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१) शेतकऱयांचा असूड या ग्रंथाचे लेखक…. 

१) महात्मा गांधी 
२) महात्मा फुले 

३) ववनोबा भावे 

४) आगरकर 
 

२) शेतकऱयांचा असूड म्हणजे… 

१) भारतीय शेतकऱ्याचा आक्रोश 

२) शेतकऱयांची जीवन गाथा 
३) शेती ववषयक माहहती 
४) यापैकी नाही 
 

३) शेतकऱयांचा आसूड या वैचाररक ग्रंथाचा लेखन काल 
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३)१८५० 
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४) महात्मा ज्योततराव फुले यांचे जन्म वषष…. 

१)१८२७ 

२)१८२४ 

३)१८३० 

४)१८४० 

 

५) खालीलपैकी महात्मा फुले यांची साहहत्य संपदा….. आहे. 

१) गुलामगगरी 
२) शेतकऱयांचा असूड 

३) ततृीय रत्न 

४) वरील सवव 
 

६) मुलींसाठी पहहली शाळा सुरू करणारे….. 



१) ज्योततबा फुले 

२) महात्मा गांधी 
३) ववनोबा भावे 

४) लोकमान्य हिळक 

 

७) सत्यशोधक समाजाची स्थापना …. केली. 
१) राजा राम मोहन राय 

२) महात्मा ज्योततराव फुले 

३) लोकमान्य हिळक 

४) वरीलपैकी नाही 
 

८)' राइट्स ऑफ मेन' या ग्रंथाचे लेखक… 

१) महात्मा गांधी 
२) महात्मा ज्योततबा फुले 

३) सुभाष चंद्र बोस 

४) राजाराम मोहनराय 

 

९) 'राइट्स ऑफ मेन' या ग्रंथाचे मूळ लेखक… 

१) थॉमस पेन 

२) हहिलर 
३) मुसोललनी 
४) यापैकी नाही 
 

१०) सावषजतनक सत्य धमष ची स्थापना कोणी केली.. 
१)महात्मा गांधी 
२) महात्मा ज्योततबा फुले 

३) सुभाष चंद्र बोस 

४) राजाराम मोहनराय 

 

११) महात्मा ज्योतीराव फुले यांचे तनधन ….झाल.े 

१) २८ नोव्हेंबर १८९० 

२)३० नोवेंबर १८९० 

३)२० नोव्हेंबर १८९५ 

४) यापैकी नाही 



 

१२) ज्योततराव गोववदंराव फुले यांना महात्मा ही पदवी….. अपषण झाली. 
१)११ मे १८८८ 

२)१९ मे १८८८ 

३) ३० मे १८८८ 

४) यापैकी नाही 
 

१३) मुलींसाठी पहहली शाळा  
...सुरू केली. 
१)महात्मा ज्योततराव फुले 

२) महात्मा गांधी 
३) लोकमान्य हिळक 

४) यापैकी नाही 
 

१४) ज्योततबा फुले यांचे कायष.. 
१) मुलींसाठी शाळा सुरू केली 
२) सत्यशोधक समाजाची स्थापना 
३) ववधवा पुनववषवाह सहाय्य 

४) वरील सवव 
 

जी१५) 'शेतकऱयांचा असूड' या ग्रंथात शोषणा चे वणषन आहे. 

१) ववधवांच्या 
२) स्त्स्ियांच्या 
३) शेतकऱ्याांच्या 
४) गररबांच्या 
 

१६) प्रस्तुत ग्रंथात शेतकऱयांच्या…. वणषन आहे. 

१) दुुःखाचे 
२) दाररद्र्याचे 
३) शोषणाचे 
४) वरील सवव 
 

१७) महात्मा फुले यांनी आपल्या लेखनात…... च्या दाररद्र्याचा आणण दुुःखाचा वेध घेतला आहे. 

१) उपेक्षित वर्व 



२) श्रीमंत वगष 
३) पुरुषवगष 
४) यापैकी नाही 
 

१८) फुलांनी रयतेच्या अररष्िा चे कारण सांगगतले आहे… 

१) गरजू 

२) गरीब 

३) सावकार 

४) यापैकी नाही 
 

१९) खोत आणण कुळे यांची पद्धत कुठे होती.. 
१) महाराष्रात 

२) कोकणात 

३) राजस्थानात 

४) यापैकी नाही 
 

२०) 'शेतकऱयांचा  असूड' या वैचाररक ग्रंथांची वैलशष्ट्ये 
१) सूक्ष्म तनरीक्षण 

२) बुद्गधवादी दृस्त्ष्िकोन 

३) ववचारांची प्रखरता 
४) वरील सवव 
 

२१)' शेतकऱयांचा असूड' या ग्रंथात वणषन आहे.. 

१) शोषणाचे 
२) कजषबाजारीपणा चे 
३) दैन्य अवस्थेचे 
४) वरील सवव 
 

२२) प्रस्तुत ग्रंथात प्रामुख्याने ….यांचे वणषन येते. 

१) बहुजन समाजा चे 
२) श्रीमंत वगाषचे 
३) लहान मुलांचे 
४) यापैकी नाही 
 



२३) 'भि ब्राह्मणांची धनरेषा उमिते' अस ेकोणी म्हिल ेआहे. 

१) महात्मा ज्योततबा फुले 

२) महात्मा गांधी 
३) लोकमान्य हिळक 

४) यापैकी नाही 
 

२४)'शेतकरी जेव्हा कजषबाजारी होतो तेव्हा मुलीच्या अंगावरचे दागगने ववकून िाकतो' अस ेकोणत्या ग्रंथात 

म्हिल ेआहे. 

१) शेतकऱ्याांचा असूड 

२) गुलामगगरी 
३) ततृीय रत्न 

४) यापैकी नाही 
 

२५) 'ववद्येववना मती गेली, मतीववना नीती गेली, नीतीववना गती गेली, गतीववना ववत्त गेल,े ववत्ताववना शूद्र 

खचले ,इतके अनथष एका अववद्येने केल'े अस ेकोणी म्हिल ेआहे. 

१) राजा राम मोहन रॉय 

२) ज्योततराव र्ोववांदराव फुले 

३) ववनोबा भावे 

४) महात्मा गांधी 
 

२६) शेतकऱयांच्या मुलांच्या लग्नाच्या वेळी ब्राह्मण जोशी हातात….. घेतात. 

१) तोरण 

२) पांचाांर् 

३) पुस्तक 

४) यापैकी नाही 
 

२७) गणपतीची प्राणप्रततष्ठा कशात केली जाते. 

१) तांदळू 

२) सुपारी 
३) बदाम 

४) केळी 
 

२८) शेतकरी ब्राह्मणांना देत असत. 

१) दक्षक्षणा 



२) लशधा 
३) जेवण 

४) वरील सवव 
 

२९) ब्राह्मण शेतकऱयांना देत असत… 

१) जेवण 

२) आशीवावद 

३) नारळ 

४) यापैकी नाही 
 

३०) नागपंचमी सण कोणत्या महहन्यात येतो? 

१) आषाढ 

२) श्रावण 

३) भाद्रपद 

४) अस्त्श्वन 

 

३१) रामनवमी आणण हनुमान जयंती…. या महहन्यात येतात. 

१) चैत्र 

२) वैशाख 

३) ज्येष्ठ 

४) आषाढ 

 

३२) भाद्रपद महहन्यातील सण 

१) गुढीपाडवा 
२) आषाढी एकादशी 
३) र्णेश चतुथी 
४) दसरा 
 

३३) लक्ष्मी पूजन या महहन्यात करतात… 

१) मागषशीषष 
२) अश्ववन 

३) काततषक 

४) बाघ 

 



३४) माघ महहन्यातील सण… 

१) महाशशवरात्री 
२) तुळशीचे लग्न 

३) मकर संक्ांत 

४) यापैकी नाही 
 

३५) मतृ्यूनंतर ब्राम्हणाला….. दान देतात. 

१) छिी 
२) जोडे 
३) तांबे 

४) वरील सवव 
 

३६) फाल्गुन महहन्यातील सण… 

१) हदवाळी 
२) दसरा 
३) संक्ांत 

४) होळी 
 

३७) 'इडा वपडा जावो आणण बळीचे राज्य येवो' अस ेकोण म्हणते. 

१) भट ब्राह्मण 

२) शेतकरी 
३) बहुजन 

४) दररद्री 
 

३८) 'गंगेत घोड ेन्हाले ' अस ेकोणी म्हिल?े 

१) भारतीयाांनी 
२) गव्हनषर 
३) ब्राह्मणांनी 
४) यापैकी नाही 
 

३९) बऱयाचशा शूद्राततशूद्र शेतकऱयांनी कोणता धमष स्वीकारला..? 

१) हहदं ू

२) मुस्त्स्लम 

३) क्रक्रवचन 



४) यापैकी नाही 
 

४०) तत्कालीन भि ब्राम्हणांनी शेतकऱयांकडून उपिले…. 

१) तू प पोळयांची जेवण 

२) दक्षक्षणा 
३) द्रव्य 

४) वरील सवव 
 

४१) ऐश आरामात गुंग असल्यामुळे…. शेतकऱयांची वास्तववक स्त्स्थती बद्दल माहहती करून घेणे .प्रस्तुत ग्रंथात 

शेतकऱयांना म्हिले आहे. 

१) ब्राह्मणाांना 
२) गोऱया अगधकाऱयांना 
३) बहुजनांना 
४) शूद्रांना 
 

 

४२) इंग्रज भारतात ….ववकत होते. 

१) दाभण 

२) चाकू 

३) सुया 
४) वरील सवव 
 

४३) भारतातील शेतकरी…... यावरआपले हदवस काढीत होता. 
१) डाळीची चुन 

२) गव्हाचा कोंडा 
३) आंब्याच्या कोई 

४) वरील सवव 
 

 

४४) इंग्रज शेतकऱयांकडून वसूल करीत होते… 

१) लोकल फां ड 

२) िॅक्स 

३) स्थातनक कर 

४) यापैकी नाही 
 



४५) प्रस्तुत ग्रंथात शेतकऱयांना…. म्हिल ेआहे. 

१) ज्ञानी 
२) हुशार 

३) अज्ञानी आणण मू ढ 

४) चांगले 
 

४६) कळीचे नारद कोणाला म्हिल ेआहे? 

१) भट कुलकणी 
२) शेतकरी 
३) गोरे अगधकारी 
४) यापैकी नाही 
 

४७) कैदी शेतकऱयांच्या घरची माणस ेआपापल्या बायका मुलाबाळांच्या अंगावरील …..मोडून आणत. 

१) दागगने 
२) अलंकार 
३) क्रकडूक शमडूक 

४) यापैकी नाही 
 

४८) 'िूमची िक्ार िरकिी आहे ' अस ेअस ेकोणी म्हिले. 
१) कलेक्िर 
२) र्ोरे अधिकारी 
३) मॅस्त्जस्रेि 

४) शेतकरी 
 

४९) बुभुक्षक्षत लशपायांचा वेश 

१) काळ वपवळया पािलो तन 

२) डागल्या पगड्या 
३) बूि 

४) वरील सवव 
 

५०) 'दे माय धरणी ठाव' हा वाक्प्रचार येतो. 
१) गुलामगगरी 
२) शेतकऱ्याांचा असूड 

३) ततृीय रत्न 



४) यापैकी नाही 
 

५१) जपानी लाल तोंड या तीन शेंड्या बेवकूफ चहा अस ेशब्द …..या ग्रंथात येतात. 

१) गुलामगगरी 
२) शेतकऱ्याांचा असूड 

३) ततृीय रत्न 

४) यापैकी नाही 
 

५२) वयोवृद्धांना जबान्या घेतेवेळी …...करून सोडतात. 

१) रेवडी रेवडी 
२) िालसक 

३) घायल 

 

५३) शेतकऱयांना…. म्हिल ेआहे. 

१) शस्ि हीन 

२) कंगाल 

३) लभिा 
४) वरील सवव 
 

५४)...... ब्राह्मण कामगार होते. 

१) चांगले 
२) वाईि 

३) िूतव 
४) कोणतेही नाही 
 

५५) तेली- तांबोळी, मोडके- तोडके, कुणबी- माळी हे... आहेत. 

१) जोडशब्द 

२) अलंकाररक शब्द 

३) ववरुद्धाथी शब्द 

४) समानाथी शब्द 

 

५६) अज्ञानी शेतकऱयांची स्त्स्थती ….होती. 
१) चांगली 
२) तनमषळ 



३) दैन्य वाणी 
४) वाईि 

 

५७)..... नौबतीचा डंका वाजला अस ेवाक्य  आहे. 

१) हांटर साहेबाच्या 
२) मॅस्त्जस्रेि साहेबाच्या 
३) गोऱया अगधकाऱयाच्या 
४) यापैकी नाही 
 

५८) बरोबर जोडी ओळखा 
 १)थॉमस पेन- भारत 

२) जॉजव वॉशशांग्टन - अमेररका 
३) मुसोललनी - जमषनी 
४) हहिलर-इिली 
 

५९) बुद्ध, णिस्त, मुसलमान यापेक्षा... उंच आहेत अ से या ग्रंथात वणषन आले आहे. 

१) ब्रब्रहिश 

२) ब्राह्मण 

३) अगधकारी 
४) यापैकी नाही 
 

६०) अठरा पगड  जातींचे लोक असा उल्लेख ….. या ग्रंथात येतो. 
१) शेतकऱ्याांचा असूड 

२) गुलामगगरी 
३) राइट्स ऑफ मेन 

४) यापैकी नाही 
 

६१) दस्यू लोकांचा तरुण राजपुि 

१) नरशसांह 

२) प्रल्हाद 

३) बळी 
४) यापैकी नाही 
 

६२)' 18 वणाषत ….गुरु श्रेष्ठ 'म्हणण्याचा प्रचार सुरू केला. 



१) ब्राह्मण 

२) शेतकरी 
३) णिश्चन 

४) यापैकी नाही 
 

६३) आयष ब्राम्हणांनी…. पाठलाग केला. 
१) अधिकाऱ्याांचा 
२) जू फफरस्ते बकाल 

३) ललगंायत 

४) यापैकी नाही 
 

६४) शूद्र शेतकरी…. होते. 

१) नोकर 

२) चाकर 

३) दास 

 

 

६५) आयष ब्राह्मणांनी शूद्र शेतकऱयांना…. 

 बनववले. 
१) दास 

२) ज्ञान शून्य 

३) अक्षर शून्य 

४) वरील सवव 
 

६६) झरकलसस ….. देशाचा होता. 
१) ग्रीक 

२) इंग्लंड 

३) अमेररका 
४) भारत 

 

६७) युरोवपयनांनी दर सहा मैलावर जागोजागी ….बसवून त्यापासून लाखो रुपये गोळा केल.े 

१) जकात 

२) शेत सारे 

३) लोकल फंड 



४) वरीलपैकी नाही 
 

६८)इंग्रजांनी कोंड्या भांड्याच्या भाकरीबरोबर तोंडी लावण्याच्या….. सुद्धा भलीमोठी जगात बसववली आहे. 

१) साखर 
२) तेल 

३) मीठ 

४) यापैकी नाही 
 

६९)अज्ञानी शेतकऱयांची स्त्स्थती ….होती. 
१) चांगली 
२) तनमषळ 

३) दैन्य वाणी 
४) वाईि 

 

७०) दर….. वषाांनी पाहहजे अस ेसारे इंग्रज सरकार वाढववत होते. 

१) 20 

२) 30 

३) 40 

४) 50 

 

७१) अरबस्थानात हजरात…...अनुयायी होते. 

१) शसजर 
२) मोहम्मद पैगंबर 

३) हहिलर 
४) यापैकी नाही 
 

७२) एकंदर प्रजे पैकी …...ब्राह्मण वगष होता. 
१) एक दशाांश 

२) दोन दशांश 

३) तीन दशांश 

४) यापैकी नाही 
 

७३) प्रस्तुत ग्रंथात ….या म्हणीचा उल्लेख येतो. 
१) ऊपर की तो खूप बनी अांदर की तो राम जाने 



२) हातच्या कंकणाला आरसा कशाला 
३) नाचता येईना अंगण वाकडे 
४) यापैकी नाही 
 

७४) न्याय पणाचा डौल लमरवणाऱया सरकारी चा करांनी ……..शेतकऱयांपासून पाण्याचे भरपूर दाम घेण्याचे 
िाळावे. 

१) कजवबाजारी  
२) दबुळया 
३) वरील दोन्ही 
 

७५) इंग्रज सरकारने शेतकऱयांकडून पाण्याचे दर ...आकारावे. 

१) जास्तीत जास्त 

२) कमी 
३) भरपूर 
४) यापैकी नाही 
 

७६) सुबत्तेच्या काळात सुद्धा…. रयतेस हदवसातून दोन वेळा पोिभर अन्न लमळत नाही. 
१) दोन कोट 

२) तीन कोि 

३) चार ्कोि 

४) पाच कोि 

 

७७) न्याय अशील सरकारने अक्षरशिू शेतकऱयांचे शेतांवर …. स्थातयक केला. 
१) लोकल फां ड 

२) शेतसारा 
३) जकात 

४) यापैकी नाही 
 

७८)शेतकऱयांच्या बोडक्या वरील शेतसारा कमी न केल्यास त्याचा पररणाम….. होणार आहे. 

१) भयांकर 
२) दारुन 

३) वाईि 

४) चांगला 
 



७९) 'नांदण्याचे चांदणे करणे' चा अथष 
१) होत्याचे नव्हते करणे 

२) चांगल ेकरणे 

३) दाखवणे 

४) धकवणे 

 

८०) शेतकऱयाच्या घरात…. 

१) कांद्याचा हढग पडला आहे 

२) भाजी च्या काड्या पडल्या आहेत 

३) गोंधळी च्या ब्रबया पडल ेआहेत 

४) वरील सवव 
 

८१) जखम झालेली म्हातारी पडली आहे ततच्याजवळ…... आहे. 

१) साळीच्या लाह्या 
२) वािीत वरषणाची तनवडी 
३) जोंधळयाची भाकरी 
४) वरीलपैकी सवव 
 

८२) देवळीत….. 

१) डाळीचा कनोरा 
२) लशळया भाकरीचे तुकडे 

३) हहरव्या लमरच्या 
४) वरील सवव 
 

८३)आयष ब्राह्मणांनी शूद्र शेतकऱयांना…. 

 बनववले. 
१) दास 

२) ज्ञान शून्य 

३) अक्षर शून्य 

४) वरील 

. 

८४) खालच्या कोनाड्यातील वस्तू… 

१) कुऱहाड 

२) वेळे 



३) ववळी 
४) वरील सवव 
 

 

८५) दसुऱया कोपऱयातील वस्तू.. 

१) नांगराचा फाळ 

२) कुळवाच्या फाशी 
३) कोळप्याच्या गोल्ह्या 
४) वरील सवव 
 

८६) गाडगेयातील वस्तू… 

१) वािाणा 
२) पाविा 
३) तीळ  

४) वरील सवव 
 

८७) िांगलेल्या वस्तू…. 

१) वाळलेले दोडके 

२) दधुी भोपळा 
३) मक्याचे कणीस 

४) वरील सवव 
 

८८) काशीफळ भोपळा कुठे ठेवला आहे. 

१) कोपऱयात 

२) शशांक्यावर 
३) खणात 

४) यापैकी नाही 
 

८९) घरातील देव्हारा कसा आहे 

१) भलामोठा कच्चा ववटाांचा 
२) लहान पक्या वविांचा 
३) भलामोठा पक्क्या वविांचा 
४) यापैकी नाही 
 

९०) धुराचा डांबरी काळा रंग….वर चढला आहे. 



१) तुळया 
२)काांशभरे 

३) ओमन 

४) यापैकी नाही 
 

९१)'आमच्या ब्राह्मण पूवषजांनी जेवढे म्हणून ग्रंथ केल ेआहेत ते सवष मतलबी असून बनावि आहे' अस ेकोणी 
म्हिल.े 

१) महात्मा ज्योततबा फुले 

२) लोकमान्य हिळक 

३) सुभाष चंद्र बोस 

४) महात्मा गांधी 
 

९२) कुणब्याच्या नाकातोंडात ववषारी धूर गेल्याबरोबर त्यास …...लागला. 
१) खोकला 
२) ठसका 
३) ठोकर 
४) यापैकी नाही 
 

९३)' तुम्ही आपल्या सवष बनावि पोथ्या जाळून िाका माळी धनगर वगैरे शेतकऱयास खोिे उपदेश करून आपली 
बोिे जाळू नका'. अस ेकोणी म्हिले आहे 

१) ज्योततबा फुले 

२) कुणबी 
३) ब्राह्मण 

४) यापैकी नाही 
 

९४) डेरया मडक्यांच्या उतरंडीत ….आहे. 

१) शेवया 
२) ब्रबबड्या 
३) सांडगे 
४) यापैकी सवव 
 

९५).....यांनी आपल्या पववि एकेश्वरी धमाषच्या सामथ्याषने आयषभिाच्या मतलबी धमाषचा फज्जा उडवला. 
१) हजरत महांमद पैर्ांबर याांचे शशष्य मांडळी 
२) मोहम्मद गजनी लशष्य मंडळी 



३) इंग्रज गोरे अगधकारी 
४) यापैकी नाही 
 

९६)...... द्रव्य बाजूला ठेवून शेतकऱयांच्या आचरणावर डोळा ठेवावा. 
१) नीततमान व िाशमवक सरकारने 
२) दयाळू सरकारने 
३) गोऱया सरकारने 
४) वरील सवष 
 

९७) पोकळ वैभव आणण ददैुव आंबळे शूद्र शेतकऱयांपासून …….दरुावले आहेत. 

१) अज्ञानी सांस्थातनक 

२) ज्ञानी सरकार 
३) गोरे अगधकारी 
४) यापैकी नाही 
 

९८) आमच्या दयाळू सरकारने…. यावर लक्ष द्यावे. 

१) मुरळ्या 
२) कसंबीनी 
३) तमासगीर 

४) यापैकी नाही 
 

९९) ज्योततराव फुले यांच्या मते सवष लोकल फंड…. याकामी लावावा. 
१) शेतकऱ्याांच्या मुलाांना ववद्या देण्याच्या कामी 
२) शेतकऱयांच्या मुलांना इमानेइतबारे लशकववण्यासाठी 
३) वरील दोन्ही 
 

१००) सवष शेतकऱयांना युरोवपयन शेतकऱयांना सारखे…. द्यावे. 

१) मनोरंजन 

२) प्रबोधन 

३) ववद्यादान 

४) यापैकी नाही 
 

 

        

 

 



 

 

 

 

 

 


