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गहृपाठ प्रश्न 
 
प्र.१. नकाळाची व्माख्मा लरशा. नकाळाची प्रभुख अंगे, नकाळाचे प्रकाय आणण उऩमोग स्ऩष्ट कया.         [१५] 
 
प्र.२. ळब्द प्रभाणाचे वंख्मा प्रभाणात रूऩांतय कया       वंख्मा प्रभाणाचे ळब्द प्रभाणात रूऩांतय कया   [१५] 
(i) १ वें. भी रा १ कक. भी (i)  १:१०००००० (भेट्रीक भाऩन ऩद्धतीत) 
(ii) १ वें. भी रा १.२५ कक. भी (ii)  १:१००००० (भेट्रीक भाऩन ऩद्धतीत) 
(iii) १ वें. भी रा २.५ कक. भी (iii) १:५०००० (भेट्रीक भाऩन ऩद्धतीत) 
(iv) १ इंचाव ४ भैर (iv) १:६३३६० (ब्रिटीळ भाऩन ऩद्धतीत) 
(v) १ इंचाव १६ भैर (v) १:३१६८०० (ब्रिटीळ भाऩन ऩद्धतीत) 
  
प्र.३. खारीर प्रशनांची उत्तये लरशा: (कोणतेशी दोन)           [१५] 
१. नकाळा प्रभाणाचे प्रकाय स्ऩष्ट कया. 
२. भोठ्मा प्रभाणाचे ल रशन प्रभाणाचे नकाळ ेम्शणजे काम ? 
३. टटफं ऩद्धतीच्मा नकाळाचे पामदे आणण तोटे स्ऩष्ट कया.   
४. छामा ऩद्धतीच्मा नकाळाचे पामदे आणण तोटे स्ऩष्ट कया. 

 
प्र.४. टीऩा लरशा: (कोणतेशी दोन)             [१५] 
१. नकाळा प्रषेऩणांचे लगीकयण 
२. भकेटयचे प्रषेऩण - गणुधभम आणण उऩमोग 
३. उठाल व्मक्त कयण्माच्मा ऩद्धती 
४. वभलामबुाय येऴा आणण वभलामबुाय येऴांचा आकृतीफधं  
 

प्र.५. १. बायतीम दैननक शलाभानदळमक नकाळालयीर वांकेनतक चचन्शे काढा.     [०५] 
 
प्र.५. २. खारीर वांख्ख्मकीम भाटशती वाधा येऴारेखाच्मा वाशाय्माने दळमला.     [०५] 

ऩांचगणी नगयाची रोकवंख्मा (१९६१ ते २०११) 
वन १९६१ १९७१ १९८१ १९९१ २००१ २०११ 

रोकवंख्मा 5,725 6,906 8,635 10,569 13,280 14,894 

 
प्र.५. ३. खारीर वांख्ख्मकीम भाटशती जोड स्तबंारेखाच्मा वाशाय्माने दळमला.     [०५] 

वाताया ख्जल्ह्मातीर तारुका ग्राभीण रोकवंख्मा (२०११) नागयी रोकवंख्मा (२०११) 
१. भशाफऱेशलय 
 

44,543 28,287 

 
२. लाई 
  

1,63,453 36,816 

 
३. खंडाऱा 
 

1,18,695 18,723 

 
 प्र.५.  
    ४. खारीर वांख्ख्मकीम भाटशती छामा ऩद्धतीच्मा नकाळाच्मा वाशाय्माने दळमला.    [०५] 

Q5. वाताया ख्जल्ह्मातीर तारुका ननशाम रोकवंख्मा घनता, २०११ 
 



वाताया ख्जल्ह्मातीर तारुका रोकवंख्मा षेत्रपऱ (चौ. कक. भी) 
 

रोकवंख्मा घनता दय चौ. कक. भी 
१. भशाफऱेशलय 
 

72,830 470.36 155 
२. लाई 
  

2,00,269 624.13 321 
३. खंडाऱा 
 

1,37,418 522.91 263 
४. परटण 
 

3,42,667 1,171.79 292 
५. भाण 2,25,634 1,482.61 152 
६. खटाल 2,75,274 1,364.38 202 
७. कोयेगाल 2,57,500 912.07 282 
८. वाताया 5,02,049 910.69 551 
९. जालऱी 1,06,506 596.43 179 
१०. ऩाटण 2,99,509 1,385.82 216 
११. कयाड 5,84,085 1,038.81 562 

सातारा जिल्ह्यातीऱ ताऱुका 
शीषषक: ___________________________________________________________________ 

 
वूची रोकवंख्मा घनता दय चौ. कक. भी 
 > 500  

 251 - 500  

 <= 250  
 


