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Q1. The word ____ means equal respect for all religions.  

            ___________ या शब्दाचा अर्थ सर्थ धर्ाांबद्दल सर्ान आदर बाळगणे असा   

       आहे. 

1. sovereign / सार्थभौर् 

2. secular / धर्थननरपेक्ष 

3. socialist / सर्ाजर्ादी 

4. republic / प्रजासत्ताक 

 

Q2. …………….. of the Indian Constitution states that untouchability  

        is  abolished and its practice in any form is forbidden.  

         भारतीय राज्यघटनेच्या _________र्धे्य असे म्हटले आहे की, असृ्पस्यता     

         संपुष्टात आणली गेली आहे. 

1. Article 17 / कलर् १७ 

2. Article 21 / कलर् २१ 

3. Article 24 / कलर् २४ 

4. Article 25 / कलर् २५ 

 

Q3. The Scheme has improved enrolment in government schools.  

           _______योजनेरु्ळे सरकारी शाळेतील प्ररे्शात सुधारणा झाली आहे. 

 

1. Free books / र्ोफत पुस्तके 

2. Midday meals / र्ध्यान्य भोजन 

3. Free uniforms / र्ोफत गणरे्श 

4. None of the above / र्रील पैकी नाही 

 

 

Q4. There are ________ parts in the structure of the Indian Constitution.  

 भारतीय राज्यघटनेच्या संरचनेत ________ भाग आहेत. 

1. 22 / २२ 

2. 12 / १२ 

3. 32 / ३२ 

4. 26 / २६ 

Q5. When did the Universal Declaration of Human Rights created?  

 र्ानर्ानधकारांची सार्थनिक घोषणा( UDHR) कधी तयार केली? 

1. 1947 / १९४७ 

2. 1948 / १९४८ 

3. 1949 / १९४९ 

4. 1950 / १९५० 

Q6. Where is the headquarter of the National Human Rights Commission? 



 राष्टर ीय र्ानर्ानधकार आयोगाचे रु्ख्यालय कोठे आहे? 

1. Mumbai / रंु्बई 

2. Ahmadabad / अहर्दाबाद 

3. Kolkata / कोलकाता 

4. Delhi / नदल्ली 

 

Q7. Stress usually produces …… reaction.  

 तणार् हा .... असू शकतो 

1. Psychological / शारीररक 

2. Physiological / र्ाननसक 

3. Both Psychological and Physiological / शारीररक-र्ाननसक दोन्ही ही 

4. None of the above / र्रील पैकी काही ही नाही 

 

Q8. Lord Mahavira is the 24th Tirthankar of _____ / भगर्ान र्हार्ीर हे ______धर्ाथचे २४ रे् 

तीर्ांकर आहेत.  

1. Jainism /  जैनधर्थ                   

2. Buddhism / बौद्धधर्थ  

3. Judaism / जू धर्थ  

4. Islam / इस्लार् 

 Q9 The state of ______ has the highest proportion of urban population. / शहरी लोकसंखे्यचे प्रर्ाण 

______ राज्यात जास्त आहे.  

1. Maharashtra / र्हाराष्टर  

2. Goa / गोर्ा 

3. Assam / आसार् 

4. Himachal Pradesh / नहर्ाचल प्रदेश 

Q10. The 73 rd and 74 th constitutional amendments have provided  ___ percent reservation for 

women in the Panchayati Raj System . / ७३ व्या आनण ७४ व्या घटना दुरुस्तीने र्नहलांना पंचायती 

राज संस्रे्त _____ टके्क आरक्षण नदले आहे. 

1. 30 / ३० 

2. 33 / ३३ 

3. 35 / ३५ 

4. 38 / ३८ 

 

Q11. Anti-Hindi agitations took place in_______ India. / नहंदी भाषे नर्रोधी आंदोलन 

भारतातील______ भागात झाले. 

1. northern / उत्तरे कडील  

2. southern / दनक्षणे कडील 

3. western / पश्चचरे् कडील  



4. eastern / पूरे् कडील 

 

Q12. ________ can cause inter-state tension and confrontation. / ________ आंतर-राज्य तणार् 

आनण   संघषाथस कारणीभूत ठरू शकतो. 

5. Regionalism / प्रादेनशकर्ाद 

6. casteism / जातीयर्ाद 

7. communalism / जर्ातर्ाद 

8. secularism / धर्थननरपेक्षता 

 

Q13. There is total number of____ articles in the Indian state constitution. 

भारतीय राज्य घटनेत एकूण ____ कलर् आहेत. 

1. 395  

2. 390  

3. 399 

4. 300 

 

 

 

 

Q14. Which of the following official documents is related with India. 

पुढीलपैकी कोणत अनधकृत कागदपि भारताशी संबंनधत आहेत. 

1. White paper /चरे्त पि   

2. Green Paper /ग्रीन पेपर   

3. Yellow Book /यलो बुक  

4. Blue Book/ बू्ल बुक 

 

Q15. National Panchayat Day is celebrated 

राष्टर ीय पंचायती नदन साजरा केला जातो  

1. April 10 / 10 एनप्रल   

2. April 14 / 14 एनप्रल   

3. April 24 / 24 एनप्रल  

4. April 25 / 25 एनप्रल 

Q16. What is the percentage of Jain population in India as per 2001 census? 

2001 च्या जनगनेनुसार भारतातील जैन धनर्थयांची लोकसंख्या नकती टके्क आहे? 

1. ०.४ / 0.4 

2. ०.५ / 0.5 



3. ०.६ / 0.6 

4. ०.७ / 0.7  

Q17. When did the Domestic Violence Act come into existence? 

घरगुती नहंसाचार कायदा कधी अस्तीत्वात आला ? 

1. 2005 

2. 2006 

3. 2007 

4. 2008 

 

Q18. Which Constitutional Amendment included Fundamental duties? 

कोणत्या घटना दुरुस्तीने रु्लभूत कतथव्यांचा सर्ारे्श करण्यात आला ? 

1. 41 

2. 42 

3. 43 

4. 44 

Q19. Which of the following is not a national party? 

पुढील पैकी कोणता राष्टर ीय पक्ष नाही ? 

 

1. BJP/ बीजेपी 

2. Congress/ कोगें्रस  

3. BSP/ बीएसपी 

4. Shiv Sena / नशर्सेना  

 

Q20. Who among these is considered to be the first citizen of Mumbai? 

पुढील पैकी कोण रंु्बईचा प्रर्र् नागररक र्ानला जातो ? 

 

1. Municipal Commissioner / र्हानगर पानलका आयुक्त  

2. Mumbai Police Commissioner / रंु्बई पोनलस आयुक्त  

3. Mayor/ र्हापौर 

4. Corporator / नगरसेर्क 

 

  


