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इतिहास
अभ्यासक्रम :- 

�	 भारताचा इततहास (महाराष्ट्ाचा तिशषे संदभाभासह) आणि भारतीय राष्ट्ीय चळिळ 
�	 History of India (with special reference to maharashtra) and Indian National Movement. 

मयागील प्रश्नपत्रिकयंाचे त्िशलषेण :-

अ. क्र.  उपघटक िषभानिहाय तिचारललेया प्रशांची संखया

२०१२ २०१३ २०१४ २०१५ २०१६ २०१७ २०१८ २०१९

१ प्राचीि भारताचा इततहास - २ ३ १ ६ ६ ७ ६

२ मधययगुीि भारताचा इततहास - २ १ - ३ १

३ आधनुिक भारताचा इततहास २ ७ ७ ८ ५ ५ ४ ३

५ महाराष्ट्ाचा इततहास ६ १ - ५ ४ २ २ २

६ इतर १ १ - - ३ १ १ १
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घटकत्िहया् प्रश्न :-�

2013 

�	 प्राचीि भारत : िनैदक संसककृ ती , गांधार कलाशैली
�	 मधययगुीि इततहास  : मधय आणशयातिू भारतात आक्रमि, मधययगुाची 

सरुुिात. 
�	 आधनुिक भारताचा इततहास : 1857 चा उठाि, भारतीय राष्ट्ीय 

काँगे्स,मसुसलम लीग, असहकार चळिळ, सायमि कतमशि, िेहरू 
ररपोटभा, सतििय कायदेभंग, गांधी-आयर्िि करार 

�	 महाराष्ट्ाचा इततहास : समाजसधुारक

2014�

�	 प्राचीि भारताचा इततहास : मगध साम्ाजय,मौयभा कालखंड, िधभाि घरािे.
�	 मधययगुीि भारताचा इततहास : नदलली सलतित, मगुल कालखंड, 

बहामिी राजय, सिाई राजा जयससग,निजाम,मराठा साम्ाजय.
�	 आधनुिक भारताचा इततहास : नरिनटष साम्ाजयाची स्ापिा,राष्ट्ीय 

सभा,क्रांततकारी चळिळ, सिातंत्य चळिळीचा शेिटचा टपपा.

2015 

�	 प्राचीि भारताचा इततहास : िनैदक संसककृ ती (किी).
�	 मधययगुीि भारताचा इततहास : कला शैली 
�	 आधनुिक भारताचा इततहास : लॉडभा णलटि, सरोणजिी िायडू, क्क्रपस 

योजिा ( सिातंत्य चळिळीचं अंततम टपपा)
�	 महाराष्ट्ाचा इततहास : आयभा मक्हला समाज,भारत स्ती महामंडळ, 

(प्रबोधि काळ ), लोकमानय नटळक, ि इतर समाजसधुारक.

2016

�	 प्राचीि भारताचा इततहास : अशमयगु, ससध ूसंसककृ ती, प्राचीि भारतीय 
िािी, मौयभा कालखंड, भरतिाट्यम

�	 मधययगुीि भारत : नदलली सलतित, निरोजशहा तघुलक (मगुल 
कालखंड)

�	 आधनुिक भारताचा इततहास : मीर जािर (पलासीची लढाई), सरुेंद्रिाथ 
बॅिजजी, बतुधिप्रामाणयिाद, िकृत्तपत्,े पानकसताि (िाळिी)

�	 महाराष्ट्ाचा इततहास : रडँची हतया, समाजसधुारक, आिाभाऊ साठे, 
बापजूी अिे.

2017

�	 प्राचीि भारताचा इततहास : ससध ू संसककृ ती, बौधि साक्हतय, संगम 
साक्हतय,महाजिपद, मगध साम्ाजय.

�	 आधनुिक भारताचा इततहास : ईश्वरचंद्र तिद्ासागर,तिद्ापती ठाकूर, 
सर सययद अहमद खाि,राष्ट्ीय सभा,िकृत्तपत्.े

�	 महाराष्ट्ाचा इततहास : महातमा िुल,ेगाडगे महाराज.

2018 

�	 प्राचीि भारताचा इततहास : अशमयगु, दाशराज्ञ यधुि, मौयभा साम्ाजय, 
सम्ाट अशोक, कुमारगुपत, समदु्रगुपत,ककृ ष्िदेिराय.

�	 मधययगुीि भारताचा इततहास : नदलली सलतित
�	 आधनुिक भारताचा इततहास : नटप ूसलुताि सभुाष चंद्र बोस, महातमा 

गांधी ि इतर.
�	 महाराष्ट्र् ाचा इततहास : समाजसधुारक- डॉ बाबासाहेब आंबडेकर, 

तिठ्ठल रामजी शशदे.  

2019 

�	 प्राचीि भारताचा इततहास : िनैदक साक्हतय. मौयभा कालखंड,अकेमनेिड 
तिजय, िधभाि घरािे, दणषिि भारतातील राज.े      

�	 मधययगुीि भारताचा इततहास : महंमद घोरी, मगुल कालखंड, 
तिजयिगर साम्ाजय.

�	 आधनुिक भारताचा इततहास : आर्थक अििती, मसुसलम लीग, 
क्रांततकारी चळिळ, लॉडभा हाडडींगज, िकृत्तपत् े , गांधी यगु सिातंत्य 
चळिळीचा अंततम टपपा.

�	 महाराष्ट्कचा इततहास : काणशिाथराि िदै्, शंकराि देि,श्ी म उिभा  
बापसूाहेब माटे.  

संदर्भगं्थ 

�	 प्राचीन भरारतराचरा इततहरास 
. 1 ११ िी पाठयपसुतक (ििीि)
. 2 ६ िी पाठ्यपसुतक 
. 3 ११ िी ततमळिाडू सटेट बोडभा पाठ्यपसुतक (pdf)

4. NCERT TextBook
5. art and culture by Nitin Singhaniya
�	 मध्य्ुयगीन भरारतराचरा इततहरास
. 1 ७ िी च ेपाठ्यपसुतक 
. 2 ११ िी ततमळिाडू सटेट बोडभा पाठ्यपसुतक

3. art and culture by Nitin Singhaniya
4. NCERT TextBook
�	 आधुतनक भरारतराचरा इततहरास
. 1 आधनुिक भारताचा इततहास - ग्ोिर अँड ग्ोिर 
. 2 आधनुिक भारताचा इततहास - रंजि कोळंब े

3. Modern India - spectrum publication
. 4 ८ िी पाठ्यपसुतक
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इतिहास

अशम्गु
�	 कालखंड : इ.स.प.ु 3 लाख त ेइ.स.प.ु 1000
�	 माििाचया भौततक तिकासामधय ेअशम महिजचे दगडांचा खपू महत्िाचा 

िाटा आहे. प्रारंणभक माििािे आपली अिजार ेहतयार ेि नििारा यासाठी 
दगडांचा िापर केलयािे या कालखंडाला अशमयगु महितात.

�	 भारतामधय े इ.स. 1863 मधय े रोबटभा रिसू िूट या भतूत्ि तिद्ािाला 
मद्रास जिळील पललिरम यथे ेसिभाप्रथम पाषािोपकरि तमळालयािरच 
भारतामधय ेअशमयगुीि काळातही भारतात लोकिसती होती हे निणचित 
झाले.

�	 उत्खननरात सरापडलेल्यरा हत्यराररंाच्यरा आधरारे अशम्ुयगराची 
विभरागणी:- 

1) परुाशमयगु (इ.स.प.ु 3 लाख त ेइ.स.प.ु 8000)
2) मधयाशम यगु (इ.स.प.ु 8000 त ेइ.स.प.ु 4000)
3) ििाशमयगु (इ.स.प.ु 4000 त ेइ.स.प.ु 10000)  

तयाम्रपयाषयाण ्ुग 

1)�� ___ मयारि, अशम ्ुगयािंतर लगेचच लोह ्ुगयाची सुरियात�
झयाली, आणण मध्ंतरीच्या कयाळयातील तयाम्र ्ुगयाच्या खुणयाही�
सयापडत ियाहीत.�(2016)

 (1) उत्तर भारतामधय े (2) पणचिम भारतामधय े
 (3) दणषिि भारतामधय े (4) पिूभा भारतामधय े

�सपष्ीकरण�:�बरोबर उत्तर�:�3
तयाम्रपयाषयाण ्ुग�:-�

�	 कयालखंड : इ.स.प.ु 2200 त ेइ.स.प.ु 10000
�	 ििाशमयगुािंतर लगेच या यगुाची सरुुिात झाली.
�	 तांबयाचा शोध लागूि तयाचा िापर सरुू झाला, तरी पाषािाची लहाि 

आकाराची शस्त े माििािे िापरात ठेिली, महिूि या काळाला 
‘तयाम्रपयाषयाण्गु’ अशी संज्ञा नदली गेली आहे.

�	 उत्तर भारतामधय ेििाशमयगुािंतर ताम्पाषाि यगु ि तयािंतर लोहयगु 
सरुु झालयाच ेआढळत.े 

�	 मात् दणषिण रयारतयामध्े पयाषयाण ् ुगयािंतर थटे लोह्ुग सुरु झयाल्याचे 
परुाि ेआढळतात. मधयंतरीचया काळातील ताम् यगुाचया खिुा दणषिि 
भारतात सापडत िाहीत.

�	 महिजचे दणषिि भारतात दगडांचया िापरािंतर लोहाचा िापर सरुु 
झाला.

िैणिषे्ट :- 

�	 तांब ेआणि कांसय या धातूंचा िापर 
�	 गकृहरचिा योजिाबधि आणि घर ेआयताककृ ती आणि गोलाकार 
�	 हातयारांसाठी दगड ि हाडांचया बरोबरच तांबयाचा धातचूा िापर 
�	 तांबयाचया धातलूा तितळतिणयासाठी चरालकको परा्यरराईटचा िापर
�	 तांब ेि पाषाि यांचया संयकु्त िापरािे शतेीसाठी अिजारांची निर्मती 
�	 अन्ामधय ेमांसाहार ि शाकाहाराचा समािशे 
�	 मकृतदेह परुणयासाठी दिि कंुभ ि शि पटेीचा िापर करत

2) � खयालील त्िधयाियंाचया त्िचयार करया ि उत्तरयाचया ्ोग् प्या्भ्�
त्ििडया: (2018)
अ.  महाराष्ट्ातील जोिवे, िेिासा, दायमाबाद, चांडोली, सोिगांि,

इिामगांि, प्रकाशे, िाणशक, इतयादी क्ठकािी ताम्पाषाि 
यगुीि संसककृ तीच ेअिशेष तमळाल ेआहेत. 

ब.  राजस्ािमधय े आहार ि तगलुं ड, मधयप्रदेशातील माळिा, 
कायथा, एरि, इतयानद क्ठकािी ताम्पाषाि यगुीि संसककृ तीच े
अिशेष तमळाल ेआहेत. 

� प्या्भ्ी उत्तर�े:�

 (1) दोनही तिधािे बरोबर आहेत 
 (2) दोनही तिधािे चकुीची आहेत  
 (3) तिधाि अ बरोबर आहे, परंत ूतिधाि ब चकुीच ेआहे 
 (4) तिधाि ब बरोबर आहे, परंत ूतिधाि अ चकुीच ेआहे 

�सपष्ीकरण�:�बरोबर उत्तर�:�1
तयाम्रपयाषयाण्गुीि महयारयाष्ट्र :- 

�	 महाराष्ट्ामधय ेउत्तर हडपपा संसककृ तीच ेलोक पोचल ेहोत,े याचा परुािा 
दायमाबाद यथे ेतमळाला आहे. 

�	 त े तथे े पोहोचणया आधीचया काळात ततथ े जी ताम्पाषाियगुीि 
संसककृ ती होती ततला सरािळदरा संसककृ ती या िािािे ओळखल ेजात.े

�	 सयािळदया संसककृ ती : स्ाि – धळेु णजलहा. तापी िदी नकिारी. काळ 
– इ.स.प.ु 2000-1800. हडपपा संसककृ तीचया लोकांशी या लोकांचा
संपकभा  होता.

�	 जोिवे संसककृ ती : इ.स.प.ु 1600 चया समुारास या संसककृ तीच े लोक 
महाराष्ट्ात पोहोचले. माळिा संसककृ तीमधय े कालािुरूप काही 
बदल घडूि आले आणि जोिवे संसककृ ती उदयास आली. स्ाि : जोिवे 
(अहमदिगर)

�	 महाराष्ट्ात ताम्पाषाियगुीि संसककृ तीचा तिसतार तापी, गोदािरी 
आणि भीमा या िद्ांचया खोऱयात झाला. 

1 प्ाचीन भारिाचा इतिहास
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�	 माळिा संसककृ ती िंतरचया टपपयातील जोिवे संसककृ तीचा समकृधि काळ 
महिज ेपिूभा जोिवे आणि उतरिीचा काळ महिज ेउत्तर जोिवे अस ेदोि 
टपप ेहोत.े

तयाम्र पयाषयाण ्ुगयाच्या खुणया:

�	 उत्तर रयारतयात�: उत्तरप्रदेश, मधयपे्रदेशचा उत्तरभाग, माळिा, कायस् 
इरि, हररयािा.

�	 पश्चिम रयारतयात: महाराष्ट्र् ात जोिवे, िेिास,े दायमाबाद, सोिगाि इ. 
राजस्ािात आहर, तगळंुड, बालिाथ, गुजरात, 

�	 पिू्भ रयारतयात: पणचिम बंगाल मधील पंडू, राजर, नढबी, मक्हषादल ि 
ओररसा.

संसककृ ती ठिकयाण िैणिषे्ट

अहाड/बिास 
संसककृ ती

मिेाड (राजस्ाि) हडपपा संसककृ तीचया 
समकालीि 
महत्िाची स्ळे : 
बालाथल, तगलंुड 

गिेश्वर-जोधपरुा 
संसककृ ती

खते्ी (राजस्ाि) हडपपा संसककृ तीचया 
लोकांिा तांबयाचया िसत ू
परुित 

कायथा संसककृ ती उजजिैपासिू पिूवेस 25 
नकमी (मधय प्रदेश)

छोटी काली ससध िदी 
नकिारी 
िागरी हडपपा संसककृ तीशी 
समकालीि 

माळिा संसककृ ती मधय प्रदेश इ.स.प.ू 1800-1200 या 
कालखंडात अससततिात 
महत्िाच ेस्ळ : 
िािडाटोली, सागर, 
एरि, िागदा

प्रभास संसककृ ती दणषिि सौराष्ट् 

रंगपरू संसककृ ती ईशानय सौराष्ट् 

माळिा ि जोिवे 
संसककृ ती 

महाराष्ट् 

ससधू�संसककृ ती�(इ.स.पू.�2500�ते�इ.स.पू.�1700)��

3)�� ससधू�संसककृ तीतील लोकयंािी�_______पयाळलेलया होतया ककिया�
ियाही ्याबद्दल िंकया आहेत.�(2016 )

 1. कुत्ा  2. घोडा
 3. हत्ती  4. उंट

�सपष्ीकरण�:�बरोबर उत्तर�:�2

ससधु�संसककृ ती�:-
�	 भारतातील तयाम्रपयाषयाण्गुीि संसककृ ती.
�	 ससधसंुसककृ तीतील उतखििात गया्, बैल, महैस, िेळ्या, हत्ती, कुरेि इ. 

प्राणयांच ेणशकके (िािे) आणि प्रततमा मोठ्या प्रमािात सापडल ेआहेत. 
परंत ुघोड्ाच ेहाडे ि णशकके सापडल ेिाहीत.

�	 ससध ूसंसककृ तीचया उतखििात मंनदराचया खिुा सापडलया िाहीत. 
�	 तया काळात अतनिपजूा, प्राणिपजूा, िकृषिपजुा, मातकृपजूा केली जात अस.े
�	 ससध ूसंसककृ तीमधय ेिगर रचिा शास्तशुधि पधितीचया होतया.
�	 सािभाजनिक उपयोगाचया िासतूं मधय ेसिािाचा कंुड आणि धानयगोदाम े

ही िणैशष्ट्यपिूभा होत.
�	 ससध ूसंसककृ तीत शेती हा मखुय वयिसाय होता.
�	 ससधसंूसककृ तीचया अससततिाचा परुािा द्यरारराम सहरानी यांिी 1921 मधय े

उजडेात आिला. तयाच िषजी पंजाबातील हडपपा यथे ेप्रायोतगक उतखिि 
झाल,े तयात ससध ूसंसककृ तीच ेताम्पाषाियगुीि सिरुप सपष्ट झाल.े

�	 हडपपा हे शहर ससध ू संसककृ तीतील सिभाप्रथम उतखििात सापडलले े
स्ळ होय.

�	 ससध ूसंसककृ तीतील लोकांिा णलपीच ेज्ञाि होत.े 
�	 मंनदरांचा अभाि, िजिमापात समािता, िगरांची शास्तशुधि बांधिी, 

सिािकंुडाची वयिस्ा, िगरांिा तटबंदी इ. िणैशष्ट्य ेससध ूसंसककृ तीचया 
उतखििातिू समोर आल.े

�	 सरसिती िदीचया आजबूाजलूा %80 ससध ू संसककृ ती स्ातयक झाली 
होती.

�	 ‘ससधू संसककृ ती’ ही संज्ञा िापरिारा पक्हला तिद्ाि  - जॉि मयाि्भल 
�	 सिाांत उत्तरकेडील क्ठकाि – रोपर (पंजाब), मयंाडया (जमम-ूकाशमीर)
�	 सिाांत दणषििेकडील क्ठकाि – रयागरिि (गुजरात), दया्मयाबयाद (महाराष्ट्)
�	 सिाांत पणचिमकेडील क्ठकाि – सुतकयाजेंदर (पानकसताि-इराि सीमा)
�	 रयाजधयािी – हडपपा, मोहेंजोदारो
�	 बंदर िहर े– लोथल, सतुकाजेंदर, अललाहनदिो, बालाकोट 
�	 ससध ूसंसककृ तीतील सिाांत मोठे षिते् -  मोहेंजोदयारो
�	 भारतातील सिाांत मोठे षिते् – रयाखीगडी 

4) � ससधू� संसककृ त्तचे� िोधकतवे� ि त्यंािी िोधलेली िगर�े ्यंाच्या�
जोड्या लयािया�:�(2017)

 अ. हडपपा  I. राखालदास बॅिजजी 
 ब. मोहेंजोदडो  II. रंगिाथ राि 
 क. चंहुदडो  III. दयाराम साहिी 
 ड. लोथल  IV. गोपाल मजुमूदार 
  अ  ब  क  ड 
 (1)  III  I  IV I
 (2)  II  III  I  IV
 (3)  IV  II  III  I
 (4)  i � iV � ii � iii 
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चंद्गुपत ठद्ती् :- 

�	 इ.स. 380-414
�	 पदव्या- देिगुपता/देिराजा/देिषजी, परम भागित, िरेंद्रचंद्र, ससह 

तिक्रम.
�	 चंद्रगुपत क्द्तीयचा काळ हा 'गुपत ्ुगयाचया सुिण्भकयाळ' समाजाला 

जातो. 
�	 यािे ििैाक्हक संबंध आणि तिजयप्रापतीिे सीमातिसतार केला. 
�	 तयािे िागिंश, िाकाटकिंश, कदंब िंशाशी ििैाक्हक संबंध जोडल.े
�	 शकतिजय : चंद्रगुपत क्द्तीय यािे उजजिैीचा शक शासक रुद्रससह 

तकृतीय याला पराभतू करत िाघर शैलीच ेिािे सरुु केल.े
�	 चंद्रगुपत क्द्तीय याचया काळात फयाठह्याि हा तचिी यात्ी भारतात 

आला आणि तयािे ततकालीि गुपतकालीि भारताच ेअिुभि णलहूि 
ठेिले आहेत.

सकंदगुपतया :- 

�	 इ. स. 455- 467
�	 पदव्या- तिक्रमानदतय आणि क्रमानदतय, परम भागित, देिराजा.
�	 सकंदगुपता हा गुपत घराणयातील शेिटचा महाि शासक होता.
�	 तयाचया काळात गुपत साम्ाजयािर हूिांिी आक्रमि केल.े हूिांचया 

सतत होिाऱया आक्रमिामळेु सकंदगुपताचें राजय नदिसेंनदिस दुबळे 
होत गेल.े

�	 तयािे आपला एक राजदूत चीि दरबारी पाठिला. सकंदगुपतािे िकृषभ 
शजैलीची नराणी चालिली. 

24)�खयालील त्ििरणयािरुि व्क्ती ओळखया�:�(2018)
अ.  तिशाल साम्ाजयाचा संस्ापक. 
ब.  ससंुसककृ त, तिद्ाि आणि किी. 
क.  प्रतसधि कति हररसिे हा तयाचा राजकिी होता ि बौधिपंडीत 

िसबंुध ूतयाचया दरबारात होता. 
ड.  भारतीय िेपोणलयि' अशी तिनसेंट ससमथ तयाची प्रशंसा करतात. 

� प्या्भ्ी उत्तरे:�
 (1) हररसिे (2) कनिष्क 
 (3) समदु्रगुपत (4) चंद्रगुपत मौयभा 

�सपष्ीकरण�:�बरोबर उत्तर�:�3
समुद्गुपत :- 

�	 इ.स. 330-380
�	 गुपत साम्ाजयाचा राजा 
�	 पदव्या- कतिराज, परमभागित, अश्वमधे पराक्रम, तिक्रम.
�	 समदु्रगुपताचा पराक्रम आणि तमळिलले ेतिजय यांच ेििभाि प्रयागचया 

सतंभलखेात सतिसतर नदलले ेआहे. 
�	 हा लेख प्र्याग प्रिसती महिूि ओळखला जातो तसचे तयाला 

अलयाहयाबयाद प्रिसती असहेी महितात.
�	 तयािे तितिध प्रकारचया प्रततमा असलेली िािी काढली.

�	 तयािे हररसेिया या किीला राजाश्य नदला होता. 
�	 तयािे बौधि धमाभाला अिेक देिगया नदललेया होतया. बौधिपंडीत िसुबंधू 

तयाचया दरबारात होता.
�	 यधुिात तमळिललेया पराक्रमामळेु णवहनसेंट ससमथिे तयाची ‘रयारती्�

िेपोणल्ि’ महिूि प्रशंसा केली.

� िध्भि कयालखंड��

25) खयालीलपकैी कोणती ियाटके हष्भिध्भियािे णलहीली?(2014)
 (i) नप्रयदर्शका (ii) रतिािली 
 (iii) िागािंद 

प्या्भ्ी उत्तरे:
 (1) (i) िक्त (2) (i) आणि (ii) िक्त 
 (3) (ii) आणि (iii) िक्त (4) ततनही 

�सपष्ीकरण�:�बरोबर उत्तर�:�4
सम्रयाट हष्भिध्भि (ई.स. 606-647) :- 

�	 िधभाि िंशातील भारतातील शिेटचा थोर हहदू सम्ाट होता.
�	 ‘णिलयात्दत्’ या िािािेही तो ओळखला जात होता.
�	 सकोनपत आणि मधुबन णशलालखेािरूि सम्ाट हषभािधाभािाचया 

कालखंडाची माक्हती तमळत.े 
�	 बरंास्ेखडरा णशलराले्खरािर हषभािाधभािाची सही आहे.
�	 इसिी सन 606 मधय े तयािे ‘पुश्रूती’ ससहासिािर तिराजमाि 

होऊि ‘हष्भ ्ुगयाची’ (Harsh Era) सरुुिात केली.  
�	 सिधययिचया जंगलात सती जािाऱया आपलया रयाजश्री या तिधिा 

बक्हिीला तयािे िाचिले.
�	 चालुकय िोंदीमधय ेहषभािधभािचा उललेख ‘सकलोत्तरयापयाथशे्वर’ (संपिूभा 

उत्तर देशातील देिता) असा आढळतो. 
�	 हषभािधभािािे किोज ही साम्ाजयाची राजधािी बििली 
�	 तचिी प्रिाशी ् िुयाि श्वयाि (Hiuen-Tsang) याचया भटेीिंतर महायाि 

बौधि धमाभाचा सिीकार केला.
�	 किौज सरया� :�यिुाि श्वािचया सन्ािाथभा इ.स. 643 मधय े ‘किौज�

सरया’ भरतिणयात आली होती. याच सभते हहसक घटिा घडली ि 
सम्ाट हषभािधभाििर जीिघिेा हलला झाला होता. सभचेया शेिटचया 
नदिशी यिुाि श्वािला ककमती देिगया देणयात आलया. या सभलेा सिभा 
धमाभाच ेअततथी उपसस्त होत.े

�	 तयाचया पढुील िषजी प्र्याग सरया (अलयाहयाबयाद सरया) भरतिणयात आली.
�	 यिुाि श्वािचया णलखािािुसार हषभािधभािाचया सनैयात एक लाख घोडदळ 

आणि साठ हजार हत्ती होत.े
�	 हषभािधभाि दर पाच िषाांिी गंगा, यमिुा आणि सरसिती या िद्ांचया 

नकिारी ‘प्र्याग’ हा धार्मक उतसि आयोणजत करत अस.े हीच कंुभ 
मळेयाची सरुुिात असलयाचहेी मािले जात.े

�	 तयािे तयाचया राजयात मयंासयाहयारयािर बंदी घातली.
�	 बयाणयारट हा किी हषभािधभािाचया दरबारी होता तयािे हष्भचरीतया हा गं्थ 

आणि ‘कयादंबरी’ हा कावयातमक गं्थ णलक्हला.
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� त्दलली सलतित��

4) � उलेमयंाच्या रयाजकयारणयातील हसतषेिपयालया तीव्र त्िरोध
खयालीलपकैी कोणी केलया ? (2014)

 (i) बलबि (ii) अललाउद्दीि णखलजी 
 (iii) महममद तबि तघुलक (iv) निरोजशाह तघुलक
� प्या्भ्ी उत्तरे :
 (1) (i) आणि (ii) (2) (ii) आणि (iii)
 (3) (iii) आणि (iv) (4) (iv) आणि (i)

�सपष्ीकरण�:�बरोबर उत्तर�:�2

उलेमया :- 
�	 इसलामी धमभा अथिा कायदा अथिा दोनहीही जाििार े तज्ञ अथिा 

वयािसातयक धमभाशास्तिते्त ेतसचे तयांिुसार नयायदाि करिार ेकाझी, 
मफुती, इमाम ह्ा सिाभािा ‘उलमेा’ (उलमा) ही संज्ञा लािली जात.े

�	 उलमेांच े अतधकार सिभासाधारिपिे रोमि साम्ाजयातील णरिसती 
धमयोपदेशकांचया बरोबरीच ेअसतात. तकुभा सतािात शेख-उल-्इसलाम 
हा उलमेांचा प्रमखु गिला जातो.

�	 उलेमांचया राजकारिातील हसतषिपेाला अललयाउद्दीि णखलजी आणि 
मुबयारक णखलजी यांिी तिरोध केला.

�	 मोहममद श्बि तुघलक हा सधुिा उलेमांचया पारंपाररक हसतषिपेापषेिा 
आपलया बतुधिमाि सहकाऱयांिर अिलंबिू राहत अस.े 

�	 (कयाझी - नयायाधीश.  मुफती - ितिा काढिारा धमभाशास्ती. इमयाम - 
िमाजाच ेसंचालि करिारा िेता)

अललयाउद्दीि णखलजी�(1316-1296) :- �

�	 उपयाधी- यामिी उल णखलाित (खणलिाचा िायब), क्द्तीय तसकंदर 
(तसकंदर-ए-सिी) 

�	 णखलजी घराणयाचा संस्ापक जलालदु्दीि णखलजीचा तो पतुणया 
आणि जािई होता. अललाउद्दीििे  जलालदु्दीिचा खिू करूि ससहासि 
हसतगत केल.े  

�	 तो पक्हला नदललीचा सलुताि होता जयािे राजकारि धमाभापासिू िगेळे 
केल.े

�	 दणषिि भारतािर सिारी करिारा तो पक्हला मसुसलम सलुताि होता. 

अललयाउद्दीिच्या सुधयारणया :- 

�	 तयािे नयायवयिस्ते सधुारिा केलया. सियोचच स्ािी नयातयक शक्तीचा 
स्ोत सलुताि होता.

�	 तयाचया राजयात गुपतहेर खात ेहोत.े
�	 अललाउद्दीििे अिेक क्ठकािी डाक चौकीची स्ापिा करूि तथे े

घोडेसिार ि णलनपकांची स्ापिा केली. तयामळेु दुरसत घटिाचक्राच े
ज्ञाि सलुतािाला होत अस.े

�	 तयािे सनैयामधय े अिेक सधुारिा केलया. मंगोल सिेेसारखी 
अललाउद्दीिचया सिेेत तुमयाि व्यिस्रा (दहा हजार सनैिकांची तकुडी) 
होती.

�	 सनैिकांची हूणल्यरा (चेहरया पद्धती) ििभाि णलक्हणयाची प्रथा आणि तसचे 
घोड्ाला डागणयाची प्रथा (डयाग पद्धती) तयािेच सरुु केली.

�	 महसलू गोळा करणयासाठी ‘मुसतखरयाज’ हे तिणशष्ट पद तयािे निमाभाि 
केले.

�	 अलयाईश्मियार : हा कुतबुतमिारचा दरिाजा तयािे बांधला
�	 अलयाई : हा प्रतसधि नकलला बांधला 
�	 हजयार श्सतुि : हा हजार खांबांचा महल तयािे बांधला
�	 मणलक कयाफुर : अललाउद्दीिचया मकृतयिंूतर ‘हजयारत्दणयारी’ िािािे 

पररतचत मणलक कािुरिे ससहासि हसतगत केले. तो अललाउद्दीिचा 
लष्कर प्रमखु होता.

घी्यासुठद्दि बलबि (1266-87) :- 

�	 1266 मधय ेतो सत्तते आला.
�	 तो ‘उलुघ खयाि’�(Ulugh�Khan) या िािािेही पररतचत होता.
�	 ‘झील-ए-इलयाही’ (Shadow of God) हा नकताब तयािे घतेला.
�	 तयािे अलतमशिे स्ापि केलले ेचाळीस सरदारांच ेमंडळ (चयालीसया) 

याच ेमहति कारभारातिू कमी केल.े
�	 तयािे त्दियाण-इ-अझ्भ या लष्करी तिभागाची स्ापिा केली.
�	 तयाचया राजदरबारात गुपतहेर खात ेहोत.े
�	 तयािे िारशी ररतीररिाजािर आधाररत ििरोज उतसि साजरा केला. 
�	 तयाचया दरबारात अमीर खुसरो ि अमीर हसि हे किी ततिज्ञ होत.े
�	 तयािे अणभिादि करणयाच े‘श्सजदया’ (राजासमोर प्रिाम) आणि ‘पबैोस’ 

(राजाचया पायाच ेचुं बि घिेे) हे प्रकार सरुु केल.े

महममद श्बि तुघलक :- 

�	 तघुलक घराणयाचा संस्ापक घीयासकु्द्दि तघुलकचा मलुगा 
�	 1325 मधय ेगादीिर आला. 
�	 त्दियाण-ए-कोही : हा ििीि ककृ षी तिभाग तयािे सरुु केला 
�	 घरी : हा गकृहकर लागू केला  
�	 चरयाही : हा चारा कर लागू केला  
�	 आपली राजधािी नदललीहूि देिश्गरीला (दौलतयाबयाद) हलिली 
�	 इबि बतूतयािे तयाचया काळात घडललेया अनयायकारक गोष्टींची मोठी 

यादी नदली आहे. 
�	 चांदीचया ि चांदी–तांब ेअशा तमश् धातूं चया िाणयांबरोबर अतधककृ तरीतया 

तांबयाची िािी तयािे पाडली.
�	 महुममद 2 माचभा 1351 रोजी मरि पािला.

त्फरोजियाह तुघलक :- 

�	 महममद तबि तघुलकचा चलुतभाऊ होता. 
�	 तघुलक घराणयाचा ततसरा सलुताि 
�	 तयािे आपलया काळात 24 अनयायी कर रद्द केले.
�	 कुरािािे मानय केलेले चार प्रकारच ेकर तयािे लागू केले ि इतर कर 

रद्द केले.
1. खरयाज : भमूी कर
2. जकयात : संपत्ती कर
3. णजणझ्या : गैर-मसुसलमांिरील कर
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4. खयामस : यधुिकालीि कर
�	 रिाह्मिांिर णजणझया कर लाििारा तो पक्हला मोघल शासक होता.
�	 जलससचिािर तयािे भर नदला तितिध कालवयांची दुरुसती करूि तयािे

हकी-ए-ियाब्भ/हयासील-ए-ियाब्भ हा पािी कर लािला
�	 दर-उल-िीफया : नदलली यथे ेहे रुगिालय तयािे सरुु केले.
�	 त्दियाण-ए-खैरयात� : गरीब घरातील मलुींचया लनिाची तरतदू 

करणयासाठी हा ििीि तिभाग सरुु केला
�	 तयाला इमारती बांधणयाचा मोठा शौक होता. तयािे तिरकोझपूर, 

ितेहराबराद, हहससरार, तिरकोझराबराद, जौनपूर इ. शहर ेिसतिली.
�	 तिरेा (तोप्रा) आणि मरेठ या दोि गािांजिळील दोि प्राचीि अशोक

सतंभ तयािे नदलली यथे ेआिले.
�	 तयािे नदललीत कोटलया त्फरोजिहया नकलला बांधला.
�	 आतमचररत् : फतुहयात-ए-त्फरोजियाही.

5) � पुढील त्िधयाियात कोणयाचे िण्भि केले आहे? (2016)
 मळुात तो तकुभा सताि मधील एक गुलाम होता. तयाचया लहािपिी 

एका वयापाऱयािे तयाला निशापरूला आिल,े ततथ े तयाला काझी 
िकरुद्दीि अबदूल आझीझ कुिी यांिी तिकत घतेल.े काझीचया 
मलुािे तयाला एका  वयापाऱयाला तिकल ेआणि वयापाऱयािे तयाला 
महुममद घोरीला तिकल.े 

 (1) कुतबू-उद्दीि ऐबक  (2) बलबि 
 (3) इखतयार-उद्दीि महुममद  (4) अलतमश 

�सपष्ीकरण�:�बरोबर उत्तर�:�1
कुतुबुद्दीि ऐबक (1206-1210) :-

�	 ऐबक हा तकुभा सतािातील एक गुलाम होता मोहममद घोरीिे तयाला 
तिकत घतेले होत ेि नदललीचा शासक महिूि िेमिूक केली.

�	 नदललीचया तखतािर बसिारा पक्हला मसुलमाि सलुताि ि गुलाम 
घराणयाचा संस्ापक.

�	 मोहममद घोरीचया मकृतयिंूतर तयािे सितःला सितंत् घोनषत करूि 1206 
मधय ेगुलाम घराणयाची स्ापिा केली.

�	 लाहोर राजधािीच ेशहर होत.े तयािे चार िषभा राजय केले. 
�	 ऐबक दािशरु िकृत्तीचा होता महिूि मसुसलम लेखकांिी तयाचा ‘लयाख 

बषि’ या उपाधीिे गौरि केला.
�	 तयािे दोि मणशदी बांधलया : कुित-उल-इसलयाम (नदलली), अढयाई 

त्दि कया झोपडया (अजमरे) 
�	 सत्तािीस लाख देहलीिराल (चलि) ककमतीची देिालय ेपाडूि तयांचया 

अिशषेांिी तयािे नदललीत कुवित उल इसलराम िािाची मशीद बांधली.
�	 हसि-उि-त्िजयामी (ताज-उल-माणशर या पसुतकाचा लेखक) आणि 

फरुिठद्दि (तारीख-ए-मबुारकशाही या पसुतकाचा लेखक) यांिा तयािे 
राजाश्य नदला.

�	 तयािे सुफी संत कुतुबुद्दीि बस्त्त्यार यांचया सन्ािाथभा कुतुबश्मियारचया 
बांधकामाला सरुुिात केली होती.

�	 तयाचया काळात कुतबुमीिार इमारतीचा पक्हला मजला बांधला गेला.
�	 घोडेसिारी (चौगि/Polo) हा खळे खळेतािा तयाचा मकृतय ूझाला.

अलतमि (1211-1236) :- 

�	 अलतमश हा पक्हला सलुताि होता जयािे खणलिा कडूि सलुताि 
पदाची शपत घतेली. 

�	 कुतबुदु्दीि ऐबकिे सरुुिात केलेले कुतबुतमिारच ेबांधकाम तयािे पिूभा 
केले.

�	 तयािे लाहोरिरूि राजधािी नदललीला हलिली. महिूि तो तदललीचरा 
पहहलरा सुलतरान महिूि ओळखला जातो.

�	 तयािे चांदीचा टंकरा (175 गॅ्म ) ि तांचयांच ेजजदराल हे िािे पडले.
�	 तयािे चाळीशी सरदारांच े शतक्तशाली तुकरा्धन-ए-यचहलगराणी या 

िािािे स्ापि केले.
�	 अलतमशिे आपली मलुगी रणझ्यराची िारस महिूि िेमिूक केली. 

आपला िारसदार िेमिारा हा पहहलरा सुलतरान होता.

6) रयारतयातील जलससचियाबयाबत कोणते/कोणती त्िधयाि/त्िधयािे
सत् आहे/आहेत?(2016)

 अ) निरोजशहा तघुलकिे सदुशभाि सरोिर बांधले होत.े
 ब) पणुयगुपतािे पणचिम यमिुा कालिा बांधला.
 1) तिधाि अ  2) तिधाि ब
 3) तिधाि अ आणि ब  4) एकही  तिधाि िाही

�सपष्ीकरण�:�बरोबर उत्तर�:�4

सुदि्भि तलयाि :- 

�	 सम्ाट चंद्गुपत मौ ््भच्या काळात श्गरियार (गुजरयात) या क्ठकािी 
सुदि्भि िािाचा तलाि बांधला होता.

�	 हा तलाि पषु्पगुपत आणि चंद्रगुपत मौयाांचया राजयपालािे इस पिूभा 
चौरया शतकात (इस पिूभा 300) बांधला होता.

�	 जुियागड णशलालेखात सदुशभाि तलािाबाबत माक्हती तमळत.े
�	 तयािंतर िद्ांचया परुामळेु हा तलाि िामशषे होत चालला होता. 

रुद्दमि या शक घराणयाचया सम्ाटािे सदुशभाि तलािची दुरुसती 
केली. िंतर सकंदगुपतिे सधुिा तयाची दुरुसती केली.

पश्चिम ्मुिया कयालिया :- 

�	 पणचिम यमिुा कालिा हा पकृरिीराज चौहाि कालखंड ककिा कदातचत 
तयापिूजी अससततिात असलेला कालिा आहे.

�	 1335 मधय ेनिरोझशहा तघुलकिे तयाच ेिूतिीकरि केल ेहोत.े
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7)�� खयालील त्ििरणयािरुि व्क्ती ओळखया: (2018)
 अ. तयािे उलमेांच ेराजयातील िचभासि िष्ट केल.े 
 ब. तो पराक्रमी योधिा ि यशसिी सिेापती होता. 
 क. दणषििेकडील राजयांिर सिारी करिारा पक्हला सलुताि असािा. 
 ड. तयाचया दरबारात अमीर खसुरो हा िामिंत किी होता. 
� प्या्भ्ी उत्तरे:�
 (1) अलतमश (2) महमंद तघुलक 
 (3) अललाउद्दीि णखलजी (4) कुतबुदु्दीि ऐबक 

�सपष्ीकरण�:�बरोबर उत्तर�:�3
(िरील�4�आणण�5�्या प्रश्नयाचे�सपष्ीकरण पहयािे)

� मुघल सयाम्रयाज्��

8) � कया ््भ कयाळयािुसयार क्रमयािे�बयाबर, हुमया्ुि, अकबर, जहयंाश्गर, 
ियाहजहयाि ि औरंगझबे हे�ग्टे मुगलस्�महणूि गणल्या जयातयात.�
औरंगझबेच्या मकृत्ूिंतर आलेल्या मुगल सम्रयाटयंािया "लेटर�
मुगलस्" "िंतरचे�मुगलस्' महणूि संबोधले�जयाते.�पुढील लेटर�
मुगलसचया त्यंाच्या कयालयािधीप्रमयाणे�क्रम लयािया�:�(2014)

 (a) अहमद शहा (b) बहादूर शहा 
 (c) जहांदर शहा (d) महममद शहा 
� प्या्भ्ी उत्तर�े:�
 (1) अहमद शहा, बहादूर शहा, जहांदर शहा, महममद शहा 
 (2) बहादूर शहा, जहांदर शहा, महममद शहा, अहमद शहा 
 (3) बहादूर शहा, महममद शहा, जहांदर शहा, अहमद शहा 
 (4) जहांदर शहा, महममद शहा, बहादूर शहा, अहमद शहा 

�सपष्ीकरण�:�बरोबर उत्तर�:�2

मुघल सयाम्रयाज्  
बयाबर :- 

�	 कयालखंड : 30-1526
�	 मळू िाि : झराहीरुवदिन मकोहममद 
�	 मघुल साम्ाजयाचा संस्ापक 
�	 पानिपतचया पक्हलया लढाईमधय े (21 एनप्रल 1526) तयािे इरिाहीम 

लोधीचा पराभि केला 
�	 मकृतय ू: 1530 (तयाची कबर काबलु यथे ेआहे)
�	 भारतामधय े दारुगोळा आणि तोिखानयाचा िापर करिारा पक्हला 

शासक 
�	 आतमचररत् : तुझूक-ए-बराबरी (तकुकी भाषा) 
�	 तयाचया आतमचररत्ाच े बाबरिामा या िािािे पर्शयि भाषते ‘अबदुर 

रहीम खािेखाि’ यािे तर इंग्जी भाषते मादाम बिेररज यािे भाषांतर 
केले.

�	 तयाच ेकतिता संग्ह : नदिाि (तकुकी भाषा), मबुईयाि (पर्शयि)
�	 तयाच ेपत्लेखि : ररसल-ए-उझाज 

हुमया्ूि :- 

�	 कयालखंड : 40-1530 आणि 56-1555
�	 बाबरचा मलुगा. हुमायिूचा अथभा- दैि (fortune)
�	 मकृत्ू : 1556 (गं्थालयाचया पायऱया चढतािा पडूि)
�	 चरररि : ‘हुमया्िुयामया’ (तयाची बक्हि गुलबदि बेगम क्हिे णलक्हले)
�	 तयािे नदलली यथे ेत्दि पियाह ही दुसरी राजधािी िसिली.

िेर िहया :- 

�	 कालखंड : 1540-45 
�	 मळू िाि : िरीद 
�	 तबहारमधील सासारामचा जहागीरदार हसि खािचा मलुगा 
�	 सरू घराणयाचा संस्ापक 
�	 त्याचे�प्रमुख चयार मंरिी:�
1) नदिाि-ए-तिझारात/िझीर – महसलू आणि अथभा खात े
2) नदिाि-ए-अररझ – सनैय प्रमखु 
3) नदिाि-ए-रासलात – परराष्ट् मंत्ी 
4) नदिाि-ए-इनशा – दळििळि मंत्ी 
�	 त्याचे�प्रियासकी् त्िरयाग आणण प्रमुख:�
1) ग्ाम (गाि) – मकुादम आणि अतमल 
2) परगिा (तालकुा) – णशकदर आणि मनुसीि  
3) सरकार (णजलहा) – णशकदर-ए-णशकदरि आणि मनुसीि-  

   ए-मनुसीिि
4) इक्ता (प्रांत) – हकीम आणि अमीि 
�	 तयािे दयाम (dam) िािाच ेचांदीच ेिािे सरुु केले. त े1835 पयांत

चलिात होत.े
�	 तयािे ‘रुत्प्या’ िािाच े िािे सरुु केले. संपिूभा साम्ाजयात प्रमाणित

िजिे आणि मापदंड घालूि नदले.
�	 तयािे कलकत्ता त े पशेािर पयांत ‘ग्रँ ड टं्रक रोड’ (G.T. Road)

बांधला. 
�	 नदलली यथे ेपुररानरा वकललरा बांधला
�	 तयािे मणलक मकोहममद ज्यरासीला राजाश्य नदला. मणलक मोहममद

जयासीिे ‘पद्राित’ हा हहदीमधय ेमहागं्थ णलक्हला.
�	 तयािे जतमिीच ेमोजमाप केले आणि सरासरी 1/3 भतूमकर आकाराला.

अकबर :- 

�	 कयालखंड : 1556-1605 
�	 पदिी : जलालकु्द्दि मोहममद अकबर बादशाह गाझी 
�	 हुमायिूचा सिाांत मोठा मलुगा 
�	 भारताचा ततसरा मोगल सम्ाट
�	 हहदुस्ािला आपला देश माििारा हा पक्हला मसुलमाि राजा होय.
�	 तयािे बजैरराम ्खरान याला प्रधाि महिूि िेमल.े 
�	 पानिपतचया दुसऱया लढाईमधय े(1526) तयािे हेमचूा पराभि केला.
�	 तयाच ेराजपतू घराणयाशी चांगल ेसंबंध होत.े 
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�	 1584 : ‘इलयाही संित’ हा कालनििभाय काढला 
�	 1587 : ‘इलयाही गज’ ही मोजमाप काढले 
�	 तयाचया दरबारात िऊरति (महिजचे 9 तिद्ाि) होत.े
�	 तलुसीदास अकबरचा समकालीि होता 
�	 तयाला मघुल साम्ाजयाचा खरा संस्ापक मािल ेजात.े
�	 राजकारिापासिू धमाभाला तिभक्त करिारा पक्हला शासक 
�	 अकबर एक उत्तम राजयकताभाही होता. तयािे आपली शासिवयिस्ा 

नयाय, सक्हष्िुता ि गुिित्ता या तीि तत्िां िर आधारली होती.
�	 शासिाचया सोयीसाठी महसलू, नयाय, धमभा, लष्कर, गुपतहेर, टाकसाळ 

इ. खाती तयािे निमाभाि केली होती. 
�	 संपिूभा राजयाची तिभागिी अठरा सभुयात करणयात आली होती.
�	 मिसबदयारी पद्धत : अकबरािे सबंध लष्कराची पिुघभाटिा करूि 

मिसबदारी पधित सरुू केली. मिसबदार हा राजयाचा िोकर समजणयात 
यते अस.े मिसबदारी पधितीतील दोष काढूि टाकणयाकररता 
अकबरािे घोड्यािर मुद्या मयारण्याची आणि मािसाच े ि घोड्ाच े
सतिसतर ििभाि हजरेीपटािर णलक्हणयाची पधित सरुू केली.

�	 रूमी महसूल आणण प्रियासि : रयाजया तोडरमलच्या साहाययािे 
तयािे केलेलया शतेसाऱयाचया पधितीतील सधुारिा अतयंत महत्िाचया 
आहेत. जतमिीची पाहिी ि मोजिी करूि िगभािारी करणयात आली 
ि उतपन्ाचया एकतकृतीयांश क्हससा शतेसारा ठरतिणयात आला. या 
पधितीला ‘झबती ककिया बंदोबसत पद्धत’ अस ेमहटले जात.े

�	 धयार्मक धोरण�: अकबर धार्मक धोरिाबाबत उदार होता. तयाचया उदार 
धोरिामागे सिुी चळिळीशी संबंध, अबदुल लतीि या णशषिकाची 
णशकिि आणि राजपतू मक्हलशेी लनि तसचे तया काळातील ततिज्ञ 
शेख मबुारक आणि तयाच ेदोि मलंु अबलु िैजी आणि अबलु िैजल 
हे कारिीभतू होत.े तयाची महत्िाकांषिा ही संपिूभा हहदुसतािचा सम्ाट 
बिणयाची होती. अंबरचया जोधया बयाईिी लनि केलयािंतर लगेच तयािे 
्यारेिकरू�कर रद्द केला. 1562 मधय ेणजणझ्या हा करही रद्द केला. 

�	 तयािे 1575 मधय े तयाची ििीि राजधािी फयाते्तहपूर श्सक्री यथे े
‘इबयादत खयािया’ हे प्राथभािास्ळ बांधले. 

�	 ििीि धम्भ : तयािे 1581 मधय े‘त्दि-ए-इलयाही’ हा ििीि धमभा स्ापि 
केला. हा धमभा सिभा धमाभातील चांगलया नििडक तत्िांिर आधाररत होता. 
तयाच ेमखुय तत्ि सिाांशी सक्हष्िुता हे होत.े या धमाभाच ेआचरि करिारा 
श्बरबल हा एकमिे हहदू होता. 

�	 त्यािे� बयंाधलेल्या ियासतू : ित्तहेपरू तसक्री, आग्ा नकलला, लाहोर 
नकलला, अलाहाबाद नकलला, हुमायिूची कबर, बलंुद दरिाजा 

�	 तयािे बलंुद दरिाजा गुजरातिरील तिजयाचया समरिाथभा ित्तहेपरू 
तसक्री यथे ेबांधला. हा दरिाजा जमा मणशदीचा मखुय दरिाजा असिू 
जगातील सिाांत उंच प्रिशेद्ार आहे. 

जहयंागीर :- 

�	 कयालखंड : 1605-27
�	 अकबरचा मलुगा 
�	 आग्ा नकलला यथे े‘जंजीर-ए-आदल’ ही नयायवयिस्ा स्ापि केली.
�	 1611 मधय ेतयािे ‘मेहरुत्िसया’ या तिधिशेी तििाह केला आणि िंतर 

ततला ‘िूरजहयारँ ’ हा नकताब नदला.
�	 िूरजहाँ ि सितःचया िािाच ेतयािे िािे जारी केले.
�	 जहांगीरिे मारिाडचया मिमती/जगयात गोसयाई/जोधया बयाईशी सधुिा 

लनि केले होत.े
�	 1608 मधय ेइसट इंनडया कंपिीचा प्रततनिधी महिूि त्िल्म हॉठकनस 

तयाचया दरबारी आला होता.
�	 1615 मधय ेइंगलंडचा राजा जमेस पक्हलाचा प्रततनिधी महिूि सर थॉमस 

रो तयाचया दरबारी आला होता
�	 आतमचरररि : तझुकू-ए-जहांतगरी (पर्शयि भाषते)
�	 तयािे श्घ्यास बेग, ियाकीब खयाि आणि त्ि्यामयातुललया या तिद्ािांिा 

राजाश्य नदला.

िहयाजहयारँ  :- 

�	 कालखंड : 1658-1628
�	 जगत गोसाई/जोधा बाईचा मलुगा 
�	 तयािे प्रशासिाचया सोईसाठी दखखिच े (Deccan) पढुील तिभाग 

पाडल े होत े ि प्रशासक महिूि मलुगा औरंगजबेाची िेमिूक केली 
होती.

1) खािदेश 
2) बरेार 
3) तलंेगािा 
4) दौलताबाद 
�	 तयािे आपली पतिी मुमतयाजच्या (मळू िाि – अर््भमंद बयािो) समरिाथभा

आग्ा यथे े1632-53 मधय ेताजमहाल बांधले.
�	 लराल वकललरा (तदलली), जरामरा मससजद (तदलली), मकोती मससजद 

(आग्रा) या िासत ूतयािे बांधलया.

औरंगजेब :- 

�	 कालखंड : 1658-1707
�	 पिूभा िाि : मुहह्ुयदिीन मुहंमद औरंगजेब
�	 पदिी : आलमगीर 
�	 तयाला ‘लजदया पीर’ महटले जात.
�	 तयािे णजणझ्या कर पनुहा लागू केला होता.
�	 दौलताबादपासिू जिळच खडकी यथे ेतयािे औरंगाबाद शहर िसतिले.
�	 मकृतय ू: 1707 (अहमदिगर)
�	 तयाला खुलतयाबयाद (दौलताबाद जिळ) यथे ेदिि करणयात आले.

लेटर मुघल पुढीलप्रमयाणे:-�

क्र. सम्ाट कायभाकाल 

1 बहादुर शहा 1707-1712 

2 जहांदर शहा 1712-1713

3 िरुभा खातसयर 1713-1719 

4 महममद शहा 1719-1748 
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�	 संस्थयापक : सरला देिी चौधरी
�	 भारतातील पक्हली सस्तयांिी सस्तयांसाठी उभारलेली संस्ा 
�	 उदे्दि: मक्हलांचया णशषििाला प्रोतसाहि देिे 
�	 िंतरचया काळात या महामंडळाचया शाखा अतिभक्त भारताचया संपिूभा 

भागात काढणयात आलया.
भरारत महहलरा पररषद :- 
�	 संस्रापक : रमाबाई रािडे 
�	 विकराण : मुं बई 
�	 उदेिश : सामाणजक तिषयांचया चचवेसाठी एक मंच प्रदाि करिे.
�	 ही पररषद राष्ट्ीय सामाणजक पररषदेचा भाग होती.
िूमेनस इंतड्यन असकोयसएशन :- 
�	 संस्रापक : डोरोथी णजिाराजादासा (Dorothy Jinarajadasa)
�	 स्रापनरा : 1915 
�	 पहहल्यरा अध्यक्रा : अ ॅिी बझंेट
�	 मुख्य करा्य्ध : शैषिणिक 
भरारती्य रराषट्ी्य महहलरा पररषद :-
�	 The National Council of Women for India
�	 स्रापनरा : 1925 
�	 आंतरराष्ट्ीय मक्हला पररषदेशी संलनि होती.
�	 महेरीबाई टाटा (दोराब टाटाची पतिी) यांिी यामधय ेमहत्िपिूभा भतूमका 

बजािली.
अण्खल भरारती्य महहलरा पररषद :-
�	 The All-India Women’s Conference
�	 संस्रापक : मागाभारटे कणजि 
�	 स्रापनरा : जािेिारी 1927 (पिेु)
�	 उदेिश : मक्हला आणि मलुांच ेणशषिि आणि सामाणजक कलयािासाठी 

प्रोतसाहि देिे.

आ ््भ मठहलया समयाज :- 

�	 संस्रापक : पंनडता रमाबाई
�	 सहकरा्य्ध : नया. रािडे ि रमाबाई रािडे
�	 स्रापनरा : 1882 (पिेु) 
�	 या संस्चेया माधयमातिू तयांिी सस्तयांचया सस्तीबद्दल जागकृती केली.

6) � त्ब्रठटि सते्तदरम्याि णजलहयाश्धकयाऱ्याकडील न्याश््क िक्ती 
कोणी कयाढूि घेतली होती? (2015)

 (1) लॉडभा कॉिभािालीस  (2) िॉरिे हेसटींगज 
 (3) लॉडभा ररपि  (4) तिणलयम हंटर 

�सपष्ीकरण�:�बरोबर उत्तर�:�1
णजलहयाश्धकयारी :- 

�	 1772 मधय ेिॉरेि हेससटगज यािे णजलहातधकारी हे पद निमाभाि केले.
�	 णजलहातधकाऱयाकडे अमयाभानदत अतधकार असलयामळेु तयाच े ‘्छोटया 

िेपोणल्ि’ अस ेििभाि केले जाई. 
�	 लॉड्ध कॉन्धिॉणलसने सत्ता कलेकटरांचया हातात कें नद्रत केली. 1786  

मधय ेकलेकटरांिा नदिािी नयायाधीश महिूि नियकु्त केले.
�	 कालांतरािे कॉिभािॉणलसिेच कलेकटरकडेच पिूजीच े नयायालयीि ि 

िौजदारी अतधकार होत े त ेकाढूि तयाकडे िक्त महसलू अतधकार 
णशललक ठेिले.

�	 भारतातील णजलहातधकारी हे पद फानसमधील त्प्रफेकट या पदाशी 
समतलुय आहे.

णजलहयाश्धकयारी ्या पदयाबद्दल मत :- 

�	 सया्मि कश्मिि : िागररकांचया दकृष्टीिे णजलहातधकारी महिज ेसरकार 
�	 रॅमसे� मॅकडोियालड : भारत सरकाररुपी हत्ती णजलहातधकारी रुपी 

कासिाचया पाठीिर उभी आहे.
�	 लॉड्भ िेवहेल : ही संस्ा ककिा ती संस्ा यापषेिा णजलहातधकाऱयाचया 

कायाभालायामागाच ेआदशभा यामळेु इंग्जांची आठिि राहील 

त्ब्रठटि कयाळयात णजलहयाप्रियासिच्या प्रयारुपयाबद्दल चयार मतप्रियाह :- 

1)� बंगयाल प्रयारूप�:-��

�	 हे प्रारूप कॉिभािॉणलस यािे सरुु केल ेमहिूि या प्रारूपाला कािभािाणलस 
वयिस्ा अस ेमहितात.

�	 या प्रारूपामधय ेएकाततमक वयिस्लेा तिरोध दशभातिला आहे.
�	 1793 बंगाल संक्हता- महसलू ि नयातयक कायभा तिभक्त केल.े 
�	 णजलहातधकाऱयांचया हातात नयातयक ि कायभाकारी अतधकार देणयास 

कािभािाणलसिे तिरोध केला. 
�	 कािभािाणलसच े प्रारूप नियंत्ि ि संतलुि आणि सत्ता तिभाजि या 

तत्िांिर आधाररत आहे. 

2)� डेककि प्रयारूप�:-

�	 हे प्रारूप एसलिनसटििे तयार केले. 
�	 णजलहातधकारी हाच दंडातधकारी नयायाधीश ि पोलीस प्रशासिाचा 

प्रमखु होता.

3)� मन्ो प्रयारूप�:-

�	 एकाततमक वयिस्से महति नदले. 
�	 या वयिस्लेा मद्रास प्रारूप असहेी महितात. 
�	 या मधय े णजलहातधकाऱयांकडे कायभाकारी ि िौजदारी नयायालयाच े

अतधकार एकिटले होत.े

4)� त्दलली प्रयारूप�:-�

�	 हे प्रारूप चालसभा मटेकाि िे तयार केल ेआहे.
�	 मटेकाििें सिायत्त ग्ाम वयिस्लेा पाहठबा नदला. 

लॉड्भ कॉि्भिॉणलस�(1786�ते�1793)�:-

�	 तयाचया काळात ततसरे इंग्ज-महजैसूर ्ुयद्ध (92-1790) झाल े ि 
श्ीरंगपट्टिमचया तहािे (1792) थांबल.े 

�	 1793 - बंगालमधय ेकया्मधयारया पद्धती : कॉिभािाणलसिे सरुुिातील 
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10 िषाभाचया काळासाठी जमीिदारांिा जतमिीच े िाटप केले. परंत ु
1793 मधय ेसर जॉन शकोअरचया साथीिे यािर पनुहा अभयास करूि 
तयािे जमीिदारांिा जतमिीच ेकायमच ेमालकी हकक नदले.

�	 तयाला रयारती् ियागरी सेिेचे जिक महटले जात.े
�	 तयािे िागरी सिेचे ेकरारबधि (उचच िागरी सिेा) आणि अकरारबधि 

(कनिष िागरी सिेा) अस ेदोि भाग केले होत.े 
�	 कॉि्भियाणलस संठहतया- यामधय ेतयािे नयायवयिस्मेधय ेअिेक सधुारिा केलया.
�	 1793 मधय ेकॉिभािॉणलसला ‘मयार्किस’ ही पदिी देणयात आली.

िॉरेि हेसटींगज :- 

�	 1773 चरा रेग्ुयलेवटग अरॅ कट : यािुसार िॉरिे हेससटगज बंगालचा 
गवहिभार जिरल बिला ि तयाला मुं बई ि मद्रास प्रांताचया गवहिभार 
नियंत्ि ठेिणयाच ेअतधकार तमळाले. 

�	 तयािे कलाइवहची दुहेरी राजवयिस्ा बंद केली.
�	 1774- रोक्हला यधुि
�	 पठहले इंग्ज-मरयािया ्ुद्ध ( 1775- 1782) - सालबाईचया तह या 

तहािुसार मराठ्यांिा ठािे ि साष्टी ही क्ठकािे तमळाली.
�	 दुसरे इंग्ज-महैसूर ्ुद्ध (1780-1784) : इंग्ज-हैदर (1780-82) 

ि इंग्ज-नटप ूसलुताि (1782-84). 1784 चया मंगलोर तहािे यधुि 
समापती.

�	 1784- नपट्स इंनडया अॅकट : या अॅकटिुसार  कंपिीिर देखरखे 
ठेिणयासाठी बोडभा ऑि कंट्ोलची निर्मती  केली ि कलकत्याचया 
गवहिभार जिरलला नििाभायक अतधकार प्रापत होऊि मुं बई ि मद्रासच े
गवहिभासभा तयाचया पिूभा िचभासिाखाली आले

�	 1784 आतसयानटक सोसायटी ऑि बंगालची स्ापिा.

लॉड्भ ररपि (1880-1884) :- 

�	 नरिनटश भारताचा उदारमतिादी वहाइसरॉय ि एक नरिनटश मतुसद्दी
�	 भारतातील स्ानिक सिराजय संस्चेा जिक 
�	 तयािे 19 जािेिारी 1982 वहिाभाकयलुर प्रसे अॅकट रद्द केला. 
�	 1881 मधय ेपक्हला िॅकटरी अॅकट संमत केला. (7 िषाभापषेिा कमी 

ियाचया मलुांिा कामािर ठेिणयास बंदी)
�	 1882 मधय ेतिलयम हंटर यांचया अधयषितखेाली णशषिि आयोगाची 

स्ापिा.  (हंटर कतमशि - प्राथतमक णशषििासंबंधी णशिारसी करिे) 
�	 18 मे 1882 - स्ानिक सिराजय संस्ांचा कायदा केला. 
�	 1883 - इलबटभा तबल तिधयेक मंजरू. तयािुसार भारतीय नयायाधीशांिा 

यरुोनपयि खटले चालतिणयाचा अतधकार तमळाला.
�	 रमेिचंद् श्मत्तर यांची कलकत्ता उचच नयायालयाचया मखुय नयायाधीश 

पदी नियकु्ती अशी नियकु्ती होिार ेपहहले भरारती्य.
�	 िागरी सिेा परीषिचेी कमाल ियोमयाभादा 19 िरूि 21 केली.
�	 बडोदा ि महैसरू राजयांची पिुस्ाभापिा.

7) � ियालचंद उद्ोगसमूहयािे सियातंत््पिू्भ कयाळयात पुढीलपकैी
कोणत्या उद्ोगयंाची स्थयापिया केली? (2015) 

 अ. हहदुस्ाि एअरक्राफट  ब. ससतधया सटीम िॅणवहगेशि 
 क. प्रीतमअर ऑटोमोबाइलस  ड. हहदुस्ाि मोटसभा 
 (1) ब, क आणि ड  (2) अ, ब आणि क 
 (3) अ, ब आणि ड  (4) अ, क आणि ड 

�सपष्ीकरण�:�बरोबर उत्तर�:�2

ियालचंद ठहरयाचंद�:-�

�	 आधनुिक भारताचया औद्ोतगकीकरिाच े प्रमखु णशलपकार तसचे 
िालचंद उद्ोगसमहूाच ेसंस्ापक 

�	 दरादराभराई निरकोजींच्यरा पे्रणेने तयांिी देशी उद्ोग स्ापि केल.े 
�	 आर्थक सिातंत्य ही राजकीय सिातंत्याची पक्हली पायरी होय, ही 

तयांची तिचारसरिी होती
�	 द टाटा कनसट्कशि कंपिी (स्ापिा1920-) : टाटा आणि िालचंद 

यांची संयकु्त कंपिी

ियालचंद उद्ोग समूहयाचे महत्ियाचे उद्ोग :- 

. 1 India's first modern shipyard
2. First aircraft factory.
3. First car factory

8) जोड्या जुळिया�:�(2016)
अ. अलािल    I. िषै्िि तिषयांिरील पषु्कशया गीतांचा  
   लखेक होता. 
ब. अबदुलला खाि  II. होळीचा सि साजरा करीत अस.े 
क. मीर जािर   III. मकृतय ूशैयिेर  असतािा  यािे मरुशीदाबाद  
   जिळील  नकतजीश्वरीचया   मतूजीिरील   पाणयाच े 
   काही थेंब पयायल ेहोत.े
ड. दौलत राि ससधीया  IV. क्हरि े कपडे घालिू मोहरमचया  
   तमरििूकीत सामील झाल ेहोत.े 

  अ  ब  क  ड 
 (1)  I  III  II  IV 
 (2) I  II  III  IV 
 (3)  II  IV   I  III 
 (4) III  I  II  IV 

�सपष्ीकरण�:�बरोबर उत्तर�:�2
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8)�खयालील त्ििरणयािरूि व्क्ती ओळखया.�(2017)

 अ. 'क्हनदुसतािचया ततसऱया िगाभाचा तारा' हा इंग्जाकडूि णखताब. 
 ब. 1864 मधय ेतयांिी ट्ानसलशेि सोसायटीची स्ापिा केली होती. 
 क. काँगे्सची राष्ट्िादाची भतूमका तयांिा मानय िवहती. 
 ड. तयांिी मोहमडेि अँगलो-ओररयंटल सकूलची स्ापिा केली. 
 (1) बॅररसटर महुममद अली णजन्ा 
 (2) सर सययद अहमद खाि 
 (3) किी महुममद इकबाल 
 (4) बद्रुद्दीि तययबजी 

�सपष्ीकरण�:�बरोबर उत्तर�:�2

सर सय्द अहमद खयाि :-�
�	 जन्म : 17 ऑकटोबर 1817 (नदलली)
�	 मकृत्ू : 28 माचभा 1898 (अलीगड)
�	 1841 मधय ेत ेमिैपरुी यथे ेमनुसि झाल.े 
�	 सर सययद हे मोगल दरबारची िोकरी करीत िसल,े तरी मोगल 

दरबारकडूि तयांिा 1842 मधय े‘जियाद्-उद्-दौलया अररफ जंग’ हा 
नकताब देणयात आला.

�	 नरिटीश सरकारिे तयांचा 1869 मधय े‘रयारतयाचया त्तसऱ्या िगया्भचया तयारया’ 
असा गौरि  केला तर 1888 ला ‘सर’ ही पदिी नदली. 

�	 1889 मधय े एडिबगभा तिद्ापीठािे ‘lld� Honoris� Causa’ ही 
पदिी नदली. 

�	 1857 चया उठािात त ेकंपिी सरकारशी एकनिष होत.े तयांिी 1857 
चया उठािािर ‘असबब-ए-बगयाित-ए-कहद’ (Causes of Indian 
Revolt, 1873) हा गं्थ णलक्हला. तयात तयांिी बंडाची कारिमीमांसा 
केली.

�	 1857 चया उठािास त े‘हरयामलयादयागी’ महित. 
�	 तयांिी ‘कहदू आणण मुसलमयाियंािया रयारतयातील ्रिीचे दोि संुदर डोळे’ 

अशी उपमा नदली.

िैषिणणक ि सयामयाणजक सुधयारणया :

�	 1864 – इंग्जी गं्थांचा उदूभा  भाषते अिुिाद करणयासाठी गयाझीपुर 
यथे ेसया्ंठटत्फक सोसया्टीची स्ापिा केली.

�	 1875- अलीगढ यथे ेमोहमेडि अरँ गलो-ओररएंटल महयात्िद्याल्याची 
स्ापिा. (पक्हले प्राचायभा – तथओडर बके)

�	 मसुलमाि तरूिांिा उदार, आधनुिक णशषिि तमळाि,े हा हेत ूतयामागे 
होता. या महातिद्ालयाचचे पढेु 1920 मधय े अलीगढ मुससलम 
विद्यरापीिरात रूपांतर झाल.े 

�	 1878 : वहाइसरॉयचया लणेजसलनेटवह काउसनसलिर नियकु्ती. 
�	 1883 : अलीगढमधय े तयांिी मोहमेडि असोश्सएििची स्ापिा 

केली. 

�	 1886 : मोहमेडि एज्ूकेििल कॉनफरनसची स्ापिा केली. 
उक्द्दष्ट-  मसुलमािांची सामाणजक आणि शैषिणिक दकृष्टी बदलिे.

�	 1887 : लॉडभा डिररि यांिी तयांिा तसणवहल सर्वहस कतमशिच ेसिीककृ त 
सदसय केल.े

�	 1889 : एनडिबरो तिदयापीठािे तयांिा एल.एल.डी. ही सन्ाििीय 
पदिी प्रदाि केली. 

�	 ‘रॉयल एणशयानटक सोसायटी ऑि गे्ट नरिटि’च ेत ेसन्ाििीय सदसय होत.े
�	 तयांिी ‘तहजीब-उल-अखलयाख’ हे िकृत्तपत् सरुु केले.
�	 त्यंाचे� गं्थसंग्ह : बरािीच ेतारीख-इ-निरोझशाही, अबलु िजलची 

आइि-ए-अकबरी, जहांगीरच ेतझुुक 
�	 बायबल िर तयांिी भाष्य णलक्हले (तश्बश््ि-उल-कलयाम). धमाांचया 

तौलनिक अभयासाचा हा पक्हला प्रयति मािला जातो. 
�	 1857 चया उठािािंतर तयांिी णलक्हलेले क्हसटरी ऑि तबजिोर आणि 

क्हसटरी ऑि द ररवहोलट ऑि तबजिोर हे गं्थही महत्िाच ेआहेत.

बद्रुद्दीि तय्बजी: 

�	 जन्म : 10 ऑकटोबर 1844 (मुं बई)
�	 मकृत्ू : 19 सप्ेंबर 1906 (लंडि) 
�	 राष्ट्ीय काँगे्सचया आद्पिाभातील एक थोर मसुसलम पढुारी ि गोषा 

(पडदा) पधितीतिरुधि प्रचार करिार ेपक्हल ेसमाजसधुारक
�	 1876 मधय ेभािाचया सहकायाभािे तयांिी मसुलमािांचया णशषििाकररता 

अंजुमन-ए-इसलराम या णशषििसंस्चेी स्ापिा केली. 
�	 1882 : मुं बई कायदेमंडळाच ेसदसय.
�	 1887 : राष्ट्ीय काँगे्सचया मद्रास अतधिशेिाच े अधयषि (पहहले 

मुसलीम अध्यक्)
�	 1891 : संमततियाचया कायद्ाला पाठींबा नदला.
�	 1902 मधय ेत ेमुं बईचया उचच नयायालयाच ेनयायाधीश झाल.े हा माि 

तमळतििार ेत ेपहहले भरारती्य होत.े
�	 महातमा गांधींिी ‘कयारँग्सेच्या सि्भ सरयंामधील एक महत्ियाचया�

त्िणया्भ्क दुिया’ अस ेतयांच ेििभाि हररजि (18 िोवहेंबर 1939) मधय े
केल ेहोत.े

�	 टीप : बॅररसटर महुममद अली णजन्ा आणि किी महुममद इकबाल 
यांचयाबद्दल सपष्टीकरि प्रश क्रमांक ___ च ेसपष्टीकरि पाहाि.े 

9)___्यंाच्या णििया् देियातील जिळ जिळ सि्भच प्रमुख व्क्ती�
रयाष्ट्री् सरेत सयामील झयाल्या होत्या.�(2017)

 (1) मौलािा हुसिे अहमद 
 (2) सर सययद 
 (3) जािर अली खाि 
 (4) हकीम अजमल खाि

�सपष्ीकरण�:�बरोबर उत्तर�:�2
(प्रश्न क्रमयंाक�8चे�सपष्ीकरण पहया.)
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10) खयालील त्ििरणयािरूि व्क्ती ओळखया.�(2017)
 अ. संसककृ तच ेमहाि पंनडत, तरीही पाचिातय तिचारांचा सिीकार. 
 ब. ततिबोतधिी सभमेधय ेसहभाग.
 क. संसककृ त कॉलजे मधय ेपाचिातय तिद्चे ेअधयापि सरुू केल.े 
 ड. तिधिा पिुर्ििाहासाठी प्राचीि धमभागं्थ ि शास्ताचा आधार नदला.
 (1) केशिचंद्र सिे (2) सरुनेद्रिाथ बॅिजजी 
 (3) ईश्वरचंद्र तिद्ासागर  (4) नयायमतूजी रािडे 

�सपष्ीकरण�:�बरोबर उत्तर�:�3

ईश्वरचंद् त्िद्यासयागर :- 
�	 जन्म : 26 सप्ेंबर 1820 (िीरससह, णज. तमदिापरू)
�	 मकृत्ू : 29 जलैु 1891 (कलकत्ता) 
�	 मूळ आडियाि�: बंडोपाधयाय
�	 हहदुधमभाशास्ततिषयक परीषिते उत्तीिभा झालयािे तमळाललेया प्रमािपत्ात 

तयांचया िािापढेु ‘त्िद्यासयागर’ ही उपाधी लािली होती.
�	 बंगालमधील एक श्षे संसककृ त पंनडत, लखेक ि उदारमतिादी सधुारक. 
�	 तयांिा ‘आधुत्िक बंगयाली गद्याचे जिक’ महटले जात.े 
�	 तयांिी णशषििखातयात साधया णशषिकापासिू (1841) त े

णशषििनिरीषिकाचया हुद्ापयांत (1858–1854) काम केल.े 
�	 सरकारी णशषििखातयात असतािा तयांिी 35 ििीि बाणलका तिद्ालय े

उघडली.
�	 1856 मधय े तिधिा पिुर्ििाहाचा कायदा संमत करूि घणेयासाठी 

तयांिी पढुाकार घतेला. 
�	 पिुर्ििाहाचया पषु्ट्यथभा तयांिी त्िधियात्िियाह (1855) गं्थ णलक्हला. 

तिधिातििाहाला पाहठबा देिार े दाखल े धमभाशास्तातिूच दाखतििारा 
आणि पंनडतांिा तयांिी प्रमािभतू मािललेया गं्थांचया आधारचे निरुत्तर 
करिारा गं्थ महिूि तो अक्द्तीय ठरला.

11) �टीपू सुलतयाि आणण इंग्ज ्यंाच्यात झयालेल्या श्रीरंगपट्टि
तहयात खयालीलपकैी कोणती तरतूद िवहती? (2018)

 (1) टीपिेू यधुि खचभा महिूि साडेतीि कोटी रुपय ेइंग्जांिा द्ािते. 
 (2) टीपिेू आपल ेनिमम ेराजय इंग्जांिा द्ाि.े 
 (3) टीपचूी दोि मलु ेइंग्जाकडे ओलीस राहतील. 
 (4) टीपिेू तिैाती िौजचेा सिीकार करािा. 

�सपष्ीकरण�:�बरोबर उत्तर�:�4

इंग्ज-महैसूर ्ुदे्ध :- 
�	 इंग्ज-महजैसूर पहहले ्ुयद्ध : (1769–1767) - इंग्ज आणि हैदर अली 

यांचयात.
�	 इंग्ज-महजैसूर दुसरे ्ुयद्ध : (1784–1780) - इंग्ज आणि हैदर अली 

यांचयात. हैदर अलीचा मकृतय ू-नटप ूसलुताि ि इंग्ज यांचयात मंगळूरचा 
तह.

�	 इंग्ज-महजैसूर-ततसरे ्ुयद्ध : (1792–1790) - नटप ूसलुताि ि इंग्ज 
यांचयात 

श्रीरंगपटणचया तह (1792)�:-�

�	 ह्ा तहानिय ेनटपिेू अधवे राजय ि प्रचंड खंडिी देऊि आपल ेदोि मलुगे 
इंग्जांकडे ओलीस ठेिणयाच ेमानय केल.े

�	 इंग्जांिा मलबार, कूगभा, कडनडगल आणि बारामहाल हे प्रांत तमळाल.े 
मराठ्यांिा िायवयकेडील ि निजामाला ईशानयचेा प्रदेश तमळाला.

इंग्ज-महैसूर-चौथ े्ुद्ध : 

�	 1792 चया तहािंतर नटपिेू इंग्जांिा हाकलणयासाठी फें चांशी संधाि 
बांधले. 

�	 िलेसलीिे नटपलूा खलुासा मातगतला. तयातिूच चौथ े यधुि निमाभाि 
झाले ि तयात श्ीरंगपटिला नटप ूमारला गेला ि तयाच ेराजय खालसा 
करणयात आले.

�रयाष्ट्री् सरेची स्थयापिया आणण जहयाल ि मियाळ गट�

12) “बठहष्कयार हे अ्रि परयाकयाषे्चया उपया् महणूि रयाखूि िेियािे"
असे कोणयाचे मत होते? (2012)

 (1) महादेि गोसिद रािडे  (2) गोपाळ ककृ ष्ि गोखल े
 (3) निरोझशहा महेता  (4) दादाभाई िौरोजी 

�सपष्ीकरण�:�बरोबर उत्तर�:�2

गोपयाळ ककृ ष्ण गोखले :-�
�	 जन्म : 9 म े1866 (कोतळूक, णज.रतिातगरी)
�	 मकृत्ू : 19 िेरििुारी 1915 (मुं बई)
�	 त ेतिसावया िषजी िगयुभासि महातिद्ालयात प्राधयापक झाले. 
�	 तयांिी सधुारक िकृत्तपत्ाच ेसहकारी संपादक महिूि काम सरुू केले. 
�	 1887 मधय े त े सािभाजनिक सभचे े तचटिीस ि सभचेया त्मैातसकाच े

संपादक झाले. 
�	 1897 : डेककि सभतेिवे  िलेबी आयोगासमोर तयांिी साषि नदली. 
�	 1900 : प्रांततक तितधमंडळात सदसय 
�	 1902 : कें द्रीय कायदेमंडळात सदसय 
�	 1905 : बिारस (िारािसी) काँगे्स अतधिशेिाच ेअधयषि 
�	 1905 : रयारत सेिक समयाजयाची स्थयापिया. महातमा गांधीिीही पढेु 

भारत सिेक समाजाच ेअधयषि होणयाची इचछा वयक्त केली होती.
�	 1905 : ऑसटे्णलया, कॅिडाप्रमािे भारतालाही िसाहतीचया 

सिराजयाची मागिी तयांिी केली.
�	 लोकमानय नटळक ि गोखले यांच ेसािभाजनिक जीिि एकाच िळेी सरुू 

झाले ि तहेी एकाच वयासपीठािरूि. 
�	 तयांच ेतिरोधक असलेले नटळक आणि कझभाि यांिीही तयांचया कायाभाच े

कौतकु केले.
�	 महातमा गांधीजीिी गोखले यांिा ‘गंगेच्या पत्िरि पयारियाची’ उपमा 

नदली.
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�	 क्रॉफड्भ प्रकरणयातील मामलेदारांिरील अनयायाला गोखले यांिी 
सािभाजनिक सभचे ेतचटिीस या िातयािे िाचा िोडली ि नटळकांिी 
हे प्रकरि धसास लािले. 

�	 न्या्मूतगी रयािडे ्यंािया ते गुरु मयाित.
�	 म. गयंाधींिी गोखले ्यंािया रयाजकी् गुरू मािले होत.े
�	 सािभानत्क ि नि: शलुक प्राथतमक सािभाजनिक णशषििाची मागिी करिार े

गोखले हे पक्हले होत.े
�	 1906 सालचया अथभासंकलपािरील गोखल े यांच े भाषि ऐकलयािर, 

अस ेभाषि इंगलंडचया पालभामेंटमधयहेी कितचतच ऐकाियास तमळत,े 
असा अणभप्राय वहयाइसरॉ् लॉड्भ समटो यांिी नदला. 

�	 इंगलंडमधील 'िेिि' या ततकालीि िामिंत पत्ाच ेसंपादक मॅससगहॅम 
यांिी गोखले हे तवेहाच े पंतप्रधाि ॲठसकिथ यांचया पषेिाही श्षे 
असलयाच ेमत नदले होत.े

�	 मोलवे-समटो सुधयारणया कया्दया (1909) या िािािे ओळखलया 
जािाऱया कायद्ाचया जडिघडिीत गोखले यांचा िार मोठा हात 
होता. 

�	 आपल े तिचार िकृत्तपत्कार या िातयािे सधुारक, सािभाजनिक सभा, 
राष्ट्सभा समाचार  इ. िकृत्तपत्ांतिू सपष्ट मांडल.े

�	 हया्लरँ ड या लेखकािे गको्खले ्यरंाची तुलनरा इटलीतील कयावहूरिी 
केली आहे.

�	 गांधी अिेकदा गोखल ेयांिा ‘महयातमया’ महिूि संबोधत.
�	 ‘मसुसलम गोखल ेहोणयाची माझी महतिाकांषिा आहे’ - मोहममद अली 

णजन्ा
�	 ‘वयिहारिादी, पररश्मी कायभाकरता आणि कलपिेत रमिारा अस े

दुर्मळ तमश्ि असिारा’ – सरोणजिी िायडू 
�	 ‘The diamond of India, The jewel of Maharashtra’ – 

लोकमानय नटळक

त्फरोझिहया मेहतया :- 

�	 जन्म : 4 ऑगसट 1845 (मुं बई)
�	 मकृत्ू : 5 िोवहेंबर 1915 (मुं बई)
�	 इंनडयि िॅशिल काँगे्सच ेएक संस्ापक
�	 1869 : दादाभाईंचया ईसट इंनडया असोतसएशिची शाखा महिूि बयारँ बे 

असोश्सएिि मुं बईत सरुू केली. 
�	 1872 चया मुं बई महािगरपाणलका तिधायक कायद्ािर निरोझशहांचया 

सचूिांची पिूभा छाप होती. यामळेु तयांिा ‘मंुबईतील ियागरी ियासियाचे�
त्पतया’ हे साथभा िाि तमळाल.े 

�	 1873 : मुं बई महािगरपाणलका आयकु्त
�	 85–1884 : मुं बई महािगरपाणलकेचया अधयषिपदी नििड (1905 

मधय ेिेरनििड)
�	 1885 : बाँब े असोतसएशिच े बाँब े प्रतेसडेनसी असोतसएशिमधय े

रूपांतर. (पक्हल ेसरतचटिीस : निरोझशहा, नयायमतूजी तलंेग आणि 
नदिशा िाचछा)

�	 1886 :  मुं बईचया कायदेमंडळाच ेसदसय
�	 1890 आणि 1904 : काँगे्सचया अतधिशेिाच ेअधयषि 

�	 1892 : इंपीररयल कौसनसलच ेसदसय
�	 1911 : तयांचया पढुाकारािे सेंट्ल बँक ऑि इंनडयाची स्ापिा 
�	 1913 मधय े 'बरँाबे क्रॉतनकल' हे इंग्जी भाषतेील पक्हले राष्ट्ीय 

बाणयाच ेिकृत्तपत् तयांिी मुं बईला सरुू केले.

दयादयारयाई िौरोजी :- 

�	 जन्म : 4 सप्ेंबर 1825 (मुं बई)
�	 मकृत्ू : 30 जिू 1917 (मुं बई) 
�	 भारतीय राष्ट्ीय काँगे्सच ेएक संस्ापक, थोर िेत ेि अथभाशास्तज्ञ.
�	 ‘रयारतयाचे�शे्रष् त्पतयामह’ महिूि त ेओळखल ेजातात. 
�	 एलनिसटि कॉलजेमधय ेप्राधयापक होिार ेपक्हल ेभारतीय 
�	 1851 : ररासतगकोफतरार (Truth Teller) या गुजराती सापताक्हकाची 

सरुुिात 
�	 26 ऑगसट 1852 : बॉमबे असकोणशएशनची स्ापिा 
�	 कलाकभा सिचया ‘गुलामाचा वयापार’ आणि हॉिडभाच े चररत् या दोि 

गं्थांमळेु देशसिेचेी प्ररेिा 
�	 1866 : इसट इंनडया असोणशएशिची स्ापिा 
�	 1870 : बडोद्ाच ेनदिाि 
�	 जलु ै1875 : मुं बई िगरपाणलकेच ेसभासद
�	 1880 : दुष्काळ सतमतीला नििदेि 
�	 1883 : ‘जससटस ऑि द पीस’
�	 ऑगसट 1885 : गवहिभार लॉडभा र े यांचया निमंत्िािरूि तयांिी मुं बई 

तिधािपररषदेच ेसदसयति पतकरल.े
�	 1902 साली दादाभाई लंडिचया हाउस ऑि कॉमनसमधय े णलबरल 

पषिातिवे  सदसय महिूि सेंट्रल त्फनझबरीमधिू नििडूि आले. 
�	 नरिनटश संसदेच ेसदसयति तमळतििार ेआणि भारताचया सिातंत्यासति 

संसदेमधय ेआिाज उठतििार ेदादाभाई हे पक्हले भारतीय होत.
�	 राष्ट्ीय कॉंगे्सचया अतधिशेिाच े 1906  ,1893  ,1886 अस े तीि 

िळेा अधयषिपद तयांिी भषूतिल.े 
�	 दादाभाईंची 1897 मधय े‘रॉ्यल कयमशन ऑन इंतड्यन एकसपेंतडचर’ 

ह्ा िलेबी यांचया अधयषितखेाली िेमललेया आयोगािर एक सदसय 
महिूि नियकु्ती झाली. या आयोगापढेु तयांिी साषिही नदली. 

�	 1898 मधय े‘इंनडयि करनसी कतमशि’ ला तयांिी आपली दोि नििदेिे 
सादर केली. 

�	 ॲमसटरडॅम यथे े 1905 साली भरललेया आंतरराष्ट्ीय समाजिादी 
महासभसेाठी (इंटरिॅशिल सोशणलसट काँगे्स) दादाभाईंिी भारताच े
प्रततनितधति केल.े 

�	 1906 चया कलकत्ता काँगे्समधय ेभारताचया समसयांिर ‘सिराजय’ हा 
एकमिे उपाय असलयाच ेतयांिी घोनषत केल.े

�	 दादाभाईंिी 1878 मधय े पॉवहटजी ऑि इंनडया िािाची एक पनत्का 
प्रतसधि केली ततचचे पढेु पिुमुभानद्रत ि तिसताररत अशा एका गं्थात 
रूपांतर करणयात यऊेि तो गं्थ लंडिमधय ेपॉवहटती अँड अनतरिवटश 
रूल इन इंतड्यरा ह्ा शीषभाकािे प्रकाणशत करणयात आला.

�	 या गं्थातिू दादाभाईंिी (1) भारताच े राष्ट्ीय उतपन्, (2) भारताच े
दाररद््रय, (3) करधोरि, (4) भारताच ेआर्थक शोषि हा तसधिांत (डे्ि 
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1. सं्ुक्त महयारयाष्ट्र चळिळीलया पयाकिबया महणूि कोणी कें द्
सरकयारच्या अथ्भमंरिी पदयाचया रयाजीियामया त्दलया? (2012)

 (1) यशिंतराि चवहाि  (2) बाळासाहेब खरे 
 (3) सी. डी. देशमखु   (4) के. एम.पतन्कर 

�सपष्ीकरण�:�बरोबर उत्तर�:�3

सं्ुक्त महयारयाष्ट्रयाची चळिळ�:-

तरिवटश रराजिटीत मररािी भरातषक प्देश:-  
�	 मंुबई इलयाखया - नरिनटश काळातील मुं बई इलाखयात आजचया पणचिम 

महाराष्ट् प्रदेशाचा समािशे होता. मुं बई शहर, कोकिपट्टी तसचे काही 
गुजराती ि कािडी प्रदेशाचा समािशेही मुं बई इलाखयात करणयात 
आला होता.

�	 मध् प्रयंात ि िऱहयाड- नरिनटश काळात मराठी ि हहदी भानषक प्रदेशांचा 
तमळूि बिलेला हा प्रांत होता. सधयाचया महाराष्ट् राजयातील तिदभभा या 
प्रांताचा यात अंतभाभाि होता.

�	 हैद्याबयाद संस्थयाि- नरिनटश काळात हैद्राबाद संस्ाि निजामाचया 
अतधपतयाखाली होत.े मराठिाडा हा मराठी भानषक प्रदेश हैद्राबाद 
संस्ािाचा एक भाग होता.

बेळगयाि मरयािी सयाठहत् संमेलि :- 
�	 संयकु्त महाराष्ट् निर्मतीत साक्हततयकांच े योगदाि महत्िपिूभा आहे. 

1946 मधय ेबळेगाि यथे ेविसरािे मराठी साक्हतय संमलेि भरले होत.े 
�	 या संमलेिाच े अधयषि ग. त््ं. मयाडखोलकर यांिी 12 मे 1946 

रोजी संयकु्त महाराष्ट्ासंबंधी एक ठराि मांडला ि तो एकमतािे संमत 
करणयात आला.

सं्ुक्त महयारयाष्ट्र पररषद :-
�	 24 जुलै 1946 रोजी मंुबई यथे े सिभापषिीय महाराष्ट् एकीकरि 

पररषद भरतिणयात आली. 
�	 महाराष्ट् एकीकरि पररषदेिे िंकररयाि देि यांचया अधयषितखेाली 

सिभापषिीय संयकु्त महाराष्ट् पररषद स्ापि करणयाचा ठराि संमत केला. 
�	 ग.�त््ं.�मयाडखोलकर हे या पररषदेच ेसरतचटिीस होत.े मात् शंकरराि 

देि हे काँगे्स िेत ेअसलयािे, संयकु्त महाराष्ट् पररषद भरीि सिरूपाची 
ककृ ती करू शकिार िाही, अस ेमत डॉ. बाबासाहेब आंबडेकर ि भाई 
डांगे यांिी मांडल.े 

�	 िंतरचया काळात डॉ. बाबासाहेब आंबडेकर यांिी वयक्त केललेी शंका 
खरी ठरली. कारि ही पररषद काही काळातच नितष्क्रय ठरली.

दयार सश्मती (1947) ि जे. वही. पी. सश्मती (1948) :-
�	 िरील दोनही सतमतयांिी भाषािार प्रांतरचिा भारताचया एकातमतचेया 

दकृष्टीिे योगय ठरत िसलयािे भाषािार प्रांतरचिेची मागिी िेटाळली. 

4  महाराष्टाचा इतिहास
�	 पररिामी, महाराष्ट्, आंध्र प्रदेश, तातमळिाडू, पंजाब या क्ठकािी 

आंदोलिाला सरुुिात झाली. 
�	 पकोट्ीश्ीररामरालू यांचया बणलदािािे ऑकटकोबर 1953 मधय े आंध्र 

प्रदेशाची निर्मती झाली. 
�	 तयाचप्रमािे सरकारिे राजय पिुरभाचिा आयोगाची िेमिूक केली.
रयाज् पुिर्भचिया आ्ोग :- 
�	 स्रापनरा : 29 नडसेंबर 1953
�	 अध्यक् : िाजल अली 
�	 सदस्य : पंनडत हृदयिाथ कंुझरू ि के. एम. पन्ीकर
�	 अहिराल : 10 ऑकटोबर 1955 
�	 ्यरा आ्यकोगराने सि्धसराधरारणपणे भराषरािरार प्रंातरचनेची णशिरारस 

केली परंतु हे तत्ि मंुबई, पंजराब ि हजैद्रराबराद रराज्यरास त्यरंानी लरागू 
केले नराही.

�	 तिदभाभाच ेसितंत् राजय कराि ेअस ेसचुिले. 
�	 उरलेलया मराठी ि गुजराती भानषकांच ेसंतणुलत अस ेक्द्भानषक राजय 

निमाभाि कराि ेअस ेसचुिले.
त्रिरयाज् सूरि :-
�	 राजय पिुरभाचिा आयोगाचया णशिारशींिा मराठी आणि काही प्रमािात 

गुजराती भानषक प्रदेशात होिारा तिरोध घऊेि तयांची तीव्रता कमी 
करणयासाठी 9 नकोवहेंबर 1955 रोजी काँगे्स कायभाकाररिीिे ‘नत्राजय 
सतू्’ हे प्रारूप सचुिल.े 

�	 तयाप्रमािे सिभा मराठी भानषक भागांचा मुं बई महािगर अशी तीि राजय े
स्ापिा करणयाचा प्रसताि या नत्राजय प्रारूपात होता. 

�	 नत्राजय सतू् काँगे्सतेर पषिांिी िेटाळूि लािल.े 21 िोवहेंबर 1955 
रोजी मुं बईत हरताळ पाळणयात आला. तयातच 16 जािेिारी 1956 
रोजी जिाहरलाल िेहरू यांिी मुं बई हा कें द्रशातसत प्रदेश असले अशी 
घोषिा केली. 

�	 िेहरंूचया या िक्तवयािर महाराष्ट्ात तीव्र प्रततक्क्रया उमटली. 16 त े
22 जािेिारी दरमयाि मोठया प्रमािात दंगे झाल.े यािंतरचया काळात 
105 वयक्ततींिा बणलदाि द्ाि ेलागल.े 

�	 तयािळेेस मंुबईचे मुख्यमंत्री मकोररारजी देसराई होत.े या सिभा घटिेचा 
निषधे महिूि रयारतयाचे अथ्भमंरिी सी. डी. देिमुख यांिी आपलया 
मंनत्पदाचा राजीिामा नदला.

सं्ुक्त महयारयाष्ट्रयाची सश्मती- 

�	 आंदोलिाची तीव्रता िाढू लागलयािर काँगे्सतेर पषिांचया काही 
िेतयांिा आंदोलिात ससुतू्ता आिणयासाठी एक समाि वयासपीठ 
निमाभाि करणयाची आिशयकता जािि ूलागली. 

�	 तयाचचे दकृष्य सिरूप महिज ेसंयकु्त महाराष्ट् सतमतीची झालेली स्ापिा 
होय.
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�	 6 िेरुििरारी 1956 रोजी एस. एम. जोशी यांिी महाराष्ट्ातील संयकु्त 
महाराष्ट्िादी पषि आणि काही मानयिर अपषि वयक्ती यांची पररषद 
पुण्यराच्यरा वटळक समरारक मंतदररात बोलािली. 

�	 केशिरराि जेधे या पररषदेच े अधयषि होत.े या पररषदेत संयकु्त 
महाराष्ट्ाचया निर्मतीसाठी आणि मराठी जितचेया नयायय मागिीला 
एकमखुी सामदुातयक िेतकृति प्रापत करूि देणयासाठी संयकु्त महाराष्ट् 
सतमतीची स्ापिा करणयाचा नििभाय घणेयात आला.

दै्रयात्षक मंुबई रयाज्याची त्िर्मती- 

�	 भारतीय संसदेिे तिशाल दै्भानषक राजयाची निर्मती करणयासंबंधीचया 
तिधयेकाला संमती नदली. या दै्भानषक राजयात सिभा मराठी भानषक प्रदेश 
आणि गुजराती भानषक प्रदेश यांचा समािशे करणयात आला होता. 

�	 महाराष्ट् प्रदेश काँगे्स सतमतीिे दै्भानषक राजयाचा तोडगा मानय 
केला. अशा प्रकार े1 िोवहेंबर 1956 रोजी तिशाल दै्भानषक राजय 
अससततिात आले. ्यशिंतरराि चवहराण या दै्भानषक राजयाच ेपहहले 
मुख्यमंत्री ठरले. 

�	 या दै्भानषक मुं बई राजयात कचछ, सौराष्ट् या गुजराती भानषक 
प्रदेशांबरोबरच हैद्राबाद संस्ािातील मराठी भानषकांचा मराठिाडा 
हा भाग तसचे मधय प्रदेशातील तिदभभा ककिा िऱहाड हा भाग अंतभूभात 
करणयात आला. 

�	 तयाच िळेी बळेगाि, तिजापरू, कािडा आणि धारिाड णजलह्ातील 
कन्ड भानषक प्रदेश मुं बई राजयातिू काढणयात यऊेि ततकालीि महैसरू 
राजयात अंतभूभात करणयात आला. 

�	 दै्भानषक राजयाचया योजिेला तिरोध करणयासाठी संयकु्त महाराष्ट् 
सतमतीचया ितीिे मुं बई यथे े29 ि 30 सप्ेंबर 1956 रोजी भाऊसाहेब 
राऊत यांचया अधयषितखेाली एक पररषद बोलतिणयात आली.

सयाि्भत्रिक त्ििडणूक (1957)- 

�	 या नििडिुकीत काँगे्सला लोकसभचेया 44 पकी 21 आणि तिधािसभचेया 
264 पकी 135 जागा महिजचे काठािरच ेबहुमत तमळाल.े 

�	 पणचिम महाराष्ट्, कोकि आणि मुंबई शहरात काँगे्सला अपयश आल े
होत.े या उलट संयकु्त महाराष्ट् सतमतीला अपषेिपेषेिा अतधक यश तमळाल.े 

�	 यािरूि 1956 चया नििडिुकीत जिमािसािे क्द्भानषक मुं बई राजय 
अमानय असलयाचा सपष्ट कौल नदला.

पंत्डत िेहरंूसमोर त्िदि्भिे-

�	 3 नकोवहेंबर 1956 रोजी प्तरापगड यथे ेछत्पती णशिाजी महाराजांचया 
पतुळयाच े अिािरि करणयाकररता पंनडत िेहरू आले असता तयांचया 
मागाभािर आणि प्रतापगड यथे ेमराठी भानषक जितिेे प्रचंड निदशभािे
केली. 

�	 लोकशाही मलूयांिर निषा असलेलया पंनडत िेहरू यांिा मराठी लोकांचया 
तीव्र भाििेची दखल घिेे भाग पडले.

अकोलया करयार :- 

�	 8 ऑगसट 1947 रोजी अकोला करार संमत झाला.

ियागपूर करयार (1953)- 

�	 तिदभभा, मराठिाडा आणि उिभाररत महाराष्ट्ातील िेतयांिी 28 सप्टेंबर 
1953 रोजी िागपरू करारािर सिाषिरी करूि संयकु्त महाराष्ट् स्ापि 
करणयाचा आपला निचिय वयक्त केला.

ियागपूर करयारयातील तरतुदी�–

1. मुं बई- मधय प्रदेश ि हैद्राबाद राजयातील सलग मराठी भानषक प्रदेशांच े
तमळूि एक राजय बितिणयात याि.े या राजयाला महाराष्ट् ककिा मराठी 
प्रदेश अस ेिाि देणयात यईेल ि मुं बई शहर या राजयाची राजधािी 
राहील.

2. िवया राजयातील िररष नयायालयाच ेमखुय पीठ मुं बई यथे ेराहील आणि 
दुययम पीठ तिदभभा प्रदेशात काम पाहील.

3. िषाांतिू काही तिणशष्ट काळासाठी सरकार अतधककृ तपिे िागपरू यथे े
हलतिणयात यईेल आणि राजय कायदे मंडळाच े नकमाि एक तरी 
अतधिशेि दरिषजी िागपरुात घणेयात यईेल.

बेळगयाि प्रश्न आणण महयाजि आ्ोग�– 

�	 1966 मधय ेबळेगािचया प्रशािर कें द्र सरकारिे महाजि आयोगाची 
स्ापिा केली. 

�	 या आयोगाचया णशिारशी दोनही राजयांिा मानय झालया िाहीत.

सं्ुक्त महयारयाष्ट्रयाची त्िर्मती-

�	 1 मे 1960 रोजी दै्भानषक मुं बई राजयाच ेतिभाजि होऊि महाराष्ट् ि 
गुजरात ही दोि राजय ेअससततिात आली. 

�	 दै्भानषक मुं बई राजयाच ेततकालीि मखुयमंत्ी ्यशिंतरराि चवहराण हेच 
महरारराषट्राचे पहहले मुख्यमंत्री ठरल.े      

2) कोणती जोडी चुकीची आहे? (2012)
 (1) सातित्ीबाई िुल े- सबुोध रतिाकर 
 (2) पंनडता रमाबाई - नद हाय कासट हहदू िमूि 
 (3) तिठ्ठल रामजी शशदे - आठििी ि अिुभि 
 (4) शाहू महाराज - हहदू कोड तबल 

�सपष्ीकरण�:�बरोबर उत्तर�:�4

समयाजसुधयारक त्यंािी णलठहलेले पुसतके 

सातित्ीबाई िुले सबुोध रतिाकर, कावय िुले, बाििकशी 

पंनडता रमाबाई नद हाय कासट हहदू िमूि, बायबलच े मराठी 
भाषांतर, स्तीधमभािीती 

तिठ्ठल रामजी शशदे माझया आठििी ि अिुभि (आतमचररत्), बक्हष्ककृ त 
भारत, असपकृशयता नििारिाचा आधनुिक इततहास, 
रिह्मदेशातील बक्हष्ककृ त िगभा, भारतीय असपकृशयतचेा 
प्रश हे लखे.

बाळशास्ती जांभकेर शनूयलबधी, हहदुस्ािचा इततहास, हहदुस्ािचा 
प्राचीि इततहास, सार संग्ह, इंगलंडचा इततहास
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� रयारतयाचे�गवहि्भर जिरलस��

िॉरेि हेससटगज (1772-1785) :- 

�	 1773 चा रगेयलेुकटग ऍकट.
�	 यािुसार िॉरिे हेससटगज बंगालचा गवहिभार जिरल बिला ि तयाला मुं बई 

ि मद्रास प्रांताचया गवहिभार नियंत्ि ठेिणयाच ेअतधकार तमळाले.
�	 तयािे कलाइवह ची दुहेरी राजवयिस्ा बंद केली.
�	 1774- रोक्हला यधुि.
�	 पक्हले इंग्ज-मराठा यधुि  (1775- 1782)- सालबाईचया तह या 

तहािुसार मराठ्यांिा ठािे ि साष्टी क्ह क्ठकािे तमळाली.
�	 दुसर ेमहैसरू यधुि (1780-1784) : इंग्ज- हैदर (1780) ि इंग्ज- नटप ू

सलुताि (1720)
�	 1784 चया मंगलोर तहािे यधुि समापती.
�	 1784- नपट्स इंनडया ऍकट: या ऍकटिुसार  कंपिीिर देखरखे 

ठेिणयासाठी बोडभा ऑि कंट्ोल ची निर्मती  केली ि कलकत्याचया 
गवहिभार जिरल ला नििाभायक अतधकार प्रापत होऊि मबुई ि मद्रास च े
गवहिभासभा तयाचया पिूभा िचभासिाखाली आले,

�	 1784 आतसयानटक सोसायटी ऑि बंगाल ची स्ापिा.

लॉड्भ कॉि्भियाणलस (1786-1793; दुसऱ्यंादया-1805) 

�	 ततसर ेमहैसरू यधुि( 1790-92) - श्ीरंगपट्टिम चा तह (1792)
�	 1793 मधय ेकॉिभािाणलस िे बंगालमधय ेकायमधारा पधिती सरुू केली. 
�	 कॉिभािाणलस संक्हता- यामधय ेतयािे नयायवयिस्मेधय ेअिेक सधुारिा 

केलया.

सर जॉि िोअर (1793-1798)

�	 1793 चा चाटभार ऍकट.
�	 तटस्तचे धोरि 1795 चया खड्ाभाचया लढाईत मराठ्यांिी निजामाचा 

पराभि केला.

लॉड्भ िेलेसली ( 1798- 1805) 

�	 तिैाती िौजचेी धोरि -तिैाती िौजचेी धोरिाचा पक्हलयांदा 
निजामाकडूि सिीकार. तयािंतर नटप ू सलुताि (1799), अयोधयचेा 
ििाब(1801), मराठे(1802) यांचयािरही तिैाती िौजचेी सक्ती 
करणयात आली.

�	 चौथ ेमहैसरू यधुि: (1799)
�	 इंग्ज- मराठा दुसर ेयधुि (1802-1804) 

�	 िसईचा तह ( 1802) या तहािे मराठा साम्ाजयाचा असत झाला.
�	 सर जॉजभा बालयोि (1805-1807)
�	 याचया कारनकदजीत िलेलोर (1806) यथे ेउठाि झाला.
�	 लॉडभा समटो पक्हला (1807-1813)
�	 1809- अमकृतसाराचा राजा रिणजतससघ याचया सोबत करार.

लॉड्भ हेससटगज (1813-1823)

�	 इंग्ज- िेपाळ यधुि ( 1814-1816) िेपाळचा पराभि- सागौलीचा तह.
�	 ततसर े इंग्ज मराठा यधुि. ( 1817-1819) मराठा साम्ाजयाचा असत 

आणि बाँब ेप्रांताची निर्मती.
�	 पेंढाऱयांचा बंदोबसत केला.
�	 मद्रास गवहिभार थॉमस मन्ो यािे रयतिारी पधित (1820) सरुु केली.

लॉड्भ अिवेसट (1823-1828)

�	 पक्हल ेरिह्मी यधुि (1824-1826).

लॉड्भ त्िल्म बेंठटक ( 1828-1835) 

�	 1829 -सती प्रततबंधक कायदा. राजाराम मोहि रॉय यांिी सहकायभा 
केले.

�	 1830- ठगांचा बंदोबसत.
�	 1833 चा चाटभार ऍकट- या ििीि सिदेिुसार बंगालचा गवहिभार जिरल 

हा नरिनटश भारताचा गवहिभार जिरल बिला. 
�	 बेंनटक हा नरिनटश भारताचा पक्हला गवहिभार जिरल बिला.
�	 तयािे महैसरू (1831) चा कारभार हाती घऊेि कूगभा (1834) हे राजय 

खालसा केले.
�	 1935- लॉडभा मकेॉलेचा णशषििाचा णझरपत तसधिांत राबतिला.
�	 इंग्जीला कायाभालयीि भाषचेा दजाभा. 
�	 स्तीणशषििािर बेंकटकिे भर नदला ि खाजगी संस्ांिा मदत केली.

लॉड्भ चयालस्भ मेटकयाफ (1835) - 

�	 िकृत्तपत्ांचा मतुक्तदाता 
�	 तयािे िकृत्तपत् कायदा 1935चा  कायदा करूि िकृत्तपत्ािरील बंधिे 

उठिली.

लॉड्भ ऑकलंड (1836-1842)

�	 पक्हले अिगाि यधुि 
�	 रिणजत ससघांचा मकृतय.ू

लॉड्भ एलेिबरो  ( 1842-1844)

5 Short Notes......



Sam
pl

e 
co

py

Simplified�AnAlySiS��/�66

इतिहास

�	 माचभा 1940- लाहोर घोषिा- मसुसलमांचया सितंत् राजयासाठी मसुसलम 
लीग ची लाहोर घोषिा

�	 ऑगसट 1940-वहाइसरॉय णलिणलथगो यांची ऑगसट घोषिा.
�	 1940- तिसटि चर्चल यांची इंगलंडचया पंतप्रधाि पदी नििड.
�	 माचभा 1942- क्क्रपस तमशि.
�	 ऑगसट 1942- चले जाि आंदोलि 
�	 1944- कराची अतधिशेिात भारताची िाळिी करा आणि जा 

(Divide and Quit) मसुसलम लीग ची घोषिा.

लॉड्भ िेवहेल (1944-1947) 

�	 1944-राजाजी योजिा आणि गांधीजी आणि णजनहा यांचयातील चचाभा 
निष्िळ.

�	 1945- तसमला पररषदेेत िवेहेल योजिा मांडली. भारतीयांिी ती 
िाकारली.

�	 1945- दुसऱया महायधुिाची समापती. आणि इंगलंड मधय े हुजरू पषि 
सत्तिेर; लॉडभा अटली यांची पंतप्रधािपदी नििड.

�	 1946- नत्मंत्ी योजिा ( कॅतबिेट तमशि)

� � � ����णिषिण आ्ोग/�सश्मत्या�

क्र.� आ्ोगयाचे�ियाि� अध्षि� िषवे� गवहि्भर जिरल�

1 िड्ूसचा खणलता 1854 लॉडभा डलहौसी

2 हंटर कतमशि तिणलयम हंटर 1882 लाडभा ररपि 

3 तिद्ापीठ आयोग थॉमस 1902 लाडभा कझभाि 

4 कलकत्ता तिद्ापीठ आयोग तमशेल सॅडलर 1917 लाडभा चेमसिोडभा 

5 Indian Disbandment Committe लाडभा इशकैप 1923 लाडभा रीकडग 

6 साजांट योजिा जॉि साजांट 1924 लाडभा वहेिले 

� � � � आर्थक सश्मत्या/आ्ोग�

अ.क्र. आ्यकोगराचे नराि अध्यक् िषषे गवहन्धर जनरल उदेिश

1 हशवेल सतमती हशवेल 1893 लॉडभा लानसडाऊि चालािासंबंधी णशिारशी करिे 

2 ओनपयम सतमती (Opiam 
Committe )

- 1893 लॉडभा लानसडाऊि माििी शरीरािरील ओनपयमचा (गांजा) अभयास 
करिे 

3 हेन्ी िािलरे सतमती हेन्ी िािलरे 1898 लॉडभा एसलगि चालािासंबंधी णशिारशी करिे

4 ससचि आयोग सर िोक्लवहि सकॉट मोंककज 1901 लॉडभा कझभाि जलससचि खचभा नियोजिासंबंधी णशिारशी 
करिे

5 मॅकलोगि सतमती मॅकलोगि 19 14-
15

लॉडभा हार्डगज सहकारी तित्तीय वयिस्बेद्दल णशिारसी करिे 

6 णलिणलथगो सतमती - 1928   लॉडभा आयर्िि ककृ षी षिते्ातील समसयांचा अभयास करिे 

�	 2 सप्ेंबर 1946- पंनडत िेहरंूचया अधयषेितखेाली हंगामी सरकारची 
स्ापिा.

�	 9 नडसेंबर 1946 - घटिा पररषदेेच ेपक्हले अतधिशेि नदललीत सरुु.
�	 16 ऑगसट 1946- मसुसलम लीगचा प्रतयषि ककृ ती नदि ( Direct 

Action Day)
�	 20 िेरििुारी 1947- भारत सोडूि जाणयाची पंतप्रधाि आटली ची 

घोषिा 

लॉड्भ मयाउंटबॅटि ्ोजिया ( 1947-1948)

�	 3 जिू 1947: माउंटबॅटि योजिा घोनषत; तयािुसार भारत आणि 
पानकसताि ही दोि ििीि राष्टे् निमाभाि.

�	 18 जलैु 1947 - भारतीय सिातंत्याचा कायदा संमत.
�	 15 ऑगसट 1947-  भारत सितंत्.
�	 लॉडभा माउंटबॅटि हे नरिनटशकालीि भारताच े शिेटच े वहाइसरॉय तर 

सितंत् भारताच ेपक्हले गवहिभार जिरल ठरले.                                                                                                                            
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डॉ. आंबडेकरांची 
पत्काररता

मकूिायक 

बक्हष्ककृ त भारत 

जिता 

समता

प्रबधुि भारत

 ` सरुुिात : ३१ जािेिारी १९२० 
 ` प्रकार : सापताक्हक 
 ` शाहूमहाराजांिी डॉ. आंबडेकरांिा मकूिायक या 
िकृत्तपत्ासाठी अडीच हजार रुपयांच ेअथभासाहायय नदल.े 
 ` मकूिायकच ेसंपादक : पांडुरंग िंदराम भटकर
 ` मकूिायक दर शनििारी प्रतसधि होई. 
 ` अंकात पक्हलया पािािर, शीषभाकाखाली (मासटहेड) 
तकुाराम महाराजांचया अभंगातील ओळी तबरुदािली 
महिूि छापणयात यते. 
 ` १९२३ मधय ेमकूिायक बंद पडल.े

 ` सरुुिात : १९२७ 
 ` प्रकार : पाणषिक  
 ` संपादक, मदु्रक आणि प्रकाशक : डॉ. बाबासाहेब 
आंबडेकर
 ` १५ िोवहेंबर १९२९ रोजी हे पत् बंद पडल.े

 ` सरुुिात : १९३० 
 ` प्रकार : पाणषिक (१९३१ मधय ेसापताक्हक झाल)े  
 ` पक्हल ेसंपादक : देिराि तिष्िु िाईक
 ` इंग्जी शीषभाक : द पीपल

 ` सरुुिात : २९ जिू १९२८ 
 ` प्रकार : दैनिक 
 ` पक्हल ेसंपादक : देिराि तिष्िु िाईक
 ` समता संघाच ेमखुपत् 

 ` सरुुिात : १९५६ 
 ` प्रकार : सपताक्हक 
 ` जिता या िकृत्तपत्ाचचे िामकरि
 ` ररपसबलकि पषिाच ेमखुपत्
 ` १९६१ साली बंद पडल े

www.MpscMantra.com
Telegram | Instagram | Facebook 

 Twitter | YouTube
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भूगोल
अभ्यासक्रम :- 

�	 महाराष्ट्र, भारत आणि जगाचा भगूोल - प्ाकृततक, सामाणजक, आर्थिक भगूोल. (Maharashtra, India and World Geography-Physical, 
Social, Economic Geography of Maharashtra, India and World) 

मयागील प्रश्नपत्रिकयंाचे त्िशलषेण :-�

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

संकल्पनातमक भगूोल 8 3 4 3 9 7 6

जगाचा भगूोल 1 2 4 2 3 3 1

भारताचा भगूोल 6 7 3 7 7 4 3

महाराष्ट्राचा भगूोल 0 0 1 1 0 0 4

एकूि 15 12 12 13 19 14 14
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घटकत्िहया् प्रश्न : 

2013 :- 

�	 अग्नीकंकिाचा भाग, नदनीच ेभरूू्प, जागततक ता्पमानवाढ, तवषवुवतृ्नीय हवामान, नदनी खोऱयांचा उतरता क्रम, जलतवभाजक (नकाशा), गारो खासनी 
जैंततया टेकड्ा (नकाशा), मदेृचनी ध्ूप, गाळाचनी मदृा, ्परू ्पातळनी, ढगफुटनी, प्ािनी सं्पत्नी, उसा्पासनू साखर, मुं बई हाय तलेक्ते्र, कृषनी क्ते्राचनी 
उ्पलबधता. 

2014 :- 

�	 जवलामखुनीच ेप्कार, सौर ऊजाजा, वनांच ेप्कार, सवाजातधक वनक्ते्र असलेले राजय, नदनी व धबधब,े ननलतगरनी ्पवजात, तवतवध आखात, एन्ोर बंदर, स्थलांतररत 
शतेनी, चहा वनस्पतनी, आनदवासनी जमातनी, ततज सि

2015 :- 

�	 ्पथृवनीच ेअंतरंग, जवालामखुनी भरूू्प,े बारमाहनी नदनी, कोलोरॅडो नदनी, कललेले ्पठार, तसनुामनी, मगुा रशेनीम उत्पादन, सवुिजा क्रांतनी, जयोततर्लगे, आनरिका 
खंड, वहॅनटकन तसटनी, मंगळ ग्रह  

2016 :- 

�	 एल-नननो, वनांच ेप्कार, घागरा नदनी, हहमालयातनील णशखर,े वाळ वंट, ्पथृवनीच े्पररवलन, राष्ट्रनीय महामागजा, सतुनी का्पड तगरिनी, नननगोल चाकौबा सि, 
अचवुा जमात, जलतवद्तु प्कल्प, भारताचनी भसूनीमा, नटनटकाका सरोवर.   

2017 :- 

�	 ्पथृवनीच ेअंतरंग, भकंू्प, ला नननो, सांद्नीभवन, संपलवन, नत्रवाथिाांच ेहवामान वगगीकरि (नकाशा), स्थाननक वार े(नकाशा), बोरा वार,े नदनी व उगम, ्पथृवनी 
उत्पत्नी संबंधनी तसद्ानत, ऋत ूव नदनांक, समदु्ाचनी क्ारता, बटेांना तवभागिाऱया रषेा, सवाजातधक अंतर धाविारनी रलेव,े सरहूल महोतसव, शास्तनीय नृतय, 
बटेे व वणैशष्ट,े दार ेसलाम, मधयवतगी वया्पार णजलहा.

2018 :- 

�	 जवालामखुनी भरूू्प,े भ-ूअंतगजात हालचालहनी, रासायननक तवदारि, सा्पके् आणि ननर्पके् आद्जाता, समता्प रषेा, ्पजजानय छायचेा प्देश, ग्रहनीय वार,े 
हहमालयातनील व द्नी्पकल्पनीय नद्ा, ्पथृवनीच ेनफरिे, सागराचनी क्ारता, मासमेारनी, भगूोलतजज्ञ व तयांचनी ्पसुतके, नकनार्पट्नीचा प्देश, भारताच ेस्थान.

2019 :- 

�	 भखंूड वाहनाचा तसद्ांत, ्पथृवनीच ेअंतरंग, खडकांच ेप्कार, भरूू्प े(आकृतया), भ-ूधवलता, स्थाननक वार,े ईशानय मानसनू वार े(नकाशा), ननवजाननीकरि, 
नदनी व काठावरनील शहर,े दखखनच े्पठार, मदृा प्कार, वाहतकू, महाराष्ट्रातनील ्पहहले, महाराष्ट्रातनील खडकांच ेप्कार 

संदर्भ :- 

�	 5 त े12 वनी सटेट बोडजा 
�	 NCERT 10, 11, 12 वनी
�	 महाराष्ट्रचा भगूोल – खतनीब ककवा दनी्पसतंभ प्काशन
�	 भगूोल व ्पयाजावरि – ए. बनी. सवदनी
�	 ्पयाजावरि - तषुार घोर्पडे
�	 ऑकसफोडजा शालेय अॅटलस (Maps चया अभयासासाठनी)
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 सूर्यमाला   

1) पुढील कोणते त्िधयाि ्ोग् आहे? (2016)
 (1) ्पथृवनी ्पवूवेकडून ्पणचिमकेडे नफरत.े 
 (2) ्पथृवनी ्पणचिमकेडून ्पवूवेकडे नफरत.े 
 (3) ्पथृवनी दणक्िेकडून उत्रकेडे नफरत.े 
 (4) ्पथृवनी उत्रकेडून दणक्िेस नफरत.े

 स्पष्टीकरण : बरोबर उत्तर : 2 ष्टीक
पृथिीचे परििलि :- 

�	 ्पथृवनीचया सवत:चया काल्पननक आसाभोवतनी नफरणयाचया गतनीला 
‘पृथिीची अक्ी् गती’ अस ेमहितात.

�	 ्पथृवनीचया आसाभोवतनी नफरणयाचया हक्रयलेा ‘परििलि’ अस ेमहितात.
�	 हे ्पररवलन नेहमनी एकाच नदशेने महिजचे ्पणचिमकेडून ्पवूवेकडे होत 

असत.े 
�	 नफरताना ्पथृवनीचा जो अधाजा भाग सयूाजाकडे असतो, ततकडे नदवस चाल ू

असतो व उरललेया अधयाजा भागात रात्र चाल ूअसत.े

अक्ी् गतीचे परिणयाम :-

�	 ्पथृवनीचा काल्पननक आस तयार होतो.
�	 ्पथृवनी तवषवुवतृ्नीय भागात काहनीशनी फुगनीर, तर दोनहनी धु्वांकडे ककतचत 

च्पटनी असिे. (्पथृवनीचया या आकाराला जिऑइड महितात.)
�	 ्पथृवनीवर नदन व रात्र स्स्थतनी ननमाजाि होत.े 
�	 ्पथृवनीचया ्पषृ्ठभागावर वाहिाऱया वाऱयांचया व सागरनी प्वाहांचया नदशेत 

बदल होतो.

परिभ्रमण :-

�	 ्पथृवनी सयूाजाभोवतनी प्दणक्िा तवणशष्ट मागाजावरून करत.े या मागाजास ततचनी 
कक्ा महितात व कक्तेनू नफरणयाचया या गतनीला कक्ी् गती अस े
महितात. 

�	 ्पथृवनीचया कक्तेनू सयूाजाभोवतनी नफरणयाचया हक्रयसे परिभ्रमण अस े
महितात. हा ्पररभ्रमि मार्ग लंबवर््गळाकार असतो. 

�	 ्पथृवनीचनी सयूाजाभोवतनी एक प्दणक्िा झालनी की एक वषजा झाल,े अस े
आ्पि महितो.  

कक्ी् गतीचे परिणयाम :-

�	 ्पथृवनीचया सयूाजाभोवतनीचया प्दणक्िेचया कालावधनीस वषजा महितात. 
कक्नीय गतनीमळेु वषाांचनी गिना करता यते.े 

�	 वषजाभराचया काळात ्पथृवनीवर वगेवगेळे ऋत ू ननमाजाि होिे. ्पथृवनीचया 
आसाच ेकलने व ्पथृवनीचनी कक्नीय गतनी यांचा हा एकनत्रत ्पररिाम 
असतो.

 2) िोड्या लयािया : (2017)
    ततववते् े ्पथृवनी उत्पत्नी संबंधनी 
  तसद्ानत/ ्पररकल्पना 
 अ. इम्ॅपनुअल कांट  I. भरतनी ्पररकल्पना 
 ब. लापलास  II. वायरूू्पनी ्पररकल्पना 
 क. चेंबरणलन  III. तजेनेनघ ्पररकल्पना 
 ड. जमेस जनीनस  IV. ग्रहकि ्पररकल्पना 
  अ ब  क  ड 
 (1)  I  II  III  IV 
 (2)  III  I  IV  II 
 (3)  IV  I  III II 
 (4)  II   III IV I 

  स्पष्टीकरण : बरोबर उत्तर : 2 ष्टीक

�	 Tidal Hypothesis (भरतनी ्पररकल्पना) - जमेस जनीनस
�	 Gaseous Hypothesis (वायरूू्पनी ्पररकल्पना) - इम्ॅपनुअल कांट
�	 Nebular Hypothesis (तजेनेनघ ्पररकल्पना) – लापलास
�	 Planetesimal (ग्रहकि ्पररकल्पना) - चेंबरणलन

3) िोड्या िुळिया : (2017)
     ऋतू � � तयािीख
 अ. वसंत सं्पात  I. नडसेंबर 22 
 ब. उनहाळा अयन नदन  II. सप्ेंबर 23 
 क. हहवाळा अयन नदन  III. माचजा 21
 ड. शरद सं्पात  IV. जनू 21
  अ  ब  क  ड
 (1)  III IV I II
 (2)  III  I  II IV
 (3)  III  I IV II 
 (4)  II  IV I III

 स्पष्टीकरण : बरोबर उत्तर : 1 ष्टीक
सू्या्भचे रयासमयाि भ्रमण :-

�	 सयूाजाच ेउगवणयाच ेस्थान सारख ेबदलत असत.े 21 िूि ते 22 त्डसेंबि 
या काळात सयूयोदयाच ेस्थान अतधकातधक दणक्िेकडे सरकत,े महिून 

1 प्राकृतिक भूगोल 
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या काळास ‘दजक्णया्ि’ (दणक्िेकडे जािे) अस ेमहितात; तर 22 
त्डसेंबिपयासूि 21 िूिप्यंत सयूयोदयाच े स्थान उत्रकेडे सरकत,े 
महिून या काळास ‘उत्तिया्ण’ (उत्रकेडे जािे) अस ेमहितात. 

�	 वासततवक सयूजा एकाच जागनी असतो आणि आंस कलललेनी ्पथृवनी 
सयूाजाभोवतनी नफरत असत.े तयामळेु ्पथृवनीवरून बघताना सयूजा उत्रकेडे 
ककवा दणक्िेकडे सरकत असलयासारख े आ्पलयाला वाटत,े महिून 
सयूाजाचया अशा सरकणयास ‘सू्या्भचे रयासमयाि भ्रमण’ अस ेमहितात.

�	 21 िूि या नदवशनी सयूजा दणक्िेकडे आणि 22 त्डसेंबि या नदवशनी सयूजा 
उत्रकेडे मागजास्थ होतो. या नदवसांना ‘अ्ि त्दि’ अस ेमहितात.

�	 ्पथृवनीचा आस कलललेा असलयाने सयूाजाभोवतनी नफरताना ्पररभ्रमि 
मागाजावर ्पथृवनीचया आंसाचया चार तवशेष स्स्थतनी तयार होतात. तयां्पकैी 
दोन स्स्थतींना सम्पात स्स्थतनी व उरललेया दोन स्स्थतींना ‘अ्ि स्थिती’ 
अस ेमहितात.

समपयात स्थिती :- 

�	 जया वळेनी ्पथृवनीच े दोनहनी धु्व सयूाजासमोर असतात, तया स्स्थतनीला 
‘समपयात स्थिती’ अस ेमहितात. हनी स्स्थतनी साधारितः 21 मयाच्भ आणि 
23 सप्ेंबि रोजनी असत,े महिून या नदवसांना ‘समपयात त्दि’ अस े
महितात. 

�	 या नदवशनी तवषवुवतृ्ावर मधयानहनीचया वळेनी सयूाजाच े नकरि लंबरू्प 
्पडतात; या नदवशनी ्पथृवनीवर सवजात्र नदनमान आणि रात्रमान सारखचे 
असत,े महिज ेसाधारि्पिे 12 तासांचा नदन असतो आणि 12 तासांचनी 
रात्र असत.े 

�	 21 मयाच्भ या सम्पात नदनाला उत्र गोलाधाजातनील ‘िसंत समपयात’, तर 
23 सप्ेंबि या सम्पात नदनास उत्र गोलाधाजातनील ‘शिद समपयात’ अस े
महितात.

अ्ि स्थिती :- 

�	 जया वळेनी ्पथृवनीचा कोिताहनी एक धु्व सयूाजाकडे जासतनीत जासत 
कलललेा असतो, तया स्स्थतनीस अयन स्स्थतनी अस ेमहितात.  हनी स्स्थतनी 
21 िूि व 22 त्डसेंबिलया यते,े महिून या नदवसांना ‘अ्ि त्दि’ अस े
महितात. 

उनहयाळ्यातील अ्ि स्थिती :- 

�	 22 माचजानंतर, महिजचे वसंत सम्पातानंतर ्पथृवनी जसजशनी आ्पलया 
कक्ते ्पढेु जात,े तसतसा उत्र धु्व अतधकातधक सयूाजाकडे कलतो. 22 
माचजानंतर तवषवुवतृ्ाचया उत्रकेडनील अक्वतृ्ांवर सयूजानकरि क्रमाक्रमाने 
लंबरू्प ्पडत जातात. 

�	 21 जनू या नदवशनी 23° 30' उत्र अक्वतृ्ावर मधयानहनीला सयूजानकरि 
लंबरू्प, ्पडतात. या वतृ्ास कक्भ िृत्त महितात. 

�	 या नदवशनी मधयानहनीचा सयूजा ककजा वतृ्ावर बरोबर डोकयावर यतेो. उत्र 
गोलाधाजात 21 जनूला उनहाळयातनील अयन नदन महितात. 

�	 उत्र गोलाधाजातनील नदन मोठे व रात्रनी लहान आहेत. उत्र धु्वावर तर 22 
माचजा्पासनू 23. सप्ेंबर्पयांत, महिजचे सहा महहनयां्पयांत आकाशात 
सयूजा सतत नदसले.

हहियाळ्यातील अ्ि स्थिती :- 

�	 21 जनूनंतर ्पथृवनी प्दणक्िा मागाजावर ्पढेु जात राहत.े 23 सप्ेंबर या 
सम्पात नदनाचया वळेनी ्पनुहा ततच ेदोनहनी धु्व सयूाजासमोर यतेात. 

�	 23 सप्ेंबरनंतर, महिजचे शरद सम्पातानंतर ्पथृवनी जसजशनी आ्पलया 
कक्वेरून ्पढेु जात,े तसतसा दणक्ि धु्व अतधकातधक सयूाजाकडे 
कलतो. 23 सप्ेंबरनंतर तवषवुवतृ्ाचया दणक्िेकडनील अक्वतृ्ांवर 
सयूजानकरि क्रमाक्रमाने लंबरू्प ्पडत जातात. 

�	 22 नडसेंबर या नदवशनी 23° 30' दणक्ि अक्वतृ्ावर मधयानहनीला 
सयूजानकरि लंबरू्प ्पडतात. या वतृ्ास मकििृत्त अस ेमहितात. 

�	 या नदवशनी मधयानहनीचा सयूजा मकरवतृ्ावर बरोबर डोकयावर यतेो. दणक्ि 
गोलाधाजात नदनमान मोठे आहे. 22 नडसेंबरला उत्र गोलाधाजात 
हहवाळयातनील अयन नदन महितात.

ऋतू ि ऋतुचक्र :- 

�	 22 माचजा त े 23 सप्ेंबर या काळात उत्र गोलाधाजात उनहाळा ऋत ू
असतो. याच काळात दणक्ि गोलाधाजात रात्रमान मोठे असत.े सयूजानकरि 
जासत ततर्प े होतात तयामळेु उष्िता कमनी प्मािात तमळत,े महिून 
दणक्ि गोलाधाजात 22 माचजा त े23 सप्ेंबर या काळात हहवाळा ऋत ू
असतो. 

�	 याउलट स्स्थतनी 23 सप्ेंबर्पासनू 22 माचजा्पयांत असत.े या काळात 
दणक्ि गोलाधाजात नदनमान मोठे असत,े महिून तथेि े उनहाळा ऋत ू
असतो, तर उत्र गोलाधाजात याच काळात हहवाळा ऋत ूअसतो.

4) खयालील त्िधयाियंाची सत्तया तपयासया खयालीलपकैी कोणते त्िधयाि
बिोबि आहे ते ओळखया : (2018)

 तवधान अ : ्पथृवनी 24 तासामधय े360° रखेांशात नफरत.े 
 तवधान ब : प्तयके रखेावतृ् ओलांडणयास ्पथृवनीला चार तमननटाचा 

कालावधनी लागतो.
 (1) तवधान 'अ' आणि 'ब' दोनहनी बरोबर आहेत
 (2) तवधान 'अ' आणि 'ब' दोनहनी चकू आहेत
 (3) तवधान 'अ' बरोबर असनू तवधान 'ब' चकू आहे 
 (4) तवधान 'अ' चकू असनू तवधान 'ब' बरोबर आहे 
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 स्पष्टीकरण : बरोबर उत्तर : 1 ष्टीक
�	 ्पथृवनीला सवतःभोवतनी नफरणयास 24 तास लागतात. ्पथृवनी सवतःभोवतनी 

नफरत ेमहिजचे तनी 360 अंशात नफरत.े
�	 ्पथृवनीला एक अंश नफरायला 4 तमननटे लागतात. दोन हठकािचया 

रखेावतृ्ांतनील अंशातमक अंतरास 4 तमननटांननी गुिले, तर तया 
हठकािांचया स्थाननक वळेेतनील फरक समजले. 

�	 उदा. 15 अंश अंतरावरचया दोन रखेावतृ्ांतनील स्थाननक वळेेत 15×4 
महिजचे 60 तमननटांचा फरक असतो. 

�	 शनूय अंश रखेावतृ्ावरनील वळे हनी जागततक प्मािवळे महिून मनालनी 
जात.े या वळेेस ग्रित्िच िेळ अस ेमहितात. 

�	 जगातनील इतर हठकािांचया स्थाननक वळेा तग्रननच वळेेचया संदभाजात 
सांतगतलया जातात. भारताचनी प्मािवळे हनी तग्रननच प्मािवळेे्पके्ा 5 
तयास 30 ग्मत्िटे ्पढेु आहे.

�	 कोितयाहनी रखेावतृ्ाचया ्पवूवेकडनील रखेावतृ्ांतनील वळे ्पढेु असत,े तर 
्पणचिमकेडनील रखेावतृ्ांवरनील वळे मागे असत.े 

�	 जसजस ेदोन रखेावतृ्ातनील अंतर वाढत जात,े तसतसा तयांचया स्थाननक 
वळेेतहनी फरक वाढत जातो

पृथ्टीचे अंतरंग 

5) �पृथिीच्या अंतग्भत रयागयात िस िसे खोल ियािे तस तसे
सियासिी तयापमयाियात ियाढ कशी होते? (2015)

 (1) 1° स.े दर 32 मनीटरला
 (2) 1° स.े दर 64 मनीटरला
 (3) 1° स.े दर 40 मनीटरला
 (4) 1° स.े दर 80 मनीटरला

 स्पष्टीकरण : बरोबर उत्तर : 1
�	 ्पथृवनीचया अंतरंगात खोलनीनुसार ता्पमान वाढत जात.े त े घटतया 

प्मािात वाढत.े साधारितः 100 मनीटर खोलनीवर 3 अंश सलेलसअस 
ता्पमान वाढत े(दि 32 मीटिलया 1 अंश सेल्स्स)

�	 पृथववीच्ा अंररंरार खोलवीन्सार वाढर जाणाऱ्ा रोष्वी : 
1. ता्पमान
2. दाब
3. घनता

अंतिंगयात तयापमयाि ियाढण्याची कयािणे :-

�	 खडकांमधय ेअसललेया नकरिोतसगगी ्पदाथिाांच ेअ्पघटन होऊन प्चंड 
प्मािात उष्िता ननमाजाि होत.े 

�	 अंतरंगात भऔूस्ष्िक व रासायननक हक्रयमेळेु ता्पमान वाढत.े
�	 वरनील थिराचा खालचया थिरावर दाब ्पडून तवलयबबदू वाढतो व तयामळेु 

ता्पमान वाढत.े  

6) � पृथिीच्या अंतिंगया संबंधी खयालीलपकैी कोणते त्िधयाि बिोबि
आहे? (2017)

 (1) खोलनीनुसार ता्पमान कमनी होत.े
 (2) खोलनीनुसार दाब कमनी होतो.
 (3) खोलनीनुसार ता्पमानात वाढ होत.े
 (4) बदलतया खोलनीनुसार दाब समान असतो.

स्पष्टीकरण : बरोबर उत्तर : 3
(वरनील प्श्ाच ेस्पष्टनीकरि ्पहाव)े

 7)� रूखंडिहि ग्सदयंातयाच्या पुहठिकिणयासयाठी कोणते पिुयािे आहेत? 
्ोग् प्या्भ् त्ििडया. (2019)

 अ. णजगसॉ-नफट ब. भं्रश मलूक प्वाह  
 क. तवतवध क्ते्रातनील जनीवाशम ड. प्ावरिामधनील अणभसरि
� प्या्भ्ी उत्तिे: 
 (1) अ आणि ड (2) ब आणि ड 
 (3) अ आणि क (4) अ आणि 

 स्पष्टीकरण : बरोबर उत्तर : 3
�	 जमजान वातावरिशास्तज्ञ व भभूौततकीशास्तज्ञ आ्फे्ड िेगिि यांननी 

भखंूड अ्पवहन तसद्ांत (Continental drift theory) 1912 मधय े
मांडला. 

�	 आलरेिड वगेनर यांननी अस ेगृहनीत धरले की, समुार े360 दशलक् ्पवूजा त े
286 दशलक् ्पवूजा महिजचे काबजाननीफेरस कल्पात पँजि्या हा एकच 
महाखंड होता की जयाच ेअ्पवहन होऊन सधयाचया भखंूडाचनी उत्पत्नी 
झालनी.

�	 ्ँपणजया सवजा बाजूं ननी ्पाणयाने वढेलेला होता. या जलावरिाला वगेनरने 
‘पँथयालसया’ अस े संबाधले ्ँपथिालसाला ‘त्प्रग्मवहल पॅग्सत्िक 
महयासयागि’ असहेनी महटले जात.े 

�	 ्ँपथिालसाचनी दोन भागात तवभागिनी होत े – 1) लॉरणेशया/अंगारलँड 
आणि 2) गोंडवनालँड 

1)� लॉिेजि्या/अंगयािलँड - उत्र अमरेरका, ग्रनीनलँड, भारतनीय
उ्पखंडाचया उत्रकेडनील यरूणेशया या भागांचा समावशे होतो.

2)� गोंडियाियालँड - दणक्ि अमरेरका, आनरिका, मादागासकर, भारत,
अरतेबया, मलेणशया, ईसट इंनडयन ऑसटे्रणलया आणि अंटार्कटका
खंडाचा समावशे गोंडवनालँडमधय ेहोतो.

रूखंड अपिहि ग्सदयंातयाच्या पुष्ट्यथ्भ पुियािे : 

1) दजक्ण अटलयंाहटक महयासयागियाच्या हकियािपट्ीमधील समरू्पता
(Jigsaw�fit or Geographical Similarity) :

�	 दणक्ि अमरेरकेचनी ्पवूजा नकनार्पट्नी व आनरिका खंडाचया ्पणचिम
नकनार्पट्नीमधय ेलक्िनीय समरू्पता आढळत.े
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2) भशूास्तनीय संरचना - भगूभजाशास्तनीय ्परुाव े (Geological 
Evidences):  

�	 वायवय आनरिका व ्पवूजा ब्ाझनील (दणक्ि अमरेरका) यथेि ेदोनहनी भागात 
144 दशलक् वषाां्पवूगीच ेखडक एका कालखंडातनील आहेत. 

�	 दणक्ि अमरेरकेचया नकनार्पट्नी्पयांत असलेलया बसेालट खडकाप्मािे 
दणक्ि आनरिकेतहनी नदसनू आले आहेत. 

3) पुियािीिशयास्ती् पुियािे (paleontological�evidences) : 

�	 अंटार्कटका खंडासह दणक्ि गोलाधाजात िेचेसारखया वनस्पतींच े
अवशषे, गोड्ा ्पाणयातनील मेसोसोिसप्ािनी तसचे दणक्ि अमरेरकेचया 
्पवूजा व दणक्ि आनरिकेत ग्सिोिॅथस सर्पटिाऱया प्ाणयांच ेअवशषे 
आढळतात. 

�	 यावरून असा ननष्कषजा काढता यतेो की, एके काळनी हनी सवजा खंडे 
एकमकेांशनी जोडलेलनी होतनी. 

4)  पुियाहियामयािशयास्ती् पुियािे (paleoclimatological�evidences) : 

�	 सधयाचया थंिड हवामान ्पररस्स्थतनी असिाऱया ईशानय संयकु्त संस्थाने 
आणि नब्टनचया काहनी भागात कोळशाच ेसाठे आढळतात. 

�	 नंतरचया काळात तयाच ेअ्पवहन झाले असले ्पाहहज ेआणि वगेवगेळया 
भौगोणलक स्थानात स्स्थत झाले असावते. 

8)  खयालीलपकैी कोणती त्िधयािे सत् आहेत? (2016)
अ.  नणजकचया काळातनील संशोधन अस ेदशजातवत ेनक भारतनीय 

व आणशयाई तबकांचया अणभसरिामळेु भखंूड  कवचाच े
हहमालयनीन प्देशामधय े500 नकमनीने संक््ेपि झालले ेआहे. 

ब.  हहद महासागराचया सागर तळाचा महासागरनी कटका्पासनू 
तवसतार झाललेाहनी नदसतो. 

 (1) अ आणि ब बरोबर  (2) अ बरोबर आणि ब चकू 
 (3) अचकू आणि ब बरोबर  (4) अ आणि ब चकू 

 स्पष्टीकरण : बरोबर उत्तर : 1

9) � खयालील त्िधयाियंाचे परिक्ण किया आजण ्ोग् प्या्भ् त्ििडया. 
(2019)

 तवधान ‘अ’ : ्पथृवनीचा अंतगाजाभा हा ननकेल आणि लोह यांचया्पासनू 
बनलेला आहे. 

 तवधान 'ब' : ्पथृवनीच े कवच हे तसणलका, अलयतुमननयम आणि 
मॅगे्णशयम यांचया ्पासनू बनलेला आहे 

 ्पयाजायनी उत्र:े 
 (1) तवधान 'अ' आणि 'ब' दोनहनी बरोबर आहेत. 
 (2) तवधान 'अ' बरोबर असनू तवधान 'ब' चकू आहे. 
 (3) तवधान 'अ' चकू असनू तवधान 'ब' बरोबर आहे. 
 (4) तवधान 'अ' आणि 'ब' दोनहनी चकू आहेत.

 स्पष्टीकरण : बरोबर उत्तर : 1

पृथ्टीच्ा अंतरंगाचटी रचना :- 
1) � किच/रूपृठि (Crust)

�	 ्पथृवनीचया सवाजात वरचया बाह्य घनरू्पास भ्ूपषृ्ठ महितात.
�	 भ्ूपषृ्ठाचा 29% भाग भमूनीने व 71% भाग जलाने वया्पलेला आहे. 
�	 भ्ूपषृ्ठाचनी जाडनी 16-40 नक.मनी. ्पयांत आहे. 
�	 सरासरनी जाडनी - 33 कक. मवी. 
�	 कवकवध क्षेत्ार जाडवी : सागर (5 नकमनी), भखंूड (30 नकमनी), हहमालय 

क्ते्र (70 नकमनी)
�	 भारताचया मदैाननी प्देशात कवचाचनी जाडनी समुार े3 नक. मनी. आढळत.े 
�	 भ्ूपषृ्ठाच ेदोन थिर आहेत : अ) तसयाल ब) सायमा 

अ) � ग्स्याल (Sial) : 

�	 भ्ूपषृ्ठाचया सवाजात वरचया थिरास तसयाल अस ेमहितात.
�	 भखंूडे प्ामखुयाने तसयालचनी बनलेलनी असतात. 
�	 Si महिज ेग्सलीकया व AI महिज ेअ््ुग्मत्ि्म. 
�	 खडक - गे्रनाईटसारखया अतधतसलका (Acid) व अवसादनी (जलजनय) 

खडका्पासनू तसयाल बनलेला आहे. काहनी हठकािनी बसेालट 
खडकदेखनील आढळतो. 

�	 जाडवी - भखंूडाखालनी तसयाल थिराचनी जाडनी साधारि 29 नक.मनी. आहे. 
�	 भूकंप लहरींचा वषेर - प्ाथितमक लहरनी या थिरातनू सकंेदाला 5.6 

नक.मनी. वगेाने तर दुययम लहरनी दर सकंेदाला 3.2 नक. मनी. वगेाने 
प्वास करतात. 

�	 कॉनरॅड कवलररा (Conroid Discontinuity): तसयाल आणि 
सायमा यांचनी जया भागात घनता बदलत,े तयास कॉनरॅड तवलगता अस े
महितात. हा तवभाग हठकहठकािनी वगेवगेळया खोलनीवर आहे. 

ब) सया्मया (Sima):

�	 तसयाल थिराचया खालनील थिरास सायमा महितात. 
�	 सामानयतः महासागरतळ सायमाच ेबनलेले आहे. 
�	 Si महिज ेग्सजलकया व Mg महिज ेमॅगे्जिअम. 
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�	 जाडवी - सायमा थिराचनी जाडनी महासागराखालनी 3 त े5 नक.मनी. आहे तर 
भखंूडाखालनी 13 नक.मनी. आहे. 

�	 घनरा - 2.85 त े3.3  गॅ्रम घन समेनी. 
�	 खडक : बसेालट 
�	 सस्ाल थराचषे सा्मा थरावर ररंरणषे - सामानयतः भखंूडे 

सायमाचया अतधक घनतचेया सागरतळावर तरंगत आहेत. 
�	 भूकंप लहरींचा वषेर - सायमा थिरात भकंू्पाचया प्ाथितमक लहरनी दर 

सकंेदाला 6 त े7.2 नक. मनी. वगेाने तर दुययम लहरनी दर सकंेदाला 3-4 
नक.मनी. वगेाने प्वास करतात. 

2) प्रयाििण (mantle) 

�	 णशलावरिाचया खालनील थिरास प्ावरि अस ेमहितात. 
�	 ियाडी : समुार े2865 नक.मनी. 
�	 खोलनीनुसार तवसतार 33 नक. मनी. त े2900 नक. मनी. ्पयांत आहे. 
�	 घितया : प्ावरिाचया वरनील भागातनील घनता 3.1 गॅ्रम/घन सें. मनी. व 

आतनील भागातनील घनता 5.57 गॅ्रम/घन सें. मनी. 
�	 पदयाथया्भची अिथिया – या थिरातनील ्पदाथिाजाचनी मळू अवस्था घन असनू 

खोलभागात द्ाय ू(fluid) अवस्थतेनील गुिधमजा आढळतात. 
�	 क्षेत्फळ व वसर्मान - ्पथृवनीचया एकूि घनफळापैकी प्ावरणानषे 

83% भार वया्पला आहे. ्पथृवनीचया एकूि वसतमुानां्पकैी प्ावरिाच े
वसर्मान 68% आहे. 

�	 मोहो कवलररा (Moho discontinuity): सायमा थिराचया 
खालनी भकूवच व प्ावरि यांना तवलग करिारनी जनी सनीमा आहे ततला 
मोहो तवलगता (खंडतव) अस ेमहितात. भकंू्प लहरीं्पकैी 'p' लहरींचवी 
ररवी ज्ा भारार वाढरषे त्ाला 'मोहो कवलररा (खंडतव) असषे 
महणरार. सागरतळाखालनी 10 त े12 नक.मनी. खोलनीवर मोहो तवलगता 
आढळत,े तर भखंूडाखालनी तयाचनी खोलनी 39 नक. मनी. वर असत.े 

�	 बयाह्य प्रयाििण :  याचा तवसतार अंतरंगात 42 त े700 नक. मनी. खोलनीवर 
आढळतो. 

�	 अंत प्रयाििण : ्पथृवनीचया अंतरंगात 700 त े2890 नक.मनी. आंतावरि 
आढळत.े  

�	 अंतप्ावरिामधय ेअतधक घनतचेनी तसणलका द्वय ेव तवतवध ऑकसाइडस ्
आहेत. अशाच प्कारचनी द्वय ेउलकांच्ा अंरभा्गरार आहेत. 

मंदगयामी तिंगयाचे शंकू : 

�	 प्ावरिाचया वरनील थिरास ‘मंदगामनी तरंगाच े शंकू' (Low Velocity 
Cone) अस ेमहितात. कारि या थिरात ्पषृ्ठभागा्पासनू साधारि 100 
त े200 नक. मनी. खोलनी्पयांत भकंू्प-लहरींचा वगे एकदम कमनी होतो. 

�	 जवालामखुनीय प्हक्रया घडून यणेयास व तपत णशलारसाचा प्मखु स्तोत 
महिून हेच आवरि कारिनीभतू असाव ेअस ेमानले जात.े 

�	 णशलारसाचया उत्पत्नीशनी याच थिराचा संबंध असावा. पृथववीचषे 
‘समस्ा्वी समा्ोजन’ (Isostatic Adjustments) घडून 
यणेयास हाच थिर कारिनीभतु असावा अस ेमानले जात.े 

�	 प्ावरिातनील अंतगजात शतक्तमळेुच भखंूड वहन सागरतळ तवसतार, ्पवजात 
ननमाजािकारनी हालचालनी व भकंू्प होतात.

3) � गयारया (Core) : 

�	 ्पथृवनीचया अंतरंगात 2,890 कक. मवी. रषे 6,371 कक. मवी. ्पयांत 
महिज े्पथृवनीचया कें द्बबदू्पयांतचया ्पथृवनीचया अंतरंगास गाभा महितात. 

�	 रटषेनबर्ग कवलररा (Gutenberg discontinuity) - प्ावरि 
व गाभा यांचया सनीमावतगी प्देशास गटेनबगजा तवलगता अस ेमहितात. 

�	 गाभयाच ेदोन प्कार ्पडतात : अ) बाह्य गाभा, ब) आंतररक गाभा 

अ) �बयाह्य गयारया (Outer�Core) : 

�	 ्पथृवनीचया अंतरंगात 2890 नक. मनी. त े 5150 नक. मनी. ्पयांतचया 
्पथृवनीचया अंतरंगास बाह्य गाभा अस ेमहितात.

�	 द्रवरूप - बाह्य गाभयातनू दुययम भकंू्प लहरनी जाऊ शकत नसलयाने हा 
भाग द्वरू्प असावा अस ेमानले जात.े 

�	 घनरा - बाह्य गाभयाचनी घनता गटेनबगजा तवलगत ेजवळ 10 गॅ्रम/ घन 
सें. मनी. आहे. तर आंतररक गाभयाजवळ 12.3 गॅ्रम/ घन सें. मनी. आहे. 

ब) � आंतरिक गयारया (inner�Core) : 

�	 अंतरंगात 5150 नक. मनी. त े6371 नक. मनी. महिज े्पथृवनीचया कें द् 
बबदू्पयांतचया अंतरंगास आंतररक गाभा अस ेमहितात. 

�	 घन अवस्था - गाभयाचया बाह्य थिराखालनील आंतररक गाभा अगदनी 
कें द्बबदू्पयांत घन अवस्थते आहे, अस ेअनुमान काढणयात आले आहे. 

�	 घनता - आंतररक गाभयाचनी घनता 13.3 ्पासनू 13.6 गॅ्रम/घन सें. मनी. 
्पयांत वाढत जात.े 

�	 संक्रमण त्िरयाग (Transition�Zone) :  बाह्य गाभा व आंतररक 
गाभा यामधय े 450 नक. मनी. जाडनीचा जो थिर आहे, तयास संक्रमि 
तवभाग अस ेनाव आहे. बाह्य गाभा द्वरू्प तर आंतररक गाभा घनरू्प 
मानला जातो; यामळेु या संक्रमि तवभागाला महत्व प्ापत झाले.

�	 राभ्ारवील खननजपदाथ्ग व त्ाचषे सवरूप : हा भाग अततशय कहठि 
अशा खननज द्वया्पासनू तयार झालेला आहे, यात ननकषे ल (Ni) व लोह 
(Fe) या धातूंच ेतमश्रि असलयाने तयास ननफषे  (Nife) अस ेमहितात.

�	 ्पथृवनीचया ननर्मतनीचया वळेनी व नंतर आकंुचन ्पावत असताना 
लोहसंयगुाच ेरू्पांतर धातमूधय ेव तसणलकेटच ेरू्पांतर तसलनीकॉनमधय े
झालेले असाव;े तयामळेु बाह्य भागात लोक त्िकेल 80% आजण 
ग्सजलकॉि 20% आहे. 

�	 गयाभ्याचे घििळ, िसतुमयाि ि घितया : ्पथृवनीचया एकूि घनफळा्पकैी 
16% घनफळ व एकूि वसतमूाना्पकैी 32% वसरूमान गाभयाच ेआहे. 

�	 गाभयाचनी सरासरनी घनता प्ावरिाचया सरासरनी घनत्ेपके्ा दुप्पट आहे. 

पृथिीच्या अंतिंगयातील मूलद्रव् (प्रमयाणयािुसयाि क्रम) :- �

1. ऑलकसजन 
2. तसणलकॉन

3. अलयतुमननयम
4. आयनजा 

(क्रम लक्ात ठेवणयासाठनी नट्रक : O SAI)

पृथिीच्या अंतिंगयाची ्यंात्रिक त्िरयागणी :- �

�	 णशलावरि (Lithosphere)
�	 दुबजालावरि (Asthenosphere)
�	 मधयावरि (Mesosphere)
�	 कें द्ावरि (Barysphere)
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तसयाल 


कॉििड त्िलगतया


सायमा  


मोहो त्िलगतया 


बाह्य प्ावरि 


िेप्ी त्िलगतया 


अंतप्ावरि  


गटेिबग्भ त्िलगतया 


बाह्य गाभा 


लेहमि त्िलगतया


अंतर गाभा 
____________
तवलगता व थिर

 

ज्ालामुखटी  

10)  पुढील के्रियंाचया िीट त्िचयाि किया: (2013)
 (a) अँनडज ्पवजात 
 (b) नयणूझलंड 
 (c) नफलनी्पाईनस 
 (d) तवैान 
� ििीलपकैी कोणतया अग्ीकंकणयाचया रयाग आहे? 
 (1) फक्त (a) 
 (2) (a) आणि (b) 
 (3) (b) (c) आणि (d) 
 (4) (a) (b) (c) आणि (d) 

 स्पष्टीकरण : बरोबर उत्तर :2

�	 जगातनील 66% जवालाम्खवी ्ॅपतसनफक महासागराचा नकनाऱयालगतचा 
्पट्ा या क्ते्रात आहेत. जगातनील 90% भूकंप आणि 80% जरारवील 
सवाांर मोठषे  भूकंप या भागात होतात. 

�	 आणशया खंडाचया ्पवूजा नकनार्पट्नीचया प्देशातनील ज्पान, नफणल्पाईनस, 
इंडोनेणशया तसचे नयझूनीलंड आणि उत्र दणक्ि अमरेरकेचया ्पणचिम 
नकनार्पट्नीलगतचया प्देशाचा समावशे होतो.

�	 बहुतके सवजा जवालामखुनी नकनाऱयालगतचया ्पवजातरांगावर आहेत. सषेपर 
याचया मतानुसार जगातनील 353 जवालाम्खवी या प्देशात आहेत. 
महिून तयांना असनिकंकण (Ring of Fire) अस ेमहितात.

�	 जगातनील सवाजात सहक्रय जवालामखुनी अमरेरकेतनील माउंट सेंट हषेलषे नस, 
ज्पानमधनील माऊंट फ्जवी आणि नफलनीन्पनसमधनील माउंट नपनाट्बो 
हे याच क्ते्रात यतेात. 

�	 याला कधनीकधनी ‘circum-Pacific belt’ असहेनी महितात.



Sam
pl

e 
co

py

Simplified�AnAlySiS��/�82

भूगोल 

11) िोड्या लयािया : (2014)
      सतंर A   सतंर B
(a) हवाईचा प्कार  (i) मोठ्ा वगेाने उफाळतो
(b) सट्रोंबोणलयन प्कार  (ii) अतत प्क्ोभक
(c) वहलकॅननयन प्कार  (iii) शांत्पिे उफाळतो
(d) ्पलेनीयन प्कार  (iv) सतत उफाळतो

(a)  (b)  (c)  (d) 
(1)  (iv) (iii)  (ii)  (i) 
(2)  (iii)  (iv)  (i)  (ii) 
(3)  (i)  (ii)  (iv)  (iii) 
(4)  (ii)  (i)  (iii)  (iv)

 स्पष्टीकरण : बरोबर उत्तर :2
जियालयामुखी�

�	 जवालामखुनी सामानयतः भकूवचाला ्पडलेले गोलाकार तछद् असनू 
तयातनू ्पथृवनीचया अतयंत तपत भगूभाजामधनू तपत वाय,ू ्पािनी, द्व 
लावहारस आणि खडकांच ेतकुडे बाहेर ्पडतात. 

�	 ्पथृवनीचया भगूभाजातनील लावहारस व इतर ्पदाथिजा जवालामखुनीचया 
नणलकेभोवतनी तया ्पदाथिाजाच ेननक््ेपि होऊन तयास शंकाकृतनी आकार 
प्ापत होतो, तयाला जवालामखुनी शंकू अस ेमहितात.

उदे्रकयाच्या कयालयािधीिुसयाि जियालयामुखीचे प्रकयाि: 

1)� ियागृत जियालयामुखी - जवालामखुनीमधनू जवालामखुनीचा उदे्क सतत
होत असतो, तसचे तयांचा उदे्क केवहाहनी होऊ शकतो. तयांना जागृत
जवालामखुनी अस ेमहितात. जगामधय ेसमुार े500 जागृत जवालामखुनी
आहेत.

2)� त्ित्द्रसत जियालयामुखी - जया जवालामखुनीतनू एके काळनी जागृत
जवालामखुनीप्मािे सतत उदे्क होत असत ्परंत ु सधया उदे्क
होणयाचनी शकयता आहे. अशा जवालामखुनीस नननद्सत ककवा सपुत
जवालामखुनी अस ेमहितात.

3)� मृत जियालयामुखी - जया जवालामखुनीमधय े्पवूगी एके काळनी उदे्क
होत असत. आता उदे्क होत नाहनीत. तयास मतृ जवालामखुनी
महितात.

लयावहयािसयािुसयाि जियालयामुखीचे प्रकयाि : 

�	 ऍग्सड लयावहया : तसणलकाच ेप्माि 70% ्पके्ा जासत. अततशय घट्. 
रंगाने न्पवळसर. उचच उतकलन बबदू.

�	 बेग्सक लयावहया : तसणलकाच ेप्माि 30-40%. काळसर रंग. जासत 
प्वाहनी. शांत सवरू्पाच ेजवालामखुनी.

उदे्रकयाच्या सिरूपयािुसयाि प्रकयाि : 

�	 कें द्री् जियालयामुखी : णशलारस नणलकेसारखया भागातनू ्पषृ्ठभागावर 
यतेो. बाहेर आलेला लावहारस या नणलकेचया मखुाभोवतनी ्पसरतो, 
तयामळेु शंकूचया आकाराच े जवालामखुनी ्पवजात तयार होतात. उदया. 
िुजि्यामया (िपयाि), हकजलमंियािो (टयंाझयात्ि्या)

�	 रेगी् जियालयामुखी : जवालामखुनी उदे्क होत असताना लावहा एखाद्ा 
नणलकेद्ारा बाहेर न यते अनेक भगेांमधनू बाहेर यतेो. बाहेर यिेार े
्पदाथिजा भगेांचया दोनहनी बाजूं स ्पसरतात, तयामळेु जवालामखुनीय ्पठार े
तयार होतात. उदया. दखखिचे पठयाि

लॅक्रोइकसचे िगगीकिण : 

�	 जवालामखुनीचया उदे्काचया स्थानावरून लॅक्रोइकसने जवालामखुनीच े
एकूि चार प्कार ्पाडले आहेत. तवसणुवहयस प्कारचा जवालामखुनी यात 
यते नाहनी.

1) हियाई्ि प्रकयाि : हे जवालामखुनी शांत प्कारच ेअसतात. तवसफोटक
प्कारचा उदे्क होत नाहनी. णशलारस अततशय ्पातळ असतो. वायू
जासत प्मािात बाहेर ्पडत नाहनी.

2) सट्ॉमबोजल्ि प्रकयाि : या प्कारच ेजवालामखुनी तवसफोटक प्कारचे
असतात व सतत उफाळतात. णशलारस बतेसक प्कारचा असतो.

3) वहो्कॅत्िक प्रकयाि : सट्रॉमबोणलयन बटेाचया जवळ असलेलया
णल्पालनी बटेावरनील वहोलकॅकॅनो यावरून हा जवालामखुनी ओळखला
जातो. तवसफोटक सवरू्पाचा जवालामखुनी. घट् सवरू्पाचा णशलारस.
जवालामखुनीचया वर काळया रंगाच ेढग जमतात.

4) पजेल्ि प्रकयाि : जगातनील सवाजातधक तवसफोटक प्कारचा जवालामखुनी. या
जवालांच ेप्ततबबब सभोवतालचया ढगांवर ्पडून भयानक देखावा नदसतो.

हवाईचा प्कार शांत्पिे उफाळतो

सट्रोंबोणलयन प्कार सतत उफाळतो

वहलकॅननयन प्कार मोठ्ा वगेाने उफाळतो

्पलेनीयन प्कार अतत प्क्ोभक

जियालयामुखीचे रौगोजलक त्ितिण :-

1) � पॅग्सत्िक महयासयागियाच्या हकियाऱ्यालगतचया प्रदेि : भगूभगीयदृष्टया
हा भाग कमकुवत असनू ततथि ेमोठया प्मािावर भ-ूहालचालनी होत
असतात. या ्पट्यांत उत्र व दणक्ि अमरेरका यांचा ्पणचिम
नकनाऱयालगतचा प्देश तसचे आणशया खंडाचया ्पवूजा नकनाऱयालगतचनी
बटेे आणि नयझूनीलंड इतयादींचा समावशे होतो. जगातनील एकूि
जवालामखुीं्पकी 66% जवालाम्खवी या ्पट्यात आहेत. तयातनील
बहुतके जवालामखुनी जागृत असलयामळेु या ्पट्याला पॅससनफकचषे 
असनिकंकण (Ring of Fire) अस े महितात. या ्पट्यात रॉकी
्पवजातातनील हूड, शासरा, रेनवी्र, अँडनीज ्पवजातातनील सचमबोराझो व
ज्पानमधनील फ्जज्ामा इतयादनी महत्वाच ेजवालामखुनी यतेात.

2) � अटलयंाहटक पट्या : वसेट इंनडज, अटलांनटक महासागराचया ्पवूवेकडनील
आइसलँड्पासनू सेंट हेलेना्पयांतचनी सवजा बटेे.
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3) � ्िुेजिअि पट्या : जवालामखुनीचा ्पट्ा यरुो्प आणि आणशया खंडाचया 
मधय भागातनू घडनीचया ्पवजातरांगांवरून गेला आहे. इटलनी, गे्रणशयन 
द्नी्पसमहू, आम्नेनया, आणशया मायनरमधनील घडनीचया ्पवजातरांगा, 
कॉकेशस ्पवजात, अफगाणिसतान, बलुतचसतान यांचया सनीमावतगी 
प्देशात जवालामखुनी आढळतात. यातनील काहनी जवालामखुनी अजनूहनी 
जागृत आहेत. उदा. वहेसवूहनीएस, एटना, सट्रामबोलनी इ.

महत्ियाचे :- �

�	 सट्ॉमबोली - तसतसलनी बटेामधनील जागृत जवालामखुनी. भमूधय 
समदु्ातनील हद््पगृह महितात.

�	 कोटोपयाकसी - जगातनील सवाांत उंच जवालामखुनी. दणक्ि अमरेरकेतनील 
अँडनीज ्पवजातात.

�	 ऑजलमपस - सयूजामालेतनील सवाांत उंच जवालामखुनी. मंगळ ग्रहावर 
आहे.

�	 वहॅली ऑि टेि थयाउिंड समोकस : अमरेरकेतनील अलासका राजयातनील 
एक वणैशष्ट्पिूजा जवालामखुनी प्देश. 1912 मधय ेनॉवहारूपता व माऊंट 
कॅटमाई जवालामखुनी सफोटांमळेु या दरनीचनी ननर्मतनी झालनी.

�	 बॅिेि -  भारतातनील एकमवे णजवंत जवालामखुनी

12) खयालीलपकैी कोणतया रयाग जियालयामुखीशी संबंधीत ियाही?
(2015)

 (1) उष्िोदकाच ेफवार े(Geyser)
 (2) बॅथिोणलथि 
 (3) डाईक 
 (4) घड्ा 

 स्पष्टीकरण : बरोबर उत्तर :4
िलीकिण :- 

�	 घड्ा हे थिटे जवालामखुनीशनी संबंतधत नाहनी. ्पथृवनीचया अंतगजात भागातनू 
ऊजवेच े वाहन होत.े या उजाजालहरींमळेु मदृू खडकांचया थिरावर 
णक्ततजसमांतर व एकमकेांचया नदशेने दाब ्पडून वळया ननमाजाि होतात. 

�	 ्पररिामनी ्पषृ्ठभाग उचलला जातो आणि वलनी ्पवजातांचनी ककवा घडनीचया 
्पवजातांचनी ननर्मतनी होत.े उदा. हहमयाल्, अििली, िॉकी, अँडीि आणि 
आ ््पस.

अंतर्िर्मत अग्ग्िन् खडक :-

�	 असनिज खडक - णशलारस थंिड होऊन या खडकांचनी ननर्मतनी होत.े 
प्ाथितमक खडक अस ेमहितात.

�	 अंतर्नर्मत अतग्जनय खडकांनाच पयातयाजलक खडक तसचे 
जवालामखुनीय ्पाताणलक भरूू्प ेमहितात

प्रकयाि :-

�	 डयाईक : उभया भगेांमधय ेलावहा साचनू लंबवत खडकांचनी ननर्मतनी. 
�	 सवील व शवीट : खडकांचया आडवया भगेांत साचनू ननर्मतनी (जाडनी 

जासत असलयास - सनील, जाडनी कमनी असलयास - शनीट)
�	 लॅकोलीथ : घमुटाकार खडक, ननर्मतनी जलजनय खडकात.
�	 सीडयाि ट्ी लॅकोलीथ  : लॅकोलनीथिचया वर लॅकोलनीथिचनी ननर्मतनी 
�	 लोपोजलथ : खोलगट ककवा उथिळ भागात लावहारस साचनू बशनीचया 

आकाराचा खडक तयार होतो. 
�	 िॅकोलीथ : घडनीचा आकार ककवा वलयाकार भरूू्प तयार होत.े 
�	 बॅथोलवीथ : भकूवचामधनील तवसतनीिजा व खोलगट ्पोकळनीमधय े

लावहारसाच े ननक््ेपि होऊन ननर्मतनी. जागततल सवाांत मोठा 
बॅथिोलनीथि - कॅनडा.

अन् महत्ियाच्या संज्या :-

�	 उषणोदकाचषे फवारे : खडकातनू ज ेकारंज ेउडतात तयांना उष्िोदकाच े
फवार ेककवा तगझर महितात. काहनी वळेा यातनू तचखलहनी बाहेर ्पडतो. 
उष्ि ्पाणयाच ेझर ेहनी जवालामखुनीचनी अंततम अवस्था समजलनी जात.े

�	 फ्ूमिोल : याला धआूर ेमहितात. यामधय ेखडकातनू अतयंत उष्ि 
वाफेच ेलोट बाहेर ्पडतात. तया्पासनू वनीजननर्मतनी केलनी जात.े उदा. 
इटलनीमधय ेटसकननी यथेि ेजलतवद्तु वाफेवरून बनवलनी जात.े 

�	 उषण पयाण्याचे झिे : या ्पाणयात कॅहलशयम काबयोनेट व तसणलका हनी 
खननज ेतवरघळललेनी असतात. या ्पाणयाचनी उष्िता 200 त े1000 स.े 
असत.े 

�	 सो्ि टयाि : जवालामखुनी उदे्कातनू जर फक्त गंधक (सलफर) ननघत 
असले तर तयास सोलफ टार महितात. उदा. इटलनीमधनील पल ेग्राइयान 
क्ते्र

13) 'तसुियामी' ्या िपयािी शबदयातील 'तसु' आजण 'ियामी' महणिे
(2015)

 (1) सं्पिूजा तवनाश  (2) राक्सनी लाट 
 (3) बंदर लाट  (4) हहस्त लाट 

 स्पष्टीकरण : बरोबर उत्तर : 3 ष्टी
�	 ्पररसंस्थांमधय ेआकस्समक बदल घडवनू आििाऱया तवशाल सागरनी 

लाटांना ज्पाननी भाषते तसुियामी महितात. 
�	 ज्पाननी भाषते तसु महणिे ‘बंदि’ (harbor) आणि ‘ियामी’ महणिे 

‘लयाट’ (wave) होय. 
�	 महासागर अथिवा मोठ्ा जलाशयाचया तळभागावर भं्रश ककवा भगेा 
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1) � िोड्या लयािया : (2014)
      सतंभ A   सतंभ B
 (a) टोननकनच ेआखात  (i) आकजा नटक महासागर
 (b) ्पर्शयाच ेआखात  (ii) तचननी समदु् 
 (c) अकाबाच ेआखात  (iii) हहदनी महासागर
 (d) ओबच ेआखात  (iv) तांबडा समदु्
  (a)  (b)  (c)  (d) 
 (1)  (ii)  (iii)  (iv)  (i) 
 (2)  (iii)  (ii)  (i)  (iv) 
 (3)  (ii)  (i)  (iv)  (iii) 
 (4)  (iv)  (iii)  (ii)  (i)

 स्पष्टीकरण : बरोबर उत्तर : 1 ष्टी
�	 आखात (Gulf) महिज ेतनीन बाजूं ना जतमननीने वढेलेलनी आणि केवळ 

एकाच बाजनेू ्पािनी असलेलनी जलनीय रचना होय. काहनीवळेा मोठा 
तवसतार असलेलया आखातास उ्पसागर असहेनी महटले जात.े

�	 जगातनील सवाांत मोठे आखात – मेलकसकोचे आखयात 

आखयात समुद्र/महयासयागि हकियाऱ्याििील देि

मलेकसकोच ेआखात अटलांनटक 
महासागर

अमरेरका, मलेकसको

ओमानच ेआखात अरबनी समदु् ्पानकसतान, इराि, ओमान, 
संयकु्त अरब अतमरात

एडनच ेआखात अरबनी समदु् यमेने, सोमाणलया

्पर्शयाच ेआखात हहदनी महासागर इराि

कार्पेंटररयाच े
आखात

अराफुरा समदु् ऑसटे्रणलया

बोहथनयाच ेआखात बास्लटक समदु् सवनीडन, नफनलंड

ररगाच ेआखात बास्लटक समदु् लाटतवया, एसटोननया

अलासकाच ेआखात ्ॅपतसनफक 
महासागर

नफनलंडच ेआखात बास्लटक समदु् नफनलंड, एसटोननया

मन्ारच ेआखात हहदनी महासागर भारत, श्रनीलंका 

्पनामाच ेआखात ्ॅपतसनफक 
महासागर

्पनामा

सएुझच ेआखात अरबनी समदु् ्पानकसतान, इराि, ओमान, 
संयकु्त अरब अतमरात

सेंट लॉरनेसच े
आखात 

अटलांनटक 
महासागर 

कॅनडा

अकाबाच/ेईलटच े
आखात 

तांबडा समदु् इणजपत, इस्ताईल, जॉडजान 
आणि सौदनी अरतेबया.

टोननकनच ेआखात चनीननी समदु् णवहएतनाम, दणक्ि चनीन.

Gabes आखात भमूधय समदु् णलतबया ट्नुनणशया.

2) खयालीलपकैी कोणत्या प्रदेशयास हियािो रयाषयंाची रूग्म महणतयात
? (2015)

 (1) दणक्ि अमरेरका  (2) आनरिका 
 (3) आणशया  (4) यरुो्प 

 स्पष्टीकरण : बरोबर उत्तर : 2
�	 आनरिका खंडात जवळ्पास 2 हजार भाषा बोललया जातात असा 

यनेुसकोने अंदाज वयक्त केला आहे. 
�	 आनरिका हा जगातनील सवाजातधक बहुभानषक खंड आहे, महिून तयाला 

हजारो भाषचेनी भमूनी महटले जात.े 
�	 आनरिका खंडात आनरिकन भाषांसोबातच यरुोन्पयन भाषासदु्ा 

बोललया जातात. 
�	 हजारो तलावांचा देश : नफनलंड 
�	 हजारो भाषांचा प्देश : आनरिका 
�	 हजारो धरुाचनी दरनी : अमरेरका

3) समुद्रयास ग्मळण्यापिूगी खयालीलपकैी कोणती िदी त्िसतीण्भ 
ियाळिंटयातूि प्रियास किते? (2015)

 (2) अमझेॉन  (1) तमतसतस्पनी
 (3) कोलोरॅडो  (4) तबयास 

 स्पष्टीकरण : बरोबर उत्तर : 3 ष्टीक
कोलोरॅडो नदटी :- 
�	 उगम : रॉकी ्पवजात (अमरेरका)
�	 मुख : कॅणलफोर्नयाच ेअखात 
�	 देि : अमरेरका, मलेकसको
�	 लयंाबी : 2330 नकमनी 

2 जगराचरा भूगोल 
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�	 िदी खोऱ्याचे के्रििळ : 640000 चौरस नकमनी 
�	 त्दिया : ईशानयकेडे वाहत जात े
�	 हनी नदनी कोलोरॅडो ्पठार आणि तवसतनीिजा वाळ वंटामधनू प्वास करते
�	 या नदनीने अमरेरकेत ‘Horseshoe�Bend’ महिून प्तसद् असलेले 

घोड्ाचया नालाप्मािे भरूू्प तयार केले आहे. 
�	 ‘रँिड कॅत्ि्ि’ हनी प्तसध घळई याच नदनीने तयार केलनी आहे. 

अमेझॉि िदी :- 

�	 दणक्ि अमरेरकेतनील सवाांत लांब नदनी 
�	 आकारमानानुसार जगातनील सवाांत मोठनी नदनी. जगातनील सवाांत मोठे 

नदनी खोर.े 
�	 ब्ाझनील, कोलंतबया, ्परेू या देशांतनू वाहत.े
�	 ्परेू या देशातनील अँडनीज ्पवजातातनील लॉरनीकोचा सरोवरात हनी नदनी उगम 

्पावत.े
�	 ्परेूमधय ेहनी नदनी ‘मऱ्यान्याि’ या नावाने ओळखले जात.े
�	 जगातनील 20% वाहत े्पािनी एकट्ा या नदनीमधय ेआढळत े
�	 डयाव्या बयािूिे ग्मळणयाऱ्या उपिद्या : ज्परुा, ननग्रो, ब्ोंको, रनीजो ्पारू 
�	 उिव्या बयािूिे ग्मळणयाऱ्या उपिद्या : झझगु, ता्पोजास, मानदरा, ्परुूस, 

उकेयालनी 
�	 या नदनीचया चौदा उ्पनद्ा 1600 नकमनी ्पके्ा लांब आहेत. 
�	 वरचया खोऱयात ‘इंकया’ संसकृतनी तवकतसत झालनी होतनी. 
�	 हनी नदनी अटलांनटक महासागराला जाऊन तमळत.े

ग्मग्सग्सपी िदी :-

�	 USA आणि उत्र अमरेरकेतनील सवाांत लांब नदनी 
�	 उगम : अमरेरकेचया मनीनेसोटा राजयात 
�	 अमरेरकेत या नदनीने बहृत मदैान तयार केले आहे. 
�	 मलेकसकोचया आखाताला जाऊन तमळत े
�	 प्मखु उ्पनद्ा : तमसरुनी, डेमोईन, आरकानस, रडे, टेनेसनी 

 ग्ब्यास िदी :- 

�	 इति ियािे : तव्पासा, आरगनीनकया 
�	 उगम : तबयास कंुड, ्पनीर्ंपजाल रांगेचया दणक्ि टोकावर (हहमाचल 

प्देश)
�	 लयंाबी : 470 नकमनी 
�	 द्ारकेजवळ सतलज नदनीला तमळत े
�	 या नदनीच ेसं्पिूजा क्ते्र भारतात आहे. 

4) वहॅटीकि ग्सटीच्या संदरया्भत खयालील त्िधयािे त्िचयाियात घ्या :
अ. क्ते्रफळाचया संदभाजात हा जगातनील सवाजात छोटा देश आहे 

व या देशाच ेक्ते्र 1 चौ. नकमनी ्पके्ा कमनी आहे. 
ब.  वहॅटनीकन तसटनीचनी लोकसंखया 500 ्पके्ा कमनी आहे. 

 वरनील्पकैी कोित/ेतनी तवधान/ने बरोबर आहे/त? (2015)
 (1) फक्त अ  (2) फक्त ब 
 (3) दोनहनी अ आणि ब  (4) या्पकैी नाहनी 

 स्पष्टीकरण : बरोबर उत्तर : 1
�	 जगातनील सवाांत लहान देश महिून वहॅनटकन तसटनी ओळखला जातो. 
�	 तयाच ेक्ते्रफळ 0.44 चौनकमनी आहे. 
�	 हा देश इटलनी द्नी्पकल्पावर आहे. तयाचया सभोवतालनी इटलनी हा देश 

्पसरला आहे. 
�	 ्पणचिमकेडून ्पवूवेकडे तसचे उत्रकेडून दणक्िेकडे या  देशाचया 

तवसतारामधय ेअंश व तमननटामधय ेकोिताहनी फरक आढळत नाहनी.
�	 अतधकृत भाषा : लॅनटन, इटाणलयन 
�	 लोकसंखया : 1000 (2017)
�	 चलन : यरुो 
�	 1984 ला यनेुसको सांसकृततक वारसा स्थळाचा दजाजा

5) हटहटकयाकया हे िगयातील सिवोचच सिोिि ______देशयंामर्े
िसले आहे. (2016)

 (1) ्परेू आणि बोलवेहनीया  (2) अजजेंनटना आणि तचलनी 
 (3) इकवडेॉर आणि कोलंतबया  (4) तचलनी आणि बोलवेहनीया

 स्पष्टीकरण : बरोबर उत्तर : 1
�	 नटनटकाका हे ्परेू व बोणलणवहया देशांचया सनीमवेरनील एक सरोवर आहे. 
�	 अँडनीज ्पवजातरांगेमधय ेसमदु्स्पाटनी्पासनू 3,812 मनीटर उंचनीवर हे सरोवर 

आहे. 
�	 जगातनील सवाजातधक जलवाहतकू करिारा तलाव.
�	 ्पाणयाचया आकारमानानुसार दणक्ि अमरेरकेतनील सवाांत मोठा तलाव.

महत्ियाची मयाहहती : 

�	 सवाांत खोल सरोवर – बकैल (सबैरेरया)
�	 सवाांत लांब सरोवर – टांगननका
�	 जगातनील सवाांत मोठे सरोवर – कॅस्स्पअन समदु् 
�	 जगातनील सवाांत मोठे गोड्ा ्पाणयाच ेसरोवर - स्ुपनीररयर लेक (कॅनडा 

आणि अमरेरका)
�	 सवाजातधक क्ारता असलेले सरोवर : मतृ समदु् 
�	 भारतातनील सवाांत मोठे सरोवर – वलूर सरोवर 
�	 भारतातनील सवाांत मोठे खार ेसरोवर – तचलका सरोवर 
�	 भारतातनील सवाांत उंच सरोवर – देवताल सरोवर 
�	 भरतातनील सवाांत मोठे मानवननर्मत सरोवर – गोबवद वललभ ्ंपत सागर 

(रनीहांद धरि)

6) � िक् __________ हया खंड ियाळिंटयाजशिया् आहे. (2016)
 (1) ऑसटे्रणलया  (2) अनरिका 
 (3) उत्र अमरेरका  (4) यरुो्प 

 स्पष्टीकरण : बरोबर उत्तर :4 ष्टीक
�	 सामानय्पिे शुष्क, ओसाड व वालकुामय भमूनीला वाळवंट महिून 



Sam
pl

e 
co

py

Simplified�AnAlySiS��/�123

भूगोल 

1)  ्ोग् िोड्या लयािया: (2012)
 सतंभ I सतंभ  II
 (धरि) (जलाशयाच ेनाव)  
 A) कोयना  I) शहाजनी सागर
 B) भाटघर  II) णशवसागर
 C) माणिकडोह  III) ऑथिजार सरोवर
 D) भंडारदरा  IV) यसेाजनी कंक 
  A  B  C D 
 (1)  I  IV  II  III
 (2)  I  II  III  IV
 (3)  IV  III  II  I 
 (4)  II  IV  I  III

 स्पष्टीकरण : बरोबर उत्तर : 4
िलयाश् ि ियािे :- 

�	 जायकवाडनी  - नाथिसागर 

�	 ्पानशते  - तानाजनी सागर 

�	 वरसगाव  - वनीर बाजनी ्पासलकर 

�	 भाटघर  - यसेजनी कंक 

�	 कोयना  - णशवाजनी सागर 

�	 राधानगरनी  - लक्ष्मनी सागर 

�	 तानसा  - जगन्ाथि शंकरशठे 

�	 माणिकडोह  - शहाजनी सागर 

�	 तवष्िु्परुनी  - शंकर सागर 

�	 वतैरिा  - मोडक सागर

�	 भंडारदरा  - ऑथिजार/तवलसन डॅम 

�	 गोतसखदुजा  - इंनदरा सागर 

�	 तोतलाडोह  - मघेदूत जलाशय 

�	 मांजरा  - ननजाम सागर 

�	 मळुा  - ज्ञानेश्वर सागर 

�	 ता्पनी प्कल्प  - मकु्ताई सागर 

�	 दुधगंगा  - शाहू सागर 

�	 चांदोलनी  - वसंत सागर 
�	 उजननी  - यशवंत सागर

2)  महयाियाषट्यातील खयालीलपकैी कोणते शहि एकयाही ियाषट्ी् 
महयामयागया्भिि ियाही? (2016)

 (1) चाळनीसगाव  (2) धळेु 
 (3) संगमनेर  (4) औरंगाबाद 

 बरोबर उत्तर : # (रद्द)
�	 स्पष्टनीकरि : वरनील चारहनी शहरांमधनू राष्ट्रनीय महामागजा जातो. तयामळेु 

सदर प्श् आयोगाने रद्द केला आहे.

शहि आजण ियाषट्ी् महयामयाग्भ :- 

�	 चाळनीसगाव – सोला्परू-धळेु राष्ट्रनीय महामागजा क्रमांक 211 वर वसले 
आहे.

�	 धुळे – राष्ट्रनीय महामागजा क्रमांक 211, 3, 6 धळेु शहरातनू जातात.
�	 संगमनेर : ्पिेु-नाणशक राष्ट्रनीय महामागजा क्रमांक 50 संगमनेरमधनू 

जातो.
�	 औरंगाबाद :- राष्ट्रनीय महामागजा क्रमांक 211, 52, 753A औरंगाबाद 

शहरातनू जातात.

महत्ियाचे :- 

�	 राजयातनील राष्ट्रनीय महामागाजाचनी एकूि लांबनी : 17,757 हकमी (माचजा 
2019 ्पयांत)

�	 सवाजातधक राष्ट्रनीय महामागाांचनी लांबनी असलेलनी राजय : 1) महयाियाषट्, 2) 
उत्र प्देश, 3) राजस्थान 

�	 देशातनील राष्ट्रनीय महामागाांचनी एकूि लांबनी : 132499 हकमी 
�	 देशातनील एकूि राष्ट्रनीय महामागजा लांबनीचया समुार े 13% महामागजा 

महाराष्ट्रात आहेत.
�	 राजयातनील सवाजातधक लांबनीचा राष्ट्रनीय महामागजा : NH 53 (सरुत-

कोलकाता)
�	 राजयातनील सवाांत कमनी लांबनीचा राष्ट्रनीय महामागजा : NH 848A 

(वा्पनी-तलसरनी)

3) िदीकयाठयाििील िहिे ि िदी ्ोच्या िोड्या िुळिूि ्ोग् 
प्या्भ् त्ििडया. (2019)

        नदनी  कयाठयाििील िहिे 
 अ. ्पांझरा  I. संगमनेर 
 ब. धाम  II. भसुावळ
 क. प्वरा   III. धळेु 
 ड. ता्पनी  IV. ्पवनार 

 

4 महरारराष्टराचरा भूगोल 
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भूगोल 

्पयाजायनी उत्र े:
  अ  ब क  ड
 (1)  III IV I II 
 (2)  III  II I IV
 (3)  III I II IV 
 (4)  IV I III II

 स्पष्टीकरण : बरोबर उत्तर : 1 ष्टीक
नदटी व काठावरटील िहरे : 
�	 गोदावरनी  - नाणशक, ्पठैि, गंगाखडे, को्परगाव, नांदेड 
�	 वनैगंगा  - भंडारा, ्पवननी, गडतचरोलनी, तसरोंचा
�	 ्पांगोलनी  - गोंनदया 
�	 भनीमा  - ्ंपढर्परू, रांजिगाव 
�	 मळुा-मठुा - ्पिेु 
�	 इंद्ायिनी  - देहू, आळंदनी 
�	 कऱहा  - जजेरुनी, बारामतनी 
�	 प्वरा  - संगमनेर
�	 कृष्िा - वाई, कराड, सांगलनी, तमरज, औदंुबर, नरसोबाचनी वाडनी 
�	 ्ंपचगंगा  - कोलहा्परू 
�	 ता्पनी  - भसुावळ
�	 मोिाजा  - अकोला 
�	 नळगंगा  - मलका्परू 
�	 ततसतरू  - चाळनीसगाव 
�	 ्पांझरा  - धळेु, ्पवनार 
�	 कान  - साक्री 
�	 बरुाई  - बसदखडे 
�	 गोमतनी  - शहादा 
�	 मास   - शगेाव 
�	 ता्पनी-गोमतनी  - प्काश े(नंदुरबार)
�	 ता्पनी-्पिूाजा  - चांगदेव (जळगाव)
�	 भोगावतनी  - ्पिे
�	 उलहास  - कजजात 
�	 गड   - किकवलनी 
�	 आंबा  - ्पालनी 
�	 जोग  - दा्पोलनी 
�	 वाणशष्ठनी  - तच्पळूि 

4) ्ोग् िोड्या िुळिूि ्ोग् प्या्भ् त्ििडया. (2019)
अ.  महाराष्ट्रातनील ्पहहले उ्पग्रह  I. वधाजा
 दळिवळि केनद्   
ब.  महाराष्ट्रातनील ्पिूजा तवद्तुनीकरि  II. गंगा्परू  

झालेला ्पहहला णजलहा (नाणशक)
क.  महाराष्ट्रातनील ्पहहले मातनीच ेधरि  III. आवगी 
ड.  महाराष्ट्रातनील ्पहहले जलतवद्तु केनद्  IV. खो्पोलनी  

 (रायगड)

 ्पयाजायनी उत्र:े
  अ  ब  क  ड
 (1)  I  III  II  IV
 (2)  II  IV  III  I 
 (3)  I  III  IV  II
 (4)  III  II  IV  I

 बरोबर उत्तर : प्रश्न रद्द (#) ष्टी
�	 महाराष्ट्रातनील ्पहहले उ्पग्रह दळिवळि केनद् – आिगी
�	 महाराष्ट्रातनील ्पहहले मातनीच ेधरि - गंगा्परू (नाणशक) 
�	 महाराष्ट्रातनील ्पहहले जलतवद्तु केनद् - खो्पोलनी (रायगड)
�	 महाराष्ट्रातनील ्पिूजा तवद्तुनीकरि झालेला ्पहहला णजलहा – िधया्भ
�	 महाराष्ट्रातनील ्पहहले ्पक्नी अभयारणय – किया्भळया (िया्गड)
�	 महाराष्ट्रातनील ्पहहला अिुतवद्तु प्कल्प – तयाियापुि
�	 महाराष्ट्रातनील ्पहहले कृनष तवद्ा्पनीठ – ियाहुिी (1968 णज. अहमदनगर)
�	 महाराष्ट्रातनील ्पहहला सहकारनी साखर कारखाना – प्रिियािगि (1950 

णज. अहमदनगर)
�	 महाराष्ट्रातनील ्पहहलनी सहकारनी सतू तगरिनी  – इचलकिंिी
�	 महाराष्ट्रातनील ्पहहला ्पवनतवद्तु प्कल्प – िमसयंाडे देिगड (णज. 

बसधदुुगजा)
�	 महाराष्ट्रातनील ्पहहला लोह ्पोलाद प्कल्प – चंद्रपुि
�	 महाराष्ट्रातनील ्पहहलनी का्पड तगरिनी – मंुबई (1854)
�	 महाराष्ट्रच े्पहहले ्ंपचतारांनकत हॉटेल – तयािमहयाल, मंुबई
�	 महाराष्ट्रातनील ्पहहलनी रलेव े(वाफेच ेइंणजन) – मंुबई ते ठयाणे (16 एनप्ल 

1853 )
�	 महाराष्ट्रातनील ्पहहलनी रलेव े(तवजवेरनील) – मंुबई ते कुलया्भ (1925)
�	 महाराष्ट्रातनील ्पहहला सं्पिूजा साक्र णजलहा – ससधुदुग्भ
�	 महाराष्ट्रातनील कृनत्रम ्पावसाचा ्पहहला प्योग – िडूि

5) िोड्या िुळिूि ्ोग् प्या्भ् त्ििडया : (2019)
      खडक   णजलहे 
 अ. गोंडवना श्रिेनीच ेखडक   I. यवतमाळ, गडतचरोलनी 
 ब. धारवाड श्रिेनीच ेखडक   II. सावंतवाड़नी, वेंगुलाजा
 क. आर्कयन श्रिेनीच ेखडक   III. भंडारा, गोंदनीया
 ड. बवधय श्रिेनीच ेखडक   IV. चंद््परू
 ्पयाजायनी उत्र:े
  अ  ब  क  ड 
 (1)  III  II  IV  I
 (2)  IV  I  II  III
 (3)  I  III  II  IV
 (4)  II  I  III  IV 
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अभ्यासक्रम :- 

�	 महाराष्ट्र आणि भारत - राज्यव्यवस्ा आणि प्रशासन - संववधान, राजकी्य प्रिाली, पंचा्यती राज, नागरी प्रशासन, साव्वजननक धोरि, हककांच्या 
समस्या इ. 

�	 Maharashtra and India - Polity and Governance-Constitution, Political System, Panchayati Raj, Urban Governance, 
Public Policy, Rights Issue etc. 

मयागील प्रश्नपत्रिकयंाचे त्िशलषेण :-�

अ.क्र.
उपघटक वर्वननहा्य ववचारलेल्या प्रशांची संख्या

२०१२ २०१३ २०१४ २०१५ २०१६ २०१७ २०१८ २०१९

१ घटना ननर्मतीची प्रक्क्र्या ३ १ - ३ १ १ ४- २

२ संघराज्याक्ते्र व राज्यननर्मती क्ते्र - - १ - - १ १ १

३ मलूभतू हकक/ माग्वदश्वक तत्व/ मलूभतू 
कत्वव्ये

१ २ २ १ १ २ २- १

४ कें द्रशासन १ १ २ २ ५ १ ४ ३
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५ राज्यशासन १ १ - १ १ - ४

६ न्या्याल्य/घटनादुरुसती/ आिीबािी - २ २ - २ १ १

७ पंचा्यतराज ४ ३ - - - १ - -

८ घटनातमक संस्ा/आ्योग/लवाद/ सवमत्या १ ३ १ २ २ २ २ २

९ इतर २ १ - २ २ १ १ -

घटकत्िहया् प्रश्न :- 

2013

�	 घटनाननर्मती प्रक्क्र्या,मलूभतू हकक, मलूभतू कत्वव्य, मखु्यमंत्री, मळू अवधकाररता (न्या्याल्य), राष्ट्रपती, पंचा्यत राज, आिीबािी, राज्य लोकसवेा 
आ्योग, कें द्री्य लोकसवेा आ्योग, लोकपाल व लोका्यकु्त व इतर.

2014

�	 राज्य ननर्मतीची प्रक्क्र्या, नागररकतव, मलुभतू हकक, ववधानसभा, संसद, घटनादुरुसती, गोलखनाथ खटला, राष्ट्री्य मानव अवधकार आ्योग व इतर.

2015

�	 नरिनटश राज्यघटना, मलूभतू कत्वव्य, न्या्याल्यीन पनुर्वलोकन, राज्यघटनेची मलूभतू चौकट, महासवचव, राज्य प्रशासकी्य लवाद,

2016

�	 घटना ननर्मती प्रक्क्र्या, माग्वदश्वक तत्व, राष्ट्रपतींचा नकारावधकार,संसदेची सं्यकु्त बठैक, वटहुकूम, पंतप्रधान, राज्यपाल, कें द्र राज्य संबंध, 
घटनादुरुसती, पदनाम श्िेी,कें द्री्य लोकसवेा आ्योग, राजकी्य पक्.

2017

�	 घटनाननवमततीची पार््वभमूी (भारत सरकार का्यदे), न्या्याल्यीन पनुर्वलोकन, संसद, राज्यपाल, राष्ट्री्य राजधानी प्रदेश नदलली, कें द्र-राज्य संबंध, ७३ 
वव घटनादुरुसती, ग्ामपंचा्यत, आिीबािी, घटनादुरुसती, ववभागी्य परररदा, राष्ट्री्य मानवावधकार, आंतरराष्ट्री्य न्या्याल्य.

2018

�	 घटनाननर्मतीची प्रक्क्र्या, प्रजासत्ाक राज्य, राज्यघटनेची पररणशष्ट, राज्यननर्मती, मलूभतू अवधकार, माग्वदशक तत्व,  उपराष्ट्रपती, लोकसभा, शून्य 
प्रहार, संसद  न्या्याल्यीन खटल,े हहदी भारचेा प्रचार, ववभागी्य परररदा, दुसरा प्रशासकी्य सधुारिा आ्योग.

2019

�	 भारती्य सवातंत््याचा का्यदा-१९४७, संववधान सभा, संघराज्याक्ते्र, राज्यननर्मती, मलुभतू हकक, न्या्याल्यीन पनुर्वलोकन, उपराष्ट्रपती, अववर्ास 
ठराव, राज्यपाल, राज्यवववधमंडळ ववध्ेयक, ववधानपरररद, ४४वी घटनादुरुसती, राज्यपाल, ननवडिूक आ्योग, लोकन्या्याल्य.

संदभ पुस्तके :- 

�	 M Laxmikanth
�	 रंजन कोळंब े
�	 १२ वी सटेट बोड्व 
�	 11th NCERT (Constitution at work)
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घटना ननन म्ितीची प्रक्रिया 

1) � भयार्ती् प्रशयासियामध्े सिदी सेि कयंाच्या भर्तीसयाठी
खुल्यासपर्धेचे ्तत्ि सि्वप्रथम कोणत्या कया्द्यािुसयार सिीकयारले
गेले? (2012)

 (1) रगे्यलेूटींग अॅकट 1773
 (2) चाट्वर अॅकट 1833
 (3) चाट्वर अॅकट 1853
 (4) इंडी्यन कौनसील अॅकट 1861

 स्पष्ीकरण : बरोबर उत्तर : 3

शेिटी त्दलेल्या भयार्ती् संत्िर्याियाची उतक्रयंा्ती आणण त्िकयास ्या िोटस्  

पहयाव्या्त. 

2) भयार्ती् रयाज्घटिे्तील व्क्तीच्या मूलभ्ूत क्त्वव्याची ्तर्ूतद
कोणत्या देशयाच्या रयाज्घटिेिरूि घेण्या्त आली आहे? 
(2012) 

 (1) फ्ानस  (2) ्य.ुएस.्ए. 
 (3) ्य.ु एस.् एस.् आर.  (4) ्य.ुके.

 स्पष्ीकरण : बरोबर उत्तर : 3

प्रश्नक्रमयंाक 4 चे सपष्ीकरण पहयािे. 

3) कोणत्या कया्द्यािे मुससलमयंासयाठी सि्ंतरि म्तदयारसंघयाची त्िर्म्ती
केली? (2012)

 (1) 1813 च्या सनदी का्यद्ाने 
 (2) 1909 च्या मोलले-वमनटो सधुारिा 
 (3) 1919 च्या मॉनटेग्य ूचेमसफोड्व सधुारिा 
 (4) 1935 च्या भारत सधुारिा का्यद्ाने 

 स्पष्ीकरण : बरोबर उत्तर : 2
शेिटी त्दलेल्या भयार्ती् संत्िर्याियाची उतक्रयंा्ती आणण त्िकयास ्या िोटस्  
पहयाव्या्त. 

4) भयार्ती् रयाज्घटिेची िैणशषे्ट ि जगया्तील इ्तर रयाज्घटिेची
उसिियारी ्यंाच्या जोड्या लयािया. (्ोग् प्या्व् त्ििडया) 
(2013) 

 ्यादी क्र. - 1 वणैशष्ट े  ्यादी क्र. - 2 स्तोत 
(a) राज्यपालांच ेपद (i) भारत सरकार का्यदा 1935 
(b) न्या्याल्यीन पनुरावलोकन  (ii) नरिटीश घटना 
(c) राज्यधोरिांची माग्वदश्वक तत्व े   (iii) आ्यललंडची घटना 
(d) संसदी्य राज्यपद्धती   (iv) अमरेरकेची घटना प्या्व्य : 

  (a)  (b)  (c)  (d) 
 (1)  (i)  (iv)  (iii)  (ii) 
 (2)  (iv) (iii)  (i)  (ii) 
 (3)  (iii) (i) (iv)  (ii) 
 (4)  (i)  (iii) (iv)  (ii) 

 स्पष्ीकरण : बरोबर उत्तर : 1
रयाज्घटिेचे स्ो्त :-

क्र. स्त्रोत घेण्यात आलेली वैशिषे्ट 

1 भारत सरकार 
का्यदा, 1935 

संघराज्यी्य व्यवस्ा, न्या्यव्यवस्ा, 
राज्यपालाच ेपद, आिीबािीच्या तरतदुी, 
लोकसवेा आ्योग, प्रशासकी्य तपशील इ. 
भारताच्या घटनेचा समुार े75 टकके भाग 1935 
च्या का्यद्ावरून घणे्यात आला आहे.

2 नरिनटश घटना संसदी्य शासन व्यवस्ा, कॅवबनेट व्यवस्ा, 
क्विगृही संसद, फसट्व-पासट-पोसट-वसससटम, 
का्यदा करण्याची पद्धत, का्यद्ाच ेराज्य, 
एकेरी नागररकतव, संसदी्य ववशेरावधकार.

3 अमरेरकन घटना मलुभतू हकक, उपराष्ट्रपती हे पद, 
न्या्यव्यवस्चे ेसवातंत््य, न्याव्यक पनुर्वलोकन, 
राष्ट्रपतींवरील महाणभ्योगाची पद्धत, सववोचच 
न्या्याल्य व उचच न्या्याल्याच्या न्या्यावधशाश 
पदावरून दूर करण्याची पद्धत.

4 कॅनडाची घटना प्रभावी कें द्र आसलले ेसंघराज्य, शेरावधकार 
कें द्राकडे असण्याची तरतदू, राज्यपालाची 
कें द्राचा प्रवतननधी महिून नेमिूक, सववोचच 
न्या्याल्याच ेसललागार अवधकार क्ते्र.

5 आ्यररश घटना राज्य धोरिाची माग्वदश्वक तत्व,े राष्ट्रपतींच्या 
ननवडिुकीची पद्धत, राज्यसभवेर काही 
सदस्यांच ेनामननदलेशन. 

1 राज्यव्यवस्ा 
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मूलभू्त संरचिया :-

�	 मलूभतू संरचना (Basic Structure) ्या शबदाचा राज्य घटनेत 
कोठेही उललेख नाही.

�	 केशवानंद भरती खटल्यामध्य ेसववोचच न्या्याल्याने मलूभतू संरचना 
(Basic Structure) ्या नवीन तत्वाची मांडिी केली.

�	 सववोचच न्या्याल्याने वळेोवळेी नदलेल्या ननकालांवरून मलूभतू 
चौकटीत अंतभू्वत केलेले घटक : 

�	 घटनेची सववोचचता        
�	 संसदी्य शासन व्यवस्ा 
�	 साव्वभौम, लोकशाही व गिराज्य संरचना 
�	 प्रासताववकेतील उक्द्दष्ट े   
�	 धम्वननरपके्ता 
�	 राष्ट्राची एकता आणि एकातमता         
�	 का्यद्ाच ेराज्य 
�	 न्याव्यक  पनुर्वलोकन    
�	 संघराज्य 
�	 समानतचे ेतत्व         
�	 मलूभतू हकक 
�	 घटनेचा भाग चार   
�	 व्यक्तीच ेसवातंत््य 
�	 न्या्य व्यवस्चे ेसवतंत्र 
�	 घटनादुरुसती अवधकारावरील म्या्वदा 
�	 मलूभतू हकक व माग्वदश्वक तत्व ्यामधील संतलुन

9) खयालील त्िर्यािे त्िचयारया्त घ्या : (2016)
अ.  1935 च्या का्यद्ानव्य ेउव्वररत अवधकार हे भारताच्या गवहन्वर 

जनरलकडे होत.े 
ब.  अमरेरकेत उव्वररत अवधकार हे राज्यांकडे देण्यात आले आहेत. 
क.  कॅनडामध्य ेउव्वररत अवधकार हे प्रातांना देण्यात आले आहेत. 

 वरीलपकैी कोिती ववधाने बरोबर आहेत? 
 (1) अ आणि ब  (2) ब आणि क 
 (3) अ आणि क  (4) अ, ब आणि क 

 स्पष्ीकरण : बरोबर उत्तर : 1

�	 1935 च्या का्यद्ानव्य े उव्वररत अवधकार हे भारताच्या गवहन्वर 
जनरलकडे होत.े

�	 अमरेरकेत उव्वररत अवधकार हे राज्यांकडे देण्यात आले आहेत. 
�	 कॅनडा मध्य ेउव्वररत अवधकार कें द्राकडे देण्यात आलेले आहेत. 
�	 1935 चा भारत शासनाचा का्यदा :- 

्या कया्द्याची िैणशषे्ट :- 

�	 आणखल भारती्य संघराज्य 
�	 कें द्रसतरावर क्विशासन व म्या्वनदत जबाबदार शासनपद्धती 

�	 प्रांती्य सवा्यतत्ा व जबाबदार शासन पद्धती 
�	 कें द्र व प्रांती्य सतरावर सवतंत्र प्रवतननवधतव 

1935 च्या कया्द्याच्या ्तर्ुतदी :- 

1) भारत मंत््यांच ेभारत मंडळ बरखासत केले व एक सललागार मंडळ नेमले.
2)  का्यद्ात अणखल भारती्य संघराज्य स्ापन करण्याची तरतदू केली.

्यात, संघराज्य, गवहन्वरांच ेप्रांत, चीफ कवमशरांच ेप्रांत व संस्ाननक
्यांचा समावशे होता.

3)  संघराज्य कारभारासाठी ववर्यांची ववभागिी तीन सचूीमध्य ेकरण्यात
आली.

4)  शरेावधकार कोिाकडे असतील ठरववण्याचा व्ैयवक्तक अवधकार
गवहन्वर जनरलला देण्यात आला.

5)  संघराजी्य ववर्यांची ववभागिी राखीव व सोनपव अशी करण्यात आली.
6)  संघराज्य का्यदेमंडळ क्विगृही - (1) वररष्ठ सभागृह (2) फेडरल

असमेबली (कननष्ठ सभागृह )
7)  6 प्रांतामध्य ेक्विगृही का्यदेमंडळ स्ापन केले.
8) साधारि मसुसलम, ्यरुोनप्यन, अँगलो-इंनड्यन, इंनड्यन णरिश्चन,

शीख,कामगार, जमीनदार व वाणिज्य उद्दोग गटांना सवतंत्र मतदार
संघ देण्यात आले.

9) फेडरल कोटा्वची तरतदू करण्यात आली. गवहन्वर जनरलला मदत
करण्यासाठी ऍडवहोकेट जनरल पद ननमा्वि करण्यात आल.े

10) �जोड्या जुळिया : (2017)
 अवधनन्यम   तरतदू 
 अ. भारती्य परररद अवधनन्यम, 1909  I. आता राजा हा 

   अवधकाराचा स्ोत 
   राक्हला नाही 
 ब. भारत सरकार अवधनन्यम, 1919  II. कें द्रामध्ये

  क्विशासन पद्धती 
 क. भारत सरकार अवधनन्यम, 1935  III. पक्हल्यादांच

    मसुसलम   
   समदुा्यासाठी 

  सवतंत्र  
  प्रवतननधीतव     

 ड. भारती्य सवातंत््य अवधनन्यम,1947 IV.     प्रांतांमध्य े
  क्विशासन पद्धती

  अ  ब  क  ड
 (1)  III IV II I 
 (2)  IV III II I 
 (3)  III IV  I II 
 (4)  IV II I III

 स्पष्ीकरण : बरोबर उत्तर : 1
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मोलधे-ममटो सुर्यारणया कया्दया (1909) ्तर्ुतदी :-

�	 कें द्र आणि प्रांती्य का्यदेमंडळामध्य ेमध्य ेननवा्वचीत सदस्यांची संख्या 
वाढववण्यात आली.

�	 प्रांती्य का्यदेमंडळामध्य ेगैर-सरकारी बहुमत स्ानपत केले गेले.
�	 ननवा्वचीत सदस्य अप्रत्यक्ररत्या ननवडले जात.
�	 मसुसलमांसाठी सवतंत्र मतदार संघाची तरतदू.
�	 गवहन्वर जनरलच्या का्य्वकाररिीत भारती्य सदस्याची नेमिूक 

करण्याची तरतदू करण्यात आली. प्रथम भारती्य सदस्य महिून सत्येंद्र 
वसनहा ्यांची नन्यकु्ती करण्यात आली.

�	 कें द्री्य तसचे प्रांती्य सभागृहाच्या सदस्यांना प्रसतावांवर चचा्व 
करण्यास, त्यांच्या ववर्यात दुरुसती प्रसतावीत  करण्यासाठी, त्यांना 
ववणशष्ट ववर्यांवर मतदान करिे, प्रश ववचारिे, सामान्य प्रशांवर मत 
देिे, सव्वसाधारि प्रशांवर वादवववाद आणि लोकक्हताथ्व प्रसताव सादर 
करण्याच ेअवधकार देण्यात आले.

भयार्त सरकयार कया्दया, 1919 :-

�	 1909 च्या मोलले ममटो का्यद्ानव ेभारवत्यांच ेसामाधान न झाल्यामळेु 
भारतमंत्री लॉड्व मॉनटग्य ुव वहाइसरॉ्य चेमसफोड्व ्यांनी नवा 1919 चा 
सधुारिा का्यदा जाहीर केला.

�	 भारत सरकार का्यदा,1919 च्या तरतदुी :-
�	 कें द्रात क्विगृही का्यदेमंडळ स्ापन करण्यात आले. सेंट्रल लेणजसलेनटवह 

असमेबली हे कननष्ठ सभागृह(145-सदस्य)  आणि कौसनसल ऑफ 
सटेटस हे वररष्ठ सभागृह (45-सदस्य) बनवण्यात आले. 

�	 गवहन्वर जनरलच्या एकझके्यनुटवह काउसनसल मध्य ेभारती्यांचा समावशे 
करण्यात आला.

�	 गवहन्वर जनरलच्या अवधकारात वाढ करताना त्याला अवधवशेन 
बोलाविे, बरखासत करिे, वटहुकूम काढिे हे अवधकार देण्यात आले.

�	 प्रांतात क्विदल राज्यपद्धती सरुु करण्यात आली. सरकारी खतांच े
राखीव आणि सोनपव अस ेवगतीकरि करण्यात आले. राखीव खात्याचा 
कारभार गवहन्वरच्या का्य्वकारी मंडळाकडे तर, सोनपव खात्यांचा 
कारभार ननवडून आिलेल्या मंत््याकडे सपुदू्व  केला होता.

�	 ्या का्यद्ाने मक्हलांना काही प्रमािात मतदानाचा हकक देण्यात 
आला. 

�	 1909 च्या का्यद्ाने मसुसलमाना सवतंत्र मतदारसंघाची तरतदू केली.
तर ्या का्यद्ाने शीख, भारती्य णरिश्चन, ्यरुोनप्यन व अँगलो इंनड्यन 
्यांच्यासाठी सवतंत्र मतदारसंघाची तरतदू करण्यात आली.

�	 संघ लोकसवेा आ्योगाची तरतदू करण्यात आली.
�	 भारतमंत््याचा पगार भारती्य वतजोररतनू न देता तो इंगलंडच्या 

वतजोररतनू देण्यात ्यावा.
�	 इंगलंडमध्य ेभारतातील उचचा्यकु्ताची नेमनुक करण्यात ्यावी.
�	 टपप्याटप्याने जबाबदार राज्यपद्धती ननमा्वि करण्याच े ठरववण्यात 

आले.
�	 भारत सरकार अवधनन्यम, 1935 (प्रश क्रमांक 3 च ेउत्र पहाव)े.
�	 भारत सरकार अवधनन्यम, 1947 (प्रश क्रमांक 8 च ेउत्र पहाव)े.

11) �भयार्ती् रयाज्घटिेच्या खयालीलपकैती कोणत्या ्तर्ूतदी 26 
िोवहेंबर 1949 रोजी लयागू झयाल्या? (2018)

 अ. नागररकतव ब. ननवडिूका (कलम-324) 
 क. तातपरुती संसद ड. मलूभतू अवधकार 
 प्या्व्यी उत्र:े  
 (1) अ, ब आणि क  (2) ब, क आणि ड 
 (3) अ आणि क  (4) अ आणि ब

 स्पष्ीकरण : बरोबर उत्तर : 1

�	 डॉ आंबडेकरांनी 4 नोवहेंबर 1948 रोजी घटनेचा अंवतम मसदुा संववधान 
सभते मांडला.

�	 26 नोवहेंबर 1949  रोजी मसदु्ाच ेतीनदा वाचन व चचा्व झाल्यानंतर 
घटना सवीकृत करण्यात आली.

�	 26 नोवहेंबर 1949 रोजीच घटनेच्या कलम 394 नुसार, घटनेतील 16 
कलमांचा अंमल ताबोडतोब सरुु करण्यात आला.

�	 उदा. कलम 5, 6, 7, 8, 9, 66, 324, 366, 367, 372, 379, 380, 
388, 391, 392, 393, ्या कलामांमधील नागररकतव, तातपरुती 
संसद, तातपरुत्या तरतदुी आणि लघ ुशीर्वक ्यांबद्दलच्या तरतदुी.

12) खयालील त्िर्यािे लक्षया्त घ्या: (2018)
अ.  राज्यघटनेच्या नवव्या ववभागातील तरतदूी ह्ा पाचव्या 

पररणशष्टात समावशे असलेल्या क्ते्रांस लागू नाहीत. 
ब.  पाचव्या पररणशष्टात समाववष्ट असिाऱ्या क्ते्रात सात राज्यांचा 

समावशे होतो. 
क.  1996 मध्य े संसदेने अश्या क्ते्रांसाठी PESA का्यदा मंजरू 

केला. 
 वरीलपकैी कोित ेववधान/ववधाने अचकू आहेत ? 
 (1) अ आणि ब  (2) अ आणि क 
 (3) फक्त अ  (4) वरील सव्व 

 स्पष्ीकरण : बरोबर उत्तर : 2
�	 संववधानातील अनुच्ेद 243M मधील तरतदुीनुसार पाचव्या 

अनुसवूचत क्ते्रांना 73 व्या घटनादुरुसतीच्या अंमलबजाविीतनू 
वगळण्यात आले.

�	 73 व्या घटनादुरुसतीच्या तरतदुीमध्य ेफेरबदल ककवा अपवाद करून 
त्या तरतदुी अनुसवूचत क्ते्राला लागू करण्याचा अवधकर संसदेला आहे.

�	 73 व्या घटनादुरुसतीच्या तरतदुी अनुसवूचत क्ते्रांना लागू करण्यासाठी 
संसदेने Panchayat (Extension to scheduled area) act 
1996 पाररत केला.  

�	 PESA का्यदा 24 नडसेंबर 1996 रोजी अससततवात आला. 
�	 ्या का्यद्ा अंतग्वत देशातील एकूि 10 राज्यांचा समावशे होतो. 

त्यामध्य े- 1) महाराष्ट्र 2) गुजरात 3) आंध्र प्रदेश 4) मध्यप्रदेश 5) 
झारखंड 6) ओररसा 7) ्वत्सगड 8) क्हमाचल प्रदेश 9) राजस्ान 
10) तलंेगाना ्या राज्यांनाच पसेा हा का्यदा लागू आहे. तसचे, 
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महाराष्ट्रातील एकूि 13 णजलह्यांना पसेा हा का्यदा लागू आहे.
�	 हा का्यदा अनुसवूचत क्ते्रातील आनदवाशी लोकांशी संबंवधत असनू 

आनदवाशींची संसकृती, प्रथा, परंपरा ्यांच ेजतन व संवध्वन करिे व 
ग्ामसभचे्या माध्यमातनू आनदवाशींची सवशासन व्यवस्ा बळकट 
करिे हे पसेा ्या का्यद्ाच ेप्रमखु सतू्र आहे. 

�	 ्या का्यद्ानव्य ेअनुसवूचत क्ते्रातील ग्ामसभसे अनुसवूचत क्ते्राबाहेरील 
ग्ामसभपेके्ा म.ग्ा.पं. अवधनन्यम 1958, कलम 54 ने ववशेर अवधकार 
देण्यात आल ेआहेत. 

13) भयार्ती् रयाज्घटिेच्या दुसऱ्या पररणशष्यामध्े कयाही
पदयामर्कयाऱ्यंाचे मयािर्ि, भत्या, त्िशेषयामर्कयार आणण इ्तर 
बयाबी ्यंाचया समयािेश आहे. खयालीलपकैती कोण्तया पदयामर्कयारी 
्यंा्त समयात्िष् ियाही  (2018)

 (1) ववधानसभचे ेउपसभापती 
 (2) ववधानपरररदेच ेउपाध्यक् 
 (3) भारताचा महावधवक्ता 
 (4) भारताच ेनन्ंयत्रक व महालेखापरीक्क 

 स्पष्ीकरण : बरोबर उत्तर : 3

�	 घटनेच्या काही कलमांबद्दल ववशरे तरतदुी करण्यासाठी घटनेत काही 
पररणशष्ट/े अनुसचूी देण्यात आली आहेत. मळू  घटनेत 8 अनुसचूी 
होत्या, सध्या मात्र एकूि 12 अनुसचूी आहेत.

अनुसूची 

क्रमयंाक
ववष् संबंधित कलम

पक्हली 
अनुसचूी

�	 राज्य व कें द्र शावसत प्रदेशांची 
नाव ेव त्यांच ेराज्यक्ते्र.

कलम १ व ४

दुसरी 
अनुसचूी

�	 दुसऱ्या अनुसचूीमध्य ेपढुील 
व्यक्ततींना दे्य ववत्लबधी,भत्,े 
ववशेरावधकार इत्यादींच्या 
तरतदुी आहेत:

�	 १. राष्ट्रपती,
�	 २.राज्यांच ेराज्यपाल,
�	 ३. लोकसभचे ेअध्यक् व 

उपाध्यक्,
�	 ४. राज्यसभचे ेसभापती व 

उपसभापती,
�	 ५. राज्य ववधानसभांच ेअध्यक् 

व उपाध्यक्,
�	 ६. राज्य ववधान परररदांच े

सभापती व उपसभापती,
�	 ७. सववोचच न्या्याल्यांच े

न्या्यधीश,
�	 ८. उचचन्या्याल्यांच ेन्या्यधीश,
�	 ९. भारताच ेनन्ंयत्रक व 

महालखेापरीक्क.

५९, ६५, ७५, 
९७, १२५, १४८, 
१५८,१६.४,१८६ 
आणि २२१.

वतसरी 
अनुसचूी

�	 पढुील व्यक्ततींनी घ्याव्याची 
शपत ककवा प्रवतज्चे ेनमनेु 
देण्यात आल ेआहेत:

�	 १.कें द्री्य मंत्री, 
�	 २.संसदेच्या ननवडिुकीला उभ े

असलले ेउमदेवार,
�	 ३. संसद सदस्य, 
�	 ४. सववोचच न्या्याल्यांच े

न्या्यधीश,
�	 ५.भारताच ेनन्ंयत्रक व 

महालखेापरीक्क,
�	 ६. राज्यांच ेमंत्री,
�	 ७. राज्य ववधानमंडाच्या 

ननवडिुकीला उभ ेअसलले े
उमदेवार,

�	 ८. राज्य ववधानमंडळाच ेसदस्य, 
आणि 

�	 ९. उचच न्या्याल्याच ेन्या्यधीश.

७५(४), ९९, 
१२४(२), १४८(२), 
१६४(३), १८८ आणि 
२१९.

चौथी 
अनुसचूी

�	 चौथ्या अनुसचूीमध्य ेराज्य व 
कें द्रशावसत प्रदेशांना राज्य 
सभते नेमनू नदलेल्या जागांची 
तरतदू आहे.

४(१) आणि ८०(२).

पाचवी 
अनुसचूी 

�	 अनुसवूचत क्ते्र ेव अनुसवूचत 
जमाती ्यांच ेप्रशासन व नन्ंयत्रि 
्याबाबत तरतदुी.

कलम २४४(१)

सहावी 
अनुसचूी

�	 आसाम, मघेाल्य, नत्रपरुा 
व वमझोराम ्या राज्यातील 
आनदवासी क्ते्रांच्या 
प्रशासनाबाबत तरतदुी आहेत.

कलम २४४(२) 
आणि २७५(१).

 सातवी 
अनुसचूी

�	 कें द्र व राज्य ्यांच्या 
अवधकारांच्या  ववभागिीववर्यी 
तीन सचूी:

�	 १. संघ सचूी (१०० ववर्य),
�	 २. राज्य सचूी (६१ ववर्य),
�	 ३. समवतती सचूी (५२ ववर्य).

कलम २४६.

आठवी 
अनुसचूी

�	 घटनेने मान्यता नदलले्या 
भारांची ्यादी:

�	 मळू घटनेत १४ भारा होत्या, 
सध्या एकूि २२ भारा आहेत. 
त्या पढुीलप्रमािे: आसामी, 
बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, 
हहदी, कन्नड, कास्मरी, 
कोंकिी, मवैथली, मल्याळम, 
मणिपरुी, मराठी, नेपाळी, 
उनड्या,पंजाबी, संसकु्रत, 
संथाली, मसधी, तावमळ, तलेगू 
आणि उदू्व .

कलम ३४४(१) 
आणि ३५१.
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�	 नंतरच्या भारा पढुील 
घटनादुरुसतीनव ेसमाववष्ट 
करण्यात आल्या.

�	 १.मसधी- २१ वी घटनादुरुसती 
का्यदा, १९६७.

�	 २. कोंकिी, मणिपरुी व 
नेपाळी- ७१ वी घटनादुरुसती 
का्यदा, १९९२.

�	 ३. बोडो, डोंगरी, मवैथली व 
संथाली- ९२ वी घटनादुरुसती 
का्यदा, २००३.

नववी 
अनुसचूी

�	 भवूमसधुारि आणि जमीनदारी 
्यासंबंधी का्यदे व ववनन्यमने 
वववधग्ाह् असल्याच ेघोनरत 
करण्यात आले आहे.

�	 पक्हल्या घटनादुरूसतीनव्य े
समाववष्ट (१९५१)

कलम ३१ब

दहावी 
अनुसचूी

�	 पक्ांतराच्या कारिावरून अपात्र 
होण्यासंबंधी तरतदुी

�	 ५२ वी घटनादुरुसती का्यदा, 
१९८५ अनव्य ेसमाववष्ट 

कलम १०२(२) 
आणि १९१(२).

अकरावी 
अनुसचूी

�	 पंचा्यतींच ेअवधकार , प्रावधकार 
व जबाबदाऱ्या नदलले्या आहेत. 
त्यामध्य े२९ बाबींची ्यादी आहे 
.

�	 ७३ वी घटनादुरुसती का्यदा , 
१९९२ अनव्य ेसमाववष्ट.

कलम २४३G 

बारावी 
अनुसचूी

�	 नगरपाणलकांच,े अवधकार, 
प्रावधकार व जबाबदाऱ्या 
नदलले्या आहेत. त्यामध्य ेअशा 
१८ बाबींची ्यादी आहे.

�	 ७४ वी घटनादुरुसती का्यदा, 
१९९२ अनव्य ेसमाववष्ट

कलम २४३W 

14) ्ोग् कथि/कथिे ओळखया : (2018)
अ.  काही लोकशाहीवादी देश हे प्रजासत्ाक आहेत.
ब. काही लोकशाहीवादी देश हे प्रजासत्ाक नाहीत.

 प्या्व्यी उत्र:े
 (1) फक्त अ (2) फक्त ब
 (3) अ आणि ब दोनहीही (4) अ आणि ब दोनहीही नाही

 स्पष्ीकरण : बरोबर उत्तर : 3

�	 भारत हे गिराज्य (Republic) आहे. गिराज्य महिज ेजथेरेाज्यप्रमखु 
ननवडून आलेले असतात अस ेराज्य. भारतातीलदोनही प्रमखु ननवडून 
्यतेात. पंतप्रधान हे प्रत्यक् ननवडिुकीनेननवडून ्यतेात, तर राष्ट्रपती हे 

अप्रत्यक् पद्धतीने ननवडून ्यतेात.
�	 इंगलंडला मात्र गिराज्य महिता ्यिेार नाही. कारि इंगलंडचरेाजा 

ककवा रािी हे पद ननवडिुकीने भरल ेजात नाही. त ेवंशपरंपरनेे पदावर 
्यतेात. महिून इंगलंड गिराज्य नाही. कोित्याहीगिराज्यात राज्याचा 
व शासनाचा प्रमखु हे ननवडून आललेअेसतात. इंगलंडमध्य ेलोकशाहीच 
आहे, कारि लोकप्रवतननधींमाफ्व तच राज्यकारभार चालतो.

 स्पष्ीकरण : बरोबर उत्तर : 3
�	 भारती्य सवातंत््य का्यदा- 1947 मळेु संववधान सभचे्या स्ानामध्य े

खालील बदल झाले.
�	 ्या का्यद्ाने भारत व पानकसतान क्ह दोन राष्टे्र त्यार करण्यात आली.
�	 संववधान सभा संपिू्व साव्वभौम संस्ा बनली.
�	 संववधान सभलेा का्यदेमंडळाचा दजा्व प्रापत झाला . महिजचे, संसाधन 

सभलेा दोन का्य्व देण्यात आली.
�	 सवतंत्र भारतासाठी घटनाननर्मती करिे.
�	 देशासाठी का्यदे त्यार करिे.
�	 संववधान सभचेी बठैक जेंवहा घटनाननर्मतीच्या कामासाठी होत असत 

तेंवहा डॉ राजेंद्र प्रसाद हे अध्यक् महिून का्य्व करीत असत.
�	 संववधान सभा क्ह जेंवहा का्यदेमंडळ महिून का्य्व करताना जी.वही. 

मावळिकर वतच ेअध्यक् महिून का्य्व करत असत.
�	 पानकसतान गेलेल्या क्ते्रातील मसुसलम लीगच ेसदस्य संववधान सभतेनू 

बाहेर पडल्याने भारताच्या संववधान सभतेील सदस्य संख्या 389 वरून 
299 इतकी झाली.

�	 त्यापकैी 229  पवूतीच्या नरिनटश प्रांताच े प्रवतननधी होत े तर, 70 
संस्ाननकांच ेप्रवतननधी होत.े

15) खयालीलपकैती कोण्ती बयाब जुळ्त ियाही? (2019)
(1)  11 नडसेंबर, 1946 : जवाहरलाल नेहरंूनी संववधान सभते

उक्द्दष्ठांचा ठराव मांडला. 
(2)  29 ऑगसट, 1947 : मसदुा सवमतीची स्ापना 
(3)  26 नोवहेंबर, 1949 : भारती्य जनतनेे संववधान सवीकत आणि 

अवधनन्यवमत करुन सवत: प्रत अप्वि केली. 
(4)  24 जानेवारी, 1950 : संववधान सभचे्या सदस्यांनी अंतीमतः 

संववधानावर सवाक्ऱ्या केल्या.

 स्पष्ीकरण : बरोबर उत्तर : 3
संत्िर्याि सभेचे कयामकयाज 

�	 9 नडसेंबर 1946 -संववधान सभचेी नदलली ्यथे ेपक्हली बठैक.
�	 ससचचतानंद वसनहा ्यांची हंगामी अध्यक् महिून नन्यकु्ती 

(फ्ानसच्यापद्धतीच ेअनुकरि)
�	 11 नडसेंबर 1946- डॉ. राजेंद्र प्रसाद ्यांची संववधान सभचेी का्यमसवरूपी 

अध्यक् महिून नेमिूक. व सर बी. एन. राव ्यांची संववधान सभचेी 
का्यदेशीर सललागार महिून नेमिूक.
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�	 13 नडसेंबर 1946- पं. नेहरंूनी संववधान सभते उक्द्दष्टांचा ठराव मांडला.
�	 22 जानेवारी 1947- उदे्दश पनत्रकेचा संववधान सभनेे सवीकार केला.
�	 25 जानेवारी 1947- एच. सी. मखुजती ्यांची संववधान सभचे ेउपाध्यक् 

महिून नन्यकु्ती.

संघराज्यक्षेत्र 

16)�खयालील त्िर्यािे�त्िचयारया्त घ्या�: (2019)
अ.  भारती्य राज्यघटनेच े अनुच्ेद 2 हे भारती्य संघराज्याचा 

भाग नसलले्या भ ू प्रदेशाचा समावशे अथवा त्याची नवीन 
राज्यांमध्य ेस्ापना ्यासंबंधी आहे. 

ब. भारती्य राज्यघटनेच े अनुच्ेद 3 हे अससततवात असलले्या 
केनद्रशावसत प्रदेशासह घटक राज्यांच्या स्ापने संबंधी अथवा 
त्यातील बदलासंबंधी तरतदूी प्रदान करत.े 

क.  भारती्य राज्यघटनेतील अनुच्ेद 3 खाली असलले ेववध्ेयक 
हे केवळ लोकसभतेच मांडल ेजाव ूशकत.े 

िरीलपकैती कोण्ेत त्िर्याि/िे ्ोग् आहे/्त? 
 प्या्व्यी उत्र े: 
 (1) वरील सव्व (2) अ आणि ब 
 (3) ब आणि क (4) फक्त क

 स्पष्ीकरण : बरोबर उत्तर : 2
�	 कलम 1 - संघराज्याच ेनाव व राज्यक्ते्र
�	 कलम 2 - नवीन राज्य दाखल करून घिेे ककवा स्ापन करिे. 

हे कलम भारती्य संघराज्याचा भाग नसलले्या भ-ूप्रदेशाचा समावशे 
अथवा त्याची नवीन राज्यांमध्य ेस्ापना ्यासंबंधी आहे.

�	 कलम 3 - नवीन राज्यची ननर्मती करिे. हे कलम भारती्य 
संघराज्याचा भाग असलले्या कें द्रशावसत प्रदेशासह घटक राज्यांच्या 
स्ापने संबंधी अथवा त्यातील बदलासंबंधी तरतदूी प्रदान करत.े

�	 कलम 4 - अनव्य,े नवीन राज्य े दाखल करून घिेे ककवा स्ापन 
करण्यासाठी (कलम 2 अनव्य)े, तसचे नवीन राज्यांची ननर्मती आणि 
त्यांची सीमा क्ते्र,े सीमा अथवा नाव े्यांत फेरफार करण्यासाठी (कलम 
3 अनव्य)े, करण्यात आललेा का्यदा कलम 368 चा भाग असिार 
नाही. महिून हा का्यदा सामान्य ववध्ेयकाप्रमािे व सध्या बहुमताने 
संमत केला जातो.

�	 भारती्य राज्यघटनेतील अनुच्ेद 3 खाली असलले े ववध्ेयक हे 
संसदेच्या दोनही सभागृहात मांडता ्यते.े  

17) खयाली िमूद केलेली रयाज्े त्िमया्वण केल्याचया ककिया पूण्व
रयाज्याचया दजया्व त्दल्याचया ्ोग् कयालयािुक्रम कया् आहे?
(2014)

 (a) नागालँड  (b) आंध्र प्रदेश 
 (c) हरर्यािा  (d) महाराष्ट्र 

 ्योग्य प्या्व्य ननवडा :
 (2) (a), (b), (d) आणि (c)
 (1) (a), (b), (c) आणि (d) 
 (3) (b), (a), (d) आणि (c)
 (4) (b), (d), (a) आणि (c)

 स्पष्ीकरण : बरोबर उत्तर : 4
�	 1950 च्या मळू घटनेत भारतातील राज्यांच े ववभाजन चार गटात 

करण्यात आले होत.े हे चार गट वमळून 29 राज्य ेननमा्वि करण्यात 
आली. 

�	 भाग-अ : नरिनटश प्रांतांचा समावशे (गवहरनस्व सटेट) 
�	 भाग-ब : पवूतीच्या संस्ानांचा समावशे (राजप्रमखुांची राज्य)े
�	 भाग-क : कें द्रशावसत प्रदेशांचा समावशे (कवमशनरस णजलहे)
�	 भाग-ड : अंदमान व ननकोबार बटेे

भयाषयाियार पुिर्वचिया प्रटक्र्े्तील टपपे�:-

1) एस.के.िर आ््रोग (1948) : राज्य पनुर्वचनेची प्रशासकी्य सो्या
हा ननकर असावा.

2)  जे.व् ी.पी. सधमती (1949) : सवमतीने भारावार प्रांतरचनेस 
अनुकूलता दश्वववली नाही.

3) � रयाज् पिुर्वचिया आ्ोग (फयाजल अली आ््रोग (1953) :-

�	 स्यापनया : 29 नडसेंबर 1953
�	 अध्क्ष : फाजल अली 
�	 सदस् : पंनडत हृद्यनाथ कंुझरू व के. एम. पन्नीकर
�	 अ्वयाल : 10 ऑकटोबर 1955 

णशफयारसी :-

�	 ्या आ््रोगयाने सव्वसयाियारणपणे भयाषयावयार पयंातरचनेची शिफयारस 
केली परंतु ्े तत्व मंुबई, पंजयाब व ्ैद्याबयाद रयाज्यास त्यंानी लयागू 
केले नया्ी.

�	 ववदभा्वच ेसवतंत्र राज्य कराव ेअस ेसचुवले. 
�	 उरलेल्या मराठी व गुजराती भानरकांच ेसंतणुलत अस ेक्विभानरक राज्य 

ननमा्वि कराव ेअस ेसचुवले.
�	 मळू घटनेतील राज्यांच ेचार गटातील ववभाजन रद्द करून 16 राज्य व 

3 कें द्रशावसत प्रदेश ननमा्वि करण्याची णशफारस.
�	 संसदेने ऑगसट 1956 मध्य े राज्य पनुर्वचना का्यदा 1955 संमत 

केला. 1 नोवहें 1956 पासनू अंमलबजाविी केली.
�	 ्या का्यद्ाने भारतात 14 राज्य व 6 कें द्रशावसत प्रदेशांची ननर्मती 

करण्यात आली. 

14 रयाज्े (1950) :- 

आंध्र प्रदेश केरल राज्यस्ान 

आसाम मध्यप्रदेश महैसरू 

वबहार मद्रास उत्र प्रदेश 

बॉमब े ओररसा पणश्चम बंगाल 

जमम ूआणि कशमीर पंजाब 
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भारतीय संववधानाची उत्ांती आणण ववकास 

रगे्लुेकटग ॲकट 1773 :-

�	 बंगालच्या गवहन्वरला गवहन्वर जनरल असा नकताब  देऊन मुं बई आणि 
मद्रास  ्यथेील गवहन्वर त्याच्या नन्ंयत्रिाखाली आिले. वॉरन हेससटगज 
हा बंगालचा पक्हला गवहन्वर जनरल बनला.

�	 गवहन्वर जनरलच्या मदतीस चार नरिनटश सदस्यांच ेएक संचालक मंडळ 
नेमले. गवहन्वर जनरल संचालक मंडळाच्या बहुमताने ननि्व्य घते अस.े 
पक्हल्या संचालकांची मदुत पाच वरालंसाठी का्यद्ातच नमदू करण्यात 
आली. 

�	 कलकत्ा ्यथे ेसपु्रीम कोटा्वची स्ापना करण्यात आली.
�	 दर वीस वरालंनी कंपनीच्या कारभाराचा आढावा घऊेन चौकशी करावी

त्पट्स इंत्ड्या ऍकट 1784 :-

�	 ्याका्यद्ाने 1773 च्या रगे्यलेुकटग ऍकट मधील त्रटुी दूर करून 
कंपनीच्या प्रशासन व्यवस्ते अनेक बदल केले.

�	 कंपनीवर देखरखे ठेवण्यासाठी  सहा सदस्यी्य बोड्व ऑफ कंट्रोल ची 
स्ापना केली.

1793 चया चयाट्वर कया्दया :-

�	 ्या का्यद्ाने पवूतीच्या का्यद्ातील तरतदुींना अवधक सपष्ट रूप देण्यात 
आले.

�	 बोड्व ऑफ कंट्रोलच्या सदस्यांच ेवतेन भारती्य कोरातनू देण्यात ्यईेल 
असा का्यदा करण्यात आला. हा का्यदा 1919 प्यलंत चालू होता.

�	 सपु्रीम कोटा्वला का्यद्ाचा अथ्व लावण्याच ेअवधकार देण्यात आले.

1813 चया चयाट्वर कया्दया :-

�	 ्याका्यद्ाने कंपनीची भारती्य व्यापारावरील मके्तदारी समापत 
करण्यात आली. परंत ुकंपनीचा चहाचा व्यापार आणि चीनशी व्यपाराचा 
एकावधकार का्यम होता.

�	 णरिसती वमशनऱ्यांना भारतात धम्वप्रसारासाठी परवानगी देण्यात आली 
�	 स्ानीक सवा्यत् संस्ांना कर जमा करण्याच ेअवधकार देण्यात आले.
�	 भारतातील कला साक्हत्य व ववज्ान ्यांच े संवध्वन व संशोधनासाठी 

वार्रक 1 लाख वगेळे काढून ठेवण्यात आले.

चयाट्वर कया्दया 1833 :-

�	 ्या का्यद्ाने कंपनीच ेचहाचा व्यापार व चीनसोबतच्या व्यापारातील 
मके्तदारी समापत करण्यात आली.

�	 बंगालचा गवहन्वर जनरल हा नरिनटश भारताचा गवहन्वर जनरल बनला 
ववल्यम बेंनटक हा पक्हला नरिनटश भारताचा गवहन्वर जनरल बनला.

�	 ्या का्यद्ाने प्रशासकी्य व आर्थक सत्ा गवहन्वर जनरलच्या हाती 
कें नद्रत करण्यात आली.

�	 गवहन्वर जनरलच्या कौसनसल का्यदा सदस्यांची नन्यकु्ती करण्यात 
आली.

1853 चया चयाट्वर कया्दया :-

�	 ्या का्यद्ाने प्रथमच गवहन्वर जनरलच्या कौसनसल ची का्यदेववर्यक 
का्य्व आणि का्य्वकारी का्यले ्यांत भदे  केला गेला.

�	 ्या का्यद्ाने नागरी सवेांमध्य ेभरतीसाठी व ननवडीसाठी सवतंत्र खलुी 
सपधा्व घणे्याची तरतदू करण्यात आली.

�	 ्या का्यद्ाने कंपनीचा भारतातील का्य्वकाळ वाढववण्यात आला. 
�	 कें द्री्य का्यदेमंडळात पक्हल्यांदाच स्ाननक प्रवतननवधतव देण्यात 

आले.
�	 बंगालसाठी सवतंत्र गवहन्वरची नेमिूक करण्यात आली
�	 भारत सरकार का्यदा, 1858 :-
�	 1857 च्या उठावानंतर कंपनीची भारतातील सत्ा संपषु्टात ्यऊेन ती 

नरिनटश राजघराण्याकडे देण्यात आली.
�	 का्यद्ातील तरतदुी 
�	 ्यापढेु भारताच ेसरकार रािीच्या नावाने रािीविारा चालववण्यात ्यईेल. 

भारताच्या गवहन्वर जनरल ्या पदाच ेनाव  वहाईसरा्य अस ेबदलण्यात 
आले.वहाइसरॉ्य हा नरिनटश भारतातील रािीचा प्रतीननधी होता. लॉड्व 
कॅकनग हा भारताचा पक्हला वहाइसरॉ्य बनला.

�	 नन्यामक मंडळ व संचालक मंडळ ववसर्जत करून दुहेरी शासनाची 
पद्धत रद्द करण्यात आली.

�	 भारती्य प्रशासनावर नन्ंयत्रि ठेवण्यासाठी भारतमंत्री हे पद ननमा्वि 
करण्यात आले.भारतमंत्री हा नरिनटश मंनत्रमंडळाचा सदस्य असवे तो 
नरिनटश संसदेला जबाबदार अस.े

�	 भारत मंत््याला मदत करण्यासाठी 15 सदस्यी्य इंनड्या कौसनसल नावाच े
मंडळ त्यार करण्यात आले. भारतमंत्री हा ्या मंडळाचा अध्यक् अस.े

इंत्ड्ि कौसनसल ऍकट 1861 :- 

�	 ्या का्यद्ानव्य े का्यदे करण्याच्या प्रक्क्र्यमेध्य े भारती्य सहभागी 
होऊ प्रावतननवधक संस्ांचा प्रारंभ झाला वहाइसरॉ्य त्याच्या ववसताररत 
कौसनसलमध्य ेकाही भारती्यांना अशासकी्य सदस्य महिून नामननदलेणशत 
कराव,े अशी तरतदू करण्यात आली.

�	 मुं बई व मद्रास प्रांतांना का्यदे करण्याच ेअवधकार देऊन ्या का्यद्ाने 
ववकें द्रीकरिाच्या पनुस्ा्वपनेची प्रक्क्र्या केली.

�	 बंगाल, वा्यव्य सरहद्द प्रांत आणि पंजाब ्यांच्यासाठी नवीन का्यदेमंडळ 
स्ापन करण्याची तरतदू करण्यात आली.

�	 का्यदेमंडळाच्या कामकाजासाठी स्ुयोग्य अस े नन्यम बिवण्याच ेव 

2 Short Notes......



Sam
pl

e 
co

py

Simplified�AnAlySiS��/�178

राज्यव्यवस्ा 

�	 संववधान सभा संपिू्व साव्वभौम संस्ा बनली.
�	 संववधान सभलेा का्यदेमंडळाचा दजा्व प्रापत झाला . महिजचे, संसाधन 

सभलेा दोन का्य्व देण्यात आली.
�	 o सवतंत्र भारतासाठी घटनाननर्मती करिे.
�	 o देशासाठी का्यदे त्यार करिे.
�	 संववधान सभचेी बठैक जेंवहा घटनाननर्मतीच्या कामासाठी होत असत 

तेंवहा डॉ राजेंद्र प्रसाद हे अध्यक् महिून का्य्व करीत असत.

�	 संववधान सभा क्ह जेंवहा का्यदेमंडळ महिून का्य्व करताना जी.वही. 
मावळिकर वतच ेअध्यक् महिून का्य्व करत असत.

�	 पानकसतान गेलेल्या क्ते्रातील मसुसलम लीगच ेसदस्य संववधान सभतेनू 
बाहेर पडल्याने भारताच्या संववधान सभतेील सदस्य संख्या 389 वरून 
299 इतकी झाली.

�	 त्यापकैी 229  पवूतीच्या नरिनटश प्रांताच े प्रवतननधी होत े तर, 70 
संस्ाननकांच ेप्रवतननधी होत.े

          ्हत्ताच्ा घटना दरुुस्ता 

घटनयादुरुसती क्रमयंाक दुरुसती केलेल्या रयाज्घटनेतील तरतुदी

1 ली घटनादुरुसती �	 घटनेतील कलाम 19 (1) (G) व्यवसा्याच्या मलूभतू सवातंत््यावर म्या्वदा टाकल्या. 

का्यदा-1951 �	 (राज्यसंस्ा साव्वजननक क्हतासाठी कोित्याही व्यवसा्याच ेपिू्वतः ककवा अंशतः संपादन करू शकत.े

�	 कलम 31 A आणि कलम 31 B क्ह कलम ेराज्यघटनेत समाववष्ट करून मलूभतूहककांची व्यापती कमी 
करण्यात आली.

�	 नवव ेपररणशष्ट समाववष्ट करून जमीन व भमूी सधुारिा का्यदे न्याव्यक पनुर्वलोकनापासनू संरणक्त करण्यात 
आले.

7 वी घटनादुरुसती का्यदा-1956 �	 जनु्या पक्हल्या अनुसचूीच्या जागी 14 राज्य व 6 कें द्रशावसत प्रदेश असलेली नवीन पक्हली अनुसचूी समाववष्ट 

�	 कें द्रशावसत प्रदेशासाठी उचच न्या्याल्याची तरतदू करण्यात आली.

�	 दोन ककवा अवधक राज्यांसाठी सामाव्यक उचच न्या्याल्याची तरतदू करण्यात आली.

�	 एकाच व्यक्तीची दोन ककवा अवधक राज्यांकररता राज्यपाल महिून नेमिूक करण्यास संमती प्रदान करण्यात 
आली.

10वी घटनादुरुसती का्यदा-1961 �	 दादर आणि नगर हवलेी ्या प्रदेशाचा भारती्य संघराज्यात ववलीनीकरि

12वी घटनादुरुसती का्यदा-1962 �	 गोवा, दमि आणि दीव ्या प्रदेशांचा भारती्य संघराज्यात ववलीनीकरि

13वी घटनादुरुसती का्यदा-1962 �	 नागालँड भारताच े16 व ेराज्य

14वी घटनादुरुसती का्यदा-1962 �	 पदु्दुचरेी ्या प्रदेशाच ेभारती्य संघराज्यात ववलीनीकरि

21वी घटनादुरुसती का्यदा-1967 �	 मसधी (15वी ) भारचेा आठव्या पररणशष्टात समावशे.

24वी घटनादुरुसती का्यदा-1971 �	 ्या दुरुसती अनव्य ेसंसदेला मलूभतू अवधकारासह घटनेच्या कोित्याही भागात दुरुसती कण्याचा अवधकार 
देण्यात आला.

�	 घटनादुरुसती ववध्ेयकाला संमती देण्याच ेराष्ट्रपतींवर बंधनकारक करण्यात आले.

25वी घटनादुरुसती का्यदा-1971 �	 मालमत्चे्या हककातील नुकसान भरपाई ्या शबदाच्या जागी रककम हा शबद समाववष्ट.

26वी घटनादुरुसती का्यदा-1971 �	 संस्ाननकांच ेतनख ेव ववशरेावधकार रद्द.

31वी घटनादुरुसती का्यदा-1972 �	 लोकसभतेील जागाची संख्या 525 वरून 545 करण्यात आली.

36वी घटनादुरुसती का्यदा-1975 �	 वसककीम भारताच े22 व ेराज्य बनले. (ववधानसभा सदस्य:32)

42वी घटनादुरुसती का्यदा -1976

(वमनी कॉननसटट्शून- सवा्ववधक 
दुरुसत्या) 

�	 -समाजवादी, धम्वननरपके् आणि एकातमता ्या नवीन तीन शबदांचा प्रासताववकेत समावशे.
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भयाग बयािीस �	 संणक्पत नाव, प्रारंभ, प्रावधकृत हहदी पाठ व ननरसने �	 393-395

भार व प्रकरणषे 

भयाग पयाच �	 प्रकरि एक – का्य्वकारी ्ंयत्रिा
�	 प्रकरि दोन–संसद 
�	 प्रकरि तीन-राष्ट्रपतीच ेवधैाननक अवधकार 
�	 प्रकरि चार - संघ न्या्य्ंयत्रिा 
�	 प्रकरि पाच - भारताचा नन्ंयत्रक व महा लखेापरीक्क

भयाग सहया �	 प्रकरि एक- सव्वसाधारि 
�	 प्रकरि दोन- का्य्वकारी ्ंयत्रिा
�	 प्रकरि तीन - राज्य ववधानमंडळ
�	 प्रकरि चार- राज्यपालाच ेवधैाननक अवधकार 
�	 प्रकरि पाच- राज्यांमधील उचच न्या्याल्य े
�	 प्रकरि सहा-दुय्यम न्या्याल्य

भयाग अकरया �	 प्रकरि एक-वधैाननक संबंध
�	 प्रकरि दोन-प्रशासननक संबंध

�	 भाग बारा �	 प्रकरि एक-ववत्व्यवस्ा
�	 प्रकरि दोन-कजले काढिे 
�	 प्रकरि तीन-मालमत्ा, संववदा, हकक, दाव्यतव,े प्रवतदाव्यतव ेआणि दाव े
�	 प्रकरि चार-मालमत्चेा हकक 

�	 भाग चौदा �	 प्रकरि एक-सवेा 
�	 प्रकरि दोन-लोकसवेा आ्योग

�	 भाग सतरा �	 प्रकरि एक-संघराज्याची भारा 
�	 प्रकरि दोन-प्रादेणशक भारा 
�	 प्रकरि तीन-सववोचच न्या्याल्य, उचच न्या्याल्य, इत्यादींची भारा 
�	 प्रकरि चार-ववशेर तत्वे

कल्ांची यादी 

कलम ्तर्ूतद

1 �	 संघराज्य व त्याच ेराज्यक्ते्र 

2 �	 नवीन राज्य ेदाखल करून घिेे ककवा स्ापन करिे. 

3 �	 नवीन राज्यांची ननर्मती आणि ववद्मान राज्यांची क्ते्र,े सीमा अथवा नाव े्यांत फेरफार. 

4 �	 पक्हल्या व चौथ्या अनुसचूीच्या सधुारिेसाठी आणि परूक, आनुरंवगक व पररिामसवरूप वावींकररता तरतदू करण्यासाठी 
अनुच्ेद 2 व 3 खाली करण्यात आलले ेका्यदे.

5 �	 संववधानाच्या प्रारंभीच ेनागररकतव. 

6 �	 पानकसतानातनू स्लांतर करून भारतात आलेल्या ववणशष्ट व्यक्ततींच ेनागररकतवाच ेहकक. 

7 �	 स्लांतर करून पानकसतानात गेलेल्या ववणशष्ट व्यक्ततींच ेनागररकतवाच ेहकक. 
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8 �	 मळूच्या भारती्य असलले्या, पि भारताबाहेर राहिाऱ्या ववणशष्ट व्यक्ततींच ेनागररकतवाच ेहकक. 

9 �	 परकी्य देशाच ेनागररकतव सवचे्ेने संपादिाऱ्या व्यक्ती नागररक नसिे. 

10 �	 नागररकतवाच ेहकक चालू राहिे. 

11 �	 संसदेने नागररकतवाच्या हककाच ेका्यद्ाविार ेववनन्यमन करिे.

12 �	 सव्वसाधारि व्याख्या. 

13 �	 मलूभतू हककांशी ववसंगत असलेले अथवा त्याच ेन्यनूीकरि करिार ेका्यदे.

14 �	 समानतचेा हकक का्यद्ापढेु समानता. 

15 �	 धम्व, वंश, जात, जलग ककवा जन्स्ान ्या कारिांवरून भदेभाव करण्यास मनाई. 

16 �	 साव्वजननक सवेा्योजनाच्या वावींमध्य ेसमान संधी. 

17 �	 असपशृ्यता नष्ट करिे. 

18 �	 नकताव नष्ट करिे.

19 �	 सवातंत््याचा हकक भारिसवातंत््य, इत्यादीसंबंधीच्या ववणशष्ट हककांच ेसंरक्ि. 

20 �	 अपराधांबद्दलच्या दोरवसद्धीबाबत संरक्ि.

21 �	 जीववत व व्यवक्तगत सवातंत््य ्यांच ेसंरक्ि. 

21A. �	 णशक्िाचा हकक. 

22 �	 ववणशष्ट प्रकरिी अटक व स्ानबद्धता ्यांपासनू संरक्ि.

23 �	 मािसांचा अपव्यापार आणि वठेवबगारी ्यांना मनाई. 

24 �	 कारखाने, इत्यादींमध्य ेवालकांना कामाला ठेवण्यास मनाई.

25 �	 सद्सक्विवकेबदु्धीच ेसवातंत््य आणि धमा्वच ेमकु्त प्रकटीकरि, आचरि व प्रसार. 

26 �	 धार्मक व्यवहारांची व्यवस्ा पाहण्याच ेसवातंत््य.

27 �	 एखाद्ा ववणशष्ट धमा्वच्या संवध्वनाकरता कर देण्याबाबत सवातंत््य. 

28 �	 ववणशष्ट शकै्णिक संस्ांत धार्मक णशक्ि अथवा धार्मक उपासना ्यांना उपसस्त राहण्याबाबत सवातंत््य.

29 �	 अलपसंख्याक वगालंच्या क्हतसंबंधांच ेसंरक्ि. 

30 �	 शकै्णिक संस्ा स्ापण्याचा व त्यांच ेप्रशासन करण्याचा अलपसंख्याक वगालंचा हकक. 

31a. �	 संपदांच ेसंपादन, इत्यादींकररता तरतदू करिाऱ्या का्यद्ांची व्यावतृ्ी. 

31b. �	 ववणशष्ट अवधनन्यमांची व ववनन्यमांची वववधग्ाह्ता. 

31c. �	 ववणशष्ट तत्व ेअंमलात आििाऱ्या का्यद्ांची व्यावतृ्ी. 

32 �	 ्या भागाविार ेप्रदान केलेल्या हककांची अंमलबजाविी करण्याच्या उपा्य्योजना. 

33 �	 ्या भागाविार ेप्रदान केलले ेहकक हे सनेा, इत्यादींना लागू करताना, त्यामध्य ेफेरवदल करण्याचा संसदेस अवधकार. 

34 �	 एखाद्ा क्ते्रात लष्करी का्यदा अंमलात असताना ्या भागाविार ेप्रदान केलेल्या हककांवर ननबंध. 

35 �	 ्या भागाच्या तरतदुींची अंमलबजाविी करण्याकरता वववधववधान.

36 �	 व्याख्या. 

37 �	 ्या भागात अंतभू्वत असलेली तत्व ेलागू करिे.

38 �	 राज्याने लोककल्यािाच्या संवध्वनासाठी समाजव्यवस्ा प्रस्ानपत करिे. 
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39 �	 राज्याने अनुसराव्याच्या धोरिाची ववणशष्ट तत्व.े 

39A �	 समान न्या्य व का्यदेववर्यक मोफत सहाय्य.

40 �	 ग्ामपंचा्यतींच ेसंघटन. 

41 �	 कामाचा, णशक्िाचा आणि ववणशष्ट वावतीत लोकसहाय्याचा हकक. 

42 �	 कामाबाबत न्याय्य व मानवी्य पररसस्ती आणि प्रसवूतववर्यक सहाय्य ्यांची तरतदू. 

43 �	 कामगारांना ननवा्वह वतेन, इत्यादी. 

43A �	 उद्ोगधंद्ाच्या व्यवस्ापनात कामगारांचा सहभाग. 

43B �	 सहकारी संस्ांच ेप्रवत्वन.

44 �	 नागररकांकरता एकरूप नागरी संक्हता. 

45 �	 6 वरालंपके्ा कमी व्याच्या वालकांची प्रारंणभक वाल्यावस्तेील देखभाल आणि णशक्ि ्याकररता तरतदू. 

46 �	 अनुसवूचत जाती, अनुसवूचत जनजाती आणि इतर दुब्वल घटक ्यांच ेशैक्णिक व आर्थक क्हतसंवध्वन. 

47 �	 पोरिमान व राहिीमान उंचाविे आणि साव्वजननक आरोग्य सधुारिे हे राज्याच ेकत्वव्य.

48 �	 कृनर व पशसंुवध्वन ्यांची ससुतू्र व्यवस्ा लाविे. 

48A �	 प्या्ववरिाच ेसंरक्ि व संवध्वन करिे आणि वने व वन्य जीवसषृ्टी ्यांच ेरक्ि करिे.

49 �	 राष्ट्री्य महत्वाची समारके व स्ाने आणि वसत ू्यांच ेसंरक्ि. 

50 �	 का्य्वकारी ्ंयत्रिेपासनू न्या्य्ंयत्रिा अलग ठेविे. 

51 �	 आंतरराष्ट्री्य शांतता व सरुक्ा ्यांच ेसंवध्वन.

51A �	 मलूभतू कत्वव्ये

52 �	 भारताचा राष्ट्रपती. 

53 �	 संघराज्याचा का्य्वकारी अवधकार. 

54 �	 राष्ट्रपतीची ननवडिूक. 

55 �	 राष्ट्रपतीच्या ननवडिुकीची रीत. 

56 �	 राष्ट्रपतीचा पदावधी. 

57 �	 फेरननवडिुकीस पात्रता. 

58 �	 राष्ट्रपवतपदाच्या ननवडिुकीसाठी अह्वता. 

59 �	 राष्ट्रपवतपदाच्या शतती. 

60 �	 राष्ट्रपतीने शपथ घिेे ककवा प्रवतज्ा करिे. 

61 �	 राष्ट्रपतीवरील महाणभ्योगाची का्य्वपद्धती. 

62 �	 राष्ट्रपतीच ेररक्त पद भरण्याकरता ननवडिूक घणे्याची मदुत आणि ननवमत्वशात ्ररक्त होिार ेपद भरण्याकरता ननवडून आलेल्या
व्यक्तीचा पदावधी. 

63 �	 भारताचा उपराष्ट्रपती

64 �	 उपराष्ट्रपती राज्यसभचेा पदवसद्ध सभापती असिे. 

65 �	 राष्ट्रपतीच े पद ननवमत्वशात ् ररक्त होईल त्या त्या प्रसंगी उपराष्ट्रपतीने राष्ट्रपती महिून का्य्व करिे अथवा राष्ट्रपतीच्या
अनुपसस्तीत त्याची का्यले पार पाडिे. 

66 �	 उपराष्ट्रपतीची ननवडिूक. 
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अर्थव्यवस्था
अभ्यासक्रम :- 

�	 ‘आर्थिक आणि सयामयाणिक विकयास – शयाश्वत विकयास, दयारिद्र्, समयािेशकतया, लोकसंख्याशयास्त्र, सयामयाणिक के्त्यातील उपक्रम इ. 
�	 Economic and Social Development - Sustainable development, Poverty, Inclusion, Demographics, Social Sector 

Initiatives, etc.

मयागील प्रश्नपवत्कयंाचे विशलषेि :- 

घटक 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

दारिद्र्य/संबंधित निददेशांक 4 1 2 0 2 3 3

नि्योजि/पंचवार्षिक 

्योजिा 

1 0 2 0 4 2 2

शाश्वत धवकास 1 2 1 0 1 2 4

चलिवाढ 1 0 0 0 0 1 1

जमीि सिुािणा 1 1 0 0 1 0 1

सामाजजक क्षेत्ातील 

्योजिा

2 1 0 0 3 4 2
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इति 1 1 4 3 0 0 1

एकूण 11 6 9 3 11 12 14

घटकनिहाय आलेले प्रश्न :- 
2013 

�	 अकिावी पंचवार्षिक ्योजिा, जमीि सिुािणा (ध्यषे्य), दारिद्र्य (नि्योजि आ्योगाचा अंदाज), नििपषेक् दारिद्र्य, भाितातील दारिद्र्याची संकलपिा, 
बहुआ्यामी दारिद्र्य निददेशांक, भाववाढ (ततुीची अर्थव्यवस्ा), सहस्रक धवकासाची लक्षषे (MDGs), कषे शि मोहीम, डा्यिके्ट बषेनिनि्ट ट्ान्सिि, 
आंतििाष्ट्ी्य िाणषे नििी

2014 

�	 जमीि सिुािणा (तीिपट्ी कांती), मािवी दारिद्र्य निददेशांक, बहुआ्यामी दारिद्र्य निददेशांक, शाश्वत धवकास (हहिवी अर्थव्यवस्ा), प्रिािमंत्ी जििि 
्योजिा, नि्योजजत आणू ऊजा्थ प्रकलप, शाश्वत धवकास (धवकासाची महत्वाची मलू्यषे)

2015 

�	 पंचवार्षिक ्योजिा (9वी व 10 वी), 10 वी पंचवार्षिक ्योजिा, ललग असमािता निददेशांक, सहस्रक धवकासाची लक्षषे (MDGs), RBI चलिनिर्मती, 
सकल प्रजिि दि, सहकािाचषे आर्रक वषि्थ, मुं बई-पणुषे द्रुतगती माग्थ

2016 

�	 धवत्ी्य संस्ा (स्ापिषेचा कम), आर्रक सिुािणा (1991 चषे आर्रक संक्ट), आ्यकि

2017 

�	 भाितातील सरुुवातीचषे नि्योजि िोिण, ्योजिा अवकाश, बािावी पंचवार्षिक ्योजिा, अकिावी पंचवार्षिक ्योजिा, जमीि सिुािणा (कुळ का्यदा), 
दारिद्र्य (तेंडुलकि सधमती), बहुआ्यामी दारिद्र्य, प्रिािमंत्ी जििि ्योजिा, डा्यिके्ट बषेनिनि्ट ट्ान्सिि ्योजिा, जवाहिलाल िषेहरू िाष्ट्ी्य िागिी 
पिुर्िमा्थण प्रकलप, आर्रक धवकास (शहिीकिण)

2018 

�	 बािावी पंचवार्षिक ्योजिा, दुसिी पंचवार्षिक ्योजिा, दारिद्र्य (कािणीभतू घ्टक), नििपषेक् दारिद्र्य, दारिद्र्य (घ्ट किण्यासाठी आवश्यक बाबी), 
मािवी दारिद्र्य निददेशांक, हरित िाष्ट्ी्य उतपन्न (GNI), सहस्रक धवकासाची लक्षषे (MDGs), सामाजजक सिुक्ा का्य्थकम, महहला व बालकल्याण 
्योजिा, भाित िषे्ट का्य्थकम, ककमतवाढ (कािणीभतू घ्टक), अन्न सिुक्ा का्यदा 2013 

2019 

�	 अकिावी पंचवार्षिक ्योजिा, ्योजिा काळातील प्रगती, जमीि सिुािणा, दारिद्र्य (पी. डी. ओझा सधमती), दारिद्र्य (सधमत्या व दारिद्र्याच्या संकलपिा), 
ललग असमािता निददेशांक, सहस्रक धवकासाचषे लक्षषे (MDGs), सव्थसमावषेशक धवकास, शाश्वत धवकास उहदिष्षे (SDGs), अलपसंख्यांक समदुा्याशी 
संबंधित ्योजिा, प्रिािमंत्ी जििि ्योजिा, आर्रक सिुिािांिा (1991 चषे LPG प्रधतमाि), घाऊक ककमत निददेशांक

संदर्भ पुसतके :- 

�	 दषेसलषे -भाग 2
�	 भािती्य अर्थव्यवस्ा - िंजि कोळंबषे  
�	 12th NCERT 
�	 िमषेश ससह  
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 स्पष्टीकिण : बिोबि उत्ति : 1
�	 सपष्ीकिि : सपष्ीकिि पुढे वदले आहे 

7) “ककमयान िीिनयािश्क गिियंाची पतु्भतया किण्यासयाठी आिश्क
ककमयान उतपन्याचया अरयाि” ्याचया संबंध दयारिद्र्याच्या 
पुढीलपकैी कोित्या प्रकयाियाशी ्ेतो? (2018)

 (1) नििपषेक् दारिद्य (2) सापषेक् दारिद्य 
 (3) विील दोनही (4) ्यापकैी िाही 

 स्पष्टीकिण : बिोबि उत्ति : 1
�	 सपष्ीकिि : ्सपष्ीकिण पढुषे नदलषे आहषे 

8) दयारिद्र् घटविण्याच्या कुठल्याही धोिियात सि्ंिोिगयाि आणि 
िेतनयामधष्ीत िोिगयाि ह्या दोनही गोष्टींचया समयािेश होिे गििेचे 
आहे, कयािि (2018)
अ.  ग्ामीण भागात ्सव्ंयिोजगाि हा जा्सत प्रचजलत आहषे. 
ब. वषेतििोजगािाविील अवलंधबतव हषे मालकांविील (एमपलॉ्यि) 

अवलंधबतव वाढवतषे. 
क.  असषे कषे लषे िाही ति श्ीमंत व गरिबांमिील दिी वाढषेल. 
ड.  श्ीमंतांची मालमत्ा संसाििषे वाढतील. 

 प्या्थ्यी उत्ि:े 
 (1) िक्त अ आजण ब (2) िक्त ब आजण क 
 (3) िक्त क आजण ड (4) विील सव्थ 

 स्पष्टीकिण : बिोबि उत्ति : 4
�	 सपष्ीकिि : ्सपष्ीकिण पढुषे नदलषे आहषे 

9) पी.डी. ओझया (1960-61) सममतीने दयारिद्िेषेच्या
मयापनयासयाठी पुढीलपकैी कोितया वनकष विचयाियात घेतलया 
होतया? (2019)

 (1) प्रधत व्यक्ती, प्रधत महहिा, धमळणाि ेउतपन्न 
 (2) प्रधत व्यक्ती, प्रधत महहिा, उपभोग खच्थ 
 (3) विील दोनही 
 (4) ्यापकैी िाही 

 स्पष्टीकिण : बिोबि उत्ति : 2
�	 ्सपष्ीकिि : सपष्ीकिि पुढे वदले आहे 

10) लेखक सममती ि त्यंाच्या दयारिद्याच्या संकलपनया ्यंाची ्ोग् 
िोडी लयािया : (2019)

 अ. जागधतक बँक I. दिडोई दि नदवशी ग्ामीण भागात  
 2400 उष्मांक आजण शहिी भागात  
 2100 उष्मांक धमळण्याइतकषे  अन्निान्य  
 धमळणषे आवश्यक 

 ब. श्ी गौिव दत् II. दारिद्यातील अंति (दारिद्यातील  
 पोकळी) 

 क. लकडावाला सधमती   III. दिडोई दि नदवशी  
    (1993) आहािसाठी 2250 उष्माकांपषेआ कमी  
 अन्न धमळणषे 

 ड. डॉ. दांडषेकि आजण डॉ. िर IV. 1973-74 च्या ककमतीिुसाि  
 ज्यांिा दिडोई महहिा ग्ामीण भागात ₹  
 49.09 आजण शहिी भागात ₹ 57  
 आहािासाठी धमळत िाहीत 

 प्या्भ्ी उत्तिे:
  अ  ब क  ड 
 (1)  I  II III IV 
 (2)  II  I  IV  III
 (3)  III  I  II  IV 
 (4)  IV  IIII  I II 

 स्पष्टीकिण : बिोबि उत्ति : िद्द (#)
�	 सपष्ीकिि : वदलेले प्या्भ् चुकीचे असल्याने ििील प्रश्न िद्द 

किण्यात आलया आहे.

दारिद्य (Poverty)
�	 समाजातील एका वगा्थला मलुभतू जीविावश्यक गिजादषेखील 

भागधवता ि ्यषेणषे ्याला दारिद्र्य असषे महणतात. 

वनिपेक् दयारिद्र् (Absolute poverty):-

�	 नकमाि आवश्यक गिजा भागवण्याची क्मता िसणषे महणजषे नििपषेक् 
दारिद्र्य. 

�	 दारिद्र्याची मोजणी कितािा कुठल्यातिी नििपषेक् मािकाचा वापि 
कषे लषेला असतो. 

�	 74-1973 मिील दारिद्र्य मोजण्यासाठी नि्योजि आ्योगािषे 
कॅलिीमलू्य हषे मािक ठिधवलषे.

�	 भाितात दारिद्र्य मोजण्यासाठी नििपषेक् दारिद्र्य धवचािात घषेतलषे जातषे. 
�	 जागधतक बँक दषेखील प्रधतव्यक्ती प्रधतदि 1.90 डॉलस्थ क्यशक्ती हषे 

नििपषेक् मािक धवचािात घषेतषे.

सयापेक् दयारिद्र् (Relative poverty) :-

�	 जेंवहा लोकसंख्यषेतील श्ीमंत आजण गिीब ्यांची तलुिा करूि दारिद्र्य 
िषेिा ठिवली जातषे, तेंवहा ती सापषेक् दारिद्र्य िषेिा असतषे. 
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�	 ही साव्थनत्क कलपिा असिू सव्थ दषेशात आढळतषे. 
�	 दिडोई उतपन्न आजण दिडोई खच्थ ्याविसदु्धा सापषेक् दारिद्र्य आिारित 

असतषे. 
�	 नििपषेक् दारिद्र्याचषे निमु्थलि होऊ शकतषे मात् सापषेक् दारिद्र्याचषे निमु्थलि 

होऊ शकत िाही. 

शीि गिती गुिोत्ति (Head count ratio):- 

�	 शीि गणती गुणोत्ि हषे दारिद्र्य िषेिषेखाली जीवि जगणाऱ्या लोकसंख्यषेचषे 
प्रमाण असतषे. 

�	 12-2011 मध्यषे भाितामध्यषे िाष्ट्ी्य दारिद्र्य िषेिषेला शीि गणती गुणोत्ि 
%21.9 होतषे.

दयारिद्र् तफयाित गुिोत्ति (poverty gap index):- 

�	 हषे दारिद्र्याच्या तीव्रतषेचषे (intensity of poverty) एक मोजमाप 
आहषे. 

�	 दारिद्र्य िषेिषेच्या प्रमाणात लोकसंख्यषेतील सिासिी दारिद्र्य तिावत 
महणजषे ‘दारिद्र्य तिावत गुणोत्ि’ हो्य.

�	 दारिद्र्य तिावत गुणोत्ि हषे जशि गणती गुणोत्िापषेक्ा नििपषेक् दारिद्र्य 
मापिाचषे जा्सत चांगलषे मापक आहषे. कािण तषे नििपषेक् दारिद्र्य दूि 
किण्यासाठी नकती उतपन्न त्ुट भरूि काढावी लागषेल हषे दाखधवतषे.

रयाितयातील दयारिद्र्याचे मोिमयाप :- 

�	 नि्योजि आ्योग (आता िीती आ्योग) ही दारिद्र्याच्या मलू्यांकिासाठी 
भाित सिकािची एक िोडल एजनसी आहषे. 

�	 नि्योजि आ्योग ग्ामीण व शहिी भागात ्सवतंत्पणषे िाष्ट्ी्य व िाज्य 
पातळीवि दारिद्र्याच्या  घ्टिांचा अंदाज बांितषे.

1962 चया कया ््भगट :- 

�	 नि्योजि आ्योगािषे इष्तम जीवि जगण्याची पातळी शोिण्यासाठी 
तसषेच दारिद्र्य अंदाजाची पद्धत ठिधवण्यासाठी 1962 मध्यषे एक 
का्य्थग्ट िषेमला. का्य्थग्टािषे त्याच वषिषी आपला अहवाल सादि कषे ला 
आजण नि्योजि आ्योगािषे त्यातील जशिािशी तवरित मान्य कषे ल्या. 
दारिद्र्य अंदाजाची पद्धत ठिधवण्याचा हा पहहला प्र्यति होता.

�	 ्या का्य्थग्टािषे पाच व्यक्ततींच्या कु्ंुटबासाठी िाष्ट्ी्य नकमाि खच्थ (-1960
61 च्या ककमतीिुसाि) दिमहा 100 रुप्े ककवा दिडोई दिमहा 20 
रुप्े पषेक्ा कमी िसावषे अशी जशिािस कषे ली.  शहिी भागासाठी हषे 
प्रमाण 125 रुप्े दिमहा ककवा 25 रुप् ेदिडोई दिमहा एवढषे होतषे.

�	 ्या दारिद्र्य िषेिषेत आिोग्य आजण जशक्णाविील खच्थ वगळला गषेला. 
्या दोनही सधुविा शासि दषेतषे असषे गृहीत िरूि आिोग्य आजण जशक्ण 
वगळण्यात आलषे होतषे. 

अलग कया ््भगट, 1977:- 

�	 नि्योजि आ्योगािषे िुलै 1977 मध्यषे  डॉ. िया्. के. अलग ्यांच्या 
अध्यक्तषेखाली का्य्थग्ट िषेमला. का्य्थग्टािषे 1979 मध्यषे आपला 
अहवाल नदला. त्याच वषिषी नि्योजि आ्योगािषे तो ्सवीकािला.

�	 ‘नकमाि गिजा आजण प्रभावी वापिाच्या मागणीचा अंदाज’ हा ्या 

का्य्थग्टाचा मखु्य धवषि्य होता. 
�	 अलग का्य्थग्टािषे िषेिषेचषे मोजमाप किण्यासाठी कॅलिी उपभोगाच्या 

संकलपिषेचा वापि कषे ला. ग्ामीण भागासाठी 2400 ककलोकॅलिी 
दिडोई दि नदवशी ति शहिी भागासाठी 2100 ककलोकॅलिी दिडोई 
दि नदवशी असा निकषि ठिवण्यात आला.

�	 अन्न व इति गैि अन्न व्सतूं साठी आवश्यक ‘माधसक दिडोई खच्थ’ 
(MPCE) निजचित किण्यात आला. 74-1973 च्या ककमतीिुसाि 
ग्ामीण भागासाठी 49.09 रुप्े MPCE ति शहिी भागासाठी 
56.64 रुप्े MPCE एवढी दारिद्र्य िषेिा ठिवण्यात आली.

लकडयाियालया कया ््भगट, 1989 :- 

�	 नि्योजि आ्योगािषे सप्ेंबि 1989 मध्यषे प्रया. डी. टी. लकडयाियालया ्यांच्या 
अध्यक्तषेखाली का्य्थग्ट िषेमला. 1993 मध्यषे ्या का्य्थग्टािषे आपला 
अहवाल नदला. 1997 मध्यषे नि्योजि आ्योगािषे हा अहवाल ्सवीकािला.

�	 लकडावाला तजज्ञ ग्टािषे दारिद्र्य िषेिषेची िव्यािषे व्याख्या कषे ली िाही. ्या 
ग्टािषे अलग का्य्थग्टािषे निजचित कषे लषेली दारिद्र्य िषेिाच का्यम ठषेवली.

�	 अलग का्य्थग्टािषे िाष्ट्ी्य दारिद्र्य िषेिाच सव्थ िाज्यांची दारिद्र्य िषेिा 
ठिवली होती लकडावाला का्य्थग्टािषे मात् प्रत्यषेक िाज्यांसाठी ्सवतंत् 
दारिद्र्य िषेिा निजचित कषे ली. 

�	 लकडावाला का्य्थग्टािषे अठिा िाज्यांमिील ग्ामीण आजण शहिी 
भागातील दारिद्र्यिषेिषेचा अंदाज बांि ूशकलषे कािण इति िाज्यांतील 
िाज्य-धवजशष् ककमतींची माहहती उपलबि िवहती.

�	 दारिद्र्याचा अधिकृत अंदाज व्यक्त किण्यासाठी नि्योजि आ्योगािषे 
जािषेवािी 2011 प्ययंत लकडावाला तज्ञ ग्टाच्या पद्धतीचाच वापि 
कषे ला.

दयारिद्र्याचे प्रमयाि आणि संख्या (लकडयाियालया पद्धत) :-

वषि्थ दारिद्र्याचषे प्रमाण (%) दारिद्र्य लोकसंख्या (दशलक्)

ग्ामीण शहिी एकूण ग्ामीण शहिी एकूण

1973-74 56.4 49.0 54.9 261.3 60.0 321.3

1977-78 53.1 45.2 51.3 264.3 64.6 328.9

1983 45.7 40.8 44.5 252.0 70.9 322.9

1987-88 39.1 38.2 38.9 231.9 75.2 307.1

1993-94 37.3 32.4 36.0 244.0 76.3 320.3

2004-05 

(URP) 

28.3 25.7 27.5 220.9 80.8 301.7

तेंडूलकि कया ््भगट, 2005 :-

�	 नि्योजि आ्योगािषे नडसेंबि 2005 साली प्रा. सिुशे तेंडूलकि ्यांच्या 
अध्यक्तषेखाली का्य्थग्ट स्ापि कषे ला. 8 वडसेंबि 2009 िोजी ्या 
सधमतीिषे आपला अहवाल सदि कषे ला. ियानेियािी 2011 मध्यषे नि्योजि 
आ्योगािषे तेंडूलकि सधमतीच्या जशिािसी ्सवीकािल्या. 

�	 दारिद्र्य िषेिा मोजण्यासाठी कॅलिी निकषिाचा वापि सोडूि दषेण्याची 
जशिािस सधमतीिषे कषे ली. तेंडूलकि सधमतीिषे दारिद्र्य िषेिा ्टोपलीमध्यषे 
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अन्, आिोग्, णशक्ि ि कपडे इत्यादींविील खचा्थचा ्सवीकाि कषे ला.
�	 सधमतीिषे URP उपभोगावि आिारित दारिद्र्य िषेिषेऐवजी MRP 

उपभोगावि आिारित दारिद्र्य िषेिषेचा वापि कषे ला. 

िंगियािन सममती :- 

�	 दषेशातील दारिद्र्य मापि किण्याच्या पद्धतीचा आढावा घषेण्यासाठी 
सिकाििषे िून 2012 मध्यषे रिझव्थ बँकषे चषे माजी गवहि्थि डॉ. सी. 
िंगिाजि ्यांच्या अध्यक्तषेखाली सधमती स्ापि कषे ली.

�	 सधमतीिषे 30 जिू 2014 िोजी आपला अहवाल सदि कषे ला. 

तेंडूलकि आणि िंगियािन सममतीची तुलनयातमक मयाकहती :- 

घटक तेंडूलकि सममती िंगियािन सममती

संस्ापक नि्योजि आ्योग नि्योजि आ्योग

स्ापिा 2005 2012 

अहवाल 2009 2014 

दारिद्र्य अंदाज पद्धत दिडोई माधसक खच्थ पाच व्यक्तीच्या कु्ंुटबाचा 
माधसक खच्थ 

दिडोई दिनदवशी 
खच्थ (शहिी)

33 रुप्यषे 47 रुप्यषे 

दिडोई माधसक खच्थ 
(शहिी)

1000 रुप्यषे 1407 रुप्यषे 

पाच व्यक्ततींच्या 
कु्ंुटबाचा माधसक 
खच्थ (शहिी)

5000 रुप्यषे 7035 रुप्यषे 

दिडोई दिनदवशी 
खच्थ (ग्ामीण)

27 रुप्यषे 32 रुप्यषे 

दिडोई माधसक खच्थ 
(ग्ामीण)

816 रुप्यषे 972 रुप्यषे 

पाच व्यक्ततींच्या 
कु्ंुटबाचा माधसक 
खच्थ (ग्ामीण)

4080 रुप्यषे 4860 रुप्यषे 

दारिद्र्य लोकसंख्या 
(2011)

27 को्टी 37 को्टी 

कॅलिी उपभोग 
(ग्ामीण)

- 2155 नकलोकॅलिी

कॅलिी उपभोग 
(शहिी)

- 2090 नकलोकॅलिी

कॅलिी खच्थ िक्त कॅलिी खच्थ कॅलिी + प्रो्टीनस + िॅ्ट

प्रधतनदि प्रधरिांची 
गिज 

- 48 गॅ्म (ग्ामीण), 50 
गॅ्म (शहिी)

प्रधतनदि िॅ्टची गिज - 28 गॅ्म (ग्ामीण), 26 
गॅ्म (शहिी)

दारिद्र्याचषे प्रमाण 
(2011-12)

21.9% 29.5%

शहिी दारिद्र्य 13.7% 26.4%

ग्ामीण दारिद्र्य 25.7% 30.9%

सवा्थधिक दारिद्र्य छत्ीसगड छत्ीसगड 

सवायंत कमी दारिद्र्य अंदमाि-निकोबाि अंदमाि-निकोबाि

रयाितयातील दयारिद्र्यासंबंधी इति अभ्यास :-  

�	 दयंाडेकि ि िथि ्यांिी जलहहलषेल्या ‘पॉवहटटी इन इंवड्या’ ्या गं्रात 
68-1967 ,61-1960 आजण 69-1968 ्या वषिायंत दारिद्र्यिषेिषेखालील 
लोकसंख्यषेचषे प्रमाण ग्ामीण भाितासाठी %40 वत्थधवण्यात आलषे असिू 
तषे सव्थ वषिायंसाठी सािखषेच आहषे.

�	 ममनहयास ्यांच्या अभ्यासात 57-1956 ्या वषिषी हषे प्रमाण %65 होतषे ति 
68-1967 मध्यषे %50.5 होतषे.

�	 ओझया ्यांच्या अभ्यासाप्रमाणषे 61-1960 मध्यषे %51.8 ति 68-1967 
मध्यषे %70 असषे दारिद्यिषेिषेखालील लोकसंख्यषेचषे प्रमाण होतषे.

�	 बध्भन ्यांच्या अभ्यासात 61-1960 मध्यषे %38 ति 68-1967 मध्यषे 
%54 प्रमाण होतषे. 

�	 ्या आकडषेवािीवरूि असषे नदसतषे, की दांडषेकि व िर ्यांच्या मतषे ग्ामीण 
भागात दारिद्र्याचषे प्रमाण का्यम होतषे, धमनहास ्यांच्या मतषे तषे कमी 
झालषे ति ओझा व बि्थि ्यांच्या मतषे तषे वाढलषे.

�	 मयँाटेकससग अहलिुयाणल्या ्यांच्या अभ्यासाप्रमाणषे 57-1956 मध्यषे 
%54.1 असलषेलषे प्रमाण कमी होत 61-1960 मध्यषे %38.9 झालषे. 
त्यािंति तषे वाढूि 68-1967 मध्यषे %56.5 झालषे. आजण त्यािंति कमी 
होऊि 74-1973 मध्यषे %46.1 झालषे.

�	 ियागवतक बँकेच्या अभ्यासाप्रमाणषे ग्ामीण भाितात दारिद्र्यिषेिषेखालील 
लोकसंख्यषेचषे प्रमाण 1970 मध्यषे 1983  ,%53 मध्यषे %44.9 आजण 
1988 मध्यषे %41.7 होतषे. 

�	 नि्योजि मंडळाच्या ्सवत:च्या अंदाजाप्रमाणषे 1983 मध्यषे %40.4 
आजण 88-1987 मध्यषे %32.7 असषे प्रमाण होतषे. 

�	 िवव्या पंचवार्षिक ्योजिषेप्रमाणषे 94-1993 ्या वषिा्थसाठी ग्ामीण 
भागात दारिद्यिषेिषेखालील लोकसंख्यषेचषे प्रमाण %37.3 होतषे. -1996
97 साठी हषे प्रमाण %30.6 असल्याचषे नदसतषे. 

�	 1991 िंति भाितात आर्रक सिुािणा अमलात आणल्या गषेल्या. 
्याचा परिणाम दारिद्र्यावि नकतपत झाला ्याबाबत गौिि दत्त ्यांिी 
अलीकडषे अभ्यास कषे ला. 

�	 गौिि दत्त ्यांच्या अभ्यासाप्रमाणषे जलु ै1989 तषे जिू 1991 ्या काळात 
ग्ामीण भागात दारिद्र्यिषेिषेखालील लोकसंख्यषेचषे प्रमाण %35.37 होतषे 
. तषे जािषेवािी-नडसेंबि 1977 ्या काळात %35.78 झालषे. 

�	 मध्ंयतिी काही काळ हषे प्रमाण 40 ्टकक्यांपषेक्ाही जा्सत झालषे होतषे. 
्यावरूि ग्ामीण भागात दारिद्र्य कमी होण्याची प्रहक्या ्या काळात 
रांबली आहषे असा निष्कषि्थ निघतो.

दयारिद्र्याबद्दल वन्ोिन आ्ोगयाचे वनषकष्भ :- 

�	 भाितातील महत्वाच्या िाज्यांमध्यषे दारिद्र्याचषे सकें दण झालषेलषे नदसतषे. 
�	 शहिी दारिद्र्यातील घ्ट ही ग्ामीण दारिद्र्याच्या घ्टीपषेक्ा अधिक 

आहषे.
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�	 दारिद्र्याचा दि हा हहमाचल प्रदषेश, हरि्याणा आजण धबहािमध्यषे वाढला 
आहषे.

�	 नि्योजि आ्योगािषे लकडावाला तजज्ञ ग्टाचषे दारिद्र्याचषे अंदाज मान्य 
कषे लषे आहषेत.

दयारिद्र्याची कयाििे:- 

�	 धवषिम समाज िचिा 
�	 वाढती लोकसंख्या 
�	 आर्रक धवकासाची मंद गती 
�	 अपिुी गंुतवणूक 
�	 दारिद्र्याचषे दुष्चक 
�	 दारिद्र्य निमु्थलि ्योजिांचषे अप्यश 
�	 धवकासाला अिुकूल मािधसकतषेचा अभाव 

दयारिद्र्याचे परिियाम :- 

�	 जितषेत असंतोषि व त्यातिू हहसक चळवळीत वाढ 
�	 मोठ्ा शहिांकडषे लोकसंख्यषेचषे स्लांतिण 
�	 नििाशावादी मिोवतृ्ी 
�	 िैधतक अिःपति
�	 बाल माजिुीसािख्या प्ररा 

 ववववध निददेशांक  

11) अनेकअंगी दयारिद्र् वनददेशयंाकयाने 1997 मध्े कोित्या 
वनददेशयंाकयाची ियागया घेतली? (2013)

 (1) ग्ाहक निददेशांक 
 (2) भािती्य दारिद्र्य निददेशांक 
 (3) दारिद्र्यखालील निददेशांक 
 (4) मािवी दारिद्र्य निददेशांक 

 स्पष्टीकिण : बिोबि उत्ति : 4

बहुआयामटी दारिद्य निददेशांक :- 
�	 Multidimensional Poverty Index
�	 2010 पासिू जाहीि कषे ला जातो 
�	 1997 पासिू जाहीि किण्यात ्यषेणाऱ्या मािवी दारिद्र्य निददेशांकाची 

(HPI) जागा घषेतली.
�	 HPI ही संकलपिा सव्थप्ररम ‘मयानि विकयास अहियाल, 1997’ ्या 

अहवालात मांडली गषेली
�	 जाहीि किणािी संस्ा : Oxford Poverty & Human 

Development Initiative (OPHI) आजण UNDP
�	 हा तीि मखु्य निकषि व दहा उपनिकषिांच्या मदतीिषे काढला जातो. 

�	 मखु्य तीि निकषिांिा समाि महणजषे 3/1 भािांक नदला जातो.

वनकष :- 

1) आिोग् - ्यात पोषिण व बाल मतृ्यदुि हषे उपनिकषि मोजतात. त्यांिा 
प्रत्यषेकी 6/1 भािांक नदला आहषे. 

2) णशक्ि - शालषे्य जशक्णाची वषिदे व शाळषेची प्टिोंदणी. पनुहा प्रत्यषेकी 
6/1 भािांक. 

3) ियाहिीमयान - वीजपिुवठा, नपण्याचषे पाणी, ्सवचछता गृह, इंिि, 
मालमत्ा, जमीि (अ्सवचछ जधमिीविील जगणषे) ्या सव्थउप निकषिांिा 
8/1 भािांक नदला जातो.

�	 विील प्रत्यषेक घ्टकाला गुण नदलषे जातात. 
�	 विील घ्टकांमध्यषे 33.33% तषे 20% अभाव असल्यास – असिुजक्त 
�	 33.33% पषेक्ा जा्सत अभाव असल्यास – बहुआ्यामी दारिद्र्य 
�	 50% पषेक्ा जा्सत अभाव असल्यास – तीव्र बहुआ्यामी दारिद्र्य

प्रत्क् मोिमयाप :- 

�	 MPI ची मोजणी कितािा गरिबीचा प्रसाि (अ) काढतात. महणजषे 
MPI गिीब असलषेल्या लोकांची ्टककषे वािी मोजतात. 

�	 त्यािंति MPI गरिबीची सव्थ गरिबांमध्यषे असलषेली सिासिी तीव्रता (ब) 
्यांची ्टककषे वािी काढतात. ्यािंति (अ) ला (ब) िषे गुणाकाि करूि 
MPI निददेशांक काढला जातो. 

�	 दहापकैी तीि निकषि जिी पणू्थ झालषे िाहीत, तिी त्या व्यक्तीला MPI 
गिीब मािलषे जातषे.

mpi चे फया्दे :- 

�	 व्यक्तीच्या ्सतिावि मोजला जातो, कु्ंुटबाच्या ्सतिावि िाही. 
�	 गरिबीचषे एकाततमक धचत् ्यातिू उभषे िाहतषे. 
�	 MPI मळुषे  प्रदषेश, दषेश, जागधतक, ग्ामीण, शहिी ्या सवा्थत तलुिा 

किणषे सोपषे जातषे. 
�	 गरिबीचा पॅ्ट्थि का्य आहषे व गरिबातला गिीब कोण आहषे हषे ओळखिू 

पावलषे उचलता ्यषेतात.

12) कुटंुब बहुआ्यामी दरिदी होण्याची शक्तया अशयािेळी ियासत 
असते िेवहया िंमचततया वनददेशयंाक (2017)

 अ. 20% पषेक्ा जा्सत पण 33.3% पषेक्ा कमी असतषे
 ब. 33.3% पषेक्ा जा्सत पण 50% पषेक्ा कमी असतषे 
      क. 25% पषेक्ा जा्सत पण 50% पषेक्ा कमी असतषे 
 (1) िक्त क (2) िक्त ब 
 (3) िक्त अ (4) विीलपकैी एकही िाही 

 स्पष्टीकिण : बिोबि उत्ति : 3
�	 सपष्ीकिि : ििील प्रश्नयाचे सपष्ीकिि पहयािे 
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13) 'मयानिी दयारिद्र् वनददेशयंाक' ही संकलपनया सि्भप्रथिम______ 
्या अहियालयात मयंाडली गेली. (2018)

 (1) मािव धवकास अहवाल, 1990 
 (2) मािव धवकास अहवाल, 1997 
 (3) मािव धवकास अहवाल, 2001 
 (4) मािव धवकास अहवाल, 2014

 स्पष्टीकिण : बिोबि उत्ति : 2

�	 सपष्ीकिि : ििील प्रश्नयाचे सपष्ीकिि पयाहयािे 

14)  2011 च्या मयानिी विकयास अहियालयाने 109 देशयंाचया 
बहुआ्यामी दयारिद्र् वनददेशयंाकयाचया अंदयाि सयादि केलया. त्या 
अहियालयानुसयाि ्या देशयंातील ककती प्रमयाियात लोकसंख्या 
बहुआ्यामी दयारिद्र् अनुरिीत आहे? (2014)

 (1) 1/2 (2) 1/3
 (3) 1/4 (4) 1/5

 स्पष्टीकिण : बिोबि उत्ति : 2
�	 2011 च्या मािवी धवकास अहवालािषे 109 दषेशांचा बहुआ्यामी दारिद्र्य 

निददेशांकाचा (MPI) अंदाज सादि कषे ला. 
�	 ्या MPI िषे जगभिातील %79 लोकसंख्यषेला (5.3 अबज) कवहि कषे लषे 

होतषे. त्यामध्यषे %93 लोकसंख्या धवकसिशील दषेशांची होती. 
�	 2000 तषे 2010 ्या वषिायंतील माहहतीच्या आिाि ेबहुआ्यामी दारिद्र्य 

निददेशांक जाहीि किण्यात आला होता. 
�	 ्या दषेशांतील %31 लोकसंख्या (1.6 अबज) (जवळपास एकततृी्यांश) 

बहुआ्यामी दारिद्र्य अिुभवीत होती. 

बहुआ्यामी दयारिद्र् वनददेशयंाक 2019 :- 

�	 सं्यकु्त िाष्ट् धवकास का्य्थकमािषे (UNDP) जलु ै 2019 मध्यषे हा 
निददेशांक जाहीि कषे ला.

�	 अहवालामध्यषे 101 दषेशांचषे मलु्यांकि किण्यात आलषे आहषे. त्यामध्यषे 31 
कमी उतपन्न दषेश, 68 मध्यम उतपन्न दषेश आजण 2 उचच उतपन्न दषेशांचा 
समावषेश आहषे.

�	 जवळ पास 1.3 अबज लोकसंख्या बहुआ्यामी दारिद्र्य अिुभवीत आहषे. 
�	 भाितात मागील दहा वषिायंत बहुआ्यामी दारिद्र्याचा दि %55 वरूि 

%27.5 वि आला आहषे. 
�	 सवा्थधिक MPI  असलषेली िाज्य : 1) धबहाि, 2) झािखंड 
�	 सवायंत कमी MPI असलषेली िाज्य : 1) गुजिात, 2) नदलली 

15) ललग असमयानतया वनददेशयंाकयामध्े मकहलयंाविष्ीच्या ज््या तीन 
परिमयाियंाचया समयािेश होतो ती महििे  (2015)

 (1) सिासिी आ्यमुा्थि, शैक्जणक ्यशप्रापती आजण उतपन्न/धमळकत 
 (2) जशक्ण, आर्रक सहभाग आजण आर्रक संसाििांची मालकी 
 (3) जििक्म आिोग्य, सक्धमकिण आजण श्मबाजािातील सहभाग 
 (4) विीलपकैी एकही िाही 

 स्पष्टीकिण : बिोबि उत्ति : 3

ियागवतक लैंमगक असमयानतया वनददेशयंाक (Gii):- 

�	 2010 च्या मािव धवकास अहवालापासिू सरुुवात. (मािव धवकास 
अहवालाचषे 20 वषे विा्थपि वषि्थ)

�	 1995 पासिू लागू किण्यात आलषेल्या ललग-आधयारित विकयास 
वनददेशयंाक (Gdi) आणि ललग सबलीकिि परिियाम (Gem) 
्यंाची ियागया घेतली. 

�	 3 निकषि व 5 निददेशकांच्या आिाि ेकाढला जातो. 

वनकष ि वनददेशक :- 

1) िनन आिोग् : 1) मत मतृ्य,ू 2) नकशोिव्यीि जििदि 
2) सबलीकिि : 1) संसदी्य प्रधतनिधितव, 2)शैक्जणक ्सति 
3) श्रम बयाियाि : 1) श्म शक्तीतील सहभाग  

93) ललग असमयानतया वनददेशयंाकयामध्े (Gii) पुढीलपकैी कोित्या 
घटकयंाचया समयािेश होतो? (2019)

 अ. प्रजिि ्सवा्स्थ्य  ब. सबलीकिण 
 क. श्म बाजाि 
 प्या्भ्ी उत्तिे: 
 (1) िक्त अ आजण ब  (2) िक्त ब आजण क 
 (3) िक्त ब  (4) अ, ब, क आजण ड  

 स्पष्टीकिण : बिोबि उत्ति : िद्द (#)
�	 सपष्ीकिि : ललग असमयानतया वनददेशयंाकयामध्े प्रिनन सियास्थ्, 

सबलीकिि आणि श्रम बयाियाि ् या तीनही घटकयंाचया समयािेश होतो. 
प्या्भ्ी उत्तियामध्े अ, ब, क असया प्या्भ् नसल्याने प्रश्न िद्द झयालया. 
अमधक मयाकहतीसयाठी ििील प्रश्नयाचे सपष्ीकिि पहया.

15) हरित ियाषट्ी् उतपन्याचे (Gni) मयापनयाशी पुढीलपकैी कोिते 
घटक संबंमधत आहेत ? (2018)

 अ. िाष्ट्ी्य उतपन्न  ब. िैसर्गक संसाििांमध्यषे घ्ट 
 क. प्या्थविणी्य ऱहास   
 प्या्थ्यी उत्ि:े 
 (1) िक्त अ आजण क (2) िक्त अ 
 (3) िक्त अ आजण ब (4) विील सव्थ 
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 स्पष्टीकिण : बिोबि उत्ति : 4

पंचवाव ष्िक योजिा 

16) 11 व्या पंचियार्षक ्ोिनेतील ियाषट्ी् कृषी विकयास ्ोिनेचे
प्रमुख उकद्दष् कोिते? (2013)
(1)  िाज्य सिकािला कृषिी व इति क्षेत्ातील साव्थजनिक 

गंुतवणुकीसाठी प्रोतसाहि दषेणषे. 
(2)  भािती्य कृषिी नि्या्थतदािांिा सवलती दषेणषे. 
(3)  सिकािसाठी महसलू निमा्थण किणषे. 
(4)  विीलपकैी कोणतषेही िाही. 

 स्पष्टीकिण : बिोबि उत्ति :1

िाष्टटीय कृ्टी ववकास योजिा (RKVY):-
�	 सुरुियात : 16 ऑग्स्ट 2007 
�	 धवजशष् अधतरिक्त कें दी्य सहाय्य ्योजिा. %100 कें द पिु्सकृत ्योजिा.
�	 कें दाच्या मदतीिषे िाज्यांिी िाबवा्यची ्योजिा; िाज्यांच्या नििीच्या 

प्रमाणात कें दाकडूि अर्थसाहाय्य
�	 अकिाव्या पंचवार्षिक ्योजिषे दिम्याि कृषिी मध्यषे 4% वार्षिक वदृ्धी दि 

प्रापत किण्याच्या उदिषेशािषे ही ्योजिा लागू किण्यात आली. 
�	 पीक उतपादि, िळबाग लागवड, पशुपालि, मत्स्योतपादि, 

दुगिधवकास, कृषिी धवपणि आदी क्षेत्ांच्या धवकासासाठी मदत
�	 अकिाव्या पंचवार्षिक ्योजिषेत सवा्थधिक महणजषे 25 हजाि को्टी 

रुप्यांची तितदू.्या ्योजिषेतील उप्योजिा- 
1) पवू्थ भाितकें दी हरित कांती
2) अवषि्थणग््सत भागातील 60 हजाि डाळ उतपादक खषेड्यांचा एकाततमक 

धवकास
3) भाजीपाला शषेती धवकास का्य्थकम
4) प्रधरिषे उतपादि िाष्ट्ी्य का्य्थकम
5) चािा धवकास का्य्थकम
6) जमम-ूकाशमीिसाठी धवशषेषि कषे शि लागवड का्य्थकम
7) धवदभा्थसाठी 300 को्टी रुप्यषे खचा्थचा धवशषेषि घिीभतू ससचि धवकास 

का्य्थकम

17) 9 व्या ि 10 व्या पंचियार्षक ्ोिनेत रयाितयातील ककमत 
ियाढीचया ियार्षक दि हया होतया (2015)

 (1) 4% व 5% अिुकमषे  (2) 5% व 7% अिुकमषे 
 (3) 4% व 7% अिुकमषे  (4) 7% व 5% अिुकमषे 

 स्पष्टीकिण : बिोबि उत्ति :1

18) ियाज्् सिकयािशी सललयामसलत करून प्रत्के ियाज््यासयाठी
विविक्ीत उद्दीषे् ठििून देिे हे कुठल्या पंचियार्षक ्ोिनेचे
िैणशष्ट्य होते? (2015)

 (1) 10वी पंचवार्षिक ्योजिा  (2) 8वी पंचवार्षिक ्योजिा 
 (3) 12वी पंचवार्षिक ्योजिा  (4) 11वी पंचवार्षिक ्योजिा 

 स्पष्टीकिण : बिोबि उत्ति :1

दहावटी पंचवाव ष्िक योजिा :- 
�	 कयालयािधी : 2007-2002 
�	 विकयासदि लक्ष्य : %8
�	 विकयासदि सयाध्या : %7.6
�	 सिया्भमधक खच्भ : 1) सामाजजक सषेवा (2  ,(%27) ऊजा्थ (3  ,(%22) 

वाहतकू
�	 दिवषिषी 10 दशलक् िोजगाि वदृ्धीचषे संिीचषे उहदिष् ठषेऊि ‘गुपता सधमती’ 

स्ापि किण्यात आली.
�	 ्या ्योजिषेत धवकासाच्या काही प्रमखु निददेशकांसाठी लक्णी्य लक्षषे 

(monitorable targets) निजचित कषे ली गषेली होती.
�	 ्या ्योजिषेत पंचा्यती िाज संस्ांच्या अधिकाधिक सहभागािषे 

नि्योजिात िाज्यांची भधूमका वाढवा्यची होती.
�	 सव्थ िाज्यांचा समतोल धवकास सािण्याच्या प्र्यतिात भि घालण्यासाठी 

आजण सामाजजक धवकासाच्या उहदिष्ांची िाज्यनिहा्य उदिीष्षे ठिविू 
दषेण्यात आलषे होतषे. 

10 व्या ्ोिनेचे लक्िी् लक्ष्य े:- 

1) गिीबीचषे प्रमाण 2007 प्ययंत %5 िषे ति 2012 प्ययंत %15 िी कमी 
किणषे

2) िा्यदषेशीि िोजगाि
3) 2007 प्ययंत साव्थनत्क जशक्ण 
4) 2007 प्ययंत साक्ितषेचषे प्रमाण %75 किणषे 
5) दशकी्य लोकसंख्या वदृ्धीदि (%16.2  (2011-2001 प्ययंत कमी 

किणषे.
6) माता मतृ्य ू प्रमाण 2007 प्ययंत दि 1000 जन्ामागषे 2 ति 2012

प्ययंत दि 1000 जन्ामागषे 1 किणषे 
7) अभ्थक मतृ्य ूप्रमाण 2007 प्ययंत दि 1000 जन्ामागषे 45 ति 2012

प्ययंत दि 1000 जन्ामागषे 28 किणषे.
8) वि आजण वकृ् अचछादिाचषे प्रमाण 2007 प्ययंत %25 ति 2012 प्ययंत 

%33 किणषे 
9) 2012 प्ययंत सव्थ गावांिा नपण्या्योग्य पाणीपिुवठा 
10) 2007 प्ययंत सव्थ मोठ्ा िदांची ्सवचछता ति 2012 प्ययंत अन्य 

अिसुचुीत प्रवाहांची ्सवचछता
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 (3) हहमाचल प्रदषेश, मध्य प्रदषेश, छत्ीसगढ 
 (4) पंजाब, उत्ि प्रदषेश, धबहाि 

 स्पष्टीकिण : बिोबि उत्ति : 3  

धम्थनिहाय लोकसंखा :- 

िम्थ लोकसंख्या (2011) प्रमाण (2011) प्रमाण (2001)

हहदू 96.63 को्टी 79.8% 80.5%

म्ुसलीम 17.22 को्टी 14.2% 13.4%

जरिचिि 2.78 को्टी 2.3% 2.3%

जशख 2.08 को्टी 1.7% 1.9%

बौद्ध 0.84 को्टी 0.7% 0.8%

जिै 0.45 को्टी 0.4% 0.4%

इति 0.79 को्टी 0.7% 0.6%

अघोनषित 0.29 को्टी 0.2% 0.1%

कह्द लोकसंख्या :- 

�	 सवा्थधिक हहदू लोकसंख्या असलषेलषे िाज्य : उत्ि प्रदषेश > महािाष्ट् > 
धबहाि 

�	 सवायंत कमी हहदू लोकसंख्या असलषेलषे िाज्य : लक्द्ीप < धमझोिम < 
िागालँड

�	 हहदंूचषे सवा्थधिक प्रमाण असलषेलषे िाज्य : 1) हहमाचल प्रदषेश (,(%95.2 
2) ओनडशा (3  ,(%93.6) छत्ीसगड (4  ,(%93.2) मध्य प्रदषेश 
(5 ,(%90.9) गुजिात (%88.6) 

�	 हहदंूचषे सवायंत कमी प्रमाण असलषेलषे िाज्य : 1) धमझोिम (2 ,(%2.7) 
िागालँड (%8.7)

मुसलीम लोकसंख्या :- 

�	 सवा्थधिक म्ुसलीम लोकसंख्या : उत्ि प्रदषेश > पजचिम बंगाल > धबहाि 
> महािाष्ट् 

�	 सवायंत कमी म्ुसलीम लोकसंख्या : धसककीम < दमि-नदव < दा.ि.ह.  
�	 म्ुसलीम लोकसंख्यषेचषे सवा्थधिक प्रमाण: 1) जमम-ूकाशमीि (,(%68.3 

2) आसाम (3 ,(%34.2) पजचिम बंगाल (%27.0)
�	 िाज्य व कें दशाधसत प्रदषेशाचा धवचाि किता सवा्थधिक म्ुसलीम 

लोकसंख्यषेचषे प्रमाण : लक्द्ीप (%96.6)
�	 म्ुसलीम लोकसंख्यषेचषे सवायंत कमी प्रमाण: धमझोिाम < धसककीम < 

पंजाब 

णरिचिन लोकसंख्या :- 

�	 सवा्थधिक जरिचिि लोकसंख्या : कषे िळ > ताधमळिाडू > मषेघाल्य 
�	 सवायंत कमी जरिचिि लोकसंख्या : लक्द्ीप < नदव-दमि < दा.ि.ह. 

< धमझोिाम 

�	 सवा्थधिक प्रमाण : िागालँड > धमझोिाम > मषेघाल्य 
�	 सवायंत कमी प्रमाण : धबहाि < िाजस्ाि < उत्ि प्रदषेश 

शीख लोकसंख्या :- 

�	 सवा्थधिक शीख लोकसंख्या : पंजाब > हरि्यािा > िाजस्ाि 
�	 सवायंत कमी शीख लोकसंख्या : लक्द्ीप (िाज्य – हहमाचल प्रदषेश)
�	 सवा्थधिक प्रमाण : पंजाब > चंदीगड > हरि्यािा 
�	 सवायंत कमी प्रमाण : कषे िळ < लक्द्ीप 

बौद्ध लोकसंख्या :- 

�	 सवा्थधिक बौद्ध लोकसंख्या : महािाष्ट् > पजचिम बंगाल > मध्य प्रदषेश 
�	 सवायंत कमी बौद्ध लोकसंख्या : लक्द्ीप (िाज्य – गोवा)
�	 सवा्थधिक प्रमाण : धसककीम > अरुणाचल प्रदषेश > धमझोिाम > महािाष्ट् 
�	 सवायंत कमी प्रमाण : कषे िळ < ताधमळिाडू < लक्द्ीप 

िैन लोकसंख्या :- 

�	 सवा्थधिक जिै लोकसंख्या : महािाष्ट् > िाजस्ाि > गुजिात 
�	 सवायंत कमी जिै लोकसंख्या : लक्द्ीप (िाज्य – धसककीम > धमझोिाम)
�	 सवा्थधिक प्रमाण : महािाष्ट् > नदलली > गुजिात 
�	 सवायंत कमी प्रमाण : अंदमाि –निकोबाि < कषे िळ  
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अभ्यासक्रम :- 

�	 प्या्थविणी्य परिस्स्तीकी विील सामान्य सम्स्या, जवैधवधविता, हवामाि बदल 
�	 General Issues on Environmental Ecology, Biodiversity, and climate change-that do not require subject specialisation

मयागील प्रश्नपवत्कयंाचे विशलषेि :- 

२०१३ २०१४ २०१५ २०१६ २०१७ २०१८ २०१९

परिस्स्तीकी १ - ३ १ १ ४- २

जवैधवधविता - १ - - १ १ १

हवामाि बदल २ २ १ १ २ २ १

प्या्थविण संवि्थिासाठी िाष्ट्ी्य व आंतििाष्ट्ी्य 

प्र्यति

१ २ २ ५ १ ४ ३

इति १ - १ १ - ४
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परिस्स्तटीकी (Ecology) 

1)  शयास्त्रज्ञयंानी वदलेले ियातयाििि बदलयंाचे कयाही मसद्धयंात 
खयालीलप्रमयािे: (2013)
(a)  सि जॉज्थ धसमपसि धसद्धांत  
(b)  सौि डागांच्या चकावि आिारित धसद्धांत 
(c)  खगोलशास्त्र धवषि्यक धसद्धांत 
(d)  वाताविणातील वा्य ू जषे निवडक प्रकाशाचषे नकिण शोषििू 

घषेतात, त्याच्या बदलत्या प्रमाणाविचा धसद्धांत 
 ियातयाििि बदलयाच्या कोित्या मसद्धयंातयानुसयाि पयाच मूलरूत 

परिियाम ग्याह् धरून त्यािि आधयारित बफया्भळ प्रदेशयातील 
बफया्भचे प्रसिि आणि आकंुचनयाचे गणिती् मॉडेल वदले गेले 
आहे? 

 (1) (a)  (2) (b) 
 (3) (c)  (4) (d) 

 स्पष्टीकिण : बिोबि उत्ति : 3

खगोलशास्त्र वव्यक ससधिांत :- 
�	 ्या धसद्धांतालाच धमलिकोधवच धसद्धांत ककवा ‘Astronomical 

theory of climate change’ असषे महणतात.
�	 सर्ब्यि गजणतज्ञ ममलुवतन ममलनकोविच ्यांच्या मतषे, प्ृथवी स्ूया्थच्या 

संदभा्थत आपली नदशा बदलत असतषे व त्यामळुषेच 1,00,000 वषिायंच्या 
अिषेक छो्ट्या कधमक चकांमध्यषे प्ृथवीचषे तापमाि वाढत जातषे आजण 
कालांतिािषे कमीदषेखील होतषे. 

�	 1940 तषे 1970 ्या कालाविीत धमचषेल िावाच्या शास्त्रज्ञािषे गोळा 
कषे लषेल्या आकड्यांवरूि प्ृथवीच्या पठृिभागाचषे तापमाि 0.3 अंश 
सषेललसअसिषे कमी झालषे. हषे नििीक्ण िक्त उत्ि गोलािा्थत कषे लषेलषे 
असलषे तिीही त्यािषे संपणू्थ जगाचषे लक् वषेििू घषेतलषे. 

�	 ्या संशोििाचषे निष्कषि्थ महणूि पढुषे हहम्यगु ्यषेणाि की का्य, अशी 
भीतीही अिषेकांिी व्यक्त कषे ली.

�	 ्या धसद्धांतािुसाि पाच मलूभतू परिणाम ग्ाह्य िरूि त्यावि आिारित 
बिा्थळ प्रदषेशातील बिा्थचषे प्रसिण आजण आकंुचिाचषे गजणती्य मॉडषेल 
नदलषे गषेलषे

2)  अन्सयाखळीमध्े प्रत्के उिया्भसतियािि विषयािी पदयाथियायंच्या 
प्रमयाियात सलग होियाऱ्या ियाढीस _________महितयात. 
(2014)

 (1) जवैनिमिीकिण (Biodegradation)
 (2) जवैआवि्थि (Biomagnification)
 (3) जवैसंच्यि (Bioaccumulation)
 (4) जवैउपचािीकिण (Bioremediation)

 स्पष्टीकिण : बिोबि उत्ति : 2

जैव आवध्थि (Biomagnification):-
�	 अन्नसाखळतील प्रत्यषेक पोषिण पातळीमध्यषे/ऊजा्थ धवनिम्य 

पातळीमध्यषे (Trophic level)  प्राणांच्या शिीिातील त्यांचषे प्रमाण 
(concentration) वाढत जाण्याच्या प्रहक्यषेस आवि्थि असषे महणतात.

�	 अधवघ्टिशील प्रदूषिकांचा अन्नसाखळीत प्रवषेश होऊि त्यांचषे सजीवांच्या 
शिीिात संच्यि होणषे महणजषे जवैसंच्यि (Bioaccumulation) हो्य 

प्रद्दषकयंाचे शिीियात संच्न होण्याची कयाििे:

1. प्रदूषिकांचषे जवै अधवघ्टिशील ्सवरूप 
2. अत्ंयत िीम्या गतीिषे धवघ्टि होणाऱ्या प्रदूषिकांचषे णिसोबत सषेवि.

िैि पुनस्या्भपनया (Bioremediation) :- 

�	 मािवाच्या ह्सतक्षेपामळुषे  प्रदूनषित झालषेल्या परिसंस्ांिा जधैवक 
संसाििांचा वापि करूि त्यांच्या मळू स्स्तीत आणूि प्या्थविणाची 
हािी भरूि काढण्याच्या प्रहक्यषेला जधैवक पिुस्ा्थपिा/पिुरुतराि 
महणतात.

िैि वनमनीकिि (Biodegradatiion) :- 

�	 जजवाणू, कवक व इति जधैवक घ्टकांपासिू प्रदूषिकांचषे िैसर्गक 
पदारा्थमध्यषे धवघ्टि किण्याच्या प्रहक्यषेला जवैनिमिीकिण महणतात. 
उदा. घिगुती सांडपाणी, शषेतकचिा.

3)  पिपोषी िीियंामधील, मुख्तः सुक्ष्मिीि ि बुिशी मृत 
पेशीदव्यातील ककलष् सं्ुगे तोडून त्याचे सोप्या घटकयात 
रूपयंाति कितयात िे इति िीियंानया उप्ुक् ठितयात त्या 
पिपोषीिीियंानया महितयात. (2014)

 (1) ्सव्ंयपोषिी (2) धवघ्टक
 (3) भक्क (4) मीश्हािी

1 परथा्थवरण
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 स्पष्टीकिण : बिोबि उत्ति : 2

अन्नसाखळटी (Food chain)
�	 व्याख्या : परिसंस्षेतील एका सजीवाकडूि दुसऱ्या सजीवाकडषे 

अन्नऊजदेचषे संकमण निमि्सतिापासिू तषे उचच्सतिाप्ययंत होतषे, ्याला 
अन्नसाखळी महणतात.

�	 ्यामध्यषे उतपादकांपासिू तषे सववोचच उपभोकत्यांप्ययंत अन्नऊजेंचषे कमवाि 
ऊजायंतिण होत असतषे. परिसंस्षेत अिषेक अन्नसाखळ्या आढळतात. 

�	 प्रत्यषेक परिसंस्षेतील जधैवक समाजाचषे उतपादक, भक्क व धवघ्टक 
असषे मखु्य तीि ग्ट असतात. 

�	 अन्नसाखळी हहिव्या वि्सपती ककवा ्सव्ंयपोनषित घ्टकांपासिू सववोचच 
भक्काप्ययंत असतषे.

उतपयादक (producers) :- 

�	 अन्नसाखळी हहिव्या वि्सपती ककवा ्सव्ंयपोनषित घ्टकांपासिू सववोचच 
भक्काप्ययंत असतषे. वि्सपती ्सवत:चषे अन्न ्सवत:च त्याि कितािा 
प्रकाशसंशलषेषिण प्रहक्यषेद्ाि े सौिऊजदेचषे िासा्यनिक ऊजदेत रूपांति 
कितात. 

�	 महणजषेच वि्सपती ्सव्ंयनिर्मत अन्नावि जगतात व वाढतात. त्यामळुषे  
वि्सपती उतपादक ठितात.

रक्क (Consumers) :- 

�	 अन्नासाठी  वि्सपतीवि प्रत्यक् वा अप्रत्यक्पणषे अवलंबिू असणाऱ्या 
प्राण्यांिा पिपोषिी प्राणी असषे महणतात.

�	 अन्नसाखळतील स्ािािुसाि भक्कांचषे तीि वग्थ होतात.
�	 1. प्रारधमक भक्क (Primary Consumers) : मखु्यतः 

वि्सपतीच भक्क किणाि ेपिपोषिी 
�	 2. हद्ती्यक भक्क (Secondary Cosumers) छ प्रारधमक 

भक्कांचषे भक्ण किणाि ेपिपोषिी मांसभक्क प्राणी.
�	 3. ततृी्य भक्क (Teritiary Consumers) छ हद्ती्यक भक्कांचषे 

भक्ण किणाि ेपिपोषिी मांसभक्क प्राणी. उदा. वाघ, ससह, साप इ.  

विघटक (decomposers) :- 

�	 काही सकू्ष्मजीव (जीवाणू व कवकषे ) हषे वि्सपती आजण प्राणी ्यांच्या 
मतृपषेशी आजण निजषीव सेंनद्य पदार्थ ्यांचषे धवघ्टि करूि आपलषे अन्न 
धमळधवतात. ्या सकू्ष्मजीवांिा धवघ्टक महणतात. 

�	 अपघ्टिातिू काब्थि डा्य-ऑकसाइड व पोषिक दव्यषे निमा्थण होतात 
आजण निसगा्थला पिुधवली जातात.

�	 धवघ्टिाच्या प्रहक्यषेमध्यषे कबवोदकषे , प्रधरिषे, शक्थ िा व इति सेंनद्य 
पदारायंचषे धवघ्टि होऊि काही असेंनद्य पोषिणदवषे प्या्थविण मकु्त 
होतात. पित हीच पोषिण दवषे उतपादकाकडूि वापिली जातात.

�	 धवधवि परिसंस्ांमध्यषे धवघ्टक आपली महतवाची भधूमका बजावतात. 
धवघ्टक सजीव पोषिणदव्यांच्या धवनिम्य जधैवक घ्टकांकडूि अजधैवक 
घ्टकांकडषे व अजधैवक घ्टकांकडूि जधैवक घ्टकांकडषे होण्यास 
कािणीभतू ठितात. पोषिणदव्यांच्या ्या चकी्य संकमणास/ धवनिम्यास 
पोषिणचक(Nutrient cycle) महणतात.

अन्सयाखळीचे प्रकयाि :- 

�	 प्रत्यषेक अन्नसाखळीतील दुव्यात भक्ष व एक भक्क असषे दोि घ्टक 
असतात. अन्नसाखळीत दोि, तीि ककवा अधिक वि्सपती ककवा 
प्राण्यांचषे ग्ट अस ूशकतात. 

�	 वि्सपती ककवा प्राणी ्यांच्या ग्टािुसाि अन्नसाखळी लघ ू ककवा दीघ्थ 
महणूि ओळखली जातषे. 

�	 लघू अन्सयाखळीत वि्सपती व प्राण्यांचषे एक ककवा दोि ग्ट 
आढळतात. उदा., गित → हरिि → ससह ्या लघ ूअन्नसाखळ्या 
आहषेत. 

�	 जषेवहा एखादा अन्नसाखळीत उतपादक → प्रारधमक भक्क → 
हद्ती्यक भक्क → ततृी्यक भक्क →  सववोचच भक्क असषे सव्थ ग्ट 
आढळतात, तषेवहा त्या अन्नसाखळीला दीघ्भ अन्सयाकळी महणतात. 

�	 उदा., गवत → िाकतोडा → बषेडूक → साप → ससाणा; जलवि्सपती 
→ सकू्ष्म जलचि → लहाि मासषे → मोठषे मासषे → मािव ्या दीघ्थ 
अन्नसाखळ्या आहषेत.

�	 स्ािांिुसाि अन्नसाखळ्यांचषे भचूि अन्नसाखळी व जल अन्नसाखळी असषे 
दोि प्रकाि पडतात. 

�	 भचूि प्राण्यांची जधमिीविील अन्नसाखळ्यांची उदाहिणषे महणजषे गवत 
→  हरिण →  ससह; गवत →  ससा →  लांडगा →  ससह. 

�	 ज्या अन्नसाखळ्या जलाश्यात आढळतात, त्यांिा जल अन्नसाखळ्या 
महणतात. ्यामध्यषे जलवि्सपती व जलचिांचा समावषेश होतो. उदा., 
शैवाल →  की्टकांच्या अळ्या →  छो्टषे मासषे →  मोठषे मासषे.
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4) आिकयाल दसऱ्याच्या वदिशी आपट्याच्या पयानयंाच्या ऐििी 
कयंाचनची पयाने अमधक वदली ियातयात. आपट्याच्या पयानयंापेक्या 
कयंाचनची पयाने 

 अ. आकािािषे लहाि असतात
 ब. ्सपशा्थस रूक् असतात. 
 ििील कोिते/कोिती विधयान ्ोग् आहे? (2016)
 (1) िक्त अ  (2) िक्त ब 
 (3) दोनही अ आजण ब  (4) दोनही िाहीत 

 स्पष्टीकिण : बिोबि उत्ति : 4
�	 आजकाल दसऱ्याला काही हठकाणी आपट्ाच्या पािांच्या ऐवजी 

कांचिची पािषेच सोिषे महणूि दषेतात. 
�	 आप्ट्याची आजण कांचिची पािषे जोडपत् असली तिी त्यात ििक 

आहषे. 
�	 आप्ट्याची पािषे आकािािषे लहाि, गोलाकाि, जाडसि आजण मळक्ट-

हहिवी, ति कांचिची पािषे मोठी तळव्याइतकी, लांब्ट, पातळ आजण 
हहिवीगाि. 

�	 आप्ट्याची िुलषे लहाि, नपवळी, ति कांचिची िुलषे मोठी, कांचिमध्यषे 
िुलांच्या िंगाप्रमाणषे लालगुलाबी (िक्तकांचि), पांढिा (श्वषेतकांचि), 
नपवळा कांचि, हठपक्यांचा कांचि इत्यादी प्रकाि आहषेत.

कयंाचन िनसपती :- 

�	 िॅबषेसी कुलाच्या धससॅस्लपिीऑइडी उपकुलातील काही वि्सपती 
कांचि ्या िावािषे ओळखल्या जातात. 

�	 त्यांपकैी नपवळा कांचि, कांचि, िक्त कांचि आजण सिषे द कांचि ्या 
जाती महत्वाच्या आहषेत. 

�	 पणू्थपणषे ्सवदषेशी असलषेल्या कांचिची प्रजाती आहषे ‘बॉहहनि्या’. 
सोळाव्या शतकातलषे वि्सपती शास्त्रज्ञ असलषेलषे जॉि आजण कॅ्सपि 
बॉहहि ्या जळु्या भावंडांच्या सन्ािार्थ हषे िाव नदलषे आहषे.

5)   दोन लगतच्या िीि समुदया्यामधील संक्रमियातमक प्रदेश 
महिून ओळखलया ियातो. (2018)

 (1) इको-झोि (2) इको-पॉज 
 (3) इको-्टोि (4) इको-्टाईप 

 स्पष्टीकिण : बिोबि उत्ति : 3

इकोटोि :-
�	 कोणत्याही दोि वषेगवषेगळ्या लगतच्या जीवसमदुा्यांच्या मिील 

संकमणातमक प्रदषेश महणजषे इकोटोन हो्य.
�	 उदा. जंगल आजण गवताळ प्रदषेशाच्या मिील संकमणातमक प्रदषेश, 

कुिणातिू वाहणाऱ्या ओढ्ाचा नकिािा.
�	 इको्टोनसमिील परिस्स्ती ही लगतच्या दोि जीवसामदुा्यांमध्यषे 

असणाऱ्या दिम्यािची असतषे. महणूि इको्टोनस मिील जवैधवधविता 
ही लगतच्या जीवसमदुा्यांपषेक्ा जा्सत असतषे.

इकोटोनस मध्े िैिविधतया ियासत असण्याची कयाििे: 

1. लगतच्या दोनहीही जजव समदुा्यांमििू जीवप्रजातींचषे इको्टोनसमध्यषे 
होणाि ेस्लांति.

2. लगतच्या जजवसमदुा्यांमध्यषे ि आढळणाऱ्या काही प्रजाती 
इको्टोनसमध्यषे आढळतात.   

सीमया परिियाम (edge effect) :- 

�	 लगतच्या जीवसमदुा्यांमध्यषे ि आढळणाऱ्या व कषे वळ 
इको्टोिसपिुत्याच म्या्थनदत असणाऱ्या प्रजातींची अधिवास महणूि 
किणाऱ्या इको्टोनसच्या क्मतषेस सीमा परिणाम असषे महणतात.

�	 उदा. घबुडाची एक प्रजाती विषे आजण गवताळ प्रदषेशांच्या मध्यषे 
असणाऱ्या इको्टोनस मध्यषे आढळतषे.  अन्नभक्णासाठी ती गवताळ 
प्रदषेशावि ति, अधिवासासाठी इको्टोनसवि मिील वकृ्ावि अवलंबिू 
असतषे.

�	 कीसटोन प्रियाती : आपल्या संख्यषेपषेक्ा जा्सत प्रमाणात परिसंस्षेवि 
प्रभाव ्टाकणाऱ्या जीव प्रजातीस की्स्टोि प्रजाती असषे महणतात.

�	 वनश (Niche): कोणत्याही सजीवाचषे परिस्स्तीकी्य ससु्ाि हषे त्या 
सजीवाचषे समदुा्यातील असणाि ेस्ाि महणजषेच निश हो्य.

 जैवववववधता 

6)  रयाितयातील कयाही प्रियाती पुढीलप्रमयािे: (2013)
 (a) वाघ  (b) भािती्य धचत्ा 
 (c) सॅलमेंडि  (d) गीबबि 
 (e) माळढोक  (f) दोिलशगी गेंडा 
 ििीलपकैी कोिती/कोित्या प्रियाती नष् झयाली/झयाल्या आहे/

आहेत? 
 (1) िक्त (b)  (2) िक्त (c) 
 (3) िक्त (d)  (4) (b) आजण (f) 
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 स्पष्टीकिण : बिोबि उत्ति : 4  
�	 इं्टििॅशिल ्यनुि्यि िॉि कंझवहदेशि िॉि िषेचि (IUCN) ्या निसग्थ 

संवि्थिासाठी का्य्थित असणाऱ्या जागधतक संघ्टिषेिषे 1963 साली िडे 
डषे्टा बकु जल्स्ट ही ्यादी पहहल्यांदा प्रधसद्ध कषे ली.

�	 वन्यजीव प्रजातींच्या संवि्थिासाठी होत असलषेल्या जागधतक प्र्यतिांची 
स्स्ती व अप्यश  ्यादी दश्थधवतषे.

�	 िडे डषे्टा बकु जल्स्ट दोि प्रकािची ्यादी प्रधसद्ध कितषे.
1) गुलाबी पठृिषे (Pink pages)- संक्टग््सत प्रजाती 
2) हरित पठृिषे (Green pages) - पवूषी संक्टग््सत असणाऱ्या पिंत ु

संवि्थिाच्या प्र्यतिामळुषे  िोक्यातिू बाहषेि पडलषेल्या प्रजाती

iUCn ने धोक्यात आलेल्या प्रियातटींचे केलेले िगटीकिि:

�	 नयामशेष झयालेले प्रियाती (extinct) -  एखादा प्राण्याच्या अरवा 
वि्सपतीच्या जातीचषे अस््सततव प्ृथवीवरूि संपणू्थतः िष् होणषे.

�	 संकटग्सत प्रियाती (endangered) : 10 वषिा्थच्या कालाविीत 
%70 पषेक्ा जा्सत संख्यषेत घ्ट

�	 अत्ंत संकटग्सत (Critically endangered) : 10 वषिा्थच्या 
कालाविीत %90 पषेक्ा जा्सत संख्यषेत घ्ट.

�	 संिेदनशील (Vulnerable) : 10 वषिा्थच्या कालाविीत %50 पषेक्ा 
जा्सत घ्ट 

�	 near threatend- िजीकच्या काळात िोक्यात ्यषेणाऱ्या प्रजाती

रयाितयातून नष् झयालेल्या प्रियाती- 
1. भािती्य धचत्ा
2. दोि लशगी गेंडा 
3. गुलाबी डोक्याचषे बदक (Pink Headed Duck)
4. नक्यांग (Kiyang)

iUCn :- 

�	 जगातील सवायंत जिुी आजण सवायंत मोठी जागधतक प्या्थविण संघ्टिा
�	 पूर्ण रूप :- The International Union for Conservation 

of Nature
�	 स्थापनथा : 1948 
�	 1200 पषेक्ा जा्सत सद्स्य संघ्टिा 
�	 IUCN चषे मखु्याल्य : गलँड (स््सवतझलयंड)
�	 िडे जल्स्टचषे मखु्याल्य : ्यिूा्य्टषेड ककगडम 
�	 1994 पासिू िडे जल्स्टची सरुुवात झाली.

7)  िैिविविधतेच्या ऱहयासयासंबंधी घटक : (2013)
 (a) भ ूवापिातील बदलामळुषे  होणािा वसतीस्ािांचा ऱहास. 
 (b) प्रदूषिणामळुषे  होणािा वसतीस्ािांचा ऱहास. 
 (c) जशकाि किणषे. 
 (d) िोग व सारीचषे िोग पसिणषे. 
 (e) प्रजातीचा अधतउपसा. 
 विीलपकैी कोणता/कोणतषे घ्टक पाणी हषे वसतीस्ाि असणाऱ्या 

हठकाणची जवैधवधविता कमी होण्यास मोठ्ा प्रमाणात कािणीभतू 
ठितो/ठितात. 

 (1) िक्त (d)  (2) (a) आजण (d) 
 (3) (c) आजण (a)  (4) (b) आजण (e) 

 स्पष्टीकिण : बिोबि उत्ति : 4  

िैविविधतया ऱहयासयाची प्रमुख कयाििे :- 

1.  जशकाि आजण प्राणी अव्यवांमिील बषेका्यदषेशीि व्यापाि (त्सकिी)
2.  अधिवास अविती आजण ऱहास (Degradation and Destruction

of habitats )
3.  अधिवासाचषे धवखंडि (Fragmentation of Habitats)
4.  पिदषेशी जीवप्रजातीचा प्रवषेश (Introduction of New species or

Exotic species)
5. धवजशष् प्रजातीची हािी/हत्या (Selective Destruction)
6. की्टकिाशकषे  (Pesticides)
7. वदैकी्य संशोिि आजण प्राजणसंग्हाल्यषे 
8.  पाळीव प्राणी (Domestication)

िल िससतस्यानयातील िैविविधतया कयानी किियािे घटक :-

1.  प्रदूषिणामळुषे होणािा वस््सतस्ािांचा ऱहास
2.  प्रजातींचा अती उपसा
3. तषेल गळतीचषे प्रसंग
4.  समदुतळाविील खाणकाम
5.  औदोधगक सांडपाणी
6.  आमलवषिायं (Acid Rain)

8)  िोगयंाच्या उपचयाियासयाठी उप्ोगी प्रियातटींची ्यादी : (2013)
 (a) धवलो वि्सपती  
 (b) ्य ूवकृ् 
 (c) डॉग निश 
 (d) वाईि (अॅिधस्सट्ोकलॅडस कोरुपषेिीस)
 (e) बषेडूक (इनपडोबषे्टीस ट्ा्यकलि) 
 ििीलपकैी कोिती/कोित्या प्रियाती कक्भ िोगयािि

उपचयाियासयाठी ियापिण्यात ्ेियािे  ‘टॅकसॉल’ हे िसया्न 
कयाढण्यासयाठी ियापिली ियाते/ियापिल्या ियातयात? (2013)

 (1) (a)  (2) (b) 
 (3) (c) आजण (e)  (4) (a) 
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महत्ाचे पया्थविणवव्यक किाि 

करथार करथार झथालेलथा 

दिनथंाक

करथार अमलथात 

आलेलथा दिनथंाक

उदे्श 

का्टा्थजषेिा किाि 29 जािषेवािी 2000 सप्ेंबि 2003 �	 जिुकी्य संशोधित जीवांपासिू असणाऱ्या संभाधवत 

िोक्यापासिू जवैधवितषेचषे संिक्ण किण्यासाठी प्र्यति किणषे 

िागो्या किाि 29 ऑक्टोबि 2010 29 ऑक्टोबि 2010 �	 धवधवि जीव प्रजातींची उपलबि झालषेली जिुकी्य संसाििषे हह 

स्ानिक जिसमदुा्याच्या मालकीची असतात हषे हा किाि मान्य 

कितो

जवैधवधविता किाि (CBD) 22 मषे 1992 29 नडसेंबि 1993 �	 जवैधवधविता संवि्थि सव्थ घ्टकांचा शाश्वत वापि 

�	 जिुकी्य संसािंिंच्या व्यापािी आजण इति वापिामििू होणाि्र्या 

िा्यदाचषे ्योग्य आजण समाि वा्टप . 

�	 जधैवक संसािंिाविील स्ानिक जीव समदुा्यांचा हकक हा 

किाि मान्य कितो 

िोकाग््सत वन्य प्राणी 

आजण वि्सपधत प्रजातींच्या 

आंतििा्थष्ट्ी्य व्यापािासंबंिीचा 

किाि(CITES)

3 माच्थ 1973 1 जलैु 1975 �	 हा किाि प्राणी व वि्सपधत प्रजातींच्या बाबतीत होणाि्र्या 

बषेका्यदषेशीि आंतििा्थष्ट्ी्य व्यापािामळुषे  ्या जीव प्रजाती 

िोक्यात ्यषेणाि िाही ्याची खात्ी कितो

स्लांति किणाि्र्या वन्य 

प्राण्यांच्या संवियंिासंबंिी किाि /

बोि किाि (CMS)

6 िोवहेंबि 1979 1 िोवहेंबि 1983 �	 भसू्स्त ,सागिी आजण हवाई स्लांतरित प्राणी प्रजातींची 

त्यांच्या पणू्थ संचाि क्षेत्ात संवि्थि 

अन्न आजण कृनषिसाठी 

जिुकी्य सािि संपधत् संबंिी 

आंतििा्थष्ट्ी्य किाि 

2001 2004 �	 अन्न आजण कृनषिसाठी वि्सपधत जिुकी्य संसािंिांचषे संवि्थि 

आजण शाश्वत वापि 

दलदजल्य पिीसंस्ाविील किाि 

/िामसि किाि 

2 िषे रिवुािी 1971  21 नडसेंबि 1975 �	 पािपक्षांचा अधिवास महणूि दलदजल्य पिीसंस्ांचषे संवि्थि 

आजण िोिणी वापि 

जागधतक वािसा किाि 16 िोवहेंबि 1972 17 नडसेंबि 1975 �	 जगातील सं्सकृधतक आजण िैसर्गक वािसांचा शोि आजण

संवि्थि 

2 Short Notes......
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पया्थविण

भाितातटील जैवववववधता संिक्ण आलण संवध्थि वव्यक कायदे व नियम 

क्रमथंाक                              कथायिथा             वर्ण 

1 जल प्रदूषिण प्रधतबंि व नि्यमि             1974

2 प्या्थविण संिक्ण अिींनि्यम           1986 

3 हवा प्रदूषिण प्रधतबंि व नि्यम           1981 

4 जवैधवधविता अिींनि्यम           2002

5 भािती्य वि का्यदा            1927

6 वि संवि्थि अधिनि्यम           1980

7 आनदवासी जमाती आजण इति वििहहवासी अधिनि्यम           2006

8 वन्य जीवि संिक्ण अधिनि्यम           1972

9 साव्थजनिक दाध्यतव धवमा अधिनि्यम           1991

10 िाष्ट्ी्य प्या्थविण अपील प्राधिकिण अधिनि्यम           1997

11 िाष्ट्ी्य हरित लवाद अधिनि्यम           2010

12 आ्यात आजण नि्या्थत नि्ंयत्ण अधिनि्यम          1947 

13 खिि आजण खनिज दव्य धवकास अधिनि्यम          1957

14 सीमाशुलक अधिनि्यम          1962

15 महापाजलका घि कचिा व्यवस्ापि नि्यम             2000

16 प्या्थविण ्सिषेही उतपादिावरूि खिू पट्ी का्यदा          1991

17 जधैवक कचिा नि्योजि          1998

18 पनुहा वापिण्यासाठी पलॅस््स्टकचषे उतपादि व वापि नि्यम          1999 

ववववध प्रजातींचे संवध्थि प्रकल्प 

क्रमथंाक प्रकलप स्थापनथा 

1 हंगूल प्रकलप (कास्शमिी ्स्ॅटग )  1970

2 धगि ससह प्रकलप 1972

3 व्याघ्र प्रकलप 1973

4 मगिीचा प्रजिि प्रकलप  1974 

5 गेंडा संवि्थि प्रकलप 1987 
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विज्ञान
अभ्यासक्रम : �

�	 सामान्य विज्ान (General Science)

मयागील प्रश्नपत्रिकयंाचे त्िशलषेण :- 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

जीिशास्त्र 5 11 7 6 5 5 7
िनस्पतीशास्त्र 2 5 4 2 2 2 1

रसा्यनशास्त्र 10 7 3 5 5 7 5

भौवतक शास्त्र 4 4 4 7 3 1 4

तंत्रज्ान 1 0 1 2 0 1 1

उदाहरणे 0 0 0 0 5 4 1

एकूण 22 27 19 22 20 20 19
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घटकत्िहया् आलेले प्रश्न :- 

2013 : 

�	 उत्कांती, ककडनी, शरीरातील संप्रेके, कोलसे्टरॉल, सी14- कार्बन, अलकलॉइड्स (रो्टीनोन,�कनको्टीन), रास्ट फा्यरर, अंत रणुेरल, धातूंची घनता, 
एंझाईमसचा को-फॅक्टर, गन ्पािडर, आमल अमलारी, कोल िा्य,ू शुद्ध ्पदार्ब, डीडी्टी, मॉफफीन, वचपस ्ॅपके्टमधील ना्यट्ोजन, Effusion, केशीकति, 
्पषृ्ठताण, ककरणोसतग्ब, लझेर-एमआरआ्य-सोनार.

2014 : 

�	 मदे उती, विषाणू, हृद्याच ेकप्प,े ्यरुर्याच ेिहन, ऑककसश्वसन, हा्यड्ोक्ोररक आम्, ककडनीमधी् साम ूकन्ंयत्रण, डीएनए, एमआरएनए, अस्ीसंस्ा, 
ना्यट्ोजन स्स्रीकरण, अन्नप्क््क्या, नैसगगीक ि कृकत्रम रंग, िनस्पतीमधी् विकर, क्विनाम्पद्धती, फु्ांमधी् ्पमंुग-जा्यांग, वसमें्टची कनर्मती, रकेकग 
सोडा ि िाशशग सोडा, नैसर्गक आम्, कार्बनची अ्परू्प,े स्ुकोज, वमश्रण, ऑककसजनची समस्ाकनके, घष्बण र्, रामन इफेक्ट, धिनी्हरी, रडेीओ 
्हरी. 

2015 : 

�	 प्ाण्यांच ेिगगीकरण (संवध्पाद), ऑककसश्वसन, ्ॅक्टीक आम्, ्पचन संस्ा, आम्-क्ार संतु् न, हीमॅच्यरुी्या (उतसज्बन संस्ा), ्ोण्याच ेता्पमान, 
कनज््ब  अभभक््क्या, अ्र्ट्ब आईनस्टाईन, ्पॉभ्फेनॉ् ऑककसडेज विकर, स्ू्  ्पोषकद्रव्य,े औषधी िनस्पती, ग्ुकोज, ना्यट्ोजन, ्पॉभ्एवर्ीन, 
गतीज उजा्ब, क्ते्रशभग ि नेत्रशभग, भ्डार तंत्रज्ान, अलफा कण, अवतनी् ककरणे

2016 : 

�	 रंड् ऑफ क्हज (रक्ाभभसरण संस्ा), ककडनी, अॅडे्न् गं्री, अॅन्टीरीअर क्पट््ुटरी गं्री, स्ेटरॉइडस,् ग्ुकोज, इसरगो्, नैसर्गक ररर, अणु अंक, 
रासा्यकनक अभभक््क्या, आम्-अम्ारी, शक्ब रा, अभ्रक, मकु् ्पतन, प्काश, धिनी, धिनी प्दूषण, विद्तुचुं रकी्य ्हरी, MRI-CT Scan-XRay, 
अवतनी् ि अिरक् ककरणे, हा्यड्ोजन रॉमर, अवनिशामक ्ंयत्र

2017 : 

�	 प्ाण्यांच ेिगगीकरण, ना्यट्ोजन्यकु् ्टाकाऊ ्पदार्ब, एक जनुक – एक ्पाचकरस ्पररकल्पना, िषृण (प्जनन संस्ा), जीिशास्त्राची शाखा, ला्यकेन, 
ईवरलीन (िनस्पती), आ्यसो्टोन, अमोकन्या िा्यचूी कनर्मती, जीिनसति र12-, कलील,े मोजमा्प, फॅरडेेचा विद्तु अ्पघ्टन कन्यम, वहॅन डर िालस, 
धिनी तरंग (उदाहरण), रोधांची ककमत (उदाहरण), ्पथृिीच ेचुं रकी्य क्ते्र (उदाहरण), शभगाच ेनाभी्य अंतर (उदाहरण), स्ूय्ब ि ्पथृिी मधील अंतर 
(उदाहरण)

2018 : 

�	 उत्कांती, क्विनाम ्पद्धत, क्प्ूट्टरी गं्री, गे्गर मंडे् (जनुकशास्त्र), अस्ीसंस्ा, िनस्पतींिरी् रोग, जगदीशचंद्र रोस, डोररेरनर कत्रके, गंजण्याची 
अभभक््क्या, काष््ठजन्य अलकोहो्, शक्ब रचे ेऑककसडेशन, चररी ि ते् , क्ोरीन, नैसर्गक िा्य,ू फे्सनलस रा्यकप्झम, भजओस्ेटशनरी ऑरवर्ट, शभगाच े
नाभी्य अंतर (उदाहरण), रोध काढा (उदाहरण), ्ंपक्ीमधी् अंतर (उदाहरण), इंभजनची का्य्बक्मता (उदाहरण)

2019 : 

�	 सि्ंयजीिी जीिाणू, Rh रक्ग्ट, श्वसन रंगद्रव्य, नॅफ्ोन, GM क्पके, नाकतोडा, अकनत्य तंत ूआभण सना्य ुसंकुचन वसद्धांत, सी4- िनस्पती, ककलसनेशन 
(धात ूि अधात)ू, धु्वि्य सं्यगेु, लईुस आमल, कोला्यडल सोलस (सं्यगेु आभण वमश्रणे), हररत रसा्यनशास्त्र, अप्त्यास् धडक, Opticle Fibre, 
ककरणोतसग्ब, शून्य गुरुतिाकष्बण, कडभज्टल वसनिल, भ्रमण कक्तेील उजा्ब (उदाहरण)

संदर्भ पुस्तके  :- 

�	 5 िी त े10 िी स्ेट्ट रोड्ब, nCERT
�	 Lucent - General Science
�	 सामान्य विज्ान - सवचन भासके/अकनल कोलते
�	 विज्ान ि तंत्रज्ान - रंजन कोळंरे
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विज्ञान

1) जेंवहया आपण जया्तीच्या उतक्रयंा्तीचया त्िचयार कर्त अस्तो ्तेंवहया�
लक्या्त ठेियाि्यास हिे�की�:�(2013)

 (a) उत्कांती महणज ेप्गती 
 (b) उत्कांती िवैिध्य कनमा्बण करत े
 (c) जनु्या जाती अका्य्बकुशलच असतील अस ेनाही 
 (d) अवधकावधक संवमश्र ि काहीश्या कलीष्ट प्जाती कनमा्बण होतात. 
 िरी् कोणत ेविधान चकुीच ेआहे? 
 (1) (a)  (2) (b) 
 (3) (c)  (4)  (d) 

 स्पष्टीकरण : बरोबर उत्तर : 1
�	 उत्कांती महणज े्कमविकास. जीिसषृ्टीत अविरत घडत राहणारी रदल-

प्क््क्या. ्या प्क््क्यतेनू लाखो िषाांच्या कालािधीत आकदजीिांमध्य े
रदल होऊन अवतप्गत प्ाणी आभण िनस्पती उत्पन्न झाल ेआहेत. 

�	 सजीिांमध्य े काही अस े रदल घडून ्यतेात, की त्यामळेु त्यांची 
्प्या्बिरणाशी अनुकूलता िाढत.े त्यांची रदलत्या ्पररस्स्तीत क्टकून 
राहण्याची, प्जननाची क्मता िाढत.े उत्कांती कोणत्याही एका कदशेने 
ककिा विभशष्ट हेतनेू घडून ्यते नाही.

�	 काही जाती त्यांच्या ततकालीन ्प्या्बिरणाशी ्योग्य प्कार ेअनुकूभलत न 
झाल्यामळेु नष्ट होतात. काही जाती अनुकूभलत होतात आभण त्यांची 
संख्या िाढत जात.े सजीि समदुा्यामध्य े झाललेा हा रदल क्टकून 
राहणे ककिा झालले्या रदलामळेु सजीि नष्ट होणे ्यालाच ‘नैसर्गिक 
ननवडी’चा ननकष महणतात. 

�	 ज्याच्यामध्य े जनुकी्य सतरािर, िंशागत विविध रदल होत आहेत 
अशा सजीिांच्या समचुच्यािर जवेहा नैसर्गक कनिडीचा ्पररणाम होतो, 
तवेहा सामान्य्पणे उत्कांती घडून ्यते.े 

�	 आंतरप्जननाची क्मता असललेा आभण फलनक्म संतती कनमा्बण करू 
शकणाऱ्या सजीिांच्या ग्टाला जाती महणतात. एका जातीमध्य ेरदल 
होऊन दुसरी जात उत्पन्न झाल्याने ककिा एका जाती्पासनू दोन जाती 
कनमा्बण झाल्याने निीन जातींची उत्पत्ी होत.े

�	 काही िळेा दोन िगेिगेळ्या जातींमध्य ेसमागम होतो. मात्र, त्यातनू 
कनमा्बण झाललेी संतती जगत नाही ककिा प्जननक्म नसत.े उदा. 
घोडी आभण गिाढव ्यांच्या्पासनू जन्मलले ेखेचर वांझ असत.े

2) खयालीलपकैी कोण्ती थरेीज ककिया ससदयंा्त जीिि उतक्रयंा्तीशी
संबंसि्त आहे्त ? (2018)

 अ. नैसगगीक कनिडीचा वसद्धांत 
 र. उत्पररित्बन उत्कांतीचा वसद्धांत 

 क. िारसा िण्ब गुणधम्ब वसद्धांत 
 ड. वि्योग वसद्धांत 
प्या्भ्ी उत्तरे : 
 (1) अ, र आभण ड (2) अ, र आभण क 
 (3) अ, क आभण ड (4) िरील सि्ब 

 स्पष्टीकरण : बरोबर उत्तर : 2
उतक्रयंा्ती (evolution)

�	 उत्कांती महणज ेसजीिांमध्य ेअत्ंयत सािकाश होणार ्कवमक रदल 
हो्य. ही प्क््क्या अत्ंयत सािकाश ि जीिांचा विकास साधणारी असत.े 

�	 समुार े साडेतीनशे को्टी िषाां्पिूगी सि्बप्रम समदु्राच्या ्पाण्यातील 
रासा्यकनक ्पदारा्बत ्योगा्योगाने घडलले्या रासा्यकनक प्क््क्यतेनू 
साध्या एक्पशेी्य प्ाण्यांची कनर्मती झाली. नंतर ्कमा्कमाने त्यांचा 
विकास ि उन्नती होऊन अवधकावधक उन्नत, गंुतागंुतीच्या सक्म प्जाती 
कनमा्बण झाल्या. ही प्क््क्या को्ट्यिधी िषाां्पासनू चालत आली आहे.

�	 नैसर्गिक ननवड, उत्पररवर्तन (Mutation), स्ानांररण 
(Migration) व जनुकीय अ्पवहन (Genetic Drift) ्या 
प्क््क्या उत्कांतीला कारणीभतू आहेत.

�	 मेंडेलचा आनुिंभशकतचेा वसद्धांत रुजा्यला ि त्यातनू अनुिंशशास्त्र 
विकवसत वहा्यला विसाि े शतक उजाडाि े लागल.े त्यामळेु 
आनुिंभशकतचेा आधार समजा्यला ि डार्िनचा वसद्धांत मजरतू 
वहा्यला मदत झाली.

�	 कोणताही िजै्ाकनक वसद्धांत अवधक वरनचकू्पणे मांडण्यासाठी त्याला 
गभणती भाषचेी जोड द्ािी लागत.े उत्कांती वसद्धांताच्या रारतीत 
हे का्य्ब रोनालड निशर ि त्यानंतर जे. बी. एस. हालडेन ्यांनी 
केल.े ्पक्हल्या जीिाच्या कनर्मतीची मांडणी हालडेन ्यांनीच केली. नंतर 
डोबझान्सकी ि अन्य शास्त्रज्ांनी ‘नैसर्गक कनिडी’ररोररच उत्पररित्बन 
(म्य्ेुटशन), स्ानांतरण (मा्यगे्शन) ि जनुकी्य अ्पिहन (जनेेक्टक 
कड्फ्ट) ्या प्क््क्यांतनू उत्कांती घडत ेअस ेवसद्ध केल.े

िैसर्गक त्ििडीचया ससदयंा्त:- 

�	 डार्िनप्णीत उत्कांतीच्या वसद्धांताचा ्पा्या ‘नैसर्गक कनिड’ हा 
आहे. त्याच्या मळुाशी दोन साध्या संकल्पना आहेत. एक, सि्ब 
सजीिांमध्य े जगण्यासाठीचा संघष्ब ि त्यासाठीची स्पधा्ब हे तीव्र 
असतात. कारण जगण्याची संसाधने (उदा. अन्न) म्या्बकदत असतात, 
तर लोकसंख्यािाढीचा दर अकन्ंयकत्रत असतो.

�	 दोन, प्त्यके प्जातीत गुणधमा्बची विविधता असत.े ‘नैसर्गक 
कनिडी’चा वसद्धांत अस ेसांगतो की, ‘ज ेप्ाणी आ्पल्या ्प्या्बिरणाशी 

1 जीिशञास्त्र
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अवधक चांगल्या रीतीने अनुकूलन (जळुिनू घणेे) करून घऊे शकतात, 

त्यांच्या रारतीत जगणे ि ्पनुरुत्पादन ्यांच्या संभाव्यता इतरांच्या 

तलुनेत अवधक असतात.’ कारण स्पधधेत तगून राहण्यासाठी स्ुयोग्य 

गुणांची ककिा गुणधमा्बची कनिड कनसग्ब करतो.

ससदयंा्त ि मयंाडणयारे शयास्त्रज्ञ :- 

�	 िारसा वसद्धांत    : ्ामाक्ब  

�	 नैसर्गक कनिडीचा वसद्धांत  : डार्िन

�	 उत्पररित्बन वसद्धांत   : ह्गूो डी क्वरिज

 पेशटी रचनञा ि उतटी 
�

3) कोण्ती प्रयाणी पेशी मेदयाचे संशलेषण संग्रहि आणण च्यापच् 
कर्ेत? (2014)

 (1) अभभसतर ऊती (Epithelial)
 (2) मदे ऊती (Adipose)
 (3) ्योजी ऊती (Connective)
 (4) सना्य ूऊती (Muscle)

 स्पष्टीकरण : बरोबर उत्तर : 2
�	 सामान रचना असणाऱ्या ि सामान काम करणाऱ्या ्पशेींच्या समहूाला 

‘ऊती’ (Tissues) अस ेमहणतात.

�	 मदे ऊती (चररी्यकु् ऊती) हा सं्योजी ऊतीचा एक प्कार आहे. 

�	 त्या ग्ोबययू् ्या चररीने भरलले्या चररी साठणाऱ्या ऊती आहेत. 

�	 तिचचे्या खाली, ककडनीच्या सभोिताली आभण अंतररकद्र्यांमध्य े्या ऊती 

असतात. 

�	 ्यात मदे संच्य असल्याने ही ऊती उषणरा रोधक महणून काम करत.े

 प्ञाणञाांचे िर्गीकरण   

4) दोि ियािे (बया्िोसमअल) देण्याची िगगीकरण पद्ती कोणी 
सुचत्िली ? (2018)

 (1) कॅरोलस भलना्यस  (2) रेंरम आभण हुकर 
 (3) वरओफ्ास्टस  (4) हवचनसन 

 स्पष्टीकरण : बरोबर उत्तर : 1
�	 काल्ब भलकनअस हे� सिीत्डश त्िसग्भशयास्त्रज्ञ हो्ेत,� ििसप्तींचे�

िगगीकरण ि द्विपदियाम पद्ती ्यासयाठी ्ेत�प्रससद आहे्त.�
�	 1735 मध्य े काल्ब भलकनअस ्यांनी सजीिांना िनस्पती ि प्ाणी 

(Vegetabilia & Animalia) ्या दोन सषृ्टीत विभागल.े 
�	 भलकनअस ्यांना ‘Father of Taxonomy’ महणून ओळखल े

जात.े 

द्विियाम पद्ती :- 

�	 ्या ्पद्धतीमध्य ेएखाद्ा सजीिाला दोन नािांनी संरोधल ेजात.े 
�	 त्यामध्य े्पक्हल ेनाि प्जाती (Genus) दश्बवित ेतर दुसर ेनाि जात 

(Species) दश्बवित.े 
�	 उदा. आंरा – Mangifera Indica
�	 ही नाि ेसाधारणतः ्ॅटिन भाषेर ि इिॅल्क भल्पीत भलक्हतात 
�	 प्जातीची सरुुिात मोठ्ा अक्रात तर जातीची सरुुिात लहान अक्रात 

करतात.

आणखी कयाही उदयाहरणे :- 

प्ाणी प्जारी जारी वैज्ाननक नाव 

ससह ्ँपररेा भ्ओ ्ँपररेा भ्ओ 

िाघ ्ँपररेा ्टा्यग्ीस ्ँपररेा ्टा्यग्ीस 

वचत्ा ्ँपररेा ्पाड्बस ्ँपररेा ्पाड्बस

5)  िगगीकरण ्तत्ियािुसयार कोण्ेत िगगीकरण ्ोग् आहे? (2017)
 (1) सी-फैन  सी-स्टार  सी-्पने
 (2) जलेी-कफश  वसलिर कफश स्टार कफश 
 (3) फोलास ्पा्यला  क्टलकफश
 (4) अर्बिम्ब  अकॉन्बिम्ब कलॅम-िम्ब 

 स्पष्टीकरण : बरोबर उत्तर : 3
�	 सी-फॅन आभण सी-्पने हे सीलें्टरा्टा/कनडारर्या (Phylum - 

Coelenterata/Cnidaria) ्या प्ाभणसंघातील आहेत तर सी स्टार 
हा कं्टकचमगी प्ाणीसंघातील  (Phylum- Echinodermata) आहे 
त्यामळेु ्पक्हल ेविधान चकुीच ेठरत.े

�	 जलेी कफश हा सीलें्टरा्टा/कनडारर्या प्ाभणसंघातील, वसलवहर कफश हा 
संधी्पाद प्ाणीसंघातील (Phylum- Arthropoda) तर स्टारकफश 
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हा कं्टकचमगी प्ाणीसंघातील असल्याने दुसर ेविधानही चकुीच ेठरत.े
�	 फोलास (Pholas), ्पा्यला (Pila), क्टलकफश (Cuttelfish)  हे 

तीनही प्ाणी मदृुका्य (Mollusca) ्या एकाच संघातील  प्ाणी 
आहेत. ्या्पकैी ्पा्यला ही गोड्ा ्पाण्यातील गोगलगा्य आहे.

�	 अर्बिम्ब आभण कलॅम-िम्ब (Clam-worm) हे िल्यी प्ाभणसंघातील 
आहेत (Annelida) तर अकॉन्बिम्ब हा अध्बसम्पषृ्ठरजज ूप्ाणीसंघातील 
(Hemichordata) आहे. त्यामळेु चौर ेविधान चकुीच ेठरत.े

प्ालणसंघ आलण तयांची उदाहरणे :-
�	 रंध्ीय प्ाणीसंघ (Phylum-Porifera) - सा्यकॉन, ्यसु्पॉंजी्या 

(आंघोळीचा स्ंपज), हा्यालोनीमा, ्यपुलके्ेटला 
�	 सी े्ंिरािा/ननडाररया (Phylum - Coelenterata/

Cnidaria) - जलव्याल (Hydra), सी अकनमोन (समदु्र फुल), 
्पोतु्बगीज मन ऑफ िॉर (फा्यसॅभल्या), जलेीकफश (ऑरभेल्या), प्िाळ 
(कोरलस)

�	 च्पट्ा कृमींचा संघ (Phylum - Platyhelminthes) - 
पलनेेरर्या, भलवहरफल्यकू, ्पट्टकृमी 

�	 गिो्कृमी प्ाणीसंघ (Phylum- Aschelminthes) - 
्पो्टातील जंत (Ascaris), हत्ी्पा्य रोगाचा जंत (Filaria worm), 
डोळ्यातील जंत (Loa loa)

�	 व्यी प्ाणीसंघ (Phylum - Annelida) - गांडूळ 
(Earthworm), जळू (Leech), नेरीस (nereis)

�	 संधी्पाद प्ाणीसंघ (Phylum- Arthropoda) - खकेडा, 
कोळी, सिच,ू ्पसैा, गोम, झुरळ, फुल्पाखरू, मधमाशी, वसलवहर कफश 

�	 मृदुकाय प्ाणीसंघ (Phylum- Mollusca) - कालि, क्वि्प्ूट/
शश्पला (Bivalve), गोगलगा्य, ऑक्टो्पस 

�	 कंिकचममी प्ाणीसंघ (Phylum- Echinodermata) - तारा 
मासा (Star Fish), सी-अर्चन, करि्टलस्टार, सी- ककंुरर

�	 अध्तसम्ृपष्ठरजजयू प्ाणीसंघ (Phylum- Hemichordata) - 
रॅलॅनोगलॉसस, सॅकोगलॉसस

6)  त्िषयाणु�(वहया्रस) _________ अस्तया्त.�(2014)
 (1) एक्पशेी्य जीि 
 (2) ्पशेीभभवतरक्हत ्पशेी
 (3) रहू्पशेी्य जीि 
 (4) अ्पशेी्य जीि

 स्पष्टीकरण : बरोबर उत्तर : 4
त्िषयाणू (Virus) :- 

�	 आकार - समुार े10 nm त े100 nm
�	 विषाणंूना सामान्यतः सजीि मानल े जात नाही ककिा त े सजीि-

कनर्जिांच्या सीमारषेते आहेत अस े महणतात. मात्र त्यांचा अभ्यास 
सकू्ष्मजीिशास्त्रात (Microbiology) केला जातो.

�	 विषाणू अवतसकू्ष्म महणज ेजीिाणंूच्या 10 त े100 ्प्टीने लहान असनू 
फक् इलकेट्ॉन सकू्ष्मदशगीनेच कदस ूशकतात.

�	 सितंत्र कणांच्या रू्पात आढळतात. विषाणू महणज ेDnA (डीऑकसी 
रा्यरो न्यकुकलक आमल) ककवा RnA (रा्यरो न्यकुकलक आमल) ्पासनू 
रनललेा लांरलचक रणूे असनू त्याला प्वरनांच ेआिरण असत.े

�	 िनस्पती ि प्ाण्यांच्या भजिंत ्पशेीतच त ेराहू शकतात ि ्या ्पशेींच्या 
मदतीने विषाणू सितःची प्वरने रनवितात ि सितःच्या असंख्य प्वतकृती 
कनमा्बण करतात. त्यानंतर ्यजमान ्पशेींना नष्ट करून ्या प्वतकृती मकु् 
होतात ि मकु् विषाणू ्पनुहा नव्या ्पशेींना संसग्ब करतात.

�	 विषाणंूमळेु िनस्पती ि प्ाण्यांना विविध रोग होतात.

7) ________प्रजयात्तची संख्या जगया्त सिया्भ्त जयास्त आहे.�(2015)
 (1) िनस्पती  (2) कक्टके 
 (3) मनुष्य  (4) प्ाणी 

 स्पष्टीकरण : बरोबर उत्तर : 2
संसिपयाद प्रयाणीसंघ (phylum- Arthropoda) (कीटक) :- 

�	 ्या प्ाण्यांना छोट्ा- छोट्ा तकुड्ांनी जोडून त्यार झाललेी उ्पांगे 
असतात .महणून त्यांना संधध्पाद प्ाणी महणतात. 

�	 ्पथृिीिर ्या संघातील प्ाण्यांची संखया सवाांर जा्सर आहे  .महणून 
संवध्पाद प्ाणीसंघ हा प्ाण्यांमधील सिाांत मोठा आभण जीिन-संघषा्बत 
सि्ब प्कार े्यशसिी झाललेा असा संघ आहे.

�	 ्या प्ाण्यांच े शरीर कत्रसतरी, सत्य देहगुहा्यकु्  आभण  क्वि्पाश्व्बसमवमत 
असनू त ेखंडीभतूही असत.े

�	 हे प्ाणी एकशलगी असतात.
�	 उदा. खकेडा, कोळी, सिच,ू ्पसैा, गोम, झुरळ, फुल्पाखरू, मधमाशी, 

कोळंरी (Prawn fish), वसलवहर कफश, गोचीड, ढेकुण.
�	 झुरळाच ेहृद्य 13 कपप्यांच ेअसत े
�	 '्परेर्ॅप्टस'ला अकनलीडा आभण अर्थ्रो्पोडा मधील दुिा मानल ेजात.े 

8) रसया्ियंापयासूि सि्त:चे अन्न ्त्यार करणयारे जीियाणू (सि्ंजीिी) 
कोणत्या रसया्ियंाचे त्िघटि करूि उजया्भ समळि्तया्त? (2019)

 (1) सेंकद्र्य द्रव्य े (2) असेंन्नद्र्य द्रव्य े
 (3) कृकत्रम द्रव्य े (4) प्क््क्या केललेी द्रव्ये

 स्पष्टीकरण : बरोबर उत्तर : 2
�	 सि्ंय्पोषी सजीि हे सितःच ेअन्न सितः त्यार करतात. 
�	 सि्ंय्पोषी सजीि असेंकद्र्य ्पदार्ब (inorganic substances) शरीरात 

घतेात आभण त्याच ेसेंकद्र्य ्पोषणात रू्पांतररत करतात.
�	 अन्नाच ेसंशलषेण करण्यासाठी िा्परण्यात ्यणेाऱ्या ऊजधेनुसार सि्ंय्पोषी 

सजीिांच ेदोन प्कार ्पडतात. िोिोऑिोट्रॉि प्कश उजा्ब िा्परतात; 
केमोऑिोट्रॉि रासा्यकनक उजा्ब िा्परतात.

�	 अस ेकाही प्कारच ेजीिाणू अस्सतत्िात आहेत ज ेसितःच ेअन्न  त्यार 
करण्यासाठी रासा्यकनक उजधेचा िा्पर करतात.

�	 रसा्यनां्पासनू सितःच ेअन्न त्यार करणार ेहे जीिाणू असेंकद्र्य द्रव्याच े
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विघ्टन करून उजा्ब वमळितात.
�	 सि्ंय्पोषी जीिाणू कार्बन डा्य-ऑकसाइड्पासनू सित: अन्नकनर्मती 

करतात. त्यांना प्काशसंश्ेषी जीवाणयू महणतात. 
�	 ना्यट्ोजन, सलफर (गंधक) ककिा इतर द्रव्यांच्या ऑॅककसडीकरणाने 

ऊजा्ब वमळविणाऱ्या जीिाणंूना रसा्यन्पोकषत (केमोऑ्टोट्ॉकफक) 
जीिाणू महणतात. रसा्यन्पोकषत जीिाणंूची संख्या तलुनेने कमी आहे.

रक्ञाभिसरण सांस्ञा 

9) 'बंडल ऑफ द्हज' (His) जे�जयाळे�(2016)
 (1) सं्पणु्ब हृद्यात ्पसरलले्या मजजातंत ूच ेअसत े
 (2) सं्पणु्ब हृद्यात ्पसरलले्या सना्यतंूत ूच ेअसत े
 (3) फक् हृद्यातील जिकनका (िेंकट्कल) मध्य े ्पसरलले्या 

सना्यतंूतचू ेअसत े
 (4) हृद्यातील जिकनका मध्य े्पसरलले्या मजजातंत ूच ेअसते

 स्पष्टीकरण : बरोबर उत्तर : 3
�	 शोध : 1893 मध्य े स्सिसस्स्त हृद्यरोग तजज् आभण शरीरशास्त्रज् 

'टवलहेलम हहज जयूननयर' ्यांनी ्ाि्ा.
�	 हा विद्तु आिगेाच्या िाहनासाठी खास हृद्याच्या सना्य ू्पशेींचा संग्ह आहे.
�	 हृद्यात उजव्या अशलदात (atrium) िसलले्या AV नोड कडून 

आिगेाच ेिहन दोन अशलदाच्या सं्पक्ब स्ानी िसलले्या AV नोड कडे 
केल ेजात.े AV नोड आिगेाच ेिहन कनला्याकडे करतात. ्या आिगेाच े
िहन करण्यासाठी कनला्यामध्य े (ventricle) ‘रंडल ऑफ क्हज’ हे 
सना्यमु्य फा्यरर असत.े 

�	 रंडल ऑफ क्हजच्या उंचिट्ाला ्परु्कज ेफा्यरर महणतात.
�	 ्याविार ेहृद्याच्या ठोक्याच ेकन्यमन करण्यासाठी विद्तु आिगेाच ेिहन 

केल ेजात.े 

10) पुढील कोण्ती त्िियािे ्ोग् आहे्त? (2014)
(a)   ऑककसजन्यकु् रक् आभण वरनाऑककसजन रक् ्यांच ेवमश्रण होऊ 

न्य ेमहणून ्पक्ांमध्य ेि सतनप्ाण्यांत चार दालनांच ेहृद्य आहे. 
(b)  अॅक्मफवर्यनस ि काही सर्प्टणाऱ्या प्ाण्यांमध्य े काही प्माणात 

ऑककसजन्यकु् ि वरनाऑककसजन रक् वमश्रण होण्यास हरकत 
नसत ेमहणून त्यांच ेहृद्य तीन दालनांच ेअसत.े 

(c)  माश्यांमध्य ेकेिळ दोन दालनांच ेहृद्य असत ेकारण रक् वगलस ्मध्य े
जाऊन ऑककसजन्यकु् होत ेि नंतर शरीराच्या इतर भागात जात.े 

(1) (a) ि (b)  (2) (b) ि (c) 
(3) (a) ि (c)  (4) (a), (b) ि (c)

 स्पष्टीकरण : बरोबर उत्तर : 4

िग्भ हृद्याचे कपपे रक्याचया प्रकयार 

मतस्य िग्ब दोन शीत 

उभ्यचर प्ाणी तीन (अ्पिाद : मगर-4) शीत 

्पक्ी िग्ब चार उषण 

ससतन प्ाणी चार उषण 

11) ___ खयालीलपकैी कोण्ती पररस्थि्ती दुसऱ्या गरया्भसयाठी
िोकयादया्क असेल ? (2019)

 (1) Rh+ ्परुुष ि Rh- स्त्री च ेवििाह 
 (2) Rh-  ्परुुष ि Rh+  स्त्री च ेवििाह 
 (3) Rh+ ्परुुष ि Rh+ स्त्री च ेवििाह
� (4) Rh- पुरुष ि�Rh-  स्त्री चे�त्िियाह

 स्पष्टीकरण : बरोबर उत्तर : 1
Rh�रक्गट पद्ती�:�

�	 मानिाच्या तांरड्ा रक््पशेींिर (RBC) असलले्या प्वतजनांमध्य े
Rh प्वतजनांचा ग्टही महत्िाचा आहे. ्या प्वतजनां्पकैी Rh(D) हे 
सिा्बवधक महत्िाच ेअसत.े 

�	 हे प्वतजन ज्या व्यक्ीच्या रक्ात आहे ती ‘Rh+’, तर ज्या व्यक्तींच्या 
रक्ात त ेनाही ती व्यक्ी ‘Rh-’ समजली जात.े 

�	 जगातील रहुतके लोक Rh+ आहेत. 
�	 Rh प्वतजन ऱहीसस (Rhesus) जातीच्या माकडांच्या तांरड्ा 

रक््पशेीिर प्रम आढळून आल्यामळेु त्याला ‘Rh घ्टक’ नाि देण्यात 
आल ेआहे.

�	 Rh ऋण असलले्या व्यक्ीला रक्ाधान (Blood transfusion) 
करताना Rh धन रक्ाधान केल ेतर त्या व्यक्ीच्या शरीरात प्वतद्रव्य े
त्यार होऊ शकतात. त्यांना प्नर-Rh (Anti-Rh) महणतात. 

�	 रक्दात्याच े रक् सामान्य्पणे ग्ाहकाच्या शरीरात जलद ्पसरत 
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असल्याने प्वतद्रव्यांमळेु काहीही समस्या कनमा्बण होत नाहीत. ्परंत ु
अशा व्यक्ीला Rh धन रक्ग्टाच ेदुसऱ्यांदा रक्ाधान केल,े तर आधी 
त्यार झालले्या प्वतद्रव्यांमळेु रक्ाच्या गुठळ्या होतात. 

�	 जर Rh ऋण रक्ग्ट असललेी माता गरोदर राक्हली आभण अभ्बकाचा 
रक्ग्ट Rh धन असला तर अभ्बकाच े काही रक् मातचे्या शरीरात 
वमसळून वतच्या रक्द्रव्यात Anti-Rh प्वतद्रव्य ेत्यार होऊ शकतात. 

�	 जर तीच माता ्पनुहा गरोदर राक्हली आभण वतच्या दुसऱ्या अभ्बकाचा 
रक्ग्ट Rh धन असला तर अभ्बकाचा मतृ्य ुहोऊ शकतो. 

�	 अशा कठीण समस्यिेर 20व्या शतकात उ्पा्य शोधला गेला आहे. Rh 
ऋण रक्ग्ट असलले्या मातलेा गभा्बिस्ते Rh इमयुनग्ोबयुल्नची 
अंत:क््ेपणे देण्यात ्यतेात. त्यामळेु मातचे्या शरीरात Anti-Rh 
प्वतद्रव्य ेकनमा्बण होत नाहीत.

12) खयालील जोड्या जुळिया�:�(2019)
� श्वसि रंगद्रव्  ्पशु/्पशुसमहु 
 अ. क्हमोगलोवरन   I. अन्नभेलड्स 
 र. कलोरो्ूकओररन  II. ्पषृ्ठिंशी्य 
 क. क्हमरीर्थीन  III. शलगुला 
 ड. क्हमोसा्यकनन   IV. मोललसुकस 
� प्या्भ्ी उत्तरे :
  अ र  क ड 
 (1)  II  III  I  IV 
 (2)  II  I  III  IV 
 (3)  III II  IV  I 
 (4)  IV  III I  II

 स्पष्टीकरण : बरोबर उत्तर : 2
श्वसि रंगद्रव् (Respiratory�pigment) :- 

�	 श्वसन रंगद्रव्य हा रक्ाची ऑककसजन िाहून नेण्याची क्मता िाढिणारा 
रणूे आहे. 

�	 ऑककसजनच्या िाहतकुीस मदत करणे आभण श्वसनास मदत करणे ही 
श्वसन रंगद्रव्याची प्मखु भवूमका आहे.

�	 क्हमोगलोवरन, क्हमोसा्यकनन, क्हमरीर्थीन आभण कलोरो्ूकओररन ही चार 
सि्बसामान्य श्वसन रंगद्रव्य आहेत.

श्वसन रंगिद्रवय रंगि ्पशु/्पशुसमुह

क्हमोग्ोवरन ्ा् ्पषृ्ठिंशी्य

क्हमोसा्यकनन कनळा मोल्ुसकस

क्हमरीर्थीन ्ा् श्गु्ा

क्ोरो्ूकओररन क्हरिा अनेभ्डा

द्हमोगलोसबि :- 

�	 तांरड्ा रक् ्पशेींमधी् महत्िाचा घ्टक 
�	 ्ोहाचा अंश अस्े्े प्वरन 
�	 शरीराती् 98% ऑक्सजनचे वहन करते
�	 शरीराती् 20-25% कार्बनडा्य ऑकसाईडच ेिहन करते
�	 कमतरतेमळेु होणारा रोग : अनेधमया 
�	 अवधक्यामळेु होणारा रोग : ्परॉलीसायथेधमया
�	 एक क्हमोगलोवरन ऑककसजनच ेजासतीत जासत 4 रणूे िाहून नेऊ शकतो

13) ्ूरर्याचे िहि कोण कर्ेत? (2014)
 (1) जीिद्रव्य (Plasma) + रक् 
 (2) रक् + ऑकसीजन 
 (3) तांरड्ा रक् ्पशेी + कार्बन डा्य ऑकसाईड 
 (4) ्पांढऱ्या रक् ्पशेी + लाळ

 स्पष्टीकरण : बरोबर उत्तर : 1
रक् (Blood) :- 

�	 रक् हा लाल रंगाचा एक प्िाही ्पदार्ब आहे. रक् ही द्राययू संयोजी 
ऊरी (Connective Tissue)आहे. ऑककसजन्यकु् रक्ाचा रंगि 
्ा् भडक असतो आभण चव खारि असत ेतसचे साम ू(pH) 7.4 
असतो. रक् दोन प्मखु घ्टकांनी रनलले ेअसत.े

1) रक्द्रि (plasma) :-

�	 रक्द्रि कफक्ट क्पिळसर रंगाचा, कनतळ, काहीसा आम्ारीधममी द्रि 
असतो. ्यात समुार े90 त े92% ्पाणी, 6 त े8% प्वरने, 1 त े2% 
असेंकद्र्य क्ार ि इतर घ्टक असतात.

�	 अलबयुधमन - संरंध शरीरभर ्पाणी विभागण्याच ेकाम करत.े
�	 ग्ोबयु्ीनस - संरक्णाच ेकाम करतात.
�	 िायनरिनोजेन व प्ोथ्ोमबीन - रक् गोठण्याच्या क््क्यते मदत 

करतात.
�	 असेंनद्रय आयने - कॅक्लशअम, सोकडअम, ्पो्ॅटभशअम हे चतेा आभण 

सना्य ूका्या्बच ेकन्ंयत्रण ठेितात.

2) रक्कणणकया/रक्पेशी (Blood�corpuscles/cells) :-

लोद्ह्त रक्पेशी (RBC) :- 

�	 आकाराने लहान, ितु्बळाकार, कें द्रक नस्ेलया ्पशेी
�	 ्या ्पशेीतील हहमोग्ोबीन ्या घ्टकामळेु रक् लाल रंगाच ेकदसत.े 
�	 क्हमोगलोरीनमळेु ऑककसजन रक्ात विरघळतो.
�	 रक्ाच्या प्त्यके घनवमलीमी्टरमध्य े50-60 ्क्ष RBC असतात. 
�	 RBC ची कनर्मती अस्स्मजजेर (bone marrow) होत ेि त्या

समुार े100 रे 127 नदवस जगतात.

शे्व्त रक्कणणकया (पयंाढऱ्या पेशी) (WBC) :- 

�	 आकाराने मोठ्ा, कें द्रक्यकु्, रंगहीन ्पशेी 
�	 रक्ाच्या प्त्यके घनवमलीमी्टरमध्य े 5000-10,000 ्पांढऱ्या ्पशेी 
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असतात
�	 ्या ्पशेींच े5 प्कार आहेत - रसेोफील, इओवसनोकफल, न्यटू्ोफील, 

मोनोसाई््टस भलमफोसाई््टस
�	 ्पांढऱ्या ्पशेींची कनर्मती अस्स्मजजते होत.े
�	 काय्त - ्पांढऱ्या ्पशेी, आ्पल्या शरीरात सकैनकाच े काम करतात. 

शरीरात कुठेही रोगजंतचूा भशरकाि झाल्यास त्यािर ्या ्पशेी हलला 
करतात. सकू्ष्मजीिांमळेु होणाऱ्या रोगां्पासनू रक्ण करतात.

3) रक्पट्ीकया (platelets) :- 

�	 ्या अवतश्य लहान आभण तरकडीच्या आकारासारख्या असतात
�	 रक्ाच्या एका घनवमलीमी्टरमध्य े ्या समुार े 2.5 लक् त े 4 लक् 

असतात.
�	 काय्त - ्या रक् गोठिण्याच्या क््क्यमेध्य ेभाग घतेात.

रक्याची कया य्े:- 

�	 वाययूं चे ्पररवहन : फुपफुसांमधील ऑककसजन रक्ाविार ेशरीराच्या सि्ब 
भागांत ्पशेीं्प्यांत िाहून नेला जातो. तसचे ऊतींकडून फुपफुसांमध्य े
CO2 आणला जातो.

�	 ्पोषणरतवांचे वहन (्ेपशींना खाद्य ्ुपरटवणे) : अन्ननभलकेच्या 
भभवत्केमधनू गलकुोज, अवमनो आमल,े मदेामल े्यांसारखी ्पचन झाललेी 
साधी ्पोषणत्ि ेरक्ात घतेली जातात ि ती शरीराच्या प्त्यके ्पशेी्प्यांत 
्पोहोचिली जातात.

�	 िाकाऊ ्पदाथाांचे वहन : ्यरुर्या, अमोकन्या, क््कएक्टनीन इत्यादी 
ना्यट्ोजन्यकु् ्टाकाऊ ्पदार्ब ऊतींकडून रक्ात जमा केल ेजातात. 
नंतर हे ्पदार्ब शरीराराहेर ्टाकण्यासाठी रक्ाविार ेिकृकाकडे िाहून 
नेल ेजातात.

�	 शरीररक्षण : रक्ात प्वतक्पडांची कनर्मती होत ेआभण त ेसकू्ष्म जीिाणू 
ि इतर उ्पद्रिी कण ्यांच्या्पासनू शरीराच ेरक्ण करतात.

�	 टवकर व संपे्रक ्पररवहन :  विकर ेआभण संप्रेके ज्या क्ठकाणी 
स्रितात तरेनू ती ज्या क्ठकाणी त्यांची अभभक््क्या होत ेतरे ेरक्ाविार े
िाहून नेली जातात.

�	 रा्पमान ननयमन : ्योग्य अशा िाक्हनी विसफारण आभण िाक्हनी 
संकोचन ्यांमळेु शरीराच ेता्पमान 37 अंश से.  इतके का्यम राखल े
जात.े

�	 शरीरातील सोकडअम, ्पो्ॅटभश्यम ्यांसारख्या क्ारांचा समतोल ठेिणे.
�	 रक्स्राि झाल्यास गुठळी कनमा्बण करून जखम रंद करणे हे का्य्ब 

प्ेि्ेि ि रक्द्रिातील िायनरिनोजेन नािाच ेप्वरन करतात.

 श्वसन सांस्ञा  

14)  ऑक्सश्वसियाच्या शेिटी कया् ्त्यार हो्ेत? (2014) 
 (1) CO2 + CO  (2) CO2 + nO
 (3) CO2 +O2 (4) CO2 + H2O

 स्पष्टीकरण : बरोबर उत्तर : 4

�	 मानिी शरीरातील सि्ब जीिनप्क््क्या चाल ूराहण्यासाठी ऊजधेची कनतांत 
आिश्यकता असत.े ऊजा्बकनर्मती ्पशेींमध्य ेहोत.े 

�	 त्यासाठी ्पशेींना विद्राव्य अन्नघ्टक ि ऑककसजनचा ्परुिठा वहािा 
लागतो. ही काम ेश्वसनसंस्ा ि रक्ाभभसरण संस्ा माफ्ब त होतात. 
श्वसनाची प्क््क्या ्पढुील तीन ्टपप्यांत होत.े

1. बद्हःश्वसि / बयाह्यश्वसिः

�	 अ) श्वास घेणे - नाकािा्ेट हिा आत घतेली जात,े तरेनू ती 
श्वासनभलकेद् िारा दोनही फुफफुसांत जात.े

�	 ब) उच छ््  वास (श्वास सोडणे) - फुफफुसात घतेलले्या हितेील 
ऑककसजन रक्ात जातो. रक् शरीरातील CO2 फुफफुसांकडे 
्पोहोचित ेि ती हिा उचछ् िासािा्ेट राहेर ्टाकली जात.े 

�	 फुफफुसािा्ेट होणाऱ्या ्या दोन क््क्यांना एककत्रत्पणे बहहःश्वसन 
महणतात.

2. अं्तःश्वसिः

�	 शरीरातील सि्ब ्पशेी आभण रक् ्यादरम्यान होणाऱ्या िा्यूं च्या 
देिाणघिेाणीला अंतःश्वसन महणतात. 

�	 रक्ातनू ्पशेींमध्य ेO2 जातो ि ्पशेींतनू रक्ामध्य ेCO2 ्यतेो.

3. पेशीश्वसिः 

�	 ऑककसजनमळेु ्पशेींतील गलकूोजसारख्या विद्राव्य घ्टकांच ेमंदजिलन 
होऊन ATP च्या सिरू्पात ऊजा्ब मोकळी होत.े त्याचररोरर CO2 ि 
जलराष्प हे कनरु्प्योगी ्पदार्ब त्यार होतात. ्या क््क्यलेा ्पशेीश्वसन 
अस ेमहणतात. 

�	 खालील समीकरणाच्या साहाय्याने ्पशेीश्वसन प्क््क्या सारांश रू्पाने 
मांडतात.

�	 C6H12O6+6O2 ---> 6CO2+6H2O+ ऊजा्ब (38ATP)

15)  ऑ्सीश्वसियामध्े (aerobic� respiration) ऑ्सीजि 
कोण्ती मुख् रुसमकया बजयाि्तो ? (2015)

 (1) इलकेट्ॉन दाता  (2) इलकेट्ॉन ग्ाही 
 (3) प्ो्टॉन दाता  (4) प्ो्टॉन ग्ाही 

 स्पष्टीकरण : बरोबर उत्तर : 2
श्वसि :- 

�	 सजीिांमध्य ेश्वसन हे शरीरसतर आभण ्पशेीसतर अशा दोन सतरांिर होत.े 
�	 शरीरसतरािर होणाऱ्या श्वसनात ऑककसजन आभण कार्बन 

डा्यऑकसाइड ्या िा्यूंची शरीर आभण सभोिता्च ेिातािरण ्यांमध्य े
देिाणघिेाण होत.े 

�	 ्पशेीसतरािर होणाऱ्या श्वसनात अन्न्पदाराांच ेऑककसजनच्या मदतीने 
अरिा त्याच्याविना ऑककसडीकरण के्े जात.े

पेशीस्तरयािरील श्वसि :- 

�	 आ्पण ज ेअन्न्पदार्ब खातो त्यातील प्ामखु्याने कर्रोदकांचा उ्प्योग 
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मखु्यति ेदररोज आिश्यक असणारी ऊजा्ब वमळिण्यासाठी केला जातो. 
ही ऊजा्ब ATP च्या सिरू्पात वमळिली जात.े 

�	 त्यासाठी ्पशेींमध्य े गलकुोज ्या कर्रोदकाच े ्टपप्या्टपप्याने 
ऑककसडीकरण केल ेजात.े ्यालाच ‘्पशेीसतरािरील श्वसन’ महणतात. 

�	 सजीिांमध्य े ्पशेीसतरािर होणार े श्वसन दोन प्कारच े असत.े त े
दोन प्कार महणज े ऑक्सश्वसि (ऑककसजन भाग घतेो) आभण 
त्ििॉ्सीश्वसि (ऑककसजन भाग घते नाही). ऑककसश्वसनामध्य ेतीन 
्टपप्यांमध्य ेग्ुकोजच ेऑककसडीकरण होत.े

गलकुोज-त्िघटि (Glycolysis) :- 

�	 ्पशेीद्रव्यात घडणाऱ्या ्या प्क््क्यमेध्य े गलकुोजच्या एका रणूेच े
्टपप्या्टपप्याने विघ्टन होऊन ्पा्यरुविक आमल, ATP, nADH2 
आभण ्पाणी ्यांच ेप्त्यकेी दोन दोन रणूे त्यार होतात.

�	 ्या प्क््क्यते त्यार झालले े ्पा्यरुविक आमलाच े रणूे अस्ेटील-को-
एनझाईम-A ्या रणंूेमध्य ेरू्पांतररत केल ेजातात. ्या प्क््क्यिेळेी कार्बन 
डा्यऑकसाइडच ेदोन रणूे आभण nADH2 च ेदोन रणूे त्यार होतात.

ट्या्कयाबबो््ीलीक आमल चक्र (Kreb's�cycle) :- 

�	 अॅस्ेटील-को-एनझाईम-A च ेरणूे तंतकूभणकेमध्य ेजातात. तरे ेत्यािर 
‘ट्ा्यकार्रोकझीलीक आमल च्क’ (्ेकर च्क) ही च्की्य अभभक््क्या 
रारिली जात.े 

�	 ्या अभभक््क्यवेिार ेअॅस्ेटील-को-एनझाईम-A च्या रणूेतील अॅस्ेटीलच े
्पणू्ब्पणे ऑककसडीकरण केल े जात े आभण त्याविार े CO2 , H2O, 
nADH2 , FADH2 आभण ATP च ेरणूे वमळतात. 

इले्ट्ॉि िहि सयाखळी अणरद्क्र्या (eTC�Reaction) :- 

�	 इलकेट्ॉन िहन साखळी अभभक््क्यासदु्धा तंतकुभणकेमध्य ेरारिली जात.े 
िरील सि्ब प्क््क्यांच्या िळेी त्यार झालले्या nADH2 च्या प्त्यके 
रणूे्पासनू तीन आभण FADH2 च्या प्त्यके रणूे्पासनू दोन ATP च े
रणूे वमळतात. ्या प्क््क्यमेध्य ेATP च्या रणंूेव्यवतररक् ्पाण्याचहेी रणूे 
त्यार होतात.

�	 अशा ्पद्धतीने ऑककसश्वसनामध्य े गलकुोजच े ्पणू्ब ऑककसडीकरण 
(विघ्टन) होत ेआभण ऊजधेररोररच CO2 आभण H2O च ेरणूे त्यार होतात.

16) अत््तश्रमयामुळे सिया्ूदुखीमध्े खयालीलपकैी कोण्ेत रसया्ि
जियाबदयार अस्ेत? (2015)

 (1) लॅक्टीक आमल  (2) इरनेॉल 
 (3) फॉरवमक आमल  (4) अॅसकॉररीक आमल 

 स्पष्टीकरण : बरोबर उत्तर : 1
त्ििॉ्सीश्वसि करणयाऱ्या सूक्ष्मजीियंाची ऊजया्भत्िर्म्ती :- 

�	 काही सजीि ऑककसजनच्या सावन्नध्यात राहू शकत नाही. उदा. अनेक 
जीिाणू. अशा सजीिांना ऊजा्ब वमळिण्यासाठी विनॉकसीश्वसनाचा 
अि्ंर करािा ्ागतो.

�	 विनॉकसीश्वसनाच े गलकुोज-विघ्टन (गला्यकोला्यसीस) आभण 
ककणिन (फरमें्ेटशन) हे दोन ्टप्प े असतात. ्यात गलकुोजच े अ्पणू्ब 
विघ्टन होऊन कमी ऊजा्ब वमळत.े ्या प्क््क्यते गलकुोज-विघ्टनातनू 
त्यार झालले े्पा्यरुविक आमल काही विकरांच्या मदतीने इतर कार्बनी 
आमलांमध्य े ककिा अलकोहोल (C2H5OH) मध्य े रू्पांतररत केल े
जात.े ्यालाच ककणिन (Fermentation) महणतात. 

�	 काही उचचसतरी्य िनस्पती, प्ाणी आभण ऑककसजनच्या सावन्नध्यात 
राहू शकणार े सकू्ष्मजीिसदु्धा त्यांच्या सभोिती ऑककसजन िा्यचूी 
्पातळी कमी झाल्यास ऑककसश्वसनाऐिजी विनॉकसीश्वसनाचा अिलंर 
करतात.

�	 उदा. वरजांकुरणाच्या िळेी जमीन ्पाण्याखाली रडुाली असल्यास रीज े
विनॉकसीश्वसन करतात. तसचे आ्पण व्या्याम करताना आ्पल्या 
मांस्पशेी (सना्य)ू विनॉकसीश्वसन करतात. त्यामळेु आ्पल्या शरीरात 
कमी ऊजा्ब त्यार होऊन लॅस््टक आमल साठत ेआभण आ्पल्याला 
रकल्यासारख ेिा्टत.े

पचन सांस्ञा 

17) पुढील दोि त्िियाियंाचया त्िचयार करया: (2014)
 (a) आ्पल्या ्पो्टात हा्यड्ोकलोररक अॅवसड कनमा्बण होत े त े

्पचनक््क्यसे मदत करत.े अ्पचनात ्पो्टात अवधक अॅवसड कनमा्बण 
होत ेज्याने ्पो्ट दुखा्यला लागत ेि माणूस असिस् होतो.

 (b) मॅनेिभश्यम हा्यड्ॉकसाइड (वमलक ऑफ मॅनेिभश्या) चा िा्पर 
अशा िळेी केला जातो ज ेएक अनॅलजवेसक आहे.

� कोण्ेत िया्् पूण्भपणे बरोबर आहे?
 (1) केिळ (a)  (2) केिळ (b)
 (3) (a) ि (b) दोनही (4) (a) ि (b) दोनहीही नाही

 स्पष्टीकरण : बरोबर उत्तर : 1
हया्ड्ो्लोररक आमल [HCl]:- 

�	 आ्पल्या जठरामध्य े्पाचक रस स्रित असतो. त्यात तीव्र हा्यड्ोक्ोररक 
आम् असत.े 

�	 जठराती् अन्नाच ेव्यिस्स्त ्पचन होण्यासाठी त ेमदत करत असत.े 
�	 जठराती् घातक सकू्ष्म जंतूंचा ना्यना्ट होण्यासाठीही त्याचा उ्प्योग 

होत असतो. 
�	 ्या आम्ाचा अभाि असे्  तर ्पो्टाच ेअनेक विकार उद्भितात.
�	 ्पो्टाच्या अंतग्बत भागात म्यकुस नािाचा ्पदार्ब सतत स्रित असतो. 

त्याचा जाड ि घट्ट रर ्पो्टाच्या आती् तिचिेर त्यार होत असल्यामळेु 
तीव्र हा्यड्ोक्ोररक आम्ाचा आती् तिचशेी सं्पक्ब  ्टाळ्ा जातो 
आभण तिचिेर दुष्पररणाम होत नाही.

मॅगे्णश्म हया्ड्ॉ्सयाइड [mg (OH)2]:-

�	 गाळून घतेलले्या समदु्राच्या ्पाण्यात चनु्याची कनिळी घातल्यास हे 
त्यार होत.े 
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1) ििसप्तीपयासूि समळत्िलेल्या सजीियंामध्े� सक्री् असणयाऱ्या�
सं्ुगयाची ्यादी:�(2013)

 (a) कनको्टीन - तंराख ूिनस्पती्पासनू 
 (b) कनरीडाईन - कडू शलरा्पासनू 
 (c) रो्टीनोन - डेररस इभलक्प्का्पासनू 
 (d) ्पा्यरीर्थम - ्का्यसँरमम वसनरीफोलीअम्पासनू 
� अत्दम लोकयंािी ििसप्तीचे सयार कयाढूि, सजीियंामध्े सक्री् 

असणयारे सं्ुग समळत्िले ि त्याचया ियापर मयासे स्ंतबी्त 
करण्यासयाठी केलया?  ्यासयाठी िरीलपकैी कोण्तया प्या्भ् 
बरोबर आहे ? 

 (1) (a)  (2) (b) 
 (3) (c)  (4) (d) 

 स्पष्टीकरण : बरोबर उत्तर : 3
रोटीिोि :- 

�	 रो्टीनोन हे गंधहीन, रंगहीन, सफक्टकासारख े सं्यगु असनू त्याचा 
उ्प्योग की्टकनाशक महणून तसचे मतस्य उत्पादनात मास े सतंरीत 
(कफश ककलर महणून िा्पर) करण्यासाठी केला जातो.

�	 ज्पानी रसा्यनशास्त्रज् नागाई नागा्योशीने डेररस इभलक्प्का्पासनू 
रो्टीनोन नािाच े शुद्ध सफक्टकासारख े सं्यगु िगेळे केल.े डेररस 
इभलक्प्का ्या िनस्पतीच ेज्पानी नाि रो्टीन अस ेआहे.

त्िकोटीि :- 

�	 अलकलॉइड िगा्बतील एक द्रिरू्प सं्यगु असनू क्पररडीन ्या नािानेही 
ओळखल ेजात.े

�	 त े तंराखचू्या झाडाच्या (कनकोक्ट्याना ्टारॅकम) ्पानांत मॅभलक ि 
सा्यकट्क अमलाररोरर सं्योग झालले्या रू्पांत हे असत.े 

�	 विषारी असल्यामळेु प्त्यक् कनकोक्टनाचा उ्प्योग केला जात नाही 
्परंत ु त्या्पासनू रनविलले े कनकोक्टन सलफे्ट की्टनाशक महणून 
आभण कनकोक्टकनक अामल (र ग्टातील एक जीिनसत्ि कनॲसीन) ि 
कनकोक्टकनक अामल अमाइड ्यांच्या कनर्मतीत कनको्टीन उ्प्योगी ्पडते

अलकलॉइड्स:- 

�	 ज्यांच्यात ना्यट्ोजन आहे अशी क्ारकी्य ि िनस्पतीत आढळणारी 
रासा्यकनक सं्यगेु. ती कनरकनराळ्या िनस्पतींच्या कनरकनराळ्या भागांत, 
वर्यांत, मळुांत ककिा सालींत आढळतात. त्यांच्या औषधी ककिा 
विषारी गुणांमळेु फार प्ाचीन काळा्पासनू मनुष्याच ेत्यांच्याकडे लक् 
गेलले ेआहे.

�	 औषधी अलकलॉइड्स ि िनस्पती : कोनीन (हेमलॉक), क्प्परेीन(काळी 
वमरी), ररवसनीन(एरंडी), ्पलेके्टअरीन (डाशळराच े मळू), हा्यग्ीन ( 
कोका), कनको्टीन (तंराख)ू, ॲट्ो्पीन (धोतरा), कोकेन (कोका), 
हा्योवसन (धोतरा), ससकोनीन (ससकोनाची साल), कनरीडाईन (कडू 
शलर), ्ॅप्ॅपवहरीन (अफू), मॉफफीन (अफू), कॅफीन (चहा), वरओरिोमीन 
(कोको), वरओकफलीन (चहा).

औषिी 

अलकलॉइड 

अढळ उप्ोग

एफेड्ीन  एफेड्ागोत्राच्या

िनस्पतीत 

हृद्य स्ंपदनाचा िगे िाढिनू रक्दार 

िाढविणे हे त्याच ेमखु्य इंकद्र्यविष्यक 

का्य्ब श्वसनी-दमा ि डांग्या खोकला 

्यांिर, तसचे कनकोक्टनच्या विषराधिेर 

उतारा महणून उ्प्योगी.

कोिीि  कनसगा्बत 

हेम्ॉकच्या

ते् ात 

डांग्या खोक्ा ि दमा ्यां्पासनू आराम 

वमळविण्यासाठी

आरेकोलीि  स्ुपारीमध्ये अत्ंयत सौम्य प्माणात ्पो्टाती् 

जंतविरोधी महणून किवचत िा्पर.

पेलेद्टअरीि  अफू सौम्य प्माणात घतेल्यास मादक.

कोकेि  कोकाच्या

्पानात

हा्यड्ोक्ोराइडच्या विद्रािाचा 

स्ानी्य संिदेनाहारी महणून िा्पर. 

सकोपोलयामीि  धोतरा  कनद्रानाश-ि प्िास-आजार ्यांिर 

शामक महणून उ्प्योग. 

ॲट्ोपीि  ॲट्ो्पा 

रे् ाडोना

नेत्रिदै्कात ररुळु-विसतारक महणून 

िा्पर. मॉर्फनािर उतारा महणूनही 

िा्परतात

2) ििसप्तीशयास्त्रयािुसयार फया्बर ििसप्तीपयासूि ‘बयासट फया्बस्भ’
समळ्तया्त. प्रत्क्या्त ्ेत ििसप्तीच्या खयालीलपकैी  कोणत्या 
रयागया्त अस्तया्त? (2013)

 (1) रसिाक्हन्या  (2) जलिाक्हन्या 
 (3) मळेु  (4) ्पाने

 
 स्पष्टीकरण : बरोबर उत्तर : 1

2 िनस्पतीशञास्त्र  
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बयासट फया्बर :- 

�	 इतर नाि े: फलोएम फा्यरर, स्सकन फा्यरर 
�	 हे िनस्पती फा्यरर असनू रसिाक्हन्या (phloem) ककिा तंतमु्य 

साली्पासनू गोळा केला जातो. 
�	 हे फा्यरर रसिाक्हनीच्या प्िाहकी्य ्पशेींना (conductive cells) 

आधार देत ेआभण खोडाला मजरतुी देत.े
�	 हे फा्यरर का्पधे्ट, सतू, दोरखंड, जाळी, मॅ्ट, कागद, ्पोत ेइत्यादी 

रनविण्यासाठी िा्परतात. 
�	 अंराडी, भांग, रॅमी, ततुी ्या िनस्पतीं्पासनू हे फा्यरर रनिल ेजात.े

3) ििसप्तींमध्े कोण्ेत त्िकर (enzyme) जयास्त प्रमयाणया्त
आढळ्ेत? (2014)

 (1) री्टा गॅलॅक्टोसाइडेज
 (2) आर.्य.ुरी.्पी. काररॉकसीलजे
 (3) एं्ेटरोका्यनेज
 (4) क्ह्ेटरोका्यनेज

 स्पष्टीकरण : बरोबर उत्तर : 2

RUBpCo :- 

�	 RUBP Co : Ribulose-5 ,1-bisphosphate carboxylase

�	 कार्बन स्स्रीकरणाच्या ्पक्हल्या महत्िाच्या ्टपप्यामध्य े RUBP 

काररॉकसीलजे ्या विकराचा िा्पर होतो. 

�	 कार्बन स्स्रीकरण प्क््क्यमेध्य ेिातािरणाती् कार्बन डा्य ऑकसाइडच े

िनस्पतीविार ेग्ूकोज सारख्या उजा्ब समदृ्ध रणंूेमध्य ेरू्पांतरण के्े जात.े 

�	 हे विकर ्पथृिीिरी् सिा्बत वि्पु् तनेे आढळणार ेविकर आहे. 

केस्लिि सया्कल :- 

�	 रनेसन-केस्लिन सा्यक् असहेी महणतात 

�	 प्काश संश्ेषणादरम्यान हरीतद्रव्यामध्य े होणाऱ्या अभभ्की्यांच्या 

संचा्ा केस्लिन सा्यक् महणतात. 

�	 ्या सा्यक् मध्य े्पढुी् तीन ्टप्प ेआहेत: 

�	 Carboxylation : ्यामध्य े िातािरणातील कार्बनडा्य ऑकसाइड 

Ribulose-5 ,1-bisphosphate मध्य ेवमसळतो. 

�	 Reduction : ्यामध्य े ATP आभण nADPH च्या मदतीने 

कार्रोहा्यडे््ट त्यार होते

�	 Regeneration : ्या ्टपप्यात Ribulose-5  ,1-bisphosphate 

्पनुहा त्यार होत ेजणेेकरुन हे च्क चालचू राहत.े 

4) ििसप्तींिया द्विियामपद्ती कोणत्या ििसप्ती शयास्त्रज्ञयािे सुरू
केली? (2014)

 (1) रसे े (2) रेंरम आभण हुकर 
 (3) काल्बस भलना्यस (4) वरओफ्ास्टस ्

 स्पष्टीकरण : बरोबर उत्तर : 3
�	 1735 मध्य े काल्ब भलकनअस ्यांनी सजीिांना 2 सषृ्टीत विभागल.े 

िनस्पती ि प्ाणी (Vegetabilia & Animalia) सषृ्टी
�	 1866 साली हेकेल ्यांनी 3 सषृ्टी कस्ल्पल्या त्या महणज ेप्ोक्टस्टा , 

िनस्पती ि प्ाणी.
�	 1925 मध्य ेचॅ्टन ्यांनी ्पनुहा सजीिांच ेदोनच ग्ट केल े- आकदकें द्रकी 

ि दृश्यकें द्रकी.
�	 1938 मध्य ेको्पलँड ्यांनी सजीिांना 4 सषृ्टीमध्य ेविभागल े- मोनेरा, 

प्ोक्टस ््टा, िनस्पती ि प्ाणी
�	 रॉर्ट्ब हाडडींग भवह्टाकर (1920-1980) हे अमरेरकन ्पररस्स्तीकी 

तजज् (Ecologist) होऊन गेल.े त्यांनी 1969 मध्य ेसजीिांची 5 ग्टांत 
वि भागणी केली.

कयाल्भ णलत्ि्सची द्विियाम पद्ती :- 

�	 प्त्यके सजीि ओळखण्यासाठी क्विनाम ्पद्धतीचा अिलंर केला जातो. 
त्यानुसार प्त्यके सजीिाला एक िजै्ाकनक नाि देण्यात आल ेआहे. 

�	 ्या नािात दोन संज्ा आहेत. ्पक्हली संज्ा प्जाती दश्बित,े तर दुसरी 
संज्ा जाती दश्बित.े 

�	 आंतरराषट्ी्य नामकरण संक्हतचे्या कन्यमानुसार सि्ब सजीिांना क्विनाम 
्पद्धतीने िजै्ाकनक नाि ेदेण्यात आली आहेत.

�	 िनस्पती ि प्ाणी सषृ्टीतील क्विनाम ्पद्धतीने िगगीकरण केललेी काही उदाहरणे :

सजीि िैज्ञयात्िक ियाि

कुत्रा कॅकनस फॅवमल्यररस

गा्य रोस ्टॉअरस

जासिंद क्हवरसकस रोझा-सा्यनेस्नसस

जिारी सॉघ्बम वहलगेर



Sam
pl

e 
co

py

Simplified�AnAlySiS��/�286

विज्ञान

1) रेणूमध्े� अणू ________ बलयावियार�े एकत्रि्त ठेिले� जया्तया्त.�
(2013)

 (1) रणेिांतरीक (Intermolecular Forces)
 (2) अंत रणुे (Intramolecular Forces)
 (3) क्विअग् (Dipole- Dipole Forces)
 (4) िान डर िॉलझ (Van der Waals Forces)

 स्पष्टीकरण : बरोबर उत्तर : 2
intermolecular�Vs�intramolecular�forces :- 

�	 अंत रणुे (Intramolecular Forces) रल हे अस ेकोणतहेी रल 
असत ेज ेअणूला रणूे ककिा सं्यगुामध्य ेरांधनू ठेित.े उदा. रासा्यकनक 
रंध 

�	 रणेिांतरीक (Intermolecular Forces) रल हे लगतच्या दोन 
रणूेदरम्यान असलले ेरल हो्य. 

�	 इंट्ामॉल्यकु्यलुर रल हे इं्टरमॉल्यकु्यलुर रला्पके्ा शवक्शाली असत.े  
�	 इं्टरमॉल्यकु्यलुर रल हे रासा्यकनक रंध नसलले्या दोन रणंूेमध्य े

ककिा सं्युं गांमध्य ेअसत ेतर इंट्ामॉल्यकु्यलुर रल हे रासा्यकनक रंध 
असलले्या रणंूेमध्य ेककिा सं्यगुामध्य ेअसत.े

dipole–dipole�forces :-

�	 हे रल का्यमच े क्विअग् असलले्या रणंूेमधील विद्तु आकष्बण 
(electrostatic interactions) आहे.  हे रल आकष्बण 
िाढविण्यासाठी रणूे संरभेखत करतात. 

�	 हा्यड्ोजन कलोराईडमध्य े्या आकष्बणाच ेउदाहरण ्पाहता ्यते.े ्यामध्य े
धु्िी्य रणूेचा धन शेि्ट हा इतर रणूेच्या ऋण शेि्टाला आकर्षत 
करले आभण त्याच्या स्स्तीिर प्भाि ्पाडेल. धु्िी्य रणंूेमध्य ेत्यांच्यात 
कनविळ आकष्बण असत.े

�	 िान डर िॉलझ हे रल प्भार नसलले्या अणू ककिा रणूे ्यांच्यातील 
्परस्परसंिादामळेु उद्भित.े

2) पुढील दोि त्िियाियंापकैी कोण्ेत अ्ोग् आहे ? (2016)
अ.  अणु अंक महणज ेअणु कें द्रकाती् एकूण प्ो्टॉनसची संख्या. 
र. अणु िसतुमान महणज े अणु कें द्रकाती् एकूण प्ो्टॉनस ि 

न्यटू्ॉनसची संख्या. 
 (1) फक् अ  (2) फक् र 
 (3) दोनही अ आभण र  (4) दोनही नाहीत 

 स्पष्टीकरण : बरोबर उत्तर : 4
अणू िस्ुतमयाि (mass�of�Atom) :- 

�	 अणूच ेिसतमूान त्याच्या कें द्रकात एकि्टलले ेअसनू त ेत्यातील प्ो्टॉन 
(p) ि न्यटू्ॉन (n) मळेु असत.े अणूकें द्रकामध्य ेअसणाऱ्या (p+n) च्या 
संख्यलेा अणु िसतुमानांक (Atomic Mass number) महणतात. 

�	 प्ो्टान ि न्यटू्ॉन ्यांना एककत्रत्पणे अणुकें द्रातील मलूकण 
(nucleons) अस ेसंरोधतात.

�	 19 व्या शतकातील िजै्ाकनकांना अणुिसतुमान अचकू्पणे मोजणे 
शक्य नसल्याने ‘अणूच ेसा्पके् िसतुमान’ ही संकल्पना ्पढेु आली. 
आताच्या काळात अणूच ेिसतुमान प्त्यक् मोजण्याच्या अवधक अचकू 
्पद्धती विकवसत झालले्या आहेत, त्यामळेु अणूिसत ूमानासाठी सा्पके् 
िसतुमानाऐिजी एकीकृत िसतुमान (Unified Mass) हे एकक 
सिीकारल ेआहे. ्या एककाला ‘डाल्टन’ अस ेमहणतात. ्यासाठी u ही 
संज्ा िा्परतात. 1u = 1.66053904×10-27 kg

3) प्रकयाशयाचे अस्स्तत्ि ज्या सूक्ष्म कणयंामुळे ्त्यार हो्ेत त्या कणयंािया
कया् महण्तया्त? (2012)

 (1) इ्ेकट्ॉन  (2) ्पॉझीट्ॉन 
 (3) फो्टॉन  (4) प्ो्टॉन 

 स्पष्टीकरण : बरोबर उत्तर : 3
िोिरॉन :- 
�	 विद्तु चुं रकी्य ऊजधेच्या अविभाज्य ि अत्यल्प मलू्य अस्ेल्या 

कणा्ा अरिा ्पुंजकणा्ा फो्टॉन अस ेमहणतात.  
�	 फो्टॉनाशी संरंवधत असणाऱ्या प्काश तरंगाची िारंिारता जर v 

असे् , तर फो्टॉनाची ऊजा्ब h×v एिढी असनू त्याचा संिगे h×v/c 
एिढा असतो  (h= मॅकस प्ांक ्यांचा विश्व स्स्रांक ि c= कनिा्बताती् 
प्काशिगे).  

3 रसञायन शञास्त्र
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�	 प्काशाच े िरी् कण सिरू्प गृहीत धर्े, तर कॉम्प्टन ्पररणाम, 
प्काश विद्तु ि ततसम आविषकारांच ेस्पष्टीकरण देता ्यते.े  

अणयूची संरचना :- 
�	 कें द्रक ि कें द्रकाराहेरी् भाग ्यांचा वमळून अणू रनतो. ्यांच्यामध्य े

तीन प्कारच्या अणुकणांचा समािशे असतो. 
�	 कें द्रक अणूच े कें द्रक धनप्भाररत असत.े अणूच े जिळजिळ सि्ब 

िसतमुान कें द्रकात एकि्ट्े्े असत.े 
�	 कें द्रकामध्य े दोन प्कारच े अणुकण असतात. एककत्रत्पणे त्यांना 

नयुक्लऑन महणतात. प्ोिरॉन व नययूट्रॉन हे न्यकूक्ऑनच ेदोन प्कार 
आहेत.

प्ोिरॉन (p) :- 
�	 प्ो्टॉन हा अणुकें द्रकात असणारा धनप्भाररर अणुकण असनू 

कें द्रकािरी् धनप्भार हा त्याच्याती् प्ो्टॉनमळेु असतो. 
�	 रदरिोड्त ्यांनी प्ो्टॉनचा शोध ्ाि्ा.
�	 प्ो्टॉनचा कनदधेश 'p' ्या संज्नेे करतात. प्त्यके प्ो्टॉनिरी् धनप्भार 

+1e एिढा असतो. (1e = 1.6 x 10-19 कू्ॉम) 
�	 त्यामळेु कें द्रकािरी् एकूण धनप्भार ‘e' ह्ा एककामध्य े व्यक् 

केल्यास त्याच े्पररमाण कें द्रकाती् प्ो्टॉनसंख्यएेिढे असत.े 
�	 अणूच्या कें द्रकाती् प्ो्टॉनसंख्या महणज े त्या मू् द्रव्याचा अणूअंक 

असनू तो 'Z' ्या संज्नेे दश्बितात. 
�	 एका प्ो्टॉनच ेिसतमुान समुार े 1u (unified mass) इतके असत े

(1 डाल्टन महणज े1 u = 1.66 X10-g) (हा्यड्ोजनच्या एका अणूच े
िजनसधुदा समुार े1 u इतके आहे.)

नययूट्रॉन (n) :- 
�	 न्यटू्ॉन हा विद्यतुप्भारदृष्टा उदासीन अस्े्ा अिअणुकण असनू 

त्याचा कनदधेश 'n' ्या संज्नेे करतात. 
�	 जेमस चाडटवक ्यांनी न्यटू्ॉनचा शोध ्ाि्ा.
इले्ट्रॉन (e) :- 
�	 ्ेकट्ॉन हा ऋणप्भाररत अणुकण असनू त्याचा कनदधेश ‘e' ्या संज्नेे 

करतात. प्त्यके इ्ेकट्ॉनिर एक एकक ऋणप्भार (-1e) असतो. 
�	 जे जे थॉमसि ्यांनी इ्ेकट्ॉनचा शोध ्ाि्ा
�	 इ्ेकट्ॉनच ेिसतमुान हा्यड्ोजन अणूच्या िसतमूाना्पके्ा 1800 ्प्टीने 

कमी आहे. त्यामळेु इ्ेकट्ॉनच ेिसतमुान नगण्य मानता ्यते.े 
�	 अणूच्या कें द्रकाराहेरी् भागाती् इ्ेकट्ॉन हे कें द्रकाभोिती 

अस्ेल्या िगेिगेळ्या कक्ांमध्य े्पररभ्रमण करतात. 
�	 भ्रमणकक्चे े सिरू्प कत्रवमत असल्याने 'कक्ा' ्या ्पदाऐिजी किच 

(shell) हे ्पद िा्परतात. इ्ेकट्ॉनची ऊजा्ब तो ज्या किचात असतो 
त्यािरून ठरत.े 

�	 अणुकें द्रकाराहेरी् इ्ेकट्ॉनांची संख्या कें द्रकामधी् 
प्ो्टॉनसंख्यइेतकीच (Z) असत.े त्यामळेु विद्यतुप्भाराच े संतु् न 
होऊन अणू विद्यतुदृष्टा उदासीन असतो.

पॉण्ट्ॉि :- 

�	 सांकेवतक वचनह e+. विद्तु भार इ्ेकट्ॉनाइतकाच ्परंत ुधन वचनह्यकु्.
�	 राकी सि्ब गुणधम्ब तंतोतंत इ्ेकट्ॉनासारख,े महणून ्या्ा ‘इ्ेकट्ॉनाचा 

प्वतकण’ मह्ट्े जात.े 
�	 ्पॉभझट्ॉन्ा ‘धन इ्ेकट्ॉन’ ि इ्ेकट्ॉना्ा ‘कनगॅट्ॉन’ अशीही नाि े

किवचत िा्पर्े्ी कदसतात.
�	 काल्ब डेभवहड अँडरसन ्यांनी 1932 मध्य े्पॉभझट्ॉनचा शोध लािला.

4)  'm' हे� मुलद्रव् डोबेररिर त्रिके� मध्े� Ca, m आणण� Ba   �
       हे______ आहे.�(2018)
 (1) Be  (2) Mg
 (3) Sr  (4) I

 स्पष्टीकरण : बरोबर उत्तर : 3

डोबरया्िरची त्रिके (dobereiner's�Triads)

�	 1817 मध्य े डोररा्यनर ्या जम्बन िजै्ाकनकाने मलूद्रव्यांच े गुणधम्ब ि 
त्यांची अणुिसतमुाने ्यात संरंध असल्याच ेसचुिल.े  त्याने एकसारख े
रासा्यकनक गुणधम्ब असणाऱ्या प्त्यकेी तीन मलूद्रव्यांच े ग्ट ्पाडून 
त्यांना कत्रके अस ेनाि कदल.े 

�	 एका कत्रकामधील तीन मलूद्रव्यांची मांडणी त्याने अणुिसतमुानांच्या 
चढत्या ्कमाने केली ि दाखिल ेकी मधल्या मलूद्रव्याच ेअणुिसतमुान 
हे अंदाज े इतर दोन मलूद्रव्यांच्या अणुिसतमुानांच्या सरासरीइतके 
असत.े 

�	 डोररा्यनर ्यांनी सि्बप्रम पलॅक्टनमच्या उतप्रेक महणून िा्पर केला.
�	 मात्र सि्ब ज्ात मलूद्रव्यांच े िगगीकरण डोररेा्यनरच्या कत्रकांमध्य े होऊ 

शकल ेनाही. 
�	 उदयाहरणे : 
�	 Li, na, K  : सोकड्यमच े(na) अणुिसतमुान हे भलवर्यम (Li) आभण 

्पो्ॅटभश्यमच्या (K) अणुिसतमुानांच्या सरासरी एिढे आहे. 
�	 Ca, Sr, Ba : सट्ॉस्नश्यमच े(Sr) अणुिसतमुान हे कॅक्लश्यम (Ca) 

आभण ररेर्यमच्या (Ba) अणुिसतमुानांच्या सरासरी एिढे आहे. 
�	 Cl, Br, I : रिोमीनच े (Br) अणुिसतुमान हे कलोरीन (Cl) आभण 

आ्योडीनच्या (I)  अणुिसतमुानांच्या सरासरी एिढे आहे.

5)  ज्या कें द्रकरयागयंाचे�अणुक्रमयंाक आणण अणु�िस्ुतमयाि त्ित्िि�
अस्तया्त, पण न्ुट्ॉिची संख्या समयाि असेल, ्तर त्यंािया 
_________ महण्तया्त.�(2017)

 (1) समस्ाकनक (2) समभाररक 
 (3) आ्यसो्टोनस (4) िरील्पकैी एकही नाही 

 स्पष्टीकरण : बरोबर उत्तर : 3
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धञातू ि अधञातू 

6) खयालील िया्ूत�त्िचयारया्त घ्या.�(2013)
 (a) पलॅक्टनम  (b) सोने 
 (c) तांर े (d) भशस े
 चढत्या घि्ेतिुसयार त्याची क्रमियारी णलहया�:�
 (1) (c), (d), (b), (a)  (2) (d), (c), (b), (a)
 (3) (a), (b), (c), (d)  (4) (c), (d), (a), (b)

 स्पष्टीकरण : बरोबर उत्तर : 1
िया्ंूतची घि्तया :- 

�	 धातूंची घनता जासत असत.े 
�	 सिा्बवधक घनता असललेा धात ू: ऑस्सम्यम
�	 सिाांत कमी घनता असललेा धात ू: भलवरअम
�	 सोकडअम, ्पो्ॅटभश अम ि भलवरअमची घनता ्पाण्या्पके्ा कमी असत.े 
�	 काही धातूंची घनता :

धातू g/cm3

भ्वरअम 0.53

अल्यवुमकन्यम 2.70

जसत 7.13

्ोह 7.87

तांरे 8.96

चांदी 10.49

भशसे 11.36

्पारा 13.55

सोने 19.32

प्ॅक्टनम 21.45

इररकड्यम 22.4

ऑस्सम्यम 22.6

िया्ंूतचे ररौत््तक गुणिम्भ :- 

�	 धात ूहे मखु्यति ेस्ा्य ूअिस्ते असतात. केिळ ्पारा आभण गॅभलअम 
हे धात ूकक् ता्पमानाला द्रि अिस्ते असतात. 

�	 धातूं ना चकाकी असत.े िातािरणातील ऑककसजन आभण आद्र्बता 
तसचे काही क््क्याशील िा्यूं च्या सोरत धातूं च्या ्पषृ्ठभागाची अभभक््क्या 
होऊन त्यांची चकाकी कमी होत जात.े

�	 धातूं मध्य ेतन्यता आभण िध्बनी्यता हे गुणधम्ब आहेत. 
�	 तसचे सि्ब धात ूहे उषणतचे ेआभण विद्तुच ेसिुाहक असतात. 
�	 सि्बच धात ूसाधारण्पणे कठीण असतात. ्परंत,ु गण 1 मधील अलक 

धात ूउदाहरणार्ब ; भलवरअम, सोकडअम तसचे ्पो्ॅटभशअम हे मात्र ्यास 
अ्पिाद आहेत. हे धात ूख्ूप मऊ असल्याने त ेसरुीने सहज का्पता 
्यतेात. 

�	 धातूंचा द्रिणांक आभण उतकलनांक उचच असतो. उदाहरणार्ब , ्ंटगस्टन 
धातचूा द्रिणांक सिा्बत उचच (34220C) आहे तर त्या उल्ट सोकडअम, 
्पो्ॅटभशअम, ्पारा, गॅभलअम ्या धातूंच ेद्रिणांक आभण उतकलनांक हे 
ख्ूपच कमी आहेत.

IMP Points:
�	 भलवर्यम हा सिाांत हलका धात ूअसनू तो ्पाण्यािर तरंगतो. 
�	 ऑस्सम्यम हा धात ूसिाांत जड आहे.
�	 चांदी हा धात ू सिाांत उत्म विद्तु ् संिाहक आहे. (चांदी > तांर े > 

ॲल्यवुमकन्यम)
�	 लोखंड, कोराल्ट आभण कनकेल हे धात ूचांगल ेचुं रकी्य जातीच ेआहेत.

7) लोखंडयाचया सिया्भ्त शुद प्रकयार_____हया आहे. (2012)
 (1) कास्ट आ्यन्ब  (3) स्टी्
 (2) रॉ्ट आ्यन्ब  (4) स्ेटन्ेस स्टी्

 स्पष्टीकरण : बरोबर उत्तर : 2
लोखंडयाचे प्रकयार :-

1)  ओतीि ्ोखंड (Cast Iron) :-
�	 त्या्ाच ‘रीड ्ोखंड’ (Pig Iron) असहेी महणतात.
�	 ्ोखंडाच ेअशदु्ध सिरू्प असनू त्यामध्य ेकार्बन, फॉसफरस, वसभ्कॉन,

सलफर ्या अशदु्धी असतात.
�	 झोतभट्टीतनू वमळा्े्े वितळ्े्े ्ोह रंड के्े्े स्ा्यरुू्प ्ोखंड

महणजचे ओतीि ्ोखंड हो्य.
�	 ्यामध्य े0.5 त े4.2% कार्बनच ेप्माण असत.े
�	 उ्प्योग - कृषी ्ंयत्र,े साच े रनविण्यासाठी, खळेणी, सि्ंय्पाकाची

काही उ्पकरणे इत्यादी रनविण्यासाठी.
2)  घडीि ्ोखंड (Wronght Iron) :-
�	 त्या्ाच ‘नरम ्ोखंड’ (Soft Iron) असहेी महणतात.
�	 हे ्ोखंडाच ेसिाांत शदु्ध सिरू्प आहे. ्यामध्य े0.5% ्पके्ा कमी अशदु्धी

असत.े
�	 कार्बन प्माण : 0% त े0.25%
�	 हे ्ोखंड मऊ, तन्य, िध्बकन्य असनू त्याच ेिनेलडग करता ्यते.े
�	 हे ्ोखंड ओतीि ्ोखंडाच ेशदु्धीकरण करून वमळितात. ्या क््क्ये् ा

'Pudding' महणतात.
�	 ज्या िसतूं िर एकदम ताण ्यतेो त्या िसत रनविण्यासाठी ्या ् ोखंडाचा

उ्प्योग होतो. उदा. चनै, रोल्टस, िा्यर इत्यादी.
�	 विद्तु चुं रक रनविण्यासाठी सदु्धा ्या ्ोखंडाचा िा्पर होतो.

पोलयाद (Steel) :-

�	 ्ोखंड ि कार्बन ्यांच ेसंवमश्र.
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�	 कार्बनच ेप्माण 0.02 त े1.5%.
�	 1200°C त े1500°C ता्पमानास वितळत.े
�	 ्पाणी देणे (tempering) - ्पो्ाद विभशष्ट ता्पमानास ता्पिनू, 

कनरकनराळ्या ्पद्धतीने रंड करून इस्चछत कठीण्पणा (hardness) 
आभण ्िवचकता (elasticity) वमळविण्याच्या प्क््क्यसे ्पाणी देणे 
महणतात.

पोलयादयाची संसमशे्र (Alloy�Steel) :-

1) स्ेटन्ेस स्टी् - 73% ्ोह + 18% ्कोवम्यम + 8% कनके् +1%
कार्बन

2) ्ंटगस्ंट्ट स्टी् - 94% ्ोह + 5% ्ंटगस्टन + 1% कार्बन.
3) मँगॅनीज स्टी् - 80-90% ्ोह + 10-18% मॅगनीज + 1% कार्बन.
4) ्कोम स्टी्  - 96-98% ्ोह + 2-4% ्कोवम्यम + 1-1.5% कार्बन
5) कनके् स्टी् - 90-95% ्ोह + 2-4% कनके् + 1-1.5% कार्बन 
6) Invar-60-65% ्ोह + 36% कनके् + 1-1.5% कार्बन.
7) वसभ्कॉन स्टी्  - 80-85% ्ोह + 15% वसभ्कॉन + 1-1.5% 

कार्बन

8) खयालीलपकैी कशयास एं्याईमसचया को-फॅ्टर असे महण्तया
्ेईल? (2013)

 (1) लोह  (2) जीिनसति - ड 
 (3) प्वरने  (4) कर्रोदके  

 स्पष्टीकरण : बरोबर उत्तर : 1
�	 को-फॅक्टर एक नॉन-प्ो्टीन रासा्यकनक सं्यगु असनू त ेप्वरनांच्या 

जवैिक क््क्यासाठी आिश्यक असत.े
�	 रर् ्याच विकरांना (enzymes) ्योग्यररत्या का्य्ब करण्यासाठी को-

फॅक्टर आिश्यक असतात. विकरांना त्यांच्या का्या्बत मदत करतात 
महणून त्यांना ‘सहाय्यक रणूे’ (helper molecules) महणतात.  त े
आ्यन ककिा सेंद्री्य रणूे अस ूशकतात.

�	 को-फॅक्टस्बच ेप्कार आभण त्याची उदाहरणे : 
�	 धात ूआ्यन - लोह, शझक 
�	 कृकत्रम ग्ट (prosthetic group) - ्परेॉकसीडेज, कॅ्ॅटलजे 
�	 को-एंझाईमस - कनको्टीनामाइड अडेकनन डा्यनुककल्यो्टाइड (nAD), 

nADP (्यात ना्यवसन महणजचे B3 हे जीिनसति असत)े

9) ककलसिेशि प्रद्क्र्े्ूति_________बयाहेर पड्तो.�(2019)
 (1) फक् कार्बनडा्यऑकसाईड राहेर ्पडतो 
 (2) फक् हैडे््टमधनू ्पाणी राहेर ्पडत े
 (3) (1) ककिा (2) हे धातकुांिर अिलंरनु असत े
 (4) हा्यड्ोजन सलफईड राहेर ्पडतो

 स्पष्टीकरण : बरोबर उत्तर : 3
त्िस्तयापि (Calcination) :- 

�	 कार्रोने्ट धातकेु म्या्बकदत हिते तीव्र्पणे ता्पिनू त्यांच ेऑकसाईडमध्य े
रू्पांतर करणे महणजचे कनसता्पन हो्य.

�	 ्यामध्य ेधातकू एकतर हिचे्या अनु्पस्स्तीत ककिा म्या्बकदत ्परुिठ्ात 
त्याच्या वितळण सरदूच्या खा्ी ता्पि्े जात.े

�	 कनसता्पना दरम्यान ओ्ािा आभण अस्स्र अशदु्धी देखी् राहेर 
काढ्ी जातात.

�	 कनसता्पनामध्य ेऔस्षणक विघ्टन ता्पमाना्ा ककिा त्या्पके्ा िरच्या 
ता्पमाना्ा अभभक््क्या घडत.े 

�	 कॅलसीनेशन हा ्ॅक्टन शबद असनू कॅलसीने्यर्पासनू तो रनवि्े्े 
आहे. (कॅलसीने्यर - चनुा जाळणे)

महत्ियाचे :- 

�	 लोहाच्या कनषकरणासाठी क््पणक महणून कार्बन िा्परतात.
�	 सलफाइड धातकुाच े रू्पांतर ऑकसाईडमध्य े करण्यासाठी भाजणे 

(Roasting) ही प्क््क्या िा्परतात.
�	 कार्रोने्ट धातकुाच े रू्पांतर ऑकसाईडमध्य े करण्यासाठी कनसता्पन 

(Calcination) ही प्क््क्या िा्परतात.
�	 रॉकसाई्टच्या शुद्धीकरणातनू अल्यवुमकन्यम वमळिण्याच्या ्पद्धतीला 

रअेरची ्पद्धत महणतात.

10) खयालील त्दलेल्या त्िियाियंापकैी कोण्ती त्िियािे बरोबर आहे्त?
(2019)

 अ. HF आभण H2O ही धु्वि्य सं्यगेु आहेत. 
 र. CH4 आभण CO2 ही धु्वि्य सं्यगेु नाहीत. 
 क. CO2 आभण SO2 ही धु्वि्य सं्यगेु नाहीत. 



Sam
pl

e 
co

py

Simplified�AnAlySiS��/�290

विज्ञान

प्या्भ्ी उत्तरे : 
 (1) अ आभण र  (2) र आभण क 
 (3) अ आभण क  (4) अ, र आभण क

 
 स्पष्टीकरण : बरोबर उत्तर : 1
धु्िी् आणण अधु्िी् रेणू (polar�and�non�polar 
molecules) :

�	 दोन अधातूं च्या अणंूमध्य ेसहसं्यजु रंध कनमा्बण होत असताना त्याती् 
सामाईक इ्ेकट्ॉन्ा सित:कडे आकर्षत करण्याच्या अणूच्या 
क्मते् ा त्या अधात ूमू् द्रव्याची विद्तुऋणता अस ेमहणतात. 

�	 ज्या अधातूं च्या राह्तम कक्ते जासत इ्ेकट्ॉन त्याची विद्तुऋणता 
जासत असत ेआभण ज्यांच्या राह्तम कक्ते कमी इ्ेकट्ॉन त्यांची 
विद्तुऋणता कमी असत.े 

�	 विद्तुऋणतचे्या आधार े सहसं्यजु रंधाती् धु्िता कनभचित होत.े 
त्यानुसार धु्िी्य रंधाच ेदोन प्कार ्पडतात.

धु्िी् रेणू (polar�molecules) :- 

�	 दोन ककिा अवधक भभन्न अधातूं च्या अणूमध्य ेइलकेट्ॉनची भागीदारी 
झाल्यास त्यामधील सामाईक इलकेट्ॉन ज्या अधातचूी विद्तुऋणता 
(electronegativity) जासत असत े त्याकडे जासत प्माणात 
आकर्षत होतात तर दुसर् ्याकडे कमी प्माणात आकर्षत होतात. 
त्यामध्य ेत्यार होणाऱ्या रंधाला धु्िी्य सहसं्यजु रंध अस ेमहणतात. 
(उदा. HCl, H2O, HF)

�	 धु्िी्य रणंूेत एका ्टोकािर धन प्भार तर दुसऱ्या ्टोकािर ऋण 
प्भार असतात. ऑककसजन, ना्यट्ोजन ्यांसारख्या विद्तु-ऋण 
(electronegative) अणंू्पासनू रनलले ेरणूे हे धु्िी्य असतात. 

�	 अशा धु्िी्य रणंूेना फक् दुसऱ्या धु्िी्य रणंूेररोरर प्क््क्या करण्यात 
रस असतो. कारण त े त्यांच्या विरुद्ध विद्तु प्भारांररोरर रंधन करू 
शकतात. ्याला ‘लाइक कडसॉलवहस’् वसद्धांत अस ेमहणतात.

अधु्िी् रेणू (non-polar�molecules):- 

�	 समान अधातमूध्य ेइलकेट्ॉनची भागीदारी झाल्यास त्यातील सामाईक 
इलकेट्ॉन दोनही अधातूंच ेअणू सारख्याच प्माणात आकषू्बन घतेात, 
कारण समान अधातूंची विद्तुऋणता सारखीच असत े त्यांच्यातील 
रंधाला अधु्िी्य सहसं्यजु रंध अस ेमहणतात. (उदा. H2, O2, Cl2, 
N2, F2)

�	 ्या रणंूेमध्य े विद्तु प्भार समांतर विभागला जातो. अस े रणूे त्याच्या 
सारख्याच अधु्िी्य द्रािणात महणज े तलेात विरघळू शकतात. ्या 
रणंूेच्या विद्राव्यततेसदु्धा ता्पमानाचा सकारातमक ्पररणाम कदसतो.

�	 ्टी्प : ज्या अधातकूडे सामाईक इलकेट्ॉन आकर्षत होतात त्या 
अधातूं िर अंशत: ऋण प्भार त्यार होतो तर दुसर् ्या अधात ूिर अंशतः 
धन प्भार त्यार होतो. अंशतः धन प्भाराला डेल्टा पलस तर अंशतः 
ऋणप्भाराला डेल्टा मा्यनस ्या वचनहाने दश्बवितात.

�	 (Source : 11th Chemistry nCERT)

रञासञायननक अभिक्रियञा 

11) गि पयािडर हे�एक समश्रण आहे�जे�पेटत्िल्यास रयासया्त्िक�
प्रद्क्र्या होऊि सफोट हो्तो.� ्या समश्रणया्त पुढील बयाबी�
अस्तया्त:�(2013)

 (a) ्पो्ॅटभश्यम ना्यटे््ट  (b) कोळश्याची ्पािडर 
 (c) सलफर  (d) सोकड्यम कॉर्रोने्ट 
 (e) कॅक्लश्यम सलफे्ट 
 (1) (a), (b), (c)  (2) (b), (c), (d)
 (3) (a), (b), (e)  (4) (a), (c), (d)

 स्पष्टीकरण : बरोबर उत्तर : 1
�	 ्पो्ॅटभश्यम ना्यटे््ट, लोणारी कोळसा ि गंधक (सलफर) ठराविक 

प्माणात एकत्र करून रनविलले ेजिालाग्ाही सफो्टक वमश्रण महणज े
गन ्पािडर. 

�	 इतर नाि े: रंदुकीची दारू, बलॅक ्पािडर
�	 ्पिूगी रंदुका ि तोफा उडविण्यासाठी गन ्पािडर िा्परीत असत. 
�	 गन ्पािडर त्यार करण्यासाठी वमश्रणांत %75 ्पो्ॅटभश्यम ना्यटे््ट, 

%15 कोळसा ि %10 गंधक हे घ्टक प्माण घतेात.
�	 एक ककलोगॅ्म रंदुकीच्या  दारूच्या जिलनाने 680 ककलोकॅलरी 

उषणता कनमा्बण होत,े 278 भल. िा्यवुमश्रण रनत ेि 600 गॅ्म राख 
त्यार होत.े जिलनाच ेता्पमान 3,800 अंश स.े असत.े

�	 गन ्पािडरच्या सफो्टा दरम्यान कार्बनडा्य ऑकसाईड आभण ना्यट्ोजन 
िा्यूंच ेउत्जेन 1:3 च्या प्माणात होते

12) ससमेंटची त्िर्म्ती ही खयालीलपकैी कुठल्या घटकयंापयासूि
्यालेली आहे ? (2014)

 (1) CaO - SiO2 – Al2O3 (2) CaO - Al2O3 - MgO
 (3) SiO2 - Al2O3 – AlCl3  (4) CaO - SiO2 - AlCl3

�	

 स्पष्टीकरण : बरोबर उत्तर : 1
ससमेंट-उतपयादि (Cement�production) :- 

�	 वसमें्ट हे रांधकामातील महत्िा च ेसाक्हत्य आहे. त्या्पासनू ्काँकी्ट 
त्यार करून ्पत्र,े वि्टा, खांर, ्पाइ्प रनितात. वसमें्ट ही कोरडी, सकू्ष्म 
कण असललेी क्हरि्ट-राखाडी रंगाची ्पडू असत.े 

�	 वसमें्ट हे वसभलका (वसभलकॉन डा्यऑकसाइड) (िाळू), ॲल्यवुमना 
(ॲल्यवुमकनअम ऑकसाइड), चनुा (कॅक्लशअम ऑकसाइड), आ्यन्ब 
ऑकसाइड ि मॅनेिभश्या (मॅनेिभशअम ऑकसाइड) ्यांच्या ्पासनू त्यार 
करतात.

�	 60% चनुा (CaO), 25% वसभलका (SiO2), 5% ॲल्यवुमना (Al2O3), 
उरललेा भाग आ्यन्ब ऑकसाइड ि भजपसम (कॅक्लशअम सलफे्ट) ्या 
कचच्या माला्पासनू ्पो्ट्बलंड वसमें्ट रनितात. 
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मोरमञाप  

1) उपसग्भ गुणयंाक 1018 चया द्क्ती? (2017)
 (1) ्ेटरा  (2) ्प्ेटा
 (3) एकसा  (4) अट्टो

 स्पष्टीकरण : बरोबर उत्तर : 3
10 चे त्ित्िि घया्तयंाक आणण उपसग्भ : 

10 चया घया्तयंाक उपसग्भ 10 चया घया्तयंाक उपसग्भ 

1018 एकझा 10-1 डेसी

1015 ्प्ेटा 10-2 सें्टी

1012 ्ेटरा 10-3 वम्ी 

109 वगगा 10-6 मा्य्को

106 मगेा 10-9 नॅनो

103 कक्ो 10-12 क्पको

102 हेक्टो 10-15 फेम्टो/फेमगी

101 डेका 10-18 अट्टो

2) सेंटीग्रडे ि फॅरिहीट सकेल ्तयापमयाि कोणत्या ्तयापमयाियासयाठी
सयारखेच अस्ेत? (2012)

 (1) -40  (2) -100 
 (3) -32  (4) +273 

 स्पष्टीकरण : बरोबर उत्तर : 1
्तयापमयापि (Thermometry) :- 

�	 ता्पमान हे ्पदारा्बचा गरम्पणा ककिा रंड्पणा ्यांची ्पातळी मोजण्याच े
प्माण आहे. ता्पमान मोजण्यासाठी िा्परल्या जाणाऱ्या साधना्ा 
ता्पमा्पक अस ेमहणतात.

�	 ता्पमान मोजण्यासाठी सकेलसअस(C), फॅरनेहाई्ट(F) आभण 
केस्लिन(K) ही एकके साधारण्पणे िा्पर्ी जातात.

�	 केलवहीन हे एकक शास्त्री्य प््योगांमध्य े िा्परतात तर इतर दोनही 
एकके दैनंकदन व्यिहारात िा्परतात. 

�	 सकेलसअसमधी् ि फॅरनेहाई्टमधी् ता्पमान –40 अंश असताना 
समान असत.े

वण्तन 0F 0C K

्पाण्याचा उतक्न सरदू 212 100 373

्पाण्याचा गोठण सरदू 32 0 273

कक् ता्पमान 72 23 296

्पाऱ्याचा उतक्न सरदू - 356.7 -

्पाऱ्याचा गोठण सरदू - -38.8 -

बल/र्तटी/रु्रुत्ञाकष्जण  

3) खयालील िया््े�त्िचयारया्त घ्या.�(2013)
 केशीकति घ्टना नसले तर 
 (a) ्टी्प कागद त्याच ेका्य्ब करणार नाही. 
 (b) रॉकेलचा कदिा िा्परणे अिघड होईल. 
 (c) सभोिताली कदसणारी झाडे ्पथृिीिर िाढणार नाहीत. 
 (d) शहरात नळाविार े्पाणी िाहण्याची शक्यता नाही. 
� िरीलपकैी कोण्ती िया््े बरोबर आहे्त? 
 (1) फक् (a), (b) ि (c)  (2) फक् (b), (c) ि (d) 
 (3) फक् (a), (c) ि (d)  (4) फक् (a), (b) ि (d) 

 स्पष्टीकरण : बरोबर उत्तर : 1
केशीकति (Capillarity) :- 

�	 केशनभलकेमध्य े ्पषृ्ठताणामळेु कदसनू ्यणेारा आविषकार महणज े
केशीकति हो्य. काचचेी नळी, भजच्या आतील ्पोकळ भागाची कत्रज्या 
अवतश्य लहान असत,े वतला ‘केशनभलका’ (Capillary Tube) अस े
महणतात. 

�	 केशनभलकेच ेएक ्टोक ्पाण्यात रडुिल,े तर नळीत ्पाणी आ्पोआ्प 
िर चढत े आभण आतील ्पाण्याची ्पातळी राहेरील ्पाण्याच्या 
्पातळी्पके्ा िर असत.े  

�	 कारण, ्पाण्याच्या  दोन रणंूेमधील एकमकेांना आकर्षत करणार ेरल 
महणज ेसमाकष्बण रल (cohesive force) हे तलुनेने कमी असत,े 
आभण काच ि ्पाणी ्यांच्या रणंूेमधील रल महणज े विषमाकष्बण 
रल  (Adhesive force) तलुनेने अवधक असत.े ्पररणामी काचलेा 
वचक्ूटन असलले े ्पाण्याच े रणूे िर खचेल े जातात आभण आतील 
्पाण्याची ्पातळी िर जात.े 

�	 ्याचा आणखी एक ्पररणाम असाही होतो की, काचचे्या केशनभलकेच्या 
आतील ्पाण्याचा ्पषृ्ठभाग अंति्ब्क होतो. ्पारा ि काच ्यांच्यातील नात े

4 भौततकशञास्त्र
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नेमके उल्ट असत.े महणज ेसमाकष्बण रल तलुनेने अवधक असत े ि 
विषमाकष्बण रल तलुनेने कमी असत.े 

�	 महणून काचचे्या केशनभलकेत आतील ्पाऱ्याची ्पातळी खाली असत े
आभण  ्पषृ्ठभाग रक्हि्ब्क असतो. द्रिांच्या ्या गुणधमा्बला ‘कैभशकता 
ककिा केशीकति’ अस ेमहणतात.

�	 झाडांच्या मळुां्पाशी घातलले े्पाणी झाडाच्या अगदी िरच्या शेंड्ा्पाशी 
असलले्या ्पानांना  वमळत.े कारण झाडाच्या खोडात अनेक सकू्ष्म 
केशनभलका असतात.

�	 कदिा तिेत असतांना िरच्या ्टोकाशी असलले ेतले जळून जात.े  तरीही 
कदिा शांत्पणे तिेत राहतो. कारण का्पसाच्या कदव्यामध्य े असंख्य 
सकू्ष्म केशनभलका असतात.

4) पयाण्याच्या थेंबयंात्िष्ी पुढे�सि्भसयाियारण त्िियािे�आहे्त:�(2013)
(a)  ्पाण्याच्या रेंराचा आकार गोलाकार असण्यास ्पषृ्ठताण 

कारणीभतू आहे. 
(b)  गुरुतिाकष्बण नसतानाही ्पाण्याच्या रेंराचा आकार गोल 

असतो. 
(c)  जर ्पाण्याच ेिसतुमान ताणल ेगेल ेतर रेंर त्यार होतात. 

� िरीलपकैी कोण्ेत/कोण्ती त्िियाि/त्िियािे बरोबर आहे/
आहे्त? 

 (1) (a) फक्  (2) (a) आभण (b) फक् 
 (3) (c) फक्  (4) (a), (b) आभण (c) 

 स्पष्टीकरण : बरोबर उत्तर : 4
पृष्ठ्तयाण (surface�tension): 

�	 द्रिाच्या ्पषृ्ठाच े क्ते्रफळ कमीत कमी करण्याची प्ितृ्ी असणारी ि 
्पषृ्ठप्तलात (्पषृ्ठाच्या ्पातळीत) का्य्बकारी असणारी प्रेणा महणजचे 
्पषृ्ठताण हो्य. 

�	 ्पषृ्ठप्रेणेमळेुच ककिा आंतर्पषृ्ठी्य प्रेणेमळेुच द्रिाकडून घन ्पदार्ब 
ओल ेहोणे ककिा न होणे, कदव्याच्या िातीतनू गुरुतिाकष्बणाच्या विरूद्ध 
तले चढणे िगैर ेआविषकार घडून ्यतेात.

�	 रिेणी्य प्रेणा (molecular Force): 
�	 द्रिातील रिेणी्य प्रेणा दोन प्कारच्या असतात : (1) आसंजक प्रेणा 

(Adhesive) (2) संसंजक प्रेणा (Cohesive).
�	 Adhesive ही दोन कनरकनराळ्या ्पदाराांच्या (विजाती्य) रणंूेमधील 

आकष्बणाची प्रेणा हो्य. ह्ा प्रेणेच े मलू्य कनरकनराळ्या ्पदाराांच्या 
जोड्ांसाठी िगेिगेळे असत.े

�	 Cohesive ही एकाच ्पदारा्बच्या (सजाती्य) रणंूेमधील आकष्बणाची 
प्रेणा हो्य. प्रेणा सि्बसामान्य गुरुतिी्य प्रेणे्पके्ा िगेळी असनू ती 
दोन रणंूेमधील िाढत्या अंतराप्माणे (अवधक) जलद रीत्या कमी होत 
जात.े

�	 जवेहा रणंूेमधील अंतर अगदी कमी असत े तवेहा ही प्रेणा अवधक 
जोरदार असत ेआभण ठराविक अंतरा्प्यांतच ही सक््क्य राहत.े

महत्ियाचे मुदे् :- 

�	 जर सिचछ आभण कोरडी सईु ्पाण्याच्या ्पषृ्ठभागािर हळुिार्पणे 
ठेिल्यास ती तरंगत.े ्या्ा ्पषृ्ठताण कारणीभतू आहे. 

�	 अ्पमाज्बक ककिा सारण ्पाण्यात ्टाकल्यास ्पाण्याचा ्पषृ्ठताण कमी 
होतो त्यामळेु क्पडे सिचछ करण्याची ्पाण्याची क्मता िाढत.े 

�	 सारणाच्या द्रािणाच े फुगे मोठे असतात कारण सारण ्पाण्यात 
्टाकल्यास ्पाण्याचा ्पषृ्ठताण कमी होतो.

�	 केरोसीन ते्  ्पाण्यािर शश्पडल्यास ्पाण्याचा ्पषृ्ठताण कमी होतो. 
त्यामळेु ्पाण्यािर तरंगणार ेकी्टक रडूुन मारतात. 

�	 गरम स्ूप (रससा) हे चविष्ट असत े कारण उचच ता्पमानाला त्याच े
्पषृ्ठताण कमी असत ेत्यामळेु स्ूप भजभिेर सि्ब राजलूा ्पसरत.े

5) जर एखयादी जड िस्ुत� णक्त््तज समयंा्तर त्दशेिे� गुळगुळी्त�
पृष्ठरयागयािरूि ओढली, ्तर त्या िस्ुतिर द्क्र्या करणयार�े बल 
खयालीलप्रमयाणे�असेल.�

 (a) भक्वतज समांतर कदशेने प््यकु् केलले ेरल 
 (b) लंररू्पी अधोगामी कदशेने क््क्या करणार ेगुरुतिी्य रल 
 (c) स्ानांतराच्या विरुधद कदशेने का्य्ब करणार ेघष्बण रल 
 (d) उधि्बगामी कदशेने का्य्ब करणार ेप्वतक््क्या रल 
� िरीलपकैी कोण्ती त्िियािे सत् आहे्त? (2014)
 (1) (a) आभण (b) (2) (a), (b), (c) आभण (d) 
 (3) (b), (c) आभण (d) (4) (a), (b) आभण (c) 

 स्पष्टीकरण : बरोबर उत्तर : 2
बलयाचे प्रकयार

�	 सिया्ू बल: सना्यूं च्या साहाय्याने लािलले्या रलाला सना्य ू रल 
महणतात.

�	 ्यंात्रिक बल : ्ंयत्रा माफ्ब त लािल्या गेलले्या रलाला ्यांकत्रक रल 
महणतात.

�	 गुरुतिी् बल : ्पथृिी ज ेरल लािनू िसतूं ना आ्पल्याकडे खचेत ेत्यास 
गुरुतिी्य रल महणतात.

�	 चंुबकी् बल : चुं रकामळेु लािल्या गेलले्या रलाला ‘चुं रकी्य रल’ 
महणतात.

�	 घष्भण बल� : दोन ्पषृ्ठभाग एकमकेांिर घासत असताना त्यांमध्य े
घष्बण रल का्य्ब करू लागत.े त ेनेहमी गतीच्या विरोधात का्य्ब करत.े 
गुळगुळीत ्पषृ्ठभाग एकमकेांिरून सहज घासता ्यतेात कारण त्यांमध्य े
घष्बण रल कमी असत,े तर खडरडीत ्पषृ्ठभाग एकमकेांिरून सहज 
घासता ्यते नाहीत कारण त्यांमधील घष्बण रल जासत असत.े 

�	 स्थित््तक त्िद्ुत बल : घष्बणामळेु ररर, पलॅस्स्टक, एरोनाई्ट ्यांसारख्या 
्पदाराांिर विद्तुभार कनमा्बण होतो. अशा विद्तुभाररत ्पदाराांमध्य ेज े
रल कनमा्बण होत ेत्याला स्स्वतक विद्तु रल महणतात.
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1) त्िणशष् ियारंियार्तया असणयारया एकया धििी ्तरंगयाचया िेग 336 मी./
से. असूि ्तरंग लयंाबी 3 सेमी आहे. ्तर ियारंियार्तया कयाढया. ्ती 
श्रिणी् असेल कया ? (2017)

 (1) 100800 Hz, नाही  (2) 100800 Hz, हो्य 
 (3) 11200 Hz, नाही  (4) 11200 Hz, हो्य 

 स्पष्टीकरण : बरोबर उत्तर : 4
कदलले े: तरंगलारी (λ) = 3 cm = 3×10-2m, 
धिनीचा िगे (v) = 336 m/s, 
काढा्यच े: िारंिारता (u)
सतू्र : v = u×λ (धिनीचा िगे = िारंिारता × तरंगलांरी)
u = v ÷ λ
u = 336 ÷ 3×10-2m = 336×102 ÷ 3
u = 112×102 = 11200 Hz
�	 मानिी कानाची धिनी ऐकण्याची म्या्बदा 20 Hz त े20000 Hz आहे 

महणजचे ्या िारंिाररत ेमधील धिनी मानिी कान ऐकू शकतो महणून ्या 
धिनीला श्राव्य धिनी महणतात. 11200 Hz ही िारंिाररता 20000 
Hz ्पके्ा कमी असल्याने तो धिनी मानिास ऐकू ्यईेल. 

2) जर दोि रोि एकसर जोडणीिे�जोडले, ्तर त्यंाचया पररणयामी�
रोि (total�resistance)�45 Ω हो्तो आणण जर ्ेतच रोि�
समयंा्तर जोडणीिे�जोडले, ्तर त्यंाचया पररणयामी रोि�10 Ω
हो्तो.�्तर त्या रोियंाच्या ककम्ती कयाढया.�(2017)

 (1) 20 Ω, 25 Ω (2) 20 Ω, 20 Ω
 (3) 30 Ω, 30 Ω (4) 15 Ω, 30 Ω

 
 स्पष्टीकरण : बरोबर उत्तर : 4
पद्त पद्हली :- 

समांतर जोडणीच ेसतू्र  
R = R1 + R2 +………
R1+R2 = 45…………… (1)
एकसर जोडणीच ेसतू्र
1/R = 1/R1+1/R2 +…….
1/10 = 1/R1+1/R2 
1/10 = R1+R2/R1R2 
10 = R1R2/R1+R2 = R1R2/45 
R1R2 = 450

R2 = 450/R1
उदाहरण (1) िरून
R1+ 450/R1 = 45
R12 + 450 = 45 R1
R12 - 45 R1+ 450 = 0
R12 – 30 R1 – 15R1 + 450 = 0
R1 (R1-30) – 15 (R1-30) = 0
R1=30 ककिा R1 = 15
जेंवहा R1 = 15 असले तर R2 = 30 (45-15)
जेंवहा R1 = 30 असले तर R2 = 15
कदलले्या ्प्या्ब्यािरून R1 = 15 महणून R2 = 30 

पद्त दुसरी :

�	 R1 + R2 = 45. कदलले्या उदाहरणािरून कोणत्याही दोन एकसर 
रोधांची ररेीज ही 45 असली ्पाक्हज.े 45 ररेीज होत असललेा एकमिे 
्प्या्ब्य कदला आहे. त्यामळेु आ्पल े ररोरर उत्र ्प्या्ब्य ्कमांक 4 
असा्यला हि.े 

3) पृथिीिरील एकया त्िणशष् द्ठकयाणी चंुबकी् णशखरयाचया आडिया
घटक 0.26 एकक असूि ्ेतथील उ्तयार कोि 60° आहे. ्या
द्ठकयाणी पृथिीचे चंुबकी् के्रि द्क्ती एकक असेल? (2017)

 (1) 0.52 एकक  (2) 0.13 एकक 
 (3) 15.6 एकक  (4) 60.26 एकक

 स्पष्टीकरण : बरोबर उत्तर : 1
earth's�magnetic�field�H = 0.26
Angle�of�dip δ�=�°60
Since�the�horizontal�component�of�the�magnetic�field 

is�the�cosine�function�of�H, which�implies�that;
H = R�cosδ
R = H/cosδ
Substituting the values in the upper relation,
R = 0.26/cos60°
As we know that cos 60° = 1/2;
R = 0.26/(1/2) = 2×0.26 = 0.52 units
R = 0.52 units

5 विज्ञान : उदञाहरणे 
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4) उवियाहकयाची (elevator)�ओ्�ेियाहूि िेण्याची कमयाल म्या्भदया�
1800 द्कलोग्रयाम�(उवियाहक�+�प्रियासी)�आहे.�हे�उवियाहक ऊधि्भ�
त्दशेिे�2 ms-1 ्या एकसमयाि चयालीिे�गत््तमयाि आहे.�गत््तलया�
त्िरोि करणयार�ेघष्भण बल�4000 n आहे.�्तर मोटर ् ं रियाकडूि�
उवियाहकयालया द्कमयाि द्क्ती ्तयाकद पुरिली गेली ्ेत� त्िसचि्त�
करया.�(g = 10 m/s2) (2017)

 (1) 59 hp  (2) 38 hp 
 (3) 44 hp  (4) 155 hp

 स्पष्टीकरण : बरोबर उत्तर : 1
उविाहकािर खा्च्या कदशनेे का्य्बरत अस्े्े र् महणजे
रल (F) = िसतमुान (m) × गुरुति (g) + घष्बण रल (Ff) 
F = (1800 × 10) + 4000 = 22000n
्या रलास संतभुलत करण्यासाठी मो्टरला ्परुशेी उजा्ब प्दान केली जाणे 
आिश्यक आहे.
महणून,
उजा्ब (P) = रल (F) × िगे (v) 
P = 22000 × 2 = 44000W = 59hp 
 (Source : 11th nCERT Physics)

5) ज्याच्या प्रत्के पृष्ठरयागयाची िक्र्तया त्रिज्या 50 सेमी आहे, अशया
डबल बद्हि्भक्र जरगयाचे ियारी् अं्तर द्क्ती असेल, जर 
कयाचेचया िक्रीरिि दश्भक 1.50 असेल? (2017)

 (1) 100 समेी  (2) 25 समेी 
 (3) 50 समेी   (4) 75 समेी

 स्पष्टीकरण : बरोबर उत्तर : 3
त्दलेले�-�प्त्यके ्पषृ्ठभागाची ि्कता कत्रज्या = 50 समेी, ि्कीभिन दश्बक 
= 1.50
्पक्हल्या ्पषृ्ठभागाची ि्कता कत्रज्या R1 = R
दुसऱ्या ्पषृ्ठभागाची ि्कता कत्रज्या R2 = – R
आ्पल्याला माक्हत आहे, 
1/f = (u – 1) [1/R1 – 1/R2]…………… (1)
आता, िरील समीकरणात R1 आभण R2 च्या ककमती ्टाका 
1/f = (1.50 – 1) [1/50 – 1/–50] 
1/f  = (1.50 – 1) [1/50 + 1/50]
1/f  = 1/50 cm
f = 50 cm

(Source : 12th nCERT Physics)

6) लयंाबीचे ििीि एकक असे त्ििडले की ज्यािुसयार त्ििया्भ्त 
पोकळी्त प्रकयाशयाची ग्ती 1 एकक ्े्ेत. जर सु ््भप्रकयाश,
सु्या्भपयासूि पृथिीप्जं्तचे अं्तर 8 समिीट ि 20 सेकंदया्त
कयाप्त असेल, ्तर लयंाबीच्या ििीि एककयािुसयार सु ््भ ि 
पृथिीमिील अं्तर द्क्ती ? (2017)

 (1) 820 एकक  (2) 500 एकक
 (3) 1500 एकक 4) 2460 एकक

 स्पष्टीकरण : बरोबर उत्तर : 2
कनिा्बत ्पोकळीत प्काशाची गती 1 एकक आभण आ्पल्याला स्ूय्ब आभण 

्पथृिी ्यांच्यातील अंतर शोधा्यच ेआहे. 
त्यासाठी ्पढुील सतू्र िा्पराि ेलागेल 
अंतर = िगे × िळे 
िगे = 1 एकक/सकंेद 
िळे = 8 वमनी्ट ि 20 सकंेद = 8 × 60 + 20 सकंेद = 500 सकंेद 
्या ककमती िरील सतू्रात ्टाकल्यास 
अंतर = 1 × 500 = 500 एकक 
महणून स्ुय्ब ि ्पथृिीमधील अंतर हे 500 एकक असले. 

7) स्थिरयंाकयाचे�(a) चे�एकक�_______ वहॅि डर ियालस.�(2017)
 (1) kPa  (2) kPa dm3

 (3) kPa dm3 mol-1  (4) kPa dm6 mol-2

 स्पष्टीकरण : बरोबर उत्तर : 3

8) ज्या व्क्ीचे�सुसपष् दृष्ीचे�लघुत्तम अं्तर�50 cm आहे, अशया�
व्क्ीच्या चषमयाच्या जरगयंाचे� ियारी् अं्तर द्क्ती असेल ? 
(2018)

 (1) 50 cm, अंति्ब्क (2) 50 cm, रक्हि्ब्क 
 (3) 25 cm, अंति्ब्क (4) 25 cm, रक्हि्ब्क

 स्पष्टीकरण : बरोबर उत्तर : 2
The Distance of normal vision is 25cm. So if a book is at u 

= 2-cm its image should be formed at v= 50-cm.Therfore 

the desired focal length is given by

1/f = 1/v – 1/u

1/f = 50/1 = (25/1-) – 50/1-

f = 50+cm (convex�lens) 



Sam
pl

e 
co

py

चालू घडामोडी
अभ्यासक्रम : �

�	 राज्य, राष्ट्री्य आणि आंतरराष्ट्री्य सतरावररील महत्वाच्या चालू घडामोडरी 
	 (Current	Events	of	State, National	and	International	Importance )

मयागील प्रश्नपत्रिकयंाचे त्िशलषेण :- 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

राजकी्य घडामोडरी 1 1 1 1 1

आर्थिक घडामोडरी 1 1

कृषरी व प्यायावरि 

घडामोडरी 

1 2 3 1 3

ववज्ान व तंत्रज्ान 

घडामोडरी 

3 2 2 1

संरक्षि व अंतररीक्ष 

घडामोडरी 

2 2 2

परुसकार 1 2 5 2 1
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ननधन 1 2 3 3 2

नेमिूका 1 1 1

क्ीडा 1 4 3 2

पसुतके 1 1

्योजना 2

संस्ा 1 1 1

इतर 1 2 4 4 5 2

एकूि 7 12 20 15 10 15 12

घटकत्िहया् आलेले प्रश्न �

2013 :

�	 वर्गीस कुरर्यन	(ननधन), भारतरतन	(परुसकार), आणि्यान संघटना	(संघटना), तलुसरी र्ब्ाडया	(नेमिूक), जमेस		्ॉंड	(वचत्रपट), सझे	(आर्थिक घडामोडरी), 
ऑसकर नपसटोरर्यस	(क्ीडा घडामोडरी)

2014 : 

�	 भारतरतन	(परुसकार), ज्यमाला णिलदेार	(ननधन), अनॅलणजनवर ् ं दरी	(आरोग्य), क्षपेिास्त्र	(संरक्षि घडामोडरी), साहहत्य अकादमरी	(परुसकार), मंर्ळ्यान	
(अंतररक्ष घडामोडरी), अरववद केजररीवाल	(राजकी्य घडामोडरी), अिुऊजाया आ्योर्ाच	ेअध्यक्ष	(ववज्ान आणि तंत्रज्ान घडामोडरी), माररजआुना	(आरोग्य), 
फारूख िेख	(ननधन)

2015 : 

�	 10	क्मांकाचरी जसगी	(क्ीडा), का य्ानमकु्त राज्य	(प्यायावरि घडामोडरी), नरेंद्र मोदरी सेंट्ल पाकया  भाषि	(राजकी्य घडामोडरी), भारत-इंगलंड कसोटरी	(क्ीडा), 
नो्ले	(परुसकार), ्ॉक्ससर्	(क्ीडा), रमन मॅर्ससे	े(परुसकार), क्ॉस कंट्री सकीइंर्	(क्ीडा), ज्ानपरीठ	(परुसकार), खिुवंत वसर्	(ननधन), अटलव्हाररी	
वाजप्ेयरी	(ननधन), आर.के.	लक्ष्मि	(ननधन), मलाला ्यसुफझाई	(नो्ले परुसकार), इथिनेॉलवर धाविाररी ्स	(प्यायावरि/तंत्रज्ान घडामोडरी), भालचंद्र	
नेमाडे	(ज्ानपरीठ परुसकार	), इ्ोला	(आरोग्य), नेलसन मंडेला

2016 : 

�	 आर.	के.	लक्ष्मि	(ननधन),	भारत-इंगलंड कसोटरी	1952	(क्ीडा),	सवायावधक का य्ान उतसर्जत करिारा देि	(प्यायावरि घडामोडरी),	डावखोऱ्या व्यक्ती	
(चर्चत व्यक्ती),	जार्वतक वारसा स्ळ	(सांसकृवतक घडामोडरी),	द मकेकर् ओड द महातमा	(चर्चत वचत्रपट),	ववववध ्ॉलचा पररीघ	(क्ीडा),	सा्यना	
नेहवाल	(क्ीडा),	म्यानमार राष्ट्पतरी ननवडिूक	(अंतरराष्ट्री्य),	द वलडया इज फुल ऑफ मोरडे मने	(पसुतक),	ओमर िररीफ	(ननधन),	आर्थिक सहाय्य	
(उत्तराखंड),	खिुवंत वसह	(ननधन)

2017 : 

�	 पलाससटकचरी जाडरी	 (प्यायावरि घडामोडरी),	पहहल	ेका य्ानमकु्त राज्य	 (प्यायावरि घडामोडरी),	आणि्या्यरी क्ीडा सपधाया	 (क्ीडा),	जार्वतक वारसा स्ळे	
(सांसकृवतक),	लखेक व पसुतके,	लष्कर सराव	(संरक्षि),	नदलरीप पाडर्ांवकर	(ननधन),	GSAT-7	उपग्रह	(अंतररीक्ष),	के.	नटवर वसह	(ननधन),	सा्यना	
नेहवाल	(क्ीडा)

2018 : 

�	 डॉ्सटरांचरी संख्या (आरोग्य), ज्ानपरीठ (परुसकार), MMRDA (चचचेतरील संस्ा), डॉ. धरीरने्द्रपाल वसह (नेमिूक), लेखक व पसुतके, साहहत्याचा नो्ले 
(परुसकार), सा्य्र सपसे पररषद (ववज्ान आणि तंत्रज्ान), नदनववशषे, प्ययाटन पवया (शासकी्य का्ययाक्म), समुवत्ाई सकुळरीकर उद्ोवर्नरी महहला 
सक्षमरीकरि ्योजना (शासकी्य ्योजना)

2019 : 

�	 एकतचेा पतुळा,	परमािू	परुवठादार र्ट	(चचचेतरील संस्ा),	 नरि्सस पररषदा	 (चचचेतरील संस्ा),	भ्रष्ाचार प्रवत्ंधक	)दुरुस्तरी  )ववधे्यक2018  (नवरीन	
ववध्ेयके),	बल्य	ूमनू	(अंतररीक्ष),	सवच्छ सवचेक्षि	(ववववध सवचेक्षि),	जार्वतक वारसा स्ळ	(सांसकृवतक घडामोडरी),	मानवरी ह्सक पररषद	(नेमिूक),	
सवाांत वरे्वान महासंर्िक	(ववज्ान आणि तंत्रज्ान),	झोखावथिार इवमगे्रिन तपासिरी नाका	(संरक्षि),	जवै इंधन्यकु्त ववमान	(प्यायावरि),	्ॉनेटहेड	
िाकया 	(प्यायावरि),	अथियािास्त्राच	ेनो्ले	(परुसकार),	
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महत्ियाची टीप : 

�	 ्या हठकािरी फक्त महत्वाच्या प्रशांचचे सपष्रीकरि देण्यात आले आहे. 
राज्यसवेा पवूया पररीक्षेमध्य ेपररीक्षा नदनांकापासनू साधारितः एक त े
दरीड वषायापवूगीच्या चालू घडामोडींवर प्रश ववचारले जातात. त्यामळेु 
जनु््या प्रशांच ेसपष्रीकरि आपल्याला फा्यद्ाच ेठरिार नाहरी. महिून 
आर्ामरी पररीक्षांच्या दृष्रीकोनातनू महत्वाच्या असलेल्या प्रशांचचे 
सपष्रीकरि आमहरी ्याहठकािरी नदले आहे. 

 पुरस्ार  

71. भयारतरति पुरसकयार प्रयापत करणयारी पहहली बिगर-भयारती् 
(अभयारती्) व्क्ती कोण? (2013)

	 (1) माटगीन ल्यथूिर ककर्		 (2) मदर तरेसेा	
	 (3) खान अबदुल र्फार खान		 (4) दलाई लामा	

 स्पष्ीकरण : बरोबर उत्तर : 3
भयारतरति पुरसकयार 

�	 स्ापना	:	2�जयािेियारी�1954 
�	 भारत सरकारतफचे 	नदला जािारा सिवोचच ियागरी पुरसकयार 
�	 परुसकाराचरी णिफारस पंतप्रधान राष्ट्पतरीकडे	करतात.
�	 एका वषायात जासतरीत जासत तीि जणयंािया नदला जातो.	(अपवाद	1999 

4 –	व्यक्ततींना)
�	 सवरूप :- राष्ट्पतरी सवाक्षररीत सनद, कपपळाच्या पानाच ेमडेल. (र्सकम 

नदलरी जात नाहरी)
�	 भारतरी्य प्राधान््यक्मात ववजते्यांना	‘सयातिया’�(7A)	क्मांक नदला आहे.	
�	 पहहले ववजते े :- सरी. राजर्ोपालचाररी, सवयापललरी राधाकृष्िन आणि 

सरी.वहरी. रमन
�	 ना आत्याप्यंत� 48� जणयंाभारतरतन देण्यात आला. 14 जणयंािया�

मरणोत्र देण्यात आला.
�	 मरिोत्तर भारतरतन प्रापत पहहले व्यक्ती :- लाल ्हादूर शास्त्ररी
�	 सवाांत तरुि ववजते े:- सवचन तेंडुलकर (40 वषचे) (पहहला खळेाडू)
�	 परुसकारप्रापत अभारतरी्य :- खान अबदुल र्फार खान (1987), नेलसन 

मंडेला (1990)
�	 एकमवे तटस् (neutralized) भारतरी्य नार्ररक	:	मदर तेरेसया�
�	 सवाांत व्यसकर	:	महषषी धोंडो केशि किवे )100	वषचे)
�	 सवायात व्यसकर	(मरिोत्तर)	:	सरदयार िललभभयाई पटेल )116	वषचे)
�	 सियावाबधक भयारतरति	:	महाराष्ट्	(9),	उत्तर प्रदेि	(8)

1 चालू घडामोडी
�	 आत्ताप्यांत दोन वळेा हा परुसकार रद्द करण्यात आला.	 (80-1977 

आणि	95-1992)
�	 सरुूवातरीला मरिोत्तर परुसकार देण्याचरी तरतदू नवहतरी,	1966	मध्य	ेतरी	

करण्यात आलरी.
�	 2011	पवूगी फक्त साहहत्य, ववज्ान, कला आणि सावयाजननक सवेा ्या	

क्षते्रात नदला जात होता.	2011	पासनू कोित्याहरी क्षते्रातरील व्यवक्तला	
नदला जातो.

चयारही ियागरी पुरसकयार प्रयापत व्क्ती :- 

1)	 व्ससमला खान	
2)	 भरीमसने जोिरी	

भयारतरति प्रयापत महहलया :- 

1)	 इंनदरा र्ांधरी	(1971)
2)	 मदर तरेसेा	(1980)
3)	 अरुिा असफ अलरी	(1997)
4)	 एम एस सबु्लक्ष्मरी	(1998)
5)	 लता मंरे्िकर	(2001)

भयारतरति प्रयापत पंतप्रधयाि :- 

1)	 जवाहरलाल नेहरू	
2)	 लाल्हादुर िास्त्ररी	
3)	 इंनदरा र्ांधरी	
4)	 मोरारजरी देसाई	
5)	 रु्लजाररीलाल नंदा	
6)	 राजरीव र्ांधरी	
7)	 अटल व्हाररी वाजप्ेयरी	

भयारतरति प्रयापत रयाष्ट्रपती :- 

1)	 सवयापललरी राधा कृष्िन	
2)	 राजेंद्र प्रसाद	
3)	 झाकीर हुसने	
4)	 वहरी.	वहरी.	वर्ररी	
5)	 डॉ.	ए.परी.ज.े	अबदुल कलाम	
6)	 प्रिव मखुजगी	

भयारतरति प्रयापत महयारयाष्ट्रयातील व्क्ती :- 

1)	 महषगी धोंडो केिव कवचे	(1958)
2)	 डॉ.	पांडुरंर् वामन कािे	(1963)
3)	 आचा्यया ववनो्ा भाव	े(1983)
4)	 डॉ.	्ा्ासाहे् आं्डेकर	(1990)
5)	 जमिेदजरी टाटा	(1992)
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6)	 लता मंरे्िकर	(2001)
7)	 पं.	भरीमसने जोिरी	(2008)
8)	 सवचन तेंडुलकर	(2014)
9)	 नानाजरी देिमखु	(2019)
�	 1992	सालरी सभुाषचंद्र ् ोस ्यांच्या नावाचरी	‘भारतरत	्न’ परुसकारासाठरी	

घोषिा करण्यात आलरी होतरी.	 परंत	ु नेताजींच्या मतृ्यचूा कुठलाहरी	
परुावा उपलबध नसल्याने	 व त्यांच्या कुटंु्री्यांच्या ववरोधामळेु	 त्यांच	े
नाव मारे्	घणे्यात आल.े		भारतरतन घोनषत करूनहरी प्रदान करण्यात न	
आललेरी हरी एकमवे वळे होतरी.

�	 राज्यघटनेच्या कलम�1)18)	अनुसार परुसकार हा नावापढेु	ककवा मारे्	
लावता ्यते नाहरी.	्ा्योडाटामध्य	ेमात्र भारतरतन उललखे केला जाऊ	
िकतो.	 लटेरहेड ककवा णवहणजकटर् काडयामध्य	े त्याचा उललखे करता	
्यतेो.	

2019 चया पुरसकयार :- 

�	 माजरी राष्ट्पतरी प्रणि मुखजषी, ज्यषे्ठ र्ा्यक भुपिे हजयारीकया आणि	
ियाियाजी देशमुख ्यांना भारतरतन परुसकार जाहरीर झाला आहे.

�	 नानाजरी देिमखु आणि भपुने हजाररका ्यांना मरिोत्तर परुसकार जाहरीर 
करण्यात आला आहे.

84. भयारतयातील सियावात सिवोचच सन्याि 'भयारत रति' पुरसकयारयाची 
सुरूियात कोणत्या िषयावापयासूि झयाली ि आतयाप्यंत तो हकती 
लोकयंािया देण्यात आलया? (2014)

	 (1) 1952, 67 	 (2) 1954, 41 
	 (3) 1969, 45 	 (4) 1972, 41

 स्पष्ीकरण : बरोबर उत्तर : 3
�	 िरील प्रश्नयाचे सपष्ीकरण पहया

91. सयाहहत् अकयादमी पुरसकयारयासंदभयावात सूची "A" ि सूची “B” 
मधील जोड्या जुळिया.�(2014)

�        सूची-A (व्बक्) � � सचूरी-B (पुरसकयार िषवा)
	 (a) श्याम मनोहर 	 	 (i) 2011 
	 (b) वसंत डहाके		 	 (ii) 2009 
	 (c) अिोक केळकर		 	 (iii) 2010
	 (d) माणिक र्ोडघाटे	(गे्रस)  	 	 (iv) 2008
	 	  (a) 	 (b)	 (c) 	 (d) 
	 (1)	  (i) 	 (ii)	 (iii) 	 (iv) 
	 (2) 	 (iv) 	 (ii)	 (iii) 	 (i) 
	 (3) 	 (iii) 	 (i) 	 (ii) 	 (iv) 
	 (4) 	 (ii)	  (ii)	 (i) 	 (iv)

 स्पष्ीकरण : बरोबर उत्तर : 2

सयाहहत् अकयादमी पुरसकयार :- 

�	 सुरुवात :- 1955
�	 सवरूप :- एक लाख रुप्य ेरोख, ताम्रपट आणि समवृतवचन्ह (2009 

पासनू)
�	 भारतरी्य संववधानाच्या आठव्या अनुसचूरीतरील	22�भयाषया�+�रयाजस्यािी�

ि इंग्रजी भाषसेाठरी नदला जातो.	(एकूि	24	भाषा)
�	 पहिले मराठी ववजेते :- लक्ष्मिशास्त्ररी जोशरी (1955) (वनैदक 

संसकृतरीचा ववकास)
�	 अकादमरी कडून देण्यात ्यिेाऱ्या ताम्रपटाचरी ननर्मतरी सत्यणजत र	े

(वचत्रपट ननमायात)े	्यांनरी केलरी आहे. 

अलीकडील कयाही त्िजेते :- 

�	 2014	–	ज्ंयत नारळरीकर	(चार नर्रातल	ेमाझ	ेववश्व)
�	 2015	–	अरुि खोपकर	(चलत वचत्रव्यवुह)
�	 2016	–	आसाराम लोमटे	(अलोक)
�	 2017	–	श्रीकांत देिमखु	(्ोलाव	ेत	ेआमहरी)
�	 2018	–	डॉ.	म.	स.ु	पाटरील	(सजयान प्ररेिा आणि कववतविोध)

•� सयाहहत् अकयादमी :-

�	 स्ापना :- 12 माचया 1954 
�	 मुख्ाल् :- रवींद्र भवन, नवरी नदललरी 
�	 सध्ा अध्क्ष :- चंद्रशखेर कं्ार
�	 पहिले अध्क्ष :- जवाहरलाल नेहरू
�	 पालक संस्ा :- सांसकृवतक मंत्राल्य, भारत सरकार
�	 प्रकाशन :- इंनड्यन णलटरचेर आणि समकालरीन भारतरी्य साहहत्य 

अकयादमीतर्वे  देण्यात ्ेणयारे पुरसकयार :- 

1)	 साहहत्य अकादमरी परुसकार	
2)	 ्ालसाहहत्य परुसकार	
3)	 ्यवुा परुसकार	
4)	 भाषा सन्ान	
5)	 अनुवाद परुसकार	

84. रमि मॅगसेसे पुरसकयारयाची सुरियात 1957 पयासूि झयाली. रमि 
मॅगसेसे कोणत्या िषषी त्िमयाि दुघवाटिेत मरण पयािले होते? 
(2015)

	 (1) 1954 	 (2) 1955 
	 (3) 1956 	 (4) 1957 

 स्पष्ीकरण : बरोबर उत्तर : 4
रॅमि मॅगसेसे पुरसकयार :- 

�	 आणि्याचा नो्ले महिून ओळखला जातो
�	 पुरसकार देणारी संस्ा :	द रॅमन मॅर्ससे	ेअवॉडया फाउंडेिन	(मननला)
�	 सुरुवात	:	1957	(नफणलपाईन्सच	ेमाजरी राष्ट्ाध्यक्ष रॅमन मॅर्ससे	े्यांच्या	

समरिाथिया)
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�	 ्या परुसकाराचरी सरुूवात न््य्ूयॉकया मधरील रॉकफेलर भावंडांनरी केलरी.
�	 प्रिसतरी, समवृतवचन्ह आणि रोख र्सकम अस	े ्या परुसकाराच	े सवरूप	

आहे.
�	 पहहले भारतरी्य ववजते े:- ववनोबा भावे (1958)

2019 चया पुरसकयार :- 

�	 NDTV च	ेपत्रकार रवरीि कुमार ्यांना	2019	चा रॅमन मॅर्ससे	ेपरुसकार	
जाहरीर झाला.

�	 ्यावषगी पाच जिांचरी ननवड ्या परुसकारासाठरी करण्यात आलरी.
�	 9	 सप्े्ं र	 2019	 रोजरी नफणलनपन्सचरी राजधानरी माननला ्यथेि	े ्या	

परुसकारांच	ेववतरि करण्यात ्यिेार आहे.
�	 हा परुसकार ववजते	ेरवरीि कुमार हे	सहाव	ेभारतरी्य पत्रकार ठरल	ेआहेत.
�	 2019 चे ववजेते :- 
1) को सव	ेववन	(म्यानमार)
2) नरीलापैंणजत अंर्खाना	(थिा्यलंड)
3) रवरीि कुमार	(भारत)
4) कॅ्याब्या् रा्यमुं डो पजूनत	े(नफणलपाइन्स)	
5) नकम जोंर् नक	(दणक्षि कोरर्या)

रिीश कुमयार:

�	 जन्	:	5	नडसे्ं र	1974	(मोतरीहाररी, व्हार)
�	 NDTV च	ेव्यवस्ापकी्य संपादक
�	 प्रबसद्ध कया व्ाक्रम	:	प्राईम टाइम, हम लोर्, रवरीि नक ररपोटया	
�	 पुसतके	 :	 Ishq	 Mein	 Shahar	 Hona, Dekhate	 Rahiye, 

Ravishpanti, The	Free	Voice: On	Democracy, Culture 
and	the	Nation

�	 रामनाथि र्ोएंका पत्रकाररता परुसकार	(2013	आणि	2017)
�	 रडे इंक अवॉड्यास (2016) 

87. ज्यािपीठ पुरसकयारयंाची सुरुियात 1961 मध्े झयाली. कोणतया 
िृत्परि गट ्या पुरसकयारयामयागे आहे? (2015)

	 (1) दरी इंनड्यन ए्ससप्रसे		 (2) दरी टाइमस ऑफ इंनड्या	
	 (3) हहदुसतान टाइमस		 (4) दरी हहदू	

 स्पष्ीकरण : बरोबर उत्तर : 2
ज्यािपीठ पुरसकयार 

�	 स्ापना :- 1961
�	 सुरुवात :- 1965 
�	 संस्ापक :- शांतरीप्रसाद जनै 
�	 पुरसकार देणारी संस्ा :- भारतरी्य ज्ानपरीठ (टाईमस ऑफ इंनड्याच े

साहू जनै ्यांनरी स्ापना केलरी)
�	 पहिला पुरसकार :- जरी. शंकर कुरूप (मल्याळम)
�	 सवरूप :- 11 लाख रुप्य,े सरसवतरी प्रवतमा आणि मानवचन्ह  
�	 पहिली महिला ववजेती :- आशापिूाया देवरी (1976) (प्रथिम प्रतरीश्तुरी)

�	 आत्ताप्यांत सात महहलांना हा परुसकार देण्यात आला.

पुरसकयार त्िजेते मरयाठी भयात्षक :- 

1)	 ववष्िु	सखाराम खांडेकर	–	्य्यातरी	(कादं्ररी)	(1974)
2)	 ववष्िु	वामन णिरवाडकर	–	वविाखा	(काव्यसंग्रह)	(1987)
3)	 र्ोववद ववना्यक करंदरीकर	–	अष्दियाने	(काव्यसंग्रह)	(2003)
4)	 भालचंद्र नेमाडे	–	हहदू	(कादं्ररी)	(2014)

ज्यािपीठ पुरसकयार 2018 :- 

�	 प्रवसद्ध इंग्रजरी लखेक अवमताव घोष ्यांना साहहत्य क्षते्रातरील सववोचच	
मानला जािारा	2018	चा ज्ानपरीठ परुसकार जाहरीर झाला आहे.

�	 14	 नडसे्ं र	 2018	 रोजरी नवरी नदललरी ्यथेि	े ज्ानपरीठ परुसकार ननवड	
सवमतरीच्या झालले्या ्ठैकीत	 54व्या ज्ानपरीठ परुसकारासाठरी घोष	
्यांचरी ननवड करण्यात आलरी.

�	 घोष ज्ानपरीठ वमळविार	े इंग्रजरी साहहत्यातरील पहहलचे साहहतत्यक	
ठरल	ेआहेत.

अबमतयाि घोष-:

�	 जन् :- 11 जलैु 1956 (कोलकता)
�	 णशक्षि :- नदललरी ववद्ापरीठात पदवरी, ऑ्ससफोडया ववद्ापरीठात एमफील
�	 ऑ्ससफडयामध्य	ेसामाणजक मानववंििास्त्रात त्यांनरी डॉ्सटरटे वमळवलरी
�	 पहहलरी कादं्ररी :- द सकया ल ऑफ ररीजन (1986)
�	 इंनड्यन ए्ससप्रसे मध्य	ेकाहरी काळ त्यांनरी काम केले
�	 घोष ्यांचरी पसुतके :- 

त्र्कशि:-

1)	 द सकया ल ऑफ ररझन	(1986)
2)	 द िॅडो लाइन्स	(1988)
3)	 द कलकत्ता क्ोमोसोम	(1995)
4)	 द गलास पॅलसे	(2000)
5)	 द हंग्ररी टाइड	(2004)
6)	 सरी ऑफ पॉपरीज	(2008)
7)	 ररवहर ऑफ समोक	(2011)
8)	 फलड ऑफ फा्यर	(2015)

िॉि- त्र्कशि:- 

1)	 इन अ	ॅन अँनटक लँड	(1992)
2)	 डानन्सर् इन कं्ोनड्या अँड अ	ॅट लाजया इन ्माया	(1998)
3)	 काऊंटडाऊन	(1999)
4)	 द इमाम अँड द इंनड्यन	(2002)
5)	 द गे्रट नडरेंजमेंट	:	्सला्यमटे चेंज अँड द अनवथिके्ल	(2016)

पुरसकयार :- 

1)	 िॅडो लाइन्स ्या कादं्ररीसाठरी साहहत्य अकादमरी आणि आनंद	
परुसकार	

2)	 पद्मश्री	(2007)
3)	 टाटा णलटरचेर लाईव जरीवनर्ौरव	(2016)
4)	 आथियार सरी ्सलाकया  परुसकार	(1997)	(द कलकत्ता क्ोमोसोम साठरी)
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5)	 डॅन डेणवहड परुसकार	

98. श्ी भयालचंद्र िेमयाडे� ्याियंा� 'हहदू' ्या प्रख्यात कयादंिरीसयाठी�
2014� चया ज्यािपीठ पुरसकयार जयाहीर झयालया.� ्या कयादंिरीत�
(2015)

	 (1) हहदंूच	ेसि आणि त्यांच	ेमहत्व ्यांच	ेवियान आहे.	
	 (2) हहदू	संसकृतरीच	ेवियान	'जर्ण्याचरी अप्रवतम कला' अस	ेआहे	

(3) हहदू	धमायाच्या उद्या्ा्त वियान आहे.	
	 (4) हहदू	संसकृतरीच	ेवियान जर्ण्याचरी समदृ्ध अडर्ळं' अस	ेआहे	

 स्पष्ीकरण : बरोबर उत्तर : 2

�	 िरील प्रश्नयाचे सपष्ीकरण पहया

74. ज्यािपीठ पुरसकयारयाियाित खयालील त्िधयािे� त्िचयारयात घ्या� :�
(2018)

	 अ.	हा परुसकार भारत सरकार द्ारा	1952 पासनू प्रा्योणजत आहे.	
	 ्.	 1982 च्या अर्ोदर लखेकाच्या एका कृतरी्द्दल नदला जात	

होता.	
	 क.	आता लखेकाच्या जरीवनातरील ्योर्दाना्द्दल नदला जातो.	
	 ड.	2017 चा परुसकार कृष्िा सो्तरी ्यांना घोनषत झाला आहे.	
	 वररीलपकैी कोितरी ववधाने ्रो्र आहेत ? 
	 (1) अ, ् आणि क	 (2) ्, क आणि ड	
	 (3) अ आणि ड	 (4) अ, ्, क आणि ड

 स्पष्ीकरण : बरोबर उत्तर : 2
�	 िरील प्रश्नयाचे सपष्ीकरण पहया

96.  मलयालया ् ुसर्झयाई ज्या पयाहकसतयाि मधील पखतूि आत्दियासी 
के्रियात दहशतियादयाच्या त्िरोधयातील लढयाईत धै्यावाच्या प्रतीक 
मयािल्या जयातयात त्या िोिेल पुरसकयार प्रयापत करणयाऱ्या 
सगळ्यात तरुण व्क्ती ठरल्या आहेत. मलयालया ्ुसर्झयाई 
हकती िषयावाच्या आहेत? (2015)

	 (1) 17	वषचे		 (2) 21	वषचे	
	 (3) 25	वषचे		 (4) 29	वषचे	

 स्पष्ीकरण : बरोबर उत्तर : 1
िोिेल पुरसकयार 

�	 स्ापना :- 1901 (आलफे्ड नो्ले ्यांच्या समरिाथिया)
�	 ववतरण :- दरवषगी 10 नडसे्ं र रोजरी (सटॉकहोम, सवरीडनचरी राजधानरी)
�	 िांततचे्या परुसकाराच	ेववतरि ऑसलो	(नॉवचेचरी राजधानरी)	्यथेि	ेहोत.े

�	 सवरूप :- 80 लाख सवरीनडश क्ोनर 
�	 1940	आणि	1942	मध्य	ेहा परुसकार नदला रे्ला नाहरी.
�	 हा परुसकार मरिोत्तर नदला जात नाहरी.
�	 एकावळेरी जासतरीत जासत	3	व्यक्ततींना ववभारू्न नदला जातो.
�	 सवाांत तरुण ववजेती :- मलाला ्यसुफुझाई (17 वषया) (पानकसतान) 

(शांतता-2014)
�	 महातमा र्ांधींना पाच वळेा नामांकन :- 1937, 1938, 1939, 1947 

आणि 1948

एकयापेक्या जयासत िेळया िोिेल जजकणयार््या संस्या :- 

1)	 रडेक्ॉस	(1963	,1944	,1917)
2)	 ्य.ूएन.एच.सरी.आर.	(1980	,1954)

एकयापेक्या जयासत िेळया िोिेल जजकणयारे व्क्ती :- 

1)	 मरेरी ्स्यरुरी	–	भौवतकिास्त्र	(1903)	आणि रसा्यनिास्त्र	(1911)
2)	 जॉन ्ाडगीन	–	भौवतकिास्त्र	(1972	,1956)
3)	 णलनस पॉललर्	–	रसा्यनिास्त्र	(1954)	आणि िांतता	(1962)
4)	 फे्नरिक संरे्र	–	रसा्यनिास्त्र	(1980	,1958)

केिळ दोि व्क्तींिया मरणोत्र प्रदयाि :- 

1)	 एररक ए्ससले कालयाफेलट	–	सवरीडन कवरी	(-1931साहहत्य)
2)	 डॅर् हॅमरिोलड	–	्यनुोच	ेमाजरी सरवचटिरीस	(1961	–	िांतता)

िोिेल त्िजेते भयारती् :- 

अ.क्र. व्क्ती िषवा त्िष्

1)	 रवींद्रनाथि टार्ोर 1913 साहहत्य 

2)	 चन्द्रशखेर वेंकट रामन 1930 भौवतकशास्त्र 

3)	 डॉ. हरर्ोववद खरुाना 1968 वदै्कशास्त्र

4)	 मदर टेरसेा 1979 शांतता

5)	 डॉ. सरुिमण्यम चन्द्रशखेर 1983 भौवतकशास्त्र

6)	 डॉ.अमत्यया सने 1998 अथियाशास्त्र

7)	 वहरी. एस. ना्यपॉल 2001 साहहत्य 

8)	 व्ंयकटरामन रामकृष्ि 2009 रसा्यनशास्त्र

9)	 कैलाश सत्याथिगी 2014 शांतता

77. �फे्डररक सेंजर (frederick� Sanger) ्यंािया दोि िेळया 
रसया्ि शयास्तयातील िोिेल पुरसकयार देण्यात आलया होतया.  दोि 
पुरसकयारयंा मध्े अंतर हकती होते ? (2015)

	 (1) 10	वषायापके्षा अवधक		 (2) 10	वषायापके्षा कमरी	
	 (3) 20	वषायापके्षा अवधक		 (4) 20	वषायापके्षा कमरी	

 स्पष्ीकरण : बरोबर उत्तर : 3



Sam
pl

e 
co

py

Simplified�AnAlySiS��/�332

चालू घडामोडी 

दोिदया िोिेल पुरसकयार प्रयापत व्क्ती :- 

1)	 मरेरी ्स्यरूरी	-	भौवतकिास्त्र	(1903), रसा्यनिास्त्र	(1911)
2)	 णलनस पॉललर्	-	रसा्यनिास्त्र	(1954), िांतता	(1962)
3)	 जॉन ्ार्डन	-	भौवतकिास्त्र	(1956	व	1972)
4)	 फे्डररीक सेंजर	-	रसा्यनिास्त्र	(1980 ,1958)

एकयापेक्या हसत िोिेल पुरसकयार प्रयापत संस्या :- 

1)	 रडेक्ॉस	(िांतता	-	1963 ,1944 ,1917)
2)	 UNHCR	(िांतता	-	1981 ,1954)

80. 2017 सयाहहत्याचे िोिेल पयाररतोत्षक कयाझुओ इशशगुरो ्यंािया
बमळयाले आहे. पुढीलपकैती कोणती सयाहहत्कृती त्याची ियाही?
(2018)

	 अ. द ररमने्स ऑफ द डे
	 ्. ए पले वह ऑफ हहलस
	 क. अॅन आर्टसट ऑफ द फलोकटर् वलडया	
	 ड.	नॉवचेणज्यन वडू	
	 इ.	काफका ऑन द िोअर	
	 प्याया्यरी उत्तर:े	
	 (1) अ, ्, क, ड, इ		 (2) ्, क आणि ड	
	 (3) ्, क आणि इ	.		 (4) ड आणि इ	

 स्पष्ीकरण : बरोबर उत्तर : 4

2019 चे नोबेल पुरस्ार विजेते 
अरवाशयास्तयातील िोिेल :- 

�	 2019	चा अथियािास्त्रासाठरीचा नो्ले परुसकार भारतरी्य वंिाच	ेअथियातजज्	
अशभशजत िॅिजषी, इसटर डर्लो आणि मया्कल के्रमर ्या वतघांना	
ववभारू्न नदला जािार आहे.	

�	 जर्ातनू दाररद्र्याच	े ननमूयालन वहाव	े महिून काम केल्या्द्दल ्ॅनजगी	
्यांच्यासह इतर दोघांना	 2019	 साठरीच्या अथियािास्त्रातरील नो्ले	
परुसकारने	र्ौरववण्यात ्यिेार आहे.

�	 अणभजरीत ् ॅनजगी	(व्य	58)	्यांनरी भारतातरील कोलकता ववद्ापरीठ आणि	
जवाहरलाल नेहरू	 ववद्ापरीठ	 (जएेन्य)ू	 ्या दोन ववद्ापरीठात णिक्षि	
घतेल	े आहे.	 तसचे त्यांनरी	 1988	 ला हॉवयाडया ववद्ापरीठातनू परीएच.डरी	
प्रापत केलरी आहे.	

�	 ्ॅनजगी सध्या मॅसॅच्यसुट्ेस इनन्सटट्टू ऑफ टे्सनॉलॉजरीमध्य	े फोडया	
फाउंडेिन आंतरराष्ट्री्य प्राध्यापक महिून का्ययारत आहेत.	

�	 डफलो आणि सेंधरील मलुलनैाथिन ्यांच्यासाथिरीने	 ्ॅनजगी ्यांनरी	2003 
मध्य	े अबदूल लतरीफ जमरील पॉवहटगी ऍक्	िन लॅ्चरी	 (ज-ेपरीएएल)	
स्ापना केलरी आहे.	 त	े सरुवातरीपासनू	 J-PAL'च	े संचालक महिून	
का्ययारत आहेत.

शयंाततेचया िोिेल :- 

�	 आंतरराष्ट्री्य पातळरीवर िांतता आणि सहका्यया प्रस्ानपत वहाव	े
महिून केलले	े प्र्यतन आणि िेजाररील इररनट््या ्या देिासो्तचा	
मार्रील वरीस वषाांपासनू प्रलंव्त असललेा सरीमावाद ननकालरी काढिार	े
इवथिओनप्याच	ेपंतप्रधान अ्री्य अहमद अलरी ्यांना	2019	चा िांततचेा	
नो्ले सन्ान जाहरीर झाला आहे.	

�	 सरीमाप्रि्	नाचा वाद पंतप्रधान अ्री्य ्यांच्या हाता्ाहेर रे्ल्यानंतर	
इररनट््याच	ेअध्यक्ष अफवरेकी ्यांनरी त्यासाठरी पढुाकार घतेला, पढेु	्या	
दोघांनरी उभ्य देिांमध्य	ेिांतता प्रस्ानपत वहावरी महिून प्र्यतनहरी केल.े

रसया्िशयास्तयातील िोिेल :- 

�	 णलथिरी्यम-आ्यन ्ॅटररीच्या ववकासामध्य	ेमहत्वपिूया ्योर्दान देिाऱ्या	
तरीन संिोधकांना ्ंयदाचा रसा्यनिास्त्रातरील नो्ले सन्ान जाहरीर	
करण्यात आला आहे.

�	 '्यनुनवहर्सटरी ऑफ टेक्	सास'मधरील जॉि.िी.� गुडइिर्, व्घमटन	
्यथेिरील	 'सटेट ्यनुनवहर्सटरी ऑफ न््य्ूयॉकया 'मधरील एम.� सटॅनली�
शवहहटगहम आणि जपानमधरील असाहरी कसईे कापवोरिेन आणि मईेजो	
ववद्ापरीठातरील अहकरया ्ोशशिो ्यांना ववभारू्न हा सन्ान जाहरीर	
झाला आहे.

िैद्यकशयास्तयातील िोिेल :- 

�	 प्रािवा्यचू्या उपलबधतचेा अंदाज आणि तो ग्रहि करण्याचरी पिेींचरी	
क्षमता' ्यावर केलले्या संिोधना्द्दल अमरेरकेच	ेपिेरीसंिोधक त्िल्म�
केशलि, ग्रगे सेमेनझया आणि नरिटनच	ेपीटर रॅटक्�शलर् ्यांना	2019	च	े
वदै्किास्त्रातरील नो्ले जाहरीर झाल	ेआहे.	

�	 प्रािवा्यचूरी िररीरातरील मात्रा हरी किाप्रकार	े पिेरी, च्यापच्य हक््या	
आणि िाररीररक हालचालींवर पररिाम करत,े हे	आपल्याला समजनू	
घतेा ्याव,े ्यासाठरी ्या संिोधनाचा उप्योर् होईल.	

�	 ्या संिोधनामळेु	 रक्तक्ष्य, ककया रोर् आणि इतर आजारांिरी लढा	
देण्यासाठरी ्या संिोधनाचा उप्योर् होऊ िकेल.	 प्रािवा्यचूरी	
(ऑक्	वसजन)	 मात्रा ्दलल्यानंतर त्याचा जनुकांद्ार	ेकसा प्रवतसाद	
नदला जातो आणि तरी प्रहक््या किरी नन्ंयनत्रत केलरी जात.े

भौत्तकशयास्तयातील िोिेल :- 

�	 कॅनेनड्यन-अमरेरकन भौवतकिास्त्रज् जमेस परी्लस, ससवस िास्त्रज्	
वमिेल म्ेयर आणि नडनडएर ्सवलेोझ ्यांना भौवतकिास्त्रातरील	2019 
चा नो्ले परुसकार जाहरीर झाला.	

�	 जमेस परी्लसला	'भौवतक ववश्वववज्ानातरील सदै्धांवतक अन्वषेि'साठरी अधचे	
पाररतोनषक देण्यात ्यिेार असनू उरलले	ेअधचे	पाररतोनषक	'सौर-प्रकारातरील	
ताऱ्याभोवतरी नफरिार्	्या ए्ससोपलानेटचा िोध' लाविाऱ्या वमिेल म्ेयर	
आणि नडनडएर ्सवलेोझ ्यांना सं्यकु्तररत्या देण्यात ्यिेार आहे.

सयाहहत्याचया िोिेल :- 

�	 2019	साठरीचा	'नो्ले' सन्ान हा ऑससट््यन लखेक परीटर हँडके	्यांना	
जाहरीर झाला असनू, मार्रील वषगीचा महिजचे	2018	साठरीचा सन्ान	
हा पोणलि लणेखका ओलर्ा टोकारचकू ्यांना प्रदान करण्यात आला.

�	 मार्रील वषगी सवरीनडि ऍकॅडमरीमधरील ज्यरुींवर लैंवर्क ्छळविुकीचा 
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