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णवर्य  राज्यशास्त्र 

_______________________________________________________ 

१) संणवधान सभेचे णनर्मषती कशाच्या अंतगषत करण्यात आली 

१) भारतीय राष्ट्रीय कााँगे्रस प्रस्तावाच्या नुसार 

२) णिमिंी योिना १९४६ अतंगषत 

३) भारतीय स्वतंि अणधणनयम १९४७ 

४) क्रिप्स णमशन १९४२ 

२) कोित्या कायद्याने कें द्रात  }hx`gh कायदमंेडळ णनमाषि झाले 

१) १९०९         २) १९१९        ३)१९३५         ४) १९१४ 

३)   कोित्या कायद्याने भारतात }hदल शासन पद्धती णनमाषि झाली 

१) १९११           २) १९२१           ३) १९१९           ४) यापैकी नाही 

४) गांधी युगाला प्रारंभ कधी झाला 

१) १९४० नंतर   २) १९२० नतंर  ३) १९१५ नंतर   ४) यापैकी नाही 

५) 12 माचष 1930 ला महात्मा गांधींनी इणतहासात दांडी यािेला प्रारंभ करून करायचा 
. ……सत्याग्रह केला 

१) णमठाचा     २) सणवनय कायदभेंग   ३) चले िाव       ४) यापैकी नाही 

६) मंणिमंडळाचे सामुणहक िबाबदारी हे तत्त्व भारताने कोित्या दशेाकडून घेतले      …   
…        १)अमेररका     २) इंग्लडं          ३)णस्वझरलाँड          ४) यापैकी नाही 

७) आयलंड घटनेतुन कोिते तत्व भारतीय घटनाकारांनी घेतले 

           १) मूलभूत तत्वे     २)मागषदशषक तत्त्वे       ३) नैणतक तत्त्वे      ४) यापैकी नाही 

८) प्रभावी मध्यवती सत्ता आपि कोित्या दशेाकडून घेतले आहे 



           १) अमेररका     २) इंग्लंड      ३) कॅनडा       ४) या पैकी नाही 

९) दोन्ही सभागृहाचे संयुक्त बैठक घेिे ही पद्धत कोित्या दशेाकडून घेतली आहे 

                १) िपान      २) णस्वझलंड        ३) कॅनडा       ४) ऑस्रेणलया 

१०) भारतीय पंचवार्र्षक योिनेवर कोित्या दशेाचा प्रभाव पडलेला आहे 

                १) अमेररका २) इंग्लंड              ३) रणशया          ४)िपान 

११) भारताने घटना दरुुस्तीचे पद्धत कोित्या दशेाकडून घेतली आहे 

              १) उ. अमेररका  २) द. आक्रिका  ३)   कॅनडा     ४)  या पैकी नाही 

१२) दशेात घटनात्मक प्रमुख कोि असतो 

            १) पंतप्रधान      २) सरन्यायाधीश   ३) राष्ट्रपती  ४)  वरील सवष 

१३) भारताचा राष्ट्रीय धमष कोिता 

              १) हहंद ू        २)   धमषणनरपेक्ष राष्ट्र ३)    हहंद-ूमुस्लीम ४) या पैकी नाही 

१४) भारतातील शासन प्रिाली कोित्या पद्धतीची आहे 

             १) एकपक्ष पद्धती २) बहुपक्ष पद्धती ३)एक प्रधानपक्ष पद्धती. ४) द्रणवपक्ष 
पद्धती 

१५) राष्ट्रपती आपला रािीनामा कोिाला सादर करतात 

           १) पं्रतप्रधान         २) रािपाल     ३) नायब राज्यपाल      ४)उपराष्ट्रपती 

१६) कें द्राच्या कायषकारी मंडळात कोिाचा समावेश होत नाही 

           १) राष्ट्रपती      २) पंतप्रधान   ३) मुख्यमिंी   ४) पंतप्रधान व मंणिमंडळ 

१७) मतणधकारासाठी कोिते कलम सांणगतले आहे 

           १) ३४३        २) ३२६           ३) ३७०        ४) ३२० 

१८) भारतातील णतन्ही सेना दलाच्या प्रमुख कोि असतो 

           १) संरक्षिमंिी  २)राष्ट्रपती   ३)पंतप्रधान   ४) महान्यायपदी 

१९) दशेाचे अंदािपिक प्रथम कोित्या सभागृहात सादर केले िाते 

          १) लोकसभा २ ) णवधानसभा ३) णवधानपररर्द ४) राज्यसभा 



२०) भारतीय राज्यघटना णनर्मषती मध्ये कोिता कायदा सवाषत महत्त्वाचा ठरला   

            १)1935 चा भारत प्रशासन          २)१९३० चा भारत प्रशासन कायदा                             

………   ३)१९४० चा कायदा                      ४) भारतीय प्रशासन कायदा १९५० 

२१) सभापतीचे अणधकार कोिते आहेत 

           १) बैठकीचे अध्यक्षस्थान भूर्णविे           २) चचेत णवर्या संबंधी चचाष करिे  

           ३) अणधकारावर चचाष घडवून आििे        ४) वरील सवष 

२२) राज्यघटनेच्या कोित्या कलमांमध्ये संसदबेाबत तरतुदी आहेत 

           १) कलम ९९ ते ११२        २)कलम ७9 ते  ११०          ३)कलम ७९ ते ८२  

           ४)कलम ७९ ते ९३ 

२३) संसदचेे वररष्ठ सभागृह कोिते 

         १) लोकसभा २) राज्यसभा ३) अ व ब दोघी   ४) यापैकी नाही 

२४) राज्य सभेच्या सदर वाचा कायषकाल क्रकती वर्ष णनणित करण्यात आला आहे 

           १) ५        २) ६       ३) ७        ४) २ 

 

 

२५) राज्यसभा कोित्या प्रकारचे सभाग्रह आहे 

           १)अस्थायी    २) कायमस्वरूपी          ३) अ व ब दोन्ही          ४)  या पैकी नाही 

२६) दर दोन वर्ांनी राज्यसभेचे क्रकती सभासद णनयुक्त होतात 

         १) १/३    २) १/४    ३) १/६   ४) यापैकी नाही 

२७) राज्यसभेच्या पदणसद्ध  अध्यक्ष कोि असतो 

        १) उपराष्ट्रपती       २) राष्ट्रपती        ३) लोकसभा        ४) सभापती 

२८) राज्यसभेचे अध्यक्ष आपला रािीनामा कोिाकडे देतात 

         १) राष्ट्रपती     २) उपराष्ट्रपती      ३) पंतप्रधान      ४) यापैकी नाही 

२९) भारतीय संसदचेे कणनष्ठ सभागृह कोिते 



         १) लोकसभा      २) राज्यसभा   ३) कााँगे्रस       ४)  वरील सवष 

३०) सदपररणस्थतीत लोकसभेतील सदस्य संख्या क्रकती आहे 

        १)  ५५२           २)    ५४५         ३)  २४८          ४)  १४८ 

३१) लोकसभेत सवाषत िास्त संख्या कोित्या राज्याची आहे  

        १)    णबहार  २) उत्तर प्रदशे  ३)   महाराष्ट्र  ४) पंिाब 

३२) लोकसभेचा कायषकाल क्रकती वर्ाषचा असतो  

        १)  6         २) 2        ३) 5             ४)   4 

३३) लोकसभेचे पणहले अध्यक्ष कोि होते  

         १) मावळकर        २) चटिी           ३) हेडगे          ४)  भगत 

३४) धनणवधेयक राज्यसभा क्रकती क्रदवसापयंत राखून ठेऊ शकतो  

         १) १६         २) १४           ३)१२           ४) १० 

३५) णहवाळी अणधवेशन कोित्या काळात चालते  

          १) नोव्हेंबर - क्रदसंबर  २) सप्टेंबर- ऑक्टोंबर  ३)णडसेंबर- िानेवारी ४) यापैकी 
नाही 

३६) णवधान पररर्द कोित्या प्रकारचे सभाग्रह आहेत  

        १) णवणवध घटकाचे  २) सवांचे प्रणतणनधीत्व करिारे  ३) अ व ब दोन्ही   

        ४) यापैकी नाही 

३७) णवधान पररर्दते कमीत कमी क्रकती सभासद असतात 

        १)  २०    २)  १०     ३)  ३०        ४)  ४० 

३८) णवधान पररर्दते इतर 1/6 सभासद कोिाकडून नेमते िातात 

        १) राष्ट्रपती   २) मुख्यमंिी  ३) राज्यपाल  ४) यापैकी नाही 

३९) धमष णनरपेक्षता म्हििे काय  

         १) सवष धमानंा समान दिाष देिे       २) कोित्याच धमाषचा थारा न दिेे  

          ३) एकच धमांना मानिे                   ४) यापैकी नाही 



४०) व्यक्तीचा सुव्यवणस्थत िीवन िगण्यासाठी ज्या अणधकाराची गरि असते    . 

……..त्यांना काय म्हितात 

          १) धनात्मक अणधकार   २) णवरोध अणधकार  ३) मूलभूत अणधकार ४) यापकैी 
नाही 

 

 


