महाराष्ट्र शासन

पुनर्र चित सेतू अभ्यासक्रम
(Bridge course)
इयत्ता-दहावी
ववषय :इवतहास,र्ाज्यशास्त्र

शैक्षणिक वर्ष २०२२-२३

र्ाज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि परर्षद, महार्ाष्ट्र, पुिे

सेतू अभ्यासक्रम (ब्रीज कोसस) : इयत्ता – दहावी
● प्रवर्तक

:

शालेय शशक्षण ववभाग,महाराष्ट्र शासन

● प्रकाशक

:

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद ,महाराष्ट्र, पुि.े

● प्रेरिा

:

मा.रणशजतशसिं ग देओल, (भा.प्र.से.)
सचिव, शालेय शशक्षि व क्रीडा ववभाग, मंत्रालय, मुंबई.

● मागतदशतक

:

मा.सूरज माांढरे , (भा.प्र.से.)
आयुक्त (शशक्षि), महाराष्ट्र राज्य, पुि.े
मा.कैलास पगारे ,(भा.प्र.से.)
राज्य प्रकल्प संिालक,महाराष्ट्र प्राथचमक शशक्षि पररषद, मुंबई.

● संपादक:

मा. एम.देवेंदर शसिं ह, (भा.प्र.से.)
संिालक,राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद ,महाराष्ट्र, पुि.े

● सहसंपादक

:

रमाकाांत काठमोरे
सहसंिालक, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद ,महाराष्ट्र, पुि.े

● कायतकारी संपादक:

डॉ.नेहा बेलसरे ,
प्रािायत, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद ,महाराष्ट्र, पुि.े
श्री.सचिन िव्हाण,
वररष्ठ अचधव्याख्यार्ा, सामाशिक शास्त्र ववभाग,
राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद ,महाराष्ट्र, पुि.े

● संपादन सहाय्य :

डॉ.ज्योती राजपूत,
अचधव्याख्यार्ा,सामाशिक शास्त्र
राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद ,महाराष्ट्र, पुि.े
बाळासाहे ब गायकवाड,
ववषय सहायक,सामाशिक शास्त्र ववभाग,
राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद ,महाराष्ट्र, पुि.े
अण्णासाहेब कुटे ,
ववषय सहायक,शिल्हा शशक्षि व प्रशशक्षि संस्था,हहिं गोली .
वनर्मि ती सदस्य:
श्री.महाशलिं ग शशवशलिं ग स्वामी,९८५०८९६१७४
शशरोली हायस्कूल,शशरोली (पुलािी),र्ा-हार्किगले,शि-कोल्हापूर,
सौ.स्मिता सांजीवकुमार वनटवे,८७८८५११९२२
एम.िी.शहा ववद्यामंहदर व ज्युवनअर कॉलेि,बाहुबली,र्ा-हार्किगले,शिल्हाकोल्हापूर.

श्री.सांजय शामराव कुरणे,९९६०७८८०३० न्यू इं ग्लिश स्कूल & ज्युवनअर
कॉलेि,अब्दुललाट,र्ा-शशरोळ,शिल्हा-कोल्हापूर.

सौ.रोहहणी ववजय परीट,९३७०४८१२८०,व्यंकटराव हायस्कूल,इिलकरं िी.

ववद्यार्थ्ाांसाठी सूिना / ववद्यार्थ्ाांशी हहतगुज

ववद्याथी चमत्रांनो, शासनामार्तर् मागील शैक्षणिक वषातमध्ये ऑनलाइन व ऑर्लाईन दोन्ही

माध्यमार्ून ववद्यार्थ्ाांपयांर् शशक्षि पोहोिववण्यासाठी ववववध प्रयत्न करण्यार् आले आहेर्. त्यािाि एक

भाग म्हिून राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद, महाराष्ट्र, पुिे यांच्या मार्तर् ववद्यार्थ्ाांसाठी
अध्ययनािी उिळिी आणि नवीन शैक्षणिक वषातर् शशकायच्या पाठ्यक्रमािी पूवतर्यारी हा दुहेरी उद्देश
समोर ठे वन
ू सेर्ू अभ्यासक्रम (Bridge Course) र्यार करण्यार् आलेला होर्ा. िालू शैक्षणिक वषत

२०२२-२०२३ मध्ये शाळा वनयचमर्पिे सुरू होिार आहेर्. शैक्षणिक वषातच्या सुरुवार्ीला काही हदवस
मागील इयत्तेच्या पाठ्यक्रमािी उिळिी व्हावी आणि या वषीच्या इयत्तेच्या अभ्यासक्रमािी पूवतर्यारी हे
उहद्दष्ट ठे वून र्ुमच्यासाठी हा सेर्ू अभ्यासक्रम र्यार करण्यार् आला आहे.

१. सेर्ू अभ्यासक्रमार् हदवसवनहाय र्यार केलेल्या कृवर्पत्रत्रकांिा समावेश आहे. हदलेल्या
वनयोिनाप्रमािे कृवर्पत्रत्रका स्वप्रयत्नाने सोडवाव्यार्.

२. सेर्ू अभ्यासक्रम हा इयत्ता व ववषयवनहाय असून र्ो मागील इयत्तेच्या पाठ्यपुस्तकार्ील
घटकावर/अध्ययन क्षमर्ेवर आधाररर् आहे.

३. मागील शैक्षणिक वषातर् र्ुम्ही नेमके काय शशकला हे समिण्यासाठी आणि पुढील इयत्तेिा

पाठ्यक्रम समिून घेण्यासाठी, आपल्या अध्ययन क्षमर्ा वृचधिं गर् होण्यासाठी हा सेर्ू
अभ्यासक्रम र्ुम्हाला मदर् करिार आहे.

४. आपल्या कृवर्पत्रत्रका सोडवर्ाना अडिि आल्यास शशक्षक त्रकिंवा पालकांिी मदर् घ्या.

५. प्रत्येक कृवर्पत्रत्रकेर् हदलेला पाठ्यांश अचधक िांगल्या रीर्ीने समिून घेण्यासाठी णव्हडीओ
शलिं क, माहहर्ी हदली आहे त्यांिा उपयोग करून संकल्पना समिावून घ्या.

६. सेर्ू अभ्यासार् क्रचमक पाठ्यपुस्तकार्ील हदलेला उपघटक/पाठािे स्वयंअध्ययन करा.

७. सेर्ू अभ्यासार्ील कृर्ी करा/ स्वाध्याय मधील प्रश्ांिी उत्तरे स्वर्ंत्र िागा असल्यास त्याि सेर्ू

अभ्यासार् शलहा, उत्तरासाठी स्वर्ंत्र िागा नसल्यास एका स्वर्ंत्र वहीर् सेर्ू अभ्यास कृर्ी/
स्वाध्याय सोडवावा.

८. अचधक सराव व कृर्ी/उपक्रम अंर्गतर् असिारे प्रश् स्वर्ंत्रपिे कागदावर पूित करा. यासाठी
शशक्षक, पालक यांिी मदर् घ्या.

९. हदवसवनहाय र्यार केलेला सेर्ू अभ्यास पूित झाल्यानंर्र र्ो शशक्षकांकडू न र्पासून घ्या.
१०. ववषय शशक्षकांच्या मदर्ीने आपल्या उत्तरांिी खात्री करा.

हा सेतू अभ्यासक्रम यशस्वीरीत्या पूणस करण्यासाठी मन:पूवसक शुभेच्छा !

शशक्षक / पालकाांसाठी सूिना
मागील शैक्षणिक वषातर् आपि ऑनलाइन माध्यमार्ून सवत ववद्यार्थ्ाांपयांर् शशक्षि

पोहोिवण्यासाठी ववववध प्रयत्न केलेर्. मागील शैक्षणिक वषातर् ववद्यार्थ्ाांनी केलेल्या अध्ययनािी

उिळिी व्हावी र्सेि नवीन शैक्षणिक वषातर् शशकाव्या लागिाऱ्या अभ्यासक्रमािी पूवर्
त यारी हा दुहेरी
उद्देश ठे वून हा सेर्ू अभ्यासक्रम र्यार करण्यार् आला आहे.

१. सेर्ू अभ्यासक्रम हा मागील इयत्तेच्या पाठ्यक्रमावर आधाररर् असून मागील इयत्तेिा पाठ्यक्रम व
सध्याच्या इयत्तेिा पाठ्यक्रम यांना िोडिारा दुवा आहे.

२. हा सेर्ू अभ्यासक्रम ववद्याथी केंहिर् आहे.

३. सदर अभ्यासक्रम हा इयत्तावनहाय व ववषयवनहाय र्यार करण्यार् आला असून र्ो मागील इयत्तेच्या
पाठ्यपुस्तकाशी संलग्न व त्यार्ील घटकांवर आधाररर् आहे.

४. सदर अभ्यासक्रमार् घटक व उपघटकवनहाय कृवर्पत्रत्रकांिा समावेश आहे. कृवर्पत्रत्रका या अध्ययन
वनष्पत्ती / क्षमर्ा ववधाने डोळ्यासमोर ठे वून र्यार करण्यार् आल्या आहेर्.

५. शशक्षकांनी प्रत्येक ववद्यार्थ्ाांकडू न सदरिा सेर्ू अभ्यासक्रम हदवसवनहाय वनयोिनाप्रमािे पूित करून
घ्यावा.

६. कृवर्पत्रत्रकेर् पूवत ज्ञानावर आधाररर् काही प्रश् हदले आहेर्, हे प्रश् ववद्यार्थ्ाांना शशक्षकांनी र्ोंडी वविारून
त्या प्रश्ांिी उत्तरे घ्यावीर्.

७. कृवर्पत्रत्रकेर् ववद्यार्थ्ाांसाठी कृर्ी/ स्वाध्याय/उपक्रम हदले आहेर् शशक्षकांनी र्े हदवसवनहाय स्वर्ंत्र
वहीर् पूित करून घ्यावेर्.

८. अचधक सराव कृर्ी/ उपक्रमासाठी पालकांनी आपल्या पाल्यास मदर् करावी.

९. प्रत्येक कृवर्पत्रत्रकेर् हदलेला पाठ्यांश अचधक िांगल्या रीर्ीने ववद्यार्थ्ाांना समिावा यासाठी णव्हडीओ
शलिं क, माहहर्ी हदली आहे त्यांिा उपयोग करून संकल्पना समिावून द्यावी.

१०. सेर्ू अभ्यासार् क्रचमक पाठ्यपुस्तकार्ील हदलेला उपघटक/पाठािे ववद्यार्थ्ाांना स्वयंअध्ययन करण्यास
सांगावे.

११. ववद्याथी प्रत्येक कृवर्पत्रत्रका स्वप्रयत्नाने सोडवेल याकडे शशक्षकांनी लक्ष द्यावे, आवश्यक र्ेथे
ववद्यार्थ्ाांना मदर् करावी.

सेतू अभ्यासक्रम (Bridge Course) शैक्षणणक वर्स- २०२२-२३
इयत्ता – दहावी, ववर्य – सामाशजक शास्त्रे (इवतहास व राज्यशास्त्र)

अनुक्रमणणका

हदवस

ववर्य

उपघटक /प्रकरण क्र. नाव

१.

इवर्हास

पूवत िाििी

२.

इवर्हास

१.इवर्हासलेखन : पाश्चात्य परं परा, २. इवर्हासलेखन : भारर्ीय परं परा

३.

राज्यशास्त्र

१.संववधानािी वाटिाल

४.

राज्यशास्त्र

१.संववधानािी वाटिाल

५.

इवर्हास

३.उपयोशिर् इवर्हास

६.

इवर्हास

३.उपयोशिर् इवर्हास

७.

राज्यशास्त्र

४. सामाशिक व रािकीय िळवळी

८.

राज्यशास्त्र

४. सामाशिक व रािकीय िळवळी

९.

राज्यशास्त्र

४. सामाशिक व रािकीय िळवळी

१०.

राज्यशास्त्र

४. सामाशिक व रािकीय िळवळी

११.

इवर्हास

५.प्रसारमाध्यमे आणि इवर्हास

१२.

इवर्हास

८. पयतटन आणि इवर्हास

१३.

राज्यशास्त्र

५.भारर्ीय लोकशाहीसमोरील आव्हाने

१४.

राज्यशास्त्र

५.भारर्ीय लोकशाहीसमोरील आव्हाने

१५.

राज्यशास्त्र

५.भारर्ीय लोकशाहीसमोरील आव्हाने

१६.

इवर्हास व
राज्यशास्त्र

उत्तर िाििी

पान क्र.

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद, महाराष्ट्र पुिे

सेतू अभ्यासक्रम (Bridge Course) : शैक्षणणक वर्स- २०२२-२३

इयत्ता – दहावी, ववर्य – सामाशजक शास्त्रे (इवतहास व राज्यशास्त्र) हदवस – २
इ.१० वी इवतहास
क्षेत्र/ प्रकरण नाव
इ.१० वी अध्ययन
वनष्पत्ती / क्षमता
इ.९ वी इवतहास
क्षेत्र/ प्रकरण नाव
सेतू बाांधणी -इ.९ वी
अध्ययन वनष्पत्ती/
क्षमता

प्रकरि १. इवर्हासलेखन : पाश्चात्य परं परा,
प्रकरि २. इवर्हासलेखन : भारर्ीय परं परा
१. भारर्ीय इवर्हासार्ील ववववध कालखंडािा चित्रकत्सक, र्ुलनात्मक अभ्यास करर्ा येिे.
२. इवर्हास हा शास्त्रशुध अभ्यासववषय आहे हे सांगर्ा येिे.
प्रकरि १. इवर्हासािी साधने
१. ऐवर्हाशसक साधनांिे वगीकरि करर्ा येिे.
२. ऐवर्हाशसक वस्तू, कागदपत्रे, पुस्तके, नािी व इलेक्ट्रॉवनक माहहर्ी गोळा करून संग्रह
करर्ा येिे. र्सेि त्यांिे वगीकरि वेगवेगळ्या पधर्ीने करर्ा येिे.
पुढील
प्रश्ाांिी तोंडी
उत्तरे द्या.

१. इवर्हास म्हििे काय ?
२. र्ुमच्या आिोबांना स्वर्:िी िन्म हदनांक माहहर्ी नाही र्ी र्ुम्हाला

कोित्या-कोित्या साधनांच्या आधारे प्राप्त करर्ा येईल ?
३. इवर्हासाच्या साधनांिे प्रकार सांगा.

१. दीक्षा ॲप शलिं क - http://tiny.cc/wj0eqz
ऐवर्हाशसक साधने https://youtu.be/Q3lTB9IiKvw
२. इयत्ता ९ वी व इयत्ता १० वी इवर्हास व राज्यशास्त्र क्रचमक पाठ्यपुस्तक
३. वािन करा व माहहर्ी िािून घ्या.
एकात्मिक
साध्यतेसाठी
अध्ययन अनुभव
/कृती

दीक्षा ॲप
शलिं किा
वापर करा./
मदत घ्या.

१. र्ुमच्या शाळे संबंधार् वृत्तपत्रार् आलेल्या बार्म्ांिे संकलन करा.
पुढील कृती
करा.

२. एखाद्या घटनेिे साहहत्यार् कसे प्रवर्वबिं ब उमटर्े यािी उदाहरिे शलहा.
३. आधुवनक काळार्ील इवर्हासाच्या साधनांिी यादी करा.

४. ऐवर्हाशसक साधनांच्या ववश्वासाहतर्ेिी पडर्ाळिी कशी कराल ?
५. र्ुम्हाला माहहर् असलेल्या देशभक्तीपर चित्रपटांिी यादी र्यार करा.

१. शाळा हे अचभलेखागार आहे याबाबर् र्ुमिे मर् शलहा.
स्वाध्याय

२. र्ुमच्या गावािा इवर्हास शलहहण्यासाठी कोिर्ी इवर्हास ववषयक साधने वापराल ?
त्यािी ऐवर्हाशसक साधनांच्या प्रकारानुसार यादी करा.

अर्धक सराव /
कृती/ उपक्रम

१. शशक्षक, पालक यांच्या मदर्ीने ऐवर्हाशसक स्थळास भेट देऊन त्यािी माहहर्ी शलहा.
२. संगिकािा इवर्हास शलहा.

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद, महाराष्ट्र पुिे

सेतू अभ्यासक्रम (Bridge Course) : शैक्षणणक वर्स- २०२२-२३

इयत्ता – दहावी, ववर्य – सामाशजक शास्त्रे (इवतहास व राज्यशास्त्र) हदवस – ३
इ.१० वी राज्यशास्त्र
क्षेत्र/ प्रकरण नाव
इ.१० वी अध्ययन
वनष्पत्ती / क्षमता
इ.९ वी इवतहास
क्षेत्र/ प्रकरण नाव
सेतू बाांधणी-इ.९ वी
अध्ययन वनष्पत्ती/ क्षमता

प्रकरि १. संववधानािी वाटिाल
संववधानािी वाटिाल सामाशिक पररवर्तनाच्या हदशेने होर् असल्यािे सांगर्ा येिे.
प्रकरि ९. बदलर्े िीवन : भाग १
प्रकरि १०. बदलर्े िीवन : भाग २
सामाशिक समर्ेिा पुरस्कार करण्याववषयीिी िाि वनमाति होिे.
१. भारर्ीय संववधानाच्या उद्देशशकेर् कोिकोित्या बाबींिा उल्लेख केला आहे ?

पुढील
प्रश्ाांिी
तोंडी
उत्तरे
द्या.
मदत
घ्या.

२.संववधानाने दिात व संधी याबाबर्ीर् कोिर्ी हमी हदली आहे ?
३.सामाशिक समर्ा म्हििे काय ?

४.सामाशिक समर्ेिा पुरस्कार केलेल्या व्यक्तींिी नावे सांगा ?
५.‘सामाशिक न्याय हदन’ म्हिून कोिर्ा हदवस सािरा केला िार्ो ?
इयत्ता ९ वी व इयत्ता १० वी इवर्हास व राज्यशास्त्र क्रचमक पाठ्यपुस्तक
इयत्ता ८ वी इवर्हास व नागररकशास्त्र क्रचमक पाठ्यपुस्तक
१.

संकल्पना चित्र पूित करा.

२.

खालील र्क्ता पूित करा.

३.

संकल्पना चित्र पूित करा.

एकात्मिक साध्यतेसाठी
अध्ययन अनुभव /कृती

पुढील
कृती
करा.

समानर्ेच्या हक्कानुसार भारर्ीय नागररकांना कोित्या गोष्टी करर्ा येर् नाहीर् ?

स्वाध्याय

१.

अर्धक सराव /

१. र्ुमच्या गावार्ील / शहरार्ील सामाशिक कायत करिाऱ्या व्यक्तींच्या कायातिी माहहर्ी

कृती/ उपक्रम

शलहा.

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद, महाराष्ट्र पुिे

सेतू अभ्यासक्रम (Bridge Course) : शैक्षणणक वर्स- २०२२-२३

इयत्ता – दहावी, ववर्य – सामाशजक शास्त्रे (इवतहास व राज्यशास्त्र) हदवस – ४
इ.१० वी राज्यशास्त्र
क्षेत्र/ प्रकरण नाव
इ.१० वी अध्ययन
वनष्पत्ती / क्षमता
इ.९ वी राज्यशास्त्र
क्षेत्र/ प्रकरण नाव
सेतू बाांधणी -इ.९ वी
अध्ययन वनष्पत्ती/
क्षमता

प्रकरि १. संववधानािी वाटिाल.
संववधानािी वाटिाल सामाशिक पररवर्तनाच्या हदशेने होर् असल्यािे सांगर्ा येिे.
६. आंर्रराष्ट्रीय समस्या
भारर्ीय संववधान व कायदे याद्वारे मानवी हक्कांिे संरक्षि कसे होर्े हे िािून घेिे.
पुढील
प्रश्ाांिी

एकात्मिक
साध्यतेसाठी
अध्ययन अनुभव
/कृती

तोंडी उत्तरे
द्या.

१. मानवी हक्क म्हििे काय ?
२. मानवी हक्कािी पूर्तर्ा कोित्या शासन व्यवस्थेर् होर्े ?
३. संववधानाने मानवाला हदलेले मूलभूर् हक्क कोिर्े ?

४. आपल्याला चमळालेल्या हक्कािे संरक्षि कोि करर्े ?

मदत घ्या.

इयत्ता ९ वी इवर्हास व राज्यशास्त्र क्रचमक पाठ्यपुस्तक
इयत्ता ७ वी इवर्हास व नागररकशास्त्र क्रचमक पाठ्यपुस्तक
१. ‘बालकांच्या हक्कािा िाहीरनामा’ र्क्ता र्यार करा.

पुढील
कृती करा.

२. ‘मानवी हक्कािा वैश्वश्वक िाहीरनामा’ र्क्ता र्यार करुन वगातर् लावा.
३. शशक्षक व पालक यांच्या मदर्ीने शिल्हा न्यायालयास भेट द्या.

१. भारर्ीय नागररकांना रोिगार चमळवण्यािा हक्क असावा असे र्ुम्हाला वाटर्े का ?
स्वाध्याय

२. सवाांना वनवाऱ्यािा हक्क चमळाला र्र आपल्या देशार्ील लोकशाहीवर त्यािे कोिर्े
पररिाम होर्ील असे र्ुम्हाला वाटर्े ?

अर्धक सराव /
कृती/ उपक्रम

१. मानवी हक्क आयोगािी माहहर्ी चमळवा.
२. बालकांच्या मोर्र् व सक्तीच्या शशक्षि कायदा २००९ नुसार कोित्या हक्कािे संरक्षि
झाले आहे ?

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद, महाराष्ट्र पुिे

सेतू अभ्यासक्रम (Bridge Course) : शैक्षणणक वर्स- २०२२-२३

इयत्ता – दहावी, ववर्य – सामाशजक शास्त्रे (इवतहास व राज्यशास्त्र) हदवस – ५
इ.१० वी इवतहास

क्षेत्र/ प्रकरण नाव
इ.१० वी अध्ययन
वनष्पत्ती / क्षमता
इ.९ वी इवतहास

क्षेत्र/ प्रकरण नाव
सेतू बाांधणी -इ.९ वी
अध्ययन वनष्पत्ती/
क्षमता

प्रकरि ३. उपयोशिर् इवर्हास
ऐवर्हाशसक घटनांिे समकालीनत्व ओळखर्ा येिे.
प्रकरि २. भारर् : १९६० नंर्रच्या घडामोडी
भारर्ाच्या स्वार्ंत्र्यानंर्रच्या वाटिालीर् ऐवर्हाशसक घटनांिा क्रम योग्य पधर्ीने सांगर्ा येिे.
१. भारर्ाच्या स्वार्ंत्र्यानंर्रच्या काळार्ील एक महत्त्वपूित ऐवर्हाशसक घटना सांगा.
पुढील
प्रश्ाांिी

I)

तोंडी

कारवगल युध

II)

गोवा,दमि आणि दीव या प्रदेशािी मुक्तर्ा झाली.

III)

भारर्ाने पोखरि येथे पहहली अिुिाििी केली.

IV)

लालबहाद्दरू शास्त्रीनी ‘िय िवान िय त्रकसान’ ही घोषिा हदली.

उत्तरे द्या.

दीक्षा ॲप
शलिं किा

१. १९६० िे दशक भाग १

- https://youtu.be/4vMSMts157M

वापर

२. १९६० नंर्रच्या घडामोडी भाग २ -

करा./

३. १९९१ नंर्रच्या घडामोडी

मदत
एकात्मिक साध्यतेसाठी

२. खालील घटना कालक्रमानुसार लावा.

https://youtu.be/4v0vzH4D1GA

- https://youtu.be/hIzqXiZSO-s

४. इयत्ता ९ वी व इयत्ता १० वी इवर्हास व राज्यशास्त्र क्रचमक पाठ्यपुस्तक

घ्या.

१. भारर्ार्ील पंर्प्रधानांच्या कालखंडानुसार योग्य क्रम लावा.

अध्ययन अनुभव /कृती

पुढील
कृती
करा.

स्वाध्याय
अर्धक सराव /
कृती / उपक्रम

२. पुढील चित्रार् सोहगौडा र्ाम्रपट आहे त्याववषयीिी माहहर्ी आंर्रिालच्या
मदर्ीने चमळवून शलहा.

१. स्वार्ंत्र्य प्राप्तीनंर्रच्या सुरुवार्ीच्या काळार् कोिर्े आचथि क प्रश् भारर्ासमोर होर्े ?
२. हररर्क्रांर्ीिे िनक कोिास म्हिर्ार् ? हररर्क्रांर्ीस कोित्या गोष्टी कारिीभूर् होत्या ?

१. स्वार्ंत्र्यपूवत काळार्ील शेर्ी व आधुवनक काळार्ील शेर्ी यार्ील झालेल्या बदलािी चित्रे
संग्रहीर् करा.

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद, महाराष्ट्र पुिे

सेतू अभ्यासक्रम (Bridge Course) : शैक्षणणक वर्स- २०२२-२३

इयत्ता – दहावी, ववर्य – सामाशजक शास्त्रे (इवतहास व राज्यशास्त्र) हदवस – ६
इ.१० वी इवतहास
क्षेत्र/ प्रकरण नाव
इ.१० वी अध्ययन
वनष्पत्ती / क्षमता
इ.९ वी इवतहास
क्षेत्र/ प्रकरण नाव
सेतू बाांधणी -इ.९ वी
अध्ययन वनष्पत्ती/
क्षमता

प्रकरि ३. उपयोशिर् इवर्हास
इवर्हासािे ववववध ववषयार् व िीवनार् होिारे उपयोिन समिावून घेिे व आिरिार् आििे.
प्रकरि ७. ववज्ञान व र्ंत्रज्ञान
१. स्वार्ंत्र्योत्तर भारर्ार्ील ववज्ञान व र्ंत्रज्ञानार्ील प्रगर्ीिी उदाहरिे सांगर्ा येिे.
२. इं टरनेटच्या मदर्ीने नवनवीन शोधांिी माहहर्ी चमळविे.
पुढील
प्रश्ाांिी
तोंडी उत्तरे
द्या.

१. भारर्ाच्या ववज्ञान व र्ंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रार् सुधारिा घडवून आिण्यािा प्रयत्न
कोित्या प्रधानमंत्र्यानी केला ?

२. कोिर्ा हदवस आपि ‘ववज्ञान हदन’ म्हिून सािरा करर्ो ?

दीक्षा ॲप

१. इयत्ता ९ वी व इयत्ता १० वी इवर्हास व राज्यशास्त्र क्रचमक पाठ्यपुस्तक

शलिं किा

२. शलिं क पहा - अिुऊिेवर आधाररर् ववद्युर् ऊिात वनचमि र्ी

वापर
करा./

https://youtu.be/upvjQoq1XF8

मदत घ्या.

१.भारर्ाच्या ववज्ञान, र्ंत्रज्ञान क्षेत्रार्ील प्रगर्ीिी कालरेषा दशकानुसार र्यार करा.
एकात्मिक
साध्यतेसाठी
अध्ययन अनुभव
/कृती

पुढील
कृती करा.

२. पुढील व्यक्तींनी ववज्ञान व र्ंत्रज्ञान क्षेत्रार् कोिर्े कायत केले र्े शलहा.

३. इं टरनेटच्या मदर्ीने ‘अिुऊिेवर आधाररर् ववद्युर्ऊिात वनचमि र्ी केंि’ यािी
माहहर्ी चमळवा.
१. इं टरनेटच्या मदर्ीने ‘इस्त्रो ’ संस्थेिी माहहर्ी चमळवा.
स्वाध्याय

२. ऑनलाईन शशक्षिािे र्ायदे व र्ोटे शलहा.
३. ववज्ञान व र्ंत्रज्ञान ववषयार् इवर्हास ववषयािी उपयोवगर्ा स्पष्ट करा.
१.

अनुभव शलहा.

अर्धक सराव /
कृती/ उपक्रम

संगिकाच्या सहाय्याने रेल्वे आरक्षि करून रेल्वेिा प्रवास करा व र्ुमच्या प्रवासािा

२.

शशक्षक/ पालकांच्या मदर्ीने र्ुमच्या िवळच्या आकाशवािी केंिास भेट द्या व माहहर्ी
चमळवा.

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद, महाराष्ट्र पुिे

सेतू अभ्यासक्रम (Bridge Course) : शैक्षणणक वर्स- २०२२-२३

इयत्ता – दहावी, ववर्य – सामाशजक शास्त्रे (इवतहास व राज्यशास्त्र) हदवस – ७
इ.१० वी
राज्यशास्त्र क्षेत्र/
प्रकरण नाव
इ.१० वी अध्ययन
वनष्पत्ती / क्षमता
इ.९ वी इवतहास
क्षेत्र/ प्रकरण नाव
सेतू बाांधणी इ.९ वी अध्ययन
वनष्पत्ती/ क्षमता

प्रकरि ४. सामाशिक व रािकीय िळवळी
शेर्करी व कामगारांच्या मागण्यांिी माहहर्ी करून घेिे.
प्रकरि ४. आचथि क ववकास
भारर्ार्ील आचथि क धोरिे काळानुसार बदलर् गेली हे स्पष्ट करर्ा येिे.
पुढील

१.

इं ग्रिी रािवटीर् भारर्ीयांिे आचथि क शोषि इं ग्रिांनी कसे केले ?

प्रश्ाांिी तोंडी

२.

स्वार्ंत्र्यानंर्रच्या काळार् शेर्कऱ्यांनी कोित्या मागण्यांसाठी िळवळी केल्या ?

३.

स्वार्ंत्र्यानंर्रच्या काळार् भारर्ाने कोित्या अथतव्यवस्थेिा स्वीकार केला आहे ?

उत्तरे द्या.
दीक्षा ॲप

चमश्र अथतव्यवस्था भाग १-

शलिं किा

चमश्र अथतव्यवस्था भाग २-

https://youtu.be/TndCX-zgyKw

वापर करा./

पंिवावषि क योिना -

https://youtu.be/WssO9q5ao2s

मदत घ्या.

इयत्ता ९ वी व इयत्ता १० वी इवर्हास व राज्यशास्त्र क्रचमक पाठ्यपुस्तक

https://youtu.be/T9lkZROUd0k

१. ‘चमश्र अथतव्यवस्था’ माहहर्ी चमळवा व शलहा.
२. संकल्पना चित्र पूित करा.
एकात्मिक
साध्यतेसाठी
अध्ययन अनुभव
/कृती

३. संकल्पना चित्र पूित करा.

पुढील कृती
करा.

१.
२.
स्वाध्याय

वीस कलमी कायतक्रमार् शेर्ी व कामगार ववषयक कोित्या र्रर्ुदी केल्या ?
पुढील संकल्पना चित्र पूित करा.

पंिवावषि क योिना शेर्ीिा ववकास होण्यासाठी राबववलेले उपक्रम
पहहली
दुसरी

अर्धक सराव /
कृती/ उपक्रम

१. कामगार वगातच्या समस्येवर उपाय सुिवा.
२. शेर्कऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी र्ुम्ही उपाय सुिवा.

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद, महाराष्ट्र पुिे
सेतू अभ्यासक्रम (Bridge Course) : शैक्षणणक वर्स- २०२२-२३

इयत्ता – दहावी, ववर्य – सामाशजक शास्त्रे (इवतहास व राज्यशास्त्र) हदवस – ८
इ.१० वी राज्यशास्त्र
क्षेत्र/ प्रकरण नाव
इ.१० वी अध्ययन
वनष्पत्ती / क्षमता
इ.९ वी इवतहास क्षेत्र/
प्रकरण नाव
सेतू बाांधणी -इ.९ वी
अध्ययन वनष्पत्ती/
क्षमता

प्रकरि ४. सामाशिक व रािकीय िळवळी
सामाशिक िळवळी िनिागृर्ीसाठी कोित्या मागातिा अवलंब करर्ार् हे ओळखर्ा येिे.
प्रकरि ५. शैक्षणिक वाटिाल
प्रकरि ६. महहला व अन्य दुबतल घटकांिे सक्षमीकरि
ववववध सामाशिक समस्यांच्या सोडविुकीसाठी शशक्षि हे महत्त्वािे माध्यम आहे.
१.

स्वार्ंत्र्यपूवत काळार् कोित्या सामाशिक समस्या होत्या ?

प्रश्ाांिी

२.

तोंडी उत्तरे

सामाशिक व शैक्षणिक क्षेत्रार् कोिकोित्या समािसुधारकांनी कायत केले ?

३.

र्ुमच्या गावार्/शहरार् कोित्या सामाशिक िळवळी झाल्या ? त्यासाठी

पुढील

द्या.
दीक्षा ॲप
शलिं किा
वापर
करा./
मदत घ्या.

कोित्या मागातिा अवलंब केला होर्ा ?
शैक्षणिक वाटिाल प्रस्तावना -

https://youtu.be/2y2MhRYEktM

प्राथचमक शशक्षि -

https://youtu.be/eDg54onip2k

इयत्ता ९ वी व इयत्ता १० वी इवर्हास व राज्यशास्त्र क्रचमक पाठ्यपुस्तक
१. मृिाल गोरे यांनी महागाई ववरोधार् केलेल्या आंदोलनार् कोित्या मागातिा
अवलंब केला ? चित्र चमळवा.

एकात्मिक साध्यतेसाठी

२. संकल्पना चित्र पूित करा.

अध्ययन अनुभव /कृती

पुढील
कृती करा.

३. स्वार्ंत्र्यपूवत काळार् स्त्री िळवळी कोित्या सुधारिांसाठी लढर् होत्या यािी
यादी करा.

४. शासनाने महहला व अन्य दुबतल घटकांिे, अल्पसंख्याक यांिे सक्षमीकरि

होण्यासाठी शशक्षि क्षेत्रार् कोिर्े उपाय योिले आहेर् यािी माहहर्ी घ्या.
स्वाध्याय

सामाशिक िळवळी िनिागृर्ीसाठी कोित्या मागातिा अवलंब करर्ार् ?

अर्धक सराव /

ववववध सामाशिक िळवळीच्या आंदोलनाववषयीच्या वर्तमानपत्रार्ील बार्म्ांिे संकलन

कृती/ उपक्रम

करा.

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद, महाराष्ट्र पुिे

सेतू अभ्यासक्रम (Bridge Course) : शैक्षणणक वर्स- २०२२-२३

इयत्ता – दहावी, ववर्य – सामाशजक शास्त्रे (इवतहास व राज्यशास्त्र) हदवस – ९
इ.१० वी राज्यशास्त्र
क्षेत्र/ प्रकरण नाव
इ.१० वी अध्ययन
वनष्पत्ती / क्षमता
इ.९ वी इवतहास क्षेत्र/
प्रकरण नाव
सेतू बाांधणी -इ.९ वी
अध्ययन वनष्पत्ती/
क्षमता

प्रकरि ४. सामाशिक व रािकीय िळवळी
महहला व अन्य दुबतल घटकांच्या सक्षमीकरिािा अथत सांगर्ा येिे.
प्रकरि ६. महहला व अन्य दुबतल घटकांिे सक्षमीकरि
समािार्ील दुबतल घटकांच्या ववकासासाठीिे ववववध प्रयत्न व त्यांिे महत्त्व ओळखिे.
पुढील
प्रश्ाांिी
तोंडी उत्तरे

१. ववकासापासून वंचिर् असिारे समािार्ील घटक कोिर्े ?
२. ववकासापासून वंचिर् असिाऱ्या घटकांच्या ववकासासाठी कोिर्े प्रयत्न

करावेर् असे र्ुम्हाला वाटर्े ?

द्या.

दीक्षा ॲप
शलिं किा
वापर
करा./
एकात्मिक साध्यतेसाठी

मदत घ्या.

१.

इयत्ता ९ वी व इयत्ता १० वी इवर्हास व राज्यशास्त्र क्रचमक पाठ्यपुस्तक

२.

शलिं क पहा.

महहला सबलीकरि -

स्त्री ववषयक सुधारिा भाग १ - https://youtu.be/bWFBm-N9-7c
स्त्री ववषयक सुधारिा भाग २ - https://youtu.be/631c8cp9BB8
स्त्री ववषयक सुधारिा भाग ३ - https://youtu.be/sMDtT19Xbsk
सामाशिक सुधारिा महहला -

अध्ययन अनुभव /कृती

https://youtu.be/lOkyM5UHj-A

https://youtu.be/_M8xj5CmBTo

१. खालील र्क्ता पूित करा.

पुढील
कृती करा.

२. संकल्पनाचित्र र्यार करा.- महहलांच्या संदभातर्ील कायदे.
१. अनुसूचिर् िार्ी, अनुसूचिर् िमार्ी, भटक्या व ववमुक्त िार्ी-िमार्ी, अल्पसंख्यांक
स्वाध्याय

यांच्या ववकासासाठी शासनाने कोिर्े प्रयत्न केले ?
२. अस्पृश्यर्ा वनवारिासाठी कोिर्े प्रयत्न झाले ?
३. सक्षमीकरि म्हििे काय ?

अर्धक सराव /
कृती/ उपक्रम

१. र्ुमच्या गावार्ील महहला बिर् गटाच्या कामकािािी माहहर्ी चमळवा.
२. र्ुमच्या गावार्ील/शहरार्ील ववववध क्षेत्रार् उल्लेखनीय कामवगरी करिाऱ्या महहलांिी
माहहर्ी चमळवा.

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद, महाराष्ट्र पुिे

सेतू अभ्यासक्रम (Bridge Course) : शैक्षणणक वर्स- २०२२-२३

इयत्ता – दहावी, ववर्य – सामाशजक शास्त्रे (इवतहास व राज्यशास्त्र) हदवस – १०
इ.१० वी राज्यशास्त्र
क्षेत्र/ प्रकरण नाव
इ.१० वी अध्ययन वनष्पत्ती
/ क्षमता
इ.९ वी राज्यशास्त्र क्षेत्र/
प्रकरण नाव
सेतू बाांधणी -इ.९ वी
अध्ययन वनष्पत्ती/क्षमता

प्रकरि ४. सामाशिक व रािकीय िळवळी
सामाशिक िळवळी िनिागृर्ीसाठी कोित्या मागातिा अवलंब करर्ार् र्े ओळखर्ा येिे.
६. आंर्रराष्ट्रीय समस्या
पयातवरि ऱ्हास ही एक िागवर्क समस्या आहे ही िािीव ववकशसर् होिे.
१. ‘पयातवरि हदन’ केव्हा सािरा केला िार्ो ?

पुढील
प्रश्ाांिी
तोंडी
उत्तरे द्या.
मदत
घ्या.

२. पयातवरि म्हििे काय ?
३. पयातवरिासंबंधी कोित्या समस्या वनमाति झाल्या आहेर् ?
४. पयातवरिाच्या रक्षिासाठी र्ुम्ही कोिर्े प्रयत्न केले आहेर् ?
इयत्ता ९ वी इवर्हास व राज्यशास्त्र क्रचमक पाठ्यपुस्तक
१. पुढील चित्रािे वनरीक्षि करा
व आपले मर् शलहा.

२. संकल्पना चित्र र्यार करा.

एकात्मिक साध्यतेसाठी
अध्ययन अनुभव /कृती

३. पयातवरिाच्या रक्षिासाठी आंर्रराष्ट्रीय पार्ळीवरील प्रयत्न -पुढील
पुढील

कालरेषेवर दशतवा.

कृती
करा.

४. पयातवरिािा ऱ्हास होण्यास कारिीभूर् घटक कोिर्े ?
५. पुढील र्क्ता पूित करा.

६.पयातवरिािे रक्षि करण्यासाठी िनिागृर्ीबाबर् घोषवाक्ये र्यार करा.
स्वाध्याय
अर्धक सराव /
कृती/ उपक्रम

१. पयातवरिाच्या रक्षिासाठी कोिकोिर्े हदन सािरे केले िार्ार् ?
२. पािी प्रदूवषर् होण्यािी कारिे व त्यावरील उपाय सांगा.

पयातवरिािा संदेश देिारे चित्र काढा.

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद, महाराष्ट्र पुिे

सेतू अभ्यासक्रम (Bridge Course) : शैक्षणणक वर्स- २०२२-२३

इयत्ता – दहावी, ववर्य – सामाशजक शास्त्रे (इवतहास व राज्यशास्त्र) हदवस – ११
इ.१० वी इवतहास
क्षेत्र/ प्रकरण नाव
इ.१० वी अध्ययन
वनष्पत्ती / क्षमता
इ.९ वी इवतहास
क्षेत्र/ प्रकरण नाव
सेतू बाांधणी -इ.९ वी
अध्ययन वनष्पत्ती/
क्षमता

प्रकरि ५. प्रसारमाध्यमे आणि इवर्हास
ववववध प्रसारमाध्यमे व इवर्हास यांच्यार्ील सहसंबंध ओळखर्ा येिे.
प्रकरि १०. बदलर्े िीवन : भाग २
िनमर् वनचमि र्ीर्ील व नागरी समाि सक्रीय करण्यार्ील प्रसारमाध्यमांिी भूचमका व
िबाबदाऱ्या ओळखर्ा येिे.
पुढील
प्रश्ाांिी
तोंडी उत्तरे

१.

र्ुम्हाला माहहर् असलेल्या दैवनक वृत्तपत्रािी नावे शलहा.

२.

वर्तमानपत्रार् कोिकोित्या प्रकारच्या बार्म्ा वािनास चमळर्ार् ?
सवत प्रसारमाध्यमार् दूरदशतन हे प्रभावी प्रसारमाध्यम का आहे ?

द्या.

३.

मदत घ्या.

इयत्ता ९ वी इवर्हास व राज्यशास्त्र क्रचमक पाठ्यपुस्तक वािा.
१. स्वार्ंत्र्यपूवत काळ व स्वार्ंत्र्योत्तर काळार्ील वृत्तपत्रांिी नावे सांगा.
२. वृत्तपत्रािे बदलर्े स्वरूप स्पष्ट करा.
३. संकल्पना चित्र पूित करा.

एकात्मिक
साध्यतेसाठी
अध्ययन अनुभव
/कृती
पुढील
कृती करा.

४. दूरदशतन वरील कोित्या ऐवर्हाशसक माशलका र्ुम्हाला अचधक आवडर्ार् ?
१.
स्वाध्याय

२.
३.

दूरदशतनवरून संसदेिे प्रत्यक्ष कामकाि दाखवल्यामुळे कोिर्ा पररिाम झाला ?
वर्तमानपत्रांना इवर्हास या ववषयािी गरि का पडर्े ?
दूरदशतनवरून कोरोना काळार् शैक्षणिक कायतक्रम दाखववण्यार् आले त्यािा र्ुम्हाला
कोिर्ा र्ायदा झाला ?

अर्धक सराव /
कृती/ उपक्रम

शैक्षणिक माहहर्ी देिाऱ्या दूरदशतन वाहहन्यांिी नावे शलहा.

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद, महाराष्ट्र पुिे

सेतू अभ्यासक्रम (Bridge Course) : शैक्षणणक वर्स- २०२२-२३

इयत्ता – दहावी, ववर्य – सामाशजक शास्त्रे (इवतहास व राज्यशास्त्र) हदवस – १२
इ.१० वी इवतहास
क्षेत्र/ प्रकरण नाव
इ.१० वी अध्ययन
वनष्पत्ती / क्षमता
इ.९ वी इवतहास
क्षेत्र/ प्रकरण नाव
सेतू बाांधणी -इ.९ वी
अध्ययन वनष्पत्ती/
क्षमता

प्रकरि ८. पयतटन आणि इवर्हास
पयतटन अनेकांना रोिगाराच्या संधी उपलब्ध करून देर्े हे िाििे.
प्रकरि २. भारर् : १९६० नंर्रच्या घडामोडी
प्रकरि ४. आचथि क ववकास
१. िागवर्कीकरिामुळे आलेल्या आचथि क सुधारिांच्या पररिामािा आढावा घेर्ा येिे.
२. खासगीकरि, उदारीकरि व िागवर्कीकरि यामुळे भारर्ीय अथतव्यवस्थेर् झालेल्या
बदलांिी कारिमीमांसा करर्ा येिे.
पुढील

१. चमश्र अथतव्यवस्थेिा भारर्ाने स्वीकार केल्याने अथतव्यवस्थेर् कोिर्े िांगले
पररिाम हदसून आले ?

प्रश्ाांिी
तोंडी उत्तरे
द्या.
एकात्मिक
साध्यतेसाठी
अध्ययन अनुभव
/कृती

२. िागवर्कीकरिामुळे कोिकोित्या क्षेत्रार् बदल झाला ?
३. खासगीकरि, उदारीकरि व िागवर्कीकरि म्हििे काय ?

दीक्षा ॲप

१. शलिं क पहा.

आचथि क सुधारिांिे प्रयत्न – खासगीकरि, उदारीकरि, िागवर्कीकरि -

शलिं किा

https://youtu.be/9rTZKJTtFDs

वापर
करा./
मदत घ्या.
पुढील
कृती करा.

नवे आचथि क धोरि –

https://youtu.be/5MA28Y832gc

२. इयत्ता ९ वी व इयत्ता १० वी इवर्हास व राज्यशास्त्र क्रचमक पाठ्यपुस्तक

१. WTO या संघटनेिे बोधचिन्ह, सदस्य देश, उहद्दष्टे, कायतक्रम इत्यादी
माहहर्ी इं टरनेटच्या मदर्ीने चमळवा.

२. िागवर्कीकरिािा पयतटनावर झालेल्या पररिामािा र्क्ता र्यार करा.

१. िागवर्कीकरिामुळे औद्योवगक क्षेत्रार् कोिर्ा बदल झाला ?
स्वाध्याय

२. िागवर्क व्यापार संघटनेिा भारर् सदस्य झाल्यानंर्र भारर्ार् कोित्या सुधारिा

झाल्या ?
३. १९९१ च्या आचथि क सुधारिांिा कोिर्ा पररिाम भारर्ावर झाला ?

अर्धक सराव /
कृती/ उपक्रम

पयतटनार्ून कोित्या व्यावसाचयक संधी वनमाति होर्ार् ?

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद, महाराष्ट्र पुिे

सेतू अभ्यासक्रम (Bridge Course) : शैक्षणणक वर्स- २०२२-२३

इयत्ता – दहावी, ववर्य – सामाशजक शास्त्रे (इवतहास व राज्यशास्त्र) हदवस – १३
इ.१० वी राज्यशास्त्र
क्षेत्र/ प्रकरण नाव
इ.१० वी अध्ययन
वनष्पत्ती / क्षमता
इ.९ वी इवतहास क्षेत्र/
प्रकरण नाव
सेतू बाांधणी -इ.९ वी
अध्ययन वनष्पत्ती/क्षमता

प्रकरि ५. भारर्ीय लोकशाहीसमोरील आव्हाने
१. ववववध आव्हानांिे वस्तुवनष्ठ स्वरूप स्पष्ट करर्ा येिे.
२. अंर्गतर् आव्हानांना र्ोंड कसे देर्ा येर्े यािे वववेिन करर्ा येिे.
प्रकरि ३. भारर्ापुढील अंर्गतर् आव्हाने
भारर्ासमोरील अंर्गतर् आव्हानांिा चित्रकत्सक अभ्यास करर्ा येिे.
पुढील
प्रश्ाांिी
तोंडी उत्तरे
द्या.
दीक्षा ॲप
शलिं किा
वापर
करा./
मदत घ्या.

१. भारर्ासमोरील
२. भारर्ासमोर

ववषमर्ेिी आव्हाने कोिर्ी ?

िनर्ेच्या शासनार्ील सहभागाववषयी कोिर्ी आव्हाने आहेर् ?

३. स्वार्ंत्र्यानंर्रच्या

काळार् भारर्ासमोर कोिर्ी आव्हाने आहे र् ?

पंिाब मधील असंर्ोष

https://youtu.be/wWAaf05h3v0

िमार्वाद

https://youtu.be/kfVABVmbiwU

प्रदेशवाद

https://youtu.be/nzV8BMTdnx4

२. इयत्ता ९ वी व इयत्ता १० वी इवर्हास व राज्यशास्त्र क्रचमक पाठ्यपुस्तक

१. पुढील कालरे षा पूित करा.- ‘पंिाब मधील असंर्ोष’.

एकात्मिक साध्यतेसाठी
अध्ययन अनुभव /कृती

२. पुढील कंसार् हदलेले भारर्ार्ील ववकशसर् व अववकशसर् प्रदेश पुढील
र्क्यार् दशतवा.
(आसाम, महाराष्ट्र, ओहडशा,गुिरार्, पंिाब, वबहार,र्ाचमळनाडू )
पुढील
कृती करा.

ववकशसर् प्रदेश

अववकशसर् प्रदेश

३.पुढील संकल्पना चित्र पूित

४. भ्रष्टािाराला आळा घालण्यासाठी उपाय सुिवा.

१. भारर्ार्ील नक्षलवादी क्षेत्रे कोिर्ी ?
स्वाध्याय

२. िमार्वाद नष्ट करण्यासाठी उपाय सुिवा.

३. भारर्ीय लोकशाहीसमोरील सामाशिक आव्हाने कोिर्ी ?
अर्धक सराव /
कृती/ उपक्रम

१. प्रदेशवाद म्हििे काय ? त्यािा देशावर कोिर्ा पररिाम होर्ो ?

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद, महाराष्ट्र पुिे

सेतू अभ्यासक्रम (Bridge Course) : शैक्षणणक वर्स- २०२२-२३

इयत्ता – दहावी, ववर्य – सामाशजक शास्त्रे (इवतहास व राज्यशास्त्र) हदवस – १४
इ.१० वी राज्यशास्त्र
क्षेत्र/ प्रकरण नाव
इ.१० वी अध्ययन
वनष्पत्ती / क्षमता
इ.९ वी राज्यशास्त्र
क्षेत्र/ प्रकरण नाव
सेतू बाांधणी -इ.९ वी
अध्ययन वनष्पत्ती/
क्षमता

प्रकरि ५. भारर्ीय लोकशाहीपुढील आव्हाने
१. ववववध आव्हानांिे वस्तुवनष्ठ स्वरूप स्पष्ट करर्ा येिे.
२. अंर्गतर् आव्हानांना र्ोंड कसे देर्ा येर्े यािे वववेिन करर्ा येिे.
प्रकरि ३. भारर्ािी सुरक्षा व्यवस्था
मानवी सुरक्षा ही संकल्पना स्पष्ट करर्ा येिे.
१. संववधानाने नागररकांना कोिर्े हक्क हदले आहेर् ?
पुढील
प्रश्ाांिी तोंडी
उत्तरे द्या.

२. संववधानाने हदलेल्या नागररकांच्या हक्कांिे संरक्षि करण्यािी िबाबदारी
कोिािी आहे ?

३. कोित्या कारिांमुळे मानवी हक्कांना बाधा पोहिर्े ?
४. मानवी हक्कामध्ये कोित्या प्रमुख हक्कािा समावेश होर्ो ?
५. सध्यस्थस्थर्ीर् मानवी िीवन कोित्या कारिामुळे धोक्यार् आले आहे ?

दीक्षा ॲप
शलिं किा
वापर करा./
मदत घ्या.

१. इयत्ता ९ वी इवर्हास व राज्यशास्त्र क्रचमक पाठ्यपुस्तक
२. शलिं क पहा. - मानवी सुरक्षा

https://youtu.be/Z5DtpsH1pHY

१. संकल्पना चित्र र्यार करा.
एकात्मिक साध्यतेसाठी
अध्ययन अनुभव /कृती

पुढील कृती
करा.

२. मानवी हक्क आयोगािी माहहर्ी चमळवा व शलहा.

३. ‘र्ापमान वाढ एक िागवर्क समस्या’ यावर र्ुमिे वविार स्पष्ट करा.
स्वाध्याय
अर्धक सराव /
कृती/ उपक्रम

१. पयातवरि सुरशक्षर्र्ेसाठी र्ुम्ही कोिर्ी काळिी घ्याल ?
२. मानवी सुरक्षेिी बदलर्ी संकल्पना स्पष्ट करा.
सामािार्ील वाढर्ा हहिं सािार मानवी सुरक्षेला धोका आहे .हहिं सािार वाढू नये म्हिून कोिर्े
प्रयत्न केले िावेर् असे र्ुम्हास वाटर्े ?

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद, महाराष्ट्र पुिे

सेतू अभ्यासक्रम (Bridge Course) : शैक्षणणक वर्स- २०२२-२३

इयत्ता – दहावी, ववर्य – सामाशजक शास्त्रे (इवतहास व राज्यशास्त्र) हदवस – १५
इ.१० वी राज्यशास्त्र
क्षेत्र/ प्रकरण नाव
इ.१० वी अध्ययन
वनष्पत्ती / क्षमता
इ.९ वी राज्यशास्त्र
क्षेत्र/ प्रकरण नाव
सेतू बाांधणी - इ.९ वी
अध्ययन वनष्पत्ती/
क्षमता

प्रकरि ५. भारर्ीय लोकशाहीपुढील आव्हाने
अंर्गतर् आव्हानांना र्ोंड कसे देर्ा येर्े यािे वववेिन करर्ा येिे.
प्रकरि ३. भारर्ािी सुरक्षा व्यवस्था
अंर्गतर् सुरशक्षर्र्ेववषयी असिाऱ्या आव्हानांिी िािीव असिे.
पुढील
प्रश्ाांिी
तोंडी उत्तरे

१. र्ुम्हाला िीवन िगर्ाना कोित्या गोष्टी आव्हानात्मक वाटर्ार् ?
२. कोिर्ी आव्हाने सोडववण्यास आपि प्रथम प्राधान्य द्याल ?

द्या.

३. भारर्ापुढे कोिर्ी आव्हाने आहेर् ?

दीक्षा ॲप

१. इयत्ता ९ वी इवर्हास व राज्यशास्त्र क्रचमक पाठ्यपुस्तक

शलिं किा
वापर

२. भारर्ाच्या सुरशक्षर्र्ेर्ील आव्हाने https://youtu.be/wqupWF5xTf0

भारर्ािी सुरक्षा व्यवस्था

करा./

वनमलष्करी दल

मदत घ्या.

https://youtu.be/hWHMNEkyQA
https://youtu.be/_gASqXwAavM

१. संकल्पना चित्र र्यार करा.

एकात्मिक

भारर्ाच्या अंर्गतर् सुरशक्षर्र्ेपढु ील आव्हाने.

साध्यतेसाठी अध्ययन

२. र्क्ता पूित करा.

अनुभव /कृती

पुढील
कृती करा.

१. देशाच्या अंर्गतर् सुरशक्षर्र्ेच्या दृष्टीने र्ुम्हाला वाटिाऱ्या आव्हानांिी यादी करा.
स्वाध्याय

२. कोित्या कारिांमुळे देशार् अस्थस्थरर्ा वनमाति होर्े ?
३. र्ुमच्या दृष्टीने सायबर हल्ल्यािे आव्हान दूर करण्यासाठी उपाय सुिवा.

अर्धक सराव /
कृती/ उपक्रम

१. आंर्रिालच्या मदर्ीने देशाच्या अंर्गतर् सुरशक्षर्र्ेववषयी असिाऱ्या आव्हानांिी माहहर्ी
चमळवा.

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद, महाराष्ट्र पुिे

सेतू अभ्यासक्रम (Bridge Course) : शैक्षणणक वर्स- २०२२-२३
इयत्ता – दहावी, ववर्य – सामाशजक शास्त्रे (इवतहास व राज्यशास्त्र)
तज्ज्ञ शशक्षक
१) श्री. महाशलिं ग शशवशलिं ग स्वामी
शशरोली हायस्कूल,शशरोली (पुलािी),

ता.हातकणांगले, शज.कोल्हापूर. 416122.
Emailmsswami5970@gmail.com
मोबाईल 9850896174
२) सौ. स्मिता सांजीवकुमार वनटवे.
एम. जी. शहा ववद्यामांहदर व ज्युवनअर कॉलेज, बाहुबली.
ता. हातकणांगले, शज.कोल्हापूर.
Emailsmitasnitave@gmail.com
मोबाईल 8788511922
३) श्री. सांजय शामराव कुरणे
न्यू इां स्मिश स्कूल अॅण्ड ज्युवनअर कॉलेज, अब्दुललाट
ता. शशरोळ, शज.कोल्हापूर.

Email- sanjay4skurane@gmail.com
मोबाईल – 9960788030
Whats app 9146891516

४) सौ. रोहहणी ववजय परीट
व्यांकटराव हायस्कूल,इिलकरां जी,
ता.हातकणांगले, शज.कोल्हापूर.
Emailrohiniapoorva@gmail.com
मोबाईल 9370481280

