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प्रश्न १ अ. एका वाक्यात उत्तरे लऱहा. Give answer in one line.
1. शंवळधान शभा कोणत्या ळवी बनवळण्यात आऱी?
2. राज्यघटना केव्षा अस्ततत्ळात आऱी?

3. घटना शममतीची तथाऩना केव्षा करण्यात आऱी?
4. घटना शममतीत एकूण ककती शदतय षोते?

5. घटना शममतीची ऩहषऱी बैठक कधी झाऱी?

6. घटना शममतीत उद्हदषटांचा ठराळ कोणी मांडऱा?
7. राज्यघटना केव्षा तळीकृत करण्यात आऱी?

8. ऱघु राज्यघटना म्षणन
ू काय ओलखऱे जाते?

9. राज्यघटनेच्या कोणत्या भागात मुऱभूत षककांची षमी हदऱेऱी आषे ?

10. घटनेच्या शरनाम्यात दरु
ु तती केव्षा आणण कऴाद्ळारे करण्यात आऱी?
11. शाळवभौम म्षणजे काय?

12. धमवननरऩेस म्षणजे काय?
13. तळातंत्र्य म्षणजे काय?

14. शरनामा राज्यघटनेचा भाग आषे का?

15. राज्यघटनेमध्ये कोणत्या कऱमांअंतगवत मुऱभूत षकक हदऱेऱे आषे त?
16. राजकीय ऩस म्षणजे काय?
17. दबाळ गट म्षणजे काय?

18. भारतातीऱ शळाांत ळररषठ न्यायाऱय कोणते?

19. राज्य शरकारचा ळाततवळक प्रमुख कोण अशतो?
20. राज्याचा घटनात्मक प्रमुख कोण अशतो?

21. ऩंचायती राज म्षणजे काय? What is Panchayt raj.

22. शंघराज्याच्या शरकारची कायदे बनवळणारी शंतथा कोणती?
23. शरकारचा प्रमुख कोण अशतो?
24. राषरप्रमुख कोण अशतो?

25. केंद्र राज्य शंबंधांचे तीन भाग कोणते?

26. शद्य ऩररस्तथतीत भारतात ककती राज्य ळ केंद्रऴामशत प्रदे ऴ अस्ततत्ळात आषे त ?

प्रश्न १ ब योग्य पयााय ननवडा Choose appropriate option

1. राज्यघटनेत कोणत्या भागात दे ऴातीऱ ननळडणूक प्रणाऱी शंबंधधत तरतुदी आषे त?
अ. १२

ब. १३

क. १४

ड. १५

2. शळोच्च न्यायाऱयाचे उद्घाटन कधी करण्यात आऱे?
अ. २६ जानेळारी १९४९

ब. २८ जानेळारी १९५०

क. २६ जानेळारी १९५०

ड. २८ जानेळारी १९४९

3. उच्च न्यायाऱय षी शंतथा केव्षा अस्ततत्ळात आऱी?
अ.१८६२

ब. १९६२

क. १८६३

4. भारताचा प्रथम नागररक कोण?
अ. ऩंतप्रधान

ड. १९६३

ब. उऩऩंतप्रधान क. राषरऩती

5. दे ऴातीऱ दश
ु ऱ्या क्रमांकाचे ऩड कोणते?
अ. ऩंतप्रधान

ब. राषरऩती

ड. उऩराषरऩती

क. उऩराषरऩती ड. उऩऩंतप्रधान

6. राज्यघटनेत राज्य धोरणाची मागवदऴवक तत्ळे कोठे हदऱी आषे त ?
अ. भाग २

ब. भाग ३

क. भाग ४

ड. भाग ५

7. राज्यघटना कधी अस्ततत्ळात आऱी?
अ. २६ जानेळारी १९४९

ब. २८ जानेळारी १९५०

क. २६ जानेळारी १९५०

ड. २८ जानेळारी १९४९

8. राज्यघटना कधी तळीकृत करण्यात आऱी?
अ. २६ नोव्षें बर १९४९
क. २६ नोव्षें बर १९५०

ब. २८
ड. २८

नोव्षें बर १९५०

नोव्षें बर १९४९

9. शरनामा राज्यघटनेचा भाग आषे का?

अ. षोय `

ब. नाषी.

10. शरनाम्यात आत्ताऩयांत ककती ळेला दरु
ु तत्या करण्यात आल्या?
अ. एक

ब. दोन

क. तीन

ड. चार

प्र. २ संक्षऺप्त टिपा लऱहा.

1. ननळडणूक आयोग कायव आणण अधधकार. Election Commission- Functions and
Powers

2. राजकीय ऩस – अथव आणण प्रकार
3. शळोच्च न्यायाऱयाची शंरचना

4. शळोच्च न्यायाऱयातीऱ ळकीऱ

5. दय्ु यम न्यायाऱये Subordinate Judiciary
6. राज्य मंत्रिमंडलाशंदभावत घटनात्मक तरतुदी

7. ऩंचायती राज Panchayat raj

8. राषरऩतीची ननळडणूक Election of president
9. उऩराषरऩतीची काये ळ अधधकार मऱषा.
10. ऩंतप्रधानांची ननयुकती

11. केंद्र राज्य शंबंधातीऱ कायदे वळवयक शंबंध

प्रश्न ३ थोडकयात उत्तरे मऱषा. Write brief answers.
1. भारतातीऱ ननळडणूक यंिणा तऩषट करा.

2. राज्य ऩस म्षणून मान्यता ममलण्याचे ननकव मऱषा.
3. शळोच्च न्यायाऱयाचे तळातंत्र्य तऩषट करा.

4. दय्ु यम न्यायाऱयांची शंरचना आणण अधधकारसेि तऩषट करा.
5. मुख्यमंत्र्याची ननयक
ु ती कऴा प्रकारे केऱी जाते?
6. राज्यऩाऱाची ननयक
ु ती कऴा ऩद्धतीने षोते?

7. उऩराषरऩतीची ननळडणक
ू ळ ऩािता तऩषट करा.

8. राज्य धोरणाच्या मागवदऴवक तत्ळांची ळैमऴष्ये मऱषा.
9. केंद्र राज्य शंबंधातीऱ प्रऴाशननक शंबंध तऩषट करा.
10. राज्यघटनेतीऱ मुऱभूत षकक मऱषा.

प्रश्न ४ खाऱीऱ प्रश्नांची उत्तरे मऱषा. Answer the following questions
1. भारतातीऱ ऩस ऩद्धती तऩषट करा.

2. राषरीय ऩस म्षणून मान्यता ममलण्याचे ननकव मऱषा.

3. उच्च न्यायाऱयातीऱ न्यायाधीऴांची ननयक
ु ती तऩषट करा.

4. उच्च न्यायाऱयाचे अधधकार सेि आणण अधधकार तऩषट करा.

5. मुख्यमंत्र्याची काये ळ अधधकार तऩषट करा. Explain functions and power of Chief
Minister.

6. शंशदे च्या दोन्षी गष
ृ ांची शंरचना तऩषट करा.

7. ऩंतप्रधानाचे अधधकार आणण काये मऱषा. Explain functions and power of Prime
Minister.

8. राज्य धोरणाच्या मागवदऴवक तत्ळांचे ळगीकरण तऩषट करा.
9. केंद्र राज्य शंबंधातीऱ शषकायव तऩषट करा.

10. केंद्र राज्य शंबंधातीऱ आधथवक शंबंध तऩषट करा.
11. राज्यघटनेची ळैमऴष्ये मऱषा.
प्रश्न ५ खाऱीऱ प्रश्नांची शवळततर उत्तरे मऱषा. Answer the following questions in details.

1. भारतातीऱ ननळडणूक प्रकक्रया शवळततर मऱषा.
2. भारतातीऱ दबाळ गटांबद्दऱ शवळततर मऱषा.

3. शळोच्च न्यायाऱयाचे अधधकार ळ अधधकार सेि शवळततर मऱषा.
4. उच्च न्यायाऱयाचे तळातंत्र्य शवळततर तऩषट करा.

5. राज्यऩाऱाचे अधधकार ळ काये शवळततर मऱषा. Write down in details Governor’s
power and functions.

6. शंशदीय कामकाजाच्या ऩद्धती तऩषट करा.

7. राषरऩतीची काये आणण अधधकार तऩषट करा. Explain functions and power of
President.

8. केंद्र राज्य शंबंध शवळततर मऱषा. Explain in detail center–state relations

9. राज्यघटनेतीऱ मुऱभूत षकक शवळततर तऩषट करा. Explain in details Fundamental
Rights

10. राज्यघटनेतीऱ मुऱभूत कतवव्ये शवळततर तऩषट करा. Explain in details
Fundamental Duties

11. राज्यघटनेची ळैमऴष्ये शवळततर तऩषट करा. Explain in details features of
constitution

12. भारतीय राज्याघाटनेचा शरनामा तऩषट करा. Explain in detail Preamble of Indian
Constitution
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