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Q.1. (अ) �दले�या पया�यांपकै� यो�य पया�य �नवडून �लहा. (2)

1) ............... रोजी मुंबईत प�हल� कापड �गरणी कावसजी दावर यांनी स�ु केल�.
अ. ११ जलु ै१८५१          ब. ११ जलु ै१८५२          क. ११ जलु ै१८५३          ड. ११ जलु ै१८५४

2) शतेीला पाणीपरुवठा कर�यासाठ� भाका - नांगल, दामोदर यांसारखी �चंड धरणे ............... उभार�यात आल�. या 
योजनेमळेु रा���य उ�प�नात वाढ झाल�.
अ. पाचवी पंचवा�ष�क योजना ब. दसुर� पंचवा�ष�क योजना
क. �तसर� पंचवा�ष�क योजना ड. सहावी पंचवा�ष�क योजना

(ब) पढु�लपकै� ��येक गटातील चकु�ची जोडी ओळखा व द�ु�त क�न प�ुहा �लहा. (2)

1) 'अ' गट 'ब' गट

i. बॅ. अ . रा. अतंलेु �वप�ीय स�मती

ii. क� � सरकार तरेा �गर�याचे रा���यीकरण केले.

iii. १० �या लोकसभा �नवडणकुा नंतर चं�शखेर पंत�धान झाले.

iv. १९ जलु ै१९६९ १४ बँकांचे रा���यीकरण

2) 'अ' गट 'ब' गट

i. �नयोजन आयोग अ. आ�थ�क �वकास

ii. काकासाहेब कालेलकट आयोग ब. �याय�यव�था

iii. योजना आयोग क. सामािजक �वकास

iv. कोठार� आयोग ड. श�ै�णक �वकास

Q.2 (अ) �दलेल� संक�पना�च� ेपणू� करा. (कोणतीह� एक)
(2)

1) भारतातील ��स� सं�ालये



2) योजना कालावधी उ���टे

सहावी १९८० - १९८५                                               

सातवी  १९८५ - १९९०  

आठवी १९९२- १९९७  

नववी १९९७ - २००२  

(आ) ट�पा �लहा (कोणतीह� एक) (2)

1) �ेस ��ट ऑफ इं�डया (P T I)

2) न�लवाद

Q.3 (अ) पढु�ल �वधाने सकारण �प�ट करा. (कोणतीह� दोन) (6)

1) आसामम�ये शांतता ��थापीत हो�यास मदत झाल�.

2) नव�या पंचवा�ष�क योजनेत कोणत ेकाय��म राब�व�यात आले ?

3) आपणांस वष�भरातील �मखु घटना समज�यास मदत होत.े

4) १९५० साल� भारत सरकारने �नयोजन मंडळाची �थपना केल�.

5) 'नववी पंचवा�ष�क योजना' यांतील उ���टे सांगा ?

(ब) पढु�ल ��नांची थोड�यात उ��तरे �लहा. (कोणतीह� दोन) (6)

1) �देशवाद के�हा बळावतो ?

2) ‘आनंदपरू सा�हब’ या ठरावात अकाल� दलाने कोण�या माग�या के�या ?

3) जमातवाद न�ट कर�यासाठ� काय केले पा�हजे ?

Q.4 �दले�या उता�याचे वाचन क�न �यांवर आधा�रत ��नांची उ�तरे �लहा. (4)

सामािजक �े�ातील काह� बदल हे म�हलां�या स�मीकरणा�या सम�येशी संब�धत आहेत, तर काह� वं�चत घटकां�या 
उ�नतीसाठ� �वीकार�यात आले�या धोरणांशी संबं�धत आहेत. देशातील म�हला आ�ण बालकां�या सवा�गीण �वकासाला 
चालना दे�यासाठ� १९८५ म�ये मन�ुयबळ �वकास मं�ालया�या अतंग�त म�हला आ�ण बाल �वकास �वभाग �नमा�ण कर�यात 
आला ि��यांना सामािजक �यायाची हमी �मळावी आ�ण योजनां�या काय�वाह�स मदत �हावी �हणनू जे कायदे कर�यात आले 
�यांत हंुडा ��तबंध कायदा, समान वेतन कायदा यांचा समावेश होता. 63 �या ७४ �या सा�वधंान द�ु�तीने �था�नक 
शासनसं�थाम�ये ि��यांसाठ� राखीव जागा ठेव�यात आ�या सं�वधानकारांना असे वाटले होत ेक�, जा�त�यव�थेमळेु भारतीय 
समाजातील काह� समाजघटकांना स�मान आ�ण समान संधीपासनू वं�चत राहावे लागेल. या सम�येवर उपाय शोध�यासाठ� 
१९५३ म�ये ‘काकासाहेब कालेलकर आयोग’ �थापन कर�यात आला. १९७८ म�ये बी.पी.मंडल यां�या अ�य�तखेाल� 
मागासवग�यां�या सम�येचा �वचार कर�यासाठ� आणखी एक आयोग नेम�यात आला. �व�वध सेवा आ�ण सं�थाम�ये 
मागास समाजघटकांना यो�य ��त�न�ध�व उपल�ध क�न दे�यासाठ� आर�णाचे धोरण �वीकार�यात आले अनसु�ूचत 
जमातींचा समाजघटकांना उ�चवण�यांची भीती, �हसंा, आ�ण दडपशाह� यां�यापासनू म�ुत राहून ��त�ठेने आ�ण 
आ�मस�मानाने जगता यावे �हणनू १९८९ म�ये शासनाने ‘अ�याचार �वरोधी’ (अ ॅ�ा�सट�) कायदा संमत केला.
��नः-

i. सामािजक �े�ातील बदल कोण�या धोरणांशी संबं�धत आहेत ?
ii. १९८५ म�ये कोण�या �वभाग �नमा�ण कर�यात आला ?



iii. ‘अ�याचार �वरोधी’ (अ ॅ�ा�सट�) कायदा संमत कर�यात आला �प�ट करा. ?

Q.5 पढु�ल ��नांची स�व�तऱ उ�तरे �लहा. (कोणतीह� एक) (4)

1) वीस कलमी काय��म 

2) पाच�या पंचवा�ष�क योजनेतील �मखु उ���टे �प�ट करा.

रा�यशा��

Q.6 �दले�या पया�यांपकै� यो�य पया�य �लहा. (2)

1) अणऊुजा� आयोगाचे प�हले अ�य� ............... होत.े
अ. डॉ. होमी भाभा           ब. डॉ. ए. पी. जे. अ�दलु कलाम           क. डॉ. वसंत गोवार�कर           ड. डॉ. रघनुाथ माशलेकर

2) जगातील सव� रा��ांचे सवा�त मह��वाचे उद�द�ट ............... बनेल आहे.
  अ. अि�वक �वकास           ब. आ�थ�क �वकास          क. अणचुाचणी          ड. सरु�ा �यव�था

Q.7 पढु�ल �वधाने चकू क� बरोबर त ेसकारण �प�ट करा. (कोण�याह� दोन) (4)

1) ‘ य�ु टाळने’ �ह रा��संघाची म�ुय जबाबदार� मन�यात आल�.

2) दसु�या महाय�ुात �म� असणारे अमे�रका व सोि�हएत य�ुनयन य�ु संपताच पर�परांचे �पध�क बनले .

3) प�ह�या महायदुधानंतर रा��ांची �न�म�ती झाल�.

Q.8 पढु�ल संक�पना �प�ट करा. (कोणतीह� एक) (2)

1) रा��ाचे आ�थ�क साम�य� वाढव�यासाठ� कोणत े�य�न केले पा�हजेत ?

2) �शासक�य घटकांम�ये कोण�या गो�ट�चा समावेश असतो ?

Q.9 पढु�ल ��नांची थोड�यात उ�तरे �लहा. (कोणतीह� दोन) (4)

1) अ�व�� स�जतमेळेु जाग�तक शांततसे धोका �नमा�ण झाला आहे, या�वषयी त�ुहांला काय वाटत?े

2) �टपा �लहा: जाग�तक शांतता

3) �टपा �लहा: भारताने �वीकारलेला अ�ल�ततावाद

4) रा��संघाने दसुरे महायदुध टाळ�यासाठ� कोण�या उपाययोजना करायला ह�या हो�या ?


