
सशंोधन विषय 
मराठी 

१. भाषण-संभाषणांर्तगर् इयत् र्ा पविलीच् या विद्यार्थ याांचे उच् चारण सुधारण् यासाठी एकात्त्मक ि त्िभावषक 

बालभारर्ी भाग-१, २, ३, ४ या पाठ्यपुस् र्कामधील मराठी विषयार्ील गीर्े आवण कविर्ांची उपयुक् र्र्ा 

पडर्ाळून पािणे.  

२. एकात्त्मक ि त्िभावषक बालभारर्ी भाग-१, २, ३, ४ या पाठ्यपुस् र्कामधील मराठी विषयार्ील 

विलेल् या भावषक कृर्ींची ि सराि कृर्ींची उपयुक् र्र्ा पडर्ाळणे. 

विंिी  

१.   विंिी बालभारर्ी पिली कक्षा पाठ्यपुस् र्क में समाविष् ट क्षमर्ाए 

२.   विंिी बालभारर्ी िुसरी कक्षा पाठ्यपुस् र्क की विषयिस् रु् और वचत्र 

३.   विंिी युिकभारर्ी ग्यारििीं कक्षा पुस्र्क का दृत्िकोण और नयी रुपरेखा 

४.   लोकभारर्ी िसिीं स् िाध् याय, स् ियं अध् ययन िेरु् उपयुक् र्र्ा  

५.  विंिी लोकिाणी िसिीं कक्षा स् िाध् याय पुत्स्र्का पाठ्यपुस् र्क अध् ययन में सिायक  

इंग्रजी  

1. How to develop English vocabulary through teching 

  - fixed word collocations 

  - phrasal verbs 

  - idioms 

  - proverbs 

  - homophons  

  - changing word class 

2. How to teach grammar functionally through textbooks 

  - combination of rule and examaples 

  - exception in teaching articles 

  - sequence of tense 

  - use of correct prepositions and articles in writing 

  - sentence constructions  

  - framing correct questions 

3. How to comprehend the new text through reading  

  - using prior knowledge  



  - predicting 

  - identifying the main ideas and summarization  

  - making inferences 

  - visualizing 

  - story maping  

  - retelling in own words 

4. Developing language skills 

  - listening 

  - speaking  

  - writing 

  - communication 

5. Importance of language skills like Listening and Speking/Conversation in an early 

language teaching in the context of Integrated and Bilingual textbooks meant for 

Standard One and Standard Two 

6. Usefulness and utilization of the approach of Bilingualiam used in the Integrated 

and Bilingual textbooks meant for Standard One and Two  

7. Whether the English pedagogy is followed in the context of English 

poems/rhymes/songs, short stories, short conversation pieces, letter-groups and 

word family? Elaborate in detail. 

उिदत 

१. उिदत पाठ्यपुस् र्कार्ील स् िाध् यायांच ेिैविध् य  

२. उिदत कविर्ाचे वचवकत् सक विश् लेषण वकिंिा अध् ययन 

३. उिदत सामावजक विषयांचा पाठ्यपुस् र्कार् समािेश 

४. उिदत पाठ्यपुस् र्कांचे अंर्गतर् आवण बाह्य िैवशष् ये 

५. उिदत एकात्त्मक पविली पाठ्यपुस् र्कांचे विश् लेषणात् मक अध् ययन  

गुजरार्ी 

१. निीन वशक्षा नीर्ीचा पररप्रेक्ष् यार् बालभारर्ी इयत् र्ा १ली आवण २रीच् या निीन पाठ्यपुस् र्कांचे 

वििंगािलोकन 

२. इयत् र्ा अकरािी आवण बारािीच् या पाठ्यपुस् र्कांचे वििंगािलोकन 

३. भावषक कौशल् यांच् या विकासासाठी इयत् र्ा पाचिी रे् सार्िीच् या पुस् र्कार् समाविष् ट मुख् य कृर्ी व् यवर्ररक् र् 

सामग्रीचा उपयोग  



४. इयत् र्ा आठिी आवण ििािीच् या पुस् र्कार् समाविष् ट स् िाध् यायांची िैवशष् ये 

५. इयत् र्ा नििी र्े बारािीच् या जुन् या आवण निीन पाठ्यपुस् र्कांचा रु्लनात्मक अभ् यास  

६. इयत् र्ा पविली आवण िुसरीच् या जुन् या आवण निीन पाठ्यपुस् र्कांचा रु्लनात्मक अभ् यास 

कन् नड  

१. बालभारर्ी कन् नड पाठ्यपुस् र्के–एक सांस् कवृर्क अध् ययन  

२. निीन पाठ्यक्रमार्ील नाविन् यपूणतर्ा  

३. पाठ्यपुस् र्कांच् या माध् यमार्ून समाजाला वमळणारा संिेश  

४. ज्ञानरचनािािामुळे अध् ययन-अध् यापन प्रवक्रयेर् झालेले बिल  

५. राष् टरीय शकै्षवणक धोरण २०२० प्रमाणे केलेल् या इयत् र्ा १ली ि २री एकात्त्मक ि त्िभावषक 

पाठ्यपुस्र्कांर्ील झालेले बिल  

शास् त्र  

१. इयत् र्ा ६िीच् या  सामान् य विज्ञान पाठ्यपुस् र्काच् या अध् ययन वनष् पत् र्ींच् या संिभातने वचवकत् सक अभ् यास  

२. इयत् र्ा ७िीच् या सामान् य विज्ञान पाठ्यपुस् र्काचा अध् ययन वनष् पत् र्ींच् या संिभातने वचवकत् सक अभ् यास  

३. इयत् र्ा ८िीच् या  सामान् य विज्ञान पाठ्यपुस् र्काच् या अध् ययन वनष् पत् र्ींच् या संिभातने वचवकत् सक अभ् यास 

४. इयत् र्ा ९िीच् या विज्ञान आवण र्ंत्रज्ञान पाठ्यपुस् र्काचा क्षमर्ा विधानांच् या संिभातने वचवकत् सक अभ् यास  

५. इयत् र्ा १०िीच् या विज्ञान आवण र्ंत्रज्ञान पाठ्यपुस् र्काचा क्षमर्ा विधानांच् या संिभातने वचवकत् सक अभ् यास 

६.  इयत् र्ा ६िीच् या सामान् य विज्ञान पाठ्यपुस् र्कार्ील विविध शीषतकांची अध् ययन-अध् यापनािरील 

पररणामकारकर्ा 

७. इयत् र्ा ७िीच् या सामान् य विज्ञान पाठ्यपुस् र्कार्ील विविध शीषतकांची अध् ययन–अध् यापनािरील 

पररणामकारकर्ा  

८. इयत्र्ा ८िीच् या सामान् य विज्ञान पाठ्यपुस् र्कार्ील विविध शीषतकांची अध् ययन–अध् यापनािरील 

पररणामकारकर्ा  

९. इयत् र्ा ९िीच् या विज्ञान आवण रं्त्रज्ञान पाठ्यपुस् र्कार्ील विविध शीषतकांची अध् ययन–अध् यापनािरील 

पररणामकारकर्ा  

१०.इयत् र्ा  १०िीच् या विज्ञान आवण र्ंत्रज्ञान पाठ्यपुस् र्कार्ील विविध शीषतकांची अध् ययन–अध् यापनािरील  

पररणामकारकर्ा  

११.इयत् र्ा ९िीच् या विज्ञान आवण र्ंत्रज्ञान पाठ्यपुस् र्कार्ील विविध प्रयोगांची अध् ययन–अध् यापनािरील      

    पररणामकारकर्ा  

१२.इयत् र्ा १०िीच् या विज्ञान आवण रं्त्रज्ञान पाठ्यपुस् र्कार्ील विविध प्रयोगांची अध् ययन–अध् यापनािरील 

पररणामकारकर्ा  

 



गवणर् 

१. गवणर् विषयाचे अध् यापन करर्ाना एकात्त्मक पाठ्यपुस् र्कांचे िोणारे फायिे 

२. गवणर् विषयाचे मूळ संकल् पना समजण् यासाठी गवणर् पाठ्यपुस् र्कांचा उपयोग 

३. प्राथवमक स् र्रािर विद्यार्थ याांनी गवणर् विषयाचे िैनंविन जीिनार् कराियाचे उपयोजन 

४. प्राथवमक स् र्रािर गवणर् विषयाचे अध् ययन करर्ाना विद्यार्थ याांना येणा-या समस् या ि त् यािरील उपाय 

इवर्िास आवण नागररकशास्त्र  

१. इयत् र्ा ६िी रे् इयत् र्ा ८िी इवर्िास ि नागररकशास् त्र विषयाच् या प्रचवलर् अभ् यासक्रमाची ि पूिीच् या 

स् िाध् यायांची र्ुलना 

२. इयत् र्ा ९िी रे् इयत् र्ा १०िी इवर्िास ि राज् यशास् त्र विषयाच् या प्रचवलर् अभ् यासक्रमाची ि पूिीच् या 

स् िाध् यायांची र्ुलना  

३. इयत् र्ा ११िी रे् इयत् र्ा १२िी इवर्िास विषयाच् या प्रचवलर् अभ् यासक्रमाची ि पूिीच् या स् िाध् यायांची  

रु्लना 

४. इयत् र्ा ६िी र्े इयत् र्ा ८िी इवर्िास ि नागररकशास् त्र विषयार्ील वचत्रांची उपयोवगर्ा 

५. इयत् र्ा ९िी र्े इयत् र्ा १०िी इवर्िास ि राज् यशास् त्र विषयार्ील वचत्रांची उपयोवगर्ा 

६. इयत् र्ा ११िी र्े इयत् र्ा १२िी इवर्िास विषयार्ील वचत्रांची उपयोवगर्ा 

७. इयत् र्ा ६िी र्े इयत् र्ा ८िी इवर्िास ि नागररकशास् त्र पाठ्यपुस् र्कार्ील कठीण संकल् पना  

८. इयत् र्ा ९िी र्े इयत् र्ा १०िी इवर्िास ि राज् यशास् त्र पाठ्यपुस् र्कार्ील कठीण संकल् पना 

९. इयत् र्ा ११िी र्े इयत् र्ा १२िी इवर्िास पाठ्यपुस् र्कार्ील कठीण संकल् पना 

१०. इयत् र्ा ११िी रे् इयत् र्ा १२िी समाजशास् त्र पाठ्यपुस् र्कार्ील कृर्ी/उपक्रम/प्रकल् प यांची व् यििायतर्ा      

र्पासणे. 

११. इयत् र्ा ११िी रे् इयत् र्ा १२िी राज् यशास् त्र पाठ्यपुस् र्कार्ील कृर्ी/उपक्रम/प्रकल् प यांची व् यििायतर्ा   

र्पासणे. 

१२. इयत् र्ा ११िी रे् इयत् र्ा १२िी ग्रंथालय आवण माविर्ीशास् त्र पाठ्यपुस् र्कार्ील प्रात् यवक्षक कायातची 

व् यििायतर्ा र्पासणे. 

भूगोल 

१. इयत् र्ा ३री र्े ५िी स् र्रािर कोणत् या इयत् रे्ला नकाशाचा समािेश असािा ि त् याची कारणवममांसा 

२. प्राथवमक स् र्रािर वजल् िा भूगोलाचा समािेश कोणत् या इयत् रे्र् असािा. 

३. भूगोल विषयार्ील संकल् पनांची मांडणी इयत् र्ािार चढत् या क्रमाने आिे वकिंिा कसे याची कृर्ी संशोधनार्ून 

र्पासणी करणे. 

आरोग् य ि शारीररक वशक्षण 

१. इयत् र्ा ९िी आरोग् य ि शारीररक वशक्षण पाठ्यपुस् र्काच् या अनुषंगाने मूल् यमापन वनकष वनत्िर्ी 



२.  इयत् र्ा १०िी आरोग् य ि शारीररक वशक्षण पाठ्यपुस् र्काच् या अनुषंगाने मूल् यमापन वनकष वनत्िर्ी 

३.  इयत् र्ा १०िी नागरी संरक्षण ि िािरू्क सुरक्षा या पाठ्यपुस् र्काच् या अभ् यास  

कायातनभुि 

१. ‘खेळू, करू, वशकू’ इयत् र्ा-पविली या पाठ्यपुस् र्काचा सिांकष अभ् यास 
 २. ‘खेळू, करू, वशकू’ इयत् र्ा–पविली या पाठ्यपुस् र्कार्ील प्रत् येक विभागाबि  िल विद्यार्थयाांच्या   

अवभरूचीचा रु्लनात् मक अभ् यास 
३. ‘खेळू, करू, वशकू’ इयत् र्ा–पविली या पाठ्यपुस् र्काची मांडणी आवण वचत्रे यांचा परस् पर संबंध-एक                      

अभ् यास 
४. ‘खेळू, करू, वशकू’ इयत् र्ा–पविली या पाठ्यपुस् र्कार्ील 'माझा अभ् यास- माझी कृर्ी' या घटकाबि  िल  
    पालकांचे मर्संकलन 
५. ‘खेळू, करू, वशकू’ इयत् र्ा–पविली या विषयाचे पाठ्यपुस् र्क ि वशक्षक िस् र्पुवस् र्का यांचा समन्िय 
६.  ‘खेळू, करू, वशकू’ इयत् र्–पविली या पाठ्यपुस् र्कार्ील विद्यार्थयाांना आिडलेल् या ि न आिडलेल् या   

कृर्ींचे विश्लेषण                                             
७. ‘खेळू, करू, वशकू’ इयत् र्ा–िुसरी या पाठ्यपुस् र्काचा सिांकष अभ् यास 
८. ‘खेळू, करू, वशकू’ इयत् र्ा–िुसरी या पाठ्यपुस् र्कार्ील प्रत् यके विभागाबद्दल विद्यार्थ याांच् या अवभरूचीचा       
     रु्लनात् मक  अभ् यास  
९. ‘खेळू, करू, वशकू’ इयत् र्ा–िुसरी या पाठ्यपुस् र्काची मांडणी आवण वचत्रे यांचा परस् पर संबंध–एक अभ् यास 
१०.‘खेळू, करू, वशकू’ इयत् र्ा–िुसरी या पाठ्यपुस् र्कार्ील 'माझा अभ् यास-माझी कृर्ी' या घटकाबि  िल  
   पालकांचे मर्संकलन 
११. ‘खेळू, करू, वशकू’ इयत् र्ा–िुसरी या विषयाचे पाठ्यपुस् र्क ि वशक्षक िस् र्पुवस् र्का यांचा समिाय 
१२. ‘खेळू, करू, वशक’ू इयत् र्ा–िुसरी या पाठ्यपुस् र्कार्ील विद्यार्थयाांना आिडलेल् या ि न आिडलेल् या  

कृर्ींचे विश्लेषण            
१३. इयत् र्ा १ली एकात्त्मक त्िभावषक पाठ्यपुस् र्काचा सिांकष अभ् यास 

वकशोर सपंािन 

१. कोरोना काळार्ील वकशोर मावसकाचे सावित्त्यक योगिान 

२. ‘वकशोर’मध् य ेप्रकावशर् झालेल् या िैज्ञावनक सावित् याचा अभ् यास  

३. ‘वकशोर’ मधील वनिडक सिरांचा अभ् यास  

४. ‘वकशोर’ मधील पयातिरणविषयक सावित् याचा अभ् यास  

५. ‘वकशोर’ वििाळी अंकार्ील सावित् याचा विशेष अभ् यास  

६. ‘वकशोर’ मुलांचे िक् काचे व् यासपीठ – एक अभ् यास  

७. ‘वकशोर’ च् या मुखपृष् ठांचा शैलीनुसार अभ् यास  

८. ‘वकशोर’मावसकार्ील सावित् याचा भाषािैज्ञावनक दृष् टीकोनारू्न अभ् यास    



 


