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Item Text Option Text 1 Option Text 2 Option Text 3 Option Text 4 

What is the foundation date of Maharashtra  

State?महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती कोणत्या वर्षी 
झाली आहे ? 

1 may 1960  1 मे 

1960 

5 june1960  5 जूि 

1960 

11-Jul-60 11 july 1961  

11 जुलै 1960 

India is a Great country of भारत हा थोर देश 

आहे. 

Sanskriti संस्कृती Parampara 

परंपरांचा 
Dharam धमािचा Vichar 

ववचारांचा 

Who is founder of Islam religion ?इस्लाम 

धमािचे  संस्थापक कोण आहेत? 

Prophet Md. 

Paigamber पे्रवर्षत 

मोहम्मद पैगंबर 

Isa Masih ईसा मसी Ibrahim इब्राहीम Adam आदम 

Where did Dnyaneshwar Maharaj  take 

Samadhi?ज्ञािेश्वरांिी समाधी कुठे घेतली आहे? 
Pune पुणे Dehu देहू Alandi आळंदी Apegaon 

आपेगाव 

Which famous book (grantha) was written by 

saint Ramdas?संत रामदास यांचा प्रर्सद्ध ग्रंथ 

कोणता आहे ? 

Dnyaneshwari 

ज्ञािेश्वरी 
Dashboard दासबोध Bhagwat 

Gita  भगवतगीता 
Shree Krishna 

Gatha श्री कृष्ट्ण 

गाथा 
In which place is Paithani saree made? पैठणी 
साडी कोणत्या शहरात तयार केली जाते? 

Nashik िार्शक Ozer ओझर Paithan पैठण Yeola येवला 

 Who is the god of Varkari people? वारकरी 
संप्रदाय आपले दैवत  म्हणूि कोणास माितात ? 

Vitthal ववठ्ठल Khandoba खंडोबा Tulja Bhavani 

तुळजाभवािी 
Ashtavinayak 

अष्ट्टवविायक 

 Who is the god of Bahujan community? 

बहुजि समाजाची देवता  कोणास मािले आहे ? 
Shri Ram श्रीराम Shri Krishna 

श्रीकृष्ट्ण 
Khandoba खंडोबा Vitthal खंडोबा 

When was Jejus chirst born? प्रभु येशु यांचा 
जन्मददवस कोिता साजरा केला जातो  

14th Dec 14 

िोव्हेंबर 
1st Dec  1 डडसेंबर 25th Dec 25 डडसेंबर 14th Jan 14 

जािेवारी 
What is Maharashtrian famous heavycotton 

work type called? महाराष्ट्रातील भरजरी वस्र 

म्हणूि काय प्रर्सद्ध आहे ? 

Varanasi Shalu 

वाराणसी शालू 

Katha padrachi 

saree काठापदराची 
साडी 

                  Jarichi Sadi  

जरीची 
साडी                                  

          Paithani 

saree पैठणी 
साडी 
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Which is the Birthplace of Veer Savarkar? 

स्वातंरवीर  सावरकरांचे  जन्मगाव कोणते आहे? 
Pune पुणे Satara सातारा Ratnagiri रत्िागगरी Begur [ 

Nashik] भगूर ( 

िार्शक) 

Who started the Bhudaan Movement? भूदाि 

चळवळ कोणी सुरू केली ? 

Mahatma Phule 

महात्मा फुले 

Mahatma Gandhi 

महात्मा गांधी 
Vinoba Bhave वविोबा 
भावे 

Pandit Nehru 

पंडडत िेहरू 

Whose birthday is celebrated as womens 

independent day? कोणाचा जन्मददवस “स्री 
मुक्ती ददि” म्हणूि साजरा केला जातो. 

Jija Bai जजजाबाई Savitribai 

साववरीबाई 
Bahinabaiबदहणाबाई Ahilyabai 

अदहल्याबाई 

Which of the following was founded by 

Mahatma Phule? महात्मा फुले यांिी कोणत्या 
समाजाची स्थापिा केली आहे ? 

Satyashodhak 
Samaj 

सत्यशोधक  समाज 

brahmo Samaj 

ब्राम्हो समाज 
Arya Samaj आयि समाज Prarthana 

Samaj प्राथििा 
समाज 

What is the full name of  Savarkar? 

स्वातंत्र्यवीर  सावरकरांचे पूणि िाव काय आहे ? 

Narayan 
Damodar 

Savarkar िारायण 

दामोदर सावरकर 

Baba  Damodar 

Savarkarबाबा 
दामोदर सावरकर 

Vinayak Damodar 

Savarkar वविायक 

दामोदर सावरकर 

Vitthal 
dattatray 
Savarkar 

ववठ्ठल दत्तारेय 

सावरकर 

Who said "Granth is Guru"?ग्रंथ हेच गुरु “ असे 

कोणी म्हटले आहे ? 

Dr. Babasaheb 

Ambedkar डॉ. 
बाबासाहेब 

आंबेडकर 

Mahatma Jyotiba 

phule महात्मा 
ज्योनतबा फुले 

Mahatma Gandhi 

महात्मा गांधी 
Shahu 

Maharaj शाहू 

महाराज 

 What did Babasaheb say about Education? डॉ. 
बाबासाहेब आंबेडकरांिी र्शक्षणाला काय  म्हटले  

आहे ? 

Tigress 

Milkवानघणीचे दधू 

Way of Life 

वानघणीचे दधू 

Overcome Ilitracy 

अज्ञाि दरू करणे 

Being Literate 

साक्षर होणे 

Which Social Caste did Shahu Maharaj 

Support? कोणत्या सामाजजक जानतला शाहू 

महाराजांिी पादठंबा ददला. 

Aarya Samajआयि 
समाज 

Satayashodhak 

Samaj सत्यशोधक  

समाज 

Prarthana Samaj प्राथििा 
समाज 

Brahmin 

Samaj ब्राम्हो 
समाज 
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Who started school in Kolhapur for free 

education? कोल्हापूर मध्ये मोफत र्शक्षण देणाऱ्या 
शाळा कोणी सुरू केल्या. 

Shahu Maharaj 

शाहू महाराजांिी  
Dr.Babasaheb 

Ambedkar डॉ. 
बाबासाहेब आंबेडकर 

Kramavir Bahurao Hire 

कमिवीर भाऊराव पाटील 

Maharshi 

karveमहर्षी 
कवे 

 Manus jaga  jhala- who has written this book? 

“माणूस जागा झाला “ आत्मकथि ग्रंथ कोणी 
र्लदहला आहे. 

Anutai आिुताइ Medha Patkar मेधा 
पाटकर 

Godavari Parulekar 

गोदावरी परुळेकर 

Savitribai 
Phule 

साववरीबाई फुले 

 


