
सेतू अभ्यासक्रम (ब्रीज कोसस) : इयत्ता – नववी 
 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, पुिे. 
    मा.कैलास पगारे, (भा.प्र.स)े 
    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 पुिे. 

 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. 
       वनर्मिती सदस्य : 

श्री.महाशलिंग शशवशलिंग स्वामी, ९८५०८९६१७४ 
शशरोली हायसू्कल, शशरोली (पुलािी), र्ा.हार्किंगले, शि.कोल्हापूर. 
सौ.स्मिता सांजीवकुमार वनटवे, ८७८८५११९२२ 
एम.िी.शहा ववद्यामंहदर व ज्यवुनअर कॉलेि, बाहुबली, र्ा.हार्किंगले,शि.कोल्हापूर 
श्री.सांजय शामराव कुरणे, ९९६०७८८०३० 
न्यू इंग्लिश सू्कल ॲण्ड ज्युवनअर कॉलेि,अबु्दललाट, र्ा.शशरोळ,शि.कोल्हापूर. 
सौ.रोहहणी ववजय परीट, ९३७०४८१२८० 
व्यंकटराव हायसू्कल, इिलकरंिी. 

 
 
 
 
 



 
ववद्यार्थ्ाांसाठी सिूना / ववद्यार्थ्ाांशी हहतगजु 

ववद्याथी चमत्रांनो, शासनामार्त र् मागील शैक्षणिक वषातमध्ये ऑनलाइन व ऑर्लाईन दोन्ही 
माध्यमार्ून ववद्यार्थ्ाांपयांर् शशक्षि पोहोिववण्यासाठी ववववध प्रयत्न करण्यार् आले 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 ठेवनू सेर् ू
अभ्यासक्रम (Bridge Course) र्यार करण्यार् आललेा होर्ा.िाल ू शैक्षणिक वषत २०२२-२०२३ मधे्य 
शाळा वनयचमर्पिे सुरू होिार आहेर्.शैक्षणिक वषातच्या सुरुवार्ीला काही हदवस मागील इयत्तेच्या 
पाठ्यक्रमािी उिळिी व्हावी आणि या वषीच्या इयत्तेच्या अभ्यासक्रमािी पूवतर्यारी हे उहद्दष्ट ठेवनू 
र्ुमच्यासाठी हा सेर् ूअभ्यासक्रम र्यार करण्यार् आला आहे. 

१. सेर्ू अभ्यासक्रमार् हदवसवनहाय र्यार केलले्या कृवर्पत्रत्रकांिा समावेश आहे. हदलेल्या 
वनयोिनाप्रमािे कृवर्पत्रत्रका स्वप्रयत्नाने सोडवाव्यार्. 

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

३. मागील शैक्षणिक वषातर् र्मु्ही नमेके काय शशकला हे समिण्यासाठी आणि पुढील इयत्तेिा 
पाठ्यक्रम समिून घेण्यासाठी, आपल्या अध्ययन क्षमर्ा वृचधिं गर् होण्यासाठी हा सेर्ू अभ्यासक्रम 
र्ुम्हाला मदर् करिार आहे. 

४. आपल्या कृवर्पत्रत्रका सोडवर्ाना अडिि आल्यास शशक्षक त्रकिं वा पालकािंी मदर् घ्या. 
५. प्रत्येक कृवर्पत्रत्रकेर् हदललेा पाठ्यांश अचधक िागंल्या रीर्ीने समिून घणे्यासाठी णव्हडीओ शलिं क, 

माहहर्ी हदली आहे त्यांिा उपयोग करून संकल्पना समिावून घ्या. 
६. सेर्ू अभ्यासार् क्रचमक पाठ्यपुस्तकार्ील हदलेला उपघटक/पाठािे स्वयंअध्ययन करा. 
७. सेर्ू अभ्यासार्ील कृर्ी करा/ स्वाध्याय मधील प्रश्ांिी उत्तरे स्वर्ंत्र िागा असल्यास त्याि सेर् ू

अभ्यासार् शलहा, उत्तरासाठी स्वर्ंत्र िागा नसल्यास एका स्वर्तं्र वहीर् सेर् ूअभ्यास कृर्ी/स्वाध्याय 
सोडवावा. 

८. अचधक सराव व कृर्ी/उपक्रम अंर्गतर् असिारे प्रश् स्वर्तं्रपिे कागदावर पिूत करा.यासाठी शशक्षक, 
पालक यांिी मदर् घ्या. 

९. हदवसवनहाय र्यार केलेला सेर्ू अभ्यास पूित झाल्यानंर्र शेवटच्या हदवशी उत्तर िाििी सोडवा र्ी 
शशक्षकाकंडून र्पासून घ्या.  

१०. ववषय शशक्षकाचं्या मदर्ीने आपल्या उत्तरांिी खात्री करा. 
 

हा सेतू अभ्यासक्रम यशस्वीरीत्या पूणस करण्यासाठी मन:पूवसक शभुेच्छा ! 

 
 
 
 



शशक्षक / पालकाांसाठी सूिना 

मागील शैक्षणिक वषातर् आपि ऑनलाइन माध्यमार्नू सवत ववद्यार्थ्ाांपयांर् शशक्षि 
पोहोिवण्यासाठी ववववध प्रयत्न केलरे्. मागील शैक्षणिक वषातर् ववद्यार्थ्ाांनी केलेल्या अध्ययनािी 
उिळिी व्हावी र्सेि नवीन शैक्षणिक वषातर् शशकाव्या लागिाऱ्या अभ्यासक्रमािीपूवतर्यारी हा दुहेरी 
उद्देश ठेवून हा सेर्ू अभ्यासक्रम र्यार करण्यार् आला आहे. 

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

२. हा सेर्ू अभ्यासक्रम ववद्याथी कें हिर् आहे. 
३. सदर अभ्यासक्रम हा इयत्तावनहाय व ववषयवनहाय र्यार करण्यार् आला असून र्ो मागील इयत्तचे्या 

पाठ्यपुस्तकाशी संलग्न व त्यार्ील घटकांवर आधाररर् आहे. 
४. सदर अभ्यासक्रमार् घटक व उपघटकवनहाय कृवर्पत्रत्रकांिा समावशे आहे. कृवर्पत्रत्रका या अध्ययन 

वनष्पत्ती / क्षमर्ा ववधाने डोळ्यासमोर ठेवून र्यार करण्यार् आल्या आहेर्. 
५. शशक्षकानंी प्रत्यके ववद्यार्थ्ाांकडून सदरिा सेर्ू अभ्यासक्रम हदवसवनहाय वनयोिनाप्रमािे पूित करून 

घ्यावा. 
६. कृवर्पत्रत्रकेर् पूवत ज्ञानावर आधाररर् काही प्रश्हदले आहेर्, हे प्रश् ववद्यार्थ्ाांना शशक्षकानंी र्ोंडी वविारून 

त्या प्रश्ांिी उत्तरे घ्यावीर्. 
७. कृवर्पत्रत्रकेर्ववद्यार्थ्ाांसाठी कृर्ी/ स्वाध्याय/उपक्रम हदल े आहेर् शशक्षकांनी र्े हदवसवनहाय स्वर्तं्र 

वहीर् पिूत करून घ्यावरे्.  
८. अचधक सराव कृर्ी/ उपक्रमासाठी पालकानंी आपल्या पाल्यास मदर् करावी. 
९. प्रत्येक कृवर्पत्रत्रकेर् हदललेा पाठ्यांश अचधक िागंल्या रीर्ीने ववद्यार्थ्ाांना समिावा यासाठी णव्हडीओ 

शलिं क, माहहर्ी हदली आहे त्यांिा उपयोग करून संकल्पना समिावून द्यावी. 
१०. सेर्ू अभ्यासार् क्रचमक पाठ्यपुस्तकार्ील हदललेा उपघटक/पाठािे ववद्यार्थ्ाांना स्वयंअध्ययन करण्यास 

सांगावे. 
११. ववद्याथी प्रत्यके कृवर्पत्रत्रका स्वप्रयत्नान ेसोडवले याकडे शशक्षकांनी लक्ष द्याव,े आवश्यक र्ेथे ववद्यार्थ्ाांना 

मदर् करावी. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



सेतू अभ्यासक्रम (Bridge Course)   
इयत्ता – नववी,  ववषय – सामाशजक शासे्त्र(इवतहास व राज्यशास्त्र) 

अनुक्रमणणका 
हदवस ववषय उपघटक /प्रकरण क्र. नाव पान क्र. 

१. इवर्हास  पूवत िाििी  
२. इवर्हास १. इवर्हासािी साधने  
३. इवर्हास २. भारर् : १९६० नंर्रच्या घडामोडी  

४. राज्यशास्त्र  
१. महायुधोत्तर रािकीय घडामोडी   
२. भारर्ाच्या परराष्ट्र धोरिािी वाटिाल  

 

५. राज्यशास्त्र ३.भारर्ािी सरुक्षा व्यवस्था   
६. इवर्हास ४. आचथिक ववकास   

७. इवर्हास ४. आचथिक ववकास   

८. इवर्हास ४. आचथिक ववकास   

९. इवर्हास / 
राज्यशास्त्र  

६. महहला व दुबतल घटकांिे सक्षमीकरि 
६.आंर्रराष्ट्रीय समस्या  

 

१०. राज्यशास्त्र ६ .आंर्रराष्ट्रीय समस्या  

११. इवर्हास ६. महहला व अन्य दुबतल घटकांिे सक्षमीकरि   

१२. इवर्हास ५. शैक्षणिक वाटिाल  

१३. इवर्हास ७. ववज्ञान व र्ंत्रज्ञान    

१४. राज्यशास्त्र ४.संयुक्त राष्ट्र े  

१५. राज्यशास्त्र ५.भारर् व अन्य देश  

१६. 
इवर्हास व 
नागररकशास्त्र 
/ राज्यशास्त्र 

उत्तर िाििी  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद, महाराष्ट्र पुिे 
सेतू अभ्यासक्रम (Bridge Course): शैक्षणणक वषस- २०२२-२३ 

इयत्ता – नववी,ववषय – सामाशजक शासे्त्र (इवतहास व राज्यशास्त्र)हदवस –२ 
के्षत्र/ प्रकरि नाव १. इवर्हासािी साधने  

इ.९ वी अध्ययन 
वनष्पत्ती / क्षमर्ा 

१. ऐवर्हाशसक साधनांिे वगीकरि करर्ा येिे. 
२. ऐवर्हाशसक वस्तू , कागदपत्रे, पुस्तके, नािी व इलेक्ट्रॉवनक माहहर्ी गोळा करून संग्रह  
करर्ा येिे. र्सेि त्यांिे वगीकरि वेगवेगळ्या  पधर्ीने करर्ा येिे. 

इ.८ वी इवर्हास 
के्षत्र/ प्रकरि नाव 

१. इवर्हासािी साधने  

सेर्ू बांधिी -इ.८ 
वी अध्ययन 
वनष्पत्ती/ क्षमर्ा 

१. इवर्हासािी ववववध साधने ओळखर्ार् आणि त्यांिा या काळार्ील इवर्हासाच्या 
पुनलेखनासाठी उपयोग स्पष्ट करर्ार्. 

एकात्मिक 
साध्यर्ेसाठी 
अध्ययन अनुभव 
/कृर्ी 
 

पुढील 
प्रश्ांिी 
उत्तरे 
सांगा. 

१. इवर्हास म्हििे काय ? 
२. इवर्हासािी माहहर्ी कशावरून चमळर्े ? 
३. इवर्हासाच्या साधनािे प्रकार सांगा. 

कृर्ी 
करा  

                        

              
 

३. र्ुम्हाला सापडलेल्या नाण्यािी माहहर्ी शलहा. 
४. नकाशाच्या सहाय्याने राज्य व त्यांच्या रािधान्या शोधा. 

स्वाध्याय व 
मूल्यमापन  

१. वृत्तपत्रांिा इवर्हास लेखनासाठीिा उपयोग सांगा. 
२. आधुवनक भारर्ाच्या इवर्हासार् छायाचित्रांिी उपयोवगर्ा सांगा. 
३. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी सुरु केलेली वृत्तपत्रे कोिर्ी ? 

अचधक सराव / 
कृर्ी/ उपक्रम  

१. पोवाडे, सु्फर्ीगीर्े ऐका व संग्रह करा. 
२. स्वार्ंत्र्य लढ्यार्ील प्रशसध नेत्यांच्या छायाचित्रांिा संग्रह करा. 
३. आगाखान पॅलेस ववषयी आंर्रिालाच्या मदर्ीने माहहर्ी शलहा. 

 



 
राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद, महाराष्ट्र पुिे 

सेतू अभ्यासक्रम (Bridge Course) : शैक्षणणक वषस- २०२२-२३ 
इयत्ता – नववी,ववषय – सामाशजक शासे्त्र (इवतहास व राज्यशास्त्र)हदवस –३ 

क्षेत्र/ प्रकरि नाव २. भारर् : १९६० नंर्रच्या घडामोडी  
इ.९ वी अध्ययन 
वनष्पत्ती / क्षमर्ा 

भारर्ाच्या स्वार्ंत्र्यानंर्रच्या वाटिालीर्ील ऐवर्हाशसक घटनांिा क्रम योग्य पधर्ीने सांगर्ा 
येिे. 

इ.८ वी इतिहास 
के्षत्र/ प्रकरण नाव २ युरोप आणि भारर्  

सेरू् बांधिी -इ.८ वी 
अध्ययन 
वनष्पत्ती/क्षमर्ा 

ववववध स्त्रोर्, ववववध प्रदेशासाठी उपयोगार् आिली गेलेली नामावली आणि त्या त्या 
काळार् घडलेल्या ऐवर्हाशसक घटना यांच्या आधारे ‘आधवुनक कालखंड’, ‘मध्ययुगीन 
कालखंड’,  आणि ‘ प्रािीन कालखंड’ यामधील र्रक स्पष्ट करू शकर्ार्. 

एकात्मिक 
साध्यरे्साठी अध्ययन 
अनुभव /कृर्ी 
 

पुढील 
प्रश्ांिी 
उत्तरे सांगा. 

१. मागील इयत्तामध्ये  आपि इवर्हासाच्या पाठ्यपुस्तकार्ून कोिकोित्या 
कालखंडािा अभ्यास केला आहे ?  

२. कोिर्ा कालखंड प्रबोधन युग म्हिून ओळखला िार्ो ? 
३. बायझनटाईन साम्राज्यािी रािधानी कोिर्ी होर्ी ? 

मदर् घ्या. इयत्ता ८ वी इवर्हास व नागररकशास्त्र क्रचमक पाठ्यपुस्तक 

कृर्ी करा  

१. सोबर् हदलेले छायाचित्र ओळखून त्याववषयी माहहर्ी शलहा. 

 
२. पुढील र्क्ता पूित करा. 

 

स्वाध्याय व 
मूल्यमापन  

१. युरोपीय देशांना नवीन मागाांिा शोध घेिे का आवश्यक वाटले ? 
२. १८ व्या व १९ व्या शर्कार्ील कोित्या घटनांमुळे हा कालखंड ‘क्रांर्ीयुग’ म्हिून 

ओळखला िार्ो ? 

अचधक सराव / 
कृर्ी/ उपक्रम  

१. आधुवनक कालखंडार्ील प्रशसध चित्रकार, साहहत्यत्यक यांच्या कायातिी  माहहर्ी 
आंर्रिालाच्या मदर्ीने चमळावा.  

२. शीख धमातर्ील धमतगुरंूिी माहहर्ी आंर्रिालच्या मदर्ीने चमळवा. 
 
 



राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद, महाराष्ट्र पुिे 
सेतू अभ्यासक्रम (Bridge Course): शैक्षणणक वषस- २०२२-२३ 

इयत्ता – नववी,ववषय – सामाशजक शासे्त्र (नागररकशास्त्र )हदवस –४ 

क्षेत्र/ प्रकरि नाव १. महायधुोत्तर रािकीय घडामोडी   
२. भारर्ाच्या परराष्ट्र धोरिािी वाटिाल  

इ.९  वी अध्ययन 
वनष्पत्ती / क्षमर्ा 

१. शस्त्रास्त्र स्पधेमुळे आंर्रराष्ट्रीय शांर्रे्िा धोका वनमाति होर्ो यांिी िािीव होर्े.  
१. परराष्ट्र धोरिािा अथत सांगर्ा यिेे. 
२. परराष्ट्र धोरिाच्या उहद्दष्टांबाबद्दल  आदर बाळगिे. 
३. स्वर्ंत्र भारर्ािे परराष्ट्र धोरि ववववध घटनांच्या सहायाने स्पष्ट करर्ा येिे . 

इ.८ वी ना.शास्त्र  
क्षेत्र/ प्रकरि नाव 

१. भारर्ािी संसद  
२. संसदीय शासन पधर्ीिी ओळख 

सेर्ू बांधिी -इ.८ 
वी अध्ययन 
वनष्पत्ती/ क्षमर्ा 

१. भारर्ाच्या संववधानाच्या संदभातर् आपल्या प्रदेशार्ील सामाशिक आणि रािकीय समस्यािंा 
अन्वयाथत लावर्ार्. 

२. घटक राज्यशासन व कें िशासन यांर् र्रक करर्ार्. 
३. कायद्याच्या वनचमिर्ीच्या प्रत्रक्रयेिे वितन करर्ार्. 

एकात्मिक 
साध्यर्ेसाठी 
अध्ययन अनुभव 
/कृर्ी 
 

पुढील 
प्रश्ांिी 
उत्तरे सांगा. 

१. देशािा कारभार ज्या वनयमानसुार िालर्ो रे् वनयम कशार् असर्ार्.? 
२. संववधान म्हििे काय ? 
३. संसदीय शासन पधर्ी म्हििे काय ? 
४. शासन पधर्ीिे दोन प्रकार कोिर्े ? 
५. संसदेिी दोन सभागृहे कोिर्ी ? 

मदर् घ्या. इयत्ता ८ वी इवर्हास व नागररकशास्त्र  क्रचमक पाठ्यपुस्तक 

कृर्ी करा  

१.खालील र्क्त्यार्ील माहहर्ी पिूत करा. 
अ.क्र मांडळाि ेनाव  कायस  

१ कायदे मंडळ   
२ कायतकारी मंडळ   
३ न्यायमंडळ   

२.र्रक स्पष्ट करा . 
लोकसभा राज्यसभा 

  
  
  

३.संसदीय शासन पधर्ी आणि अध्यक्षीय शासन पधर्ी  र्रक शलहा. 
४.संसदीय शासनपधर्ी आपि का स्वीकारली? 

स्वाध्याय व 
मूल्यमापन  

१. िबाबदार शासन पधर्ी म्हििे काय? 
२. भारर्ीय संसदीय शासन पधर्ीिी वैशशष्ट ेस्पष्ट करा. 
३. कायदा वनचमिर्ी प्रत्रक्रया स्पष्ट करा. 

अचधक सराव / 
कृर्ी/ उपक्रम  

१. दूरदशतन या राष्ट्रीय वाहहनीवरील लोकसभेच्या व राज्यसभेच्या कामकािािे थेट प्रके्षपि पहा 
व त्यािे वनरीक्षि शलहा. 

 
 
 



राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद, महाराष्ट्र पुिे 
सेतू अभ्यासक्रम (Bridge Course) : शैक्षणणक वषस- २०२२-२३ 

इयत्ता – नववी ,ववषय – सामाशजक शासे्त्र (नागररकशास्त्र)हदवस –५ 
के्षत्र/ प्रकरि नाव ३.भारर्ािी सरुक्षा व्यवस्था  

इ.९  वी अध्ययन 
वनष्पत्ती / क्षमर्ा 

१. भारर्ार्ील संरक्षि यंत्रिेि ेस्वरूप समिून घेिे. 
२. लष्करी व वनमलष्करी दलांच्या कायातिे वगीकरि करर्ा येिे. 
३. मानवी सुरक्षा ही संकल्पना स्पष्ट करर्ा येिे. 
४. अंर्गतर् सुरशक्षर्र्ेववषयी असिाऱ्या आव्हानांिी िािीव असिे. 
५. एखाद्या आव्हानािा अभ्यास करून त्यािी संशोधानपत्रत्रका र्यार करर्ा येिे.  

इ.८ वी ना.शास्त्र  
के्षत्र/ प्रकरि नाव 

३.कें िीय कायतकारी मंडळ  

सेर्ू बांधिी -इ.८ 
वी अध्ययन 
वनष्पत्ती/ क्षमर्ा 

१. राज्य /कें िशाशसर् प्रदेशाच्या लोकसभेच्या मर्दारसंघ नकाशार् स्वर्ःच्या मर्दार 
संघािे स्थान वनश्चिर् करून स्थावनक लोकप्रवर्वनधीिी नावे शलहहर्ार्. 

२. लोकसभेच्या वनवडिूक प्रत्रक्रयेिे वितन करर्ार्. 

एकात्मिक 
साध्यर्ेसाठी 
अध्ययन अनुभव 
/कृर्ी 
 

पुढील 
प्रश्ांिी 
उत्तरे 
सांगा. 

१. देशाच्या सुरके्षर् प्रधानमंत्री यांिी भूचमका काय?  
२. संघशासन म्हििे काय? 
३. देशािे सवोच्य प्रमुख कोि असर्ार्? 
४. देशािे प्रथम नागररक कोि असर्ार्? 
५. लोकसभेच्या वनवडिुका त्रकर्ी वषाांनी होर्ार्? 

मदर् घ्या. 
१ . इयत्ता ८ वी इवर्हास व नागररकशास्त्र क्रचमक पाठ्यपुस्तक. 
 

कृर्ी करा  
१. राष्ट्रपर्ींिी वनवड कशी होर्े र्े ववषद करा. 
२. प्रधानमंत्री कायत सांगा. 

स्वाध्याय व 
मूल्यमापन  

१. संसद मंत्रत्रमंडळावर कशाप्रकारे वनयंत्रि ठेवर्े? 
२. अववश्वास ठराव ही संकल्पना स्पष्ट करा. 
३. प्रधानमंत्री आणि मंत्रत्रमंडळ यांिी वनवड व कायत शलहा. 

अचधक सराव / 
कृर्ी/ उपक्रम  

१) भारर्ार्ील पंर्प्रधानांच्या कालखंडानुसार योग्य क्रम लावा.  

 

 



 
राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद, महाराष्ट्र पुिे 

सेतू अभ्यासक्रम (Bridge Course) : शैक्षणणक वषस- २०२२-२३ 
इयत्ता – नववी,ववषय – सामाशजक शासे्त्र (इवतहास व राज्यशास्त्र)हदवस –६ 

के्षत्र/ प्रकरि नाव ४. आचथिक ववकास  
इ.९ वी अध्ययन वनष्पत्ती 
/ क्षमर्ा 

भारर्ार्ील आचथिक धोरिे काळानुसार बदलर् गेली, हे स्पष्ट करर्ा येिे. 

इ.८ वी इवर्हास के्षत्र/ 
प्रकरि नाव 

२. युरोप आणि भारर्  

सेर्ू बांधिी -इ.८ वी 
अध्ययन वनष्पत्ती/ 
क्षमर्ा 

विटीश ईस्ट इंहडया कंपनी ही सवातचधक बलशाली सत्ता कशी बनली हे स्पष्ट करर्ार्. 

एकात्मिक साध्यर्ेसाठी 
अध्ययन अनुभव /कृर्ी 
 

पुढील प्रश्ांिी 
उत्तरे सांगा  

१. विटीश ईस्ट इंहडया कंपनीिी स्थापना केव्हा झाली ? 
२. विटीश ईस्ट इंहडया कंपनीिी स्थापना  करण्यार् का आली? 

कृर्ी करा  

विटीश ईस्ट इंहडया कंपनीिा भारर्ार्ील साम्राज्यवाद पुढील कालरेषा 
दाखवा. 

 

मदर् घ्या. इयत्ता ८ वी इवर्हास व नागररकशास्त्र क्रचमक पाठ्यपुस्तक. 

स्वाध्याय व मूल्यमापन  
१. शसिंध प्रांर्ावर इंग्रिांनी र्ाबा का चमळववला ? 
२. पहहल्या शीख-इंग्रि युधार् शशखांिा पराभव का झाला ?  
३. विटीश ईस्ट इंहडया कंपनीने भारर्ार् सत्तेिा पाया दृढ कसा केला ? 

अचधक सराव / कृर्ी/ 
उपक्रम  

१. आंर्रिालाच्या मदर्ीने विटीश ईस्ट इंहडया कंपनीिी माहहर्ी चमळवा. 

 
 
 
 
 
 
 



राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद, महाराष्ट्र पुिे 
सेतू अभ्यासक्रम (Bridge Course) : शैक्षणणक वषस- २०२२-२३ 

इयत्ता – नववी,ववषय – सामाशजक शासे्त्र (इवतहास व राज्यशास्त्र)हदवस –७ 
के्षत्र/ प्रकरि नाव ४. आचथिक ववकास  
इ.९ वी अध्ययन 
वनष्पत्ती / क्षमर्ा भारर्ार्ील आचथिक धोरिे काळानुसार बदलर् गेली, हे स्पष्ट करर्ा येिे. 

इ.८ वी इवर्हास के्षत्र/ 
प्रकरि नाव 

३. विटीश सत्तिेे पररिाम    ७. असहकार िळवळ  

सेर्ू बांधिी -इ.८ वी 
अध्ययन वनष्पत्ती/ 
क्षमर्ा 

ववववध प्रदेशार्ील विटीश कृषी धोरिांमधील र्रक स्पष्ट करून सांगर्ार्. उदा.वनळीिा 
उठाव  

एकात्मिक साध्यर्ेसाठी 
अध्ययन अनुभव /कृर्ी 
 

पुढील 
प्रश्ांिी 
उत्तरे 
सांगा. 

१. भारर्ार्ील प्रमुख व्यवसाय कोिर्ा ? 
२. शेर्ी के्षत्राशी वनगडीर् असिारे व्यवसाय कोिर्े ?  
३. खरीप वपके व नगदी वपके यार्ील र्रक सांगा. 

कृर्ी 
करा  

१. १. संकल्पना चित्र पूित करा.  
 

 
 
२. पुढील र्क्ता पूित करा.  

व्यक्ती कायस 
लॉडत कॉनतवालीस  ------------ 
----------- सर्ीबंदीिा कायदा  
लॉडत डलहौसी  ------------ 

------------ 
‘एशशयारटक सोसायटी ऑर् बंगाल’ 
िी स्थापना   

मदर् घ्या. इयत्ता ८ वी इवर्हास व नागररकशास्त्र क्रचमक पाठ्यपुस्तक. 

स्वाध्याय व मूल्यमापन  

१. इंग्रिांनी उत्पन्न वाढवण्यासाठी िमीन महसूल पधर्ीर् कोिर्े महत्त्वािे बदल केले ? 
२. महािा गांधीनी िंपारण्य सत्याग्रह का केला ? 
३. िमीन महसूल व्यवस्थेिे पररिाम शलहा. 
४. गांधीिीनी असहकार िळवळ स्थवगर् का केली ? 

अचधक सराव / कृर्ी/ 
उपक्रम   स्वार्ंत्र्यानंर्रच्या काळार् शेर्ीच्या के्षत्रार् झालेल्या बदलािी माहहर्ी शलहा.   



 
राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद, महाराष्ट्र पुिे 

सेतू अभ्यासक्रम (Bridge Course) : शैक्षणणक वषस- २०२२-२३ 
इयत्ता – नववी ,ववषय – सामाशजक शासे्त्र (इवतहास व राज्यशास्त्र)हदवस –८ 

क्षेत्र/ प्रकरि नाव ४. आचथिक ववकास  
इ.९ वी अध्ययन 
वनष्पत्ती / क्षमर्ा िागवर्कीकरिामुळे आलेल्या आचथिक सुधारिांच्या पररिामांिा आढावा घेर्ा येिे. 

इ.८ वी इवर्हास 
क्षेत्र/ प्रकरि नाव ३. विटीश सत्तेिे पररिाम     

सेर्ू बांधिी -इ.८ 
वी अध्ययन 
वनष्पत्ती/ क्षमर्ा 

विटीश सत्तेच्या काळार् प्रािीन, नागरी व व्यापारी कें िे आणि हस्तव्यवसायावर आधाररर् उद्योग 
लयाला िाऊन नवीन व्यापारी कें िे आणि उद्योगधंदे ववकशसर् कसे झाले या गोष्टीिे ववश्लेषि 
करर्ार्. 

एकात्मिक 
साध्यर्ेसाठी 
अध्ययन अनुभव 
/कृर्ी 
 

पुढील 
प्रश्ांिी 
उत्तरे 
सांगा. 

१. प्रािीन भारर्ािा व्यापार कोिकोित्या देशांशी िालर् अस े? 
२. प्रािीन काळार् भारर्ार्ील कोिकोित्या वस्तूंना युरोपार् मागिी होर्ी ? 
३. विटीशपूवत काळार् भारर्ार् कोिर्े व्यवसाय िालर् होरे् ? 

मदर् घ्या. इयत्ता ८ वी इवर्हास व नागररकशास्त्र क्रचमक पाठ्यपुस्तक. 

कृर्ी करा  

१. पुढील र्क्ता र्यार करा. 

 
२. संकल्पना चित्र पूित करा. 

 

स्वाध्याय व 
मूल्यमापन  

१. भांडवलशाहीिा  भारर्ीय उद्योग क्षेत्रावर कोिर्ा पररिाम झाला ? 
२. भारर्ार्ील िुन्या उद्योगधंद्यांिा ऱ्हास होण्यािी कारिे कोिर्ी ? 
३. शेर्ीिे व्यापारीकरि म्हििे काय? 

अचधक सराव / 
कृर्ी/ उपक्रम  

१. आधुवनक भारर्ार् ववकशसर् झालेल्या उद्योग-व्यवसायाववषयी माहहर्ी चमळवा. 
२. विरटशांनी केलेल्या वाहर्ूक व दळिवळि यामधील सुधारिा ववषयी माहहर्ी चमळवा. 

 
 
 
 
 
 



 
राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद, महाराष्ट्र पुिे 

सेतू अभ्यासक्रम (Bridge Course) : शैक्षणणक वषस- २०२२-२३ 
इयत्ता – नववी,ववषय – सामाशजक शासे्त्र (इवतहास व राज्यशास्त्र)हदवस –९ 

क्षेत्र/ प्रकरि नाव ६. महहला व दुबतल घटकांिे सक्षमीकरि (इवर्हास)  
६.आंर्रराष्ट्रीय समस्या (राज्यशास्त्र ) 

इ.९ वी अध्ययन वनष्पत्ती 
/ क्षमर्ा 

१. पयातवरि ऱ्हास ही एक िागवर्क समस्या आहे ही िािीव ववकशसर् होिे. 
२. समािार्ील दुबतल घटकांच्या ववकासासाठीिे ववववध प्रयत्न व त्यांिे महत्त्वओळखिे. 

इ.८ वी इवर्हास क्षेत्र/ 
प्रकरि नाव ४. १८५७ िा स्वार्ंत्र्यलढा,  ८. सववनय कायदेभंग िळवळ  

सेर्ू बांधिी -इ.८ वी 
अध्ययन वनष्पत्ती/ 
क्षमर्ा 

१. एकोिववसाव्या शर्कार्ील आहदवासी समािाच्या रिना आणि त्यांि ेपयातवरिाशी असलेल े
नार्े यांिे वितन करर्ार्.  

२. आहदवासी समािाच्या सदंभातर्ील विटीशांच्या प्रशासकीय धोरिांिे स्पष्टीकरि देर्ार्. 

एकात्मिक साध्यर्ेसाठी 
अध्ययन अनुभव /कृर्ी 
 

पुढील प्रश्ांिी 
उत्तरे सांगा. 

१. आहदवासी म्हििे काय ? 
२. आहदवासांच्या उदरवनवातहाि ेसाधन कोिरे् होर्े ?  
३. भारर्ार् कोिकोित्या राज्यार् आहदवासी समाि आढळर्ो ? 

मदर् घ्या. इयत्ता ८ वी इवर्हास व नागररकशास्त्र क्रचमक पाठ्यपुस्तक. 

कृर्ी करा  

१. सोबर्िे छायाचित्र ओळखा.  

 
२. महाराष्ट्रार् कोित्या रठकािी आहदवासींनी िंगल सत्याग्रह केला ? 
३. सववनय कायदेभंग आंदोलनािी पुढील कालरेषा पूित करा. 

 

स्वाध्याय व मूल्यमापन  
१. आहदवासींनी इंग्रिाववरुध केलले्या उठावाबाबर् माहहर्ी शलहा. 
२. शासनाने आहदवासी िमार्ींच्या ववकासासाठी कोिकोित्या योिना आखल्या आहेर् ? 
३. ओररसार्ील पाईकानी इंग्रिाववरुध उठाव का केला ? 

अचधक सराव / कृर्ी/ 
उपक्रम  

१. महाराष्ट्रार्ील आहदवासी िमार्ीच्या नावांिी यादी  आंर्रिालाच्या मदर्ीने र्यार करा.  
२. वबरसा मुंडा यांच्या कायातववषयी  माहहर्ी चमळवा. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद, महाराष्ट्र पुि े
सेतू अभ्यासक्रम (Bridge Course) : शैक्षणणक वषस- २०२२-२३ 

इयत्ता – नववी,ववषय – सामाशजक शासे्त्र (नागररकशास्त्र)हदवस –१० 
क्षेत्र/ प्रकरि नाव ६ .आंर्रराष्ट्रीय समस्या  

इ.९  वी अध्ययन 
वनष्पत्ती / क्षमर्ा 

१. मानवी हक्क िगार्ील प्रत्येक मािसाला प्राप्त होर्ार् हा वविार ववकशसर्होिे. 
२. भारर्ीय संववधान व कायदे यांद्वारे मानवी हक्कािंे संरक्षि कसे होर्े हे िािनूघेिे. 
१. पयातवरि ऱ्हास ही एक िागवर्क समस्या आहे ही िािीव ववकशसर् होिे. 
२. वनवातशसर् म्हििे कोि हे स्पष्ट करर्ा येिे. 

इ.८ वी ना.शास्त्र  
क्षेत्र/ प्रकरि नाव ६ .नोकरशाही  

सेर्ू बांधिी -इ.८ 
वी अध्ययन 
वनष्पत्ती/क्षमर्ा 

महाराष्ट्रार्ील शासनयंत्रिेिे स्वरूप स्पष्ट करर्ार्. 
 

एकात्मिक 
साध्यर्ेसाठी 
अध्ययन अनुभव 
/कृर्ी 
 

पुढील 
प्रश्ांिी उत्तरे 
सांगा. 

१. र्ुम्हाला माहहर् असलेल्या सनदी अचधकाऱ्यांिी नावे सांगा. 
२. शासनाच्या धोरिािी प्रत्यक्ष कायतवाही कोि करर्? 
३. IAS म्हििे काय? 
४. भारर्ार् सनदी सेवांि ेत्रकर्ी प्रकार आहेर्? 

मदर् घ्या. इयत्ता ८ वी इवर्हास व नागररकशास्त्र क्रचमक पाठ्यपुस्तक 
 

कृर्ी करा  

१.सनदी सेवांिे प्रकार सांगा. 
  

------ कें िीय सेवा  -------- 
उदा.----- उदा.------- उदा.गटववकास अचधकारी ,र्हसीलदार  

स्वाध्याय व 
मूल्यमापन  

१.भारर्ार्ील नोकरशाहीिे महत्त्व स्पष्ट करा.  
२.खात्यािा कारभार कायतक्षमर्ेने िालवण्यामागील मंत्री व सनदी सेवकांिी 
भूचमका स्पष्ट करा. 

अचधक सराव / 
कृर्ी/ उपक्रम  

१. महाराष्ट्र राज्यार्ील नामवंर् सनदी अचधकाऱ्यािंी माहहर्ी मोबाईलच्या माध्यमारू्न गोळा करा. 
२. एखाद्या सनदी अचधकाऱ्याच्या कायातबाबर् माहहर्ी शलहा. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद, महाराष्ट्र पुि े
सेतू अभ्यासक्रम (Bridge Course) : शैक्षणणक वषस- २०२२-२३ 

इयत्ता – नववी ,ववषय – सामाशजक शासे्त्र (इवतहास व राज्यशास्त्र)हदवस –११ 
क्षेत्र/ प्रकरि नाव ६. महहला व अन्य दबुतल घटकांि ेसक्षमीकरि  
इ.९ वी अध्ययन 
वनष्पत्ती / क्षमर्ा समािार्ील दुबतल घटकांच्या ववकासासाठीिे ववववध प्रयत्न व त्यांिे महत्त्व ओळखिे. 

इ.८ वी इवर्हास 
क्षेत्र/ प्रकरि नाव ५.सामाशिक व धाचमिक प्रबोधन    ११. समर्ेिा लढा  

सेर्ू बांधिी -इ.८ वी 
अध्ययन वनष्पत्ती/ 
क्षमर्ा 

िार्ीव्यवस्था, स्त्रस्त्रयांि ेस्थान, ववधवांिा पुनवविवाह, बालवववाह, सामाशिक सुधारिा आणि या प्रश्ांच्या 
संदभातर्ील विटीश धोरिे आणि कायदे यांिे ववश्लषेि करर्ार्.  

एकात्मिक 
साध्यर्ेसाठी 
अध्ययन अनुभव 
/कृर्ी 
 

पुढील प्रश्ांिी 
उत्तरे सांगा. 

१. स्वार्ंत्र्यपूवत काळार् भारर्ीय समािार् ववषमर्ा का वनमाति झाली ? 
२. स्वार्ंत्र्यपूवत काळार् भारर्ीय समािार्ील स्त्रीयांच्या कोित्या समस्या होत्या?  
३. भारर्ीय समािार्ील अवनष्ठ रूढी,परंपरा नष्ट करण्यासाठी कोिकोित्या 

समािसुधारकांनी कायत केले ? 
४. समािार् िनिागृर्ी करण्यासाठी कोित्या माध्यमािा वापर केला ? 

मदर् घ्या. इयत्ता ८  वी इवर्हास व नागररकशास्त्र क्रचमक पाठ्यपुस्तक 

कृर्ी करा  

 
१. खालील र्क्ता पूित करा. 

 
२. संकल्पना चित्र पूित करा. 

 
स्वाध्याय व 
मूल्यमापन  

१. रा.छ.शाहू महारािांनी िार्ीव्यवस्था नष्ट करण्यासाठी कोिरे् प्रयत्न केले ?  
२. स्त्रस्त्रयांच्या समस्या सोडववण्यासाठी समािसुधारकांनी कोिर्े प्रयत्न केली ? 
३. स्वार्ंत्र्यपूवत काळार् भारर्ीय समािार् कोिरे् दोष होर्े ?  

अचधक सराव / 
कृर्ी/ उपक्रम  

१. छत्रपर्ी शाहू महाराि शर्ाब्दी वनचमत्त आयोशिर् केलेल्या एखाद्या उपक्रमाववषयी माहहर्ी शलहा. 
२. स्त्री समािसुधारकांववषयी आंर्रिालच्या सहाय्यान ेमाहहर्ी संग्रहहर् करा.  

 
 
 
 



 
राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद, महाराष्ट्र पुि े

सेतू अभ्यासक्रम (Bridge Course) : शैक्षणणक वषस- २०२२-२३ 
इयत्ता – नववी ,ववषय – सामाशजक शासे्त्र (इवतहास व राज्यशास्त्र)हदवस –१२ 

क्षेत्र/ प्रकरि नाव ५. शैक्षणिक वाटिाल  
इ.९ वी अध्ययन 
वनष्पत्ती / क्षमर्ा भारर्ीय शशक्षि प्रिालीच्या ववकासािे टप्पे सांगर्ा येिे. 

इ.८ वी इवर्हास 
क्षेत्र/ प्रकरि नाव ३. विटीश सत्तेिे पररिाम    ५. सामाशिक व धाचमिक प्रबोधन  

सेर्ू बांधिी -इ.८ 
वी अध्ययन 
वनष्पत्ती/क्षमर्ा 

भारर्ार्ील नवीन शशक्षिव्यवस्थिेे संस्थात्मिकरि कसे झाले हे स्पष्ट करर्ार्. 

एकात्मिक 
साध्यर्ेसाठी 
अध्ययन अनुभव 
/कृर्ी 
 

पुढील 
प्रश्ांिी उत्तरे 
सांगा. 

१. प्रािीन भारर्ार्ील ववद्यापीठािंी नावे सांगा.  
२. मुलींसाठी पहहली शाळा कोिी सुरु केली ? 
३. शैक्षणिक क्षेत्रार् कोिकोित्या समािसुधारकांनी कायत केले ?  

मदर् घ्या. इयत्ता ८ वी इवर्हास व नागररकशास्त्र क्रचमक पाठ्यपुस्तक 

कृर्ी करा  

१. संकल्पना चित्र पूित करा. 

 
२.  र्क्ता पूित करा. 

 
३. नवशशशक्षर्ांमध्ये कोिर्ी नवीन िािीव वनमाति झाली ? 

स्वाध्याय व 
मूल्यमापन  

१. इंग्रिांनी भारर्ीयांना इंग्रिी शशक्षि देण्यास का सुरुवार् केली ? 
२. नव्या शशक्षिाद्वारे भारर्ीयांना कोित्या गोष्टींिी ओळख झाली ? 
३. इंग्रिी शशक्षिारू्न कोित्या सामाशिक संस्था वनमाति झाल्या ? 

अचधक सराव / 
कृर्ी/ उपक्रम  

१. विटीशांनी केलेल्या शशक्षि सुधारिांिी सचित्र माहहर्ी र्यार करा. 
२. स्त्री शशक्षि ववषयक कायत केलले्या समािसुधारकांच्या छायाचित्रांिा संग्रह करा.  

 
 
 



 
राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद, महाराष्ट्र पुि े

सेतू अभ्यासक्रम (Bridge Course) : शैक्षणणक वषस- २०२२-२३ 
इयत्ता – नववी ,ववषय – सामाशजक शासे्त्र (इवतहास व राज्यशास्त्र)हदवस –१३ 

क्षेत्र/ प्रकरि नाव ७. ववज्ञान व र्ंत्रज्ञान   
इ.९ वी अध्ययन वनष्पत्ती 
/ क्षमर्ा स्वार्ंत्र्योत्तर भारर्ार्ील ववज्ञान व र्ंत्रज्ञानार्ील प्रगर्ीिी उदाहरिे सांगर्ा येिे. 

इ.८ वी इवर्हास क्षेत्र/ 
प्रकरि नाव 

५.सामाशिक व धाचमिक प्रबोधन, ६. स्वार्ंत्र्य िळवळीच्या युगास प्रारंभ  ७.असहकार िळवळ, ८ 
सववनय कायदेभंग िळवळ, १० सशस्त्र क्रांवर्कारी िळवळ,११. समर्ेिा लढा.  

सेर्ू बांधिी -इ.८ वी 
अध्ययन वनष्पत्ती/  राष्ट्रउभारिीच्या प्रत्रक्रयेर्ील ठळक घटकांिे ववश्लेषि करर्ार्.  

एकात्मिक साध्यर्ेसाठी 
अध्ययन अनुभव /कृर्ी 
 

पुढील 
प्रश्ांिी उत्तरे 
सांगा. 

१. स्वार्तं्र्यपूवत काळार् भारर्ार् कोिर्ी संस्थाने होर्ी ? 
२. स्वार्ंत्र्य लढ्यार्ील व्यक्तींिी नावे सांगा. 
३. भारर्ार् सध्या त्रकर्ी घटक राज्य ेआहेर् ?  

मदर् घ्या. इयत्ता ८ वी इवर्हास व नागररकशास्त्र क्रचमक पाठ्यपुस्तक 

कृर्ी करा  

१. र्क्ता पूित करा. 

 
२. र्क्ता पूित करा. 

 
३.संकल्पना चित्र पूित करा. 

 

स्वाध्याय व मूल्यमापन  
१. नेर्ािी सुभाषििं बोस यांिे स्वार्ंत्र्यलढ्यार्ील योगदान स्पष्ट करा.  
२. भारर्ार्ील हैिाबाद ससं्थानािंे ववलीनीकरि कसे झाले ? 
३. राष्ट्रीय सभेच्या स्थापनिेी उहद्दष्ट ेशलहा.  

अचधक सराव / कृर्ी/ 
उपक्रम  आंर्रिालाच्या मदर्ीने राष्ट्रीय सभेच्या अचधवेशनािी माहहर्ी घ्या. 

 
 



राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद, महाराष्ट्र पुि े
सेतू अभ्यासक्रम (Bridge Course) : शैक्षणणक वषस- २०२२-२३ 

इयत्ता – नववी ,ववषय – सामाशजक शासे्त्र (नागररकशास्त्र)हदवस –१४ 
क्षेत्र/ प्रकरि नाव ४.संयकु्त राष्ट्र े 

इ.९  वी अध्ययन वनष्पत्ती 
/ क्षमर्ा 

१. संयुक्त राष्ट्र ेही एक महत्त्वािी िागवर्क संघटना असल्यािे सांगर्ा येिे. 
२. संयुक्त राष्ट्र ेशांर्र्ा रक्षि करर्ार् हे ववषद करिे. 
३. सवत राष्ट्रांच्या ववकासासाठी शांर्र्ा आवश्यक असर्े,यािंी िािीव ववकशसर् होिे. 
४. संयुक्त राष्ट्राच्या सुरक्षा पररषदेर् बदल होण्याववश्यीिी गरि स्पष्ट करर्ा येिे. 

इ.८ वी ना.शास्त्र क्षेत्र/ 
प्रकरि नाव ४.भारर्ार्ील न्यायव्यवस्था  

सेर्ू बांधिी -इ.८ वी 
अध्ययन वनष्पत्ती/ क्षमर्ा 

काही महत्त्वाि े न्यायालयीन वनितय सांगनू त्याआधारे भारर्ार्ील न्यायालयीन व्यवस्थिे े
कायत स्पष्ट करर्ार्.  
 

एकात्मिक साध्यर्ेसाठी 
अध्ययन अनुभव /कृर्ी 
 

पुढील प्रश्ांिी 
उत्तरे सांगा. 

१. कायद्यािी वनचमिर्ी कोि कररे्? 
२. आपल्यावर अन्याय झाला र्र आपि न्याय कुठे मागर्ो?  
३. भारर्ार् न्यायव्यवस्था कशा स्वरुपािी आहे? 
४. न्यायाधीशािी नेमिूक कोि करर्? 

मदर् घ्या. 
१. इयत्ता ८ वी इवर्हास व नागररकशास्त्र पाठ्यपुस्तक  
 

कृर्ी करा  

पुढील र्क्ता पूित करा. 

 

स्वाध्याय व मूल्यमापन  

१. समािार् कायद्यािी गरि का असर्े? 
२. भारर्ार् न्यायमंडळ स्वर्ंत्र ठेवण्यासाठी कोित्या र्रर्ुदी आहेर्? 
३. हदवािी व र्ौिदारी कायदा स्पष्ट करा. 
४. सवोच्च न्यायालयािे कायत स्पष्ट करा.  

अचधक सराव / कृर्ी/ 
उपक्रम  googal च्या माध्यमारू्न भारर्ार् FIR कसा दाखल केला िार्ो र्े समिून घ्या. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद, महाराष्ट्र पुि े
सेतू अभ्यासक्रम (Bridge Course) : शैक्षणणक वषस- २०२२-२३ 
इयत्ता – नववी,ववषय – सामाशजक शासे्त्र (राज्यशास्त्र)हदवस –१५ 

क्षेत्र/ प्रकरि नाव ५.भारर् व अन्य देश  

इ.९  वी अध्ययन 
वनष्पत्ती / क्षमर्ा 

१. भारर्ािे भौगोशलक स्थान व त्यािा भारर्ाच्या अंर्गतर् व परराष्ट्र धोरिावर 
 होिारा पररिाम स्पष्ट करर्ा यिेे. 
२. शेिारी देशांशी मैत्रीपूित संबध असावेर् हा वविार दृढ होिे. 
३. प्रादेशशक सहकायातसाठी असलेल्या संघटना ववषयी कारिमीमांसा करिे. 
४. भारर् व अन्य देश यांच्यार्ील आचथिक व व्यापारी संबधार् होर् असलेल्या 
 बदलािंी आढावा घेर्ा येि.े 

इ.८ वी ना.शास्त्र  
क्षेत्र/ प्रकरि नाव ५.राज्यशासन  

सेर्ू बांधिी -इ.८ 
वी अध्ययन 
वनष्पत्ती/क्षमर्ा 

पािी,सावतिवनक स्वच्छर्ा, रस्ते,वीि इत्यादी सावतिवनक सुववधा पुराव्ण्ण्यार्ील शासनािी भूचमका 
ओळखर्ार् व या सेवांच्या उपलब्धर्ेिी दखल घेर्ार्. 
 

एकात्मिक 
साध्यर्ेसाठी 
अध्ययन अनुभव 
/कृर्ी 
 

पुढील 
प्रश्ांिी 
उत्तरे 
सांगा. 

१. भारर्ार् एकूि त्रकर्ी घटक राज्य आहेर्? 
२. भारर्ार् कोिकोिर्ी  ववववधर्ा आहे? 
३. भारर्ार् त्रकर्ी राज्यार् ववचधमंडळ आहे? 
४. महाराष्ट्रार्ील ववधान पररषद सदस्य सखं्या त्रकर्ी आहे? 

मदर् घ्या. १. इयत्ता ८ वी इवर्हास व नागररकशास्त्र क्रचमक पाठ्यपुस्तक. 
 

कृर्ी करा  

१.पुढील र्क्ता पूित करा. 
सभाग्रहे  कायतकाल सदस्य सखं्या  वनवडिुकीिे 

 स्वरूप 
प्रमुख  

     
     
     
     

२.र्ुमच्या शिल्ह्यार् असलेल्या ववधान पररषद सदस्यांिी नावे शलहा. 

स्वाध्याय व 
मूल्यमापन  

१. खार्े वाटप करर्ाना मुख्यमंत्र्यानंा कोित्या बाबींिा वविार करावा लागर्ो? 
२. संववधानाने भारर्ासाठी संघराज्य व्यवस्था का स्त्रस्वकारली? 
३. टीपा शलहा.१.  ववधानसभा २.ववधान पररषद  
४. राज्यपालानंा कोिकोिरे् अचधकार असर्ार् ? 

अचधक सराव / 
कृर्ी/ उपक्रम  

३. १९६० पासनूिे महाराष्ट्रार्ील मखु्यमंत्री - नावे शलहा.  
४. महाराष्ट्र शासनाच्या अचधकृर् सकेंर्स्थळास भेट देऊन मंत्री व त्यांिा खात्यािा कारभार याववषयी 

माहहर्ी चमळवा. 
 
 
 
 
 
 
 



 
राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद, महाराष्ट्र पुिे 

सेतू अभ्यासक्रम (Bridge Course) : शैक्षणणक वषस- २०२२-२३  
इयत्ता – नववी ,ववषय – सामाशजक शास्त्रे (इवतहास व राज्यशास्त्र) 

तज्ज्ञ शशक्षक  
 

1) श्री. सांजय शामराव कुरणे 
 न्यू इांस्मिश सू्कल अॅण्ड जु्यवनअर कॉलेज, अबु्दललाट 
ता. शशरोळ,शज. कोल्हापूर. 
Email- sanjay4skurane@gmail.com 
मोबाईल–  9960788030 
Whats app 9146891516 
 

२)      श्री. महाशलिंग शशवशलिंग स्वामी 
 शशरोली हायसू्कल,शशरोली (पुलािी), 
ता.हातकणांगले,शज.कोल्हापूर.416122. 
Email-msswami5970@gmail.com 

मोबाईल 9850896174 

३) सौ.स्मितासांजीवकुमार वनटवे. 
एम. जी. शहा ववद्यामांहदर व जु्यवनअर कॉलेज, बाहुबली. 
ता.हातकणांगले,शज.कोल्हापूर. 
Email-smitasnitave@gmail.com 
मोबाईल8788511922 

 
४) सौ. रोहहणी ववजय परीट  
व्यांकटराव हायसू्कल,इिलकरांजी, 
ता.हातकणांगले,शज.कोल्हापूर. 

Email-rohiniapoorva@gmail.com 
मोबाईल 9370481280 
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