E-MASTERY ACADEMY
Plot No.45, H-Sector N-4 Cidco
Aurangabad

सवनाम

सवनाम :- नामा या ऐवजी वापरले जाणा या श दांना सवनाम असे
नामाची वारं वार होणार पन
ु राव ृ ी टाळ यासाठ



हणत

हणतात.

हणन
ू जो श द वापरतात

याचा सवनाम असे

उदाहरणाथ :- मी, त,ू तो, हा, जो, कोण, काय, आपण हे श द नामा या ऐवजी वापरले जातात



मराठ त एकूण नऊ सवनाम:- मी, त,ू तो, हा, जो, कोण, काय, आपण, वतः



लंगानस
ु ार बदलणार सवनामे:- तो, हा, जो ( तो- ती, हा- ह , जो- जी)



वचनानस
ु ार बदलणार सवनामे:- मी, त,ू तो, हा, जो



न वचार यासाठ वापरल जाणार सवनामे:- कोण, काय, कोठे .



आ मवाचक सवनामे :- आपण,



सवनामाचे



कार

वतः

:- सवनामाचे सहा

कार पडतात.

पु षवाचक सवनाम , दशक सवनाम, संबध
ं ी सवनाम,

नाथक सवनाम,

अ नि चत सवनाम, आ मवाचक सवनाम
1. पु षवाचक सवनाम: - बोलणा या या ( कं वा ल हणा या या)
तो आ ण

या या वषयी बोलायचे आहे तो असे तीन भाग पडतात याला पु ष असे

वापर या जाणा या सवनाम पु षवाचक सवनाम असे
पु षवाचक सवनामाचे तीन
1. थमपु ष: - बोलणार
सवनामे

ट ने बोलणारा, या याशी बोलायचे आहे

हणतात.

हणतात.

हणतात व यासाठ

कार पडतात.

य ती

वतः वषयी बोलते ते हा वापर या जाणा या सवनामांना

थम पु षी

उदाहरणाथ :- मी सहल ला गेलो. –एकवचन
आ ह सहल ला गेलो.- अनेक वचन
2.

वतीय पु ष: - बोलणार

सवनामाचे

य ती

वतीय पु षी सवनाम असे

या याशी बोलत असते, या यासाठ वापरला जाणा या

उदाहरणाथ :- तू जेवण कर - एकवचन
तु ह जेवण करा. - अनेकवचन
3. तत
ृ ीय पु ष: - बोलणार
पु षी सवनाम असते.

य ती

हणतात.

या या वषयी बोलते. या यासाठ वापरलेले सवनाम हे तत
ृ ीय

उदाहरणाथ:- तो गायक आहे , ती सद
ुं र च कला आहे. - एकवचन

ते गायक आहे त,

या सद
ुं र च कला आहे त. - अनेक वचन

2. दशक सवनाम: - जवळची कं वा दरू ची व तू दाखव या साठ
दशक सवनाम असे

हणतात.

या सवनामांचा वापर केला जातो. यास

उदाहरणाथ :- हा- ह - हे , तो- ती- ते
१. जवळची व तू दाखव यासाठ हे -ह -हा -:
२. दरू ची व तू दाखव यासाठ .ते -ती -तो -:
१. ह हुशार मल
ु गी आहे .
२ ते .गोदावर नद चे पा

आहे .

३. ती सद
ुं र च कार मल
ु गी आहे .

३.संबध
ं ी सवनाम :- दशक सवनाम आशी सबंध दाख वणा या सवनामांना संबध
ं ी सवनाम असे
उदाहरणाथ:- जो, जी, जे, या

हणतात

१. जो या याम करे न तो नरोगी होईल.
२. जे सराव करतील ते यश वी होतील.
४.

नाथक सवनाम:-

या सवनामांचा उपयोग वा यात

न वचार यासाठ होतो.

उदाहरणाथ :- कोण, काय, कोणास, कोणाला, कोणी, के हा, कधी, कोठे , कती इ याद .
१. तझ
ु े गाव कोणते?

२. आईने ने काय सां गतले आहे ?
३. प हले मन कोणाला मळाले?

नाथक णाम ओळख याची खण
ू (?), वा या या शेवट

न च ह येतो.

५.सामा य/ अ नि चत सवनाम:- कोण व काय ह सवनामे वा यात जे हा
नाह त वती नेमके कोणाब दल आलेले आहे हेह समजत नाह
हणतात.

न वचार यासाठ येत

यास सामा य/ अ नि चत सवनाम

उदाहरणाथ :-

1. परु ात कोण वाहून गेले हे मला सांगता येत नाह .
2. गावात काय झाले आहे ते माह त नाह .
६. आ मवाचक सवनाम :- आपण हे सवनाम
हणतात.

उदाहरणाथ:-

१. तो आपणहून गाडी चालवायला शकला.

२. मी
३. तो



वतः या अथाने येतो यास आ मवाचक सवनामे

वतः याला बोललो.

वतः मला भेटला.

आ मवाचक सवनाम वा यात कधीह एकटे येत नाह

या अगोदर नाम कं वा सवनाम येते.

