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महाराष्ट्र  राज्य GK मागील वर्ााचे प्रश्न: राज्यघटना  Part-10 
 

Q1.राज्य पुनारचनेसंबंधी फाजल अली आयोगाने केलेल्या प्रमुख शिफारिी  

1. विदर्भाचे स्वतंत्र रभज्य विर्भाण करभिे 

2. रंु्बईसह संयुक्त र्हभरभष्ट्र  बिवितभ येणभर िभही. 

3. गुजरभत, र्रभठिभडभ ि र्हभरभष्ट्र  यभंचे विर्भविक रभज्य 

4. रंु्बईलभ स्वतंत्र ठेिण्यभत यभिे. 

(a) फक्त 1, 2, 3  

(b) फक्त 1 आवण 3  

(c) फक्त 2, 3 आवण 4  

(d) फक्त 1 आवण 4  

 

Q2.नागपूर करार' बाबत खालीलपैकी कोणते शवधान असत्य आहे? 

(a) विविरं्डळभचे वकर्भि एक अवििेशि िभगपूर येथे घ्यभिे.  

(b) रंु्बई उच्च न्यभयभलयभचे खंडपीठ िभगपूर येथे असभिे  

(c) सरकभरी िोकऱ्यभत लोकसंखे्यच्यभ प्रर्भणभत र्रती करभिी. 

(d) र्रभठिभड्यभतील कभाँगे्रस िेत्भंचभ 'िभगपूर करभरभस' विरोि होतभ. 

 

Q3. नागपूर करारात मराठवाड्यातफे कोणी सही केली?  

(a) आर.के.पभटील  

(b) शेिरभि िभिखेडे  

(c) देिीवसंग चौहभि  

(d) िभिभ कंुटे  

 

Q4. खालीलपैकी कोणता शवभाग काही अटी घालून महाराष्ट्र  राज्यात सामील झाला ?  

(a) र्रभठिभडभ. 

(b) विदर्ा 

(c) कोकण 

(d) पश्चचर् र्हभरभष्ट्र  

 

Q5. 'प्रते्यक स्थितीत राज्यपालास शनरंकुि शववेक बुद्धीचा प्रयोग करण्याची 

मुभा शिली तर भारतीय संघराज्य ही शवखुरली जाईल? हे वाक्य खालीलपैकी 

एकाने राज्यपालाच्या अशधकाराबाबत केले 

(a) यशिंतरभि चव्हभण 

(b) प्रणि रु्खजी  

(c) आर. एस. सरकभररयभ 

(d) डॉ. बी. आर. आंबेडकर 
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Q6. महाराष्ट्र  राज्य शनशमातीच्या वेळी, 1 मे 1960 ला, 12 मंत्रालय शवभाग होते; खालीलपैकी कोणते त्यामधे्य समाशवष्ट् 

नव्हते? 

1. वियोजि विर्भग  

2. सहकभरी आवण ग्रभर्ीण विकभस विर्भग. 

(a) केिळ 1 योग्य  

(b) केिळ 2 योग्य  

(c) दोन्ही योग्य  

(d) दोन्ही अयोग्य  

 

Q7. यिवंतराव चव्हाण यांच्या नंतर महाराष्ट्र  राज्याचे मुख्यमंत्री कोण होते ?  

(a) र्ोरभरजी देसभई 

(b) बभळभसभहेब सभिंत 

(c) र्भरोतरभि कन्नर्िभर 

(d) शंकररभि चव्हभण  

 

Q8. महाराष्ट्र ाचे पशहले मुख्यमंत्री श्री. यिवंतराव चव्हाण यांनी कोणती खाती कें द्रीय मंत्री म्हणून सांभाळली आहेत?  

(a) वित्त, कृिी, संरक्षण  

(b) गृह, ग्रभर्विकभस, वियोजि 

(c) पररभष्ट्र  व्यिहभर, गृह, वित्त  

(d) संरक्षण, उद्योग, विवि ि न्यभय 

 

Q9. महाराष्ट्र ाच्या पुढील मुख्यमंत्र्ांची त्यांच्या कायाकाळानुसार(पशहल्यांिा) मांडणी करा ?  

(a) र्भरोतरभि कन्नर्िभर- िसंतरभि िभईक - सुिभकररभि िभईक - ए.आर. अंतुले 

(b) र्भरोतरभि कन्नर्िभर- िसंतरभि िभईक - ए.आर. अंतुले- सुिभकररभि िभईक 

(c) बभबभसभहेब र्ोसले- वशिभजी पभटील विलंगेकर - सुशीलकुर्भर वशंदे- विलभसरभि देशरु्ख  

(d) बभबभसभहेब र्ोसले- वशिभजी पभटील विलंगेकर- पृथ्वीरभज चव्हभण- अशोक चव्हभण 

 

Q10. महाराष्ट्र ात एकूण शकती वेळा राष्ट्र पती राजवट लागली आहे?  

(a) 1  

(b) 2  

(c) 3  

(d) 4  

 

Q11. महाराष्ट्र  राज्य संचालनायलय अनेक प्रकािने प्रकाशित करते; खालीलपैकी कोणते एक त्यात समाशवष्ट् नाही? 

(a) र्हभरभष्ट्र भचे िभविाक आवथाक सिेक्षण 

(b) र्हभरभष्ट्र  िभविाकी  

(c) रभज्यभचे सभंश्ख्यकीय सभरभंश  

(d) संवक्षप्त अथासंकल्प  
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Q12. खालीलपैकी कोणती व्यक्ती मंुबईचा िेरीफ नव्हती?  

(a) सवचि तेंडूलकर  

(b) सुिील गभिस्कर  

(c) सुिील दत्त  

(d) वदलीप कुर्भर  

 

Q13. महाराष्ट्र ात शजल्हा शनयोजन सशमतीचे पिशसद्ध अध्यक्ष कोण 

असतात? 

(a) वजल्हभविकभरी  

(b) रु्ख्य कभयाकभरी अविकभरी  

(c) वजल्यभचभ पभलकरं्त्री  

(d) स्थभयी सवर्तीचभ अध्यक्ष  

 

Q14. "महाराष्ट्र  शजल्हा पररर्ि व पंचायत सशमती अशधशनयम 1961' नुसार पंचायत सशमतीचे सभापती व 

उपसभापती यांच शनवड करणाऱ्या प्रिम सवासाधारण सभेचे अध्यक्ष कोण असतात?  

(a) आयुक्त 

(b) उप-आयुक्त 

(c) वजल्हभविकभरी अथिभ त्भंचभ प्रवतवििी 

(d) उपवजल्हभविकभरी 

 

Q15 मंुबई ग्रामपंचायत अशधशनयम 1958 कलम 10 नुसार ग्रामपंचायतीची सिस्य संख्या कमीत कमी.......व 

जास्तीत जास्त ........... इतकी असेल 

(a) 5 ि 15 

(b) 7 ि 17 

(c) 7 ि 15  

(d) 5 ि 17  

 

Q16. महाराष्ट्र ातील ग्राम पंचायतीच्या कमाचाऱ्यांच्या वेतनावरील खचा खालीलपैकी कोण करते? 

(a) पूणातः  ग्रभर् पंचभयत 

(b) पूणात: रभज्य सरकभर  

(c) रभज्यशभसि आवण ग्रभर् पंचभयत सर्सर्भि 

(d) वजल्हभ पररिद आवण रभज्यशभसि सर्सर्भि 

 

Q17. महाराष्ट्र  राज्यातील नगरपररर्िांचा कारभार कोणत्या अशधशनयमान्वये चालशवला जातो?  

(a) र्हभरभष्ट्र , िगरपररिदभ, िगरपंचभयती आवण औद्योवगक िगरी अविवियर् 1965  

(b) रंु्बई शहर िगरपभवलकभ अविवियर् 1922.  

(c) रंु्बई वजल्हभ िगरपभवलकभ अविवियर् 1901.  

(d) र्हभरभष्ट्र  िगरपभवलकभ अविवियर् 1960. 
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Q18. खालील कोणते शवधान बरोबर नाही?  

(a) र्हभिगरपभवलकेचभ कभलभििी पभच ििे विश्चचत करण्यभत आलभ आहे  

(b) र्हभिगरपभवलकेचभ कभलभििी पभच ििभापेक्षभ जभस्त कोणत्भही श्स्थतीत िभढवितभ येत िभही.  

(c) संकटकभलीि पररश्स्थतीत र्हभिगरपवलकेचभ कभलभििी पभच ििभापेक्षभ अविक कभळ िभढवितभ येऊ शकतो  

(d) िरील एकही िभही. 

 

Q19. खालीलपैकी कोणती एक महानगरपाशलका शविेर् अशधशनयमाद्वारे संचशलत होते 

(a) िभगपूर  

(b) पुणे  

(c) औरंगभबभद  

(d) अर्रभिती 

 

Q20. महानगरपाशलकेच्या आयुक्तांबाबत खालीलपैकी कोणते शवधान बरोबर नाही? 

(a) ते र्हभिगरपभवलकेचे प्ररु्ख प्रशभसक असतभत.  

(b) त्भंची िेर्णूक ि बदली केिळ रभज्यशभसिच करू शकते. 

(c) एकूण िगरसेिकभंच्यभ दोि तृतीयभंश बहुर्तभिे ठरभि करूि त्भंिभ पदभिरूि परत बोलवितभ येते  

(d) त्भंिभ र्हभिगरपभवलकभ विलंवबत करू शकत िभही. 

 

Q21. खालीलपैकी शवधाने शवचारात घ्या 

1. 1999 च्यभ कभयद्यभन्वये र्हभरभष्ट्र भत र्हभिगर वियोजि सवर्ती (Metropolitan Planning Committee) गठीत करण्यभची 

तरतूद आहे.  

2. सदरहू कभयद्यभतील तरतुदीिुसभर प्रते्क र्हभिगर वियोजि सवर्तीर्धे्य पन्नभस पेक्षभ कर्ी िभही आवण सभठ पेक्षभ जभस्त 

िभही इतके सदस्य असतभत. 

िरीलपैकी कोणते वििभि/िे बरोबर आहे / त ? 

(a) केिळ 1 योग्य  

(b) केिळ 2 योग्य  

(c) दोन्ही योग्य  

(d) दोन्ही अयोग्य  

 

Q22. नागरी थिाशनक स्विासनातील महापौर पररर्ि प्रकार पुढीलपैकी 

कोणत्या राज्यात सुरु करण्यात आला?  

(a) पश्चचर् बंगभल  

(b) तभवर्ळिभडू  

(c) किभाटक  

(d) र्हभरभष्ट्र   
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Q23. पुढीलपैकी कोणती एक थिाशनक संथिा ही संक्रमणिील के्षत्रासाठी गठीत केली जाते?  

(a) िगर पररिद  

(b) िगर पंचभयत  

(c) टभऊिवशप 

(d) शहर के्षत्र सवर्ती 

 

Q24 नगरपररर्िा शकती शे्रणीत शवभाशजत करण्यात आल्या आहेत? 

(a) A 

(b) A आवण B  

(c) A, B आवण C  

(d) A, B, C आवण D  

 

Q25. महाराष्ट्र ातील नागरी व ग्रामीण थिाशनक संथिाच्या शनवडणूका खालीलपैकी कोणाकडून घेतल्या जातात? 

(a) र्भरतीय वििडणूक आयोग  

(b) रभज्य वििडणूक आयोग  

(c) रभज्यशभसि  

(d) एकही योग्य िभही  

 

Q26. महाराष्ट्र  राज्य शनवडणूक आयोगाबाबत खालीलपैकी कोणते शवधान बरोबर आहे? 

1. त्भची स्थभपिभ 26 एवप्रल 1994 रोजी झभली. 

2. त्भर्धे्य एक रु्ख्य वििभाचि आयुक्त आवण दोि वििभाचि आयुक्त असतभत. 

(a) केिळ 1 योग्य  

(b) केिळ 2 योग्य  

(c) दोन्ही योग्य  

(d) दोन्ही अयोग्य  

 

Q27. िेतकरी कामगार पक्षाची पाळेमुळे कोणत्या चळवळीत शिसून येतात?  

(a) सत्शोिक चळिळ आवण लोकवहतिभदी चळिळ 

(b) लोकवहतिभदी चळिळ आवण ब्रभह्मणेतर चळिळ 

(c) सत्शोिक चळिळ आवण ब्रभह्मणेतर चळिळ 

(d) लोकवहतिभदी चळिळ आवण रू्दभि चळिळ 

 

Q28 महाराष्ट्र ात स्वातंत्र्ानंतरच्या कालखंडात कोणता िबावगट अशधक प्रभावशाली झाल्याचे शिसत नाही?  

(a) शेतकरी दबभिगट 

(b) कभर्गभर संघटिभ  

(c) व्यभपभरी, उद्योजक दबभिगट 

(d) जभतीयिभदी संघटिभ  
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Q29. महाराष्ट्र ातील एस.टी. कामगारांचे शहतसंबंध पाहणारा िबावगट 

म्हणून खालील संघाकडे पाशहले जाते? 

(a) कभर्गभर युवियि 

(b) र्हभरभष्ट्र  र्ोटभर कभर्गभर संघ 

(c) लभलबभिटभ  

(d) र्हभरभष्ट्र  रभज्य पररिहि कभर्गभर कभाँगे्रस 

 

Q30. शशवसेनेला 2009 आशण 2014 साली झालेल्या लोकसभा 

शनवडणूकीत अनुक्रमे शकती जागा शजंकता आल्या आहेत?  

(a) 11 आवण 15 

(b) 9 आवण 18 

(c) 11 आवण 18  

(d) 10 आवण 17 

 

उत्तरे 

 

S1. Ans.(b) 

Sol. रभज्य पुिराचिभ आयोग (29 वडसेंबर 1953) अहिभल सभदर: 10 ऑक्टोबर 1955  

अध्यक्ष: न्यभ. एस.फभझल अली.  

सदस्य: के.एर्. पणीकर आवण एच.एि. कंुझरू  

र्हभरभष्ट्र भच्यभ संदर्भात वशफभरसी – 1. विदर्भाचे स्वतंत्र रभज्य विर्भाण करभिे 

2. गुजरभत, र्रभठिभडभ ि र्हभरभष्ट्र  यभंचे विर्भविक रभज्य 

 

S2. Ans.(d) 

Sol. िभगपूर करभर: सप्टेंबर 1953  

र्हभरभष्ट्र  रभज्य विवर्ातीची प्रवियभ सुरु झभली  

यभ करभरभलभ रंु्बई ि िभगपूरच्यभ कभाँगे्रस सदस्यभंचभ विरोि होतभ 

र्हत्त्वभच्यभ तरतुदी: 1. रंु्बई, र्ध्य प्रभंत ि हैदरभबभद रभज्यभंर्िील र्रभठी र्भविक प्रदेशभंचे वर्ळूि एक रभज्य असभिे. त्भची 

रभजिभिी रंु्बई असभिी.  

2. खेडे हभ घटक िरलभ जभईल  

3. प्रशभसि आवण विकभसभच्यभ दृवष्ट्कोिभतूि रभज्यभचे र्हभविदर्ा, र्रभठिभडभ आवण उिाररत र्हभरभष्ट्र  असे विर्भग  

4. िभगपूर ही र्हभरभष्ट्र भची उपरभजिभिी असेल आवण विविरं्डळभचे एक अवििेशि िभगपूर येथे र्रविण्यभत येईल. िभगपूर येथे 

रंु्बई उच्च न्यभयभलयभचे खंडपीठ असेल.  

 

S3. Ans.(c) 

Sol. िभगपूर करभरभिर एकूण 11 िेत्भंिी सयभ केल्यभ  

आर.के.पभटील आवण शेिरभि िभिखेडे= विदर्ा तफे  

िभिभ कंुटे= उिाररत र्हभरभष्ट्र   
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S4. Ans.(b) 

Sol. 1953 च्यभ िभगपूर करभरभन्वये विदर्ा र्हभरभष्ट्र भत सभर्ील झभलभ.  

 

S5. Ans.(a)  

Sol. ----------------- 

 

S6. Ans.(a) 

Sol. इतर विर्भग: - अन्न आवण िभगरी पुरिठभ विर्भग आवण वसंचि आवण ऊजभा विर्भग असे 12 विर्भग होते  

 

S7. Ans.(c)  

Sol. र्हभरभष्ट्र भत आतभपयंत 19 रु्ख्यरं्त्री झभले आहेत ते पुढीप्रर्भणे  

1. यशिंतरभि चव्हभण 2. र्भरोतरभि कन्नर्िभर 3. बभळभसभहेब सभिंत 4. िसंतरभि िभईक  

5. शंकररभि चव्हभण 6. िसंतदभदभ पभटील 7. शरद पिभर 8. ए.आर.अंतुले  

9. बभबभसभहेब र्ोसले 10. वशिभजी पभटील विलंगेकर 11. सुिभकररभि िभईक 12. र्िोहर जोशी  

13. िभरभयण रभणे 14. विलभसरभि देशरु्ख 15. सुशीलकुर्भर वशंदे 16. अशोक चव्हभण  

17. पृथ्वीरभज चव्हभण 18. देिेन्द्र फडणिीस 19. उद्धि ठभकरे  

 

S8. Ans.(c)  

Sol. यशिंतरभि चव्हभणभंची रभजकीय कभरकीदा  

1. बॉमे्ब प्रभंतभचे रु्ख्यरं्त्री 2. र्हभरभष्ट्र भचे पवहले रु्ख्यरं्त्री 3. र्भरतभचे संरक्षण रं्त्री 4. कें द्रीय अथारं्त्री 5. पररभष्ट्र  रं्त्री 6. गृह 

रं्त्री 7. उपपंतप्रिभि  

 

S9. Ans.(b)  

Sol. 1. र्भरोतरभि कन्नर्िभर – िोव्हेंबर 1962 ते िोव्हेंबर 1963  

2. िसंतरभि िभईक – वडसेंबर 1963 ते एवप्रल 1975  

3. ए.आर. अंतूले – जूि 1980 ते जभिेिभरी 1982  

4. सुिभकररभि िभईक – जूि 1991 ते फेबु्रिभरी 1993  

5. बभबभसभहेब र्ोसले – जभिेिभरी 1982 ते फेबु्रिभरी 198 

6. वशिभजी पभटील विलंगेकर- जूि 1985 ते र्भचा 1986  

7. सुशीलकुर्भर वशंदे – जभिेिभरी 2003 ते ऑक्टोबर 2004  

8. विलभसरभि देशरु्ख – ऑक्टोबर 1999 ते जभिेिभरी 2003 आवण ऑक्टोबर 

2004 ते वडसेंबर 2008  

 

S10. Ans.(b)  

Sol. पवहली रभष्ट्र पती रभजिट – फेबु्रिभरी 1980 ते जूि 1980 (इंवदरभ गभंिी सरकभर)  

दुसरी रभष्ट्र पती रभजिट – सप्टेंबर 2014 ते ऑक्टोबर 2014 (िरेन्द्र र्ोदी सरकभर)  

वतसरी रभष्ट्र पती रभजिट – 12 िोव्हेंबर 2019 ते 23 िोव्हेंबर 2019 (िरेन्द्र र्ोदी 

सरकभर) 
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S11. Ans.(b) 

Sol. र्हभरभष्ट्र  िभविाकी यभचे प्रकभशि सभर्भन्य प्रशभसि विर्भग करतो  

 

S12. Ans.(a) 

Sol. पवहले शेरीफ – जॉजा बडािूड (1846)  

शेिटचे शेरीफ – सतीश चीतगोपेकर (2016)  

 

S13. Ans.(c) 

Sol. वजल्हभ वियोजि सवर्ती – कलर् 243 ZD  

पदवसद्ध अध्यक्ष- वजल्यभचे पभलकरं्त्री  

पदवसद्ध सवचि -वजल्हभविकभरी  

कभया- वजल्यभतील पंचभयती आवण िगरपभवलकभंवि तयभर केलेल्यभ योजिभंचे एकत्रीकरण करणे ि वजल्हभ विकभस आरभखडभ 

तयभर करणे  

 

S14. Ans.(c) 

Sol. -----------  

 

S15. Ans.(b) 

Sol. कर्ल 10 – ग्रभर्पंचभयती ची स्थभपिभ  

वकर्भि 7 ते कर्लभ 17 सदस्य (लोकसंखे्यिुसभर)  

600 ते 1500 लोकसंख्यभ – 7  

िंतर प्रते्की 1500 लोकसंखे्यर्भगे 2 सदस्य िभढत जभतभत  

7500 पेक्षभ जभस्त लोकसंख्यभ – 17 सदस्य  

 

S16. Ans.(c) 

Sol. ------------------ 

 

S17. Ans.(a) 

Sol.------------- 

 

S18. And (c) 

Sol. रंु्बई प्रभंवतक र्हभिगरपभविकभ अविवियर् 1949 

कर्ल 6 – र्हभिगरपभवलकभ कभलभििी  

1. पवहल्यभ सरे्सभठी वियुक्त केलेल्यभ तभरखेपभसूि पभच ििा 

2. विसवजात र्हभिगरपभवलकेच्यभ जभगी पुिगाठि करण्यभत आलेली र्हभिगरपभवलकभ उिाररत कभळभसभठी रभहील. 

 

S19. Ans.(a) 

Sol. िभगपूर र्हभिगरपभवलकभ अविवियर् – 1948  

रंु्बई र्हभिगरपभवलकभ अविवियर् – 1888  
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S20. Ans.(c) 

Sol. र्हभिगरपभवलकेच्यभ एकूण िगरसेिकभंपैकी 5/8 सदस्यभंिी बहुर्तभिभरे 

ठरभि संर्त केल्यभस रभज्य शभसि आयुक्तभंिभ परत बोलभिू शकते.  

 

S21. Ans.(a) 

Sol. र्हभिगर वियोजि सवर्ती कभयदभ (1999) 

1. र्हभिगर वियोजि सवर्ती – 45 सदस्य  

2. अध्यक्ष- रभज्य शभसिभकडूि िेर्णूक होते  

3. पदवसद्ध सदस्य – a) िभगरी विकभस विर्भगभचभ रु्ख्य सवचि.  

b) विर्भगीय आयुक्त 

 

S22. Ans.(d)  

Sol. र्हभरभष्ट्र भतील र्हभपौर पररिद रंु्बई (1997) आवण िभगपूर (1998) येथे सुरु करण्यभत आली होती.  

 

S23. Ans.(b) 

Sol. र्हभरभष्ट्र  िगरपररिदभ, िगरपंचभयती ि औद्योवगक िगरी अविवियर् 1965 िुसभर कलर् 341(A) र्धे्य िगरपंचभयत 

के्षत्रभसभठी असणभरे विकि वदलेले आहेत  

संिवर्त के्षत्र िगरपंचभयत: - 1. 10001 ते 25000 लोकसंख्यभ आवण र्हभिगरपभवलकभ वकंिभ अ िगा िगर पररिदेपभसूि 

कर्भल 25 वकलोर्ीटर अंतर आवण अकृिी के्षत्रभर्धे्य गंुतलेली वकर्भि 25% लोकसंख्यभ  

वकंिभ  

र्हभिगरपभवलकभ वकंिभ अ िगा िगर पररिदेपभसूि वकर्भि 25 वकलोर्ीटर अंतर आवण अकृिी के्षत्रभर्धे्य गंुतलेली वकर्भि 

50% लोकसंख्यभ.  

 

S24. Ans.(c) 

Sol. र्हभरभष्ट्र  िगरपररिदभ, िगरपंचभयती ि औद्योवगक िगरी अविवियर् 1965 

कलर् 3 – िगरपररिद विकि: 25000 पेक्षभ जभस्त लोकसंख्यभ आवण अकृिी के्षत्रभर्धे्य गंुतलेली वकर्भि 35% लोकसंख्यभ.  

कलर् 4 -िगरपररिद िगीकरण  

> 1 लभख लोकसंख्यभ = अ िगा िगरपररिद 

40001 ते 100000 लोकसंख्यभ = ब िगा िगरपररिद 

25001 ते 40000 लोकसंख्यभ = क िगा िगरपररिद 

 

S25. Ans.(b) 

Sol. रभज्य वििडणूक आयोग – 243 (K)  

वििडणुकभ – ग्रभर्पंचभयत ; पंचभयत सवर्ती ; वजल्हभ पररिद ; िगरपंचभयत ; िगरपररिद ; र्हभिगरपभवलकभ  

 

S26. Ans.(a) 

Sol. र्हभरभष्ट्र  रभज्य वििडणूक आयोग – 26 एवप्रल 1994 (243 (K) िुसभर)  

एक सदस्यीय आयोग आहे.  
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S27. Ans.(c)  

Sol. शेतकरी कभर्गभर पक्ष  

3 ऑगस्ट 1947 (आळंदी येथे)  

संस्थभपक – शेिरभि र्ोरे, केशिरभि जेिे, दत्तभ देशरु्ख इत्दी  

सुिणा कभळ- 1948 ते 1956  

 

S28. Ans.(a)  

Sol. प्ररु्ख कभरणे – िेतृत्वभचभ अर्भि आवण विस्कळीत स्वरूप  

 

S29. Ans.(d)  

Sol. सदर संघटिभ आयएिटीयुसी शी सलग्न आहे.  

 

S30. Ans.(c)  

Sol. वशिसेिेची लोकसर्भ वििडणुकीतील कभर्वगरी  

2009 – 11 जभगभ  

2014 – 18 जभगभ  

2019 -18 जभगभ  
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