
 

  

 Mock Test 01 | विषय : इतिहास  

सूचना 
(1) सदर प्रश्नपसु्तिकेि 100 अतनिायय प्रश्न आहिे. उमेदिाराांनी प्रश्नाांची उत्तरे लिवहण्यास सुरुिाि करण्यापूिी या प्रश्नपुस्तिकेि सिय प्रश्न आहिे 

ककिंिा नाहीि याची खात्री करून घ्यािी. िसेच अन्य काही दोष आढळल्यास ही प्रश्नपुस्तिका समिेक्षकाांकडून िगेच बदिून घ्यािी. 
 

(2) आपिा परीक्षा क्रमाांक ह्या चौकोनाांि न विसरिा बॉिपनेन ेलिहािा. 
(3) िर छापिेिा प्रश्नपुस्तिका क्रमाांक िुमच्या उत्तरपत्रत्रकेिर वित्रिष्ट जागी उत्तरपत्रत्रकेिरीि सूचनेप्रमाणे न विसरिा नमूद करािा.  
(4) (अ) या प्रश्नपुस्तिकेिीि प्रत्येक प्रश्नािा 4 पयाययी उत्तरे सुचवििी असून त्याांना 1, 2, 3 आणण 4 असे क्रमाांक वदिेिे आहिे. त्या चार उत्तराांपैकी 

सिायि योग्य उत्तराचा क्रमाांक उत्तरपत्रत्रकेिरीि सूचनेप्रमाणे िुमच्या उत्तरपत्रत्रकेिर नमूद करािा. अिा प्रकारे उत्तरपत्रत्रकेिर उत्तरक्रमाांक नमूद 
करिाना िो सांबांतिि प्रश्नक्रमाांकासमोर छायाांवकि करून दियवििा जाईि याची काळजी घ्यािी. ह्याकररिा फक्त काळ्या िाईच ेबॉिपने िापरािे, 
पसे्न्सि िा िाईच ेपने िापरू नय.े  
(ब) आयोगान ेज्या विषयासाठी मराठी बरोबर इांग्रजी माध्यम विवहि केिेि ेआह.े त्या विषयाचा प्रत्यके प्रश्न मराठी बरोबर इांग्रजी भाषिे देखीि 
छापण्याि आिा आह.े त्यामिीि इांग्रजीिीि ककिंिा मराठीिीि प्रश्नामध्ये मुदणदोषाांमुळे अथिा अन्य कारणाांमुळे विसांगिी तनमायण झाल्याची िांका 
आल्यास, उमेदिाराने सांबांतिि प्रश्न पयाययी भाषेिीि प्रश्नािी िाडून पहािा.  

(5)  सिय प्रश्नाांना समान गुण आहिे. यातिि सिय प्रश्नाांची उत्तरे द्यािीि. घाईमुळे चुका होणार नाहीि याची दक्षिा घेऊनच िक्य तििक्या िेगान ेप्रश्न 
सोडिािेि. क्रमाने प्रश्न सोडविणे शे्रयतकर आह ेपण एखादा प्रश्न कठीण िाटल्यास त्यािर िेळ न घािवििा पढुीि प्रश्नाकडे िळािे. अिा प्रकारे 
िेिटच्या प्रश्नापयंि पोहोचल्यानांिर िेळ त्रिल्िक रावहल्यास कठीण म्हणून िगळिेल्या प्रश्नाांकडे परिणे सोईतकर ठरेि. 

(6) उत्तरपत्रत्रकेि एकदा नमूद केिेिे उत्तर खोडिा येणार नाही. नमूद केिेिे उत्तर खोडून नव्याने उत्तर वदल्यास िे िपासिे जाणार नाही.  

(7)  प्रतििु परीक्षचे्या उत्तरपत्रत्रकाांच ेमलू्याांकन करिाना उमदेिाराच्या उत्तरपत्रत्रकेिीि योग्य उत्तराांनाच गणु वदि ेजािीि. िसचे "उमदेिारान ेितितुनष्ठ 
बहुपयाययी तिरूपाच्या प्रश्नाांची वदिले्या चार उत्तराांपकैी सिायि योग्य उत्तरेच उत्तरपत्रत्रकेि नमदू करािीि. अन्यथा त्याांच्या उत्तरपत्रत्रकेि 
सोडवििले्या प्रत्यके चकुीच्या उत्तराांसाठी एक चिथुाशं (१/४) गणु िजा करण्याि यिेीि". 

        

 

िाकीद 
ह्या प्रश्नपत्रत्रकेसाठी आयोगान ेविवहि केिेिी िेळ सांपपेयिं ही प्रश्नपसु्तिका आयोगाची मािमत्ता असनू िी परीक्षाकक्षाि उमदेिारािा परीक्षसेाठी िापरण्यास 
देण्याि यिे आह.े ही िेळ सांपपेयिं सदर प्रश्नपसु्तिकेची प्रि / प्रिी ककिंिा सदर प्रश्नपसु्तिके िीि काही आिय कोणत्याही तिरूपाि प्रत्यक्ष िा अप्रत्यक्षपण े
कोणत्याही व्यक्तीस परुविण,े िसचे प्रलसद्ध करण ेहा गनु्हा असनू अिी कृिी करणाऱ्या व्यक्तीिर िासनान ेजारी केिेल्या "परीक्षाांमध्य ेहोणाऱ्या गरैप्रकाराांना 
प्रतिबांि करण्याबाबिचा अतितनयम-82" यािीि िरिदुीनसुार िसचे प्रचलिि कायद्याच्या िरिदुीनसुार कारिाई करण्याि यईेि ि दोषी व्यक्ती कमाि एक 
िषायच्या कारािासाच्या आणण/ककिंिा रुपय ेहजार रकमचे्या दांडाच्या त्रिक्षसे पात्र होईि. िसचे ह्या प्रश्नपत्रत्रकेसाठी विवहि केिेिी िेळ सांपण्याआिी ही 
प्रश्नपसु्तिका अनतिकृिपण ेबाळगण ेहा सुद्धा गनु्हा असनू िस ेकरणारी व्यक्ती आयोगाच्या कमयचारीिृांदापकैी, िसचे परीक्षचे्या पययिेक्षकीयिृांदापकैी असिी 
िरीही अिा व्यक्तीविरूद्ध उक्त अतितनयमानुसार कारिाई करण्याि येईि ि दोषी व्यक्ती त्रिक्षसे पात्र होईि. 
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1. जोड्या लािा : 
 
 
 
 
 

      अ    ब   क   ड 
1.   4    3   2    1 
2.   4   2    3    1 
3.   4   1    2    3  
4.   4   1    3    2 
 
2. खािीिपैकी अयोग्य वििान ओळखा. 
अ) तिवटि िासनाच्या कायद्यानसुार नैसर्गिंक कारणामुळे पांचिीस टक्क्याांपेक्षा उत्पन्न कमी झािे असेि, िर िेिसाऱ्याि सििि 
होिी. 
ब) इांग्रज सरकारने गुजराि भागािीि िेिकऱ्याांच्या िेिसारा सििि देण्याच्या मागण्याांकडे दुियक्ष केिे म्हणून गाांिीजींनी खेडा 
सत्याग्रहाची घोषणा 22 माचय 1918 रोजी केिी. 
1) केिळ अ                2) केिळ ब              
3) अ ि ब अयोग्य              4) यापैकी नाही 
 
3. खािीिपैकी कोणिी सुिारणा व्हाईसरॉय िॉडय कझयनच्या कािाििीि घडिेिी नाही? 
1) रेल्ि ेबोडायची तथापना    2) थॉमस रॅिे विद्यापीठ आयोगाची तथापना 
3) सहकारी पिसांतथा कायदा.    4) भारि – अफगाणीतिान सीमारेषा तनिायरण 
 
4. आयय समाज ि णिश्चन तमिनरी याांनी सुरू केिले्या िमांिराच्या कायायस िसेच त्याांनी सय्यद अहमद याांच्या चळिळीन ेतिीकारिेिा 
पाश्चात्यिाद ि आिुतनकीकरणाचाही विरोि कोणत्या मुस्तिम िमीय सिुारणा चळिळीने केिा? 
1) देिबांद तकूि     2) अहमवदया आांदोिन 
3) िायूनी चळिळ     4) िरीिपैकी नाही 
 
5. महात्मा गाांिीच्या अटकेनांिर गजुरािमिीि िारासणा येथीि सत्याग्रहाचे नेिृत्ि खािीिपैकी कोणी केि?े 
1) श्रीकृष्ण सारडा      2) मल्िापा िनिेट्टी 
3) कुबायन हुसेन        4) सरोलजनी नायडू 
 

1857 च्या उठािाची कें दे्र नेिे 
अ. पेठ       1. िकैाप्पा नाईक बळिांि बेहरी 
ब. नरगुांद      2. रामचांद्र पटिियन  
क. जामखखिंडी         3. बाबसाहबे भाि े 
ड. सोरापूर         4. भगिांिराि कोळी  
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6. खािीिपैकी कोणत्या प्रदेिाि रयििारी व्यितथा अस्तित्िाि नव्हिी? 
1) मुांबई      2) मद्रास 
3) आसाम     4) उत्तर कनायटक 
 
7. योग्य जोड्या लािा. 

 
 
 
 

 
1) अ-1, ब-2, क-3, ड-4 
2) अ-2, ब-3, क-4, ड-1 
3) अ-3, ब-4, क-1, ड-2 
4) अ-4, ब-1, क-2, ड-3 
 
8. 'चौरीचौरा' घटनेनांिर .......................... ही चळिळ सांपुष्टाि आिी. 
1) सायमन विरोिी सत्याग्रह    2) सविनय कायदेभांग चळिळ 
3) असहकार चळिळ    4) भारि छोडो चळिळ 
 
9. 1908 च्या कायद्याच्या कडक िरिुदींमुळे पुढीिपैकी कोणत्या िृत्तपत्राांनी त्याांचे प्रकािन बांद केि?े 
(a) युगाांिर 
(b) दपयण 
(c) सांध्या 
(d) िांदेमािरम 
1) (a), (b), (c) फक्त    2) (a), (c), (d) फक्त 
3) (a), (d) फक्त     4) (c), (d) फक्त 
 
10. चुकीची जोडी ओळखा. 
1) सरिा देिी – द ऑि इांवडया िमेुन कौस्न्सि  
2) एनी बझेांट – िुमेन्स इांवडया असोलसएिन 
3) मेहरेबाई टाटा – द नॅिनि कौस्न्सि ऑफ िुमेन इन इांवडयाची 
4) मागायररट कलझन्स - द ऑि इांवडया कॉन्फरन्स 
 

अ) नागपूर                 1) मुांज े
ब) मुांबई                    2) मोहम्मद लजना 
क) अमराििी           3) खापडे 
ड) सॅन फ्रास्न्सतको      4) लाला लजपराय 
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11. िॉडय डिहौसीच्या कारवकदीि भारिाि पवहिी टलेिग्राफ िाईन… िे …..पयंि टाकिी गेिी. 
1) किकत्ता िे वदल्िी    2) मद्रास िे वदल्िी 
3) किकत्ता िे मद्रास    4) किकत्ता िे आग्रा 
 
12.खािीिपैकी कोणी मुांबईच्या आनांदीिाि पोिदार याांच्या िाड्याि सािकाश्रमाची तथापना केिी होिी?  
1) बॅररतटर केििराि देिपाांडे    2) आचायय अत्र े
3) िोकमान्य वटळक    4) महषी िोंडो केिि कि े
 
13. खािीिपैकी कोणी ज्ञानेवरीरीची पवहिी छापीि पोथी सांपावदि केिी होिी? 
1) बाळिातत्री जाांभकेर    2) भाऊ दाजी िाड 
3) रा. गो. भाांडारकर    4) गोपाळ गणेि आगरकर 
 
14. खालीलपैकी कोणाला लोकवहििादी असे म्हटले गेले – 
1) गोपाळहरी देशमुख    2) ज्योतिबा फुले 
3) बाळ गांगािर वटळक    4) लाला लजपि राय 
 
15. खािीिपैकी कोणत्या िृत्तपत्र कायद्याने एक िृत्तपत्र आयुक्त तनयुक्त करण्याि आिा? 
1) भारिीय िृत्तपत्राांना तिािांत्र्य कायदा 1835 
2) परिाना कायदा 1857 
3) भारिीय भाषा िृत्तपत्र कायदा 1878 
4) भारिीय िृत्तपत्र कायदा 1910 
 
16. देिािीि पवहिा िारेचा प्रयोग मुांबईिच करण्याि आिा होिा पण अतिकृिपणे भारिािीि पवहिा िार मागय खािीिपैकी 
कोणत्या िहराांदरम्यान सुरु झािा होिा? 
1) किकत्ता-डायमांड हाबयर 
2) मुांबई महानगरपालिका मुख्यािय-क्रॉफडय माकेट 
3) चेन्नई-पुरांदूर 
4) किकत्ता-आग्रा 
  
17. 'भारिीय स्तत्रयाांचे राष्टर ीय मांडळ' ही सांघटना ......... याांनी तथापन केिी. 
1) कनुबेन मेहिा     2) सरिादेिी चौिुराणी 
3) मेहरीबाई टाटा     4) िापीबाई हडीकर 
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18. वटळक ि त्रििरामपांि याांच्या साक्षीने भारिािीि परदेिी कापडाची पवहिी होळी ....... येथे पेटवििी गेिी. 
1) पुण े      2) मुांबई 
3) नात्रिक     4) मद्रास 
 
19. इ.स. १८४९ मध्ये मुांबई येथे तथापन झािेल्या परमहांस सभेचा खािीिपैकी कोणत्या सुिारणािर भर होिा? 
अ) विििा पुनर्ििंिाह  
ब) तत्री त्रिक्षण  
क) जािी बांिने  
ड) मूिीपूजा मान्य  
पयायय : 
1) फक्त अ आणण ब     2) फक्त ब आणण क  
3) फक्त क      4) फक्त अ, क आणण ड 
 
20. नारायण मेघजी िोखांडे याांनी कोणत्या िृत्तपत्रािून कामगाराांच्या प्रश्नाांना िाचा फोडिी? 
1) समाचार चांवद्रका      2) प्रभाकर  
3) दीनबांि ू     4) ज्ञानप्रकाि 
 
21. याांच्या अध्यक्षिेखािी पुणे येथे महाराष्टर  सविनय कायदेभांगाची सतमिी तथापन झािी होिी.  
1) िांकरराि देि      2) जमनािाि बजाज 
3)  के. एफ. नररमन     4)  वकिोरिाि मशू्रिािा 
 
22. पुढील दोनपैकी कोणिे वििान अयोग्य आह?े 
अ) गाांिीजींनी आपल्या तमठाच्या सत्याग्रहासाठी साबरमिीिील आपल्या आश्रमापासून गुजराि समुद्रवकनाऱ्यािरील दाांडीपयंि यात्रा 
काढली – िे अांिर २४० वक.मी. होिे. 
ब) गाांिीजींच्या अनुयायाांनी ह ेअांिर 24 वदिसाि पूणय केले. 
पयाययी उत्तरे 
1) केिळ अ     2) केिळ ब  
3) दोन्ही       4) एकही नाही 
 
23. खािीि िाक्य कोणत्या चळिळीिी सांबांतिि आह.े 
िी पवहिी िरुणाांनी सांघटीि केिेिी क्राांतिकारी चळिळ होिी. ज्यामध्ये जिाहरिाि नेहरू आणण सुभाषचांद्र बोस याांनी िरुणाांमध्ये 
जागृिी तनमायण केिी आणण त्याांचे नेिृत्ि पुढे आिे. 
1) िारासणा सत्याग्रह       2) सायमन विरोिी चळिळ     
3) सविनय कायदेभांग        4) चिेजाि चळिळ    
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24. महात्मा गाांिीजींनी मुस्तिमाांच्या णखिाफि चळिळीस पाठींबा वदिा, कारण........ 
a ) त्याांना या चळिळीिून कहिंदू-मुतिीम ऐक्य सािाियाचे म्हणून   
b) त्याांना या चळिळीचा उपयोग देिाच्या राष्टर ीय चळिळीची प्रगिी करून घेिा येईि असे िाटिे म्हणून   
c ) त्याांना इतिाम िमायचा प्रचार कराियाचा होिा म्हणून   
पयाययी उत्तरे : 
1) a , b फक्त        2) a , b, c  फक्त    
3) a , c  फक्त      4) b, c  फक्त   
 
25. फेिुिारी १९२२ च्या चौरीचौरा घटनेनांिर गाांिीजींनी असहकार चळिळ िहकूब केिी. या घटनेच ेिणयन नॅिनि कॅितॅमटी असे 
कोणी केि?े 
1) पांवडि मोिीिाि नेहरू     2) िािा िजपि राय   
3) सुभाषचांद्र बोस      4) पांवडि जिाहरिाि नेहरू 
 
26. हररजन साप्िावहकाबद्दि कोणिे वििान योग्य आह?े 
अ) त्याच्या पवहल्या अांकासाठी रिींद्रनाथ टागोराांनी ‘द क्िीन्सर’ ही कवििा वदिी होिी. 
ब) डॉ. आांबडेकराांनी पवहल्या अांकासाठी सांदेि देण्यास नकार वदिा. 
क) गाांिीजींनी तपष्ट केिे की हररजन ह ेकाही त्याांचे साप्िावहक नव्हिे त्याच्या मािकी हक्का विषयी साांगायचे िर िे हररजन सेिक 
समाजाचे होिे. 
ड) गाांिीजींनी डॉ. आांबेडकराांना साांतगििे की साप्िावहक जसे कुठल्याही कहिंदूच ेआह ेतििकेच आांबेडकराांचहेी होिे. 
पयाययी उत्तरे : 
1) अ, ब, क फक्त      2) अ, ब, ड फक्त  
3) ब, क, ड फक्त      4) अ, ब, क आणण ड 
 
27. िोकमान्य वटळकाांिी सांबांतिि खािीि घटनाांची कािानकु्रमे रचना करा ि योग्य उत्तराचा पयायय तनिडा.  
अ) सुरि कॉंगे्रस सभा      
ब) िखनौ करार    
क) गणपिी उत्सि        
 ड) त्रििजयांिी उत्सि   
पयाययी उत्तरे : 
1) क, ड, अ, ब        2) ड, क, अ, ब   
3) अ, ब, क, ड        4) अ, क, ड, ब   
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28. होमरूि चळिळी बद्दि काय खरे नाही? 
पयाययी उत्तरे :- 
1) खापडेनी अमराििीिा होमरूि िीगची िाखा िुरू केिी.  
2) अमराििी होमरूि िीगचे खापडे अध्यक्ष होिे. 
3) यििमाळ होमरूि िीगचे अध्यक्ष महादेि अणे होिे. 
4) नागपूरच्या पररसराि मुांजेनी होमरूि िीगच्या िाखा तथापन केल्या. 
 
 
29. मोरारजी देसाई याांच्या अध्यक्षिेखालील प्रशासतनक सुिारणा आयोग ................... यासाठी अनकूुल होिे? 
1) आांिरराज्यीय पररषदेची तथापना करणे. 
2) राज्याांकडे जातिीि जाति अतिकार सोपविणे. 
3) राज्याांकडे अतिक आर्थिंक सांसािने देणे. 
4) िरील सिय 
 
 
30) गोपाळ गणेश आगरकर याांच्यािर हबयट तपेन्सर याांच्या कोणत्या पुतिकाचा प्रभाि होिा? 
अ) सोशॉलॉजी 
ब) ऑन त्रलबटी 
क) इत्रथक्स 
1) ब आणण क     2) अ आणण ब 
3) अ आणण क     4) िरील सिय 
 
 
31) ‘जांगल सत्याग्रह’ खालीलपैकी कोणकोणत्या ठठकाणी आयोलजि केला गेला?  
1) पुसद      2) िळेगाि 
3) खामगाि     4) िरील सिय 
 
32) 1948 साली सरकारने रयि लशक्षण सांतथचेे अनूदान बांद केले. त्यािळेी खालीलपैकी कोणी महाराष्टर ाि तफरून सांतथेसाठी 
तनिी जमविला? 
1) शांकरराि मोरे     2) केशिराि जेि े
3) बापूजी साळुांखे     4) िरील सिय 
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33) भारिीय राष्टर ीय कॉंगे्रसने ‘वक्रप्स तमशनचा’ पुढीलपैकी कोणत्या कारणामळेु अतिीकार केला? 
1) वक्रप्स तमशनचा पूणय तिािांत्र्याच्या जागी भारिाला िसाहिी राज्याचा दजाय देण्याचा तनणयय 
2) सांतथानाांच्या प्रतितनिींसाठी नामतनदेशन पद्धिी 
3) भारिीय सांघराज्यािून प्राांि िगेळे करण े
4) िरील सिय 
34) जहाि गटाबाबि पुढीिपैकी कोणिे वििान/ने अयोग्य आह/ेआहिे? 
1) तिराज्याची चळिळ बवहष्कार ि कायदेभांगापयंि गेल्यात्रििाय गत्यांिर नाही. 
2) सितत्र क्राांतििाद्याांचा मागय ह्या गटािा मान्य नव्हिा. 
3) १९१७ सािच्या सुरि अतिििेनाि नेमति ि जहाि अिी फूट पडिी. 
4) िरीि सिय 
 
35) ____ ह े१९२८ सािी कोिकािा येथे भरिेल्या कााँगे्रसच्या अतिििेनाचे अध्यक्ष होिे. 
1) जिाहरिाि नेहरू    2) त्रचत्तरांजन दास 
3) मोिीिाि नेहरू     4) मौिाना आझाद 
 
36) िहाबी आांदोिन (1830-1869) बद्दि अयोग्य वििान ओळखा. 
1) या आांदोिनकत्यांनी तिवटिाांबरोबरच सामान्य जनिेिा त्रास वदिा होिा. 
2) या आांदोिनाचे प्रमुख कें द्र बांगाि होिे. 
3) तबहारमध्ये अनायि अिी याांनी नेिृत्ि केिे होिे. 
4) िेिटच्या टप्प्याि आांदोिनाचे कें द्र पत्रश्चम भारि होिे. 
 
37) तिराज्य पक्षाच ेध्येय काय होिे? 
1) परकीय ितिूिर बवहष्कार टाकणे  
2) भारिीय उद्योगाांना पाठींबा देणे  
3) तिटीश साम्राज्याांिगयि तिराज्य  
4) असहकार चळिळ सरुु करणे  
 
38) तिराज्य पक्षाची तथापना खालीलपैकी कोणी केली. 
1) जिाहरलाल नेहरू    2) मदन मोहन मालिीय 
3) त्रचत्तरांजन दास     4) सुभाषचांद्र बोस 
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39) भारिाच्या तिािांत्र्यािळेी भारिीय राष्टर ीय कााँगे्रस चे अध्यक्ष खालीलपैकी कोण होिे? 
1) जे. बी कृपलानी     2) पट्टाभी सीिारमय्या 
3) सरदार पटले     4) मौलाना आझाद 
 
40. खािीिपैकी कोणिा परमहांस सभेचा मखु्य उदे्दि समजिा जािो? 
1) रोटीबांदीच ेबांिन िोडणे ि जातिभेद मोडणे 
2) महाराष्टर ाि एक राजकीय फळी ियार करणे 
3) महाराष्टर ािीि िेिकरी ि कामगार िगय एकत्र करण े
4) िरीिपैकी सिय 
 
41. योग्य जोड्या िािा. 

 
 
 
 

 
1) अ-1, ब-2, क-3, ड-4 
2) अ-2, ब-3, क-4, ड-1 
3) अ-3, ब-4, क-1, ड-2 
4) अ-4, ब-1, क-2, ड-3 
 
42) खािीिपैकी कोण 1876 च्या इांवडयन असोलसएिनचे सांतथापक होि?े 
1) सुरेंद्रनाथ बॅनजी, आनांद मोहन बोस 
2) तफरोजिहा मेहिा, के. टी. िेिांग, बद्रठुद्दन िय्यबजी 
3) देिेंद्रनाथ टागोर, रािाकाांि देि 
4) त्रित्रिरकुमार घोष 
 
43. खािीिपैकी कोणत्या गव्हनयरने िासकीय कमयचाऱ्याांिर राष्टर ीय कााँगे्रसिी सांबांि ठेिण्यास बांदी घाििी? 
1) िॉडय लिटन     2) िॉडय ररपन  
3) िॉडय िनॅ्सडाउन     4) िरीलपैकी नाही  
 
 
 

(अ)  कोळ्याांचा उठाि 1.  बापू भाांगवडया 
(ब)  लभल्िाांचा उठाि 2.  त्रचल्या नाईक 
(क)  सांथळाांचे बांड 3.  ससिंिू ि कान्ू 
(ड)  रामोश्याांचा उठाि 4.   सांिू नाईक 
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44. सायमन कतमिन ………… भारिाि आिे जेव्हा देिभराि ठठकठठकाणी हरिाळ पाळण्याि आिा? 
1) 3 फेिुिारी 1927    2) 26 नोव्हेंबर 1927 
3) 3 फेिुिारी 1928    4) 26 नोव्हेंबर 1928 
 
45. महाराष्टर ाि १८५७ मध्ये मुांबई सरकारने िोहमागायची उभारणी ि जमीन सांपादन यासाठी कोणाच्या अध्यक्षिेखािी - 'रेल्ि े
मांडळाची' तथापना केिी? 
1) सर पेरी     2) वििोगबी 
3) िे. पे्रतकॉट     4) जेम्स िॉंयि 
 
46. इ. स. १९४२ च्या चिे जाि चळिळीचा मसुदा खािीिपैकी कोणत्या नेत्याने ियार केिा होिा? 
1) महात्मा गाांिी     2) जिाहरिाि नेहरू 
3) महादेि देसाई     4) सी. राजगोपािाचारी 
 
47. गो. कृ. गोखिे ह ेभारि सेिक समाजाच्या ििीने कोणिा कायदा पास होण्यासाठी इांग्िांडिा गेिे? 
1) व्हन्यायकूिर पे्रस अॅक्ट    2) मोफि प्राथतमक त्रिक्षणाचा कायदा 
3) मोिे ममिंटो कायदा    4) मॉटेंग्यू चेम्सफडय कायदा 
 
48. कााँगे्रसच्या कतमटीन े१४ जुिै १९४२ रोजी कोणत्या ठठकाणी 'छोडो भारि' चा ठराि पास केिा होिा? 
1) नागपूर     2) मुांबई 
3) किकत्ता     4) ििाय 
 
49. अचूक नसिेिी जोडी ओळखा. 
1) िखनौ अतिििेन - कहिंद-मस्तिम ऐक्याांचा करार 
2) िाहोर अतिििेन - पूणय तिराज्याचा ठराि 
3) कराची अतिििेन - तिराज्याचा ठराि 
4) आिडी अतिििेन - समाजिादी समाज रचनेचा ठराि 
 
50 ‘िखनौ करारा’नुसार कॉंगे्रस ि मुस्तिम िीगन ेमान्य केिेले अचूक पयायय तनिडा. 
अ) ज्या प्राांिाि मतुिीम अल्पसांख्य असिीि त्याांना त्याांच्या िोकसांख्येच्या प्रमाणाि अतिक प्रतितनतित्ि ि जेथे बहुसांख्य असिीि 
िेथे कमी प्रतितनतित्ि असे दोन्ही पक्षाांनी मान्य केिे. 
ब) वितिमांडळािीि जािीय विषयािरीि प्रतिािाबाबिां मुसिमानाांचा नकारातिकार कााँगे्रसने मान्य केिा. 
1) केिळ अ बरोबर     2) अ आणण ब बरोबर  
3) केिळ ब बरोबर      4) अ आणण ब चकू   
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51. कोणाच्या अध्यक्षिेखाली 30 वडसेंबर, 1906 रोजी मुस्तिम िीगची सांतथापक सभा घेण्याि आिी. 
1) मौिाना मुहम्मद अिी    2) निाब सिीमउल्िा 
3) आगाखान     4) हकीम अजमि खान 
 
52. योग्य क्रम दियिणारा पयायय तनिडा (महात्मा गाांिीजींच्या सरुुिािीच्या सत्याग्रहाचा कािानकु्रम). 
1) चांपारण्य सत्याग्रह-खडेा सत्याग्रह-अहमदाबाद सत्याग्रह-असहकार चळिळ 
2) असहकार चळिळ-चांपारण्य सत्याग्रह-खेडा सत्याग्रह-खेडा सत्याग्रह 
3) खेडा सत्याग्रह-अहमदाबाद सत्याग्रह-चांपारण्य सत्याग्रह-असहकार चळिळ 
4) अहमदाबाद सत्याग्रह-चांपारण्य सत्याग्रह-खेडा सत्याग्रह-असहकार चळिळ 
 
53. तबतपनचांद्र पाि याांनी पुढीिपैकी कोणकोणिी िृत्तपत्रे सुरू केिी? 
अ) न्यू इांवडया 
ब) कहिंदू ररव्ू 
क) पररदियक 
1) फक्त अ     2) अ आणण ब 
3) ब आणण क     4) िरीि सिय 
 
54. 1858 च्या कायद्यानुसार तिवटि महाराणीच्या ििीने भारिाचे िासन चािविण्यासाठी कोणाची तनयुक्ती करण्याि आिी? 
1) हाय कतमिनर     2) भारिमांत्री 
3) व्हॉईसरॉय     4) गव्हनयर जनरि 
 
55. महात्मा फुलेंनी सत्यशोिक समाजाची तथापना कशासाठी साठी केली होिी? 
1) िार्मिंक चळिळीसाठी  
2) इांग्रज सरकार विरुद्ध बांड करण्यासाठी  
3) िाम्हणी िृत्तीच्या जुलमािून सामान्य माणसाच्या मुक्तीसाठी  
4) राजकीय घडामोडीसाठी  
 
56. पुढील जोड्याांचा विचार करा 
चळिळ / सत्याग्रह सवक्रयपणे सांबद्ध व्यक्ती 
1. चांपारण : राजेंद्र प्रसाद 
2. अहमदाबाद तगरणी : मोरारजी देसाई कामगार 
3. खेडा : िल्लभभाई पटले 
िरील कोणत्या जोड्या बरोबर आहिे? 
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1) 1 आणण 2     2) 2 आणण 3 
3) 1 आणण 3     4) 1, 2 आणण 3 
 
57. 'समिा सांघाची' तथापना खालीलपैकी कोणी केली होिी? 
1) महाराजा सयाजीराि गायकिाड   2) महषी िोंडो केशि कि े
3) न. त्रच. केळकर     4) राजषी शाू महाराज  
 
58. योग्य जोड्या लािा : 

 
 
 
 

पयाययी उत्तरे: 
1) अ-1, ब-2, क-3, ड-4 
2) अ-1, ब-4, क-3, ड-2 
3) अ-1, ब-3, क-4, ड-2 
4) अ-2, ब-1, क-4, ड-3  
 

59. 'अणखि भारिीय अतपृश्यिा तनिारण पररषद’ 1920 कुठे सांपन्न झािी होिी? 
पयाययी उत्तरे :- 
1) सोिापूर          2) मुांबई   
3) नागपूर         4) पुणे 
 
60. 1843 ला खालीलपैकी कोणाच्या मदिीने जगन्नाथ शांकर शठे याांनी ग्रेट इांवडयन रेल्ि ेनािाच्या कां पनीची तथापना मुांबईि 
केली होिी? 
1) जमशेटजी जीजीभाई    2) भाऊ दाजी लाड 
3) जॉन चापमन     4) दादाभाई नौरोजी 
 

61. अणखल भारिीय अतपृश्यिा तनिारण पररषद 1918 मुांबई, या पररषदेि अतपृश्यिा तनमूयलनाचा ठराि माांडला कोणी माांडला 
होिा? 
1) महाराज सयाजीराि गायकिाड   2) बॅररतटर जयकर 
3) राजषी शाू महाराज    4) डॉ. बाबासाहबे आांबेडकर 

(अ)  बाियमी सदन 1.  अनाथ मुिाांसाठी 
(ब)  सदानांद सदन 2.  अांि मुिाांसाठी 
(क)  मुक्ती सदन 3.  पतिि स्तत्रयाांसाठी 
(ड)  कृपा सदन 4.  विििा स्तत्रयाांसाठी 
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62. प्रथम गोलमेज पररषदेिील प्रतितनतित्ि - योग्य जोळ्या लािा. 

 

 

 

पयाययी उत्तरे: 
1) अ-4, ब-1, क-2, ड -3 
2) अ-4, ब-3, क-2, ड -1 
3) अ-3, ब-4, क-2, ड -1 
4) अ-1, ब-3, क-2, ड -4 
 
63. खालीलपैकी कोणी ‘मुांबई कामगार सांघा’ची तथापना केली? 
1) नारायण लोखांडे      2) श्रीपाद डाांगे  
3) नारायण जोशी      4) डॉ. बाबासाहबे आांबेडकर 
 

64. खािीिपैकी कोण महाराष्टर  पररषदेच्या पवहल्या अतिििेनाचे अध्यक्ष होिे? 
1) वदगांबरराि मबिंदू     2) गोकििंदराि नानि 
3) कात्रिनाथ िदै्य     4) श्रीिर िामन नाईक 
 

65. खािीिपैकी कोणत्या नेत्यािा तिािांत्र्य चळिळीिीि 'बाब'ू या नािाने ओळखिे जाि?? 
1) डॉ राजेंद्र प्रसाद     2) त्रचत्तरांजन दास 
3) जयप्रकाि नारायण    4) अरकििंद घोष 
 
66. ____ याांना भारिीय तथातनक तिराज्य सांतथचेे जनक म्हणून ओळखिे जािे. 
1) महात्मा गाांिी     2) िॉडय ररपन 
3) िॉडय डिहौसी     4) िॉडय माउांटबॅटन 
 

67. खािीिपैकी कोणी असे वििान केिे होिे 'मुांबई ही भाांडिि िाल्याांची नसून कष्टकऱ्याांची आह'े 
1) नारायण मेघाजी िोखांडे    2) श्रीपाद अमृि डाांगे 
3) महात्मा गाांिी     4) िोकमान्य वटळक 

(अ)  मुतिीम 1.  मौिाना मोहम्मद अिी 
(ब)  लिबरि फेडरेिन 2.  एन. एम. जोिी 
(क)  कामगार 3.  िेजबहादुर सपू्र 
(ड)  वडपे्रतड क्िास 4.  आर. श्रीतनिासन 
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68. दादाभाई नौरोजींनी सांपत्तीचे अपहरण’ (Drain of Wealth) लसद्धाांि माांडून कोणत्या मागण्या सरकारकडे केल्या होत्या? 
अ) तमठािरीि कर कमी करािा.                                  ब) िेिसारा कमी करािा. 
क) सािकारापासून जनिेच ेसांरक्षण कराि.े                     ड) बाँकाांची सरुुिाि करािी. 
1) अ, ब, क     2) अ, ब, क, ड 
3) अ, क, ड     4) ब, क, ड 
 

69. 1899 मध्ये नात्रिक येथे कोणत्या कारणासाठी 'तमत्र मेळा' ची तथापना केिी गेिी? 
1) गणपिी उत्सि साजरा करण्यासाठी   2) त्रििाजी जयांिी साजरी करण्यासाठी 
3) त्र्यांबक उत्सि साजरा करण्यासाठी   4) सप्ििृांगी उत्सि साजरा करण्यासाठी 
 

70. खािीिपैकी कोणी "वडपे्रतड क्िासेस तमिन ऑफ इांवडया" ची तथापना केिी? 
1) डॉ भीमराि आांबेडकर     2) विठ्ठि रामजी शििंदे  
3) अण्णाभाऊ साठे     4) िाांिाबाई कमळे 
 

71. भारिीय राष्टर ीय चळिळीच्या सांदभायि, खािीि घटनाांचा विचार करा:  
1. गाांिी इर्ििंन करार  
2. पूना करार  
3. कााँगे्रसचे कराची अतिििेन  
4. ियैत्रक्तक सत्याग्रह  
िरीि घटनाांचा योग्य क्रम साांगा: 
1) 1,3,2,4      2) 2,3,4,1  
3) 3,4,2,1      4) 4,3,2,1 
 

72. इांवडया सोसायटीच्या सेिकाांसांबांिी खालील वििानाांचा विचार करा 
1. समाजािून अतपृश्यिा नष्ट करणे ह ेसमाजाचे उद्दीष्ट होि े
2. वहििाद ह ेभारिीय सेिकाांच ेप्रकाशन होिे 
3. एम.जी. रानडे त्याच्याशी सांबांतिि होिे 
िर वदलेले कोणिे वििान/वििाने बरोबर आह/े आहिे? 
1) 1 आणण 2     2) 2 आणण 3 
3) 1 आणण 3     4) फक्त 1 
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73. तिटीि सरकारने ‘वकचकिि’ या मराठी नाटकािर प्रतिबांि घाििा होिा. या नाटकाि कीचक कोणाचे प्रतितनतित्ि करि 
होिा?  
1) सर व्हाँिेंटाईन त्रचरॉि        2) िॉडय डिहौसी      
3) तिगेवडयर जनरि डायर       4) िॉडय कझयन 
 
74. खालीलपैकी कोणाची िुलना गोपाळ कृष्ण गोखले याांनी औरांगजेबाशी केली होिी? 
1) लॉडय कझयन     2) तिवटश सरकार 
3) बेंजातमन डीझरावहली    4) विल्यम िडेरबनय 
 

75. “चिो वदल्िी चळिळ” खािीिपैकी कोणत्या चळिळीिी सांबांतिि होिे? 
1) िारासना सत्याग्रह    2) ियैत्रक्तक सत्याग्रह 
3) असहकार आांदोिन    4) नागरी अिज्ञा आांदोिन 
 

76. भारिीय विद्यापीठ अतितनयम, 1904 पाररि झाल्यािर खािीिपैकी भारिाचे व्हाइसरॉय कोण होिे? 
1) िॉडय डफररन.     2) िॉडय िान्सडाउन 
3) िॉडय ममिंटो.     4) िॉडय कझयन. 
 

77. पुढीिपैकी कोणिी ज्योतिबा फुिे याांच्या सावहत्यकृिी आहिे 
1. सियजतनक 
2. सत्यिमय 
3. गुिामतगरी 
4. वदग्दियन 
खािीि योग्य कोड तनिडा: 
1) 1, 2, 3     2) 2, 3, 4 
3) 1, 3, 4     4) 1, 2, 3, 4 
 
78. रामकृष्ण तमिनची तथापना कोणी केिी? 
1) वििकेानांद.     2) राम कृष्ण. 
3) रानडे.      4) केिब चांद्र सेन. 
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79. माउां टबेटन योजनेसांबांिी खािीि वििानाांचा विचार करा: 
1. िायव्य सीमाििी प्राांि पावकतिानमध्ये वििीन होईि 
2. आसाममिीि लसल्हटेचे िोक बांगािमिीि मुस्तिम भागाि सामीि होण्यासाठी इच्छुक आहिे की नाही ह ेजनमि सांग्रहाि 
आपिा तनणयय देिीि. 
िर वदिेिे कोणिे वििान/वििाने बरोबर आह/े आहिे? 
1) फक्त 1     2) फक्त 2 
3) दोन्ही 1 आणण 2    4) 1 ककिंिा 2 देखीि नाही 
 
80. पुढीि जोड्याांचा विचार करा 
1. सुिारक: गोपाळ गणेि आगरकर 
2. सव्हटं्स ऑफ इांवडया सोसायटी: नारायण मल्हार जोिी 
3. समाजसेिा िीग: गोपाळ कृष्ण गोखिे 
िरीिपैकी कोणिी जोडी /जोड्या बरोबर आह े/आहिे? 
1) 1 आणण 2     2) 2 आणण 3 
3) 1 आणण 3     4) फक्त 1 
 

81. भुिानचा सिोच्च नागरी पुरतकार “ऑडयर ऑफ द डुक ग्याल्पो” तमळिणारे नरेंद्र मोदी ही वकिि ेपरदेसी नागररक आहिे? 
1) पवहले      2) दुसरे  
3) तिसरे       4) चौथे  
 

82. BWF िल्डय चसॅ्म्पयनत्रिप 2021 मध्ये कोणत्या भारिीय खेळाडूने ऐतिहालसक रौप्य पदक सजिंकिे? 
1) प्रणय कुमार      2) लक्ष्य सेन   
3) कदाम्बी श्रीकाांि      4) त्रचराग शेट्टी   
83. महान वक्रकेटपटू िेन िॉनयचे याांचे नुकिेच तनिन झािे त्याांनी खािीि पैकी कोणत्या देिाच ेप्रतितनतित्ि केिे होिे? 
1) इांग्िांड      2) न्यूलझिाँड 
3) ऑतरलेिया     4) दलक्षण आतफ्रका 
 

84. खािीिपैकी कोणिी वक्रकेटपटू सहा विवरीचषक खेळणारी पवहिी मवहिा वक्रकेटपटू ठरिी आह?े 
1) झुलन गोतिामी      2) तमिाली राज  
3) अांजुम चोप्रा      4) डायना एडूलजी 
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85. भारिािीि पवहिे 100% मवहिाांच्या मािकीचे इांडस्तरयि पाकय  कोठे उभारिे जाि आह?े 
1) वदल्ली       2) मुांबई  
3) हदैराबाद       4) चेन्नई  
 

86. टाईम मालसकाने ‘पसयन ऑफ द इयर 2021’  म्हणून कोणाच्या नािाची घोषणा केिी? 
1) जो बायडेन     2) कमिा हरॅरस 
3) इिॉन मतक     4) सत्या नाडेिा 
87. भारि आणण नेपाळमिीि रामायण सर्किंटिी सांबांतिि ठठकाणाांना जोडणारी पवहिी भारि गौरि पययटक रने निी वदल्िीिीि 
सफदरजांग रेल्ि ेतथानकािरून रिाना झािी. या रनेिा कोणी वहरिा झेंडा दाखििा? 
1) अलवरीनी िषै्णि     2) जी वकिन रेड्डी 
3) नरेंद्र मोदी      4) a  आणण b 
 

88. चौथे “खेिो इांवडया” युथ गेम्स खािीिपैकी कोणत्या राज्याि सुरू झाि?े 
1) िातमळनाडू     2) महाराष्टर   
3) पांजाब      4) हरयाणा 
 

89. पवहिे चीफ ऑफ वडफेन्स तटाफ म्हणून तबतपन रािि याांनी कोणत्या वदििी पदभार तिीकारिा होिा? 
1) 1 जानेिारी 2019    2) 15 ऑगतट 2019 
3) 15 ऑगतट 2020    4) 1 जानेिारी 2020 
 

90. किा सांतकृिी विकास योजना (KSVY) कोणत्या मांत्रािायचा काययक्रम आह?े 
1) पययटन मांत्रािय     2) सामालजक विकास मांत्रािय 
3) अल्पसांख्याक मांत्रािय    4) साांतकृतिक मांत्रािय 
 

91. िाणणज्य आणण उद्योग मांत्राियानुसार 2020-21 भारिाि सिायतिक FDI  गुांििणूक करणारा देि कोणिा? 
1) मॉररिस     2) अमेररका 
3) ससिंगापूर     4) चीन 
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92. भारिािीि पवहिे आांिरराष्टर ीय मवहिा व्यापार कें द्र खािीि पैकी कोणत्या राज्याि तथापन करण्याि येणार आह?े 
1) महाराष्टर      2) केरळ 
3) कनायटक     4) िातमळनाडू 
 

93. राष्टर ीय शैक्षणणक िोरण २०२० बाबि चकुीचे वििान ओळखा 
1) ह ेआिापयंिचे तिसरे शैक्षणणक िोरण आह.े 
2) टी.एस.आर सिुमण्यम सतमिीने 'राष्टर ीय शकै्षणणक िोरण मसदुा, २०१९' ियार केला आह.े 
3) भारिीय जनिा पक्षाने जाहीर केले ह ेपवहलेच शैक्षणणक िोरण आह.े 
4) या िोरणानुसार मानि सांसािन विकास मांत्रालयाचे नामकरण ‘लशक्षण मांत्रालय' करण्याि येईल. 
94. 'तििारी सांिियन राखीि क्षेत्र' महाराष्टर  राज्य सरकारने घोतषि केिे ह ेखािीि पैकी कोणत्या लजल्ह्याि आह े? 
1) कोल्हापूर     2) रत्नातगरी 
3) ससिंिुदुगय     4) रायगड 
 

95. 'वकि कोरोना' अलभयान खािीिपैकी कोणत्या राज्याि सुरू केि ेगेिे होिे? 
1) महाराष्टर      2) मध्यप्रदेि 
3) उत्तर प्रदेि     4) गुजराि 
 

96. खािीिपैकी एतप्रि 2015 मध्ये िघुउद्योगाांना कजय देणाऱ्या िघु पिपुरिठा सांतथाांना प्रोत्साहन आणण तनिी देण्यासाठी 
किाची तथापना केिी गेिी? 
1) एम.एफ.आय.     2) मुद्रा 
3) एन.एम.पी.सी.     4) लसडबी 
 

97. 2016 मध्ये सायना नेहिाि याांना कोणत्या पुरतकाराने सन्मातनि करण्याि आिे. 
1) पद्मभूषण पुरतकार    2) पद्मश्री पुरतकार 
3) राजीि गाांिी खेि रत्न पुरतकार   4) पद्मविभूषण पुरतकार 
 

98. भारिािीि पवहिे आांिरराष्टर ीय ििाद आणण मध्यतथी कें द्र कोठे उघडिे आह?े 
1) हदैराबाद     2) वदल्िी 
3) बेंगळुरू     4) पुणे 
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99. तमिन िक्ती योजनेबाबि खािीि वििानाचा विचार करा- 
1) 'तमिन िक्ती' योजनेसाठी िपिीििार मागयदियक ित्त्ि ेमवहिा आणण बाि विकास मांत्राियाने जारी केिी आहिे. 
2) 'तमिन िक्ती'च्या दोन उप-योजना आहिे - 'सबि' आणण 'सामर्थयय'. 
िरीिपैकी कोणिे वििान बरोबर आह/ेआहिे? 
1) फक्त अ      2) फक्त ब  
3) 1 आणण 2 दोन्ही     4) दोन्हीही नाही  
 
 
100. जपान सरकारने 'सुप्रीम ऑडयर ऑफ द क्रायसॅन्थेमम' ने कोणािा सन्मातनि केिे आह?े 
1) सशिंझो आबे      2) नरेंद्र मोदी 
3) नारुवहिो      4) एन्थानी अल्बानीज 
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