
Exam  :  ____________ (Rev. 16 / C7525)Sem V

Class : ________________TYBA History

Sr. No. Question

1 मुळशी सत्याग्रहीतील प्रमुख क्ाांततकारकाचे नाव साांगा
2 सत्यशोधक समाजाची स्थापना कोणी केली
3 महात्मा फुले याांनी मुलीांची पहहली शाळा कोणत्या साली सुरू केली
4 19 व्या शतकात महाराष्ट्रात कोणती प्रथा अस्तीत्वात होती
5 वेठबिगारी म्हणजे काय
6 19 व्या शतकात महाराष्ट्रातील स्त्स्ियाांचा दजाा कसा होता
7 19 व्या शतकात महाराष्ट्रात िलुतेदाराांची सांख्या ककती होती
8 मुांिई प्राांताचा पहहला गव्हनार कोण होता

9

  रामोशी या आहदवशी जमतीतील इांग्रजा ववरुद्ध लढणार्या  प्रशशद्ध 

क्ाांततकारकाचे नाव साांगा

10

महाराष्ट्रातील शतेकर्याांच ेप्रश्न सरकार समोर माांडण्यासाठी महात्मा फुले याांनी 
कोणता ग्रांथ शलहहला

11 इांग्रजा ववरुद्ध मुळशी सत्याग्रह कश्याशी सांिधधत आहे
12  ठाणे स्त्जल्हयातील शतेकरी चळवळीचे नेततृ्व कोणी केले
13  मुलीांना शशक्षण देणारी मुलीांची पहहली महाराष्ट्रात  कोणी  सुरू केली
14 प्राथाना समाजाची स्थापना कोणी केली
15 1905 त े1920 हा कोणता कालखांड मानला जातो
16 महाराष्ट्रातील  प्रमुख जहाल वादी नेत्याच ेनाव साांगा
17 म . गाांधीजीांनी सुरू केलेली प्रमुख चळवळ कोणती होती
18 सातारा स्त्जल््यात इांग्रजा ववरुद्ध प्रती सरकारची स्थापना कोणी केली होती
19 महाराष्ट्र राज्याची स्थापना कोणत्या साली झाली
20 महाराष्ट्रात स्िी मुस्त्तत साठी प्रयत्न करणारे आद्य समाजसुधारक कोण होते

21

महाराष्ट्रातील सिांध स्त्स्ियाांना उच्च शशक्षण देणारे एस एन डी टी ववध्यावपठ 

कोणी स्थापन केले आहे
22 महाराष्ट्रात रयत शशक्षण सांस्थेची स्थापना कोणी केली

23 अस्पशृता तनवारण्या साठी डडप्रेस्ड तलास शमशन ची स्थापना कोणी केली
24 अस्पशृाांना शशक्षण देणार्या शाळा कोणी सुरू केल्या
25 महाड येथील चवदार तळ्याचा सत्याग्रह कोणी केला
26 इांग्रज आणण मराठे याांच्यातील लढाईत कोणाचा पराभव झाला
27 इांग्रजाची सत्ता स्थापन होताना  महाराष्ट्रात कोणाची सत्ता होती

28

महाराष्ट्रात इांग्रजी सत्ता स्थापन होताना समाजावर कोणत्या व्यवस्थेचा प्रभाव 

होता
29 19 व्या शतकात महाराष्ट्रात कोणते  उद्योग धांदे होते
30 वेठबिगारी म्हणजे काय

Sample Quuestion Bank 





Subject:_History paper V :  History of Modern Maharashtra 1818-1960CE ____________________

Semester:_V_______________

Option1 Option2 Option3

शामराव पारुळेकर  सेनापती िापट अप्पाराव पाटील 

कृष्ट्णराव देशमुख महात्मा फुले अगरकर 
इ स 1848 इ स 1850  इ स 1858

दास प्रथा गुलाम प्रथा जादपु्रथा 
वेतन घेऊन काम करणे ववना वेतन काम करणे पगार घेणे 

उच्च होता हीन होता चाांगला 
सहा आठ दहा 
डलहौसी एस्त्ल्फस्टन हेडन 

दामाजी नाईक उमाजी नाईक शांकर नाईक 

शतेकर्याांचा आसूड शतेकर्याांचा प्रश्न शतेकर्याांचा ग्रांथ 

 धरण तलाव  नदी 
लो. हटळक शामराव पारुळेकर  कृष्ट्णराव देशमुख 

 आगरकर वव . रा . शशांदे महात्मा फुले 

महात्मा फुले आत्माराम पाांडुरांग तरखडकर लो हटळक 

जहाल वादी मावळ वादी नेमस्त वादी 
म . गाांधी लो. हटळक आगरकर 
असहकार असहयोग खेडा सत्याग्रह 

नाना पाटील ववनायकराव पाटील दादा पाटील 

इ स 1950 इ स 1960 इ स 1965 

न्या रानड े ववठ्ठल रामजी शशांदे आगरकर 

 धोंडो केशव कवे म . फुले वव . रा . शशांदे 

कमावीर भाऊराव पाटील  वव . रा . शशांदे रानड े

आगरकर ववठ्ठल रामजी शशांदे न्या रानड े

राजर्षी शाहू महाराज डा .िािासाहेि आांिेडकर लो  हटळक 

म . गाांधी म . फुले डा .िािासाहेि आांिेडकर 
इांग्रजाांचा मराठयाांचा तनजामाांचा 
 पेशव्याांची तनजामची पोतुागीजाांची 

वणा व्यवस्थेचा जातीव्यवस्थेचा जहाधगरदाराांचा 
 सूती कापड  ताग  दकुानदारी 
वेतन घेऊन काम करणे ववना वेतन काम करणे पगार घेणे 

Sample Quuestion Bank 





Subject:_History paper V :  History of Modern Maharashtra 1818-1960CE ____________________

Option4 Correct Answer

ववनायक पाटील 

जाांभेकर
इ स 1860

हीन प्रथा 
पगार देणे 

ठीक होता 
िारा 
कॉनावालीस 

तात्या नाईक 

शतेकर्याांचा पाढा 
कालवा 
जाांभेकर
एस्त्ल्फस्टन 

न्या रानड े

तटस्थता वादी 
न्या . रानड े

लॉन्ग माचा 
सदाशशव पाटील 

इ स 1970 

म . फुले 

नाना पाटील 

पांडडता रमािाई 

भाऊराव पाटील  

वव . रा . शशांदे 

राजर्षी शाहू महाराज 

मुघलाांचा 
अहदलशाहा ची 

कुटुांि पद्धतीचा 
 व्यापार 
पगार देणे 
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