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णवर्य  राज्यशास्त्र 

१) सावरपुराांनी कोित्या सांघटनेची स्थापना केली 

       १) तरुि भारत २) आदशष भारत ३) अणभनव भारत ४) आिचा भारत 

२) सावरकराांनी िन्मठेपेची णशक्षा कोित्या कारागृहात भोगली 

       १) अांदमान     २) भायखडा   ३) नाणशक   ४) भांडाले 

३) सावरकराांनी कोित्या स्थानबद्ध केले होते 

        १) पुिे  २) रत्नाणगरी ३) नाणशक ४) रायगड 

४) सावरकर कोित्या पदाचे काही काळ अध्यक्ष होते  

        १)कााँगे्रस  २) हहांद ूमहासभा  ३) राम राज्य पक्ष  ४) समािपदी 

५) सावरकराांनी स्वातांत्र्यासाठी कोित्या गोष्टीवर भर ददला 

       १) रािकीयीकरि २) सैणनकीकरि  ३) सामाणिकीकरि  ४) िागणतकीकरि 

६) सावरकराांच्या हहांद ूराष्ट्रवादाच्या खालील कोित्या मयाषदा होत्या 

        १) सांकुणचत राष्ट्रवादाची सांकल्पना        २)  हहांद ूधमाषत वाांणशक व सांस्कृती एकता नाही         

…….३) हहांद ूधमष राष्ट्रस्वरूप  नाही         ४) वरील पैकी सवष 

७) सावरकराांनी गाांधीच्या अहहांसेच्या तत्त्वाला खाली कोित्या कारिामुळे णवरोध  

……..केला होता 

        १) अहहांसे मळेु राष्ट्र दबुषल बनिे        २) अहहांसा ही उपयुक्त सांकल्पना नाही 

        ३) अहहांसेने वैयणक्तक स्वातांत्राच्या नाश होतो         ४) वरीलपैकी नाही 

८) सावरकराांच्या सप्तशृांखला खालील कराांचा समावेश आहे 

       १) वेद बांदी    २) रोटीबांदी   ३) व्यवसाय बांदी    ४) वरील सवष 

९) डॉ. आांबेडकर चे वडील कोित्या पदावर कायषरत होते 



         १) कॅप्टन         २) सभुेदार       ३) हवालदार       ४) मेिर 

१०) बाबासाहेबाांना उच्च णशक्षिासाठी सवषप्रथम कोिी णशष्यवृत्ती ददली 

         १) सयािीराव गायकवाड २)  शाहू महाराि   ३)णवठ्ठल रामिी हशांद े ४) महात्मा 
फुले 

११) डॉक्टर आांबेडकराांनी कोित्या णवद्यापीठात प्राचीन भारतीय व्यापार णवर्यावर 
,,,,,,,,पीएचडी णमळवली 

        १) न्यू िसी        २) हावडष     ३)कोलांणबया      ४)सॅन मररनो 

१२) डॉ. आांबेडकर हे घटनाणनर्मषतीच्या कोित्या सणमतीचे अध्यक्ष होते  

          १) मसुदा सणमती २) सरनामा  सणमती ३) ध्वि सणमती ४) सांघ घटना सणमती 

१३)  अस्पुरुर्ाांना  मांददर प्रवेशासाठी डॉक्टर आांबेडकराांनी कोित्या सत्याग्रह माांडला 

          १) णवठ्ठल मांददर सत्याग्रह    २) पावषती मांददर सत्याग्रह ३) अांवोदवेी मांददर 
सत्याग्रह 

          ४) काळाराम मांददर सत्याग्रह 

१४) डॉक्टर आांबेडकराांनी णस्त्रयाांच्या कोित्या अणधकाराचे समथषन केले 

           १) णवधवा अणधकार २) सतीचा अणधकार ३) घटस्फोटाचा अणधकार  

           ४)  केशवपनाचा अणधकार 

१५) डॉक्टर आांबेडकराच्या समािाला कोित्या नावाने सांबोणधले िाते 

          १) आर्थषक समािवाद २) सामाणिक समािवाद ३) रािकीय समािवाद  

          ४) राज्य समािवाद 

 

१६) आांबेडकराांच्या राष्ट्रवादाचे मध्यवती सूत्र काय आहे  

              १) दणलत मकु्ती २) स्त्रीमुक्ती ३) आददवासी मुक्ती ४) वांश मुक्ती 

१७) पांचशीलची मूलभूत तत्वे कोित्या वर्ी माांडली गेली  

          १) १९६१        २) १९५५         ३) १९४५         ४) १९५० 

१८) आतीलतावाद चकवळीचे सांचालक िनक कोि होते 



          १) पांणडत नेहरू गपाल अब्दलु नासेर सुकेिो  

          २) पांणडत नेहरू, माशषल िोसेफ टीटो,माओ 

          ३) पांणडत नहेरू ,गपाल, अब्दलु नासीर माशषल िोसफे टीटो      ४)  या  पैकी नाही 

१९) पांणडत नेहरू याांनी खालील कोित्या ग्रांथ णलणहला 

           १) णडस्कटहरी ऑफ इांणडया    २) गणलणरप्रस ऑफ वल्डष णहस्टरी 

           ३)  लेव्स ऑफ दी फादर टू डॉटर  ४) वरीलपैकी सवष 

२०) णनयोिन मांडळाची स्थापना कधी करण्यात आली 

          १) १९४७        २) १९४८       ३) १९४९        ४) १९५० 

२१) व्यवस्थापन ह ेकोित्या प्रकारची प्रदिया आहे 

           १) वैयणक्तक     २) सामूणहक     ३) खािगी    ४)वरील सवष 

२२) व्यवस्थापन प्रदियेची वैणशष्ये कोिते 

        १) सवषव्यापी प्रदिया २) व्यवस्थापन एक तांत्र      ३) साांणघक कायष     ४) वरील सवष 

२३) व्यवस्थापनाचा पाया काय आहे 

            १) सांघटन              २)कौशल्य          ३) नेतृत्व        ४) अणधकार सत्ता 

 

 

२४) व्यवस्थापनात रािकीय िबाबदारी  कोिाकडे असते 

         १) सांस्थाप्रमुख  २) व्यवसाणयक प्रमुख  ३) रािकीय मांत्री ४) प्रशासकीय प्रमुख 

२५) सामाणिक व्यवस्था दणृष्टकोि व्यवस्थापनाला कोित्या प्रकारची प्रदिया मानते 

           १) रािकीय  २) आर्थषक          ३) सामाणिक         ४) साांस्कृणतक 

२६) व्यवस्थापनात खालीलपैकी कोिते फायदे आहेत 

          १) कमषचाऱयाांत एकीची भावना           २)  कमषचाऱयाांच्या क्षमतेत वाढ  

           ३) सांसाधनाांचा योग्य वापर              ४) वरीलपकैी सवष 

२७) व्यवस्थापनातील सामाणिक कायषक्षमतेचे यशणस्वता कशावर ओळखली िाते 



          १) मानवी समाधान  २) भौणतक साधन सामग्री  ३) सांघटना    ४) नेतृत्व 

२८) व्यवस्थापन प्रदियेचे खालीलपैकी कोिते प्रमुख दणृष्टकोि आहे 

           १) णनिषय णसद्धाांत दषृ्टीकोि         २) व्यवस्थापन प्रदिया दषृ्टीकोि 

              ३) मानवी व्यवहार दषृ्टीकोि  ४) वरील सवष 

२९) व्यवस्थापनात POSD CARB ही सांकल्पना कोिी माांडली 

               १)   हेनरी फेयॉल २) िे.डी. णमलेट  ३) ल्युयर गलूीक  ४) िॉिष टेरी 

३०) व्यवस्थापन ही लोक प्रशासनाचा काय मानले िाते  

             १) शरीर          २) मन         ३)  आत्मा        ४) हृदय 


