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

1) .............. आ�थ�क सधुारणा आ�ण जाग�तक �यापार संघटनेचे सद�य�व �वीकारले आहे.
अ. भारत                ब.  चीन              क.  नेपाळ               ड. अमे�रका

2) भारतात मं�दर �थाप�याची स�ुवात इसवी सना�या ............... शतकात गु�त सा�ा�या�या काळात झाल�. 
अ. पाच�या          ब. चौ�या          क. दसु-या          क. प�ह�या

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

1) i. कुतबु�मनार - मेहरौल�
ii. गोलघमुट - �वजापरू
iii.छ�पती �शवाजी महाराज रे�वे ट�म�नस  - �द�ल�
iv.ताजमहाल - आ�ा

2) i. यरुोपीय �च�शलै� - जे�स वे�स
ii. ग�ड�ेवर मं�दर - ना�शक
iii.कैलास  मं�दर - वे�ळ
iv.सवाई गंधव� - मुंबई

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

1)

2)

(ब) ट�पा �लहा. (कोणतीह� एक) (2)

1) कलाशलै� �हणजे काय ?

2) उपयोिजत कला

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

1) मं�दरां�या �शखरा�या ��तकृती वरपय�त रचले�या असतात.

2) ��श�णा�या अ�यास�मात कलाव�तूं�या उ�पादन ���ये�या औ�यो�गक, सां�कृ�तक परंपरा�या इ�तहासाचा अतंभा�व
केला जातो.

3) �च�कथीसार�या नामशषें होणा-या मागा�वर असले�या परंपरेचे पनु��जीवन करणे गरजेचे आहे.

4) उपयोिजत कले�या �े�ात �यावसा�यकतचेी गरज आहे. 
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5) भारता ला लोककलां�माणेच अ�भजात कलांचाह� अ�यंत सम�ृ वारसा लाभला आहे.

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

1) ब�गॉल गॅझटे �हणजे काय ?

2) लोक�श�पकला या �वषयी मा�हती �लहा.

3) वत�मानप�ांचे �वातं� सं�ामातील काय� �लहा.

�.४ �दले�या उता� याचे वाचन क�न खाल�ल ��नांची उ�तरे �लहा. (4)

          महारा��ा तील बारा�या-तरेा�या शतकातील मं�दरांना ‘हेमाडपंती’ मं�दरे असे �हणतात. हेमाडपंती
मं�दरा�या बा�य �भतंी ब�याचदा तारकाकृती असतात.
तारकाकृती मं�दरा�या बांधणीत मं�दराची बा�य �भतं अनेक कोनांम�ये �वभागल� जात.े �यामळेु �या �भतंी आ�ण
�यावर�ल �श�पे यां�यावर छाया�काशाचा सुंदर प�रणाम पाह�यास �मळतो. हेमाडपंती मं�दरांचे मह��वाचे
व�ैश��य �हणजे �भतंीचे दगड सांध�यासाठ� चनुा वापरलेला नसतो. दगडांम�येच एकमेकांत घ� बसतील अशा
कातले�या खोबणी आ�ण कुस ूयां�या आधाराने �भतं उभारल� जात.े मुंबईजवळील अबंरनाथ येथील अ�ें�वर,
ना�शकजळचे �स�नर येथील ग�दे�वर, �हगंोल� िज��यातील औढंा नागनाथ ह� हेमाडपंती मं�दराची उ�तम
उदाहरणे आहेत. �यांची बांधणी तारकाकृती �कारची आहे. �याखेर�ज महारा��ात अनेक �ठकाणी हेमाडपंती मं�दरे
पहावयास �मळतात.
i.  हेमाडपंती मं�दराचे मह��वाचे व�ैश�ये कोणत?े
ii. हेमाडपंती मं�दरात तारकाकृती बांधणीचा वापर का केला गेला? 
iii. हेमाडपंती मं�दर �कारातील दोन मं�दरांची उदाहरणे �लहा. 

�.५ पढु�ल ��नांची स�व�तर उ�तरे �लहा. (कोणतहे� एक) (4)

1) लोक�च�कला शलै��वषयी स�व�तर मा�हती �लहा.

2) लोक�च�कला शलै� ब�ल �लहा.

रा�यशा��

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

1) ............... �या लोकसभा �नवडणकु�नंतर राजकारणात एकाच प�ाचे वच��व असणे ह� बाब संप�ुटात आल�.
अ. १९८९          ब. १९९०          क. १९९५          ड. १९८५

2) भारतीय क�य�ुन�ट प�ाची �वचारसरणी ............... आधारलेल� आहे.
अ. भांडवलशाह�वर          ब. मा�स�वादावर          क. लोकशाह�वर          ड. सा�ा�यवादावर

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

1) �नवडणकुांचा खच� सरकारने करावा.

2) मतदारांना ओळखप� दे�याचा अ�धकार �नवडणकू आयोगाला आहे.

3) राजक�य प� �हणजे �नवडणकू लढवनू ती िजंक�यासाठ� व �यानंतर स�ता �मळवनू आप�या प�ाचे शासन �थापन
कर�याचा लोकांचा गट होय.

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

1) �शरोमणी अकाल� दल

2) मतदारसंघाची पनु�रचना 



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

1) भारतीय नाग�रकाची भावना काय आहे ?

2) �नवडणकू सधुारणा कोणकोण�या सचुव�या आहेत ?

3) �नवडणकू आय�ुत पदा�वषयी अ�धक मा�हती �लहा.

4) रा���य प� �हणनू मा�यता �मळव�यासाठ� कोण�या �नकषांची पतू�ता �हावी लागत े?


