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¸ÀAzÉÃ±À

DwäÃAiÀÄgÉÃ,
ªÀÄPÀÌ¼À ²PÀëtªÉÃ ¨sÁgÀvÀzÀ ¨sÀ«µÀå. EzÀPÁÌV PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀªÀÅ ºÉÆ¸À ²PÀët ¤ÃwAiÀÄ£ÀÄß 2020gÀ°è
eÁjUÉÆ½¹zÉ. F gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ²PÀët ¤Ãw 2020 gÀ ²¥sÁgÀ¸ÀÄìUÀ¼À£ÀÄß C£ÀÄμÁ×£ÀUÉÆ½¸ÀÄªÀ ¤nÖ£À°è PÀ£ÁðlPÀ
gÁdå ªÀÄÄAZÀÆtÂAiÀÄ°èzÀÄÝ, ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ°è ¸ÁPÀμÀÄÖ ¸ÀÄzsÁgÀuÉUÀ¼À£ÀÄß vÀgÀ¯ÁUÀÄwÛzÉ. ¥ÀoÀåPÀæªÀÄ «£Áå¸À,
PÀ°¸ÀÄ«PÉAiÀÄ°è £Á«Ã£ÀåvÉ, vÀgÀUÀw ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ ªÀÄgÀÄ«£Áå¸À ºÁUÀÆ ±Á¯ÉUÀ¼À°è PÀ°PÁ ¸ÀªÀÄÈzÀÞ ªÁvÁªÀgÀt
¤ªÀiÁðt ªÀiÁqÀ®Ä ºÀ®ªÀÅ PÁAiÀÄðvÀAvÀæUÀ¼À£ÀÄß gÀÆ¦¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ. FUÁUÀ¯ÉÃ ¤¥ÀÅuï ¨sÁgÀvï «ÄμÀ£ï,
§Ä£Á¢ ¸ÁPÀëgÀvÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀASÁå eÁÕ£À PË±À®UÀ¼À£ÀÄß SÁwæ¥Àr¸ÀÄªÀ°è PÁAiÀÄð¥ÀæªÀÈvÀÛUÉÆArzÉ.
¥Àæ¸ÀÄÛvÀ PÉÆÃ«qï-19 ¸ÁAPÁæ«ÄPÀ gÉÆÃUÀ¢AzÁV ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ O¥ÀZÁjPÀ ²PÀët ¥ÀqÉAiÀÄÄªÀ°è
CqÉvÀqÉUÀ¼ÁV, JgÀqÀÄ ªÀμÀðUÀ¼À°è PÀ°PÁ £ÀÀμÀÖªÁVgÀÄvÀÛzÉ. O¥ÀZÁjPÀ ºÁUÀÆ C£Ë¥ÀZÁjPÀ
PÁAiÀÄðvÀAvÀæUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ «zÁåyðUÀ¼À PÀ°PÉAiÀÄ ¤gÀAvÀgÀvÉUÉ ¥ÀæAiÀÄwß¹zÁÝUÀÆå ¸ÀºÀ ¤jÃQëvÀ ªÀÄlÖzÀ PÀ°PÉ
DUÀ¢gÀÄªÀÅzÀ£ÀÄß ºÀ®ªÀÅ CzsÀåAiÀÄ£ÀUÀ¼ÀÄ w½¹ªÉ. F PÀ°PÁ CAvÀgÀªÀ£ÀÄß ¸Àj¥Àr¸ÀÄªÀ ¤nÖ£À°è £ÁªÉ®ègÀÆ
PÁAiÀÄð¥ÀæªÀÈvÀÛgÁUÀ¨ÉÃQzÉ. ¸ÀzÀj PÀ°PÁ CAvÀgÀª£
À ÀÄß ¸Àj¥Àr¸ÀÄªÀ ¤nÖ£À°è ªÉÊeÁÕ¤PÀ vÀ¼ÀºÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃ¯É
PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀ 'PÀ°PÁ ZÉÃvÀjPÉ' JA§ «£ÀÆvÀ£À PÁAiÀÄðPÀª
æ ÀÄªÀ£ÀÄß 2022-23£ÉÃ ±ÉÊPÀëtÂPÀ ªÀμÀðzÀ°è
C£ÀÄμÁÖ£ÀUÉÆ½¸ÀÄwÛzÉ.
J¯Áè «zÁåyðUÀ¼ÀÄ »A¢£À JgÀqÀÄ vÀgÀUÀwUÀ¼À°è PÀ°AiÀÄ¯ÉÃ ¨ÉÃPÁVzÀÝ ¥ÀæªÀÄÄR ¸ÁªÀÄxÀåð,
¥ÀjPÀ®à£ÉUÀ¼À£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹zÉ. EzÀPÉÌ ¸ÀAªÁ¢AiÀiÁV ¥Àæ¸ÀPÀÛ vÀgÀUÀwAiÀÄ°è PÀ°AiÀÄ¯ÉÃ¨ÉÃPÁzÀ ¥ÀæªÀÄÄR
¸ÁªÀÄxÀåð, ¥ÀjPÀ®à£ÉUÀ¼À£ÀÄß eÉÆÃr¹ PÀ°PÁ ºÁ¼ÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ²PÀëPÀgÀ PÉÊ¦rAiÀÄ£ÀÄß ¹zÀÞ¥Àr¸À¯ÁVzÉ.
PÀ°PÁ ºÁ¼ÉUÀ¼ÀÄ ZÀlÄªÀnPÉUÀ½AzÀ PÀÆrzÀÄÝ, ªÀÄUÀÄ«£À ªÀÄÄUÀÝ ªÀÄ£À¹ìUÉ ¸ÀAvÉÆÃµÀªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀÄªÀAvÉ
gÀÆ¦¸À¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀÇtðUÉÆ½¸ÀÄªÀÅzÀjAzÀ ºÁ° PÀ°PÁ £ÀμÀÖªÀ£ÀÄß ¸ÀjzÀÆV¸À§ºÀÄzÀÄ JA§
D±ÀAiÀÄ £À£ÀßzÁVgÀÄvÀÛzÉ. PÀ°PÁ ºÁ¼É, ¥ÀoÀå¥ÀÅ¸ÀÛPÀ ªÀÄvÀÄÛ ²PÀëPÀgÀ PÉÊ¦rUÀ¼ÀÄ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ ¥ÀÆgÀPÀªÁVªÉ. ²PÀëPÀgÀÄ
vÀªÀÄä PÉÊ¦rAiÀÄ°è ¤ÃrzÀ ªÀiÁUÀð¸ÀÆaAiÀÄ£ÀéAiÀÄ F «£ÀÆvÀ£À PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß CzÀgÀ CAvÀ¸ÀìvÀé¢AzÀ
C£ÀÄµÁ×£ÀUÉÆ½¹, ªÀÄPÀÌ¼À PÀ°PÉAiÀÄ ¸ÀÄzsÁgÀuÉUÉ PÁgÀtªÁUÀÄwÛÃj JAzÀÄ ºÁgÉÊ¸ÀÄvÉÛÃ£É. DzÀÝjAzÀ
E¯ÁSÉAiÀÄ ¸ÀªÀðgÀÆ, ¥ÉÆÃµÀPÀªÀUÀð ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁVÃzÁgÀgÉ®ègÀÆ EzÀgÀ°è ¥ÀjuÁªÀÄPÁjAiÀiÁV PÉÊ eÉÆÃr¹
F PÁAiÀÄðPÀæªÀÄªÀ£ÀÄß AiÀÄ±À¹éUÉÆ½¸ÀÄwÛÃgÉAzÀÄ D²¸ÀÄvÉÛÃ£É.
J®èjUÀÆ ±ÀÄ¨sÀªÁUÀ°.............
²æÃ ©.¹.£ÁUÉÃ±ï,
¸À£Áä£åÀ ²PÀët ¸ÀaªÀgÀÄ,
¥Áæx«
À ÄPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ËæqsÀ ²PÀët E¯ÁSÉ, PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀ

ii

ªÀÄÄ£ÀÄßr

gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ²PÀët ¤Ãw -2020gÀ D±ÀAiÀÄzÀAvÉ ªÀÄPÀÌ¼À PÀ°PÉ ªÀÄvÀÄÛ C©üªÀÈ¢Þ £ÀªÉÄä®ègÀ dªÁ¨ÁÝj. DzÀgÉ PÉÆÃ«qï-19
¸ÁAPÁæ«ÄPÀ «¥ÀwÛ¤AzÀ ªÀÄPÀÌ¼À PÀ°PÉAiÀÄ°è ªÀåvÀåAiÀÄªÁV PÀ°PÁ ¤gÀAvÀgÀvÉAiÀÄ£ÀÄß PÁ¥ÁrPÉÆ¼Àî®Ä PÀ¼ÉzÉgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ½AzÀ
¸ÁzsÀåªÁVgÀÄªÀÅ¢®è. ¸ÁPÀµÀÄÖ PÀ°PÁ CAvÀgÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ. F CAvÀgÀª£
À ÀÄß ¤ÃV¸À®Ä
2022-23£ÉÃ ¸Á°£À°è PÀ°PÁ ZÉÃvÀjPÉ JA§
«£ÀÆvÀ£À PÁAiÀÄðPÀæªÄÀ ªÀ£ÀÄß C£ÀÄµÁ×£ÀUÉÆ½¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ.
F PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ ªÀÄÆ®PÀ J¯Áè «zÁåyðUÀ½UÉ §Ä£Á¢ ¸ÁPÀëgÀvÉ, ¸ÀASÁå eÁÕ£ÀPÌÉ MvÀÄÛ ¤ÃqÀ¯ÁUÀÄªÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ ªÀÄUÀÄ vÀ£Àß
»A¢£À vÀgU
À ÀwUÀ¼À°è CvÀåUÀvÀåªÁV UÀ½¸À¯ÉÃ¨ÉÃQzÀÝ PÀ°PÁ ¥sÀ®UÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ¥Àæ¸ÀPÀÛ vÀgÀUw
À AiÀÄ°è PÀ°AiÀÄ¯ÉÃ ¨ÉÃPÁzÀ “Cw ªÀÄÄRå PÀ°PÁ
¥sÀ®” UÀ¼À£ÄÀ ß UÀÄgÀÄw¹, ZÀlÄªÀnPÉ gÀÆ¦¹ PÀ°PÁ ºÁ¼ÉUÀ¼À£ÄÀ ß ªÀÄvÀÄÛ ²PÀëPÀgÀ PÉÊ¦rAiÀÄ£ÀÄß gÀÆ¦¸À¯ÁVzÉ. EªÀÅUÀ¼À°è ‘¤¥ÀÄuï ¨sÁgÀvï’,
‘«zÁå¥Àª
æ ÉÃ±ï’£ÀAvÀºÀ G¥ÀPª
Àæ ÀÄUÀ¼£
À ÀÄß CAvÀUÀðvÀUÆ
É ½¸À¯ÁVzÉ. F ZÀlÄªÀnPÉUÀ¼ÄÀ ²±ÀÄPÉÃA¢ævÀ, PÀ°PÁ ºÁUÀÆ ²PÀëPÀ ¸ÉßÃ»AiÀiÁVªÉ.
ZÀlÄªÀnPÁ ºÁ¼ÉUÀ¼À eÉÆvÉUÉ, ²PÀëPÀjUÉ CUÀvÀå ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£À ¤ÃqÀÄªÀ ‘²PÀëPÀgÀ PÉÊ¦r’AiÀÄ£ÀÆß ¹zÀÞ¥Àr¹ ¤ÃqÀ¯ÁUÀÄwÛzÉ. EªÀÅUÀ¼À£ÄÀ ß
§¼À¹ ªÀÄPÀÌ¼À PÀ°PÁ CAvÀgÀ ¸ÀjzÀÆV¸ÀÄªÀ PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß vÁªÉ®ègÀÆ dªÁ¨ÁÝj¬ÄAzÀ ¤ªÀð»¸ÀÄwÛÃgÉA§ D±ÀAiÀÄªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀÄvÉÛÃ£É.
F PÁAiÀÄðzÀ°è vÉÆqÀV¹PÉÆAqÀ vÀªÀÄUÀÆ ªÀÄvÀÄÛ CfÃA ¥ÉæÃªÀiï fÃ ¥sËAqÉÃ±ÀÀ£ï ¸ÀA¸ÉÜUÀÆ E¯ÁSÉAiÀÄ ¥ÀgÀªÁV C©ü£ÀAzÀ£ÉUÀ¼ÀÄ.
qÁ. J¸ï ¸É®éPÀÄªÀiÁgï ¨sÁ.D.¸ÉÃ.
¥ÀæzsÁ£À PÁAiÀÄðzÀ²ðUÀ¼ÄÀ ,
¥Áæx«
À ÄPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ËæqsÀ²PÀët E¯ÁSÉ

D±ÀAiÀÄ £ÀÄr

«zÁåyðAiÀÄ ±ÉÊPÀëtÂPÀ §zÀÄQ£À°è ¥ÀæwÃ ¤vÀåªÀÇ PÀ°PÁ ¤gÀAvÀgÀvÉ CvÀåUÀvÀå. DzÀgÉ PÉÆÃ«qï-19 ¸ÁAPÁæ«ÄPÀ¢AzÁV
eÁUÀwPÀªÁV PÀ°PÁ ¤gÀAvÀgÀvÉUÉ ªÀåvÀåAiÀÄ GAmÁV ªÀÄPÀÌ¼À°è PÀ°PÁ £ÀµÀÖªÁVgÀÄªÀÅzÀÄ ªÉÃzÀå. EzÀ£ÀÄß ¸ÀjzÀÆV¸ÀÄªÀÅzÀÄ £ÀªÀÄä DzÀ å
PÀvÀðªÀåªÁVzÉ. £ÀªÀÄä gÁdåzÀ°è PÉÆÃ«qï-19 ¤AzÁV ±Á¯ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄZÀÑ®àmÁÖUÀ «zÁåUÀªÀÄ, ¸ÀAªÉÃzÀ, «±ÉÃµÀ ¸ÉÃvÀÄ§AzsÀ ªÀÄÄAvÁzÀ
¥ÀAiÀiÁðAiÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼£
À ÀÄß gÀÆ¦¹zÀgÀÆ ªÀÄÄSÁªÀÄÄT vÀgÀUÀw ¥ÀæQæAiÉÄUÉ EªÉ¯Áè ¸ÀªiÀ ÁAvÀgÀªÁUÀÄªÀÅ¢®è. ¥Àæ¸ÄÀ ÛvÀ PÀ°PÁ ZÉÃvÀjPÉ
PÁAiÀÄðPÀæªÀÄªÀÅ ªÉÊeÁÕ¤PÀ vÀ¼ÀºÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃ¯É ²±ÀÄ PÉÃA¢ævÀ ZÀlÄªÀnPÉUÀ¼£
À ÀÄß gÀÆ¦¹ PÀ°PÁ ºÁ¼ÉUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀÄwÛgÀÄªÀ «£ÀÆvÀ£À ¥ÀæAiÀÄvÀß.
¸Àj¸ÀÄªÀiÁgÀÄ JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À ±ÉÊPÀëtÂPÀ ¥ÀæQæAiÉÄUÀ¼ÀÄ ¥ÀÆtðªÁV £ÀqÉAiÀÄzÉÃ, ªÀÄPÀÌ¼À°è GAmÁVgÀÄªÀ PÀ°PÁ CAvÀgÀªÀ£ÄÀ ß ¸ÀjzÀÆV¸ÀÄªÀ
¸À®ÄªÁVAiÉÄÃ gÀÆ¦¹zÀ G¥ÀPÀæªÀÄ. F PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß MAzÀÄ ªÀµÀðzÀªÀgÉUÉ gÁdåzÁzÀåAvÀ C£ÀÄµÁ×£ÀUÆ
É ½¹ ªÀÄPÀÌ¼À PÀ°PÁ £ÀµÀÖªÀ£ÄÀ ß
vÁªÉ®ègÀÆ vÀÄA©PÉÆqÀÄwÛÃj JAzÀÄ D²¸ÀÄvÉÛÃ£É. PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ ¥ÀjuÁªÀÄPÁj C£ÀÄµÁÖ£ÀPÁÌV J¯Áè ¨sÁVÃzÁgÀgÀÄ ¸ÀQæAiÀÄªÁV
vÉÆqÀV¹PÉÆ¼ÀÄî«gÉAzÀÄ £ÀA©zÉÝÃ£É.

qÁ. «±Á¯ï Dgï, ¨sÁ.D.¸ÉÃ.
DAiÀÄÄPÀÛgÀÄ,
¸ÁªÀðd¤PÀ ²PÀët E¯ÁSÉ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ
iii

DgÀA©üPÀ £ÀÄr

DwäÃAiÀÄgÉÃ,
»A¢£À JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À PÁ® PÉÆÃ«qï-19gÀ PÁgÀt¢AzÀ O¥ÀZÁjPÀ vÀgÀUÀwUÀ¼ÀÄ ¤jÃPÉëAiÀÄAvÉ £ÀqÉAiÀÄzÉÃ ªÀÄPÀÌ¼À°è PÀ°PÁ
£ÀµÀÖªÀÅAmÁVgÀÄªÀÅzÀÄ ±ÉÆÃZÀ¤ÃAiÀÄ. EzÀjAzÁV PÀ°PÁ CAvÀgÀ, ¸ÁªÀiÁfPÀ ºÁUÀÆ ¨sÁªÀ£ÁvÀäPÀ KgÀÄ¥ÉÃgÀÄUÀ¼ÀÆ GAmÁVªÉ. F J®è
CqÉvq
À ÉU¼
À À£ÀÄß ¤ªÁj¹, PÀ°PÁ ¤gÀAvÀgÀvÉAiÀÄ£ÀÄß PÁAiÀÄÄÝPÉÆ¼Àî®Ä 2022-23£ÉÃ ±ÉÊPÀëtÂPÀ ªÀµÀðzÀ°è PÀ°PÁ ZÉÃvÀjPÉ PÁAiÀÄðPÀª
æ ÀÄªÀ£ÀÄß
C£ÀÄµÁ×£ÀUÆ
É ½¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ. ¥ÀæwAiÉÆ§â «zÁåyðAiÀÄÄ §Ä£Á¢ ¸ÁPÀëgÀvÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀASÁåeÁÕ£ÀªÀ£ÄÀ ß ¸Á¢ü¸ÀÄªÀÅzÀÄ ¥ÀæxÀªÀÄ
DzÀåvÉAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ. J¯Áè PÀ°PÉUÉ ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀªÁV §Ä£Á¢ ¸ÁPÀëgÀvÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀASÁåeÁÕ£À CvÀåUÀvÀå. DzÀÝjAzÀ DAiÀiÁ vÀgÀUÀwAiÀÄ
¤¢ðµÀÖ PÀ°PÁ ¥sÀ®UÀ¼ÉÆA¢UÉ §Ä£Á¢ ¸ÁPÀëgÀvÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀASÁåeÁÕ£ÀzÀ PÀ°PÁ ZÀlÄªÀnPÉUÀ¼À£ÄÀ ß CAvÀUð
À vÀUÆ
É ½¹ PÀ°PÁ ZÉÃvÀjPÉ
PÁAiÀÄðPÀæªÀÄªÀ£ÀÄß gÀÆ¦¸À¯ÁVzÉ. vÁªÀÅ E°è ¤ÃrgÀÄªÀ PÀ°PÁ ºÁ¼ÉUÀ¼£
À ÀÄß §¼À¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄPÀÌ¼À°è §Ä£Á¢ PÀ°PÁ eÁÕ£ÀªÀ£ÀÄß
C£ÀÄPÀÆ°¸ÀÄ«j ºÁUÀÆ PÀ°PÁ CAvÀgÀª£
À ÀÄß ¥ÀÆgÉÊ¸ÀÄ«j JAzÀÄ D²¸ÀÄvÉÛÃ£É. EzÀ£ÀÄß ±Á¯ÁzsÁjvÀªÁV ªÀiË¯ÁåAPÀ£À ªÀiÁqÀÄvÁÛ
¤UÀ¢vÀ ¸ÁªÀÄxÀåð ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀjPÀ®à£É UÀ½PÉUÉ
¥ÁæªÀiÁtÂPÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁqÀÄwÛÃj JAzÀÄ £ÀA©gÀÄvÉÛÃ£É. vÀªÉÄä®ègÀ ¨ÉA§®¢AzÀ
¥ÀjuÁªÀÄPÁj C£ÀÄµÁ×£À ¸ÁzsÀå. F ¤nÖ£À°è J®èjUÀÆ AiÀÄ±À¸Àì£ÀÄß ºÁgÉÊ¸ÀÄvÉÛÃ£É.
²æÃªÀÄw ¥À®è« DPÀÄgÁw, ¨sÁ.D.¸ÉÃ
ªÀiÁ£Àå gÁdå AiÉÆÃd£Á ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ,
¸ÀªÀÄUÀæ ²PÀët PÀ£ÁðlPÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ

¥Áæ¸ÁÛ«PÀ £ÀÄr
DwäÃAiÀÄgÉÃ,
ºÉÆ¸À ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ D±ÀAiÀÄUÀ¼À£ÄÀ ß M¼ÀUÉÆAqÀ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ²PÀët ¤Ãw-2020gÀ C£ÀÄµÁÖ£À ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ±ÉÊPÀëtÂPÀ PÉëÃvÀæzÀ°è£À
§zÀ¯ÁªÀuÉUÉ £ÁªÉ®ègÀÆ vÉgÉzÀÄPÉÆ¼Àî¨ÉÃQzÉ. CzÀgÀ eÉÆvÉUÉ PÉÆÃ«qï ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è GAmÁzÀ ªÀåwjPÀÛ ¥ÀjuÁªÀÄªÀ£ÀÄß ¸Àj¥Àr¸ÀÄªÀ
ºÉÆuÉUÁjPÉ ªÀÄºÀvÛÀ÷ézÁÝVzÉ. PÀ¼ÉzÀ JgÀqÄÀ ªÀµÀðUÀ¼À°è §ºÀÄ ªÀiÁzsÀåªÀÄUÀ¼À£ÀÄß §¼À¹PÉÆAqÀÄ «zÁåUÀªÄÀ , ¸ÀAªÉÃzÀzÀAvÀºÀ ±ÉÊPÀë tÂPÀ
G¥ÀPÀæªÄÀ UÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄvÀßÀ UÀ¼À £ÀqÀÄªÉAiÀÄÆ «zÁåyðUÀ¼À PÀ°PÉAiÀÄ°è ¸ÁPÀµÀÄÖ PÀ°PÁ CAvÀgÀ GAmÁVgÀÄªÀÅzÀÄ ªÁ¸ÀÛªÀzÀ
¸ÀAUÀw. PÀ°PÁ £ÀµÀÖ, PÀ°PÁ CAvÀgÀ ¥ÀÆgÉÊ¸ÀÄªÀ AiÉÆÃd£ÉAiÉÄÃ ‘PÀ°PÁ ZÉÃvÀjPÉ’ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ. F ¸ÀAzÀ¨sÉÆÃðavÀ G¥ÀPæª
À ÀÄzÀ°è F
±ÉÊPÀëtÂPÀ ªÀµÀðzÀ°è §Ä£Á¢ ¸ÁPÀëgÀvÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀASÁåeÁÕ£À ¸ÁªÀÄxÀåðªÀ£ÀÄß ¸Á¢ü¸ÀÄªÀÅzÀgÉÆA¢UÉ, »A¢£À JgÀqÀÄ ±ÉÊPÀëtÂPÀ ªÀµÀðUÀ¼À DAiÀÄÝ
PÀ°PÁ¥sÀ®UÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ¥Àæ¸ÀPÛÀ ±ÉÊPÀëtÂPÀ ªÀµÀðzÀ°è PÀ°AiÀÄ¯ÉÃ¨ÉÃPÁzÀ CvÀåUÀvÀå PÀ°PÁ¥sÀ®UÀ¼À£ÄÀ ß J¯Áè ªÀÄPÀÌ¼À°è ¸Á¢ü¸ÀÄªÀ UÀ ÄjAiÀÄ£ÀÄß
ElÄÖPÉÆ¼Àî¯ÁVzÉ. F ¸ÁzsÀ£U
É ÁV PÀ°PÁ ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ ¸ÁzsÀåvÉUÀ¼À£ÄÀ ß ¸ÀÆa¸ÀÄªÀ ‘²PÀëPÀgÀ PÉÊ¦r’ ªÀÄvÀÄÛ ²±ÀÄPÉÃA¢ævÀ PÀ°PÁ ¥ÀÆgÀPÀ
ZÀlÄªÀnPÉU¼
À À£ÉÆß¼ÀUÉÆAqÀ «zÁåyðUÀ¼À ‘PÀ°PÁ ºÁ¼É’UÀ¼À ¥ÀÄ¸ÀÛPÀ JA§ JgÀqÀÄ ¸Á»vÀåUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÈf¸À¯ÁVzÉ. F PÀ°PÁ ºÁ¼ÉUÀ¼°
À è
«zÁåyðUÀ¼ÀÄ PÀ°AiÀÄ¯ÉÃ ¨ÉÃPÁzÀ ¸ÁªÀÄxÀåð, ¥ÀjPÀ®à£É ªÀÄvÀÄÛ PÀ°PÁ¥sÀ®UÀ¼À£ÀÄß PÉÃA¢æÃPÀj¹zÉ. EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß §¼À¹ ªÀÄPÀÌ¼À PÀ°PÁ
£ÀµÀÖªÀ£ÀÄß ¸ÀjzÀÆV¸À®Ä J¯Áè ¨sÁVÃzÁgÀgÀÄ ¸ÀQæAiÀÄªÁV vÉÆqÀV¹PÉÆ¼Àî¨ÉÃPÁV F ªÀÄÆ®PÀ «£ÀAw¸ÀÄvÉÛÃ£É. F PÁAiÀiÁð©üªÀÈ¢ÞAiÀÄ°è
vÉÆqÀV¹PÉÆAqÀ E¯ÁSÁ «ÄvÀægÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CfÃA ¥ÉÃæ ªÀiïfÃ ¥sËAqÉÃ±À£ï EªÀjUÉ C©ü£ÀAzÀ£U
É À¼À£ÀÄß ¸À°è¹zÉ.
±ÀÄ¨sÀªÁUÀ°.
²æÃªÀÄw ¸ÀÄªÀÄAUÀ® «
¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ,
gÁdå ²PÀët ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£É ªÀÄvÀÄÛ vÀgÀ¨ÉÃw E¯ÁSÉ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ
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ऄध्ययन पु न प्रना प्ती कनया क्रम - पनर्श्ा भूम ी
जवद्यनर्थयनां च्यन िैक्षजणक जीवननत प्रत्येक वर्ा ऄमल्ू य अहे. िनिे य जिक्षणनत
त्यनंचन िैक्षजणक ऄनुभव ज्ञनननसनठी , व्यजिमत्त्व जवकनसनसनठी महत्त्वनचन अहे. ऄिन तऱ्हेने एखनदं
िैक्षजणक वर्ा जकंवन अणखी कोणत्यनतरी कनरणनमळ
ु े खंजडत झनिे जकंवन व्यवजस्थतपणे चनििे ननही
तर कनय होइि? त्यनचे पररणनम पढ
ु ीि प्रजक्रयेसनठी कसे बनधन अणतनत? हे कोजवड संकटनने दनखवन
ू
जदिे अहे. एकन ऄध्ययननचन प्रकनर कोजवंड कनरणनमळ
ु े जगनतीि 190 देिनंमधीि िनळन प्रभनजवत
झनल्यन जकंवन चनिल्यन ननहीत. यन जपढीच्यन बौजिक जवकनसनवर होणनरे पररणनम सवनां नन भोगनवे िनगिे
अहेत. ऄसन पररणनम पुढीि जदवसनंमध्ये सुिन ईदभव ू िकतो ऄसे संिोधननतन
ू स्पष्ट झनिे अहे.
अतन कोजवंड संकट एकन स्तरनवर येउन थनंबिे अहे. जगनतीि ऄनेक देिननी जिक्षण
क्षेत्रनत ईद्भविे ल्यन संकटनचे जनवनरण करण्यनसनठी जवजवध ईपक्रम हनती घेतिे अहेत. भनरतनमध्ये सुिन
हे चनििेिे अहे. महत्त्वकनंक्षी ‘रनष्ट्रीय जिक्षण नीती’ 2020 ची अमिजनवणी अजण त्यनचन भनग
ऄसिेिी ‘जनपन
ू भनरत जमिन’चे 2026 पयां त आयत्तन जतसरी पयां तच्यन सवा मि
ु नंनन पनयनभत
ू सनक्षरतन
अजण गजणतीय ऄंकज्ञनन देण्यनचे ध्येय अमच्यन समोर अहे.
कननाटकनमध्ये िॉकडनईनच्यन कनरणनमुळे िनळन बंद ऄसतननन जवद्यनगम, संवेद, जविेर् सेतुबंध
आत्यनदी पयना यी कनयाक्रमनतन
ू जवद्यनर्थयनां च्यन संपकना त रनहू न जिकवण्यनची प्रजक्रयन चनिू ठे वण्यनत अिी.
नोव्हेंबर 2021 मध्ये िनळनंचन पुनः अरं भ झनल्यनवर पयना यी िैक्षजणक योजनेद्वनरे जिक्षण जनरं तर चनिू
ठे वण्यनचन प्रयत्न केिन गेिन. ऄिन ऄनेक प्रयत्ननपैकी यन वर्ीचन अणखी एक ईपक्रम म्हणजे
‘ऄध्ययन पुनप्रना प्ती ‘ (कजिकन चेतररके ) 2023. सुमनरे दोन वर्ना ची िैक्षजणक प्रजक्रयन पण
ू ापणे न
चनिल्यनमुळे मि
ु नंचे झनिे िे िैक्षजणक नक
ु सनन भरून कनढण्यनच्यन पनर्श्ा भम
ू ीवर जनयजमतपणे व
व्यवजस्थतपणे हन कनया क्रम पुढीि वर्ना सनठी रनज्यभर िनग ू करण्यनत अिन अहे.
कनया क्रमनचे ध्येय 2022 -23 चे िैक्षजणक वर्ा ‘ऄध्ययन पुनप्रनाप्ती’ वर्ा म्हणन
ू घोजर्त केल्यनमळ
ु े रनज्यभर जनधना ररत
एकरूप िैक्षजणक प्रजक्रयन जनरी करण्यनत अिी अहे.
सवा जवद्यनर्थयनां च्यन भनवननत्मक गरजनंच्यन पनठबळनसनठी िक्ष वेध जिक्षण प्रजक्रयेचे अकिन करून
घेणे.
सप्टेंबर 2022 पयां त प्रत्येक जवद्यनर्थयना त पनयनभत
ू सनक्षरतन अजण पवाू आयत्तनंच्यन अवश्यक ऄध्ययन
जनष्ट्पती सनठी ईपक्रम रनबजवणे.
मनचा 2023 पयां त प्रत्येक वगना तीि जवद्यनर्थयना ने सध्यनच्यन वगना तीि अवश्यक जनष्ट्पत्ती सनध्य
करण्यनसनठी ईपक्रम रनबजवणे.
एकूणच 2022 - 23 िैक्षजणक वर्ना च्यन प्रनरं भन वेळी प्रत्येक जवद्यनथी अपल्यन आयत्तेचन ऄध्ययन स्तर
कोणत्यनही ऄडी ऄडचणी जवनन सनध्य करण्यनसनठी सज्ज करणे.
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ऄध्ययन पु नप्रना प्ती कनया क्रमनचन पुनजवा चनर दोन वर्ना च्यन खंजडत ऄध्यनपनन नंतर वगना त प्रवेि घेतिे ल्यन मि
ु नचन संबधं येइि.
जिकजवण्यनस पनठ प्रनरं भ केल्यनस मि
ु निन कनय जिकजविे तर सनध्य होइि ? हन तुमच्यन जवचनरनधीन
जवर्य होइि . हे ऄध्ययन ऄंतर कमी करण्यनसनठी ऄनेक वर्े िनग ू िकतनत, ऄसे सवेक्षण सनंगते.
तरीपण ईपिब्ध वेळेचन ईपयोग करून मि
ु नंचे ऄध्ययन ऄंतर कमी करण्यनसनठी प्रयत्न केिे पनजहजेत.
ही ऄध्ययन पुनप्रनाप्ती कनया क्रम प्रजक्रयेचन पुनजवा चनर हे कनया पनठ्यपुस्तकनतीि कोणतनही पनठ कमी
न करतन मि
ु नंच्यन पुढीि ऄध्ययननस ऄनुकूि होइि ऄिी ऄध्ययन जनष्ट्पत्ती ध्यनननत ठेवन
ू , वगा वनर
कृतींची रचनन करण्यनत अिी अहे. ऄिन तऱ्हेने मुिनंच्यन सनमनजजक, भनवजनक ऄंिनचन जवचनर करून
कृतीअधनररत पनठ्यक्रमनची मनंडणी करण्यनत अिी अहे.

ऄध्ययन पु नप्रना प्ती कनया क्रमनमध्ये FLN
भनर्न ऄध्ययननमध्ये प्रनमुख्यनने भनर्ेमधीि ऄथापण
ू ा वनचन, िे खन अजण गजणत ऄध्ययननमध्ये
संख्यनज्ञनन बेरीज, वजनबनकी, गण
ु नकनर, भनगनकनर यन मिभ
ू त
ू जक्रयनंचन सनमनवेि होतो . ही मि
ू भत
ू
सनमर्थये पुढीि ऄध्ययननचन अधनर ऄसतनत. अत्तनच्यन पररजस्थतीचन जवचनर केल्यनस (1-9) बहु तेक
सवा आयत्तेच्यन मुिनंमध्ये हे ऄध्ययन ऄंतर जदसन
ू अिे अहे. रनष्ट्रीय जिक्षण नीती 2020 कोजवड
संक्रमणनच्यन ऄगोदर FLN प्रनमुख्यनने ईचिून धरण्यनत अिी अहे. तरीपण ऄनेक सवेक्षणनंमधन
ू
भनरतनमध्ये पनच कोटी पेक्षन जनस्त मि
ु नंनन चौथीपयां त पोहोचिे तरी ऄथापण
ू ा वनचन तसेच गजणतनमधीि
सरळ ईदनहरणे सोडजवण्यनत ऄडचणी येतनत. तसेच कोजवड कनळनत ही पररजस्थती अणखीनच
जबघडिी. रनष्ट्रीय जिक्षण नीती 2020 मधीि FLN िन समथा पणे हनतनळण्यनसनठी जनपन
ू भनरत हन
कनया क्रम हनती घेण्यनत अिन अहे. ऄजन
ू हन कनया क्रम ऄंमिबजनवणी स्तरनवर अहे. जनपन
ू भनरतने
ठरजविे ल्यन ऄध्ययन जनष्ट्पत्ती बघन
ू त्यनमध्ये यन ‘ऄध्ययन पन
ु प्रना प्ती’ (कजिकन चेतररके)
कनया क्रमनिन अवश्यक ऄध्ययन जनष्ट्पत्तीनन जोडून सनमुग्रीची रचनन करण्यनत अिी अहे.1ते 9
आयत्तेपयां त यन FLN सनमुग्री अवश्यक ऄसल्यनकनरणनने पजहल्यनंदन पजहिी ते जतसरी पयांत FLN मळ
ू
अधनर झनल्यनमुळे त्यनसनठी प्रथम सनमग्री तयनर करून त्यन सनमग्रीचन आयनत्तनवर जवद्यनर्थयनासनठी
ईपयोग करण्यनच्यन संदभना त मनजहती देण्यनत अिी अहे.
आयत्तनवनर जनजदा जष्टत ऄंिनचे ऄध्यनपन
प्रत्येक जवर्यनमध्ये आयत्तनवनर जनजदा जष्टत केिे ल्यन ऄध्ययन जनष्ट्पत्ती अहेत. सनमनन्य जस्थतीत जिक्षक
ऄध्ययन जनष्ट्पत्ती आयत्तन वनर िक्षनत घेउन ऄध्यनपन प्रजक्रयनंची रचनन करून जनत ऄसत . तरी अतन
मि
ु नंमध्ये ऄध्ययन ऄंतर अहे. यनसनठी संबंजधत आयत्तननन जनजदा ष्टत ऄध्ययन जनष्ट्पत्तीची पन
ु बनां धणी
करून देण्यनत अिी अहे. यनमुळे कमी कनिनवधीत अवश्यक ऄध्ययन जनष्ट्पत्ती FLN बरोबर सनध्य
करण्यनसनठी मदत होते.
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संपन्मि
ू : पररचय अजण वनपर
Covid-19 चन दष्ट्ु पररणनम म्हणन
ू एक िैक्षजणक वर्ना मध्ये योग्य रीतीने औपचनररक जिक्षण
न देतन जवद्यनर्थयनां नन बढती देण्यनत अिी, यन कनिखंडनत जे जवद्यनर्थयनां चे िैक्षजणक नक
ु सनन झनिे . ते
पुढीि वर्नां मध्ये भरून कनढणे ऄजतिय कष्टप्रद झनिे अहे, जिवनय अतनपयां त जमळजविे ल्यन िैक्षजणक
सनमर्थयना चे जवस्मरण झनल्यनने सवा आयत्तनंचे व सवा जवर्यनंची पनयनभत
ू सनमर्थये पण
ू ापणे जवद्यनर्थयनां च्यन
जवस्मरणनत गेिी अहेत हे सत्य अहे. म्हणन
ू हे िैक्षजणक नक
ु सनन भरून कनढण्यनसनठी दोन प्रकनरे
संपन्मि
ू (ररसोसा) तयनर करण्यनत अिी अहेत.
सि
ू भक/जिक्षक हस्तपुजस्तकन (RESORCE PERSONAL DAIRY ) ही चौथी ते नववी आयत्तन सनठी
सवा जवर्यनतीि ऄंतभा त
ू ऄसिे ल्यन ऄध्ययन जनष्ट्पत्ती सनठी मनगा दिा न करते. ऄध्ययन जनष्ट्पजतंची
जनवड करतननन मनगीि दोन आयत्तनंची ऄध्ययन जनष्ट्पत्ती तसेच पुस्तके येथीि अवश्यक जनष्ट्पन्न
यनंची जनवड करण्यनत अिी अहे. जनवडिेिी ऄध्ययन जनष्ट्पत्ती सनध्य करण्यनसनठी योग्य ऄध्ययन
कृतींची जनवड करण्यनत अिी अहे. तसेच त्यन कृती ऄध्ययन-ऄध्यनपन प्रजक्रयन मध्ये किन प्रकनरे
सजम्मिीत केिी पनजहजे यनचे मनगा दिा न सि
ु भक हस्तपुजस्तकन (RESORCE PERSONAL DAIRY )
मध्ये मनगा दजिा त केिी अहे.
जिक्षक हस्त पुजस्तकेत पनयनभत
ू सनमथे वनढवण्यनसनठी अवश्यक ऄिन ऄध्ययन जक्रयन व
कृतीचन ऄंतभना व करण्यनत अिन ऄसन
ू पनठ्य व पनठयेत्तर ही समनजवष्ठ करण्यनत अल्यन अहेत. तसेच
कनही अदिा कृतींची रचनन करून देण्यनत अल्यन अहेत.
हस्तपुजस्तकेत मनगा दिा न केल्यनप्रमनणे ऄध्ययन प्रजक्रयेमध्ये जवध्यनर्थयनां नन मनगा दिाक ऄिी कृती
पत्रके ही जोडण्यनत अिी अहेत.
जिक्षक हस्त पुजस्तकेतीि मुख्य ऄंि.
ऄध्ययन जनष्ट्पत्तीचे ननव - जनवड करण्यनत अिे ल्यन आयत्तन व जवर्यनंच्यन ऄध्ययन जनष्ट्पत्तीचे
1.
ननव ठळकपणे नमदू करण्यनत अिे अहे.
2.
ऄध्ययन जनष्ट्पत्तीची व्यनप्ती व महत्त्व.- जनवडिे ल्यन ऄध्ययन जनष्ट्पत्तीची व्यनप्ती किन प्रकनरची
अहे. जवद्यनर्थयना ने कोणते िैक्षजणक फजितनंि सनध्य केिे पनजहजे यनची संपण
ू ा कल्पनन सि
ु भकनिन
ऄसिी पनजहजे. सदर ऄध्ययन जनष्ट्पत्ती मनगीि आयत्ते पनसन
ू प्रस्तुत आयत्तेिी संबंजधत अहे. यनचे
जववरण यनमध्ये देण्यनत अिे अहे.
3.
ऄध्ययन जनष्ट्पत्ती च्यन सनध्यते सनठी कृती- ऄध्ययन जनष्ट्पत्ती जवद्यनर्थयनां मध्ये रूजजवण्यनसनठी
सि
ु भक अपिी ििी, ज्ञनन व ऄनभ
ु वनचन कसन ईपयोग करू िकतनत यनचे जववरण यनमध्ये देण्यनत
अिे अहे.
• प्रत्येक ऄध्ययन जनष्ट्पत्तीसनठी 4 ते 5 अदिा कृती देण्यनत अिे ल्यन अहेत प्रत्येक कृती मधन
ू कनय
सनध्य होउ िकते, त्यनप्रमनणे कृतींची जनवड करण्यनत अिी अहे.
viii

•
ईद्दे ि : प्रत्येक कृतीचन ईद्देि सनंगन
ू त्यन कृती किन घ्यनवनत, यनसनठी जिक्षकनंनन/सि
ु भकननन
स्पष्टपणे मनगा दिा न करण्यनत अिे अहे.
•
कृती जववरण ऄध्ययन जनष्ट्पत्तीच्यन पत
ू ीसनठी ऄध्ययन-ऄध्यनपनन बनबत कृतीचे जववरण करून
वगा प्रजक्रयेत यन कृती घेण्यनसनठी तसेच आतर कृतींचे जनयोजन करण्यनसनठी व किन एकनजत्मक कृती
बनबत मनगा दिा न करण्यनत अिे अहे.
•
जनष्ट्पत्ती ग्रहण करण्यनसनठी अवश्यक जचत्रे तसेच पनठ्य पुस्तकन व्यजतररि आतर सनजहत्यनच्यन
वनपरनसनठी मनगा दिा न करण्यनत अिे अहे. जवद्यनर्थयनां मध्ये जचंतन, मनंन प्रजक्रयन वनढवण्यनसनठी व
सकनरनत्मक सहभनगनसनठी संिोधननत्मक प्रश्न देण्यनत अिे अहेत.
•
स्तर (पनयऱ्यन): जवद्यनर्थयनां नी सवा कृती केल्यननंतर ते सनमर्थया ऄथवन ती जनष्ट्पत्ती जमळविी अहे
की ननही ते पनहण्यनसनठी जिक्षकनंनन/सि
ु भकनने जनरीक्षण करण्यनच्यन पनयऱ्यन देण्यनत अल्यन अहेत,
प्रत्येक ऄध्ययन जनष्ट्पत्ती मल्ू यमनपननची प्रजक्रयन येथे सुचजविी अहे.

ऄध्ययन जनष्ट्पतीच्यन जनजितीबनबत
ऄध्ययन पुनप्रना प्ती (कजिकन चेतरीके) कनया क्रमनचन मख्
ु य हेत ू म्हणजे प्रत्येक
जवद्यनर्थयना ने प्रत्येक जवर्यनतीि मनजगि तीन वर्ना मध्ये भौजतक वगा प्रजक्रयेच्यन अभनवनने ऄपेक्षीत फि
जकंवन सनमथा प्रनप्ती झनिी नसल्यनने ती प्रनप्ती करणे हनच ऄध्ययन पन
ु प्रना प्ती (कनजिकन चेतरीके
)कनया क्रमनचन मख्
ु य हेत ू होय. यन ऄंतगा त जवद्यनर्थयना मध्ये सनमथा जवस्मरण जकंवन दि
ु ा जक्षत झनिे ल्यन
सनमर्थयना ची प्रनप्ती होने क्रमप्रनप्त अहे. यन सनठी िैक्षजणक प्रजक्रयन व ऄध्ययन प्रजक्रयन यनमध्ये बदि
घडजवणे गरजेचे अहे. यन बदिनची कनया प्रणनिी म्हणजे ऄध्ययन पुनप्रना प्ती (कनजिकन चेतरीके) 202223 मधन
ू िैक्षजणक प्रजक्रयेतन
ू कनयना जन्वत करत अहोत. मख्
ु यतः ऄध्ययन फि म्हणजेच ऄध्ययन
जनष्ट्पत्ती होय.ऄध्ययन जनष्ट्पत्ती जनजिती करणनमळ
ु े ‘ऄध्ययन जनष्ट्पतीचे समनयोजन' ऄसे ही यन
कनया क्रमनिन संबोधीत करू िकतो. सदर िैक्षजणक वर्ना त मनगीि दोन आयत्तेच्यन सवा अवश्य
जनष्ट्पतींचे व प्रस्तुत आयत्तेच्यन सवा जनष्ट्पतींननं अद्यतन देउन ईपयोगीकृत केिी अहे.
•

ऄध्ययन जनष्ट्पत्ती जनजिती स्वरूपनबनबत स्पष्ट जचत्रण

पवू ा आयत्तन ( ईदन. 5 वी ) आयत्तन पवू ा आयत्तन ( 6 वी )
िैक्षजणक वर्ा 2020-21 2021-22

2022-23
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प्रस्तत
ु आयत्तन ( 7 वी )

ऄध्ययन जनष्ट्पत्ती येथे मनगीि आयत्तेतीि ऄध्ययन जनष्ट्पत्ती यनदीतीि अद्य क्रम व व्यनप्ती यनचन जवचनर
करून ऄध्ययन जनष्ट्पत्ती जनवडिी अहे. येथे मनगीि आयत्तेतीि एकूण जनष्ट्पत्ती यनदी अधनररत अद्य
क्रम,व्यनप्ती व सनम्यतेच्यन जनकर्नवर जनष्ट्पत्ती जनवडिेिी अहे. येथे प्रस्तुत वर्ना तीि सवा ऄध्ययन
जनष्ट्पत्ती त्यनंची व्यनप्ती व सनम्य- तेच्यन जनकर्नवर जनवड केिी अहे.

जिक्षकनंनन/सुिभकनंनन सच
ू नन
1.

ऄध्ययन जनष्ट्पत्ती जनजितीबनबत ची रूपरे र्न जिक्षकनंनी समजन
ू घ्यनवी

2.

ऄध्ययन जनष्ट्पत्ती ची यनदी, वेळनपत्रक, पनठ संबंध व मल्ू यमनपन संबंजधत जनणन
ू घ्यनवे.

3.
ऄध्ययन जनष्ट्पत्ती व पनठ संबधं जनणन
ू अपण वेळनपत्रकनचन व ऄंदनजपत्रकनचन तनळमेळ
जमवनवन यनसनठी जनजित ऄध्ययन सहज व पररणनम कनरक करणे होइि.
4.
जिक्षक हस्तपुजस्तकन अजण जवद्यनथी कृजतपुजस्तकन यनचन सहसंबधं ओळखन
ू त्यनच्यन
ईपनययोजनेचे गमक वनचननद्वनरे जनणनवे.
5.

जिक्षकनने जवद्यनथी हस्त कृती पुजस्तकन वनपरनबनबत दक्ष व सतत जवद्यनथी प्रेररत ऄसनवे.

6.
जनष्ट्पत्ती अधनररत कृती व कृती अधनररत जवद्यनथी कनया वेळोवेळी वेळेत पण
ू ा करण्यनचन कि
ऄसनवन.
7.
जवद्यनथी कृती हस्तपुजस्तकन मधीि मल्ू यमनपन कृती पत्रकनचन वनपर अपण वेळोवेळी
अकनररक (F.A.) मल्ू यमनपननच्यन अधीन ग्रनह्य धरू िकतो व जवद्यनर्थयनां चे मल्ू यमनपन करू िकतो.
8.
जवद्यनथी कृती हस्त पुजस्तकेत मल्ू यमनपन कृती पत्रकनत जदिेिे जवद्यनथी स्वयंमल्ू यमनपन
यनतन
ू जवद्यनथी दजना मनपन करतन येते.
9.
ऄध्ययन जनष्ट्पत्ती प्रनप्ती मल्ू यमनपन कररतन जवद्यनथी कृती हस्तपुजस्तकेत मल्ू यमनपन पत्रकेत
जवद्यनथी ऄध्ययन स्तर जिक्षकनंनी नोंद करून ऄध्ययन जनष्ट्पत्तची प्रनप्ती ठरवनवी.
10.

जवद्यनथी कृती पुस्तकनतीि मल्ू यमनपन पत्रकनत ‚जिक्षक मल्ू यमनपन” जकंवन ‚प्रोत्सनहन

िेरन” जदिन अहे यनद्वनरे जनष्ट्पती िेवटी जवद्यनर्थयनां नन प्रोत्सनहन िब्दनंद्वनरे प्रेररत करनव, जेणेकरून
पुढीि जनष्ट्पत्ती प्रनजप्त बद्दि अवड व जजज्ञनसन जनमना ण होइि.
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ऄ.क्र

1.

ऄध्ययन जनष्ट्पत्ती
वेगवेगळे ऐकिे िे अवनज व त्यनंचन ऄनुभव ईदन. पनउस ,वनरन,रे ल्वे,बस,पक्षी, आ. वेगवेगळ्यन वस्तंन
ू न
केिे िन स्पिा व त्यनची जनणीव. घेतिे ल्यन चवींचे ऄनुभव आत्यनदी स्वतनच्यन पितीने जिक्षक
जवध्यनर्थयना समोर व्यि करतनत.

2.

नवीन िब्दनंच्यन वनपरनसनठी ईत्सक
ु तन दिा जवतनत अजण त्यनंचन ऄथा समजन
ू घेण्यनसनठी िब्दकोिनचन
वनपर करतनत.

3.

रे जडओ, टी.व्ही, वता मननपत्र, आं टरनेटवर पनजहिे ल्यन, ऐकिेल्यन बनतम्यन अपल्यन िब्दनत सनंगतनत.

4.

अपल्यन स्थनजनक पररसरनतीि िोककथन, िोकगीते, बनिगीते आत्यनदीबनबत चचना करतनत अजण
हस्तकिन, जिल्पकिन, किन, नत्ृ यकिन यनंच्यन अवडी बनबत चचना करतनत.

5.

संवेदनिीि घटकन संबंधीचे तनजकाक मत िे खी स्वरूपनत मनंडतनत तसेच जभत्तीपत्रके, मनजसकनतीि व
वता मनन पत्रनतीि कनत्रणे संग्रजहत करून त्यनवर जवश्ले र्ण करतनत.ऊतुमनननतीि बदि, संतनंचे सनजहत्य
प्रनप्त करतनत .

6.

कजवतन, कथन, ननटक, जनबंध ,प्रहसन, जवचनर,, गोष्टी आतकेच नव्हे तर जुनी मरनठी मध्ययुगीन ऄभंग ,
िोकगीते, श्लोक, अत्मकथन, जीवनचररत्र, प्रवनसवणा न वनचन
ू ऐकून ऄथा जनणन
ू घेतनत जवर्यननुसनर
होणनऱ्यन चचना मध्ये सहभनगी होउन मत व्यि करतनत.

7.

वेगवेगळ्यन स्वरूपनत ऄसिे िे जनत, धमा , जिं ग, अचनर, जवचनर, वेिभर्ू न यनजवर्यी अपल्यन जमत्रमैजत्रणींनन, जिक्षक अजण कुटुंबनतीि सदस्यनंनन जवद्यनथी त्यनंनन पडिेिे वेगवेगळे मनंडतनत.

8.

ऄजभव्यि करण्यनच्यन वेग-वेगळ्यन िैिी अजण स्वरूप ओळखतनत अजण अपण स्वतः जिखनणनत त्यनिन
गुंफ़तनत. कजवतन, कथन, जनबंध आत्यनदी अजण ननटक, कनव्य, जीवनचररत्र, अत्मकथन यनतीि जवचनर
अजण प्रसंग यनंचे अपल्यन पितीने सज
ॄ ननत्मकररत्यन व्यि करतनत.

9.

जटप्पणी, ऄहवनि, जनबंधिे खन, पत्रिेखन , जनजहरनत प्रकटन आत्यनदी दैनंजदन व्यवहनरनिी संबंजधत
संदभना नुसनर िे खी कौिल्ये जवकजसत करून घेतनत.

10

कनव्यवनचन त्यनतीिछं द, ऄिंकनर, यमक, अजण व्यनकरणनची वैजिष्ट्ये जनणन
ू घेउन देिी जवदेिी िब्द,
तत्सम-तदभव, ननमजवभिी, जक्रयनपद ऄव्यय आत्यनदी व्यनकरणनचे घटक जनणन
ू घेतनत अजण िब्द संग्रह
वनढजवतनत.

11.

वेगवेगळ्यन संदभनां चन जवजवध ईद्दे िनसनठी केल्यन जनणनऱ्यन जवजवध जवर्यनंच्यन िे खननिन योग्य िब्द
वनक्यप्रचनर यनंचन प्रयोग करतनत.

12

वेगवेगळ्यन ईद्दे िनच्यन जिखननननुसनर जवजवध जवर्यनतीि जिखनणनमध्ये िे खन जचन्हनंचन योग्य रीतीने
वनपर करतनत .
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FA -3 जडसेंबर िेवटचन
अठवडन

FA-4 फेब्रुवनरी

SA-2 मनचा िेवटचन
अठवडन

ऄध्ययन जनष्ट्पती क्र. 8.1
ऄध्ययन जनष्ट्पती : वेगवेगळे ऐकिेिे अवनज व त्यनंचन ऄनुभव ईदन. पनईस वनरन,रे ल्वे,बस,पक्षी,
आ. वेगवेगळ्यन वस्तंन
ू न केिे िन स्पिा व त्यनची जनणीव. घेतिे ल्यन चवींचे ऄनुभव आत्यनदी स्वत:च्यन
पितीने जिक्षक जवद्यनर्थयना समोर व्यि करतनत.
ऄध्ययन कृती क्र 1.1
ऄध्ययन कृतीचे ननव – :जनसगा रनज‛
ईद्दे ि- जवद्यनथी पनउस ,वनरन,पक्षी यनसनरख्यन जनसगना तीि अवनज व वेगवेगळ्यन ऊतंच
ू ेअकिन
करून घेतनत. कोणतन ऊत ू चनिू अहे यनची जवळून जनणीव होइि .प्रत्येक ऊतम
ू ध्ये होणनरन बदि जवद्यनथी समजन
ू घेतीि .
कृ तीचे जववरणजवध्यनर्थयनां च्यन संख्येनुसनर वेगवेगळ्यन ऊतंच
ू े ज्ञनन घेण्यनस भनग पनडतनत. जनसगनातीि
वेगवेगळ्यन अवनजनंचे ईदनहरणनसहीत मनजहती देतनत’
िैक्ष जणक सनजहत्य– ऊतंच
ू न तिन. जनसगा जचत्र
सं बं जधत कजवतन – पनठ क्र. 3 चि ईठ रे मुकुंदन , पनठ 7 जतथे !
जवद्यनथी कृती पुस्तकनतीि कृती क्रमनंक – 1.1 ऄ, 1.1 ब
ऄध्ययन कृ ती क्र 1.2
ऄध्ययन कृतीचे ननव – : श्रवणीय अवनज
ईद्दे ि - वेगवेगळ्यन अवनजनचे ज्ञनन करून घेतनत.
जववरणजवद्यनर्थयनां नन जचत्रनद्वनरे , ध्वनीजफतीद्वनरे जवजवध अवनज व त्यनतीि वेगळे पण समजनवन
ू देतनत. व
त्यननन मनजहत ऄसिे ल्यन जभन्न जभन्न अवजनजवर्यी कथन करण्यनस सनंगतनत. व खनिी जदिे ल्यन
तक्त्यनत मनजहती भरण्यनस प्रवत्त
ृ करतनत.
िैक्ष जणक सनजहत्य– मोबनइि, ध्वजनफीत
सं बं जधत सनजहत्य– पनठ क्र. 2 जदव्य दृष्टी, पनठ क्र. 4 सुखनची चव
जवद्यनथी कृती पस्ु तकनतीि कृती क्रमनंक – 1.2
1

ऄध्ययन कृती क्र-1.3
ऄध्ययन कृतीचे ननव – :अनंद चवीचन ‛
ईद्दे ि- वेगवेगळ्यन चवीचे ज्ञनन करून घेतनत.
जववरण- जवद्यनर्थयनां नन जचत्रनद्वनरे , व त्यनंनन मनजहत ऄसिे ल्यन चवीनस
ु नर सकस ऄन्न पदनथनां ची,
फळभनज्यन व फळनंची मनजहती करून देतनत.तसेच खनिी जदिे ल्यन जचत्रनतीि अहनरनची मनजहती
तक्त्यनत भरण्यनस प्रवत्तृ करतनत.जवधनर्थयनां नन सख
ु नची चव म्हणजे कनय ती देखीि घ्यनयिन जिक्षक
आथे जिकवतीि ऄजतथी सनरख्यन पनठनचन ईपयोग होइि .
िैक्ष जणक सनजहत्य–फळनंचन तिन ,पदनथनां चे जचत्र
सं बं जधत सनजहत्य– पनठ क्र 4 .सुखनची चव, पनठ क्र. 11 पनहु णचनर, पनठ क्र. 8 ऄजतथी
जवद्यनथी कृती पुस्तकनतीि कृती क्रमनंक – 1.3
ऄध्ययन कृती क्र 1.4
ऄध्ययन कृतीचे ननव – : पक्वनननंची गोडी
ईद्दे ि - जवद्यनथी वेगवेगळ्यन चवीची जनणीव करून घेतनत. जवद्यनथी वेगवेगळी पक्वनने कोणत्यन चवींची
ऄसतनत हे समजन
ू घेइि.
कृ तीचे जववरणजिक्षक जवद्यनर्थयनां नन वेगवेगळ्यन पदनथनां ची व फळनंची मनजहती करून देउन खनिी जदिे ल्यन
तक्त्यनत भरण्यनस सनंगतनत व त्यनंनन जनणीव ऄसिे ल्यन घरघत
ु ी पदनथनां ची मनजहती करून देतनत
.जवध्यनथी वेगवेगळ्यन चवींचन अनंद घेव ू िकतनत . सवा चवींचे पदनथा व फळे यनंची मनजहती देतनत .
िैक्ष जणक सनजहत्य –इयत्तन अठवीच्यन पुस्तकनतीि पनठ क्र. 11 पनहु णचनर, पनठ क्र. 19 गोपनळकनिन
यनसनरखे पनठ.अजण फळनंची जचत्रे ,पक्वनंचन तिन आ.
सं बं जधत सनजहत्य–, पनठ क्र. 11 पनहु णचनर, पनठ क्र. 19 गोपनळकनिन
जवद्यनथी कृती पुस्तकनतीि कृती क्रमनंक – 1.4
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ऄध्ययन कृती क्र -1.5
ऄध्ययन कृतीचे ननव – : स्पिा ‛
ईद्दे ि - स्पिना ची जनणीव करून देणे.
जववरणजिक्षक जवध्यनर्थयनां नन वेगवेगळ्यन स्पिना ची जनणीव करून देतनत. व मनयेचन स्पिा व वस्तंच
ू न
स्पिा यनतीि फरक समजन
ू देतनत. त्यनंनन अिे ल्यन ऄनुभवनचे वणा न करण्यनस सनंगतनत. जवध्यनथना नन
अपिे अजण परके यनचन फरक समजन
ू येइि .अपल्यन अयुष्ट्यनत त्यनंनन जीवन जगतननन यन गोष्टींचन
ईपयोग होइि .
िैक्ष जणक सनजहत्य–
आयत्तन अठवीच्यन पुस्तकनतीि पनठ, मनयेचन स्पिा व वस्तंच
ू न स्पिा, 2 जदव्य दृष्ठी, मनय
यनसनरखे पनठ. वेगवेगळे ऄनुभव आत्यनदी . जवजवध स्पिना चन तिन
सं बं जधत सनजहत्य– पनठ क्र. 2 जदव्य दृष्ठी, पनठ क्र. 18 मनय
जवद्यनथी कृती पुस्तकनतीि कृती क्रमनंक – 1.5
म ूल् यमनपन कृती- कृ ती -1, कृती -2, कृती- 3

ऄध्ययन जनष्ट्पत्ती क्रमनं क – 8.2
ऄध्ययन जनष्ट्पत्ती –
नवीन िब्दनंच्यन वनपरनसनठी ईत्सुकतन दिा जवतनत अजण त्यनंचन ऄथा समजन
ू घेण्यनसनठी
िब्दकोिनचन वनपर करण्यनस जिकतीि
ऄध्ययन जनष्ट्पत्तीची व्यनप्ती अजण महत्व –
1. जवद्यनथी ऄपररजचत िब्दनंची यनदी करतनत व त्यनचन िब्दकोिनच्यन सहनय्यनने ऄथा िोधतनत.
2. नवीन ऄपररजचत िब्दनंचन ऄथा समजनवन
ू घेउन वनक्यनत ईपयोग करतनत.
ऄध्ययन कृती क्रमनंक – 2.1
ऄध्ययन कृतीचे ननव – ईतनरन वनचन व ऄपररजचत िब्दनंची यनदी करन.
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ईद्दे ि – जवद्यनथी ईतनरन वनचन
ू त्यनतीि ऄपररजचत िब्दनंची यनदी करून त्यनंचे ऄथा िोधन
ू जिजहतीि.
कृ तीचे जववरण –
1. जिक्षक अठ ते दहन ओळीचे ईतनरे जवद्यनर्थयनां नन देतीि.
2. जवद्यनथी गटनत बसवन
ू त्यनचे वनचन करून त्यनंनन अिे ल्यन ऄपररजचत िब्दनंची यनदी करतीि
व त्यनंचे ऄथा सहनय्यनने िोधन
ू जिजहतीि.
3. अवश्यक त्यन जठकनणी जिक्षक मनगा दिा न करतीि.
िैक्ष जणक सनधने- ईतनरन ऄसिेल्यन पट्ट्यन, िब्दकोि ,
ऄध्ययन जनष्ट्पत्ती संबंजधत पनठ क्रमनंक – पनठ क्रमनंक 23 म्हनआं भटी जिक्षनपणी, िजनवनर वनड्यनत
कनत्रजचे पनणी
जवद्यनथी कृती पुस्तकनतीि कृती क्रमनंक – 2.1

ऄध्ययन कृती क्रमनंक – 2.2
कृ तीचे ननव - िब्द वनपरन - वनक्य बनवन.
ईद्दे ि - ऄपररजचत िब्द वनपरून वनक्य तयनर करतीि.
कृ तीचे जववरण –
1.
2.
3.

जिक्षक ऄपररजचत िब्दनंच्यन पट्ट्यन तयनर करतीि.
जवद्यनर्थयनां नन गटनत बसवन
ू प्रत्येक गटनिन चनर जकंवन पनच िब्द ऄसिेल्यन पट्ट्यन देतीि.
जवद्यनथी चचना करून प्रत्येक िब्द वनपरून वनक्य तयनर करतीि व वगना मध्ये त्यनचे वनचन
करतीि.

िैक्ष जणकसनधने- िब्द पट्ट्यन, िब्दकोि, कनडा जिट स्केच पेन आत्यनदी ,.
ऄध्ययन जनष्ट्पत्तीसंबंजधत पनठ क्रमनंक - पनठ्यपस्ु तकनतीि सवा पनठ.
जवद्यनथी कृती पुस्तकनतीि कृती क्रमनंक – 2.2

ऄध्ययन कृतीक्रमनंक– 2.3
ऄध्ययन कृतीचे ननव - िब्द व त्यनंचे ऄथा यनंच्यन जोड्यन जुळवन.
ईद्दे ि– जवद्यनथी जदिे ल्यन नवीन िब्दनंचे ऄथा ओळखन
ू जोड्यन जुळवतीि.
कृ तीचे जववरण–
4

1. जिक्षक जवजवध ऄपररजचत िब्द व त्यनंचे ऄथा ऄसिेल्यन िब्द पट्ट्यन गटनमध्ये देतीि.
2. जवद्यनथी प्रत्येक िब्द घेउन गटनत चचना करून यन िब्दनचन ऄथा िोधतीि व त्यन ऄथना ची िब्द
पट्टी जोडतीि.
ईदन – जतजमर – ऄंधनर वनतना .– बनतमी.
3. नंतर जवद्यनथी सवा िब्द व त्यनंचे ऄथा वहीमध्ये जिजहतीि.
िैक्ष जणक सनजहत्य– िब्दपट्ट्यन, मनकार , कनडा जिट, िब्दकोि आत्यनदी.
ऄध्ययन जनष्ट्पत्ती संबंधीत पनठ क्रमनंक - पनठ्यपस्ु तकनतीि सवा पनठ.
जवद्यनथी कृती पस्ु तकनतीि कृती क्रमनंक – 2.3

ऄध्ययन कृ ती क्रमनं क – 2.4
कृ तीचे ननव- िब्द एक ऄथा ऄनेक.
ईद्दे ि– जवद्यनथी िब्द एकच पण प्रसंगननुसनर ऄनेक ऄथा समजन
ू घेतीि.
कृ तीचे जववरण– ..जवद्यनर्थयनां सनठी फिकनवर कनही जद्वऄथी िब्द जिहनवे 1
ईदन – वर – नवरन, ईं च जठकनण ,अिीवना द.
2. जिक्षक जवद्यनर्थयनां नन जद्वऄथी िब्द प्रसंगनचे वनक्य फिकनवर जिहू न सनंगतीि.
3 जवद्यनर्थयनां नन कृती हस्तपुजस्तकन कृती क्रमनंक मध्ये 2.4 ऄिन िब्दनंचे िे खन करण्यनस
सनंगणे.
4 दैनंजदन बोिीभनर्ेत अपण बोिणनरे िब्द वनपरून वनक्यनत ईपयोग करून जिजहण्यनस
सनंगणे.
िैक्ष जणक सनजहत्य – िब्द तिन, िब्दकोि
सं बं जधत पनठ क्रमनंक - पनठ्यपस्ु तकनतीि सवा पनठ.
जवद्यनथी कृती पस्ु तकनतीि कृती क्रमनंक – 2.4
ऄध्ययन जनष्ट्पत्ती कृती क्रमनंक 2 .5
कृ तीचे ननव- िब्दनंच्यन जनती
ईद्दे ि- जवद्यनथी जवजवध िब्दनंच्यन जनती समजन
ू घेतीि.
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कृ तीचे जववरण–
1.
2.
3.
4.

जिक्षक जवद्यनर्थयनां नन िब्दनंच्यन जनतीचन तिन दिा जवतनत.
जवद्यनथी िब्दनंच्यन जनती हस्तपुजस्तकन कृती क्रमनंक 2.5 मध्ये जिजहतीि.
पनठ्यपुस्तकनतीि ननम, सवा ननम, जक्रयनपद, जविेर्ण वनचन करण्यनस सनंगणे.
जक्रयनजविेर्ण, िब्दयोगी ऄव्यय, ईभयनन्वयी ऄव्यय, अजण केविप्रयोगी ऄव्यय अधनररत
एखनदन पनठ वनचननतन
ू 2.5 कृतीत जिजहण्यनस सनंगणे.

िैक्ष जणक सनजहत्यपनठ्यपुस्तकनतीि िब्दनंच्यन जनतीचन तिन मो. रन. वनळं बे यनंचे व्यनकरण पुस्तक.
सं बं जधत पनठ क्रमनंक – क्रजमक पनठ्यपस्ु तकनतीि िब्दनंच्यन जनती.
जवद्यनथी कृती पुस्तकनतीि कृती क्रमनंक – 2.5
म ूल् यमनपन कृती- कृ ती -1, कृती -2, कृती- 3

ऄध्ययन जनष्ट्पत्ती क्रमनंक: 8.3
ऄध्ययन जनष्ट्पत्ती:
रे जडओ, टी.व्ही, वता मननपत्र, आंटरनेटवर पनजहिे ल्यन, ऐकिे ल्यन बनतम्यन अपल्यन भनर्ेत जकंवन
िब्दनत सनंगतनत.
ऄध्ययन जनष्ट्पत्तीची व्यनप्ती अजण महत्व:
1. रे जडओ,टी.व्ही, वता मननपत्र, आं टरनेट आत्यनदी संपका सनधननंचन वनपर करतनत.
2.रे जडओ, टी.व्ही, वता मननपत्र, आंटरनेट आत्यनदी संपका सनधननवरीि बनतम्यन ऐकतनत,पनहतनत
वनचतनत.
3.ऐकिे ल्यन जकंवन पनजहिे ल्यन बनतम्यन जवद्यनथी स्वतःच्यन िब्दनत जकंवन भनर्ेत व्यि करतनत.
ऄध्ययन कृती क्रमनंक: 3.1
ऄध्ययन कृतीचे ननव: संपका सनधननंचन वनपर
ईद्दे ि :
जवद्यनथी पवू ा ज्ञननन अधनरे जवजवध संपका सनधननंच्यन मनध्यमनतन
ू ज्ञनन भनंडनर वनढजवतनत.
कृ तीचे जववरण :
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जिक्षक जवजवध संपका सनधननंची जचत्रे दनखवतीि. दनखविे ल्यन जचत्रनंची ननवे सनंगण्यनस
जवद्यनर्थयनां नन प्रवत्त
ृ करतीि. प्रत्येक संपका सनधननंच्यन वनपरनबद्दि मनजहती सनंगण्यनस प्रवत्त
ृ करतनत.
िैक्ष जणक सनजहत्य: रे जडओ, टीव्ही, प्रोजेक्टर, वता मननपत्र ,मनजसके यनंची जचत्रे,
सं बं जधत पनठ क्रमनंक: पनठ क्र. 19 अिोकनबनइस पत्र, पनठ क्र. 9 दीप िनव तो
जवद्यनथी कृती पुस्तकनतीि कृती क्रमनंक – 3.1
ऄध्ययन कृती क्रमनंक :3.2
ऄध्ययन कृतीचे ननव: कोजवड-19 महनमनरी
ईद्दे ि: अपल्यन जीवननवर झनिे ल्यन कोजवड-19 यन महनमनरीचे जवपरीत पररणनम समजन
ू घेतनत.
कृ तीचे जववरण: कोरोनन जवर्नणच
ू ी जचत्रे जवद्यनर्थयनां नन दनखवणे. कोरोनन संदभना तीि वता मननपत्रनतीि
जवजवध बनतम्यन जवद्यनर्थयनां नन वनचण्यनस जकंवन समजन
ू घेण्यनस प्रवत्त
ृ करतनत.
िैक्ष जणक सनजहत्य : जवर्नणच
ू ी जचत्रे व वता मननपत्रनतीि बनतम्यन,
सं बं जधत पनठ क्रमनंक: पनठ क्र. 12. वनट चुकल्यनचन अनंद
जवद्यनथी कृती पुस्तकनतीि कृती क्रमनंक – 3.2
ऄध्ययन कृती क्रमनंक: 3.3
ऄध्ययन कृतीचे ननव: भ्रमणध्वनी (मोबनइि)
ईद्दे ि: कोरोननच्यन कनळनत जवद्यनर्थयनां नन मोबनइिचन झनिेिन फनयदन सनंगण्यनस प्रवत्तृ करतनत व
मोबनइिची ईपयुितन समजन
ू देणे.
कृ तीचे जववरण:
जवद्यनर्थयनां नन मोबनइिचे जचत्र दनखवतनत . मोबनइिचे फनयदे तोटे सनंगण्यनस प्रवत्तृ करतीि.
कोरोननच्यन कनळनत मोबनइिचन झनिे िन फनयदन जिजहण्यनस प्रवत्त
ृ करतनत.
िैक्ष जणक सनजहत्य: मोबनइिचे जचत्र, प्रनत्यजक्षक मोबनइि
सं बं जधत पनठ क्रमनंक: तो रनज हंस एक
जवद्यनथी कृती पुस्तकनतीि कृती क्रमनंक – 3.3
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ऄध्ययन कृती क्रमनंक: 3.4
ऄध्ययन कृतीचे ननव: ऐकिे ल्यन जकंवन वनचिे ल्यन बनतम्यन
ईद्दे ि: जवद्यनर्थयनां नन स्वतः ऄनुभविेिन एखनदन प्रसंग, घटनन बनतमी स्वरूपनत अपल्यन भनर्ेत
सनंगण्यनसनठी प्रवत्तृ करतनत. ऐकिे ल्यन जकंवन वनचिे ल्यन बनतम्यन स्वतःच्यन भनर्ेत जिजहण्यनस सक्षम
बनजवणे.
कृ तीचे जववरण:
वता मननपत्रनतीि वनचिे ल्यन बनतम्यन, टी.व्ही वरीि ऐकिे ल्यन बनतम्यन जवद्यनर्थयनां नन स्वतःच्यन
िब्दनत जिजहण्यनस सनंगतनत. मोबनइिवरीि बनतम्यन ऐकणे व स्वतः जिजहण्यनस प्रवत्त
ृ करतनत.
िैक्ष जणक सनजहत्य: रे जडओ, टी.व्ही वता मननपत्र आत्यनदी
सं बं जधत पनठ क्रमनंक: पनठ क्र. 2 जदव्य दृष्टी
जवद्यनथी कृती पुस्तकनतीि कृती क्रमनंक – 3.4
ऄध्ययन कृती क्रमनंक: 3.5
ऄध्ययन कृतीचे ननव: व्यंगजचत्रे (कनटूानची जचत्रे)
ईद्दे ि: जवद्यनथी दरदिा
ू नवर पनजहिे ल्यन व्यंगजचत्रनंची मनजहती जकंवन गोष्टी स्वतःच्यन भनर्ेत जिजहण्यनस
प्रवत्त
ृ होतीि.
कृ तीचे जववरण:
दरू दिा न वरीि मि
ु नंसनठी ऄसिे ल्यन मनजिकनंची मनजहती सनंगतनत. जवद्यनर्थयनां नन अवडणनऱ्यन
कनटूानची ननवे जिजहण्यनस सनंगतनत. मोटू- पतिू यन व्यंगजचत्रनची पनजहिे िी गोष्ट स्वतःच्यन िब्दनत
जिजहण्यनस प्रवत्त
ृ करतीि.
िैक्ष जणक सनजहत्य: मोटू – पतिूची व आतर व्यंगजचत्रे
सं बं जधत पनठ क्रमनंक:. पनठ क्र. 22 संतवनणी,
जवद्यनथी कृती पुस्तकनतीि कृती क्रमनंक – 3.5
म ूल् यमनपन कृती- कृ ती -1, कृती -2, कृती- 3

8

ऄध्ययन जनष्ट्पत्ती क्र. : 8.4
अपल्यन स्थनजनक पररसरनतीि िोककथन, िोकगीते, बनिगीते आत्यनदीबनबत चचना करतनत
अजण हस्तकिन, जिल्पकिन, किन, नत्ृ यकिन यनंच्यन अवडी बनबत चचना करतनत.
ऄध्ययन जनष्ट्पत्तीची व्यनप्ती अजण महत्व :
1. जवद्यनथी स्थनजनक बोिी भनर्ेतीि िोककथन व िोकगीते समजन
ू घेतनत.
2. िोकगीत व बनि गीतनंमधन
ू मनतभ
ृ नर्न ऄध्ययननची अवड जनमना ण होते.
3. स्थनजनक पररसरनतीि हस्तकिन व किे ची जनणीव होते.
4. नत्ृ य किे चे महत्त्व व जिल्पकिे चे महत्त्व समजेि.
ऄध्ययन कृती क्र. : 4.1
ऄध्ययन कृ तीचे ननव : ‚गनथन िोककथेची‛
ईद्दे ि : जवद्यनर्थयनां नन िोककथन समजतीि व त्यनतीि कथननक समजन
ू घेतीि.
कृ तीचे जववरण :
1. जिक्षकनंनी अपल्यन मोबनइिद्वनरे सोबत जदिेिन िोक कथेचन क्य ू अर कोड स्कॅन करून
जकंवन युट्युब जव्हजडओ जवद्यनर्थयनां नन ऐकजवणे.
2. जवद्यनथी कथेचे िक्षपवू ा क श्रवण करतीि. (कथन भुतनचन मळन)
3. कथेच्यन िेवटी जिक्षक जवद्यनर्थयनां नन जवद्यनथी कृती पुजस्तकन भरण्यनस सनंगतीि.
कृती क्रमनंक 4.1 मधीि कथे संबंधी प्रश्नोत्तरे जिजहण्यनस सनंगतनत.
4. जवद्यनथनां नन जदिे ल्यन प्रश्ननंची ईत्तरे चचना करून जिजहण्यनस सनंगणे.
5. ऄिन जवजवध कथन ऐकवणे.
िैक्ष जणक सनजहत्य :मोबनइि, कथेची पुस्तके आत्यनदी ,
सं बं जधत पनठ क्र : पनठ क्र. 2 जदव्यदृष्टी, पनठ क्र. 8 ऄजतथी
जवद्यनथी कृती पुस्तकनतीि कृती क्रमनंक –4.1.
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ऄध्ययन कृती क्रमनंक – 4.2
ऄध्ययन कृतीचे ननव : ‚गीते गीते िोकगीते, बनिगीते‛
ईद्दे ि :िोकगीते, बनिगीते समजन
ू घेउन भनर्ेतन
ू अनंद व अियज्ञनन जमळवतीि.
कृ तीचे जववरण :
1. जिक्षकनंनी मोबनइिद्वनरे िोकगीते ,पोवनडन ,भनरुड, धनगर गीते, कोळीगीत, भपू नळी, गवळण
जवद्यनर्थयनां नन ऐकजवणे.
2. जवद्यनर्थयनां चे योग्य क्रम संख्येने गट करनवे.
3. जिक्षकनंनी िनळन ग्रंथनियनतीि िोकगीत, बनिगीत पुस्तके जवद्यनथी गटनंनन वनचण्यनस
पुरजवणे.
4. जवद्यनथी कृती पुजस्तकन कृती क्रमनंक 4.2 मध्ये जवद्यनर्थयनां नन ग्रंथनिय पुस्तकनतीि जकंवन
पररजचत दोन िोकगीते बनिगीते जिजहण्यनस सनंगणे.
िैक्ष जणक सनजहत्य :मोबनइि, ध्वजनफीत, ग्रंथनियनतीि पस्ु तके.
सं बं जधत पनठ क्र : पनठ क्र. 3 चि ईठ रे मुकुंदन, पनठ क्र. 16 भनउरनयन
जवद्यनथी कृती पुस्तकनतीि कृती क्रमनंक –4.2.
ऄध्ययन कृती क्रमनंक – 4.3
ऄध्ययन कृतीचे ननव : ‚हस्तकिन एक कनया कुिितन‛
ईद्दे ि :जवद्यनथी हस्तकिेचे महत्त्व जनणतीि व संवधानन बनबत चचना करतीि.
कृ तीचे जववरण :
1. जिक्षकनंनी वगाखोिीत ईपिब्ध हस्तकिन जनजमा त वस्त ू दिावन
ू त्यन वस्तच्ू यन जनजमा तीबनबत
जजज्ञनसन जनमना ण करणे.ईदन – सत
ु नरकनम, िोहनरकनम, कंु भनरकनम(मनतकनम),
सोननरकनम,बुरुदक
् नम.
2. स्थनजनक पनतळीवर ऄसणनऱ्यन हस्तकिन केंद्रनजवर्यी जिक्षकनंनी वगना त चचना घडजवणे.
3. मोबनइि च्यन अधनरे हस्तकिन जकंवन किे चे जव्हडीओ दनखजवणे व जवद्यनथी कृती पुजस्तकन कृती
क्रमनंक 4.3 जिहू न घेणे.
4. हस्तकिन संवधा ननचे महत्त्व व ईपनयनंचे श्रुतिे खन करून घेणे.
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िैक्ष जणक सनजहत्य : मडके, दनजगने, बनंबच
ू ी टोपिी,कनगदनची होडी.
सं बं जधत पनठ क्र : 14 कनना टकनतीि कनही जिल्पसदुं र स्थळे
ऄध्ययन कृती क्रमनंक - 4.3
ऄध्ययन कृती क्रमनंक – 4.4
ऄध्ययन कृतीचे ननव : ‚जिल्पकिन एक ऄजद्वतीय किन‛
ईद्दे ि : जिल्प किेजवर्यी ऄभ्यनस ू वत्त
ृ ीची अवड जनमना ण होइि व वणा न क्षमतन वनढे ि .
कृ तीचे जववरण :
1. जिक्षकनंनी जवद्यनर्थयनां िी जदवनळी सणनजवर्यी चचना करनवी.
2. जदवनळीतीि जकल्िन बनंधकनमनजवर्यी चचना करण्यनसनठी जवद्यनर्थयनां चे गट करणे व जवजवध
जकल्ल्यनंची ननवे देउन एस यु पी डब्ल्य ू तनसीकेत मनतकनम करून घेणे.
3. जकल्िन करण्यनच्यन कृतीचे जकंवन मनतीपनसन
ू भनंडी तयनर करणे यनचे जववरण जवद्यनथी
हस्तपजु स्तकन कृती क्रमनंक 4.4 मध्ये जिजहणे.
4. जिक्षकनंनी मोबनइिद्वनरे भनरतनतीि जकंवन कननाटकनतीि प्रजसि जिल्पकिे चे नमुने
जचत्रजफतीद्वनरे दनखजवणे.
5. जवद्यनथी हस्त पुजस्तकेत कृती क्रमनंक 4.4 मध्ये कनना टकनतीि प्रजसि ननवे जिजहण्यनस सनंगणे.
िैक्ष जणक सनजहत्य :मोबनइि, दग
ु ा जकल्ल्यनंची पस्ु तके, िनळे तीि जिल्पकिन जचत्र संग्रह आत्यनदी.
सं बं जधत पनठ क्र : पनठ क्र. 14 कनना टकनतीि कनही जिल्पसुंदर स्थळे
जवद्यनथी कृती पुस्तकनतीि कृती क्रमनंक – 4.4.
ऄध्ययन कृती क्रमनंक – 4.5
ऄध्ययन कृतीचे ननव : ‚नत्ृ यकिन एक ऄजद्वतीय किन‛
ईद्दे ि : जवजवध नत्ृ यप्रकनर व नत्ृ यनतन
ू व्यनयनम यनजवर्यी समजन
ू घेउन चचना करतीि.
कृ तीचे जववरण :
1. जिक्षकनंनी मोबनइि द्वनरे जवजवध नत्ृ यप्रकनर जवद्यनर्थयनां नन जचत्रजफतीद्वनरे दनखजवणे.
2. एखनद्यन बडबड गीतनवर ऄजभनय सनदर करण्यनचे कनया गटनंनन देणे.
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3. भनरतनतीि जवजवध नत्यप्रकनर
समजन
ं ी जवद्यनथी हस्त
ृ
ू घेउन त्यनवर चचना घडजवणे व चचेऄत
कृती पुस्तकनतीि कृती क्रमनंक 4.5 िे खन करणे.
4. गट कनया म्हणन
ू गटनने देिभिी तसेच जचत्रपट गीतनवर नत्य
ृ बसजवणे व िनिेय कनया क्रमनत
सनदरीकरण करणे.
िैक्ष जणक सनजहत्य :मोबनइि, ध्वजनफीत, जवजवध नत्ृ य किेची जचत्रे
सं बं जधत पनठ क्र : पनठ क्र. 05 हन जहंद देि मनझन
जवद्यनथी कृती पुस्तकनतीि कृती क्रमनंक – 4.5.
म ूल् यमनपन कृती- कृ ती -1, कृती -2, कृती- 3

ऄध्ययन जनष्ट्पत्ती क्र. : 8.5
संवेदनिीि घटकन संबधं ीचे तनजकाक मत िेखी स्वरूपनत मनंडतनत तसेच जभत्तीपत्रके,
मनजसकनतीि व वता मनन पत्रनतीि कनत्रणे संग्रजहत करून त्यनवर जवश्ले र्ण करतनत.ऊतुमनननतीि
बदि, संतनंचे सनजहत्य प्रनप्त करतनत .
ऄध्ययन कृती क्र. : 5.1
ऄध्ययन कृतीचे ननव : संत मजहमन
ईद्दे ि : जवद्यनर्थयनां नन पवू ा ज्ञनननऄधनरे जचत्र दनखवन
ू त्यनचे तनजकाक मत िे खी स्वरूपनत व्यि करणेस
जसि करणे. तसेच जनसगा प्रेम व संतनजवर्यी अदर जनमना ण करणे.
कृ तीचे जववरण :
जचत्रनतनतीि जवजवध संतनची मनजहती देतनत. जवध्यनथना नन संतनची जचत्रे दनखवन
ू त्यनंची ओळख पटवन
ू
देतनत व त्यनचे वणा न करण्यनस प्रवत्तृ करतनत. संत सनजहत्य समजनउन घेण्यनस प्रोत्सनजहत करतनत.
भनरतनतीि व महनरनष्ट्रनतीि संत यनंच्यन कनयना ची मनजहती देतनत.
िैक्ष जणक सनजहत्य : संतनची जचत्रे, संत सनजहत्य
सं बं जधत पनठ क्र : पनठ क्र. 13 मनझी मुिनइ, पनठ क्र. 22
जवद्यनथी कृती पुस्तकनतीि कृती क्रमनंक – 5.1
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ऄध्ययनकृती- 5. 2
ऄध्ययन कृतीचे ननव : ‚जनसगा रनजन‛
ईद्दे ि :
जवद्यनथनां च्यनत जनसगा प्रेम जनगत
ृ करणे. जनसनगना जवर्यी कृतज्ञतन व्यि करणे
कृ तीचे जववरण :
ऄवेळी झनिे ल्यन पनवसनमळ
ु े िेतीचे होणनरे नुकसनन व जनसगना त होणनरे बदि जवध्यनथनां च्यन
जनदिा ननस अणन
ू देतनत. तसेच पनणी व पनउस अपणनस किन पितीने तनरक व मनरक अहेत हे
जचत्रनतन
ू दिा जवतनत. जवध्यनथना नन त्यनजवर्यी जचंतन करण्यनस सनंगन
ू जवजवध ऊतुचे महत्व पटवन
ू
देत्तनत.
िैक्ष जणकसनजहत्य : जनसगा जचत्र व ऊतंच
ू न तिन
सं बं जधत पनठ क्र : पनठ क्र. 7 जतथे
जवद्यनथी कृती पस्ु तकनतीि कृती क्रमनंक – 5.2
ऄध्ययन कृ ती क्र. : 5.3
ऄध्ययन कृतीचे ननव : ‚ ऄपघनतनचे दुष्ट्पररणनम‛
ईद्दे ि :

जवद्यनथीनन ऄपघनतनच्यन भीर्णतेची जनणीव करून देणे.

कृ तीचे जववरण :
ऄपघनतनपनसन
ू दरू रनहण्यनस जवध्यनथना नन प्रवत्त
ृ करतनत. वनहतक
ु ीचे महत्व समजनउन देउन
जवजवध वनहननंची ओळख करून देतनत.वनढती िोकसंख्यन व वनहननमुळे होणनरे ऄपघनत व त्त्यनचे
जवदनरक पररणनम पटवन
ू देतनत.
िैक्ष जणक सनजहत्य : ऄपघनतनचे जचत्र व वनहतक
ू जनयंत्रण तिन
सं बं जधत पनठ :- पनठ क्र. 18 मनय
जवद्यनथी कृती पुस्तकनतीि कृ ती क्रमनंक – 5.3
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ऄध्ययन कृ ती क्र. : 5.4
ऄध्ययन कृतीचे ननव : ‚बनि हक्क‛
ईद्दे ि: जवध्यनर्थयना नन त्यनचे हक्क व न्यनय यनंची जनणीव करून देणे
कृ तीचे जववरण :
जवध्यनर्थयनां नन भनरतीय घटने प्रमनणे त्यनंचे हक्क व कताव्य समजनउन देतनत. बनिकनंच्यनवर
होणनरे ऄन्यनय व त्यनची क्रूरतन पटवन
ू देतनत, तसेच स्त्रीभ्रण
ू हत्येजवर्यी जनगती
ृ जनमना ण करून त्यनची
भयननकतन जवध्यनथना समोर मनंडत्तनत.
िैक्ष जणक सनजहत्य : बनिहक्क व कता व्यनचन तिन, स्त्रीभ्रण
ू हत्येचे जचत्र
सं बं जधत पनठ क्र : पनठ क्र. 1 तो रनज हंस एक
जवद्यनथी कृती पुस्तकनतीि कृती क्रमनंक – 5.4
ऄध्ययन कृती क्रमनंक - 5.5
कृ तीचे ननव- ऊत ू बदि
ईद्दे ि - जनसगा प्रेम जनमना ण करणे,जनसगना तीि बदिनचे चनंगिे वनइट पररणनम यनंची मनजहती करून देणे .
कृ तीचे जववरण :
वर्ना तीि एकूण ऊत ू कोणते ते जवद्यनर्थयनां नन जचत्रनच्यन अधनरे मनजहती करून देतनत. प्रत्येक
ऊतच
ू े महत्व व जनसगना त होणनरे बदि समजनवन
ू देउन त्यनंच्यनत जनसगाप्रेम जनमना ण करणे. ऊतु
बदिनमळ
ु े जनसगना त होणनरे बदि यनंची मनहीती देतनत .मरनठी ऊत ू व भनरतीय हवनमननननसनर
ू बदिणनरे
ऊत ू यनंचे सजवस्तर वणा न करतनत.
सं बं जधत पनठ– पनठ क्र. 12 वनट चुकल्यनचन अनंद
जवद्यनथी कृती पुस्तकनतीि कृती क्रमनंक – 5.5

म ूल् यमनपन कृती- कृ ती -1, कृती -2, कृती- 3
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ऄध्ययन जनष्ट्पत्ती – 8.6
कजवतन, कथन, ननटक, जनबंध ,प्रहसन, जवचनर,, गोष्टी आतकेच नव्हे तर जुनी मरनठी
मध्ययुगीन ऄभंग , िोकगीते ,श्लोक, अत्मकथन, जीवनचररत्र, प्रवनस वणा न वनचन
ू ऐकून ऄथा जनणन
ू
घेतनत जवर्यननुसनर होणनऱ्यन चचना मध्ये सहभनगी होउन मत व्यि करतनत.
* ऄध्ययन जनष्ट्पत्तीची व्यनप्ती अजण महत्व
1. जवद्यनथी जदिे ल्यन कथन िक्षपवू ा क वनचन
ू समजन
ू घेतनत.
2. जवद्यनथी जदिे ल्यन जवर्यनवर जनबंध जिजहण्यनचन प्रयत्न करतनत.
3. जवद्यनथी दोन व्यिींमधीि संवनद कल्पनेच्यन अधनरे पण
ू ा करतनत.
4. जवद्यनथी ऄभंग, िोकगीते, श्लोक वनचन
ू भनवनथा समजन
ू घेतनत.
5. जवद्यनथी अपण केिे ल्यन प्रवनसनचे वणा न स्वतःच्यन िब्दनत जिजहतनत.
*ऄध्ययन कृती क्रमनंक 6.1
कृ तीचे ननव- जचत्र पनहू न त्यनचे वणा न करन
*ईद्दे ि- जवद्यनथी जचत्रनचे जनरीक्षण करून जचत्र संबंजधत मनजहती स्वतःच्यन िब्दनत सनंगतीि.
कृ ती जववरण
1 जिक्षकनंनी जवजवध सण दिा जवणनरी जचत्रे दनखवनवीत.
2. जचत्रनचे जनरीक्षण करून जचत्रनत कोणतन सण दिा विन अहे ते ओळखण्यनस सनंगन
ू त्यन सणनबद्दि
मनजहती जिहीण्यनस सनंगणे.
3. जवजवध जचत्रे दनखवन
ू त्यनबद्दि ऄजधक मनजहती जिहण्यनस जवद्यनर्थयनां नन प्रवत्त
ृ करणे.
4. जचत्र वनचन कौिल्य जवकजसत करणे.
अवश्यक िैक्षजणक सनजहत्य – जचत्रनंचे तिे, फ्िॅ ि कनडा .
सं बं जधत पनठ क्रमनंक- 8 ऄजतथी,
जवद्यनथी कृती पस्ु तकनतीि कृती क्रमनंक – 6.1
ऄध्ययन कृती क्रमनंक 6.2
ऄध्ययन कृतीचे ननव- ’प्रवनस वणा न’
ईद्दे ि – जवद्यनर्थयनां नन सहिीचे वणा न करण्यनसनठी सक्षम बनजवणे.
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कृ तीचे जववरणजिक्षक सहिीचे वणा न करण्यनसनठी कनही मुद्दे देतीि. त्यन मुद्द्यनंच्यन अधनरे जवद्यनथी त्यनंनी
ऄनुभविे ल्यन सहिीचे वणा न करण्यनचन प्रयत्न करतीि.
1. अवश्यक त्यन जठकनणी जिक्षक जवद्यनर्थयनां नन मदत करतीि.
2. एखनदे ईदनहरण देउन प्रवनस वणा न कसे करनवे यन संदभना त जिक्षक जवद्यनर्थयनां नन मनगा दिा न
करतीि.
िैक्ष जणक सनजहत्य - जवजवध प्रेक्षणीय स्थळनंची जचत्रे
सं बं जधत पनठ - पनठ क्र. 14 कनना टकनतीि कनही जिल्पसुंदर स्थळे
जवद्यनथी कृती पुस्तकनतीि कृती क्रमनंक – 6.2
ऄध्ययन जनष्ट्पत्ती कृती क्रमनंक: 6.3
कृ तीचे ननव- " मनझी अत्मकथन"
ईद्दे ि – जवद्यनथी जदिे ल्यन सजीव जनजजा व वस्तच्ू यन वेदनन स्वतः ऄनुभवल्यनप्रमनणे अपल्यन. िब्दनत
मनंडण्यनचन प्रयत्न करतीि.
कृ तीचे जववरण
1. जिक्षकनंनी जवद्यनर्थयनां नन एखनद्यन जनजजा व वस्तच
ू े अत्मकथन वनचन
ू दनखवनवे.
2. त्यन पितीने एखनद्यन जनजजा व वस्तच
ू े अत्मकथन जिजहण्यनस प्रवत्त
ृ करनवे.
3. त्यनंनन अवश्यक ऄसणनरे मद्द
ु े जिक्षकनंनी परु वनवेत.
4. अवश्यक जठकनणी त्यनंनन मदत करनवी.
िैक्ष जणक सनजहत्य - जनबंधनचे पुस्तक, जवजवध वस्तंच
ू ी जचत्रे
सं बं जधत पनठ - पनठ क्र. 10 रनमेर्श्नरचे जदवस
जवद्यनथी कृती पुस्तकनतीि कृती क्रमनंक – 6.3
ऄध्ययन कृती 6.4
कृ तीचे ननव – मननचे श्लोक
ईद्दे ि 1. जवद्यनर्थयनां च्यन मननवर चनंगिे संस्कनर घडवणे.
2. िे खन वनचन कौिल्य सुधनरणे.
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3. जवद्यनर्थयनां नन पठण करण्यनची सवय िनवणे.
कृ तीचे जववरण  जिक्षक जवद्यनर्थयनां नन संत रनमदनसनंचे मननचे श्लोक वनचन करून दनखवतीि.
 त्यनचप्रमनणे आतर कनही श्लोकनंचे वनचन व िे खन करण्यनस जवद्यनर्थयनां नन प्रवत्त
ृ
करतीि.
 जिजहिे ल्यन वनचिे ल्यन श्लोकनंचे भनवनथा जिजहण्यनस मदत करतीि.
िैक्ष जणक सनजहत्य – संत रनमदनसनंचे " मननचे श्लोक पुस्तक, श्लोक जिजहिे िे तिे ,फ्िॅिकनडा
सं बं जधत पनठ - पनठ क्र. 22 संतवनणी
जवद्यनथी कृती पुस्तकनतीि कृती क्रमनंक – 6.4 सोडवणे.
कृ ती क्रमनंक - 6.5
कृ तीचे ननव –ऄभंग ऄभ्यनस
ईद्दे ि- जवद्यनर्थयनां नन जवजवध संतनंची व त्यनंच्यन ऄभंगनंची ओळख करून देणे त्यनच बरोबर जवजवध संतनंच्यन
कनयना ची मनजहती करून देणे.
कृ तीचे जववरण  जिक्षक जवजवध संतनंची जचत्रे दनखवतीि व संत ओळखण्यनस सनंगतीि.
 त्यन संतनंचे कनही ऄभंग जवद्यनर्थयनां नन ऐकवतीि.
 त्यन ऄभंगनंचे भनवनथा समजन
ू सनंगतीि.
 ऄिनच त्यनंनन मनहीत ऄसिे ल्यन आतर संतनंची मनजहती जमन करण्यनस जवद्यनर्थयनां नन प्रवत्त
ृ
करतीि.
िैक्ष जणक सनजहत्य – संतनंचे फोटो ,ऄभंगनचे पस्ु तक ,ऄभंग जिजहिेिे फ्िॅि कनडा , तिे
सं बं जधत कजवतन - पनठ क्र. 22 संतनवनणी
जवद्यनथी कृती पुस्तकनतीि कृती क्रमनंक – 6.5
म ूल् यमनपन कृती- कृ ती -1, कृती -2
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ऄध्ययन जनष्ट्पत्ती : 8.7
वेगवेगळ्यन स्वरूपनत ऄसिेिे जनत, धमा , जिं ग, अचनर जवचनर, वेिभर्ू न यनजवर्यी अपल्यन
जमत्र-मैजत्रणींनन जिक्षकअजण कुटुंबनतीि सदस्यनंनन जवद्यनथी त्यनंनन पडिेिे वेगवेगळे प्रश्न जवचनरतनत.
ऄध्ययन जनष्ट्पत्तीची व्यनप्ती अजण महत्व :
1) वेगवेगळ्यन स्वरूपनत ऄसिेिे जनत, धमा, जिं ग, अचनर-जवचनर, वेिभर्ू न यन जवर्यी अपल्यन जमत्रमैजत्रणींनन जिक्षक अजण कुटुंबनतीि सदस्यनंनन प्रश्न जवचनरतनत. जवद्यनथी अपण पनजहिे ल्यन वेगवेगळ्यन
वेिभर्ू नबद्दि चचना करतनत . त्यनंनन ऄपररजचत ऄसिेल्यन वेिभर्ू ेबद्दि जवचनरतनत .
2) यन ऄध्ययन जनष्ट्पत्तीमधन
ू जवद्यनर्थयनां नन प्रश्न पडतनत अजण त्यनंनी त्यन प्रश्ननंचे जनरसन अपल्यन
जमत्र-मैजत्रणींनन जवचनरुन जकंवन अपल्यन पनिकनंच्यन, जिक्षकनंच्यन सोबत चचना करून करतनत
जवजवधतेतन
ू एकतन यनबद्दि समजन
ू घेतनत.
3) वेगवेगळ्यन हस्तकिन, बरु
ु ड कनम, गवंडीकनम, सत
ु नरकनम यनसनरख्यन गोष्टीबद्दि जवद्यनथी
समजन
ू घेतनत.
4) िोककिन अजण िोकनत्य
ृ वेगवेगळ्यन भनगनतीि वेगवेगळ्यन िोककिन अजण त्यनंची वत्त
ृ ी
यनबद्दिची मनजहती सजवस्तरपणे जवद्यनर्थयनां नन समजन
ू येइि.
5) संस्कृती बद्दि जनणन
ू घेते वेळी जवद्यनर्थयनां नन वेगळे सण-समनरं भ, मळणी, गणेिोत्सव, ननगपंचमी,
इद-ए-जमिनद, 25 जडसेंबर जिसमस, गुरुनननक जयंती आत्यनदी . त्यनंचे कुतहू ि जनगत
ृ होइि .
ऄध्ययन कृती क्रमनंक : 7.1
ऄध्ययन कृतीचे ननव : ‘ वेगवेगळी वेिभर्ू न ‘
ईद्दे ि : जवद्यनथी वेगवेगळी वेिभर्ू न पनहू न ते यन बद्दिची मनजहती करून घेउन यनतन
ू अपिी संस्कृती
अजण आतर संस्कृती यनबद्दि मनजहती जमळवतीि.
ऄध्ययन कृतीचे जववरण : जिक्षकनंनी वेगवेगळ्यन वेिभर्ू न ची जचत्रे वगना मध्ये दनखवनवीत ईदनहरण
देवन
ू पटवन
ू देणे.
िैक्ष जणक सनजहत्य:,वनसुदवे नचे जचत्र,जपंगळीचे जचत्र,धनगर, दरवेिी आत्यनदी .
https://youtu.be/1rf74R_vqeI. आयत्तन अठवीचे पनठ्यपस्ु तक ईदनहरणनसनठी जचत्रे
सं बं जधत पनठ क्रमनंक : पनठ क्र. 8 ऄजतथी(पोळन सण) ,
कृ तीचन जवद्यनथी कनया पजु स्तकेतीि क्रमनंक: 7.1.
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ऄध्ययन कृती क्रमनंक : 7.2
ऄध्ययन कृतीचे ननव: ‘जवजवधतेतन
ू एकतन ‘
ईद्दे ि : जवद्यनथी वेगवेगळ्यन धमनाबद्दि जनणन
ू घेतनत अजण यनचबरोबर धमा, जनत, जिं ग, अचनर-जवचनर
यन जवर्यी व्यवजस्थतरीत्यन समजनउन घेतीि. ईदनहरणनथा मंजदर, मस्जीद, चचा , गरु
ु द्वनरन ची मनजहती
जवद्यनथी जमळवतीि
कृ तीचे जववरण :
भनरतनत ऄनेक जनती धमना चे िोक गुण्यनगोजवंदनने ननंदतनत .भनरतनत ऄनेक धमा व त्यनंच्यन
पोट जनती अहेत .जवजवध धमनां ची वेिभर्ू न ही वेगवेगळी अहे हे स्पष्ट करण्यनसनठी जिक्षक जवद्यनर्थयनां नन
‚भनर्न बनंधव्य‛ यनसनरख्यन पनठनतन
ू .अपण सवाजण जवजवधतेतन
ू एक अहोत हे स्पष्ट होइि .तर त्यनंनन
मंजदर, मिीद, गुरुद्वनरन, चचा यनसनरखी जचत्रे दनखवन
ू त्यनंच्यनबद्दि जवजवधतेतन
ू एकनत्मतन जनगत
ृ
करणे .
िैक्ष जणक सनजहत्य: रनष्ट्रीय बोधजचन्ह – जतरं गन, रनष्ट्रगीत.
सं बं जधत पनठ क्रमनंक : पनठ 15. भनर्न बनंधव्य
कृ तीचन जवद्यनथी कनया पुजस्तकेतीि क्रमनंक: 7..2
ऄध्यय कृती क्रमनंक : 7..3
ऄध्ययन कृतीचे ननव : ‚हस्तकिन‛
ईद्दे ि : जवद्यनर्थयनां नन िोकनत्ृ य, िोककिन, हस्तकिे जवर्यी अपनपल्यन परीने समि
ृ बनजवण्यनस
जिकजवणे .
कृ तीचे जववरण :
जिक्षकनंनी वेगवेगळे िोकनत्ृ य, िोककिन, हस्तकिन यनबद्दि जवद्यनर्थयनां नन मनजहती देणे .
भनरतनत ऄनेक जनती धमना चे िोक गुण्यनगोजवंदनने ननंदतनत .भनरतनत ऄनेक धमा व त्यनंच्यन पोट जनती
अहेत .जवजवध धमनां ची वेिभर्ू न ही वेगवेगळ्यन प्रदेिननुसनर तेथीि परं परन यनंचन पररचय जवद्यनर्थयनां नन
करून देणे .येथीि हस्तकिनंचे वेगवेगळे नमुने जवद्यनर्थयनां च्यन जनदिा ननस अणणे .
िैक्ष जणक सनजहत्य: आयत्तन अठवीच्यन जवद्यनर्थयनां च्यन सनठी वेगवेगळ्यन संस्कृतीची परं परे ची िोकगीते,
िोककथन, हस्तकिन चन वनपर करणे .
सं बं जधत पनठ क्रमनंक : पनठ क्र. 14 कनना टकनतीि कनंही जिल्पसदुं र स्थळे
कृ तीचन जवद्यनथी कनया पुजस्तकेतीि क्रमनंक : 7.3
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ऄध्ययन कृ ती क्रमनं क : 7.4
ऄध्ययन कृतीचे ननव : ‚िोकनत्ृ य‛
ईद्दे ि : अपल्यन भनरतनतीि जवजवध िोककिनंच्यन बद्दि जवद्यनर्थयनां नन मनजहती होइि .िोककिनंची
जोपनसणन किन तऱ्हेने केिी जनते यनबद्दि जवद्यनथी जनणन
ू घेतीि .जवद्यनथी िोककिनंचन वेगवेगळ्यन
पितीने ऄनुभव घेतीि व त्यनतीि ननजवन्य समजन
ू घेण्यनचन प्रयत्न करतीि .
कृ तीचे जववरण :
जिक्षकनंनी कृती करत ऄसतननन वेगवेगळ्यन भनगनतीि वेगवेगळ्यन िोक किनंची जोपनसनन
किन प्रकनरे केिी जनते यनची मनजहती प्रथम जवद्यनर्थयनां नन द्यनवी .ईदनहरणनथा कनना टकनमध्ये भरतननट्यम्
प्रजसि िोककिन जोपनसिी जनते .यनच बरोबर कनही भनरुड गीते देखीि अपण पनहू िकतो .जन्ु यन
कनळनतीि िग्न कनयना मध्ये वनजविे जनणनरे ढोि, तनिन, सननइ, आत्यनदी.
िैक्ष जणक सनजहत्य: जवजवध िोककिन िोककिनंच्यन बद्दि मनजहती देणनरी जचत्रे भनरुडी भजन ,आयत्तन
अठवीच्यन जवद्यनर्थयनां च्यन सनठी वेगवेगळ्यन संस्कृतीची परं परे ची िोकगीते, िोकनत्ृ य, िोककथनचन
वनपर करणे .वेगवेगळे कोळीनत्ृ यगीते .जटपरी नत्ृ य ,भनंगडन नत्ृ य, जटपरीचन वनपर करणे .
सं बं जधत पनठ क्रमनंक : पनठ क्र. 16 भनउरनयन
कृ तीचन जवद्यनथी कनया पुजस्तकेतीि क्रमनंक: 7.4
ऄध्ययन कृती क्रमनंक : 7.5
ऄध्ययन कृतीचे ननव : ‚संस्कृतीची जोपनसनन‛
ईद्दे ि : वेगवेगळ्यन भनगनतीि वेगवेगळ्यन प्रकनरच्यन संस्कृती जवद्यनर्थयनां नन समजन
ू येतीि ,ननमकरण
सोहळन, पनळणन गीते,िेतनत गनयिी जनणनरी भिरी गीते ,प्रत्येक धमना मध्ये अचरणनत अणल्यन
जनणनऱ्यन रीती-ररवनज यनंनन जवद्यनथी समजन
ू घेतीि,प्रत्येकनचे सणवनर : इद-ए-जमिनद,रमजनन
,जिसमस ,गनवची जत्रन ,ननगपंचमी ,गणेि चतुथी,गुढीपनडवन ,यनंच्यन अचरणनचे महत्त्व जवद्यनथी जनणन
ू
घेतनत .
ऄध्ययन कृतीचे जववरण :
जिक्षकनंनी जवद्यनर्थयनां नन इद-ए-जमिनद,रमजनन ,जिसमस ,गनवची जत्रन ,ननगपंचमी ,गणेि
चतुथी,गुढीपनडवन यनंच्यन अचरणनचे महत्त्व समजनवन
ू सनंगणे अजण अपण हे सणवनर कन सनजरे करतो
यनबद्दि वगना मध्ये चचना करणे. वेगवेगळ्यन धमना मध्ये सनजऱ्यन केल्यन जनणनऱ्यन जवजवध कनया क्रमनबद्दि
जवद्यनर्थयनां नन मनजहती देणे .अपिन भनरत देि जसे जवजवधतेतन
ू बनिे िन अहे त्यनमध्ये अपण वेगवेगळे
धमीय अपल्यन वेगवेगळ्यन प्रनथा नन स्थळनमध्ये जनतो ,अपल्यन पितीने प्रनथा नन गीते गनतो ,जििन
धमीय िोक चचा मध्ये जनतनत तर, मुजस्िम धमीय िोक मस्जीद मध्ये जनतनत अजण जहंदु धमीय िोक
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मंजदरनमध्ये जनतनत .िीख िोक गुरुद्वनरनमध्ये जनतनत ते नेहमी अपल्यन डोक्यनवरती पगडी बनंधतनत
.यन प्रकनरच्यन वेगवेगळ्यन संस्कृतींचे, वेगवेगळ्यन जनती धमनां चे ,ज्यनंच्यन त्यनंच्यन प्रनथा नन स्थळनंचे
महत्त्व जवद्यनर्थयनां नन समजनवन
ू सनंगणे .
िैक्ष जणक सनजहत्य: मंजदर, मजस्जद, चचा , गरु
ु द्वनरन,गनवची जत्रन ,ननगपंचमी ,गणेि चतथ
ु ी,गढ
ु ीपनडवन
,िीख िोक, मुजस्िम धमीय िोक,जििन धमीयनंचे चचा यनंचे जवजवध प्रकनरचे सनजरे केिे जनणनरे सण
वनर यनंची जचत्रे त्यनंचन वनपर करणे
सं बं जधत पनठ क्रमनंक : पनठ क्र.15 भनर्न बनंधव्य
कृ तीचन जवद्यनथी कनया पुजस्तकेतीि क्रमनंक: 7.5

म ूल् यमनपन कृती- कृ ती -1, कृती -2, कृती -3

ऄध्ययन जनष्ट्पत्ती 8.8
ऄजभव्यि करण्यनच्यन वेग-वेगळ्यन िैिी अजण स्वरूप ओळखतनत अजण अपण स्वतः जिखनणनत
त्यनिन गुंफ़तनत. कजवतन, कथन, जनबंध आत्यनदी अजण ननटक ,कनव्य, जीवनचररत्र, अत्मकथन यनतीि
जवचनर अजण प्रसंग यनंचे अपल्यन पितीने सज
ॄ ननत्मकररत्यन व्यि करतनत.
ऄध्ययन जनष्ट्पत्तीची व्यनप्ती अजण महत्त्व
1. जवद्यनथी कथन वनचन,ू ऐकून त्यनचे रस ग्रहण करतनत.
2. जवद्यनथी मुद्दे जदिे िे ऄसतन त्यनवरती गोष्ट तयनर करतो.
3. जवद्यनथी ननटक हन सनजहत्य प्रकनर समजन ू घेतीि.
4. जवद्यनथी एखनद्यन प्रसंगनचे िे खन स्वतःच्यन िब्दनत करतीि.
5. जवद्यनथी जवजवध सनजहत्य प्रकनर व सनजहजत्यक यनंची ओळख करून घेतीि.
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ऄध्ययन कॄती 8.1
 ऄध्ययन कृतीचे ननव –‚छनन छनन गोष्टी"
ईद्दे ि - जवद्यनथी जदिे ल्यन िब्दनवरून गोष्ट तयनर करतीि व अपल्यन कल्पननििीिन वनव देतीि.
ऄध्ययन कृतीचे जववरण–
जिक्षक जवद्यनर्थयनां नन एखनदी गोष्ट ऐकवतीि.कनही िब्द देउन जवद्यनथना नन गोष्ट तयनर
करण्यनस सनंगतीि.अजण त्यनंनन गोजष्टचन अनंद घेण्यनस अजण योग्य जठकनणी त्यनंनन मनगा दिा न
करतीि.
िैक्ष जणकसनजहत्य – गोष्टींची पुस्तके, जचत्र, गोष्टी
सं बं जधत पनठ क्रमनंक : पनठ क्र. 2 जदव्यदृष्टी
कृ तीचन जवद्यनथी कनया पजु स्तकेतीि क्रमनंक: 8.1
ऄध्ययन कृती - 8.2
ऄध्ययन कृतीचे ननव- ‚ जचत्र वणा न
ईद्दे ि- जवद्यनथी जचत्रे पनहू न त्यन जचत्रनंचे बनरकनइने जनरीक्षण करून जचत्रन संबंधीची ऄजधकची मनजहती
जमळजवतो. ती जिजहण्यनस जवद्यर्थयनां नन प्रवत्त ृ करणे व िे खन कौिल्यनिन वनव देणे.
ऄध्ययन कृती चे जववरण –
जिक्षक जवद्यनर्थयां नन जवजवध जचत्रे दनखवतीि. ईदनहरणन दनखि एकन जचत्रन संबंधी मनजहती
सनंगतीि. ईवा रीत जचत्रनसंबध
ं ी जवचनर करून मनजहती जिजहण्यनस सनंगतीि. अवश्यक त्यन जठकनणी
जिक्षक जवद्यनर्थयनां नन मदत करतीि.
िैक्ष जणक सनजहत्य- जवजवध सजीव जनजजा व वस्तुंची जचत्रे
सं बं जधत पनठ क्रमनंक : पनठ क्र.4 सुखनची चव
कृ तीचन जवद्यनथी कनया पजु स्तकेतीि क्रमनंक: 8.2
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ऄध्ययन कृती 8.3
ऄध्ययन कृतीचे ननव- ‚प्रसंगिेखन"
ईद्दे ि -- डोळ्यनदेखत घडिेल्यन प्रसंगनचे जववरण करण्यनस जवद्यर्थयां नन प्रवत्त
ॄ क्ररणे.
कृ तीचे जववरण –
जिक्षक प्रसंग िे खन कसे करनवे यनबनबत मनगा दिा न करतीि. ईदनहरणनदनखि एखनद्यन
प्रसंगनचे जववरण करून दनखवतीि . कमीत कमी िब्दनत जनस्तीत जनस्त मनजहती किी जिहनवी
यनबद्दि मनगा दिा न करतीि व जदिे ल्यन प्रसंगनचे जववरण करण्यनस प्रवत्त
ॄ करतीि. अवश्यक त्यन
जठकनणी जिक्षक जवद्यनर्थयनां नन मदत करतीि.
िैक्ष जणक सनजहत्य- जवजवध प्रसंग दिाजवणनरी जचत्रे, वता मननपत्रनतीि जचत्रे
सं बं जधत पनठ क्रमनंक : िे खन जवभनग , जचंतननत्मक जनबंध
कृ तीचन जवद्यनथी कनया पजु स्तकेतीि क्रमनंक: 8.3
ऄध्ययन कृती 8.4
ऄध्ययन कृतीचे ननव- ननट्यछटन
ईद्दे ि - ननट्यछटन यन सनजहत्य प्रकनरनंबद्दि जवद्यनर्थयनां नन मनजहती करून देतीि. मरनठीतीि ननट्यछटन
िे खकनंची मनजहती देतीि.
कृ तीचे जववरण –
जिक्षक जवद्यनर्थयनां नन जदवनकरनंचे ’बोिनजवेणे अल्यनजिवनय ननही‛ यन ननट्यछटे चे वनचन
करुण दनखवतीि. ननट्यछटन व त्यनची वैजिष्ट्ये सनंगतनत. ननट्यछटन यन सनजहत्य प्रकनरनची ओळख
करून देतीि.
िैक्ष जणक सनजहत्य- ननट्यछटन जव्हजडओ, ननट्यछटन पुस्तक
सं बं जधत पनठ क्रमनंक : पनठ क्र.6 जचंगी मजहन्यनची झनिी नही तोच
कृ तीचन जवद्यनथी कनया पुजस्तकेतीि क्रमनंक: 8.4
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ऄध्ययन कृती: 8.5
ऄध्ययन कृतीचे ननव - कनव्य गनयन
ईद्दे ि - जवद्यनर्थयनां नन कनव्य प्रकनरनंची ओळख करून देणे व कजवतन चनिीत म्हणण्यनस तयनर करणे
कृ तीचे जववरण –
जवद्यनर्थयनां नन कनव्य यन सनजहत्यप्रकनरनची ओळख करून देतीि. कजवतेतीि जवजवध प्रकनर
सनंगतीि कनव्य, खंडकनव्य, महनकनव्य, चनरोळी आत्यनदी.
िैक्ष जणक सनजहत्य- कजवतनसंग्रह
सं बं जधत पनठ : पनठ क्र.1 तो रनजहंस एक
कृ तीचन जवद्यनथी कनया पुजस्तकेतीि क्रमनंक: 8.5
म ूल् यमनपन कृती- कृ ती -1, कृती -2

ऄध्ययन जनष्ट्पत्ती क्रमनं क : 8.9
ऄध्ययन जनष्ट्पत्ती:
जटप्पणी, ऄहवनि, जनबंधिे खन, पत्रिेखन , जनजहरनत प्रकटन आत्यनदी दैनंजदन व्यवहनरनिी
संबंजधत संदभना नुसनर िे खी कौिल्ये जवकजसत करून घेतनत.
ऄध्ययन जनष्ट्पत्तीची व्यनप्ती अजण महत्व:
1.जवद्यनथी जदिे ल्यन जवर्यनवर जटप्पणी, ऄहवनि जिजहतीि.
2. जवद्यनथी जदिे ल्यन जवर्यनवर जनबंध िे खन करतीि.
3. जवद्यनथी जदिे ल्यन जवर्यनचे जनजहरनत प्रकटन करतीि.
4. िेखन कौिल्य जवद्यनथी स्वतःच्यन पितीने जिखनणनतन
ू व्यि करतनत. िेखन कौिल्य
सुधनरतनत.
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ऄध्ययन कृती क्रमनंक: 9.1
कृ तीचे ननव: ऄहवनि िेखन
ईद्दे ि: जवद्यनर्थयनां मध्ये देिप्रेम, देिभिी, देिनजभमनन जनगत
ृ करतनत. संजवधनननचे महत्त्व सनंगतनत.
प्रजनसत्तनक जदननचे महत्त्व समजनवन
ू सनंगतनत व त्यन संबंधीचे ऄहवनि िे खन करतीि
कृ तीचे जववरण:
जिक्षक जवजवध िे खन कौिल्यनबद्दि मनजहती देतनत. ऄहवनि कसे जिहनवे त्यनबद्दि मनगा दिा न
करतनत. प्रजनसत्तनक जदननचन ऄहवनि जिजहण्यनस प्रवत्त
ृ करतनत.
िैक्ष जणक सनजहत्य: जवजवध जवर्यनवर जिजहिेल्यन ऄहवनिनच्यन प्रती
सं बं जधत पनठ क्रमनंक: पनठ क्र. 4 ‘सुखनची चव’
कृ तीचन जवद्यनथी कनया पुजस्तकेतीि क्रमनंक: 9.1
ऄध्ययन कृती क्रमनंक: 9.2
ऄध्ययन कृतीचे ननव: ‘जनजहरनत िे खन’
ईद्दे ि: वेगवेगळ्यन वस्तच
ू े महत्व िोकनंपयां त पोहोचवण्यनसनठी जनजहरनतीचे महत्त्व जवद्यनर्थयनां नन
समजनवन
ू सनंगतनत.
कृ तीचे जववरण:
वता मननपत्रनत अिे ल्यन जवजवध जनजहरनतीचे वनचन करून दनखजवतनत. जनजहरनत किी जिहनवी
यनजवर्यी मनगा दिा न करतनत. जबस्कीटनची जनजहरनत जचत्रनद्वनरे जिजहण्यनस प्रवत्त
ृ करतनत.
िैक्ष जणक सनजहत्य: वता मनन पत्र, व्यनकरण पुस्तक
सं बं जधत पनठ क्रमनंक : पनठ क्र. 11 पनहु णचनर
कृ तीचन जवद्यनथी कनया पुजस्तकेतीि क्रमनंक: 9.2
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ऄध्ययन कृती क्रमनंक: 9.3
ऄध्ययन कृतीचे ननव: पत्र िेखन
ईद्दे ि: एकमेकनंमध्ये संवनद सनधण्यनसनठी, जनरोप देण्यनसनठी ,मनजहती पोहोचवण्यनसनठी पत्रनचन वनपर
किन पितीने करतो यनबद्दि सनंगतनत. जवद्यनर्थयनां च्यनत कुतहि
ू जनमना ण करतनत.
कृ तीचे जववरण:
जवद्यनर्थयनां नन पत्रनचे जवजवध प्रकनर सनंगतनत. कौटुंजबक ,व्यवहनररक पत्र कसे जिहनयचे यनबद्दि
मनगा दिा न करतनत. पत्रनचे जवजवध मनयने तक्त्यनच्यन अधनरे स्पष्ट करतनत.
िैक्ष जणक सनजहत्य: पत्रनंच्यन मनयन्यनंचन तिन, अंतरदेिीय पत्र, पोस्ट कनडा , जनमंत्रण पजत्रकन.
सं बं जधत पनठ क्रमनंक: पनठ क्र.19. अिोकनबनइस पत्र
कृ तीचन जवद्यनथी कनया पुजस्तकेतीि क्रमनंक: 9.3

ऄध्ययन कृती क्रमनंक: 9.4
ऄध्ययन कृतीचे ननव: दैनंजदन व्यवहनर
ईद्दे ि: दैनंजदन व्यवहनर कसे चनितनत हे जवद्यनर्थयनां नन अठवडन बनजनरनचे ईदनहरण देउन स्पष्ट करत
जवद्यनर्थयनां नन व्यवहनर चतरु बनजवतनत.
कृ तीचे जववरण:
दैनंजदन व्यवहनरनिी संबंजधत िे खन कसे करनवे यनबद्दि मनगा दिा न करतनत. दैनंजदन
व्यवहनरनच्यन गोष्टी जिजहण्यनस सनंगतनत.
िैक्ष जणक सनजहत्य: अठवडन बनजनरनचे जचत्र
सं बं जधत पनठ क्रमनंक: पनठ क्र. 10 रनमेर्श्नरचे जदवस
कृ तीचन जवद्यनथी कनया पुजस्तकेतीि क्रमनंक: 9.4
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ऄध्ययन कृती क्रमनंक: 9.5
ऄध्ययन कृतीचे ननव: जटप्पणी िे खन
ईद्दे ि: वेगवेगळ्यन जवर्यनंची मनजहती जटप्पणीद्वनरे कसे जिहनयचे यनबद्दि जवद्यनर्थयनां नन सक्षम बनजवणे.
कृ तीचे जववरण:
िे खन कौिल्यनबद्दि मनजहती देउन जवजवध िेखन कौिल्यची ओळख करून देउन जटप्पणी
किी जिहनवी यनबद्दि मनजहती सनंगतनत.
िैक्ष जणक सनजहत्य: जटप्पणी
सं बं जधत पनठ क्रमनंक: पनठ क्र. 21 िजनवनर वनड्यनत कनत्रजचे पनणी
कृ तीचन जवद्यनथी कनया पुजस्तकेतीि क्रमनंक: 9.5

म ल्ू यमनपन कृती- कृ ती -1, कृती -2

ऄध्ययन जनष्ट्पत्तीक्रमनं क 8.10
कनव्य वनचन त्यनतीि छं द, ऄिं कनर, यमक, अजण व्यनकरणनची वैजिष्ट्ये जनणन
ू घेउन देिीजवदेिी िब्द, तत्सम-तद्भव, ननमजवभिी, जक्रयनपद ऄव्यय आत्यनदी व्यनकरणनचे घटक जनणन
ू घेतनत
अजण िब्द संग्रह वनढजवतनत.
ईद्दे ि: जवद्यनर्थयनां च्यनत व्यनकरणनची असिी जनमना ण करणे.
ऄध्ययन जनष्ट्पत्तीची व्यनप्ती व महत्त्व –
जववरण
1. जवद्यनथी कनव्य वनचन करतीि.
2. जवद्यनथी कनव्यनतीि छं द, ऄिंकनर, यमक, व्यनकरणनची वैजिष्ट्ये जचत्रे गोळन करून त्यनंचे महत्व
जनणन
ू घेतीि.
3.कनव्यनतीि तत्सम-तद्भव, ननम, जवभिी, जक्रयनपद, ऄव्यय व्यनकरणनचे जनयम जनणन
ू घेतनत अजण
िब्द संग्रह वनढवतनत.
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ऄध्ययन कृती क्रमनंक : 10.1
कृ तीचे ननव- कनव्य वनचन
ईद्दे ि - जवद्यनथी पवू ा ज्ञनननवर अधनररत भनवकजवतन, जनसगाकजवतन व देिभिीच्यन कजवतन जवर्यी
मनजहती करून घेतीि.
कृ तीचे जववरणदेिनचे गुणगनन करणनऱ्यन ऄनेक कजवतनंची मनजहती जवद्यनर्थयनां नन देतीि. देिभिनंची मनजहती
जवद्यनर्थयनां नन देतीि. देिनसनठी िहीद झनिे ल्यन देिभिनंची ननवे जवद्यनर्थयनां नन सनंगतीि. अपल्यन
देिनसनठी िहीद झनिे ल्यन अजबू नजच्ू यन गनवनतीि िहीद जवनननंची ननवे जवचनरून घेतीि.
जवद्यनर्थयनां च्यनत देिप्रेम, देिभिी जनमना ण करतीि.
िैक्ष जणक सनजहत्य - देिभिी गीत , पस्ु तके, कनव्यसंग्रह.
सं बं जधत कजवतन – पनठ क्र. 5 हन जहंद देि मनझन
कृ तीचन जवद्यनथी कनया पजु स्तकेतीि क्रमनंक: 10.1

ऄध्ययन कृ ती क्रमनं क : 10.2
कृ तीचे ननव-. म्हणी ओळखणे
ईद्दे ि-. जवद्यनथी पवू ा ज्ञनननच्यन अधनरे म्हणींचन ऄथा समजन
ू घेतीि.
कृ तीचे जववरण.जिक्षकनंनी जचत्रनच्यन अधनरे जवद्यनर्थयनां च्यनकडून म्हणी पण
ू ा करून घ्यनव्यनत. जवद्यनर्थयनां नन म्हणी
बनवण्यनस प्रवत्त
ृ करतीि. म्हणींचन ऄथा ओळखण्यनस सनंगतीि.
िैक्ष जणक सनजहत्य-. व्यनकरण पुस्तके, म्हणींच्यन पट्ट्यन, भ्रमणध्वनी
सं बं जधत पनठ.- व्यनकरण ऄंि (म्हणी)
कृ तीचन जवद्यनथी कनया पजु स्तकेतीि क्रमनंक: 10.2
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ऄध्ययन कृती क्रमनंक : 10.3
कृ तीचे ननव- ऄक्षर ओळख
ईद्दे ि- जवद्यनर्थयनां च्यनत ऄसिेिे पवू ा ऄक्षर ज्ञनन पन्ु हन जनगत
ृ करतीि.
कृ तीचे जववरण –
जवद्यनर्थयनां नन जिक्षक तक्त्यनच्यन सनह्यनने ऄक्षर ओळखण्यनस सनंगतीि. फ्िॅि कनडा च्यन अधनरे
जवद्यनर्थयनां नन ऄक्षरनंची ओळख करून देतीि ऄक्षर ज्ञनननत भर घनितीि . जवद्यनर्थयनां नन स्वरनंची ओळख
करून देतीि. व्यंजन व स्वरनजदची मनजहती देतीि.
िैक्षे जणक सनजहत्य - स्वर, व्यंजननचे तिे, ऄक्षरपट्ट्यन
सं बं जधतपनठ – व्यनकरण ऄंि [स्वरव्यंजन]
कृ तीचन जवद्यनथी कनया पुजस्तकेतीि क्रमनंक: 10.3

ऄध्ययन कृती क्रमनंक : 10.4
ऄध्ययन कृतीचे ननव- िब्द ओळख
ईद्दे ि – जवद्यनर्थयनां नन पवू ा ज्ञनननवर अधनररत िब्दनंची ओळख करून देतीि.
कृ तीचे जववरण –
जवद्यनर्थयनां नन तक्त्यनच्यन सनह्यनने िब्दनंची ओळख करून देतीि. व्यंजननच्यन सनह्यनने
वेगवेगळे िब्द तयनर करतनत. स्वर व्यंजन यनतीि फरक समजनवन
ू देतीि. ऄक्षरनंमध्ये येणनऱ्यन स्वर
व्यंजननंनन जिहनयिन सनंगतीि. िब्दनतीि प्रकनर जवद्यनर्थयनां नन समजनवन
ू देतीि.
िैक्ष जणक सनजहत्य – व्यंजननच्यन पट्ट्यन, तिे.
सं बं जधत पनठ – व्यनकरण ऄंि (व्यंजने)
कृ तीचन जवद्यनथी कनया पुजस्तकेतीि क्रमनंक: 10.4
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ऄध्ययन कृती क्रमनंक -10.5
कृ तीचे ननव- जवभिी
ईद्दे ि- जवद्यनर्थयनां च्यन पवू ा ज्ञनननवरअधनररत जवभिीची मनजहती करून देतनत.
कृ तीचे जववरणजिक्षक िब्दनंच्यन सहनय्यनने येणनऱ्यन जवभिी ची मनजहती जवद्यनर्थयनां नन देतीि. पुष्ट्कळ िब्द
देउन त्यनतीि कोणतन िब्द जवभिी अहे यनची जनणीव जवद्यनर्थयनां नन करून देतीि. जवद्यनर्थयनां चे दोन
गट करून िब्द सनंगण्यनस िनवन
ू जवभिी ओळखनयिन िनवतीि.
िैक्ष जणकसनजहत्य- ऄक्षरतिे, ऄक्षरपट्ट्यन.
सं बं जधत पनठ- व्यनकरण भनग (जवभिीतिन)
कृ तीचन जवद्यनथी कनया पजु स्तकेतीि क्रमनंक: 10.5

ऄध्ययन जनष्ट्पत्ती क्रमनं क : 8.11
वेगवेगळ्यन संदभनां चन जवजवध ईद्दे िनसनठी केल्यन जनणनऱ्यन जवजवध जवर्यनंच्यन िे खननिन योग्य िब्द
वनक्यप्रचनर यनंचन प्रयोग करतनत.
ऄध्ययन जनष्ट्पत्तीची व्यनप्ती व महत्त्व
1 जवजवध वनक्यप्रचनर यनंची जवद्यनर्थयनां नन ओळख करून देतीि.
2 वनक्यप्रचनरनंचन ऄथा जवद्यनर्थयनां नन समजनवन
ू सनंगतीि.
3 वनक्यप्रचनरनंचन वनक्यनत ईपयोग कसन करतनत ते सनंगतीि.
4 व्यवहनरनत येणनऱ्यन वनक्यप्रचनर यनंची यनदी करनयिन िनवतीि.

ऄध्ययन कृती क्रमनंक 11.1
कृ तीचे ननव. - वनक्यप्रचनर
ईद्दे ि - जवद्यनथीपवू ा ज्ञनन अधनरे वनक्यप्रचनर समजन
ू घेतीि व त्यनंचन योग्य वनपर करण्यनस प्रवत्त
ृ करणे
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कृ तीचे जववरण. –
जदिे ल्यन िब्दनंच्यन सहनय्यनने जवद्यनर्थयनां च्यनकडून वनक्यप्रचनर करून घेतीि जवद्यनर्थयनां नन
वनक्यप्रचनर तयनर करण्यनस प्रवत्तृ करणे वनक्यप्रचनरनचन ऄथा ओळखण्यनस सनंगतीि.पुस्तकनतीि
वेगवेगळे वनक्यप्रचनर िोधन
ू त्यनंचन योग्य वनपर करतीि .
िैक्ष जणक सनजहत्य - वनक्यप्रचनर यनंच्यन पट्ट्यन तयनर करणे.
सं बं जधतपनठ - व्यनकरण ऄंि (वनक्यप्रचनर)
कृ तीचन जवद्यनथी कनया पजु स्तकेतीि क्रमनंक: 11.1

ऄध्ययन कृ ती क्रमनं क : 11.2
कृ तीचे ननव- िब्दजसिी
ईद्दे ि - जवद्यनथी पवू ा ज्ञनननवर अधनररत िब्दनंची ओळख करून िब्दजसिी करण्यनस सक्षम बनजवणे.
कृ तीचे जववरण –
जदिे ल्यन एकन िब्दनवर ऄनेक वनक्यप्रचनर तयनर करण्यनस सनंगतीि. जवद्यनर्थयनां नन वनक्यप्रचनर
बनवीण्यनस प्रवत्त
ृ करतीि. एकनच िब्दनत ऄनेक ऄथा कसे िनगतनत ते जवद्यनर्थयनां नन सनंगतीि.
वनक्यप्रचनरनचन ऄथा ओळखण्यनस सनंगतीि.पुस्तकनतीि वेगवेगळे वनक्यप्रचनर िोधन
ू त्यनंचन योग्य
वनपर करतीि .
िैक्ष जणक सनजहत्य - व्यनकरण पुस्तक, वनक्यप्रचनर पुस्तके.पनठ्यपस्ु तकनतीि वेगवेगळे वनक्यप्रचनर
सं बं जधतपनठ - व्यनकरणभनग
कृ तीचन जवद्यनथी कनया पुजस्तकेतीि क्रमनंक: 11.2
ऄध्ययनकृतीक्र-11.3
कृ तीचे ननव- भनर्नसमि
ृ ी
ईद्दे ि- जवद्यनथी सवा ज्ञनननवर अधनररत िब्दनंचन योग्य ऄथा जिजहतीि.
कृ तीचे जववरणजदिे ल्यन ऄनेक वनक्यप्रचनरनंचन ऄथा जवद्यनर्थयनां नन तयनर करनयिन िनवतीि. ऄथा सनंगण्यनस
प्रवत्त
ृ करतीि. िब्द भनंडनरनत वनढ करतीि व वनक्य योग्य बनजवण्यनस प्रवत्त
ृ करतीि..
31

िैक्ष जणक सनजहत्य- व्यनकरण पुस्तक
सं बं जधत पनठ- व्यनकरण भनग
कृ तीचन जवद्यनथी कनया पजु स्तकेतीि क्रमनंक: 11.3
ऄध्ययन कृती क्रमनंक- 11.4
कृ तीचे ननव- जोड्यन जुळवन
ईद्दे ि- जवद्यनथी पवू ा ज्ञनननवर अधनररत ऄथा समजन
ू घेउन जोड्यन जुळवतीि.
कृ तीचे जववरणजदिे ल्यन वनक्यप्रचनरनचन ऄथा वनचन
ू व ऄथा समजन
ू घेउन जवद्यनर्थयनां नन ऄ व ब गटनतीि
जोड्यन जुळवण्यनस सनंगतीि. जवद्यनर्थयनां चे दोन गट तयनर करून वनक्यप्रचनर सनंगतीि तर दुसरन व
त्यनचन ऄथा सनंगण्यनचन प्रयत्न करे ि. िब्दज्ञनन वनढजवण्यनस मदत होइि.
िैक्ष जणक सनजहत्य- व्यनकरण पस्ु तक
सं बं जधतपनठ- व्यनकरण भनग
कृ तीचन जवद्यनथी कनया पुजस्तकेतीि क्रमनंक: 11.4
ऄध्ययन कृती क्र 11.5
ऄध्यनय कृतीचे ननव- गनळिे ल्यन जनगन भरन.
ईद्दे ि- जवद्यनर्थयनां नन पवू ा ज्ञनननवर अधनररत ररकनम्यन जनगन भरण्यनस सक्षम बनजवतनत.
कृ तीचे जववरण –
जिक्षक जदिे ल्यन ररि जनगेसनठी योग्य वनक्यप्रचनर भरण्यनस िनवतीि.
िैक्ष जणकसनजहत्य- वनक्यप्रचनरपुस्तक
सं बं जधतपनठ- व्यनकरण जवभनग
कृ तीचन जवद्यनथी कनया पुजस्तकेतीि क्रमनंक: 11.5

म ूल् यमनपन कृती- कृ ती -1, कृती -2, कृती -3
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ऄध्ययन जनष्ट्पत्ती : 8.12
ऄध्ययन जनष्ट्पत्ती:
वेगवेगळ्यन ईद्देिनच्यन जिखननननुसनर जवजवध जवर्यनतीि जिखनणनमध्ये िे खन जचन्हनंचन योग्य
रीतीने वनपर करतनत .
ऄध्ययन जनष्ट्पत्तीची व्यनप्ती अजण महत्व :
जिक्षक वेगवेगळ्यन ईतनऱ्यनतद्वनरे जवरनम जचन्हन बद्दि वेगवेगळे ज्ञनन जनगत
ृ करतनत व जवरनम
जचन्हे म्हणजे कनय ते सनंगतनत .
‚अपिन जवचनर जिहू न दनखजविन जनतो त्यनवेळी वेळोवेळी िनगणनरन जवरनम वेगवेगळ्यन जचन्हनने
दनखवनवन िनगतो त्यनिन जवरनमजचन्हे ऄसे म्हणतनत. ती जवरनमजचन्हे कोण कोणती व ती अपण के व्हन
वनपरतो हे जिक्षक जवद्यनर्थयनां नन सनंगतनत.
एखनदे वनक्य जदिे ऄसतन त्यनमध्ये कोणते जचन्ह वनपरनवे हे जवद्यनर्थयनां नन समजनवन
ू सनंगतनत .
िे खन जचन्हनतीि वेगवेगळी जचन्हे योग्य त्यन जठकनणी किी वनपरनवी हे जवद्यनर्थयनां नन समजनवन
ू
सनंगतनत .
ईदनहरण :1)पण
ू ा जवरनम (.)वनक्यपण
ू ा झनिे जकंवन िब्दनचन संक्षेप दनखजवण्यनसनठी वनपरतनत .
2)ऄधा जवरनम ( : ) यन जचन्हनचन वनपर दोन छोटी वनक्य ईभयनन्वयी ऄव्यय जोडतननन
वनपरतनत .
3)स्वल्पजवरनम( , ) एकनच जनतीचे ऄनेक िब्द िनगोपनठ सनंजगतिे जनतनत तेव्हन
यनजचन्हनंचन वनपर केिन जनतो .
4)ऄपण
ू ा जवरनम ( : )त्यनच्यन िेवटी मनजहती द्यनवयनची ऄसते तेव्हन हे जचन्ह वनपरिे जनते .
5)प्रश्नजचन्ह ( ? ) प्रश्ननथा क वनक्यनच्यन िेवटी यन जचन्हनचन वनपर केिन जनतो .
6)ईद्गनरवनचक जचन्ह ( ! )वेगवेगळ्यन भनवनन व्यि करतननन यन जचन्हनचन वनपर करतनत .
7) एकेरी (‘ ‘)अजण दुहरे ी ऄवतरण जचन्ह ( ‚ ‚ )करणनऱ्यनंच्यन तोंडचे बोि दनखजवण्यनकररतन
वनपरतनत .
8) संयोग जचन्ह ( - )दोन िब्द जोडतननन हे जचन्ह वनपरतनत .
9)ऄपसरण जचन्ह (__ )तुटक जवचनर सनंगतननन यन ऄपसरण जचन्हनचन वनपर करतनत .
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ऄध्ययन कृती क्रमनंक12.1
जिक्षक वेगवेगळ्यन ईतनऱ्यनतीि जवरनम जचन्हन बद्दि जवघ्यनर्थयनां चे ज्ञनन जनगत
ृ करतनत व
जवरनम जचन्हे म्हणजे कनय ते सनंगतनत .
ऄध्ययन कृतीचे ननव‘ िेखन जचन्हे‘ (पण
ू ा जवरनम )
ईद्दे ि : जवद्यनर्थयनां नन पण
ू ा जवरनमनचन वनपर कसन करनवन हे समजन
ू येइि .कोण कोणत्यन जठकनणी
पण
ू ा जवरनम देतनत हे जवद्यनथी समजन
ू घेतीि .
ऄध्ययन कृतीचे जववरण:
जिक्षकनंनी वेगवेगळे ईतनरे जवद्यनर्थयनां नन देउन त्यनमध्ये जवरनमजचन्हनंचन वनपर केव्हन,कसन
अजण कुठे करनवन हे समजनवन
ू देणे.
वनक्य पण
ू ा झनल्यननंतर अपण पण
ू ा जवरनम यनचन वनपर करतो यनसनठी वेगवेगळी िेखन जचन्हे
ऄसिे िन ईतनरन यन कृतीसनठी वनपरनवन, अजण जवद्यनर्थयनां नन पण
ू ा जवरनमनचन पररचय करून द्यनवन.
ईदनहरण :पोिीस ठनण्यनवर गेल्यनवर जिवनंगी म्हणनिी ‚कनकन यन तपनसनत मनझन नक्की
ईपयोग होइि !‛बसिे िे आन्स्पेक्टर रनणे जतिन म्हणनिे .
‚बनळ त ू होतीस त्यनंच्यनबरोबर‛ यनसनरखी वनक्ये .
िैक्ष जणक सनजहत्य: पनठ्यपस्ु तकनतीि ईतनरन ,िेखन जचन्हनंचन वनपर ऄसिेिी रचनन
जवरनमजचन्हनंचन वनपर करणे
‚बनळ त ू होतीस त्यनंच्यनबरोबर‛
‚जिवनंगी, अजण तुिन कनही प्रश्न जवचनरत अहेत कन कन म्हणनिे ‛
‚रनणे सनहेब नमस्कनर मी कनकू बरोबर होतो‛
सं बं जधत पनठ क्रमनंक: आयत्तन 8वी च्यन मरनठीच्यन पुस्तकनतीि प्रत्येक पनठ
कृ तीचन जवद्यनथी कनया पुजस्तकेतीि क्रमनंक:12.1
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ऄध्ययन कृती क्रमनंक : 12.2
ऄध्ययन कृतीचे ननव: ऄधा जवरनम(;) अजण स्वल्पजवरनम(,)
ईद्दे ि: जवद्यनर्थयनां नन ऄधा जवरनम अजण स्वल्पजवरनम बद्दि सजवस्तर मनजहती करून देणे.
जवद्यनथी पण
ू ा जवरनम अजण स्वल्पजवरनम योग्यररत्यन वनपरू िकतीि.
ऄध्ययन कृतीचे जववरण :
जिक्षकनंनी वेगवेगळ्यन िेखन जचन्हनंचन वनपर करत ऄसतननन ऄधा जवरनम अजण स्वल्पजवरनम
यनंचन वनपर कसन कोठे करनवन हे जवद्यनर्थयनां नन सनंगणे रोजच्यन पनठनतन
ू अपण वेगवेगळे वनचन अजण
िे खन करत ऄसतो, यनमध्ये सवा िे खन जचन्हे येत ऄसतनत.
िैक्षजणक सनजहत्य: आयत्तन अठवीच्यन पनठ्यपुस्तकन सोबतच िे खन जचन्हनंचन वनपर होणनरी सवा
पनठ्यपुस्तके व आतर पुस्तके.
संबंजधत पनठ क्रमनंक: स्वल्पजवरनम अजण पण
ू ा जवरनम यन िेखन जचन्हनंचन ईपयोग अपण प्रत्येक पनठनत
झनिे िन पनहू िकतो.
कृ तीचन जवद्यनथी कनया पुजस्तकेतीि क्रमनंक: 12.2
ऄध्यनयनन कृती क्रमनंक 12.3
ऄध्ययन कृतीचे ननव: ऄपण
ू ा जवरनम (:) अजण ईद्गनरवनचक (!)जचन्ह
ईद्दे ि: जवद्यनर्थयनां नन ऄपण
ू ा जवरनम कसन वनपरिन जनतो यनची सजवस्तर मनजहती होइि. जवद्यनथी
ईद्गनरवनचक जचन्ह ओळखन
ू ते केव्हन ईद्गनरिे जनते यनची कनरणे कनय हे समज ू िकतीि.
ऄध्ययन कृतीचे जववरण:
प्रत्येक जवद्यनर्थयनािन ऄपण
ू ा जवरनम अजण ईद्गनरवनचक जचन्हनंचन वनपर कसन करनवन यनंची
वेगवेगळ्यन ईदनहरणनद्वनरे जिक्षकनंनी मनजहती द्यनवी. वेगवेगळ्यन पनठनंचन ऄभ्यनस करत ऄसते वेळी ही
सवा जचन्हे अपण पहनत ऄसतो ईद्गनरवनचक जचन्ह कसे येते हे समजनवन
ू सनंगण्यनसनठी वेगवेगळ्यन
ईद्गनरवनचक वनक्यनंचन येथे जिक्षकनने वनपर करनवन.
िैक्ष जणक सनजहत्य: अपिी रोजच्यन वनपरनतिी पनठ्यपुस्तके यनच बरोबर आतर पुस्तके.
सं बं जधत पनठ क्रमनंक: ही कृती प्रत्येक पनठनिन िनग ू होते.
कृ तीचन जवद्यनथी कनया पुजस्तकेतीि क्रमनंक : 12.3
ऄध्ययन कृती क्रमनंक:12.4
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ऄध्ययन अकृती चे ननव: प्रश्नजचन्हनंचन योग्य वनपर करणे
ईद्दे ि: प्रश्नजचन्ह कसे वनपरनवे यनबद्दि सजवस्तर मनजहती जवद्यनर्थयनां नन समजन
ू येइि. वेगवेगळ्यन
प्रकनरचे प्रश्न कसे ऄसतनत, ते कोण कोणते हे जवद्यनथी समजन
ू घेतीि.
ऄध्ययन कृती चे जववरण:
अपण एखनदी नवीन गोष्ट समजनवन
ू घेण्यनसनठी जवद्यनथी वेगवेगळे प्रश्न करतननन पनहतो.
नवीन ज्ञनन जमळवण्यनसनठी, कोणत्यनही गोष्टी बद्दि जनस्त मनजहती करून घेण्यनसनठी, प्रत्येक व्यिी
नवनवीन प्रकनरचे प्रश्न करत ऄसतो यनमध्ये प्रश्नजचन्ह महत्त्वनचे ऄसते यनचन वनपर अपण कसन
करनवन हे जवद्यनर्थयनां नन समजनवन
ू सनंगणे.
िैक्ष जणक सनजहत्य: अपिी वेगवेगळी पनठ्यपुस्तके
सं बं जधत पनठ क्रमनंक: ही कृती ऄध्ययन ऄध्यनपननतीि प्रत्येक पनठनिन िनग ू पडते.
कृ तीचन जवद्यनथी कनया पजु स्तकेतीि क्रमनंक:12.4
ऄध्ययन कृती क्रमनंक12.5
ऄध्ययन कृतीचे ननव: एकेरी ऄवतरण(‘__’) अजण दुहेरी ऄवतरण(‚__‛)
ईद्दे ि: बोिणनऱ्यनच्यन थेट तोंडचे बोि दनखजवण्यनकररतन अपण यन ऄवतरण जचन्हनंचन वनपर कसन
करतनत हे जवद्यनर्थयनां नन समजन
ू येइि.
ऄध्ययन कृती चे जववरण: ‚ बनइ दनरी देव अिे अहेत पजन
ू करन‛यन पनठनतीि ईदनहरण पनहू न जचन्हनंचन
वनपर कसन करनवन ते सनंगणे.
‚जिवनंगी त ू कुठे जनणनर‛ जकंवन
‘िस्त्र हवे मज'
यनसनरखी एकेरी अजण दहु रे ी ऄवतरणनत ऄसिेिी वेगवेगळी वनक्ये जवद्यनर्थयनां नन देउन यन
जचन्हनंचन वनपर कसन करनवन हे जवद्यनर्थयनां नन समजनवन
ू सनंगणे.
िैक्षजणक सनजहत्य: सवा पनठ्यपस्ु तके व आतर पुस्तके यनंचन वनपर करणे.
सं बं जधत पनठ क्रमनंक: यन जचन्हनंचन संबंध सवा पनठनंची िनगतो.
कृ तीचन जवद्यनथी कनया पुजस्तकेतीि क्रमनंक: 12.5
ऄध्ययन कृती क्रमनंक:12.6
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ऄध्ययन कृतीचे ननव: संयोग जचन्ह (-) अजण ऄपसरण जचन्ह( _ )
ऄध्ययन कृतीचन ईद्दे ि: जवद्यनर्थयनां नन संयोग जचन्ह अजण ऄपसरण जचन्ह यनतीि फरक
समजन
ू येइि. संयोग जचन्ह केव्हन वनपरनवे अजण ऄपसरण जचन्ह केव्हन वनपरनवे हे जवद्यनथी जिकतीि.
ऄध्यनयनन अकृती चे जववरण: जिक्षकनंनी वेगवेगळ्यन ईदनहरणनद्वनरे संयोग जचन्ह अजण ऄपसरण जचन्ह
यनंचन वनपर जवद्यनर्थयनां नन कसन व कोठे होतो हे समजनवन
ू सनंगणे
सं बं जधत पनठ क्रमनंक: प्रत्येक पनठनचे यन िे खन जचन्हनंचन संबंध िनगतो.
कृ तीचन जवद्यनथी कनया पजु स्तकेतीि क्रमनंक:12.6
म ूल् यमनपन कृती- कृ ती -1, कृती -2, कृती -3

जिक्षकनं नन सु चनन
मल्ू यमनपन करतेवळ
े ी जिक्षकननी जवद्यनथी हस्तपुस्तीकेत जदल्यनप्रमनणे प्रत्येक ऄध्ययन
जनष्ट्पत्तीच्यन िेवटी जदिे ल्यन तक्त्यनमध्ये चनंदण्यन stars अजण smiles यनंचन ईपयोग करतननन जवद्यनथी
ज्यन स्तरनवर अहे जततक्यन stars अजण smiles रं गवनव्यनत.
ईदन : जर जवद्यनथी चौर्थयन स्थरनवर ऄसतीि तर

4 चनंदण्यन रं गीत करनव्यनत.
जकंवन

4 smiles रं गीत करनव्यनत.

2

1

3

जकंवन
4

रं गीत करनव्यनत.

5

अकनरीत मल्ू यमनपन ऄध्ययन जनष्ट्पत्तीच्यन अधनरे ऄसल्यनमळ
ु े यन मल्ू यमनपननचन ईपयोग
जिक्षकनंनन अकनरीत मल्ू यमनपनन (FA) सनठी होउ िकतो.
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