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¸ÀAzÉÃ±À

DwäÃAiÀÄgÉÃ,
ªÀÄPÀÌ¼À ²PÀëtªÉÃ ¨sÁgÀvÀzÀ ¨s«
À µÀå. EzÀPÁÌV PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀªÅÀ ºÉÆ¸À ²PÀët ¤ÃwAiÀÄ£ÀÄß 2020gÀ°è
eÁjUÉÆ½¹zÉ. F gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ²PÀët ¤Ãw 2020 gÀ ²¥sÁgÀ¸ÀÄìU¼
À À£ÀÄß C£ÀÄμÁ×£ÀUÆ
É ½¸ÀÄªÀ ¤nÖ£°
À è PÀ£ÁðlPÀ gÁdå
ªÀÄÄAZÀÆtÂAiÀÄ°èzÀÄÝ, ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ°è ¸ÁPÀμÀÄÖ ¸ÀÄzsÁgÀuÉU¼
À À£ÀÄß vÀg¯
À ÁUÀÄwÛz.É ¥ÀoÀåPÀæªÀÄ «£Áå¸À, PÀ°¸ÀÄ«PÉAiÀÄ°è
£Á«Ã£ÀåvÉ, vÀgU
À Àw ¥ÀQæ æAiÉÄAiÀÄ ªÀÄgÀÄ«£Áå¸À ºÁUÀÆ ±Á¯ÉU¼
À À°è PÀ°PÁ ¸ÀªÀÄÈzÀÞ ªÁvÁªÀgÀt ¤ªÀiÁðt ªÀiÁqÀ®Ä
ºÀ®ªÀÅ PÁAiÀÄðvÀAvÀæU¼
À À£ÀÄß gÀÆ¦¸À¯ÁUÀÄwÛz.É FUÁUÀ¯ÉÃ ¤¥ÀÅuï ¨sÁgÀvï «ÄμÀ£ï, §Ä£Á¢ ¸ÁPÀëgv
À É ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀASÁå
eÁÕ£À PË±À®UÀ¼À£ÀÄß SÁwæ¥Àr¸ÀÄªÀ°è PÁAiÀÄð¥ÀæªÀÈvÀÛUÆ
É ArzÉ.
¥Àæ¸ÄÀ ÛvÀ PÉÆÃ«qï-19 ¸ÁAPÁæ«ÄPÀ gÉÆÃUÀ¢AzÁV ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ O¥ÀZÁjPÀ ²PÀët ¥ÀqA
É iÀÄÄªÀ°è CqÉvÀqU
É À¼ÁV,
JgÀqÄÀ ªÀμÀðUÀ¼À°è PÀ°PÁ £ÀÀμÖÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ. O¥ÀZÁjPÀ ºÁUÀÆ C£Ë¥ÀZÁjPÀ PÁAiÀÄðvÀAvÀæU¼
À À ªÀÄÆ®PÀ
«zÁåyðUÀ¼À PÀ°PÉAiÀÄ ¤gÀAvÀgÀvU
É É ¥ÀA
æ iÀÄwß¹zÁÝUÀÆå ¸ÀºÀ ¤jÃQëvÀ ªÀÄlÖzÀ PÀ°PÉ DUÀ¢gÀÄªÀÅzÀ£ÀÄß ºÀ®ªÀÅ
ii
CzsåÀ AiÀÄ£ÀUÀ¼ÀÄ w½¹ªÉ. F PÀ°PÁ CAvÀgª
À À£ÀÄß ¸Àj¥Àr¸ÀÄªÀ ¤nÖ£°
À è £ÁªÉ®ègÀÆ PÁAiÀÄð¥ÀæªÀÈvÀÛgÁUÀ¨ÉÃQzÉ. ¸ÀzÀj
PÀ°PÁ CAvÀgª
À À£ÀÄß ¸Àj¥Àr¸ÀÄªÀ ¤nÖ£°
À è ªÉÊeÁÕ¤PÀ vÀ¼Àº¢
À AiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀ 'PÀ°PÁ ZÉÃvÀjPÉ' JA§
«£ÀÆvÀ£À PÁAiÀÄðPÀæªÀÄªÀ£ÀÄß 2022-23£ÉÃ ±ÉÊPÀëtÂPÀ ªÀμð
À zÀ°è C£ÀÄμÁÖ£U
À ÉÆ½¸ÀÄwÛz.É
J¯Áè «zÁåyðUÀ¼ÀÄ »A¢£À JgÀqÄÀ vÀgU
À ÀwUÀ¼À°è PÀ°AiÀÄ¯ÉÃ ¨ÉÃPÁVzÀÝ ¥Àª
æ ÀÄÄR ¸ÁªÀÄxÀåð, ¥ÀjPÀ®à£ÉU¼
À À£ÀÄß
UÀÄgÀÄw¹zÉ. EzÀPÌÉ ¸ÀAªÁ¢AiÀiÁV ¥À¸
æ ÀPÛÀ vÀgU
À ÀwAiÀÄ°è PÀ°AiÀÄ¯ÉÃ¨ÉÃPÁzÀ ¥Àª
æ ÀÄÄR ¸ÁªÀÄxÀåð, ¥ÀjPÀ®à£ÉUÀ¼À£ÀÄß
eÉÆÃr¹ PÀ°PÁ ºÁ¼ÉU¼
À À£ÄÀ ß ªÀÄvÀÄÛ ²PÀëPÀgÀ PÉÊ¦rAiÀÄ£ÀÄß ¹zÀÞ¥Àr¸À¯ÁVzÉ. PÀ°PÁ ºÁ¼ÉU¼
À ÀÄ ZÀlÄªÀnPÉUÀ½AzÀ
PÀÆrzÀÄÝ, ªÀÄUÀÄ«£À ªÀÄÄUÀÝ ªÀÄ£À¹ìUÉ ¸ÀAvÉÆÃµÀªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀÄªÀAvÉ gÀÆ¦¸À¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß
¥ÀÇtðUÉÆ½¸ÀÄªÀÅzÀjAzÀ ºÁ° PÀ°PÁ £ÀμÀÖª£
À ÄÀ ß ¸ÀjzÀÆV¸À§ºÀÄzÀÄ JA§ D±ÀAiÀÄ £À£ÀßzÁVgÀÄvÀÛz.É PÀ°PÁ ºÁ¼É,
¥ÀoÀå¥ÀÅ¸ÀÛPÀ ªÀÄvÀÄÛ ²PÀëPÀgÀ PÉÊ¦rUÀ¼ÀÄ ¥Àg¸
À ÀàgÀ ¥ÀÆgÀPÀªÁVªÉ. ²PÀëPÀgÀÄ vÀªÄÀ ä PÉÊ¦rAiÀÄ°è ¤ÃrzÀ
ªÀiÁUÀð¸ÀÆaAiÀÄ£ÀéAiÀÄ F «£ÀÆvÀ£À PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß CzÀgÀ CAvÀ¸ÀìvÀé¢AzÀ C£ÀÄµÁ×£ÀUÆ
É ½¹, ªÀÄPÀÌ¼À PÀ°PÉAiÀÄ
¸ÀÄzsÁgÀuÉUÉ PÁgÀtªÁUÀÄwÛÃj JAzÀÄ ºÁgÉÊ¸ÀÄvÉÛÃ£É. DzÀÝjAzÀ E¯ÁSÉAiÀÄ ¸ÀªÀðgÀÆ, ¥ÉÆÃµÀPª
À ÀUÀð
ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁVÃzÁgÀgÉ®ègÆ
À EzÀg°
À è ¥ÀjuÁªÀÄPÁjAiÀiÁV PÉÊ eÉÆÃr¹ F PÁAiÀÄðPÀæªÀÄªÀ£ÀÄß AiÀÄ±À¹éUÉÆ½¸ÀÄwÛÃgÉAzÀÄ
D²¸ÀÄvÉÛÃ£É.
J®èjUÀÆ ±ÀÄ¨sÀªÁUÀ°.............
²æÃ ©.¹.£ÁUÉÃ±ï
¥Áæx«
À ÄPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁæqsÀ ²PÀët
ºÁUÀÆ ¸ÀPÁ® ¸ÀaªÀgÀÄ

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 ¤gÀAvÀgv
À ÉAiÀÄ£ÀÄß PÁ¥ÁrPÉÆ¼Àî®Ä PÀ¼z
É ÉgÀqÀÄ
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 PÁAiÀÄðPÀæªÀÄªÀ£ÀÄß C£ÀÄµÁ×£ÀUÆ
É ½¸À¯ÁUÀÄwÛz.É
F PÁAiÀÄðPÀæªÄÀ zÀ 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 vÀgU
À ÀwAiÀÄ°è PÀ°AiÀÄ¯ÉÃ ¨ÉÃPÁzÀ
“Cw ªÀÄÄRå PÀ°PÁ ¥sÀ®” UÀ¼£
À ÀÄß UÀÄgÀÄw¹, ZÀlÄªÀnPÉ gÀÆ¦¹ PÀ°PÁ ºÁ¼ÉU¼
À À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ²PÀëPÀgÀ PÉÊ¦rAiÀÄ£ÀÄß
gÀÆ¦¸À¯ÁVzÉ. EªÀÅUÀ¼°
À è ‘¤¥ÀÄuï ¨sÁgÀvï’, ‘«zÁå¥ÀæªÉÃ±ï’£ÀAvÀºÀ G¥ÀPÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß CAvÀUÀðvÀUÉÆ½¸À¯ÁVzÉ. F
ZÀlÄªÀnPÉUÀ¼ÀÄ ²±ÀÄPÉÃA¢ævÀ, PÀ°PÁ ºÁUÀÆ ²PÀëPÀ ¸ÉßÃ»AiÀiÁVªÉ. ZÀlÄªÀnPÁ ºÁ¼ÉUÀ¼À eÉÆvÉU,É ²PÀëPÀjUÉ CUÀvåÀ
ªÀiÁUÀðzÀ±ð
À £À ¤ÃqÀÄªÀ ‘²PÀëPÀgÀ PÉÊ¦r’AiÀÄ£ÀÆß ¹zÀÞ¥Àr¹ ¤ÃqÀ¯ÁUÀÄwÛzÉ. EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß §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±À£
À ï ¸ÀA¸ÉÜUÀÆ E¯ÁSÉAiÀÄ ¥Àgª
À ÁV C©ü£ÀAzÀ£ÉUÀ¼ÀÄ.
qÁ. J¸ï. ¸É®éPÀÄªÀiÁgï, ¨sÁ.D.¸ÉÃ.
¸ÀPÁðgÀzÀ ¥Àz
æ sÁ£À PÁAiÀÄðzÀ²ð
¥ÁæxÀ«ÄPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ËæqÀs²PÀët E¯ÁSÉ

D±ÀAiÀÄ £ÀÄr

«zÁåyðAiÀÄ ±ÉÊPÀëtÂPÀ §zÀÄQ£À°è ¥ÀæwÃ ¤vÀåªÀÇ PÀ°PÁ ¤gÀAvÀgv
À É CvÀåUÀvÀå. DzÀgÉ PÉÆÃ«qï-19 ¸ÁAPÁæ«ÄPÀ¢AzÁV
eÁUÀwPÀªÁV PÀ°PÁ ¤gÀAvÀgv
À ÉUÉ ªÀåvÀåAiÀÄ GAmÁV ªÀÄPÀÌ¼À°è PÀ°PÁ £ÀµÀÖªÁVgÀÄªÀÅzÀÄ ªÉÃzÀå. EzÀ£ÀÄß ¸ÀjzÀÆV¸ÀÄªÀÅzÀÄ £ÀªÀÄä
DzÀå PÀvÀðªÀåªÁVzÉ.
£ÀªÀÄä gÁdåzÀ°è PÉÆÃ«qï-19 ¤AzÁV ±Á¯ÉU¼
À ÀÄ ªÀÄÄZÀÑ®àmÁÖUÀ «zÁåUÀªÀÄ, ¸ÀAªÉÃzÀ, «±ÉÃµÀ
¸ÉÃvÀÄ§AzsÀ ªÀÄÄAvÁzÀ ¥ÀAiÀiÁðAiÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß gÀÆ¦¹zÀgÆ
À
ªÀÄÄSÁªÀÄÄT vÀgÀUÀw ¥ÀæQæAiÉÄUÉ EªÉ¯Áè
¸ÀªiÀ ÁAvÀgÀªÁUÀÄªÀÅ¢®è. ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ PÀ°PÁ ZÉÃvÀjPÉ PÁAiÀÄðPÀæªÄÀ ªÀÅ ªÉÊeÁÕ¤PÀ vÀ¼º
À À¢AiÀÄ ªÉÄÃ¯É ²±ÀÄ PÉÃA¢ævÀ ZÀlÄªÀnPÉU¼
À À£ÀÄß
gÀÆ¦¹ PÀ°PÁ ºÁ¼ÉUÀ¼£
À ÀÄß ¤ÃqÀÄwÛgÄÀ ªÀ «£ÀÆvÀ£À ¥ÀæAiÀÄvÀß. ¸Àj¸ÀÄªÀiÁgÀÄ JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À ±ÉÊPÀëtÂPÀ ¥ÀæQæAiÉÄUÀ¼ÄÀ ¥ÀÆtðªÁV
£ÀqÉAiÀÄzÉÃ, ªÀÄPÀÌ¼À°è GAmÁVgÀÄªÀ PÀ°PÁ CAvÀgÀª£
À ÀÄß ¸ÀjzÀÆV¸ÀÄªÀ ¸À®ÄªÁVAiÉÄÃ gÀÆ¦¹zÀ G¥ÀPÀæªÀÄ. F PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß
MAzÀÄ ªÀµÀðzÀªÀgU
É É gÁdåzÁzÀåAvÀ C£ÀÄµÁ×£ÀUÉÆ½¹ ªÀÄPÀÌ¼À PÀ°PÁ £ÀµÀÖªÀ£ÀÄß 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.
DAiÀÄÄPÀg
Û ÀÄ,
¸ÁªÀðd¤PÀ ²PÀët E¯ÁSÉ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ

iii

DgÀA©üPÀ £ÀÄr

DwäÃAiÀÄgÉÃ,
»A¢£À JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À PÁ® PÉÆÃ«qï-19gÀ PÁgÀt¢AzÀ O¥ÀZÁjPÀ vÀgU
À ÀwUÀ¼ÀÄ ¤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 ÉUÀ¼£
À ÀÄß ¤ªÁj¹, PÀ°PÁ ¤gÀAvÀgv
À ÉAiÀÄ£ÀÄß PÁAiÀÄÄÝPÉÆ¼Àî®Ä
2022-23£ÉÃ ±ÉÊPÀëtÂPÀ ªÀµÀðzÀ°è PÀ°PÁ ZÉÃvÀjPÉ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄªÀ£ÀÄß C£ÀÄµÁ×£ÀUÉÆ½¸À¯ÁUÀÄwÛz.É ¥ÀæwAiÉÆ§â «zÁåyðAiÀÄÄ §Ä£Á¢
¸ÁPÀëgÀvÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀASÁåeÁÕ£ÀªÀ£ÀÄß ¸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 ZÀlÄªÀnPÉU¼
À À£ÀÄß CAvÀUÀðvÀUÆ
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 ¥ÁæªiÀ ÁtÂPÀ ¥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.
gÁdå AiÉÆÃd£Á ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ, ¸ÀªÀÄUÀæ ²PÀët PÀ£ÁðlPÀ

¥Áæ¸ÁÛ«PÀ £ÀÄr

DwäÃAiÀÄgÉÃ,
ºÉÆ¸À ±ÀvÀªiÀ Á£ÀzÀ D±ÀAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉÆAqÀ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ²PÀët ¤Ãw-2020gÀ C£ÀÄµÁÖ£À ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ±ÉÊPÀëtÂPÀ
PÉëÃvÀæzÀ°è£À §zÀ¯ÁªÀuU
É É £ÁªÉ®ègÀÆ vÉgÉzÀÄPÉÆ¼Àî¨ÉÃQzÉ. CzÀgÀ eÉÆvÉUÉ PÉÆÃ«qï ¸ÀAzÀ¨Àð
s zÀ°è GAmÁzÀ ªÀåwjPÀÛ
¥ÀjuÁªÀÄªÀ£ÀÄß ¸Àj¥Àr¸ÀÄªÀ ºÉÆuÉUÁjPÉ ªÀÄºÀvÛÀ÷ézÁÝVzÉ. PÀ¼z
É À JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À°è §ºÀÄ ªÀiÁzsÀåªÀÄUÀ¼À£ÀÄß §¼À¹PÉÆAqÀÄ
«zÁåUÀªÀÄ, ¸ÀAªÉÃzÀzÀAvÀºÀ ±ÉÊPÀëtÂPÀ G¥ÀPª
Àæ ÀÄUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄvÀÀßUÀ¼À £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’ PÁAiÀÄðPÀæªÄÀ . F ¸ÀAzÀ¨sÉÆÃðavÀ G¥ÀPª
Àæ 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¥s®
À UÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ¥Àæ¸ÀPÀÛ ±ÉÊPÀëtÂPÀ
ªÀµÀðzÀ°è PÀ°AiÀÄ¯ÉÃ¨ÉÃPÁzÀ CvÀåUÀvÀå PÀ°PÁ¥s®
À UÀ¼À£ÀÄß J¯Áè ªÀÄPÀÌ¼À°è ¸Á¢ü¸ÀÄªÀ UÀÄjAiÀÄ£ÀÄß ElÄÖPÉÆ¼Àî¯ÁVzÉ. F
¸ÁzsÀ£ÉUÁV PÀ°PÁ ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ ¸ÁzsÀåvÉUÀ¼£
À ÀÄß ¸ÀÆa¸ÀÄªÀ ‘²PÀëPÀgÀ PÉÊ¦r’ ªÀÄvÀÄÛ ²±ÀÄPÉÃA¢ævÀ PÀ°PÁ ¥ÀÆgÀPÀ
ZÀlÄªÀnPÉUÀ¼À£ÉÆß¼ÀUÉÆAqÀ «zÁåyðUÀ¼À ‘PÀ°PÁ ºÁ¼É’UÀ¼À ¥ÀÄ¸ÀÛPÀ JA§ JgÀqÀÄ ¸Á»vÀåUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÈf¸À¯ÁVzÉ. F PÀ°PÁ
ºÁ¼ÉUÀ¼À°è «zÁåyðUÀ¼ÀÄ PÀ°AiÀÄ¯ÉÃ ¨ÉÃPÁzÀ ¸ÁªÀÄxÀåð, ¥ÀjPÀ®à£É ªÀÄvÀÄÛ PÀ°PÁ¥s®
À UÀ¼À£ÀÄß PÉÃA¢æÃPÀj¹zÉ. EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß §¼À¹
ªÀÄPÀÌ¼À PÀ°PÁ £ÀµÀÖªÀ£ÄÀ ß ¸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 ¥ÉæÃªÀiïfÃ ¥sËAqÉÃ±À£ï EªÀjUÉ C©ü£ÀAzÀ£ÉUÀ¼£
À ÀÄß
¸À°è¹zÉ.
±ÀÄ¨sÀªÁUÀ°.
²æÃªÀÄw ¸ÀÄªÀÄAUÀ® «.
¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ, gÁdå ²PÀët ¸ÀA±ÉÆÃzs£
À É ªÀÄvÀÄÛ vÀg¨
À ÉÃw E¯ÁSÉ
iv
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अध्ययन पनष्ित्तीचे अथषअध्ययन पनष्ित्ती एक पनर्दषष्ट अध्ययन प्रक्रिक्रयेनांतर पवद्य र्थय ांनी प्र प्त के लेले ज्ञ न ककां व
कौशल्य दशषपवते.अध्ययन पनष्ित्ती हे पशक्षि तून घेतलेले ज्ञ न,समजूतद रिि , कौशल्य ककां व
उियोपजत स मर्थयष हे सवष कसे उियुक्त आहेत हे स ांगते.अध्ययन पनष्ित्तीतून िररसर ची
क ळजी,सांरक्षि,जैवपवपवधत य ांची मूल्ये पवद्य र्थय ांन पशक्षक ांन ि लक ांन समजत त.हे
पशक्षक ांन क य पशकव वे? आपि कसे पशकव वे? य स रख्य प्रश् ांन उत्तर पमळणय स मदत करते.
अध्ययन पनष्ित्ती अ.नां.

अध्ययन पनष्ित्ती

01

ओळखतील

अध्ययन स पहत्य
गतीचे प्रक र,उष्ितेचे प्रसरि, िद्धत चुांबकसूचीच्य स ह्य ने क्रिदश
बदलणय चे प्रक र,म तीचे प्रक र
व हक आपि अव हक, ि रदशषक,अि रदशषक,अधषि रदशषक,गतीचे

02

वगीकरि करे ल

प्रक र, भौपतक आपि र स यपनक बदल,आह र चे स्त्रोत, आह र
िद्धतीच्य आध रे प्र िी
पवद्युत प्रव ह चे औपष्िक आपि चुांबकीय िररि म,प्रक श चे
िर वतषन,आरश ि सून तय र होि री प्रपतम ,सजीव ांचे
लक्षि,प्र णय तील समन्वय,सद हररत अरणये,ि णय च्य िांच ईची

03

स्िष्ट करे ल

क रिे,आह र सांरक्षि चे महत्त्व,िोर्क घिक कमतरतेने होि ऱ्य
रोग ांची क रिे व उि य, स्वयांिोर्ी आपि िरिोर्ी,प्रक श सांश्लेर्ि,
प्र णय तील िोर्ि िद्धती,म नव तील आपि रवांथकरि ऱ्य
प्र णय तील िचन-

04

फरक ज िवेल

05

आकृ त्य क ढतील

भौपतक आपि र स यपनक बदल,आरसे,भभांगे
पवद्युत मांडळ,श्वसनसांस्थ , उत्सजषन सांस्थ ,पवद्युत उिकरि चे सांकेत,
िचनसांस्थ प्रक श चे प्रस रि,गतीचे प्रक र,मांद आपि वेग गती लोलक चे

प्रयोग करून त्य चे
06

अिवतषन, प्रक श चे िर वतषन,उष्ितेचे म िन आपि तुलन आरसे

पनरीक्षि आपि पनष्कर्ष

आपि भभांग तून पमळि ऱ्य प्रपतम भौपतक आपि र स यपनक बदल

क ढिे

पवद्युत मांडळ औपष्िक आपि चुांबकीय िररि म पवद्युत उिकरि ांची
जोडि,द ब

07

प्रपतकृ ती तय र करिे

पवद्युत मांडळ श्वसन सांस्थ दशषवि री प्रपतकृ ती

7

08

वैज्ञ पनक िररकल्िनेचे

उष्ित प्रस रि चे प्रक , गतीचे प्रक , व हक आपि अव हक

उियोजन

औपष्िक आपि चुांबकीय िररि म वर क यष करि री उिकरिे

09
10

म िन करिे

ल ांबी,त िम न

म पहती गोळ करून

हव म न ची म पहती,अन्न ची न स डी

एकपत्रत करिे

11

सद हररत जांगल ांमध्ये ज स्त सजीव व स करत त,ध्रुव प्रदेश ांमध्ये

क रिे देिे

नेहमी थांड व दळे पनम षि होणय ची क रिे-

पिक च
ां े उत्ि दन आपि व्यवस्थ िन
अध्ययन स पहत्य ची िुनरषचन
पवर्य
आह र (अन्न)

सह वी

स तवी

आठवी

आह र चे स्त्रोत

आह र कोठू न पमळतो?

पिक ांचे उत्ि दन आपि

आह र तील घिक

अन्न च व िर

व्यवस्थ िन

पनवडलेल्य अध्ययन पनष्ित्तीची य दी
1.आिि ख तो त्य अन्न चे स्त्रोत आिल्य ल कळतील
2.अन्न म्हिून व िरले ज ि रे वनस्ितीचे वेगवेगळे भ ग ओळखिे.
3.अन्न तील वेगवेगळे िोर्क घिक शोधून अन्न तील िोर्क घिक ओळखिे.
4.पिक ांचे अथष समजून त्य ांचे प्रक र व वगीकरि करिे.
5.पिक ांच्य उत्ि दन च्य मूलभूत िद्धती समजिे.

अध्ययन पनष्ित्ती नुस र कृ तीअध्ययन पनष्ित्ती 1आम्ही सेवन करत असलेले अन्निद थ षचे वनस्िती स्त्रोत आपि प्र िी स्त्रोत य ांच्य मध्ये वगीकरि करिे.

व्य प्ती आपि महत्व6 वी वग षतील अभ्य स मध्ये अध्ययन िररि म क्रिदलेले आहेत.आम्ही ख त असलेल्य आह र
िद थ षतील आवश्यक घिक ांचे स्त्रोत वनस्ितीमूल आहेत की प्र िीमूल आहेत हे स मर्थयष येईल.
अ.नां. कृ तींची न वे

कृ तीचे उद्देश

कृ तीचे

व िरलेले अध्ययन ित्रक च
ां े

प्रक र/सूचन

स धन/

व्यवस्थ िन

उिकरि
पमत्र सेवन करत
1.

असलेल्य
अन्न चे प्रक र
आपि त्य तील

अन्निद थष
ओळखिे.

क्रिदलेल्य कोष्टक त

पशक्षक पवद्य र्थय न
ां

पमत्र सेवन करत

अध्ययन

वैयपक्तक अध्ययन ित्रक

असलेल्य अन्न चे

ित्रक

देऊन पमत्र सेवन करत

प्रक र व घिक य ांची

8

असलेल्य अन्न घिक ांची

िोर्क घिक

य दी करिे.

य दी तय र करणय स

पलहीिे.

सूचन देतील.
क्रिदलेल्य कोष्टक ांत

2.

अन्नघिक ांचे

अन्न िद थ षचे

अन्न तील

स्थळ ांची य दी

स्त्रोत समजिे.

घिक,वनस्िती स्त्रोत

तय र करिे.

क्रिदलेल्य अन्न
िद थ ांची पचत्रे
.3

ि हून वनस्िती
स्त्रोत की प्र िी
न वे देि-े

आपि प्र िी स्त्रोत

पशक्षक पवद्य र्थय न
ां
वैयपक्तक अध्ययन ित्रक

अध्ययन

देऊन त्य मध्ये अन्न

ित्रक

िद थ ांची य दी तय र

आहेत ते पलपहिे.

करणय ची सूचन देतील.

क्रिदलेल्य अन्न

क्रिदलेल्य पचत्र ांन

पशक्षक पवद्य र्थय न
ां

िद थ ांची पचत्रे

ि हून

अध्ययन ित्रक देऊन क्रिदलेले

ि हून वनस्िती

अन्निद थष,वनस्िती

अध्ययन

पचत्र ि हून वनस्िती स्त्रोत

स्त्रोत आपि प्र िी

स्त्रोत आपि प्र िी

ित्रक

आपि प्र िी स्त्रोत

स्त्रोत ांची न वे

स्त्रोत ररक म्य ज गेत

ओळखून ररक म्य ज गेत

देिे.

पलपहिे.

घेणय ची सूचन देतील.

अध्ययन पनष्ित्ती 2- अन्न म्हिून वनस्ितीचे वेगवेगळे भ ग ओळखिे आपि न वे देिे.

अध्ययन पनष्ित्तीची व्य प्ती आपि महत्व –
सह वी वग षतील अभ्य स मध्ये अध्ययन अांश क्रिदलेले आहे. आम्ही सेवन करत असलेल्य अन्न वनस्ितीच्य
कोित्य भ ग कडू न उिलब्ध होते.ते ओळखून न वे देणय चे स मर्थयष येईल.
व िरले
अ.
नां.

कृ तींची न वे

कृ तीचे उद्देश

कृ तीचे प्रक र/सूचन

ले स धन

अध्ययन ित्रक च
ां े

/उिकर

व्यवस्थ िन

ि
पशक्षक पवद्य र्थय न
ां

अन्न म्हिून

1.

वनस्ितीचे वेगवेगळे

क्रिदलेल्य कोष्टक त

अन्न म्हिून

भ ग समजिे आम्ही

अन्निद थ ांचे पनरीक्षि

वनस्ितीचे पवपवध

सेवन करत असलेले

करून ते वनस्ितींचे

भ ग ओळखिे.

अन्न वेगवेगळ्य

कोिते भ ग आहेत ते

प्रक रचे आहेत हे

पलपहिे.

वैयपक्तक अध्ययन
ित्रक देऊन कोष्टक
अध्ययन

देऊन वनस्ितीच्य

ित्रक

कोित्य भ ग ि सून
पमळत त ते
पलपहणय स सूचन

समजून घेि.े

देतील.
पशक्षक पवद्य र्थय न
ां

क्रिदलेल्य ररक म्य ज गेत

2.

वैयपक्तक अध्ययन

आम्ही सेवन करत

आम्ही सेवन करत

आम्ही सेवन करत

असलेले अन्न एक च

असलेले अन्न

असलेले अन्न हे एक च

अध्ययन

प्रक रचे आहे क ?

वेगवेगळ्य प्रक रचे

प्रक रचे आहे ककां व न ही

ित्रक

ते उत्तर देिे.

आहे हे समजून घेि.े

हे पवच र करून उत्तर
देिे.

ित्रक देऊन अथव
वहीमध्ये प्रश् देऊन
त्य ांची उत्तरे
पलपहणय स सूचन
देतील.
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अध्ययन पनष्ित्ती 3- अन्न तील वेगवेगळे िोर्क घिक ओळखून आिल्य अन्न मध्ये ते शोधिे.
अध्ययन पनष्ित्तीची व्य प्ती आपि महत्वआम्ही सेवन करत असलेल्य अन्न मध्ये वेगवेगळे घिक असून प्रत्येक िोर्क घिक शरीर मध्ये पनर्दषष्ट क यष करतो
आपि त्य च्य कमतरतेमुळे अनेक रोग होत त.हे समजून समतोल आह र चे महत्त्व ज ििे.
अ.नां.

कृ तींची न वे

कृ तीचे उद्देश

कृ तीचे प्रक र/सूचन

व िरलेले
स धन /
उिकरि

क्रिदलेल्य
अन्निद थ ांची
पिष्टमय,प्रपथने
1.

आपि पिग्ध
िद थ ांमध्ये
वगीकरि

पशक्षक पवद्य र्थय न
ां
वैयपक्तक अध्ययन ित्रक

िोर्क घिक

क्रिदलेल्य कोष्टक त

ओळखून त्य ांन

अन्निद थष,पिष्टमय, प्रपथने

अध्ययन

न वे देणय चे

आपि पिग्ध िद थ ांमध्ये

ित्रक

स मर्थयष येिे.

वगीकरि करिे.

देऊन अथव वहीमध्ये
प्रश् देऊन अन्निद थ ांचे
वर्गषकरि करणय स व
कोष्टक त पलपहणय स

करिे.

2.

अध्ययन ित्रक च
ां े
व्यवस्थ िन

सूचन देतील.

क्रिदलेल्य

पिष्टमय,पिग्ध,

पचत्र वरून

प्रपथने य

अन्निद थष

अन्निद थ ांची

ओळखून

उद हरिे

ररक म्य

पलपहणय चे

ज गेत पलपहिे.

स मर्थयष येिे.

पशक्षक पवद्य र्थय न
ां

कोष्टक मध्ये क्रिदलेले पचत्र
ि हून त्य तील पिष्टमय,
पिग्ध आपि प्रपथने ओळखून
पलपहिे.

वैयपक्तक अध्ययन ित्रक
अध्ययन
ित्रक

देऊन पचत्र ओळखिे
आपि ते ररक म्य ज गेत
पलपहणय स सूचन
देतील.

मूल्यम िन कृ ती 3
अध्ययन पनष्ित्तीच्य सांदभ त
ष एक कोष्टक क्रिदलेले असून ते वैयपक्तक अध्ययन ित्रक देऊन ककां व वहीमध्ये पलहून
मूल्यम िन करिे.
ज स्तीचे प्रश् देऊन त्य ांचे उियोग करून मूल्यम िन करिे.
मूल्यम िन स्तर
मूल्यम िन के ल्य नांतर प्रत्येक पवद्य र्थय ांची प्रगती क्रिदलेल्य दज ष म िन नमुन्य त नोंद ठे विेअध्ययन पनष्ित्ती

स्तर –1

स्तर –2

स्तर –3

स्तर –4

1. अन्न ची स्त्रोत

अन्न चे

अन्न चे िद थष ओळखिे अन्निद थष

अन्निद थष ओळखिे आम्ही

ओळखिे वनस्िती

िद थष

आपि ते

ओळखिे आपि ते

स्त्रोत ांवर ऊन वगीकरि

ओळखिे.

वनस्ितीि सून

वनस्िती स्त्रोत व

दैनांक्रिदन जीवन त अन्निद थष

पमळत त की

प्र िी स्त्रोत आहेत

वेगळे करिे.

प्र णय ांि सून हे

हे समजिे आपि

स्त्रोत प्र िी स्त्रोत

अन्न िद थ ांचे
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समजिे.

वगीकरि करिे.

2. वनस्ितीची भ ग

वनस्ितीचे वनस्ितीचे भ ग

वनस्ितीचे भ ग

वनस्ितीचे भ ग ओळखिे

अन्न म्हिून उियोग

भग

ओळखिे आपि न वे

ओळखिे आपि

आपि त्य ांच्य न व सपहत

करतो ते ओळखिे.

ओळखिे.

देिे.

न वे देिे.

अन्निद थ ांमध्ये वनस्ितीचे

3.आम्ही सेवन करत

िोर्क ांचे

िोर्क ांचे अथष आपि

िोर्क ांचे

िोर्क ांचे अथष आपि त्य ांचे

असलेल्य

अथष

त्य ांचे प्र मुख्य

अथष,प्र मुख्ये आपि

प्र मुख्ये व िोर्क ांन

अन्निद थ ांमध्ये िोर्क

िोर्क घिक

ओळखिे आपि त्य ांची

घिक ओळखून न वे

ओळखिे.

भ ग ओळखिे.

उद हरिे देिे.

देिे.
म गषदशषक च
ां े अपभप्र य

अध्ययन पनष्ित्ती - पिक ांचे अथष समजून त्य ांचे प्रक र व वगीकरि करिे.
अध्ययन पनष्ित्तीची व्य प्ती आपि महत्व सव ांन पमळि र आह र कस उिलब्ध होतो हे समजते.पिक ांच अथष,पिक ांचे प्रक र समजून घेऊन आह र ची
उिलब्धत समजते.
अ.नां.

कृ तींची न वे

कृ तीचे

कृ तीचे

व िरलेले

उद्देश

प्रक र/सूचन

स धन/

अध्ययन ित्रक च
ां े व्यवस्थ िन

उिकरि

1.

सव ांन

क्रिदलेल्य

पशक्षक ांच्य सह य्य ने

आह र कस

कोष्टक त

क्रिदलेल्य प्रश् ांची उत्तरे

उिलब्ध

ररक म्य ज गी

देिे.

होतो हे

उत्तर पलह .

पशक्षक पवद्य र्थय न
ां वैयपक्तक
अध्ययन ित्रक देऊन
अध्ययन

वडीलध ऱ्य ांच्य सह य्य ने ककां व

ित्रक

पशक्षक ांच्य सह य्य ने
सव ांन आह र कस पमळतो य चे

समजते.

2.

क्रिदलेल्य पिक ांचे खरीि पिक ांचे
प्रक र
व रब्बी पिक ांमध्ये
वगीकरि करिे.

समजतील

उत्तर पलपहणय स स ांगतील.
पशक्षक पवद्य र्थय न
ां वैयपक्तक

क्रिदलेल्य
कोष्टक मध्ये

अध्ययन

पिक ांचे

ित्रक

वगीकरि करिे.

अध्ययन ित्रक देऊन क्रिदलेल्य
पिक ांचे खरीि व रब्बी पिक म
ां ध्ये
वगीकरि करून पलपहणय स
सूचन देतील.

अध्ययन पनष्ित्ती - 5
कृ र्ी िद्धतीतील िप्प्य ांचे पववरि समजिे अध्ययन पनष्ित्ती व्य प्ती आपि महत्व - य अध्ययन पनष्ित्तीतून मुले कृ र्ीचे िप्िे समजून घेतील.प्रत्येक िप्प्य त
शेतकऱ्य ांनी के लेल्य कृ ती समजून घेतील.
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अ.नां.

कृ तींची न वे

पचत्रे ि हून
कृ र्ीचे िप्िे
1.

क्रम ने क्रिदलेल्य
ररक म्य ज गेत

कृ तीचे उद्देश

2.

ओळखून त्य ांचे

प्रक र/सूचन

व िरलेले
स धन/

कृ र्ीच्य िद्धतीतील

ित्रक ांमध्ये

क्रिक्रय कल ि क्रम ने

क्रिदलेल्य

समजिे.

पचत्र वरून

अध्ययन

वैयपक्तक अध्ययन ित्रक

ित्रक

देऊन पचत्रे ि हून कृ र्ी
िद्धतीतील िप्िे क्रम ने
पलपहणय स स ांगतील.

क्रम ने न व देिे.

समजिे

उियोग पलपहिे.

व्यवस्थ िन

पशक्षक पवद्य र्थय न
ां

शेतीतील िप्िे

कृ र्ी उिकरि ांचे उियोग

अध्ययन ित्रक च
ां े

उिकरि

अध्ययन

पलपहिे.

कृ र्ी उिकरिे

कृ तीचे

क ही कृ र्ी

पशक्षक ि न क्रम ांक 4 ते 6

उिकरि ांची

ियांत अभ्य सून प्रत्येक

पचत्रे क्रिदलेली
असून त्य ांचे
उियोग

अध्ययन
ित्रक

पवद्य र्थय षल वैयपक्तक
अध्ययन ित्रके देऊन कृ र्ी
उिकरि ांची पचत्रे ि हून

ररक म्य ज गेत

ररक म्य ज गेत उियोग

पलपहिे.

पलपहणय स स ांगतील.
पशक्षक ि न क्रम ांक 11 ते

3.

जलभसांचन

दैनांक्रिदन जीवन तील

पचत्रे ि हून

िद्धतीची न वे

ि रां ि ररक आपि

जलभसांचन च्य

पलपहिे.

आधुपनक जलभसांचन

िद्धती ओळखिे.

अध्ययन
ित्रक

12 ियांत अभ्य सून
पवद्य र्थय ांन वैयपक्तक
अध्ययन ित्रक देऊन
जलभसांचन च्य िद्धती

िद्धती समजिे.

ररक म्य ज गेत
पलपहणय स स ांगतील.

कृ पत्रम आपि

4.

पशक्षक कृ ती 1.2 अभ्य सून

नैसर्गषक

िोर्क िद थ ांचे प्र मुख्य

खत ांमधील

प्ल पस्िक

समजिे कृ ती 1.2 करून

कि,म ती,पबय ,

पनष्कर्ष नोंद ठे विे

र स यपनक खत

उन्ह ळ्य त वनस्ितींन

क्रिदलेल्य प्रश् ांन

फरक ज िून
त्य ांचे फ यदे व

अध्ययन
ित्रक

प्रत्येक पवद्य र्थय ांन
वैयपक्तक गि त नोंद
ठे वणय स ठी सूचन देतील.

तोिे पलपहिे.
पवच र करून
5.

उत्तर देिे.

ि णय ची ज स्त
आवश्यकत असते त्य चे
क रि समजून घेतील.

पवद्य थी उत्तर
देतील.

पशक्षक वैयपक्तक
अध्ययन
ित्रक

पवद्य र्थय ांन प्रश् देऊन
उत्तर पलपहणय स सूचन
देतील.

मूल्यम िनसवष पवद्य र्थय न
ां ी अध्ययन ित्रक तील कृ ती के लेल्य आहेत य चे दृढीकरि झ ल्य नांतर मूल्यम िन कृ ती करिे.
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मूल्यम िन स्तर - मूल्यम िन के ल्य नांतर प्रत्येक पवद्य र्थय ांची प्रगती क्रिदलेल दज ष म िन नमुन्य त नोंद ठे विे स्तर –1

अध्ययन पनष्ित्ती
1.पिक ांचे अथष

पिक ांचे अथष

समजून त्य च्ां य

स्तर –2

स्तर –3

पिक ांचे अथष

पिक ांचे अथष

पिक ांचे अथष प्रक र आपि

आपि प्रक र

आपि

उद हरि सपहत दैनांक्रिदन

प्रक रसहीत

जीवन त तुम्ही पिकवत

उद हरिे देिे.

असलेल्य पिक ांचे खरीि

प्रक र ांचे वगीकरि
करिे.

स्तर –4

आपि रब्बी पिक ांमध्ये
वगीकरि करिे.

2.शेतीतील

शेती समजिे

क्रिक्रय कल ि क्रम ने

शेती क्रिक्रय कल ि शेती

शेती क्रिक्रय कल ि सूक्ष्म

क्रम ने पलपहिे.

क्रिक्रय कल ि

म पहतीच्य सह य्य ने विषन

पचत्र ांसोबत

करिे.

पलहून विषन करिे.
3.जलभसांचन ची

जोडिी करिे.
जलभसांचन चे अथष

पवशेर्त: समजून
घेिे.

जलभसांचन चे

जलभसांचन चे

जलभसांचन चे अथष पवशेर्त:

अथष आपि पवशेर् अथष,पवशेर्त:
स्थ न
आपि प्रक र

प्रक र आपि त्य ांचे पववरि
देिे.

4.नैसर्गषक आपि

खत ांचे/िोर्क ांचे

खत ांचे/िोर्क ांचे

खत ांचे/िोर्क ांचे खत ांचे/िोर्क ांचे अथष

कृ पत्रम खत ांचे अथष

अथष

अथष आपि

अथष पवशेर्त:

पवशेर्त:

आपि प्रक र

फ यदे आपि तोिे

पवशेर्त:,प्रक र आपि फरक

समजिे.

म गषदशषक च
ां े अपभप्र य -

सूक्ष्मजीव पमत्र आपि शत्रू
1. सूक्ष्मजीव ांचे अथष समजून त्य ांचे मुख्य गि ओळखतील.
2.सूक्ष्मजीव ची उियोग समजतील.
3.म नव मध्ये रोग पनम षि करि रे सूक्ष्मजीव आपि रोग समजतील.
4. अन्न सांरक्षि चे प्रक र समजतील.
अध्ययन पनष्ित्ती - सूक्ष्मजीव म्हिजे क य समजून त्य ांचे गि समजतील.
अध्ययन फल ची व्य प्ती आपि महत्व- सूक्ष्मजीव ांचे अथष,गि आपि उियोग समजतील. सूक्ष्मजीव ांमुळे होि रे रोग
व त्य ांच्य प्रस र चे म ध्यम आपि प्रपतबांधक उि य विषन करतील.अन्न सांरक्षि चे प्रक र समजतील.
अध्ययन पनष्ित्ती 1 - सूक्ष्मजीव ांचे अथष व मुख्य गि ओळखिे-

13

अ.नां
.
1.

2.

कृ तीचे

कृ तींची न वे

कृ तीचे प्रक र/सूचन

उद्देश

व िरलेले स धन/

अध्ययन ित्रक च
ां े

उिकरि

व्यवस्थ िन

क्रिदलेल्य पचत्र ांचे

दैनांक्रिदन

क्रिदलेल्य वस्तूांचे

आर्द्षत असलेले

पशक्षक पवद्य र्थय न
ां

पनरीक्षि करून

जीवन त

पनरीक्षि करून

ब्रेड ब द

वैयपक्तक कृ ती करून

ररक म्य ज गेत त्य च
ां े सूक्ष्मजीव

ररक म्य ज गेत

होत त.न रळ,

म पहती नोंद ठे वणय स

न व व गि पलह .

ओळखिे.

म पहती पलपहिे.

खोबरे ,िोमॅिो

सूचन देतील.

पचत्रे ि हून

सूक्ष्मजीव

पचत्रे ि हून

अध्ययन ित्रक

पशक्षक वैयपक्तकििे

सूक्ष्मजीव ांची न वे

ओळखून

सूक्ष्मजीव ांची न वे

पवद्य र्थय ांन अध्ययन

पलपहिे.

न व देिे.

देिे.

ित्रक देऊन पचत्रे ओळखून
न वे देणय स स ांगतील.

अध्ययन पनष्ित्ती 2- सूक्ष्मजीव ांची उियोग समजतील.
अध्ययन पनष्ित्तीची व्य प्ती आपि महत्व- दैनांक्रिदन जीवन त सूक्ष्मजीव ांचे उियोग समजतील.
अ.नां

कृ तींची न वे

कृ तीचे उद्देश

कृ तीचे प्रक र/सूचन

1.

पचत्रे ि हून

दैनांक्रिदन

कोष्टक पचत्रे ि हून

सूक्ष्मजीव ांचे

जीवन त

सूक्ष्मजीव ांची उियोग

उियोग पलपहिे.

सूक्ष्मजीव ांचे

पलपहिे.

व िरलेले स धन/

अध्ययन ित्रक च
ां े

उिकरि

व्यवस्थ िन

अध्ययन ित्रक

पशक्षक पवद्य र्थय ांन
वैयपक्तक अध्ययन ित्रक
देऊन व पचत्रे ि हून

उियोग

सूक्ष्मजीव ांचे उियोग

समजिे.

पलपहणय स सूचन देतील.

अध्ययन पनष्ित्ती 3- म नव मध्ये होि ऱ्य रोग स क रिीभूत सूक्ष्मजीव समजतील.
अध्ययन पनष्ित्ती व्य प्ती आपि महत्व -म नव मध्ये रोग स क रिीभूत असलेले सूक्ष्मजीव समजून प्रस रम ध्यम
आपि प्रपतबांधक उि य ज ितील.

अ.नां
.
1.

कृ तींची न वे

कृ तीचे उद्देश

कृ तीचे
प्रक र/सूचन

व िरलेले
स धन/
उिकरि

अध्ययन ित्रक च
ां े
व्यवस्थ िन

रोग आपि प्रस र

सूक्ष्मजीव ांमुळे प्रस र

कोष्टक त

अध्ययन

पशक्षक वैयपक्तक

म ध्यम कोष्टक

होि रे रोग व

पलपहिे.

ित्रक

पवद्य र्थय ांन प्रश् देऊन उत्तरां

प्रस रम ध्यम ांची

पलपहणय स सूचन देतील.

य दी बनविे.
2.

रोग आपि रोगक रक

रोग च प्रस र

पवच र करून

अध्ययन

सूक्ष्मजीव ांची य दी

होणय स प्रपतबांधक

उत्तर देिे.

ित्रक

उि य
3.

ब हेर कोठे ही ि िी

रोग प्रस र होऊ नये

पशक्षक वैयपक्तक
पवद्य र्थय ांन प्रश् देऊन उत्तर
पलपहणय स सूचन देतील.

पवच र करून
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अध्ययन

पशक्षक वैयपक्तक

थ ांबू नये य चे क रि

य ची खबरद री

ररक म्य

स्िष्ट करिे.

ब ळगिे.

ज गेत उत्तरे

ित्रक

पवद्य र्थय ांन प्रश् देऊन उत्तरां
पलपहणय च्य सूचन देतील.

पलपहिे.

अध्ययन पनष्ित्ती-4 आह र सांरक्षि चे प्रक र समजतील.
अध्ययन पनष्ित्तीची व्य प्ती आपि महत्व - आम्ही उियोग करत असलेले आह र सांरक्षि च्य िद्धती दैनांक्रिदन
जीवन त अनुकरि करतील.
अ.नां.

कृ तींची न वे

कृ तीचे उद्देश

कृ तीचे
प्रक र/सूचन
क्रिदलेली कोष्टक
िूिष करतील.

1.

कोष्टक त क्रिदलेल्य
आह र िद थ ांचे
सांरक्षि करणय चे
प्रक र कोष्टक त
पलहतील.

आह र
सांरक्षि चे
प्रक र
समजतील.

2.

आह र सांरक्षि चे
प्रक र पलपहिे.

आह र सांरक्षि
प्रक र
समजतील.

क्रिदलेली कोष्टक
िूिष करिे.

व िरलेले स धन/
अध्ययन ित्रक च
ां े
उिकरि
व्यवस्थ िन
अध्ययन ित्रक, पशक्षक पवद्य र्थय ांन
ि ठ्यिुस्तक
वैयपक्तक प्रश् देऊन
उत्तरां पलपहणय स सूचन
देतील.
अध्ययन ित्रक,
ि ठ्यिुस्तक

पशक्षक पवद्य र्थय ांन
वैयपक्तक प्रश् देऊन
उत्तरां पलपहणय स सूचन
देतील.

मूल्यम िन स्तर - मूल्यम िन के ल्य नांतर प्रत्येक पवद्य र्थय ांची प्रगती क्रिदलेल दज ष म िन नमुन्य त नोंद ठे विे अध्ययन पनष्ित्ती

स्तर –1

स्तर –2

स्तर –3

स्तर –4

1. सूक्ष्मजीव ांचे अथष

सूक्ष्मजीव अथष

सूक्ष्मजीव ांचे गि

सूक्ष्मजीव ांचे अथष आिल्य सभोवत लच्य

समजून त्य ांचे प्रमुख

समजतील.

ओळखतील.

समजून प्रमुख

सूक्ष्मजीव ांची म पहती

गि ओळखतील.

सांग्रह करतील

गि ओळखतील.
2.सूक्ष्मजीव ांचे

सूक्ष्मजीव ांच्य

वेगवेगळ्य क्षेत्र त

वेगवेगळ्य

दैनांक्रिदन जीवन त

उियोग समजतील.

उियोग ांची य दी

सूक्ष्मजीव ांचे

क्षेत्र त

सूक्ष्मजीव ांचे उियोग

तय र करतील.

उियोग समजतील.

सूक्ष्मजीव ांची

ज िून घेतील.

उियोग विषन
करतील.
3.म नव मध्ये रोग

रोग स क रिीभूत

सूक्ष्मजीव ांमुळे

म नव मध्ये रोग

म नव त येि रे रोग व

पनम षि करि रे

असलेल्य सूक्ष्मजीव

होि रे रोग समजून

पनम षि करि रे

त्य ांची क रिे

सूक्ष्मजीव व रोग

समजतील.

घेतील.

सूक्ष्मजीव व रोग समजतील.

ज ितील.

ज ितील.
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4. आह र सांरक्षि चे आह र सांरक्षि चे

आह र सांरक्षि चे

आह र

. दैनांक्रिदन जीवन त

प्रक र समजतील.

महत्त्व समजून

सांरक्षि चे प्रक र

आह र सांरक्षि चे प्रक र

घेतील.

समजून घेतील.

व त्य ांचे उियोग

अथष ज ितील.

य पवर्यी म पहती
करून घेतील.
म गषदशषक च
ां े अपभप्र य -:
.......................................................................................................................
...........................................................................................................................

कृ पत्रम तांतू आपि प्ल पस्िक
सह वी

स तवी

आठवी

तांतूि सून क िड

तांतूि सून क िड

कृ पत्रम तांतू आपि प्ल पस्िक

अध्ययन पनष्ित्ती 1 पवपवध किडे तय र करणय चे प्रक र व क्रम चे पववरि.
2.कृ पत्रम तांतू तय र करणय चे प्रक र व क म चे पववरि.
3.दैनांक्रिदन उियोग त असलेले प्ल पस्िकच्य गुिधमष वरून वगीकरि करिे.
अध्ययन पनष्ित्तीची व्य प्ती आपि महत्व- प्र िीजन्य आपि वनस्ितीजन्य तांतूमधील फरक ज िून व िरणय चे
पवध न समजून घेिे.
प्ल पस्िकचे प्रक र तसेच उियोग आपि त्य ांच्य ि सून होि री िररसर ची ह नी थ ांबणय स उि य योजन करिे.
अ.नां.

कृ तींची न वे

कृ तीचे उद्देश

कृ तीचे
प्रक र/सूचन

व िरलेले
अध्ययन ित्रक च
ां े
स धन/ उिकरि
व्यवस्थ िन

पवपवध
प्रक रचे तांतू
ककां व किडे
व िरिे

पचत्रे,पचत्रक्रिफत,
किड् ांचे नमुने

कृ ती 1 आपि 2

पचत्रे,पचत्रफीत
किड् ांचे नमुने

कृ ती 3

पचत्रे

कृ ती 4

1.

वनस्िती स्त्रोत
प्र िी स्त्रोत
वगीकरि

2.

किड् ांच्य
लक्षि ांवरून त्य ांचे वगीकरि चे कौशल्य येिे.
वगीकरि
करतील.

पवपवध
प्रक रचे तांतू
ककां व किडे
व िरिे.

3.

कोडी

कोडी
पवच रिे.

उियोग करत असलेले किडे
कोित्य स्त्रोत ांकडू न आले
आहेत हे समजून घेतील

कौशल्य वगीकरि
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तुम्ही उियोग
करत असलेले
प्ल पस्िक वस्तूांची
य दी करिे.

4.

योजन

5.

लक्षिे
पववरि आपि
उियोग
स ांगिे.

प्ल पस्िकचे प्रक र लक्षिे
आपि त्य चे उियोग
समजिे.

भेि देिे.
सभोवत ल
च्य
िररसर च
आढ व घेिे.

मुल ांच्य मध्ये िय षवरि
सांरक्षि चे मूल्य भबांबविे.

कृ ती 5 आपि

वेगवेगळे
प्रक रचे
प्ल पस्िक वस्तू

कृ ती 6

भ जीि ल ,
प्ल पस्िक
ब िली,
त ांब्य ची त र

कृ ती 7

मूल्यम िन स्तर - मूल्यम िन के ल्य नांतर प्रत्येक पवद्य र्थय ांची प्रगती क्रिदलेल दज ष म िन नमुन्य त नोंद ठे विे अध्ययन पनष्ित्ती

स्तर –1

स्तर –2

स्तर –3

स्तर –4

1. पवपवध प्रक रच्य

वेगवेगळ्य

पवपवध तांतूांची

गुिधम षवरून

गुिधम षवरून त्य ांचे

तांतूचे त्य ांच्य

प्रक रच्य तांतूांची

लक्षिे

ओळखिे.

य दी करिे.

समजतील.

वगीकरि करिे.

2. पवपवध किडे तय र

किड् ांचे प्रक र

पवपवध

पवपवध प्रक रचे

दैनांक्रिदन जीवन त

करणय चे प्रक र व

ओळखिे.

किड् ांचे प्रक र

किडे तय र

व िरत असलेले

समजतील.

करणय चे िप्िे

किड् ांचे वगीकरि

समजतील.

करतील.

गुिधम षवरून वगीकरि
करिे.

क्रम चे पववरि देिे.

3.दैनांक्रिदन जीवन तील

दैनांक्रिदन

प्ल पस्िकचे

प्ल पस्िक वस्तूांच्य

दैनांक्रिदन जीवन तील

प्ल पस्िक वस्तूांचे

जीवन तील

गुिधमष पववरि

गुिधमष वरून त्य ांचे

प्ल पस्िक वस्तूांच

गुिधम षवरून वगीकरि

प्ल पस्िक वस्तूांची

देतील.

वगीकरि करिे

उियोग समजतील.

करिे.

य दी तय र करिे.

ध तू आपि अध तू
सह वी

स तवी

आठवी

----

आम्ल अल्कली आपि क्ष र

ध तू आपि अध तू,
र स यपनक गुिधमष आपि उियोग

अध्ययन पनष्ित्ती 1.ध तू आपि अध तूचे त्य ांच्य भौपतक गुिधमष वरून वगीकरि करिे व पववरि देिे.
2.ध तू आपि अध तूचे आम्लजनक,ि िी, क्ष र ांबरोबर वतषन चे पनरीक्षि करून पनष्कर्ष क ढिे.
3.आम्ल,अल्कली य ांचे प्र योपगकररत्य िरीक्षि करून आम्ल आपि अल्कलीमधील ध तू व अध तू शोधिे.
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अध्ययन पनष्ित्तीची व्य प्ती आपि महत्व दैनांक्रिदन जीवन त व िरत असलेल्य वस्तू,ध तू आपि अध तूमध्ये वगीकरि करणय चे स मर्थयष येईल.ध तू व अध तू
सांयुगे,आम्ल व अल्कलीचे िरीक्षि करिे आपि ध तू व अध तूमध्ये वगीकरि करिे.
अ.नां.

1.

कृ तींची न वे

कृ तीचे उद्देश

कृ तीचे प्रक र/सूचन

व िरलेल्य वस्तू

मुल ांन समजलेल्य

ओळखिे.

क ही वस्तू द खवून त्य

वस्तूांची म पहती घेिे.

कश ि सून बनल्य

व िरलेले स धन/
उिकरि

पचत्रे वस्तू

अध्ययन
ित्रक च
ां े
व्यवस्थ ि
न
कृ ती 1

आहेत ते पवच रिे.

2.

वगीकरि

ध तूांचे भौपतक
गुिधमष वगीकरि

उिलब्ध असलेले
पचत्रे,पचत्रफीत

कृ ती2,3,4,5,
6

उिलब्ध असलेल्य

प्रयोग र स यपनक

वस्तूांचे प्रयोग च्य

िद थ ांचे पववरि

कृ ती 7,8

सह य्य ने पववरि देिे.

असलेली पचत्रफीत

ध तूच उियोग करून
म पहती पवच रिे व
पववरि देिे.

ध तूांचे
3.

र स यपनक
गुिधमष

ध तू आपि अध तू हे
वेगवेगळ्य
िद थ षबरोबर क्रिक्रय
करत त हे समजिे.
दैनांक्रिदन जीवन त

आम्ल आपि
4.

अल्कलीचे
वगीकरि

व िरत असलेल्य
वस्तूचे आम्ल आपि
अल्कलीमध्ये
वगीकरि करणय चे
कौशल्य येईल.

उिलब्ध असलेल्य
र स यपनक आपि

पलिमस क गद आम्ल

नैसर्गषकििे पमळि ऱ्य

आपि अल्कली

कृ ती 9
आपि 10

वस्तूांचे उियोग करून
कृ ती करिे.
दुबषल ह यड्रोक्लोररक

5.

ध तू आपि
अध तूचे वतषन

ध तू आपि अध तूचे

प्रयोग करून आलेल्य

आम्ल,दुबषल

आम्ल बरोबर

पनरीक्षि वरून पनष्कर्ष

सल््युररक

असलेल्य वतषन तील

क ढिे.

आम्ल,उिलब्ध

फरक ज ििे.

कृ ती 11

असलेले ध तू आपि
अध तू

ज स्तीचे क्रिक्रय शील
मूलर्द्व्य ांची
6.

क्रिक्रय शीलत

आपि कमी

अध्ययन ित्रक मध्ये

ि िी,कॉिर सल्फे ि,

क्रिक्रय शील

क्रिदलेल्य आकृ ती िूिष

लेड सल्फे ि,आयनष

मूलर्द्व्य ांचे सांरक्षि

करिे.

सल्फे ि,लेड

करणय चे कौशल्य

लोखांड,त ांबे

येईल.
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कृ ती 12

मूल्यम िन स्तर - मूल्यम िन के ल्य नांतर प्रत्येक पवद्य र्थय ांची प्रगती क्रिदलेल दज ष म िन नमुन्य त नोंद ठे विे स्तर –1

अध्ययन पनष्ित्ती

स्तर –2

स्तर –3

स्तर –4

1.ध तू आपि अध तूच्य

ध तूांचे भौपतक

अध तूांचे भौपतक ध तू आपि

दैनांक्रिदन पजवन त

भौपतक गुिधम षवरून

गुिधमष

गुिधमष

अध तूचे त्य ांच्य

वगीकरि करून पववरि

समजतील.

समजतील.

भौपतक

ध तूांचे गुिधमष

देतील.

गुिधम षवरून

ओळखिे.

फरक ज ििे.
2.ध तू आपि अध तूचे

ऑपक्सजन,

ऑक्सीजन,

ऑक्सीजन,

ध तू आपि

आम्लजनक,ि िी,आम्ल

ि णय बरोबर

ि णय बरोबर

ि णय बरोबर ध तू

अल्कलीबरोबरच्य क्रिक्रयेचे

ध तूची क्रिक्रय

अध तूांची क्रिक्रय

आपि अध तूची

अध तू,आम्ल,ि िी

िरीक्षि करून पनिषय घेिे.

समजतील.

समजतील.

क्रिक्रय समजतील.

आम्लअल्कलीबरोबरच्य
क्रिक्रयेचे िरीक्षि करून
पनष्कर्ष क ढिे.

3.आम्ल अल्कली गुिधमष

आम्ल चे

अल्कलीचे

आम्ल अल्कली चे

आम्ल अल्कलीतील

प्र योपगकििे िरीक्षि तसेच

गुिधमष

गुिधमष

गुिधमष

ध तू आपि अध तू

आम्ल अल्कलीतील ध तू

समजतील

समजतील.

प्रयोपगकररत्य

ओळखतील.

आपि अध तू ओळखिे.

िरीक्षि करतील.

म गषदशषक च
ां े अपभप्र य - -:
...........................................................................................................................

दगडी कोळस आपि िेट्रोपलयम
अध्ययन पनष्ित्ती 1.नैसर्गषक आपि कृ पत्रम स्त्रोत ांचे वगीकरि आपि िुनभषव व अिुनभषव स्त्रोत ांबद्दल महत्व समजिे.
2. दगडी कोळश ची पनर्मषती आपि त्य चे सह िद थष समजिे.
3. िेट्रोपलयम ख िक म आपि पनष्कर्षन तसेच उियोग समजिे.
4. जीव श्म इां धन च स ठी सुरपक्षत क्रम ज ििे.
अध्ययन पनष्ित्तीची व्य प्ती आपि महत्व पवद्य थी त्य ांच्य भोवत लचे वस्तू नैसर्गषक आपि म नवपनर्मषत वस्तू मध्ये वगीकरि करून ते िुनभषव आहेत की
अिुनभषव आहेत य ांच्य वगीकरि स ही अध्ययन पनष्ित्ती मदत करते.
अध्ययन पनष्ित्ती 1- नैसर्गषक आपि म नवपनर्मषत असतो ते समजून त्य ांचे प्र मुख्य समजतील.
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अ.नां.

कृ तींची न वे

कृ तीचे उद्देश

य दी के लेल्य वस्तू वस्तूांचे वगीकरि
नैसर्गषक आपि
व पवभ गिी
.1

म नवपनर्मषत

करणय चे स मर्थयष

वस्तूांमध्ये

प्र प्त होईल.

वगीकरि करिे.
य दी के लेल्य वस्तू नैसर्गषकििे
पनसग षमध्ये
पमळि ऱ्य वस्तू
2.

3.

पनरां तर पमळत त

पनरां तरििे

क ?पवच र करून

पमळत त

उत्तर देिे.

क ?पवच र करिे.

कृ तीचे प्रक र/सूचन

व िरलेले
स धन/
उिकरि

पशक्षक पवद्य र्थय न
ां

सभोवत लच्य
वस्तूांची य दी करून

अध्ययन

क्रिदलेल्य कोष्टक त

ित्रक

वगीकरि करिे.

क्रिदलेल्य प्रश् ांन
उत्तर देिे.

नैसर्गषकििे
य दीत क्रिदलेल्य
सूचनेप्रम िे कोष्टक पमळि र्य वस्तूांचे वस्तूच
ां ी कोष्टक त
भरिे.
वगीकरि िुनभषव क्रिदलेल्य योग्य
व अिुनभषव

रठक िी म ांडिी

वस्तूांमध्ये करिे.

करिे.

अध्ययन ित्रक च
ां े
व्यवस्थ िन

वैयपक्तक अध्ययन ित्रक
देऊन उत्तरे पलपहणय स
सूचन देतील.

पशक्षक पवद्य र्थय न
ां प्रश्
अध्ययन
ित्रक

देऊन उत्तरे देणय स
स ांगतील.

पशक्षक वैयपक्तक
अध्ययन
ित्रक

पवद्य र्थय ांन प्रश् देऊन
उत्तरे देणय स सूचन
देतील.

अध्ययन पनष्ित्ती 2- दगडी कोळश ची पनर्मषती व त्य चे सहिद थष समजतील.
अध्ययन पनष्ित्तीची व्य प्ती आपि महत्व - य अध्ययन पनष्ित्तीतून पवद्य थी दगडी कोळश ची पनर्मषती त्य ां ची
पवपवध रूिे व उियोग समजतील.
अ.नां.

.1

कृ तींची न वे

कृ तीचे उद्देश

पचत्रे ि हून दगडी

दगडी कोळश चे

कोळश च्य

कोष्टक त क्रिदलेली

पवपवध रूि ांचे

पवपवध प्रक र ांचे

पचत्रे ि हून त्य ांचे

उियोग ज ििे.

उियोग ररक म्य

उियोग पलपहिे.
दगडी कोळश ची
2.

कृ तीचे
प्रक र/सूचन

दगडी कोळस
प्रक्रिक्रय पचत्रे ि हून तय र होणय ची
पलपहिे.
प्रक्रिक्रय पशकिे.

व िरलेले स धन/
उिकरि

अध्ययन ित्रक च
ां े
व्यवस्थ िन
पशक्षक पवद्य र्थय ांन

अध्ययन ित्रक

अध्ययन ित्रक देऊन
उत्तरे पलपहणय स

ज गेत पलपहिे.

सूचन देतील.

पचत्रे ि हून दगडी

पशक्षक पवद्य र्थय न
ां

कोळस तय र
होणय च्य प्रक्रिक्रय चे
विषन करिे.
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अध्ययन ित्रके

अध्ययन ित्रक देऊन
उत्तर पलपहणय च्य
सूचन देतील.

अध्ययन पनष्ित्ती 3-िेट्रोपलयम ख िक म आपि पनष्कर्षन चे उियोग समजतील.
अध्ययन पनष्ित्तीची व्य प्ती आपि महत्व- िेट्रोपलयम कसे तय र होते? हे समजून शुद्धीकरि तून कोिते सहिद थष
पमळत त?त्य ांचे उियोग समजून घेतील.
अ.नां.

1.

2.

कृ तींची न वे

कृ तीचे उद्देश

पचत्रे ि हून

िेट्रोपलयम िद थ ांचे

िेट्रोपलयमचे

उियोग समजिे.

कृ तीचे प्रक र/सूचन

पचत्रे ि हून त्य ांचे
उियोग ररक म्य

िेट्रोपलयम

क्रिदलेल्य पचत्र वरून

समजिे.

अध्ययन ित्रक देऊन

अध्ययन ित्रक

उत्तर पलपहणय स
सूचन देतील.

ज गेत पलपहिे.
िेट्रोपलयम उत्ि दन
प्रक्रिक्रय ज ितील.

अध्ययन ित्रक च
ां े
व्यवस्थ िन
पशक्षक पवद्य र्थय न
ां

कोष्टक त क्रिदलेली

उियोग पलपहिे.

उत्ि दन प्रक्रिक्रय

व िरलेले
स धन/ उिकरि

पशक्षक पवद्य र्थय न
ां

िेट्रोपलयम प्रक्रिक्रय

अध्ययन ित्रक देऊन

अध्ययन ित्रक

उत्तर पलपहणय स

पलपहिे.

सूचन देतील.

अध्ययन पनष्ित्ती -4: जीव श्म इांधन च्य सांरक्षि ची म पहती स ांगतील.
अध्ययन पनष्ित्तीची व्य प्ती आपि महत्व जीव श्म इांधन लवकरच न हीशी होि र आहेत त्य ांच्य सांरक्षि स ठी उि ययोजन करिे.
अ.नां.

कृ तींची न वे

जीव श्म इांधन ची
.1

बचत करणय स ठी

कृ तीचे उद्देश

जीव श्म इांधन चे
प्र मुख्य समजिे.

कृ तीचे
प्रक र/सूचन

व िरलेले
स धन/ उिकरि

इांधन च्य
बचतीस ठी के लेले
क्रम

अध्ययन ित्रक च
ां े
व्यवस्थ िन
पशक्षक पवद्य र्थय न
ां

अध्ययन ित्रक

अध्ययन ित्रक देऊन
उत्तर पलपहणय स

उि य योजन करिे.

सूचन देतील.

मूल्यम िन स्तर - मूल्यम िन के ल्य नांतर प्रत्येक पवद्य र्थय ांची प्रगती क्रिदलेल दज ष म िन नमुन्य त नोंद ठे विे अध्ययन पनष्ित्ती

स्तर –1

स्तर –2

स्तर –3

स्तर –4
िुनभषव आपि अिुनभषव

1.नैसर्गषक आपि

नैसर्गषक आपि

नैसर्गषक आपि

िुनभषव आपि

म नवपनर्मषत वस्तूांची य दी

म नवपनर्मषत

म नवपनर्मषत

स्रोत ांचे अथष

स्त्रोत ांची य दी

समजतील.

तय र करतील.

अिुनभषव स्त्रोत ांचे स्रोत ांचे प्र मुख्य
अथष समजतील.
समजतील.

तय र करिे िुनभषव आपि
अिुनभषव स्त्रोत ांबद्दल
म पहती पमळविे.
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2.दगडी कोळश चे

दगडी कोळस

दगडी कोळश चे

दगडी कोळश ची

दगडी कोळश ची

क बषनीकरि व त्य च
ां े

पनम षि होणय ची

सहिद थष

पनर्मषती व

समजतील.

सहिद थष

पनर्मषती व सहिद थ ांचे

सहिद थष अथष समजून घेिे.

प्रक्रिक्रय

3.िेट्रोपलयम ख िक म

िेट्रोलची पनर्मषती

िेट्रोपलयम-

िेट्रोपलयमचे

िेट्रोपलयम ख िक म

आपि पनष्कर्षि य ांचे

समजेल.

ख िक म

उियोग

समजतील.

समजतील.

आपि शुद्धीकरि व

समजतील.

उियोग समजतील.

समजतील.

विषन करतील.

उियोग समजतील.

4.जीव श्म इांधन चे सांरक्षि

जीव श्म इांधन चे

जीव श्म

जीव श्म

दैनांक्रिदन जीवन त

करणय स ठी के लेली

अथष समजतील.

इांधन च्य

इांधन च्य

जीव श्म इांधन बचतीचे

प्रक र ांची य दी

बचतीस ठी क्रम

क्रम.

करतील.

स ांगतील.

उि ययोजन
म गषदशषक च
ां े अपभप्र य -

वनस्िती व प्र णय ांचे सांरक्षि
पवर्य
सजीव ांचे जग

सह वी

स तवी

आठवी

सजीव ांची लक्षिे आपि र हिीम न

हव म न शी पनगडीत प्र णय च
ां ी वनस्िती व प्र णय ांचे

वनस्िती समजतील

जुळविुक,जांगले आमचे जीव

सांरक्षि

अध्ययन पनष्ित्ती 1.वेगवेगळ्य भौगोपलक िररपस्थतीत सजीव ांची जुळविूक.
2.जांगल चे न श आपि त्य ांची क रिे समजतील.
3.जांगल चे न श व जांगल चे प्र मुख्य समजेल.
4.वन्यजीव ांच्य सुरपक्षतेस ठी सरक रने र खीव ठे वलेली.जांगले,र ष्ट्रीय उद्य न,वन्यध म समजतील.
5.स्थळीय प्रज ती ओळखतील आपि त्य ांचे महत्व जमतील.
6.रे ड ड ि िुस्तक बद्दल म पहती पमळवतील.
अध्ययन पनष्ित्तीची व्य प्ती आपि महत्व –
पवद्य र्थय षनी सभोवत लच्य व त वरि त जुळवून घेतले आहे. य ची म पहती पमळवतील.
वन्यजीव ांच्य सुरक्षतेस ठी सरक रने उचललेली ि वले,क यदे समजतील.र खून ठे वलेल्य अरणय चे महत्त्व समजून
घेतील.
अध्ययन पनष्ित्ती 1पवपवध प्रक रच्य पनव सस्थ न ची सजीव कसे जुळवून घेतले आहेत ते समजतील.
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अ.नां.

कृ तींची न वे

कृ तीचे उद्देश

कृ तीचे प्रक र/सूचन

व िरलेले स धन/
उिकरि

अध्ययन
ित्रक च
ां े
व्यवस्थ िन

ख ली क्रिदलेल्य
कोष्टक त क्रिदलेल्य

सजीव ांचे
पनव सस्थ न
आपि सजीव
.1

य ांन न वे देऊन
स्वतःच्य
व क्य त उत्तर
पलपहिे.

वेगवेगळ्य प्रक रचे
पनव सस्थ न
समजणय स ठी

सूचनेनस
ु र अध्ययन
ित्रक त म पहती
देतील.

पवपवध प्रक रचे
पनव सस्थ न ची
पचत्र,िीिीिी
पचत्रक्रिफत

सभोवत लच्य

अध्ययन
ित्रक,कृ ती 1,2

वनस्ितीचे पनरीक्षि
करतील.

अध्ययन पनष्ित्तीजांगलन श चे अथष आपि क रिे समजतील.
जांगलन श चे िररि म प्र मुख्य ने व िय षवरि चे महत्व ज ितील.
अ.नां.

कृ तींची न वे

2.

जांगले नैसर्गषक स्त्रोते व
जांगल ांच्य अनेक उियोग ांची
य दी कर .

3.

पचत्र ि हून अरणयन श च्य
िररि म ांचे पववरि कर .

जांगल च न श होणय स ठी
4.

क रिीभूत म नवपनर्मषत व
पनसगषपनर्मषत क रि ांची य दी

कृ तीचे उद्देश

जांगल चे फ यदे
आपि जांगल ांच
न श त्य ची
क रिे व
िररि म
समजतील.

कृ तीचे
प्रक र/सूचन

क्रिदलेल्य
सूचनेनस
ु र
अध्ययन ित्रक
िूिष करिे व
िूिष करणय स
मदत करिे.

कर .
क्रिदलेल्य पचत्र चे पनरीक्षि
5.

करून जांगलन श चे िररि म
तुमच्य व क्य त पलह .

23

व िरलेले स धन/ अध्ययन ित्रक च
ां े
उिकरि
व्यवस्थ िन

पचत्रिि
जांगलन श चे
क रि
दशषपवि री
पचत्रफीत,ि ठ्य
िुस्तक च व िर

अध्ययन ित्रक,
कृ ती 3,4,5

अध्ययन पनष्ित्ती - वन्यजीव ांच्य सुरक्षतेस ठी सरक रने र खीव ठे वलेल जांगल ांचे महत्व ज ितील.र ष्ट्रीय उद्य न
व वन्यजीव ध म य ांच्य तील फरक समजतील.
अ.नां.

कृ तींची न वे

6.

वन्यजीव ध म
र ष्ट्रीय उद्य न र ष्ट्र
र खीव जांगले
य तील फरक य ांची
य दी करतील.

आिल्य
पजल्ह्य तील
र ज्य तील र ष्ट्रीय
7.

कृ तीचे उद्देश

र ज्य तील देश तील
र ष्ट्रीय उद्य न इत्य दी
प्र मुख्य समजिे व
सजीव ांच्य
पनव सस्थ न च
ां े
पशक्षक ांच्य सह य्य ने
पनरीक्षि करिे.

कृ तीचे
प्रक र/सूचन

अध्ययन ित्रक त
क्रिदलेल्य
सूचनेनस
ु र ित्रक
िूिष करिे.

व िरलेले स धन/ अध्ययन ित्रक च
ां े
उिकरि
व्यवस्थ िन

जवळचे वन्य,
ध म,र ष्ट्रीय
उद्य न,र खीव
जांगले,पचत्रिि व

अध्ययन ित्रक
कृ ती 6,7,8

ि ठ्यिुस्तक

अभय रणय,वन्यजी
व ध म य ांच्य
न व ांची य दी
करतील.

अध्ययन पनष्ित्ती - स्थळीय प्रज ती ओळखिे आपि त्य ांचे प्र मुख्य ज ििे.
अ.नां.

कृ तींची न वे

कृ तीचे उद्देश

1.तुम्ही र हत
8.

असलेल्य रठक िी

स्थळीय वनस्िती

आढळि ऱ्य स्थळीय

आपि प्र णय ांचे

वनस्िती व प्र णय ांची

प्र मुख्य समजून

य दी करिे.

त्य ांचे सांरक्षि

कृ तीचे
प्रक र/सूचन
अध्ययन ित्रक त
क्रिदलेल्य
सूचनेनस
ु र ते
पलहून िूिष करिे.

करिे.
2.स्थळीय प्रज तीचे
सांरक्षि करणय स ठी
क ही क्रम
योजन्य स ठी तुमच्य
स्वतःच्य व क्य त

स्थळीय प्रज तीचे
रक्षि

म पहती पलह .
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व िरलेले स धन/
उिकरि
स्थळीय प्रज तींच्य
वनस्िती ि सून
हबेररयम तय र करिे
ककां व श ळे च्य ब गेत
वृक्ष रोिि करिे.

अध्ययन
ित्रक च
ां े
व्यवस्थ िन

3.पशक्षक ांच्य

लुप्त होणय च्य

सह य्य ने देश तील रे ड म ग षवर
ड ि िुस्तक तील
असलेल्य
वनस्िती व प्र णय ांची
य दी तय र करिे

अध्ययन ित्रक

अध्ययन

9,10

ित्रक 9,10

प्रज तींचे प्र मुख्य
ज िून घेतील.

मूल्यम िन स्तर - मूल्यम िन के ल्य नांतर प्रत्येक पवद्य र्थय ांची प्रगती क्रिदलेल दज ष म िन नमुन्य त नोंद ठे विेअध्ययन पनष्ित्ती

स्तर –1

स्तर –2

1.जांगल न श ची क रिे व

जांगलन श चे अथष

जांगलन श चे

जांगलन श चे

त्य ांचे अथष जांगलन श चे

ज िून घेतील.

अथष आपि
घेतील.

अथष क रि आपि िय षवरि चे महत्त्व
िररि म समजून
ज िून घेतील.
घेतील.

क रि समजून

िररि म व जांगल चे महत्त्व
समजिे.

स्तर –3

स्तर –4
जांगल चे प्र मुख्य व

2.वन्यजीव ांच्य

वन्यजीव ांच्य

स्थळीय

वन्यजीव ध म

आिल्य सभोवत लचे

सुरक्षतेस ठी सरक रने

सुरक्षतेस ठी

प्रदेश ची

र ष्ट्रीय उद्य न

सरक रने र खीव

म पहती

आपि र खीव

र ष्ट्रीय उद्य न वन्यजीव

ठे वलेल्य प्रदेश ांची

पमळविे.

जांगल मधील

र खीव ठे वलेल्य जांगल ांचे
महत्त्व ज िून घेिे व
स्थळीय प्रदेश ांची म पहती

महत्त्व

पमळविे.

ध म आपि र खीव

फरक ज िून

जांगल ांची म पहती

घेतील.

पमळविे.

3.स्थळीय प्रज ती ओळखिे

स्थळीय प्रज ती

त्य ांचे प्र मुख्य

स्थळी प्रज तींची

त्य ांचे प्र मुख्य व रक्षि चे

आपि त्य ांचे प्र मुख्य ज िून

ओळखिे.

ज ििे.

पशक्षक ांच्य

उि य करिे.

सह य्य ने य दी

घेि.े

तय र करिे.

म गषदशषक च
ां े अपभप्र य –

बल आपि द ब
अध्ययन पनष्ित्ती 1.बल म्हिजे ओढिे ककां व ढकलिे म्हिून अथष करून घेि.े
2.बल मुळे वस्तूांची पस्थती व आक र मध्ये बदल घडतो.त्य चे विषन करिे.
3.बल चे प्रक र ज िून घेतील.सांिकष बल चे अथष समजून घेतील.ि यू आपि घर्षि बल चे विषन करतील.
4.असांिर्कष य बल चे अथष समजून असांिकष बल असलेले चुांबकीय बल स्थ यी पवद्युत बल आपि गुरुत्व बल चे विषन
करतील.
5.द ब चे अथष समजून र्द्व आपि व यूि सून पनम षि होि ऱ्य द ब चे विषन करतील व त वरि च्य द ब चे विषन
करतील.
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अध्ययन पनष्ित्तीची व्य प्ती आपि महत्व - सरळ प्रयोग च्य सह य्य ने पवद्य र्थय ांन बल चे अथष समजिे.द ब चे
अथष पववरि तसेच त्य चे िररि म आपि उद हरि सपहत उियोग समजिे.
अ.नां.

कृ तींची न वे

कृ तीचे उद्देश

कृ तीचे प्रक र/सूचन

व िरलेले
स धन/
उिकरि

अध्ययन
ित्रक च
ां े
व्यवस्थ िन

पचत्रिि,िीिी

1.

पचत्र चे पनरीक्षि करून

बल म्हिजे ओढिे

ओढिे ककां व ढकलिे

ककां व ढकलिे अथष

क्रिक्रय ओळखिे.

करून घेि.े अध्ययन

पचत्रे ि हून

िी,
ओढिे ककां व ढकलिे

पसम्युलेशन,

क्रिक्रय ओळखिे.

पचत्रक्रिफत

बल चे िररि म

उद हरि सपहत

पचत्रिि,पचत्र

समजतील.

बल च्य िररि म चे

फीत

िपत्रक देऊन

वगीकरि
करिे

सांबांपधत पचत्र चे
विषन.
बल मुळे वस्तूचे अपस्तत्व
2.

व आक र ांमध्ये बदल
घडतो हे उद हरि वरून

अध्ययन िपत्रके तील पचत्रे
3.

ि हून बल चे प्रक र
वगीकरि करिे.

बल चे पवपवध प्रक र
ज ििे.

मुल ांच्य कडू

सांिर्कष य बल व
असांिर्कष य बल च्य

पचत्रिि,पचत्र

सांबांपधत पनदेशन चे

फीत

4.

पचत्र ांन ि हून प्रश् ांन
उत्तर देिे.

आतील द ब
अवलांपबत असत त.
द ब चे अथष आपि

न प्रयोग
करून
पनष्कर्ष

पववरि देिे.
र्द्व आपि व यू

करून
द खपविे.

पववरि देिे.

वगीकरि करिे.

नमुने तय र

क ढिे.
पचत्रिि,पचत्र

उद हरि सपहत

फीत

प्रयोग करून
द खपविे.

पववरि देिे.

बल चे िररि म

5.

ि ठ्यिुस्तक कृ ती क्रम ांक

हव वस्तूवर द ब

7,11

पनम षि करते हे
ज ितील.

हवेच्य द ब चे अथष
िररि म ांची

पचत्रिि,

उद हरि सपहत

पचत्रफीत

कृ ती करिे.

पववरि देिे.

मूल्यम िन स्तर - मूल्यम िन के ल्य नांतर प्रत्येक पवद्य र्थय ांची प्रगती क्रिदलेल दज ष म िन नमुन्य त नोंद ठे विे अध्ययन पनष्ित्ती

स्तर –1

1.बल म्हिजे ओढिे ककां व ढकलिे हे
अथष समजून घेि.े

बल चे अथष
ज ितील.

स्तर –2

स्तर –3

ढकलणय चे
ओढिेच अथष
अथष समजतील. समजेल
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स्तर –4
पवपवध सांदभ षत
ओढिे ककां व ढकलिे
य ांच्य तील फरक
ज िून घेतील.

2.बल मुळे वस्तूची चलनपस्थती आपि
वस्तूचे आक र बदलत त.य चे पववरि
देिे.

बल प्रयोग ने
वस्तूमध्ये
चलन पनम षि
होते.

बल प्रयोग ने
चलन ची क्रिदश
बदलते हे
समजून घेतील.

वस्तूचे आक र
बदलणय स ठी
बल ची गरज
असते. हे
ज िून घेतील.

बल चे पवपवध
िररि म दैनांक्रिदन
जीवन मध्ये
वगीकरि करतील.

3.बल चे प्रक र - सांिर्कष य बले आपि
असांिर्कष य बले
सांिर्कष य बल -ि यु बल,घर्षि बल चे
विषन करतील.
असांिर्कष य बल चे अथष समजून चुांबकीय

बल चे प्रक र
समजिे.

सांिर्कष य बल
समजिे.

असांिर्कष य बल
समजिे.

सांिर्कष य आपि
असांिर्कष य
बल मधील फरक
उद हरि सपहत
ज िून घेि.े

द ब चे अथष
समज वून
घेि.े

र्द्व तील
द ब चे विषन
करिे.

हवेतील द ब चे
विषन करिे.

व त वरि च्य
द ब चे पववरि
करिे.

बल, स्थ यी पवद्युत बल आपि
गुरुत्व कर्षि बल चे विषन करिे.
4.द ब चे अथष समजून घेिे.
र्द्व आपि हवेने पनम षि होि ऱ्य
द ब चे विषन करिे.
व त वरि च्य द ब चे पववरि करिे.
म गषदशषक च
ां े अपभप्र य -

घर्षि
अध्ययन पनष्ित्ती1.गतीचे प्रक र,वगीकरि व पववरि देतील.
2.आक्रपमले अांतर,वेग ची ककां मत क ढू न ते एकम नमध्ये व्यक्त करतील.
3.उिलब्ध असलेल्य म पहतीनुस र सम न गती आपि असम न गतीतील फरक ज िून घेतील.
4.गपतम न पस्थतीतील वस्तू पस्थर पस्थतीत येणय चे क रि स ांगतील.
5.घर्षि वर िररि म करि ऱ्य घिक ांचे पववरि देतील.
6.घर्षि चे प्रक र असलेले पस्थर घर्षि,सरकते घर्षि आपि क्रिफरते घर्षि हे सरळ प्रयोग च्य सह य्य ने अथष करून
घेतील.
अध्ययन पनष्ित्ती व्य प्ती आपि महत्त्व गपतम न वस्तू पस्थर पस्थतीत व पस्थर पस्थतीतून गपतम न होणय स ठी बल ची आवश्यकत असते हे पवद्य थी
ज िून घेतील.गतीचे प्रक र दैनांक्रिदन जीवन त वगीकरि करतील. वस्तूने आक्रपमले अांतर,वेगआांतरर ष्ट्रीय म िन
कौशल्य येईल.घर्षन चे प्रक र त्य ांचे उियोग व फ यदे ज िून घेतील.
अ.नां.

कृ तींची न वे

1.

पचत्र ांचे पनरीक्षि
करून क्रिदलेल्य
प्रश् ांन उत्तर देिे.

कृ तीचे उद्देश

कृ तीचे प्रक र/सूचन

वस्तू गपतम न
होणय स ठी

अध्ययन ित्रक त बरोबर
ओळखणय स ठी
पवद्य र्थय ांन म गषदशषन
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व िरलेले स धन/
उिकरि
PhET
पसम्युलेशन,पचत्रक्रिफत,

अध्ययन
ित्रक च
ां े
व्यवस्थ िन
अध्ययन ित्रक
1

बल ची
आवश्यकत
असते.

2.

3.

वेगवेगळ्य
प्रक रचे चेंडू
उियोग करून वेग
क ढिे.

सम न व असम न
वेग समजिे.

वेग ची ककां मत
क ढणय चे
कौशल्य येिे.

करिे.

अध्ययन ित्रक
अध्ययन ित्रक च्य
आध रे कृ ती करून
द खपविे.

य कृ तीत वेग शोधून
क ढणय ची िद्धत
अभ्य स करिे.

न ित्रक 2
सम न व
असम न
वेग तील फरक
ज ििे.

दैनांक्रिदन जीवन त वस्तू
एक कडू न ज त असत न
वेग तील बदल
उद हरि सहीत स्िष्ट
करिे व फरक ज ििे.
य कृ तीत उतरतीकडू न
वस्तू,वेगवेगळ्य

4.

5.

6.

घर्षि वर
घर्षि वर िररि म अवलांपबत
करि रे घिक
असलेल्य
समजिे.
घिक ांचे विषन
करिे.

घर्षि च्य
उतरत्य व चढत
क्रम त पलपहिे.
घर्षि ज स्त ककां व
कमी वगीकरि
करिे.
घर्षि च्य पवपवध
प्रक र ांचे वगीकरि
करिे. पवपवध
प्रक रच्य
घर्षि तील गररष्ठ
आपि कपनष्ठ
घर्षि ओळखिे.

वग षत कृ ती
क डषबोडष,चेंडू, फु ििट्टी, करून वेग ची
ककां मत
स्िॉिवॉच
क ढिे.अध्यय

वरील
कृ तीतील
पचत्र तील
घर्षि च्य
आध रे ज स्त
ककां व कमी
ओळखिे.
घर्षि चे प्रक र
ओळखणय स
ठी म गषदशषन
करिे. त्य िैकी
ज स्तीचे व
कमी घर्षि
शक्ती
असलेल्य

िद थ षवरून
(पसमेंि,िुट्ट ,क िड
इत्य दी) चलम न व
त्य ांचे अांतर य च
ां े क रि
पवद्य र्थय ांबरोबर चच ष
करिे.

पचत्रिि अथव अध्ययन
िपत्रक

वस्तू व त्य ांची क रिे
ज ििे.

अध्ययन
ित्रक,पचत्रफीत

3,4
वग षमध्ये
प्रयोग
खेळिी,क र,िुट्ट ,क ि के ल्य नांतर
ड,िोते इत्य दी PhET चच ष करून
क्रम घेिे
पसम्युलेशन
अध्ययन ित्रक
5

पवपवध सांदभ षत
उद हरिे देिे

पचत्रिि अध्ययन
ित्रक, भस्ट्रांगबॅलन्स,
ध ग ,पवि.

मूल्यम िन स्तर –
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सम न व
असम न
वेग चे विषन
करिे व
अध्ययन ित्रक

अध्ययन ित्रक
6

कृ ती करून
अध्ययन ित्रक
6,7,8 मध्ये
पलपहिे.

अध्ययन पनष्ित्ती

स्तर –1

1.गतीचे पववरि व प्रक र
वगीकरि करणय स समथष

गतीचे अथष

स्तर –2

स्तर –3

स्तर –4

गतीच्य

गतीच्य

दैनांक्रिदन जीवन तील

प्रक र ांन न वे

प्रक र तील फरक

गतीच्य पवपवध प्रक र ांचे

ठरतील.

विषन करतील. देतील.

ज ितील.

2.आक्रपमले अांतर,वेग य ांची

आक्रपमले

आक्रपमले अांतर

वेगवेगळ्य सांदभ षत

ककां मत क ढू न त्य ांन एकक

अांतर मोजिे

आपि वेग ची

आक्रपमले अांतर आपि

देतील.

वेग ची ककां मत
क ढतील

ककां मत व एकक
पलपहतील.

वगीकरि करतील.

वेग ची ककां मत क ढतील.

3.उिलब्ध असलेल्य

एकसम न

असम न गतीचे

एकसम न आपि

वेगवेगळ्य सांदभ षत

म पहतीनुस र एकसम न गती

गतीचे अथष

अथष करून

असम न गतीतील

करून घेतील.

घेतील.

फरक ज िून

एकसम न गती आपि

आपि असम न गतीतील फरक

घेतील.

ज िून घेतील.

असम न गतीचे पनरीक्षि
करतील.

4.घर्षि वर िररि म

घर्षि ची

घर्षि वर

घर्षि कमी अथव

दैनांक्रिदन जीवन तील

करि ऱ्य घिक च
ां े विषन व

व्य ख्य

िररि म

ज स्त करणय चे

करि रे घिक

तांत्र समजून

उियोग आपि समस्य

त्य ांची क रिे देतील.

स ांगतील.

समजून घेतील.

घेतील.

5.घर्षि चे प्रक र पस्थर

पस्थर घर्षि

पस्थर आपि

पस्थर,सरकते

घर्षि,सरकते घर्षि आपि

विषन करतील. सरकते
घर्षि चे विषन

क्रिफरते घर्षि य च
ां े वगीकरि

करतील.

करतील.

आपि क्रिफरते
घर्षि पववरि
देतील.

समजतील.
पस्थर,सरकते आपि क्रिफरते
घर्षि य ांच्य तील फरक
ज ितील.

म गषदशषक च
ां े अपभप्र य -

ध्वनी
अध्ययन पनष्ित्ती1.ध्वनीच्य पनर्मषतीचे विषन आपि ध्वनी पनर्मषती उिकरि ांचे वगीकरि करतील.
2.ध्वनीच्य प्रस र स म ध्यम ची आवश्यकत असते हे कृ तीच्य सह य्य ने द खवतील.
3.कां िनसांख्य ,आवतषन क ळ आपि आकृ ती समजून ध्वनीची तीव्रत आपि आवतषन य च
ां े म िन सपहत विषन
करतील.
4.ऐकू येि ऱ्य व ऐकू न येि ऱ्य य दोन्हीतील फरक समजतील.
5.ध्वनी प्रदूर्ि ची क रिे िररि म आपि उि य स ांगतील.
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अध्ययन पनष्ित्ती व्य प्ती आपि महत्व- ध्वनीची पनर्मषती कशी होते? ध्वनी म ध्यम पशव य सांक्रपमत होत
न ही.कां िनसांख्य ,आवतषन क ळ आपि आवृत्ती य ांचे अथष समजतील.ध्वनी प्रदूर्ि ची क रिे त्य ांचे दुष्िररि म तसेच
पनयांत्रि िद्धत समजतील.
अ.नां

1.

कृ तींची न वे

सांगीत व द्य आपि
त्य ांच्य कां ि
ि वि ऱ्य भ ग ांची
य दी तय र करिे.

2.

पचत्र ांचे पनरीक्षि
करून उत्तरे द्य

3.

पचत्र चे पनरीक्षि
करून उत्तरे द्य .

कृ तीचे उद्देश

कृ तीचे प्रक र/सूचन

वस्तू कां ि ि वुन
ध्वनी पनम षि करते
हे ज िून घेतील.

ध्वनीची पनर्मषती
पशकवल्य नांतर
पवद्य र्थय ांन कोिकोिते
भ ग कां ि ि वुन ध्वनीची
पनर्मषती होते हे
ज िणय स सहक यष करिे.

ध्वनीच्य प्रसरि स
म ध्यम ची
आवश्यकत असते हे
ज िून घेतील.
ध्वनीचे स्थ यी
य ांच्य बद्दल समजून
घेि.े

ध्वनी वेगवेगळ्य
म ध्यम त प्रस ररत
होते.हे कृ तीद्व रे दशषव .

लोखांड च्य िट्टीच्य
स ह य्य ने कृ ती करिे.

व िरलेले
स धन/
उिकरि
सांगीत
व द्य ांची
पचत्रे,अध्ययन
ित्रक

मोब ईल,क च
,ि िी,घांि ,

अध्ययन
ित्रक च
ां े
व्यवस्थ िन

अध्ययन ित्रक1

अध्ययन ित्रक
2

िेबल
लोखांड ची
िट्टी

अध्ययन ित्रक
3

ि ठ ल सांबपां धत YOUTUBE भलांक
https://youtu.be/PofzYSbIuyg

मूल्यम िन स्तर अध्ययन पनष्ित्ती

स्तर –1

1.ध्वनीची पनर्मषती व

स्तर –2

स्तर –3

पवपवध प्रक रचे

ध्वनी पनम षि
करि ऱ्य सांगीत
व द्य ांचे भ ग
ओळखतील.

ध्वनी पनर्मषतीच्य
सांदभ षचे विषन करिे.

घन म ध्यम त
ध्वनीच प्रस र
ज स्त होतो.

इतर म ध्यम ांिेक्ष घन
म ध्यम त ध्वनीच प्रस र
ज स्त असणय चे क रि
स ांगतील.

ध्वनी पनर्मषती
उिकरि ांचे वगीकरि
करतील.

ध्वनीच्य
पनर्मषतीचे विषन
करतील.

सांगीत,व द्य

2. ध्वनीच्य प्रस र स

ध्वनीच्य प्रस र स
म ध्यम ची
आवश्यकत
असते.हे ज िून
घेतील.

घन र्द्व व व यू
य ांच्य मधून
ध्वनीच प्रस र
होतो हे ज िून
घेतील.

म ध्यम ची आवश्यकत
असते.य चे पववरि
देतील.

ओळखतील.
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स्तर –4

3.कां िनसांख्य ,आवतषन
क ळ आपि आवृत्ती अथष
ज िून ध्वनीची तीव्रत
आपि आवतषन
त्य ांचे पववरि देिे.

कां िन सांख्य चे
विषन करिे.

कां िन सांख्य
आपि आवतषन
क यष य ांचे विषन
करिे.

कां िनसांख्य
आवतषन क ळ
आपि आवृत्ती
य ांचे अथष
समजतील.

य ांच्य आध र वरून
ध्वनीच्य स्थ यीचे विषन
करिे.

म गषदशषक ांचे अपभप्र य -

ज्वलन आपि ज्व ल
अध्ययन पनष्ित्ती 1.ज्वलनशील आपि अज्वलनशील वस्तूांचे वगीकरि करतील.
2.प्रयोग च्य सह य्य ने ज्वलन चे त िम न ज िून घेतील.
3.शीघ्र ज्वलन आपि उस्फु तष ज्वलन य तील फरक ज ितील.
4.आग ल विे तसेच पवझविे प्रक्रिक्रय समजून घेतील.
अध्ययन पनष्ित्तीची व्य प्ती आपि महत्व पनसग षत पमळि ऱ्य ज्वलनशील व अज्वलनशील वस्तूमध्ये वगीकरि करतील.
ज्वलन स आवश्यक असलेले घिक समजतील. शीघ्र ज्वलन आपि उस्फु तष ज्वलन य तील फरक ज ितील.
ज्वलन घडत असत न त ांबड व क ळ्य ज्योतीची क रिे समजतील.आग पवझवणय च्य क्रिक्रयेचे विषन करतील.
अ.नां

1.

2.

3.

कृ तींची न वे

कृ तीचे उद्देश

कृ तीचे
प्रक र/सूचन

व िरलेले स धन/ उिकरि

घर तील
इांधन ांची य दी
तय र करिे.

मुल ांन इांधन ची
िररकल्िन देिे.

इांधन ची य दी
करिे.

पचत्रिि,अध्ययन ित्रक

ज्वलन तील
(रां ग
आक र,तीव्रत )
फरक ज ििे.

सगळ्य वस्तूांची
ज्वलन ची क्रिक्रय
एक च प्रक रे नसते हे
ज ििे.

प्रयोग करून
द खपविे.

मेिबत्ती,क ठी, मॅग्नेपशयम

ज्वलनशील व
अज्वलनशील

वगीकरि करणय चे
कौशल्ये येईल.

प्रयोग करून
द खपविे.

त र,बन्सन बनषर

अध्ययन
ित्रक च
ां े
व्यवस्थ िन
कृ ती 1

कृ ती 2

वनस्िती,क गद,लोखांड च
गोळ ,दगड च तुकड ,

कृ ती 3

क डीिेिी,गवत,
कच

4.

इांधन चे
वगीकरि

घन,र्द्व व व यू
इांधन चे वगीकरि

पवद्य र्थय ांन प्रश्
करिे.

31

ल कू ड रॉके ल ल यिर

कृ ती 4

5.

उष्ितेचे
प्रसरि

उष्ितेचे प्रसरि
समजेल.

6.

ज्वलन चे
त िम न
समजेल.

सगळे च ज्वलनशील
वस्तूांचे ज्वलन एक च
त िम न ल होत
न ही.

7.

ज्वलन चे
रां ग तील फरक

ज्वलन क्रिक्रय रां ग वर
अवलांबून असते.

कृ ती 9 मधील

ज्वलन स आवश्यक
असलेले घिक ज िून
घेतील.

8.

क चेचे िेल व
मेिबत्ती प्रयोग

9.

आग
पवझवणय च
सरळ प्रयोग.

आगीमुळे होि रे
नुकस न थ ांबविे.

प्रयोग

फु गे आपि मेिबत्ती

उिलब्ध
असलेल्य वस्तू
मेिबत्तीच्य
ज्योतीमध्ये धरून
त्य ांचे ज्वलन
क ळ क ढतील.

क गद,सोपडयम, रबर
इत्य दी.

प्रयोग करिे.

रॉके ल,मेिबत्ती

प्रयोग करिे.

मेिबत्ती,क चेच

कृ ती-5

त ांबे,ल कू ड,
कृ ती 6

कृ ती 7-8

कृ ती 9

िेल ,क डीिेिी
अपग्नश मक दल
य ांच्य कडू न
प्र त्यपक्षक करिे.

मेिबत्ती,फु ग ,क चेच
िेल ,पहहनेग र, ख णय च

कृ ती 10,11

सोड ,क डीिेिी

मूल्यम िन स्तर अध्ययन पनष्ित्ती

स्तर –1

1.ज्वलनशील व

स्तर –2

स्तर –3

स्तर –4

ज्वलनशील व
अज्वलनशील अथष
समजतील.

ज्वलनशील व
ज्वलनशील
वस्तूतील फरक
ज ितील.

दैनांक्रिदन जीवन त
ज्वलनशील व
अज्वलनशील वस्तूांचे
वगीकरि करतील.

अज्वलनशील वस्तूांचे
वगीकरि.

ज्वलनशील
वस्तूांचे अथष
समजतील.

2.प्रयोग च्य सह य्य ने

ज्वलन चे
त िम न अथष
समजिे.

ज्वलन त िम न
प्रयोग करिे.

पशक्षक ांचे
सह य्य ने प्रयोग
करिे.

ज्वलन त िम न प्रयोग चे
विषन करिे.

3. शीघ्र ज्वलन व उस्फु तष
ज्वलन य तील फरक
पलपहिे.

उस्फु तष ज्वलन चे
अथष समजिे.

शीघ्र ज्वलन व
उस्फु तष ज्वलन
य ांचे विषन करिे.

शीघ्र ज्वलन चे
अथष समजिे.

शीघ्र ज्वलन व उस्फु तष
ज्वलन य तील फरक
पलपहिे.

4.आगीचे ज्वलन व आग
पवझपवणय च प्रक्रिक्रयेचे
विषन करिे.

आगीस ठी
आवश्यक
घिक ांची य दी
करिे.

आग
आगीचे विषन
पवझपवणय स ठी
करतील.
आवश्यक घिक ांची
य दी करिे.

ज्वलन चे त िम न
समजिे.

म गषदशषक च
ां े अपभप्र य -
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आग पवझवणय च
प्रक्रिक्रयेचे विषन करिे.

िेशी रचन व क यष
अध्ययन पनष्ित्ती-:
1. वनस्िती िेशी व प्र िी िेशी ओळखून त्य ची आकृ ती क ढू न भ ग ांन न वे देतील.
2.िेशीतील िेशीििल िेशी कें र्द् व हररतलवक य ांचे क यष समजतील.
3.वनस्िती िेशी व प्र िी िेशी य तील फरक समजतील.
अ.नां

1.

कृ तींची न वे

कृ तीचे उद्देश

1.सांयुक्त

1.सूक्ष्मदशषक च िररचय

सूक्ष्मदशषक च्य
स ह य्य ने
क ांद्य तील िेशी
दशषविे व आकृ ती
क ढू न भ ग
दशषविे.

व व िरणय ची िद्धत.

पचत्र चे पनरीक्षि
करून त्य च्य
स रख्य आकृ त्य
कढ.
3.ख लील

2.स ध्य स्ल ईड पवध न
आपि िेशीचे स्ल इड
ि हिे व त्य ांचे वगीकरि
करिे.
3.स धे पचत्र रचन
सूक्ष्मदशषक च्य
सह य्य ने व
क्रिदलेले पचत्र ि हून
ते प्र िी िेशी की
वनस्िती िेशी ते
ठरविे.

1.सूक्ष्मदशषक

िेशीअांगक ांचे
क यष पलह .

1.ख ली क्रिदलेल्य
उद हरि ांवरून
कोष्टक तील प्र िी
प्र िी व वनस्िती
व वनस्िती
िेशीतील फरक
िेशीतील फरक
य ांचे पववरि
समजिे.
करतील.

वनस्िती िेशी
य ांचे स्ल ईड.
3.त त्िुरते
स्ल ईड
बनवणय स ठी

4. इलेक्ट्रॉन

पस्लि व इांडीके िर

सूक्ष्मदशषक च्य स ह य्य ने
म पहती पमळवून
क ढलेल्य पचत्र ची
म पहती स ांगिे.

4.पचत्रफीत

5. प्र िी व वनस्िती िेशी

वनस्िती व प्र िी िेशीचे
फरक पचत्रक्रिफत, िीिीिी व
क यमस्वरूिी स्ल ईड
य ांच्य सह य्य ने पववरि
करतील.

2.क्रिदलेल्य
प्रश् ांन उत्तर देिे.
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अध्ययन
ित्रक च
ां े
व्यवस्थ िन
अध्ययन ित्रक
–6

क चिट्टी,कहहर

य ांचे स धे पचत्र क ढू न
भ ग दशषविे. क्रिदलेली कृ ती
ित्रक िूिष करिे. क्रिदलेल्य
अध्ययन ित्रक िूिष करिे.
3.

व िरलेले स धन/
उिकरि

2.प्र िी व

2.ख ली क्रिदलेल्य

2.

कृ तीचे प्रक र/सूचन

वनस्िती व प्र िी
िेशी य ांची
प्रपतकृ ती
पचत्रिि,
पचत्रक्रिफत

वनस्िती व प्र िी
िेशीचे पचत्रक्रिफत,
िीिीिी व
क यमस्वरूिी
स्ल ईड पनरीक्षि

मूल्यम िन स्तर अध्ययन पनष्ित्ती
1.वनस्िती व प्र िी िेशी
ओळखून त्य ांची पचत्रे
रां गपविे
2. िेशीििल िेशीकें र्द् व
हररतलवक य ांचे क यष
समजतील.

3.वनस्िती व प्र िी

स्तर –1

स्तर –2

स्तर –3

स्तर –4

सूक्ष्मदशषक च्य
वनस्िती व
सह य्य ने वनस्िती प्र िी िेशी
व प्र िी िेशीचे
ओळखिे.
पनरीक्षि करिे.

वनस्िती व
प्र िी िेशी
आकृ ती क ढून
भ ग दशषविे.

सूक्ष्मदशषक तील िेशी व
स्वतः क ढलेल्य
आकृ तीशी तुलन करिे.

सूक्ष्मदशषक च्य
सह य्य ने वनस्िती
िेशीचे िेशीकें र्द्
दशषविे.

सूक्ष्मदशषक च्य
सह य्य ने
वनस्िती िेशी चे
िेशीििल िेशी
कें र्द् व
हररतलवके
दशषविे.

सूक्ष्मदशषक च्य
सह य्य ने प्र िी
व वनस्िती
िेशीतील
िेशीअांगके
दशषविे.

वनस्िती िेशीचे िेशीििल

वनस्िती िेशीची
लक्षिे समजतील
प्र िी िेशीची
लक्षिे
समजतील.

वनस्िती व
प्र िी िेशी फरक
ज िून घेतील.

पवपवध प्रक रच्य िेशींच
आक र व वस्तुम न
समजणय स ठी प्रयत्न
करतील.

वनस्िती व प्र िी
िेशीचे िेशीकें र्द्,िेशीििल िेशीतील फरक
ज िून घेतील.
व त्य चे क यष ज िून
घेतील.

िेशीकें र्द्,हररतलवके
दशषविे.प्र िी िेशीचे
िेशीकें र्द् व िेशीििल
दशषविे.

म गषदशषक च
ां े अपभप्र य -

वनस्िती व प्र णय तील िुनरुत्ि दन
सह वी

स तवी

........

वनस्ितीतील िुनरुत्ि दन

अध्ययन पनष्ित्ती1.वनस्िती व प्र णय तील िुनरुत्ि दन चे विषन करतील.
2.लैंपगक व लैंपगक उत्ि दन तील फरक ज ितील.
3.िौगांड वस्थेतील िोर्क व उत्तम आरोग्य क रक अभ्य स ज ितील.
4.िौगांड वस्थेमध्ये शरीर मध्ये घडि ऱ्य अनेक बदल ची क रिे शोधतील.
अध्ययन पनष्ित्ती- वनस्िती व प्र िी य च्ां य एकू ि उत्ि दन प्रक्रिक्रयेचे विषन करतील.
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आठवी
प्र णय तील िुनरुत्ि दन,
िौगांड वस्थेत प्रवेश

अ.नां

कृ तींची न वे

कृ तीचे उद्देश

कृ तीचे प्रक र/सूचन

व िरलेले स धन/
उिकरि

1.

अध्ययन ित्रक 1

प्र िी व वनस्िती
तील उत्ि दन प्रक र
ओळखतील

क्रिदलेल्य अध्ययन
ित्रक त
िुनरुत्ि दन चे
पववरि देणय चे
स मर्थयष येईल.

पचत्रिि िीिीिी
पचत्रफीत

अध्ययन
ित्रक च
ां े
व्यवस्थ िन
अध्ययन ित्रक
1 व 2 ठे विे.

अध्ययन पनष्ित्ती - लैंपगक व अलैंपगक िूनरूत्ि दन क्रिक्रयेतील फरक ज ििे.
अ.नां

कृ तींची न वे

कृ तीचे उद्देश

कृ तीचे प्रक र/सूचन

व िरलेले स धन/
उिकरि

1.

अध्ययन ित्रक 3

लैंपगक आपि लैंपगक
क्रिक्रयेतील फरक
पलह .

अध्ययन ित्रक तील
सूचनेनस
ु र ित्रक
िूिष कर .

वनस्िती व
ि णय तील लैंपगक
आपि अलैंपगक
क्रिक्रयेचे

प्र णय ांतील अलैंपगक
प्रक रचे विषन कर .

अध्ययन
ित्रक च
ां े
व्यवस्थ िन
अध्ययन ित्रक
-3

पचत्रिि,पचत्रफीत,
ि ठ्यिुस्तक
अध्ययन पनष्ित्ती - िौगांड वस्थेतील िोर्क व उत्तम आरोग्य क रक अभ्य स ज ितील.
अ.नां

कृ तींची न वे

कृ तीचे उद्देश

कृ तीचे प्रक र/सूचन

1.

अध्ययन ित्रक 6

िौगांड वस्थेत
शरीर तील
घडि र्य बदल ांची
क रिे देतील.

अध्ययन ित्रक तील
सूचनेनस
ु र ित्रक
िूिष कर .

िौगांड वस्थेतील बदल
कोष्टक त पलह .

व िरलेले स धन/
उिकरि

अध्ययन
ित्रक च
ां े
व्यवस्थ िन
िौगांड वस्थेत
अध्ययन ित्रक
घडि ऱ्य बदल ांची
-6
य दी करून
ि ठ्यिुस्तक च्य
बदल शी तुलन
करतील.

अध्ययन पनष्ित्ती-4.िौगांड वस्थेमध्ये शरीर मध्ये घडि ऱ्य अनेक बदल ची क रिे शोधतील.
अ.नां

1.

कृ तींची न वे

ख लील सांपक्षप्त
रिप्ििी पलह .
1.िौगांड वस्थेतील
िोर्ि त्मक गरज
2.वैयपक्तक स्वच्छत
3.श रीररक व्य य म

कृ तीचे उद्देश

कृ तीचे प्रक र/सूचन

िौगांड वस्थेतील
िोर्ि त्मक
गरज स ठी उत्तम
आरोग्यक रक
र हणय ची िद्धत
अवलांबिे.

ि ठ्यिुस्तक तील
क्रिदलेल्य
िौगांड वस्थेतील
िोर्ि त्मक
गरज स ठी उत्तम
आरोग्यक रक
अभ्य स ज िून घेि.े

मूल्यम िन स्तर -
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व िरलेले स धन/
उिकरि

अध्ययन
ित्रक च
ां े
व्यवस्थ िन

ि ठ्यिुस्तक ि न

अध्ययन ित्रक
-7

क्रम ांक 63 64 65

स्तर –1

अध्ययन पनष्ित्ती

1.वनस्िती व प्र णय तील वनस्ितीतील
िुनरुत्ि दन क्रिक्रयेचे विषन िुनरुत्ि दन क्रिक्रयेचे
विषन करतील.

करतील.

स्तर –2

स्तर –3

स्तर –4

प्र णय तील

वनस्िती व

वनस्िती व प्र णय मध्ये

िुनरुत्ि दन

प्र णय तील

क्रिक्रयेचे विषन

िुनरुत्ि दन

नवीन प्रज ती पनम षि

करतील.

क्रिक्रयेचे विषन

होणय स िुनरुत्ि दन चे

करतील.

महत्व ज िून घेतील.

2. लैंपगक व अलैंपगक

लैंपगक िुनरुत्ि दन

लैंपगक

लैंपगक व

प्र िी व वनस्ितीतील

िुनरुत्ि दन प्रक्रिक्रयेतील

क्रिक्रयेचे पववरि

िुनरुत्ि दन

अलैंपगक

देतील.

क्रिक्रयेचे विषन

िुनरुत्ि दन

लैंपगक आपि अलैंपगक

करतील.

य तील फरक

फरक पलहीतील.

िुनरूत्ि दन क्रिक्रयेचे महत्व

स ांगतील.

ज िून घेतील.

3.िौगांड वस्थेतील

िौगांड वस्थेत

िौगांड वस्थेतील

स्वतःच्य दैपहक

िौगांड वस्थेतील घडि रे

श रीररक बदल चे विषन

घडि रे बदल

घडि ऱ्य

बदल चे

ज िून घेतील.

बदल ांची क रिे

ि ठ्यिुस्तक तील

बदल हे िुढील जीवन ची

शोधतील.

बदल ांशी तुलन

करतील.

तय री असते ते ज िून

करतील.

घेतील.

4. िौगांड वस्थेतील

िौगांड वस्थेतील

उत्तम

िौगांड वस्थेतील

वैयपक्तक स्वच्छतेचे

िोर्ि त्मक गरज उत्तम

िोर्ि त्मक गरज

आरोग्य च्य

िोर्ि त्मक

ज िून घेतील.

सवयी

गरज उत्तम

महत्त्व ज िून इतर न
ां

आरोग्यक रक सवयींचे

आरोग्यक रक

अनुकरि करतील.

समज वून स ांगतील.

सवयी
अवलांबतील.

म गषदशषक च
ां े अपभप्र य -

पवद्युत ध रे चे र स यपनक िररि म
सह वी

स तवी

आठवी

पवद्युत शक्ती आपि मांडळ

पवद्युत प्रव ह आपि त्य चे िररि म

पवद्युत ध रेचे र स यपनक िररि म
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अध्ययन पनष्ित्ती
1.च ांगले आपि दुबषल व हक य तील फरक स ांगतील.
2.ि णय चे पवद्युत िृथ:करि प्रयोग करून विषन करतील.
3.पवद्युत पवलेिन चे दैनांक्रिदन जीवन तील उियोग चे विषन करतील.
अध्ययन पनष्ित्तीची व्य प्ती आपि महत्वव हकतेचे अथष समजून च ांगले व दुबषल व हक तील फरक ज ितील.पवद्युत पवलेिन,पवद्युत िृथ:करि प्रक्रिक्रयेचे
दैनांक्रिदन जीवन तील उियोग समजून घेतील.
अ.नां

कृ तींची न वे

कृ तीचे उद्देश

कृ तीचे
प्रक र/सूचन

1.

पवद्युत व हकत
ति सिे
अध्ययन कृ ती-1,2,3

पवद्युत व हकत
ति सिी
अध्ययन कृ ती-1,2,3
च ांगले व दुबषल
व हक समजून
घेतील.

प्र त्यपक्षक द्व रे
समजून घेि.े

पवद्युतध रे चे
र स यपनक िररि म
समजतील.

ि णय चे
हहोल्िमीिर प्रयोग
करून द खपविे.

2.

ि णय चे पवद्युत
िृथ:करि

व िरलेले स धन/
उिकरि

अध्ययन
ित्रक च
ां े
व्यवस्थ िन

त र,पवद्युत
बल्ब,पवपवध
प्रक रच्य वस्तू
ि णय चे
हहोल्िमीिर,पवद्युत

प्रयोग च्य
आध रे
उत्तर देिे.
प्रयोग द्व रे
उत्तरे देिे.

घि,ि िी,िरीक्ष न
ळी, पचत्रफीत

3.

पवद्युत पवलेिि

पवद्युत पवलेिन चे
अथष समजतील.

प्रयोग करिे

त ांब्य च
तुकड ,पवद्युत
घि,पवद्युत त र

प्रयोग करून
प्रश् ांन
उत्तर देिे.

य ि ठ शी सांबपां धत प्रयोग पशक्षक न
ां ी करून द खपविे.
मूल्यम िन स्तर अध्ययन पनष्ित्ती

स्तर –1

स्तर –2

स्तर –3

स्तर –4

1.च ांगले व दुबषल

व हकतेचे अथष

च ांगल्य

दुबषल व हकतेचे

च ांगल्य व दुबषल

व हक तील फरक

समजून घेतील.

व हकतेची

लक्षि समजून

लक्षिे ज िून

घेतील.

वग षतील फरक ज ितील

ज ितील.

घेतील.
ि णय चे पवद्युत

2.ि णय चे पवद्युत

ि णय चे पवद्युत

ि णय चे पवद्युत

ि णय चे पवद्युत

िृथ:करि प्रयोग करून

िृथ:करि समजून

िृथ:करि

घेतील.

प्रयोग चे विषन

पवतरि िृथक्करि िृथ:करि चे प्रयोग करून
प्रयोग करतील.

विषन करतील.
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करतील.

त्य चे विषन करतील.

3.पवद्युत पवलेिन चे

पवद्युत पवलेिन

पवद्युत

पवद्युत

पवद्युत पवलेिन चे दैनांक्रिदन

दैनांक्रिदन जीवन तील

क्रिक्रय ज िून

पवलेिन चे विषन

पवलेिन चे

घेतील.

करतील.

उियोग समजून

जीवन तील उियोग

उियोग य ांचे विषन

घेतील.

करतील.

समजून घेतील.

म गषदशषक च
ां े अपभप्र य -

क ही नैसर्गषक चमत्क ररक घिन
सह वी
..................

स तवी

आठवी

चक्रीय व दळे

क ही नैसर्गषक चमत्क ररक घिन

अध्ययन पनष्ित्ती 1.चक्रीय व दळ चे िररि म समजून घेतील.
2.पवजेच अथष,पनम षि होणय ची पस्थती आपि त्य चे िररि म
3.भूकांि चे क रि व त्य चे िररि म समजून घेतील.
अध्ययन पनष्ित्तीची व्य प्ती आपि महत्व नैसर्गषक चमत्क ररक घिन असलेले वीज आपि भूकांि च्य अध्ययन चे क रि समजतील.तसेच त्य ि सून होि री
ह नी आपि त्य ि सुन स्वतःचे कसे सांरक्षि के ले ि पहजे.
कृ तींची न वे

कृ तीचे उद्देश

कृ तीचे प्रक र/सूचन

व िरलेले स धन/
उिकरि

नैसर्गषक चमत्क ररक
घिन दशषव

नैसर्गषक चमत्क ररक नैसर्गषक चमत्क ररक
घिन समजून
घिनेचे विषन करतील.
घेतील.

पचत्रिि,िीिीिी,

अध्ययन
ित्रक च
ां े
व्यवस्थ िन
अध्ययन ित्रक

पचत्रफीत

1,2

कोष्टक िूिष कर .

स्थ यी पवद्युत अथष
समजेल.

प्रयोग च्य सह य्य ने
स्थ यी पवद्युत रक्षि चे
पववरि देतील.

फु ग ,स्िील
चमच ,लोकर,क िड

अध्ययन ित्रक
3,4,5

,खोडरबर,पचत्रक्रिफत,
िॉपलपथन.

पवजेि सून सांरक्षि
पवध न

पवजेि सून सांरक्षि
करून घेणय चे क्रम

पवजेि सून सांरक्षि
पवध न चे विषन करतील.
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पचत्रिि,िीिीिी,
पचत्रफीत

अध्ययन ित्रक
-6

पचत्र ि हून विषन कर .

भूकांि चे क रि
आपि त्य ि सून
सांरक्षि

योग्य उद हरि च्य
सह य्य ने भूकांि चे
पववरि देतील.

पचत्रिि,िीिीिी,

अध्ययन ित्रक

पचत्रफीत

–7

मूल्यम िन स्तर अध्ययन पनष्ित्ती

स्तर –1

स्तर –2

1. चक्रीय व रे आपि

व रे व दळे य ांचे

चक्रीय व दळ ांचे

व दळ मुळे होि रे

अथष समजून घेतले

अथष समजले

आहेत.

आहेत.

पवजेचे अथष ज िले

वीज पनम षि

िररि म समजून घेतले
आहेत.

2. पवजेचे अथष,पनम षि

आहेत.
होणय ची िद्धत आपि
िररि म व त्य च्य ि सून
सांरक्षि करून घेणय ची
म पहती समजून घेतले
आहेत.

होणय चे पवध न

3.भूकांि ची पनर्मषती
तसेच त्य ि सून होि रे
िररि म व त्य ि सून
सांरक्षि समजून घेतले
आहेत.

भूकांि चे अथष

भूकांि चे क रि

समजतील.

समजतील.

समजतील.

म गषदशषक च
ां े अपभप्र य -
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स्तर –3
व दळे आपि
व रे य तील
फरक समजून
घेतील.

स्तर –4
व दळे आपि
चक्रीव दळ मुळे होि रे
िररि म
आपि क रिे समजतील.

पवजेमुळे होि री पवजेि सून सांरक्षि करून
ह नी समजून
घेणय चे पवध न ज िून
घेतील.
घेतले आहेत.

भूकांि मुळे
होि री ह नी
समजून घेतले
आहेत.

भूकांि घडत असत न
स्वतःचे सांरक्षि क्रम
समजतील.

प्रक श
अध्ययन पनष्ित्ती1.प्रक श चे अथष आपि आरश च्य प्रक र तील फरक ज ितील.
2.आरश चे पनयम समजणय स ठी प्रयोग करतील.
3.िर वतषन चे पनयम विषन करतील व त्य चे उियोग स ग
ां तील.
4.अांतवषक्र व बपहवषक्र आरश चे उियोग समजून घेतील.
अध्ययन पनष्ित्तीची व्य प्ती आपि महत्व वस्तूांन ि हणय स ठी प्रक श ची आवश्यकत असते हे पवद्य थी समजून घेतील.आरश चे प्रक र आपि आरश ि सून
पमळि ऱ्य प्रपतम ची लक्षिे तसेच प्रयोग च्य आध रे दैनांक्रिदन जीवन त त्य चे उियोग आपि प्रक श च्य
अिस्करि ची क रिे समजून घेतील.
कृ तींची न वे

प्रक श सरळ रे र्त
े
ज तो.

प्रपतमेचे गुिधमष

िर वतषन चे पनयम

कृ तीचे उद्देश

कृ तीचे प्रक र/सूचन

प्रक श चलन िद्धत
समजून त्य च्य ि सून
पनम षि होि य ष
चमत्क ररक घिनेचे
विषन करतील.
आरश तून पमळि ऱ्य
प्रपतमेची लक्षिे
समजतील.

पवद्य र्थय ांन स पहत्य देऊन
कृ ती करतील.

िर वतषन च्य पनयम ांचे
अथष समजून घेतील.

प्रत्येक प्रयोग च्य सह य्य ने
िर वतषन चे पनयम समजतील.

य कृ तीच्य आध रे आरश तून
पमळि ऱ्य
प्रपतम ची लक्षिे समजतील.

व िरलेले स धन/
उिकरि
मेिबत्ती,रबर

अध्ययन
ित्रक च
ां े
व्यवस्थ िन
अध्ययन
ित्रक 1

स्के ल

अध्ययन

िट्टी,िेपन्सल,ि ांढरे

ित्रक 2

क गद,आरस
पशक्षक व पवद्य थी
प्रयोग करून तुलन
करतील.

अध्ययन
ित्रक 3

लेसर,प्रक श,कोन
म िक,िेपन्सल,ि ांढ
रे क गद, स्के ल,िट्टी
आरश चे
वगीकरि

आरश तील फरक ज िून
घेतील.

पवपवध प्रक रचे आरसे मुल ांन
देऊन समजणय स ठी सोिे
होईल.

प्रपतमेची लक्षिे

अांतवषक्र आरश समोर
पवपवध अांतर वर वस्तू
ठे वल्य नांतर पमळि ऱ्य
प्रपतमेची लक्षिे
समजतील.

पशक्षक िपहल्य ांद प्रयोग करून
नांतर पवद्य र्थय न
ां प्रयोग
करणय स स ांगतील व
पमळि ऱ्य प्रयोग त प्रपतमेची
लक्षिे समजतील.

दैनांक्रिदन जीवन तील
आरश चे महत्व

वेगवेगळ्य प्रक रच्य आरश ांचे
उियोग ओळखतील.

पचत्र चे पनरीक्षि
करून उत्तरे पलह .
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पचत्रिि,आरसे

अध्ययन
ित्रक 4

अांतवषक्र

अध्ययन

आरस ,मेिबत्ती,

ित्रक 5

स्के ल िट्टी,िडद ,
लेंस स्िँड
अध्ययन

अध्ययन

ित्रक,पचत्रिि

ित्रक 6

प्रक श चे
वक्रीभवन

प्रक श च्य वक्रीभवन चे
महत्व ज ितील.

लोलक च्य सह य्य ने ि ांढर
प्रक श स त रां ग ने बनले आहेत
हे दशषविे.

लोलक िडद
पचत्रक्रिफत

अध्ययन
ित्रक 7

मूल्यम िन स्तर अध्ययन पनष्ित्ती

स्तर –1

स्तर –2

1.प्रक श चे अथष समजून

प्रक श चे अथष

प्रक श

आरश चे वगीकरि

समजतील.

सरळरे र्त
े
सांक्रपमत होतो हे

करतील.

िर वतषन चे पनयम

प्र योपगकररत्य

उियोग य ांचे पववरि

विषन करतील.

िर वतषन चे
पनयम विषन

देतील.

करतील.

3. प्रयोग द्व रे अांतवषक्र

आरश मध्ये अांतवषक्र प्रयोग द्व रे

आरश तून पमळि ऱ्य

आपि बपहवषक्र

पववरि देतील.

स्तर –4

आरश च्य
प्रक र तील
फरक ज ितील.

प्रक श मुळे चमत्क ररक
घिनेचे विषन करतील.

आि ती कोन
आपि अिवतीत
कोन मोजम ि
करतील.

िर वतषन च्य पनयम ांचे
उियोग स ांगतील.

अांतवषक्र
आरश ि सून
पमळि ऱ्य
प्रपतम ांच्य
लक्षि ांची य दी
तय र करतील.

प्रपतम तील फरक ज िून
घेतील.

अांतवषक्र व
बपहवषक्र
आरश चे
उियोग
समजतील.

दैनांक्रिदन जीवन त त्य चे
महत्त्व ज िून घेतील.

ज िून घेतील.

2.िर वतषन चे पनयम व

प्रपतम च्य लक्षि ांचे

स्तर –3

पवपवध

आरश मधील फरक स्थ न वर
विषन करतील.

अांतवषक्र
आरश समोर
वस्तू ठे वल्य स
पमळि ऱ्य
प्रपतमेचे विषन
करतील.

4.अांतवषक्र आपि बपहवषक्र

बपहवषक्र आरश च्य

अांतवषक्र

आरश चे उियोग

उियोग य ांची

आरश च्य

समजतील.

य दी तय र

उियोग य ांची

करतील.

य दी तय र
करतील.

म गषदशषक च
ां े अपभप्र य -
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त रे आपि सौरमांडळ
अध्ययन पनष्ित्ती 1.आक शस्थ वस्तूांचे अथष समजून त्य ांन ओळखतील. ग्रह उिग्रह आपि त रे य मधील फरक ज ितील.
2.नैसर्गषक आपि कृ पत्रम उिग्रह मधील फरक ज ितील.
3.चांर्द् च्य प्रपतमेची क रिे देतील.
4.सौरमांडळ तील पवपवध ग्रह ांचे लक्षिे समजून त्य च्ां य तील फरक ज ितील.
5.त रक िुांज अथष समजतील.तसेच र त्रीच्य वेळेल आक श मध्ये शोधणय चे कौशल्य येईल.
अध्ययन पनष्ित्तीची व्य प्ती आपि महत्वपवद्य थी पवपवध आक शस्थ वस्तूांचे वगीकरि करतील.त रक िुांज इतर आक शस्थ वस्तू ,उल्क , धूमके तू य ांच्य बद्दल
म पहती घेतील.कृ पत्रम उिग्रह ांची उियोग समजून घेतील.
कृ तींची न वे

1.आक शस्थ वस्तूांन
न वे देिे.
2.त रक िुांज

3. ग्रह ांन ओळखतील.
4.सौरमांडळ तील इतर
वस्तू

5.चांर्द् च्य प्रपतम

कृ तीचे उद्देश

कृ तीचे प्रक र/सूचन

व िरलेले स धन/
उिकरि

अध्ययन
ित्रक च
ां े
व्यवस्थ िन
अध्ययन ित्रक

आक शस्थ वस्तूतील
फरक ज ितील.

पवपवध आक शस्थ वस्तूांन
ओळखणय स ठी आवश्यक
सूचन देतील.

पचत्रिि मॉडेल
िीिीिी

आक श तील
त रक िुांज य चे अथष
व ओळखणय चे
कौशल्य येईल.
ग्रह ांमधील फरक
ज िून घेतील.

वेगवेगळ्य
त रक िुांज ांची म पहती
घेि.े तसेच आक श चे
पनरीक्षि ग्रह ांच्य लक्षि ांचे विषन
करतील.

पचत्रिि पचत्रफीत

अध्ययन ित्रक
2

पचत्रिि,पचत्रक्रिफत

अध्ययन ित्रक

सौरमांडल त येि ऱ्य
इतर वस्तूांन समजून
घेि.े

सौरमांडळ तील पवपवध
प्रक रच्य आक शस्थ
वस्तूांची लक्षिे समजतील.

पचत्रक्रिफत,पचत्रिि

िौर्िषम व
अम वस्येचे क रि
समजतील.

पवद्य थी कृ ती 17.2

चेंडू क ळ व ि ांढर

करतील.

रां ग, िॉचष,अध्ययन

1

3
अध्ययन ित्रक
4

अध्ययन ित्रक
-5

ित्रक

मूल्यम िन स्तर अध्ययन पनष्ित्ती

स्तर –1

स्तर –2

1. आक शस्थ वस्तूांचे अथष

आक शस्थ

आक शस्थ

व ते ओळखिे.

वस्तूांचे अथष

वस्तूांन न वे

समजतील.

देतील
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स्तर –3
आक शस्थ
वस्तूांचे प्रक र
ओळखतील.

स्तर –4
दैनांक्रिदन जीवन त ते
ओळखिे.

2.त रक िुांज अथष समजिे

त रक िुांज चे

त रक िुांज न
ां

व ते र त्री शोधणय चे

अथष समजतील.

न वे देतील.

3.सौरमांडळ तील

सौर मांडळ तील

आतील ग्रह व

वेगवेगळ्य ग्रह ांची लक्षिे

ग्रह ांन न वे

ब हेरील ग्रह

देतील.

य ांची य दी

कौशल्य येईल.

व त्य ांच्य तील फरक
समजतील.

तय र करतील.

4.नैसर्गषक व कृ पत्रम उिग्रह नैसर्गषक
उिग्रह ांचे अथष
आतील फरक ज िून

कृ पत्रम उिग्रह ांचे
अथष समजतील.

घेतील.

समजतील.

5.चांर्द् च्य प्रपतमेच्य

िृर्थवीच उिग्रह

चांर्द् ांच्य

क रि ांचे विषन करतील.

दशषवतील.

प्रपतमेची क रिे

त रक िुांज
शोधणय चे
पवध न
समजतील.

र त्री आक श त
त रक िुांज शोधिे.

ग्रह ांच्य
लक्षि ांची य दी
तय र करतील.

ग्रह तील फरक ज िून
घेतील.

नैसर्गषक व
कृ पत्रम
उिग्रह तील
फरक ज ितील.

कृ पत्रम उिग्रह ांच
उियोग ांची य दी
करतील.

समजतील.

म गषदशषक च
ां े अपभप्र य –

हवेचे आपि ि णय चे प्रदूर्ि
सह वी
घर तील व ब हेरील प्रदूर्क
िद थष

स तवी

आठवी

स ांडि णय ची कथ

हवेचे व ि णय चे प्रदूर्ि

अध्ययन पनष्ित्ती1.हवेच्य प्रदूर्ि चे अथष,क रिे, िररि म आपि उि य
2.ि णय च्य प्रदूर्ि चे अथष,क रिे,िररि म आपि उि य
अध्ययन पनष्ित्तीची व्य प्ती आपि महत्विय षवरि चे महत्त्व समजून घेतले आहेत.हल्लीच्य व ि णय च्य प्रदूर्ि ची क रिे व त्य चे िररि म आपि उि य
समजून घेतले आहेत.
कृ तींची न वे

1.हवेच्य दजेची तुलन
-

कृ तीचे उद्देश

हवेचे कमी प्रदूर्ि व
ज स्त प्रदूर्ि असलेले
प्रदेश ओळखिे.

कृ तीचे प्रक र/सूचन

वेगवेगळ्य स्थळ ांन
भेिी देिे.
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व िरलेले स धन/
उिकरि
पचत्रफीत

अध्ययन
ित्रक च
ां े
व्यवस्थ िन
अध्ययन ित्रक 1

2.पचत्रे ि हून उत्तरे
द्य .
3. पचत्रे ि हून उत्तरे
द्य .
4. पचत्रे ि हून उत्तरे
द्य .
5.जलपनर्मषतीचे
पवध न दशषव .
6. कोष्टक िूिष कर .

7.पचत्र च्य सह य्य ने
करणय चे ि णय चे
फरक दशषविे.
8.ि णय च्य
प्रदूर्ि च्य क रि ांची
य दी तय र करिे.
9.ि णय च्य प्रदूर्ि चे
दुष्िररि म य ांची चच ष
करिे
10.ि णय च्य
प्रदूर्ि चे उि य

हवेच्य प्रदूर्ि ची
क रिे समजतील.

पवपवध िररपस्थतीत
त्य ांची उद हरिे देिे.

अध्ययन

अध्ययन ित्रक 2

ित्रक,पचत्रिि,
पचत्रफीत
पचत्रिि पचत्रफीत

अध्ययन ित्रक 3

पचत्रिि,पचत्रफीत

अध्ययन ित्रक 4

जलचक्र चे विषन
करतील.
उद हरि सपहत विषन
करिे.

पचत्रिि,पचत्रक्रिफत

अध्ययन ित्रक 5

पचत्रिि,पचत्रक्रिफत

अध्ययन ित्रक 6

अध्ययन ित्रक 7

हवेच्य प्रदूर्ि चे
िररि म चे अथष
समजिे.
हवेचे प्रदूर्ि
थ ांबवणय चे उि य
समजतील.
जलचक्र अथष
समजतील.
दैनांक्रिदन जीवन त
ि णय च्य व िरणय च
दर समजिे.
ि णय चे गुिवत्तेचे
महत्व समजिे.

हवेच्य प्रदूर्ि चे
दुष्िररि म य ांचे विषन
करिे.
पवपवध उद हरि सपहत
विषन करिे.

प्रश्ोत्तरे िद्धत अवलांब
करिे.

पचत्रिि,पचत्रक्रिफत,

प्रदूर्ि ची क रिे
समजतील.

ि णय च्य प्रदूर्ि च्य
क रि ांचे विषन करिे.

पचत्रिि,पचत्रक्रिफत

अध्ययन ित्रक 8

ि णय च्य प्रदूर्ि चे
दुष्िररि म ांचे अथष
करून घेि.े
उि य चे पवध न
समजतील

ि णय च्य प्रदूर्ि चे
दुष्िररि म य ची चच ष
करिे.
ि णय च्य प्रदूर्ि चे
पनयांत्रि पवध न
समजतील

पचत्रिि,पचत्रफीत

अध्ययन ित्रक 9

मॉडेल

पचत्रिि,पचत्रक्रिफत

मूल्यम िन स्तर अध्ययन पनष्ित्ती

स्तर –1

स्तर –2

1.हवेच्य प्रदूर्ि चे अथष

हवेच्य प्रदूर्ि चे

प्रदूर्ि च्य

क रिे िररि म आपि

अथष समजतील.

क रि ांची य दी
करतील.

उि य

2.ि णय च्य प्रदूर्ि चे

ि णय च्य

ि णय च्य

अथष क रिे िररि म

प्रदूर्ि चे अथष

प्रदूर्ि च

समजतील.

क रि ांची य दी

आपि उि य-

करतील.

म गषदशषक च
ां े अपभप्र य –

44

स्तर –3

स्तर –4

प्रदूर्ि च्य
दुष्िररि म ांची
य दी तय र
करतील.

हवेच्य प्रदूर्ि चे
पनयांत्रि व थ ांबपवणय ची
पवध न समजतील.

ि णय च्य
प्रदूर्ि चे
दुष्िररि म
य ची य दी
तय र करतील.

ि णय चे प्रदूर्ि
थ ांबवणय चे उि य
समजतील.

E-samved क यषक्रम तील इयत्त आठवीच्य पवज्ञ न पवर्य तील घिक नुस र पहहडीओ ि ठ च
ां ी भलांक
घिक

1

YouTube Link

घिक चे न व
पिक ांचे उत्ि दन
आपि व्यवस्थ िन

भ ग – 1 https://www.youtube.com/watch?v=FF3230Xku4k&list=PLr07gxlLP8zWju3eGpB-JbxWgMXekxBa&index=1&t=2s
भ ग – 2 https://www.youtube.com/watch?v=XeGy-QYh2Ig&list=PLr07gxlLP8zWju3eGpB-JbxWgMXekxBa&index=2

2

सूक्ष्मजीव -पमत्र
आपि शत्रू

भ ग – 1 https://www.youtube.com/watch?v=BuW1-wCMsJI&list=PLr07gxlLP8zWju3eGpB-JbxWgMXekxBa&index=3
भ ग – 2 https://www.youtube.com/watch?v=Vz6eT90pnnw&list=PLr07gxlLP8zWju3eGpB-JbxWgMXekxBa&index=4

3
4

कृ पत्रम तांतू आपि

https://www.youtube.com/watch?v=NSjuk08qbyE&list=PLr07gxlLP8z-

प्ल पस्िक

Wju3eGpB-JbxWgMXekxBa&index=5

ध तू आपि अध तू

https://www.youtube.com/watch?v=MtvAsRhrqRk&list=PLr07gxlLP8zWju3eGpB-JbxWgMXekxBa&index=36
भ ग – 1 https://www.youtube.com/watch?v=gbkmq56Sywo&list=PLr07gxlLP8z-

5

दगडी कोळस आपि
िेट्रोपलयम

Wju3eGpB-JbxWgMXekxBa&index=6

भ ग – 2 https://www.youtube.com/watch?v=9wfeYerkSrs&list=PLr07gxlLP8zWju3eGpB-JbxWgMXekxBa&index=7

6

वनस्िती आपि
प्र णय ांचे सांरक्षि
भ ग – 1 https://www.youtube.com/watch?v=OIuZVNRnKUI&list=PLr07gxlLP8z-

7

Wju3eGpB-JbxWgMXekxBa&index=8

बल आपि द ब

भ ग – 2 https://www.youtube.com/watch?v=29sFlB0GHww&list=PLr07gxlLP8zWju3eGpB-JbxWgMXekxBa&index=9

8

भ ग – 1 https://www.youtube.com/watch?v=AcgKYTqZWAo&list=PLr07gxlLP8z-

घर्षि

Wju3eGpB-JbxWgMXekxBa&index=11
भ ग – 2 https://www.youtube.com/watch?v=8PImTBsV4JA&list=PLr07gxlLP8zWju3eGpB-JbxWgMXekxBa&index=10

9

ध्वनी

https://www.youtube.com/watch?v=PofzYSbIuyg&list=PLr07gxlLP8zWju3eGpB-JbxWgMXekxBa&index=12
भ ग – 1 https://www.youtube.com/watch?v=c0VeG8Qra6I&list=PLr07gxlLP8z-

10

ज्वलन आपि ज्व ल

Wju3eGpB-JbxWgMXekxBa&index=14
भ ग – 2 https://www.youtube.com/watch?v=abzJ321e_RE&list=PLr07gxlLP8zWju3eGpB-JbxWgMXekxBa&index=15
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11

12

िेशी

प्र णय ांमधील
िुनरुत्ि दन

https://www.youtube.com/watch?v=OUifNKC7HvU&list=PLr07gxlLP8zWju3eGpB-JbxWgMXekxBa&index=16
भ ग – 1 https://www.youtube.com/watch?v=4ngcqJqHKng&list=PLr07gxlLP8zWju3eGpB-JbxWgMXekxBa&index=17
भ ग – 2 https://www.youtube.com/watch?v=A6t7QNguVSE&list=PLr07gxlLP8zWju3eGpB-JbxWgMXekxBa&index=18

13

िौगांड वस्थेत
िद िषि

भ ग – 1 https://www.youtube.com/watch?v=DL_rXXojO6Q&list=PLr07gxlLP8zWju3eGpB-JbxWgMXekxBa&index=19
भ ग – 2 https://www.youtube.com/watch?v=E0xej7BBrc4&list=PLr07gxlLP8zWju3eGpB-JbxWgMXekxBa&index=20

14

पवद्युत ध रे चे
र स यपनक िररि म

भ ग – 1 https://www.youtube.com/watch?v=KQ2vyTaZjqs&list=PLr07gxlLP8zWju3eGpB-JbxWgMXekxBa&index=21
भ ग – 1 https://www.youtube.com/watch?v=VbOPEjxLX-8&list=PLr07gxlLP8z-

15

नैसर्गषक चमत्क रीक
घिन

Wju3eGpB-JbxWgMXekxBa&index=22
भ ग – 2 https://www.youtube.com/watch?v=MpHvQZBo2hU&list=PLr07gxlLP8zWju3eGpB-JbxWgMXekxBa&index=24
भ ग – 1 https://www.youtube.com/watch?v=IKGeU_DWF_4&list=PLr07gxlLP8z-

16

प्रक श

Wju3eGpB-JbxWgMXekxBa&index=25
https://www.youtube.com/watch?v=JYIYI5NMesc&list=PLr07gxlLP8zWju3eGpB-JbxWgMXekxBa&index=28
भ ग – 1 https://www.youtube.com/watch?v=V2mseoUspBo&list=PLr07gxlLP8z-

17

त रे आपि सौरमांडळ

Wju3eGpB-JbxWgMXekxBa&index=30
भ ग – 2 https://www.youtube.com/watch?v=Y3VaLKvlXuY&list=PLr07gxlLP8zWju3eGpB-JbxWgMXekxBa&index=32

18

हव आपि ि णय चे
प्रदूर्ि

https://www.youtube.com/watch?v=7F3C3Ak-tlU&list=PLr07gxlLP8zWju3eGpB-JbxWgMXekxBa&index=33
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