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१) राजीव गांधी यांनी पंत धानपदाची सू े कधी हाती घेतल . 

अ) १९८२   ब) १९८४  

क) १९८१   ड) १८८३. 

२) राजीव गांधी कोण या मतदार संघातून थम लोकसभेवर नवडून आले. 

अ) अमेठ    ब) जयपूर  

क) लखनौ   ड) पटना  

३) ‘जवाहर रोजगार योजना’ कोणा या काळात सु  झाल . 

अ) इं दरा गांधी   ब) संजय गाधंी  

क) राजीव गांधी   ड) सो नया गांधी. 

४) ामीण भागातील हुशार व या यासाठ  कोणती योजना आहे. 

अ) नवोदय व यालय    ब) इंि लश म डयम कूल  

क) हाय कूल     ड) ाथ मक शाळा  

५) मुघल काळात स ा कोण या वंशा या हाती होती. 

अ) तुराणी       ब) अफगाण  

क) अरब        ड) तातर  



६) मुघल रा यातील अ तमह वाची पदे ------- लोकां या ता यात होती. 

अ) अफगाण    ब) इराणी  

क) अरब      ड) तातर 

७) भारतातील मु लमानांम ये कती कार होते. 

अ) चार      ब) सहा   

क) आठ     ड) दोन    

८)मुघलकाल न समाजरचना कोण या व पाची होती. 

अ) जहा गर     ब) वतनदार   

क) पाळेगार    ड) सरंजामशाह   

९) भारतातील समाजरचनेत कती वग होती. 

अ) चार   ब) तीन  

क) दोन   ड) पाच  

१०) छ. शाहू महाराजांनी बाळाजीस कोणती उपाधी दल  

अ) पं डत   ब)सरदार  क)सेनाकत  ड) शलेदार 

११) तुळाजीआं े या ता यातील कोकण कनारप ट वर ल मुख ठाणे कोणते होते. 

अ) सधुंदगु ब) वजयदगु क) सावंतवाडी ड) सुवणदगु. 

१२) अ मदशहा अ दाल या बंदोब तासाठ  नानासाहेबांनी कोणाला पाठ वले. 

अ) सदा शवराव व बाळाजी ब) सदा शवराव व व वासराव क)बाळाजीव व वासराव 

ड) यापैक  नाह . 

१३) इ.स. १५२६ च ेप हले पा नपत यु ध कोणाम ये झाले. 

अ) मराठे व अ मदशहा अ दाल  ब) बाबर व अ मदशहा अ दाल  



क) बाबर व इ ाह म लोद  ड) बाबर व मराठे. 

१४) पंजाबवर मरा यांना नयं ण ठेवता आले नाह . 

अ) पंजाब महारा ापासून अ यंत दरू असणारा ांत. 

ब) पंजाबमधील शीखांम ये वातं याची उम  वाढल  होती. 

क) वर लदो ह बरोबर. 

ड) वर ल दो ह  चूक. 

१५) पा नपतयु धातमरा याचंा पराभव का झाला. 

अ) मरा यांची परंपरागत श े  

ब) अ दाल ची राखीव फौज. 

क)जाटांच ेश ु व  

ड) वर ल  सव. 

१६) द ल या गाद वर बादशहा शहाआलम यांना कोणी बस वले. 

अ) महादजी शदें  ब) नाना फडणीस क) पटवधन ड) मालोजी घोरपड.े 

१७) महारा ात इं जाचंी स ा कधीपासून सु  झाल . 

अ) इ. स. १८१८ ब) इ. स. १८१९   क) इ. स. १८२०   ड) इ. स. १८२१  

१८) मराठेशाह या नाशाची कारणे---- 

अ) सरंजामशाह   

ब) म यवत  स ेचा अभाव  

क) वरा याब ल अ भमान लोप पावला. 

ड) वर लपैक  सव  

१९) महसूल यव थते शेवटचा वभाग कोणता होता. 

अ) परगणा ब) ांत क) मौजे कंवा गाव ड) यापैक  नाह . 



 

२०) पंढरपूर हे तथ े  कोण या नद या तीरावर वसले आहे- 

अ) कृ णा ब) गोदावर  क) कावेर    ड) भीमा  

२१) महारा ात -----------राजवट ने मराठ  बोल  भाषेस अ धकृत भाषेचा दजा दला. 

अ) रा कुट ब) चालु य क) यादव    ड) सातवाहन  

२२) महारा ात यादवांची स ा कोण या ठकाणी होती. 

अ) औरंगाबाद   ब) देव गर   क) अहमदनगर    ड) हैदराबाद॰ 

२३) मराठाकाल न यवसाय ----- 

  अ) वणकर यवसाय  ब) लाकूड यवसाय क) धातुकम ड) वर लपैक  सव. 

२४) टश ई ट इं डया कंपनीची थापना के हा झाल . 

   अ) ३० डसबर १६०० ब) ३१ डसबर १६०० क) २८ डसबर १६०० ड) २७  डसबर १६०० 

२५) भ ल आ दवासी  जमातीचे उठाव ----------- या अ धका  याने दडप याचा य न केला. 

    अ) रॉबटसन   ब) कनल ज  क) मेजर डांनीयल ड) एि फ टन. 

 


