
 

पुनर्रचित सेत ूअभ्यासक्रम  
(Bridge course)  

 

इयत्ता-सातवी  

र्ाज्य शैक्षणिक सशंोधन व प्रशशक्षि परर्षद, महार्ाष्ट्र, पुि े
 

महाराष्ट्र शासन 

शैक्षणिक वर्ष २०२२-२३ 

ववषय :इवतहास,नागरर्कशास्त्र  



सेत ूअभ्यासक्रम (ब्रीज कोसस) :  इयत्ता –सातवी   
● प्रवर्तक   :  शालेय शशक्षण ववभाग,महाराष्ट्र शासन  
● प्रकाशक  :  राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद ,महाराष्ट्र, पुिे. 

● प्रेरिा   :      मा.रणशजतशसिंग देओल, (भा.प्र.से.) 

सचिव, शालेय शशक्षि व क्रीडा ववभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
● मागतदशतक  :  मा.सूरज माांढरे , (भा.प्र.स.े) 

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

● संपादक:  मा. एम.देवेंदर शसिंह, (भा.प्र.से.) 

     संिालक,राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद ,महाराष्ट्र, पुिे. 
● सहसंपादक  :  रमाकाांत काठमोरे  

सहसंिालक, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद ,महाराष्ट्र, पुि.े 
● कायतकारी संपादक:  डॉ.नेहा बेलसरे, 

                               प्रािायत, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद ,महाराष्ट्र, पुिे. 
श्री.सचिन िव्हाण, 

              वररष्ठ अचधव्याख्यार्ा, सामाशिक शास्त्र ववभाग, 
राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद ,महाराष्ट्र, पुिे. 

● संपादन सहाय्य :  डॉ.ज्योती राजपूत, 

अचधव्याख्यार्ा,सामाशिक शास्त्र 

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद ,महाराष्ट्र, पुिे. 
बाळासाहेब गायकवाड, 

 ववषय सहायक,सामाशिक शास्त्र ववभाग, 
 राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद ,महाराष्ट्र, पुिे. 

अण्णासाहेब कुटे, 
ववषय सहायक,शिल्हा शशक्षि व प्रशशक्षि संस्था,हहिं गोली. 

 वनचमिर्ी सदस्य:  अण्णासाहेब कुटे, 
ववषय सहायक ,शिल्हा शशक्षि व प्रशशक्षि संस्था,हहिं गोली.  
अरुि शशिं दे, 
ववषय सहायक ,शिल्हा शशक्षि व प्रशशक्षि संस्था, अंबेिोगाई. 
 
 

 



 
ववद्यार्थ्ाांसाठी सिूना / ववद्यार्थ्ाांशी हहतगजु 

           ववद्याथी चमत्रांनो, शासनामार्त र् मागील शैक्षणिक वषातमध्य ेऑनलाइन व ऑर्लाईन 
दोन्ही माध्यमार्ून ववद्यार्थ्ाांपयांर् शशक्षि पोहोिववण्यासाठी ववववध प्रयत्न करण्यार् आल ेआहेर्. 
त्यािाि एक भाग म्हिून राज्य शकै्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद, महाराष्ट्र, पुिे यांच्या 
मार्त र् ववद्यार्थ्ाांसाठी अध्ययनािी उिळिी आणि नवीन शकै्षणिक वषातर् शशकायच्या 
पाठ्यक्रमािी पूवतर्यारी हा दुहेरी उदे्दश समोर ठेवून सेर् ू अभ्यासक्रम (Bridge Course) 
र्यार करण्यार् आललेा होर्ा. िालू शैक्षणिक वषत २०२२-२०२३ मध्ये शाळा वनयचमर्पिे सुरू 
होिार आहेर्. शकै्षणिक वषातच्या सुरुवार्ीला काही हदवस मागील इयत्तेच्या पाठ्यक्रमािी 
उिळिी व्हावी आणि या वषीच्या इयत्तेच्या अभ्यासक्रमािी पूवतर्यारी हे उहद्दष्ट ठेवून 
र्ुमच्यासाठी हा सेर् ूअभ्यासक्रम र्यार करण्यार् आला आहे. 

1. सेर्ू अभ्यासक्रमार् हदवसवनहाय र्यार केलेल्या कृवर्पत्रत्रकांिा समावेश आहे  .हदले ल्या 
वनयोिनाप्रमािे कृवर्पत्रत्रका स्वप्रयत्नाने सोडवाव्यार्. 

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

3. मागील शकै्षणिक वषातर् र्ुम्ही नेमके काय शशकला हे समिण्यासाठी आणि पुढील 
इयत्तेिा पाठ्यक्रम समिून घेण्यासाठी, आपल्या अध्ययन क्षमर्ा वृचधिं गर् होण्यासाठी हा 
सेर्ू अभ्यासक्रम र्मु्हाला मदर् करिार आहे. 

4. आपल्या कृवर्पत्रत्रका सोडवर्ाना अडिि आल्यास शशक्षक त्रकिं वा पालकािंी मदर् घ्या. 
5.  प्रत्येक कृवर्पत्रत्रकेर् हदलेला पाठ्यांश अचधक िांगल्या रीर्ीन े समिून घेण्यासाठी 
णव्हडीओ शलिंक, माहहर्ी हदली आहे त्यांिा उपयोग करून संकल्पना समिावनू घ्या. 

6. सेर्ू अभ्यासार् क्रचमक पाठ्यपुस्तकार्ील हदलेला उपघटक /पाठािे स्वयंअध्ययन करा.  
7. सेर्ू अभ्यासार्ील कृर्ी करा  /स्वाध्याय मधील प्रत्रांिी उत्तरे स्वर्ंत्र िागा असल्यास 
त्याि सेर्ू अभ्यासार् शलहा, उत्तरासाठी स्वर्तं्र िागा नसल्यास एका स्वर्तं्र वहीर् सेर् ू
अभ्यास कृर्ी  /स्वाध्याय सोडवावा.  

8. अचधक सराव व कृर्ी /उपक्रम अरं्गतर् असिारे प्रत्र स्वर्ंत्रपिे कागदावर पूित करा .
यासाठी शशक्षक, पालक यांिी मदर् घ्या. 

9.  हदवसवनहाय र्यार केललेा सेर्ू अभ्यास पूित झाल्यानरं्र र्ो शशक्षकांकडून र्पासून 
घ्या . 

10.  ववषय शशक्षकाचं्या मदर्ीने आपल्या उत्तरांिी खात्री करा. 
 

हा सेतू अभ्यासक्रम यशस्वीरीत्या पूणस करण्यासाठी मन :पूवसक शभुेूा !  

 



 

शशक्षक / पालकाांसाठी सूिना 

  मागील शैक्षणिक वषातर् आपि ऑनलाइन माध्यमार्नू सवत ववद्यार्थ्ाांपयांर् शशक्षि 
पोहोिवण्यासाठी ववववध प्रयत्न केलेर्. मागील शकै्षणिक वषातर् ववद्यार्थ्ाांनी केलेल्या 
अध्ययनािी उिळिी व्हावी र्सेि नवीन शैक्षणिक वषातर् शशकाव्या लागिाऱ्या अभ्यासक्रमािी 
पूवतर्यारी हा दुहेरी उदे्दश ठेवून हा सेर् ूअभ्यासक्रम र्यार करण्यार् आला आहे. 

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

2. हा सेर्ू अभ्यासक्रम ववद्याथी कें हिर् आहे. 
3. सदर अभ्यासक्रम हा इयत्तावनहाय व ववषयवनहाय र्यार करण्यार् आला असून र्ो मागील 
इयत्तेच्या पाठ्यपुस्तकाशी संलन व व त्यार्ील घटकावंर आधाररर् आहे. 

4.  सदर अभ्यासक्रमार् घटक व उपघटकवनहाय कृवर्पत्रत्रकांिा समावेश आहे  .कृवर्पत्रत्रका या 
अध्ययन वनयत्ती  /क्षमर्ा ववधाने डो ासमोर ठेवनू र्यार करण्यार् आल्या आहेर्.  

5. शशक्षकानंी प्रत्येक ववद्यार्थ्ाांकडून सदरिा सेर् ू अभ्यासक्रम हदवसवनहाय वनयोिनाप्रमािे पूित 
करून घ्यावा. 

6. कृवर्पत्रत्रकेर् पूवत ज्ञानावर आधाररर् काही प्रत्र हदले आहेर्, हे प्रत्र ववद्यार्थ्ाांना शशक्षकानंी र्ोंडी 
वविारून त्या प्रत्रांिी उत्तरे घ्यावीर्. 

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

8. अचधक सराव कृर्ी  /उपक्रमासाठी पालकानंी आपल्या पाल्यास मदर् करावी.  
9. प्रत्येक कृवर्पत्रत्रकेर् हदललेा पाठ्याशं अचधक िागंल्या रीर्ीने ववद्यार्थ्ाांना समिावा यासाठी 
णव्हडीओ शलिंक, माहहर्ी हदली आहे त्यांिा उपयोग करून संकल्पना समिावनू द्यावी . 

10. सेर्ू अभ्यासार् क्रचमक पाठ्यपुस्तकार्ील हदलेला उपघटक /पाठाि े ववद्यार्थ्ाांना 
स्वयंअध्ययन करण्यास सांगावे.  

11. ववद्याथी प्रत्येक कृवर्पत्रत्रका स्वप्रयत्नान ेसोडवले याकडे शशक्षकानंी लक्ष द्यावे, आवश्यक र्ेथे 
ववद्यार्थ्ाांना मदर् करावी. 

 
 
 
 

 



राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रणशक्षि पणरषद, महाराष्ट्र पिेु 
सेतू अभ्यासक्रम (Bridge Course)शैक्षणिक वषष २०२२-२३ 

इयत्ता: ७ वी णवषय : नागणरकशास्त्र                     णदवस : 2  

संदर्ष: इयत्ता ६  वी   

 अध्ययन णनष्ट्पत्ती: इयत्ता ६वी  

१) व्यक्ती, कुटुुंब, आणि सुंस्था याुंचा णिळून सिाज बनतो हे सिजनू घेतात.. 

२) आपल्या अवतीभोवती आढळिाऱ्या णवणवधतेणवषयी णनकोप वतृ्ती जोपासतात. 

 अध्ययन णनष्ट्पत्ती : (७ वी ) 

१) लोकशाहीतील सितेचे िहत्व सपष्ट करतात. 

२) कायद्यासिोर सवव व्यक्ती सिान असतात हे सिजनू घेतात. 

 काही बाबी आठवयूा:  

१) आपल्या िलुभतू दैनुंणदन गरजा भागवण्यासाठी आपल्याला कोिकोित्या वस्तूुंची आवश्यकता असते? 

उत्तर : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

२) िलुभतू गरजा पतूवतेसाठी आपिास कोिाकोिाची िदत घ्यावी लागते? 

अ) ------------------- आ) -------------------- इ) ----------------- ई) ---------------- 

३)  िानव सिहूाने राहू लागल्याने कोिकोिते फायदे झाले? 

उत्तर: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 मदत हवी आहे काय? 
1) DIKSHA App वरील पाठाचे अवलोकन करावे. 
2) QR Code : DUT6DB  

 
 णवचार करूया :  

१) िानवाला सिहूाने राहण्याची गरज का वाटली? 

उत्तर: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

२)  शेती व सिाज णनर्मिती याुंचा सहसुंबुंध कसा आहे? 

उत्तर: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 चला कृती करूया : 
१) िािसाने भटक्या अवस्थेकडून स्स्थर सिाज जीवनाकडे वाटचाल कशी केली? या णवषयी चचा करा. 
उत्तर: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
२) भटक्या अवस्थेतील सिाजजीवन व स्स्थर सिाजजीवन याबद्दल तुलनात्िक णचणकत्सा करा. 
उत्तर: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
३) सिाजव्यवस्थेच्या णनर्मितीिळेु कोिकोित्या व्यवासायाुंची णनर्मिती केली त्याुंची यादी करा. 



उत्तर: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
४) समाज म्हिजे काय समजावनू घ्या. 

सिाज : सिाजात सवव स्री-परुुष, प्रौढ, वदृ्ध व लहान िलेु-िलुी याुंचा सिावेश होतो. आपली कुटुुंबे सिाजाचा 

घटक असतात. सिाजात णवणवध सुंस्था, सुंगठना व गट असतात. लोकाुंिधील परस्पर सुंबुंध, परस्पर व्यवहार 

याुंच्यातील देवािघेवाि याुंचाही सिावेश सिाजात होतो.  

 सिान उणद्दष्ये साधण्यासाठी जेंव्हा लॉक एकणरत होतात तेंव्हा त्याचा सिाज तर होतो. 

 सिाजातील दैनुंणदन व्यवहार सरुळीत चालण्यासाठी िािसाला णनयिाुंची गरज वाटली. त्यातनू पढेु सुंणवधान 

णनिाि झाले. 

 जन्ितः सवव िनसे सिान आहेत. त्यािळेु िािसू म्हिनू सवांचा दजा सारखाच आहे. 

 भारताच्या सुंणवधानानसुार साववजन काद्यापढेु सिान आहेत. सुंणवधानाने आपल्याला सुंधीच्या सिानतेची हिी 

णदली जाते. 

 मलू्यमापन प्रश्न :  

१) सिाज कसा तयार होतो?  

उत्तर: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

२) सिाजव्यवस्था णवकणसत झाल्यािळेु िानवी जीवनात कोिकोिते बदल झाले? 

उत्तर: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

३) सिाज व्यवस्थेतील णनया व कायदे याुंचे िहत्व सपष्ट करा. 

उत्तर: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 अणधक िाणहतीसाठी : (QR Code DUT6DB) 

 आज आपि काय णशकलो :  

१) आपल्या िलुभतू व दैनुंणदन गरजा. 

२) स्स्थर सिाज जीवनाचे िहत्व. 

३) सिाज णनर्मितीची प्रणिया. 

४) सिाज म्हिजे काय? 

५) सिाज व्यवस्थेतील कायद्याचे िहत्व. 

 

 

 
 
 

 



राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रणशक्षि पणरषद, महाराष्ट्र पिेु 
सेतू अभ्यासक्रम (Bridge Course)शैक्षणिक वषष २०२२-२३ 

इयत्ता: ७ वी णवषय : नागणरकशास्त्र                     णदवस : 3  

संदर्ष: इयत्ता ६  वी   

 अध्ययन णनष्ट्पत्ती: इयत्ता ६वी  

१) स्थाणनक पातळीवरील शासनाच्या भणूिकेचे विवन करतात. 

२) शासनाचे णभन्न स्तर(स्थाणनक, प्रादेणशक, राष्रीय ओळखतात) 

३) स्थाणनक शासन सुंस्था लोकशाहीचा पाया आहे हे ओळखतात. 

 अध्ययन णनष्ट्पत्ती : (७वी सेतुबुंध) 

१)स्थाणनक शासन व राज्य शासन यातील फरक ओळखतात. 

 काही बाबी आठवयूा:  

१) आपल्याला जीवन जगण्यासाठी कोिकोित्या िलूभतू सणुवधाुंची गरज असते? 

अ) ------------------- आ) -------------------- इ) ----------------- ई) ---------------- 

२) वरील सणुवधा कोि परुवते? 

उत्तर: --------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
१) या सणुवधा सुंदभात काही अडचिी णनिाि झाल्यास आपि कोिाकडे तिार करतो? 

उत्तर: --------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 णवचार करूया :  

१)आपिास िाहीत आहे का? आपल्या पणरसरात लोकणनयकु्त प्रणतणनधी णनवडून आलेले कोि आहेत?  उदाहरिाथव 

:१)सरपुंच,२)खासदार,३) -------------------- ४) ------------------२) 

 

सुंघशासन 

 

 

       

स्थाणनक शासन 

 

 आपल्या देशात तीन पातळीवरून राज्यकारभार चालतो. 

१)संघशासन : सुंपिूव देशाचा राज्यकारभार चालणविे. चलन, परराष्र, व्यवहार, सुंरक्षि इ. 

राज्य शासन 



२)राज्य शासन : सुंपिूव राज्याचा (उदा. िहाराष्र राज्याचा) राज्यकारभार चालणविे. कायदा व सवु्यवस्था, आरोग्य, णशक्षि 

इत्यादी बाबत  

३)स्त्थाणनक शासन : ग्रािीि भागातील राज्य कारभार चालविे. रस्ते, वीज, पािी इत्यादी सणुवधा परुविे. 

 चला कृती करूया :  

१)पढुील सुंस्थाचे शहरी व ग्रािीि असे वगीकरि करा.  

अ)िहानगरपाणलका  

आ)पुंचायत सणिती  

इ)णजल्हा पणरषद  

ई)नगर पुंचायत 

उ) नगर पणरषद  

*स्त्थाणनक स्त्वराज्य संस्त्था* 

 

 

 

 

 

 ग्रामपंचायत मार्ष त परुणवण्यात येिाऱ्या सणुवधाची यादी करा.  

१)------------------- २) ------------------ ३) -------------------- ४) ----------------- 

 कृती ििाुंक तीन थोडक्यात िाणहती णलहा : 

१)सरपुंच : ----------------------------------------------------------------------------------२)ग्रािसेवक : --------------------

------------------------------------------------------------३)ग्रािसभा : ------------------------------------------------------- 

 

*पंचायत सणमतीची कामे* 

लोककल्याि उद्योग णशक्षि स्त्वच्छता पािीपरुवठा आरोग्य लोकांची 
कामे 

शेती 

  प्राथणिक णशक्षि  स्वच्छ णपण्याचे 
पािी 

  शेती व 
पशधुन साठी 

िदत 

  

 नगर 
पणरषद  

णजल्हा 
पणरषद  

 



पुंचायत सणितीचे काये 

 

 पढुील कामाची वरील आकृतीत योग्य णवर्ागात नोंद करा. 

१)नदी, रस्ते, गटारे, णवणहरी. 

२)दबुवल घटकाुंना िदत. 

३)हस्त उद्योग, कुणटरोद्योग, 

४)रस्ते, स्वच्छता व कचऱ्याची णवल्हेवाट. 

५)कोरिा लसीकरि  

 मलू्यमापन प्रश्न : 

१)णजल्हा पणरषद णवषय सणित्याुंची यादी करा.(इुंटरनेटच्या िदतीने) 

उत्तर: --------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 

२)िखु्य कायवकारी अणधकारी याुंच्याबद्दल पढुील िदु्दद्याुंच्या आधारे थोडक्यात िाणहती णलहा. 

अ)नेििकू : ----------------------------------------- 

ब)कायव : --------------------------------------------- 

३) तुम्ही णजल्हा पणरषदेचे िुख्य कायवकारी अणधकारी आहेत, असे सिजनू सद्यपणरस्स्थती पाहता कोरोना पणरस्स्थती कोित्या 

कािाला प्राधान्य णदले असते?  याचे थोडक्यात विवन करा. 

अणधक माणहतीसाठी (QR Code E7GAVI) 

 आज आपि काय णशकलो? 

१)शासनाचे णभन्न स्तर 

२)स्थाणनक शासन सुंस्था  

३)सािाणजक शासन सुंस्थेची काये 

 

 

 

 

 

 

 



राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रणशक्षि पणरषद, महाराष्ट्र पिेु 
सेतू अभ्यासक्रम (Bridge Course)शैक्षणिक वषष २०२२-२३ 

इयत्ता: ७ वी णवषय :                       नागणरकशास्त्र                    णदवस : 4 
संदर्ष: इयत्ता ६ वी  

 अध्ययन णनष्ट्पत्ती(६वी) : 

१) स्थाणनक पातळीवरील शासनाच्या भणूिकेचे विवन करतात. 

२) शासनाचे णभन्न स्तर(स्थाणनक, प्रादेणशक, राष्रीय ओळखतात) 

३) स्थाणनक शासन सुंस्था लोकशाहीचा पाया आहे. हे ओळखतात. 

४) ग्रािीि आणि शहरी स्थाणनक शासन सुंस्थेचे आरोग्य व णशक्षि या क्षेरातील कायवप्रिालीचे णवश्लेषि करततात.  

 अध्ययन णनष्ट्पत्ती (7 वी सेतुबुंध) 

१) स्थाणनक शासन व राज्य शासन यातील फरक ओळखतात.  

 काही बाबी आठवयूा : 

१) शासनाचे णवणवध स्तर कोिते? 

अ) ---------------------- आ) ----------------------- इ) ----------------------- 

२) ग्रािपुंचायतीची कायव कोिती? 

अ) ---------------------- आ) ----------------------- इ) ----------------------- 

३) पुंचायत सणितीची कायव कोिती?  

अ) ---------------------- आ) ----------------------- इ) ----------------------- 

 मदत हवी आहे काय?(QR Code E7GAVI) 

 णवचार करूया :  

१) गावाचा कारभार ग्रािपुंचायत चालवते इतर शहराचा कारभार कोि चालवीत असेल? 

उत्तर: --------------------------------------------------------------------------------------- 
२) शहरात कोि कोिती शासकीय कायालये असतात ? 

उत्तर: --------------------------------------------------------------------------------------- 
३) तुम्हाला िाणहती असलेल्या कायालयाची नावे णलहा. 

उत्तर: --------------------------------------------------------------------------------------- 
 चला कृती करूया 

कृती ि. १) शहराुंिध्ये परुवल्या जािाऱ्या वसलुी सणुवधाुंची यादी करा. 

१) रोजगाराची सुंधी  

२) ----------------- 

३) ----------------- 

४) ----------------- 

कृती ि. २) शहराुंिधील सिस्याुंची यादी करा. 



१)राहण्यास अपरुी जागा. 

२) ------------------------ 

३) ------------------------ 

४) ----------------------- 

कृती ि. ३) शहरी भागातील शासन सुंस्थाचे पढुील प्रकार सिजनू घेऊ. 

*शहरी शासन संस्त्थेचे प्रकार* 
 
 
 

 
 

 
 
कृती ि. ४) खाली णदलेल्या यादीतनू िहानगरपाणलकेची कािे शोधा व बरोबर असलेल्या कािापढेु (√) खनू करा. नसलेल्या 

कािापढेु (×) अशी खनू करा. 

१) पािीपरुवठा -                 २) बाुंधकाि परवानगी                   ३) प्राथणिक णशक्षि 

४) सरपुंचास िानधन                ५) देशाच्या सीिाुंचे रक्षि 

६) णवणधिुंडळाच्या अणधवेशनास उपस्स्थती  

७) रेल्वेचे वेळापरक ठरणविे  

८) रोगप्रणतबुंधक उपाययोजना  

९) अनणधकृत बाुंधकािावर हातोडा  

१०) शहर वाहतकू सणुवधा  

 

 

 

 

 

 

 मलू्यमापन प्रश्न : 

 पढुील प्रसुंगी तुम्ही कोिती कृती कराल? 

नगरपुंचायत नगरपणरषद िहानगरपाणलका 

शहर होण्याच्या प्रणियेत जी गावे 
असतात णतथे नगरपुंचायत असते. 
पिूव खेडीही नाही आणि शहरही 
नाही तेथील स्थाणनक शासन 
सुंस्था म्हिजे नगरपुंचायत होय 

लहान शहराुंसाठी कायव करिाऱ्या 
स्थाणनक शासन सुंस्थेस 
नगरपणरषद असे म्हितात. 

िोठ्या शहराुंिध्ये नागणरकाुंना 
णवणवध सेवा देिाऱ्या स्थाणनक 
शासन सुंस्थेस िहानगरपाणलका 
म्हितात. 



१)कचरा वेचकाुंना तिुच्या घरातील कचरा देताना कोिती काळजी घ्याल? 

उत्तर: --------------------------------------------------------------------------------------- 
२)पलुावरून नदीिध्ये काही लोक कचऱ्याने भरलेल्या णपशव्या टाकत आहेत. 

उत्तर: --------------------------------------------------------------------------------------- 
३)लोक रस्त्यावर जुने टायर व कचरा जाळत आहेत. 

उत्तर: --------------------------------------------------------------------------------------- 
 अणधक माणहती साठी (QR Code E7Q6X6) 

 आज आपि काय णशकलो? 

१) शहरी शासन सुंस्थेचे प्रकार  

२) शहराुंिधील सोयीसणुवधा व सिस्याुंची जाि आणि  

३) शहरी शासन सुंस्थेचे कायव 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रणशक्षि पणरषद, महाराष्ट्र पिेु 
सेतू अभ्यासक्रम (Bridge Course)शैक्षणिक वषष २०२२-२३ 

इयत्ता: ७ वी                            णवषय : नागणरकशास्त्र                णदवस : 5  
 

संदर्ष: इयत्ता ६ वी  

 अध्ययन णनष्ट्पत्ती : 

१)स्थाणनक पातळीवरील शासनाच्या भणूिकेचे विवन करतात. 

२)शासनाचे णभन्न असिार स्थाणनक प्रादेणशक राष्रीय ओळखतात. 

३)स्थाणनक शासन सुंस्था लोकशाहीचा पाया आहे हे ओळखतात. 

४)ग्रािीि व शहरी स्थाणनक शासन सुंस्थेचे कायव प्रिालीचे णवश्लेषि करतात. 

 काही बाबी आठवयूा : 

१)स्थाणनक शासन सुंस्थेचे प्रकार कोिते? 

उत्तर: ---------------------------------------------------------------------------------------  
२)शहरी शासन सुंस्थेचे प्रकार कोिते पुंचायत सणिती व नगरपणरषदेची कायव कोिती आहेत?  

उत्तर: ---------------------------------------------------------------------------------------  
 मदत हवी आहे काय?(QR Code E7GAVI)DIKSHA App. 

 णवचार करूया:  

१)ग्रािपुंचायतचा कारभार कसा चालतो?  

उत्तर: ---------------------------------------------------------------------------------------  
२)िहानगरपाणलकाचा कारभार कसा चालतो? 

उत्तर: --------------------------------------------------------------------------------------- 
 चला कृती करूया:  

कृती क्र.१. 

पंचायत राज व्यवस्त्था समजून घेऊ (णरकाम्या जागा भरा ) 

 

 

 

 

 

कृती क्र. 2: णरकाम्या जागा भरा  

*ग्रामीि स्त्थाणनक शासन संस्त्था* 

ितदानाद्वारे णनवडली 
जातात 

राज्य शासनाकडून 
नेिले जातात 

अध्यक्ष णजल्हा पणरषद िखु्य कायवकारी अणधकारी 

 पुंचायत सणिती  

 ग्रािपुंचायत  



पदाणधकारी पदे ग्रामपंचायत पंचायत सणमती णजल्हा पणरषद 

सदस्य सुंख्या णकिान ७   

किाल १७   

लोकणनयकु्तपदाणधकारी सरपुंच    

उपसरपुंच    

शासन णनयकु्त अणधकारी ग्रािसेवक    

 

कृती क्रमांक ३:  

*शहरी स्त्थाणनक शासन संस्त्था नगरपंचायत* 

पदाणधकारी पदे नगरपंचायत नगर पणरषद  महानगरपाणलका 

सदस्य सुंख्या णकिान ९   

किाल १५   

पदाणधकारी अध्यक्ष    

उपाध्यक्ष    

अणधकारी कायवकारी अणधकारी     

 

 मलू्यमापन प्रश्न : 

१)पढुील अणधकारी व पदाणधकारी याुंच्या भणूिकाुंची विवन तिुच्या शब्दात करा. 

अ)णजल्हा पणरषद अध्यक्ष :  
उत्तर: --------------------------------------------------------------------------------------- 
आ) गट णवकास अणधकारी :  
उत्तर: --------------------------------------------------------------------------------------- 
इ)नगराध्यक्ष :  
उत्तर: --------------------------------------------------------------------------------------- 
ई)िहापौर :  
उत्तर: --------------------------------------------------------------------------------------- 
 अणधक माणहतीसाठी :(QR Code E7Q6X6)DIKSHA App. 

 आज आपि काय णशकलो 

१) ग्रािीि व शहरी स्थाणनक शासनसुंस्थाुंचा तलुनात्िक अभ्यास. 

२) ग्रािीि व शहरी स्थाणनक शासन सुंस्थेचे लोकणनयकु्त पदाणधकारी. 

३) ग्रािीि व शहरी स्थाणनक शासन सुंस्थेचे शासन णनयकु्त अणधकारी. 

 
 
 



राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रणशक्षि पणरषद, महाराष्ट्र पिेु 
सेतू अभ्यासक्रम (Bridge Course)शैक्षणिक वषष २०२२-२३ 

इयत्ता: ७ वी                      णवषय : नागणरकशास्त्र                     णदवस : 6  
संदर्ष: इयत्ता ६ वी   

 अध्ययन णनष्ट्पत्ती (६वी) 

१)णजल्हा प्रशासनाची िाणहती णिळवतात. 

२)साववजणनक सिस्या सोडवण्यासाठी प्रत्येकाचा सहभाग िहत्त्वाचा असतो हे स्पष्ट करतात. 

 अध्ययन णनष्ट्पत्ती (७वी सेतबंुध) 

१)लोकशाही शासन सुंस्थेची वैणशष्ये स्पष्ट करतात. 

 काही बाबी आठव ूया 

१)णजल्हा पणरषद िखु्य कायवकारी अणधकारी याुंचे कायव कोिते? 

२)नगर पणरषद िखु्याणधकारी याुंचे कायव कोिते ग्रािपुंचायत ग्रािसेवक याुंचे कायव कोिते? 

 मदत हवी आहे काय?(QR Code E7Q6X6)DIKSHA App. 

 णवचार करूया 

१) करोना आपत्कालीन पणरस्स्थतीत (टाळेबुंदीच्या) लोकडाऊन अुंिलबजाविीसाठी कोिते अणधकारी व किवचारी कायव 

करताना णदसनू आले? 

उत्तर: --------------------------------------------------------------------------------------- 
२)णजल्हा प्रशासनाचा प्रिखु कोि असतो?  

उत्तर: --------------------------------------------------------------------------------------- 
 चला कृती करूया: 

कृती क्र. १)आपत्कालीन पणरस्स्थतीत तिुच्या णजल्यातील णजल्हाणधकारी याुंनी काढलेल्या णनबंधाच्या आदेशाचे वाचन करा.  

कृती क्रमांक 2)आुंतरजालाच्या इुंटरनेटच्या िदतीने णजल्हाणधकाऱ्याुंची नेििकू व कतवव्य याबाबत िाणहती णिळवून पढुील 

तक्ता पिूव करा. 

णजल्हाणधकारी यांची कतषव्ये 

शेती कायदाव सवु्यवस्त्था णनवडिकू अणधकारी आपत्ती व्यवस्त्थापन 

उदा. शेतसारा गोळा करिे णजल्यात शाुंतता प्रस्थाणपत करिे ितदार याद्या अद्ययावत करिे आपत्तीग्रस्ताुंचे पुनववसन करिे 

    

    

    

 



कृती क्रमांक ३)कोरोना आपत्कालीन पणरस्स्थतीत टाळेबुंदीच्या कालावधीत तिुच्या णजल्यात कोि कोिते णनबंध लाग ूहोते ते 

णलहा. 

१)उदा. िेणडकल 24 तास सरुू होते. 

२) ------------------------------ 

३) ----------------------------- 

कृती क्रमांक ४) आपत्कालीन पणरस्स्थतीत आपत्ती व्यवस्थापन अुंतगवत प्रशासकीय अणधकारी कोि कोित्या भणूिका पार 

पाडाव्या लागतात? त्याची िाणहती णिळवा. 

१) णजल्हाणधकारी : --------------------------------------------२) णजल्हा पोणलस प्रमखु: ----------------------------

३) तहसीलदार: ---------------------------------------------४) नगर पणरषद मखु्याणधकारी : -----------------------

कृती क्रमांक ५) तमु्हाला यापैकी कोि व्हावेसे वाटते? व का? ते साुंगा. 

१) णजल्हाणधकारी: -------------------------------------------------------------------------- 

२) णजल्हा पोणलस प्रमखु: ------------------------------------------------------------------ 

३) तहसीलदार : ---------------------------------------------------------------- 

 मलू्यमापन प्रश्न: 

१)आपत्तीच्या कालावधीत तमु्ही कोिती जबाबदारी पार पाडाल? ते णलहा. 

उत्तर: --------------------------------------------------------------------------------------- 
२)तहसीलदारावरकोिती जबाबदारी असते?  

उत्तर: --------------------------------------------------------------------------------------- 
 आपत्तींची यादी करा: अणधक िाणहतीसाठी (QR Code E7Z2YT) 

 आज आपि काय णशकलो? 

१)णजल्हा प्रशासन  

२)णजल्हाणधकारी याुंचे कायव  

३)णजल्हा पोलीस प्रिखुाचे कायव  

४)तहसीलदार याुंची जबाबदारी 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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अध्ययन णनष्ट्पत्ती : E8Hu34 इणतहासाची णवणवध साधने ओळखतात आणि त्याुंचा या काळातील इणतहासाच्या पनुलेखनासाठी 
उपयोग स्पष्ठ करतात.  

 पणहले काही बाबी आठवयूात : 

१. णलणहण्यासाठी कोित्या साणहत्याचा उपयोग केला जातो? 

उत्तर : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

२. तुम्हाला एक जनेु नािे सापडले तर तमु्ही काय कराल? 

उत्तर : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

३. तुिच्या घरात असलेल्या आजी -आजोबाुंच्या काळातील वस्त ूअथवा साणहत्याची यादी करा.  

उत्तर : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

 मदत हवी आहे काय  ? 

१) http://bit.ly/3vhTtV2 

२) http://bit.ly/3oDoblvh 

 करून पाहूयात  : 

१) कोित्याही नाण्याचे णनरीक्षि करा व त्यावरून खालील नोंदी करा . 

)नाण्यावरील िजकूर ,वापरलेला धातू ,नाण्यावरील वषव(  

 आवश्यक साणहत्य ) :जनुी नािी(  

 कृती : 

१) णशवाजी िहाराजाुंच्या काळातील चलन कोित्या नावाने ओळखले जात असे  ?ते शोधा.  

उत्तर : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 

२) कोित्याही नाण्यावरून त्या काळातील कोिती  राजे व राजवट होती ते शोधा. 

उत्तर : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 

३) भारतातील असलेले प्रत्येक णचर  ,भाषा  ,आकार यावरून ाणतहाणसक िाणहती णिळावा.  

http://bit.ly/3vhTtV2
http://bit.ly/3oDoblvh


४) जेष्ठ नागणरकाुंकडून धातचू्या वस्तू  ,वणवध नािी ,नोटा ,शास्रे यावरून सुंग्रह करा व त्याचा ाणतहाणसक 

सुंदभव शोध.  

 काय समजले? 

१) वरील कृती केल्यावर तुला पाठ ि  .१ इणतहासाची साधने सुंदभात काय सिजले ? ते थोडक्यात णलहा. 

उत्तर : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 अणधक माणहती येथनू णमळावा  : 

१) b..p4://hl..ib/344p24h 

२) b..p4://hl..ib/346b.eh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/344k24b
https://bit.ly/346yter
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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अध्ययन णनष्ट्पत्ती : 07.73H.10भक्ती चळवळ व सफुी पुंथातील कणवता, अभुंग, यातनू सद्याच्या सािाणजक स्स्थतीवरील 
णनष्कषव काढतात. व सुंताच्या धार्मिक सिन्वय या णशकविकुीिधील साम्य ओळखतात. 
 

 पणहले काही बाबी आठवयूात : 

१) वधविान िहावीराुंनी कोिती णशकवि णदली? 

२) गौति बदु्धाुंचे कोिते वचन णवख्यात आहे  .त्याद्वारे कोिती िलु्ये प्रकट होतात? 

३) णिचन धिाची णशकवि काय साुंगते? 

४) इस्लाि धिाची णशकवि काय साुंगते ? 

५) इस्लाि धिाचा कोिता ग्रुंथ प्रणसद्ध आहे? 
 

 मदत हवी आहे काय  ? 

१) ------------------- 

२) ------------------- 

 करून पाहूयात  : 

१) भक्ती चळवळीच्या िाध्यिातनू धार्मिक सिन्वयासाठी कोि कोित्या सुंताुंनी सिाजाला उपदेश केले ते 

शोध  ?कोित्याही  

 आवश्यक साणहत्य  :१  (अुंतरजाल ,इणतहासाची पाठ्यपसु्तके  

 कृती : 

१) िहाराष्रातील सुंत एकनाथाुंनी धार्मिक सिन्वयासाठी कोिते प्रयत्न केले ते साुंगा. 

उत्तर : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

२) सुंत बसवेश्वराुंचा कायाचा धार्मिक सिन्वयासाठी सिाजावर कोिता पणरिाि झाला? 

उत्तर : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

३) सुंत कबीर याुंनी हहद ूव िसु्लीिाुंचे ाक्य साधण्यासाठी कोिते प्रयत्न केले? 

उत्तर : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

४) चिधर स्वािींनी कोिता पुंथ प्रवर्मतत केला  ?व सिाजाला धार्मिक सिन्वयासाठी कोिते उपदेश केले  ?  

उत्तर : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



 

 काय समजले? 

२) वरील कृती केल्यावर तुला पाठ ि  .३ रा  . धार्मिक सिन्वय सुंदभात काय सिजले  ?ते थोडक्यात णलहा.  

उत्तर : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 अणधक माणहती येथनू णमळावा  : 

१) DIKSHA app. 

२) Google Earth  
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
णवषय : इणतहास                                                                   इयत्ता : ६ वी 

 

अध्ययन णनष्ट्पत्ती : 07.73H.06िध्ययगुातील सािाणजक, राजकीय व आर्मथक बदलाुंचे णवश्लेषि करतात. व िानवता आणि 
धिवणनरपेक्षरता हा सववश्रेष्ठ णवचार आहे हे स्पष्ट करतात. 
 

 पणहले काही बाबी आठवयूात : 

१) णिस्चन धिाची स्थापना कोिी केली? 

उत्तर : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

२) गौति बदु्धाुंनी िानवता व धिवणनरपेक्षता या सुंदभात केलेले उपदेश साुंगा. 

उत्तर : --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

३) पारशी  णवचारसरानीचा गाभा कोिता आहे ? 

उत्तर : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

४) णशवपवूवकाळातील भौगोणलक पणरस्स्थती स्पष्ट करा. 

उत्तर : --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

५) गौति बदु्धाुंनी कोित्या पाच णनयिाुंचे पालन करण्यास साुंणगतले ? 

उत्तर : --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 मदत हवी आहे काय  ? 

३) ------------------- 

४) ------------------- 

 करून पाहूयात  : 

१) णशवपवुवकालीन िहाराष्र या पाठािध्ये सािाणजक  ,राजकीय ,आर्मथक व धार्मिक कोिते बदल झाले हे शोधा .

व त्याची नोंद वहीत घ्या.  

 आवश्यक साणहत्य  :१  (अुंतरजाल ,इणतहासाची पाठ्यपसु्तके  

 कृती : 

१) गाव )िौजा (म्हिजे काय?  

उत्तर : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

२) गावाचा त्याकाळी प्रिखु कोि असे? 

उत्तर : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



३) ‘कसबा ’कशाला म्हितात?  

उत्तर : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

४) परगिा काय असे थोडक्यात साुंगा  ? 

उत्तर : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

५) परगण्यातील गावावरती लढी परचि आले तर ही पणरस्स्थती कोि पाहत असे? 

उत्तर : --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

६) णशवकाळात वारकरी पुंथाचे कायव साुंगा. 

उत्तर : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

७) सुंत तकुारािाुंनी सिाजाला कोिता उपदेश केला ? 

उत्तर : --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

८) सुंत ज्ञानेश्वराुंनी  ‘ज्ञानेश्वरी  ‘या ग्रुंथाच्या िाध्यिातनू सिाजाला कोिते िहत्व साुंणगतले  ?  

 काय समजले? 

१) वरील कृती केल्यावर तुला पाठ ि  .४ था  . णशवपवुवकालीन िहाराष्र सुंदभात काय सिजले  ?ते थोडक्यात 

णलहा.  

उत्तर : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 अणधक माणहती येथनू णमळावा  : 

६) DIKSHA app. 

७) Google Earth  
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अध्ययन णनष्ट्पत्ती : 07.73H.04 िराठे व िघुल सुंघषव णचणकत्सकपिे अभ्यासतात. 
 

 पणहले काही बाबी आठवयूात : 

१) िौयव काळात कोिते व्यवसाय होते? 

उत्तर : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

२) सम्राट अशोकाने उभारलेल्या स्तुंभावरकोित्या प्राण्याुंची णशल्पे आहेत? 

उत्तर : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

३) शहाजीराजाुंना स्वराज्य सुंकल्पक का म्हतात? 

उत्तर : --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

४) णशवाजी िहाराज पन्हाळगडावरून कसे णनसटले? 

उत्तर : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

५) सम्राट अशोकाने लोकपयोगीकोिती कािी केली? 

उत्तर : --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

६) िौयवकालीन िनोरुंजनआणि खेळाची साधने कोिती होती? 

उत्तर : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 मदत हवी आहे काय  ? 

१) DIKSHA App 

२)Google Earth 

 करून पाहूयात  : 

१) छरपती णशवाजी िहाराजाुंनी िघुलाुंणवरुद्ध आििक पणवरा का घेतला? तेशोधा व वहीत नोंदी करा. 

 आवश्यक साणहत्य  :१  (अुंतरजाल २(  इयत्ता ७ वी इणतहासाचे पाठ्यपसु्तक 

 कृती : 

१) नाणशक णजल्यातील कोिकोित्या णठकािी िघुलाुंबरोबर सुंघषव झाला ते शोधा . 

उत्तर : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

२) शाणयस्तेखानची स्वारीचे कोिते पणरिाि स्वराज्यावर झाले ते साुंगा. 

उत्तर : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  



३) सरुतेवरील स्वारीचेस्वराज्याला कोिते फायदे झाले ते शोधा. 

उत्तर : --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

४) आग्राभेट व सटुका या प्रसुंगाचे तुिच्या शब्दात विवन करा. 

उत्तर : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 काय समजले? 

२) वरील कृती केल्यावर तुला पाठ ि  .६  वा   . िघुलाुंशी सुंघषव सुंदभात काय सिजले  ?ते थोडक्यात णलहा.  

उत्तर : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

 अणधक माणहती येथनू णमळावा  : 

८) DIKSHA app. 

९) Google Earth  
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इयत्ता : सातवी                     णवषय : (इ.र्.ूना.)                    णदवस : 11 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
णवषय : इणतहास                                                       संदर्ष :- इयत्ता : ६ वी 

 

अध्ययन णनष्ट्पत्ती : िध्ययुगुीन काळातील णवणवध राज्यकते व त्याुंची णवचार पद्धती याुंचे णवश्लेषि करतात. 
 

 पणहले काही बाबी आठवयूात : 

१) िौयव साम्राज्याची स्थापना कोिी केली? 

उत्तर : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

२) चुंद्रगपु्त िौयव णवषयी िाणहती साुंगा. 

उत्तर : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

३) सम्राट अशोकाने कधी णह यदु्ध न करण्याचा णनिवय का घेतला? 

उत्तर : --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

४) सम्राट अशोक याुंनी केलेली लोकपयोगी कािे साुंगा. 

उत्तर : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

५) बौद्ध धिाच्या प्रसारासाठी अशोकाने श्रीलुंकेस कोिाला पाठवले? 

उत्तर : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 मदत हवी आहे काय  ? 

१) DIKSHA App 

२)Google Earth 

 करून पाहूयात  : 

१) छरपती णशवाजी िहाराजाुंची कोिती पे्ररिा भावी णपढ्ाुंना आदशव राहील ते शोधा व णलहा. 

 आवश्यक साणहत्य  :१  (अुंतरजाल २(  इयत्ता ७ वी इणतहासाचे पाठ्यपसु्तक 

 कृती : 

१) णशवाजी िहाराजाुंच्या आयषु्यातील जोखिीचे प्रसुंग कोिते होते ते पाठात शोधा. 

उत्तर : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

२) णशवाजी िहाराजाुंच्या आग्रा सटुकेप्रसुंगी जोखीि पत्कारिारे कोि होते ?ते शोधा. 

उत्तर : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

३) रोणहडखोऱ्याच्या देश्िखुास णशवाजी िहाराजाुंनी कोिती ताकीद णदली ते शोधा. 

उत्तर : --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



४) णशवाजी िहाराजाुंनी कोिते सुंस्कार व णवचार भावी णपढ्ाुंना आदशव ठरतील ते शोधा.. 

उत्तर : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 काय समजले? 

३) वरील कृती केल्यावर तुला पाठ ि  .८  वा   . आदशव राज्यकता सुंदभात काय सिजले  ?ते थोडक्यात णलहा.  

उत्तर : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

 अणधक माणहती येथनू णमळावा  : 

१) DIKSHA app. 

२) Google Earth  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रणशक्षि पणरषद, महाराष्ट्र पिेु  
सेतू अभ्यासक्रम (Bridge Course)शैक्षणिक वषष २०२२-२३ 

इयत्ता : सातवी                     णवषय : (इ.र्.ूना.)                    णदवस : 12  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
णवषय : इणतहास                                                           संदर्ष :- इयत्ता : ६ वी 

 

अध्ययन णनष्ट्पत्ती : 07.73H.11 पाणनपतच्या लढाईची कारििीिाुंसा करतात. 
 

 पणहले काही बाबी आठवयूात : 

१) कहलगच्या यदु्धाचे सम्राट अशोकावर कोिते पणरिाि झाले? 

उत्तर : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

२) णसकुं दरच्या स्वारीचे भारतावर कोिते पणरिाि झाले? 

उत्तर : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

३) िौयव कालीन राज्य व्यवस्थेची िाणहती णलहा. 

उत्तर : --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

४) िौयव कालीन लोकजीवना णवषयी िाणहती णलहा. 

उत्तर : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 मदत हवी आहे काय  ? 

१) DIKSHA App 

२) Google Earth 

 करून पाहूयात  : 

१) पाणनपतच्या लढाईचे पणरिाि शोधा व वहीत नोंद करा. 

 आवश्यक साणहत्य  :१  (अुंतरजाल २(  इयत्ता ७ वी इणतहासाचे पाठ्यपसु्तक 

 कृती : 

१) पाणनपतच्या लढाईचे विवन तुिच्या शब्दात णलहा. 

उत्तर : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

२) पाणनपतच्या लढाईचे स्वराज्यावर झालेले पणरिाि कोिते? 

उत्तर : --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

३) पाणनपतच्या यदु्धात िराठ्याुंचा पराभव का झाला? 

उत्तर : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

४) िराठी सते्तच्या वचवस्वाची पनुःस्थापना कोिी केली .? 

उत्तर : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  



 काय समजले? 

१) वरील कृती केल्यावर तुला पाठ ि  .११ वा राष्र रक्षक िराठे या सुंदभात काय सिजले ते थोडक्यात णलहा .  

उत्तर  :-------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

 अणधक माणहती येथनू णमळावा  : 

१) DIKSHA app. 

२) Google Earth  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रणशक्षि पणरषद, महाराष्ट्र पिेु  
सेतू अभ्यासक्रम (Bridge Course)शैक्षणिक वषष २०२२-२३ 

इयत्ता : सातवी                     णवषय : (इ.र्.ूना.)                    णदवस : 13   

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   णवषय : इणतहास                                                                   संदर्ष :- इयत्ता : ६ वी 
 

अध्ययन णनष्ट्पत्ती : 07.73H02 इणतहासातील णवणवध कालखुंडाुंचा अभ्यास करण्यासाठी उपयकु्त साधनाुंची उदाहरिे 
देतात. 
  
 पणहले काही बाबी आठवयूात : 

१) इणतहासाची साधने णकती प्रकारची आहेत? 

उत्तर : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

२) णलणखत साधने म्हिजे काय? 

उत्तर : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

३) भौणतक साधने म्हिजे काय? 

उत्तर : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

४) िौणखक साधने म्हिजे काय? 

उत्तर : --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

५) प्राचीन भारताच्या इणतहासाची साधने कोिती आहेत? 

उत्तर : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 मदत हवी आहे काय  ? 

१) DIKSHA App 

२) Googie Eah.b  

३) इयत्ता ६ वी चे पाठ्यपसु्तक  

 करून पाहूयात  : 

१) िहाराष्रातील इणतहास जािनू घेण्यासाठी इणतहासाची कोिती साधने कशी उपलब्ध कराल? 

 आवश्यक साणहत्य  :१  (इयत्ता ६ वी इणतहासाचे पाठ्यपसु्तक २  (It.ehte. ३  (जनुी नािी ,प्राचीन प्रवास 

विवन  

 कृती : 

१) जेष्ठ नागणरकाुंकडून जात्यावरील ओव्या  ,लोकगीते ,पोवाडा ,सुंग्रह करा व त्याचा ाणतहाणसक सुंदभव शोधा.  

उत्तर : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

२) इुंटरनेटवर कोितेही णशलालेख शोधा व त्याुंची नोंद वहीत करा. 



उत्तर : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

३) णशवाजी िहाराजाुंच्या काळातील चलन कोित्या नावाने ओळखत ते शोधा. 

उत्तर : --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

४) िहाराष्रात आलेल्या प्राचीन प्रवाश्याुंची िाणहती शोधा. 

उत्तर : --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 काय समजले? 

१) वरील कृती केल्यावर तुला पाठ ि .१३ िहाराष्रातील सिाजजीवन  या सुंदभात काय सिजले ते थोडक्यात 

णलहा . 

उत्तर  :-----------------------------------------------------------------------------------------------

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

 अणधक माणहती येथनू णमळावा: 

१) DIKSHA App 

२) Google App 

 या प्रश्नांची उत्तरे शोध ु: 

१) िहाराष्रातील प्राचीन िुंणदरे कोिकोिती आहेत? 

उत्तर : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

२) िहाराष्रातील ाणतहाणसक णठकािाची नवे णलहा. 

उत्तर : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

३) िहाराष्रातील णकल्ल्याुंची नवे णलहा. 

उत्तर : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

४) िहाराष्रातील सि -सिारुंभ कोिकोिती आहेत?  

उत्तर : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रणशक्षि पणरषद, महाराष्ट्र पिेु  
सेतू अभ्यासक्रम (Bridge Course)शैक्षणिक वषष २०२०-२१ 

इयत्ता : सातवी                     णवषय : (इ.र्.ूना.)                    णदवस : 14    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
णवषय : इणतहास                                                         संदर्ष :- इयत्ता : ६ वी 

 

अध्ययन णनष्ट्पत्ती : 07.73H.12 िराठी सत्ता आणखल भारतीय पातळीवर प्रबळ सत्ता म्हिनू उदयाला आली. हे 
तत्कालीन ाणतहाणसक घटनाुंच्या िदतीने स्पष्ट करतात. 

 
 पणहले काही बाबी आठवयूात : 

१) प्राचीन भारतातील धार्मिक साणहत्य कोि कोिती आहेत? 

उत्तर : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

२) प्राचीन भारतातील णशक्षिाची कें दे्र कोिती? 

उत्तर : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

३) पानीनी या व्याकरिकाराने कोिता ग्रुंथ णलणहला? 

उत्तर : --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

४) आयवुेदात कोित्या गोष्टींचा णवचार केला आहे? 

उत्तर : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

५) प्राचीन भारतातील िहाकाव्ये कोिती? 

उत्तर : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

६) रािायि व िहाभारत ही िहाकाव्य कोिी णलणहली? 

उत्तर : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 मदत हवी आहे काय  ? 

१) DIKSHA App 

२) Google Earth 

 करून पाहूयात  : 

१) अटकेपार िराठ्याुंचा ध्वज फडकला. 

 आवश्यक साणहत्य  :१  (अुंतरजाल २(  इयत्ता ७ वी इणतहासाचे पाठ्यपसु्तक 

 कृती : 

१) अटक हे णठकाि सध्या कोित्या देशात आहे? 

उत्तर : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

२) पाणनपतच्या रिसुंग्रािाची िाणहती णलहा. 



उत्तर : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

३) आुंतरजालावर शरू िराठी सरदाराची िाणहती शोधा व त्याची नोंद वहीत करा. 

उत्तर : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

४) िराठी सते्तच्या वचवस्वाची पनुःस्थापना कोिी केली .? 

उत्तर : --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

५) पाणनपतच्या लढाईचे पणरिाि कोिते ते शोधा. 

 काय समजले? 

२) वरील कृती केल्यावर तुला पाठ ि  .११ वा )भाग II ( राष्र रक्षक िराठे या सुंदभात काय सिजले ते थोडक्यात 

णलहा . 

उत्तर  :-------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

 अणधक माणहती येथनू णमळावा  : 

३) DIKSHA app. 

४) Google Earth  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


