
Question Paper Structure  

 

शऴसक ऩात्रता ऩरीसा षी दोन स्तराळर घेतऱी जाणार आषे. 

 प्राथशमक स्तर ( ऩेऩर एक I) इ. १ ऱी त ेइ. ५ ळी ळगााशाठी अध्याऩन करु इच्छिणा-या शऴसकाांशाठी 

 

 उछच प्राथशमक स्तर (ऩेऩर-दोन II) इ. ६ ळी त ेइ. ८ ळी या ळगााशाठी अध्याऩन करु इच्छिणा-या शऴसकाांशाठी 

 

 प्राथशमक ळ उछच प्राथशमक या दोन्षी स्तराराळर अध्याऩन करु इच्छिमा-या शऴसकाांशाठी दोन्षी ऩेऩर अननळाया अशतीऱ. 

 

पेपर(१) (इ. १ ऱी त ेइ. ५ ळी – प्राथशमक स्तर) 
 

एकूण गुण १५०  

 

काऱाळधी-२ ताश ३० शमननटे  

 

अ.क्र. वळवय (शळा वळवय अननळाया) गुण 
प्रश्न 

शांख्या 
प्रश्न स्ळरुऩ 

१ 
बाऱ मानशऴास्त्र ळ अध्याऩन 

ऴास्त्र 
३० ३० बषुऩयाायी 

२ भावा-१ ३० ३० बषुऩयाायी 

३ भावा-२ ३० ३० बषुऩयाायी 

४ गणणत ३० ३० बषुऩयाायी 

५ 

       
ऩररशर अभ्याश ३० ३० बषुऩयाायी 

 
एकुण १५० १५० 

 
 

पेपर(२) (इ. ६ ळी त े८ ळी – उछच प्राथशमक स्तर)  
 

एकूण गुण १५०  

 

काऱाळधी-२ ताश ३० शमननटे  

 

अ.क्र. वळवय (शळा वळवय अननळाया) गुण प्रश्न प्रश्न स्ळरुऩ 



शांख्या 

१ 
बाऱ मानशऴास्त्र ळ अध्याऩन 

ऴास्त्र 
३० ३० बषुऩयाायी 

२ भावा-१ ३० ३० बषुऩयाायी 

३ भावा-२ ३० ३० बषुऩयाायी 

४ 

अ) गणणत ळ वळहान ककां ळा 
ब) शामाच्जक ऴास्त्रे (Social 

Studies) 

६० ६० बषुऩयाायी 

 
एकुण १५० १५० 

 
 

ऩेऩरII मधीऱ अ.क्र १ त े३ वळवय अननळाया आषेत. गणणत ळ वळहान शऴसकाांशाठी वळवय ४ मधीऱ “अ” आणण शामाच्जक ऴास्त्र शऴसकाांशाठी 
वळवय ४ मधीऱ “ब” ळ इतर शऴसकाांशाठी वळवय क्र ४ मधीऱ “अ” ककां ळा “ब” ऩैकी कोणताषी एक वळवय ननळडता येईऱ. 

 
 

Syllabus  
 

पेपर(१) (इ. १ ऱी त ेइ. ५ ळी – प्राथशमक स्तर) 
 

१) बाऱमानशऴास्त्र ळ अध्याऩनऴास्त्र :-  

 

या वळवयाछया अनुवांगाने वळचारण्यात येणारे प्रश्न षे ऴैसणणक मानशऴास्त्र याशांबधी ळ ६ त े११ ळवे ळयोगटाछया वळद्यार्थयााछया अध्ययन-

अध्याऩन प्रकक्रयेशांबधी अशतीऱ. याच बरोबर वळऴवे गरजा अशणारी बाऱके, तयाांची गुणळैशऴष्ट्ये, ऴाऱेय आांतरकक्रया, उततम शऴसकाची 
गुणळैशऴष्ट्ये याांछयाळर आधारीत प्रश्नाांचाषी शामाळेऴ अशेऱ. तशेच वळवळध वळवयाांछया अध्याऩन ऩध्दती, मूल्यमाऩन ऩध्दती याळर 
आधारीत प्रश्नाांचा शामाळेऴ राषीऱ.  

 

या वळवयाशाठी अध्याऩत शऴसण ऩदवळका अभ्याशक्रमाळर आधारीत वळहषत शध्या राज्यात शुरु अशऱेऱा ऩाठ्यक्रम ऱागू राषीऱ.  

 

२) भावा-१ ळ भावा-२  

 

या ऩररसेशाठी खाऱीऱ गटाप्रमाणे भावा १ ळ भावा-२ वळवय घेता येतीऱ.  

 

भावा-१ मराठी इांग्रजी उदूा 

भावा-२ इांग्रजी मराठी मराठी ककां ळा इांग्रजी 
 
 

इ. १ ऱी त े५ ळी अशऱेऱा अभ्याशक्रमातीऱ ऩाठ्यक्रम राषीऱ.  

 

३) गणणत:-  

 



गणणत वळवयाऴी शांबांधधत प्रश्न षे गणणतातीऱ मूऱभूत शांबोध, ताकका कता, शमस्या ननराकरण ळ गणणत वळवयाच ेअध्याऩनऴास्त्रीय हान या 
मुद्दयाांळर आधारीत अशतीऱ.  

 

गणणत वळवयाची व्याप्ती इ. १ ऱी त ेइ. ५ ळी छया प्रचशऱत अभ्याशक्रमाळरीऱ अशेऱ.  

 

४ ऩरीशर अभ्याश :-  

 

ऩररशर अभ्याश वळवयाऴी शांबांधधत प्रश्न षे इनतषाश, नागरीक ऴास्त्र, भूगोऱ, शामान्य वळहान, ऩयााळरण या वळवयातीऱ मूऱभूत शांबोध ळ 

या वळवयाच ेअध्याऩनऴास्त्रीय हान या मुद्दयाांळर आधारीत अशतीऱ.  

 

ऩररशर अभ्याशाची व्याप्ती इ. १ ऱी त े५ ळी छया प्रचशऱत अभ्याशक्रमानुशार अशतीऱ. मात्र ऩुनराधचत प्राथशमक शऴसण अभ्याशक्रम-२०१२ 

मध्ये इ. १ ऱी ळ इ. २री ऱा स्ळतांत्रऩणे ऩररशर अभ्याश षा वळवय नाषी. ऩररशर अभ्याश षा वळवय प्रथम भावा ळ गणणत या वळवयामध्ये 

एकाच्तमक ऩध्दतीन ेशमावळष्टट केऱेऱा आषे. इ ३ री त ेइ. ५ ळी चा प्राथशमक शऴसण अभ्याशक्रम २००४ मधीऱ इनतषाश. नागरीक ऴास्त्र, 

भूगोऱ, शामान्य वळहान या वळवयाांचा ऩाठ्यक्रम ऱाग ूराषीऱ.  

 

काहठण्य ऩातली :- ळरीऱ शळा वळवयाांछया इयतता १ ऱी त े५ ळी च ेअभ्याशक्रमातीऱ घटकाळर, माध्यशमक ऴाऱाांत ऩररसेछया काहठण्य 

ऩातलीच ेप्रश्न अशतीऱ.  

 

शांदभा:-  
 

प्रचशऱत प्राथशमक शऴसण अभ्याशक्रम ळ ऩाठक्रम  

 

प्रचशऱत अध्याऩक शऴसण ऩदवळका अभ्याशक्रम ळ ऩाठ्यक्रम  

 

शांबांधधत वळवयाांची राज्य ऴाशनाची वळहषत केऱेऱी प्रचशऱत इ. १ ऱी त े१० ळी ची ऩाठ्यऩुस्तके  

 

पेपर(२) (इ. ६ ळी त े८ ळी – उछच प्राथशमक स्तर)  
 

ऩाठ्यक्रमाची (Syllabus) व्याप्ती :-  
 

१) बाऱमानशऴास्त्र ळ अध्याऩनऴास्त्र:-  

 

या वळवयाछया अनुवांगाने वळचारण्यात येणारे प्रश्न षे ऴैसणणक मानशऴास्त्र याशांबांधी ळ ११ त े१४ ळवा ळयोगटाछया वळद्यार्थयाांछया अध्ययन-

अध्याऩन प्रकक्रयेशांबांधी अशतीऱ. याच बरोबर वळऴवे गरजा अशणारी बाऱके, तयाांची गुणळैशऴष्ट्ये, ऴाऱेय आांतरकक्रया, उततम शऴसकाची 
गुणळैशऴष्ट्ये याांछयाळर आधारीत प्रश्नाांचाषी शमाळेऴ राषीऱ.  

 

या वळवयाशाठी प्रचशऱत अध्याऩक शऴसण ऩदवळका अभ्याशक्रम ळ ११ त े१४ ळयोगटाऴी शबांधधत प्रचशऱत बी. एड. अभ्याशक्रमातीऱ भाग 

या अभ्याशक्रमाळर आधारीत वळहषत केऱेऱा ळ शध्या राज्यात शुरु अशऱेऱा ऩाठ्यक्रम ऱाग ूराषीऱ.  

 

(२)भावा-१ तशेच (३)भावा-२  

 

या ऩररसेशाठी खाऱीऱ गटाप्रमाणे भावा-१ळ भावा-२ वळवय घेता येतीऱ.  

 

भावा-१ मराठी इांग्रजी उदूा 

भावा-२ इांग्रजी मराठी मराठी ककां ळा इांग्रजी 



 

 

इ. ६ ळी त े८ ळी प्रचशऱत प्राथशमक शऴसण अभ्याशक्रमामधीऱ शांबांधधत भावेचा ऩाठक्रम ऱागू राषीऱ.  

 

४अ) गणणत ळ वळहान वळवय गट-  

 

गणणत ळ वळहान वळवय गटाशाठी एकूण ६० गुण अशून तयाऩैकी ३० गुण गणणताशाठी ळ ३० गुण वळहानाशाठी राषतीऱ. या वळवय गटातीऱ 

प्रश्न षे वळहान ळ गणणतातीऱ मूऱभूत शांबोध, शमस्या ननराकरण समता, गणणत ळ वळहानाच ेअध्याऩन ऴास्त्रीय हान या शांबधीचे 
अशतीऱ.  

 

प्रचशऱत प्राथशमक शऴसण अभ्याशक्रमामधीऱ शांबांधधत वळवयाचा इयतता ६ ळी त े८ ळी चा ऩाठक्रम ऱाग ूराषीऱ.  

 

४ब) शामाच्जक ऴास्त्रे वळवय गट-  

 

शामाच्जक ऴास्त्राशाठी एकूण ६० गुणाांच ेप्रश्न अशतीऱ. शदर प्रश्न षे शामाच्जक ऴास्त्रातीऱ शांकल्ऩन, आऴय ळ अध्याऩन ऴास्त्रीय 

हानाशांबांधी अशतीऱ.  

 

प्रधचऱत प्राथशमक शऴसण अभ्याशक्रम इ. ६ळी त े८ळी छया अभ्याशक्रमाळर मधीऱ शांबांधधक वळवयाचा ऩाठ्यक्रम ऱागू राषीऱ.  

 

काहठण्य ऩातली :- ळरीऱ शळा वळवयाांछया इयतता ६ ळी त े८ ळी च ेअभ्याशक्रमातीऱ घटकाळर, उछच माध्यशमक ऴाऱाांत ऩररसेछया काहठण्य 

ऩातलीच ेप्रश्न अशतीऱ.  

 

शांदभा:-  
 

प्रचशऱत प्राथशमक शऴसण अभ्याशक्रम इ. ६ ळी त े८ ळी ळ ऩाठ्यक्रम  

 

प्रचशऱत अध्याऩक शऴसण ऩदवळका अभ्याशक्रम ळ ऩाठक्रम  

 

प्रचशऱत शांबांधधत वळवयाांची राज्य ऴाशनान ेवळहषत केऱेऱी प्रचशऱत इ. १ ऱी ळी त े१२ ळी ची ऩाठ्यऩुस्तके  

 

प्रचशऱत बी.एड्. अभ्याशक्रम ळ ऩाठ्यक्रम 


