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 Note- 1. All Questions are compulsory 

            2. All Questions carry equal marks    

                                     (मराठी माध्यम) 

प्रश्न १.मवाळपंथीय कांग्रेसच्या कायााचे मूल्यमापन करा.                         १६  

                       ककंवा  

      जहालवादाच्या उद्याची कारणे सांगा. 

प्रश्न २.असहकर चळवळीववषयी माहहती सांगा.                          १६                                        

                        ककंवा 

      ‘सववनय कायदेभंग’ चळवळीववषयी माहहती सांगा. 

प्रश्न-३. अ.सर सय्यद अह्माद्खानासंबंधी माहहती ललहा.                 १६  

       ब.द्ववराष्ट्र लसद्धांताबाबत आपणास काय माहहत आहे. 

                        ककंवा 

       १.किप्स लमशनच्या प्रमुख लशफारशी ललहा. 

       २.काबबनेत लमशन योजनेचा आढावा घ्या. 

प्रश्न-४. अ.सुभाषचंद्र बोसांवर हिपण ललहा.                                               १६  

       ब.माऊिबिन योजनेवर माहहती ललहा. 

                         ककंवा  



       १.खुदाईखखदमद्गारावर िीपण ललहा. 

       २.भारतीय स्वाततं्र्यता कायद्याबाबत माहहती द्या.  

प्रश्न- ५. योग्य पयााय ननवडून ररकाम्या जागा भरा .                          १६ 

      १.कांग्रेसचे पहहले अध्यक्ष ----- हे होते.  

        (व्योमेशचंद्र बनजी, दादाभाई नौरोजी, कफरोजशहा मेहता) 

      २.बंगालची फाळणी ----- या वषी झाली. 

(१९०४, १९०५, १९०६) 

३.महाराष्ट्रातील होमरूल चळवळीचे प्रणेते ----- हे होते.  

(अनी बेसेंि, लोकमान्य हिळक, ब. खापडे ) 

४.----- यांनी लखनौ करार केला.   

(ब. जजना, डॉ. अन्सारी, लोकमान्य हिळक) 

५.असहकार चळवळ ----- साली स्थगगत करण्यात आली. 

(१९२१, १९२२, १९२३) 

      ६.गांधीजींनी सववनय कायदेभंगाची चळवळ ----- येथून सुरु केली. 

(साबरमती, वधाा, मुंबई) 

७.’करा अथवा मरा’ हा संदेश ----- यानंी हदला. 

   

(महात्मा गांधी, पं. जवाहरलाल नेहरू, कस्तुरबा गांधी) 

       ८.भारत छोडो प्रस्ताव ८ आगस्त १९४२ ----- येथे पाररत केला गलेा 

          होता. 

(कलकत्ता, मुंबई, मद्रास) 

       ९.पाककस्तानच्या ननलमातीसाठी ‘प्रत्यक्ष कृती’ करण्याचा आदेश कोणी 

         हदला.  



 (असफअली, महंमद अली जजना, ललयाकत अली ) 

       १०.१९४० च्या मुस्लीम लीगच्या लाहोर अगधवेशनाची अध्यक्षता ----- 

          यांनी केली. 

           (महंमद अली जजना, रहमत अली, ललयाकत अली) 

       ११.किप्स लमशनचे ----- वषी भारतात आगमन झाले होते. 

          (१९४१, १९४२, १९४३ ) 

       १२.कॅबबनेि लमशनच्या भारतातील आगमनाच्या वेळी ----- हे बििनचे 

           पंतप्रधान होते. 

           (ववन्स्िन चगचाल, क्लीमेंि अिली, एन्थोनी एडम) 

        १३.सुभाष चंद्र बोसांची भारतीय राष्ट्रीय कॉगं्रेस अगधवेशनाच्या   

              अध्यक्षपदी ----- वषी ननवड झाली. 

            (१९३८. १९३९, १९४०) 

        १४.’चलो हदल्ली’ हा नारा ----- यांनी हदला. 

            (सुभाष चंद्र बोस, रासबबहारी बोस, महात्मा गांधी) 

        १५.माउंिबिन योजनेची घोषणा ----- जून १९४७ ला करण्यात आली. 

           (३ जून, ४ जून, ५ जून) 

        १६.भारतीय स्वातंत्र्याचा प्रस्ताव बििीश संसदेमध्ये ----- १९४७ ला 

            सादर करण्यात आला. 

           (२ जून, ४ जुलै, १० आगस्त) 


