
SEAT NO:

SUCCESS KEY TEST SERIES
IX (Marathi)

(Worksheet-2 His & Poli (Ch- 8,9 & 5,6))

इ�तहास व रा�यशा��-

DATE: 30-09-19

TIME: 1 hrs

MARKS: 20

       

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

1) ............... म�ये महारा��ात सकस आहार – योजना स�ु कर�यात आल�.
अ. १९७०-७१           ब. १९८०-८१          क. १९९०-९१          ड. १९९२-९३

2) �ाचीन व म�ययगुीन काळात ............... ह� माणसाची एक मह�वाची ओळख होती.
अ. धम�          ब. जात          क. पंथ          ड. समाज

(ब) पढु�लपकै� ��येक गटातील चकु�ची जोडी ओळखा व द�ु�त क�न प�ुहा �लहा. (1)

'अ' गट 'ब' गट

i. भारतीय ओ�यो�गक �व�त महामंडळ औ�यो�गक �क�पांना द�घ� मदुतीचे कज� उपल�ध क�न देणे.

ii. औ�यो�गक �वकास महामंडळ औ�यो�गक �े�ाचा �वकास  करणे.

iii. व��ो�योग स�मती वीणकरांचे क�याण करणे.

iv. खाद� व गामो�योग आयोग �ामीण भागातील औ�योगीक�करणास चालना देणे.

�. २ (अ) �दलेल� संक�पना�च� ेपणू� करा. (2)

1) �ामीण �वकास

(ब) �टपा �लहा. (कोणतीह� एक) (2)

1) ह�त�श�प

2) व��ो�योग

�. ३ (अ) पढु�ल �वधाने सकारण �प�ट करा. (कोणतीह� एक) (3)

1) आप�या पारंप�रक �वचारसणीत डॉ. आबेंडकरांनी मोठा बदल घडवनू आणला ?

2) वनसंप�तीवर आधा�रत उ�योगांसाठ� सरकारने काह� राखीव जंगले ठेवल� आहेत.

(ब) पढु�ल ��नाचे स�व�तर उ�तर �लहा. (कोणतीह� एक) (4)

1) पय�टन �े�ातनू लोकांना रोजगार कसा �नमा�ण होतो ?

2) साव�ज�नक आरो�या�या �े�ात भारतात झाले�या ठळक घडामोडींचा थोड�यात आढावा �या.
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�. ४ (अ) �दले�या पया�यांपकै� यो�य पया�य �लहा. (2)

1) पढु�लपकै� कोण�या ह�काचा समावेश मानवी ह�कांम�ये होत नाह�.
अ. रोजगाराचा अ�धकार ब. मा�हतीचा अ�धकार
क. बालकांचे अ�धकार ड. समान कामासाठ� समान वेतन. 

2) ............... मधील �समला कराराने भारत आ�ण पा�क�तान यां�यातील पर�पर देवाण घेवाणीसाठ� एक नवा आराखडा तयार 
केला.
अ. १९७२          ब. १९७३          क. १९७४          ड. १९७५

(आ) पढु�ल संक�पना �प�ट करा (PS). (कोण�याह� एक) (2)

1) �समला करार

2) भारत - अफगा�ण�तान संबंध

�. ५ पढु�ल ��नांची थोड�यात उ�तरे �लहा. (कोणतीह� एक) (2)

1) भारत अमे�रका यां�यात सहकाया�चे संबंध �नमा�ण हो�यामागील पा�व�भमूी �वशद करा.

2) मानवी ह�कांची जोपासना व �यांचे संवध�न करणे का मह��वाचे आहे. असे त�ुहाला वाटत े?


