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महाराष्ट्र राज्य GK मागील वर्ााच ेप्रश्न- इतिहास: Part-8 

 

Q1. वासदुवे बळविं फडके कोणत्या खात्याि तलतिक होिे?  

(a) रेल्वे  

(b) लष्करी  

(c) वरीलिैकी दोन्ही   

(d) यािैकी नाही    

 

Q2. शोधगंगा ह ेकोणाच ेआत्मचररत्र आहे?   

(a) दामोदर हरी चािेकर    

(b) दामोदर सावरकर  

(c) लोकमान्य रिळक  

(d) यािैकी नाही  

 

Q3. बािजूी अण ेयानंी िुसंदमध्य े10 जलु ै1930 रोजी इंग्रजातंवरुद्ध तवरोध दशातवण्यास काय केले?   

(a) त्यांनी मीठ ियार केले व सतवनय कायदेभंग चळवळीि सहभागी झाले. 

(b) त्यांनी तमठाची िाकीिे तवकण्यासाठी सभा घिेल्या  

(c) त्यांनी राखीव जंगलािनू गवि कािून जंगल कायदा मोडला. 

(d) त्यांनी िाश्चात्य किडे गोळा करून त्यांना आग लावली. 

 

Q4. िणुे, ठाणे, धारवाड व मुबंई यथे ेिसरललेा दारूबदंी कायाक्रम का आवरिा घणे्याि आला ??   

(a) कारण त्या कायाक्रमाि गांधीजी आतण कााँग्रेसचा सहभाग नव्हिा  

(b) कारण त्याि भारिीय मुसलमान सहभागी झाले नाहीि. 

(c) कारण गांधीजींना िुरंुगाि िाकण्याि आले  

(d) कारण आकारलेला दंड अतधक होिा. 

 

Q5. रत्नाकर मिकरी यानंी हडंाबळी तवर्यावर कोणि ेनािक तलतहल े??  

(a) खोल खोल िाणी  

(b) अश्वमेध   

(c) माझं काय चुकलं?     

(d) अतिददव्य  

 

Q6. सयंकु्त मजरू िक्षाची स्थािना कोणी केली?  

(a) नारायण लोखंडे  

(b) श्रीिाद डांगे  

(c) डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर   

(d) महात्मा फुले  
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Q7. मराठवाडा मुक्ती सगं्राम ददन कधी साजरा करण्याि यिेो?  

(a) 16 सप्िेंबर    

(b) 17 सप्िेंबर 

(c) 18 सप्िेंबर  

(d) 19 सप्िेंबर 

 

Q8. 28 जलु ै1948 रोजी महाराष्ट्र एकीकरण िररर्दचे्या मुबंई सभचे ेअध्यक्ष कोण होिे?  

(a) श्री.श.नवरे   

(b) श्री.अ. डांगे     

(c) दा.तव. गोखले      

(d) शंकरराव देव     

 

Q9. सयंकु्त महाराष्ट्र सतमिीची स्थािना कोणत्या सातहत्य समंलेनाि झाली?    

(a) बेळगाव  

(b) िुणे  

(c) मंुबई   

(d) नागिूर  

 

Q10. खालीलिकैी कोणिा राजकीय िक्ष सयंकु्त महाराष्ट सतमिीि सहभागी झाला नाही?  

(a) हहदं ूमहासभा  

(b) कम्युतनस्ि िक्ष     

(c) महाराष्ट राष्ट्रीय कााँग्रेस  

(d) जनसंघ   

 

Q11. हदैराबाद स्िेि कॉंग्रसेची स्थािना कोणी केली?   

(a) रामानंद िीथाकर  

(b) व्यंकिेश खेडगीकर  

(c) श्रीकृष्ण रामानंद    

(d) मोरारजी देसाई   

 

Q12. 15 नोव्हेंबर, 1955 रोजी राज्य िनुराचना आयोगाच्या तशफारशींवर ससंदिे चचाा झाली. यावळेी एका ससंद सदस्यान े

इशारा ददला होिा की, “मुबंई या राजधानीसह सयंकु्त महाराष्ट्र यातशवाय काहीही मान्य होणार नाही." ह ेसदस्य कोण ? 

(a) स. का. िािील 

(b) सी. डी. देशमुख   

(c) न. तव. गाडगीळ  

(d) शंकरराव देव 
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Q13. योग्य जोड्या लावा.  

अ. संयुक्त महाराष्ट्र िररर्द अध्यक्ष              i) स.का.िािील    

ब. बॉम्बे तसरिझन कतमिी मुख्य                 ii) न.तव.गाडगीळ      

क. मंुबईचे खासदार                                iii) शंकरराव देव     

ड. िुण्याचे खासदार                                iv) िुरुर्ोत्तमदास ठाकूरदास  

      अ               ब             क            ड  

(a) i                ii              iii            iv   

(b) ii                i              iv             iii  

(c) iv               iii             ii              i  

(d) iii               iv              i              ii  

 

Q14. 28 नोव्हेंबर 1949 रोजी सयंकु्त महाराष्ट्राच्या तनर्मािी तवर्याचा प्रस्िाव मुबंई महानगरिालीकेि कोणी माडंला? 

(a) आचाया अते्र आतण आर. डी. भंडारे  

(b) आर. डी. भंडारे आतण तशरीर् िै  

(c) आचाया अते्र आतण स. का. िािील  

(d) आर. डी. भंडारे आतण केशवराव जेथे 

 

Q15. "स्वावलबंी तशक्षण हचे आमच ेब्रीद" ह ेघोर्वाक्य कोणाशी सबंतंधि आहे?? 

(a) खानदेश एज्युकेशन सोसायिी 

(b) रयि तशक्षण संस्था 

(c) मराठा तवद्याप्रसारक मंडळ  

(d) एकही योग्य नाही  

 

Q16......... याचं्या सातनध्याि रातहल्यामळेु भाऊराव िािीलांवर सत्यशोधक समाजाच्या तवचाराचंा प्रभाव होिा?  

(a) महात्मा फुले  

(b) तवठ्ठल रामजी हशंदे  

(c) यशवंिराव फुले  

(d) शाहू महाराज 

 

Q17. नातशक मध्य ेस्थािन झालले्या तमत्र मळेा सघंिनतेवर्यी काय खरे नाही?   

(a) तव. दा. सावरकर तिचे दक्रयाशील सभासद होिे.  

(b) िी एक गुप्त संघिना होिी  

(c) िी मवाळांची संघिना होिी  

(d) िीचे नंिर रूिांिर अतभनव भारि या संस्थिे झाले. 
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Q18. िढुीलिकैी कोणत्या कारणासाठी नातशक यथे े'तमत्र मळेा' ची स्थािना केली गलेी ?  

(a) गणििी उत्सव साजरा करण्यासाठी  

(b) त्र्यंबक उत्सव साजरा करण्यासाठी  

(c) तशवाजी जयंिी साजरी करण्यासाठी  

(d) सप्तशंृ्रगी उत्सव साजरा करण्यासाठी 

 

Q19. अतभनव भारि सघंिनचे्या स्थािनचे्या वळेी सावरकर कोणत्या कॉलजेच ेतवद्याथी होि?े  

(a) तवल्सन कॉलेज  

(b) डेक्कन कॉलेज  

(c) फग्युासन कॉलजे  

(d) यािैकी नाही  

 

Q20. हहदंी भार्लेा हहदंी ऐवजी हहदंसू्थानी म्हणाव ेअस ेकोणी सचुतवले?? 

(a) गोळवलकर गुरुजी  

(b) राजाराम शास्त्री भागवि 

(c) तव. का. राजवाडे  

(d) तव. दा. सावरकर 

 

Q21 िािा हायड्रोतलक िॉवर कंिनीची स्थािना कोणी केली?  

(a) जमशेदजी िािा  

(b) दोराबजी िािा  

(c) रिन िािा  

(d) जेआरडी िािा  

 

Q22. सहकार चळवळीशी सबंतंधि व्यक्ती ओळखा?   

(a) भाऊसाहबे तहरे, तवठ्ठलराव तवखे िािील  

(b) वैकंुठभाई मेहिा, भाऊसाहबे थोराि    

(c) धनंजय गाडगीळ, यशवंिराव मोतहिे     

(d) वरीलिैकी सवा      

 

Q23. छत्रििी शाहू महाराज यानंी खालीलिकैी कोणत्या वतृ्तित्रानंा आर्थाक मदि केली होिी?  

(a) तवजयी मराठा 

(b) िरूण मराठा  

(c) कैवारी 

(d) वरीलिैकी सवा      
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Q24. स्त्री तशक्षणाची ददशा" हा स्त्री तशक्षणावरील लखे कोणत्या वतृ्तित्राि प्रकातशि झाला होिा?  

(a) केसरी  

(b) मराठा  

(c) सुधारक    

(d) धुमकेिू      

 

Q25. 'ज्ञानोदय' मधील तलखाणास प्रत्यतु्तर दणे्यासाठी कोणिी तनयिकातलके सरुू झाली?  

1. तवचारलहरी 

2. चंदिका 

3. सद्धमादीतिका 

(a) फक्त अ आतण ब    

(b) फक्त अ   

(c) फक्त अ आतण क 

(d) वरीलिैकी सवा    

 

Q26. लोकहनदंा सहन करून आधंळ्या िागंळ्यानंा व महारोग्यानंा मलमिट्टी आतण और्धिाणी दणे्याची सवेा कोणत्या 

सधुारकान ेकेली?  

(a) तवष्णुशास्त्री िंतडि  

(b) गोिाळ हरी देशमुख  

(c) अनुिाई वाघ  

(d) तवष्णु तभकाजी गोखले  

 

Q27. सिीच्या चालीच ेतनमूालन करण्यासाठी जॉन माल्कम यानंी मुबंईि चालवलले्या प्रयत्नानंा कोणी िाठींबा ददला?  

(a) नाना शंकरशेि 

(b) भाऊ दाजी लाड    

(c) बाळशास्त्री जांभेकर  

(d) भाऊ महाजन 

 

Q28. फग्युासन कॉलजेच ेप्राचाया म्हणनू कोणी काम केल?े  

(a) लोकमान्य रिळक 

(b) गोिाळ गणेश आगरकर 

(c) धोंडो केशव कवे  

(d) गोिाळ गोखले   

 

Q29. मुंबई-ठाण ेरेल्व ेकधी सरुु झाली? 

(a) 1852  

(b) 1853    

(c) 1854    

(d) 1855      
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Q30. 1949 साली कोणत्या प्रादतेशक तवद्यािीठाची स्थािना झाली?  

(a) मंुबई   

(b) औरंगाबाद  

(c) िुणे   

(d) नागिूर   

 

उत्तरे 
 

S1. Ans.(c) 

Sol. आधी रेल्वे खात्याि आतण नंिर लष्करी तवभागाि तलतिक होिे  

 

S2. Ans.(a) 

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

 

S3. Ans.(c) 

Sol .िुसदचा जंगल सत्याग्रह – सतवनय कायदेभंग चळवळी दरम्यान (1930)  

 

S4. Ans.(d) 

Sol. असहकार चळवळीच्या काळािील हा कायाक्रम आह े 

 

S5. Ans.(d)  

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

 

S6. Ans.(c( 

Sol. संयुक्त मजूर िक्ष – 1936  

 

S7. Ans.(b)  

Sol. मराठवाडा / हदैराबाद मुतक्तसंग्राम – 17 सप्िेंबर 1948 → ऑिरेशन िोलो   

 

S8. Ans.(d)  

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

 

S9. Ans.(a(  

Sol .बेळगाव सातहत्य संमेलन – 12 मे 1946  

सतमिीचे अध्यक्ष- िोिदार  

 

S10. Ans.(c)  

Sol. इिर सहभागी िक्ष: - प्रजा समाजवादी िक्ष, कम्युतनस्ि िक्ष, शेिकरी कामगार िक्ष, संयुक्त महाराष्ट्र कााँग्रेसजन िररर्द, 

मजदरू दकसान िक्ष इत्यादी  
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S11. Ans.(b) 

Sol  .  व्यंकिेश खेडगीकर – स्वामी रामानंद िीथा  

स्थािना- 1938 

 

S12. Ans.(c) 

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

 

S13. Ans.(d( 

Sol. िुण्याचे खासदार- गाडगीळ  

मंुबईचे खासदार- स.का. िािील   

 

S14. Ans.(a) 

Sol. आचाया अते्र- नवयुग वृत्तित्र  

 

S15. Ans.(b) 

Sol. रयि तशक्षण संस्था – 1919 (कमावीर भाऊराव िािील) रठकाण- काले, सािारा  

 

S16. Ans.(d) 

Sol. कमावीर भाऊराव िािील कोल्हािुरािील जैन वसिीगृहाि होिे  

 

S17. Ans.(c) 

Sol. स्थािना – 1 जानेवारी 1900 (नातशक)  

1904 – तमत्र मेळा → अतभनव भारि  

 

S18. And (a) 

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

 

S19. Ans.(c) 

Sol. अतभनव भारि – 1904    

 

S20. Ans.(d) 

Sol. --------   

 

S21. Ans.(b) 

Sol .स्थािना- 1910 (मंुबई) 

 

S22. Ans.(d)  

Sol .इिर महत्त्वाच्या व्यक्ती- जी.के. देवधर, वसंिदादा िािील.  

 

S23. Ans.(d) 

Sol. मदि केलेली इिर वृत्तित्रे – िेज आतण मूकनायक    
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S24. Ans.(a) 

Sol. केसरी- 1881 (गोिाळ आगरकर)  

भार्ा- मराठी     

 

S25. Ans.(d) 

Sol. ज्ञानोदय- हने्री व्हलॅेन्िाईन (1842) अमेररकन तमशनरी वृत्तित्र. तिस्श्चन धमा प्रसार आतण हहदं ूधमाावर िीका   

 

S26. Ans.(b) 

Sol. लोकतहिवादी- शिित्रे (प्रभाकर वृत्तित्र)  

 

S27. Ans.(a)  

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

 

S28. Ans.(b)  

Sol. फग्युासन कॉलेज चे दसुरे प्राचाया (1892 िे 95)  

 

S29. Ans.(b)  

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

 

S30. Ans.(c)  

Sol. सातवत्रीबाई फुले िुणे तवदािीठ – 1949  

मराठवाडा तवद्यािीठ – 1958  
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