
प्र.१ अ) दिलले्यापयाायाांपकैीयोग्यपयाायनिवडूिनवधािपेरू्ाकरा:  

 १) अ) मौनिक     २) अ) पॅररस      ३) क) निकार           ४) ड) नवष्रू्िास भावे 

प्र.१ 

१) 

आ) पढुीलपकैी चकुीची जोडी िरुुस्त करुि पनु्हा नलहा.  

४) चुकीची जोडी – इांनडयि म्युनियम – लांडि (इांनडयि म्युनियम – कोलकाता) 

२) ४) चुकीची जोडी – थोर सांिोधक – बाळपांडीत (थोर सांिोधक – श्री मनिषा बाठे)  

३) ४) चुकीची जोडी – गोलघुमट – दिल् ली (गोलघुमट – नवजापूर)  

४) ४) चुकीची जोडी – रािी – की बाव – औरांगाबाि (रािी – की – बाव गुजरात मधील पाटर् येथे)  

प्र.२ अ) पढुील सांकल्पिा स्पष्ट करा. (कोर्तहेी िोि) 

१) अ) महाबळेश् वर     आ) पाचगर्ी     इ) िांडाळा     ई) लोर्ावला         उ) माथेराि      ऊ) नचिलिरा  

२) अ) बुन धबळ    आ) पत् ते     इ) सोंगट्या    ई) कॅरम        उ) काचकवड्या     ऊ) सागरगोटा  

३) मांदिर िैली  िागर  द्रानवड  हमेाडपांती  

वैनिष्टे्य  उत् तर भारतातील िैली यात क्रमि: 

लहाि होत जार्ार् या नििराांच्या 

प्रनतकृती वरपयंत रचलेल्या असतात.   

िनिर् भारतातील िैली 

यात क्रमि: लहाि होत 

जार्ारी प्रतीकृती पर् 

उांची कमी असते.  

भभांतीचे िगड साांधण्यासाठी चुिा 

वापरलेला िसतो. िगडाांमध्येच 

एकमेकाांत घट् ट बसतील अिा 

कातलेल्या िोबर्ी आनर् कुसू 

याांच्या आधारे भभांत उभारली जाते.  

उिाहररे्  महाराष्ट्रातील भूनमज कुतुबनमिार  िनिरे्कडील गोपूर  अांबरिाथ येथील अांब्रेश् वर नसन् िर 

येथील गोिशे् वर, भहांगोली यथेील 

औंढा िागिाथ  
 

प्र.२ आ) पढुील सांकल्पिा स्पष्ट करा. (कोर्तहेी िोि) 

१) सरस्वती महाल ग्रांथालय:-  

१) तनमळिाडूतील तांजावर येथील ‘सरस्वती महाल ग्रांथालय’ ह ेइसवी सिाच्या सोळाव्या सतराव्या ितकातील िायक 

राजाांच्या काळात बाांधले गेले.  

२) इसवी सि १६७५ मध्ये व्यांकोजीराजे भोसल ेयाांिी तांजावर भजांकूि घतेले आनर् स्वत:चे स्वतांत्र्य राज्य स्थापि केले.  

३) व्यांकोजीराजे भोसल ेआनर् त्याांच्या वांिांजाांिी सरस्वती महाल ग्रांथालय अनधकानधक समृ ध केले.  

४) त्याांमध्ये सरफोजीराजे भोसले याांचा महत् त्वाचा वाटा होता.  

५) त्याांच्या सन् मािाथा इसवी सि १९१८ मध्ये या ग्रांथायलाला त्याांचे िाव िणे्यात आले.  

६) या ग्रांथालयाच्या सांग्रहालयात सुमारे एकोर्पन् िास हजार ग्रांथ आहते.  

२) १) आपल्या ििेात पयाटिाची परांपरा प्राचीि काळापासिू चालू आह.े  

२) तीथािेत्ाांिा भेट िरेे्. स्थानिक जत्ायात्ाांिा जार्े, नवद्याभ्यासासाठी िरूच्या प्रििेात जार्े. व्यापारासाठी जार् ेया 

निनमत् ताांिी पूवी पयाटि घडूि येत असत.  

३) साराांि स्वरुपात साांगायचे तर मािवाला िूप पूवीपासूि दफरण्याची आवड आह.े  

३) िेळ व नचत्पट -  

१) िेळािी सांबांनधत सानहत्य ही एक िवी ज्ञाििािा आह.े िेळाांिी सांबनधत पुस्तके, कोि िव्यािे तयार होत आहते.  

२) मराठी भाषेत िुकताच मल् लिाांबाचा इनतहास प्रकानित िाला. 

 

Subject –  इनतहास/राज्यिास्त्र 

Model Answer 

Set – 1  



३) िेळ या नवषयाला वानहलेले ‘षटकार’ िावाच ेनियतकानलक पूवी प्रनस ध होत होते.  

४) इांग्रजीमध्ये िेळ या नवषयावर नवपुल प्रमार्ावर सानहत्य उपलब्ध आह.े  

५) अनलकडच्या काळात िेळ आनर् िेळाडूांचा जीविपट याांवर आधारीत काही भहांिी आनर् इांनग् लि नचत्पटाांची निर्माती 

केली आह.े उिा. मेरी कोम आनर् िांगल  

६) मेरी कोम ही ऑनलभपांकमध्ये भाग घेर्ारी काांस्यपिक नमळवर्ारी पनहली मनहला मुष्टीयो धा आनर् फोगट भनगिी या 

पनहल्या मनहला कुस्तीगीर याांच्या जीविावर ह ेनचत्पट आधारलेले आह.े  

प्र.३ अ) पढुील नवधाि ेसकारर् स्पष्ट करा. (कोर्तहेी िोि) 

१) १) नवसाव्या ितकातील फ्रें च इनतहासकार ‘मायकेल फुको’ याांच्या नलिार्ातूि इनतहासलेििाची एक िवी सांकल्पिा पुढे 

आली.  

२) त्याांच्या ‘आकेऑलॉजी ऑफ िॉलेज’ या ग्रथामध्ये त्याांिी कालक्रमािसुार अिांड माांडर्ी करण्याची प धत चकुीची आह े

असे प्रनतपािि केले. 

३) पुरातत् त्वामध्ये अांनतम सत्यापयंत पोहचरे् ह ेउन िष्ट िसूि भूतकाळातील नस्थत्यांतराांचे स्पष्टीकरर् िणे्याचा प्रयत् िावर 

भर दिला.  

४) म्हरू्िच त्याच्या प धतीला ज्ञािाचे पुरातत् त्व म्हटले आह.े  

२) १) परििेी पयाटकाांिी नवमाितळावर पाऊल ठेवण्या आधीपासूि तो भेट िरे्ार् या ििेाला उत् पन् ि नमळवूि ितेो.  

२) त्यािे भरलेल्या नहहसा फीमुळे ििेाला महसूल नमळतो.  

३) प्रवासिचा, हॉटेलमध्ये राहरे्, िारे् िभुाष्याची मित घेर्े, वतामािपत्े सांिभा सानहत्य नवकत घेरे्, आठवर् म्हरू्ि 

स्थानिक वस्तू नवकत घेरे् एवढ्या गोष्टी पयाटक मायििेी जाईपयात करतो.  

४) पयाटि कें द्राच्या पररसरात बाजारपेठाांचा नवस्तार होतो. तथेील हस्तीउद्योग व कुटीरोद्योग याांचा नवकास होतो.  

५) स्थानिक िाद्यपिाथा तेथील हस्त कौिल्याच्या वस्तू इ. वस्तू पयाटक आवडीिे िरेिी करतात. त्यामुळे स्थानिकाांच्या 

रोजगारात वाढ होत.े  

३) १) भसांहगड हा पनहला ऎनतहानसक मूकपट व कल्यार्चा िनजिा, बाजीप्रभू ििेपाांड,े िेताजी पालकर यासारख्या 

ऎनतहानसक नचत्पटाांिी मराठी मिावर गारुड केले.  

२) स्वातांत्र्य चळवळींवर आधाररत ‘िााँसी की रािी’ हा भहांिी नचत्पट व ‘डॉ. कोटर्ीस की कहािी’ प्रिर्िात िाले.  

३) १९२५ मध्ये ‘बाजीराव – मस्तािी’ हा ऎनतहानसक नचत्पट भालजी पेंढारकराांिी काढला.  

४) ऎनतहानसक नचत्पटाांमधूि राष्ट्रीय नवचारसरर्ीचा प्रसार होत आह.े ह ेनब्ररटिाांच्या लिात आल ेम्हरू्ि नब्ररटिाांिी 

भारतीय नचत्पटाांवर निबंध लािले.  

४) १) िरूििािवरील रामायर्, महाभारत अिा पौरानर्क मानलका तसेच भारत एक िोज, राजा निवछत्पती या मानलकाांिी 

फार मोठा पे्रिकवगा आकर्षात केला.  

२) रामायर् – महाभारत सारख्या मानलकाांची निर्माती करतािा तत् कालीि वातावरर्, वेषभूषा, िस्त्रास्त्रे, राहर्ीमाि, 

भाषा यासांबधीच्या जार्काराांच्या मितीची गरज लागते.  

३) िरूििाि ह ेिक्ृ-श्राव्य माध्यम असल्यामुळे इतर प्रसार माध्यमापेिा ते लोकनप्रय आह.े  

५) १) िनिरे्कडील मुस्लीम राजवटींच्या आश्रयािाली िख् ििी लघुनचत्िैली नवकनसत िाली.  

२) मुघल सम्राट अकबराच्या कारदकिीत पर्िायि आनर् भारतीय नचत्काराांच्या िैलीतूि मुघल लघुनचत्िैलीचा उद्य 

िाला. म्हरू्ि हस्तनलनिताांमधील लघुनचत्ाांवर सुरुवातीला पर्िायि िैलीचा प्रभाव होता.  

प्र.३ आ) पढुील प्रश् िाांची २५ त े३० िब्िाांत उत् तरे नलहा. (कोर्तहेी िोि) 

१) १) हहॉल्टेअर या फ्रें च तत् त्वज्ञािे इनतहासलेििासाठी केवळ वस्तुनिष्ठ सत्य आनर् घटिाांचा कालक्रम एवढ्यावरच लि 

कें दद्रत ि करता तत् कालीि समाजाच्या परांपरा, व्यापार, आर्थाक व्यवस्था, िेती इत्यािी गोष्टींचा नवचार कररे् आवश्यक 

आह,े हा नवचार माांडला.  

२) त्यामुळे इनतहासाची माांडर्ी करतािा मािवी जीविाचा सवांगीर् नवचार हहायला हवा, हा नवचार पुढे आला.  

३) त्या िषृ्टीिे हहलॅ्टेअर आधनुिक इनतहास लेििाचा जिक होता असे म्हर्ता येईल.  

२) १) िेपथ्य, वेिभूषा, केिभूषा, रांगभूषा इत्यािींचे तपिील अचूक असण्यासाठी सांबांनधत ऎनतहानसक काळातील नचत्कला, 



निल्पकला, स्थापत्य या नवषयाांचा सिोल अभ्यास असर्ार् या जार्काराांिा कलादिग्ििािाचे नियोजि करता यतेे ककां वा 

त्यासाठी सल् लागार म्हरू्ि काम करता येते.  

२) सांवािलेििाच्या प्रदक्रयेत लेिक आनर् लेिकाांचे सल् लागार म्हरू्ि भाषा आनर् सांस्कृतीच्या इनतहासाच्या जार्काराांची 

आवश् यकता असते.  

३) १) वृत् तपत्ाांमध्ये बातम्या, अग्रलेि लोकाांची मते, जानहरात रांजक व पूरक याांचा समावेि असतो.  

२) ठरलेल्या वेळी वृत् तपत्े नियनमतपरे् प्रकानित होतात.  

३) स्थानिक व ििेाांतगात, जागनतक स्वरुपाच्या बातम्या पुरवण्याचे काम वतामािपत् करतात.  

४) चालू घडामोंडीच्या िोंिीचा वतामािपत् म्हर्जे एक ऎनतहानसक िस्तऎवज आह.े  

५) वाचकाांच्या पत्व्यवहाराच्या माध्यमातूि वाचकही आपले म्हर्रे् माांडतात.  

प्र.४ दिलले्या उतार् याच ेवाचि करुि त्यावर आधाररत प्रश् िाांची उत् तरे नलहा.   

१) १) i) मुघल बाििहाच्या िरबारातील इनतहासकाराांच्या लेििात राज्यकत्यांची स्तुती आनर् त्याांच्या ब िलची निष्ठा या 

पैलूांिा नविेष महत् त्व प्राप् त िाले.  

ii)मुघल साम्राज्याचा सांस्थापक बाबर याचे आत्मचररत् ‘तिुुक-इ-बाबरी’ मध्ये त्याला कराव्या लागलेल्या यु धाांची वर्ािे 

आहते. त्याच्या बरोबरीिे त्यािे प्रवास केलेल्या प्रििेाांची आनर् िहराांची वर्ािे तेथील स्थानिक अथाव्यस्था आनर् 

रीतीररवाज विस्पतीसृष्टी याांची बारकाईिे केलेली निरीिरे् याांचाही समावेि आह.े  

iii)१) इनतहास लेििाच्या नचदकत्सक प धतींच्या िषृ्टीिे अबुल फजल यािे नलनहलेल्या अकबरिामा या ग्रांथाांचे नविेष 

महत् त्व आह.े  

२) अनधकृत िोंिीच्या आधारे ऎनतहानसक कागिपत्ाांचे काळजीपूवाक केलेले सांकलि आनर् त्यातील मानहतीच्या 

नवश् वासाहातेची कसूि केलेली छाििी ही अबुल फजलि ेअवलांबलेली सांिोधिप धती पूवाग्रहनवरनहय आनर् वास्तववािी 

होती असे मािले जाते.  

प्र.५ अ) पढुीलप्रश् िाांची सनवस्तर उत् तरे नलहा. (कोर्तहेी िोि) 

१) i) इनतहास अमूता कल्पिाांचा िसूि नजवांत मार्साांचा असतो.   

ii) मार्सामार्साांमधीलिातेसांबांधत्याांच्या मूलभूत गरजा भागवण्यासाठी उपलब्ध असर्ार् या उत् पाििाांच्या साधिावांर व 

मालकीवर अवलांबूि असतात.  

iii) समाजातील वेगवेगळ्या घटकाांिा ही साधि ेसमप्रमार्ात उपलब्ध होत िाहीत.  

iv) त्यातूिसमाजाची वगावार आधाररत नवषम नवभागर्ी होऊि वगासांघषा निमाार् होतो.  

v) मािवी इनतहास अिा वगासांघषााचा इनतहास असिू ज्या वगााच्या ताब्यात उत् पाििसाधिे असतात तो वगा इतराांचे 

िोषर् करतो अिी माांडर्ी काला मार्कसा याांिी याांिी केली.  

२) i) मार्कसावािी इनतहासकाांराच्या लेििात आर्थाक व्यवस्थतेील उत् पाििाची साधिे, प धती आनर् उत् पाििाच्या प्रदक्रयेतील 

मािवी सांबांध याांचा नवचार मध्यवती होता.  

ii) प्रत्येकसामानजक घटिेचा सवासामान्य लोकाांवर काय पररर्ाम होतो याचे नवश् लेषर् कररे् ह ेमार्कसावािी इनतहास 

लेििाचे महत् त्वाचे सूत् होत.े  

iii)मार्कसाावािी इनतहासकाराांिी जानतव्यवस्थेत होत गेलेल्या बिलाांचा अभ्यास केला.  

iv) भारतामध्ये मार्कसावािी इनतहासलेििाचा अवलांब प्रभावीरीतीि ेकरर्ार् या इनतहासकाराांमध्ये िामोिर धमाािांि 

कोसांबी, कॉम्रेड श्रीपाि अमृत डाांगे, रामिरर् िमाा, कॉम्रेड िरि पाटील इत्यािींचे योगिाि महत् त्वाचे आह.े   

v) त्याांचेनप्रनमरटहह कम्युनििम टु स्लेहहरी ह ेपुस्तक मार्कसावािी इनतहासलेििाचे उिाहरर् आह.े  

३) i) कैलासमांदिर, वेरूळ ह ेऔरांगाबािमध्ये  आह.े  

ii) या मांदिराचा व लेण्याांचा समावेि युिेस् कोच्या जागनतक िैसर्गाक वारिाच्या यािीत करण्यात आला आह.े  



iii) भारत सरकारच्या पुरातत् व िात्याकड ेया मांदिराच्या वारिाच्या जतिाची व सांवधािाची जबाबिारी िणे्यात आली आह े

iv) राष्ट्रकूल वांिातील राजा पनहला कृष्र्ा यािे याची निर्माती केली असे मािले जाते.  

v) ह ेमांदिर (लेर्ी) महाराष्ट्रातील औरांगाबाि या नजल्यात आह.े  

vi) ह ेमांदिर भल्यामोठ्या िगडात कोरीवकाम करूि बाांधण्यात आले आह.े  

vii) निल्पकलेचा एक उत्कृष्ट िमुिा म्हरू्ि या मांदिराकड ेपानहले जाते.  

 राज्यिास्त्र (20 marks) 

प्र.६ दिलले्या पयाायाांपकैी योग्य पयााय निवडूि नवधाि ेपनु्हा नलहा :  

 १) ब) राजकीय        २) क) लोकिाहीत          ३) ब) नवरोधी        ४) क) ३२४ 

प्र.७ पुढील नवधाि ेचकू की बरोबर त ेसहकारर् स्पष्ट करा. (कोर्तहेी िोि) 

१) ह ेनवधाि चकू आह े; कारर् -  

१) वाढत्या जमातवािािे ििेात धार्माक सांघषा सुरु होतात.  

२) वाढत्या सांगषाामुळे समाजात धार्माक तेढ निमाार् होऊि सामानजक ऎर्कय िष्ट होते.  

३) समाजात िहुी निमाार् होऊि ििहतवािी घटिा घडूि येतात. पररर्ाम सामानजक स्थैया व स्वास्थ्य िष्ट होऊि 

लोकिाही धोर्कयात यतेे. म्हरू्ि जमातवािािे ििेाचे अतोिात िुकसाि होते.  

२) ह ेनवधाि चकू आह े;  कारर् -  

१) सत् ता नमळवरे् ह ेनवनवध राजकीय पिाांच ेउन िष्ट असते.  

२) सत् ताप्राप् तीसाठी त्याांिा नवनवध उपक्रम आनर् कायाक्रम राबवूि लोकाांचा पाठठांबा नमळवावा लागतो.  

३) जिनहताचे प्रश् ि सोडवर्ार् या पिाांिाच लोकाांचा पठठांबा नमळतो. या पाठठांब्यानिवाय पिाला सत् ता हस्तगत करता यते 

िाही; म्हरू्ि राजकीय पिाांिा लोकाांच्या पाठठांब्याची गरज असत.े  

३) ह ेनवधाि चकू आह े; कारर् -  

१) सत् ता नमळवरे् ह ेनवनवध राजकीय पिाांच ेउन िष्ट असते.  

२) सत् ताप्राप् तीसाठी त्याांिा नवनवध उपक्रम आनर् कायाक्रम राबवूि लोकाांचा पाठठांबा नमळवावा लागतो.  

३) जिनहताचे प्रश् ि सोडवर्ार् या पिाांिाच लोकाांचा पाठठांबा 

प्र.८ अ) रटपा नलहा. (कोर्तहेी िोि) 

१) राजकीय पिाांची मान्यता -  

१) भारतात बहुपि प धती अनस्तत्वात आह.े या राजकीय पिाांिा राष्ट्रीय वा प्रािनेिक पि म्हांरू्ि मान्यता िणे्याचे 

अनधकार भारतीय निवडरू्क आयोगाला आहते.  

२) लोकसभा व नवधासभतेील मतिािाची टर्क केवारी वा निवडूि आलेल्या पिाच्या प्रनतनिधींची सांख्या याांवर पिमान्यता 

अवलांबूि असते.  

३) या अटींमध्ये ि बसलेल्या पिाची मान्यता र ि करण्याचा अनधकारही निवडरू्क आयोगाला असतो.  

४) आयोग मान्यताप्राप् त पिाांिा आनर् अपि उमेिवाराांिा निवडरू्क नचन्ह ितेो. सवा राजकीय पिाांिा निवडरू्क 

आयोगाची मान्यता घेर्े आवश्यक असते.  

२) सत् तेचे नवकें द्रीकरर् - 

१) ििेाच्या सत् तेचे अिेक प्रकारे नवभाजि होर्े, म्हर्जचे ‘सत् तेच ेनवकें द्रीकरर्’ होय.  

२) हुकूमिाहीत ककां वा गटाच्या हाती कें दद्रत िालेली असते.  

३) लोकिाही व्यवस्थेत मात् सत् तेच ेकें द्रिासि, राज्यिासि व स्थानिक िासिसांस्था याांत नवभाजि होते. सत् तेचे 

नवकें द्रीकरर् होर्े हा लोकिाहीचा गाभा असतो.  

४) लोकिाही नवकें द्रीकरर्ामुळे सत् तेच्या गरैवापराला आळा बसतो ; तसचे सामान्य जितेला सत् तेत सहभागी होण्याची 

अनधक सांधी नमळते आनर् िरीिुरी लोकिाही प्रत्यिात येते.  

३) १) १९९९ मध्ये भारतीय राष्ट्रीय कााँग्रेसमधूि फुटूि बाहरे पडलेल्या गटािे राष्ट्रवािी कााँग्रेस पिाची स्थापिा केली.  

२) लोकिाही, समता, धमानिरपेिता ही मूल्ये हा पि महत् त्वाची माितो.  

३) स्थापिेिांतर हा राष्ट्रीय पि प्रोग्रोनसहह अलायन्स (यूपीए) गटात सामील िाला.  



४) १९९९ ते २०१४ पयंत महाराष्ट्रात आनर् २००४ ते २०१४ पयंत कें द्रात हा पि यूपीएमध्ये राहूि सत् तेत सहभागी 

होता.  

प्र.८ ब) दिलले्या सचूिाांप्रमार् ेकृती करा: (कोर्तहेी िोि) 

१) 

 
२) 

 
३) 

 
प्र.९ पुढील प्रश् िाांची थोडर्क यात उत् तरे स्पष्ट करा. (कोर्तहेी िोि) 

१) पुढील गोष्टींमुळे लोकिाही प धतीत नियनमतपरे् निवडरु्का घेर्े आवश् यक असते -  

१) निवडरु्काांवर लोकिाहीचे अनस्तत् व अवलांबूि असते.  

२) राजकीय पिाांिा राज्यकारभाराची निवडरु्काांमुळे नमळते.  

३) निवडरु्काांमुळे सत् तेत िाांततामय मागाािे बिल घडवूि आर्ता येतो.  

४) निवडरु्काांमुळे िासिाच्या धोरर्ाांत चाांगले बिल होतात आनर् एकां िर समाजजीविातही बिल घडूि येतात.   

२) भारतीय सांनवधािाच्या मागाििाक तत् त्वाांमध्ये स्थानिक िासिसांस्थाांिा पुरेस ेअनधकार िणे्याबाबत तरतूि केलेली आह.े 

सत् तेच्या या नवकें द्रीकरर्ाच्या तरतुिीचे पुढील फायि ेिाले -  

१) ७३ वी ७४ वी सांनवधाि िरुुस्ती होऊि स्थानिक िासि – सांस्थाांिा सांनवधािाची मान्यता नमळाली.  

२) या सांस्थाांच्या अनधकारात वाढ िाली.  

३) सामान्य िागररकाांच्या सत् तेतील सहभागात वाढ िाली. 

४) लोकिाही िर् या अथाािे प्रत्यिात येऊि ती सिम िाली.  

५) सत् तेच्या गैरवापराला आळा बसण्यास मित िाली.  



३)  लोकिाही मजबूत होण्यासाठी भारतािे पुढील उपाययोजिा राबवल्या आहते -  

१) सत् तेचे नवकें द्रीकरर्. 

२) सत् तेचे वाटा नमळण्यासाठी समाजातील िबुाल घटकाांिा व मनहलाांिा आरिर्.  

३) िासकीय पातळीवर सवा नििा अनभयाि, महात् मा गाांधी ग्रामीर् रोजगार योजिा, ग्राम समृ धी योजिा असे अिेक 

उपक्रम राबवले जातात.  

४) समता, स्वातांत्र्य, सामानजक न्याय, धमानिरपेिता इत्यािी मूल्याांचा सांनवधािािे केलेला स्वीकार.   

४) राजकीय पि पुढील कामे करतात -  

१) आपल्या धोरर्ाांचा आनर् कायाक्रमाांचाप्रचार करुि निवडरु्क लढवतात.  

२) सत् ता नमळाल्यास आपल्या कायाक्रमाांची अांमलबजार्ीव करतात. ज्याांिा सत् ता नमळाली िाही ते आपल्या कायाक्रमाच्या 

आधारे लोकाांचा पाठठांबा नमळवण्याचा प्रयत् ि करतात.  

३) जितचे्या मागण्या व तक्रारी िासिापयंत पोहोचवतात व िासिाची धोररे् व योजिा जितेपयंत िेतात.   

४) िासिाच्या अकायािमतवेर टीका करूि त्यावर अांकुि ठेवतात.   
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