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GS II ः पॉलिटीGS II ः पॉलिटीवेळ ः 1.30 (दीड) तासवेळ ः 1.30 (दीड) तास

gyMZm
(1) da N>mnbobm àíZnwpñVH$m H«$_m§H$ Vw_À`m CÎman{ÌHo$da {d{eï> OmJr CÎman{ÌHo$darb gyMZoà_mUo Z {dgaVm Z_yX H$amdm.
(2) gXa àíZnwpñVHo$V 100 A{Zdm`© àíZ AmhoV. C_oXdmam§Zr àíZm§Mr CÎmao {b{hÊ`mg gwédmV H$aÊ`mnydu `m àíZnwpñVHo$V 
 gd© àíZ AmhoV qH$dm ZmhrV `mMr ImÌr H$ê$Z ¿`mdr. Agm VgoM AÝ` H$mhr Xmof AmT>ië`mg hr àíZnwpñVH$m
 g_dojH$m§H$Sy>Z bJoM ~XbyZ ¿`mdr.
(3) Amnbm narjm-H«$_m§H$ øm Mm¡H$moZmV ~m°bnoZZo {bhmdm.
(4) `m àíZnwpñVHo$Vrb àË`oH$ àíZmbm 4 n`m©`r CÎmao gwM{dbr AgyZ Ë`m§Zm 1, 2, 3 Am{U 4 Ago H«$_m§H$ {Xbobo AmhoV. 
 Ë`m Mma CÎmam§n¡H$s gdm©V `mo½` CÎmamMm H«$_m§H$ CÎman{ÌHo$darb gyMZoà_mUo Vw_À`m CÎman{ÌHo$da Z_yX H$amdm. Aem 
 àH$mao CÎman{ÌHo$da CÎmaH«$_m§H$ Z_yX H$aVmZm Vmo g§~§{YV àíZH«$_m§H$mg_moa N>m`m§{H$V H$ê$Z Xe©{dbm OmB©b `mMr H$miOr 
 ¿`mdr. ømH$[aVm \$ŠV H$mù`m emB©Mo ~m°bnoZ dmnamdo.
(5) Á`m {df`mgmR>r _amR>r ~amo~a B§J«Or _mÜ`_ {d{hV Ho$bobo Amho. Ë`m {df`mMm àË`oH$ àíZ _amR>r ~amo~a B§J«Or ^mfoV 
 XoIrb N>mnÊ`mV Ambm Amho. Ë`m_Yrb B§J«OrVrb {H|$dm _amR>rVrb àíZm_Ü`o _wÐUXmofm§_wio AWdm AÝ` H$maUm§_wio 
 {dg§JVr {Z_m©U Pmë`mMr e§H$m Amë`mg, C_oXdmamZo g§~§{YV àíZ n`m©`r ^mfoVrb àíZmer VmSy>Z nhmdm.
(6) CÎman{ÌHo$V EH$Xm Z_yX Ho$bobo CÎma ImoS>Vm `oUma Zmhr. Z_yX Ho$bobo CÎma ImoSy>Z Zì`mZo CÎma {Xë`mg Vo Vnmgbo OmUma 
 Zmhr.
(7) gd© à«íZm§Zm g_mZ JwU AmhoV. `mñVd gd© àíZm§Mr CÎmao ÚmdrV. KmB©_wio MwH$m hmoUma ZmhrV `mMr XjVm KoD$ZM eŠ` 
 {VVŠ`m doJmZo àíZ gmoS>dmdoV.
(8) àñVwV narjoÀ`m CÎman{ÌH$m§Mo _yë`m§H$Z H$aVmZm C_oXdmamÀ`m CÎman{ÌHo$Vrb `mo½` CÎmam§ZmM JwU {Xbo OmVrb. VgoM 
 ""C_oXdmamZo dñVw{Zð> ~hþn`m©`r ñdê$nmÀ`m àíZm§Mr {Xboë`m Mma CÎmam§n¡H$s gdm©V `mo½` CÎmaoM CÎman{ÌHo$V Z_yX  
 H$amdrV. AÝ`Wm Ë`m§À`m CÎman{ÌHo$V gmooS>{dboë`m àË`oH$ MwH$sÀ`m CÎmam§gmR>r EH$ V¥Vr`m§e JwU dOm H$aÊ`mV `oVrb''.
(9) àíZnwpñVHo$_Ü`o {d{hV Ho$boë`m {d{eï> OmJrM H$ÀMo H$m_ (a\$ dH©$) H$amdo.

*****

narjm-H«$_m§H$

एकूण गुण ः 100एकूण गुण ः 100

एकूण प्रश्न ः 100एकूण प्रश्न ः 100
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1. खािीि ववधाने ववचारात घ्ा.

(अ) घटनेच्ा भाग VI मध् ेकिम 124 ते 147 मध् ेसववोच्च न्ायाियासंबंधी तरतुदी दणे्ात आिेल्ा 
आहते.

(ब) सववोच्च न्ायाियाच्ा कामकाजािा 26 जानेवारी 1950 िा सुरुवात झािी.

(क) 1919 च्ा कायद्ान्वये स्ापन केिेल्ा भारतीय संघराज्य न्ायाियाची जागा सववोच्च न्ायाियाने 
घेतिी.

बरोबर कथने वनवडा.

(1) फक्त अ (2) वरीिपैकी सव्व
(3) वरीिपैकी कोणतेही नाही (4) फक्त अ आणण ब

2. खािीिपैकी योग्य ववधाने ओळखा.

(अ) उच्च न्ायाियातीि न्ायाधीशांच्ा वयासंबंधी वववाद उत्पन्न झाल्ास राज्यपािांचा वनण्वय अंततम 
असतो.

(ब) उच्च न्ायाियातीि न्ायाधीशांच्ा वयासंबंधी वववाद उत्पन्न झाल्ास राष्ट्र पतींचा वनण्वय अंततम 
असतो.

(क) उच्च न्ायाियातीि न्ायाधीशांच्ा वयासंबंधी वववाद उत्पन्न झाल्ास सववोच्च न्ायाियाचा वनण्वय 
अंततम असतो.

(1) फक्त क (2) फक्त अ
(3) फक्त ब (4) वरीिपैकी नाही

3. अयोग्य ववधाने ओळखा.

(अ) फझि अिी आयोगाने 4 ववभागातीि प्रांतांची मांडणी बदलून 16 राज्य ेव 3 कें द्रशाणसत प्रदशेांची 
वनतम्वती करावी अशी णशफारस केिी हाेती.

(ब) राज्य पुनर्वचना कायद्ान्वये 13 राज्य ेव 5 कें द्रशाणसत प्रदशे 1 नोव्ेंबर 1956 िा अस्तित्ात आिे.

(1) फक्त अ (2) फक्त ब
(3) दोन्ी अ आणण ब (4) दोन्ी नाही

4. खािीिपैकी कोणते ववषय राज्यसूचीमध् ेसमाववष् नाहीत?

(अ) साव्वजवनक आरोग्य

(ब) उद्ोग

(क) वाहनकर

(ड) मत्स्यउद्ोग

(1) वरीिपैकी सव्व (2) कोणतेही नाही
(3) फक्त अ, ब, क (4) अ, क, ड
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5. खािीिपैकी कोणत्ा राष्ट्र पतींनी पॉकेट व्टेाेचा वापर केिा?

(1) प्रततभाताई पाटीि
(2) ग्यानी झिैणसंग
(3) राजेंद्रप्रसाद
(4) व्ी. व्ी. तगरी

6. खािीि ववधाने ववचारात घ्ा.

(अ) 69 व्ा घटनादुरुतिीने राष्ट्र पती पदाच्ा वनवडणुकीत वदल्ी व पुदुच्चेरीच्ा ववधानसभा सदस्ांना 
मतदानाचा हक्क तमळािा.

(ब) सववात कमी काळ राष्ट्र पती म्हणून झाकीर हुसैन यांनी काम पाहहिे.

(क) राष्ट्र पतीपदी एकमेव वबनववरोध वनवडून आिेिी व्क्ती म्हणजे नीिम संजीव रेड्ी होय.

योग्य ववधाने वनवडा.

(1) अ आणण ब
(2) ब आणण क
(3) अ आणण क
(4) वरीि सव्व

7. राष्ट्र पतीपदावरीि व्क्ती गैरहजेरी, आजारपण हकंवा इतर कारणांमुळे जर काय्व करू शकत नसेि तर 
अशा वेळी उपराष्ट्र पती जातिीत जाति हकती काळ राष्ट्र पती पदावर राहू शकतात?

(1) 6 महहने (2) उव्वररत काळ
(3) 1 वष्व (4) यापैकी नाही

8. योग्य जोड्ा जुळवा.

तरतूदतरतूद किमकिम

(अ) राज्यपािांनी राष्ट्र पतींसाठी ववधेयक राखून ठेवणे (i) 174

(ब) राज्य ववधीमंडळ अधधवेशन (ii) 201

(क) राज्यपािांची शपथ (iii) 156

(ड) राज्यपािांचा काय्वकाळ (iv) 159

 (अ) (ब) (क) (ड)
(1) iii iv i ii
(2) iv ii iii i
(3) ii i iv iii
(4) i ii iii iv
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9. चुकीची जोडी ओळखा.

(1) 17 वा िोकसभा हगंामी सभापती (speaker Pro Tem) - ववरेंद्रकुमार
(2) 17 वा िोकसभा स्ीकर - ओम वबिवा
(3) राज्यसभा नेते - थावरचंद गेहिोत
(4) यापैकी नाही

10. योग्य जोडी ओळखा.

ववशेष दजवा असिेिे राज्य ः किम

(1) तमझोराम - 371 B (2) अरुणाचि प्रदशे - 317 H
(3) आसाम - 371 G (4) णसक्कीम - 371 E

11. जम् ूव काश्ीर राज्याचे कायदमेंडळ तेथीि स्ायी रहहवाशांना पुढीि कोणत्ा बाबतीत ववशेष अधधकार 
आणण सुववधा दतेे?

 खािी वदिेल्ा पयवायातून अचूक पयवाय ओळखा.

(अ) राज्यसरकारमधीि रोजगार

(ब) राज्यातीि वनवास

(क) स्ावर मािमत्ेचे अधधग्रहण

(ड) णशष्यवृत्ीचा अधधकार 

(इ) ऐततहाणसक वारसा स्ळांमध् ेप्रवेश

(1) अ, ब, क, ड, इ (2) अ, ब, क
(3) अ, ब, इ (4) अ, ब, क, ड

12. एकूण हकती राज्य ेव कें द्रशाणसत प्रदशेात िोकसभेची एकच जागा आह?े

(1) 3, 6 (2) 6, 3
(3) 4, 5 (4) 5, 4

13. ववधेयक राष्ट्र पतींच्ा ववचाराथ्व राखून ठेवण्ाबाबत राज्यपािांच्ा अधधकारासंदभवात कोणती ववधाने 
अयोग्य आहते?

(अ) किम 201 मध् ेयासंबंधी तरतूदी आहते.

(ब) हा राज्यपािांचा वववेकाधधकार आह.े

(क) ववधेयक राष्ट्र पतींच्ा ववचाराथ्व राखून ठेवण्ाबाबतची तरतूद ही जम् ूकाश्ीर राज्यास दखेीि िागू 
आह.े

(1) अ, ब (2) ब, क
(3) अ, क (4) अ, ब, क
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14. खािीि ववधाने ववचारात घ्ा.

(अ) छत्ीसगढ, उत्राखंड, गाेवा राज्यांची वनतम्वती 2000 सािी झािी.

(ब) अरुणाचि प्रदशे, तमझोराम राज्यवनतम्वती 1987 सािी झािी.

(क) मणणपूर, तरिपूरा, मेघािय या राज्यांची वनतम्वती 1972 सािी झािी.

अयोग्य ववधाने ओळखा.

(1) फक्त अ (2) फक्त ब
(3) अ व ब (4) सव्व

15. िोकसभा व राज्यसभा यांच्ा ववरोधी पक्षनेते पदािा वैधावनक दजवा (Statutory Status) पुढीिपैकी 
कोणत्ा वषषी (अनुक्रमे) तमळािा होता?

(1) 1977, 1978 (2) 1975, 1977
(3) 1977, 1977 (4) 1978, 1985

16. भारताचा प्रदशे म्हणजे त्ावेळी अनुचे्द 1 मध् ेनोंदवल्ानुसार पहहल्ा अनुसूचचत उले्ख केिेिा प्रदशे 
होय. असा महत्ताचा वनण्वय सववोच्च न्ायाियाने पुढीिपैकी कोणत्ा खटल्ात वदिेिा आह?े

(1) बेरूबरी युवनयन खटिा 1960
(2) बाबिाि वव. स्टे ऑफ बॉम् ेखटिा 1960
(3) मस्ान साहहब वव. चीफ कतमशनर खटिा 1962
(4) वरीिपैकी कोणीही नाही

17. पक्ष प्रतोद (Whip) ह ेपद भारतीय व्वस्ते पुढीिपैकी कुठे अंतभू्वत करण्ात आिेिे आहे?े

(अ) संसद सभागृहाची वनयमाविी (Rules of the House)

(ब) संसदीय संववधी (Parliamentary Statute)

(क) संसदीय शासन प्रणािीचे संकेत (Conventions of the Parliamentary Government)

(1) फक्त अ (2) फक्त ब
(3) फक्त क (4) वरीिपैकी सव्व

18. पुढ ेवदिेल्ा ववधानांपैकी चुकीची ववधाने ओळखा.

(अ) संघराज्य (Federation) ही संज्ा भारतीय संववधानात केवळ अनुचे्द 1 मध् ेउले्खिी आह,े ती 
इतररि कुठेही आढळत नाही.

(ब) भारतीय भूभागाचा मोठा आकार ह ेभारतीय संववधानात व एकंदरीतच भारतीय शासनपद्धतीत 
संघराज्यात्मक व्वस्चेा स्ीकार महत्ताचे कारण आह.े

(1) फक्त अ (2) फक्त ब
(3) अ, ब दोन्ी (4) वरीिपैकी नाही
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19. खािीि ववधाने ववचारात घ्ा.

(अ) राज्यांच्ा ववधानपररषद (State Legislative Council) सदस्ांचा काय्वकाि 6 वषषे असावा ही तरतूद 
राज्य ववधानसभेने केिी आह.े

(ब) राज्यांच्ा ववधानपररषद सदस्ांचा काय्वकाि 6 वषषे असावा ही तरतूद संसदनेे केिी आह.े

(क) महाराष्ट्र  ववधानसभेतीि अनुसूचचत जातींसाठी (Scheduled Caste) 29 व अनुसूचचत जमातींसाठी 
(Scheduled Tribe) 25 जागा आरणक्षत आहते.

(ड) महाराष्ट्र  ववधानसभेतीि अनुसूचचत जातींसाठी (Scheduled Caste) 27 व अनुसूचचत जमातींसाठी 
(Scheduled Tribe) 25 जागा आरणक्षत आहते.

अयोग्य ववधाने ओळखा.

(1) अ, ब (2) ब, क
(3) अ, ड (4) अ, क

20. पुढ ेवदिेल्ा ववधानांपैकी सत् ववधाने ओळखा.

(अ) राज्यसभेत प्रिंवबत (Pending) असिेिे िोकसभेने पाररत न केिेिे ववधेयक िोकसभा ववसणज्वत 
झाल्ास व्पगत (Lapse) होते.

(ब) दोन्ी सभागृहांकडून पाररत झािेिे परंतु राष्ट्र पतींची मंजूरी न तमळािेिे ववधेयक िोकसभा ववसणज्वत 
झाल्ास व्पगत होते.

(1) फक्त अ (2) फक्त ब
(3) दोन्ी अ व ब  (4) दोन्ी नाही

21. _________ अनुचे्द तरतुदीनुसार राज्याचे मंरिीमंडळ ववधानसभेिा सामूहहकररत्ा जबाबदार असते.

(1) किम 75
(2) किम 164
(3) किम 76
(4) किम 163

22. खािीि ववधाने ववचारात घ्ा.

(अ) 2010 सािी स्ापन केिेल्ा वंशधारा जिवववाद िवादात आंध्रप्रदशे, ओवडसा, ततमळनाडू राज्यांचा 
समावेश आह.े

(ब) 2009 सािी स्ापन केिेल्ा महादयी जिवववाद िवादात गोवा, महाराष्ट्र , कनवाटक यांचा समावेश 
आह.े

(क) कावेरी नदीसाठी 1990 व 2004 सािी जिवववाद िवाद े(Tribunals) स्ापन करण्ात आिे.

योग्य ववधाने ओळखा.

(1) फक्त क (2) अ आणण ब
(3) फक्त ब (4) ब अाणण क
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23. महािेखापररक्षक (Comptroller and Auditor General) पद व कायवािय यावर पॉि ॲप्बेी याने काही 
टीका केिी आह,े त्ा टीकेत कशाकशाचा समावेश होतो?

(अ) त्ाचे कायवािय वासाहततक परंपरेतून वनमवाण झािे आह.े

(ब) िोकपािांना प्रशासनाबाबत फारसे माहहत नसते.

(क) िेखापररक्षणांचा नकारात्मक पररणाम होतो.

(1) फक्त ब (2) फक्त क
(3) अ व ब (4) अ, ब, क सव्व

24. जनहहताथ्व याचचका (Public Interest Litigation) बाबत खािीिपैकी कोणते ववधान चुकीचे आह?े

(अ) असे म्हटिे जाते की जनहहताथ्व याचचकेने न्ायपालिकेचे िोकशाहीकरण केिे.

(ब) जनहहताथ्व याचचकेने भ्रष्ाचारमुक्त प्रशासन दणे्ाचा एक प्रयत्न केिा आह.े

(1) फक्त अ (2) फक्त ब
(3) दोन्ी नाही (4) अ, ब दोन्ी

25. खािीि ववधाने ववचारात घ्ा.

(अ) 1971 मध् ेमहाराष्ट्र ात िोकायुक्त संस्चेी स्ापना करण्ात आिी.

(ब) िोकायुक्तांची नेमणूक राज्यपाि करतात.

(क) िोकायुक्त पदाचा काय्वकाळ 5 वषषांचा आह.े

बरोबर ववधाने कोणती?

(1) फक्त अ, ब (2) फक्त ब, क
(3) यापैकी नाही (4) वरीिपैकी सव्व

26. खािीिपैकी कोणते ववधान बरोबर नाही?

(1) भारतात तीन ववत्ीय स्ायी सतमत्ा आहते.
(2) अंदाजसतमती (Estimates Committee) 1950 मध् ेजॉन मथाई यांच्ा णशफारशीवरून अस्तित्ात 

आिी.
(3) अंदाज सतमतीत केवळ िोकसभेतीि 30 पेक्षा जाति नाहीत इतके सदस् असतात.
(4) अंदाज सतमतीच्ा अध्क्षांची नेमणूक सभापतीकडून होते व ते नेहमीच ववरोधी पक्षातीि असतात.

27. िोकिेखा सतमतीची (Public Account Committee) पद्धत या दशेापासून घेतिी आह.े

(अ) अमेररका (ब) फ्ान्स
(क) ग्रटे वरिटन (ड) चीन
(1) फक्त ड (2) फक्त क
(3) ब व क दोन्ी (4) फक्त अ
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28.

पद   वररष्ठत् (Order of Precedence)पद   वररष्ठत् (Order of Precedence)
(अ) पंतप्रधान  (i) 7A
(ब) भारतरत्न ववभूतषत  (ii) 9
(क) सववोच्च न्ायाियाचे न्ायाधीश (iii) 5
(ड) माजी राष्ट्र पती  (iv) 3
 (अ) (ब) (क) (ड)
(1) ii iii iv i
(2) i iv iii ii
(3) iv i ii iii
(4) ii iv iii i

29. खािीि ववधाने ववचारात घ्ा.

(अ) अंदाज सतमतीची स्ापना जॉन मथाई यांच्ा णशफारशीनुसार 1921 मध् ेझािी.

(ब) या सतमतीिा सतत तमतव्तयता सतमती म्हणतात. (Continuous Economy Committee)

(क) या सतमतीतीि सव्व सदस् िोकसभेकडून वनवडिे जातात.

(ड) मंरिी या सतमतीचा सदस् म्हणून वनवडून येऊ शकतो.

अयोग्य ववधाने ओळखा.

(1) अ, ब
(2) ब, क
(3) क, ड
(4) अ, ड

30. खािीि ववधाने ववचारात घ्ा.

(अ) 1 जून 2015 रोजी वनती आयोगाची स्ापना झािी.

(ब) वनती आयोगाचे पूण्व रूप (NITI) Full Form - National Institution for Transforming India 
असे आह.े

(क) वनती आयाेग TOP Down मॉडिे अविंबतो.

(ड) National Institute of Labour Economics Research and Development ह ेवनती आयोगाच्ा 
अधधनस् काय्व करते. (Subordinate office)

योग्य ववधाने ओळखा.

(1) अ आणण ब
(2) ब आणण क
(3) क आणण ड
(4) ब आणण ड
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31. खािीिपैकी कोणते ववधान चुकीचे आह?े

(अ) संसदचे्ा दोन्ी सभागृहाच्ा संयुक्त बैठकीची (Joint Sitting) तरतूद केवळ सव्वसाधारण ववधेयके 
(Ordinary Bill) व ववत् ववधेयकांसाठी (Finance Bill) िागू आह,े अथ्व ववधेयकांसाठी (Money 
Bill) नाही.

(ब) िोकसभा ववसणज्वत झाल्ामुळे वववादीत ववधेयक िोप (Lapse) पाविे असेि तर संयुक्त बैठक 
बोिववता येते.

(क) राष्ट्र पतीने संयुक्त बैठक बोिववण्ाची इच्ा सूचचत केल्ानंतर िोकसभा ववसणज्वत झािी असेि तर 
संयुक्त बैठक बोिवता येते.

(1) अ (2) ब
(3) क (4) वरीिपैकी एकही नाही

32. खािीि ववधाने ववचारात घ्ा.

(अ) राज्यघटनेमध् े राज्यपािपदासाठी असिेल्ा ववववध अटींमध् े त्ाच्ा वेतन, भत्े व ववषेश 
अधधकारांची जबाबदारी संसदवेर टाकण्ात आिी आह.े

(ब) तसेच एक व्क्ती दोन / अधधक राज्यांची राज्यपाि म्हणून वनयुक्ती केिी जाते त्ावेळी त्ास द्ावयाचे 
वेतन, भत्े यांची राज्यातीि ववभागणी त्ा राज्यातीि ववधीमंडळे आपआपसात चचवा करून ठरवतात.

वरीिपैकी कोणते ववधान / ववधाने बरोबर आहते?

(1) फक्त अ
(2) फक्त ब
(3) अ व ब
(4) दोन्ी चूक

33. खािीि ववधाने ववचारात घ्ा.

(अ) घटनेच्ा भाग 1 मध् े किम 153 ते 167 काय्वकारी ववभागाशी (Executive) संबंधधत असून 
राज्यपािपदाचा त्ाअंतग्वत समावेश होतो.

(ब) सामान्तः प्रत्के राज्यािा एक राज्यपाि असतो; पण 6 वी घटनादुरुतिी अधधवनयम 1956 अन्वये 
दोन / अधधक राज्यांना एक व्क्ती राज्यपाि म्हणून वनयुक्त होऊ शकते.

(क) सन 1979 च्ा घटनादुरुतिी नुसार राज्यपािाचे पद ह ेकें द्र सरकारच्ा नोकरीतीि पद नसून ते 
एक स्तंरि घटनात्मक पद आह ेअसे घोतषत करण्ात आिे आह.े

(ड) भारतात राज्याचा गव्न्वर थेट वनवडिा जाण्ाची कॅनेवडयन पद्धत न स्स्कारता संववधान सभेने 
अमेररकन पद्धतीचा स्ीकार केिा आह.े

वरीिपैकी कोणती ववधाने अयोग्य अाहते?

(1) फक्त ब आणण ड (2) अ, ब आणण क
(3) ब, क, ड (4) वरीिपैकी सव्व
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34. योग्य कथने / कथन ओळखा.

(अ) राज्य ववधीमंडळाचा सदस् नसिेल्ा व्क्तीची मुख्यमंरिीपदी वनयुक्ती करता येेणे शक्य आह,े परंतु 
पुढीि सहा महहन्ांच्ा काळात त्ा व्क्तीस ववधधमंडळाच्ा कोणत्ाही एका सभागृहातून वनवडून 
येणे गरजेचे असते.

(ब) ववधीमंडळाच्ा कोणत्ाही सभागृहाचे सदस् नसताना महाराष्ट्र ाच्ा मुख्यमंरिीपदाची शपथ घेणारे 
उद्धव ठाकरे ह ेसहावे मुख्यमंरिी ठरिे आहते.

(1) फक्त अ
(2) फक्त ब
(3) दोन्ी योग्य
(4) दोन्ी अयोग्य

35. महाराष्ट्र  राज्य वनतम्वती संदभवात खािीि ववधाने ववचारात घ्ा. अयोग्य ववधानाचा पयवाय वनवडा.

(अ) मुंबईसह महाराष्ट्र ाच्ा मागणीसाठी 30 व्ा बेळगाव साहहत् संमेिनात 12 मे 1946 रोजी संयुक्त 
महाराष्ट्र  सतमती स्ापन करण्ात आिी.

(ब) 28 नोव्ेंबर 1949 रोजी प्र. क अरि ेआणण आर. डी. भंडारे यांनी मुंबई महानगरपालिकेत संंयुक्त 
महाराष्ट्र ाचा ठराव मांडिा जो 35 ववरुद्ध 50 अशी मते पडून मंजूर होऊ शकिा नाही.

(क) 1953 सािी यशवंतराव मोहहते यांनी ववधानसभेत संयुक्त महाराष्ट्र ाच्ा एकीकरणाचा ठराव मांडिा 
तो मंजूर करण्ात आिा.

(1) अ, क
(2) ब आणण क
(3) अ, ब आणण क
(4) वरीिपैकी एकही नाही

36. भारतीय राज्यघटनेच्ा खािीिपैकी कोणत्ा किमात राज्यपािािा माहहती दणे्ासंदभषांत मुख्यमंत्रांची 
कत्वव् ेनमूद करण्ात आिेिी आहते?

(1) किम 166
(2) किम 167
(3) किम 168
(4) वरीिपैकी एकही नाही

37. रेग्यिेूटींग ॲक्ट 1773 बाबत खािीि ववधानांचा ववचार करा, चुकीचे ववधान वनवडा.

(1) या कायद्ान्वये कंपनीिा राजकीय व प्रशासकीय कामाची मान्ता तमळािी.
(2) बंगािच्ा गव्न्वरिा गव््वनर जनरि असे संबोधण्ात येऊ िागिे.
(3) गव््वनर जनरिच्ा मदतीिा सहा सदस्ांचे काय्वकारी मंडळ वनयुक्त केिे गेिे.
(4) कोिकाता येथीि सववोच्च न्ायाियात 1 मुख्य न्ायाधीश व इतर 3 न्ायाधीशांची वनयुक्ती झािी.
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38. वपट् स इंवडया ॲक्ट (Pitts India Act) 1784 चा ववचार करा व चुकीचे ववधान वनवडा.

(अ) तत्ालिन वरिटनचे भारतमंरिी ववल्म पीट यांनी ह ेववधेयक मांडिे.

(ब) राजकीय कामावर िक्ष ठेवण्ासाठी बोड्ड ऑफ कंटट्र ोि ची नेमणूक करण्ात आिी. यामध् े 
6 सदस्ांचा समावेश करण्ात आिा.

(क) व्ापारी कामांवर िक्ष ठेवण्ाठी कोट्ड ऑफ वडरेक्टस्वची नेमणूक केिी गेिी.

(ड) गव्न्वर जनरिच्ा काय्वकारी मंडळातीि सदस्ांची संख्या 3 वरून 4 करण्ात आिी.

(1) अ व ड चूक (2) ब व क चूक
(3) सव्व चूक (4) सव्व बरोबर

39. चाट्डर ॲक्ट 1813 बाबत खािीि ववधानांचा ववचार करा व चुकीचे ववधान वनवडा.

(अ) कंपनीचा भारताशी व्ापार करण्ाचा एकाधधकार रद्द करण्ात आिा. पण चहाच्ा व्ापारात तो 
कायम ठेवण्ात आिा.

(ब) भारतात णशक्षण प्रसारासाठी दरवषषी 1 िाख रुपयांची तरतूद करण्ात आिी.

(क) कंपनीचा चीनशी व्ापार करण्ाचा एकाधधकार रद्द करण्ात आिा.

(ड) बंगािच्ा गव्न्वर जनरििा गव््वनर जनरि असे नामाधभधान वदिे.

(1) अ व ब चूक
(2) अ, क व ड चूक
(3) सव्व चूक
(4) सव्व बरोबर

40. महाराष्ट्र  राज्य वनतम्वती संदभवात 28 सप्बेर 1953 रोजी झािेल्ा नागपूर करारात खािीिपैकी कोणत्ा 
तरतूदी समाववष् नव्त्ा?

(अ) उच्च न्ायािय मुंबई व नागपूर येथे असावे.

(ब) नागपूर ही महाराष्ट्र ाची उपराजधानी असावी.

(क) िोकसंख्येनुसार प्रत्के ववभागािा शासनात स्ान असेि.

(ड) सव्व सिग मराठी प्रदशे नव्ा राज्यात समाववष् होण्ासाठी खेड ेहा घटक मानिा जावा.

(1) क व ड (2) वरीिपैकी एकही घटक समाववष् नाही
(3) फक्त ड (4) वरीिपैकी सव्व घटक समाववष्

41. भाषावार प्रांतरचनेचा प्रश्न सोडवण्ासाठी काँग्रसेच्ा जयपूर अधधवेशनात खािीिपैकी कोणत्ा सतमतीची  
स्ापना करण्ात आिी?

(1) दार कतमशन
(2) जेव्ीपी कतमटी
(3) फजि अिी कतमटी
(4) संयुक्त महाराष्ट्र  सतमती
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42. 1793 ते 1834 दरम्ान कें द्रीय सचचवािय खािीिपैकी कोणत्ा चार मुख्य ववभागात ववभागिेिे होते?
(अ) सव्वसाधारण ववभाग
(ब) साव्वजवनक ववभाग (Public)
(क)  न्ातयक ववभाग (Judicial)
(ड) वाणणज्य/व्ावसातयक ववभाग (Commercial)
(इ) गुप्तहरे ववभाग
(ई) महसूि ववभाग (Revenue)
(1) अ, क, इ, ई (2) अ, ब, ड, ई
(3) अ, ड, क, ई (4) अ, क, ड, ई

43. 1792 मध् ेकॉन्ववॉलिसने पोलिस प्रशासनाचा कारभार सुधारण्ाच्ा उदे्दशाने खािीिपैकी कोणती / 
कोणत्ा सुधारणा केल्ा?
(1) ठाणे या एककात णजल्हाचे ववभाजन करून प्रत्के ठाण्ावर मुख्य अधधकारी म्हणून दरोगा वनयुक्त 

केिा.
(2) चौकीदार तसेच इतर स्ावनक पोलिस ह ेदरोग्यास त्ाच्ा कामात सहाय्य करतीि अशी व्वस्ा 

करण्ात आिी.
(3) 1 व 2 दोन्ी
(4) एकही नाही

44. 94 व्ा घटनादुरुतिी अधधवनयम 2006 अन्वये खािीिपैकी कोणत्ा राज्यांमध् ेआवदवासी कल्ाणासाठी 
एक मंरिी असावा अशी तरतूद करण्ात आिी?
(अ) वबहार (ब) छत्ीसगढ
(क) मध्प्रदशे (ड) आेवडशा
(इ) झारखंड
(1) ब आणण इ (2) क, ड आणण इ
(3) ब, क, ड, इ (4) अ, ब, क

45. महाराष्ट्र  राज्य वनतम्वती (1 मे 1960) नंतर महाराष्ट्र ातीि ववववध मुख्यमंत्रांच्ा कारहकदषीत ववकासकायषांसंबंधधत 
योग्य ववधाने ओळखा.
(अ) ओझर येथीि तमग ववमानांचा कारखाना व वरणगाव, मंजरा, भद्रावती येथे संरक्षण साहहत्ांचे 

कारखाने मारोतराव कन्नमवार यांच्ा कारहकदषीत उभारण्ात आिे.
(ब) पाणी अडवा, पाणी णजरवा आणण राेजगार हमी योजना वसंतराव नाईक मुख्यमंरिीपदी असताना 

अस्तित्ात आल्ा.
(क) नाणशक व अमरावती या दोन प्रशासकीय ववभागांची वनतम्वती बॅ. अ. रे. अंतुिे यांच्ा कारहकदषीत 

झािी.
(1) अ आणण क (2) फक्त ब योग्य
(3) ब आणण क (4) वरीि सव्व योग्य
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46. महाराष्ट्र ाचे राज्यपाि व त्ांचा काय्वकाळ यांच्ातीि अयोग्य जोडी ओळखा.

अ गट ब गट
(अ) ववजयािक्षी पंवडत =  1962 ते 1967
(ब) सावदक अिी = 1977 ते 1981
(क) शंकर दयाि शमवा = 1986 ते 1989
(ड) ववद्ासागर राव = 2014 ते 2019
(1) केवळ अ (2) अ, ब आणण क
(3) अ आणण ब (4) वरीिपैकी सव्व

47. खािीि ववधानांचा ववचार करून अचूक ववधान वनवडा.

(1) कनवाटक राज्य ववधानसभेच्ा 224 जागा असून ववधान पररषदचे्ा 75 जागा आहते, त्ापैकी 36 
जागा अनुसूचचत जातींसाठी (Scheduled Caste)  तर 15 जागा अनुसूचचत जमातींसाठी (Scheduled 
Tribe) राखीव आहते.

(2) तेिंगणा राज्याच्ा ववधानसभेत 119 जागा असून ववधान पररषदचे्ा 40 जाग आहते, त्ापैकी 9 
जागा अनुसूचचत जमातींसाठी (Scheduled Tribe) तर 14 जागा अनुसूचचत जातींसाठी (Scheduled 
Caste)राखीव आहते.

(3) दोन्ी अचूक
(4) दोन्ी चूक

48. खािीि राज्यांचा त्ातीि अनुसूचचत जातींकरीता राखीव जागांचा उतरता क्रम िावा.

(अ) तातमळनाडू

(ब) राजस्ान

(क) केरळ

(ड) छत्ीसगढ

(1) अ, ब, क, ड
(2) ब, अ, क, ड
(3) ड, ब, क, अ
(4) ब, अ, ड, क

49. योग्य ववधाने वनवडा.

(अ) ववधानपररषदतेीि एकूण सदस्संख्येपैकी एक तृतीयांश सदस् स्ावनक स्राज्य संस्ांच्ा 
सदस्ांकडून वनवडिे जातात.

(ब) णशक्षक मतदारसंघातून एक बारांश सदस्ांची वनवड केिी जाते.

(1) फक्त अ (2) फक्त ब
(3) दोन्ी अयोग्य (4) दोन्ी योग्य
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50. संसद (Parliament) आणण राज्य ववधीमंडळ (State Legislature) यांच्ातीि कायदवेवषयक प्रवक्रयेची 
तुिना खािीिपैकी कोणत्ा ववधानात योग्य प्रकारे नमूद केिेिी आह ेते ओळखा.

(1) संसदमेध् े(Parliament) सामान् ववधेयक प्रथम सभागृहातून संमत केल्ानंतर व्दितीय गृहासाठी 6 
महहने अवधी असतो तर ववधीमंडळात अशा प्रकारची कोंडी वनमवाण होण्ाआधी धवितीय सभागृहास 
2 महहन्ांचा अवधी तमळतो.

(2) धन ववधेयक फक्त िोकसभेत सादर करता येते परंतु राज्य ववधीमंडळाच्ा बाबतीत कोणत्ाही 
सभागृहात धन ववधेयक सादर करता येऊ शकते.

(3) एखाद्ा ववधेयकासंदभवात कोंडीची पररस्स्ती वनमवाण झाल्ास संसद आणण राज्य ववधीमंडळे संयुक्त 
बैठक बोिावून अशा प्रकारची कोंडी सोडवतात.

(4) वरीि सव्व ववधाने अयोग्य.

51. राज्य ववधीमंडळाचे सचचवािय खािीिपैकी कोणत्ा किमात नमूद आह?े

(1) किम 186 (2) किम 187
(3) किम 182 (4) किम 191

52. चाट्डर अॅक्ट 1833 बाबत खािीि ववधानांचा ववचार करा व अचूक ववधाने ओळखा:

(1) या कायद्ानुसार बंगािच्ा गव्न्वर जनरि िा भारताचा गव्न्वर जनरि असे म्हणण्ात आिे.
(2) ईस् इंवडया कंपनीचे व्ापारी संस्ा म्हणून काय्व समाप्त झािे.
(3) दोन्ी अचूक.
(4) दोन्ी चूक.

53. भारत सरकार कायदा 1858 बाबत खािीि ववधानांचा ववचार करा व अचूक ववधान/ने वनवडा.

(1) भारताचा कारभार पाहण्ासाठी वरिवटश पाि्वमेंटमध् ेभारत मंरिी या पदाची वनतम्वती करण्ात आिी.
(2) पहहिे भारत मंरिी एडवड्ड स्नॅिे ह ेहोते.
(3) एक व दोन दोन्ी अचूक
(4) दोन्ी चूक

54. अयोग्य ववधानाचा पयवाय वनवडा:

(1) गुप्तकाळात आजच्ा णजल्हािा समांतर प्रदशेाचे ववभाजन ववषयववषय या प्रदशेात केिे जायचे व त्ाच्ा 
प्रमुखास ववषयापती म्हणत, जे पद आजच्ा णजल्ाधधकारी पदास समान म्हणता येईि.

(2) मुघि काळात अमिगुजर नावाचा सरकारी महसूि अधधकारी आजच्ा णजल्ाधधकाऱयािा समान 
होता.

(3) वरिवटश काळात 1772 सािी वॉरेन हसे्ींग याने बंगािमधीि पय्ववेक्षक ह ेपद रद्द करून त्ा जागी 
किेक्टर ह ेनवे पद वनमवाण केिे.

(4) 1793 सािी कॉन्ववॉलिसने णजल्ाधधकाऱयांचे महसूि आणण न्ातयक अधधकार वेगळे केिे.
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55. राज्य सचचवािया (State Secratriate) संदभवात खािीि ववधानांचा ववचार करा व योग्य पयवाय वनवडा:

(1) राज्य सचचवािय ह ेप्रत्के राज्याचे प्रशासकीय एकक असते.
(2) मुख्य सचचव हा पूण्व राज्य सचचवाियाच्ा प्रमुख असतो.
(3) मुख्य सचचव या पदाची वनतम्वती 1799 सािी वेिस्ली यांनी केिी.
(4) वरीि सव्व ववधाने योग्य.

56. राज्याच्ा मुख्य सचचवा (Chief Secretary) संदभवात योग्य ववधानांचा पयवाय वनवडा.

(अ) मुख्य सचचवांना राज्यासाठी ववकास आयुक्त म्हणून ओळखिे जाते.

(ब) कोणत्ाही राज्यात मुख्य सचचवाची वनयुक्ती त्ा राज्याच्ा राज्यपािांमाफ्ड त केिी जाते.

(क) राज्यातीि मुख्य सचचवांचा काय्वकाळ वनणचित (tenure fix) असतो.

(ड) राज्यसचचव हा मंरिी पररषदचेा पदणसद्ध सचचव म्हणून काय्व करतो.

(1) अ आणण ड (2) अ, ब आणण ड
(3) अ, ब आणण क (4) वरीि सव्व योग्य.

57. महाराष्ट्र  राज्य ववधानपररषदसेंदभवात अयोग्य ववधानांचा पयवाय वनवडा.

(अ) भारत सरकार कायदा 1935 अंतग्वत मुंबई ववधान पररषदचेी स्ापना झािी.

(ब) 20 जुिै 1937 रोजी मुंबई येथीि कौन्सीि हॉिमध् ेदुपारी दोन वाजता ववधान पररषदचेी पहहिी 
बैठक पार पडिी.

(क) 1939 ते 1946 पययंत ववधान पररषदचेे काय्व वनिंवबत करण्ात आिे होते.

(ड) ववधानपररषदचे्ा स्ापनेच्ा वेळी 1937 मध् ेसदस् संख्या 39 होती. धविभातषक मुंबई राज्यात 1957 
मध् ेती 108 झािी, तर महाराष्ट्र  राज्यस्ापनेपासून आतापययंत ती 78 इतकी आह.े

(1) ब आणण क (2) अ, ब आणण ड
(3) ब आणण ड (4) सव्व ववधाने योग्य आहते

58. योग्य ववधाने ओळखा:

(अ) घटनेतीि किम 170 अन्वये ववधानसभांची रचना सांतगतिी आह.े

(ब) ववधानसभेची कमाि सदस् संख्या 500 व हकमान    40 इतकी वनणचित करण्ात आिेिी आह.े

(क) किम 178 अन्वये ववधानसभेसाठी अध्क्ष व उपाध्क्ष पदाची तरतुद केिी आह.े

(ड) 1935 कायद्ानुसार अस्तित्ात आिेल्ा महाराष्ट्र  ववधानसभेत 175 सदस् होते.

(1) वरीि सव्व योग्य
(2) वरीि सव्व अयोग्य
(3) अ, क, ड योग्य
(4) अ आणण क योग्य
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59. योग्य ववधाने ओळखा :

(1) किम 164 1(A) अन्वये 91 व्ा घटनादुरुतिीने (2003) राज्य मंतरिमंडळातीि मंत्रांची संख्या 
मुख्यमंत्रांसह एकूण ववधानसभा सदस्ांच्ा 15 टक्कांपेक्षा अधधक असू नये, परंतु मुख्यमंत्रांसह 
राज्यातीि मंत्रांची संख्या एकूण 12 पेक्षा कमी असणार नाही असे वनणचित करण्ात आिेिे आह.े

(2) किम 164 1(B) अन्वये 91 व्ा घटनादुरुतिी ने (2003) राज्यववधीमंडळाचा कोणताही सदस् जर 
पक्षांतर बंदी कायद्ाअंतग्वत सदस् म्हणून अपारि ठरववण्ात आल्ास तो मंरिी होण्ास सुद्धा पारि 
असतो.

(3) 1 आणण 2 अयोग्य
(4) 1 आणण 2 योग्य

60. मुख्य सचचव आणण कें द्रीय मंतरिमंडळ सचचव यांच्ा बाबतीत खािीिपैकी कोणता पयवाय योग्य आह?े

(अ) दोघेही आपापल्ा काय्वकारी प्रमुखांचे प्रमुख सल्ागार आहते.

(ब) दोन्ी पदांचा मूळ उगम कें द्रीय पातळीवर झािेिा आह.े

(क) दोघांचीही कामे व अधधकार समान आहते.

(1) अ योग्य (2) अ आणण ब योग्य
(3) ब आणण क योग्य (4) सव्व योग्य

61. 

(अ) िोकशाही समाजवादी (Democratic Socialism) प्रणािी दाररद्र्य अज्ान अनारोग्य आणण संधीतीि 
असमानता दूर करते.

(ब) भारतीय समाजवाद हा मार््ववाद (Marxism) आणण गांधीवाद (Gandhism) यांचा तमिाफ असून 
गांधीवादी समाजवादाकड ेअधधक चुकिा आह.े

वरीिपैकी योग्य ववधान/ने ओळखा.

(1) अ (2) ब
(3) वरीिपैकी दोन्ी (4) वरीिपैकी नाही

62. राज्यघटनेतीि किम 28 संदभवात खािीि ववधानांचा ववचार करा

(अ) राज्याकडून सहाय्य तमळणाऱया संस्मेध् ेधातम्वक णशक्षणास परवानगी नसते.

(ब) राज्याने मान्ता वदिेल्ा संस्मेध् ेस्चे्नुसार धातम्वक णशक्षण घेण्ास परवानगी असते.

खािीिपैकी योग्य पयवाय वनवडा.

(1) फक्त अ योग्य
(2) फक्त ब योग्य
(3) दोन्ी योग्य
(4) दोन्ी अयोग्य 
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63. खािीिपैकी कोणत्ा बाबींमध् ेप्रभावी बहुमताची गरज असते (Effective Majority) ? 
(अ) उपराष्ट्र पतींना पदावरून दूर करण्ासाठी राज्यसभेत
(ब) िोकसभेचे अध्क्ष व उपाध्क्ष यांना पदावरून दूर करण्ासाठी
(क) सववोच्च व उच्च न्ायाियातीि न्ायाधीशांना पदावरून दूर करण्ासाठी
(ड) राज्य ववधानसभेचे व ववधानपररषदचेे अध्क्ष व उपाध्क्ष यांना पदावरून दूर करण्ासाठी
(1) अ, ब, ड (2) अ, ब, क
(3) ब, ड (4) फक्त ब

64. राज्यघटनेतीि किम 22 संदभवात खािीिपैकी योग्य ववधान ओळखा
(1) सल्ागार सतमतीने पुरेशी कारणे नमूद केल्ाणशवाय व्क्तीिा दोन महहन्ांपेक्षा जाति काळ 

स्ानबद्धतेत  ठेवता येत नाही.
(2) सल्ागार सतमतीमध् ेसववोच्च व उच्च न्ायाियातीि न्ायाधीशांचा समावेश असतो.
(3) प्रततबंधात्मक स्ानबद्धतेववषयी (Preventive Detention) कायदा करण्ाचा अधधकार फक्त संसदिेा 

आहे
(4) वरीिपैकी एकही नाही.

65. 
(अ) जर मूिभूत हक्क आणण माग्वदश्वक तत् ेयामध् ेववरोध असेि तर मूिभूत हक्क श्षे्ठ आह ेअसे सववोच्च 

न्ायाियाने चंपकम दोराई राजन खटल्ामध् े(1951) म्हटिे.
(ब) गोिकनाथ खटिा (1967) मध् ेसववोच्च न्ायाियाने मूिभूत हक्क ह ेदवैी (Sacrosanct) असल्ाने 

संसद मूिभूत हक्कांचा संकोच करू शकत नाही व ते हहरावून घेऊ शकत नाही असे म्हटिे.
खािीिपैकी योग्य पयवाय वनवडा.
(1) अ बरोबर ब चूक (2) अ चूक ब बरोबर
(3) दोन्ी बरोबर (4) दोन्ी चूक

66. राज्यघटनेच्ा मूिभूत संरचनेसंबंधी योग्य जाेड्ा ओळेखा.

खटल्ाचे नावखटल्ाचे नाव मूळ संरचनेतीि घटकमूळ संरचनेतीि घटक

(अ) केशवानंद भारती खटिा (1973) राज्यव्वस्चेे िोकशाही व प्रजासत्ाक स्रूप 
(Republic & Democratic)

(ब) भीमणसंगजी खटिा (1981) कल्ाणकारी राज्य (Welfare State)

(क) हकहाेतो होिाेहोन खटिा (1993) मुक्त व न्ाय वनवडणूक (Free & Fair 
Election)

(ड) इंद्र सहानी खटिा (1992) कायद्ाचे राज्य (Rule of Law)
(1) अ, क (2) अ, ड
(3) ब, क, ड (4) वरीिपैकी सव्व
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67. भारतीय संववधानातीि शोषणाववरुद्ध मूिभूत हक्कांमध् ेखािीिपैकी कोणते हक्क पररकल्ीत (Envisaged)  
आहते ?

(अ) मानवी व्ापर व सक्तीचे श्म यास प्रततबंध.

(ब) अस्शृ्यता नष् करणे.

(क) अल्संख्याकांच्ा हक्कांचे संरक्षण.

(ड) कारखाने, खाणी इ. मध् ेबािकांना कामास बंदी.

(1) अ, ब
(2) अ, क
(3) ब, क, ड
(4) अ, ड

68. संववधान सभेसंदभवात खािीिपैकी अयोग्य ववधान ओळखा.

(अ) संववधान सभेचे तात्परुते अध्क्ष म्हणून डॉ. सचच्चदानंद णसन्ा यांच्ा नावाची णशफारस आचाय्व जे. 
बी. कृपिानी यांनी केिी.

(ब) संववधान सभेचे अध्क्ष म्हणून डॉ. राजेंद्रप्रसाद यांची णशफारस वल्भभाई पटिे यांनी केिी.

(क) पंवडत जवाहरिाि नेहरू आणण मौिाना अबुि किाम आझाद यांनी डाॅ. राजेंद्र प्रसाद यांना अध्क्षीय 
खुचषीवर आसनस् केिे.

(1) फक्त अ
(2) ब, क
(3) अ, क
(4) वरीिपैकी एकही नाही

69. किम 31(A) पाच प्रकारच्ा कायद्ांना न्ायाियीन आव्ानं पासून संरक्षण दतेे, खािीिपैकी कशाचा 
समावेश त्ा पाच प्रकारांमध् ेहोतो ?

(अ) राज्याने मािमत्ा अधधग्रहण करणे व त्ासंबंधीत अधधकार.

(ब) राज्याने मािमत्ेचे व्वस्ापन ताब्ात घेणे.

(क) वनगमांचे एकीकरण (Amaglamation of Corporations)

(ड) वनगमाच्ा संचािकांचे आणण भागधारकांचे हक्क रद्द करणे आणण त्ात बदि करणे.

(इ) भाडतेत्तावरीि खाणींचा करार रद्द करणे हकंवा त्ात बदि करणे

(1) अ, ब, ड, इ
(2) ब, क, ड
(3) अ, क, ड, इ
(4) वरीिपैकी सव्व
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70. राज्यघटनेच्ा माग्वदश्वक तत्ांसंदभवात (Directive Principles of State Policy) खािीिपैकी योग्य 
ववधाने ओळखा.

(अ) 42 वी घटनादुरुतिी अधधवनयम 1976 अन्वये पाच नवीन माग्वदश्वक तत्तांचा समावेश करण्ात 
आिा.

(ब) 44 व्ा घटनादुरुतिी अधधवनयम 1978 ने एक माग्वदश्वक तत्ताचा नव्ाने अंतभवाव केिा गेिा.

(क) 86 व्ा घटनादुरुतिी कायदा 2002 नुसार किम 45 मध् ेबदि करण्ात आिा.

(ड) 97 व्ा घटनादुरुतिी अधधवनयम 2011 विारे राज्यघटनेत 43-B ह ेनवे किम अंतभू्वत करण्ात आिे.

(1) अ, ब, ड
(2) क, ड
(3) ब, क, ड
(4) वरीिपैकी सव्व

71. योग्य जोड्ा जुळवा

प्राधधिेख (Writ)प्राधधिेख (Writ) वादाचे ववषयवादाचे ववषय

(अ) बंदी प्रत्क्षीकरण (Habeous Corpus) (i) ववद्ावपठाच्ा णशक्षकाची नेमणूक

(ब) परमादशे (Mandamus) (ii) पािकांनी मुिाचा ताबा घेणे (Custody of 
Child by Parents)

(क) अधधकारपृच्ा (Quo-Warranto) (iii) नैसतग्वक न्ायाचे उलं्घन (Violation of 
Natural Justice)

(ड) उत्पेक्षण (Certioriori) (iv) कर प्राधधकरणाविारे बेकायदशेीरपणे गोळा 
केिेल्ा पैशाचा परतावा

 (अ) (ब) (क) (ड)
(1) i iii ii iv
(2) ii iv i iii
(3) i iv ii iii
(4) ii iii i iv

72. राज्यघटनेतीि किम 15(5) अंतग्वत खाजगी शैक्षणणक संस्ांमध् े आरक्षण िागू करण्ाची तरतूद 
कोणत्ा घटना दुरुतिीने करण्ात आिी?

(1) 81 वी घटनादुरुतिी
(2) 86 वी घटनादुरुतिी
(3) 91 वी घटनादुरुतिी
(4) 93 वी घटनादुरुतिी
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73. केशवानंद भारती ववरुद्ध केरळ राज्य (1973) या खटल्ासंदभवात अयोग्य ववधान/ने ओळखा.

(अ) केशवानंद भारती यांच्ा बाजूने नानी पािखीवािा, फिी नररमन आणण सोिी सोराबजी यांनी 
युक्क्तवाद मांडिा तर प्रततवाद हा एस एम णसरवई यांनी मांडिा.

(ब) सववोच्च न्ायाियाने ए.के. गोपािन खटल्ातीि वनण्वय बदििा आणण 24 व्ा घटनादुरुतिीची वैधता 
मान् केिी.

(क) सरन्ायाधीश एस एम णसक्री यांनी वनकािात राज्यघटनेचे मूळ संरचनाराज्यघटनेचे मूळ संरचना असा शब्द वापरिा.

(1) अ, ब 
(2) ब, क
(3) अ, क
(4) वरीिपैकी सव्व

74. राष्ट्र ीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेसंदभवात (NRGES) खािीिपैकी अयोग्य ववधान ओळखा.

(1) ही योजना ग्रामीण ववकास मंरिाियाविारे राबविी जाते.
(2) मजुरीसाठीचे 100% योगदान कें द्राचे असते तर बेरोजगारी भत्ा 100% राज्य पुरसृ्त असतो.
(3) नोंदणीनंतर 15 वदवसांच्ा आत व पाच हकिोमीटरच्ा आत काम दणेे बंधनकारक आह.े
(4) वरीि पैकी एकही नाही.

75. माहहतीच्ा अधधकारासंदभवात खािीिपैकी अयोग्य ववधान/ने ओळखा

(अ) राज्यघटनेच्ा किम 21 मध् ेमाहहतीच्ा अधधकाराचा समावेश होतो.

(ब) भारतात 1990 मध् ेपी.बी. सावंत यांच्ा नेतृत्ाखािी माहहती अधधकारासंबंधीची चळवळ उभी 
राहहिी.

(क) 1997 मध् ेमाहहतीच्ा अधधकारासाठी स्तंरि कायदा करणारे तातमळनाडू ह ेपहहिे राज्य ठरिे.

(1) अ, ब (2) अ, क
(3) फक्त क (4) वरीिपैकी सव्व

76. राज्यघटनेतीि खािीिपैकी कोणत्ा ववषयांमध् ेदुरुतिी करण्ासाठी संसदचे्ा ववशेष बहुमतासोबत 
वनम्मापेक्षा अधधक राज्यांच्ा संमतीची आवश्यकता असते?

(अ) राष्ट्र पती वनवडणूक व वनवडणुकीची प्रवक्रया पद्धती.

(ब) सववोच्च न्ायाियातीि न्ायाधीशांची संख्या.

(क) मूिभूत हक्क

(ड) सववोच्च न्ायािय आणण उच्च न्ायाियासंबंधी तरतूदी
(1) अ, क, ड
(2) अ, ब, ड
(3) अ, ड
(4) वरीिपैकी सव्व
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77. घटनेतीि किम 21(A) संदभवात खािीिपैकी अयोग्य ववधान ओळखा.

(1) ह ेकिम 86 वी घटना दुरुतिी कायदा 2003 नुसार राज्य घटनेत समाववष् केिे गेिे.
(2) या किमानुसार केवळ प्राथतमक णशक्षण हा मूिभूत हक्क आह.े
(3) सरकारने या घटनादुरुतिीचा उले्ख नागररकांच्ा हक्कांच्ा संदभवात हा दुसऱया क्रांतीचा उदय आह े

असा केिा.
(4) वरीिपैकी सव्व बरोबर.

78. खािीिपैकी कोणता मूिभूत हक्क फक्त भारतीय नागररकांना उपिब्ध नसून परकीय नागररकांना दखेीि 
उपिब्ध आह?े

(1) अल्संख्याकांचे भाषा लिपी व संसृ्ती यांचे संरक्षण करण्ाचा हक्क. 
(2) साव्वजवनक नोकऱयांमध् ेसमान संधी.
(3) प्राथतमक णशक्षणाचा हक्क.
(4) शैक्षणणक संस्ा स्ापन करण्ाचा व त्ांचे प्रशासन चािवण्ाचा अल्संख्याकांचा हक्क.

79. मूिभूत कत्वव्ासंदभवात खािीिपैकी योग्य ववधाने ओळखा.

(अ) मूिभूत कत्वव्ांची (Fundamental Duties) अंमिबजावणी करण्ासाठी प्राधधिेख (Writs) वापर 
केिा जाऊ शकतो. 

(ब) मूिभूत कत्वव् फक्त भारतीय नागररकांनाच िागू होतात.

(1) अ बरोबर (2) ब बरोबर
(3) दोन्ी बरोबर (4) दोन्ी चूक

80. मूिभूत कत्वव्ांमध् े(Fundamental Duties) काही नागरी कत्वव् े(Civic Duties) तर काही नैततक कत्वव् े
(Moral Duties) आहते त्ा संदभवात खािीि ववधानांचा ववचार करा.

(अ) स्ातंत्र िढ्ातून वनमवाण झािेल्ा आदशषांचा अधभमान बाळगणे ह ेनैततक कत्वव् आह.े

(ब) घटनेचा, राष्ट्र ध्वजाचा व राष्ट्र गीताचा आदर करणे ह ेनागरी कत्वव् आह.े

(1) अ योग्य ब अयोग्य (2) अ अयोग्य, ब योग्य
(3) दोन्ी अयोग्य (4) दोन्ी योग्य

81. राज्यघटनेतीि किम 18 संबंधी योग्य ववधाने ओळखा

(अ) भारतातीि नागररक परराष्ट्र ाकडून कोणतीही पदवी स्ीकारणार नाही.

(ब) िाभाचे पद (Office of Profit) धारण करणारी परदशेी व्क्ती राष्ट्र पतींच्ा संमतीणशवाय परराष्ट्र ांकडून 
पदवी स्ीकारू शकत नाही.

(क) बािाजी राघवन ववरुद्ध भारतीय संघराज्य (1996) या खटल्ामध् ेसववोच्च न्ायाियाने भारतरत्न, 
पद् मववभूषण, पद् भूषण, पद् मश्ी या पदव्ा घटनात्मकदृष्टा वैध आहते असे सांतगतिे.

(1) अ, ब (2) ब, क
(3) अ, क (4) वरीिपैकी सव्व
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82. 

(अ) 65 वा घटनादुरुतिी अधधवनयम 1990 नुसार अनुसूचचत जाती व अनुसूचचत जमातींसाठी राष्ट्र ीय 
आयोग अस्तित्ात आिा.

(ब) 89 वी घटनादुरुतिी कायद्ाने 2003 अनुसूचचत जमातींसाठी वेगळा राष्ट्र ीय आयोग स्ापन करण्ात 
आिा.

खािीिपैकी योग्य पयवाय वनवडा.

(1) अ योग्य (2) ब योग्य
(3) दोन्ी योग्य (4) दोन्ी अयोग्य

83. 

(अ) अनुसूचचत जमातींच्ा कल्ाणासाठी 2003 मध् ेआवदवासी कामकाज मंरिािय (Ministry of Tribal 
Affairs) ह ेनवे मंरिािय सुरू करण्ात आिे.

(ब) तोपययंत अनुसूचचत जमातींच्ा संदभवातीि कामकाज ह ेकें द्रीय गृह मंरिाियाच्ा काय्वक्षेरिाचा भाग होते.

खािीिपैकी योग्य पयवाय ओळखा.

(1) फक्त अ योग्य (2) फक्त ब योग्य
(3) दोन्ी योग्य (4) दोन्ी अयोग्य

84. खािीि आंतरराज्य जिवववाद न्ायाधधकरणांचा (Inter-State Water Dispute) स्ापनेप्रमाणे क्रम 
िावा.

(अ) कावेरी जि वववाद न्ायाधधकरण

(ब) नम्वदा जि वववाद न्ायाधधकरण

(क) वंसधारा जिवववाद न्ायाधधकरण

(ड) रावी व वबयास जिवववाद न्ायाधधकरण

(1) अ, ड, ब, क (2) ब, ड, अ, क
(3) ब, अ, ड, क (4) अ, ब, क, ड

85. कें द्रीय माहहती आयोगासंदभवात योग्य ववधाने ओळखा. (Central Information Commission)

(अ) आयोगामध् ेमुख्य माहहती आयुक्त आणण दहापेक्षा जाति नसतीि एवढ ेमाहहती आयुक्त असतात.

(ब) त्ांची वनवड राष्ट्र पती वनवड सतमतीच्ा णशफारसी नुसार करतात.

(क) वनवड सतमतीमध् ेपंतप्रधान ह ेअध्क्ष असतात तर िोकसभेतीि ववरोधी पक्षनेते व पंतप्रधानांनी 
नेमिेिे एक कॅवबनेट मंरिी ह ेसदस् असतात.

(1) अ, ब (2) ब, क
(3) फक्त ब (4) वरीिपैकी सव्व



H$ÀÀ`m H$m_mgmR>r OmJm / SPACE FOR ROUGH WORK        P.T.O.

24 MmUŠ` _§S>b n[adma

Mm
UŠ`

 _
§S>b

 n
[ad

ma

86. घटना सतमतीतीि दुय्यम सतमत्ांच्ा योग्य जोड्ा जुळवा.

सतमतीसतमती अध्क्षअध्क्ष

(अ) सववोच्च न्ायाियाबाबत सतमती (i) एस. वरदाचारी

(ब) वृत्परि कक्ष सतमती (ii) डॉ. के. एम. मुन्ी

(क) घटनेतीि आलथ्वक तरतूदींववषयक सतमती (iii) नलिनी रंजन सरकार

(ड) कामकाज क्रम सतमती (iv) उषा नाथ सेन
 (अ) (ब) (क) (ड)
(1) i iii iv ii
(2) ii iv iii i
(3) i iv iii ii
(4) ii iii iv i

87. घटना सतमती (Constitutent Assembly) संदभवात खािीिपैकी योग्य ववधान/ने ओळखा.

(अ) घटना सतमतीमध् ेकेवळ दोनच पक्षांचे एकहून अधधक सदस् होते.

(ब) भारतीय प्रांतांमधीि (Indian Provinces) सववात जाति सदस् ह ेसंयुक्त प्रांतातीि हाेते.

(क) भारतीय संस्ानातीि (Princely States) सववाधधक सदस् ह ेम्हसैूरचे होते.

(1) अ, ब (2) फक्त ब
(3) ब, क (4) वरीिपैकी सव्व

88. भारतीय राज्यघटनेचा स्तोतांसंदभवात योग्य जोडी ओळखा.

(1) आयियंडची राज्यघटना - राज्यसभेच्ा सदस्ांची वनवडणूक
(2) जम्वनीच्ा वायमार प्रजासत्ाकाची राज्यघटना - आणीबाणीसंबंधी तरतुदी
(3) ऑस्ट्र लेियाची राज्यघटना - समवतषी सूची (Concurrent List)
(4) दणक्षण आवफ्केची राज्यघटना - राज्यसभेत सदस् नामवनदषेणशत करणे

89. संपत्ीच्ा अधधकाराच्ा संदभवात खािीिपैकी योग्य ववधाने ओळखा.

(अ) सुरुवातीिा संपत्ीचा अधधकार राज्यघटनेच्ा किम 19(1)(एफ) आणण किम 31 नुसार प्रदान केिा 
गेिा होता

(ब) 42 व्ा घटनादुरुतिीनुसार कायदा 1976 ने संपत्ीच्ा अधधकारािा मूिभूत हक्कांमधून वगळिे.

(क) आता खासगी संपत्ीिा काय्वकारी कृती (Executive Action) पासून संरक्षण आह ेपरंतु वैधावनक 
कृतीपासून (Legislative Action) नाही.

(ड) आता राज्याने खासगी मािमत्ेचे अधधग्रहण (Acquisition) केल्ास नुकसान भरपाईच्ा हक्काची हमी 
नाही.

(1) अ, क, ड (2) अ, ब, क
(3) ब, क (4) क, ड
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90. वनवडणूक आयोगासंदभवात खािीिपैकी योग्य ववधान/ने ओळखा.

(अ) राज्यघटनेच्ा किम 324 नुसार वनवडणूक आयुक्तांचा काय्वकाळ 6 वषषे हकंवा वयाची 65 वषषे 
होईपययंत यापैकी जे अगोदर पूण्व होईि तोपययंत असतो.

(ब) मुख्य वनवडणूक आयुक्त आणण इतर वनवडणूक आयुक्त यांना समान अधधकार असतात.

(1) फक्त अ (2) फक्त ब
(3) दोन्ी योग्य (4) दोन्ी अयोग्य

91. संघ िोकसेवा आयोगासंदभवात (Union Public Service Commission) अयोग्य ववधान/ने ओळखा.

(अ) आयोगाचे अध्क्ष आणण सदस् पुनवन्वयुक्तीस पारि नसतात.

(ब) राष्ट्र पती संघ िोकसेवा आयोगाच्ा काय्वक्षेरिातून सेवा, पद ेहकंवा इतर बाबी वगळू शकतो.

(क) राष्ट्र पती संघ िोकसेवा आयोगाच्ा अधधकार क्षेरिाचा ववतिार करू शकतात.

(1) अ, ब (2) ब, क
(3) अ, क (4) फक्त अ

92. 

(अ) राज्य िोकसेवा आयोगाच्ा (State Public Service Commission) सदस्ांची वनयुक्ती ह ेराज्यपाि 
करतात परंतु आयोगाच्ा सदस् संख्या ठरवण्ाचा अधधकार राष्ट्र पतींना असतो.

(ब) नादारी (Insolvency) अथवा वदवाळखोरी (Bankruptcy) या कारणांवरून सदस्ास पदचु्त 
(Removal) करायचे असल्ास राष्ट्र पती संबंधधत सदस्ाची सववोच्च न्ायाियािा कळवतात.

खािीिपैकी योग्य पयवाय वनवडा.

(1) अ योग्य
(2) ब योग्य
(3) दोन्ी योग्य
(4) दोन्ी अयोग्य

93. राष्ट्र ीय महहिा आयोगासंदभवात (National Commission for Women) खािीिपैकी अचूक ववधान/ने 
ओळखा.

(अ) राष्ट्र ीय महहिा आयोग कायदा 1992 नुसार आयोगाची स्ापना करण्ात आिी.

(ब) आयोगामध् ेएक अध्क्ष आणण पाच सदस् असतात.

(क) अध्क्ष व सदस्ांची वनयुक्ती राष्ट्र पती विारा केिी जाते.

(ड) आयोगािा वदवाणी कोटवाचे (Civil Court) अधधकार आहते.

(1) अ, ब, ड (2) ब, क, ड
(3) ब, ड (4) वरीिपैकी सव्व
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94. राष्ट्र ीय मानवी हक्क आयोगासंदभवात खािीि ववधानांचा ववचार करा.

(अ) आयोगामध् ेएक अध्क्ष, पाच पूण्ववेळ सदस् (Full Time Members) आणण सहा पदणसद्ध सदस् 
(ex-officio members) असतात.

(ब) अध्क्षपदासाठी सववोच्च न्ायाियाचे माजी सरन्ायाधीश असणारी व्क्तीच पारि असते.

(क) राष्ट्र पती सहा सदस्ीय सतमतीच्ा णशफारशीवरून अध्क्ष व सदस्ांची वनयुक्ती करतात.

(ड) अध्क्ष व सदस् पुननषेमणुकीसाठी पारि असतात.

वरीिपैकी अयोग्य नसिेिे ववधान/ने ओळखा
(1) अ, ब, क (2) अ, क, ड
(3) क, ड (4) वरीिपैकी सव्व

95. 

(अ) राष्ट्र ीय अल्संख्याक आयोगामध् ेएक अध्क्ष व पाच सदस् असे एकूण सहा िोक असतात.

(ब) राष्ट्र पती वनवड सतमतीच्ा णशफारशीवरून त्ांची वनयुक्ती करतात. 

(क) आयोगाने आत्ापययंत सहा समुदायांना अल्संख्यांक समुदाय म्हणून सूचचत केिे आह.े

खािीिपैकी योग्य पयवाय ओळखा.
(1) अ चूक, ब, क बरोबर (2) अ, ब चूक क बरोबर
(3) ब, क चूक, अ बरोबर (4) वरीिपैकी सव्व बरोबर

96. 

(अ) महाराष्ट्र  राज्य मानवाधधकार आयोगाची स्ापना 6 माच्व 1994 रोजी झािी.

(ब) आयोगामध् ेएक अध्क्ष व चार सदस् यांचा समावेश असतो.

(क) महाराष्ट्र  राज्य मानवाधधकार आयोगाकड ेतक्रार करण्ासाठी मराठी, हहदंी, इंग्रजी व गुजराती या चार 
भाषांचा वापर केिा जाऊ शकतो.

वरीिपैकी योग्य ववधान/ने ओळखा.

(1) अ, ब (2) ब, क
(3) अ, क (4) वरीिपैकी सव्व

97. ज्यांची अंमिबजावणी करवून घेण्ाची उपाय योजना अस्तित्ात नसेि, असे हक्क पाण्ावर लिहहल्ाप्रमाणे 
असतात. न्ायाियास पुनवव्विोकनाचे अधधकार प्राप्त नसल्ास वनयंतरित राज्यघटना अवनयंतरित होईि. 

 वरीि वनरीक्षण सववोच्च न्ायाियाने कोणत्ा खटल्ामध् ेमांडिे?

(1) केशवानंद भारती खटिा (1973)
(2) तमनव्वा तमल्स खटिा (1980)
(3) मद्रास राज्य वव. व्व्. जी. राव खटिा (1952)
(4) इंवदरा नेहरू-गांधी वव. राज नारायण खटिा (1975)
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98. किम 14, किम 19 व किम 21 यांना सुवण्व तरिकोण (Golden Triangle) म्हणतात. ही ततन्ी किमे 
एकमेकांशी अंतर संबंधधत आह.े असे सववोच्च न्ायाियाने कोणत्ा खटल्ामध् ेम्हटिे आह?े

(1) एस आर बोम्ई वव. भारतीय संघराज्य (1994)
(2) वामनराव वव. भारतीय संघराज्य (1981) 
(3) मनेका गांधी वव. भारतीय संघराज्य (1978)
(4) तमनव्वा तमल्स वव. भारतीय संघराज्य (1980)

99. सववोच्च न्ायाियातीि न्ायाधीशांच्ा पदचु्ती संदभवात खािीि ववधानांचा ववचार करा.

(अ) सववोच्च न्ायाियाच्ा न्ायाधीशांना राष्ट्र पतीच्ा आदशेाने पदचु्त करता येते.

(ब) संसदनेे अशा पदचु्तीसाठी वनवेदन त्ाचा अधधवेशनात राष्ट्र पतीिा सादर केल्ावर राष्ट्र पती 
पदचु्तीचा आदशे काढू शकतात.

(क) िोकसभा ववसणज्वत झाल्ास न्ायाधधशांवर महाधभयोग (impeachment) चािवून पदचु्त करण्ाचा 
प्रतिाव िोप पावतो.

वरीिपैकी योग्य ववधाने ओळखा.
(1) अ, ब (2) ब, क
(3) अ, क (4) वरीिपैकी सव्व

100. राज्यघटनेतीि किम 19 अंतग्वत प्राप्त अधधकार व त्ांवरीि मयवादा यांच्ा अयोग्य जोड्ा ओळखा.

अधधकारअधधकार मयवादामयवादा

(अ) भाषण व अधभव्क्ती स्ातंत्र भारताचे साव्वभौमत् व अखंडता, संरक्षण, 
सव्वसाधारण जनतेचे हहत.

(ब) शांततापूव्वक वनःशस्त सभा भरववण्ाचा 
अधधकार

दशेाचे साव्वभौमत् व एकात्मता

(क) भारतीय प्रदशेात मुक्तसंचाराचे स्ातंत्र दशेाचे साव्वभौमत् व एकात्मता

(ड) वातिव्ाचे स्ातंत्र सव्वसाधारण जनतेचे हहत, सुव्वस्ा व 
नैततकता

(1) अ, क, ड (2) ब, क, ड
(3) क, ड (4) वरीिपैकी एकही नाही


