
ततृीय वर्ष संरक्षण आणण सामररक शास्त्र 

सामान्य पेपर- ३ णवर्य सांकेतांक-३५०१अ  

णवर्य- २१व्या शतकातील भारताची राष्ट्रीय सरुक्षा  

प्रश्नसंच 

 

प्र. १ खालील बहुपर्ाार्ी प्रश्ाांची उत्तरे द्या. 

१. खालीलपैकी भारताच्या राष्ट्रीय सुरके्षसाठी कोणते मोठे धोके आहते? 

अ) दहशतवाद      ब) नक्षलवाद     

क) णवप्लव       ड) वरील सवष 

२.  भारताचा सध्याच ेराष्ट्रीय सरुक्षा सल्लागार कोण आहते? 

अ) एन के णमश्रा     ब) अणित डोवाल    

क) शक्तीकांत दास     ड) रणणित णसन्हा 

३. कोण म्हणाल े“नक्षलवाद हा अंतगषत सुरके्षसाठी सवाषत मोठा धोका आह”े 

अ) डॉ. मनमोहन णसंह     ब) नरेंद्र मोदी  

क) पी व्ही नरशीमराव     ड) णशवराि पाणिल 

४. पढुीलपैकी कोणते राष्ट्र-राज्याच्या राष्ट्रीय सुरक्षा धोरणाचे मळू उद्दीष्ट नाही? 

अ) प्रादणेशक अखंडतेचे रक्षण करणे  ब) दशेांतगषत शांतता प्रस्थाणपत करणे  

क) सावषभौमत्व िपणे     ड) वैणिक शांततेला चालना दणेे 

५. खालीलपैकी याद्वारे राष्ट्रीय सरुक्षा सणुनणित केली िाऊ शकत?े 

अ) राष्ट्रीय मलू्ये आणण राष्ट्रीय णहतसंबंधांच ेसंरक्षण आणण संवधषन 

ब) मळू मलू्यांचे संरक्षण 

क) राष्ट्रीय णहतांचा प्रचार 

ड) मलूभतू मलू्यांची िाणहरात 

६. भारताची सागरी सुरक्षा थेि संबंणधत आह?े 

अ) राष्ट्रीय सुरक्षा    ब) सागरी सरुक्षा दल 

क) णहदं महासागरात सागरी णहताच ेसंरक्षण ड) कॉणन्िनेन्िल णडप्लोमसी 

७. खालीलपैकी कोणते राष्ट्रीय सरुके्षचे साधन म्हणनू मान्य केल ेिात नाही? 

अ) गपु्तहरे संघिना     ब) नॅशनल सेक्युरीिी गाडष  

क) पॅरा णमणलिरी फोसेस   ड) कें द्रीय दक्षता आयोग 

८. भारताच्या पारंपाररक संरक्षण धोरणाचा भाग म्हणून खालीलपैकी कोणत्या गोष्टींचा समावेश नाही? 

अ) अनाआक्रमक संरक्षण अणभमखुता  ब) प्रथम हल्ला न करणे  

क) णवसरा आणण क्षमा करा दृणष्टकोन  ड) आक्रमकता हाच बचावाचा उत्तम मागष आहे 



९. कोणत्याही दशेाच्या संरक्षण धोरणाचे ह ेउद्दीष्ट असते? 

अ) आंतरराष्ट्रीय शांतता राखणे   ब) प्रादणेशक अखंडतेचे रक्षण करणे 

क) सावषभौमत्व िपणे    ड) राष्ट्रीय णहत िपणे 

१०. पढुीलपैकी कोणता राष्ट्र दशेाच्या संरक्षण धोरणाचा भाग नाही? 

अ) लष्ट्करी स्त्रोतांच्या तरतुदी आणण खरेदी ब) सैन्याला तैनात करणे 

क) सैन्य शक्तींचा वापर    ड) आणीबाणीची घोर्णा 

११. १९४७ मध्ये भारताच्या संरक्षण धोरणाला णदशा दणेाऱ्या मखु्य घिकांपैकी खालीलपैकी एक होता? 

अ) सैन्य सहकायष    ब) आंतरराष्ट्रीय प्रणतमा 

क) अणलप्तता      ड) प्रादणेशक पररणस्थती 

१२. खालीलपैकी कोणत्या दशेान ेआपल्या परराष्ट्र धोरणाचे साधन म्हणनू दहशतवाद स्वीकारला 

आह?े 

अ) म्यानमार     ब) पाणकस्तान 

क) नेपाळ     ड) सौदी अरेणबया 

१३. खालीलपैकी कोणत्या पाणकस्तानी हकॅसषच्या गिान ेभारताच्या मे १९९८ च्या अण ुणवस्फोिक नंतर 

भाभा अण ुसंशोधन कें द्राची वेबसाइि हकॅ केली होती? 

अ) णमलवमष      ब) एआयसी 

क) णसल्व्हर लॉडड षस    ड) िी-फोसष पाणकस्तान 

१४. भारताची मे १९९८ ची अणचुाचणी या णठकाणी घेण्यात आली? 

अ) चंद्रपरू      ब) ियपरू  

क) पोखरण      ड) पणियाला  

१५. भारताची पणहली आणण्वक चाचणी यावर्ी घेण्यात आली? 

अ) १९५६      ब) १९६४  

क) १९७४      ड) १९४७ 

१६. भारताच्या पणहल्या आणण्वक चाचणीचे कोडनेम सांगा? 

अ) ऑपरेशन लोिस      ब) ऑपरेशन शक्ती   

क) ऑपरेशन ग्रीन हिं      ड) स्मायणलंग बदु्धा  

१७. भारताच्या १९९८ च्या आणण्वक चाचणीच ेकोडनेम सांगा? 

अ) ऑपरेशन लोिस      ब) ऑपरेशन शक्ती   

क) ऑपरेशन ग्रीन हिं      ड) स्मायणलंग बदु्धा 

१८. १९६२ ला भारतावर कोणत्या दशेान ेहल्ला केला? 

अ) अमेररका       ब) रणशया   

क) पाणकस्तान      ड) चीन   

१९. १९६५ ला भारतावर कोणत्या दशेान ेहल्ला केला? 



अ) अमेररका       ब) रणशया   

क) पाणकस्तान      ड) चीन   

२०. १९७१ ला भारतावर कोणत्या दशेान ेहल्ला केला? 

अ) अमेररका       ब) रणशया   

क) पाणकस्तान      ड) चीन   

२१. १९९९ ला कारणगलमध्ये दहशतवाद्ांच्या वेशात कोणत्या दशेान ेआपल ेसैन्य पाठणवल?े 

अ) अमेररका       ब) रणशया   

क) पाणकस्तान      ड) चीन   

२२. दहशतवादाला खतपाणी घालण्याच ेकाम कोणता दशे करीत आह?े 

अ) अमेररका       ब) रणशया   

क) पाणकस्तान      ड) चीन 

२३. भारताणवरुद्ध णस्रंग ऑफ पल्सष ही रणणनती कोणत्या दशेान ेआखली आहे? 

अ) अमेररका       ब) रणशया   

क) पाणकस्तान      ड) चीन 

२४. णहदं महासागरात णिबुती येथे कोणत्या दशेाचा सैन्य तळ आह?े 

अ) अमेररका       ब) रणशया   

क) पाणकस्तान      ड) चीन 

२५. १९६४ ला दशेान ेआणण्वक चाचणी घेतली? 

अ) अमेररका       ब) रणशया   

क) पाणकस्तान      ड) चीन 

२६. MAD या संकल्पनेचा खालीलपैकी कशाशी संबंध आह?े 

अ) पारंपाररक यदु्ध    ब) आणण्वक यदु्ध 

क) दहशतवाद     ड) बंडखोरी  

२७. सामररक शास्त्राचा अभ्यास खालीलपैकी कशाशी संबंणधत आह?े 

अ) यदु्धाची उत्क्रांती    ब) रािकीय उद्दीष्टांसाठी सैन्य शक्तीचा वापर 

क) लष्ट्करी उद्दीष्टांसाठी सैन्य शक्तीचा वापर ड) अण ुयगुातील सैणनकी धोरणे 

२८. कॉणन्फडेंस णबणल्डंग मेिसष (सीबीएम) ही संकल्पना खालीलपैकी एक िाळण्यासाठी तयार केली 

गेली होती? 

अ) सामान्य यदु्ध    ब) अचानक होणारा अण ुहल्ला 

क) अपघाती आणण्वक युद्ध   ड) णनयोणित आणण्वक संप 

२९. खाली णदलेल्या कोडच्या मदतीन ेत्यांच्या आणण्वक चाचण्यांच्या कालक्रमानसुार खालील दशेांची 

िळुवणी करााः 

अ) यएूस, पीआरसी, यएूसएसआर, यकेू, फ्रान्स, भारत, पाणकस्तान 



ब) यएूसएसआर, पीआरसी, यएूस, यकेू, भारत, पाणकस्तान, फ्रान्स 

क) यएूस, यएूसएसआर, यकेू, फ्रान्स, पीआरसी, भारत, पाणकस्तान 

ड) यकेू, यएूस, यएूसएसआर, पीआरसी, पाणकस्तान, फ्रान्स, भारत 

३०. पढुीलपैकी एक आवश्यकता पणूष झाल्यास एखाद्ा दशेान ेअण्वस्त्र ‘रायड’ साध्य केल ेअसे 

म्हणतात: 

अ) पायदळाकडे अण्वस्त्र सक्षम शक्ती आहे ब) हवाईदलाकडे अण्वस्त्र सक्षम णवमान ेआहते  

क) दशेाची तीनही दल अण्वस्त्र सक्षम आहते ड) णवमानवाहू नौका असलेले नौदल 

प्र. २ खालील प्रश्ाांची उत्तरे एका वाक्र्ात ललहा. 

१. राष्ट्रीय सरुके्षची व्याख्या सांगा? 

२. राष्ट्रीय णहत म्हणिे काय? 

३. सरुके्षची णद्वधा अवस्था म्हणिे काय? 

४. भारताच्या सरुके्षला अंतगषत धोके कोणते? 

५. भारत-चीन यदु्ध कोणत्या वर्ी झाल?े 

६. कारणगल यदु्ध कोणत्या वर्ी झाल?े  

७. बांग्लादशे कोणत्या वर्ी अणस्तत्वात आला? 

८. परराष्ट्र धोरण म्हणिे काय? 

९. अणलप्तता धोरण म्हणिे काय? 

१०. पंचणशल तत्व ेसांगा? 

११. भारतीय परराष्ट्र धोरणाचे णनधाषरक घिक सांगा? 

१२. भारताच ेसध्याच ेसंरक्षणमंत्री कोण आहते? 

१३. दणक्षण आणशयामध्ये भारताच्या सरुके्षला आव्हान दणेारी राष्ट्रे सांगा? 

१४. संरक्षण धोरणाचे घिक सांगा? 

१५. भारतान ेपणहली आणण्वक चाचणी कोणत्या वर्ी घेतली? 

१६. भारतान े१९९८ मध्ये घेतलेल्या आणण्वक चाचणीच ेकोडनेम सांगा? 

१७. भारताच्या आणण्वक चाचण्या या णठकाणी घेण्यात आल्या? 

१८. आणण्वक शक्तीचे शांततामय उपयोग सांगा? 

१९. भारताच्या दणक्षणेस कोणता सागर आह?े 

२०. णहदं महासागरात अमेररकेचा नाणवक तळ कोठे आह?े 

२१. श्रीलंकेमध्ये चीनचा नाणवक तळ कोठे आह?े 

२२. चीनच्या भारताला घेरण्याच्या सागरी रणणनतीचे नाव काय? 



२३. पाणकस्तानमध्य ेचीनचा नाणवक तळ कोठे आहे? 

२४. भारताला णकती णकलोमीिरचा सागरी णकनारा लाभला आह?े 

२५. मल्लका समदु्रधणुीच्या तोंडाशी भारताच ेकोणते बेि आह?े 

प्र. ३ लिपा ललहा 

१. राष्ट्रीय सरुक्षा  

२. सरुके्षची णद्वधा अवस्था  

३. पंचशील तत्व  

४. परराष्ट्र धोरण  

५. परराष्ट्र धोरणाची उणद्दष्टडये  

६. परराष्ट्र धोरणाचे घिक  

७. भारताच ेसंरक्षण धोरण  

८. भारताच ेसंरक्षण धोरणाचे णनधाषरक घिक  

९. भारताच ेसंरक्षण धोरण आणण परराष्ट्र धोरण यातील संबंध  

१०. अणलप्तता  

११. भारताचा आणण्वक कायषक्रम  

१२. अणचुा शांततामय कायाषसाठी  वापर  

१३. ऑपरेशन शक्ती  

१४. ऑपरेशन स्मायणलंग बदु्धा  

१५. भारताच ेअणधुोरण  

१६. १९७४ ची आणण्वक चाचणी  

१७. १९९८ ची आणण्वक चाचणी  

१८. अंदमान आणण णनकोबारचे सामररक महत्व  

१९. भारताच ेसागरी धोरण  

२०. णहदं महासागराच ेसामररक महत्व   

प्र. ४ प्रत्रे्की १०० ते २०० शब्दात उत्तरे ललहा 

१. राष्ट्रीय सरुके्षची संकल्पना थोडक्यात सांगा? 

२. राष्ट्रीय सुरणक्षततेसाठी उपाय सांगा? 

३. २१ व्या शतकातील भारतीय राष्ट्रीय सुरणक्षततेपढुील आव्हाने कोणती? 

४. भारतीय परराष्ट्र धोरणाची उणद्दष्ट ेकोणती? 

५. भारतीय परराष्ट्र धोरणाचा अथष आणण संकल्पना सांगा? 

६. भारतीय परराष्ट्र धोरणाची तत्व ेसांगा? 

७. भारतीय परराष्ट्र धोरणाचे घिक सांगा? 

८. भारताच्या परराष्ट्र धोरणाचे णनधाषरक घिक सांगा? 



९. भारताच्या संरक्षण धोरणाची उणद्दष्ट ेकोणती? 

१०. भारतीय संरक्षण धोरणाच्या समस्या स्पष्ट करा? 

११. भारताच्या संरक्षण धोरणाचे मलू्यमापन करा? 

१२. भारतीय आणण्वक धोरणाची उणद्दष्ठे कोणती? 

१३. आणण्वक डावपेच णकंवा णसद्धांत णकंवा तत्त्वप्रणाली स्पष्ट करा? 

१४. भारताचा अणणुवकास थोडक्यात सांगा? 

१५.भारताची सागरी रणणनती स्पष्ट करा? 

प्र. ५ प्रत्रे्की ३०० ते ४०० शब्दात उत्तरे ललहा  

१. राष्ट्रीय सरुके्षची संकल्पना सांगून महत्व आणण व्याप्ती स्पष्ट करा? 

२. स्वातंत्र्यापासनूच्या भारताच्या राष्ट्रीय सरुके्षची संकल्पना स्पष्ट करा? 

३. स्वातंत्र्यापासनूच्या भारताच्या परराष्ट्र धोरणाचे मुल्यमापन करा? 

४. भारतीय परराष्ट्र धोरणाची मलुतत्वे स्पष्ट करा? 

५. भारतीय परराष्ट्र धोरणाची वािचाल स्पष्ट करा? 

६. परराष्ट्र धोरण आणण संरक्षण धोरण यांच्यातील संबंध स्पष्ट करा? 

७. भारताच्या संरक्षण धोरणाचे सणवस्तर वणषन करा? 

८. भारताच्या संरक्षण धोरणात कालानरुूप झालेले बदल स्पष्ट करा? 

९. भारतीय आणण्वकधोरण सांगनू त्याच ेमलु्यमापन करा? 

१०. भारताच्या दृष्टीने णहदं महासागराचे सामररक महत्व सांगनु महासत्तांच्या णहदं महासागरातील 

हालचालींचा आढावा घ्या? 

 

 


