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¸ÀAzÉÃ±À

DwäÃAiÀÄgÉÃ,
ªÀÄPÀÌ¼À ²PÀëtªÉÃ ¨sÁgÀvÀzÀ ¨sÀ«µÀå. EzÀPÁÌV PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀªÀÅ ºÉÆ¸À ²PÀët ¤ÃwAiÀÄ£ÀÄß 2020gÀ°è
eÁjUÉÆ½¹zÉ. F gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ²PÀët ¤Ãw 2020 gÀ ²¥sÁgÀ¸ÀÄìUÀ¼À£ÀÄß C£ÀÄμÁ×£ÀUÉÆ½¸ÀÄªÀ ¤nÖ£À°è PÀ£ÁðlPÀ
gÁdå ªÀÄÄAZÀÆtÂAiÀÄ°èzÀÄÝ, ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ°è ¸ÁPÀμÀÄÖ ¸ÀÄzsÁgÀuÉUÀ¼À£ÀÄß vÀgÀ¯ÁUÀÄwÛzÉ. ¥ÀoÀåPÀª
æ ÀÄ «£Áå¸À,
PÀ°¸ÀÄ«PÉAiÀÄ°è £Á«Ã£ÀåvÉ, vÀgÀUÀw ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ ªÀÄgÀÄ«£Áå¸À ºÁUÀÆ ±Á¯ÉUÀ¼À°è PÀ°PÁ ¸ÀªÀÄÈzÀÞ ªÁvÁªÀgÀt
¤ªÀiÁðt ªÀiÁqÀ®Ä ºÀ®ªÀÅ PÁAiÀÄðvÀAvÀæUÀ¼À£ÀÄß gÀÆ¦¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ. FUÁUÀ¯ÉÃ ¤¥ÀÅuï ¨sÁgÀvï «ÄμÀ£ï,
§Ä£Á¢ ¸ÁPÀëgÀvÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀASÁå eÁÕ£À PË±À®UÀ¼À£ÀÄß SÁwæ¥Àr¸ÀÄªÀ°è PÁAiÀÄð¥ÀæªÀÈvÀÛUÉÆArzÉ.
¥Àæ¸ÀÄÛvÀ PÉÆÃ«qï-19 ¸ÁAPÁæ«ÄPÀ gÉÆÃUÀ¢AzÁV ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ O¥ÀZÁjPÀ ²PÀët ¥ÀqÉAiÀÄÄªÀ°è CqÉvÀqÉUÀ¼ÁV,
JgÀqÀÄ ªÀμÀðUÀ¼À°è PÀ°PÁ £ÀÀμÀÖªÁVgÀÄvÀÛzÉ. O¥ÀZÁjPÀ ºÁUÀÆ C£Ë¥ÀZÁjPÀ PÁAiÀÄðvÀAvÀæUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ
«zÁåyðUÀ¼À PÀ°PÉAiÀÄ ¤gÀAvÀgÀvÉUÉ ¥ÀæAiÀÄwß¹zÁÝUÀÆå ¸ÀºÀ ¤jÃQëvÀ ªÀÄlÖzÀ PÀ°PÉ DUÀ¢gÀÄªÀÅzÀ£ÀÄß ºÀ®ªÀÅ
CzsÀåAiÀÄ£ÀUÀ¼ÀÄ w½¹ªÉ. F PÀ°PÁ CAvÀgÀªÀ£ÀÄß ¸Àj¥Àr¸ÀÄªÀ ¤nÖ£À°è £ÁªÉ®ègÀÆ PÁAiÀÄð¥ÀæªÀÈvÀÛgÁUÀ¨ÉÃQzÉ.
¸ÀzÀj PÀ°PÁ CAvÀgÀªÀ£ÄÀ ß ¸Àj¥Àr¸ÀÄªÀ ¤nÖ£À°è ªÉÊeÁÕ¤PÀ vÀ¼ÀºÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀ 'PÀ°PÁ
ZÉÃvÀjPÉ' JA§ «£ÀÆvÀ£À PÁAiÀÄðPÀæªÀÄªÀ£ÀÄß 2022-23£ÉÃ ±ÉÊPÀëtÂPÀ ªÀμÀðzÀ°è C£ÀÄμÁÖ£ÀUÉÆ½¸ÀÄwÛzÉ.
J¯Áè «zÁåyðUÀ¼ÀÄ »A¢£À JgÀqÀÄ vÀgÀUÀwUÀ¼À°è PÀ°AiÀÄ¯ÉÃ ¨ÉÃPÁVzÀÝ ¥ÀæªÀÄÄR ¸ÁªÀÄxÀåð,
¥ÀjPÀ®à£ÉUÀ¼À£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹zÉ. EzÀPÉÌ ¸ÀAªÁ¢AiÀiÁV ¥Àæ¸ÀPÀÛ vÀgÀUÀwAiÀÄ°è PÀ°AiÀÄ¯ÉÃ¨ÉÃPÁzÀ ¥ÀæªÀÄÄR ¸ÁªÀÄxÀåð,
¥ÀjPÀ®à£ÉUÀ¼À£ÀÄß eÉÆÃr¹ PÀ°PÁ ºÁ¼ÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ²PÀëPÀgÀ PÉÊ¦rAiÀÄ£ÀÄß ¹zÀÞ¥Àr¸À¯ÁVzÉ. PÀ°PÁ ºÁ¼ÉUÀ¼ÀÄ
ZÀlÄªÀnPÉUÀ½AzÀ PÀÆrzÀÄÝ, ªÀÄUÀÄ«£À ªÀÄÄUÀÝ ªÀÄ£À¹ìUÉ ¸ÀAvÉÆÃµÀªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀÄªÀAvÉ gÀÆ¦¸À¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀÇtðUÉÆ½¸ÀÄªÀÅzÀjAzÀ ºÁ° PÀ°PÁ £ÀμÀÖªÀ£ÀÄß ¸ÀjzÀÆV¸À§ºÀÄzÀÄ JA§ D±ÀAiÀÄ
£À£ÀßzÁVgÀÄvÀÛzÉ. PÀ°PÁ ºÁ¼É, ¥ÀoÀå¥ÀÅ¸ÀÛPÀ ªÀÄvÀÄÛ ²PÀëPÀgÀ PÉÊ¦rUÀ¼ÀÄ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ ¥ÀÆgÀPÀªÁVªÉ. ²PÀëPÀgÀÄ vÀªÀÄä
PÉÊ¦rAiÀÄ°è ¤ÃrzÀ ªÀiÁUÀð¸ÀÆaAiÀÄ£ÀéAiÀÄ F «£ÀÆvÀ£À PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß CzÀgÀ CAvÀ¸ÀìvÀé¢AzÀ
C£ÀÄµÁ×£ÀUÉÆ½¹, ªÀÄPÀÌ¼À PÀ°PÉAiÀÄ ¸ÀÄzsÁgÀuÉUÉ PÁgÀtªÁUÀÄwÛÃj JAzÀÄ ºÁgÉÊ¸ÀÄvÉÛÃ£É. DzÀÝjAzÀ E¯ÁSÉAiÀÄ
¸ÀªÀðgÀÆ, ¥ÉÆÃµÀPÀªÀUÀð ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁVÃzÁgÀgÉ®ègÀÆ EzÀgÀ°è ¥ÀjuÁªÀÄPÁjAiÀiÁV PÉÊ eÉÆÃr¹ F
PÁAiÀÄðPÀæªÀÄªÀ£ÀÄß AiÀÄ±À¹éUÉÆ½¸ÀÄwÛÃgÉAzÀÄ D²¸ÀÄvÉÛÃ£É.
J®èjUÀÆ ±ÀÄ¨sÀªÁUÀ°.............
²æÃ ©.¹.£ÁUÉÃ±ï,
¸À£Áä£åÀ ²PÀët ¸ÀaªÀgÀÄ,
¥ÁæxÀ«ÄPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ËæqsÀ ²PÀët E¯ÁSÉ, PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀ
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ªÀÄÄ£ÀÄßr

gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ²PÀët ¤Ãw -2020gÀ D±ÀAiÀÄzÀAvÉ ªÀÄPÀÌ¼À PÀ°PÉ ªÀÄvÀÄÛ C©üªÀÈ¢Þ £ÀªÉÄä®ègÀ dªÁ¨ÁÝj. DzÀgÉ PÉÆÃ«qï19 ¸ÁAPÁæ«ÄPÀ «¥ÀwÛ¤AzÀ ªÀÄPÀÌ¼À PÀ°PÉAiÀÄ°è ªÀåvÀåAiÀÄªÁV PÀ°PÁ ¤gÀAvÀgv
À ÉAiÀÄ£ÀÄß PÁ¥ÁrPÉÆ¼Àî®Ä PÀ¼z
É Égq
À ÀÄ ªÀµÀðUÀ½AzÀ
¸ÁzsÀåªÁVgÀÄªÀÅ¢®è. ¸ÁPÀµÀÄÖ PÀ°PÁ CAvÀgÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ. F CAvÀgª
À À£ÀÄß ¤ÃV¸À®Ä
2022-23£ÉÃ ¸Á°£À°è PÀ°PÁ ZÉÃvÀjPÉ
JA§ «£ÀÆvÀ£À PÁAiÀÄðPÀæªÄÀ ªÀ£ÀÄß C£ÀÄµÁ×£ÀUÉÆ½¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ.
F PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ ªÀÄÆ®PÀ J¯Áè «zÁåyðUÀ½UÉ §Ä£Á¢ ¸ÁPÀëgv
À É, ¸ÀASÁå eÁÕ£ÀPÌÉ MvÀÄÛ ¤ÃqÀ¯ÁUÀÄªÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ
ªÀÄUÀÄ vÀ£Àß »A¢£À vÀgU
À ÀwUÀ¼À°è CvÀåUÀvÀåªÁV UÀ½¸À¯ÉÃ¨ÉÃQzÀÝ PÀ°PÁ ¥sÀ®UÀ¼ÄÀ ºÁUÀÆ ¥Àæ¸ÀPÀÛ vÀgU
À ÀwAiÀÄ°è PÀ°AiÀÄ¯ÉÃ ¨ÉÃPÁzÀ
“Cw ªÀÄÄRå PÀ°PÁ ¥sÀ®” UÀ¼À£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹, ZÀlÄªÀnPÉ gÀÆ¦¹ PÀ°PÁ ºÁ¼ÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ²PÀëPÀgÀ PÉÊ¦rAiÀÄ£ÀÄß gÀÆ¦¸À¯ÁVzÉ.
EªÀÅUÀ¼°
À è ‘¤¥ÀÄuï ¨sÁgÀvï’, ‘«zÁå¥ÀæªÃÉ ±ï’£ÀAvÀºÀ G¥ÀPÀæªÄÀ UÀ¼À£ÀÄß CAvÀUÀðvÀUÉÆ½¸À¯ÁVzÉ. F ZÀlÄªÀnPÉU¼
À ÀÄ ²±ÀÄPÉÃA¢ævÀ,
PÀ°PÁ ºÁUÀÆ ²PÀëPÀ ¸ÉßÃ»AiÀiÁVªÉ. ZÀlÄªÀnPÁ ºÁ¼ÉUÀ¼À eÉÆvÉUÉ, ²PÀëPÀjUÉ CUÀvåÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£À ¤ÃqÀÄªÀ ‘²PÀëPÀgÀ
PÉÊ¦r’AiÀÄ£ÀÆß ¹zÀÞ¥r
À ¹ ¤ÃqÀ¯ÁUÀÄwÛzÉ. EªÀÅUÀ¼£
À ÀÄß §¼À¹ ªÀÄPÀÌ¼À PÀ°PÁ CAvÀgÀ ¸ÀjzÀÆV¸ÀÄªÀ PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß vÁªÉ®ègÀÆ
dªÁ¨ÁÝj¬ÄAzÀ ¤ªÀð»¸ÀÄwÛÃgÉA§ D±ÀAiÀÄªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀÄvÉÛÃ£É. F PÁAiÀÄðzÀ°è vÉÆqÀV¹PÉÆAqÀ vÀªÀÄUÀÆ ªÀÄvÀÄÛ CfÃA
¥ÉæÃªÀiï fÃ ¥sËAqÉÃ±À£
À ï ¸ÀA¸ÉÜUÀÆ E¯ÁSÉAiÀÄ ¥ÀgÀªÁV C©ü£ÀAzÀ£ÉUÀ¼ÀÄ.
qÁ. J¸ï, ¸É®éPÀÄªÀiÁgï ¨sÁ.D.¸ÉÃ.
¥ÀæzsÁ£À PÁAiÀÄðzÀ²ðUÀ¼ÀÄ,
¥ÁæxÀ«ÄPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ËæqÀs²PÀët E¯ÁSÉ

D±ÀAiÀÄ £ÀÄr

«zÁåyðAiÀÄ ±ÉÊPÀëtÂPÀ §zÀÄQ£À°è ¥ÀæwÃ ¤vÀåªÀÇ PÀ°PÁ ¤gÀAvÀgv
À É CvÀåUÀvÀå. DzÀgÉ PÉÆÃ«qï-19 ¸ÁAPÁæ«ÄPÀ¢AzÁV
eÁUÀwPÀªÁV PÀ°PÁ ¤gÀAvÀgÀvU
É É ªÀåvÀåAiÀÄ GAmÁV ªÀÄPÀÌ¼À°è PÀ°PÁ £ÀµÀÖªÁVgÀÄªÀÅzÀÄ ªÉÃzÀå. EzÀ£ÀÄß ¸ÀjzÀÆV¸ÀÄªÀÅzÀÄ £ÀªÀÄä
DzÀå PÀvÀðªÀåªÁVzÉ. £ÀªÀÄä gÁdåzÀ°è PÉÆÃ«qï-19 ¤AzÁV ±Á¯ÉU¼
À ÀÄ ªÀÄÄZÀÑ®àmÁÖUÀ «zÁåUÀªÀÄ, ¸ÀAªÉÃzÀ, «±ÉÃµÀ ¸ÉÃvÀÄ§AzsÀ
ªÀÄÄAvÁzÀ ¥ÀAiÀiÁðAiÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÄÀ UÀ¼À£ÀÄß gÀÆ¦¹zÀgÀÆ ªÀÄÄSÁªÀÄÄT vÀgU
À Àw ¥ÀæQæAiÉÄUÉ EªÉ¯Áè ¸ÀªÀiÁAvÀgÀªÁUÀÄªÀÅ¢®è.
¥À¸
æ ÀÄÛvÀ PÀ°PÁ ZÉÃvÀjPÉ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄªÀÅ ªÉÊeÁÕ¤PÀ vÀ¼º
À À¢AiÀÄ ªÉÄÃ¯É ²±ÀÄ PÉÃA¢ævÀ ZÀlÄªÀnPÉU¼
À À£ÀÄß gÀÆ¦¹ PÀ°PÁ ºÁ¼ÉUÀ¼£
À ÀÄß
¤ÃqÀÄwÛgÄÀ ªÀ «£ÀÆvÀ£À ¥ÀæAiÀÄvÀß. ¸Àj¸ÀÄªÀiÁgÀÄ JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À ±ÉÊPÀëtÂPÀ ¥ÀæQæAiÉÄUÀ¼ÄÀ ¥ÀÆtðªÁV £ÀqÉAiÀÄzÉÃ, ªÀÄPÀÌ¼À°è
GAmÁVgÀÄªÀ PÀ°PÁ CAvÀgÀª£
À ÀÄß ¸ÀjzÀÆV¸ÀÄªÀ ¸À®ÄªÁVAiÉÄÃ gÀÆ¦¹zÀ G¥ÀPª
Àæ ÀÄ. F PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß MAzÀÄ ªÀµÀðzÀªÀgU
É É
gÁdåzÁzÀåAvÀ C£ÀÄµÁ×£ÀUÉÆ½¹ ªÀÄPÀÌ¼À PÀ°PÁ £ÀµÀÖªÀ£ÄÀ ß vÁªÉ®ègÀÆ vÀÄA©PÉÆqÀÄwÛÃj JAzÀÄ D²¸ÀÄvÉÛÃ£É. PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ
¥ÀjuÁªÀÄPÁj C£ÀÄµÁÖ£ÀPÁÌV J¯Áè ¨sÁVÃzÁgÀgÄÀ ¸ÀQæAiÀÄªÁV vÉÆqÀV¹PÉÆ¼ÀÄî«gÉAzÀÄ £ÀA©zÉÝÃ£É.
qÁ. «±Á¯ï Dgï, ¨sÁ.D.¸ÉÃ.
DAiÀÄÄPÀg
Û ÀÄ,
¸ÁªÀðd¤PÀ ²PÀët E¯ÁSÉ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ
iii

DgÀA©üPÀ £ÀÄr

DwäÃAiÀÄgÉÃ,
»A¢£À JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À PÁ® PÉÆÃ«qï-19gÀ PÁgÀt¢AzÀ O¥ÀZÁjPÀ vÀgU
À ÀwUÀ¼ÀÄ ¤jÃPÉëAiÀÄAvÉ £ÀqÉAiÀÄzÉÃ ªÀÄPÀÌ¼À°è
PÀ°PÁ £ÀµÀÖªÀÅAmÁVgÀÄªÀÅzÀÄ ±ÉÆÃZÀ¤ÃAiÀÄ. EzÀjAzÁV PÀ°PÁ CAvÀg,À ¸ÁªÀiÁfPÀ ºÁUÀÆ ¨sÁªÀ£ÁvÀäPÀ KgÀÄ¥ÉÃgÀÄUÀ¼ÀÆ
GAmÁVªÉ. F J®è CqÉvÀqÉU¼
À À£ÀÄß ¤ªÁj¹, PÀ°PÁ ¤gÀAvÀgv
À ÉAiÀÄ£ÀÄß PÁAiÀÄÄÝPÉÆ¼Àî®Ä 2022-23£ÉÃ ±ÉÊPÀëtÂPÀ ªÀµÀðzÀ°è PÀ°PÁ
ZÉÃvÀjPÉ PÁAiÀÄðPÀæªÄÀ ªÀ£ÀÄß C£ÀÄµÁ×£ÀUÉÆ½¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ. ¥ÀæwAiÉÆ§â «zÁåyðAiÀÄÄ §Ä£Á¢ ¸ÁPÀëgv
À É ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀASÁåeÁÕ£ÀªÀ£ÀÄß
¸Á¢ü¸ÀÄªÀÅzÀÄ ¥Àæxª
À ÀÄ DzÀåvÉAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ. J¯Áè PÀ°PÉUÉ ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀªÁV §Ä£Á¢ ¸ÁPÀëgÀvÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀASÁåeÁÕ£À CvÀåUÀvÀå.
DzÀÝjAzÀ DAiÀiÁ vÀgÀUw
À AiÀÄ ¤¢ðµÀÖ PÀ°PÁ ¥sÀ®UÀ¼ÉÆA¢UÉ §Ä£Á¢ ¸ÁPÀëgÀvÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀASÁåeÁÕ£ÀzÀ PÀ°PÁ ZÀlÄªÀnPÉU¼
À À£ÀÄß
CAvÀUÀðvÀUÆ
É ½¹ PÀ°PÁ ZÉÃvÀjPÉ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄªÀ£ÀÄß gÀÆ¦¸À¯ÁVzÉ. vÁªÀÅ E°è ¤ÃrgÀÄªÀ PÀ°PÁ ºÁ¼ÉUÀ¼À£ÀÄß §¼À¹PÉÆAqÀÄ
ªÀÄPÀÌ¼À°è §Ä£Á¢ PÀ°PÁ eÁÕ£Àª£
À ÀÄß C£ÀÄPÀÆ°¸ÀÄ«j ºÁUÀÆ PÀ°PÁ CAvÀgÀª£
À ÀÄß ¥ÀÆgÉÊ¸ÀÄ«j JAzÀÄ D²¸ÀÄvÉÛÃ£É. EzÀ£ÀÄß
±Á¯ÁzsÁjvÀªÁV ªÀiË¯ÁåAPÀ£À ªÀiÁqÀÄvÁÛ ¤UÀ¢vÀ ¸ÁªÀÄxÀåð ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀjPÀ®à£É UÀ½PÉUÉ ¥ÁæªiÀ ÁtÂPÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁqÀÄwÛÃ j JAzÀÄ
£ÀA©gÀÄvÉÛÃ£É. vÀªÄÉ ä®ègÀ ¨ÉA§®¢AzÀ ¥ÀjuÁªÀÄPÁj C£ÀÄµÁ×£À ¸ÁzsÀå. F ¤nÖ£À°è J®èjUÀÆ AiÀÄ±À¸Àì£ÀÄß ºÁgÉÊ¸ÀÄvÉÛÃ£É.
²æÃªÀÄw ¥À®è« DPÀÄgÁw, ¨sÁ.D.¸ÉÃ
ªÀiÁ£Àå gÁdå AiÉÆÃd£Á ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ,
¸ÀªÀÄUÀæ ²PÀët PÀ£ÁðlPÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ

¥Áæ¸ÁÛ«PÀ £ÀÄr
DwäÃAiÀÄgÉÃ,
ºÉÆ¸À ±ÀvÀªiÀ Á£ÀzÀ D±ÀAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉÆAqÀ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ²PÀët ¤Ãw-2020gÀ C£ÀÄµÁÖ£À ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ±ÉÊPÀëtÂPÀ
PÉëÃvÀæzÀ°è£À §zÀ¯ÁªÀuÉUÉ £ÁªÉ®ègÀÆ vÉgÉzÀÄPÉÆ¼Àî¨ÉÃQzÉ. CzÀgÀ eÉÆvÉUÉ PÉÆÃ«qï ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è GAmÁzÀ ªÀåwjPÀÛ
¥ÀjuÁªÀÄªÀ£ÀÄß ¸Àj¥Àr¸ÀÄªÀ ºÉÆuÉUÁjPÉ ªÀÄºÀvÛÀ÷ézÁÝVzÉ. PÀ¼z
É À JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À°è §ºÀÄ ªÀiÁzsÀåªÀÄUÀ¼£
À ÀÄß §¼À¹PÉÆAqÀÄ
«zÁåUÀªÀÄ, ¸ÀAªÉÃzÀzA
À vÀºÀ ±ÉÊPÀëtÂPÀ G¥ÀPª
Àæ ÀÄUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄvÀÀßUÀ¼À £ÀqÀÄªÉAiÀÄÆ «zÁåyðUÀ¼À PÀ°PÉAiÀÄ°è ¸ÁPÀµÀÄÖ
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1.अध्ययर् पुर्प्रनाप्ती एक उपक्रम
अध्ययर् प्रनप्तीसनठी निक्षणनचन अभ्यनसक्रम, अध्ययर् नर्ष्पत्तीसनठी पनठ्यपुस्तकनमध्ये
अंतभूात के लन आिे. अध्ययर् नर्ष्पत्तीसनठी पनठ्यपुस्तके एक सनधर् ठरते. अध्ययर् नर्ष्पत्ती िे मूलभूत
सनमर्थया ठरनर्ते. निक्षण प्रदक्रयेत भनषन एक आर्रण आिे. यन भनषेतील आंतरदक्रयन नर्रं तरपणे अध्ययर्
अर्ुभर् म्िणूर् घेतले पननिजे र्न ? िे अध्ययर् अर्ुभर् घेण्यनसनठी, ठरनर्लेल्यन इयत्तेमधील प्रदक्रयेपनसूर्
प्रत्यक्षपणे मनर्े रननिलेलन नर्द्यनथी त्यनच्यन पूर्ा अध्ययर् प्रदक्रयन प्रसंर्नत दकती मनर्े रननिलन आिे ? ते
पुन्िन प्रनप्त कसे करनर्े ? िन प्रश्न पडल्यनस आम्िी आमच्यन र्र्नात आमच्यन नर्द्यनर्थयनांसोबत आपणच
नर्योजर् के लेले उपनय म्िणजेच अध्ययर् पुर्प्रनाप्ती िोय. िे एक सननित्य र्सूर्, सेतूबंध योजर्निी र्सूर्,
पुर्रनर्लोकर् पध्दतिी र्निी. अध्ययर् िे अमूतनाकडू र् मूतनाकडे जनण्यनची प्रदक्रयन आिे. िी प्रदकयन
र्र्नापुरती मयनाददत रनहू र्ये िे पननिले पननिजे िी पनठ्यनंतर्ात इयत्तन समन्र्यीकरण लनभलेली
दक्रयनिीलतन िोय. र्मनर्लेले कोठे र्मनर्ले? तेथेच िोधणे, तेथेच र्नपर करणे यन आियनसनठी आपण
सर्ाजण भनर् घेऊयन. इथे ददलेले प्रस्तुत सननित्यनचे नर्स्तृत उद्देि पुढील प्रमनणे-

• समनजनर्ज्ञनर् नर्षय आर्डीर्े र्नचण्यनच्यन सुधनररत पध्दतीचन अर्लंब करणे.
सनमननजक मूल्ये, सनमननजक निक्षणनसि समनज नर्ज्ञनर्नतील घटर्नत्मक मुल्य,
संस्कृ तीचन इनतिनस र् भौर्ोनलक मननिती जनणूर् घेणे.
• इनतिनसनत आपल्यन आजूबनजूलन उद्यनची र्स्तुनस्थती लपलेली असल्यनर्े, र्तामनर्नत
नर्रं तरपणे आपली मुले प्रथम मनझे र्नंर्, र्नर्ची भौर्ोनलकतन, इनतिनस, सनमननजक
रचर्न, संस्कृ ती, लोककथन, लोकिनिी मूल्य, आचनरनर्चनर, रुढी, संप्रदनय मनझ्यन
कु टुंबनची आर्थाकतन, व्यनर्िनररकतन समजूर् घेण्यनबरोबर समनज नर्ज्ञनर्नचे
समनयोजर् करतनत.
• समनजनर्ज्ञनर् नर्षयनची पररकल्पर्न दैर्ंददर् जीर्र्नतील र्नस्तनर्कतन यनंच्यन
समन्र्यनद्वनरे दैर्ंददर् जीर्र्नतील घटर्न, भौर्ोनलक पररकल्पर्न यनचे सरळ अध्ययर्
दक्रयेद्वनरे प्रनयोनर्क अध्यनपर् पध्दतीर्े उं चनर्णे.
• र्यनर्ुसनर अध्ययर् अर्ुभर् पननिजे असणनरन नर्द्यनथी कनिी कनरणनमुळे पूर्ाज्ञनर्, मुळ
सनमर्थयनाचे अध्ययर् नर्रं तरपणे र्सूर्, पूर्नार्ुभर्नच्यन कमतरतेमुळे मनर्े असणनर्यन
नर्द्यनर्थयनास ज्ञनर्नच्यन समकनलीर् आणणे.
• समनजनर्ज्ञनर् अभ्यनसनर्े समनजनतील संस्कृ ती, परं परन, रुढी, संप्रदनय, आचनर-नर्चनर
यनबद्दल अथाग्रिण करुर् भनरतनच्यन नर्नर्धतेनर्षयी अनभमनर् बनळर्तो.
• कृ निम प्रदक्रयन म्िणूर् निकण्यनऐर्जी नर्नर्ध दक्रयन र्नटक, र्नणी, र्ृत्य, प्रनदेनिक
कलन आनण अिन कृ तीद्वनरे समनजनर्ज्ञनर्नची आर्ड नर्मनाण करणे.
• भनरतनचन इनतिनस, भौर्ोनलकतन, सनमननजकतन, आर्थाक व्यर्िनर यनंचन पूणा अथा
ग्रिण करुर् र्ौरर् आनण अनभमनर् बनळर्णे.

1

अचूक उदद्दष्टेकोनर्ड -19 च्यन प्रसंर्नमुळे नर्मनाण झनलेल्यन अध्ययर्नतील कमतरतन सुलभ करण्यनसनठी मूलभूत
अध्ययर् सनमर्थया आनण मनर्ील दोर् र्षनात नर्द्यनथी निकले पननिजे िोते त्यन पररकल्पर्न यनंचन
समन्र्य सनधूर् प्रस्तुत अध्ययर् र्षनातील अध्ययर् सनमर्थया नर्द्यनर्थयनास सरळ अध्ययर्नसनठी अर्ुकूल
करुर् देणे िोय. अध्ययर् पुर्प्रनाप्ती के र्ळ नर्द्यनथी कृ तीस समननर्ष्ट आिे. मुलनच्यन अध्ययर्
नर्रं तरतेसनठी चैतन्यदनयी अध्ययर् आनण अध्ययर्नतील र्र्ीर् मनर्ा िोधण्यनस प्रर्ृत्त करणे.

2. अध्ययर् पुर्प्रनाप्ती कसे िोऊ र्ये ? कसे व्िनर्े ?
कोणत्यनिी योजर्ेच्यन कनयनार्ुष्ठनर्नमध्ये कनिी मयनादन असणे सनिनजक आिे. त्यन मयनादन
पुढे ठे र्ूर् टीकन करण्यनची र्ृत्ती आपण पननिली आिे. अिन समस्यनंमधूर् बनिेर येण्यनसनठी आपण
सकनरनत्मक असले पननिजे आनण त्यनसनठी आपण तयनर आिोत.
अध्ययर् पुर्प्रनाप्ती कसे िोऊ र्ये ?
1. िन के र्ळ एक कनयाक्रम र्निी. र्ोंदी तयनर करनयच्यन म्िणूर् र्ोंदीिी र्निीत. यन
प्रदक्रयेबद्दल नर्र्रण ददल्यनर्र नर्द्यनथी नर्र्नािर् करतनत अिन भ्रमनत असू र्ये.
2. अध्ययर् पिक मुलनचे र्ृिपनठ र्निी. मुले पिक नलहूर् संपर्तनत एर्ढनच उद्देि र्निी.
3. अध्ययर् पुर्प्रनाप्ती ची पनरं पनररक अध्यनपर् पध्दती अपेनक्षत लनभ देत र्निी.
4. यन प्रदक्रयेत के र्ळ मुलर्न जबनबदनर र्निी.
5. मुलनच्यन अध्ययर् पनिके चन परीक्षेपुरतनच र्नपर िोऊ र्ये.
असे झनल्यनस उत्तम
1. निक्षण सनधर् धोरणनंर्न प्रोत्सनिर् देण.े
2. र्नचर्, लेखर्, मौनखक अनभव्यक्ती, अस्खनलत िोईल असन नर्चनर करुयन.
3. अध्ययर् पिक देण्यनपूर्ी संकल्पर्ेसनठी मुलनंचन पुर्नार्ुभर् आर्श्यक स्थननर्क संदभा स्पष्ट
करुयन.
4. निक्षण पूर्ाग्रि आनण र्तामनर् अर्ुभर् यनंचन समन्र्य सनधूयन.
5. खेळ, स्पधना, मौनखक अनभव्यक्ती, स्थळनंर्न भेटी, प्रसंर् नर्मनाण करणे, छोटे र्नटक अिन
पध्दती र्नपरुर् र्ैचनररक पररकल्पर्ेसनठी अर्ुभर् घेण्यनची संधी देऊयन.

र्र्नातील समन्र्य
मुले यनर्षी निकत असलेले अध्ययर् अंि मनर्ील र्षीच्यन अध्ययर् अर्ुभर्नर्रुर्
पनयनभूत सनमर्थये दरर्षी प्रनप्त करत असतनत. अिन पध्दतीर्े क्रमबध्द चनलत आलेली निक्षण प्रदक्रयन
सुलभ करण्यनसनठी संकल्पर्नत्मक पनर्श्ाभूमी समजूर् घेणे आर्श्यक आिे.

िी प्रदकयन र्र्नात दोर् प्रकनरे संप्रने षत के ली जनऊ िकते.
1. प्रथम प्रनधनन्य पध्दत - अध्ययर् पुर्प्रनाप्ती कनयायोजर्ेच्यन ठरर्लेल्यन र्ेळेत पनयनभूत
सनमर्थयनाच्यन आधनरे पनच अध्ययर् अंिनंर्न प्रथम प्रनधनन्य देऊर् निकनर्णे आनण मूल्यनंकर्
करणे.
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2. दुय्यम प्रनधनन्य पध्दत - पनठ अध्ययर्नर्ेळी एकन अर्धीत पनयनभूत सनमर्थया निकर्ल्यनर्ंतर,
यनर्षीच्यन अध्ययर् नर्ष्पत्तीसनठी आर्श्यक पनठ निकर्ूर् घटक परीक्षेच्यन आधनरे मूल्यनंकर्
करणे.
निक्षकनची तयनरी :
1. िैक्षनणक कृ ती आनण त्यनचे नर्योजर् करणे.
2. संदभा उपकरणनंची तयनरी करणे.
3. मुलनंर्न उपक्रमनद्वनरे संकल्पर्न स्पष्ट करण्यनसनठी प्रेरणन देण.े
4. संकल्पर्ेचन नर्स्तनर, र्तामनर् अध्ययर्नंि समन्र्य िोय.
5. अध्ययर्पिक पूणा करण्यनस सुलभ करणे.
6. नर्द्यनर्थयनांच्यन निकण्यनचन प्रर्तीचन आढनर्न घेण्यनसनठी चनरिी स्तरनची मदत िोईल.
7. निक्षकनंचन अनभप्रनय र्मूद करणे.
8. अध्ययर् पिकनच्यन मूल्यनंकर्नर्रुर् पुर्रनर्लोकर् दक्रयन करणे.

निक्षण कनलनर्धी नर्णाय
आपण नर्द्यनर्थयनांच्यन र्ैयनक्तक नभन्नतन (र्ेर्ळे पणन) लक्षनत घेऊर् कनलनर्धी ठरर्नर्न.
त्यनसनठी प्रनदेनिक नभन्नतन, निक्षणनचे स्तर, निक्षण पररसर अिन बनबींचन नर्चनर करनर्न.

मूल्यमनपर्
प्रत्यक्ष निक्षण नर्भनर्नकडू र् आदेि पररपिके येतनत. तरीिी निक्षण पिकनतील दक्रयन
योजर्न करत असतनर्न आपण नर्रीक्षण के ल्यनर्ंतर, त्यनतील सनरनंि संग्रिीत के ले पननिजे. चनर
स्तरनर्र नर्द्यनर्थयनांच्यन प्रर्तीचे नर्रीक्षण के ले आिे. त्यनसनठी नर्द्यनथी स्र्नर्लोकर् र्मुर्न निक्षण
पिकनमध्ये ददले आिे.

अपेनक्षत अध्ययर् नर्ष्पत्ती
पूणा के लेले
अध्ययर् अंि
(नर्द्यनथी
नलनितो)

उदनिरणे :अ.र्ं.
1

समजले आिे
िेकडन
30 ते 49

आकलर्/
अथाग्रिण
झनले
िेकडन
50 ते 60

सनमर्थया पनतळी
समजलेले आिे

समजलेले अध्ययर् अंि
सिकनर्यनबरोबर चचना
करुर् सनंर्तनत
िेकडन
61 ते 90

यनलन संबंनधत
इतर अध्ययर्
अंि स्र्त:
सनंर्तो िेकडन
91 ते 100

नर्र्रण
अध्ययर् नर्ष्पत्तीमध्ये समननर्ष्ट अंि प्रनप्त के ले र्निी
ककं र्न थोडे समजले आिे. ककं र्न निक्षकनंची पूणा
3

2

आकलर् झनले आिे

मदतीची र्रज आिे.
कनिी अंि स्पष्ट झनलेत/कनिीमध्ये स्पष्टतेलन संधी आिे.
निक्षकनंची, नमिनंची थोड्यन प्रमनणनत मदतीची र्रज

3

4

आिे.
आकलर् झनलेले अंि
अध्ययर् नर्ष्पत्ती सर्ा अंिनमध्ये आर्श्यक स्पष्टतन
सिकनर्यनबरोबर चचना करतो आिे/निकलेले सिकनर्यनंबरोबर चचना करतो.
निक्षकनंर्ी मुलनंर्न अध्ययर् अंिनर्र प्रश्नोत्तरे
नलनिण्यनचे कनम ददले पननिजे.
यनलन संबंनधत इतर अंि अध्ययर् नर्ष्पत्ती अंिनमध्ये स्पष्टतन आिे / जनस्त
स्र्त: सनंर्तो
स्पष्टतन आिे. निक्षकनंर्ी मुलनंद्वनरे सकनरनत्मकतन
र्र्नाच्यन बनिेर नर्स्तनर करण्यनसनठी संपूणा संधी ददली
पननिजे. मुलनंच्यन सृजर्िीलतेचे नर्रीक्षण करन.

अध्ययर् नर्ष्पत्ती :
इनतिनसनचे मूळ स्त्रोत जनणूर् घेण.े
• इनतिनस रचर्ेलन आर्श्यक मुलस्त्रोतनंनर्षयी समजूर् घेतनत.
• इनतिनसनच्यन मुलस्त्रोतनंच्यन संरक्षणनची मर्ोभनर्र्न र्नढनर्णे.
र्रील दोन्िी मुख्य उद्देि सनध्य करण्यनसनठी नर्द्यनर्थयनांर्ी कृ ती अथाबध्दपणे पूणा करणे
र्रजेचे आिे. अध्ययर्पिकनमध्ये ददलेल्यन कृ तीच अंतीम र्निीत. मुलनचे अध्ययर् नर्ष्पती समग्रपणे
बघूर् मुलनंचे अध्ययर् स्तर ओळखनर्े.
पूणा झनलेले
सनमर्थया
इनतिनसनतील स्त्रोतनंनर्षयी मननिती देणे
अध्ययर् घटक
स्तर
समजूर् घेतले
मुलनंर्ी फक्त कनिी प्रकनरचे पुरनर्े ओळखले आनण जर त्यनलन
1

आकलर् झनले
आिे.
आकलर् झनलेले
अंि नमिनसोबत
चचना करतो.
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कोणतेिी स्त्रोत मननित र्सेल तर त्यनलन फक्त प्रनतमन,

दर्डनचे

मंददर म्िणूर् ओळखेल
मुलर्न मुलनधनर ओळखतो. कनिी र्ेळन र्ोंधळलेलन ददसतो. संरक्षणन
सनठी लर्कर अनभप्रनय देतो.
मूळ स्त्रोत ओळखूर् इनतिनस नर्र्माती मध्ये मूलस्त्रोतनचे मित्त्र्
समजतो आनण समंजसपणे अनभप्रनय व्यक्त करतो आनण
सिकनर्यनबरोबर अध्ययर्नंिनची चचना करतो.
नर्द्यनथी इनतिनसनतील स्त्रोत ओळखतो, िे स्त्रोत र्नचर्ण्यनसनठी

संबंनधत इतर अंि
स्र्त: सनंर्तो
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नर्िनल मर्ोभनर्र्न बनळर्तो. त्यनच्यन रक्षणनसनठी त्यनलन करनर्े
लनर्णनरे छोटेमोठे
कनया करतो. संधी नमळनल्यनस
आजूबनजूच्यनंर्न रक्षणनचे मित्त्र् समजनर्ूर् सनंर्तो.
4

निक्षकनंर्न सूचर्न
अध्ययर् नर्ष्पत्ती संपूणापणे प्रनप्त करण्यनसनठी ददलेले अध्ययर्पिक के र्ळ एक लिनर्
सनधर् िोय. िे अध्ययर्पिक कनिी र्ेळन अध्ययर् नर्ष्पत्तीचे मोजके अंि मनि सनध्य करतनत.
त्यनमुळे निक्षकनंर्ी पूणा अध्ययर् नर्ष्पत्तीसनठी आणखीर् जनस्तीचे कृ ती कनया िनती घेणे र्रजेचे
आिे. एर्ढेच र्व्िे तर र्र्नाबनिेर देखील अध्ययर् प्रनप्ती नमळर्ण्यनची संधी मुलनंर्न ददली पननिजे िे
लक्षनत असनर्े.
यनचे मूल्यमनपर् कनटेकोरपणे मुलनंर्न ग्रेड घनलण्यनसनठी र्निी तर निक्षकनंर्ी मुलनंचे
अध्ययर् स्तर नर्र्दाष्टपणे ओळखणे िन उद्देि आिे. मुलनंचे अध्ययर् स्तर समजल्यनर्ंतर मुलनंर्न पुढील
अध्ययर् स्तरनलन र्ेण्यनसनठी फनर र्रजेचे आिे. यन मुख्य उद्देिनसनठी यनची रचर्न करण्यनत आली
आिे.

3. अध्ययर् पिक पुस्तकनतील पनिले पनर्
नर्द्यनर्थयनांिी संर्नद
आमचे अध्ययर् पुर्प्रनाप्ती सननित्यनलन खनलीलप्रमनणे सुरुर्नत िोते. येथे ते बोलण्यनचे
कनरण, येथे असणनर्यन नर्द्यनर्थयनांर्न समजूर् घेऊर् त्यनंच्यनिी बोलणे आनण मनर्नसक सुरनक्षततन
पुरनर्णे. नर्द्यनर्थयनांर्ो, कोनर्ड - 19 च्यन संक्रनमत रोर्नच्यन प्रसंर्नलन सनमोरे जनऊर् तुम्िी आतन
सनतर्ीच्यन र्र्नात आलनत, दकत्येक ददर्स तुम्िी खेळ, र्नचर्, र्म्मतजम्मत सोडू र् घरनंमध्ये
रनिण्यनचन प्रसंर् तुम्िी समथापणे स्र्ीकनरलनत. तुम्िी हुिनर आिनत. र्र्नांमध्ये समनजनर्ज्ञनर्
निकण्यनसनठी तुमचे स्र्नर्त. सिनर्ीच्यन र्र्नातील मुले निकनयलन पननिजे िोते ते पुढील र्षी
सनतर्ीच्यन र्र्नात र्ेल्यनर्ंतर समजूर् घ्यनर्यनस िव्यन त्यन पररकल्पर्ेचे स्त्रोत यन निक्षणपिक
पुस्तकनंमध्ये तुम्िनलन ददले आिे. तुम्िी स्र्त: ककं र्न नमिनंबरोबर र्रज लनर्ेल नतथे निक्षकनंच्यन
सनिनय्यनर्े यन पुस्तकनत ददलेल्यन कृ ती करणनर आिनत. असेिी हुिनर आिनत. कनिी ऐकू र् तुम्िी
स्र्त: करनर्यनच्यन कृ ती येथे जनस्त आिेत. ते तुम्िी करनल आनण तुमचे अध्ययर् छनर् िोईल अिीच
प्रनथार्न करतो.
यन पुस्तकनतील अध्ययर् पिकनचन र्नपर खनलीलप्रमनणे करन.
कृ ती :- स्र्त: अथर्न तुमच्यन नमिनबरोबर ददलेल्यन कृ तीमध्ये सिभनर्ी व्िन.
कृ ती :- ददलेल्यन नर्षयनसंबंधी नर्चनर करन आनण जनस्तीत जनस्त तुमच्यन नमिनंबरोबर भनऊबिीण निक्षकनंबरोबर ददलेल्यन नर्षयनर्र बोलन. तुमच्यन पनठ्यपुस्तकनसोबत ददलेले सननित्य र्नचन
आनण अध्ययर् पिकनत के लेल्यन कृ ती करन. कनिी जनस्तीचे र्रजेचे असल्यनस तुमच्यन निक्षकनंिी
चचना करन. तसेच मुखपृष्ठनर्र ददलेल्यन DSERT च्यन पत्त्यनर्र पि ककं र्न ईमेल द्वनरे संपका करन.
आर्डीर्े निकन, आर्ंदनर्े र्नढन.
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अध्ययर् घटक 1 : इनतिनसनचे मूळ स्त्रोत
अध्ययर् नर्ष्पत्ती : इनतिनसनचे मूळ स्त्रोत जनणूर् घेण.े
उदद्दष्टे :
कृ ती :- इनतिनस रचर्ेसनठी आर्श्यक मूलस्त्रोतननर्षयी जनणीर् करुर् देण.े
कृ ती :- त्यनंच्यन रक्षणनचे मित्त्र् समजनर्ूर् देणे.
कृ ती :- स्र्त:च्यन दैर्ंददर् जीर्र्नत र्नपरत असलेल्यन र्स्तूंर्र इनतिनस नलनिण्यनचे
कौिल्य र्नढनर्णे.
अध्ययर् सनमग्री/सननित्य :
िनळे चे मूळ दस्तऐर्ज, इनतिनसनधनररत नचिे, पनठ्यपुस्तक
प्रदकयन :
निक्षक नर्द्यनर्थयनांर्न इनतिनसनचे मूलस्त्रोत समजनर्ूर् देण्यनसनठी िनळे चन मूळ इनतिनस
सनंर्तनत. प्रथम िनळे चे नचि दनखर्तनत, िनळे ची सध्यनची नस्थती मुलनंकडू र् सनंर्ूर् घेतनत. त्यनर्ंतर
िनळे च्यन प्रनरं भननर्षयी मुख्यनध्यनपक र्नर्नतील ज्येष्ठ र्नर्ररकनंकडू र् मननिती र्ोळन करण्यनस
सनंर्तनत. संग्रनित के लेल्यन मननितीर्र चचना करुर् इनतिनस समजूर् घेण्यनस कोणकोणते पुरनर्े आिेत
ते समजूर् घेतनत. र्ंतर कृ तींच्यन आधनरे मुलनंर्न मनर्ादिार् करुर् इनतिनस रचर्ेसनठी कोणकोणते
पुरनर्े आिेत आनण ते कसे मदत करतनत यननर्षयी समजनर्ूर् सनंर्तनत र् त्यनचे रक्षण कन के ले
पननिजे? यनचे मित्त्र् मुलनंर्न समजनर्ूर् सनंर्तनत. अध्ययर् पनिके तील कृ ती स्र्त: मुलनंकडू र् करुर्
घेण.े र्रज असेल नतथे निक्षकनंर्ी मनर्ादिार् करनर्े.
अध्ययर् पिक 1 :
कृ ती 1 :- मनझ्यन िनळे नर्षयी मलन दकती मननिती आिे ?
कृ ती 2 :- िनलेय इनतिनसनचे मुळ स्त्रोत िोधूयन?
कृ ती 3 :-िनलेय इनतिनसनर्र चचना करुयन.
कृ ती एक, दोर् आनण तीर्लन आधनररत मननिती संग्रि करण्यनस संधी देण,े र्रज असेल नतथे स्र्त:
मननिती देणे.
र्ट चचना :
मुलनंचे दोर् ककं र्न र्रजेपुरते र्ट तयनर करुर् कृ ती क्रमनंक तीर् नर्षयी चचना करुर् मत
व्यक्त करण्यनस संधी उपलब्ध करुर् देण.े चचेतील अंि एकि करुर् इनतिनस रचर्ेमध्ये पुरनर्े कसे
मित्त्र्नचे ठरतनत ते सनंर्तनत. अध्ययर् पिक दोर् मध्ये पुरनव्यनचे अथा समजूर् घेण्यनस प्रयत्न करणे.
अध्ययर्पिक 2 :
कृ ती 1:- नचि ओळखूर् र्नर्े सनंर्ूयन.
यन कृ तीत ददलेल्यन नचिनंचे नर्रीक्षण करुर् ओळखण्यनस सनंर्णे. इथे कनिी मुलनधनर नचि
स्र्रुपनत ददले असूर्, इतर आधनरनची नचिे र्नपरुर् पुरनव्यनची मननिती करुर् देणे र् दोन्िीची
तुलर्न करुर् अथा समजनर्ूर् सनंर्तनत. उदन. सत्तेचन पररचय करुर् घेतनर्न, आजचे निलनन्यनस
(िनळन बनंधकनम, निलनन्यनस) यनची तुलर्न करणे त्यनबरोबर िे इनतिनस रचर्ेसनठी कसे मदत
करतनत यनचन अथा समजनर्ूर् सनंर्णे.
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कृ ती 2 :- इनतिनस रचर्ेमध्ये तुमच्यन अर्तीभोर्ती असणनर्यन स्मनरकनंची यनदी करुर् स्थळे ,
स्मनरके ओळखूर् नर्द्यनर्थयनांर्न यनदी करण्यनस संधी उपलब्ध करुर् देण.े त्यनसनठी मनर्ादिार् करणे.
र्ंतर त्यनच्यनर्र चचना करुर् इनतिनस रचर्ेसनठी कनय मदत के ली आिे िे समजनर्ूर् देर्ूर् यनर्ुसनर
नर्द्यनथी इनतिनसनतील यन पुरनव्यनच्यन रक्षणनचे मित्त्र् समजनर्ूर् घेण्यनस सनंर्णे.
कृ ती 3 :- आपल्यन सभोर्तनली अर्ेक स्मनरके , दकल्ले, जुर्े बनंधकनम, सत्तनकें द्रे आनण इतर अर्िेष
ददसतनत. त्यनचे आपण रक्षण कन के ले पननिजे? यनचन नर्चनर करुर्, चचना करुर् स्मनरकनंच्यन
रक्षणनसनठी आपण कनय के ले पननिजे? कनय करु र्ये? यनची यनदी करण्यनची संधी मुलनंर्न देण.े र्ंतर
सर्नांर्न यनदी प्रस्तुत करण्यनस संधी देण.े संरक्षण कसे करनर्े आनण त्यनचे मित्त्र् कनय यनची समज
करुर् देण.े
मूल्यमनपर् :
अध्ययर्पिक दोर् ची कृ ती एक मूल्यमनपर् कृ ती म्िणूर् र्नपरनर्े.

अध्ययर् घटक 2 : इनतिनसनची कनलर्णर्न
अध्ययर् नर्ष्पत्ती :
इनतिनसनतील कनलर्णर्ेची नर्िेषतन ओळखणे (दिमनर्, ितमनर्, सिस्त्रमनर्, सनमनन्य
िके आनण सनमनन्य पूर्ा िके )
उदद्दष्टे :
इनतिनसनतील कनलर्णर्ेची नर्िेषतन आनण मित्त्र् समजूर् घेण.े दोर् घटर्न समजूर्
घेऊर् कनलनर्ुक्रमनर्े नर्र्रण करणे.
प्रदक्रयन :
निक्षकनंर्ी मुलनंर्न कनलर्णर्े नर्षयी असलेले पूर्ाज्ञनर् समजूर् घेण.े प्रश्न नर्चनरुर्
कनलर्णर्ेच्यन नर्िेषतन सनंर्णे, दिमनर्, ितमनर्, सनमनन्य िके , सनमनन्य पूर्ा िके यनचन अथा
समजनर्ूर् देणे. र्ंतर मुलनंर्न घडलेल्यन घटर्न कनळनर्ुसनर नलनिण्यनस र् नर्र्रण करण्यनस संधी
प्रनप्त करुर् देणे. तसेच कनलर्णर्ेचे मित्त्र् समजण्यनस मदत करणे.
अध्ययर् पिक 3 :
कृ ती 1:-ितमनर् यनचन अथा समजनर्ूर् घेऊयन. यन कृ तीद्वनरे मुलनंर्न प्रश्न नर्चनरत ितमनर्नची
पररकल्पर्न समजनर्ूर् देण.े
कृ ती 2:- खनलील कोष्टकनत इसर्ी ददले आिे. िे कोणत्यन ितमनर्नत येतनत ते िोधूयन. ददलेले कोष्टक
मुलनंर्न भरण्यनस संधी करुर् देण.े
कृ ती 3:- कनलनर्ुक्रमे नलहूयन. मनर्ादिार्नर्ुसनर मुलनंकडू र् स्र्त: कनलनर्ुक्रम, कनल रे खन आर्श्यक
असल्यनस स्पष्ट करणे.
मूल्यमनपर् :
अध्ययर् पिक तीर्च्यन कृ ती क्रमनंक तीर् मूल्यमनपर् कृ ती म्िणूर् नर्चनरनत घ्यनर्े.
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अध्ययर् घटक 3 : मध्ययुर्ीर् भनरतनचन पनयन
अध्ययर् नर्ष्पत्ती :
मध्ययुर्ीर् भनरतनच्यन इनतिनसनची पुर्रा चर्न करण्यनसनठी उपयुक्त ठरु िकणनरे स्त्रोत
ओळखणे.
उदद्दष्टे :
• मध्ययुर्ीर् भनरतनच्यन इनतिनसनची मित्त्र्नची मूलतत्र्े ओळखणे,
• र्नस्तूनिल्प पनयनर्र आधनररत इनतिनस घडनर्ण्यनचे कौिल्य नर्कनसत करणे.
त्यनच्यन स्थळीय स्मनरकनंचन प्रकनर, िैली यनंचन पररचय करुर् देऊर्, फरक आनण बदल
सनंर्णे. यन अध्ययर् घटकनमध्ये के र्ळ सननित्य आनण पुरनतत्त्र् र् घेतन, स्थनपत्यकलेचन आदिा
घनलूर् इनतिनसनची उभनरणी किी करतन येईल िेच पनिनण्यनत आले आिे. निक्षकनंर्ी मुलनंर्न िे
पटर्ूर् ददले पननिजे की, ते इतर स्त्रोतनंचन र्नपर करुर् अिनच पध्दतीर्े इनतिनस घडर्ू िकतनत.
अध्ययर् सननित्य :पनठ्यपुस्तक, नर्नर्ध रनजमनन्य र्नस्तुनिल्पनंची नचिे
प्रदक्रयन :
मध्ययुर्ीर् भनरतनच्यन इनतिनसनतील मित्र्नच्यन घटर्नंबद्दल पररचय, ऐनतिननसक
पनयनमधील भौनतक र्नदनचे मित्त्र् आनण स्थननर्क संदभनाच्यन संबंधनत त्यनचे मित्त्र् समजूर्
घेण्यनबरोबर मुलनंचे र्ट तयनर करन. प्रत्येक र्टनलन रनजेिनिी र्नस्तुकलेची नचिे पनिण्यनस सनंर्न
आनण त्यनंचे मत नर्चनरुर् त्यनंचे अनभप्रनय एकनित करन.
अध्ययर् पिक 4 :
कृ ती 1:- मुलनंर्ो खनली तुम्िनलन िळे बीडू च्यन िोयसळ मंददरनतील कनिी निल्पनंची नचिे ददली
आिेत, ती पनहूर् कनिी प्रमुख अंि नलिनल कनय? मुलनंची उत्तरे एकि करुर् नचिे दनखर्त प्रत्येकनचे
स्पष्टीकरण द्यनर्े.
अध्ययर् पिक 5 :
कृ ती 1:- तुमच्यन पुस्तकनत र्नस्तूनिल्पनंचे प्रकनर ददले आिेत. तुमच्यन निक्षकनबरोबर चचना करन.
मुलनंर्ी संग्रि के लेली मननिती एकनित करुर् फरक सनंर्णे.
कृ ती 2:- नर्जयर्र्र, बिनमर्ी आनण आददलिनिी घरनण्यनिी संबंनधत स्मनरके ददली आिेत. िी
स्मनरके ओळखूर् ते इनतिनस रचर्ेत कसे मदत करतनत ते र्र्नामध्ये चचना करन.
मुलनंर्न नचिे ओळखण्यनसनठी पनठ्यपुस्तक ककं र्न इतर सनधर् िोधण्यनची संधी प्रनप्त करुर् देण.े
र्नस्तुनिल्पनंमध्ये प्रनमुख्यनर्े लक्ष देण्यनसनरखे अंि िोधूर् मननिती देणे. मननितीच्यन आधनरे इनतिनस
नलनिण्यनचे क्रम समजनर्णे. उदन. कनळ, स्थळ, प्रसंर्, रनजघरनणे इत्यनदी.
•

मध्ययुर्नतील रनजघरनण्यनच्यन सत्तेत हिंदू िैलीचे मुसलमनर् रनजनंर्ी, इस्लननमक िैलीचे

हिंदू रनजनंर्ी स्र्त:च्यन बनंधकनमनंमध्ये नमश्रण करुर् र्नपर के लन आिे. यनतूर् आपण कनय निकू
िकतो? यनची संबंनधत र्र्नामध्ये चचना करन. मुलनंचे र्ट करुर् चचना करण्यनस संधी द्यन. यनर्ंतर
प्रत्येक र्टनचे अनभप्रनय व्यक्त करण्यनस संधी उपलब्ध करुर् द्यन. िेर्टी मुलनंची चचना एकि करुर्
धनर्माक सनम्यतन यन िैलीत ददसूर् येतनत. तसे आपण दैर्ंददर् जीर्र्नत धनर्माक समनर्तेचन र्नपर
मर्नर्र हबंबर्तन आलन पननिजे.
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•

तुमच्यन अथर्न सभोर्तनलच्यन र्नर्नंमध्ये कोणत्यनिी एकन स्मनरकनचे नचि संग्रि करुर् ते

नचकटर्ूर् त्यनलन संबंनधत र्नस्तुनिल्प, कनळ, कोणी नर्मनाण के ले, इत्यनदी अंि नलिन. येथे मुलनंच्यनत
संिोधर्नत्मक मर्ोभनर्र्न र्नढर्ण्यनसनठी स्मनरकनचे नचि, त्यनची मननिती संग्रि करण्यनस प्रेरणन
देण.े िनळन पररसरनत एखनदे स्मनरक असल्यनस मुलनंर्न तेथे घेऊर् जनऊर् नचिनबनबत मननिती
देण्यनस निक्षकनंर्ी मदत करनर्ी. एकं दरीत नर्द्यनथी इनतिनसनलन संबंनधत कोणतनिी पुरनर्न
पननिल्यनस स्र्त: त्यनचे इनतिनस सनंर्ण्यनचे र् नलनिण्यनचे कौिल्य र्ृहध्दंर्त करणे.
मूल्यमनपर्: अध्ययर् पिक दोर्चे कृ ती एक मूल्यमनपर् कृ ती म्िणूर् ग्रनह्य धरनर्े.

अध्ययर् घटक 4 : मध्ययुर्ीर् भनरत- इनतिनसनची कनलर्णर्न
अध्ययर् नर्ष्पत्ती :
उत्तर आनण दनक्षण भनरतनिी संबंनधत ऐनतिननसक घटर्नंचन कनलक्रम समजूर् घेण.े
उदद्दष्टे :
• मध्ययुर्ीर् भनरतनच्यन इनतिनसनतील घटर्नंर्र आधनररत, श्रेणीबध्द ओळखण्यनचे कौिल्य
सुधनरणे.
• समकनलीर् रनजघरनणी आनण त्यनंचन कनयाकनळ जनणूर् घेणे.
प्रदक्रयन :
मुलनंर्न त्यनंच्यन कु टुंबनची र्ंिनर्ळ तयनर करण्यनस प्रेररत करुर् त्यनच्यन आधनरे
इनतिनसनतील र्ंिनर्ळ यनचे मित्त्र् मननित करुर् देण.े मध्यकनलीर् इनतिनसनचन पररचय करुर् देऊर्
मुलनंकडू र् र्ंिनर्ळ तयनर करुर् घेण.े यन आधनरे प्रत्येक कनलखंड ककं र्न घटर्ेनर्षयी मननितीच्यन
आधनरे मुलनंबरोबर चचना करनर्ी.
अध्ययर् पिक 6 :
कृ ती 1:- नर्द्यनर्थयनांर्ो तुमच्यन कु टुंबनत घडलेल्यन घटर्न कनलक्रमनर्ुसनर नलनितन कन? मी तुम्िनलन
मदत करे र्, नलिन बघू. उदन. तुमच्यन कु टुंबनतील सदस्यनंचे जन्म, इतर समनरं भ, इत्यनदी कनयाक्रमनची
र्रज मर्नत रुजनर्णे.
सूचर्न :
मध्ययुर्नतील घटर्न, कनयाक्रम यनदीमध्ये ददलेली र्षे, घटर्न, कनलनर्ुक्रमनर्े समजूर्
घेण्यनसनठी मनि र्नपरले आिे. िे मूल्यनंकर्नसनठी र्नपरु र्ये.
अध्ययर् पिक 7
कृ ती 1:- खनली ददलेल्यन घटर्न ररकनम्यन जनर्ेत कनलनर्ुक्रमनर्े जोडू र् नलिन. मुलनंर्न कसे? कन?
अिन प्रकनरचे प्रश्न नर्चनरुर् चचना करन.
कनलर्णर्न यनदीर्र ददलेल्यन घटर्न ररक्त स्थनर्नत नलिन. कनलक्रमनमध्ये कनळ िोधण्यनस
मनर्ादिार् करनर्े. यनच प्रकनरे र्ेर्र्ेर्ळ्यन कनल रे खनंचन र्ेर्र्ेर्ळ्यन प्रसंर्नत र्नपर करनर्न.
मूल्यमनपर् :
अध्ययर् पिक सनतचे कृ ती एक मूल्यमनपर् कृ ती म्िणूर् ग्रनह्य धरनर्े.
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अध्ययर् घटक 5 :उत्तर आनण दनक्षण भनरतनतील ऐनतिननसक घटर्नंमधील आंतरसंबध
अध्ययर् नर्ष्पत्ती :
उत्तर आनण दनक्षण भनरतनतील ऐनतिननसक घटर्नंमधील आंतरसंबंध नर्र्रण करणे.
उदद्दष्टे :
मध्यकनलीर् भनरतनमध्ये उत्तर आनण दनक्षण भनरतनच्यन रनजघरनण्यनतील संबंध समजूर्
घेऊर् नर्श्लेषण करणे.
प्रस्तुत प्रसंर्नमधील परस्पर संबंध दकती मुख्य आिे ते मर्नत हबंबर्णे.
प्रदक्रयन :
मुलनंचे र्ट करुर् प्रत्येक र्टनलन एक एक नर्षय देऊर् पनठ्यपुस्तकनच्यन सिनय्यनर्े चचना
करण्यनची संधी उपलब्ध करुर् देण.े उदनिरणनथा - र्ैर्ननिक संबंध, रनजकीय संबंध, युध्द संबंध,
व्यनपनर आनण र्ननणज्य संबंध इत्यनदी.
अध्ययर् पिक 8 :
कृ ती 1:- नर्द्यनर्थयनांर्ो, पनठ्यपुस्तकनच्यन सिनय्यनर्े उत्तर भनरतनतील रनज्यनंचे दनक्षण भनरतनतील
कोणकोणत्यन रनजनंबरोबर कोणत्यन स्र्रुपनचे संबंध िोते ते सनंर्नल कन? पनठ्यपुस्तकनच्यन
सनिनय्यनर्े मुलनंर्न नलनिण्यनची प्रेरणन देऊर्, सनंनर्तलेल्यन प्रदक्रये प्रमनणे संबंध सनंर्ूर् मुलनंच्यनतील
र्ोंधळ दूर करणे.
कृ ती 2:- तुमच्यन अर्तीभोर्ती असणनर्यन र्नर्नबरोबर संबंध कसे आिेत, ते ऐकू र् समजूर् घेऊर्
र्ंतर सर्नांबरोबर र्र्नात चचना करन.
र्र्नामध्ये नर्द्यनर्थयनांर्न संबंधनचे अनभप्रनय सनंर्ण्यनस संधी द्यन. परस्पर सिकनर, सनमंजस्य,
जीर्र् समनजनतील स्र्नस्र्थय जपण्यनसनठी कसे सिनयक ठरते त्यनची जनणीर् करुर् देण.े
मूल्यमनपर् :
अध्ययर् पिक 8 ची कृ ती 2 मूल्यमनपर्नसनठी ग्रनह्य धरनर्े.
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अध्ययर् घटक 6 : मध्ययुर्ीर् िनसर् पध्दती
अध्ययर् नर्ष्पत्ती :
त्यन कनळनतील िनसर् पध्दतींची यनदी करुर् पररभननषत करणे.
उदद्दष्टे :
• मध्ययुर्ीर् भनरतनतील नर्नर्ध िनसर् पध्दतीचे तुलर्नत्मक अध्ययर् करणे. िनसर् पध्दतीचे
फनयदे, तोटे, समजूर् घेऊर् सध्यनस्थतीलन आर्श्यक र्ोष्टी समजनर्ूर् घेणे.
अध्ययर् सननित्य : पनठ्यपुस्तक, र्कनिे, भू दनखले.
अध्ययर् पिक 9 :
कृ ती 1:- तुमच्यन र्नर्नत असणनर्यन ग्रनमसेर्क, तलनठी, पी.डी.ओ. यनपैकी कोणनिी एकनलन भेटूर् ते
कसे कनम करतनत, कनरभनर कसे चनलर्तनत यननर्षयी मननिती घेऊर् र्र्नांमध्ये सनंर्ूयन.चचेलन संधी
देऊर् रनज्यकनरभनरनतील श्रेणी पध्दत र् प्रत्येकनची जबनबदनरी समजूर् देण.े
अध्ययर् पिक 10 :
कृ ती 1:- र्र समजूर् घेतलेल्यन िनसर्पध्दती ज्यन प्रदेिनत चनलू आिेत तेथील र्कनिन खनली ददलन
आिे. ते आपण पनहूर् समजूर् घेऊयन.
कृ ती 2:- र्रील र्कनिन पननिलनत ? त्यनमध्ये इक्तन, मर्सबदनरी आनण र्नयकत्र् पध्दती असणनरे
प्रदेि िोधन.
1 आनण 2 कृ तींर्न संबंनधत असणनरे पनठ्यपुस्तकनतील कृ ती पुस्तकनतील र्कनिन बरोबर िनळे त
असणनर्यन भनरतनच्यन र्कनिनत पनिनण्यनस सनंर्णे. र्ंतर कृ ती दोर् करुर् घेणेस सनध्य िोईल तेर्ढे
मुलनंकडू र् ओळखण्यनस सनंर्णे. मुलनंर्न सूचर्न देण.े उदनिरणनथा - स्थळ सनंर्ण्यनस अर्घड
र्नटल्यनस ते कोणत्यन नजल्ह्यनत आिे इत्यनदी.
कृ ती 3:- इक्तन, र्नयकत्र्, मर्सबदनरी पध्दतीमध्ये ददसणनरी समनर्तन यनंची यनदी तयनर करुयन.
मुलनंच्यन उत्तरनंचे एकिीरकण करुर् आजच्यन पध्दतीमध्ये ददसूर् येणनरे अंि यनंची तुलर्न करुर्
कोणती पध्दत चनंर्ली ते मुलनंर्न ठरर्ू द्यन.
अध्ययर् पिक 11 :
कृ ती1:-आपण अल्लनउद्दीर् नखलजीच्यन बनजनरपेठ व्यर्स्थेनर्षयी समजूर् घेतलं र्निी कन? आतन
आपण त्यनची बनजनरपेठ व्यर्स्थन आनण आजची बनजनरपेठ व्यर्स्थन यनतील समनर्तन र् फरक नलहू
यन.दोन्िीतील सनम्य,भेद एकि करुर् दोन्िीत कोणते उत्तम अंि आजच्यन व्यर्स्थेत र्नपरतन येईल
अिन प्रमुख अंिनंची यनदी करुर् बनजनरपठे त कोणत्यन सुधनरणन के ल्यन पननिजेत यननर्षयी चचना
करणे.
कृ ती 2:- नर्चनर करुर् उत्तरे देऊ यन. व्यनपनरनसनठी र्जर् आनण मनपर् आर्श्यक आिे कन? नर्चनर
करुर् उत्तरे द्यन. नर्नर्ध प्रकनरचे र्जर्यंिनचे पररचय करुर्, मनर्ील र्जर्पध्दती, आतनची पध्दती
यनतील फरक सनंर्णे आनण त्यनपनसूर् िोणनरे फनयदे मुलनंर्न स्पष्ट करणे.
कृ ती 3:-बनजनरपेठ व्यर्स्थेमध्ये कनर्ष्ठ िमीभनर् नर्नित करण्यनसनठी निक्षकनंच्यन सिनय्यनर्े चचना
करन.चचना करण्यनअर्ोदर िमीभनर् म्िणजे कनय िे सनंर्नर्े. यनच्यन आधनरनर्र त्यनचे सनधकबनधक
नर्षयी र्टचचना आयोनजत करुर्, र्ंतर मुलनंच्यन चचेचे नर्षय नर्चनरनत घेऊर्, िमीभनर्नची र्रज
यननर्षयी मुलनंर्न मित्त्र् सनंर्णे.
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कृ ती 4:- तुमच्यन र्नर्नतील रे िर् दुकनर्नत जीर्र्नर्श्यक र्स्तू कमी दरनलन नर्कतनत कन? र्र्नामध्ये
तुमच्यन नमिनबरोबर चचना करुर्, र्टचचना आनण मनर्ादिार् करन.
कृ ती 5:- खनली ददलेल्यन र्स्तूंची बनजनरनतील आनण रे िर् दुकनर्नतील दकमती िोधूर् नलिन. एकनच
प्रकनरच्यन र्स्तूंची दकमत र्ेर्र्ेर्ळी कन असते? यनचे कनरण कनय? ते मुलनंर्न मौनखक नर्चनरुर्, उत्तर
एकि करुर् ते लक्षनत ठे र्ण्यनस सनंर्न.
कृ ती 6:- तुझ्यन र्नर्नतील ज्येष्ठनंर्न आनण व्यनपनर्यनकडू र् ककं र्न आजूबनजूच्यन बनजनर अथर्न
बनजनरपेठेलन भेट देऊर् त्यनंच्यनिी बोलूर् मननिती धेऊर् अनभप्रनय सनंर्न. एखनद्यन व्यनपनर्यनलन िनळे त
बोलनर्ूर्, मुलनंसोबत चचना करण्यनची संधी उपलब्ध करुर् त्यनंच्यननर्षयी मुलनंर्न सनंर्णे.
अध्ययर् पिक 12 :
कृ ती 1:- दफरोजििन तुघलक आनण आजच्यन िेती योजर्नंमधील समनर्तन यनदी तयनर करन.
कृ ती 2:- िेतकरी कजामनफी करण्यनचे उद्देि आनण त्यनचे पररणनम र्र्नात निक्षकनंच्यन सनिनय्यनर्े
नमिनंसोबत चचना करुर् आपल्यन पनलकनंसोबत मननिती समजनर्ूर् घेऊर् र्र्नामध्ये मुक्त चचना करण्यनस
संधी उपलब्ध करुर् देण.े निक्षकनंर्ी िेतकरी कजामनफीची सनधकबनधक मननिती देर्ूर् अंतीम नर्णाय
मुलनंर्र सोपनर्तनत.
कृ ती 3:- भूमीचे मोजमनप कन करतनत? तुमचे घर, िेत कसे मोजतनत? िे ज्येष्ठनंकडू र् चचना करुर् समजूर्
घ्यन आनण र्र्नात चचना करन.
1, 2 आनण 3 यनंर्न संबनं धत मनर्ील कनळनतील िेतकरी कल्यनण योजर्न आजिी लिनर् प्रमनणनत
बदल करुर् अनस्तत्र्नत आिेत, कोणत्यनिी योजर्न जर्कल्यनणकनरी असल्यनस त्यन दीघाकनळ रटकतनत, िे
समजनर्ूर् देतनत.
कृ ती 4:- तुमच्यन र्नर्नतील मिसूल नर्भनर्नतील अनधकनर्यनर्न भेटूर् मिसूलननर्षयी मननिती समजूर्
घेऊर् नलिन. मिसूल कन र्ोळन करतनत, त्यनचन र्नपर किनसनठी करतनत यनची मननिती निक्षक देतनत.
नर्चनर करन : एखनद्यन र्ेळेस पनटबंधनरे योजर्न र्सत्यन तर कनय झनले असते? र्र्नात चचना करन.
र्ट चचना करण्यनस संधी द्यन आनण प्रसंर्नर्ुसनर जोडू र् पररणनमनंची यनदी तयनर करन. पनण्यनच्यन
नर्योजर्नसनठी सल्लन देण्यनची संधी द्यन. र्दी आंतरजोड नर्षयी समजर्न. त्यनच्यन फनयदे आनण
तोट्नंनर्षयी चचना करन.
अध्ययर् पिक 13 :
कृ ती 1:- सध्यन दनखले कोण संग्रि करुर् ठे र्तो? त्यनचन कनय उपयोर्? यननर्षयी चचना करन. स्थननर्क
तलनठी, पी.डी.ओ. यनंर्न िनळे त बोलनर्ूर् यननर्षयी चचना करुर्, भू-दनखल्यनचे मित्त्र् आनण अथा
समजनर्ूर् घेतनत.
कृ ती 2:- आपल्यन पनलकनंसोबत त्यनंच्यन संपत्तीचन दनखलन कसन तयनर करतनत, त्यनची चचना करन.
पनलकनंसोबतची चचना र्र्नांमध्ये सनंर्न.
कृ ती 3:- निक्षक तुम्िनलन एक भूदनखलन देतनत ते पनहूर् त्यनत असणनर्यन प्रमुख अंिनची यनदी करन.
कोणत्यनतरी एकन भू दनखल्यनची र्क्कल प्रत मुलनंर्न द्यन आनण दनखर्ल्यनर्र लक्ष देण्यनसनरखे
अंिननर्षयी मननिती देण.े उदनिरणनथा - स्थळ, मनलकनचे र्नर्, एकू ण आकनर दकती आिे.
मूल्यमनपर् : अध्ययर् पिक 10 चे कृ ती 3 म्िणूर् मूल्यमनपर् करनर्े.
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अध्ययर् घटक 7 : सनमननजक, धनर्माक पररनस्थती
अध्ययर् नर्ष्पत्ती : मध्ययुर्नत सनमननजक, धनर्माक झनलेले बदल जनणूर् घेण.े
उदद्दष्टे : * सनमननजक आनण धनर्माक सुधनरणेस कनरणीभूत भक्ती आनण सुफी संतनंनर्षयी समजूर् घेण.े
* भक्ती आनण सुफी संतनंची तत्त्र्े आनण आदिा पध्दती समजूर् घेण.े सनमननजक धनर्माक
बदलनंचे नर्रीक्षण करणे.
अध्ययर् पिक 14 :
कृ ती 1:- सुफी संतनंर्ी समनजनतील कोणकोणत्यन र्नईट चनलीररती बदलण्यनचे प्रयत्न के ले, त्यनची
यनदी करन. मुलनंर्ी के लेली यनदी, त्यनतील अंि यनंच्यन आधनरे बनजच्यन कनळनतील सनमननजक दोष
यननर्षयी सनंर्ूर् त्यनर्र उपनय यननर्षयी मुलनंचे अनभप्रनय संग्रनित करुर् मुलनंच्यनत तुलर्नत्मक
अध्ययर्नची मर्ोभनर्र्न र्नढनर्णे.
कृ ती 2:- खनली ददलेली नचिे सुफी संतनंच्यन संबंनधत आिेत. तुम्िी त्यनंचे स्थळ आनण मननिती
समजूर् घेऊर् तुमच्यन नमिनंबरोबर चचना करन . र्कनिनच्यन सिनय्यनर्े स्थळे आनण त्यनंचन इनतिनस
मननित िोईल असे पनिणे. तसेच इतर अध्ययर्नसनठी िनळे मध्ये िी कृ ती करतन येईल.
कृ ती 3:- खनली ददलेल्यन नचिनंचे सूक्ष्म नर्रीक्षण करुर् उत्तरे द्यन. नचिन आधनरे इनतिनस
समजनर्ण्यनचे प्रयत्न करणे. यनसनठी आणखीर् कनिी नचिनंचन र्नपर करणे. इतर अध्ययर् कनयनासनठी
यन नचिनंचन र्नपर करु िकतन. नचि बघूर् इनतिनस नर्मनाण करण्यनची कृ ती करतन येईल.
कृ ती 4:- खनलील यनदीत भक्तीपंथनतील द्रष्टे आनण त्यनंर्ी प्रनतपनदर् के लेली तत्त्र्े ददली आिेत.
त्यनंच्यन योग्य जोड्यन लनर्न आनण नलिन.
कृ ती 5:- संतनंर्ी ददलेल्यन तत्त्र्ननर्षयी तुम्िनलन कनय समजले ते सनंर्नल कनय? समजूर् घेतलेल्यन
तत्त्र्नंचन अथा समजनर्ूर् घेण्यनचन प्रयत्न करणे. सर्नांचे तत्त्र्ज्ञनर् र्ेर्र्ेर्ळे असले तरी त्यनंचन मुख्य
उद्देि समनजसुधनरणन िन िोतन. िी मर्ोभनर्र्न मुलनंच्यनत रुजर्नर्ी.
मूल्यमनपर् :
अध्ययर् पिक चौदन चे कृ ती पनच मूल्यमनपर्नसनठी धरनर्े.
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अध्ययर् घटक 8 : युध्दनची कनरणे आनण पररणनम
अध्ययर् नर्ष्पत्ती : युध्दनची कनरणे आनण पररणनम समजूर् घेतनत.
उदद्दष्टे : * रनजघरनण्यनंमध्ये िोणनर्यन युध्दनची कनरणे आनण पररणनम समजूर् घेण.े
* युध्दनमुळे झनलेले बदल समजूर् घेण.े
* मध्ययुर्नत रनजघरनण्यनत िोणनरे युध्द आनण आतन िोणनरे युध्द यनंची तुलर्न करणे.
अध्ययर् पिक 15 :
कृ ती 1:- आतन तुम्िी मननिती र्नचली त्यन आधनरे खनलील नचिे पनहूर् नर्चनर करुर् उत्तरे द्यन.
नचि पननिल्यनर्ंतर रनजघरनण्यनतील युध्द आनण आतनचे युध्द यननर्षयी मुलनंर्न पूर्ाज्ञनर् आिे
ककं र्न र्निी िे समजूर् घेऊर्, नचिनंच्यन सिनय्यनर्े युध्दनचे पररणनम स्पष्ट करणे. यनलन संबंनधत
पनिले, दुसरे मिनयुध्द, सध्यन झनलेले युध्दनचे नव्िनडओ दनखर्ूर् मुलनंचे अनभप्रनय संग्रि करुर्
त्यनतील र्नस्तनर्कतन मुलनंर्न सनंर्ूर् दोन्िी कनळनतील युध्दनतील फरकनंचन तुलर्नत्मक अभ्यनस
करण्यनस प्रर्ृत्त करणे .
कृ ती 2:- मुलनंर्ो, पुस्तकनत असणनर्यन र्कनिनच्यन सिनय्यनर्े, भनरतीय र्कनिनर्र अल्लनउद्दीर्
नखलजीर्े दनक्षण भनरतनर्र के लेले आक्रमण आनण त्यनचे मनर्ा र् स्थळ िोधन. र्कनिनच्यन कृ ती
सिनय्यनर्े अल्लनउद्दीर् नखलजी यनचे आक्रमण आनण इनतिनस समजनर्णे.
कृ ती 3:- बनबरनर्े पननर्पत युध्दनमध्ये त्यनच्यन सैन्यनपेक्षन जनस्त सैन्य असलेल्यन िेमुलन िरनर्ले
यनर्र चचना करन.
सैन्य दलननर्षयी मननिती देणे आनण मुलनंच्यन अनभप्रनयनंर्न जनस्त मित्त्र् देऊर् युध्दनची
र्नस्तनर्कतन मुलनंर्न सनंर्णे.
कृ ती 4:- नर्जयर्र्र पतर्नस कनरणीभूत तनळीकोटी युध्द यनर्र रटपन नलिन. िन र्मुर्न पुढे ठे र्ूर्
रनजघरनणे ककं र्न कोणत्यनिी रनज्यनच्यन पतर्नस युध्द एक कनरण आिे िे समजनर्णे.
कृ ती 5:- युध्द िोण्यनची कनरणे कोणती? ते कसे रोखतन येईल? यनबनबत तुमचे अनभप्रनय सनंर्न.
रनज्यनचन नर्स्तनर, सनधर्संपत्ती, र्नयकनंचन नर्धनार िी युध्दनची कनरणे आिेत, िे मुलनंर्न समजनर्ूर्
युध्दनलन पयनायी मनर्ा, िनंनतपूणा र्नतनालनप, सनमंजस्य, आप आपसनत सिकनर असे मुख्य अंि सनंर्ूर्,
ह्यन भनर्र्न मुलनंच्यनत हबंबनर्णे.
मूल्यमनपर् :
अध्ययर् पिक 15 तील कृ ती 1 आनण 5 मूल्यमनपर् कृ ती म्िणूर् ग्रनह्य धरनर्े.
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अध्ययर् घटक 9 : जलमनर्नाचन िोध
अध्ययर् नर्ष्पत्ती : समुद्र मनर्नाच्यन िोधनस कनरणीभूत घटक समजूर् घेण.े
उदद्दष्टे :- * र्र्ीर् जलमनर्ा िोधनची प्रमुख कनरणे कोणती? ते समजनर्ूर् घेणे.
* जलमनर्ा िोधनंमुळे झनलेले पररणनम समजूर् घेणे. खनदी कनपड आनण मसनले पदनथा यनर्र
बोलूर् मुलनंर्न प्रसन्न करणे आनण मुलनंर्न र्नचूर् अथा ग्रिण करण्यनस संधी प्रनप्त करुर् देणे.
अध्ययर् पिक 16 :
कृ ती 1 :- र्रील संभनषण ऐकलनत िोय र्न? तर खनलील प्रश्ननंची उत्तरे देऊयन. खनदी कपडे आनण मसनले
पदनथनार्रील संभनषणनमुळे मुलनंर्न जलमनर्नाचे िोध लनर्ण्यनचे कनरण कनय? िे समजनर्ण्यनचे प्रयत्न
के ले पननिजे. यन कृ तीत ददलेले उपप्रश्न नर्चनरुर् मुलनंर्न युरोनपयर् जलमनर्ा िोधण्यनस पुढे कन आले?
यनचे कनरण र् मुख्य अंि समजनर्ूर् देणे.
कृ ती 2:- आज भनरतनतूर् दुसर्यन देिनलन िोणनर्यन आयनत, नर्यनात र्स्तूंची यनदी करन.
भनरतनची नर्देिी बनजनरपेठेतील आजची नस्थती, आयनत, नर्यनात र्स्तू यनमुळे नर्देिी व्यनपनरी
संबंध र्नढनर्ण्यनसनठी आर्थाक दक्रयन, उद्योर् नर्र्माती अिन घटकनंर्र प्रकनि टनकू र् मुलनंर्न र्नचूर् अथा
समजूर् घेण्यनस संधी देणे आनण जलमनर्नाचन िोध कसन लनर्लन िे समजनर्ूर् देण.े
अध्ययर्पिक 17
कृ ती 1:- र्रील र्ोष्ट र्नचूर् नर्चनर करुर् खनलील प्रश्ननंची उत्तरे द्यन.
स्र्र्नचर् करुर् स्र्त: अथा ग्रिणनस मित्त्र् देऊर् त्यनलनच प्रश्ननंची उत्तरे देण्यनस प्रेरणन देणे. देिनर्र
अर्लंनबत व्यक्तीचन व्यर्सनय ककं र्न व्यनपनर यनलन धोकन नर्मनाण झनल्यनस, त्यनमुळे िोणनरे पररणनम
यनचे अथा ग्रिण करणे आनण आपल्यन दैर्ंददर् जीर्र्नत ककं र्न अर्तीभर्ती असे प्रसंर् उभे रननिल्यनस
मुलनंचे अनभप्रनय संर्ि करुर्, उदनिरणे मुलनंर्न देणे. युरोनपयर्नंचे भनरत आनण आनियन देिनतील
र्स्तूंर्र असणनरन मोि, त्यनंची र्रज आनण त्यनचन पररणनम स्पष्ट करणे. कॉन्स्टॅनन्टर्ोपल ििर तनब्यनत
घेतलेले कथर् करुर् र्कनिन र्नपरुर् स्पष्टीकरण देणे.
अध्ययर् पिक 18 :
कृ ती 1:- जर्नच्यन र्कनिनमध्ये खनलील स्थळे िोधूयन.
कृ ती 2:- ददलेल्यन र्कनिनमध्ये र्नस्को द र्नमन भनरतनत आलेलन मनर्ा रे षन मनरुर् दनखर्न. मुलनंर्न
र्कनिन कृ ती करुर्, उत्तर भनरतनतूर् इतर देिनिी असलेले जलमनर्ा आनण भू- मनर्नाचन पररचय देऊर्,
मुलनंर्न जनस्तीचे मनर्ा िोधण्यनस प्रोत्सनिर् देणे.
अध्ययर् पिक 15 मध्ये ददलेले घटक र्नपरनर्े, रस्ते मनर्ा आनण जलमनर्नाचे र्ेर्ळे र्कनिे र्नपरनर्ेत.
कृ ती 3:- खनली कनिी स्थळनंची जुर्ी र्नंर्े ददली आिेत. त्यनंची आजची र्र्ीर् र्नंर्े िोधूर् सनंर्नल कन?
कनलनर्ुसनर संदभनार्ुसनर कनिी स्थळनंची र्नंर्े बदलतनत िे स्पष्ट करणे. उदनिरणनथा - म्िैसूर संस्थनर्नचे
कर्नाटक असे र्नर् बदललेले आिे िे सनंर्नर्े. आपल्यन र्नर्नलन मनर्े एखनदे र्नर् असल्यनस त्यनचन
इनतिनस पररचय करुर् घेणे.
कृ ती 4:- ररकनम्यन जनर्ी योग्य िब्द नलिन. आतन समजलेल्यन मननितीच्यन आधनरे नर्द्यनथी आकलर्
झनल्यनचे समजूर् घेण.े
मूल्यमनपर् :अध्ययर् पिक सतरन चे कृ ती एक आनण अध्ययर्पिक अठरनतील कृ ती एक मूल्यमनपर् कृ ती
म्िणूर् ग्रनह्य धरनर्े.
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अध्ययर् घटक 10 : ईस्ट इं नडयन कं पर्ी प्रिनसर्नचन नर्स्तनर
अध्ययर् नर्ष्पत्ती : ईस्ट इं नडयन कं पर्ीर्े आपले संपूणा भनरतनर्र नर्यंिण के ले यनचे नर्र्रण करणे.
उदद्दष्टे :ईस्ट इं नडयन कं पर्ीर्े आपली सत्तन उत्तरोत्तर किी भनरतभर नर्स्तनररत के ली िे समजूर् घेणे.
अध्ययर् पिक 19 :
कृ ती 1:- खनली कनिी प्रमुख घटर्न ददल्यन आिेत त्यनलन योग्य कनरण देऊर् त्यनचे पररणनम सनंर्न.
पनठ्यपुस्तकनच्यन सिनय्यनर्े ईस्ट इं नडयन कं पर्ी नर्स्तनरनस कनरण ठरलेल्यन प्रमुख लढनयन,
त्यनची कनरणे आनण पररणनम स्र्त: िोधण्यनस मुलनंर्न मनर्ादिार् करणे.
कृ ती 2:- अत्यंत प्रबळ असणनरे र्र्नब, मरनठे , म्िैसूर रनजे आनण िीख लोकनंर्न सिज परनभूत
करण्यनची कनरण िोधूर् नलहूयन.
बलनढ्य सैन्य असूर् देखील भनरतनचे रनजघरनणे ईस्ट इं नडयन कं पर्ीपुढे सिज िरले, िे मुलनंर्न
सनंर्तनर्न निरटिनंचे फोडन आनण रनज्य करन यननर्षयी मननिती देऊर् तसेच भनरतीय रनजनंबरोबर
आपनपसनतील र्ैमर्स्य देखील ईस्ट इं नडयन कं पर्ीलन रनज्य हजंकण्यनस कनरण ठरले, िे स्पष्ट करणे. िे
सर्ा त्यनंच्यन नर्स्तनरनलन कसे कनरणीभूत ठरले िे समजनर्णे.
कृ ती 3:- नर्सनव्यन ितकनतील कोणत्यनिी एकन युध्दनची मननिती संग्रि करुर् त्यनचे कनरण आनण
पररणनम नलिन. मुलनंर्न भूतकनळनतील युध्दनची मननिती असल्यनर्े आजच्यन युध्दनबद्दल र्ृत्तपिे,
रट.व्िी., इं टरर्ेट अिन मनध्यमनपनसूर् नमळनलेली मननिती संग्रनित करुर् उत्तरे नलनिण्यनस प्रेरणन
देण.े सध्यन चनलू असलेल्यन रनियन आनण उक्रेर् मधील युध्दनचे नव्िनडओ दृश्य दनखर्ूर् युध्दनमुळे
िोणनरे पररणनम यननर्षयी चचना करनर्ी.
मूल्यमनपर् : अध्ययर् पिक एकोणीसचे कृ ती दोर् मूल्यमनपर्नस ग्रनह्य धरनर्े.

अध्ययर् घटक 11 : निरटि रनजर्टीचन िेतीर्र झनलेलन पररणनम
अध्ययर् नर्ष्पत्ती : कृ षी क्षेिनर्र निरटि रनजर्टीचन पररणनम यनचे नर्श्लेषण करणे.
उदद्दष्टे :निरटि रनजर्टीचन कृ षी क्षेिनर्र झनलेले पररणनम. करनर पध्दतीमुळे िेतकर्यनंचे िोषण कसे
िोते, िे समजूर् घेण.े आजच्यन प्रिनसर्नमध्ये कृ षी क्षेिनर्र असणनरे कर पध्दती समजूर्द घेण.े
अध्ययर् पिक 20 :
कृ ती 1 :- समनर्तन आनण फरक ओळखणे. रयतर्नरी, जमीर्दनरी आनण मिनलर्नरी पध्दतीमध्ये
असणनरे समनर्तन आनण असमनर्तन यनंची यनदी करुयन. निरटि रनजर्टीत असणनर्यन नर्नर्ध
पध्दतीच्यन कृ षी र्ीतीचन पररचय करुर् देऊर् मुलनंकडू र् समनर्तन र् असमनर्तन यनंची यनदी करुर्
घेण.े
कृ ती 2:- ददलेल्यन भनरतनच्यन र्कनिनत मद्रनस, बंर्नल आनण मध्य भनरतनचे प्रनंत ओळखणे.
र्कनिनची कृ ती करुर् घेणे आनण स्थळ िोधूर् मुलनंर्न मनर्ादिार् करणे. यनआधी असणनर्यन
भनरतनच्यन र्कनिनत निरटि रनजर्टी पनिण्यनस संधी देण.े
कृ ती 3:- निक्षकनंची मदत घेऊर् र्मुर्न पनहूर् ददलेल्यन प्रश्ननंर्न उत्तरे िोधूर् नलिन. तुम्िनलन िक्य
असलेलन कोणतनिी एक र्क्कल भू दनखलन मुलनंर्न द्यन. दनखल्यनत प्रनमुख्यनर्े कोणत्यन र्ोष्टी
पिनव्यनत िे मुलनंर्न समजनर्ूर् द्यनर्े. उदनिरणनथा, मनलकनचे र्नर्, स्थळ, कनलनर्धी,
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कृ ती 4:- तुमच्यन कु टुंबनतील व्यक्ती, िेतकरी ककं र्न ग्रनमसेर्कनंर्न भेट देऊर् नर्नर्ध दनखल्यनंची
र्नंर्े संग्रनित करुर् यनदी करन. मुलनंर्न िेतकरी, ग्रनमसेर्क, पी.डी.ओ. यनंर्न भेटण्यनची संधी देण,े
जेथे र्निीत तेथे नर्नर्ध दनखले नर्षयी मननिती असणनरे कोणतेिी एकन अनधकनर्यनस िनळे त
बोलनर्ूर् भू दनखल्यननर्षयी मुलनंबरोबर चचना करण्यनची संधी उपलब्ध करुर् देणे.
कृ ती 5:- आजकनल िेतकरी आत्मित्यन करीत असूर् त्यनची मननिती मनध्यमनतूर् येत.े यनसंबंधी
कोणनतरी एकन िेतकर्यनलन भेटूर् त्यनची मननिती घेऊर्, आत्मित्यन थनंबनर्ण्यनसनठी र्ेर्र्ेर्ळे
उपनय सूचर्न.
* िेतकर्यनर्न भेटी देऊर् िेतकरी आत्मित्यन संबंधी मननिती संग्रि करण्यनस संधी देऊर् ककं र्न
स्थळीय िेतकर्यनंबरोबर संर्नद ठे र्ूर् मुलनंर्न चचेच्यन आधनरे आपले अनभप्रनय नलनिण्यनस मनर्ादिार्
करणे.
कृ ती 6:- एखनद्यनर्ेळेस निरटि कनळनत तू िेतकरी असतन तर कनय के ले असते? तुझे स्र्त:चे मत
सनंर्. यन अध्ययर् घटकनची मननिती चचेच्यन आधनरनर्र िेतकर्यनसनठी मुलनंर्न तका आनण हचंतर्
करण्यनस मुक्ततन देण.े
मूल्यमनपर् :अध्ययर् पिक र्ीस चे कृ ती एक आनण पनच मूल्यमनपर्नसनठी नर्चनर करन.

अध्ययर् घटक 12 : भनरतनचे पनिले स्र्नतंत्र्य युध्द आनण निरटि रनजर्टीच्यन
सुधनरणन
अध्ययर् नर्ष्पत्ती :
निरटि रनजर्टीच्यन सुधनरणन आनण भनरतीयनंची प्रनतदक्रयन यनचे नर्श्लेषण करणे.
उदद्दष्टे :भनरतनच्यन पनिल्यन स्र्नतंत्र्य संग्रनमनची कनरणे समजूर् घेण.े पनिल्यन स्र्नतंत्र्यलढ्यनर्ंतर
झनलेलन बदल समजणे.
अध्ययर् पिक 21 :
कृ ती 1:- पनठ्यपुस्तकनत भनरतनच्यन पनिल्यन स्र्नतंत्र्य लढ्यननर्षयी समजूर् घेतलं र्न? असे
असल्यनस यनच्यन आधनरे र्र ददलेल्यन ररकनम्यन जनर्ेत एक लिनर् कथन नलहूयन.
पनिल्यन स्र्नतंत्र्यलढ्यनच्यन मननितीच्यन आधनरनर्र मुले स्र्त: कथन नलनितील अिी प्रेरणन देणे.
त्यनंर्न आर्श्यक मनर्ादिार् करणे.
कृ ती 2:- पनिल्यन स्र्नतंत्र्यलढ्यनत तुलन आर्डलेले घटक कोणते? आनण कन? तुझे मत र्र्नात सर्नांर्न
सनंर्ूर् त्यनर्र चचना करन आनण एकमेकनंर्न आर्डलेल्यन घटर्न, यन कन आर्डल्यन? असे प्रश्न नर्चनरुर्
मुलनंचे अनभप्रनय घेऊर् त्यनंचन र्ौरर् करन आनण भनरतनच्यन स्र्नतंत्र्यलढ्यनचे र्नस्तर् स्पष्ट करन.
कृ ती 3:- भनरतनत निरटिनंर्ी के लेल्यन सुधनरणन आनण त्यनलन संबंनधत कनिी प्रमुख बदल ददले आिेत,
ते योग्य जनर्ी जुळर्ूर् नलिन.
नलनिण्यनस निक्षकनंर्ी योग्य मनर्ादिार् करनर्े आनण प्रत्येक सुधनरणन मुलनंच्यन बरोबर मननिती
देत चचना करन. त्यनंर्ी के लेल्यन सुधनरणन आज देखील अनस्तत्र्नत आिेत िे सनंर्नर्े आनण तुम्िनलन
कोणती सुधनरणन आर्डली? आनण कन ? िे सनंर्ण्यनस संधी द्यनर्ी. िेर्टी तेव्िनच्यन सुधनरणन आनण
त्यनंचे पररणनम यननर्षयी एकिीकरण करनर्े.
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अध्ययर् पिक 22 :
कृ ती 1:- खनली ददलेल्यन यनदीतील जिनलर्नदी आनण मर्नळर्नदी ओळखूर् र्ेर्ळे करुर् नलिन.
कृ ती 2:- स्र्नतंत्र्यलढ्यनमध्ये जिनल आनण मर्नळ यनंच्यन लढ्यनमूळे झनलेलन बदल आनण सुधनरणन
यनंची पनठ्यपुस्तकनच्यन सिनय्यनर्े यनदी तयनर करन.
कृ ती 3:- जिनल आनण मर्नळ यन दोघनंचे उद्देि स्र्नतंत्र्य नमळर्णे िेच िोते, असे असले तरी दोघे
र्ेर्र्ेर्ळ्यन प्रकनरे कन लढन ददलन? नर्चनर करन आनण र्र्नामध्ये निक्षकनंच्यन सिनय्यनर्े चचना, स्पधना
आयोनजत करुर् भनरतनलन कोणतन मनर्ा चनंर्लन ते सनंर्न.
कृ ती 4:- सध्यन भनरतनमध्ये झनलेलन कोणतनिी एक लढन ककं र्न बंद, चळर्ळ, आंदोलर् यन नर्षयी
मननिती संग्रनित करन आनण त्यनचे उद्देि आनण पररणनम नलहूर् तुमचन अनभप्रनय सनंर्न.
मूल्यमनपर् :
अध्ययर् पिक एकर्ीस मधील कृ ती एक आनण अध्ययर्पिक बनर्ीस मधील कृ ती तीर्
मूल्यमनपर् कृ तीसनठी नर्चनरनत घ्यन.

अध्ययर् घटक 13 : सनमननजक आनण धनर्माक सुधनरणन
अध्ययर् नर्ष्पत्ती :
निरटिनंच्यन रनजर्टीत भनरतनतील समनजसुधनरक आनण धनर्माक सुधनरक यनंच्यन नर्षयी समजूर् घेण.े

उदद्दष्टे : * निरटि कनलीर् सनमननजक आनण धनर्माक र्नईट चनलीररती समजणे.
* समनज आनण धनर्माक सुधनरकनंचे कनया आनण सुधनरणनंचन अथा समजूर् घेण.े
* आतनच्यन ददर्सनंमध्ये सनमननजक आनण धनर्माक र्नईट चनलीररती नर्षयीमआपनपसनत चचना करणे.
अध्ययर् पिक 23 :
कृ ती 1:- खनली ददलेल्यन ररकनम्यन जनर्ेत निरटिकनलीर् समनजसुधनरकनंची नचिे संग्रि करुर्
नचकटर्न र् र्नंर्े नलिन.
नचिे संग्रि करण्यनस र्ेळ देण.े यनचबरोबर पुस्तकनंच्यन सिनय्यनर्े मुलनंर्न मननिती घेण्यनस
उत्तेजर् देण.े तसेच र्ट करुर् प्रत्येक र्टनकडू र् एके कन नर्षयी अनभप्रनय देण्यनस र्ेळ आनण संधी देण.े
कृ ती 2:- खनली कनिी समनजसुधनरकनंर्न संबंनधत त्यनंर्ी स्थनपर् के लेल्यन संस्थनंचेी र्नंर्े ददली आिेत,
ते कोणत्यन समनजसुधनरकनंिी संबंनधत आिेत, त्यनंची प्रमुख तत्त्र्े कोणती ? त्यन तत्त्र्नंचन आतन कसन
उपयोर् िोत आिे ? िे समजूर् देणे आनण मुलनंर्न तनर्का क नर्चनर करुर् त्यन तत्त्र्नंचे पनलर् करुर्
आदिा कसन घ्यनयचन, ह्यनचन मुलनंर्न नर्चनर करण्यनस सनंर्णे.
कृ ती 3:- मुलनंर्ो, आजच्यन कनळनत आपल्यन अर्तीभर्ती अर्ेक सनमननजक, धनर्माक, रनजकीय आनण
इतर क्षेिनत सुधनरणन आणण्यनसनठी अर्ेक संस्थन कनयारत आिेत, अिन संस्थनंची, संघटर्नंची मननिती
घेऊर् कोणत्यनिी पनच प्रमुख संस्थनंची ककं र्न संघटर्नंची र्नंर्े नलहूर्, त्यनंचे प्रमुख उद्देि नलिन.
सनमननजक आनण धनर्माक चनलीररती ककं र्न अंधश्रध्दन यन सर्ा कनळनत अनस्तत्र्नत आिेत, िे सनंर्ूर्
त्यनंच्यन नर्मूलार्नसनठी कनयारत स्र्यंसेर्ी संस्थनंचन पररचय करुर् देण.े
मूल्यमनपर् : अध्ययर् पिक र्ीस ची कृ ती दोर्, मूल्यमनपर् कृ तीसनठी नर्चनरनत घ्यन.
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अध्ययर् घटक 14 : र्नंधीयुर्
अध्ययर् नर्ष्पत्ती : स्र्नतंत्र्यचळर्ळीत र्नंधीजींचे मनर्ा समजूर् घेण.े
उदद्दष्टे :
* स्र्नतंत्र्यचळर्ळीत र्नंधीजींचन सिभनर् यनचे नर्श्लेषण करणे.
* र्नंधीजींच्यन सत्य आनण अहिंसन मनर्नाचे स्र्नतंत्र्यचळर्ळीत कसन प्रभनर् पडलन िे
समजूर् घेऊर् स्र्त:च्यन जीर्र्नत त्यनचन र्नपर करण्यनचन प्रयत्न करणे.
* स्र्नतंत्र्यचळर्ळीत र्नंधीजींचे योर्दनर् फनर मित्र्नचे असूर् सत्य आनण अहिंसन यन
दोर् अस्त्रनंचन स्र्नतंत्र्य चळर्ळीत र्नपर झनलन. र्नंधीजींचे जीर्र्, आंदोलर् म्िणूर् घेणे एर्ढेच
र्सूर् त्यनंचन आदिा आपण घेणे आनण त्यनर्ुसनर आचरण करणे िन अध्ययर् नर्ष्पत्तीचन िेतू आिे.
अध्ययर् पिक 24:
कृ ती 1:- स्र्नतंत्र्यचळर्ळीत र्नंधीजींर्ी अहिंसेचन मनर्ा स्र्ीकनरण्यनचे कनरण कनय? िे ऐकू र्,
समजूर् घेऊर् तुझन अनभप्रनय सनंर्.
र्नंधीजी आनण सन्मनर्ा नर्र्डण्यनची कनरणे, प्रसंर्, घटर्न समजनर्ूर् देणे आनण मुलनंचे अनभप्रनय
यनच्यन आधनरे चचना करुर् अहिंसन मनर्नाचे मित्त्र् सनंर्णे.
कृ ती 2:- भनरतनच्यन स्र्नतंत्र्यप्रनप्ती मध्ये खनली ददलेल्यन चळर्ळीचे कनय मित्त्र् आिे ते सनंर्नल कन?
यन कृ तीर्ंतर असिकनर आनण कनयदन भंर् चळर्ळ यन तंिननर्षयी नर्श्लेषण करुर् आजच्यन
आंदोलर्नमध्ये यन तंिनचन दकती उपयोर् िोतो? यनची चचना करणे.
कृ ती 3:- भनरतनच्यन स्र्नतंत्र्यलढ्यनमध्ये भनर् घेतलेले कर्नाटकनतील प्रमुख व्यक्तींचे नचिसंग्रि करुर्
ररकनम्यन जनर्ेत नचकटर्न आनण निक्षकनंच्यन सिनय्यनर्े त्यनंच्यन लढ्यनचे इनतिनस संनक्षप्त नलहूर्
तक्तन तयनर करुर् नचकटर्न. स्र्नतंत्र्यलढ्यनत नर्नर्ध प्रनंतनतील र्ेते भनर् घेतल्यनचे समजूर् घेऊर्
त्यनंच्यन नर्षयी नचिनसनित मननितीचे तक्ते करुर् इनतिनस समजनर्ूर् देण.े त्यनंच्यनबरोबर लक्षनंर्धी
लोक लढ्यनत कसे सिभनर्ी झनले ते समजनर्णे. येथे र्नंधीजींचे जीर्र् चररि मुलनंर्न नव्िनडओ
लनर्ूर् दनखनर्णे. आतनच्यन चळर्ळीपेक्षन र्नंधीजींच्यन चळर्ळी दकती प्रभनर्ी िोत्यन ते सनंर्णे.
मूल्यमनपर् :
अध्ययर् पिक चौर्ीस चे कृ ती दोर् मूल्यमनपर् कृ ती म्िणूर् नर्चनरनत घ्यनर्ी.

19

अध्ययर् घटक 15 : कर्नाटक एकीकरण आनण सीमनर्नद
अध्ययर् नर्ष्पत्ती : कर्नाटक एकीकरण चळर्ळ आनण सीमनर्नदननर्षयी समजूर् घेणे.
उदद्दष्टे : * आजच्यन कर्नाटक नर्र्मातीमध्ये कोणत्यन चळर्ळी झनल्यन, त्यनचन इनतिनस समजूर् घेण.े
* सीमनर्नद िनंततेर्े सोडनर्ण्यनची मर्ोभनर्र्न नर्द्यनर्थयनांमध्ये र्नढनर्णे. कर्नाटकची
भनषेच्यन आधनरनर्र नर्र्माती झनली असली तरी उद्योर् अथर्न इतर कनरणनमुळे कर्नाटकनत अजूर्
नर्नर्ध धमनाचे, भनषेचे लोक रनितनत. कन्नड भननषक देखील नर्नर्ध रनज्यनत रनितनत. त्यनमुळे
भनषेर्रुर् संघषा र् करतन िनंतीयुक्त आनण सिकनर पध्दतीर्े संनर्धनर्नचन िेतू समनर्तन, स्र्नतंत्र्य,
बंधुभनर् यनचन र्नपर करणे मित्त्र्नचे आिे आनण यनलनच मित्त्र् द्यनर्े.
अध्ययर् पिक 25 :
कृ ती 1:- कर्नाटक एकीकरण चळर्ळीमध्ये भनर् घेतलेल्यन प्रमुख व्यक्ती आनण संघ, संस्थनंची यनदी
करणे, कर्नाटकनत असणनर्यन भनषन संघटर्नंची यनदी करुर् भनषन रक्षणनसनठी ह्यन संघटर्न करीत
असलेले कनया यननर्षयी मुलनंसोबत चचना करणे.
कृ ती 2:- कर्नाटक एकीकरण चळर्ळीची एक र्ोष्ट तयनर करन.
पनठ्यपुस्तकनच्यन सिनय्यनर्े मुले स्र्त: र्ोष्ट नलनितील यनची प्रेरणन देऊर् र्ोष्टीचन प्रनरं भ कसन
करनर्न, ते पुढे कसे नलिनर्े आनण िेर्ट कसन करनर्नयन यनचे मनर्ादिार् करणे.
कृ ती 3:- भनरतनच्यन र्कनिनत 1956 च्यन अर्ोदर मुंबई, मद्रनस, म्िैसूर, िैदरनबनद आनण कोडर्ू िे
प्रनंत दनखर्न. र्कनिन कृ तीत स्थनर् दनखनर्ण्यनस मदत करणे. 1956 च्यन अर्ोदर आनण र्ंतर,
आतनचन कर्नाटक र्कनिन र्नपरुर् त्यनत झनलेलन बदल ओळखन.
कृ ती 4:-कर्नाटक रनज्यनची सीमन आनण सीमनर्नद असणनर्यन रनज्यनंची यनदी करन आनण नमिनंबरोबर
भनरतनच्यन र्कनिनत दनखर्न. भनरतीय र्कनिनत नर्नर्ध रनज्यनंचे सीमनर्नद िोधूर् समस्येची कनरणे
आनण पररणनमनंनर्षयी चचना करणे.
कृ ती 5:- निक्षक आनण कु टुंबनतील लोकनंिी चचना करुर् सीमनर्नद सोडर्ण्यनसनठी तू सल्लन दे,
सीमनर्नद सोडनर्ण्यनचे उपनय, मनर्ा यननर्षयी चचना करन. िनंतीमनर्नार्े, मुक्त संर्नदनर्े
सोडनर्ण्यनसनठी प्रयत्न करणे.
मूल्यमनपर् :
अध्ययर् पिक पंचर्ीस मधील कृ ती दोर् आनण चनर मूल्यमनपर्नसनठी ग्रनह्य धरनर्ी.
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भूर्ोल
अध्ययर् घटक 16 : ददिन
अध्ययर् नर्ष्पत्ती : ददिन ओळखूर् दैर्ंददर् जीर्र्नत त्यनचन र्नपर करतनत.
उदद्दष्टे : ददिन ओळखूर् दैर्ंददर् जीर्र्नत र्नपर करणे.
अध्ययर् सननित्य : र्कनिे आनण ददिनदिाक
प्रदक्रयन :
निक्षक ददिन नर्षयी प्रश्न नर्चनरुर् मुलनंचे पूर्ाज्ञनर् ओळखतनत. र्ंतर ददिन
ओळखण्यनच्यन सोप्यन पध्दती कृ तीद्वनरे सनंर्ूर् त्यन ददिनंचन पररचय करुर् देतनत. मुले ददिन खेळ
खेळतनत आनण र्कनिे र्नपरुर् स्थळ सनंर्ूर् ददिन ओळखण्यनस सनंर्तनत. िनळन आनण त्यनच्यन
घरनभोर्तनलच्यन स्थळनंची ददिन ओळखण्यनस सनंर्तनत आनण मित्त्र् समजनर्ूर् घेतनत.
अध्ययर् पिक 26 :
कृ ती 1:- ददिनंबद्दल तुम्िी समजलनत र्न, तर सनंर्न बघू तुम्िनलन दकती मननित आिे? मुलनंचे
पूर्ाज्ञनर् समजूर् घेणे िी कृ ती उद्देिीत असूर्, मुलनंर्न प्रश्न नर्चनरुर् उत्तर नमळर्ूयन.
कृ ती 2:- ददिन ओळखू यन. नचि नर्रीक्षण करण्यनस सनंर्णे, र्ंतर त्यनर्र प्रश्न नर्चनरणे, ददिन
समजूर् घेण्यनस संधी देण.े
कृ ती 3:- ददिनंचन खेळ खेळूयन. मुलनंर्न सुचर्ेर्ुसनर नचि बघूर् खेळ खेळण्यनस सनंर्णे आनण
िनळे च्यन मैदनर्नर्र िनच खेळ खेळणे.
अध्ययर् पिक 27 :
कृ ती 1:- ददिनदिाकनबरोबर खेळ खेळूयन.
मुलनंर्न ददिनदिाकनची मननिती देणे आनण त्यनचन र्नपर करुर् ददिन ओळखण्यनस सनंर्णे.
ददिनदिाकनच्यन सिनय्यनर्े िनळे चे नर्नर्ध भनर् िोधणे ककं र्न ओळखणे. र्रज असेल तेथे मनर्ादिार्
करनर्े. ददिनदिाकनचे मित्र् यनर्र चचना करणे.
कृ ती 2:- र्कनिनर्र ददिन ओळखू यन आनण प्रश्ननंची उत्तरे देऊयन. (भनरतनचन र्कनिन र्नपरणे)
रनजकीय र्कनिन जनमर्ीर्र ठे र्ूर् सनंनर्तलेल्यन ददिन सनंनर्तलेल्यन कृ तीप्रमनणे ओळखण्यनस संधी
देण.े दैर्ंददर् जीर्र्नत ददिनंच्यन मित्त्र्ननर्षयी चचना करुर् समजनर्ूर् सनंर्णे. अिन रीतीर्े तुमचे
र्नर्, तनलुकन, नजल्िन यनंचे र्कनिे र्नपरुर् तुमच्यन नमिनबरोबर ददिनंचे खेळ खेळत आणखीर्
जनस्तीत जनस्त मननिती घेण्यनची संधी उपलब्ध करुर् देण.े
कृ ती 3:-यननर्षयी समजूर् घ्यन : बनंधकनम करतनर्न लोक ददिन नर्षयी जनस्त लक्ष देतनत िे मुलनंर्न
सनंर्ूर् उत्तरे िोधण्यनस सनंर्न. र्ंतर त्यनमनर्ील इनतिनस, र्ैज्ञननर्क कनरणे मुलनंर्न स्पष्ट करन.
मूल्यमनपर् :
अध्ययर् पिक सव्र्ीसच्यन कृ ती दोर्चे मूल्यमनपर् कृ ती र्ृिीत धरनर्े.
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अध्ययर् घटक 17 : र्कनिे
अध्ययर् नर्ष्पत्ती : र्कनिन र्नचर् कौिल्य प्रनप्त करुर् र्कनिे तयनर करणे.
उदद्दष्टे : * र्कनिनच्यन आर्श्यकतेचे मित्त्र् समजणे.
* र्कनिनंचे प्रकनर आनण त्यनंची नर्िेषतन समजणे.
* र्कनिन र्नचर् आनण नर्र्माती कौिल्य प्रनप्त करणे.
प्रदक्रयन :
प्रथम निक्षकनंर्ी र्कनिननर्षयी कनिी प्रश्न नर्चनरुर् मुलनंकडू र् प्रनतदक्रयन घेऊर् त्यनंचे
पूर्ाज्ञनर् समजूर् घेण.े मुलनंचे र्ट करुर् त्यनंर्न र्कनिन द्यनर्े आनण घटक िोधण्यनस सनंर्नर्े. सर्नांर्न
संधी द्यनर्ी र्ंतर र्कनिनचन र्नपर करुर् प्रश्न नर्चनरत र्कनिनची आर्श्यकतन आनण मित्त्र् समजूर्
घेण्यनस संधी देण.े र्ंतर मुलनंचे र्ट करुर् र्ेर्र्ेर्ळे र्कनिे देऊर् त्यनंच्यनत असणनर्यन फरकनंची यनदी
करण्यनस सनंर्णे. त्यनंर्ी के लेली यनदी घेऊर् र्कनिनंचे प्रकनर सनंर्णे. कोणत्यन र्कनिनतूर् कोणती
मननिती घेतन येते यनच्यन नर्षयी स्पष्टीकरण करुर्, र्कनिनर्नचर् कौिल्य समजूर् घेण.े र्कनिन
तयनर करण्यनची कृ ती करुर् घेण.े यनलन आर्श्यक मनर्ादिार् करणे. भूर्ोलनच्यन र्र्नामध्ये र्कनिन
र्नपरणे फनर र्रजेचे आिे. र्कनिन र् र्नपरतन भूर्ोलनचन र्र्ा अपूणा आिे. असे समजनर्े.
अध्ययर् पिक 28 :
कृ ती 1:-र्कनिन पनहूर् यनदी तयनर करुयन.
कृ ती 2:- र्कनिन पनहूर् सनंर्ूयन. (भनरतनचन रनजकीय र्कनिन र्नपरुयन)
र्कनिनतील प्रमुख घटकनंची यनदी करणे आनण ते कनय कनय सुचनर्तनत िे समजूर् घेण.े
मुलनंकडू र् र्कनिन तयनर करुर् घेतनर्न, िे घटक र् चुकतन र्ोंद करण्यनचन सरनर् करुर् घेण.े
अध्ययर् पिक 29 :
कृ ती 1:-र्कनिनचे प्रकनर समजूर् घेऊयन.
मुलनंचे र्ट तयनर करुर् नर्नर्ध र्कनिे देऊर् त्यनंच्यनमध्ये असलेले फरक ओळखूर् सनंर्णे. र्ंतर
त्यनंच्यनर्र चचना करुर् र्कनिनंचे प्रकनर समजूर् घेण.े कोणत्यन र्कनिनतूर् कोणती मननिती नमळर्तन
येईल यन नर्षयी स्पष्टीकरण देण.े र्कनिनचे मित्त्र् समजूर् िनळन अट
ॅ लनस, पनठ्यपुस्तकनतील नर्नर्ध
र्कनिे र्नपरुर् िी कृ ती करुर् घेणे. िनळन ककं र्न अटलनस पुस्तकनतील नर्नर्ध र्कनिनंचन र्नपर
करणे.
सूचर्न : मित्र्नचे घटक- र्कनिनंचे िीषाक, रं र्, नचन्िे, स्के ल इत्यनदी.
कृ ती 2:- आपण र्कनिे तयनर करुयन.
प्रत्येकनलन ददलेल्यन सूचर्ेर्ुसनर कृ ती करण्यनस सनंनर्तले पननिजे. आर्श्यक तेथे मनर्ादिार्
करनर्े. मुलनंर्ी तयनर के लेले र्कनिे प्रदर्िात करुर् त्यनर्र चचना करणे.
कृ ती 3:- र्कनिन र्नपरुर् तुम्िी तुमच्यन िनळे चन ककं र्न र्नर्नचन कनल्पनर्क र्कनिन तयनर करु
िकतन. र्रील कृ तींच्यन आधनरे मुलनंर्न र्कनिन तयनर करण्यनस सनंर्णे.
मुल्यमनपर् :
अध्ययर् पिक एकोणतीसचे कृ ती क्रमनंक एक आनण दोर् मुल्यमनपर्नसनठी घ्यनर्े.
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अध्ययर् घटक 18 : खंड
अध्ययर् नर्ष्पत्ती : जर्नच्यन र्कनिनमध्ये खंड आनण मिनसनर्र िोधणे. अक्षनंि-रे खनंि नर्देिनंक
र्नपरुर् र्कनिन अथर्न अॅटलनस मध्ये सर्ा खंडनंचे स्थनर् समजूर् घेणे.
उदद्दष्टे : * र्कनिनद्यनरे भूखंड आनण सनर्र यनंचे स्र्रुप समजूर् घेण.े
* खंड र् मिनसनर्र ओळखूर् प्रत्येकनंची लक्षणे समजूर् घेण.े
* अक्षनंि आनण रे खनंि र्सतील तर स्थनर् ओळखणे िक्य र्निी िे समजूर् घेतनत.
अध्ययर् पिक 30 :
कृ ती 1:- आपण खंड, सनर्र, समुद्र िे समजूर् घेतले, आतन जर्नच्यन र्कनिनर्र ते कसे दनखर्नयचे?
िे समजूर् घ्यन.
कृ ती 2:- हभंतीर्र अडकनर्लेल्यन जर्नच्यन र्कनिनत भूखंड आनण सनर्र, नमिनंबरोबर िोधूर् सनंर्न.
यन कृ तीत मुलनंर्न ददलेल्यन र्कनिनत भूखंड, सनर्र, समुद्र िोधण्यनस मदत करन. र्र्नामध्ये
मुलनंर्न र्कनिन देऊर् र्टनर्टनमध्ये खंड आनण सनर्र िोधण्यनचन खेळ घ्यन. उदनिरणनत र्टनत
असणनरन कोणीिी एक नर्द्यनथी युरोप खंड असे सनंनर्तल्यनस इतरनंर्ी ते दनखर्नर्े. असे प्रत्येक खंड,
सनर्र आनण देि िोधण्यनचे खेळ खेळूर् िोधण्यनस मदत करणे.
कृ ती 3 :- ददलेल्यन जर्नच्यन ररकनम्यन र्कनिनत भूखंड कनढू र् ते रं र्र्ूर् त्यनचे र्नर् नलहूर् द्यन.
मुलनंर्न स्र्त: कृ ती करण्यनस सनंर्नर्े. यन अध्ययर् पिकनत भूखंडनची रचर्न किी झनली? ते कसे दूर
र्ेल?
े यनचे नव्िनडओ दनखर्ूर् पररचय करुर् देणे.
अध्ययर् पिक 31 :
कृ ती 1 :- ददलेल्यन र्कनिनत जर्नतील सनत खंड आनण अक्षनंि-रे खनंि ओळखूर् नलिन.
सूचर्न : प्रत्येक खंड कोणत्यन अक्षनंि आनण रे खनंिन पनसूर् सुरु िोऊर् िेर्ट िोते. ते िोधूर् नलिन.
(पनठ्यपुस्तक ककं र्न निक्षकनंची मदत घ्यन) अक्षनंि आनण रे खनंि ओळखूर्, यनंच्यननिर्नय स्थनर्
नर्नित करण्यनस ककं र्न िोधण्यनस िक्य र्निी. िे खनिी करुर् घेणे यनलन संबंनधत इतर देिनंचे
अक्षनंि आनण रे खनंि िोधूर् सनंर्ण्यनची कृ ती मुलनंर्न देण.े
कृ ती 2:- आनियन खंडनच्यन र्कनिनत भनरत दनखर्न, भनरतनच्यन पूर्ेलन असणनरे दोर् देि, पनिमेलन
असणनरे दोर् देि आनण उत्तरे लन असणनरे दोर् देि र् दनक्षणेकडील दोर् देि दनखर्ूर् त्यनंची र्नर्े
नलिन. ददिनंचन पररचय मुलनंर्न असल्यनर्े स्र्त: िोधण्यनस सनंर्नर्े.
मुल्यमनपर् :
अध्ययर् पिक एकतीसचे कृ ती एक िे मूल्यमनपर्नसनठी नर्चनरनत घ्यनर्े.
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अध्ययर् घटक 19 : िर्नमनर्
अध्ययर् नर्ष्पत्ती : अक्षनंि, रे खनंि िे स्थनर्, िर्नमनर् आनण र्र्स्पती र्र कसे पररणनम करतनत ते
सनंर्णे.
उदद्दष्टे : * नर्नर्ध स्थनर्नंची तुलर्न करतनर्न, प्रत्येकनचे अक्षनंि आनण रे खनंि स्थनर् तेथील िर्नमनर्,
र्र्स्पती, प्रनणी यनंच्यनर्र कोणते प्रभनर् पनडतनत, ते आपल्यन स्थननर्क पररनस्थतीर्ुसनर समजूर्
घेण.े
अध्ययर् पिक 32 :
कृ ती 1:-ददलेल्यन नचिनत अक्षनंि आनण रे खनंि दनखनर्ले आिे. त्यनंची र्नर्े नलहूर् त्यननर्षयी समजूर्
घेण.े पनठ्यपुस्तकनच्यन सिनय्यनर्े प्रमुख पनच अक्षनंि, रे खनंि ओळखण्यनस मनर्ादिार् करणे.
कृ ती 2:-खनली ददलेल्यन र्कनिनमध्ये अिनंि, रे खनंि ज्यन खंडनतूर् र् देिनतूर् र्ेलेत त्यनंची यनदी
करन.
सूचर्न : मदतीसनठी पनठ्यपुस्तकनतील र्कनिे र्नपरन. खंड आनण देि ओळखण्यनबरोबर त्यन खंडनची,
देिनची तेथील िर्नमनर् अक्षनंि स्थनर्नमुळे सिजपणे िोधतन येईल.
कृ ती 3:- मुले स्र्त: पृर्थर्ीर्रील िर्नमनर् झोर् ओळखूर् त्यनलन रं र् लनर्ूर् र्नर्े नलनितनत आनण
त्यनर्रील खंड आनण देि समजूर् घेतनत. स्थळीय प्रसंर्नद्वनरे सूयादकरणनंच्यन आधनरनर्र क्षेि कसे
आनण कन करुर् घेण्यनत आले आिेत. िे मुलनंर्न समजनर्ूर् सनंर्णे तुम्िी रनित असलेल्यन रठकनणनचे
िर्नमनर् आनण र्नतनर्रण कसे ठरनर्ले आिेत ? िे सनंर्णे.
कृ ती 4:- मुलनंर्न जर्नतील कनंिी देिनंची र्नर्े आनण त्यनंचे तनपमनर् यनंची यनदी ददली आिेत.
एकनचर्ेळी सर्ळीकडे र्ेर्ळे तनपमनर् असण्यनचे कनरण कनय ? ऐकू र् समजूर् घ्यन आनण र्र्नात चचना
करन. र्ट चचना करुर् तनपमनर्नत बदल असण्यनच्यन कनरणनंची यनदी करणे.
कृ ती 5:- मुलनंर्ो प्रत्येक भूखंडनर्रील नतथल्यन अक्षनंि स्थनर्नर्रुर् प्रनणी आनण र्र्स्पतीमध्ये
नर्नर्धतन आढळू र् येते र्निी कन ? तसे असल्यनस तुमच्यन पनठ्यपुस्तकनच्यन सनिनय्यनर्े तेथे
असणनर्यन प्रमुख प्रनणी आनण र्र्स्पती यनंची यनदी करन. प्रनणी र्र्स्पती यनंची यनदी करण्यनबरोबर
भूखंडनमधील फरक समजूर् घ्यन आनण दुसर्यन भूखंडनर्र िे कन आढळत र्निीत ? यनचन अथा लनर्न.
कर्नाटकनत एकन प्रदेिनतूर् दुसर्यन प्रदेिनत र्ेल्यनर्ंतर नपके , कपडे, आिनर पध्दतीत फरक असण्यनची
कनरणे िोधन. िी दक्रयन योजर्न मुलनंर्न देण.े
कृ ती 6:-अंटनर्टाकन खंडनतील ददसणनरे पेंनग्र्र् पक्षी तुमच्यन र्नर्नत आणूर् सोडल्यनस कनय िोईल?
नर्चनर करुर् उत्तरे द्यन.
मुलनंर्न उत्तरे देण्यनस संधी द्यन. र्ंतर पेंनग्र्र् असलेल्यन प्रदेिनतील िर्नमनर् आनण र्नयु र्ुण
यनंचन पररचय करुर् देणे. यनच प्रकनरे इतर प्रनणी र्र्ा आनण र्र्स्पती नर्षयी कृ ती करुर् घेण.े
मूल्यमनपर् :
अध्ययर् पिक बत्तीसच्यन कृ ती क्रमनंक पनच आनण सिन चे मुल्यमनपर् करन.
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अध्ययर् घटक 20 : आनियन खंड
अध्ययर् नर्ष्पत्ती : आनियन खंडनची प्रमुख र्ैनिष्ट्े र्नचन आनण समजूर् घ्यन.
उदद्दष्टे : खंड, र्र्स्पती, प्रनणी, लोकसंख्यन, उद्योर् आनण इतर संसनधर्नची नस्थती समजूर् घेण.े
नर्नर्ध खंडनत आढळणनर्यन देिनंमधील नर्नर्धतेची कनरणे समजूर् घेण.े आनण त्यनंची इतर देिनिी
ककं र्न त्यनच्यन पररनस्थतीची तुलर्न करणे.
अध्ययर् पिक 33 :
कृ ती 1: - र्नचूर् समजूर् घ्यन आनण रननिलेल्यन सिन खंडनची मननिती संग्रि करुर् पिक तयनर करन.
र्रील अभ्यनसनतील खंड आधीच समजूर् घेतल्यनर्र तुम्िी मुलनंर्न उर्ाररत खंडनसनठी त्यनच ककं र्न
इतर कोणत्यनिी स्र्रुपनत मननितीपिक तयनर करण्यनसनठी मनर्ादिार् करु िकतन. मुलनंचे सिन
र्टनत नर्भनजर् करन आनण प्रत्येक र्टनलन प्रत्येक खंडनबद्दल नलिनयलन सनंर्न. मननिती पिक पूणा
र्र्नाच्यन हभंतीर्र टनंर्न जेणेकरुर् मुले इतर खंडनंबद्दल स्र्त: र्नचूर् समजू िकतील. मननिती र्ोळन
करणे आनण नलनिण्यनचे कौिल्य सुधनरे ल.
मूल्यमनपर् :
निक्षण पिक तीसच्यन कृ ती क्रमनंक एक मूल्यमनपर्नसनठी नर्चनरनत घ्यन.
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र्नर्ररकिनस्त्र
अध्ययर् घटक 21 : संनर्धनर्नची र्रज
अध्ययर् नर्ष्पत्ती : रनज्यघटर्ेची र्रज समजूर् घेण.े भनरतीय संनर्धनर् सभन र्नचन आनण जनणूर्
घ्यन. कर्नाटकनतील प्रमुख व्यक्तींचन पररचय करुर् घ्यन.
उदद्दष्टे :* संनर्धनर् िन देिनचन मूलभूत कनयदन आिे. ज्यनचे पनलर् प्रत्येकनर्े करणे आर्श्यक आिे.
* घटर्न सनमती आनण घटर्ेत सर्ा र्र्ा आनण प्रनंतनंर्न प्रनधनन्य ददले र्ेले आिे िे समजूर् घेण.े
* प्रस्तनर्र्ेतील ठळक र्ैनिष्ट्े सूनचबध्द करुर् ती मुलनंच्यन दैर्ंददर् जीर्र्नत समननर्ष्ट करन.
अध्ययर् पिक 34 :
कृ ती 1: चलन कथन र्नचूर् उत्तरे देऊयन.
कथेर्र आधनरीत प्रश्ननंची उत्तरे ददल्यनर्ंतर, असन आभनस नर्मनाण झनलन पननिजे की, िनंततनमय
समनजनसनठी घटर्नत्मक सरकनर आर्श्यक आिे आनण आपण सर्ा त्यनचन आदर करतो आनण पनलर्
करतो. नर्परीत घडले तर कनय िोईल?
अध्ययर् पिक 35 :
कृ ती 1:- संनर्धनर् सभेलन उपनस्थत रननिलेल्यन कर्नाटकनतील प्रमुख व्यक्तींची नचिे ददली आिेत.
त्यनंच्यन बद्दल मननिती नमळर्न कर्नाटकनतूर् सिभनर्ी झनलेल्यन सदस्यनंचन पररचय सनंर्न. संनर्धनर्
सभेतील व्यक्ती र्ेर्र्ेर्ळ्यन प्रनंतनतूर् नर्र्डू र् आल्यन िोत्यन.
कृ ती 2:- मुलनंर्ो तुमच्यन िनळे त िनलेय मंनिमंडळनच्यन सिनय्यनर्े तुमच्यन िनळे चे नर्यम तुम्िीच
तयनर करन आनण िनळे च्यन सूचर्नफलकनर्र लनर्न.
िनळे च्यन पनिल्यन ददर्िी मुख्यनध्यनपक, निक्षक यनंच्यन मनर्ादिार्नखनली सर्ा मुलनंच्यन
उपनस्थतीत, त्यनंच्यन िनळे सनठी नर्यम तयनर करण्यनसनठी िनलेय मंिी मंडळनची बैठक आयोनजत
करतनत आनण सदस्यनंर्ी सुचनर्लेल्यन मुद्यनंची यनदी करतनत आनण सर्नांसमोर र्नचूर्
सूचर्नफलकनर्र लनर्तनत. इतर मुलनंर्न नर्यम र्नचूर् सल्लन, सूचर्न देण्यनस संधी देतनत. दुसर्यन
ददर्िी मंनिमंडळ त्यनंच्यन सल्लन, सूचर्न नर्षयी चचना करुर् अंनतम यनदी तयनर करतनत आनण त्यन
नर्यमनंचे पनलर् करण्यनस सनंर्तनत. िे नर्यम के व्िनपनसूर् लनर्ू िोणनर िे सनंर्तनत. यनसनठी
निक्षकनंर्ी मनर्ादिार् करनर्े. कोणते नर्यम पननिजे, कोणते र्को ते सनंर्ू र्ये. यनलन सरकनरी
प्रनथनमक िनळन संनर्धनर् ककं र्न िनळन नर्यम असे िीषाक द्यनर्े.
अध्ययर् पिक 36
कृ ती 1:- आपण दररोज प्रनथार्ेच्यन र्ेळी भनरतनच्यन संनर्धनर्नची प्रस्तनर्र्न र्नचतो.यनतूर् तुम्िी
कनय निकलनत सनंर्न?
रोज प्रनथार्ेर्ेळी प्रस्तनर्र्न र्नचूर् घेणे र् दररोज एकन नर्द्यनर्थयनालन पुढे बोलनर्ूर् एक एक
ओळीचे अथा सनंर्ण्यनस लनर्णे आनण त्यनलन त्यन नर्षयनर्र सनर्स्तर बोलण्यनस सनंर्णे. उदनिरणनथा
आम्िी भनरतीय प्रजनसत्तनक, समनजर्नदी, सर्ा धमा समभनर्, स्र्नतंत्र्य, समनर्तन इत्यनदी िे सर्ा
नर्द्यनर्थयनांसमोर घ्यनर्े. यनमुळे संनर्धनर्नची मुल्ये त्यनंचन पररचय आनण त्यनचे पनलर् करण्यनस
निक्षक मनर्ादिार् आर्श्यक आिे.
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कृ ती 2:- संनर्धनर्नच्यन प्रस्तनर्र्ेतील तुलन आर्डलेले दोर् घटक कोणते? आनण कन? सनंर्न.
कृ ती 3:- खनली संनर्धनर्नतील प्रस्तनर्र्न ददली आिे. ते र्नचूर् पुढे ददलेले प्रश्ननंची उत्तरे नलिन.
कृ ती 4:- रनज्यघटर्ेच्यन प्रस्तनर्र्ेतील तुमच्यन लक्षनत आलेले मित्त्र्नचे िब्द नलिन.
कृ ती 5:- प्रस्तनर्र्ेत ददलेल्यन खनलील िब्दननर्षयी तू कनय अथा कनढलनस ते सनंर्. 2 ते 5 पयांतच्यन
कृ ती करण्यनसनठी मुलनंर्न मनर्ादिार् करनर्े आनण संनर्धनर्नच्यन मुल्यनंनर्षयी जनणीर् करुर् देण.े
त्यनंचे पनलर् करण्यनसोबत दैर्ंददर् जीर्र्नत त्यनचन र्नपर करतन आलन पननिजे. िे यन कृ तीचे मुख्य
िेतू असूर् निक्षकनंर्ी मनर्ादिार् करनर्े.
मूल्यमनपर् :
अध्ययर् पिक चौतीसमधील कृ ती क्रमनंक एक, अध्ययर् पिक पस्तीस मधील कृ ती दोर्
आनण छत्तीसमधील कृ ती क्रमनंक पनच मूल्यमनपर् कृ ती म्िणूर् ग्रनह्य धरनर्े.

अध्ययर् घटक 22 : मूलभूत िक्क आनण कताव्य
अध्ययर् नर्ष्पत्ती : दैर्ंददर् जीर्र्नत मूलभूत िक्कनंचन र्नपर समजूर् घेणे.
उदद्दष्टे :* मूलभूत िक्कनचे मित्त्र् समजूर् घेऊर् दुसर्यनच्यन िक्कनंचन आदर करणे.
* आपल्यन अर्ती भोर्ती यन िक्कनंचे उल्लंघर् झनल्यनर्र न्यनयनलयनच्यन आधनरे रक्षण करतन
येते यनचन अथा समजूर् घेण.े
अध्ययर् पिक 37 :
कृ ती 1:- खनली कोष्टकनत कनिी प्रसंर् ददले आिेत त्यन प्रसंर्नंर्न खनलील नर्धनर्े कोणत्यन मूलभूत
िक्कनंिी संबंनधत आिेत ते चौकटीत नलिन.
कृ ती 2:-कोणत्यन मूलभूत िक्कनचे उल्लंघर् झनले आिे ते ओळखूर् नलिन. पररनस्थती समजूर् घेऊर्
मूलभूत अनधकनरनंचे उल्लंघर् के ले जनऊ िकते आनण उल्लंघर् झनल्यनस न्यनयनलयनत दनद मनर्तन
येते यनची जनणीर् करुर् देणे आनण उल्लंघर् के ल्यनस निक्षन िोऊ िकते िे उदनिरणनसनित समजनर्ूर्
देण.े उदनिरणनथा सरकनरी िनळे त कोणत्यनिी जनती, धमा, हलंर्, यन आधनरनर्र प्रर्ेि र्नकनरणे.
14 र्षनाच्यन आतील मुलनंर्न कनमनस लनर्णे िे मूलभूत िक्कनंचे उल्लंघर् समजले जनते आनण
कनयद्यनर्े निक्षन िोऊ िकते.
कृ ती 3:- कनिी नचिे ददली आिेत ते नचि आमच्यन कोणत्यन िक्क आनण कताव्यनलन संबंनधत आिेत
यनत आपल्यनलन कोणते पननिजे, कोणते र्को ते प्रत्येक नचिनर्र चचना करन. िे नचि िक्क आनण
कताव्यनिी संबंनधत आिेत. यन नचिनंच्यन सिनय्यनर्े समजूर् घ्यन आनण अनभप्रनय व्यक्त करन आनण
कोणते बरोबर, कोणते चूक ते समजूर् स्र्त:च्यन दैर्ंददर् प्रसंर्नत कताव्यनचे पनलर् आनण मूलभूत
िक्कनंचे र्ौरर् करुर् त्यनंचे रक्षण करण्यनची जबनबदनरी स्र्ीकनरनर्ी.
कृ ती 4:- खनली कनिी र्नक्ये ददली आिेत, त्यनच्यनसमोर िोय/र्निी असे ददले आिे. तुलन बरोबर
र्नटते ते नर्र्डू र्, कन बरोबर ते र्र्नात सर्नांबरोबर नमळू र् चचना करन.
कताव्यनंचे पनलर् कन करनर्े? संनर्धनर् सक्तीचे कन के ले आिे? िे मुलनंर्ीच अथा समजूर् घेऊर्
त्यनचे पनलर् करण्यनस प्रोत्सनिर् देऊर् प्रत्येकनर्े आपनपल्यन कताव्यनचे पनलर् के ल्यनस, रनष्ट्रनलन िे
आपले देणे असेल. उदनिरणनथा - रनष्ट्रध्र्ज, रनष्ट्रर्ीत यनंचन र्ौरर् करणे, ऐनतिननसक स्मनरकनंचे
रक्षण करणे, रनष्ट्रीय संपत्तीची जोपनसर्न करणे.
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कृ ती 5:- कताव्यनचे पनलर् र्निी के ल्यनस आपल्यनलन िक्क नर्चनरण्यनचे ककं र्न िक्क अर्ुभर्तन येणनर
र्निी. यन नर्षयनर्र चचना ककं र्न स्पधना आयोनजत करणे. यनमध्ये सर्ाजण भनर् घेतील असे प्रयत्न
करणे.
र्र्नातील मुलनंर्न चचना, स्पधना आयोनजत करुर् अनभप्रनय मुक्तपणे चचना करण्यनस संधी देणे आनण
मूलभूत िक्क फक्त उपभोर्णे एर्ढेच र्सूर् देिनच्यन िनंततेसनठी सर्ाजण आपनपली कताव्ये ओळखूर्
त्यनंचे पनलर् करणे दकती र्रजेचे आिे िी मर्ोभनर्र्न र्नढनर्णे.
कृ ती 6:- तुमच्यन िनळे त आनण र्नर्नत तुम्िनलन कोणकोणती मूलभूत कताव्ये पनळली पननिजेत त्यनची
तुमच्यन निक्षकनंबरोबर चचना करुर् यनदी तयनर करन.
पररसरनचे संरक्षण, स्मनरकनंचे रक्षण, मनिलनंचन र्ौरर् इत्यनदी घटकन नर्षयी चचना करुर्,
आपण रनितो त्यन रठकनणी आपल्यन मूलभूत कताव्यनंचे पनलर् के ले पननिजे यनची मर्ोभनर्र्न र्नढली
पननिजे.
मूल्यमनपर् :
अध्ययर् पिक सदतीसच्यन कृ ती दोर् आनण पनच मूल्यमनपर् कृ ती म्िणूर् र्नपरनर्े.

अध्ययर् घटक 23 : रनज्यनची मनर्ादिाक तत्त्र्े
अध्ययर् नर्ष्पत्ती : रनज्यनच्यन मनर्ादिाक तत्र्ननर्षयी समजूर् घेणे.
उदद्दष्टे :सनर्ाजनर्क धोरण आनण कल्यनणकनरी रनज्यनच्यन स्थनपर्ेसनठी योजर्नंची अंमलबजनर्णी
करतनर्न, रनज्यनंची मनर्ादिाक तत्त्र्े नर्चनरनत घेतली पननिजेत िे समजूर् घेण.े

त्यनंची

अंमलबजनर्णी करणे सक्तीचे र्सले तरी र्ेळ आनण संदभनार्ुसनर सरकनर सनर्ाजनर्क धोरण
संचनलर्नलयनकडे जर्तेच्यन नितनसनठी अपील करु िकते यनची जनणीर् ठे र्णे आर्श्यक आिे.
अध्ययर् पिक 38 :
कृ ती 1:- तुमच्यन आजूबनजूच्यन समनजनतील सनमननजक आनण आर्थाक दुबाल लोकनंर्न बघन, ते दुबाल
रनिण्यनमनर्े कनरण कनय? यनर्रुर् नमिनंबरोबर चचना करन.
कृ ती 2:- रनज्यनतील मनर्ादिाक तत्त्र्े रनज्यनर्े पनलर् करणे सक्तीचे र्निी आनण न्यनयनलयनत दनद
मनर्ण्यनसनठी तक्रनर करू िकत र्निी.
रनज्य मनर्ादिाक तत्त्र्े सक्तीर्े लनर्ू के ले पननिजे कन? अथर्न र्निी, यन नर्षयनर्र तुमच्यन िनळे त
चचना स्पधना आयोनजत करनर्े आनण त्यनच्यन फनयद्यन-तोट्न नर्षयी चचना करनर्ी.
कृ ती 3:- मनिलन, दुबाल, ज्येष्ठ र्नर्ररक आनण मुलनंसंबंनधत कोणतेिी पनच रनज्य मनर्ादिाक तत्त्र्नंची
यनदी करन. र्रील तीर्िी कृ तींर्न निक्षकनंर्ी मनर्ादिार् करनर्े.
मूल्यमनपर् :
अध्ययर् पिक अडतीसच्यन कृ ती दोर् आनण पनच मूल्यमनपर् कृ ती म्िणूर् ग्रनह्य धरनर्े.
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अध्ययर् घटक 24 : आमची संरक्षण दले
अध्ययर् नर्ष्पत्ती : भनरतनची संरक्षण दले, भूसर्
े न, र्ौसेर्न आनण र्नयुदल यननर्षयी समजूर् घेणे.
उदद्दष्टे :संरक्षण दले देिनंमध्ये िनंती ठे र्ण्यनसनठी आनण आम्िनलन देिनंतर्ात आनण बनह्य
आक्रमणनपनसूर् रक्षण करण्यनसनठी मित्त्र्नचे आिेत िे समजूर् घेण.े पुढे सैन्यनत भरती िोऊर् ककं र्न
नर्नर्ध मनध्यमनंच्यन सिनय्यनर्े सैन्यनलन मदत करुर् सिकनया करणे.
अध्ययर् पिक 39 :
कृ ती 1:- देिनलन सैनर्क कन पननिजेत ? र्र्नात निक्षकनंच्यन समोर सर्ाजण चचना करुर्, त्यनची
आर्श्यकतन समजूर् घेऊर्, प्रसंर् सनंर्ूर् देिनलन सैन्यनची र्रज समजनर्ूर् देण.े उदन. युध्दनचन प्रसंर्
कृ ती 2:- खनलील यनदीमध्ये नर्मलष्करी दल आनण लष्करी दलनंची र्नंर्े आिेत. त्यनंचे योग्य
र्र्ीकरण करन.
संरक्षणनची जबनबदनरी के र्ळ भूदल, र्ौदल आनण िर्नई दलनत र्निी. तर इतर नर्मलष्करी दले
देखील देिनच्यन संरक्षणनत कनम करत आिेत आनण ते एर्.सी.सी. आनण रे ड क्रॉस सनरख्यन संस्थनद्वनरे
सैन्यनलन मदत करु िकतनत.
कृ ती 3:- एर्.सी.सी., रे डक्रॉस, िोमर्नडा ककं र्न तुमच्यन र्नर्ी कोणीतरी सैनर्क असल्यनस यनपैकी
कोणत्यनिी एकन सैनर्कनलन तुमच्यन िनळे त घेऊर् जन आनण ते कोणते कनया करतनत, त्यनंचन अर्ुभर्
मुलनंर्न सनंर्न.
कृ ती 4:- तुम्िनलन भनरतीय संरक्षण दलनत सनमील व्िनयलन आर्डेल कन?
कृ ती 5:- मुलनंर्न त्यनंचे मत मनंडण्यनची परर्नर्र्ी ददली पननिजे. मुलनंर्ी इतर सेर्न जसे की, डॉक्टर,
इं नजनर्यर, पोलीस आनण इतर सेर्नंमध्ये सनमील िोऊर् भनरतनची सेर्न किी करनर्ी िे समजनर्ूर्
सनंर्नर्े.
मूल्यमनपर् : अध्ययर् पिक 39 मधील कृ ती 1 आनण 5 मूल्यमनपर् कृ ती म्िणूर् र्नपरन.

28 : समनज नर्ज्ञनर् निकण्यनच्यन सुलभ पध्दती
अध्ययर्नचन अथा असन र्निी की मुले निक्षकनंर्ी सनंनर्तलेली प्रत्येक र्ोष्ट निकत आिेत.
अध्ययर् म्िणजे मुले दक्रयनिील िोऊर् मग्न िोऊर् अर्ुभर्नच्यन सिनय्यनर्े ज्ञनर् घेतनत. यन प्रदक्रयेत
मुले र्टनत सिकनर्यनंसोबत चचेत भनर् घेऊर् अर्ुभर् र्नटण्यनत व्यस्त आिेत. र्ैयनक्तक आनण र्टनत
निकनयचे असल्यनस निक्षकनंबरोबर आनत्मयतेर्े आत्मनर्र्श्नसनर्े चचना के ली पननिजे. खनलील
पध्दतीमध्ये मुले दक्रयनिील िोतनत.
1) कथनकथर्, 2) नर्योजर् पध्दत, 3) पनठ्यपुस्तक र् धड्यनंचे पुर्रनर्लोकर्, 4) चचना पध्दत, 5)
समस्यन सोडनर्ण्यनची पध्दत, 6) नर्यनमत पध्दत, 7) बनल कें दद्रत व्यनख्यनर् ( निक्षक कें दद्रत र्
िोतन) कनळजीपूर्ाक र्नपरनर्े. 8) युनर्ट नसस्टम (घटक पध्दत) 9) नर्रीक्षण पध्दत, 10) सिल
पध्दत, 11) पनिननभर्य ककं र्न र्नटकननभर्य पध्दत, 12) क्षेि अध्ययर्, 13) प्रयोर्, 14) दक्रडन
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पध्दत, 15) प्रश्नोत्तर पध्दत, 16) संिोधर् पध्दत, 17) सर्ेक्षण ककं र्न मुलनखत, 18) नर्श्लेषण
पध्दत
निक्षकनंर्ी दैर्ंददर् अध्ययर् घटकनचे स्र्रुप समजूर्, कोणत्यन पध्दतीर्े सुलभपणे र्ुणनत्मक अध्ययर्
िोईल आनण नर्द्यनर्थयनांर्न अंर्ीकनर िोईल यनचन नर्चनर करुर् आयोजर् के ल्यनस त्यनचे उद्देि पूणा
िोण्यनत कोणतीिी िंकन र्निी. असे निक्षकच उत्तम सनमननजक व्यर्स्थन नर्मनाण करतील आनण
नर्द्यनर्थयनांर्न तयनर करतील.

नर्नर्ध मननिती तंिे र् संसनधर्े
नर्रं तर अध्ययर्िील असणनरे मनि अध्यनपक असतनत. ‘समजलेले िनतनच्यन पंजन एर्ढे,
समजूर् घ्यनयचे सनर्रनएर्ढे’ अिी म्िण आिे. यनप्रमनणे दकती निके ल तेर्ढे कमीच आिे.
निकण्यनसनरखे फनर आिे. यनची जनणीर् आम्िनलन असली पननिजे. प्रत्येक र्ोष्ट मुलनंमुळे निकनयलन
लनर्ते. िोध, स्र्-अर्लोकर् आनण मुलनंच्यन र्रजन यनंर्न संर्ेदर्न असल्यनस, आपल्यन र्ृत्ती जीर्र्नचे
मित्त्र् आनण जबनबदनरी र्क्कीच र्नढेल. पररणनमकनरी र्र्नाचे नर्योजर्, आकषाकररत्यन अध्ययर्,
घटकनंचे नर्योजर्नसनठी भरपूर सनधर्े तयनर करतन येतनत. दैनर्क, सनप्तननिक, मननसक अिन बनतमी
पिनतूर् येणनरी मननिती, पनठनत पूरक नर्षयनच्यन नचिनंची कनिणे करुर् जपूर् ठे र्ल्यनस ते उपयोर्ी
सनधर् ठरु िकतनत. तनंनिक सनधर् रे नडओ, दूरदिार्, कॉम्प्युटर, ओ. एच.पी. प्रोजेक्टर, योग्य
संदभनार्ेळी अध्ययर्नलन पूणापणे र्नपर करण्यनची सर्य चनंर्ली असते. िनळन, ग्रंथनलयनत असणनरे
अर्ेक ग्रंथनंचे र्नचर् करनर्े आनण मुलनंर्न र्नचर्नसनठी संधी प्रनप्त करुर् द्यनर्ी. कनिी मित्त्र्नचे पूरक
ग्रंथ ककं र्न संदभा ग्रंथ - 1) भूर्ोल भनर्ीदनर भनर् 1 आनण 2 ते 7 भनर्, 2) लिनर् नर्र्श्कोि, 3)
सनचि इनतिनस, 4) प्रनचीर् भनरत, 5) संपूणा भनरतनचन इनतिनस, 6) भनरतनचे संनर्धनर् इत्यनदी यन
संदभा ग्रंथनचन र्नपर करुर् इनतिनस, रनज्यिनस्त्र, भूर्ोलनचे प्रयोर्, समनजनर्ज्ञनर्नचे अध्ययर् जनस्त
पररणनमकनरक करतन येईल. कृ ती एकि करणे आनण र्ट तयनर करणे पररणनमकनरक कनया
अध्ययर्नच्यन अर्ुकूलते सनठी नर्रं तर कृ ती र्र्ाखोलीत बनिेर करनव्यन लनर्तनत. पण कृ तीसनठी कृ ती
र्निी. र्र्नातील एक नर्रनर्सतन घनलर्ूर् ज्ञनर् प्रनप्त करण्यनसनठी अर्ुकूल अिी कृ ती र्नपरली
पननिजे. उद्देिीत कृ तीमुळे अध्ययर् मनर्ा सोपन िोईल असे असनर्े. आणखीर् अपनयकनरक
िोण्यनसनरखे र्सनर्े. अध्ययर्नचे अर्लोकर् कृ तीद्वनरे नर्णाय घेतन येईल िे समजूर् नर्नर्ध प्रकनरच्यन
कृ ती एकि करुर् घेतल्यन पननिजेत. यन कृ तीलन पूणा नसध्दतन करुर् घेतले पननिजे. कृ तींचन भनर्
म्िणूर् र्ट अध्ययर्नस संधी प्रनप्त करुर् देण.े नर्नर्ध र्ट तयनर करतनर्न कोणतन नर्द्यनथी कोणत्यन
र्टनत ठे र्नर्न, कोण अध्ययर्नस सिकनया करतो, कोण र्टनचन र्नयक िे मुलनंर्ीच ठरर्ू द्यन. र्ट
अध्ययर्नचे ध्येय आनण उदद्दष्ट प्रनप्तीसनठी र्ैयनक्तक लक्ष देणे आर्श्यक आिे. प्रत्येक संदभनात
मुलनंच्यनत सिजप्रर्ृत्ती म्िणजे कु तुिलनर्े प्रश्न नर्चनरण्यनची मर्ोभनर्र्न, नचदकत्सक बुध्दीलन प्रेरक
ठरे ल. कृ तीच्यन नसध्दतेसनठी जनस्तीचे मित्त्र् देणे आर्श्यक आिे. म्िणूर् कृ ती सरळ असूद्यन. कृ ती
अध्ययर्न संबंनधत असू द्यन. सर्ळ्यन नर्द्यनर्थयनांर्न भनर् घेण्यनस संधी असनर्ी. नर्नर्ध भनर्नत
नर्नर्ध र्मुन्यनंच्यन कृ ती असनव्यनत. कृ तीर्ंतर नर्द्यनर्थयनांचे मत संग्रि करुर् अध्ययर् अर्लोकर्
करनर्ेत. मनर्ील मननिती प्रत्येक कृ तीलन आर्श्यक असल्यनस त्यनच्यनकडे लक्ष द्यन. कृ ती संग्रि
करण्यनस कनिी उदनिरणे - प्रस्तुत निक्षण व्यर्स्थेत नर्द्यनथी कें दद्रत अध्ययर्नस जनस्त लक्ष ददले
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आिे. पनठनंतर पध्दतीतूर् बनिेर येऊर् खरोखर अध्ययर्नस तयनर करण्यनच्यन पध्दती सुरु आिेत.
अध्ययर्नस आर्श्यक असणनरी कृ ती अर्ुकूल करुर् घेतली असली तरी त्यनंच्यन तयनरी मनर्े अर्ेक
अडचणी येतील ते समपाकपणे सोडनर्ण्यनस अर्ुकूल असणनरे अर्ेक मनर्ा, उपनय र्नपरले पननिजेत.
अिन संदभनात कृ ती देण्यनच्यन सिनय्यनर्े संपूणा अध्ययर् के ले पननिजे. अध्ययर्नच्यन र्ैयनक्तक ककं र्न
सिकनरी र्टनत कृ ती द्यनर्ी. कनिी र्ेळन संपूणा र्र्नालन कृ ती ददली पननिजे.
1) अध्ययर् थनंबन कृ ती :
समनजनर्ज्ञनर्नत येणनरे र्ंिनर्ळ, दनिानर्क र्नस्तूनिल्पे, प्रिनसर्नचे अंर्, पृर्थर्ीचे अच्छनदर्,
र्र्स्पतीचे प्रकनर, प्रनणीजर्, समनज नर्ज्ञनर्नतील िनस्त्रज्ञ अिन कोणत्यन तरी एकन घटकनत असणनरे
अंि कनडनार्र नर्स्तनरपणे नलिनर्े आनण त्यनंच्यन जनर्ेर्र ठे र्नर्े. मुलनंचे चनर ककं र्न पनच र्ट तयनर
करुर् कनडा ठे र्लेल्यन स्थळनर्र प्रत्येक र्टनतील नर्द्यनर्थयनांर्न र्ेऊर् तेथील नर्षय र्नचूर् आपनपसनत
चचना करनर्ी. र्ंतर पुढच्यन कनडनाकडे जनर्े. कनडनाचे रठकनण िनच अध्ययर् थनंबन िोय. कथर् पध्दत
अनर्र्नया र्नटणन- यनंर्न सनंर्ण्यनसनठी िी पध्दत उपयुक्त आिे .
2) आमचन र्ट -पररनणती अध्ययर् र्ट (एक्सपटा ग्रूप):
यन र्टनमध्ये पनच ककं र्न सिन मुलनंचन र्ट करणे. िन र्ट आमचन र्ट आिे. सुरुर्नतीलन
कोणतेिी कनम र्निी. िेर्टी र्टनलन एक कनम आिे.
दुसर्यन र्टनमध्ये एके कनंर्न क्रमनंक देऊर् र्ट तयनर करतनत. िन एक तज्ञ र्ट आिे. ददलेल्यन
नर्षयनर्र चचना करणनरन तज्ञनंचन र्ट. तज्ञ प्रत्येक र्टनत जनतनत आनण चचना सुलभ करतनत.
परतल्यनर्र सदस्य त्यनंच्यन मूळ र्टनकडे परत जनतनत आनण मुळ र्टनिी कनय चचना के ली ते समजूर्
घेतनत. मूळ र्ट सर्ा र्ोष्टी सनमननयक करतनत. कनरण प्रत्येक सदस्य चचना करतो तो तज्ञ असतो.
िेर्टी अनधक तपनिलनसनठी निक्षकनंिी संपका सनधतन येईल. व्यनख्यनर् पध्दत अपररिनया आिे असे
र्नटणनर्यनर्न सनंर्ण्यनसनठी िी पध्दत आिे.
3) सिकनर कृ ती:
दोर् सिकनर्यनमध्ये समनजनर्ज्ञनर्नत येणनरी र्ंिनर्ळी, र्नस्तुनिल्पे, प्रिनसर्नचे घटक,
भू-आर्रण, र्र्स्पती र्र्ा, प्रनणी यनंची र्नंर्े नचठ्ठीत नलहूर् त्यनची नर्र्ड करण्यनस सनंर्णे. तसेच
सिकनर्यनर्न त्यन र्टनत जनण्यनस सनंर्णे, तेथे त्यनंच्यन नर्षयी चचना करनर्ी.
4) र्ट कृ ती:
र्ट चचेमध्ये दोर् नर्द्यनर्थयनांचे र्ट ककं र्न तीर् नर्द्यनर्थयनांचे र्ट असे जनस्तीत जनस्त दिन
नर्द्यनर्थयनांचे र्ट एकि करनर्ेत. यन र्टनंर्न समनजनर्ज्ञनर् पनठ्यपुस्तकनत येणनरे रनजन-रनणी,
सत्तनधीि असणनरी र्नंर्े, स्थळ, र्दी, रनष्ट्रीय र्ेते, देि ककं र्न रनजधनर्ी ग्रि- तनरे र्ट अिीच र्नंर्े
ददली पननिजेत.
नर्द्यनथी र्टनंत नर्भनर्ूर् अध्ययर् अंिनलन योग्य असणनर्यन कृ तींचे आयोजर् करणे. प्रत्येक
र्टनलन िी जबनबदनरी द्यनर्ी. प्रत्येक र्टनतील चचेमध्ये मुलनंचन सिभनर् पनिणे, आर्श्यक आिे तेथे
मनर्ादिार् करनर्े, र्टनमध्ये मुलनंचन सिभनर्, तेथे नर्मनाण िोणनरे र्ोंधळ, अस्पष्टतन, र्रज, सूचर्न,
सल्ले देत परस्पर अध्ययर्नस संधी देण,े प्रस्तुत समनज नर्ज्ञनर् पनठ्यपुस्तकनत यन प्रकनरची र्ट चचना
आनण मननिती संग्रि कृ ती असूर्, मुलनंच्यन अध्ययर्नचन खनजर्न भरण्यनस आनण त्यनंच्यन पूर्ा
ज्ञनर्नबरोबर स्र्त: ज्ञनर् घेण्यनची संधी आिे.
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उदन.
1) मंददर मस्जीद ककं र्न स्मनरकनंर्न भेटी देऊर् तेथील र्ैनिष्ट्े र्ोंद करण्यनची कृ ती.
ग्रनमपंचनयत ककं र्न कोणत्यनिी कें द्रनस भेट द्यन. तेथे चनलणनर्यन सभन ककं र्न इतर प्रदकयन समजूर्
र्ोंद ठे र्ण्यनची कृ ती.
2) नर्नर्ध नचन्िे, प्रनणी र्र्ा, र्र्स्पती, पक्षी, र्नणी, झेंड,े नचिे संग्रि करण्यनची कृ ती.
3) एकन कृ तीत ‘कनयारत र्मूर्न’ नर्रीक्षण करत, तेथे चचना करुर् नर्णाय घेण्यनची संधी
आिे.
र्रील संदभनात मुलनंचे बोलण्यनचे कौिल्य, सिभनर्ीत्र्, परस्पर नर्नर्मय, दनखली करण मुख्य
असते. आपल्यनलन समजलेल्यन ज्ञनर्नच्यन सिनय्यनर्े र्र्ीर् प्रसंर्नत ज्ञनर्नची पुन्िन रचर्न करण्यनस
सनध्य िोईल. यनच्यन सिनय्यनर्े स्र्त: ज्ञनर् नमळनर्ण्यनस सनध्य िोते. प्रत्येक संदभनात मुलनलन
अनभप्रनय देणे अथर्न ती देण्यनसनठी संधी असते.
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