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पा��म (अ�ास�म) 

  

पेपर (१) (इ. १ ली ते इ. ५ वी – �ाथिमक �र)
  

१) भाषा-१ व २) भाषा-२

या परी�ेसाठी खालील गटा�माणे भाषा-१ व भाषा-२ िवषय घेता येतील. 
  

भाषा-१ मराठी इं�जी उदु� बंगाली / गुजराती / तेलुगू /
िसंधी / क�ड / िहंदी

भाषा-२ इं�जी मराठी मराठी िकंवा इं�जी मराठी िकंवा इं�जी
 
 
इ. १ ली ते ५ वी असलेला अ�ास�मातील पा��म राहील 

  
 
३) बालमानसशा� व अ�ापनशा� :- 

  
या िवषया�ा अनुषंगाने िवचार�ात येणारे �� हे शै�िणक मानसशा� यासंबंधी व ६ ते ११ वष� वयोगटा�ा िव�ा�ा��ा अ�यन-अ�ापन
�ि�येसंबंधी असतील. याच बरोबर िवशेष गरजा असणारी बालके, �ांची गुणवैिश��े, शालेय आंतरि�या, उ�म िश�काची गुणवैिश��े यां�ावर
आधारीत ��ांचाही सामावेश असेल. तसेच िविवध िवषयां�ा अ�ापन प�दती, मू�मापन प�दती यावर आधारीत ��ांचा समावेश राहील. 

  
या िवषयासाठी अ�ापन िश�ण पदिवका अ�ास�मावर आधारीत स�ा रा�ात सु� असलेला िविहत पा��म लागू राहील. 

  
४) गिणत :- 

  
गिणत िवषयाशी संबंिधत �� हे गिणतातील मुलभूत संबोध, तािक� कता, सम�ा िनराकरण व गिणत िवषयाचे अ�ापनशा�ीय �ान या मु�ांवर
आधारीत असतील. 

  
गिणत िवषयाची �ा�ी इ. १ ली ते इ. ५ वी �ा �चिलत अ�ास�मावरील असेल. 

  
५) प�रसर अ�ास :- 

  
प�रसर अ�ास िवषयाशी संबंिधत �� हे इितहास, नाग�रकशा�, भूगोल, सामा� िव�ान, पया�वरण या िवषयातील मुलभूत संबोध व या िवषयाचे
अ�ापनशा�ीय �ान या मु�ांवर आधारीत असतील. 

  
प�रसर अ�ासाची �ा�ी इ. १ ली ते ५ वी �ा �चिलत अ�ास�मानुसार असेल. मा� पुनर� िचत �ाथिमक िश�ण अ�ास�म-२०१२ म�े इ. १ ली
व इ. २ री ला �तं�पणे प�रसर अ�ास हा िवषय नाही. प�रसर अ�ास हा िवषय �थम भाषा व गिणत या िवषयाम�े एका��क प�दतीने समािव�
केलेला आहे. इ ३ री ते इ. ५ वी चा �ाथिमक िश�ण अ�ास�म २००४ मधील इितहास, नाग�रकशा�, भूगोल, सामा� िव�ान या िवषयांचा
पा��म लागू राहील. 

  
कािठ� पातळी :- वरील सव� िवषयां�ा इय�ा १ ली ते ५ वी �ा अ�ास�मातील घटकावर, मा�िमक शालांत परी�े�ा कािठ� पातळीचे ��
असतील. 

  
संदभ� :- 

  
�चिलत �ाथिमक िश�ण अ�ास�म व पा��म 

  
�चिलत अ�ापक िश�ण पदिवका अ�ास�म व पा��म 

  
संबंिधत िवषयांची रा� शासनाची िविहत केलेली �चिलत इ. १ ली ते १० वी ची पा�पु�के 
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पेपर(२) (इ. ६ वी ते ८ वी – उ� �ाथिमक �र) 
  

१) भाषा-१ व २) भाषा-२

पा��माची (Syllabus) �ा�ी :- 
  

या परी�ेसाठी खालील गटा�माणे भाषा-१ व भाषा-२ िवषय घेता येतील. 
  

भाषा-१ मराठी इं�जी उदु� बंगाली / गुजराती / तेलुगू /
िसंधी / क�ड / िहंदी

भाषा-२ इं�जी मराठी मराठी िकंवा इं�जी मराठी िकंवा इं�जी
 
 
इ. ६ वी ते ८ वी �चिलत �ाथिमक िश�ण अ�ास�मामधील संबंिधत भाषेचा पा��म लागू राहील. 

  
३) बालमानसशा� व अ�ापनशा� :- 

  
या िवषया�ा अनुषंगाने िवचार�ात येणारे �� हे शै�िणक मानसशा� यासंबंधी व ११ ते १४ वष� वयोगटा�ा िव�ा�ा��ा अ�यन-अ�ापन
�ि�येसंबंधी असतील. याच बरोबर िवशेष गरजा असणारी बालके, �ांची गुणवैिश��े, शालेय आंतरि�या, उ�म िश�काची गुणवैिश��े यां�ावर
आधारीत ��ांचाही समावेश राहील. तसेच िविवध िवषयां�ा अ�ापन प�दती, मू�मापन प�दती यावर आधारीत ��ांचा समावेश राहील. 

  
या िवषयासाठी �चिलत अ�ापक िश�ण पदिवका अ�ास�म व ११ ते १४ वयोगटाशी सबंिधत �चिलत बी. एड. अ�ास�मातील भाग या
अ�ास�मावर आधारीत िविहत केलेला व स�ा रा�ात सु� असलेला पा��म लागू राहील. 

  
४ अ) गिणत व िव�ान िवषय गट :- 

  
गिणत व िव�ान िवषय गटासाठी एकूण ६० गुण असून �ापैकी ३० गुण गिणतासाठी व ३० गुण िव�ानासाठी राहतील. या िवषय �रातील �� हे
िव�ान व गिणतातील मुलभूत संबोध, सम�ा िनराकरण �मता, गिणत व िव�ानाचे अ�ापन शा�ीय �ान या संबधीचे असतील. 

  
�चिलत �ाथिमक िश�ण अ�ास�मामधील संबंिधत िवषयाचा इय�ा ६ वी ते ८ वी चा पा��म लागू राहील. 

  
४ ब) सामािजक शा�े िवषय गट :- 

  
सामािजक शा�ासाठी एकूण ६० गुणांचे �� असतील. सदर �� हे सामािजक शा�ातील संक�ना, आशय व अ�ापनशा�ीय �ानासंबंधी
असतील. 

  
�चिलत �ाथिमक िश�ण अ�ास�म इ. ६ वी ते ८ वी �ा अ�ास�मावर आधारीत संबंिधत िवषयाचा पा��म लागू राहील. 

  
कािठ� पातळी :- वरील सव� िवषयां�ा इय�ा ६ वी ते ८ वी चे अ�ास�मातील घटकावर, उ� मा�िमक शालांत परी�े�ा कािठ� पातळीचे
�� असतील. 

  
संदभ� :- 

  
�चिलत �ाथिमक िश�ण अ�ास�म इ. ६ वी ते ८ वी व पा��म 

  
�चिलत अ�ापक िश�ण पदिवका अ�ास�म व पा��म 

  
�चिलत संबंिधत िवषयांची रा� शासनाने िविहत केलेली �चिलत इ. १ ली वी ते १२ वी ची पा�पु�के 

  
�चिलत बी.एड्. अ�ास�म व पा��मwww.jo
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