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¸ÀAzÉÃ±À

DwäÃAiÀÄgÉÃ,
ªÀÄPÀÌ¼À ²PÀëtªÉÃ ¨sÁgÀvÀzÀ ¨sÀ«µÀå. EzÀPÁÌV PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀªÅÀ ºÉÆ¸À ²PÀët ¤ÃwAiÀÄ£ÀÄß 2020gÀ°è eÁjUÉÆ½¹zÉ. F
gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ²PÀët ¤Ãw 2020 gÀ ²¥sÁgÀ¸ÀÄìU¼
À À£ÄÀ ß C£ÀÄμÁ×£ÀUÆ
É ½¸ÀÄªÀ ¤nÖ£À°è PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ªÀÄÄAZÀÆtÂAiÀÄ°èzÀÄÝ,
ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ°è ¸ÁPÀμÀÄÖ ¸ÀÄzsÁgÀuU
É À¼À£ÀÄß vÀg¯
À ÁUÀÄwÛz.É ¥ÀoÀåPÀæªÄÀ «£Áå¸À, PÀ°¸ÀÄ«PÉAiÀÄ°è £Á«Ã£ÀåvÉ, vÀgU
À Àw ¥ÀQæ æAiÉÄAiÀÄ
ªÀÄgÀÄ«£Áå¸À ºÁUÀÆ ±Á¯ÉUÀ¼À°è PÀ°PÁ ¸ÀªÀÄÈzÀÞ ªÁvÁªÀgt
À
¤ªÀiÁðt ªÀiÁqÀ®Ä ºÀ®ªÀÅ PÁAiÀÄðvÀAvÀæUÀ¼À£ÀÄß
gÀÆ¦¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ. FUÁUÀ¯ÉÃ ¤¥ÀÅuï ¨sÁgÀvï «ÄμÀ£ï, §Ä£Á¢ ¸ÁPÀëgv
À É ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀASÁå eÁÕ£À PË±À®UÀ¼À£ÀÄß SÁwæ¥Àr¸ÀÄªÀ°è
PÁAiÀÄð¥ÀæªÀÈvÀÛUÉÆArzÉ.
¥Àæ¸ÄÀ ÛvÀ PÉÆÃ«qï-19 ¸ÁAPÁæ«ÄPÀ gÉÆÃUÀ¢AzÁV ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ O¥ÀZÁjPÀ ²PÀët ¥ÀqA
É iÀÄÄªÀ°è CqÉvq
À ÉUÀ¼ÁV, JgÀqÄÀ
ªÀμð
À UÀ¼À°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 CzsåÀ AiÀÄ£ÀU¼
À ÀÄ w½¹ªÉ. F PÀ°PÁ
CAvÀgª
À À£ÀÄß ¸Àj¥Àr¸ÀÄªÀ ¤nÖ£°
À è £ÁªÉ®ègÀÆ PÁAiÀÄð¥ÀæªÈÀ vÀÛgÁUÀ¨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 ¥ÀæªÀÄÄR ¸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£ÄÀ ß eÉÆÃr¹
PÀ°PÁ ºÁ¼ÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ²PÀëPÀgÀ PÉÊ¦rAiÀÄ£ÀÄß ¹zÀÞ¥Àr¸À¯ÁVzÉ. PÀ°PÁ ºÁ¼ÉUÀ¼ÀÄ ZÀlÄªÀnPÉUÀ½AzÀ PÀÆrzÀÄÝ, ªÀÄUÀÄ«£À
ªÀÄÄUÀÝ ªÀÄ£À¹ìUÉ ¸ÀAvÉÆÃµÀª£
À ÄÀ ßAlÄ ªÀiÁqÀÄªÀAvÉ gÀÆ¦¸À¯ÁVgÀÄvÀÛz.É EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀÇtðUÉÆ½¸ÀÄªÀÅzÀjAzÀ ºÁ° PÀ°PÁ
£ÀμÀÖªÀ£ÀÄß ¸ÀjzÀÆV¸À§ºÀÄzÀÄ JA§ D±ÀAiÀÄ £À£ÀßzÁVgÀÄvÀÛz.É PÀ°PÁ ºÁ¼É, ¥ÀoÀå¥ÀÅ¸ÀÛPÀ ªÀÄvÀÄÛ ²PÀëPÀgÀ PÉÊ¦rUÀ¼ÀÄ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ
¥ÀÆgÀPª
À ÁVªÉ. ²PÀëPÀgÀÄ vÀªÄÀ ä PÉÊ¦rAiÀÄ°è ¤ÃrzÀ ªÀiÁUÀð¸ÀÆaAiÀÄ£ÀéAiÀÄ F «£ÀÆvÀ£À PÁAiÀÄðªÀ£ÄÀ ß CzÀgÀ CAvÀ¸ÀìvÀé¢AzÀ
C£ÀÄµÁ×£ÀUÆ
É ½¹, ªÀÄPÀÌ¼À PÀ°PÉAiÀÄ ¸ÀÄzsÁgÀuU
É É PÁgÀtªÁUÀÄwÛÃj JAzÀÄ ºÁgÉÊ¸ÀÄvÉÛÃ£É. DzÀÝjAzÀ E¯ÁSÉAiÀÄ ¸ÀªÀðgÀÆ,
¥ÉÆÃµÀPª
À ÀUÀð ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁVÃzÁgÀgÉ®ègÆ
À
EzÀgÀ°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 PÀ¼ÉzÉgÀqÄÀ 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£ÀPÉÌ MvÀÄÛ ¤ÃqÀ¯ÁUÀÄªÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ ªÀÄUÀÄ vÀ£Àß
»A¢£À vÀgU
À ÀwUÀ¼°
À è CvÀåUÀvÀåªÁV UÀ½¸À¯ÉÃ¨ÉÃQzÀÝ PÀ°PÁ ¥s®
À UÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ¥Àæ¸ÀPÀÛ vÀgÀUÀwAiÀÄ°è PÀ°AiÀÄ¯ÉÃ ¨ÉÃPÁzÀ “Cw ªÀÄÄRå PÀ°PÁ
¥sÀ®” UÀ¼£
À ÀÄß UÀÄgÀÄw¹, ZÀlÄªÀnPÉ gÀÆ¦¹ PÀ°PÁ ºÁ¼ÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ²PÀëPÀgÀ PÉÊ¦rAiÀÄ£ÀÄß gÀÆ¦¸À¯ÁVzÉ. EªÀÅUÀ¼À°è ‘¤¥ÀÄuï
¨sÁgÀvï’, ‘«zÁå¥Àª
æ ÉÃ±ï’£ÀAvÀºÀ G¥ÀPª
Àæ ÀÄUÀ¼À£ÀÄß CAvÀUÀðvÀUÉÆ½¸À¯ÁVzÉ. F ZÀlÄªÀnPÉU¼
À ÀÄ ²±ÀÄPÉÃA¢ævÀ, PÀ°PÁ ºÁUÀÆ ²PÀëPÀ
¸ÉßÃ»AiÀiÁVªÉ. ZÀlÄªÀnPÁ ºÁ¼ÉUÀ¼À eÉÆvÉUÉ, ²PÀëPÀjUÉ CUÀvåÀ ªÀiÁUÀðzÀ±ð
À £À ¤ÃqÀÄªÀ ‘²PÀëPÀgÀ PÉÊ¦r’AiÀÄ£ÀÆß ¹zÀÞ¥Àr¹
¤ÃqÀ¯ÁUÀÄwÛz.É EªÀÅUÀ¼£
À 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 ªÀÄPÀÌ¼°
À 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 PÁAiÀÄðPÀæªÄÀ UÀ¼À£ÀÄß gÀÆ¦¹zÀgÀÆ ªÀÄÄSÁªÀÄÄT vÀgÀUw
À ¥ÀæQæAiÉÄUÉ EªÉ¯Áè ¸ÀªiÀ ÁAvÀgª
À ÁUÀÄªÀÅ¢®è. ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ PÀ°PÁ ZÉÃvÀjPÉ
PÁAiÀÄðPÀæªÀÄªÀÅ ªÉÊeÁÕ¤PÀ vÀ¼º
À À¢AiÀÄ ªÉÄÃ¯É ²±ÀÄ PÉÃA¢ævÀ ZÀlÄªÀnPÉUÀ¼À£ÀÄß gÀÆ¦¹ PÀ°PÁ ºÁ¼ÉUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀÄwÛgÄÀ ªÀ «£ÀÆvÀ£À
¥ÀæAiÀÄvÀß. ¸Àj¸ÀÄªÀiÁgÀÄ JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À ±ÉÊPÀëtÂPÀ ¥ÀæQæAiÉÄUÀ¼ÄÀ ¥ÀÆtðªÁV £ÀqÉAiÀÄzÉÃ, ªÀÄPÀÌ¼À°è GAmÁVgÀÄªÀ PÀ°PÁ CAvÀgÀªÀ£ÀÄß
¸ÀjzÀÆV¸ÀÄªÀ ¸À®ÄªÁVAiÉÄÃ gÀÆ¦¹zÀ G¥ÀPª
Àæ ÀÄ. F PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß MAzÀÄ ªÀµÀðzÀªg
À ÉUÉ gÁdåzÁzÀåAvÀ C£ÀÄµÁ×£ÀUÉÆ½¹ 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.
DAiÀÄÄPÀg
Û ÀÄ,
¸ÁªÀðd¤PÀ ²PÀët E¯ÁSÉ

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 ÉU¼
À 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¯ÁUÀÄwÛzÉ. ¥ÀæwAiÉÆ§â «zÁåyðAiÀÄÄ §Ä£Á¢ ¸ÁPÀëgÀvÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀASÁåeÁÕ£ÀªÀ£ÀÄß ¸Á¢ü¸ÀÄªÀÅzÀÄ
¥Àæxª
À ÀÄ DzÀåvÉAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ. J¯Áè PÀ°PÉUÉ ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀªÁV §Ä£Á¢ ¸ÁPÀëgÀvÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀASÁåeÁÕ£À CvÀåUÀvÀå. DzÀÝjAzÀ DAiÀiÁ
vÀgU
À ÀwAiÀÄ ¤¢ðµÀÖ PÀ°PÁ ¥sÀ®UÀ¼ÉÆA¢UÉ §Ä£Á¢ ¸ÁPÀëgÀvÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀASÁåeÁÕ£ÀzÀ PÀ°PÁ ZÀlÄªÀnPÉUÀ¼£
À ÀÄß CAvÀUÀðvÀUÆ
É ½¹ PÀ°PÁ
ZÉÃvÀjPÉ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄªÀ£ÀÄß gÀÆ¦¸À¯ÁVzÉ. vÁªÀÅ E°è ¤ÃrgÀÄªÀ PÀ°PÁ ºÁ¼ÉUÀ¼À£ÀÄß §¼À¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄPÀÌ¼À°è §Ä£Á¢ PÀ°PÁ
eÁÕ£Àª£
À 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£ÄÀ ß 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 PÉëÃvÀæz°
À 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 JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À°è §ºÀÄ ªÀiÁzsÀåªÀÄUÀ¼À£ÀÄß §¼À¹PÉÆAqÀÄ «zÁåUÀªÀÄ, ¸ÀAªÉÃzÀzÀAvÀºÀ ±ÉÊPÀëtÂPÀ
G¥ÀPª
Àæ ÀÄUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄvÀßÀ UÀ¼À £ÀqÀÄªÉAiÀÄÆ «zÁåyðUÀ¼À PÀ°PÉAiÀÄ°è ¸ÁPÀµÀÄÖ PÀ°PÁ CAvÀgÀ GAmÁVgÀÄªÀÅzÀÄ ªÁ¸ÀÛª ÀzÀ
¸ÀAUÀw. PÀ°PÁ £ÀµÀÖ, PÀ°PÁ CAvÀgÀ ¥ÀÆgÉÊ¸ÀÄªÀ AiÉÆÃd£ÉAiÉÄÃ ‘PÀ°PÁ ZÉÃvÀjPÉ’ PÁAiÀÄðPÀæªÄÀ . F ¸ÀAzÀ¨ÉÆ
s ÃðavÀ G¥ÀPª
Àæ ÀÄzÀ°è F
±ÉÊPÀëtÂPÀ ªÀµÀðzÀ°è §Ä£Á¢ ¸ÁPÀëgÀvÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀASÁåeÁÕ£À ¸ÁªÀÄxÀåðªÀ£ÀÄß ¸Á¢ü¸ÀÄªÀÅzÀgÆ
É A¢UÉ, »A¢£À JgÀqÀÄ ±ÉÊPÀëtÂPÀ ªÀµÀðUÀ¼À
DAiÀÄÝ PÀ°PÁ¥s®
À UÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ¥Àæ¸ÀPÀÛ ±ÉÊPÀëtÂPÀ ªÀµÀðzÀ°è PÀ°AiÀÄ¯ÉÃ¨ÉÃPÁzÀ CvÀåUÀvåÀ PÀ°PÁ¥s®
À UÀ¼À£ÀÄß J¯Áè ªÀÄPÀÌ¼À°è ¸Á¢ü¸ÀÄªÀ
UÀÄjAiÀÄ£ÀÄß ElÄÖPÉÆ¼Àî¯ÁVzÉ. F ¸ÁzsÀ£ÉUÁV 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
ºÁ¼ÉUÀ¼À°è «zÁåyðUÀ¼ÀÄ PÀ°AiÀÄ¯ÉÃ ¨ÉÃPÁzÀ ¸ÁªÀÄxÀåð, ¥ÀjPÀ®à£É ªÀÄvÀÄÛ PÀ°PÁ¥s®
À UÀ¼£
À 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©üªÈÀ ¢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
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अध्ययन पुनप्रागप्ती कायगक्रम - पार्श्गिूमी
जवद्यनर्थयनां च्यन िैक्षजणक जीवननत प्रत्येक वर्ा ऄमल्ू य अहे . िनिेय जिक्षणनत त्यनंचन
िैक्षजणक ऄनुभव ज्ञनननसनठी , व्यजिमत्त्व जवकनसनसनठी महत्त्वनचन अहे . एखनदे िैक्षजणक वर्ा
कोणत्यनतरी कनरणनमुळे खंजडत झनिे जकंवन व्यवजस्थतपणे चनििे ननही तर कनय होइि? त्यनचे पररणनम
पुढीि प्रजियेसनठी कसे बनधन अणतनत? हे कोजवड संकटनने दनखवन
ू जदिे अहे . एकन ऄभ्यनसननुसनर
कोजवंड कनरणनमुळे जगनतीि 190 दे िनंमधीि िनळन प्रभनजवत झनल्यन जकंवन चनिल्यन ननहीत. यन जपढीच्यन
बौजिक जवकनसनवर होणनरे पररणनम सवनां नन भोगनवे िनगिे अहे त. ऄसन पररणनम पढ
ु ीि जदवसनंमध्ये सि
ु न
ईदभवू िकतो ऄसे संिोधननतन
ू स्पष्ट झनिे अहे.
अतन कोजवंड संकट एकन स्तरनवर येउन थनंबिे अहे . जगनतीि ऄनेक दे िननी जिक्षण क्षेत्रनत
ईद्भविेल्यन संकटनचे जनवनरण करण्यनसनठी जवजवध ईपिम हनती घेतिे अहे त. भनरतनमध्ये सुिन हे चनििेिे
अहे . महत्त्वकनंक्षी ‘रनष्ट्रीय जिक्षण धोरण2020’ ची अमिजनवणी अजण त्यनचन भनग ऄसिेिी ‘जनपण
ू
भनरत जमिन’चे 2026 पयां त आयत्तन जतसरी पयां तच्यन सवा मुिनंनन पनयनभत
ू सनक्षरतन अजण गजणतीय
ऄंकज्ञनन दे ण्यनचे ध्येय अमच्यन समोर अहे .
कनना टकनमध्ये िॉकडनईनच्यन कनरणनमुळे िनळन बंद ऄसतननन जवद्यनगम, संवेद, जविेर् सेतुबंध
आत्यनदी पयना यी कनया िमनतन
ू जवद्यनर्थयनां च्यन संपकना त रनहू न जिकवण्यनची प्रजियन चनिू ठे वण्यनत अिी.
नोव्हें बर 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 ईपिम म्हणजे ‘ऄध्ययन
पुनप्रना प्ती ‘ (कजिकन चेतररके ) 2023. सुमनरे दोन वर्ना ची िैक्षजणक प्रजियन पण
ू ा पणे न चनिल्यनमुळे मुिनंचे
झनिेिे िैक्षजणक नक
ु सनन भरून कनढण्यनच्यन पनर्श्ा भम
ू ीवर जनयजमतपणे व व्यवजस्थतपणे हन कनया िम
पुढीि वर्ना सनठी रनज्यभर िनग ू करण्यनत अिन अहे .
कायगक्रमाचे ध्येय 2022 -23 चे िैक्षजणक वर्ा ‘ऄध्ययन पुनप्रना प्ती’ वर्ा म्हणन
ू घोजर्त केल्यनमुळे रनज्यभर जनधना ररत एक रूप
िैक्षजणक प्रजियन जनरी करण्यनत अिी अहे .
सवा जवद्यनर्थयनां च्यन भनवननत्मक गरजनंच्यन पनठबनळनसनठी िक्ष वेध जिक्षण प्रजियेचे अकिन करून घेणे.
सप्टेंबर 2022 पयां त प्रत्येक जवद्यनर्थयना त पनयनभत
ू सनक्षरतन अजण पवू ा आयत्तनंच्यन अवश्यक ऄध्ययन जनष्ट्पती
सनठी ईपिम रनबजवणे.
मनचा 2023 पयां त प्रत्येक वगना तीि जवद्यनर्थयना ने सध्यनच्यन वगना तीि अवश्यक जनष्ट्पत्ती सनध्य करण्यनसनठी
ईपिम रनबजवणे.
एकूणच 202- 23 िैक्षजणक वर्ना च्यन प्रनरं भन वेळी प्रत्येक जवद्यनथी अपल्यन आयत्तेचन ऄध्ययन स्तर
कोणत्यनही अडी ऄडचणी जवनन सनध्य करण्यनसनठी सज्ज करणे.
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अध्ययन पुनप्रागप्ती कायगक्रमाचा पुनशवगचार दोन वर्ना च्यन खंजडत ऄध्यनपनन नंतर वगना त प्रवेि घेतिेल्यन मुिनचन संबंध येइि. जिकजवण्यनस
पनठ प्रनरं भ केल्यनस मुिनिन कनय जिकजविे तर सनध्य होइि ? हन तुमच्यन जवचनरनधीन जवर्य होइि . हे
ऄध्ययन ऄंतर पनर करण्यनसनठी ऄनेक वर्े िनग ू िकतनत, ऄसे सवेक्षण सनंगते. तरीपण ईपि्ध वेळेचन
ईपयोग करून मुिनंचे ऄध्ययन ऄंतर कमी करण्यनसनठी प्रयत्न केिे पनजहजेत. ही ऄध्ययन पुनप्रना प्ती
कनया िम प्रजियेचन पुनजवा चनर हे कनया पनठ्यपुस्तकनतीि कोणतनही पनठ कमी न करतन मुिनंच्यन पढ
ु ीि
ऄध्ययननस ऄनक
ु ू ि होइि ऄिी ऄध्ययन जनष्ट्पत्ती ध्यनननत ठे वन
ू , वगा वनर कृतींची रचनन करण्यनत अिी
अहे . ऄिन तऱ्हे ने मुिनंच्यन सनमनजजक, भनवजनक ऄंिनचन जवचनर करून कृतीअधनररत पनठ्यिमनची रचनन
करण्यनत अिी अहे .
अध्ययन पुनप्रागप्ती कायगक्रमामध्ये FLN
भनर्न ऄध्ययननमध्ये प्रनमुख्यनने भनर्ेमधीि ऄथा पण
ू ा वनचन, िेखन अजण गजणत ऄध्ययननमध्ये
संख्यनज्ञनन बेरीज, वजनबनकी, गुणनकनर, भनगनकनर यन मि
ू भत
ू जियनंचन सनमनवेि होतो . ही मि
ू भत
ू
सनमर्थये पुढीि ऄध्ययननचन अधनर ऄसतनत. अतनच्यन पररजस्थतीचन जवचनर केल्यनस (1-9) बहु तेक सवा
आयत्तेच्यन मुिनंमध्ये हे ऄध्ययन ऄंतर जदसन
ू अिे अहे . रनष्ट्रीय जिक्षण नीती 2020 कोजवड संिमणनच्यन
ऄगोदर FLN प्रनमुख्यनने ईचिन
ू धरण्यनत अिी अहे . तरीपण ऄनेक सवेक्षणनंमधन
ू भनरतनमध्ये पनच कोटी
पेक्षन जनस्त मुिनंनन चौथीपयां त पोहोचिे तरी ऄथा पण
ू ा वनचन तसेच गजणतनमधीि सरळ ईदनहरणे
सोडजवण्यनत ऄडचणी येतनत तसेच कोजवड कनळनत ही पररजस्थती अणखीणच जबघडिी. रनष्ट्रीय जिक्षण
नीती 2020 मधीि FLN िन समथा पणे हनतनळण्यनसनठी जनपन
ू भनरत हन कनया िम हनती घेण्यनत अिन अहे .
ऄजन
ू हन कनया िम ऄंमिबजनवणी स्तरनवर अहे . जनपन
ू भनरतने ठरजविेल्यन ऄध्ययन जनष्ट्पत्ती बघन
ू
त्यनमध्ये यन ‘ऄध्ययन पुनप्रना प्ती’(कजिकन चेतररके) कनया िमनिन अवश्यक ऄध्ययन जनष्ट्पत्तीनन जोडून
सनमुग्रीची रचनन करण्यनत अिी अहे .1ते 9 आयत्तेपयां त यन FLN सनमुग्री अवश्यक ऄसल्यनकनरणनने
पजहल्यनंदन पजहिी ते जतसरी पयां त FLN मळ
ू अधनर झनल्यनमुळे त्यनसनठी प्रथम सनमग्री तयनर करून त्यन
सनमग्रीचन आयनत्तनवनर जवद्यनर्थयना सनठी ईपयोग करण्यनच्यन संदभना त मनजहती दे ण्यनत अिी अहे .
आयत्तनवनर जनजदा जष्टत ऄंिनचे ऄध्यनपन
प्रत्येक जवर्यनमध्ये आयत्तनवनर जनजदा जष्टत केिेल्यन ऄध्ययन जनष्ट्पत्ती अहे त. सनमनन्य जस्थतीत जिक्षक
ऄध्ययन जनष्ट्पत्ती आयत्तन वनर िक्षनत घेउन ऄध्यनपन प्रजियनंची रचनन करून जनत ऄसत . तरी अतन
मुिनंमध्ये ऄध्ययन ऄंतर अहे . यनसनठी संबंजधत आयत्तननन जनजदा ष्टत ऄध्ययन जनष्ट्पत्तीची पुनबनां धणी करून
दे ण्यनत अिी अहे . यनमुळे कमी कनिनवधीत अवश्यक ऄध्ययन जनष्ट्पत्ती FLN बरोबर सनध्य करण्यनसनठी
मदत होते.
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स्मप्न्मुि : पररचय अजण वनपर
Covid-19 चन दुष्ट्पररणनम म्हणन
ू एक िैक्षजणक वर्ना मध्ये योग्य रीतीने औपचनररक जिक्षण न
दे तन जवद्यनर्थयनां नन बढती दे ण्यनत अिी, यन कनिखंडनत जे जवद्यनर्थयनां चे िैक्षजणक नुकसनन झनिे . ते पुढीि
वर्नां मध्ये भरून कनढणे ऄजतिय कष्टप्रद झनिे अहे , जिवनय अतनपयां त जमळजविेल्यन िैक्षजणक सनमर्थयना चे
जवस्मरण झनल्यनने सवा आयत्तनंचे व सवा जवर्यनंची पनयनभत
ू सनमर्थये पण
ू ा पणे जवद्यनर्थयनां च्यन जवस्मरणनत गेिी
अहे त हे सत्य अहे . म्हणन
ू हे िैक्षजणक नक
ु सनन भरून कनढण्यनसनठी दोन प्रकनरे संपन्मि
ू (ररसोसा )
तयनर करण्यनत अिी अहे त.
सि
ू भक/जिक्षक हस्तपुजस्तकन (RESORCE PERSONAL DAIRY ) ही चौथी ते नववी आयत्तन सनठी सवा
जवर्यनतीि ऄंतभा त
ू ऄसिेल्यन ऄध्ययन जनष्ट्पत्ती सनठी मनगा दिा न करते. ऄध्ययन जनष्ट्पजतंची जनवड
करतननन मनगीि दोन आयत्तनंची ऄध्ययन जनष्ट्पत्ती तसेच पुस्तक 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 प्रजियन मध्ये किन प्रकनरे सजम्मिीत केिी पनजहजे
यनचे मनगा दिा न सुिभक हस्तपजु स्तकन (RESORCE PERSONAL DAIRY ) मध्ये मनगा दजिा त केिी अहे .
जिक्षक हस्त पुजस्तकेत पनयनभत
ू समथे वनढवण्यनसनठी अवश्यक ऄिन ऄध्ययन जियन व
कृतीचन ऄंतभना व करण्यनत अिन ऄसन
ू पनठ्य व पनठ्यतर ही सनमनजवष्ठ करण्यनत अल्यन अहे त. तसेच
कनही अदिा कृतींची रचनन करून दे ण्यनत अल्यन अहे त.
हस्तपजु स्तकेत मनगा दिा न केल्यनप्रमनणे ऄध्ययन प्रजियेमध्ये जवध्यनर्थयनां नन मनगा दिा क ऄिी कृती पत्रके ही
जोडण्यनत अिी अहे त.
जिक्षक हस्त पजु स्तकेतीि मुख्य ऄंि.
1.
ऄध्ययन जनष्ट्पत्तीचे ननव - जनवड करण्यनत अिेल्यन आयत्तन व जवर्यनंच्यन ऄध्ययन जनष्ट्पत्तीचे ननव
ठळकपणे नमदू करण्यनत अिे अहे.
2.
ऄध्ययन जनष्ट्पत्तीची व्यनप्ती व महत्त्व.- जनवडिेल्यन ऄध्ययन जनष्ट्पत्तीची व्यनप्ती किन प्रकनरची
अहे . जवद्यनर्थयना ने कोणते िैक्षजणक फजितनंि सनध्य केिे पनजहजे यनची संपण
ू ा कल्पनन सुिभकनिन ऄसिी
पनजहजे. सदर ऄध्ययन जनष्ट्पत्ती मनगीि आयत्ते पनसन
ू प्रस्तुत आयत्तेिी संबंजधत अहे . यनचे जववरण यनमध्ये
दे ण्यनत अिे अहे .
3.
ऄध्ययन जनष्ट्पत्ती च्यन सनध्यते सनठी कृती- ऄध्ययन जनष्ट्पत्ती जवद्यनर्थयनां मध्ये रूजजवण्यनसनठी
सुिभक अपिी ििी, ज्ञनन व ऄनुभवचन कसन ईपयोग करू िकतनत यनचे जववरण यनमध्ये दे ण्यनत अिे
अहे .
•
प्रत्येक ऄध्ययन जनष्ट्पत्तीसनठी 4 ते 5 अदिा कृती दे ण्यनत अिेल्यन अहे त. प्रत्येक कृती मधन
ू
कनय सनध्य होउ िकते, त्यनप्रमनणे कृतींची जनवड करण्यनत अिी अहे.
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•
ईद्दे ि : प्रत्येक कृतीचन ईद्दे ि सनंगन
ू त्यन कृती किन घ्यनवनत, यनसनठी जिक्षकनंनन/सुिभकननन
स्पष्टपणे मनगा दिा न करण्यनत अिे अहे .
•
कृती जववरण ऄध्ययन जनष्ट्पत्ती च्यन पत
ू ीसनठी ऄध्ययन-ऄध्यनपनन बनबत कृतीचे जववरण करून
वगा प्रजियेत 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 प्रजियन वनढवण्यनसनठी व
सकनरनत्मक सहभनगनसनठी संिोधननत्मक प्रश्न दे ण्यनत अिे अहे त.
•
स्तर ( पनयऱ्यन): जवद्यनर्थयनां नी सवा कृती केल्यननंतर ते सनमर्थया ऄथवन ती जनष्ट्पत्ती जमळविी अहे की
ननही ते पनहण्यनसनठी जिक्षकनंनन/सुिभकनने जनरीक्षण करण्यनच्यन पनयऱ्यन दे ण्यनत अल्यन अहे त, प्रत्येक
ऄध्ययन जनष्ट्पत्ती मल्ू यमनपननची प्रजियन येथे सुचजविी अहे .
ऄध्ययन जनष्ट्पतीच्यन जनजितीबनबत
ऄध्ययन पन
ू ा प्रनप्ती /कजिकन चेतरीके कनया िमनचन मुख्य हे तू म्हणजे प्रत्येक जवद्यनर्थयना ने
प्रत्येक जवर्यनतीि मनजगि जतन वर्ना मध्ये भौजतक वगा प्रजियेच्यन अभनवनने ऄपेक्षती फि जकंवन सनमथा
प्रनप्ती झनिी नसल्यनने ती प्रनप्ती करणे हनच ऄध्ययन पन
ू ा प्रनप्ती / कनजिकन चेतरीके कनया िमनचन मुख्य हे तू
होय. यन ऄंतगा त जवद्यनर्थयना मध्ये सनमथा जवस्मरण जकंवन दुिाजक्षत झनिेल्यन सनमर्थयना ची प्रनप्ती होने िमप्रनप्त
अहे . यन सनठी िैक्षजणक प्रजियन व ऄध्ययन प्रजियन यनमध्ये बदि घडजवणे गरजेचे अहे . यन बदिनची कनया
प्रणनिी म्हणजे ऄध्ययन पन
ू ा प्रनप्ती / कनजिकन चेतरीके 2022-23 मधन
ू िैक्षजणक प्रजियेतन
ू कनयना जन्वत
करत अहोत. मुख्यतः ऄध्ययन फि म्हणजेच ऄध्ययन जनष्ट्पत्ती होय.ऄध्ययन जनष्ट्पत्ती जनजिती करणनमुळे
‘ऄध्ययन जनष्ट्पतीचे समनयोजन' ऄसे ही यन कनया िमनिन संबोधीत करू िकतो. सदर िैक्षजणक वर्ना त
मनगीि दोन आयत्तेच्यन सवा अवश्य जनष्ट्पतींचे व प्रस्तुत आयत्तेच्यन सवा जनष्ट्पतींननं अद्यतन दे उन
ईपयोगीकृत केिी अहे .
•

ऄध्ययन जनष्ट्पत्ती जनजिती स्वरूपनबनबत स्पष्ट जचत्रण

आयत्तन
पवू ा आयत्तन ( ईदन. 5 वी ) आयत्तन पवू ा आयत्तन ( 6 वी ) प्रस्तुत आयत्तन ( 7 वी )िैक्षजणक वर्ा
2021-22
2022-23

2020-21

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

प्रस्तुत

वर्ना तीि

सवा

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 संबंध जनणन
ू अपण वेळनपत्रकनचन व ऄंदनजपत्रकनचन तनळमे ळ जमवनवन
यनसनठी जनजित ऄध्ययन सहज व पररणनम कनरक करणे होइि.
4.
जिक्षक हस्तपजु स्तकन अजण जवद्यनथी कृजतपजु स्तकन यनचन सहसंबंध ओळखन
ू त्यनच्यन
ईपनययोजनेचे गमक वनचननद्वनरे जनणनवे.
5.

जिक्षकनने जवद्यनथी हस्त कृती पजु स्तकन 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 यमनपन ननच्यन 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 ि्दनंद्वनरे प्रेररत करनव, जेणेकरून पढ
ु ीि जनष्ट्पत्ती
प्रनजप्त बद्दि अवड व जजज्ञनसन जनमना ण होइि.

x

इयत्ता नववी ाठी येिाऱ्या अध्ययन शनष्पत्ती यादी

1. वनक्प्प्रचनर,म्हणीयनंचन वनपर बोिी भनर्ेत व प्रमनणभनर्ेत करून जवजवध सण सनजरे करतनत.
2. कजवतन, कथन, ननटक, जनबंध, प्रसंग, जवचनरगोष्टी, ऄभंग, िोकगीत, श्लोक, अत्मकथन, चररत्र,
प्रवनस वणा न वनचन
ू ऐकून ऄथा जनणतनत.
3. ऄपररजचत तनऱ्यनचे ,प्रसंगनचे, घटनेचे वनचन करून जचंतन मनन करून भनवनन व्यि करतनत.
4. कथन, कजवतन अजण आतर सनजहत्यनचे अकिन करून घेउन िेखी ऄथवन तोंडी स्वरूपनत अपिे
मत प्रकट करतनत.
5. योग्य ईच्चनरननन ऄनरू
ु प जनबंध, पत्रे, संवनद जिजहतनत.
6. व्यनकरणनच्यन जियनत्मक संदजभा त जनयमनंची रचनन अजण तत्त्वे यनचन ऄथा जनणन
ू
घेतनत.ईदन.संधी,समनस,ऄिंकनर,वत्त
ृ े, जवभिी,जवरनम जचन्हे आत्यनदी.
7. वनचिेिे ऐकिेिे तसेच पनजहिेिे प्रसंग त्यनतन
ू अिेिे ऄनुभव तसेच मत िेखी स्वरूपनत
मनंडतनत.
8. स्वयंऄध्ययननसनठी ि्दकोि अजण आतर संदभा सनजहत्यनंचन वनपर करतनत व तत्सम, तद्भव, दे िी,
परभनर्ीय ि्दनंचे जवश्ले र्ण करतनत .
9. ि्दनतीि सनम्यतन अजण ध्वनी फरक, ि्दसंग्रह वनढवन
ू स्पष्ट ईच्चनरनसह ऄथा वनचण्यनचे
सनमर्थया वनढवतनत व स्वतःची वनक्प्ये तयनर करण्यनचे कौिल्य प्रनप्त करून घेतनत .
10. संवेदिीि घटकनसंबंधीचे तनजकाक मत िेखी स्वरूपनत मननतनत तसेच
जभत्तीपत्रके,वता मननपत्रे,मनजसक,कनत्रणे संग्रजहत करून त्यनवर जवश्ले र्ण करून संपनदन करतनत.
11. अपण पनजहिेिी प्रसंगजचत्रे, जचत्रे, जचत्रजफती, तिे, झिक जचत्रे यनद्वनरे ऄध्ययन ऄनुभव अपल्यन
सज
ृ ननत्म कदृजष्टकोननतन
ू तोंडी ऄथवन िेखी स्वरूपनत व्यि करतनत .
12. जवजवध प्रकनरचे सनजहत्य वनचन
ू गटनत चचना करतनत .
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मनहे वनर ऄध्ययन जनष्ट्पत्ती वेळनपत्रक 2022 -23
मजहनन
मे /जन
ू

अध्ययन शनष्पत्ती

FA /SA

वनक्प्प्रचनर, म्हणी यनंचन वनपर बोिीभनर्ेत व प्रमनण भनर्ेत करून जवजवध
सण सनजरे करतनत.

जुि ै
कजवतन, कथन, ननटक, जनबंध, प्रसंग, जवचनरगोष्टी, ऄभंग, िोकगीत,
श्लोक, अत्मकथन, चररत्र, प्रवनसवणा न वनचन
ू ऐकून ऄथा जनणतनत.

ऑगस्ट

सप्टेंबर

ऑक्प्टोबर /
नोव्हें बर

ऄपररजचत ईतनऱ्यनचे प्रसंगनचे घटनेचे वनचन करून जचंतन मनन करून
भनवनन व्यि करतनत.
कथन, कजवतन अजण आतर सनजहत्यनचे अकिन करून घेउन िेखी ऄथवन FA 2
तोंडी स्वरूपनत अपिे मत प्रकट करतनत.
(सप्टेंबर दुसरन अठवडन
)
योग्यईच्चनरननन ऄनुरूप जनबंध, पत्रे, संवनद जिजहतनत.
व्यनकरणनच्यन जियनत्मक संदजभा त जनयमनंची रचनन अजण तत्त्वे यनचन
ऄथा जनणन
ू घेतनत. ईदन. संधी, समनस, ऄिंकनर, वत्त
ृ े, जवभिी,
जवरनमजचन्हे आत्यनदी.
वनचिेिे ऐकिेिे तसेच पनजहिेिे प्रसंग त्यनतन
ू अिेिे ऄनुभव तसेच मत
िेखी स्वरूपनत मनंडतनत.

नोव्हें बर

स्वयंऄध्ययननसनठी ि्दकोि अजण आतर संदभा सनजहत्यनंचन वनपर
करतनत व तत्सम, तद्भव, देिी, परभनर्ीय ि्दनंचे जवश्ले र्ण करतनत .

जडसेंबर

ि्दनतीि सनम्यतन अजण ध्वनी फरक, ि्दसंग्रह वनढवन
ू स्पष्ट
ईच्चनरनसह ऄथा वनचण्यनचे सनमर्थया वनढवतनत व स्वतःची वनक्प्ये तयनर
करण्यनचे कौिल्य प्रनप्त करून घेतनत .
संवेदिीि घटकनसंबंधीचे तनजकाक मत िेखी स्वरूपनत मननतनत .तसेच
जभत्तीपत्रके, वता मननपत्रे, मनजसक, कनत्रणे संग्रजहत करून त्यनवर
जवश्ले र्ण करून संपनदन करतनत.
अपण पनजहिेिी प्रसंगजचत्रे, जचत्रे, जचत्रजफती, तिे, झिकजचत्रे यनद्वनरे
ऄध्ययन ऄनुभव अपल्यन सज
ृ ननत्मक दृजष्टकोननतन
ू तोंडी ऄथवन िेखी
स्वरूपनत व्यि करतनत .
जवजवध प्रकनरचे सनजहत्य वनचन
ू गटनत चचना करतनत .

जननेवनरी

फेब्रुवनरी

मनचा

FA 1
( जुि ै जतसरन अठवडन )

SA 1 ( सप्टेंबर िेवटचन
अठवडन )
FA 3 ( जडसेंबर जतसरन
अठवडन )

FA 4 (फेब्रव
ु नरी जतसरन
अठवडन )

(स्थनजनक पररजस्थतीनस
ु नर अजण सरकनरच्यन अदे िननस
ु नर सदर वेळनपत्रकनमध्ये बदि होउ िकतो

xii

अध्ययन शनष्पत्त्त्तीनु ार घ्यावयाच्या कृती
अध्ययन शनष्पत्ती क्रमािंक :- 1
अध्ययन शनष्पत्तीचेनाव :शवशवध उद्देिािं ाठी वापरले िािारे िब्द महू वाक्यप्रचार व म्हिी यािंचा
वापर करतात.
अध्ययन शनष्पत्तीची व्याप्ती व महत्त्व : ऄजधकप्रभनवीभनर्नविेखननसनठी वनक्प्यप्रचनर व म्हणी यनंची गरज ऄसते. यनमुळे जवद्यनर्थयनां ची भनर्न
समध्ृ द बनते. ज्ञनन वनढते. भनर्न व संभनर्ण अकर्ा क बनते. जवद्यनर्थयनां चे िेखन कौिल्य जवकजसत
होते.
 अध्ययनकृतीक्र .1.1
अध्ययन कृतीचे नािंव : - उता-यातील वाक्यप्रचार िोधिे.
उद्देि : जवद्यनर्थयनां चे मरनठी भनर्ेतीि वनक्प्यप्रचनर व म्हणी यनंचे ज्ञनन वनढजवणे त्यनंचन ऄथा समजन
ू घेणे व
वनपर करणे.
कृतीचे शववरि:
1)
2)
3)
4)

जिक्षकजवद्यनर्थयनां ननएकवनक्प्यप्रचनरयुिईतनरनदे तनत.
तो िक्षपवू ा क वनचण्यनस सनंगन
ू त्यनतीि वनक्प्यप्रचनर िोधण्यनस सनंगतनत.
यन वनक्प्यप्रचनरनंचे िेखन करुन त्यनंचन ऄथा व वनक्प्यनत ईपयोग करण्यनस सनंगतनत.
"नवनीतस्कनिरजिपपुस्तक‛ (पवू ा मनध्यजमक जिष्ट्यवत्त
ृ ी परीक्षन )

िैक्षशिक ाशहत्त्य :-व्यनकरण ऄंि- वनक्प्यप्रचनर
िंबिंशधत पाठ क्र :- 9 वी मरनठी पुस्तकनतीि सवा पनठ
िंदिगपस्ु तके: -डी. एस. इ .अर .टी. ऄध्ययननवचेतनन,सेतुबंध
शवद्याथीकृतीपत्रक : - 1.1

 अध्ययनन कृतीक्र. :– 1.2
अध्ययन कृतीचे नािंव:-अम्हीवनक्प्यप्रचनर
उद्देि:- ऄथना वरुन वनक्प्यप्रचनर ओळखणे .
कृतीचे शववरि:- . जवद्यनर्थयनां ची तका क्षमतन वनढजवणे. ऄचक
ू वनक्प्य तयनर करणे .
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1)
2)
3)
4)

जिक्षकजवद्यनर्थयनां ननवनक्प्यप्रचनरवत्यनंच्यनऄथनां चीय ू -ट्यबू वरीिजचत्रफीतऐकजवतनत.
जवद्यनर्थयनां ननकनंहीवनक्प्यप्रचनंरनचे ऄथा दे तनत.
कंसनतल्यन ऄथना चेवनक्प्यप्रचनरदे तनत.
योग्य ऄथना समोर त्यन त्यन वनक्प्यप्रचनरनचे िेखन करण्यनस प्रोत्सनहन दे तनत.

िैक्षशिक ाशहत्त्यनवनीत स्कनिरजिप पुस्तक (पवू ा मनध्यजमक जिष्ट्यवत्त
ृ ी परीक्षन)
youTube Video- https://youtu.be/3i_Of30uiWE
िंबिंशधत पाठ क्र.: व्यनकरण ऄंि- वनक्प्यप्रचनर
शवद्याथीकृतीपशत्रका:- 1.2
 अध्ययनकृतीक्र. : - 1.3
अध्ययन कृतीचे नाव:- अम्ही म्हणी ऄनुभवनच्यन खनणी .
उद्देि:- जवद्यनर्थयनां चे म्हणींचे ज्ञनन वनढजवणे .बोिीभनर्ेत त्यनंचन वनपरभनर्न व िेखन समध्ृ द करणे
कृतीचे शववरि:
1)
2)
3)
4)

जिक्षक जवद्यनर्थयनां नन एक म्हणींचे गनणे ऐकजवतनत.
तेिक्षपवू ा कऐकूनत्यनतीिम्हणींचेिेखनकरण्यनससनंगतनत.
यन म्हणींचन ऄथा समजन
ू घेण्यनस जवद्यनर्थयनां नन मदत करतनत .
हे गनणे मुिनंकडून ियबध्द म्हणन
ू घेतनत.

िैक्षशिक ाशहत्त्य:नवनीतस्कनिरजिप (पुस्तक) पवू ा मनध्यजमकजिष्ट्यवत्त
ृ ीपरीक्षन
म्हणींचे गनणे https://youtube.com/watch?v=OJwUD_917sU&feature=share
िंबिंशधत पाठ क्रिं: व्यनकरण ऄंि म्हणी
शवद्याथीकृतीपत्रक :- 1.3
 अध्ययनकृतीक्र. 1.4.
अध्ययन कृतीचे नाव :शचत्रािंचे शनररक्षि
उद्देि: जवद्यनर्थयनां ची जनररक्षण क्षमतन वनढजवणे, म्हणींचे ज्ञनन वनढजवणे.तकाक्षमतेचन जवकनस करणे . भनर्न व
िेखन समध्ृ द करणे.
कृतीचे शववरि:
1) जिक्षक जवद्यनर्थयनां नन कनही ऄथा पण
ू ा जचत्रनंचन तिन दनखजवतनत.
2) जचत्रनंचेजनररक्षण करण्यनसनठी प्रवत्त
ृ करतनत.
2

3) जचत्रनस योग्य म्हण त्यन त्यन जचत्रनसमोर जिजहण्यनस सनंगतनत.
4) म्हणींचन ऄथा स्पष्ट करुन सनंगतनत.
िैक्षशिक ाशहत्त्य:- जचत्रनंचन तिन तयनर करनवन जचत्रनवरून म्हणी ओळखणे .youTube Videohttps://youtube.com/watch?v=D3SIBDbkA8w&fewature=share
िंबशधत पाठ क्रिं: व्यनकरण ऄंि म्हणी.
शवद्याथीकृती पुस्तक क्र क्र: 1.4

 अध्ययन कृती क्रिं: .- 1.5
 कृतीचे नािंव : अमचन वनक्प्यनत ईपयोग व िेखन
उद्देि : नवनवीन म्हणींचे ऄथा समजन
ू घेणे .त्यनंचन योग्य प्रकनरे वनक्प्यनत ईपयोग करणे. संभनर्ण
प्रभनविनिी व समध्ृ द करणे.
कृतीचे शववरि:
1) जिक्षक जवद्यनर्थयनां चे गट करतनत.
2) म्हणीजिहू न कनंही छोट्यन कनगदी पट्यन तयनर करनव्यनत .त्यनंच्यन घड्यन करुन एकत्र
करतनत.
3) गटनतीि मुिनिन एक कनगद ईचिण्यनस सनंगतनत त्यनवरीि म्हण वनचन
ू ऄथा सनंगण्यनस
सनंगतनत.
िैक्षशिक ाशहत्त्य: म्हणी जिजहिेल्यन कनगदी पट्यन, ‘नवनीत स्कनिर जिप पस्ु तक’ (पवू ा मनध्यजमक
जिष्ट्यवत्त
ृ ी परीक्षन)
िंबिंशधत पाठ क्रिं: व्यनकरण - म्हणी
शवद्याथीकृतीपत्रकक्रिं१ :.५

अध्ययन शनष्पत्ती क्र:- २
अध्ययन शनष्पत्तीचे नाव :- कजवतन व कथन सनजहत्य प्रकनर ऄभ्यनसतनत.. भनवकजवतन यन सनजहत्य
प्रकनरनचन ऄभ्यनस करतनत. भनवनथा समजन
ू घेतनत .
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अध्ययन शनष्पत्ती व्याप्ती व महत्त्व : 1) सनजहत्यनच्यन जवजवध प्रकनरनंची मनजहती जमळते .भनवकजवतन व कथन यन प्रकनरनंचे ज्ञननवनढते.
2) भनवकजवतेतीि भनवनथा समजन
ू घेतनत,. ध्वजनजफत ऐकून त्यनतीि िय,ईच्चनर यनंची जनणीव होते .
3) यन ऄभ्यनसनने भनर्न व व्यजिमत्व जवकनस होतो .भनवजनक जवकनस होतो
 अध्ययन कृती क्र :- 2.1 अध्ययन कृतीचे नाव:- भनवकजवतन -‘अइ’
उद्देि: सनजहत्यनतीि ‘भनवकजवतन’ यन सनजहत्य प्रकनरनची मनजहती दे णे.भनवनथा समजन
ू घेणे.
भनवजनकजवकनस करणे.

कृतीचे शववरि :1)
2)
3)
4)

जिक्षक जवद्यनर्थयनां नन एक भनवकजवतन देतनत.
तीिक्षपवू ा कवनचण्यनससनंगतनत.
थोडक्प्यनत भनवनथा सनंगण्यनस सनंगतनत.
प्रश्ननंची ईत्तरे जिहू न घेतनत.

िैक्षशिक ाशहत्त्य: आयत्तन ७ वी मरनठी बनिभनरती पुस्तक, महनरनष्ट्र(जुने २००८चे पनठ्यपुस्तक )
िंबशधत कशवता:‘प्रेमस्वरुप अइ’
शवद्याथीक्र : - 2.1
 अध्ययन कृती क्र :2.2
अध्ययन कृतीचे नाव :मनझन भनवनथा
उद्देि: कजवतन ियबध्द म्हणणे,. भनवनथा समजन
ू घेणे व िेखन करणे. जवद्यनर्थयनां चे श्रवण,अकिन व िेखन
कौिल्य जवकजसत करणे.
कृतीचे शववरि:
1)
2)
3)
4)

जिक्षक जवद्यनर्थयनां नन कजवतेची जचत्रजफत ऐकजवतनत.
त्यनंननकजठणि्दनथा समजन
ू सनंगतनत.
जवद्यनर्थयनां नन कजवतेचन भनवनथा सनंगण्यनस प्रोत्सनहन दे तनत.
कजवतेचे भनवनथा िेखन करण्यनस मदत करतनत.

िैक्षशिक ाशहत्त्य:- आयत्तन ७वी बनिभनरती, महनरनष्ट्र, पुस्तक जुने २००८.
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यन कजवतेजच जचत्रजफत https://youtu.be/MO4LSQoRIH0
िंबशधत पाठ:-‘प्रेमस्वरुप अइ’ कजवतन
शवद्याथी कृती पुस्तक क्र. 2.2
 अध्ययन कृती क्र:-2.3
अध्ययन कृतीचे नाव:अमचनसंग्रह
उद्देि: आतर समनंतर संदभा िोधण्यनची सवय िनवणे.िेखन कौिल्य जवकजसत करणे .चौफेर वनचननची
सवय िनवणे .ज्ञनननत वनढ करणे..
कृतीचे शववरि :1)
2)
3)
4)

जिक्षक जवद्यनर्थयनां नन ‘अइ’ यन जवर्यनवरीि कजवतन ऐकजवतनत.
िक्षपवू ा कऐकतनत .यनकडे िक्षदे तनत.
त्यनंचे िेखन करण्यनस सनंगतनत.
यन कजवतनंचन जवद्यनर्थयनां नन संग्रह करण्यनस सनंगतनत.

िैक्षशिक ाशहत्त्य:- आयत्तन ८ वी, आयत्तन ९ वी व आयत्तन १० वी मरनठी पनठ्यपुस्तके
यन कजवतनंचे जव्हडीओ. https://youtu.be/SCH6_gNnA8Y
https://youtu.be/ICNqqWcszqE
िंबधीत पाठ:-‘प्रेमस्वरुप अइ’ कजवतन
शवद्याथीकृतीपत्रकक्र:2.3
 अध्ययन कृती क्र.२ : ४
अध्ययन कृतीचे नाव -:कथन
उद्देि:- सनजहत्यनतीि कथन यन सनजहत्यप्रकनरनची मनजहती जमळजवणे. कथेचन सनरनंि समजन
ू घेणे.कथेतीि
ग्रनमीण भनर्ेतीि नवीन ि्द समजन
ू घेणे.
कृतीचे शववरि -:
1) प्रथम जिक्षकनंनी यन कथेचन जव्हजडओ स्वत : ऐकून सनरनंि िक्षनत घ्यनवन.
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2)
3)
4)
5)

जिक्षकजवद्यनर्थयनां ननक थेचनजव्हजडओ दनखजवतनत.
जवद्यनर्थयनां नन कथन स्वत :च्यन बोिीभनर्ेत सनंगण्यनस सनंगतनत.
कथेतीि घटनन िम जवद्यनथी ं सुसंगतपणे िमनने सनंगतनत कन यनकडे िक्ष दे तनत.
पनठनत येणन-यन ग्रनमीण भनर्ेतीि कठीण ि्दनंचे जिक्षक स्पष्टीकरण देतनत.

िैक्षशिक ाशहत्त्य:- मरनठी बनिभनरती पुस्तक महनरनष्ट्र.
कथेचन य-ु ट्यबू जव्हडीओ https://youtu.be/zfd-bZFhNFc
िंबशधत पाठ:-‘एननक्षीजमयन अजण वनघीण’
शवद्याथीकृतीपत्रक क्रमािंक2.4

 अध्ययन कृती क्रमािंक -:2.5
अध्ययन कृतीचे नाव-:ऄभयनरण्यनची सफर
उद्देि :-‘ननगजझरन’ ऄभयनरण्य मनजहती जमळजवणे. जंगिी व पनळीव प्रनणी वगीकरण करणे पक्षी, प्रनणी,
जनसगा प्रेम वनढजवणे.भनवजनक जवकनस करणे..
कृतीचे शववरि:1)
2)
3)
4)
5)

जिक्षक जवद्यनथनां नन ‘ननगजझरन’ ऄभयनरण्यनची जचत्रफीत िक्षपवू ा क पहनण्यनस सनंगतनत.
त्यनत अिेल्यन जंगिी प्रनण्यनंच्यन ननवनंची नोंद करण्यनस सनंगतनत.
प्रनण्यनंचे वगीकरण करण्यनस सनंगतनत.
जंगिी व पनळीव प्रनण्यनंच्यन जचत्रनंचन संग्रह करण्यनस सनंगतनत.
यनबरोबरच बनबन अमटे यनंची जचत्रजफत दनखवन
ू मनजहती जिहण्यनस सनंगतनत.

िैक्षशिक ाशहत्त्य :-महनरनष्ट्र मरनठी बनिभनरती पुस्तक
ननगजझरन ऄभयनरण्य य-ु ट्यबू जव्हडीओhttps://youtu.be/DqYFsdU-CCc
बनबन अमटे जचत्रजफत :https://youtu.be/uXpt8tHPIOo
िंबशधत पाठ:- एननक्षीजमयन अजण वनघीण
शवद्याथी कृती पत्रक : 2.5
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अध्ययन शनष्पती क्रमािंक 3
अपररचीत उताऱ्याचे प्र िंगाचे घटनेचे वाचन श्रवि, शचिंतन, मनन करुन िावना व्यक्त करतात.
अध्ययन शनष्पतीची व्याप्ती आशि महत्त्व :
१. मनणसे, स्थळे व प्रसंग यनंचे ऄविोकन करणे.
२. भनर्न, जवचनर सरणी, व्यिी व प्रसंग वैजिष्ट्ये समजन
ू घेणे
३. पनठ्य पुस्तकनतीि चनंगिे ईतनरे , ऄभ्यनसनसनठी जकंवन वनचननसनठी प्रवतृ करणे.
४. कनही जवनोद, ऄजतियोिी, ईदन.. 'िनथ मनरीन तेथे पनणी कनढीन’ ऄिन म्हणीचन ऄथा समजन
ू
घेणे.
५. ऄवनस्तवजवकजकंवन जवपयना स पध्तीने सत्यनकडे पनहणे.
६. गद्य जकंवन पद्यनतीि ईतनरे तसेच सनजहत्यनतीि ईद्दनत जवचनर समजुन घेण्यनसनठी गट िेखन
करणे.
अध्ययन कृती ३.1
१) अध्ययन कृतीचे नािंव : गद्य व पद्यनचे अकिन
२( कृतीचा उद्देि :
१. िजित िेख, ईतनरन हे सनजहत्यनत भर घनिणनरे अहे, यनंचे वनचन करणे.
२. जवद्यनथी जवजवध प्रकनरचे वनचन करतनत.तसेच जवजवध िेखकनंचे ईतनरे समजनवन
ू घेतनत.
३. वनचिेल्यन सनजहत्यनबनबत स्वतःचे तकािुध्द जिखनण करतनत.
४. वनचिेल्यन ईतनऱ्यनतन
ू अवड जनवड जनमना ण करतनत.
५. मरनठी भनर्ेतीि कथन, कजवतन ,ईतनरन आ. सनजहत्य तसेच फिक वनचणे.
३( कृतीचे शववरि :
१. ईतनरे हे भनर्न प्रगल्भ करण्यनसनठी वनपरतनत.
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२. जवजवध ईतनऱ्यनतन
ू ज्ञनन व कौिल्य जमळजवण्यनसनठी वनचणे,
३. सनरनंि िेखननची किन अत्मसनत करतनत.
४. मरनठी भनर्ेची अवड जनमना ण करतनत.
५. स्वतःचे बौजध्दक सनमर्थया वनढवन
ू कौिल्यनचन जवकनस करतनत.
४) िैक्षशिक ाशहत्त्य : जवजवध िेखकनंचे ईतनरे , पेपर, पेन, तिे
५( िंबिंधीत पाठ्यक्रमािंक: आयत्तन नववीच्यन पनठ्यपुस्तकनतीि ऄभ्यसिम, ईदन. कणना चे िैल्य
६( शवद्याथी कृतीपुस्तक कृती क्र : १
७( िंदिग पुस्तके जवजवध कथनसंग्रह

अध्ययन कृती क्रमािंक ३.२
१( कृतीचे नािंव : ईतनरन वनच ू प्रश्ननंची ईत्तरे दे उ
२( कृतीचा उद्देि : एखनदन ऄपररचीत ईतनरन जदिन ऄसतन जवद्यनथी त्यनचे श्रवण जकंवन वनचन करून
जवचनरिेल्यन प्रश्ननंची ईत्तरे दे तनत.
३( कृतीचे शववरि :
१. जिक्षक जवद्यनर्थयनां नन कृती पजु स्तकन ईघडण्यनस सनंगतनत.
२. कृतीमधीि ईतनऱ्यनवर िक्ष केंद्रीत करुन वनचण्यनस सनंगतनत.
३. ईतनऱ्यनवर अधनररत अकिननत्मक प्रश्न तयनर करनवे व फळ्यनवर जिहीणे.
४. जवद्यनर्थयनां नन ईतनऱ्यनचे वनचन करण्यनस सनंगन
ू प्रश्ननंची ईत्तरे िोधन
ू जिजहण्यनस प्रोत्सनहन द्यनवे.
४( िैक्षशिक ाशहत्त्य:- ऄपररजचत ईतनरन, पेन, पेपर, संदभा पस्ु तके
५( िंबिंधीत पाठ्यक्रमािंक:- आयत्तन नववी ‘कणना चे िल्य’, ओळख
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●अध्ययन कृती क्रमािंक ३.३
१( कृतीचे नािंव : प्रकट वनचन व अिय समजनवन
ू घेणे.
२( कृतीचा उद्देि :
१. प्रकट वनचन करुन त्यनंचे अिय समजनवन
ू गटवनर चचना करून सनमनजजक अजथा क पररस्थीतीचे
अकिन करणे.
२. भनर्न, व्यवसनय, िोककिन आत्यनदीची मनजहती संग्रहीत करणे व सनमनजजक भनवनन जनणने.
३( कृतीचे शववरि :
१. वेगवेगळ्यन प्रसंगनचे व अजदवनसी समनजनतीि संवनद संभनर्णनंच्यन पट्टन तयनर करणे.
२. त्यनतीि मुख्यन अिय ओळखण्यनिन सनंगुन जवद्यनर्थयनां ची िेखी व तोंडी रुपनत
प्रजतजियन घेणे.
४( िैक्षशिक ाशहत्त्य :मोबनइि, जटव्ही, पेपर, पेन, मुिखनत पट्टी
५( िंबिंधीत पाठ्यक्रमािंक : आयत्तन नववी पनठ्यिमनतीि िेखकनंची पुस्तके
६) शवद्याथी कृतीपुस्तक कृती ि: ३
७( िंदिग पुस्तके: आयत्तन नववी व आतर िेखकनंची पुस्तके

अध्ययन कृती क्र ३.४
१( कृतीचे नािंव : अजदवनसी समनज व वनस्तव
२( कृतीचा उद्देि :
१. सनमनजजक बदि घडजवणे
२. जवजवध अदीवनसी समनजनची मनजहती गोळन करणे.
३. ऄन्न वस्त्र जनवनरन यन मुिभुत गरजनंचन ऄभ्यनस करणे.
४. त्यनमध्ये व्यवसनय िोककिन मरनठी भनर्ेची अवड जनमना ण करणे स्वतःचन व समनजनचन जवकनस
करणे.
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३( कृतीचे शववरि :
१. ईतनरे , भनर्ेचन जवकनस व भनर्न प्रगल्भ करणे
२. सनरनंि िेखननची किन अत्मसनत करणे.
३. वनचन, श्रवण ,मनन ,जचंतन आत्यनदीमध्ये अवड जनमना ण करणे.
४. भौगोजिक घटकनंचन व दैनंजदन जीवननतीि ऄनुभवनंची मुख्य संकल्पनन जोडणे.
४( िैक्षशिक ाशहत्त्य: मोबनइि, पेपर, पेन, संदभा पुस्तके
५( िंबशिं धत पाठ्यक्रमािंक:आयत्तन नववी पनठ्यिम, बनबनखनन दरवेिी, एननक्षीजमयन अजण वनघीण
६( शवद्याथी कृतीपुस्तक कृती क्र : ३
७( िंदिग पुस्तके: आयत्तन नववी व जवजवध िेखकनंची दजित कथन पुस्तके
अध्ययन कृती क्रमािंक ३.५
१( कृतीचे नािंव : मुद्यनवरुन ईतनरन पण
ू ा करन व प्रश्नोत्तर जिहन..
२( कृतीचा उद्देि :
१. ईतनरन पण
ू ा करुन जवद्यनथी प्रश्ननंची ईत्तरे जिहीतनत.
२. ईतनऱ्यनतीि समनननथी ि्द व जवरुध्दनथी ि्दनंची यनदी बनवतनत.
३( कृतीचे शववरि :
१. जिक्षकनंनी जवजवध ईतनऱ्यनची जनवड करनवी.
२. ऄपररचीत ईतनरे ऄसिेल्यन पट्ट्यन तयनर करनव्यनत.
३. ईतनऱ्यनवर अधनररत नवीन ईतनरे जिजहण्यनस प्रोत्सनहन करनवे.
४. जवजवध प्रसंगनचे व बोध ईतनरे वनचन
ू पयना य जनवडनवेत.
४( िैक्षशिक ाशहत्त्य :जवजवध ईतनरे व त्यनवरीि प्रश्नच्यन पट्टयन, पेपर, पेन
५( िंबिंधीत पाठ्यक्रमािंक :आयत्तन नववी पनठ्यिम, कणना चे िल्य, ओळख, संत पुरंदरदनस यनतीि ईतनरे
६) शवद्याथी कृतीपुस्तक कृती क्र .5
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७( िंदिग पुस्तके: आयत्तन नववी व जवजवध िेखकनंची संदभा पुस्तके
अध्ययन शनष्पती 4
कथा, कशवता, व्यक्तीशचत्रे इ. ाशहत्त्याची आकलन करून घेऊन लेखी अथवा तोंडी स्वरुपात आपले
मत प्रकट करिे. कशवता योग्य उच्चारि करून कशवता शलशहतात.
अध्ययन शनष्पतीची व्याप्ती आशि महत्त्व:
१) कजवतन योग्य ईच्चनर तसेच ऄनेक प्रकनरच्यन भिीगीत, भनवगीत, दे िभिीपर गीत, ऄभंग,
भपू नळी, भनवकजवतन, ग्रनमीण कजवतन, जनसगा कजवतन, दजित कजव
२) तन, सनमनजजक कजवतन, संकिन, ग्रनम जीवन, जनसगना चे भनवननंचे समनज सुधनरण्यनसनठी
पनरमनथीक दिा न, व्यवहनरी, परमे र्श्रनची भिी यनंचे ऄनेक कजवतेतन
ू जवद्यनथ्रयनंनन योग्य
मनगा दिा न जमळते. तसेच जवद्यनर्थयना च्यन िेखन कौिल्यनबद्दिमनजहती जमळते.

अध्ययन कृती क्र.4.1
१)अध्ययन कृतीचे नािंव : कनव्यनची ओळख अजण नवनवीन कनव्यप्रकनर
२( कृतीचा उद्देि- जवद्यनथना नन नवीन (नव) कनव्यनची ओळख, रसनची मनजहती, ऄिंकनरनची मनजहती,
वेगवेगळ्यन प्रकनरच्यन जिजहण्यनसनठी सरनव करणे.
३( कृतीचे शववरि :
१. जिक्षक जवद्यनर्थयनां नन कजवतन जिजहण्यनसनठी ईद्यि
ु करतनत
२. जवद्यनर्थयना नन करुण, भिी, भनव रस, िोकगीत, भपू नळी, दे िभिी, िनंतीगीतन जवर्यी मनजहती
सनंगणे
३. कजवतेिनचनि िनवणे व चनिीवर म्हणन
ू घेणे
४. जवद्यनर्थयनां नन कजवतेतीि सौंदया , ननद समजनवन
ू सनंगणे
५. कजवतनंचे रसग्रहण करुन घेणे
६. गट पनडून अद्यनक्षरी (भेड्यन) िनवणे
(४( िैक्षशिक ाशहत्त्य : कजवतन संग्रह, नवोदीत कवीची ननवे व त्यनंचे कनव्यसंग्रह कजवतनंचे
तिे, दे िभिीगीते भनवगीते, भनरुड,जवडं बन, फटकन, पंडीती कनव्य, प्रनचीन पद्य यनंची यनदी तयनर करणे.
ईदन. झेंडूची फुिे (जवडंबण कनव्यसंग्रह), जविनखन जजवन िहरी आत्यनदी
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५( िंबशिं धत पाठ्यक्रमािंक : आयत्तन नववी पनठ्यपुस्तकनतीि बजहणनबनइ ंची गनणी -बजहणनबनइ चौधरी,
कजवतन पोयन (पोळन),
अधुजनक वनल्मीकी -ग. दी. मनडगुळकर यनंचे ‘अ चंद्र सय
ू ा ’कजवतन

अध्ययन कृती क्रमािंक ४.२
१( कृतीचे नािंव: 'प्रकट वनचन'
(२( कृतीचा उद्देि :जवजवध प्रकनरचे कनव्यप्रकनर समजनवुन सनंगणे.
(३( कृतीचे शववरि:
१. जिक्षण जवद्यनथ्रयनंचे दोन गट करतनत. एकन गटनतीि जवद्यनर्थयनां नन कजवतन म्हणनयिन िनवतनत.
२. दुसऱ्यन गटनतीि जवद्यनर्थयनां नन अिय जकंवन भनवनथा सनंगनयिन िनवतनत.
३. अळीपनळीने सवा जवद्यनर्थयना कडून कृती करुन घेणे.
४. कनही जवद्यनथ्रयनंनन रसग्रहण करनयिन िनवतनत.
४( िैक्षशिक ाशहत्त्य :
पनठ्यपुस्तके, वही, पेन, तिे
५( िंबशिं धत पाठ्य क्रमािंक:आयत्तन नववीच्यन पनठ्यपस्ु तकनतीि कजवतन.
६( शवद्याथी कृतीपुस्तक कृती क्र : २

ऄध्ययन कृती क्रमािंक ४.३
१( कृतीचे नािंव: कनल्पजनक कजवतन
२) कृतीचा उद्देि : जवद्यनथी स्वतःच्यन कल्पनेने कजवतन जिजहतीि .
(३( कृतीचे शववरि:
१. जवद्यनथ्रयनंनन कनल्पजनक कजवतेतीि अिय स्पष्ट करनयिन िनवतनत.
२. जिक्षक कजवतेतीि भनवनथा समजनवन
ू सनंगण्यनस सनंगतनत.
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३. जवद्यनर्थयनां नन कोरन पेपर दे तनत व कनल्पजनक कजवतन जिहनयिन िनवतनत.
४. जवद्यनर्थयनां मध्ये ऄदिनबदि करून कजवतन वनचनयिन िनवतनत.
५. कजवतेचन सरनव करुन घेणे.
४( िैक्षशिक ाशहत्त्य : पेपर, पेन कनडा जिट, तिे
५( िंबशिं धत पाठ्यक्रमािंक : आयत्तन नववीच्यन पनठ्यपुस्तक
(६( शवद्याथी कृतीपुस्तक कृती क्र. ३
७( िंदिग पुस्तक : नवोदीत कजवंचे कनव्यसंग्रह
अध्ययन कृती क्रमािंक ४.४
१( कृतीचे नािंव : ऄिंकनर व रस ओळखणे
(२( कृतीचा उद्देि :
१. ऄिंकनर व रस ओळखण्यनचे कौिल्य वनढजवणे
२. कजवतेतीि ऄिंकनर ओळखंन
ू वगीकरण करणे.
३. रसनंचे प्रनसंजगक वगीकरण करणे.
४. ऄिंकनरनच्यन पद्य पंिी ओळखणे,

अध्ययन शनष्पत्ती क्र : .05
अध्ययन शनष्पत्तीचे नाव :-योग्य उच्चारि अनुरूप शनबिंध, पत्र, िंवाद शलशहतात.
अध्ययन शनष्पत्तीची व्याप्ती आशि महत्त्व :1) योग्य ईच्चनरण ऄनुरूप जनबंध, पत्र, संवनद जिजहतनत.
2) पत्रनचे जवभनग ,पत्रिेखननचे प्रकनर, जवजवध पत्रे , जवद्यनर्थयनां मधीि िेखन कौिल्य वि
ृ ी होण्यनसनठी
रचनन जवभनग महत्त्वनचन ऄसतो .त्यनमुळे रचनन जवभनगनतीि जनबंध, पत्रे, संवनद, संभनर्ण जिजहतन
येणे महत्त्वनचे अहे .
3) हे जिजहत ऄसतननन जवद्यनर्थयनां नन योग्य ईच्चनर अजण ि्द स्पष्टतन यन गोष्टींची सुिन मनजहती जमळते
अजण जवद्यनर्थयनां चे िेखन कौिल्य जवकजसत होते.
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 अध्ययन कृती क्र : 5.1.
* अध्ययन कृतीचे नाव:- अम्ही संदेिवनहक
*उद्देि :. - जवद्यनर्थयनां मध्ये वेगवेगळ्यन नमुन्यनतीि पत्र िेखननचन सरनव करून घेणे.
वेगवेगळ्यन नमुन्यनतीि पत्र िेखन करण्यनस जवद्यनर्थयनां नन ईद्युि करणे.
* कृतीचे शववरि: - * जिक्षक जवद्यनर्थयनां नन संदेि पनठवण्यनची पित जवचनरतनत.
*. जवद्यनर्थयनां नन पत्र िेखननजवर्यी मनजहती सनंगणे.
* जवद्यनर्थयनां चे गट करणे
* एकन गटनिन औपचनररक पत्रे कोणकोणती यनची यनदी तयनर करण्यनस िनवणे.
* दुसऱ्यन गटनिन ऄनौपचनररक पत्र कोणकोणती यनची यनदी तयनर करण्यनस सनंगणे.
* िैक्षशिक ाशहत्त्य:-पेपर, पेन ,कनडा िीट ,व्यनकरण पुस्तक आत्यनदी
* िंबिंशधत पाठ क्र:.- व्यनकरणऄंि( पत्रिेखन)
* शवद्याथी कृती पशत्रका क्रमािंक:- ०१
* िंदिग पुस्तके : -डी. एस. इ .अर .टी. ऄध्ययनसनमग्री ,नवचेतनन , सेतुबंध

* कृती क्रमािंक. ५.२
* कृतीचे नाव. : --मनयनन ओळखन
* उद्देि. -: जवजवध नमुन्यनतीि पत्र िेखन करतननन मनयनन अजण समनरोप कसन करणे हे जवद्यनर्थयनां नन
स्पष्ट करून सनंगणे.
* कृती शववरि : -* जिक्षक जवद्यनर्थयनां चे दोन गट करतनत.
.

* एकन गटनतीि जवद्यनर्थयनां नन फिकनवर पत्रनचन जवर्य जिहनवयनस सनंगणे.

* दुसऱ्यन गटनतीि जवद्यनर्थयनां नन मनयनन व समनरोप जिहनवयनस सनंगणे.
.

* ऄिनप्रकनरे अळीपनळीने वगना तीि सवा जवद्यनर्थयना कडून ही कृती करून घेणे.

* िैक्षशिक ाशहत्त्य :. –पत्रिेखन तिन, खडू ,फळन, व्यनकरण पुस्तक
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* िंबिंशधत पाठ क्रमािंक :
* शवद्याथी कृती पत्रक क्रमािंक.- : ०२
*

िंदिग पुस्तके :- नवचेतनन, सेतुबंध, डी .एस. आ .अर. टी .ऄध्ययनसनमग्री

* कृती क्रमािंक: ५.३
* कृतीचे नाव -: मिन पोस्ट करन
* कृतीचा उद्देि : - अंतरदे िीय कनडना वर खरे खुरे पत्र जिहू न घेउन जवद्यनर्थयनां कडून सरनव करून घेणे.
* कृती शववरि : - * जिक्षक सवा जवद्यनर्थयनां नन ऄंतदेिीय पोस्ट कनडा वनटतनत.
* पोस्टकनडा दे उन जवद्यनर्थयनां नन अपल्यन वगा जमत्रनंच्यन अइ- वजडिनंनन पत्र जिजहण्यनस
सनंगतनत.
* जवद्यनथी पोस्ट कनडना त पत्र जिजहतनत.
.
सनंगतनत.

. * जिजहिेिी पत्रे जवद्यनर्थयनां नन गनवनतीि पोस्ट ऑजफस समोरीि ड्यनत टनकण्यनस
* घरी अिेिी पत्रे जवद्यनर्थयनां नी अइ-वजडिनंनन वनचन
ू दनखवणे.
. * पुन्हन ती पत्रे गोळन करून जवर्य जिक्षकनंनन दे णे.

* िैक्षशिक

ाशहत्त्य : - पोस्टकनडा , पेन ,पेजन्सि

* िंबिंशधत पाठ क्रमािंक :
* शवद्याथी कृती पत्रक क्रमािंक : - ०३
*

िंदिग पुस्तके. - : डी. एस. आ .अर .टी ऄध्ययन सनमग्री, नवचेतनन सेतबू ंध

* कृती क्रमािंक:५.४
* कृतीचे नाव. :- संवनद िेखन
* कृती उद्देि. - : ईच्चनर स्पष्टतन संवनद अजण संभनर्ण कौिल्य वनढजवणे.
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* कृती शववरि. :- * जवद्यनर्थयनां चे दोन गट करणे .
* जवद्यनर्थयनां नन संवनद ऐकजवणे.
. * ननटकनतीि संवनद म्हणन
ू घेणे
* ईडती तबकडी अजण ऄफिनतन
ू टोळीतीि संवनद
* अजोबन अजण ननतीचे संभनर्ण करून घेणे व त्यनवरीि प्रश्ननंची ईत्तरे जिहन व सनंगणे.
* िैक्षशिक ाशहत्त्य : - ननटकनतीि वेगवेगळे संवनद अजोबन अजण ननत त्यनचे संभनर्ण
*

िंबिंशधत पाठ क्रमािंक :- . कणना चे िल्य

* शवद्याथी कृती पत्रक क्रमािंक - : ०४
*

िंदिग पुस्तके. –नववी पनठ्यपस्ु तक

* कृती क्रमािंक : ५.५
* कृतीचे नाव. - : मी जनबंध
* कृतीचा उद्देि : - रचनन कौिल्यनचन जवकनस करून जनबंध जिजहण्यनस प्रवत्त
ृ करणे.
* कृती शववरि :- * जवद्यनर्थयनां नन जनबंध िेखननजवर्यी मनजहती दे णे.
* जनबंध िेखननचे प्रकनर सनंगणे .
* जनबंध िेखननत वेळ, मुद्दे व जवर्य सनंगन
ू दे णे.
*. जवद्यनर्थयनां नन वेगवेगळे जवर्य दे उन त्यनवर जनबंध जिहू न घेणे
* वेगवेगळ्यन जनबंध जवर्यनचे मुद्दे ऄसिेिी कनडे तयनर करणे.
* ती जवद्यनर्थयनां मध्ये वनटणे अजण त्यनवर जनबंध जिजहण्यनस सनंगणे.
*. िैक्षशिक ाशहत्त्य : - कनडा िीट ,पेपर ,पेन ,पेजन्सि, जनबंध पुस्तक
*

िंबिंशधत पाठ क्रमािंक. :

*. शवद्याथी कृतीपत्रक क्रमािंक :- ०५
*

िंदिग पुस्तके : - डी. एस .इ.अर. टी .ऄध्ययनसनमग्री
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* अध्ययन शनष्पत्ती ०६ :व्याकरिाच्या शक्रयात्त्मक आशि

िंदशिगक रचना आशि तत्त्वे

यािंचा अथग िािून घेतात. उदाहरिाथग – िंधी मा ,अलिंकार ,शविक्ती व शवराम शचन्हे.
*. अध्ययन शनष्पत्तीची व्याप्ती आशि महत्त्व : - जिक्षक गद्य अजण पद्य जवभनगनतीि ऄध्यनपन करतननन
जवद्यनर्थयनां नन ऄनेक प्रकनरची जियनत्मक व्यनकरण सोडवन
ू द्यनवे िनगते .यनमध्ये संधी ,समनस ,प्रयोग,
जिंग , वचन , ऄिंकनर , जवभिी, जवभिीचे प्रकनर, समनस ऄिंकनर प्रकनर, संधीचे प्रकनर, आत्यनदी
व्यनकरण घटक येतनत. वरीि ऄध्ययन जनष्ट्पत्ती प्रनप्त करण्यनसनठी खनिीि कृती जदिेल्यन अहे त.
*अध्ययन कृती -६.१
* कृतीचे नाव :.- अम्ही दोघे एकजत्रत
*कृतीचा उद्देि. :- जवद्यनर्थयनां नन संधी अजण स्वर संधी यनबद्दि मनजहती दे णे.
* कृतीचे शववरि:- *जिकवतेवेळी समोर अिेल्यन संधीचे प्रकनर जिक्षक जवद्यनर्थयनां नन सोडून दे तनत.
* जवद्यनर्थयनां चे गट करतनत
..

* जवद्यनर्थयनां नन नमुन्यनदनखि संधीच्यन पोट ि्दनंचन तिन दे तनत.

* एकन गटनने पोट ि्द वनचणे.
* दुसऱ्यन गटनने जोड ि्द सनंगणे.
* िैक्षशिक ाशहत्त्य. :व्यनकरणपुस्तक, तिन
* िंबिंशधत पाठ क्रमािंक : व्यनकरण (संधी)
* शवद्याथी कृती पत्रक क्रमािंक. : - 1
* िंदिगपस्ु तके. :-डी .एस .इ.अर. टी. ऄध्ययनसनमग्री , नवचेतननसेतब
ु ंध
*कृती क्रमािंक : ६.२
*कृतीचे नाव :- अम्ही दोघे वेगळे
*कृती उद्देि - : जवद्यनर्थयनां नन व्यंजन संधीची मनजहती देणे.
*कृती शववरि :- . जवद्यनर्थयनां चे तीनं गट तयनर करणे.
* एकन गटनकडून फिकनवर पट्टी तयनर करून घेणे
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* दुसऱ्यन गटनकडून पोट ि्द व जोड ि्द तयनर करण्यनस सनंगणे.
* जतसऱ्यन गटनकडून ऄ व ब चौकटीतीि ि्दनंच्यन जोड्यन जोडून घेणे.
* िैक्षशिक ाशहत्त्य :- व्यनकरण पुस्तक, तिन, कनडा िीट
* िंबिंशधत पाठ क्रमािंक :व्यनकरण
* शवद्याथी कृतीपत्रक क्रमािंक :- ०७
* िंदिग पुस्तके. :-डी. एस .इ. अर .टी .ऄध्ययन सनमग्री

*कृतीक्रमािंक: ६.३
* कृतीचे नाव :- मी जवसगा
* कृती उद्देि :- जवद्यनर्थयनां नन जनसगा संधी बद्दि मनजहती दे णे.
* कृती शववरि :- * जिक्षक जवद्यनर्थयनां नन जवसगा संधीबद्दि मनजहती दे तनत. अजण जवद्यनर्थयनां कडून कृती
करून घेतनत.
* जवद्यनर्थयनां नन वेगवेगळ्यन संधीचे जोड ि्द जिहू न फ्िॅिकनडा तयनर करण्यनस सनंगणे.
* फ्िॅिकनडा जवद्यनर्थयनां नन वनटणे.
* जवद्यनर्थयनां नी त्यनतीि जवसगा संधीचे ि्द ओळखन
ू त्यनची यनदी तयनर करणे.
* जवद्यनर्थयनां नन जवसगा युि ि्दनंची यनदी तयनर करण्यनस सनंगणे.
* िैक्षशिक ाशहत्त्य :.- फ्िॅि कनडा , कनडा जिट, स्केचपेन, व्यनकरणपुस्तक
* िंबिंशधतपाठक्रमािंक. : - व्यनकरण ऄंि (संधी)
* शवद्याथीकृतीपत्रकक्रमािंक. :०८
* िंदिगपस्ु तके : - नवचेतनन ,सेतुबंध

*. कृती क्रमािंक -६.४
*. कृतीचे नाव : - अम्ही ि्दनिंकनर
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* कृतीचा उद्देि. :- जवद्यनर्थयनां नन ि्दनिंकनर यनबद्दि मनजहती दे णे.
* कृती शववरि
सनंगतनत.

- : * जिक्षक जवद्यनर्थयनां नन ऄिंकनरनबद्दि मनजहती सनंगन
ू ि्दनिंकनर म्हणजे कनय

* ि्दनिंकनर समजन
ू दे ण्यनसनठी खनिीि कृती करून घेतनत.
* जवद्यनर्थयनां चे तीन गट करणे.
* एकन गटनने ऄिंकनरनची ईदनहरणे ऄसिेिे चमक कनडे वनटणे .
* दुसऱ्यन गटनने अपल्यनकडे अिेिे ईदनहरण वनचणे.
* जतसऱ्यन गटनने ऄिंकनरनचन प्रकनर ओळखणे.
* िैक्षशिक ाशहत्त्य -चमक कनडे , व्यनकरणपुस्तक
* िंबिंशधत पाठ क्रमािंक * शवद्याथी कृतीपत्रक क्रमािंक. - ०९
* िंदिगपस्ु तके. –नवचेतनन सेतबू ंध

* कृती क्रमािंक 6.5
* कृतीचे नाव –अम्ही ऄथना िंकनर
* कृतीचा उद्देि -जवद्यनर्थयनां नन ऄथना िंकनरबद्दि मनजहतीदे णे.
* कृतीचे शववरि - * जिक्षक जवद्यनर्थयनां नन ऄथना िंकनरनची मनजहती देतनत.
* एकन गटनिन फळ्यनवर ईदनहरण जिजहण्यनस सनंगतनत.
* दुसऱ्यन गटनिन त्यनतीि ईपमे य व ईपमनन ओळखन
ू सनंगतनत.
* जतसऱ्यन गटनिन त्यनतीि सनम्य वनचक ि्द ओळखण्यनस सनंगतनत.
* आतर जवद्यनर्थयनां कडून करून घेणे.
* िैक्षशिक ाशहत्त्य. - व्यनकरण पुस्तक, फळन ,खडू वगैरे
* िंबिंशधत पाठ. - व्यनकरण घटक ऄिंकनर
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* शवद्याथी कृतीपत्रक क्रमािंक - १०
* िंदिग पुस्तके. - डी.एस इ अर .टी. ऄध्ययनसनमग्री

*कृती क्रमािंक: ६.६
* कृतीचे नाव – मिन ओळखन
* कृतीचा उद्देि - ऄिंकनरनची वैजिष्ट्ये (िक्षणे ) जवद्यनर्थयनां नन मनहीती करून दे ण्यनसनठी.
* कृती शववरि - * ऄिंकनरनची वैजिष्ट्ये ऄसिेिी पट्टी जवद्यनर्थयनां नन दे णे.
* पट्टीतीि ऄिंकनरनची वैजिष्ट्ये जवद्यनर्थयनां नी वनचणे
* वनचन
ू झनल्यनवर वैजिष्टच्यन समोरच्यन ऄिंकनरनचन प्रकनर जिजहणे
* जिहू न झनल्यननंतर त्यन ऄिंकनर प्रकनरनंची यनदी तयनर करणे.
* िैक्षशिक - कनडा जिट, स्केच पेन ,पट्ट्यन, व्यनकरणपुस्तक
* िंबिंशधत पाठ क्रमािंक -. ऄिंकनरजवभनग
* शवद्याथी कृतीपत्रक क्रमािंक -११
* िंदिग पुस्तके -डी .एस .इ.अर. टी .ऄध्ययनसनमग्री ,नवचेतन सेतुबंध

* कृती क्रमािंक६.७
*कृतीचे नाव -समनस
* कृतीचा उद्देि - जवद्यनर्थयनां नन समनस व समनस प्रकनरनबद्दि मनजहती दे णे.
* कृती शववरि - * जिक्षकनंनी जवद्यनर्थयनां नन समनसनची मनजहती दे णे.
* मुिनंचे चनर गट करणे.
* प्रत्येक गटनिन एक प्रकनर जवभनगन
ू दे णे.
* गटननुसनर समनसनच्यन प्रकनरनंचे जवद्यनर्थयना कडून तिे बनवन
ू घेणे.
* िैक्षशिक ाशहत्त्य.

–कनडा िीट ,व्यनकरणपुस्तक ,पेन ,पेजन्सि
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*शवद्याथी कृतीपत्रक क्रमािंक - १२
* िंबिंशधत पाठ क्रमािंक- समनस
*

िंदिग पुस्तके - नवचेतनन ,सेतुबंध
अध्ययन शनष्पत्ती क्र:- 7

अध्ययन शनष्पत्ती:- ाशहत्त्यातील वाचलेले ऐकलेले प्र िंग व पाशहलेले प्र िंगातन
ू आलेला अनुिव,
स्वमत लेखी स्वरूपात मािंडिे.
अध्ययन शनष्पत्तीची व्याप्ती आशि महत्त्व :- वेगवेगळ्यन सनजहत्य प्रकनरनंची ओळख होते. सनजहत्यनत
ऄनेक बरे वनइट प्रसंग येतनत. त्यनतन
ू जवद्यनर्थयनां च्यन भनवभनवननंचन जवकनस होतो. सनजहत्यनच्यन नवरसनंची
ओळख होते.
 अध्ययन कृती क्र .7.1
कृतीचे नाव:-जवनोदी सनजहत्यनची जनजमा ती
कृतीचे शववरि : 1) जवद्यनर्थयनां नन एखनद्यन कथेतीि जवनोदी प्रसंग िेखी स्वरूपनत मनंडनयिन सनंगणे.
2) जवद्यनर्थयनां नन जवनोद सनंगनयिन सनंगणे . एखनद्यन जवद्यनर्थयना िन कथनकथन करनयिन सनंगन
ू
त्यनचे कौतुक अजण ऄजभनंदन करणे.
3) तुमच्यन घरी एखनदन जवनोदी प्रसंग घडिन ऄसेि तर त्यनचे वणा न करनयिन सनंगणे.
उद्देि :- जवनोद व त्यनचे महत्त्व समजन
ू घेतनत जवनोद जनजमा ती करनयिन जिकतनत जवद्यनर्थयना िन हनस्य
रसनची कल्पनन येते.
िैक्षशिक ाशहत्त्य :- जुने पनठ्य पुस्तक कथनसंग्रह
िंबिंशधत पाठ्य पुस्तक क्रमािंक :-०५ , १०, १२
शवद्याथी कृतीपत्रक क्रमािंक :- 7.1.

 अध्ययन कृती क्र .7.2.
कृतीचे नाव :- महनभनरतनतीि एक ऄजवस्मरणीय प्रसंग
कृतीचे शववरि :21

1) रनमनयण व महनभनरतनतीि ग्रंथनवर अधनररत जचत्रे जवद्यनर्थयनां नन दे उन त्यन जचत्रनंचे वणा न करून
घेणे.
2) त्यनप्रसंगनवर अधनररत जवद्यनर्थयनां नन प्रश्न जवचनरून ईत्तरनच्यन स्वरूपनत प्रसंग अधनररत मनजहती
जिहू न घेणे.
उद्देि :- जवद्यनर्थयनां च्यन भनवननंचन जवकनस करणे
ाशहत्त्य :- जवजवध प्रसंग अधनररत जचत्रे
िंबिंशधत पाठ क्रमािंक :- ०४
शवद्याथी कृतीपत्रक क्रमािंक :- 7.2.
 अध्ययनकृतीक्र .7.3.
कृतीचे ननव : -व्यजिजचत्रण प्रकनरची ओळख
कृतीचे शववरि :1) जवद्यनर्थयना िन अवडिेल्यन व्यिींचे वणा न करण्यनस सनंगणे.
2) जवद्यनर्थयनां नन व्यजिजचत्रण चररत्र जचत्रण अत्मचररत्र यनतिन फरक ओळखनयिन िनवणे.
3) त्यनचबरोबर जवद्यनर्थयनां नन जभकनऱ्यनची जचत्र दिा जवणे व त्यनचे वनस्तजवक स्वभनवनचे जचत्रण
करनयिन सनंगणे.
उद्देि :- थोर मनणसनजवर्यी अदर जनमना ण होतो सनमनन्य व्यिीची पनरख करनयिन जिकतो स्वतःच्यन
व्यजिमत्वनची ही ओळख होते.
िैक्षशिक ाशहत्त्य :-जन
ु े पनठ्यपस्ु तक ,व्यजिजचत्रणे, िेखक ,अनंद कननेटकर ,व्यंकटेि मनडगळ
ू कर
िंबिंशधत पाठ क्रमािंक :- 08
शवद्याथी कृतीपत्रक क्रमािंक : 7.3.

अध्ययन कृती क्र .7.4.
कृतीचे नाव :- संत वसंत सनजहत्य
कृतीचे शववरि :1) संतनंची वेगवेगळीजचत्रे दिा वन
ू संतनंची ननवे व कनया सनंगणे.
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2) जवद्यनर्थयनां चे तीन गट करून वेगळ्यन संतनंच्यन जीवनवर जीवननवर मनजहती गोळन करनयिन
सनंगणे.
3) जवद्यनर्थयनां चे तीन गट प्रत्येकी गटनकडून एकेक ऄभंग जिहू न घेणे.

उद्देि :-संत सनजहत्य बद्दि अवड जनमना ण करणे संतनंच्यन बद्दि अदर जनमना ण करणे
िैक्षशिक ाशहत्त्य :- संत ज्ञननेर्श्र चररत्र, समथा रनमदनस चररत्र
िंबिंशधत पाठ क्रमािंक :- 01
शवद्याथी कृतीपत्रक क्रमािंक :- 7.4.
 अध्ययन कृतीक्र .7.5.
कृतीचे नाव :- न जवसरणनरन ऄपघनत
कृती उद्देि :-जवद्यनर्थयनां ची अकिनििी अजण िेखन कौिल्यनची वि
ृ ी करणे.
जवद्यनथी पनजहिेल्यन प्रसंगनवर प्रजतजियन व्यि करनयिन जिकतीि.
कृती शववरि :-जिक्षक जवद्यनर्थयनां नन जवचनरतनत की तुम्ही पनजहिेल्यन एखनद्यन प्रसंगनबद्दि मनजहती जिहू
िकतन कन?
जवद्यनथी हो म्हणतनत. ! त्यननंतर जिक्षक जवद्यनर्थयनां नन एखनदन ऄपघनती प्रसंग पजहिेल्यन पनजहजे ऄसेि तर
त्यन ऄपघनतीप्रसंगनचे बोिी भनर्ेत जकंवन िेखी स्वरुपनत मत व्यि करणे
िैक्षशिक ाशहत्त्य :-वही पेन- ,पेपर, पेजन्सि
िंबिंध पाठ क्रमािंक : ०३
शवद्याथी कृतीपशत्रका क्रमािंक ०५
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अध्ययन शनष्पत्ती : ०८
िब्दकोि आशि इतर िब्द ाशहत्त्याचा स्वयम् वापर करिे. तत्त् म, तद्भव, देिी व परिाषी
िब्दािंचे शवश्ले षि करिे.

अध्ययन शनष्पत्तीची व्याप्ती आशि महत्त्व --मरनठी भनर्ेतीि ि्दसंपदन वनढजवणे. ऄनेक भनर्ेतीि
ि्दनंची ओळख करून घेणे .व मरनठी भनर्ेत यनंचन वनपर करणे . भनर्न बनंधव्य जनमना ण करणे.
कृतीक्रमािंक ८.१
कृतीचे नाव : ि्द जसिीतीि संज्ञन
कृतीचे शववरि– जिक्षकनने जवद्यनर्थयनां नन तत्सम तद्भव दे िी परभनर्ी आत्यनदी ि्दनंच्यन संज्ञन सनंगणे.
जवद्यनर्थयनां चे गट करून त्यनंच्यनकडून दे िी, परभनर्ी ,तत्सम ,तद्भव ि्दनंच्यन यनद्यन तयनर करून घेणे.
कृतीचा उद्देि. : ि्द ईत्पत्तीची मनजहती दे ण्यनसनठी
िैक्षशिक ाशहत्त्य -- मरनठी व्यनकरण पुस्तक श्रीपनदभनगवत
िंबिंशधत पाठ क्रमािंक -- व्यनकरण जवभनग
शवद्याथी कृतीपत्रक क्रमािंक : ०५

कृती ८.२
कृतीचे नाव–जवजवध भनर्ेतीि ि्द
कृतीचे शववरि–जवद्यनर्थयनां चे गट करून त्यनंनन जवजवध भनर्ेतीि ि्द दे णे अजण त्यन ि्दनंचे तत्सम तद्भव
दे िी व परभनर्नमध्ये वगीकरण करनयिन सनंगणे.
कृती उद्देि–संस्कृतमधीि ि्दनंची ओळख तसेच दे िी परभनर्ी ि्दनंची ओळख करून दे णे.
िैक्षशिक ाशहत्त्य: व्यनकरण पुस्तक िेखक श्रीपनदभनगवत
िंबिंशधत पाठ क्रमािंक–व्यनकरण जवभनग
शवद्याथी कृतीपत्रक क्रमािंक -- ०६
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कृती. ८.३
कृतीचेनाव -- तत्त् म तद्भव
कृतीचे शववरि : जिक्षकनंनी जवद्यनर्थयनां नन तत्सम ि्द दे उन त्यनचे तद्भव ि्दनत रूपनंतर करण्यनस
सनंगणे तसेच तद्भव ि्द देउन तत्सम ि्दनत रूपनंतर करण्यनस सनंगनवे .
तत्सम ि्दनंनन अजचन मरनठीत पयना यी ि्द कनय अहे ते िोधनयिन सनंगणे.
कृती उद्देि : संस्कृत भनर्ेतीि ि्दनंचे ओळख जवद्यनर्थयनां नन करून दे णे
िैक्षशिक ाशहत्त्य –व्यनकरण जवभनग ि्दजसिी
िंबिंशधत पाठ क्रमािंक–व्यनकरण जवभनग
शवद्याथी कृतीपत्रक क्रमािंक . ०७

कृती. ८.४
कृतीचे नाव : मरनठीतीि बहु भनजर्क ि्द
कृतीचे शववरि : मरनठीत अिेल्यन देिी परभनर्ी ऄनेक ि्द जवद्यनर्थयनां नन दे णे अजण त्यनचे त्यन
त्यनभनर्ेमध्ये वगीकरण करनयिन िनवणे.
उद्देि– मरनठीत ऄसिेल्यन परभनर्ीय प्रचजित ि्दनंची ओळख करून घेणे.
िैक्षशिक ाशहत्त्य : व्यनकरण पुस्तक श्रीपनद भनगवत
िंबिंशधत पाठ क्रमािंक. : व्यनकरण जवभनग
शवद्याथी कृतीपत्रक क्रमािंक : ०८

कृती क्रमािंक ८.५
कृतीचे नाव: वनक्प्यनथना िन एक ि्द जनवडणे
कृती उद्देि.: ि्द समहू निन रूढ झनिेि् ऄथना ची जवद्यनर्थयनां नन ओळख करून दे णे
कृती शववरि : जवद्यनर्थयनां नन ऄनेक वनक्प्य दे णे अजण त्यन वनक्प्य ऄथना िन एक ि्द जनवडून जिहनयिन
सनंगणे. ि्दसमहू निन एक ि्द जिजहण्यनस सनंगणे.
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िैक्षशिक ाशहत्त्य: व्यनकरण पुस्तक श्रीपनद बनबत
िंबिंशधत पाठ क्रमािंक. :
शवद्याथी कृतीपत्रक क्रमािंक :०९
अध्ययन शनष्पत्ती : - 9 ि्दनतीि सनम्यतन अजण ध्वनीतीि फरक ि्द संग्रह वनढवन
ू स्पष्ट
ईच्चनरनसह ऄथा वनचण्यनचे सनमर्थया वनढवतनत .
अध्ययन शनष्पत्तीची व्याप्ती आशि महत्त्व : 1) ि्दनंच्यन ईच्चनरनतीि फरक ओळखन
ू वनचन करतीि .
2) ि्दसंग्रह वनढवतीि .

अध्ययन कृती क्रमािंक : - ९.१
अध्ययन कृतीचे नाव : - ऄनस्ु वनरनंचे ईच्चनर
उद्देि : -ऄनुस्वनरनचे जकंवन जबंदूचे ईच्चनर दोन अहे त १) खणखणीतव २) ओझरतन- ऄनुननजसक
म्हणतनत हे समजन
ू घेतीि .
कृतीचे शववरि : १) मरनठीत ऄनुस्वनरनचन जवचनर खणखणीत होतो ईदन- घंटन ,अंबन , जचंच, गुंग .
२) ऄनुस्वनरनपुढे पजहल्यन पनच पजहल्यन पनच वगना तीि व्यंजन अल्यनस त्यनचन ईच्चनर त्यन व्यंजननच्यन
वगना तीि िेवटच्यन ऄनन
ु नजसकन सनरखन होतो. .
ऄनुस्वनरनपुढे 'र' 'व' 'ि' 'र्' 'स' 'ह' ही ऄक्षरे अल्यनसतेऄनुननजसक 'व' (वॅ )ं युिबनते.
ईदन : - संरक्षण (संरक्षण), संवनद (संव्वनद) संिय (संव्िय) संसनर (संव्सनर ) , जसंह ( जसंव्ह) .
िैक्षशिक ाशहत्त्य: - सुगम मरनठी व्यनकरण पुस्तक ( मो.रन. वनळं बे)
िंबिंशधत पाठ क्रमािंक: शवद्याथी कृतीपत्रक क्रमािंक : - ९.१

26

४) अध्ययन कृतीचे नाव:- ि्दनतीि सनम्यतन
५) अध्ययन कृतीचा उद्देि:- जवद्यनथी जिक्षकनंकडून ि्दनतीि सनम्यतन अजण ध्वनीतीि फरक
समजनवन
ू घेउन अपण वनक्प्य बनवतो.
६) कृतीचे जववरण :- जदन- जदवस जदन- गरीब सुत- मुिगन सत
ू - धनगन सजिि -पनणी , डोके- िीर, िीररि वनजहनी जमिन - भेटजमिन - जमटणे
७) िैक्षजणकसनजहत्य:- सुगम मरनठी व्यनकरण िेखन (मोरनवनळं बे)
८) संबंजधत पनठ िमनंक:- व्यनकरण
९) कृतीपत्रक िमनंक:- 9.1

अध्ययन कृती क्रमािंक ९.३
अध्ययन कृतीचे नाव:- जोडनक्षरे व ते सनधण्यनचे प्रकनर
अध्ययन कृतीचे उद्देि:- ज्यन ऄक्षरनत दोन जकंवन ऄजधक व्यंजने प्रथम एकत्र येउन िेवटी त्यनत येत स्वर
जमसळतो त्यनस जोडनक्षर ऄसे म्हणतनत.
कृतीचे शववरि:- जोडनक्षरे जिजहण्यनच्यन पिती दोन अहे त. एकनपुढे एक वणा न जिहू न व
एकनखनिी एक जिहू न जसे क्प्क ल्ि ठ्ठ जोडनक्षर जिजहतननन ज्यन िमनने वणनां चन ईच्चनर होतो; त्यन
िमनने ते वणा न जिहनवेत. जोडनक्षरनत प्रनरं भीची व्यंजनेही घ्यनयची ऄसतनत. ही ऄधी व्यंजने
जिजहतननन यन ऄक्षरनत ईभी रे र् ऄसते उदाहरिाथग : ( तगवनि )
७) िैक्षशिक ाशहत्त्य:- सुगम मरनठी व्यनकरणिेखन
८) संबंजधत पनठ िमनंक:- व्यनकरण
1.
2.
3.
4.

अध्ययन कृती क्रमािंक : - ९.४
अध्ययन कृतीचे नाव : - स्वतःची वनक्प्य तयनर करणे.
अध्ययन कृतीचा उद्देि : - वनक्प्यनचे प्रकनर ओळखणे.
अध्ययन कृतीचे शववरि : - जिक्षकनंनी कोणतेही जचन्ह नसिेिी वनक्प्ये जवद्यनर्थयनां नन द्यनवीव
त्यनचन सरनव वैयजिक व गटनत करून घेणे.
5. िैक्षजणक सनजहत्य : - सुगम मरनठी व्यनकरण िेखन (मो.रन. वनळं बे )
6. संबंजधत पनठ िमनंक : - व्यनकरण
7. मल्ू यमनपन कृती िमनंक : - 9.4
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अध्ययन कृती क्रमािंक : - ९ .५
1. अध्ययन कृतीचे नाव :- मरनठीतीि स्वरनंची ईच्चनर पिती
2. उद्देि : - ि्दनंची ईच्चनर पिती समजन
ू घेतीि
3. कृतीचे शववरि : १) गवत यन ि्दनत तीन 'ऄ' कनर अहे त.
२) तीन 'ऄ' चे ईच्चनर जभन्न अहे त.
३) त्यनची िेखन पिती सनरखीच अहे .
'ग' मधीि 'ऄ' हन पण
ू ा ईच्चनरचन वणा अहे . त्यनिन ऱ्हस्व ईचनर ऄसेही म्हणतनत. व मधीि ऄ हन
िनंबट ईच्चनरचन वणा अहे त्यनिन दीघा ईच्चनर म्हणतनत.
4. िैक्षशिक ाशहत्त्य : - सुगम मरनठी व्यनकरण िेखन मो.रन. वनळं बे
5. िंबिंशधत पाठ क्रमािंक : - व्यनकरण
6. मल्ू यमापन कृती क्रमािंक : - 9.5

1. अध्ययन कृती क्रमािंक : - ९. ६
2. अध्ययन कृतीचे नाव : - मरनठीतीि स्वरनंची ईच्चनर पिती.
3. अध्ययन कृतीचे शववरि : - 'ऄ' मधीि 'ऄ' हन पण
ू ा ईच्चनरनचन वणा अहे . त्यनिन ऱ्हस्व ईच्चनर ऄसेही
म्हणतनत. व अ मधीि ईच्चनर हन िनंबट ईच्चनरनचन अहे त्यनिन दीघा ईच्चनर म्हणतनत.
ऄिन जवजवध ईदनहरणे घेउन ईच्चनर पिती समजनवन
ू दे णे
4 िैक्षशिक ाशहत्त्य : व्यनकरण पस्ु तक
5 िंबिंशधत पाठ क्र : व्यनकरण
1.
2.
3.
4.

अध्ययन कृती क्रमािंक : - ९.७
अध्ययन कृतीचे नाव : - संधी
उद्देि: - संधीचे प्रकनर जवजवध ईदनहरणनसह समजनवन
ू घेतीि
कृतीचे शववरि : - एकमे कनंिेजनरी येणनरे वणा जर स्वर ऄसतीि तर त्यनस स्वर संधी ऄसे
ै ी पजहिन वणा व्यंजन जकंवन स्वर ऄसेि तर त्यनस
म्हणतनत. जवळ जवळ येणनऱ्यन यन दोन वणना पक
व्यंजन संधी ऄसे म्हणतनत. अजण एकत्र येणनरे वणना तीि पजहिन वणा जवसगा व दुसरन वणा व्यंजन
जकंवन स्वर ऄसतो तेव्हन होणनऱ्यन संधीिन जवसगा संधी ऄसे म्हणतनत ,ऄिन जववध संधींच्यन
प्रकनरनंची ईदनहरणनसह मनजहती दे णे. तिन तयनर करून घेणे .
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5. िैक्षशिक ाशहत्त्य : - सुगम मरनठी व्यनकरणिेखन ( मो.रन.वनळं बे)
6. िंबिंशधत पाठ क्रमािंक : - व्यनकरण

अध्ययन शनष्पत्ती .१०
े शित्तीपत्रके वतगमानपत्रातील
िंवदे निील घटका िंबिंधीने ताशकगक मत लेखी स्वरूपात त च
माश कातील कात्रिे िंग्रशहत करून त्त्यावर शवश्ले षि करून माशहती िंपादन करतात.
अध्ययन शनष्पत्तीची व्याप्ती आशि महत्त्व :िनिेय जीवननत जवद्यनर्थयनां च्यन व्यिीमत्त्व जवकनसनसनठी जवजवध ईपिम रनबजविे जनतनत .त्यनतीि
एक ईपिम म्हणजे जभत्तीपत्रक होय. हन ईपिम जवद्यनथी व जिक्षकनंनी जमळून करनवयनचन अहे .यन
ईपिमनतन
ू जवद्यनर्थयनां च्यन जवजवध सुप्त किनगुणनंनन संधी जमळनवी यनतन
ू भनर्न कौिल्यनचन जवकनस
व्हनवन हन हे तू अहे .जनबंध घोर् वनक्प्य जचत्रे अजण मनजहती जवद्यनर्थयनां कडून घेणे. अजण ती िनळे च्यन
योग्य जठकनणी प्रदजिा त करणे .यन ईपिमनमुळे ज्यन जवद्यनर्थयनां नन यन ईपिमनत सहभनग घेतिन अहे
त्यनंनन प्रोत्सनहन जमळे ि अजण जभत्तीपत्रकनतीि मनजहतीचन व ज्ञनननचन जवद्यनर्थयनां नन ईपयोग होइि.
अध्ययन कृती क्रमािंक :-१०.१
अध्ययन कृतीचे नाव :- ५ जन
ू पयना वरण जदवस
उद्देि :-जवजवध स्वरूपनत जवद्यनर्थयनां कडून संकिन करून येणे.
कृतीचे शववरि :-पयना वरणन संबंजधत जवजवध स्वरूपनत जचत्रे कनढणे. एखनद्यन वता मनन पत्रनतीि बनतमी
चन जचत्रनसजहत फोटोचे कनत्रण िनवणे.
िैक्षशिक ाशहत्त्य :-जनसगा जचत्र
िंबिंशधत पाठ क्रमािंक :- व्याकरि
मूल्यमापनकृती क्रमािंक :- १०.१
1.
2.
3.
4.

अध्ययन कृती क्रमािंक - 10 .2
अध्यायन कृतीचे नाव :- ७ जुि ै वनमहोत्सव जदन
उद्देि :- वन महोत्सवनसनठी वेगवेगळ्यन जठकनणी झनडे िनवणे.
कृतीचे शववरि :-भनरतीय संस्कृतीमध्ये मनणस
ू अजण जंगियनमधीि दृढननते ननननप्रकनरे
सनंजगतिेगेिे अहे परं तु गेल्यन कनही दिकनत वननंची अपण ननसनडी करून त्यनपनसन
ू दरू जनउ
िनगिो अहोत अजण हे संपण
ू ा पणे चुकीचे अहे ही जनणीव व्हनवी अजण ही पररजस्थती सुधनरण्यनचन
प्रयत्न प्रत्येकनकडून केिन जनण्यनसनठी वनमहोत्सव मधन
ू प्रोत्सनहन जदिे जनते.
5. िैक्षशिक ाशहत्त्य :- वनमहोत्सवनचे जचत्र
6. िंबिंशधत पाठ क्रमािंक :- िाषा कौिल्य
7. मूल्यमापनकृती क्रमािंक :- १०.२
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1.
2.
3.
4.

अध्ययन कृती क्रमािंक १०.3
अध्ययन कृतीचे नाव :- २ ऑक्प्टोंबर महनत्मन गनंधी यनंची जयंती .
उद्देि :- महनत्मन गनंधीजींची मनजहती जमळवणे.
कृतीचे शववरि :- (१९४८) हे भनरतनच्यन स्वतंत्र संग्रनमनतीि प्रमुख नेते अजण तत्त्वज्ञ होते. महनत्मन
गनंधी यनननवनने ते ओळखिे जनतनत ऄजहंसनत्मक, ऄसहकनर अंदोिननंनी गनंधीनी भनरतनिन
स्वनतंत्र्य जमळवन
ू जदिे. ऄजहंसनत्मक मनगनां नी स्वतंत्र जमळवण्यनसनठी त्यनंनी संपण
ू ा जगनिन प्रेररत
केिे.
5. िैक्षशिक ाशहत्त्य :-युट्यबु जिंक https://Mr.m.wikipedia.org>wiki
6. िंबिंशधत पाठ क्रमािंक :- िाषा कौिल्य
7. मल्ू यमापनकृती क्रमािंक :- १०.3

अध्ययनकृतीक्रमािंक:१०.४
अध्ययन कृतीचे नाव:- रवींद्रननथ टनगोर जीवनचररत्र
अध्ययन कृतीचाउ द्देि:१) डॉक्प्टर रवींद्रननथ टनगोर हे अपल्यन भनरतनतीि फनर मोठे जवद्वनन गहृ स्थ होउन गेिे.
२) सवा िोक त्यनंनन गुरु देव म्हणत.
३) त्यनंनन िोक अदरनने महर्ी म्हणत.
४) त्यनंच्यन वजडिनंचे ननव देवेंद्रननथ टनगोर होते.
कृतीचे शववरि:- वयनच्यन बनरनव्यन वर्ना पनसन
ू ते कजवतन करू िनगिे त्यनंनी प्रथम बंगनिी भनर्ेत गोष्टी
कजवतन ननटके व कनदंबऱ्यन जिजहल्यन पुढे त्यनंच्यन यन ग्रंथनची आंग्रजीत भनर्नंतरे झनल्यनमुळे त्यनंनन सवा
जगनत मननजमळू िनगिन.
िैक्षशिक ाशहत्त्य:-जनबंध िेखन पुस्तक
िंबिंशधत पाठ क्रमािंक:- िाषा कौिल्य
मूल्यमापनकृती क्रमािंक:- १०.४
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अध्ययन कृती क्रमािंक:-१०.५
अध्ययन कृतीचे नाव:-वता मनन पत्रे
अध्ययन कृतीचा उद्देि:-वता मननपत्रनवर ज्यनंचे जीवन ऄविंबन
ू अहे त्यन संपनदक, िेखक
,बनतमीदनर, कनमगनर जविेते व वता मननपत्रे टनकणनरी मनणसे यनंचे केिेिे कनम वता मननपत्र
वनचणनरी मनणसे अजण वनचननिय यनंचे कनया जकती मोिनचे ऄसते ते पनहणे.
अध्ययन कृतीचे शववरि:-दररोज होणनऱ्यन ऄपघनतनंच्यन वनतना चोऱ्यन खन
ू मनरनमनरी यनंच्यन
चटकदनर बनतम्यन वनचणे अजण नोकरीच्यन िोधनथा ऄसिेल्यन बेकनरनंनन कळत जनगन करणे रोज
कुठे कनय हे सदर पनहू न सनयंकनळच्यन वेळी सभन, व्यनख्यनने, प्रवचने, जकता न, ऐकणनरे यनंच्यन
आच्छन पण
ू ा होतनत.
िैक्षशिक ाशहत्त्य:-सुगम मरनठी व्यनकरण जनबंध िेखन
िंबिंशधत पाठ क्रमािंक:- िाषाभ्या
मूल्यमापनकृती क्रमािंक:- १०.५

अध्ययन कृती क्रमािंक : -१०.६
अध्ययन कृतीचे नाव : -कडू अजण गोड
अध्ययन कृतीचा उद्देि :  प्रन. गंगनधर गनडगीळ यनंच्यन िघुकथन संग्रहनत बनरन कथनंचन समनवेि अहे.
 सवा कथन कथननक प्रधनन नसन
ू मनोजवश्ले िननत्मक अहे त.
 प्रसंगनपेक्षन मनोवत्त
ृ ीिनच त्यनंनी प्रधनन्य जदिे अहे .
कृतीचे शववरि : शवशवध कथा वाचन करण्या देि.े
िैक्षशिक ाशहत्त्य : -जनबंध िेखन पुस्तक (मो.रन वनळं बे )
िंबिंशधत पाठ क्रमािंक : - िाषाभ्या
मूल्यमापनकृती क्रमािंक : - १०.६
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अध्ययन शनष्पत्ती क्र.11 :
आपि पाशहलेली प्र िंगशचत्रे, शचत्रे, शचत्रशिती, तक्ते, झलकशचत्रे याद्वारे अध्ययन अनुिव आपल्या
ि
ृ नात्त्मक दृशिकोनातन
ू तोंडी अथवा लेखी स्वरूपात व्यक्त करतो.
अध्ययन शनष्पत्तीची व्याप्ती आशि महत्त्व :१) ८० टक्प्के ज्ञनन 'डोळन' यन ज्ञननेंजद्रयनमनफात घेतो. ज्ञननप्रनप्तीच्यन बनबतीत डोळन हे आंजद्रय जनस्त कनया क्षम
अहे .
२) जिक्षणिनस्त्रनत ऄसे मननिे जनते की, दहन वनक्प्ये बोिन
ू मुिनंनन जेवढे समजते त्यनपेक्षन जनस्त ज्ञनन
एक जचत्र पनहू न होउ िकते.
३) जचत्र हे ऄध्यनपननचे ऄत्यंत प्रभनवी ऄसे सनधन अहे . जचत्रनंचन वनपर करतननन वगना तीि सवा मुिननन
जदसेि आतपत मोठे ऄसनवे. कधी कधी मनगे बसणनऱ्यन जवद्यनर्थयनां नन जचत्र स्पष्ट जदसत ननही. जचत्र स्पष्ट,
मोठे , जवद्यनर्थयनां नन जवचनर करण्यनस िनवणनरे ऄसनवे.जवद्यनर्थयनां नन पनठनकडे अकजर्ा त करण्यनसनठी
जचत्रनचन ईपयोग होतो.
४) जचत्रनमुळे जवद्यनर्थयनां नन जवर्यनचे अकिन िवकर होते.वनतना फिक, कनच फिक, सुजवचनर फिक ऄसे
अणखी कनही फिक ईपयि
ु अहे त.मरनठी ऄध्यनपननत फळ्यनचन ईपयोग वेगवेगळ्यन प्रकनरे करून
घेतन येते.
अध्ययन कृती क्र.11.1
अध्ययन कृतीचे नाव : - प्रसंगनचे वणा न
उद्देि :. -जवद्यनर्थयनां नन जवजवध प्रसंगनंचे वणा न स्वत:च्यन ि्दनत करनवयनस सनंगणे.
कृतीचे शववरि : -

1( जिक्षकजवद्यनर्थयनां नन जचत्रनतीि प्रसंगनचे वणा न करनवयनस सनंगतनत ?

2) जचत्र देउन जनरीक्षण करनवयनस सनंगणे.
3) प्रसंगजचत्रनतीि पनत्रनंची ओळख सनंगणे.
4) जचत्रनतीि प्रसंग ओळखण्यनस सनंगणे.
5) एखनदन युिभम
ू ीवरीि प्रसंगनचे वणा न करणे.( ईदन. कणना चे िल्य यन पनठनतीि
कुरुक्षेत्रनवरीि प्रसंग)
6) प्रसंगनचे वणा न जिहनवयनस सनंगणे.
िैक्षशिक ाशहत्त्य :- पेपर, पेन, पनठ्यपुस्तक, प्रसंग जचत्रे.
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िंबिंशधत पाठ क्र :- 4.कणना चे िल्य
मूल्यमापन कृती क्रमािंक : - 11.2
िंदिग पुस्तके :- डी. एस. इ .अर .टी. ऄध्ययन नवचेतनन सेतुबंध
https://youtu.be/4R86JL_1JEA
https://youtu.be/ZymGOy92-4g
कृती क्रमािंक. 11.2
कृतीचे नाव.:- ऄध्यनपननत जचत्रनंचन वनपर
उद्देि -: 1) पनठ्यपुस्तकनतीि कठीण कल्पनन ऄजधक स्पष्ट करण्यनसनठी जचत्रनंचन पररणनमकनरक
वनपर करणे.
2) जचत्रे ही बोिकी ऄसतनत. त्यनमुळे जवद्यनर्थयनां नन पनठ्यनंि समजन
ू घेण्यनस मदत करणे.
३) जचत्रनतन
ू बोध वस्तू दनखवन
ू प्रभनवी ऄध्यनपन करणे.
4) जचत्रनंच्यनद्वनरे जवर्यनचन अिय स्पष्ट करून ऄमत
ू ना कडून मत
ू ना कडे जनणे.
कृती शववरि : -

1) जिक्षक जवद्यनर्थयनां नन पनठ्यनंिनवर अधनरीत जचत्रे दे तनत.
2) जवजवध जचत्रनंचे जनरीक्षण करण्यनस ऄवधी द्यनवन.

.

3) अकर्ा क जचत्रे दनखवन
ू ईत्सुकतन जनमना ण करनवी .
4) जचत्रनतीि वणा न स्वत:च्यन ि्दनत करनवयनस सनंगतनत.
5) जचत्रनंच्यनद्वनरे पनठ्यनंि जिहनवयनस सनंगणे. (जवजवध प्रकनरची जचत्रे ईपि्ध
करून दे णे)

.

6) जचत्रनंची ऄदिनबदि करून कृती करून घेणे.

िैक्षशिक ाशहत्त्य : - जचत्रे, पनठ्यपुस्तक
िंबिंशधत पाठ क्रमािंक :९. वनच ू अनंदे
मूल्यमापन कृती क्रमािंक :
िंदिग पुस्तके :- डी. एस. इ .अर .टी. ऄध्ययन नवचेतनन सेतुबंध
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https://youtu.be/ZymGOy92-4g
https://youtu.be/4xzeuhbnEIw
https://youtu.be/PPfO7thryHY

कृती क्रमािंक. 11.3.
कृतीचे नाव -: ऄध्यनपननत जचत्रजफतीचन वनपर
कृतीचा उद्देि : - 1) जचत्रपट, िघुपट व मनजहतीपट यनंचन वनपर करून ऄध्ययन ऄनुभव पररणनमकनरक
करणे.
2) कनव्यगनयन, कनव्यवनचन, पनठनंतरनसनठी प्रेरणन दे णे.
कृती शववरि : 1) चनंगिे संस्कनरक्षम जचत्रपट, िघुपटनंची मनजहती दे उन जवद्यनर्थयनां नन कनही
जचत्रजफती दनखवतनत.
2) व्यजिमत्व जवकनसनसनठी बनि जिवनजी जचत्रपट दनखजवणे .
3) िनंतीकनरकनंची जचत्रे दनखवन
ू दे िजहत, रनष्ट्रभिी, रनष्ट्रप्रेम ही मल्ू ये रुजजवणे.
4) संतवनणी, व्यनख्यनने, ननटके, बनतम्यन तसेच टेजिजव्हजन वरीि महत्वनच्यन
कनया िमनंची यनदी बनवणे.
5) मनोरं जननतन
ू ऄध्ययननची गोडी जनमना ण करून दे णे.
िैक्षशिक ाशहत्त्य : - छ. जिवनजी महनरनज, स्वनतंत्रवीर सनवरकर, भगतजसंग, यनंचे जचत्रपट, मनजहतीपट.
िंबिंशधत पाठ क्रमािंक :- ८. कजवतन : अचंद्र सय
ू ा ननंदो
मूल्यमापन कृती क्रमािंक : - 11.3
िंदिगपस्ु तके. :-डी. एस. आ .अर .टी ऄध्ययन सनमग्री, नवचेतनन सेतबू ंद

कृती क्रमािंक. 11.4.
कृतीचे नाव -: ऄध्यनपननत तक्प्त्यनंचन प्रभनवी वनपर करणे.
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कृतीचा उद्देि : - तुिनन करतननन, िमनने, सुसंगतपणे व पररणनमकनरकपणे मनजहती दे ण्यनसनठी
तक्प्त्यनंचन वनपर करणे.
कृती शववरि : -

१) चनंगिे संस्कनरक्षम जचत्रपट, िघुपट जवद्यनर्थयनां नन दनखजवणे.

2) मनजहतीपट, जचत्रपटनद्वनरे व्यजिमत्त्व जवकनसनवर भर दे णे.
३) दे िजहत, रनष्ट्रभिी, रनष्ट्रप्रेम ही मल्ू ये रुजजवणे.
िैक्षशिक ाशहत्त्य : - छ. जिवनजी महनरनज, स्वनतंत्रवीर सनवरकर, भगतजसंग, यनंचे जचत्रपट,मनजहतीपट.
िंबिंशधत पाठ क्रमािंक :
मूल्यमापन कृती क्रमािंक : - 11.4
िंदिगपस्ु तके. - :डी. एस. आ .अर .टी ऄध्ययन सनमग्री, नवचेतनन सेतबू ंध

अध्ययन शनष्पत्ती : 12
अध्ययन शनष्पतीचे नाव :- शवशवध प्रकारचे ाशहत्त्य वाचून गटात चचाग करिे.
अध्ययन शनष्पत्तीची व्याप्ती व महत्त्व :1) जवद्यनर्थयनां नन गद्य व पद्य ऄिन जवजवध प्रकनरच्यन सनजहत्यनची ओळख होणे.
2) प्रत्येक सनजहत्यनच्यन ईजद्दष्टनिन ऄनुसरण जवद्यनर्थयनां नन ज्ञनन प्रनप्ती होणे.
3) जवद्यनर्थयनां नन दैजनक वत्त
ृ पत्रनचे महत्व समजन
ू येणे िोकसनजहत्य व प्रनदे जिक सनजहत्य तसेच
ननट्य सनजहत्यनचनही पररचय होणे.
अध्ययन कृती क्र :- 12.1.
अध्ययन कृतीचे नाव : 1)जवद्यनर्थयना िन गद्य व पद्य यनतीि फरक ओळखनयिन सनंगणे.
2) जवद्यनर्थयनां चे दोन गट करून एकन गटनिन गद्य जवजवध प्रकनर यनवर चचना करनयिन सनंगणे
दुसऱ्यन गटनिन पद्य भनर्ेतीि जवजवध प्रकनरनवर चचना करनयिन िनवणे
उद्देि :-

1( ईतनरन वनचन,बनतमी वनचन,कजवतन वनचन, संवनद वनचन, जवजवध प्रकनरच्यन कथनवनचन,
िघुजनबंध, अत्मकथन,ऄनभ
ु ववणा न, गद्य व पद्य सनजहत्यनचे महत्त्व समजन
ू दे णे
सनजहत्यनबद्दि अवड जनमना ण करणे जवद्यनर्थयनां ची भनर्न ऄजभवि
ृ ीकरणे.
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कृती शववरि : दे णे.

१) दैजनक व सनप्तनजहक मनजसके जनयतकनजिके वनचननसनठी ईपि्ध करून दे णे

2) ग्रंथनियनत सवा प्रकनरचे सनजहत्य ईपि्ध करुन देणे.
३) इ. िनयब्ररी द्वनरे दुजमा ळ पस्ु तकनच्यन वनचननचे अयोजन करणे
४) वनचिेल्यन सनजहत्यनवर गटनत चचना करणे, वगना त चचना करणे.
५) पररसरनतीि फिकिेखन जनरीक्षण करुन वगना त चचना करणे.
६) जवजवध सनजहत्य प्रकनरनंची नवे सनंगणे.
िैक्षशिक ाशहत्त्य :- दैजनके , सनप्तनजहके , मनजसके
िंबिंशधत पाठ्यपुस्तक क्रमािंक :- भनर्नभ्यनस
मूल्यमापन कृती क्रमािंक :- 12.1
कृती क्रमािंक 12.2.
कृतीचे नाव जवद्यनर्थयनां नन जीवननत दैजनक वत्त
ृ पत्र महत्व
उद्देि:- १) ननट्यछटन, बनिसनजहत्य, ओवी, ऄभंग, पोवनडन, िोकगीतयनंची ओळख करून देणे
2) जवद्यनर्थयनां चन वनचन किेचन जवकनस होतो ज्ञनन समजन
ू घेण्यनचे व ग्रहण करण्यनचे सनमर्थया
वनढते िेखन किेचन जवकनस
होतो भनर्न समि
ृ बनते.
कृतीचे शववरि :१) जवजवध कनया िमनसंदभना त जवजवध घोर्वनक्प्यनंचे वगना त वनचन करणे.
२) ओवी, ऄभंग, पोवनडन, िोकगीते, भनरुडे यनसनरख्यन सनजहत्यनतीि अियना वर चचना करणे.
३) वनचिेल्यन सनजहत्य प्रकनरनतीि वैजिष्ठ्यनंवर गटनत, वगना त चचना करणे.
ऄसे जवजवध प्रकनरचे सनजहत्य वनचन
ू गटनत चचना करतनत.
४) एखनद्यन जवद्यनर्थयना कडून त्यन बनतम्यन वनचन
ू घेणे महत्वनच्यन बनतम्यन धनजमा क सनमनजजक रनजकीय
दृजष्टकोननतन
ू बनतम्यन जकती महत्त्वनच्यन हे समजन
ू देणे. वत्त
ृ पत्रे वनचन ऄभ्यनसनच्यन दृष्टी
५) ने जकती महत्वनचे समजन
ू दे णे
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िैक्षशिक ाशहत्त्य - दैजनक, वत्त
ृ पत्रे ,जनयतकनजिके, जनजहरनती.
िंबिंशधत पाठ्यपुस्तक क्रमािंक : भनर्नभ्यनस
मूल्यमापन कृती क्रमािंक : 12.2

कृती क्रमािंक 12.3.
कृतीचे नाव :- ननटक ननट्यकिन
उद्देि:- िेखन किेचन जवकनस, ऄजभनय किेचन जवकनस, रं गमंच वेिभर्ू न सजनवट ऄिन जवजवध बनबी
रुजजवणे.

कृतीचे शववरि:१)
२)
३)
४)

ननटक हे सनजहत्य ओळख ननटक सनजहत्य वनचननसनठी ऄजभनयनसनठी परू क कसे स्पष्ट करणे.
ननटक सनजहत्य जवजवध किनगुणनंनन ईत्तेजन दे णनरे सनजहत्य समजन
ू दे णे
ननट्य सनजहत्यनचे जवजवध प्रकनर स्पष्ट करणे
िैक्षजणक सनजहत्य ननट्य सनजहत्य िेखक जव. वन. जिरवनडकर

िंबिंशधत पाठ क्रमािंक : िाषाभ्या
मल्ू यमापन कृती क्रमािंक: 12.3

कृती क्रमािंक : 12. 4
कृतीचे नाव :- िनजहरी कनव्यनची ओळख
उद्देि :- आजतहनसनची अवड जनमना ण करणे िनजहरी कनव्यनतीि वीररसनची जवद्यनर्थयनां नन ओळख करणे
कृतीचे शववरि:१) िोकगीते प्रनदे जिक गीते िनजहरी कनव्य ओळख करणे
२) एखनद्यन जवद्यनर्थयना िन िनजहरी कनव्य गनयिन सनंगणे त्यनचन गौरव करणे
३) जवद्यनर्थयना कडून गनयिेल्यन िनजहरी कनव्यनवर िेखन करून घेणे
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४) िोक कनव्यनतीि वनपरिेल्यन वनद्यनंची ओळख करून दे णे
िैक्षशिक ाशहत्त्य :- िनजहरी कनव्य संग्रह, िनजहरी कनव्यनतीि वनद्ये . ईदनहरणनत रणजसंगे, तुन्तन
ू े यनंची
जचत्रे.
िंबिंशधत पाठ क्रमािंक :- ४ फटकन कजवतन
मूल्यमापन कृती : 12.4

िंदिग ग्रिंथ
अ. न.
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