
सेतू अभ्यासक्रम (Bridge Course) शैक्षणिक वर्ष- २०२२-२३ 
इयत्ता – दहावी,ववर्य – सामाजिक शासे्त्र(इवतहास व राज्यशास्त्र) 

अनुक्रमणिका 
ददवस ववर्य उपघटक /प्रकरि क्र. नाव पान क्र. 

१. इतिहास  पूर्व चाचणी  
२. इतिहास १.इतिहासलेखन : पाश्चात्य परंपरा,२. इतिहासलेखन : भारिीय परंपरा  

३. राज्यशास्त्र  १.संतर्धानाची र्ाटचाल    

४. राज्यशास्त्र  १.संतर्धानाची र्ाटचाल    

५. इतिहास ३.उपयोजिि इतिहास  

६. इतिहास ३.उपयोजिि इतिहास  

७. राज्यशास्त्र  ४. सामाजिक र् रािकीय चळर्ळी    

८. राज्यशास्त्र  ४. सामाजिक र् रािकीय चळर्ळी    

९. राज्यशास्त्र  ४. सामाजिक र् रािकीय चळर्ळी    

१०. राज्यशास्त्र  ४. सामाजिक र् रािकीय चळर्ळी    

११. इतिहास ५.प्रसारमाध्यमे आणण इतिहास   

१२. इतिहास ८. पयवटन आणण इतिहास    

१३. राज्यशास्त्र ५.भारिीय लोकशाहीसमोरील आव्हाने  

१४. राज्यशास्त्र ५.भारिीय लोकशाहीसमोरील आव्हाने  

१५. राज्यशास्त्र ५.भारिीय लोकशाहीसमोरील आव्हाने  

१६. इतिहासर् 
राज्यशास्त्र 

उत्तर चाचणी   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



राज्य शैक्षणणक संशोधन र् प्रजशक्षण पररषद, महाराष्ट्र पुणे 
सेतू अभ्यासक्रम (Bridge Course): शैक्षणिक वर्ष- २०२२-२३ 

इयत्ता – दहावी,ववर्य – सामाजिक शास्त्रे (इवतहास व राज्यशास्त्र)ददवस –२ 

इ.१०वी  इवतहास 
क्षेत्र/ प्रकरि नाव 

प्रकरण १. इतिहासलेखन : पाश्चात्य परंपरा, 
प्रकरण २. इतिहासलेखन : भारिीय परंपरा 

इ.१०वी अध्ययन 
वनष्पत्ती / क्षमता 

१. भारिीय इतिहासािील तर्तर्ध कालखंडाचा चचककत्सक, िुलनात्मक अभ्यास करिा येणे. 
२. इतिहास हा शास्त्रशुद्ध अभ्यासतर्षय आहे हे सांगिा येणे. 

इ.९वी इवतहास 
क्षेत्र/ प्रकरि नाव प्रकरण १. इतिहासाची साधने  

सेतू बाांधिी -इ.९वी 
अध्ययन वनष्पत्ती/ 
क्षमता 

१. ऐतिहाजसक साधनांचे र्गीकरण करिा येणे. 
२. ऐतिहाजसक र्स्तू, कागदपत्रे, पुस्तके, नाणी र् इलेक्ट्रॉतनक माहहिी गोळा करून संग्रह 

करिा येणे. िसेच त्यांचे र्गीकरण र्ेगर्ेगळ्या पद्धिीने करिा येणे. 

एकात्मिक 
साध्यतेसाठी 
अध्ययन अनुभव 
/कृती 
 

पुढील 
प्रश्ाांची तोंडी 
उत्तरे द्या. 

१. इतिहास म्हणिे काय ? 
२. िुमच्या आिोबांना स्वि:ची िन्म हदनांक माहहिी नाही िी िुम्हाला 

कोणत्या-कोणत्यासाधनांच्या आधारे प्राप्त करिा येईल? 
३. इतिहासाच्या साधनांचे प्रकार सांगा. 

मदत घ्या. 
 

 
१. इयत्ता ९ र्ी र् इयत्ता १० र्ी इतिहास र् राज्यशास्त्र क्रचमक पाठ्यपुस्तक 
२. र्ाचन करा र् माहहिी िाणून घ्या. 

 

पुढील कृती 
करा. 

१. िुमच्या शाळेसंबंधाि र्ृत्तपत्राि आलेल्या बािम्ांचे संकलन करा. 
२. एखाद्या घटनेचे साहहत्याि कसे प्रतितबिंब उमटिे याची उदाहरणे जलहा. 
३. आधुतनक काळािील इतिहासाच्या साधनांची यादी करा. 
४. ऐतिहाजसक साधनांच्या तर्श्वासाहविेची पडिाळणी कशी कराल ? 
५. िुम्हाला माहहि असलेल्या देशभक्तीपर चचत्रपटांची यादी ियार करा. 

स्वाध्याय  
१. शाळा हे अचभलेखागार आहे याबाबि िुमचे मि जलहा. 
२. िुमच्या गार्ाचा इतिहास जलहहण्यासाठी कोणिी इतिहास तर्षयक साधने र्ापराल? 

त्याची ऐतिहाजसक साधनांच्या प्रकारानुसार यादी करा. 
अधधक सराव / 
कृती/ उपक्रम  

१. जशक्षक, पालक यांच्या मदिीने ऐतिहाजसक स्थळास भेट देऊन त्याची माहहिी जलहा. 
२. संगणकाचा इतिहास जलहा. 

 

 

 

 

 



राज्य शैक्षणणक संशोधन र् प्रजशक्षण पररषद, महाराष्ट्र पुणे 
सेतू अभ्यासक्रम (Bridge Course) : शैक्षणिक वर्ष- २०२२-२३  

इयत्ता – दहावी,ववर्य – सामाजिक शासे्त्र (इवतहास व राज्यशास्त्र)ददवस –३ 
इ.१०वी  राज्यशास्त्र 
क्षेत्र/ प्रकरि नाव प्रकरण १. संतर्धानाची र्ाटचाल   

इ.१०वी अध्ययन वनष्पत्ती 
/ क्षमता संतर्धानाची र्ाटचाल सामाजिक पररर्िवनाच्या हदशेने होि असल्याचे सांगिा येणे. 

इ.९वी इवतहास के्षत्र/ 
प्रकरि नाव 

प्रकरण९. बदलिे िीर्न : भाग १ 
प्रकरण १०. बदलिे िीर्न : भाग २  

सेतू बाांधिी-इ.९वी 
अध्ययन वनष्पत्ती/ क्षमता सामाजिक समिेचा पुरस्कार करण्यातर्षयीची िाण तनमावण होणे.  

एकात्मिक साध्यतेसाठी 
अध्ययन अनुभव /कृती 
 

पुढील 
प्रश्ाांची 
तोंडी 
उत्तरे 
द्या. 

१. भारिीय संतर्धानाच्या उद्देजशकेि कोणकोणत्या बाबींचा उल्लेख केला आहे ?  
२.संतर्धानाने दिाव र् संधी याबाबिीि कोणिी हमी हदली आहे ?  
३.सामाजिक समिा म्हणिे काय ? 
४.सामाजिक समिेचा पुरस्कार केलेल्या व्यक्तींची नार्े सांगा ?  
५.‘सामाजिक न्याय हदन’ म्हणून कोणिा हदर्स सािरा केला िािो ? 

मदत 
घ्या. 

इयत्ता ९ र्ी र् इयत्ता १० र्ी इतिहास र् राज्यशास्त्र क्रचमक पाठ्यपुस्तक 
इयत्ता ८  र्ी इतिहास र् नागररकशास्त्र क्रचमक पाठ्यपुस्तक 

पुढील 
कृती 
करा. 

१. संकल्पना चचत्र पूणव करा. 

 
२. खालील िक्ता पूणव करा. 

 
३. संकल्पना चचत्र पूणव करा. 

 
स्वाध्याय १. समानिेच्या हक्कानुसार भारिीय नागररकांना कोणत्या गोष्टी करिा येि नाहीि ?  
अधधक सराव / कृती/ 
उपक्रम   

१. िुमच्या गार्ािील / शहरािील सामाजिक कायव करणाऱ्या व्यक्तींच्या कायावची माहहिी 
जलहा. 



राज्य शैक्षणणक संशोधन र् प्रजशक्षण पररषद, महाराष्ट्र पुणे 
सेतू अभ्यासक्रम (Bridge Course) : शैक्षणिक वर्ष- २०२२-२३  

इयत्ता – दहावी,ववर्य – सामाजिक शासे्त्र (इवतहास व राज्यशास्त्र)ददवस –४ 

इ.१०वी  राज्यशास्त्र 
क्षेत्र/ प्रकरि नाव प्रकरण १. संतर्धानाची र्ाटचाल.  

इ.१०वी अध्ययन 
वनष्पत्ती / क्षमता संतर्धानाची र्ाटचाल सामाजिक पररर्िवनाच्या हदशेने होि असल्याचे सांगिा येणे. 

इ.९वी राज्यशास्त्र  
क्षेत्र/ प्रकरि नाव ६.  आंिरराष्ट्रीय समस्या   
सेतू बाांधिी -इ.९वी 
अध्ययन वनष्पत्ती/ 
क्षमता 

भारिीय संतर्धान र् कायदे याद्वारे मानर्ी हक्कांचे संरक्षण कसे होिे हे िाणून घेणे. 

एकात्मिक 
साध्यतेसाठी 
अध्ययन अनुभव 
/कृती 
 

पुढील 
प्रश्ाांची 
तोंडी उत्तरे 
द्या. 

१. मानर्ी हक्क म्हणिे काय ? 
२. मानर्ी हक्काची पूिविा कोणत्या शासन व्यर्स्थेि होिे ?   
३. संतर्धानाने मानर्ाला हदलेले मूलभूि हक्क कोणिे ?  
४. आपल्याला चमळालेल्या हक्काचे संरक्षण कोण करिे ?  

मदत घ्या. 
इयत्ता ९ र्ी इतिहास र् राज्यशास्त्र क्रचमक पाठ्यपुस्तक 
इयत्ता ७ र्ी इतिहास र् नागररकशास्त्र क्रचमक पाठ्यपुस्तक 

पुढील 
कृती करा. 

१. ‘बालकांच्या हक्काचा िाहीरनामा’ िक्ता ियार करा. 
२. ‘मानर्ी हक्काचा र्ैश्वश्वक िाहीरनामा’िक्ता ियार करुन र्गावि लार्ा. 
३. जशक्षक र् पालक यांच्या मदिीने जिल्हा न्यायालयास भेट द्या. 

स्वाध्याय 
१. भारिीय नागररकांना रोिगार चमळर्ण्याचा हक्क असार्ा असे िुम्हाला र्ाटिे का ? 
२. सर्ाांना तनर्ाऱ्याचा हक्क चमळाला िर आपल्या देशािील लोकशाहीर्र त्याचे कोणिे 

पररणाम होिील असे िुम्हाला र्ाटिे ? 

अधधक सराव / 
कृती/ उपक्रम  

१. मानर्ी हक्क आयोगाची माहहिी चमळर्ा. 
२. बालकांच्या मोफि र् सक्तीच्या जशक्षण कायदा २००९ नुसार कोणत्या हक्काचे संरक्षण 

झाले आहे ? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



राज्य शैक्षणणक संशोधन र् प्रजशक्षण पररषद, महाराष्ट्र पुणे 
सेतू अभ्यासक्रम (Bridge Course) : शैक्षणिक वर्ष- २०२२-२३  

इयत्ता – दहावी,ववर्य – सामाजिक शासे्त्र (इवतहास व राज्यशास्त्र)ददवस –५ 
इ.१०वी  इवतहास 
क्षेत्र/ प्रकरि नाव प्रकरण ३. उपयोजिि इतिहास  

इ.१०वी अध्ययन 
वनष्पत्ती / क्षमता ऐतिहाजसक घटनांचे समकालीनत्व ओळखिा येणे.  

इ.९वी इवतहास क्षेत्र/ 
प्रकरि नाव प्रकरण २.  भारि : १९६० नंिरच्या घडामोडी  

सेतू बाांधिी -इ.९वी 
अध्ययन वनष्पत्ती/ 
क्षमता 

भारिाच्या स्वािंत्र्यानंिरच्या र्ाटचालीि ऐतिहाजसक घटनांचा क्रम योग्य पद्धिीने सांगिा येणे. 

एकात्मिक साध्यतेसाठी 
अध्ययन अनुभव /कृती 
 

पुढील 
प्रश्ाांची 
तोंडी 
उत्तरे द्या. 

१. भारिाच्या स्वािंत्र्यानंिरच्या काळािील एक महत्त्वपूणव ऐतिहाजसक घटनासांगा.  
२. खालील घटना कालक्रमानुसार लार्ा. 

I) कारतगल युद्ध  
II) गोर्ा,दमण आणण दीर् या प्रदेशाची मुक्तिा झाली. 
III) भारिाने पोखरण येथे पहहली अणुचाचणी केली. 
IV) लालबहाद्दरू शास्त्रीनी ‘िय िर्ान िय ककसान’  ही  घोषणा हदली.  

मदत 
घ्या. १. इयत्ता ९ र्ी र् इयत्ता १० र्ी इतिहास र् राज्यशास्त्र क्रचमक पाठ्यपुस्तक 

पुढील  
कृती 
करा. 

१. भारिािील पंिप्रधानांच्या कालखंडानुसार योग्य क्रम लार्ा.  

 
२. पुढील चचत्राि सोहगौडा िाम्रपट आहे त्यातर्षयीची माहहिी आंिरिालच्या 

मदिीने चमळर्ून जलहा. 

 

स्वाध्याय  
१. स्वािंत्र्य प्राप्तीनंिरच्या सुरुर्ािीच्या काळाि कोणिे आचथिक प्रश्न भारिासमोर होिे ? 
२. हररिक्रांिीचे िनक कोणास म्हणिाि ? हररिक्रांिीस कोणत्या गोष्टी कारणीभूि होत्या ? 

अधधक सराव / कृती/ 
उपक्रम  

१. स्वािंत्र्यपूर्व काळािील शेिी र् आधुतनक काळािील शेिी यािील झालेल्या बदलाची  चचत्रे  
संग्रहीि करा. 

 
 
 
 
 



राज्य शैक्षणणक संशोधन र् प्रजशक्षण पररषद, महाराष्ट्र पुणे 
सेतू अभ्यासक्रम (Bridge Course) : शैक्षणिक वर्ष- २०२२-२३  

इयत्ता – दहावी,ववर्य – सामाजिक शास्त्रे (इवतहास व राज्यशास्त्र)ददवस –६  

इ.१०वी  इवतहास 
क्षेत्र/ प्रकरि नाव प्रकरण ३. उपयोजिि इतिहास  

इ.१०वी अध्ययन 
वनष्पत्ती / क्षमता इतिहासाचे तर्तर्ध तर्षयाि र् िीर्नाि होणारे उपयोिन समिार्ून घेणे र् आचरणाि आणणे.  

इ.९वी इवतहास 
क्षेत्र/ प्रकरि नाव प्रकरण ७. तर्ज्ञान र् िंत्रज्ञान   
सेतू बाांधिी -इ.९वी 
अध्ययन वनष्पत्ती/ 
क्षमता 

१. स्वािंत्र्योत्तर भारिािील तर्ज्ञान र् िंत्रज्ञानािील प्रगिीची उदाहरणे सांगिा येणे. 
२. इंटरनेटच्या मदिीने नर्नर्ीन शोधांची माहहिी चमळर्णे. 

एकात्मिक 
साध्यतेसाठी 
अध्ययन अनुभव 
/कृती 
 

पुढील 
प्रश्ाांची 
तोंडी उत्तरे 
द्या. 

१. भारिाच्या तर्ज्ञान र् िंत्रज्ञानाच्या के्षत्राि सुधारणा घडर्ून आणण्याचा प्रयत्न 
कोणत्या प्रधानमंत्र्यानी केला ?  

२. कोणिा हदर्स आपण ‘तर्ज्ञान हदन’ म्हणून सािरा करिो ? 

मदत घ्या. 
१. इयत्ता ९ र्ी र् इयत्ता १० र्ी इतिहास र् राज्यशास्त्र क्रचमक पाठ्यपुस्तक 

 

पुढील 
कृती करा. 

१.भारिाच्या तर्ज्ञान, िंत्रज्ञान के्षत्रािील प्रगिीची कालरेषा दशकानुसार ियार  करा. 

 
२. पुढील व्यक्तींनी तर्ज्ञान र् िंत्रज्ञान के्षत्राि कोणिे कायव केले िे जलहा. 

 
२. इंटरनेटच्या मदिीने ‘अणुऊिेर्र आधाररि तर्द्युिऊिाव तनचमििी कें द्र’ याची  

माहहिी चमळर्ा. 

स्वाध्याय 
१. इंटरनेटच्या मदिीने ‘इस्त्रो ’ संस्थेची माहहिी चमळर्ा. 
२. ऑनलाईन जशक्षणाचे फायदे र् िोटे जलहा. 
३. तर्ज्ञान र् िंत्रज्ञान तर्षयाि इतिहास तर्षयाची उपयोतगिा स्पष्ट करा. 

अधधक सराव / 
कृती/ उपक्रम   

१. संगणकाच्या सहाय्याने रेले्व आरक्षण करून रेले्वचा प्रर्ास करा र् िुमच्या  प्रर्ासाचा 
अनुभर् जलहा. 

२. जशक्षक/ पालकांच्या मदिीने िुमच्या िर्ळच्या आकाशर्ाणी कें द्रास भेट द्या र् माहहिी 
चमळर्ा.  

 
 



 
राज्य शैक्षणणक संशोधन र् प्रजशक्षण पररषद, महाराष्ट्र पुणे 

सेतू अभ्यासक्रम (Bridge Course) : शैक्षणिक वर्ष- २०२२-२३  
इयत्ता – दहावी,ववर्य – सामाजिक शासे्त्र (इवतहास व राज्यशास्त्र)ददवस –७ 

इ.१०वी  
राज्यशास्त्र क्षेत्र/ 
प्रकरि नाव 

प्रकरण ४. सामाजिक र् रािकीय चळर्ळी   

इ.१०वी अध्ययन 
वनष्पत्ती / क्षमता शेिकरी र् कामगारांच्या मागण्यांची माहहिी करून घेणे. 

इ.९वी इवतहास 
क्षेत्र/ प्रकरि नाव प्रकरण ४. आचथिक तर्कास  
सेतू बाांधिी -
इ.९वी अध्ययन 
वनष्पत्ती/ क्षमता 

भारिािील आचथिक धोरणे काळानुसार बदलि गेली हे स्पष्ट करिा येणे.  

एकात्मिक 
साध्यतेसाठी 
अध्ययन अनुभव 
/कृती 
 

पुढील 
प्रश्ाांची तोंडी 
उत्तरे द्या. 

१. इंग्रिी रािर्टीि भारिीयांचे आचथिक शोषण इंग्रिांनी कसे केले ?  
२. स्वािंत्र्यानंिरच्या काळाि शेिकऱ्यांनी कोणत्या मागण्यांसाठी चळर्ळी केल्या ? 
३. स्वािंत्र्यानंिरच्या काळाि भारिाने कोणत्या अथवव्यर्स्थेचा स्वीकार केला आहे ? 

मदत घ्या. इयत्ता ९ र्ी र् इयत्ता १० र्ी इतिहास र् राज्यशास्त्र क्रचमक पाठ्यपुस्तक 

पुढील कृती 
करा. 

१. ‘चमश्र अथवव्यर्स्था’ माहहिी चमळर्ा र् जलहा. 
२. संकल्पना चचत्र पूणव करा.  

 
३. संकल्पना चचत्र पूणव करा.  

 

स्वाध्याय 

१. र्ीस कलमी कायवक्रमाि शेिी र् कामगार तर्षयक कोणत्या िरिदुी केल्या ? 
२. पुढील संकल्पना चचत्र पूणव करा. 

पंचर्ातषिक योिना  शेिीचा तर्कास होण्यासाठी राबतर्लेले उपक्रम 
पहहली   
दुसरी    

अधधक सराव / 
कृती/ उपक्रम  

१. कामगार र्गावच्या समस्येर्र उपाय सुचर्ा. 
२. शेिकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी िुम्ही उपाय सुचर्ा. 

 
 



राज्य शैक्षणणक संशोधन र् प्रजशक्षण पररषद, महाराष्ट्र पुणे 
 

सेतू अभ्यासक्रम (Bridge Course) : शैक्षणिक वर्ष- २०२२-२३  
इयत्ता – दहावी,ववर्य – सामाजिक शासे्त्र (इवतहास व राज्यशास्त्र)ददवस –८ 

इ.१०वी  राज्यशास्त्र 
क्षेत्र/ प्रकरि नाव प्रकरण ४. सामाजिक र् रािकीय चळर्ळी  

इ.१०वी अध्ययन 
वनष्पत्ती / क्षमता सामाजिक चळर्ळी िनिागृिीसाठी कोणत्या मागावचा अर्लंब करिाि हे ओळखिा येणे. 

इ.९वी इवतहास के्षत्र/ 
प्रकरि नाव 

प्रकरण ५. शैक्षणणक र्ाटचाल  
प्रकरण ६. महहला र् अन्य दुबवल घटकांचे सक्षमीकरण  

सेतू बाांधिी -इ.९वी 
अध्ययन वनष्पत्ती/ 
क्षमता 

तर्तर्ध सामाजिक समस्यांच्या सोडर्णुकीसाठी जशक्षण हे महत्त्वाचे माध्यम आहे. 

एकात्मिक साध्यतेसाठी 
अध्ययन अनुभव /कृती 
 

पुढील 
प्रश्ाांची 
तोंडी उत्तरे 
द्या. 

१. स्वािंत्र्यपूर्व काळाि कोणत्या सामाजिक समस्या होत्या ? 
२. सामाजिक र् शैक्षणणक के्षत्राि कोणकोणत्या समािसुधारकांनी कायव केले ?  
३. िुमच्या गार्ाि/शहराि कोणत्या सामाजिक चळर्ळी झाल्या ? त्यासाठी 

कोणत्या मागावचा अर्लंब केला होिा ? 
मदत घ्या. इयत्ता ९ र्ी र् इयत्ता १० र्ी इतिहास र् राज्यशास्त्र क्रचमक पाठ्यपुस्तक 

पुढील 
कृती करा. 

१. मृणाल गोरे यांनी महागाई तर्रोधाि केलेल्या आंदोलनाि कोणत्या मागावचा 
अर्लंब केला ? चचत्र चमळर्ा. 

२. संकल्पना चचत्र पूणव करा. 

 
३. स्वािंत्र्यपूर्व काळाि स्त्री चळर्ळी कोणत्या सुधारणांसाठी लढि होत्या याची 

यादी करा.  
४. शासनाने महहला र् अन्य दुबवल घटकांचे, अल्पसंख्याक यांचे  सक्षमीकरण 

होण्यासाठी जशक्षण के्षत्राि कोणिे उपाय योिले आहेि याची माहहिी घ्या. 
स्वाध्याय सामाजिक चळर्ळी िनिागृिीसाठी कोणत्या मागावचा अर्लंब करिाि ? 

अधधक सराव / कृती/ 
उपक्रम  

तर्तर्ध सामाजिक चळर्ळीच्या आंदोलनातर्षयीच्या र्िवमानपत्रािील बािम्ांचे संकलन 
करा. 

 
 
 
 

 
 



 
 

राज्य शैक्षणणक संशोधन र् प्रजशक्षण पररषद, महाराष्ट्र पुण े
सेतू अभ्यासक्रम (Bridge Course) : शैक्षणिक वर्ष- २०२२-२३  

इयत्ता – दहावी,ववर्य – सामाजिक शासे्त्र (इवतहास व राज्यशास्त्र)ददवस –९ 

इ.१०वी  राज्यशास्त्र 
क्षेत्र/ प्रकरि नाव प्रकरण ४. सामाजिक र् रािकीय चळर्ळी 

इ.१०वी अध्ययन 
वनष्पत्ती / क्षमता महहला र् अन्य दुबवल घटकांच्या  सक्षमीकरणाचा अथव सांगिा येणे. 

इ.९वी इवतहास के्षत्र/ 
प्रकरि नाव प्रकरण ६. महहला र् अन्य दुबवल घटकांचे सक्षमीकरण  
सेतू बाांधिी -इ.९वी 
अध्ययन वनष्पत्ती/ 
क्षमता 

समािािील दुबवल घटकांच्या तर्कासासाठीचे तर्तर्ध प्रयत्न र् त्यांचे महत्त्व ओळखणे. 

एकात्मिक साध्यतेसाठी 
अध्ययन अनुभव /कृती 
 

पुढील 
प्रश्ाांची 
तोंडी उत्तरे 
द्या. 

१. तर्कासापासून र्ंचचि असणारे समािािील घटक कोणिे ? 
२. तर्कासापासून र्ंचचि असणाऱ्या घटकांच्या तर्कासासाठी कोणिे प्रयत्न 

करार्ेि असे िुम्हाला र्ाटिे ? 

मदत घ्या. 
१. इयत्ता ९ र्ी र् इयत्ता १० र्ी इतिहास र् राज्यशास्त्र क्रचमक पाठ्यपुस्तक 

 

पुढील 
कृती करा. 

१. खालील िक्ता पूणव करा. 

 
२. संकल्पनाचचत्र ियार करा.-  महहलांच्या संदभाविील कायदे. 

स्वाध्याय 

१. अनुसूचचि िािी, अनुसूचचि िमािी, भटक्या र् तर्मुक्त िािी-िमािी, अल्पसंख्यांक 
यांच्या तर्कासासाठी शासनाने कोणिे  प्रयत्न केले ?  

२. असृ्पश्यिा तनर्ारणासाठी कोणिे प्रयत्न झाले ? 
३. सक्षमीकरण म्हणिे काय ? 

अधधक सराव / कृती/ 
उपक्रम  

१. िुमच्या गार्ािील महहला बचि गटाच्या कामकािाची माहहिी चमळर्ा. 
२. िुमच्या गार्ािील/शहरािील तर्तर्ध के्षत्राि उल्लेखनीय कामतगरी करणाऱ्या महहलांची 

माहहिी चमळर्ा. 
 

 
 
 
 
 



राज्य शैक्षणणक संशोधन र् प्रजशक्षण पररषद, महाराष्ट्र पुणे 
सेतू अभ्यासक्रम (Bridge Course) : शैक्षणिक वर्ष- २०२२-२३  

इयत्ता – दहावी,ववर्य – सामाजिक शासे्त्र (इवतहास व राज्यशास्त्र)ददवस –१०  
इ.१०वी  राज्यशास्त्र क्षेत्र/ 
प्रकरि नाव प्रकरण ४. सामाजिक र् रािकीय चळर्ळी  

इ.१०वी अध्ययन वनष्पत्ती 
/ क्षमता सामाजिक चळर्ळी िनिागृिीसाठी कोणत्या मागावचा अर्लंब करिाि िे ओळखिा येणे. 

इ.९वी राज्यशास्त्र  क्षेत्र/ 
प्रकरि नाव ६.आंिरराष्ट्रीय समस्या   
सेतू बाांधिी -इ.९वी 
अध्ययन वनष्पत्ती/क्षमता पयावर्रण ऱ्हास ही एक िागतिक समस्या आहे ही िाणीर् तर्कजसि होणे. 

एकात्मिक साध्यतेसाठी 
अध्ययन अनुभव /कृती 
 

पुढील 
प्रश्ाांची 
तोंडी 
उत्तरे द्या. 

१. ‘पयावर्रण हदन’ केव्हा सािरा केला िािो ? 
२. पयावर्रण म्हणिे काय ? 
३. पयावर्रणासंबंधी कोणत्या समस्या तनमावण झाल्या आहेि ? 
४. पयावर्रणाच्या रक्षणासाठी िुम्ही कोणिे प्रयत्न केले आहेि ? 

मदत 
घ्या. इयत्ता ९ र्ी इतिहास र् राज्यशास्त्र क्रचमक पाठ्यपुस्तक 

पुढील 
कृती 
करा. 

१. पुढील चचत्राचे तनरीक्षण करा              २.   संकल्पना चचत्र ियार करा. 
र् आपले मि जलहा. 

 
 ३. पयावर्रणाच्या रक्षणासाठी आंिरराष्ट्रीय पािळीर्रील प्रयत्न -पुढील 
कालरेषेर्र दशवर्ा. 

 
४.  पयावर्रणाचा ऱ्हास होण्यास कारणीभूि घटक कोणिे ? 
५.  पुढील िक्ता पूणव करा.  

 
६.पयावर्रणाचे रक्षण करण्यासाठी िनिागृिीबाबि घोषर्ाके्य ियार करा. 

स्वाध्याय 
१. पयावर्रणाच्या रक्षणासाठी कोणकोणिे हदन सािरे केले िािाि ? 
२. पाणी प्रदूतषि होण्याची कारणे र् त्यार्रील उपाय सांगा. 

अधधक सराव / कृती/ 
उपक्रम  पयावर्रणाचा संदेश देणारे चचत्र काढा. 



राज्य शैक्षणणक संशोधन र् प्रजशक्षण पररषद, महाराष्ट्र पुणे 
सेतू अभ्यासक्रम (Bridge Course) : शैक्षणिक वर्ष- २०२२-२३  

इयत्ता – दहावी,ववर्य – सामाजिक शासे्त्र (इवतहास व राज्यशास्त्र)ददवस –११ 

इ.१०वी  इवतहास 
क्षेत्र/ प्रकरि नाव प्रकरण ५. प्रसारमाध्यमे आणण इतिहास  

इ.१०वी अध्ययन 
वनष्पत्ती / क्षमता तर्तर्ध प्रसारमाध्यमे र् इतिहास यांच्यािील सहसंबंध ओळखिा येणे. 

इ.९वी इवतहास 
क्षेत्र/ प्रकरि नाव प्रकरण १०. बदलिे िीर्न : भाग २  
सेतू बाांधिी -इ.९वी 
अध्ययन वनष्पत्ती/ 
क्षमता 

िनमि तनचमििीिील र् नागरी समाि सक्रीय करण्यािील प्रसारमाध्यमांची भूचमका र् 
िबाबदाऱ्या ओळखिा येणे. 

एकात्मिक 
साध्यतेसाठी 
अध्ययन अनुभव 
/कृती 
 

पुढील 
प्रश्ाांची 
तोंडी उत्तरे 
द्या. 

१. िुम्हाला माहहि असलेल्या दैतनक र्ृत्तपत्राची नार्े जलहा. 
२. र्िवमानपत्राि कोणकोणत्या प्रकारच्या बािम्ा र्ाचनास चमळिाि ? 
३. सर्व प्रसारमाध्यमाि दूरदशवन हे प्रभार्ी प्रसारमाध्यम का आहे ? 

मदत घ्या. इयत्ता ९ र्ी इतिहास र् राज्यशास्त्र क्रचमक पाठ्यपुस्तक र्ाचा. 

पुढील 
कृती करा. 

१. स्वािंत्र्यपूर्व काळ र् स्वािंत्र्योत्तर काळािील र्ृत्तपत्रांची नार्े सांगा.  
२. र्ृत्तपत्राचे बदलिे स्वरूप स्पष्ट करा.  
३. संकल्पना चचत्र पूणव करा. 

 
४. दूरदशवन र्रील कोणत्या ऐतिहाजसक माजलका िुम्हाला अचधक आर्डिाि ? 

स्वाध्याय 

१. दूरदशवनर्रून ससंदेचे प्रत्यक्ष कामकाि दाखर्ल्यामुळे कोणिा पररणाम झाला ? 
२. र्िवमानपत्रांना इतिहास या तर्षयाची गरि का पडिे ? 
३. दूरदशवनर्रून कोरोना काळाि शैक्षणणक कायवक्रम दाखतर्ण्याि आले त्याचा िुम्हाला 

कोणिा फायदा झाला ? 
अधधक सराव / 
कृती/ उपक्रम  शैक्षणणक माहहिी देणाऱ्या दूरदशवन र्ाहहन्यांची नार्े जलहा. 

 
 
 
 
 
 
 



राज्य शैक्षणणक संशोधन र् प्रजशक्षण पररषद, महाराष्ट्र पुणे 
सेतू अभ्यासक्रम (Bridge Course) : शैक्षणिक वर्ष- २०२२-२३  

इयत्ता – दहावी,ववर्य – सामाजिक शास्त्रे (इवतहास व राज्यशास्त्र)ददवस –१२ 

इ.१०वी  इवतहास 
क्षेत्र/ प्रकरि नाव प्रकरण ८.  पयवटन आणण इतिहास   

इ.१०वी अध्ययन 
वनष्पत्ती / क्षमता पयवटन अनेकांना रोिगाराच्या संधी उपलब्ध करून देिे हे िाणणे.   

इ.९वी इवतहास 
क्षेत्र/ प्रकरि नाव 

प्रकरण २. भारि : १९६० नंिरच्या घडामोडी  
प्रकरण४. आचथिक तर्कास  

सेतू बाांधिी -इ.९वी 
अध्ययन वनष्पत्ती/ 
क्षमता 

१. िागतिकीकरणामुळे आलेल्या आचथिक सुधारणांच्या पररणामाचा आढार्ा घेिा येणे. 
२. खासगीकरण, उदारीकरण र् िागतिकीकरण यामुळे भारिीय अथवव्यर्स्थेि झालेल्या 

बदलांची कारणमीमांसा करिा येणे.  

एकात्मिक 
साध्यतेसाठी 
अध्ययन अनुभव 
/कृती 
 

पुढील 
प्रश्ाांची 
तोंडी उत्तरे 
द्या. 

१. चमश्र अथवव्यर्स्थेचा भारिाने स्वीकार केल्याने अथवव्यर्स्थेि कोणिे चांगले 
पररणाम हदसून आले ?  

२. िागतिकीकरणामुळे कोणकोणत्या के्षत्राि बदल झाला ?  
३. खासगीकरण, उदारीकरण र् िागतिकीकरण म्हणिे काय ? 

मदत घ्या. १. इयत्ता ९ र्ी र् इयत्ता १० र्ी इतिहास र् राज्यशास्त्र क्रचमक पाठ्यपुस्तक 

पुढील 
कृती करा. 

१. WTOया संघटनेचे बोधचचन्ह, सदस्य देश, उहद्दष्ट,े कायवक्रम इत्यादी  
माहहिी इंटरनेटच्या मदिीने चमळर्ा. 

२. िागतिकीकरणाचा पयवटनार्र झालेल्या पररणामाचा िक्ता ियार करा. 

स्वाध्याय 

१. िागतिकीकरणामुळे औद्योतगक के्षत्राि कोणिा बदल झाला ? 
२. िागतिक व्यापार संघटनेचा भारि सदस्य झाल्यानंिर भारिाि कोणत्या सुधारणा 

झाल्या ? 
३. १९९१ च्या आचथिक सुधारणांचा कोणिा पररणाम भारिार्र झाला ? 

अधधक सराव / 
कृती/ उपक्रम   पयवटनािून कोणत्या व्यार्साचयक संधी तनमावण होिाि ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
राज्य शैक्षणणक संशोधन र् प्रजशक्षण पररषद, महाराष्ट्र पुणे 

सेतू अभ्यासक्रम (Bridge Course) : शैक्षणिक वर्ष- २०२२-२३  
इयत्ता – दहावी,ववर्य – सामाजिक शासे्त्र (इवतहास व राज्यशास्त्र)ददवस –१३ 

इ.१०वी राज्यशास्त्र 
क्षेत्र/ प्रकरि नाव प्रकरण ५. भारिीय लोकशाहीसमोरील आव्हाने  

इ.१०वी अध्ययन 
वनष्पत्ती / क्षमता 

१. तर्तर्ध आव्हानांचे र्स्तुतनष्ठ स्वरूप स्पष्ट करिा येणे. 
२. अंिगवि आव्हानांना िोंड कसे देिा येिे याचे तर्र्ेचन करिा येणे. 

इ.९वी इवतहास के्षत्र/ 
प्रकरि नाव प्रकरण ३. भारिापुढील अंिगवि आव्हाने   
सेतू बाांधिी -इ.९वी 
अध्ययन वनष्पत्ती/क्षमता भारिासमोरील अंिगवि आव्हानांचा चचककत्सक अभ्यास करिा येणे.  

एकात्मिक साध्यतेसाठी 
अध्ययन अनुभव /कृती 
 

पुढील 
प्रश्ाांची 
तोंडी उत्तरे 
द्या. 

१. भारिासमोरील  तर्षमिेची आव्हाने कोणिी ? 
२. भारिासमोर िनिेच्या शासनािील सहभागातर्षयी कोणिी आव्हाने आहेि ? 
३. स्वािंत्र्यानंिरच्या काळाि भारिासमोर कोणिी आव्हाने आहेि ?  

मदत घ्या. इयत्ता ९ र्ी र् इयत्ता १० र्ी इतिहास र् राज्यशास्त्र क्रचमक पाठ्यपुस्तक 

पुढील 
कृती करा.  

१. पुढील कालरेषा पूणव करा.-  ‘पंिाब मधील असंिोष’.  

 
२. पुढील कंसाि हदलेले भारिािील तर्कजसि र् अतर्कजसि प्रदेश पुढील 

िक्याि दशवर्ा. 
(आसाम, महाराष्ट्र, ओहडशा,गुिराि, पंिाब, तबहार,िाचमळनाडू) 

तर्कजसि प्रदेश अतर्कजसि प्रदेश 
  

३.पुढील संकल्पना चचत्र पूणव 

 
४. भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी उपाय सचुर्ा. 

स्वाध्याय 
१. भारिािील नक्षलर्ादी के्षत्रे कोणिी ? 
२. िमािर्ाद नष्ट करण्यासाठी उपाय सुचर्ा. 
३. भारिीय लोकशाहीसमोरील सामाजिक आव्हाने कोणिी ? 

अधधक सराव / कृती/ 
उपक्रम  १. प्रदेशर्ाद म्हणिे काय ? त्याचा देशार्र कोणिा पररणाम होिो ? 

 
 



राज्य शैक्षणणक संशोधन र् प्रजशक्षण पररषद, महाराष्ट्र पुणे 
सेतू अभ्यासक्रम (Bridge Course) : शैक्षणिक वर्ष- २०२२-२३  

इयत्ता – दहावी,ववर्य – सामाजिक शासे्त्र (इवतहास व राज्यशास्त्र)ददवस –१४ 

इ.१०वी  राज्यशास्त्र 
क्षेत्र/ प्रकरि नाव प्रकरण ५. भारिीय लोकशाहीपुढील आव्हाने  

इ.१०वी अध्ययन 
वनष्पत्ती / क्षमता 

१. तर्तर्ध आव्हानांचे र्स्तुतनष्ठ स्वरूप स्पष्ट करिा येणे. 
२. अंिगवि आव्हानांना िोंड कसे देिा येिे याचे तर्र्ेचन करिा येणे. 

इ.९वी राज्यशास्त्र  क्षेत्र/ 
प्रकरि नाव प्रकरण ३. भारिाची सरुक्षा व्यर्स्था  
सेतू बाांधिी -इ.९वी 
अध्ययन वनष्पत्ती/ 
क्षमता 

मानर्ी सुरक्षा ही संकल्पना स्पष्ट करिा येणे. 

एकात्मिक साध्यतेसाठी 
अध्ययन अनुभव /कृती 
 

पुढील 
प्रश्ाांची तोंडी 
उत्तरे द्या. 

१. संतर्धानाने नागररकांना कोणिे हक्क हदले आहेि ?  
२. संतर्धानाने हदलेल्या नागररकांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्याची िबाबदारी 

कोणाची आहे ? 
३. कोणत्या कारणांमुळे मानर्ी हक्कांना बाधा पोहचिे ?  
४. मानर्ी हक्कामध्ये कोणत्या प्रमुख हक्काचा समार्ेश होिो ? 
५. सध्यस्थस्थिीि मानर्ी िीर्न कोणत्या कारणामुळे धोक्याि आले आहे ?  

मदत घ्या. 
१. इयत्ता ९ र्ी इतिहास र् राज्यशास्त्र क्रचमक पाठ्यपुस्तक 
 

पुढील कृती 
करा. 

१. संकल्पना चचत्र ियार  करा. 

 
 
२. मानर्ी हक्क आयोगाची माहहिी चमळर्ा र् जलहा. 
३. ‘िापमान र्ाढ एक िागतिक समस्या’ यार्र िुमचे तर्चार स्पष्ट करा. 

स्वाध्याय 
१. पयावर्रण सुरजक्षििसेाठी िुम्ही कोणिी काळिी घ्याल ? 
२. मानर्ी सुरके्षची बदलिी संकल्पना स्पष्ट करा.  

अधधक सराव / 
 कृती/ उपक्रम  

सामािािील र्ाढिा हहिं साचार मानर्ी सुरके्षला धोका आहे.हहिं साचार र्ाढू नये म्हणून कोणिे 
प्रयत्न केले िार्ेि असे िुम्हास र्ाटिे? 

 
 
 
 



राज्य शैक्षणणक संशोधन र् प्रजशक्षण पररषद, महाराष्ट्र पुणे 
सेतू अभ्यासक्रम (Bridge Course) : शैक्षणिक वर्ष- २०२२-२३  

इयत्ता – दहावी,ववर्य – सामाजिक शासे्त्र (इवतहास व राज्यशास्त्र)ददवस –१५ 

इ.१०वी  राज्यशास्त्र 
क्षेत्र/ प्रकरि नाव प्रकरण ५. भारिीय लोकशाहीपुढील आव्हाने 

इ.१०वी अध्ययन 
वनष्पत्ती / क्षमता अंिगवि आव्हानांना िोंड कसे देिा येिे याचे तर्र्ेचन करिा येणे. 

इ.९वी राज्यशास्त्र  
क्षेत्र/ प्रकरि नाव प्रकरण ३. भारिाची सरुक्षा व्यर्स्था  
सेतू बाांधिी -इ.९वी 
अध्ययन वनष्पत्ती/ 
क्षमता 

अंिगवि सरुजक्षििेतर्षयी असणाऱ्या आव्हानांची िाणीर् असणे. 

एकात्मिक 
साध्यतेसाठी अध्ययन 
अनुभव /कृती 
 

पुढील 
प्रश्ाांची 
तोंडी उत्तरे 
द्या. 

१. िुम्हाला िीर्न िगिाना कोणत्या गोष्टी आव्हानात्मक र्ाटिाि ? 
२. कोणिी आव्हाने सोडतर्ण्यास आपण प्रथम प्राधान्य द्याल ? 
३. भारिापुढे कोणिी आव्हाने आहेि ? 

मदत घ्या. 
१. इयत्ता ९ र्ी इतिहास र् राज्यशास्त्र क्रचमक पाठ्यपुस्तक 
 

पुढील 
कृती करा. 

१. संकल्पना चचत्र ियार करा.  
भारिाच्या अंिगवि सुरजक्षििेपढुील आव्हाने.  

२. िक्ता पूणव करा. 

 

स्वाध्याय 
१. देशाच्या अंिगवि सरुजक्षििेच्या दृष्टीने िुम्हाला र्ाटणाऱ्या आव्हानांची यादी करा. 
२. कोणत्या कारणांमुळे देशाि अस्थस्थरिा तनमावण होिे ? 
३. िुमच्या दृष्टीने सायबर हल्ल्याचे आव्हान दूर करण्यासाठी उपाय सुचर्ा. 

अधधक सराव / 
कृती/ उपक्रम  

१. आंिरिालच्या  मदिीने देशाच्या अंिगवि सुरजक्षििेतर्षयी असणाऱ्या आव्हानांची माहहिी 
चमळर्ा. 

 
 
 

 
 
 
 



राज्य शैक्षणणक संशोधन र् प्रजशक्षण पररषद, महाराष्ट्र पुणे 
सेतू अभ्यासक्रम (Bridge Course) : शैक्षणिक वर्ष- २०२२-२३ 
इयत्ता – दहावी, ववर्य – सामाजिक शासे्त्र (इवतहास व राज्यशास्त्र) 
र्ेळ  १ िास ३० चम.                       उत्तरचाचिी                गुण २५ 

    
प्रश्न १ अ) पुढील तर्धानासाठी हदलेल्या पयावयांपैकी योग्य पयावयाचे र्णावक्षर चौकटीि जलहा.     ४  

१) भारिीय हररिक्रांिीचे िनक ......होि. 
अ) डॉ.र्गीस कुरीयन   ब) डॉ.होमी भाभा   
क) डॉ.एम.एस.स्वाचमनाथन ड) डॉ.नॉमेन बोरलॉग  

२) दृक-श्राव्य साधनांमध्ये ---------या साधनाचा समार्ेश होिो. 
अ) दूरदशवन     ब) र्ृत्तपत्रे   
क) आकाशर्ाणी   ड) तनयिकाजलके  

३) भारिाच्या तर्ज्ञान र् िंत्रज्ञानाच्या के्षत्राि सुधारणा घडर्ून आणण्याचा प्रयत्न ------- 
या  प्रधानमंत्र्यानी केला. 

अ) पं.नेहरू   ब) लालबहाद्दरू शास्त्री   
क) इंहदरा गांधी   ड) रािीर् गांधी  

४) आिच्या काळािील ----ही एक राष्ट्रीय र् आंिरराष्ट्रीय पािळीर्रील गंभीर समस्या आहे. 
अ) तनर्ावजसिांचे प्रश्न  ब) पयावर्रणाचा ऱ्हास  
क) दहशिर्ाद   ड) नक्षलर्ाद  

ब) पुढील गटािील चुकीची िोडी ओळखून जलहा       ३ 
१) अ) जलणखि साधन   –  रोितनशी  

ब) मौणखक साधन   –  पोर्ाडे  
क) भौतिक साधन   –  अचभलेख  
ड) दृक-श्राव्य साधन –  आंिरिाल   
चुकीची िोडी - --------------------------------------------- 

२) अ) सौदाचमनी रार्  –  स्त्री मुक्ती आंदोलन    
ब) तर्द्या बाळ  –  नारी समिा मंच  
क) प्रचमला दंडर्िे  –  महहला दक्षिा सचमिी    
ड) ज्योिी म्हापसेकर –  महहला आयोग  
चुकीची िोडी - --------------------------------------------- 

३) अ) डॉ.होमी भाभा  –  अणुऊिाव आयोगाचे पहहले अध्यक्ष  
ब) डॉ.होमी सेठना   –  पहहली अणुचाचणी  
क) डॉ.रािा रामण्णा  –  अर्काश संशोधन   
ड) डॉ.ए.पी.िे.अबु्दल कलाम –  के्षपणास्त्र तर्कास  
चुकीची िोडी - --------------------------------------------- 

 



प्रश्न २  अ) हदलेल्या सूचनेप्रमाणे कृिी करा.(कोणिेही दोन )     ४  
१) संकल्पना चचत्र पूणव करा. 

 
२) खाली हदलेल्या भारिािील पंिप्रधानांचा कालखंडानुसार योग्य क्रम लार्ा.  

एच.डी.देर्ेगौडा, रािीर् गांधी, पी.व्ही.नरजसिं हरार्, अटलतबहारी र्ािपेयी  

१. --------------------------- 
२. --------------------------- 
३. --------------------------- 
४. --------------------------- 

३) संकल्पना चचत्र पूणव करा. 

 
ब) थोडक्याि रटपा जलहा. (कोणत्याही दोन )            ४  
१) िलप्रदूषण  २) र्ृत्तपत्राचे बदलिे स्वरूप  ३) इतिहासाची साधने  
--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------

मिश्र अर्थव्यवस्रे्चे
भाग

-------- खासगी के्षत्र ----------



--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------- 

प्रश्न ३  पुढील तर्धाने सकारण स्पष्ट करा. (कोणिेही दोन )      ४  
१) असृ्पश्यिेच्या रूढीर्र कायदयाने बंदी आणली. 
२) सर्वच प्रसारमाध्यमांना इतिहास या तर्षयाची गरि पडिे.  
३) लोकशाही शासन व्यर्स्था मानर्ी सुरके्षसाठी उपयुक्त आहे.  
४) पयावर्रणीय ऱ्हासार्र उपाययोिना शोधण्यासाठी सर्व राष्ट्रांनी सहकायव करणे गरिेचे आहे. 

---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------- 



प्रश्न ४ पुढील प्रश्नांची सतर्स्तर उत्तरे जलहा. (कोणिेही दोन  )             ६  
१) प्रदेशर्ाद म्हणिे काय िे सांगनू त्याचा देशार्र कोणिा पररणाम होिो ? 
२) भारिािील शेिकरी चळर्ळीचे स्वरूप स्पष्ट करा.  
३) पयवटनािून कोणत्या व्यार्साचयक संधी तनमावण होिाि? 
४) पयावर्रणाचे रक्षण करण्यासाठी िनिागृिीबाबि ६ घोषर्ाके्य ियार करा. 

---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------********--------------------------- 



 

राज्य शैक्षणणक संशोधन र् प्रजशक्षण पररषद, महाराष्ट्र पुणे 
सेतू अभ्यासक्रम (Bridge Course) : शैक्षणिक वर्ष- २०२२-२३  
इयत्ता – दहावी,ववर्य – सामाजिक शास्त्रे (इवतहास व राज्यशास्त्र) 

तज्ज्ञ जशक्षक  
१) श्री.महाजलिंग जशवजलिंग स्वामी 
     जशरोली हायसू्कल,जशरोली (पुलाची), 
ता.हातकिांगले,जि.कोल्हापूर.416122. 
Email- 
 msswami5970@gmail.com 

मोबाईल 9850896174 

२) सौ.स्मितासांिीवकुमार वनटवे. 
     एम. िी. शहा ववद्यामांददर व जु्यवनअर कॉलेि, बाहुबली. 
     ता. हातकिांगले,जि.कोल्हापूर. 
Email- 
smitasnitave@gmail.com 
मोबाईल8788511922 
 
३) श्री. सांिय शामराव कुरिे 
     न्यू इांस्मिश सू्कल अॅण्ड जु्यवनअर कॉलेि, अबु्दललाट 
     ता. जशरोळ,जि.कोल्हापूर. 
Email- sanjay4skurane@gmail.com 
मोबाईल–9960788030 
Whats app 9146891516 
 

४) सौ. रोदहिी वविय परीट  
व्यांकटराव हायसू्कल,इचलकरांिी, 
ता.हातकिांगले,जि.कोल्हापूर. 

Email- 
 rohiniapoorva@gmail.com 

मोबाईल 9370481280 
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