
प्र.१ अ) दिलले्यापयाायाांपकैीयोग्यपयाायनिवडूिनवधािपेरू्ाकरा:  

 १) ब) मिोरांजि        २) अ) पनिला फ्रानसिि     ३) अ) प्राचीि       ४) अ) िीमााँ-ि-बोव्िो       

प्र.१ आ) पढुीलपकैी चकुीची जोडी िरुुस्त करुि पसुिा नलिा.  

१) १)iii)चुकीची जोडी- ताराबाई श ांि े– ि िाय कास्ट शिांि ूवुमि (ताराबाई श ांि ेस्त्रीपुरुष तुलिा) 

२) २) i) चुकीची जोडी – इब् ि बतूता – यरुोपला चीिची ओळख करुि दिला (इब् ि बततूा इस्लाम जगताची िफर)  

३) ३)vi)चुकीची जोडी – इांनडयि म्युनियम – लांडि (इांनडयि म्युनियम – कोलकाता)  

४) ४) चुकीची जोडी- िेंटर  फॉर पनब्लक निस्टरी – चेस िई (िेंटर फॉर पनब्लक निस्टरी – बांगळुर)  

प्र.२ अ) पढुील पढुील तक् ता परू्ा करा. (कोर्तिेी िोि) 

१) १) डॉ. बाबािािबे आांबेडकर  अ) ि अिटचेबल्ि्  

२) श्रीपाि अमृत डाांगे  ब) नप्रनमटटव्ि कम्युनििम  

३) पांनडता रमाबाई  क) ि िाय कस्ट शिांि ुवुमि  

४) फे्रडटरक मॅक्िम्यूलर  ड) ि िेके्रड बुक्ि ऑफ ि इस्ट  

५) अबुल फजल  इ) अकबरिामा  
 

२) 

 
३) अ) १९८५ – कािीरांगाआ) १९८५ – केवलिवेइ) १९८७ – िुांिरबि 

प्र.२ आ) पढुील िांकल्पा स्पष्ट करा. (कोर्तिेी िोि) 

१) न ल्पकला:-  

१) न ल्पकला निनमतीय अिते. उिा. मूती, पुतळा कलापूर्ा भाांडी आनर् वस्तू  

२) न ल्पे कोरली ककां वा घडवली जातात. त्यािाठी िगड, धातू आनर् माती याांचा उपयोग केला 

जातो.  

३) वेरुळचे कैलाि लेर्े ि ेअखांड न लाखांडातूि कोरलेले अन वतीय न ल्प आि.े  

४) िारिाथ येथील अ ोक स्तांभाच्या  ीषाावरील चार शिांिाांच्या न ल्पावर आधारललेे नचि ि े

भारताच ेराष्ट्रीय मािनचस ि आि.े  

 

 

Subject –  इनतिाि/राज्य ास्त्र 

Model Answer  

Set – 2 



२) प्रिार माध्यमाांची ओळख:- 

१) ‘प्रिारमाध्यमे’ या  ब्िाांत ‘प्रिार आनर् माध्यमे’ अि ेिोि  ब्ि आिते. 

२) प्रिार याचा अथा िरूवर पोिचवरे्. एखािी मानिती आपर् एखाद्या माध्यमाच्या िािाय् याि ेिरूवर पोिचव ू कतो.  

३) पूवीच्या काळी राजाला एखािी बातमी िांपूर्ा राज्यात पोिचवायची अिेल तर त्यािाठी दकत्येक दिवि लागायचे.  

४) पूवी गावोगाव िवांडी नपटवत अित. एकाकडूि ििुर् याला व ििुर् याकडूि नतिर् याला अिा बातमीचा प्रिार व्िायचा.  

३) मराठी रांगभूमी :- 

१) लनलत कला व्यक् तीि ेककां वा िमुिायािे िािर करण्याचे स्थाि म्िर्जे रांगभूमी.  

२) तांजावरच्या भोिले राजवां ािे मराठी व िनिर्ात्य भाषाांमध्ये िाटकाांिा उत् तेजि दिले.  

३) नवष्रु्िाि भावे मराठी रांगभूमीचे जिक म्िरू्ि ओळखले जातात.  

४) िीतास्वांयवर ि ेत्याांिी रांगभूमीवर आर्लेले पनिले िाटक िोय.  

५) त्यािांतर मिाराष्ट्रात ऎनतिानिक, पौरानर्क िाटकाांबरोबरच िलक्याफुलक्या प धतीची प्रििि प्रकारातील िाटकेिी 

रांगभूमीवर आली.  

६) त्यामध्ये नविोि प धतीिे िामानजक नवषय िािर केले गेले.  

७) थोरले माधवराव पे वे या िाटकापािूि िांपूर्ा िाटकापािूि िांपूर्ा नलनखत िांनिता अिलेल्या िाटकाांची िवी परांपरा 

िुरु िाली.  

प्र.३ अ) पढुील नवधाि ेिकारर् स्पष्ट करा. (कोर्तिेी िोि) 

१) १) इनतिािात उपलब्ध पुराव्याांचे नचदकत्िापूवाक िां ोधि करुि, भूतकाळात घडूि गेलेल्या घटिाांची माांडर्ी केली जाते.  

२) अ ी माांडर्ी करण्याच्या लेखि प धतीला इनतिािलखेि अिे म्िर्तात.  

३) अ ी प्रकारे इनतिािाची नचदकत्िापूवाक माांडर्ी करर्ार् या िां ोधकाला इनतिािकार अिे म्िटले जाते.  

२) १) भारतीय इनतिािलेखिाच्या िेिात िुरुवातीि प्रामुख्यािे पुरुष अभ्याि कायारत अिल्यामुळे नस्त्रयाांचे स्थाि व 

कामनगरी िा नवषय तुलििेे िलुानित रानिला िोता.  

२) त्यावर प्रका  टाकरे् ि ेस्त्रीवािी इनतिािकाराांपुढील पनिले आव्िाि िोते.  

३) नस्त्रयाांिी निर्मालेल्या िानित्याचे िां ोधि व िांकलि कररे्िी आवश् यक िोते.  

४) ताराबाईंिी पुरुषप्रधाि व्यवस्थेला आनर् जानत व्यवस्थेला नवरोध करर्ारे लेखि केले.  

५) १८८२ मध्ये प्रनि ध िालेले ‘स्त्रीपुरुष तुलिा’ ि ेत्याांचे पुस्तक भारतातील पनिले स्त्रीवािी लेखि िमजले जात.े  

३) १) भारताच्या प्राचीि ते अवाानचि इनतिािाच्या िांिभाात िरूि ािवरूि प्रिाटरत िाललेी ‘भारत एक खोज’ िी मानलका 

मित् त्वाची आि.े  

२) पांनडत िेिरू याांच्या ‘नडस्कव्िरी ऑफ इांनडया’ या ग्रांथावर आधाटरत िी मानलका िोती.  

३) श्याम बेिेगल दिग्िर् ात या मानलकेिे काळ ते अवाानचि काळाचा िामानजक, िाांस्कृनतक आनर् राजकीय इनतिाि 

माांडला.  

४) िखोल िां ोधि आनर् िािरीकरर् या पातळीवर िी मानलका िरि ठरली.  

४) १) खेळरे् िी मार्िाची ििैर्गाक प्रवृत् ती आि.े  

२) मािवाच्या प्रारांभीच्या काळात नवनवध प्रकारचे खेळ खेळले जात.  

३) न कार िा जिा उिरनिवाािाचा मागा िोता तिाच तो खेळ व मिोरांजिाचािी एक भाग िोता.  

४) भारतातील प्राचीि िानित्यात आनर् मिाकाव्याांमधूि  यूत, कुस्ती, रथाांच्या आनर् घोड्ाांच्या  याती आनर् बुन धबळ 

या खेळाांचे उल्लेख येतात.  

५) १) व्िॉल्टेअर या फ्रें च तत् त्वज्ञािे इनतिािलेखिािाठी केवळ वस्तुनिष्ठ ित्य आनर् घटिाांचा कालक्रम एवढ्यावरच लि 

कें दित ि करता तत् कानलि िमाजाच्या परांपरा व व्यापार, आर्थाक व्यवस्था  ेती इत्यािी गोष्टींचा नवचार आवश् यक आि ेिा 

नवचार माांडला.  

२) त्यामुळे इनतिािाची माांडर्ी करतािा मािवी जीविाचा िवाांगीर् नवचार व्िायला िवा, िा नवचार पुढे आला.  

३) त्या िषृ्टीिे व्िॉल् टेअर आधुनिक इनतिाि लेखिाचा जिक िोता अिे म्िर्ता येईल.  

प्र.३ आ) पढुील प्रश् िाांची २५ त े३०  ब्िाांत उत् तरे नलिा. (कोर्तिेी िोि) 

१) १) नि धेश् वर ािी नचिावी याांिी प्राचीि भारतीय स्थलको ाांची रचिा केली आि.े  



२) वैदिक िानित्य, कौटटलीय अथा ास्त्र, पानर्िीचे व्याकरर्, वाल्मीकी - रामायर्, मिाभारत, पुरर्े, मध्ययुगीि िांस्कृत 

आनर्  ब्िको  िानित्य तिचे फािी, जैि, बौ ध ग्रीक आनर् नचिी िानित्य याांमधील भौगोनलक स्थळाांची मानिती 

को ात दिली आि.े  

२) १) धार्माक व वैनषष्यपूर्ा टठकािाांिा पयाटक भेटी ितेात.  

२) आपर्ाांि उपिारगृि ेस्वच्छतागृि ेयाांच्या िोई उपलब्ध करुि द्यावयाि िव्यात.  

३) अपांग (नवकाांग) पयाटकाांिाठी त्याांच्या नव ेष गरजाांची काळजी घेर्े आवश् यक आि.े  

४) जागनतक स्तरावरील, मित् त्वाच्या भाषामध्य ेमानिती पुस्तीका, मागािर् ाका, िका े, इनतिाि नवषयक पुस्तके उपलब्ध 

करूि िरेे् गरजचेे आि.े  

५) पुस्तीका िाईट आनर् ऎनतिानिक स्थळाांवरील इनतिाि पुस्तके त्याांच्या स्वत:च्या भाषेत उपलब्ध करूि िणे्यात 

यावीत.  

३) १) नचिपटाांमध्ये कथे ी िांबांनधत काळाच्या वातावरर् निर्मातीचे तिेच पािाांच्या व ेभूषा, के भूषा, रांगभूषा इत्यािीचे 

नियोजि करण्याचे काम कला-दिग्ि ाकाला करता यतेे ककां वा कला दिग्ि ाकाला िल् लागार म्िरू्र् काम करता येते.  

२) नचिपटाांच्या िांवािलेखिािाठी भाषा व िांस्कृतीच्या जार्काराांची आवश्यकता अिते.  

प्र.४ दिलले्या उतार् याच ेवाचि करुि त्यावर आधाटरत प्रश् िाांची उत् तरे नलिा.  

 १) खेळण्याांमधूि इनतिाि आनर् तांिज्ञािाची प्रगती यावर प्रका  पडतो. धार्माक आनर् िाांस्कृनतक परांपरा िमजतात.  

२) मिाराष्ट्रात दिवाळीत दकल् ले करण्याची मोठी परांपरा आि.े या मातीच्या दकल् लावर छिपती न वाजी मिाराज आनर् 

त्याांचे ििकारी याांच्या प्रनतमा ठेवतात.  

३) i) इटलीतील पााँपेई  िरात िापडलेली बाहुली िी इिवीििाच्या पनिल्या  तकातील अिावी.  

ii) त्यावरूि भारत आनर् रोम याांच्यातील परस्पर िांबधाांब िल मानिती नमळते.  

iii) अ ा रीतीिे उत् खिात नमळालेली खेळर्ी िी प्राचीि काळी नवनवध ि ेाांमधील परस्परिांबांधाांवर प्रका  टाकू  कतात.  

प्र.५ अ) पढुीलप्रश् िाांची िनवस्तर उत् तरे नलिा. (कोर्तिेी िोि) 

१) १) स्त्रीवािीइनतिािलेखि म्िर्जे नस्त्रयाांच्या िनृष्टकोिातिू केलेली इनतिािाची पुिराचिा.  

२) िीमााँ-ि-बोव्िा या फ्रें च नविषुीिे स्त्रीवािाची मूलभूत भूनमका माांडली.  

३) स्त्रीवािी इनतिािलेखिामध्ये नस्त्रयाांचा अांतभााव करण्याबरोबर इनतिािलेखिाच्या िेिातील पुरुषप्रधाि िनृष्टकोिाांचा 

पुिर्वाचार करण्यावर भर दिला गेला.  

४) नस्त्रयाांच्या आयुष्या ी निगनडत िोकरी, रोजगार, टे्रड युनियि, त्याांच्यािाठी काम करर्ार् या िांस्था, नस्त्रयाांच ेकौंटुनबक 

आयुष्य याांिारख्या नवनवध पैलूांचा िनवस्तर नवचार करर्ारे िां ोधि िुरु िाले.  

२) १) मिाराष्ट्रातीलमिोरांजिाचा एक जिुा प्रकार म्िर्जे लनळत िोय.  

२) िारिीय कीताि परांपरेत या प्रकाराचा िमावे  िोतो.  

३) कोकर् आनर् गोवा भागात याचे मित् त्व खूप आि.े  

४) लनळताच्या िािरीकरर्ामध्ये धार्माक उत्िवप्रिांगी उत्िविवेता शिांिाििावर बिली आि ेअिे माििू नतच्यािमोर 

मागरे् मागतात.  

५) िायप्रवे ाप्रमारे् लनळत िािर केल ेजाते. 

६) त्यामध्ये कृष्र् व रामकथा आनर् भक् ताांच्या कथा िाांगतात.  

७) कािी लनळते शिांिी भाषेतिी आिते.  

८) आधुनिक मराठी रांगभूमीला लनळताची पाश् वाभूमी आि.े  

३) १) इनतिािलेखि, भाषा ास्त्र, व्युत् पत् ती, व्याकरर् अ ा अिेक नवषयाांवर मूलभतू िां ोधि करर्ारे आनर् मराठी भाषेतूि 

लेखि करर्ारे इनतिािकार म्िरू्ि राजवाड ेप्रनि ध आिते.  

२) आपला इनतिाि आपर् नलनिला पानिजे, याचा पुरस्कार त्याांिी केला.  

३) ‘मराठ्ाांच्या इनतिािाची िाधिे’ अिे  ीषाक अिर्ारे २२ खांड त्याांिी िांपादित केले.  

४) त्याांतील त्याांच्या प्रस्ताविा अत्यांत अभ्यािपूर्ा आिते.  



५) इनतिाि म्िर्जे भतूकालीि िमाजाच ेिवाांगीर् िमग्र जीवि ि ाि.  

६) केवळ राजकीय घडामोडी, ित् ताांतरािाठी कटकारस्थािे आनर् यु ध ेयाांच्याच िदककती िव्िते. अिे त्याांचे मत िोते.  

७) अस् िल कागिपिाांच्या आधारे इनतिाि नलनिला पानिजे, अिा त्याांचा आग्रि िोता.  

 राज्य ास्त्र(20 marks) 

प्र.६ दिलले्या पयाायाांपकैी योग्य पयााय निवडूि नवधाि ेपसुिा नलिा.  

 १) क) िांनवधािाििुार    २) ब) १८      ३) क) जििांघािे       ४) ड) प्रनतकार करण्याचा 

प्र.७ पुढील नवधाि ेचकू की बरोबर त ेिकरर् स्पष्ट करा. (कोर्तिेी िोि) 

१) ि ेनवधाि चकू आि;े कारर् -  

१) भारताची प्रचांड लोकिांख्या आनर् ि ेाचा मोठा नवस्तार लिात घेता नवनवध पातळींवर निवडरु्का घेर्े, िी बाब 

आव्िािात्मक आि.े ि ेआव्िाि भारतीय लोक ािीिे य स्वी केलेले आि.े  

२) ठरावीक मुितीिांतर ि ेात मुक् त आनर् सयाय्य वातावरर्ात निवडरु्क घेरे्, ि ेलोक ािीचे य  आि.े  

३) कालब ध िोर्ार् या निवडरु्काांमुळे मतिाराांच्या राजकीय जानर्वा प्रगल्भ िाल्या आिते; त्यामुळे मतिाि 

करर्ार् याांच्या िांख्येतिी वाढ िालेली दििते. जितेच्या या राजकीय ििभागाचा नवचार करता भारतीय लोक ािी मोठ्ा 

प्रमार्ात य स्वी िाल्याचे दििते.  

२) ि ेनवधाि चकू आि;े कारर् – 

१) निवडरु्का सयाय्य मागाािे व्िाव्यात आनर् त्या नवश् वािािा अिाव्यात.  

२) खुल्या वातावरर्ात निवडरु्का िाल्या िािीत : तर निवडरू्क प्रदक्रयेत गैरप्रकार िोतील, भ्रष्टाचार वाढेल.  

३) प्रामानर्क आनर् कायािम प्रनतनिधी निवडूि येर्े अ क् य िोईल : म्िरू्ि निवडरू्क प्रदक्रयेत गोपिीयता अिू िये.  

३) ि ेनवधाि चकू आि े; कारर् -  

१) भारतीय निवडरू्क आयोग िा राजकीय पिाांच्या मासयतेचे निकष निनश् चत करुि, राष्ट्रीय वा प्रािने क पि म्िरू्ि 

मासयता िते अितो.  

२) िांिि आनर् नवनधमांडळात नमळवलेल्या जागा आनर् निवडरु्कीत नमळालेल्या मताांची टक् केवारी याांचा या अटीत 

िमावे  अितो.  

३) न रोमर्ी अकाली िल िा ‘राष्ट्रीय पि’ म्िरू्ि निनश् चत केलेल्या अटीत बित िािी. तो पांजाब राज्यापुरता मयाादित व 

प्रभावी अिल्यािे या पिाला राष्ट्रीय िव्ि;े तर प्रािने क पि म्िरू्ि आयोगािे मासयता दिलेली आि.े   

प्र.८ अ) पढुील िांकल्पिा स्पष्ट करा. (कोर्तिेी िोि) 

१) प्रािने क पि - 

१) नवन ष्ट प्रि ेाच्या वेगळेपर्ाचा अनभमाि बाळगर्ार् या व त्या प्रि ेाचा नवकाि करण्यािाठी ित् तेच्या स्पधेत  

उतरर्ार् या राजकीय गटाांिा ‘प्रािने क पि’ अिे म्िर्तात.  

२) या पिाांचा आपल्या प्रि ेापुरता मयाादित प्रभाव अितो. आपल्या प्रि ेाच्या नवकािाबरोबरच आपल्या प्रि ेाला 

स्वायत् ताता अिावी, अिा या पिाांचा आग्रि अितो.  

३) आपल्या प्रि ेात प्रभावी भूनमका घेऊि ि ेपि आता राष्ट्रीय राजकारर्ातिी आपला प्रभाव टाकू लागले आिते.  

४) प्रािने क पिाांचा प्रवाि फुटीरता, स्वायत् ता आनर् मुख्य प्रवािात िामील िोर्े अ ा टप् प्याांमधूि िोत आि.े  

२)  ि ेनवधाि बरोबर आि े; कारर् – 

१) चळवळ ि ेलोकाांचे नवन ष्ट प्रश् िाभोवती निमाार् िालेले िांघटि अिते.  

२) लोकाांच्या प्रश् िाां ी निगनडत अिर्ार् या चळवळीिच लोक पाठठांबा ितेात.  

३) लोकाांच्या निताच्या िमस्या निवडूि निनश् चत कायाक्रम ठरवूि त्याआधारे जििांघटि करण्याची गरज अिते. यािाठी 

कोर्तीिी चळवळ उभी करण्यािाठी लोकाांचा िदक्रय पाठठांबा आवश् यक अितो.  

३)  ित् तेचे नवकें िीकरर्. 

१)  ाििाच्या ित् तेच ेकें िीकरर् िाले की हुकूम ािी अनस्तत् वात येत.े म्िरू्ि कायिमेांडळ, कायाकारी मांडळ व सयायमांडळ 

याांत ित् तेचे नवभाजि िोर्े आवश् यक अिते. ित् तेच्या या नवभाजिालाच ‘ित् तेच ेनवकें िीकरर्’ अिे म्िर्तात.  

िागटरकाांच ेस्वातांत्र्य अबानधत रािते.   



२) या नवकें िीकरर्ामुळे िागटरकाांचे स्वातांत्र्य अबानधत रािते.  

३)  ाििव्यविारात जितचेा ििभाग वाढतो.  

४) त्याांच्यात जबाबिारीची जार्ीव निमाार् िोते. लोक ािी  ाििप धतीत ित् तचे्या नवकें िीकरर्ाला खूप मित् त्व अिते.  

प्र.८ ब) पढुीलिांकल्पिानचि ेपरू्ा करा. (कोर्तिेी िोि) 

 

 
 २) 

 
 ३) 

 

प्र.९ पुढील प्रश् िाांची थोडक्यात उत् तरे नलिा. (कोर्तिेी िोि) 



१) मनिला ििमीकरर्ािाठी स्वतांि भारतात वेळोवेळी केलेल्या काय याांचे मनिलाांिा पुढील फायि ेिाले-  

१) मनिलाांमधील निरिरता कमी िोऊि त्याांिा आपल्या नवकािाची िांधी नमळाली.  

२) लाँनगक अत्याचार, घरगुती शिांिाचार अ ा प्रकारच्या अिेक िमस्या िरू िोण्याि मित िाली.  

३) मनिलाांिा आपले स्वातांत्र्य, आत्मप्रनतष्ठा व आत्मिस माि जपण्यािाठी अिुकूल वातावरर् निमाार् िाले.  

४) राजकीय िांस्थाांमध्ये मनिलाांिाठी राखीव जागा ठेवल्यामुळे त्याांचे प्रनतनिनधत् व वाढूव ि ेाच्या निर्ायप्रदक्रयेत ििभागी 

िोण्याची त्याांिा िांधी नमळाली आि.े  

२) ‘चळवळी’ ची वैन ष्ये स्पष्ट करा.  

१) चळवळ िी िामूनिक कृती अिूि , त्यात लोकाांचा िक्रीय ििभाग अपेनित अितो.  

२) चळवळीत निनश् चत अिा एखािा िावाजनिक प्रश् ि िाती घेऊि लोकाांचे िांघटि उभे केले जाते.  

३) चळवळीला िेतृत् वाची आवश् यकता अिते. िेतृत् व जेवढे खांबीर तेवढी चळवळीची पटरर्ामकारकता अनधक वाढत.े  

४) चळवळीच्या िांघटिा अितात. या िांघटिा िातत्यािे प्रश् िाांचा पाठपुरावा करतात.  

५) िांघटिाांिी िाती घेतलेले प्रश् ि जितेला आपले वाटले, तरच जिता चळवळीला पाठठांबा ितेे. म्िरू्ि चळवळीचा 

निनश् चत कायाक्रम अिला पानिजे.  

३) लोक ािी खोलवर रुजवण्यािाठी पुढील िुधारर्ाांची आवश् यकता आि े-  

१) स्वातांत्र्य, िमता, बांधुता, सयाय, मािवता िी मूल्ये िमाजातील िवा घटकाांपयांत पोिोचवरे् आवश् यक आि.े  

२) िामानजक िांस्थाांिा स्वायत् तता िऊेि िवा िमाजघटकाांचे िामीलीकरर् कररे्.  

३) िवा िागटरकाांचे ििमीकरर् कररे्,  

४) निष्पिपाती निवडरु्का, स्वतांि सयायलये याांची तरतिू करुि जिकल्यार्ाला प्राधासय िरे्ारी लोक ािी निमाार् कररे्.  

४) प्रािने क  पि म्िरू्ि मासयता नमळण्यिाठी निवडरू्क आयोगािे पुढील निकष लागू केले आिते -  

१) लोकिभा ककां वा नवधाििभेच्या मागील निवडरु्कीत दकमाि ६ टक् के मते आनर् दकमाि िोि ििस्य नवधाििभवेर 

निवडूि येर्े आवश् यक. ककां वा 

२) नवधाििभेच्या एकूर् ििस्य-िांख्येच्या दकमाि ३ टक् के जागा ककां वा नवधाििभेत दकमाि तीि जागा प्राप् त कररे् 

आवश्यक आि.े  
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*This question paper is for practice purpose only.




