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Que 1. न्यायमूर्ती रानडे याांनी डे क्कन अॅग्रिकल्चररस्ट ररलीफ कायद्याचे स्वागर्त केले कारण -------(a) या कायद्यामुळे शेतकऱयाांना सावकाराांपासून सांरक्षण ममळे ल
(b) या कायद्याद्वारे शेतकरी कर्ााच्या ओझ्यातून मुक्त होतील
वरीलपैकी कोणते मवधान/मवधान बरोबर आहे/आहे त?
A. (a) फक्त
B. (b) फक्त
C. (a) आमण (b)
D. कोणतेही मवधान बरोबर नाही
उत्तर ||| A
Solution
न्यायमूती रानडे याांनी डे क्कन अॅमिकल्चररस्ट सोसायटी कायद्याचे स्वागत केले कारण यामुळे शेतकऱयाांना सावकाराांपासून
सांरक्षण ममळे ल. 1879 मध्ये, शेतकरी मदत कायदा सांमत करण्यात आला ज्यामुळे शेतकरी कर्ा फेडण्यास असमर्ा
असल्यास त्ाांना अटक आमण तुरांगात टाकले र्ाऊ शकत नाही. दख्खनच्या काही भागाांतील कर्ाबार्ारी शेतक-याांच्या
सुटकेसाठी हा कायदा होता.
Que 2. खालीलपैकी ‘स्वदे शी वस्तु प्रचाररणी सभा’ सांस्थेचा नेर्ता (प्रमुख) कोण होर्ता?
A. महात्मा गाांधी
B. लोकमान्य मटळक
C. न्यायमूती एम.र्ी. रानडे
D. डी.डॉ.मुांर्े
उत्तर ||| B
Solution
बाळ गांगाधर मटळक हे स्वदे शी वास्तु प्रचाररणी सभेचे प्रमुख होते .
Que 3. खालीलपैकी कोणर्ते वाक्य बरोबर आहे ?
• पमहले वाक्य: MN. रॉय हे मलबरल पक्षाचे नेते होते.
• दु सरे वाक्य: M.N. रॉय हे रॅ मडकल डे मोक्रॅमटक पक्षाचे नेते होते .
A. पमहले वाक्य बरोबर आहे .
B. दु सरे वाक्य बरोबर आहे .
C. दोन्ही वाक्ये बरोबर आहे त.
D. दोन्ही वाक्ये चुकीची आहेत.
उत्तर ||| B
Solution
रॅ मडकल डे मोक्रॅमटक पाटी (RDP), हा भारतातील एक रार्कीय पक्ष होता र्ो दु सऱया महायुद्धाच्या वेळी अस्तस्तत्वात होता.
RDP लीग ऑफ रॅ मडकल कॉांिेसमनमधून मवकमसत झाला, ज्याची स्र्ापना 1939 मध्ये मार्ी कम्युमनस्ट आां तरराष्ट्रीय नेते
एम.एन. रॉय. ममत्र राष्ट्राां ना पामठां बा दे ण्यासाठी भारताला युद्धात सहभागी करून घेण्याच्या उद्दे शाने रॉय याां नी 1940 मध्ये
रॅ मडकल डे मोक्रॅमटक पाटीची स्र्ापना केली.
Que 4: भारर्तार्त ग्रिटीशाांबद्दलची नाराजी ग्रदवसेंग्रदवस वाढर्त चालली आहे , आग्रण र्ते बाहेर काढण्यासाठी आपल्याला
त्ाांना मागग द्यावा लागेल. र्तरच आपण आपले सरकार स्स्थर करू शकर्तो. अॅलन ह्यूमच्या या ग्रवधानाला ------------ याांनी पाग्रठां बा ग्रदला.
(a) सर वेडरबना (b) माउां ट स्टु अटा एस्तिन्स्टन
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(c) सर हेन्री कॉटन (d) Slegal
योग्य पयाा य मनवडा:
A. (a) आमण (c) बरोबर
B. (b) आमण (d) बरोबर
C. (c) आमण (a) बरोबर
D. (d) आमण (b) बरोबर
उत्तर ||| A
Solution
दोन्ही पयााय 1 आमण 3 मूलत: समान आहेत. एकतर खरे असू शकते .
Que 5: ग्रवषम शीषगक शब्द ओळखा.
A. मवठोबाची मशकवण
B. कुलकणी लीलामृत
C. शेतार्ी प्रताप
D.शेतकरयाांचा आसूड
उत्तर ||| D
Solution
हररभाऊ चव्हाण :- हररभाऊांनी समार्ाची खूप मोलाची सेवा केली. त्ाांनी मलमहलेली काही पुस्तके खाली मदली आहेत 1)
र्लशाकाररता कमवतासांिह, 2) शेतार्ी प्रताप, 3) कुलकणी लीलामृत, 4) धमाभोळे पणाची तुांबडी, 5) घरचा पुरोमहत. 6) महांदू
आमण ब्राह्मण, 7) मवधीभाग क्र. 1,2, 8) भ्रष्ट् ब्राह्मण श्रेष्ठ, 9) चावडीतील बैठक, 10) भातांचा धुळा, 11) शेतकरी गायन, 12)
सत्नारायण पोर्ी, 13) सुबोध सुमनावली, 14) नाही, 15) कोल्हापुरी पावडे , 16) रामदास तुकाराम भेट, 17) 3ह्री छ.शाहू
महारार्ाांचा फोवडा, 18) सुबोध, 19) सुबोध श्लोक, 20) आमचे वमडल कवळे , 21) सज्जनगडाचा पोवाडा, 6) स्तवधा, 2) )
सत्शोधक समार्, 24) मवठोबाची मशकवण.
Que 6: 18 नोव्हें. 1899 रोजी ग्रदनशॉ वाांच्छा याांनी दादाभाई नौरोजी ांना पत्र ग्रलहून कााँिेसच्या अपयशाांची मीमाांसा
केली.
(a) कााँिेसच्या कामात सातत्ाने ले-ऑफ.
(b) फुरसतीचा उपक्रम म्हणून रार्कारणाकडे नेत्ाांचा दृमष्ट्कोन.
(c) आपण फक्त बोलतो, करत काहीच नाही
(d) क्राांमतकारी मागााचा अवलांब करण्याचा एकमेव मागा आहे .
योग्य पयाा य मनवडा:
A. (a) आमण (c) बरोबर
B. (b) आमण (d) बरोबर
C. (c), (b) आमण (a) बरोबर
D. (d) फक्त बरोबर
उत्तर ||| C
1887 मध्ये मदनशॉ वाचा या सांयमी नेत्ाने नौरोर्ीांना मलमहलेले हे आहे :
मफरोर्शाह आर्काल त्ाां च्या वैयस्तक्तक कामात खूप व्यस्त आहेत … ते आधीच खूप श्रीमांत आहेत … श्रीमान तेलांग दे खील
व्यस्त आहेत. मला प्रश्न पडतो की सवार्ण सोन्याच्या शोधात व्यस्त रामहले तर दे शाची प्रगती कशी होईल? त्ाांनी पत्रात मलमहले
आहे की, र्र मफरोर्शाह आमण तेलांग याां च्यासारखे लोक सांपत्ती मनमााण करण्यात व्यस्त रामहले तर दे शाला स्वातांत्र्य कसे
ममळणार?
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Que 7: अण्णाभाऊ साठे याांनी साम्यवादी ग्रवचारसरणीचा प्रसार करण्यासाठी खालील माध्यमाांचा वापर केला.
A. नाटक
B. कर्ाकर्न
C. बटावणी
D. कला पाठक
उत्तर ||| D
अण्णाभाऊ साठे याांच्यावर सुरवातीला कम्युमनस्ट मवचारसरणीचा प्रभाव होता. डी.एन. गवाणकर आमण अमर शेख याांसारख्या
लेखकाांसोबत ते लाल बावटा कलापर्क (रे ड फ्लॅग कल्चरल स्क्वाड), भारतीय कम्युमनस्ट पक्षाची साांस्कृमतक शाखा आमण
सरकारी मवचारसरणीला आव्हान दे णाऱया तमाशा नाट्य मांडळाचे सदस्य होते .
Que 8: राजा राम मोहन रॉय याांनी 1815 मध्ये ‘िाह्मो समाज’ स्थापन करण्यापूवी ‘आत्मीय सभा’ स्थापन केली
र्तेव्हा त्ाांच्यासोबर्त खालीलपैकी कोण सदस्य होर्ते ?
(a) द्वारकानार् टागोर, प्रसन्नकुमार टागोर.
(b) डॉ. रार्ेंद्रलाल ममश्रा, रार्ा काली.
(c) शांकर घोषाल, आनांद प्रसाद बनर्ी.
(d) केशवचांद्र सेन, दे वेंद्रनार् टागोर.
उत्तर पयााय:
A. (a) आमण (d) फक्त
B. (b), (c) आमण (d) फक्त
C. (a), (b) आमण (c) फक्त
D. (d) फक्त
उत्तर ||| C
* रार्ा राम मोहन रॉय याांनी 1815 मध्ये ‘ब्राह्मो समार्’ स्र्ापन करण्यापूवी ‘आत्मीय सभा’ स्र्ापन केली तेव्हा त्ाांच्यासोबत
खालील सदस्य होते:
द्वारकानार् टागोर, प्रसन्नकुमार टागोर.
डॉ. रार्ेंद्रलाल ममश्रा, रार्ा काली
शांकर घोषाल, आनांद प्रसाद बनार्ी
* आत्मीय सभा ही तास्तत्वक चचेची सभा होती.
* एकेश्वरवादी महांदू वेदाांतवादावर चचाा आमण वादमववाद सत्रे आयोमर्त करणे हे सभेचा मुख्य काया होते .
* ते आठवड्याला र्मायचे आमण यातील बहुतेक मेळावे अनौपचाररक होते .
* या मेळाव्याला मोर्केच बांगाली बुद्धीमान उपस्तस्र्त असायचे .
* या सभेचे कोणतेही सदस्यत्व नव्हते .
Que 9: 1842 साली _______ या वृत्तपत्रार्तील लेखामधून इां िजी भाषेवर प्रभुत्व ग्रमळवण्याची गरज अधोरे स्खर्त केली
होर्ती.
A. दपाण
B. ज्ञानोदय
C. मराठा
D. दीनबांधू
उत्तर ||| B
* 1842 मध्ये ज्ञानोदय वृत्तपत्रात इां िर्ी भाषेवर प्रभुत्व ममळवण्याची गरर् अधोरे स्तखत करणारा लेख होता.
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* हे 1842 मध्ये सुरू झालेले मामसक होते.
* त्ाची सुरवात एका अमेररकन मराठी ममशनने केली होती
* आमशया आमण युरोपचा नकाशा छापणाऱया पमहल्या मामसकाांपैकी हे एक होते .
* पाश्चात् र्ग आमण मिश्चन धमााच्या धमामनरपेक्ष मवचाराांचा प्रसार करणे हा या मामसकाचा उद्दे श होता.
* त्ात महांदूांच्या र्ामतव्यवस्र्ेवर टीका करण्यात आली आमण सवा र्ातीांपेक्षा श्रेष्ठ असण्यावरील ब्राह्मणाांच्या भूममकेवरही टीका
करण्यात आली.
Que 10: महात्मा फुले याांच्या सत्शोधक समाजाचे प्रमुख कायगकर्ते कोण होर्ते ?
A. डॉ मवश्राम ढोले, कृष्णराव भालेकर, नारायण मेधार्ी लोखांडे, मामा परमानांद
B.कृष्णराव भालेकर, नारायण मेधार्ी लोखांडे, डॉ मवश्राम ढोले, हरी मचपळू णकर
C.नारायण मेधार्ी लोखांडे, डॉ मवश्राम ढोले, हरी मचपळू णकर, मामा परमानांद
D.कृष्णराव भालेकर, डॉ मवश्राम ढोले, मामा परमानांद, हरी मचपळू णकर
उत्तर ||| B
* कृष्णराव भालेकर, नारायण मेधार्ी लोखांडे, डॉ. मवश्राम ढोले, हरी मचपळू णकर हे महात्मा फुलेंच्या सत्शोधक समार्ाचे
प्रमुख कायाकते होते.
* सत्शोधक समार् हा ज्योमतराव फुले याांनी 1873 मध्ये स्र्ापन केलेला सामामर्क सुधारक समार् होता.
* याने महाराष्ट्रातील वांमचत गटाां साठी मशक्षण आमण सामामर्क अमधकार आमण रार्कीय प्रवेश वाढवण्याच्या ममशनला समर्ान
मदले.
* सत्शोधक समार्ाचा ब्राह्मणमवरोध वैयस्तक्तक ब्राह्मणाांच्या मवरोधात नाही तर सामामर्क-धाममाक बाबीांमध्ये ब्राह्मणाांना
प्राधान्य दे णाऱया व्यवस्र्ेमवरद्ध होता.

