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Political Science – India in World Politics – (Paper 6) 
 

Q. 1 Match the pairs – (5 marks) जोड्या जुळवा (५ गुण) 

1. Raqqa रक्का c    a) France फ्रान्स 

2. Lesbos islands लेसबॉस बेट  d  b)Yemen येमेन 

3. Erbil इरबील e    c) Syria ससरीया 
4. Sana साना b    d) Greece ग्रीस 

5. Reunion island ररयुननयन बेट a  e) Kurdistan कुरदीस्तान 

6. USA अमेररका j    f) Shaikh Mujibur Rehman शेख मुजीबूर रहमान 

7. Russia रसशया h    g) Zulfikar Ali Bhutto झुल्फीकार अली भुट्टो 
8. China चीन i    h) Dimitri Mededev ददमीत्री मेदेदेव 

9. Pakistan पाककस्तान g   i) Sun Yat-Sen सन यत सेन 

10. Bangladesh बाांग्लादेश f   j) Donald Trump डोनाल्ड ट्रम्प 

Q. 2 Answer in two or three lines.  (5 marks.)  दोन त ेतीन वाक्यात उत्तरे लिहा ( ५ गुण ) 

1. What are the objectives of  foreign policy?  परराष्ट्र धोरणाची उद्दीष्ट्टे काय असतात? 

कोणत्याही राट्राट्रायाया परराट्राट्र रोरणाच ेरमुमुख ्दीदीट्राट राट्राट्रहीत सारणे हे असत.े 
2. What are the objectives of diplomacy?  राजनयाची उद्दीष्ट्टे काय असतात? 

राजनय हे परराट्राट्र रोरण अांमलात आणण्याच ेसारन आहे.  कमीत कमी बळाचा आणण पैशाचा वापर 
करून राट्राट्राचा अधरकात अधरक फायदा करून देणे आणण आांतरराट्राट्रीय राजकारणात देशाची ताकद 
वाढववणे व ्त्तम रमुनतमा ननमााण करणे ही राजनयाची ्दीदीट्राटे आहेत.   

3. What is birthday diplomacy? बर्थड ेडडप्िोमसी म्हणजे काय? 

एखादीया - ववशेषतः शत्रू राट्राट्रायाया नेत्यास त्यायाया वाढददवसाच ेननमीत्त सारून रमुत्यक्ष भेटून सदीभावना 
व्यक्त करणे आणण पुढील चचेस वातावरण अनुकूल करण्याचा रमुयत्न करणे. 

4. What is NATO?  एन. ए. टी. ओ.  म्हणजे काय 

्त्तर अटलाांदटक करार सांघटना.  (North Atlantic Treaty Organisation)  दसुऱ्या महायुदीरानांतर 
शीतयुदीरायाया दरम्यान अमेररकेयाया नेततृ्वाखाली पश्चचम युरोपमरील समत्र राट्राट्राांबरोबर स्थापन केलेली 
लट्राकरी सांघटना.  सोश्व्हएट रसशया आणण साम्यवादाचा रमुसार रोखणे हे या सांघटनेच ेत्यावेळी मुख्य 
्दीदीट्राट होत.े 

5. What is NAFTA?  एन. ए. एफ. टी. ए. म्हणजे काय?   

नॉथा अमेररकन फ्री टे्रड अग्रीमेंट (North American Free trade agreement)  अमेररका, कॅनडा आणण 
मेश्क्सको याांयाया मध्ये झालेला व्यापारी करार.  अमेररकेयाया पुढाकाराने हा करार करण्यात आला.  १ 
जानेवारी १९९४ पासून हा करार रमुत्यक्षात आला. 
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6. Define Foreign Policy.  परराष्ट्र धोरणाची व्याख्या द्या. 
एखादीया राट्राट्राच ेजगातील इतर राट्राटे्र, त्याांयाया सांघटना याांयाया ववषयीच ेरोरण म्हणजे परराट्राट्र रोरण. 

7. Define Diplomacy  राजनयाची व्याख्या द्या.   

राजनय म्हणजे परराट्राट्र रोरण अांमलात आणण्याच ेसारन. 
8. State a few determinants of Indian foreign policy.  भारतीय परराष्ट्र धोरणाच ेकाही ननधाथरक 

घटक साांगा. 
भारताचा भूगोल, इनतहास, समाजरचना, आधथाक श्स्थती, तेलाची ्पलब्रता, शेती ्त्पादन, पाण्याची 
्पलब्रता, अांतगात राजकारण, नेततृ्व, सत्तारारी पक्षाच ेरोरण, ववरोरकाांचा दबाव हे भारतायाया परराट्राट्र 
रोरणाच ेननराारक घटक आहेत. 

9. What is SAARC?  साकथ  म्हणजे काय? 

साका  ही १९८५ साली स्थापन झालेली दक्षक्षण आसशयाई देशाांची रमुादेसशक सहकाया सांघटना आहे. (South 

Asian Association for regional cooperation).  भारत, पाककस्तान, बाांग्लादेश, नेपाळ, श्रीलांका, भूतान 
आणण मालदीव हे सात सांस्थापक सदस्य.  असलकडचे अफगाणणस्तानला आठवा सदस्य करून घेण्यात 
आले. 

10. What is ASEAN?  आलसयान म्हणजे काय? 

दक्षक्षण पूवा आसशयाई देशाांची सहकाया सांघटना (Association of South East Asian Nations)  १९६७ 
मध्ये ससांगापूर, मलेसशया, इांडोनेसशया, कफसलपाईन्स आणण थायलांड याांनी या सांघटनेची स्थापना केली.  
नांतर ब्रुनेई, कां बोडडया, लाओस, श्व्हएटनाम आणण म्यानमार या देशाांना या सांघटनेत सामील करून 
घेण्यात आले.  आज या सांघटनेच ेएकूण दहा सदस्य आहेत.  ससांगापूर हा या सांघटनेतील सवाात छोटा 
आणण रमुगत देश आहे. 

Q. 3  Answer in brief.  (Any two.  10 marks)  र्ोडक्यात उत्तरे लिहा (कोणतीही दोन – १० गुण) 

1. What is military diplomacy?  िष्ट्करी राजनय म्हणजे काय? 

लट्राकरी राजनय वर वर पाहता ववरोराभास जाणवतो – लट्राकर म्हणजे सवा ्ध्वस्त करणे, नट्राट करणे, 
लट्राकरी ्पाय म्हणजे सवाात शेवटचा ्पाय मानला जातो.  परांतु लट्राकरी राजनय ही असलकड ेववकससत 
झालेली राजनयाची नवी शाखा आहे.  गनबोट डडप्लोमसी म्हणजे लट्राकरी ताकदीच ेरमुदशान करून 
आपली ्दीदीट्राटे साध्य करणे.  बाांग्लादेश युदीरायाया दरम्यान अमेररकेने अणु्जेवर चालणारी बोट 
बांगालयाया ्पसागरात पाठवून आपल्यावर दबाव आणण्याचा रमुयत्न केला होता.  रसशयाने त्याच 
रमुकारयाया मोठ्या बोटी आपल्यासाठी पाठवल्या त्यामुळे अमेररकेला फारसा दबाव टाकता आला नाही. 
 

परांतु लट्राकरी राजनय म्हणजे लट्राकराचा शाांततामय मागााने वापर करून आपली राट्राट्रीय ्दीदीट्राटे साध्य 
करणे.  दसुऱ्या राट्राट्राांयाया लट्राकराबरोबर कवायती करणे, सांरक्षण ्त्पादनाांची देवाण घेवाण, सांरक्षण 
सांशोरन, दोन राट्राट्राांयाया नौदलाांनी एकत्रत्रत पणे खुल्या समुद्रात गस्त घालणे, तस्करी रोखण्यासाठी 
रमुयत्न करणे – थोडक्यात लट्राकरायाया आराराने अववचवासाऐवजी सुरक्षेच ेवातावरण ननमााण करणे.  
१९७० याया दशकात अमेररकेने चीनयाया लट्राकराबरोबर अनेक कवायती घेऊन चीनशी असलेले सांबांरी 
सुरारण्याचा रमुयत्न केला.   
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भारत आणण भूतान याांयाया लट्राकराांमध्ये मोठ्या रमुमाणावर एकत्रत्रत काम चालत.े  भारतय लट्राकराच ेएक 
रमुसशक्षण कें द्र भूतान मध्ये आहे. (IMTRAT – Indian Military Training Team).  मालदीव सरकारला 
भारत सरकारने १९८८ मध्ये दहांसक ्ठावायाया दरम्यान लट्राकरी सहाय्य पुरवून मदत केली होती.  
भारत आणण रसशया याांनी एकत्रत्रत पणे ब्राम्होस क्षेपणास्त्राची ननमीती केली.  दोघाांयाया सुरक्षेयाया दृट्राटीने 
ही मोठी बाब मानली जाते.  दसुऱ्या देशाांमध्ये लट्राकरी सल्लागाराची नेमणुक करणे.  भारताच ेअनेक 
देशाांशी लट्राकरी सांबांर आहेत. 

2. Briefly discuss India-Pakistan relations.  भारत-पाककस्तान सांबांधाांची र्ोडक्यात चचाथ करा. 
भारत-पाककस्तान सांबांर ही अत्यांत नाजूक बाब आहे.  मध्ययुगापासून चालत आलेल्या दहांद-ूमुस्लीम 
सांघषााची पाचवाभूमी या सांबांराांना आहे.  सांपूणा भारतीय ्पखांडातील शाांतता आणण रमुगती या सांबांराांवर 
अवलांबून आहे.  १९४७ मध्ये जीनाांयाया आग्रहावरून मुस्लीम बहुसांख्येयाया आरारावर पाककस्तानची 
ननमीती करण्यात आली.  त्यानांतर लगेचच पाककस्तानने काचमीरचा वाद ्करून काढला.  तो 
आजतागायत समटलेला नाही.  १९६५, १९७१ आणण १९९८ साली झालेल्या युदीरात भारताने पाककस्तानचा 
दारूण पराभव केला.  परांतु त्यामुळे शाांत न होता पाककस्तानने आक्रमणाच ेनवनवे मागा शोरण्याचा 
सतत रमुयत्न केला आहे.  सध्या दहशतवादायाया माध्यमातून भारताला अश्स्थर करण्याचा पाककस्तानचा 
रमुयत्न चालू आहे.  

 

काचमीर रमुचन आांतरराट्राट्रीय पातळीवर नेण्याचा पाककस्तानचा आग्रह आहे तर हा रमुचन नतसऱ्या 
कोणायायाही मध्यस्थीसशवाय सोडवण्याचा भारताचा ननराार आहे.  लट्राकरी आणण सामररक दृट्राट्या हा 
रमुदेश हातून घालवणे भारताला परवडणारे नाही.  

 

१९७१ मध्ये पाककस्तानची फाळणी करून बाांग्लादेशाची ननमीती करण्यामध्ये भारताने सहकाया केले 
त्यामुळे या सांबांराांमध्ये तणाव ननमााण झाला. 
 

पांतरमुरान अटल त्रबहारी बाजपेयीांयाया काळात भारत पाककस्तान दरम्यान समझौता एक्सरेमुस सुरु 
करण्यात आली.  अमतृसरजवळ वाघा सीमेवर रोज सांध्याकाळी सांयुक्त कवायत होत.े  पाकच े
राट्राट्राध्यक्ष मुशराफ याांनी भारताला भेट ददली.  ताजमहाल, आग्रा येधथल मोईनुदीदीन धचस्ती दग्यााला 
त्याांनी भेट ददली.  परांतु त्यानांतर काही ददवसातच कारगील येथे घुसखोरी करून युदीराला सुरवात केली. 
 

२६ नोव्हेंबर २००८ रोजी मुांबई वर झालेल्या हल्ला पाककस्तानातून ननयांत्रत्रत केलेला होता.  हल्लेखोराांना 
पाककस्तानने रमुसशक्षण ददले हे ननववावादपणे ससदीर झाले आहे.  त्याआरी माचा १९९३ मध्ये झालेल्या 
मुांबई बााँबस्फोटातील आरोपीांना पाककस्तानने आश्रय ददला.  या स्फोटातील मुख्य आरोपी दाऊद याला 
आश्रय ददल्याचा आरोप पाककस्तानवर केला जातो.   

 

असलकडेच पांतरमुरान मोदी याांनी पाककस्तानला अचानक भेट देऊन नवाझ शरीफ याांना वाढददवसायाया 
शुभेयाछा ददल्या.  राट्राट्रीय स्वयांसेवक सांघाच ेरमुचारक राम मारव याांनी भारत-पाककस्तान-बाांग्लादेश पुन्हा 
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एक होणार असल्याच ेभाककत केले आहे.  भारत पाककस्तान सांबांर भववट्रायात कसे असतील हे साांगणे 
आज तरी कठीण आहे.  

3. Briefly discuss India-Bangladesh relations.  भारत बाांग्िादेश सांबांधाांची र्ोडक्यात चचाथ करा. 
कझान वायली ने दहांद ूआणण मुस्लीम बहुसांख्येयाया आरारावर १९१० मध्ये बांगालची फाळणी केली.  
पश्चचम बांगालमध्ये दहांद ूबहुसांख्य तर पूवा बांगालमध्ये मुस्लीम बहुसांख्य.  १९४७ मध्ये पूवा बांगालच ेपूवा 
पाककस्तान झाले आणण १९७१ साली भारतीय लट्राकरायाया सहाय्याने बाांग्लादेशची ननमीती करण्यात 
आली.   

 

शेख मुजीबूर रहमान याांयाया बांगाली भावषकाांची स्वतांत्र भूमी स्थापन करण्यायाया आांदोलनाला भारताने 
पादठांबा ददला.  पश्चचम पाककस्तान मरील नेत ेपूवा पाककस्तानातील आपल्याच देशबाांरवाांवर अन्याय 
करीत होत.े  त्यातून हे आांदोलन ्भे राहीले.   शेख सते्तमध्ये असेतोपयंत भारत बाांग्लादेश सांबांर 
चाांगले होत.े  काही काळानांतर स्वतांत्र बाांग्लादेशात शेख याांची हत्या करण्यात आली.  नव्या नेततृ्वाने 
भारताशी सांघषााच ेरोरण स्वीकारले. आजपयतं बाांग्लादेशाशी रमुत्यक्ष युदीर झालेले नसले तरी दोघाांमरील 
सांबांर फारसे चाांगले नाहीत.     

 

बाांग्लादेशातून येणारे ननवााससत ही भारतापुढची महत्त्वाची समस्या आहे.  बाांग्लादेशातून होणारा खोट्या 
चलनाचा पुरवठा ही दसुरी मोठी समस्या आहे.  असलकडयाया काळात बाांग्लादेशात मूलतत्त्ववादाचा रमुसार 
झाला.  काही मूलतत्त्ववादीयाांनी तधेथल दहांद ूअल्पसांख्याांकाांवर अत्याचार केले.  तस्लीमा नसरीन या 
बाांग्लादेशी लेणखकेने आपल्या कथा-कादांबऱ्यातून याला वाचा फोडण्याचा रमुयत्न केला तवे्हा नतला जीवे 
मारण्याची रमकी देण्यात आली.  नतने भारतामध्ये आश्रय घेतला.   

 

असलकडेच भारत आणण बाांग्लादेश सरकारमध्ये ऐनतहाससक करार होऊन सीमा रमुचन ननकालात काढण्यात 
आला.  परांतु तवेढ्याने सवा रमुचन सांपले असे नाही.  भारतववरोरी कारवायाांना आश्रय देण्याच ेकाम 
बाांग्लादेशाने चालूच ठेवले आहे.   

 

भारत आणण बाांग्लादेश साका  मध्ये एकत्र आहेत.  परांतु त्यामुळेही सांबांराांमध्ये फारशी सुरारणा झालेली 
नाही.  बाांग्लादेश हा अत्यांत मागासलेला देश आहे.  दाररद्रय, रमुचांड लोकसांख्या, तसेच लोकसांख्येची 
घनता, सशक्षणाचा अभाव, मूलभूत सुववराांचा अभाव या समस्याांनी गाांजलेला हा देश आहे.  भारतायाया 
सुरक्षेयाया दृट्राटीनेही या समस्याांच ेननराकरण होणे अत्यांत आवचयक आहे.   

 

भारताने अनेक वेळा नैसगीक आपत्तीांमध्येही बाांग्लादेशाला मदत केली आहे.  

4. Write briefly about Indian Peace Keeping Force.भारतीय शाांतता रक्षक दलाववषयी थोडक्यात सलहा. 
5. Discuss different types of diplomacy.   राजनयायाया ववववर रमुकाराांची चचाा करा. 
6. Briefly discuss India-US relations.  भारत-अमेररका सांबांराांची थोडक्यात चचाा करा. 
7. Briefly discuss India-China relations.  भारत-चीन सांबांराांची थोडक्यात चचाा करा. 
8. Write briefly about India’s role in the United Nations.  भारतायाया सांयुक्त राट्राट्राांमरील 

भूसमकेववषयी थोडक्यात सलहा. 
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Political Science – Determinants of Politics of Maharathra.  (Paper  4) 
 

Q. 1 Match the pairs (5 marks) जोड्या जुळवा (५ गुण) 

1. Godavari Parulekar गोदावरी परुळेकर e  a) Pani Panchayat पाणी पांचायत 

2. Raju Shetty राजू शेट्टी     b) Bharatiya Kisan Union भारतीय ककसान 
युननयन c 

3. Sharad Joshi शरद जोशी d   c) Swabhimani Shetkari Sanghatana              

          स्वासभमानी शेतकरी सांघटना.  

4. Mahendrasingh Tikait महेंद्रससांग दटकैत b  d) Shetkari Sanghatana शेतकरी सांघटना 
5. Vilas Salunkhe ववलास साळूांखे a   e) Kisan Sabha ककसान सभा 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Shyamrao Parulekar चयामराव परुळेकर j  f) Pani Panchayat पाणी पांचायत 

2. Raju Shetty राजू शेट्टी h    g) Bharatiya Kisan Union भारतीय ककसान युननयन 

3. Sharad Joshi शरद जोशी i   h) Swabhimani Paksha स्वासभमानी पक्ष 

4. Mahendrasingh Tikait महेंद्रससांग दटकैत g  i) Swatantra Bharat Paksha  स्वतांत्र भारत पक्ष 

5. Gram Gaurav Pratishthan ग्राम गौरव रमुनतट्राठान f j) Kisan Sabha ककसान सभा 
 

Q. 2 Answer in two or three lines.  (5 marks.)  दोन त ेतीन वाक्यात उत्तरे लिहा ( ५ गुण ) 

1. Which are the major cooperative institutions in Maharashtra?  महाराट्राट्रातील महत्त्वायाया 
सहकारी सांस्था कोणत्या? – सहकारी साखर कारखाने, सहकारी सूत धगरण्या, सहकारी दरू ्त्पादक 
सांस्था, सहकारी पतपेढ्या, श्जल्हा मध्यवती सहकारी बाँका 

2. Who developed the idea of establishing the Republican Party of India?  ररपब्लीकन पक्ष स्थापन 
करण्याची मूळ सांकल्पना कोणाची? – ही सांकल्पना डॉ. बाबासाहेब आांबेडकराांची होती.  त्याांयाया 
मतृ्यूनांतर १९५७ साली या पक्षाची स्थापना करण्यात आली.  दसलत राजकारणाच ेरुररणत्व करणारा पक्ष 
अशी त्याची ओळख ननमााण झाली आहे. 

3. State names of any two tribes found in the Konkan region of Maharashtra.   महाराट्राट्र–याया 
कोकण भागातील कोणत्याही दोन आददवासी जमातीांची नाव ेसाांगा.  – वारली, कोकणा 

4. Who is the founder and leader of the Hind Swaraj Trust?  दहांद स्वराज ट्रस्टच ेसांस्थापक नेत े
कोण?  - अण्णा हजारे.  महाराट्राट्रायाया नगर श्जल्ीयातील पारनेर तालूक्यातील राळेगणससदीरी या 
गावामध्ये १९७५ साली गावाचा ववकास करण्यायाया ्दीदेशाने आण्णा हजारे याांनी हा ट्रस्ट स्थापन केल 

5. From which year the ‘Right to Information Act’ implemented all over India?  मादहतीयाया 
अधरकाराचा कायदा सांपूणा भारतभर कोणत्या वषाापासून लाग ूकरण्यात आला? – २००५ पासून हा 
कायदा सांपूणा भारतात लागू करण्यात आला.  स्वयांसेवी सांस्थाांनी सतत चालवलेल्या आांदोलनाच ेहे फळ 
होत.े 
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6. When was the Indian Merchants’ Chamber established?   इांडडयन मचटं्स चेंबरची स्र्ापना 
कधी झािी? –  

स्वातांत्र्या पूवी १९०७ मध्ये स्वदेशी चळवळीअांतगात भारतीय व्यापाऱ्याांच ेरमुनतननरीत्व करणाऱ्या या 
सांस्थेची स्थापना करण्यात आली. 

7. When was the Rashtravadi Congress Party formed?  राष्ट्रवादी कााँगे्रस पक्षाची स्र्ापना कधी 
झािी? –  

१९९९ साली शरद पवार याांयाया नेततृ्वाखाली राट्राट्रवादी कााँगे्रसची स्थापना करण्यात आली.  कााँगे्रस 
पक्षातून फूटून श्री. पवार याांनी या नव्या पक्षाची स्थापना केली.  मेघालयातील पी. ए. सांगमा आणण 
त्रबहारमरील तारीक अन्वर याांचा सुरवातीस त्याांना पादठांबा होता.  आजही त्याला राट्राट्रीय पक्ष म्हणून 
ननवडणुक आयोगाने मान्यता ददली आहे. 

8. When was the Maharashtra Nav Nirman Sena established? महाराष्ट्र नव ननमाथण सेनेची 
स्र्ापना कधी झािी? 

२००६ मध्ये राज ठाकरे याांनी सशवसेनेतून बाहेर पडून महाराट्राट्र नवननमााण सेनेची स्थापना केली.  राज 
आणण ्दीरव ठाकरे याांयायातील सत्तासांघषाामुळे हे घडल्याच ेमानले जात.े  बाळासाहेब ठाकरे याांच ेरोरण 
्दीरव ठाकरे योग्य रीतीने राबवत नाहीत असा राज ठाकरे याांचा आरोप होता.  बाळासाहेब ठाकरे याांनी 
वेगळा पक्ष स्थापन करण्यास ववरोर केला होता.  पक्ष स्थापन झाल्यावरही पक्षायाया बॅनरवर आपले 
फोटो छापण्यास त्याांनी मनाई केली होती. 

9. What is the Yuva Sena? युवा सेना म्हणजे काय? 

सशवसेनेमध्ये असताना राज ठाकरे भारतीय ववदीयाथी सेना ही सेनेची ववदीयाथी सांघटना चालवत होते.  
त ेपक्षातून बाहेर पडल्यावर हा ववभाग दलुाक्षक्षत राहीला.  असलकडचे ्दीरव ठाकरे याांच ेधचरांजीव 
अददत्य ठाकरे याांयाया नेततृ्वाखाली युवा सेना ही युवकाांच ेरमुनतननरीत्व करणारी सांघटना स्थापन 
करण्यात आली. 

10. Who led the Narmada Bachao Andolan?  नमथदा बचाव आांदोिनाच ेनेततृ्व कोणी केिे? 

१९७९ पासून  

 

Q. 3  Answer in brief.  (Any two.  10 marks)  र्ोडक्यात उत्तरे लिहा (कोणतीही दोन – १० गुण) 

1. Write briefly about the Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry. कफकी 
सांबांरी थोडक्यात मादहती दीया. 

2. Discuss the prospects of Maharashtra Nav Nirman Sena.  महाराट्राट्रनवननमााण सेनेयाया 
भववट्रायतील कामगीरीची चचाा करा. 

3. Write a short essay about Sharad Joshi  शरद जोशी याांयायाववषयी ननबांर सलहा. 
4. Write briefly about ‘Anandwan’ developed by the Amte family.  आमटे कुटुांबाने ववकससत 

केलेल्या आनांदवनाववषयी थोडक्यात सलहा. 
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5. Write briefly about the sugar lobby in Maharashtra.  महाराट्राट्रातील शुगर लॉबीववषयी थोडक्यात 
सलहा. 

6. Discuss the prospects of Shiv Sena in Maharashtra.   सशवसेनेयाया भववतव्याची चचाा करा. 
7. Write a short essay about Raju Shetty.  राजू शेट्टी याांयाया ववषयी थोडक्यात ननबांर सलहा. 
8. Write briefly about SEARCH. (Society for Education, Action and  Research in community 

health)  सचा या सांस्थेववषयी थोडक्यात सलहा. 

Political Science – Indian Political Thought  (Paper 5) 
 

Q. 1 Match the pairs (5 marks) जोड्या जुळवा (५ गुण) 

1. Mahatma Gandhi  महात्मा गाांरी  a) Discovery of India डडस्कवरी ऑफ इांडडया 
2. Mahadev Govind Ranade  b) Gitanjali गीताांजली 
3. Swatantryaveer Savarkar  c) The Indian War of Independence 1857  १८५७ च े

भारतीय स्वातांत्र्य युदीर 

4. Ravindranath Tagore रवव ांद्रनाथ टागोर d) Rise of the Maratha Power राईज ऑफ मराठा पॉवर 

5. Jawaharlal Nehru जवाहरलाल नेहरू e) My experiments with truth माझ ेसत्याच ेरमुयोग 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Mahatma Gandhi महात्मा गाांरी   a) Mitra Mela समत्र मेळा 
2. Mahadev Govind Ranade महादेव गोवव ांद रानड े b) Shanti niketan शाांतीननकेतन 

3. Swatantryaveer Savarkar स्वातांत्र्यवीर सावरकर c) Samajik Parishad सामाश्जक पररषद 

4. Ravindranath Tagore रवव ांद्रनाथ टागोर  d) Congress Socialist Party कााँगे्रस समाजवादी 
पक्ष 

5. Jawaharlal Nehru जवाहरलाल नेहरू  e) Young India यांग इांडडया 

Q. 2 Answer in two or three lines.  (5 marks.) दोन त ेतीन वाक्यात उत्तरे लिहा ( ५ गुण ) 

1. State the concept divine providence as described by Ranade.  रानड ेयाांनी माांडलेली दैवी 
योजनेची सांकल्पना थोडक्यात माांडा. 

2. State Tagore’s concept of Nationalism.  टागोराांची राट्राट्रवादाची सांकल्पना साांगा. 
3. What is rationalism?  बुदीरीरमुामाण्यवाद म्हणजे काय? 

4. What is saptakranti?  सप्तक्राांती म्हणजे काय? 

5. What is democratic socialism?  लोकशाही समाजवाद म्हणजे काय? 

6. Name any one book written by Ranade.  रानड ेयाांनी सलहीलेल्या कोणत्याही एका पुस्तकाच ेनाव 
साांगा. 

7. Name any one book written by Tagore.  टागोर याांनी सलहीलेल्या कोणत्याही एका पुस्तकाच ेनाव 
साांगा. 
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8. State Lohia’s concept of Socialism.   लोदहया याांची समाजवादाची सांकल्पना स्पट्राट करा. 
9. State whether Agarkar was a rationalist, socialist or communist.  आगरकर बुदीरीरमुामाण्यवादी 

होत,े समाजवादी होत ेकी साम्यवादी होत ेत ेसाांगा.  

10. State the concept of Dhamma  रम्म ही सांकल्पना थोडक्यात साांगा. 
 

Q. 3  Answer in brief.  (Any two.  10 marks)  र्ोडक्यात उत्तरे लिहा (कोणतीही दोन – १० गुण) 

1. How did Ranade interpret the history of Marathas?  रानडयाांनी मराठ्याांयाया इनतहासाचा अथा कसा 
लावला? 

2. Explain Gandhi’s concept of Ramrajya.  गाांरीांची रामराज्याची सांकल्पना स्पट्राट करा. 
3. Briefly describe Savarkar’s nationalist activities.  सावरकराांयाया राट्राट्रवादी कायााच ेवणान करा. 
4. Discuss the first stage of Dr. Babasaheb Ambedkar’s  struggle .  डॉ. बाबासाहेब आांबेडकराांयाया 

लढ्यायाया पदहल्या टप्प्याची चचाा करा. 
5. Discuss Ranade’s ideas about the state.  रानड ेयाांयाया राज्यववषयक ववचाराांची चचाा करा. 
6. Explain Gandhi’s concept of State.  गाांरीची राज्यववषयक सांकल्पना स्पट्राट करा. 
7. Briefly describe Savarkar’s ideas about Hinduism.  सावरकराांयाया दहांदतू्वववषयक ववचाराांच े

थोडक्यात वणान करा. 
8. Describe Ambedkar’s ideas about reforms in the Indian society.  भारतीय समाजातील 

सुरारणाांसांबांरीयाया आांबेडकराांयाया ववचाराांच ेवणान करा. 

 

 


