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  कच्चच्चया कामासाठी जागा / SPACE FOR ROUGH WORK 

1) – 1 
पठे- भगिांिराि कोळी 

 नाशिकमधील पेठ येथे कोळी लोकाांची लोकसांख्या जाति होिी, तयाांनी 6 विसेंबर 1857 रोजी हषूवलिर हल्ला करून 
मामलिदार कायावलयािील सिव नोंदी नष्ट् केल्या. 

 शभल्ल नेतयाांसह तयाांनी िासकीय कायावलयाला घेराि घािला. 
 पेठेचे राजे भगिांिराि याांसोबि पत्रव्यिहार करि नानासाहबे याांनी तयाांच्चया वदिाणाांसह पेठेिील या उठािाची योजना 

आखली होिी. 
नरगुांद - बाबासाहबे भाि े

 भातकर राि भाि ेककिंिा नरगुांदच ेबाबासाहबे ह ेमुांदरगी भीमराि आणण हसे्ममगेचे देसाई, िांबळ, सोरािुर आणण गोिनकोप्पा 
याांच्चया सहकायतन तिवटिाांविरुद्ध बांि केलेले आणखी एक जहागीरदार होिे. 

 िोरागल आणण अनेगुांिीच्चया राज्यकतयाांिीही तयाचा सांबांध होिा. 
जमखखिंिी - रामचांद्र पटिधवन 

 जमखखिंिी राज्याची तथापना 1811 मध्ये श्रीमांि गोपाळराि पटिधवन याांनी केली होिी. 
 िे कुरांदिाि ज्येष्ठ राज्याच ेिमहभूि हरभटबुिा पटिधवन याांचे िांिज होि.े 
 जमखखिंिी ह ेतिवटि भारिािील मराठा सांतथानाांपैकी एक होिे आणण नांिर िेक्कन तटटे्स एजन्सीद्वारे बॉमबे पे्रशसिेन्सीचा 

एक भाग महणून प्रिाशसि होिे. 
 जमखखिंिीची तथापना गोपाळराि रामचांद्रराि पटिधवन (1799-1840) याांनी 1811 मध्ये केली होिी.  

सोरापरू - िकैप्पा नाईक बळिांि बहेरी 
 िेंकटप्पा नाईक ह ेसोरापूर/सुरापुराच्चया नायक घराण्यािील एक प्रमुख आणण िेिटचे िासक होिे. 
 तयाांनी तिटीि ईतट इांविया कां पनीच ेसािवभौमति तिीकारण्यास नकार वदला आणण तयाांच्चयाविरुद्ध युद्ध पुकारले. 
 सुरापुरा (ककिंिा सोरापूर) सध्याच्चया यादतगरी शजल्याि आहे, जो दशक्षण भारिािील कनावटक राज्यािील 31 शजल्याांपैकी 

एक आह.े 
 

2) – 4 
 तिवटि िासनाच्चया कायद्यानुसार नसैर्गिंक कारणामुळे पांचिीस टक्क्याांपेक्षा उतपन्न कमी झाले असेल, िर िेिसाऱ्याि 

सिलि होिी. तयामुळे विधान अ योग्य आह.े 
 विधान ब देखील योग्य आह े कारण, इांग्रज सरकारने गुजराि भागािील िेिकऱ्याांच्चया िेिसारा सिलि देण्याच्चया 

मागण्याांकिे दुलवक्ष केले महणून गाांधीजींनी खेिा सतयाग्रहाची घोषणा 22 माचव 1918 रोजी केली. 
 

3) – 4 
ड्युरॅंि आयोगामार्व ि भारि – अर्गाणीतिान सीमारेषचेे तनधावरण लॉिव लॅन्सिाउनच्चया कालखांिाि करण्याि आले. 
लॉिव कझवन (१८९९-१९०५) – 
1) पोलीस कतमिन (सुधारणा आयोग) – अॅन्ि्यू फे्रजरच्चया अध्यक्षिेखाली (१९०२) 
2) १८९९-१९०० चा दुष्काळ तयािर अँथनी मकॅिोनाल्ि अध्यक्षिेखाली दुष्काळ आयोग 
3) कृतष ि ससिंचन आयोग (१९०१) कॉलीन तकॉट मोनक्रीर्च्चया अध्यक्षिेखाली 
4) १९०० - पांजाब भूमी हतिाांिरण कायदा. 
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5) पुसा - कृतष सांिोधन कें द्र 
6) कलकत्ता महाविद्यालय कायदा, १८९९ तनििून जाणाऱ्याांची सांख्या कमी करून इांग्रज सदतय िाढिले. 
 
4) – 2 
अहमवदया आांदोलन (१८८९-९०) र्रीदकोट (पांजाब) – तमझाव गुलाम अहमद 
1) अहमवदया आांदोलनाने मुस्तलमाांमधील प्रथा परांपराांचे जोरदार समथवन केले. उदा. पिदा पद्धि, िलाक, बहुपतनीति याांचे समथवन. 
2) तमझाव अहमद तििःला इतलामचा 'मशसहा' (देिदूि) समजि. नांिर िो तििःला श्रीकृष्ण ि येिू णितिचा अििार समजू लागला. 
तयाच्चया िागण्यािील िर्ाििीने आांदोलनाि रू्ट पिली. 
3) तमझाव गुलाम अहमद याांचे पुतिक - बराहीि जिळ अहमदीया याि तयाांनी अहमवदया आांदोलनाचे शसद्धाांि माांिलेले आहिे. 
 
5) – 4 
मे, 1930 मध्ये तिवटि मीठ करविरूद्ध धरसाना सतयाग्रह हा एक तनषधे होिा. दाांिी िे मीठ माचव सांपल्यानांिर महातमा गाांधींनी तिवटि 
राजिटीचा पुढील तनषेध महणून गुजरािमधील धरणे तमठाच्चया बाांधकामाांिर अकहिंसक छापा तनििला. धरणास येथे तिवटिाांच्चया 
आदेिाखाली िकेिो सतयाग्रयाांना सैतनकाांनी मारहाण केली. येणाऱ्या प्रशसद्धीने भारिीय तिािांर्य य चळिळीकिे जगाचे लक्ष िधेले 
आणण भारिािील तिटीि राजिटीच्चया िधैिेिर प्रश्नचचन्ह तनमावण केले 
76 िषाांचे तनिृत्त न्यायाधीि अब्बास िैयबजी ह ेगाांधींच्चया पतनी कतिुरबाई याांच्चयासमििे तयाांच्चया मोचावच ेनेिृति करीि होिे. धरसाना 
येथे पोहोचण्यापूिी दोघाांना अटक करण्याि आली आणण िीन मवहन्याांच्चया िुरूां गिासाची शिक्षा सुनािण्याि आली. तयाांच्चया अटकेनांिर 
सरोशजनी नायिू आणण मौलाना अबुल कलाम आझाद याांच्चया नेिृतिाि िाांििेि आांदोलन सुरूच रावहले. गाांधींनी मोचावचे नेिृति 
करण्यासाठी एका मवहलेला बढिी वदली यािर काही कॉंगे्रसचे नेिे असहमि होिे. 
धारासन साल्ट िक्सवच्चया ठठकाणी िेकिो भारिीय राष्ट्र ीय तियांसेिकाांनी मोचावस सुरिाि केली. पोचलसाांकिे पाठ तर्रिण्यापूिी नायिू 
आणण सतयाग्रही अनेक िळेा मीठाच्चया कामाांकिे गेले. एका क्षणी िे बसले आणण अठ्ठािीस िास थाांबले. आणखी िकेिो जणाांना 
अटक करण्याि आली. 
 
6) – 4 

 कायमधारा :- बांगाल, तबहार, ओवििा, बनारस, उत्तर कनावटक 
 रयििारी :- मुांबई, मद्रास, आसाम 
 महालिारी :- सांयुक्त प्राांि, पांजाब, अिध 

 
7) – 1 
िरील सिाांनी तया-तया प्रदेिाि होमरूल लीगची तथापना केली होिी, वटळकाांची होमरूल लीग महाराष्ट्र -कनावटक-मध्य प्राांि-िऱ्हाि, 
िर ॲनी बेझांट याांची होमरूल लीग मद्रास-उत्तर ि दशक्षण भारि या ठठकाणी होिी. 
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8) - 3 
1) उत्तर प्रदेिािील गोरखपूर शजल्यािील चौरीचौरा येथे ५ रे्िुिारी १९२२ रोजी ३००० च्चया एका जमािाने दांगलीस प्रारांभ केला. 
2) तयामध्ये िीस पोचलस ि एक सब इन्तपेक्टर याांना ठार करण्याि आले. 
3) या कहिंसक घटनेची बािमी गाांधींना समजल्यानांिर तयाांना अति दुःख झाले. 
4) १२ रे्िुिारी १९२२ रोजी बारिोलीच्चया सतयाग्रहाची रूपरेषा तनचिि करण्यासाठी बोलाविलेल्या सांमेलनािच महातमा मो. क. 
गाांधींनी असहकार चळिळ बांद करण्याचा प्रतिाि माांिला आणण िो बहुमिाने पास करण्याि आला. 
 
9) - 2 
1) िृत्तपत्र कायदा (Newspaper Act) 1908 – लॉिव ममिंटो दुसरा याच्चया कायवकाळाि पाररि. 
आक्षेपाहव चलखाण केल्यास छापखाना, सांपत्ती जप्ि केली जाई. युगाांिर, सांध्या आणण िांदेमािरम या िृत्तपत्राांनी तयाांचे प्रकािन बांद 
केले. 
2) परिाना अतधतनयम (The Licensing Regulation) 1823 - जॉन अॅिमस (कायवकारी गव्हनवर जनरल) 
राजा राममोहन रॉय याांच ेतमराि उल अखबार बांद झाले. 
3) भारिीय भाषा िृत्तपत्र कायदा 1878 - लॉिव चलटन 
या कायद्याने सोमप्रकाि, भारि तमवहर या िृत्तपत्राांिर बांदी आणली. िर 'अमृिबझार पचत्रका' रािोराि इांग्रजी बनले. 
 
10) – 1 
सरला देिी या भारिािील पवहल्या मवहला सांघटना - अलाहाबादमधील भारि तत्री महामांिळाच्चया सांतथापक होतया, तया लेणखका, 
गातयका िसेच राजकीय कायवकतयाव आणण नेतया होतया.  
िमुने्स इांविया असोशसएिन ही मवहलाांमध्ये सिाां प्रबोधन तनमावण करणारी आणण सािवजतनक सेिाांमध्ये तयाांची जबाबदारी पार 
पािण्यासाठी तयाांना प्रशिशक्षि करणारी पवहली सांतथा होिी आणण एनी बेझांट आणण िोरोथी शजनाराजदास याांनी तयाांची तथापना केली 
होिी. 
1923 मध्ये लेिी मेहरेबाई टाटा याांनी द निॅनल कौस्न्सल ऑर् िुमेन इन इांवियाची तथापना केली ज्याने मवहला आणण बालकाांना 
भेिसािणाऱ्या अनेक समतयाांच ेतनराकरण करण्याच्चया सामातयक ध्येयासाठी एक समान रचना, ज्ञानाची देिाणघेिाण आणण एकिा 
सुलभ केली. 
द ऑल इांविया िुमेन्स कौस्न्सल (AIWC) ची तथापना पुणे येथे 1927 मध्ये मागावररट या चुलि बवहणींनी मवहला आणण बालकाांच्चया 
शिक्षणाला आणण सामाशजक कल्याणाला चालना देण्यासाठी केली होिी. 
 
11) – 4 
लॉिव िलहौसी : 

 लॉिव िलहौसी 1848-1856 पयांि भारिाचा गव्हनवर-जनरल महणून कायवरि होिा.  
 भारिाच्चया आधुतनकीकरणाचा मागव मोकळा करणाऱ्या अनेक सुधारणा तयाने माांिल्या. 
 तयाला “आधुतनक भारिाचा तनमाविा" ही पदिी तमळाली. 
 िलहौसीने 1852 मध्ये भारिाि इलेस्क्िक टलेीग्रार् प्रणाली सुरू केली. 
 कलकत्ता िे आग्रा ही पवहली टलेीग्रार् लाइन 1854 मध्ये चालू करण्याि आली.  
 1857 पयांि तयाचा वितिार लाहोर आणण पेिािरपयांि करण्याि आला. 
 बमावमध्येही रांगून िे मांिाले अिी एक लाईन टाकण्याि आली होिी 
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लॉिव िलहौसीच्चया काळािील महत्त्िाच्चया घटना: 
 रेल्ि ेतमतनट ऑर् 1853; आणण 1853 मध्ये मुांबई आणण ठाणे याांना जोिणारा पवहला रेल्ि ेमागव टाकला. 
 गांगा कालिा खुला घोतषि करण्याि आला (1854); 
 प्रतयेक प्राांिाि तििांत्र सािवजतनक बाांधकाम विभागाची तथापना. 
 विधिा पुनर्ििंिाह कायदा (1856). 

 
12) -1 

 1921 ला बॅररतटर केििराि देिपाांिे याांनी मुांबई येथील अांधेरीचे आनांदीलाल पोिदार याांच्चया िाड्याि साधकाश्रम तथापन 
केला येथे िेिी, सूिकिाई, दुग्ध िाळेच ेप्रशिक्षण वदले जाई. 

 मुांबईिील असहकार आांदोलनाि यािील बहुसांख्य सदतय कायवरि होिे. 
 या सांतथेचे सभासद होण्यासाठी आधी सिव सभासदाांना 'मी सरकारी नोकरी करणार नाही' अिा आियाची िपथ घेणे 

बांधनकारक होिे. 
 

13) – 1 
बाळिातत्री जाांभकेर :-  

 याांना गुजरािी, बांगाली, र्ारसी, गणणि, भूगोल यामध्ये प्राविण्य होिे, तत्री शिक्षण, धमव ि समाजसुधारणेिर याांचा भर 
होिा. 

 मराठीिले पवहले िृत्तपत्र दपवण(पाशक्षक) ह ेतयाांनी 6 जानेिारी 1832 रोजी सुरु केले. 
 िसेच मराठीिील पवहले माशसक काढण्याचा मान सुद्धा तयाांना तमळाला आह े तयाांनी विज्ञानाची प्रगिी लोकाांपयांि 

पोहोचिण्यासाठी वदग्दिवन ह ेमाशसक काढले होिे. 
 

14) -3 
गोपाळहरी देिमखु (१८२३-१८९२) :  

 ह ेमहाराष्ट्र ािील समाजसुधारक आणण वििकेिादी होिे. तिटीि राजिटीि तयाांनी न्यायाधीिपद भूषिले पण सामाशजक 
सुधारणाांच्चया मुद् दयाांिर लोकवहििादी या टोपण नािाने प्रभाकर साप्िावहकासाठी लेखन केले.  

 तयाांनी िकव सांगि ित्त्ि ेआणण आधुतनक, मानििािादी, धमवतनरपेक्ष मूल्याांिर भारिीय समाजाची पुनरवचना करण्याचा 
पुरतकार केला.  

 तयाांनी कहिंदू सनािनी धमाविर हल्ला केला आणण सामाशजक आणण धार्मिंक समानिेचे समथवन केले. 
 तयाांनी जािीव्यितथचे्चया दुष्कृतयाांविरुद्ध लेखन केले 

 
15) – 3 
भारिीय भाषा ितृ्तपत्र कायदा 1878: 

 भारिीय भाषाांमध्ये तनघणायाव ििवमानपत्राांिर तनयांत्रण ठेिण्यासाठी व्हॉईसरॉय चलटनने लागू केला होिा, 
 या कायद्याि प्रशसद्धी पूिव िपासणीची िरिूद होिी, या िरिुदीला ितकालीन निीन भारिमांत्री लॉिव के्रनबकुने विरोध केला, 
 तयामुळे सप्टेंबर 1878 मध्ये सांबांतधि िरिूद रद् करण्याि आली, ि तया ऐिजी एक िृत्तपत्र आयुक्त तनयुक्त करण्याि 

आला ज्याचे काम िृत्तपत्राांना अतधकृि ि अचकू बािमया पुरिण्याचे होिे. 
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16) -1 
िार आणण टपाल खाि ेलॉिव िलहौसी याांच्चया प्रिासन काळाि भारिाि सुरू झाले, तयािळेेस ओ. िाांघनसेी ह ेया विभागाच ेप्रमुख 
महणून तनयुक्त करण्याि आले होिे. 
मुांबई महानगरपाचलका मखु्यालय-क्रॉर्िव माकेट :- मुांबईिील पवहली विजेिर चालणारी िाम 1907 
भारिािील पवहली िाम 1873 कलकत्ता 
भारिािील पवहली विजेिर चालणारी िाम 1895 चेन्नई 
 
17) – 3 
“भारिीय स्तत्रयाांचे राष्ट्र ीय मांिळ" या सांघटनेची तथापना 1925 मध्ये मेहरीबाई टाटा याांनी केली. 
• आांिरराष्ट्र ीय मवहला पररषदेची राष्ट्र ीय िाखा महणून या मांिळाची तथापना करण्याि आली. 
• मेहराबाई या सर दोराबजी टाटा याांच्चया पतनी होतया. 
• 1904 मध्ये तया युरोप दौऱ्यािर असिाना िेथील मवहलाांनी सामाशजक प्रश्नाांची सोििणकुीबाबिचा घेिलेला सहभाग पाहून 
भारिािील मवहलाांनी ही याबाबि कायव कराि ेअसे तयाांना िाटले. 
• तयािूनच तयाांनी "भारिीय स्तत्रयाांचे राष्ट्र ीय मांिळ" ही सांघटना तथापन केली. 
 
18) – 1 
1905 पासून परदेिी मालािरील बवहष्काराच्चया आांदोलनाला सरुुिाि झाली होिी. बांगालमध्ये कृष्णकुमार तमत्र याांनी सांजीिनी 
पत्राि प्रथम बवहष्काराचा पुरतकार केला. 
1896 मध्ये "न्यू इांस्ग्लि तकूलच्चया” विद्यार्थयाांनी परदेिी कापिाची होळी केली होिी.  
1905 मध्ये दसऱ्याच्चया वदििी पुण्याि वटळक ि शििरामपांि याांच्चया साक्षीने भारिािील पवहली परदेिी कापिाची होळी केली. 
वटळकाांच्चया चिःुसतु्री कायवक्रमाि तिदेिीचा तिीकार करण्याि आला होिा- 
1) तिराज्य 
2) बवहष्कार 
3) तिदेिी 
4) राष्ट्र ीय शिक्षण 
 
19) – 3 
परमहांस सभा : तथापना १८४९ मुांबई  
िशैिष्य े: 

 णििन समाजाचा तिच्चयािर प्रभाि होिा  
 सभेमध्ये सिव जािी धमावचे लोक एकत्र जेिण करि., जािी भेद न मानणे, मूिीपूजा न मानणे, पुनर्ििंिाहास प्रोतसाहन देण,े 

मवहला, दचलि / िोतषिाांना शिक्षण देणे. 
 परमहांस सभेच्चया िाखा मुांबईच्चया व्यतिररक्त पुणे, नगर, बेळगाि मध्येही होतया  
 िी गुप्ि सभा होिी. 
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20) – 3 
सक्तीचे शिक्षण, दारूबांदी, मागासलेल्याांना नोकरीि प्रििे, विद्यार्थयाांना सिलिी, िेिकऱ्याांना जांगलच्चया कायद्यामुळे होणारा त्रास, 
विधिाांच्चया केििपनास बांदी िगैरे अनेक प्रश्नाांना लोखांिे याांनी दीनबांधू या मुखपत्रािून िाचा र्ोिली.  
रायगिािरील छत्रपिी शििाजी महाराजाांच्चया समाधीची दुदविा झाली असल्याचा पवहला आिाज दीनबांधूने उठविला. 
 
21) – 1 
19 रे्िुिारी 1930 रोजी साबरमिी या ठठकाणी काँगे्रसच्चया कायवकाररणीची बठैक होऊन या कायवकाररणीने महातमा गाांधींना 
कायदेभांगाची चळिळ करण्याचा सिावतधकार बहाल केला. 26 जानिेारी 1930 हा वदिस तिािांर्य य वदन महणून भारिभर मोठ्या 
उतसाहाने साजरा केला. हाच ठराि अणखल भारिीय काँगे्रस सतमिीची बैठक होऊन मान्य केला. 
12 जानेिारी 1931 रोजी सोलापुरमधील पोलीसाांच्चया हतयेसाठी जबाबदार ठरिून मलाप्पा धनिेट्टी, कुबावन हुसेन, जगन्नाथ सििंदे, 
श्रीवकिन सारिा याांना येरििा िरुुां गाि र्ािी वदली. 
12 मे 1930 मध्ये शिरोिा सतयाग्रह, 17 मे 1930 रोजी मुांबईिील ििाळा येथ ेतमठागरािर सतयाग्रह करण्याि आला. तबळािी 
(सािारा) येथे जांगल सतयाग्रह झाला. 
उांबरगाि (ठाणे) येथ े5 मे ला तमठाच्चया सतयाग्रहाचे नेिृति नानासाहबे देिकर ि कमलाबाई चटोपाध्याय याांनी केले. चचिंचणी, बोिी, 
िहाण,ू येथेही तमठाचा कायदा मोिला. 
िांकरराि देि (िांकर श्रीकृष्ण देि 1895-1974) 

 ह े महाराष्ट्र ािील एक काँगे्रस कायवकिे, सिोदयी नेिे आणण रामदासी सांप्रदाय ि साांप्रदातयक सावहतयाचे अभ्यासक ि 
सांिोधक होिे.  

 असहकार आांदोलन, तमठाचा सतयाग्रह, मुळिी सतयाग्रह याि सहभाग, सेनापिी बापटाांबरोबर िांकरराि देिाांनी 
पुण्याजिळील मुळिी सतयाग्रहाि भाग घेिला. (1923) तयाकररिा तयाांना िुरूां गिास ि र्टक्याांची शिक्षा भोगािी लागली.  

 तयाांनी आपल्या सांघटन चािुयावने ि ओजतिी िकृ्ततिाने सारा महाराष्ट्र  जागृि केला.  
 महाराष्ट्र ाि प्राांतिक काँगे्रस सतमिी सुरु केली. तिवटिाांच्चया र्ोिा ि झोिा या धोरणासांबांधी 'तिराज्या' मधील तयाांनी 

चलवहलेल्या लेखाांबाबि तयाांना पुन्हा दीि िषाांची शिक्षा झाली.  
 तयाांनी तमठाच्चया सतयाग्रहािही भाग घेिला. (1930), तयाबद्लही तयाांना शिक्षा झाली.  
 1941 साली ियैचक्तक सतयाग्रहाि तयाांना दीि िषावची शिक्षा झाली. 

 
22) – 1 
महातमा गाांधी दाांिी यात्रा – 12 माचव १९३० रोजी गाांधीजींनी आपल्या 79 अनुयायाांद्वारे साबरमिी आश्रमािून ३८५ वक.मी. (२४० 
मैल) अांिर पर करून दाांिी येथे प्रयाण केले. 
िेथे जाऊन तयाांनी मीठ उचलून कायदा मोिला ि सविनय कायदेभांगाच्चया चळिळीस प्रारांभ झाला.  
िे िेथे 5 एतप्रल १९३० ला दाांिीला पोहोचले. तयाांि 24 वदिस लागेले. (12 माचव िे 5 एतप्रल) 
 
23) – 2 
सायमन कतमिन : 

 1927 मधील सायमन कतमिनमध्ये एकही भारिीय सदतय नव्हिा. तयाांनी तयाांचा अहिाल जाहीर केल्यािर तयाच्चयािर 
बवहष्कार घालण्याि आला. काँगे्रसने मद्रास अतधििेन विसेंबर 1927 िॉ. एम.ए. अन्सारी याांच्चया अध्यक्षिेखाली 
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बवहष्काराचा तनणवय घेण्याि आला. याचा सिव पक्षाांनी विरोध केला मात्र जतटीस पाटी ि पांजाबमधील युतनयतनतट पाटीन े
मात्र बवहष्कार न टाकण्याचे धोरण तिीकारले. 

 12 रे्िु. 1928 रोजी वदल्ली येथे िॉ. एम.ए. अन्सारी याांच्चया अध्यक्षिेखाली सिवपक्षीय बठैक बोलािण्याि आली होिी. 
 याचे प्रमुख कारण भारि सचचि लॉिव बकव नहिे याने वदलेले आव्हान की, भारिीयाांनी एकत्र येऊन एक समान मसुदा ियार 

करून दाखिािा. 
 19 मे 1928 मुांबई येथे मोिीलाल नेहरू याांच्चया अध्यक्षिेखाली सतमिी तथापन करण्याि आली. ज्याचा उदे्ि भारिासाठी 

सांविधान तनर्मिंिीची रूपरेखा बनिण ेहोिे. 
 मोिीलाल नेहरूां च्चया अध्यक्षिेखाली उपसतमिी नेमण्याि आली. शजला नेहरू सतमिी महणिाि तयामध्ये अली इमाम, 

सुभाषचांद्र बोस, एम. एस. एनी, मांगल ससिंह, िोएब कुरैिी, जी. आय. प्रधान, िेजबहादूर सपु्र ह ेसदतय होिे. 
 ऑगतट 28 मध्ये या सतमिीने अहिाल वदला. 

 
24) – 1 
1919 ला णखलार्ि कतमटीची तथापना – 

 नेिृति - अली बांध ू(िौकि अली ि महांमद अली) मौलान आझाद, अजमल खान, हसरि मोहानी. 
 णखलार्ि असहकार चळिळ - 
 वदल्ली येथे नोव्हेंबर 1919 ला 'ऑल इांविया णखलार्ि कॉन्र्रन्स' भरली. तिवटिाांच्चया मालािर बवहष्कार टाकण्याच े

आिाहन केले गेले. 
 यािळेी 'ऑल इांविया णखलार्ि कतमटीचे अध्यक्ष महणून म. गाांधी उपस्तथि होिे’. णखलार्िीच्चया प्रश्नाांिर एकचत्रिपणे 

सरकारविरूद्ध सिवसामान्याांचा असहकार चळिळ सुरु करण्याची तयाांची इच्चछा होि होिी. 
 धार्मिंक प्रश्नािरून मुतलीम नेिृतिािी एकी करण्यास वटळकाांचा विरोध होिा, तयाचप्रमाणे 'सतयाग्रह' या राजकीय 

साधनाबाबिही तयाांना िांका होिी. 
 कहिंदू-मुतलीम ऐक्य साधण्याची ही चाांगली सांधी होिी असे म. गाांधीजींना िाटि होिे. अिा िळेी वटळकाांची समजूि काढली 

होिी. 
 अमृिसर येथे झालेल्या अणखल भारिीय णखलार्ि पररषदेि व्होईसरॉयकिे एक प्रतितनधी मांिळ पाठिण्याचे ठरले. 

जानेिारी १९२० रोजी व्होईसरॉयला वदल्या जाणाऱ्या पत्रािर तिामी श्रद्धानांद, महातमा गाांधी, पांविि मोिीलाल नेहरू ि 
पांविि मदन मोहन मालिीय याांनी सया केल्या. 

 
25) – 3 
चौरीचौरा – शज. गोरखपरू (उ.प्र.)  

 5 रे्िुिारी 1922 ला एका तमरिणुकीनांिर झालेल्या कहिंसाचाराि 22 पोलीस मृतयूमुखी झाले. यानांिर गाांधीजींनी 
असहकाराची चळिळ मागे घेिली. 

 1920 ला असहकार चिळिळ गाांधीजींनी सुरु केली तयाि कोणतयाही प्रकारच्चया कहिंसेला थारा देण्याि येणार नाही. ह े
तयाांनी तपष्ट् केले होिे. ही अखील भारिीय पािळीिरील पवहली चळिळ होिी. तयाि मोठ्या प्रमाणाि भारिीयाांचा समाििे 
होिा. 

 परांिु रे्िुिारी 1922 मध्ये उत्तर प्रदेिािील चौरीचौरा येथे िेथील नागररकाांचा पोचलसाांनी आतयांतिक छळ केला. िेव्हा 
िेथील नागररकाांनी पोलीस चौकी जाळून टाकली. तयाि अनेक पोचलस मारले गेले. िेव्हा महातमा गाांधीजींनी ही चळिळ 
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िातकाळ रद् केली. ज्यामध्ये अनेकाांना ही बाब खटकली होिी. या घटनेचे सुभाषचांद्र बोस याांनी 'नॅिनल कॅलॅतमटी' असे 
िणवन केले. 
 

26) – 4 
 महातमा गाांधींनी अतपृश्याांच्चया उद्धारासाठी १९३२ मध्ये अणखल भारिीय अतपृश्यिा तनिारण सांघ तथापन केला.  
 १९३३ मध्ये तयाांनी या सांघास हररजन असे नाि वदले.  
 िसेच अतपृश्य समाजाि जागृिी करण्यासाठी याच िषी हररजन नािाच ेसाप्िावहक सुरु केले. 

 
27) – 1 
लोकमान्य वटळक घटनाांचा कालानकु्रम :  

 गणपिी उतसि १८९३ – लोकमान्य वटळकाांनी सरुु केला. 
 १८९५ – शििजयांिी उतसिाची सरुुिाि  
 १९०७ – सुरि अतधििेन, अध्यक्ष – रासतबहारी बोस (जहाल ि मिाळमध्ये रू्ट पिली) 
 १९१६ – लखनौ करार  
 लखनौ अतधििेन १९१६ अध्यक्ष – बाबू अांतबकाचरण मुजुमदार  
 लखनौ करार याला ‘ऐक्य करार’ असेही महणिाि  
 या कराराने जहाल ि मिाळ याांच्चयाि ऐक्य घिून आले. 

 
28) - 3 

 आयलांिमध्ये तििासनासाठी सुरू झालेल्या आयररि होमरुल लीगच्चया धिीिर भारिािील ही चळिळ लोकमान्य वटळक 
ि अॅनी बेंझट याांच्चया पुढाकाराने सरुू झाली. 

 वटळकाांची इांवियन होमरूल लीग (एतप्रल 1916)- या सांघटनेचे कायवक्षेत्र मुांबई िगळिा महाराष्ट्र , कनावटक, मध्यप्राांि ि 
िऱ्हाि.  

 यािील काम करणारे लोक - जमनादास द्वारकादास, िांकरलाल बँकर, इांदुलाल याचज्ञक. 
 उठद्ष्ट् ेतिराज्य, भाषािर प्रािांरचना ि शिक्षण. 
 या लीगच्चया 6 िाखा होतया. एतप्रल 1917 पयांि 14 हजार सभासद झाले.  
 वटळकाांनी तिराज्याची मागणी- भारिाच्चया भाषािार प्राांिरचनेिी ि देिी भाषािून शिक्षण देण्याच्चया मागणीिी जोिून वदली.  
 मुांजे याांनी नागपूर जिळ होमरूलची िाखा तथापन केली होिी.  
 लाला लजपिराय, हािीकर ि िातत्री अमेररकेि गेले ि तयाांनी सॅनफॅ्रस्न्सतको येथे होमरुल लीगची तथापना केली. वटळकाांनी 

फ्रें च राष्ट्रपिी क्लेमेन्सो याांना पत्र पाठिून भारिाच्चया तििासनाच्चया मागणीला पाठठिंबा देण्याची विनांिी केली.  
 होमरुलची मागणी- धमवतनरपेक्ष होिी.  
 खापिे याांनी अमराििीला होमरूलची िाखा सुरू केली.  
 अमराििी होमरूल लीगचे अध्यक्ष खापिे होिे.  
 मोरेश्वर िासुदेि अभ्यांकर ह ेविदभाविील होमरूलचे सक्रीय कायवकिे होिे. 
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29) – 4 
प्रिासतनक सधुारणा आयोग - सन १९६६ 
अध्यक्ष - मोरारजी देसाई (कें द्र सरकारने) 

 घटनचे्चया कलम २६३ अनुसार, आांिरराज्यीय पररषदेची तथापना करणे. 
 राज्यपालपदी सािवजतनक जीिनाचा ि प्रिासनाचा प्रदीघव अनुभि असलेल्या ि तनष्पक्षपािी पद्धिीने काम करणाऱ्या 

व्यक्तींची तनयुक्ती. 
 राज्याांकिे जातिीि जाति अतधकार सोपविणे. 
 कें द्रािरील अिलांतबति कमी करण्यासाठी राज्याांकिे अतधक आर्थिंक सांसाधने देणे. 
 राज्याांच्चया विनांिीनुसार ककिंिा इिर कारणाांसाठी राज्याि कें द्रीय सितत्र दल तनयुक्त करणे. 
 प्रिासतनक सुधारणा आयोगाच्चया शिर्ारिींिर कें द्र सरकारने काहीही कृिी केली नाही. 

 
30) – 3 
1) १८८३ साली आगरकराांनी िेक्सपीअरच्चया हमॅलेट नाटकाचे 'विकारविलसीि' नािाने मराठीि भाषाांिर केले. 
2) १८८२ मध्ये आगरकराांनी 'िोंगरीच्चया िुरूां गािील १०१ वदिस' पुतिक चलहीले. 
3) १५ ऑक्टो. १८८८ रोजी तयाांनी 'सुधारक' ह ेसाप्िावहक काढले. 
4) आगरकराांिरिी ‘हबवट तपेन्सर ि मील’ याांचा प्रभाि होिा. 
5) तपेन्सर याांच्चया ‘सोिॉलॉजी ि इचथक्स’ िर मील याांच्चया ‘ऑन चलबटी ि सब्जेक्िन ऑर् िुमन’ या पुतिकाांचा वििेष प्रभाि होिा. 
 
31) – 4 
पसुदचा जांगल सतयाग्रह (१० जलैु १९३०) : 
• बापुजी अणे याांच्चया नेिृतिाि ११ तिांयसेिकाांनी पुसदजिळील आरशक्षि जांगलािून गिि कापून आणून जांगलाचा कायदा मोिला. 
• तयाबद्ल बापुजी अणेंना सहा मवहन्याची शिक्षा झाली. 
• १ जुलै १९३० ला िॉ. मुांजेंनी असाच सतयाग्रह केल्याने तयाांनाही शिक्षा झाली. 
• या जांगल सतयाग्रहाचे लोण िळेगाि, ििाळी, खामगाि, बुलढाणा, चाांदा, भांिारा या शजल्यािही पसरले. 
 
32) – 4 
गाांधी हतयेनांिर सािाऱ्यािील गाांधीच्चया श्रध्दाांजली सभेि तयाांनी िातकालीन मुख्यमांत्री बाळासाहबे खेर याांच्चयाविषयी अपिब्द 
काढल्याने 1948 साली सरकारने रयि शिक्षण सांतथेचे अनूदान बांद केले. 
तयािळेी िांकरराि मोरे, केििराि जेधे आणण बापूजी साळुांखे याांनी महाराष्ट्र ाि तर्रून सांतथेसाठी तनधी जमविला. (52 वदिसाांि - 
53000/- रू. जमविले) 
 
33) – 4 
वक्रप्स तमिन - भारिीय राष्ट्र ीय कॉंगे्रसचा अतिीकार 
वक्रप्स तमिनचा पूणव तिािांर्य याच्चया जागी भारिाला िसाहिी राज्याचा दजाव देण्याचा तनणवय, सांतथानाांच्चया प्रतितनधींसाठी नामतनदेिन 
पद्धिी, भारिीय सांघराज्यािून प्राांि िगेळे करणे आणण तििांत्र राज्यघटना ियार करण्याचा प्रतिाि नकार याशििाय, सते्तच्चया जलद 
हतिाांिरणासाठी योजना नसणे आणण सांरक्षणाच्चया मुद् दयामध्ये िातिविक सहभाग नसणे आणण गव्हनवर-जनरलला वदलेले िचवति 
यामुळेही काँगे्रस नाराज होिी. 
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34) – 3 
तिराज्याची चळिळ बवहष्कार ि कायदेभांगापयांि गेल्याशििाय गतयांिर नाही, असे लो. बाळ गांगाधर वटळक याांच्चया नेिृतिाखाली ियार 
झालेल्या जहाल गटाचे मि होिे. 
सितत्र क्राांतििाद्याांचा मागव या गटाला मान्य नव्हिा, िरी सितत्र क्राांतििाद्याांबद्ल तयाांना सहानुभूिी होिी. तयामुळे नेमति गटाला, 
जहाल गटाबद्ल िो छुपा क्राांतििादी गट आह,े अिी िांका होिी. 
१९०७ साली सुरि येथे कॉंगे्रसचे अतधििेन भरले. तया अतधििेनाि नेमति ि जहाल अिी रू्ट पिली. लो. वटळक ि तयाांचे अनुयायी 
काँगे्रसमधून बाहरे पिल्यासारखे झाले. 
 
35) – 3 
मोिीलाल नहेरू : 

 १९२२ साली तयाांनी देिबांधू चचत्तरांजन दास ि लाला लजपि राय याांच्चयाबरोबर काँगे्रस पक्षाांिगवि तिराज पक्षाची तथापना 
केली.  

 १९२८ साली कोलकािा येथे भरलेल्या काँगे्रस अतधििेनाच ेअध्यक्षपद तयाांनी भूषविले. 
 १९२८ मध्ये काँगे्रस पक्षान ेभारिाची भािी राज्यघटना बनिण्यासाठी नमेलेल्या सतमिीचे िे अध्यक्ष होिे. 
 या सतमिीने नेहरू ररपोटव सादर केला. 

 
36) – 2 
िहाबी आांदोलनाचे नेिृति सय्यद अहमद बरेलिी याांनी केले. 

 या आांदोलनाच ेप्रमुख कें द्र पाटणा होिे. 
 इ. स 1831 मध्ये बरेलिीच्चया मृतयूनांिर तबहारमध्ये अनायि अली आणण विलायि अली, िर बांगालमध्ये िीिू मीर याांनी 

नेिृति केले. 
 

37) – 3 
 सन 1919 च्चया कायदेमांिळाच्चया कायद्यानुसार सन 1923 मध्ये तनििणूका होणार होतया. 
 असहकार आांदोलन ठरािािील विधीमांिळाच्चया तनििणकुीिर बवहष्कार टाकण्याच े धोरण मागे घऊेन वितधमांिळाच्चया 

तनििणुकीि भाग घ्यािा आणण िेथे िासनाची अििणकू करािी या उदे्िाने चचत्तरांजनदास ि मोिीलाल नेहरू याांनी सन 
1923 मध्ये अलाहाबाद येथे तिराज्य पक्षाची तथापना केली. 

 
38) – 3 

 सन 1919 च्चया कायदेमांिळाच्चया कायद्यानुसार सन 1923 मध्ये तनििणूका होणार होतया. 
 असहकार आांदोलन ठरािािील विधीमांिळाच्चया तनििणकुीिर बवहष्कार टाकण्याच े धोरण मागे घऊेन वितधमांिळाच्चया 

तनििणुकीि भाग घ्यािा आणण िेथे िासनाची अििणकू करािी या उदे्िाने चचत्तरांजनदास ि मोिीलाल नेहरू याांनी सन 
1923 मध्ये अलाहाबाद येथे तिराज्य पक्षाची तथापना केली. 

 काँगे्रसमधील रु्ट टळािी महणून गाांधीजींनी तिराज्य पक्षाला मान्यिा वदली ि तयाांना विधीमांिळाच्चया तनििणुकीि भाग 
घेण्यास मान्यिा वदली. 
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39) – 1 
भारिाच्चया तिािांर्य यािळेी भारिीय राष्ट्र ीय काँगे्रस चे अध्यक्ष जे. बी कृपलानी होिे. 
जे. बी कृपलानी याांचा कायवकाळ : 2 विसेंबर 1946 िे विसेंबर 1947 
 
40) - 1 
परमहांस सभा 

 तथापना 31 जुलै 1849 
 दादोबा पाांिुरांग िखविकर याांनी तथापना केली. 
 या सभेचे पवहले ि िेिटचे अध्यक्ष राम बाळकृष्ण ह ेहोिे. 

 
41) – 1 
1857 च्चया आधीचे ह ेमहाराष्ट्र ािील ि भारिािील काही उठाि आहिे, या प्रतयेक िगावन ेतयाांच्चया मागण्याांसाठी इांग्रजाांविरुद्ध उठाि 
केला, याच उठिाांनी 1857 च्चया उठािाची पायाभरणी केली होिी. 
 
42) – 1 
देिेंद्रनाथ टागोर, राधाकाांि देि :- तिवटि इांविया असोशसएिन, 1851 
शिशिरकुमार घोष :- इांवियन लीग, 1875 
सुरेंद्रनाथ बॅनजी, आनांद मोहन बोस :- इांवियन असोशसएिन, 1876 
तर्रोजिहा मेहिा, के. टी. िेलांग, बद्रठुद्न िय्यबजी :- बॉमबे पे्रशसिेन्सी असोशसएिन 
 
43) – 4 
1) नोव्हेंबर १८८८ च्चया एका भाषणाि ग. ज. िर्ररननेही काँगे्रसिरील आपला राग व्यक्त केला. 
2) याच काळाि िर्ररनने िासकीय कमवचाऱ्याांिर राष्ट्र ीय काँगे्रसिी सांबांध ठेिण्यास बांदी घािली. 
3) तयाने काँगे्रसला "अतिअल्पसांख्याकाांचे प्रतितनतधति करणारी सांतथा" महणून वहणिले. 
4) तयाच्चया प्रतिकूल धोरणामुळे काँगे्रसला अतधिेिनासाठी जागा तमळणे अिघि झाले िेव्हा दुरभांग्याच्चया महाराजाांनी एक बांगला 
विकि घेऊन अतधििेनाला उपलब्ध करून वदला. 
 
44) – 3 
1) २६ नोव्हेंबर १९२७ रोजी सर जॉन एल्सिकु सायमन याांच्चया नेिृतिाखाली साि सदतय असलेल्या सतमिीची नेमणकू केली. 
2) ३ रे्िुिारी १९२८ रोजी सायमन कतमिन जेव्हा भारिाि आले िेव्हा ठठकठठकाणी हरिाळ पाळण्याि आला. 
3) काळे झेंिे दाखिून तयाांचा तनषेध. तनषेध मोचे काढण्याि आले. 'सायमन परि जा' अिा घोषणा सांपूणव देिभर. 
 
45) – 3 
1) १९०५ मध्ये रेल्ि ेबोिवची तथापना रेल्ि ेकारभारािर लक्ष ि तनयांत्रण ठेिण्यासाठी झाली. 
2) महाराष्ट्र ाि १८५७ मध्ये मुांबई सरकारने लोहमागावची उभारणी ि जमीन सांपादन यासाठी ले. पे्रतकॉट याच्चया अध्यक्षिेखाली - 'रेल्ि े
मांिळाची' तथापना केली. 
3) १९१४ पयांि देिाि ३५,००० मैल लाांबीचा रेल्िमेागव ियार झाला होिा. 
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46) – 2 
1) ८ ऑगतट १९४२ रोजी 'छोिो भारि' हा ठराि अणखल भारिीय कागेँ्रस कतमटीने पास केला.   
2) या आांदोलनाचे नेिृति महातमा मो. क. गाांधीजींनी तिीकाराि ेि देिाला निा मागव दाखिािा अिी विनांिी काँगे्रसने केली. 
3) तयानुसार मो. क. गाांधीजींनी आांदोलनाचे नेिृति तिीकारले ि ‘करा ि मरा’ असा सांदेि वदला. 
4) इ. स. १९४२ च्चया चले जाि चळिळीचा मसुदा पांविि जिाहरलाल नेहरू याांनी ियार केला होिा. 
 
47) – 3 
भारि सिेक समाज- तथापना : १२ जनू १९०५ 
सांतथापक - गोपाळ कृष्ण गोखले. 
1) उदे्ि - सनदिीर मागावने चळिळ करण्यासाठी कायवकिे ियार करणे. 
2) गो.कृ.गोखले ह ेभारि सेिक समाजाच्चया ििीन ेमोले ममिंटो कायदा पास होण्यासाठी इांग्लांिला गेले. 
3) भारिीयाांना हक्क तमळिणे ि भारिीयाांच्चया अिचणींची पालवमेंटला कल्पना देणे हा दौऱ्याचा प्रमुख हिूे होिा. 
4) जॉन मोले (भारिमांत्री) याांनी गोखलेंची भेट घेिली. 
5) गोखलेंनी या मोले-ममिंटो (१९०९) सुधारणेच ेतिागि केले. िरी तया अपुऱ्या सुधरणाांनाची जाणीि तयाांना होिी. 
 
48) - 4 
मुांबई अतधििेन ि छोिो भारि ठराि - १९४२: 
1) िधाव या ठठकाणी काँगे्रसच्चया कतमटीने १४ जुलै १९४२ रोजी 'छोिो भारि' चा ठराि पास केला होिा. 
2) यानांिर मुांबई येथे ७ ऑगतट १९४२ रोजी गिाचलया टकै मैदानािर (आजचे क्राांति मैदान) मौलाना अबुल कलाम आझाद याांच्चया 
अध्यक्षिेखाली अणखल भारिीय काँगे्रस कतमटीचे अतधििेन भरले. ह ेअतधििेन दोन वदिस चालू होिे. 
3) याच अतधििेनाि ८ ऑगतट १९४२ रोजी 'छोिो भारि' चा ठराि काँगे्रस कतमटीन ेतिीकारला. 
 
49) – 3 
कागँ्रसे अतधििेनािील काही ठळक घटना – 
1) कलकत्ता अतधििेन (1906) - तिराज्याचा ठराि 
2) सूरि अतधििेन (1907) - कागेँ्रसमध्ये पवहली रु्ट 
3) लखनौ अतधििेन (1916) - कहिंद-मस्तलम ऐक्याांचा करार 
4) कलकत्ता अतधििेन (1920) - असहकार चळिळीला मान्यिा 
5) लाहोर अतधििेन (1929) - पूणव तिराज्याचा ठराि 
6) कराची अतधििेन (1931) - मुलभूि हक्काांचा ठराि 
 
50) – 2 
लखनौ करार - वितधमांिळािील मतुलीम प्रतितनतधति - 
1) मोले-ममिंटो कायद्याने अस्तितिाि आलेल्या मतुलीम विभक्त मिदारसांघाांना मान्यिा वदली. 
2) ज्या प्राांिाि मुतलीम अल्पसांख्य असिील तयाांना तयाांच्चया लोकसांख्येच्चया प्रमाणाि अतधक प्रतितनतधति ि जेथे बहुसांख्य असिील 
िेथे कमी प्रतितनतधति असे दोन्ही पक्षाांनी मान्य केले. 
3) वितधमांिळािील जािीय विषयािरील प्रतिािाबाबिां मुसलमानाांचा नकारातधकार काँगे्रसने मान्य केला. 
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4) १९११ च्चया लोकसांख्येच्चया आधारे मुतलीम प्रतितनतधतिाचे प्रमाण तनचिि केले. 
5) विद्यापीठ ि जमीनदार सारख्या वििेष मिदारसांघािून मुतलीम उमेदिाराांना तनििणकू लढवििा येईल असे ठरले. 
 
51) – 2 
1) 30 विसेंबर, 1906 रोजी मुस्तलम लीगची सांतथापक सभा ढाक्याचे निाब सलीमउल्ला याांच्चया अध्यक्षिेखाली घेण्याि आली. 
सभेला देिभरािून सुमारे 3000 प्रतितनधी हजर होिे. 
2) आगाखान याांनी सचुविल्यानुसार 'ऑल इांविया मुस्तलम लीग' (Al l -I ndi a  Mus l i m League ) असे नाि देण्याि आले. 
3) मुस्तलम लीगचे पवहले िार्षिंक अतधििेन २९-३० विसेंबर, १९०७ दरमयान कराची येथे अदमजी पीरभॉय याांच्चया अध्यक्षिेखाली 
घेण्याि आले. 
 
52) – 1 
गाांधीजींनी भारिाि सुरुिािीच्चया काळाि भारि भ्रमण करि असिाना काही ठठकाणी सिवसामान्य जनिेसाठी सतयाग्रह केले यामुळेच 
तयाांना जनमानसाि प्रशसद्धी प्राप्ि झाली याचचे रूपाांिर नांिरच्चया काळाि जनसामान्याांचा तिािांर्य यसांग्रामामध्ये िाढिा सहभाग याच्चया 
रूपाि झाले. 

 चांपारण्य सतयाग्रह :- 1917 
 खेिा सतयाग्रह :- माचव िे जून 1918 
 अहमदाबाद सतयाग्रह :- 1918 
 असहकार चळिळ :- 1920 

 
53) – 4 
तबतपनचांद्र पाल याांची िृत्तपत्रे – 
1) पररदिवक      2) न्यू इांविया - 1901 
3) िांदे मािरम (तबतपनचांद्र ि अरकििंद घोष) – 1906  4) कहिंदू ररव्हू – 1913 
 
54) – 3 

1. तिवटि सरकारने अठराि ेसत्तािनच्चया क्राांिीपासून धिा घऊेन भारिािील तिवटि ईतट इांविया कां पनीच्चया िासनाचा िेिट 
करण्यासाठी 1 ऑगतट 1858 रोजी एक कायदा पास केला. 

2. तयानुसार भारिािील कां पनीच्चया िासनाचा अांि होऊन भारिािर आिा तिवटि महाराणीची सत्ता तथापन झाली. 
3. तिच्चया ििीने भारिाचे िासन चालविण्यासाठी एका व्हॉईसरॉयची तनयुक्ती करण्याि आली. 
4. 1858 च्चया कायद्यानसुार बोिव ऑर् कां िोल आणण बोिव ऑर् िायरेक्टसवच्चया जागी भारिमांर्य याांची तनयुक्ती करण्याि आली. 

 
55) – 3 

 ज्योतिबा रु्ले याांनी 'सतयिोधक समाजाची' तथापना केली होिी. 
 1873 मध्ये महाराष्ट्र ाि सतयिोधक समाजाची तथापना झाली. 
 यास सोसायटी ऑर् सीकसव ऑर् टुथ महणूनही ओळखले जािे. 
 धनांजय कीर याांनी 1974 मध्ये महातमा ज्योतिबा रु्ले: र्ादर ऑर् अिर सोिल ररव्होल्यूिन' ह ेचररत्र चलवहले. 
 गोपाळ हरी देिमुख ह ेलोकवहििादीमहणून प्रशसद्ध होिे. 
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56) - 3 
चांपारण (प्रथम सविनय कायदेभांग)–१९१७ 
अहमदाबाद तमल तिाइक (पवहला उपोषण) - माचव 1918 
खिेा सतयाग्रह (पवहला असहकार)- जनू १९१८ 
 
57) – 2 
21 एतप्रल 1944 रोजी समिा सांघाचे औपचाररक उद्घाटन झाले या िळेी समिा सांघाचे पवहले अध्यक्ष न. चच. केळकर ह ेहोिे. 
समिा सांघाच्चया ित्त्िाांचा प्रचार करण्यासाठी 'मानिी समिा' नािाचे िृत्तपत्र किेंनी सुरू केले होिे. 
अतपृश्यिा ि जातिभेद याांचे तनमूवलन व्हाि,े सिव प्रकारचे वििषे अतधकार सांपाििे, सिव तत्री-पुरुषाांचे कल्याण करणे ह ेसमिा सांघाच े
उठद्ष्ट् होिे. 
 
58) – 4 

 पांवििा रमाबाई याांनी तयाांच्चया समाजसुधारणेच्चया कायावसाठी या विविध सदनाांची तथापना केली होिी तयाच्चया माध्यमािून 
तया समाजािील घटकास मदि करण्याचा प्रयतन करि होतया. 

 तत्री समाजसधुारकाांमध्य े सिावि महतिाच्चया मानल्या जाणाऱ्या काही तत्री समाजसधुारकाांमध्ये पांवििा रमाबाई याांचा 
समाििे होिो. 
 

59) – 3 
 महातमा गाांधींच्चया अध्यक्षिेखाली 25 विसेंबर 1920 रोजी नागपूर येथे अणखल भारिीय अतपृश्यिा तनिारण पररषद झाली.  
 या पररषदेला मोिीलाल नेहरू, सरदार िल्लभभाई पटले ि सरोशजनी नायिू ह ेनेिे उपस्तथि होिे.  
 या सभेि पुढील दोन ठराि पास झाले. या पररषदेला वटळक उपस्तथि होिे. 

सभिे पुढील दोन ठराि पास झाले. 
1. कहिंदुतथानािील उद्योगधांद्याांचा पूणव विकास होण्यासाठी अतपृश्य लोकाांच्चया मागावि आजपयांि तििांत्रपणे धांद्याची तनिि 

करण्याि आणण िो धांदा करण्याि जे अिथळे येिाि िे सिव नष्ट् करून तयाांच्चयाि तििः तनणवय घणे्याची कृिी विकशसि 
व्हािी. थोिक्याि अतपृश्य लोकाांना सिलिी देऊन सहकायव करण्याि याि.े 

2. अतपृश्य लोकाांची कहिंदूधमव ि कहिंदू राष्ट्र ािरील एकतनष्ठा लक्षाि घेऊन तयाांच्चयािर असलेले नागररकतिाच ेआणण धार्मिंक 
प्रकारचे सिव प्रतिबांध एकदम काढून टाकाििे. 
 

60) – 1 
 1843 ला जगन्नाथ िांकर िेठ आणण जमिेटजी जीजीभाई या दोन भारिीयाांनी गे्रट इांवियन रेल्ि ेनािाच्चया कां पनीची 

तथापना मुांबईि. 
 16 एतप्रल 1853 रोजी मुांबई िे ठाणे 34 वकलोमीटरचे अांिर. 
 जगन्नाथ िांकर िेठ याांना तयाांचे भारिीय रेल्ि ेसांबांधीिील काम बघून कायमतिरूपी प्रिास करण्यासाठी सोन्याचा पास 

वदला होिा. 
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61) – 2 
या पररषदेचे आयोजन विठ्ठल रामजी सििंदे याांनी केले होिे. 
अध्यक्ष :- महाराज सयाजीराि गायकिाि 
उपस्तथि नेिे :- लोकमान्य वटळक, भुलाबाई देसाई, तबतपन चांद्र पाल, न. चच. केळकर 
या पररषदेि बॅररतटर जयकर याांनी अतपृश्यिा तनमूवलनाचा ठराि माांिला होिा. 
 
62) – 4 
प्रथम गोलमेज पररषदेि एकूण 89 सभासद होिे, िे महणजे तिटनच्चया 3 राजकीय पक्षाांचे 16 प्रतितनधी, भारिीय राजकीय पक्षाांच े
57 प्रतितनधी, मुस्तलम लीग, कहिंदू महासभा, उदारमििादी ि सांतथातनक 
प्रमखु प्रतितनधी खालीलप्रमाण े; 
कहिंदूांचे प्रतितनधी :- एम. आर. जयकर, बी. एस. मुांजे 
मुस्तलमाांच ेप्रतितनधी :- आगा खान, मौलाना मोहममद अली, मोहममद अली शजना, मोहममद िर्ी, र्जल उल हक. 
विपे्रति क्लासचे प्रतितनधी :- िॉ. बाबासाहबे आांबिेकर, आर. श्रीतनिासन 
मवहलाांचे प्रतितनधी :- राधाबाई सुब्बरायन, बेगम जहाँआरा िाहनिाज 
चलबरल रे्िरेिनचे प्रतितनधी: िेज बहादुर सपू्र, सी. िाय. चचिंिामणी, श्रीतनिास िातत्री 
कामगाराांचे प्रतितनधी :- एन. एम. जोिी 
 
63) – 1 
बॉंबे तमल हॅंड स असोशसएिन ही तगरणी कामगार सांघटना २३ सप्टेंबर १८८४ रोजी तथापन केली.  
ही कामगार सांघटना भारिािील सांघवटि कामगार चळिळीची सरुुिाि मानली जािे.  
इ.स.च्चया १९व्या ििकाि प्रथमच सुरू झालेल्या भारिािील तिाशभमान कामगार चळिळीच ेजनक महणनू नारायण मेघाजी लोखांिे 
ओळखले जािाि. 
 
64) – 2 
1937 िे 1946 मध्ये महाराष्ट्र  पररषदेची सहा अतधििेने अनुक्रमे परिूर, लािूर, उमरी, औरांगाबाद, सेलू लािूर, येथे झाली. 
परिुर :- गोकििंदराि नानल 
लािूर :- आ.कृ.िाघमारे 
उमरी :- काशिनाथ िदै्य 
औरांगाबाद :- श्रीधर िामन नाईक 
सेलू :- वदगांबरराि मबिंदू 
लािूर :- श्रीतनिास िमाव 
 
65) – 1 
तिािांर्य य चळिळीिील िॉ राजेंद्र प्रसाद या नेतयाला 'बाब'ू या नािाने ओळखले जाि असे. 
तिािांर्य य चळिळीिील काही निे ेि तयाांची नाि े
1) चचत्तरांजन दास - देिबांध ु
2) अरकििंद घोष - योगी 
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3) जयप्रकाि नारायण - लोकनायक 
 
66) – 2 

 लॉिव ररपन याांना भारिीय तथातनक तिराज्य सांतथचेे जनक महणून ओळखले जािे. 
 लॉिव ररपन ह े१८८० िे १८८४ या काळाि भारिाचे व्हायसराय होिे. 

 
67) – 4 

 इांग्लांि मधील काम आटपून लोकमान्य वटळक मुांबईला आले असिा तयाांच्चया तिागिासाठी प्रचांि गदी जमली होिी, तयाांच्चया 
एकां दरीि कायावबद्ल परळच्चया मैदानािर तगरणी कामगाराांनी तयाांना मानपत्र देण्याच ेठरिले या मानपत्र तिीकारण्याच्चया 
कायवक्रमाि तयाांनी िरील उद्गार काढले. 
 

68) – 2 
दादाभाईनी डे्रन थेअरीचा शसद्धाांि माांिला. 

 भारि ि इांग्लांि याांच्चयाि व्यापारी, राजकीय ि प्रिासकीय सांबांध प्रतथातपि झाले होिे. 
 या व्यिहाराि भारि सरकारला इांग्लांिमध्ये बऱाच पैसा पाठिािा लागि असे. 
 या पैिाच्चया भरििािर इांग्लांिमधे कारखान्याि सोन्याचा धूर तनघू लागला आणण भारि वदिसेंवदिस गरीब होऊ लागला. 
 भारिाच्चया आर्थिंक समतयाांचा िातत्रीय दृष्ट्ीने प्रथमच विचार केला ि येथील दाररद्र्याची कारणमीमाांसा तयाांनी केली. 
 परकीय सत्ता आर्थिंक िोषण करीि आह ेअसे तयाांनी प्रथमच महटले. 

 
69) – 1 

 1899 मधले नाशिक येथे गणपिी उतसि साजरा करण्याच्चया उठद्ष्ट्ाने विनायक सािरकराांनी तमत्रमेळा सांघटनेची तथापना 
केली. 

 याच्चयामागे बांगालमधील दुगाव पूजेचे उदाहरण होिे. 
 1904 मध्ये यांग इटलीच्चया प्रभािामुळे या सांघटनेचे नाि बदलून अशभनि भारि असे करण्याि आले. 
 तयािळेेस या सांतथेने अनके क्राांतिकारी कायव केले होिे. 

 
70) – 2 
विठ्ठल रामजी सििंदे याांनी 1906 मध्ये विपे्रति क्लाससे तमिन ऑर् इांवियाची तथापना केली, या तमिनचा उदे्ि िोतषि िगाविील 
लोकाांना शिशक्षि करणे हा होिा. 
 
71) – 1 
गाांधी-आयर्ििंन करार 5 माचव 1931 रोजी झाला होिा, कॉंगे्रसचे कराची अतधििेन 26-31 माचव 1931 मध्ये झाले होिे. पूना करार 
25, 1932 रोजी झाला, ियैचक्तक सतयाग्रह 1940-41 मध्ये सुरू झाला. 
 
72) – 2 
गोपाळ कृष्ण गोखले (1866-1915) : भारिीय राष्ट्र ीय काँगे्रसचे उदारमििादी नेिे, याांनी 1905 मध्ये एमजी रानिे याांच्चया मदिीने 
सव्हांट्स ऑर् इांविया सोसायटीची तथापना केली. भारिाच्चया सेिसेाठी राष्ट्र ीय तमिनऱ्याांना प्रशिशक्षि करण ेहा समाजाचा उदे्ि होिा; 
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सिव घटनातमक मागाांनी, भारिीय लोकाांच्चया खऱ्या वहिाचा प्रचार करणे; आणण धार्मिंक भािनेने देिाच्चया कायावसाठी आपले जीिन 
समर्पिंि करणाऱ्या तनतिाथी कायवकतयाांचे केिर ियार करणे. 1911 मध्ये समाजाचे विचार माांिण्यासाठी वहििाद प्रकाशिि होऊ 
लागला. समाजाने राजकीय वक्रयाकलाप आणण भारिीय राष्ट्र ीय कागेँ्रससारख्या सांघटनाांपासून अचलप्ि राहणे पसांि केले. गोखले 
याांच्चया तनधनानांिर (1915) श्रीतनिास िातत्री याांनी अध्यक्षपदाची सूत्रे हािी घेिली. भारिाि अनेक ठठकाणी समाज अजूनही 
सांकुचचि आधारासह कायव करि आह.े ह ेशिक्षण क्षेत्राि काम करिे 
 
73) – 4 

 लॉिव कझवन ह े१८९९ िे १९०५ या काळाि भारिाचे व्होईसरॉय होिे. तयाांनी बांगालची र्ाळणी घििून आणली.  
 किक असा विद्यापीठ कायदा बनिला. तयामुळे राष्ट्र ीय कॉलेजाांना विद्यापीठािी सांलग्न करण्यास किक तनयम बनविले.  
 कलकत्ता महानगरपाचलका सरकारी बनविण्याि आली. 
 वकचक िध ह ेनाटक कृष्णाजी प्रभाकर  खाविलकर याांनी १९०७ मध्ये चलवहले.  
 कीचक ह ेमहाभारिािील एक पात्र होिे.  
 या नाटकािून तिवटिाांना विरोध केला आह.े  
 या नाटकामध्ये वकचक लॉिव कझवनचे प्रतितनधति करिो.  
 द्रोपदी भारिाचे िर भीमा जहाल राष्ट्र ािाद्याांचे प्रतितनतधति करिो. सन १९१० मध्ये या नाटकािर बांदी आणण्याि आली.   

 
74) – 1 

 गोपाळ कृष्ण गोखले याांनी काँगे्रस अतधििेनाि िर लोकमान्य वटळक याांनी तयाांच्चया िृत्तपत्राि लॉिव कझवनची िुलना 
औरांगजेबािी केली होिी. 

 लॉिव कझवनचा कायवकाळ हा अनेक सतमतयाांनी भरलेला होिा. भारि आमच्चया साम्राज्याचे कें द्र आह ेआमच्चया साम्राज्याने 
एखादा भाग गमािला िर आमही आमचे अस्तिति वटकिू िकू परांिु भारि हािािून गेला िर आमच्चया देिाच्चया साम्राज्याचा 
सूयव अतिास जाईल ह ेविधान लॉिव कझवन यान ेकेले होिे. 

 लॉिव कझवन आणण तर्रोजिहा मेहिा ह ेइांग्लांिमध्ये िगवतमत्र रावहले असले िरीही तर्रोजिहा मेहिा याांनी लॉिव कझवनच्चया 
धोरणािर अतयांि िीव्र िब्दाि टीका केली होिी. 
 

75) – 2 
1940 मध्ये, नांिर व्हाईसरॉय चलनचलथगो याांनी 'ऑगतट ऑर्र' नािाच्चया प्रतिािाांचा एक सांच ियार केला ज्यामध्ये एक प्रतितनधी 
भारिीय सांतथा युद्धानांिर भारिासाठी राज्यघटना ियार करेल आणण िोतमतनयन दजाव ह ेभारिाचे उठद्ष्ट् आह.े भारिीय राष्ट्र ीय काँगे्रसने 
ऑगतट 1940 मध्ये िधाव येथे झालेल्या बैठकीि ही ऑर्र नाकारली आणण िसाहििादी राजिटीपासून सांपूणव तिािांर्य याची मागणी 
केली. जिाहरलाल नेहरू याांनी िोतमतनयन तटटेसची सांकल्पना दरिाजाच्चया नखासारखी मृि असल्याची वटप्पणी केली होिी. यानांिर 
महातमा गाांधींनी अशभव्यक्ती तिािांर्य याच्चया अतधकाराची पुष्ट्ी करण्यासाठी ियैचक्तक सतयाग्रह सुरू केला. कहिंसाचार नको महणून तयाांनी 
सामूवहक सतयाग्रह टाळला. पवहले िीन सतयाग्रही महणजे विनोबा भाि,े नेहरू आणण िह्मदत्त. तिघाांनाही िरुुां गाि टाकले. 
 
76) – 4 

 भारिीय विद्यापीठ कायदा, 1904 च्चया काळाि लॉिव कझवन ह ेभारिाच ेव्हाइसरॉय होिे. 
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77) – 1 
ज्योतिबा रु्ले (1827-1890) : सािारा, महाराष्ट्र  येथे जन्मलेले, माळी (माळी) समाजाचे होिे आणण तयाांनी उच्चच जािीय िचवति 
आणण िाह्मणी िचवतिाच्चया विरोधाि एक िचक्तिाली चळिळ केली.  
रु्ले याांनी 1873 मध्ये सतयिोधक समाज (सतयिोधक समाज) ची तथापना केली, ज्याचे नेिृति मागासिगीय, माळी, िेली, कुणबी, 
सािी आणण धनगराांमधून आले होि.े  
चळिळीची मखु्य उठद्ष्ट् ेहोिी (i ) समाजसेिा आणण (i i ) मवहला आणण खालच्चया जािीिील लोकाांमध्ये शिक्षणाचा प्रसार. 
रु्ले याांचे कायव, सािवजतनक सतयधमव आणण गुलामतगरी ही सिवसामान्य जनिेसाठी पे्ररणातत्रोि बनली. 
वदग्दिवन: 
बाळिातत्री जाांभकेर (१८१२-१८४६) ह े मुांबईिील पत्रकाररिेद्वारे सामाशजक सुधारणेचे प्रणेिे होिे; तयाांनी िाह्मणिादी सनािनी 
प्रिृत्तीिर हल्ला केला आणण लोकतप्रय कहिंदू धमावि सुधारणा करण्याचा प्रयतन केला.  
1832 मध्ये तयाांनी दपवण ह ेिृत्तपत्र सुरू केले.  
मराठी पत्रकाररिेचे जनक महणून ओळखले जाणारे जाांभेकर याांनी दपवणचा उपयोग विधिा पुनर्ििंिाहासारख्या सामाशजक 
सुधारणाांबद्ल लोकाांना जागृि करण्यासाठी आणण लोकाांमध्ये जीिनाचा िजै्ञातनक दृतष्ट्कोन रुजिण्यासाठी केला.  
1840 मध्ये तयाांनी वदग्दिवन सुरू केले ज्यामध्ये िजै्ञातनक विषयाांिर िसेच इतिहासािरील लेख प्रकाशिि झाले. 
 
78) – 1  

 रामकृष्ण तमिनची तथापना तिामी वििकेानांदाांनी 1 मे 1897 रोजी कोलकािा जिळील बेलूर मठाि केली. 
 राम कृष्ण तमिनच ेिीदिाक्य तििःच्चया समाधानासाठी आणण जगाच्चया कल्याणासाठी आह.े 

 
79) – 2 
लॉिव माउां टबॅटन याांनी भारिीय जनिेला सत्ता हतिाांिररि करण्यासाठी वितिृि योजना ियार केली. 
माउां टबॅटन योजनेची ठळक िशैिष्ये खालीलप्रमाणे होिी. 

 मुतलीमबहुल क्षेत्र िगेळे करून एक िचवति तनमावण केले जाऊ िकिे अिा पररस्तथिीि बांगाल आणण पांजाबच्चया विभाजनाने 
असे िचवति तनमावण केले जाईल. 

 िायव्य सरहद् प्राांिािील सािवमि ह ेपावकतिानाि सामील व्हायच ेकी नाही ह ेठरिले. 
 तयाचप्रमाणे आसाममधील शसल्हटेमधील लोकही बांगालमधील मुस्तलम क्षेत्राि सामील होण्यास इच्चछुक आहिे की नाही 

याचा तनकाल सािवमिािून द्यायचा होिा. 
 एक सीमा आयोग पांजाब आणण बांगालमधील कहिंदू आणण मुस्तलम प्राांिाांच्चया सीमा तनचिि करण्यासाठी होिा 
 तिटीि सांसदेने सते्तच्चया िातकाळ हतिाांिरणासाठी कायदा बनिायचा होिा. (६) मुतलीमबहुल भागाचे प्रतितनधी तििांत्र 

सांविधान तनमावण करणारी सांतथा ककिंिा सांविधान सभा तथापन करू िकिील. 
 

80) – 4 
1. सुधारक  : गोपाळ गणिे आगरकर 
2. द सव्हांट्स ऑर् इांविया सोसायटी: गोपाळ कृष्ण गोखले 
3. समाजसेिा सांघ : नारायण मल्हार जोिी 
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81) – 1 
भूिानचा सिोच्चच नागरी पुरतकार 
भूिानचे राजा, महामवहम शजग्मे खसेर नामग्याल िाांगचकु याांनी पांिप्रधान नरेंद्र मोदी याांना तयाांचा सिोच्चच नागरी पुरतकार ऑिवर ऑर् 
द िुक ग्याल्पो प्रदान केला. 
भूिानच्चया 114 व्या राष्ट्र ीय वदनातनतमत्त ही घोषणा करण्याि आली. 
प्रतितष्ठि पुरतकार प्राप्ि करणारे पांिप्रधान मोदी ह ेपवहले परदेिी ठरले आहिे. 
विविध सरकाराांनी वदलेला श्री मोदींचा हा 10 िा आांिरराष्ट्र ीय पुरतकार आह.े 
दरिषी 17 विसेंबर रोजी भूिानमध्ये 1907 मध्ये िाांगचुक राजिांिाच्चया जन्माच्चया तमरणाथव राष्ट्र ीय वदिस साजरा केला जािो. 
द ऑिवर ऑर् द डॅ्रगन ककिंग (िुक ग्याल्पो) हा भूिान राज्याचा सिोच्चच पुरतकार आह,े जो भूिानच्चया लोकाांसाठी आणण राज्याच्चया 
आजीिन सेिसेाठी वदला जािो. 
 
82) – 3 
वकदामबी श्रीकाांिन ेतपेनमधील हुएल्िा येथ ेBWF िल्िव चसॅ्मपयनशिप 2021 च्चया पुरुष एकेरीच्चया अांतिम रे्रीि ससिंगापूरच्चया लोह 
कीन येिकिून पराभूि झाल्यानांिर ऐतिहाशसक रौप्य पदक सजिंकले. 
लक्ष्य सेनने काांतयपदक पटकािले. 
 
83) – 3 

 ऑतिचेलयाचा वक्रकेटपटू िेन िॉनवच ेतनधन 
 ऑतिचेलयाचा माजी वक्रकेटपटू आणण तर्रकी गोलांदाजीचा वदग्गज खेळािू िेन िॉनवचे ियाच्चया 52 व्या िषी तनधन झाले. 
 1992 िे 2007 दरमयानच्चया 15 िषाांच्चया कारवकदीि केलेल्या अिुलनीय कामतगरीबद्ल िॉनवला वितिेनच्चया पाच 

वक्रकेटसव ऑर् द सेंच्चयुरीपैकी एक महणून तनििण्याि आले. 
 2013 मध्ये, ज्या िषी तयाने खळेािून पूणवपणे तनिृत्ती घेिली, तयाच िषी तयाला आयसीसी हॉल ऑर् रे्ममध्ये सामील 

करण्याि आले. 
 

84) – 2 
 सहा विश्वचषक खळेणारी तमिाली राज ही पवहली मवहला वक्रकेटपटू ठरली 
 भारिाची कणवधार तमिाली राज ही सचचन िेंिुलकर आणण पावकतिानी महान जािदे तमयाांदाद याांच्चयासोबि सहा 

विश्वचषकाांमध्ये सहभागी होणारी केिळ तिसरी वक्रकेटर आणण पवहली मवहला ठरली. 
 अनेक अवितमरणीय सामने खेळणाऱ्या 39 िषीय तमिाली राजने 2000 मध्ये पवहला िल्िव कप खेळला होिा आणण आिा 

2005, 2009, 2013, 2017 आणण 2022 मध्ये भारिाचे प्रतितनतधति केले आह.े 
 

85) – 3 
 भारिािील पवहले 100% मवहलाांच्चया मालकीचे FLO इांिस्तियल पाकव  
 FI CCI  लेिीज ऑगवनायझेिन (FLO) द्वारे िेलांगणा सरकारच्चया भागीदारीि हदैराबादमध्ये भारिािील पवहल्या 100% 

मवहलाांच्चया मालकीच्चया FLO औद्योतगक उद्यानाचे उद्घाटन करण्याि आले. 
मखु्य मदेु् 
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 50 एकर एर्ओ औद्योतगक पाकव ची तथापना रु. 250 कोटी रुपयाांच्चया गुांििणूकीने केली गेली होिी, हा फ्लॅगशिप प्रकल्प 
आह ेआणण राष्ट्र ीय तिरािर अिा प्रकारचा हा पवहलाच प्रकल्प आह ेज्याि अध्याय सदतय आणण एर्एलओच्चया राष्ट्र ीय 
सदतयाांसाठी खुला आह.े 

 ह ेउद्यान 16 ग्रीन कॅटगेरी इांितिीजचे प्रतितनतधति करणार् या 25 मवहलाांच्चया मालकीच्चया आणण सांचाचलि युतनट्सद्वारे 
कायावस्न्िि झाले. 

 FI CCI  लेिीज ऑगवनायझिेन (FLO) बद्ल: 
 FLO ची तथापना 1983 मध्ये रे्िरेिन ऑर् इांवियन चेंबसव ऑर् कॉमसव अँि इांितिी (FI CCI ) चा एक विभाग महणून 

करण्याि आली जी भारिािील उद्योग आणण िाणणज्यची सिोच्चच सांतथा आह.े 
 

86) – 3 
‘पसवन ऑर् द इयर 2021’ 
इलॉन मतक याांना टाईम माशसकाने ‘पसवन ऑर् द इयर 2021’ महणून घोतषि केले. 
टाइम माशसकाने टतेला प्रमुख आणण अांिराळ उद्योजक एलोन मतक याांना ‘पसवन ऑर् द इयर २०२१’ महणून घोतषि केले . 
मतक ह ेSpac eX चे सांतथापक आणण CEO देखील आहिे. 
टीप: गेल्या िषी, यूएस अध्यक्ष जो तबिेन आणण उपाध्यक्ष-तनिावचचि कमला हरॅरस याांना सांयुक्तपणे "पसवन ऑर् द इयर" महणून 
तनििण्याि आले होिे. 
 
87) – 4 

 कें द्रीय रेल्ि े मांत्री अशश्वनी िषै्णि याांच्चयासह पयवटन आणण साांतकृतिक मांत्री जी. वकिन रेड्डी याांनी िनेला वहरिा झेंिा 
दाखिला. 

 
88) – 4 

 खेलो इांविया युथ गेमसच्चया चौर्थया आिृत्तीचे हररयाणामध्ये गृहमांत्री अतमि िहा याांच्चया हतिे िुभारांभ. 
 खेलो इांविया युथ गेमस अांिगवि, पांचकुला, अांबाला, िाहबाद, चांदीगि आणण वदल्ली येथे तपधाव आयोशजि केल्या जािील, 

एकूण खेळाांची सांख्या 25. 
 खेलो इांविया युथ गेमसचे आयोजन 04 जून िे 13 जून दरमयान झाले. 

खलेो इांविया यिुा खळेाांच्चया पवहल्या आितृ्तीच ेआयोजन पांिप्रधान नरेंद्र मोदी याांनी 31 जानिेारी 2018 रोजी इांवदरा गाांधी इनिोअर 
तटवेियम, निी वदल्ली यथे ेकेले होि.े 
खलेो इांविया यथु गमेसच ेमखु्यालय निी वदल्ली यथे ेआह.े 
 
89) – 4 
सीिीएस जनरल तबतपन रािि 

 भारिाचे पवहले चीर् ऑर् विरे्न्स तटार् (CDS) जनरल तबतपन रािि याांचे िातमळनािूमधील तनलतगरी शजल्यािील 
कुन्नूरजिळ हचेलकॉप्टर अपघािाि तनधन झाले. 

 जनरल तबतपन रािि याांना 16 विसेंबर 1978 रोजी इन्र्ां िीच्चया अकराव्या गोरखा रायर्ल्सच्चया पाचव्या बटाचलयनमध्ये 
तनयुक्त करण्याि आले. 

 िे 31 विसेंबर 2016 िे 31 विसेंबर 2019 पयांि लष्करप्रमुख होिे. 
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 पवहले चीर् ऑर् विरे्न्स तटार् महणून तबतपन रािि याांनी 1 जानेिारी 2020 रोजी पदभार तिीकारला. 
 
90) - 4 
कला सांतकृिी विकास योजना 

 अलीकिेच, साांतकृतिक मांत्रालयाने "कला सांतकृिी विकास योजना (KSVY)" अांिगवि बौद्ध/तिबेटी सांतकृिी आणण कला 
याांच्चया विकासासाठी आर्थिंक सहाय्य योजना लागू केली आह.े 

 या योजनेंिगवि, देिाच्चया कोणतयाही भागाि असलेल्या बौद्ध/तिबेटी सांतकृिी आणण परांपरेचा प्रसार आणण िजै्ञातनक 
विकासाि गुांिलेल्या मठाांसह तियांसेिी बौद्ध आणण तिबेटी सांघटनाांना आर्थिंक सहाय्य प्रदान केले जािे. 

 सांतथेसाठी दरिषी 30 लाख रुपये तनधीची रक्कम असिे. 
 
91) – 3 
२०२०-२१ मध्ये देिाि ८१.७२ अब्ज िॉलरची थटे परकीय गुांििणूक झाली. एका िषावमध्ये झालेली ही आिापयांिची सिावतधक 
गुांििणूक ठरली. 
1) भारिाि सिावतधक FDI  गुांििणूक करणारे देि - ससिंगापूर (२९%), अमेररका (२३%), मॉररिस (९%) 
2) सिावतधक FDI  गुांििणूक झालेली क्षेत्रे - सांगणक सॉफ्टिअेर ि हािविअेर (४४%), बाांधकाम (पायाभूि सुविधा) (१३%), सेिा 
(८%) 
3) सिावतधक FDI  प्राप्ि राज्य : गजुराि (३७%), महाराष्ट्र  (२७%), कनावटक (१३%) 
 
92) – 2 
1)सांयुक्त राष्ट्र ाांच्चया िाश्वि विकासाच्चया उद्ीष्ट्ाांच्चया दृष्ट्ीने भारिािील पवहले आांिरराष्ट्र ीय मवहला व्यापार कें द्र केरळ मध्ये तथापन 
करण्याि येणार आह.े ह ेकें द्र मवहला उद्योजकिेला गिी देईल. 
2)व्यिसाय सुरू करण्यासाठी, तयाच्चया वितिारासाठी ि आपली उतपादने जागतिक तिरािर बाजाराि आणण्यासाठी आांिरराष्ट्र ीय 
मवहला व्यापा कें द्र एक सुरशक्षि तथान प्रदान करेल. 
3) ह ेकें द्र मवहला उद्योजकाांना आांिरराष्ट्र ीय व्यापाराि भाग घणे्यास ि अतधकातधक आर्थिंक सवुिधाांचा लाभ घेण्यास सक्षम करेल ि 
तपधावतमकिा िाढिले. आांिरराष्ट्र ीय मवहला व्यापार कें द्र मवहलाांसाठी सांगीि, नृतय आणण नाटक यासारख्या कला आणण साांतकृतिक 
प्रकाराांना प्रोतसाहन देण्यासाठी मवहलाांना समर्पिंि जागा प्रदान करेल. 
 
93) – 2 
पवहले राष्ट्र ीय शिक्षण धोरण - १९६८ 
दुसरे राष्ट्र ीय शिक्षण धोरण - १९८६ 
तिसरे राष्ट्र ीय शिक्षण धोरण - 2020 
िॉ. के. कतिुरीरांगन सतमिीन े(2017) 'राष्ट्र ीय िैक्षणणक धोरण मसदुा, २०१९' सादर. 
धोरणाची ठळक िशैिष्य:े - 
1) राज्य आणण कें द्राचा शिक्षणािरील सािवजतनक खचव जीिीपीच्चया ६% पयांि िाढविण्याि येईल. 
2) िालेय शिक्षणाचा आकृतिबांध (structure of school education) – 5+3+3+4 
3) इयत्ता पाचिीपयांिच्चया विद्यार्थयाांना तयाांच्चया मािृभाषेि ककिंिा प्रादेशिक भाषेि शिकिले जाणार. 
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94) – 3 
'तिलारी सांिधवन राखीि क्षते्र' 
 1) महाराष्ट्र  सरकारने ससिंधदुुगव शजल्यािील दोिामागव शजल्यािील जिैविविधिेने समृद्ध तिलारीचा पररसर 'तिलारी सांिधवन राखीि 
क्षेत्र' महणून घोतषि केला आह.े 
2) तिलारी हा महाराष्ट्र  राज्यािील साििा िन्यजीि कॉरीिोर आह ेज्याला सांिधवन राखीि क्षेत्र महणून घोतषि केले गेले आह.ेया सांिधवन 
राखीि क्षेत्रामध्ये तिलारी खोऱ्यािील 29.53चौरस वकलोमीटर राखीि िनक्षेत्राचा समाििे करण्याि आला आह.े 
 
95) – 2 
1) राज्यािील कोविि-19च्चया प्रसाराला आळा घालण्यासाठी मध्यप्रदेिचे मुख्यमांत्री शििराज ससिंहयाांनी 1 जुलै 2020 पासून 
राज्याि 'वकल कोरोना' अशभयान सुरू करणार असल्याची घोषणा केली होिी. 
2) या अशभयानाअांिगवि राज्याि दारोदारी (िोर-टू-िोअर) जाऊन सिके्षण केले. 
3) या मोवहमेमुळे राज्यािील प्रति 10 लाख लोकाांमधील कोविि-19 चाचणीची क्षमिा 4000 िरून 8000 पयांि महणजेच दुप्पट 
झाली. 
4) िोर-टू-िोर सिके्षणाद्वारे 'वकल कोरोना' अशभयान राज्यभराि 15 वदिस राबविले जाईल. या 15 वदिसाांि 2.5 लाख कोविि-19 
चाचण्या करण्याि येिील. दररोज 15 िे 20 हजार नमुने गोळा करण ेआणण तयाांची चाचणी करण्याचे, या कायवक्रमाचे ध्येय होिे. 
 
96) – 2 

 लघुउद्योगाांना कजव देणाऱ्या लघु पिपुरिठा सांतथाांना प्रोतसाहन आणण तनधी देण्यासाठी एतप्रल 2015 मध्ये मुद्रा तथापना 
केली गेली. 
 

97) – 1 
साइना नहेिाल याांना प्राप्ि परुतकार :- 

 अजुवन पुरतकार 2009 
 पद्मश्री पुरतकार 2010 
 मेजर ध्यानचांद खेलरतन पुरतकार 2010 
 पद्मभूषण 2016 

 
98) – 1 

 भारिािील पवहले आांिरराष्ट्र ीय लिाद आणण मध्यतथी कें द्र (IAMC) चे उद्घाटन भारिाचे मुख्यन्यायमूिी एन.व्ही. रमना 
आणण िेलांगणाचे मुख्यमांत्री के. चांद्रिेखर राि याांच्चया हतिे हदैराबादमध्येसांयुक्तपणे करण्याि आले. 

 आिापयांि, भारिासह सिव प्रादेशिक देि आणण सामान्य लोकाांच्चया गुांिागुांिीच्चया कायदेिीर बाबीससिंगापूर आणण तिटनच्चया 
लिाद कें द्राांमध्ये सोििल्या जाि होतया, परांिु हदैराबादमध्ये ह ेमध्यतथीकें द्र सुरू झाल्यामुळे आिा लिादाची प्रवक्रया पार 
पािली जाऊ िकिे. 
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99) – 3 
'तमिन िक्ती' योजनेसाठी मागवदिवक ित्त्ि ेमवहला आणण बाल विकास मांत्रालयाने जारी केली आहिे. 
'तमिन िक्ती' नािाचा एकास्तमक मवहला सक्षमीकरण कायवक्रम भारि सरकारने 2021-22 िे 2025-26 या 15 व्या वित्त 
आयोगाच्चया कालािधीि अांमलबजािणीसाठी मवहलाांच्चया सुरशक्षििा, सुरक्षा आणण सक्षमीकरणासाठी एक विशिष्ट् योजना महणून 
सुरू केला होिा. 
'तमिन िक्ती' ही तमिन मोिमधील योजना आह ेज्याचा उदे्ि मवहलाांची सुरक्षा, सुरक्षा आणण सक्षमीकरणासाठी समथवन मजबूि 
करणे आह.े 
तमिन िक्ती योजनेचे उठद्ष्ट् मवहलाांना आर्थिंकदृष्या सक्षम करण,े आणण तयाांना कहिंसा आणण धोक्यापासून मुक्त िािािरणाि तयाांच्चया 
मन आणण िरीराबद्ल तििांत्र तनणवय घेण्यासाठी पे्रररि करणे आह.े 
'तमिन िक्ती' मध्ये दोन उप-योजना आहिे: 
1. "सबल" उप-योजना ही मवहलाांच्चया सुरक्षेसाठी आह े
2. 'समथव' उप-योजना मवहला सक्षमीकरणासाठी आह.े 
 
100) - 1 

 जपान सरकारने माजी पांिप्रधान च िंजो आबे (मरणोत्तर) याांना 'सुप्रीम ऑिवर ऑर् द क्रायसॅन्थेमम' देऊन सन्मातनि 
करण्याचा तनणवय घेिला आह.े 

 च न्झो आबे याांनी जपानचे सिावि जाति काळ पांिप्रधान महणून काम केले आह.े 
 सांविधानानुसार जपानचा सिोच्चच सन्मान प्राप्ि करणारे च िंजो आबे ह ेचौथे माजी पांिप्रधान आहिे. 
 सुप्रीम ऑिवर ऑर् द क्रायसॅन्थेमम हा जपानचा सिोच्चच सन्मान आह.े 
 गँ्रि कॉिवन ऑर् द ऑिवरची तथापना 1876 मध्ये जपानच्चया सम्राट मीजीने केली होिी आणण 4 जानेिारी 1888 रोजी 

कॉलर ऑर् द ऑिवरचा देखील तयाि समाि े करण्याि आला होिा. 
 च न्झो आबे याांची 8 जुलै 2022 रोजी नारा  हराि एका सािवजतनक सभेला सांबोतधि करिाना हतया करण्याि आली. 

 


