MAHARASHTRA STATE GK IMPORTANT QUESTIONS

महाराष्ट्र राज्य GK मागील वर्ााचे प्रश्न: राज्यघटना Part-9
Q1. खालीलपैकी संविधान सभेच्या कोणत्या सवित्यांचे बी.आर.आंबड
े कर सदस्य होते?
1. िुलभूत अवधकार सविती
2. अल्पसंखयांक उपसविती
3. सल्लागार सविती
4. राज्ये सविती
(a) फक्त 1, 2, 3
(b) फक्त 1 आवण 2
(c) फक्त 2, 3 आवण 4
(d) फक्त 1 आवण 4
Q2. खालीलपैकी योग्य विधाने ओळखा
1. डॉ. बी. आर. आंबेडकर हे िसुदा सवितीचे अध्यक्ष होते.
2. श्री. एच.जे खांडेकर हे िसुदा सवितीचे सदस्य होते
(a) फक्त 1 योग्य
(b) फक्त 2 योग्य
(c) 1 आवण 2 योग्य
(d) 1 आवण 2 अयोग्य
Q3. खालीलपैकी संविधान सभेच्या कोणत्या िवहला सदस्या बॉम्बे ितदार संघातून वनिडू न गेल्या होत्या?
(a) दुगााबाई देशिुख
(b) िालती चौधरी
(c) हंसा िेहता
(d) राजकु िारी अिृता कौर
Q4. िहाराष्ट्र विधानसभा वनिडणूक, 2014 बाबत खालीलपैकी कोणते विधान सत्य आहे ?
(a) एकू ण 286 िवहला उिेदिारांनी वनिडणूक लढिली.
(b) एकू ण 288 जागांपैकी फक्त 20 जागांिर िवहला उिेदिार जजंकल्या
(c) िवहलांचे विधानसभेतील प्रवतवनवधत्ि 8%
(d) लोकसंखयेनुसार राज्यातील सिाात िोठा ितदार संघ ठाणे.
Q5. खालीलपैकी कोणत्या कलिानुसार विदभा ि िराठिाड्यासाठी िैधावनक विकास
िंडळांची स्थापना के ली जाते?
(a) कलि 371
(b) कलि 371 ए
(c) कलि 371 बी
(d) कलि 371 सी
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Q6. खालील दोन विधानांपक
ै ी कोणते बरोबर आहे ?
1. डॉ. पी. सी. अलेक्ांडर िहाराष्ट्राचे आतापािेतोचे सिाात अवधक काळ राज्यपाल होते : सुिारे 10 िर्षे.
2. श्री शरदचंद्र पिार िहाराष्ट्राचे आतापािेतो सिाात अवधक काळ िुखयिंत्री राहीले. त्यांचाही कालािधी सुिारे 10 िर्षे होता.
(a) के िळ 1 योग्य
(b) के िळ 2 योग्य
(c) दोन्ही योग्य
(d) दोन्ही अयोग्य
Q7. िहाराष्ट्रातील प्रवतसरकार (शॅडो कॅ वबनेट) बाबतच्या खालील विधानापैकी कोणते बरोबर नाही?
(a) त्याचा हेतू सत्तारुढ शासनािर अंकुश ठे िणे असा आहे
(b) ती विरोधी पक्षांची आघाडी असते
(c) जानेिारी, 2005 िध्ये ते वनिााण के ले आहे
(d) ते खूपच प्रभािी ठरले
Q8. िहाराष्ट्रातील अनुसवू चत जाती ि जिातींसाठी ककती विधानसभा ितदारसंघ राखीि आहेत ?
(a) 52
(b) 53
(c) 54
(d) 51
Q9. सरपंच सवितीचे पदवसद्ध सवचि कोण असतात?
(a) सभापती
(b) उपसभापती
(c) गट विकास अवधकारी
(d) विस्तार अवधकारी (पंचायत)
Q10. िहाराष्ट्रात एकू ण ककती वजल्हा पररर्षदा आहेत?
(a) 33
(b) 34
(c) 35
(d) 36
Q11. 'िहाराष्ट्र ग्राि पंचायत अवधवनयि 1958 नुसार पंचायतीच्या विसजानाबाबत खालील विधानापैकी कोणते बरोबर नाही?
(a) अवधकारांचे उल्लंघन ककं िा दुरुपयोग
(b) कताव्य पार पाडण्यात सक्षि नसणे
(c) कर लागू करण्यात कसूर
(d) सिा योग्य
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Q12. देशातील सिाच सरपंचाना ग्रािविकासाचे प्रवशक्षण देणारे पंचायत राज ट्रेजनंग
सेंटर (PRTC) कोठे उभारण्याचा कें द्र शासनाचा विचार आहे ?
(a) वहिरे बाजार
(b) राळे गण वसवद्ध
(c) काटेिाडी
(d) यापैकी नाही
Q13. वजल्हा पररर्षदेत सिाात िहत्त्िाची सविती कोणती ?
(a) वित्त सविती
(b) सिाज कल्याण सविती
(c) वशक्षण सविती
(d) स्थायी सविती
Q14. िहाराष्ट्रात पंचायत राज्याची स्थापना कधी ्ाली ?
(a) 1 िे 1960
(b) 1 िे 1961
(c) 1 िे 1962
(d) 1 िे 1963
Q15. गािातून गोळा के लेल्या जिीन िहसूलातील ककती िाटा ग्रािपंचायतीला विळतो?
(a) 70%
(b) 30%
(c) 50%
(d) 80%
Q16. िहाराष्ट्र वजल्हा पररर्षद ि पंचायत सविती अवधवनयिाबाबत काय खरे नाही ?
(a) या अवधवनयिाला िहाराष्ट्र वजल्हा पररर्षद ि पंचायत सविती अवधवनयि 1961 म्हणतात
(b) तो संपूणा िहाराष्ट्राला लागू आहे
(c) तो ग्रेट िुंबईला लागू नाही
(d) यापैकी नाही
Q17. िहाराष्ट्र शासनाने िवहलांसाठी स्थावनक स्िराज्य संस्थेत आरक्षण शेिटी के व्हा िाढविले?
(a) 2006
(b) 2008
(c) 2010
(d) 2011
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Q18. िहाराष्ट्रातील ग्रािपंचायतीचा कारभार च्या 'िुब
ं ई ग्रािपंचायत कायदा' ि त्यातील िेळोिेळी ्ालेल्या बदलानुसार
चालतो ?
(a) 1957
(b) 1958
(c) 1959
(d) 1960
Q19. िहाराष्ट्र विधानसभेची सध्याची सदस्यसंखया कोणत्या िर्षााच्या जनगणनेच्या आधारािर ठरविण्यात आली आहे?
(a) 1961
(b) 1971
(c) 1991
(d) 2001
Q20. खालील विधाने पहा
1. िहाराष्ट्राच्या विधान सभेतील एकू ण जागांची संखया 2021 च्या जनगणनेनंतर बदलली जाईल
2. सिाात िोठ्या आवण सिाात लहान ितदारसंघािध्ये जास्तीत जास्त 20% चा फरक (ितदारांच्या संखयेिध्ये)
(a) फक्त 1 योग्य
(b) फक्त 2 योग्य
(c) दोन्ही योग्य
(d) दोन्ही अयोग्य
Q21. िहाराष्ट्र राज्यात कवनष्ठ गृहात कािकाज सुरू करण्यासाठी गृहात
(a) 30 सदस्य असािेत
(b) वनम्म्यापेक्षा जास्त सदस्य असािेत
(c) 10 सदस्य असािेत.
(d) d) 29 सदस्य असािेत
Q22. िहाराष्ट्र विधानसभा वनयिािली के व्हा कायाावन्ित ्ाली?
(a) 2 ऑकटोबर 1960
(b) 23 ऑगस्ट 1962
(c) 1 िे 1960
(d) यापैकी नाही
Q23. िहाराष्ट्राच्या रचनेनत
ं र इ.स. 1960 या िर्षी िहाराष्ट्र राज्य विधानसभेचे
अध्यक्ष कोण होते?
(a) श्री ग. िािळणकर
(b) श्री. त्र्यं. वश. भारदे
(c) श्री. स. ल. वसलि
(d) श्री. शे. कृ . िानखेडे
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Q24 िुब
ं ई विधानपररर्षदेची स्थापना कोणत्या कायद्ांतगात ्ाली?
(a) 1909 कायदा
(b) 1919 कायदा
(c) 1924 कायदा
(d) 1935 कायदा
Q25. िहाराष्ट्राच्या विधानपररर्षदेच्या संदभाात खालील विधाने विचारात घ्या.
1. कािकाजासाठी गणसंखया सभागृहाच्या एकू ण संखयेच्या (एक दशांश) आिश्यक असते
2. कािकाजासाठी गणसंखया 12 (बारा) सभासद असते.
(a) फक्त 1 योग्य
(b) फक्त 2 योग्य
(c) दोन्ही योग्य
(d) एकही योग्य नाही
Q26. िहाराष्ट्र प्रशासकीय सुधारणा सविती (1968) च्या वशफारशीनुसार राज्य सरकारने सवचिालयािध्ये, ........... पद्धतीचा
वस्िकार के ला
(a) सहायक अवधकारी
(b) सल्लागार अवधकारी
(c) कक्ष अवधकारी
(d) िुखय अवधकारी
Q27. िहाराष्ट्र राज्यासाठी ‘विकास आयुक्त’ म्हणून कोणाला ओळखले जाते?
(a) गट विकास अवधकारी
(b) विभागीय आयुक्त
(c) िुखय सवचि
(d) वजल्हावधकारी
Q28 िुब
ं ईच्या नगरपालाचा (शेरीफ) कालािधी ककती?
(a) 1 िर्षा
(b) 2 िर्षा
(c) 3 िर्षा
(d) 4 िर्षा
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Q29. खालीलपैकी कोणते विधान/विधाने अयोग्य आहेत ?
1. ल. ना. बोंवगरिार सविती 2 एवप्रल 1970 रोजी स्थापन ्ाली.
2. सवितीच्या िते आिदार, खासदार यांना वजल्हा पररर्षदेचे सदस्यत्ि देिू नये.
3. पंधरा हजारांपेक्षा जास्त लोकसंखया असलेल्या ग्रािपंचायतींचे नगरपररर्षदेत
रूपांतर करािे.
4. न्याय पंचायती पूणापणे रद्द कराव्यात.
(a) 1, 2, 3
(b) 2, 3, 4
(c) 1, 2, 4
(d) के िळ 3
Q30. िहाराष्ट्रातील वजल्हा पररर्षदांना असलेले विशेर्ष कर अवधकार कोणते?
(a) िुद्रांक शुल्क
(b) जिीन िहसूलािरील कर/उपकर आवण पाणी दरािरील कर / उपकर
(c) िन िहसूल
(d) िरीलपैकी सिा
उत्तरे
S1. Ans.(a)
Sol. डॉ. आंबेडकर खालील सवित्यांचे सदस्य होते:
1. िुलभूत अवधकार सविती - सरदार िल्लभभाई पटेल (अध्यक्ष)
2. अल्पसंखयांक उपसविती- सरदार िल्लभभाई पटेल (अध्यक्ष)
3. प्रांवतक घटना सविती- सरदार िल्लभभाई पटेल (अध्यक्ष)
4. संघराज्य घटना सविती- जिाहरलाल नेहरू (अध्यक्ष)
5. संघराज्य अवधकार सविती- जिाहरलाल नेहरू (अध्यक्ष)
6. सल्लागार सविती
S2. Ans.(a)
Sol. िसुदा सविती:
अध्यक्ष- डॉ. बी.आर. आंबेडकर
सदस्य: 1. अल्लादी कृ ष्णास्िािी अय्यर
2. एन.गोपालस्िािी अय्यंगार
3. सईद िहम्िद सादुल्लाह
4. डॉ.के .एि.िुन्शी
5. एन.िाधि राि (बी.एल.वित्तर यांच्याजागी)
6. टी.टी.कृ ष्णम्िाचारी (डी.पी.खेतान यांच्याजागी)
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S3. Ans.(c)
Sol. संविधान सभेत एकू ण 15 िवहला सदस्या होत्या.
दुगााबाई देशिुख – िद्रास प्रांत
िालती चौधरी- ओररसा प्रांत
हंसा िेहता – बॉम्बे प्रांत
राजकु िारी अिृता कौर – कें द्रीय प्रांत
S4. Ans.(b)
Sol. िवहला उिेदिार – 277
वनिडू न आल्या – 20 / 288
प्रिाण – साधारण 7%
S5. Ans.(a)
Sol. 371 - विदभा ि िराठिाड्यासाठी िैधावनक विकास िंडळ आवण सौराष्ट्र ि कच्छ साठी िैधावनक विकास िंडळ
371ए- नागहील्स आवण तुएन्नग प्रदेशात अंतगात शांतता (नागालँड)
371बी – आसाि – आकदिासी क्षेत्र प्रशासन
371सी – िवणपूर राज्याच्या डोंगराळ प्रदेशातील प्रशासन
S6. Ans.(a)
Sol. िहाराष्ट्राचे सिाावधक काळ िुखयिंत्री – िसंतराि नाईक (12 िर्षे)
S7. Ans.(d)
Sol. फार प्रभािी नाही
िहाराष्ट्राच्या आधी आंध्रप्रदेश िध्ये असा प्रयोग करण्यात आला.
S8. Ans.(c)
Sol. SC – 29 + ST – 25 = एकू ण 54
सिाात जास्त [SC कररता – उत्तरप्रदेश (85) आवण पविि बंगाल (68) ]
सिाात जास्त [ST कररता – अरुणाचल प्रदेश (59) आवण नागालँड (59)]
सिाात किी [SC कररता – गोिा (1) ST कररता – वबहार,के रळ,ताविळनाडू (प्रत्येकी 2)
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S9. Ans.(d)
Sol. सरपंच सविती (िहाराष्ट्र वजल्हा पररर्षद ि पंचायत सविती अवधवनयि 1961, कलि 77ए)
वशफारस- बोंगीरिार सविती (1970)
सदस्य – 15
कायाकाल – 1 िर्षा
सल्लागार सविती
S10. Ans.(b)
Sol. वजल्हा पररर्षद – 34
िहानगरपावलका – 27
नगरपररर्षद – 241
पंचायत सवित्या – 351
नगरपंचायत – 126
कटकिंडळे – 7
S11. Ans.(d)
Sol. पंचायतीच्या विसजान करण्यासाठी कारणे:
अवधकारांचे उल्लंघन ककं िा दुरुपयोग
कताव्य पार पाडण्यात सक्षि नसणे
कर लागू करण्यात कसूर
विसजानाचा अवधकार- राज्य शासन
S12. Ans.(a)
Sol. वहिरेबाजार (वज. अहिदनगर) आदशा ग्राि पंचायत
S13. Ans.(d)
Sol. स्थायी सविती
सदस्य – 13 ( 2 सदस्य एससी, एसटी / ओबीसींचे प्रवतवनधी)
सवचि – उपिुखय कायाकारी अवधकारी
सभापती- वजल्हा पररर्षदेचे अध्यक्ष
S14. Ans.(c)
Sol. ----------8
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S15. Ans.(b)
Sol. िहसुलाची विभागणी ग्रािपंचायत आवण वजल्हा पररर्षद यांच्यात 30:70 अशी
के ली जाते (िसंतराि नाईक सवितीची वशफारस – स्थापना -22 जून 1960)
S16. Ans.(b)
Sol. िहाराष्ट्र वजल्हा पररर्षद ि पंचायत सविती अवधवनयि 1961
1 िे 1962 पासून लागू
िुंबई ि िुब
ं ई उपनगर िगळता संपूणा िहाराष्ट्राला लागू
S17. Ans.(d)
Sol. 2011 िध्ये िवहलांना स्थावनक स्िराज्य संस्थेत 50% आरक्षण देण्यात आले.
73 व्या घटनादुरुस्तीने 33% आरक्षण देण्यात आले.
S18. And (b)
Sol. िुब
ं ई ग्रािपंचायत अवधवनयि – 1958 (लागू 1 जून 1959)
2012 – नािात बदल – िहाराष्ट्र ग्रािपंचायत अवधवनयि 1958
S19. Ans.(b)
Sol. --------S20. Ans.(d)
Sol. राज्य विधानसभेच्या जागा 2026 नंतर बदलल्या जातील
सिाात िोठ्या आवण सिाात लहान ितदारसंघातील लोकसंखयेतील फरक 10% असू शकतो
S21. Ans.(d)
Sol. कािकाज सुरु होण्यासाठी आिश्यक गणसंखया – 10%
िहाराष्ट्र विधानसभेची सदस्यसंखया – 288
आिश्यक सदस्य – 10% ऑफ 288 = 29
S22. Ans.(b)
Sol. -------S23. Ans.(c)
Sol. सयाजी लक्ष्िण वसलि- 1 िे 1960 ते 14 िाचा 1962 िहाराष्ट्र विधानसभेचे सभापती होते.
तसेच ते पुदच्च
ु ेरी चे पवहले नायब राज्यपाल देखील होते
9
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S24. Ans.(d)
Sol. भारत सरकार अवधवनयि 1935 नुसार; 20 जुलै 1937 ला पवहले अवधिेशन
पुणे कौवन्सल हॉल िध्ये ्ाले.
S25. Ans.(a)
Sol. गणसंखया – 10% आिश्यक
िहाराष्ट्र विधान पररर्षद सदस्यसंखया – 78
आिश्यक उपवस्थती – 10% ऑफ 78 = 7.8= 8
S26. Ans.(c)
Sol. --------S27. Ans.(c)
Sol. िुखय सवचि – हे पद 1799 ला लॉडा िेलस्ली ने वनिााण के ले
राज्य सवचिालयाचे कायाकारी प्रिुख असतात
राज्य प्रशासनाचे प्रिुख
राज्यातील सनदी सेिेतील प्रिुख
राज्याचा विकास आयुक्त
राज्याचे िुखय सिन्ियक
S28. Ans.(a)
Sol. िुब
ं ईचा नगरपाल- राजकीय पद असते. कायाकाल – 1 िर्षा
िुंबईच्या प्रखयात नागररकास हे पद कदले जाते
तो उच्च न्यायालयाचा अवधकारी असतो
त्यांना कायाकारी अवधकार नसतात
िान िहापौरांच्या खालोखाल असतो
S29. Ans.(d)
Sol. िहाराष्ट्रातील पंचायत राज पुनर्िालोकन सविती (ल. ना. बोंवगरिार सविती)
स्थापना – 2 एवप्रल 1970
अहिाल सादर – 15 सप्टेंबर 1971
10
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िहत्त्िाच्या वशफारसी
•

वजल्हा पररर्षदेच्या अखत्यारीत असणारा सहकार हा विर्षय राज्य शासनाकडे
हस्तांतररत करािा

•

वजल्हा पररर्षदेच्या विविध विर्षय सवित्यांिरील तज्ञ व्यक्तींसाठी शैक्षवणक
आवण अनुभिाची अहाता ठरिािी

•

एका वजल्हा पररर्षद सदस्यािागे दोन पंचायत सविती सदस्यांची वनिड
करण्यात यािी.

•

10000 पेक्षा जास्त लोकसंखया असलेल्या ग्रािपंचायतीचे नगर पररर्षदेिध्ये
रूपांतरण करण्यात

•

सध्या अवस्तत्िात असलेल्या न्याय पंचायती रद्द करण्यात याव्यात.

•

ग्रािपंचायतीच्या सरपंचास वनवित िानधन देण्यात यािे.

S30. Ans.(d)
Sol. वजल्हा पररर्षद उत्पन्नाची साधने
1. शासनाकडू न विळणारे अनुदान
2. बँकेतील गुंतिणुकीिर व्याज
3. देणग्या ि बवक्षसे
4. कर ि फी

11

www.adda247.com/mr/

|

Adda247 मराठी App

|

https://t.me/Adda247Marathi

MAHARASHTRA STATE GK IMPORTANT QUESTIONS

12

www.adda247.com/mr/

|

Adda247 मराठी App

|

https://t.me/Adda247Marathi

