
प्र.१ अ) दिलले्यापयाायाांपकैीयोग्यपयाायनिवडूिनवधािपेरू्ाकरा:  

 १) अ) पनिला फ्रानसिि         २) क) अश् मयुगीि           ३) क) प्रभाकर     ४) क) श्रीनिवछत्रपती  

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

१) ४) चुकीची जोडी- िॅििल लायब्ररी – पुरे् (िॅििल लायब्ररी – कोलकाता)  

२) ४) चुकीची जोडी - बेंजानमि ट्युडलेा–जगाचा िकािा व पृथ्वी गोलाचे आरेखि (बेंजानमि ट्युडलेा जगातील पनिला 

युरोपीय िोधक प्रवािी)  

३) ३) चुकीची जोडी - उद्याचा िांिार –नवश्राम बेडकेर (उद्याचा िांिार – आचाया प्र.के.अत्रे)  

४) २) चुकीची जोडी –बोरोबुिरु- राष्ट्रीय वारिास्थळ (बोरोबुिरु– जागनतकवारिास्थळ) 

प्र.२ अ) दिललेी िांकल्पिा नचत्र परू्ा करा. (कोर्तिेी िोि) 

१) अ) भनवष्यातील नपढ्ाांिाठी िरु्माळ भारतीय नचत्रपटाांचा िोध घेर्े, ते नमळवरे् आनर् नचत्रपटाांच्या वारिाांचे जति कररे्.  

आ) नचत्रपटाांिी िांबांनधत मित् त्वाच्या बाबींचे वगीकरर् कररे्, त्याांच्या कायमस्वरुपी िोंिी तयार कररे् आनर् िांिोधि 

कररे्. 

इ) नचत्रपट िांस्कृतीच्या प्रिाराचे कें द्र प्रस्थानपत कररे्.  

२) अ) आचाया अत्रे        आ) घानिराम कोतवाल      इ) विांत कािेटकर        ई) टटळक आनर् आगरकर  

३) पुढील िांकल्पिानचत्र पूर्ा करा:  

मांदिर िैली  िागर  द्रानवड  

वैनिष्टे्य  उत् तर भारतातील िैली यात क्रमि: लिाि िोत जार्ार् या 

निखराांच्या प्रनत-कृती वरपयंत रचलेल्या अितात. 

िनिर् भारतातील िैली यात क्रमि: लिाि 

िोत जार्ारी प्रतीकृती पर् उांची कमी अिते. 

उिािररे्  मिाराष्ट्रातील भूमीज कुतुबनमिार  िनिरे्कडील गोपूर - 
 

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

१) छत्रपती निवाजी मिाराज वस्तुिांग्रिालय , मुांबई: 

१) इिवी िि १९०४ िाली मुांबईतील कािी प्रनतनित िागटरकाांिी एकत्र येऊि नप्रस ि ऑफ वेल्िच्या भारतभेंटीच्या 

स्मरर्ाथा एक वस्तुिांग्रिालय उभारण्याचा निर्ाय घेतला.  

२) इिवी िि १९०५ च्या िोव्िेंबर मनिसयात या िांग्रिालयाच्या इमारतीची पायाभरर्ी झाली आनर् िांग्रिालयाच ेिाव 

नप्रस ि ऑफ वेल्ि म्युनझअम ऑफ वेस्टिा इांनडया अिे निनश् चत करण्यात आल.े  

३) इिवी िि १९९८ मध्ये िांग्रिालयाचे िाव बिलूि ‘छत्रपती निवाजी मिाराज वस्तुिांग्रिालय’ अिे ठेवण्यात आले.  

४) िांग्रिालयाची वास्तू इांडो-गोनथक िैलीत बाांधलेली आि.े. 

५) नतला मुांबई ििरातील पनिल्या प्रतीची िाांस्कृनतक वारिा इमारत अिा िजाा िणे्यात आला आि.े  

६) िांग्रिालयातील कला, पुरातत् त्व आनर् नििगााचा इनतिाि अिा तीि वगाात नवभागलेल्या िुमारे पस िाि िजार पुरावस्तू 

िांग्रनित केलेल्या आिते.  

२) लोककलेच्या परांपरा: 

१) भारतातील प्रत्येक प्रििेाच्या वैनवध्यपूर्ा अिा लोकगीत, लोकवाद्य, लोकिृत्य, लोकिाट्याच्या परांपरा आिते.  

२) मिाराष्ट्रातिी लोककलचे्या अिेक परांपरा अनस्तत्वात आिते.  

३) या लोककला धार्माक उत्िव आनर् िमाजातील जीवि याांचा एक अनभभाज् य भाग म्िरू्ि नवकनित झाल्या.  

४) कोळीिृत्य, तारपा ितृ्य, कोकर्ातील ििावतार, पोवाडा, कीताि, जागर-गोंधळ िी त्याांपैकी कािी ठळक उिािररे् 
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आिते.  

३) िांज्ञाकोि: 

१) इनतिािातील िांज्ञा वेगळ्या काढूि त्या िमजावूि िाांगर्ारे कोि इनतिािात तयार करतात.  

२) अभ्यािकाांिा त्याचा उपयोग िोतो.  

३) इनतिाि नवषयाच्या अभ्यािकाांिा कोिरचिेच्या कामात भरपूर िांधी उपलब्ध आिते. 

४) कोर्त्यािी नवषयाचा कोि अिो त्याला इनतिािाची जोड आवश्यक आि.े  

५) प्रत्येकी नवषयाला इनतिाि अितो, इनतिाि अभ्यािक कोिाांच्या अभ्यािातिू घटिा कोि, दििनविेष, व्यन तकोि, 

िांज्ञाकोि, तयार करण्यात ििभागी िोऊ िकतात.  

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

१) १) जॉजा नवल्ििे फे्रडटरक िगेले’ या जमाि तत् त्वज्ञािे ऎनतिानिक वास्तव तका िुद् ध पद् धतीिे माांडले गेले पानिजे यावर भर 

दिला.  

२) इनतिािातील घटिाक्रम प्रगतीचे टप् पे ििावर्ारा अितो.  

३) त्याच बरोबर इनतिािाची माांडर्ी इनतिािकाराला वळेोवेळी उपलब्ध अिर्ार् या पुराव्यािुिार बिलत जार्े स्वाभानवक 

अिते, अिे प्रनतपािि त्यािे केले. 

४) त्याच्या याच नववेचिामुळे इनतिािाच्या अभ्याि पद् धती नवज्ञािाच्या पद् धतीपेिा वेगळ्या अिल्या तरी त्या कमी 

प्रतीच्या िािीत, अिी अिेक तत् त्वज्ञाांची खात्री पटली.  

२) १) मिाराष्ट्रात राष्ट्रवािी इनतिाि लेखिात नवष्रु्िास्त्री नचपळूर्कर याांच्यापािूि प्रेरर्ा नमळाली.  

२) भारतीयाांिी नब्रटटिाांनवरुद् ध दिलेल्या स्वातांत्र्यलढ्ाला पे्ररर्ा िणे्यािाठी राष्ट्रवािी इनतिािलेखिाचा उपयोग झाला.  

३) त्यामध्ये स्वातांत्र्यवीर ववां.िा. िावरकाराांिी नलनिलेले ‘ि इांनडयि वॉर ऑफ इनसडपेसडसि १८१७’ (१८५७ चे 

स्वातांत्र्यिमर) या पुस्तकाचे नविेष मित् त्व आि.े  

४) राष्ट्रवािी इनतिाि लेखिाच्या प्रभावामुळे प्रािनेिक इनतिाि नलनिण्यालािी चालिा नमळाली.  

३) १) ऎनतिानिक स्थळाांचे जति व िांवांधाि कररे् ि ेएक मोठे आव्िाि आि.े  

२) आपल्या ििेाला प्राचीि मध्ययुगीि आनर् अवााचीि अिा ऎनतिानिक स्थळाांचा वारिा आि.े  

३) याच बरोबर िैिर्गाक आनर् मािनिर्मात अिा िोि प्रकारचा वारिा अितो.  

४) िांपूर्ा जगात गौरवलेली अिी ऎनतिानिक स्थळे भारतात आिते.   

४) १) ऑवलांनपक, एनियाड नब्रटटि राष्ट्रकुल, ववांबल्डि याांिारखा स्पधाामधूि खेळल्या जार्ार् या दक्रकेट, फुटबॉल, लॉि टेनिि 

इत्यािी िामसयाांचे थेट प्रिेपर् िरूििाि व असय वानिसयाांवरुि जगभर एकाचवेळी केले जाते.  

२) ज्या ििेाांचा त्या खेळात कािी ििभाग िािी अिे प्रेिक िुद् धा त्या खेळाांचा आिांि घेत अितात.  

३) उिा. दक्रकेट नवश् वचषक स्पधेत भारत अांनतम फेरीत पोिचल्यावर जगभरातील पे्रिकाांिी िामिा पानिला.  

४) या जगभराच्या पे्रिकाांिी खेळाांचे अथाकारर्च बिलूि टाकले आि.े  

५) िौिी खेळाडू निकण्यािाठी िामिे बघतात.  

६) पे्रिक मिोरांजिािाठी खळेाचे िामिे बघतात.  

७) कां पसया जानिरातींची िांधी म्िरू्ि िामसयाांकड ेबघतात.  

८) पे्रिकाांिा िामि ेिमजाविू िणे्यािाठी निवृत् त खेळाडू येतात.  

९) म्िरू्ि नविाव्या व एकनविाव्या ितकात खेळाांचे आांतरराष्ट्री करर् झाले आिते.  

५) १) ‘नलओपॉल्ड व्िॉि राांके’ याांिी इनतिाि िांिोधिाची नचदकत्िक पद् धती किी अिावी ते िाांनगतल.े  

२) मूळ िस्तऎवांजाच्या आधारे प्राप् त झालेली मानिती िी िवाानधक मित् त्वाची आि,े यावर त्यािे भर दिला.  

३) ऎनतिानिक घटिाांिी िांबनधत अिर्ार् या िवा घटिाांची कागिपत्रे आनर् िस्तऎवज याांचा कििू िोध घेर्े अत्यांत 

मित् त्वाचे अिल्याचे त्यािे िाांनगतले. अिा पद् धतीिे ऎनतिानिक ित्यापयंत पोिचता येरे् िय आि ेअिे त्याांिे िाांनगतले.  

४) म्िरू्ि त्याच्या नवचाराांचा प्रभाव एकोनर्िाव्या ितकातील इनतिाि लेखिाच्या पद् धतीवर प्रामुख्यािे दिितो.   

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

१) १) ग्रांथाच्या अखेरीि दिलेली त्या ग्रांथातील व्य ती, नवषय, स्थळे व ग्रांथ याांची यािी, िब्ि याांच्या याद्याांिा िूची म्िर्तात.  

२) िूची िििा अकारनवल्ि ेअिते.  



३) ती त्या-त्या ग्रांथाांच्या वाचकाि मित करर्ारी अिते. उिा. मराठी नियतकानलकाांची िाते याांिी निद् ध केलेली िूची.   

२) १) मािावािी इनतिािकाराांच्या लेखिात आर्थाक व्यवस्थेतील उत् पाििाची िाधिे, पद् धती आनर् उत् पाििाच्या प्रदक्रयेतील 

मािवी िांबांध याांचा नवचार मध्यवती िोता.  

२) प्रत्येक िमाजातील घटिचेा िामासय लोकाांवर काय पटरर्ाम िोतो याचे नवश् लेषर् कररे् ि ेमािावािी इनतिाि लेखिाच े

मित् त्वाचे िूत्र िोते.   

३) १) मिाराष्ट्रात िाांस्कृनतक वारिा िाांगर्ारी अिेक टठकार् ेआिते. उिा. अवजांठा लेर्ी, वेरूळ लेर्ी, गारापुरी (एनलफस टा) 

लेर्ी, छत्रपती निवाजी मिाराज टर्मािि मुांबई, इत्यािी.  

२) िाांस्कृनतक वारिा िा मािव निर्मात अितो. तो मूता आनर् अमूता अिा िोि प्रकारचा अितो.  

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

 १) ऎनतिानिक घटिाांच्या नलनखत िोंिी करण्याच्या परांपरेची िुरुवात मेिोपेटोनमयातील िुमेर िांस्कृती मध्ये झाली.   

२) िुमेर िांस्कृतीतील प्राचीि निलालेखाांचा िांग्रि फ्रासिमधील लुव्र या जगप्रनिद् ध िांग्रिालयात ठेवलेला आि.े  

३) i) िुमेर िांस्कृतीतील राज ेव त्याांच्या िांघषााच्या किाण्या निलालेखाांमध्ये जति केलेल्या आिते.  

ii) त्यातील िवाानधक प्राचीि निलालेख िुमारे ४५०० वषाापूवी िुमेरमधील िोि राज्याांमध्ये झालेल्या युद् धाची िोंि 

करर्ारा अििू, तो िध्या फ्रासिमधील लुव्र या जगप्रनिद् ध िांग्रिालयात ठेवला आि.े  

प्र.५ पुढीलप्रश् िाांची िनवस्तर उत् तरे नलिा. (कोर्तिेी िोि) 

१) १) कलेच्याइनतिािाचे अभ्यािक पत्रकाटरतचे्या िेत्रात िी काम करु िकतात.  

२) नतथे कलावस्तूांचे मूल्य ठरवण्यिाठी ती कलावस्तू िकली िािी िा ि,े पारखण्याची आवश् यकता अिते. त्यािाठी कलेच्या 

इनतिािाचा िखोल अभ्याि अिर्ार् या तज्ज्ञाांची आवश् यकता अिते.  

३) कलावस्तूांच्या खरेिी-नवक्रीचे एक स्वतांत्र जग आि.े  

४) िाांस्कृनतक वारिाांचे जति आनर् िांवधाि तिचे िाांस्कृनतक पयाटि िी आता िव्याि ेनवकनित िोर्ारी िेत्रे आिते.  

५) त्यामध्ये िांग्रिालय आनर् अनभलेखागार, ग्रांथालय आनर् मानिती प्रिारर्ाचे तांत्रज्ञाि, पुरात् त्वीय िांिोधि आनर् भारतीय 

नवद्या िी मित् त्वाची िेत्रे आिते.  

२) १) पूवीच्याकाळीराजाला एखािी बातमी िांपूर्ा राज्यात पोिचवायची अिेल तर त्यािाठी दकत्येक दिवि लागत अित. 

२) पूवी गावोगावी िांवडी नपटवत अित.   

३) एकाकडूि ििुर् याला, ििुर् याकडूि नतिर् याला अिा बातमीचा प्रवाि व्िायचा.  

४) इनजप् तमध्ये इिवीिि पवूाकाळात िरकारी आििेाचे कोरीव लेख िावाजनिक टठकार्ी लावत अित.  

५) िातव्या ितकात चीिमध्ये िरकारी िरकारी निवेिि ेिावाजनिक टठकार्ी वाटत अित.  

६) धमािाळाांमध्ये उतरर्ारे प्रवािी, दफरस्ते तेथील स्थानिक लोकाांिा िरूवरच्या बातम्या रांगवूि िागांत अित.  

७) राजाांचे प्रनतनिधी वेगवेगळ्या टठकार्ी अित. ते ताज्या बातम्या राजिरबारात पाठवत अित.   

३) १) तमािािािब्ि मुळात पर्िायि भाषेतील आि.े  

२) नचत् ताला प्रिस िता िरे्ारे िशृ्य अिा याचा अथा आि.े  

३) नवनवध लोककला आनर् अनभजात या कलाांचे प्रवाि िामावूि घेत अठराव्या ितकापयंत नवकनित झाला.  

४) पारांपटरक तमािाचे िोि प्रकार आिते. िांगीत बारी आनर् ढोलकीचा फड.  

५) िांगीत बारीमध्ये िाट्यापेिा िृत्य आनर् िांगीतावर अनधक भर दिला जातो.  

६) प्राधासयािे िृत्य-िांगीताचा िमावेि अिलेल्या तमािात कालाांतराि े‘वग’ या िाट्यरुपाचा िमावेि केला गेला. 

७) उत्स्फूता नविोिाच्या आधारािे वग रांगत जातो.  

८) तमािाच्या िुरुवातीला गर् म्िर्जे गरे्िवांििा गायली जाते.  

९) त्यािांतर गवळर् िािर केली जात.े  

१०) तमािाच्या ििुर् या भागात मुख्य िाटक म्िर्जे वग िािर केला जातो.  

११) इच्छा माझी पुरी करा आनर् गाढवाचे लग् ि याांिारखे मराठी रांगभूमीवर गाजललेे प्रयोग ि ेतमािाचे आधुनिक स्वरुप 

ििावतात.     



 राज्यिास्त्र (20 marks) 

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

 १) ब) १८      २) क) बहुपि        ३) ड) जिाधार     क) िेतीचे उत् पािि वाढवूि ििे स्वावलांबी बिवरे्         

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

१) ि ेनवधाि बरोबर आि;े  कारर् – 

१) िामानजक सयाय व िमता प्रस्थानपत कररे् ि ेलोकिािीचे ध्येय अिते.  

२) कोर्तािी भेिभाव ि करता िवांि नवकािाची िमाि िांधी दिल्यािे िवा िामानजक घटक मुख्य प्रवािात िामील िोतात.  

३) लोकिािीत िवा िमाजघटकाांिी िामावूि घेण्याची प्रदक्रया िोत अिल्यामुळे िमाजातील िांघषािी कमी िोतात.  

२) ि ेनवधाि बरोबर आि;े कारर् – 

१) बहुमतािे अनधकारावर आलेले िरकार मुितीआधीच पिफुटीमुळे अल्पमतात येऊ िकते.  

२) कािी वेळा एका पिाला बहुमत नमळाले ििल्याि िोि ककां वा अिके पिाांची आघाडी करुि िरकार स्थापि केले जाते. 

परांतु मुितीआधीच आघाडीत फूट पडूि िरकार अल्प्मतात येते.  

३) अल्पमतात आलेल्या िरकारला राजीिामा द्यावा लागतो. अिा वेळी पयाायी िरकार स्थापि करण्यची ियता 

ििल्याि लोकिभा वा नवधाििभा मुितपूवा बरखास्त करावी लागते. अिा पटरनस्थतीत निवडरू्क आयोगाला मध्यावधी 

निवडरु्का घ्याव्या लागतात.   

३) ि ेनवधाि बरोबर आि;े कारर् – 

१) राजस्थाििारख्या वाळवांटी प्रििेात डॉ. राजेंद्रविांि रार्ा याांिी िद्या पुिरुज् जीनवत केल्या.  

२) ‘तरुर् भारत िांघ’ िी िांघटिा स्थापूि िेकडो गावाांमध्ये ‘जोिड’ म्िर्जे मातीचे बांधारे घालूि िद्या अडवल्या.  

३) ििेभर पियात्रा काढूि जलिांवधाि, वसयजीवि िांवधाि, िद्या पुिरुज् जीनवत कररे् अिा मोनिमा राबवल्या.  

४) डॉ. रार्ा याांिी ििेभर ११ िजार ‘जोिड’ बाांधले. ितत ३१ वषे केलेल्या या जलक्राांतीमुळे त्याांिा ‘भारताच ेजलपुरुष’ 

या िावािे ओळखले जाते.   

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

१) मानितीचा अनधकार – 

१) िाििािे केलेल्या व्यविाराांची मानिती जितेला नमळावी, िािि आनर् जिता याांच्यात िुिांवाि िाधला जाऊि 

परस्पराांनवषयी नवश् वाि वाढावा यािाठी २००५ िाली िाििािे मानितीचा अनधकार िागटरकाांिा दिला.  

२) गोपिीयतेच्या िावाखाली िािकीय कारभरातील गैरप्रकार या अनधकारामुळे िडपले जाऊ िकत िािीत.  

३) िाििाचा कारभार पारििी िोण्याि आनर् आपर् जितेला उत् तरिायी आिोत, याची जार्ीव या अनधकारामुळे 

िाििाला िोते.  

४) मानितीच्या अनधकारामळेु लोकिािी आनर् िागटरकाांचे अनधकार याांचे ििमीकरर् झाले. िाििाच्या कारभारातील 

गोपिीयता कमी िोऊि िाििाचे व्यविार खुले व पारििी िोण्याि मित झाली आि.े  

२) पिपद् धती -   

१) ज्या ििेात िीघाकाळ एकाच पिाच्या िाती ित् ता अिते आनर् अस य पिाांचे अनस्तत् व ििते ककां वा त्याांचा प्रभाव िितो; 

त्या पद् धतीला ‘एकपिीय पद् धती’ अिे म्िर्तात. चीि मध्ये िी पद् धती अनस्तत् वात आि.े  

२) कािी ििेाांत िोि पि प्रभावी अितात व ते आलटूि-पालटूि स्वतांत्रपरे् ित् तेवर येतात, तेव्िा त्या पद् धतीला ‘नद् वपि 

पद् धती’ अिे म्िर्तात. िी पद् धती अमेटरका, इांग्लांड येथ ेआि.े  

३) जेथे अिेक पि अनस्तत्वात अिूि ते एकमेकाांिी ित् तास्पधाा करतात, िवांचा कमी-अनधक राजकीय प्रभाव अितो; अिा 

पद् धतीला ‘बहुपिीय पद् धती’ अिे म्िर्तात. िी पद् धती भारतात आि.े  

४) बहुपिीय पद् धतीमध्येच लोकिािी नवकनित िोते.  

३) राजकारर्ाचे गुसिगेारीकरर् 

१) राजकीय व्यवस्थेत गुसिगेारी प्रवृत् तींचा िमावेि िोर्े, म्िर्जेच राजकारर्ाचे गुसिगेारीकरर् िोय. ि ेगुसिगेारीकरर् 

नवनवध मागांिी िोत अिते.  



२) पैिा आनर् गुांडनगरी याांच्या जोरावर पि ककां वा उमेिवार मतिाराांमध्ये ििित निमाार् करतात.  

३) निवडरु्काांच्या काळात विांिाचार घडवूि आर्तात. राजकीय पि अिा प्रभाविाली व्य तींिा निवडरू्कीचे नतकीट 

ितेात.  

४) अिे उमेिवार निवडूि आल्यावर पुसिा िीच कामे करतात. आर्थाक घोटाळे करतात. नवरोधकाांिा त्राि ितेात. कािी वेळा 

त्याांच जीविी घतेात. राजकारर्ाचे गुसिगेारीकरर् झाले की लोकिािी कमकुवत िोते.  

प्र.८ ब) दिलले्या िचूििेिुार कृती करा. (कोर्तिेी िोि) 

१) पुढील िांकल्पिानचत्रे पूर्ा करा.  

 

 

 

२) पुढील िांकल्पिानचत्रे पूर्ा करा. 

 

३) पुढील िांकल्पिानचत्रे पूर्ा करा. 

 

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

१) िागटरकाांच ेअनधकार आनर् लोकिािी व्यवस्था याांच्यािांबांधात भारतीय सयायालयाांिी वेळोवेळी दिलेल्या निर्ायाांतूि आपली 

पुढील मित् त्वपूर्ा भूनमका बजावलेली आि े– 

१) िांनवधािाचा अथा लावतािा िांनवधािाची मूळ उनद् िष्ट ेआनर् िांनवधािकाराांचे ितेू याांि सयायालयाांिी िेिमीच प्राधासय 

दिले.  

२) िामानजक सयाय व िमता या उनद् िष्टाांच्या दििेिे प्रगती करण्यात सयायालयाांिी मित् त्वपूर्ा निर्ाय दिले.  

३) िांनवधािातील तरतुिींमध्ये बिल करण्याचा अनधकर मासय करतािाच नतच्या मूळ चौकटीला ध का लागर्ार िािी; 



अिी भूनमका घेतली.  

४) खाजगीपर्ाचा ि क िा मूलभूत ि क अिल्याचा निवााळा दिला. 

२) मतपनत्रकाांऎवजी बॅटरीवर चालर्ार् या ईव्िीएम मिीिच्या वापरामुळे ििेाला पुढील फायि ेझाले – 

१) प्रत्येक निवडरु्कीत मतपनत्रकाांिाठी लागर्ार् या दकत्यके टि कागिाची बचत झाली.  

२) कागि तयार करण्यािाठी लागर्ार् या लाकडाची बचत झाल्यािे तेवढी वृितोड थाांबली, त्यामुळे पयाावरर्ाचे िांरिर् 

झाले.  

३) मिीिवर उपलब्ध अिलेल्या NOTA च्या िोईमुळे कोर्त्यािी उमेिवाराला मत द्यायचे ििेल, तर िा पयााय उपलब्ध 

झाला.  

४) दिव्याांग व्य तींिािी मतिाि कररे् िोईच ेझाले.  

५) निवडरु्काांचे निकाल लवकर लागू लागल्यािे कमाचारी, पोलीि व एकूर् व्यवस्थेचा तार् कमी झाला.  

३) १९८५ िाली स्थापि झालेल्या आिाम गर् पटरषिचेी पुढील उनद् िष्ट ेआिते – 

१) आिामचे िाांस्कृनतक, भानषक व िामानजक वेगळेपर् जपरे्. 

२) आिामच्या आर्थाक नवकािािाठी प्रयत् ि कररे्.  

३) आिामतील निवानिताांच ेप्रश् ि िोडवरे्.  

४) आिामच्या िवांगीर् नवकािािाठी १९८५ िाली िरकारिी वाटाघाटी करुि ‘आिाम करार’ करण्यात आला.   

४) जागनतक पातळीवर लोकिािीिमोर पुढील आव्िािे आिते – 

१) लष्करी राजवटींचा फार मोठा धोका जगभरातील लोकिािी ििेाांिमोर आि.े  

२) लोकाांचे ि क आनर् स्वातांत्र्य अबनधत ठेवर्ार् या खर् या लोकिािीचा प्रिार कररे्.  

३) केवळ राजकीय लोकिािी िव्ि;े तर खर् या लोकिािीची अांमलबजावर्ी कररे्.  

४) लोकिािीची पाळेमुळे खोलवर रुजवरे्.  
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