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¸ÀAzÉÃ±À

DwäÃAiÀÄgÉÃ,
ªÀÄPÀÌ¼À ²PÀëtªÉÃ ¨sÁgÀvÀzÀ ¨s«
À µÀå. EzÀPÁÌV PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀªÅÀ ºÉÆ¸À ²PÀët ¤ÃwAiÀÄ£ÀÄß 2020gÀ°è
eÁjUÉÆ½¹zÉ. F gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ²PÀët ¤Ãw 2020 gÀ ²¥sÁgÀ¸ÀÄìU¼
À À£ÀÄß C£ÀÄμÁ×£ÀUÆ
É ½¸ÀÄªÀ ¤nÖ£°
À è PÀ£ÁðlPÀ gÁdå
ªÀÄÄAZÀÆtÂAiÀÄ°èzÀÄÝ, ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ°è ¸ÁPÀμÀÄÖ ¸ÀÄzsÁgÀuÉU¼
À À£ÀÄß vÀg¯
À ÁUÀÄwÛz.É ¥ÀoÀåPÀæªÀÄ «£Áå¸À, PÀ°¸ÀÄ«PÉAiÀÄ°è
£Á«Ã£ÀåvÉ, vÀgU
À Àw ¥ÀQæ æAiÉÄAiÀÄ ªÀÄgÀÄ«£Áå¸À ºÁUÀÆ ±Á¯ÉU¼
À À°è PÀ°PÁ ¸ÀªÀÄÈzÀÞ ªÁvÁªÀgÀt ¤ªÀiÁðt ªÀiÁqÀ®Ä
ºÀ®ªÀÅ PÁAiÀÄðvÀAvÀæU¼
À À£ÀÄß gÀÆ¦¸À¯ÁUÀÄwÛz.É FUÁUÀ¯ÉÃ ¤¥ÀÅuï ¨sÁgÀvï «ÄμÀ£ï, §Ä£Á¢ ¸ÁPÀëgv
À É ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀASÁå
eÁÕ£À PË±À®UÀ¼À£ÀÄß SÁwæ¥Àr¸ÀÄªÀ°è PÁAiÀÄð¥ÀæªÀÈvÀÛUÆ
É ArzÉ.
¥Àæ¸ÄÀ ÛvÀ PÉÆÃ«qï-19 ¸ÁAPÁæ«ÄPÀ gÉÆÃUÀ¢AzÁV ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ O¥ÀZÁjPÀ ²PÀët ¥ÀqA
É iÀÄÄªÀ°è CqÉvÀqU
É À¼ÁV,
JgÀqÄÀ ªÀμÀðUÀ¼À°è PÀ°PÁ £ÀÀμÖÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ. O¥ÀZÁjPÀ ºÁUÀÆ C£Ë¥ÀZÁjPÀ PÁAiÀÄðvÀAvÀæU¼
À À ªÀÄÆ®PÀ
«zÁåyðUÀ¼À PÀ°PÉAiÀÄ ¤gÀAvÀgÀvU
É É ¥ÀA
æ iÀÄwß¹zÁÝUÀÆå ¸ÀºÀ ¤jÃQëvÀ ªÀÄlÖzÀ PÀ°PÉ DUÀ¢gÀÄªÀÅzÀ£ÀÄß ºÀ®ªÀÅ
CzsåÀ AiÀÄ£ÀUÀ¼ÀÄ w½¹ªÉ. F PÀ°PÁ CAvÀgª
À À£ÀÄß ¸Àj¥Àr¸ÀÄªÀ ¤nÖ£°
À è £ÁªÉ®ègÀÆ PÁAiÀÄð¥ÀæªÀÈvÀÛgÁUÀ¨ÉÃQzÉ. ¸ÀzÀj
PÀ°PÁ CAvÀgª
À À£ÀÄß ¸Àj¥Àr¸ÀÄªÀ ¤nÖ£°
À è ªÉÊeÁÕ¤PÀ vÀ¼Àº¢
À AiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀ 'PÀ°PÁ ZÉÃvÀjPÉ' JA§
«£ÀÆvÀ£À PÁAiÀÄðPÀæªÀÄªÀ£ÀÄß 2022-23£ÉÃ ±ÉÊPÀëtÂPÀ ªÀμð
À zÀ°è C£ÀÄμÁÖ£U
À ÉÆ½¸ÀÄwÛz.É
J¯Áè «zÁåyðUÀ¼ÀÄ »A¢£À JgÀqÄÀ vÀgU
À ÀwUÀ¼À°è PÀ°AiÀÄ¯ÉÃ ¨ÉÃPÁVzÀÝ ¥Àª
æ ÀÄÄR ¸ÁªÀÄxÀåð, ¥ÀjPÀ®à£ÉU¼
À À£ÀÄß
UÀÄgÀÄw¹zÉ. EzÀPÌÉ ¸ÀAªÁ¢AiÀiÁV ¥À¸
æ ÀPÛÀ vÀgU
À ÀwAiÀÄ°è PÀ°AiÀÄ¯ÉÃ¨ÉÃPÁzÀ ¥Àª
æ ÀÄÄR ¸ÁªÀÄxÀåð, ¥ÀjPÀ®à£ÉUÀ¼À£ÀÄß
eÉÆÃr¹ PÀ°PÁ ºÁ¼ÉU¼
À À£ÄÀ ß ªÀÄvÀÄÛ ²PÀëPÀgÀ PÉÊ¦rAiÀÄ£ÀÄß ¹zÀÞ¥Àr¸À¯ÁVzÉ. PÀ°PÁ ºÁ¼ÉU¼
À ÀÄ ZÀlÄªÀnPÉUÀ½AzÀ
PÀÆrzÀÄÝ, ªÀÄUÀÄ«£À ªÀÄÄUÀÝ ªÀÄ£À¹ìUÉ ¸ÀAvÉÆÃµÀªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀÄªÀAvÉ gÀÆ¦¸À¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß
¥ÀÇtðUÉÆ½¸ÀÄªÀÅzÀjAzÀ ºÁ° PÀ°PÁ £ÀμÀÖª£
À ÄÀ ß ¸ÀjzÀÆV¸À§ºÀÄzÀÄ JA§ D±ÀAiÀÄ £À£ÀßzÁVgÀÄvÀÛz.É PÀ°PÁ ºÁ¼É,
¥ÀoÀå¥ÀÅ¸ÀÛPÀ ªÀÄvÀÄÛ ²PÀëPÀgÀ PÉÊ¦rUÀ¼ÀÄ ¥Àg¸
À ÀàgÀ ¥ÀÆgÀPÀªÁVªÉ. ²PÀëPÀgÀÄ vÀªÄÀ ä PÉÊ¦rAiÀÄ°è ¤ÃrzÀ
ªÀiÁUÀð¸ÀÆaAiÀÄ£ÀéAiÀÄ F «£ÀÆvÀ£À PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß CzÀgÀ CAvÀ¸ÀìvÀé¢AzÀ C£ÀÄµÁ×£ÀUÆ
É ½¹, ªÀÄPÀÌ¼À PÀ°PÉAiÀÄ
¸ÀÄzsÁgÀuÉUÉ PÁgÀtªÁUÀÄwÛÃj JAzÀÄ ºÁgÉÊ¸ÀÄvÉÛÃ£É. DzÀÝjAzÀ E¯ÁSÉAiÀÄ ¸ÀªÀðgÀÆ, ¥ÉÆÃµÀPª
À ÀUÀð
ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁVÃzÁgÀgÉ®ègÆ
À EzÀg°
À è ¥ÀjuÁªÀÄPÁjAiÀiÁV PÉÊ eÉÆÃr¹ F PÁAiÀÄðPÀæªÀÄªÀ£ÀÄß AiÀÄ±À¹éUÉÆ½¸ÀÄwÛÃgÉAzÀÄ
D²¸ÀÄvÉÛÃ£É.
J®èjUÀÆ ±ÀÄ¨sÀªÁUÀ°.............
²æÃ ©.¹.£ÁUÉÃ±ï
¥Áæx«
À ÄPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁæqsÀ ²PÀët
ºÁUÀÆ ¸ÀPÁ® ¸ÀaªÀgÀÄ
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ªÀÄÄ£ÀÄßr

gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ²PÀët ¤Ãw -2020gÀ D±ÀAiÀÄzÀAvÉ ªÀÄPÀÌ¼À PÀ°PÉ ªÀÄvÀÄÛ C©üªÀÈ¢Þ
£ÀªÉÄä®ègÀ dªÁ¨ÁÝj. DzÀgÉ
PÉÆÃ«qï-19 ¸ÁAPÁæ«ÄPÀ «¥ÀwÛ¤AzÀ ªÀÄPÀÌ¼À PÀ°PÉAiÀÄ°è ªÀåvÀåAiÀÄªÁV PÀ°PÁ ¤gÀAvÀgv
À ÉAiÀÄ£ÀÄß PÁ¥ÁrPÉÆ¼Àî®Ä PÀ¼z
É ÉgÀqÀÄ
ªÀµÀðUÀ½AzÀ ¸ÁzsÀåªÁVgÀÄªÀÅ¢®è. ¸ÁPÀµÀÄÖ PÀ°PÁ CAvÀgÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ. F CAvÀgÀª£
À ÀÄß ¤ÃV¸À®Ä
2022-23£ÉÃ ¸Á°£À°è
PÀ°PÁ ZÉÃvÀjPÉ JA§ «£ÀÆvÀ£À PÁAiÀÄðPÀæªÀÄªÀ£ÀÄß C£ÀÄµÁ×£ÀUÆ
É ½¸À¯ÁUÀÄwÛz.É
F PÁAiÀÄðPÀæªÄÀ zÀ ªÀÄÆ®PÀ J¯Áè «zÁåyðUÀ½UÉ §Ä£Á¢ ¸ÁPÀëgÀvÉ, ¸ÀASÁå eÁÕ£ÀPÌÉ MvÀÄÛ ¤ÃqÀ¯ÁUÀÄªÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ
ªÀÄUÀÄ vÀ£Àß »A¢£À vÀgU
À ÀwUÀ¼À°è CvÀåUÀvÀåªÁV UÀ½¸À¯ÉÃ¨ÉÃQzÀÝ PÀ°PÁ ¥sÀ®UÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ¥Àæ¸ÀPÀÛ vÀgU
À ÀwAiÀÄ°è PÀ°AiÀÄ¯ÉÃ ¨ÉÃPÁzÀ
“Cw ªÀÄÄRå PÀ°PÁ ¥sÀ®” UÀ¼£
À ÀÄß UÀÄgÀÄw¹, ZÀlÄªÀnPÉ gÀÆ¦¹ PÀ°PÁ ºÁ¼ÉU¼
À À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ²PÀëPÀgÀ PÉÊ¦rAiÀÄ£ÀÄß
gÀÆ¦¸À¯ÁVzÉ. EªÀÅUÀ¼°
À 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 eÉÆvÉU,É ²PÀëPÀjUÉ CUÀvåÀ
ªÀiÁUÀðzÀ±ð
À £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 vÀªÀÄUÀÆ ªÀÄvÀÄÛ CfÃA ¥ÉæÃªÀiï fÃ ¥sËAqÉÃ±À£
À ï ¸ÀA¸ÉÜUÀÆ E¯ÁSÉAiÀÄ ¥Àgª
À ÁV C©ü£ÀAzÀ£ÉUÀ¼ÀÄ.
qÁ. J¸ï. ¸É®éPÀÄªÀiÁgï, ¨sÁ.D.¸ÉÃ.
¸ÀPÁðgÀzÀ ¥Àz
æ sÁ£À PÁAiÀÄðzÀ²ð
¥ÁæxÀ«ÄPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ËæqÀs²PÀët E¯ÁSÉ

D±ÀAiÀÄ £ÀÄr

«zÁåyðAiÀÄ ±ÉÊPÀëtÂPÀ §zÀÄQ£À°è ¥ÀæwÃ ¤vÀåªÀÇ PÀ°PÁ ¤gÀAvÀgv
À É CvÀåUÀvÀå. DzÀgÉ PÉÆÃ«qï-19 ¸ÁAPÁæ«ÄPÀ¢AzÁV
eÁUÀwPÀªÁV PÀ°PÁ ¤gÀAvÀgv
À ÉUÉ ªÀåvÀåAiÀÄ GAmÁV ªÀÄPÀÌ¼À°è PÀ°PÁ £ÀµÀÖªÁVgÀÄªÀÅzÀÄ ªÉÃzÀå. EzÀ£ÀÄß ¸ÀjzÀÆV¸ÀÄªÀÅzÀÄ £ÀªÀÄä
DzÀå PÀvÀðªÀåªÁVzÉ.
£ÀªÀÄä gÁdåzÀ°è PÉÆÃ«qï-19 ¤AzÁV ±Á¯ÉU¼
À ÀÄ ªÀÄÄZÀÑ®àmÁÖUÀ «zÁåUÀªÀÄ, ¸ÀAªÉÃzÀ, «±ÉÃµÀ
¸ÉÃvÀÄ§AzsÀ ªÀÄÄAvÁzÀ ¥ÀAiÀiÁðAiÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß gÀÆ¦¹zÀgÆ
À
ªÀÄÄSÁªÀÄÄT vÀgÀUÀw ¥ÀæQæAiÉÄUÉ EªÉ¯Áè
¸ÀªiÀ ÁAvÀgÀªÁUÀÄªÀÅ¢®è. ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ PÀ°PÁ ZÉÃvÀjPÉ PÁAiÀÄðPÀæªÄÀ ªÀÅ ªÉÊeÁÕ¤PÀ vÀ¼º
À À¢AiÀÄ ªÉÄÃ¯É ²±ÀÄ PÉÃA¢ævÀ ZÀlÄªÀnPÉU¼
À À£ÀÄß
gÀÆ¦¹ PÀ°PÁ ºÁ¼ÉUÀ¼£
À ÀÄß ¤ÃqÀÄwÛgÄÀ ªÀ «£ÀÆvÀ£À ¥ÀæAiÀÄvÀß. ¸Àj¸ÀÄªÀiÁgÀÄ JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À ±ÉÊPÀëtÂPÀ ¥ÀæQæAiÉÄUÀ¼ÄÀ ¥ÀÆtðªÁV
£ÀqÉAiÀÄzÉÃ, ªÀÄPÀÌ¼À°è GAmÁVgÀÄªÀ PÀ°PÁ CAvÀgÀª£
À ÀÄß ¸ÀjzÀÆV¸ÀÄªÀ ¸À®ÄªÁVAiÉÄÃ gÀÆ¦¹zÀ G¥ÀPÀæªÀÄ. F PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß
MAzÀÄ ªÀµÀðzÀªÀgU
É É gÁdåzÁzÀåAvÀ C£ÀÄµÁ×£ÀUÉÆ½¹ ªÀÄPÀÌ¼À PÀ°PÁ £ÀµÀÖªÀ£ÀÄß vÁªÉ®ègÀÆ vÀÄA©PÉÆqÀÄwÛÃj JAzÀÄ D²¸ÀÄvÉÛÃ£É.
PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ ¥ÀjuÁªÀÄPÁj C£ÀÄµÁÖ£ÀPÁÌV J¯Áè ¨sÁVÃzÁgÀgÀÄ ¸ÀQæAiÀÄªÁV vÉÆqÀV¹PÉÆ¼ÀÄî«gÉAzÀÄ £ÀA©zÉÝÃ£É.
qÁ. «±Á¯ï Dgï, ¨sÁ.D.¸ÉÃ.
DAiÀÄÄPÀg
Û ÀÄ,
¸ÁªÀðd¤PÀ ²PÀët E¯ÁSÉ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ
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DgÀA©üPÀ £ÀÄr

DwäÃAiÀÄgÉÃ,
»A¢£À JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À PÁ® PÉÆÃ«qï-19gÀ PÁgÀt¢AzÀ O¥ÀZÁjPÀ vÀgU
À ÀwUÀ¼ÀÄ ¤jÃPÉëAiÀÄAvÉ £ÀqÉAiÀÄzÉÃ
ªÀÄPÀÌ¼À°è
PÀ°PÁ
£ÀµÀÖªÀÅAmÁVgÀÄªÀÅzÀÄ
±ÉÆÃZÀ¤ÃAiÀÄ.
EzÀjAzÁV
PÀ°PÁ
CAvÀgÀ,
¸ÁªÀiÁfPÀ
ºÁUÀÆ ¨sÁªÀ£ÁvÀäPÀ KgÀÄ¥ÉÃgÀÄUÀ¼ÀÆ GAmÁVªÉ. F J®è CqÉvq
À ÉUÀ¼£
À ÀÄß ¤ªÁj¹, PÀ°PÁ ¤gÀAvÀgv
À ÉAiÀÄ£ÀÄß PÁAiÀÄÄÝPÉÆ¼Àî®Ä
2022-23£ÉÃ ±ÉÊPÀëtÂPÀ ªÀµÀðzÀ°è PÀ°PÁ ZÉÃvÀjPÉ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄªÀ£ÀÄß C£ÀÄµÁ×£ÀUÉÆ½¸À¯ÁUÀÄwÛz.É ¥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 ZÀlÄªÀnPÉU¼
À À£ÀÄß CAvÀUÀðvÀUÆ
É ½¹ PÀ°PÁ ZÉÃvÀjPÉ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄªÀ£ÀÄß gÀÆ¦¸À¯ÁVzÉ. vÁªÀÅ E°è
¤ÃrgÀÄªÀ PÀ°PÁ ºÁ¼ÉUÀ¼£
À ÀÄß §¼À¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄPÀÌ¼À°è §Ä£Á¢ PÀ°PÁ eÁÕ£ÀªÀ£ÀÄß C£ÀÄPÀÆ°¸ÀÄ«j ºÁUÀÆ PÀ°PÁ
CAvÀgÀª£
À ÀÄß ¥ÀÆgÉÊ¸ÀÄ«j JAzÀÄ D²¸ÀÄvÉÛÃ£É. EzÀ£ÀÄß ±Á¯ÁzsÁjvÀªÁV ªÀiË¯ÁåAPÀ£À ªÀiÁqÀÄvÁÛ ¤UÀ¢vÀ ¸ÁªÀÄxÀåð ªÀÄvÀÄÛ
¥ÀjPÀ®à£É UÀ½PÉUÉ ¥ÁæªiÀ ÁtÂPÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß 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 ±ÀvÀªiÀ Á£ÀzÀ D±ÀAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉÆAqÀ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ²PÀët ¤Ãw-2020gÀ C£ÀÄµÁÖ£À ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ±ÉÊPÀëtÂPÀ
PÉëÃvÀæzÀ°è£À §zÀ¯ÁªÀuU
É É £ÁªÉ®ègÀÆ vÉgÉzÀÄPÉÆ¼Àî¨ÉÃQzÉ. CzÀgÀ eÉÆvÉUÉ PÉÆÃ«qï ¸ÀAzÀ¨Àð
s zÀ°è GAmÁzÀ ªÀåwjPÀÛ
¥ÀjuÁªÀÄªÀ£ÀÄß ¸Àj¥Àr¸ÀÄªÀ ºÉÆuÉUÁjPÉ ªÀÄºÀvÛÀ÷ézÁÝVzÉ. PÀ¼z
É À JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À°è §ºÀÄ ªÀiÁzsÀåªÀÄUÀ¼À£ÀÄß §¼À¹PÉÆAqÀÄ
«zÁåUÀªÀÄ, ¸ÀAªÉÃzÀzÀAvÀºÀ ±ÉÊPÀëtÂPÀ G¥ÀPª
Àæ ÀÄUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄvÀÀßUÀ¼À £ÀqÀÄªÉAiÀÄÆ «zÁåyðUÀ¼À PÀ°PÉAiÀÄ°è
¸ÁPÀµÀÄÖ PÀ°PÁ CAvÀgÀ GAmÁVgÀÄªÀÅzÀÄ ªÁ¸ÀÛªÀzÀ ¸ÀAUÀw. PÀ°PÁ £ÀµÀÖ, PÀ°PÁ CAvÀgÀ ¥ÀÆgÉÊ¸ÀÄªÀ AiÉÆÃd£ÉAiÉÄÃ ‘PÀ°PÁ
ZÉÃvÀjPÉ’ PÁAiÀÄðPÀæªÄÀ . F ¸ÀAzÀ¨sÉÆÃðavÀ G¥ÀPª
Àæ ÀÄzÀ°è F ±ÉÊPÀëtÂPÀ ªÀµÀðzÀ°è §Ä£Á¢ ¸ÁPÀëgÀvÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀASÁåeÁÕ£À
¸ÁªÀÄxÀåðªÀ£ÀÄß ¸Á¢ü¸ÀÄªÀÅzÀgÉÆA¢UÉ, »A¢£À JgÀqÀÄ ±ÉÊPÀëtÂPÀ ªÀµÀðUÀ¼À DAiÀÄÝ PÀ°PÁ¥s®
À UÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ¥Àæ¸ÀPÀÛ ±ÉÊPÀëtÂPÀ
ªÀµÀðzÀ°è PÀ°AiÀÄ¯ÉÃ¨ÉÃPÁzÀ CvÀåUÀvÀå PÀ°PÁ¥s®
À UÀ¼À£ÀÄß J¯Áè ªÀÄPÀÌ¼À°è ¸Á¢ü¸ÀÄªÀ UÀÄjAiÀÄ£ÀÄß ElÄÖPÉÆ¼Àî¯ÁVzÉ. F
¸ÁzsÀ£ÉUÁV PÀ°PÁ ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ ¸ÁzsÀåvÉUÀ¼£
À ÀÄß ¸ÀÆa¸ÀÄªÀ ‘²PÀëPÀgÀ PÉÊ¦r’ ªÀÄvÀÄÛ ²±ÀÄPÉÃA¢ævÀ PÀ°PÁ ¥ÀÆgÀPÀ
ZÀlÄªÀnPÉUÀ¼À£ÉÆß¼ÀUÉÆAqÀ «zÁåyðUÀ¼À ‘PÀ°PÁ ºÁ¼É’UÀ¼À ¥ÀÄ¸ÀÛPÀ JA§ JgÀqÀÄ ¸Á»vÀåUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÈf¸À¯ÁVzÉ. F PÀ°PÁ
ºÁ¼ÉUÀ¼À°è «zÁåyðUÀ¼ÀÄ PÀ°AiÀÄ¯ÉÃ ¨ÉÃPÁzÀ ¸ÁªÀÄxÀåð, ¥ÀjPÀ®à£É ªÀÄvÀÄÛ PÀ°PÁ¥s®
À UÀ¼À£ÀÄß PÉÃA¢æÃPÀj¹zÉ. EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß §¼À¹
ªÀÄPÀÌ¼À PÀ°PÁ £ÀµÀÖªÀ£ÄÀ ß ¸ÀjzÀÆV¸À®Ä J¯Áè ¨sÁVÃzÁgÀgÀÄ ¸ÀQæAiÀÄªÁV vÉÆqÀV¹PÉÆ¼Àî¨ÉÃPÁV F ªÀÄÆ®PÀ «£ÀAw¸ÀÄvÉÛÃ£É.
F PÁAiÀiÁð©üªÀÈ¢ÞAiÀÄ°è vÉÆqÀV¹PÉÆAqÀ E¯ÁSÁ «ÄvÀægÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CfÃA ¥ÉæÃªÀiïfÃ ¥sËAqÉÃ±À£ï EªÀjUÉ C©ü£ÀAzÀ£ÉUÀ¼£
À ÀÄß
¸À°è¹zÉ.
±ÀÄ¨sÀªÁUÀ°.
²æÃªÀÄw ¸ÀÄªÀÄAUÀ® «.
¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ, gÁdå ²PÀët ¸ÀA±ÉÆÃzs£
À É ªÀÄvÀÄÛ vÀg¨
À ÉÃw E¯ÁSÉ
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आत्मीय निक्षक नमर हो,
कोनर्ड19 च्यन उद्भर्िेल्यन यन महनमनरीिन समोरे जनत तुमची मुिे िनळे िन येत आहेत. दकत्येक
ददर्स त्यनंचे खेळ, र्नचर्, सहजपणे, सोडू र् ेरी रनहनयचे प्रसंग अर्ुभर्िे आहेत. तसेच तुम्ही सुध्दन
िनळन सुरु झनिे तर बरे होईि. असे तुम्हनिन र्नटत होते. मनणनसक तनणनमुळे मुिे र् आपण जनस्त
गोंधळनत आहनत. अध्ययर्नतीि अंतरनिन कं टनळिेिन आहनत. हे अध्ययर् अंतर सुव्यनस्थत करण्यनसनठी
इथे एक प्रयत्न करुर् निक्षण नर्भनग अध्ययर् पुर्प्रनाप्ती कनयाक्रम तयनर के िे आहे.
इयत्तन 8.र्ी. मधीि नर्द्यनथी मनगीि दोर् इयत्तन मध्ये निकनयिन पननहजे असिेि,े पुढच्यन र्षी 9 र्ी
िन जनईि तेव्हन समजनयिन पननहजे असिेल्यन संकल्पर्नंचे मुळ यन अध्ययर् परकनंच्यन पुस्तकनमध्ये
ददिे आहेत. तुम्ही ते दृढीकरण करुर्, तपनसूर्, अध्ययर् परक स्र्यंअध्ययर् सनरखे आहे. तसेच स्र्त:
निकण्यनमध्ये कनंही अडचणी येतनत. त्यनर्ेळी आपिी मदत मुिनंर्न पननहजे असते.
इथे ददिेिे अध्ययर् परक उदनहरणे मनर आहेत. र्गा प्रदक्रयेमध्ये दररोज असणनरे तुम्ही मुिनंर्न
कनय आर्श्यक आहे. हे तुम्ही जनणतन. तुमच्यन रठकनणी असिेल्यन अर्ुभर्न संदभनात इथे असिेिे
अध्ययर् परकन बरोबर तुम्ही तुमच्यन कृ त्यन, युक्तत्यन र्नपरु िकतन. त्यनंचन र्नपर करुर् मुिनंच्यनमध्ये
र्ननर्न्सयतन नर्कनसनसनठी मदत करनि. अिी अपेक्षन व्यक्त करतो.
मुिनंचे पुस्तकनतीि अध्ययर् परकनंचे अर्िोकर् करुर् खनिी ददिेिे हे मनगदिार् द्यन.
 आर्श्यक असिे तेव्हनच तुम्ही स्र्त: ददिेल्यन कृ त्यनमध्ये सहभनगी व्हनर्न.
 ददिेल्यन नर्षयन संबध
ं ी मुिे नर्चनर करनर्ेत असे करन.निहण्यनर्नचण्यनपेक्षन मुिे त्यन नर्षयन संबध
ं ी
जनस्तीत जनस्त त्यनंच्यन नमरनंबरोबर, भनर्नबरोबर, बनहणी बरोबर, निक्षकन बरोबर बनिनर्े असे
करन.
 पनठ्यपुस्तकनबरोबरच अध्ययर् परकनतीि कृ त्यन पुणा करण्यनस अर्ुकूि करुर् द्यन
 पनठ्यपुस्तकनची अभ्यनस प्रश्ने यन र्षी आर्श्यक असेि तर तुम्हीच ठरर्न. र्नहीतर यन र्षनािन
अध्ययर् परकनंचन आनण आपण तयनर के िेल्यन कृ त्यन पुरेिन होतीि.
 प्रत्येक अध्ययर्नंिनच्यन र्ंतर स्र्: अर्िोकर्नचन भनग म्हणूर् मुिनंची अध्ययर् प्रगती र्ोंद करुर्
ठे र्णे. नतथे चनर टप्पे आहेत. त्यनमुिनंर्न चौथ्यन टप्प्यनपयंत जनण्यनसनठी सहनय्य करन. चौथ्यन
टप्प्यनपयंत जनण्यनसनठी, पोहचण्यनसनठी असिेल्यन समस्यन सोडर्न.
 मुिनंच्यन प्रगती र्ोंदीच्यन खनिी त्यन अध्ययर्नंिनिन संबध
ं ीत मुिनर्े नमळनर्िेिे ज्ञनर् र्ोंद करुर् सही
करन.
 कनंहीही जनस्तीचे हर्े असेि तर तुमच्यन निक्षकनसोबत चचना करन आनण मुख्यपृष्ठनतीि ददिेिे
डी.एस.ई.आर.टी. परनव्दनरे ई.मेि व्दनरे संपका सनधन.
 आर्ंदनर्े निकर्न आर्ंदन पनसुर् आर्ंद र्नटन ------
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1. अध्ययर् पुर्प्रनाप्ती
अध्ययर्नचे पररणनम, ेटक, पनठ्यपुस्तकनमध्ये समननर्ष्ट के िे आहेत. इथे पनठ्य पुस्तक हे निकण्यनचे
सनधर् म्हणूर् कनम करते. हे अध्ययर्नची जनगन मुिभूत क्षमतनव्दनरे नर्धनारीत के िे जनते.
भनषन ही निकण्यनची प्रदक्रयन आहे. यन भनषेतीि आंतरदक्रयनत्मकतन सतत चनिणनरी प्रदक्रयन आहे.
हे अध्ययर् अर्ुभर् प्रत्यक्ष र्गनातीि चनिणन-यन प्रदक्रयेपनसुर् र्ंचीत असिेिन नर्द्यनथी आम्हनिन यन
पुर्ीच्यन र्नतनर्रणनमध्ये दकती गमर्िन आहे ? गमनर्िेिन भनग त्यनिन कसे समजेि ? यन दृष्टीर्े
के िेिन प्रयत्न म्हणजे अध्ययर् पुर्प्रनाप्ती. यन सर्नार्र उपनय म्हणजे अध्ययर् पुर्प्रनाप्ती. अध्ययर् पुर्प्रनाप्ती
हे के र्ळ सननहत्य र्नही. सेतुबंध नर्रहीत योजर्न र्नही. पुर्रनर्िोकर् नर्धनर् र्नही. तर पुर्प्रनाप्ती हे
मननहत र्सिेल्यन गोष्टीपनसूर् मननहत असिेल्यन गोष्टीपयंत ेेर्ूर् जनणनरी एक प्रदक्रयन आहे.
यन प्रदक्रयेिन नर्द्यनथ्यनािन दुिाक्षीत करणनरन मनणूस गुन्सहेगनर. ही दक्रयन फक्तर्गनातच र् चनितन
र्गनाबनहेर सुध्दन चनिणनरी दक्रयन आहे. समन्सर्यनची हरर्िेिी दक्रयनिीितन कु ठे हरर्िेिी आहे ?
यनचन िोध ेेण.े हन एक िोध आहे. तेथे अपाण करण्यनची जी मर्नस्थती आहे. आपण सर्नार्ी सहभनग
होर्ूयन. इथे ददिेिे प्रस्तुत सननहत्यनचे नर्स्तृत उद्देि खनिीि प्रमनणे
1. समनज नर्ज्ञनर् नर्षय हे आर्ड,अनभरुची नर्मनाण करणनरे नर्धनर् आहे.
2. समनज नर्ज्ञनर् यन अध्ययर्नसोबत सनमननजकीकरण, मर्ोसनमननजक मुल्य आनण ेटर्नत्मक मुल्य, भू
संस्कृ तीच्यन िोधनतूर् इनतहनस आनण भुगोि समजूर् ेेणे.
3. आपल्यन सभोर्तनिी असिेल्यन गोष्टी उद्यनचन इनतहनस समजूर् ेेण्यनपयंत आनण र्तामनर्
कनळनतीि सतत ेडणन-यन गोष्टीव्दनरे आम्ही आपल्यन मुिनंर्न आपल्यन गनर्नतीि भौगोिीक,
ऐनतहनसीक, सनमनजीक रचर्न, मुल्य, संस्कृ ती, प्रजनप्रभत्र्नचे महत्र्, आचनर -नर्चनर, रुढी परं परन,
मनझ्यन कु टुंबनची आर्मथक पररनस्थती, व्यर्हनर समजनर्ूर् सनंगणे,
4. समनज नर्ज्ञनर् नर्षयनची संकल्पर्न, नर्त्य जीर्र्नतीि र्नस्तनर्क गोष्टीर्र आधनरीत आहेत.
र्नस्तनर्क जीर्र्नतीि निक्षणनतूर् निकतनत. नर्नर्ध कृ त्यनव्दनरे प्रनयोनगक निक्षण पध्दती र्नढनर्णे.
5. र्यनर्ुसनर मुिनिन निकतन यनर्े यनची अर्ेक कनरणे आहेत. मुिभुत कौिल्य आनण अध्ययर्नत
सनतत्य र्सिेिे मुि िोधणे.
6. समनज नर्ज्ञनर्नच्यन अध्ययर्नर्े, भौगोनिक, संस्कृ ती, परं परन, रुढी, आचनर, नर्चनर समजूर् ेेर्ूर्
भनरतनच्यन र्ैनर्ध्यतेनर्षयी अनभमनर् बनळगणे.
7. अध्ययर् तनत्पुरत्यन दक्रयनच्यन बदिी नर्नर्ध उपक्रम, र्नटके , गनणी, र्ृत्य, स्थननर्क किन आनण
कनंही कृ त्यनव्दनरे समनज नर्ज्ञनर्न नर्षयी आर्ड नर्मनाण करणे.
8. भनरतनचन इनतहनस, भौगोनिकतन, सनमननजकतन, आर्मथकतन व्यर्सनय समजूर् ेेण,े अनभमनर्
बनळगणे.
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अचुक र्ैनिष्ट्े :कोनर्ड -19च्यन महनमनरीत उद्भर्िेल्यन अध्ययर्नतीि अंतर सुिभ करण्यनसनठी पनयनभूत निक्षण
क्षमतन आनण मनगीि 2 र्षनात मुिनर्े कनय निकनयिन पननहजे होते? आनण चनिू िैक्षनणक र्षनातीि
निकण्यनचे पररणनम अर्ुकुि करुर् देणे.
अध्ययर् पुर्प्रनाप्ती के र्ळ नर्द्यनथी कृ तीर्न नसमीत र् करतन मुिनचे अध्ययर्नत सनतत्य चैतन्सयदनयक
अध्ययर् आनण अध्ययर्नचे र्र्ीर् मनगा िोधण्यनस प्रेरक ठरते.
2. अध्ययर् पुर्प्रनाप्ती असे र्सनर्े-असे असनर्े
कोणत्यनही योजर्नच्यन अंमिबजनर्णीमध्ये कनंही समस्यन असतनतच. तेथीि मयनादन तसेच पुढे र्ेण,े
मुद्यनर्र रटकन करणे. यन गोष्टी मनहीत असतनच यन समस्येतूर् बनहेर पडण्यनसनठी सकनरनत्मक
नर्चनरनंची गरज आहे. ते तुम्हीच जनणतन
अध्ययर् पुर्प्रनाप्ती असे र्सनर्े
1. हे के र्ळ कनयाक्रम र्नही, र्ोंद ठे र्नयच्यन र्ोंदी र्नहीत, यन प्रदक्रयेबद्दि मननहती देणे, मुिे के र्ळ
भ्रमनत असू र्येत.
2. अध्ययर् परकनचे हे मुिनंचे
मयनादीत र्नही.

गृहपनठ र्नही. मुि ते अध्ययर् परकनंचे निहूर् संपनर्णे एर्ढेच

3. कोणत्यनही पनरं पनरीक निक्षण पध्दतीव्दनरे निकणे अपेनक्षत र्नही.
4. यन प्रदक्रयेिन मुि पुणापणे जबनबदनर र्नही.
5. िहनर् मुिनंर्न अध्ययर्नची चनचणी म्हणूर् अध्ययर् परक र्नपरु र्ये
असे असणे उत्तम
1. अध्ययर्नच्यन सनधर् तंरनच्यन र्नपरनिन उत्तेजर् देर्ूयन.
2. र्नचर्, िेखर्, मौनखक (तोंडी) अनभव्यक्ती सुरळीत होण्यनसनठी योजर्न करुयन
3. अध्ययर् परके देण्यनपुर्ी, पररकल्पर्न, स्र्न-र्ुभर्, पुर्नार्ुभर्, स्थननर्क र्नतनर्रण इ. संदभा स्पष्ट
करु यन.
4. पुर्ाज्ञनर् आनण र्तामनर् अर्ुभर् यनंचन तनळमेळ ेनिू यन.
5. खेळ, स्पधना, मौनखक अनभव्यक्ती,रठकनणनंर्न भेट, र्नतनर्रण नर्र्ममती दृष्टनंत, िेुर्न्,
पनरनअनभयर्, प्रर्नस इत्यनदी पध्दतीचन र्नपर करुर् र्ैचनरीक पररकल्पर्न प्रदनर् करण्यनची संधी देर्ूयन.

9

र्गा समन्सर्यीकरण:मुि यन र्षी निकत असिेिे अध्ययर् ेटक गेल्यन र्षीच्यन अध्ययर् अर्ुभर्नर्र आधनरीत असुर्
मुिभुत सनमथ्यनार्र आधनरीत आहेत. यन क्रनमक स्र्रुपनतीि अध्ययर्नची प्रदक्रयन सुिभ करण्यनसनठी
पररकल्पर्नंची पनर्श्ाभम
ू ी समजूर् ेेणे आर्श्यक आहे.ही प्रदक्रयन 2 प्रकनरे र्गनातसमन्सर्य सनधण्यनची
िक्तयतन असते.

1. प्रथम प्रनधनन्सय पध्दत :- मुख्य प्रर्नहनत अध्ययर् पुर्प्रनाप्ती कनयायोजर्न ददिेल्यन अर्धीमध्ये मुिभुत
सनमथ्यनार्र आधनरीत ेडिेल्यन अध्ययर् सननहत्यनचे निक्षण आनण मुल्यमनपर् करणे.
2. अप्रत्यक्ष पध्दत :- पनठ्य अध्ययर्न संदभनात एकन अर्धीमध्ये मुिभूत सनमथ्था अध्ययर्नर्ंतर ेटक
पररक्षनव्दनरे मुल्यमनपर् करणे.
निक्षकनंची पुर्ातयनरी
 अध्ययर् कृ ती आनण त्यनची योजर्न आयोजीत करणे.
 संदभा, अध्ययर् उपकरणे तयनर करणे.
 कृ त्यनव्दनरे संकल्पर्ेचे नचरण मुिनंर्न अर्ुभर् ेेण्यनसनठी प्रेरणन देण.े
 संकल्पर्न नर्स्तनर, सध्यनच्यन अध्ययर्नंिनचे समन्सर्यीकरण
 अध्ययर् परक सुिभ ररतीर्े पुणा करणे.
 नर्द्यनथ्यनंच्यन अध्ययर्नच्यन प्रगतीचन आढनर्न चौथ्यन टप्प्यन पयंत पोहचण्यनस मदत करणे.
 निक्षकनंचे पुर्ाज्ञनर् आजमननर्र्े
 अध्ययर् परकनच्यन प्रगतीपनसूर् मुल्यमनपर् पुर्रनर्िोकर् कृ त्यन करणे.
अध्ययर् अर्धी नर्धनार :आपण नर्द्यनथनाच्यन र्ैयक्तीक नभनतातन िक्षनत ठे र्र्
ू अध्ययर् अर्धी नर्नित करणे.प्रनदेनिक नभनतातन,
अध्ययर् पनतळी प्रनप्त नर्द्यनथनाचे अध्ययर् पररसर इत्यनदी ेटकनंचे तनस नर्नित करणे.
मुल्यमनपर् :प्रत्येकनंर्न खनत्यनमनफता आदेि ददिन जनईि. तरीही अध्ययर् परकनतीि कृ त्यन नर्द्यनथ्यनंर्ी
निहीिेिी मननहती संग्रह करणे.
नर्द्यनथ्यनंची प्रगती चनर स्तरनंर्र आधनरीत नर्नित के िे आहे. त्यनसनठी नर्द्यनथी स्र्-अर्िोकर्
र्मुर्न अध्ययर् परकनच्यन पुस्तकनमधीि ददिेिे 4 स्तर असे आहेत. ते खनिीि प्रमनणे
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अपेक्षीत अध्ययर् नर्ष्टपती
संपिेिे
अध्ययर्
अंि(नर्द्यनथी

समजूर् ेेतनत
िे 30-49

अथा करुर्
ेेतनत िे
50 ते 60

निनहतनत)

समजूर् ेेतिेिे अंि
पुणा आमिनत
आपल्यन र्गनानमरनबरोबर आणूर् पनिर्
समननर्ष्ट करुर्
करतनत
निकनर्तनत.िे.61-90
िे.91-100

मूल्यमनपर् करण्यनपुर्ी
सनमथ्यनाचन टप्पन
1समजूर् ेेणे

नर्र्रण
अध्ययर् नर्ष्टपतीतीि समननर्ष्ट अंि/ सनधण्यनसनठी/मयनाददत अंि मनर
पररचय करुर् देणे.निक्षकनंचे संपुणा -सतत पनठींब्यनची आर्श्यकतन आहे.

2 अथा समजूर् ेेतो

अध्ययर् नर्ष्टपतीचे कनंही अंि स्पष्ट आहेत./ कनंहीमध्ये स्पष्टतेची िक्तयतन
आहे. निक्षक नमर भनगि: पनठींब्यनची आर्श्यकतन आहे.

3समजूर् ेेतिेिे अंि अध्ययर् नर्ष्टपतीचे सर्ा अंि योग्य स्पष्ट आहे. निकत असिेिे आपल्यन
आपल्यन र्गानमरनंबरोबर नमरनबरोबर नर्चनर र्नटु र् ेेतो. निक्षक मुिनंर्न अध्ययर् अंिनर्र
नर्चनर र्नटू र् ेेतो.

आधनरीत प्रश्नोत्तर कनया देणे आर्श्यक आहे.

4यनंच्यनिी संबंधीत इतर अध्ययर् नर्ष्टपतीचे अंि कनयमची स्पष्ट आहे./ संपिेिी स्पष्टतन आहे.
अंि स्र्त: सनंगतो

निक्षक मुिनंच्यनमनफा त र्गनािन धर्नत्मक मनगादिार् करणे.

उदनहरणे :अध्ययर् नर्ष्टपती - इनतहनसनच्यन सनधर्न नर्षयी जनगृती करणे समजूर् ेेतनत.
 इनतहनसनच्यन रचेर्ेसनठी आर्श्यक असिेिे मुिनधनर समजूर् ेेतनत.
 इनतहनसनच्यन मुिनधनरननर्षयी संरक्षण मर्ोभनर् र्नढनर्णनरे
र्रीि दोन्सही मुख्य उद्देि सनध्य करण्यनसनठी मुिनची कृ ती अथापुणा होणे आर्श्यक आहे. इथे
ददिेिे अध्ययर् परकन मध्ये ददिेल्यन कृ त्यन, अंि म्हणजे अंनतम र्व्हे. मुिनंचे अध्ययर् नर्ष्टपती संदभनात
सनर्स्तरपणे नर्ररक्षण करुर् मुिनंची अध्ययर् पनतळी ळळखणे आर्श्यक आहे.
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संपिेिे अध्ययर् अंि
समजूर् ेेतो

सनमथ्यनाचे इनतहनसनच्यन सनधर् नर्षयी समजूर् ेेतीि
टप्पे
मुि कनंही आधनरन नर्षयी समजूर् ेेतिेतर/ कोणतेही आधनर
L1
समजिे र्सिे तर . ळळखिे र्सिे तर, देर्नियनची नचरे मनर
ळळखू सनंगू िकतो.

अथा समजूर् ेेतो.

L2

मुि मुिनधनर ळळखतो, कनंही र्ेळेिन गोंधळल्यन सनरखे ददसतो.
संरक्षण संबंधी थोडक्तयनत मत व्यक्त करतो.

समजूर् ेेतिेिे अंि
आपल्यन
र्गा
नमरनबरोबर नर्चनर
र्नटू र् ेेतो.

L3

मुि मुिनधनर ळळखूर् इनतहनसनच्यन रचर्ेमध्ये मुिनधनरनचे
महत्र् समजूर् ेेतो. संरक्षणनिन संबंधीत समपाक अनभप्रनय व्यक्त
करतो. आपल्यन र्गानमरनंबरोबर अध्ययर्नंिनसंबधी नर्चनर
र्नटू र् ेेतो.

यनच्यनिी
संबंधीत
इतर अंि स्र्त:
सनंगतो.

L4

मुि इनतहनसनच्यन रचर्ेमध्ये मुिनधनरनचे महत्र् समजूर् ेेतो.
मुिनधनर जतर् करण्यननर्षयी नर्िनि मर्ोभनर् समजूर् ेेतो.
मुिनधनरनच्यन संरक्षणनसनठी आपण करनर्यनची िहनर् िहनर्
कनये व्यक्त करतो. संधी नमळे ि तेव्हन आपल्यन आजूबनजूच्यनंर्न
संरक्षणनचे महत्र् समजूर् ेेऊर् प्रोत्सनहीत करतो.

अध्ययर् नर्ष्टपती संपुणप
ा णे सनधण्यनसनठी ददिेिी अध्ययर् परके एक िहनर् सनधर् म्हणूर् समजूर्
ेेतिे पनहीजे. कनंही र्ेळन ही अध्ययर् परके अध्ययर् नर्ष्टपतीची कनंही अंि मनर सनधण्यनसनठी
उपयोगी पडिी पननहजेत. निक्षक सनर्स्तर पणे अध्ययर् नर्ष्टपती सनधण्यनसनठी अजूर् जनस्तीचे,
र्ेगर्ेगळ्यन कृ त्यन स्र्तंरपणे हनती ेेणे जनस्त महत्र्नचे. र्गनामध्ये सुध्दन मुिनंर्न अध्ययर् नर्ष्टपतीचे
चढ-उतनर असणे सहज आहे. हे निक्षक िक्षनत ठे र्णे गरजेचे आहे.
हे मुल्यमनपर् नर्नितपणे मुिनंर्न श्रेणी करण्यनस अथर्न ते नर्भनग करण्यनस र्नही. निक्षक मुिनंची
अध्ययर् पनतळी नर्नित पणे समजूर् ेेणे हन महत्र्नचन उद्देि आहे. सर्नात महत्र्नचे म्हणजे मुिनंची
अध्ययर् पनतळी समजल्यन र्ंतर निक्षक मुिनंर्न पुढीि अध्ययर् टप्पन ेेऊर् जनण्यनस सनंगूर् मुळ उद्देि
समजूर् ेेणे महत्त्र्नचे आहे.
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अध्ययर् अंि - 1.1इनतहनसनची सनधर्े
अध्ययर् नर्ष्टपती - इनतहनसनच्यन सनधर्नंबद्दि जनणूर् ेेतीि.
उद्देि : इनतहनसनच्यन नर्र्ममतीसनठी सनधर्नंची आर्श्यकतन असते ते जतर् करणे.
 सनधर्नंच्यन संरक्षणनचे महत्र् समजूर् ेेणे
अध्ययर् सननहत्य :- सनधर्े,पुरनव्यनची नचरे, नििनिेख, र्नणी,पुस्तके , भु उत्खर्र्नची नचरे, र्कनिे इ.
अध्ययर् प्रदक्रयन :- मनगादिाक सुरर्नतीिन मुिनंच्यन मुिभूत गोष्टी बद्दिच्यन संकल्पर्न निकर्तनत. त्यनंर्न
त्यनंच्यन िनळे च्यन मुख्यनध्यनपकनंिी ककर्न गनर्नतीि र्ररष्ठनंिी चचना करण्यनची संधी र् मननहती गोळन
करण्यनची संधी ददिी पननहजे आनण आर्श्यक असल्यनस स्र्त: मननहती द्यन. र्ंतर आपण मुिनंर्न
मनगादिार् करन.अध्ययर् परकनतीि कृ त्यन स्र्त: मुिनंच्यनकडू र् करर्ूर् घ्यन. आर्श्यक र्नटल्यनस मननहती
संग्रह, मुिनखतीिन संधी उपिब्ध करुर् द्यन.
अध्ययर् परक -1
कृ ती :-1 मनझ्यन िनळे बद्दि मिन दकती मननहती आहे. ?
कृ ती :-2िनळे च्यन इनतहनसनची सनधर्े िोधूयन.
कृ ती :-3िनळे च्यन इनतहनसनबद्दि चचना करुयन.
कृ ती :-4तुमच्यन आजूबनजूच्यन स्मनरकनची यनदी करन.
कृ ती :-5स्मनरके , निल्पकिन आनण त्यनंच्यन इतर अर्िेषनचे आपण कन जतर् करनर्े.?
गट चचना :- मुिनंचे दोर् अथर्न आर्श्यक तेर्ढे गट करुर् र्रीि आकृ त्यनबद्दि चचना करण्यनस संधी
उपिब्ध करुर् देण.े मुिनंच्यन चचेतूर् नर्ेनिेिे अंि एकर करुर् इनतहनसनच्यन रचेर्ेसनठी पुरनर्े किी
महत्र्नची भुनमकन बजनर्तनत. हे सनंगूर् इनतहनसनची सनधर्े समजूर् ेेण्यनचन प्रयत्न करणे.
मुल्यमनपर् कृ ती :-अध्ययर् परक 1 मध्ये कृ ती 3
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अध्ययर् अंि :-1.2 कनिगणर्न
अध्ययर् नर्ष्टपती - इनतहनसनच्यन कनिगणर्ेची नर्िेषतन जनणूर् घ्यनि (दिक , ितक, सहस्त्र, सनमनन्सय
िके , आनण सनमनन्सय िके पुर्ा)
उद्देि : इनतहनसनच्यन रचर्ेमध्ये कनिगणर्नचे महत्र् जनगृत करणे.
 कनिक्रमनर्ुसनर क्रमबध्द इनतहनसनची रचर्न करण्यनस मदत होते. हे समजणे
 कनिगणर्न हे इनतहनसनचे मुळ आधनर स्तंभ आहेत. यनची जनगृती करणे.
अध्ययर् सननहत्य :- मोजपट्टी, पेन्ससीि, कनगद, प्रमुख ेटकनंची श्रेणीर्षनाची मनहीती कनगद .
अध्ययर् परक 2
कृ ती -1 ितमनर्नचन अथा समजूर् ेेर्ूयन
मुल्यमनपर् कृ ती :- कनळरे षे र्रुर् र्षा समजूर् ेेर्ूयन

अध्ययर्नंि :-2.1 प्रनरं नभक समनज
उद्देि : निकनरी र् सनमुदनयीक समनजनमध्ये झनिेिन नर्कनस त्यनंची हत्यनरे आनण गृहउपयोगी र्स्तू,फळे ,
झोपड्यन अिन अर्ेक र्स्तु आज सुध्दन र्नपरत असिेिी र्स्तु यन समनजनर्े ददिेिी देणगी आहे.
अिी जनगृती करणे.
 त्यनर्ेळेचे जीर्र् क्रम आनण सध्यनचन जीर्र्क्रम यनंचन संबंध जोडू र् प्रेरणन देणे.
अध्ययर् सननहत्य :- पुस्तकनतूर् नर्र्डिेिे समनजनतीि नर्नर्ध नचरनंचन संग्रह नव्हडीळ क्तिीप इ.
अध्ययर् प्रदक्रयन :- मनगादिाक मुिनंर्न प्रश्न नर्चनरत नचरे दनखर्त, निकनरी र् सनमुदनयीक समनजनचन
पररचय करुर् देतनत. चचना करण्यनस संधी द्यन. आर्श्यक र्नटेि तर आपण मननहती सनंगन. र्ंतर मुिनंर्न
मनगादिार् करत अध्ययर्परके यनमधीि कृ त्यन स्र्त: मुिनंच्यनकडू र् करर्ूर् ेेतनत. यन समनजनतीि
संबंधीत यु्ुब अॅनर्मेटेड नव्हडीळ दनखनर्ल्यनमुळे मुिनंर्न आर्ड नर्मनाण होते. त्यनपनसुर् बरीच
मननहती नमळनर्ण्यनचन प्रयत्न करणे.
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अध्ययर् परक -3
कृ ती :- नचर बेूर् बोिूयन

https://www.youtube.com/wathch = jp2xzt Riwmc नव्हडीळ मुिनंर्न दनखर्ूर्
त्यनंच्यन बरोबर बोिणे. येथे प्रमुख म्हणजे नचरनतीि नर्नर्ध कौिल्ये समजूर् ेेतनत. अंगनतीि पोषनखन
बद्दि समजूर् ेेण.े िोक रनहत असिेल्यन क्षेरनबद्दि बोिणे.
कृ ती :-2 त्यनर्ेळेची र् आत्तनची जीर्र्िैिीची तुिर्न करुर् सरनर् करण्यनस प्रोत्सनहर् देणे
अध्ययर् परक –4निकनरी समनज
कृ ती 1 :- यन खनिीि नचरनतीि असिेल्यन हत्यनरनंची र्नर्े सनंगूर् ती हत्यनरे कोणत्यन कनमनसनठी
र्नपरत होते. ते निहूयन .
कृ ती 2:- सध्यन असे निकनरी समुदनय आहेत. कनय ? ते कोठे आहेत ? आपल्यन ेरनतीि सदस्यन बरोबर
निक्षकनबरोबर चचना करन.
र्रीि दोन्सही कृ त्यन मुख्यत: निकनरी समनजननर्षयी मननहती नमळते, आजच्यन कनंही समनजनमध्ये
नमळती जूळती आहे. यन समनजनचन पररचय करुर् ेेण.े त्यनच बरोबर तो समनज आतन आधुनर्क
समनजनबरोबर र्नगण्यनचन प्रयत्न करत आहेत.
मुल्यमनपर् कृ ती :- मनगादिाक कृ तीचे परक4 मुल्यमनपर्नसनठी उपयोगी करुर् ेेतन येते ककर्न आपण
कनंही नचरे देर्ूर् मुल्यमनपर् करु िकतन.

अध्ययर्नंि -2.2 मनर्र्ी र्नस्तव्य
उद्देि : मनर्र्ी र्नस्तव्यनतीि िेतीची भुनमकन समजूर् ेेणे.
 मनर्र्नच्यन कृ षी करण्यनमध्ये मदत करणनरे ेटक ळळखणे.
 आधुनर्क िेती र् त्यनकनळनतीि िेतीमध्ये असिेिे फरक ळळखणे
अध्ययर् प्रदक्रयन :- मनगादिाक मुिनंर्न प्रश्न नर्चनरत, नचरे दनखर्त, त्यन कनळनतीि जीर्र् िैिीची
ळळख करुर् ेेण.े िेतीचन उदय कसन झनिन? कु तहूि र्नटनर्े असे प्रश्न ेनिनर्ेत. मुिनंर्न प्रनचर्
कनळनतीि समनज कसन होतन.? कल्पर्न करण्यनसनठी संधी देण.े मुक्त अनभप्रनय देण्यनसनठी सोप्यन पुरक
कथन र्नपरणे, यन समनजनिन संबंधीत मननहती यु्ुब नव्हडीळ दनखनर्णे. मुिनंर्न आर्ड नर्मनाण होईि.
अिी मननहती देण,े

https://www.youtube.com/wathch1V = oeik1anaouw नव्हडीळ मुिनंर्न दनखनर्णे.
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अध्ययर् परक 5 :- पनहिे नपक
कृ ती :-1 मनणसनर्े ेेतिेिे पनहिे नपक कोणते असू िकते?असे मुिनंच्यन कडू र् येणनरे सहज प्रश्न
नर्चनरत कु तुहि नर्मनाण करणे.
अध्ययर् परक6 :-सोिीगरनंची िेती
कृ ती :-1 सोिीगरनंची िेती र्नचनयनस द्यन. त्यनर्ंतर मुिनंर्न अथा समजूर् ेेण्यनस हर्े तेर्ढे प्रश्न
नर्चनरनर्ेत.
अध्ययर् परक7 :- र्स्तू तयनर करणे
कृ ती :-1 िेतीमध्ये झनिेल्यन सुधनरणन संबंधी आतन चचना करुयन.
अध्ययर् परक8 :-अर्जनरे तयनर करणे
सनरनंि :- र्रीि सर्ा अध्ययर् परके एकू णच िेती मध्ये झनिेल्यन नर्कनसनचन पररचय करुर् देतनत. िेती
हे एक व्यर्सनय र् र्र्ीकरणनंव्दनरे अनता आनण धनन्सयनचे उत्पनदर् करण्यनची एक पध्दत आहे. िेती हे
मनर्र्ी संस्कृ तीच्यन उदयनिन प्रमुख कनरणीभुत ेटक आहे. एर्ढेच र्नही तर पनळीर् प्रनणी आनण
र्र्स्पती संर्धार् हे समनजनच्यन नर्कनसनिन कनरणीभूत ठरिे आहे. यनची कल्पर्न मुिनंर्न मननहत असणे
आर्श्यक आहे.
मुल्यमनपर् कृ ती :- िेतीिन आर्श्यक असणनरी उपकरणनंची यनदी तयनर करुर् कोणती उपकरणे
िेतीच्यन नर्कनसनिन सहनय्य करतनत. हे समजूर् ेेणे.

अध्यर्नंि 3:- र्ैदीक कनळ
अध्ययर् नर्ष्टपती :- पिुपनिर् समनजनचन उदय आनण र्ैदीक कनळन संबध
ं ी नर्र्रण करतनत
उद्देि : र्ेदपुर्ा आनण उत्तर र्ैदीक कनळनतीि फरक समजूण ेेण.े
 आपल्यन संनर्धनर्नतीि सनमनजक समनर्तन र्ेदपुर्ा कनळनतीि असे मुिनंमध्ये जनगृती र्नढनर्णे.
अध्ययर् सननहत्य

:- र्ैदीक कनळनिन संबंधीत नचरे, समनज्यनचे नर्नर्ध टप्प्यनमधीि सनमननजक

व्यर्स्थेची नचरे.
अध्ययर् प्रदक्रयन :-मनगादिाक मुिनंर्न प्रश्न नर्चनरत नचरे दनखर्त र्ेद कनळनतीि जीर्र् िैिीचन पररचय
करुर् देणे. सनमननजक स्तर ळळखणे. समनजनतीि पध्दती , स्त्री समनर्तेबद्दि मुक्त नर्चनर गोष्टी
आयोनजत करणे. यन समनजनिन संबध
ं ीत यु्ुब अॅनर्मेटेड नव्हडीळ दनखनर्णे यन पनसुर् मुिनंर्न जनस्त
प्रमनणनत आर्ड नर्मनाण होते.
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अध्ययर् परक-9
मनगादिाक प्रनचर् कनळनत अनस्तर्नत असिेल्यन समनर्तेच्यन कल्पर्नर्र भर देतनत. सर्नात महत्र्नचे
म्हणजे मनहिन आनण पुरुषनर्े समनर् कनया के िे. येथे कोणत्यनही कनमनची नर्निष्ट नर्युक्ती र्व्हती. त्यनंर्ी
कोणतनही भेदभनर् र् करतन आपल्यन पध्दतीर्े कनम के िे. हे सर्ा आपण मुिनंपयंत पोहचर्नयिन हर्े.असे
ेटर्ेत म्हटिे आहे. हन सनमंजस्यपुणा भेदनर्हरीत समनज भनरतनच्यन भनर्ष्टयनची आिन आहे. र्ेद आनण
सद्यनची जीर्र्िैिी यनतीि सनम्य आनण फरक मुिे ळळखत असल्यनर्े उत्तर र्ेदनत नस्त्रयनंचन दजना
ेसरिन गेिन. तसेच नर्षमतेचन समनज कसन नर्मनाण झनिन आहे? यनचे स्पष्टीकरण मुिनंर्न ददिे पननहजे
र्ैदीक कनळनतीि जीर्र्क्रम आतनच्यन कनळनतीि जीर्र् िैिीिन असिेिे सनम्यतन आनण फरक मुिनंर्न
ळळखनर्े. असे चचना करणे फनर महत्र्नचे अंि आहे.
कृ ती1 :- पुर्ा र्ैदीक कनि र् उत्तर र्ैदीक कनळनतीि प्रमुख फरक.
कृ ती2 :- नर्धनर्नमधीि चुक अथर्न बरोबर ळळखन.
सनरनंि :- मनगादिाक र्ैदीक निक्षण पध्दती किी होती? आज आम्ही िनिेय पररसरनमध्ये निकत
असिेिे निक्षण पध्दतीची नभनतातन आनण सनम्यतन ळळखनयिन हर्े. मुिनंर्न मुक्तपणे कोणत्यन पध्दतीर्े
निक्षण असेि तर चनंगिे असू िकते. असन अनभप्रनय सनंगण्यनस मुक्त संधी देण.े यन संदभनात र्गा
प्रदक्रयेची रचर्न करणे, अनधक चनंगिे आहे. मनगादिाक आतन आपण र्नपरत असिेिे िब्द अग्नी, र्रुण,
इं र आनण र्नयू हे िब्द र्ैदीक कनिनत र्नपरत होते. यनची ळळख करुर् देणे. र्ैदीक कनळनतीि पुरक
असिेिी नचरे र्नपरणे गरजेचे आहे.
मुल्यमनपर् कृ ती :- गुरुकु ि निक्षणनच्यन कनल्पनर्क नचरनिन रं ग भरन आनण तुझ्यन िनिेय निक्षणनिन त्यन
कनळनतीि व्यर्स्थेबद्दि तुम्हनिन कनय र्नटते ते निहन.
अध्ययर्नंि -4.1
संस्कृ ती - जगनच्यन प्रमुख संस्कृ तीचन नर्कनस
अध्ययर् नर्ष्टपती -6 जगनतीि र्दीच्यन कनठनर्र उदयनस आिेल्यन संस्कृ तीर्न र्नंर्े देर्ूर् हसधु
संस्कृ ती नर्षयी नर्र्रण देतनत.
उद्देि : संस्कृ ती उदयनिन कनरणीभूत असिेिे अंि समजूर् ेेण.े
 जगनचन संस्कृ त्यन एकन संस्कृ तीपेक्षन दुसरी संस्कृ ती नभनता कसे आहे?आनण त्यनची नर्िेषतन. यनंची
यनदी करतनत. तसेच हसधू संस्कृ ती बरोबर तुिर्न करुर् बेतनत.
 सध्यनच्यन समनजनिन आनण संस्कृ तीमधीि सनम्यतन, आनण फरक ळळखणे.
सननहत्य :- जगनच्यन र्कनिन, नचरे, रं गीत पेर्, पेपर इ.
प्रदक्रयन :-मनगादिाक संस्कृ तीर्न संबंधीत नचरे दनखनर्त मुिनंर्न बोिते करणे. सर्नात महत्र्नचे म्हणजे
संस्कृ तीच्यन उदयनस कनरणीभूत ेटक एक एक बोितन बोितन मुिनंर्न संस्कृ तीची र्ैनिष्ट्े
त्यनंच्यनकडू र्च जनणूर् ेेणे. जगनच्यन र्कनिनत संस्कृ त्यनंच्यन उदयनस कनरणीभूत असिेल्यन र्द्यनंची
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ळळख करुर् देर्ूर् ते असिेल्यन देिनच्यन पनठीमनगे असिेिी प्रेरणन यन बद्दि मत व्यक्त करणे.
संस्कृ तीिन संबंधीत यु्ब
ु नव्हडीळ यनचन र्नपर करुर् र्गनात आमिबजनर्णी करणे.
सनरनंि :-मनगादिाक प्रत्येक संस्कृ तीचन उदय, नर्कनस तेथीि पररसर आनण जनमर्ीच्यन सुनपकतेर्र
अर्िंबूर् असते. आनण ते आहेत ते आमच्यन प्रननचर् संस्कृ तीचे प्रनतक आहेत. असे समजूर् ेेतिे पननहजे.

जगनच्यन प्रमुख संस्कृ तीचन नर्कनस
अध्ययर् नर्ष्टपती :- जगनतीि संस्कृ तीचन पररचय करुर् ेेतनत.
र्कनिन पनहूर् जगनच्यन संस्कृ तीची ळळख करुर् ेेतनत
मनगादिाक जगनच्यन संस्कृ तीबद्दि ळळख करुर् देणे. आज र्नहत असिेिी ती र्दी कोणत्यन देिनत
आहे ?हे मूिनंर्न समजिे पननहजे. आज र्नहत असिेल्यन र्द्यनंच्यन कनठनर्र कोणती िहरे होती ? ती
िहरे आतन किी आहेत.?हे समजूर् त्यनंच्यनत उत्सुकतन नर्मनाण करण्यनसनठी नर्नर्ध र्कनिे आनण
नव्हडीळ यनव्दनरे नर्श्लेषण करणे.
कृ ती:-1 यन र्रीि र्कनिनच्यन सहनय्यनर्े जोड्यन जूळर्न.
मनगादिाक जगनच्यन र्नकनिनव्दनरे र्द्यन त्यन सध्यन असिेिन देि ळळखण्यनस मुिनंर्न मदत करणे.
कृ ती :-2 यन र्रीि र्कनिन िक्षनत ेेतन. सर्ा संस्कृ ती र्द्यनच्यन कनठनर्रच आहेत. त्यन संस्कृ त्यन
र्दीकनठनर्रच कन उदय झनल्यन असतीि.?
मनगादिाक अध्ययर् परकनर्र र्नपरिेल्यन नचरननर्षयी कनंही अंि,ेटक उपयोग करुर् सध्यनची नचरे
संग्रह करुर् र्गनामध्ये उपयोग करत संकल्पर्न दृढ करणे.
कृ ती :-3 खनिीि र्कनिन िक्षनत ेेतन हसधु संस्कृ तीमधीि र्द्यन आनण िहरे यनंची यनदी करण्यनस
सनंगणे.

अध्ययर् परक :-11 संस्कृ त्यन
सनरनंि :- इनतहनसनचे मुख्य उद्देि पुर्ीचे अथर्न भूतकनळनतीि ेटर्न आहेत. त्यन कनंही कल्पर्न
र्तामनर्नत आणणे. आनण त्यनच्यन प्रनसंनगकतेची मननहती देणे.आजच्यन आनण प्रननचर् संस्कृ तीच्यन
कनळनतीि व्यर्स्थेमधीि फरक आनण सनम्यतन ळळखनर्े असे मनगादिाक इथे जनस्त भर देतनत.
मुल्यमनपर् कृ ती :-अध्ययर् परक 11 कृ ती 1 नचरे बेूर् बोिूयन. इथे कनंही हसधु संस्कृ तीिन संबंधीत
नचरे ददिी आहेत. ते पनहूर् त्यनर्ेळच्यन कनळनतीि िोकनंचे जीर्र् मुिनंर्न ळळख करुर् देत मनगादिाक
खनरी करुर् ेेतिे पननहजे.
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अध्ययर्नंि- 5 अहहसेच्यन ददिेर्े
अध्ययर् नर्ष्टपती :-8 र्नर्र् मतनंच्यन उदयनस कनरणीभूत ेटक आनण बौध्द, जैर् धमनाबद्दि समजूर्
ेेतनत.
उद्देि : र्नर्र् मतनंच्यन उदयनस कनरणीभूत पररनस्थती समजूर् ेेणे.
 त्यन कनळनत भनरतनची रनजदकय पररस्थीती र्र्ीर् मतनंचन प्रसनर कसे सहय्यकनरी होते? हे
समजूर् ेेण.े
सननहत्य :- पनठ्यपुस्तक, पेर् पेपर इ.
प्रदक्रयन :- मुिनंर्न गटनमध्ये नर्भनगूर् प्रत्येक गटनिन पनठ्यपुस्तक देर्र्
ू र्ंतर कनंही यन खनिीि प्रश्न
ददिी पननहजे. र्ंतर पुस्तक र्नचूर् नमरनंसोबत चचना करुर् आपिे अपेनक्षत उत्तर निहनयिन सनंगणे.
1. एक धमा अस्तीत्र्नत असतनर्न दुसरन धमा कन उदयनिन आिन ?
2. जैर् आनण बैध्द धमनाची तत्र्े यनंची यनदी करन.
3. दोन्सही धमनाची सनम्यतन आनण फरक ळळखन.
र्ंतर मुिनंर्न धमनाच्यन उदयनस कनरणीभूत ेटक मुिनंर्न समजेि असे करणे. धमा हे मर्ुष्टयनच्यन
जीर्र्नच्यन आचरणनिन संबध
ं ीत आहेत. धमनातीि समरसतन हन िनंतीचन मंर आहे. हे सर्ा मुिनंर्न
पटर्ूर् देणे चनंगिे.चनररत्र्य संपनदर् के िेिे सर्ा धमनात असिेिे मुळ ेटक आहेत. हे आमचे जीर्र् सनधे
आनण सरळ जीर्र् जगण्यनस मदत होते. हे मुिनंच्यन मर्नत हबबनर्णे हनच यन अध्ययर्नंिनचन उद्देि
आहे.
अध्ययर् परक 12 स्थिनंतरीत िोकनंचे मननहती संग्रह.
कृ ती :-1 तुमच्यन गनर्नत आजूबनजूिन प्रदेिनमध्ये स्थिनंतरीत होर्ूर् आिेल्यन िोकनंनर्षयी मननहती
संग्रह करुर् र्गनात चचना करणे.
मर्ुष्टयनच्यन इनतहनसनत स्थिनंतर करत असतनर्न आर्श्यक िनगणन-यन ेटकनंची चचना करत
मनगादिाक स्थिनंतरीत िोकनंर्न रनहण्यनसनठी िनगणन-यन ेटकनची चचना करत आजच्यन कनळनत खेडी
नर्मनाण होण्यनस जनगृत करण्यनस सहनय्य करणे. आज िोक स्थिनंतरीत होत असिेल्यन उद्देिनबरोबर यन
संस्कृ तीचन उदय झनिन हनच यन अध्ययर् अंिनचन उद्देि झनिन आहे.
कृ ती :-2 दैर्ंददर् कृ षी आनण दुग्ध उत्पनदर्नमध्ये जर्नर्रे किी प्रमुख भुनमकन बजनर्तनत यन नर्षयी
निहन.
मनगादिाक प्रननचर् कनळनपनसूर् जर्नर्रे ही आर्मथक आनण िेतीच्यन नर्कनसनसनठी किनप्रकनरे प्रमुख
भुनमकन बजनर्तनत यनची चचना करणे. आज िेतीमध्ये जर्नर्रनंचे पनर नर्िेष असे आहे. जर्नर्रनंच्यनर्र
अर्िंबर् यन यंरयुगनमध्ये कसे आहे. ? यनची जर्जनगृती मुिनंच्यनमध्ये झनिी पननहजे.
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मनगादिाक संस्कृ ती ह्यन र्द्यनंच्यन कनठनर्रच उदयनिन आिे आहेत. यनची कल्पर्न मुिनंर्न देणे.
िहरीकरण नजथे मनणूस एकन नर्निष्ठ रठकनणी रनहतो. सध्यनचे जीर्र् जगण्यनसनठी प्रननचर् संस्कृ तीच्यन
कनळनत असिेिी सनम्यतन र् फरक मुिे ळळखिी पननहजे.
कृ ती 3:-र्ृध्दनर्न अथर्न जेष्ठ व्यक्तीर्न दैर्ंददर् जीर्र्नमध्ये तुम्ही मुिनंच्यनसनठी करनर्े िनगणनरे मदत
ळळखूर् निहन.
कृ ती 4:-दकसनगोतमी र्नटक र्गनात करुर् घ्यन,चचना करन.
कृ ती 5:- येथे कनंही अभ्यनस ददिन आहे. त्यनंच्यनसनठी करतो अथर्न करत र्नही असे निहूर् कनरणे
निहीणे.
यन सर्ा चचेत मनगादिाकनंर्ी गरज असल्यनस मुिनंर्न मदत के िी पननहजे. सर्ा मुिनंर्न इथे ददिेिे सर्ा
कृ त्यन करनयिन पननहजे. यनसनठी प्रोत्सनहर् देण.े एकू णच अहहसन हे तत्र् दोन्सही धमनासनठी जोरदनर
पुरस्कनर के िन जनतो. यनची कनरणे मुिनंर्न समजूर् ेेणे आर्श्यक आहे.
मुल्यमनपर् कृ ती :- कर्नाटकनतीि प्रनसध्द जैर् आनण बौध्द धमनाची ऐनतहननसक स्थळे , आनण स्मनरके
यनची नचरे संग्रह करुर् त्यनबद्दि समजूर् घ्यन.

अध्ययर्नंि 6.1:- भनरतनतीि प्रमुख रनजेरनणी
अध्ययर् नर्ष्टपती :-भनरतनतीि प्रमुख रनजेरनण्यनबद्दि समजूर् ेेतनत.
उद्देि : दनक्षण भनरत आनण उत्तर भनरतनतीि किन, र्नस्तुनिल्पकिन आनण संस्कृ तीमध्ये असिेिे सनम्य
आनण फरक समजूर् ेेण.े
 उत्तर भनरतनतीि बिनढ्य सनम्रनज्यनच्यन उदयनसनठी कनरणीभूत असिेिे ेटक ळळखणे,आनण
त्यन सनम्रनज्यनचे िहनर् रनज्यनत नर्भनजर् होण्यनस कनरणीभूत ेटक समजूर् ेेणे.
अध्ययर् सननहत्य :- पनठ्यपुस्तक, कनिर्ुक्रमनची यनदी.
प्रदक्रयन :- मुिनंर्न हे कनम र्ैयक्तीक अथर्न गटनतुर् देर्ू िकतन. येथीि पररस्थीती समजूर् ेेर्ूर्
मनगादिाकनंर्ी नर्धनार करु िकतन. मुिनंर्न किनर्ुक्रमनंची यनदी देर्ूर् त्यनर्न इनतहनसनमध्ये कोणत्यन
ेटर्ेर्ंतर कोणती येते हे समजूर् ेेर्ूर् गटनत चचना करुर् नर्णाय ेेण्यनस सनंगणे. उत्तर भनरतनतीि
दगडी इमनरतीसनठी गनणी, गनण्यनसनठी कनरणे िोधणे. ददिेल्यन नचरनंचन र्नपर करुर् त्यन कनळनतीि
किन आनण र्नस्तुनिल्पकिन संबंधी समजूर् ेेण्यनसनठी मनगादिाक मदत करणे. एखनद्यन र्ेळी अजूर् कमी
सनमथ्या नमळनर्िेिे नर्द्यनथी असतीि तर त्यनंर्न सनधी सोपी एक अथर्न दोर् नचरे देर्ूर् ळळखण्यनस
सनंगणे. अजूर् कमी सनमथ्या नमळनर्िेिन नर्द्यनथी असेि तर त्यनंर्न मननहत असिेिे कोणतेही नचर देर्ूर्
त्यनमध्ये असिेिे अंि ळळखण्यनस सनंगणे.
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अध्ययर् परक 13
कृ ती :-1 कनिर्ुक्रमनमध्ये निहण्यनस सनंगणे.
मनगादिाकनंर्ी मुिनंर्न कनिरे षन यन इनतहनसनच्यन अध्ययर्नचे अनर्भनज्य अंग आहे. हे समजूर् ेेर्ूर्
इनतहनस सहजपणे अथाकरुर् संकल्पर्न दृढ करण्यनस सहनय्य होते. असे भर देर्ूर् सनंगणे.सोबत मुिे
आपल्यन र्ैयक्तीक जीर्र्नचे र्षार्नर आधनरीत कनि रे षन रचण्यनस संधी देणे.सर्नात महत्र्नचे म्हणजे
मुिे सनमनन्सय िके पुर्ा आनण सनमनन्सय िके मधीि फरक समजूर् ेेतिे पननहजे.
कृ ती :-2 खनिीि नचरे बेुर् ते नर्मनाण के िेल्यन रनज्य ेरनण्यनंची र्नंर्े निहन.
मुिनंर्न गुप्त आनण मौयनाची किन र्नस्तुनिल्पनचे सहज फरक समजूर् ेेतिे पननहजे. महत्र्नचे म्हणजे
त्यनंची निल्पकिेिन र्नपरत असिेिे र्नस्तु, देर्निये नर्मनाण करण्यनस िनगणनरी कु िितन, श्रमनची
जनगृती करुर् देणे फनर महत्र्नचे.
सनरनंि :- मौयनंचन सम्रनट अिोक आज सुध्दन प्रनसध्द कन? हे स्पष्ट करणे त्यनंचे संदि
े आमिनत
आणण्यनसंदभनात भनरतीयनंची रनष्ट्रीय प्रनतके झनिी आहेत. रनष्ट्रध्र्जनतीि अिोक चक्रनचे महत्र् समजूर्
ेेणे. यन बददि मुिनंच्यनमध्ये जनगृती नर्मनाण करणे. युध्दनमुळे र्निच होतो.सर्ाकनि सत्य आहे हे
मुिनंर्न समजूर् सनंगणे. युध्दनतीि तंटे हे र्निनिन कनरणीभुत ठरतनत. िनंततन समनज नर्मनाण
करण्यनसनठी आम्ही युध्दन पनसूर् दूर रननहिे पननहजे. असन संदि
े सम्रनट अिोकनचन आहे. दैर्ंददर्
जीर्र्नतीि भनंडण तंटे सुध्दन आम्हनिन किन प्रकनरे र्ुकसनर् होते. फनर मोठ्यन प्रमनणनत हनर्ी होते.
चनंगल्यन बोिण्यनमुळे कोणतनही समस्यन सहजपणे सुटण्यनस मदत होते. यनची कल्पर्न मनगादिाकनंर्ी
मुिनंर्न ददिी पननहजे.
मुल्यमनपर् कृ ती :-अध्ययर् परक 13 मधीि कृ ती 3
असिेल्यन सनम्यतेची यनदी करणे.

बुध्दनचे तत्र् आनण अिोकनच्यन धम्मनिन

अध्ययर्नंि 6.2दनक्षण भनरतनतीि प्रमुख रनजेरनणी
अध्ययर् नर्ष्टपती :- दनक्षण भनरतनतीि प्रमुख रनजेरनण्यननर्षयी समजूर् ेेतनत.
उद्देि :दनक्षण भनरतनतीि रनज्यकनरभनर पध्दत िेती आथीकतन, किन आनण र्नस्तुनिल्पकिन मधीि बदि
ळळखूर् त्यनर्ेळीचन समनज जनगृत होण्यनस मनगादिाकनंर्ी प्रोत्सनहर् ददिे पननहजे. दनक्षण
स्र्त:चे स्र्तंत्र्य, रनज्यकनरभनर व्यर्स्थन, सनमननजक किन र्नस्तुनिल्प,संस्कृ ती

भनर त

उपयोगनत

आणल्यनबद्दिची जनगृती मुिनंमध्ये नर्मनाण करणे.
सननहत्य :- पनठ्यपुस्तक, पनंढरन कनगद, दनक्षण र् उत्तर भनरतनतीि निल्पकिेची नचरे, पेन्ससीि टॅग इ.
प्रदक्रयन :- मुिनंचे गट करु िकतन. र्ैयक्तीकपणे/ योजर्न रुपनत हे कनम देर्ू िकतन. मुिनंर्न
पनठ्यपुस्तकनचन र्नपर करुर् दनक्षण भनरतनतीि नर्नर्ध रनज्येरनण्यनच्यन कनळनतीि रनज्यव्यर्स्थेतीि
बदि आजच्यन रनजव्यस्थेतीि पध्दत यनंचन संदभा जोडणे.
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अध्ययर् परक :-14 दनक्षण भनरतनतीि रनजेरनणी
मनगादिाकनंर्ी दनक्षण भनरतनतीि रनजनंची ळळख करुर् देणे यन कृ तीचन उद्देि र्नही तर त्यन
कनळनतीि रनजे िेती, पनणीपुरर्ठन, रनज्यकनरभनर, किन, र्नस्तुनिल्पकिन, सनमननजक बदि समजूर्
ेेत हे सर्ा आत्तनच्यन कनळनतीि पध्दतीिी तुिर्न करुर् अथा समजूर् ेेण्यनस प्रोत्सनहर् देण.े पनणी
पुरर्ठन व्यर्स्थन, चोळनंची ग्रनमव्यर्स्थन पध्दती, आजसुध्दन आम्हनिन आधुनर्क व्यर्स्थेमध्ये आदिा
ददसत आहेत. म्हणजेच अर्ुकरण करत आहोत. इनतहनसनपनसुर् सुध्दन आदिा अंि, आजच्यन समनजनिन
अर्ुसरुर् उपयोग करुर् ेेत आहोत. हे मुिनंच्यनमध्ये हबबनर्णे हनच उद्देि यन अध्ययर् नर्ष्टपतीचन.
कृ ती :-1 दनक्षण भनरतनतीि प्रमुख रनजेरनण्यनंर्ी ददिेल्यन ह्यन सणनर्ळी (इ.स.) क्रमनर्ुसनर निहन.
सनरनंि :- सणनर्ळ्यनर्न मनगादिाकनर्ी मुिे सर्ा महत्र्नचे र्षा िक्षनत ठे र्नर्े. यनच्यन प्रमुख ेटर्न
क्रमनर्ुसनर तसेच संकल्पर्ेच्यन आधनरे अथा समजूर् ेेर्ूर् त्यन र्षनाच्यन आधनरे पनसूर् मनगीि ेटर्न
आनण पुढीि ेटर्न कनळनचन अंदनज करणे.ते सहजपणे िक्षनत ठे र्नर्े असे करणे.पुढे यन र्षनाच्यन आधनरे
मनगीि ेटर्न आनण पुढीि ेटर्न ळळखतन आिे पननहजे एकू ण सर्नर्ळी इनतहनसनचन अनर्भनज्य अंग
आहे. हे मुिनंर्न समजूर् सनंगणे हे मनगादिाकनंचे कनम आहे.
मुल्यमनपर् कृ ती :-अध्ययर् परक 14 कृ ती 2 मध्ये ददिेिे भनरतनच्यन र्कनिनतीि सनतर्नहर्नंच्यन
कनळनतीि प्रमुख व्यनपनरी कें रे ळळखन आनण यनंच्यन कनळनत िेती आनण व्यनपनरनमध्ये नर्कनस होण्यनस
कोणती कनरणे आहेत. हे समजूर् घ्यन.
अध्ययर् परक 15 किन आनण र्नस्तुनिल्पकिन.
कृ ती :-1 यन खनिीि देर्नियक्तगे सुक्ष्म नर्ररक्षण करुर् त्यनंची किन आनण र्नस्तुनिल्पकिेमध्ये सनम्य
आनण फरक ळळखन.
अध्ययर् परक 16ऐनतहननसकतन.
मनगादिाकनंर्ी यन अध्ययर् परकनमध्ये मुिनंर्न किेचन गौरर् करुर् आनण ऐनतहननसककररत्यन त्यनंचे
महत्र् पटर्ूर् देणे. तसेच इनतहनसनचे सर्नात महत्र्नचे उद्देि म्हणजे मुिनंच्यनमध्ये ऐनतहननसक
मर्ोभनर्र्न र्नढनर्णे.ऐनतहननसक मर्ोभनर्र्न म्हणजे भुतकनळनत असिेल्यन र्स्तुचे जतर् त्यनंच्यनपनसूर्
तयनर झनिेल्यन किन, देर्निये, आनण स्मनरके संरक्षण करण्यनचे मर्ोभनर् मुिनंच्यनमध्ये नर्मनाण करणे.
यन उद्देिनपनसुर् किन संस्कृ तीचे अंि असिेिी देर्निये स्मनरके बेीतल्यनर्ंतर मुिे ते तयनर
करण्यनसनठी िनगिेिे श्रम तेथीि नर्िेषतन यनंचन आदर रनखणे. कोणत्यनही प्रकनरचे र्ुकसनर् र् करतन
अनभमनर् र्नटिन पननहजे असे र्नगणे.
सनरनंि :-मनगादिाकनंर्ी यन अध्ययर् परकनंमध्ये मुिनंच्यन किेचन आदर करुर् तसेच ऐनतहननसकरीत्यन
त्यनंचे महत्र् जनणूर् ेेतिे पननहजे. तसेच इनतहनसनचन महत्र्नचन उद्देि म्हणजे मुिनंच्यन मध्ये
ऐनतहननसक जनणीर् र्नढनर्णे,ऐनतहननसक जनणीर् म्हणजे भुतकनळ पनसूर् असिेल्यन र्स्तुचे जतर्
त्यनंच्यनपनसुर् तयनर झनिेल्यन किन देर्निये, आनण स्मनरके यनंचे संरक्षण करण्यनचे मर्ोभनर्र्न नर्मनाण
करणे. यन उद्देिनपनसूर् किन संस्कृ तीचन अंि असिेिे देर्निये, स्मनरके बेीतल्यनर्ंतर मुिे ते तयनर
करण्यनसनठी िनगिेिे श्रम तेथीि नर्िेषतन त्यनचन आदर रनखणे कोणत्यनही प्रकनरचे र्ुकसनर् र् करतन
अनभमनर् र्नटिन पनहीजे असे र्नगणे.
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मुल्यमनपर् कृ ती :-अध्ययर् परक 16 मध्ये कृ ती 6 मुिे इनतहनस रचण्यनस मदत करननर्त. ऐनतहननसक
स्मनरकनचे जतर् करणे सर्नाची जबनबदनरी. जेंव्हन आपण एखनद्यन ऐनतहननसक स्थळनिन भेट देतो. तेंव्हन
कनय करनर्े र् कनय करु र्ये ? यनची यनदी करन.

अध्ययर्नंि 7.1 मध्ययुगीर् भनरतनची कनिगणर्न
अध्ययर् नर्ष्टपती :- उत्तर आनण दनक्षण भनरतनिन संबंधीत ऐनतहनसीक ेटर्नंचन कनिक्रम यनंचन अथा
समजूर् ेेतनत.
उद्देि : मध्ययुगीर् भनरतनच्यन इनतहनसनतीि ेटर्नच्यन आधनरे क्रमनर्ुसनर ळळखण्यनचे कौिल्य
हबबर्णे.
 समकनिीर् रनजेरनणी आनण त्यनंचे कनिक्रम समजूर् ेेणे.
प्रदक्रयन :- मुिनंर्न कु टुंबनचे कनिरे षन तयनर करण्यनसनठी प्रोत्सनहर् देर्ूर् त्यन व्दनरे इनतहनसनतीि
कनळरे षेचे महत्र् हबबनर्णे मध्युगीर् भनरतनच्यन इनतहनसनचन पररचय करुर् मुिनंच्यनकडू र्च कनिरे षन
तयनर करणे.कनिरे षच्े यन आधनरनव्दनरे प्रत्येक ेटर्ेबद्दि मननहती सोबत मुिनंच्यन बरोबर चचना करणे.
अध्ययर् परक 17 ररकनम्यन जनगन भरु यन
कृ ती :-1 खनिीि ेटर्न ददिेल्यन ररकनम्यन जनगेत कनिक्रमनर्ुसनर जोडू र् निहन.
कनिकम्रनर्ुसनर ठे र्ूर् मुिनंच्यन सोबत कन आनण कसे असे प्रश्न ठे र्ूर् चचना करन.
कृ ती :-2 कनिगणर्ेची यनदी र्र ददिेल्यन ेटर्न योग्य जनगी ळळखूर् कनिक्रम रे षम
े ध्ये कनळ
ळळखण्यनस मनगादिार् करणे. आनण यनच र्मुण्यनचे र्ेगर्ेगळे कनिरे षन र्ेगर्ेगळ्यन पररनस्थतीत र्नपर
करुर् ेेतिन पननहजे.
मुल्यमनपर् कृ ती :- अध्ययर् परक 17 कृ ती 2 री मुल्यमनपर् कृ ती म्हणूर् समनर्ेि करणे.

अध्ययर्नंि -7.2 मध्यकनिीर् रनजव्यर्स्थन पध्दती
अध्ययर् नर्ष्टपती - प्रननचर् कनळनतीि रनज्यव्यर्स्थन पध्दतीची यनदी करुर् सनंगणे.
उद्देि : मध्यकनिीर् भनरतनच्यन नर्नर्ध रनज्यकनरभनरनच्यन पध्दतीचे तुिर्नत्मक अध्ययर् करणे.
 रनज्यकनरभनरनच्यन पध्दतीतीि अर्ुकूि आनण प्रनतकू ि पध्दती अथा समजूर् ेेर्ूर् सध्यनच्यन
पररनस्थतीिन आर्श्यक असिेिे ेटक ळळखणे.
अध्ययर् सननहत्य :- पनठ्यपुस्तक, र्कनिे, कनंही पुरनर्े.
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अध्ययर् परक 18 :- र्कनिनमध्ये नर्नर्ध रनज्यपध्दती आमिनत आणिेिे प्रदेि ळळखूयन.
कृ ती 1:- र्नचूर् समजूर् ेेर्ूर् रनज्यकनरभनरनच्यन अनस्तत्र्नत असिेल्यन पध्दती प्रदेिनचन र्कनिनमध्ये
यन खनिी ददिे आहेत. ते आम्ही िक्षनत ठे र्ूयन. चनंगल्यन प्रकनरे िक्षनत ठे र्ूर् अथा समजूर् ेेर्ूयन.
कृ ती 2:- र्रीि र्कनिनमध्ये नर्नर्ध रनज्यकनरभनरनच्यन पध्दती समजूर् ेेतिन आहनत. आतन
भनरतनच्यन र्कनिनर्र इख्तेदनरी, मर्सबदनरी, आनण र्यंकनर पध्दती कोणत्यन प्रदेिनत ही पध्दत चनिू
आहे ते ळळखणे.
1 र् 2 कृ तीर्न संबध
ं ीत पनठ्यपुस्तके / कृ ती पुस्तकनत असिेल्यन र्कनिन सोबत िनळे त असिेिन
भनरतनचन र्कनिन बेूर् िक्षनत ठे र्ण्यनस सनंगणे. र्ंतर 2 कृ त्य करर्ूर् ेेण.े िक्तय होईि तेर्ढे
मुिनंच्यनकडू र् रठकनणे ळळखण्यनस प्रोत्सनहर् देणे.मनगादिाकनंर्ी मनगादिार् करत करत मुिनंर्न सुचर्न
देणे. उदनहरण - मुिनंर्न रठकनणे ळळखण्यनस कठीण होत असेि तर ते रठकनण कोणत्यन रनज्यनत /
नजल्ह्यनत येते हे ळळखण्यनस मदत करणे.
कृ ती 3:- इख्तन, मर्सबदनरी तसेच र्यंकनर पध्दतीत ददसूर् येणन-यन समर्तन यन गोष्टीची यनदी करुयन.
मुिनंचे उत्तरे एकर करुर् आत्तनच्यन रनजकनरभनर पध्दतीतीि ददसूर् येणनरे अंि तुिर्न करीत
कोणते योग्य हे समजूर् मुिनंर्न नर्णाय ेेण्यनस सोडिे पननहजे.

अल्िनउद्दीर् नखिजीच्यन बनजनरपेठनंच्यन सुधनरणन
कृ ती 4 :- अल्िनउद्दीर् नखिजीच्यन बनजनरपेठेतीि व्यर्स्थन तसेच आजच्यन बनजनरपेठेतीि व्यर्स्थन
यनमध्ये सनम्य आनण फरक दोर् दोर् सनम्य आनण फरक एकर करुर् यन दोन्सही मध्ये कोणतेही उत्तम अंि
आजच्यन बनजनरन पेठेच्यन व्यर्स्थनतीि आम्ही आमिनत आणतो/ अमिनत आणू िकतो. असे प्रमुख अंि
यनंची यनदी करत बनजनरपेठनमध्ये हव्यन असिेल्यन सुधनरणन बद्दि चचना करणे.

अध्ययर् परक 19
कृ ती 1 :- दफरोज िहन तुेिक तसेच आजच्यन िेतीच्यन योजर्न मधीि सनम्य ेटकनंची यनदी के िन
कनय?
कृ ती 2 :- िेतीर्रीि कजा मनफ करण्यनपनठीमनगे उद्देि अनण त्यनंचे पररणनम र्गनात निक्षकनंच्यन मदतीर्े
तुमच्यन नमरन सोबत चचना करन.
मुिनंर्न आपल्यन पनिकनंर्न अथर्न र्यस्कनरनसोबत मननहती समजूर् ेेर्ूर् र्गनात चचना करणेस मुक्त संधी
देणे. मनगादिाकनंर्ी िेती कजामनफ योजर्ेचे फनयदे तो्नबद्दि मननहती देर्ूर् अंतीम नर्णाय मुिनंच्यनर्र
नर्र्ेचर् करण्यनस सोडणे.
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अध्ययर्नंि 7.3 मध्यकनळनतीि भनरतनमध्ये धनर्ममकतेर्र सुफी संतनंचन प्रभनर्
अध्ययर् नर्ष्टपती :- मध्यकनिीर् रनज्यकनरभनर पध्दतीची यनदी करुर् सनंगणे.
उद्देि : सनमननजक र् धनर्ममक सुधनरणेिन कनरणीभूत भक्ती आनण सुफी संतनंच्यन बद्दि मननहती समजूर्
ेेणे.
 भक्तीपंथ आनण सुफीसंतनंची तत्र्े आनण निकर्ण समजूर् ेेण.े
अध्ययर् परक 20 सुफी संत
कृ ती :-1 सुफी संतनंर्ी समनज्यनतीि कोणकोणत्यन उणीर्न दूर करण्यनचन प्रयत्न के िन ? यनदी करन
मुिनंर्ी के िेल्यन यनदीच्यन आधनरे आत्तनच्यन कनळनतीि सनमननजक उनणर्न बद्दि चचना करुर्
उपनयनबद्दि मुिनंर्न मते संग्रह करुर् मुिनंच्यनमध्ये तुिर्नत्मक मर्ोभनर्र्न र्नढनर्णे.
कृ ती :-2 खनिी ददिेिी नचरे सुफी संतनंर्न संबध
ं ीत आहे. तुम्ही ती असिेिी स्थळे तसेच त्यनच्यनबद्दि
मननहती समजूर् ेेऊर् तुमच्यन नमरनबरोबर नर्चनर र्नटु र् ेेणे.
र्कनिनव्दनरे स्थळे तसेच त्यन स्थळनंचन इनतहनस समजूर् ेेण.े स्थळनंर्न संबंधीत इतर अध्ययर्
अंिनत असिेिे मननहतीसनठी ही कृ ती करु िकतन.
कृ ती :-3 खनिी ददिेल्यन नचरनंचे सुक्ष्मपणे नर्ररक्षण करुर् उत्तरे द्यन.
नचरनव्दनरे इनतहनस समजूर् ेेण्यनचन प्रयत्न करु िकतन. यनसनठी दुस-यन नचरनंचन र्नपर करु िकतन.
तसेच इतर अध्ययर् अंि हे पररणनमकनरक उपयोग करु िकतन. आनण नचर बेूर् इनतहनस रचर्न कृ ती
करु िकतन.
कृ ती :-4 खनिी भक्ती पंथनची तत्र्ज्ञनर्ी आनण त्यनंची तत्र्े यनंची यनदी आहे. ते व्यर्नस्थत जोड्यन
जूळर्न र् निहन.
कृ ती :-5 ददिेल्यन तत्र्ज्ञनर्नंच्यन तत्र्नबद्दि तुम्ही कनय सनंगनि ?
सर्ा धमा तत्र्र्ेत्यनंचे तत्र्ज्ञनर् नर्षयक नर्चनर नभनता असिेतरी त्यनंचे मुख्य उद्देि समनज सुधनरणन आहे.
हे मुिनंच्यन मर्नत आणणे हन मुख्य उद्देि आहे.
मुल्यमनपर् कृ ती :- अध्ययर् परक 14 कृ ती 5 र्ी मुल्यमनपर् कृ ती म्हणूर् र्नपरनर्ी.
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अध्ययर्नंि 7.4 मध्यकनिीर् भनरतनचे किन आनण र्नस्तु निल्पकिन
अध्ययर् नर्ष्टपती :- मध्यकनिीर् भनरतनचे किन, र्नस्तु निल्पकिनमधीि बदि ळळखणे.
अध्ययर् परक 21 आनण अध्ययर् परक 22
उद्देि :- मुिे किन, निल्पकिन यनतीि बदि समजूर् ेेतनत.
अध्ययर् सननहत्य :- पेर्, पेपर, मध्यकनिीर् नचरे इ.
मुल्यमनपर् कृ ती :- अध्ययर् परक 22 ची कृ ती 3 मुिनंर्न मध्यकनिीर् भनरतनची किन निल्पकिन
संबंधी मननहती द्यन. र्ंतर त्यनतीि फरक यनंची यनदी करनयिन सनंगन.

अध्ययर्नंि 8.1 आधुनर्क भनरतनचन कनिक्रम
उद्देि :- मुिनंर्न आधुनर्क कनळनतीि ेडनमोडींची कनिक्रमनर्ुसनर मननहती देतनत.
सननहत्य :- पेर्, पेपर, ेटनर्नंचन तक्तन.
अध्ययर् परक 23
कृ ती1 :- ददिेल्यन ेटर्न कनिक्रमनर्ुसनर जोडन.
मुल्यमनपर् कृ ती :- मुिनंर्न आधुनर्क भनरतनतीि ेटर्न संबंधी मननहती देऊर् र्ंतर कनंही ेटर्न
कनिक्रमनर्ुसनर जोडतनत कन? र्नहीतर त्यन ेटर्न जोडण्यनस कमी सनमथ्या असेि तर कनंही प्रमुख ेटर्न
मनर देर्ूर् मुल्यमनपर् करनर्े िनगते.
अध्ययर्नंि 8.2 जिमनगनाचन िोध
अध्ययर् नर्ष्टपती :- आनियन खंडनपनसूर् युरोप खंडनिन पोहचिेल्यन र्स्तु नर्षयी कथन रचन.
उद्देि :- प्रनचीर् भनरतनतीि र्स्तु नर्देिी व्यनपनरनमध्ये महत्र्नची भूनमकन बजनर्तनत हे मुिनंर्न समजूर्
सनंगणे र् प्रोत्सनहर् देणे.
अध्ययर् सननहत्य :- जगनचन र्कनिन, पेन्ससीि, पेपर. इ.
प्रदकयन :- जगनतीि मध्युगीर् संदभनात कनंही महत्र्नच्यन ेटर्न ेडल्यन. त्यनपैकी सर्नात महत्र्नचे म्हणजे
जिमनगनाव्दनरे भू संिोधर् महत्र्नचे. इथे प्रमुख म्हणजे यन जिमनगनाच्यन िोधनमुळे यनमनगीि उद्देि मुिे
समजूर् ेेतिे पननहजे. यन जिमनगनाचन िोध जगनच्यन इनतहनसनमध्ये कसे महत्त्र्नचे प्रनप्त के िे आहे? हे
मुिे समजूर् ेेतिे पननहजे. कॉन्सस्टँरटर्ोपिचन (इस्तंबूि) पनडनर् हे जगनच्यन इनतहनसनत महत्त्र्नचन
मैिनचन दगड बर्िन आहे हे समजूर् ेेण.े मनगादिाकनंर्ी महत्र्नचे म्हणजे र्कनिनंचन र्नपर करुर्
संकल्पर्न दृढ करणे जनस्त योग्य ठरे ि. हे मनगादिाकनंर्ी र्नपरिेिे र्कनिे मुिनंच्यनबरोबर जनस्त बोिते
के िे पननहजे.
26

कृ ती :-1 कथन र्नचूर् अथा समजनर्ूर् ेेऊयन, र्ंतर प्रश्ननंची उत्तरे देर्ूयन.
इथे ददिेल्यन कथेमध्ये आिेल्यन र्स्तु िक्षनत ेेर्ूर् मुिनंसोबत जगनचे देिनदेिनमधीि व्यनपनरी
संबंध कसे होते? हे समजूर् सनंनगतिे पननहजे. इथे निक्षक जनस्तीत जनस्त र्कनिनचन र्नपर करुर् र्
यु्ुबमधीि नव्हडीळचन र्नपर करुर् तेथीि जर्जीर्र् समजूर् ेेतिे पननहजे. त्यनकनळनतीि
पररनस्थतीचे समग्र नचरण मुिनंच्यन मर्नत हबबनर्ण्यनचे कनम मनगादिाकनंर्ी के िे पननहजे.
अध्ययर् परक 24 :- र्नर्र् मनगनाचन िोध
र्नर्र् मनगा िोधण्यनस उपयुक्त कनरणे:जगनच्यन र्कनिनच्यन मदतीर्े मनगादिाकनंर्ी प्रमुख जिमनगा आनण त्यनिन संबध
ं ीत प्रमुख िहरे ,
प्रदेि, मुिे ळळखनर्े असे के िे पननहजे. महत्र्नचे म्हणजे इथे ती िहरे , प्रदेिनंर्न आत्तनच्यन र्नर्नव्दनरे
त्यनंचन पररचय करुर् देणे अगत्यनचे आहे.
मुल्यमनपर् कृ ती :मुल्यमनपर्नसनठी अध्ययर् पथक 19 मध्ये असिेिे अंि त्यनच्यन आधनरे मुिनंचे अध्ययर् पनतळी
ळळखिे पननहजे.
अध्ययर्नंि 8.3 कॉन्सस्टँरटर्ोपिचन पनडनर्
अध्ययर् नर्ष्टपती :- आटोमर् तुकनंर्ी कॉन्सस्टँरटर्ोपि हजकू र् र्र्ीर् मनगा िोधण्यनस भनग पनडिे असे
समजूर् एक कथन रचन.
उद्देि : भनरतनिन येण्यनस असिेिन एकमेर् भूमनगा बंद होण्यनस कनरणे कोणती हे समजूर् आनण ते
त्यनर्ेळेच्यन व्यनपनरनर्र पडिेिन प्रभनर् ळळखतनत.
 युरोनपययनंर्न र्र्ीर् मनगा िोधणे अनर्र्नया होते. म्हणूर् जिमनगा िोधणे भनग पडिे हे समजूर्
ेेणे.
अध्ययर् सननहत्य :- जगनचन र्कनिन, पेनन्ससि, ड्रॉइं ग िीट इ.
प्रदकयन :- मुिनंर्न प्रथम भनरतनतीि र्स्तूर्न प्रचंड मनगणी होती. यन नर्षयी कथन सनंगूर् र्ंतर त्यनंर्न
कॉन्सस्टँरटर्ोपि, मोझँबीकन, सुरत, मुंबई इत्यनदी बंदरे आनण प्रमुख व्यनपनरी कें र र्कनिनत दनखनर्िे
पननहजे. र्ंतर त्यनचे महत्र् सनंनगतिे पननहजे. र्कनिन र् र्नपरतन ही कृ ती करर्ूर् ेेणे असनध्य. कृ पयन
र्कनिन ेेऊर्च मुिनंसोबत स्थळ दनखनर्णे, र्ंतर मुिनंर्न खेळनव्दनरे रठकनणे दनखनर्णे. त्यनर्ंतर
र्कनिनत बनयझंटनयीर् सनम्रनज्य, आटोमर् तुकी सनम्रनज्य, इटिी, अरे बीयन, कॉन्सस्टँरटर्ोपि ळळखण्यनस
सनंगणे.
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अध्ययर् परक -25
मुल्यमनपर् :- अध्ययर् परक कृ ती 1 कथन र्नचूर् नर्चनर करुर् खनिीि प्रश्ननंर्न उत्तरे द्यन.

अध्ययर् परक 26 र्र्ीर् मनगा
अध्ययर् नर्ष्टपती :- जगनच्यन र्कनिनमध्ये प्रमुख समुर मनगा आनण बंदरे ळळखणे.
कृ ती :- 1 जगनच्यन र्कनिनमध्ये ळळखतनत.
कृ ती :- 2 भनरतनिन आिेिन र्नस्को- द-गनमन चन मनगा ळळखतनत.
मुल्यमनपर् कृ ती :- कृ ती 3 :- ररकनम्यन जनगन योग्य िब्दनंर्ी भरन, अध्ययर् परकनचन र्नपर करुर्
मुिनंच्यन अध्ययर्नचे मुल्यमनपर् करु िकतन.

अध्ययर्नंि 8.4 जिमनगनार्े व्यनपनरनिन आिेिे युरोनपयर् भनरतनिन तनब्यनत ेेऊर् - सनम्रनज्य नर्स्तनर
अध्ययर् नर्ष्टपती - ईस्ट इं नडयन कं पर्ी आपिे नर्यंरण म्हैसुरु आनण मरनठन (युध्द आनण करनर)
बंगनिपनसूर् पंजनबपयंत नर्स्तनरिेल्यन प्रदेिनचे नर्र्रण करणे.
उद्देि : युरोनपयनंर्नर्न भनरतनत सनम्रनज्य नर्स्तनर होण्यनस आपल्यनत असिेिे दोष (उणीर्न) ळळखूर्
आत्मनर्िोकर् करणे.
 त्यनंच्यन सनम्रनज्य नर्स्तनरनिन चनर युध्द कसे कनरणीभूत आहेत. हे पनहणे.
अध्ययर् सननहत्य :- अखंड भनरतनचन ररकनमन र्कनिन, रं गीत पेनन्ससि, नसस पेनन्ससि पनठ्यपुस्तक इ.
प्रदकयन :- मुिनंर्न प्रथम पुस्तकनतीि त्यनंर्न र्नचनर्यनस हर्े असिेिे ककर्न पहनर्यनस हर्े असिेिे
नर्षय ळळखूर् र्ंतर र्ैयक्तीकपणे र्नचनर्यनस सनंगणे. र्ंतर गट करुर् त्यनंर्न गटनत एके क र्कनिन बेूर्
इं ग्रजनंर्ी के िेिे एके क युध्दनचे र् र्ंतर भनरतनत त्यनंर्ी नमळनर्िे प्रदेि एके क रं गनर्ी ळळखण्यनस
सनंगणे. त्यनर्ंतर त्यनंर्ी ळळखिेल्यन गटनचे र्नर् निहूर् हभतीर्र नचकटनर्णे.
अध्ययर् परक -27 निटीिनंचे सनम्रनज्य नर्स्तनर
भनरत निटीिनंच्यन तनब्यनत जनण्यनस युध्दनची कनरणे र् पररणनम
मनगादिाकनंर्ी निटीि टप्यनटप्यनर्े भनरतनत सनम्रनज्य स्थनपर् करण्यनची प्रमुख कनरणे म्हणजे चनर
युध्द, यन चनर युध्दनत भनरत आपिे अस्तीत्र् गमनर्िे यनची मननहती सनंगणे. इथे महत्र्नची म्हणजे
मनगादिाकनंर्ी निटीि भनरतनच्यन नर्निष्ट ददिन नर्नित करुर् चनिनर्िेिे युध्दनचे नर्र्रण करणे.
निटीिनंर्ी भनरतनत पकड नर्मनाण के िी हे मुिनंर्ी समजूर् ेेतिे पननहजे. यन युध्दनच्यन पररणनमनमुळे
भनरतनचन जनस्तीत जनस्त भनग निटीिनंर्ी ईस्ट- इं नडयन बरोबर हनतनमळर्णी के िी ही एक भनरतनच्यन
इनतहनसनतीि एक प्रमुख ेटर्न आहे.
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कृ ती 1:- युध्दनचे कनरण र् पररणनम
अध्ययर् परक :- 28 निटीि रनज्यव्यर्स्थेचे पररणनम.
मुल्यमनपर् कृ ती :- इथे मुल्यमनपर् करण्यनस अध्ययर् परक 28 मधीि कोणतेही एक 1 प्रश्न र्नपरु
िकतन, अथर्न स्र्त: एक प्रश्नपनरकन तयनर करुर् सुध्दन मुल्यमनपर् करु िकतन.
अध्ययर्नंि :- 8.5 भनरत निटीिनंच्यन हनती आल्यनर्ंतरचे पररणनम
अध्ययर् नर्ष्टपती :- भनरतनतीि निटीिसत्तन मजबूत होण्यनस कनरणीभूत असिेिे अंि आनण नर्नर्ध
धोरणनंची यनदी करतनत.
उद्देि : निटीि रनज्यव्यर्स्थेपनसूर् भनरतनचे उद्योग आनण नर्िेषकरुर् िेतीर्र झनिेिे पररणनम समजूर्
ेेणे.
 िेती आनण त्यनकनळचे दुष्टकनळनत सनमननजक आनण आर्मथक जीर्र्नर्र झनिेिन प्रभनर् समजूर्
ेेणे.
अध्ययर् सननहत्य :- भनरतनचन ररकनमन र्कनिन, पेनन्ससि, दुष्टकनळनची नचरे, तीर् िेतीच्यन पध्दती
र्नचण्यनस 7 र्ी इयत्तन पनठ्यपुस्तक.
प्रदकयन :- प्रथम मुिनंर्न निटीि कनळनतीि तीर् िेती पध्दतीचन अथा समजूर् ेेण्यनस पनठ्यपुस्तकनतीि
नर्षय र्ैयनक्तकपणे र्नचण्यनस सनंगणे. र्नचल्यनर्ंतर मुिनंचे गट करुर् त्यनंर्ी र्नचिेिे गटनत चचना करुर्
निनहण्यनस सनंगणे. तसे करण्यनपुर्ी कनंही प्रश्न ददिे पननहजेत.
1) जनमर्दनरी म्हणजे कनय ?
2) महिर्नरी म्हणजे कनय ?
3) रयतर्नरी म्हणजे कनय ?
4) यनमधीि िेतक-यनसनठी कोणते आहे कनय ? र्नहीतर त्यनर्ेळेचन िेतकरी िोनषत होतन कनय ?
र्ंतर आिेल्यन मनर्र् नर्र्ममत दुष्टकनळनची नचरे गटनत देर्ूर् त्यनंर्न दुष्टकनळनतीि िोकनंर्न कसन रनस
झनिन ? हे सनंगतन आजत दुष्टकनळ आिन तर त्यनंर्ी कनय करतनत? यनची यनदी करण्यनस सनंगणे, आनण
यन तीन्सही पध्दती भनरतनच्यन कोणकोणत्यन प्रदेिनत होत्यन? हे र्कनिनतूर् दनखनर्णे, आजच्यन कनळनत
जनमर्ीची दनखिे समजूर् ेेण्यनस आपल्यन ेरनत आई र्नडिनंच्यन मदतीर्े, गनर्नतीि जेष्ठ व्यक्तीच्यन
मदतीर्े समजूर् ेेतिे पननहजे.
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िेतीर्र निटीि धोरणनंचे पररणनम नर्श्लेषण करतनत.
नर्नर्ध प्रकनरच्यन महसुि र्सूिी पध्दती म्हणजे जनमर्दनरी,रयतर्नरी आनण महिर्नरी पध्दतीची
र्ैनिष्टे मुिनंर्न ळळखतन आिी पननहजेत. ह्यन पध्दती अस्तीत्र्नत असिेिे प्रदेिनचे र्कनिनच्यन मदतीर्े
मनगादिाकनंच्यन मदतीर्े मुिनंर्न ळळखतन आिे पननहजे.
अध्ययर् परक 29 नचर तुमचे िेखर् आमचे
नचरनबद्दि निहूयन (नचर तुमचे, िेखर् आमचे) येथे मुिनंच्यन मुक्त अनभव्यक्तीिन जनस्त महत्र्
ददल्यनमुळे मनगादिाक योग्य उत्तर र् सनंगतन नर्द्यनथ्यनाकडू र् उत्तरे नमळनर्ण्यनचन प्रयत्न करनर्न.
अध्ययर् परक 30 जनमर्ीचे दनखिे
आजच्यन जनमनर्च्यन दनखल्यनिन संबध
ं ीत दनखिे परक मननहती आम्हीच िोधनर्े कन?
मनगादिाकनंर्ी आजच्यन जनमर्ीचे दनखिे, पनहणी, प्न मुिनंर्न थेट र्गनात दनखर्त पररचय करुर्
देणे. मुिे आपल्यन ेरनचे, जनमनर्चे दनखिे (झेरॉक्तस प्रत) ळळखिे पननहजेत. आपल्यन ेरनचे संबंधीत
दनखिे पनहण्यनस प्रेररत करणे. आज आपल्यन देिनची सर्नात मोठी समस्यन म्हणजे िेतक-यनंच्यन
आत्महत्येिन करणीभूत असिेिी कनरणे मुिे स्र्त: चचना के िी पननहजेत. तसेच यन समस्यनतूर् बनहेर कसे
यनर्े ?हे यनसनठी करनर्ी िनगणनरी कनमे, व्यर्स्थेतीि बदि, यन बद्दि नर्चनर करनर्े असे करणे.
अध्ययर् परक 31 र्कनिनतीि रठकनणे ळळखणे.
भनरतनच्यन र्कनिनत मुरनस, बंगनि र् मध्य भनरतनतीि प्रनंत आनण र्नयव्यभनरत ळळखूर् ददिेिे
भनरतनच्यन र्कनिनतीि प्रनंत ळळखण्यनस सनंगणे.
अध्ययर् परक 32 समनर्तन आनण फरक ळळखणे
यन तीर् िेती पध्दतीतीि समनर्तन आनण फरक ळळखूर् त्यनच्यन खनिी भनरतीय िेतक-यनबद्दि
मननहती निहन.
मनगादिाक इथे महत्र्नचे म्हणजे िेतक-यनंच्यन आत्महत्येिन सरकनर कनय करनयिन पननहजे?
कोणती पध्दत र्नपरनयिन पननहजे ? यनची चचना करुर् मुिनंच्यन सोबत चचना आयोनजत
करणे.एकू णच िेतक-यनंच्यन आत्महत्येचन नर्चनर मुिनंच्यन मर्नमध्ये नर्चनर करनयिन िनर्णे. भनरतनत
िेतीचे महत्र् मुिनंमध्ये हबबर्णे हनच यन अध्ययर् परकनचन उद्देि आहे.
अध्ययर् परक 33 पनहणी मधीि मुख्य अंि ळळखणे
इथे ददिेिे पनहणीपरक िक्षनत ेेऊर् खनिीि

प्रश्ननंर्न उत्तरे द्यन. मनगादिाक मुिनंर्न प्रननचर्

कनळनतीि जनमनर्चे दनखिे, यनंचन अथा समजूर् ेेण्यनस आत्तनचे जनमर्ीचे दनखिे आनण त्यनंचे महत्र्
समजूर् घ्यनर्े. त्यनसनठी योजर्न कनया, र्ैयनक्तक कनया, संग्रह, इत्यनदी कृ ती देणे.
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अध्ययर् परक 34 िेतक-यनंच्यन आत्महत्येचे कनरण िोधणे.
सध्यनच्यन कनळनतीि िेतक-यनंच्यन आत्महत्येची कनरणे आनण त्यनसनठी आपिे योग्य पयनायनंचन
नर्चनर करुयन. मुिे र्ैयक्तीक अनभप्रनयनिन प्रोत्सनहर् देतनत. आनण त्यनंच्यनमध्ये एक नर्षय
नर्श्लेषणनत्मक मर्ोभनर् र्नढनर्ण्यनच्यन दृष्टीकोर्नतूर् इथे मनगादिाक योग्य उत्तरनची अपेक्षन करु र्ये.
अध्ययर् परक 35 पररक्षण करुयन
सनरनंि :- एखनद्यन र्ेळेिन दुष्टकनळ पडिन तर ते समनजनर्र, देिनच्यन आर्मथकतेर्र आनण र्ैयक्तीकपणे
कसन पररणनम होतो? आनण त्यनपनसूर् बनहेर पडण्यनस येथीि मुख्य उद्देि आनण त्यनसनठी आम्ही कसे
सहनय्य के िे पननहजे ? अिन संदभनात मनणूसकी मुख्य असन अथा समजूर् ेेण्यनस सनंगणे.
मुल्यमनपर् कृ ती :- अध्ययर् परक 31 मुल्यमनपर् कृ ती म्हणूर् उपयोग करु िकतन.

अध्ययर्नंि 9 निटीि रनजर्टीचे सुधनरणन आनण भनरतीयनंच्यन प्रनतदक्रयन
निटीिनंच्यन धोरणननर्रुध्द झनिेल्यन कनंही चळर्ळी
अध्ययर् नर्ष्टपती :- आदीर्नसी जमनतीच्यन दंगिी, संतनि, मुंडन, हिगिीचे बेरड यन दंगिीर्े
स्र्नतंत्र्य चळर्ळीसनठी ददिेिी स्फु ती समजूर् ेेणे.
उद्देि : भनरतनत निटीि रनजर्टीिन नर्रोध करुर् सुरर्नतीिन कनंही सिस्त्र आंदोिकनंची मननहती
समजूर् ेेण.े
 निटीि रनजर्ट हे के र्ळ श्रीमंतनसनठीच र्नहीतर सनमनन्सय िोक क्रनंतीकनरकनंची आंदोिर्े, त्यनंची
िौया, सनहस आनण तत्र्े आर्डीर्े नस्र्कनरणे.
सननहत्य :- संतनिनंचे, हिगिीचे बेरड यनंची नचरे, आदीर्नसी जमनतीची नचरे, हत्यनरनंची नचरे,7 /र्ी
10 र्ी पनठ्यपुस्तक.
प्रदकयन :- नर्द्यनथ्यनंर्न हे संर्नदरुपनर्े करु िकतन/एक िेखर् देर्ूर् आदीर्नसी जमनत आंदोिर् करनयिन
कनरणे आनण कोणकोणते आदीर्नसी भनरतनच्यन स्र्नतंत्र्य चळर्ळीत सहभनगी होण्यनस कनरणे कोणती ?
असे प्रश्न देणे र् र्ंतर त्यनंच्यनपनसूर् आिेिी मननहती एकरीत करुर् नर्देिी रनजर्टीचे पररणनम झोपडी
पनसूर् रनजर्नड्यनपयंत झनिे होते.असे नर्र्रण करणे आनण त्यनंचे आंदोिर् हे स्र्तंत्र्य चळर्ळीतीि एक
मैिनचन दगड बर्िन कसन ? असे समजूर् ेेणे.
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अध्ययर् परक 36 भनरतीय आंदोिक
अध्ययर् परक 37पनहल्यन स्र्नतंत्र्य युध्दननर्षयी एक िहनर् कथन रचन.
सनरनंि :- निटीिनंच्यन नर्रुध्द िढिेिे सनमनन्सय भनरतीय िोक आंदोिर्नर्षयी पररचय करुर् ेेर्ूर्
निक्षक इथे सनमनन्सय िोक निटीिननर्रुध्द कसे चळर्ळीमध्ये गुंतिे होते? स्र्नतंत्र्य चळर्ळीसनठी त्यनंचे
योगदनर् मुिनंर्न समजेि असे सनंनगतिे पननहजे. प्रनमुख्यनर्े सनमनन्सय िोकच यन आंदोिर्नत कन सहभनगी
झनिे होते? असे मूळ नर्षय समोर ठे र्ूर् मुिनंच्यन सोबत चचना करणे.
मुल्यमनपर् कृ ती :- इथे निक्षक मुिनंर्न प्रश्ननव्दनरे / प्रोजेक्तट कनयनाव्दनरे देणे िक्तय असिे तर भेटीव्दनरे
मुल्यमनपर् करु िकतनत. उदनहरण :- तुमच्यन जेष्ठ व्यक्तीर्न नर्चनरुर् कोणत्यनतरी सरकनरच्यन नर्रुध्द
आंदोिर् झनिे आहेत कनय ? झनिे असतीि तर कनरणे िोधूर् यनदी करण्यनस सनंगणे. अथर्न तुमच्यन
गनर्नतीि आिेल्यन आदीर्नसी जमनती आनण त्यनंर्ी अर्िंनबिेल्यन पध्दतीची यनदी करन.

1857 चे स्र्नतंत्र्य युध्द
अध्ययर् नर्ष्टपती :-निटीि रनजर्टीच्यन सुधनरणन आनण भनरतीयनंच्यन प्रनतदक्रयन नर्श्लेषण करतनत.
उद्देि :- भनरतीय पनहल्यनंदनच एकर आिेिे र्नतनर्रणनचे अथाकरुर् ेेण.े
 कं पर्ी सरकनर अर्ेक र्षे अन्सयनय के िे तरी प्रबळपणे नर्रोध के िेिे भनरतीय िोक 1857मध्ये
प्रबळपणे आंदोिर् करण्यनस कोणती कनरणे कनरणीभूत ठरिी ? हे समजूर् ेेणे.
 युध्द, दंगि, आंदोिर्, क्रनंती.
सननहत्य :- स्र्नतंत्र्य चळर्ळीत सहभनगी झनिेल्यन आंदोिकनंची नचरे, पनठ्यपुस्तक, भनरतनचन र्कनिन,
पेन्ससीि, रं गीत पेन्ससीि इ.
प्रदकयन :- मुिनंर्न पनहल्यन स्र्नतंत्र्य चळर्ळी संबंनधत मननहती उपिब्ध करुर् ददल्यनमुळे पनठ्य
पुस्तकनतीि ठरननर्क भनग देर्ूर् त्यनतीि नर्नर्ध प्रनंतनचन पररचय करुर् ेेऊर् ते उठनर् होण्यनस कनरणे
िोधूर् यनदी करण्यनस सनंनगतिे पननहजे. र्ंतर आपण ळळखूर् गटनमध्ये चचना करण्यनस सनंगणे.
सनरनंि :- भनरतनच्यन 1857च्यन पनहल्यन स्र्नतंत्र्य युध्दनबद्दि एक िहनर् कथन रचूर् भनरतीयनंचे
आंदोिर् आनण पनहल्यन र्ेळेिन एकर संेटीतपणे चळर्ळीत उतरिे आनण हेच निटीि रनजर्ट हनदरर्ूर्
टनकण्यनस कनरणीभूत ठरिे. असे समजूर् सनंगणे. यनचन पररणनम निटीि ईस्ट इं नडयन कं पर्ीची सत्तन
संपुष्ठनत आिी आनण संपण
ु ा सत्तन निटीि आपल्यन हनतनत ेेतिे. अिन पररनस्थतीमध्ये भनरतनत झनिेिन
बदि ळळखण्यनस सहनय्य होईि असे करनर्े.
मुल्यमनपर् कृ ती :- मुिनंर्न आर्डत असिेिे पनर आंदोिकनंच्यन बद्दि निनहण्यनस सनंगणे आनण त्यनंर्न
ती व्यक्ती कन आर्डते? ते निहनयिन सनंनगतल्यनमुळे मुिे आंदोिकनंचे त्यनग, बनिदनर्निन महत्त्र् ददिे
आहेत. अथर्न त्यन कनळनतीि पररनस्थतीची जनणीर् झनिी असे समजूर् ेेर्ू िकतनत. अथर्न आपणच
त्यनिन अर्ुसरुर् संग्रह, सनमक्षन,योजर्न कनया देण्यनव्दनरे मुल्यमनपर् करु िकतन.
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अध्ययर्नंि 10 सनमननजक आनण धनर्ममक सुधनरणन
अध्ययर् नर्ष्टपती :- निटीि रनजर्टीमधीि भनरतीय समनज सुधनरकनंच्यन बद्दि समजूर् ेेतीि.
उद्देि : भनरतनमध्ये अंधश्रध्दन नर्रुध्द चळर्ळीिन प्रेरीत झनिेिे अंि अथा समजूर् ेेण.े आतनसुध्दन अिन
प्रकनरच्यन चळर्ळींची आर्श्यकतन आहे. यनची जनणीर् करुर् देणे.
 निटीि हे सनमननजक सुधनरणन हे भनरतनतीि समनज्यनच्यन बदिनसनठी कसे पुरक आहेत? हे
समजूर् ेेण.े
सननहत्य :- समनजसुधनरकनंचे फोटो, नचरकिन पेपर, कनगद, मनका र, पेर्, A 4 सनईज कनगद पेन्ससीि, 7
र्ी र्गनाचे पनठ्यपुस्तक/ नर्द्यनथी संग्रहीत मननहतीचे झेरॉक्तस कनगद इत्यनदी.
प्रदकयन :- नर्द्यनथ्यनंर्न प्रथम पनठनतीि ददिेिे नर्षय र्नचनर्यनस सनंगणे. र्नचण्यनपुर्ी यन खनिी कनंही
प्रश्नं देणे.
अध्ययर् परक 38 भनरतीय समनज सुधनरकनंची नचरे संग्रहीत करन.
सनरनंि :- सनमननजक र् धनर्ममक सुधनरणेसनठी झटिेल्यन व्यक्तींचन पररचय करुर् देणे. त्यनंचे फोटो
र्नपरुर् त्यनंर्ी ददिेिी मुख्य देणगी मुिे अथा समजूर् ेेतिे पननहजे. सनमननजक बदि ेडू र् आिेिे अंि
समनजनतीि असमनर्तन ेनिनर्णे, सर्ाजर् एकच आहेत. असे नर्चनर नर्मनाण करनर्ेत. त्यनच प्रमनणे
धमनाच्यन आचरणनमध्ये के िेिे बदि भनरतीय आपल्यन इच्छेर्ुसनर धमनाचे सहजपणे आचरण करण्यनस
अर्ुकुि झनिे असे निक्षक स्पष्टपणे सनंनगतिे पननहजे .
अध्ययर्नंि -11 भनरतनच्यन स्र्नतंत्र्य चळर्ळीतीि प्रमुख व्यक्ती आनण ेटर्न
अध्ययर् नर्ष्टपती :- भनरतनच्यन स्र्नतंत्र्य चळर्ळीतीि झटिेिे प्रमुख व्यक्ती आनण ेटर्न
ळळखनि
उद्देि : भनरतनच्यन स्र्नतंत्र्य चळर्ळीतीि आंदोिकनंची भुनमकन समजूर् ेेण.े
 जर्सनमनन्सयनर्ी चळर्ळीमध्ये मग्न झनिे होते. हे समजूर् आत्तनच्यन चळर्ळीिन आनण
त्यनर्ेळीच्यन चळर्ळीिन तुिर्न करुर् पनहणे.
अध्ययर् सननहत्य :-पनठ्यपुस्तक, स्र्नतंत्र्य चळर्ळीमध्ये चनििेल्यन ेटर्नंची यनदी.
प्रदक्रयन :- मुिनंर्न खनिी ददिेल्यन अध्ययर् परके र्नपरुर् अध्ययर् दृढीकरण के िे पननहजे. एखनद्यन र्ेळी
मुिनंची पनतळी कमी र्नटिे तर पुरक परके स्र्त: तयनर करुर् देर्ू िकतन.
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अध्ययर् परक 39:- कनळ्यन पनण्यनची निक्षन
स्र्नतंत्र्यनसनठी झटिेल्यन व्यक्तींचे त्यनग, त्यनंर्ी ददिेिे बनिदनर् मुिनंच्यनमध्ये हबबर्णे. इं ग्रजनर्ी
ददिेिी निक्षन म्हणजे कनळ्यन पनण्यनची निक्षन आतन निहण्यनमध्येच आहे. आिन प्रकनरनच्यन कनंही ेटर्न
संग्रह करुर् मुिनंर्न स्र्नतंत्र्य चळर्ळीचे श्रम, त्यनग, बनिदनर्, यनंचन अथा समजनर्ूर् सनंगणे ही
जबनबदनरी निक्षकनंची आहे.
अध्ययर् परक 40 :- तुमची र्ैयक्तीक नर्र्ड व्यक्ती कोण ? कन?
सनरनंि :- मुिनंर्न त्यन कनळी स्र्नतंत्र्य सेर्नर्ी अर्ुभनर्िेिे कष्ट, त्यनग, बनिदनर्, जनगृती नर्मनाण करणे.
तसेच आजचे स्र्नतंत्र्य उगीचच नमळनिे र्नही. असे मुिनंच्यन मर्नत आणूर् देण्यनस कनळ्यनपनण्यनची
निक्षन हे उदनहरण देर्ूर् पटर्ूर् सनंगणे. त्यनसनठी मुिनंर्न हे मर्नत हबबर्णे हे निक्षकनंचे कताव्य आहे.
आम्ही आज त्यनंर्ी ददिेल्यन बनिदनर्नमुळेच आहे. चनंगिे जीर्र् जगत आहोत. असे मुिनंर्न समजूर्
सनंनगतिे पननहजे.
मुल्यमनपर् कृ ती:- कनळ्यनपनण्यननर्षयी मुिनंर्न आणखी कनंही कथनंचन संग्रह करण्यनस सनंगन आनण
हल्िी यनिन कनळ्यनपनण्यनची निक्षन हन िब्द प्रचनित आहे. त्यनची मननहती संग्रह करण्यनस सनंगन
त्यनपनसूर् मुिनंर्ी कनळ्यनपनण्यननर्षयी कनय कनय समजूर् ेेतिे आहेत. हे समजूर् ेेर्ू िकतन.

स्र्नतंत्र्य चळर्ळीतीि क्रनंतीकनरक
अध्ययर् नर्ष्टपती :- स्र्नतंत्र्य चळर्ळीतीि आपिे जीर्र् त्यनग के िेिे क्रनंतीकनरकनंची देणगी समजूर्
ेेतनत.
उद्देि : स्र्नतंत्र्यनसनठी िढिेल्यन नर्रपुरुषनंचे त्यनग, बनिदनर्, यनंचन गौरर् करणे आनण मुिनंच्यनमध्ये
देिननभमनर् र्नढनर्ण्यनस प्रोत्सनहर् देण.े
 मुिनंच्यनमध्ये देिनभमनर् हबबर्णे.
अध्ययर् सननहत्य :- क्रनंतीकनरनंचे फोटो, त्यनंची संक्षीप्त मनहीतीचे कनगद, अथर्न पनठ्यपुस्तक, भनरतनचन
र्कनिन इ.
प्रदक्रयन :-क्रनंतीकनरनंचे संनक्षप्त मननहती मुिनंर्न देणे आनण जनस्तीची मननहती संग्रह करनर्यनस सनंगणे.
https://www.youtube.com/watch ?v=qed/u1U-jUA
मुिनंर्न कनळ्यनपनण्यनची नसर्ेमन 52.32 नमनर्टनपनसुर् 58.30 नमर्टन पयंत दनखनर्णे अथर्न ते बेुर्
आपल्यनिन कनय र्नटते हे निहण्यनस सनंगणे अथर्न ददिेिे अध्ययर् परक र्नपरनर्े.
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अध्ययर् परक :- 41 गनंधीजींचे अहहसन आनण सत्यनग्रह
मुल्यमनपर् कृ ती :- कनया पनर् 41 मधीि 3 रन प्रश्न र्नपर करु िकतन. ककर्न त्यनिन अर्ुसरुर् दुसरे परक
पुर्: र्नपरु िकतन.

अध्ययर्नंि 11.2 अहहसनच्यन मनगनार्े आनण सत्यनग्रहनव्दनरे स्र्नतंत्र्य चळर्ळ
अध्ययर् नर्ष्टपती :- असहकनर आनण सनर्र्य कनयदेभंग चळर्ळीत प्रंचड प्रमनणनत िोक
सहभनगी होण्यनस कनरणीभूत ेटक समजूर् ेेतीि.
उद्देि : भनरतनच्यन स्र्नतंत्र्य चळर्ळीतीि अहहसनत्मक चळर्ळींर्ी ददिेिी देणगी समजूर् ेेण.े
 त्यन कनळनत निटीिनंबरोबर िढण्यनस अहहसन चळर्ळ िोकनंर्न स्फु ती ददेिे हे समजूर् ेेणे.
 गनंधीजींच्यन सत्यनग्रह चळर्ळीमध्ये जर्सनमनन्सयनर्न सहभनगी होण्यनस ददिेल्यन स्फु ती बद्दि
मननहती समजूर् ेेण्यनस प्रोत्सनहर् देणे.
अध्ययर् सननहत्य:- ड्रनइं ग िीट , पेन्सिीि, पनठ्यपुस्तके , स्र्नतंत्र्य कनळनतीि आंदोिर्नचे फोटो इ.
प्रदक्रयन :- मुिनंच्यन संख्येर्ुसनर गट करन. प्रत्येक गटनिन पनठ्यनपुस्तकनंतीि र्नचनर्यनचे परक द्यन.
प्रत्येक गटनिन गनंधीजीच्यन बद्दि तुम्हनिन दकती मननहती आहे.? असे प्रश्न द्यन गटनमध्ये चचना करुर्
निहूर् सनदर करण्यनस सनंगन. गनंधीजींचे व्यक्ती पररचय, तसेच त्यनंची स्र्नंतत्र्य चळर्ळी मधीि र्ेऋत्र्
भनरतनच्यन स्र्नंतत्र्यनची ददिन बदििी हे मुिनंर्न समजेि असे सनंगणे. सर्ाकनळनत अहहसन मनगाच श्रेष्ठ
मनगा आहे. हे मुिनंर्न समजूर् सनंगणे.
मुल्यमनपर् कृ ती :-अध्ययर् परक 41 मध्ये 2 रन प्रश्न र्नपरनर्े.

अध्ययर्नंि 12 भनरतनची फनळणी
अध्ययर् नर्ष्टपती :-प्रचंड प्रमनणनच्यन त्यनगनपनसुर् स्र्नतंत्र्य नमळनर्िेल्यन कथन आनण
जनतीयर्नदनमुळे देिनची फनळणी झनिेिी कथन समजूर् ेेतनत.
उद्देि : नर्नर्धतेचे गौरर् करण्यनबरोबर बंधुत्र्नची भनर्र्न र्नढनर्ण्यनस प्रोत्सनहर् देणे.
 एकतन आनण अखंडतन समजूर् ेेण्यनबरोबर देिनसनठी योगदनर् ददिे पननहजे
अध्ययर् सननहत्य :- अखंड भनरतनचन र्कनिन ड्रॉइं गा िीट, पेन्ससीि इ.
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प्रदक्रयन :-निक्षक नर्द्यनथ्यनंर्न गटनमध्ये नर्भनगूण पनठ्यपुस्तकनतीि देि नर्भनजर्नचे पनठ देर्र्
ू त्यनंर्न
कनंही प्रश्न ददिे पननहजे, देिनच्यन नर्भनजर्सनठी कोणते ेटक कनरणीभूत आहेत? ते समजूर्
ेेणे.देिनच्यन फनळणी संदभनात जीर्ेेणी कनरणे कोणती ? नर्द्यनथ्यनंर्न समजनर्ण्यनसनठी कनंही पुरक
कथन ददल्यन जनऊ िकतनत.
सनरनंि :- इथे निक्षकनंचे पनर महत्र्नचे आहे. त्यनग बनिदनर्नपनसूर् नमळनर्िेिे स्र्नतंत्र्य आपल्यन नभनता
मतनमुळे एक अखंड देि असिेिन नर्भनजर्नस कनरणीभूत ठरिे.तसेच आज आपण एकतन, बंधुतन ही
भनर्र्न देिनच्यन अपनयकनरक नस्थतीपनसूर् र्नचू िकतो हे समजूर् सनंगणे , सहकनया करणे,
पनठ्यपुस्तकनतीि भनरतनच्यन फनळणीचे ेटक मुिनंर्न समजनर्ूर् सनंगणे, नर्नर्ध धमा, मत, जनती,
असिेिे भनरतनतीि धमनार्र आधनरीत फनळणी दकती उपयुक्त झनिे हे मुिनंर्न ठरनर्ण्यनस संधी देणे सर्ा
धमनाचे सनर एकच आहे. मुख्य म्हणजे भनरतनच्यन रनज्येटर्ेत धमनाच्यन समरसतेर्र भर देण्यनत आिन
आहे.
मुल्यमनपर् कृ ती :-अध्ययर् परक 42 र्नपरू िकतन .

भनग 2 भुगोि
अध्ययर्नंि 13.1 जमीर्ीचे थर
अध्ययर् नर्ष्टपती :- जमर्ीचे स्थर समजूर् ेेतनत.
जमीर्ीच्यन थरनंची यनदी करुर् त्यनंच्यन नर्षयी थोडक्तयनत नर्र्रण करन.
सनरनंि : पृथ्र्ीर्र अर्ेक थर आहेत. हे समजूर् ेेण्यनबरोबर आपण कोणत्यन थरनपनसूर् िनभ नमळर्त
आहोत. हे समजनर्ूर् सनंगणे.
 पृथ्र्ीचे संरक्षण करणे अनर्र्नया आहे. हे समजूर् ेेणे.
अध्ययर् सननहत्य :- पृथ्र्ीच्यन पृष्ठभनगनचे गोिनकनर प्रनतकृ ती, जमीर्ीच्यन आतीि स्तरनंची नचरे,
नव्हडीळ नक्तिप, कनगद पेर् पेन्ससीि, इत्यनदी
अध्ययर् प्रदक्रयन :- मुिनंचे गट करुर् एके क कनंदन ददिन पनहीजे. प्रथम कनंद्यनचन बनहेरीि स्तर कसे
आहे? हे निनहिे पननहजे र्ंतर एक एक थर कनढत जनईि तसेच जनमर्ीचे स्तर आहेत. हे समजूर् ेेणे.
सनरनंि :- निक्षक मुिनंर्न भौगोनिक प्रदेिनचे, भौगोनिक नर्भनगनचे, र्द्यन आनण र्नदळे यनचन अथा
समजूर् ेेण.े हे सर्ा अध्ययर् ेटक आपल्यन दैर्ंददर् जीर्र्नत कसे प्रभनर् पडतनत? हे अंि मुिनंर्न
समजूर् सनंनगतिे पननहजे जनस्तीत जनस्त नचरे, र्कनिे आनण नव्हडीळ दनखर्ूर् अध्ययर् अंि मुिनंमध्ये
हबबनर्णे योग्य ठरे ि.
मुल्यमनपर् कृ ती :- मुल्यमनपर्नसनठी अध्ययर् परक 43 र्नपरु िकतन.
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अध्ययर्नंि 13.2 जमीर्ीच्यन थरनंची मुख्य िक्षणे.
अध्ययर् नर्ष्टपती :- जमीर्ीचे स्र्रुप, जनमनर्च्यन थरनंची रचर्न तसेच प्रमुख िक्षणे समजूर् ेेतीि.
उद्देि : जनमर्ीचे थर हे मनर्र्ी कृ ती सोबत सहसंबंध (परस्पर संबंध) जोडिेआहेतहे जनणूर् ेेण.े
 जनमर्ीच्यन थरनत असिेिे खनर्ज स्थीर आहेत हे समजूर् ेेण.े
अध्ययर् सनहत्य :- जनमनर्च्यन थरनंची नचरे, ड्रनँइंगा िीट, नर्नर्ध रं गनचे स्के च पेर्, यु्ुब मधीि
नव्हडीळ इत्यनदी.

https://youtube /nvgsya7zoka
https://you tu.be/agmchngd – my
https://you tu.be/ tx94yve39 -0
https://you tu.be/ youtube agmchngd-my
अध्ययर् प्रदक्रयन :- निक्षक पृथ्र्ीच्यन संरचर्ेच्यन दृष्टीर्े मुिनंचे पुर्ाज्ञनर् आजमनर्त, प्रश्न नर्चनरत
समजूर् ेेण.े मुिे आतन गेल्यन र्गनातीि पृथ्र्ीचन आकनर आनण स्र्रुपनबद्दि समजूर् ेेतनत. हे अंि
नर्स्तनर करत पृथ्र्ीचे थर नचरनव्दनरे ळळख करणे. नव्हडीळचन र्नपर करुर् मुिनंर्न यन संकल्पर्न दृढ
करणे, पृथ्र्ीचे गोिनर्रीि आर्रण, नििनर्रण, र्नतनर्रण, जिनर्रणनच्यन रचणेची नचरे स्र्त: मुिनंर्न
कनढनर्यनस सनंगतनत. इथे मुिनंर्न अध्ययर् परकनमध्ये असिेल्यन ेटकन संबंधी जनस्त भर देणे.
पृथ्र्ीच्यन गोिनकनरनबद्दि अर्ेक नव्हडीळ.इं टरर्ेटमध्ये उपिब्ध आहेत. त्यनचन र्नपर करणे उत्तम
होईि.
मुल्यमनपर् कृ ती :- मुिनंर्न ग्िोब आनण र्कनिन पनहूर् र्नतनर्रणनचे नर्भनग ळळखणे अध्ययर् परक
44 मध्ये कनंही ेटक पुन्सहन र्नपरु िकतन.
सनरनंि :- जिनर्रण, नििनर्रण, आनण र्नतनर्रण यनंच्यन संकल्पर्न नचरनव्दनरे ळळख करर्ूर् देणे.
यनच्यनिी संबध
ं ीत यु्ब
ु नव्हडीळ र्नपर करुर् संकल्पर्न समजूर् ेेणे. निक्षक यन नचरनंचन र्नपर करुर्
ही संकल्पर्न दृढ करतनत.

अध्ययर्नंि 14:- र्ैसर्मगक आपत्ती
अध्ययर् नर्ष्टपती :- नर्नर्ध खडक, भुकंप आनण ज्र्निनमुखी मधीि फरक ळळखतनत. र्ैसर्मगक
आपत्तीची कनरणे आनण पररणनम ळळखूर् कनरणे नर्र्रण करतनत.
उद्देि : र्ैसर्मगक आपत्तीमुळे मनर्र्नच्यन सनमननजक आनण आर्मथक जीर्र्नर्र प्रभनर् पडतनत. हे जनणूर्
ेेण्यनबरोबर त्यनंच्यन प्रनतदक्रयन सुध्दन निकतनत.
 र्ैसर्मगक आपत्ती नर्र्नरण्यनचे उपनय, आनण ह्यन आपत्ती मनर्र् नर्र्ममत आहेत. यनचन अथा समजूर्
ेेर्ूर् त्यनर्र उपनय िोधतनत.
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अध्ययर् सननहत्य :- नर्नर्ध प्रकनरच्यन र्ैसर्मगक आपत्तीची नचरे, नव्हडीळ इ.

https://youtube /uUxf592fdmo
https://youtube /ff6uen 63ziw
https://youtube /jipntwzoahxe
https://youtube /G9clipt7yc
https://youtube /Z-2khcthigs
अध्ययर् प्रदक्रयन :- निक्षक नर्नर्ध र्ैसर्मगक आपत्ती भुकंप, जमीर् खचणे, चक्रीर्नदळ, ज्र्निनमुखी,
त्सुर्नमी, महनपुर इत्यनदीचे एक एक नचरे दनखर्त ळळख करुर् देतनत. यु्ुब नव्हडीळ व्दनरे ही
संकल्पर्न हबबनर्ण्यनचे मदत करतनत. मुिे निहू िकतनत आिन आपत्ती बद्दि कनंही संकेत देर्र्
ू नचरे
कनढण्यनस प्रोत्सनहीत करन. उदनहरणनथा महनपुरनचे नचर, ज्र्निनमुखीचे नचर इत्यनदी निक्षक िक्तय
होईि तेर्ढे यन आपत्ती मोजण्यनचे पररमनण नचरनतूर् दनखनर्णे उदनहरण ररस्टर स्के ि. यन ेटर्नमुळे
मनर्र्निन किन प्रकनरे अर्ेक समस्यन समोरे जनर्े िनगते हे समजते. यन र्ैसर्मगक आपत्तीची कनरणे र्
पररणनम सननहत्यनच्यन आधनरे र्नपरुर् हे अध्ययर् परक पुणा करन.
सनरनंि :- निक्षक मुिनंर्न र्ैसर्मगक आपत्तीची कनरणे मुिनंर्न सनंगतनत. र्ैसर्मगक आपत्तीमुळे मनर्र्नची
आजची आधुनर्क जीर्र् िैिी यन कृ तीव्दनरे कसे पुरक ठरतनत. हे मुिनंर्न सनंगणे अती आर्श्यक.आमची
दैर्ंददर् जीर्र्िैिी प्रनतबंधीत करणन-यन छो्न चनव्यन आहेत. हे समजूर् ेेतनत.
मुल्यमनपर् कृ ती :- अभ्यनस 45 भनरतनतीि संभर्र्ीय र्ैसर्मगक आपत्तीची रठकनणे ददिेल्यन अध्ययर्
परकनत निहनयिन सनंगन. महत्र्नचे म्हणजे भनरतनच्यन कोणत्यन प्रदेिनत अथर्न रनज्यनत होतनत?आनण
ते त्यनमुळे झनिेिे र्ुकसनर्नचे ेटक संग्रह करण्यनस सनंगतनत.

अध्ययर्नंि 15.1 भूखंडनची ळळख
अध्ययर् नर्ष्टपती :- जगनतीि नर्नर्ध खंड , त्यनतीि र्ैनर्ध्यतन जनणूर् ेेणे.
उद्देि : जगनतीि प्रमुख सनगर , समुर आनण खंड ळळखणे.
 भनरतनिन िनभिेिे सनगर, समुर समजूर् ेेण.े
 र्कनिनच्यन सहनय्यनर्े जगनतीि नर्नर्धतन समजूर् ेेणे.
अध्ययर् सननहत्य :- जगनचे आनण भनरतनचे भौनतक आनण रनजकीय र्कनिे, सनगर, समुर आनण खंड
मनर र्कनिनत दनखनर्णे.मुिनंर्न ळळखण्यनस ररकनमे र्कनिे इ.
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अध्ययर् प्रदक्रयन :- निक्षक जगनच्यन र्कनिनत खंड,सनगर, समुर क्रमनर्ुसनर ळळख करुर् देत जनणे.
मुिनंर्न ररकनमे र्कनिन बेूर् निक्षक दनखर्तीि तसेच करणे. पनठ्य पुस्तकनतीि जिनर्रण, पनठनतीि
खनडी, भुिीर, भुखंड सनगर, समुर समुरधुनर् हे अंि भनरतनच्यन र्कनिनत दनखनर्णे.

मुल्यमनपर् कृ ती :-अध्ययर् परक 46 मधीि कृ ती 2
सनरनंि :- निक्षक भुगोिनच्यन तनसनिन र्कनिे र्नपरणे फनर महत्र्नचे, र्कनिन र् र्नपरतन भूगोि
निकनर्णे म्हणजे भुगोि तनस अपुणा हे प्रथम समजूर् घ्यनयिन पननहजे. जगनचन र्कनिन समोर ठे र्ूर्
यनिन संबंधीत अंि (अर्ुक्रमनणकन) मुिनंच्यन मध्ये चचना करणे. नर्नर्ध प्रकनरचे रनजकीय आनण भौनतक
र्कनिे र्नपरणे योग्य. हे नर्धनर् मुिनंर्न अर्ुकुि करुर् देणे. भौगोनिक र्कनिनतीि अंि, जगनच्यन
नर्निष्ठ प्रदेिनतीि ददसुर् येणनरे रठकनणे, मुिनंच्यनमध्ये ळळखूर् चचना करण्यनस संधी देण.े उदनहरण :र्नळर्ंट बहूतेक एकच अक्षनंि रे षम
े ध्ये आहे. हे िक्षनत ठे र्ण्यनस सनंगूर् चचना करण्यनस संधी देणे.

अध्ययर्नंि 15.2 अक्षनंि आनण रे खनंि
अध्ययर् नर्ष्टपती :- अक्षनंि आनण रे खनंिनचे महत्र् समजूर् ेेतनत.
अक्षनंि आनण रे खनंिनमधीि फरक ळळखतो आनण र्कनिनर्र प्रमुख अक्षनंि आनण रे खनंि
ळळखतनत. रे खनंि आनण र्ेळेच्यन मधीि संबध
ं समजूर् ेेतनत. स्थननर्क र्ेळ आनण प्रमनण र्ेळेमध्ये
फरक ळळखतनत. आंतररनष्ट्रीय ददर्नंक रे षचे महत्र् नर्र्रण करतनत.
उद्देि : अक्षनंि आनण रे खनंि मधीि फरक समजूर् ेेणे.
 रे खनंि आनण र्ेळेच्यन मधीि संबंध समजूर् ेेण.े
 स्थननर्क र्ेळ, प्रमनण र्ेळ आंतररनष्ट्रीय ददर्नंक रे षन यनंचे महत्र् समजूर् ेेणे.

अध्ययर् सननहत्य :-जगनचन र्कनिन (अक्षनंि,रे खनंि सहीत) ड्रॉइं गा िीट, स्के च, पेन्सस, प्िॅस्टीक बॉि,
यु्ुब नव्हडीळ. इत्यनदी

https://youtube /Eokr1lotgfc
https://youtube /f6s97Ydumq4
https://youtube /toyu U6Q1iw8
अध्ययर् प्रदक्रयन :- निक्षक प्िॅस्टीक बॉि र्नपरुर् जमीर्ीर्रीि उभ्यन रे षन ळढिेल्यन रे षनंचे क्रम
ळळखणे यन पनसूर् मुिनंर्न थोड्यन प्रमनणनत सत्यतेिन संधी द्यनर्े.पुढे रे खनंि रे षन ळळखणे. प्रमुख
अक्षनंि रे षन ळळखूर् भनरतनर्रुर् गेिेल्यन रे षेर्र जनस्त भर देर्ूर् सनंगतनत. रे खनंि कसे र्ेळ नर्नित
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करतनत? हे सहजपणे अध्ययर् परकनतीि र्कनिन र्नपरुर् समजूर् ेेणे. आंतररनष्ट्रीय ददर्नंक रे षेचन
पररचय र्कनिनव्दनरे र् कनंही उदनहरणे देर्ूर् समजूर् सनंगणे.
सनरनंि :- मुिे अधागोिनमधीि प्रमुख अक्षनंि आनण रे खनंिनर्न र्नर्े द्यन रे खनंिनच्यन आधनरे कनळ नर्िीत
के िन आहे. जनगनचे भौगोनिक ेटक नर्धनाररत करतनत. हे निक्षक मुिनंर्न चचेव्दनरे समजूर् देणे. रे खनंि
हे र्ेळ ळळखण्यनस मदत होते ही संकल्पर्न हबबर्णे. आंतररनष्ट्रीय ददर्नंक रे षेची संकल्पर्न
मुिनंच्यनमध्ये हबबनर्णे. महत्र्नचे अंि म्हणजे भनरतनिन संबंधीत ेटकनसोबत र्रीि सर्ा ेटक समजूर्
ेेणे.
मल्
ु यमापन कृती :- अध्ययर् परक 48 मधीि कृ ती अथर्न कर्नाटकनतीि कोणतेही पनच िहरे
कोणकोणत्यन अक्षनंि आनण रे खनंिनच्यनमध्ये येतनत? हे ळळखण्यनस सनंगणे.

अध्ययर्नंि 16:- भनरतनच्यन स्र्नभननर्क नर्भनगनची िक्षणे आनण पररचय
अध्ययर् नर्ष्टपती :- भनरतनच्यन स्र्नभननर्क नर्भनगनची मननहती समजूर् ेेतनत.
उद्देि : भनरतनचे जर्जीर्र् आनण आर्मथकतन यनर्र पडिेिन प्रभनर् समजूर् ेेण.े
 भनरतनचे हर्नमनर् आनण र्नतनर्रणनर्र पडणनरन प्रभनर् समजूर् ेेर्ूर् र्कनिन ळळखणे.

अध्ययर् सननहत्य :- भनरतनची भौगोिीक र्ैनिष्ट्े, नर्नर्ध प्रकनरचे भौगोनिक नर्भनग दनखनर्णे.
र्कनिन र्नपरुर् अथा समजूर् ेेणे. हे भौगोनिक िक्षणे आम्हनिन कसे प्रभननर्त करतनत? हे अंि प्रश्न
ेनितन ेनितन चचना करीत मुिनंच्यन कडू र् अध्ययर् प्रदक्रयन निक्षक आमिनत आणणे उत्तम
सनरनंि :- निक्षक मुिनंर्न भौगोनिक प्रदेि, भौगोनिक नर्भनग, र्द्यन आनण चक्रीर्नदळे , समजूर् ेेणे.हे
सर्ा अध्ययर्नअंि आमच्यन दैर्ंददर् जीर्र्नत कसे प्रभनर् पनडतनत? हे अंि मुिे समजूर् ेेतिे पननहजे.
जनस्तीत जनस्त नचरे र्कनिे आनण नव्हडीळ दनखर्त अध्ययर्नंि मुिनंमध्ये हबबर्णे योग्य होईि.
मुल्यमनपर् कृ ती :-अध्ययर् परक 51 कृ ती 2 री मुल्यमनपर् कृ तीसनठी र्नपरु िकतन.
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भनग 3 :- रनज्यिनस्त्र
अध्ययर्नंि 17 :- मुिनंचे हक्क र् मनर्र् हक्क
अध्ययर् नर्ष्टपती :- मनर्र् हक्क आनण हक्कनंच्यन मधीि फरक ळळखतनत. आनण त्यनंचे महत्र्
समजूर् ेेतनत.
उद्देि : मनर्र् हक्क आनण मुिनंचे हक्क ळळख करुर् ेेतनत.
 मुिनंचे हक्क त्यनंची आर्श्यकतन समजूर् ेेतनत.
 मुिनंच्यन हक्कनंचे उल्िंेर् होणनरे संदभा ळळखणे, त्यनर्रीि उपनयनचे ेटक समजूर् ेेण.े
अध्ययर् सननहत्य :- निक्षण खनत्यनर्े ददिेल्यन मुिनंच्यन हक्कनंचे पोस्टर, मुिनंचे हक्क उल्िेंर् होत
असिेिी नचरे आनण नव्हडीळ.
अध्ययर् प्रदक्रयन :- मनर्र् हक्कनंची आर्श्यकतन यन नर्षयी सोप्यन कथन अथर्न र्नतनर्रण मुिनंसनमोर
ठे र्ूर् चचना करणे. मनर्र् हक्कनंच्यन नचरनव्दनरे ळळख करुर् देणे. दैर्ंददर् जीर्र्नतीि मुिनंचे हक्क अथा
करूर् ेेणे. मुिनंच्यन हक्कनंचे उल्िंेर् होणनरे संदभा मुिे स्र्त: ळळखनर्े. असे करण्यनसनठी नर्नर्ध
प्रकनरची नचरे आनण नव्हडीळ दनखनर्णे.

https://youtube /4cd-aloQaio
https://youtube /cfmj4nDoj8
https://youtube /avjgnYHhwyg
https://youtube /cj7HER-Fc8c

मुिनंचे हक्क र् मनर्र्ी हक्क यनंचे ळळख करुर् ेेणे. निक्षक निक्षण खनत्यनर्े ददेिेल्यन मुिनच्यन हक्कनंचे
पोस्टरचन र्नपर करुर् मुिनंचे हंक्क समजूर् ेेणे. मुिनंच्यन हक्कनच्यन उल्िंेर्न संदभनात मुिनंर्ीच
ळळखनर्े.अध्ययर् परकनतीि र्नतनर्रण मुिनंच्यन समोर मनंडूर् चचना करणे.
सनरनंि :- मनर्र् हक्क समजनर्ूर् ेेर्ूर् दैर्ंददर् जीर्र्नतीि मुिनंचे हक्क समजूर् ेेणे. सर्नात महत्र्नचे
म्हणजे मुिनंच्यन हक्कनंचे उल्िंेर् होणनरे संदभा मुिे स्र्त: ळळखिे पननहजे. ही संकल्पर्न मुिनंच्यनमध्ये
जनस्त भर देर्ूर् सनंगणे. ही निक्षकनंची महत्र्नची जबनबदनरी आहे.
मुल्यमनपर् कृ ती:-अध्ययर् परक 54 आनण 55 हे मुल्यमनपर् कृ तीसनठी र्नपरु िकतन.
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अध्ययर्नंि 18 स्थननर्क सरकनर
अध्ययर् नर्ष्टपती :- स्थननर्क सरकनरच्यन नर्र्डणूकन आनण प्रमुख जबनबदनरी ळळखतनत.
उद्देि : मुिनंर्न स्थननर्क सरकनरची कनयाव्यनप्ती बद्दि समजूर् ेेर्ूर् सहभनगी होतनत.
 स्थननर्क सरकनरच्यन जबनबदनरी बद्दि समजूर् ेेर्ूर् जबनबदनर र्नगरीक होण्यनसनठी प्रयत्न
करतनत.
प्रदक्रयन :- निक्षक स्थननर्क पंचनयत अथर्न सदस्यनंर्न भेटूर् मननहती संग्रह करण्यनस मदत करणे.
भेटीसनठी आिेिी मननहती एकरीत करुर् सनदर करण्यनस सनंगणे.
अध्ययर् परक :- 56
कृ ती :- 1 नचरनर्र आधनरीत चचना
मुिनंर्न ग्रनमपंचनयती बद्दि समजूर् ेेणे आनण ग्रनमसभेची कल्पर्न मुिनंच्यन िक्षनत आणूर् देर्ूर्
प्रश्ननव्दनरे प्रनथनमक मननहती नमळर्णे.
कृ ती :- 2 आमच्यन गनर्नतीि ग्रनम/र्नडा सभन बद्दि समजूर् ेेर्ूयन.
मुिे आपल्यन गनर्च्यन ग्रनमसभेनर्षयी आपल्यन गनर्चे जर्प्रनतनर्धी अथर्न आपल्यन पनिकनंच्यन
मदतीर्े मननहती नमळर्णे.
कृ ती :- 3 बनिसभन आयोजर् करुयन
निक्षक पंचनयतीच्यन संबध
ं ीत अनधकन-यनंच्यन मदतीर्े मुिनंच्यन सभेचे आयोजर् करणे.
कृ ती :- 4 आम्हनिन दकती मननहती आहे. ? पररक्षण करुयन ?
मुिनंचे पुर्ाज्ञनर् ही कृ ती र्नपरनर्ी. र्ंतर नर्द्यनथी प्रश्ननर्िीसह स्थननर्क व्यक्तीर्न भेटूर् स्र्च्छतन,
गटनरी, नर्मनाल्य र्नहतुकी संबंधी मननहती संग्रह करण्यनस मदत करणे.
अध्ययर् परक 57
आपल्यन स्थननर्क सरकनरबद्दि समजूर् ेेऊयन इथे मुिे स्थनर्क संस्थनंर्न भेट देर्ूर् पंचनयतीिन
संबंधीत अनधकन-यनसोबत भेट देणे.
अध्ययर् परक 58
नर्द्यनथ्यी कोणत्यनही ग्रनमपंचनयतीिन भेट देऊर् त्यनंच्यन कताव्यनसंदभनात मननहती संग्रह करण्यनस
सनंगणे. नर्द्यनथी रनहत असिेिे र्नडा संख्यन, कौन्ससीिर आनण मेयर यनंर्न संबंधीत संिोधर् कनयाहनती
ेेण्यनस सनंगणे.
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अध्ययर् परक 59
प्रश्ननर्न उत्तर देऊयन - मुल्यमनपर्नसनठी र्नपरणे
अध्ययर् परक 60
निक्षक िेजनरच्यन तनिुकन आनण नजल्हन पंचनयतीचे कनया यनची यनदी करणे. दोर् पंचनयतीमध्ये सनम्य
आनण फरक ळळखिे पननहजे.
सनरनंि :- िनळे ची मुिे स्र्त: जर्ळच्यन ग्रमनपंचनयत / र्गरपंचनयत / तनिुकन पंचनयतीिन भेट देर्ूर्
तेथीि अनधकन-यनसोबत, जर्प्रनतनर्धी सोबत चचना आयोनजत करणे. नर्द्यनथी प्रश्ननर्िी सोबत भेटी
देर्ूर् स्र्च्छतन, गटनरी, नर्मनाल्य र्नहतुकीिन संबंधीत मननहती हे मुिनंच्यन भेटीबद्दि प्रोयोनगक तत्र्न
बरोबर नमळनिेल्यन अर्ुभर्नसोबत पुणा के िे पननहजे.
मुल्यमनपर् कृ ती :-अध्ययर् परक 59 मधीि 4 थी कृ ती र्नपरु िकतन.

व्यर्हनर अध्ययर्
अध्ययर्नंि 19 :-आमच्यन जीर्र्नतीि बँक
अध्ययर् नर्ष्टपती :- नर्द्यनथनाच्यन नर्नर्ध व्यर्हनर संेटर्न आनण संस्थन यनंच्यन कनयनार्र
आधनरीत र्गीकरण करतनत. उदन :- बँक , सहकनरी संस्थन इ.
उद्देि : बँकेतीि व्यर्हनर करण्यनस िनगणनरे कनमतकमी आर्श्यक ेटक समजनर्ूर् ेेणे.
 बँकेत र्नपरिे जनणनरे व्यर्हनर करण्यनसनठी पननहजे असिेिी कनगदपरे समजूर् ेेणे.
अध्ययर् सननहत्य :- बँकेत र्नपरिे जनणनरे चेक, हंडी, पैसे भरण्यनचे र् पैसे कनढण्यनचे नस्िप, डी.डी,
ए.टी.एम, अल्पीके िर् अजा, पनसबुक र्मुर्न इत्यनदी.
अध्ययर् प्रदक्रयन :- मुिनंर्न जर्ळच्यन बँकेिन बोिनर्ूर् नतथे चनिणन-यन कनयनाबद्दि नर्ररक्षण करण्यनस
सनंगणे. नतथे र्नपरिे जनणनरे िेखी सननहत्य यनची ळळख करुर् देणे. (अजा , पनसबुक इत्यनदी) िक्तय
झनिे तर बँकेच्यन उद्योजकनंच्यन सोबत भेट देणे. मुिनंच्यन प्रश्ननंर्न उत्तरे देण.े आर्श्यकतन असल्यनस
मनगादिाक मुिनंर्ी नमळर्िेिी मननहती र्नचूर् ेेणे.
सनरनंि :-िोक बँकेमध्ये व्यर्हनर करतनर्न र्नपरिे जनणनरे चेक, पैसे परत घ्यनयचे नस्िप, पैसे भरण्यनचे
नस्िप, ए.टी.एम , डी.डी.हे सर्ा प्रत्यक्षनत पनहूर् त्यनंचे उपयोग आनण ते पुणा करण्यनचे क्रम मुिनंच्यन
कडू र् करर्ूर् ेेणे. यन बँकेते र्नपरिे जनणनरे कनगदपरनचे उद्देि संक्षीप्त पणे मुिे सनंगतीि असे करणे
यनसनठी मनगादिाक मनगादिार् करतनत.
मुल्यमनपर् कृ ती :- मुल्यमनपर्सनठी र्नपरिेिे अध्ययर् परक 62 हे र्नपरू िकतन आनण बँकेिन संबंधीत
र्मूर्े मुिनंर्ी समजूर् ेेणे. सोबत ते पुणापणे भरणे यन नर्षयी निक्षकनंच्यन मदतीर्े समूजर् ेेण.े
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भनग 4अथािनस्त्र
अध्यर्नंि :-20 अथाव्यर्स्थेच्यन क्षेरनंचन पररचय
अध्ययर् नर्ष्टपती :- भनरतनच्यन अथाव्यस्थेमधीि क्षेरे समजूर् ेेतनत. आनण भनरतनच्यन
अथाव्यस्थेमधीि नर्कनसनमध्ये त्यनंचन र्नटन नर्श्लेषण करतनत.
उद्देि : आर्मथक क्षेरनमध्ये प्रनथनमक, व्दीतीय आनण तृतीय क्षेरनंचे अंि समजूर् ेेतनत.
 प्रत्येक क्षेर हे परस्पर कसे संबंधीत आहेत ? हे समजूर् सनंगत देिनचन नर्कनस आनण र्ैयक्तीक
नर्कनसनमध्ये त्यनंचे पनर नर्र्रण करतनत.
अध्ययर् सननहत्य :- पनठ्यपुस्तक, क्षेरनंचन नर्भनगणी तक्तन, नचरे, नव्हडीळ इ.
अध्ययर् प्रदक्रयन :- निक्षक अथाव्यर्स्थेचन अथा सनंगूर् के िेल्यन आर्मथक क्षेरनंचन उद्देि समजनर्ूर् सनंगत
एके क आर्मथक क्षेरनंची मननहती सनंगतनत. महत्र्नचे म्हणजे िेती संबध
ं ीत नर्षय प्रनथनमक क्षेरनत
उद्योगधंद्यनिन संबध
ं ीत व्दीतीय क्षेर आनण सेर्न संबंधीत तृतीय क्षेर समजूर् सनंगूर् संकल्पर्न दृढ
करण्यनस सोपी मुल्यमनपर् हनती ेेतनत.
सनरनंि :- भनरतनतीि प्रमुख आर्मथक क्षेरनंचन पररचय करुर् देण.े इथे निक्षक मुिनंर्न प्रनथनमक, व्दीतीय
तसेच तृनतय क्षेरनअंतगात कृ ती समजूर् ेेणे.त्यनंचे िेकडेर्नर भनरतनचन आर्मथक नर्कनसनची देणगी मुिे
समजूर् घ्यनर्े असे निक्षक मनगादिार् करतनत. मुिे गनर्नतीि संेटर्नचे महत्र् जनणूर् ेेतिे पननहजे.
गनर्नतीि िोक परस्पर आर्मथक सहकनया आनण र्ैयक्तीक सहकनया हे खेड्यनचे अथर्न गनर्चे नर्र्श्सनचे
जगणे आहे. हे मुिनंर्न समजूर् सनंगणे. तेथीि र्ेगर्ेगळ्यन िोकनंच्यन नर्नर्धतेमध्ये समस्यनंच्यन भनर्र्ेचे
अंि मुिनंर्न समजिे पननहजे.
मुल्यनमनपर् कृ ती:-अध्ययर् परक 63 हे र्नपरु िकतन.

अध्ययर्नंि :-21 स्र्-सहनय्य संे
अध्ययर् नर्ष्टपती :- खेड्यनतीि िोकनंच्यन जीर्र्नत स्र्-सहनय्य संेनचे पनर समजूर् घ्यनि.
उद्देि : स्र्- सहनय्य संेनचे गट जर्सनमनन्सयनंची आर्मथक नस्थती सुधनरण्यनसनठी मदत झनिी आहे. हे
समजूर् सनंगणे.
 स्र्सहनय्य गट िोकनंची आर्मथक नस्थती सुधनरण्यनसनठी सहनय्य करणनरे नर्धनर् समजूर् ेेर्ूर्
भनगीदनर होणे.
अध्ययर् सननहत्य :- नचरे, नव्हडीळ. भेटीसनठी िनगणनरे प्रश्ननर्िी र्मुर्न इत्यनदी.
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अध्ययर् प्रदक्रयन :- मुिनंर्न स्र्सहनय्य संे म्हणजे कनय ? हे गनर्नतीि कोणत्यनतरी संेनचे सत्य
असिेिे उदनहरण ेेर्र्
ू चचना करणे सर्नात योग्य, र्गनात येण्यनपुर्ी पनहल्यन ददर्िी निक्षकनंर्ी
गनर्नतीि कोणत्यनही स्र्-सहनय्य संेनची मननहती संग्रह करण्यनस सनंगणे.पुढच्यन टप्प्यनत निक्षक
मुिनंर्न भेटीसनठी िनगणनरे प्रश्नोत्तर र्मुर्न बेूर् मननहती संग्रह करनयिन संधी देण.े
अध्ययर् परक 64:- मननहती संग्रहनसनठी अर्ुकुि व्हनर्े असे र्मुर्न प्रश्न द्यन. जर्ळच्यन स्र्-सहनय्य
संेनिन भेट देण.े
सनरनंि :- मुिे गनर्नतीि संेटर्नचे महत्र् समजूर् ेेतिे पननहजे. गनर्नतीि िोक परस्पर आर्मथक
सहकनया आनण र्ैयक्तीक सहकनया हे गनर्नतीि िोकनंचे नर्र्श्नसनचे जगणे झनिे आहे. हे मुिनंर्न समजूर्
सनंगणे. तेथीि र्ेगर्ेगळे िोक नर्नर्धतेमध्ये समरसत्तेची भनर्र्न असिेिे अंि मुिनंर्न नमळनिे पननहजे.
मुल्यमनपर् :- मुल्यनमनपर्नसनठी अध्ययर् परक 64 मधीि 2 री कृ ती र्नपरु िकतन.
22 समनज नर्ज्ञनर् अध्ययर् अर्ुकूि होण्यनसनठी उपयुक्त पध्दती
अध्ययर् म्हणजे निक्षकनंर्ी सनंनगतिेिे सर्ा मुिे निकतनत. असे र्नही. अध्ययर् मुिनंर्ी दक्रयननिि
पणे निकण्यनत गुंतर्ूर् ठे र्ण्यनचे अर्ुभर्, त्यनंचे ज्ञनर् र्नढणेच्यन प्रदक्रयेव्दनरे मुिनंर्न गट चचना
अर्ुभर्नची देर्नण, ेेर्नण करण्यनस गुंतर्णू र्ैयक्तीक आनण गटनच्यन आधनरे निकणनरे असतीि तर
निक्षकनंसोबत मर्पुर्ाक आनत्मयतेर्े, आत्मनर्र्श्नसनर्े चचना के िी पनहीजे.हे सर्ा नर्धनर् मुिे दक्रयननिि
होर्ूर् आत्मसनत करतनत. हे सोडू र् निक्षकनंर्ी सनंनगतिेिे ऐकतीिच असे र्नही.
1. कथन कथर् पध्दत.
2. योजर्न पध्दत.
3. पनठ्य पुस्तकनचे पनठ आर्िोकर् / नर्मिनात्मक कृ ती.
4. चचना पध्दत.
5. समस्यन पररहनर पध्दत.
6. मुिनधनर पध्दत.
7. नििु कें रीत उपन्सयनस.(निक्षककें रीत र् होतन जनगरुकतेर्े र्नपरनर्े)
8. ेटक पध्दती.
9. नर्ररक्षण पध्दती.
10.प्रर्नस पध्दती/ बनह्य संचनर पध्दत.
11. पनरआनभर्य /र्नटकननभर्य पध्दत.
12. क्षेर अध्ययर्.
13. प्रयोग.
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14.दक्रडन पध्दत.
15. प्रश्नोतर पध्दत.
16. संिोधर्.
17.सनमक्षन /भेटी.
18. नर्श्लेिण
निक्षक दैर्ंददर् अध्ययर्नंिनचे स्र्रुप समजूर् ेेर्ूर् कोणत्यन पध्दती पनसुर् सुिभपणे गुणनत्मकपणे
नर्द्यनथ्यनाच्यनमध्ये अध्ययर् पररणनमकनरी होण्यनसनठी नर्चनर करुर् कनयारत झनिे तर त्यनंचे उद्देि पुणा
होण्यनस मदत करतनत. असे निक्षकच नर्द्यनथींर्न उत्तम समनजव्यर्स्थन नर्मनाण करण्यनस सुसज्ज करु
िकतनत.

नर्नर्ध मननहती स्त्रोत / संसनधर्े र्नपरणे
नर्यनमत अभ्यनस करणनरे च निक्षक असतनत. मननहती असणे तळहनतनच्यन रुं दीप्रमनणे दकती ही
निकिे तरी निकण्यनसनरखे खुप कनंही आहे. यनची जनणीर् ठे र्नयिन हर्े. हे प्रत्येक मुिनंर्ी निकिे
पननहजे. िोध आनण अंतरनर्िोकर् आनण मुिनंमुिीच्यन गरजन संर्ेदर्िीि र्ृत्ती असेि तर आपल्यन
नर्त्य जीर्र्नची कनळजी निक्षक नर्िीतच करतनत. पररणनमकनरी र्गा व्यर्स्थनपर् आकषाकपणे
अध्ययर्नंि हस्तनंतर करण्यनस कनंही सनधर्े उपयोगी पडतनत. र्तामनर्परे, सनप्तनहीक मननसके , इत्यनदी
प्रसनर मनध्यमनंमध्ये असिेिे पनठनिन पुरकर्सिेिे नर्षय, नचर, आकडेर्नरी जतर् के िे जनर्ू िकते ते
सनधर्े आहेत. तनंरीक उपकरणे जसे की रे डीळ. दुरदिार्, संगणक, ळ.एच.पी. प्रोजेक्तटर यनसनखी
निकण्यनसनठी उपयुक्त स्त्रोत म्हणूर् र्नपरण्यनचन सरनर् के िन पननहजे.
कनंही उपयुक्त ग्रंथ
1. भुगोि जोडीदनर भनग 1, 2, आनण 3.
2. कनर्ष्ठ नर्र्श् कोष - 7 पररषद - डॉ. नर्रं जर्.
3. सनचर इनतहनस.
4. प्रननचर् भनरत.
5. संपुणा भनरतनचन इनतहनस.
6. भनरतनचे संनर्धनर्.

असे अर्ेक मुल्यर्नर् उपयुक्त ग्रंथनचन आंतरभनार् करूर् इनतहनस/ रनज्य िनस्त्र/ भूगोिनचे प्रयोग िनळन
यनव्दनरे समनज नर्ज्ञनर् निकणे अनधक प्रभनर्ी होऊ िकते.
46

कृ त्यन संेटीत करणे आनण गट रचर्न :अध्ययर् प्रभनर्ीपणे सुिभ करण्यनसनठी र्गनामध्ये सतत कृ त्यनंचन समनर्ेि करणे म्हणजेच र्गनाच्यन
आत आनण बनहेर दोन्सही रठकनणी सतत कृ त्यनची रचर्न करणे आर्श्यक आहे. परं तु त्यन कृ त्यनसनठी कृ ती
र्सुर् र्गनातीि एकं सेतन दुर करुर् ज्ञनर् संपनदर् सुिभ होईि. अिन उपक्रमनंचन अर्िंब करणे
आर्श्यक आहे. अनभप्रेत कृ त्यनर्े अध्ययर्नचन मनगा सोपन के िन पननहजे. उपक्रमनमध्ये सहभनगी होर्ूर् गट
अध्ययर्निन संधी ददिी पननहजे. नर्नर्ध गटनची रचर्न करतनर्न कोणतन मुिगनकोणत्यन गटनमध्ये
असनयिन पननहजे? निकण्यनमध्ये कोण नर्द्यनथ्यनंर्न मदत करतनत? गटनचन प्रमुख कोण? असे नर्धनार
करणे अर्कु ि ठरे ि. गट अध्ययर्नचे ध्येय आनण उद्देि सनध्य करण्यनसनठी र्ैयक्तीक िक्ष ठे र्णे
अनतआर्श्यक आहे. प्रत्येक संदभनात मुिे सहज प्रर्ृत्त झनिेिे कु तुहि प्रश्न नर्चनरुर्, नचदकत्सक बुध्दीिन
उपयुक्त होणनर आहे. ही कृ ती यिस्र्ी करण्यनसनठी जनस्तीचे महत्र् देणे गरजेचे आहे.
 उपक्रम सोपे असिे पननहजे.
 उपक्रम निकण्यनस पुरक असिे पनहीजे.
 सर्ा नर्द्यनथ्थनंर्न सहभनगी होण्यनस संधी ददिी पननहजे.
 र्ेगर्ेगळ्यन स्तरनसनठी नर्नर्ध प्रकनरे उपक्रम असिे पननहजे.
 उपक्रमनर्ंतर नर्द्यनथ्यनाचे मत संग्रहीत करन.
 अध्ययर्नचे नर्ररक्षण आनण पुन्सहन निकण्यनसनठी स्र्तंर कृ ती आर्श्यक असल्यनस त्यनच्यनकडे
िक्ष असनर्े.
कृ ती संेटीत करणेसनठी कनंही उदनहरणे आहेत.:सध्यनची निक्षण व्यर्स्थन नर्द्यनथ्यी कें रीत र्र जनस्त भर ददिन आहे. पनंठनतरनिक्षणनपनसूर् बनहेर
कनढू र् सत्य निक्षण आत्मसनत करण्यनस नर्द्यनथ्यनार्न उपयोगी पडते.
निक्षणनिन आर्श्यक असिेिे अर्ुकुि उपिब्ध करुर् देणनरे , तयनरी करुर् त्यनंच्यन तयनरी मनगे
अर्ेक समस्यन येर्ू िकतनत. यन समस्यन समपाकपणे सोडर्ण्यनसनठी निक्षक अर्ेक उपनय आमिनत
आणिे पननहजे.
नर्द्यनथी र्ैयक्तीक, समर्यस्क गट अथर्न गटनत उपक्रम देर्ू िकतन. कनंही र्ेळेिन संपण
ु ा र्गनािन
उपक्रम देर्ू िकतन.
1.अध्ययर् स्थनर्क कृ ती:समनज नर्ज्ञनर्मध्ये येणन-यन सणनर्ळी, दनिानर्क र्नस्तुनिल्प, रनज्यकनरभनरनचे अंग, जनमनर्चे थर,
र्र्स्पती, प्रनणी, कसे कोणत्यनतरी ेटकनिन समननर्ष्ठ अंि कनडामध्ये सनर्स्तर निहीणे.ते ददिेल्यन
रठकनणी ठे र्णे.मुिनंचे चनर अथर्न पनच गट तयनर करुर् कनडा ठे र्िेल्यन रठकनणी प्रत्येक गट र्तुाळनकनर
बसणे. तेथीि नर्षय र्नचूर् आपल्यन आपल्यनत चचना के िे पननहजे. र्ंतर पुढचे कनडा र्नपरणे. कनडा
असिेल्यन रठकनणनिनच अध्ययर् स्थनर्क कृ ती म्हणतनत. व्यनख्यनर् पध्दती अनर्र्नया असे समजूर्
ेेतिेल्यन मुिनंर्न ते टनळण्यनसनठी ही पध्दत सनंगर्
ू ठरर्ूर् ेेतिेिी पध्दत आहे.
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2.आमचन गट तरबेज गट (होम ग्रूप एक्तसपटाग्रप
ु )
येथीि गटनत पनहल्यन सरनमध्ये पनच ककर्न सहन मुिनंचे गट तयनर करणे. हन गट आमचन गट आहे.
सुरर्नतीिन आमच्यन गटनकडे कोणतेही कनम र्नही. िेर्टी यन गटनिन एक कनम आहे.दुसरी पनयरी
म्हणजे आमच्यनच गटनमध्ये एकमेंकनंर्न क्रमनंक देणे. ते एक एक गट तयनर करतनत. हन एक तज्ञ गट आहे.
तज्ञ गट ददिेिे निकण्यनचन नर्षयनर्र चचना करतो. तज्ञ गट प्रत्येक गटनत जनतनत. आनण सुिभपणे चचना
करतनत.परतल्यनर्र सदस्य त्यनच्यन मुळ गटनमध्ये जनतनत. आनण त्यनंर्ी त्यनंच्यन मुळ गटनिी कनय चचना
के िी ते समजूर् ेेतनत. मुिभूत गट सर्ा गोष्टी सनमनयीक करतनत. कनरण प्रत्येक सदस्य चचना करतो.
आनण सर्ा गोष्टी र्नटू र् ेेतो िेर्टी अनधक तपिीिनंसनठी निक्षकनंिी संपका सनधू िकतो. ज्यनर्न
व्यनख्यनर् पध्दत अपररहनया आहे असे र्नटते त्यनंर्न टनळण्यनसनठी ही पध्दत तयनर के िी आहे.
3.समर्ती कृ ती :दोर् सनथीदनरनंमध्ये समनज नर्ज्ञनर्मध्ये येणनरे र्ंिनर्ळी, र्नस्तुनिल्प, रनज्यव्यर्स्थेचे अंग जनमर्ीचे
थर,पनणी र्र्स्पती, समनज र्ैज्ञननर्कनंच्यन र्नर्नर्े नचठ्ठीर्र निहूर् ते नर्र्ड करण्यनसनठी सनंगणे. नतथे
त्यनंचे नर्षय चचना करणे.
4.गट कृ ती :- गट कृ ती मध्ये दोर् नर्द्यनथीचे गट, तीर् नर्द्यनथ्यनंचे गट असे जनस्तीत जनस्त दहन गट
करतन येते. यन गटनर्नं समनज नर्ज्ञनर् पनठनतीि येणनरे अर्ेक रनजन रनणीर्े रनज्य कनरभनर के िेल्यन
व्यक्तींची र्नंर्े, स्थळ, र्द्यन, रनष्ट्रप्रमुख, देि ककर्न रनज्यधनन्सयन, ग्रह, आकनिगंगन इत्यनदी र्नंर्े गटनर्नं
देणे.
निकणन-यन गटनमध्ये नर्भनजर् करुर् अध्ययर्नसनठी योग्य उपक्रम अयोनजत करणे. प्रत्येक गटनची
स्र्त:ची जबनबदनरी आहे. चचेसनठी कनंही ेटक देणे. प्रत्येक गटनतीि चचेतीि मुिनंचन सहभनग तेथे
गोंधळ नर्मनाण होऊ िकतो. अस्पष्टतेसनठी आर्श्यक सल्िन ददल्यनर्े अनधक निकण्यनची संधी नमळते.
सध्यन समनज नर्ज्ञनर्नच्यन पनठ्यपुस्तकनतीि अिन प्रकनरे गट चचना तसेच मननहती संग्रह करण्यनची
ही कृ ती आहे. मुिनंच्यन निक्षणनची नक्षतीजे भरुर् कनढण्यनसनठी आनण त्यनंच्यन पुर्ाज्ञनर्नबरोबर आपण
पररचीत होण्यनसनठी संधी ददिी जनते.
उदनहरण :1 मंददर, मनिद ककर्न स्मनरकनिन भेट देऊर् तेथीि र्ैनिष्ट्े र्ोंदीकरणनच्यन कृ ती ग्रनम पंचनयत अथर्न
त्यनच प्रकनरच्यन कोणत्यनही कें रनिन भेटी द्यन. नतथे चनिणन-यन सभन अथर्न इतर प्रदक्रयन समजूर्
ेेणनरी ही र्ोंद करणनरी कृ ती
2

नर्नर्ध नचन्सहे , प्रननणर्गा, र्र्स्पती, पक्षी, र्नणी, नचरे संग्रह करुर् दनखनर्ण्यनची कृ ती
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एकन कृ तीतीि कनयारत र्मुन्सयनचे नर्ररक्षण करत तेथे चचना करणे आनण त्यनर्र नर्णाय ेेण.े

र्रीि संदभनामध्ये मुिनंचे बोिणे, सहभनगी होणे, आनण देर्नण ेेर्नण करण्यनस मोकळीक आहे. परस्पर
दळणर्ळण आनण संभनषण सक्षम आहे. त्यनिन मननहत असिेल्यन ज्ञनर्नव्दनरे तो त्यन ज्ञनर्नचे र्र्ीर्
संदभनात पुर्:रचर्न करण्यनस सक्षम आहे. अिन प्रकनरे तुम्ही स्र्त: ज्ञनर् नर्मनाण करु िकनि. प्रत्येक
बनबतीत मुिनची यन मनगीि मननहती परतफे ड करु िकते ककर्न स्र्त: मुि मनगीि मननहती देण्यनस संधी
ददिी जनऊ िकते.
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