
प्राथमिक मिक्षण अभ्यासक्रि - इयत्ता पमिली त ेआठवी 

राज्यातील कोरोना (कोव्हिड 19) प्रादरु्ाावािळु ेअभ्यासक्रि / पाठ्यक्रि – Reduction 

िालये वर्ा 2020-21 साठी फक्त 
अ.क्र  मवर्य पृष्ठ क्रिाांक  

1 िराठी (प्रथि , व्ितीय, सांपणूा  /सांयकु्त - इयत्ता पमिली त ेआठवी ) 2-13 
2 इांग्रजी (इांग्लीि बालर्ारती, My English Book- इयत्ता पमिली त ेआठवी ) 14 - 52  
3 गमणत (इयत्ता पमिली त ेआठवी ) 53-74 

4 मिांदी (प्रथि , व्ितीय, सांपणूा  /सांयकु्त - इयत्ता पमिली त ेआठवी  ) 75-90 
5 पररसर अभ्यास (पररसर अभ्यास इयत्ता 3 री , पररसर अभ्यास 4 थी व 5 वी 

र्ाग  1 व 2  ) – र्गूोल, मवज्ञान , इमतिास मवर्यानसुार  
91-117 

6 बांगाली र्ार्ा (इयत्ता पमिली त ेमतसरी ) 118-120  
7 गुजराती (प्रथि , व्ितीय, सांपणूा  /सांयकु्त - इयत्ता पमिली त ेआठवी ) 121-140 
8 कन्नड बालर्ारती (इयत्ता पमिली त ेआठवी ) 141 
9 उददा (प्रथि , व्ितीय, सांपूणा  /सांयकु्त - इयत्ता पमिली त ेआठवी ) 142-158 

10 र्ूगोल (इयत्ता 6 वी त े8 वी ) 159-165 
11 सािान्य मवज्ञान (इयत्ता 6 वी त े8 वी ) 166-189 
12 इमतिास व ना. िास्त्र (इयत्ता 6 वी त े8 वी ) 190-205  
13 फ्रेंच – इयत्ता  8 वी  206  
14  जिान – इयत्ता  8 वी 207  
15  सांस्त्कृत  – इयत्ता  8 वी 208-210  
16  पामल – इयत्ता  8 वी 211 
17  मसांधी (प्रथि , व्ितीय, सांपणूा  /सांयकु्त - इयत्ता पमिली त ेआठवी ) 212-223  
18  तमिळ (प्रथि , व्ितीय, सांपणूा  /सांयकु्त - इयत्ता पमिली त ेआठवी ) 224-227  

19  तेलुग ु(प्रथि , व्ितीय, सांपणूा  /सांयकु्त - इयत्ता पमिली त ेआठवी ) 228-239  
20   कला, कायाानरु्व , आरोग्य व िा, मिक्षण (इयत्ता पमिली त ेआठवी ) 240-262  
21  िल्याळि (प्रथि , व्ितीय, सांपणूा  /सांयकु्त - इयत्ता पमिली त ेआठवी ) 263-270 

मिप :  

1. िालेय श्रणेी मवर्य सांदर्ाात पररव्स्त्थती व त्यानसुार िक्य/ उपलब्ध सोयीसमुवधा याांचा मवचार करून 

कृती / उपक्रि/ प्रकल्प करून घ्यावेत.  

2. प्रात्यमक्षकाांवर आधारीत मवर्याांच ेप्रात्यमक्षक काया ि ेअध्ययन –अध्यापन सांदर्ाान ेमवचारात घेतलले्या 

आियास अनसुरूनच उपलब्ध सोयीसमुवधा व पररव्स्त्थती मवचारात घऊेन द्याव/े पणूा कराव.े   

















































































































































































































प्रकरणाचे नाव
पृष् ठ 

क्रमाांक
कॉलम क्र

तक् ता / ओळ / 

चौकट
मजकूर शेरा

1. आपल्या 

अवतीभोवती
2

चचमणी आचण 

रस्त्यात पडलेला 

दगड

आता आपण ................खूप काळजी 

घेतात.

स्तवयां अध्ययन- शैक्षचणक वर्ष २०२०-

२१ साठी मूल्यमापनातून वगळले

3 साांगा पाहू तुमच्या पररसरात ............माहीत  आहेट?
स्तवयां अध्ययन- शैक्षचणक वर्ष २०२०-

२१ साठी मूल्यमापनातून वगळले

2. अबब! चकती 

प्रकारचे हे प्राणी
7 साांगा पाहू चचत्रामधील ...........वैचशष्टही साांगा

स्तवयां अध्ययन- शैक्षचणक वर्ष २०२०-

२१ साठी मूल्यमापनातून वगळले

9 साांगा पाहू आपण............का आवडत नाही?
स्तवयां अध्ययन- शैक्षचणक वर्ष २०२०-

२१ साठी मूल्यमापनातून वगळले

11
माहीत  आहे का 

तुमहाांला?

वटवाघळाांना...............्याांच्या गटात 

होतो.

स्तवयां अध्ययन- शैक्षचणक वर्ष २०२०-

२१ साठी मूल्यमापनातून वगळले

3. चनवारा आपला 

आपला
15 साांगा पाहू

माांजर...................................आहे

?  कावळे............................ 

आहेत?

स्तवयां अध्ययन- शैक्षचणक वर्ष २०२०-

२१ साठी मूल्यमापनातून वगळले

16
स्तवत: साठी चनवारा 

असणारे प्राणी

पक्षाांची घरटी...................एकसारखी 

नसतात.

स्तवयां अध्ययन- शैक्षचणक वर्ष २०२०-

२१ साठी मूल्यमापनातून वगळले

17

पररसरात आयाता 

चनवारा शोधणारे 

प्राणी

काही प्रकारची...........चनवारा शोधतात.
स्तवयां अध्ययन- शैक्षचणक वर्ष २०२०-

२१ साठी मूल्यमापनातून वगळले

पररसर अभ्यास इय्ता 3 री (चवज्ञान ) अभ्यासक्रम / पाठ्यक्रम ररडक्शन शालेय वर्ष 2020-21 साठी फक् त



8. आपली पाण्याची 

गरज
46 साांगा पाहू होत ना अस !...................पाणी असते.

स्तवयां अध्ययन- शैक्षचणक वर्ष २०२०-

२१ साठी मूल्यमापनातून वगळले

50 करून पहा एकाच..................पाण्याची गरज असते.
स्तवयां अध्ययन- शैक्षचणक वर्ष २०२०-

२१ साठी मूल्यमापनातून वगळले

51
माहीत  आहे का 

तुमहाांला?

पाणकणसारख्या ..................वनस्तपती 

आहेत.

स्तवयां अध्ययन- शैक्षचणक वर्ष २०२०-

२१ साठी मूल्यमापनातून वगळले

10. पाण्याचवर्यी 

थोडी माचहती
60 जरा डोके चालवा

तळ्यातले पाणी..........................की 

ते वाहून जाईल?

स्तवयां अध्ययन- शैक्षचणक वर्ष २०२०-

२१ साठी मूल्यमापनातून वगळले

62 करून पहा सांपूणष
स्तवयां अध्ययन- शैक्षचणक वर्ष २०२०-

२१ साठी मूल्यमापनातून वगळले

11. आपली हवेची 

गरज
67 करून पहा एका पेल्यात.......रूपाने बाहेर पडली.

स्तवयां अध्ययन- शैक्षचणक वर्ष २०२०-

२१ साठी मूल्यमापनातून वगळले

12. आपली अन्नाची 

गरज
69 साांगा पाहू

आजार पणात ...........ती कशामुळे 

सुधारली?

स्तवयां अध्ययन- शैक्षचणक वर्ष २०२०-

२१ साठी मूल्यमापनातून वगळले

70
सजीवाांचे अन्न 

वेगवेगळे

असे चहांस्र प्राणी.............बहूधा कोंबडे 

पळवून नेतात.

स्तवयां अध्ययन- शैक्षचणक वर्ष २०२०-

२१ साठी मूल्यमापनातून वगळले

71
१ ते ७ ओळी

पक्षाांच्या खाण्यात ही .............काय 

करतात?

स्तवयां अध्ययन- शैक्षचणक वर्ष २०२०-

२१ साठी मूल्यमापनातून वगळले

13. आपला आहार 76
माहीत  आहे का 

तुमहाांला?
पाणी भरणे..........गरजेचे असते.

स्तवयां अध्ययन- शैक्षचणक वर्ष २०२०-

२१ साठी मूल्यमापनातून वगळले



77 साांगा पाहू एकाच चदवशी....चमळू शकत नाहीत.
स्तवयां अध्ययन- शैक्षचणक वर्ष २०२०-

२१ साठी मूल्यमापनातून वगळले

14. स्तवयांपाक घरात 

जाऊ या
81 साांगा पाहू

काही अन्न पदाथष ............... का सोयीचे 

असते?

स्तवयां अध्ययन- शैक्षचणक वर्ष २०२०-

२१ साठी मूल्यमापनातून वगळले

82
चवीतील फरक 

अनुभवा

२. दाणे भाजून ....... चवीतील फरक 

कोणता?

स्तवयां अध्ययन- शैक्षचणक वर्ष २०२०-

२१ साठी मूल्यमापनातून वगळले

15. आपले शरीर 86 साांगा पाहू
तुमची चमत्र मांडळी काय करत आहेत?           

शरीराचे कोणकोणते भाग ते वापरत..?

स्तवयां अध्ययन- शैक्षचणक वर्ष २०२०-

२१ साठी मूल्यमापनातून वगळले

88 साांगा पाहू गुडघ्यात पाय न ............ कसे चवचाराल?
स्तवयां अध्ययन- शैक्षचणक वर्ष २०२०-

२१ साठी मूल्यमापनातून वगळले

16. ज्ञानेंचिये 93 कल्पना करा.
तुमही रस्त्याने ...... गडगडाट ऐकू आला 

नसता तर..

स्तवयां अध्ययन- शैक्षचणक वर्ष २०२०-

२१ साठी मूल्यमापनातून वगळले

93 साांगा पाहू पूणष
स्तवयां अध्ययन- शैक्षचणक वर्ष २०२०-

२१ साठी मूल्यमापनातून वगळले

95 जरा डोके चालवा उन्हाळ्याचा ......... फायदा काय?
स्तवयां अध्ययन- शैक्षचणक वर्ष २०२०-

२१ साठी मूल्यमापनातून वगळले

99
माहीत  आहे का 

तुमहाांला?
पूणष

स्तवयां अध्ययन- शैक्षचणक वर्ष २०२०-

२१ साठी मूल्यमापनातून वगळले

100 उपक्रम अचजबात ऐकू न......... माचहती चमळावा.
स्तवयां अध्ययन- शैक्षचणक वर्ष २०२०-

२१ साठी मूल्यमापनातून वगळले



17. सुांदर दात स्तवच्छ 

शरीर
101,102

सुभार्च्या 

आजोबाांची गोष्ट

आमच्या आळीतील............कवळीचे दात 

छान चमकत होते.

स्तवयां अध्ययन- शैक्षचणक वर्ष २०२०-

२१ साठी मूल्यमापनातून वगळले

23. वय जसेजसे 

वाढते.
133 साांगा पाहू मोठ्या माणसाांना.... कडेवर घ्यावे लागते?

स्तवयां अध्ययन- शैक्षचणक वर्ष २०२०-

२१ साठी मूल्यमापनातून वगळले

135
माहीत  आहे का 

तुमहाांला?
बाळ मोठे..........लसी देणे गरजेचे आहे

स्तवयां अध्ययन- शैक्षचणक वर्ष २०२०-

२१ साठी मूल्यमापनातून वगळले

25. अवतीभोवती 

होणारे बदल
143 साांगा पाहू सावली कशी चदसती?

स्तवयां अध्ययन- शैक्षचणक वर्ष २०२०-

२१ साठी मूल्यमापनातून वगळले

144 सकाळी सूयष.....आधी सावली कशी चदसते?
स्तवयां अध्ययन- शैक्षचणक वर्ष २०२०-

२१ साठी मूल्यमापनातून वगळले

147 करून पहा चजथून आकाश.............तसाच चदसतो का?
स्तवयां अध्ययन- शैक्षचणक वर्ष २०२०-

२१ साठी मूल्यमापनातून वगळले

149 उपक्रम
रवांथ करणाऱ्या.............. वहीत व्यवस्स्तथत 

चचटकवा

स्तवयां अध्ययन- शैक्षचणक वर्ष २०२०-

२१ साठी मूल्यमापनातून वगळले



प्रकरणाचे नाव
पृष् ठ 

क्रमाांक
कॉलम क्र

तक् ता / ओळ / 

चौकट
 मजकूर शेरा

1. प्राण्ाांचा 

जीवनक्रम
1 साांगा पाहू कुत्र््ाची पपले्ल..........साम्् पिसते का? स्व ा्ंअध्््न-मूल््मापनातून वगळले.

2 जरा डोके चालवा कोंबडी आपण.......सारखेपणा आहे? स्व ा्ंअध्््न-मूल््मापनातून वगळले.

5
माहीत  आहे का 

तुम्हाांला
स्वच्छ पनवडलेले.......पाहा्ला पमळतात. स्व ा्ंअध्््न-मूल््मापनातून वगळले.

6 उपक्रम पबबळ्या कडवा...............रांगवा. स्व ा्ंअध्््न-मूल््मापनातून वगळले.

2. सजीवाांचे 

परस्पराांशी नाते
7 साांगा पाहू पररसरातील अनेक............५)काढीलीव स्व ा्ंअध्््न-मूल््मापनातून वगळले.

10
माहीत  आहे का 

तुम्हाांला

पाळीव प्राण्ाांची...............शेतीसाठी 

वापरतात.
स्व ा्ंअध्््न-मूल््मापनातून वगळले.

12
माहीत  आहे का 

तुम्हाांला

म्हशीच््ा पाठीवर .................आहे ना 

्ुक्ती?
स्व ा्ंअध्््न-मूल््मापनातून वगळले.

4. पपण्ाचे पाणी 21
माहीत  आहे का 

तुम्हाांला
समुद्राचे पाणी ............... बाहेर पडतो स्व ा्ंअध्््न-मूल््मापनातून वगळले.

21 करून पहा एक मोठे भाांडे..............तर काही बुडतात. स्व ा्ंअध्््न-मूल््मापनातून वगळले.

पररसर अभ््ास इ्त्ता 4 थी भाग 1  (पवज्ञान )  अभ््ासक्रम / पाठ्यक्रम ररडक्शन शाले् वर्ष 2020-21 साठी फक् त



22 करून पहा
पपहल््ा चांचूपत्रातल््ा................स्वच्छ 

धुवा.
स्व ा्ंअध्््न-मूल््मापनातून वगळले.

26 इ. तक्ता भरा.
पाठातील ..................मापहती त््ात 

माांडा
स्व ा्ंअध्््न-मूल््मापनातून वगळले.

5. घरोघरी पाणी 28 साांगा पाहू खालील पचत्रात ............. फा्िे कोणते? स्व ा्ंअध्््न-मूल््मापनातून वगळले.

29 करून पहा एक प्लास्स्टकची..........वाटता ्ेते.. स्व ा्ंअध्््न-मूल््मापनातून वगळले.

30 साांगा पाहू घरात ..............पमळतील? स्व ा्ंअध्््न-मूल््मापनातून वगळले.

रोज लागणारे............पमळत असतील? स्व ा्ंअध्््न-मूल््मापनातून वगळले.

33 साांगा पाहू ही ा्ंते्र....................टँकर स्व ा्ंअध्््न-मूल््मापनातून वगळले.

35 उपक्रम
2) तुमच््ा भागातील ...........पन्ोजन 

करतात?
स्व ा्ंअध्््न-मूल््मापनातून वगळले.

7. आहाराची 

पौस्िकता
42 साांगा पाहू

आपल््ा नेहमीच््ा.......खाले्ल जाणारे 

पिाथष घ््ा.
स्व ा्ंअध्््न-मूल््मापनातून वगळले.

43 साांगा पाहू सांपूणष पचत्र व त््ावरील प्रश्न स्व ा्ंअध्््न-मूल््मापनातून वगळले.



46 पजभेची गमांत
नेहमीसारखी...... पनरपनराळ्या चावी 

समजतात.
स्व ा्ंअध्््न-मूल््मापनातून वगळले.

47 मजेशीर खेळ हा खेळ................. स्व ा्ंअध्््न-मूल््मापनातून वगळले.

48 खुणेने चव िाखवा. ..............खेळ सांपेल. स्व ा्ंअध्््न-मूल््मापनातून वगळले.

9. हवा 57 साांगा पाहू ्ा पचत्रात.........चालली आहेत. स्व ा्ंअध्््न-मूल््मापनातून वगळले.

57 करून पहा शाळेत ्ेणाऱ््ा.......कमी भार असतो. स्व ा्ंअध्््न-मूल््मापनातून वगळले.

11. पाहू तरी 

शरीराच््ा आत
68 साांगा पाहू काचेच््ा बरणीत..........असे का होते? स्व ा्ंअध्््न-मूल््मापनातून वगळले.

70
माहीत  आहे का 

तुम्हाांला?
अन्नाचा प्रवास........ एक भाग आहे. स्व ा्ंअध्््न-मूल््मापनातून वगळले.

71 करून पहा
लवपचक प्लास्स्टकपासून .............बाहेर 

पडतो.
स्व ा्ंअध्््न-मूल््मापनातून वगळले.

12. छोटे आजार 

घरगुती उपचार
77 ्ोग्् की अ्ोग्् श्रीपती आपण..............पमळाले. स्व ा्ंअध्््न-मूल््मापनातून वगळले.

13. नैसपगषक आपत्ती 139 साांगा पाहू
पावसाळ्यात एकाएकी.......त््ाांना का् 

म्हणतात?
स्व ा्ंअध्््न-मूल््मापनातून वगळले.



143
माहीत  आहे का 

तुम्हाांला?

मोठ्या शहराांमध््े ............मित घेतली 

जाते.
स्व ा्ंअध्््न-मूल््मापनातून वगळले.

24. आपण पररसर 

धोक््ात आणत 

आहोत का?

146
वरून पपहल््ा चार 

ओळी
२० वर्ाषपूवी ............कुठे गेले असतील? स्व ा्ंअध्््न-मूल््मापनातून वगळले.

148 मापहती पमळावा
1951साली................लोकसांख््ा पकती 

होती?
स्व ा्ंअध्््न-मूल््मापनातून वगळले.

152 उपक्रम राहट गाड्याची..................बनवा. स्व ा्ंअध्््न-मूल््मापनातून वगळले.



प्रकरणाचे नाव
पृष् ठ 

क्रमाांक
कॉलम क्र

तक् ता / ओळ / 

चौकट
मजकूर शेरा

4. पर्ाावरणाचे 

सांतुलन
18 1 साांगा पाहू जे सजीव प्रत् र्क्ष ... की तेच होते ? स्वर्ांअध्र्र्न-मूल्र्मापनातून वगळले.

19 1

पर्ाावरणातील 

सजीव व ननजीव 

घटक

खालील चौकटीत ... चचाा करा. स्वर्ांअध्र्र्न-मूल्र्मापनातून वगळले.

23 1 उपक्रम आपल् र्ा ... नमळवा. स्वर्ांअध्र्र्न-मूल्र्मापनातून वगळले.

12. सवाांसाठी अन् न 59 1 माहीती नमळवा ज् वारीच् र्ा ... कसे करतात ? स्वर्ांअध्र्र्न-मूल्र्मापनातून वगळले.

61 1
स् वस् त धान् र् 

दुकानाला भेट
रेशननांग व् र्वस्  था ... नमळतात ते पहा. स्वर्ांअध्र्र्न-मूल्र्मापनातून वगळले.

62 1
माहीत  आहे का 

तुमहाांला
सेंद्रीर् शेती ... समावेश असतो. स्वर्ांअध्र्र्न-मूल्र्मापनातून वगळले.

63 1 उपक्रम आधुननक ... भेट देऊन मानहती नमळवा. मूल्र्मापनातून वगळले.

13. अन् न 

नटकवण् र्ाच् र्ा पद्धती
64-65 1 साांगा पाहू

खाली नदलेल् र्ा ... आपले अन् न दूर ठेवावे 

लागते.
स्वर्ांअध्र्र्न-मूल्र्मापनातून वगळले.

पररसर अभ्र्ास इर्त्ता 5 वी भाग 1 (नवज्ञान )अभ्र्ासक्रम / पाठ्यक्रम ररडक्शन शालेर् वर्ा 2020-21 साठी फक् त



67 1
माहीत  आहे का 

तुमहाांला
आपल् र्ा ... ठरानवक भागाांपासून नमळतात. स्वर्ांअध्र्र्न-मूल्र्मापनातून वगळले.

14. वाहतूक 69 1 साांगा पाहू नचत्राचे ननरीक्षण ... वनस् पतीचे स् वरूप स्वर्ांअध्र्र्न-मूल्र्मापनातून वगळले.

70 1 साांगा पाहू पार्ी जाणे ... जाण् र्ासाठी स्वर्ांअध्र्र्न-मूल्र्मापनातून वगळले.

71 1
माहीत  आहे का 

तुमहाांला
आजच् र्ा आधुननक ... जगभर नफरला. स्वर्ांअध्र्र्न-मूल्र्मापनातून वगळले.

15. सांदेश वहन व 

प्रसार माध् र्मे
73 1

माहीत  आहे का 

तुमहाांला

भारतात सांदेशवहनासाठी ... ओळखले 

जातात.
स्वर्ांअध्र्र्न-मूल्र्मापनातून वगळले.

74-75 1 साांगा पाहू सोबतच् र्ा ... शैक्षनणक ... .... .... स्वर्ांअध्र्र्न-मूल्र्मापनातून वगळले.

16. पाणी 77 1 थोडे आठवा पाण् र्ाने भरलेल् र्ा ... कार् करतात ? स्वर्ांअध्र्र्न-मूल्र्मापनातून वगळले.

77 1 साांगा पाहू तुमच् र्ा घरातील ... नमसळलेले असतात. स्वर्ांअध्र्र्न-मूल्र्मापनातून वगळले.

80 1
मानहती नमळवा व 

चचाा करा
तुमच् र्ा पररसरात ... कसे केले जाते? स्वर्ांअध्र्र्न-मूल्र्मापनातून वगळले.

81 1 उपक्रम वतामानपत्राांत ... छार्ानचते्र जमा करा. मूल् र्मापनातून वगळले



18 पर्ाावरण आनण 

आपण
89 1 साांगा पाहू नवनवध प्रकारचे ... व वगाात लावा. स्वर्ांअध्र्र्न-मूल्र्मापनातून वगळले.

91 1 साांगा पाहू वरील नचत्रात ... र्ाची वगाात चचाा करा. स्वर्ांअध्र्र्न-मूल्र्मापनातून वगळले.

91 1
माहीत  आहे का 

तुमहाांला
नवनवध प्रकारचे ... शास् त्रज्ञाांचे मत आहे. स्वर्ांअध्र्र्न-मूल्र्मापनातून वगळले.

92 1
बोलते व् हा ... 

चचाा करा

आपल् र्ाजवळ गरजेच् र्ा ... पाणी, अन् न, 

वस् त्र
स्वर्ांअध्र्र्न-मूल्र्मापनातून वगळले.

95 1 उपक्रम पृष् ठ 89 वरील ... र्ाची मानहती नमळवा. मूल्र्मापनातून वगळले.

19. अन् नघटक 96 1 करून पहा सानहत् र् : ... रांग काळसर ननळा होतो. स्वर्ांअध्र्र्न-मूल्र्मापनातून वगळले.

96 1
माहीत  आहे का 

तुमहाांला
आपण नपष् टमर् ... इांधनाचे कार्ा करते. स्वर्ांअध्र्र्न-मूल्र्मापनातून वगळले.

98 1 जरा डोके चालवा फरशीवर ... का करतात ? स्वर्ांअध्र्र्न-मूल्र्मापनातून वगळले.

99 1 साांगा पाहू समजा, ... कार् असेल ? स्वर्ांअध्र्र्न-मूल्र्मापनातून वगळले.

100 1 जरा डोके चालवा पालेभाज् र्ा घालून ... अन् नघटक  नमळतात? स्वर्ांअध्र्र्न-मूल्र्मापनातून वगळले.



101 1
माहीत  आहे का 

तुमहाांला
आपल् र्ा आहारातील ... गरजेचे असते. स्वर्ांअध्र्र्न-मूल्र्मापनातून वगळले.

102 1 उपक्रम अांगणवाडीत ... ती वगाात साांगा. मूल् र्मापनातून वगळले

21. कामाांत व् र्स् त 

आपलीआांतररांनद्ररे्
107 1 थोडे आठवा वगाातील साधारण ... हाडे कोणती ? स्वर्ांअध्र्र्न-मूल्र्मापनातून वगळले.

108 1
माहीत  आहे का 

तुमहाांला
शरीराबाहेरील ... शकत नाहीत. स्वर्ांअध्र्र्न-मूल्र्मापनातून वगळले.

110 1
माहीत  आहे का 

तुमहाांला
अन् नपचनाचे ... अत् र्ांत महत् त् वाचे असते. स्वर्ांअध्र्र्न-मूल्र्मापनातून वगळले.

113 1
माहीत  आहे का 

तुमहाांला
मद्यपान करण् र्ाचे ... होऊ शकतात. स्वर्ांअध्र्र्न-मूल्र्मापनातून वगळले.

22. वाढ आनण 

व् र्क्तिमत् त् व नवकास
115 1 साांगा पाहू बाळ स् वतःच् र्ा ... नशकार्च् र्ा आहेत. स्वर्ांअध्र्र्न-मूल्र्मापनातून वगळले.

117 1 जरा डोके चालवा आपण र्ा ... आवश् र्क आहेत? स्वर्ांअध्र्र्न-मूल्र्मापनातून वगळले.

118-

119
1

वाचा आनण नवचार 

करा.

एका कारखानदाराने ... गोष् टीचे तात् पर्ा कार् 

?
स्वर्ांअध्र्र्न-मूल्र्मापनातून वगळले.

23. सांसगाजन् र् रोग 

आनण रोगप्रनतबांध
121 1 साांगा पाहू तुमचे नमत्र ... असे होते का ? स्वर्ांअध्र्र्न-मूल्र्मापनातून वगळले.

125 1
माहीत  आहे का 

तुमहाांला
देवाचा कोप ... सूक्ष् मजीवाांमुळेच आांबते. स्वर्ांअध्र्र्न-मूल्र्मापनातून वगळले.



24. पदाथा, वस् तू 

आनण ऊजाा
127 1 साांगा पाहू पुस् तकातील कोणत् र्ाही ... हे समजले. स्वर्ांअध्र्र्न-मूल्र्मापनातून वगळले.

128 1 जरा डोके चालवा दैनांनदन वापरात ... लहान होतो ? स्वर्ांअध्र्र्न-मूल्र्मापनातून वगळले.

131 1
माहीत  आहे का 

तुमहाांला
कोळसा, खननज तेल ... करावा लागेल. स्वर्ांअध्र्र्न-मूल्र्मापनातून वगळले.

132 1
माहीत  आहे का 

तुमहाांला
सूर्ाप्रकाशाच् र्ा ... जगात गरजेचे आहे. स्वर्ांअध्र्र्न-मूल्र्मापनातून वगळले.

132 1 उपक्रम लाकडी वस् तू ... आनण वगाात साांगा. मूल् र्मापनातून वगळले

25. सामानजक 

आरोग् र्
133 1

वाचा आनण चचाा 

करा.
राधा राहत ... कार् वाटते ? स्वर्ांअध्र्र्न-मूल्र्मापनातून वगळले.

135-

136
1 लक्षात घ् र्ा. तांबाखू खाणे ... वापरले जातात. स्वर्ांअध्र्र्न-मूल्र्मापनातून वगळले.

137 1 जरा डोके चालवा समजा, तुम ही ... दूर ठेवाल? स्वर्ांअध्र्र्न-मूल्र्मापनातून वगळले.



































































































अक्र प्रकरणाचे नाव
पृष् ठ 

क्रमाांक
कॉलम क्र

तक् ता / ओळ / 

चौकट
Highlight करावयाचा मजकूर शेरा

1
1. नैसर्गिक सांसाधने - हवा, 

पाणी आर्ण जमीन
३ चौकट माहीत  आहे का तुम्हाला

स्वयां अध्ययन- शैक्षर्णक वर्ि २०२०-२१ साठी 

मूल्यमापनातून वगळले

2 ४ चौकट मार्हती र्मळवा
स्वयां अध्ययन- शैक्षर्णक वर्ि २०२०-२१ साठी 

मूल्यमापनातून वगळले

3 ७ वरून ४ थी ओळ करून पहा
स्वयां अध्ययन- शैक्षर्णक वर्ि २०२०-२१ साठी 

मूल्यमापनातून वगळले

4 ७ चौकट माहीत  आहे का तुम्हाला
स्वयां अध्ययन- शैक्षर्णक वर्ि २०२०-२१ साठी 

मूल्यमापनातून वगळले

5 ७ चौकट कोण काय करते
स्वयां अध्ययन- शैक्षर्णक वर्ि २०२०-२१ साठी 

मूल्यमापनातून वगळले

6 2. सजीव सृष् टी १४ चौकट माहीत  आहे का तुम्हाला
स्वयां अध्ययन- शैक्षर्णक वर्ि २०२०-२१ साठी 

मूल्यमापनातून वगळले

7 १५ चौकट कोण काय करते
स्वयां अध्ययन- शैक्षर्णक वर्ि २०२०-२१ साठी 

मूल्यमापनातून वगळले

8 १६ चौकट मार्हती र्मळवा
स्वयां अध्ययन- शैक्षर्णक वर्ि २०२०-२१ साठी 

मूल्यमापनातून वगळले

9 १६ चौकट हे नेहमी लक्षात ठेवा
स्वयां अध्ययन- शैक्षर्णक वर्ि २०२०-२१ साठी 

मूल्यमापनातून वगळले

सामान्य र्वज्ञान इयत्ता सहावी अभ्यासक्रम / पाठ्यक्रम ररडक्शन शालेय वर्ि 2020-21 साठी फक् त



10
3. सर्जवाांतील र्वर्वधता 

आर्ण वगीकरण
२०

वरून 

३,४,५,६,ओळी

र्नरीक्षण करा व चचाि करा -शाळेच्या 

र्किंवा -----वगाित चचाि करा

स्वयां अध्ययन- शैक्षर्णक वर्ि २०२०-२१ साठी 

मूल्यमापनातून वगळले

11 २० तक्ता र्नरीक्षण करा व चचाि करा
स्वयां अध्ययन- शैक्षर्णक वर्ि २०२०-२१ साठी 

मूल्यमापनातून वगळले

12 २२ चौकट माहीत  आहे का तुम्हाला
स्वयां अध्ययन- शैक्षर्णक वर्ि २०२०-२१ साठी 

मूल्यमापनातून वगळले

13 २३ चौकट
करून पहा - तुमच्या सभोवताली --

--वगाित चचाि करा.

स्वयां अध्ययन- शैक्षर्णक वर्ि २०२०-२१ साठी 

मूल्यमापनातून वगळले

14 २४ चौकट
करून पहा - डबक्यातील पाण्याचा -

----काय र्िसते ?

स्वयां अध्ययन- शैक्षर्णक वर्ि २०२०-२१ साठी 

मूल्यमापनातून वगळले

15 4. आपत् ती व् यवस् थापन २८ चौकट कोण काय करते
स्वयां अध्ययन- शैक्षर्णक वर्ि २०२०-२१ साठी 

मूल्यमापनातून वगळले

16
5. पिाथि सभोवतालचे - 

अवस् था व गुणधमि
३२ चौकट थोडे आठवा

स्वयां अध्ययन- शैक्षर्णक वर्ि २०२०-२१ साठी 

मूल्यमापनातून वगळले

17 ३२ चौकट असे होऊन गेले
स्वयां अध्ययन- शैक्षर्णक वर्ि २०२०-२१ साठी 

मूल्यमापनातून वगळले

18 ३६ चौकट करून पाहू या
स्वयां अध्ययन- शैक्षर्णक वर्ि २०२०-२१ साठी 

मूल्यमापनातून वगळले

19 ४० चौकट चौफेर
स्वयां अध्ययन- शैक्षर्णक वर्ि २०२०-२१ साठी 

मूल्यमापनातून वगळले



20 6. पिाथि आपल् या वापरातील ४५ चौकट असे होऊन गेले
स्वयां अध्ययन- शैक्षर्णक वर्ि २०२०-२१ साठी 

मूल्यमापनातून वगळले

21 ४५ चौकट माहीत  आहे का तुम्हाला
स्वयां अध्ययन- शैक्षर्णक वर्ि २०२०-२१ साठी 

मूल्यमापनातून वगळले

22 ४६ चौकट माहीत  आहे का तुम्हाला
स्वयां अध्ययन- शैक्षर्णक वर्ि २०२०-२१ साठी 

मूल्यमापनातून वगळले

23 ४६ चौकट माहीत  आहे का तुम्हाला
स्वयां अध्ययन- शैक्षर्णक वर्ि २०२०-२१ साठी 

मूल्यमापनातून वगळले

24 ४६ चौकट शोध घ्या
स्वयां अध्ययन- शैक्षर्णक वर्ि २०२०-२१ साठी 

मूल्यमापनातून वगळले

25 ४८ चौकट चौफेर
स्वयां अध्ययन- शैक्षर्णक वर्ि २०२०-२१ साठी 

मूल्यमापनातून वगळले

26 7. पोर्ण आर्ण आहार ५३ चौकट असे होऊन गेले
स्वयां अध्ययन- शैक्षर्णक वर्ि २०२०-२१ साठी 

मूल्यमापनातून वगळले

27
8. आपली अस्स्थसांस् था व 

त् वचा
५७ १ चौकट

थोडे आठवा .आकृतीमध्ये ---योग्य 

शब्ि र्लहा.

स्वयां अध्ययन- शैक्षर्णक वर्ि २०२०-२१ साठी 

मूल्यमापनातून वगळले

28 ५७ १ तक्ता
थोडे आठवा .आकृतीमध्ये ---योग्य 

शब्ि र्लहा.

स्वयां अध्ययन- शैक्षर्णक वर्ि २०२०-२१ साठी 

मूल्यमापनातून वगळले

29 ६१ वरून १,२ ओळी

र्नरीक्षण करा  व चचाि करा 

.प्रयोगशाळेतील मानवी -----

वगाित चचाि करा .

स्वयां अध्ययन- शैक्षर्णक वर्ि २०२०-२१ साठी 

मूल्यमापनातून वगळले



30 9. गती व गतीचे प्रकार ६३ १ चौकट माहीत  आहे का तुम्हाला
स्वयां अध्ययन- शैक्षर्णक वर्ि २०२०-२१ साठी 

मूल्यमापनातून वगळले

31 10. बल व बलाचे प्रकार ७१ चौकट असे होऊन गेले
स्वयां अध्ययन- शैक्षर्णक वर्ि २०२०-२१ साठी 

मूल्यमापनातून वगळले

32 ७२ चौकट माहीत  आहे का तुम्हाला
स्वयां अध्ययन- शैक्षर्णक वर्ि २०२०-२१ साठी 

मूल्यमापनातून वगळले

33 ७२ चौकट शोध घ्या व चचाि करा
स्वयां अध्ययन- शैक्षर्णक वर्ि २०२०-२१ साठी 

मूल्यमापनातून वगळले

34 ७४ चौकट थोडी गांमत
स्वयां अध्ययन- शैक्षर्णक वर्ि २०२०-२१ साठी 

मूल्यमापनातून वगळले

35 11. कायि आर्ण ऊजाि ७९ चौकट मार्हती र्मळवा
स्वयां अध्ययन- शैक्षर्णक वर्ि २०२०-२१ साठी 

मूल्यमापनातून वगळले

36 12. साधी यांते्र ८६ चौकट असे होऊन गेले
स्वयां अध्ययन- शैक्षर्णक वर्ि २०२०-२१ साठी 

मूल्यमापनातून वगळले

37 ८९ १ चौकट माहीत  आहे का तुम्हाला
स्वयां अध्ययन- शैक्षर्णक वर्ि २०२०-२१ साठी 

मूल्यमापनातून वगळले

38 ८९ चौकट चौफेर
स्वयां अध्ययन- शैक्षर्णक वर्ि २०२०-२१ साठी 

मूल्यमापनातून वगळले

39 13. ध् वनी ९५ चौकट ऐकावे ते नवलच
स्वयां अध्ययन- शैक्षर्णक वर्ि २०२०-२१ साठी 

मूल्यमापनातून वगळले



40 14. प्रकाश व छायार्नर्मिती ९८
वरून ओळ 

१,२,३
करून पाहूया

स्वयां अध्ययन- शैक्षर्णक वर्ि २०२०-२१ साठी 

मूल्यमापनातून वगळले

41 ९८ १ चौकट माहीत  आहे का तुम्हाला
स्वयां अध्ययन- शैक्षर्णक वर्ि २०२०-२१ साठी 

मूल्यमापनातून वगळले

42 १०२ चौकट माहीत  आहे का तुम्हाला
स्वयां अध्ययन- शैक्षर्णक वर्ि २०२०-२१ साठी 

मूल्यमापनातून वगळले

43 १०२ १ चौकट माहीत  आहे का तुम्हाला
स्वयां अध्ययन- शैक्षर्णक वर्ि २०२०-२१ साठी 

मूल्यमापनातून वगळले

44 १०३ १ चौकट असे होऊन गेले
स्वयां अध्ययन- शैक्षर्णक वर्ि २०२०-२१ साठी 

मूल्यमापनातून वगळले

45 १०३ चौकट चौफेर
स्वयां अध्ययन- शैक्षर्णक वर्ि २०२०-२१ साठी 

मूल्यमापनातून वगळले

46 15. चुांबकाची गांमत १०६ चौकट असे होऊन गेले
स्वयां अध्ययन- शैक्षर्णक वर्ि २०२०-२१ साठी 

मूल्यमापनातून वगळले

47 १०९ १ चौकट असे होऊन गेले
स्वयां अध्ययन- शैक्षर्णक वर्ि २०२०-२१ साठी 

मूल्यमापनातून वगळले

48 १०९ २ चौकट र्वज्ञानाची र्कमया
स्वयां अध्ययन- शैक्षर्णक वर्ि २०२०-२१ साठी 

मूल्यमापनातून वगळले

49 ११० चौकट माहीत  आहे का तुम्हाला
स्वयां अध्ययन- शैक्षर्णक वर्ि २०२०-२१ साठी 

मूल्यमापनातून वगळले



50 ११० चौकट हे नेहमी लक्षात ठेवा
स्वयां अध्ययन- शैक्षर्णक वर्ि २०२०-२१ साठी 

मूल्यमापनातून वगळले

51 ११० चौफेर हे नेहमी लक्षात ठेवा
स्वयां अध्ययन- शैक्षर्णक वर्ि २०२०-२१ साठी 

मूल्यमापनातून वगळले

52 16. र्वश् वाचे अांतरांग ११२ चौकट र्नरीक्षण व चचाि करा
स्वयां अध्ययन-र्ह कृती  शैक्षर्णक वर्ि २०२०-२१ 

साठी  वगळली आहे .

53 ११४ चौकट मार्हती र्मळवा
स्वयां अध्ययन- शैक्षर्णक वर्ि २०२०-२१ साठी 

मूल्यमापनातून वगळले

54 ११६ २ चौकट मार्हती र्मळवा
स्वयां अध्ययन- शैक्षर्णक वर्ि २०२०-२१ साठी 

मूल्यमापनातून वगळले

55 ११७ चौकट माहीत  आहे का तुम्हाला
स्वयां अध्ययन- शैक्षर्णक वर्ि २०२०-२१ साठी 

मूल्यमापनातून वगळले

56 ११७ १ चौकट थोडी गांमत
स्वयां अध्ययन- शैक्षर्णक वर्ि २०२०-२१ साठी 

मूल्यमापनातून वगळले

57 ११७ २ चौकट असे होऊन गेले
स्वयां अध्ययन- शैक्षर्णक वर्ि २०२०-२१ साठी 

मूल्यमापनातून वगळले



अक्र प्रकरणाचे नाव
पृष् ठ 

क्रमाांक
कॉलम क्र

तक् ता / ओळ / 

चौकट
Highlight करावयाचा मजकूर शेरा

1 1. सजीव सृष्टी १ ओळ -वरून १ ली थोडे आठवा स्वयां अध्ययन

2 १ ओळ-शेवटच्या २ करून पहा.
हह कृती शैक्षहणक वर्ष २०२०-२१ साठी 

वगळण्यात आली  आहे.

3 ४ चौकट इांटरनेट माझा हमत्र
हा उपक्रम शैक्षहणक वर्ष २०२०-२१ साठी 

वगळण्यात आला आहे.

4 ५
ओळ-वरून 

१०,११

तुम्हाला माहीत  असणाऱ्या ----

अनुकूलन अभ्यासा

शैक्षहणक वर्ष २०२०-२१ साठी मूल्यमापनातून 

वगळले

5 ७ तक्ता हनरीक्षणाच्या आधारे तक्ता पूणष करा स्वयां अध्ययन

6 ७ चौकट हे नेहमी लक्षात ठेवा
स्वयां अध्ययन- शैक्षहणक वर्ष २०२०-२१ 

साठी मूल्यमापनातून वगळले

7 ८ चौकट असे होऊन गेले
स्वयां अध्ययन- शैक्षहणक वर्ष २०२०-२१ 

साठी मूल्यमापनातून वगळले

8 ९ चौकट २९ एहप्रल --- यावर बांदी आहे
स्वयां अध्ययन- शैक्षहणक वर्ष २०२०-२१ 

साठी मूल्यमापनातून वगळले

9 ९
तक््या खालील २ 

ओळी

याचप्रमाणे आपल्या -----वगाषत चचाष 

करा

स्वयां अध्ययन- शैक्षहणक वर्ष २०२०-२१ 

साठी मूल्यमापनातून वगळले

इय्ता सातवी सामान्य हवज्ञान अभ्यासक्रम/ पाठ्यक्रम शालेय वर्ष 2020-21 साठी फक् त



10
2. वनस्पती : रचना व 

काये
११ चौकट माहीत  आहे का तुम्हाला

स्वयां अध्ययन- शैक्षहणक वर्ष २०२०-२१ 

साठी मूल्यमापनातून वगळले

11 ११ चौकट माहहती हमळवा स्वयां अध्ययन

12 ११ चौकट जोड तांत्रज्ञानाची
हा उपक्रम शैक्षहणक वर्ष २०२०-२१ साठी 

वगळण्यात आला आहे.

13 १२ तक्ता तक्ता पूणष करा
स्वयां अध्ययन- शैक्षहणक वर्ष २०२०-२१ 

साठी मूल्यमापनातून वगळले

14 १३ चौकट थोडी गांमत
स्वयां अध्ययन- शैक्षहणक वर्ष २०२०-२१ 

साठी मूल्यमापनातून वगळले

15 १३ तक्ता तक्ता पूणष करा
स्वयां अध्ययन- शैक्षहणक वर्ष २०२०-२१ 

साठी मूल्यमापनातून वगळले

16 १४ तक्ता तक्ता पूणष करा
स्वयां अध्ययन- शैक्षहणक वर्ष २०२०-२१ 

साठी मूल्यमापनातून वगळले

17
3. नैसहगषक 

सांसाधनाांचे गुणधमष
१६ चौकट थोडे आठवा

स्वयां अध्ययन- शैक्षहणक वर्ष २०२०-२१ 

साठी मूल्यमापनातून वगळले

18 १७ चौकट माहहती हमळवा
स्वयां अध्ययन- शैक्षहणक वर्ष २०२०-२१ 

साठी मूल्यमापनातून वगळले

19 १७ चौकट थोडी गांमत
स्वयां अध्ययन- शैक्षहणक वर्ष २०२०-२१ 

साठी मूल्यमापनातून वगळले

20 १७ चौकट माहीत  आहे का तुम्हाला
स्वयां अध्ययन- शैक्षहणक वर्ष २०२०-२१ 

साठी मूल्यमापनातून वगळले



21 १७ चौकट असे होऊन गेले
स्वयां अध्ययन- शैक्षहणक वर्ष २०२०-२१ 

साठी मूल्यमापनातून वगळले

22 २१ चौकट थोडे आठवा
स्वयां अध्ययन- शैक्षहणक वर्ष २०२०-२१ 

साठी मूल्यमापनातून वगळले

23 २४ चौकट माहीत  आहे का तुम्हाला
स्वयां अध्ययन- शैक्षहणक वर्ष २०२०-२१ 

साठी मूल्यमापनातून वगळले

24 २४ चौकट असे होऊन गेले
स्वयां अध्ययन- शैक्षहणक वर्ष २०२०-२१ 

साठी मूल्यमापनातून वगळले

25 २४ चौकट हे नेहमी लक्षात ठेवा
स्वयां अध्ययन- शैक्षहणक वर्ष २०२०-२१ 

साठी मूल्यमापनातून वगळले

26 २४ चौकट जागहतक मृदा हदन
स्वयां अध्ययन- शैक्षहणक वर्ष २०२०-२१ 

साठी मूल्यमापनातून वगळले

27 4. सांजीवाांतील पोर्ण २६ चौकट थोडे आठवा
स्वयां अध्ययन- शैक्षहणक वर्ष २०२०-२१ 

साठी मूल्यमापनातून वगळले

28 २७ चौकट थोडे आठवा
स्वयां अध्ययन- शैक्षहणक वर्ष २०२०-२१ 

साठी मूल्यमापनातून वगळले

29 २७ चौकट माहहती हमळवा
स्वयां अध्ययन- शैक्षहणक वर्ष २०२०-२१ 

साठी मूल्यमापनातून वगळले

30 २८ चौकट माहीत  आहे का तुम्हाला
स्वयां अध्ययन- शैक्षहणक वर्ष २०२०-२१ 

साठी मूल्यमापनातून वगळले



31 ३०
तक््या खालील 

ओळ

पररसरातील वनस्पतींच्या -----ते 

ठरवा.

स्वयां अध्ययन- शैक्षहणक वर्ष २०२०-२१ 

साठी मूल्यमापनातून वगळले

32 ३२ चौकट हचते्र इांटरनेट वरून हमळवा
स्वयां अध्ययन- शैक्षहणक वर्ष २०२०-२१ 

साठी मूल्यमापनातून वगळले

33
5. अन्नपदाथाांची 

सुरक्षा
३४ चौकट थोडे आठवा

स्वयां अध्ययन- शैक्षहणक वर्ष २०२०-२१ 

साठी मूल्यमापनातून वगळले

34 ३५ वरून ४ थी  ओळ हवचार करा व चचाष करा
स्वयां अध्ययन- शैक्षहणक वर्ष २०२०-२१ 

साठी मूल्यमापनातून वगळले

35 ३६ वरून ५ वी   ओळ हवचार करा व चचाष करा
स्वयां अध्ययन- शैक्षहणक वर्ष २०२०-२१ 

साठी मूल्यमापनातून वगळले

36 ३६ चौकट कोण काय करते ?
स्वयां अध्ययन- शैक्षहणक वर्ष २०२०-२१ 

साठी मूल्यमापनातून वगळले

37 ३७ चौकट माहीत  आहे का तुम्हाला
स्वयां अध्ययन- शैक्षहणक वर्ष २०२०-२१ 

साठी मूल्यमापनातून वगळले

38 ३७ चौकट असे होऊन गेले
स्वयां अध्ययन- शैक्षहणक वर्ष २०२०-२१ 

साठी मूल्यमापनातून वगळले

39 ३८ चौकट इांटरनेट माझा हमत्र
हा उपक्रम शैक्षहणक वर्ष २०२०-२१ साठी 

वगळण्यात आला आहे.

40 ३९ चौकट पुस्तक  माझा हमत्र
हा उपक्रम शैक्षहणक वर्ष २०२०-२१ साठी 

वगळण्यात आला आहे.



41 ३९ चौकट माहीत  आहे का तुम्हाला
स्वयां अध्ययन- शैक्षहणक वर्ष २०२०-२१ 

साठी मूल्यमापनातून वगळले

42
6. भौहतक राशींचे 

मापन
४२ चौकट माहीत  आहे का तुम्हाला

स्वयां अध्ययन- शैक्षहणक वर्ष २०२०-२१ 

साठी मूल्यमापनातून वगळले

43 ४३ चौकट माहहती हमळवा
स्वयां अध्ययन- शैक्षहणक वर्ष २०२०-२१ 

साठी मूल्यमापनातून वगळले

44 ४३ चौकट इहतहासात डोकावताना
स्वयां अध्ययन- शैक्षहणक वर्ष २०२०-२१ 

साठी मूल्यमापनातून वगळले

45 ४४ चौकट कोण काय करते ?
स्वयां अध्ययन- शैक्षहणक वर्ष २०२०-२१ 

साठी मूल्यमापनातून वगळले

46 ४४ चौकट इांटरनेट माझा हमत्र
स्वयां अध्ययन- शैक्षहणक वर्ष २०२०-२१ 

साठी मूल्यमापनातून वगळले

47 ४५ चौकट माहीत  आहे का तुम्हाला
स्वयां अध्ययन- शैक्षहणक वर्ष २०२०-२१ 

साठी मूल्यमापनातून वगळले

48 ४५ चौकट वतषमानपत्र  माझा हमत्र
स्वयां अध्ययन- शैक्षहणक वर्ष २०२०-२१ 

साठी मूल्यमापनातून वगळले

49 7. गती, बल व कायष ४६ उपक्रम स्वयां अध्ययन

50 8. स्स्थहतक हवदु्यत ५३ चौकट माहीत  आहे का तुम्हाला
स्वयां अध्ययन- शैक्षहणक वर्ष २०२०-२१ 

साठी मूल्यमापनातून वगळले

51 ५५ चौकट असे होऊन गेले
स्वयां अध्ययन- शैक्षहणक वर्ष २०२०-२१ 

साठी मूल्यमापनातून वगळले



52 ५६ चौकट माहीत  आहे का तुम्हाला
स्वयां अध्ययन- शैक्षहणक वर्ष २०२०-२१ 

साठी मूल्यमापनातून वगळले

53 9. उष्णता ६० चौकट हवज्ञानाची हकमया
स्वयां अध्ययन- शैक्षहणक वर्ष २०२०-२१ 

साठी मूल्यमापनातून वगळले

54 ६२ चौकट असे होऊन गेले
स्वयां अध्ययन- शैक्षहणक वर्ष २०२०-२१ 

साठी मूल्यमापनातून वगळले

55
10. आप्ती 

व्यवस्थापन
६४ वरून १ ली ओळ हनरीक्षण करा व चचाष करा

स्वयां अध्ययन- शैक्षहणक वर्ष २०२०-२१ 

साठी मूल्यमापनातून वगळले

56 ६४ १,२,३ प्रश्न साांगा पाहू
स्वयां अध्ययन- शैक्षहणक वर्ष २०२०-२१ 

साठी मूल्यमापनातून वगळले

57 ६४ वरून ४ थी ओळ मागील इय्तेत -----वगीकरण करा
स्वयां अध्ययन- शैक्षहणक वर्ष २०२०-२१ 

साठी मूल्यमापनातून वगळले

58 ६५ चौकट इहतहासात डोकावताना
स्वयां अध्ययन- शैक्षहणक वर्ष २०२०-२१ 

साठी मूल्यमापनातून वगळले

59 ६५ चौकट घोर्वाक्य
स्वयां अध्ययन- शैक्षहणक वर्ष २०२०-२१ 

साठी मूल्यमापनातून वगळले

60 ६६ चौकट माहीत  आहे का तुम्हाला
स्वयां अध्ययन- शैक्षहणक वर्ष २०२०-२१ 

साठी मूल्यमापनातून वगळले

61 ६६ चौकट थोडे आठवा
स्वयां अध्ययन- शैक्षहणक वर्ष २०२०-२१ 

साठी मूल्यमापनातून वगळले



62 ६६
थोडे आठवा 

खालील २ ओळी
मागील  इय्तेत -----माहहती हमळवा

स्वयां अध्ययन- शैक्षहणक वर्ष २०२०-२१ 

साठी मूल्यमापनातून वगळले

63 ६६ चौकट कोण काय करते ?
स्वयां अध्ययन- शैक्षहणक वर्ष २०२०-२१ 

साठी मूल्यमापनातून वगळले

64 ६७ चौकट ऐकावे ते नवलच
स्वयां अध्ययन- शैक्षहणक वर्ष २०२०-२१ 

साठी मूल्यमापनातून वगळले

65 ६७ चौकट माहीत  आहे का तुम्हाला
स्वयां अध्ययन- शैक्षहणक वर्ष २०२०-२१ 

साठी मूल्यमापनातून वगळले

66 ६७ शेवटच्या २ ओळी इांटरनेट माझा हमत्र
स्वयां अध्ययन- शैक्षहणक वर्ष २०२०-२१ 

साठी मूल्यमापनातून वगळले

67 ६९ चौकट थोडे आठवा
स्वयां अध्ययन- शैक्षहणक वर्ष २०२०-२१ 

साठी मूल्यमापनातून वगळले

68 ६९
चौकटींच्या वरील 

२ ओळी
मागील इय्तेत -----तर काय कराल

स्वयां अध्ययन- शैक्षहणक वर्ष २०२०-२१ 

साठी मूल्यमापनातून वगळले

69 ६९ चौकट कोण काय करते ?
स्वयां अध्ययन- शैक्षहणक वर्ष २०२०-२१ 

साठी मूल्यमापनातून वगळले

70 ६९ चौकट जोड माहहती  तांत्रज्ञानाची
स्वयां अध्ययन- शैक्षहणक वर्ष २०२०-२१ 

साठी मूल्यमापनातून वगळले

71
11. पेशीरचना आहण 

सूक्ष्मजीव
७१ चौकट असे होऊन गेले

स्वयां अध्ययन- शैक्षहणक वर्ष २०२०-२१ 

साठी मूल्यमापनातून वगळले



72 ७२ चौकट पुस्तक माझा हमत्र
स्वयां अध्ययन- शैक्षहणक वर्ष २०२०-२१ 

साठी मूल्यमापनातून वगळले

73 ७५ चौकट माहीत  आहे का तुम्हाला
स्वयां अध्ययन- शैक्षहणक वर्ष २०२०-२१ 

साठी मूल्यमापनातून वगळले

74 ७९ चौकट स्वच्छ भारत अहभयान
स्वयां अध्ययन- शैक्षहणक वर्ष २०२०-२१ 

साठी मूल्यमापनातून वगळले

75 ७९ चौकट माहीत  आहे का तुम्हाला
स्वयां अध्ययन- शैक्षहणक वर्ष २०२०-२१ 

साठी मूल्यमापनातून वगळले

76
12. मानवी स्नायू व 

पचनसांस्था
८२ चौकट माहीत  आहे का तुम्हाला

स्वयां अध्ययन- शैक्षहणक वर्ष २०२०-२१ 

साठी मूल्यमापनातून वगळले

77 ८३ चौकट माहीत  आहे का तुम्हाला
स्वयां अध्ययन- शैक्षहणक वर्ष २०२०-२१ 

साठी मूल्यमापनातून वगळले

78
13. बदल : भौहतक 

व रासायहनक
८९ चौकट थोडी गांमत

स्वयां अध्ययन- शैक्षहणक वर्ष २०२०-२१ 

साठी मूल्यमापनातून वगळले

79
14. मूलद्रव् ये : सांयुगे 

आहण हमश्रणे
९३ चौकट माहीत  आहे का तुम्हाला

स्वयां अध्ययन- शैक्षहणक वर्ष २०२०-२१ 

साठी मूल्यमापनातून वगळले

80 ९४ चौकट असे होऊन गेले
स्वयां अध्ययन- शैक्षहणक वर्ष २०२०-२१ 

साठी मूल्यमापनातून वगळले

81 ९४ तक्ता तक्ता तयार करा
स्वयां अध्ययन- शैक्षहणक वर्ष २०२०-२१ 

साठी मूल्यमापनातून वगळले



82
15. पदाथष : आपल् या 

वापरातील
१०० चौकट माहीत  आहे का तुम्हाला

स्वयां अध्ययन- शैक्षहणक वर्ष २०२०-२१ 

साठी मूल्यमापनातून वगळले

83 १०३ चौकट माहहती हमळवा
स्वयां अध्ययन- शैक्षहणक वर्ष २०२०-२१ 

साठी मूल्यमापनातून वगळले

84
16. नैसहगषक 

साधनसांप् ती
१०५ चौकट कोण काय करते ?

स्वयां अध्ययन- शैक्षहणक वर्ष २०२०-२१ 

साठी मूल्यमापनातून वगळले

85 १०५ चौकट इांटरनेट माझा हमत्र
स्वयां अध्ययन- शैक्षहणक वर्ष २०२०-२१ 

साठी मूल्यमापनातून वगळले

86 १०६ चौकट माहहती हमळवा
स्वयां अध्ययन- शैक्षहणक वर्ष २०२०-२१ 

साठी मूल्यमापनातून वगळले

87 १०७ चौकट कोण काय करते ?
स्वयां अध्ययन- शैक्षहणक वर्ष २०२०-२१ 

साठी मूल्यमापनातून वगळले

88 १०९ चौकट पुस्तक माझा हमत्र
स्वयां अध्ययन- शैक्षहणक वर्ष २०२०-२१ 

साठी मूल्यमापनातून वगळले

89 17. प्रकाशाचे पररणाम ११६ चौकट माहहती हमळवा
स्वयां अध्ययन- शैक्षहणक वर्ष २०२०-२१ 

साठी मूल्यमापनातून वगळले

90 ११७ चौकट हवचार करा व चचाष करा
स्वयां अध्ययन- शैक्षहणक वर्ष २०२०-२१ 

साठी मूल्यमापनातून वगळले

91
18. ध् वनी : ध् वनीची 

हनहमषती
११८ चौकट माहीत  आहे का तुम्हाला

स्वयां अध्ययन- शैक्षहणक वर्ष २०२०-२१ 

साठी मूल्यमापनातून वगळले



92 १२४ चौकट अहधक माहहती हमळवा
स्वयां अध्ययन- शैक्षहणक वर्ष २०२०-२१ 

साठी मूल्यमापनातून वगळले

93
19. चुांबकीय के्षत्राचे 

गुणधमष
१२९ चौकट जरा डोके चालवा

स्वयां अध्ययन- शैक्षहणक वर्ष २०२०-२१ 

साठी मूल्यमापनातून वगळले

94
20. तारकाांच् या 

दुहनयेत
१३१ प्रश्न १,२ थोडे आठवा

स्वयां अध्ययन- शैक्षहणक वर्ष २०२०-२१ 

साठी मूल्यमापनातून वगळले

95 १३१ वरून ३ री ओळ
मागील इय्तेत ------ओळख करून 

घेतली आहे

स्वयां अध्ययन- शैक्षहणक वर्ष २०२०-२१ 

साठी मूल्यमापनातून वगळले

96 १३३ चौकट माहहती हमळवा
स्वयां अध्ययन- शैक्षहणक वर्ष २०२०-२१ 

साठी मूल्यमापनातून वगळले

97 १३६ चौकट कोण काय करते ?
स्वयां अध्ययन- शैक्षहणक वर्ष २०२०-२१ 

साठी मूल्यमापनातून वगळले

98 १३६ चौकट पुस्तक माझा हमत्र
स्वयां अध्ययन- शैक्षहणक वर्ष २०२०-२१ 

साठी मूल्यमापनातून वगळले



अक्र प्रकरणाचे नाव
पृष् ठ 

क्रमाांक
कॉलम क्र

तक् ता / ओळ / 

चौकट
 मजकूर शेरा

1
1. सजीव सृष्टी व 

सूक्ष्मजीवाांचे वर्गीकरण
1 चौकट इततहासात डोकावताना.. अवाांतर मातहती - मूल्यमापनातून वर्गळले

2 2 चौकट कायय सांस्थाचे अवाांतर मातहती - मूल्यमापनातून वर्गळले

3 3 चौकट जरा डोके चालवा. अवाांतर मातहती - मूल्यमापनातून वर्गळले

4 5 चौकट माहीत आहे का तुमहाांला? अवाांतर मातहती - मूल्यमापनातून वर्गळले

5 5 चौकट इांटरनेट माझा तमत्र अवाांतर मातहती - मूल्यमापनातून वर्गळले

6 2. आरोग्य व रोर्ग 6 चौकट थोडे आठवा. अवाांतर मातहती - मूल्यमापनातून वर्गळले

7 6 चौकट साांर्गा पाहू ! स्वयां अध्ययन

8 7 चौकट तक्ता पूणय करा अवाांतर मातहती - मूल्यमापनातून वर्गळले

9 7 चौकट तनरीक्षण करा व चचाय करा. अवाांतर मातहती - मूल्यमापनातून वर्गळले

10 7 चौकट इांटरनेट माझा तमत्र अवाांतर मातहती - मूल्यमापनातून वर्गळले

11 9 चौकट
माहीत आहे का तुमहाांला? माचय 

2009…... बाधा होऊ शकते.
अतधकची मातहती - मूल्यमापनातून वर्गळले.

12 9 चौकट हे नेहमी लक्षात ठेवा. स्वयां अध्ययन -मूल्यमापनातून वर्गळले.

13 9 चौकट

माहीत आहे का तुमहाांला? एच. 

आय.व्ही…..सांबांधातून पसरत 

आहेत.

स्वयां अध्ययन -मूल्यमापनातून वर्गळले.

14 9 चौकट साांर्गा पाहू ! स्वयां अध्ययन -मूल्यमापनातून वर्गळले.

इयत्ता 8 वी सामान्य तवज्ञान अभ्यासक्रम/पाठ्यक्रम ररडक्शन शालेय वर्य 2020-21 साठी फक् त



15 9 चौकट इांटरनेट माझा तमत्र स्वयां अध्ययन

16 10 चौकट साांर्गा पाहू ! स्वयां अध्ययन

17 10 चौकट हे नेहमी लक्षात ठेवा. स्वयां अध्ययन

18 10 चौकट साांर्गा पाहू ! अतधकची मातहती - मूल्यमापनातून वर्गळले.

19 11 चौकट माहीत आहे का तुमहाांला? स्वयां अध्ययन -मूल्यमापनातून वर्गळले.

20 11 चौकट
इांटरनेट माझा तमत्र (इांटरनेटवर 

मधुमेहाची… सादरीकरण करा.)
स्वयां अध्ययन -मूल्यमापनातून वर्गळले.

21 11 चौकट
हे नेहमी लक्षात ठेवा. (प्रत्येक 

रोर्गाला… बरे होत नाहीत.)
स्वयां अध्ययन -मूल्यमापनातून वर्गळले.

22 11 चौकट मातहती तमळवा. अतधकची मातहती - मूल्यमापनातून वर्गळले.

23 11 चौकट इांटरनेट माझा तमत्र अतधकची मातहती - मूल्यमापनातून वर्गळले.

24 12 चौकट तवचार करा.
शैक्षतणक वर्य २०२०-२१ साठी वर्गळण्यात 

आला आहे.

25 12 चौकट माहीत आहे का तुमहाांला? स्वयांअध्ययन -मूल्यमापनातून वर्गळले

26 12 चौकट साजरे करूया आरोग् य तदनतवशेर् स्वयांअध्ययन -मूल्यमापनातून वर्गळले

27 13 चौकट महत्त्व जाणा.... अवाांतर मातहती - मूल्यमापनातून वर्गळले

28 3. बल व दाब 14 चौकट थोडे आठवा. अध्यापना पूवी स्वयां अध्ययन करण्यास साांर्गावे

29 14 चौकट तनरीक्षण करा. अध्यापना पूवी स्वयां अध्ययन करण्यास साांर्गावे

30 15 3 ते 14 ओळ जरा डोके चालवा व करून पहा. प्रयोर्गादरमयान चचाय करावी.



31 15 चौकट जरा डोके चालवा. स्वयां अध्ययन

32 17 आकृती 3.5 मजकूर करून पहा. स्वयांअध्ययन -मूल्यमापनातून वर्गळले

33 17 खालून बारावी ओळ
जरा डोके चालवा. (भाजीची 

पाटी...)
स्वयांअध्ययन -मूल्यमापनातून वर्गळले

34 17,18
चौकट - कृती 1, 

कृती  2

करून पहा. (द्रवाचा दाब 

(Pressure of liquid))
प्रयोर्गादरमयान चचाय करावी.

35 19 चौकट जरा डोके चालवा. स्वयां अध्ययन

36 19 वरून 6 ते 19 ओळ करून पहा. प्रयोर्गादरमयान चचाय करावी.

37 19 20 ते 22 ओळ जरा डोके चालवा. स्वयां अध्ययन

38 20 चौकट
जरा डोके चालवा. व पररचय 

शास्त्रज्ञाांचा
स्वयां अध्ययन

39
4. धारातवदु्यत आतण 

चुांबकत्व
23 चौकट थोडे आठवा. अध्यापना पूवी स्वयां अध्ययन करण्यास साांर्गावे

40 23 अ व आ करून पहा. प्रयोर्गादरमयान चचाय करावी.

41 25 चौकट शोध घ्या स्वयां अध्ययन

42 26 चौकट जरा डोके चालवा. स्वयांअध्ययन -मूल्यमापनातून वर्गळले

43 5. अणूचे अांतरांर्ग 28 चौकट थोडे आठवा. स्वयांअध्ययन -मूल्यमापनातून वर्गळले

44 28 चौकट माहीत  आहे का तुमहाांला? सन २०-२१ साठी वर्गळा

45 29 चौकट करून पहा. सन २०-२१ साठी वर्गळा



46 31 चौकट माहीत  आहे का तुमहाांला? स्वअध्ययन

47 33 चौकट साांर्गा पाहू ! स्वअध्ययन

48 36 चौकट मातहती तमळवा. स्वअध्ययन

49 6. द्रव्याचे सांघटन 39 वरून 9 ते 12 ओळ करून पहा थोडक्यात साांर्गावे

50 41 चौकट माहीत  आहे का तुमहाांला? स्वअध्ययन

51 43 चौकट करून पहा फक्त चचाय करावी

52 45 चौकट माहीत  आहे का तुमहाांला? सन २०-२१ साठी वर्गळा

53 7. धातू-अधात 49 चौकट थोडे आठवा. स्वअध्ययन

54 51 चौकट थोडे आठवा. स्वअध्ययन

55 52 चौकट माहीत आहे का तुमहाांला? स्वअध्ययन

56 53 चौकट माहीत आहे का तुमहाांला? दोन्ही सन २०-२१ साठी वर्गळा

57 53 चौकट चचाय करा. सन २०-२१ साठी वर्गळा

58 8. प्रदूर्ण 54 वरून 1 ते 5 ओळ तनरीक्षण करा. अध्यापना पूवी स्वयां अध्ययन करण्यास साांर्गावे.

59 54 चौकट करून पहा व जरा डोके चालवा. स्वयांअध्ययन

60 55 चौकट तवचार करा. स्वयांअध्ययन -मूल्यमापनातून वर्गळले

61 56 चौकट इांटरनेट माझा तमत्र स्वयांअध्ययन -मूल्यमापनातून वर्गळले

62 56 चौकट इततहासात डोकावताना... स्वयांअध्ययन -मूल्यमापनातून वर्गळले

63 56 चौकट माहीत आहे का तुमहाांला? स्वयांअध्ययन -मूल्यमापनातून वर्गळले

64 58 तीनही चौकट माहीत आहे का तुमहाांला? स्वयांअध्ययन -मूल्यमापनातून वर्गळले



65 9. आपत्ती व्यवस्थापन 62 चौकट इांटरनेट माझा तमत्र स्वयांअध्ययन -मूल्यमापनातून वर्गळले

66 64 चौकट थोडे आठवा. स्वयांअध्ययन -मूल्यमापनातून वर्गळले

67 65 चौकट यादी करा व चचाय करा. स्वयांअध्ययन -मूल्यमापनातून वर्गळले

68 65 & 66 तक्ता
आपत्ती तनवारण - तनयोजन 

आराखडा
स्वयां अध्ययन

69 66 चौकट कायय सांस्थाांचे स्वयांअध्ययन -मूल्यमापनातून वर्गळले

70 10. पेशी व पेशीअांर्गके 67 चौकट थोडे आठवा. अध्यापना पूवी स्वयां अध्ययन करण्यास साांर्गावे

71 68 चौकट शोध घ्या स्वयां अध्ययन

72 70 चौकट माहीत आहे का तुमहाांला? स्वयांअध्ययन -मूल्यमापनातून वर्गळले

73 70 2 चौकट तवचार करा. स्वयां अध्ययन

74 71 चौकट पररचय शास्त्रज्ञाांचा अवाांतर मातहती - मूल्यमापनातून वर्गळले

75 73 चौकट इांटरनेट माझा तमत्र स्वयांअध्ययन -मूल्यमापनातून वर्गळले

76 73 चौकट कायय सांस्थाचे
हा भार्ग शैक्षतणक वर्य २०२०-२१ साठी 

वर्गळण्यात आला आहे.

77
11. मानवी शरीर व इांतद्रय 

सांस्था
75 चौकट थोडे आठवा. अध्यापना पूवी स्वयां अध्ययन करण्यास साांर्गावे

78 75 चौकट जरा डोके चालवा. व तवचार करा. स्वयांअध्ययन -मूल्यमापनातून वर्गळले

79 78 चौकट असे होऊन रे्गले स्वयांअध्ययन -मूल्यमापनातून वर्गळले

80 78 चौकट माहीत आहे का तुमहाांला? स्वयां अध्ययन

81 81 चौकट मातहती तमळवा. स्वयांअध्ययन -मूल्यमापनातून वर्गळले



82 81 चौकट माहीत आहे का तुमहाांला? स्वयांअध्ययन -मूल्यमापनातून वर्गळले

83 82 चौकट मातहती तमळवा. स्वयांअध्ययन -मूल्यमापनातून वर्गळले

84
12. आमल, आमलारी 

ओळख
83 चौकट थोडे आठवा. स्वअध्ययन

85
13. रासायतनक बदल व 

रासायतनक बांध
89 चौकट थोडे आठवा. अध्यापना पूवी स्वयां अध्ययन करण्यास साांर्गावे

86 94 चौकट जरा डोके चालवा. स्वयां अध्ययन

87
14. उष्णतेचे मापन व 

पररणाम
95 चौकट थोडे आठवा. अध्यापना पूवी स्वयां अध्ययन करण्यास साांर्गावे

88 96 वरून 7 ते 21 ओळ करून पहा प्रयोर्गादरमयान चचाय करावी.

89 102 चौकट माहीत आहे का तुमहाांला? स्वयांअध्ययन -मूल्यमापनातून वर्गळले

90 103 चौकट जरा डोके चालवा. स्वयांअध्ययन -मूल्यमापनातून वर्गळले

91 15. ध्वनी 104 चौकट जरा डोके चालवा.
हा भार्ग शैक्षतणक वर्य २०२०-२१ साठी 

वर्गळण्यात आला आहे.

92 105 चौकट हे नेहमी लक्षात ठेवा. स्वयांअध्ययन -मूल्यमापनातून वर्गळले

93 106 चौकट जोड मातहती सांपे्रर्ण तांत्रज्ञानाची स्वयांअध्ययन -मूल्यमापनातून वर्गळले

94 106 चौकट माहीत आहे का तुमहाांला? स्वयांअध्ययन -मूल्यमापनातून वर्गळले

95 107 चौकट तनरीक्षण करा व चचाय करा. अवाांतर मातहती - मूल्यमापनातून वर्गळले

96 107 चौकट करून पहा
हा भार्ग शैक्षतणक वर्य २०२०-२१ साठी 

वर्गळण्यात आला आहे.



97 16. प्रकाशाचे परावतयन 110 वरून 1 ते 11 ओळ करून पहा अध्यापना पूवी स्वयां अध्ययन करण्यास साांर्गावे

98 17. मानवतनतमयत पदाथय 116 चौकट साांर्गा पाहू ! स्वअध्ययन

99 116 चौकट जोड मातहती सांपे्रर्ण तांत्रज्ञानाची सन २०-२१ साठी वर्गळा

100 117 दोन तके्त प् लॅस्स्टकचे प्रकार आतण उपयोर्ग फक्त चचाय करावी

101 117 चौकट माहीत आहे का तुमहाांला? स्वअध्ययन

102 118 चौकट यादी करा व चचाय करा. स्वअध्ययन

103 119 चौकट इांटरनेट माझा तमत्र स्वअध्ययन

104 120 चौकट मातहती तमळवा. स्वअध्ययन

105 18. पररसांस्था 122 दोन  चौकट थोडे आठवा.  व वर्गीकरण करा. अध्यापना पूवी स्वयां अध्ययन करण्यास साांर्गावे

106 124 चौकट मारे्ग वळून पाहताना.... अवाांतर मातहती - मूल्यमापनातून वर्गळले

107 124 चौकट मातहती तमळवा. अतधकची मातहती - मूल्यमापनातून वर्गळले.

108 125 चौकट माहीत आहे का तुमहाांला? अतधकची मातहती - मूल्यमापनातून वर्गळले.

109 125 तक् ता तक्ता पूणय करा स्वयांअध्ययन -मूल्यमापनातून वर्गळले

110 126 चौकट माहीत आहे का तुमहाांला? स्वयांअध्ययन -मूल्यमापनातून वर्गळले

111 127 चौकट इांटरनेट माझा तमत्र स्वयांअध्ययन -मूल्यमापनातून वर्गळले

112 127 चौकट मातहती तमळवा. स्वयांअध्ययन -मूल्यमापनातून वर्गळले

113 19. ताऱयाांची जीवनयात्रा 129 चौकट थोडे आठवा. अध्यापना पूवी स्वयां अध्ययन करण्यास साांर्गावे

114 129 चौकट माहीत आहे का तुमहाांला? स्वयांअध्ययन -मूल्यमापनातून वर्गळले



115 133 चौकट माहीत आहे का तुमहाांला? स्वयांअध्ययन -मूल्यमापनातून वर्गळले

116 133 चौकट माहीत आहे का तुमहाांला? स्वयांअध्ययन -मूल्यमापनातून वर्गळले















































































Std: I - Subject : Telugu First Langaguge (Balbharati) - Reduction of Syllabus (Only for the Year 2020-2021) 
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