
माध्यममक स्तर - इयत्ता 9 वी 10 वी 

अभ्यासक्रम /पाठ्यक्रम Reduction (Non Evaluative) 

शालये वर्ष 2020-21 साठी फक्त  
अ.क्र  मवर्य  पृष्ठ क्र.  
1 मराठी (प्रथम , द्वितीय , सयंुक्त / सपंरू्ष ) 2 त े5  
2 म ंदी (प्रथम , द्वितीय , सयंकु्त / सपंरू्ष ) 6 त े11  
3 इंग्रजी (प्रथम , My English Book ) 12 त े18 
4 अर्षमागर्ी भार्ा  19 त े 20 
5 फ्रेंच भार्ा  21 त े23  
6 भूगोल  24 त े33  
7 जमषन भार्ा  34 त े35  
8 इमत ास व राज्यशास्र  36 त े49  
9 मल्याळम  50 त े53  
10  गमर्त भाग 1 व भाग 2  54 त े67  
11  पामल भार्ा  68 त े69  
12 ससं्कृत भार्ा  70 त े74  
13 मसरं्ी भार्ा (अरमेिक व दवेनागरी ) 75 त े78  
14 तममळ भार्ा  79 त े83  
15 तेलुग ुभार्ा  84 त े91  
16 गुजराती भार्ा  92 त े98  
17 कन्नड भार्ा  99  
18 उददष भार्ा (उददष, अरमेिक, पमशषयन ) 100 त े113  
19 िंगाली भार्ा  114 त े119  
20  मवज्ञान अमर् तरंज्ञान  120 त े148  

मिप :  

1. फक्त शालेय वर्ष 2020-21 साठी अभ्यासक्रम / पाठ्यक्रम कमी करण्यात आलेला आ े. त्यावर 

मूल्यमापन  ोर्ार ना ी.  

2. प्रात्यमिक आर्ारीत मवर्यांची प्रात्यमिके  ी शालेय वर्ष 2020-21 साठी मनद्वचचत केलेल्या 

आचयानुसारच व उपलब्र् सोयीसुमवर्ा नुसार पूर्ष करावीत.  

3. शालेय श्रेर्ी मवर्यांच्या सदंभाषत पररस्थीती व उपलब्र् सोयीसुमवर्ा मवचारात घेऊन या मवर्यांच े

प्रात्यमिक/ प्रकल्प/ उपक्रम पूर्ष करुन घ्यावेत. मूल्यमापन योजनेनुसार मूल्यमापन करावे.  शालेय वर्ष 

2020-21 पासून  इयत्ता 9 वी साठी जलसुरिा  ा अमनवायष श्रेर्ी मवर्य मनर्ाषरीत करण्यात आला आ े. 

शालेय वर्ष 2021-22 पासून इयत्ता द ावीसाठी जलसुरिा  ा अमनवायष श्रेर्ी मवर्य मनर्ाषरीत असेल.  
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Unit Lesson 
no. no. 

1 1.2 

) 

1.3 

1.4 

1.5 

2 2.1 

2.2 

2.4 

2.5 

) 2.6 

3 3.4 

English Kumorbhoroti (Standard IX) English Medium 

Reduction Pion of syllabus 

Pion - B (August 2020 - 25%) 

Title of The Lesson Activity Page Method of Execution 
no. no. 

A Synopsis-The Swiss Family 3 5 Self Study 
Robinson 

Have you ever seen .... ? 4 14 Self Study 

Have you thought of the verb 'have' All 15 Self Study 

The Necklace Part II 3 25 Self Study 

Invictus 1 27 Self Study 

A True Story of Sea Turtles 1 30 Home assignment 

The Fall of Troy 1 39 Group Work 

Autumn 7 51 Self Study 

The Past In the Present All 52 Self Study 

How the First Letter Was Written 1, 2, 3 78 Self Study 

2/3 

Reason For 
Reduction 

Social distancing 
Students can do this 
activity at home with the 
parents and other 
members of the family 
keeping social distance. 

Social distancing 

Included in Language 
Study 

Social distancing 

Social distancing 

Social distancing 

Social distancing 

It is easy to do at home. 

Self Study 

Student can do those 
activities at home. 

























































































































































































































अक्र प्रकरणाचे नाव
पृष् ठ 

क्रमाांक

कॉलम 

क्र

तक् ता / ओळ / 

चौकट
 मजकूर शेरा

1 1. गतीचे ननयम 1 1 चौकट साांगा पाहू पाठ सुरू करण् यापूवी नवद्यार्थ याांना वाचून येण् यास साांगावे.

2 1 1 चौकट करून पाहू या. स् वयांअध् ययन - मूल् यमापनातून वगळले.

3 1 1 चौकट जरा नवचार करा. स् वयांअध् ययन - मूल् यमापनातून वगळले.

4 2 1 चौकट जरा डोकं चालवा. स् वयांअध् ययन

5 2 1 चौकट हे नेहमी लक्षात ठेवा. स् वयांअध् ययन

6 3 1 चौकट हे नेहमी लक्षात ठेवा. अवाांतर वाचनासाठी - मूल् यमापनातून वगळले.

7 4 1 चौकट करून पाहू या. स् वयांअध् ययन

8 5 1 चौकट जरा डोकं चालवा. स् वयांअध् ययन - मूल् यमापनातून वगळले.

9 6 1 चौकट जरा डोकं चालवा. अवाांतर - मूल् यमापनातून वगळले.

10 9 1 चौकट करून पाहू या. स् वयांअध् ययन - मूल् यमापनातून वगळले.

11 10 1 चौकट करून पाहा व नवचार करा. स् वयांअध् ययन - मूल् यमापनातून वगळले.

12 11 1,2
सोडनवलेली 

उदाहरणे
उदाहरण १ व उदाहरण २ स्वयांअध्ययन

13 13 1 चौकट करून पाहू या.
स्वयांअध्ययन - अध्यापनापूवी नवद्यार्थयाांना कृती करून 

पाहण्यास साांगावी - मूल्यमापनातून वगळले

14 14 1 चौकट करून पाहू या. स् वयांअध् ययन - मूल् यमापनातून वगळले.

15 14 2 चौकट जरा डोकं चालवा. अनतररक् त वाचनासाठी

इयत्ता 9 वी नवज्ञान आनण तांत्रज्ञान अभ्यासक्रम / पाठ्यक्रम ररडक्शन शालेय वर्ष 2020-21 साठी फक् त



16 2. कायष आनण ऊजाष 18 2 चौकट जरा डोकं चालवा. स् वयांअध् ययन - मूल् यमापनातून वगळले.

17 20 1 चौकट नवचार करा व साांगा. स् वयांअध् ययन

18 21 1 चौकट करून पहा. ही कृती घरी करून पाहण् यास साांगावी.

19 21 1 चौकट कायष सांस् ाांचे अनतररक् त वाचनासाठी

20 23 1 चौकट जरा डोकं चालवा. स्वयांअध्ययन

21 24 1 चौकट करून पहा. ही कृती घरी करून पाहण्यास साांगावी.

22 25 1 चौकट करून पहा. ही कृती घरी करून पाहण्यास साांगावी.

23 27 2 चौकट पररचय शास् त्रज्ञाांचा अनतररक् त वाचनासाठी

24 29 2 चौकट उपक्रम स् वयांअध् ययन

25 3. धारनवदु्यत 30 1 चौकट करून पहा. ही कृती घरी करून पाहण्यास साांगावी.

26 32 1 चौकट पररचय शास् त्रज्ञाांचा अनतररक् त वाचनासाठी

27 32 1 चौकट माहीत आहे का तुम् हाला ? स् वयांअध् ययन

28 33 1 चौकट माहीत आहे का तुम् हाला ? स् वयांअध् ययन

29 34 2 चौकट जोड मानहती सांपे्रर्ण तांत्रज्ञानाची
ही कृती शैक्षनणक वर्ष २०२०-२१ साठी वगळण्यात 

आली आहे.

30 34 2 चौकट पररचय शास् त्रज्ञाांचा अनतररक् त वाचनासाठी

31 35 1 चोकट नवचार करा स्वयांअध्ययन

32 35 1 चौकट ननरीक्षण करा. स् वयांअध् ययन

33 36 1 चौकट
नवदु्यत पररपातील घटकाांची 

नचन् हे आनण त् याांचे उपयोग
स् वयांअध् ययन

34 36 1 चौकट करून पहा. स् वयांअध् ययन - मूल् यमापनातून वगळले.



35 37 1 चौकट करून पहा. प्रयोगावेळी अध्यापन करावे

36 37 1,2
सोडनवलेली 

उदाहरणे
उदाहरण १ व उदाहरण ३ स्वयांअध्ययन

37 38 1 चौकट जोड मानहती सांपे्रर्ण तांत्रज्ञानाची
ही कृती शैक्षनणक वर्ष २०२०-२१ साठी वगळण्यात 

आली आहे.

38 40 1 चौकट माहीत आहे का तुम् हाला ? स् वयांअध् ययन - मूल् यमापनातून वगळले.

39 41 1 चौकट माहीत आहे का तुम् हाला ? स् वयांअध् ययन - मूल् यमापनातून वगळले.

40 43 1 चौकट घरगुती नवदु्यत जोडणी. स् वयांअध् ययन - मूल् यमापनातून वगळले.

41 43 1 चौकट
वीज वापराच् या बाबतीत 

घ् यावयाची काळजी
स् वयांअध् ययन

42 45 1 चौकट उपक्रम
हा उपक्रम शैक्षनणक वर्ष २०२०-२१ साठी वगळण्यात 

आला आहे.

43 4. द्रव्याचे मोजमाप 46 1 चौकट ोडे आठवा स् वयांअध् ययन - मूल् यमापनातून वगळले.

44 47 2 चौकट पररचय शास् त्रज्ञाांचा अनतररक् त वाचनासाठी

45 48 1 चौकट
स्स्र प्रमाणाच्या ननयमाची 

पडताळणी
स् वयांअध् ययन - मूल् यमापनातून वगळले.

46 48 1 चौकट ोडे आठवा स् वयांअध् ययन - मूल् यमापनातून वगळले.

47 49 1,2 चौकट अवाांतर वाचन स् वयांअध् ययन - मूल् यमापनातून वगळले.

48 50 1 चौकट ोडे आठवा
स् वयांअध् ययन - अध्यापानापूवी मुलाांना अध्ययन 

करण्यास साांगावे.- मूल् यमापनातून वगळले.



49 50 1 वरून १५ वी ओळ
काही मूलद्रव्याांच्या 

...........सांयुगे तयार होतात.
स् वयांअध् ययन - मूल् यमापनातून वगळले.

50 50 1 चौकट यादी करा व चचाष करा. स् वयांअध् ययन - मूल् यमापनातून वगळले.

51 51 1 चौकट करून पहा स् वयांअध् ययन - मूल् यमापनातून वगळले.

52 51 1 चौकट नवचार करा स् वयांअध् ययन - मूल् यमापनातून वगळले.

53 51 1 चौकट साांगा पाहू स् वयांअध् ययन - मूल् यमापनातून वगळले.

54 52 2 चौकट हे नेहमी लक्षात ठेवा. स् वयांअध् ययन

55 53 1 चौकट ोडे आठवा
स् वयांअध् ययन - अध्यापना पूवी मुलाांना अध्ययन 

करण्यास साांगावे

56 53 2 चौकट नवज्ञान कुपी स् वयांअध् ययन - मूल् यमापनातून वगळले.

57 53 2 चौकट कायष सांस्ाांचे अनतररक् त वाचनासाठी

58 54 2 चौकट हे नेहमी लक्षात ठेवा. स्वयांअध्ययन

59 54 2 चौकट शोध घ्या स् वयांअध् ययन - मूल् यमापनातून वगळले.

60 55 1 चौकट साांगा पाहू स्वयांअध्ययन

61 55 1 चौकट जरा डोके चालवा स्वयांअध्ययन

62 55 1 चौकट जोड मानहती सांपे्रर्ण तांत्रज्ञानाची
हा उपक्रम शैक्षनणक वर्ष २०२०-२१ साठी वगळण्यात 

आला आहे.

63 56 1 चौकट आयन/मूलके स्वयांअध्ययन

64
5. आम् ल, आम् लारी 

व क्षार
58 1 पूणष पान पान नबर ५८ पूणष स् वयांअध् ययन - मूल् यमापनातून वगळले.



65 59 1 वरून १ ली ओळ
आता मागील 

...........आम्लारी व क्षार
स् वयांअध् ययन - मूल् यमापनातून वगळले.

66 59 1 चौकट ोडे आठवा स्वयांअध्ययन

67 60 1 चौकट जरा डोके चालवा स् वयांअध् ययन - मूल् यमापनातून वगळले.

68 62 1 चौकट जरा डोके चालवा स् वयांअध् ययन - मूल् यमापनातून वगळले.

69 66 1 चौकट हे नेहमी लक्षात ठेवा. स्वयांअध्ययन

70 66 1 चौकट जरा डोके चालवा स्वयांअध्ययन

71 66 1 चौकट करून पहा ही कृती घरी करण् यास साांगावी.

72 67 1 चौकट जरा डोके चालवा स् वयांअध् ययन - मूल् यमापनातून वगळले.

73 69 1 चौकट
वरील कृती .........सहगुणक 

घ्या.
स् वयांअध् ययन - मूल् यमापनातून वगळले.

74 72 1 चौकट हे नेहमी लक्षात ठेवा स्वयांअध्ययन

75 72 2 चौकट जरा डोके चालवा स् वयांअध् ययन - मूल् यमापनातून वगळले.

76 73 1 चौकट शोध घ्या स् वयांअध् ययन - मूल् यमापनातून वगळले.

77
6. वनस् पतींचे 

वगीकरण
75 2 चौकट पररचय शास् त्रज्ञाां ांंचा स् वयांअध् ययन - मूल् यमापनातून वगळले.

78 76 1 चौकट ननरीक्षण करा प्रयोगशाळेत चचाष घडवून आणावी.

79 76 1 चौकट ननरीक्षण करा व चचाष करा स् वयांअध् ययन

80 77 1 चौकट जरा डोके चालवा स् वयांअध् ययन

81 78 1 चौकट करून पहा ही कृती घरी करण् यास साांगावी.



82 79 1 तक् ता
ननरीक्षण करा व नोंदी पडताळून 

पहा
स् वयांअध् ययन

83 80 1 चौकट जोड मानहती सांपे्रर्ण तांत्रज्ञानाची अनतररक् त वाचनासाठी

84
7. पररसांस् ेतील 

ऊजाषप्रवाह
81 1 चौकट मागे वळून पाहताना पाठ सुरू होण् यापूवी नवद्यार्थ याांना वाचून येण् यास साांगावे.

85 81 1 चौकट ननरीक्षण करा स् वयांअध् ययन

86 81 1 चौकट जरा डोके चालवा स् वयांअध् ययन - मूल् यमापनातून वगळले.

87 82 1 चौकट जरा डोके चालवा स् वयांअध् ययन - मूल् यमापनातून वगळले.

88 82 1 चौकट पररचय शास् त्रज्ञाां ांंचा अनतररक् त वाचनासाठी - मूल् यमापनातून वगळले

89 83 1 चौकट जरा नवचार करा स् वयांअध् ययन - मूल् यमापनातून वगळले

90 83 2 चौकट जरा डोके चालवा स् वयांअध् ययन - मूल् यमापनातून वगळले

91 83 1 चौकट जरा डोके चालवा स् वयांअध् ययन - मूल् यमापनातून वगळले

92 83 2 चौकट कायष सांस् ाां ांंचे स् वयांअध् ययन - मूल् यमापनातून वगळले

93 85 1 चौकट काबषन चक्रातील प्रमुख प्रनक्रया अनतररक् त वाचनासाठी - मूल् यमापनातून वगळले

94 85 1 चौकट माहीत आहे का तुम् हाला ? अनतररक् त वाचनासाठी - मूल् यमापनातून वगळले

95 85 2 चौकट जरा नवचार करा स् वयांध् ययन

96 86 2 चौकट माहीत आहे का तुम् हाला ? अनतररक् त वाचनासाठी - मूल् यमापनातून वगळले

97
8. उपयुक् त व 

उपद्रवी सूक्ष् मजीव
88 1 चौकट जरा डोके चालवा स् वयांअध् ययन

98 88 2 चौकट माहीत आहे का तुम् हाला ? स् वयांअध् ययन

99 89 1 चौकट लॅक् टोबॅसीलाय जीवाणूांचे उपयोग स् वयांअध् ययन



100 89 1 चौकट शोध घ् या स् वयांध् ययन - मूल् यमापनातून वगळले

101 90 1 चौकट करून पाहू या ही कृती घरी करण् यास द्यावी

102 91 1 चौकट माहीत आहे का तुम् हाला ? अनतररक् त वाचनासाठी - मूल् यमापनातून वगळले

103 91 2 चौकट जरा डोके चालवा स् वयांअध् ययन - मूल् यमापनातून वगळले

104 91 1 चौकट कायष सांस् ाचे अनतररक् त वाचनासाठी

105 92 1 चौकट सावधान स् वयांअध् ययन - मूल् यमापनातून वगळले

106 92 2 चौकट पररचय शास् त्रज्ञाां ांंचा अनतररक् त वाचनासाठी - मूल् यमापनातून वगळले

107 92 1 चौकट ऐकावे ते नवलच अनतररक् त वाचनासाठी - मूल् यमापनातून वगळले

108 93 1 चौकट पररचय शास् त्रज्ञाां ांंचा अनतररक् त वाचनासाठी - मूल् यमापनातून वगळले

109 94 1 तक् ता रोगप्रसार व प्रनत बांध स् वयांअध् ययन

110 94 1 चौकट जरा डोके चालवा स् वयांअध् ययन - मूल् यमापनातून वगळले

111
9. पयाषवरणीय 

व् यवस् ापन
97 1 चौकट हवामानाचे सजीवसृष् टीतील महत् त् व स् वयांअध् ययन

112 98 1 चौकट कायष सांस् ाचे अनतररक् त वाचनासाठी

113 98 2 चौकट जोड मानहती सांपे्रर्ण तांत्रज्ञानाची अनतररक् त वाचनासाठी

114 99 1 चौकट हे नेहमी लक्षात ठेवा स् वयांअध् ययन

115 100 1 चौकट माहीत आहे का तुम् हाला ? अनतररक् त वाचनासाठी

116 101 1 चौकट वाचन करा व चचाष करा स् वयांअध् ययन

117 102 1 चौकट जोड मानहती सांपे्रर्ण तांत्रज्ञानाची अनतररक् त वाचनासाठी

118 104 1 चौकट
कच-याच् या नवघटनासाठी 

लागणारा कालावधी
अनतररक् त वाचनासाठी



119 104 1 चौकट इनतहासात डोकावताना अनतररक् त वाचनासाठी

120 107 1 चौकट मानहती नमळवा अनतररक् त वाचनासाठी

121
10. मानहती सांपे्रर्ण 

तांत्रज्ञान
108 1 तक् ता तक् ता पूणष करा स् वयांअध् ययन

122 108 1 चौकट मानहती नमळवा अनतररक् त वाचनासाठी

123 113 1 चौकट कायष सांस् ाचे अनतररक् त वाचनासाठी

124
11. प्रकाशाचे 

परावतषन
115 1 चौकट ोडे आठवा स् वयांअध् ययन - मूल् यमापनातून वगळले.

125 115 1 वरून ६ वी ओळ
प्रकाश आपल्या..........मानहती 

घेतली आहे.
स् वयांअध् ययन - मूल् यमापनातून वगळले.

126 115 2 चौकट पररचय शास्त्रज्ञाांचा अनतररक् त वाचनासाठी

127 115 1 चौकट ोडे आठवा स् वयांअध् ययन - मूल् यमापनातून वगळले.

128 116 1 चौकट साांगा पाहू स्वयांअध्ययन

129 117 1 चौकट करून पहा ही कृती घरी करून पाहण्यास साांगावी.

130 117 1 वरून ७ वी ओळ
आता खाली......प्रनतमा 

नमळतील.
प्रयोगावेळी अध्यापन करावे.

131 123 1 चौकट करून पहा स्वयांअध्ययन

132 124 1 चौकट अांतगोल आरशाचे गुणधमष ........ स् वयांअध् ययन - मूल् यमापनातून वगळले.

133 127 1 चौकट हे नेहमी लक्षात ठेवा स् वयांअध् ययन - मूल् यमापनातून वगळले.



134 12. ध्वनीचा अभ्यास 128 1 चौकट शोध घ्या. स् वयांअध् ययन - मूल् यमापनातून वगळले.

135 129 1 चौकट करून पहा ही कृती घरी करून पाहण्यास साांगावी.

136 129 2 चौकट
इटानलयन...................जवळ

 आहे.
अनतररक्त वाचनासाठी

137 130 2 चौकट इनतहासात डोकावताना अनतररक्त वाचनासाठी

138 131 1 चौकट श्राव्यातीत ध्वनीचे उपयोग स्वयांअध्ययन

139 131 1 चौकट करून पहा प्रयोगावेळी अध्यापन करावे.

140 132 2 चौकट जरा डोके चालवा स् वयांअध् ययन - मूल् यमापनातून वगळले.

141 132 2 चौकट पररसरातील नवज्ञान अनतररक्त वाचनासाठी

142 132 2 चौकट तुलना करा स्वयांअध्ययन

143 133 1 चौकट शोध घ्या स् वयांअध् ययन - मूल् यमापनातून वगळले.

144 134 2 चौकट शोध घ्या स् वयांअध् ययन - मूल् यमापनातून वगळले.

145 134 1 चौकट हे नेहमी लक्षात ठेवा अनतररक्त वाचनासाठी

146 134 1 चौकट हे नेहमी लक्षात ठेवा अनतररक्त वाचनासाठी

147 136 1 उदाहरण 3 उदाहरण 3 स्वयांअध्ययन

148 136 1 चौकट सोनारचे........उडू शकतात अनतररक्त वाचनासाठी

149 137 1 चौकट ोडे आठवा स् वयांअध् ययन - मूल् यमापनातून वगळले.

150 137 1 चौकट करून पहा स् वयांअध् ययन - मूल् यमापनातून वगळले.

151
13. काबषन : एक 

महत्वाचे मूलद्रव्य
137 1 चौकट साांगा पाहू स् वयांअध् ययन - मूल् यमापनातून वगळले.



152 139 1 चौकट पररचय शास्त्रज्ञाांचा अनतररक्त वाचनासाठी

153 139 2 चौकट नवज्ञान कुपी अनतररक्त वाचनासाठी

154 140 2 चौकट इनतहासात डोकावताना अनतररक्त वाचनासाठी

155 141 1 चौकट करून पहा ही कृती घरी करून पाहण्यास साांगावी.

156 144 1 चौकट जरा डोके चालवा स् वयांअध् ययन - मूल् यमापनातून वगळले

157 144 1 चौकट करून पहा प्रयोगशाळेत चचाष घडवून आणावी.

158 145 1 चौकट सांपूणष कृती प्रयोगशाळेत चचाष घडवून आणावी.

159 145 1 चौकट जरा डोके चालवा स् वयांअध् ययन - मूल् यमापनातून वगळले

160 148 1 चौकट जोड मानहती सांपे्रर्ण तांत्रज्ञानाची
हा उपक्रम शैक्षनणक वर्ष २०२०-२१ साठी वगळण्यात 

आला आहे.

161 148 2 चौकट मानहती नमळावा
हा उपक्रम शैक्षनणक वर्ष २०२०-२१ साठी वगळण्यात 

आला आहे.

162
14. पदाष आपल्या 

वापरातील
150 1 चौकट ोडे आठवा स् वयांअध् ययन - मूल् यमापनातून वगळले

163 150 1 चौकट वगीकरण करा. स् वयांअध् ययन - मूल् यमापनातून वगळले

164 150 1 चौकट मानहती आहे का तुम्हाांला? अनतररक्त वाचनासाठी

165 150 1 चौकट करून पहा स् वयांअध् ययन - मूल् यमापनातून वगळले

166 151 1 चौकट
माहीत  आहे का तुम्हाांला? व 

त्याखालील चौकट
अनतररक्त वाचनासाठी

167 152 1 चौकट शोध घ्या स् वयांअध् ययन - मूल् यमापनातून वगळले

168 152 1 चौकट मानहती नमळावा स् वयांअध् ययन - मूल् यमापनातून वगळले



169 155 1 चौकट नवज्ञानाच्या गवाक्षातून अनतररक्त वाचनासाठी

170 155 1 चौकट पररचय शास्त्रज्ञाांचा अनतररक्त वाचनासाठी

171 156 1 चौकट नैसनगषक नकरणोत्सार........... स् वयांअध् ययन - मूल् यमापनातून वगळले

172 157 1 चौकट
नवनवध 

के्षत्राांत......................
स् वयांअध् ययन - मूल् यमापनातून वगळले

173 158 1 चौकट इनतहासात डोकावताना अनतररक्त वाचनासाठी

174 158 1 चौकट हे नेहमी लक्षात ठेवा अनतररक्त वाचनासाठी

175 159 1 चौकट मानहती नमळावा स् वयांअध् ययन - मूल् यमापनातून वगळले

176 159 1 चौकट करून पहा स् वयांअध् ययन - मूल् यमापनातून वगळले

177 160 1 चौकट साांगा पाहू स् वयांअध् ययन - मूल् यमापनातून वगळले

178 161 1 चौकट अशी तयार होते मृस्त्तका स् वयांअध् ययन - मूल् यमापनातून वगळले

179

15. 

सजीवाां ांंमधील 

जीवनप्रनक्रया

165 1 चौकट नवज्ञानाच् या गवाक्षातून अनतररक् त वाचनासाठी

180 165 2 चौकट हे नेहमी लक्षात ठेवा स् वयांअध् ययन

181 168 1 चौकट जरा डोके चालवा स् वयांअध् यन - मूल् यमापनातून वगळले

182 169 2 चौकट नवज्ञानाच् या गवाक्षातून अनतररक् त वाचनासाठी

183 170 2 चौकट माहीत आहे का तम् हाला ? अनतररक् त वाचनासाठी

184 172 1 चौकट साांगा पाहू स् वयांअध् ययन - मूल् यमापनातून वगळले

185 174 2 चौकट मानहती नमळवा स् वयांअध् ययन - मूल् यमापनातून वगळले



186
16. आनुवाांनशकता 

व पररवतषन
180 1 चौकट मानहती नमळवा स् वयांअध् ययन - मूल् यमापनातून वगळले

187 183 1 चौकट तांत्रज्ञानाची नबजे अनतररक् त वाचनासाठी

188 184 2 चौकट पररचय शास् त्रज्ञाांचा अनतररक् त वाचनासाठी

189 187 2 चौकट जरा डोके चालवा स् वयांअध् ययन

190 190 2 चौकट माहीत आहे का तम् हाला ? अनतररक् त वाचनासाठी

191
17. जैवतांत्रज्ञानाची 

ओळख
195 1 चौकट माहीत आहे का तम् हाला ? स् वयांअध् ययन - मूल् यमापनातून वगळले

192 199 1 चौकट करून पहा ही कृती नवद्यार्थ याांना घरी करण् यास साांगावी

193 203 1 चौकट पररचय शास् त्रज्ञाांचा अनतररक् त वाचनासाठी

194 204 1 चौकट मानहती नमळवा स् वयांअध् ययन - मूल् यमापनातून वगळले

195 205 1 चौकट जोड मानहती सांपे्रर्ण तांत्रज्ञानाची अनतररक् त वाचनासाठी

196 206 1 चौकट मानहती नमळवा स् वयांअध् ययन - मूल् यमापनातून वगळले

197
18. अवकाश 

ननरीक्षण : दुनबषणी
211 1 चौकट

भारतात दोन मीटर ... सवाषत मोठी 

दूनबषण आहे
अनतररक् त वाचनासाठी

198 213 1 चौकट
1990 साली ... शोध लागले 

आहेत.
अनतररक् त वाचनासाठी

199 213 1 चौकट
क्ष-नकरण ग्रहण करून ... नदले 

आहे.
अनतररक् त वाचनासाठी



अक्र प्रकरणाचे नाव पृष् ठ 

क्रमाांक

कॉलम क्र तक् ता / ओळ / चौकट मजकूर शेरा

१ 1. गुरूत् वाकर्षण १ चौकट जोड माहिती सांपे्रर्ण तांत्रज्ञानाची स्वयां अध्ययन - मूल्यमापनातून वगळले.

२ २ चौकट पररचय शास्त्रज्ञाांचा अवाांतर माहिती - मूल्यमापनातून वगळले

३ २ १ वरून १२ वी ओळ करून पाहू या एकदगड....... 

............................ ...... 

....आकहर्षत करीत असणार.

स्वयां अध्ययन -मूल्यमापनातून वगळले.

४ ४ चौकट पररचय शास्त्रज्ञाांचा - योिानेस केप्लर अवाांतर माहिती - मूल्यमापनातून वगळले

५ ५ वरून ६ वी ओळ ते 

खालून ६ वी ओळ

एकसमान वतुषळाकार 

गती.......................असा न्यूटन 

ने हनष्कर्ष काढला.

स्वयां अध्ययन -मूल्यमापनातून वगळले. 

(हशक्षकाच्या सािाय्याने)

६ ५ चौकट जरा डोके चालवा. स्वयां अध्ययन - मुल्यमापनातून वगळले.

७ ६ चौकट जरा डोके चालवा. स्वयां अध्ययन - मूल्यमापनातून वगळले.

८ ६ चौकट मािीत  आिे का तुमिाांला? अवाांतर माहिती -मूल्यमापनातून वगळले

९ ७ वरून १ ळी ओळ भूगोल हवर्याच्या.........प्रदशषन 

भरावा.

िा उपक्रम शैक्षहणक वर्ष २०२०-२१ साठी 

वगळण्यात आला आिे.

१० ९ वरून १८ वी ओळ वस्तुमान: कोणत्यािी 

वस्तूचे..............वजन असे 

मिणतात.

अध्यापना पूवी स्वयां अध्ययन करण्यास साांगावे.

११ ९ चौकट बोलीभारे्त आपण....... स्वयां अध्ययन -मूल्यमापनातून वगळले.

इयत्ता 10 वी हवज्ञान आहण तांत्रज्ञान भाग 1 अभ्यासक्रम/ पाठ्यक्रम ररडक्शन शालेय वर्ष 2020-21 साठी फक् त



१२ १० चौकट मािीत  आिे का तुमिाांला? अवाांतर माहिती - मूल्यमापनातून वगळले

१३ ११ चौकट मािीत  आिे का तुमिाांला? अवाांतर माहिती - मूल्यमापनातून वगळले

१४ १४ चौकट मािीत  आिे का तुमिाांला? अवाांतर माहिती - मूल्यमापनातून वगळले

१५ 2. मूलद्रव याांचे 

आवती वगीकरण

१६ वरून ५ वी ओळ थोडे आठवा स्वयां अध्ययन -मूल्यमापनातून वगळले.

१६ १६ वरून १० वी ओळ पूवीच्या 

इयत्ताांमध्ये..........................प्र

यत्न सुरु केले.

स्वयां अध्ययन -मूल्यमापनातून वगळले.

१७ १६ तक्ता २.१ उदा. २ व ३ स्वयां अध्ययन

१८ १७ चौकट मािीत  आिे का तुमिाांला? स्वयां अध्ययन -मूल्यमापनातून वगळले.

१९ १७ तक्ता २.२ सांपूणष तक्ता अहतररक्त वाचनासाठी - मूल्यमापनातून 

वगळले.

२० १८ चौकट पररचय शास्त्रज्ञाांचा अवाांतर वाचनासाठी - मूल्यमापनातून वगळले.

२१ १९ चौकट जरा डोके चालवा. स्वयां अध्ययन -मूल्यमापनातून वगळले.

२२ २१ चौकट जरा डोके चालवा. स्वयां अध्ययन -मूल्यमापनातून वगळले.

२३ २२ वरून १३ वी ओळ साांगा पाहू...१ ते ४ स्वयां अध्ययन

२४ २२ चौकट मािीत  आिे का तुमिाांला? अवाांतर वाचनासाठी - मूल्यमापनातून वगळले.

२५ २३ तक्ता २.७ खालील साांगा पाहू...१ ते ३ स्वयां अध्ययन

२६ २४ वरून ९ वी ओळ थोडे आठवा १ ते ३ स्वयां अध्ययन



२७ २७ चौकट इांटरनेट माझा हमत्र िा उपक्रम शैक्षहणक वर्ष २०२०-२१ साठी 

वगळण्यात आला आिे.

२८ २७ चौकट इांटरनेट माझा हमत्र खालील चौकट अवाांतर वाचनासाठी

२९ २८ चौकट मािीत  आिे का तुमिाांला? अवाांतर वाचनासाठी - मूल्यमापनातून वगळले.

३० 3. रासायहनक 

अहभहक्रया आहण 

समीकरणे

३० वरून ४ थी ओळ थोडे आठवा १ ते ३ व 

मुलद्रवयाच्या...........सांदान करतात.

स्वयां अध्ययन -मूल्यमापनातून वगळले.

३१ ३० वरून ११ वी ओळ १८ वया 

........................स्वरूपाचा 

असतो.

स्वयां अध्ययन -मूल्यमापनातून वगळले.

३२ ३० तक्ता ३.१ सांपूणष तक्ता स्वयां अध्ययन -मूल्यमापनातून वगळले.

३३ ३१ तक्ता ३.३ खालील शोध घ्या. िा उपक्रम शैक्षहणक वर्ष २०२०-२१ साठी 

वगळण्यात आला आिे.

३४ ३३ वरून ८ वी ओळ करून पिा. स्वयां अध्ययन.

३५ ३३ खालून २ री ओळ मािीत  आिे का तुमिाांला? अवाांतर माहिती - मूल्यमापनातून वगळले

३६ ३३ खालून १ ली ओळ शोध घ्या. िा उपक्रम शैक्षहणक वर्ष २०२०-२१ साठी 

वगळण्यात आला आिे.

३७ ३५ वरून १८ वी ओळ जरा डोके चालवा १ ते ३ स्वयां अध्ययन -मूल्यमापनातून वगळले.

३८ ३६ वरून २० वी ओळ जरा डोके चालवा. १ ते ३ स्वयां अध्ययन

३९ ३६ वरून २६ वी ओळ करून पिा स्वयां अध्ययन



४० ३७ खालून १२ वी ओळ थोडे आठवा स्वयां अध्ययन -मूल्यमापनातून वगळले.

४१ ३९ वरून २ री ओळ करून पिा सांपूणष कृती प्रयोगादरमयान चचाष करावी..

४२ ३९ खालून १४ वी जरा डोके चालवा १ ते २ स्वयां अध्ययन -मूल्यमापनातून वगळले.

४३ ३९ खालून ११ वी साांगा पाहू १ ते ६ स्वयां अध्ययन

४४ ४१ चौकट मािीत  आिे का तुमिाांला? अहतररक्त माहिती - मूल्यमापनातून वगळले.

४५ ४२ चौकट मािीत  आिे का तुमिाांला? स्वयां अध्ययन -मूल्यमापनातून वगळले.

४६ ४२ चौकट जरा डोके चालवा स्वयां अध्ययन -मूल्यमापनातून वगळले.

४७ ४३ वरून १ ली ओळ साांगा पाहू. स्वयां अध्ययन

४८ ४३ चौकट मािीत  आिे का तुमिाांला? अहतररक्त माहिती - मूल्यमापनातून वगळले.

४९ ४४ खालील १ ली ओळ शोध घ्या स्वयां अध्ययन

५० ४६ खालील १ ली ओळ उपक्रम स्वयां अध्ययन

५१ 4. हवदु्यत धारेचे 

पररणाम

४७ वरून ५वी ओळ थोडे आठवा स्वयां अध्ययन

५२ ४७ वरून ८ वी ओळ मागील 

इयत्तामध्ये.............अभ्यासणार 

आिोत.

स्वयां अध्ययन -मूल्यमापनातून वगळले.

५३ ४७ वरून १३ वी ओळ हनरीक्षण करा व चचाष करा स्वयां अध्ययन

५४ ४८ चौकट हवचार करा. स्वयां अध्ययन -मूल्यमापनातून वगळले.

५५ ४९ चौकट नेिमी लक्षात ठेवा स्वयां अध्ययन

५६ ४९ चौकट शोध घ्या. स्वयां अध्ययन

५७ ५० चौकट मािीत  आिे का तुमिाांला? स्वयां अध्ययन -मूल्यमापनातून वगळले.



५८ ५१ १,२ उदािरण १ ,२ उदािरण १ व २ स्वयां अध्ययन

५९ ५२ चौकट पररचय शास्त्रज्ञाांचा - ओरस्टेड अवाांतर वाचन - मूल्यमापनातून वगळले.

६० ५२ चौकट नेिमी लक्षात ठेवा स्वयां अध्ययन

६१ ५७ वरून १ ली ओळ गॅल्विॅनोमीटर..............हवचहलत 

िोतो.

स्वयां अध्ययन -मूल्यमापनातून वगळले.

६२ ५८ चौकट पररचय शास्त्रज्ञाांचा - मायकेल फॅरेडे अवाांतर वाचन - मूल्यमापनातून वगळले.

६३ ५९ वरून १ ली ओळ प्रत्यावती हदष्ट धारा 

...........................हशकलो 

आिोत.

स्वयां अध्ययन

६४ ६० वरून १८ वी ओळ हदष्ट जहनत्र.......................असे 

मिणतात.

स्वयां अध्ययन

६५ 5. उष् णता ६२ वरून १३ वी ओळ करून पिा १ ते ७ प्रयोगाच्या सािाय्याने अध्यापन करावे.

६६ ६७ चौकट पररचय शास्त्रज्ञाांचा ...जेमस पे्रस्कॉट 

ज्यूल

अवाांतर वाचन - मूल्यमापनातून वगळले.

६७ ६९ चौकट जोड माहिती सांपे्रर्ण तांत्रज्ञानाची िा उपक्रम शैक्षहणक वर्ष २०२०-२१ साठी 

वगळण्यात आला आिे.

६८ ७०,७१ उदािरण ३ उदािरण ३ पूणष स्वयां अध्ययन -मूल्यमापनातून वगळले.

६९ ७२ २ कृती २ कृती २ : १ ते ५ स्वयां अध्ययन

७० ७२ कृती ३ कृती ३ पूणष प्रयोगाच्या सािाय्याने अध्यापन करावे.

७१ 6. प्रकाशाचे 

अपवतषन

७५ तक्ता उजवी कडून ३ ते ६ स्तांभ स्वयां अध्ययन



७२ ७६ वरून २ री ओळ साांगा पाहू १ व २, स्थाहनक 

वातावरणाचा ............भास िोतो.

स्वयां अध्ययन -मूल्यमापनातून वगळले.

७३ ७७ खालून ५ वी ओळ साांगा पाहू. १ ते २ स्वयां अध्ययन -मूल्यमापनातून वगळले.

७४ 7. हभांगे व त् याांचे 

उपयोग

८२ करून पिा. १ ते ७ पूणष प्रयोगाच्या सािाय्याने अध्यापन करावे.

७५ ८७ चौकट मािीत  आिे का तुमिाांला? स्वयां अध्ययन

७६ ९० खालून ९ वी ओळ दूरदशी 

हकिंवा......................हमळवता 

येते.

स्वयां अध्ययन -मूल्यमापनातून वगळले.

७७ 8. धातूहवज्ञान ९३ वरून ८ वी ओळ हवचार करा. स्वयां अध्ययन -मूल्यमापनातून वगळले.

७८ ९३ वरून १५ वी धातूांचे भौहतक 

गुणधमष....................अपवाद 

ठरते.

स्वयां अध्ययन -मूल्यमापनातून वगळले.

७९ ९४ चौकट मािीत  आिे का तुमिाांला? अवाांतर वाचन - मूल्यमापनातून वगळले.

८० ९४ वरून ८ वी ओळ ताांबे, हशसे व सोडीअम िे धातू 

वगळावेत.

िे धातू वगळून कृती करावी.

८१ ९५ वरून १ ली ओळ वरून १ ते ४ ओळी या अहभहक्रया शैक्षहणक वर्ष २०२०-२१ साठी 

वगळाव यात.

८२ ९६ वरून १४ वी ओळ करून पिा सांपूणष कृती. प्रयोगा दरमयान चचाष करावी.

८३ ९८ खालून ७ वी ओळ पोटॅहशअम आयोडाईडची कृती कमी 

करावी.

स्वयां अध्ययन -मूल्यमापनातून वगळले.



८४ १०१ चौकट इांटरनेट माझा हमत्र िा उपक्रम शैक्षहणक वर्ष २०२०-२१ साठी 

वगळण्यात आला आिे.

८५ १०२ चौकट मािीत  आिे का तुमिाांला? अवाांतर वाचन - मूल्यमापनातून वगळले.

८६ १०५ चौकट मािीत  आिे का तुमिाांला? अहधकाची माहिती - मूल्यमापनातून वगळले.

८७ १०५ चौकट माहिती हमळावा िा उपक्रम शैक्षहणक वर्ष २०२०-२१ साठी 

वगळण्यात आला आिे.

८८ १०८ चौकट मािीत  आिे का तुमिाांला? अहधकाची माहिती - मूल्यमापनातून वगळले.

८९ १०८ चौकट माहिती हमळावा िा उपक्रम शैक्षहणक वर्ष २०२०-२१ साठी 

वगळण्यात आला आिे.

९० 9. काबषनी सांयुगे ११० वरून ५ वी ओळ थोडे आठवा.१ ते ३ स्वयां अध्ययन -मूल्यमापनातून वगळले.

९१ ११० २ चौकट साांगा पाहू. स्वयां अध्ययन

९२ ११२ चौकट मािीत  आिे का तुमिाांला? अहधकची माहिती - मूल्यमापनातून वगळले.

९३ ११६ २ चौकट लक्षावधी....................ऑईल, 

वांगण

अहधकची माहिती - मूल्यमापनातून वगळले.

९४ १२७ १ चौकट मािीत  आिे का तुमिाांला? अहधकची माहिती - मूल्यमापनातून वगळले.

९५ १२८ चौकट हवज्ञान कुपी स्वयां अध्ययन

९६ १३१, 

१३२, 

१३३

१,२ तक्ता, आशय मिारेणु व बहुवारीके पूणष ........रचना 

सूत्र हलिा. पयंत

स्वयां अध्ययन -मूल्यमापनातून वगळले.

९७ 10. अवकाश 

मोहिमा

१३५ चौकट मािीत  आिे का तुमिाांला? अहधकची माहिती - मूल्यमापनातून वगळले.



९८ १३५ चौकट थोडे आठवा स्वयां अध्ययन -मूल्यमापनातून वगळले.

९९ १३५ चौकट साांगा पाहू स्वयां अध्ययन -मूल्यमापनातून वगळले.

१०० १३६ चौकट जोड माहिती तांत्रज्ञानाची िा उपक्रम शैक्षहणक वर्ष २०२०-२१ साठी 

वगळण्यात आले आिे.

१०१ १३९ चौकट मािीत  आिे का तुमिाांला? अहधकची माहिती - मूल्यमापनातून वगळले.

१०२ १३९ १,२ उदािरण १ , २ सांपूणष उदािरण १ व २ स्वयां अध्ययन -मूल्यमापनातून वगळले.

१०३ १४१ चौकट मािीत  आिे का तुमिाांला? अहधकची माहिती - मूल्यमापनातून वगळले.

१०४ १४२ चौकट शास्त्रज्ञाांची माहिती अवाांतर वाचन - मूल्यमापनातून वगळले.

१०५ १४३ चौकट पररचय शास्त्रज्ञाांचा अवाांतर वाचन - मूल्यमापनातून वगळले.



अक्र प्रकरणाचे नाव
पृष् ठ 

क्रमाांक
कॉलम क्र

तक् ता / ओळ / 

चौकट
 मजकूर शेरा

1
1. आनुवांशशकता आशण 

उत् क्राांती
1 1

खालून 4  थी 

ओळ

तयार होणाऱ्या m-RNA रेणूतील ...  

मध्ये युरॅशिल अितो.
अवाांतर वाचन - मूल् यमापनातून वगळले

2 3 1 शतिरा पररच् छेद

िुमारे िाडेतीन अब्ज वर्ाांपूवी .... 

‘िजीवाांचा क्रमशवकाि’ हा शिद्ाांत 

िववमान्य आहे.

स् वयांअध् ययन - मूल् यमापनातून वगळले

3 3 2 चौकट इशतहािात डोकावताना स् वयांअध् ययन - मूल् यमापनातून वगळले

4 4 1 चौकट िाांगा पाहू. स् वयांअध् ययन - मूल् यमापनातून वगळले

5 4 1 चौकट जोड माशहती तांत्रज्ञानाची स् वयांअध् ययन - मूल् यमापनातून वगळले

6 5 1 चौकट जोड माशहती तांत्रज्ञानाची स् वयांअध् ययन - मूल् यमापनातून वगळले

7 6 1 चौकट पररचय शास् त्रज्ञाां ांंचा - शवलाडव शलबी
याशवर्यी शवद्यार्थयाांना स्वतः माशहती गोळा 

करण्याि िाांगावी.

8 8 1 चौकट
पररचय शास् त्रज्ञाां ांंचा - चाल्िव रॉबटव 

डावीन
अवाांतर वाचन - मूल् यमापनातून वगळले

9 8 1 चौकट
पररचय शास् त्रज्ञाां ांंचा - जीन बाप् टीस् ट 

लॅमाकक
अवाांतर वाचन - मूल् यमापनातून वगळले

10 8 1 चौकट इांटरनेट माझा शमत्र स् वयांअध् ययन - मूल् यमापनातून वगळले

11 9 1 आकृती 1.12 आकृती 1.12 मानव वांशाचा प्रवाि
आकृतीचे शनरीक्षण करून मानवी उत्क्राांतीशवर्यी 

माशहती शलशहण्याची गृहकृती द्यावी.

इयत्ता 10 वी शवज्ञान आशण तांत्रज्ञान भाग 2 अभ्यािक्रम/ पाठ्यक्रम ररडक्शन शालेय वर्व 2020-21 िाठी फक् त



12
.2. िजीवाांतील 

जीवनप्रशक्रया भाग 1
12 1 चौकट थोडे आठवा

स् वयांअध् ययन - पाठ िुरु करण् याआधी हा भाग 

शवद्यार्थ याांना घरून करून येण् याि िाांगावा.

13 12 1 चौकट जरा डोके चालवा. स् वयांअध् ययन - मूल् यमापनातून वगळले

14 12 1 चौकट थोडे आठवा स् वयांअध् ययन - मूल् यमापनातून वगळले

15 13 1 चौकट शनरीक्षण करा. स् वयांअध् ययन - मूल् यमापनातून वगळले

16 13 1 चौकट िाांगा पाहू. स् वयांअध् ययन - मूल् यमापनातून वगळले

17 14 2 चौकट ATP अवाांतर वाचन - मूल् यमापनातून वगळले

18 15 1 चौकट पररचय शास् त्रज्ञाांचा - िर हेन् झ के्रब अवाांतर वाचन - मूल् यमापनातून वगळले

19 16 1 चौकट िाांगा पाहू. स् वयांअध् ययन - मूल् यमापनातून वगळले

20 16 1 चौकट हे नेहमी लक्षात ठेवा. स् वयांअध् ययन - मूल् यमापनातून वगळले

21 17 1 चौकट जरा डोके चालवा. स् वयांअध् ययन - मूल् यमापनातून वगळले

22 17 1 चौकट इांटरनेट माझा शमत्र स् वयांअध् ययन - मूल् यमापनातून वगळले

23 17 1 चौकट िाांगा पाहू. स् वयांअध् ययन - मूल् यमापनातून वगळले

24 18 1 चौकट थोडे आठवा स् वयांअध् ययन - मूल् यमापनातून वगळले

25 20 1 चौकट करून पहा. प्रयोगादरम् यान चचाव घेणे.

26 20 1 चौकट जरा डोके चालवा. स् वयांअध् ययन - मूल् यमापनातून वगळले

27 20 1 चौकट जोड माशहती तांत्रज्ञानाची अवाांतर वाचन - मूल् यमापनातून वगळले

28 20 2 चौकट पुस् तक माझे शमत्र अवाांतर वाचन - मूल् यमापनातून वगळले

29
.3. िजीवाांतील 

जीवनप्रशक्रया भाग 2
22 1 चौकट थोडे आठवा

स् वयांअध् ययन : पाठ िुरू करण् यापूवी 

शवद्यार्थ याांना वाचून येण् याि िाांगावे.



30 24 1
खालून दुिरा 

पररच् छेद

स् पयरोगायराला ... नवीन िायकॉन तयार 

होतो.
अशतररक् त वाचन - मूल् यमापनातून वगळले

31 25 1 चौकट करून पाहू या स् वयांअध् ययन - मूल् यमापनातून वगळले

32 26 1 चौकट शवचार करा स् वयांअध् ययन - मूल् यमापनातून वगळले

33 27 1
ओळ क्र. 1 ते 

10

ब-याच फुलाांना ... धु्रवीय केंद्रके 

अितात.
अशतररक् त वाचन - मूल् यमापनातून वगळले

34 27 1 चौकट माहीत आहे का तुम् हाला ? अवाांतर वाचन - मूल् यमापनातून वगळले

35 27 1 चौकट जोड माशहती तांत्रज्ञानाची स् वयांअध् ययन - मूल् यमापनातून वगळले

36 28 1 चौकट करून पाहू या स् वयांअध् ययन - मूल् यमापनातून वगळले

37 29 2 चौकट ऐकावे ते नवलच अवाांतर वाचन - मूल् यमापनातून वगळले

38 30 1 चौकट माहीत आहे का तुम् हाला ? स् वयांअध् ययन - मूल् यमापनातून वगळले

39 30 1 शेवटचा पररच् छेद शवकाि व जन् म स् वयांअध् ययन - मूल् यमापनातून वगळले

40 31 2 चौकट िाांगा पाहू. स् वयांअध् ययन - मूल् यमापनातून वगळले

41 33 1 चौकट इांटरनेट माझा शमत्र स् वयांअध् ययन - मूल् यमापनातून वगळले

42 34 1 ओळ क्र. 1 ते 5
लैंशगक आजारामध् ये ... इत् यादी लक्षणे 

आढळून येतात.
अवाांतर वाचन - मूल् यमापनातून वगळले

43 34 1 चौकट माहीत आहे का तुम् हाला ? अवाांतर वाचन - मूल् यमापनातून वगळले

44 4. पयाववरणीय व् यवस् थापन 36 1 चौकट थोडे आठवा स् वयांअध् ययन - मूल् यमापनातून वगळले

45 36 1 चौकट शवचार करा व िाांगा
स्वयां अध्ययन - ९ वी त हा भाग झालेला आहे, 

प्रश्न शवचारून उजळणी घ्यावी.

46 37 1 ओघतक् ता ओघतक् ता पूणव करा. स् वयांअध् ययन - मूल् यमापनातून वगळले

47 38 1 चौकट थोडे आठवा स् वयांअध् ययन - मूल् यमापनातून वगळले



48 38 1 चौकट शनरीक्षण करा व माशहती भरा. स् वयांअध् ययन - मूल् यमापनातून वगळले

49 39 1 तक् ता तक् ता पूणव करा स् वयांअध् ययन - मूल् यमापनातून वगळले

50 40 1 चौकट माहीत आहे का तुम् हाला ? अवाांतर वाचन - मूल् यमापनातून वगळले

51 40 1 चौकट इशतहािात डोकावताना अवाांतर वाचन - मूल् यमापनातून वगळले

52 40 1 चौकट ओघतक् ता पूणव करा. स् वयांअध् ययन - मूल् यमापनातून वगळले

53 41 1 चौकट माहीत आहे का तुम् हाला ? अवाांतर वाचन - मूल् यमापनातून वगळले

54 41 2 चौकट चचाव करा अवाांतर वाचन - मूल् यमापनातून वगळले

55 41 2 चौकट हे नेहमी लक्षात ठेवा. अवाांतर वाचन - मूल् यमापनातून वगळले

56 41 2 चौकट इांटरनेट माझा शमत्र अवाांतर वाचन - मूल् यमापनातून वगळले

57 42 1 चौकट
िजीव िृष् टीच् या कल् याणािाठी ... त् याचे 

वणवन करा.
स् वयांअध् ययन - मूल् यमापनातून वगळले

58 43 2 चौकट जैवशवशवधतेचे िांवधवन किे करता येईल ? स् वयांअध् ययन - मूल् यमापनातून वगळले

59 43 1 चौकट स् वयांिेवी िांस् था व पयाववरणीय िांस् था अवाांतर वाचन - मूल् यमापनातून वगळले

60 44 1 चौकट शवचार करा व िाांगा स् वयांअध् ययन

61 45 1 चौकट थोडे आठवा स् वयांअध् ययन - मूल् यमापनातून वगळले

62 45 1 चौकट माहीत आहे का तुम् हाला ? स् वयांअध् ययन - मूल् यमापनातून वगळले

63 45 1 चौकट हे नेहमी लक्षात ठेवा. स् वयांअध् ययन - मूल् यमापनातून वगळले

64 45 2 चौकट शवचार करा. स् वयांअध् ययन - मूल् यमापनातून वगळले

65 46 1 चौकट उपक्रम
अशतररक् त अभ् यािािाठी - मूल् यमापनातून 

वगळावे

66 5. हररत ऊजेच् या शदशेने 47 1 चौकट थोडे आठवा स् वयांअध् ययन - मूल् यमापनातून वगळले



67 47 1 चौकट तक् ता तयार करा. स् वयांअध् ययन - मूल् यमापनातून वगळले

68 49 1 पररच् छेद 2 पािून
एखादे औष्ष्णक शवदु्यत केंद्र ... 

िमस् याही शनमावण होतात.
स् वयांअध् ययन

69 49 1 चौकट जोड माशहती तांत्रज्ञानाची स् वयांअध् ययन - मूल् यमापनातून वगळले

70 50 2 चौकट माहीत आहे का तुम् हाला ? अशतररक् त वाचन - मूल् यमापनातून वगळले

71 51 1 चौकट इांटरनेट माझा शमत्र स् वयांअध् ययन - मूल् यमापनातून वगळले

72 51 1 चौकट तुलना करा. स् वयांअध् ययन - मूल् यमापनातून वगळले

73 52 1 चौकट भारतातील काही प्रमुख ... अवाांतर वाचन - मूल् यमानातून वगळले

74 53 1
ओळ क्र. 1 ते 

28

कोळिा व नैिशगवक वायू ... अिे म् हणता 

येईल.
स् वयांअध् ययन - मूल् यमापनातून वगळले

75 53 2 चौकट
पयाववरण स् नेही ऊजेकडे अथावतच हररत 

ऊजेच् या शदशेने
स् वयांअध् ययन

76 54 1 चौकट जरा डोके चालवा. स् वयांअध् ययन - मूल् यमापनातून वगळले.

77 55 1 चौकट माहीत आहे का तुम् हाला ? अवाांतर वाचन - मूल् यमापनातून वगळले.

78 56 2 चौकट माशहती शमळवा. स् वयांअध् ययन - मूल् यमापनातून वगळले.

79 56 1 आकृती 5.22 शवशवध क्षमतेच् या पवनचक् क् या अवाांतर वाचन - मूल् यमापनातून वगळले.

80 57 1 िांपूणव पृष् ठ
आकृती 5.23 मध् ये ... उपयोग केला 

जातो.

पाठ्याांश शवद्यार्थ याांना वाचून येण् याि िाांगावा व 

त् यावर चचाव घ् यावी.

81 58 1 चौकट शोध घ् या. स् वयांअध् ययन - मूल् यमापनातून वगळले.

82 59 1 चौकट माहीत आहे का तुम् हाला ? अवाांतर वाचन - मूल् यमापनातून वगळले.



83 6. प्राण् याांचे वगीकरण 61 1 चौकट थोडे आठवा.
पाठ िुरू करण् यापूवी या भागाचे वाचन करून 

येण् याि िाांगावे.

84 62 1 पररच् छेद 1
वेगवेगळ्या अभ् यािकाांनी ... वगीकरण 

केले जाते.
स् वयांअध् ययन - मूल् यमापनातून वगळले.

85 62 1 पररच् छेद 2
पारांपाररक पद्तीनुिार ... पृष् ठ बाजूि 

अिते.
अशतररक् त वाचन - मूल् यमापनातून वगळले.

86 63 1 शेवटचा पररच् छेद
ही आत् तापयांत प्रचशलत ... आधार 

घेतलेला आहे.
अशतररक् त वाचन - मूल् यमापनातून वगळले.

87 64 1 पररच् छेद 1 ते 4 प्राणी वगीकरणाची नवीन पद्ती अशतररक् त वाचन - मूल् यमापनातून वगळले.

88 65 1 चौकट शनरीक्षण करा. स् वयांअध् ययन

89 66 1 पृष् ठ क्र. 65-66
आतापयांत आपण अभ् यािलेल् या ... उदा. 

वलयी प्राणीिांघातील गाांडूळ
अशतररक् त वाचन - मूल् यमापनातून वगळले.

90 68 1 चौकट माहीत आहे का तुम् हाला ? स् वयांअध् ययन - मूल् यमापनातून वगळले.

91 68 1 चौकट ऐकावे ते नवलच स् वयांअध् ययन - मूल् यमापनातून वगळले.

92 69 1 चौकट इांटरनेट माझा शमत्र स् वयांअध् ययन - मूल् यमापनातून वगळले.

93 69 1 चौकट माशहती शमळवा. स् वयांअध् ययन - मूल् यमापनातून वगळले.

94 70 1 चौकट शवचार करा. स् वयांअध् ययन

95 70 1 चौकट ऐकावे ते नवलच अवाांतर वाचन - मूल् यमापनातून वगळले

96 70 1 चौकट पुस् तक माझे शमत्र अवाांतर वाचन - मूल् यमापनातून वगळले

97 71 1 चौकट माहीत आहे का तुम् हाला ? अवाांतर वाचन - मूल् यमापनातून वगळले

98 74 1 चौकट जरा डोके चालवा. स् वयांअध् ययन - मूल् यमापनातून वगळले.

99 75 1 चौकट जोड माशहती तांत्रज्ञानाची अवाांतर वाचन - मूल् यमापनातून वगळले



100 75 2 चौकट हे नेहमी लक्षात ठेवा. अवाांतर वाचन - मूल् यमापनातून वगळले

101 75 1 चौकट पुस् तक माझे शमत्र अवाांतर वाचन - मूल् यमापनातून वगळले

102
7. ओळख 

िूक्ष् मजीवशास् त्राची
77 1 शेवटचा पररच् छेद

आता ह्या प्रशक्रया ... लोण् याचा स् वाद 

अितो.
स् वयांअध् ययन - मूल् यमापनातून वगळले.

103 78 1 चौकट शवचार करा. स् वयांअध् ययन - मूल् यमापनातून वगळले.

104 78 1 चौकट माहीत आहे का तुम् हाला ? स् वयांअध् ययन - मूल् यमापनातून वगळले.

105 80 1 तक् ता पेयशनशमवती शवर्यक तक् ता
अशतररक् त वाचनािाठी - मूल् यमापनातून 

वगळले.

106 81 1 चौकट जरा डोके चालवा. स् वयांअध् ययन - मूल् यमापनातून वगळले.

107 81 1 चौकट शोध घ् या. अवाांतर वाचन - मूल् यमापनातून वगळले

108 82 1 चौकट िाांगा पाहू. स् वयांअध् ययन

109 83 1 चौकट जरा शवचार करा. स् वयांअध् ययन

110 84 1 चौकट िाांगा पाहू. स् वयांअध् ययन

111 85 1 चौकट इांटरनेट माझा शमत्र
अशतररक् त वाचनािाठी - मूल् यमापनातून 

वगळले.

112
8. पेशीशवज्ञान व 

जैवतांत्रज्ञान
88 1 चौकट थोडे आठवा. स् वयांअध् ययन - मूल् यमापनातून वगळले.

113 88 1 चौकट शनरीक्षण करा. स् वयांअध् ययन - मूल् यमापनातून वगळले.

114 89 1 पररच् छेद 1 पुढे याच पेशी ... शक् य झाले आहे. अवाांतर वाचन - मूल् यमापनातून वगळले

115 89 1 चौकट जरा डोके चालवा.
अशतररक् त वाचनािाठी - मूल् यमापनातून 

वगळले.

116 90 1 चौकट इांटरनेट माझा शमत्र अवाांतर वाचन - मूल् यमापनातून वगळले.



117 91 1 चौकट हे नेहमी लक्षात ठेवा.
अशतररक् त वाचनािाठी - मूल् यमापनातून 

वगळले.

118 91 1 चौकट थोडे आठवा. स् वयांअध् ययन - मूल् यमापनातून वगळले.

119 92 1 चौकट भारतातील जैवतांत्रज्ञानाचा शवकाि अवाांतर वाचन - मूल् यमापनातून वगळले.

120 93 1 चौकट जोड माशहती तांत्रज्ञानाची स् वयांअध् ययन - मूल् यमापनातून वगळले.

121 94 1 चौकट माहीत आहे का तुम् हाला ? स् वयांअध् ययन - मूल् यमापनातून वगळले.

122 95 1 चौकट इांटरनेट माझा शमत्र
अशतररक् त वाचनािाठी - मूल् यमापनातून 

वगळले.

123 95 1 चौकट
जनुकीय तांत्रज्ञान वापरून ... शवर्ाणू 

िांक्रमण

अशतररक् त वाचनािाठी - मूल् यमापनातून 

वगळले.

124 95 1 चौकट इशतहािात डोकावताना अवाांतर वाचन - मूल् यमापनातून वगळले.

125 96 1 चौकट िमुद्रावरील तेल गळतीची स् वच् छता ... स् वयांअध् ययन - मूल् यमापनातून वगळले.

126 97 1 चौकट माशहती शमळवा. स् वयांअध् ययन - मूल् यमापनातून वगळले.

127 97 1 चौकट इांटरनेट माझा शमत्र स् वयांअध् ययन - मूल् यमापनातून वगळले.

128 9. िामाशजक आरोग् य 101 1 चौकट शनरीक्षण करा व चचाव करा. स् वयांअध् ययन

129 103 1 चौकट शवचार करा. स् वयांअध् ययन - मूल् यमापनातून वगळले.

130 103 1 चौकट तुलना करा. स् वयांअध् ययन - मूल् यमापनातून वगळले.

131 104 1 चौकट थोडे आठवा. स् वयांअध् ययन - मूल् यमापनातून वगळले.

132 105 1 चौकट इांटरनेट माझा शमत्र
अशतररक् त वाचनािाठी - मूल् यमापनातून 

वगळले.

133 105 1 पररच् छेद 4 िायबर गुन् हे स् वयांअध् ययन



134 106 1 चौकट माहीत आहे का तुम् हाला ?
अशतररक् त वाचनािाठी - मूल् यमापनातून 

वगळले.

135 107 1 चौकट हे नेहमी लक्षात ठेवा. स् वयांअध् ययन

136 10. आपत् ती व् यवस् थापन 109 1 चौकट थोडे आठवा.

आपत् ती व् यवस् थापन मागील इयत् ताांपािून 

शवद्याथी शशकत आले आहेत. त् यामुळे हा भाग 

स् वयांअध् ययनाि देण् यात यावा.

137 110 1 चौकट चचाव करा. स् वयांअध् ययन

138 111 1 चौकट शवचार करा. स् वयांअध् ययन

139 113 1 चौकट आपत् ती व् यवस् थापनाची उद्दीष् टे स् वयांअध् ययन

140 115 1 चौकट करून पाहू या. स् वयांअध् ययन - मूल् यमापनातून वगळले.

141 115 1 पररच् छेद 2 आपत् ती व् यवस् थापन प्राशधकरण िांरचना
अशतररक् त वाचनािाठी - मूल् यमापनातून 

वगळले.

142 115 1 चौकट माशहती शमळवा. स् वयांअध् ययन - मूल् यमापनातून वगळले.

143 116 1 चौकट इांटरनेट माझा शमत्र अशतररक् त वाचनािाठी

144 116 1 चौकट कोण काय करते ? स् वयांअध् ययन

145 117 1 चौकट शनरीक्षण करा.
स्वयां अध्ययन - हा भाग नववीत झालेला आहे, 

चचाव करून उजळणी घ् यावी.

146 117 1 चौकट तक् ता पूणव करा. स् वयांअध् ययन

147 118 1 चौकट माशहती शमळवा. वगावत कृती करून घ् यावी.

148 119 1 चौकट इांटरनेट माझा शमत्र स् वयांअध् ययन - मूल् यमापनातून वगळले.

149 119 1 चौकट हे नेहमी लक्षात ठेवा. स् वयांअध् ययन
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