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जीवनातील ववववध समस्ाांना सामोरे जाताना शिक्षणाची ज््ोत तवेत ठेवणाऱ््ा असांख्् बालकाांसमोर 

कोववड-१९ मुळे एक नवीन आव्हान उभे राहहले आहे. सवव पालक, शिक्षक, शिक्षणप्रमेी ्ाांच््ापुढे भववष््ातील 

शिक्षणाच््ा व््वसथेबाबत प्रश्न ननमावण झाले आहेत. पण पुरोगामी महाराष्र ्ा अडचणीतूनही मागव काढून 

ववद््ाथी व शिक्षक ्ाांच््ा आरोग््ाला प्राधान्् देऊन ववद््ार्थ्ाांचे शिक्षण होत राहील ्ासाठी प्र्त्न करत 

राहील आणण शिक्षणातही मागे राहणार नाही ्ाची मला खात्री आहे. 

     आरोग््ाला प्राधान्् देऊन शिक्षण चालू ठेवता ्ेईल का् ्ावर िासन पातळीवर बरीच चचाव होऊन 

िाळा बांद असल््ा तरी मुलाांच््ा शिकण््ाची प्रक्रि्ा का्म ठेवण््ासाठी िाले् शिक्षण ववभाग 'िैक्षणणक 

हदनदशिवका' घेऊन ्ेत आहे. शिक्षण ववभागाच््ा ्ा प्र्त्नाांना सवव शिक्षक, ववद््ाथी,िाळा व््वसथापन 

सशमती व पालकाांनी सकारात्मक प्रनतसाद द््ावा असे आवाहन मी ्ा ननशमत्ताने करते. 

     सवाांना नवीन िैक्षणणक वर्ावच््ा िुभेच्छा !  
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िहाराष्ट्रातील सवि ववद्याथी, पालक आणि र्शक्षकांना नवीन शैक्षणिक वषािच्या हादििक शभुेच्छा! 
 
कोववड-१९ च््ा प्रादभुाववामुळे मागील काही हदवसाांपासून आपण अनेक सांकटाांचा सामना करत आहोत. 

आरोग्् आणण दैनांहदन उदरननवावहाचा प्रश्न असणाऱ््ा असांख्् बालकाांना पररस्सथतीमळेु शिक्षण सोडण््ाची 
वेळ ्ेऊ न्े तसेच शिक्षणािी, शिक्षकाांिी त््ाांचा सांबांध तुटू न्े ्ासाठी मागील २ महहन््ाांपासून आम्ही 
'िाळा बांद, पण शिक्षण आहे…' ही अभ््ासमाला सुरु ठेवली होती आणण त््ाला महाराष्रभरातून प्रचांड प्रनतसाद 
शमळाला. िैक्षणणक वर्व २०२०-२१ मध््े १५ जूनपासून सवव महाराष्रात प्रत््क्ष िाळा सुरू करण््ात अनेक 
अडचणी आहेत. त््ामुळे आपण डडस्जटल माध््मातून शिक्षण देण््ाचा ननणव् घेतला आहे. ्ा पाश्ववभूमीवर 
राज्् िैक्षणणक सांिोधन व प्रशिक्षण पररर्देने िैक्षणणक हदनदशिवकेची ननशमवती केली आहे. ्ा िैक्षणणक 
हदनदशिवकेचा वापर शिक्षक, पालक ्ाांनी अत् ा्ंत ववचारपवूवक करून ववद््ार्थ्ाांचे शिकणे अधधक समदृ्धकरणे 
आवश््क आहे. प्रत््क्ष िाळा सुरु होत नाहीत तोप ा्ंत ववद््ाथी िैक्षणणक हदनदशिवकेचा वापर करून आपल््ा 
सवडीनुसार आणण वेळेनुसार शिक्षण घेऊ िकणार आहेत. ्ामध््े अध्््न पूरक साहहत््, कृती, सवाध््ा् 
्ाांचा अांतभावव करण््ात आला आहे. आम्ही दीक्षा, रेडडओ, टेशलस्व्हजन, अध्््न व््वसथापन प्रणाली (LMS) 
इत््ादी माध््मातून ववद््ार्थ्ाांप ा्ंत पोहोचण््ासाठी प्र्त्निील असून त््ाचाच एक भाग म्हणून  िैक्षणणक 
हदनदशिवका त्ार करण््ात आली आहे. ्ा उपिमास शिक्षक, पालक व ववद््ाथी सकारात्मक प्रनतसाद 
देतील आणण शिक्षणाची प्रक्रि्ा सुरु ठेवतील अिी मला आिा आहे. 

िैक्षणणक हदनदशिवकेचा प्रमुख उद्देि हा ् ा सांकटाच््ा कालावधीमध््े देखील ववद््ाथी शिक्षणप्रवाहात 
रहावा हाच आहे. आरोग््ासोबतच ववद््ार्थ्ाांचे शिक्षण हे ही महत्वाचे आहे. ्ासाठीच घरी बसून देखील 
ववद््ाथी िैक्षणणक हदनदशिवकेचा वापर करून त््ाच््ा वेळेनुसार शिकू िकणार आहे. िाळा बांदच््ा 
कालावधीमध््े नवीन िैक्षणणक वर्ावच््ा प्रारांभीच््ा अनुर्ांधगक कृती तसेच अध्््न अनुभव पूणवतः देणे 
िक्् होणार नाही पण काही अध्््न अनुभव हे ्ा उपलब्ध ई-साहहत््ाच््ा माध््मातून देणे नक्कीच 
िक्् होणार आहे. 
 

 दिनकर पाटील 
    संिालक 
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िनोगत 



शैक्षणिक दिनिर्शिका 
 

नमसकार ववद््ाथी शमत्रहो, 
     सध््ा कोववड-१९ ्ा रोगामुळे सांपूणव जग ववववध समस्ाांना सामोरे जात आहे. त््ाला शिक्षणके्षत्रही 
अपवाद नाही. जगभरातील िाळा-महाववद््ाल्े अननस्श्चत काळासाठी बांद आहेत. शिक्षक, ववद््ाथी, पालक 
हे सववजण िाळा कधी सुरू होणार ्ाववचारात आहेत. िाळा सुरू करता ्ेत नसल््ा तरी शिकण ेजासतीत 
जासत समदृ्ध  करता ्ेऊ िकेल का ्ाचा ववचार िासनपातळीवरही होत आहे.  
      िैक्षणणक वर्व २०२०-२१ मध््े ववद््ार्थ्ाांच््ा शिक्षणासाठी दीक्षा ऍप, रेडडओ, टेशलस्व्हजन,अध्््न 
व््वसथापन प्रणाली (LMS) ्ाांचा वापर करण््ासाठी सुद्धा िासन प्र्त्निील आहे. त््ाचाच एक भाग 
म्हणून दीक्षा ऍस्ललकेिनचा वापर मुलाांच््ा अध्््नासाठी करण््ाचा एक छोटासा प्र्त्न िैक्षणणक 
हदनदशिवकेच््ा रूपात आम्ही करत आहोत. िैक्षणणक हदनदशिवका समाटव पीडीएफ रूपात असून ्ामध््े 
हदलेल््ा अध्््न सत्रोताांवर सपिव केल््ास सांबांधधत ई-साहहत्् आपल््ासमोर स्व्हडडओरूपामध््े हदसले. 
िैक्षणणक हदनदशिवका पाहताना इांटरनेट कनेस्क्टस्व्हटीची समस्ा जाणवत असल््ास रेंज आहे अिा हठकाणी 
जाऊन सांबांधधत ई-साहहत्् दीक्षा ऍललीकेिनवरून आपण डाऊनलोड करु िकतो व इांटरनेट कनेस्क्टस्व्हटी 
नसलेल््ा हठकाणी ऑफलाईन वापरू िकतो. 
     महाराष्् राज््ातील सववच ववद््ाथी व पालक सहजपणे वापर करू िकतील असा जून, जुलै व ऑगसट 
२०२० ् ा महहन््ाांसाठीचा अध्््न साहहत््सत्रोताांचा सांच िैक्षणणक हदनदशिवकेच््ा रूपामध््े आपणा सवाांसाठी 
उपलब्ध करून देत आहोत. प्रालत पररस्सथतीत उपलब्ध अध्््न स्रोताांच््ा मदतीने त्ार केलेल््ा िैक्षणणक 
हदनदशिवकेस शिक्षक, पालक व ववद््ाथी सकारात्मक प्रनतसाद देतील असा ववश्वास वाटतो. िैक्षणणक 
हदनदशिवकेचा उप्ोग आपल््ा पाल््ाचे क्रकां वा आपल््ा ववद््ार्थ्ाांचे अध्््न सुकर करण््ासाठी नक्कीच 
होईल अिी आिा आहे.  
    िैक्षणणक हदनदशिवका ववद््ार्थ्ाांनी पालक आणण शिक्षकाांच््ा मागवदिवनाखाली वापराव्ाची आहे.तसेच 
शिक्षकाांनी फोन कॉल,  व्हा्सअप ्ा माध््मातून ववद््ाथी आणण पालक ्ाांच््ा सांपकावत राहून  िैक्षणणक 
हदनदशिवकेच््ा साह््ाने मुलाांचे शिक्षण आनांददा्ी कसे होईल ्ासाठी प्र्त्न कराव्ाचा आहे. ववद््ार्थ्ाांनी 
िैक्षणणक हदनदशिवकेचा वापर करत असताना पालक आणण घरातील इतर वडीलधारी मांडळी तसेच मोठे 
बहीण-भाऊ ् ाांच््ा देखरेखीखाली अध्््न साहहत्् वापरावे. िैक्षणणक  हदनदशिवकेमध््े अध्््नसत्रोत म्हणून 
दीक्षा ॲप वरील सांबांधधत घटकाांचे ई साहहत्् हदले आहे. ्ा साहहत््ाचा वापर सांदभव म्हणून करण््ापूवी 
शिक्षकाांिी चचाव करणे आवश््क आहे त््ाचप्रमाणे शिक्षकाांच््ा सूचनेनुसार पाठ््पुसतकाांचाही वापर आवश््क 
आहे. 
      केवळ िैक्षणणक हदनदशिवका परुवल््ाने ववद््ार्थ्ाांचा अभ््ास पूणव होणार नसून शिक्षकाांनी सतत 
पालक व ववद््ार्थ्ाांच््ा सांपकावत राहण ेत््ाांच््ािी चचाव करणे, त््ाांना काही प्रश्न ववचारण े्ा माध््मातून 
ववद््ार्थ्ाांचे सातत््पूणव सवांकर् मूल््मापन करावे. ववद््ार्थ्ाांवर सतत ऑनलाईन चाचण््ाांचा मारा करण े
्ोग्् नाही. त््ाचप्रमाणे लेखी गहृपाठ, सवाध््ा् आणण चाचण््ा्ामुळे ववद््ार्थ्ाांचे अध्््न कां टाळवाण े



होणार नाही ्ाचीही दक्षता शिक्षकाांनी घेणे आवश््क आहे. त््ाच प्रमाणे ववद््ाथीननहा् ्ा नन्ोजनामध््े 
लवधचकता सुद्धा असावी. 
 
र्शक्षकांसाठी सूिना : 
िैक्षणणक हदनदशिवका सवव शिक्षकाांनी आपल््ा सवव ववद््ार्थ्ाांप ा्ंत पोहचवावी. 
िैक्षणणक हदनदशिवका ववद््ार्थ्ाांनी वापरा्ला सुरू करण््ापूवी शिक्षकाांनी सवव वापरकत््ाव ववद््ार्थ्ाांिी व 
पालकाांिी फोन, स्व्हडीओ कॉल, गु्रप कॉल,कॉन्फरन्स कॉल  करून सांवाद साधावा आणण िैक्षणणक हदनदशिवका 
वापरून अभ््ास कसा करावा ्ाबद्दल मागवदिवन कराव.े 
वगवशिक्षकाांनी ववद््ार्थ्ाांिी सांवाद साधताना फक्त अभ््ासबद्दल बोलू न्े. हा सांवाद अनौपचाररक असावा. 
ववद््ाथी, कुटुांब, सध््ाची हदनच्ाव व घरात सध््ा सवीकारललेी जबाबदारी, आजबूाजूच््ा पररस्सथतीबाबत 
त््ाचे मत ्ाबद्दल चचाव करून शिक्षक - ववद््ाथी सांबांध दृढ होतील ्ाची काळजी घ््ावी. 
वगवशिक्षकाांनी, ववर््शिक्षकाांनी पाठ शिकताना पुसतकाचा कसा वापर कसा करावा ् ाबद्द्ल सूचना द््ाव््ात. 
प्रत््ेक पाठाचे ई-साहहत्् बघण््ापूवी व बनघतल््ानांतर का् कराव े्ाबद्दलही ववद््ार्थ्ाांना साांगावे. 
त््ाचप्रमाणे पाठातील ई-साहहत््ािी सांबांधधत समाांतर उपिम आणण सवाध््ा् ह््ाबाबतीत ववद््ार्थ्ाांिी 
सांवाद साधावा. 
नन्शमत अभ््ासाला प्ाव् म्हणून आपण दीक्षा ऍपचा वापर आपण करत नाही आहोत तर शिक्षक आणण 
ववद््ाथी ्ाांच््ातील आांतरक्रि्ेतून जे ववद््ार्थ्ाांचे अध्््न घडते त््ाला पूरक साहहत्् क्रकां वा िैक्षणणक 
साहहत्् म्हणून ई -साहहत््ाचा वापर करणे अपेक्षक्षत आहे. 
िैक्षणणक हदनदशिवकेमध््े देण््ात आलेल््ा कृतीशिवा् शिक्षकाांनी आपल््ा सतरावर इतर आवश््क कृती व 
उपिम ववद््ार्थ्ाांना परुववण््ास हरकत नाही. 

 
शैक्षणिक दिनिर्शिका वापरण्यासाठी ववद्याथी व पालक यांच्याकररता  िहत्वाच्या सूिना : 
 
िैक्षणणक हदनदशिवका म्हणजे पाठ््पुसतकातील पाठाांवर आधाररत नन्ोजन असून त््ाचा उद्देि ववद््ार्थ्ाांचे 
अध्््न सुलभ करणे हा आहे. 
िैक्षणणक हदनदशिवकेनुसार अध्््न करताना ्ावर्ी आपल््ाला पुरवलेल््ा नवीन पाठ््पुसतकाांचा उप्ोग 
करावा. 
दीक्षाऍप पाहण््ापूवी एकदा पाठ््पुसतकातून सांबांधधत पाठ वाचावा. त््ाचप्रमाणे ई-साहहत्् पाहहल््ानांतरही 
ई-साहहत््ातील अध्््न घटक पुन्हा वाचणे अधधक फा्देिीर ठरेल. 
पाहहलेल््ा आणण वाचलेल््ा अध्््न घटकाांत काही समस्ा असल््ास ती आपले पालक, घरातील ज््ेष्ठ 
व््क्ती, मोठे बहीण-भाऊ शिक्षक ्ाांच््ािी चचाव करावी. 
एक पाठ अभ््ासून सांपल््ानांतर त््ावरील सवाध््ा् पणूव करावा व िक्् झाल््ास तो घरातील ज््ेष्ठाांकडून 
तपासून घ््ावा. 
दररोज प्रत््ेक ववर््ाचा अभ््ास करण््ाची सव् लावनू घ््ा. 



ठराववक कालावधीनांतर शिक्षकाांनी पाठवलेल््ा चाचण््ाही सोडवा. 
ई-साहहत्् वापरताना घरातील ज््ेष्ठ व््क्तीांच््ा साननध््ातच रहा.  
ई-साहहत्् सलगपणे न पाहता प्रत््ेक ववर्् सांपल््ानांतर थोडी ववश्ाांती घ््ा. मोबाईल क्रकां वा इलेक्रॉननक 
गॅजेट काही वेळासाठी दरू ठेवा. 
इ.१ ली व २ रीच््ा ववद््ार्थ्ाांनी दीक्षा ऍप व पाठ््पुसतक घरातील वडीलधाऱ््ा मांडळीांच््ाच मदतीने 
वापरा्चे आहे. 
आवश््क तेथे साांधगतलेल््ा कृती, प्र्ोग क्रकां वा उपिम करण््ापूवी वडीलधाऱ््ा मांडळीांना त््ाची कल्पना 
द््ा अथवा त््ा कृती क्रकां वा उपिम त््ाांच््ा मदतीनेच करा.  
िैक्षणणक हदनदशिवकेमधील शलांक open होत नसल््ास सदर घटकािी सांबांधधत ई-साहहत्् DIKSHA APP 
च््ा माध््मातून आपणास पाहता ्ेईल. ्ासाठी DIKSHA APP आपल््ा मोबाईल मध््े DOWNLOAD 
करून घ््ावे. तसेच पाठ््पुसतकामध््े देण््ात आलेल््ा QR CODE DIKSHA APP मधून SCAN करून 
ही पाहता ्ेईल. 

 
DIKSHA APP DOWNLOAD करण्यासाठी  ्ेथ ेस्क्लक करा 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=in.gov.diksha.app&hl=en_IN


 

 

 
राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रर्शक्षि पररषि, िहाराष्ट्र, 

पुिे 

 
 

शैक्षणिक दिनिर्शिका 
िाहे - जून, जुलै, ऑगस्ट २०२० 

इयत्ता – सहावी 
ववषय – दहिंी 

 

            
             

 



१ 
 

क ा :- छठी िवषय :- िहंदी (सुलभभारती) स  - २०२०-२१ हेत ु
महीना – जून २०२० 

स ाह अ ययन िन प त पाठ का नाम अ ययन 
ोत 

िवद् याथ  कित 

३ ०६.१५.०१ – िविभ  कार क  विनय , सामािजक सं था , 
प रसर सामािजक घटक  क संबंध म जानकारी तथा अनुभव को 
ा  करने हेतु वाचन करते ह तथा सांकितक िचह ्न  का अपने ढंग 

से योग उसे दैिनक जीवन से जोड़कर तुत करते ह ।    

०६.१५.०२ – गद् य, पद् य तथा अ य पिठत/अपिठत साम ी क 
आशय का आकलन करते ए तथा गितिविधय /घटना  पर 
बेिझझक बात करते ए न िनिमित कर न  क सटीक उ तर 
अपने श द  म िलखते ह । 

*मेला मेले क  
जानकारी 
िनबंध क  
पु तक ारा 

 िच  का िनरी ण करग े।  

 िच  म िदखाई देनेवाले व तुओ क नाम बताएँगे और िलखगे । 

 िच  देखकर छोटे संवाद तैयार करगे । 

 मेला इस िवषय पर दस वा य बताएँगे । 

 दो-तीन छोटे न  क उ तर िलखगे । 

४ ०६.१५.०१ – िविभ  कार क  विनय , सामािजक सं था , 
प रसर सामािजक घटक  क संबंध म जानकारी तथा अनुभव को 
ा  करने हेतु वाचन करते ह तथा सांकितक िचह ्न  का अपने ढंग 

से योग उसे दैिनक जीवन से जोड़कर तुत करते ह ।    

 

१.सैर  सैर क  
जानकारी 
इटंरनेट ारा 

 िच  का सू म िनरी ण करगे । 

 वयं क  ई या ा क अनुभव सुनाएँगे । 

 िच  संबंधी पाँच वा य बनाएँगे । 

 आवागमन क साधन  क   उपयोिगता और मह व बताएँगे/ 
िलखगे । 

 
 
 



२ 
 

महीना – जुलाई २०२० 
स ाह अ ययन िन प त पाठ का नाम अ ययन  

ोत 
िव ाथ  कित 

१ ०६.१५.०१ – िविभ  कार क  विनय , सामािजक सं था , 
प रसर सामािजक घटक  क संबंध म जानकारी तथा अनुभव को 
ा  करने हेतु वाचन करते ह तथा सांकितक िचह ्न  का अपने ढंग 

से योग उसे दैिनक जीवन से जोड़कर तुत करते ह ।    

०६.१५.०२ – गद् य, पद् य तथा अ य पिठत/अपिठत साम ी क 
आशय का आकलन करते ए तथा गितिविधय /घटना  पर 
बेिझझक बात करते ए न िनिमित कर न  क सटीक उ तर 
अपने श द  म िलखते ह । 

२.बसंती हवा  बड़  द् वारा 
सुनी / पढ़ी 
किवताएँ / 
गीत 

 अ य किवता सुनगे और दोहराएँगे । 
 किवता का हाव-भाव क साथ वाचन करगे । 
 िविवध अनाज  क  सूची बनाएँगे । 
 िकसान क संबंध म पाँच वा य बताएँगे । 
 ॠतु से संबंिधत ाकितक िच  बनाएँगे और सांकितक िचह् न  का  

योग करगे । 
 न  क सटीक उ तर अपने श द  म िलखगे । 

२ अ य 
किवताएँ 
पु तक द् वारा 

 किवता का अनुलेखन करगे । 
 किवता क तुकांत श द ढँढकर सुनाएँगे । 
 दपण म देखकर वणा र पढ़गे । 

३ ०६.१५.०२ – गद् य, पद् य तथा अ य पिठत/अपिठत साम ी क 
आशय का आकलन करते ए तथा गितिविधय /घटना  पर 
बेिझझक बात करते ए न िनिमित कर न  क सटीक उ तर 
अपने श द  म िलखते ह ।  

०६.१५.०४ – संचार मा यम  क काय म  और िव ापन  को 
िचपूवक देखते, सुनते तथा अपने श द  म य  करते ह ।  

३. उपहार परी क  
कहानी 
इटंरनेट ारा 

 पाठ का मुखर वाचन कर । 
 अ य कहानी सुनकर अपने श द  म दोहराएँगे । 
 बड़  क  सहायता से पाठ म िदए गए  िच  क नाम िलखगे ।  

 कहानी से या सीख िमलती है; बताएंगे । 
४ 

 
 बड़  क  सहायता से पाठ म आए नए श द  का ुतलेखन करगे । 
 वाचन क  आव यकता और मह व  को बताएंगे । 
 पाँच समानाथ  श द िलखगे । 
 अपने पसंद क िवषय पर एक आकषक िव ापन तैयार करगे । 



३ 
 

महीना – अग त  २०२० 
स ाह अ ययन िन प त पाठ का नाम अ ययन 

ोत 
 िवद् याथ  कित 

१ ०६.१५.०२ – गद् य, पद् य तथा अ य पिठत/अपिठत साम ी क 
आशय का आकलन करते ए तथा गितिविधय /घटना  पर 
बेिझझक बात करते ए न िनिमित कर न  क सटीक उ तर 
अपने श द  म िलखते ह । 
 

०६.१५.०९ – िहंदी भाषा म िविवध कार क  रचना , 
देशभ परक गीत, दोहे, चुटकले आिद िच लेते ए यानपूवक 
सुनते ह, आनंदपूवक दोहराते तथा पढ़ते ह । 

४. जोकर  अ य मुहावरे 
और कहावत 
इटंरनेट द्वारा 

 मुहावर  तथा कहावत  को पढ़गे/समझगे । 
 मुहावर  तथा कहावत  का वा य  म योग करक िलखगे । 
 पाँच मुहावरे कहावत ढँढ़कर समझकर िलखग े।  
 कहावत / मुहावरे शीषकवाली कोई कहानी घर क सद य   

को सुनाएगँ े। 
२ बड़  द् वारा 

चुटकले 
आिद 

 िविवध हाव-भाव वाले जोकर क िच  बनाएँगे । 
 घर क सद य  को चुटकले सुनाकर हँसाएगँे । 
 जोकर और अपने बीच का का पिनक संवाद िलखगे । 
 बारहखड़ी से िविवध श द तैयार करक िलखगे । 

३ ०६.१५.११ – सुनी, पढ़ी साम ी तथा दसर  क द् वारा अिभ य  
अनुभव से संबंिधत उिचत मुद् द  को अधोरेखांिकत करते ए उनका 
संकलन करते ए चचा करते ह । 

५. अ) आओ, 
आयु बताना 
सीख । 

पु तक द् वारा 
अ य 
पहेिलयाँ 

 पाठ को समझकर मौन वाचन करगे । 
 पाठ म दी गई सूचनानुसार वयं क  आयु िनकालगे । 
 घर क अ य स य  को पहिेलयाँ बूझने क िलए कहगे  । 
 िविवध पहेिलय  का सं ह करक िलखगे । 

४ ०६.१५.०२ – गद् य, पद् य तथा अ य पिठत/अपिठत साम ी क 
आशय का आकलन करते ए तथा गितिविधय /घटना  पर 
बेिझझक बात करते ए न िनिमित कर न  क सटीक उ तर 
अपने श द  म िलखते ह ।  

०६.१५.०४ – संचार मा यम  क काय म  और िव ापन  को 
िचपूवक देखते, सुनते तथा अपने श द  म य  करते ह ।  

५. ब) महारा  
क  बेटी  

महारा  क  
िविवध 
जानकारी 
इटंरनेट ारा 

 िच  का िनरी ण करक अंतर ढँढगे । 

 भारत क िविभ  रा य  क पहनाओ तथा आभूषण  क  जानकारी 
खोजग े/ ा  करगे । 

 य य  म पाई जाने वाली समानता और िविवधता क   
सूची बनाएँगे । 

 सा ािहक मािसक पि का म कािशत िच  का सं ह करग े।   


