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खालील पैकी यो  पयाय िनवडा. अधोरेखीत पयाय ांचे उ र आहे.  
१) घटना सिमतीचे अ  कोण होते? 
 (अ) डॉ. आंबेडकर (ब) डॉ. राज साद  
 (क) पं. नेह   (ड) व भभाई पटेल  
२) खालीलपैकी घटना सिमतीतील ी सद ा कोण? 
 (अ) पंिडता रमाबाई (ब) िवजयाल ी पंडीत 
 (क) ल ी सेहगल (ड) ीमती सरोिजनी नायडू 
३) डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे खालीलपैकी कोण ा सिमतीचे अ  होते? 
 (अ) घटना सिमती (ब) मसुदा सिमती  
४) घटना सिमतीने घटनेला मा ता िदली तो िदवस. 
 (अ) २६ जानेवारी १९५० (ब) १५ ऑग  १९४७ 
 (क) २६ नो बर १९४९ (ड) ९ िडसबर १९४६ 
५) भारताची रा घटना तयार कर ास लागलेला कालावधी िकती? 
 (अ) २ वष ११ मिहने १७ िदवस  (ब) २ वष ९ मिहने १२ िदवस 



 (क) ३ वष २ मिहने १८ िदवस (ड) ३ वष ११ मिहने १७ िदवस 
६) ४२ ा घटनादु ीने खालील कोण ा श ांचा समावेश उ ेशपि केत कर ात आला? 
 (अ) सावभौम (ब) जास ाक 
 (क) समाजवाद (ड) गणरा  
७) घटना सिमतीचे पिहले िकंवा हंगामी अ  कोण होते? 
 (अ) व भभाई पटेल (ब) पं. नेह  
 (क) स दानंद िस ा (ड) डॉ. आंबेडकर 
८) भारताची रा घटना के ा अंमलात आली? 
 (अ) २० नो बर १९४९ (ब) २६ जानेवारी १९५० 
 (क) १५ ऑग  १९४७ (ड) ९ िडसबर १९४६ 
९) उि ांचा ठराव घटना सिमती समोर मांडणार्या ीचे नाव काय? 
 (अ) डॉ. राज साद  (ब) पं. नेह   
 (क) व भभाई पटेल (ड) डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर 
१०)  भारताने उ ेश पि के ा बाबतीत कोण ा देशाचे अनुकरण केले? 
 (अ) अमे रका  (ब) ा  
 (क) ऑ ेिलया (ड) कॅनडा  
११) उ ेशपि केचा ठराव कोण ा िदवशी मांड ात आला? 
 (अ) १३ िडसबर १९४६ (ब) ९ िडसबर १९४६ 
 (क) २२ जानेवारी १९४७ (ड) २० नो बर १९४९ 
१२) कोण ा घटनादु ीने उ ेशपि केत समाजवाद व धमिनरपे तेचा समावेश कर ात आला? 
 (अ) ४४ वी घटना दु ी (ब) ४२ वी घटना दु ी  
 (क) ७४ वी घटना दु ी  (ड) ३६८ वी घटना दु ी  
१३) जगात सवात मोठी रा घटना असलेला देश कोणता? 



 (अ) इं ंड (ब) कॅनडा 
 (क) भारत (ड) जमनी 
१४) आज भारतीय रा घटनेत एकूण िकती कलमे व प रिश  आहेत? 
 (अ) ४४७ कलमे १२ प रिश े न २२ करणे आहेत (ब) ३९५ कलमे ८ प रिश े 
 (क) ४०४ कलमे १० प रिश े (ड) ४०० कलमे ९ प रिश े 
१५) ि िटशांनी १९०९ म े कोणता सुधारणा कायदा केला? 
 (अ) मोल िमंटो (ब) शासन  
 (क) ि  (ड) ह  
१६) १९१९ ा मॉटे ू चो फोड काय ाने परी ण कर ासाठी ि िटश सरकारने कोण ा किमशनची 

थापना केली? 
 (अ) गोलमेज प रषद  (ब) रॉयल किमशनची  
 (क) सायमन किमशन  (ड) ि  योजना 
१७) ४२ ा घटना दु ीने कोण ा त चा समावेश कर ात आला? 
 (अ) सौवभौम (ब) जास ाक 
 (क) समाजवादी (ड) गणरा  
१८) घटना सिमती ा एका सद ाचे नाव िलहा. 
 (अ) पं. जवाहरलाल नेह   (ब) के.एम्. मु शी 
 (क) स द मोह द सादु ा (ड) सर बी.एल्. िम र 
१९) घटना सिमती ा एका ी सद ाचे नाव िलहा.  
 (अ) ल ी सेहगल (ब) पंडीता रमाबाई 
 (क) िवजयाल ी सेहगल (ड) ीमती सरोिजनी नायडू 
२०) ेक ीला सामािजक आिथक राजकीय े ात िवकासासाठी उ ेशपि केत कशाचा समावेश 

कर ात आला? 



 (अ) ातं  (ब) समता 
 (क) बंधुता  (ड) ाय 
२१) भारतीय संिवधाना ा कलम ३२६ नुसार कशाचा समावेश घटनेत कर ात आला. 
 (अ) ातं ाचा (ब) बंधुता  
 (क) ौढ मतािधकार  (ड) ाय 
२२) जास ाक णजे कोणाचे शासन होय? 
 (अ) राजा (ब) नेता  
 (क) जेचे (ड) सरकार  
२३) गणरा ात कोणता सव  मुख हा जनतेकडून  िकंवा अ  िनवडला जातो? 
 (अ) मु मं ी (ब) पंत धान  
 (क) रा पती  (ड)  
२४) कोण ा काय ानुसार भारतात संघरा ाची िनिमती कर ात आली? 
 (अ) १९४० ऑग ची घोषणा (ब) १९३५ ा भारत शासन 
 (क) १९१९ चा कायदा  (ड) १९४२ची ि  योजना  
२५) संघरा  याचा अथ क  सरकार व रा  सरकार यां ात केलेली ...........ची िवभागणी होय. 
 (अ) कत ांची (ब) ह ांची 
 (क) स ेची (ड) काय ाची 
२६) घटने ा १४ ते ३२ ा कलमात.......... िदलेले आहेत. 
 (अ) कत  (ब) मागदशक त े 
 (क) मूलभूत ह  (ड) सुधारणा  
२७) ायालयीन पुनिवलोकनाचा भारतीय घटनेतील समावेश आपण कोण ा देशा ा घटनेतून घेतला 

आहे? 
 (अ) ऑ ेिलया (ब) सो एत रिशया  



 (क) अमे रका  (ड) जमनी 
२८) ८ ऑग  १९४२ रोजी ................ चा ठराव केला व ातं ासाठी खर रा ापी आंदोलन सु  

केले. 
 (अ) चले जाव (ब) उि ांचा  
 (क) ातं ाचा  (ड) सावभौम   
२९) सरना ालाच .............. णतात. 
 (अ) जाहीरनामा  (ब) उ ेशपि का  
 (क) अजडा (ड) आचारसंिहता  
३०) संसदीय शासनप दती कोण ा देशात िवकिसत झाली? 
 (अ) इं ंड (ब) अमे रका  
 (क) जमनी  (ड) कॅनडा  
३१) संसदीय शासन प दतीत कायकारी मंडख णजे मं ीमंडख .............. ला जबाबदार असते. 
 (अ) कायदे मंडळ  (ब) जनता  
 (क) नेता  (ड) रा पती  
३२) भारताने कोण ा शासन प दतीचा ीकार केला आहे? 
 (अ) अ ीय  (ब) राजेशाही  
 (क) संसदीय शासन  (ड) सवकष शासन प दती 
३३) भारतीय रा घटने ा पिह ा कलमात ...............  कले ◌ेआहे. 
 (अ) भारत हा रा ांचा संघ आहे (ब) एका   
 (क) फूटून जा ाचा अिधकार  (ड) क ो ारी  
३४) भारताने संघरा ा ा बाबतीत खालील देशाचे अनुकरण केले आहे. 
 (अ) ा  (ब) इं ंड 
 (क) अमे रका  (ड) आयलँड 



३५) समवत  सूचीतील िवषयांची सं ा िकती आहे? 
 (अ) ४७ िवषय (ब) ६६ 
 (क) ९७ (ड) ४५ 
३६) भारतात िकती घटकरा  आहेत? 
 (अ) २९  (ब) २७ 
 (क) २८ (ड) २६ 
३७) िव  आयोगाचे पिहले अ  कोण होते? 
 (अ) ी िनयोगी  (ब) णिसंग 
 (क) बालकृ न (ड) िवजय केळकर  
३८) िव  आयोगा ा अ ाची नेमणूक कोणाकडून केली जाते? 
 (अ) रा पती (ब) पंत धान 
 (क) मु मं ी  (ड) संसद 
३९) क  सूचीतील िवषयाची सं ा िकती आहे? 
 (अ) ९७ (ब) ९९ 
 (क) १०० (ड) १०१ 
४०) भारतीय संघरा ाचे प कशा पाचे आहे? 
 (अ) क ो ारी  (ब) क ाकष  
 (क) क गामी  (ड) यापैकी नाही  
४१) णिसंग सिमतीची थापना कोण ा वष  झाली? 
 (अ) १९७० (ब) १९७५ 
 (क) १९७२ (ड) १९७० 
४२) रा सूचीतील िवषयांची सं ा िकती आहे? 
 (अ) ६६ (ब) ४७ 



 (क) ४५ (ड) ९७ 
४३) खालीलपैकी कोण ा िदवशी िनयोजन आयोगाचे नामकरण नीती आयोग कर ात आले? 
 (अ) १ जानेवारी २०१५ (ब) १ जानेवारी २००१ 
 (क) १ जानेवारी २००५ (ड) १ जानेवारी २०१० 
४४) नीती आयोगाची थापना कोण ा पंत धानांनी केली? 
 (अ) पं. जवाहरलाल नेह   (ब) नर  मोदी  
 (क) मनमोहन िसंग (ड) इंिदरा गांधी  
४५) भारताने कोण ा नागरीक ाचा कार केला आहे? 
 (अ) दुहेरी (ब) एकेरी 
 (क) ितहेरी  (ड) यापैकी नाही 
४६) भारतीय संघरा ाचे एक वैिश े िलहा. 
 (अ) िल खत रा घटना (ब) रा घटनेचे सव े  
 (क) ायालयाचे सव े   (ड) यापैकी सव 
४७) रा पती एक कूम काढून अथ आयोगाची थापना करील अशी तरतुद घटने ा कोण ा कलमात 

कर ात आली आहे? 
 (अ) २८० (ब) २९० 
 (क) २९५ (ड) ३०० 
४८) क  सरकार आिण रा सरकार यां ातील बदल ा संबंधासाठी व संघषावरी  उपायांसाठी 

कोण ा सिम ांची थापना कर ात आली? 
 (अ) राजम ार सिमती १९७० (ब) णिसंग सिमती १९७५ 
 (क) सरका रया आयोग (ड) यापैकी सव 
४९) क  व रा  संबंध सुधार ा ा ीने सरकारीया आयोगाने रा पालां ा बाबतीत कोणती 

िशफारस केली? 
 (अ) रा पालांची नेमणूक करतांना सरकारने रा ां ा मु मं ांशी िवचारिविनमय करावा. 



(ब) अपवादा क प र थती वगळता इतर वेळी रा पाल पदाचा ५ वषाचा कायकाल ा ीला 
िमळावा 

 (क) रा पालाने सरकार बनिव ासाठी ब मत प ा ा ने ास स ा पाचर ासाठी बोलवावे.  
 (ड) यापैकी सव 
५०) १९८३ म े क -रा  संबंध सुधार ासाठी कोण ा आयोगाची थापना कर ात आली? 
 (अ) सरकारीया आयोग (ब) राजम ार सिमती  
 (क) णिसंग सिमती  (ड) यापैकी नाही  
५१) नीती आयोगाचे पूव चे नाव सांगा? 
 (अ) िनयोजन आयोग (ब) नीती आयोग 
 (क) सरकारीया आयोग (ड) यापैकी नाही 
५२) भारतीय रा घटने ा घटनादु ीचे कलम कोणते? 
 (अ) ३६८ (ब) ३६९ 
 (क) ३७० (ड) ३७१ 
५३) संघरा  असले ा देशात कोणाचे े  मा  करणे आव क आहे? 
 (अ) ायालयाचे े  (ब) अिधकारांची िवभागणी  
 (क) रा घटनेचे सव े   (ड) यापैकी सव  
५४) ३६८ घटना दु ी ा कलमात घटना दु ी ा िकती प दती सांिगत ा आहे? 
 (अ) एक (ब) दोन  
 (क) तीन (ड) चार  
५५) कोण ा तीन प दतीने भारतीय घटना दु ी होते? 
 (अ) संसदे ा सा ा ब मताने (ब) संसदे ा िविश  ब मताने (२/३) 
 (क) संसदे ा िविश  ब मताने व िन ापे ा जा  घटक रा ां ा संमतीने 
 (ड) यापैकी सव 



५६) क  व रा सरकार यां ा कोण ा तीन कारचे संबंध आहेत? 
 (अ) २ (ब) ३ 
 (क) ४ (ड) ५ 
५७) क  व रा सरकार यां ा कोण ा तीन कारचे संबंध आहेत? 
 (अ) िविधिवषयक (ब) शासकीय 
 (क) आिथक (ड) यापैकी सव  
५८) क  सरकार आिण रा  सरकार यां ातील संघष कमी कर ा ा उ ेशाने १९७० म े कोण ा 

रा ात राजम ार सिमतीची थापना झाली? 
 (अ) महारा  (ब) राज थान  
 (क) तािमळनाडू (ड) कनाटक 
५९) रा सरकारशी स ामसलत क न क ाने रा ात नागरी सेवे ा मदतीला सश  दले पाठवावी 

ही िशफारस कोण ा आयोगाने केली? 
 (अ) सरकारीया आयोग (ब) णिसंग सिमती  
 (क) राजम ार सिमती  (ड) यापैकी नाही  
६०) नीती आयोगाचे उपा  कोण आहेत? 
 (अ) अरिवंद पानग रया  (ब) राधा मोहनिसंग 
 (क) डॉ. ी के सार त (ड) रमेश चंद  
६१) नीती आयोगाचे पूण वेळ सद  कोणते? 
 (अ) िववेक देबारॉय (अथत ) 
 (ब) डॉ. ी.के. सार त (माजी सिचव, संर ण संशोधन व िवकास  ) 
 (क) रमेश चंद (शेतीत ) (ड) यापैकी सव  
६२) िनती आयोगाचे पदिस द सद  कोण आहेत? 
 (अ) राजनाथ िसंह (क ीय मं ी) (ब) अ ण जेटली (क ीय मं ी) 



 (क) सुरेश भू (क ीय मं ी) (ड) यापैकी सव 
६३) भारतीय रा घटने ा िकत ा करणात मूलभूत ह ांची नोदं कर ात आली आहे? 
 (अ) ३ (ब) ४ 
 (क) २ (ड) ५ 
६७) खालीलपैकी कोण ा कलमात समानते ा ह ाची तरतूद कर ात आली आहे? 
 (अ) कलम १४ ते १८ (ब) कलम १९ ते २२ 
 (क) कलम २३ ते २४ (ड) कलम २५ ते २८ 
६८) घटना क उपाययोजने ा संदभातील यो  कलम ओळखा.  
 (अ) २० (ब) २५  
 (क) ३२ (ड) २४ 
६९) खालीलपैकी कोण ा घटना दु ीने मालम ेचा ह  मूलभूत ह ातून वगळ ात आला? 
 (अ) ४२वी (ब) ४४वी 
 (क) ५२वी (ड) ६१वी 
७०) अ ृशता िनवारणार्या संदभातील तरतुद भारतीय रा घटने ा कोण ा कलमात कर ात 

आली? 
 (अ) १५ (ब) १७ 
 (क) २४ (ड) २५ 
७१) कलम २४ म े खालीलपैकी कोण ा बाबीचंा समावेश केलेला आहे? 
 (अ) धािमक ातं ाचा (ब) अ ृशता िनवारण  
 (क) बालकांना धो ा ा िठकाणी काम कर ास बंदी (ड) नोकरीबाबत समानता  
७२) भारतीय रा घटनेत मूलभूत कत ांची नोदं कोण ा वष  कर ात आली? 
 (अ) १९५१ (ब) १९७२ 
 (क) १९७६ (ड) १९७८ 



७३) भारतीय रा घटने ा िकत ा करणात कत ांचा समावेश केला आहे? 
 (अ) करण १ (ब) करण २ 
 (क) करण ३ (ड) करण ४ 
७५) भारतीय रा घटने ा कलम १४ ते १८ म े कोण ा ह ांची नोदं कर ात आली? 
 (अ) समानते ा ह ाची (ब) ातं ाचा ह  
 (क) संचार ातं  (ड) भाषण ातं ाचा ह  
७६) भारतीय रा घटने ा कोण ा कलमात शै िणक ह ाची नोदं कर ात आली? 
 (अ) २९ ते ३०  (ब) ३१ ते ३२ 
 (क) ३३ ते ३४ (ड) ३५ ते ३६ 
७७) भारतीय रा घटनेत मूलभूत ह  कोण ा कलमात सांग ात आले आहे? 
 (अ) कलम १२ ते ३५ (ब) १४ ते१८ 
 (क) १९ ते २२ (ड) २३ ते २४ 
७८) भारतीय रा घटने ा कलम २५ ते २८ म े कोणते ह  नमुद कर ात आले आहे? 
 (अ) धािमक ातं ाचा ह  (ब) समतेचा ह  
 (क) ातं ाचा ह  (ड) िपळवणूकी िव दचा  
७९) भारतीय रा घटने ा कलम २३ ते २४ म े कोणता ह  नमुद कर ात आला आहे? 
 (अ) िपळवणूकी िव दचा  (ब) धािमक ह  
 (क) सां ृ ितचा व शै िणक ह  (ड) घटना क उपाय योजनेचा ह  
८०) ४४ ा घटना दु ीने कोणता मुलभूत ह  न  केला? 
 (अ) संप ीचा ह  (ब) संचार ातं  
 (क) धािमक ातं ाचा ह  (ड) सां ृ ितक व शै िणक ह  
८१) अ सं ांकां ा िहतसंबंधाचे संर ण कोण ा कलमात आहे? 
 (अ) २९ (ब) ३० 



 (क) ३९ (ड) ३२ 
८२) भारतीय रा घटने ा िकत ा करणात मागदशक त ाचा समावेश केलेला आहे? 
 (अ) ३ (ब) ४ 
 (क) ६ (ड) ९ 
८३) समान नागरी काय ाची तरतुद भारतीय रा घटने ा कोण ा कलमात कर ात आली? 
 (अ) कलम ३६ (ब) कलम ३८ 
 (क) कलम ४० (ड) कलम ४४ 
८४) भारतीय रा घटने ा कलम ४० म े कोण ा बाबीचंी तरतुद कर ात आली आहे? 
 (अ) ामपंचायतीची थापना (ब) स ीचे व मोफत िश ण  
 (क) ऐितहािसक थळांचे संर ण  (ड) कामगारांचा व थापनात सहभाग 
८५) मागदशक त ाचा वग करणात खालील कोण ा बाबीचंा समावेश होत नाही? 
 (अ) सामािजक त  (ब) धािमक त   
 (क) आिथकत त   (ड) आंतररा ीय त   
८६) कलम ३६ ते ४१ या कलमात खालील कोण ा बाबीचंा समावेश होतो? 
 (अ) मुलभूत ह  (ब) मुलभूत कत  
 (क) मागदशक त   (ड) यापैकी नाही 
८७) भारताने मागदशक त ा ा बाबतीत कोण ा देशाचे अनुकरण केले? 
 (अ) आयलड ा व जमनी ा वायमर संिवधानाचे  (ब) ि टन  
 (क) अमे रका  (ड) स  
८८) भारतीय रा घटने ा कलम ३९ म े कोण ा कोण ा बाबीचंी तरतुद कर ात आली आहे? 
 (अ) ी-पु षांना समान दजा व संप ीचे िवतरण (ब) कामाबाबत ाय व सूती सवलत 
 (क) िनवाह वेतन काम व ामो ोग 
 (ड) शारी रक व आिथक ा दुबल ीनंा सरकारी मदत  



८९) भारतीय रा घटने ा कोण ा कलमाने यांना सुतीकालीन रजा िदली जाते? 
 (अ) कलम ४१ (ब) कलम ४२ 
 (क) कलम ४३ (ड) कलम ४८ 
९०) १४ वषा ा आतील मुलांना स ीचे व मोफत िश ण दे ाची तरतुद कर ात आली? 
 (अ) कलम ४५ (ब) कलम ४६ 
 (क) कलम ४७ (ड) कलम ४९ 
९१) भारतीय रा घटने ा िकत ा कलमात घटना दु ीची प दत  कर ात आली आहे? 
 (अ) २९ (ब) ३६५ 
 (क) ३६८ (ड) २७२ 
९२) भारतीय रा घटनेत घटना दु ी ा िकती प दती सांग ात आला आहे? 
 (अ) एक  (ब) दोन 
 (क) तीन (ड) चार  
९३) खालीलपैकी कोणती घटनादु ीची प दत भारतात आहे? 
 (अ) संसदे ा सा ा ब मताने (ब) रा िवधी मंडळा ा ब मताने 
 (क) लोकसभे ा ब मताने (ड) िवधानप रषदे ा ब मताने  
९४) िवधेयकाचे काय ात पांतर हो ासाठी खालीलपैकी कोणाची ा री आव क असते? 
 (अ) रा पती (ब) रा पाल 
 (क) पंत धान (ड) मु मं ी 
९५) ७३वी घटना दु ी ही खालीलपैकी कशा ा संदभात आहे? 
 (अ) पंचायतराज (ब) शहरी थािनक सं था  
 (क) िज ा प रषद  (ड) पंचायत सिमती  
९६) ७४वी घटना दु ी कोण ा संदभात आहे? 
 (अ) ेक रा ात तीन नागरी थािनक रा  सं था (ब) सहकारी सं था 



 (क) पंचायत रा  सं था  (ड) यापैकी नाही 
९७) ६ ते १४ मधील मुलांना िवनामू  आिण स ीचे िश ण दे ाची तरतुद कोण ा घटना दु ीने 

केली? 
 (अ) ८३ (ब) ८४ 
 (क) ८५ (ड) ८६ 
९८) १०१ ा घटनादु ीनुसार २०१६ म े संपूण देशाम े अ  करा ा एकसमान प दतीकरीता 

कोण ा कर णालीचा अवलंब कर ात आला? 
 (अ) जीएसटी (GST Goods and Service Tax) 
 (ब) अ  कर णाली (क) अ  कर णाली  
 (ड) अबकारी कर  
९९) जी.एस.टी. (GST Goods and Service Tax) कर णालीचे फायदे कोणते? 
 (अ) अ  करा ा एक ीकरणामुळे कर णाली सुटसुटीत व सोपी होईल. 
 (ब) एक कर प दतीमुळे ापारी व उ ोजकांना िहशोब ठेवणे सोपे होईल 
 (क) करावर कराची आकारणी होणार नस ाने व ुं ा कीमंती कमी होतील 
 (ड) यापैकी सव 
१००) जीएसटी ा अंतभूत व ू व सेवे ा ेक पूरवठा वहारावर कोण ा कारचे कर लाव ात 

येतात? 
 (अ) क ीय व ू व सेवा कर CGST आिण रा  व ु व सेवा कर SGST 
 (ब) अबकारी कर  (क) मनोरंजन कर  
 (ड) यापैकी नाही 


