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Write Any Ten questions by selecting at least two from each Unit. 

कोणतेही दहा प्रश्न लिहा व प्रत्येक यनुनट मधीि ककमान दोन प्रश्न लिहा.  

Unit 1 

1. Discuss Centralist features of the Indian Federal System.  

            भारतीय संघराज्य पद्धतीच्या कें द्राकर्शी वैशर्शष्टयांची चचाा करा . 
 

2. Evaluate legislative relations between Centre and States. 

             कें द्र आणि राज्य यातील कायदेववषयक ककंवा वैधानिक संबंधांच ेमूल्यमापि करा. 
 

3. Elaborate Administrative relations between Centre and States. 

            कें द्र आणि राज्य यातील प्रर्शासकीय संबंध ववर्शद करा. 

4. Explain the characteristics of state autonomy movements in India. 

भारतातील राज्य स्वायत्तता चळवळींची वैशर्शष्टये स्पष्ट करा. 
 

5. Explain the arguments in favour of small states.  

लहाि राज्यांच्या समर्ािार्ा असलेले  युक्ततवाद स्पष्ट करा. 
 

6. What is the impact of changing nature of party system on centre state relations? 

कें द्र राज्य संबंधांवर बदलत्या स्वरूपाच्या पक्ष पद्धतीचा काय पररिाम होतो? 

 

7. Discuss the use and misuse of Article 356.  

कलम ३५६ चा उपयोग व दरुुपयोग याची चचाा करा . 

 

 



 

Unit 2 

8. Explain the salient features of party system in India. 

भारतीय पक्ष पद्धतीची प्रमकु वैशर्शष्टये स्पष्ट करा. 
 

9. Discuss the features of Congress party in India 

भारतीय क गें्रस पक्षाच्या वशैर्शष्टयांची चचाा करा. 
 

10. Write a note on Bhartiya Janata party. 

भारतीय जिता पक्षावर टीप शलहा . 
 

11. Discuss the elor     of Akali Dal and DMK as regional parties in India. 

 भारतीतील  प्रादेशर्शक पक्ष म्हिूि अकाली दल आणि द्रमुक यांच्या भूशमकेची चचाा करा  
 

12. Discuss the role of  Shiv sena in Maharashtra 2019 Assembly elections.   

२०१९ मधल्या महाराष्राच्या ववधािसभा निवडिुकीतील शर्शवसेिेच्या भूशमकेची चचाा करा . 
 

13. What is role of regional parties in Indian Politics?  

भारतीय राजकारिात प्रादेशर्शक पक्षांची काय भूशमका आहे  ?  

 

14. Critically analyze electoral performance of BJP till 2014. 

२०१४ पयतंच्या निवडिुकीतील भाजपाच्या कामगगरीच ेटीकात्मक ववश्लेषि करा. 
 

15. Explain the concept of coalition form of government with examples. 

शमश्र सरकार हा प्रकार उदाहरिे देऊि स्पष्ट करा. 
 

16. Critically analysis electoral performance of Congress till 2014. 

२०१४ पयतं क गें्रसच्या  निवडिुकीतील कामगगरीच ेटीकात्मक ववश्लेषि करा. 

 

Unit 3 

17. Define caste. Explain the characteristics of caste and caste system in India. 

जातीची व्याख्या शलहा .भारतातील जाती आणि जाती-व्यवस्रे्ची वैशर्शष्टये स्पष्ट करा. 
 



18. Explain the relationship between caste and politics in India. 

भारतातील जात आणि राजकारि यातील परस्परसंबंध स्पष्ट करा. 
 

19. Discuss the caste-based reservation in India.  

भारतातील जाती-निहाय आरक्षिाची चचाा करा. 
 

20. What is communalism? Discuss the causes of communalism in India. 

जमातवाद म्हिजे काय? भारतातील जामातावादाच्या कारिांची चचाा करा  . 
 

21. Discuss the suggestions to overcome communalism in India. 

भारतातील जमातवादाची समस्या सोडवण्यासाठीच्या उपायांची चचाा करा  . 
 

22. Explain the causes of low political participation of women in Indian politics 

भारतातील महहलांच्या अल्प राजकीय सहभागाची कारिे स्पष्ट करा. 

 

Unit 4 

23. Discuss the causes of criminalization of Indian Politics. 

भारतीय राजकारिातील गनु्हेगारीच्या कारिांची चचाा करा. 
 

24. Explain the measures undertaken to check criminalization of Indian Politics. 

भारतीय राजकारिातील गनु्हेगारीवर नियंत्रि ठेवण्यासाठी अगंगकारलेल्या उपाययोजिा स्पष्ट 

करा. 
 

25. Discuss the causes of rising Naxalism in India.  

भारतातील वाढत्या िक्षलवादाच्या कारिांची चचाा करा. 
 

26. Discuss the problem of insurgency in North East.  

ईर्शान्य भारतातील घुसखोरीच्या समस्येची चचाा करा. 
 

27. Examine India’s strategy to fight against terrorism.  

जागनतक दहर्शतवादाचा सामिा करण्यासठी भारताच्या धोरिात्मक उपायांच ेपरीक्षि करा . 
 

28. Discuss the activities of international terrorist organizations in India. 



अतंरराष्रीय दहर्शतवादी संघटिांच्या भारतातील कारवायांची चचाा करा. 


