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Q. 1 Match the pairs (5 marks) जो या जुळवा (५ गणु) 
 Country देश   Form of Government शासवाचा कार 

1. United Kingdom इं लंड  a) Presidential Democracy अ य ीय लोकशाह  
2. United States अमे रका  b) Communist State सा यवाद  रा य 
3. Laos लाओस   c) Unitary State एका म रा य 
4. Australia ऑ े लया  d) Constitutional Monarchy घटना मक राजेशाह  
5. Chile चल    e) Federal State  संघरा य  

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6. Canada कॅनडा             a) Semi Presidential Democracy अ य ीय आ ण ससंद य प धतीचे 
म ण 

7. Russia र शया     b) Communist State सा यवाद  रा य 
8. Israel इ ाइल      c) Unitary State एका म रा य 
9. Brazil ा झल            d) Constitutional Monarchy घटना मक लोकशाह  
10. North Korea उ र को रया    e) Federal State संघरा य   

Answer in two or three lines.  (5 marks.) दोन ते तीन ओळीत उ र लहा (५ गणु) 
1. State the different types of Liberty वातं याच े व वध कार सांगा. 
2. Who said “In India, Economic equality is meaningless without social equality”?  “भारतात 

सामािजक समानते शवाय आ थक समानतलेा अथ नाह ” असे कोण हणाले?  
3. What do you mean by distributive justice?  वतरणाचा याय हणजे काय? 
4. What are natural rights?  नसैग क ह क हणजे काय ? 
5. What is socialist society?  समाजवाद  समाज यव था हणजे काय ? 
6. Define Liberty वातं याची या या या. 
7. What is Equality? समानता हणजे काय ? 
8. What do you mean by Justice?  याय हणजे तमु या मत ेकाय ? 
9. What are Human Rights?  मानवी ह क हणजे काय ? 
10. What is a Communist society?   सा यवाद  समाज हणजे काय ? 

Q. 3  Answer in brief.  (Any two.  10 marks) थोड यात उ रे लहा (कोणतीह  दोन – १० गणु) 
1. Explain the concept of truth.  स याची संक पना प ट करा. 
2. Explain the concept of social justice.  सामािजक याय ह  संक पना प ट करा. 
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3. Discuss different types of modern democracy. आधु नक लोकशाह या व वध काराचंी चचा करा. 
4. What are the different types of equality?  समानतेचे व वध कार कोणत े?  
5. Explain the concept of Satyagraha. स या हाची संक पना प ट करा. 
6. Explain the concept of Social Justice. सामािजक यायाची संक पना प ट करा. 
7. Discuss different types of democracy. लोकशाह या व वध कारांची चचा करा. 
8. What are the different types of liberty?  वातं याच े व वध कार कोणते ? 

 


