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खालील पैकी यो  पयाय िनवडा. अधोरेखीत पयाय ांचे उ र आहे.  
१) कौिट ाचे मुळ नाव कोणते? 
 (अ) िव ुगु       (ब) चं गु  
 (क) आय      (ड) यापैकी नाही  
२) आय चाण  हे चं गु  मौयाचे कोण होते? 
 (अ) मं ी      (ब) सरसेनापती  
 (क) पंत धान       (ड) सुभेदार 
३) कौिट  हे कोण ा िव ालयाचे अ ापक होते? 
 (अ) नालंदा      (ब) त िशला 
 (क) काशी िव िव ालय      (ड) यापैकी नाही 
४) कौिट ांनी कोण ा िव िव ालयात उ  िश ण घेतले? 
 (अ) काशी िव िव ालय     (ब) नालंदा 
 (क) त िशला      (ड) यापैकी नाही  
५) कोण ा वंशाचा नाश क न ांनी चं गु  मौयाना स ा ढ केले? 



 (अ) मौय      (ब) चं गु  
 (क) नंदवंश       (ड) यापैकी नाही 
६) कौिट ांना आचाय चणक यांचे सुपू  अस ामुळे कोण ा नावाने ओळखले जाते? 
 (अ) िव ुगु       (ब) कौिट  
 (क) चाण       (ड) यापैकी नाही  
७) नंदवंशा ारे अपमािनत झा ामुळे चाण ांनी कोणती ित ा घेतली? 
 (अ) फेटा न बांध ाची      (ब) उपवास कर ाची 
 (क) शडीला गाठ न मार ाची    (ड) यापैकी नाही  
८) कौिट ाचा भाव कशा कारचा होता? 
 (अ) मनिमळावू       (ब) शांत 
 (क) िश कोपी       (ड) यापैकी नाही 
९) कौिट  जसे कुशल अ ापक होते तसेच ते कुशल कोण होते? 
 (अ) संघटक      (ब) नेता  
 (क) राजा      (ड) यापैकी नाही  
१०) चाण ाने कोण ा सा ा ाला श ीशाली बनिवले? 
 (अ) आय      (ब) मौय 
 (क) नंदघराणे      (ड) यापैकी नाही  
११) नंदवंशाचा अंत क न चं गु  मौयाला कोण ा िसंहासनावर आ ढ केले? 
 (अ) मगध (ब) नालंदा  
 (क) त िशला  (क) यापैकी नाही  
१२) चाण ाचा कोणता ंथ िस द आहे? 
 (अ) रा शा  (ब) अथशा  
 (क) िनतीशा  (ड) यापैकी नाही  



१३) चाण ांचा अथशा  हा ंथ कोण ा शा ाचा मुख ंथ मान ात येतो? 
 (अ) अथशा  (ब) राजिनितशा  
 (क) समाजशा  (ड) यापैकी नाही  
१४) (१) आि की (२) यी (३) वाता (४) द नीती या िव ेचे चार कार कोण ा ंथांत मांडले? 
 (अ) समाजशा      (ब) रा शा  
 (क) अथशा       (ड) यापैकी नाही  
१५) मानवा ा पर ा रक वहारासंबंधी ा उपयांना कौिट ाने काय टले आहे? 
 (अ) राजिनती शा      (ब) अथशा  
 (क) समाजशा      (ड) यापैकी नाही 
१६) वेदांचे ान देणारी िव ेस कौिट ाने काय टले आहे? 
 (अ) वाता      (ब) यी 
 (क) द नीती       (ड) यापैकी नाही 
१७) कौिट ाने िव ानशा ाला काय संबोधले आहे? 
 (अ) आ की      (ब) यी 
 (क) त ान       (ड) यापैकी नाही 
१८) बु दमान राजाने दंडनीती यो  कारे उपयोगात आणली तरच कोणाकडून सहकाय ा  होईल? 
 (अ) रा       (ब) जा 
 (क) मं ी      (ड) यापैकी नाही 
१९) सृ ी ा ारंिभक अव थेमधील अनेक वष कोण अ ातच न ता? 
 (अ) रा ािधपती      (ब) रा  
 (क) मं ीगण       (ड) यापैकी नाही 
२०) रा पतीला रा  चालिव ासाठी शेती उ ाचा िकती भाग धा ा ा पाने ावा लागत होता? 
 (अ) १/३       (ब) १/४  



 (क) १/५       (ड) १/६ 
२१) कौिट  रा ा ा कोण ा िस दांताचा पुर ार करीत नाही? 
 (अ) दैवी िस दांत     (ब) पर रकशर  
 (क) संबंध      (ड) यापैकी नाही 
२२) कशासाठी रा  ही अिनवाय सं था आहे? 
 (अ) जनते ा सुरख शांती क रता    (ब) जे ा सुर ेकरीता  
 (क) धन एक  करणे करीता     (ड) यापैकी नाही 
२३) यो  रा  श ी ही जेला कोण ा पु षाथाकडे घेऊन जाते? 
 (अ) धम       (ब) अथ 
 (क) काम      (ड) यापैकी सव 
२४) कोण ा रा  व थेत दुबलाना देखील सुरि तता ा  होते? 
 (अ) महान रा  व थेत    (ब) श शाली रा व थेत 
 (क) सवकष रा व थेत    (ड) यापैकी नाही 
२५) रा िवहीन समाज कसा असतो? 
 (अ) अराजकता पूण     (ब) शांतता पूण 
 (क) समाजवादी      (ड) यापैकी नाही 
२६) रा  हो ासाठी कोण ा चार घटकांची आव कता असते? 
 (अ) जनता       (ब) सव े  शासक 
 (क) भू- देश, सावभौम     (ड) यापैकी सव 
२७) कौिट ा ा मते रा ाची अंगे कोणती? 
 (अ) ामी (राजा)     (ब) अमा  (मं ी) 
 (क) जनपद (भूमी आिण जा)    (ड) यापैकी सव 
२८) राजा कोण ा गुणांनी यु  असावा? 



 (अ) कोण ाची अडचणीत िवचिलत न होणारा 
 (ब) यो  ीनंा शासनात थान देणारा 
 (क) रीत िनणय समता धारण करणारा 
 (ड) यापैकी सव 
२९) अमा  सं त कोणता वग मोडतो? 
 (अ) संपूण अिधकारी वग    (ब) केवळ मं ी 
 (क) धान       (ड) सहा क मं ी  
३०) रा ा ा जबाबदार्या कोण ा असतात? 
 (अ) ामीण जनतेचा िवकास     (ब) जनतेचे सुख 
 (क) जनतेचे संर ण      (ड) यापैकी सव 
३१) कोणािशवाय रा ा ा खिज ाचे संर ण करता येणार नाही? 
 (अ) दुग हे कडेकोट असावेत    (ब) सै श ी बळ असावी  
 (क) यु दिनती उ ृ  असावी     (ड) यापैकी सव 
३२) उ म सै ाचे गुण कोणते? 
 (अ) िश - िश ण     (ब) आ ापालन  
 (क) ामीिन ा सेवाभाव    (ड) यापैकी सव 
३३) कौिट ा ा मते काय ाचे मूल ोत कोणते? 
 (अ) िववेकपूण िनयम     (ब) वहार िश ाचार  
 (क) धमशा े      (ड) यापैकी सव 
३४) कौिट ा ा मते दोन राजाम े काही अटी ं ा आधारावर पर रांचे संबंध जुळतात ांना काय 

टले जाते.  
 (अ) संधी (तह)      (ब) यान 
 (क) आसन       (ड) िन ह 



३५) संधी, िव ह, यान, आसन, सं ख, ै िधभान या सहा गुणांना समजून घे ासाठी कौिट ाने कोणता 
िस दांत मांडला? 

 (अ) षाड्गु  िस दांत     (ब) रा िस दांत 
 (क) गु िस दांत     (ड) यापैकी नाही 
३६) कौिट ाने यु दाचे कोणते कार सांिगतले 
 (अ) काश यु द (पूव सूचना देवून)   (ब) कटयु द (डावपेज आखून) 
 (क) तु ीयु द (श ूला उप व देवून)   (ड) यापैकी सव 
३७) मुलीचंी िव ी कर ाची घृणा द था, जाितभेदाचा पाडाव कर ासाठी १८१५ म े राजा 

राममोहन रॉय यांनी कोणती सभा थापन केली? 
 (अ) लोकसभा      (ब) आ ीम सभा  
 (क) जनसभा      (ड) यापैकी नाही 
३८) १८१८ साली कोण ा चालीिव द पिहला बंध िलहीला? 
 (अ) सती ा       (ब) सा रता  
 (क) अंध दा      (ड) मंुडन था  
३९) राजा राममोहन रॉय यांनी १८२१ म े कोणती असोिसएशन थापन केली? 
 (अ) कलक ा युिनटे रयन     (ब) गली युिनटे रयन  
 (क) राधानगर युिनटे रयन     (ड) यापैकी नाही 
४०) िद ि से स ऑफ जीसस : िद गाडड टु पीस अ◌ॅड हॅिपनेस हा लेख कोण ा साली िलहीला? 
 (अ) १८२०      (ब) १८२१ 
 (क) १८२२      (ड) १८२३ 
४१) राजा रामकोहन रॉय यांचे इं ंडला जा ाचे उ ेश कोणते होते? 
 (अ) िद ी बादशाहाचे िनवेदन इं ंड ा स ाटाला सादर करणे. 
 (ब) हाऊस ऑफ कॉम  समोर सती था बंदीब लची िवनंतीप के मांडणे 



 (क) ई  इंिडया कंपनी ा नूतनीकरणासंबंधी ा चचस उप थत राहाणे. 
 (ड) यापैकी सव 
४२) िद ी ा बादशाने कोणता िकताब देवून ांना इं ंडला पाठिवले? 
 (अ) राजा      (ब) बादशाह 
 (क) राजबाहादूर      (ड) िदवानबाहादूर 
४३) राजा राममोहन रॉय यांनी आप ा कायाचा ारंभ कोण ा कायापासून केला? 
 (अ) धमाला िचकटलेली बांडगुळे छाट ापासून   (ब) िहदंू ा  चालीरीती 
 (क) मािधि त पाशवी ढी व भारतीय मनाची झालेली कूपमंडूक वृ ी  
 (ड) यापैकी सव 
४४) ंथ मा ा ा युगा िव द बंड कर ाचा मान आधुिनक काळात कोणाला ावा लागेल? 
 (अ) नौरोजी       (ब) िटळक 
 (क) राजा राममोहन रॉय    (ड) ायमूत  रानडे 
४५) िहंदंूनी आज अंगीकारलेली धम व था ही ां ा राजकीय िहता ा ीने मूळीच अनुकूल नाही. 

याचा मला िवल ण खेद होतो, असे राजा राममोहनरॉय यांनी कोण ा साली टले? 
 (अ) १८२८      (ब) १८२९ 
 (क) १८३०      (ड) १८३१ 
४६) राजा राममोहन रॉय कोण ा ंथांना ई रिनिमती व मादरिहत मानीत नाही? 
 (अ) वेदांना       (ब) यजूवेद  
 (क) सामवेद       (ड) अथववेद  
४७) राजा राममोहन रॉय यांना कशा कारचे ातं  हवे होते? 
 (अ) शरीराचे      (ब) मनाचे 
 (क) कृतीचे व िवचारांचे      (ड) यापैकी सव  



४८) आयलवर ि टनचे सा ा  चालु ठेवले जाऊ नये असा लेख राजा राममोहन रॉय यांनी आप ा 
कोण ा िनयतकािलकांतून िलहीला? 

 (अ) मीरत-उल अ बार     (ब) संवाद कौमुदी 
 (क) मुतािजल      (ड) यापैकी नाही 
४९) राजा राममोहन रॉय यांनी कोण ा काय ाला मन:पूवक पािठंबा िदला? 
 (अ) १८३२ चा सुधारणा कायदा    (ब) मोल मट सुधारणा कायदा  
 (क) शासन सुधारणा कायदा     (ड) यापैकी नाही 
५०) राजा राममोहन रॉय यांनी फासी भाषेत कोणते सा ािहक संपािदत केले? 
 (अ) सवांद-कौमुदी      (ब) मीरत-उल अ बार 
 (क) मुतािजल      (ड) यापैकी नाही 
५१) राजा राममोहन रॉय यांनी १८२१-२२ म े बंगाली भाषेत कोणते सा ािहक संपािदत केले? 
 (अ) मीरत-उल अ बार      (ब) संवाद-कौमुदी 
 (क) मुतािजल      (ड) यापैकी नाही 
५२) इं ंड ा कोट ऑफ डायरे सने १७ जानेवारी १८२३ रोजी इं ंड ा संसदेला भारता ा वृ प  

वसायावरील काय हटिव ाची िवनंती केली? 
 (अ) िनबध हटिव ाची     (ब) अिभवृ ी ातं  बंदी  
 (क) संपादक बंदी      (ड) िवचार ातं  िनबध  
५३) वतमानप ां ा संपादकांना वा मालकांना शासनाकडून परवाने ावे लागतील असा वट कूम १४ 

माच १८३३ रोजी कोणी काढला? 
 (अ) लॉड कझन      (ब) जॉन अ◌ॅड   
 (क) मेकॉले      (ड) यापैकी नाही 
५४) कोणते साधन हे इं ंड आिण भारताला जोडणार्या अधीस ेची संपक साधन होऊ शकते? 
 (अ) तं  मु  वृ प े    (ब) िनयतकालीक 
 (क) सा ाहीक      (ड) पा ीक 



५५) राजा राममोहन रॉय यां ा मते िनयतकालीचंा हेतू काय आहे? 
 (अ) दान घडीची करमणूक    (ब) ब ुपणा वाढिवणे 
 (क) शंकािनसन व िज ासापूत     (ड) यापैकी सव 
५६) तं  वृ प ाचे कोणते फायदे राजा राममोहन यांनी सांिगतले आहे? 
 (अ) लोकांची मते समज ासाठी    (ब) अपे ा व भावना अिभ  होतात 

(क) कायदा लोकानुवत  कर ासाठी व लोकां ा अडचणी मांड ा जाऊन ांचे िनराकरण होऊ 
शकते.  

 (ड) यापैकी सव  
५७) इं ंड ा संसदेने पा रत केले ा कोण ा काय ात ि ी माणसा ा िव द ा खट ात िहंदू व 

मुसलमान ी ूरी णून बसणार नाही.  
 (अ) ५ मे १८२६ ुरी कायदा    (ब) ५ मे १८२७ ूरी कायदा 
 (क) ५ मे १८२८ ुरी कायदा    (ड) ५ मे १८२९ 
५८) कोणताही कायदा पास कर ापूव  राजा राममोहन रॉय यांनी कोण ा सूचना िद ा आहेत? 
 (अ) बौ दक व आिथक ा व र  असले ांची मते शासनाने मागवावीत. 
 (ब) भारतीय अमंलदारांची मते मागवावी. 
 (क) सभागृहा ा वर सिम ांकरवी िति यांचा व िशफारशीचंा िवचार केला जावा.  
 (ड) यापैकी सव 
५९) राजा राममोहन रॉय यां ा मते कायदा कसा असतो? 
 (अ) भावना िवरहीत िववेकाची िनिमती    (ब) सावभौम स ेची आ ा  
 (क) वार सिम ां ा िशफारसी    (ड) यापैकी सव 
६०) राजा राममोहन रॉय यांनी काय ा ा संहीती करणाचे कोणते फायदे सांिगतले आहे? 
 (अ) कायदा ी सापे  राहाणार नाही 
 (ब) िहंदू की मु म पा न ाय होणार नाही 



 (क) शरीयत आिण ुित ृित पुराणातील संदभ शोधावे लागणार नाही 
 (ड) यापैकी सव 
६१) ा ढी समाजिवघातक आिण मानवतेला कलंक लावणार्या असतात ा कशा कारे मोडून 

काढ ा पािहजेत? 
 (अ) नीतीम ेने       (ब) काय ाने 
 (क) य पूवक      (ड) यापैकी नाही 
६२) ायालयीन कामकाज अिधक शु द कर ा ा ीने रॉय यांनी कोण ा मूलभूत सुधारणा 

सुचिव ा? 
 (अ) ायालीय कामकाजावर लोकमताची देखरेख 
 (ब) ायालयाचे कामकाज अवलोकन कर ासाठी उप थत राहा ाचा ह  असावा. 
 (क) ायालयीन कामकाजाला मो ा माणावर उप थती िदली जावी.  
 (ड) यापैकी सव 
६३) ायालयीन पंचायत प दतीबाबत रॉय यांनी कोणते सुझाव िदले आहेत? 
 (अ) जनसामा ां ा ितिनधीनंा ायदान ि येत सहभागी क न ावे. 
 (ब) भारतीय पंचाची यादी सदैव तयार ठेवावी. 
 (क) सेवािनवृ  ायधीश, सेवािनवृ  वकील इ. यादीत समावेश ावा. 
 (ड) यापैकी सव 
६४) रॉय यां ा मते कोणता शासन कार संपूणपणे दोषरिहत नाही? 
 (अ)  लोकशाही      (ब) अमयाद राजेशाही  
 (क) महाजनशाही 
 (ड) यापैकी कोणताच कार संपूणपणे दोषरिहत नाही 
६५) राजा राममोहन रॉय यां ा मते कोणता शासन कार सव म शासन कार आहे? 
 (अ)  लोकशाही      (ब) अमयाद राजेशाही  



 (क) महाजनशाही      (ड) मयािदत घटना क राजेशाही  
६६) रॉय यांनी महाजनशाहीचे कोणते दोष सांिगतले? 
 (अ) मुठभर रा कत आिण जानन यां ात दरी पडते ती वाढत जाते.  
 (ब) जन थती खालावते 
 (क) जनमाणसात असंतोष फोफावतो व रा ांचे िवघटन होते 
 (ड) यापैकी सव 
६७)  हे जग ि य ा, असा एक धम तू िनमाण कर की जो माणसांमाणसातील भेद व पर रांब लची 

नावड न  क न अ खल मानवमा ा ा ऐ ासाठी व शांततामय सहजीवनासाठी उपकारक ठ  
शकेल अशी ाथना कोणी केली? 

 (अ) दादाभाई नौरोजी     (ब) राजा राममोहन रॉय 
 (क) कौिट       (ड) यापैकी नाही 
६८) राजा राममोहन रॉय यांनी आंतररा ीय ा कोणते  १९ ा शतकापूव  मांडले? 
 (अ) सुसं ृ त रा ांमधील राजकीय, ापारी सम ा सलो ा ा व ाय मागाने सोडिवणे. 
 (ब) पर रांशी शांततेचे व मै ीचे संबंध िटकिवणे. 

(क) रा ारा ांना जोडणार्या व शांततामय मागानी संघषाची उकल शोधणार्या आंतररा ीय 
संघटनेचे  

 (ड) यापैकी सव 
६९) लीग ऑफ नेश  िकंवा संयु  रा संघाचे (यूनो) चे भाकीत कोणी केले? 
 (अ) ायमूत  रानडे     (ब) दादाभाई नौरोजी  
 (क) राजा राममोहन रॉय    (ड) यापैकी नाही 
७०) रॉय यांनी रा ा ा आव कतेची कोणती मारणे सांिगतले आहे? 
 (अ) लोकांचे जीवीत व िव  सुरि त ठेवणे 
 (ब) शेजारी रा ांचे संबंध ठरवणे व िटकवणे 
 (क) आ मक रा ां ा ह ापासून जनतेचे संर ण करणे. 



 (ड) यापैकी सव 
७१) १८५२ म े दादाभाई नौरोजीनंी कोणती सं था थापन केली? 
 (अ) बॉ े असोिसएशन    (ब) महारा  असोिसएशन 
 (क) इंिडया असोिसएशन     (ड) यापैकी नाही 
७२) दादाभाई नौरोजीनं कोणते सा ािहक सु  केले? 
 (अ) रा  गो ार     (ब) संवाद कौमुदी  
 (क) स  वृ       (ड) यापैकी नाही 
७३) दादाभाई नौरोजीनंी ड ू. सी. बॅनज ा सहकायाने कोण ा सोसायटीची थापना केली? 
 (अ लंडन इंिडया      (ब) ा  इंिडया  
 (क) बॉ े इंिडया      (ड) यापैकी नाही 
७४) दादाभाईंनी गिणता ा ोफेसर पदाव न कोण ा पेशात पदपण केले? 
 (अ) ापारी       (ब) उ ोगी 
 (क) लेखक      (ड) समी क 
७५) लंडन इंिडया सं थेने िहंदी त णांसाठी कोणते मह ाचे काय केले? 
 (अ) सनदी सेवा वेश 
 (ब) सधा क परी ा इं ंडबरोबरच िहंदू थानातही घे ाची आव कता  
 (क) ि िटश लोकमत व संसदेतील चचा यां ावर भाव टाक ाचा य  सं थेने केला. 
 (ड) यापैकी सव 
७६) १८७५ साली ांनी िनवड कोठे झाली? 
 (अ) मंुबई कॉप रेशन सभासद     (ब) को ापूर कॉप रेशन  
 (क) सातारा कॉप रेशन      (ड) यापैकी नाही 
७७) दादाभाई नौरोजीनंी कोणता ंथ िलिहला? 
 (अ) रा गो ार      (ब) पॉनट  अ◌ॅड अन् ि िटश इंिडया 



 (क) राजनीतीशा      (क) समाजशा   
७८) १८८५ दादाभाईंनी काँ ेस ा पिह ा बैठकीत कोण ा िवषयांवर ठराव मांडला? 

(अ) िहंदू थान ा रा प दतीची चौकशी कर ासाठी एक बादशाही आयोग िनयु  कर ात 
यावा. 

 (ब) कायदे कौ लाल वाढ व सुधारणा करावी  
 (क) आय.सी.एस. ची परी ा इं ंड व िहंदू थानात दो ी देशात एकाच वेळी ावी. 
 (ड) यापैकी सव 
७९) १८९२ ा िनवडणूकीत दादाभाई नौरोजी कोण ा मतदार संघातून िनवडून आले? 
 (अ) हाऊस ऑफ काम     (ब) इं ंड  
 (क) सटल िफ बरी     (ड) यापैकी नाही 
८०) १८९३ ा लाहोर काँ ेस अिधवेशनाचे अ  कोण झाले? 
 (अ) दादाभाई नौरोजी      (ब) लोकमा  िटळक 
 (क) पं. नेह        (ड) यापैकी नाही 
८१) दादाभाई नौरोजीनंी िहंदु थानात असंतोष पसर ाची कोणती कारणे िदली आहेत?  
 (अ) िहंदी लोकांचे न ऐकणारी बादशाही रा प दती  
 (ब) िहंदी लोकां ा संप ीची शोषण व त  भयंकर दा र  

(क) पालमट ा व राणी ा अिभवचनांची भारतातील इं ंड ा अिधकार्यांकडून झालेली िनं  
अवहेलना 

 (ड) यापैकी सव 
८२) दादाभाईंनी १८९३ ा काँ ेस ा अ  पदाव न थम कोणती मागणी केली? 
 (अ) रा ाची      (ब) समतेची  
 (क) सुरा ाची       (ड) यापैकी नाही 
८३) १९१५ साली अ◌ॅनी बेझंटन सु  केले ा होम ल लीगचे अ पद कोणी ीकारले होते? 



 (अ) लोकमा  िटळक     (ब) दादाभाई नौरोजी  
 (क) अ◌ॅनी बझंट     (ड) यापैकी नाही 
८४) दादाभाईं ा मते रा सभा ही कोण ा ांचा िवचार करणारी सभा असावी? 
 (अ) सामािजक      (ब) धािमक 
 (क) राजकीय      (ड) यापैकी नाही 
८५) दादाभाईं ा मते िहंदू थानचे आिथक शोषण कोण ा मागाने होत होते? 
 (अ) युरोिपयन अिधकार्यांनी बचती ा पात देशी पाठिवलेला पैसा 
 (ब) भारतामधील इं ंडचा शासकीय खच 
 (क) दो ी देशातील सरकारी कमचार्यांची िनवृ ी वेतने 
 (ड) यापैकी सव 
८६) दादाभाईं ा मते िहंदु थानात अनुभव व ानवंत वग का िनमाण होऊ शकत नही? 
 (अ) भौितक मालम ा जे ा देशाबाहेर जाते ते ा ित ा बरोबर अनुभव आिण ान ही जाते. 

(ब) संिचत केलेला पैसा अनुभव व ान घेवून मायदेशी जाणारे अिधकारी िहंदू थानला भौितक 
नैतीक ा द र ी बनवतात 

 (क) त णांना मागदशन करणारा जो एक अनुभवी ानवंत वग िनवृ ीमुळे मायदेशी िनघून गेला.  
 (ड) यापैकी सव  
८७) दादाभाई नौरोजीनंी इं ज राजवटीकडे िकमान कोण ा बाबीचंी पूतता िहंदूवासीयंासाठी करावयास 

सांिगतली? 
 (अ) व र  नोकर्या     (ब) मोफत व स ीचे िश ण 
 (क) पालमटम े वेश आिण सै  व आरमारावरील खच न लादणे 
 (ड) यापैकी सव 
८८) इं ज व िहंदी नाग रकांम े संवाद घडवून आण ासाठी दादाभाईंनी कोणते िनयतकािलक सु  

केले? 
 (अ) इंिडया      (ब) रा गो ार  



 (क) स अथ      (ड) यापैकी नाही 
८९) दादाभाईंना कोणते राजकारण पसंत न ते? 
 (अ) िभ ांदेही       (ब) अजिवनं ा  
 (क) आपला आ ाधारक सेवा उपाधी    (ड) यापैकी नाही 
९०) दादाभाईं ा मते िहंदी माणसा ा गुणांची वाढ का खंुटत आहे? 
 (अ) गुणांना संधी न िद ामुळे    (ब) ह  ा  नस ामुळे  
 (क) संसदेत वेश नस ामुळे    (ड) यापैकी सव 
९१) भारतीय ातं  चळवळीसाठी ि टनमधील कोण ा वृ प ांनी पाठीबंा िदला? 
 (अ) डेली ूज      (ब) िट ून  
 (क) मॅचे र गािडयन व ार    (ड) यापैकी सव 
९२) िहंदू आिण मु मांनी राजकीय चळिव ा ा कामासाठी एकिदलाने वागले पािहजे िहंदू व 

मुसलमान हे िहंदू थानचे दोन ने  आहे, एकाला दुखापत झाली की दुसर्याला इजा झालीच असे 
कोणी टले? 

 (अ) मह द इकबाल     (ब) अ ुल कलाम 
 (क) सर स द अहमद      (ड) यापैकी नाही 
९३) दादाभाई आिण कोणता िवचारवंत लंडन ा एकाच ंथालयात जात असत? 
 (अ) ेटो       (ब) ऑ र ॉटल  
 (क) काल मा      (ड) यापैकी नाही 
९४) ि िटशांकडून िहंदू थानची लूट झाली णून भारतदेश द र ी झाला हे कोणी ितपादीत केले? 
 (अ) राजा राममोहन रॉय     (ब) ा. रानडे 
 (क) दादाभाई नौरोजी     (ड) यापैकी नाही 
९५) दादाभाई नौरोजी आधुिनक भारताचे िश कार का ठरतात? 
 (अ) इं ंड ा शोषणािव द आकाश पातळ एक करणारे  



 (ब) शोषणा ा नैतीक बाबीवंर भर देणारे  
 (क) भारतीय रा वादाची गंगा वितत करणारे (ड) यापैकी सव 
९६) दादाभाई नौरोजीनंा कलक ा अिधकवेशना ा अ  पदाव न कोणते आवाहन केले? 
 (अ) आपण अ ाहत चळवळ केली पािहजे 

(ब) आयलड मधील जहाल प ाचे व रॅिडकल प ाचे पालमटमधील सभासद, िहंदू थानची बाजू घेत 
आहेत 
(क) इं ंडमधील वृ प े डेली ुज, िट ून, मॅचे र गािडयन, सटार, डेली िहंदू थानची बाजू घेत 
आहे 

 (ड) यापैकी सव 
९७) दादाभाईंना कोण ा कारची चळवळ अिभ ेत होती? 
 (अ) शांततमाय       (ब) िववेकी 
 (क) संयमी आिण अिहंसक    (ड) यापैकी सव 
९८) इं ंडचा पूण जीवन म ेक िदवस, एक ................. असतो.  
 (अ) चळवळ      (ब) उ ोग 
 (क) ांती       (ड) यापैकी नाही 
९९) लहान चळवळ हे एक स  व शांततापूण असे श  असून ामागे ................. असते. 
 (अ) नैितक बळ     (ब) सामथ 
 (क) मनोबल       (ड) यापैकी नाही 
१००) ि िटशांना िहंदु थान आप ा ................... ची गंुतवणूक णून हवा आहे. 
 (अ) भांडवलाची     (ब) सा ा ाची गंुतवणूक 
 (क) भूस ा      (ड) यापैकी नाही 
 


