.
साहबे : हो. सशिाय िायिी, पेनं आणून ठेिािी िागतीि. चहा-कॉिीची व्यिस्ा पाहािी 

िागेि.
सुनीि : चहाबरोबर वबन्स्टपंण द्ािी िागतीि ना साहबे? आसण पाण्ाच्ा बाटल्ा?
साहबे : हो, हो. त्ाही आणाव्या िागतीि. तू आपल्ा कँटीनच्ा मॅनेजरिा सांग. त्ािा माहीत 

आह ेसगळं, सशिाय आपल्ािा स्कीन िॅपटॉपिा जोडून ठेिािा िागेि. ह ेसगळे 
अभधकारी आपापिं सादरीकरण पेनडट् ाइव्मध्य ेघेऊन येतात आसण इरे दाखितात.

सुनीि : हो साहबे. सगळं व्यिस्स्त करतो मी.
साहबे : ठीक आह.े पण सगळ्ात महत्ताचं म्हणजे तुिा त्ा वदिशी ििकर यािं िागेि.
सुनीि : येतो, साहबे. तुम्ही असजबात काळजी करू नका.

८  योग्य पयगाय ननिडू या.

क. बैठकीची जबाबदारी सुनीििा का घ्ािी िागणार आह?े
 १. विजय रजेिर आह ेम्हणून.
 २. सुनीि निीन आह ेम्हणून.

ख. खुच्चा िािणे म्हणजे...
 १. खुच्णांना रंग िािणे.
 २. खुच्चा व्यिस्स्त मांडणे.

ग. सुनीि िायिी ि पेनं कोणासाठी आणणार आह?े
 १. साहबेांसाठी
 २. बैठकीिा येणाऱया अभधकाऱयांसाठी.

घ. सुनीििा चहा कॉिीच्ा व्यिस्ते कोण मदत करेि?
 १. कँटीनचा मॅनेजर. 
 २. विजय.

out of order – वनयमबाह् / नादुरुस्त 

out of date – कािबाह्

out of stock – संग्हात नसिेिा

out of use – िापरात नसिेिा
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च. स्कीन िॅपटॉपिा जोडल्ामुळे काय सोय होईि?
 १. आधीच्ा बैठकीच्ा स्ाईडस बघता येतीि.
 २. अभधकाऱयांची पेन डट् ाइव्मधिं सादरीकरण स्कीनिर दाखिता येईि.

सुनीि + िा खोिीची सािसिाई (स्ती∘ए∘ि∘) कर + आिी िागेि.
सुनीििा खोिीची सािसिाई करािी िागेि.

९  सराि. अिोरेखखत शब्दाऐिजी खाली हदलेले शब्द िापरून िाक्े तयार करू या.

णशक्षक रिद्ारथी

सुनीििा चहा आणािा िागेि. सुनीििा चहा आणािा िागेि. 

 ग्ास

 पेिे

 िायिी

 कॉिी

 पाणी

 वबन्स्टं

१०  सराि. अिोरेखखत शब्दाऐिजी खाली हदलेले शब्द िापरून िाक्े तयार करू या.

उदा∘	 सुनीििा सि्म व्यिस्ा बघािी िागिी.

	 वप्रया

	 पिारसाहबे

	 आपण 

	 मुिी

	 पाध्यबेाई

	 श्ी∘ िाघ

	 तू

	 तुम्ही

	 आम्ही
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११  सराि.
सशक्षक : तुम्हािा घरी काय काम करािं िागतं? मिा पंखे पुसािे िागतात.

सि्म : आम्हािा पंखे पुसािे िागतात.

विद्ारथी १ : तुम्हािा पंखे पुसािे िागतात? मिा भांडी घासािी िागतात.

सि्म : आम्हािा भांडी घासािी िागतात.

विद्ारथी २ : तुम्हािा भांडी घासािी िागतात? ...

  (िरशी पूस, केर काढ, भाजी आण, भाजी वनिड, स्वयंपाक कर, पाणी भर)

१२  खाली हदलेल्या िाक्ांमध्े िातू + आिा + लाग िी रिना िापरून िाक्े पुन्ा 
ललहू या.
उदा∘ शांता रोज नदीिरून पाणी आणते.
 शांतािा रोज नदीिरून पाणी आणािं िागतं.

क. गंगाधर नोकरीसाठी रोज पुणे-मुंबई प्रिास करतो.

ख. कुिकणथीसाहबे कायचाियात आठ िाजेपययंत रांबिे.

ग. विद्ारथी दर आठिड्ािा परीक्षा दतेीि.

घ. मुिं िहान ियातच अनेक विषय सशकतात.

च. सररता चाित शाळेत जाते.

िरीि ज्ापनातही अशा प्रकारची िाक्यरचना आह.े

उदा∘ त्ांना आपिा प्रिासखच्म स्वतः करािा िागेि, म्हणजे

त्ांना कायचािय हकंिा इतर कोणीही प्रिासखचचाचे पैसे दणेार नाही. स्वतःचा खच्म स्वतःच 
करणे त्ांना बंधनकारक (mandatory) आह.े
जेव्ा एखादी गोष्ट केल्ासशिाय चाित नाही, ती गोष्ट करायची सक्ती असते, तेव्ा ही रचना 
िापरतात.

१३  आता िा िाक्ांश पाहू या.

न + धातू + ता 
न + द े+ ता = न दतेा 
कोणतीही सूचना न दतेा 
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१४  सराि. िातू बदलून िाक्े तयार करू या.

सशक्षक : विनय सकाळी न + बोि + ता वनघून गेिा.

विनय सकाळी न बोिता वनघून गेिा. 

	 खा

	 सांग

	 जेि

	 ऐक

	 कळि

१५  सराि. अिोरेखखत शब्दाच्ा ऐिजी खाली हदलेले शब्द िापरून िाक् तयार करू 
या.

उदा∘ विनय सकाळी डबा न घेता वनघून गेिा

	 चहा

	 मोबाईि

	 पैसे

	 पुस्तकं

	 दूध

	 पत्र

	 बॅग

१६  सराि. अिोरेखखत हक्रयापदाच्ा ऐिजी खाली हदलेली हक्रयापद ेिापरून िाक् 
बनिू या.

उदा∘ विनय सकाळी नाश्ा न कर + ता गेिा.

	 पेपर िाच

	 अंघोळ कर

	 िॅपटॉप घे

	 सूचना दे

	 स्वटेर घाि
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१७  खाली हदलेल्या िाक्ांमध्े न + िातू + ता िी रिना िापरून दोन िाक्ांिे एक 
िाक् करू या.
उदा∘ षतने कोणाचेही ऐकिे नाही. ती घरातून वनघून गेिी.
 ती कोणाचेही न ऐकता घरातून वनघून गेिी.
क. उजिीकड ेिळू नकोस. सरळ जा.
ख. जीन पँट धूत नाहीत. ती अनेक वदिस िापरतात.
ग. तो एकही शब्द बोित नाही. तो शांतपणे जेितो.
घ. टायवपस्टसाठी रांबू नका. स्वतः पत्र ंटाईप करा.
च. तुम्ही पुस्तक िाचिे नाही. तुम्ही मत कसं दतेा?

१८  िािू या.

महाराष्टट्  िोकसेिा आयोगाच्ा सल्लाने त्ांची वनिड करण्ात आिी आह.े
सल्ा + ने = सल्ला (सामान्यरूप) + ने (with advice) = सल्लाने

१९  पुढील ररकाम्ा जागा याप्रमािे भरू या.
क. मदत + ने = ¯¯¯¯¯¯ (with help)

ख. साहाय्य + ¯¯¯¯¯¯ = साहाय्याने (with help)

ग. ¯¯¯¯¯¯ + ने = परिानगीने (with permission)

घ. आज्ा + ने = ¯¯¯¯¯¯ (with order)

च. ¯¯¯¯¯¯ + ने = कृपेने (with favour)

२०  िा िाक्ांश िािू या. 

ह ेज्ापन काढल्ाच्ा (धातू + ल्ा + च्ा) तारखेपासून. 
म्हणजे
ह ेज्ापन ज्ा तारखेिा काढिे त्ा तारखेपासून.

काढ + ल्ा + च्ा काढल्ाच्ा

ठर + ल्ा + च्ा ठरल्ाच्ा

कळ + ल्ा + च्ा कळल्ाच्ा

ये आ + ल्ा + च्ा आल्ाच्ा

जा गे + ल्ा + च्ा गेल्ाच्ा
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घे घेत + ल्ा + च्ा घेतल्ाच्ा

दे वद + ल्ा + च्ा वदल्ाच्ा

हो झा + ल्ा + च्ा झाल्ाच्ा

कर के + ल्ा + च्ा केल्ाच्ा

२१  ज्या... त्ा िापरून केलेल्या िाक्ात िातू + ल्या + च्ा िापरून िाक् करू या.
उदा∘ ज्ा क्षणी त्ािा बातमी कळिी त्ा क्षणापासून तो आनंदाने नाचतो आह.े
 बातमी कळल्ाच्ा क्षणापासून तो आनंदाने नाचतो आह.े
क. ज्ा वदिशी निी जागा घेतिी त्ा वदिसापासून ते दोघं आनंदात आहते.
ख. ज्ा वदिशी िग् ठरिं त्ा वदिसापासून षतने तयारीिा सुरुिात केिी आह.े
ग. ज्ा वदिशी इंटरनेटचं कनेक्शन घेतिं त्ा वदिसापासून तो सगळी कामं ऑनिाईन 

करतो.
घ. ज्ा वदिशी बापूसाहबे गेिे त्ा वदिसापासून त्ांच्ा कुत्राने अन्नािा तोंडही िाििेिं 

नाही.
च. ज्ा क्षणी त्ाचा षमत्र घरात आिा त्ा क्षणापासून ते दोघे गप्पा मारताहते.

२२  आशयािाररत प्रश्.
अ गटातले प्रश् आणि ब गटातली उत्रे यांच्ा जोड्ा जुळिू या.

अ ब

क. संबंभधत व्यक्तीची कोणत्ा पदासाठी वनिड झािी आह?े १. कोणीही नाही

ख. या पदासाठी षतची वनिड करण्ाचा सल्ा कोणी वदिा होता? २. नाही

ग. ती व्यक्ती आता कायमच्ा नोकरीत रुजू होणार आह ेका? ३. सात

घ. त्ांना रुजू होण्ासाठी प्रिासखच्म कोण दणेार आह?े ४. लिवपक

च. रुजू होण्ासाठी त्ांना हकती वदिसांची मुदत वदिी आह?े ५. महाराष्टट्  िोकसेिा आयोग

२३  ििगा करू या. तुमिे बॉस कसे आिेत? खालील िाक्ांसाठी योग्य शब्द ललहू या.

      खडूस?                         सहृदयी?
                     हुशार?               कडक?
नीटनेटके?                      िक्तशीर? 
            संतापी?                            प्रेमळ?
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क. आमचे बॉस सगळ्ा स्टािशी खूप छान िागतात. आमच्ा अडचणी ते समजून घेतात. 
आम्हािा मदत करतात. ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

ख. आमच्ा बॉसना ऑविसमध्य ेकोणीही उसशरा आिेिं चाित नाही. ते िगेच िेटमाक्क  
िाितात. ते स्वतः सुद्ा रोज िेळेिर ऑविसिा येतात. ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

ग. आमच्ा बॉसना इरिी िस्त ूषतरे गेिेिी चाित नाही. त्ांचं टबेि त्ांना चकाचक िागतं. 
सिणांनी ऑविसिा व्यिस्स्त कपड ेघालून यािं असा त्ांचा आग्ह असतो. ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

घ. आमच्ा बॉसना छोट्ा छोट्ा गोष्टींिरून िगेच राग येतो. त्ािरून ते िार ओरडतात. 
आम्हािा कोणािाच ते िारसे आिडत नाहीत. ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

२४  बॉस ऑरफसमध्े असले की काय काय करािं लागतं? खालील मुद्दांच्ा आिारे 
िगगात ििगा करू या.
- िेळेत यािं िागतं.
- टबेि स्वछि ठेिािं िागतं.
- नस्ता (िायिी) त्ांच्ा टबेिािर ठेिाव्या िागतात.
- ...

२५  रोडं िसू या.

 

सकाळी सकाळी
बॉस मिा ‘शुभ वदिस’
म्हणािे आसण म्हणून

मग …

मी घरी वनघािो!!!

  

जेव्ा...
१) तुमचे बॉस तुम्हािा जेव्ा 

रजा / सुट्ी दते नाहीत.
२) विनाकारण रागाितात.
३) ओव्रटाईम करायिा 

सांगतात.
तेव्ा तुम्ही काय करता?

२६  चित्फीत पाहू या आणि सराि सोडिू या. 
क. कम्मचारी भरतिा काय दतेो? 
 - Joining letter / Dismissal letter
ख. भरत पत्रकार आह.े – हो / नाही.
ग. िृत्पत्राच्ा कायचाियाचे नाि खबरदार / 

जबाबदार आह.े
घ. मॅडमचे एम∘ए∘ पययंत सशक्षण पूण्म झािे 

आह.े – हो / नाही.



बॉस येतो तेव्ा...८

SkeÀµes meogme<ì    167

२७  ज्ापन िािू या.
मिाराष्ट्र  शासन

क्र. ...
सामान्य प्रशासन विभाग,

सचचिािय, मुंबई – ४०० ०३२
वदनांक - ...

विषय – विमानचािन सल्ागार, महाराष्टट्  शासन, यांच्ाकडून िवन्मचरची खरेदी.
ज्ापन

विमानचािन सल्ागार, महाराष्टट्  शासन, यांचे िरीि विषयासंबंधीचे पत्र क्र. ..., वदनांक 
... याच्ा संदभचात, त्ांना असे कळिण्ाचा मिा आदशे आह ेकी, एकूण ९३०/- रुपये (नऊशे 
तीस रुपये) अभधक त्ािरीि कर इतक्या हकंमतीचे खािीि िवन्मचर खरेदी करण्ास शासनाने 
मंजुरी वदिी आहःे –
१. ३ िाकडी टबेिे (कप्प ेि एक खण असिेिी)
२. २ िाकडी टबेिे (दोन खण असिेिी)
३. ६ खुच्चा (हात असिेल्ा)
४. २ रॅक (िहान)
िवन्मचरची खरेदी विहहत काय्मपद्तीनुसार करण्ात यािी.

या कारणाकररता होणारा खच्म ५० - सरकारी बांधकामे – राज् आस्ापना (आकस्स्मक 
खच्म) (२) शासनाचे विमानचािन सल्ागार’ या शीष्मकात खच्म खाती टाकण्ात यािा ि चालू 
वित्ीय िषचासाठी त्ा शीष्मकाखािी मंजूर करण्ात आिेल्ा अनुदानातून तो भागिण्ात यािा.

ह ेज्ापन, वित् विभागाचा अनौपचाररक संदभ्म क्र. ..., वदनांक ... यानुसार त्ा विभागाच्ा 
सहमतीने काढण्ात येत आह.े

महाराष्टट् ाचे राज्पाि यांच्ा आदशेानुसार ि नािाने,
सही

अपर सचचि, महाराष्टट्  शासन
सामान्य प्रशासन विभाग.

शब्दारमि :

नामे हक्रयापदे इतर शब्द

ते विमानचािन, –
aviation, 

खरेदी करणे 
to purchase 

आकस्स्मक 
contingent

तो / ती सल्ागार, ते / त्ा –
adviser, -s

खच्म खाती टाकणे 
to account in 
expenditure head

वित्ीय 
financial

तो कर, ते -
tax 

खच्म भागिणे
to meet an expenditure
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ती हकंमत, त्ा हकमती 
price, -s 

     

ते िवन्मचर, –
furniture 

ती खरेदी, –
purchase, -s

तो कप्पा, ते कप्पे
drawer, -s

तो खण, ते खण
drawer, -s

ती आस्ापना, त्ा आस्ापना 
establishment. –s

ते खाते / तं, ती खाती 
account, -s

ते शीष्मक, ती शीष्मके / कं
head, -s

ते अनुदान, ती अनुदाने / नं
grant, -s

ती सहमती, – 
concurrence

२८  आशयािाररत प्रश्.
ज्ापन िािून योग्य ते शब्द ररकाम्ा जागी भरू या.
क. िवन्मचरसाठी खरेदी ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ यांना करायची आह.े
ख. खरेदीसाठी ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ रुपये ही रक्म मंजूर झािी आह.े
ग. तेिढ्ा रकमेत ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯,  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ आसण रॅक एिढ ेिवन्मचर येईि.
घ. खरेदीसाठी होणारा खच्म चालू िषचासाठी मंजूर झािेल्ा ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ होणार आह.े
च. या ज्ापनासाठी ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ विभागाने सहमती वदिी आह.े

२९  आता हक्रयापदािे िे रूप पाहू या.
असे कळिण्ाचा मिा आदशे आह.े म्हणजे असे कळिायचा मिा आदशे आह.े

धातू + ण्ा + चा = धातू + आयचा  उदा∘ कळिण्ाचा
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३०  सराि.

णशक्षक रिद्ारथी

िोकशाहीत नागररकांना बोिण्ाचा (बोि) 
अभधकार असतो.

िोकशाहीत नागररकांना बोिण्ाचा अभधकार 
असतो.

िोकशाहीत िोकांना मत व्यक्त ¯¯¯¯¯¯¯ (कर) 
अभधकार असतो.

िोकशाहीत िोकांना मत व्यक्त करण्ाचा 
अभधकार असतो.

िोकशाहीत िोकांना विचार ¯¯¯¯¯¯¯ (मांड) 
अभधकार असतो.

िोकशाहीत िोकांना विचार मांडण्ाचा 
अभधकार असतो.

िोकशाहीत िोकांना माहहती ¯¯¯¯¯¯¯ (माग) 
अभधकार असतो.

िोकशाहीत िोकांना माहहती मागण्ाचा 
अभधकार असतो.

िोकशाहीत िोकांना स्ष्टीकरणं ¯¯¯¯¯¯¯ 
(विचार) अभधकार असतो.

िोकशाहीत िोकांना स्ष्टीकरणं 
विचारण्ाचा अभधकार असतो.

िोकशाहीत िोकांना व्यिसाय ¯¯¯¯¯¯¯ 
(वनिड) अभधकार असतो.

िोकशाहीत िोकांना व्यिसाय वनिडण्ाचा 
अभधकार असतो.

३१  सराि. िीि िाक्े िातू + आयिा िापरून म्िू या.

णशक्षक रिद्ारथी

िोकशाहीत नागररकांना बोिण्ाचा (बोि) 
अभधकार असतो.

िोकशाहीत नागररकांना बोिायचा अभधकार 
असतो.

िोकशाहीत िोकांना मत व्यक्त ¯¯¯¯¯¯¯ (कर) 
अभधकार असतो.

िोकशाहीत िोकांना मत व्यक्त करायचा 
अभधकार असतो.

िोकशाहीत िोकांना विचार ¯¯¯¯¯¯¯ (मांड) 
अभधकार असतो.

िोकशाहीत िोकांना विचार मांडायचा 
अभधकार असतो.

िोकशाहीत िोकांना माहहती ¯¯¯¯¯¯¯ (माग) 
अभधकार असतो.

िोकशाहीत िोकांना माहहती मागायचा 
अभधकार असतो.

िोकशाहीत िोकांना स्ष्टीकरणं ¯¯¯¯¯¯¯ 
(विचार) अभधकार असतो.

िोकशाहीत िोकांना स्ष्टीकरणं विचारायचा 
अभधकार असतो.

िोकशाहीत िोकांना व्यिसाय ¯¯¯¯¯¯¯ 
(वनिड) अभधकार असतो.

िोकशाहीत िोकांना व्यिसाय वनिडायचा 
अभधकार असतो.
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३२  सराि. अिोरेखखत शब्दाऐिजी खाली हदलेले शब्द िापरून िाक्े तयार करू या.

उदा∘ नागररकांना आपिे विचार सांगण्ाचा अभधकार आह.े

 परिानगी

 आज्ा

 आदशे

 स्वातंत्र

 विनंती

३३  पुढील पररछेिदात कंसात हदलेल्या िातूिे ण्ा + िा जोडून झालेले रूप भरू या.

आता आपल्ािा आपिी जीिनशैिी बदिण्ाची (बदि) गरज (स्ती∘अ∘ि∘) आह.े भारताकड े
नैसषग्मक ि मानिी संसाधने विपुि प्रमाणात आहते. त्ांचा उपयोग करून सि्म श्मजीिी िोकांचे 
पोट ¯¯¯¯¯¯¯ (भर) प्रयत् (पु∘ए∘ि∘) केिा पाहहजे. सिणांना पयचािरणािा अनुकूि असा रोजगार 
¯¯¯¯¯¯¯ (पुरि) सरकारचे कत्मव्य (नप∘ुए∘ि∘) आह.े श्षमकांनी स्िांतर करू नये म्हणून त्ांना 
आपापल्ा प्रांतातच सशक्षणसंस्ा, आरोग्यकें द्र े इ∘ ¯¯¯¯¯¯¯ (बांध) कामे (नपु∘ए∘ि∘) षमळािी 
पाहहजेत. कृषष, रोजगार, उजचा अशा सि्मच क्षेत्रांमध्य ेसुधारणा ¯¯¯¯¯¯¯ (कर) कायद े(प∘ुअ∘ि∘) 
करायिा हिेत म्हणजे  जीिनमान¯¯¯¯¯¯¯ (सुधार) अनेक संधी (स्ती∘अ∘ि∘) आपल्ािा षमळतीि.

३४  खाली हदलेल्या शब्दांिरून मूळ शब्द शोिू या.     
उदा∘ िाकडी िाकूड
क. रेशमी ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
ख. िोखंडी ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
ग. िोकरी ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
घ. कागदी ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
च. कापडी ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
छ. वपतळी ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
ज. सुती ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

३५  ररकाम्ा जागेत योग्य प्रत्य भरू या.
(ना,  च्ा,  त,  ने,  िे)
क. अर्मसंकल्पामुळे कृषषक्षेत्रा¯¯¯¯¯¯¯ मोठी गुंतिणूक होणार आह.े
ख. शासना¯¯¯¯¯¯¯ मेटट् ो¯¯¯¯¯¯¯ काम पूण्म करण्ाचा वनण्मय घेतिा आह.े
ग. उपनगरातल्ा प्रिाशां¯¯¯¯¯¯¯ षतकीटदरात सिित षमळािी पाहहजे.
घ. बंगाि¯¯¯¯¯¯¯ उपसागरात असिेिे अंदमान ह ेपय्मटकांचे आिडते वठकाण आह.े
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३६  ननरिदा सूिना (tender notice) िािू या.
िुळे दुग्धशाळा प्रकल्प

ननरिदा सूिना
पुढीि बांधकामासाठी अ, ब, क आसण ड या िषणांच्ा मान्यताप्राप्त कंत्राटदारांकडून प्रत्के 
बांधकामाकररता एक स्वतंत्र वनविदा याप्रमाणे ... नमुन्यात मोहोरबंद वनविदा मागविण्ात येत 
आहते.
अनुक्रमांक १ - बांधकामाचे नाि ः धुळे येरीि धुळे दूध योजनेच्ा सीमारेषेिर िोखंडी कोन 
असिेल्ा खांबांसह काटरेी तारेचे कंुपण घािणे. अंदासजत खच्म ः रु. ... बयाणा. रक्म ः रु. 
... जमानत ठेि रु. ... वनविदांची कोरी प्रपत्र ेदणे्ाचा कािािधी ः वदनांक ... ते ... वनविदा 
स्वीकारण्ाची तारीख ः वदनांक ... रोजी दुपारी १२ िाजेपययंत (प्रमाणिेळ). कोऱया वनविदापत्रांची 
हकंमत ः रु. ... (ना परतािा रक्म)
अनुक्रमांक २ – बांधकामाचे नाि ः धुळे येरीि धुळे दुग्धशाळा प्रकल्पाच्ा सध्याच्ा वनजयंतुकीकरण 
ि दूध प्रापण कक्षांचा विस्तार करण्ासाठी बांधकाम (८०’ X ४०’ ि ४०’ X २०’), अंदासजत 
खच्मः – रु. ... बयाणा रक्म ः रु. ... जमानत ठेि ः रु. ... वनविदांची कोरी प्रपत्र ेदणे्ाचा 
कािािधी  ः वदनांक ... ते ... वनविदा स्वीकारण्ाची तारीख ः वदनांक ... रोजी दुपारी १२ िाजेपययंत 
(प्रमाणिेळ). कोऱया वनविदापत्रांची हकंमत ः रु. ... (ना परतािा रक्म)

कोरी वनविदापत्र ेखािी सही करणाऱयाच्ा कायचाियातून हकंिा उप-अभभयंता, दूध योजना 
बांधकाम उपविभाग चार, आबा रोड, धुळे यांच्ा कायचाियातून षमळू शकतीि.

वनविदा स्वीकारणे ह ेखािी सही करण्ाऱया अभधकाऱयािर अििंबून राहीि आसण कोणतेही 
कारण न दतेा कोणतीही वनविदा हकंिा सि्म वनविदा नाकारण्ाचा अभधकार त्ाने आपल्ाकड े
राखून ठेििा आह.े

काय्मकारी अभभयंता
दूध योजना बांधकाम विभाग, दोन

िरळी, मुंबई - १८

शब्दारमि :

नामे  हक्रयापदे इतर शब्द

ती दुग्धशाळा, त्ा –
dairy, dairies 

कंुपण घािणे
to fence

मान्यताप्राप्त 
recognised 

तो कंत्राटदार, ते –
contractor, -s

अििंबून राहणे 
to depend  

मोहोरबंद 
sealed

ती वनविदा, त्ा - 
tender, -s

नाकारणे
to reject 

िोखंडी 
iron 

ती तार, त्ा तारा
wire, -s

राखून ठेिणे
to reserve

काटरेी 
thorny
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ते कंुपण, ती कंुपणे / णं
fencing

अंदासजत
estimated 

तो विस्तार, ते – 
expansion 

बयाणा
earnest money

ती योजना, त्ा –  
scheme, -s

जमानत
bail money 

ती सीमारेषा, त्ा –
boundary line, -s

कोरा 
blank

तो कोन, ते –
corner, -s

सध्याचा
current

तो खांब, ते –
pillar, -s

ना परतािा रक्म
non refundable 

ते वनजयंतुकीकरण, –
desensitisation 

ते प्रापण, –
procurement 

ते प्रपत्र, ती प्रपत्र े/ त्रं
form, -s

तो उप-अभभयंता, 
ते उप-अभभयंते
deputy engineer, -s

ते कारण, ती कारणे / णं
reason, -s 

३७  िरील ननरिदा सूिनेतील िी िाक्रिना पाहू या.
कोरी वनविदापत्र ेखािी सही करणाऱयाच्ा कायचाियातून षमळू शकतीि.

म्हणजे

कोरी वनविदापत्र ेखािी सही करणाऱया अभधकाऱयाच्ा कायचाियातून षमळू शकतीि.

करणाऱया अभधकाऱयाच्ा = करणाऱयाच्ा
करणाऱयाच्ा - धातू + णारा (सामान्यरूप) + चा
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३८  िरच्ा िाक्ाप्रमािे खाली हदलेल्या िाक्ांमध्े फक्त ‘िातू+िारा’ िी रूपे िापरून 
िाक्े तयार करू या.
उदा∘ विमानाने प्रिास करणाऱया प्रिाशांनी जास्त सामान बरोबर नेऊ नये.
 विमानाने प्रिास करणाऱयांनी जास्त सामान बरोबर नेऊ नये.

क. सू्टर चाििणाऱया िोकांनी हले्टे िापरािे.

ख. रस्तािरून चािणाऱया मुिािा पोलिसांनी िूटपारिरून चािायिा सांषगतिे.

ग. गदथीत पाकीट मारणाऱया माणसािा िोकांनी पकडिे.

घ. अििा पसरिणाऱया नागररकांिर गुन्ा दाखि केिा जाईि.

च. कर चुकिणाऱया माणसांची नािे आयकर विभागाकड ेअसतात.

३९  खाली हदलेले मराठी शब्द आणि त्ांिे इगं्जी प्ररतशब्द यांच्ा जोड्ा जुळिू या.

अ ब

क. वनविदा १. estimated

ख. प्रकल्प २. earnest money

ग. अंदासजत ३. procurement

घ. बयाणा ४. bail deposit

च. जमानत ठेि ५. tender

छ. प्रापण ६. project

४०  िरील ननरिदा सूिनेत आलेल्या खाली हदलेल्या शब्दांच्ा योग्य अरगािर  अशी 
खूि करू या.

क. कोरा : निा      न भरिेिा 

ख. प्रपत्र : पत्र      िॉम्म 

ग. दुग्धशाळा : डअेरी      गोठा 

घ. कंत्राटदार : स्ापत् अभभयंता      कंत्राट ेघेणारा 

च. काटरेी : काट ेिापरून जेिणारा      काट ेअसिेिा 

४१  खाली हदलेल्या शब्दांमिले मूळ शब्द सांगू या.
उदा∘ दुग्धशाळा  दुग्ध 
क. कंत्राटदार  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  
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ख. मोहोरबंद  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
ग. मान्यताप्राप्त  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
घ. वनजयंतुकीकरण  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
च. काटरेी  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

४२  ‘दार, बंद, प्राप्त, करि, शाळा’ खाली हदलेल्या शब्दांना जोडून निीन शब्द तयार 
करू या.
उदा∘ सोने + री = सोनेरी

क. जागषतक + ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ = ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

ख. हिा + ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ = ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

ग. पुरस्ार + ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ = ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

घ. िेध + ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ = ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

च. दुकान + ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ = ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

४३  आशयािाररत प्रश्. 
एका शब्दात उत्रे दऊे या.

क. या सूचनेत हकती वनविदा मागिल्ा आहते?

ख. दुग्धशाळा प्रकल्प कोणत्ा सजल्हात आह?े

ग. कोरी प्रपत्र ेकुठे षमळणार आहते?

घ. कोरी प्रपत्र ेमोित षमळणार आहते का?

च. वनविदा स्वीकारिी नाही तर हकती पैसे परत षमळतीि?
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िला, णशकू या ...

अचभनंदन ! अचभनंदन !!
 (प्रकटन, पृष्ठांकन आणि प्रमािपत्)

९

 प्रकटन, पृष्ठांकन आणि प्रमािपत् िािता येिे आणि 
समजिे

 बढतीबद्दल ििगा करता येिे
 िातूला ‘लेला’ प्रत्य जोडून तयार िोिाऱया 

रिशेषिांिा िापर करता येिे.
 कािी शब्दयोगी पद े: -ननिाय, -माफ्क त, -नुसार 

(अनुसार) इ.
 िातू + ल्या + िे िी रिना िापरता येिे
 िातू + िे आिश्यक अस िी रिना िापरता येिे
 हदिसां + त, हदिसां + नी मिला फरक लक्षात घेिे
 सामान्यरूप न करण्ािी शासकीय पद्त लक्षात घेिे
 कािी साचित शब्द

बढती
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१  तुमच्ा कायगालयात कोिाला बढती रमळाली की तुम्ी काय करता? िगगात ििगा 
करू या.

पुष्पगुछि दतेो कौतुक करतो

अभभनंदन करतो पेढ े/ पाटथी  मागतो

  

२  संिाद ऐकू आणि िािू या. (णशक्षकांनी संिाद आिी ऐकिािा आणि मग रिद्ार्थ्यांना 
िािायला द्ािा.)
शहा : नमस्ार, काळेसाहबे.
काळे : नमस्ार, शहासाहबे. कसे आहात?
शहा : एकदम ठीक. तुम्ही सांगा, कसे आहात? 

अरे, हो. तुमचं अभभनंदन! बढती षमळािी 
ना तुम्हािा!

काळे : हो. कािच पत्र हातात आिं. मेि दोन 
वदिसांपूिथीच आिी होती.

शहा : िा! आता पाटथी पाहहजे बरं का!
काळे : अिश्य दऊे की पाटथी. तुम्हीपण दौऱयािर जाणार आहात ना?.
शहा : हो. उद्ा औरंगाबादिा जायचं आह.े षतरे ऑवडट आह.े
काळे : बरं, बरं. हकती वदिसांचा दौरा?
शहा : चार वदिसांनी परत येणार.
काळे : जमल्ास असजंठा-िेरूळही पाहून या. िार सुंदर िेणी आहते.
शहा : हो. िेळ षमळािा तर अिश्य पाहीन. चिा, चार वदिसांनी भेटू या. तुमचं पुन्ा एकदा 

मनापासून अभभनंदन! पाटथीचं मात्र िक्षात ठेिा बरं का!
काळे : हो, नक्ी. तुम्ही परत आिात की सहकुटुबं आमच्ाकड ेजेिायिाच या.
शहा : अरे िा! ह ेिारच छान होईि. चिा, आता वनघतो. ऑवडटची तयारी करायची आह.े
काळे : अछिा.
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३  िूक की बरोबर?  हकंिा X खूि करू या.
क. काळेसाहबेांना बढतीचं पत्र षमळािं आह.े
ख. शहासाहबे असजंठा िेरूळची िेणी पाहायिा औरंगाबादिा जाणार आहते.
ग. दौरा तीन वदिसांचा आह.े
घ. काळेसाहबे शहासाहबेांना जेिायिा बोिािणार आहते.

४  बरोबर उत्र ननिडू या.
क. शहासाहबे काळेसाहबेांचं अभभनंदन का करत आहते?
 १. त्ांची बदिी झािी आह ेम्हणून.
 २. त्ांना बढती षमळािी आह ेम्हणून. 

ख. शहासाहबे काळेसाहबेांकड ेकाय मागतात?
 १. पाटथी.
 २. पेढ.े 

ग. दौऱयािर कोण जाणार आह?े
 १. शहासाहबे.
 २. काळेसाहबे. 

घ. शहासाहबे काळेसाहबेांकड ेएकटचे जेिायिा जाणार आहते का?
 १. हो.
 २. नाही.

५  िे प्रकटन िािू या.
महाराष्टट्  राज् माध्यषमक ि उच्च माध्यषमक सशक्षण मंडळ, पुणे ४११ ००४

प्रकटन

विषय – माध्यषमक शािान्त प्रमाणपत्र (इ. १० िी) परीक्षा माच्म २०१८ चा वनकाि

मंडळामाि्क त माच्म २०१८ मध्य ेघेण्ात आिेल्ा माध्यषमक शािान्त प्रमाणपत्र (इ. १० 
िी) परीक्षेचा वनकाि मंडळाच्ा काय्मपद्तीनुसार जाहीर करण्ात येत आह.े त्ाचा तपशीि 
पुढीिप्रमाणे आह.े

महाराष्टट्  राज् माध्यषमक ि उच्च माध्यषमक सशक्षण मंडळाच्ा पुणे, नागपूर, औरंगाबाद, 
मुंबई, कोल्ापूर, अमरािती, नासशक, िातूर ि कोकण या नऊ विभागीय मंडळांमाि्क त माच्म 
२०१८ मध्य ेघेण्ात आिेल्ा माध्यषमक शािान्त प्रमाणपत्र (इ. १०िी) परीक्षेचा वनकाि मंडळाच्ा 
काय्मपद्तीनुसार अभधकृत संकेतस्ळािर शुक्रिार, वद. ०८-०६-२०१८ रोजी दुपारी १.०० िाजता 
ऑनिाईन जाहीर करण्ात येत आह.े

माध्यषमक शािान्त प्रमाणपत्र (इ. १० िी) माच्म २०१८ परीक्षेस प्रविष्ट झािेल्ा सि्म 
विद्ार्थणांचे विषयवनहाय संपावदत केिेिे गुण खािीि संकेतस्ळांिरून उपिब्ध होतीि ि सदर 
माहहतीची प्रत (वप्रंट) घेता येईि. मंडळाच्ा अभधकृत संकेतस्ळाचे पत्े पुढीिप्रमाणे आहते.
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१. www.mahresult.nic.in
२. www.sscresult.mkcl.org
३. www.maharashtraeducation.com

माध्यषमक शािान्त प्रमाणपत्र (इ. १० िी) परीक्षा माच्म २०१८ चा वनकाि एसएमएस 
सेिेद्ारे मोबाईि िोनिरून खािीि मोबाईि ऑपरेटरद्ारे उपिब्ध होतीि.

Mobile short code

Service 
provider

Mobile 
operator

Short code to 
send SMS

SMS format

BSNL BSNL 57766 MHSSC <space> <seat number> 
and send to Short code 57766

www.mahresult.nic.in या संकेतस्ळािर विद्ार्थणांच्ा वनकािाबरोबरच िेगिेगळी सांख्ख्यकी 
माहहती उपिब्ध होईि.

सदर वनकािाबाबतचा अन्य तपशीि पुढीिप्रमाणे –
१. ऑनिाईन वनकािानंतर िगेचच दुसऱया वदिसापासून गुणपडताळणी ि छायाप्रतीसाठी 

अज्म करण्ाची सोय उपिब्ध करून दणे्ात आिी आह.े यासाठी आिश्यक त्ा अजचाचा 
नमुना मंडळाच्ा संकेतस्ळािर उपिब्ध करून दणे्ात आिेिा आह.े संकेतस्ळािरीि 
अजचाची प्रत काढून अज्म भरता येईि. यासंदभचात आिश्यकता असल्ास माहहतीसाठी 
संबंभधत विभागीय मंडळाकड े संपक्क  साधािा. गुणपडताळणीसाठी संकेतस्ळािरीि 
गुणपषत्रकेच्ा स्वसाक्षांहकत प्रतीसह शवनिार, वदनांक ०९-०६-२०१८ ते सोमिार, वदनांक 
१८-०६-२०१८ पययंत विहहत शुल्क भरून अज्म करता येईि ि छायाप्रतीसाठी शवनिार, 
वदनांक ०९-०६-२०१८ ते गुरुिार, वदनांक २८-०६-२०१८ पययंत विहहत शुल्क भरून अज्म 
करता येईि.

२. माच्म २०१८ परीक्षेमधीि उत्रपषत्रकांचे पुनमू्मल्ांकन करण्ासाठी प्ररम उत्रपषत्रकेची 
छायाप्रत घेणे अवनिाय्म असून छायाप्रत षमळाल्ाच्ा दुसऱया वदिसापासून त्ापुढीि पाच 
कायचाियीन कामाच्ा वदिसांत पुनमू्मल्ांकनाच्ा काय्मपद्तीचा अििंब करून विहहत 
नमुन्यात विहहत शुल्क भरून संबंभधत विभागातीि मंडळाकड े विद्ार्थणांना अज्म करणे 
आिश्यक राहीि. ज्ा विद्ार्थणांना उत्रपषत्रकेचे पुनमू्मल्ांकन कराियाचे असेि त्ांनी 
अभधक माहहतीसाठी संबंभधत विभागीय मंडळाकड ेसंपक्क  साधािा.

३. सि्म विषय घेऊन उत्ीण्म झािेल्ा विद्ार्थणांना त्ांची संपादणूक सुधारण्ासाठी श्णेी-
गुणसुधार (Class Improvement Scheme) योजनेअंतग्मत पुनःचि परीक्षेस प्रविष्ट होण्ाची 
संधी सन २००८ पासून उपिब्ध करून दणे्ात आिी आह.े त्ानुसार माच्म २०१८ च्ा 
माध्यषमक शािान्त प्रमाणपत्र परीक्षेत सि्म विषयांसह प्रविष्ट होऊन उत्ीण्म होणाऱया 
विद्ार्थणांसाठी िगतच्ा दोन परीक्षांमध्य ेम्हणजेच जुिै-ऑगस्ट २०१८ ि माच्म २०१८ अशा 
दोनच संधी उपिब्ध राहतीि.

(डॉ∘ अशोक भोसिे)
प्र. सचचि, राज्मंडळ, पुणे, ०४.
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शब्दारमि :

नामे हक्रयापदे इतर शब्द

ते प्रकटन, ती प्रकटने / नं
disclosure, -s

परीक्षा होणे
to conduct an examination

माध्यषमक
secondary

तो वनकाि, ते –
result, -s

जाहीर करणे
to disclose

अभधकृत 
official / authorised

ती काय्मपद्ती, त्ा–
procedure, -s

प्रविष्ट होणे
to appear 

दुपारी 
in the afternoon

तो गुण, ते –
mark, -s

संपक्क  साधणे
to contact

विषयवनहाय 
subject-wise

तो तपशीि, ते –
detail, -s

अज्म करणे
to apply

संपावदत
acquired

ती गुणपडताळणी, –
verification

अज्म भरणे
to fill application form

सांख्ख्यकी 
statistical

ती छायाप्रत, त्ा छायाप्रती
photocopy, photocopies

शुल्क भरणे
to pay fees

आिश्यकता 
necessary

ती संधी, त्ा –
opportunity, opportunities 

पुनमू्मल्ांकन करणे
to revaluate

विभागीय 
divisional

ती उत्रपषत्रका, त्ा –
answer paper, -s

उत्ीण्म होणे
to pass

स्वसाक्षांहकत 
self attested

तो संपक्क , –
contact

उपिब्ध करून दणेे
to make available

प्ररम 
first

ती गुणपषत्रका, त्ा –
marksheet, -s

कायचाियीन 
office related

ते शुल्क, ती शुले्क / कं
fee, -s

अवनिाय्म 
inevitable

तो सुधार, –
improvement

िगतच्ा 
abutting

ते पुनमू्मल्ांकन, 
ती पुनमू्मल्ांकने / नं
revaluation, -s
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ती संपादणूक, त्ा संपादणुका
achievement, -s

ती श्णेी, त्ा श्णे्ा
class, -s

६  खाली हदलेला तक्ता पाहू या.
सामान्य रूप – िाि + लेल्या

ए∘ि∘ अ∘ि∘

िाच + िेिा वनबंध िाच + िेिे िेख

िाच + िेिी कविता िाच + िेल्ा बातम्ा

िाचिेिे / िं पुस्तक िाचिेिी पत्र े/ त्रं

िाच + िेिे पुस्तक = िाचिेिे पुस्तक = जे पुस्तक िाचिे आह े/ होते ते.
धातूिा ‘िेिा’ प्रत्य जोडून तयार झािेिे वक्रयापदाचे रूप विशेषणाचे काम करते.

िर वदिेल्ा प्रकटनातही अशी रूपे िापरिी आहते.
उदा∘ घेण्ात आिेल्ा परीक्षेचा वनकाि.
 विषयवनहाय संपावदत केिेिे गुण.
 प्रविष्ट झािेल्ा विद्ार्थणांचे गुण.

७  सराि.

णशक्षक रिद्ारथी

 ऐकिेिी बातमी ऐकिेिी बातमी

 कविता ऐकिेिी कविता

 भाषण ऐकिेिे भाषण

 बातम्ा ऐकिेल्ा बातम्ा

 प्रश्न ऐकिेिे प्रश्न

 गाणी ऐकिेिी गाणी

 विधाने ऐकिेिी विधाने

 सले् ऐकिेिे सले्

 प्रश्नोत्रे ऐकिेिी प्रश्नोत्रे
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८  आता कािी िातूंपासून तयार झालेली रूपे पाहू या.

बस बस + िेिा = बसिेिा दे वद + िेिा = वदिेिा

टाक टाक + िेिा = टाकिेिा खा खाल् + िेिा = खाले्िा

ठेि ठेि + िेिा = ठेििेिा धू धुत + िेिा = धुतिेिा

ये आ + िेिा = आिेिा घाि घात + िेिा = घातिेिा

जा गे + िेिा = गेिेिा सांग सांषगत + िेिा = सांषगतिेिा

हो झा + िेिा = झािेिा घे घेत + िेिा = घेतिेिा

मर मे + िेिा = मेिेिा पाह पाहह + िेिा = पाहहिेिा

कर के + िेिा = केिेिा लिही लिहह + िेिा = लिहहिेिा

९  पुढे हदलेल्या िाक्ांशामध्े जो ... तो िी रूपे िापरू या.
उदा∘ आणिेिा चहा - जो चहा आणिा तो.
 वदिेिी दणेगी - जी दणेगी वदिी ती
 पाठििेिे पत्र - जे पत्र पाठििे ते.

क. वदिेिा वनरोप - 

ख. घेतिेल्ा काय्मशाळा -

ग. झािेिी बैठक -    

घ. वनिडून आिेिे नेते -

च. काढिेिी पररपत्रके -

छ. छापिेिे पुस्तक -

१०  आता िातू + लेला िे योग्य रूप िापरून िाक्ांश तयार करू या.
उदा∘ जी परीक्षा झािी ती. - झािेिी परीक्षा

क. जो मोचचा काढिा तो.

ख. ज्ा मुिी काय्मक्रमािा आल्ा त्ा.

ग. जी खरेदी केिी ती.

घ. जे कुतये विकत घेतिे ते.

च. जी मॅच सजंकिी ती.

छ. जे दृश्य पाहहिे ते.

ज. जी माणसं रस्तािर झोपिी ती.

मूळ स्वरूपात – in original
जातीने – in person
व्यिहारात – in practice
सुस्स्तीत / वनयमानुसार – in order
अंमिात / चालू असिेिा – in operation
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११  िातू + लेला च्ा रूपापुढे योग्य शब्द ललहू या.
उदा∘ आणिेिी – आणिेिी भाजी.

क. नेसिेिी ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

ख. खाले्ल्ा ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

ग. सशििेिे ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

घ. ठेििेिी ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

च. विकत घेतिेिा ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

छ. गेिेिा ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

ज. िाििेल्ा ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

झ. तोडिेिे ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

१२  िी िाक्रिना पाहू या.
विद्ार्थणांनी पाच कायचाियीन कामाच्ा वदिसांत अज्म केिे पाहहजेत.
अज्म केल्ानंतर पाच वदिसांनी वनकाि षमळेि.

पाच वदिसांत = पाच वदिसांच्ा आत = पाचिा वदिस पूण्म होण्ाआधी
पाच वदिसांनी = पाच वदिसांनंतर

१३  खालील िाक्ांमध्े हदलेल्या शब्दांना त हकंिा ने / नी यातला योग्य प्रत्य जोडून 
ररकाम्ा जागेत भरू या.
उदा∘ (सेकंद) केदार सहा षमवनट ंआसण िीस सेकंदांत चारशे मीटर पोहिा.
 तीन षमवनट ंआसण बारा सेकंदांनी ओव्न बंद कर.

क. षमवनट
 १. मॅगी नुडल्स दोन ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ तयार होतात.
 २. गॅस बंद केल्ािर दोन ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ पातेल्ािरचं झाकण काढ.

ख. तास
 १. एकेका ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ या गोळ्ा घ्ा.
 २. या औषधाने एका ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ तुमचा ताप उतरेि.

ग. आठिडा
 १. तीन ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ झाडािा िळं कशी िागतीि?
 २. तीन ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ त्ािा हॉस्स्टिमधून घरी सोडिं.

घ. महहना
 १. एका ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ तुिा तीन िेळा दौऱयािर जािं िागिं. 
 २. एक ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ तुम्ही पुन्ा मिा भेटायिा या.
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च. िष्म
 १. त्ाने दीड ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ प्रबंध लिहून पूण्म केिा.
 २. एकदा गेिा की तो दीड ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ परत येईि.

१४  खाली हदलेले शब्द कोित्ा दोन शब्दांनी तयार झाले आिेत ते ललहू या.
उदा∘ उत्रपषत्रका – उत्र + पषत्रका

क. गुणपडताळणी – ¯¯¯¯¯¯¯¯¯ + ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

ख. छायाप्रत – ¯¯¯¯¯¯¯¯¯ + ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

ग. गुणपषत्रका – ¯¯¯¯¯¯¯¯¯ + ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

घ. मूल्ांकन – ¯¯¯¯¯¯¯¯¯ + अंकन

च. शािान्त – ¯¯¯¯¯¯¯¯¯ + ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

छ. काय्मपद्ती – ¯¯¯¯¯¯¯¯¯ + ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

१५  पुढे हदलेल्या शब्दांमिला मूळ शब्द ओळखू या.
उदा∘ विभागीय : विभाग

क. संपादकीय – ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

ख. पडताळणी - ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

ग. माध्यषमक - ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

घ. कायचाियीन - ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

च. सांख्ख्यकी - ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

१६  खाली हदलेल्या िाक्ांमध्े योग्य शब्दयोगी पद ेररकाम्ा जागी भरू या.
-बरोबर (with), -ननिाय (wise), -माफ्क त (through), -अतंगमित (included), -साठी (for),  
-नुसार (according to)

क. अर्मसंकल्पा ¯¯¯¯¯¯¯¯ परकीय गुंतिणुकीिा प्रोत्ाहन वदिे जाणार आह.े

ख. राष्टट् ीय भरती मंडळा ¯¯¯¯¯¯¯ तरुणांना रोजगार षमळणार आह.े

ग. नव्या योजने ¯¯¯¯¯¯¯ आणखी १०० विमानतळ उभारिे जाणार आहते.

घ. िोकसभेच्ा वनिडणुकां ¯¯¯¯¯¯¯ विधानसभेच्ाही वनिडणुका घ्ाव्यात असे काही पक्षांचे   
मत आह.े

च. कें द्र सरकारकड ेराज् ¯¯¯¯¯¯¯ सि्मसामान्यांची स्स्ती दाखिणारे पोट्कि असतात.

छ. अर्मसंकल्पात वपण्ाच्ा स्वछि पाण्ा ¯¯¯¯¯¯¯  तरतूद आह.े

File in play – चालू िाईि 
File in question – संबंभधत िाईि
File not traceable – िाईि सापडत 
नाही
Closed file – पूण्म झािेिी िाईि
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१७  या अर्यांसाठी िरील प्रकटनात कोिते शब्द िापरले आिेत?
उदा∘ एखादी गोष्ट खरोखरीच आह ेह ेस्वतः ससद् केिेिे : स्वसाक्षांहकत.

क. माक्क  : ¯¯¯¯¯¯¯.

ख. िी : ¯¯¯¯¯¯¯.

ग. विषयिार : ¯¯¯¯¯¯¯.

घ. संख्याशास्ताप्रमाणे : ¯¯¯¯¯¯¯.

च. परीक्षेिा बसिेिे : ¯¯¯¯¯¯¯.

छ. लिहून वदिेिे : ¯¯¯¯¯¯¯.

ज. झरेॉक्स : ¯¯¯¯¯¯¯.

१८  आशयािाररत प्रश्. उत्रांिे योग्य पयगाय ननिडू या.
क. शािान्त परीक्षा हकतिीत असते?
 १. बारािीत २. दहािीत

ख. २०१८ सािी वनकाि केव्ा जाहीर झािा?
 १. ८ तारखेिा २. ६ तारखेिा.

ग. महाराष्टट्  माध्यषमक ि उच्च माध्यषमक सशक्षण मंडळाची हकती विभागीय मंडळे आहते?
 १. नऊ २. बारा

घ. विद्ार्थणांना आपापिे गुण कसे कळतात?
 १. संकेतस्ळ ि मोबाईििरून २. शाळेतून

च. गुणपडताळणीच्ा अजचासाठी कोणत्ा गोष्टी आिश्यक आहते?
 १. गुणपषत्रकेची  छायाप्रत २. गुणपषत्रकेची स्वसाक्षांहकत प्रत आसण त्ासाठीची िी.

छ. संपादणूक सुधारणे म्हणजे...
 १. परीक्षेत उत्ीण्म होणे. २. पुन्ा परीक्षा दऊेन जास्त गुण षमळिणे.

१९  आता िे प्रकटन िािू या.
(पुणे महानगरपालिका, अषतक्रमण / अनभधकृत बांधकाम)

पुणे महानगरपालिका
अषतक्रमण / अनभधकृत बांधकाम

वनमू्मिन विभाग
पुणे महानगरपालिका हद्दीमध्य ेपुणे महानगरपालिकेच्ा षमळकतीिर / रस्तांिर सुरू असिेिे 
अनभधकृत आठिड ेबाजार त्वररत बंद करणेबाबत

जािीर प्रकटन
शासन वनण्मय क्र. कृपमं. ०८१६/प्र.क्र.११९/२१ स. सहकार, पणन ि िस्तोद्ोग विभाग, 

महाराष्टट्  सासन, वद. १२ ऑगस्ट २०१६ ि महाराष्टट्  शासन, नगरविकास विभाग, शासन पररपत्रक 
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क्र. संकीण्म – २०१६/प्र.क्र.३५३/ नवि.– २०, मंत्रािय मुंबई वद. २४ ऑगस्ट २०१६ नुसार पुणे 
महानगरपालिकामधीि शेतकरी आठिड े बाजाराबाबत महाराष्टट्  राज् कृषी पणन महामंडळ 
यांचेतिये  शेतकरी बाजार आयोजक यांची नेमणूक करणेबाबत ि वनयंत्रण ठेिणेबाबत आदशे 
प्रस्ततु आहते. मा. व्यिस्ापक, महाराष्टट्  राज् कृषष पणन मंडळ, पुणे यांनी वद. १८-१२-२०१९ 
रोजीचे पत्रान्वये पुणे महानगरपालिकेच्ा षमळकतींिर / रस्तांिर सुरू असिेिे अनभधकृत 
आठिड ेबाजारास कोणतीही परिानगी वदिी नसल्ाचे ि सदर जागा पणन मंडळास हस्तांतर 
झािी नसल्ाने या जागेिर आयोजकांची नेमणूक केिी नसल्ाचे कळवििे आह.े तसेच पणन 
मंडळाने परिानगी वदिेिी नाही. अशा आठिड ेबाजारािर कारिाई करण्ाची संपूण्म जबाबदारी 
पुणे महानगरपालिकेची असल्ाचे कळवििे आह.े

सध्या पुणे महानगरपालिका हद्दीत बहुतांश वठकाणी अशा प्रकारे अनभधकृतपणे शेतकरी 
आठिड े बाजार सुरू असल्ाचे वनदश्मनास आिे आह.े अशा प्रकारच्ा अवनयंषत्रत शेतकरी 
आठिड े बाजारांमुळे बहुतांश वठकाणी िाहतूक कोंडी, सािसिाई नसणे, बाजार संपल्ािर 
कचरा न उचिल्ाने अस्वछिता पसरल्ाचे वनदश्मनास आिे आह.े त्ामुळे शहरातीि नागररकांना 
ि स्ावनक रहहिाशांना त्रास सहन करािा िागत आह.े तसेच या संदभचात विविध तक्रारी पुणे 
महानगरपालिकेकड ेप्राप्त झाल्ा आहते.

रीतसर परिानगी घेऊन ि योग्यप्रकारे वनयोजन करून शेतकरी आठिड ेबाजार भरिणेबाबत 
महानगरपालिकेचे प्रयोजन आह.े त्ामुळे अशा प्रकारे चालू असिेल्ा अनभधकृत शेतकरी 
आठिड ेबाजारांिर कारिाई करणे आिश्यक आह.े 
तरी या जाहीर प्रकटनाद्ारे कळविण्ात येते की पुणे महानगरपालिकेच्ा हद्दीमध्य े पुणे 
महानगरपालिकेच्ा षमळकतीिर / रस्तांिर सुरू असिेिे सि्म अनभधकृत शेतकरी आठिड े
बाजार या जाहीर प्रकटनाचे  वदनांकापासून ७ वदिसाचे आत त्वररत बंद करणे, अन्यरा पुणे 
महानगरपालिकेतिये  महानगरपालिकेच्ा षमळकतींिर / रस्तांिर सुरू असिेल्ा अनभधकृत 
शेतकरी आठिड ेबाजारािर वनष्ासनाची कारिाई करण्ात येईि ि सदर कारिाईदरम्ान 
साहहत्, िळे, भाजीपािा इत्ादी यांची नासाडी-नुकसान झाल्ास याची संपूण्म जबाबदारी 
संबंभधत आयोजकाची राहीि याची नोंद घ्ािी.

स्वाक्षरी –
(माधि जगताप), उप आयुक्त

(अषतक्रमण-अनभधकृत बांधकाम वनमू्मिन विभाग)
पुणे महानगरपालिका.

शब्दारमि :

नाम हक्रयापद इतर शब्द

ती महानगरपालिका, त्ा –
municipality, municipalities

वनदश्मनास येणे
to come to notice

अनभधकृत  
unauthorised

ते अषतक्रमण, ती अषतक्रमणे / णं
encroachment, -s

बंद करणे
to close

जाहीर  
declared

ते वनमू्मिन, –
eradication

नेमणूक करणे
to appoint

आठिड ेबाजार  
weekly market
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ती हद्द, त्ा हद्दी
border, -s

वनयंत्रण ठेिणे
to control

संपूण्म  
whole

ती षमळकत, त्ा षमळकती
earning, -s

प्रस्ततु असणे
to be relevant

बहुतांश
almost

तो बाजार, ते –
market, -s

परिानगी दणेे
to give permission

अवनयंषत्रत 
uncontrolled

ते पणन, –
marketing

हस्तांतर होणे
to transfer

स्ावनक  
local

तो िस्तोद्ोग, ते –
textile business, -es

वनयोजन करणे
to do planning

अन्यरा  
otherwise

तो-ती आयोजक, ते त्ा –
organiser, -s

नासाडी करणे
to get rotten

रीतसर 
formal / regular

ती परिानगी, –
permission, -s

सहन करणे
to tolerate

ती कोंडी, –
deadlock

प्राप्त होणे
to get

ते मंडळ, ती मंडळे / ळं
board, -s

ती जबाबदारी, त्ा जबाबदाऱया
responsibility, responsibilities

ती सािसिाई, –
cleaning

तो कचरा, –
garbage

तो / ती रहहिासी, ते / त्ा –
resident, -s

ते वनयोजन, – 
planning

तो वदनांक, ते –
date, -s
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ते वनष्ासन, –
expulsion 

तो भाजीपािा, –
vegetable, -s

ती नासाडी, –
destruction 

ते नुकसान, –
damage 

२०  िर हदलेल्या प्रकटनातील िी िाक्े पाहू या.

• रस्तांिर सुरू असिेल्ा आठिड ेबाजारास कोणतीही परिानगी हदली नसल्यािे कळििे 
आह.े

म्हणजेच 
 रस्तांिर सुरू असिेल्ा आठिड ेबाजारास कोणतीही परिानगी हदली नािी ह ेकळििे 

आह.े
• आठिड ेबाजारािर कारिाई करण्ाची संपूण्म जबाबदारी पुणे महानगरपालिकेची असल्यािे 

कळििे आह.े
म्हणजेच 

 आठिड ेबाजारािर कारिाई करण्ाची संपूण्म जबाबदारी पुणे महानगरपालिकेची आिे िे 
कळििे आह.े

२१  सराि.

णशक्षक रिद्ारथी

सुनंदाने काम झाल्ाचे कळििे. सुनंदाने काम झाल्ाचे कळििे.

 केल्ाचे सुनंदाने काम केल्ाचे कळििे.

 संपल्ाचे सुनंदाने काम संपल्ाचे कळििे.

 वदल्ाचे सुनंदाने काम वदल्ाचे कळििे.

 संपिल्ाचे सुनंदाने काम संपिल्ाचे कळििे.

 वबघडल्ाचे सुनंदाने काम वबघडल्ाचे कळििे.

 आिडल्ाचे सुनंदाने काम आिडल्ाचे कळििे.
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२२  सराि.

णशक्षक रिद्ारथी

िरुणने अभ्ास झाल्ाचे सांषगतिे. िरुणने अभ्ास झाल्ाचे सांषगतिे.

 काम िरुणने काम झाल्ाचे सांषगतिे.

 स्वपैाक िरुणने स्वपैाक झाल्ाचे सांषगतिे

 मुिगी िरुणने मुिगी झाल्ाचे सांषगतिे

 िग् िरुणने िग् झाल्ाचे सांषगतिे

 वनण्मय िरुणने वनण्मय झाल्ाचे सांषगतिे

२३  सराि.

णशक्षक रिद्ारथी

आम्हािा सचचिांनी अभधसूचना काढल्ाचे 
कळिे.

आम्हािा सचचिांनी अभधसूचना काढल्ाचे 
कळिे.

 आदशे आम्हािा सचचिांनी आदशे काढल्ाचे कळिे.

 शासन वनण्मय आम्हािा सचचिांनी शासन वनण्मय काढल्ाचे 
कळिे.

 पररपत्रक आम्हािा सचचिांनी पररपत्रक काढल्ाचे कळिे.

 प्रससद्द्पत्रक आम्हािा सचचिांनी प्रससद्द्पत्रक काढल्ाचे 
कळिे.

 जाहहराती आम्हािा सचचिांनी जाहहराती काढल्ाचे कळिे.

 षतकीट आम्हािा सचचिांनी षतकीट काढल्ाचे कळिे.

 िोटो आम्हािा सचचिांनी िोटो काढल्ाचे कळिे.

२४  ह्ा दोन प्रकारच्ा िाक्ांमिला फरक लक्षात घेऊ या.

िरुणने काकांनी वनरोप वदल्ाचे सांषगतिे. िरुणने काकांनी वनरोप वदिा ह ेसांषगतिे.

िरुणने काकांनी बातमी वदल्ाचे सांषगतिे. िरुणने काकांनी बातमी वदिी ह ेसांषगतिे.

िरुणने काकांनी मत वदल्ाचे सांषगतिे. िरुणने काकांनी मत वदिे ह ेसांषगतिे.
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२५  खाली हदलेल्या िाक्ांमध्े ‘िे’ िापरू या.
उदा∘ प्राचीने आम्हािा आपिे िग् ठरल्ाचे सांषगतिे.
 प्राचीने आम्हािा आपिे िग् ठरिे ह ेसांषगतिे.
क. संयोजकांनी काय्मक्रमाची तारीख ठरल्ाचे कळििे.
ख. सदानंदरािांनी ते स्वतः मुंबईिा येणार असल्ाचे कळििे.
ग. विद्ाताईंनी सईचा साखरपुडा झाल्ाचे सांषगतिे.
घ. एजंटने षतहकट ेसशल्क नसल्ाचे सांषगतिे.
च. संजयने सहिीची जागा बदिल्ाचे कळििे.
छ. साहबेांनी विनायकिा त्ाची बदिी केल्ाचे सांषगतिे.

२६  िरील प्रकटनात आलेली िी िाक्रिना लक्षात घेऊ या.

आठिड ेबाजारांिर कारिाई करणे आिश्यक आह.े = आठिड ेबाजारांिर कारिाई केिी पाहहजे.
It is necessary to take action on weekly markets. = Action must be taken on 
weekly markets.

२७  सराि. 

णशक्षक रिद्ारथी

नागररकांनी षमळकतीिर कर भरणे आिश्यक 
आह.े

नागररकांनी षमळकतीिर कर भरणे आिश्यक 
आह.े

नागररकांनी मतदान करणे आिश्यक आह.े नागररकांनी मतदान करणे आिश्यक आह.े

नागररकांनी राष्टट् गीतासाठी उभे राहणे 
आिश्यक आह.े

नागररकांनी राष्टट् गीतासाठी उभे राहणे 
आिश्यक आह.े

नागररकांनी स्वछिता राखणे आिश्यक आह.े नागररकांनी स्वछिता राखणे आिश्यक आह.े

नागररकांनी सि्म जातीधमणांचा आदर करणे 
आिश्यक आह.े

नागररकांनी सि्म जातीधमणांचा आदर करणे 
आिश्यक आह.े

२८  सराि. 

णशक्षक रिद्ारथी

नागररकांनी कर भरणे आिश्यक आह.े नागररकांनी कर भरणे आिश्यक आह.े

नागररकांनी कर भरिा पाहहजे. नागररकांनी कर भरिा पाहहजे.
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नागररकांनी मतदान करणे आिश्यक आह.े नागररकांनी मतदान करणे आिश्यक आह.े

नागररकांनी मतदान केिे पाहहजे. नागररकांनी मतदान केिे पाहहजे.

नागररकांनी स्वछिता राखणे आिश्यक आह.े नागररकांनी स्वछिता राखणे आिश्यक आह.े.

नागररकांनी स्वछिता राखिी पाहहजे नागररकांनी स्वछिता राखिी पाहहजे

नागररकांनी सि्म धमणांचा आदर करणे 
आिश्यक आह.े

नागररकांनी सि्म धमणांचा आदर करणे 
आिश्यक आह.े

नागररकांनी सि्म धमणांचा आदर केिा पाहहजे. नागररकांनी सि्म धमणांचा आदर केिा पाहहजे.

नागररकांनी पाणी जपून िापरणे आिश्यक 
आह.े

नागररकांनी पाणी जपून िापरणे आिश्यक 
आह.े

नागररकांनी पाणी जपून िापरिे पाहहजे. नागररकांनी पाणी जपून िापरिे पाहहजे.

२९  हदलेल्या िाक्ांमध्े ‘िातू + िे + आिश्यक’ अस’ िी िाक्रिना िापरू या.
उदा∘ पािसाळ्ात वपण्ाचे पाणी उकळिे पाहहजे. पािसाळ्ात वपण्ाचे पाणी उकळणे आिश्यक 

आह.े
क. आता प्रत्केाने कॉम्पटुरिर काम केिे पाहहजे. 
ख. नागररकांनी आधारकाड्क जिळ ठेििे पाहहजे.
ग. परदशेात विरताना आपण पासपोट्क सांभाळिा पाहहजे.
घ. विद्ार्थणांनी भरपूर िाचन केिे पाहहजे.
च. उमेदिारांची वनिड गुणित्ेनुसार झािी पाहहजे.

३०  अ, ब आणि क गटातल्या िाक्ांशाच्ा जोड्ा जुळिून िाक्े तयार करू या.

अ ब क

क. प्रत्केाने एकेक झाड येणे

आिश्यक आह.े

ख. भाजीिाल्ांनी भाजीचा कचरा लिहहणे

ग. मुिांनी रोज िृत्पत्र पाळणे

घ. दुकानदारांनी दुकानािरच्ा पाट्ा मराठीत असणे

च. महाराष्टट् ात राहणाऱयांनी मराठी उचिणे

छ. मुिांना मराठी िािणे

ज. िाहनचािकांनी ससग्ि िाचणे

झ. िाहन चाििायचा परिाना चािकाजिळ बोिणे
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३१  अनौपिाररक / नेिमीिी मराठीिी रूपे ललहू या.
उदा∘ करणेबाबत करण्ाबाबत
क. रोजीचे पत्रान्वये ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
ख. सुरू असिेिे अनभधकृत आठिड ेबाजारास ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
ग. भरविणेबाबत ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
घ. प्रकटनाचे वदनांकापासून ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
च. सात वदिसाचे आत ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

३२  अिोरेखखत शब्दापासून तयार िोिारा शब्द त्ापुढच्ा ररकाम्ा जागेत भरू या.
उदा∘ या िषथीच्ा सामन्यांची जबाबदारी कोण घेणार? 
 सामने झािे नाहीत तर त्ािा व्यिस्ापन जबाबदार नाही.
क. सरकार हकती िषये प्रभारी अभधकारी नेमणार? कायमस्वरूपी ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ केव्ा होणार?
ख. चचचासत्राचे आयोजन सोपे नाही. ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ च सगळी कामे करत असतो.
ग. प्रिीणिा आता चांगिे पैसे षमळतात. आता तो ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ करही भरतो.
घ. कोणत्ाही स्ानी बदिी झािी तरी ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ भाषा सशकािीच िागते.
च. बंदमुळे सगळी िुिं नासिी. मािाची भरपूर ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ झािी.

३३  खालील शब्दांच्ा योग्य अरगापुढे अशी  खूि करू या.
क. आठिड ेबाजार - १. आठिड्ातून एकदा भरणारा बाजार
  २. आठिड ेगािात भरणारा बाजार
ख. िाहतूक कोंडी - १. सि्म िाहनांना एका मोठ्ा मैदानात कोंडणे
  २. िाहनांची गदथी झाल्ामुळे िाहनांना पुढ ेजाता न येणे.
ग. प्रयोजन - १. आयोजन
  २. हतेू
घ. नासाडी - १. खराब होऊन नाश  होणे
  २. साडी घेऊ न शकणे
च. हस्तांतर - १. हातात हात घेणे
  २. एखादी गोष्ट दुसऱयाच्ा नािािर लिहून दणेे
छ. वनष्ासन - १. हाकलून दणेे
  २. बसायिा आसन दणेे.

३४  खाली हदलेल्या शब्दांिे समानारथी शब्द ननिडू या.
(शेती, अनुमती, व्ापार, लगेि, सप्ताि, स्वछिता, कापड)
क. आठिडा - ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ख. िस्त - ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ग. परिानगी - ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
घ. पणन - ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ च. त्वररत - ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ छ. कृषी - ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
ज. सिाई - ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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३५  रिरुद्ारथी शब्दांच्ा जोड्ा जुळिू या.

अ ब

क. परिानगी १. िायदा

ख. अभधकृत २. अस्वछिता

ग. स्वछिता ३. गुप्त

घ. नुकसान ४. बंदी

च. जाहीर ५. अनभधकृत

३६  खालील हक्रयापद ेननिडून हदलेली िाक्े पूिमि करू या.
(दिेार नािीत, सिन केला, सुरू आिेत, नोंद घेतली, आले आिे, बंद करतात)

उदा∘ ते रात्री उसशरा दुकान बंद करतात.

क. मंत्रांनी पोलिसांच्ा तक्रारीची  ¯¯¯¯¯¯¯¯  ¯¯¯¯¯¯¯¯.

ख. प्रषमिाताईंनी नोकरीसाठी खूप त्रास ¯¯¯¯¯¯¯¯  ¯¯¯¯¯¯¯¯.

ग. तुम्ही रोज उसशरा येता असे माझ्ा वनदश्मनास ¯¯¯¯¯¯¯¯  ¯¯¯¯¯¯¯¯.

घ. मुिीच्ा आंतरजातीय वििाहािा ते परिानगी  ¯¯¯¯¯¯¯¯  ¯¯¯¯¯¯¯¯.

च. जयश्ीचे योगासनांचे िग्म अजून ¯¯¯¯¯¯¯¯  ¯¯¯¯¯¯¯¯ का?

३७  आशयािाररत प्रश्.
प्रश् आणि उत्रे यांच्ा योग्य जोड्ा जुळिू या.

क. आठिड ेबाजार कुठे सुरू आह?े १. कृषष पणन मंडळाची.

ख. कृषषपणन मंडळाने अजूनपययंत 
आयोजकांची नेमणूक का केिी नाही?

२. शेतकरी भाजीपाल्ाचा कचरा उचित 
नाहीत म्हणून.

ग. नागररक महानगरपालिकेकड ेकोणती 
तक्रार करतात?

३. भाजीपािा, िळं इ.ची नासाडी होईि.

घ. बाजारात स्वछिता का नसते? ४. पुणे महानगरपालिकेच्ा हद्दीत.

च. आठिड ेबाजारािर वनयंत्रण ठेिण्ाची 
जबाबदारी कोणाची आह?े

५. बाजाराची जागा अजून कृषष पणन 
मंडळाची नाही म्हणून.

छ. अनभधकृत आठिड ेबाजार हिििे 
नाहीत तर काय पररणाम होईि?

६. बाजारातल्ा अस्वछितेची ि 
िाहतूककोंडीच्ा त्रासाची.
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३८  पृष्ठांकन िािू या.
पृष्ठांकन 

क्रमांक ...
सामान्य प्रशासन विभाग

वदनांक ...
विषय – ग्ामीण ध्ववनक्षेपक उपविभाग

विभागाद्ारे सामूहहक रेवडओ तयार करणे
ज्ापन

अभभयंता ग्ामीण ध्ववनक्षेपण, उपविभाग, मुंबई, यांना शासन वनण्मय क्र. ... वदनांक ... च्ा 
संदभचात असे कळिण्ाचा मिा आदशे आह ेकी, विधानसभेने मान्यता वदिेिी आसण शासकीय 
पत्र, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र. ... यानुसार त्ाजकड ेसोपवििेिी ... रु.ची पूरक मागणीची 
रक्म, ही शासकीय ज्ापन, वित् विभाग, क्र. ... यानुसार आकस्स्मकता वनधीतून मंजूर करण्ात 
आिेल्ा आगाऊ रकमेची भरपाई करण्ासाठी ि चालू िषचाच्ा राहहिेल्ा कािािधीतीि 
खचचाची तरतूद करण्ासाठी वदिेिी आह.े

महाराष्टट्  राज्पाि यांच्ा आदशेानुसार ि नािाने

(सही)
अपर सचचि, महाराष्टट्  शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठांकन
प्रभारी अभभयंता
ग्ामीण ध्ववनक्षेपण उपविभाग,
इरोंस चचत्रपटगृहाची इमारत, मुंबई – १
यांस,

माहहतीसाठी प्रत रिाना –
१. महािेखापाि, महाराष्टट्  राज्, मुंबई
२. अभधदान ि िेखा अभधकारी, मुंबई
३. वनिासी िेखापरीक्षा अभधकारी, मुंबई वित् विभाग

शब्दारमि :

नामे हक्रयापदे इतर शब्द

ते पृष्ठांकन, ती पृष्ठांकने
endorsement, -s

सोपिणे
to hand over

ग्ामीण 
rural

ते ध्ववनक्षेपण, –
broadcasting

मंजूर करणे
to approve

चालू
current
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ती विधानसभा, त्ा –
legislative assembly

भरपाई करणे
to compensate

आगाऊ
advance

ती आकस्स्मकता, –
contingency

तरतूद करणे
to make provision

तो वनधी, ते –
fund, -s

 

ते िष्म, ती िषये / षयं
year, -s

  

तो खच्म, ते –
expense, -s

  

३९  ररकाम्ा जागेत िातू + लेला िी योग्य रूपे भरू या.
उदा∘ पाच िषणांपूिथी नरेशने मुदत ठेिीत (fixed deposit) ठेििेिी (ठेि) रक्म आज उपयोगी 

पडिी.
क. तुिा ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ (सोपि) कामं तू िेळेत पूण्म  केिीस.
ख. शासनाने मंजूर ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ (कर) वनधी अजून आशािा षमळािा नाही.
ग. सशक्षणमंत्रांनी ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ (राह) सगळ्ा परीक्षा रद्द केल्ा.
घ. तुमच्ा संस्नेे ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ (द)े काय्मक्रमाचं आमंत्रण मी स्वीकारणार आह.े
च. त्ांनी ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ (पाठि) दोन्ी अहिाि आत्ाच षमळािे.

४०  खाली हदलेल्या मराठी शब्दांपुढे योग्य इगं्जी प्ररतशब्द ललहू या.
(compensation, contingency, finance department, payment, under secretary, 
provision, broadcasting, advance, accountant general)

क. आगाऊ - ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ख. तरतूद - ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ग. महािेखापाि - ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

घ. ध्ववनक्षेपण - ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ च. अभधदान - ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ छ. आकस्स्मकता - ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

ज. भरपाई - ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ झ. अपर सचचि - ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ट. वित्विभाग - ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

४१  ररकाम्ा जागेत ‘िा’ प्रत्यािी योग्य रूपे भरू या.
पय्मटकांच्ा दृष्टीने उन्ाळा आसण हहिाळा ह ेसिचात महत्ता¯¯¯ हगंाम आहते. जंगि सिारी ही 
पय्मटना¯¯¯ शाखा अिीकड ेिेगाने विकससत होत आह.े िास्तविक, जंगिातीि तापमान उन्ाळ्ात 
चाळीस अंशा¯¯¯ पुढ ेअसते. पण यािेळी या क्षेत्रात कोट्ािधी रुपयां¯¯¯ उिाढाि होते. िन 
विभागािा िाखो रुपयां¯¯¯ महसूि षमळतो. दुसरी उत्पन्ना¯¯¯ साधने नसल्ाने पय्मटकांच्ा 
सहिींिर गाईड, जीपचािक आसण स्ावनक रहहिाशां¯¯¯ पोट अििंबून असते.
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४२  आशयािाररत प्रश्.
एका िाक्ात उत्रे दऊे या.

क. पृष्ठांकन कोणत्ा विभागाने पाठििे आह?े

ख. पत्राखािी कोणाची सही आह?े

ग. ध्ववनक्षेपण विभागािा काय तयार करायचं आह?े

घ. पत्रातून कोणािा आदशे वदिा आह?े

च. वदिेिी रक्म कोणत्ा िषचातल्ा खचचासाठी िापरिी जाणार आह?े

४३  प्रमािपत् िािू या.

मिाराष्ट्र  शासन
अन्न नागरी पुरिठा ि ग्ाहक संरक्षण विभाग

(िैध मापनशास्त यंत्रणा)
शासकीय कुटीर क्र. ७, फ्ी प्रेस जन्मि माग्म, मुंबई – ४०००२१

उत्पादक / आिेष्टक / आयातदार नोंदणी प्रमाणपत्र
[िैध मापनशास्त (आिेष्ष्टत िस्त)ू वनयम, २०११ च्ा वनयम २७ नुसार]

वदनांक. ...
अ.क्र. ...

आपण वदनांक ... रोजी या कायचाियास केिेिा अज्म ि त्ा अनुषंगाने सादर केिेिी 
कागदपत्र ेयास अनुसरून असे प्रमासणत करण्ात येते की िैध मापनशास्त अभधवनयम, २००९ ि 
िैध मापनशास्त (आिेष्ष्टत िस्त)ू वनयम, २०११ मधीि तरतुदींचे पािन करण्ाच्ा अटीस अधीन 
राहून ... यांची या कायचाियात उत्पादक / आिेष्टक / आयातदार म्हणून नोंदणी करण्ात आिी 
असून त्ांचा नोंदणीक्रमांक िैमाशा/... आह ेआसण त्ाची विभधग्ाह्ता ... पययंत असेि.

सदरचे प्रमाणपत्र ह े... नमुन्याकररताच िैध राहीि ि याप्रमाणेच पुढ ेनोंदणी आिश्यक 
असल्ास प्रत्के िषथी निीन अज्म करािा िागेि.

उत्पादन / आिेष्टन / आयात करण्ाचे वठकाण 
 ...
 ...
 ...

वनयंत्रक िैधमापन शास्त
महाराष्टट्  राज्, मुंबई.
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शब्दारमि :

नामे हक्रयापदे इतर शब्द

तो / ती उत्पादक, ते / त्ा –
producer, -s

विभधग्ाह्ता असणे
to have validity

अनुसरून 
following

तो / ती आिेष्टक, ते / त्ा –
packer, -s

िैध राहणे
to be valid

तो / ती आयातदार, ते / त्ा –
importer

ते मापनशास्त, –
measuring science

ती विभधग्ाह्ता
validation / validity

ते उत्पादन, ती उत्पादने / नं
production, -s

ते आिेष्टन, ती आिेष्टने / नं
packaging 

ती आयात, त्ा आयाती
import

तो वनयंत्रक, ते 
controller

४४  खाली एका शब्दापासून तयार झालेल्या कािी शब्दांिे गट हदले आिेत. कािी 
शब्दांिे इगं्जी प्ररतशब्द हदले आिेत. त्ा शब्दाशी संबंचित इतर शब्दांना इगं्जी 
प्ररतशब्द द्ायिा प्रयत्न करू या.

क. ख.

उत्पादन - production

उत्पादक - ..................................

उत्पादकता - productivity

उत्पादन खच्म - ..................................

उत्पावदत िस्त ू- ..................................

आिेष्टन – packing

आिेष्टक – ..................................

आिेष्ष्टत िस्त ू– ..................................

आिेष्टन कागद – packing paper.............

आिेष्ष्टत करणे - ..................................
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ग. घ.

आयात – importation

आयातक / आयातदार – ........................

आयात िस्त ू– imported good

आयात शुल्क - ..................................

आयात करणे - ..................................

आश्ासन – assurance / warranty

आश्ासक – ..................................

आश्ाससत – ..................................

आश्स्त – warantee

आश्ासन दणेे - ..................................

ि.

मापणी / मापन – ..................................

मापक - meter

मापे – measures

मापारी - ..................................

मापणे - ..................................

४५  खाली हदलेल्या शब्दांिे योग्य रिरुद्ारथी शब्द ननिडू या.
(अनािश्यक, ननयगातदार, अप्रमाणित, अिैि, रिचिअग्ाह्ता)

क. िैध X ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

ख. आयातदार  X ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

ग. प्रमासणत  X ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

घ. विभधग्ाह्ता X ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

च. आिश्यक  X ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

४६  हदलेल्या शब्दांिा खाली हदलेल्या िाक्ांमध्े उपयोग करू या.
(प्रमाणित, िैि, सादर, आिश्यक, अिीन, पालन)

उदा∘ कुटुबंातल्ा प्रत्केाच्ा जन्ममृत्चूी नोंदणी केिी जाते.

क. नागररकांनी कायद्ाचे ¯¯¯¯¯¯¯¯¯ करणे ¯¯¯¯¯¯¯¯¯ असते.

ख. आधारकाडचाची झरेॉक्स प्रत स्वतःची स्वतःिा ¯¯¯¯¯¯¯¯¯ करता येते.

ग. िग् िािणाऱया भटजींनी भरून वदिेिा िॉम्म महानगरपालिकेत ¯¯¯¯¯¯¯¯¯ करािा िागतो.

घ. मोबाईििर येणारा ओटीपी (one time password) हा िक्त काही षमवनट े̄ ¯¯¯¯¯¯¯¯ राहतो.

च. वनयंत्रकांना वनयमातीि तरतुदींचे पािन करण्ाच्ा अटींना ̄ ¯¯¯¯¯¯¯¯ राहून उत्पादक म्हणून 
नोंदणी करािी िागिी.
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४७  आशयािाररत प्रश्.
एका िाक्ात उत्रे दऊे या.

क. िैध मापनशास्त यंत्रणा कोणत्ा विभागाच्ा अंतग्मत काम करते?

ख. प्रमाणपत्रासाठी कोणी कोणी अज्म केिे आहते?

ग. अजचाबरोबर त्ांना आणखी काय सादर करािे िागिे आह?े

घ. प्रमाणपत्रानुसार अज्मदारांची कोणत्ा कामासाठी नोंदणी झािी आह?े

च. ह ेप्रमाणपत्र हकती िषणांसाठी िैध आह?े

४८  िी चित्फीत पाहू या. 

क. चौगुल्ांच्ा बॉसने कोणता संकल्प केिा आह?े
 १. असजबात चचडायचं नाही.
 २. असजबात उसशरा यायचं नाही.

ख. चौगुिे हकती तारखेपासून ऑविसिा येत नाहीयेत?
 १. ३१ वडसेंबर
 २. ३० वडसेंबर

ग. चौगुिे त्ांच्ा काकांबद्दि काय सांगतात?
 १. काका हरििे होते. 
 २. काका सुट्ीिा बाहरेगािी गेिे होते.

घ. चौगुल्ांना काय हिं आह?े
 १. सुट्ी.
 २. प्रमोशन.
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 कायगालयीन हटप्पिी िाििे आणि समजिे
 अजमि भरता येिे
 ‘म्िून’ िे िेगिेगळे अरमि आणि िापर 

समजून घेिे
 औपिाररक आणि अनौपिाररक मराठीतला 

फरक समजून घेिे
 शासकीय मराठीत िापरल्या जािाऱया कािी 

हक्रयापदांिी उजळिी करिे
 ननिृत्ीशी संबंचित शब्दांिी माहिती करून घेिे
 ननिृत्ीरिषयी ििगा करता येिे

िला, णशकू या ...

१०
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ननिृत्ी

आता फक्त आराम !
(कायगालयीन हटप्पिी आणि अजमि)
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१  खालील मुद्दांच्ा आणि चित्ांच्ा आिारे िगगात ििगा करू या. ननिृत्ीनंतर तुम्ी 
काय करिार आिात?
- मी तर बाबा मनसोक्त आराम करणार!

- मी कुटुबंीयांबरोबर िेळ घाििणार.

- मी एखादी निीन भाषा सशकणार.

- मी रोज उसशरा उठणार.

- मी बागकाम करणार.

- मी एखाद ंिाद् सशकणार.

२  खालीलपैकी कोिते शब्द ननिृत्ीशी संबंचित आिेत त्ांच्ाभोिती गोल करू या.

वनिृभत्िेतन (pension)

बढती, दौरा, भविष्य वनिचाह वनधी (Provident fund), वनरोप समारंभ, कत्मव्यार्म रजा 

(on duty leave) काय्मक्रम, रजा, उपदान (gratuity), सव्व््मस बुक (सेिा पुस्तक), रकबाकी, 

पगार, नैषमभत्क रजा, बदिी

ननिृत्ी

मोठ्ा सहिीिा 
जाणार

भरपूर आराम 
करणार
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३  संिाद ऐकू आणि िािू या. (णशक्षकांनी आिी संिाद ऐकिािा मग रिद्ार्थ्यांना 
िािायला द्ािा.) 
व्यक्ती : नमस्ार. महसूि विभागाचं ऑविस हचे आह ेनं ?
संपत : होय, हचे आह.े
व्यक्ती : मिा जरा...
संपत : तुम्ही जरा बाहरे रांबा. इरे आत येऊ नका.
व्यक्ती : अहो पण...
संपत : सांषगतिं ना, बाहरे रांबा. इरे आजपासून निीन 

साहबे येणार आहते. जरा गडबड आह.े 
व्यक्ती : अछिा, निीन साहबे ?
संपत : होय. आज ते मानकरसाहबे ररटायर होताहते नं, त्ांच्ा जागी. 
व्यक्ती : मानकर साहबे उपसंचािक होते नं ?
संपत : होय तर! मोठे ऑविसर होते. अगदी दिेमाणूस !
व्यक्ती : पण मग त्ांच्ा जागी कोण निीन साहबे येणार आहते ?
संपत : आहते कोणीतरी शेट्ीसाहबे. पण तुम्ही का आत येताय? सांषगतिं ना जरा बाहरे रांबा 

म्हणून.
व्यक्ती : बरं बरं. मी बाहरेच रांबतो. िक्त ते निीन साहबे आिे की त्ांना सांगा मी भेटायिा 

आिो होतो म्हणून.
संपत : सांगेन, सांगेन.
व्यक्ती : धन्यिाद, येतो मी.
संपत : अहो, पण तुमचं नाि सांगा नं...
व्यक्ती : माझ ंनाि? कमिाकर शेट्ी, ऑविसर, महसूि विभाग.
संपत : ऑ! तुम्हीच का ते शेट्ीसाहबे ? !!!

४  योग्य पयगाय ननिडू या.
क. ह ेकोणत्ा विभागाचे ऑविस आह?े
 १. महसूि विभाग २. आयकर विभाग

ख. ऑविसात निीन साहबे का येणार आहते?
 १. मानकरसाहबे वनिृत् होणार आहते म्हणून.
 २. मानकरसाहबेांची बदिी झािी आह ेम्हणून.

ग. मानकरसाहबे कोणत्ा पदािरून वनिृत् होणार आहते?
 १. सहसंचािक २. उपसंचािक

५  िूक की बरोबर?
क. निीन साहबे दोन वदिसांनी रुजू होणार आहते.
ख. संपतचं मानकरसाहबेांबद्दि िार चांगिं मत आह.े 
ग. कमिाकर शेट्ी म्हणजेच निीन साहबे आहते.
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६  हटप्पिी िािू या.
महसूि शाखा – आर.

वदनांक ...

रिषय - प्रतीक्षािीन कालाििी ननयरमत करून रमळिेबाबत.

वनिासी नायब तहसीिदार
मा. विभागीय आयुक्त यांचेकड ेसविनय सादर
सजल्ाभधकारी सांगिी यांचेकडीि पत्र वदनांक २०.०२.२०१७ रोजीच्ा अजणांचे कृपया अििोकन 
होणेस विनंती आह.े

२. सजल्ाभधकारी सांगिी यांनी ... नायब तहसीिदार, तहसीिदार कायचािय, कडगेाि, सज. 
सांगिी यांचा वद. ०१.०९.२०१६ ते वद. २६.०९.२०१६ हा कािािधी प्रतीक्षाधीन कािािधी 
म्हणून वनयषमत करणेबाबत विनंती केिी आह.े

३. शासनाचे महसूि ि िन विभागाकडीि आदशे वद. २०.०८.२०१६ अन्वये महात्ा गांधी 
राष्टट् ीय ग्ामीण रोजगार हमी योजनेअंतग्मत विशेष अभधकारी, म.ग्ा.रो.ह.यो. म्हणून पुणे 
विभागातीि नायब तहसीिदार संिगचातीि ०४ पद े वद. ३१.०८.२०१६ पासून वनरससत 
झािी आहते.

४. त्ा अनुषंगाने कायचाियाकडीि आदशे वद. १७.०९.२०१६ अन्वये श्ी∘ ... यांना सांगिी 
सजल्हात वनयुक्ती दणे्ात आिी. श्ी. ... यांना सदरचा आदशे वद∘ २३.०९.२०१६ रोजी प्राप्त 
झािा. सजल्ाभधकारी कोल्ापूर यांनी त्ांचेकडीि वद∘ २३.०९.२०१६ रोजीच्ा आदशेान्वये 
श्ी. ... नायब तहसीिदार, करिीर, सज. कोल्ापूर यांना बदिीच्ा वठकाणी वनयुक्त 
होणेसाठी काय्ममुक्त केिे.

५. श्ी∘ ... ह ेवद∘ १७.१०.२०१६ रोजी सजल्ाभधकारी सांगिी येरे हजर झािे. सजल्ाभधकारी 
सांगिी यांनी त्ांचेकडीि आदशे वद∘ १८.१०.२०१६ अन्वये श्ी∘ ... यांनी वनिासी नायब 
तहसीिदार, तहसीि कायचािय, कडगेांि, सज. सांगिी या पदािर पदस्ापना वदिी. श्ी∘ 
... ह ेवद. १८.१०.२०१६ पासून वनिासी नायब तहसीिदार, तहसीि कायचािय, कडगेाि, 
सज. सांगिी काय्मरत आहते. सजल्ाभधकारी कोल्ापूर यांनी वद. २३.०९.२०१६ रोजीच्ा 
आदशेान्वये श्ी∘ ... यांना काय्ममुक्त केिे असल्ाने वद. ०१.०९.२०१६ ते वद. २६.०९.२०१६ 
या कािािधीत श्ी∘ ... ह ेवनयुक्तीच्ा प्रतीक्षेत होते असे सजल्ाभधकारी सांगिी यांनी त्ांचे 
अहिािात नमूद केिे आह.े

६. िरीि िस्तसु्स्ती विचारात घेऊन, महाराष्टट्  नागरी सेिा (िेतन  ि सि्मसाधारण शतथी) 
१९८१ मधीि वनयम ९(१४) (एि) मधीि तरतुदीनुसार श्ी∘ ... यांना वद. ०१.०९.२०१६ ते 
वद. २६.०९.२०१६ या कािािधीमधीि एकूण २६ वदिस सक्तीचा प्रतीक्षाधीन कािािधी हा 
कत्मव्यकाळ म्हणून शासनस्तरािर वनयमबद् करणेस हरकत नाही असा प्रस्ताि शासनास 
सादर करािा असे मत आह.े

आदशेार्म सादर.
लिवपक
अ∘का∘

ना∘त∘ (आस्ापना)
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शब्दारमि:

नाम हक्रयापदे इतर शब्द

ते अििोकन, – ती अििोकने
perusal / view

वनयषमत करणे 
to regulate

आदशेार्म  
for the order 

ती विनंती, त्ा विनंत्ा 
request, -s 

अििोकन करणे  
to peruse 

नायब 
deputy 

तो महसूि, ते –
revenue, -s 

विनंती करणे 
to request 

प्रतीक्षाधीन  
waiting

ती प्रतीक्षा, – 
waiting 

वनरससत होणे  
to be repealed 

वनयषमत  
regular 

तो कत्मव्यकाळ, –       
duty period 

वनयुक्ती दणेे  
to give an appointment

वनिासी 
resident 

ते िेतन, ती िेतने / नं
salary, -ies 

प्राप्त होणे 
to attain / obtain 

वनरससत 
repealed 

ती हरकत, त्ा हरकती 
objection, -s 

वनयुक्त होणे  
to be appointed 

रोजी  
on that day 

काय्ममुक्त करणे  
to relieve 

हजर होणे 
to be present 

प्रतीक्षेत असणे 
to await 

नमूद करणे 
to mention 

वनयमबध्द करणे 
to fit in the rule 

हरकत नसणे 
not to have objection 

७  हटप्पिीतील िी िाक्रिना पाहू या.

हा कािािधी प्रतीक्षाधीन कािािधी म्हणून वनयषमत करणेबाबत विनंती आह.े
प्रतीक्षाधीन कािािधी हा कत्मव्यकाळ म्हणून शासनस्तरािर वनयमबद् करणेस हरकत नाही.

म्हणून = as a / an
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८  सराि.

म्हणून = as a / an

णशक्षक रिद्ारथी

ही रजा असज्मत रजा म्हणून मान्य करािी. ही रजा असज्मत रजा म्हणून मान्य करािी.

त्ांनी ५ िषये मुख्यमंत्री म्हणून काम पाहहिे. त्ांनी ५ िषये मुख्यमंत्री म्हणून काम पाहहिे.

करोना संसग्म ही राज्ािरीि आपत्ी म्हणून 
घोषषत केिी आह.े

करोना संसग्म ही राज्ािरीि आपत्ी म्हणून 
घोषषत केिी आह.े

नरिणे यांनी िष्रप्रमुख म्हणून काय्मभार 
स्वीकारिा आह.े

नरिणे यांनी िष्रप्रमुख म्हणून काय्मभार 
स्वीकारिा आह.े

त्ांचा आदश्म सशक्षक म्हणून 
राज्सरकारकडून सत्ार करण्ात आिा.

त्ांचा आदश्म सशक्षक म्हणून 
राज्सरकारकडून सत्ार करण्ात आिा.

९  सराि.

म्हणून = after saying

णशक्षक रिद्ारथी

कविता म्हणून तो खािी बसिा. कविता म्हणून तो खािी बसिा.

श्ोक म्हणून सिणांनी जेिायिा सुरुिात केिी. श्ोक म्हणून सिणांनी जेिायिा सुरुिात केिी.

शेिटी एक शेर म्हणून त्ांनी आपिे भाषण 
संपििे.

शेिटी एक शेर म्हणून त्ांनी आपिे भाषण 
संपििे.

इतकं म्हणून ती गाढ झोपिी. इतकं म्हणून ती गाढ झोपिी.

मी उद्ा कामािा येणार नाही असे म्हणून 
बाईंनी िोन खािी ठेििा.

मी उद्ा कामािा येणार नाही असे म्हणून 
बाईंनी िोन खािी ठेििा.

१०  सराि.

म्हणून = therefore / so

णशक्षक रिद्ारथी

ररक्षांचा संप होता म्हणून सशरीष काि आिा 
नाही.

ररक्षांचा संप होता म्हणून सशरीष काि आिा 
नाही.
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त्ांना पुरस्ार षमळािा नाही म्हणून ते नाराज 
आहते.

त्ांना पुरस्ार षमळािा नाही म्हणून ते नाराज 
आहते.

िीज गेिी म्हणून कम्पटुर बंद पडिे. िीज गेिी म्हणून कम्पटुर बंद पडिे.

तुम्ही मदत केिीत म्हणून मी आज माझ्ा 
पायािर उभी आह.े

तुम्ही मदत केिीत म्हणून मी आज माझ्ा 
पायािर उभी आह.े

आंदोिन केिे म्हणून पोलिसांनी विद्ार्थणांना 
तुरंुगात टाकिे.

आंदोिन केिे म्हणून पोलिसांनी विद्ार्थणांना 
तुरंुगात टाकिे.

११  िर हदलेल्या तीनिी प्रकारच्ा िाक्ांमिला ‘म्िून’ िा अरमि लक्षात घेऊ या 
आणि खालील िाक्ांच्ा पुढे योग्य क्रमांक ललहू या.
(१ - as a / an, २ - after saying, ३ – therefore / so)

उदा∘ टाळेबंदी सुरू आह ेम्हणून िृत्पत्र ेयेत नाहीत. – ३

क. षतिा मैषत्रणींना भेटायचं आह,े म्हणून ती मुंबईत आणखी एक वदिस राहणार आह.े

ख. सुगरण म्हणून आसािरीताई नातेिाइकांमध्य ेप्रससद् होत्ा.

ग. विमानाचं षतकीट खूप महाग आह ेम्हणून ते टट् नेने प्रिास करणार आहते.

घ. दोन िाक्ये म्हणून त्ाने रडायिा सुरुिात केिी.

च. ते प्रशासक म्हणून योग्य आहते. 

छ. ‘ह ेराम’ म्हणून गांधीजींनी प्राण सोडिे.

१२  खाली हदलेल्या तीनिी गटातील िाक्ांशांच्ा जोड्ा जुळिू या.

अ ब क

क. मोबाईि बंद पडिा

म्हणून

काय्मक्रमािा सुरुिात केिी.

ख. विशूिा आजोबांची काठी प्रस्ताि मागे घेतिा.

ग. मुिांनी स्वागतगीत ओळखिी जाते.

घ. गोदािरी नदी दसक्षणेकडची गंगा घोषषत केिे आह.े

च. आता िाघािा भारताचा राष्टट् ीय प्राणी ओळखतात.

छ. नागररकांनी विरोध केिा ती सकाळपासून बेचैन आह.े
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१३  खाली हदलेल्या शब्दांसाठी रोजच्ा मराठीतले पयगाय दऊे या.
उदा∘ षमळणेबाबत षमळण्ाबाबत.

क. यांचेकड े ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

ख. यांचेकडीि ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

ग. होणेस ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

घ. होणेसाठी ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

च. करणेबाबत ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

१४  खाली हदलेले प्रशासकीय िाक्प्रयोगांिे योग्य अरमि ललहू या.
(उले्ख करिे, जबाबदारीतून मोकळे करिे, नेमिे, पाहिले जािे, ननयमात बसििे, रद्द िोिे)

क. अििोकन होणे ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

ख. वनरससत होणे ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

ग. वनयमबद् करणे ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

घ. नमूद करणे ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

च. काय्ममुक्त करणे ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

छ. पदस्ापना दणेे ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

१५  िे िाक्प्रयोग िरील हटप्पिीमिे मध्े आलेले आिेत. हटप्पिी पुन्ा एकदा िािू 
या आणि ते िाक्प्रयोग अिोरेखखत करू या.

१६  खाली हदलेल्या शब्दांिा या हटप्पिीत केलेला िापर पाहू या आणि स्वतंत् 
िाक्ात उपयोग करू या.
उदा∘ प्रतीक्षाधीन : awaiting period. 

सजल्ाभधकाऱयांनी मुख्यमंत्रांना दहा वदिसांचा कािािधी प्रषतक्षाधीन कािािधी समजािा अशी 
विनंती केिी.

क. वनयुक्ती – appointment ख. कत्मव्यकाळ – duty period

ग. सक्तीचा – compulsory घ. संिग्म – cadre

१७  आशयािाररत प्रश्.
 पयगायांतून योग्य उत्र ननिडू या.

क. या वटप्पण्ा कशाबद्दि आहते?
 १. प्रतीक्षाधीन कािािधी वनयषमत करून घेण्ाबद्दि.
 २. काय्ममुक्त करण्ाबद्दि.

पसंतीक्रम – order of preference
प्राधान्यक्रम – order of priority
ज्षे्ठताक्रम – order of seniority
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ख. पुणे विभागातीि नायब तहसीिदारांना सांगिी सजल्हात का वनयुक्त केिे?
 १. सांगिी सजल्हात नायब तहसीिदारांची जागा ररकामी होती.
 २. पुणे विभागातीि नायब तहसीिदारांची पद ेरद्द झािी होती.

ग. कोल्ापूरच्ा नायब तहसीिदाराची बदिी कोल्ापूरच्ा सजल्ाभधकाऱयांनी कुठे केिी?
 १. सांगिीिा
 २. पुण्ािा

घ. पुण्ाच्ा नायब तहसीिदारांना सांगिीच्ा कोणत्ा तालुक्यात पद षमळािे?
 १. करिीर
 २. कडगेाि

च. नायब तहसीिदारांना वनयुक्तीसाठी हकती वदिस प्रतीक्षा करािी िागिी?
 १. २६
 २. १७

१८  िरील हटप्पिीतील िौर्था क्रमांकािा पररछेिद दनैंहदन व्ििारातील मराठीत 
ललहू या.

१९  आता िी हटप्पिी िािू या.
महसूि शाखा

वदनांक ...

रिषय – रिभागीय िौकशी सुरू करिेबाबत

श्ी. ..., तत्ा. ... तहसीिदार
सध्या ...
मा. सादर

२. सजल्ाभधकारी ... यांनी त्ांचेकडीि पत्र वद. ... अन्वये मा. राज् माहहती आयुक्त नासशक 
खंडपीठ यांचेकडीि वद. १५-०३-२०१३ रोजीच्ा आदशेामध्य ेवदिेल्ा वनदयेशानुसार ... तत्ा. ... 
तहसीिदार... सध्या तहसीिदार, ... यांचे विरुद् वनयम १० नुसार विभागीय चौकशी करणेसाठी 
प्रस्ताि सादर केिा आह.े प्रकरणाची िस्तसु्स्ती रोडक्यात खािीिप्रमाणे आह.े
श्ी. ... ह ेतहसीिदार ... पदािर वद. १२-८-२००८ ते वद. १३-३-२०१२ या कािािधीत काय्मरत 
होते. सदर पदािर काय्मरत असताना वद. १-६-२०१० रोजी श्ी. ... यांनी केिेल्ा माहहतीच्ा 
अभधकारातीि अज्म, सदर अभधवनयमातीि किम ६(३) अन्वये ५ वदिसात जन माहहती अभधकारी, 
जागषतक बँक प्रकल्प, पुणे अहमदनगर, राष्टट् ीय महामाग्म क्र. ६० निीन प्रशासकीय इमारत पुणे 
यांचेकड ेहस्तांतरण केिा नाही म्हणून त्ांचेविरुद् सशस्तभंगाच्ा कारिाईची सशिारस राज् 
माहहती आयुक्त नासशक खंडपीठ यांनी केिी आह.े
३. उक्त वनण्मयाच्ा अनुषंगाने, सजल्ाभधकारी... यांनी श्ी. ... यांच्ा विरुद् वनयम १० अन्वये 
विभागीय चौकशी प्रस्तावित केिी आह.े दोषारोपपत्रामध्य ेअििोकन करता, दोषारोपपत्रामध्य े
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केिेिी अवनयषमतता ि ज्ा वनयमांचा भंग झािा आह ेते नमूद करणे आिश्यक आह.े तरावप 
सजल्ाभधकारी पुणे यांनी मा. राज् माहहती आयुक्त यांनी त्ांच्ा वनण्मयामध्य ेजे भाष्य केिे आह े
तेच दोषारोपात नमूद करून, शेिटी चुकीचा वनयम नमूद केिेिा आह,े त्ामुळे दोषारोपपत्रात 
सुधारणा होणे आिश्यक आह े असे इकडीि मत आह.े मान्य असल्ास सजल्ाभधकारी ... 
यांचेकडून सुधाररत दोषारोपपत्र अरिा या कायचाियाकडून तयार करािेत याबाबत आदशे होणेस 
विनंती आह.े

लिवपक
अ∘का∘

ना∘त∘ (अस्ापन)

शब्दारमि :

नाम हक्रयापदे इतर शब्द

ती चौकशी, त्ा चौकश्या
inquiry, -ies

वनदयेश दणेे
to indicate

रोडक्यात
in short

ते खंडपीठ, ती खंडपीठे / ठं
bench, -es

हस्तांतरण करणे
to transfer

माहहतीचा अभधकार
right to information

तो वनदयेश, ते वनदयेश
indication, -s

प्रस्तावित करणे
to propose

जागषतक
world

तो भंग,
breach, es

वनयमांचा भंग होणे
to be violated (rules etc.)

प्रशासकीय
administrative

ते भाष्य, ती भाष्य े/ ष्यं
comment, -s

भाष्य करणे
to comment

चुकीचा
wrong

तो मत, ती मते / तं
opinion, -s

मत असणे
to have an opinion

इकडीि
of here

ती बँक, त्ा बँका
bank, -s

आदशे होणे
to get an order

सुधाररत
modified

ते हस्तांतर, ती हस्तांतरणे / णं
transfer, -s

सुधारणा होणे
to be amended

ते दोषारोपपत्र, ती दोषारोपपत्र े/ त्रं
charge sheet, -s

ती अवनयषमतता
irregularity 
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२०  या हटप्पण्ांमिले प्रशासकीय िाक्प्रयोग आणि त्ांिे इगं्जी अरमि यांच्ा जोड्ा 
जुळिू या.

अ ब

क. चौकशी करणे १. to propose

ख. काय्मरत असणे २. to recommend

ग. हस्तांतरण करणे ३. to comment

घ. सशिारस करणे ४. to be working

च. प्रस्तावित करणे ५. to transfer

छ. भाष्य करणे ६. to inquire

२१  िर हदलेल्या हटप्पिीतले शब्द ररकाम्ा जागी भरू या.
(णशफारस, दोषारोपपत्, णशस्भंग, िौकशी, िस्ांतरि)

क. सशसक्षकेिर झािेल्ा अन्यायाची ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ करण्ासाठी शासनाने सषमती नेमिी आह.े

ख. माहहती अभधकार िापरून केिेिा अज्म पाच वदिसांच्ा आत जनमाहहती अभधकारी 
यांच्ाकड े¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ केिा पाहहजे.

ग. सजल्ाभधकाऱयांनी तहसीिदारांविरुद् ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ सादर केिे आह.े

घ. सजल्ाभधकाऱयांच्ा म्हणण्ानुसार तहसीिदारांकडून ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ झािा आह.े

च. खंडपीठाने सशस्तभंगाच्ा कारिाईची ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ केिी आह.े

२२  आशयािाररत प्रश्. उत्रांिे योग्य पयगाय ननिडू या.
क. खंडपीठाने कोणाविरुद् चौकशी करण्ाचा आदशे वदिा आह?े
 १. तहसीिदार   २. सजल्ाभधकारी

ख. तहसीिदारांनी माहहती अभधकारातीि अज्म कोणाकड ेपाठिायिा हिा होता?
 १. सजल्ाभधकारी  २. जन माहहती अभधकारी

ग. दोषारोपपत्र कोणी सादर केिे होते?
 १. सजल्ाभधकारी  २. नासशक खंडपीठ

घ. दोषारोपपत्रात सुधारणा का व्ायिा पाहहजे?
 १. राज् माहहती आयुक्त यांनी त्ािर चुकीचा वनण्मय वदिा आह.े
 २. सजल्ाभधकाऱयांनी त्ात चुकीचा वनयम नमूद वदिा आह.े

च. दोषारोपपत्र सुधारण्ाची जबाबदारी कोणाची आह?े
 १. सजल्ाभधकाऱयांची  २. राज् माहहती अभधकाऱयांची.
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२३  संिाद ऐकू या.  (णशक्षकांनी आिी संिाद ऐकिािा आणि मग रिद्ार्थ्यांना 
िािायला द्ािा.)
काणे : अरे, िा! आज ऑविस अगदी छान सजििंय. 

काय विशेष आह ेआज?
वडसूझा : अहो, काणे, आज मानकरसाहबे वनिृत् 

होणार आहते ना!
काणे : अरे, खरंच की! मी विसरिोच होतो. मानकर 

साहबेांचा आज ऑविसमधिा शेिटचा 
वदिस. अहो वडसूझा, तुम्हािा माहीत आह े
का, हकतव्या िषथी ते नोकरीिा िागिे?

वडसूझा : पंचविसाव्या िषथी.
काणे : अछिा. म्हणजे तब्ि पस्तीस िषयं नोकरी केिी त्ांनी!
वडसूझा : मग काय तर! आसण पस्तीस िषणांत चार िेळा बढती षमळािी त्ांना. त्ांच्ा कामाचं 

सगळे जण कायम कौतुक करतात.
काणे : िा, छान. वनिृत्ीनंतर जरा आराम करतीि. घरी कोण कोण आह ेत्ांच्ा?
वडसूझा : एक मुिगी आह ेपण षतचं िग् झािं आह.े ते आसण त्ांची बायको, दोघंच आहते 

आता िक्त.
काणे : अरे, िा! छान. चिा आपणही त्ांच्ा वनरोप समारंभािा जाऊ या. बाय द िे, 

काय्मक्रमात त्ांच्ाबद्दि बोिणार असेि ना कोणीतरी?
वडसूझा : हो, बोिणार आहते की!
काणे : कोण?
वडसूझा : तुम्हीच. नेहमीप्रमाणे. दुसरं आहचे कोण?!!
काणे : ऑ?!!

२४  ऐकू या ि िूक की बरोबर ते ललहू या.
क. काणे वनिृत् होणार आहते. 
ख. मानकरांची चार िेळा बदिी झािी. 
ग. मानकरांनी पस्तीस िषयं नोकरी केिी. 
घ. वडसूझांना एक मुिगी आह.े 
च. आज काणे भाषण करणार आहते. 

२५  खाली हदलेल्या िाक्प्रिारांच्ा अरगािे योग्य पयगाय ननिडू या.
क. वनिृत् होणे : १. to retire २. to join
ख. बढती : १. promotion २. transfer
ग. कौतुक करणे : १. to criticize २. to admire
घ. वनिांत : १. relaxed २. healthy
च. वनरोप समारंभ : १. welcome २. send-off
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२६  तुम्ी शासकीय नोकरीतून ननिृत् िोत आिात. त्ा ननरमत्ाने तुम्ाला पाि 
रमननटांिे भाषि करायिे आिे. तुम्ी काय बोलाल? खालील मुद्द ेिापरून छोटेसे 
भाषि तयार करू या.
- हकती िषयं नोकरी केिी?
- इतर कम्मचाऱयांशी संबंध कसे होते?
- काही विशेष अनुभि आिे का?
- ऑविसमधिे िातािरण कसे होते?

२७  अजगािा नमुना िािू या.
बृिनुंबई मिानगरपाललका 

अजगािा नमुना

पदाचे नाि – चचहकत्ाियीन मानसशास्तज्
प्रषत, 
अभधष्ठाता
रा. ए. स्मा रुग्ािय

बृहन्मुबंई मनपाच्ा िर नमूद केिेल्ा पदाकररता २५-६-२०१८ रोजीच्ा वदनांकाच्ा जाहहरातीनुसार 
मी खािी सही करणार विनंती अज्म सादर करीत आह.े 

(आिश्यक वठकाणी  बरोबरची खूण करािी)

१. अ) संपूण्म नाि (आडनाि प्ररम) मराठीत - ............................................................
 ब) िवडिांचे / पतीचे संपूण्म नाि - ............................................
 क) वििाहापूिथीचे संपूण्म नाि (महहिांकररता) - ...................................................
२. संपूण्म पत्ा (वपनकोड सह (पत्रव्यिहाराचा)) - ....................................................
३. लिंग – पुरुष -       स्ती - 
४. जात - .................. पोटजात - ................ प्रिग्म – अज / विजा (अ) / खुिा
५. जात िैधता प्रमाणपत्र आह ेका? -  होय / नाही
६. उमेदिार उन्नत ि प्रगत गटात मोडत आह ेका?  होय / नाही
७. महहिा उमेदिार महहिा आरक्षणांतग्मत भरतीसाठी राहू इच्छित आह ेका?  होय / नाही
८. जन्मवदनांक -  वदनांक .... महहना.... िष्म .....
९. वदनांक १-०७-२०१८ रोजी असिेिे िय - ......... िषयं ........महहने ....... वदिस

१०. शैक्षणिक अिमिता

पदव्यतु्र 
पदिी

विद्ापीठाचे 
नाि

गुणांचा तपशीि शािांत 
परीक्षेतीि गुण

उमेदिार हकती 
प्रयत्ांत परीक्षा 
उत्ीण्म झािा

प्राप्त पैकी टके्िारी मराठी इंग्जी

अज्मदाराने त्ाचे 
अिीकड ेकाढिेिे 
पारपत्र आकाराचे 

छायाचचत्र चचकटिून 
त्ािर स्वाक्षरी करािी.
२.५ से.मी. x ३ सें.मी.
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अनुभि संस्ा / रुग्ाियाचे 
नाि

वदनांक ... पासून ते 
वदनांक ... पययंत

एकूण ... िषयं ... 
महहने ... वदिस

१.

१०. संगणकविषयक ज्ान – MS-CIT हकंिा शासनाने विहहत केिेल्ा संगणकविषयक 
अभ्ासक्रमाचे प्रमाणपत्र आह ेका? होय / नाही.

११. सेिायोजन कायचाियाचे निीनतम नोंदणीपत्र असल्ास त्ाचा क्रमांक ि वदनांक - ...
१२. अ) उमेदिारास पूिथी सशक्षा झािी होती का?  होय / नाही
 ब) सशक्षा झािी असल्ास त्ाचा तपशीि नमूद करण्ात यािा ि न्यायाियीन वनण्मयाची 

प्रमासणत प्रत अजचासोबत जोडण्ात यािी.
१३. उमेदिाराविरुद् पोिीस चौकशी / न्यायाियीन प्रकरण प्रिंवबत िा प्रस्तावित आह ेका? 

असल्ास तपशीि द्ािा.
१४. अ) उमेदिार सध्या नोकरी करत आह ेहकंिा नाही? असल्ास त्ाबाबतचा तपशीि...
 ब) नोकरी करत असल्ास त्ाबाबतचा तपशीि दऊेन सध्याच्ा वनयोक्ताचे ना-हरकत 

प्रमाणपत्र जोडािे.
१५. स्ावनक पोलिस ठाण्ाचा संपूण्म पत्ा - ...

मी या अन्वये प्रषतज्ापूि्मक असे जाहीर करतो / करते की, िरीि माहहती जाणीिपूि्मक 
तसेच विश्ासपूि्मक वदिी असून ती खरी आह.े जाहहरातीत वदिेल्ा सि्म वनकषांनुसार ि 
शैक्षसणक अह्मतेनुसार मी पात्र आह.े त्ापैकी कोणतीही माहहती खोटी आढळल्ामुळे माझा 
अज्म िेटाळून िािल्ास हकंिा वनिडीच्ा कुठल्ाही टप्पािर माझी उमेदिारी रद्द केल्ास 
तसेच उपरोक्त वदिेल्ा माहहतीच्ा आधारे वनयुक्ती झािेिी असल्ास सेिेतून कमी केल्ास 
त्ाबाबत माझी काही तक्रार राहणार नाही. अजचाद्ारे वदिेिी माहहती खोटी आढळल्ास िृहन्मुबंई 
महानगरपालिका माझ्ाविरुद् कारिाई करू शकते याची मिा जाणीि आह.े
वदनांक - .............. आपिा / आपिी विश्ासू
वठकाण - .............       
 (अज्मदाराची सही ि नाि)
शब्दारमि :

नाम नाम नाम हक्रयापदे इतर शब्द

ती पोटजात, 
त्ा पोटजाती
sub caste, -s

ते लिंग, 
ती लिंगे / गं
gender, -s

ते नोंदणीपत्र, 
ती नोंदणीपत्र े/ त्रं
registration 
letter, -s

छायाचचत्र ेकाढणे 
to take a 
photo

अिीकड े 
recently

ती स्ती, 
त्ा स्तस्तया 
woman, 
women

तो पुरुष, ते –
man, men

ती सशक्षा, त्ा –
punishment, -s

चचकटिणे 
to stick

सोबत 
alongwith
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ते पारपत्र, 
ती पारपत्र े/ त्रं
passport, -s 

ते आरक्षण,
ती आरक्षणे / णं
reservation, -s 

तो वनयोक्ता, 
तो वनयोके्त 
employer, -s

खूण करणे 
to mark

छायांहकत 
photocopy

तो आकार, ते –
shape, -s

ती भरती, 
recruitment, 
-s

ते ठाणे / णं, 
ती ठाणी 
station, -s 

जोडणे  
to attach

उन्नत ि प्रगत
sublime and 
advanced

ते छायाचचत्र,
ती छायाचचत्र े/ त्रं
photo, -s

ते आडनाि, 
ती आडनािे / िं
surname, -s

ती तक्रार, 
त्ा तक्रारी 
complaint, -s

एखाद्ा गटात 
मोडणे 
to be part of 
the group

पद्वतु्र  
post 
graduate

तो अभधष्ठाता, 
ते अभधष्ठाते 
din, -s

ते िडीि, – 
father, -s

ती उमेदिारी, 
त्ा उमेदिाऱया 
candidature, -s

उत्ीण्म होणे
to pass

पैकी  
out of

ते रुग्ािय,
ती रुग्ािये / यं
hospital, -s

ती िैधता, –
legality

ती जाणीि, 
त्ा जासणिा 
realisation, -s

विहहत करणे 
to prescribe

टके्िारी  
percentage

ती खूण, 
त्ा खुणा 
mark, -s

ते प्रमाणपत्र,
ती प्रमाणपत्र े/ त्रं
certificate, -s

तो पती, ते –
husband, -s

सशक्षा होणे 
to be punished

निीनतम  
newest

ते नाि, 
ती नािे / िं 
name, -s

तो उमेदिार, 
ते –
candidate, -s

तो जन्मवदनांक, 
ते –
birthdate, -s

तपशीि दणेे 
to give details

प्रिंवबत  
pending

ते िय, 
ती िये / यं
age, -s

तो भ्रमणध्वनी, 
ते –
mobile, -s

तो अनुभि, ते –
experience, -s

जाहीर करणे 
to declare

ना हरकत 
no 
objection

तो दूरध्वनी, 
ते –
telephone, -s

ती पदिी, त्ा 
पदव्या 
degree, -s

तो पत्रव्यिहार, 
ते –
correspondence, 
-s

िेटाळणे
to reject

जाणीिपूि्मक  
consciously

ती पदिी, 
त्ा पदव्या 
degree, -s

तो क्रमांक, ते –
number, -s

तो कोड, ते –
code, -s

कमी करणे 
to dispense 
with

विश्ासपूि्मक  
confidently
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जाणीि असणे 
to have 
realisation 

प्रषतज्ापूि्मक 
avowedly

खरा 
real

खोटा 
false

२८  खालील इगं्जी शब्दांसाठी िरील अजगात कोिते मराठी शब्द आले आिेत ते 
शोिू या.
क. passport

ख. clinical

ग. psychology

घ. dean

च. caste validity certificate

छ. sublime and advanced

ज. women reservation

झ. percentage

ट. employment exchange

ठ. punishment

२९  आशयािाररत प्रश्

क. हा अज्म कोणत्ा पदासाठी आह?े

 १. िैद्कीय अभधकारी

 २. चचहकत्ाियीन मानसशास्तज्

ख. अज्म कोणाकड ेपाठिायचा आह?े

 १. रुग्ाियाचे अभधष्ठाता

 २. आरोग्यमंत्री

ग. सही करणार म्हणजे

 १. मी सही करणार आह.े

 २. सही करणारी व्यक्ती.

ताबडतोब उत्र द्ािे – please reply forthwith.
ह ेअत्तं तातडीचे समजािे – please treat it 
as most urgent.
िर उले्ख केिेिे – above mentioned.
उपरोक्त – above said.
िर नमूद केिेिे – above noted.
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घ. अज्म िेटाळणे म्हणजे 
 १. अज्म नाकारणे
 २. अज्म परत पाठिणे

च. गटात मोडणे म्हणजे
 १. उमेदिार एक गट सोडून दुसऱया गटात जाणे
 २. उमेदिार गटात असणे

छ. कमी करणे म्हणजे
 १. नोकरीिरून काढून टाकणे
 २. कमी पगार दणेे

३०  आिखी एका अजगािा नमुना िािू या.
शालेय णशक्षि ि क्रीडा रिभाग

अपंग समािेणशत णशक्षि (प्राररमक / माध्रमक स्र)
लेखननक / िािक नोंदिी अजमि

अज्मदार / िेखवनक / िाचकाचे नाि - ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

पत्ा - ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

िय - ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ सशक्षण - ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

भ्रमणध्वनी - ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ इ-मेि - ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ भाषा ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ दूरध्वनी - ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

शाळा संकेतांक - (U-DISE) ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

िेखवनक / िाचक म्हणून काम करण्ाचा कािािधी ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ पासून ते ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ पययंत

संमती-पत्

 मी ̄ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ रा. ̄ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ वदव्यांग विद्ार्थचाचे नाि ̄ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ वदव्यांग प्रकार 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ विद्ार्थचाच्ा शाळेचे नाि ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ यु-डायस क्र. ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ यासाठी 

िेखवनक / िाचक म्हणून परीक्षेच्ा / अध्ययन प्रवक्रयेदरम्ान वदनांक ¯¯¯¯¯¯¯ ते वदनांक ¯¯¯¯¯¯¯ 

पययंत साहाय्य करण्ास तयार आह.े तरी माझी उपयु्मक्त उले्खखत माहहती खरी असून संबंभधत 

विद्ार्थचाची मौखखक उत्रे ऐकून त्ाच्ा संकल्पनात्क प्रषतवक्रया लिखखत स्वरूपात िेखवनक / 

िाचक म्हणून परीक्षेदरम्ान उत्रपषत्रकेत लिहीन ि अध्ययन / अध्यापन प्रवक्रयेत िाचन करेन. 

सदरीि काम करण्ास माझी स्वखुशीने संमती आह.े

स्वाक्षरी/– 

(िेखवनक / िाचकाचे नाि)
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शब्दारमि :

नाम हक्रयापदे इतर शब्द

ते पररसशष्ट, ती पररसशषे्ट / षं्ट
appendix, - appendices

खरा असणे  
to be true

अपंग  
crippled

तो / ती िेखवनक, ते / त्ा –
writer, -s

संमती असणे  
to agree

समािेसशत  
incorporated 

तो / ती िाचक, ते / त्ा िाचक
reader, -s

पासून  
from 

ते उत्र, ती उत्रे / रं
answer, -s

पययंत  
up to 

ती प्रषतवक्रया, त्ा –
reaction, -s

वदव्यांग  
specially abled 

ती संमती, –
permission, -s

उले्खखत 
mentioned 

तो प्रकार, ते –
type, -s

मौखखक 
oral 

ते अध्ययन, ती अध्ययने / नं
learning, -s

संकल्पनात्क 
conceptual 

ते अध्यापन, –
teaching

लिखखत 
written 

ती स्वखुशी, –
willingly

३१  जोड्ा जुळिू या.

क. प्ररम १. उले्खखत

ख. मध्यम २. िेखवनक

ग. िेखन ३. संबंभधत

घ. मुख ४. प्रारषमक

च. उले्ख ५. माध्यषमक

छ. संबंध ६. मौखखक
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३२  आशयािाररत प्रश्.
क. अज्मदाराने कोणत्ा विभागािा अज्म करायचा आह?े
ख. अज्मदाराची कोणत्ा पदासाठी नोंदणी होणार आह?े
ग. अज्मदाराने कोणासाठी िेखनाचे / िाचनाचे काम करायचे आह?े
घ. वदव्यांग विद्ारथी िेखवनकािा उत्र कसे सांगेि?
च. भ्रमणध्वनी आसण दूरध्वनी साठी रोजच्ा िापरातीि शब्द कोणते?

३३  अजमि भरू या.

(अजचाची हकंमत – दोन रुपये)

क्रमांक - xxxxxxxx

सशधािाटप क्षेत्र / गाि ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ विभाग / तालुका ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ पररमंडळ / सजल्ा. ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

निीन पुरिठापषत्रकेसाठी / सशधापषत्रकेसाठी अज्म (कुटुबंप्रमुखाने भरािा)

ताकीद – १. पुरिठापषत्रका / सशधापषत्रका षमळण्ासाठी खोटी माहहती दणेे हा दखिपात्र गुन्ा 

असून, खोटी माहहती दणेाऱयांविरुद् िौजदारी कारिाई केिी जाईि.

२. अजचात वदिेिी कोणतीही माहहती बरोबर नसल्ाचे आढळून आल्ास पुरिठा / सशधापषत्रका 

रद्द करण्ात येईि ि नागरी पुरिठ्ाचे कोणतेही िाभ षमळणार नाहीत.

३. संपूण्म तपशीि नमुन्यानुसार न वदल्ास अज्म स्वीकारिा जाणार नाही.

एक – अज्मदाराचे संपूण्म नाि (आडनािाने सुरुिात करािी) ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

िय - ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ नागररकत्व - ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

पूण्म वनिासी पत्ा - ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

दोन –

अज्मदार ि अज्मदाराव्यषतररक्त कुटुबंातीि घटक म्हणून अज्मदाराकड ेसामान्यतः राहणाऱया व्यक्ततींची 

नािे (घरातीि नोकर िगळून)

नाि अज्मदाराशी 
नाते

िय नागररकत्व व्यिसाय ि 
िाषष्मक उत्पन्न

आधारकाड्क 
क्रमांक

बँक खाते 
क्रमांक

तीन – इतर माहहती (ही माहहती भरताना कुटुबंप्रमुखासह कुटुबंातीि सि्म व्यक्तीसंबधाने भरािी)

१. कुटुबंातीि सि्म व्यक्ततींचे सि्म मागचाने षमळणारे एकूण िाषष्मक उत्पन्न.

२. कुटुबंातीि सि्म व्यक्ततींकडून भरिा जाणारा एकूण व्यिसाय कर (प्रोिेशनि टकॅ्स) 

आयकर / विक्रीकर (विक्रीकर क्रमांक ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯)

३. भ्रमणध्वनी क्रमांक - ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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४. घरगुती स्वयंपाकाचा गॅस आह ेकाय?  होय / नाही

 गॅस ग्ाहक क्रमांक - ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ गॅस वितरकाचे नाि ि पत्ा - ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

५. पुरिठापषत्रकेिर / सशधापषत्रकेिर अन्नधान्य षमळिण्ाचा हक् स्वछेेिने सोडू इच्छिता काय?

 होय / नाही.

चार – निीन पुरिठा / सशधापषत्रका षमळिण्ासाठी वनिासासंबंधीचा पुरािा म्हणून खािीिपैकी 

आिश्यक कागदपत्रांची पूत्मता करािी.

१. घरभाड ेपािती  

२. नजीकच्ा महहन्यातीि िीजवबि 

३. वनिासाचा इतर कोणताही दाखिा हकंिा पुरािा.

पाच - मी असे जाहीर करतो की, उपरोक्त दोन / तीन / चार मध्य ेवदिेल्ा माहहतीत कोणत्ाही 

प्रकारचा बदि झाल्ास मी ती बाब तात्ाळ पुरिठापषत्रका / सशधापषत्रका वितररत करणाऱया 

सक्षम प्राभधकाऱयांच्ा वनदश्मनास आणून दईेन.

सहा - मी असेही जाहीर करतो की, माझ्ाजिळ अनुक्रमांक .......... कोडक्रमांक ........... 

असिेिी .......... एकांकासाठी मंजूर केिेिी पुरिठापषत्रका / सशधापषत्रका आह े/ होती.

सात - मी प्रस्ततु अजचात नमूद केिेल्ा मजकुरासंबंधी आसण ज्ा पुरिठा / सशधापषत्रकेसाठी 

अज्म केिेिा आह ेत्ा पुरिठा / सशधापषत्रकेसंबंधी चौकशी करण्ाची परिानगी दईेन. अशी 

पुरिठा / सशधापषत्रका ही सरकारी मािमत्ा आह ेयाची मिा जाणीि आह.े सजल्ाभधकाऱयांकडून 

/ वनयंत्रकांकडून हकंिा त्ांनी अभधकार वदिेल्ा अभधकाऱयांकडून षतची मागणी करण्ात येईि 

तेव्ा मी ती त्ांच्ा स्वाधीन करीन.

वदनांक - ............ पडताळिे ि बरोबर आढळिे अज्मदाराची स्वाक्षरी

 वनरीक्षक अज्मदाराचा ठसा

३४  खालील िाक्प्रिारांिर िगगात ििगा करू या. 

कामात काम काढणे

नन्नाचा पाढा िाचणे

काम तडीस नेणे
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लेखी िाििी
(१०० गुि)

प्र.१. पुढील उताऱयात ‘िा’ प्रत्यािी रूपे भरा. (५)
 राज् सरकार आता नद्ां¯¯ शुद्ीकरणा¯¯ कामे हातात घेणार आह.े नदीपात्रातीि 
गाळ काढून नद्ां¯¯ स्वछिता करणे आसण प्रदूषण रोखणे ही कामे मुख्यत्व ेकरून या 
प्रकल्पा¯¯ भाग असतीि. याबरोबरच नद्ांना येऊन षमळणाऱया नाल्ां¯¯ शुद्ीकरणही 
करण्ात येणार आह.े यासाठी अनेक कोटीं¯¯ खच्म अपेसक्षत आह.े या प्रकल्पा¯¯ वनविदा 
ििकरच मागिण्ात येणार आहते, तसेच या कामासाठी एका परकीय एजन्ी¯¯ मदत 
घेण्ात येणार आह.े शुद्ीकरणानंतर नद्ां¯¯ पाणी पुन्ा अशुद् होऊ नये यासाठी विविध 
स्वरूपा¯¯ उपाययोजनाही सरकार करणार आह.े

प्र.२. कंसात हदलेल्या िातूंना योग्य प्रत्य जोडून ररकाम्ा जागेत भरा. (५)
‘तांबट’ म्हणजे तांब्ाच्ा िस्त ूि भांडी तयार ¯¯¯¯¯ (कर) कारागीर. तांब्ाच्ा िस्त ू¯¯¯¯¯ 
(वदस) आकष्मक असतात. त्ात ¯¯¯¯¯ (ठेि) पाण्ातही अनेक औषधी गुण असतात. या 
काराषगरांनी तांब्ाच्ा भांड्ांना निे रूप ¯¯¯¯¯ (द)े ती िोकवप्रय झािी आहते. या किेचे 
प्रसशक्षण ¯¯¯¯¯ (घे) परदशेी विद्ारथीही येतात.

प्र.३. ररकाम्ा जागी शब्दयोगी पद े(नुसार, साठी, द्ारे, माफ्क त, बाबत, िर, कडे, सि, ननिाय, 
अतंगमित) भरून रेहडओिर सांगण्ासाठी बातमी तयार करू या. (५)
राज्ातीि सातबाराचे सि्म उतारे ऑनिाइन करण्ाच्ा योजने ¯¯¯¯¯¯ सातबाराचे सजल्ा 
आसण तालुका¯¯¯ सि्म उतारे संकेतस्ळा¯¯¯¯¯ उपिब्ध आहते. ‘आपिे सरकार’ या 
सेिाअॅप¯¯¯¯¯ सही आसण सशक्का ¯¯¯¯¯¯ ह े उतारे संबंभधतांना वदिे जातात. परंतु या 
उताऱयांच्ा नकिां¯¯¯¯¯ गैरप्रकार होऊ िागल्ाचे आढळिे आह.े सजल्ाभधकाऱयां¯¯¯¯¯ 
अनेक तक्रारी आल्ामुळे ह ेगैरप्रकार रोखण्ासाठी शासनानं या प्रकारांविरुद् आदशे 
काढिा आह.े या आदशेा¯¯¯¯¯ आपिे सरकार सेिा कें द्रा¯¯¯¯¯ वदिा जाणारा सातबाराचा 
उतारा आता वनरुपयोगी ठरिा आह.े आता पुन्ा या उताऱयां¯¯¯¯¯ तिाठ्ांकडचे जािे 
िागणार आह.े

प्र.४. खाली आठिड्ािे राशीभरिष्य हदले आिे. ते ‘भूतकाळ+जा’ िी िाक्रिना िापरून 
ललिा. (५)
उदा∘ तुम्ही नातेिाइकांशी संपक्क  साधाि.
 तुमच्ाकडून नातेिाइकांशी संपक्क  साधिा जाईि.
१. िररष्ठ अभधकारी कामाबाबत योग्य सल्ा दईेि.
२. षमत्र आलर्मक मदत मागेि.
३.  वप्रय व्यक्ती तुम्हािा िोन करेि.
४. कम्मचारी वनयम पाळतीि.
५. तुम्ही घरातल्ा िृद्ांची काळजी घ्ाि.



परीक्षा११

oesveµes SkeÀJeerme    221

प्र.५. जलसंपदा रिभागािे कायमिकारी अचिकारी णजल्ाचिकाऱयांना पािसाळ्ािी तयारी कशी 
करतात िे सांगत आिेत. िी िाक्े ‘िातू+ण्ात+ये’ या रिनेत बदला. (५)
उदा∘ धरणवनहाय समन्वय अभधकारी नेमतात.
 धरणवनहाय समन्वय अभधकारी नेमण्ात येतात.
१. नदीपात्रािगतच्ा धोक्याच्ा वठकाणांचा अभ्ास करतात.
२. नदीपात्रातिी अषतक्रमणे काढतात.
३. धरणाच्ा बांधकामाची तपासणी करतात.
४. धरणांची गळती रांबितात.
५. धरणांच्ा वठकाणी सीसीटीव्ी िाितात.

प्र.६. गटातल्या िेगळ्ा शब्दाभोिती ितुमिळ करा. (५)
१. कायदा,  वनयम,  विवनमय,  अभधवनयम,  किम
२. अभधसूचना,  विधेयक,  आदशे,  पररपत्रक,  ज्ापन
३. अभधकारी,  कम्मचारी,  अधीक्षक,  लिवपक, ग्ाहक
४. पुनि्मसन,  पुनरीक्षण,  पुनज्मन्म,  पुनमू्मल्ांकन,  पुनमु्मद्रण
५. पदनाम,  पदोन्नती,  बदिी,  पदस्ापना,  पदािनती 

प्र.७. ररकाम्ा जागेत नकारारथी शब्द भरा. (५)
१. अनुभिी व्यक्तीचा सल्ा ¯¯¯¯ घेता व्यिसायािा सुरुिात करू ¯¯¯¯¯.
२. मुग्धाने मे महहन्यात रजा घेतिी ¯¯¯¯¯ तर आता षतिा रजा षमळािी असती.
३. ते कधीही जागेत पैसे गुंतिणार ¯¯¯¯¯.
४. कम्मचाऱयांनी वनयमांचे उलं्घन करू ¯¯¯¯¯.

प्र.८. कंसातल्या सूिनांप्रमािे काळ बदला. (५)
१. कें द्र सरकार आवदिासी संशोधन कें द्र उघडणार आह.े (पूण्म ित्ममानकाळ करा.)
२. राज्शासनाने प्रत्के तालुक्यातल्ा पािसाची नोंद ठेििी. (चालू ित्ममानकाळ करा.)
३. अभधिेशनात विरोधी पक्षाने आपिी मते मांडिी. (सामान्य ित्ममानकाळ करा.)
४. दूध व्यािसाषयकांनी दरिाढीविरुद् मोचचा काढिा. (सामान्य भविष्यकाळ करा.)
५. पररचाररका रात्रवंदिस रुग्ांची सेिा करतात. (सामान्य भूतकाळ करा.)

प्र.९. ‘ब’ गटातले हक्रयापदािे रूप ननिडून िाक्े पूिमि करा. (५)
 अ ब क
१. अरुणने षतखट भाजी िाडून
२. विजूने ससनेमािा जाण्ाआधी सगळी कामं दऊेन टाकिी.
३. मी गरम कॉिी खाऊन
४. त्ाने सगळी जुनी पत्र ं करून
५. रेिाने आपिी आिडती साडी सीमािा वपऊन

प्र.१०. पुढील शब्द त्ांच्ा ललंगानुसार पु, स्ती, नपुं अशा िेगिेगळ्ा रकान्यात भरा. (१०)
अहिाि, गुंतिणूक, अंमिबजािणी, वनधी, दौरा, अभधसूचना, प्रससद्ीपत्रक, िस्त,ू खाते, 
बैठक, तरतूद, वनिेदन, सल्ा, वनविदा, शेतकरी, व्यक्ती, सशिारस, कत्मव्य, खडू, दुकान
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प्र.११. कंसातल्या िातूंिी योग्य रूपे ररकाम्ा जागी भरा. सूिनांप्रमािे िाक्े बदला. (१५)
१. परप्रांतातल्ा अभधकाऱयांना स्ावनक भाषा ¯¯¯¯¯¯¯¯ (शीक +आयचा) आह.े
२. डट् ाइव्-इन ससनेमे बंद लरएटरऐिजी खुल्ा जागेत ¯¯¯¯¯¯¯¯ (बघ+ आिा) िागतात.
३. उद्ा कदाचचत माझ्ा जुन्या षमत्राचा िोन ¯¯¯¯¯¯¯¯ शकेि. (ये+ऊ)
४. आपल्ािा उमंग अॅपिर रोज हिामानाची स्स्ती आसण पुढचे अंदाज सहा 

भाषांमध्य े¯¯¯¯¯¯¯¯  षमळतात. (ऐक+आयिा)
५. सरकारकड ेपुरेसा वनधी नसल्ामुळे कम्मचाऱयांचा सेिाकर ¯¯¯¯¯¯¯¯  आह.े 

(िाढ+णार)
६. दरिषथी एसटी महामंडळािा आंब्ांच्ा पेट्ा एसटीतून ¯¯¯¯¯¯¯¯ येतात. (पाठि+ता)
७. प्रेक्षकांपययंत ¯¯¯¯¯¯¯साठी (पोच) चचत्रपट वनमचात्ांनी ओटीटी हा निा माग्म ¯¯¯¯¯¯¯¯ 

(शोध) काढिा  आह.े
८. आजकाि जुनी गाडी ¯¯¯¯¯¯¯¯ (विक) ¯¯¯¯¯¯¯¯ (इच्छि) िोक olx िर जाहहरात 

दतेात.
९. िाहतुकीचा वनयम ¯¯¯¯¯¯¯¯ स (मोड) पोिीस पाचशे रुपये दडं करतात. 
१०. पाणीसाठा ¯¯¯¯¯¯¯¯सशिाय (पाह) धरणातिं पाणी ¯¯¯¯¯¯¯¯ (सोड) नका.
११. तीन ¯¯¯¯¯¯¯¯ (िाज) पासून  पाच ¯¯¯¯¯¯¯¯ (िाज) पययंत मी बसस्टॉपिर रांबिे होते. 

प्र.१२. अिोरेखखत शब्द लक्षात घेऊन प्रश् तयार करा. (५)
१. पोलिसांनी गाडी रांबिून चािकाची चौकशी केिी.
२. परदशेी प्रिाशांसाठी मुख्यमंत्रांनी माग्मदश्मक सूचना जारी केल्ा.
३. पुणे विमानतळािरून झािेिे आजच्ा वदिसातिे ह ेसतरािे उड्ाण आह.े
४. अभधिेशनात शैक्षसणक धोरण, चक्रीिादळाची शक्यता, दुष्ाळ ह्ा विषयांिर चचचा 

होणार आह.े
५. अमेय िहानपणापासून नाटकांत कामं करायचा.

प्र.१३. जोड्ा जुळिा. (१०)

1. as per request क. मी उपकृत राहीन.

2. optional holiday ख. कायचाियाने काळजीपूि्मक नोंद घ्ािी.

3. on receipt of ग. ताबडतोब उत्र पाठिािे.

4. I shall be obliged घ. ह ेअत्तं तातडीचे समजािे.

5. office to note carefully च. विनंतीनुसार

6. please reply forthwith छ. -च्ा अधीन

7. please treat it as most urgent ज. िैकस्ल्पक सुट्ी

8. subject to झ. नंतरची कारिाई / काय्मिाही

9. subsequent action ट. षमळाल्ािर

10. through proper channel ठ. योग्य मागचाने
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प्र.१४. खाली हदलेल्या शब्दांपासून तयार िोिारे शब्द ररकाम्ा जागेत भरा. (५)
(सि्मत्र, षमळणे, नेमणे, तपासणे, नासणे)
१. िैद्कीय ¯¯¯¯¯¯¯¯ करून घेतल्ासशिाय सरकारी नोकरीत रुजू होता येत नाही.
२. वनिडणुकीपूिथी उमेदिारांना आपिी ि कुटुबंाची ¯¯¯¯¯¯¯¯ जाहीर करािी िागते.
३. भारतात ¯¯¯¯¯¯¯¯ वनिडणुका दर पाच िषणांनी होतात.
४. माििाहतूकदारांच्ा संपामुळे शेतमािाची प्रचंड ¯¯¯¯¯¯¯¯ झािी.
५. परदशेात राजदूत म्हणून ¯¯¯¯¯¯¯¯ करून कें द्र सरकारने त्ांचा गौरि केिा.

प्र. १५. मराठीत शासकीय पत्व्ििारात िापरल्या जािाऱया रूपांपुढे अनौपिाररक मराठीतली 
रूपे ललिा. (५)
१. दणेेबाबत ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
२. भराियाचा ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
३. लिहहण्ास ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
४. सदर ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
५. करीत आह े ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
६. मागीि ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
७. चािविण्ाची ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
८. त्ाजकड े ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
९. षमळण्ाकररता ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
१०. होण्ाचा ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

प्र. १६. खाली हदलेला उतारा िािा आणि प्रश्ांिी उत्रे ललिा. (५)
मौजे आजद,े ता. कल्ाण सज. ठाणे

येरीि प्रारषमक आरोग्य कें द्र,
मौजे नाररििी ता. मुरबाड येरे स्िांतर करण्ाबाबत.

महाराष्टट्  शासन
साि्मजवनक आरोग्य विभाग

शासन वनण्मय क्रमांक ः संकीण्म २०१८-प्र,क्र. ३६९-आरोग्य ३अ
१० िा मजिा, जी. टी. रुग्ािय आिार,

मंत्रािय, मुंबई – ४०० ००१
वदनांक – २ नोव्ेंबर, २०१८

िाचा-
आरोग्य सेिा संचािनािय यांचे पत्र क्रमांकः संआसे/कक्ष-७अ/ट७े/प्र.आ.कें द्र/ स्िांतर/
आजद/ेनाररििी/ठाणे-२५४५-४९/२०१८, वदनांक २४.०५.२०१८

प्रस्ािना -
मौजे आजद,े ता. कल्ाण. सज. ठाणे येरीि प्रारषमक आरोग्य कें द्राचे काय्मक्षेत्र 

कल्ाण-डोंवबििी महानगरपालिकेमध्य ेसमाविष्ट करण्ात आल्ामुळे मौजे आजद ेता. 
कल्ाण, सज. ठाणे येरीि प्रारषमक आरोग्य कें द्र स्िांतररत करण्ाची बाब शासनाच्ा 
विचाराधीन होती. त्ानुसार खािीि प्रमाणे वनण्मय घेण्ात येत आह.े
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शासन ननिमिय -
मौजे आजद,े ता. कल्ाण, सज. ठाणे येरीि प्रारषमक आरोग्य कें द्राचे कल्ाण-

डोंवबििी महानगरपालिकेमध्य े समाविष्ट करण्ात आल्ामुळे त्ा वठकाणचे प्रारषमक 
आरोग्य कें द्र मौजे नाररििी, ता. मुरबाड, सज. ठाणे येरे स्िांतररत करण्ास खािीि 
अटींच्ा अधीन राहून मान्यता दणे्ात येत आह.े

अटी ि शतथी -
१. स्िांतररत वठकाणी प्रारषमक आरोग्य कें द्र कायचान्न्वत होऊ शकेि याकररता 

संबंभधत ग्ामपंचायतीने मोित जागा उपिब्ध करून दणेे अवनिाय्म असेि.
२. स्िांतररत वठकाणी प्रारषमक आरोग्य कें द्र कायचान्न्वत होऊ शकेि अशी 

इमारतीची तात्परुती व्यिस्ा ि कम्मचारी वनिासाची व्यिस्ा असणे आिश्यक राहीि. 
ज्ायोगे या जागेत बाह्रुग् सेिा, स्तीरुग् तपासणीसाठी स्वतंत्र व्यिस्ा, प्रसूतीसाठी 
व्यिस्ा, कम्मचारी बसण्ाची व्यिस्ा असणे आिश्यक आह.े

३. प्रारषमक आरोग्य कें द्र तात्परुत्ा स्वरूपात सुरू होईपययंत सदर प्रारषमक आरोग्य 
कें द्रातीि अभधकारी ि कम्मचारी यांच्ा सेिा इतर प्रारषमक आरोग्य कें द्रासाठी उपिब्ध 
करून घ्ाव्यात.

४. २४ तास पाणी ि िाईटची व्यिस्ा, स्वछितागृहाची व्यिस्ा इत्ादी सुविधा 
उपिब्ध असणे आिश्यक आह.े

५. सदर आरोग्य उपकें द्राच्ा बांधकामासाठी सजल्ा वनयोजन ि विकास मंडळाने 
त्ांच्ा सजल्ा योजनेतून तरतूद उपिब्ध करून घेणे आिश्यक आह.े

सदर शासन-वनण्मय महाराष्टट्  शासनाच्ा www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्ळािर उपिब्ध करण्ात आिा असून त्ाचा संकेतांक २०१८१०३११७४८३७२०१७ 
असा आह.े हा आदशे वडसजटि स्वाक्षरीने साक्षांहकत करून काढण्ात येत आह.े 

महाराष्टट् ाचे राज्पाि यांच्ा आदशेानुसार ि नािाने
(रा. शा. कौरते)

अपर सचचि, महाराष्टट्  शासन

क. योग्य पयगाय ननिडा. (१.५)
१. प्रारषमक आरोग्य कें द्र कुठे आह?े
 अ. ठाणे सजल्हात         ब. डोंवबििीत
२. प्रारषमक आरोग्य कें द्राचे स्िांतर कशासाठी केिे गेिे आह?े
 अ. आधीच्ा वठकाणी खूप गैरसोयी होत्ा म्हणून.
 ब. आरोग्य कें द्राचे काय्मक्षेत्र दुसऱया महानगरपालिकेमध्य ेसमाविष्ट केिे गेिे म्हणून.
३. निीन वठकाणी प्रारषमक आरोग्य कें द्रासाठी जागा कोणी वदिी?
 अ. आरोग्य सेिा संचािनाियाने.     ब. ग्ामपंचायतीने.

ख. गाळलेल्या जागा भरा. (२)
१. प्रारषमक आरोग्य कें द्र मौ. ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ येरे स्िांतररत केिे आह.े 
२. आरोग्य कें द्रात स्ती रुग्ांच्ा ¯¯¯¯¯¯¯¯¯ साठी ि ¯¯¯¯¯¯¯¯¯ साठी स्वतंत्र व्यिस्ा आह.े
३. या आरोग्य कें द्रात २४ तास िीज ि ¯¯¯¯¯¯¯¯¯ असेि.
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ग. िूक की बरोबर ते ललिा. (१.५)
१. या आरोग्य कें द्राच्ा बांधकामाचा खच्म ग्ामपंचायत करणार आह.े
२. स्िांतररत केिेिे आरोग्य कें द्र सुरू होईपययंत त्ातिे अभधकारी ि कम्मचारी 

दुसऱया आरोग्य कें द्रात काम करतीि.
३. शासनाने हा वनण्मय पररपत्रक पाठिून कळििा आह.े

तोंडी िाििी
५० गुि

प्र.१. पुढील मुद्द ेलक्षात घेऊन िगगात स्वतःबद्दल सांगा. (१०)
१. नाि
२. विभागाचे / कायचाियाचे / कंपनीचे नाि
३. पद
४. विभागात / कायचाियात / कंपनीत हकती िषयं काम करताहात?
५. मातृभाषा
६. मूळ प्रांत कोणता?

प्र.२. खालीलपैकी एका रिषयािर जोडीदाराशी संभाषि करा. (१०)
१. तुम्ही गािाचे सरपंच आहात. गािासाठी, पाण्ाचा टकँर मागिण्ासाठी जिळच्ा 

सजल्हाच्ा नगरपालिका अभधकाऱयाशी संभाषण करा.
२. तुम्ही गािातिे सामासजक काय्मकतये आहात. सौर ऊजयेिर चािणाऱया साधनांची 

आिश्यकता इतर गािकऱयांना पटिून दणे्ासाठी गािकऱयांशी बोिा .
३. तुम्ही अमराठी अभधकारी आहात. पण िेळेअभािी तुम्ही मराठीच्ा िगणांना येऊ शकत 

नाही. मराठी सशकिणाऱया सशक्षकांशी ऑनिाइन अभ्ासक्रम सुरू करण्ाबाबत 
बोिा.

४. तुम्हािा नको असिेल्ा वठकाणी तुमची बदिी झािी आह.े बदिी दुसऱया वठकाणी 
करण्ाची विनंती तुमच्ा साहबेांना करा..

५. तुम्ही कायचाियाचे प्रमुख आहात. कायचाियासाठी एक जनरेटर दणे्ासंबंधी िररष्ठांशी 
चचचा करा.

प्र.३. ििमिन करा. (१०)
१. माझ ंकुटुबं
२. माझा प्रांत
३. माझ ंगाि / शहर
४. माझ ंघर 
५. आतापययंतच्ा नोकरीत झािेिी बढती / बदिी

प्र.४. पुढील बातमी मोठ्ाने िािा. (१०)
सशक्षकांनी विद्ार्थणांना ित्ममानपत्रातल्ा ताज्ा बातम्ा मोठ्ाने िाचायिा दणेे.
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प्र.५. खालील छोटी छोटी ननिेदने ऐका ि प्रश्ांिी उत्रे द्ा. (१०)

ननिेदन १.  िूक की बरोबर सांगा. (३)
१. िीजपुरिठा खंवडत होतो म्हणजे िीजपुरिठा बंद पडतो.
२. वितळतार वनयंत्रण कक्ष आठिड्ातून पाच वदिस उघडा असतो.
३. वितळतार म्हणजे फ्जू.

ननिेदन २.  योग्य पयगाय ननिडा.       (२)
१. िीजजोडणीच्ा काय्मपद्तीत बदि का केिा आह?े
 अ. िीजग्ाहकांना ताबडतोब िीजजोडणी षमळािी म्हणून.
 ब. आधीच्ा काय्मपद्तीबद्दि अनेक तक्रारी होत्ा म्हणून.
२. आता िीजजोडणी हकती वदिसात होते?
 अ. सहा.   ब. एक

ननिेदन ३.  िूक की बरोबर सांगा.       (२)
१. अज्मदाराच्ा जागेची पाहणी पय्मिेक्षक करतात.
२. अज्मदाराच्ा जागेत हकंिा जिळच्ा िीजसेिेत काही त्रटुी असल्ा तर  

अज्मदाराचा अज्म रद्द होतो.

ननिेदन ४.  योग्य पयगाय ननिडा. (३)
१. िीजमापक पािसापासून सुरसक्षत कसे ठेिायचे?
 अ. ससमेंटची केवबन बांधून
 ब. िीजमापक प्नॅ्स्टकने झाकून
२. िीजमापक केवबनमध्य ेपाणी गळायिा िागिे हकंिा पाणी सशरिे तर काय 

केिं पाहहजे?
 अ. इिेच्क्ट् सशयनिा िोन केिा पाहहजे.
 ब. विजेचा मुख्य स्वीच बंद केिा पाहहजे.
३. हातमोजे ि रबरी बूट घातल्ामुळे काय होईि?
 अ. शॉक बसणार नाही
 ब. हात ि पाय भभजणार नाहीत.
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उत्रे

पाठ १ अचिसूिना
७. क. ती मराठी बातम्ा िाचेि. ख. तुम्ही िोकांशी मराठीत बोिाि नं?
 ग. तुमच्ा बदल्ा नागपूरिा होतीि. घ. तो माझ्ाऐिजी दौऱयािर जाईि का?
 च. आभाराचं भाषण तू करणार नाहीस. छ. त्ा कामाच्ा िेळी मोबाईि िापरणार नाहीत.
९. क. चूक     ख. बरोबर     ग. चूक     घ. बरोबर
१०. क. २     ख. १     ग. २     घ. २
१४. क. आम्ही    ख. तू    ग. मी    घ. तुम्ही   च. त्ा
१५. क. २     ख. ३     ग. ३     घ. ३     च. २
१६. क. िैज्ावनक     ख. नैषतक     ग. साि्मजवनक     घ. आलर्मक     च. सामासजक
१७. क. ३     ख. ४     ग. १     घ. ५     च. २
१९. क. करायिा     ख. द्ायिा     ग. दाखिायिा     घ. लिहायिा     च. काढायिा
२१. क. ४     ख. १     ग. ५     घ. २     च. ३
२२. िाचून, करून, काढून, पाठिून, करून
२३. क. खाऊन बघणे     ख. दाखिून टाकणे     ग. रडून दाखिणे     घ. येऊन जाणे     

च. चाखून पाहणे      छ. दऊेन टाकणे
२४. क. बरोबर     ख. बरोबर     ग. चूक     घ. चूक     च. बरोबर
२८. क. संपून गेिे     ख. दऊेन टाकिी     ग. करून ठेििी     घ. भरून काढिं      

च. िाचून पाहहिा
३१. क. साखर     ख. पांढरीशुभ्र     ग. संकेतस्ळािरून     घ. १२ जुिैपययंत      

च. NCDEX Spot Exchange Ltd. कडे
३२. क. अज्मदार     ख. राखणदार     ग. दुकानदार     घ. कंत्राटदार     च. कारखानदार     

छ. जमीनदार
३५. क. करू     ख. नोंदिू     ग. बोलू     घ. राहू     च. म्हणू
३७. क. ७     ख. ५     ग. ६     घ. १     च. २     छ. ३     ज. ४

पाठ २ शासन ननिमिय
३. क. २     ख. ४     ग. ३     घ. १     च. ८     छ. ७     ज. ५     झ. ६
६. क. २     ख. १     ग. २     घ. २     च. २     छ. १
९. क. राज्पािांच्ा     ख. कृषी, पशुसंिध्मन, दुग्धव्यिसायविकास ि मत्स्यव्यिसाय      

ग. २०१९     घ. स्िांतरण     च. संकेतस्ळािर 
१०. क. मौ. बदनापूर     ख. मौजे     ग. सजल्ापररषद अमरािती सि्मसाधारण सभा      

घ. सजल्ा पशुसंिध्मन अभधकारी, सजल्ा पररषद अमरािती
 च. पशुिैद्कीय दिाखान्याच्ा काय्मक्षेत्रातीि शेतकरी / पशुपािक यांच्ाकडीि पशुधनास     

छ. गोपािकांच्ा उत्पन्नात िाढ करण्ाकरता तसे त्ांच्ा पशुधनास उत्म पशुिैद्कीय 
सेिा षमळण्ाकरता.
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११. क. दुभत्ा     ख. स्िांतर     ग. पशुपािक     घ. कायमस्वरूपी     च. ग्ामस्     
छ. पशुधन     झ. सिचानुमते     ट. मंजुरी

१२. क. मान्य     ख. मागणे     ग. ग्ाम     घ. स्ळ     च. संरक्षण
१९. क. ४     ख. ५     ग. १     घ. २     च. ३
२०. क. रेल्केडून काही मागणांिर खासगी एक्स्ेस चाििण्ात येत आह.े
 ख. विरोधी पक्षाकडून उमेदिारांची नािे जाहीर करण्ात येत आहते.
 ग. पािकमंत्रांकडून मेटट् ोच्ा कामािर िक्ष ठेिण्ात येत आह.े 
 घ. प्रशासनाकडून टोिनाके बंद करायचा वनण्मय घेण्ात येत आह.े
 च. आरटीओ ऑविसकडून जुन्या गाड्ांच्ा मािकांना नोटीस पाठिण्ात येत आह.े
२२. क. ४     ख. ६     ग. ७     घ. २     च. ८     छ. १     ज. ५     झ. ३
२३. क. २   ख. १   ग. १   घ. १   च. २   छ. १   ज. १   झ. २   ट. २   ठ. २
२८. क. ििकर उठल्ाने षतिा िगचात झोप येत होती.
 ख. बदिीचा आदशे आल्ाने रोहन नाराज होता.
 ग. रजा मंजूर झाल्ामुळे उषा खूष वदसत होती.
 घ. रंडीत आईस्कीम खाल्लामुळे वप्रयाताईंना खोकिा झािा.
 च. वदिसभर एका जागेिर बसल्ाने त्ाची पाठ दुखत होती.
३२. क. करािी     ख. करािा     ग. कराव्यात     घ. करािा     च. करािे
३३. क. द्ािीत    ख. द्ािे    ग. द्ािी    घ. द्ािी    च. द्ािे    छ. द्ािा    ज. द्ािा

पाठ ३ पररपत्क
२. क. एक     ख. दोन     ग. सात     घ. चार     च. दोन
९. क. एक तास     ख. होतो.     ग. डबा उसशरा षमळािा.     घ. अध्यचा तासाचे      

च. एक तास
१३. क. सशक्षणमंडळाने     ख. महानगरपालिकेने     ग. अभधकाऱयांनी     घ. कारखानदारांनी     

च. बँकेने
१४. क. नी     ख. नी     ग. ने     घ. ने     च. नी
१५. क. २     ख. २     ग. १     घ. १     च. २     छ. १     ज. २
१८. क. ५     ख. ४     ग. ६     घ. २     च. १     छ. ३
१९. क. हाताखािचे     ख. डॉक्रांिरची     ग. परदशेातिे     घ. माझ्ाकडची      

च. दशेापुढच्ा
२०. क. ३     ख. ५     ग. २     घ. १     च. ४
२१. क. कवनष्ठ     ख. अिघड     ग. अपुरी     घ. दुि्मभ
२२. क. २     ख. २     ग. ३
२४. १. सायकि     २. िोकि टट् ने     ३. सू्टर     ४. टकॅ्सी     ५. ररक्षा     ६. बस
२६. क. चूक     ख. बरोबर     ग. चूक
२९. क. सरदार िल्भभाई पटिे यांचा पुतळा गुजरातमध्य ेआह.े
 ख. िोकमान्य वटळक यांनी शेिटपययंत दशेहहताचा विचार केिा.
 ग. मनोहर पररीकर, सुषमा स्वराज आसण अरुण जेटिी यांच्ा वनधनाने दशेाचे खूप 

नुकसान झािे.
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 घ. अषमताभ बच्चन आसण जया बच्चन यांना अनेक पुरस्ार षमळािे.
 च. किाकार काय्मक्रमात ग्से, शांताबाई आसण आरती प्रभू यांच्ा कविता िाचणार आहते.
३०. क. महाराष्टट्  िाउंडशेन िसंत आबाजी डहाकें ना पुरस्ार दणेार आह.े
 ख. पुणे विद्ापीठािा सावित्रीबाई िुिेंचे नाि वदिे गेिे.
 ग. िता मंगेशकर आसण आशा भोसिेंनी सि्म भारतीय भाषांमध्य ेगाणी गायिी आहते.  
 घ. १२ जानेिारीिा स्वामी वििेकानंदांची जयंती असते.
 च. जे.आर.डी टाटा, नारायण मूतथी आसण अझीम प्रेमजींना आंतरराष्टट् ीय उद्ोगात विश्ात 

मानाचे स्ान आह.े
३१. क. ५     ख. ६     ग. ७     घ. १     च. २     छ. ४     ज. ३
३२. क. करण्ाबाबत     ख. करून     ग. केल्ानंतर     घ. करािी     च. करण्ात
३४. क. त्ा     ख. ती     ग. तो     घ. ते     च. त्ा
३५. क. पुष्पहार     ख. वनग्मषमत करणे     ग. प्रषतमा     घ. जयंती     च. रोर व्यक्ती

पाठ ४ आदशे
५. क. कडक     ख. उकाडा     ग. मुसळधार     घ. दुष्ाळ     च. गुिाबी    छ. हकमान
६. क. उन्ाळा, िेब्रिुारी, माच्म, एवप्रि, मे     ख. पािसाळा, जून, जुिै, ऑगस्ट, सप् ेंबर
 ग. हहिाळा, ऑक्ोबर, नोव्ेंबर, वडसेंबर, जानेिारी
७. क. हहिाळा     ख. उन्ाळा     ग. पािसाळा
१२. क. ६     ख. ३     ग. २     घ. ४     च. ९     छ. ५     ज. १०     झ. ७      

ट. ८     ठ. १
१३. क. उपग्ह    ख. उपनदी    ग. उपसषमती    घ. उपविभाग    च. उपनगरे    छ. उपवनयम
१४. क. उत्म     ख. उतृ्ष्ट     ग. श्षे्ठ     घ. संमत     च. मान्य
१५. क. ३     ख. ५     ग. ६     घ. १     च. ४     छ. २ (अनेक उत्रे शक्य)
१९. क. केल्ानंतर    ख. ऐकल्ानंतर    ग. िागल्ानंतर    घ. वदल्ानंतर    च. आल्ानंतर
२०. क. मुळे     ख. िर     ग. सशिाय     घ. पासून     च. बरोबर
२१. क. चूक     ख. बरोबर     ग. बरोबर     घ. चूक     च. बरोबर     छ. चूक 
२४. क. दशेपांड ेबदिी करण्ाबाबत साहबेांशी बोिणार आहते.
 ख. िाडक्या अभभनेत्ािा पाहण्ासाठी िोकांनी गदथी केिी होती.
 ग. पारपत्राची मुदत संपण्ापूिथी िाढिून घेतिी पाहहजे.
 घ. सशक्षण सोडण्ासशिाय त्ाच्ाकड ेदुसरा उपाय नव्ता.
 च. ससगारेट ओढल्ामुळे कॅन्र होऊ शकतो.
२५. क. वनयम – अभधवनयम     ख. बदिी – बदि     ग. पूिथी – पूि्म 

घ. पदस्ापना – पदोन्नती     च. वनिेदन – आिेदन     छ. सदर - सादर
२६. क. ३     ख. १     ग. २     घ. ३     च. २     छ. ३
३१. क. ३     ख. ४     ग. ५     घ. ६     च. २     छ. १
३२. क. ३     ख. ४     ग. ३     घ. १     च. ४     छ. ३
३४. क. १     ख. २
३५. क. चूक     ख. बरोबर
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पाठ ५ प्रणसद्द्पत्क
१. क. शेतकरी     ख. सशंपी     ग. कंुभार     घ. कोळीण     च. दुकानदार
२. क. २     ख. ५     ग. ४     घ. १     च. ३
४. क. घरकामगार     ख. िोहार     ग. गिळी     घ. गिंडी
५. क. दणेारे     ख. करणारा     ग. चाििणारा     घ. करणारी
८. क. ५     ख. ६     ग. ४     घ. २     च. १     छ. ३
१०. क. मारणारं     ख. दणेाऱया     ग. टाकणारा     घ. िािणारी     च. चाििणाऱया
१२. क. आंतरराष्टट् ीय कंपन्यांमध्य ेजे काम करतात ते तरूण
 ख. नदीिर ज्ा पाणी भरतात त्ा बायका 
 ग. घरात सशरून जे दूध वपतं ते मांजर
 घ. बसमध्य ेजी िाहकाचे काम करते ती मुिगी
 च. जी टट्कॅ्र चाििते ती मुिगी
 छ. मैदानािर जी वक्रकेट खेळतात ती मुिं
१६. क. ह े    ख. ह े    ग. ह े    घ. ही     च. हा
१८. क. तीन िषणांनी प्रिासभाड्ात बदि करण्ात आिा आह.े
 ख. सजल्ाभधकाऱयांकडून रात्री ध्ववनक्षेपक िािण्ाची परिानगी दणे्ात आिी आह.े
 ग. विद्ापीठाकडून िेगिेगळ्ा स्धचा घेण्ात आल्ा आहते.
 घ. बेस्टकडून सौजन्य सप्ताह साजरा करण्ात आिा आह.े
 च. ह्ा मैदानािर हातमागाचे प्रदश्मन भरिण्ात आिे आह.े
१९. १. ग     २. ख     ३. ख     ४. क     ५. ख
२१. क. चूक     ख. चूक     ग. चूक     घ. बरोबर
२२. क. १     ख. २     ग. ३     घ. ४
२५. क. ऑविसिा     ख. १० षमवनट ं    ग. साडनेऊ     घ. १०.२०     च. साड ेपाच
२६. क. आता दीड िाजिा आह.े
 ख. आता दोन िाजिे आहते.
 ग. आता सव्ा िाजिा आह.े
 घ. आता पाऊण िाजिा आह.े
 च. आता अडीच िाजिे आहते.
 छ. आता एक िाजिा आह.े
 ज. आता पािणे तीन िाजिे आहते.
 झ. आता सव्ा चार िाजिे आहते.
 ट. आता साडपेाच िाजिे आहते.   
२७. क. माझ्ा घड्ाळ्ात साडचेार िाजायिा सात षमवनट ंकमी आहते.
 ख. टट् ने तीन िाजून दहा षमवनटांनी सुटिे.
 ग. िरुण सकाळी दहा िाजल्ासशिाय उठत नाही.
 घ. तुम्ही साडसेात िाजता मिा िोन करा.
 च. विविधभारतीचे काय्मक्रम रात्री साडअेकरा िाजल्ानंतर संपतात.
 छ. आत्ा रात्रीचा दीड िाजिा आह.े
२९. क. कंपन्यांसाठी मॅसजक बसपास दणे्ात येणार आहते.
 ख. शासनातिये  प्रत्के गािात िाचनािय सुरू करण्ात येणार आह.े
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 ग. पंढरपूरच्ा यात्रसेाठी ज्ादा एस.टी बस सोडण्ात येणार आहते.
 घ. ए.सी. बसपाससाठी १००/- रुपये जास्त िािण्ात येणार आहते.
 च. सशक्षकांकडून ‘काम बंद’ आंदोिन करण्ात येणार आह.े
३२. क. जीिनािश्यक िस्तूचंी दुकाने उघडण्ात येणार नाही आहते.
 ख. औषधविके्रत्ांकडून औषधं घरी आणून दणे्ात येणार नाही आहते.
 ग. भाजी माकये ट रवििारी चालू ठेिण्ात येणार नाही आह.े
 घ. विद्ापीठ ऑनिाईन अभ्ासक्रम सुरू करणार नाही आह.े
 च. या उन्ाळ्ात िीजकपात करण्ात येणार नाही आह.े
३३. क. शासनाकडून खेळाडूनंा सििती जाहीर करण्ात येणार आहते.
 ख. महानगरपालिकेकडून रस्तािर झाड ंिािण्ात येणार आहते.
 ग. विद्ापीठाकडून परदशेी सशक्षणसंस्ांशी करार करण्ात येणार आह.े
 घ. साहहत् अकादमीकडून साहहद्त्कांना पुरस्ार दणे्ात येणार आहते.
 च. आरोग्यमंत्रांकडून रूग्ाियीन सुविधांचे तपशीि बातम्ांमध्य ेसांगण्ात येणार आहते. 
३५. क. अंतग्मत     ख. पोटी     ग. तिये      घ. विरुद्     च. बाबत
३७. क. मधून     ख. िरून     ग. खालून     घ. कडून     च. समोरून
३८. क. ३     ख. २     ग. ४     घ. २      च. १     छ. १     ज. १     झ. १ 
४०. क. चूक     ख. बरोबर     ग. बरोबर     घ. चूक

पाठ ६ जाहिरात
३. क. आंतर + जात + ईय = आंतरजातीय
 ख. आंतर + शाळा + ईय = आंतरशािेय
 ग. आंतर + विद्ापीठ + ईय = आंतरविद्ापीठीय
 घ. आंतर + धम्म + ईय = आंतरधमथीय
 च. आंतर+ राज् + ईय = आंतरराज्ीय 
४. क. स्वातंत्रवदन
 ख. प्रजासत्ाकवदन
 ग. सशक्षकवदन
 घ. महहिावदन
 च. मराठीवदन
५. क. ५ जून हा वदिस जागषतक पयचािरण वदन म्हणून साजरा केिा जातो.
 ख. २१ जून हा वदिस जागषतक योग वदन म्हणून साजरा केिा जातो. 
 ग. ११ जुिै हा वदिस जागषतक िोकसंख्या वदन म्हणून साजरा केिा जातो.
 घ. २१ िेब्रिुारी हा वदिस जागषतक मातृभाषा वदन म्हणून साजरा केिा जातो.
 च. ७ एवप्रि हा वदिस जागषतक आरोग्य वदन म्हणून साजरा केिा जातो.
७. क. व्याघ्र     ख. रक्षण     ग. स्ान     घ. अभधिास     च. िक्ष्य     छ. संगोपन     

ज. वदन
८. क. घरी     ख. जागी     ग. मनी, स्वप्ी     घ. प्रहरी     च. चरणी     छ. जळी
९. क. ३     ख. ५     ग. १     घ. २     च. ४
१०. क. तू    ख. आपण     ग. आम्ही     घ. तुम्ही     च. मी
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११. क. २     ख. ३     ग. १     घ. ४     च. १     छ. ३
१३. क. ६     ख. ४     ग. ३     घ. ७     च. १     छ. ८     ज. ५     झ. २
१७. क. जे     ख. तो     ग. जो     घ. जो     च. ती     छ. जो
२०. क. ५     ख. ६     ग. ४     घ. ३     च. १     छ. ७     ज. २
२१. क. िाटप     ख. उभारणी     ग. िापर     घ. जोडणी     च. गुंतिणूक
२२. क. चा     ख. ने     ग. चा     घ. चे     च. ची     छ. च्ा     ज. चे      

झ. चा     ट. पासून
२४. क. षमळतात     ख. षमळते.     ग. षमळािी     घ. षमळािं     च. षमळतीि
२६. क. २     ख. ३     ग. २     घ. ३     च. ३
२९. क. सशक्षणमंडळाकडून परीक्षेची तारीख जाहीर केिी गेिी.
 ख. महानगरपालिकेकडून आधारकाडणांसाठी कें द्र ेउघडिी जातीि.
 ग. सशक्षणविभागाकडून िी-मािीचे आदशे काढिे जातात.
 घ. बांधकामविभागाकडून ररक्त पदांसाठी जाहहरात वदिी जाईि.
 च. हजारो उमेदिारांकडून ह्ा पदासाठी अज्म भरिे जातीि.
३०. क. गेिी     ख. जातीि     ग. जातात     घ. जातो     च. गेिा
३१. क. संस्केडून नोकरी करणाऱया स्तस्तयांचे सियेक्षण केिे जात आह.े
 ख. इस्रोकडून विक्रम िँडरशी सतत संपक्क  साधिा जात होता.
 ग. शासनाकडून शहरातल्ा मजुरांना मोित जेिण वदिे जाणार आह.े
 घ. किाकारांकडून पूरग्स्तांसाठी काय्मक्रम सादर केिा जाणार आह.े
 च. सशक्षणमंत्रांकडून पेपर रद्द करण्ाचा वनण्मय घेतिा गेिा आह.े
 छ. आकाशिाणीकडून पंतप्रधानांच्ा भाषणाचे रेट प्रसारण केिे गेिे होते.
३५. क. इरे नेट षमळाल्ास माझ ेकाम होईि.
 ख. त्ांचा पक्ष बहुमताने आल्ास ते सरकार स्ापन करतीि.
 ग. िीज गेल्ास कारखान्यातीि यंत्र ंबंद पडतीि.
 घ. हा ससनेमा करमुक्त केल्ास प्रेक्षकांची गदथी िाढिे. 
 च. मेटट् ोची कामे ििकर पूण्म झाल्ास िाहतुकीची कोंडी होणार नाही.
३६. क. कवनष्ठ अभभयंता     ख. साि्मजवनक बांधकाम विभाग     ग. अधीक्षक अभभयंता      

घ. परीक्षेसाठी     च. महाराष्टट् ातिे     छ. िीस     ज. महापरीक्षा पोट्कि      
झ. चारशे पाच     ट. बारा     ठ. शासन, साि्मजवनक बांधकाम विभाग, मंत्रािय, मुंबई

३८. क. १     ख. २     ग. १     घ. २
३९. क. चूक     ख. बरोबर     ग. चूक     घ. बरोबर
४०. क. ६     ख. ५     ग. ७     घ. ३     च. २     छ. १     ज. ४

पाठ ७ अिमिशासकीय पत् आणि इतर पत्व्ििार
३. क. पोट     ख. गुढगा     ग. पाठ     घ. डोळा     च. डोकं
५. क. ४     ख. ५     ग. ६     घ. २     च. ३     छ. १
८. क. जर प्रदश्मनाचे वठकाण बलघतिे तर षतरल्ा सि्म िस्त ूमहाग असतीि असे िाटते. 
 ख. जर तुझ ेमत ऐकिे तर तुिा मुिगा आिडिेिा वदसत नाही असे मिा िाटते. 
 ग. अपघातांची िाढती संख्या िक्षात घेतिी तर हले्टेची सक्ती केिीच पाहहजे.
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 घ. हिामानखात्ाचे अंदाज िाचिे तर पुढच्ा आठिड्ात पुन्ा रंडी पडिे असं वदसतंय. 
 च. भाज्ांचे िाढिेिे दर बलघतिे तर खायचं काय हा प्रश्न पडतो. 
९. क. ४     ख. ५     ग. २     घ. १     च. ३
१२. क. असतो...असती    ख. असता...असते    ग. असते...असते    घ. असतेस...असती     

च. असता...असती
१८. १. ििकरात ििकर     २. उसशरात उसशरा     ३. उसशरात उसशरा     ४. ििकरात 

ििकर     ५. उसशरात उसशरा
२०. १. तुम्ही शक्य षततक्या ििकर डॉक्रांकड ेजा.
 २. तू शक्य षततक्या ििकर मेिचं उत्र द.े
 ३. आपण शक्य षततक्या ििकर ह ेकाम पूण्म करू या.
 ४. आम्हािा शक्य षततक्या ििकर ह ेघर बदिायचं आह.े
 ५. त्ाने शक्य षततक्या ििकर भारतात परत यािं.
२१. क. १     ख. २     ग. १     घ. २     च. ४     छ. १
२३. क. स + प्रेम = सप्रेम     ख. स + आदर = सादर     ग. स + शत्म = सशत्म
 घ. स + पत्ी = सपत्ीक     च. स + प्रमाण = सप्रमाण
२४. क. अपुरा     ख. प्रषतगामी     ग. िज्ास्द     घ. उपिब्धता     च. अशासकीय
२५. क. बांधकाम     ख. अनुदावनत     ग. प्राषतवनभधक     घ. जागषतक     च. संबंभधत     

छ. असुरसक्षतता     ज. तपासणी     झ. शक्यता     ट. महाविद्ाियीन
२७. क. काय्म     ख. आिय     ग. िाचन     घ. ग्रं + आिय     च. हहम + आिय     

छ. संग्ह     ज. आिय     झ. आिय
२८. क. चचत्रपट + गृह = चचत्रपटगृह (cinema hall)
 ख. कारा + गृह = कारागृह (prison)
 ग. बाि + सुधार + गृह = बािसुधारगृह (child remand home)
 घ. स्ान + गृह  = स्ानगृह (bathroom) 
 च. नाट् + गृह = नाट्गृह (drama theatre)
२९. क. माननीय     ख. तीर्मरूप     ग. श्ीयुत     घ. सौभाग्यिती     च. आदरणीय     

छ. चचरंजीि
३०. क. संचािक     ख. प्रधान सचचिांना     ग. शौचाियांबद्दि     घ. शाळेत मुिामुिींसाठी 

स्वतंत्र शौचािये नाहीत.     च. अनुदावनत     छ. महाविद्ाियाच्ा व्यिस्ापक मंडळाची 
३७. क. ७     ख. ६     ग. ९     घ. ३     च. २     छ. ४     ज. १     झ. ५    ट. ८
३८. क. दहा     ख. दोन     ग. सहसंचािकांनी संचािकांना माहहती पाठििी नाही.      

घ. सहसचचिांना     च. सशक्षण संचािनािय 
३९. क. बरोबर     ख. चूक     ग. चूक     घ. बरोबर

पाठ ८
६. क. िंदनािा सतार सशकायची आह.े
 ख. सरोजताईंना हहदंी पुस्तकं िाचायची आहते.
 ग. तुिा दुसरी नोकरी शोधायची आह ेका?
 घ. शमचाजींना स्टािसाठी नव्या खुच्चा खरेदी करायच्ा आहते.
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 च. कम्मचाऱयांना साहबेांसाठी गाण्ांच्ा सीडीज् घ्ायच्ा आहते.
 छ. कें द्र सरकारिा प्रत्के सजल्हात िनौषधी विक्रीकें द्र ेसुरू करायची आहते.
८. क. १     ख. २     ग. २     घ.१     च. २
१२. क. गंगाधरिा नोकरीसाठी रोज पुणे-मुंबई प्रिास करािा िागतो.
 ख. कुिकणथीसाहबेांना कायचाियात आठ िाजेपययंत रांबािं िागिं.
 ग. विद्ार्थणांना दर आठिड्ािा परीक्षा द्ािी िागेि.
 घ. मुिांना िहान ियातच िेगिेगळे प्रकल्प करून द्ािे िागतीि.
 च. सररतािा शाळेत अनेक विषय सशकािे िागतात.
१७. क. उजिीकड ेन िळता सरळ जा.
 ख. जीन पँट न धुता अनेक वदिस िापरतात.
 ग. तो एकही शब्द न बोिता शांतपणे जेितो.
 घ. टायवपस्टसाठी न रांबता स्वतः पत्र ंटाईप करा.
 च. तुम्ही पुस्तक न िाचता मत कसं दतेा?
१९. क. मदतीने     ख. ने     ग. परिानगी     घ. आज्ेने     च. कृपा
२१. क. निी जागा घेतल्ाच्ा वदिसापासून ती दोघं आनंदात आहते.
 ख. िग् ठरल्ाच्ा वदिसापासून षतने तयारीिा सुरुिात केिी आह.े
 ग. इंटरनेटचं कनेक्शन घेतल्ाच्ा वदिसापासून तो सगळी कामं ऑनिाईन करतो.
 घ. बापूसाहबे गेल्ाच्ा वदिसापासून त्ांच्ा कुत्राने अन्नािा तोंडही िाििेिं नाही.
 च. षमत्र घरात आल्ाच्ा क्षणापासून ते दोघे गप्पा मारताहते.
२२. क. ४     ख. ५     ग. २     घ. १     च. ३
२३. क. प्रेमळ / सहृदयी     ख. िक्तशीर     ग. कडक     घ. संतापी
२६. क. Dismissal letter     ख. हो     ग. खबरदार     घ. हो
२८. क. विमानचिन सल्ागार     ख. नऊशे तीस रुपये + कर     ग. टबेिे, खुच्चा   
 घ. अनुदानातून     च. वित्
३३. भरण्ाचा, पुरिण्ाचे, बांधण्ाची, करण्ाचे, सुधारण्ाच्ा
३४. क. रेशीम     ख. िोखंड     ग. िोकर     घ. कागद     च. कापड     छ. वपतळ 

ज. सूत
३५. क. त     ख. ने, चे     ग. ना     घ. च्ा
३८. क. सू्टर चाििणाऱयांनी हले्टे िापरािे.
 ख. रस्तािरून चािणाऱयािा पोलिसांनी िूटपारिरून चािायिा सांषगतिे.
 ग. गदथीत पाकीट मारणाऱयािा िोकांनी पकडिे.
 घ. अििा पसरिणाऱयांिर गुन्ा दाखि केिा जाईि.
 च. कर चुकिणाऱयांची नािे आयकर विभागाकड ेअसतात.
३९. क. ५     ख. ६     ग. १     घ. २     च. ४     छ. ३
४०. क. न भरिेिा     ख. िॉम्म     ग. डअेरी     घ. कंत्राट ेघेणारा     च. काट ेअसिेिा 
४१. क. कंत्राट     ख. मोहोर     ग. मान्यता     घ. वनजयंतुक     च. काटा
४२. क. करण, जागषतकीकरण    ख. बंद, हिाबंद    ग. पुरस्ार, प्राप्त    घ. शाळा, िेधशाळा    
 च. दार, दुकानदार
४३. क. २     ख. धुळे     ग. काय्मकारी अभभयंता हकंिा उपअभभयंता यांच्ा कायचाियातून 

घ. नाही     च. पैसे परत षमळणार नाहीत.
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पाठ ९ प्रकटन
३. क. बरोबर     ख. चूक     ग. चूक     घ. बरोबर
४. क. २     ख. १     ग. १     घ. २
९. क. जो वनरोप वदिा तो.     ख. या काय्मशाळा घेतल्ा त्ा.     ग. जी बैठक झािी ती.      

घ. जे नेते वनिडून आिे ते.     च. जी पररपत्रके काढिी ती.     छ. जे पुस्तक छापिे ते.
१०. क. काढिेिा मोचचा.     ख. काय्मक्रमािा आिेल्ा मुिी.     ग. केिेिी खरेदी.      

घ. विकत घेतिेिे कुतये.     च. सजंकिेिी मॅच.     छ. पाहहिेिे दृश्य.      
ज. रस्तािर झोपिेिी माणसं.

१३. क. १. षमवनटात      २. षमवनटांनी
 ख. १. तासानी       २. तासात
 ग. १. आठिड्ात    २. आठिड्ांनी
 घ. १. महहन्यांत      २. महहन्याने
 च. १. िषचात         २. िषणांनी
१४. क. गुण + पडताळणी     ख. छाया + प्रत     ग. गुण + पषत्रका     घ. मूल्  

च. शािा + अंत     छ. काय्म + पद्ती  
१५. क. संपादक     ख. पडताळणे     ग. मध्यम     घ. कायचािय     च. संख्या
१६. क. नुसार     ख. माि्क त     ग. अंतग्मत     घ. बरोबर     च. वनहाय     छ. साठी
१७. क. गुण     ख. शुल्क     ग. विषयवनहाय     घ. सांख्ख्यकी     च. प्रविष्ट      

छ. विहहत     ज. छायाप्रत   
१८. क. २     ख. १     ग. १     घ. १     च. २     छ. २
२५. क. संयोजकांनी काय्मक्रमाची तारीख ठरिी ह ेकळििे.
 ख. सदानंदरािांनी ते स्वतः मुंबईिा येणार आहते ह ेकळििे.
 ग. विद्ाताईंनी सईचा साखरपुडा झािा ह ेसांषगतिे.
 घ. एजंटने षतहकट ेसशल्क नाहीत ह ेसांषगतिे.
 च. संजयने सहिीची जागा बदििी ह ेकळििे.
 छ. साहबेांनी विनायकिा त्ाची बदिी केिी ह ेसांषगतिे.
२९. क. प्रत्केाने कम्पटुरिर काम करणे आिश्यक आह.े
 ख. नागररकांनी आधारकाड्क जिळ ठेिणे आिश्यक आह.े
 ग. परदशेात विरताना आपण पासपोट्क सांभाळणे आिश्यक आह.े
 घ. विद्ार्थणांनी भरपूर िाचन करणे आिश्यक आह.े
 च. उमेदिारांची वनिड गुणित्ेनुसार होणे आिश्यक आह.े  
३०. क. प्रत्केाने एकेक झाड िािणे आिश्यक आह.े
 ख. भाजीिाल्ांनी भाजीचा कचरा उचिणे आिश्यक आह.े
 ग. मुिांनी रोज िृत्पत्र िाचणे आिश्यक आह.े
 घ. दुकानदारांनी दुकानािरच्ा पाट्ा मराठीत लिहहणे आिश्यक आह.े
 च. महाराष्टट् ात राहणाऱयांनी मराठी बोिणे आिश्यक आह.े
 छ. मुिांना मराठी येणे आिश्यक आह.े
 ज. िाहनचािकांनी ससग्ि पाळणे आिश्यक आह.े
 झ. िाहन चाििायचा परिाना चािकाजिळ असणे आिश्यक आह.े 
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३१. क. रोजीच्ा पत्रान्वये     ख. सुरू असिेल्ा अनभधकृत आठिड ेबाजारािा      
ग. भरिण्ाबाबत     घ. प्रकटनाच्ा     च. सात वदिसांच्ा आत

३२. क. नेमणूक     ख. आयोजक     ग. षमळकत     घ. स्ावनक     च. नासाडी
३३. क. १     ख. २     ग. २     घ. १     च. २     छ. १
३४. क. सप्ताह     ख. कापड     ग. अनुमती     घ. व्यापार     च. िगेच     छ. शेती     

ज. स्वछिता
३५. क. ४     ख. ५     ग. २     घ. १     च. ३
३६. क. नोंद घेतिी     ख. सहन केिा     ग. आिे आह े     घ. दणेार नाहीत      

च. सुरू आहते
३७. क. ४     ख. ५     ग. ६     घ. २     च. १     छ. ३
३९. क. सोपििेिी     ख. केिेिा     ग. राहहिेल्ा     घ. वदिेल्ा     च. पाठििेिे
४०. क. advance     ख. provision     ग. accountant general     घ. broadcasting     

च. payment     छ. contingency     ज. compensation     झ. under secretary      
ट. finance department

४१. चे, ची, च्ा, ची, चा, ची, चे
४२. क. सामान्य प्रशासन विभाग     ख. अपर सचचि     ग. सामूहहक रेवडयो      

घ. अभभयंता ग्ामीण ध्ववनक्षेपण उपविभाग     च. चालू िषचातल्ा
४४. क. producer, production cost, product     ख. packer, packed commodity, to pack      

ग. importer, import duty, to import     घ. assurer, assured, to assure      
च. measurement, measurer, to measure

४५. क. अिैध     ख. वनयचातदार     ग. अप्रमासणत     घ. विधीअग्ाह्ता     च. अनािश्यक
४६. क. पािन, आिश्यक     ख. प्रमासणत     ग. सादर     घ. िैध     च. अधीन
४७. क. अन्न नागरी पुरिठा ि ग्ाहक संरक्षण विभाग
 ख. उत्पादक, आिेष्ट्क आसण आयातदार
 ग. संबंभधत कागदपत्रे
 घ. उत्पादक, आिेष्ट्क हकंिा आयातदार या कामासाठी
 च. एका िषचासाठी
४८. क. १     ख. २     ग. १     घ. २

पाठ १० कायगालयीन हटप्पिी
२. वनिृभत्िेतन, भविष्य वनिचाह वनधी, वनरोप समारंभ, काय्मक्रम, उपदान, सव्व््मस बुक, 

रकबाकी
४. क. १     ख. १     ग. २
५. क. चूक     ख. बरोबर     ग. बरोबर
११. क. ३     ख. १     ग. ३     घ. २     च. १     छ. २
१२. क. मोबाईि बंद पडिा म्हणून ती सकाळपासून बेचैन आह.े
 ख. विशूिा आजोबांची काठी म्हणून ओळखतात.
 ग. मुिांनी स्वागतगीत म्हणून काय्मक्रमािा सुरुिात केिी.
 घ. गोदािरी नदी दसक्षणेकडची गंगा म्हणून ओळखिी जाते.
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 च. आता िाघािा भारताचा राष्टट् ीय प्राणी म्हणून घोषषत केिे आह.े
 छ. नागररकांनी विरोध केिा म्हणून प्रस्ताि मागे घेतिा.
१३. क. यांच्ाकड े    ख. यांच्ाकडीि     ग. होण्ास     घ. होण्ासाठी     च. करण्ाबाबत
१४. क. पाहहिे जाणे     ख. रद्द होणे     ग. वनयमात बसिणे     घ. उले्ख करणे      

च. जबाबदारीतून मोकळे करणे     छ. नेमणे
१७. क. १     ख. २     ग. १     घ. २     च. १  
२०. क. ६     ख. ४     ग. ५     घ. २     च. १     छ. ३
२१. क. चौकशी     ख. हस्तांतरण     ग. दोषारोपपत्र     घ. सशस्तभंग     च. सशिारस
२२. क. १     ख. २     ग. १     घ. २     च. १
२४. क. चूक     ख. बरोबर     ग. चूक     घ. चूक     च. बरोबर
२५. क. १     ख. १     ग. २     घ. १     च. २
२८. क. पारपत्र     ख. चचहकत्ाियीन     ग. मानसशास्त     घ. अभधष्ठाता
 च. जातिैधता प्रमाणपत्र     छ. उन्नत ि प्रगत     ज. महहिा आरक्षण
 झ. टके्िारी     ट. सेिायोजना कायचािय     ठ. सशक्षा   
२९. क. २     ख. १     ग. २     घ. १     च. २     छ. १
३१. क. ४     ख. ५     ग. २     घ. ६     च. १     छ. ३
३२. क. शािेय सशक्षण ि क्रीडा विभाग     ख. िेखवनक / िाचक      

ग. वदव्यांग विद्ार्थणांसाठी     घ. तोंडी     च. मोबाईि आसण िोन
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व्ाकरि उजळिी
पाठ एक / ओळख

भाग १
मानस : नमस्ार, मी आत येऊ का?
अवदती : नमस्ार. ये नं. मी अवदती. मी झुम्ा सशसक्षका आह.े आज आपल्ा क्ासचा पहहिा 

वदिस. आपण एकमेकांची ओळख करून घेऊ या.
मानस : तुम्हीपण सगळे आत या नं. मॅडम, मी मानस. मी आहक्क टके् आह.े हा हकशोर. हा 

इंसजवनयर आह.े आसण तो िरुण. 
अवदती : िरुण, तूपण इंसजवनयर आहसे का? 
िरुण : नाही, मी इंसजवनयर नाही. मी शाळेत पी.टी. सशक्षक आह.े 
अवदती : अरे िा! हकशोर, ती मुिगी कोण आह?े तीपण तुमच्ा ग्पुमध्य ेआह ेनं?
हकशोर : हो. ती अंजू. ती विसजओरेरवपस्ट आह.े आसण ही नयना. ही पत्रकार आह.े 
अवदती : िा, िा! छान आह ेतुमचा ग्पु. आता आपण झुम्ा करायिा सुरुिात करू या.

शब्दारमि :

नाम

तो ती

तो वदिस, ते –
day, -s

ती ओळख, त्ा ओळखी
introduction, -s

ती मुिगी, त्ा मुिी
girl, -s

तो सशक्षक, ते –
teacher, -s

ती सशसक्षका, त्ा –
female teacher, -s

ती सुरुिात, त्ा सुरुिाती
start, -s

तो / ती पत्रकार, ते / त्ा –
journalist, -s

ती शाळा, त्ा –
school, -s

हक्रयापदे इतर शब्द

येणे
to come

आत
in

मध्ये
in

ओळख करून घेणे
to get introduced

पहहिा 
first

कोण 
who

करणे
to do

एकमेकांची
of each other

छान
nice

सुरुिात करणे
to begin

पण 
also

आपण सुरुिात करू या
let us start
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व्ाकरि :
परिानगीसाठी प्रश्

धातू     + ऊ + का ?

मी  ये     + ऊ + का ? = येऊ का?

आम्ही (काम) कर् + ऊ + का? = करू का?

Let us + Verb या अरगािी मराठी िाक्रिना

आपण  धातू  + ऊ + या

आपण  पुस्तक  िाच् +  ऊ + या       =  िाचू या.

आपण  काम     कर् + ऊ +   या      =   करू या.

• The verb ‘आह’े (to be) is used for denoting existence or referring to a particular  
statement or to an individual or an object etc.
१. हा बातमीदार आह.े    २. ही अंजू आह.े

The negative form of ‘आह’े is ‘नाही’.
१. हा बातमीदार नाही.    २. ही अंजू नाही.
• The interrogative ‘कोण’ is used to seek the identity (name), gender, 
profession, nationality, state or language identity, religion etc. of a person.

प्रश् आणि उत्रे

हा / तो / ही / ती  कोण  आह?े हा / तो / ही / ती व्यक्तीचे लिंग आह.े
हा / तो / ही / ती मुिगा / मुिगी / पुरुष / 
बाई  आह.े

हा / तो / ही / ती  कोण आह?े हा / तो / ही / ती व्यक्तीचे नाि  आह.े
हा / तो / ही / ती मानस / अवदती आह.े

नाि  कोण  आह?े नाि व्यिसायिाचक नाम आह.े
मानस / अवदती  पत्रकार / सशसक्षका आह.े

• The interrogative ‘का’ or interrogative particle ‘नं’ / ‘ना’ when used at the end 
of the sentence seeks information or confirmation. The answer is normally either 
हो or नाही. It may be added to a simple statement.
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प्रश् आणि िोकारारथी उत्र प्रश् आणि  नकारारथी उत्र

हा / ही / तो / ती पत्रकार आह ेका / नं / ना? हा / ही / तो / ती पत्रकार आह ेका / नं / ना?
नाही. हा / ही / तो / ती पत्रकार नाही.

हो, हा / ही / तो / ती पत्रकार आह.े नाही, हा / ही / तो / ती पत्रकार नाही.

भाग २
नाडकणथी : या, या, घोषबाबू. 
घोष : नाडकणथीसाहबे, मराठीचा िग्म आत्ाच आह ेनं?
नाडकणथी : हो, हो. आपण सुरुिात करू या आता. मी तुमची सिणांशी ओळख करून दतेो. 

ह ेघोषबाबू. ह ेरेल्ते झोनि मॅनेजर आहते. घोषबाबू, ह ेश्ी. सदानंद नायर. ह े
कॅनरा बॅकेत मॅनेजर आहते. 

घोष : नमस्ार. नाडकणथीसाहबे, ते कोण आहते? 
नाडकणथी : ते नरेंद्र शमचा आहते. ते इरिे रीजनि डायरेक्र आहते. 
घोष : तुम्ही उत्र भारतीय आहात ना ?
शमचा : नाही, मी नेपाळी आह.े 
नाडकणथी : ह्ा श्ीमती वनम्मिा सक्सेना. 
घोष : नमस्ार. तुम्ही काय करता? 
सक्सेना : मी इरे उपसजल्ाभधकारी आह.े
घोष : अरे, िा ! नाडकणथी, त्ा कोण आहते?
नाडकणथी : त्ा गोस्वामीबाई. त्ा विद्ापीठात मानसशास्त विभागाच्ा प्रमुख आहते. 
घोष : नमस्ार, गोस्वामीबाई. 
गोस्वामी : नमस्ार. नाडकणथीसाहबे, आता आपण सुरुिात करू या का? 
नाडकणथी : हो. चिा.

शब्दारमि :

नामे

तो ते

तो िग्म, ते – 
class, -es

तो विभाग, ते –
department, -s

ते विद्ापीठ, 
ती विद्ापीठे / ठं 
university

तो / ती उपसजल्ाभधकारी, ते / त्ा –
deputy collector, -s

तो / ती प्रमुख, ते / त्ा  
head, -s

ते मानसशास्त  
psychology
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हक्रयापदे इतर शब्द

ओळख करून दणेे
to introduce

आता
now

इरिे
of this place

श्ी (श्ीयुत)
mister

सुरुिात करणे
to start

सि्म
all

उत्र भारतीय
north indian

तुम्ही काय करता?
what do you do?

व्ाकरि :
• The interrogative कोण is used with regular plural and honorific plural as well. 

ह े/ ते  कोण  आहते? ह्ा / त्ा कोण  आहते?

ह े/ ते सदानंद आसण नरेंद्र आहते. ह्ा / त्ा वनम्मिा आसण अंजू आहते.

ह े/ ते नरेंद्रराि / सदानंदराि आहते. ह्ा / त्ा वनम्मिाताई / अंजूताई आहते.

ह े/ ते नायरसाहबे आहते. ह्ा / त्ा सक्सेनाबाई आहते.

ह े/ ते श्ी∘ सदानंद नायर आहते. ह्ा / त्ा सौ∘ / श्ीमती वनम्मिा सक्सेना आहते.

   

नािे  कोण आहते? Name / s  कोण आहते?

घोषबाबू आसण नायरसाहबे मॅनेजर आहते. सुनीताबाई आसण अंजूताई सशसक्षका आहते.

नायर साहबे मॅनेजर आहते. श्ीमती वनम्मिा सक्सेना उपसजल्ाभधकारी आहते. 

• The negative form of आहते is नाहीत.
शमचासाहबे मॅनेजर नाहीत.    वनम्मिाताई सशसक्षका नाहीत.

• The interrogative का and interrogative particle नं / ना can also be used with 
अनेकिचन / honorific अनेकिचन.

ह े/ ते / ह्ा / त्ा पत्रकार आहते का / नं / ना?

िोकारारथी उत्र नकारारथी उत्र

हो. ह े/ ते / ह्ा / त्ा पत्रकार आहते. नाही. ह े/ ते / ह्ा / त्ा पत्रकार नाहीत.
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पाठ दोन / खेळ
भाग १
सशक्षक : आज आपण एक खेळ खेळू या. ह ेकाही िोटो आहते. तुम्ही ह ेिोटो पाहा आसण 

त्ातल्ा िस्तूचंी मराठी नािं सांगा. सचचन, तू सांग, ह ेकाय आह?े 
सचचन : सर, हा एक वदिाणखाना आह.े ते दोन सोिे आहते. शेजारी िोन आसण कागद आहते.
सशक्षक : बरोबर. अषमत, आता तू सांग.
अषमत : सर, पुढ ेटीपॉय आह.े तो िॅपटॉप आह.े 
कल्पना : मी सांगू का सर? तो टी.व्ी. आह ेआसण तो पुतळा आह.े
भारती : समोर एक मुिगापण आह.े त्ाच्ाकड ेचेंडू आह.े 
अषमत : हो. ह ेपंखे आसण वदिे आहते. 
सशक्षक : हो, यात िक्त ‘आ’कारान्त नामांचं अनेकिचन होतं.

शब्दारमि :

नामे

तो ती ते

तो खेळ, ते – 
game, -s

तो मुिगा, 
ती मुिं
boy, -s

तो पुतळा, 
ते पुतळे
statue, -s

ती िस्त,ू त्ा –
thing, -s

ते नाि, 
ती नािे / िं
name, -s

तो वदिाणखाना,  
ते वदिाणखाने
hall, -s

तो चेंडू, ते –
ball, -s 

तो वदिा, ते वदिे
light, -s

तो सोिा, 
ते सोिे
sofa, -s 

तो पंखा, 
ते पंखे
fan, -s

तो कागद, ते – 
paper, -s

हक्रयापदे इतर शब्द

खेळणे
to play

सांगणे 
to tell

काही
some

समोर
across

पुढ े
in front of

पाहणे
to see

त्ातल्ा
from them

त्ाच्ाकड े
he has

शेजारी 
next to, besides

व्ाकरि :
There are three genders in Marathi viz. पुललं्ग, स्तीलिंग, नपुंसकलिंग. They are purely 
grammatical genders which are arbitrary. one has to memorise the gender of a 
noun or to identify it with the help of a variable demonstrative adjective which 
accompanies it. (हा, ती, ह्ा...)
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Marathi nouns show a difference between एकिचन and अनेकिचन. Classifying these 
nouns according to their genders and endings, helps us to understand the rules of 
change of एकिचन into अनेकिचन.

प्रश् आणि उत्रे

ह े/ ते काय आह?े

पुललं्ग एकिचन हा / तो पंखा आह.े

अनेकिचन ह े/ ते पंखे आहते.

स्तीलिंग एकिचन ही / ती खोिी आह.े

अनेकिचन ह्ा / त्ा खोल्ा आहते.

नपुंसकलिंग एकिचन ह े/ ते कपाट आह.े

अनेकिचन ही / ती कपाट े/ टं आहते.

पुललं्गी नामे

अंत्स्वर एकिचन ~ अनेकिचन 

व्यजंनान्त कागद ~ कागद

आकारान्त पंखा ~ पंखे 

ईकारान्त पक्षी ~ पक्षी 

ऊकारान्त  खडू ~ खडू 

ओकारान्त िोटो ~ िोटो 

खािीि शब्दांचे अनेकिचन िरीि तक्तातल्ा वनयमांप्रमाणे होत नाही.
पुललं्गी नामे

व्यजंनान्त तो माणूस ~ ती माणसे / सं

आकारान्त तो चहा ~ तो चहा 
तो बादशहा ~ ते बादशहा 
तो काका / मामा / आजोबा ~ ते काका / मामा / आजोबा
तो मुिगा ~ ती मुिे / िं 

भाग २
सशक्षक : आज आपण हा दुसरा िोटो पाहू या. कल्पना, आज तू सुरुिात कर.
कल्पना : ही एक खोिी आह.े ती भभंत आह.े शेजारी पिंग आह.े िर गादी आह.े ह्ा चादरी 

आसण उश्या आहते.
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भारती : आता मी सांगते, ती खखडकी आह.े ते पडद ेआहते.
सचचन : भारती, तू रांब. मी सांगतो. तो आरसा आह.े शेजारी ब्रश, कंगिे, बाटल्ा आसण 

पािडरीचा डबा आह.े षतरे लिपन्स्टकपण आह.े ह्ा माळा आसण वपना आहते.
अषमत : तो कपड्ांचा स्टडँ आह.े ते हगँर आहते. त्ा साड्ा आसण ते डट् से आहते.
सशक्षक : बरोबर. कल्पना, ते काय आह?े
कल्पना : ही एक पस्म आह.े भोिती अनेक िस्त ूआहते. त्ा रंगीत पेन्न्िी आसण खडू आहते. 

ह ेरुमाि आहते. खािी नोटा आहते.
सशक्षक : बरोबर. स्तीलिंगी एकिचनी नामांबरोबर ही / ती िापरतात आसण अनेकिचनी 

नामांबरोबर ह्ा / त्ा िापरतात.

शब्दारमि :

नाम

तो ती

तो पिंग, ते –
cot, -s

तो पडदा, ते पडदे
curtain, -s

ती खोिी, 
त्ा खोल्ा
room, -s

ती खखडकी, 
त्ा खखडक्या
window, -s

तो आरसा, ते आरसे
mirror, -s

तो डबा, ते डबे
tin, -s

ती भभंत, त्ा भभंती
wall, -s

ती बाटिी, 
त्ा बाटल्ा
bottle, -s

तो कंगिा, ते कंगिे
comb, -s

तो कपडा, ते कपडे
cloth, -s

ती गादी, त्ा गाद्ा
mattress, -es

ती पािडर, 
त्ा पािडरी
powder, -s

तो रुमाि, ते –
handkerchief, -s

तो खडू, ते –
chalk, -s

ती चादर, त्ा चादरी
bedsheet, -s

ती माळ, त्ा माळा
necklace, -s

ती उशी, त्ा उश्या
pillow, -s

ती पीन, त्ा वपना
pin, -s

ती नोट, त्ा नोटा
note, -s

ती साडी, त्ा साड्ा
saree, -s

हक्रयापदे इतर शब्द

रांबणे
to stop

दुसरा
second

रंगीत 
colourful

भोिती
around 

बरोबर 
correct

िापरणे
to use

आज
today

खािी 
under 

अनेक
many

एकिचनी – एकिचन 
singular, -s
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िर 
on / above

स्तीलिंगी – 
स्तीलिंग 
feminine

नेहमी
always

स्तीललंगी नामे

अंत्स्वर एकिचन अनेकिचन

व्यजंनान्त १) माळ ~ माळा
२) भभंत ~ भभंती

आकारान्त  ररक्षा - ररक्षा

ईकारान्त टोपिी ~ टोपल्ा
सुई – सुया

 ऊकारान्त १) िस्त ू~ िस्त ू
२) जाऊ ~ जािा 

३) जळू (leech) ~ जळिा

ओकारान्त बायको ~ बायका

खािीि शब्दांचे अनेकिचन िरीि तक्तातल्ा वनयमांप्रमाणे होत नाही.

व्यजंनान्त ईकारान्त

ती म्हसै ~ त्ा म्हशी 
ती तारीख ~ त्ा तारखा 
ती बस / पस्म / नस्म ~

त्ा बस / बसेस / पस्म / पसयेस / 
नस्म / नसयेस

ती पँट ~ त्ा पँट / पँट्स

१. ती व्यक्ती / पत्ी / विद्ालर्मनी / 
अभभनेत्री / मूतथी ~ 

त्ा व्यक्ती / पत्ी / विद्ालर्मनी / अभभनेत्री / 
मूतथी

२. ती मुिगी ~ त्ा मुिी 
३. ती स्ती / बी ~ त्ा स्तस्तया / वबया

*बाई या शब्दाचे अनेकिचन ‘बाया’ आसण ‘बायका’ असे दोन्ी प्रकारे होते. प्रमाण भाषेमधे 
बहुतेक िेळा ‘बायका’ असे अनेकिचन िापरतात. त्ाचप्रमाणे बायको (wife) या ओकारान्त 
शब्दाचे अनेकिचनही ‘बायका’ असे होते. 

भाग ३
सचचन : सर, आज षतसरा िोटो नं ?
सशक्षक : हो. चि, आज तूच सुरुिात कर.
सचचन : ह ेस्वपैाकघर आह.े हा ओटा आह.े हा गॅस आह.े िर पातेिं आह.े
कल्पना : ते शेल्फ आह.े ती ताट ंआसण भांडी आहते. इकड ेिाट्ा,चमचे आसण पेिे आहते. ह े

कपाट आह.े ते कप आसण त्ा बश्या आहते.
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अमीत : तो फ्ीज आह.े ही िळं आसण ह्ा भाज्ा आहते. आत दूध, लिंबं आसण अंडीसुद्ा 
आहते.

भारती : तो माठ आह.े ते पाणी आह.े
सशक्षक : बरोबर आह.े नपुंसकलिंगी एकिचनी नामांबरोबर ह े/ ते आसण अनेकिचनी नामांबरोबर  

ही / ती येतात.

शब्दारमि :

नाम

तो ती ते

तो ओटा, ते ओटे
kitchen
platform -s 

ती िाटी, 
त्ा िाट्ा
bowl, -s

ते स्वपैाकघर, 
ती स्वपैाकघरे / रं
kitchen, -s

ते पातेिे / िं, 
ती पातेिी
utensil, -s

ते भांड े/ ड,ं 
ती भांडी
vessel, -s

 

इतर शब्द

षतसरा
third 

सुद्ा
also

नपुंसकलिंगी 
neuter

नपुंसकललंगी नामे

अतं्स्वर एकििन अनेकििन

व्यजंनान्त कपाट ~ कपाट ं/ टे

एकारान्त अंड ं~ अंडे

ईकारान्त पाणी ~ पाणी

ऊकारान्त लिंबू ~ लिंबे / लिंबं

खािीि शब्दांचे अनेकिचन िरीि तक्तातल्ा वनयमांप्रमाणे होत नाही.

व्यजंनान्त ऊकारान्त दऊेळ ~ दिेळे / ळं
कुलूप ~ कुिपे / पं

कणीस ~ कणसे / सं

ऊ ending गळू (boil) ~ गळिे / िं
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पाठ तीन / आमिी मुंबई
भाग १
सशक्षक : आज आपण मुंबईिर एक माहहतीपट पाहू या आसण िण्मन करू या. ही िेगिेगळी 

प्रेक्षणीय वठकाणं आहते. संजय, तू सांगतोस का?
संजय : हो. तो अरबी समुद्र आह.े समुद्रात बोटी आहते. ते कोळी आहते. कोळ्ांकड ेजाळी आहते. 

समुद्रहकनाऱयािर खूप माणसं आहते. षतरे पुष्ळ पक्षीसुद्ा आहते. पक्ष्यांपुढ ेदाणे आहते.
सशक्षक : शरद, आता तू िण्मन कर.
शरद : पुढ ेिोट्क भागात, महात्ा गांधी रस्तािर जहांगीर किादािन, एस्ल्फन्स्टन महाविद्ािय, 

हायकोट्क, मुंबई विद्ापीठ इ. इमारती आहते.
संजय : सर, िोट्क भागात सु्टवडओ नाही का?
सशक्षक : नाही. िांद्र,े अंधेरी, गोरेगाि या भागात सु्टवडओ आहते.
संजय : सु्टवडओत ससनेमांचं चचत्रीकरण करतात नं?
सशक्षक : हो.

शब्दारमि :

नामे

तो ती ते

तो माहहतीपट, ते –
documentary, -ies

ती बोट, त्ा बोटी
boat, -s

ते वठकाण, ती वठकाणे / णं
place, -s

तो समुद्र, ते –
sea, -s

ती इमारत, त्ा इमारती
building, -s

ते जाळे / ळं, ती जाळी
net, -s

तो कोळी, ते –
fisherman, fishermen

ते किादािन, ती किादािने / नं
art gallery, -ies

तो समुद्रहकनारा, ते समुद्रहकनारे
beach, -es

ते महाविद्ािय, ती महाविद्ािये / यं
college, -s

तो माणूस, ती माणसे / सं
human being, -s

ते चचत्रीकरण, ती चचत्रीकरणे / णं
shooting, -s

तो पक्षी, ते –
bird, -s

तो दाणा, ते दाणे
foodgrain, -s

तो रस्ता, ते रस्ते
road, -s

तो ससनेमा, ते ससनेमे
movie, -s
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हक्रयापदे इतर शब्द

िण्मन करणे
to describe

षतरे 
there

चचत्रीकरण करणे
to shoot

पुढे
in front of

व्ाकरि :
This lesson introduces सामान्यरूप i.e. the oblique form (oF) of nouns in Marathi. 
सरळरूप i.e.the straight form (SF) of a noun undergoes a certain change, when 
followed by शब्दयोगी पद, i.e. a postposition (PP) or प्रत्य, i.e.a suffix indicating 
location, relation, connection, possession etc. सामान्यरूप of a noun depends on the 
gender and the ending of a noun. In case of certain nouns SF and oF are identical 
in their phonetic shape. The oF of अनेकिचन forms of nouns are different from 
those oF of एकिचन forms of nouns.
In this lesson, the interrogative word ‘कुठे’ (where) is introduced which asks the 
location of an object.

प्रश् आणि उत्र
नामाचे (एकिचन / अनेकिचन)  सरळरूप   कुठे     आह े/ आहते?
नामाचे (एकिचन / अनेकिचन) सरळरूप     नामाचे सामान्यरूप + शब्दयोगी पद / प्रत्य                 
आह े/ आहते.

प्रश्न बोट कुठे आह?े

उत्र बोट समुद्रात आह.े

प्रश्न चचत्रपटगृह कुठे आह?े

उत्र चचत्रपटगृह बँकेशेजारी आह.े

प्रश्न मासे कुठे आहते?

उत्र मासे मस्ताियात आहते.
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सामान्यरूपांिे तके्त 
पुललं्गी नामे

अतं्ििमि सरळरूप
एकििन

सरळरूप 
अनेकििन

सामान्यरूप 
एकििन

सामान्यरूप 
अनेकििन

व्यजंनान्त १) पूि 
२) पाऊस 
३) डॉक्र 
४) रवििार
५) िोन

पूि
-

डॉक्र 
रवििार
िोन

पुिा-
पािसा-
डॉक्र- 
रवििार-
िोन-

पुिां-
-

डॉक्रां-
रवििारां-
िोन-

आकारान्त १) रस्ता 
२) मासा 
३) मामा 
४) चहा
५) नकाशा 
६) मुिगा 

रस्ते
मासे
मामा
-

नकाशे 
मुिं  

रस्ता-
माशा-
मामा-
चहा-

नकाशा-
मुिा-

रस्तां-
माशां-
मामां-

-
नकाशां-
मुिां-

ईकारान्त १) कोळी
२) सेनापती
३) सशपाई
४) टी∘व्ी∘

कोळी
सेनापती
सशपाई
टी∘व्ी∘

कोळ्ा-
सेनापती-
सशपाया- 
टी∘व्ी∘-

कोळ्ां-
सेनापतीं-
सशपायां-
टी∘व्ीं∘-

ऊकारान्त १) खडू
२) भाऊ 

खडू
भाऊ

खडू-
भािा-

खडू-ं
भािां-

ओकारान्त १) िोटो िोटो िोटो- िोटों-

तक्तातल्या शब्दांप्रमािे सामान्यरूपे िोिारे आिखी कािी शब्द.
पुललं्गी नामे
पूि - समुद्र, उड्ाणपूि, माहहतीपट, ििाट, भाग, बूट, िाहनतळ, तास, संगणक, 

बाजार, चचत्रपट, तिाि.
िोन - मॉि, वप्रंटर,मोबाईि, प्टॅिॉम्म.
रस्ता - समुद्रहकनारा, कपडा, पुतळा, डबेिािा, डबा, दिाखाना, कारखाना, बटाटा, कांदा, 

चष्ा, पंखा, डोळा.
मासा - आरसा, ससा, खखसा, पैसा, डोसा.
मामा - काका, आजोबा, बादशहा. 
कोळी - पक्षी, शेतकरी, व्यापारी, भभकारी, धोबी, 
सेनापती - राष्टट् पती, पती, गणपती, किी. 
टी∘व्ी∘ - ए∘ सी∘
सशपाई - हििाई, जािई. 
खडू - साधू, चेंडू, काजू, पेरू, चचकू, खाऊ. 
भाऊ - िाडू, नातू
िोटो - रेवडओ, स्टो, टोमॅटो, सु्टवडओ.
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भाग २
सशक्षक : आता पुढची दोन दृश्य.ं
रेिती : मी िण्मन करते सर. ह ेछत्रपती सशिाजी टषम्मनस स्टशेन आह.े इरे अनेक ििाट 

(प्टॅिॉम्म) आहते. त्ा ििाटािर एक गाडी आह.े गाडीत खूप गदथी आह.े
अनुराधा : त्ा बघा कोळणी. कोळणींकड,े टोपल्ांमध्य ेमासळी आह.े
शरद : स्टशेनसमोर मुंबई महानगरपालिका आह.े महानगरपालिकेसमोर आझाद मैदान आह.े
रेिती : आता मी सांगते, सर. ही राणीची बाग आह.े बागेत प्रासणसंग्हािय आह.े ती 

ररझव््म बँकेची इमारत आह.े बँकेशेजारी मराठामंवदर चचत्रपटगृह आह.े
अनुराधा : ती उंच इमारत बघा. त्ा इमारतीतसुद्ा चचत्रपटगृह आसण मॉि आह.े 
रेिती : ती षगरगाि चौपाटी. चौपाटीिर िोकमान्य वटळकांचा पुतळा आह.े
सशक्षक : आता रांबू या. उद्ा आणखी काही जागा पाहू या.

शब्दारमि :

नामे

तो ती ते

तो ििाट, ते –
platform, -s

ती गाडी, त्ा गाड्ा
train, -s

ती महानगरपालिका, 
त्ा –
municipality, -ies

ते दृश्य, ती दृश्य े/ श्यं
scene, -s

ती कोळीण, त्ा कोळणी
fisherwoman, 
fisherwomen

ती बाग, त्ा बागा
garden, -s

ते मैदान, 
ती मैदाने / नं
ground, -s

ती गदथी -  
crowd

ती चौपाटी, 
त्ा चौपाट्ा
chowpatty, -s

ते प्रासणसंग्हािय, 
ती प्रासणसंग्हािये / यं
zoo, -s

ती टोपिी, त्ा टोपल्ा
basket, -s

ती जागा, त्ा-
place, -s

ते चचत्रपटगृह, 
ती चचत्रपटगृह े/ हं
cinema-theatre, -s

ती मासळी  
fish

हक्रयापदे इतर शब्द

बघणे
to see

पुढची
next

आता
now 

उंच 
tall

अनेक 
many

उद्ा
tomorrow 

आणखी 
more 
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स्तीललंगी नामे

अतं्ििमि सरळरूप 
एकििन

सरळरूप 
अनेकििन  

सामान्यरूप 
एकििन 

सामान्यरूप 
अनेकििन 

व्यजंनान्त १) बाग
२) चप्पि 
३) इमारत 
४) िाईि 
५) कोळीण  
६) म्हसै 
७) वनिडणूक 
८) बस

बागा  
चपिा 
इमारती
िायिी  
कोळणी 
म्हशी 

वनिडणुका
बस

बागे- 
चपिे- 
इमारती-
िायिी- 
कोळणी-
म्हशी-

वनिडणुकी-
बस-

बागां-
चपिां-
इमारतीं-
िायिीं-
कोळणीं-
म्हशीं-

वनिडणुकतीं-
बस-

आकारान्त शाळा शाळा शाळे- शाळां-

ईकारान्त १) टोपिी
२) मूतथी 
३) मुिगी 
४) स्ती 

टोपल्ा
मूतथी
मुिी
स्तस्तया 

टोपिी- 
मूतथी-
मुिी-
स्ती- 

टोपल्ां-
मूततीं-
मुिीं-
स्तस्तयां-

ऊकारान्त १) िस्तू
२) जाऊ 

िस्तू
जािा

िस्त-ू
जािे-

िस्तू-ं
जािां-

ओकारान्त बायको बायका बायको- बायकां-

तक्तातल्या शब्दांप्रमािे सामान्यरूपे िोिारे आिखी कािी शब्द.
स्तीललंगी नामे
बाग - बँक, काच, माळ, मान, बॅग, पीन, िाट, जीभ.
इमारत - भभंत, गाय, विहीर, पेन्न्ि, मोटार, सायकि, जमीन, चूि, चादर, पाठ, बोट, 

मशीद, बैठक.
बस - पस्म, नस्म, वडश.
कोळीण - मोिकरीण.
वनिडणूक - षमरिणूक, चूक, बंदूक.
शाळा - महानगरपालिका, संस्ा, घटना, संघटना, सेिा, पररचाररका, रुग्िाहहका.
टोपिी - खोिी, खखडकी, नदी, भाजी,चौपाटी, टपरी, बाटिी, झोपडी, झोपडपट्ी, गाडी, 

टकेडी.
माशी - उशी, बशी.
मूतथी - विद्ालर्मनी, पत्ी, संधी.
स्ती - बी, सुई, चटई, बाई, मुंबई, आई, मंडई.
िस्त ू - िधू, बाजू.
ऊ - सासू, वपसू.
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भाग  ३
संजय : सर, मुंबई शहराभोिती समुद्र आह ेह ेिाक्य बरोबर आह ेका?
सशक्षक : हो. अगदी बरोबर. आता ह ेदृश्य पाहा. ग्नॅ्टरोड स्टशेनबाहरे पूि आह.े पुिाजिळ 

पुष्ळ दुकानं आहते.
शरद : दुकानांमध्य ेसि्म िस्त ूआहते.
रेिती : िस्तूमंध्य ेबूट, चपिा, खेळणी, गॉगल्स आसण माळा, बांगड्ा, वपनाही आहते.
संजय : चनथीरोड स्टशेनजिळ मत्स्यािय आह.े मत्स्याियात, पाण्ात रंगीबेरंगी मासे आहते.
शरद : सर, मुंबईत हकती दिेळं आहते?
सशक्षक : भरपूर. प्रत्के गल्ीत दऊेळ आह.े महािक्ष्मी, बाबुिनार आसण ससद्द्विनायक ही 

दिेळं प्रससद् आहते. ह ेबघा, ह ेससद्द्विनायक मंवदर.
संजय : बाप रे! दिेळात हकती गदथी आह!े
रेिती : सर, मुंबईजिळ घारापुरीची िेणीसुद्ा आहते ना?
सशक्षक : ही बघा िेणी. िेण्ांमध्य ेशंकराच्ा मूतथी आहते.
सि्मजण : सर, हा माहहतीपट खूप छान आसण उपयोगी आह.े

नामे

तो ती ते

तो मासा, ते मासे
fish, -es

ती चप्पि, त्ा चपिा
chappal, -s

ते शहर, ती शहरे / रं
city, -ies

ते दऊेळ, ती दिेळे / ळं
temple, -s

तो पूि, ते –
bridge, -s

ती बांगडी, 
त्ा बांगड्ा
bangle, -s

ते िाक्य, 
ती िाक्ये / क्यं
sentence, -s

ते मंवदर, ती मंवदरे / रं
temple, -s

तो बूट, ते –
shoe, -s

ती गल्ी, त्ा गल्ला
lane, -s

ते खेळणे / णं, 
ती खेळणी
toy, -s

ते िेणे / िेणं, ती िेणी
sculptures in a 
cave, -s

ती मूतथी, त्ा –
idol, -s

ते मत्स्यािय, 
ती मत्स्यािये / यं
acquaria, -um

इतर शब्द

पुष्ळ
many

हकती
how many

प्रत्के
each 

जिळ
near 

रंगीबेरंगी
colourful

भरपूर
many 

बाप रे
oh my God! 

उपयोगी
useful 
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नपुंसकललंगी नामे

अतं्ििमि सरळरूप
एकििन

सरळरूप 
अनेकििन

सामान्यरूप 
एकििन

सामान्यरूप 
अनेकििन

व्यजंनान्त १) शहर
२) कुलूप
३) दऊेळ
४) कणीस
५) स्टशेन
६) चच्म

शहरे / रं
कुिपे / पं
दिेळे / ळं
कणसे / सं

स्टशेने
चच्म

शहरा- 
कुिपा-
दिेळा-  
कणसा- 
स्टशेना-
चच्म-

शहरां-
कुिपां-
दिेळां-
कणसां-
स्टशेनां-
चच्म-

ए / अकारान्त जाळे / ळं जाळी जाळ्ा- जाळ्ां-

ईकारान्त पाणी - पाण्ा- -

ऊकारान्त १) पाखरू
२) गळू

पाखरे / रं
गळिे / िं

पाखरा-
गळिा-

पाखरां-
गळिा-

तक्तातल्या शब्दांप्रमािे सामान्यरूपे िोिारे आिखी कािी शब्द.
नपुंसकललंग
शहर - घर, दुकान, कायचािय, गाि, मत्स्यािय, वठकाण, हॉटिे, कॉिेज, उद्ान, 

महाविद्ािय, मैदान, पटांगण, किादािन, भिन, जेिण, चचत्रपट, प्रासणसंग्हािय, 
दृश्य,पेन, टबेि, झाड, रुग्ािय, मंवदर, नाटक.

स्टशेन - ऑविस, लरएटर
जाळे / ळं - तळे/ळं, िेणे/णं, केळे/ळं, िांगे/गं, खेळणे/णं, खोके/कं, मोसंबे/बं, डोके/कं, अंड/ेड.ं
पाणी - दही, िोणी.
पाखरू - िासरू, लिंबू, वपलू्, कोकरू, सशंगरू.

पाठ िार / काय, कसं काय?
भाग १
िेखा : अगं इंदू, कशी आहसे?
इंदू : मी बरी आह.े तू कशी आहसे? तुझ ंबदिीचं निं गाि कसं आह?े खूप िहान आह ेका?
िेखा : माझ ंगाि खूप सुंदर आह.े ते तालुक्याचं गाि आह ेम्हणून मोठं आह.े स्वछिही आह.े 
इंदू : ते दुष्ाळी भागात आह ेना?
िेखा : हो. पण गािाजिळ धरण आह.े धरणाच्ा पाण्ामुळे आजूबाजूची शेतं हहरिीगार 

आहते. षतरिी माती काळी आह ेत्ामुळे पीक भरपूर आह.े ताज्ा भाज्ा आहते. 
हिासुद्ा चांगिी आह.े

इंदू : गािात हॉस्स्टि आह ेका?
िेखा : हो, शासकीय रुग्ािय आह.े सगळी अद्याित उपकरणं आहते रुग्ाियात. 

डॉक्रही चांगिे आहते.
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इंदू : अरे िा!
िेखा : गािात एक शंभर िषयं जुनं ग्रंािय आह.े ग्रंाियात अनेक दुषम्मळ पुस्तकं आहते.
इंदू : मीसुद्ा माझी बदिी षतरे करून घेऊ का?
िेखा : अिश्य घे.

शब्दारमि :

नामे

तो ती ते

तो तालुका, ते तालुके
taluka, -s   

ती माती
soil

ते धरण, ती धरणे / णं
dam, -s

ते िष्म, ती िषये / षयं
year, -s

ती हिा
climate

ते शेत, ती शेते / तं
field, -s

ते ग्रंािय, 
ती ग्रंािये / यं
library, -ies

ती बदिी, त्ा बदल्ा
transfer, -s 

ते पीक, ती वपके / कं
crop, -s

ते पुस्तक, 
ती पुस्तके / कं
book, -s

ते हॉस्स्टि, 
ती हॉस्स्टिे / िं
hospital, -s

ते गाि, 
ती गािे / िं
village, -s

ते रुग्ािय, 
ती रुग्ािये / यं
hospital, -s

ते उपकरण, 
ती उपकरणे / णं
equipment, -s

हक्रयापदे इतर शब्द

करून घेणे
to get 
something done

कशी
how

भरपूर
in plenty 

आजूबाजूचा
nearby

स्वछि 
clean 

बरा
okay

ताजा
fresh 

हहरिागार
dark green 

शंभर 
hundred 

निा 
new 

चांगिा
good 

षतरिी 
of there

जुना
old 

िहान
small 

शासकीय
government  

दुषम्मळ
rare

दुष्ाळी
pertaining to famine 
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सुंदर 
beautiful 

सगळा
all 

अिश्य 
sure

मोठा
big 

अद्याित
updated 

काळा
black 

व्ाकरि :
In this lesson variable (बदिणारी) and invariable (न बदिणारी) adjectives are 
introduced. Variable adjectives vary according to number and gender of the nouns 
they modify and hence have six forms. Invariable adjectives remain unchanged.
The interrogative word ‘कसा’ is asked to obtain an adjective as an answer, which 
also has six forms according to the gender and number of the noun.

प्रश् आणि उत्रे 

एकििन अनेकििन

पुललं्ग प्रश्न हा दिाखाना कसा आह े? ह ेदिाखाने कसे आहते?

उत्र हा दिाखाना मोठा आह.े ह ेदिाखाने मोठे आहते.

(स्तीलिंग) प्रश्न ती इमारत कशी आह?े त्ा इमारती कशा आहते?

उत्र ती इमारत मोठी आह.े त्ा इमारती मोठया आहते.

(नपुंसकलिंग) प्रश्न ह ेघर कसे / सं आह?े ही घरे / रं कशी आहते?

उत्र ह ेघर मोठे / ठं आह.े ही घरे / रं मोठी आहते.

If the noun is in सामान्यरूप, the variable adjective is also in सामान्यरूप. सामान्यरूप 
of an adjective is common to all the nouns of any gender and both the numbers 
and it is identical with स्तीलिंगी अनेकिचन form of noun, i.e ‘ह्ा’.

उदा∘ नव्या इमारतीत िाकडी टबेिं आहते.

Invariable adjectives generally end with a consonant (व्यजंन) ई or ऊ.

व्ंजनान्त

एकिचन िहान कारखाना / खोिी / घर

अनेकिचन िहान कारखाने / खोल्ा / घरे / रं

ईकारान्त

एकिचन िाकडी पुतळा / गाडी / टबेि 
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अनेकिचन िाकडी पुतळे / गाड्ा / टबेिे / िं

ऊकारान्त

एकिचन कडू भोपळा / काकडी / कािये / िं

अनेकिचन कडू भोपळे / काकड्ा / कािरी

Invariable adjectives remain unchanged even if the noun modifying it, is in 
सामान्यरूप.
उदा∘ लिान कारखान्यात जास्त कामगार नसतात.
 िोक लाकडी पुतळ्ािा नमस्ार करून आत जातात. 
 कडू काल्चाची भाजी चिदार होते.

भाग २
इंदू : अगं िेखा, कशी आहसे? तुझ ेआईिडीि तुझ्ाकडचे आहते का? तुझा भाऊ कुठे आह?े
िेखा : माझा भाऊ मुंबईत आह.े आईबाबा आत्ा त्ाच्ाकड ेआहते.
इंदू : कसा आह ेतो? त्ाचा व्यिसाय जोरात चालू आह ेना?
िेखा : तो मजेत आह.े त्ाचा व्यिसायही जोरात चालू आह.े
इंदू : आसण त्ाची बायको? षतची नोकरी अजून चालू आह ेका?
िेखा : हो. षतची नोकरी चालू आह.े षतचं ऑविस आता चच्मगेटिा आह.े तू चार वदिस 

माझ्ाकड ेराहायिा ये, आपण खूप गप्पा मारू या. मी आता जरा घाईत आह.े
इंदू : हो. चि, माझीही मीवटगं आह ेआत्ा.

शब्दारमि :

नामे

तो ती

तो भाऊ, ते –
brother, -s

तो वदिस, ते –
day, -s

ती आई, त्ा आया
mother, -s

तो व्यिसाय, ते –
business, -es

ती बायको, त्ा बायका
wife, wives

तो वदिस, ते –
day, -s

ती नोकरी, त्ा नोकऱया
job, -s

हक्रयापदे इतर शब्द

चालू असणे
to be continued

गप्पा मारणे 
to chat

आत्ा
now

राहायिा
for stay 

मजेत 
happy 
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राहणे
to stay

घाईत असणे
to be in a hurry

जोरात
in full speed 

बाकीचे
remaining 

अजून 
still 

The important suffix ‘चा’ also formulates adjectives from names, nouns and 
pronouns. They are also variable adjectives. Like other variable adjectives, it has 
six forms (according to the number and gender) + one oblique form.
Nouns and pronouns undergo oblique change before ‘चा’ प्रत्य. Some pronouns 
take झा or िा suffix instead of चा to form adjective.

A) नाि + चा एकिचन अनेकिचन

पुललं्ग राधा + चा चष्ा राधा + चे चष् े

स्तीलिंग हमेंत + ची चप्पि हमेंत + च्ा चपिा

नपुंसकलिंग वप्रया + चे / चं पुस्तक वप्रया + ची पुस्तके / कं

B) नाम + चा एकिचन अनेकिचन

पुललं्ग  विद्ार्थचा + चा डबा विद्ार्थचा + चे डबे

स्तीलिंग घरा + ची खखडकी घरा + च्ा खखडक्या 

नपुंसकलिंग बहहणीचे / चं घर बहहणीची घरे / रं

C) एकिचनी सि्मनामे

सि्मनाम एकिचन अनेकिचन

मी माझा माझ े

माझी माझ्ा 

माझ े/ झं माझी 

तू तुझा तुझ े

तुझी तुझ्ा 

तुझ े/ झ ं तुझी 

तो त्ाचा त्ाचे 

त्ाची त्ाच्ा 
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त्ाचे / चं त्ाचा

ती षतचा षतचे 

षतची षतच्ा 

षतचे / चं षतची 

ते त्ाचा त्ाचे 

 त्ाची त्ाचा 

त्ाचे / चं त्ाची 

भाग ३
िेखा : जयराम, मिा दाखि नं िोटो. ह ेतुमचं ऑविस आह ेका?
जयराम : हो. आमचं ऑविस िहान आह.े ही बघ आमची खोिी. माझी आसण माझ्ा सहकाऱयाची. 

छोटीच आह.े ही टबेिं सागिानी िाकडाची आहते.
िेखा : िा! ह ेकोणाचे िोटो आहते?
जयराम : ह े आमच्ा संचािकांचे आसण इतर िररष्ठ अभधकाऱयांचे िोटो आहते. ही बघ 

संचािकांची आसण त्ांच्ा पी.ए. ची खोिी.
िेखा : हकती छान आह ेखोिी ! सगळ्ा अत्ाधुवनक सोयी आहते.
जयराम : त्ांचे भाऊ इंवटररयर वडझायनर आहते. ही सगळी त्ांची रचना आह.े आपिा िग्मषमत्र 

वििेक त्ांच्ा ऑविसात आह.े तो आहक्क टके् आह ेना.
िेखा : दुवनया गोि आह.े आपल्ा इतर षमत्र-मैषत्रणी कुठे आहते?
जयराम : माहीत नाही. आपण त्ांना िेसबुकिर शोधू या का?
िेखा : हो हो. चि. िॅपटॉप आण तुझा.

शब्दारमि :

नामे

तो ती ते

तो / ती कम्मचारी, ते / त्ा –
employee, -s

ती सोय, त्ा सोयी
facility, -ies

ते िाकूड, ती िाकड े/ डं
wood, -s

तो / ती संचािक, ते / त्ा –
director, -s

ती दुवनया
world

तो / ती अभधकारी, ते / त्ा –
officer, -s

ती मैत्रीण, त्ा मैषत्रणी
friend (female), -s

तो िग्मषमत्र, ते –
classmate, -s

ती रचना, त्ा –
design, -s 
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तो / ती सहकारी, ते / त्ा –
colleague, -s

हक्रयापदे इतर शब्द

दाखिणे
to show

छोटा
small

िररष्ठ 
senior

हकती 
how many

इतर
other

शोधणे
to search

सागिानी
of teak (wood)

छान
nice

गोि
round

आणणे
to bring

कोणाचा 
whose

अत्ाधुवनक
ultramodern

चाळीस 
forty

सि्मनाम  + चा
अनेकिचनी सि्मनामे          

सिमिनाम एकििन अनेकििन

आम्ही आमचा आमचे

आमची आमच्ा

आमचे / चं आमची

आपण आपिा आपिे

आपिी आपल्ा

आपिे / िं आपिी

तुम्ही तुमचा तुमचे

तुमची तुमच्ा

तुमचे / चं तुमची

ते 

त्ा

ती

त्ांचा

त्ांची

त्ांचे / चं

त्ांचे

त्ांच्ा

त्ांची

If the noun is in सामान्यरूप, the possessive adjective modifying that noun is also 
in सामान्यरूप. उदा∘ तुझ्ा घराशेजारी पोस्ट ऑविस आह.े 
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The interrogative word used to obtain possessive adjective is कोणाचा, which 
also has six forms and an oblique form.

एकििन अनेकििन

पुललं्ग कोणाचा कोणाचे

स्तीलिंग कोणाची कोणाच्ा

नपुंसकलिंग कोणाचे / चं कोणाची

सामान्यरूप कोणाच्ा

पाठ  पाि / मतदानािी तयारी
भाग १
सजल्ाभधकारी : सुनीि, जरा अजयिा बोिि.
सुवनि : हो साहबे.
अजय : साहबे, आत येऊ का?
सजल्ाभधकारी : ये अजय. तू हा आदशे टाईप कर. आधी नीट िाच. चुका करू नकोस.
अजय : आदशे कोणािा पाठिू, साहबे?
सजल्ाभधकारी : आपल्ा सजल्हातल्ा सि्म शासकीय कायचाियांच्ा प्रमुखांना पाठि. रांब. जाऊ 

नकोस. शुक्रिारी ११ िाजता मतदानाच्ा तयारीसाठी एक बैठक आह.े तू सि्म 
तहसीिदारांना िोन कर आसण बैठकीची िेळ सांग. मेि पाठिू नकोस. आता 
िेळ कमी आह.े

अजय : हो. साहबे

शब्दारमि :

नामे

तो ती ते

तो / ती सजल्ाभधकारी, 
ते / त्ा –
collector, -s

तो / ती प्रमुख, 
ते / त्ा –
head, -s

ती चूक, त्ा चुका
mistake, -s

ते मतदान
voting

तो आदशे, ते –
order, -s

तो िेळ
time 

ती तयारी
preparation, -s 

तो सजल्ा, ते सजल्े
district, -s

तो / ती 
उपसजल्ाभधकारी, 
ते / त्ा –
deputy collector, -s

ती बैठक, त्ा बैठका
meeting, -s
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ती िेळ, त्ा िेळा
timing, -s

हक्रयापदे इतर शब्द

बोििणे
to call

पाठिणे
to send

जरा
please

कोणािा 
to whom

िाचणे
to read

जाणे 
to go

आधी 
first

शुक्रिारी 
on friday

चूक करणे
to make a mistake

व्ाकरि :
The permissions, orders, suggestions etc are in आज्ार्म i.e. if the verb is in 
imperative form, then the subject should be in second person for obvious reasons. 
The imperative form itself is the root of the verb i.e.धातू  

तू + धातू.     तू पुस्तक िाच. 

िाच is the root of the verb and imperative form as well.

There are 2 types of verbs:
स्वरान्त and व्यजंनान्त. स्वरान्त verbs again in turn are of 5 types i.e. ending with आ, 
ई, ऊ, ए and ओ

व्ंजनान्त िातू

िाच - to read ऐक - to listen  

कर - to do बस - to sit

बोिि - to call सांग - to tell

पाठि - to send बोि - to speak

बघ - to see आण - to bring

स्वरान्त िातू  

आकारान्त ईकारान्त ऊकारान्त एकारान्त ओकारान्त

जा  -  to go लिही  -  to 
write

धू  -  to wash ये  -  to come हो - to 
become
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खा  -  to eat पी -  to drink द े -  to give

घे  -  to take

ने  -  to take 
away 

Imperative form of the verb does not vary according to genders, but it does vary 
for number.

व्ंजनान्त िातू

एकििन अनेकििन

तू + धातू  तुम्ही   धातू   +   आ

तू िाच.                    तुम्ही िाचा.

तू तयारी कर.                     तुम्ही तयारी  करा.

स्वरान्त िातू

एकििन अनेकििन

तू + धातू तुम्ही   धातू   +   आ

तू      जा   तुम्ही   जा   +  आ = जा  

तू      खा   तुम्ही  खा   +  आ = खा 

एकििन

तू + धातू 

तू + लिही

तू + पी     

तू + धू

तू + ये      

तू + घे      

तू + द े      

तू    ने       

तू   हो      
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The negative imperative is constructed thus 

िोकारारथी नकारारथी 

तू पुस्तक िाच. तू पुस्तक िाच + ऊ + नकोस.

भाग  २
(सजल्ाभधकारी, उप-सजल्ाभधकारी आसण तहसीिदारांची बैठक चालू आह)े
सजल्ाभधकारी : कदम, तुम्ही मुदे्द लिहून घ्ा आसण नंतर काय्मिृत् तयार करा. आज आपिी 

बैठक मतदानाच्ा तयारीसाठी आह.े १५ तारखेिा मतदान आह.े तुम्ही 
आपापल्ा तालुक्यात राजपषत्रत अभधकाऱयांसाठी प्रसशक्षण आयोसजत 
करा.

एक तहसीिदार : सर, प्रत्के बूरिर एक वनिडणूक अभधकारी नेमू का?
उपसजल्ाभधकारी : हो. प्रसशसक्षत, राजपषत्रत अभधकाऱयांना नेमा. सिणांना मतदानयंत्राची माहहती 

सांगा.
दुसरा तहसीिदार : लिवपकांना आसण सशपायांनाही प्रसशक्षण दऊे नं?
सजल्ाभधकारी : हो. पण त्ांना अभधकाऱयांबरोबर प्रसशक्षणासाठी बोििू नका.
उपसजल्ाभधकारी : मतदानाच्ा एक वदिस आधी सिणांना मतदानकें द्राच्ा वठकाणी घेऊन 

जा. त्ांना साि्मजवनक िाहनांनी नेऊ नका. त्ांच्ा राहण्ाची आसण 
जेिणाचीही व्यिस्ा करा.

सजल्ाभधकारी : िीज आसण पाण्ाची व्यिस्ाही बघा. त्ा वदिशी सुट्ी जाहीर करा. 
आपण सि्मजण जबाबदारीने मतदान पार पाडू या.

सि्म तहसीिदार : हो साहबे. तुम्ही असजबात काळजी करू नका.

शब्दार्म :

नामे

तो ती ते

तो मुद्दा, ते मुदे्द
point, -s

ती वनिडणूक, त्ा वनिडणुका 
election, -s

ते काय्मिृत्, ती काय्मिृत्े / त्ं
minute, -s

तो / ती लिवपक, ते / त्ा –
clerk, -s 

ती माहहती
information

ते प्रसशक्षण, ती प्रसशक्षणे / णं,
training, -s

तो सशपाई, ते -
peon, -s

ती व्यिस्ा, त्ा –
arrangement, -s

ते मतदानयंत्र, 
ती मतदानयंत्र े/ त्रं
voting machine, -s

ती िीज
electricity

ते िाहन, ती िाहने / नं
vehicle, -s
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ती सुट्ी, त्ा सुट्टा
holiday, -s

ते जेिण, ती जेिणे / णं
meal, -s

ती जबाबदारी, 
त्ा जबाबदाऱया
responsibility, -ies

ती काळजी, त्ा काळज्ा
worry, -ies

ती तारीख, त्ा तारखा
date, -s

हक्रयापदे इतर शब्द

लिहून घेणे
to take down

नेणे
to take away

दणेे
to give

नंतर 
after

बरोबर
with

तयार करणे
to prepare

व्यिस्ा कर / बघणे
to make 
arrangements

घेऊन जाणे
to take 
along

साठी
for

आधी
before 

आयोसजत करणे
to arrange, to 
conduct

जाहीर करणे
to declare

काळजी करणे
to worry

आपापल्ा 
individual

जबाबदारीने
responsibly 

नेमणे
to appoint

पार पाडणे
to carry out

प्रत्के 
each

असजबात
not at all 

other vowel ending verbs undergo some changes before आ

अनेकिचन

तुम्ही changed root form + आ

तुम्ही लिह् + आ = लिहा

तुम्ही प् + आ = प्ा

तुम्ही धुि + आ = धुिा

तुम्ही य + आ = या

तुम्ही घ् + आ = घ्ा
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तुम्ही द् + आ = द्ा

तुम्ही न्य + आ = न्या

तुम्ही व् + आ = व्ा

The negative imperative is constructed thus

िोकारारथी नकारारथी

तुम्ही पुस्तक िाचा. तुम्ही पुस्तक िाच+ऊ + नका.

पाठ सिािा / तू सध्ा काय करतेस?
संजय : रेिती, इकड ेकुठे? इरे मुंबई विद्ापीठात काय करते आहसे? इरे तू मराठी 

सशकितेस का?
रेिती : अरे, हकती प्रश्न विचारतो आहसे? मी पुण्ािा राहते. मी मराठी सशकिते. पण मी 

सध्या नोकरी करत नाही. मी घरात राहून माझ ंकाम करते. भरपूर िाचन करते. 
सध्या इरे अमराठी अभधकाऱयांना मराठी सशकिते आह.े पण तू इरे काय करतो 
आहसे? तुम्ही कल्ाणिा राहता नं?

संजय : हो, आम्ही कल्ाणमध्यचे राहतो. मी मंत्राियात नोकरी करतो. त्ामुळे रोज 
चच्मगेटिा येतो. 

रेिती : मग विद्ापीठात काय करतो आहसे?
संजय : अग, कधीकधी आमच्ा साहबेांबरोबर येतो.
रेिती : तुझ ेसाहबे म्हणजे...
संजय : उपसचचि. मी त्ांचा स्वीय साहाय्यक आह.े
रेिती : अरे िा! म्हणजे मोठ्ा माणूस आहसे तू!
संजय : नाही गं. पद मोठं आह.े पण, जबाबदाऱयाही पुष्ळ आहते. मी कधीच रात्री नऊच्ा 

आधी घरी जाऊ शकत नाही कारण साहबे ििकर घरी जात नाहीत. मी रजाही 
घेऊ शकत नाही. 

रेिती : कडक आहते का तुझ ेसाहबे?
संजय : नाही नाही. पण सशस्तवप्रय आहते. ते कायचाियात ििकर येतात आसण उसशरापययंत 

काम करू शकतात. संध्याकाळी त्ांच्ा टबेिािर एकही िाईि सशल्क राहत नाही. 
रेिती : आसण चचत्रा? तुम्ही दोघंही नोकरी करता नं?
संजय : हो. ती इंवडयन एक्सप्रेस िृत्समूहात काम करते. सध्या ती एका प्रकल्पात काम 

करते आह.े अगं, तुझ्ाकड ेअभयचा िोन, पत्ा आह ेका? 
रेिती : तो बंगिोरिा एका आय.टी. कंपनीत काम करतो. सध्या तोही एम्.बी.ए. करतो आह.े 
संजय : छान. आपण सगळेच िग्मषमत्र आपापल्ा क्षेत्रात पुढ ेजातो आहोत.



व्ाकरि

266    oesveµes meneme<ì

शब्दारमि :

नाम

तो ती ते

तो प्रश्न, ते -
question, -s

ती बायको, त्ा बायका
wife, wives

ते विद्ापीठ, ती विद्ापीठे / ठं
university, -s

तो / ती उपसचचि, ते / त्ा -
deputy secretary, -s

ते पद, ती पदे
post, -s

तो / ती साहाय्यक, ते / त्ा -
personal assistant, -s

ते क्षेत्र, ती क्षेत्र े/ त्रं
field, -s

तो िृत् समूह, ते -
papers, -s

ते मंत्रािय, ती मंत्रािये / यं
mantralaya

तो प्रकल्प, ते -
project, -s

तो पत्ा, ते पत्े
address, -es

हक्रयापदे इतर शब्द

सशकिणे
to teach

उसशरा
late

रोज
everyday 

ििकर
early

नोकरी करणे
to do a job

कधीकधी
sometimes 

सशस्तवप्रय
disciplined

अमराठी
non-marathi

िाचन करणे
to read 

कारण
because

सध्या
nowadays

स्वीय
personal

व्ाकरि :
Simple present tense and present continuous tense are introduced in this lesson. 
• Simple present tense is basically used for describing the activities in which people 
are currently / regularly engaged. ‘त’ is the present tense marker which is added 
to the root form and then the suffixes indicating number, gender and persons are 
added to it. Thus, the full conjugation of the root of ‘बस’ is

मी    बसतो / बसते     आम्ही
आपण              बसतो
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तू बसतोस / बसतेस तुम्ही        बसता
आपण      

तो बसतो
ते 
त्ा          बसतात
ती

ती बसते

ते बसते / तं

Plural forms (अनेकिचन) in this conjugation do not show any gender distinction. 
Formation of negation in Simple Present Tense is 

root (धातू) + त  नाही / नाहीस / नाहीत.

Negative verb forms for Simple Present Tense -

Forms of Negation (नकारारथी) :

मी बसत नाही. आम्ही
आपण        बसत नाही.

तू बसत नाहीस. तुम्ही / आपण बसत नाही.

तो / ती / ते बसत नाही. ते / त्ा / ती बसत नाहीत.

A) Simple present tense is used also to express a request, but then it is always 
used with a second person.  

 उदा∘ तू ह ेपुस्तक टबेिािर ठेितोस का? (Will you please keep this book on the    
table?)

 In this case, it always ends with ‘का’ (yes-no type question)

B) Simple present tense is used also to define or express the meaning of an  
object.

 उदा∘ चचकू ह ेतपहकरी रंगाचं एक िळ असतं. (Chickoo is a brown colored fruit.)

C) It is used also as a narrative present tense i.e. for story telling / narrating an   
event in a book or a movie etc.

 • In this lesson along with simple present tense, the construction धातू + ऊ   
शक is also introduced. शक means ‘can’.

 उदा∘ तो बंगािी बोि + ऊ शकतो.  तो बंगािी बोलू शकतो.

 (He can speak Bengali.)
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The forms of root शक in present tense are the same as other verb roots.

एकििन अनेकििन

मी बंगािी बोलू शकतो / शकते. आम्ही / आपण बंगािी बोलू शकतो.

तू बंगािी बोलू शकतोस / शकतेस. तुम्ही / आपण बंगािी बोलू शकता.

तो / ती / ते बंगािी बोलू शकतो / ते / ते / तं. ते / त्ा / ती बंगािी बोलू शकतात.

• Present continuous tense describes the continuous / ongoing actions at a particular 
point of time. The tense is formed by adding the forms of ‘आह’े to the forms of 
simple present tense.

उदा∘ ती एका प्रकल्पात काम करते आह.े

The full conjugation of present continuous tense of root िाच (to read) is as follows.

एकििन अनेकििन

मी पुस्तक िाचतो / िाचते आह.े
 

आम्ही
                 पुस्तक िाचतो आहोत.
आपण

तू पुस्तक िाचतो / िाचते आहसे. तुम्ही / आपण पुस्तक िाचताहात. 

तो पुस्तक िाचतो आह.े
ते
त्ा         पुस्तक िाचताहते.
ती

ती पुस्तक िाचते आह.े

ते पुस्तक िाचते / िाचतं आह.े

*Here the second person marker स in िाचतोस and िाचतेस is dropped.

In formal language, the forms of आह ेare added to धातू + अत. There is no gender 
distinction.

एकििन अनेकििन

मी पुस्तक िाचत आह.े आम्ही
                 पुस्तक िाचत आहोत.          
आपण

तू पुस्तक िाचत आहसे. तुम्ही / आपण पुस्तक िाचत आहात.
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तो पुस्तक िाचत आह.े 
ते 
त्ा         पुस्तक िाचत आहते.
ती

ती पुस्तक िाचत आह.े

ते पुस्तक िाचत आह.े

In colloquial speech, the form आह ेis replaced by य.
उदा∘ मी पुस्तक िाचत आह.े
 मी पुस्तक िाचतोय.

The negative forms of continuous present tense are formed by adding आह ेforms 
to the negative forms of Simple Present tense.

एकििन अनेकििन

मी पुस्तक िाचत नाही आह.े
                                       

आम्ही
               पुस्तक िाचत नाही आहोत.
आपण     

तू पुस्तक िाचत नाही आहसे. तुम्ही / आपण पुस्तक िाचत नाही आहात.

तो पुस्तक िाचत नाही आह.े
ते
त्ा         पुस्तक िाचत नाही आहते.
ती

ती पुस्तक िाचत नाही आह.े

ते पुस्तक िाचत नाही आह.े

पाठ सात / मी मराठी - माझी भाषा मराठी
शंतनू : गायत्री, ईिा, तुम्हािा ‘पुणे िेन्स्टिि’च्ा उद् घाटनाचे पास हिे आहते का?
ईिा : हो, हो. आम्हािा तो काय्मक्रम बघायचा आह.े गायत्री, चि, पुणे िेन्स्टििच्ा 

इतर काय्मक्रमांचंही िेळापत्रक बघू या. 
शंतनू : पण तुम्हािा मराठी येतं का?
गायत्री : अरे, आमची मातृभाषा तषमळ आह,े पण आम्ही मराठी सशकतो आहोत नं. 

आम्हािा आता चांगिं मराठी बोिता येतं. मी रोज मराठी पेपर िाचते. बातम्ा 
ऐकते. मिा बातम्ा समजतात. मराठी भाषा रोडी अिघड आह,े पण मिा 
आिडते.

ईिा : मी टी∘व्ी∘ िर मराठी मालिकासुद्ा बघते. मिा ते संिाद कळतात.
शंतनू : अरे िा! मग तुिा मराठी व्याकरणाचं पुस्तक हिं आह ेका?
गायत्री : नको. मिा एक चांगिा मराठी शब्दकोश हिा आह.े
ईिा : मिा मराठी गाण्ांच्ा सीडी पाहहजेत. मराठी गाणी मिा खूप आिडतात. 
गायत्री : मिा नाट्संगीत ऐकायचं आह.े मराठ्ांचा इषतहास िाचायचा आह.े मराठी 

पदार्म सशकायचे आहते.
शंतनू : तुिा मराठी पदार्म आिडतात का?
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ईिा : षतिा पुरणपोळी आसण मसािेभात अषतशय आिडतो. 
गायत्री : आसण ईिािा साबुदाण्ाची खखचडी आसण पोह ेकरता येतात.
ईिा : आम्हािा दोघींनाही मराठी संसृ्ती आिडते. इरिी माणसं, त्ांचा स्वभाि 

आिडतो. 
ईिा : मिा ह ेशहर खूप आिडतं.
शंतनू : छान. मिा तर िाटतं, तुम्ही मराठीच आहात.
ईिा, गायत्री : हो, आम्ही मराठीच आहोत.

शब्दारमि :

नाम

तो ती ते

तो काय्मक्रम, ते- 
programme, -s

ती मातृभाषा, त्ा-
mother tongue, -s

ते उद् घाटन, ती उद् घाटने / नं
opening, -s

तो पास, ते-
pass, -s

ती बातमी, त्ा बातम्ा
news

ते गाणे / णं, ती गाणी
song, -s

तो संिाद, ते -
dialogue, -s

ती मालिका, त्ा- 
serial, -s 

ते व्याकरण, ती व्याकरणे / णं
grammar, -s

तो शब्दकोश, ते-
dictionary, -ies 

ती सीडी, त्ा-
cd, cds 

ते िेळापत्रक, ती िेळापत्रके / कं 
time table, -s

तो इषतहास, ते-
history, -ies

ती संसृ्ती, त्ा -
culture, s

तो पदार्म, ते-
food item, -s

तो स्वभाि, ते -
nature, s

हक्रयापदे इतर शब्द

हिा असणे / पाहहजे असणे
to want 

कळणे
to understand

अिघड
difficult

बघणे
to see

येणे
to know

नेहमी
always

सशकणे
to learn 

समजणे
to understand

रोडा
little
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ऐकणे
to hear / to listen

आिडणे
to like

चि
come on 

इतर
other

व्ाकरि :
In this lesson, some sentence structures are introduced which are unique in 
Marathi and many other Indian languages. In those sentence structures, the subject 
of the sentence is actually an experiencer through which the action indicated by 
the verb is experienced. Hence it is always inflected and takes the suffix ‘िा’ and 
’ना’ in एकिचन and अनेकिचन respectively. 

The verb agrees with the object in gender and number.

• A sentence construction with the root ‘आिड’ (to like) and other roots 
(from the same category) 

 उदा∘ रोहनिा मराठी भाषा आिडते.

 [Noun + िा    मराठी भाषा (Noun – F)    आिड (R) + ते (suffix, simple present 
3rd person,  स्तीलिंगी एकिचन]  

 उदा∘ मुिांना वक्रकेट आिडते / तं.

 [Noun pl + ना)   Noun Neu    आिड (Root) + ते / तं (suffix – Simple 
present, 3rd person, नपुंसकलिंगी  एकिचन] 

 Like nouns, pronouns also take ‘िा’ or ‘ना’ suffix depending on the number.

एकििन अनेकििन 

मी  -  मिा आम्ही – आम्हािा
आपण – आपल्ािा

तू   -  तुिा तुम्ही      तुम्हािा
आपण  - आपल्ािा

तो  -  त्ािा
ते
त्ा                 त्ांना 
ती

ती  -  षतिा 

ते  -  त्ािा 

Usually, all nouns and pronouns can be seen in place of objects and the verb forms 
change according to their gender and number.
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List of some verbroots in this group.

हिा अस to want 

पाहहजे अस to want

ये to know

षमळ to get

समज / कळ to understand

वदस to be seen

भेट to meet

आठि to remember 

िाट to feel

हो (आनंद) to be happy

पाहहजे does not change according to the gender of the object.
उदा∘ रोहनिा डोसा / इडिी / श्ीखंड पाहहजे.

But it changes according to the number of the object.
उदा∘ रोहनिा डोसे / इडल्ा / भजी पाहहजेत.

• There are no different rules for making negative constructions for this group 
of verbs. They are formed in the same way as in simple present tense.

 उदा∘ रोहनिा डोसा आिड + त नाही.

 The negative of पाहहजे or हिा is different from other verbs.

 It is ‘नको’ in एकिचन and ‘नकोत’ in अनेकिचन.

 उदा∘ रोहनिा डोसा नको. रोहनिा इडल्ा नकोत.

• ‘हिा’ can be used by itself or along with ‘आह’े. The verb forms change like 
variable adjectives.

रोहनिा डोसा हिा (आह)े. डोसे हिे आहते / हिेत.

रोहनिा इडिी हिी (आह)े. इडल्ा हव्या आहते / हव्यात.

रोहनिा श्ीखंड हिे / िं (आह)े. भाजी हिी आहते / हिीत.
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• one more construction, in which the subject takes ‘िा’ or ‘ना’ suffix is धातू 
+ आयचा.

Noun / 
Pronoun / 

Proper noun
+  िा / ना object धातू

+ आयचा (six forms 
of ‘चा’ according to 
gender and number)

आह े/ त.

This construction indicates the intention / wish / prospective action / the work to 
be done etc.

आम्हािा तो काय्मक्रम बघायचा (बघ + आयचा) 
आह.े

We want to see that programme.

मिा नाट्संगीत ऐकायचं (ऐक + आयचं) आह.े I want to listen to Natya Sangeet.

षतिा मराठी पदार्म सशकायचे (शीक + आयचे) 
आहते.

She wants to learn Marathi cuisine.

If there is no direct object in the sentence, the ‘आयचा’ form is in
नपुंसकलिंगी एकिचन. e.g. मिा वदल्ीिा जायचे / जायचं आह.े

While making negative sentence, ‘नाही’ will be used either in place of ‘आह’े or 
before ‘आह’े.

उदा∘ मिा काय्मक्रम बघायचा नाही (आह)े.
• In धातू + ता   ये construction also, subject takes ‘िा’ or ‘ना’ suffix and the 
forms of root ‘ये’ vary according to the gender and number of the object. This 
construction means one is able to do a particular thing.

उदा∘ विजयिा सू्टर चाििता येते.
विजय + िा    सू्टर (Noun fem)    चािि + ता (धातू + ता)     ये + ते 
(Suffix, simple present, third person fem sg.)
• Vijay is able to drive a scooter.

उदा∘ विद्ार्थणांना स्वपैाक करता येतो.
विद्ारथी (Noun mas. pl. oF) + ना   स्वपैाक (Noun mas)   कर + ता (धातू + ता)   ये  + तो.     
(suffix, Simple present, third person mas sg.)
• Students are able to cook.
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पाठ आठ / आिे आणि अस
मंजू : अरे गंगाधरन, तुझी बदिी कुठे झािी आह?े
गंगाधरन : नागपूरिा.
मंजू : अरे िा! नागपूर खूप सुंदर शहर आह.े ती महाराष्टट् ाची  उपराजधानी आह.े 

महाराष्टट् ाचं हहिाळी अभधिेशन षतरे असतं.
गंगाधरन : हो. सशिाय ते विदभचाचं व्यापारी कें द्र आह.े षतरिी संत्री प्रससद् आहते. षतरिी 

हळदीरामची संत्राची बिफी तर अप्रषतम असते. नागपूरच्ा आसपास रामटके, 
ताडोबाचं अभयारण्, नागझरी तिाि अशी अनेक प्रेक्षणीय वठकाणं आहते. 
पण उन्ाळ्ात तापमान खूप असतं. पारा चव्चेाळीसच्ा खािी कधीही येत 
नाही. िोक उन्ाळ्ात टोपीत कांदा ठेिून विरत असतात.

मंजू : अरे, हकती माहहती आह ेतुिा नागपूरची!
गंगाधरन : माझा एक षमत्र षतरे असतो. तो नेहमी िण्मन करत असतो. मंजू, तुझी बदिी 

कुठे झािी आह?े
मंजू : सोिापूरिा. षतरेही उन्ाळा कडक असतो. रंडीही कडाक्याची असते. ते 

शहर अस्वछि आह.े पण चादरींसाठी प्रससद् आह.े षतरल्ा चादरी वटकाऊ 
असतात. तो माि संपूण्म भारतात विक्रीसाठी जात असतो. दीपकचीही बदिी 
झािी आह ेना?

विनय : हो. औरंगाबादिा. ते ऐषतहाससक शहर आह.े असजंठा-िेरुळची िेणी पहायिा 
परदशेातूनही पय्मटक येत असतात.

मंजू : हो. पण हिामान सोिापूर, नागपूरसारखंच विषम असतं. कडक उन्ाळा आसण 
कडक हहिाळा.

विनय : मी मात्र पुण्ातच असेन. पुणे महाराष्टट् ाची सांसृ्षतक राजधानी आह.े 
मंजू, गंगाधरन : अरे, िा! मजा आह ेतुझी!

शब्दारमि :

नाम

तो ती ते

तो उन्ाळा, ते उन्ाळे
summer

ती रंडी, 
cold

ते अभधिेशन, ती अभधिेशने / नं
session, s

तो माि, –
goods

ती राजधानी, त्ा राजधान्या
capital, -s

ते व्यापारी कें द्र, 
ती व्यापारी कें द्र े/ द्रं
business centre, -s

तो परदशे, ते-
foreign country, -ies

ती चादर, त्ा चादरी
bedsheet, -s

ते तापमान, ती तापमाने / नं
temperature, -s

तो / ती पय्मटक, ते / त्ा –
tourist, s

ती विक्री, 
sale

ते डोक / कं, ती डोकी
head, -s
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तो षमत्र, ते- 
friend, -s

ती माहहती, –
information

ते हिामान, 
climate

तो कांदा, ते कांदे
onion

ती टोपी, त्ा टोप्ा
cap

तो हहिाळा, ते –
winter 

हक्रयापदे इतर शब्द

विरणे
to roam

हहिाळी
winter

अजून
still

दुसरी
second 

चव्चेाळीस
forty-four

अप्रषतम
excellent

वटकाऊ
durable

कडाक्याची
extreme

विषम
odd

सुखद
pleasant

ऐषतहाससक
historical

सांसृ्षतक
cultural

कडक
extreme

व्याकरण : The root ‘अस’ (meaning ‘to be’) when used in present tense shows two 
forms असतो and आह,े but their usages are different.

१. ‘आह’े is used to refer to a particular thing or state or condition of the  
present / current situation.
 उदा∘ नागपूर खूप सुंदर शहर आह.े

२. ‘अस’ is used to refer to a thing / situation which is universal, general. 
 It normally has the same qualities / state at all the time, in all the   
situations.
 उदा∘ सोिापूरच्ा चादरी वटकाऊ असतात.

३. ‘नाही’ and ‘नसतो’ are the negative forms of ‘आह’े and ‘असतो’ respectively. 
 उदा∘ क) आमचं गाि िार मोठं नाही.
       ख) सोमिारी ह ेदुकान उघड ंनसतं.

Conjugation of the root ‘अस’ follows the same rule in the present tense, as all 
other roots.

सिमिनाम िोकारारथी नकारारथी िोकारारथी नकारारथी

मी असतो / असते नसतो / नसते आम्ही
                असतो
आपण

नसतो.
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तू असतोस / 
असतेस

नसतोस / 
नसतेस

तुम्ही / आपण  असता नसता.

तो असतो नसतो
ते
त्ा             असतात
ती

नसतात.ती असते नसते

ते असते / तं नसते / तं

४. The forms of ‘अस’ when used with some place name, in case of a person it 
means to  stay or to be at a particular place.

 उदा∘ तो वदल्ीिा असतो.
 He stays in Delhi.
 ती वदिसभर घरातच असते.
 She is at home for the whole day.
 ते ग्रंाियात नसतात.
 Normally, he is not (present) in the library.

५. Habitual Present Tense
 In this lesson construction धातू + अत    the forms of अस is also introduced.
 उदा∘ अंजिी (Noun 3rd person Fem. sg.) वदिसभर काम करत असते.
  (कर + अत + असते.)
  (R + अत + असते.)

 उदा∘ शेतकरी (Noun 3rd person Mas.sg.) शेतात कष्ट करत असतो.
  (कर + अत + असतो.)
  (धातू + अत + असतो.)

 This construction is used to tell specifically about habitual actions (the         
actions which take place regularly.)

 उदा∘ असजंठा-िेरूळिा परदशेातून पय्मटक येत असतात.

 The conjugation of the root अस is the same as that of Present tense. 
 Habitual Present Tense of the root कर.

एकििन अनेकििन

मी काम करत असतो / काम करत असते. आम्ही
             काम करत असतो.
आपण

तू काम करत असतोस. / काम करत 
असतेस.

तुम्ही / आपण काम करत असता.
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तो काम करत असतो.
ते
त्ा             काम करत असतात.
ती

ती काम करत असते.

ते काम करत असते / तं.

The negative sentences are formed by using ‘नस’ in place of ‘अस’.

This construction does not express only habitual actions. When some actions are 
performed regularly, but at a particular point of time and convey continuity, then 
also this construction can be used.

उदा∘ मी घरी जातो तेव्ा आई स्वपैाक करत असते.

पाठ नऊ / ला आणि िा

सर : आज िक्ष्मी वदसत नाही आह.े
सुनीता : आज षतच्ा भािाच्ा दिाखान्याचं उद् घाटन आह.े
सर : षतचा भाऊ डॉक्र आह ेका? षतिा हकती भाऊ आहते?
सुनीता : िक्ष्मीिा दोन भाऊ आहते. िक्ष्मीचा एक भाऊ डॉक्र आह ेआसण एक भाऊ मचयंट 

नेव्ीत आह.े
इलियस : सर, िक्ष्मीिा आसण िक्ष्मीचा यात काय िरक आह?े
सर : सांगतो. दीपक, तुिा हकती भाऊ आहते?
दीपक : सर, मिा भाऊ नाही. मिा िक्त एक बहीण आह.े ती िंडनिा असते.
सर : इलियस, ही िाक्यं बघ. एखाद्ा व्यक्तीिा भाऊ, बहहणी, आई, िडीि इ. नातेिाईक 

आहते हकंिा नाहीत ह ेसांगताना व्यक्तीच्ा नािािा हकंिा तो / ती / ते / त्ा या 
सि्मनामांना ‘िा’ हकंिा ‘ना’ प्रत्य जोडतात.

सुनीता : आसण त्ा नातेिाइकांबद्दि इतर माहहती सांगायिा ‘चा’ प्रत्याची रूपं जोडतात. 
उदा. काळेसाहबेांना आई नाही. काळेसाहबेांचे िडीि नव्द िषणांचे आहते.

जािेद : सर, मराठीत ही िाक्यरचना माणसािा, प्राण्ािा हकंिा पक्ष्यािा एखादा अियि 
आह ेह ेसांगायिाही िापरतात नं?

सर : हो. तूच उदाहरण द ेआता.
जािेद : हत्ीिा सोंड असते. मोरािा वपसारा असतो.
सर : बरोबर.
इलियस : मग सोंड आसण वपसाऱयाबद्दि जास्त माहहती सांगताना ‘हत्ीची सोंड िांब असते’. 

‘मोराचा वपसारा वनळा असतो’ अशी िाक्यं होतात का?
सर : हो आसण ही िाक्यरचना िस्तिूा हकंिा िास्तिूा एखादा विसशष्ट भाग आह ेह े

सांगायिासुद्ा िापरतात.
सुनीता : म्हणजे असंच ना? - ह्ा घरािा तीन खखडक्या आहते.
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दीपक : आसण ह्ा घराच्ा खखडक्या मोठ्ा आहते.
सर : अगदी बरोबर. घड्ाळािा काट ेअसतात, झाडािा पानं असतात, पाण्ािा रंग 

नसतो, माणसािा पंख नसतात. या िाक्यरचनाही याच प्रकारच्ा आहते. आपण 
आता ‘िा’ हकंिा ‘चा’ िापरून िाक्यं तयार करू या.

सि्मजण : हो. सर.

शब्दारमि :

नाम

तो ती ते

तो दिाखाना, ते दिाखाने
dispensary, -s

ती सोंड, त्ा सोंडा
trunk, -s

ते झाड, ती झाड े/ डं
tree, -s

तो मोर, ते -
peacock, -s

ती बहीण, त्ा बहहणी
sister, -s

ते रूप, ती रूपे / पं
form, -s

तो वपसारा, ते वपसारे
plumage, -s

ती िास्त,ू त्ा –
structure, -s

ते उदाहरण, ती उदाहरणे / णं
example, -s

तो भाऊ, ते - 
brother, -s

ती व्यक्ती, त्ा –
person, -s

ते पान, ती पाने / नं
leaf, leaves

तो अियि, ते –
body-part, -s

ती आई, त्ा आया
mother, -s

तो हत्ी, ते –
elephant, -s

ती खखडकी, त्ा खखडक्या
window, -s

तो पंख, ते-
feather, -s

 

हक्रयापदे इतर शब्द

िरक असणे
to differ

िापरणे
to use

आज
today

म्हणजे 
means

जोडणे
to join

तयार करणे
to make

जास्त
more

या प्रकारच्ा
of this type  

उदाहरण दणेे
to give an 
example

विसशष्ट
particular
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व्ाकरि :
१. This lesson introduces the sentence constructions – proper noun / noun /  

pronoun + िा / ना      noun     आह े/ अस्.
 उदा∘ दीपक + िा एक बहीण आह.े
  हत्ी + िा सोंड असते.
 It conveys the English meaning ‘to have’.
 उदा∘ क) Relation िक्ष्मी + िा दोन भाऊ आहते.
   Lakshmi has two brothers
  ख) Body part पक्ष्या + िा चोच असते.
   A bird has a beak.
  ग) Part of the whole ह्ा खोिी + िा दोन दारं आहते.
   This room has two doors.
२. Negative of आह ेis नाही and असतो is नसतो.
३. Some common usages in Marathi which show the same construction are -
 क) रोहन + िा चष्ा नाही.
 ख) सुजाता + िा भरपूर मैषत्रणी आहते.
 ग) मिा आज असजबात िेळ नाही.
 घ) त्ांना या आठिड्ात पुष्ळ कामं आहते.
४. As shown in the previous lessons, pronouns with िा / and ना suffix in एकिचन 

and अनेकिचन respectively, exhibit the forms as मिा, आम्हािा, तुिा, त्ांना etc.
५. When some more information is to be given about the proper name / noun / 

pronoun, the forms of ‘चा’ suffix (depending on the gender and number of 
the following noun) are used.

 उदा∘ िक्ष्मीिा एक भाऊ आह.े िक्ष्मीचा भाऊ डॉक्र आह.े
      हत्ीिा सोंड असते. हत्ीची सोंड िांब असते.

पाठ दिा / गप्पा
भाग १
सुधीर : प्रशांत, उद्ापासून मी ऑविसिा सू्टरने येणार आह.े तू माझ्ाबरोबर येशीि का? 
प्रशांत : चािेि. मी येईन तुझ्ाबरोबर. आपण पेटट् ोिचा खच्म िाटून घेऊ.
सुधीर : आज ३० वडसेंबर आह.े परिा निं िषयं सुरू होणार. तू नव्या िषचाचा काय संकल्प 

करणार आहसे?
प्रशांत : मिा षगटार खूप आिडते. मी ह्ा िषथी षगटार सशकणार आह.े
सुधीर : मिाही आिडिे एखाद ंिाद् सशकायिा. पण मी िाद् सशकणार नाही. मी आसण माझा षमत्र 

आम्ही सकाळी धािायिा जाऊ. ह्ा िषथी काहीही करून मी िजन कमी करणार आह.े
प्रशांत : तुम्ही सगळे यािषथी भूतानिा जाणार आहात ना? तुम्ही िेब्रिुारीत जाि ना?
सुधीर : आमचं नक्ी नाही. आम्ही कदाचचत जाऊ हकंिा जाणार नाही.
प्रशांत : आपण दरिषथी संकल्प करतो पण पूण्म करत नाही. आपण असा संकल्प करू, की 

आम्ही आता संकल्प करणार नाही. चि आता घरी.
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शब्दारमि :

नाम

तो ती ते

तो खच्म, ते –
expense, -s

ती सू्टर, त्ा –
scooter, -s

ते िाद्, ती िाद् े/ द्ं
instrument, -s

तो संकल्प, ते –
resolution, -s

ते िजन, ती िजने / नं
weight, -s

हक्रयापद इतर शब्द

िाटून घेणे
to share

धािणे
to run

उद्ापासून
from tomorrow

कदाचचत 
perhaps

सुरू होणे
to start

कमी करणे
to reduce

सकाळी 
in the morning

दरिषथी
every year

संकल्प करणे
to make a resolution

नक्ी नसणे
not to be definite

काहीही करून 
any how

सशकणे
to learn

पूण्म करणे
to complete

यािषथी 
this year

भाग  २
मुक्ता : आज नेहा वदसत नाही. ती डबा खाणार नाही का?
राधा : नाही. आज समीर येणार आह.े मग ती दोघं बाहरे जेिायिा जातीि.
मुक्ता : पुढच्ा महहन्यात त्ांचं िग् असेि नं?
राधा : नाही. त्ािा त्ाची कंपनी सहा महहन्यांसाठी जम्मनीिा पाठिणार आह.े इतकी चांगिी 

संधी तो का सोडिे? आता त्ांचं िग् पुढच्ा िषथी होईि.
मुक्ता : चांगिं आह.े नेहािा तयारीिा भरपूर िेळ षमळेि. तुिा एक breaking news माहीत 

आह ेका?
राधा : कोणती?
मुक्ता : परेरासाहबेांची बदिी होणार आह ेआसण त्ांच्ा जागी एक मॅडम येणार आहते.
राधा : परेरासाहबे कुठे जाणार आहते?
मुक्ता : कदाचचत हडेऑविसिा जातीि.
राधा : नव्या मॅडमचं नाि काय? कडक आहते का त्ा?
मुक्ता : नाि माहीत नाही. पण ियाने मोठ्ा आहते म्हणजे कडक असतीिच.
राधा : चि, दोन िाजिे. मिा बरीच पत्र ंटाइप करायची आहते.
मुक्ता : आज आपण रोड ंििकर वनघू. हिामानखात्ाचा अंदाज आह.े आज मुसळधार पाऊस 

पडणार आह.े
राधा : आकाशात एकही ढग नाही. आज असजबात पाऊस पडणार नाही आह.े पाच िाजता भेटू.
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शब्दारमि :

नाम

तो ती ते

तो अंदाज, ते –
prediction, -s

ती संधी, त्ा –
opportunity, -ies

ते िग्, ती िग्े / ग्ं
marriage, -s

तो पाऊस
rain, -s

ते िय, ती िये / यं
age, -s

तो ढग, ते –
cloud, -s

ते हिामानखाते / तं, ती हिामानखाती
meteorological department, -s

ते आकाश 
sky

हक्रयापदे इतर शब्द

वदसणे
to be seen 

पाऊस पडणे
to rain

पुढच्ा
next

रोडं
little

बरीच 
many

सोडणे
to leave

भेटणे
to meet

जागी 
in place

ििकर
early

असजबात
not at all

षमळणे
to get

माहीत असणे
to know

कडक
strict

मुसळधार
heavy

व्ाकरि :
Simple future tense is introduced in this lesson. These are the suffixes added to 
the root of the verb for this tense.

एकििन अनेकििन

मी -ईन / -एन आम्ही / आपण –ऊ

तू -शीि तुम्ही / आपण -आि

तो   
ती             -ईि / -एि 
ते   

ते      
त्ा             -तीि
ती      

In the 1st and 3rd person एकिचन, ईन / ईि suffixes are added to vowel ending roots 
and एन / एि suffixes are added to consonant ending roots, but this distinction is 
not strictly maintained in colloquial speech. 
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िातू – जा (vowel ending)

एकििन अनेकििन

मी जाईन आम्ही / आपण   जाऊ

तू जाशीि तुम्ही / आपण जाि

तो 
ती             जाईि
ते 

ते  
त्ा             जातीि
ती  

िातू – कर (consonant ending)

एकििन अनेकििन

मी करेन आम्ही / आपण करू

तू करशीि तुम्ही / आपण कराि

तो
ती             करेि
ते

ते
त्ा             करतीि
ती

No gender distinction is seen in future tense.

• Some vowel ending roots show changes before adding the भद्∘प∘ु अनेकिचन 
suffix ‘आि’ 

 ये – याि

 द े– द्ाि

 घे – घ्ाि

 ने – न्याि

 पी – प्ाि

 लिही – लिहाि

 धू – धुिाि

In case of the roots ‘धू’ and ‘पी’, while adding future suffixes, the long vowel ऊ 
and ई change into short vowel i.e. उ and इ.

उदा∘  मी वपईन, आम्ही वपऊ, तो धुईि, तू धुशीि

The root ‘धू’ has these peculiar forms for प्र.पु अनेकिचन. धुऊ.

Even for the Ist एकिचन धुईन / धुिीन both these alternative forms are used.
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The negative forms of Simple Future Tense.

िातू – जा

एकििन अनेकििन

मी जा+णार नाही. आम्ही / आपण   जा+णार नाही.

तू जा+णार नाहीस.   तुम्ही / आपण जा+णार नाही. 

तो
ती             जा+णार नाही.
ते 

ते
त्ा             जा+णार नाहीत.
ती  

िातू - कर

एकििन अनेकििन

मी कर+णार नाही.  आम्ही / आपण  कर+णार नाही.

तू कर+णार नाहीस.   तुम्ही / आपण  कर+णार नाही.  

तो
ती             कर+णार नाही.
ते

ते
त्ा             कर+णार नाहीत. 
ती

In the same lesson, one more sentence construction with ‘णार’ suffix which 
indicates the definiteness of a statement / event in the future, is also introduced. 
In this construction, the root takes the suffix ‘णार’ and then the form of ‘आह’े. The 
meaning of this construction is conveyed in English by ‘going to do a particular 
action’, which itself suggests an action in future.

िातू + िार   आिे

िातू – कर

एकििन अनेकििन

मी कर+णार आह.े  आम्ही / आपण  कर+णार आहोत.

तू कर+णार आहसे.   तुम्ही / आपण कर+णार आहात.  

तो
ती             कर+णार आह.े
ते

ते
त्ा             कर+णार आहते. 
ती

• Many times ‘आह’े at the end is dropped to insist the certainty. Sometimes 
‘च’ is also added after ‘णार’ suffix.
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 उदा∘ तो पहहिा येणार.
  (He is going to stand first)
  तो पहहिा येणारच.
  (He is definitely going to stand first)

• Negative forms of धातू+ णार  आह ेconstruction

      It is formed by adding the forms of ‘आह’े after the negative forms of simple 
future.

िातू – कर

एकििन अनेकििन

मी कर+णार नाही आह.े आम्ही / आपण कर+णार नाही आहोत.

तू कर+णार नाही आहसे. तुम्ही / आपण कर+णार नाही आहात.

तो 
ती             कर+णार नाही आह.े
ते

ते 
त्ा             कर+णार नाही आहते. 
ती

This construction also does not show gender difference. 

पाठ अकरा / सिल
नंदन : काय िरुण, सुट्ी कशी गेिी?
िरुण : दोन वदिस सुट्ी होती. मी आसण माझ ेदोन षमत्र सहिीिा गेिो. आमच्ा बायका 

आसण मुिंपण होती बरोबर.
नंदन : तुम्ही राहहिात कुठे?
िरुण : गेस्ट हाऊसमध्य े राहहिो. इरून पहाट े वनघािो. दुपारी पोचिो. मग जेििो आसण 

विरायिा बाहरे पडिो. अचानक िातािरण बदििं. िारा सुटिा. आकाशात ढग 
जमिे आसण पाऊस सुरू झािा.

नंदन : अरे िा! म्हणजे िषचासहिच झािी उन्ाळ्ात.
िरुण : हो नं. त्ा वदिशी भरपूर पाऊस पडिा.
नंदन : तू पािसात भभजिास की नाही?
िरुण : हो. मनसोक्त भभजिो. गेस्ट हाऊससमोर पोहण्ाचा तिािपण होता. माझ ेषमत्र तिािात 

पोहिे. मुिंपण पाण्ात उतरिी. मी िक्त काठािर बसिो. बायकापण पोहल्ा नाहीत. 
त्ा बैिगाडीतून विरायिा गेल्ा.

नंदन : तुम्ही दुसऱया वदिशी परत आिात का?
िरुण : हो. आम्ही रात्री उसशरा घरी पोचिो. तू मुंबईतच होतास का दोन वदिस?
नंदन : नाही. मी घरी गेिो. आमची शेती आह ेषतरे. आई-िडीिही गािािाच असतात.
िरुण : ह्ा िषथी खूप पाऊस झािा नं?
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नंदन : हो, धान्यही भरपूर वपकिं. पण मागची दोन िषयं िार िाईट गेिी. आमच्ा भागात 
असजबात पाऊस झािा नाही. भयंकर दुष्ाळ पडिा. वपकं जळािी. विहहरी आटल्ा. 
नद्ांना पाणी नव्तं. चारा नव्ता म्हणून जनािरं मेिी. खूप नुकसान झािं.

िरुण : बरं झािं, तू घरी गेिास. 
नंदन : ह.ं आता आजपासून पुन्ा ऑिीस. चि, कामािा िागू या.

शब्दारमि :

नाम

तो ती ते

तो तिाि, ते -
lake / tank, -s / -s 

ती सुट्ी, त्ा सुट्या
holiday, -s

ते िातािरण 
atmosphere

तो उन्ाळा, ते उन्ाळे 
summer, -s

ती सहि, त्ा सहिी
trip, -s

ते आकाश
sky

तो चारा 
fodder

ती शेती
farm

ते िष्म, ती िषये / षयं
years, -s

तो काठ, ते -
bank, -s

ती िषचासहि, त्ा िषचासहिी 
trip in rainy season, -s

ते पीक, ती वपके / कं
crop, -s

तो बाजार, ते -
market, -s 

ती नदी, त्ा नद्ा
river, -s 

ते नुकसान 
loss 

तो दुष्ाळ, -ते
drought, -s

ती बैिगाडी, त्ा बैिगाड्ा
bullock cart, -s  

ते जनािर, ती जनािरे / रं
animal, -s 

ती विहीर, त्ा विहहरी 
well, -s

ते धान्य, ती धान्य े/ न्य ं
grain, -s 

हक्रयापदे इतर शब्द

राहणे
to stay

पोचणे
to reach 

वनघणे
to start

षतघे 
three

मनसोक्त
full-fledgedly

जेिणे
to have meal

सुरू होणे
to start 

बाहरे पडणे
to go out 

पहाट े
early morning 

पुन्ा 
again 

जमणे 
to gather

भभजणे
to get wet 

उतरणे
to enter 

बरोबर 
with 

दुपारी 
in the 
afternoon 
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पोहणे
to swim

उतरणे
to enter (in 
water)

कामािा िागणे
to start work

अचानक
suddenly

असजबात 
not at all 

जळणे
to be burnt

पाऊस होणे
to rain

िारा सुटणे
to start 
blowing 
(wind)

जाणे
to go

परत येणे
to return 

व्ाकरि :
• In this lesson, past tense of intransitive verbs is introduced. Here, the verb 

agrees with the gender and number of the subject. Such sentences do not 
have objects.

The past tense marker in Marathi is ‘ि’. It is added to the root of the verb and 
then person, gender, number, markers are added to it. Hence the structure of the 
verb is – धातू + ि + Gender + Number + Person marker.

िातू- ऊठ - िोकारारथी

एकििन अनेकििन

मी उठिो / उठिे. आम्ही / आपण उठिो.

तू उठिास / उठिीस. तुम्ही / आपण उठिात.

तो उठिा. ते उठिे.

ती उठिी. त्ा उठल्ा.

ते उठिे / उठिं. ती उठिी.

• Negative forms of Past tense are obtained by adding the forms of ‘नाही’ after 
the past tense form.

 उदा∘ मी उठिो नाही. तू उठिी नाहीस. आपण उठिो नाही. ते उठिे नाहीत.

While making negative, the second person marker of the main verb, ‘स’ in    एकिचन 
and ‘त’ in अनेकिचन, are shifted and added to ‘नाही’.

• Some roots change before the marker ‘ि’. That changed root is called a base. 
In most of the cases, the base form is identical with the root form, but in 
some cases there is partial or complete modification in the root form.
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The list of such roots is as follows.

Root Base Meaning Sentence Meaning

ये आ to come तो आिा. He came.

जा गे to go तो गेिा. He went.

मर मे to die माणसं मेिी. People died.

पळ पळा to run चोर पळािा. The thief ran away.

राह राहह to stay आम्ही हॉटिेात राहहिो. We stayed in the hotel.

उड उडा to fly पक्षी उडािा. The bird flew.

हो झा to become तो डॉक्र झािा. He became a doctor.

आहे हो to be तो काि घरी होता. Yesterday he was home.

नीघ वनघा to start मुिं वनघािी. Children started.

म्हण म्हणा to say सशक्षक म्हणािे, 
“मुिांनो गोष्ट ऐका”.

The teacher said,“children, 
listen to a story”.

िो ~ झा   िोकारारथी

एकििन अनेकििन

मी झािो / झािे. आम्ही / आपण झािो.

तू झािास / झािीस. तुम्ही / आपण झािात.

तो झािा. ते झािे.

ती झािी. त्ा झाल्ा.

ते झािे / झािं. ती झािी.

• The verb ‘आह’े ‘to be’ has the past tense ‘हो’ and it takes the tense marker 
‘त’. The present tense of the verb हो ‘to become’ and the past tense of the verb 
आह े‘to be’ should be distinguished in their use.

They are given below.
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भूतकाळ

िातू आिे ~ िो ‘to be’

एकििन अनेकििन

मी होतो / होते आम्ही / आपण होतो.

तू होतास / होतीस. तुम्ही / आपण होतात.

तो होता. ते होते.

ती होती. त्ा होत्ा.

ते होते / तं. ती होती.

1. The negation form of आह ेis नाही and its past negative base is नव्. Its full 
conjugation is as follows.

एकििन अनेकििन

मी नव्तो / नव्ते. आम्ही / आपण नव्तो.

तू नव्तास / नव्तीस तुम्ही / आपण नव्तात.

तो नव्ता. ते नव्ते.

ती नव्ती. त्ा नव्त्ा.

ते नव्ते / नव्तं. ती नव्ती.

पाठ बारा / कोिी कोिी काय काय केलं?
भाग १
सुजय : अपणचा, तू षतरुपतीिा कधी जाणार आहसे?
अपणचा : पुढच्ा महहन्यात.
सुजय : तू ररझियेशन केिंस का?
अपणचा : नाही, मी स्वतः ररझियेशन केिं नाही. मी एका टट् वॅ्ि कंपनीच्ा टूरमध्य ेआमची नािं 

नोंदििी.
सुजय : तुिा ह्ा टूरची माहहती कोणी सांषगतिी?
अपणचा : मी ित्ममानपत्रात जाहहरात िाचिी. िोनिर चौकशी केिी. नंतर आम्ही मैषत्रणींनी 

एकमेकतींना िोन केिे आसण सहिीचा बेत ठरििा. 
सुजय : तुम्ही अगदी योग्य वनण्मय घेतिात. मी स्वतःच आमची षतहकट ंकाढिी, पण त्ासाठी   

मी पाच तास रांगेत उभा होतो. तुम्ही पैसे कधी भरिेत?
अपणचा : िगेच. आम्ही षतहकटांचे सगळे पैसे भरिे. त्ामुळे आता आम्ही षतरुपतीिा नक्ी जाणार.
सुजय : छान. भरपूर मजा करा.
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शब्दारमि :

नामे

तो ती ते

तो बेत, ते –  
plan, -s

तो महहना, 
ते महहने
month, -s

ती जाहहरात, 
त्ा जाहहराती
advertisement, -s

ते ित्ममानपत्र, 
ती ित्ममानपत्र े/ त्रं
newspaper, -s

तो वनण्मय, ते –
decision, -s

तो पैसा, ते पैसे
money

ती चौकशी, त्ा चौकश्या
enquiry, -ies

ते षतकीट, ती षतहकट े/ टं
ticket, -s

तो तास, ते –
hour, -s

ती रांग, त्ा रांगा 
queue, -s

हक्रयापदे इतर शब्द

नोंदिणे
to register

पैसे भरणे
to pay

कधी
when

योग्य 
proper

ठरिणे
to decide / to fix

मजा करणे
to enjoy

कोणी
who

स्वतः 
self

वनण्मय घेणे
to take a decision

एकमेकतींना 
to each other

नक्ी
definitely

व्ाकरि :
• In this lesson, the past tense of transitive verbs is introduced. Zero suffix is added 

to subject of 1st and 2nd person in both singular (एकिचन) and plural (अनेकिचन).

एकििन अनेकििन

मी तक्ता आणिा / तके्त आणिे. आम्ही / आपण तक्ता आणिा / तके्त आणिे.

मी िही आणिी / िह्ा आणल्ा. आम्ही / आपण िही आणिी / िह्ा आणल्ा.

मी पुस्तक आणिे / िं – पुस्तके / कं 
आणिी.

आम्ही / आपण पुस्तक आणिे / िं – 
पुस्तके / कं आणिी.

तू तक्ता आणिास – तू तके्त आणिेस. तुम्ही तक्ता आणिात – तके्त आणिेत.

तू िही आणिीस – िह्ा आणल्ास. तुम्ही िही आणिीत – िह्ा आणल्ात.

तू पुस्तक आणिे / िंस – पुस्तके / कं 
आणिीस.

तुम्ही पुस्तक आणिेत / िंत – पुस्तके / कं 
आणिीत.

• It shows the verb forms change according to the number and gender of the 
object. The second person एकिचन verb form takes ‘स’ suffix and अनेकिचन 
verb form takes ‘त’ suffix.
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भाग  २
चव्ाण : कशी झािी कािची मीवटगं?
मधुरा : नेहमीप्रमाणे. महशेने आसण सौरभने िग्मणी गोळा करायचा प्रस्ताि सिणांसमोर ठेििा.
चव्ाण : सिणांनी तो मान्य केिा का?
मधुरा : नाही. केतकीने तो मान्य केिा नाही. षतने खूप प्रश्न विचारिे. इतरांनीही आपापिी मतं 

मांडिी.
चव्ाण : दशेमुखबाई काय म्हणाल्ा?
मधुरा : त्ांनी काही चांगल्ा सूचना केल्ा. ससन्ांनी स्वतःचं मत सांषगतिं नाही पण त्ांनी 

विरोधही केिा नाही.
चव्ाण : सगळ्ांनी हकती िग्मणी ठरििी?
मधुरा : दीडशे रुपये. मग सौरभने नोटीस काढिी. त्ाने तो कागद सिणांपुढ ेविरििा. 
चव्ाण : सिणांनी सह्ा केल्ा का?
मधुरा : हो. महशेने काय्मक्रमाची जबाबदारी दशेमुखबाईंिर टाकिी. अरचात तो आसण सौरभ, 

दोघेही त्ांना मदत करणार आहते.
चव्ाण : काि कोणी कोणी पैसे वदिे?
मधुरा : केतकीने आसण षतच्ा मैषत्रणींनी वदिे नाहीत. बाकी सगळ्ांनी वदिे.
चव्ाण : चिा. मीही आज पैसे भरून टाकतो.

शब्दारमि :

नामे

तो ती ते

तो प्रस्ताि, ते –
proposal, -s

ती सही, त्ा सह्ा
signature, -s

ते मत, ती मते / तं
opinion, -s

तो विरोध, ते –
oppose, -s

ती जबाबदारी, त्ा जबाबदाऱया
responsibility, -ies       

ती िग्मणी, त्ा िग्मण्ा
contribution, -s

हक्रयापदे इतर शब्द

गोळा करणे
to collect

विरोध करणे
to oppose

मत मांडणे
to give opinion

कािची
yesterday’s

ठेिणे
to put

नोटीस काढणे
to issue a notice

सूचना दणेे
to give instruction

आपापिी
our own

मान्य करणे
to accept 

विरिणे
to circulate

जबाबदारी टाकणे
to give responsibility

दोघेही
both



व्ाकरि

oesveµes SkeÌ³eeCCeJe    291

विचारणे
to ask

सही करणे
to sign

भरून टाकणे
to pay off

बाकी 
remaining

व्ाकरि :
• Regarding this tense, one thing has to be remembered that the subject in 

third person एकिचन takes ने or नं suffix. (In the spoken form, sometimes 
people say नी in place of ने / नं). In अनेकिचन it takes नी suffix. It is the 
object that governs the verb.

िातू - आि (सकममिक)

एकििन अनेकििन

तो त्ाने तक्ता आणिा – तके्त आणिे.
त्ाने िही आणिी – िह्ा आणल्ा.
त्ाने पुस्तक आणिे / िं – पुस्तके / कं आणिी.

ते

त्ांनी तक्ता आणिा – तके्त 
आणिे.
त्ांनी िही आणिी – िह्ा 
आणल्ा.
त्ांनी पुस्तक आणिे / िं – 
पुस्तके / कं आणिी.

ती षतने तक्ता आणिा – तके्त आणिे.
षतने िही आणिी – िह्ा आणल्ा.
षतने पुस्तक आणिे / िं – पुस्तके / कं आणिी.

त्ा

 
ते

त्ाने तक्ता आणिा – तके्त आणिे.
त्ाने िही आणिी – िह्ा आणल्ा.
त्ाने पुस्तक आणिे / िं – पुस्तके / कं आणिी.

ती

• Like some intransitive verbs, some transitive roots also change their forms 
before the past tense marker ‘ि’. Such roots are :

Root Base Meaning  Sentence

खा खाल् to eat चचंटूने भाजी खाल्ी.

दे वद to give रोहनने ईशानिा डायरी वदिी.

कर के to do विजयाने अभ्ास केिा.

पाह पाहह to see त्ांनी ससनेमा पाहहिा.

िाह िाहह to offer कमिाने गणपतीिा िुिं िाहहिी.

म्हण म्हट to say त्ाने गाणं म्हटिं.

धू धुत to wash षतने कपड ेधुतिे.

घे घेत to take तू छत्री घेतिीस.
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घाि घात to put on अवदतीने स्वटेर घातिा.

बघ बलघत to see आमदारांनी घरं बलघतिी.

सांग सांषगत to tell आजोबांनी गोष्ट सांषगतिी.

माग माषगत to demand तुम्ही पैसे माषगतिेत.

• In spoken form, sometimes, ‘नं’ suffix is used with the third person subject 
in place of ने.  Thus ने and नं are two alternative forms which are similar in 
meaning and function. 

 उदा∘ त्ाने काम केिं. / त्ानं काम  केिं. 

• Negation of transitive verb sentences is similar to that of intransitive verb 
sentences.

 उदा∘ त्ाने काम केिं.
  त्ाने काम केिं नाही.
  तू गाणं म्हटिंस.
  तू गाणं म्हटिं नाहीस.
  तुम्ही मिा पैसे वदिेत.
  तुम्ही मिा पैसे वदिे नाहीत.

• The second person अनेकिचन suffix ‘त’ is sometimes dropped in spoken form.
 उदा∘ तुम्ही मिा पैसे वदिेत.
  तुम्ही मिा पैसे वदिे.

• In past tense, the subject of the verbs in ‘आिड’ group (षमळ, वदस, समज, ये 
etc.) also get inflected and takes िा and ना suffixes in एकिचन and अनेकिचन 
respectively.

        

एकििन अनेकििन

मिा / तुिा / षतिा / त्ांना ससनेमा आिडिा. मिा / तुिा / षतिा / त्ांना ससनेमे आिडिे.

मिा / तुिा / षतिा / त्ांना गोष्ट आिडिी. मिा / तुिा / षतिा / त्ांना गोष्टी आिडल्ा.

मिा / तुिा / षतिा / त्ांना गाणे / णं 
आिडिे / िं.

मिा / तुिा / षतिा / त्ांना गाणी आिडिी.

• There are certain transitive verbs, which do not require a direct object, but 
they have an indirect object marked with िा or ना. In such cases, the verb is 
always in neuter एकिचन.

 उदा∘ मुख्याध्यापकांनी विद्ार्थचािा बोिाििं.
  पोलिसांनी चोरांना पकडिं.
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पाठ तेरा / झालं आिे - झालं िोतं
भाग  १
सुबोध : िा! फॅ्ट छान सजििा आह ेतुम्ही. िसुधा सांगत होती, की तुमचं घर 

खूप सुंदर आह.े
अंजू : अरे, गेिे पंधरा वदिस आम्ही दोघं िक्त घर िाित होतो.
सुबोध : तू जुन्या घराची िास्तशुांत केिी होतीस का?
अंजू : हो. केिी होती. तू आिा होतास ना संध्याकाळी. आम्ही जेिणाचा काय्मक्रम 

ठेििा होता. आपल्ा षमत्र-मैषत्रणींना मी बोिाििं होतं.
सुबोध : हो, मिा आठितं आह.े आम्ही सगळे एकत्र आिो होतो.
अंजू : तुम्ही सिणांनी षमळून आम्हािा िूडप्रोसेसर वदिा होता.
सुबोध : आज मी तुमच्ा निीन घरासाठी िेगळी भेट आणिी आह.े ह ेबघ, भभंतीिर 

िािायिा म्रुि घेतिं आह.े
अंजू, अनय : केिढ ंमोठं आह!े
सुबोध : रांब, वनखखिचा िोन आह े(िोनिर) अरे, तुम्ही अजून कसे आिा नाही 

आहात? घरून वनघािा आहात ना?
वनखखि (िोनिर) : आम्ही सायनपययंत आिो आहोत. अध्यचा तासात पोचू. 
सुबोध : बरं.

शब्दारमि :

नामे

तो ती

तो काय्मक्रम, ते –
function, -s

ती िास्तशुांत, – त्ा िास्तशुांती
housewarming

ती संध्याकाळ, त्ा संध्याकाळी
evening, -s

ती भेट, त्ा भेटी
gift, -s

हक्रयापदे इतर शब्द

सजिणे
to decorate

आठिणे
to remember

गेिे
past

घरून 
from home 

घर िािणे
to arrange the things 
in a house

आणणे
to bring

एकत्र 
together

अधचा
half 
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काय्मक्रम ठेिणे
to organise a function

पोचणे 
to reach

षमळून
jointly 

िेगळी
different 

भभंतीिर िािणे
to hang

भाग  २
अतुि : विजय, मागच्ा आठिड्ात कोकणात चक्रीिादळ झािं होतं. तू त्ािेळी कोकणात 

होतास नं?
विजय : नाही. मी मुंबईत होतो. या चक्रीिादळाने संपूण्म कोकणपट्ी उद्ध्वस्त केिी आह.े
अतुि : हो. टीव्ीिर िादळाची दृश्य ंदाखित होते. माझा भाचा म्हणत होता की अजून िोकांचं 

जीिन सुरळीत झािं नाही आह.े
विजय : कसं होईि? िोकांची घरं पडिी आहते. घरांचे पत्र,े कौिं उडून गेिी आहते. झाड ं

कोसळिी आहते. झाडांमुळे रस्त ेबंद झािे आहते.
अतुि : िीजपुरिठाही खंवडत झािा आह.े पण िेधशाळेने दोन वदिस आधी इशारा वदिा होता 

नं?
विजय : हो. २००९ मध्यहेी ियान नािाचं िादळ आिं होतं तेव्ा शेकडो बोटी समुद्रात अडकल्ा 

होत्ा. पण त्ािेळी इतकं नुकसान झािं नव्तं. यािेळी मात्र िॉ�सअॅपिरून जे मेसेज 
येत होते त्ािरून कळत होतं की िादळाचा िेग हकती प्रचंड आह.े  

अतुि : आता कोकण प्रांत पूिथीसारखा व्ायिा खूप िषयं िागतीि.
विजय : हो नं.

शब्दारमि :

नामे

तो ती ते

तो आठिडा, 
ते आठिडे
week, -s

तो इशारा, ते इशारे
warning, -s

ती िेधशाळा, त्ा-
observatory 

ते चक्रीिादळ, 
ती चक्रीिादळे / ळं
storm, -s

तो भाचा, ते भाचे
nephew, -s 

तो िेग
speed

ते जीिन, –
life, lives

तो िीजपुरिठा
electricity supply

तो पत्रा, ते पत्रे
roof sheet, -s

ते कौि, ती कौिे / िं
roof-tile, -s

ते नुकसान
loss
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हक्रयापदे इतर शब्द

उद्ध्वस्त करणे
to destroy

इशारा दणेे
to give warning 

मागच्ा
last

नािाचं
namely

उडून जाणे
to be flown

अडकणे
to be stuck

त्ािेळी 
at that time

शेकडो
hundreds 

कोसळणे
to collapse

नुकसान होणे
to have loss

संपूण्म 
whole 

प्रचंड
huge 

खंवडत होणे
to be stopped

िषयं िागणे
to take many years

सुरळीत 
smooth 

इतकं
this much

कळणे
to know

पूिथीसारखा 
like before

त्ािरून
according to that

ह्ािेळी
at this time

व्ाकरि :
• In this lesson, the construction of present perfect tense is introduced. This 

construction is used to denote that the action is recently completed. It is 
formed by adding forms of आह ेto the sentence of simple past in case of 
intransitive and transitive verbs as well.

 उदा∘ स्वपैाक झािा आह.े
  सररताने भाजी आणिी आह.े

िातू - ये (अकममिक)

एकििन अनेकििन

मी घरी आिो आह े/ आिे आह.े आम्ही / आपण घरी आिो आहोत.

तू घरी आिा आहसे / आिी आहसे. तुम्ही / आपण घरी आिा आहात.

तो घरी आिा आह.े ते घरी आिे आहते.

ती घरी आिी आह.े त्ा घरी आल्ा आहते.

ते घरी आिे / आिं आह.े ती घरी आिी आहते.
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िातू - आि (सकममिक)

एकििन अनेकििन

मी

तक्ता आणिा आह े– तके्त आणिे आहते.
िही आणिी आह े– िह्ा आणल्ा आहते.
पुस्तक आणिे / िं आह े– पुस्तके / कं 
आणिी आहते.

आम्ही / 
आपण

तक्ता आणिा आह े– 
तके्त आणिे आहते.
िही आणिी आह े– िह्ा 
आणल्ा आहते.
पुस्तक आणिे / िं आह े
– पुस्तके / कं आणिी 
आहते.

तू

तक्ता आणिा आहसे / तके्त आणिे आहसे.
िही आणिी आहसे – िह्ा आणल्ा आहसे.
पुस्तक आणिे / िं आहसे – पुस्तके / कं 
आणिी आहसे.

तुम्ही / 
आपण

एकििन अनेकििन

तो

त्ाने तक्ता आणिा आह.े – तके्त आणिे आहते.
त्ाने िही आणिी आह े– िह्ा आणल्ा आहते.
त्ाने पुस्तक आणिे / िं आह.े – पुस्तके / कं 
आणिी आहते.

ते
त्ांनी तक्ता आणिा 
आह.े – तके्त आणिे 
आहते.
त्ांनी िही आणिी 
आह.े – िह्ा आणल्ा 
आहते.
त्ांनी पुस्तक आणिे / 
िं आह.े – पुस्तके / कं 
आणिी आहते.

ती

षतने तक्ता आणिा आह.े – तके्त आणिे आहते.
षतने िही आणिी आह.े – िह्ा आणल्ा आहते.
षतने पुस्तक आणिे / िं आह.े – पुस्तके / कं 
आणिी आहते.

त्ा

 
ते

त्ाने तक्ता आणिा आह.े – तक्ता आणिे आहते.
त्ाने िही आणिी आह.े – िह्ा आणल्ा आहते.
त्ाने पुस्तक आणिे / िं आह.े – पुस्तके / कं 
आणिी आहते.

ती

Negation of present perfect tense is formed by adding आह े after the negative 
sentence in simple past tense. 
उदा∘ तो घरी आिा नाही आह.े
 त्ांनी बातमी िाचिी नाही आह.े
 षतने पैसे पाठििे नाही आहते.

• तो ऑविसात आिा होता is a perfect past tense construction which is used 
when the action / happening in the past has already taken place long back. 
It is formed by adding the forms of होता to the sentences of simple past in 
case of both intransitive and transitive verbs.
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िातू - ये (अकममिक)

एकििन अनेकििन

मी घरी आिो होतो. / आिे होते. आम्ही / आपण घरी आिो होतो.

तू घरी आिा होतास. / आिी होतीस. तुम्ही / आपण घरी आिा होतात.

तो घरी आिा होता. ते घरी आिे होते.

ती घरी आिी होती. त्ा घरी आल्ा होत्ा.

ते घरी आिे / आिं होते / तं. ती घरी आिी होती.

िातू - आि (सकममिक)

एकििन अनेकििन

मी

तक्ता आणिा होता / तके्त आणिे होते.
िही आणिी होती / िह्ा आणल्ा होत्ा.
पुस्तक आणिे / िं होते / होतं / पुस्तके / कं 
आणिी होती.

आम्ही / 
आपण

तक्ता आणिा होता /  
तके्त आणिे होते.
िही आणिी होती / 
िह्ा आणल्ा  होत्ा.
पुस्तक आणिे / िं 
होते / होतं / पुस्तके / 
कं आणिी होती.

तू

तक्ता आणिा होतास / तके्त आणिे होतेस.
िही आणिी आहसे – िह्ा आणल्ा होत्ास.
पुस्तक आणिे होतेस / आणिं होतंस – पुस्तके / कं 
आणिी होतीस.

तुम्ही / 
आपण

एकििन अनेकििन

तो

त्ाने तक्ता आणिा होता. – तके्त आणिे होते..
त्ाने िही आणिी होती. – िह्ा आणल्ा होत्ा.
त्ाने पुस्तक आणिे / िं होते / होतं. – पुस्तके / 
कं आणिी होती.

ते त्ांनी तक्ता आणिा 
होता. / तके्त आणिे 
होते.
त्ांनी िही आणिी 
होती. / िह्ा आणल्ा 
होत्ा.
त्ांनी पुस्तक आणिे 
/ िं होते / होतं. / 
पुस्तके / कं आणिी 
होती.

ती

षतने तक्ता आणिा होता. / तके्त आणिे होते.
षतने िही आणिी होती. / िह्ा आणल्ा होत्ा.
षतने पुस्तक आणिे / िं होते / होतं. / पुस्तके / कं 
आणिी होती.

त्ा

ते

त्ाने तक्ता आणिा होता. – तक्ता आणिे होते.
त्ाने िही आणिी होती. – िह्ा आणल्ा होत्ा.
त्ाने पुस्तक आणिे / िं होते / होतं. – पुस्तके / 
कं आणिी होती.

ती
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• Negative form of this construction is obtained by using नव्ता in place of होता.

Affirmative Negative

तो घरी आिा होता. तो घरी आिा नव्ता.

त्ांनी बातमी िाचिी होती. त्ांनी बातमी िाचिी नव्ती.

षतने पैसे पाठििे होते. षतने पैसे पाठििे नव्ते.

• The construction for past continuous is R (of the main verb) + त + forms 
of होता. The forms of होता agree with the gender, number and person of the 
subject in case of both intransitive and transitive verbs.

िातू- जा (अकममिक)

एकििन अनेकििन

मी घरी जात होतो / जात होते. आम्ही / आपण घरी जात होतो.

तू घरी जात होतास / जात होतीस. तुम्ही / आपण घरी जात होतात.

तो घरी जात होता. ते घरी जात होते.

ती घरी जात होती. त्ा घरी जात होत्ा.

ते घरी जात होते / होतं. ती घरी जात होती.

िातू - िाि (सकममिक)

एकििन अनेकििन

मी पुस्तक िाचत होतो / िाचत होते. आम्ही / आपण पुस्तक िाचत होतो.

तू पुस्तक िाचत होतास / िाचत होतीस. तुम्ही / आपण पुस्तक िाचत होतात.

तो पुस्तक िाचत होता. ते पुस्तक िाचत होते.

ती पुस्तक िाचत होती. त्ा पुस्तक िाचत होत्ा.

ते पुस्तक िाचत होते / होतं. ती पुस्तक िाचत होती.

• Negation of the construction is formed by replacing forms of होता by forms 
of नव्ता.

Affirmative Negative

मी स्वपैाक करत होते. मी स्वपैाक करत नव्ते.

तू िोनिर बोित होतास. तू िोनिर बोित नव्तास.

मुिी कविता म्हणत होत्ा. मुिी कविता म्हणत नव्त्ा.
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