
B.A. Third Year (SIX SEM) Question Bank 

POLITICAL SCIENCE 

  Answer 
1 लास्तललादी सवद्ाॊताळी भुख्मत् वॊफॊधधत नाल 

कोणते? 

 

शेन्व भोगगन्थौ 

2 लास्तललाद ींच्मा भते, आींतययाष्ट्र म याजकायणाचे 
लैशळष्ट््म शोम - 

वींघऴग आणण तणाल 

3 थ्मुवीडाईड्व, भॎकीमालेर . ई. एच. कॎ य, शॉब्ज 
श  काश  प्रभुख नाले वींफींधधत आशेत. 

लास्तललाद  शवद्ाींतळी 

4 खेऱ शवद्ाींतभध्मे, जेव्शा एखादे याष्ट्र ककीं ला गट 
ऩूणगऩणे जजींकतो आणण दवुया शयतोतेव्शात्मारा 
ओऱखरे जाते - 

ळून्म मोग खेऱ 

5 आींतययाष्ट्र म वींफींधाींचे प्राथशभक घटक - याष्ट्र-याज्म 
6 आींतययाष्ट्र म वींफींध शा अभ्माव आशे- याज्माींभधीर वींफींध 
7 लास्तललाद  शवद्ाींत घटकाींळी वींफींधधत आशे.. ळक्ती आणण वुयषा 
1 0 “आींतययाष्ट्र म याजकायण इतय वलग 

याजकायणाप्रभाणेच वत्तेवाठीचा वींघऴग शोम’’, 

वींकल्ऩना कुणी भाींडर ? 

शॎन्व भोगेन्था 

1 1 ‘द प्रप्रन्व’ मा ऩुस्तकात कोणत्मा प्रख्मात 
लास्तललाद  प्रलचायलींताींनी याज्मकत्माांना इतय 
याज्माींप्रलरूद् पवलणूक आणण हशींवाचायाची वाधने 
वाधने म्शणून लाऩयण्माचा वल्रा हदरा? 

ननकोरो भाककआलेर  
 

1 2 याजकीम लास्तललाद आींतययाष्ट्र म 
याजकायणाच्मा मा दृजष्ट्टकोन प्रलरुद् आशे. 
 

नैनतकतालाद  



1 3 खेऱ शवद्ाींताचे वींस्थाऩक आशेत- जॉन लॉन न्मूभन आणण ओस्कय 
भॉगगन स्टनग 

1 4 खेऱ शवद्ाींतारा मा रूऩातवुद्ा ओऱखरे जाते. ऩयस्ऩयवींलाद  ननणगम शवद्ाींत 
1 5 अनेक लास्तललादमाींनुवाय आींतययाष्ट्र म ळाींतता 

कळी वुयक्षषत अवू ळकते? 
याज्माींभधीर ळक्ती वींतुरन 

16 लास्तललाद  शवद्ाींताळी भुख्मत् वींफींधधत नाल 
कोणते? 

शॎन्व भोगेन्था 

17 लास्तललाद ींच्मा भते, आींतययाष्ट्र म याजकायणाचे 
लैशळष्ट््म शोम - 

वॊघऴष आणण तणाल. 

18 थ्मुवीडाईड्व, भॎकीमालेर . ई. एच. कॎ य, शॉब्ज 
श  .......... ळी वींफींधधत काश  प्रभुख नाले 
आशेत. 

लास्तललादी सवद्ाॊत 

19 खेऱ शवद्ाींतभध्मे, जेव्शा एखादे याष्ट्र ककीं ला गट 
ऩूणगऩणे जजींकतो आणण दवुया शयतोतेव्शामारा 
………………….  म्शणून ओऱखरे जाते 

ळून्म मोग खेऱ 

20 आॊतययाष्ट्रीम वॊफॊध शा अभ्माव आशे- याजमाॊभधीर वॊफॊध 
21 आॊतययाष्ट्रीम वॊफॊधाॊचे प्राथसभक घटक  - याष्ट्र-याजमे 
22 आॊतययाष्ट्रीम वॊफॊधात, प्रत्मेक याष्ट्र आऩल्मा 

याष्ट्रहशताची उहिष्ट्टे ........... च्मा भाध्मभातून 
वुयक्षषत कयण्माचा प्रमत्न कयतो. 

याष्ट्र म वत्ता 

23 लास्तललादी सवद्ाॊत ....... मा घटकाॊळी वॊफॊधधत 
वॊफॊधधत आशे 

ळक्ती आणण वुयषा 

24 शॎन्व भोगेन्थाने …….. मा ऩुस्तकात 
लास्तललादी सवद्ाॊत भाॊडरा. 

ऩॉसरहटक्व अभॊगनेळॊव 

25 “आॊतययाष्ट्रीम याजकायण इतय वलष 
याजकायणाप्रभाणेच वत्तेवाठीचा वॊघऴष शोम’’, 
वॊकल्ऩना कुणी भाॊडरी? 

 

शॎन्व भोगेन्था 



26 ‘द प्रप्रन्व‘ मा ऩुस्तकात कोणत्मा प्रख्मात 
लास्तललादी प्रलचायलॊताॊनी याजमकत्माांना इतय 
याजमाॊप्रलरूद् पवलणूक आणण हशॊवाचायाची वाधने 
वाधन ेम्शणून लाऩयण्माचा वल्रा हदरा? 

ननकोरो भाककआलेरी 

27 याजकीम लास्तललाद आॊतययाष्ट्रीम 
याजकायणाच्मा _  दृष्ष्ट्टकोन प्रलरुद् आशे. 

कामदेळीय ल नैनतकतालादी 

28 खेऱ सवद्ाॊताच ेवॊस्थाऩक आशेत - भाहटषन ळुबफक आणण कारष ड्लाइट 
29 फमाषष् च लास्तललादीॊच्मा म्शणण्मानुवाय, 

आॊतययाष्ट्रीम ळाॊतता कळी वुयक्षषत याशू ळकते? 
याजमाॊभधीर ळक्ती वॊतुरन 

30 खेऱ सवद्ाॊत __  म्शणून देखीर ओऱखरा 
जातो. 

ऩयस्ऩय वॊलादी ननणषम सवद्ाॊत 

31 ------------ सवद्ाॊत वत्तेलय बय देते. लास्तललाद 
32 लास्तललादाची ऩुढीरऩैकी कोणती गशृीते वत्म 

आशेत   - 
याष्ट्रीम हशत प्रथभ ल याजमे भुख्म 
कताष घटक 

33 आॊतययाष्ट्रीम वॊफॊध' शा ळब्दप्रमोग वलषप्रथभ _  

माॊनी तमाय केरा. 
जेयेभी फेंथभ 

34 खये / खोटे ओऱखा : लास्तललादी याष्ट्रीम 
हशताऩेषा जागनतक ळाॊततेरा अधधक भशत्ल 
देतात. 

खोटे 

35 ऩहशल्मा भशामुद्ानॊतय जागनतक ळाॊतता ननभाषण 
शोण्माच्मा शेतूने -------  मा जागनतक 
वॊघटनेची स्थाऩना झारी. 

याष्ट्रवॊघ 

36 लास्तललाद खारीर गोष्ट्टीॊलय आधारयत आशे. अष्स्तत्ल ल अशॊकायी आणण स्लाथी 
भानली स्लबाल जो ळक्तीची इच्छा 
कयतो 

 

 



37 आॊतययाष्ट्रीम वॊफॊधाॊभध्मे ऩुढीर घटकाॊच्मा 
ऩयस्ऩयवॊफॊधाॊचा वभालेळ आशे - 

आॊतययाष्ट्रीम वॊस्था ल याजकीम, 
अयाजकीम, आधथषक आणण 
वाॊस्कृनतक वॊस्था 

38 आॊतययाष्ट्रीम वॊफॊधाॊच्मा व्माप्तीभध्मे ऩुढीर 
वभस्मा आणण आव्शान ेवभाप्रलष्ट्ट आशेत - 

भानलाधधकायाॊच ेवॊयषण, दशळतलाद 
दशळतलाद ल शलाभानफदर आणण 
ळाश्लत प्रलकाव 

39 ऩुढीरऩैकी कळाचा आॊतययाष्ट्रीम वॊफॊधाॊच्मा 
अभ्मावाच्मा मोगदानात वभालेळ शोतो - 

वलष याष्ट्राॊभध्मे ळाॊतताऩूणष 
व्माऩायाव चारना देणे ल मुद् 
योखण्मावाठी आणण वुयक्षषत जगाची 
जगाची खात्री करुन घेण्मावाठी 

40 लास्तललादाचा प्रलयोध आशे..... आदळषलाद 
41 ऩुढीरऩैकी खेऱ सवद्ाॊताची प्रनतभाने कोणती? खेऱ ल वतत खेऱ मोग्म 

42 खेऱ सवध्दाॊताच्मा कोणत्मा प्रकायात एकाचा 
प्रलजम आणण दवुऱ्माचा ऩयाजम ननष्श्चत अवतो? 
अवतो? 

ळून्म मोग्म खेऱ 

43 ऩुढीरऩैकी कोणता याष्ट्रीम ळक्तीचा घटक वैननक तमायी 
44 ऩुढीरऩैकी कोणता याष्ट्रीम ळक्तीचा घटक याजकीम ऩष 

45 ऩुढीरऩैकी कोणता याष्ट्रीम ळक्तीच्मा घटकाॊचा 
चुकीचा वभूश आशे? 

याष्ट्रीमहशत, जाती, धभष 

46 याष्ट्राच्मा वीभा अवू ळकतात! नैवधगषक ककॊ ला कृबत्रभ 

47 कोणाच्मा भतानुवाय याष्ट्रीम हशत शे ऩययाष्ट्र 
धोयणाचे भूरबूत तत्ल आशे? 

शॉव भागषन्था 

48 _______ ऩातऱीवुद्ा याष्ट्रीम ळष्क्त ननधाषरयत 
कयते. 

आधथषक प्रलकावाची 



49 याष्ट्रीम वत्तेचा नैवधगषक वाधन वॊऩष्त्त शा 
एक ____ ल ____ स्लरूऩाचा भशत्लाचा घटक 
शोम. 

स्थानमक वाभरयक 
 

50 याष्ट्राची ______ ल _______ वुयषा जोऩावणे 
शे ऩययाष्ट्र धोयणाचे प्रभुख उिीष्ट्ट शोम. 

फाह्म अॊतगषत 

51 ऩययाष्ट्र धोयण म्शणजे एका याष्ट्राने इतय 
याष्ट्राफाफत स्लीकायरेरे धोयण ककॊ ला व्मलशाय 
शोम. 

खये 

52 वळक्त, ननयोगी, सळस्तफद्, वाषय आणण कुळर 
यणनीनत कायदेळाच्मा प्रलकावाव आणण त्माच्मा 
याष्ट्रीम वाभर्थमाषव भदत कयते. 

खये 

53 आकाय, स्थान, शलाभान, बूगोर आणण 
वीभा शी याष्ट्रीम ळक्तीचे बौगोसरक घटक 
आशेत. 

खये 

54 आॊतययाष्ट्रीम याजकायणात याष्ट्रीम ळक्ती शा 
भशत्लाचा घटक आशे 

खये 

55 __ शे ऩययाष्ट्र धोयणाचे भुख्म उिीष्ट्ट आशे 
______ 

याष्ट्रीम हशत 

56 _____ शी याष्ट्रीम ळक्तीची आधुननक वाधने 
आशेत ______ 

प्रलसान आणण तॊत्रसान 

57 १९७० च्मा दळकात शरयत क्ाॊतीने 
अन्नधान्माची आत्भननबषयता ननभाषण केरी 
आणण बायतारा आऩरी याष्ट्रीम ळक्ती प्रलकसवत 
कयण्माव वषभ केरे. 

खये 

58 प्रलचायवयणी शा याष्ट्रीम वाभर्थमाषचा अभूतष घटक 
आशे 

खये 

59 वैन्म तमायी शी एक स्लतॊत्र आणण एकभात्र 
याष्ट्रीम ळक्ती ननधाषयक आशे 

 

खोटे 



60 इॊग्रॊडच्मा वाम्राजमलादी धोयणालय _____ तय 
बायताच्मा असरप्तलादी धोयणालय ____ प्रबाल 
हदवून मेतो. 

चधचषरचा नेशरूॊ चा 
 

61 ऩययाष्ट्र धोयणारा जागनतक याजकायणाचे 
आणण ननणाषमक घटक कोणी म्शटरे आशे. 

शॉव भागषन्था 

62 बौगसरक घटक आणण आॊतययाष्ट्रीम 
याजकायणातीर ऩयस्ऩय वफॊधाचा ळास्त्रळुद् 
अभ्माव कयण्मावाठी ______ शी नलीन ळाखा 
प्रलकसवत झारी. 

बूयाजमळास्त्र 

63 अष्स्थय वीभा एक स्त्रोत आशे वॊघऴषचा जे 
याष्ट्रीम ळक्तीरा कभकुलत कयत अवे. 

खये 

64 खारीरऩैकी कोणता घटक याष्ट्रीम चरयत्र्माळी 
वॊफॊधधत आशे? 

दृजष्ट्टकोण भनोफर 

65 आऩल्मा ळेजामाां ीळी बायताचे वॊफॊध 
वुरुलातीऩावूनच ताणरे गेरे आशेत. 

खये 

 

66 ऩययाष्ट्रधोयणाचे फाह्म ननधाषयक काम आशेत? जागनतक ऩरयजस्थती प्रलयोधकाींचे 
वैन्म वाभथ्मग 

67 ऩययाष्ट्र धोयणाचा वलाषत प्रलश्लवनीम ननधाषयक 
आशे ___ 

बौगशरक षेत्र 

68 ऩययाष्ट्र धोयणाचे प्राथसभक उिीष्ट्ट म्शणजे ____ स्लत्चे याष्ट्र म हशत  जोऩावणे 

69 खारीरऩैकी कोणते घटक बायताच्मा ऩययाष्ट्र 
धोयणाचे बौगोसरक ननधाषयक आशेत? 1. हशॊद 
भशावागय 2. हशभारमी फ्रॊ हटमवष 3. याष्ट्रीम 
चऱलऱीचा ऐनतशासवक लायवा 4. बायतीम 
याजकीम ऩयॊऩया खारी हदरेल्मा ऩमाषमाॊभधून 
ननलडा 

केलर १ औय २ 

70 दशळतलादाचे भुख्म उिीष्ट्ट म्शणजे जगात ----
------  शे शोम. 

हशींवाचाय ऩेयणे 



71 खारीर धोयणे ऩययाष्ट्र धोयणात वलाषत 
स्थान प्राप्त कयतात. 

वालगबौभत्ल जऩणे स्लातींत्र्माचे 
जतन 

72 असरप्ततालाद शा बायतीम ऩययाष्ट्र धोयणाचा 
केन्रबफन्द ुशोम. 

खये 

73 वत्ता वॊतुरनात कोणत्मा याष्ट्राॊना पायवे 
नवते? 

रशान 

74 आॊतययाष्ट्रीम वॊफॊधारा ळक्ती वॊघऴाषचे 
कोणी म्शटरे आशे? 

भॉगेन्था 

75 ऩहशल्मा भशामुद्ानॊतय कोणी वाभुहशक 
वुयषेवाठी ऩुढाकाय घेतरा? 

याष्ट्रवॊघ 

76 वत्ता वॊतुरन शी वॊकल्ऩना कोणत्मा 
आशे? 

कृबत्रभ भानल ननसभषत 

77 वाभूहशक वुयक्षषततेचे स्लरुऩ कळा प्रकायचे 
आशे? 

आॊतययाष्ट्रीम लैष्श्लक 

78 वाभूहशक वुयक्षषततेभध्मे कोणत्मा प्रलचायवयणीरा 
प्रलचायवयणीरा कोणतेच स्थान नवते? 

तटस्थता असरप्तता 

79 ऩययाष्ट्र धोयण ठयप्रलताॊना याजाने आऩल्मा 
याजमाचा प्रलस्ताय कयाला अवे भॎक्माव्शरीने 
म्शटरे आशे. 

खये 

80 दवुऱ्मा भशामुद्ानींतय वत्ता वींतुरनाभध्मे चीन 
ल जऩान मा याष्ट्राींनी वलागधधक वशबाग 
नोंदप्रलरा. 

खोटे 

81 
1920 भध्मे याष्ट्र वींघाची स्थाऩना झार . खये 

82 वाभूहशक वुयक्षषततेभध्मे वलग याष्ट्रे वभान 
भानर  जातात. 

खये 

83 वलषप्रथभ वत्ता वॊतुरन वॊकल्ऩनेची वैद्ाॊनतक 
भाॊडणी ...........  माॊनी केरी.  

 

फनाषडो रुसवराई 



84 दवुऱ्मा भशामुद्ानॊतय वत्ता 
वॊतुरनाभध्मे .........  ल ..........  ने वलाषधधक 
वशबाग नोंदप्रलरा. 

अभेरयका, यसळमा 

85 _____ च्मा वाभूहशक वुयषेचा सवद्ाॊतात चौदा 
भुद्दमाॊच्मा प्रलचायधायेभध्मे आढऱते. 

उड्रो प्रलल्वन 

86 चीनभध्मे .............  ळावन ऩध्दती आशे. वाम्मलादी 
87 खारीरऩैकी कोणती वत्ता वॊतुरनाची खयी 

कवोटी आशे? 
मुद् 

88 खारीरऩैकी कोणती वत्ता वॊतुरनाची तॊत्रे 
आशेत? 

मुती, ळस्त्रीकयण ल 
शस्तषेऩ 

89 वत्ता वींतुरनाचे धोयण गनतभान ल अस्थामी 
अवते. 

खये 

90 भॉगेन्थाच्मा भते, 'वत्ता वॊतुरन अळा 
लास्तप्रलक ष्स्थतीचा वॊकेत आशे की जमात 
ननयननयाळ्मा याष्ट्राॊभध्मे ...........  प्रलतयण 
जलऱजलऱ वायखे अवते. 

वत्तेचे 

91 वत्ता वॊतुरनावॊफॊधी खारीरऩैकी कोणते प्रलधान 
फयोफय आशे. 

भानली प्रमत्नाॊनी शे सभऱप्रलरे जात.े 

मात 'मथाष्स्थती' रा प्राधान्म. 
92 वाकष  शे ________ वॊतुरनाचे उदाशयण शोम. 

_____ 
जटीर 

93 वाभूहशक वुयक्षषततेची वींकल्ऩना 'एकावाठी वलग 
आणण वलाांवाठी एक' मा तत्लालय आधारयत 
आशे. 

खये 

94 वाभूहशक वुयक्षषतता ___________ 

व्मलस्थेच्मा प्रलरुद् शोणाय  आक्रभणे थाींफप्रलणे 
आणण त्माप्रलरुद् प्रनतकक्रमा देणे माकरयता केल्मा 
केल्मा जाणाऱ्मा वाभुदानमक कामागची मींत्रणा 
आशे. 

आींतययाष्ट्र म 



95 वाभुहशक वुयक्षषतता वॊकल्ऩनेचे स्लरूऩ कवे 
आशे? 

वैद्ाॊनतक, आदळषलादी, काल्ऩननक 

96 वाभुहशक वुयक्षषतेवाठी याजकीम इच्छाळक्तीची 
आलश्मकता अवते. 

खये 

97 वाभूहशक वुयक्षषततेच्मा वॊदबाषत खारीरऩैकी 
कोणती प्रलधान ेफयोफय आशेत. 

जगात ळाॊतता प्रस्थाप्रऩत कयणे शे 
माच ेउहिष्ट्ट आशे. तटस्थता आणण 
असरप्ततालादाच्मा शे प्रलयोधात आशे. 
आशे. 

98 वाभूहशक वुयक्षषततेच्मा वॊदबाषत खारीरऩैकी 
कोणती प्रलधान ेफयोफय आशेत. 

जगात ळाॊतता प्रस्थाप्रऩत कयणे शे 
माच ेउहिष्ट्ट आशे. तटस्थता आणण 
असरप्ततालादाच्मा शे प्रलयोधात आशे. 
आशे. 

99 ........  च्मा भतानुवाय वाभूहशक वुयक्षषतता 
म्शणजे 'एकावाठी वलष आणण वलाांवाठी एक 

भॉगेन्था 

100 वाभूहशक वुयक्षषतता ननष्श्चत कयण्माकयीता 
खारीरऩैकी कळाचे अष्स्तत्ल आलश्मक 
वभजरे जाते? 

आॊतययाष्ट्रीम वॊघटना 

101 वाभूहशक वुयक्षषततेत आक्भण आणण 
मुद् .......... भानरे जाते. 

अटऱ 

102 खारीरऩैकी काम वत्तावन्तुरनाचे तॊत्र नाशी? मुद् 
103 ळीत मुद् ....... माचे उदाशयण शोम.  वाभान्म वत्ता वींतुरन  

104 वत्ता वन्तुरनातून मथास्थनत कामभ 
प्रमत्न शोतो.  

खये 

105 ळस्त्र ननमन्त्रण ल नन:ळस्त्रीकयण ..... माचे 
वाधन आशे 

वत्ता वींतुरन 

106 मू.एन.ओ. ---------- भध्मे दशळतलाद 
ननमॊबत्रत कयण्माचा ननणषम घेतरा. 

1 970 

107 ---------- शे दशळतलादी कृत्म आशे. फॉम्फ स्पोट कयणे 



108 ष्जशाद कोणत्मा प्रकायचा दशळतलाद आशे? क्ाॊनतकायी 
109 बायतीम वॊवदेने --------- शा कामदा 

दशळतलाद योखण्मावाठी तमाय केरा. 
ऩोटा 

110 भानलाधधकाय काऱानुवाय ---------------------
--- अवतात 

ऩरयलतषनळीर 

111 भानलाधधकाय शे जगातीर -------------------- 
नागरयकाॊना सभऱतात 

वलष  

112 बायतात याष्ट्रीम भानलाधधकाय आमोगाची 
स्थाऩना झारी. 

१२ ऑक्टोफय १९९३ 

113 बायतीम याज्मघटनेत नागरयकाींच्मा भुरबूत 
शक्काींचे स्ऩष्ट्ट कयण करभ भध्मे नभूद 
कयण्मात आरे आशे. 

12 ते ३५ 

114 शे आॊतययाष्ट्रीम भुिे नाशी जातीलाद नषरलाद 
115 मा बालना दशळतलाद दयू कयण्मावाठी 

भशत्त्लऩूणष नाशीत. 
ष्जॊकणे ककॊ ला भयण’ हशींवा कया 

116 दशळतलादाचा वभालेळ आशे अऩशयण फॉम्फस्पोट 
117 मा दशळतलादी वॊघटना आशेत शवभी रष्ट्कय –ए - टोमफा 
118 शे इॊग्रॊडभध्मे भानलाधधकायाॊळी वॊफॊधधत कामदा 

म्शणून भॊजूय आशेत. 
अधधकाय बफर भॎग्ना काटाग 

119 जगातीर नागरयकाॊना भानली शक्क देण्मात 
आरे आशेत 

वलग प्रत्मेक 

120 भानलाधधकायाॊची व्माप्ती आशे लैजश्लक वलगवभालेळक 
121 भानली शक्क भुऱात व्मक्तीॊच्मा वॊफॊधधत 

अवतात 
लाढ प्रलकाव 

122 दशळतलादात हशॊवक लतृ्तीरा प्रोच्छाशीत केरे 
जाते.   

खये 

123 दशळतलाद शा आॊतययाष्ट्रीम भुिा आशे. खये 



124 बायतातीर अॊदभान-ननकोफाय शे दशळतलादाने 
जास्त प्रबाप्रलत षेत्र आशे 

खोटे 

125 सवभी शी दशळतलादी वॊघटना नाशी खोटे 
126 याष्ट्रीम भानलाधधकाय आमोगाच्मा अध्मषाॊची 

नेभणूक 05 लऴे ककॊ ला लमाच्मा 70 लऴाषऩमांत, 
जे आधी अवेर, केरी जाते 

खये 

127 बायतातीर भानलाधधकाय आमोगाचे भुख्मारम शे 
शे भुॊफई मेथे आशे 

खोटे 

128 भानलाधधकायाॊची वुरुलात भॎग्नाकाटाषऩावून झारी 
झारी 

खये 

129 1 993 भधीर भुॊफई फॉम्फब्रास्ट शा 
याजकायणाळी वॊफॊधधत शोता 

खोटे 

130 दशळतलाद शी एक -----------------  वभस्मा 
आशे 

लैजश्लक 

131 बायतातीर भानलाधधकाय आमोगाच्मा 
अध्मषऩदी ननमुक्ती कयता मेते 

वलोच्च न्मामारमाचा ननलतृ्त 
न्मामाधीळ 

132 _______ योजी लल्डष रेड वेंटयलय 
शल्रा केरा 

1 1  वप्टेंफय 2001  

133 1 968 रा मुनेस्कोने ____ जाशीय केरे ______ भानली अधधकायच ेआींतययाष्ट्र म 
134 वॊमुक्त याष्ट्र वॊघाने --------------------  

भानलाधधकाय जाशीयनाभा जाशीय केरा 
1 0 डडवेंफय 1948 

135 वॊमुक्त याष्ट्र वॊघानी भानलाधधकायाॊची वालषबत्रक 
घोऴणा जाशीय केरी _____________ 

1 0 हदवींफय 1948 

136 __ भध्मे बायतात याष्ट्रीम भानलाधधकाय आमोग 
स्थाऩन झारा 

12 ऑक्टोफय 1993 

 


