
 
 
 
 
 
 
 
 

�ानरचनावाद 

 

RHYMING WORDS 

 

Cat     bat    hat      rat 

कॅट      बॅट     हॅट        रॅट 

Pen    ten    hen     den 

पेन      टेन      हेन       डेन 

Man   fan     van     pan 

मॅन     फॅन     �हॅन      पॅन 

Pot     cot      not    dot 

पा◌ॅट     का◌ॅट      ना◌ॅट    डा◌ॅट 

Hut     cut     but     fut 

हट       कट     बट      फट 

Pin       tin      sin    win 

�पन     �टन     �सन     �वन 

Day    may    say     ray 

डे        मे         से        रे 

Bed     red     wed   sed 

बेड      रेड       वेड      सेड 

Net     pet       let     wet 

नेट      पेट       लेट      वेट 

Boy     toy     Joy     soy 

बा◌ॅय     टा◌ॅय      जा◌ॅय     सा◌ॅय 

Cry     fry       try       dry 

�ा◌ॅय   �ाय      �ाय      �ाय 

Sun   gun      run      fun 

सन    गन        रन       फन 

Cap   map     tap      lap 

कॅप    मॅप        टॅप       लॅप 

Bit     fit         hit       sit 

�बट    �फट      �हट       �सट 

 

 

त�डी बेरीज  (सराव ) 

 

त�डी बेरीज अचूक कर�याची सवय 

लाव�यासाठ� उपयु� . 
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एक श�दा�या अ�रापासून अनेक श�द 

बन�वणे 

' समान ' या श�दातील अ�रे घेऊन पुढ�ल 

साथ�क श�द बनतात.  मान,  सन, मास, मानस, 

नस . खालील असे मूळ श�द व �यापासून 

बन�वलेले साथ�क श�द �दले आहेत. 

 (१) तलवार  -- 

     वाल,  वार,  वात,  तर,  तवा, रवा, तरल. 

(२) आठवडा -- 

    आठ,  वडा, आठव, डाव, आव. 

(३) सरपण -- 

     सर,  पण,  सण, रण, रस,  पसर. 

(४) गायरान -- 

      गाय, रान,  गान,  गारा. 

(५) यवतमाळ -- 

     माळ,  तळ,  तव,  मात,  माय,  वय. 

(६) नवनीत -- 

     नव,  वनी,  वन,  वतन,  तन. 

(७) हवामान -- 

     हवा,  मान, वान, नवा. 

(८) नागपूर  -- 

     नाग, पूर,  नार,  गर , प.ू 

(९) पसरट -- 

      पर , सर,  पट,  टर,  रस,  सट,  पसर. 

(१०) वास� -- 

        वास,  स�, वा�. 

(११) अहमदनगर -- 

       अहमद , नगर, नर , नग , मन, मदन, 

       मगर, दम,  हरण, गरम. 

(१२) ताजमहाल -- 

      ताज,  महाल, हाल,  महा, ताल, जहाल, 

       लता,  मल. 

(१३) महाभारत -- 

      महा, भारत, भार, मत, भात, 

      हात, मर,  रहा. 

(१४) यशवंतराव -- 

      यश, यशवंत, राव, तवा, वरात, वंश, 

      रात, वय. 

 

याला काय �हणतात  ? 

 

           ��                      उ�र 

(१) नारळाचे झाड  --        माड . 

(२) नारळा�या फां�ा  --   झावळ� 

(३) �सम�ट तयार कर�यासाठ� लागणारा 

      क�चा माल  --     चुनखडक. 

(४) मीठ तयार करतात ते �ठकाण - �मठागर 

(५) �ाणी पाळणे  --      पशुपालन 

(६) माणूस चं�ावर गेला ते साधन --  अंतराळयान 

(७) 'अ�म ' �हणजे  -- दगड 

(८) जंगलातील मो�ा �माणातील आग -- वणवा        

(९) थंडीत उबेसाठ� पेटवतात -- शेकोट� 

(१०) �ळाव�न धावणारे वाहन - आगगाडी. 

(११) पृ�वीचा आकार  -- गोल 

(१२) तालु�याला असेही �हणतात --   तहसील 

(१३) नद�चे काठ  -- तीर  / थडी. 

(१४) खाणीतून काढलेले पदाथ� --  ख�नज 

(१५) मा�यांना असेही �हणतात --  मासळ�. 

(१६) वन�पतीचा ज�मनीत वाढणारा भाग -- मूळ       

(१७) उंचाव�न पडणारा पा�याचा �वाह --  

        धबधबा                                

(१८) �क��या�या सभोवतालची �भ�त -- तट. 

(१९) कैद� ठेव�याची जागा --  तु�ंग 

(२०) चार र�ते एक� येतात ती जागा --  चौक 

(२१) ज�मनीखालील गु�त माग� --  भुयार 

(२२) ज�मनीवर राहणारे �ाणी -- भूचर 

(२३) ज�मन व पाणी अशा दो�ही �ठकाणी 

        राहणारे �ाणी  -- उभयचर 

(२४) पा�यात राहणारे �ाणी --    जलचर 

(२५) दगडावर/दगडा�या मूत� घडवणारा--              

        �श�पकार                           

(२६) दगडावर कोरलेले लेख -- �शलालेख 

(२७) तीन र�ते एक� �मळतात ते �ठकाण - �तठा                

(२८) �याय�नवाडा करणारा  -- �यायाधीश 

(२९) �चंड वेगाने वाहणारा वारा -- वादळ 

(३०) सायकल�या �ुबम�ये असणारा 

        वायू पदाथ�  -- हवा. 

 



 

खरेद�-�व�� /नफा -तोटा ग�णतीय मा�हती 

 

(१) व�तू �वकत घेणे �हणजे व�तूची खरेद� 

      करण.े 

 

(२) व�तू �वकणे �हणजे व�तूची �व�� करण.े 

 

(३) खरेद� �क�मत पे�ा �व�� �क�मत जा�त 

 

     अस�यास नफा झाला असे �हणतात. 

 

(४) खरेद� �क�मत पे�ा �व�� �क�मत कमी 

     अस�या तोटा झाला असे �हणतात. 

  

--------------------------------------------------- 

◾ खरेद� �क�मत -- 

    एखाद� व�तू ठरा�वक �क�मत/र�कम देऊन 

    �वकत घेतात, �या �कमतीला खरेद� �क�मत 

    असे �हणतात. 

उदा.  सु�मतने १० �. ला पेन �वकत घेतला . 

       १० �पये ही पेनाची खरेद� �क�मत. 

--------------------------------------------------- 

 

◾ �व�� �क�मत -- 

    एखाद� व�तू �या �कमतीत /र�कमेत 

    �वकली जात,े �या �कमतीला �व�� 

   �क�मत असे �हणतात. 

उदा.  �कानदाराने वही १५ �. ला �वकली. 

    १५ �पये ही वहीची �व�� �क�मत झाली. 

 

-------------------------------------------------- 

 

◾ नफा -- 

    जे�हा एखा�ा �वहारात खरेद� �क�मत 

    �व�� �कमतीपे�ा कमी असते ते�हा 

    नफा झाला असे �हणतात. 

उदा.  एक पेन १० �. ला घेतला व १५ �. 

   ला �वकला, तर ५ �पये नफा झाला. 

-------------------------------------------------- 

◾ तोटा -- 

    एखा�ा �वहारात जे�हा खरेद� �क�मत 

    �व�� �कमतीपे�ा जा�त असत,े ते�हा 

    तोटा झाला असे �हणतात. 

उदा. १५ �. ला घेतलेला पेन १० �पयाला 

    �वकला तर  ५ �पये तोटा झाला . 

-------------------------------------------------- 

 

संकलन 

शंकर �सताराम चौरे 

(�ा.�श�क) 

�ज.प. �ा. शाळा बांडीकुहेर 

ता.सा�� �ज.धुळे 

९४२२७३६७७५ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tech क�ा 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoom ��त�र� वापरता येणारी काही 

��ह�डओ कॉ�फर��संग सॉ�टवेअर 

 

1) bigbluebutton.org 

�ग�म �व�ा�या�ना ऑनलाईन �शकव�यासाठ� 

�ावसा�यक उपाय शोधत आहात? �बग��यू बटण 

ऑ�डओ, ��ह�डओ, �लाइड, चॅट आ�ण ���नच े

रीअल-टाइम सामा�यकरण �दान करते. �व�ाथ� 

इमोजी �च�ह सामा�यक करण,े मतदान आ�ण 

�ेकआऊट �मम�ये ��त होतात. 

 

2) jitsi 

�जतसी हा मु�-�ोत �क�पांचा एक संच आहे जो 

आप�याला सुर��त ��ह�डओ कॉ�फर��संग 

सो�यूश�स सहजपणे तयार आ�ण उपयो�जत 

कर�यास अनुमती देतो. �जतसी�या अगद� 

म�यभागी �जतसी ��हडीओ��ज आ�ण �जतसी 

मीट आहेत, �यामुळे आपणास इंटरनटेवर 

कॉ�फर�स�स देता येतात, तर समाजातील इतर 

�क�प ऑ�डओ, डायल-इन, रेकॉ�ड�ग आ�ण 

�समुलका��टंग सार�या इतर वै�श��ांना स�म 

करतात. 

 

3) ez talks 

ezTalks जगातील एक आघाडीची ऑनलाइन 

��ह�डओ कॉ�फर��संग �दाता आहे जी आप�याला 

कोण�याही वेळ� आ�ण कोण�याही वेळ� लोकांशी 

संपक�  साध�यास स�म करते. एचडी ��ह�डओ 

कॉ�फर��संग, ऑ�डओ कॉ�फर��संग, ���न 

सामा�यकरण, साम�ी सामा�यकरण, �रमोट कं�ोल 

आ�ण इतर साम�य�वान वै�श��ांसह एक��त, सव� 

उ�ोगांवर (उ�म, सरकार, �श�ण, ��श�ण, 

आरो�य, कायदा, �व�, सै�य, समुदाय इ.) मो�ा 

�माणात लागू केले जाऊ शकत.े .) ऑनलाइन 

मी�ट�ग / अ�यापन / ��श�ण / वे�बनार / 

��ह�डओ सादरीकरणासाठ� 

 

4) uberconference 

आमचा समृ� इंटरफेस ग�गाट करणारा कॉलर �न: 

श�द करण,े �सया� ���स �मड कॉलम�ये डायल-

इन करणे यासार�या गो�ी करणे सुलभ करते. 

 

सवा�त मह�वाचे update 

Google meet हे app लवकरच �� 

access देणार. 

 

आनंद बालाजी आनेमवाड 

�ज प शाळा म�याण मराठ�, डहाण ू

9890797966 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

शै��णक �ूज 

 

 

 

 

 

 

 

 

जगदंबानगर शाळेने लावला ऑनलाईन 

�नकाल. �ज��ातील एकमेव �ज�हा प�रषद 

शाळा. 

 

 उमरगा तालु�यातील कडदोरा येथील 

जगदंबानगर, �ज�हा प�रषद शाळेने सन 2019- 

2020 या शै��णक वषा�चा �नकाल महारा� 

�दना�दवशीच ऑनलाईन लाव�यात आला आहे. 

स�या जगात कोरोनाने थैमान घातले आहे. यामुळे 

शाळा बंद असून ��तीय स� परी�ासु�ा र� 

कर�यात आली आहे. परंत ु शासना�या वतीन े

�नकाल कसा घो�षत करायचा याचे �प� �नद�श 

दे�यात आललेे आहेत. महारा� �दना�न�म� होणारे 

�वजारोहणसु�ा शाळेतील र� कर�यात आलेले 

आहे.  अशात मुलांना ��य� �नकाल देने श�य 

होणार नाही �हणून शाळेतील उप�मशील �श�क 

उमेश रघुनाथ खोस े यांनी शाळेची �वतःची 

वेबसाईट बन�वली व �यावर मुलांचा ऑनलाईन 

�नकाल जाहीर कर�यात आला आहे. �ज��ातील 

एकमेव �ज�हा प�रषद शाळा आहे �या शाळेन े

ऑनलाईन �नकाल लावला आह.े 

 शाळे�या शाळेला गावाचा आधार व गावाला 

शाळेचा अ�भमान या वेबसाईटचे उदघाटन 

उ�मानाबाद डायटचे �ाचाय� डॉ.इ�ा�हम नदाफ, 

�श�णा�धकारी �शवाजी जाधव, 

उप�श�णा�धकारी रो�हणी कंुभार, 

गट�श�णा�धकारी �शवकुमार �बराजदार साहेब, 

अ�ध�ा�याता नारायण मुदगलवाड, �वषयत� 

समाधान �शकेतोड, तानाजी खंडागळे क� ��मुख 

नंदकुमार चौधरी, �शला मुदगडे तसेच तालु�यातील 

मो�ा �माणात �श�क, �व�ाथ� पालक व 

�श�ण�ेमी नाग�रक यां�या ह�ते कर�यात आले.  

 यासाठ� महारा� �दना�दवशीच सकाळ� 10 

वाजता मा�यवरां�या ह�ते ऑनलाईन मी�ट�ग म�ये 

��हडीओ शेअर क�न व वेबसाईट उघडून याचे 

उदघाटन कर�यात आल.े यावेळ� सवा�नी शाळेच े

मु�या�यापक �ीराम पुजारी व तं��नेही �श�क 

उमेश खोसे यांचे हा उप�म राब�व�याब�ल कौतुक 

केल.े  

 खोसे यांनी या वेबसाईटवर शाळेत राब�वत 

असलेले उप�म तसेच �व�ाथ� व पालकांसाठ� 

उपयु� मा�हती व �ल�क उपल�ध आहेत असे 

सां�गतल.े तसेच इतरही उपयोगी सा�ह�य 

अस�याचे नमूद केल.े 

 तसेच शाळेने या वेबसाईट�या मा�यमातूनच 

सन 2020-2021चे �वेश सु� कर�यात आलेले 

आहेत. ऑनलाईन �वेश पा� �व�ाथ� मा�हती 

संकलन व �वशे दे�याचे काम चालू कर�यात 

आलेले आहे. तसेच ऑनलाईन �श�णासाठ� 

उपयु� मा�हती या वेबसाईटवर उपल�ध आहे.  

www.zppsjagdambanagar.blogspot.

com हा वेबसाईटचा अ�ेस आहे. यावर भेट देऊन 

आपणही मा�हतीचा लाभ घेऊ शकता. ही वेबसाईट 

उप�मशील �श�क उमेश खोसे यांनी �वतः 

बन�वली आहे. �ज�हा प�रषद शाळेची �वतःची 

वेबसाईट आहे. तसेच ऑनलाईन माग�दश�न, 

ऑनलाईन �नकाल तसेच इतरही ना�व�यपूण� 

उप�म शाळेत राब�वले जात आहेत. �ज��ात 

शाळेचा नावलौ�कक उप�मशील शाळा �हणून 

होत आहे. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

रा�यातील , पालक व �व�ा�या�साठ� मह�वाचे 

  

स���थतीत रा�यात कोरोना�या पा��भूमीवर 

शाळा व क�न� महा�व�ालये बंद आहेत.  अशा 

वेळेस रा�यातील �व�ा�या�साठ� रा�य शै��णक 

संशोधन व ��श�ण प�रषद, महारा�, पुणे 

यां�यातफ�  क�रअर संदभा�त  मोफत �व�पात 

माग�दश�न व समुपदेशन सेवा उपल�ध क�न 

दे�यात आली आहे. 

  

यासाठ� रा�यातील माग�दश�क व समुपदेशकांची 

http://www.maa.ac.in/IVGS_Counsell

or_Services_Letter.pdf येथे उपल�ध आहे. 

सदर याद�तील संबं�धत �श�क समुपदेशकांना 

�व�ाथ� आप�या सम�यांबाबत संपक�  साधू 

शकतात. याकरीता कोण�याही �कारचे श�ुक 

लागणार नाही. 

 

�दनकर पाट�ल 

संचालक 

रा�य शै��णक संशोधन व ��श�ण प�रषद, 

महारा�, पुणे 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

कलामंच 

 

 

 

 

 

देहाभोवती �फरत.े.... 

  

 देहाभोवती �फरत े

 �ासांचे उरले नाते 

 गा�ांची होत खपाट� 

 भरडे भूकेस  जाते 

  तो संथ येतसे वेगे 

  सांगावा घेऊन कोणी 

  �ःखा�या न�ीमधली 

  पू�हा घसरली लेणी 

 जाग सदा �ाकुळती 

 �हरा �च�तीत जाई 

 ही रा� कशी अंधारी 

 काळा�या क�ेत नाही 

  भयाण भेसूर आली 

  �व� पहाट� हाळ� 

  भयभेदाने �शणली 

  कानांची नाजकू पाळ� 

 एकांती �कती �नघाले 

 माणसांचे केवळ ज�थे 

 भुकेस घेऊन कोणी 

 कुणाचे गळले प� े

  उ�थानाला स�ज कशी 

  फुलून गेली अवनी 

  अन म�या��या सांगाती 

  कम�गतीची कवनी 

 हा�य कुणी हे ओठ� 

 �ख�काळून माझे नेल े

 उदास चेहरे सार े

 �ाकुळ �ाकुळ झाल.े 

 - संद�प देशमुख गणोजेकर, अमरावती 

  7620856265 

 



 

ना��े� 

 

 पुणे महानगरपा�लकेतील क�ढ�ातली 

माझी शाळा. अं�तम ना��वेश �पध�त मो�ा 

गटात सहभाग घेतला. सातवीचा माझा वग�. 

नाटकात दहा पोर.ं आठ मा�या वगा�तली आ�ण 

दोन इतर वगा�तली. 'मुलगी झाली हो' या ��ी�ूण 

ह�येवर आधा�रत नाटकाचं लेखन केल.ं नाटकाच े

लेखन कर�याची ही माझी प�हलीच वेळ. मुल�चा 

ज�म आ�ण �श�ण यांसाठ� शालेय �तरावर 

'मुलगी झाली हो!' हा सामा�जक उप�म शाळेत 

याच मुलांसमवेत राबवला होता. २३०००/- �पय े

जमवून शाळेतील २७ गरीब मुल�ना आ�ण शालेय 

परीसरातील २ नवजात मुल�ना सा�ह�य �दलं होत.ं 

�हणून मुलं नाटक करताना तो �संग पु�हा पु�हा 

खराखुरा जगत होती. �यामुळेच संवाद पाठ करणं 

�क�वा ल�ात ठेवणं �यांना अवघड गेलं नाही.  सव� 

मुलांना एकमेकांचे सगळे संवाद अगद� त�डपाठ. 

एखादा मुलगा सरावासाठ� आला नाही क� 

इतरांपैक� कोणीही अनुप��थताची भू�मका 

म�तपैक� साकार करी. सुबोध बनसोडे या 

�व�ा�या�ला �शवरायांची भू�मका �दली.शरीरय�ी 

बारीक पणआवाज करारी. ऐ�तहा�सक भाषेतील 

संवाद.पाठांतरासाठ� वेळ तसा कमीच उरला होता. 

एके �दवशी सकाळ�या शाळेतील गायकवाड 

सरांना एक मुलगा शाळेतील कडु�न�बा�या झाडाशी 

हातवारे करत संभाषण करताना �दसला. 

 �यांनी मा�या वगा�तील अस�याचे मला 

सां�गतल.े तो सुबोध होता. झाडाशी न बोलता तो 

नाटकातील संवाद झाडासमोर पु�हा पु�हा �हणत 

होता. �याची कामा�ती �न�ा पा�न मलाही 

आणखी ��प आला आ�ण �व�ा�या�म�ये अशी 

�ज� �नमा�ण क� शकलो याचा साथ� अ�भमान 

वाटला. 

 सायली,नै�तक,संकेत, उ�कष� यांचा 

अ�भनय तर हावभावयु� अगद� �जवंत देखावा 

पहावा असाच. धन�ी,रोहीत,��यंका,समथ� 

चुकायचे पण सराव करायच.े नाटकातील पा�ांची 

�नवड करताना 'सुहानी'ला नुक�याच बाळाला 

ज�म �दले�या आईची भू�मका �दली. �तचे आई-

वडील हडपसरला रहायला. ती इथे क�ढ�ात 

आजीसोबत मामाकडे रहायला. आईपासून �र 

राहणारी सुहानी भारी भाव�नक. �हणून ही भू�मका 

�तला,एवढंच यामागचं �योजन. संवाद अगद� 

मनापासून �हणायची. पण आवाज अगद�च 

बारीक. ऐकूच यायचा नाही. खूप सराव 

झाला,ओरडणं झालं,रडारडही झाली. तरी आवाज 

काही खुलेना. दोन तीन �दवसांनी �तला र� क�न 

वगा�त�या �स�या मुलीला ती भू�मका सोपवली. 

सुहानी मुकपणे रडली फ�. �स�या �दवशी शाळेत 

आलीच नाही. वगा�त�या दोन तीन मुली जवळ 

येऊन �हणा�या,"सर आवाज मोठा यावा �हणून ती 

रोज गरम पाणी आणायची �यायला." ऐकून खूप 

वाईट वाटल.ं सातवीतली �चमुरडी आप�या 

भू�मकेला आकार दे�यासाठ� इतके �य�न करतेय 

याचं खरंखुरं कौतुक वाटल.ं शाळेजवळच 

राहणा�या सुहानी�या घरी दोन पोरं पाठवून �तला 

बोलावून घेतले. सुहानी आली, डोळे लाल झाले 

होत.े भरपूर रडून घेतलं असणार. माझीच मला 

�कव आली. पु�हा असा ग�ुहा करणार नाही अस ं

मनोमन ठरवल.ं पोरीनं खूप सराव केला, आवाज 

मोठा येऊ लागला. 'काळजाला चटका लागावा 

इतका सुंदर अ�भनय �तने �पध�वेळ� केला! 

नाटकात मुलगा �तला अन् वृ� पतीला घराबाहेर 

काढतो ते�हा दोन दोन मुली गभा�त मार�याचं 

�ाय��� करत ती �चमुरडी खरीखुरी रडली.. 

अंगावर काटा उभा रा�हला. �े�कांनी कडाडून 

टा�या वाजव�या.नाटकात ��य� सहभागी 

नसणारे �व��ल,�नतेश,शरद,का�त�क यांनी यो�य 

वेळ� अचूक �वनी �नमा�ण केला. शाळेची बेल,घुंगरं 

वाजवणे ,�वजे�या कडकडाटासाठ� मोबाईल 

जोडला. सगळं पोरांनी �वतः केल.ं यात पोटे सरांनी 

सहकाय� केल.ं खाटपे मामांनी शुट�ग केल.ंआमचा 

अं�तम ना��वेश �पध�त ��तीय �मांक 

आला.एका गुणाने �थम �मांक �कला. �याची 

आता �फक�र न�हती. मुलं प��चे कलाकार झाले 

होत,ेयातच पांग �फटल.ं �वजया�या ज�लोषात खूप 

धमाल केली. उ�ा मार�या. सह�श�क ��वण 



 

पोटे सरांनी का�ज �ध डेअरी म�ये सग�या पोरांना 

आई���म व सुगंधी �ध घेतले,भारी वाटल.े 

सुहानीसोबत सवा�ना शाबासक� �दली. या 

पोरांमुळेच मा�याही क�ाचं चीज झालं होत.ं वष� 

संपेल, मुलं �नघून जातील शाळेतून.पुढ�या 

�पध�वेळ� असे खरे कलाकार �मळतील का? या 

��ा�या च��ूवहातच शाळेत आणून मुलांना 

सोडलं आ�ण मी �नघालो परती�या �वासाला!! 

 

https://youtu.be/KH3nkdLCyus 

 

  आयुब कलाम शेख 

  �ाथ�मक �श�क 

  म.न.पा.शाळा �.१७४बी, 

  क�ढवा बु��क पुण-े४८ 

  मो.९५५२९४१२७१ 

 

�च� रंगवा 

�च�ावर ��लक करा ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

अती भेटले तं भेटले....  

"ओ पोरा... शांताराम चा पोरगा होयस काय रे ?"  

"हाव.काय �हनता ?" 

"कुठ� �नगांला गाळ� �घऊन ?" 

"आकोटल.े" 

"जमलं ग�या...मले यीव देनं गाळ�वर 

आकोटलोगू." 

"र�ता खराब हाय ना आबा...पळले- �गळले तं 

बसा लागन..न�ती आफद मायाभवती ..." 

"मी काय क��या गु�चा चेला हाव काय ब.े.. अशा 

तं �कतीक गाळेयीवर बसतो मी रोजचं..." 

" पा बॉ...बसा मंग...ध�न ठेवजा पन..." 

"जूनं खायेल हाव आमी... तूम�या सारखं �लू पूलू 

थोळ�च हाव..." 

"काय काम काळलं आबा आकोटले ?" 

"बँकेत काम हाय." 

"पैसे जमा करता काय ?" 

"हे काय जमा क�याचे �दवस हायत काय ब.े..माया 

पगार जमा झाला... तो का�याले चाललो." 

"तूमी कोन�या नवकरीवर होते क� पगार जमा 

झाला तुमचा." 

"तो �नराधारचाना ब.ेहजार �पये मयना." 

"तूमाले तं तीन तीन पोरं हायत.तूमी कूठचे हो 

�नराधार ?अन् तुम�या जोळ तं बारा ए�कर वावर 

हाय...त मंग कसा काय भेटते हो तूमाले पगार." 

"आता तूयापासून काय लपोवाव ग�या... माया 

नातासारखा हायस त.ू.. �हणून सांगतो तूले... 

आईक.. हे पाय..चार चार ए�कर  �तघई�या नावान ं

क�ण देल.ं..�या�यानं आमी बुडा बुडी पगार �याले 

मोकये...मंग येलाले �ःख ना वायकाले �ःख." 

"वाहो आबा... लयच खतरा काम हाय हो तूमचं." 

"अन् पाय ग�या नातू... एका कामासाठ� जायाले 

पूरते काय ? ते फूकट�या �सल�डरची सब�सळ� 

जमा झाली �हनतात... ते उजोला योजनेचं 

कने�शन घेल हाय ना �या... तेई पैसे काळून घेतो 

संगमंग..." 

 

"राजा आबा... तूमाले कसं काय जुगाळ जमते हो 

हे ?" 

https://lol.disney.com/games/coloring-pages/monsters-university-sulley-coloring-page


 

"हे पाय ग�या...आपले सारे कामं �नयमान ं

असतात. कागदाले कागद जूळला क� 

झाल.ं..एवळई क�न नाईच �यमलं तं पैसा फेको 

तमाशा देखो..." 

"बेजाच काराबीन मानूस हा राजा तूमी आबा... 

अन् काहो.. पवा��या �दवशी काय आनलं थै�या 

भ� भ�..." 

"ते फूकटचे तां�ई वाटप होतं ना 

क�टोलात...आनले मंग...मायाजोळ दं�लदंर रेसेचं 

काड� हाय ना... आता सरकारनं आप�याचसाठ� 

पाठो�यावर कायले  सो�याचे..." 

"ग�रबईचे फायदे तं तूमीच �घऊन रायल.े..सारं 

दाबनं सु� हाय " 

"मी ग�रबच हाव.भू�महीन नाई काय मी." 

"काई बोलता बावा... बारा एकराचे मालक अन ्

भू�महीन..." 

"असं तू �हनत.ं..गाव �हनत.े.. कागदं थोळ�च 

�हनतात." 

"काहो आबा...�या शंकर�या घरी चकरा काऊन 

मारता हो तूमी..." 

"तो सायाचा शंक�या... दोन सालापासून माये पाच 

हजार �पये �दऊनच नायी रायला अन् �ाजई 

नायी देलं ससरी�यानं..." 

"ऑ...काय सांगता... हेई धंदे करता काय ?" 

"अळ�अळचनीत कामा पळा लागते लोकई�या... 

तेईचई भागते अन् आपलंई जमते..." 

"तरी तूमाले फूकटचे तां�ई भेटतात... कमाल हाय 

राजा तूमची ?... कोन�या पोरा�यात असता ? मजा 

असन बॉ तूमची त.ं.." 

"बूडा बूडी अलग रा�तो आमी.बरं झालं घरकूल 

भेटलं मले...योजना हायत अन् आमी... मंग 

कायचीच नई आमाले  कमी... पन �कतीकई 

करा...सायचेईले कायी नावच नयी..." 

"मंग कायले एवळा कातोळा करता ?" 

"नातईत लय �जव हाय ना माया... असं वाटते 

तेवळच क�न ठेवाव तेई�यासाठ�..." 

"खाना गरीबई�या योजना अजून ...सरकारले चुना 

लाऊ लाऊ... करा चोरईचं धन ..." 

"काय �हणतं र.े.. मो�ानं बोल जरा..." 

"कई नायी आबा... 

तूमचं मन लय मोठं हाय �हतलं..." 

"हव.ं..ते तं हायच ग�या...शेवट� काय संग येत.े.." 

"आबा एखांद� गाळ� �या ना हो..." 

"का�ले गाळ� �या लागते ब.े..तूया सारखे लय 

भेटतात... दाखोला हात क� नेतात बसून... अन् 

गाळ� तं �घऊ पन् पे�ोल...चारा�याची क�बळ� अन ्

बारा�याचा मसाला...इमज��सीले अॅटो �ज�दाबाद 

हायतच..."  

"हे लॉकडाऊन सु� होया�या प�ले तं तूमी लयच 

खेप अॅटोत �दसले ? काय गरबळ होती ?" 

"�या झेडपी�या बकरेई�या ��कम साठ� पंचायत 

स�मतीत अज� केलता... तेच गरबळ...जमते 

आपल.ं.. कागदंप�ईसयीत सारी स�ट�ग लागली..." 

"तूमचे लयच कने�शन हायत रा�या �जकळे 

�तकळे..." 

"तूयई अशील कायी तं सांगजो... कोन�याई 

योजनेचं काम पळो...मायाजोळ येजो..�दल जूगाळ 

बसून तूय.ं..." 

"जरा ग�रबई�याई आंगी लागू �ा ना... �नरा 

आपलच घोळं दमाटता काय ?" 

"ते जाऊ दे... मले हे सांग क�,हे लॉकडाऊन कधी 

उघळते ? मानसाले �ह��ालेई नायी भेटून 

रा�ल.ं.." 

"बात�या पायत नसता काय....वाळलं आ�खन 

त.े..लोकईले �जवाची पळली अन् तमूाले �ह��ाची 

पळली...या वयात सोबते काय राजा...जाऊ �ा 

बावा.. कुठ� उतरता हे सांगा प�ले ?" 

"�या ना�याजोळ�या बँकेपाशी... हे पा�...मायं 

घंटाभ�यातच होत.े..मले यीव देजो वापीस तूयासंग 

घरी.थांब थांब... उत� दे मले...अतीच येजो मले 

�याले...नाईतं वाट पा�ाले लावशील..." 

"हव...अती भेटले तं भेटले... वरते नका भेटू..." 

"ऑ... काय �हटल.ं.. मो�ानं बोलं..." 

"काई नाई... अतीच भेटजा �हटल.ं.." 
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ऑ�डओ ऐक�यासाठ� ��लक करा. 

 

 

��ह�डओ पाह�यासाठ� फोटो �क�वा इमेज वर 

��लक करा. 
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संकलन - �याम कापसे 

 

 

 

 

 

 

 

 

२ मे १९२१ �यातनाम �च�पट �नमा�ते व �द�दश�क 

आ�ण भारत र�न तसेच �वशेष ऑ�कर पुर�कार 

�वजेते स�य�जत रे यांचा ज�म. 

https://clyp.it/xdfztngd
https://www.youtube.com/watch?v=lUjPS0NOXCk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=HM8mMURNdgk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=_XrcJUzLJmk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=493Yib7t8v4&feature=youtu.be


 

संपादक :- आनंद आनेमवाड 

उपसंपादक:- गो�व�द सोन�पर 

सहसंपादक :- भागवत क� �े 

माग�दश�क :- संतोष भ�बळे 

तां��क संपादक :- �याम कापस े
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सदरील इ- सा�ता�हकातील मा�हतीशी संपादक व 

इतर सहकारी सहमत असतीलच असे नाही. �ह 

मा�हती वेगवेग�या मा�यमातून संक�लत केलेली 

असून �यानं एक��त आणून सदरील सा�ता�हक 

pdf �पात ��स� केलेले आहे. 
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