
मराठ� भाषा (कोड-009) 

इय�ता - नववी व दहावी (2022-23) 

आप�या महारा
� रा�याची राजभाषा मराठ� आहे. एकमेकांशी संवाद साधताना, �वचारांची 

देवाणघेवाण करताना-, आप�या भावना समोर$ल &य'ती समोर मांडताना या भाषचेा )भावी 

व यो*य वापर करणे आव+यक असत.े मराठ� भाषा सम.ृ आहे. सं/कृत भाषा ह$ मराठ�ची 

जननी होय. 

मराठ� भाषतेील  वाड.मयाला )द$घ1 परंपरा आहे. 2ल3खत वाड.मयाबरोबरच लोक 

वाड.मयाचीह$ परंपरा आहे. 

‘माझा मराठाची बोल ू कवतुके|पर$ अमतृातेह$ पजेैसी जीकें| ऐसी अ;र<ची र2सके| मेळ�वन 

|’अशी )>त?ा संत ?ाने+वरांनी केल$ आ3ण ती तडीस नेल$.‘�ववेक2सधं’ु हा @ंथ 2लBहणारे 

आCय कवी मकंुुदराज,‘?ाने+वर$’,’अमतृानभुव’,‘चांगदेव पास
ट$’ असे @ंथ 2लBहणारे Fी संत 

?ाने+वर यांनी मराठ� भाषा संपGन केल$.  

‘मराठ� असे आमचुी मायबोल$’ असे )Hयेक मराठ� माणसाने अ2भमानाने Iहटले पाBहजे. 

मराठ�तून बोलणे, मराठ�तून पJ&यवहार करणे, मराठ� वHृतपJ े व @ंथांच े वाचन करणे, हे 

आपणा सवाKचचे कत1&य आहे.  महारा
�ाची राजभाषा मराठ� असले�या या महारा
�ात अनेक 

बोल$भाषा आहेत.     

 २७ फेOवुार$ हा �ये
ठ साBहिHयक �व
ण ू वामन 2शरवाडकर अथा1त कुसमुा@ज याचंा 

जGमBदवस ‘जाग>तक मराठ� भाषा Bदन’ Iहणून साजरा केला जातो. Fवण कौश�य Iहणजे 

ऐकणे, भाषण संभाषण कौश�य Iहणजे बोलणे, वाचन कौश�य Iहणजे आप�यासमोर$ल 

मजकूर वाचणे, लेखन कौश�य Iहणजे सुंदर सवुाRच अ;रात 2लBहणे अशा सव1 कौश�यांवर 

)भHुHव 2मळवSयासाठ� मराठ� भाषा 2श;ण महHHवाच ेआहे.  

‘लाभले आIहास भा*य बोलतो मराठ�  

जाहलो खरेच धGय ऐकतो मराठ� 

धम1, पंथ, जात एक जाणतो मराठ� 



एवTया जगात माय मानतो मराठ� 

अशा सुंदर शUदात कवी सरेुश भट यांनी माय मराठ�वण1न केले आहे.  

मराठ� भाषा �श�णाच ेउ#ेश 

 १. &वण कौश(य-(Listening Skill) 

• �व�वध )सार माVयमांCवारे( वत1मानपJ, ट$&ह$वर$ल बातIया, य ुमा2सके, वा�ष1क अंक, 

)साWरत होणाXया चचा1, संवाद) याबाबत /वतःच ेमत >नि+चत करता येणे.  

• साव1ज>नक Bठकाणी (बस /थानक, रे�वे /थानक, �वमानतळ महानगरपा2लका, 

@ामसभा, नगरपा2लका, गणेशोHसव, नवराJोHसव) केले�या सचूनानंसुार आप�याशी 

संबंZधत असले�या सचूना ल;ात घेणे. 

• औपचाWरक व अनौपचाWरक संवाद, संभाषण ऐकून Hयात स]^य भाग घेता येणे. 

• �व�वध )कारRया साBहHयातील (कथा, क�वता, कादंबर$, नाटक, लेख, )वास वण1न) 

यांचा भावाथ1 समजून घेता येणे.  

• �व�वध साBहHय )काराRया Vव>न]फती ऐकून Hयातील /वराघात, आरोह-अवरोह या 

व2ैश
aयांची जाण होणे॰ �व�वध साBहHय)कार ऐकून Hयाबाबत मत ठरवता येणे. 

 

२. भाषण व संभाषण कौश(य- (Speaking Skill) 

• �व�वध पCय )कारांना (क�वता, भाcड, नाaयसंगीत, देशभ'तीपर गीत,े �वडबंन का&य) 

यांना चाल$ लावनू Hयांच ेसादर$करण करता येणे.  

• �वषयानdुप /वतःच े/वतंJ �वचार परखडपणे मांडता येणे (समी;ा ]कंवा समी;ण) 

• �व�वध उप^माच े>नयोजन/आयोजन कdन Hयात स]^य भाग घेता येणे. 

(/वातंgय Bदन, )जासHताक Bदन, 2श;क Bदन, मराठ� Bदन, व;ृारोपण) यासारखे 

अनेक �वषय भाषण संभाषण कौश�य यातील बारकावे समजून घेऊन Hयाचा यो*य 

वापर करता येणे.  

• )संगानdुप (दःुख, सखु, आनंद, राग) समोर$ल &य'तीशी संवाद साधनू /वतःच ेमत 

)भावीपणे मांडता येणे.  



३. वाचन कौश(य-(Reading Skill) 

• पाiयप/ुतक व पाiयेतर इतर साBहHयाच े(मा2सके, वा�ष1क अंक, कथा, कादंबर$, 

नाटक) समजपवू1क )कट वाचन करता येणे.   

• �वरामZचGहांची दखल घेऊन (पणू1�वराम,अध1�वराम, )+नZचGह, उCगारZचGह एकेर$ व 

दहेुर$ अवतरण ZचGह) अथ1पणू1 )कट वाचन करता येणे. 

• Bदले�या उताXयाRया आशयाची मVयवतk क�पना,�वचार समजून घेऊन लेखन करता 

येणे. 

• �व�वध साBहHय )कारांच ेसमजपवू1क वाचन कdन Hयाचा आ/वाद घेता येणे.  

• आंतरजालावर उपलUध असले�या संकेत /थळावर$ल माBहतीच ेवाचन करता येणे. 

• साव1ज>नक Bठकाणी 2लBहले�या सचूना व माBहती समजपवू1क वाचनू Hयाबाबत यो*य 

�वचार करता येणे  

४. लेखन कौश(य- (WritingSkill) 

• लेखन करताना श.ुलेखनाRया >नयमांच ेपालन करता येणे 

• वाचले�या साBहHयाRया आशयातील मVयवतk �वचारांच ेलेखन करता येणे.  

• Bदले�या �वषयांमVये /वतःRया �वचारांची भर घालनू पनुलlखन करता येणे.  

• Iहणी, वा')चार, शUद, शUदसमहू, आलंकाWरक शUद, सभुा�षते यांचा लेखनात उपयोग 

करता येणे. 

• सामािजक )+नावर अmयासपणू1 लेखन करता येणे. (उदाहरणाथ1- शतेकर$ आHमहHया, 

हंुडाबळी, &यसनम'ुती, पाSयाचा )+न, राजकारणातील घडामोडींचा समाजावर होत 

असलेला पWरणाम, n
टाचार, )दषूणाचा पWरणाम कारणे उपाय योजना, इंटरनेटचा 

गैरवापर, सायबर ^ाईम) 

• घटना, )संग, /वानभुव यांच ेतुलनाHमक लेखन करता येणे.  

(बातमी लेखन, वHृतलेखन, जाBहरात लेखन, संवाद लेखन, पJलेखन कथालेखन) 

• ऐकले�या, अनभुवले�या माBहतीच े/वतःRया शUदात लेखन करता येणे. 

• पाiयप/ुतकात समा�व
ट असले�या उपयोिजत घटकांवर लेखन करता येणे. 
 

अ1ययन कौश(य- 

• संदभा1साठ� शUदकोश पाहता येणे. 

• Bदले�या �वषयाचा सखोल अmयास कdन /वमत मांडता येणे. 

• घटना, )संग, काय1̂ म या बाबत अ2भ)ाय मांडता येणे. 



• शUदसमहू, वा')चार, Iहणी यांचा लेखनात व भाषण संभाषणात )भावीपणे वापर 

करता येणे. 

• आंतरजालाचा वापर कdन ऑनलाइन &यवहार करता येणे. तसेच सोशल मीqडयाचा 

यो*य वापर करता येणे. 

• संगणकावर उपलUध असणाXया �व�वध श;ै3णक ऍिsलकेशनचा अmयासासाठ� वापर 

करता येणे. 

• )सार माVयमाCवारे उपलUध होणाXया कलाकृतीचा आ/वाद घेता येणे Hयाबाबत 

Zच]कHसक �वचार करता येणे. 

• �व�वध सामािजक सम/या बाबत आपले मत परखडपणे मांडता  येणे. �श�कांसाठ� 

सचूना-?ानाबरोबरच आकलनाला )ाधाGय Cयावे. �वCयाtया1ला /वतःच ेमत मांडू 

Cयावे, HयाRया अ2भ&य'तीला )ाधाGय Cयावे.पाठ,क�वता यांची सांगड शाळा बाहेर$ल 

जीवनाशी घालनू उदाहरणे देऊन मuेु पटवनू Cयावे. आनंददायी अVययन असावे. 

सकाराHमक �वचार cजवत आध>ुनक तंJ?ानाचा वापर करावा श;ै3णक साBहHयाचा 

यो*य Bठकाणी वापर करावा 2श;कांनी पाiयप/ुतकात समा�व
ट असणाXया 

भाषा�वषयक ;मताचा �वचार कcन �वCयाtयाKमधील भा�षक ;मता �वक2सत 

होSयासाठ� �व�वध उप^म ]कंवा कृती �वCयाtयाKकडून कdन vया&यात. सव1 &याकरण 

घटकांची उजळणी 2श;कांनी �वCयाtयाKकडून कdन vयावी.  सराव कdन vयावा.  

• &याकरणाची उजळणी- शUदांRया जाती, )योग, वा'यांच े)कार ]कंवा वा'य dपांतर 

,समानाथk शUद व �वc.ाथk शUद, 2लगं ,वचन, मराठ� लेखन >नयमा)माणे देणे, 

�वरामZचGहे, सामाGय dप, �वभि'त)Hयय, समास,काळ याचा सराव कdन घेणे. 

2श;कांनी सजृनशील Hयाने क�पकतेने �व�वध भा�षक कृतींची रचना करावी 

�वCयाtयाKना Hयासाठ� )ेWरत करावे यातूनच �वCयाtयाKची >नर$;ण ;मता �वचार 

;मता व कृ>त ;मता यांना संधी 2मळेल. 
 

 

 

 

 

 

 



Marathi Curriculum (2022-2023) 

CLASS -IX- CODE(009) 

अन4ुम  पाठाच ेनाव लेखक / कवीच ेनाव 

1.  

 

सवा1Hमका 2शवसुदंरा ()ाथ1ना) 

[केवळ वाचनासाठ�] 

कुसमुा@ज 

2. सतंवाणी - अ- भेट$लागी जीवा 
             

             आ- सतं कृपा झाल$ 

सतं तकुाराम 

सतं बBहणाबाई 

3. बेटा मी ऐकतो आहे  व. प.ु काळे 

4. जी. आय. पी. रे�वे )बोधनकार ठाकरे 

5. &यायामाच ेमहHव (क�वता) रा
�सतं तकुडोजी महाराज 

6. ऑलिIपक वतु1ळांचा गोफ बाळ ज. पqंडत  

7. Bद&याRया शोधामागच ेBद&य  डॉ. अ>नल गोडबोले. 

8. सख ूआजी राजन गवस  ((((Omitted)))) 

9. उजाड उघड ेमाळरानह$ ल2लता गादगे ((((Omitted)))) 

11. आभाळात�या पाऊलवाटा -- 

13. >तफन (क�वता) �वxल वाघ 

15. माझ े2श;क आ3ण स/ंकार शकंरराव खरात 

16. शUदांचा खेळ    हेलन केलर 

 /थूल वाचन  

1. &हे>नस  रमेश मJंी  

2. �व+वकोश  

 

मराठ� भाषा- (C�वतीय भाषा) अ;रभारती (२०१७)  

मराठ� रा�य पाiयप/ुतक >न2म1ती व अmयास^म सशंोधन मडंळ पणेु-४ 

 

 

 



Curriculum : Marathi (009) Class- 9th (IX) 2022-23 

Question Paper Pattern )+नप|Jका )ाdप 

अmयास^म मराठ� भाषा (009) इयHता- नववी 2022-23  

अmयास^माबाबत महHHवाच:े  

)+नप|Jकेच े/वdप - )+नप|Jकेच े‘अ’ आ3ण ‘ब’ असे दोन �वभाग आहेत. 

‘अ’ �वभाग 40 गुण: व/तु>न
ठ बहुपया1यी )+न (mcq) अंतग1त पया1यांसह.  

‘ब’ �वभाग 40 गुण: �व/ताराHमक उHतरासाठ� )+न - लघुHतर$, �व/ताराHमक, /प
ट$करणाHमक, रचनाHमक- >नबंध, 

गो
ट, पJ इHयाद$. अंतग1त पया1यांसह.  

पाiयपु/तकातील काह$ घटक- पाठ, क�वता इHयाद$ वगळSयात आले आहेत. ता2सकांची सं}याह$ कमी करSयात आल$ 

आहे. 

&याकरण  

श6दां7या 
  

 जाती 
  

 – 

  

  

  

 

*  नाम (३ )कार),  

*  सव1नाम,  

*  �वशषेण  

*  ]^यापद  

*  अ&यय - शUदयोगी, उभयाGवयी, केवल)योगी, ]^या�वशषेण  

*  2लगं  

*  वचन  

*  काळ,  

*  वा'याच े)कार - आ?ाथk, �वधानाथk- २ )कार , उCगारवाचक, )+नाथ1क 

*  समानाथk, �वc.ाथk शUद 

*  समास - C�वग ूCवंCव - ३ )कार, अ&ययीभाव 
 

 

 

 

 



Paper Pattern  2022-23 

�वभाग-अ- गणु-४० 

घटक  

Unit  

उपघटक  आ3ण �ववरण   

Sub-Unit & Description  

)+न )कार  

Types of Questions  

)>त)+न गुण व एकूण 

गुण Total Marks  

आकलन 

  

  

  

 

अपBठत गCय  

एक अपBठत गCयांश 

अंदाजे (150-200 शUद)  

बहुपया1यी (mcq)   

(सात पैक� पाच उHतरे)  

1 x 5 =5  

अपBठत गCय एक अपBठत गCयांश 

अंदाजे (150-200 शUद) 

बहुपया1यी (mcq)   

(सात पैक� पाच उHतरे) 

1 x 5 =5  

&याकरण  सव1 &याकरणावर 

आधाWरत-  

शUदांRया जाती  

__________________ 

काळ ओळखा व बदला- 

__________________ 

वा'याच े)कार- (आ?ाथk, 

�वधानाथk- २ )कार, 

उCगारवाचक, )+नाथ1क)  

__________________ 

समानाथk शUद -  
 

__________________ 

�वc.ाथk शUद - 

__________________ 

2लगं - बदला -  

__________________ 

वचन - बदला-  

__________________ 

समास ओळखा -         

(C�वग ूCवंCव - ३ )कार, 

अ&ययीभाव)  

 

बहुपया1यी (mcq)   

 

5 पैक� 4, 4 x1 = 4  

__________________ 

4 पैक� 3, 3 x 1= 3  

__________________ 

 

 

4 पैक� 3, 3 x 1= 3  

__________________ 

3 पैक� 2, 2 x 1= 2  

 

__________________ 

3 पैक� 2, 2 x 1= 2  

__________________ 

3 पैक� 2, 2 x 1= 2  

__________________ 

3 पैक� 2, 2 x 1= 2  

__________________ 

 

3 पैक� 2, 2 x 1= 2  

1 x 20 = 20  

(28 पैक� 20)  

पाiयपु/तक  

गCय  

पBठत गCयांश (अंदाजे 

100-120 शUद) Hयावर 

आधाWरत )+न 

 

बहुपया1यी (mcq)6 पैक� 5  

 

5 x 1= 5  

पCय ( क�वता)  पBठत पCय - (अंदाजे 8-10 

ओळी) Hयावर आधाWरत 

)+न 

बहुपया1यी (mcq)6 पैक� 5  5 x 1= 5  

 



:वभाग 

  

 -

--

- 

  

 ब 

  

 -

--

- 

  

 40 

40 40 

40 गुण 

  

  

  

 

घटक  

Unit  
  

 

उपघटक आ3ण �ववरण 

Sub-Unit & Description  
  

 

)+न )कार  

Types of Questions  
  

 

)>त)+न गुण व एकूण 

गुण Total Marks 

  

 

साBहHय- गCय (धड)े  

 

अ) एका वा'यात उHतरे 

2लहा.  

लघुHतर$(VSA) 5 पैक� 3  

 

3 x 1= 3  

 

 ब) WरकाIया जागी यो*य 

शUद 2लहा. 

लघुHतर$(VSA) 5 पैक� 3  

 

3 x 1= 3  

 

  क) खाल$ल )+नांची  

थोड'यात उHतरे 2लहा.  

(अंदाजे 40- 50 शUदांत)  

Bदघ�Hतर$ 3 पैक� 1  

 

1 x 3= 3  

 

पCय (क�वता)  

 

अ) एका वा'यात उHतरे 

2लहा.  

लघुHतर$(VSA) 5 पैक� 3  

 

3 x 1= 3  

 

 ब) WरकाIया जागी यो*य 

शUद 2लहा. 

लघुHतर$(VSA) 5 पैक� 3  

 

3 x 1= 3  

 

  क) संदभा1सBहत    

/प
ट$करण 2लहा 

Bदघ�Hतर$ 2 पैक� 1  

 

1 x 3= 3  

 

/थूलवाचन 
Supplimentary Reader  

एका वा'यात उHतरे 2लहा.  लघुHतर$ 3 पैक� 2  

 

2 x 1= 2  

 

लेखन  

 

>नबंध लेखन - आHमवHृत/ 

क�पनाHमक/ वण1नाHमक 

�व/ताराHमक लेखन  

3 पैक� 1  

1 x 8= 8  

 

 मु�यांवर आधाWरत गो
ट 

2लहा. (शीष1क आ3ण 

ताHपय1 आव+यक)  

�व/ताराHमक लेखन  

2 पैक� 1 

 

1 x 7= 7  

 

 औपचाWरक पJ लेखन- 

मागणी/त^ार (2लफाफा 

आव+यक)  

 

�व/ताराHमक लेखन  

2 पैक� 1  

1 x 5= 5  

 

Internal exam: Based on student’s timely online submission, online assessment, notebook attachment 

(Question/Answers, creative writing etc)  

Homework, Classwork, Periodic test, Subject Enrichment/Portfolio 20 = marks  

Note - (Some of the above assessments/evaluations are possible only after school re-opens. Otherwise 

only online submissions will be considered.) 

 

 

 

 

 

 



Marathi Curriculam (2022-2023) 

CLASS -X-CODE(009) 

अन4ुम  पाठाच ेनाव लेखक / कवीच ेनाव 

1.  त ूब.ुी दे (केवळ वाचनासाठ�) गdु ठाकूर  

2. सतंवाणी-अ -अ]ंकला मी दास तझुा सतं नामदेव  

3. शाल रा.ग.जाधव 

4. उपास प.ुल. देशपांड े

5. दोन Bदवस ( क�वता) नारायण सवुl 

6. चुडीवाला जयFी cईकर  

7. फूट �)aंस डॉ. )द$प आवटे. (Omitted) 

8. ऊजा1श'तीचा जागर 

 

डॉ. रघनुाथ माशलेकर 

 

9. औ;ण (क�वता) इंBदरा सतं  

 

10. रंग साBहHयाच े -- 

15. खरा नागWरक सहुास बारट'के  

16. /वsन कd साकार  (क�वता) ]कशोर पाठक 

 =थूलवाचन  

1. मोठे होत असले�या मलुांनो…. डॉ.अ>नल काकोडकर  

2.  &यHुपHती कोश 

 

 

 

मराठ� भाषा- (C�वतीय भाषा) अ;रभारती (२०१७)  

मराठ� रा�य पाiयप/ुतक >न2म1ती व अmयास^म सशंोधन मडंळ पणेु-४ 

 

 

 

 

 



Curriculum : Marathi (009) Class- 10th (X) 2022-23 

Question Paper Pattern )+नप|Jका )ाdप 

अmयास^म मराठ� भाषा (009) इयHता- दहावी 2022-23  

अmयास^माबाबत महHHवाच:े  

)+नप|Jकेच े/वdप - )+नप|Jकेच े‘अ’ आ3ण ‘ब’ असे दोन �वभाग आहेत. 

‘अ’ �वभाग 40 गुण: व/तु>नषठ् बहुपया1यी )+न (mcq) अंतग1त पया1यांसह.  

‘ब’ �वभाग 40 गुण: �व/ताराHमक उHतरासाठ� )+न - लघुHतर$, �व/ताराHमक, /प
ट$करणाHमक, रचनाHमक- >नबंध, 

गो
ट, पJ इHयाद$. अंतग1त पया1यांसह.  

पाiयपु/तकातील काह$ घटक- पाठ, क�वता इHयाद$ वगळSयात आले आहेत. ता2सकांची सं}याह$ कमी करSयात आल$ 

आहे. 

?याकरण 

  

  

  

 

शUदांRया जाती –  

*  नाम (३ )कार),  

*  सव1नाम  

*  �वशषेण  

*  ]^यापद  

*  अ&यय - शUदयोगी, उभयाGवयी, केवल)योगी, ]^या�वशषेण  

*  2लगं  

*  वचन  

*  काळ  

*  वा'याच े)कार - आ?ाथk, �वधानाथk- २ )कार , उCगारवाचक, )+नाथ1क 

*  समानाथk, �वc.ाथk शUद 

*  समास - C�वग,ू CवंCव - ३ )कार , अ&ययीभाव 

 

 

 

 

 



Paper Pattern  2022-23 

�वभाग-अ- गणु-४० 

घटक  

Unit  

उपघटक  आ3ण �ववरण   

Sub-Unit &  

Description  

)+न )कार  

Types of  

Questions  

)>त)+न गुण व एकूण 

गुण  

Total Marks  

आकलन 

  

  

  

 

अपBठत गCय  

एक अपBठत गCयांश 

अंदाजे (150-200 शUद)  

बहुपया1यी (mcq)   

(सात पैक� पाच उHतरे)  

1 x 5 =5  

अपBठत गCय एक अपBठत गCयांश 

अंदाजे (150-200 शUद) 

बहुपया1यी (mcq)   

(सात पैक� पाच उHतरे) 

1 x 5 =5  

&याकरण  सव1 &याकरणावर 

आधाWरत-  

शUदांRया जाती  

__________________ 

काळ ओळखा व बदला- 

__________________ 

वा'याच े)कार- (आ?ाथk, 

�वधानाथk- २ )कार, 

उCगारवाचक, )+नाथ1क)  

__________________ 

समानाथk शUद -  

__________________ 

�वc.ाथk शUद - 

__________________ 

2लगं - बदला -  

__________________ 

वचन - बदला-  

__________________ 

समास ओळखा -         

(C�वग ूCवंCव - ३ )कार, 

अ&ययीभाव)  

 

बहुपया1यी (mcq)   

 

5 पैक� 4, 4 x1 = 4  

__________________ 

4 पैक� 3, 3 x 1= 3  

__________________ 

 

4 पैक� 3, 3 x 1= 3  

 

__________________ 

3 पैक� 2, 2 x 1= 2  

 

__________________ 

3 पैक� 2, 2 x 1= 2  

__________________ 

3 पैक� 2, 2 x 1= 2  

__________________ 

3 पैक� 2, 2 x 1= 2  

__________________ 

 

3 पैक� 2, 2 x 1= 2  

1 x 20 = 20  

(28 पैक� 20)  

पाiयपु/तक गCय  पBठत गCयांश (अंदाजे 

100-120 शUद) Hयावर 

आधाWरत )+न 

बहुपया1यी (mcq)6 पैक� 5  5 x 1= 5  

पCय ( क�वता)  पBठत पCय - (अंदाजे 8-10 

ओळी) Hयावर आधाWरत 

)+न 

बहुपया1यी (mcq)6 पैक� 5  5 x 1= 5  



:वभाग 

  

 -

--

- 

  

 ब 

  

 -

--

- 

  

 40 

40 40 

40 गुण 

  

  

  

 

घटक  

Unit  
  

 

उपघटक आ3ण �ववरण 

Sub-Unit & Description  
  

 

)+न )कार  

Types of Questions  
  

 

)>त)+न गुण व एकूण 

गुण Total Marks 

  

 

साBहHय- गCय (धड)े  

 

अ) एका वा'यात उHतरे 

2लहा.  

लघुHतर$(VSA) 5 पैक� 3  

 

3 x 1= 3  

 

 ब) WरकाIया जागी यो*य 

शUद 2लहा. 

लघुHतर$(VSA) 5 पैक� 3  

 

3 x 1= 3  

 

  क) खाल$ल )+नांची 

थोड'यात उHतरे 2लहा.  

(अंदाजे 40- 50 शUदांत)  

Bदघ�Hतर$ 3 पैक� 1 

 

1 x 3= 3  

 

पCय (क�वता)  

 

अ) एका वा'यात उHतरे 

2लहा.  

लघुHतर$(VSA) 5 पैक� 3  

 

3 x 1= 3  

 

 ब) WरकाIया जागी यो*य 

शUद 2लहा. 

लघुHतर$(VSA) 5 पैक� 3  

 

3 x 1= 3  

 

  क) संदभा1सBहत    

/प
ट$करण 2लहा 

Bदघ�Hतर$ 2 पैक� 1  

 

1 x 3= 3  

 

/थूलवाचन 
Supplimentary Reader  

एका वा'यात उHतरे 2लहा.  लघुHतर$ 3 पैक� 2  

 

2 x 1= 2  

 

लेखन  

 

>नबंध लेखन - आHमवHृत/ 

क�पनाHमक/ वण1नाHमक 

�व/ताराHमक लेखन  

3 पैक� 1  

1 x 8= 8  

 

 मु�यांवर आधाWरत गो
ट 

2लहा. (शीष1क आ3ण 

ताHपय1 आव+यक)  

�व/ताराHमक लेखन  

2 पैक� 1 

 

1 x 7= 7  

 

 औपचाWरक पJ लेखन - 

मागणी/त^ार (2लफाफा 

आव+यक)  

 

�व/ताराHमक लेखन  

2 पैक� 1  

1 x 5= 5  

 

Internal exam: Based on student’s timely online submission, online assessment, notebook attachment 

(Question/Answers, creative writing etc)  

Homework, Classwork, Periodic test, Subject Enrichment/Portfolio 20 = marks  

Note - (Some of the above assessments/evaluations are possible only after school re-opens. Otherwise 

only online submissions will be considered.) 
 

 

 

 

 

 

 

 



इयHता नववी - मराठ� (009)  

Omitted Portion (30%) from previously adopted Text book portion. 
 

Unit Name  Reduction in syllabus  Number of periods 
reduced  

Rationale/ 
Justification  

भाग- 2 पाठ ^मांक - 8  सख ूआजी  (पाठ)  

Sakhu Aji  

10(approx.)  The language is 
difficult to understand 
for the students  

भाग- 3 क�वता ^मांक - 

9  

उजाड उघड ेमाळरानह$   

(क�वता)  
Ujad Ughade 
Malranhi  

10(approx.)  The language difficult 
to understand by the 
students  

 

इयHता दहावी - मराठ� (009)  

Omitted Portion (30%) from previously adopted Text book portion.  
 
Unit Name  Reduction in Syllabus  Number of periods 

reduced  
Rationale/Justification  

भाग- 2 पाठ ^मांक - 7  फूट �)aंस ( पाठ)  10(approx.)  The concept discussed 
in this lesson is already 
known and seems 
repetitive.  

 


