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Political Science राज्यशास्त्र 

Q. 1 Match the pairs (5 marks) जोड्या जुळवा (५ गुण) 

 Prime Minister पंतप्रधान   Year of Appointment नेमणुकीच ेवर्ष 

1. Chandrashekhar चंद्रशेखर e  a) 1984 

2. Lal Bahadur Shastri लालबहादरू शास्त्री d b) 1989 

3. Morarji Desai मोरारजी देसाई c  c) 1977 

4. V. P. Singh व्ही. पी. ससगं b  d) 1964 

5. Rajiv Gandhi राजीव गांधी a  e) 1990 

Q. 2 Answer in two or three lines.  (5 marks.)  दोन त ेतीन ओळीत उत्तर लिहा (५ गुण) 

1. What are the different types of political parties?  राजकीय पक्ांच ेववववध प्रकार कोणते ? 

नोंदणीकृत अमान्यताप्राप्त पक् – ररपब्लीकन पार्टी ऑफ इंडिया, प्रादेसशक पक् – सशवसेना, महाराष्ट्र नव 
ननमााण सेना, राष्ट्रीय पक् – कााँगे्रस, राष्ट्रवादी कााँगे्रस, भाजप, बसप, माकप आणण भाकप.  िावे, उजवे आणण 
मध्यममागी असेही वगीकरण केले जाते.  िावीकि ेझुकलेलेल मध्यममागी आणण उजवीकि ेझुकलेले 
मध्यममागी, जहाल िावे आणण जहाल उजवे असेही चार प्रकार संभवतात. 

2. What was Mandal commission?  मंिल आयोगाववषयी थोिक्यात सलहा. 
१९७७ साली मोरारजी भाई देसाई यांच्या सरकारने बी. पी. मिंल यांच्या नेततृ्वाखाली स्त्थापन केलेला आयोग.  
घर्टनेतील तरतूदींप्रमाणे इतर मागास वगाांची स्स्त्थती जाणण्यासाठी या आयोगाची स्त्थापना करण्यात आली.  
याच्या सशफारसींकि ेजनता सरकार, इंददरा गांधींच ेसरकार तसेच पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी लक् ददले नाही.  
पंतप्रधान व्ही. पी. ससगं यांनी १९९० मध्ये अचानक या आयोगाच्या तरतूदी लागू करण्यात आल्याच ेघोवषत 
केले.  आयोगाने इतर मागास वगाांसाठी २७ र्टक्के राखीव जागांची सशफारस केली होती.  या वादग्रस्त्त 
तरतूदीमुळे पुढे दंगली उसळल्या, ससगं यांना सत्ता गमवावी लागली. 

3. What is Naxalism?  नक्लवाद म्हणजे काय ? 

पस्चचम बंगाल मधील नक्सबारी ववभागामध्ये कम्युननस्त्र्ट पक्ामधून फूरू्टन नव्या संघर्टनेची स्त्थापना करण्यात 
आली.  त्यांचा लोकशाहीवर ववचवास नव्हता.  बंदकुीच्या मागााने सत्ता समळवणे हे त्यांच ेउद्दीष्ट्र्ट होत ेआणण 
आजही आहे.  त्यांनी सरकारववरूद्ध लढताना मोठ्या प्रमाणावर दहसंाचार घिवून आणला आहे. 

4. What is liberalization?  उदारीकरण म्हणजे काय ? 

उदारीकरण म्हणजे अथाव्यवस्त्थेमधील ववभाग सवाांसाठी खुले करणे १९९१ नंतर भारत सरकारने उदारीकरणाच े
धोरण अवलंबले आहे.  वीज ननमीती, पेरोसलयम, रे्टसलफोन, रेडिओ आणण दरूचचरवाणी, ववमा ही आणण इतर 
अनेक क्ेरे खुली करण्यात आली.  भारतातील आणण परदेशातील अनेक कंपन्यांनी भारतात गुंतवणुक केली 
आहे.  एकूण राष्ट्रीय उत्पन्न वाढले आहे परंतु दसुऱ्या बाजूस असमानता वाढीस लागली आहे. 

5. What is globalization?  जागनतकीकरण म्हणजे काय ? 

उदारीकरण आणण खाजगीकरणाच्या प्रक्रिया सुरु झाल्या की एखाद्या देशाच्या अथाव्यवस्त्थेच ेआपोआपच 
जागनतकीकरण होत.े  व्यवस्त्था बंदीस्त्त न राहता जागनतक व्यवस्त्थेशी जोिली जात.े  त्याच ेफायदे आणण तोरे्ट 
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दोन्ही आहेत.  परंतु ती व्यवस्त्था स्स्त्वकारण्यासशवाय पयााय नाही.  आजच्या जगात असलप्त राहता येणार 
नाही.  अगदी साम्यवादी चीननेही जागनतकीकरण स्त्वीकारले आहे. 

Q. 3  Answer in brief.  (Any two.  10 marks)  थोडक्यात उत्तरे लिहा (कोणतीही दोन – १० गुण) 

1. Write briefly about any one coalition government.    कोणत्याही एका आघािी सरकारच ेथोिक्यात 
वणान करा. 

2. Explain the concept of ‘dominant caste’.  प्रभुत्वशाली जातीची संकल्पना स्त्पष्ट्र्ट करा. 
3. What is mixed economy?  समश्र अथाव्यवस्त्था म्हणजे काय ? 

4. Explain the term ‘regionalism’.   प्रादेसशकतावाद ही संल्पना स्त्पष्ट्र्ट करा.  

Q. 1 Match the pairs (5 marks)  जोड्या जुळवा (५ गुण) 

Prime Minister पंतप्रधान Year of first appointment (After 26th January 

1950) (२६ जानेवारी १९५० नंतरची पहहिी नेमणुक) 

6. Jawaharlal Nehru  जवाहरलाल नेहरू e  a) 1996 

7. Indira Gandhi इंददरा गांधी d   b) 1997 

8. Narsimha Rao नरससहंराव c   c) 1991 

9. Inder Kumar Gujral  इंदर कुमार गुजराल b   d) 1966 

10. Deve Gauda देवेगौिा a   e) 1952 

Q. 2 Answer in two or three lines.  (5 marks.) दोन त ेतीन ओळीत उत्तरे लिहा.  ( ५ गुण ) 

6. What are the different types of party systems?  पक् पद्धतीच ेववववध प्रकार कोणते? 

7. What was the Bofors scandal?  बोफोसा प्रकरणाववषयी थोिक्यात मादहती द्या. 
बोफोसा ही स्त्वीिनमधील कंपनी 

8. What is salwa judum?  सलवा जुिूम म्हणजे काय ? 

9. What is privatisation?  खाजगीकरण म्हणजे काय ? 

10. What is a multinational company? 

Q. 3  Answer in brief.  (Any two.  10 marks)  थोडक्यात उत्तरे लिहा (कोणतीही दोन – १० गुण) 

1. Write briefly about the National Democratic Alliance.  राष्ट्रीय लोकशाही आघािीववषयी थोिक्यात सलहा. 
2. Explain the concept of politicization of caste.  जातीच ेराजकीयीकरण ही संकल्पना स्त्पष्ट्र्ट करा. 
3. What is a liberal economy?  मुक्त अथा व्यवस्त्था म्हणजे काय  ? 

4. What are the types and criteria of a political party as defined by the Election Commission of India? 

भारतीय ननविणुक आयोगाने ननस्चचत केलेले राजकीय पक्ांच ेप्रकार आणण त्यासबंधीच ेननकष कोणते?  
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Political Science राज्यशास्त्र  - भारतीय प्रशासन 

Q. 1 Match the pairs (5 marks) जोड्या जुळवा (५ गुण) 

1. Public Accounts Committee  लोकलेखा ससमती  a)Control Corruption  भ्रष्ट्र्टाचाराच ेननयंरण 

2. Estimates Committee अंदाज ससमती   b) Government Audit सरकारी लेखा पररक्ण 

3. Committee on Public undertakings सावाजननक उपिम ससमती c) Making suggestions during 

budget preparation अथासंकल्प तयार करताना सूचना करणे. 
4. C&AG कॅग     d) 1963  

5. ACB लाचलूचपत प्रनतबंधक ववभाग  e) 1921 

Q. 2 Answer in two or three lines.  (5 marks.) दोन त ेतीन वाक्यात उत्तर लिहा.  (५ गुण) 

1. Explain the concept of All India Services.  अणखल भारतीय सेवेची संकल्पना स्त्पष्ट्र्ट करा. 
2. Explain the concept of State services.  ‘राज्य सेवा’ ही संकल्पना स्त्पष्ट्र्ट करा. 
3. Explain the concept of Central services.  ‘कें द्रीय सेवा’ ही संकल्पना स्त्पष्ट्र्ट करा. 
4. What is a Citizen’s charter?  नागररकांची सनद म्हणजे काय? 

5. Who coined the term ‘Lokpal’?  लोकपाल ही संज्ञा प्रथम कोणी मांिली? 

Q. 3  Answer in brief.  (Any two.  10 marks) थोडक्यात उत्तरे लिहा (कोणतीही दोन.  १० गुण) 

1. Explain article 312 of the Indian Constitution.   भारतीय राज्यघर्टनेतील कलम ि. ३१२ स्त्पष्ट्र्ट करा. 
2. Discuss the functions of the UPSC.  कें द्रीय लोकसेवा आयोगाच्या कायाांची चचाा करा. 
3. What are the various types of recruitment?  भरतीच ेववववध प्रकार कोणते? 

4. Explain basic features of Indian Administration.  भारतीय लोकप्रशासनाची मूलभूत वैसशष्ट्र्टये स्त्पष्ट्र्ट करा. 

Q. 1 Match the pairs (5 marks) जोड्या जुळवा (५ गुण) 

6. Lal Bahadur Shastri Academy लाल बहादरू शास्त्री अकादमी  a)Musoorie मसुरी 
7. YASHDA यशदा       b) Pune पुणे 

8. Central Staff training and research institute   c) Kolkata कोलकाता 
कें द्रीय कमाचारी प्रसशक्ण आणण संशोधन संस्त्था 

9. National Vocational Training Institute for Women   d) Noida नॉयिा 
मदहलांसाठीच ेराष्ट्रीय व्यावसानयक प्रसशक्ण कें द्र 

10. Advanced Training Institute  प्रगत प्रसशक्ण संस्त्था  e) Jodhpur जोधपूर 

Q. 2 Answer in two or three lines.  (5 marks.) दोन त ेतीन वाक्यात उत्तरे लिहा. (५ गुण) 

6. Describe the functions of Estimates Committee.  अंदाज ससमतीच्या कायाांच ेवणान करा. 
7. What are the functions of Public Accounts Committee?  लोकलेखा ससमतीची काये कोणती 
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8. What are the functions of the Committee on Public Undertakings?  सावाजननक उपिम ससमतीची काये 
कोणती? 

9. What is a Citizen’s charter?  नागररकांची सनद म्हणजे काय? 

10. The concept of Lokpal was borrowed from which country? लोकपाल ही संकल्पना कोणत्या देशातून 
घेण्यात आली आहे?   स्त्वीिन. 

Q. 3  Answer in brief.  (Any two.  10 marks)  थोडक्यात उत्तरे लिहा.  (कोणतीही दोन.  १० गुण) 

1. Explain basic features of Indian Administration.  भारतीय प्रशासनाची प्रमुख वैसशष्ट््ये स्त्पष्ट्र्ट करा. 
2. Discuss the main constitutional provisions about Indian Administration.  भारतीय प्रशासनासंबंधीच्या 

प्रमुख घर्टनात्मक तरतूदींची चचाा करा. 
3. Discuss the functions of the MPSC.  महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कायाांची चचाा करा. 
4. What are the various types of training?  प्रसशक्णाच ेववववध प्रकार कोणते? 

 

 


