
राजकीय सिद्ाांत:   

प्रश्न १. 
िध्याच्या काळात कोणत्याही लोकशाहीतील एक बिन-राज्य असिनेता म्हणज े

(अ) न्यायव्यवस्था 
(ि) स्थाननक िरकार 
(क) नागरी िमाज िांस्था 
(ड) नागरी िेवा 
उत्तर 
उत्तर: (क) नागरी िमाज िांस्था 
प्रश्न २. 
अनुिूचित जातीच्या कारणािाठी वककली करणारे नेत ेओळखा. 
(अ) माचियावेली 
(िी) िीआर आांिेडकर 
(c) कालल मार्किल 
(ड) अररस्तोटल 

उत्तर 
उत्तर: (िी) िीआर आांिेडकर 
प्रश्न 

'. 'राजकारण' हा शब्द  

(अ) ग्रीक 'पॉसलि' 

(ि) लॅटटन शब्द 'पॉसलि' 

(c) इांग्रजी शब्द 'पॉसलटटकल' 

(ड) ग्रीक शब्द 'सिटी-स्टेट' या शब्दापािून आला आहे. 
उत्तर 
उत्तर: (ि) ग्रीक शब्द 'पॉसलि' 

प्रश्न 

Human . मानव अदववतीय आहेत कारण त्याांच्याकडे 

(अ) तकल शर्कती आणण परावतलन करण्यािी शर्कती आहे 

(ि) िामाजजक प्राणी आहेत आणण ते िमाजावर अवलांिून आहेत 

(क) राजकारणात िाग घ्या 
(ड) क्ीही एकमेकाांशी िाांडु नका. 
उत्तर 



उत्तर: (अ) तकल  आणण प्रनतबिांबित करण्यािी शर्कती 
  

प्रश्न A. 

राजकीय पक्षाकडे (अ) पक्षािे मुख्यालय अिणे आवश्यक आहे 

( 

ि) एक वविार्ारा 
(क) राजकारणी राजकारणी शो्णे 

(ड) मजिूत वोट िँक 

उत्तर 
उत्तरः (ि) एक कल्पनाशास्र 

प्रश्न 6. 

राजकारणाच्या पारांपाररक दृश्याशी िांिांच्त अिूक वव्ान चिन्हाांककत करा. 
(अ) राजकारण हा राज्य आणण िरकारिा  
अभ्याि आहे  

(ि) िांपूणल राजकीय व्यवस्थेच्या ववश्लेषणािा अभ्याि 

(िी) हवामान आणण निलेल्या दरम्यान वगालिा िांघषल 
(ड) वातावरण आणण व्यवस्थेम्ील िांिां् 

उत्तर 
उत्तरः (अ) राजकारण हे राज्य आणण िरकारिे उदयोजक आहेत 

प्रश्न 7 

"शर्कती वेगळे" ही िांकल्पना टदले जात ेयाांनी 
(एक) प्लेटो 
(ि) रौियेौ 
(क) अॅररस्टॉटल 

(ड) Montesquieu 

उत्तर 
उत्तरः (डी) मॉन्टेस्कीय ू

प्रश्न 

the. आ्ुननक पध्दतीशी िांिांच्त वविारवांत ओळखा. 
(अ) डेजव्हड ईस्टन 

(िी) प्लेटो 



(िी) अ ॅररस्टॉटल 

(ड) िुकरात 

उत्तर 
उत्तरः (अ) डेजव्हड ईस्टन 

प्रश्न 

Political. राजकीय सिद्ाांतािे व्याप्ती आहेः 
(अ) शर्कतीिा अभ्याि 

(ि) राजकीय तत्त्वे ननजश्ित करण्यािाठी 
(क) राज्य व िरकारिा अभ्याि 

(ड) वरील िवल 
उत्तर 
उत्तरः (ड) वरील िवल 
प्रश्न 10 

राजकारण करून दोन स्वतांर िाग िैद्ाांनतक राजकारण आणण उपयोजजत राजकारण वविाजीत 
केले आहे : 

(अ) अॅररस्टॉटल 

(ि) Machiavelli 

(क) Polloch 

(ड) कॅटसलन 

उत्तर 
उत्तरः (क) पोलि 

प्रश्न ११. 
ननिगालनुिार माणूि हा एक िामाजजक आणण राजकीय प्राणी आहे हे वव्ान कोणािे आहे : 

(अ) प्लेटो 
(िी) िुकरात 

(क) अररस्तोटल 

(डी) मॉन्टेस्र्क ्य ू

उत्तर 
उत्तरः (िी) अररस्तोटल 

प्रश्न १२.  सिद्ाांत हा शब्द ---- थेअरीया शब्दापािून  अजस्तत्त्वात आला आहे : 

(अ) ग्रीक शब्द 

(ि) इांग्रजी शब्द 



(क) रोमन शब्द 

(ड) लॅटटन शब्द 

उत्तर 
उत्तरः (अ) ग्रीक शब्द 

स्वातांत्र्य 

प्रश्न १. 
'सलिटी' हा शब्द 'सलिर' शब्दातून आला आहे, जो हा शब्द आहे : 

(अ) लॅटटन िाषा 
(िी) ग्रीक िाषा 
(क) इांग्रजी िाषा 
(ड) फ्रें ि िाषा 
उत्तर 
उत्तरः (अ) लॅटटन िाषा 
प्रश्न २. 
टहांद स्वराज च्या लेखकािी ओळख पटवा . 
(ए) जेएल नेहरू 

(ि) डॉ. रा्ा कृष्णन 

(क) महात्मा गाां्ी 
(ड) गोखल े

उत्तर 
उत्तरः (िी) महात्मा गाां्ी 
प्रश्न 

Modern. आ्ुननक उदारमतवादािे कें द्रबिांद ूओळखा. 
(अ) कुटुांि 

(ि) िमुदाय 

(क) वैयजर्कतक 

(ड) िांस्था 
उत्तर 
उत्तरः (क) वयैजर्कतक 

 

प्रश्न 4 

नकारात्मक सलिटी अथल : 



(अ) न restraints सलिटी 
(ि) सलिटी काही restraints िह 

अनेक restraints िह (क) सलिटी 
काही restraints िह (ड) सलिटी 
उत्तर 
उत्तरः (अ) प्रनतिां् न ठेवता स्वातांत्र्य 

 

प्रश्न Li. 

सलिरिा अथल : 
(अ) मुर्कत 

(ि) कोणतेही स्वातांत्र्य 

(क) मयालटदत स्वातांत्र्य 

(ड) यापैकी काहीही नाही 
उत्तर 
उत्तरः (अ) ववनामूल्य 

प्रश्न 

freedom. 

(अ) जाती, िाम्राज्यवाद आणण सलांग याांच्या िामाजजक अिमानतेमुळे स्वातांत्र्य प्रनतिांच्त होत े

(ि) जाती, सलांग आणण विाहतवाद 

(क) सलांग, वगल आणण जाती 
(ड) राजकीय िां्न, जात आणण सलांग 

उत्तर 
उत्तरः (क) सलांग, वगल आणण जाती 
प्रश्न 7 . 

'लाँग वॉक टू फ्रीडम' हे 

(अ) महात्मा गाां्ी 
(ि) नेल्िन मांडेला 
(क) िलमान रुश्दी 
(ड) आांग िॅन िू की याांिे आत्मिररर आहे 

उत्तर 
उत्तरः (ि) नले्िन मांडेला 



प्रश्न 8 

कायदेशीर अडिणी नितानाही, िमाज अिे : 
(अ) प्रगती 
(ि) खाली अनागोंदी मध्य े

(क) नैनतक स्वातांत्र्य तत्त्वाांवर कायल 
(ड) आध्याजत्मक गुरू मदतीने ननराकरण वाद 

उत्तर 
उत्तरः (ि) अनागोंदी मध्ये उतरा 
प्रश्न 9. 

िकारात्मक सलिटी अथल : 
(अ) सलिटी काहीही करण्यािी 
restraints (b) सलिटी 
(क) केवळ restraints 

या (ड) काहीही 
उत्तर 
उत्तरः (ि) िांयमाांिह स्वातांत्र्य 

प्रश्न १०. 
िौद् तत्वज्ञानामध्ये स्वातांत्र्यािा थेट िांिां् आहे 

(अ) सशस्त 

(ि) हर्कक 

(क) राज्यघटना 
(ड) राज्यािह 

उत्तर 
उत्तरः (अ) सशस्त 

प्रश्न ११. 
एक नकारात्मक वविार्ारा जो नकारात्मक स्वातांत्र्याच्या नकारात्मक वविाराांिा नाही 
(अ) अ ॅडम जस्मथ 

(ि) जॉन लॉक 

(िी) थॉमि हॉब्ज 

(ड) कालल मार्किल 
उत्तर 
उत्तरः (ड) कालल मार्किल 



प्रश्न 12 

ऑगँ िान Suu kyi आहे एक (एक) राजकीय कैदी (ि) िांवेदनाांिा लेखक (क) मानवी हर्कक वकील (ड) 
राजकीय तत्वज्ञानी 
 

 

 

 

उत्तर 
उत्तरः (अ) राजकीय कैदी 
िमानता 
प्रश्न १. 
्मालच्या क्षरेात िारतीय राज्य ्ोरण 

(अ) मूलिूत अांतर राखून ठेवत े

(ि) िहुिांख्य ्मालिा प्रिार व िांरक्षण करत े

(क) ्मल हा एक खाजगी ववषय आहे अिा ववश्वाि आहे आणण ्ासमलक कायलक्रमाांना िावलजननक 
टठकाणी परवानगी टदली जाऊ नय े

(ड) टहांदतु्वािी ्ासमलक वविारिरणी पढेु आणणे आहे 

उत्तर 
उत्तरः (अ) मूलिूत अांतर राखत े

प्रश्न २. 
कायदेशीर िमानतेिी मागणी यामध्ये उपजस्थत केली गेली आहे : 

(अ) १th वे शतक 

(ि) १ thवे शतक 

(क) १th वे शतक 

(ड) २० वे शतक 

उत्तर 
उत्तरः (क) १th वे शतक 

प्रश्न 3. 

िारतातील डाव्या पक्षाांनी काही आहेत 

(अ) िारतीय कम्युननस्ट पक्ष, िारतीय कम्युननस्ट पक्ष (एम), ऑल इांडडया फॉरवडल ब्लॉकि े

(ि) िाकपा, राष्रीय स्वयांिेवक िांघ, काँगे्रि 

(क) िमाजवादी पाटी, गुलाम पीपल्ि पाटी, ववश्व टहांद ूपररषद 

(ड) िाजप, राजद , ऑल इांडडया फॉरवडल ब्लॉक 



उत्तर 
उत्तरः (अ) िीपीआय, िीपीआय ( एम), ऑल इांडडया फॉरवडल ब्लॉक 

प्रश्न 4 

आांिेडकर आणण गाां्ी दोन्ही अस्पशृ्याांच्या कारण स्थान, पण ते िहमत शकत नाही वर 
खाजगी क्षेरातील (एक) आरक्षण 

(ि) आरक्षण 

न्यायपासलका (c) िूसमका 
(ड) कॉटेज उदयोग िूसमका 
उत्तर 
उत्तरः (ि) आरक्षण 

 

प्रश्न 5 

द िहाव्या पांिवावषलक योजनेत ववकाि िागीदार दजाल टदला करण्यािाठी 
(एक) , दसलत, 

(ि) , आटदवािी जमातीच्या 
(क) शहरी तरुण 

(ड) मटहला 
उत्तर 
उत्तरः (ड) मटहला 
प्रश्न 

“. “स्विावाने परुुष िमान आहेत” अिे वव्ान टदले आहेः 
(अ) हॉब्ि 

(िी) लॉक 

(क) रुिॉ 
(ड) लस्की 
उत्तर 
उत्तरः (ि) लॉक 

प्रश्न 7. 

खालीलपैकी कोणती वव्ाने िरोिर आहेत? 

(अ) स्वातांत्र्य आणण िमानता एकमकेाांना ववरो् करतात 

(ि) स्वातांत्र्य आणण कायदा एकमेकाांना ववरो् करतात 



(क) स्वातांत्र्य आणण िमानता पूरक आहेत 

(ड) सलिटी आणण िमानता परस्परववरो्ी आहेत 

उत्तर 
उत्तरः (क) स्वातांत्र्य आणण िमानता पूरक आहेत 

प्रश्न Moh. 

मोटहत आणण रोटहत हे िाऊ आहेत. रोहन एक यशस्वी डॉर्कटर आहे तर रोटहत हा एक स्पोटलिपिल 
आहे. रोटहतला प्रसिद्ी समळाली आणण लोक िर् यािदा त्याला खाि उपिार देतात. उपिाराांम्ील 
हा फरक म्हणज े

(अ) सिन्न ननवडी आणण प्रा्ान्य े

(ि) दजालच्या िमानतेत फरक 

(िी) सशक्षण, आरोग्यिेवा (ड) नशीि यािारख्या मूलिूत वस्तूांमध्ये अिमानता. 
 

उत्तर 
उत्तरः (अ) सिन्न ननवड आणण प्रा्ान्य े

 

प्रश्न Am. 

Nम्नेस्टी इांटरनॅशनल हे (अ) िामाजजक वववव्ता (ि) जैववववव्ता (क) िाांस्कृनतक 
वववव्ता िांस्था (ड) नागरी स्वातांत्र्य िांस्था याांिे उदाहरण आहे 

 

 

 

 

उत्तर 
उत्तरः (ड) नागरी स्वातांत्र्य िांस्था 
प्रश्न १०. 
मार्किलवादािाठी मूलिूत िमानता अशी आहे : 

(अ) िामाजजक िमता 
(ि) राजकीय िमता 
(क) आचथलक िमानता 
(ड) कायदेशीर िमानता 
उत्तर 
उत्तरः (क) आचथलक िमानता 



प्रश्न 11 

अमेररका, ववदयाथी प्रवेश मध्ये वाांसशक प्रा्ान्ये या प्रकरणातील प्रनतपादन केली जाते : 
(अ) िमानता 
(ि) एकात्मता 
(क) वववव्ता 
(ड) क्षेरातील 

उत्तर 
उत्तरः (क) वववव्ता 
प्रश्न १२. िमानतेिाठी 
मोहीम (अ) मतृ्यदूांडाच्या ववरो्ात िळवळ आहे (ि) इराणम्ील मटहला हर्कक िळवळ आहे (क) 
कतररना वािलेल्याांिे पुनवलिन इजच्िते (ड) दहशतवादग्रस्ताांिाठी आहे 

 

 

 

 

उत्तर 
उत्तरः (ि) इराणम्ील मटहला हर्कक िळवळ आहे 

िामाजजक न्याय 

प्रश्न १. 
न्याय 'हा शब्द' जुि 'या शब्दापािून तयार झाला आहे जो शब्द आहे: 
(अ) लॅटटन िाषा 
(िी) ग्रीक िाषा 
(क) इांग्रजी िाषा 
(ड) फ्रें ि िाषा 
उत्तर 
उत्तरः (अ) लॅटटन िाषा 
प्रश्न २. 
िमानतेिी अवस्था ओळखा जी ववषमताांच्या औपिाररक िांस्थाांना नकार देत.े 
(अ) उदार िमानता 
(ि) नैिचगलक स्वातांत्र्य 

(क) लोकशाही िमानता 
(ड) आचथलक िमानता 
उत्तर 



उत्तरः (ि) नैिचगलक स्वातांत्र्य 

प्रश्न 

Justice . न्याय हा मूलत: a : 

(अ) कायदेशीर िांकल्पना 
(ि) नैनतक िांकल्पना 
(क) िामाजजक िांकल्पना 
(ड) वरील िवल 
उत्तर 
उत्तरः (ड) वरील िवल 
प्रश्न 

the. पुढील पकैी कोणते न्यायमूती मूलिूत पद नाही? 

(अ) ित्य 

(ि) कायदयािमोर िमानता 
(क) स्वातांत्र्य 

(ड) मालमत्ता 
उत्तर 
उत्तरः (ड) मालमत्ता 

 

प्रश्न 5 

.. िारतातील िमाजातील कल्याण, िामाजजक न्याय आणण वांचित व उपेक्षक्षत वगालच्या 
िशर्कतीकरणािी जिािदारी िोपववलेली मांरालय ननवडा. 
(अ) कल्याण मांरालय 

(ि) िामाजजक न्याय व अच्काररता 
मांरालय (क) िामाजजक िांरक्षण 

मांरालय (ड) सशक्षण मांरालय 

उत्तर 
उत्तरः (ि) िामाजजक न्याय व ििलीकरण मांरालय 

प्रश्न 

The. मुर्कत िाजारपेठ ही (अ) िमाजवादािे उत्पादन आहे (ि) स्रीवाद (क) नवउदारवाद (ड) 
पुरुषप्र्ान 

 

 



 

 

उत्तर 
उत्तरः (क) नवउदारवाद 

प्रश्न 

The. प्रख्यात कोट “ज्या देशात िुराज्य आहे अश्या गरीिीला लाज वाटण्यािारखी गोष्ट 
आहे. ज्या देशात वाईट रीतीने शािन होते त्या देशात श्रीमांतीिी लाज अिते. ” टदले जात ेयाांनी 
(एक) JSMill 

(ि) प्लेटो 
(क) अॅररस्टॉटल 

(ड) Confucius 

उत्तर 
उत्तरः (ड) कन््यूसशयि 

प्रश्न 8 

लोक योग्य न्याय समळाला : 
(अ) हुकूमशाही 
(ि) एकपक्षीय राज्य 

(क) Monarchy 

(ड) लोकशाही 
उत्तर 
उत्तरः (ड) लोकशाही 

 

प्रश्न 

individuals. व्यर्कतीांना जीवनाच्या मूलिूत गरजा परुवण्यात राज्यािे अपयश; अन्न आणण 
गहृननमालण हे अ (अ) राजकीय अन्याय (ि) आचथलक अन्याय (क) िामाजजक िेदिाव (ड) सलांग 
अिमानता याांिे उदाहरण आहे 

 

 

 

 

उत्तर 
उत्तरः (ि) आचथलक अन्याय 



प्रश्न १०. 
जेव्हा आमिे 
(अ) िामाजजक गरजा पूणल केल्या जातात तेव्हाि आमिे राजकीय हर्कक आणण िहिाग ववमा 
उतरववला जातो 
(ि) मूलिूत गरजा 
(क) िाांस्कृनतक गरजा 
(ड) िुरक्षेच्या गरजा 
उत्तर 
उत्तरः (ि) मूलिूत गरजा 
प्रश्न ११. 
आ्ुननक न्यायािी आवश्यक तत्त्वे अशी आहेत की 
(अ) न्याया्ीश कायलकाररणीिा िाग अिावेत 

(ि) न्याया्ीश राज्यप्रमुखाांच्या ननयांरणाखाली 
अिावेत (क) न्यायव्यवस्थेिे स्वातांत्र्य अिावे 
(ड) न्याया्ीश मतदाराांच्या ननयांरणाखाली अिावे 
उत्तर 
उत्तरः (ग) न्यायव्यवस्थेिे स्वातांत्र्य अिावे 
प्रश्न १२. 
जॉन रॉल्िने वककली केलेल्या िमानतेच्या टप्प्याांिा प्रकार ननवडा. 
(अ) दोन 

(ि) तीन 

(क) िार 
(ड) पाि 

उत्तर 
उत्तरः (ि) तीन 

अधिकार  

प्रश्न १. 
कायदेशीर हर्ककाांमागील ताकद काय आहे? 

(अ) जनमतािी ताकद 

(ि) नैनतकतेिी िर्कती 
(क) कायदयािी िर्कती 
(ड) ननिगालिी शर्कती 



उत्तर 
उत्तरः (िी) कायदयािी िर्कती 
प्रश्न 2 

अच्कार बिल मध्ये नमूद आहे (एक) युनो च्या प्रस्तावना (ि) अनेक देशाांमध्ये राज्यघटना (क) युनेस्को 
मानवी हर्कक (ड) काही देशाांमध्ये िरकार दस्तऐवज 

 

 

 

 

उत्तर 
उत्तरः (ि) अनेक देशाांिी घटना 
प्रश्न 

Human. मानवाच्कार पारांपाररकररत्या वविागले गेले आहेत 

(अ) राजकीय व आचथलक हर्कक 

(ि) एकीकडे राजकीय व िामाजजक अच्कार आणण दिुरीकडे िाांस्कृनतक अच्कार 
(क) नागरी व राजकीय हर्कक 

(ड) एकीकडे नागरी व राजकीय हर्कक आणण दिुरीकडे ववकािािा हर्कक 

उत्तर 
उत्तरः (क) नागरी व राजकीय हर्कक 

प्रश्न 

unt. अस्पशृ्यता रदद करण्यािी तरतूद िारतीय घटनेमध्ये (अ) अनुच्िेद १ ((ि) अनुच्िेद १ ( (ि) कलम 
१ ((क) अनुच्िेद १ ((ड) कलम १ under अांतगलत टदिून येते. 
 

 

 

 

उत्तर 
उत्तरः (ड) अनुच्िेद १ 

प्रश्न 

Who . कोण म्हणाले, “हर्कक म्हणजे िामाजजक जीवनातील अशी पररजस्थती आहे ज्यासशवाय कोणीही स्वत: 
ला िवलश्रेष्ठ िनवण्यािा प्रयत्न करू शकत नाही ? ” 

(अ) ऑजस्टन 

(िी) ववल्डे 
(क) ग्रीन 

(डी) लास्की 
उत्तर 



उत्तरः (ड) लास्की 
प्रश्न 6 

एक राज्य, हे देखील नागररकाांना कतलव्य आहे ते 

(एक) शाश्वत ववकाि यािी खारी करा 
(ि) वातावरण िांरक्षण 

(क) अपववर पाणी आणण हवा 
शाांतता थेट (ड) 
उत्तर 
उत्तरः (अ) शाश्वत ववकाि िुननजश्ित करा 
प्रश्न 

Civil . नागरी स्वातांत्र्य आणण राजकीय हर्ककाांिा आ्ार अ 

(अ) लोकशाही िरकार 
(ि) राजित्तावादी ननयम 

(क) ननरांकुश िरकार 
(ड) हुकूमशहा शािन 

उत्तर 
उत्तरः (अ) लोकशाही िरकार 
प्रश्न 8 

अच्कार मताच्कार आहे एक 

(एक) नेहमीिा अच्कार 
(ि) राजकीय योग्य 

(क) नैनतक अच्कार 
(ड) िाांस्कृनतक योग्य 

उत्तर 
उत्तरः (ि) राजकीय हर्कक 

प्रश्न 9. 

17 आणण 18 शतके राजकीय परांपरेत आजपयंत महाराष्रातील करून योग्य िल्ला टदला नाही की नैिचगलक 
योग्य ते 

(एक) जीवन 

(ि) सलिटी 
(क) माटहती 
(ड) मालमत्ता 
उत्तर 
उत्तरः (क) माटहती 



प्रश्न १०. 
जमलन तत्वज्ञानी इमॅन्युएल काांतच्या मते, इतर वस्तूांिारखे मानव अिे आहेत : 

(अ) उपयुर्कत 

(िी) मूल्यवान 

(क) स्वाथी 
(ड) स्वतांर 

उत्तर 
उत्तरः (ि) मूल्यवान 

प्रश्न 11 

राजकीय योग्य योग्य आहे ते 

(एक) ननवारा 
(ि) शाश्वत ववकाि 

(क) उपजीववका 
(ड) राजकीय पक्ष फॉमल 
उत्तर 
उत्तरः (ड) राजकीय पक्ष तयार करा 
प्रश्न १२. 
नैिचगलक हर्कक अिे आहेत जे आम्हाला टदले आहेत : 

(अ) घटना 
(ि) िांिद 

(क) देव ककां वा ननिगल 
(ड) राजा 
उत्तर 
उत्तरः (क) देव ककां वा ननिगल 
1) ------------ सिद्ाांत हे राजकारणािे शास्र आहे. 
ए) िामाजजक 

ि) राजकीय 

अ) ्ासमलक 

ड) यापैकी काहीही नाही 
२) १९ व्या शतकापयंत राजकीय सिद्ाांतािे स्वरूप होते ----------. 
अ) मध्ययुगीन 

िी) आ्ुननक 

क) आदशलवादी  

ड) अनुिवजन्य 

)) १९५० पूवी राज्याशास्राला  ---------- राज्यशास्र अिे म्हणतात. 



ए) पारांपाररक 

िी) प्रािीन 

ए) आ्ुननक 

डी) मध्ययुगीन 

)) आदशलवादी राजकीय सिद्ाांतामध्ये ------------ याांना एक महत्त्वपूणल स्थान टदले गेले आहे. 
अ) तपािणी 
ि) िवेक्षण 

अ) ववज्ञान 

ड) आदशल आणण मूल्ये 
5) ---------- या वविारवांताने राजकीय सिद्ाांतािी व्याप्ती स्पष्ट केली आहे. 
ए) हेन्री मेयो 
ि) प्लेटो 
ए) अररस्टॉटल 

ड) कालल मार्किल 
)) ----------- नुिार माणूि एक िामाजजक प्राणी आहे. 
ए) अररस्टॉटल 

िी) कालल मार्किल 
ए) प्लेटो 
इ) जेएि समल 

7) 'राज्य हे वगालच्या शोषणािे एक िा्न आहे' - ------------ िे मत आहे. 
ए) कालल मार्किल 
ि) अररस्टॉटल 

अ) हॉब्ि 

ड) लॉक 

)) प्लेटोच्या मते एखादया राज्यािी लोकिांख्या -------- अिावी. 
ए) 5040 

िी) 10000 

ए) 6050 

डी) 50000 

9) ------------- हा राज्यािा आत्मा आहे. 
ए) िावलिौमत्व 

ि) लोकिांख्या 
अ) िरकार 
इ) पररिावषत दहशत 

10) ------------- हे राज्यािे प्रतीक आहे. 



अ) िूप्रदेश 

ि) लोकिांख्या 
अ) शािन ककां वा शािन 

ई) िावलिौमत्व 

11) ------------- नुिार "राजकारण हे िामर्थयालिे ववज्ञान आहे". 
ए) केटसलन 

िी) लिवेल 

िी ) मॅर्कि वेिर 
डी ) िाल्िल मेरीसमयम 

12) मॅर्कि वेिरच्या मते, आयोजजत ------------- जीवन एक प्रकारे शर्कतीिी िांस्था आहे. ए) िामाजजक 

ि) राजकीय 

अ) ्ासमलक 

ड) यापैकी काहीही नाही 
13) परांपरेच्या आ्ारावर प्राप्त शर्कती -------------- शर्कती म्हणतात. 
ए) पारांपाररक 

िी) आ्ुननक 

अ) दैवी 
ड) क्राांनतकारक 

14) प्रािीन राज्यात ------------- िामर्थयालला महत्त्वपूणल स्थान होते. 
ए) राजकीय 

िी) िामाजजक 

अ) ्ासमलक 

ड) यापैकी काहीही नाही 
१)) ------------ याांनी शर्कतीिे प्रकार वास्तववक शर्कती आणण भ्रामक शर्कती अिे वणलन केले आहे. 
ए) डेजव्हड ईस्टन 

ि) िगलर 
ए) प्लेटो 
डी) लिवेल 

16) ------- मते, "शर्कती निल्याि, अच्कार कुिकामी आहे. 
ए) रॉिटल ढल्ह 

िी) मॅकेव्हर 
ए) एमजी जस्मथ 

ड) यापैकी काहीही नाही 
17) रॉिटल ढाल याांच्या मते , "प्रा्ान्य टदलेली शर्कती आणण प्रिाव म्हणजे ---------- 
ए) शर्कती 



िी) प्राच्करण 

ए) प्रिाव 

ई) प्र 8) आ्ुननक काळात प्राच्करणािा मुख्य आ्ार म्हणजे ---------------. 
ए) शर्कती 
ि) कायदेशीरपणा 
ए) प्रा्ान्य 

ड) यापैकी काहीही नाही 
१)) अलौककक गुणाांमुळे ----------- अच्कार प्राप्त होतो. 
ए) पारांपाररक 

ि) कररश्माई 

ए) वै्ाननक-वववेकी 
ड) यापैकी काहीही नाही 
20) ----- पूवी ित्ता आणण विलस्व यात फरक नव्हता. 
ए) प्रािीन 

िी) मध्ययुगीन 

ए) आ्ुननक 

ड) यापैकी कोणतेही िांदिल नाही 
  
 


