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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.
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qÁ. «±Á¯ï Dgï, ¨sÁ.D.¸ÉÃ.
DAiÀÄÄPÀg
Û ÀÄ,
¸ÁªÀðd¤PÀ ²PÀët E¯ÁSÉ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ

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°.
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²æÃªÀÄw ¸ÀÄªÀÄAUÀ® «.
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À É ªÀÄvÀÄÛ vÀg¨
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E.V.G. लवभनर्,DSERT.
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प्रिय प्रिक्षक प्रित्र हो,
कोविड -१९ च्या महामारीच्या पररवथितीमध्ये आपले प्रिद्यार्थी शाळे त येत आहेत. आवि या
पररथिीतीमध्ये सुध्दा याांना खेळािे लागत,िाचाि लागत आवि अिाातच काही प्रसांगी तयाांना घरी सुध्दा रहािा
लागत, आवि तूम्हालाही शाळा सुरु होईल याची काळजी िाटते. या पररवथितीमध्ये प्रिद्यार्थी मानवसकदृष्ट्या
अविकाविक अथिथि होता. अध्ययन प्रककयेतील ही तफाित, पोकळी भरुन काढण्यासाठी वशक्षि खातयाच्या
प्रयत्नातून अध्ययन पुनिााप्ती या अतयांत महतिपूर्ि कायाक्रमाची रुपरेषा आखण्यात आली आहे.
नििीच्या विद्यािाांनी मागील दोन इयत्तेमध्ये जेअध्ययन अांश आतमसात कराियास हिे होते ते
पुढील दहािीच्या िगाात प्रिेश के ल्यानांतर तयाांनी आतमसात के ले पावहजे.यासाठीच ही अध्ययन पत्रकाची
पुथतीका अशा सांकल्पनाची मुलभूत मावहती प्रदान करते. तूम्ही तया तपासिे आिश्यक आहे. ही अध्ययन
पत्रकाची पुवथतका थिअध्ययना सारखीच आहे. परांतू प्रिद्यार्थयाा तसे थिअध्ययन करण्यास समक्ष असले पावहजेत
अन्यिा विद्यािाांना आपल्या मदतीची आिश्यकता असते.
येिे कदलेल्या अध्ययन पत्रके उदाहरिदाखल तेच आहेत. जे िगा पकक्रयेमध्ये वनयवमत असतात.
आवि ही पत्रके विद्यािााच्या गरजा चाांगल्या प्रकारे जाितात. या अध्ययन पत्रकामध्ये आपल्या अनुभिाची भर
घालून तमुच्या अनुभिाांचा उपयोग करुन नाविन्यपूिा पध्दतीने विद्यािाांच्या शैक्षविक प्रगतीसाठी तूम्ही मदत
कराल अशी आपेक्षा आहे. आपले अध्यापन अविकाविक चाांगले व्हािे अशी आम्ही तूम्हाला शुभेच्छा देत आहोत.
* विद्यार्थयााच्या अध्ययन पत्रकाांच्या पुथतकाचे पुनरािलोकन करा आवि तयाांना खालील प्रमािे मागादशान करा.
* आिश्यक असल्यास तूम्ही थित: विद्यार्थयााना कदलेल्या कृ तीमध्ये सहभागी व्हा.
* विद्यार्थयााना कदलेल्या विषयाचा तयाांना विचार करायला लािा वलवहण्यापेक्षा या विष्ट्याची
जाथतीत जाथत चचाा तयाांच्या वमत्रासोबत मोठा भाऊ, बवहि आवि वशक्षका सोबत
करण्यास भाग पाडा.
* पाठ्य पुथतकासह अध्ययन पत्रकातील कृ ती करण्यास सुलभ करा.
* या िषी तूम्हाला पाठ्यपुथतकाांच्या सराि प्रश्ाांची गरज आहे. का ते ठरिा. तसे नसल्यास अध्ययन पत्रकाांचे
उपक्रम आवि तूम्ही तयार के लेले उपक्रम या िषाासाठी पुरेसे असतील.
* प्रतयेक अध्ययनाांशानांतर थिािलोकनाचा भाग म्हिून प्रिद्यार्थी अध्ययन प्रगतीची नोंद करतात. तेिे चार भाग
आहेत. विद्यार्थयााना चौथ्या थतरािर पोहोचण्यास मदत करा.चौर्था थतर पोहोचण्यासाठी उद्भिलेल्या समथयाांचे
वनराकरि करा.
* प्रिद्यार्थयााच्या प्रगतीच्या नोंदी खाली तया अध्ययनाांशा सांबिीत प्रिद्यार्थयाा ने साध्य के लेल्या कामवगरीची
नोंद करा आवि तयािर थिाक्षरी करा. तूम्हाला आिखी काही आिश्यक िाटल्यास तूमच्या सहउद्योगी
वशक्षकाांची चचाा करा आवि कृ पया होमपेजिर कदलेल्या DSERT पतयािर पत्र आवि ई- मेल पाठिा आनांदाने
वशकिा. आनांदाने आनांद िाटा.
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१.अध्ययन पुनिााप्ती :अध्ययनप्रनष्पत्तीसाठी विविि अध्ययनाांश, पाठ्याांश पाठ्यपुथतका मध्ये समाविष्ठ के लेले
आहेत. या वशिाय अध्ययन फु लश्रुतीचे वनररक्षीि के ल्यािर पाठ्यपुथतक एक उत्तम अध्ययन सािन
म्हिून काम करते हे वसध्द होते. या प्रनष्पत्तीची प्राप्ती मुलभूत सामर्थयााव्दारे वनिाारीत के ली जाते.
अध्ययन प्रकक्रयेसाठी भाषा हे प्रभािी माध्यम असते. भाषतील सांिादातमकता ही नेहमी
साततयपूिा अध्ययन अनुभि असले पावहजे का ? िगाातील अध्ययन प्रकक्रयेतील अनुभिापासुन मूल
प्रतयक्षपिे ककती िांचीत राहीलेले आहे.? हे अध्ययन अनुभि कशाप्रकारे जूळविले पावहजे? या
प्रश्ाांचा

सामना

करण्यासाठी

आपिच

आपल्या

िागाामध्ये

विद्यार्थयाासोबत

आखलेल्या

वनराकरिातमक उपाय योजना म्हिजेच अध्ययन पुनिााप्ती हे एक फक्त सािन नाही.
सेतूसांबांिासारख्या उपक्रमातील पुनरािलोकनाचे वििानसुध्दा नाही तर अध्ययन पुनिााप्ती ही
अमूताातून िूता रुप देण्याची अध्ययन प्रकक्रया आहे.
या प्रकक्रयेला बालकाकडू न आपेवक्षत असलेली तयाांची सिा प्रकारची मानवसकता जबाबदार असते.
हे काया िगा प्रकक्रयेला मयााकदत होिार नाही. याची काळजी घ्या ही अभ्यासक्रमातगात िगा समान्िय
सािलेली कक्रयाशीलता आहे. ही कक्रयावशलता कोठे हरिली आहे. तेिेच शोिण्याचा शोि आहे. या
आशयामध्ये तेिेच समर्पात अांतकरिाने आपि सिाजन सहभागी होिूया. येिे कदलेल्या प्रथतुत
सावहतयाची विथतृत उकिष्ट्ये खालील प्रमािे आहेत.
*समाज विज्ञान विषय थिारथय आिड, सहानुभूतीसह िाचन करण्याचा अतयािुवनक मागााचा
अिलांब करिे.
* समाज विज्ञान अध्यनयनाबरोबर सामावजक मनोसामावजक मुल्ये, घटिातमक मुल्ये मुलभूत
सांथकृ तीच्या सांशोिनातून इवतहास, भूगोल समजून घेि.े
* आपल्या सभोितालच्या ितामानातील पररथिीतीला (सध्यवथितीला) उद्याच्या इवतहासात अांतभूात
करण्याबारे बरच आपि, आपली मुले पवहल्याांदा आपल्या गािचा भूगोल, इवतहास, सामावजक रचना
मुल्ये, सांथकृ ती लोककिा, लोकशाहीची मुल्ये, आचार- विचार रुढी परां परा मा या कु टुांबाच्या
अिाव्यिथिा व्यिहार समजून घेिून समाज विज्ञान विषयाचे ज्ञान आतमसात करिे.
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* समाज विज्ञान विषयाच्या पररकल्पना ि वनतय वजिनातील िाथतविक पररकल्पनेच्या समन्ियातून
वनतय वजिनातील सािनाांच्या अध्ययनातून भौगोवलक पररकल्पनाांचे प्रतयक्ष अध्ययन होत
असल्यािूळे कृ ती आिारीत प्रायेवगक अध्यापन पध्दतीला चालना देिे.
* ियोमानानुसार अध्ययन प्रनष्पत्ती साध्य करायचे असल्यास मुलातील पूिाज्ञान पुिा सामर्थया,
साततयपुिा अध्ययनाचे पूिाानुभि यातील अभाि ओळखुन मुलाांना समकालीन ज्ञानी बनविणे.
* समाज विज्ञानाच्या अध्ययनातून मुळ सांथकृ ती, परां परा, रुां ढी साांप्रदाय, अचार विचार समजून घेिून
भारताच्या विविितेचा मान राखिे.
* कृ त्रीम वशक्षिा ऐिजी विविि उपक्रम, नाटक, गािे, नृतय, प्रादेवशक कला आवि इतर अनेक
उपक्रमाव्दारे समाजशास्त्रीय वशक्षि मनोरां जक बनििे.
* भारताचा इवतहास, भूगोल, सामावजकता, अिाव्यिथिा, आवि व्यिसायीक कौशल्ये समग्र पध्दतीने
समजून घेिे ि तयाांचा अवभमान बाळगिे.
थपष्ट उकिष्ट्ये :
कोविड -१९ च्या सांदभाात अध्ययनातील तफाित भरुन काढण्यासाटी पायाभूत
अध्ययनाची क्षमता ि चालू वशक्षि िषाातील अध्ययन सुलभ करण्यासाठी मागील दोन िर्ाातील
अध्ययनाांि िुलाने प्रिकले पावहजेत. अशा सांकल्पना आतमसात करण्यासाठी मुलाला सुसांगतीतपिे
मदत करिे.
*अध्ययन पुनिााप्ती हा कायाक्रम के िळ मुलाांच्या कृ तीयुक्त अध्ययनापुरते मयााकदत न ठे िता मुलाांचे
अध्ययन हे वनरां तर समग्र, चैतन्यपूिा बनििे आवि अध्ययनाच्या नविन पध्दतीचा अिलांब
पररिामकारक बनवििे.
अध्ययन पुनिााप्ती किी होिू नये - किी झाली पाप्रहजे.
कोितयाही योजनेच्या अमलबजाििी मध्ये अनेक समथया, मयाादा असिे सहावजकच असते. या
समथयाच्या विळख्यातून बाहेर पडण्यासाठी आयोवजत योजनेला सकारतमक मानवसकता असािी
तूम्ही सकारातमक बनाल.
अध्ययन पुनिााप्ती कशी होिू नये :१) हा फक्त कायाक्रम नाही पररपत्रके तयार करण्याचे उदाहरि नाही या प्रकक्रयेबिल वििरि
देिून मुलाांना हाताळले जाईल. या भ्रमात राहू नये.
२) अध्ययन पत्रके मुलाांचा गृहपाठ नाही. मुले पत्रके वलहून पुिा करण्यापुरते मयााकदत नाही.
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३) अध्ययन पुनिााप्ती कोितयाही पारां पारीक अध्ययन पध्दती नुसार मयााकदत फळ देत नाही.
४) या प्रकक्रयेला फक्त प्रिद्यार्थयाा जबाबदार नाहीत.
५) मुलाांची अध्ययन पत्रके पररक्षेपुरते िापरु नये.

अध्ययन पुनिााप्ती कशी असिे उत्तम
१) अध्ययनाची सािने ि तांत्र याांना उत्तेजन देिूया.
२) िाचन, लेखन आवि मौप्रिक अवभव्यक्ती लिचीक होण्यासाठी योजना करुया.
३) अध्ययन पत्रके देण्यापूिी या पररकल्पना मुलाांच्या थि.अनुभिातून पुिाज्ञानातून थिावनक
परीवथितीतून ज्ञानाची बाांििी करण्यास मदत करुया.
४) अध्ययनाचे पुिाज्ञान आवि ितामानातील अनुभिाांचा समन्िय सािुया.
५) खेळ, थपिाा, शाब्दीक अवभव्यक्ती, थिळाांना भेटी, पररथिीतीची बाांििी व्यक्त होिे, लघुनाय,
पात्रावभनय या पध्दती िापरुन सिा पररकल्पनाांचा प्रतयक्ष अनुभि वमळवििे सुलभ करुया.
िगा समन्िय
मुले या िषी वशकत असलेले अध्ययनाांश मागील िषााच्या अध्ययन अनुभिनािर अिारीत आहेत.
मुलभूत सामर्थयाािर आिारीत प्रतयेक िषााची अध्ययन प्रनष्पत्ती वनिाारीत के ली आहे. ही क्रमबध्द
थिरुपाची अध्ययन प्रककया सुलभ करण्यासाठी पररकल्पनाांची पाश्र्िभूमी आवि मुख्य आशय समजून
घेिे आिश्यक आहे. ही प्रककया िागाामध्ये दोन प्रकारे समन्ियीत के ली जाऊ शकते.
१) मुख्य प्रामुख्यता पध्दत :अध्ययन चेतना कायाक्रमाांतगांत ठरविलेल्या तावसके मध्ये मुलभूत सामर्थयाािर आिारीत
वनिडलेल्या अध्ययन अांशाना मुख्य प्रामुख्यता देऊन अध्ययन करिे ि मुल्यमापन करिे.
२) प्रतयक्ष प्रामुख्यता पध्दत :-

अध्ययन पाठ्य सांदभाामध्ये एक तावसके मध्ये मुलभूत सामर्थयााच्या

अध्ययनानांतर पाठ व्यिथिापन चालू िषाातील अध्ययन फलाांना आिश्यक पाठ व्यिथिापन करुन
घटक पररक्षेच्या सहाय्याने मुल्यमापन करिे.
३) सुगमकराांची वसध्दता (तयारी)
* ठरविलेल्या अध्ययन कृ ती आवि तयाांच्या योजना.
* उगमथिाने, अध्यापन सामुग्रीची वसध्दता
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* कृ तीच्या सहाय्याने पररकल्पनाना दृष्टाांत देिे. प्रतयक्ष अनुभििाला प्रिद्यार्थयाा ना प्रेरिा देिे.
* पररकल्पनाांचा विथतार, ितामान अध्ययन अांशाचे समन्ियीकरि.
* अध्ययन पुथतक पुिा करण्यास प्रेरिा देिे.
* विद्यार्थयााच्या अध्ययन प्रगतीचे वनररक्षि चौर्थाथतर गाठण्यासाठी मदत.
* वशक्षकाांचे अवभप्राय नोंद करिे.
* अध्ययन पुथतकाांच्या प्रगतीच्या सहाय्यने मुल्यमापन पुनरािलोकन कृ ती.
अध्ययन कालाििी ठरवििे
आपि विद्यार्थयााची िैयक्तीक वभन्नता लक्षात घेिून अध्ययन तावसका ठरवििे प्रादेवशक वभन्नता,
अध्ययन पातळी, प्रिद्यार्थयाांच्या अध्ययनचा पररसर इतयाकद घटक अध्ययन तावसका ठरविण्याचे
सुचक आहेत.
मुल्यमापन :वशक्षि िातयाच्या ितीने थितांत्र आदेश पाठविण्यात येईल. तयाप्रमािे प्रिद्यार्थयाा

अध्ययन

पुथतकातील अध्ययन कृ ती करत असताना आपि तयाांचे वनररक्षण करुन मावहतीचा सांग्रह करिे.
चार थतरामध्ये प्रिद्यार्थयाा ची प्रगती वनिाारीत के ली जाते. तयासाठी प्रिद्यार्थयाा चा थिअिलोकन
नुमना अध्ययन पुथतकामध्ये कदला आहे. ते चार थतर असे आहेत.
अपेवक्षत अध्ययन प्रनष्पत्ती :पूणा झालेले समजून
घेतात अिा समजून घेतात अिा समजून घेतलेले सांपुिा उपयोजन
अध्ययन अांि
(शे.३०-३९)
(शे.५०- ६०)
अांश आपल्या िगा करतात.(शे.९१
( प्रिद्यार्थयी
वमत्राबरोबर चचाा -१००)
प्रलहीतात) .
करुन
वशकतात.(शे.६१९०)
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िूल्यिापना पूिी
सामर्थया पातळी

स्पथष्टीकरि

१) आकलन करुन घेतो.

अध्ययन प्रनष्पत्ती : समाविष्ट मुिे साध्य झाले नाही/
मयााकदत मुिे फक्त पररचयाचे आहेत./ वशक्षकाांच्या सांपूिा
वनरां तर पाठ ां ब्याची आिश्यकता आहे.

२) अिाग्रहि करतो

अध्ययन प्रनष्पत्तीचे काही मुिे थपष्ट आहेत./ काही मुद्याची
थपष्टता आिश्यक आहे. वशक्षकाांच्या िगावमत्राच्या अांशत :
पाठींब्याची आिश्यकता आहे.

३) अिाग्रहि के लेले मुिे िगा अध्ययन प्रनष्पत्तीचे सिा मुद्याांची थपष्टता आहे./ प्रिद्यार्थयाा
वमत्राबरोबर समायीक करतो

आपल्या वमत्राबरोबर सामायीक करतो/ वशक्षकाांनी प्रिद्यार्थयाा
ना अध्ययाांशािारीत प्रश् कृ ती देिे आिश्यक आहे.

४) याला सांबांिीत इतर मुिे थित: अध्ययन प्रनष्पत्तीचे मुिे थपष्ट आहेत / पुिा थपष्ट आहेत ./
साांगतो.

वशक्षकाांनी मुलाच्या कडू न सकारतमक िगााचा विथतार करिे
आिश्यक आहे.

उदाहरण :अध्ययन प्रनष्पत्ती :- इवतहासाची सािने समजािून घेिे.
 इवतहास रचनेला आिश्यक सािनाांचे विभाग समजून घेतो.
 इवतहासाच्या सािनाांच्या सांरक्षिाची मनोभािना िाढवितो
िरील दोन मुख्य उिेश गाठण्यासाठी प्रिद्यार्थयाा कृ ती अिाबध्दररत्या पुिा करिे आिश्यक आहे. येिे
अध्ययन प्रवतके मध्ये कदलेल्या कृ तीतील मुिे अांतीम नाहीत मुले अध्ययन प्रनष्पत्ती च्या सांदभाात
समग्रपिे पाहून मुलाांचे अध्ययन थतर ओळखिे गरजेचे आहे.
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पुिा झालेले
अध्ययनाांश

सामर्थयााचे टप्पे

समजून घेतो.

इवतहासाची सािने समजािून घेि.े
मुले काही सािनाचे विभाग ओळखल्या नांतर कोिती

L१

सािने समजली, ओळखली. वचत्रे, दगड, देिथिान, फक्त
ओळखून साांगतो.

अिा ग्रहि करतो

मुले सािने ओळखतात, काहीच्यामध्ये गोंिळ कदसतो
L२

सांरक्षिासांदभाात सामांजस अवभप्राय व्यक्त करतो. तयाांच्या
िगावमत्राबरोबर अध्ययनाांश सामायीक करतो.

अिा ग्रहि के लेले
मुिे

िगावमत्रा

बरोबर सामायीक

मुले सािने ओळखून इवतहासाच्या रचनेत त्याांचे महति
L३

करतो.

करतो तयाांच्या िगावमत्राबरोबर अध्ययनाांश सामायीक
करतो.

याला
इतर

समजून घेतो. सांरक्षिासांदभाात सामांजस अवभप्राय व्यक्त

मुिे

सांबांिीत

मुल इवतहासाच्या रचनेत सािनाचे महति समजून घेतो.

थित:

सािनाांचे जतन करण्याची विशाल मनोभािना बाळगतो

साांगतो.

L४

तयाांच्या सरां क्षिासाठी आपि कराियाची लहान काया व्यक्त
करतो सांिी वमळाल्यास तयाच्या शेजा-याांना सांरक्षिाचे
महति समजािून साांगून तयाांना प्रोतसाहीत करतो.

प्रिक्षकाांना सुचना :अध्ययन प्रनष्पत्ती पुणात :साध्य करण्यासा ी, ददलेल्या आध्ययन पप्रत्रका एक लहान
साप्रहत्य म्हणून सिजणे. काही िेळा या अध्ययन पप्रत्रका अध्ययन प्रनष्पत्तीतील काही िुद्दे फक्त साध्य
होण्यास उपयोगी असतील. िागादिाकाने सिग्रपणे अध्ययन प्रनष्पत्ती िुल्य साध्य करण्यास आणिी
ज्यादा, िेगिेगळ्या कृ ती स्ितांत्रपणे करणे अप्रतिुख्य हे िौल्यािापन िुलाांची ग्रेड रप्रिण्यास ककां िा
त्याांचे िगीकरण करण्यासा ी नाही.
या ऐिजी िागादिाकाने मुलाांची अध्ययन पातळी वनर्दाष्टपिे ओळखण्यासाठी आहे. मुलाांची
अध्ययन पातळी समजल्यानांतर िागादिाक मुलाांच्या पुढील अध्ययन अांश घेिून पुढे जाण्याचा मुळ
उिेश रचला आहे.
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36

इप्रतहासाची साधने
अध्ययन प्रनष्पत्ती :- इप्रतहासाची साधने इप्रतहास रचनेिध्ये प्रनभाित असलेली
भूवमका समजून घेि.े
उद्देि :- १. इप्रतहास रचनेसा ी आिश्यक असलेल्या साांधनाची िािुख्यता सिजून घेण.े
२.सािानाचे सांरक्षि करण्याची मनोभािना िाढवििे
अध्ययन सािुग्री :- साधनाची प्रचत्रे - प्रिलालेि, नाणी- पुस्तके , भूउत्िननाची प्रचत्रे नकािे
अध्ययन िदक्रया :- िागादिाक सुरिातीस साधनाबद्दल िुलाांचे पुिाज्ञान जाणून घेतात. जिळचे
सांग्रहालय, पुरातत्ि कें द्र, देिालये, र्थडगे, पुरातत्ि दगड, असलेल्या एक ककां िा दोन िदेिाांना भेटी
देणे ककां िा साधना सांदभाात प्रचत्रे आप्रण प्रहहडीओ िापरुन पररचय करुन देणे. येर्थे िुख्य म्हणजे साधणे
कोणती ? त्याचे दोन प्रिभाग करुन का अभ्यास के ला जातो ? प्रिलालेिाचा अभ्यास कसा होतो?
साधनाांच्या साहाय्याने इप्रतहासाची रचना किी के ली जाते ? याची चचाा करणे पुरातत्ि आप्रण
साप्रहत्याधाराचे पुनरािलोकन करणे. नाण्याच्या अििेर्ाांचे पुनरािलोकन करणे, त्याचे िहत्ि
सिाजािून घेणे. आिश्यकता असल्यास तूम्ही अप्रधक िाप्रहती िदान करा नांतर तूम्ही अध्ययन
पत्रीके तील कृ ती स्ित: िुलाांच्याकडु न पुणा करुन घेणे आिश्यकता असल्यास िाप्रहती सांग्रहण करणे
सांदिानाची सांधी उपलब्ध करुन देण.े
अध्ययन पत्रक कृ ती १:- प्रचत्र पाहून िौप्रिक साप्रहत्य ओळिा येर्थे िागादिाक अध्ययन पत्रकाांचा
पररचय करुन देण्या अगोदर िेगिेगळ्या िकारच्या िौप्रिक साप्रहत्याच्या प्रचत्राच्या सहाय्याने
पररचय करुन देिून चचेनांतर ही कृ ती सुलभकरुन देणे.
कृ ती क्र. २ आप्रण ३ :- प्रचत्र पाहून पुरातत्ि साधने ओळिणे, उत्तर देणे,अध्ययन पत्रीके िध्ये ददलेल्या
िाप्रहतीनांतर पुरातत्ि साधने म्हणजे काय? याचे स्पष्टीकरण ददल्यानांतर पुरातत्ि साधने
ओळिण्याचे आहे. ददलेल्या िश्ाांची चचाा करुन उत्तरे देिून ती इप्रतहासाची िाांडणी किी करतात ?
हे लक्षात घेणे अप्रतिुख्य आहे.
अध्ययन पत्रक २ :- येिे मुले सावहतयातील मावहती आवि िगाात चचाा के लेल्या मावहतीतून सािनाांचे
पुरातति आवि सावहतयीक असे िगीकरि करतात. तयाचे गाि कोितया प्रवसध्द साम्राज्यािध्ये होते.
तया राज्यकत्र्याच्या काळातील सािने पुरिून (वचत्राच्या सहाय्याने) िगीकरि करण्यास साांगा.
अध्ययन पत्रक ३ :- इवतहासाचा िगा चार भभांतीच्या मधून गािातील जूनी थमारके , देिालयाकडे
प्रयाि .....
आपल्या गािाच्या अितीभिती असलेल्या कोितयातरी एका देिालय, मशीद, चचा, बसदीला भेट
देिून येिे पहाियास वमळालेल्या ऐवतहावसक घटकाांची तूमच्या बरोबर सामायीक करण्यास मुलाांना
सहाय्य करा. (जे भेट देऊ शकले नाहीत तयाांना उदाहरि म्हिून सागर तालुक्यातील भसांगदुर
https://yout.be/mj4N70Fxz-4
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चौडेश्वरी देविच्या अख्यावयके ची वचत्र कफत कदली आहे. गरज पडल्यास तया वचत्रकफतीचे विश्लेषन
करुन तयात काय आहे. ते घटक नोंदिू शकता.
मुलाांचे घर, शेतीला सांबि
ां ीत मालकी हक्क कसा दाखल झाला ते साांगण्यासाठी असलेले पुरािे िवडिायाांना विचारुन ते पुरािे कोिते असतात ते नोंदिा (पट्टा िही, जमाबांदी, खाते इतयादी)
सािनाांच्या प्रकाराला सांबांिीत या खालील तक्तात गाळलेली रठकािे योग्य शब्द िापरुन कृ ती पुिा
करा.
मूल्यमापन :- अध्ययन पत्रक ३ची कृ ती ३ चा उपयोग करु शकता.

२.कालगणना
अध्ययन प्रनष्पत्ती :- इप्रतहासाच्या रचनेत कालगणनेचे पात्र सिजून घेण.े
उद्देि :- इप्रतहासाच्या कालगणनेची प्रििेर्ता आप्रण त्याचे िहत्ि सिजून घेणे.
घटनेचा अिा समजून कालक्रमानुसार विश्लेषि (वििरि) करिे.
िदक्रया :- िागादिाक िुलाांचे कालगणनेप्रिर्यीचे पुिाज्ञान सिजून घेतात. िुलाांना िश् प्रिचारुन
कालगणेनेची प्रििेर्ता जाणून घेतात. दिक, ितक, ितिान, सािान्य िके पुिा, सािान्य िके ,
याबद्दल अर्था जाणून घेतले नांतर िुलाांना सिजलेल्या अप्रलकडील घटना उदाहरण घेिून घटना
कालक्रिािध्ये प्रििरण करण्यास सांधी देण.े त्याच बरोबर इप्रतहासािध्ये कालगणनेचे िहत्ि सिजून
घेतील असे करणे कालक्रिानुसार िागादिाक िुले सिा िहत्िाची िर्े लक्षात े िली पाप्रहजेत अिा
कालक्रिात न जाता ििुि घटना काही िर्ााच्या पररकल्पनेच्या आधारे लक्षात घेिून त्या िर्ााच्या
पुिीच्या आप्रण नांतरच्या घटनेचा काळ अांदाप्रजत करण्यास सिजले पाप्रहजे.
सुगमकराने सा.श.म्हिजे सामान्य शक अवि सा.श.पू म्हिजे सामान्य शक पुिा अशाप्रकारे
मुलाांना थपष्टीकरि कदले पावहजे.हे या पुिी उपायोगात नव्हते विथत पुिा आवि विथत शक या ऐिजी
समाज विज्ञान पाठामध्ये िापरले जात आहे. याचे ताांत्रीक दृष्ट्या थपष्टीकरि देिे आिश्यक आहे.
काल्पनीक भूतकाळ

सांकल्पीत ितािान

-------------------------------------------------------------१९५०,१९७०,१९९५,१९९८,२००५,२००६,२००७,२००८,२००९,२०१०,२०११,

---------

२०२२
सुगमकराांने नकाशा िापरून मुलाांना सरळ कालरे षाचा अिा साांगिे आिश्यक आहे.
अध्ययन पत्रक ४:कृ ती :- इप्रतहास म्हणजे कोणत्या दूरच्या काळातील कोणाला तरी सांबध
ां ीत घटनेची िरदी नाही.
आपण िागील ित्येक क्षण इप्रतहास आहे. याची िात्री िुलाांना करणे अप्रतिुख्य आहे.
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उदाहरण :- सिजा आज आपण या िाळे त होतो. अचानक एक िो ा भूकांप झाला िग या
पृर्थिीिरील सिा िानिाांना रडू द्या. आप्रण िग या िाळे च्या अििेर्ािधील िाळे चा भांगार, िालेय
साप्रहत्य तूिच्या िस्तु एक ददिस चचेला येऊ िकतात.
उदाहरण :- हरप्पा येर्थे सापडलेली िेळणी त्या काळी नरसगिगाक िेळणी होती. पण आज ती अनेक
गोष्टीचा उलघडा करतात. नाही का? िुलाांिी अिा िकारची चचाा करुन िुलाांना इप्रतहासाच्या
िहत्िाच्या स्िरुपाची िाप्रहती देणे हा या उपक्रिाचा उद्देि आहे.
कृ ती:-२कालक्रमाने वलहीिे (िषे लक्षात ठे ििे) गरजेचे नाही. मुख्यता कालक्रम इवतहासाचा
अविभाज्य घटक आहे. याचे थपष्टीकरि करिे महतिाचे आहे.
कृ ती ३:- घटना कालरे षम
े ध्ये आळखिे.

सा. ि.1500 1600

1700

1800

1900

2000

2100

िूल्यािापन :- इसिी सहीत ४ ते ५ घटना देिून काल रे र्ेत असे दिाप्रिण्यास साांगणे.

अध्ययनाांि -३ :- आधुप्रनक युरोपिधील ऐप्रतहाप्रसक बदल.
अध्ययन प्रनष्पत्ती :- आधुप्रनक युरोपपधील ऐप्रतहाप्रसक बदलाचे प्रिश्लेर्न करणे.
उद्देि :१) जगामध्ये घडलेल्या (तयाकाळात) प्रमुख घटनेचा मुले अिा समजून घेतात.
२) घटनेचा अिा करुन घेिून तया चा कशा प्रकारे जगािर िेगिेगळ्या प्रकारे पररिाम झाला तयाचा
मुले अिा समजून घेतात.
३) युरोपातील तेव्हाच्या पररवथितीचा आजच्या (भारताचा) तयाचा सहसांबांिाचा ककां िा तया
रुपरे षाचा विचार विश्लेषि करतात.
िदक्रया :- िागादिाक िध्युगीन काळात युरोपािध्ये घडलेल्या घटना एका कर्थेच्या स्िरुपात
साांगतात. तेर्थे िुख्यता काही ििुि घटना कें द्रीकृ त करुन चचाा करणे. िुले िध्ययुगीन काळािध्ये
चचाचा पररणाि सिजािून घेतले पाप्रहजे. त्या सिाजातील व्यिस्र्था किा प्रनयांत्रीत होत्या िुले
सिजून घेतले पाप्रहजे तेहहाचा सािाप्रजक स्तर, सरजाििाही पध्दतीचे स्िरुप सांसगाजन्य रोग ,
प्लेग, कॉन्स्टॅप्रन्टनोपलचा पाडाि, अिा ििुि प्रिचारािर भर देणे. िहत्िाचे आहे. जगाचा नकािा
िापरुन ही िगा िक्रीया प्रनिाहण करणे अप्रत िहत्िाचे आहे.
अध्ययन पत्रक ५:- तूकााच्या कडू न कॉन्स्टॅप्रन्टनोपलचे पतन म्हणजे युरोप्रपयनाांच्या हातून प्रनसटुन
अटोिन तूकाांनी प्रिळप्रिले अप्रधक व्यापार कृ ती, पुनरुज्जीिन, भौगोप्रलक सांिोधन, धािीक सुधारणा
चळिळ, आप्रण औद्योप्रगक क्राांती हे सिा सुधारणासा ी कारणीभूत रले.
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युरोपमध्ये सरजाांमशाही पध्दतीच्या -हासासोबत मध्ययुगाचा अांत होिून आिुवनक युगाचा प्रारां भ
होिून पुनरुज्जीिन, िसाहतीकरि औद्योवगक करिाला सांबांिीत गोष्टी मुले साांगतील. असे सुलभ
करा. अध्ययन पुथतकात थपष्टीकरि कदले आहे. तयाप्रमािे अनुकरि करा यासाठी चार कृ ती आवि
अध्ययन पत्रीका आहेत.
सरजाांमशाही पुध्दतीच्या -हासाच्या प्रबल करािाांचे चचाासत्र आयोवजत करा (लेखन नको)
िूल्यिापन :- अध्ययन पत्रक ५ िधील ५ िश्ाचा उपयोग करु िकता (स्िताच्या अप्रभिायाला सांधी
द्या)

४ अध्ययनाांि
युरोप मिील पुनरुज्जीिन
अध्ययन प्रनष्पत्ती ४:- १५ व्या ितकानांतर युरोपध्ये झालेले पुनरुज्जीिन औद्योप्रगकरण आप्रण
िसाहतिाद धोरणाचा जगािर युरोप्रपयन िचास्िाला कसे कारण रले याचे प्रििरण कराल.
उद्देि :मुले पुनरुज्जीिनाचे पररिाम समजून घेतील (अिा, कोठे , व्याप्ती , पररिाम)
पुनरुज्जीिन काळातील कला, सावहतय, विज्ञान क्षेत्राच्या विकासाचे पुनरुिलोकन करिे.
जगाच्या इवतहासािर पुनरुज्जीिनाच्या पररिामाांचे विश्लेषि करिे.
युरोप खांडातील राष्ट्ाांचा जगािर करता प्रभाि घडु न आला या घटना समजून घेतील.

िदकया :- िागादिाक अध्ययन पत्रक पुस्तकािध्ये ददलेल्या सांदिानाचा उपयोग करुन युरोपिध्ये
झालेल्या पुनरुज्जीिनाचे एक एक घटक चचाा करुन िुलाांना सिजेल असे साांगतात. िेगिेगळया
क्षेत्रािध्ये झालेले बौध्दीक बदल िुलाांना ओळिले पाप्रहजेत. अती िहत्िाचे म्हणजे पुनरुज्जीिन
लोकाांच्या बौध्दीक प्रिचारािर झालेले बदल आप्रण लोकाांच्या जीिनािध्ये झालेला प्रिचाराांचा क्रि
िागादिाकाांनी िुलाांना अर्था सिजून साांप्रगतला पाप्रहजे.
अध्ययन पत्रक ६ :-पुनरुज्जीिनाचे िेगिेगळ्या क्षेत्रािध्ये झालेले पररणाि िुले लक्षात घेणे आिश्यक
आहे. साप्रहत्यािधील चचेिध्ये सहभागी होिून िुलाना चचेच्या िाध्यिातून उत्तरे िोधण्यास
सहाय्य करणे.
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अध्ययन पत्रक ७:-अांधार युग आप्रण आधुप्रनक युग
कृ ती :- १ िश् िाचुन उत्तरे देणे, येर्थे दोन काळािध्ये अनेक लक्षणे िुलाांना ओळितील चचेतून उत्तरे
िोधणे.

कृ ती क्र .२ :- जोड्या जूळिा, िुले आजच्या जगातील ििुि व्यक्तीची आ िण करुन त्याांची देणगी
जगभर िसार के लेल्या व्यक्तीच्या देणग्या प्रचत्राच्या सहाय्यने प्रहहडीओच्या सहाय्यने सांग्रहीत करुन
त्याांच्या देणग्या आपल्या दरनांददन व्यिहारािध्ये को े ददसतात. याची चचाा करुन ही अध्ययन पत्रक
उपयोगात आणणे.
कृ ती क्र. ३:- भचांतन करा, तूम्हाला कोणत्या युगातील (अांधार युग ककां िा अधुप्रनक) प्रिचार आिडले.?
का ? िगाािध्ये चचाा करा. येर्थे िुले ददलेल्या िप्रतक्रीया लक्षात घेतल्या पाप्रहजेत.
अध्ययन पत्रक ८:- अांधारयुग आप्रण आधुप्रनक युगातील िप्रसध्द िेळ साप्रहत्यातील िाप्रहतीचा
उपयोग करुन ही अध्ययन पत्रक पुणा करा.
िूल्यिापनासा ी :- अध्ययन पत्रक ७ िधील कृ ती ३ िध्ये ददलेल्या qचतनात्िक िश्ाांना िुलाकडु न
चचाासत्र आयोजीत करा हे िौल्यिापनासा ी उपयोगी आहे.

५.अध्ययनाांि
भौगोप्रलक सांशोिन
अध्ययन प्रनष्पत्ती ५:- सागरी मागा शोिण्याला कारिीभूत घटकाांचा विचार करुन समजून घेिे.
उद्देि :1. भौगोलीक सांशोिनाला कारिीभूत ठरलेल्या घटकाांचे विश्लेषण करिे.
2. जगाच्या नकाशाच्या सहाय्याने तयाकाळचे प्रमूख थिळे ओळखून तयाांचे आजच्या
पररवथितीशी तूलना करिे.
3. कॉन्थटॅवन्टनोपलचे पतन जगाच्या इवतहासामध्ये महतिाचा िरलाचा दगड ठरला हे समजून
घेि.े
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4. प्रावचन भारताच्या (आवशयाच्या) िथतु विदेशी व्यपारामध्ये मु्ख्य पात्र प्रनभाित होते. हे
मुलाांना अिा थपष्ट करिे.
अध्ययन साधने:- जगाचा नकािा, पेप्रन्सल, कागद
िदकया :- या अध्ययनाांिािध्ये भौगोलीक सांिोधनािुळे १६ व्या ितकाला भौगोलीक सांिोधनाचे
युग म्हटले जाण्याचे घटक आप्रण पररणािाचा सिािेि आहे. जगािध्ये िध्य युगाच्या सांदभाात
काही िहत्िाच्या घटना घडल्या त्यािध्ये िुख्य म्हणजे सागरी िागााने
भू - सांिोधन येर्थे िुख्य
म्हणजे सागरी िागााच्या िोधा िागील उद्देि (कारणे) िुले आत्िसात के ले पाप्रहजे हे सागरी िागा
सांिोधन जगाच्या इप्रतसाहासािध्ये कसे िहत्िाचे रले हे िुलाांनी सिजून घेतले पाप्रहजे
कॉन्स्टॅप्रन्टनोपल िहराचे पतन जगाच्या इप्रतहासािध्ये कसे िरलाचा दगड बनले हे अर्थाग्रहण के ले
पाप्रहजे . सुलभकत्रयाांनी िुख्यत्िेकरुन नकािाचा उपयोग करुन पररकल्पना सांग्रहीत करणे. जास्त
योग्य येर्थे सलभकताा उपयोग के लेले नकािे िुलाांनसोबत जास्त चचाा करणे आिश्यक आहे.

अध्ययन पत्रक ९:-भौगोप्रलक सांिोधन
कृ ती :- १ प्रिचार करुन उत्तरे देणे येर्थे िुले होकायांत्र आप्रण अॅस्ोोलोबचे प्रचत्र आप्रण प्रहहप्रडओच्या
सहाय्याने पररचय करुन घेिून ही कृ ती करुन अर्था ग्रहण करुन घेतात.
होकायांत्र

अॅस्ोोलोब

अध्ययन पत्रक १० :- भौगोप्रलक सांिोधन
कृ ती :- १ िगाातील जगाच्या नकािाच्या सहाय्याने आप्रिया आप्रण युरोपिधील रे िीि िागा (Silk
Road) ओळिणे. आप्रण िस्तूत कॉन्स्टॅप्रन्टनोपल नगर कोणत्या देिािध्ये आहे ते सांदभा देिून िुले
ओळितील असे करणे.
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कृ ती क्र. २:- जगाच्या नकािात जलिागा सांिोधकाची िाप्रहती ददली आहे. त्याांनी िोधलेले देि
आप्रण त्याांची िुख्य (कािगीरी) साधना प्रलहा. तेर्थे िुले लक्षात े िून स्िरणात न जाता नकािािध्ये
दगििािलेले िागा िाचून सिजून घेणे पुरेसे आहे.

अध्ययन पत्रक ११ :कृ ती १:- प्रचत्र पाहून व्यक्ती आप्रण त्याांची कािगीरी सिजून घेिून त्याांचे काया ओळिण्याच्या
उद्देिाने त्याची प्रचत्रे ददली आहेत. िक्य असल्यास त्याांनी परीधान के लेले कपडे त्याकाळी लोक
िापरत असलेल्या िेिभूर्ब
े द्दल भचांतन करतील असे लहान सांभार्ण करा.
कृ ती क्र. २:- भौगोलीक सांिोधनाला कारणीभूत ही उपकरणे ओळिण्यास साांगा. िौल्यिापनाच्या
भचांतनािध्ये िुला सोबत चचाा करा. ती आज सुध्दा दकती िुख्य उपकरणे आहेत. हे िुलासोबत बोला
त्याच बरोबर भचांतनात्िक िश् आहेत. ती िुले करतील असे सहकाया करण्यास प्रिनांती.
िूल्यिापन :- अध्ययन पत्रक १० तील कृ ती १ आप्रण कृ ती २ याांचा उपयोग करु िकता.

६.अध्ययनाांि :- िसाहतिादी धोरण
अध्ययन प्रनष्पत्ती ६:- िसाहतिादी िोरि जगािर युरोवपयनाांच्या िचाथिास कसे कारि ठरले याांचे
वििरि करिे.
उद्देि :- िसाहतीकरणाचे स्िरुप (िसाहतीकरणाचे स्तर) कारणे, पररणाि सिजून घेण.े
िसाहातीकरिातून जगाच्या िेगिेगळया देशामध्ये घडलेले बदल ओळखिे.
िदक्रया :- िागादिाकाांनी साप्रहत्यािध्ये ददलेल्या कर्था आपल्या भार्ेतून साांगत िुलाांकडु न िश्े घेिून
ती सोडिून कर्थेतील ‘िसाहती’ सांकल्पना त्याच्या िाढीचे स्तर असलेले व्यापार स्तर, आप्रण परिाचे
व्यिहार ककां िा उत्पन्न सांग्रहणाचा अप्रधकार राजकीय अप्रधकार िुले ओळितील असे करणे.
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युरोप्रपयन देि जागातील इतर देिाांत िसाहप्रतकरण बनप्रिलेली सांख्या

इां ग्लांड

पोतुागाल

स्पेन

फ्रान्स

नेदरलँड

रप्रिया

जिानी

युरोप्रपयन देि

अध्ययन पत्रक १२ :- िसाहतीकरणाची गोष्ट
कृ ती :- िसाहतीकरणाची गोष्ट सिजून घेिून नांतर िश्ाची उत्तरे देतील असे करणे. िुले िुख्यत्िेकरुन
कर्थेतील िसाहतींच्या िाढीचे स्तर ओळिणे आिश्यक आहे.
अध्ययन पत्रक १३:- िसाहतीकरिाचे थतर
कृ ती :-उत्तर देिे मुले मुख्यतिेकरुन किेतील िसाहतीच्या िाढीचे थतर ओळखिे आिश्यक आहे.
कृ ती २:- जगाच्या नकाशामध्ये खाली युरोप खांडातील देशाांची सांख्या दर्शािली आहे. ते
िागादिाकाांनी जगाचा नकाशा िापरुन मुलाांना ते ओळखून नािे साांगण्यास सुलभ करिे.
अध्ययन पत्रक १४:- िसाहतीकरिाचे प्रमुख देश
कृ ती १:- खाली कदलेला स्तांभालेख युरोपातील मुख्य देश असलेले इां ग्लांड, फ्रन्स, थपेन, पोतुागाल आवि
रवशया हे जगातील दुस-या देशाांना िसाहतीसाठी आपल्या िचाथिाखाली ठे िलेल्या देशाांची सांख्या
आहे. हा थतांभालेख पाहून कदलेल्या प्रश्ासाठी मुलाांना विचार करण्यास साांगण्यास सुलभ करा.
जगाच्या नकाशाचा उपयोग करुन काही देश ओळखण्यास साांगा ते कोितया खांडात आहेत. ते मुले
साांगतील असे करा.
कृ ती क्र. २ देश अवि तयातील लोकाांना काय म्हितात. या बिल मावहती कदली आहे. मुलाांनबरोबर
चचाा करुन सुलभ करा.
मूल्यमापनासाठी :- अध्ययन पत्रक १३ तील िसाहतीदककरणाच्या िाढीचे थतर कृ ती २ उपयोग
करा.
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७ अध्यायनाांि :- िसाहतीकरणातून आजचे जागतीकीकरण

अध्ययन प्रनष्पत्ती :- त्याकाळातील िसाहतीिाद व्यिस्र्था आजच्या जागतीकीकरणािी जूळिून
सांकल्पनेचा अर्था ग्रहण करणे.

उद्देि :- त्याकाळतील िसाहतिाद आजच्या जागतीकीकरणािी असलेल्या सांबांधाचे प्रिश्लेर्ण करणे.
जागतीकीकरिाचे दैनांकदन वजिनातील घटनेिर पररिाम ओळखिे.
भारताची अिाव्यिथिा आवि जागतीकीकरिाचा वशरकािाचा अिा ग्रहि करिे.
प्रककया :- मुले या थतरामध्ये आधीच (मागील अध्ययनाांशात) िसाहतीच्या विकासाचे टप्पे ओळखले
आहेत. जागतीकीकरि हा िसाहतीिादी विकासाचा प्रगत टप्पा आहे. हे मुलाांनी ओळखले पावहजे
इवतहासाचे थिरुप असे आहे. ते बदलाच्या रुपात असते. येिे जागतीकीकरिाची सांकल्पना मुलाांना
सुलभ करा. तयामुळे देशातील नागरीकाांना झालेली सोय आवि गैरसाय मुले ओळखतील असे करिे
मुख्य आहे. भारताच्या दृष्टीकोिातून जागतीकीकरिाचे पररिाम सुलभकताांनी समोर आििे
अवतशय महतिाचे आहे. जागतीकीकरिामध्ये आपि कराियाची तयारी चचाा करिे या
अध्यायनाांशात महतिाचे आहे.
देशी आवि विदेशी िथतु, सेिा उपयोग करुन असलेले वििरि
विदेशी कां पनी

भारतात कां पीच्या िस्तुची प्रिक्री

िेकडो कोटी रुपयाांचा लाभ आपल्या
देिाला देतो.

िेकडो कोटी रुपयाचा फायदा प्रिळतो.
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िरील प्रचत्रात अनेक गोष्टी येतात. आपण दरोराज िापरत असलेल्या िस्तु िेगिेगळ्या
देिािध्ये प्रिदक्रसा ी आहेत. आप्रण ते जनते पयांत पोहचत आहेत. त्या देिातील कां पन्या अब्जािधीचा
नफा किाित आहेत. आम्हाला चाांगल्या दजााच्या िस्तू सहज प्रिळत आहेत. पण भारतातील देिी
कां पन्या िात्र या स्पधेिळ
ु े काहीिा अपयिी झाल्या आहेत. ग्राहक म्हणून आपणाला िस्तु सुलभररत्या
प्रिळतील काही ििाणात स्िस्त दरात प्रिळतील ते पाहतो पण भारताच्या अर्थाव्यिस्र्थेच्या दृष्टीने
त्याचे स्ित:चे फायदे आप्रण तोटे आहेत. आपण जाणीिपुिाक िस्तुची आिश्यकतेच्या आधारे िरे दी
करण्याचा उपभोग करण्याचा प्रिचार िुख्य जबाबदारी प्रनिााण करणे अप्रतिहत्िाचे आहे. हे या
अध्यानाांिाच्या अध्यापनािागील उद्देि िागादिाक िुलाांना भबांबप्रिणे आिश्यक आहे.
सुलभकत्यााला जागतीकीकरणाचे पररणाि िाप्रहत असले पाप्रहजे
आपल्या देिाने
जागतीकीकरण प्रस्िकारले आहे. म्हणून आपण परदेिी कां पन्याांचा िाल र्थेट रोिू िकत नाही असे
के ल्याने त्या देिात आपल्या कां पनीच्या िस्तुच्या प्रिक्रीिर पररणाि होतो. एिढेच नहहे तर आपल्या
देिाने त्या देिाबरोबर के लेला सौहादापूणा कराराला अडचणी होिून कारभारािध्ये असितोल ककां िा
िेगळा पररणाि होण्याची साध्यता जास्त होते. उदाहरणासा ी :- आपण र्थेटपणे ब्राझील देिाच्या
िस्तुचा प्रनर्ेद के लोतर ब्राझील देिासोबत भारताचे सिा करार िोडण्याची साध्यता असते आजच्या
या काळािध्ये देिाांचे परस्परािलांबन तडजोडीतून जाण्याची आिश्यकता आहे. हे प्रिसरुन चालणार
नाही.

अध्ययन पत्रक १५:कृ ती १:- उत्तरे देिे, िागादिाकाांनी आांतरजालाच्या सहाय्याने काही दैनांकदन उपयोगी िथतु आवि
त्याांच्या मुळ देशाांची नािे सांग्रहीत करुन मुलाांसोबत चचाा करिे अवत महतिाचे आहे.
कृ ती क्र. २:- चचाा करा. विदेशी िथतुच्या िापराचे फायदे कोिते? तोटे कोिते ? िगाामध्ये मुलाांचे
दोन गट करुन फायद्यासाठी एक गट तोयासाठ एक गट करुन विचार मांडि करण्यासाठी सांिी द्या.
मूल्यमापनासाठी :- अध्ययन पत्रक १५ तील कृ ती १
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८ अध्ययनाांि :- औद्योप्रगक क्राांती.
अध्ययन प्रनष्पत्ती :- युरोपमध्ये झालेल्या औद्योवगकरि िोरिाचे जगािर युरोपच्या िचाथिाला कसे
कारिीभूत ठरले याचे विश्लेषि करा.

उद्देि :1. िुले जागातील विविि क्षेत्रािर औद्योवगक क्राांतीचा पररिाम समजून घेतात.
2. युरोवपयन देश आर्िाकवतरतया प्रबळ होण्यास औद्योवगकरिाचे पात्र समजून घेतात.
3. जनसामान्यािरील औद्योवगक क्राांतीचा प्रभाि समजून घेतात.
प्रककया :- िागादिाकाांनी मुलाांना औद्योवगकरि सांकल्पनेचा पवहल्याांदा अिा समजािून साांगतात.
तयाचबरोबर अवत प्रमािात औद्योवगक क्राांतीची सांकल्पना िापरिेस थपष्टीकरि करिे आिश्यक आहे.
युरोपमध्ये औद्योवगकरिास प्रोतसाहीन करिारे घटक चचाा करिे ते युरोप आवि जगातील इतर
रठकािी कसे प्रसारीत झाले हे सािने आवि पाठपुथतकाच्या सहाय्याने मुलाांसोबत चचाा करुन सुलभ
करा.
अध्ययन पत्रक १६कृ ती :ओैद्योवगक क्राांतीची कारिे लक्षात घेिून बरोबर ककां िा चुक यामध्ये िगीकरि करिे
औद्योवगक क्राांतीची सांकल्पना थपष्ट करिेस आवि सांग्रहीत करण्यास याचा उपयोग करिे ( येिे
कोठे तरी बरोबर असलेल्या गोष्टी आहेत)
अध्ययन पत्रक १७:कृ ती :कोष्टकामध्ये युरोपमिील नविन शोिलेल्या यांत्राची मावहती आहे. त्या मवहतीचा
उपयोग करुन वििानाची उत्तरे द्या. मुलाांना कोष्टकातील घटकाांचे विश्लेषि करिेस िेळ देिे तयानांतर
तयाांना ते थित: चचाा करिेस सांिी देिे. हे घटक ठे िून चचाा करिे अवत गरजेचे आहे.
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अध्ययन पत्रक १८:कृ ती :औद्योवगक क्राांती दरम्यान शोिलेली िेगिेगळी यांत्रे इसिी आवि शोि घेतलेली व्यक्ती
याांच्या जोड्या जूळिा येिे मुख्य म्हिजे िेगिेगळ्या प्रकारच्या यांत्राांच्या वचत्राच्या सहाय्याने
पाहण्यास सांिी कदली आहे.
या पुिीच्या अध्ययन पत्रीके मिील घटक आहेत. मुलाांना थितांत्रपिे तयाबिल विचार
माांडण्यास सांिी द्या तया यांत्राची आवि शोि लािलेल्या व्यक्तीची नािे लक्षात ठे िण्याच्या घटकाला
जाथत महति कदले आहे. तया यांत्रापासुन उद्योगिांद्यामध्ये झालेल्या उत्पादनाचा पररिाम मुले
आपल्या विचारतून सांग्रह करतील.

अध्ययन पत्रक १९:कृ ती :- हाताने तयार होिा-या िस्तूांचा व्यिसाय काम कदले आहे. तयाबिल चचाा करा.
कृ ती २:- या खालील कायााचे वनिाहन करुन पारां पारीक पध्दती आवि आिुवनक पध्दती वलहण्यास
सुलभ करा
कृ ती क्र. ३:- औद्योवगककरिाची कारिे, पररिाम आवि भारतािर औद्योवगककरिाच्या
पररिामाबिल प्रश्ाची चचाा करण्यास सुलभ करा.
मौल्यमापनासाठी :- अध्ययन पत्रक १९ मिील कृ ती ३ चा िापर करिे.
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९ अध्ययनाांि:- क्राांती आप्रण राष्ट्ाचे एकीकरण
अध्ययन प्रनष्पत्ती :- भारत आवि जगात बदल झालेली काही रठकािे, सामावजक राजकीय आवि
आिीकाची िषे लक्षात ठे ििे.
उद्देि :1. अमेररका क्राांक्तीचे आवि फ्रन्स क्राांतीच्या पररिामाचे विश्लेषि करिे.
2. दोन क्राांतीमिील िेगळे पिा आवि साम्यता ओळखि.
3. भारताच्या थिातांत्र्य चळिळीत याांचा पररिाम समजून घेि.े
प्रककया :- मुलाांना अगोदरच अमेररका आवि फ्रान्स याांचा पररचय आहे. अणखी एकदा जगाचा
नकाशा िापरुन तयाांचा भूप्रदेश ओळखा. पुिा ज्ञानाची खात्री करिे िागादिाकाांनी सावहतयातील
घटकाच्या आिारे अमेररका आवि फ्रन्सच्या क्राांतीची कारिे आवि पररिाम ओळखतात. येिे
अवतमुख्य म्हिजे सिा काळातील जनसामान्य व्यक्ती आपल्या कदनवनतय गरजा आपल्याच कामातून
सहजपिे आपेक्षीत िरतात, तयाला बािा आल्यास सहजपिे लोक रागितात. राज्यकारभारासाठी
आिश्यक असलेल्या उतपन्नाच्या स्त्रोतािर राज्य करिारे नेहमीच िाढीि महसुलाच्या शोिात
असतात. जनसामान्याचे शोषि करताना जी तातकालीन प्रककया घडते ती क्राांती असते. फ्रान्सच्या
िगा सांघषा ही सुध्दा एक क्राांतीच आहे हे मुलाांना अिा करुन देिे दोन क्राांतीतील फरक लक्षात घेिून
सुलभ करिे आिश्यक आहे.
भारतात असेच घडले आहे. विटीशाांनी आिलेल्या कष्टप्रद िोरि अटीमुळे भारतीयाांचे तयाांच्या
विरुध्द सांघषााचे दृष्य बनले पुढे हे सिा प्रकारच्या चळिळीची नाांदी ठरली मुले या चळिळीतून
प्रिमता तेिील राज्यकारभाराविरुध्द सांघषााला कारि ठरलेल्या सामान्य घटक ओळखतील असे
झाले पावहजे. या सिा चळिळीतील सिा सामान्य घटक तयाांना आले पावहजेत.
उदाहरि:- महसूल िोरि, दुसरे म्हिजे मुले लोक िचाथिाच्या विरुध्द एकत्रीत आल्याची पध्दत
आवि जनसामान्याांनी तयाला पुढे आिण्याच्या पध्दतीचा दुसèया देशाांना आदिा ठरला हे लक्षाता
घेतले पावहजे.
तीसरे म्हिजे आशा बलाढ्य राजिटीला लोकिादी शासन प्रश् विचारु शकत नाही. आवि उलिुन
टाकू शकत नाही. हा सांदश
े वपडीत देशासाठी प्रेरिादायी होतो.
26

चौिे, फ्रेंच राज्य क्राांतीच्या प्रेरिेन,े भारताला थिातांत्र्य आवि समानता देण्याचा भारताने नेहमी
वनिाार के ला आहे. आवि बांिुभाि म्हिजे मैत्रीतून जग सांघटीत करिे. असा मुळ सांदश
े आम्हाला
वमळाला हे आपि पाहतो. सांघटीत सांघषा विशाल भारताच्या समाज्याच्या आशयाबरोबर सांवििान
प्रथतािनेतच समाविष्ट करिेत आले आहे. असा मुख्य विचार िागादिाकाांनी मुलाांना पुरििे आिश्यक
आहे.
अध्ययन पत्रक २०:कृ ती क्र 1 :- कोष्टकामध्ये भारत देशाचे काही कायदे कदले आहेत. ते कशासाठी आहेत.ते वलहा तेिे
कायद्याची नािे ते कशासाठी आहेत. ते साांगतील हे लक्षात ठे िून मुलाांना सुलभ करा.
कृ ती क्र. २:- अमेररके न क्राांतीशी सांबांिीत काही वनयम सावहतयाचा िापर करुन कोष्टकमध्ये कदले
आहेत. ते काय आहेत. ते सूलभ करा.
अध्ययन पत्रक २१:- कायदे आवि महसुल विरोि आवि चळिळ येिे मुलाांना विचार करण्यास सुलभ
करा.
अध्ययन पत्रक २२:- चचाा करा सावहतयाचे िाचन करुन फ्रेंच क्राांतीची ही खालील कृ ती पूणा
करण्यास सुलभ करा.
कृ ती :-

वत्रकोि १

वत्रकोि २
राजेचा िगा
चचा प्रवतवनधींचा िगा

राजेचा

सामान्य

िगा

लोक

चचा प्रवतवनधींचा िगा

सामान्य लोक
भारताच्या पररप्रस्र्थती नुसार या िकारचे प्रत्रकोण रचण्यास साांगा असे अनेक प्रिर्य
िुलाांसोबत चचाा करण्याची सांधी ही कृ ती देते.
२.डॉ.बी.आर आांबड
े कर आपल्या सांवििान प्रथतािनेमध्ये भारतात एकता आिण्यास मला बांिुभाि
अवतशय प्रभािशाली शब्द असे का साांगतात ?
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भारतासारख्या विवििता असलेल्या देशामध्ये (विविि िमा,जाती, भाषा, लोक) बांधुभाि िूप
प्रभािी शब्द असे ते साांगतात. बांिुभाि म्हिजे बांिुति ककां िा स्नेहभाि प्रेमातून स्नेहातून भारत
एकिटलेला आहे. असे ते साांगतात. यात काहीच शांका नाही. आपि आपल्या स्नेहीताांच्याबिल
कोितयाही क्षिी फरक तूलना नसलेले समायोजना सदैि आपेक्षीत करतो. येिे कोितयाही िमााचे
जातीचे दुगाि करिे लोकाांच्यामध्ये नसतात. हे मुख्य घटक आपि या क्राांती चळिळीतून कदसून
येतात. के मुलाांच्या मनात ठे िण्यास सुलभ करा. भारताची अखांडता एकता वनमााि करण्यास
प्रोतसाहीन के ले आहे.

१० अध्ययनाांश :- युरोप राष्ट्राचे एकीकरि
उिेश :1. इटली आवि जमानीच्या एकीकरिाच्या प्रककयेतून एकीकरि सांकल्पना सांग्रहीत करतात.
2. एकीकरिाचा विचार जगातील इतर देशाांना प्रभावित के ला या बिल समजून घेतात.
3. भारताच्या दृष्टीकोनातून एकीकरिाचे महति विश्लेषि करतात.
प्रकक्रया :- िागादिाकाांनी सावहतयाच्या माध्यमातून इटली आवि जमानीच्या दोन्ही काळातील नकाशे
घेिून मुलाांसोबत चचाा करून इटलीचे एकीकरि १९ व्या शतकातील राजकीय आवि सामावजक
चळिळी घडल्या हे इटलीच्या पयाायी बेटाांची विविि राज्याचे एकीकरिास कारि ठरले. जमानी पि
या प्रकाराच्या उिेशातून भाषेिर आिारीत राष्ट्र बाांििे थिप्न बाळगून १८७१ मध्ये एकीकरि पुिा
के ले. हे विचार मुलाांच्यात आििे. मुले भारताच्या एकीकरिाच्या मागील उिेशाच्या सांकल्पनेच्या
आिारे एकीकरि झाले हे गृहीत करतात. मुले भाषािर एकीकरिाचा विचार करुन बोलले पावहजेत.
तसेच दुस-या पध्दतीच्या एकीकरिाची कारिे साांगिे आिश्यक आहे. येिे उदाहरि म्हिून
भारतािर पररिाम झालेल्या दोन राष्ट्रच्या एकीकरिाच्या प्रककया कदल्या आहेत. तया किेच्या
थिरुपात.
वचत्राच्या सहाय्याने मुलाांना पुरिा याला आिश्यक यु.युब वव्हडीओ आवि नकाशे सक्षमपिे िापरा.
अध्ययन पत्रक २४:- इटली एकीकरि कोिते ? कसे ?
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इटली एकीकरि पुिी

इटली एकीकरिानांतर

अध्ययन पत्रक २५:- जिानी एकीकरण कोणते ? कसे ? नकािाच्या सहाय्याने सुलभकत्रयाांनी सुलभ
करणे.
अध्ययन पत्रक २६ :- १८ व्या शतकातील क्राांतीमुळे प्रभािीत राष्ट्र आवि सागराच्या नकाशाच्या
सहाय्याने ओळखिे अमेररका सांयुक्त सांथिाने, ऑस्ोीया, इटली जमानी, आवि अटलाांटीक,
महासागर,पॅसीफीक महासागर ओळखण्यास नकाशासह सुलभ करा.
मूल्यमापनासाठी :- अध्ययन पत्रक २६ चा िापर करु शकता.

११ अध्ययनाांश :- सांवििानाची आिश्यकता
अध्ययन प्रनष्पत्ती :- सांवििानाची आिश्यकता सांमजून घेि.े
उिेश :- भारताच्या सांवििानातील प्रमुख घटक असलेले सांसदीय सरकार, व्यिथिा, न्यायव्यिथिा
बिल विश्लेषि करिे.
भारताच्या सांवििानाची रचना, प्रथतािना, िैवशष्टये आवि सांवििानात कदलेले मुलभूत हक्क
मुलभूत कताव्ये आवि राज्याची अविकृ त िोरिाची ततिे याबिल विश्लेषि करिे.
भाग २ मध्ये भारताच्या सांवििानाचे खालील मुख्य घटक चचाा करिे.
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अध्ययनाश

उिीष्टये

1. सांवििानाचा अिा

1. घटनेचा अिा लक्षात घेतात.

2. सांवििानाची रचना

2. घटनेच्या रचनेचे विश्लेषि करतात.

3. सांवििानाची प्रथतािना

3. घटनेच्या प्रथतािनाचे विश्लेषि करतात.

4. सांवििानाची िैवशष्ट्ये

4. मुलभूत हक्क थमरिात ठे ितात.

5. मुलभूत हक्क

5. मुलभूत कताव्याची यादी करतात.

6. मुलभूत कताव्य

6. राज्याची अविकृ त िोरिाच्या ततिाचे

7. राज्याची अविकृ त िोरिाची ततिे

विश्लेषि करतात.

उद्देि :1. सांवििानाच्या आिश्यकतेचा अिा करून घेतात.
2. सांवििानाची प्रथतािना आवि सांवििानाची िैवशष्ट्ये समजून घेतात.
प्रकक्रया :- मुलाांना अध्ययन पत्रक २७ मध्ये गोष्ट कदली आहे. ही किा िाचुन घ्या आपि विविि किा
साांगा, एक लहान देश होता तेिे लोक कसे जगत होते. आता तयाांचे जगिे कसे आहे. अशा एका
लहान किेतून समजून घेिे सिाजन किा साांगता ? या किा सुरु करुया नांतर
अध्ययन पत्रक २७ :- मध्ये खाली कदलेल्या कृ ती करा.
साराांशीकरि :- ही दुसèया भागातील पवहली अध्यायप पत्रक असल्यामुळे िागादिाकाांनी कृ तीत
जीिांतपिा आिण्यास विसरु नये तसेच भारताचे सांवििान पुढील अध्ययनाांशाला पुरक ठरे ल अशी
सुरिात झाली पावहजे.

११.१ अध्ययनाांि :- भारताच्या सांप्रिधानाची रचना सभा
अध्ययन प्रनष्पत्ती :- भारताच्या सांवििान रचना सभेबिल िाचा समजून घ्या आवि तयातील
कनााटकाच्या प्रमुख व्यक्तीच्या पररचय करुन घ्या.
उद्देि :1. घटना देशाचा मुलभूत कायदा असा अिा करुन देिून तयाचे पालन करिे.
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2. घटना रचना सवमती बिल मावहती वमळवििे. आवि घटना रचनेमध्ये सिा िगा प्राांताची
आिश्यकता कदली आहे. आवि कनााटकाचे सदथय कोिते ते समजून घेतात.
प्रथतािनेतील मुख्य घटकाांची यादी करण्यासोबत आपल्या दैनांकदन जीिनामध्ये ती मुल्ये
जोपासतात.
सािने :- भारताच्या प्रथतािनेची प्रत, सांवििान रचना सवमतीतील कनााटकाचे सदथय आवि काही
पाच सदथयाांची भाि वचत्रे. अध्ययन प्रनष्पत्तीच्या यादीमध्ये एकु ि सांवििान रचना सभेचे वििरि
कनााटकाच्या सदथयाांचे वििरि, मुलभूत कताव्य, आवि राज्याची अविकृ त िोरिाची ततिे आवि
भारत सांवििानाची िैवशष्ट्ये समािेश करिे.
1. अध्ययन पत्रक २७ मिील गोष्टीचा अिा करुन वनयम कायदे कसे तयार करण्यात आले याचा
अिा करुन देिे.
2. जािेद या वशक्षकाचे आवि मुलाांचे सांभाषि आहे. अध्ययन पत्रक २९ सांवििान रचना सभा
कशी अथतीतिात आली आवि कनााटकचे सदथय कोिते हे ओळखिे आवि इतर प्रश्ाची उत्तरे
देण्यास सुलभ करिे.
3. सांवििानाची प्रथतािना िाचण्याची कृ ती आहे. नांतर येिील घटकाांचे विश्लेषिाची अध्ययन
पत्रक ३० िापरुन मुख्य शब्दाचा अिा समजून घेण्यास सहाय्य करिे.
4. जािेद या वशक्षकाांचे आवि मुलाांच्या सांभाषिाचा पुढील भागाचा उपयोग करुन मुलभूत हक्क,
मुलभूत कताि्य आवि राज्याची अविकृ त िोरिाची ततिे आवि भारत सांवििानाची िैवशष्ट्ये
सुलभ करिे. अध्ययन पत्रक ३१ चा िापर करु शकता.
साराांशीकरि :- भारताचे सांवििान भारतीयाांच्याकडू न कसे रचले गेले. प्रथतािनेत भारत कोितया
राष्ट्र वनर्मातीचे थिप्न पाहते हे सतयात आिण्यास प्रजेला कदलेली सांिी आवि सरकार कोिते सिा
कायाक्रम राबविले पावहजे या साठीच्या सुचना इतयादी घटक लक्षात ठे िून सांवििान रचना, मुलभूत
हक्क, कताव्य आवि राज्याची िोरिाांची ततिे समजून घेतात.
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१२ अध्ययनाांि

कें द्र आवि राज्य सरकार
अध्ययन प्रनष्पत्ती :- भारताचे सांसकदय सरकार पध्दती बिल समजून घेि.े

उद्देि :1. सांसद रचना आवि काये समजून घेिे.
2. कायाांगाची रचना आवि अविकार समजून घेिे.
3. भारताच्या न्याय व्यिथिेबिल समजून घेि.े
िदक्रया :- िागादिाकाांनी सुरिातीला िुलाांना िेळाचे प्रनयि साांगतात. नांतर िाळे च्या प्रनयिाबद्दल
िुलाांना िश्े प्रिचारुन चचाा करतात. नांतर िाळे च्या प्रनयिाबद्दल िुलाांना िश्े प्रिचारुन चचाा
करतात. नांतर िाळा िांत्रीिांडळाची रचना करणे. त्यानांतर देिाच्या प्रनयिाची चचाा करुन िुलाांचे गट
करुन एके क प्रिर्य देिून चचाा करणेस सांधी देिून भारताचे िासकाांग आप्रण कायाागाबद्दल अर्था
साांगण्यास प्रनिृत्त िुख्याध्यापक श्री डाकप्प गोडा बरोबर ददलेले सांभार्ण िाचणे त्यािरील िुले िश्े
प्रिचारुन भारताचे िासकाांग. कायाांग आप्रण न्यायिांडळाची रचना आप्रण काये सिजून घेतात. त्याच
बरोबर त्याची आिश्यकता बद्दल चचाा करतात.

साराांि :- तूम्हाला सिजलेले तसेच येर्थे अध्ययन प्रनष्पत्तीची व्यापी सांसद व्यिस्र्था िुलाांना िाळा
सांसद रचना करण्या सोबत कें द्र आरर राज्य सरकार त्याची काये सदस्याांची पात्रता सिजािून देतात.
घटनेतून सांसदीय सरकार पध्दत दृढ होण्यास िुलाांकडू न नाटक करुन घेणे. तसेच अध्ययन पत्रक
३२,३३,३४,३५ पररणािकारक पणे उपयोग करुन आप्रण िाळा सांसद रचना करुन त्याांची कये
सदस्याांची पत्रता िनािध्ये भबांबप्रिणे. प्रचतनात्िक प्रिचार करण्याची कृ ती, रां ग भरणे, िब्द
साांगण्याच्या िेळाांचा उपयोग करणे.
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१३ अध्ययनाांि :- भारताची न्याय व्यिस्र्था
उद्देि :1. भारताच्या न्यायव्यिथिे बिल समजून घेि.े
2. लोकशाही व्यिथिेत न्याय मांडळाचे पात्र समजून घेि.े
िदक्रया :- िागादिाकाांनी िर्थि “कृ ष्ण्प्पाची कर्था व्यर्था आहे”. च्या िाध्यिातून पूिाभािी कृ तीचा
िापर करतात. न्यायव्यिस्र्थेची आिश्यकता पटण्यासारिी करणे. न्यायाांगाची रचना आप्रण काये
याांचा अर्था सिजून साांगण्यास अध्ययन पत्रक ३६ िधील कोंडी न्यायाधीिाांची पात्रता सुप्रिि कोटा
आप्रण हायकोटा याांच्यातील साम्यता आप्रण लोक अदालतीची पररकल्पना साांगणे. ददलेली कृ ती
पररणािकारकपणे उपयोग करणे.
साराांि :- िागादिाकाांनी सिा कृ तींचा उपयोग करुन भारताची न्याय व्यिस्र्था सिजून साांगतो त्याच
बरोबर १० िी िगाातील आांतरराष्ट्ीय न्यायालयाचा पररचय करुन देण्यास आिश्यक भूिीका प्रिक्षक
येर्थे ही प्रनभितात. साध्य असल्यास स्र्थळीय न्यायालयात भेट देण्याची व्यिस्र्था करतात.
न्यायाधीिाांना ककां िा िदकलाांना िाळे त बोलािून िुलाांसोबत त्याांच्या कायााबद्दल सांिाद आयोजीत
करतात.

१४ अध्ययनाांि :- राष्ट्ाची िप्रतके
अध्ययन प्रनष्पत्ती :- राष्ट्ाच्या प्रवतकाांचे महति समजून घेि.े

उद्देि :1. भारताच्या राष्ट्रीय िप्रतकाांचे महति समजून घेतात.
2. राष्ट्रीय प्रवतकाांची पाश्र्िभूमी समजून घेतात.
3. एक राष्ट्राची आथमीता राष्ट्रीय प्रवतके कशी ? सहकारी म्हिून विश्लेषि करतात.
अध्ययन साांिने :- राष्ट्रीय प्रवतकाांचे आदशा ककां िा वचत्र
प्रकक्रया :- िागादिाकाांनी प्रिम मुलाांना वचत्र दाखिून कक्रके ट थटेडीयम ककां िा इतर कोिताही खेळ
खेळतात. भारताचा राष्ट्रध्िज का िरतात याची चचाा करतात. तयाचे पुिा ज्ञान समजून घेि.े तयानांतर
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राष्ट्रीय प्रवतकािर चचाा करुन राष्ट्रीय प्रवतकाांचे महति समजािून साांगिे. भारताची काही राष्ट्रीय
प्रवतके देिून लक्ष देण्यास साांगिे. तसेच राष्ट्रीय महतिाचा आहार फु ल, िािी, झाड, अशा अनेक कृ ती
समजतील अिा के ल्या आहेत. राष्ट्रीय प्रवतकािर चचाा करुन राष्ट्रीय प्रवतकाांचे महति जािून घेिे. हे
आिखी िैविध्यतून वशकविण्यास वशक्षकाांना विनांती.
अध्ययन पत्रक ३८:कृ ती १ :- राष्ट्रीय प्रवतकाांची वचत्रे सांग्रहीत करुन तयाांची नािे आवि विशेषता वलवहण्यास सुलभ करा.
कृ ती २ :- देशाला प्रवतके नसतील तर काय झाले असते/ यािर चचाा आयोवजत करा.
साराांश :- िागादिाकाांनी राष्ट्रीय प्रवतके ध्िज, कमळ इतयादी देिून मुलाांना िॉडेल ककां िा वचत्र
पाहण्यास सांिी देिून राष्ट्रीय प्रवतकाांची ऐवतहावसक पाश्र्िभूमी तयाचे महतिाबिल मनात भबांबेल असे
सुलभ करिे.

१५. अध्ययनाांि :- भारताची सरां क्षण दले.
अध्ययन प्रनष्पत्ती :- भारतीय सैन्याची सशस्त्र दले. राखीि सेनादले. आवि एन.एस.एस. िेगिेगळ्या
प्रिभागाांची यादी करिे.
उद्देि :1. सांरक्षि दले राष्ट्रामध्ये शाांती प्रथतापीत करण्यास आपले आवि बाह्य आक्रमिापासुन सांरक्षि
करतात. हे अिा करुन घेतात.
2. सैन्यात भरती होिून ककां िा सैन्यात भरती होण्याची विविि माध्यामाांच्या सहाय्याने सैन्याला
सहकार देिे हे समजून घेिे.
साििे :1. चीन आवि भारत सीमेमिील देिथिानाांची किा आांतजाालमधून सांग्रहीत करुन िापरिे.
2. आजच्या ितामानपत्रात सांरक्षि विषयीची ितामानापत्रे सांग्रहीत करुन िाचण्याची कृ ती
आिश्यक आहे.
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प्रककया :िागादिाकाांनी भूसेना, नौकासेना, िायुसेना या तीन घटकात समन्िय सािण्यासाठी वचफ
ऑफ इां रटग्रेटीड वडफे न्स थटाफ या अविका-याांची नेमिुकीची आिश्यकता चचाा के ली पावहजे.
पाककथतान, वचन, बाांग्लादेश म्यानमार, नेपाल आवि भूतान देशासोबत असलेल्या भूसीिेचे सांरक्षि
भूसेना करते. जागातील अवत विशाल जलवसमा लाभलेल्या आपला देश अांदमान, वनकोबार आवि
लक्षकदप बेटाांचा समािेश झाला आहे. सागरीसीमेचे नौकदल सांरक्षि करते. तसेच हिाई सीमेचे
रक्षि िायूसेना आिुवनक पध्दतीने करते.
अध्ययन पत्रक :कृ ती १ :- भूसेना, नौकासेना, िायुसेना या तीन सांरक्षि दलाचे काया मुले थित: नमुद करतील असे
सुलभ करा प्रसांगानुसार देशाला सैन्याची आिश्यकता समजून साांगा उदा: युध्दाचा प्रसांग
कृ ती २ :- भारत शाांती वप्रय देश तरी सुध्दा तीन दलाांची आिश्यकता का आहे.? वशक्षक िगाािध्ये
चचाा करतात. याची आिश्यकता समजून घेिून वलहीिे.
कृ ती ३:- एन.एस.एस. रे डक्रॉस, गृह रक्षक दल ककां िा तूमच्या गािातील कोितया तरी सैवनकाबरोबर
सांिाद आयोवजत करा तयाचे खरे अनुभि मुलाांसोबत िाटू न चचाा करण्यास सांिी करुन देि.े
कृ ती ४:- तूझी भारताच्या सांरक्षि दलात भरती होण्याची इच्छा आहे का ? तूमचा अवभप्राय साांगा.
साराांश :- िागादिाक मुलाांसोबत भूसेना , नौकासेना, ि िायुसेना तीन सांरक्षि दले आवि दुय्यम
दजााची सांरक्षि दले कसे काये करतात. याची चचाा करतात. एका देशाला तयाांचे महति काय आहे.
तसेच इवतहासामध्ये सांरक्षि दलाांचे पात्र कसे होते. या घटकाची इवतहासातील पाठ येिे िापरुन
सुलभ करिे.
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१६ अध्ययनाांश :-मानिाच्या दैनांकदन वजिनात सामावजक सांथिेचे पात्र (कु टुांब, शाळा,
समाज)
अध्ययन प्रनष्पत्ती :- सामावजक सांथिेचे पात्र अवि तयाचे परथपरािलांबन समजून घेिे.
उद्देि :1. सामावजकीकरिामध्ये कु टुांबाचे पात्र विश्लेषि करिे.
2. कु टुांबाचे महति, िैवशष्टये समजून घेिे.
3. कु टु बाांचे प्रकार ओळखिे, अविभक्त आवि विभक्त कु टुांबाचा अिा आवि िैवशष्ट्ये विश्लेषि
करिे.
4. सध्या विभक्त कु टुांबाची सांथिा िाढण्याची कारिे ओळखिे.
प्रककया :- वशक्षक िगाामध्ये मुलाांना तयाांच्या तयाांच्या कु टुांबाचा पररचय करुन देण्यास साांगतात.
कु टुांबाता असलेल्या सदथयाची नािे, मुलाांसोबत तयाचे नाते, कु टुांबातील तयाांचे पात्र या बिल आवि
कु टुांबातून मुले वशक्षि घेत असलेली मुल्ये चचेतून कु टुांबाचा अिा आवि िैवशष्ट्ये मुलाांच्या
सामावजकीकरिामध्ये कु टुांबाचे पात्र या बिल मुले चचाा करतील असे करा.
व्यक्तीचे दैनांकदन जीिन आवि व्यक्तीमति घडावििारे प्रमुख घटक कु टुांब,शाळा आवि समाज
याांच्या आिारािर तया समाजाची, देशाची सांथकृ ती समजते असे घटक सादर करतील असे सुलभ
करा.
कदलेल्या अध्ययन पत्रक ४० मध्ये एकू ि पाच कृ ती आहेत. तूम्ही तयाला जूळतील अशा कृ ती
रचण्यास समिा आहात. तूमच्या कृ ती िापरुन हा अध्यायनाांश हाताळा.
साराांश :- िागादिाकाांनी मुलाांमध्ये प्रथतुत समाजातील कु टुांब - शाळा आवि समाज इतयादी व्यक्तीच्या
जडिघडिीत मानसीक विकास आवि समाजाचा विकास अशा पुरकपिे काया करतात. आपल्या
देशात विविि सामाजीक सांथिा आहेत. भारत विविि सांस्कृ तीचा देश आहे. हे लक्षात ठे ििे. तयाला
कारि आपल्या देशात असलेले कु टुांब, सामावजक आचार विचाराांचे घटक सुलभ करिे.
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भाग ४
१७ अध्यायनाांि :- अक्षाांि आप्रण रे िाांि
अध्ययन प्रनष्पत्ती :- प्रमुख अक्षाांि आवि रे खाांशाांना नािे द्या.रे खाांशाांचा आिार घेिून िेळ प्रनप्रित
करा.
कनााटकच्या भूगोलाचा उलघडा करण्यापुिी ८ िी िगाातील घटकाांिी जूळिून घेिून दोन्ही
िगााच्या िुलाांना ८िी िगाातील अक्षाांि, रे िाांि आप्रण त्याांच्या आधारे िेळ प्रनप्रित करण्याची कृ ती
एकाचिेळी करा. अध्ययन पत्रक ४२ चा उपयोग करा. आिश्यक असल्यास १०िी प्रिद्यार्थााना
प्रिसळू न घ्या. ही अांत्यांत िहत्त्िाची कृ ती आहे.
अध्ययनाांश :- थिावनक भौगोवलक अध्ययन.
अध्ययनाांची व्याप्ती :- आपि राहत असलेल्या प्रदेशाांची भौगोवलक विवििता, भूथिरुप, हिामान,
प्रािी िनथपती मानिी साांिनसांपत्तीचा समािेश आहे. तयाांच्या अभ्यासासोबत िूळ सांकल्पनेचा अिा
समजून घेतले पावहजे.
या अध्ययनाशाांमध्ये प्रिद्यार्थयाा

थित: विचार करुन मावहती सांग्रहीत करतात. तयाचे

वशक्षकाांच्या सहाय्याने विश्लेषि देतात. आपि राहत असलेल्या प्रदेशाची भौगोवलकता कशी इवतहास
आवि इतर अभ्यासासोबत सहसांबांिीत आहे. याचा अिा ग्रहि करतात.
शेिटी अध्ययन कसे झाले ( √ ) निूद करा.
पुिा

झालेले समजून घेतो

अध्ययनाांश

अिा ग्रहि करुन अिाग्रहि
घेतो

करुन अिाग्रहि

घटकाांचा

राज्य

वमत्रबरोबर

जगाची

पररचय
घेतो.

राष्ट्र

करुन भौगोलीकतेला
अन्िय करतो

१७ ( ब )
अध्ययनाांश :- भूगोलाांच्या सांकल्पना प्रोयोगीक पुनरा चना
अध्ययन प्रनष्पत्ती :- भूगोलाच्या मुळ सांकल्पने ज्ञान अनुभिाांची पुनरा चना करतो.
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करुन

अध्ययनाची व्याप्ती :- भूगोलाच्या िूळ सांकल्पना िाळा पररसरातील बाह्य आप्रण आांतरीक कृ तीतून
अध्ययन पररणािकारक करणे.
अििी :- या सांकल्पना वशक्षक िरचेिर आयोवजत करुन भूगोलाच्या मुळ सांकल्पना वथिर करतात.
याला पुरक ६ अििी या अध्ययनाांशाला राखुन ठे िू शकता हे नमुना दाखला सारखे वशक्षक
तांत्रज्ञानािारे आिखी जाथत कृ तींचे आयोजन करु शकतात.
माझे अध्ययन कसे झाले ( √ ) नमुद करा
पुिा झालेले

समजून घेतो

अिा ग्रहि करुन

अिाग्रहि करुन

अिाग्रहि करुन

घेतो

घटकाांचा

राज्य राष्ट्र

वमत्रबरोबर

जगाची

पररचय करुन

भौगोलीकतेला

घेतो.

अन्िय करतो

अध्ययनाांश

अध्ययनाांि :- १७ अ.
भूगोल
अध्ययनाांश :- थिावनक भूभोलाचा अभ्यास
अध्ययन प्रनष्पत्ती :- आपल्या गािाच्या अििा राहत असलेल्या प्रदेशाांचा भौगोवलक पररसराचे
अध्ययन करण्या बरोबर भौगोवलक सांकल्पनेचा ज्ञान आतमसात करिे.
प्रककया :- आपि राहत असलेल्या प्रदेशाची भौगोवलकतेची विशालता राज्य, राष्ट्र जगाची
भौगोवलकता बनली आहे. आपल्या गािातून िाहिारा छोटा प्रिाह, डोंगरभािा, टेकडी, िनथपती,
प्रािी, नैसर्गाक सांसािने, हिामान, लोकां सख्या, पयाािरिीय पािलाचे ठसे व्यापक ज्ञानासाठी लागू
के ले जाऊ शकतात. एिाद्या शहराचा ककां िा जिळपासच्या पररसराचाही अभ्यास करु शकता.
माझष अध्ययन असे झाले (√ ) नमुद करा.
अध्ययनाांश

समजून घेतो

अिा ग्रहि करुन

मी अनुसरुन

इतराांना

के लो

करतो

अनुसरि
करण्यास प्रयत्न
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करतो.

िला प्रिक्षकाांनी ददलेली पुिािाप्रहती

अध्ययनाांि १७ ब
अध्ययनाांश :- भूगोलाच्या मूळ सांकल्पनेची प्रयोवगक पुनरा चना.
अध्ययन प्रनष्पत्ती :- भूगोलाच्या मुळ सांकल्पना आपि अभ्यासलो आहे. ते आपल्या अिती भितीच्या
पररसरामध्ये दररोज पाहतो. हा अनुभि आपल्या शाळे च्या समाज विज्ञान अध्यायनाांगि आवि
भूगोल प्रातयवक्षक खोली च्या कृ ती सोबत पुनरा चना करुया
माझे अध्ययन असे झाले (√) नुमद करा
अध्ययनाांश

समजून घेतो

अिा ग्रहि करुन

मी अनुसरुन

इतराांना

के लो

करतो

अनुसरि
करण्यास प्रयत्न
करतो.

िला प्रिक्षकाांनी ददलेली पुिा िाप्रहती
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अध्ययन पत्रक १७ क
अध्ययनाांश :- माझा पयाािरणीय पािलाचा ठसा ओळखणे
अध्ययन प्रनष्पत्ती :- शाळा आवि घरातील पािलाचा ठसा ओळखिे .
पयाािरािीय पािलाचा ठसा म्हिजे आपल्या कृ तीतून भौवतक आवि तका करिे होते ही जािीि जर
आपि विकसीत के ला नाही. तर आपि शास्ित विकास, सिासमािेशक विकास आवि शाथित
जीिनाचे थिप्न साकार करु शकत नाही. चला आपला पयाािरिीय पािलाचा ठसा कमी करण्याचा
प्ररत्न करुया.
माझे अध्यांयन असे झाले (√) नमुद करा
अध्ययनाांश

समजून घेतो

अिा ग्रहि करुन

मी अनुसरुन

इतराांना

के लो

करतो

अनुसरि
करण्यास प्रयत्न
करतो.

िदकया :- प्रिप्रिष्ट स्र्थान ओळिण्यासा ी दकिान दोन राफ्टसा िड्डे असण्याची अत्यािश्यकता आहे.
हे सिजून घेतले पाप्रहजे. नांतर अक्षाांि आप्रण रे िाांि सांकल्पनेचा अर्था लािण्यासा ी िुलाकडु न कृ ती
करुन घ्या. नांतर अक्षाांि आप्रण रे िाांिाांचा पररचय करुन देणे. त्यानांतर िुख्य अक्षाांि आप्रण रे िाांि
ग्लोब आप्रण नकािािध्ये ओळिण्यास सांधी देणे त्याचबरोबर दररोजच्या जीिनािध्ये त्याच्या
िहत्िाबद्दल अर्था करुन घेण्यासा ी अध्ययन पत्रक ४२ िध्ये असलेली कृ ती करणे.
साराांश :- ही कृ ती ८ िी इयत्ते बरोबर जूळिून दोन्ही िगाातील मुले अक्षाांश,रे खाांश, आवि त्याांच्या
आिारे िेळ वनवित करण्याची कृ ती एकत्र करा. आिश्यक असल्यास १० िी च्या विद्यािााना
समाविष्ठ करा ही अतयांत महतिाची कृ ती आहे.

अध्ययनाांि १८:- कनााटकचे भौगोवलक विभाग
अध्ययन प्रनष्पत्ती :- कनााटकाच्या प्राकृ तीक विभागाचे विश्लेषि करिे.
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उिेश :- भारतामध्ये कनााटकाचे थिान आवि शेजारील राज्ये ओळखण्यास साांगिे.
कनााटकाच्या नकाशाच्या सहाय्याने भौगोवलक थिरुप समजािून साांगिे
साििे :- भारताचा नकाशा,कनााटकाचा नकाशा (भौगोवलक, राजकीय)
प्रकक्रया :- िागादिाकाांनी प्रिम कनााटक भारताच्या कोितया भागात येते आवि कनााटकाच्या
शेजारील राज्याची नािे ४३ व्या अध्ययन पत्रीके मिील कृ ती करा. साध्य असल्यास सिा राज्याची
नािे मुलाांना वलहू द्या नांतर भूगोलामध्ये कनााटकाचे विविि पैलू कदले आहेत. कनााटक राज्याचे
विविि भूथिरुप, नद्या, ककनार पट्टी, पठार, भोगोवलक लक्षिाांचा समािेश आहे. अध्ययन पत्रक ४४
मध्ये कनााटकाचे भौगोवलक विभाग ओळखिे, भूथिरुप, आवि रचनेच्या आिारे कनााटकाचे भूथिरुप
ककनारपट्टीची मैदाने, मलनाडू पठारी प्रदेश, असे तीन विभागात िगीकरि करुन पररचय करुन
देण्याची कृ ती आहे. याच अध्ययन पत्रकामध्ये
ककनारपट्टीची मैदाने नसलीतर काय झाले असते ?
पविम घाट आवि पठारी प्रदेशात वपकिा-या वपकामध्ये फरक का आहे ?
तीन विभागात राहत असलेल्या लोकाांच्या राहिीमानात फरक असण्याची कारिे कोिती ?
िरील भचांतांनातमक प्रश्ाांची उत्तरे मुले विश्लेषि करुन वलहण्यास सुलभ करा.
साराांश :- िागादिाकाांनी येिे कनााटकाचे भूथिरुप ककनारपट्टीची मैदाने मलनाडू प्रदेश, पठारी प्रदेश
असे तीन विभाग कोितया आिारे के ले आहेत.? तयाचा जन जीिनािर कसा पररिाम होतो. ? असे
घटक भबांबविण्यास तूमचे अनुभि, आभ्यासाचा उपयोग करु शकतो.
अध्ययनाांि १९ : कनााटकाचे हिािान
अध्ययन प्रनष्पत्ती :- कनााटकाच्या हिामानाचे विश्लेषि करिे.
उिेश :1. एका प्रदेशाचे हिामान कसे वनिाारीत के ले जाते आवि ते लोकाांच्या दैनांकदन जीिनािर कसे
पररिाम करते. हे घटक समजून घेिे
सािने :- भारत आवि कनााटकच्या भौगोवलक आवि िाèयाांचा नकाशा
प्रककया :- कनााटकाच्या हिामानाची सांकल्पना थपष्ट करण्यासाठी प्रमुख घटक उष्ट्ि करटबि, जाथत
दाबाचा पट्टा, आद्रता, िारे इतयादी एक िषााच्या कलाििीमध्ये िेगिेगळ्या प्रकारचे असते. म्हिजे
तापमान िाढिे, कमी होिे, तसेच आद्रता दाब यातील बदलाचे घटक िारे िाहण्याची कदशा आवि
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एका प्रदेशाचा भूभाग कोितया पट्टयात आहे ते चचाा करिे हे समजून घेण्यास नकाशा सोबत सुलभ
करा.
भारताचा नकािा

नैऋतय मान्सुन िा-याचा काळ
अध्ययन पत्रक ४५ : मध्ये कनााटकाच्या
पविम घाटात जाथत पाऊस का पडतो? असे
विचारातमक प्रश् मुले समजून उत्तरे देण्यास
लक्ष द्या.
साराांश :- मुलाांना कनााटकाचे हिामान
सांकल्पना समजेल अशी िगाातील िक्रीया
वसध्द करिे. हिामान वनिाारीत करण्याचे
घटक मुलाांना समजतील असे आवि ऋतू
मानिाच्या जीिनािर कसे पररिाम करतात.
याचा अिा; साांगण्यास असलेली अध्ययन
पत्रक घेिून िागादिाक मुलाांना समजािून
साांगतात.
अध्ययनाांि २० : कनााटकातील नद्या

अध्ययन प्रनष्पत्ती :- कनााटकातील नद्या आवि तयाचा िापराचे विश्लेषि करतो.
उिेश :- पाण्याचे स्त्रोत नद्याचे महत्त्ि आवि तयाांचा योग्य िापर समजून घेि.े
साििे:- भारत आवि कनााटकाच्या नद्याचा नकाशा
प्रकक्रया :- सुवििा िागादिाकाकडू न चचाा करण्याचे प्रमुख विषय (मुि)े
1. कनााटकातील बहूतेक नद्या पविम घाटातून उगम पाितात. आवि शेिटी बांगालच्या
उपसागरात ककां िा अरबी समुद्राांत वमळतात.
2. कनााटकातील िाहिा-या नद्याचा शेती, वपण्यासाठी व्यिसायासाठी उद्योगिांद्यासाठी िापर
3. प्राण्याांना पािी देिे, भूजल कसे िाढिायचे यािर चचाा करिे. तसेच अध्ययन पत्रक ४६
मिील सिा कृ ती मुले करतील याची खात्री करिे.
साराांश :- नद्यासाठी पाण्याचे स्त्रोत कोिते? सिा जीि आवि िनथपतीसाठी पाण्याची आिश्यकता
यािर चचाा करुन पाण्याचे नद्याचे सांरक्षि मुले करतील असे दृढीकरि करिे .
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अध्ययनाांि २१ : कनााटकातील सािन सांपत्ती
कनााटकात उपलब्ि असलेली सािन सांपत्ती/ माती .
अध्ययन प्रनष्पत्ती :- कनााटकात उपलब्ि असलेली माती आवि प्रतच्या उपयोगाचे विश्लेषि करतो.
उिेश :1. कनााटकातील मातीची उपलब्िता मातीत वपकिारी वपके , आवि तयाचे सांरक्षि समजून
घेतात.
2. मातीत असलेले खवनजाच्या आिारािर मातीचे िगीकरि करिे. समजून घेिे.
सािने:- कनााटकच्या मातीचा नकाशा थिावनक पातळीिर उपलब्ि माती.
प्रकक्रया :- मुलाांनी कोि कोिती माती पावहली आहे. हा विषय चचेला घेिून मुले माती कशी तयार
होते? हा प्रश्न विचारिे सुवििाकताा मातीची उतपत्ती विषयी चचाा करुन नांतर अध्ययन पत्रक ४७
हाताळिे
कृ ती :-१ चा उपयोग करुन मातीची उपलब्िता तयात वपकिारी वपके आवि ती माती कोितया
वजल्ह्यात कदसुन येते हे मुले पाहतात.
कृ ती ३:- काळी आवि लाल ककां िा कोितेही दोन माती घेिून तयात असलेले खवनजाची यादी करा.
आवि ती माती कोितया वपकासाठी उपयुक्त आहे ते समजून घ्या.
कृ ती ४:- तूम्ही करुन पहा !
दोन / तीन िेगिेगळी माती घेिून भात ककां िा गहू ककां िा ज्िारी कोितेही एक बी घाला
कोिते लिकर मुळ येते. कोिते िाढते इत्यादी घटक ओळिा. त्यातून प्रिकलेले घटक
पालकाबरोबर आवि िगाामध्ये प्रित्राबरोबर व्यक्त करतील ते पहा
साराांश :- सुवििा कताा कनााटकात उपलब्ि असलेले सािनसांपत्तीतील माती तयामध्ये कोिते वपक
वपकने आवि ते कसे पुढील वपढीसाठी सुरक्षीत राहील हे पाहिे असे विषय चचाा करुन अध्ययन पत्रक
४७ मध्ये कदलेले विविि कृ ती एकदा पररक्षि करा तयाचे थिवििरि देण्याचे आहे. तयामुळे मुलाांना
ज्ञान सांग्रहकरण्यास सुलभ करा. तसेच आिश्यक असल्यास आिखी कृ ती सुवििाकत्र्याांना तयार करुन
सुलभ करा.
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अध्ययनाांि २२ : कनााटकातील व्यिसाय
अध्ययन प्रनष्पत्ती :- कनााटकातील परां परागत शेतीची मुख्य लक्षिे.वििरि करिे, िेगिेगळ्या
प्रदेशात वपकिा-या वपकाांची यादी करिे.
उिेश :1. कनााटकातील रुढ असलेल्या शेतीचे प्रकार (पध्दती) समजून घेतात.
2. प्रदेशानुसार वपकनारी वपके रब्बी, खरीप, वपके समजून घेतात.
प्रकक्रया :- िागादिाकाांनी चचाा कराियाचे घटक :1. कनााटक राज्याचा पारां पाररक व्यिसाय , पािी पुरिठा असलेल्या प्रदेशात २-३ वपके घेतात.
पािी पुरिठा नसलेल्या प्रदेशात उदरवनिााह शेती.
2. पािी पुरिठ्याचा विकासाच्या आिारािर आिुवनक आवि व्यापारी शेती पध्दती पहाियास
वमळतात.
3. खरीप आवि रब्बी व्यिसाय
4. शेतकरी शेती बरोबर दुग्ि व्यिसाय,पशु पालन, मतथय पालन, मिुिप्रक्षका पालन, मेढी
पालन, इतयादी करत आहेत. ही वमश्र शेती.
5. मुले बहूदा शेती कौटुांवबक पाश्र्िभूमीचे असु शकतात अशा प्रकारे सुवििा कताा मुलाांचे सतय
अनुभि अध्ययन पत्रक ४८ मध्ये व्यक्त करण्यास सांिी देिे.
साराांश :- सुवििाकताा कनााटकातील शेती पध्दती आवि हिामानानुसार आवि पािी पुरिठ्याच्या
उपलब्िेनुसार वपकिारी वपके लक्षात घेिून तयाला अध्ययन पत्रक ४८ मध्ये असलेले विचारातमक
कृ ती उपयोग करतात.

अध्ययनाांि २३ : कनााटकातील िप्रनज सांपत्ती
अध्ययन प्रनष्पत्ती :- कनााटकाची प्रमुख िप्रनजे आवि औद्योवगक थिळे ओळखिे आवि विश्लेषि करिे.
उिेश :1. कनााटकातील उपलब्ि खनीज सांपत्ती समजून घेिे.
2. खवनज उद्योगिांदे विकासाला पुरक ठरतात.या बिल समजून घेिे.
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सािने :- कनााटकाची सािन सांपत्ती आवि औद्योवगक नकाशा आवि शाळे त असलेले मातीचे
ककट.
प्रकक्रया :- सोमशेखर खान आवि भूविज्ञान खात्यातील सेिावनिृत्त नोकर तयाांची भेट मुले घेिून
अवभनय ककां िा चचाा करुन इतर कोितीही सांिी देिून कनााटकतील उपलब्ि खवनज सांपत्ती असलेली.
1. बॉक्साईड, ताांबे, वचकि माती, आवि चुनखडी सह शहबाद विविि प्रकारे च ग्रानाईट सांपत्ती.
2. रायचुर मिील हट्टी या रठकािी आवि गदग मिील मुळगुांद आवि कप्पतगुड्ड येिे सोन्याचे
उतपादन साध्य आहे.
3. बल्लारी - विजयनगर (होसपेठ) वचक्कमांगळरुळ वचत्रदुगा मध्ये लोहाचे उतपादन के ले जाते. या
बिल चचाा करिे. तसेच खवनज, शेती आवि इतर सांपत्ती आिारािर उद्योगिांदे
थिापण्यासाठी आिश्यक घटक मुले शोितात.
कृ ती१ :- तूमच्या घरामध्ये खवनजाचा उपयोग करुन तयार के लेल्या िथतुची यादी तयाची ककां मत
नमुद करा. अशा कृ तीच्या सहाय्याने राज्य, देश आवि आांतराष्ट्रीय विचारिाराकडे मुलाांना घेिून
जाने. अध्ययन पत्रक ४९ मिील अनुभिातमक विषयाांना सांिी आहे. आवि ५० मिील qचतनातमक
आवि तर्क करण्याची कृ ती िापरिे.
साराांश :- सुवििाकताा खवनज सांपत्ती तया देशाच्या आर्िाक प्रगतीला कशी पुरक ठरते. हा घटक मुले
कु टुांबातून सुरिात करुन आांतर राष्ट्रीय पातळीिर घेिून जाण्यास सुलभ करतात.

अध्ययनाांि २४ . अिाव्यिथिा
अध्ययन प्रनष्पत्ती १९:- भारतीय अिाव्यिथिेचा थिुल पररचय करून देिे.
उिेश :1. घरातील आिीक कक्रया समजून घेिे.
2. देशाच्या अिा व्यिथिेचा थिूल पररचय करुन घेि.े
3. आर्िाक विभाग समजून घेि.े
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प्रकक्रया :- विद्यािााना आपल्या कु टुांबाचे एक मवहन्याचे अांदाजपत्रक तयार करण्यास साांगा सिा
प्रिद्यार्थयाा आल्यानांतर प्रतयेक प्रिद्यार्थयाा ने कु टुांबाचे उतपन्न आवि खचााची यादी तयाांच्या कडु न िाचून
घ्या एका राज्याचे उतपन्न आवि खचा एका देशाचे उतपन्न आवि खचााबिल समजािून साांगून राष्ट्रीय
उतपन्नाबिल मावहती देिे अध्ययन पत्रीके मध्ये व्यिसायासांबिी चचाा कदली आहे. प्रािवमक, दुय्यम
आवि तृतीय व्यिसाय क्षेत्र ओळखिे नांतर ५२ िी अध्ययन पत्रीके तील कदलेल्या तीन कृ तीसुलभ करा.
साराांश :- सुवििाकताा मुलाांना आपआपल्या कु टुांबाचे देशाची अिाव्यिथिा आवि तयाची आिश्यकता
ती वनभािण्यच्या पध्दती लक्षात ठे िून प्रािवमक , दुय्यम , आवि तृतीय व्यिसाय क्षेत्रे कसे काया
करतात. याची मावहती वमळण्यास सुलभ करिे.

२५ अध्ययनाांि
व्यापार आवि व्यिहार
अध्ययन प्रनष्पत्ती :- दैनांकदन जीिनात चालिारा व्यापार आवि व्यिहाराबिल समजून घेिे.
उिेश :1. व्यापाराचे उिेश अिाकरुन घेि.े
2. व्यापाराचे प्रकार समजून घेिे.
3. देशी आवि विदेशी व्यापार समजून घेि.े
प्रकक्रया :- अध्ययनाांश २५ मध्ये व्यापार आवि व्यिहाराचा पररचय के ला आहे.याला नाय प्रदशान
कृ ती कदली आहे. ती मुलाांकडु न करुन घ्या. शेिटी अध्ययन पत्रक ५३ मध्ये अनेक कृ ती आहेत.
तयातील पररकल्पनाांची थपष्टता करतात. तयाचे वनिाहन करा.
साराांश :- व्यक्ती, देश व्यापार आवि व्यिहार का करातात.व्यापाराचे प्रकार एक देश दुस-या देशाांशी
का व्यापार करतो इतयादी घटक अध्ययन पत्रक ५३ मिील नाटक समिापिे करण्यास सुवििाकत्र्याांने
पावहले पावहजे.
१ शेिटी
मुलाांना थिअध्ययन पत्रीके बरोबर आपल्या प्रगतीबिल पुनरािलोकन पत्रक देिून तयाचे थिरुपाचे
नमुने खालील प्रकारे आहेत. मुले काय आतमसात के ले ? तूम्ही अिलोकन करा.
माझे अध्ययन कसे झाले (√)रटक करा
पुणा झालेले
अध्ययनाांि

समजून घेतो

अिा ग्रहि करुन

समजून घेतलेले

पुिापिे उपयोग

के लो

घटकाांचा वमत्रा

करुन िापरतो
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या खाली वलहा

सोबत चचाा
करतो.

िला प्रिक्षकाांनी ददलेली पूिािाप्रहती

प्रिक्षकाची सही
या पत्रीके तील त्याांच्या िगतीचे प्रनररक्षण करा त्याांना िानसीक सुरक्षा द्या त्याांचा आत्ि गौरि
िाढप्रिण्याचे काि करा. त्याांना त्याांची रचनात्िक िाप्रहती देिून त्याांना चौर्थया स्तरािर पोहचण्यास
िदत करा. भारताचे भप्रिष्य आप्रण सांपत्ती असलेली िुले तयार करणे तूिच्या हातात आहे. तूम्हाला
िुभेच्छा .
समाज विज्ञान अध्ययन सुलभ करण्याच्या पध्दती
अध्ययन म्हिजे वशक्षकाांनी साांगिे अप्रण मुलाांनी वशकिे नव्हे. मुले अध्ययन कक्रयावशलपिे
करुन अनुभिाव्दारे आपले ज्ञान सांग्रहीत करण्याची प्रकक्रया आहे.मुले गटचचाामध्ये, वमत्राबरोबर चचे
मध्ये, अनुभि व्यक्त करण्यामध्ये थिअध्ययनामध्ये समाविष्ठ होिून िैयक्तीकपिे आवि गटामध्ये
वशकायचे असल्यास वशक्षकासोबत वमत्राप्रमािे, आतमविश्वासाने चचाा करतील असे झाले पावहजे या
सिा पध्दती मध्ये मुले कक्रयाशील होतील हे सोडू न फक्त वशक्षकाांनी साांवगतलेले पालन करतील असे
होिू नये.
1.

किा साांगिे पध्दत

2.

योजना पध्दत

3.

पाठ्यपुथतकातील पाठ अिलोकन/ तका कृ ती

4.

चचाा पध्दत

5.

समथया पररहार पध्दत

6.

मुलािार पध्दत

7.

बाल कें द्रीत व्याख्यान (वशक्षक कें द्रीत होिू नये याची दक्षता)

8.

घटक पध्दत
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9.

िगीकरि पध्दत

10.

प्रिास बाहय सांचार पध्दत

11.

पात्रावभनय / नाटकावभनय पध्दत

12.

क्षेत्र अध्ययन

13.

प्रयोग

14.

कक्रडा पध्दत

15.

प्रश्ोत्तर पध्दत

16.

सांशोिन पध्दत

17.

सवमक्षा / सांदशान पध्दत

18.

विश्लेषि

वशक्षक दैनांकदन अध्ययनाांशाचे थिरुप समजून घेिून कोितया पध्दतीने सुलभपिे,
गुिातमकपिे विद्यार्थयाामध्ये अध्ययन पुरिले पावहजे याचा विचार करा. योजना करा. कायाततपरतेने
त्याांचे उद्देि साध्य कराल यात िांका नाही असे प्रिक्षक मात्र उत्तम सामावजक व्यिथिा वनमााि
करण्यास प्रिद्यार्थयाा ना तयार करतात.
विविि मावहती स्त्रोत/सांसािने िापरिे
वनयवमत अभ्यास करिारे वशक्षकच असल्यामुळे ककतीही वशकलो तरी वशकण्यासारखे खुप
आहे. असे जाििे हे तळहातािरील फोडा ऐिढेच आवि सागरासारखे विशालही आहे. असे आपि
वशकिे गरजेचे आहे. प्रतयेक मुलाकडू न वशकिे आिश्यक आहे. शोि, आतमवनररक्षि आवि मुलाांच्या
गरजाबिल सांिेदनशील असेल तर वशक्षक वनिीतपिे िाढतील प्रभािी िगाव्यिथिापन आवि
कायाक्षम वशक्षिासाठी अनेक सािने तयार के ली जातात. िृत्तपत्र , साप्तावहक आवि मावसक
यासारख्या िृत्त माध्यमामध्ये िड्याची पुताता करण्यासाठी सामुग्री वचत्रे आवि आकृ तया याांचे कात्रिे
करुन ते उपयुक्त वशक्षि सािने म्हिून िापरु शकतात. ताांत्रीक उपकरिे जसे की,, रे डीओे, दूरदशान,
सांगिक, ओ.एच.पी जेव्हा आिश्यक असेल तेव्हा िापरिे देखील चाांगले आहे. वशक्षकाांनी िाळे च्या
ग्रांिालयातील ग्रांि िाचुन प्रिद्यार्थयाा ना सुध्दा िाचण्याची सांिी कदली पावहजे.
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