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इयत्ता - ८ वी
समग्र शिक्षण कर्नाटक, बेंगळूरु
आणि
राज्य शिक्षण संशोधन आणि प्रशिक्षण संस्था, बॆग
ं ळूरु

¸ÀAzÉÃ±À
DwäÃAiÀÄgÉÃ,
ªÀÄPÀÌ¼À ²PÀëtªÉÃ ¨sÁgÀvÀzÀ ¨sÀ«µÀå. EzÀPÁÌV PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀªÀÅ ºÉÆ¸À ²PÀët ¤Ãw 2020£ÀÄß
eÁjUÉÆ½¹zÉ. gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ²PÀët ¤Ãw 2020gÀ ²¥sÁgÀ¸ÀÄìUÀ¼À£ÀÄß C£ÀÄμÁ×£ÀUÉÆ½¸ÀÄªÀ ¤nÖ£À°è PÀ£ÁðlPÀ
gÁdå ªÀÄÄAZÀÆtÂAiÀÄ°èzÀÄÝ, ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ°è ¸ÁPÀμÀÄÖ ¸ÀÄzsÁgÀuÉUÀ¼À£ÀÄß vÀgÀ¯ÁUÀÄwÛzÉ. ¥ÀoÀåPÀæªÀÄ «£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. F ¤nÖ£À°è FUÁUÀ¯ÉÃ ¤¥ÀÅuï
¨sÁgÀvï «ÄμÀ£ï, §Ä£Á¢ ¸ÁPÀëgÀvÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀASÁå eÁÕ£À PË±À®UÀ¼À£ÀÄß SÁwæ¥Àr¸ÀÄªÀ°è £ÀªÀÄä gÁdå
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£ÀÄß ¸Àj¥Àr¸ÀÄªÀ ¤nÖ£À°è ªÉÊeÁÕ¤PÀ vÀ¼ÀºÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀ ‘PÀ°PÁ
ZÉÃvÀjPÉ’ JA§ «£ÀÆvÀ£À G¥ÀPÀæªÀÄªÀ£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 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 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

¥ÁæxÀ«ÄPÀ ºÁUÀÆ ¥ËæqsÀ ²PÀët
ºÁUÀÆ ¸ÀPÁ® ¸ÀaªÀgÀÄ
ii

ªÀÄÄ£ÀÄßr
gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ²PÀët ¤Ãw-2020gÀ D±ÀAiÀÄzÀAvÉ ªÀÄPÀÌ¼À PÀ°PÉ ªÀÄvÀÄÛ
C©üªÀÈ¢Þ £ÀªÉÄä®ègÀ dªÁ¨ÁÝj. DzÀgÉ PÉÆÃ«qï-19 ¸ÁAPÁæ«ÄPÀ «¥ÀwÛ¤AzÀ
ªÀÄPÀÌ¼À PÀ°PÉAiÀÄ°è ªÀåvÀåAiÀÄªÁV PÀ°PÁ ¤gÀAvÀgÀvÉAiÀÄ£ÀÄß PÁ¥ÁrPÉÆ¼Àî®Ä
PÀ¼ÉzÉgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ½AzÀ ¸ÁzsÀåªÁVgÀÄªÀÅ¢®è. ¸ÁPÀµÀÄÖ PÀ°PÁ CAvÀgÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ.
F CAvÀgÀªÀ£ÀÄß ¤ÃV¸À®Ä 2022-23£ÉÃ ¸Á°£À°è PÀ°PÁ ZÉÃvÀjPÉ JA§
«£ÀÆvÀ£À G¥ÀPÀæªÀÄªÀ£ÀÄß C£ÀÄµÁ×£ÀUÉÆ½¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ.
F G¥ÀPÀæªÀÄzÀ ªÀÄÆ®PÀ J¯Áè «zÁåyðUÀ½UÉ §Ä£Á¢ ¸ÁPÀëgÀvÉ, ¸ÀASÁå eÁÕ£ÀPÉÌ MvÀÄÛ ¤ÃqÀ¯ÁUÀÄªÀÅzÀÄ
ºÁUÀÆ ªÀÄUÀÄ vÀ£Àß »A¢£À vÀgÀUÀwUÀ¼À°è CvÀåUÀvÀåªÁV UÀ½¸À¯ÉÃ¨ÉÃQzÀÝ PÀ°PÁ ¥sÀ®UÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ¥Àæ¸ÀPÀÛ vÀgÀUÀwAiÀÄ°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. EªÀÅUÀ¼À°è ‘¤¥ÀÄuï ¨sÁgÀvï’, ‘«zÁå¥ÀæªÉÃ±ï’£ÀAvÀºÀ G¥ÀPÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß
CAvÀUÀðvÀUÉÆ½¸À¯ÁVzÉ. F ZÀlÄªÀnPÉUÀ¼ÀÄ ²±ÀÄPÉÃA¢ævÀ, PÀ°PÁ ºÁUÀÆ ²PÀëPÀ ¸ÉßÃ»AiÀiÁVªÉ. ZÀlÄªÀnPÁ
ºÁ¼ÉUÀ¼À eÉÆvÉUÉ, ²PÀëPÀjUÉ CUÀvÀå ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£À ¤ÃqÀÄªÀ ‘²PÀëPÀgÀ PÉÊ¦r’AiÀÄ£ÀÆß ¹zÀÞ¥Àr¹ ¤ÃqÀ¯ÁUÀÄwÛzÉ.
EªÀÅUÀ¼À£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 DSERT ºÁUÀÆ SSK
AiÀÄ C¢üPÁjUÀ½UÉ C©ü£ÀAzÀ£ÉUÀ¼ÀÄ. F PÁAiÀÄðzÀ°è ¸ÀºÀPÀj¹zÀ CfÃA ¥ÉæÃªÀiï fÃ ¥sËAqÉÃ±ÀÀ£ï ¸ÀA¸ÉÜUÀÆ
E¯ÁSÉAiÀÄ ¥ÀgÀªÁV C©ü£ÀAzÀ£ÉUÀ¼ÀÄ.
qÁ. J¸ï.¸É®éPÀÄªÀiÁgï ¨sÁ.D.¸ÉÃ.
¥ÀæzsÁ£À PÁAiÀÄðzÀ²ðUÀ¼ÀÄ
¥ÁæxÀ«ÄPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ËæqsÀ²PÀët E¯ÁSÉ

D±ÀAiÀÄ £ÀÄr
«zÁåyðAiÀÄ ±ÉÊPÀëtÂPÀ §zÀÄQ£À°è ¥ÀæwÃ ¤vÀåªÀÇ PÀ°PÁ ¤gÀAvÀgÀvÉ
CvÀåUÀvÀå. DzÀgÉ PÉÆÃ«qï-19 ¸ÁAPÁæ«ÄPÀ¢AzÁV eÁUÀwPÀªÁV PÀ°PÁ
¤gÀAvÀgÀvÉUÉ ªÀåvÀåAiÀÄ GAmÁV ªÀÄPÀÌ¼À°è PÀ°PÁ £ÀµÀÖªÁVgÀÄªÀÅzÀÄ ªÉÃzÀå.
EzÀ£ÀÄß ¸ÀjzÀÆV¸ÀÄªÀÅzÀÄ £ÀªÀÄä DzÀå PÀvÀðªÀåªÁVzÉ. £ÀªÀÄä gÁdåzÀ°è
PÉÆÃ«qï-19 ¤AzÁV ±Á¯ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄZÀÑ®àmÁÖUÀ «zÁåUÀªÀÄ, ¸ÀAªÉÃzÀ, «±ÉÃµÀ ¸ÉÃvÀÄ§AzsÀ ªÀÄÄAvÁzÀ ¥ÀAiÀiÁðAiÀÄ
PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß gÀÆ¦¹zÀgÀÆ ªÀÄÄSÁªÀÄÄT vÀgÀUÀw ¥ÀæQæAiÉÄUÉ EªÉ¯Áè ¸ÀªÀiÁAvÀgÀªÁUÀÄªÀÅ¢®è. ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ
PÀ°PÁ ZÉÃvÀjPÉ G¥ÀPÀæªÀÄªÀÅ ªÉÊeÁÕ¤PÀ vÀ¼ÀºÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃ¯É ²±ÀÄ PÉÃA¢ævÀ ZÀlÄªÀnPÉUÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉÆAqÀ PÀ°PÁ
ºÁ¼ÉUÀ¼À£ÀÄß gÀÆ¦¹ ¤ÃqÀÄwÛgÀÄªÀ «£ÀÆvÀ£À ¥ÀæAiÀÄvÀß. ¸Àj¸ÀÄªÀiÁgÀÄ JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À ±ÉÊPÀëtÂPÀ ¥ÀæQæAiÉÄUÀ¼ÀÄ
¥ÀÆtðªÁV £ÀqÉAiÀÄzÉÃ, ªÀÄPÀÌ¼À°è GAmÁVgÀÄªÀ PÀ°PÁ CAvÀgÀªÀ£ÀÄß ¸ÀjzÀÆV¸ÀÄªÀ ¸À®ÄªÁVAiÉÄÃ gÀÆ¦¹zÀ
G¥ÀPÀæªÀÄ. F PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß MAzÀÄ ªÀµÀðzÀªÀgÉUÉ gÁdåzÁzÀåAvÀ C£ÀÄµÁ×£ÀUÉÆ½¹ ªÀÄPÀÌ¼À PÀ°PÁ £ÀµÀÖªÀ£ÀÄß
vÁªÉ®ègÀÆ vÀÄA©PÉÆqÀÄwÛÃj JAzÀÄ D²¸ÀÄvÉÛÃ£É. G¥ÀPÀæªÀÄzÀ ¥ÀjuÁªÀÄPÁj C£ÀÄµÁÖ£ÀPÁÌV J¯Áè ¨sÁVÃzÁgÀgÀÄ
¸ÀQæAiÀÄªÁV vÉÆqÀV¹PÉÆ¼ÀÄî«gÉAzÀÄ £ÀA©zÉÝÃ£É.

qÁ. «±Á¯ï Dgï. ¨sÁ.D.¸ÉÃ.
DAiÀÄÄPÀÛgÀÄ
¸ÁªÀðd¤PÀ ²PÀët E¯ÁSÉ

iii

DgÀA©üPÀ £ÀÄr
DwäÃAiÀÄgÉÃ,
»A¢£À JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À PÁ® PÉÆÃ«qï-19gÀ PÁgÀt¢AzÀ O¥ÀZÁjPÀ
vÀgÀUÀwUÀ¼ÀÄ ¤jÃPÉëAiÀÄAvÉ £ÀqÉAiÀÄzÉÃ ªÀÄPÀÌ¼À°è PÀ°PÁ £ÀµÀÖ GAmÁVgÀÄªÀÅzÀÄ
±ÉÆÃZÀ¤ÃAiÀÄ. EzÀjAzÁV PÀ°PÁ CAvÀgÀ, ¸ÁªÀiÁfPÀ ºÁUÀÆ ¨sÁªÀ£ÁvÀäPÀ
KgÀÄ¥ÉÃgÀÄUÀ¼ÀÆ GAmÁVªÉ. F J®è CqÉvÀqÉUÀ¼À£ÀÄß ¤ªÁj¹, PÀ°PÁ ¤gÀAvÀgÀvÉAiÀÄ£ÀÄß PÁAiÀÄÄÝPÉÆ¼Àî®Ä 2022-23£ÉÃ
±ÉÊPÀëtÂPÀ ªÀµÀðzÀ°è PÀ°PÁ ZÉÃvÀjPÉ G¥ÀPÀæªÀÄªÀ£ÀÄß C£ÀÄµÁ×£ÀUÉÆ½¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ. ¥ÀæwAiÉÆ§â «zÁåyðAiÀÄÄ §Ä£Á¢
¸ÁPÀëgÀvÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀASÁåeÁÕ£ÀªÀ£ÀÄß ¸Á¢ü¸ÀÄªÀÅzÀÄ ¥ÀæxÀªÀÄ DzÀåvÉAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ. J¯Áè PÀ°PÉUÉ ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀªÁV §Ä£Á¢
¸ÁPÀëgÀvÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀASÁåeÁÕ£À CvÀåUÀvÀå. DzÀÝjAzÀ DAiÀiÁ vÀgÀUÀwAiÀÄ ¤¢ðµÀÖ PÀ°PÁ ¥sÀ®UÀ¼ÉÆA¢UÉ §Ä£Á¢ ¸ÁPÀëgÀvÉ
ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀASÁåeÁÕ£ÀzÀ PÀ°PÁ ZÀlÄªÀnPÉUÀ¼À£ÀÄß CAvÀUÀðvÀUÉÆ½¹ PÀ°PÁ ZÉÃvÀjPÉ G¥ÀPÀæªÀÄªÀ£ÀÄß gÀÆ¦¸À¯ÁVzÉ.
E°è ¤ÃrgÀÄªÀ PÀ°PÁ ºÁ¼ÉUÀ¼À£ÀÄß vÁªÀÅ §¼À¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄPÀÌ¼À°è §Ä£Á¢ PÀ°PÁ eÁÕ£ÀªÀ£ÀÄß C£ÀÄPÀÆ°¸ÀÄ«j
ºÁUÀÆ PÀ°PÁ CAvÀgÀªÀ£ÀÄß ¥ÀÆgÉÊ¸ÀÄ«j JAzÀÄ D²¸ÀÄvÉÛÃ£É. EzÀ£ÀÄß ±Á¯ÁzsÁjvÀªÁV ªÀiË¯ÁåAPÀ£À ªÀiÁqÀÄvÁÛ
¤UÀ¢vÀ ¸ÁªÀÄxÀåð ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀjPÀ®à£É UÀ½PÉUÉ ¥ÁæªÀiÁtÂPÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁqÀÄwÛÃj JAzÀÄ £ÀA©gÀÄvÉÛÃ£É. vÀªÉÄä®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.
gÁdå AiÉÆÃd£Á ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ
¸ÀªÀÄUÀæ ²PÀët PÀ£ÁðlPÀ

¥Áæ¸ÁÛ«PÀ £ÀÄr
DwäÃAiÀÄgÉÃ,
ºÉÆ¸À ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ D±ÀAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉÆAqÀ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ²PÀët ¤Ãw2020gÀ 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 ªÀÄºÀvÀÛ÷ézÁÝVzÉ. PÀ¼ÉzÀ JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À°è §ºÀÄ ªÀiÁzsÀåªÀÄUÀ¼À£ÀÄß
§¼À¹PÉÆAqÀÄ «zÁåUÀªÀÄ, ¸ÀAªÉÃzÀzÀAvÀºÀ ±ÉÊPÀëtÂPÀ G¥ÀPÀæªÀÄUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄvÀÀßUÀ¼À £ÀqÀÄªÉAiÀÄÆ
«zÁåyðUÀ¼À PÀ°PÉAiÀÄ°è ¸ÁPÀµÀÄÖ PÀ°PÁ CAvÀgÀ GAmÁVgÀÄªÀÅzÀÄ ªÁ¸ÀÛªÀzÀ ¸ÀAUÀw. PÀ°PÁ £ÀµÀÖ, PÀ°PÁ CAvÀgÀ
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भाग 1
अध्ययनांश 1

इतिहासाची साधने
अध्ययन निष्पत्ती 1- इतिहासाच्या साधनाबद्दल जाणनू घेतील.
मल
ु ांनो,
इतिहास म्हणजे भतू काळातील घटना जाणनू घेणे होय. इतिहास जाणनू घेणे एवढेच परु े से नाही त्या
घटना आणि काळखडं ातील बदल जाणनू घेण्याबरोबरच आपल्याला त्याचे काय फायदे होतात हे
आपण इतिहासातनू शिकले पाहिजे. आज आपण त्याचा आपल्या जीवनात कसा उपयोग करु शकतो
याचा विचार के ला पाहिजे. आपले पर्वू ज कसे होते ? ते काय करत होते ? त्यांची देणगी कोणती ?
इतके च परू े से नाही तर त्याबरोबरच आपले कुटुंब, शाळा आणि आजबू ाजचू ्या प्रदेशाचा इतिहास
जाणनू घेणे गरजेचे आहे. त्यासाठी चला तर मग आपल्या शाळे च्या इतिहासापासनच
ू सरू
ु वात करु या.

अध्ययन पत्रक - 1
कृती क्रमांक 1: माझ्या शाळे चा इतिहास शोधयू ा.
शाळे चे चित्र काढून खालील माहिती भरु या.

1

प्रस्तुत विवरण
मखु ्याध्यापकांचे नांव
शिक्षकांची संख्या
विदयार्थ्यांची संख्या
वर्गखोल्यांची संख्या
शालेय प्रदेश (ग्राम
व सर्वे नंबर)
शालेय सवु िधा
(ग्रंथालय /सगं णक/
प्रयोगशाळा)
खेळाचे मैदान
इतर माहिती

मागील विवरण
शाळा प्रारंभ
शाळे चे उदघ् ाटन के लेल्या
व्यक्तीचे नांव
प्रारंभिक मखु ्याध्यापकांचे
नांव
शाळा प्रारंभ झाल्यानंतरची
असलेली शिक्षक सखं ्या
शाळा प्रारंभ झाल्यानंतरची
विदयार्थ्यांची सखं ्या
शाळा प्रारंभ झाल्यानंतर
वर्गखोल्यांची सखं ्या
शालेय प्रदेश (ग्राम, सर्वे
नंबर)
शाळा प्रारंभ झाल्यानंतरच्या
सवु िधा (ग्रंथालय / संगणक /
प्रयोगशाळा)

शाळा प्रारंभ झाल्यापासनू आतापर्यंत झालेले बदल तमु च्या लक्षात आलेले आहेत तर तमु ्ही त्यांची
यादी करा.

सच
ु ना ः वरील माहितीचा संग्रह करण्यासाठी माजी विदयार्थी गावातील ज्येष्ठ नागरिक, पोषक, शिक्षक तसेच
शालेय नामफलक आणि जनु ्या फोटोंचा उपयोग करुन घ्यावा.
2

कृती क्रमांक 2 ः आता आपण शाळे बद्दल माहिती समजनू घेतलो आहोत. तर आता शाळे च्या
इतिहासाबद्दल चर्चा करु या.
मल
ु ांनो,
·	शाळा प्रारंभ झाल्यानंतर शाळा कशी होती याची माहिती कशी मिळवणार?
· कोणी कोणी मदत के ली ? कोणकोणते दाखले उपलब्ध आहेत ?
शाळे ची माहिती जाणनू घेण्यासाठी आपण गावातील ज्येष्ठ नागरिक, शिक्षक, शालेय दाखले, नामफलक
तसेच जनु ्या हजेऱ्या इत्यादींची मदत झाली असावी शाळा प्रारंभ झाल्यापासनू आतापर्यंत भरपरू बदल
झालेले आपल्याला पहावयास मिळतात.
आता आपण जाणनू घेतलेले दाखले, शाळे चा इतिहास सांगितलेल्या व्यक्ती, हे सर्व शाळे चा इतिहास
जाणनू घेण्यासाठी आधार आहेत. त्याचप्रमाणे मानवी सभ्यतेच्या सरुु वातीच्या काळापासनू लोक
त्यांचे जीवन कसे जगत होते ? त्याकाळी कोणकोणत्या घटना घडल्या ? कोणकोणता बदल झाला ?
कोणी कोणी राज्य के ले ? हे आपणास कसे कळले ? शाळे चा इतिहास जाणनू घेतल्याप्रमाणेच ससं ्कृती
पर्वू काळापासनू ते प्रस्तूत जगाचा इतिहास जाणनू घेण्यासाठी कोणकोणत्या घटकांची आपल्याला
मदत होते ते या कृतीतनू समजनू घेऊ या.
कृती क्रमांक 3 : खाली काही चित्रे दिलेली आहेत ती चित्रे ओळखनू नावे लिहू या.
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वरील चित्रांची नावे लिहून ती कोणत्या साधनाशी सबं ंधीत आहेत ? या साधनापासनू तमु ्ही काय
समजनू घेतला याबद्दल तमु चा अभिप्राय लिहून त्यानंतर प्रत्येक चित्राबद्दल वर्गात चर्चा करुया. (चित्रे
ओळखण्यासाठी तमु च्या पाठ्यपसु ्तकांची तसेच शिक्षकांची मदत घ्या)

कृती क्रमांक 4 : मल
ु ांनो, या कृतीवरून तमु ्ही इतिहासाच्या साधनाविषयी जाणनू घेतला, आता
वरील चित्रांच्या आधारे खाली दिलेल्या रकान्यात त्यांचे वर्गिकरण करुन लिहिता ना ?
पुरातत्व साधने

साहित्यीक साधने

कृती क्रमांक 5 : गट चर्चा करु आणि इतिहासाच्या साधनाविषयी आनखी काही माहिती घेऊ.
मल
ु ांनो, तमु ्ही दोन गट करा एक गट साहित्यीक साधनांचा आणि दसु रा गट परु ातत्व साधनांचा असेल.
आता शिक्षकांच्यासमोर चर्चा करत त्याचा अर्थ जाणनू घेऊया.
4

कृती क्रमांक 6 : इतिहासाच्या रचनेस सहाय्यक असणाऱ्या तमु च्या आजबू ाजचू ्या प्रदेशातील
स्मारकांची यादी करा.

कृती क्रमांक 7 : तमु ्हाला तमु च्या गावाचा इतिहास सांगणारी कोणतीही गोष्ट तमु च्या वडीलधाऱ्याकडून
अथवा शिक्षकांच्या मदतीने समजनू घेऊन तमु च्या गावचा इतिहास लिहून वर्गात सादर करा.
मल
ु ांनो, आता आपण इतिहासाच्या साधनावरून इतिहासाची रचना कशी करता येते याबद्दल समजनू
घेतलाे आहोत. साधनाशिवाय इतिहासाची रचना करणे फार त्रासदायक आहे. यावरून आपण बोलताना,
सांगतांना अथवा लिहितांना कोणतेही विचार आधारासहित असले पाहिजेत तरच ते स्विकारले जातील.
जर आधार नसतील तर तिला एक काल्पनिक कथा सबं ोधतील. तसे झाल्यास इतिहास समजनू घेतांना,
अर्थ जाणनू घेतांना साधनांची भमू िका फार महत्वाची आहे त्यापासनच
ू खरा इतिहास समजतो.
शिकविलेल्या
अध्ययनांशाबद्दल (खाली
लिहा).

माझे अध्ययन असे झाले आहे (टिक  करा)
मला माहित
संपर्णू पणे
मला समजले
समजलेल्या
आहे.
आहे.
घटकांची माझ्या आत्मसात
वर्गमित्रासोबत करतो.
चर्चा करतो.

मला शिक्षकांनी दिलेला अभिप्राय

शिक्षकांची सही
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अध्ययनांश 1.2

इतिहासाची कालगणना
अध्ययन निष्पत्ती 1.2 - इतिहासाच्या कालगणनेची विशेषता जाणनू घ्याल. (दशक,
शतक, सहस्र, सामान्य शके आणि सामान्य शक पर्वू )
मल
ु ांनो... विचार करा
एका वर्षात किती दिवस असतात ?
दश म्हणजे किती ?
तसेच दशक म्हणजे किती ?
या प्रश्नाचे उत्तर सांगाल काय ?
दश म्हणजे दहा, दशक म्हणजे दहा वर्षे.
शतक म्हणजे ....
सहस्त्र म्हणजे...
माहितीसाठी ः इतिहासामध्ये कालगणनेला फार महत्व आहे. आम्ही 365 दिवसाला 1 वर्ष
म्हणतो ना ? तसेच 10 वर्षाला दशक, शभं र वर्षाला शतक, आणि हजार वर्षाला सहस्र म्हणनू
ओळखतो. सा.श.प.ू म्हणजे सामान्य शक पर्वू , सा.श. म्हणजे सामान्य शक असे समजनू घेतले
पाहिजे. कारण यापर्वी
ू याचा उल्लेख ख्रिस्त शक पर्वू आणि ख्रिस्त शक असा करत होतो. त्या
बदल्यात आपण आता सा.श.प.ू व सा.श. याचा वापर करतो.
सा.श.प.ू

सा.श.
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अध्ययन पत्रक- 2
कृती क्रमांक 1: शतकाचा अर्थ जाणनू घेऊया, आज आपण कोणत्या शतकात आहोत ?
एक शतक म्हणजे शभं र वर्षे उदा. सा.श. 1 ते 100 वर्षे हा काळ पहिले शतक म्हणनू ओळखले जाते
सा.श. 1901ते 2000 पर्यंतचा काळ 20 वे शतक म्हणनू ओळखले जातो तर 21 व्या शतकाचा
आरंभ कोणत्या वर्षापासनू होतो? शेवट कोणत्या वर्षी होतो ?
01.01.1901
19 वे शतक

31.12.2000

20 वे शतक

21 वे शतक

कृती क्रमांक 2 : खालील कोष्टकात काही वर्षे दिलेली आहेत ते कोणत्या शतकात येतात ते ओळखयू ा
वर्ष
शतक
सामान्य शक 1947
20 वे शतक
सा. शक 2021
सा. शक 1885
सा. शक 1600
सा. शक 1550
सा.शक 1951
कृती क्रमांक 3 : कालानक्र
ु मे लिहू या.
1. खालील घटना कालानक्र
ु मे लिहा.
· तमु ्ही जन्मलेले वर्ष
· भारताला स्वातंत्र्य मिळालेले वर्ष
· तमु ्ही शाळे त प्रवेश घेतलेले वर्ष
· भारताचे पहिले स्वातंत्र्य यद्ध
ु
1.
2.
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3.
4.
2. खालील घटना काळरेषेत ओळखा
1.	तमु ्ही जन्मलेले वर्ष
2. भारताला स्वातंत्र्य मिळालेले वर्ष
3. भारताचे पहिले स्वातंत्र्य यद्ध
ु

सा.श. 1500

शिकविलेल्या
अध्ययनांशाबद्दल (खाली
लिहा).

सा.श. 1600

सा.श. 1700

सा.श. 1800

सा.श. 1900

सा.श. 2000

सा.श. 2100

माझे अध्ययन असे झाले आहे (टिक  करा)
मला माहित
मला समजले
समजलेल्या
संपर्णू पणे
आहे.
आहे.
घटकांची माझ्या आत्मसात
वर्गमित्रासोबत करतो.
चर्चा करतो.

मला शिक्षकांनी दिलेला अभिप्राय

शिक्षकांची सही
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अध्ययनांश - 2.1

प्रारंभिक समाज
अध्ययन निष्पत्ती 2.1 - शिकारी व सामदु यिक (अन्न गोळा करणारा) समाजात आहार गोळा
करण्याची पध्दत व त्यासाठी वापरण्यात येणारी हत्यारे याबद्दल जाणनू घ्याल.

मानव शेती करण्याअगोदर, तो जगं लात प्राण्याबरोबर राहून जीवन जगत होता. आपल्या आहारासाठी
तो प्राण्यांच्या शिकारीबरोबरच कंदमळ
ु े व फळे खात होता.

अध्ययन पत्रक - 3
कृती क्रमांक 1 : चित्राबद्दल जाणनू घेऊ
मल
ु ांनो, खाली काही चित्रे दिलेली आहेत ती पाहून तमु ्हाला काय वाटते ते सांगा पाहू.
चित्र 1
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चित्र 2

आता तमु ्ही चित्रे पाहिलात तमु ्हाला काही प्रश्ने विचारली जातील तमु ्ही त्याची उत्तरे द्या.
1)	चित्रातील लोक काय करत आहेत?
2)	शिकारी आणि अन्न गोळा करणारा समाज यांचा आहार व आज आपण खात असलेला आहार
यातील समानता व फरक ओळखा.
3)	शिकारी आणि अन्न गोळा करताना समाजात वापरली जाणारी हत्यारे व सध्या आपण वापरत
असलेली हत्यारे यांची तल
ु ना करा व फरक ओळखा.
कृती क्रमांक 2 : मानवाच्या जीवनशैलीची यादी करुन चर्चा करु.
शिकारी व अन्न गोळा करणारा समाजातील लोक आणि आजच्या काळातील लोक यांच्या
जीवनशैलीची यादी करुन चर्चा करु.
क्षेत्र

शिकारी व अन्न गोळा
करणारा समाजाचा काळ

आहार
वस्त्रे
हत्यारे
रहात असलेले ठिकाण
10

प्रस्तुत काळ

अध्ययन पत्रक - 4
कृती क्रमांक 1 ः खालील चित्रातील हत्यारांची नावे लिहून त्याचा वापर लिहा.

आम्हाला ही माहिती असू द्याः शिकारी आणि अन्न गोळा करणाऱ्या लोकांच्या जीवनशैलीबद्दल
अनेक साधने (परु ावे) सापडतात. उदाः दगडी हत्यारे , गहु मे ध्ये त्यांनी काढलेली (रे खाटलेली) चित्रे
गहु मे ध्ये सापडलेली त्या काळातील माणसांची व प्राण्यांची हाडे इ.
11

कृती क्रमांक 2 ः सध्या असा शिकारी समाज अस्तित्वात आहे का ? असेल तर कोठे आहे ? तमु च्या
घरातील सदस्याशी आणि शिक्षकाशी चर्चा करुन समजनू घ्या.
शिकविलेल्या
अध्ययनांशाबद्दल (खाली
लिहा).

माझे अध्ययन असे झाले आहे (टिक  करा)
मला माहित
मला समजले
समजलेल्या
संपर्णू पणे
आहे.
आहे.
घटकांची माझ्या आत्मसात
वर्गमित्रासोबत करतो.
चर्चा करतो.

मला शिक्षकांनी दिलेला अभिप्राय

शिक्षकांची सही
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अध्ययनांश 2.2

मानवी वास्तव्य
अध्ययन निष्पत्ती 2.2 - मानवी वास्तव्य, शेती आणि पशपु ालन याबद्दल जाणनु घेऊ.
या काळातील मानव कंदमळ
ु े अथवा शिकार सोडून शेतीत कसा गतंु ला. याबद्दल जाणनू घ्याल.

अध्ययन पत्रक - 5
कृती क्रमांक 1:
मल
ु ांनो, सकाळी नाष्टा के ला ना, दपु ारी जेवला ना, भक
ू लागल्यानंतर आपण जेवतो. आपण कोणकोणता
भाजीपाला, कडधान्ये आणि फळे खातो ते खालील कोष्टकात लिहा.
अ.क्र.
1

कडधान्ये

भाजीपाला

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
13

फळे

हिरव्या भाज्या

·	या वरील पैकी आपण कोणत्या वस्तू प्रत्यक्ष जंगलातनू आणतो. (टिक करा )
·

जर आपण काही वस्तू जगं लातनू आणल्या नाही तर त्या वस्तू कोणी पिकविल्या असणार ?

·	पिके घेण्यासाठी कशा कशाची गरज आहे याची यादी करा.

·

ही शेती आपण कशी आणि कें व्हा करायला शिकलो याबद्दल वर्गात चर्चा करु या का ?

शिकारीपासनू शेती (कृषी) कडे
हजारो वर्षापर्वी
ु आपले पर्वू ज अरण्यात राहत होते ते आपला आहार कंदमळ
ु े किंवा प्राण्यांची शिकार
करुन मिळवित असत तसेच ते बी-बियाणे,फळे व कंदमळ
ु े यांची साठवणक
ू करुन भविष्यासाठी त्याचा
उपयोग करुन घेतले परंतु हजारो वर्षे झाली तरी शेती/व्यवसाय शिकले नाहीत ते कसे ? के व्हा? शेती
करुन पिके पिकविली याबद्दल निर्दिष्टपणे सांगता येत नाही. या कथेच्या माध्यमातनू ओळखण्याचा
प्रयत्न करु.
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अध्ययन पत्रक - 6
सोलिगरांची कथा
हजारो
वर्षापासनू
बंडीपरू
अभयारण्याच्या बिळगिरी रंगणबेटात
सोलिग (आदिवासी जमात) वास्तव्य
करत आहेत ते लोक प्रथमतः कशी शेती
करत होते याबद्दल काल्पनिक कथेतनू
जाणनू घेऊया.
झऱ्याजवळ त्यांच्या वास्तव्याची
जागा कशी होती ? त्याठिकाणी घनदाट
जगं ल असल्या कारणांनी तेथे पिके , कडधान्ये, नाचणी, जोंधळे , हिरव्या भाज्या आणि फळे त्यांना
मिळत होती तसेच प्राणीसधु ्दा जास्त असल्याने त्यांची शिकार के ली जात होती.
सोलिगरांच्या मल
ु ी लचमु ी आणि कातम्मा या एका चाफ्याच्या झाडाजवळ काही भोपळयाच्या
बिया घेऊन जातात त्यावेळी फळ खात असतानाच दरू वर वाघाची गर्जना ऐकून भोपळयाच्या बिया
तेथेच टाकून (फे कुन) पळून जातात.
त्यानंतर तेथे परतीचा पाऊस होतो काही दिवसानंतर लचमु ी आणि कातम्मा आपल्या दैनंदिन
स्थळाला येऊन पहातात की आम्ही टाकलेल्या बिया पक्षी वगैरे खाऊन गेलेत काय ? असे लचमी
म्हणाली कातम्मा तेथील जागेचे निरीक्षण करुन म्हणाली नाही, नाही त्या बियांना अक
ं ु र फुटले आहेत
असे म्हणाली. मी खाऊन टाकलेले चेरी टाेमटॅ ोला मळ
ु े सटु लेली मी पाहिलेली आहेत. आश्चर्याने त्या
मल
ु े सटु लेली आहेत ते पाहून चर्चा करतात.
ु ी काही भोपळयाच्या बियांना मळ
कृती क्रमांक 1- पहिले पिक
त्यांनी काय चर्चा के ली? तमु ्ही त्यांच्यासारखे तेथे असता आणि जर मळ
ु े सटु लेली पाहुन काम
के ला असता ? आपापसात चर्चा करुन दोन वाक्ये खाली लिहा
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येथे भोपळयाच्या बिया ऐवजी दसु ऱ्या बिया आणनू घातले तर कसे ? लचमु ी विचारते. दोघी मल
ु ी
आईकडे जाऊन नाचण्याच्या बिया विचारतात त्यावेळी आई म्हणते की दरू च्या जंगलातनू थोडीच
मिळालेली आहेत नाश करु नका, असे म्हणत थोडीच नाचणी देते.
फारच आनंदीत झालेल्या के तु
आणि लच्छु यांनी ते धान्य लक्षपर्वू क
थोडे, थोडे टाकले त्यांनी टाकलेली
नाचणी पक्षी खाऊन गेले पण
भोपळयाची वेल मात्र पसरत होती
म्हणते
लच्ची
एका
आठवडयानंतर आपण बाजरी टाकून
त्यावरती वाळी माती टाकल्यानंतर ते
दाणे पक्ष्यांना दिसणार नाहीत तसेच
ते पेरल्यानंतर त्यास पाणी सधु ्दा घातले.
चार दिवसांनी पाहिल्यानंतर आश्चर्य वाटले कारण बाजरीचे अक
ं ू र जमिनीतनू बाहेर पडत होते
मल
ु ांच्या आनंदास पाराच उरला नाही. लच्ची आणि कातम्मा यांनी भोपळयाच्या वेलीचे निरीक्षण
करत होते. तीन महिन्यानंतर भोपळयाच्या वेलीला फुले नंतर भोपळा लागलेला पाहून नाचू लागले.
भोपळा आपल्या घरी घेऊन आले.
एक दोन महिन्यानंतर बाजरीलासधु ्दा कणीस आलेले पाहून आनंद झाला बाजरीची रोपे डुलु
लागली. कणीसला स्पर्श के ला. दाणे भरतांना मल
ु ी आईला व आजीला घेऊन शेताकडे गेल्या, आईला
आश्चर्य वाटले तसेच गर्व सधु ्दा वाटला. मल
ु ींना शाब्बासकी देऊन, इतर आदिवासी महिलांना बोलवनू
त्यांच्या त्यांच्यात चर्चा करतात की असे झाल्यास आता अन्न गोळा करण्याचे कष्ट कमी होते.
कृती क्रमांक 2: तिथे उपस्थित असलेल्या माता आणि आया बहिणी काय काय बोलल्या असणार
? (समवयस्काशी चर्चा करा)
·

पढु े त्यांनी काय के ले ?
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आता थोडीशी चर्चा करु.
कृती क्रमांक 3: शेती
1. जरी हा एक छोटासा आणि सदंु र प्रसगं असला तरी मानवाला मात्र शिकारीकडून शेतीकडे
वळण्यासाठी शेकडो वर्षे लागलेली आहेत. इतकी वर्षे मानवाने हळू हळू शेती करण्यासाठी
त्याला अनेक गोष्टी शिकाव्या लागल्या.
उदा ः पिके घेण्यासाठी सपि
ु क जागेची निवड करणे (एक उदा. दिलेले आहे अशीच यादी बनवा)
1. ---------------------------------------------------------------------------2. ---------------------------------------------------------------------------3. ---------------------------------------------------------------------------4. ---------------------------------------------------------------------------5. ---------------------------------------------------------------------------कृती क्रमांक 4: शेतीसाठी लागणाऱ्या आवश्यक गोष्टीची यादी तयार करा.
बिया, पाणी,
वस्तू
प्राणी
करावयाचे काम
वारे, माती
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अध्ययन पत्रक - 7
भटक्या जीवनापासनू ते स्थिरतेकडे
मानवाने शेतीची सरुु वात के ल्यापासनू त्याच्या जीवनात कोणकोणते बदल झाले ? विचार करा.
इयत्ता सहावी वर्गात शिकत असलेल्या पिंकीने टी.व्ही. (दरू दर्शन) पहात असलेल्या आपल्या
आजोबाकडे हळूच जाऊन विचारते, आजोबा सतत तमु ्ही टी.व्ही.च बघताय, मला एक प्रश्न
विचारावयाचा होता असे सांगितल्यानंतर आजोबा टी.व्ही. बंद करतात. तल
ु ा काय विचारायचे होते ते
विचार बाळा ? आजोबा हळूवारपणे पिंकीला विचारतात.
आजोबा, जगं लात शिकार करणारे आपले पर्वू ज शेती करण्यास शिकले. त्यांनी गाव कसे वसविले
? हे समजले नाही.
आजोबा :	शेती करणेस सरुु वात झाल्यानंतर भटके जीवन जगत असलेल्या मनषु ्यामध्ये काय बदल
झाला ते सांग पाहू ? आजोबा पिंकीला प्रतिप्रश्न करतात.
पिंकी

: जावा आजोबा, तमु ्ही उत्तर सांगण्या एेवजी मलाच विचारता ?

कृती क्रमांक 1: शेती करणेस सरुु वात झाल्यानंतर भटके जीवन जगत असलेल्या मनषु ्यामध्ये
कोणकोणते बदल झाले ? वरील प्रश्नाचे उत्तर मिळविण्यासाठी तमु च्या मित्राबरोबर चर्चा करा.
उत्तर खालील रकान्यात लिहून पिंकिला मदत करा.

तमु चे उत्तर पिकि
ं पेक्षा आजोबांना सहायकारी ठरे ल.
आजोबा : भटका मानव कृषीमध्ये गंतु ल्याने किती महिने त्याला एकाच ठिकांणी रहावे
लागत असे ?
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पिक
ं ी

:	किमान चार महिने तरी पिक येऊपर्यंत तरी त्याला एकाच ठिकांणी रहावे लागत असे ना
आजोबा.

आजोबा : कोठे रहाणे आवश्यक होते ?
पिंकी

: रहाण्यासाठी पाण्याची आवश्यकता आहे आजोबा. त्यासाठी जंगलामध्ये सपि
ु क जमिन,
पाणी सर्वत्र असायला पाहिजे.

आजोबा :	तेथेच जाऊन रहायचे म्हणजे तेथे गहु ा, झाडांची ढोली नव्हती.
पिंकी

: होय आजोबा, शेती क्षेत्राजवळ पिकांचे संरक्षण करणेसद्धा
ु गरजेचे होते त्या कारणासाठी
तेथे रहावे लागत असत. अशारितीने धान्य पिकविण्यास शिकल्यामळ
ु े आहारासाठी दरू वर
भटकण्याची गरज नाही. त्यासाठी गहु ा, झाडांची ढोली सोडून झोपडी, घर बांधण्यास
मनषु ्य शिकला.

आजोबा : हे सर्व शिकण्यास एक हजार वर्षे तरी लागली असणार.
पिक
ं ी

: होय आजोबा. एकाच ठिकांणी, राहून शिकार करून येत होते हे समजले. कंदमळ
ु े , फळे
आणि मध इत्यादी पदार्थ घेऊन ते शेतीच्या ठिकांणी परत येणे गरजेचे होते.

आजोबा :	तू शाळा शिकतेस ना ? शेती म्हंटल्यानंतर उगचचं होत नाही ? त्यासाठी वेगवेगळ्या
वस्तूंची गरज असते. (शेतीसाठी लागणारी त्या काळातील आणि आधनु िक काळातील
कृषी अवजारांची यादी करून पिंकीला मदत करुया.)
कृती क्रमांक 2:

शेतीला उपयुक्त अवजारे
जुन्या काळातील कृषी अवजारे

आधुनिक काळातील कृषी अवजारे
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पिक
ं ी

:	शेतीसाठी अनेक वस्तूंची गरज आहे ना आजोबा ते सर्व करून शेती करणे होते का ?

आजोबा : होत नाही, त्यासाठी वेगवेगळ्या वस्तू तयार करणारे , शेती करणारे , कपडे तयार करणारे हे
सर्वजन एकमेकांना मदत करत, एकमेकांना समजनू घेत, एकाच ठिकांणी रहाण्यास प्रारंभ
के ला. त्याचबरोबर सर्व कामे मनषु ्यास होत नसे त्यासाठी...
पिंकी

: जनावरे पाळू लागला दधू व दहयासाठी म्हैस, गाय, नांगरण्यासाठी बैल आणि रे डा.
जेंव्हा शिकार मिळत नसे तेंव्हा शेळी, मेंढी आणि कोंबडी त्याचबरोबर घराची राखण
करण्यासाठी कुत्रा व मांजर इ. प्राणी पाळत होते.

आजोबा :	किती माहिती सांगितलीस पिक
ं ी. पढु े...
पिंकी

:	तेथे भटका मानव पाणी, सपि
ु क जमिन, जेथे आहे तेथे शेती करण्यासाठी येऊन राहिला.

आजोबा : त्यानंतर.
पिंकी

:	वेगवेगळ्या प्रकारच्या मदतीसाठी त्या एकमेकांनी घरे बांधनू भटक्या जीवनातनू मक्त
ु
होवनू एकीकडे रहाण्यासाठी खेडी निर्माण झाली.

आजोबा : होय. पिंकी, मी टी.व्ही. वर सिनेमा पहात होतो. तू रुसनू आलीस मला माहिती सांगा
म्हणनू मला बोलावलीस. आता एेकल्यानंतर समजले की सर्व प्रश्नांची उत्तरे तचू दिलीस.
मी फक्त तल
ू ा प्रश्न विचारले, अहाहा...
पिक
ं ी

: होय ना आजोबा, ओ, हो नाही तमु ्हीच सर्व सांगितला. (दोघेजण हसतात)

सच
ू ना : मानवाला लोखडं ाचा परिचय कसा झाला ? यापासनू अनेक बदल झालेले दिसनू येतात
याबद्दल शिक्षकाशी चर्चा करा.
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अध्ययन पत्रक - 8
कृती क्रमांक 1: कंदमळ
ु े खात शिकारी जीवन जगत असलेल्या काळापासनू काही ठिकांणी वास्तव्य
करत करत खेडेगावात वास्तव्य करे पर्यंतचा मानवाचा विकास कसा झाला याबद्दल विवरण द्या.

शिकविलेल्या
अध्ययनांशाबद्दल (खाली
लिहा).

माझे अध्ययन असे झाले आहे (टिक  करा)
मला माहित
मला समजले
समजलेल्या
सपं र्णू पणे
आहे.
आहे.
घटकांची माझ्या आत्मसात
वर्गमित्रासोबत करतो.
चर्चा करतो.

मला शिक्षकांनी दिलेला अभिप्राय

शिक्षकांची सही
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अथ्ययनांश - 3

ससं ्कृ ती

अध्ययन निष्पत्ती 3 - जगातील नद्यांच्या खोऱ्यात उदयास आलेल्या संस्कृतींची नावे
लिहून, सिंधू संस्कृतीबद्दल विवरण देतील.
मानवाने पहिल्यांदा शिकार के ली आणि अन्नाचा संग्रह करत आपले जीवन चालविले
कालचक्राप्रमाणे हजारो वर्षानंतर तो एका निर्दिष्ट प्रदेशामध्ये वास्तव्य करुन शेती करु लागला तदन् ंतर
शेतीच्या विकासासोबतच छोटी छोटी गावे उदयास आली ते लोक वस्तू विनिमय करण्यासाठी आणि
वस्तू विनियम पध्दत सल
ु भ करण्यासाठी शहरांचा उदय झाला.
आपण कोणत्याही संस्कृतीबद्दल बोलताना / विचार करताना नगरांचा उदय, रचना, व्यापार,
कला, शहरी व्यवस्था इत्यादी बद्दल आपण विचार करून, वरील गोष्टी विचारात घ्याव्यात.
त्या नगरांची आवश्यकता ः
मल
ु ांनो, तमु ्ही नगर आणि शहर पाहिलात काय ?
·

एखादे नगर म्हंटले की काय काय असते ?

·

एखाद्या नगराची निर्मिती कशी झाली ते सांगाल काय ?
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अध्ययन पत्रक - 9
खालील नकाशाचे निरीक्षण करुन जगातील विविध संस्कृत्यांची ओळख करुन घेऊ.

नकाशात जगाच्या प्राचीन ससं ्कृ त्या
कृती क्रमांक 1ः वरील नकाशाच्या मदतीने (सहायाने) जोडया/जळ
ु वा.
ससं ्कृ त्या	

नद्या

1. इजिप्शियन ससं ्कृती	सिधं ू नदी
2. हरप्पा ससं ्कृती	नाईल नदी
3. मेसापोटेमियन संस्कृती	यफ्
ु रे टीस आणि तैग्रिस नदी
4. रोमन संस्कृती	यांग त्से आणि हो-यांग-होनदी
5. चीनी संस्कृती

टायबर नदी

कृती क्रमांक 2: वरील नकाशाचे निरीक्षण के ले असता असे दिसनू येते की सर्व संस्कृत्यांचा उगम
नदी काठावर झाला आहे. नदी काठावर त्यांचा उगम का झाला असावा ?
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सिध
ं ू ससं ्कृ तीबद्दल जाणून घेऊ.

अध्ययन पत्रक - 10
कृती क्रमांक 1ः खालील नकाशाचे निरीक्षण करुन सिंधू संस्कृतीच्या खोऱ्यात वसलेल्या नद्या व
शहरांची यादी करा.

नद्या

शहरे
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कृती क्रमांक 2: सिधं ू ससं ्कृतीतील नगर व्यवस्था आणि आजची नगर व्यवस्था.
मल
ु ांनो, तमु च्या आजबू ाजचू ्या नगर प्रदेशातील समस्या आणि तमु ्ही भेट दिलेल्या नगर/शहरांच्या
प्रमख
ु समस्येबद्दल चर्चा करा.

तमु ्ही नगरात आणि शहरात भेट देऊन निरीक्षण के ल्यानंतर तेथील गटार व्यवस्था, कचऱ्याची विल्हेवाट
आणि नगर योजनेबद्दल तमु ्हाला काय वाटते ?
कृती क्रमांक 3: खालील चित्रे पाहून हरप्पा आणि मोहेंजोदारो नगर योजनेबद्दल चर्चा करु.

शहरी रस्त्यांची गटार व्यवस्था		

सार्वजनिक स्नानग्रह, मोहेंजोदारो

या चित्रात काय काय आहे ते सांगाल काय ?
हे हरप्पा आणि मोहेंजोदारो शहरांच्या योजनेचे चित्र आहे. ते चित्र पाहिल्यास तुम्हाला काय वाटते?
आजच्या संस्कृतीच्या काळात नगर व्यवस्था ही आजच्या तंत्रज्ञान युगाचा आदर्शच मानला जातो
25

याची जाणीव मल
ु ांना होते. उदा.- रुं द रस्ते, गटार व्यवस्था, घराच्या बांधकामासाठी वापरलेल्या
वस्तू इत्यादी एकूणच आपल्या पूर्वजांचे अप्रतिम शहरी नियोजन आणि स्वच्छतेची चिंता आज
अनुकरणीय आहे.
कृती क्रमांक 4: चित्राबद्दल बोल.ू

वरील चित्राचे निरीक्षण के ल्यानंतर आपण कशाबद्दल जाणनू घेतो? शिक्षकांशी चर्चा करा.
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कृती क्रमांक 5:
मल
ु ांनो, कालांतराने या संस्कृतीतील नगरांचा ऱ्हास होण्यास प्रारंभ झाला त्याची कारणे कोणती ? चर्चा
करा.
कृती क्रमांक 6: सिंधू संस्कृतीपासनू आपण काय शिकू शकतो ?

कृती क्रमांक 7: खाली दिलेल्या रकान्यात पाठ्यपसु ्तकाच्या सहायाने जगातील प्रमख
ु संस्कृतीच्या
वैशिष्टांची यादी करा. त्यानंतर शिक्षकांच्या मदतीने त्यामध्ये दिसनू येणारी समानता आणि फरक
याबद्दल चर्चा करून समजनू घ्या.
ससं ्कृ ती

प्रमुख वैशिष्ट्ये
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शिकविलेल्या
अध्ययनांशाबद्दल (खाली
लिहा).

माझे अध्ययन असे झाले आहे (टिक  करा)
मला समजले
समजलेल्या
मला माहित
संपर्णू पणे
आहे.
आहे.
घटकांची माझ्या आत्मसात
वर्गमित्रासोबत करतो.
चर्चा करतो.

मला शिक्षकांनी दिलेला अभिप्राय

शिक्षकांची सही
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अध्ययनांश 4

वैदिक काळ
अध्ययन निष्पत्ती 4 - पशपू ालन समाजाचा उदय आणि वेदांच्या काळाचे विवरण देतील.
मल
ु ांनो, वेद म्हणजे ज्ञान असा अर्थ होतो सा.श.प.ू 1500 ते 600 च्या मध्यापर्यंत ऋग्वेद, यजर्वेु द,
सामवेद व अथर्ववेद या चार वेदांची रचना झाली हा कालखडं वैदिक काळ म्हणनू ओळखला जातो
ऋग्वेद काळ हा प्रारंभीचा काळ म्हणनू ओळखला जातो, तर ऋग्वेद नंतरचा काळ हा उत्तर वैदिक काळ
म्हणनू ओळखला जातो
ऋग्वेद काळात कुटूंब हा समाजाचा मळ
ू घटक मानला जातो अविभक्त कुटूंब पध्दती अस्तित्वात
होती महिलांना समाजात मानाचे (समान) स्थान होते. विधवा पनर्विव
ु ाहाला मान्यता असनू , त्यांना
राजकारणात भाग घेण्याची सधं ी होती. ऋग्वेद काळातील लोक प्रामखु ्याने पशसु गं ोपनात गंतु ले होते.
जनावरांना प्रमख
ु संपत्ती मानली जात होती. जनावरांसाठी लढाया होत असत या काळात लोखडं ाबरोबर
कास्य आणि तांबे यापासनू बनविलेली हत्यारे वापरत असत. कोणीही कोणताही व्यवसाय करण्याची
मभु ा होती राज्य हे वंशपरंपरागत नव्हते सभा, समिती आणि विधाता या प्रमख
ु राजकीय संस्था होत्या
इद्रं , वरुण, वाय,ू अग्नि, पथृ ्वी, सरू ्य, चद्रं , यम या नैसर्गिक शक्तींचे उपासक होते.
कालांतराने यजर्वेु द, सामवेद आणि अर्थवेदाच्या काळातील लोक गंगा, यमनु ा नदीच्या मैदानी
प्रदेशात आले या काळात अनेक बदल झाले ते म्हणजे राजा हा प्रशासनात सर्वात बलवान होता.
सभा आणि समित्यांचे महत्व कमी झाले. राजेशाही वश
ं परंपरागत होती राज्य विस्ताराला महत्व दिले
गेले समाजात वर्ण पध्दती अस्तित्वात आल्यामळ
ु े स्त्रीया हया शिक्षण आणि राजकारणापासनू वंचित
राहिल्या. सती प्रथा, बालविवाह व बहुपत्नित्व यासारख्या प्रथा सरुु झाल्या धार्मिक प्रथा दिवसेंदिवस
कठीण होत गेल्या. यज्ञ यागामध्ये दधू , तपू आणि धान्याचा वापर वाढला या काळात ब्रम्हा, विष्णू
आणि शिव/शक
ु स्थान मिळाले.
ं र या देवतांना प्रमख
वर सांगितल्याप्रमाणे लोक आपले जीवन वेदामध्ये सांगितलेल्या तत्वानसु ार जगत होते. वेद
हे त्या काळातील लोकांच,े सामाजिक, राजकीय, आर्थिक, शैक्षणिक आणि धार्मिक जीवन समजनू
घेण्यास उपयोगी आहेत.
बर, मी तमु ्हांला वेदाबद्दल माहिती दिली ना? आता मी तमु ्हांला एक छोटीशी गोष्ट सांगतो ती
तमु ्ही तमु चा पाठ्यपसु ्तक, कुटूंबाचे सदस्य आणि तमु च्या मित्राच्या मदतीने सोडवनू आणा. माझी
मदत हवी असेल तर मी तमु ्हांला कें व्हाही मदत करायला तयार आहे बर का?
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अध्ययन पत्रक - 11
कृती क्रमांक 1:- मल
ु ांनो प्रारंभिक वैदिककाळ आणि उत्तर वैदिक काळ यातील फरकाची यादी करा.
प्रारंभिक वैदिक काळ

उत्तर वैदिक काळ

कृती क्रमांक 2ः खाली दिलेल्या गोष्टी बरोबर की चूक ते सांगा आणि लिहा.
अ.क्र.

वाक्ये

1.

वैदिक काळात जनावरांना खपू महत्व होते.

2.

उत्तर वैदिक काळात स्त्रीयांना उच्च स्थानमान होते.

3.
4.

ऋग्वेद काळात स्त्रीयांना देण्यात आलेला दर्जा सध्याच्या
समाजासाठी अनक
ु रणीय आहे.
उत्तर वैदिक काळात रामायण व महाभारत या ग्रंथाची रचना
करण्यात आली.
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कृती क्रमांक 3: खालील चित्रात वैदिक काळातील गरुु कुल पध्दतीतील शिक्षणाचे काल्पनिक चित्र
दिलेले आहे ते चित्र रंगवा तमु च्या शाळे तील शिक्षण व्यवस्था व त्या काळातील शिक्षण व्यवस्थेबद्दल
तझु े विचार लिही.
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शिकविलेल्या
अध्ययनांशाबद्दल (खाली
लिहा).

माझे अध्ययन असे झाले आहे (टिक  करा)
मला समजले
समजलेल्या
मला माहित
संपर्णू पणे
आहे.
आहे.
घटकांची माझ्या आत्मसात
वर्गमित्रासोबत करतो.
चर्चा करतो.

मला शिक्षकांनी दिलेला अभिप्राय

शिक्षकांची सही
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अध्ययनांश - 5

नविन धर्माचा उदय
अध्ययन निष्पत्ती 5 - नवीन विचारसरणीचा उदय होण्यास कारणीभतू घटक आणि जैन
व बौध्द धर्माबद्दल जाणनू घ्याल.
मल
ु ांनो, मानवाने एकाच ठिकांणी वास्तव्य करून जीवन जगण्यास सरुु वात के ली. त्यानंतर,
विविध कालखडं ामध्ये अनेक महान व्यक्तींचे आदर्श आणि त्यांच्या विचारांनी प्रवृत्त होऊन त्यांच्या
आदर्शांचे पालन करत जीवन जगण्यास प्रारंभ के ला. त्या महान व्यक्तींच्या तत्वांच्या आधारे जे तत्वाचे
पालन करतात त्यांना एका विशिष्ट धर्माचे मानले गेले असेच वेगवेगळ्या कालखडं ात वेगवेगळे नविन
धर्म उदयास आले.
आता तमु ्हाला धर्माचा उदय कसा झाला ते समजले का ? त्यांच्याबद्दल तमु ्हाला काही माहिती
असेल तर सांगाल काय ? तमु च्या मित्रासोबत वेगवेगळे गट करुन पाठ्यपसु ्तकाच्या मदतीने वर्गात
चर्चा करा.

अध्ययन पत्रक - 12
कृती क्रमांक 1: नविन धर्म उदय होण्याची कारणे कोणती ? विचार करा, पाठ्यपसु ्तक अथवा
शिक्षकांच्या मदतीने कारणांची यादी करून वर्गात चर्चा करा.

33

कृती क्रमांक 2: पाठ्यपसु ्तकाच्या मदतीने बौद्ध धर्माचे आर्यसत्य समजनू घेऊन लिहाल काय ?
त्यानंतर प्रत्येक घटकाबद्दल वर्गात चर्चा करा.

कृती क्रमांक 3: वृध्दांना अथवा ज्येष्ठ नागरीकांना आपल्या दैनंदिन जीवनात आपण मल
ु े या नात्याने
कोणकोणती मदत करतो ते लिहा.

कृती क्रमांक 4: तमु च्या वर्गात किसागौतमी हे नाटक सादर करण्याबाबत चर्चा करा.
किसागौतमीच्या लाडक्या मल
ु ाचा मतृ ्यू झाला, त्यावेळी ती दःु खी होवनू मल
ु ाचा मृतदेह घेऊन त्याला
पनु ्हा जीवतं करण्यासाठी रस्ते-रस्ते फिरु लागली ते दृष्य पाहून मन दःु खी झालेल्या एका व्यक्तीने तिला
गौतम बधु ्दांच्याकडे घेऊन गेला त्यावेळी गौतम बधु ्द उदग् ारले की मी तझु ्या मल
ु ाला जीवंत (पर्नु जन्म)
करतो पण अट अशी आहे की, तू गावातील ज्या घरामध्ये अजनू पर्यंत कोणीही मरण पावलेले नाहीत
त्यांच्या घरातनू मोहरी घेऊन ये. हे शब्द ऐकून किसागौतमी समाधानाने गावातील ज्या घरात मरण
पावलेले नाहीत ते घर शोधत शोधत गाव फिरली पण जगात असे कोणतेही घर नाही की जेथे मतृ ्यू
पावलेले लोक नाहीत हे सत्य जाणनू ती माघारी येते.
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ँ

जैन धर्म
महावीर हे जैन धर्मातील 24 वे तिर्थंकर असनू त्यांनी जैनधर्माचा प्रचार के ला. कठीण तपश्चर्या करुन
त्यांनी दिव्य ज्ञान प्राप्ती के ली लोक त्यांना "जीन' असे सबं ोधू लागले. जीन म्हणजे जिक
ं णारा किंवा
इद्रिय
ु शिकवण / तत्वे म्हणजे सत्य, अहिसं ा,
ं े ताब्यात ठे वणारा असा अर्थ होतो. महावीरांची प्रमख
परोपकार, चोरी करु नये, संपत्तीचा संग्रह करु नये आणि ब्रम्हचर्य ही होत. कालांतराने जैन धर्मात दिगंबर
व श्वेतांबर हे दोन पंथ उदयास आले कर्नाटकातील श्रवणबेळगोळ हे जैनांचे प्रमख
ु धार्मिक कें द्र आहे.
कृती क्रमांक 5: येथे अभ्यास सराव देण्यात आलेला आहे तो करतो किंवा नाही असे लिहून त्यापढु े
कारण लिहा.
सराव
करतो / करत नाही
कारण लिहा
आम्हांला ते योग्य आणि अयोग्य याबद्दल
उदा. वडीलधाऱ्यांचा आदर
करतो
करणे
समजावनू सांगतात
दसु ऱ्यांच्या वस्तू त्यांना न
सांगता घेऊन येणे
खेळात इतरांना फसवणू जिक
ं णे
मित्रासोबत भांडण करणे
के लेल्या चक
ू ीची माफी मागणे
गरजंनू ा मदत करणे
कृती क्रमांक 6: जैन आणि बौद्ध धर्मातील समानता आणि फरक ओळखनू लिहा. त्यानंतर प्रत्येक
धर्माबद्दल वर्गात चर्चा करून, तमु चा अभिप्राय लिहा.
समानता

फरक

35

कृती क्रमांक 7: कर्नाटकातील जैन आणि बौद्ध धर्माच्या ऐतिहासिक ठिकाणांची आणि स्मारकांची
माहिती गोळा करा व त्याबद्दल जाणनू घ्या.
शिकविलेल्या
अध्ययनांशाबद्दल (खाली
लिहा).

माझे अध्ययन असे झाले आहे (टिक  करा)
मला माहित
मला समजले
समजलेल्या
संपर्णू पणे
आहे.
आहे.
घटकांची माझ्या आत्मसात
वर्गमित्रासोबत करतो.
चर्चा करतो.

मला शिक्षकांनी दिलेला अभिप्राय

शिक्षकांची सही
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अध्ययनांश - 6.1

उत्तर भारतातील प्रमुख राजघराणी
अध्ययन निष्पत्ती 6.1 - भारतातील प्रमख
ु राजघराण्याबद्दल जाणनू घ्याल.
मल
ु ांनो, आम्ही पाठ्यपसु ्तकाच्या सहाय्याने उत्तर भारतातील राज्यघराण्याविषयी जाणनू घेतले आहोत.
आता कृती करुया.

अध्ययन पत्रक - 13
कृती क्रमांक 1: कालानक्र
ु मे लिहा.
राजघराणी
हरियंक
नंद वंश
मौर्य घराणे
कुशाण
गप्तु घराणे
वर्धन घराणे

अ.नं.

कालानुक्रम (कालयुग)
सा.श.प.ू 6 वे शतक ते सा.श.प.ू 5 वे शतक
सा.श.प.ू 4 थे शतक
सा.श.प.ू 4 थ्या शतकापासनू सा.श.प.ू 2 रे शतक
सा.श.प.ू 1 ले शतक ते सा.श. 2 रे शतक
सा.श. 4 थे शतक ते सा.श. 6 वे शतक
सा.श. 7 वे शतक

राजघराणी

कालानुक्रमे लिहा
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कृती क्रमांक 2: दिलेल्या राजघराण्यांचा राज्यकारभार, कला आणि वास्तुशिल्पकला याबद्दल तमु ्ही
काय समजनू घेतला ते लिहा आणि प्रत्येक घटकाबद्दल वर्गात वर्गमित्रासोबत चर्चा करा.
राज घराणी

राज्यकारभार, कला आणि वास्तुशिल्पकला आणि प्रमुख घटना

1. मौर्य

2. वर्धन

3. गप्तु
कृती क्रमांक 3: खालील चित्रे पाहून ती कोणत्या काळातील आहेत त्या राजघराण्यांची नावे लिहा.
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कृती क्रमांक 4: कलिंग यद्ध
ु आणि यद्धाच
ु ा त्यानंतर झालेला परिणाम लिहा.

शिकविलेल्या
अध्ययनांशाबद्दल (खाली
लिहा).

माझे अध्ययन असे झाले आहे (टिक  करा)
मला माहित
मला समजले
समजलेल्या
संपर्णू पणे
आहे.
आहे.
घटकांची माझ्या आत्मसात
वर्गमित्रासोबत करतो.
चर्चा करतो.

मला शिक्षकांनी दिलेला अभिप्राय

शिक्षकांची सही
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अध्ययनांश - 6.2

दक्षिण भारतातील प्रमुख राजघराणी
अध्ययन निष्पत्ती 6.2 - दक्षिण भारतातील राज घराण्याविषयी जाणनू घ्याल.
मल
ु ांनो,
दक्षिण भारतात कोणकोणत्या राज घराण्यांनी राज्य के ले आहे? त्यांच्या देणग्या कोणत्या? होय
दक्षिण भारतात अनेक राजघराण्यांनी राज्य के लेले आहे त्यापैकी सातवाहन, कदंब, गंग, बदामीचे
चालुक्य, राष्ट्रकुट, कल्याणचे चालुक्य आणि होयसळ इत्यादी होय. या घराण्यातील प्रसिध्द राजे
आणि त्यांच्या देणग्याबद्दल जाणनू घेऊ.

अध्ययन पत्रक - 14
कृती क्रमांक 1: द. भारतातील प्रमख
ु राजघराणी दिलेली आहेत ती कालानक्र
ु मे लिहा.
राज्यघराणी

कालानुक्रमे लिहा

सातवाहन

सा.श.प.ू 2ऱ्या शतकापासनू ते सा.श. 2ऱ्या शतकापर्यंत

कदबं

सा.श. 4 थे शतक ते सा.श. 5 वे शतक

गंग घराणे

सा.श. 6 वे शतक ते सा.श. 12 वे शतक

बदामीचे चालकु ्य

सा.श. 6 वे शतक ते सा.श. 8 वे शतक

राष्ट्रकुट

सा.श. 8 वे शतक ते सा.श. 10 वे शतक

कल्याणचे चालकु ्य

सा.श. 10 वे शतक ते सा.श. 12 वे शतक

होयसळ

सा.श. 11 वे शतक ते सा.श. 14 वे शतक

दक्षिण भारतातील प्रमख
ु राज्यघराण्यातील काही घटना खाली दिलेल्या आहेत त्या कालानुक्रमे
लिहा.
1) मौर्य साम्राज्याचे पतन
2)	शालीवाहन शकाची सरुु वात
3) हलमिडी शिलालेख
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सा.श. 1500

सा.श. 1600

सा.श. 1700

सा.श. 1800

सा.श. 1900

सा.श. 2000

सा.श. 2100

कृती क्रमांक 2: खाली दिलेल्या (भारताच्या) नकाशात सातवाहन काळातील प्रमख
ु व्यापारी कें द्रे
दाखवा आणि त्या काळातील कृषी आणि व्यापाराच्या वाढीची प्रमख
ु कारणे लिहा.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------41

अध्ययन पत्रक - 15
कृती क्रमांक 1: खालील देवालयांचे निरिक्षण करुन कला आणि वास्तुशिल्प कलेच्या आधारावर ती
कोणत्या राजघराण्याशी सबं ंधीत आहेत त्यांची नावे लिहा.
ही देवालये कोणत्या राजघराण्याशी
सबं ंधित आहेत ती लिहा.

देवालय
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कृती क्रमांक 2: दक्षिण भारतातील राजघराण्यानी निर्माण के लेल्या देवालयांच्या चित्रांचा संग्रह करून
अल्बम तयार करा.
कृती क्रमांक 3: तमु च्या जवळच्या देवालयांना भेटी देऊन शिक्षकांच्या मदतीने देवालयांच्या
भागाबद्दल जाणनू घ्या.

अध्ययन पत्रक - 16
कृती क्रमांक 1: प्रश्नांची उत्तरे लिहा.
1) द. भारतातील अनेक राज्यघराण्यांनी तळे / सरोवरांची निर्मिती का के ली असावी याबद्दल लिहा.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2) सध्या तलावांची सखं ्या कमी होण्याची कारणे कोणती ?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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3) तलावांचे आपण का सरं क्षण के ले पाहिजे ? चर्चा करा.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4) चोळांच्या काळातील ग्रामव्यवस्था आणि सध्याच्या ग्रामपंचायतीच्या समान वैशिष्टांबद्दल माहिती
लिहा.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------कृती क्रमांक 2: द. भारतातील राज घराण्यांनी अनेक स्मारके निर्माण के लेली आहेत. त्यांचे आपण
का सरं क्षण के ले पाहिजे ?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------44

कृती क्रमांक 3: मल
ु ांनो, इतिहासाच्या रचनेसाठी सहाय्यक असलेल्या ऐतिहासिक स्मारकांचे रक्षण
करणे ही आपली जबाबदारी आहे तर ऐतिहासिक स्मारकांना भेट दिल्यानंतर त्याच्या संरक्षणासाठी
काय करावे? आणि काय करु नये ते लिहा.
स्मारकांच्या सरं क्षणासाठी काय करावे

शिकविलेल्या
अध्ययनांशाबद्दल (खाली
लिहा).

काय करु नये

माझे अध्ययन असे झाले आहे (टिक  करा)
मला माहित
सपं र्णू पणे
मला समजले
समजलेल्या
आहे.
आहे.
घटकांची माझ्या आत्मसात
वर्गमित्रासोबत करतो.
चर्चा करतो.

मला शिक्षकांनी दिलेला अभिप्राय

शिक्षकांची सही
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अध्ययनांश 7

मध्ययुगीन भारताची कालगणना
अध्ययन निष्पत्ती 7 - उत्तर आणि दक्षिण भारताशी संबंधित ऐतिहासिक घटनांची
कालगणना जाणनू घेतील.
कालक्रमाचा अर्थ जाणून घेऊ या!
मल
ु ांनो, आपला इतिहास समजून घेण्यासाठी कालक्रम म्हणजेच एका नंतर एक घटना घडतात
त्यांचा परस्पराशी संबंध असतो ती घटना कशी घडली आणि ही घटना कशी घडली याचा विचार
के ला जातो ही गोष्ट जाणनू घेण्यासाठी आपण आपल्या कुटूंबाच्या कालक्रमाबद्दल विचार करु.
शिक्षक :	तमु च्या घरात कोणकोण आहेत?
मल
ु े

: सर, वडील, आई, दादा, बहिण, काका, तात्या आणि त्यांची मल
ु े सर्वजण आहेत.

शिक्षक : होय. त्यांच्यातील पहिल्यांदा कोण जन्मले? त्यानंतर कोण कोण जन्मले हे अनक्र
ु मे
सांगता येईल का?
मल
ु े

: सर आमचे काका पहिल्यांदा नंतर आमचे वडील आमची काकी (मोठी) काकू (लहान)
नंतर आमच्या काकांचा मल
ु गा, शेवटी मी सर.

शिक्षक : ओह! तु किती छान सांगितलास? तमु चे काका अगोदर आणि शेवटी तू हे तल
ु ा कसे
समजले?
मल
ु े

: अगोदर आमचे काका जन्मले शेवटी मी जन्मलो त्यामळ
ु े हे सहजपणे माहित झाले.

शिक्षक :	शाब्बास, मल
ु ांनो याला आपण कालरे षा असे संबोधू आता तमु ्हांला एक प्रश्न विचारतो
सांगा पाहू.
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अध्ययन पत्रक - 17
कृती क्रमांक 1: कालक्रम
मल
ु ांनो, तमु च्या कुटूंबातील घडलेल्या घटना कालानक्र
ु मे लिहिता का? मी तमु ्हांला मदत करतो लिहा
पाहू. (उदा. तमु च्या घरातील कुटूंब सदस्यांचा जन्म, घरातील विविध समारंभ इत्यादी)
अ. नं.

सामान्य शक वर्ष

घटना

घटनेस सबं ंधित व्यक्ती

शिक्षक :	वाह! सर्वजण बरे आहात का? आता तमु ्हांला कालक्रम म्हणजे काय माहित झाले, बरं
आता आपण मध्यकालीन भारताच्या इतिहासात भारतात राज्य के लेली राजघराणी आणि
त्यांच्या राज्यकारभारातील प्रमख
ु घटना कालानक्र
ु मे समजनू घेऊया.
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मध्ययुगीन भारतातील प्रमुख घटनांचा कालक्रम
शक
अ.क्र. सामान्य
घटना
वर्ष
1 1000-1027 मोहम्मद गझणीच्या स्वाऱ्या
2 1191-1192 पहिली व दसू री तराईनची लढाई
3
4
5
6
7

व्यक्ती

मोहम्मद गझणी
पथृ ्वीराज चौहान आणि मोहम्मद
घोरी
सल
ु ऐबक
ु तानशाहीची कुतबद्दीन

दिल्लीच्या
स्थापना
1308-1309 अल्लाऊद्यीन खिलजीच्या दक्षिण
भारतातील लढाया
दिल्लीहून दौलताबादला राजधा1327
नीचे स्थलांतर
1336
विजयनगर साम्राज्याची स्थापना
1347
बहामनी साम्राज्याची स्थापना
1206

अल्लाऊद्यीन खिलजी मलिक
काफूर
महम्मद - बीन - तघु लक
हरिहर व बकु ्क
अल्लाऊद्दीन हसन गगं ू बहामन
शहा

8

1398

तैमरू चे भारतावर आक्रमण

तैमरू

9

1489

आदिलशाहीची स्थापना

यसु फ
ू -आदिल शहा

10

1526

पानिपतची पहिली लढाई

बाबर व इब्राहिम लोदी

11

1556

पानिपतची दसु री लढाई

अकबर व हेमू

13

1565

ताळीकोटची लढाई

रामराज्य व 5 शाही सल
ु तान

13

1582

दिने-इलाही धर्माची स्थापना

अकबर

14

1686

विजयपरू वर ताबा

15

1707

औरंगाजेबाचा मतृ ्यू

औरंगजेब व सिकंदर आदिलशहा
औरंगजेब

शिक्षकांना सच
ू ना : वरील मध्ययगु ीन कालक्रमानसु ार सचू ीबध्द के लेली वर्षे के वळ कालक्रमानसु ार
वापरली जातात त्यामळ
ु े येणाऱ्या वर्षांचे मलु ्यमापन करा इतर लक्षात ठे वलेल्या गोष्टींचा वापर
करण्याची गरज नाही.
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दिलेल्या मध्ययगु ीन कालक्रमानसु ार माहिती पत्रकात वेळ, घटना आणि व्यक्तीशी सबं ंधित घटनांचा
कालक्रम समजनू घ्या. मी काही प्रश्ने विचारतो त्यांची उत्तरे द्या.
कृती क्रमांक 2: खाली दिलेल्या घटना कालानक्र
ु मे लिहा
1) पानिपतची पहिली लढाई
2) विजयनगर साम्राज्याची स्थापना
3) तालीकोटची लढाई
4) तराईनच्या लढाया
5) अल्लाऊद्यीन खिलजीच्या दक्षिण भारतातील लढाया
1) -------------------------------------------------------------------2) -------------------------------------------------------------------3) -------------------------------------------------------------------4) --------------------------------------------------------------------5) --------------------------------------------------------------------कृती क्रमांक 3: दिलेल्या घटना कालानक्र
ु मीय सचू ीवर शोधा आणि त्या योग्य ठिकाणी लिहा.
1) बहामणी साम्राज्याची स्थापना

2) तैमरू चे आक्रमण

3) दिने-इलाही धर्माची स्थापना

4) पानिपतची दसु री लढाई

1000 सा.श. 1100

1200

1300

1400
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1500

1600

1700 सा.श.

शिकविलेल्या
अध्ययनांशाबद्दल (खाली
लिहा).

माझे अध्ययन असे झाले आहे (टिक  करा)
मला समजले
समजलेल्या
मला माहित
संपर्णू पणे
आहे.
आहे.
घटकांची माझ्या आत्मसात
वर्गमित्रासोबत करतो.
चर्चा करतो.

मला शिक्षकांनी दिलेला अभिप्राय

शिक्षकांची सही
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अध्ययनांश 7.1

मध्ययुगीन शासन पध्दती
अध्ययन निष्पत्ती 7.1 - त्या काळातील प्रशासन पध्दतींची (व्याख्यासह) यादी करणे.
वाचूया ! जाणून घेऊ या
इक्ता पध्दत :
गल
ु ाम घराण्यातील इल्त्तमशने प्रशासकीय सधु ारणा करण्यासाठी आमलात आणलेली पध्दत
म्हणजे इक्ता पध्दत होय. या पध्दतीमध्ये राज्याची मोठया आणि लहान घटकामध्ये विभागणी करुन
त्यावर आपल्या विश्वासू सैनिक आणि सरदार यांची नेमणक
ू (अधिकारी) के ली जात असत प्रारंभी
ही पध्दत वेतन आधारित होती नंतर फिरोज शहा तघु लकाच्या काळात ती वंशपरंपरागत झाली इक्ता
म्हणजे काही निर्बंध असलेली जमिन अथवा जमिन महसल
ू ीची जबाबदारीची पध्दत होय. इक्ताच्या
प्रमख
ु ाला इक्ते दार म्हटले जात असत मोठया इक्त्याचे जे सरदार होते ते प्रशासकीय जबाबदारी बरोबरच
सैनिकांची देखभाल सधु ्दा करत असत.
मनसबदारी पध्दत :
अकबराने नव्याने अमलात आणलेल्या (सैनिकांना व नागरीकांना) प्रशासकीय व्यवस्थेला
मनसबदारी पध्दत असे म्हणतात. ‘मनसब’ याचा अर्थ ‘श्रेणी’ अथवा ‘स्थान’ असा होतो या
मनसबदारांच्या हातात असणाऱ्या सैनिकांच्या संख्येवरुन त्यांना श्रेणी दिली जात होती फार कमी
म्हणजे 10 सैनिक आणि सर्वात जास्त म्हणजे 12 हजार सैनिक त्यात असत. प्रत्येक मनसबदारांना
सैन्य व्यवस्थापनाबरोबरच कर आकारणी (कायदा आणि सवु ्यवस्था राखण्याची) जबाबदारीसधु ्दा
त्यांच्यावर होती बहुतेक मनसबदार होते ते विदेशी मल
ु ख
ू ाचे होते. त्यांची बदली करण्याचा अधिकार
राजाला होता त्याबरोबर त्यांना रोख पगार दिला जात.
नायंकार पध्दत :
विजयनगर साम्राज्यातील प्रांतीय प्रशासकीय व्यवस्थेला नायंकार पध्दत असे म्हणत. प्रत्येक
प्रांतास एका नायंकाराची (अधिकारी) नेमणक
ू के ली जात असत. नायंकार करवसल
ू ी (अधिकारी)
नेमणक
ू के ली जात असत हे नायंकार करवसल
ू ी सैन्य व्यवस्थापन, कायदा आणि सवु ्यवस्थेबरोबरच
सैनिक परु वत असत हे प्रत्येक वर्षी राजाला करवसल
ू ी करुन पोहचवत असत त्याचबरोबर लोकांचा
सर्वोतोमख
ु ी विकास, कृषी व्यवसाय, पाणीपरु वठा, कला आणि वास्तशिल्पकला तसेच लोककल्याण
इत्यादी योजनांना / गोष्टींना प्रोत्साहन देत असत.
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अध्ययन पत्रक - 18
कृती क्रमांक 1: भारताचा नकाशा काढून इक्ता, मानसबदारी आणि नायंकार या पध्दतीचा अवलंब
कोणकोणत्या प्रदेशात के ला होता तो प्रदेश ओळखा. इक्ता, मनसबदारी आणि नायंकार या पध्दतीत
दिसनू येणाऱ्या समानतेची यादी बनवा.

कृती क्रमांक 2: इक्ता, मनसबदारी आणि नायंकार पद्धतीत दिसनू येणारी समानता आणि फरक यांची
यादी तयार करा.
इक्ता पध्दत
मनसबदारी पध्दत
नायंकार पध्दत

अल्लाऊद्दीन खिलजीच्या बाजारपेठांच्या सध
ु ारणा
अल्लाऊद्दीन खिलजीच्या प्रमख
ु सधु ारणापैकी एक महत्वाची सधु ारणा म्हणजे बाजारपेठांच्या सधु ारणा
होय. या सधु ारणांच्या आधारावर त्याने 4 वेगवेगळया बाजारपेठांची स्थापना के ली.
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· गल्ला बाजार / धान्य बाजार: या बाजारपेठेत सर्व प्रकारचे आहार धान्य योग्य दरात मिळत
होते. ही बाजारपेठ व्यवस्थितपणे चालण्यासाठी कर आकारणी धान्याच्या रुपात के ली जात.
शेतकऱ्याकडून विकला जाणारा बाजारपेठेत विकल्या जाणाऱ्या प्रत्येक धान्यासाठी एक निर्दिष्ट
आणि योग्य दरात मिळण्याची व्यवस्था करण्यात आली होती. या बाजारपेठेत वजन आणि
मोजमाप यात फसवणक
ू होवू नये म्हणनू काही मापदडं ठे वण्यात आले होते. जर यात फसवणक
ू
झाली तर त्यांना कठीण शिक्षा दिली जात असत.
· सराय-इ-अदल (कपडयांची बाजारपेठ): ही एक तयार साहित्याची बाजारपेठ असनू येथे
वेगवेगळया प्रकारचे कपडे योग्य दरात विकत असत. या ठिकाणी कपडयाबरोबरच औषधी
वनस्पती, तपू , तेल इत्यादी पदार्थ विकले जात येथे व्यापार करणाऱ्यांना नोंदणी करणे सक्तीचे
होते.
· गुलाम आणि प्राण्यांची बाजारपेठ: या बाजारपेठेत गल
ु ाम, घोडे व इतर प्राणी योग्य दरात
विकण्याबरोबरच सरकारला नक
ु सान करणाऱ्या दलालांना दरू करण्यात (ठे वण्यात) अल्लाऊद्यीन
खिलजी यशस्वी झाला / यश आले.
· सामान्य बाजारपेठ: वरील सर्व बाजारपेठेत मिळणाऱ्या वस्तू सोडून अन्य इतर वस्तू म्हणजे
भाजीपाला, मिठाई, चप्पल, टोपी, दागिने इत्यादी वस्तू योग्य दरात विकल्या जात.
या व्यवस्थेमळ
ु े दलालांची (मध्यस्थी) चैनी न होता सरकार प्रत्यक्षपणे शेतकऱ्यांकडून धान्य विकत
घेतल्याने पैशाची गळती अथवा भ्रष्टाचाराला आळा बसत होता. प्रत्येक वस्तूंची किंमत सरकार
ठरविल्याने प्रत्येकाला ती वस्तू योग्य दरात मिळत तसेच राज्याची आर्थिक परिस्थितीसधु ्दा चांगली
होती. याच्या शासन व्यवस्थेत कधीही दषु ्काळ पडला नाही, दषु ्काळाची सावलीसधु ्दा पडली नाही
ही विचार करण्याची गोष्ट आहे.
कृती क्रमांक 3: अल्लाऊद्यीन खिलजीच्या काळातील बाजारपेठ व्यवस्था आणि आजच्या
परिस्थितीतील बाजारपेठ व्यवस्था यातील समानता व फरक ओळखा.
समानता
फरक
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कृती क्रमांक 4: अल्लाऊद्यीन खिलजीने सामान्य जनतेला जीवनावश्यक वस्तू योग्य दरात मिळण्याची
व्यवस्था के ली होती या गोष्टीबद्दल तझु ा अभिप्राय लिही.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

अध्ययन पत्रक - 19
फिरोजशहा तुघलकाच्या काळातील पाणीपुरवठा व्यवस्था
फिरोजशहाने राज्य विस्तारापेक्षा राज्याच्या आर्थिक परिस्थितीमध्ये स्थिरता आणण्यासाठी
प्रयत्न के ला प्रथमत: त्याने राज्यातील कर्ज घेतलेल्या आणि द:ु खात असलेल्या शेतकऱ्यांची कर्जपत्रे
घेवनू सार्वजनिक ठिकाणी जाळून सर्व शेतकरी कर्जमक्त
ु आहेत अशी घोषणा के ली. याचबरोबर लोक
कल्याण करण्यासाठी अनेक नवीन योजना अमलात आणल्या त्यापैकी पाणीपरु वठयासाठी कालव्यांची
निर्मीती के ली ते कालवे म्हणजे - अ) यमनु ा नदीपासनू ते हिस्सार शहरापर्यंत ब) सतलज नदीपासनू
ते घागरा नदीपर्यंत क) घागरा नदीपासनू फिरोजाबाद शहरापर्यंत ड) मांडवी आणि शेरमोर बेटापासनू
हनसीपर्यंत याच्या पाणी परु वठयाच्या व्यवस्थेमळ
ु े च याला ‘भारताच्या कालव्यांचा पाणीपरु वठयांचा
पितामह’ असे म्हटले जाते. हे कालवे त्या काळातील शेतकऱ्यांचे जीवन समधृ ्द बनण्यास उपयक्त
ु
ठरले त्याचबरोबर कृषी व्यवस्थेवर (व्यवसाय) लादण्यात येणारा करसधु ्दा 1/10 उत्पन्नाच्या असल्या
कारणांनी तो सधु ्दा शेतकऱ्यांच्या हिताचा असल्याने त्याला ‘शेतकरी स्नेही’ म्हटले जाते.
कृती क्रमांक 1: फिरोजशहा तघु लक आणि आजच्या सरकारच्या काळातील शेतकऱ्यांच्या ज्या
योजना आहेत यांच्यातील समानतेची यादी तयार करा.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------कृती क्रमांक 2: शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करण्यामागील कारणे आणि त्यांचे होणारे परिणाम यांचे
विवरण द्या.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------54

कृती क्रमांक 3: जमिनीचे मोजमाप करण्याचा उद्देश काय ? तमु ची शेती कशी मोजली जाते हे
पालकाशी चर्चा करुन त्याबद्दल जाणनू घ्या.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------कृती क्रमांक 4: जमिन नोंदीची उदा. द्या त्याची नोंद कशी व कोठे ठे वतात ?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------कृती क्रमांक 5: तमु च्याकडे / तमु ्हांला उपलब्ध असलेली जमिन नोंदीची प्रत गोळा करुन त्यातील
घटकांची यादी करा.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------शिकविलेल्या
अध्ययनांशाबद्दल (खाली
लिहा).

माझे अध्ययन असे झाले आहे (टिक  करा)
मला माहित
सपं र्णू पणे
मला समजले
समजलेल्या
आहे.
आहे.
घटकांची माझ्या आत्मसात
वर्गमित्रासोबत करतो.
चर्चा करतो.

मला शिक्षकांनी दिलेला अभिप्राय

शिक्षकांची सही
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अध्ययनांश 7.2

मध्ययुगीन भारतातील धार्मिके तर सफ
ु ी सतं ांचा प्रभाव
अध्ययन निष्पत्ती 7.2 - त्या काळातील सामाजिक आणि धार्मिक क्षेत्रातील बदलाचं े विवरण.
भारतीय समाजास सफ
ु ी सतं ांची देणगी
सफ
ु ी (वाद) चा उगम पर्शियामध्ये झाला 12 व्या शतकाच्या उत्तरार्धात ख्वाजा मोईद्दीन चिस्ती
यांच्या आगमनाने भारतात त्यांनी प्रवेश (सफ
ु ी सतं ) के ला. मल
ु त: "सफ
ू ी संत' लोकरीचे कपडे परिधान
करीत होते लोकरीला अरबी भाषेत "सफ
ु े च या पंथांचे नाव सफ
ु ' म्हणतात. त्यामळ
ु ी संत असे ठे वण्यात
आले सफ
ु ी पथं ात इस्लाम धर्मामध्ये येणारा एक विधी आहे. सफ
ु ी सतं हे कोणतेही / ताही काळ,
स्थळ, मध्यस्थ आणि परिस्थितीचा विचार न करता प्रत्यक्षपणे देवावर असणारी श्रध्दा आणि भक्ती
गाणे आणि नृत्याच्या माध्यमातनू अर्पण करतात. सामान्यता सफ
ू ी खगं ा, नावाच्या ठिकाणी अग्निच्या
भोवती वाद्ये वाजवनू रात्रीच्या वेळेस देवावर असणारी श्रध्दा व्यक्त करतात. या पथं ाच्या आगमनाने
भारतीय समाजावर अनेक परिणाम झालेले दिसनू येतात. उदा :- हिदं सू ्थानी शास्त्रीय संगीताचा उदय,
विविध मतामध्ये ससु ंवाद, ऊर्दू आणि विविध भारतीय भाषामधील सफ
ु ी 8 साहित्याचा विकास
(कबीराचे दोहे, गालीबाच्या शाहिऱ्या, सतं शिशनु ाळ शरीफ यांची तत्वे (पदे), भारतीय पोषाख इत्यादी)

अध्ययन पत्रक - 20
कृती क्रमांक 1: सफ
ू ी सतं कोण होते? त्यांचा उद्देश काय ?
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कृती क्रमांक 2: सफ
ु ी संतांची तत्वे कोणती ? तमु च्या शेजारील गावात कोणत्याही सफ
ु ी सतं ाचे उरुस
होत असतील तर उरुसाबद्दलची माहीती गोळा करा / संग्रह करा.

कृती क्रमांक 3: सफ
ु ी सतं आणि भक्ती पथं या तत्वातील समानता व फरक ओळखा.
सफ
ू ी पंथांची तत्वे

भक्ती पंथाची तत्वे
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शिकविलेल्या
अध्ययनांशाबद्दल (खाली
लिहा).

माझे अध्ययन असे झाले आहे (टिक  करा)
मला समजले
समजलेल्या
मला माहित
संपर्णू पणे
आहे.
आहे.
घटकांची माझ्या आत्मसात
वर्गमित्रासोबत करतो.
चर्चा करतो.

मला शिक्षकांनी दिलेला अभिप्राय

शिक्षकांची सही
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अध्ययनांश 7.3

मध्ययुगीन भारताची कला आणि वास्तुशिल्पकला
अध्ययन निष्पत्ती 7.3 - मध्ययगु ीन भारतातील कला आणि वास्तूशिल्पकला या क्षेत्रात
झालेले बदल ओळखणे.
अध्ययन पत्रक - 21
कृती क्रमांक 1: टिपा लिहा.
दिल्लीच्या सल
ु तानशाही काळातील इडं ो-इस्लामिक बांधकाम शैलीतील काही चित्रे दिलेली आहेत
ती पाहून शिक्षकांच्या सहाय्याने त्यावर टिपा लिहा.
1) कुवत-अल-इस्लाम मशिद (1192)

2) अलाई दरवाजा (1311) दिल्ली

3) अलाई मिनार (1316) दिल्ली

4) कुतूब मिनार 1195 दिल्ली
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अध्ययन पत्रक - 22
कृती क्रमांक 1: दिल्ली सल
ु तानांच्या समकालीन द. भारतात राज्य के लेल्या होयसळ, विजयनगर
आणि बहामणी इत्यादी राज्यांच्या काळातील काही स्मारकांची यादी करुन त्याबद्दल जाणनू घ्या.
अ.नं.

राजघराणी

स्मारके

1
2

1

द्वारसमद्रच
ु े होयसळ

3
4
5
1
2

2

विजयनगर साम्राज्य

3
4
5
1
2

3

बहामणी साम्राज्य

3
4

5
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कृती क्रमांक 2: तमु च्या गावात अथवा आजबु ाजचू ्या प्रदेशात एखाद्या स्मारकाच्या चित्रांचा सग्रं ह
करुन ते चिकटवा आणि ते वास्तुशिल्प, त्याचा काळ, त्याचे निर्माते इ. घटकाबद्दल माहिती लिहा.
चित्र
विवरण

कृती क्रमांक 3: खालील चित्रात आग्रा आणि फत्तेपरू सिक्री येथील काही स्मारके दिलेली आहेत
त्या स्मारकांचा इतिहासाची रचना करताना होणारा उपयोग लिहा.

पंचमहल , फत्तेपूर सिक्री

दिवान-ई-खास , फत्तेपूर सिक्री

61

ताजमहल, आग्रा

शिकविलेल्या
अध्ययनांशाबद्दल (खाली
लिहा).

पियेट्रा, डौरा

माझे अध्ययन असे झाले आहे (टिक  करा)
मला माहित
मला समजले
समजलेल्या
संपर्णू पणे
आहे.
आहे.
घटकांची माझ्या आत्मसात
वर्गमित्रासोबत करतो.
चर्चा करतो.

मला शिक्षकांनी दिलेला अभिप्राय

शिक्षकांची सही
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अध्ययनांश 8

आधुनिक भारताचा कालक्रम
अध्ययन निष्पत्ती 8 - आधनु िक यगु ातील घटना कालानक्र
ु मे समजनू घेतील.
एका घटनेनंतर दसु री घटना घडणे किंवा एकाचवेळी घडणाऱ्या घटनांचा प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे
एकमेकांवर परिणाम होतो हे आपण शिकलो आहोत. पण एखादी घटना घडण्याची अनेक कारणे असू
शकतात ती कारणे समजनू घेतल्याशिवाय संपर्णू माहिती मिळत नाही. ती घटना आपण पर्णू पणे समजू
शकत नाही एका घटनेमळ
ु े दसू री घटना घडते. आपण कोणत्याही कालखडं ातील घटनांचा इतिहास
जाणनू घेण्यासाठी त्या त्या काळातील घटनांचा सहसबं ंध समजल्यावरच खरा इतिहास समजण्यास
शक्य आहे.

ब्रिटीश काळात भारतात घडलेल्या घटना
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

वास्को-द-गामा भारतात कालिकत येथे आला.
प्लासीची लढाई
बक्सारची लढाई
चौथे अँग्लो-म्हैसरू लढाई
तिसरे अँग्लो-मराठा यधु ्द
तिसरे अँग्लो-शिख यधु ्द
भारतीय स्वातंत्र्याचे पहिले यधु ्द
ईस्ट इडिय
ं ा कंपनीऐवजी ब्रिटीश सरकारद्वारे राज्यकारभारास सरुु वात
भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसची स्थापना
बंगालची फाळणी
माँटेग्यू चेम्सफोर्ड सधु ारणा
गांधीजींचे भारतात आगमन
चपं ारण्य सत्याग्रह
मिटं ो मोर्ले सधु ारणा
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1498
1757
1764
1799
1818-19
1849
1857
1858
1885
1905
1909
1916
1918
1919

15
16
17
18
19
20
21
22

असहकार चळवळ
लाहोर काँग्रेसचे अधिवेशन
कायदेभगं ाची चळवळ
भारत सरकारचा कायदा
भारत छोडो आदं ोलन / चलेजाव चळवळ
भारतीय संविधान समितीची रचना
भारताची फाळणी (भारत पाकिस्तान विभागणी)
भारतीय स्वातंत्र्य

1920
1930
1930
1935
1942
1946
1947
1947

अध्ययन पत्रक - 23
कृती क्रमांक 1: खाली काही दिलेल्या घटना मागे, पढु े आहेत. त्या कालानक्र
ु मे लिहा.
अ.क्र.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

घटना
माँटेग्यू-चेम्सफोर्ड सधु ारणा
कायदेभगं ाची चळवळ
चपं ारण्य सत्याग्रह
तिसरे अँग्लो-मराठा यधु ्द
प्लासीची लढाई
बंगालची फाळणी
लाहोर काँग्रेसचे अधिवेशन
चौथे अँग्लो-म्हैसरू यधु ्द
भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसची स्थापना
ईस्ट इडिय
ु -राणीची घोषणा
ं ा कंपनीचा कारभार संपष्टात

मल
ु ांनो, कालानक्र
ु मे लिहीण्याचे कारण म्हणजे एका कारणांनी दसू री घटना घडते. एखादी घटना घडत
असताना अनेक कारणे त्यास कारणीभतू असतात. ते जाणनू घेण्यासाठी आपण कालानक्र
ु मे लिहितो.
वर्ष किंवा इसवी सन समजनू घेण्यासाठी नव्हे.
64

शिकविलेल्या
अध्ययनांशाबद्दल (खाली
लिहा).

माझे अध्ययन असे झाले आहे (टिक  करा)
मला समजले
समजलेल्या
मला माहित
संपर्णू पणे
आहे.
आहे.
घटकांची माझ्या आत्मसात
वर्गमित्रासोबत करतो.
चर्चा करतो.

मला शिक्षकांनी दिलेला अभिप्राय

शिक्षकांची सही
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अध्ययनांश 8.1

जलमार्गाचा शोध
अध्ययन निष्पत्ती 8.1 - सागरी मार्गाचा शोध घेण्यास कारणीभतू घटक समजनू घेतील.
अध्ययन पत्रक - 24
नवीन जलमार्ग शोधण्याची कारणे
कृती क्रमांक 1: कथा वाचनू समजनू घ्या व प्रश्नांची उत्तरे द्या.
मसाला आणि कॅ लिको कापड - सभ
ं ाषण
लवंग	

: मी मसाला, माझे मळ
ू (गाव) भारतातील पश्चिम किनारा तझु े गांव कोणते?

कॅ लिको कापड : माझे गाव (देश) देखील भारतच, मी मळ
ू बंगालचा माझे काहीजण गजु रात
आणि दक्षिणेतसधु ्दा आहेत.
लवंग	

: ओह! तू पण भारतीय होय! मग तू यरु ोपाला कसा गेलास ?

कॅ लिको कापड : फार पर्वी
ू पासनू यरु ोपियन आणि अरे बियातील राजेशाहीतील लोकांना मी
आवडत असे. मी प्रथमत: अरे बियाला जाऊन नंतर यरु ोपला गेले भारतीयांनी
मला प्रथमत: (अरबांना) अरे बियांना विकले आणि अरबांनी यरु ोपियांना विकले.
येथे फक्त मी एकटा आलो नाही तर माझ्र्या बरोबर अलंकारीक वस्तू, मसाले
पदार्थ, हस्तीदतं , मलमली कापड हे सगळे सद्धा
ु आले.
मसाला

: होय! ते सर्वजण कोठे आहेत ?

कॅ लिको कापड :	ते सर्व यरु ोपातील वेगवेगळ्या बाजारपेठेत आहेत.
काळीमिरी	

:	तमु च्यापेक्षा सर्वात आधी यरु ोपमध्ये आलेली मी. मी येथे प्राचीन काळापासनच
ू
आहे. मला येथे फार मोठी मागणी असनू मला 'मसाल्याची राणी' म्हणनू
ओळखतात. या देशात माझी बंगालपेक्षा जास्त मागणी आहे हे माहित आहे
का?

कॅ लिको कापड : होय! कोणकोणत्या देशांना तू आवडतीस ?
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काळीमिरी	

: अरे बिया, फ्रान्स, हाॅलंड, पोर्तुगाल, इगं ्लंड, स्पेन व इटली हे सर्व देश परस्परांशी
माझ्र्यासाठी लढले. इतके नाही तर सैनिकांना आणि कामगारांना वेतनाच्या
रुपात मला देत होते माझी किंमत त्यांच्या देशाच्या नाण्यापेक्षा जास्त होती.

मसाला

:	तझ्ु र्या किंमतीबरोबरच माझीसधु ्दा किंमत असनू जगातील अनेक लोकांना मी
आवडते.

कॅ लिको कापड : आम्ही सर्वजण एकाच ठिकाणाचे (देशाचे) काही कारणास्तव यरु ोपमध्ये आलो
परस्परात वाद नको. आम्हा सर्वांना किंमत आहे, आम्हा कोणालाही मान
दिला तर तो आमच्या देशाला मान दिल्यासारखा आहे ना! आमच्या भारताला
(देशाला) सन्मान आहे ते आजही भारतासोबत व्यापार करण्यास उत्सुक आहेत.
1) 	प्राचीन काळापासनू भारताचा कोणाशी व्यापारी संबंध आहे?

2) 	यरु ोपमध्ये कशाला जास्त मागणी होती?

3) स्वत:ला 'मसाल्याची राणी' म्हणनू कोणी सबं ोधले? का?

4) भारतीय मसाले पदार्थ यरु ोपला विकून कोणी फायदा मिळविला?

5) भारतीय वस्तू

खडं ाच्या वेगवेगळया बाजारपेठेत मिळत होत्या.
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6) कॅ लिको कापडासोबतच
,
, इत्यादी वस्तू यरु ोपला पोहोचल्या.

,

,

7) भारतातनू इतर देशामध्ये निर्यात के लेल्या आणि इतर देशामधनू भारतात आयात के लेल्या वस्तूंची
यादी तयार करा.
भारतातून निर्यात के लेल्या वस्तू

शिकविलेल्या
अध्ययनांशाबद्दल (खाली
लिहा).

विदेशातून भारतात आयात के लेल्या वस्तू

माझे अध्ययन असे झाले आहे (टिक  करा)
मला माहित
सपं र्णू पणे
मला समजले
समजलेल्या
आहे.
आहे.
घटकांची माझ्या आत्मसात
वर्गमित्रासोबत करतो.
चर्चा करतो.

मला शिक्षकांनी दिलेला अभिप्राय

शिक्षकांची सही
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अध्ययनांश - 8.2

काॅन्स्टँटीनोपलचा पाडाव
अध्ययन निष्पत्ती 8.2 - ऑटोमन तर्कान
ु ी काॅन्स्टँटीनोपल हे शहर जिंकून घेतले. त्यामळ
ु े
यरु ोपियांना नवीन जल मार्ग शोधण्याची गरज भासली याबद्दल एक कथा रचा.
भारतीय मसाल्याने घातला घोळ
मल
ु ांनो, फार वर्षापर्वी
ू अरे बिया देशात काहीही पिकत नव्हते.
ती रणभमू ी असल्या कारणांनी जीवन जगणे कष्टदायक होते. तेथील
लोक कृषी व्यवसायापेक्षा इतर व्यवसायात गतंु लेले होते.
व्यापारामळ
ु े त्यांचा आशिया आणि यरु ोप खडं ाशी मोठा संपर्क
होता. अरे बियातील लोकांनी भारतातील मसाले पदार्थाची ओळख
शेजारील (इगं ्लड, हाॅलंड, पोर्तुगीज, फ्रान्स, ग्रीक, रोम, इटली
इत्यादी) देशांना विकून अमाप संपत्ती मिळवू असा विचार के ला.
आपल्यासारखे जे मांस खातात त्यांना त्याची गोडी लावली मसाल्याचे पदार्थ त्यांना जास्त किंमतीने
विकून अमाप संपत्ती मिळविली. याचबरोबर भारतात तयार होणारी सतू ी वस्त्रे, मसाले पदार्थसधु ्दा
व्यापाराच्या उद्देशाने यरु ोपाला पाठवित असत.
बघता बघता मसाले पदार्थांची मागणी वाढल्याने अरब लोक ते पदार्थ जास्त किंमतीने विकू
लागले. आधीच मसाले पदार्थांचा आस्वाद घेतलेल्या यरु ोपियनांना ही चव विसरण्यासारखी नव्हती
तसेच ते अरबांचासधु ्दा सामना करु न शकल्याने धडपडत होते नंतर पिढयानपिढया व्यापारावर
विश्वास ठे वणाऱ्या अरबांचे फार मोठे नक
ु सान होऊ लागले त्या कारणासाठी यरु ोपियन लोकांना
भारतात येण्यासाठी एकमेव भमू ार्ग होता तो म्हणजे काॅन्स्टँटीनोपल मार्गे (आजचे इस्तंबल
ू ) होय.
काॅन्स्टँटीनोपलला, 'यरु ोपियन व्यापाराचे प्रवेशव्दार' असे संबोधले जात तोच एकमेव मार्ग बंद के ला तर
यरु ोपियन कोठून जाणार याचा विचार करुन तर्क
ु ांनी 1453 मध्ये ते शहर जिंकून घेतले आणि यरु ोपियन
व्यापाऱ्यावर मोठया प्रमाणात कर लादू लागले.
या अगोदर (त्याकाळी) मसाले पदार्थाचा आस्वाद
घेतलेले यरु ोपियन लोक त्याची चव विसरु शकत नव्हते.
काहीतरी करुन मसाल्याच्या पदार्थाच्या विक्रीच्या
अट्टाहासापोटी जमिनीचा वापर न करता (भमू ार्गाचा
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वापर) नवीन जलमार्गाव्दारे व्यापार करण्याचा विचार के ला, त्यासाठी त्यांनी तरबेज खलाशांना जलमार्ग
शोधनू काढण्यासाठी पाठविले. त्यापैकी एक म्हणजे वास्को-द-गामा याने 1498 मध्ये लिस्बन-के प
ऑफ गडु होप- मोझांबिका - लक्षाव्दिपमार्गे के रळमधील कोचीन (कालिकत) या ठिकाणी येऊन
पोहोचला. नविन जलमार्गाचा शोध लागला नंतर बाकीचे भारतात येऊ लागले. यामळ
ु े अरबांचा जो
भारताशी व्यापारी संबंध होता तो आता संपष्टात
ु आला अशारितीने अरबांचा जो मसाल्याचा व्यापार
होता तो भमू ार्गाऐवजी जलमार्गाने यरु ोपला जाऊ लागला.

अध्ययन पत्रक - 25
कृती क्रमांक 1: वरील गोष्ट वाचा. विचार करा. खालील प्रश्नांची उत्तरे लिहा.
1) अरबांचे जीवन कसे होते?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2) अरब लोक कोणकोणत्या भारतीय वस्तू यरु ोपला पोहोचवित असत?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3) भारतातील कोणत्या वस्तूंना यरु ोपीयन बाजारपेठेत मागणी होती?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4) तर्क
ु ांना यरु ोपियनावर राग येण्याचे कारण काय ? त्याचा परिणाम काय झाला ?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

अध्ययन पत्रक - 26
कृती क्रमांक 1: खालील दिलेल्या जगाच्या नकाशात पोर्तुगाल, लिस्बन, के प ऑफ गडु होप,
मादामास्कर, मोझांबिका, लक्षव्दिप, गजु रात, कोचीन, काही सागर आणि महासागर ओळखनू त्यांना
नावे द्या.
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कृती क्रमांक 2: वास्को द गामा भारताकडे आलेला जलमार्ग रे षचे ्या सहाय्याने नकाशात दाखवा

कृती क्रमांक 3: खाली काही स्थळांची जनु ी नावे दिलेली आहेत त्यांची सध्याची नावे शोधनू लिहा.
अ. नं.
1
2
3
4
5
6

स्थळांची जूनी नावे
काॅन्स्टँटीनोपल
सिलोन
कालिकत
बाँबे
पार्शिया
मेसापोटेमिया

स्थळांची आत्ताची नावे
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कृती क्रमांक 2: योग्य शब्दांचा वापर करुन रिकाम्या जागा भरा.
1) प्राचीन काळातील 'यरु ोपियन व्यापाराचे प्रवेशव्दार' म्हणनू ओळखले जाणारे शहर.
------------------------------------------------------------------------------------------------2) भारतात प्रथम आलेले यरु ोपियन.
------------------------------------------------------------------------------------------------3) भारताशी थेट व्यापार करण्याचे कोणी ठरविले ?
------------------------------------------------------------------------------------------------4) काॅन्स्टँटीनोपल हे शहर कोणी जिंकून घेतले ?
------------------------------------------------------------------------------------------------5) भारतातनू निर्यात होणाऱ्या वस्तू.
------------------------------------------------------------------------------------------------शिकविलेल्या
अध्ययनांशाबद्दल (खाली
लिहा).

माझे अध्ययन असे झाले आहे (टिक  करा)
मला माहित
संपर्णू पणे
मला समजले
समजलेल्या
आहे.
आहे.
घटकांची माझ्या आत्मसात
वर्गमित्रासोबत करतो.
चर्चा करतो.

मला शिक्षकांनी दिलेला अभिप्राय

शिक्षकांची सही
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अध्ययनांश 8.3

भारतात ब्रिटीश सत्तेचा विस्तार
अध्ययन निष्पत्ती 8.3 - भारतात ब्रिटीश सत्तेच्या विस्ताराची कारणे समजनू घ्याल.
येथे काही यधु ्दे दिलेली आहेत ज्यामळ
ु े भारत ब्रिटीशांच्या नियंत्रणाखाली आला. चारही दिशेला जे
सम्राट होते पण त्यांच्या पराभवामळ
ु े भारत देश ब्रिटीशांच्या ताब्यात गेला.
· पश्चिम भारत : ब्रिटीशांनी बंगालमध्ये आपल्या सत्तेचा पाया घातला
ब्रिटीश ईस्ट इडिय
ं ा कंपनी मोघल सम्राटाकडून व्यापार विषयक जो परवाना घेतला होता त्याचा
ते गैरवापर करु लागले. यामळ
ु े क्रोधीत झालेल्या सिराजउद्दौलाने कलकत्यावर आक्रमण करुन ते
शहर जिक
ु े संतप्त झालेल्या ब्रिटीशांनी मीर जाफरला बंगालचा नवाब बनविण्याचे
ं ू न घेतले. त्यामळ
आमिष दाखविले आणि मीरजाफरला आपल्या बाजनू े करुन घेऊन प्लासीच्या लढाईत
सिराजउद्दौलाला पराभतू करुन मीर जाफरला बंगालचा नवाब बनविले. या यधु ्दामळ
ु े ब्रिटीशांनी
आपल्या सत्तेचा पाया मजबतू के ला नंतर बक्सारच्या लढाईत विजय आणि अलाहाबादचा तह
(1764) या विजयामळ
ु े ब्रिटीश यशस्वी होऊन भारतावर कित्येक वर्षे नियंत्रण मिळवनू राज्य
के ले.
· दक्षिण भारत : चौथे अँग्लो-म्हैसरू युध्द (1799)
म्हैसरू हे हैदर अली आणि त्याचा मल
ु गा टिपू सल
ू तान यांच्या नेतृत्वाखाली एक शक्तीशाली
राज्य म्हणनू उदयास आले. अठराव्या शतकाच्या उत्तरार्धात म्हैसरू आणि ब्रिटीश यांच्यात चार
यधु ्दे झाली आणि शेवटी चौथे अँग्लो-म्हैसरू यधु ्द (1799) टिपू सल
ु तानच्या पराभवाने आणि
त्याच्या मतृ ्यूने संपले. यासह म्हैसरू आणि इग्रं ज यांच्यातील लढा संपला. यामळ
ु े कॅ नरासारखी
(किनारपट्टीवरील) मोठी बंदरे आणि कोईमत्तूर आणि श्रीरंगपट्टण यासारखी शहरे ब्रिटीशांच्या
ताब्यात गेली दक्षिणेतील विजयाने ब्रिटीशांची सत्ता मजबतू झाली.
· मध्य आणि पश्चिम भारत : तिसरे अँग्लो-मराठा युद्ध 1818-19
तिसरे अँग्लो-मराठा यधु ्द (1818-19) अठराव्या शतकाच्या उत्तरार्धात मराठे हे मध्य आणि
पश्चिम भारतातील शक्तीशाली राजे बनले. सत्तेसाठी मराठयात आपापसात संघर्ष सरुु झाला
आणि इग्रं जांना त्यांच्या अतर्गत
ं बाबतीत हस्तक्षेप करण्याची संधी प्राप्त झाली इग्रं ज आणि मराठा
यांच्यात अनेक यधु ्दे झाली. मखु ्यत: तिसरे अँग्लो-मराठा यधु ्द (1817-19) हे त्यांच्यातील शेवटचे
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यधु ्द होते. या यधु ्दात इग्रं जांनी पेशव्यांचा पराभव करुन त्यांना पदच्युत के ले व त्यांचे सर्व प्रदेश
आपल्या ताब्यात घेतले पेशव्यांना पेन्शन मजं रू करुन कानपरू जवळील बित्तूरला पाठविण्यात
आले. यामळ
ु े संपर्णू मध्यभारत ब्रिटीशांच्या ताब्यात आला.
· उत्तर आणि वायव्य भारत : दुसरे अँग्लो-शिख युध्द 1849
वायव्य भारतात महाराजा रणजितसिंह (1792-1839) यांच्या नेतृत्वाखाली
एक प्रबळ राजकीय आणि लष्करी शक्तीनिशी उदयास आले. यामळ
ु े
भारतातील शिखांच्यावर नियंत्रण मिळविले. राजा रणजित सिंहाच्या
मतृ ्यूनंतर पजं ाबमध्ये गोंधळ माजला. याचा फायदा इग्रं जांनी घेऊन पजं ाबवर
हल्ला चढविला हेच पहिले अँग्लो-शिख यधु ्दाचे कारण ठरले. 1845 मध्ये
शिखांच्या पराभवाने पहिले अँग्लो शिख यधु ्द संपले. 1849 मध्ये दसु ऱ्या
अँग्लो-शिख यद्धात
ु शिख हे इग्रं जाकडून गजु रात यद्धात
ु पराभतू होऊन शरणागती पत्करली.
पंजाब प्रांत डलहौसीने आपल्या ताब्यात घेतले. महाराजा रणजित सिंह यांचा मल
ु गा दलि
ु प सिंह
यांना पेन्शन मजं रू करुन इगं ्लंडला पाठविण्यात आले. ब्रिटीश ईस्ट इडिय
ं ा कंपनीने आता सपं र्णू
उत्तर आणि वायव्य भाग आपल्या अधिपत्याखाली आणला अशा रितीने ब्रिटीशांनी संपर्णू भारत
आपल्या अधिपत्याखाली आणला.

अध्ययन पत्रक - 27
भारतातील राज्यांनी शरणागती पत्करलेल्या युध्दाची कारणे व परिणाम
कृती क्रमांक 1: खालील यादीत काही प्रमख
ु घटना (लढाया) दिलेल्या आहेत त्यांची कारणे व
परिणाम लिहा.
युध्दाची कारणे
परिणाम
प्लासीची लढाई 1757
बक्सारची लढाई 1764
चौथे अँग्लो-म्हैसरू यधु ्द 1799
तिसरे अँग्लो-मराठा यधु ्द 1818-19
दसु रे अँग्लो-शिख यधु ्द 1848-49
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अध्ययन पत्रक - 28
कृती क्रमांक 1: खालील प्रश्नांची उत्तरे लिहा.
1) 	ब्रिटीश ईस्ट इडिय
ं ा कंपनीने सर्वात शक्तीशाली असलेल्या नवाब, मराठे , म्हैसरू चे राजे आणि
शिख यांच्या पराभवाची कारणे शोधयू ा.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2) 20 व्या शतकातील चाललेल्या एखाद्या यधु ्दाची माहिती गोळा करुन त्याची कारणे व परिणाम
लिहा.
------------------------------------------------------------------------------------------------3) 	यधु ्दे होण्याची कारणे कोणती? ते कसे रोखता येईल? तमु चा अभिप्राय लिहा.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------शिकविलेल्या
अध्ययनांशाबद्दल (खाली
लिहा).

माझे अध्ययन असे झाले आहे (टिक  करा)
मला माहित
मला समजले
समजलेल्या
सपं र्णू पणे
आहे.
आहे.
घटकांची माझ्या आत्मसात
वर्गमित्रासोबत करतो.
चर्चा करतो.

मला शिक्षकांनी दिलेला अभिप्राय

शिक्षकांची सही
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अध्ययनांश 8.4

ब्रिटीश सत्तेचा परिणाम
अध्ययन निष्पत्ती 8.4 - भारतातील ब्रिटीश सत्तेच्या विस्ताराच्या परिणामांचे विश्ले षण
करतील.
समु ारे 300 वर्षापर्वी
ू ब्रिटीश ईस्ट इडिय
ं ा कंपनीने भारतावर ताबा मिळविला होता. सपं त्तीच्या
लालसेने ते भारतातील जनसामान्य लोक, शेतकरी आणि व्यापाऱ्यावर मोठया प्रमाणात कर लादत
होते. जर कर भरले नाहीत तर कठीण शिक्षा दिली जात असत प्रामखु ्याने याचा परिणाम शेतीवर
अवलंबनू असणाऱ्या शेतकऱ्यावर होत असे. शेतात पिक येवा अगर न येवो अतिवृष्टी, अनावृष्टी किंवा
दषु ्काळ असो शेतकऱ्यांना कर वेळेतच द्यावा लागत असत.
इ.स. 1793 मध्ये कायमधारा जमिनधारी पध्दतीच्या नावाखाली, जमिनदारांनाच जमिनीचा
मालक मानला गेला त्यामळ
ु े खरे दीदारांना त्यांच्या पारंपारिक हक्कापासनू दरू रहावे लागले. भाडेकरु
(शेतकरी) दिलेल्या 10/11 भाग सरकारला जमा करत व 1/11 भाग आपल्याकडे ठे वत असत काही
कारणास्तव जास्त कर लादला तर जास्तीचा कर आपणच ठे वनू घेत असत. जर कर वेळेत भरला नाही
तर शेतकऱ्यांच्या जमिनी विकल्या जात असत.
इ.स. 1820 साली थामस मन्रो मद्रासचा गव्हर्नर झाल्यानंतर त्याने जमिनदारी पध्दतीऐवजी
रयतवारी पध्दत अमलात आणली. मद्रास आणि बाँबे प्रांतातील प्रदेशात आणि आसाम, कोडगू
प्रांतातील बहुतेक भागामध्ये याची अमं लबजावणी के ली. दक्षिण आणि नैऋत्य भारतात जमिनदार
नसल्या कारणांनी जमिन करणारे (शेतकरी) करार करुन जमिनीचे मलू ्यमापन करण्याची पध्दत लागू
करण्यात आली. जमिन कर जास्त म्हणनू जर ती जमिन कसत नसतील तर ती पडीक जमिन समजली
जात असत. या पध्दतीत जो जमिन कसत तोच जमिनीचा मालक समजला जात त्यांना जमिन महसल
ू
रोखीने द्यावा लागत असत.
यानंतर आलेल्या गव्हर्नर विल्यम बेटींग याने गगं ेच्या मैदानी प्रदेशात वायव्य भारत आणि मध्य
भारताच्या काही भागात महलवारी पध्दत लागू के ली ही पध्दत म्हणजे जमिनदारी आणि रयतवारी
पध्दतीचे मिश्रण होय. या पध्दतीत एक किंवा एकापेक्षा जास्त गाव जोडून त्याला महल असे म्हणत
आणि संबंधित क्षेत्राच्या प्रमख
ु ाशी महसल
ू करार के ला जात असे महलाच्या आधारे महसल
ू ाचे वाटप
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करण्यात आले. जमिनीची मालकी शेतकऱ्यांना दिली असली तरी ती कायमची नव्हती जमिनीच्या
आधारावर कर आकारणी के ली जात असत. महलदार महसल
ू गोळा करीत असत हेच गावातील
(प्रमख
ु ) पढु े जमिनदार म्हणनू ओळखू लागले.
वरील तीन प्रकारच्या जमिन महसल
ू पध्दती नवीन वाटल्या तरी त्या नवीन नव्हत्या. कारण
भारतीय राजांनी (शेरशहा, अकबर) सरुु के लेल्या पध्दतीत थोडासा बदल करुन ईस्ट इडिय
ं ा कंपनीने
त्या अमलात आणनू एकंदरीत शेतकऱ्यांचे शोषण के ले.

अध्ययन पत्रक - 29
कृती क्रमांक 1: चित्रे पाहून चित्राबद्दल माहिती लिहूया (चित्र आमचे लिखाण आमचे).
चित्र आमचे

(लिखाण आमचे) चित्र पाहून लिहू
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अध्ययन पत्रक - 30
कृती क्रमांक 1: आजच्या जमिन नोंदणीशी संबंधित कागदपत्रकांच्या भमू िके बल जाणनू घेऊ या.
1) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

अध्ययन पत्रक - 31
कृती क्रमांक 2: भारताच्या नकाशात मद्रास, बंगाल, मध्य भारत आणि वायव्य प्रदेश ओळखा /
दाखवा.
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अध्ययन पत्रक - 32
कृती क्रमांक 1: या तिन्ही पध्दतीतील समानता आणि फरक लिहून भारतीय शेतकऱ्यांविषयी माहिती
लिहा.
अ.
क्र.

जमिन महसल
ू
पध्दत

1

जमिनदारी पध्दत

2

महलवारी पध्दत

3

रयतवारी पध्दत

समानता

कृती क्रमांक 2: प्रस्तुत आपल्या देशातील काही कृषी धोरणांची यादी करा.

79

फरक

अध्ययन पत्रक - 33
कृती क्रमांक 1: खालील दिलेल्या शेती उताऱ्याचे निरिक्षण करा आणि खालील प्रश्नांची उत्तरे द्या.

शेतीचा 7/12 उतारा

1) मातीचा नमनू ा कोणता आहे ?
2) जमिनीचा विस्तार किती आहे ?
3) हा उतारा कोणत्या गावाशी संबंधित आहे ?
4) ही शेती (भमू ी) कोणाशी संबंधित आहे ?
5) जमिनीचा सर्व्हे नंबर किती आहे ?
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अध्ययन पत्रक - 34
कृती क्रमांक 1: अलीकडच्या काही दिवसात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येसंबंधित विषय प्रसार
माध्यमांमध्ये प्रसिध्द होत आहेत याची कारणे वडिलधाऱ्यांशी चर्चा करुन सग्रं हीत करुया, आणि या
कारणांसाठीचे स्वत:चे योग्य उपाय सचव
ु ू या.
कारणे

तुम्ही सच
ु विलेले योग्य उपाय

कृती क्रमांक 2: शिक्षकांनी उपलब्ध के लेल्या कोणत्याही एका जमिन दाखल्याचे सक्ष्म
ु निरिक्षण करा
आणि त्यातील प्रमख
ु अश
ं ाची यादी करा.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
81

कृती क्रमांक 3: खाली वृत्तपत्राचे कात्रण दिलेले आहे. त्याचे वाचन करुन तमु चा अभिप्राय लिहा.

कृती क्रमांक 4: ब्रिटीश काळामध्ये मी जर शेतकरी असतो तर काय के लो असतो सचन
ु ा सांगा.
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अध्ययन पत्रक - 35
चित्र 1- मध्य भारतात दिसनू आलेले दृश्य
ब्रिटीश काळातील सर्वात भिषण दषु ्काळाचा
सामना करणारे शेतकरी, शेतकऱ्यांच्या
दरु ावस्थेचे चित्र, शेतकऱ्यांनी कष्टाने
कमावेलेले सर्व कराच्या रुपाने त्याने गोळा
करुन त्यांना वाईट स्थितीला जमिनदार,
राजकारणी यांनी आणनू ठे वले आणि आपण
मात्र ऐषाराम जीवन जगले ब्रिटीशांच्या
कालामध्ये काही नैसर्गिक दषु ्काळ तर काही
कृत्रिम दषु ्काळ निर्माण झाले होते. जमिनी पिकल्या नसल्या तरीही ब्रिटीश तसेच जमिनदार यांनी सर्व
काही कराच्या रूपाने नेल्याने शेतकरी उपासमारीने मेले.
चित्र 2- हे बेंगळूर येथील दृश्य आहे
मयत प्रेतावं र अतं ्यससं ्कार न करता घरी प्रेत
सोडून गेलले ्या अनेक घटना घडल्या. स्वत:
पिकवलेले स्वत:ला खायला न मिळाल्याने
अनेक लोक गल्ली गल्लीमध्ये मतृ ्यूमख
ू ी पडले
त्यांच्यावर अतं ्यससं ्कार करण्याची ताकत
त्यांच्या सबं धित
ं ाचं ्याकडे नव्हती अशी बिकट
परिस्थितीतील शेतकऱ्यांच्या जीवनातील काही
द़ृश्ये दिलेली आहेत त्यांचे निरीक्षण करा.
चित्र 3- हे कर्नाटकातील बळळारी येथील दृश्य आहे
ही चित्रे पहा. एकवेळ दषु ्काळ पडला तर
लोकांना वाचविण्यासाठी काय के ले पाहिजे?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------83

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

शिकविलेल्या
अध्ययनांशाबद्दल (खाली
लिहा).

माझे अध्ययन असे झाले आहे (टिक  करा)
मला माहित
मला समजले
समजलेल्या
संपर्णू पणे
आहे.
आहे.
घटकांची माझ्या आत्मसात
वर्गमित्रासोबत करतो.
चर्चा करतो.

मला शिक्षकांनी दिलेला अभिप्राय

शिक्षकांची सही
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अध्ययनांश - 9

ब्रिटीशांच्या प्रशासकीय सध
ु ारणा आणि भारतीयांच्या प्रतिक्रिया
अध्ययन निष्पत्ती 9 1. आदिवासी चळवळीमळ
ु े स्वातंत्र्य सग्रा
ं मास स्फूर्ती मिळाली. हे समजनू घेतील.
2. ब्रिटीश राजवटीच्या सधु ारणा आणि भारतीयांच्या प्रतिक्रियांचे विश्ले षण करतील.
सथ
ं ालांचे बंड 1855
ओरिसा आणि बंगाल प्रातांमध्ये कृषी व्यवसाय करणारे संथाल आदिवासी जमीनदारी पध्दतीमळ
ू े
भमू िहीन झाले. त्यामळ
ु े त्यांनी बिहारच्या राजमहल टेकडयांवर फाळयाने शेती करु लागले, त्या एक
आणा शेतफाळा असणारे सहा रुपये वाढवनू जमिनदारांनी त्यांच्यावर अत्याचार सरुु के ला, तसेच
शेतफाळा न दिल्यास त्यांच्या स्त्रिया व मल
ु ांच्यावर अत्याचार निरंतर चालू होते.

हलगलीच्या बेरडांचे बंड 1857
मल
ु ांनो, हलगली हे बागलकोट जिल्हयातील
एक छोटेसे खेडे. या खेडयाने ब्रिटीशांची झोप
उडवनू दिली. 1857 मध्ये ब्रिटीशांनी शस्त्रास्त्रांच्या
वापरावर कायद्याने बंदी घातली. प्रत्येकाने
शस्त्रास्त्रे बाळगण्यासाठी ब्रिटीशांची परवानगी
घेणे सक्तीचे होते. याचा उद्देश म्हणजे भारतीयांनी
ब्रिटीशांविरुध्द शस्त्रास्त्र हल्ले करु नयेत. तसेच
ज्यांनी शस्त्रास्त्र वापरण्याची परवानगी घेतली नाही
त्यांनी शस्त्रास्त्रे सरकारकडे जमा करण्याचे आदेश देण्यात आले. पण बेरड लोक त्यांच्या परंपरे नसु ार
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शस्त्रास्त्रे आपल्याजवळ बाळगत व तो आमचा जन्मसिध्द हक्क आहे असे मानत. त्यामळ
ु े त्यांनी
ब्रिटीशाची विनंती धडू कावनू लावली, सणांच्या दिवशी ते शस्त्रास्त्रे पवित्र म्हणनू पजू नसधु ्दा करत.
1857 मध्ये कर्नल सेनेटके र आणि माल्क यांनी नोव्हेंबर 29 मध्ये बेरडांच्यावर हल्ला के ला. बेरडांनी
ब्रिटीशांविरुध्द लढा देवनू खपू नक
ु सान के ले त्यामळ
ु े रागाने सेनेटके र यांनी गावाला आग लावली.
यामध्ये कित्येक बेरड लोक सापडले, काहीजन जवळच्या जंगलामध्ये पळून गेले, तसेच पळून गेलेल्या
290 लोकांना कै द के ले व 19 बंडखोरांना फासावर लटकावले.

अध्ययन पत्रक - 36
कृती क्रमांक 1: संथालानी ब्रिटीशांविरुध्द बंड पक
ु ारण्याची कारणे कोणती विवरण द्या.

कृती क्रमांक 2: सध्याच्या दिवसांमध्ये आदिवासी लोकांच्या परिस्थिती विषयी ऐकून आपला
अभिप्राय लिहा.

अध्ययन पत्रक - 37
कृती क्रमांक 1: 1857 च्या प्रथम स्वातंत्र्य सग्रा
ं माबद्दल एक छोटया कथेची रचना करा.

कृती क्रमांक 2: 1857 च्या प्रथम स्वातंत्र्य यधु ्दानंतर भारतामध्ये प्रत्यक्ष ब्रिटीश राणीच्या कारभारास
सरुु वात होण्याची कारणे कोणती?
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कृती क्रमांक 3: ब्रिटीशांनी भारतामध्ये के लेल्या सधु ारणा तसेच त्याला संबंधित काही प्रमख
ु बदल
दिलेले आहेत ते योग्य ठिकाणी जोडया जळ
ू वनू लिहा.
अ.क्र.
1
2
3
4
5
6
7
8

सध
ु ारणा
नागरी सेवा
लष्करी योजना
पोलीस व्यवस्था
न्यायव्यवस्था
इग्रं जी शिक्षण
कृषी सधु ारणा
व्यापार-वाणिज्य
सामाजिक सधु ारणा

शिकविलेल्या
अध्ययनांशाबद्दल (खाली
लिहा).

प्रमुख बदल
प्रत्येक जिल्हयामध्ये पेालीस ठाण्याची स्थापना.
कंपनीच्या नोकरांनी खाजगी व्यापार करावयाचा नाही.
कलकत्त्यामध्ये प्रथम सप्रि
ु म कोर्टाची स्थापना.
डेहराडून मिलिटरी अॅकडमिची स्थापना.
शेतकऱ्यांना जमिनीची पत्रके देण्यात आली.
मक्त
ु व्यापारी धोरण (निती).
सती पध्दत निषेध कायदा.
विश्व विद्यालयांची स्थापना.

माझे अध्ययन असे झाले आहे (टिक  करा)
मला माहित
संपर्णू पणे
मला समजले
समजलेल्या
आहे.
आहे.
घटकांची माझ्या आत्मसात
वर्गमित्रासोबत करतो.
चर्चा करतो.

मला शिक्षकांनी दिलेला अभिप्राय

शिक्षकांची सही
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अध्ययनांश - 10

सामाजि क आणि धार्मिकसध
ु ारणा
अध्ययन निष्पत्ती 10 - ब्रिटीश प्रशासनांच्या काळातील भारतामधील समाज सधु ारकांची
माहिती समजनू घेतील.
समाज सध
ु ारक
1) राजाराम मोहनराॅय ः
राजाराम मोहनराॅय यांचा सांप्रदायिक कुटूंबामध्ये जन्म झालेला असला
तरी काही रुढी, परंपरा याबाबत त्यांनी प्रश्न निर्माण के ले. महिलांच्या
समान हक्कासाठी खपू परिश्रम घेतले. बालविवाह, बहूपत्नित्व, सतीपध्दत
यासारख्या अनिष्ट प्रथेमळ
ू े महिलांच्या शोषणाविरुध्द त्यानी प्रथम चळवळ
सरुु के ली. महिलांची परिस्थिती सधु ारण्यासाठी राजाराम मोहनराॅय यांनी
पाहिलेले स्वप्न अजनू साकार झाले नाही हे विषादनिय आहे.
2) स्वामी विवेकानंद ः
स्वामी विवेकानंद यांनी हिदं ू धर्मातील वाईट गोष्टीिंवरुध्द लढा दिला. 1893
मधील शिकागो येथील विश्वधर्म समं ल
े नात मानवता व सर्व, धर्म समानता
याबल प्रतिपादन के ले. मानवाची आध्यात्मिक दृष्टीवर कार्य के ले. आपल्या
गरुंु च्या नावाने रामकृष्ण मिशनची स्थापना के ली. याच्या अतर्गत
शारदा
ं
मातेच्या नावाखाली महिला विभाग मिशनमध्ये कार्य करत होते. मानवी
समहु ाची सेवा, सौहार्दता आणि ससु वं ाद निर्माण करणे हे रामकृष्ण मिशनचे
उद्देश होते. अस्पृश्यता विरुध्दसधु ्दा त्यांनी खपू कार्य के ले.
3) महात्मा ज्योतिबा फुले ः
महात्मा ज्योतीबा फुले यांचा जन्म महाराष्ट्रातील पणू े शहरामध्ये झाला. त्यांचे
पर्वू ज फुले विकत होते म्हणनू त्यांचे आडनांव फूले होते त्यांचे महत्वाचे
कार्य म्हणजे शिक्षणाचा प्रसार, शिक्षकांची कमतरता निर्माण झाल्याने त्यांनी
स्वतःच्या पत्नी सावित्रीबाईना प्रशिक्षण देवनू शिक्षिका म्हणनू नेमणक
ू के ली.
1848 ते 1852 या कालावधीमध्ये त्यांनी अनेक शाळा स्थापन के ल्या. सर्व
लोक देवाचे पत्रु आहेत हे तत्व त्यांना खपू आवडले पढू े त्यांनी सत्यशोधक
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समाज नावाची ससं ्था स्थापन करुन अस्पृश्यता, जातीपध्दत, बालविवाह, के शमडंु न, बालहत्यांकांड
यांच्या विरुध्द जोरदार चळवळी सरुु करुन समाजामध्ये बदल (सधु ारणा) करण्याचा प्रयत्न के ला.
4) दयानंद सरस्वती ः
स्वामी दयानंद सरस्वती यांनी आर्य समाजाची स्थापना के ली. अधं श्रध्देचा
विरोध के ला. मर्ती
ू पज
ू ा नाकारली, स्त्रीयांना समान हक्क, गौरव मिळावा
यासाठी त्यांनी चळवळी के ल्या, मल
ु ांच्या शिक्षणाला महत्व दिले सर्व
धर्मातील तात्वीक आणि वैज्ञानिक बाबींचे विश्ले षणद्वारे सत्याचा शोध
घेण्याचा प्रयत्न के ला. ओम (ॐ) हे ईश्वराचे अत्युन्नत शक्ती आहे
असे आर्य समाजाच्या माध्यमातनू समजनू सांगितले. समाजातील सर्व
लोकांच्या प्रगतीसाठी आणि विश्वासाठी काम के ले. योग आणि लेखन
यासह आपल्या जीवनशैलीच्या माध्यमातनू वैदिक धर्माचे सार लोकांपर्यंत पोहोचवले, ते चक
ु ीचे
म्हणता येणार नाही. वेदाच्या काळात वर्णाश्रम पद्धत अस्तित्वात नव्हती. ती पद्धत बंद करण्यासाठी
त्यांनी प्रयत्न के ला.
5) ईश्वरचंद्र विद्यासागर ः
माणसू घडविण्याची प्रक्रिया म्हणजे शिक्षण आणि तो प्रत्येकाचा हक्क आहे
असे ईश्वरचद्रं विद्यासागर यांनी प्रतिपादन के ले. भारतातील ते एक नवोदय,
धर्म निरपेक्ष, मानवतावादी होते, या यगु ातील कोणत्याही साक्षर स्त्रीने
अत्यंत कृतज्ञतापर्वू क स्मरणामध्ये ठे वण्यासारखे धाडसी व्यक्तीमत्व म्हणजे
विद्यासागर. विशेषतः आपल्या देशातील स्त्री मक्ती
ु साठी कठोर परिश्रम घेणारी
एक महान व्यक्ती होती, ‘विद्यासागर यांच्याकडून स्फूर्ती घेतलेली नाही अशी
एकही व्यक्ती आपल्या देशात नाही’ असे गौरवोदगार स्वामी विवेकानंद यांनी विद्यासागर यांच्याबाबत
काढले आहेत. त्यांनी आपली धार्मिक मनोभावना ही चळवळीपासनू अलिप्त ठे वली. या भमू िमध्ये
पहिल्यादांच मानवतावादी चळवळ ही शक्य होईल इतकी विज्ञान, इतिहास तसेच तर्काच्या आधारे
विकसित करण्याचा खपू प्रयत्न के ला तसेच त्यांनी आधनु िक शिक्षणाचा पाया घातला.
6) पंडीत रमाबाई ः
हिदं ू समाजाचे परुु षी वर्चस्व, ख्रिश्चन संस्थांचे परुु षी वर्चस्व आणि
वसाहतवादाच्या अधिकाराला रमाबाईनीं सातत्याने विरोध के ला. हटं र
कमिशनने भारतातील शिक्षणावर आपल्या मतात म्हटले आहे की, ‘99
टक्के भारतीय परुु ष हे स्त्री शिक्षणाच्या विरोधात आहेत.’ त्यांनी आतं रजातीय
विवाहाच्या माध्यामातनू जातीयवादाची भितं मोडून काढून सावित्रीबाई फूले
यांच्या सोबत शोषितांना शिक्षण देण्यासाठी कष्ट घेतले.
89

अध्ययन पत्रक - 38
कृती क्रमांक 1: ब्रिटीश राजवटीत भारतीय समजासध
ु ारकांनी स्थापन के लेल्या संस्थांची नावे

आणि त्यांची प्रमख
ु तत्वे लिहून सधु ारकांच्या सधु ारणा लिहा.
समाजाचे नांव

तत्वे

सध
ु ारणा

ब्राम्हो समाज
आर्यसमाज
रामकृष्ण मिशन
थिआॅसाॅफिकल
सोसायटी आॅफ इडिय
ं ा
कृती क्रमांक 2: भारतीय समाजसध
ु ारकांची चित्रे संग्रह करून खाली दिलेल्या जागेमध्ये

चिकटवा.		
शिकविलेल्या
अध्ययनांशाबद्दल (खाली
लिहा).

माझे अध्ययन असे झाले आहे (टिक  करा)
मला माहित
सपं र्णू पणे
मला समजले
समजलेल्या
आहे.
आहे.
घटकांची माझ्या आत्मसात
वर्गमित्रासोबत करतो.
चर्चा करतो.

मला शिक्षकांनी दिलेला अभिप्राय

शिक्षकांची सही
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अध्ययनांश - 11

भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीतील
प्रमुख व्यक्ती आणि घटना
अध्ययन निष्पत्ती 11 - भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीत लढलेल्या प्रमख
ु व्यक्ती आणि
घटना याबद्दल जाणनू घेतील.
अथ्ययन पत्रक - 39
काळयापाण्याची शिक्षा (कालपाणी) तमु ्हांला माहिती आहे का?
काळे पाणी याचा अर्थ काळे असलेले पाणी पण येथे असा अर्थ
नाही येथे काळया पाण्याची शिक्षा म्हणजे भारतीयांना प्राण्यांपेक्षा
वाईट छळ, हत्या करण्याची दिलेली शिक्षा भारतीय पळून जाऊ
नयेत अशा ठिकाणी तरुंु गवास शिक्षा देऊन छळ करण्याचे अज्ञात
स्थळ म्हणजे बेट असायचे त्यामळ
ु े आजबु ाजचू े पाणी काळे वाटायचे
बंगालच्या उपसागरातनू असलेल्या अदं मान आणि निकोबार
बेटांमध्ये 572 बेटे आहेत त्यापैकी 38 बेटांवरच लोकवस्ती आहे आणि पोर्टब्लेअर ही राजधानी आहे.
1858 पासनू ब्रिटीशांनी काळयापाण्याची शिक्षा झालेल्या स्वातंत्र्य सैनिकांना बंदी बनवनू
थेट अदं मान निकोबार बेटांच्या समहू ातील वैपर बेटांवर ठे वण्यात आले नंतर 1896 मध्ये सेक्यूलर
कारागहृ ाचे बांधकाम सरुु होऊन 1906 मध्ये पर्णू झाले. त्यामळ
ु े हे व्दिप भारतीय स्वातंत्र्य सग्रा
ं मामध्ये
अत्यंत महत्वाचे ठिकाण आहे. हजारो स्वातंत्र्य सैनिकांनी या काळयापाण्याची शिक्षा अनभु वलेली
आहे. कित्येक लोक घरी न परतता या काळया पाण्याच्या मध्यभागी आपला प्राण सोडलेला आहे.
येथे स्वतंत्र सेल (कोठडी) आहेत, आणि त्यांच्या शेजारी कोण आहेत, हे कळे ल इतक्या उंच भितं ी
आहेत, जर कोणी पळून जाण्याचा प्रयत्न के ला तर हे बेट समद्ु राने वेढलेले आहे, जिथे जगातील सर्वात
मोठया मगरी आहेत जगं लामध्ये चक
ू वनू गेले तर त्या ठिकाणी नरभक्षक शिकारी होते. या कारणांमळ
ु े
तेथनू पळून जाणे अशक्य होते. हा तरूंु ग ब्रिटिशांनी भारतीयांवर के लेल्या अत्याचाराचा साक्षीदार
आहे. अशा प्रकारची शिक्षा अनभु वलेले हजारो स्वातंत्र्य सैनिकांपैकी काही येथे आहेत. त्यांचे स्मरण
करु या. वीर विनायक दामोदर सावरकर, भक्तेु श्वर दत्त, भाई प्रेमानंद, सछिंद्रनाथ सन्याल, बाबराव
सावरकर, बरिंद्रकुमार घोष आणि इतर.
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भारताला प्रथम स्वातंत्र्य मिळालेला प्रदेश म्हणजे अदं मान व्दिपसमहू होय. सभु ाषचद्रं बोस यांनी
स्वातंत्र्याची घोषणा करून पहिले पंतप्रधान झालेले, हेच ते बेट याला ऐतिहासिक महत्व प्राप्त झाले
आहे.
कृती क्रमांक 1: काळयापाण्याची माहिती वाचनू खालील प्रश्नांची उत्तरे द्या.
1) काळे पाणी म्हणजे --------- (काळे असे पाणी, पिण्याचे पाणी, तरु ं गवास, बाटलीतील पाणी).
2) सेल्युलर कारागहृ ------- बेटावर आहे (लक्षव्दिप, निकोबार, अदं मान).
3)	येथे -------- साठी लढणाऱ्यांना कै द के ले जात असे.
4)	चक
ू ा करणाऱ्यांना --------- येथे पाठविले जाते.
5) कर्नाटकातील सर्वात मोठे कारागहृ -------- येथे आहे.
6) अदं मान निकोबारमध्ये ------ बेटे आहेत त्यामधील ---- मध्ये लोकांची वस्ती आहे.

यांच्याबल माहिती करुन घेऊया
1) झाशीची राणी लक्ष्मीबाई :
1828 मध्ये बित्तूर या ठिकाणी राणी लक्ष्मीबाईचा जन्म झाला. नानासाहेब
आणि तात्या टोपे याचं ्या सोबत त्या लहानपणी तलवार आणि घोडेस्वारी
शिकल्या. तिचा विवाह 1842 मध्ये झाशीचा राजा गगं ाधरराव याचं ्याशी
झाला. लग्नानतं र 4 थ्या वर्षी दामोदर नावाच्या मल
ु ाला जन्म दिला. ते मल
ू
चार महिन्यांचे असताना मरण पावले. ब्रिटीशानं ी ज्या भारतीय राजानं ा वारस
नाहीत अशी ससं ्थाने दत्तक वारसा नामजं रू कायद्यानसु ार खालसा करण्याचे
आदेश दिले. त्याप्रमाणे 1854 मध्ये झाशीचे ससं ्थान बळजबरीने खालसा करण्याचे प्रयत्न झाले. याला
विरोध करण्यासाठी ग्वाल्हेर जवळ चरू शीची लढाई झाली या यधु ्दात राणी लक्ष्मीबाईला वीर मरण आले.
2) झलकारी बाई :
1857 मध्ये झलकारी बाई नावाच्या दलित महिलेने मोठा सघं र्ष के ला. 22
नोव्हेंबर 1830 रोजी कोरी समदु ायातील कुटूंबामध्ये एकुलती एक मल
ु गी
म्हणनू तिचा जन्म झाला ती सैनिक झाल्यानंतर लक्ष्मीबाईची सल्लागार म्हणनू
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काम के ले. राणीच्या रक्षणासाठी राजवाडयातनू पळ काढून स्वत: राणीचा वेष धारण करुन धैर्याने लढा
देऊन ग्वाल्हेरच्या किल्यामध्ये 1858 मध्ये मरण पावली.
3) खुदिराम बोस :
डिसेंबर 1889 मध्ये जन्मलेल्या खदु ीराम बोस यानं ी लहान वयातच आई गमावली.
बहिण, भावाचं ्या सोबत वाढलेला खदु ीराम बोसची क्रांतीकारकाचं ्या बरोबर
ओळख झाली. बकि
ु े त्यांच्या
ं मचद्ं रानी लिहिलेल्या ‘वदं े मातरम’् या गीतामळ
नसानसामध्ये देशभक्ती ओथं बनू वाहत होती. अशाप्रकारे समु ारे पधं रा वर्ष वयाचा
असतानाच देशभक्तीने पेटून उठलेला बोस, क्रांतिकारी सघं टनेबरोबरर जवळचे
सबं धं निर्माण के ले, बगं ालमधील मजु फरपरु चा निकृष्ट न्यायाधिश किंग्सफोर्ड याच्यावर बाँम्ब फे कून ठार
मारण्याचा प्रयत्न अयशस्वी झाल्याने, जन्मठे पचे ी शिक्षा ठोठावण्यात आली. भारताचा अत्यंत कमी
वयाचा क्रांतिकारक म्हणनू इतिहासात त्याची ख्याती आहे.
4) भगतसिगं :
भगतसिंग यांचा जन्म 28 सप्टेंबर 1907 रोजी शीख कुटूंबात आजच्या
पाकिस्तानातील पंजाबाच्या बंगा या ठिकाणी झाला 1921 मध्ये त्यांनी
असहकार चळवळीमध्ये भाग घेतला तसेच पजं ाबमध्ये नवयवु कांची सभा
नावाची संस्था स्थापन के ली. 1922 च्या चौरीचौरा घटनेमळ
ू े ते क्रांतिकारक
म्हणनू नावारुपास आले दिल्लीमधील कें द्र शासन सभेमध्ये आपल्या संघटनेच्या
मार्फत बाँम्बस्फोट घडवनू आणला म्हणनू ब्रिटींशानी त्यांना कै द करुन 16
दिवस जेवण न देता तरुंु गात डांबनू ठे वले तेथे त्याने एका त्रासदायक ब्रिटीश अधिकाऱ्याची हत्या
के ली म्हणनू त्यांना 23 मार्च 1931 रोजी लाहोरच्या मध्यवर्ती कारागहृ ात त्यांच्या साथीदारांसह फाशी
देण्यात आली.
5) रामप्रसाद बिस्मिल :
रामप्रसाद बिस्मिल हे कवी आणि स्वातंत्र्य सैनिक होते 11 जनू 1897 मध्ये
शहजानपरू मध्ये त्यांचा जन्म झाला. "हिदं सू ्थान रिपब्लीक असोसिएशन' आणि
आर्यसमाज या संघटनेचे ते सदस्य झाले. सख
ु देव आणि अष्टाक उल्लाखान आणि
इतरांसोबत काकोरी येथे 9 ऑगस्ट 1925 मध्ये रे ल्वेमधनू ब्रिटीश अधिकारी पैसे
घेऊन कोषालय (खजाने) कार्यालयात जात असताना रे ल्वे थांबवनू दरोडा घातला.
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त्यामळ
ु े क्रोधीत झालेल्या ब्रिटीशांनी 40 पेक्षा जास्त स्वातंत्र्य सैनिकांना कै द करुन फाशीची शिक्षा
सनु ावली 19 डिसेंबर 1927 रोजी वयाच्या 30 व्या वर्षी त्यांना फाशिची शिक्षा देण्यात आली.
6) चंद्रशेखर आझाद :
असहकार चळवळीतील चौरीचौरा येथील घटनेमळ
ु े त्यांनी हिसं ात्मक
चळवळींचा अवलंब के ला. ते सधु ्दा ‘हिदं सू ्थान रिपब्लीक असोसिएशनचे’
सदस्य होते. अनेक चळवळीमध्ये त्यांनी भाग घेतला 1925 मध्ये घडलेल्या
काकोरी घटनेमध्येही त्यांचा सहभाग होता. 1928 मध्ये त्यांनी ब्रिटीश पोलीस
अधिकाऱ्याला ठार मारले जेव्हा इग्रं जांनी आजच्या अलाहाबाद पार्क येथे
त्यांना कै द करण्याच्या प्रयत्न के ला तेव्हा त्यांनी स्वत:वर गोळी झाडली.
तेव्हापासनू त्या पार्क ला (उद्यान) आझाद पार्क असे नाव देण्यात आले आहे.
7) सभ
ु ाषचंद्र बोस :
ओरीसामधील कटक शहरामध्ये 1897 मध्ये जन्मलेले सभु ाषचद्रं बोस हे
क्रांतिकारकांच्यामध्ये प्रमख
ु होते. जालियनवाला बाग घटना आणि ब्रिटीशांच्या
दडपशाहीचा बदला घेण्याचे वचन घेऊन दसु ऱ्या महायधु ्दाच्या वेळी ते परदेशात
गेले. इग्रं जांच्या बाजनू े यधु ्द करण्यासाठी सिंगापरू च्या तरुंु गात असलेल्या
भारतीयांनी सटु का करून त्यांनी भारतीय राष्ट्रीय सैन्याची स्थापना के ली.
इग्रं जांविरुध्द सशस्त्र लढा दिला. ते गाधीजींचे समकालीन नेते असनू भारतीय
राष्ट्रीय काँग्रेसच्या सदस्यत्वाचा राजीनामा देऊन नवीन पक्षाची स्थापना के ली.
जागतिक बलाढय हुकूमशहा हिटलर, मसु ोलिनी आणि हेडकी टाेजोर यांच्या मदतीने ब्रिटीशांचा
यधु ्दामध्ये पराभव करुन भारताला स्वातंत्र्य मिळविण्याचा त्यांचा प्रयत्न होता. याच संघर्षामध्ये 1945
मध्ये विमान अपघातात त्यांचा मतृ ्यू झाला. पण त्यांच्या मतृ ्यूबाबत गढु कायम आहे.
8) सख
ु देव :
सख
ु सदस्य होते.
ु देव हिदं सू ्थान सोशियालिस्ट रिपब्लीक असोसिएशनचे प्रमख
हिसं ात्मक लढा देण्यामध्ये ते प्रमख
ु होते. सख
ु देव थाप्पर याचं ा जन्म 15 मे 1907
मध्ये लधिय
ु ानामध्ये झाला. त्यांचा भगतसिगं , शिवराम राजगरुु याचं ्याशी सबं धं
होता. दिल्ली असेंब्लीवर बाँम्ब हल्ला करुन ब्रिटीश अधिकारी सँडर्स यानं ा
ठार मारले म्हणनू 23 मार्च 1931 रोजी वयाच्या 24 व्या वर्षी त्यांना लाहोर येथे
फाशी देण्यात आली.
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अध्ययन पत्रक - 40
कृती क्रमांक 1: वरील व्यक्तींनी भारतीय स्वातंत्र्यासाठी कोणत्या पध्दतीचे योगदान दिले आहे ते
तमु ्ही सांगा.

कृती क्रमांक 2: स्वातंत्र्य लढयातील तमु ची आवडती व्यक्ती कोण ? आणि त्यांचे कोणते कार्य
तमु ्हांला चांगले आवडले याबाबत तमु ्ही तमु च्या वाक्यात लिहा.

शिकविलेल्या
अध्ययनांशाबद्दल (खाली
लिहा).

माझे अध्ययन असे झाले आहे (टिक  करा)
मला माहित
मला समजले
समजलेल्या
सपं र्णू पणे
आहे.
आहे.
घटकांची माझ्या आत्मसात
वर्गमित्रासोबत करतो.
चर्चा करतो.

मला शिक्षकांनी दिलेला अभिप्राय

शिक्षकांची सही
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अध्ययनांश - 11.1

अहिंसा आणि सत्याग्रहांच्या आधारे स्वातंत्र्य चळवळी
अध्ययन निष्पत्ती 11.1 - स्वातत्ं र्य चळवळीतील अहिसं चे ा मार्ग आणि असहकार
चळवळीबद्दल समजनू घेतील.
अहिंसा आणि सत्याग्रह
1920 मध्ये गांधीजींनी ब्रिटीश सरकारला असहकार करण्यासाठी आणि स्वराज्याची मागणी
उचलनू धरण्यासाठी सर्व भारतीयांना आवाहन के ले त्यांच्या आवाहनावर न्यायालये, शाळा, सरकारी
कार्यालये आणि निवडणक
ु ांवर बहिष्कार टाकणे, आपल्या पदव्या परत करणे, विदेशी वस्तूंवर बहिष्कार
टाकणे हे सर्व उद्देश (कार्यक्रम) होते. चळवळ प्रभावी करण्यासाठी रचनात्मक योजना तयार के ली.
कातणे, स्वत:ची वस्त्रे स्वत: तयार करणे, अस्पृश्यता निवारण करणे आणि हिदं -ू मस्लि
ु मांमध्ये एकी
निर्माण करणे यावर जोर देणाऱ्या समाजाभिमख
ु कार्यक्रमांची आखणी के ली. शेतकरी, महिला आणि
सर्व वर्गातील विद्यार्थी सहभागी झाले आणि सरकारने आदं ोलनावर मात करण्यासाठी दडपशाहीचे
धोरण स्विकारले संतापलेल्या लोकांनी चौराचौरी येथील पोलीस ठाण्याला आग लावली आणि 22
पोलिसांना जिवतं जाळण्यात आले. या हिसं क कूतीमळ
ु े असहकार चळवळ मागे घेण्यात आली परंतु
पहिल्यांदाच ही घटना भारताच्या कानाकोपऱ्यातील लोकांपर्यंत पोहचली तसेच खादी लोकप्रिय झाली.
12 मार्च 1930 रोजी दांडी सत्याग्रहाने सविनय कायदेभगं ाची चळवळ सरुु झाली. मिठाच्या
कराच्या विरोधात ब्रिटीशांचा कायदा मोडून स्वत: मीठ बनविले. यातनू प्रेरित होऊन लोक विदेशी
मालावर बहिष्कार, दारुची दक
ु ाने बंद करणे, अरण्य सत्याग्रह, कर न भरणे यासारख्या कार्यक्रमांमध्ये
मोठया प्रमाणात भाग घेतले कर्नाटकातील कारवार जिल्हयामधील अक
ं ोलामध्ये मीठ तयार करुन
लोकांना मोफत वाटण्यात आले. त्यामळ
ु े च याला भारतीय इतिहासात प्रमख
ु स्थान आहे.

भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीतील महात्मा गांधीजींचे महत्वाचे टप्पे
* 1869 जनन (जन्म)
* 1894 आफ्रिके मध्ये नटाल इडियन
काँग्रेसची स्थापना
ं
* 1917 चपं ारण्य सत्याग्रह
* 1919 रौलट कायद्याविरुध्द लढा
* 1920 असहकार चळवळ
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* 1928 सायमन कमिशनला विरोध
* 1930 सविनय कायदेभगं ाची चळवळ
* 1932 पणू े करार
* 1942 क्विट इडिय
ं ा चळवळ (चलेजाव चळवळ)
* 1947 गांधीजींच्या नेतृत्वात भारताला स्वातंत्र्याची घोषणा
* 1948 मरण

गांधीजींच्याबद्दल तुम्हांला किती माहिती आहे? एकवेळ वाचूया
1869 मध्ये जन्मलेले मोहनदास करमचदं गांधीजी आपल्या बालपणापासनच
ू चांगले गणु संपादन
करत आले होते. त्यांच्या जीवनातील अनेक घटना सत्य आणि अहिसं ेचा मार्ग स्विकारण्यास प्रेरित
के ल्या. उदा. सत्य हरिशचद्रं नाटक, रे ल्वे डब्यातनू ढकलनू दिलेली घटना. त्यांच्या संघर्षाच्या जीवनाची
सरुु वात दक्षिण आफ्रिके तील वर्णभेदा विरुद्धाच्या लढण्यापासनू झाली.
1915 मध्ये दक्षिण आफ्रिके तनू भारतात आल्यानंतर गांधीजींनी पहिल्यांदा चपं ारण्य चळवळीमध्ये
भाग घेऊन तेथील लोकांची परिस्थितीचा अर्थ (जाणिव) करुन घेतला. 1920 मध्ये लोकांना एकत्रित
करुन भारताला स्वातंत्र्य मिळविण्यासाठी आवाहन के ले सविनय कायदेभगं ाची चळवळ, असहकार
चळवळ, चले जाव चळवळ, स्वदेशी चळवळ अशा अनेक चळवळींच्या माध्यमातनू ब्रिटीश
सत्तेविरुध्द लढा दिला अशाप्रकारे त्यांच्या नेतृत्वामळ
ू े 1947 रोजी भारताला स्वातंत्र्य मिळाले.
त्यांच्या चळवळी आणि जीवनामध्ये सत्य आणि अहिसं ा ही प्रमख
ु अस्त्रे होती. त्यांनी सर्वोदय या
सर्वोदयांच्या विकासाच्या संकल्पनाचा परु स्कार के ला.
शिवपूर ध्वज सत्याग्रह: म्हैसरू संस्थानातील
लोकांच्यामध्ये स्वातंत्र्याची संकल्पना निर्माण झाल्याने
सरकार विरुध्द त्यांनी आदं ोलनास प्रारंभ के ला.
आदं ोलनामध्ये भाग घेतलेल्या नेत्यांना इग्रं जांनी कै द करुन
तरुंु गात टाकण्यास सरुु के ले. मात्र लोक त्यांना न घाबरता
26 जानेवारी 1938 रोजी स्वातंत्र्य दिन साजरा के ला. त्या
सर्वांना कै द करण्यात आले त्यामळ
ु े सतं ापलेल्या जनतेने म्हैसरू च्या बाहेर ध्वज सत्याग्रह करण्याचा
निर्णय घेण्यात आला. शिवपरू मध्ये तिरुमलगौड यांच्या जमिनीमध्ये ध्वजस्तंभ उभारण्यात आला पण
म्हैसरू च्या मॅजीस्ट्रेटच्या हुकूमावरुन आजबु ाजचू ्या प्रदेशात एक महिन्याच्या कालावधीमध्ये कोणत्याही
प्रकारची सभा, मिरवणक
ू , ध्वजारोहण करु नये असा आदेश देण्यात आला पण सदरचा आदेश
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धडु कावनू 9 एप्रिल 1938 रोजी टी. सिध्दलिंगय्या यांच्या अध्यक्षतेखाली ध्वजारोहण करण्यात आले.
आदेशाचे उल्लंघन के ल्याच्या कारणांमळ
ु े अनेकांना अटक करण्यात आले तीन दिवसांच्या ध्वज
सत्यग्रहाची आग संपर्णू राज्यामध्ये पसरली.

अधिक माहितीसाठी :- कर्नाटकातील मिठाचा सत्याग्रह
20 फे ब्रुवारी 1930 रोजी बळ्ळारी येथे झालेल्या प्रादेशिक काँग्रेस कमिटीमध्ये कर्नाटकात मिठाचा
सत्याग्रह करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या सत्याग्रहासाठी अकोला हे योग्य स्थळ आहे असा निर्धार
करण्यात आला. तसेच गावागं ावामं ध्ये याचा प्रचार करुन लोकाचं ्यामध्ये जागृती करण्यात आली मिठाचा
कायदा मोडण्यासाठी निघालेल्या मिरवणक
ू ीमध्ये गावं ा गावामधनू आलेले हजारो स्त्री-परुु ष दिसत होते.
त्यामध्ये अनेक स्त्रिया आपल्या लहान मल
ु ानं ा सोबत घेऊन उन्हातान्हात आलेल्या होत्या. सिताबाई सराफ
आणि श्रीमती आनदं ीबाई हनमट्टीकर यानं ी ‘‘कर भरणा के लेले मीठ कोणी खाऊ नये, मिठाचा कायदा
आपल्यावर लादलेला अप्रत्यक्ष गल
ु ामी आहे. कर न भरता, स्वत:चे मीठ खाऊन स्वातत्ं र्य मिळवयू ा.’’ या
प्रकारच्या घोषणा व भाषणे देत होते. समद्ु राचे पाणी साठवनू तेथील मामलेदाराच्या समोरच पाणी उखळून
मीठ तयार करुन लिलाव करण्यात आला. जवळजवळ 40,000 जास्त लोकसमदु ायमध्ये अक
ं ोलाचा
आदिवासी समाजाच्या देऊ होनप्पा नाईक नावाच्या व्यक्तीने 30 रुपयाला पहिल्यांदा तयार के लेले
स्वदेशी, विनाकर मीठ खरे दी के ले. स्वामी विद्यानदं यानं ी ब्रिटीशानं ी भारतीयाचं ्यावर लादलेले अन्यायी
कायदे शातत
ं चे ्या मार्गाने मोडून स्वराज्याची स्थापना के ली पाहिजे असे त्यांनी आवाहन के ले. पोलिसानं ी
प्रमख
ु नेत्यांना अटक के ली होती. तरीसधु ्दा मीठाचे सत्याग्रह 45 कें द्रामध्ये विस्तार झाला. मोठया सखं ्येने
विद्यार्थीसधु ्दा धाडसाने या सत्याग्रहात सामील होऊन मीठ तयार के ले व विक्रीसधु ्दा के ली. पोलीसाचं ्या
लाठीमाराला न जमु ानता मिठाचा सत्याग्रह यशस्वी करुन दाखविला.

अध्ययन पत्रक - 41
कृती क्रमांक 1: प्रश्नांची उत्तले द्या.
1) गांधीजींना अहिसं ा आणि सत्याग्रह या मार्गांची का निवड के ली ?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2) असहकार चळवळीमध्ये मोठया संख्येने जनतेचा सहभाग असण्याच्या कारणांची यादी करा.
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------------------------------------------------------------------------------------------------3) खाली दिलेल्या चळवळींनी स्वातंत्र्य मिळविण्यात कसे योगदान दिले ?
असहकार चळवळ

सविनय कायदेभंगाची चळवळ

कृती क्रमांक 2: मिठाचा सत्याग्रह के लेल्या कर्नाटकातील प्रमख
ु व्यक्तींची यादी तयार करून
त्याच्याबद्दल जास्तीची महिती शिक्षकाकडून समजनू घ्या.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

विचार करुन पहा
भारतीय स्वातंत्र्य गांधीजींच्या सहभागामुळे झालेले बदल कोणते?
शिकविलेल्या
अध्ययनांशाबद्दल (खाली
लिहा).

माझे अध्ययन असे झाले आहे (टिक  करा)
मला माहित
मला समजले
समजलेल्या
संपर्णू पणे
आहे.
आहे.
घटकांची माझ्या आत्मसात
वर्गमित्रासोबत करतो.
चर्चा करतो.

मला शिक्षकांनी दिलेला अभिप्राय
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शिक्षकांची सही

अध्ययनांश - 12

भारताची फाळणी
अध्ययन निष्पत्ती 12 - भारताच्या फाळणीची कारणे जाणनू घ्याल.
अध्ययन पत्रक - 42
कृती क्रमांक 1: भारताच्या फाळणीस कारणीभतू घटकांची यादी करा व चर्चा करा.

शिकविलेल्या
अध्ययनांशाबद्दल (खाली
लिहा).

माझे अध्ययन असे झाले आहे (टिक  करा)
मला माहित
मला समजले
समजलेल्या
संपर्णू पणे
आहे.
आहे.
घटकांची माझ्या आत्मसात
वर्गमित्रासोबत करतो.
चर्चा करतो.

मला शिक्षकांनी दिलेला अभिप्राय

शिक्षकांची सही
100

भाग - 2
भूगोल
अध्ययनांश - 13

पथृ ्वीचे थर

अध्ययन निष्पत्ती 13 - पथृ ्वीच्या थराबद्दल जाणनू घेतील.
पथृ ्वीच्या अंतर्गत थरामध्ये काय आहे ?

पथृ ्वीच्या अतर्भा
ं ग

पथृ ्वीच्या बाहयभाग

पथृ ्वीची निर्मिती समु ारे 4.5 बिलियन वर्षापर्वी
ू झालेली आहे पथृ ्वीच्या पोटात काय आहे हे जाणनू
घेणे कुतहू लाचे आहे? त्याबद्दल जाणनू घेण्याचा प्रयत्न करुया का?
पथृ ्वी एक कांद्यासारखी आहे असे समजा त्याला ज्याप्रमाणे पदर असतात त्यांना अनक्र
ु मे शिलावरण,
(भक
ू वच) मध्यावरण (प्रावरण) आणि गाभा असे म्हणतात चित्र 1 मध्ये पाहिल्याप्रमाणे प्रत्येक थर
भौतिक आणि रासायनिक द़ृष्ठया भिन्न असतो तसेच आपण पथृ ्वीच्या खोल, खोल जावू तसतसे
तापमान वाढतच जाते.
निफे - पथृ ्वीच्या गर्भातील अत्यंत अातील
भाग. यामध्ये प्रामखु ्याने निके ल आणि लोह
जास्त असल्यांनी त्याला निफे (Nife ni –
nickel and fe – ferrous i.e., iron) असे
म्हणतात. याची अतर्गा
ं भा व बाहयगाभा अशी
विभागणी के ली जाते. येथे लोह द्रवरूपात
असतो.
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(गाभ्याचे दोन उपविभाग आहेत 1) बाहयगाभा, 2) अतर्गा
ं भा या ठिकाणी आहे द्रव्यस्वरुपात असते.)
2) मध्यावरण (प्रावरण): प्रावरण हा पथृ ्वीचा दसु रा आणि मध्यस्तर आहे. पष्ठृ भागापासनू या
थराची खोली 2900 किमी असते पथृ ्वीचा एकूण 84 टक्के भाग या थराचा आहे. यातील पदार्थ
अर्ध द्रवरूप स्वरूपान असतात.
3) शिलावरण किंवा भूकवच : हा पथृ ्वीचा सर्वात वरचा थर असनू शेकडा 1 टक्के भाग भभू ागाने
व्यापलेला आहे याचे दोन भागामध्ये वर्गीकरण के ले आहे (चित्र क्र 2 निरीक्षण करा) खडं ांतर
(पथृ ्वीच्या बाहय थर) याला इग्रं जीमध्ये सियाल (SIAL: Si-Silica and Al-Aluminium)
म्हणतात. आणि सागरी भक
ू वच (पथृ ्वीचा आतील थर) म्हणनू ओळखतात. याला (SIMA:
Si-Silica and Ma-Mangnesium) असे सद्धा
ु म्हणतात.
पथृ ्वी वरील थरामध्ये आपण विविध रंगाचे दगड, विभिन्न आकाराचे दगड यांची फक्त मागील इतिहास
समजनू घेण्यासाठी मदत होत नसनू त्यामध्ये खनिजे आणि लोह आहे आणि त्यांचा आपण उपयोग
करतो.
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अध्ययन पत्रक - 43
कृती क्रमांक 1: पथृ ्वीच्या अतर्भा
ं गातील थर समजनू घेऊ.

या चित्रातील पथृ ्वीचे भाग ओळखा.
कृती क्रमांक 2: खालील प्रश्नांची उत्तरे द्या.
1) पथृ ्वीच्या सर्वात आतील भागामध्ये निके ल आणि लोह द्रव्य असलेल्या पथृ ्वीच्या अतर्भा
ं गाला
म्हणतात.
2) पथृ ्वीचा अत्यंत मोठा भाग असणाऱ्या थराला
3) पथृ ्वीच्या सर्वात वरील थराला

म्हणतात.
असे म्हणतात.

कृती क्रमांक 3: खाली दिलेल्या वस्तूमध्ये आपल्या घरात वापरत असलेल्या धातू (खनिज) आणि
ते धातू (खनिज) मिळणारे थर ओळखयू ा.
अ.क्र.
1
2
3
4

वस्तू
जेवणाची भांडी
कुदळ, खोरे , खरु पी
दागिणे
समई, घटं ा, दिवा

वापरलेले धातू (खनिज)
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हे धातू (खनिज) मिळणारे थर

शिकविलेल्या
अध्ययनांशाबद्दल (खाली
लिहा).

माझे अध्ययन असे झाले आहे (टिक  करा)
मला समजले
समजलेल्या
मला माहित
संपर्णू पणे
आहे.
आहे.
घटकांची माझ्या आत्मसात
वर्गमित्रासोबत करतो.
चर्चा करतो.

मला शिक्षकांनी दिलेला अभिप्राय

शिक्षकांची सही
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अध्ययनांश - 13.1

पथृ ्वीच्या थरांची प्रमुख लक्षणे
अध्ययन निष्पत्ती 13.1 - पथृ ्वीचे स्वरूप, पथृ ्वीच्या थरांची रचना तसेच वैशिष्टाबद्दल
समजनू घ्याल.
पथृ ्वीचे थर
पथृ ्वीच्या वरचा भागांना पथृ ्वीचे उपविभाग असे म्हणतात. पथृ ्वीच्या थरांची प्रामखु ्याने चार विभागामध्ये
विभागणी के ली जाते ती म्हणजे 1) शिलावरण 2) जलावरण 3) वातावरण 4) जीवावरण (जिओ
म्हणजे पथृ ्वी)
· पथृ ्वीच्या वरील थरांची शिलावरण आणि जलावरण अशी विभागणी होते. या थरापासनू आपल्याला
हवी असणारी अन्नधान्ये आणि नैसर्गिक साधनसंपत्ती उपलब्ध होते. उदा. खडक, खनिजे, माती.
· काही बाहयकारकांची शक्ती भपु ृष्ठावर कार्य करतात यामळ
ु े
भसू ्वरूप सतत बदलत असतात. उदा. हवामानातील बदल,
चक्रीवादळे , हवामानातील विसंगती, महापरू , हिमपात,
भमू ्यांतर्गत वाहणाऱ्या नद्या, सरोवरे , वारे , समद्ु राच्या लाटा
इत्यादीमळ
ु े खडकांची झिज होते.
· उदा. नदीपासनू धबधब्यांची निर्मिती चित्र - 1 नदीच्या कोरण्यानी धबधबे निर्माण होतात.
चित्र - 2 नदी समद्ु राला जाऊन मिळते, तिथे गाळ साचनू नदी मख
ु निर्माण होते.
चित्र 1 धबधब्याची निर्मिती

चित्र 2 नदी मुख निर्माण
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1) वातावरण :
पथृ ्वीवरील वायू (हवा) मळ
ु े वातावरणाची
निर्मीती झाली आहे . अनेक वायंचु े मिश्रण
असलेली हवा पथृ ्वी भोवती वातावरण निर्मितीस
कारणीभतू ठरली आहे वातावरणातील धळ
ू ीचे
कण हे जलकण निर्मीतीस (रचनेस) सहाय्यक
ठरले आहेत. त्यामळ
ु े ढग निर्माण होऊन पाऊस
पडण्यास कारणीभतू ठरले आहे. वातावरणामळ
ु े
सजीवांना जगणे अनक
ु ु ल झाले आहे हवा ही
डोळयाला न दिसणारी अत्यंत सक्ष्म
ू कणांनी बनलेली आहे हवेला वजन असते याला हवेचा दाब
म्हणनू तमु ्ही सबं ोधता.
2) जलावरण :
पाण्याच्या
पथृ ्वीवरील
साठयांना (स्त्रोस्त्रांना) जलावरण
असे म्हणतात. यामध्ये महासागर,
समद्रु , उपसागर, नद्या, सरोवर,
जमिनीवरील पाणी (तळी, ओढे,
विहिर, धरणे) आणि बर्फाच्या
रूपातील पाणी यांचा समावेश होतो
97 टक्के इतके पाणी समद्रु आणि
महासागरामध्ये आहे या पाण्यांच्या स्त्रांेस्त्रांचा वातावरणावर विविध प्रकारे प्रभाव पडतो समद्ु राच्या
पाण्याचे तापमान, उष्णांश, समद्ु राची खोली, पाण्यातील जादा असलेले क्षारतेचे प्रमाण हे सर्व घटक
प्रभाव टाकतात.
पथृ ्वीच्या परिभ्रमणामळ
ु े पथृ ्वीवरील (महासागरातील) पाणी सतत वाहत असते. वाऱ्याचासधु ्दा
पथृ ्वीवर प्रभाव पडतो. त्यामळ
ु े समद्ु राच्या खालील स्तरामध्ये समद्रु प्रवाह, समद्ु राच्या लाटा आणि
दिशा बदलतात तसेच समद्ु राची पाण्याची पातळी कमी-जास्त होते त्याचासधु ्दा वातावरणावर प्रभाव
पडतो.
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3) जीवावरण :
सजीव राहत असलेल्या पथृ ्वीच्या
आवरणाला जीवावरण असे म्हणतात किंवा
सजीवांचे अस्तीत्व असलेला पथृ ्वीचा थर. बायो
म्हणजे जीव, स्फिअर / गोल म्हणजे भमू ी म्हणनू
बायोस्फिअर म्हणजे जीवावरण (जीवगोल) असा
अर्थ होतो. सर्व सजीवांना पाणी, हवा, जमिनीतनू
मिळणारे पौष्टीकांश आवश्यक असतात मानवाने
आपल्या सख
ु ी जीवनासाठी चालवलेल्या सर्व
कृतींचा परिणाम परिसरावर होत आहे. पाणी, हवा, माती यांच्यावर प्रतिकूल परिणाम पडत आहे तसेच
आपल्या आजबू ाजल
ू ा होणारे ध्वनी प्रदषू ण हे सधु ्दा एक उदाहरण आहे.

अध्ययन पत्रक - 44
कृती क्रमांक 1: खालील कोणत्याही दोन थरांची वैशिष्ट्ये लिहू या.
अ) शिलावरण

ब) वातावरण

क) जलावरण
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कृती क्रमांक 2: हे ओळखा
1) 	या चित्रामध्ये दिसणारे दगड हे ग्रेनाईटचे असनू विजयनगर
जिल्हयातील जिल्हा कें द्र असणारे हपं ी येथे आहे. येथे दिशणारे
दगडाच्या प्रकाराचे नात लिहा.
-------------------------------------------------------------2) हे दिसणारे चित्र जाेगच्या धबधब्याचे आहे. तो कोणत्या जिल्हयात
आहे?
----------------------------------------------------------------------3) जाेगचा धबधबा निर्माण होण्यास कारणीभतू नदी कोणती?
-----------------------------------------------------------------------

शिकविलेल्या
अध्ययनांशाबद्दल (खाली
लिहा).

माझे अध्ययन असे झाले आहे (टिक  करा)
मला माहित
मला समजले
समजलेल्या
संपर्णू पणे
आहे.
आहे.
घटकांची माझ्या आत्मसात
वर्गमित्रासोबत करतो.
चर्चा करतो.

मला शिक्षकांनी दिलेला अभिप्राय

शिक्षकांची सही
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अध्ययनांश - 14

नैसर्गिक आपत्ती
अध्ययन निष्पत्ती 14 - काही नैसर्गिक आपत्तीची कारणे आणि परिणाम ओळखनू
कारणांचे विवरण करतो.
पथृ ्वीच्या अतर्गत
ु े भक
ु ं प, ज्वालामख
ु ी, महापरू , दषु ्काळ यासरख्या नैसर्गिक
ं आणि बाहय क्रियेमळ
आपत्ती होतात. त्यामळ
ु े पथृ ्वीवर सतत बदल घडत असतात. या सर्व निसर्गामध्ये घडणाऱ्या नैसर्गिक
क्रिया आहेत ज्यामळ
ु े मोठया प्रमाणात प्राणहानी आणि संपत्तीचा नाश होतो.
विचार करा
नैसर्गिक आपत्ती निर्माण होण्यास कोणती कारणे असतील?
त्यामध्ये मानवाचा हस्तक्षेप किती आहे?
1) भूकंप :
पृथ्वीच्या भूभागातील आंतरिक कंपनाने अचानकपणे
पथृ ्वीवरील पष्ठृ भागावर झालेल्या हालचालीस ‘भूकंप’ असे
म्हणतात. भूकंपाची तीव्रता नाभीजवळ प्रचंड असते जसजसे
अपिकें द्रापासून दरू जावे तशी याची तीव्रता कमी होते भूकंप
कें द्राच्या जवळच्या भागामध्ये भूकंपन प्रबल असते त्यामुळे
मोठया प्रमाणात नुकसान होते भारतामध्ये हिमालयाच्या
पर्वतीय प्रदेशात जास्त भूकंप होतात.
2) दरडी कोसळणे :
उंच अशा पर्वत टेकड्यावरील उतरत्या भागातील
माती, दगड मोठ्या प्रमाणात खाली येऊन पडतात.
याला दरडी कोसळणे असे म्हणतात. पथृ ्वीच्या
गरुत्वाकर्षणामळ
ु े उतार भागात माती, दगड व
इतर अवशेष खाली कोसळण्याची ही क्रिया आहे.
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3) ज्वालामुखी :
पथॄ ्वीच्या प्रावरणातनू तप्तशिलारस (मॅग्मा) घन व वायरुु प
पदार्थ भपू ृष्ठावर फे कले जातात यालाच ज्वालामख
ु ीय
क्रिया असे म्हणतात मॅग्मा जेव्हा भपू ृष्ठावर पसरतो तेव्हा
त्याला लाव्हारस म्हणतात भगू र्भातील प्रचडं उष्णता
व दाब यामळ
ु े ज्वालामख
ु ीसारखी नैसर्गिक आपत्ती
उदभ् वते. पथृ ्वीचे भक
ू वच जेथे कमकुवत आहे तेथे
ज्वालामख
ु ीचा उद्रेक होतो आणि त्यातनू लाव्हा, वाय,ू
पाण्याची वाफ, राख, खडकांचे तक
ु डे आणि घन पदार्थ बाहेर फे कले जातात. सामान्यपणे घनरुपातील
दगड बाहेर पडणारे ज्वालामख
ु ी पर्वत शिखर भागामध्ये होतात.
4) चक्रीवादळ :
चक्रीवादळ म्हणजे भयंकर वाहणारे वादळ आहे याला
चक्रीवादळ असेही म्हणतात. ज्यामळ
ु े जोरदार वारे ,
मसु ळधार पाऊस आणि महापरू येतो या चक्रीवादळामळ
ु े
अनेक महिने सतत पाऊस पडल्याने अनेक घरे पाण्याखाली
जातात. उष्णकटिबंधातील वादळांच्यामळ
ु े समद्रु
किनाऱ्यावर बरे च नक
ु सान झाले आहे. उदा. तामिळनाडू,
आध्रं प्रदेश, ओरिसा आणि पश्चिम बंगाल आणि पद्दुच
ु रे ी हे
सर्व पर्वू किनारपट्टीवर तर पश्चिम किनारपट्टीवरील गजु रातमध्ये मोठया प्रमाणात नक
ु सान होते.
5) महापूर :
महापरू हा सामान्यपणे पावसाळयामध्ये
विषववृत्तीय
प्रदेशामध्ये जास्तीत जास्त
ु
येतो आणि तो इतर नैसर्गिक आपत्तीला
कारणीभतू ठरतो. उदा. विजेच्या कडकडासह
पाऊस, त्सुनामी, महापरू ामळ
ु े पिकांचे आणि
सजीवांचे मोठया प्रमाणात नक
ु सान होते
भारतामध्ये ब्रम्हपत्रा
ु आणि गगं ा नदीचा
प्रदेश हा प्रवाह पिडीत प्रदेश आहे.
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6) त्सुनामी :
त्सुनामी म्हणजे अत्यंत प्रचडं समद्ु राच्या लाटा, समद्ु राच्या
तळाला भक
ू ं प झाल्यामळ
ु े अतिशय उंच व प्रचडं
आकाराच्या भयंकर लाटा किनाऱ्यावर येऊन आदळतात
याला त्सुनामी असे म्हणतात. भक
ू ं प, ज्वालामख
ु ी,
बाहयावकाशातील मोठया वस्तूंचे आदळणे इत्यादीमळ
ु े
त्सुनामीच्या लाटा निर्माण होतात परिणामी समद्ु राच्या
तळाशी होणाऱ्या हालचालीमळ
ु े समद्ु राचे पाणी जोराने
बाहेर फे कले जाते हेच त्सुनामीचे प्रमख
ु कारण आहे. त्सुनामीमळ
ु े समद्रु किनारपट्टीला मोठया प्रमाणात
हानी पोहोचते व जीवित व वित्तहानी होते.

अध्ययन पत्रक - 45
कृती क्रमांक 1: खालील कोष्टकात सामान्यपणे भारतामध्ये संभवलेल्या नैसर्गिक आपत्ती दिलेल्या
आहेत. त्या कोठे घडल्या आहेत. त्याची स्थळे लिहा.
नैसर्गिक आपत्ती

निर्माण झालेली वर्ष

भक
ू ंप

2001

त्सुनामी

2004

दरड कोसळणे / प्रवाह

2013

चक्रीवादळ

2021
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कोठे झाले? स्थळ आणि प्रदेश

कृती क्रमांक 2: आलिकडे उदभ् वलेल्या नैसर्गिक आपत्तीची ठिकाणे जगाच्या नकाशात दाखवा.

कृती क्रमांक 3: पथृ ्वीच्या भपू ृष्ठावर परिणाम करणाऱ्या कोणत्याही तीन नैसर्गिक आपत्तींची माहिती
लिहा.

कृती क्रमांक 4: खाली दिलेल्या रकान्यात कोणत्याही दोन नैसर्गिक आपत्तींची कारणे व परिणाम
लिहा.
नैसर्गिक आपत्ती

कारणे

परिणाम
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शिकविलेल्या
अध्ययनांशाबद्दल (खाली
लिहा).

माझे अध्ययन असे झाले आहे (टिक  करा)
मला समजले
समजलेल्या
मला माहित
संपर्णू पणे
आहे.
आहे.
घटकांची माझ्या आत्मसात
वर्गमित्रासोबत करतो.
चर्चा करतो.

मला शिक्षकांनी दिलेला अभिप्राय

शिक्षकांची सही
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अध्ययनांश - 15

भू-खंडांचा परिचय
अध्ययन निष्पत्ती 15 - जगातील विविध खडं आणि त्याच्या वैशिष्टाबद्दल जाणनू घ्याल.
अध्ययन पत्रक - 47
कृती क्रमांक 1: जगाच्या नकाशामध्ये समद्रु (महासागर) आणि खडं ांची नावे लिहून स्थळ ओळखणे.

कृती क्रमांक 2: जगाच्या नकाशाबद्दल चर्चा करु.
तमू ्ही तमु च्या शिक्षकांच्या किंवा मित्रांच्या मदतीने भारत आणि जगाच्या भौगोलिक नकाशामध्ये
महासागर, समद्रु , आखात, खाडी, सामद्रु धनु ी, सरोवर, प्रमख
ु नद्या, वाळवंटे, पर्वत, वाळवंटे, मैदाने,
बेटे, पर्याय व्दिप ओळखा. आणि चर्चा करा.
कृती क्रमांक 3: खालील जगाचा नकाशा पाहून रिकाम्या जागा भरा.
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1) जगातील सर्वात मोठा खडं

.

2) जगातील सर्वात लहान खडं
3) भारत

.
या खडं ात आहे

विचार करा : जगातील सर्व उष्ण कटिबंधीय वाळवंटे खडं ाच्या पश्चिम भागात वसले आहेत याचे
कारण काय असू शकते? तसेच सर्व शीत कटिबंधीय वाळवटं े खडं ाच्या पर्वू भागात वसले आहेत याचे
कारण काय असू शकते? ते शोधा / तमु च्या शिक्षकांना विचारा आणि समजनू घ्या.

अध्ययन पत्रक - 47
कृती क्रमांक 1: खाली दिलेल्या भौगोलिक नकाशाचे निरीक्षण करून प्रत्येक भौगोलिक घटकांची
दोन उदा. द्या.

अ. क्र.
1
2
3
4
5
6

भौतिक अंश
महासागर
समद्रु
आखात
खाडी
सरोवर
प्रमख
ु नद्या

जगातील प्रमुख नावे
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7
8
9
10
11
12

वाळवटं े
पर्वत
पठार
मैदाने
बेटे
पर्याय बेटे

शिकविलेल्या
अध्ययनांशाबद्दल (खाली
लिहा).

माझे अध्ययन असे झाले आहे (टिक  करा)
मला माहित
सपं र्णू पणे
मला समजले
समजलेल्या
आहे.
आहे.
घटकांची माझ्या आत्मसात
वर्गमित्रासोबत करतो.
चर्चा करतो.

मला शिक्षकांनी दिलेला अभिप्राय

शिक्षकांची सही
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अध्ययनांश - 15.1

अक्षांश आणि रेखांश
अध्ययन निष्पत्ती 15.1 - अर्धगोल, प्रमख
ु अक्षांश आणि रे खांशांना नावे देणे आणि
रे खांशाच्या आधारावर वेळ सांगणे.
येथे दिलेल्या जगाच्या नकाशाचे निरिक्षण कर व नकाशाच्या माध्यमातनू पर्वू पश्चिम रे ष मारुन
पथृ ्वीचे उत्तर आणि दक्षिण असे समभाग करा उत्तर + अर्धगोल = उत्तरगोलार्ध आणि दक्षिण +
अर्धगोल = दक्षिणगोलार्ध असे पथृ ्वीची दोन गोलार्धामध्ये विभागणी करण्यात आली आहे.
त्याचप्रमाणे पर्वू + अर्धगोल = पर्वू गोलार्ध आणि पश्चिम + अर्धगोल = पश्चिम गोलार्धामध्ये
विभागणी के ली आहे. आम्ही पथृ ्वीच्या उत्तरगोलार्धामध्ये आहोत नंतर पर्वू , पश्चिम गोलार्धाचा
विचार के ला तर आपण पर्वू गोलार्धात आहोत असे आपण सांगू शकतो एखादे ठिकाण नेमके कोठे

आहे? ते किती अतं रावर आहे? आणि कोणत्या दिशेला आहे? हे कळण्यासाठी नकाशावरील
किंवा पथृ ्वीच्या गोलावरील काल्पनिक रे षांचे जाळे अत्यावश्यक आहे. अशा काल्पनिक रे षा
पर्वेू कडून पश्चिमकडे आणि पनु ्हा उत्तरे कडून दक्षिणेकडे गेलेल्या आहेत त्यांना अनक्र
ु मे अक्षांश
आणि रे खांश असे म्हणतात. त्यामधील प्रमख
ु अक्षांश आणि रे खांश तमु च्या शिक्षकांच्या सहाय्याने
समजनू घ्या.
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अध्ययन पत्रक - 48
कृती क्रमांक 1: दिलेल्या नकाशात अक्षांश दाखविलेले आहेत त्यांची नावे लिहून त्याबद्दल जाणनू
घ्याल.

कृती क्रमांक 2: शाळे तील जगाचा नकाशा अथवा पथृ ्वीचा गोल घेऊन प्रमख
ु अक्षांशावर कोणकोणते
खडं व देश आहेत यांची यादी करा.
प्रमुख अक्षांश

खंड
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देश

कृती क्रमांक 3: दिलेल्या नकाशात उभ्या आणि आडव्या रे षा मारुन चार विभाग के लेले आहेत.
त्यांना नावे देऊन, खालील प्रश्नांची उत्तरे द्या.

1. तमु ्ही कोणत्या गोलार्धात राहता ते लिहा.

2. उत्तर गोलार्धाच्या पश्चिमेला येणारे देश कोणते ?

3. दक्षिण गोलार्धाच्या पर्वेू ला येणारा खडं कोणता ?
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अध्ययन पत्रक - 49
कृती क्रमांक 1: शाळे तील जगाचा नकाशा अथवा पथृ ्वीचा गोल वापरुन खालील प्रश्नांची उत्तरे
लिहा.
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1)	दिलेल्या नकाशात प्रमख
ु रे खांश ओळखा. त्याबद्दल चर्चा करून समजनू घ्या.
2)	वर दिलेल्या नकाशात रे खांशाचे निरीक्षण करून कोणकोणत्या प्रदेशात दिवस आहे ते ओळखा.
3) 0o रे खांशामधनू जात असलेल्या इगं ्लंड देशात दपु ारचे 1:00 वाजले आहेत तर 60o रे खांशामधनू
जात असलेल्या इराण देशात किती वाजले असणार ?

4) 0o रे खांशास काय म्हणनू ओळखतात ? हे रे खांश कोणकोणता देश, खडं आणि महासागरामधनू
ओलांडून जाते ?

5) 180o रे खांशास काय म्हणनू ओळखतात ? हे रे खांश का प्रमख
ु रे खांश म्हणनू ओळखतात ?

6) भारत कोणत्या आक्षांश आणि रे खांशामध्ये स्थित आहे ?
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7) अक्षांश आणि रे खांश यांचे आपल्या दैनंदिन जीवनात काय महत्व आहे ?

शिकविलेल्या
अध्ययनांशाबद्दल (खाली
लिहा).

माझे अध्ययन असे झाले आहे (टिक  करा)
मला समजले
समजलेल्या
मला माहित
संपर्णू पणे
आहे.
आहे.
घटकांची माझ्या आत्मसात
वर्गमित्रासोबत करतो.
चर्चा करतो.

मला शिक्षकांनी दिलेला अभिप्राय

शिक्षकांची सही
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अध्ययनांश - 16

भारताच्या भौगोलिक वैशिष्ट्यांचा परिचय
अध्ययन निष्पत्ती 16 - भारताची भौगोलिक वैशिष्ट्ये समजनू घेतील.

मल
ु ांनो, तमु ्हांला दिलेल्या नकाशाचे निरीक्षण करा तेथे वेगवेगळया रंगाने काही प्रदेश दाखविलेले
आहेत ते पाहिल्यानंतर एक प्रदेश दसु ऱ्या प्रदेशापेक्षा भिन्न दिसतो. उदा. उंच प्रदेश, खोल दरी,
घनदाट जगं ल, वाळवटं े, सपाट भमू ी, पठार, समद्रु किनारपट्टी, पर्वते याप्रकारे अनेक प्रकारची विविधता
दिसनू येते अशाप्रकारच्या जमिनीवरील वैशिष्ट्यपर्णू भसू ्वरुपांना स्वाभाविक (भौगोलिक) विभाग असे
म्हणतात. त्यामधील काही भाग प्रत्यक्ष खाली दिलेले आहेत.
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अध्ययन पत्रक - 50
कृती क्रमांक 1: भारताच्या प्रमख
ु भौगोलिक वैशिष्टाबद्दल चर्चा करा आणि खालील प्रश्नांची उत्तरे
द्या.
चित्र - 1 हिमालय पर्वत श्रेणी

चित्र - 2 उत्तरेकडील मैदानी प्रदेश
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चित्र - 3 पठारी प्रदेश
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चित्र - 4 भारताची किनारपट्टी

1) वरील नकाशामध्ये कोणकोणत्या राज्यांना किनारपट्टी आहे ते ओळखा? व लिहा.
2) आता तमु ्ही राहत असलेला भ-ू प्रदेश कोणत्या भौगोलिक प्रदेशात येतो ?
3) कोणकोणत्या राज्यांमध्ये गंगेचे मैदान विस्तारले आहे?
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अध्ययन पत्रक - 51
कृती क्रमाक
ं 1: खालील नकाशामध्ये भारताचे भौगोलिक विभाग ओळखनू नावे लिहा.

कृती क्रमांक 2: खाली दिलेल्या जागेमध्ये दोन स्वाभाविक विभागाविषयी माहिती लिहा.
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अध्ययन पत्रक - 52
भारतातील प्रमुख नद्या
खालील नकाशामध्ये भारतातील प्रमख
ु नद्या रे षांव्दारे सचव
ु िलेल्या आहेत त्या नद्या ओळखनू
त्यांना नावे द्या उत्तर भारतातील नद्या आणि दक्षिण भारतातील नद्या यांची यादी करा तसेच त्यांची
वैशिष्ट्ये लिहा.

कृती क्रमांक 1: नकाशामध्ये भारतातील प्रमख
ु नद्या ओळखनू नावे लिहा.
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अध्ययन पत्रक - 53
सच
ू ना :

भारतातील वारे

1) भारताच्या नकाशामध्ये गडद रे षा मान्सून वारे (मान्सून / खरीप / पावसाळा) दर्शवितात
2) रंगारंगाचे ठिपके असलेल्या रे षा परतीचा मान्सून (ईशान्य मान्सून वारे /रब्बी) वारे दर्शवितात.
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कृती क्रमांक 1: भारताच्या नकाशामध्ये नैऋत्य मान्सून वारे आणि ईशान्य मान्सूनचे वारे दर्शविणाऱ्या
रे षा काढलेल्या आहेत त्यांच्या सहाय्याने कोणत्या राज्यामध्ये कोणत्या महिन्यात पावसाळा सरुु होतो
ते ओळखा.
1) मान्सूनच्या (नैऋत्य मान्सून) वाऱ्यामळ
ु े पाऊस न पडणारे भारतातील एकमेव राज्य कोणते?
2) भारतामध्ये नैऋत्य मान्सून वारे के व्हा प्रारंभ होतात?
3) आपल्या कर्नाटकामध्ये पावसाळा कें व्हा सरुु होतो?
4) परतीचे मान्सून (ईशान्य मान्सूर वारे ) वारे मबंु ईमध्ये के व्हा येऊन पोहचतात?
5) गजु रातमध्ये पावसाळा कें व्हा सरुु होतो?
6) 1 जनू ला पाऊस प्रारंभ होणारी राज्ये कोणती?
7) 10 जनू पासनू पाऊस पडणारी राज्ये ओळखा व नावे लिहा
8) 15 ऑक्टोबर पासनू परतीचा पाऊस पडणारी राज्ये कोणती?

कृती क्रमांक 2: एका आठवड्यामधील वृत्तपत्रातील हवामान अहवाल गोळा करा. तसेच कोणत्या
प्रदेशात जास्त तापमान, थंडी आणि पाऊस असतो ते ओळखा आणि ते असे का असते? याबद्दल
तमु च्या शिक्षकांशी चर्चा करा आणि लिहा.
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शिकविलेल्या
अध्ययनांशाबद्दल (खाली
लिहा).

माझे अध्ययन असे झाले आहे (टिक  करा)
मला समजले
समजलेल्या
मला माहित
संपर्णू पणे
आहे.
आहे.
घटकांची माझ्या आत्मसात
वर्गमित्रासोबत करतो.
चर्चा करतो.

मला शिक्षकांनी दिलेला अभिप्राय

शिक्षकांची सही
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भाग - 3
राज्यशास्त्र
अध्ययनांश - 17

मुलांचे हक्क (बालहक्क)
अध्ययन निष्पत्ती 17 - सांदर्भिक परिस्थितीनरू
ु प मल
ु ांच्या हक्काबद्दल जाणनू घ्याल.
मुलांचे हक्क ः- (बालहक्क)
बालकांच्या सर्वांगीण विकासासाठी आवश्यक असणाऱ्या हक्कांना बालहक्क असे म्हणतात.
बालकांचे शोषण रोखण्यासाठी व त्यांना एक उत्तम नागरीक बनविण्यासाठी जागतिक सघं टनेने
बालहक्क संदर्भात एक करार के लेला आहे आणि या करारानसु ार 18 वर्षाखालील सर्व मल
ु ांना बालक
असे सबं ोधले आहे. प्रत्येक राष्ट्राने बालकांच्या हक्कांचे रक्षण करणे ही एक महत्वाची जबाबदारी
आहे त्यासाठी राष्ट्रीय बालहक्क आयोगाची रचना करण्यात आलेली आहे. राज्य, जिल्हा आणि
तालक
ु ा स्तरांवर घटक स्थापन करण्यात आले आहेत. सर्वात महत्वाचे बालकांचे हक्क म्हणजे
जगण्याचा हक्क, सरं क्षणाचा हक्क, वाढ आणि विकासाचा हक्क तसेच भाग घेण्याचा हक्क, मल
ु ांना
(बालकांना) खाणकामास लावलेस, बालविवाह के ला तर, मल
ु ांच्यावर अत्याचार झाल्यास 1098 या
सखं ्येला फोन करुन तक्रार नोंदवू शकतो.

अध्ययन पत्रक - 54
कृती क्रमांक 1: शिक्षकांच्या मदतीने भारतीय राज्यघटनेत बाल हक्कांच्या संरक्षणासाठी प्रदान
के लेल्या अधिकारांची यादी करा.
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कृती क्रमांक 2: खाली काही परिस्थिती दिलेल्या आहेत, याची नोंद घे व अशा सदं र्भात तू काय
करशील ते सांग.
1) 	तझु ्या मित्राला शाळे ला न पाठवता हाॅटेलमध्ये कामाला पाठवत आहेत.

2) 	तमु च्या घरात तझु ्या 18 पेक्षा कमी (बालविवाह) वय असलेल्या बहिणीचे लग्न करण्याची तयारी
करत आहेत.

3) एकवेळ तमु च्या गावामध्ये बाल सहाय्यवाणीला संपर्क होत नसेल तर तू काय करशील?
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कृती क्रमांक 3: खाली काही बालहक्काच्या सबं ंधीत घटना आणि बाल हक्कांच्या उल्लंघनाची
यादी दिलेली आहे योग्य प्रकारे जोडया जळ
ु वा.
परिस्थीती / घटना

बालहक्कांचे उल्लंघन

मल
ु गीला शाळे ला न पाठवता फक्त मल
ु ग्याला जगण्याचा हक्क
शाळे ला पाठविणे.
तमु च्या शाळे तील दैहिक शिक्षकांनी तमु ्हांला संरक्षणाचा हक्क
व्हाॅलिबाॅल खेळण्यास नको म्हणनू देतात.
14 वर्षाचे बालक खाणीमध्ये काम करत आहेत. विकासाचा हक्क
मल
ु किंवा बालक स्त्री अथवा परुु ष आहे म्हणनू सहभाग घेण्याचा हक्क
जन्माच्याआधी परीक्षण करुन ठार मारणे.
कृती क्रमांक 4: तझु ्या शाळे मध्ये बाल हक्कांची यादी कोठे लावलेली आहे? त्यांची यादी कर .
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अध्ययन पत्रक - 55
कृती क्रमांक 1: खाली काही चित्रे दिलेली आहेत त्यातील बालकांच्या कोणत्या हक्का संबंधीत
आहेत ते सांगा.
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कृती क्रमांक 2: बाल हक्कांचे उल्लंघन कोणत्या संदर्भात होते ?
अ. क्र.

बालहक्क फसवणूक होणारे सदं र्भ

1
2
3
4
5
6

शिकविलेल्या
अध्ययनांशाबद्दल (खाली
लिहा).

माझे अध्ययन असे झाले आहे (टिक  करा)
मला माहित
सपं र्णू पणे
मला समजले
समजलेल्या
आहे.
आहे.
घटकांची माझ्या आत्मसात
वर्गमित्रासोबत करतो.
चर्चा करतो.

मला शिक्षकांनी दिलेला अभिप्राय

शिक्षकांची सही
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अध्ययनांश - 18

स्थानिक सरकार
अध्ययन निष्पत्ती 18 - स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणक
ू ा आणि प्रमख
ु
जबाबदाऱ्या ओळखणे.
अध्ययन पत्रक - 56
कृती क्रमांक 1: चित्राच्या सहाय्याने चर्चा.

ग्रामपंचायत
ग्रामसभा

ग्रामपंचायत ग्रामसभा
1) 	वरील चित्रातील प्रसंग सर्वांनी पाहिला का?
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2) 	या चित्रात आम्हांला काय दिसलेले आहे ते लिहूया.

3) 	वर ग्राम/वार्डसभेचे चित्र दिलेले आहे या ग्राम / वार्ड सभेच्या विषयी तमु ्हांला काय विचारायचे
आहे का?

4) 	तमु च्या गावातील ग्रामसभेमध्ये कोणकोण भाग घेतात?

5) ग्रामसभा का घेतली जाते? तेथे कोणकोणत्या विषयी चर्चा के ली जाते?

कृती क्रमांक 2: आपल्या गावातील ग्राम/वार्ड सभेबाबत समजनू घेऊया.
तमु च्या स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये सभा झालेल्या ग्राम/वार्ड सभेमध्ये कोणत्या विषयांवर चर्चा
झाली आणि कोणते निर्णय घेण्यात आले याची यादी करा. (पालक अथवा स्थळीय ससं ्थांच्या
सदस्यांची मदत घ्या.
आपल्या गावातील ग्राम / वार्ड सभा अहवाल
दिनांक: ---------138

सहभाग घेतलेले ः

चर्चा के लेले विषय ः

घेतलेले निर्णय ः

कृती क्रमांक 3: बालसभेचे आयोजन करुया.
शिक्षकांच्या मदतीने बालसभेचे शाळे मध्ये आयोजन करुन पचं ायत सदस्य आणि अधिकाऱ्यांच्या
बरोबर संवाद साधणे. (चर्चा करणे).
माहिती असू द्या: गावातील / वार्डातील समस्यांबाबत चर्चा करुन निर्णय घेण्याचे व्यासपीठ म्हणजे
"ग्रामसभा' होय. शहरांमध्ये याला वार्डसभा म्हणतात. ग्राम / वार्ड सभेमध्ये निवडून आलेले सदस्य व
त्यांच्या व्याप्तीतील मतदार सहभागी होऊन गावाच्या विकासाबाबत चर्चा करतात.
कृती क्रमांक 4: तमु ्हांला किती माहिती आहे? परीक्षा घेऊ या
मल
ु ांनो खाली दिलेल्या प्रश्नांची उत्तरे द्या.
1) 	तझु ्या घराला / गल्लीला पाण्याचा परु वठा कोण करतात?
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2) 	तझु ्या घराचा, गल्लीचा कचरा कोण घेऊन जातात?

3) 	तझु ्या गल्लीच्या गटारी कोण स्वच्छ करतात?

4) 	तझु ्या घरातील घरभाडे / पाणीपट्टी कोठे नेऊन भरतात?

5) 	तमु ्ही कोणत्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेमध्ये आहात? सांगू शकाल (ग्रामीण / शहरी).

6) 	तमु च्या स्थानिक लोकप्रतिनिधीचे नाव काय? त्यांची निवड कशी के ली जाते?
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कृती क्रमांक 5: खालील तक्त्याचे निरीक्षण करुन स्थानिक स्वराज्य ससं ्थेविषयी समजनू घ्या.
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अध्ययन पत्रक - 57
कृती क्रमांक 1: आपल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेविषयी माहिती करुन घेऊया.
तमु च्या स्थानिक ससं ्थेच्या प्रतिनिधीला भेटून मल
ु ाखत घेऊया आणि नंतर वर्गात चर्चा करुया.
नमस्ते सर,
1) तमु चे वय काय ?

2) तमु ्ही कोणत्या उद्देशाने निवडणक
ू लढवली होती?

3) स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणक
ू ीसाठी कोणत्या पात्रता आवश्यक आहेत?

4) तमु ची निवड कशी करण्यात आली?

5) तमु चा कार्यकाल किती वर्षाचा असतो?

6) तमु च्या माहितीप्रकारे गावामध्ये / वार्डामध्ये कोणकोणत्या समस्या आहेत?

142

7) गावाच्या विकासासाठी तमु ्ही कोणते कार्य करता?

अध्ययन पत्रक - 58
कृती क्रमांक 1: तमु ्हांला सबं ंधित स्थानिक स्वराज्य ससं ्थेतील (ग्रामपचं ायत) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष,
सदस्य आणि कर्मचारी वर्ग यांच्या नावाची यादी करा.
स्वराज्य संस्थेचे नाव
1 स्थानिक
व पत्ता
2 अध्यक्ष
3 उपाध्यक्ष
4 सदस्य
5 पचं ायत अभिवृध्दी अधिकारी
6 कर्मचारी वर्ग
समिती आणि त्याचे
7 स्थायी
सदस्य
कृती क्रमांक 1: आपल्या स्थानिक स्वराज्य ससं ्थाला एकवेळ भेट देऊया. तमु ्ही तमु च्या जवळच्या
स्थानिक संस्थेला (ग्रामपचं ायत) भेट द्या आणि तेथील अधिकाऱ्याची मल
ु ाखत घ्या.
नमस्ते सर,
1) 	तमु चे नाव काय?
2) 	तमु च्या ग्राम/पट्टण पंचायत/नगर परिषद/ नगरपालिका/ महानगरपालिका मधनू मल
ु ांना
कोणकोणत्या सवु िधा परू वितात?
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3) तमु ्ही तमु च्या ग्राम/पट्टण पचं ायत/नगर परिषद/ नगरपालिका/ महानगरपालिका मधनू लोकांना
कोणकोणत्या सवु िधा परू वितात?

अध्ययन पत्रक - 59
कृती क्रमांक 1: खालील प्रश्नांची उत्तरे देऊया.
1) स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सदस्याची निवड कोण करतात?
अ) 18 वर्षावरील
आ) सरकार नेमणक
ू करतात	

इ) गावातील प्रमख
ु
ई) अधिकारी

2) स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा सदस्य होण्यासाठी कोणती पात्रता असावी लागते?
अ) 21 वर्ष पर्णू झालेले असावे लागते. इ) गनु ्हेगार असला पाहिजे.
आ) 18 वर्ष पर्णू झालेले असावे.
ई)	विदेशी नागरीक असावा.
3) स्थानिक स्वराज्य ससं ्थेची कार्ये लिहा.
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4) स्थानिक स्वराज्य ससं ्थेशी सबं ंधित विधाने दिलेली आहेत ती चक
ू की बरोबर ओळखनू लिहा.
1) ग्रामसभेचे अध्यक्ष पद हे ग्रामपंचायतीचे अध्यक्ष निभावतात.
(
2) ग्रामपंचायतीच्या पंचायत विकास अधिकाऱ्याची निवड मतदार करतात.
(
(
3) ग्राम सभेमध्ये फक्त निवडून आलेले सदस्य भाग घेतात.
4) ग्राम पचं ायतींना घरफाळा आणि पाणीपट्टी आकारण्याचा अधिकार आहे.
(
(
5) गावाची स्वच्छता राखणे हे ग्रामपचं ायतीचे कार्य नाही.
6) स्थानिक स्वराज्य संस्थेमध्ये असणाऱ्या ग्रंथालयाचा आपण उपयोग करुन घेऊ शकतो. (
(
7) सरकारच्या सवु िधा लोकांपर्यंत पोहचवणे ही ग्रामपंचायतीची जबाबदारी आहे.

)
)
)
)
)
)
)

अध्ययन पत्रक - 60
कृती क्रमांक 1: तालक
ु ा पचं ायत आणि जिल्हा पंचायत यांच्या कार्याची यादी करुया.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी के लेल्या विकास कामाबद्दल वृत्तपत्रांतनू आलेल्या अहवालांचा संग्रह करा
शिक्षकाच्या सहकार्याने वर्गामध्ये तालक
ु ा पचं ायत आणि जिल्हा पचं ायतीच्या कार्याची चर्चा करुन
यादी करुया.
तालुका पंचायतीची कार्ये

शिकविलेल्या
अध्ययनांशाबद्दल (खाली
लिहा).

जिल्हा पंचायतीची कार्ये

माझे अध्ययन असे झाले आहे (टिक  करा)
मला माहित
मला समजले
समजलेल्या
संपर्णू पणे
आहे.
आहे.
घटकांची माझ्या आत्मसात
वर्गमित्रासोबत करतो.
चर्चा करतो.
मला शिक्षकांनी दिलेला अभिप्राय
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भाग - 4
व्यवहार अध्ययन
अध्ययनांश - 19

आपल्या जीवनात बँकांची भूमिका
अध्ययन निष्पत्ती 19 - दैनंदिन जीवनात बँकांच्या व्यवहाराची माहिती घ्याल. (ठे व
ठे वण,े कर्ज घेण,े खाते उघडणे इत्यादी.)
अध्ययन पत्रक - 61
कृती क्रमांक 1: तमु ्ही तमु च्या शिक्षकांच्या मदतीने जवळच्या बँकेला भेट द्या, तेथील अधिकाऱ्यांशी
सपं र्क साधनू बॅकेच्या कार्याची यादी तयार करुन आणा. आणि खालील विषयांबद्दल तमु ्ही जे समजणू
घेतला आहात ते लिहा.
1) बचत खाते
2) आवर्ती ठे व खाते (रिकरिंग ठे व खाते)
3) चालू खाते
4) मदु त ठे व खाते
5) चेक
6) डि डि (डिमांड ड्राफ्ट)
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अध्ययन पत्रक - 62
कृती क्रमांक 1: खाली दिलेल्या चित्र नमनु ्यांचे निरिक्षण करुन लिहा. त्यांच्या डाव्या बाजल
ू ा संक्षिप्त
माहिती सांगा.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------शिकविलेल्या
अध्ययनांशाबद्दल (खाली
लिहा).

माझे अध्ययन असे झाले आहे (टिक  करा)
मला माहित
मला समजले
समजलेल्या
संपर्णू पणे
आहे.
आहे.
घटकांची माझ्या आत्मसात
वर्गमित्रासोबत करतो.
चर्चा करतो.
मला शिक्षकांनी दिलेला अभिप्राय
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भाग - 5
अर्थशास्त्र
अध्ययनांश - 20

अर्थव्यवस्थेतील विविध क्षेत्रांचा परिचय
अध्ययन निष्पत्ती - भारताच्या अर्थव्यवस्थेतील क्षेत्रे जाणनू घेतील आणि भारतीय
अर्थव्यवस्थेच्या विकासामध्ये त्या क्षेत्रांच्या वाटणीचे विश्ले षण करतील.
मल
ु ांनो, आपणाला जगण्यासाठी आहार, हवा, पाणी हे अत्यावश्यक आहेत. यामधील हवा
आणि पाणी हे निसर्गाकडून मिळते पण आहार मात्र स्वतःला शोधावे लागते. प्राप्त करुन मग ते खावावा
लागतो. मानव आपल्या प्रारंभिक जीवनामध्ये कंदमळ
ु े , रताळी खाऊन जीवन जगत होता पण आज
आपण 21 व्या शतकामध्ये आहोत, काही हिरव्या भाज्या आणि फळे सोडला तर बाकी सर्व काही
सहजपणे आपणाला प्राप्त होत असले तरी त्या सर्व वस्तू अनेक ठिकाणे, गावे फिरुन शेवटी आपणाला
येऊन पोहचतात आणि या सर्व वस्तू पोहचविण्यास अनेक लोक कष्ट घेत असतात एक वस्तू आज
आपल्या हातामध्ये प्राप्त होण्यासाठी (धान्य) शेतामध्ये बी पेरणे, खत घालणे, मशागत करणे, कापणी
करणे,मळणी करणे व ते बाजारात विकणे, दलालामार्फत, व्यापाऱ्यांच्यामार्फत अथवा उद्योगधद्ं याच्या
व्दारे अनेक प्रक्रिया करुन ते पोहचते. अरे बापरे ! जमिनीतनू आपल्या हातामध्ये पोहचण्यासाठी किती
लोक श्रम घेतात?
वरील विविध कृती तीन क्षेत्रांमध्ये म्हणजे प्राथमिक, व्दितीयक आणि तृतीयक क्षेत्रामध्ये विभागणी
(वर्गीकरण) करण्यात आली आहेत त्यांची सविस्तरपणे चर्चा करुया.
प्राथमिक क्षेत्रः प्राथमिक क्षेत्रामध्ये निसर्गावर आधारित उपक्रम म्हणजे शेती, रे शीमशेती,
बागकाम शास्त्र, पशपु ालन, कुक्कु टपालन, मासेमारी, फूलशेती इत्यादी कृषिपरू क उपक्रम असतात.
महत्वः प्राथमिक क्षेत्रामध्ये शेती हा प्रमख
ु उपक्रम असनू याला राष्ट्रीय उत्पन्नात महत्वाचे स्थान
आहे आजही शेतीला "देशाचा पाठीचा कणा' असे संबोधण्यात येते. शेतीमळ
ु े अधिक लोकांना काम
मिळते व सतत वाढणाऱ्या लोकसखं ्येला अन्नधान्याचा परु वठा होतो. विविध उद्योगधद्ं याना कच्चा
माल परू विला जातो सेवांच्या विकासामध्ये शेतीचा अतिशय मोलाचा वाटा आहे.
व्दितीयक क्षेत्रः व्दितीयक क्षेत्राला उत्पादक क्षेत्र असे म्हणतात. कच्चा मालाचे पक्या मालात
रुपांतर यामध्ये के ले जाते सामान्यपणे व्दितीयक क्षेत्रात बांधकाम निर्मीती व विद्युत निर्मीती इत्यादीसह
उद्योगधद्ं याचाही समावेश होतो. उद्योगधद्ं यातील उपक्रम प्रभावी व महत्वाचे ठरले आहेत.
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महत्व ः स्वातंत्र्योत्तर काळात औद्योगिक क्षेत्राचे महत्व वाढत आहे. राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या 1/3
इतका वाटा उद्योगधद्ं याचा असतो. पायाभतू सवु िधा म्हणजे वाहतक
ु , इधं न व संपर्क साधने यामळ
ु े
औद्योगिक क्षेत्र सक्षम बनले आहे. आपण दैनंदिन वापरत असलेल्या विविध वस्तू मबु लक प्रमाणात
उत्पादन करण्याचे काम उद्योगधदं े करीत आहेत.
तृतीयक क्षेत्र ः तृतीयक क्षेत्राला ‘सेवा क्षेत्र’ असेही म्हणतात हे क्षेत्र भारतासह संपर्णू जगामध्ये
तीव्र गतीने वाढत आहे तमु च्या सभोवताली असणारे विविध दक
ु ाने, दरू ध्वनी सेवा, शैक्षणिक ससं ्था,
दवाखाने, प्राथमिक आरोग्य कें द्र, हाॅटेल्स, वित्तसंस्था आणि बँका, प्रशिक्षण व सल्ला कें द्रे आणि
सामाजिक सेवा संस्था इत्यादींकडे पाहून तमु ्हांला नवल वाटत असेल या सर्व सेवांमळ
ु े च तर तमु चे
जीवन आरामदायक व मौल्यवान होत आहे. भारताच्या राष्ट्रीय उत्पन्नात सेवा क्षेत्राची अत्याधिक
देणगी आहे (शे. 59 टक्के ) व त्यांनी 28 टक्के लोकांना उद्योगाच्या संधी प्राप्त करुन दिल्या आहेत हे
क्षेत्र विदेशी भांडवल मिळविण्यात व निर्यातीच्या उत्पन्नात अग्रेसर आहे.

अध्ययन पत्रक - 63
कृती क्रमांक 1: खाली दिलेल्या कोष्टकामध्ये अर्थव्यवस्थेतील क्षेत्रांमध्ये समाविष्ट असलेल्या
उपक्रमांची नावे लिहा.
अ.क्र.
प्राथमिक क्षेत्र
व्दितीयक क्षेत्र
तृतीयक क्षेत्र
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कृती क्रमांक 2: मल
ु ांनो, आता आम्ही तमु ्हांला काही वस्तूंची यादी देत आहोत त्या वस्तू तमू च्या
पर्यंत कशा प्रकारे पोहचतात तसेच त्या तमु च्यापर्यंत पोहचवण्यासाठी कोणकोण कार्य (काम) करतात
ते तमु ्ही सांगू शकाल?
अ.क्र.

वस्तू

1

कांदा

2

मोबाईल फोन

3

तांदळ
ू

4

गळ
ु

5

खाद्यतेल

कृती क्रमांक 3: तुमच्या घराजवळील किंवा आजुबाजूला असणाऱ्या शेतकऱ्याची भेट घ्या किंवा
एखाद्या उद्योगाला भेट देऊन तेथे वस्तूचे उत्पादन आणि विक्री कशी के ली जाते याबद्दल समजनू
घेऊया.
शिकविलेल्या
अध्ययनांशाबद्दल (खाली
लिहा).

माझे अध्ययन असे झाले आहे (टिक  करा)
मला माहित
मला समजले
समजलेल्या
संपर्णू पणे
आहे.
आहे.
घटकांची माझ्या आत्मसात
वर्गमित्रासोबत करतो.
चर्चा करतो.

मला शिक्षकांनी दिलेला अभिप्राय

शिक्षकांची सही
150

अध्ययनांश - 21

स्व सहाय्य सघं
अध्ययन निष्पत्ती 21 - स्व सहाय्य संघाचे महत्व जाणनू घ्याल.
मनषु ्य हा संघजीवी प्राणी आहे आपल्या आजबु ाजल
ू ा राहणाऱ्यांच्या बरोबर सहकार्याची आणि
बंधतु ्वाची मनोभावना ठे वनू राहिले पाहिजे. एकमेकांना सक
ं टाच्यावेळी मदत करत जीवन जगले
पाहिजे. सोबत समाजाचा विकाससधु ्दा साध्य के ला पाहिजे. आपण समाजामध्ये एकाकी जीवन जगतो
असे म्हटला तर ते साध्य नाही यासाठी परस्पर सहकार्याची अत्यंत गरज आहे. सक
ं ट आल्यावर
सरकार असो अथवा वैयक्तिक सर्वांना आर्थिक मदत परू विणे साध्य होणार नाही. त्यासाठी आपल्या
आजबू ाजल
ू ा राहणाऱ्या लोकांनी एकत्र येऊन स्व-सहाय्य संघाची स्थापना करुन व्यापार किंवा स्वतःचा
उद्योग स्थापन करुन आपणाला आपणच आर्थिक स्वावलंबी बनविले पाहिजे. अशा सघं टनांना अनेक
बँका कमी व्याजदराने कर्ज परू वठा करत आहेत. तर चला आपण आजबू ाजल
ू ा असणाऱ्या स्व-सहाय्य
सघं टनांना स्वतः भेटी देऊन माहिती मिळवयू ा.

अध्ययन पत्रक - 64
कृती क्रमांक 1: तमु च्या गावामध्ये स्वतःच्या विकासासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या महिला स्वसहाय्य सघं टनाबद्दल माहिती समजनू घेऊन त्यांची यादी करा.

कृती क्रमांक 2: तमु ्ही तमु च्या गांवातील महिला स्व-सहाय्य संघांची यादी के ला आहात त्यातील
कोणत्याही एका महिला स्वसहाय्य सघं ाला भेट देऊन त्यांची कार्ये आणि जबाबदाऱ्याबद्दल माहिती
समजनू घेऊन लिहा.

151

मल
ु ांनो, तमु ्ही सर्वानी स्वसहाय्य सघं ाबद्दल माहिती मिळविला आहात ते काय करतात याच्याबद्दल
तमु ्हाला माहिती आहे आणि जबाबदाऱ्या तर तमु ्ही आता त्याच्याबद्द ल एका कथेची रचना करुन
शाळे च्या माध्यमातनू मा. कार्यदर्शी, सहकार खाते, कर्नाटक सरकार यांना पाठवयू ा.
शिकविलेल्या
अध्ययनांशाबद्दल (खाली
लिहा).

माझे अध्ययन असे झाले आहे (टिक  करा)
मला माहित
मला समजले
समजलेल्या
सपं र्णू पणे
आहे.
घटकांची माझ्या आत्मसात
आहे.
वर्गमित्रासोबत करतो.
चर्चा करतो.

मला शिक्षकांनी दिलेला अभिप्राय
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