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राज्यसेवा पूव्व व मुख्य परीक्ा 
प्र.1. भारतीय संविधानाने नागररकांना आर्थिक नयायाची खात्ी 
कशाद्ारे दिली? (राजयसिेा मखुय २०१५)
१) उदे्शपदत्का  २) मलूभतू अवधकार
३) मलूभतू कत्तवय े ४) माग्तिश्तक ततिे

प्र.2. भारतीय राजयघटनेची उदे्शपदत्का ही ........आहे. 
(राजयसिेा मखुय २०१२)
अ) राजयघटनेच ेहृिय  ब) राजयघटनेचा आतमा
क) राजयघटनेच ेडोके  ड) यापकैी नाही
योगय पया्तय दनिडा: -
१) अ ि क   २) ब ि क 
३) फक्त ब  ४)फक्त ड

प्र.3. भारतीय राजयघटनेची उदे्शपदत्का प्रथिमत: केवहा दुरुसत 
करणयात आली? (राजयसिेा मखुय २०१२)
१) १९५२   २) १९६६ 
३) १९७६  ४) १९८६

प्र.4. खालीलपकैी कोणतया नयायालयीन दनण्तयाद्ारे प्रासताविका 
ही घटनेचा भाग नाही अस ेप्रवतपािन करणयात आल?े (राजयसिेा 
मखुय २०१३)
4) बरेुबरी खटला
२) गोलकनाथि खटला
३) केसिानंि भारती खटला
४) बोममई विरुधि भारताच ेसंघराजय

प्र.5. भारतीय संविधानाचया प्रासताविकेतील ‘साि्तभौम’ या 
संकलपनेतनू खालीलपकैी कोणकोणता अथि्त धिदनत होतो? 
(राजयसिेा मखुय २०१३)
अ) बाह्य हसतक्पेाविना भारत सित:शी दनगडीत दनण्तय घऊे 
शकतो ि रद् करु शकतो.
ब) संघ आणण घटक राजय ेिोनही साि्तभौम आहेत.
क) भारताचा संघ परकीय भपू्रिेश हसतगत करु शकतो.
ड) भारताचया संघाकडे राष्ट्ीय भपू्रिेशात फेरफार करणयाच े
अवधकार आहेत.
पया्तय उत्तरे :
१) ब,क,ड   २) अ,ब,क 
३)अ,क,ड   ४)अ,ब,ड

प्र.6. खालील मदुांचा विचार करा.(राजयसिेा मखुय २०१४)
अ) भारतीय संविधानाच े ततिज्ान पंदडत नेहरंुचया ऐवतहावसक 
उद्द्षांचया ठरािात अनुसयतू होत.े
ब) हा ठराि संविधान सभनेे २२ जानेिारी १९४८ रोजी सिीकृत 

केला.
१) िोनही बरोबर आहेत  २) िोनही चकू आहेत
३) ब बरोबर आहे   ४) अ बरोबर आहे

प्र.7.भारतीय राजयघटनेच े ‘आर्थिक नयाय’ हे उद्द्ष ......यातनू 
वयक्त होत.े (राजयसिेा मखुय २०१५)
१) प्रसतािना आणण मलूभतू अवधकार 
२) प्रसतािना आणण माग्तिश्तक ततिे
३) मलूभतू अवधकार आणण माग्तिश्तक ततिे
४) िरीलपकैी एकही नाही

प्र.8. राजयघटनेचया उदे्शपदत्केची िण्तने ि जया विद्ानांनी ककिा 
नयायालयांनी ती केली यांची जळुणी करा: (राजयसिेा मखुय 
२०१५)
अ) ‘घटना कतयाांच े मन ओळखणयाची दकलली’ i) पंडीत 
ठाकुरिास भाग्ति
ब) ‘राजयघटनेचा सिा्तत मौलयिान भाग’ ii) के.एम.मनुशी
क) ‘राजकीय कंुडली’ iii) भारताच ेसर नयायाधीश ‘वसक्ी’
ड) ‘अतयंत महतिपणू्त भाग’ iv) बरेुबारी संिभ्त खटला (१९६०)

 अ  ब  क  ड
१)  iv i ii iii
२)  i ii iii iv
३)  iii iv  i  ii
४)  ii  iii iv i

प्र.9, फाझल अली कवमशनच ेसिसय............. होत.े (राजयसिेा 

मखुय २०१६)
अ) के.एम. पणणीकर   ब) हृियनाथि कुझरू
क) यशिंतराि चवहाण   ड) अणणा डांगे
पया्तय
१) फक्त अ,ब  २) फक्त क, ड
३) फक्त ब, क  ४) िरीलपकैी सि्त

प्र.10. उद्द्षांचया ठरािासंिभा्तत खालीलपकैी कोणत े विधान 
गैरलागू (राजयसिेा मखुय २०१६)
१) पं. जिाहरलाल नेहरू यांनी घटनासवमतीपढेु उद्द्षांचा ठराि 
मांडला.
२) दिनांक १३ दडसेंबर १९४६ रोजी उद्द्षांचा ठराि घटनासवमती 
समोर ठेिणयात आला.
३) उद्द्षांचा ठराि हा घटना सवमतीसाठी दिशािश्तक होता.
४) या ठरािानुसार भारत एक सितंत्, साि्तभौम, समाजिािी आणण 
गणराजय महणून घोदित करणयात आल.े

आयोगाने विचारलेले घटकननहाय प्रश्न 
१) घटनेची प्रस्ािना 
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प्र.11. खालील विधाने विचारात घया( राजयसिेा मखुय २०१७)
अ) सरनामा हा कायिेमंडळाचया अवधकाराचा स्तोतही नाही 
अथििा कायिेमंडळाचा अवधकारांिर बंधनेही घालत नाही.
ब) सिवोचच नयायालयाने बरेूबारी खटलयात (१९६०) सरनामा हा 
राजयघटनेचा भाग आहे अस ेमत मांडल.े
क) केशिानंि भारती खटलयामधय े (१९७३) सरनामा हा 
राजयघटनेचा भाग नाही अस ेमहटल.े
ड) भारतीय जीिन विमा दनगम खटलयात (१९९५) सदु्ा सिवोचच 
नयायालयाने सरनामा हा राजयघटनेचा एकाततमक भाग नाही अस े
पनुश्च प्रवतपािन केल.े
िरीलपकैी कोणत ेविधान/ने बरोबर आहे/त?
१) अ  २) अ, क  ३) ब, क, ड  ४) अ, ब, ड

ASST pre and Mains 
प्र.12. घटना सवमतीने भारतीय राजयघटनेत उदे्शपदत्का ही 
कलपना कोणतया िेशाकडून उचलली.(Asst मखुय २०१३)
१) आयलांड   २) य.ुके 
३) य.ुएस.ए   ४) ऑसटे्णलया

प्र.13. भारतीय राजयघटनेचया उदे्शपत्ीकेमधय े‘धम्तदनरपके्’ आणण 
‘समाजिािी’ या शबिांचा समािशे १९७६ चया घटनादुरुसतीनुसार 
करणयात आला. (Asst मखुय २०११)
१) ४४ िी  २) ४१ िी 
३) ४२ िी  ४) ४६ िी

प्र.14. भारताचया राजयघटनेचया उदे्शपदत्केिर ......प्रभाि 
दिसतो. (Asst मखुय २०१२)
अ) कॅनडाची राजयघटना 
ब) जपानची राजयघटना
क) इंगलंडची राजयघटना 
ड) अमरेरकेची राजयघटना
१) अ ि क  २) क ि ड
३) फक्त ड  ४) फक्त ब

प्र.15. १९७६ चया ४२ वया घटना दुरुसतीने प्रसताविकेत कोणतया 
निीन शबिांचा समािशे केला आहे ? (Asst मखुय २०१३)
अ) साि्तभौम आणण समाजिािी
ब) समाजिािी आणण धम्तदनरपके्
क) श्रधिा, उपासना आणण वयक्तीची प्रवतष्ा
ड) एकता आणण एकातमता
िरीलपकैी कोणत ेविधान/विधाने बरोबर आहेत? 
१) फक्त ब  २) ब आणण क
३) क आणण ड  ४) ब आणण ड

प्र.16.............या तारखपेासनू भारत एक साि्तभौम, समाजिािी 
धम्तदनरपके्, लोकशाही, गणराजय आहे अस ेभारतीय राजयघटनेने 

घोदित केल.े(Asst मखुय २०१५)
१) १३-१-१९७६  २ )३-१-१९७७
३) ३१-१-१९७८  ४) १-३-१९७७

प्र.17) ४२ वया घटना दुरुसतीद्ारे उदे्शयपदत्केमधय े .......आणण 
.....शबि जोडणयात आल.े (Asst मखुय २०१४)
अ) समाजिािी   ब) धम्तदनरपके्
क) प्रजासत्ताक   ड) राष्ट्ाची एकता
१) अ,ब,क  
२)अ,ब,ड  
३) ब,क,ड 
४) अ,क,ड

प्र.18). आपलया राजयघटनेचया सरनामयाने “विचार, अणभवयक्ती, 
विश्ास, श्रद्ा आणण ............ यांच ेसिातंत्य दिल ेआहे. (Asst 
मखुय २०१६)
१) वयिसाय   २) संघटना 
३) पजूा    ४) संचार

प्र.19) भारतीय राजयघटनेचया सरनामयाबाबत खालील विधाने 
विचारात घया. (Asst. मखुय २०१७)
अ) सरनामा हा राजयघटनेच ेअविभाजय अंग आहे.
ब) सरनामयातील तरतिूी या नयायालयाद्ारे अंमलात आणता 
यतेात.
क) सरनामा हा विवधमंडळाचया अवधकाराच ेस्तोत महणून काय्त 
करू शकतो.
िरीलपकैी कोणत ेविधान/विधाने बरोबर आहे/आहेत?
१) फक्त अ  २) फक्त क
३) फक्त ब, क   ४) अ, ब, क

प्र.20). भारतीय राजयघटनेचया प्रासताविकानुसार भारतात हे 
‘प्रजासत्ताक’ आहे. प्रजासत्ताकाचा अथि्त कोणता? (ASOमखुय 
२०१८).
अ) राजयकता्त िंशपरंपरागत नसतो.
ब) साि्तभौम सत्ता कें द्ीय मंदत्मंडळामधय ेअसत.े
क) शासन प्रमखु हा जनतकेडून विणशष काळासाठी दनिडला 
जातो.
ड) राष्ट्प्रमखु हा जनतकेडून विणशष काळासाठी दनिडला जातो.
खाली दिलेल्या प्या्व्यातून ्योग्य प्या्व्य दनवडा.
१) अ   २) अ, ब, क 
३) िरील सि्त  ४) अ, ड

प्र.21). भारतीय संविधानाचया उदे्णशकेत शेिटी समाविष केलले े
शबि कोणत?े (Asst पिू्त २०१२)
अ) समाजिािी  आ)धम्तदनरपके् इ) साि्तभौम
ई)लोकशाही उ) गणराजय ऊ)नयाय
ए) सिातंत्य ऐ)समानता ओ)बंधतुा
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औ) एकातमता
प्या्व्यी उत्तरे :
१) अ, ब, औ   २) क, ड, ऊ
३) उ, ए, ऐ  ४) अ, ड, ओ

PSI pre and Mains
प्र.22). भारताचया राजयघटनेचया उदे्शपदत्केिर ......प्रभाि 
दिसतो. (PSI मखुय २०१३)
अ) उदे्शपदत्केत ‘बंधभुाि’ या ततिाचा समािशे केला.
ब) मलूभतू हककांद्ारे प्रवतष्ा सरुणक्त केली आहे.
क) हे हकक िाियोगय (िाि मागता यणेार) आहेत.
ड) गरजा आणण दुि्तशापासनू नागररकांना मकु्त ठेिणयासाठी 
राजयाचया धोरणाची माग्तिश्तक तति ेसमाविष केली आहेत.
वर दिलेल्या ववधानांपैकी कोणते/कोणती बरोबर आहेत ?
१) अ   २) अ,ब 
३) अ, ब, क  ४) सि्त

प्र.23) ४२ वया घटनादुरुसतीनंतर भारताच े केलले े िण्तन अस े : 
(PSI मखुय २०१२)
१) साि्तभौम समाजिािी प्रजासत्ताक गणराजय
२) साि्तभौम समाजिािी धम्तदनरपके् प्रजासत्ताक गणराजय
३)साि्तभौम प्रजासत्ताक गणराजय
४) प्रजासत्ताक गणराजय

प्र.24) उदे्शपदत्केत बहाल केललेया ‘सिातंत्यांचा’ बरोबर क्म 
आहे. (PSI मखुय २०१३)
१) अणभवयक्ती, विचार, श्रधिा, विश्ास, उपासना
२) विचार, अणभवयक्ती, विश्ास, श्रधिा, उपासना
३) अणभवयक्ती, विचार, विश्ास, उपासना, श्रधिा
४) विचार, अणभवयक्ती, उपासना, विश्ास, श्रधिा

प्र.25) गटा बाहेरचा ओळखा : (PSI मखुय २०१४)
विचार, अणभवयक्ती, विश्ास, श्रधिा, उपासना, सामाणजक
प्या्व्यी उत्तरे :
१) विचार  २) श्रधिा 
३) उपासना  ४) सामाणजक

प्र.26) उदे्शपदत्केची खालील िण्तने आणण विद्ान यांनी जळुणी 
करा: (PSI मखुय २०१४)
अ) राजकीय कंुडली  i) पंडीत ठाकुरिास भाग्ति
ब) कलयाणकारी राजयाची 
अचंबीत करणारी तति े ii)एम.वही.पायली
क) उतकृष गद-कावय  iii)के.एम.मनुशी
ड) अशा प्रकारचा केललेा 
एक सिवोत्तम मसिुा  iv)आचाय्त.ज.ेबी.कृपलानी

 अ  ब  क  ड

१)  iii iv i ii
२)  i  ii iii  iv
३)  ii i  iv iii
४)  iv iii ii i

प्र.27) खालीलपकैी कोणत े विधान बरोबर नाही? (PSI मखुय 
२०१६)
१) सरनामा नयायालयाद्ारा अंमलात आणता यते नाही...
२) राजयघटनेस प्रस्ादपत आणण विकवसत करणयायोगय जी 
उद्द्ष्ट ेआहेत ती सरनामयातनू वयक्त होतात.
३) सरनामयातनू राजयघटनेने आपलया अवधकाराच े स्तोत 
कोणाकडून प्रापत केल ेआहे हे सपष होत.े
४) आपलया सरनामयातील सिातंत्य, समता आणण बंधतूा ती 
आिश्त तति ेरणशयन राजयक्ांती (१९१७) कडून घतेली आहेत.

प्र.28) भारतीय राजयघटनेचया सरनामयामधय ेखालीलपकैी कशाचा 
प्रथिम उललखे करणयात आला आहे ? (PSI पिू्त २०१६)
१) सिातंत्य   २) समता  
३) बंधतुा   ४) नयाय

STI Pre and Mains 
प्र.29) खालील विधाने विचारात घया. (STI मखुय २०१६)
अ) सरनामयामधय े घटनाकारांची िासताविक उद्द्ष्ट े आणण 
ततिज्ान यांचा समािशे आहे.
ब) बरेूबरी संघ खटलयात सिवोचच नयायालयाने महटल े कर 
सरनामयातनू राजय घटनेचा साधारण हेत ूदिसतो आणण महणून तो 
राजय घटनेचा भाग आहे.
क) केशनािंि भारती खटलयात सिवोचच नयायालयाने बरेूबरी संघ 
खटलयातील घतेललेा दनण्तयच योगय असलयाच ेपनुहा
प्रवतपािन केल.े
ड) १९७६ चया ४२ वया घटनादुरुसती अवधदनयमाद्ारे सरनामयात-
समाजिािी, साि्तभौम आणण अखंडता या तीन शबिाचा समािशे 
करणयात आला.
वरीलपैकी कोणते ववधान/ववधाने बरोबर आहे/त?
 १) अ   २) अ, ब, क 
 ३) ड   ४) अ, ब, क, ड

प्र.30) भारतीय राजयघटनेचया प्रसतािनेत कोणतया संकलपनेला 
अग्रक्म दिला आहे? (STI पिू्त २०११)
 १) सिातंत्य   २) समता 
 ३) नयाय   ४) बंधभुाि

प्र.31) खालीलपकैी कोणत ेविधान सतय आहे ?(STI पिू्त २०१५)
१) बरेुबरी खटलयात सिवोचच नयायालयाने सरनामा हा राजयघटनेचा 
भाग असलयाचा दनण्तय दिला होता.
२) केशिानंि भारतीय खटलयात सिवोचच नयायालयाने सरनामा हा 
राजयघटनेचा भाग नसलयाचा दनण्तय दिला होता.
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३) सरनामयामधय े आतापयांत घटनादुरुसतीद्ारे िोन िळेा बिल 
करणयात आलले ेआहेत.
४) िरील एकही नाही.

प्र.32) खालील विधाने लक्ात घया : (STI पिू्त २०१४)
अ) भारतीय संविधानाची उदे्शपदत्का ही संविधानाचा भाग असनू 
तयामधय े३६८ वया कलमानुसार दुरुसती करता यते.े
ब) भारतीय संविधानाची उदे्शपदत्का संविधानाचा भाग नाही 
आणण तयामधय ेदुरुसती करता यते नाही.
क) उदे्शपदत्का ही संविधानाचा भाग आहे आणण तयामधय े
संविधानाचया “मौणलक संरचनेला’’ धकक न लािता दुरुसती
करता यते.े
वरीलपैकी कोणते/ती ववधान/ने बरोबर आहे/त?

१) अ   २) अ,ब 
३) क   ४) अ, क

प्र.33) भारताचया राजयघटनेचया सरनामयामधय ेकालांतराने काय 
सतममणलत झाल?े (STI पिू्त २०१५)
अ) राष्ट्ाची एकता 
ब) राष्ट्ाची अखंडता
प्या्व्यी उत्तरे
१) केिळ अ 
२) केिळ ब
३)िोनही
४) िोनही प्रथिमपासनूच सतममणलत होते

Ans : १) १, २) ३, ३) ३, ४) १, ५) ३, ६) ४, ७) २, ८) १, ९) १, १०) ४, ११) १, १२) ३, १३) ३, १४) ३, १५) १, १६) २, १७) २, 
१८) ३, १९) १, २०) ४, २१) १, २२) ४, २३) २, २४) २, २५) ४, २६) १, २७) ४, २८) ४, २९) १, ३०) ३, ३१) ४, ३२) ४, ३३) २
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