
Yashoda Girls’ Arts & Commerce College  

Sneh Nagar, Wardha Road, Nagpur 440015 

 DEPARTMENT OF HISTORY  
Bachelor of Arts (B.A.) Part-I Semester I   Preliminary   Examination 2017-2018 

(HISTORY OF INDIA FROM EARLIEST TIME TO 1526) 

Time: Three Hours)                                                                             (Maximum Marks: 80  

Note:       1. All questions are compulsory.  2. All questions carry equal marks. 
 

(मराठी माध्यम) 

 
1. अलाउद्दीन खिलजीच्या कामगिरीचे मूल्यमापन करा                                                                 16            

                          क िं वा  

         महम्मद बिन तुघलक याच्या विविध योजनाांचे परीक्षण करा                                             16                      

 

2. मध्ययुिीन भारतातील  भक्ती आांदोलनाची माहहती ललहा                                              16       

                         क िं वा  

         सल्तनतकालीन स्थापत्यकलेची माहहती ललहा                                                       16                  

 

   3.  अ) िौद्ध धमाातील पांथ- हिपण ललहा                                                                                          8                                                   

         ि) िैहदक कालीन आश्रमव्यिस्थेची  माहहती ललहा                                                                 8                                                                            
                        क िं वा    
         क) जैन धमाातील पांथ- हिपण ललहा                                                                       8                                                                                                            

        ड) लसांधू सांस्कृतीच्या पतनाची कारणे ललहा                                                           8      

        
  4.  अ) अशोकाचा धम्म- हिपण ललहा                                                                        8                                                                                                                                                

        ि) महम्मद बिन कासीमच्या विजयाची कारणे ललहा                                                                             8                                                                                                                   
                        क िं वा    
     क) चांद्रिुप्त विक्रमाहदत्याच्या निरत्न दरिाराची माहहती ललहा                                                     8                                                                  
     ड) महम्मद घोरीच्या सोरिी सोमनाथिरील आक्रमणाची माहहती ललहा                                                8 

 

 5. योग्य पयााय ननिडून ररकाम्या जािा भरा.                                                                  

I. लसांधू सांस्कृतीमध्ये ---------------या देिाची पूजा होत होती.                                                   1 

    (इांद्र, पशुपतीनाथ, विष्ण)ू                                          

II. िणाव्यिस्थेचा उल्लेि -------------मध्ये आला आहे.                                                       1 

 (ऋग्िेद, यजुिेद, सामिेद)                                     

III. तक्षशीला हे विद्यापीठ -------------या महाजनपदामध्ये होते.                                                       1 

(मिध, अश्मक, िाांधार)                                         



IV. ----------------या हठकाणी िौतम िुद्धाांना ज्ञानप्राप्ती झाली.                                                   1 

(िया, सारनाथ, लुम्म्िनी)                                  

V. िधामान महािीर हे जैन धमााचे -------------तीथकंर होते.                                                             1 

 (पहहले, तेविसािे, चोविसािे)      

VI. --------------या िुप्त सम्रािाला शकारी असे म्हणतात.                                                       1 

(श्रीिुप्त, चांद्रिुप्त विक्रमाहदत्य, समुद्रिुप्त)      

VII. --------------या मुस्लीम आक्रमकाने  दाहीर या हहांद ूराजाचा पराभि केला.                              1 

(महम्मद-बिन-कासीम, महम्मद घोरी, महम्मद िझनी)         

VIII. ------------- मुस्लीम आक्रमकाने  सोरिी सोमनाथिर आक्रमण केले.                           

(महम्मद-बिन-कासीम, महम्मद घोरी, महम्मद िझनी)    

IX. रम्जया सुलताना ---------ही याची मुलिी होती.                                                                     1 

(अल्तमश, िल्िन, कुतुिुद्दीन ऐिक)      

X. महम्मद घोरी आखण पथृ्िीराज चौहान याांच्यात --------------ही लढाई झाली.                         1 

(पाननपत, तराई, प्लासी)             

XI. ------------याला िेडा सुलतान असे म्हणतात.                                                                              1 

(अलाउद्दीन खिलजी, महम्मद-बिन-तुघलक, फिरोजशहा तुघलक)                                 

XII. मललक कािुर हा -------------याचा सेनापती होता.                                                             1 

(अलाउद्दीन खिलजी, महम्मद-बिन-तुघलक, फिरोजशहा तुघलक)                          

XIII. ---------------याांनी गचश्ती सांप्रदायाचा प्रचार केला.                                        1 

(ख्िाजा मोइननद्हदन, िािा िरीद, शेि ननजामुद्दीन)                            

XIV. किीर हे -------------याचे लशष्य होते.                                                           1 

   (रामानांद, रामानुजाचाया, मीरािाई)                                 

XV. ---------- याला भारताचा नेपोललयन असे म्हणतात.                                                1 

(श्रीिुप्त, चांद्रिुप्त विक्रमाहदत्य, समुद्रिुप्त)   

XVI. अथाशास्र हा ग्रांथ------------ याने ललहहला.                                         1 

(काललदास, चाणक्य, हरीसेन)    

 
                             
   
 

****************** 
 
 
 
 

 



Yashoda Girls’ Arts & Commerce College 

Sneh Nagar, Wardha Road, Nagpur 440015 

 DEPARTMENT OF HISTORY  

Bachelor of Arts (B.A.) Part-I Semester II Preliminary   Examination 2017-2018 

(HISTORY OF INDIA FROM 1526 TO 1761) 

             Time: Three Hours)                                                               (Maximum Marks: 80  

  Note:       1. All questions are compulsory.   

          2. All questions carry equal marks. 

 

(मराठी माध्यम) 

 

1. शेरशहा सुरीच्या प्रशासकीय सुधारणा स्पष्ट करा                                                    16            

ककिं वा  

अकबराचे धार्मिक धोरण स्पष्ट करा                                                                      16                      

 

2. शशवाजी-मुगल सबिंध स्पष्ट करा                                                                          16       

ककिं वा  

           सिंभाजी-मुगल सबिंध स्पष्ट करा                                                                           16                  

 

3. अ) वारसा युद्ध- टिपण शलहा                                                                              8                                                   

           ब) औरिंगजेबाच्या दशिण धोरणाची कारणे शलहा                                                     8                                                                            

ककिं वा    

           क) ताजमहाल- टिपण शलहा                                                                               8                                                                                                            

           ड) औरिंगजेबाच्या दशिण धोरणाचे पटरणाम शलहा                                                   8      

 



4. अ) मराठ्ािंचे स्वातिंत्र्ययदु्ध- टिपण शलहा                                                               8                                                                                                                                                

           ब) पाशिपतच्या शतसऱ्या युद्धाची कारणे शलहा                                                        8                                                                                                                   

                                ककिं वा    

क) महाराणी ताराबाई- टिपण शलहा                                                                    8                                                                  

ड) पाशिपतच्या शतसऱ्या युद्धाची कारणे शलहा                                                        8 

 

5. योग्य पयािय शिवडूि टरकाम्या जागा भरा.                                                                  

1. ..........यािे भारतात मुगल सते्तची स्थापिा केली.                                        1 

                      (हुमायु, अकबर, बाबर) 

2. शेरशहा सुरी यािे .......... ह ेिाणे चलिात आणले.                                       1 

                      (दाम, रुपया, ददिार) 

3. इ.स. १५७५ मध्ये अकबरािे ..........येथ ेइबादतखािा बािंधला.                        1 

                      (आग्रा, लाहोर, फते्तपूर शशक्री) 

4. मिसबदारी पद्धती .......... या मगुल बादशहािे सुरु केली.                              1 

                      (हुमायु, औरिंगजेब, अकबर) 

5. औरिंगजेबािे शहाजहािला ..........येथील दकल्लल्लयात कैद करूि ठेवले.                 1 

                      (ददल्लली, आग्रा, ग्वाल्लहरे) 

6. आग्रा येथील ताजमहल ..........या िदीच्या काठावर आह.े                               1 

                      (गिंगा, यमुिा, सरस्वती)   

7. .......... हा अकबराच्या दरबारातील एक प्रशसद्ध गायक होता.                         1 

                      (शबरबल, तोडरमल, तािसेि) 

8. .......... या मुगल बादशहािे  आलमगीर ही पदवी धारण केली होती.                1 

                      (हुमायु, औरिंगजेब, बाबर) 

9. औरिंगजेबािे इ.स. .......... मध्ये कुतुबशाहीचे राज्य जजिंकूि घेतले.                     1 

                      (१६८५, १६८६, १६८७) 

10. शशवाजी महाराजािंचा जन्म .......... या दकल्लल्लयावर झाला.                              1 

                      (शशविेरी, रायगड, जसिंहगड) 

11. शशवाजी महाराजािंिी ..........याची बोिे कापली.                                          1 

                (अफजलखाि, शाशहस्तेखाि, फाजलखाि) 

12. अफजलखाि हा .......... याचा सरदार होता.                                              1 

                (कुतुबशहा, आददलशहा, औरिंगजेब) 

13. शशवाजी महाराजािंचा राज्याशभषेक .......... या दकल्लल्लयावर झाला.                    1 



                 (राजगड, रायगड, जसिंहगड) 

14. शशवाजी महाराजािंिी .......... ही मोहीम आखली.                                         1 

                (दशिण, किाििक, राजस्थाि) 

15. .......... हा शशवाजी महाराजािंचा गुप्तहरे प्रमुख होता.                                     1 

                (बशहजी िाईक, तािाजी मालुसरे, जीवा महाला) 

16. सिंभाजी महाराजािंिा .......... या मगुल बादशहािे ठार केले.                             1 

                 (शहाजहाि, औरिंगजेब, अकबर) 

17. महाराणी .......... यािंिी मराठ्ािंच्या स्वातिंत्र्ययुद्धाचे िेतृत्व केले.                      1 

                (ताराबाई, येसूबाई, सोयराबाई) 

18. शाहू महाराजािंिी आपली राजधािी .......... येथे स्थापि केली.                         1 

                (पुणे, सातारा, कोल्लहापूर) 

19. पाशिपतच्या शतसऱ्या लढाईत .......... यािे मराठ्ािंचा पराभव केला.                1 

                (औरिंगजेब, अहमदशहा अब्दाली, िादीरशहा) 

20. शििीश इस्ि इिंशडया किं पिीची स्थापिा इ.स. ..........मध्ये झाली.                       1 

                (१६००, १६३०, १६८०) 

 

                                ****************** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Yashoda Girls’ Arts & Commerce College  

Sneh Nagar, Wardha Road, Nagpur 440015 

 DEPARTMENT OF HISTORY  
Bachelor of Arts (B.A.) Part-II Semester III   Preliminary   Examination 2017-2018 

 (HISTORY OF INDIA 1764 TO 1885) 

Time: Three Hours)                                                                             (Maximum Marks: 80  

Note:       1. All questions are compulsory.  2. All questions carry equal marks. 
 

(मराठी माध्यम) 

 
1. कायमधारा पद्धतीचे िुण ि दोष स्पष्ि करा                                                                                 16            

                          क िं वा  

         दहेुरी शासन पद्धतीचे िुण ि दोष स्पष्ि करा                                                                         16                      

 

2. तैनाती िौज पद्धतीचे िुण ि दोष स्पष्ि करा                                                                     16       

                         क िं वा  

         लॉडा डलहौसीचा विलीनीकरणाचा स्पष्ि करा                                                      16                  

 

   3. अ) १८५७ च्या उठािाची सामाम्जक कारणे ललहा                                                                           8                                                   

        ि) सती प्रथा- हिपण ललहा                                                                                               8                                                                              
                        क िं वा       
        क) १८५७ च्या उठािाची सामाम्जक पररणाम ललहा                                           8                                                                                                            

       ड) राजषी शाहू महाराज याांनी केलेले अस्पशृ्यता ननिारणाचे स्पष्ि करा                      8     

         
  4. अ) भारतीय राष्रिादाच्या उद्याची कारणे स्पष्ि करा                                                                          8                                                                                                                                                

       ि) सुरक्षा झडपेचा लसद्धाांत- हिपण ललहा                                                                                               8                                                                                                                   
                        क िं वा    
  क) इल्ििा विधेयक - हिपण ललहा                                                                             8                                                                  
  ड) देशी भाषा ितृ्तपर कायदा - हिपण ललहा                                                                                                  8 

 

 5. योग्य पयााय ननिडून ररकाम्या जािा भरा.                                                                  

I. ---------------च्या लढाईनांतर अलाहािादचा तह झाला.                                                            1 

    (प्लासी, पाननपत, िक्सार)                                          

II. -------------याने दहेुरी शासन पद्धती िांद केली.                                                 1 

 (रॉििा क्लाइव्ह, िॉरेन हेस्िीग्ज, लॉडा डलहौसी)                                     

III. -------------याने कायमधारा पद्धती सुरु केली.                                                      1 

(रॉििा क्लाइव्ह, लॉडा कॉनािॉलीस, लॉडा िेलस्ली)                                         



IV. ----------------याला तैनाती िौज पद्धतीचा जनक असे म्हणतात.                                        1 

(रॉििा क्लाइव्ह, लॉडा कॉनािॉलीस, लॉडा िेलस्ली)                                  

V. विलीनीकरणाचा लसद्धाांत -------------याने माांडला.                                                           1 

 (रॉििा क्लाइव्ह, िॉरेन हेस्िीग्ज, लॉडा डलहौसी) 
VI.  --------------हे १८५७ च्या उठािाचे तत्कालीन कारण होते.                                   1 

(काडतूस प्रकरण, दत्तक विधान, विलीनीकरण लसद्धाांत)    

VII. ब्राह्मो समाजाची स्थापना इ.स. --------------मध्ये झाली.                                                          1 

(१८२२, १८२४, १८२८)         

VIII. प्राथाना समाजाची स्थापना -----------येथे झाली.                                                                             1 

(मुांिई, मद्रास, कलकत्ता)    

IX. प्राथाना समाजाची स्थापना -----------याांनी केली.                                                                     1 

(न्या. रानडे, महात्मा िुले, स्िामी दयानांद सरस्िती)      

X. िहहष्कृत हहतकाररणी सभा--------------याांनी स्थापन केली.                                                          1 

(महात्मा िुले, शाहू महाराज, डो िािासाहेि आांिेडकर)             

XI.  देशीभाषा ितृ्तपर कायदा------------याने पाररत केला.                                                                1 

(लॉडा ररपन, लॉडा ललिन, लॉडा कझान)                                 

XII. -------------याला भारतीय स्िराज्य सांस्थेचा जनक असे म्हणतात.                                       1 

(लॉडा ररपन, लॉडा ललिन, लॉडा कझान)                          

XIII. ---------------हे भारतीय राष्रीय कॉ ांगे्रसचे पहहले अध्यक्ष होते.                          1 

(दादाभाई नौरोजी, िद्रदु्दीन तय्यिजी, व्योमेशचांद्र िँनजी)                            

XIV. -------------याांनी आथी ननसःरणाचा लसद्धाांत माांडला.                                                1 

(दादाभाई नौरोजी, िद्रदु्दीन तय्यिजी, रमेशचांद्र दत्त)                                 

XV. ---------- हे भारतातील पहहले ितृ्तपर आहे.                                                                     1 

(िांिाल िॅझेि, ननलदपाण, सांिाद कौमुदी)   

XVI. िांदे मातरम हे िीत ------------याांनी ललहहले.                                        1 

(िांफकमचांद्र चिजी, व्योमेशचांद्र िँनजी, राजा राम मोहन रॉय)    

 
                             
   
 

****************** 

 

 

 



Yashoda Girls’ Arts & Commerce College  

Sneh Nagar, Wardha Road, Nagpur 440015 

 DEPARTMENT OF HISTORY  

Bachelor of Arts (B.A.) Part-2 Semester IV Preliminary   Examination 2017-2018 

(HISTORY OF INDIA FROM 1764 TO 1947) 

             Time: Three Hours)                                                               (Maximum Marks: 80  

  Note:       1. All questions are compulsory.   

          2. All questions carry equal marks. 

 

(मराठी माध्यम) 

 

1. मवाळवादी राजकारणाचे स्वरूप स्पष्ट करा.                                                         16            

ककिं वा  

जहालवादाच्या उदयाची कारणे शलहा.                                                                16                      

 

2. असहकार चळवळीचे यशापयश स्पष्ट करा.                                                           16       

ककिं वा  

          सशविय कायदेभिंग चळवळीचे यशापयश स्पष्ट करा.                                                 16                  

 

3. अ) सर सय्यद अहमद खाि- टिपण शलहा                                                               8                                                   

           ब) दक्रप्स शमशिच्या अपयशाची कारणे शलहा                                                         8                                                                            

ककिं वा    

           क) शखलापत चळवळ- टिपण शलहा                                                                      8                                                                                                            

           ड) कॅशबिेि शमशिच्या तरतुदी शलहा                                                                     8      

 



4. अ) आझाद जहिंद सेिा- टिपण शलहा                                                                       8                                                                                                                                                

           ब) माऊिं िबॅिि योजिेच्या तरतुदी शलहा                                                                 8                                                                                                                   

                                ककिं वा    

क) सुभाषचन्र बोस- टिपण शलहा                                                                        8                                                                  

ड) भारतीय स्वातिंत्र्य कायद्याच्या तरतुदी शलहा                                                      8 

 

5. योग्य पयािय शिवडूि टरकाम्या जागा भरा.                                                                  

1.  आर्थिक शििःसरणाचा  शसद्धािंत..........यािंिी मािंडला.                                      1 

                      (दादाभाई िौरोजी, न्या. रािडे, दफरोजशहा मेहता) 

2. ..........ह ेभारतातील मवाळवादी पुढारी होते.                                             1 

                      (लोकमान्य टिळक, लाल लजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले) 

3. बिंगालची फाळणी .......... यािंिी केली.                                                       1 

                      (लॉडि टरपि, लॉडि कझिि, लॉडि शलिि) 

4. .......... ह ेभारतातील जहालवादी पुढारी होते.                                            1 

                      (दादाभाई िौरोजी, दफरोजशहा मेहता, शबशपिचिंर पाल) 

5. होमरूल चळवळ .......... यािंिी सुरु केली.                                                   1 

                      (अॅिी बझेिंि, मादाम कामा, सरोशजिी िायडू) 

6. .......... यािंिी होमरूल चळवळीत सक्रीय कायि केले.                                      1 

                      (महात्मा गािंधी, डॉ आिंबेडकर, लोकमान्य टिळक)   

7. जाशलयिवाला बाग हत्याकािंड ..........या इिंग्रज अशधकाऱ्यािे केला.                   1 

                      (जिरल डायर, लॉडि कॉििवॉलीस, वॉरेि हजेस्ििंग्ज ) 

8. महात्मा गािंधीजींिी असहकार चळवळ इ.स .........मध्ये सुरु केली.                    1 

                      (१९३१, १९४२, १९२०) 

9. शमठाचा सत्याग्रह .......... यािंिी सुरु केला.                                                  1 

                      (शविोबा भावे, पिंशडत िेहरू, महात्मा गािंधी) 

10. गािंधी-आिंबेडकर यािंच्यात ......... करार झाला.                                             1 

                      (पुणे, मुिंबई, िागपूर) 

11. इ.स. १९४२ महात्मा गािंधीजींिी ..........चळवळ सुरु केली.                           1 

                (असहकार, सशविय, भारत छोडो) 

12. करा ककिं वा मरा ही घोषणा .........यािंिी ददली.                                             1 

                (लोकमान्य टिळक, डॉ आिंबेडकर, महात्मा गािंधी) 

13. अलीगड मुस्लीम शवद्यापीठाची स्थापिा ..........यािंिी केली.                            1 



                 (बॅ. शजिा, मौलािा आझाद, सर सय्यद अहमद खाि) 

14. मुस्लीम शलग पिाची स्थापिा इ.स. .......... मध्ये झाली.                                1 

                (१८८५, १९०६, १९४७) 

15. दक्रप्स शमशि भारतात कधी आले.                                                              1 

                (१९४०, १९४२, १९४७) 

16. ..........शमशिला त्रीमिंत्री योजिा असेही म्हणतात.                                        1 

                 (दक्रप्स, कॅशबिेि, माऊिं िबॅिि) 

17. फॉरवडि ब्लॉक या पिाची स्थापिा ..........यािंिी केली.                                  1 

                (डॉ आिंबेडकर, सुभाषचिंर बोस, पिंशडत िेहरू) 

18. आझाद जहिंद सेिेची स्थापिा .......... यािंिी केली.                                          1 

                (रासशबहारी बोस, सुभाषचिंर बोस, भगतजसिंग) 

19. .........ह ेभारताचे शेविचे व्हाईसरॉय होते.                                                 1 

                (लॉडि माऊिं िबॅिि, लॉडि कॉििवॉलीस, लॉडि कझिि) 

20. भारतीय स्वातिंत्र्याचा कायदा इ.स. ..........पाटरत झाला.                               1 

                (१५ ऑगस्ि १९४७, १९ जुलै १९४७, २६ जािेवारी १९५०) 

 

                                ****************** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Yashoda Girls’ Arts & Commerce College  

Sneh Nagar, Wardha Road, Nagpur 440015 

 DEPARTMENT OF HISTORY  
Bachelor of Arts (B.A.) Part-III   Preliminary   Examination 2016-2017 

(MODERN WORLD 18 TO 20TH CENTURY) 

Time: Three Hours)                                                                             (Maximum Marks: 100  

Note:       1. All questions are compulsory.  2. All questions carry equal marks. 

(मराठी माध्यम) 

१.  ) रर ाम्या जागा भरा. 
   १) -----------हे पहहल्या महायुद्धाचे तात्काललक कारण होते.                               १         

    २) अमेररकेने ---------या ििाच्या िाजूने पहहल्या महायुद्धात प्रिेश घेतला.                     १ 

    ३)  ------------हा इांग्लांडचा प्रधानमांरी पॅरीस शाांतता पररषदेत सहभािी झाला होता.          १                       

    ४)  -----------या देशाला पॅरीस शाांतता पररषदेत अपमानास्पद िािणूक देण्यात आली.        १                 

    ५) िूड्रो विल्सनच्या चौदा तत्िानुसार---------- ची स्थापना करण्यात आली .                   १     

   ख) योग्य पयााय निवडा.                
    १) पहहले महायुद्ध कधी सुरु झाले.?                                                      १ 

      अ) १९१४  ि) १९१८  क) १९३९  ड) १९४५  

   २) व्हसाायचा तह कधी झाला.?                                                      १  

     अ) १९१८      ि) १९१९   क) १९२०   ड) १९२२   

 ३) िूड्रो विल्सनने चौदा तत्िे कधी जाहीर केली.?                                                   १ 

      अ) ८ जानेिारी १९१८ ि) ८ जानेिारी १९१९ क) ८ जानेिारी १९२० ड) ८ जानेिारी १९२२    

   ४) अमेररकेने पहहल्या महायुद्धात कधी प्रिेश केला.?                                            १  

       अ) १९१४   ि) १९१५   क) १९१६  ड) १९१७    

   ५) राष्रसांघाची स्थापना कधी झाली.?                                                    १  

      अ) १९१८   ि) १९२०    क) १९२२   ड) १९२४   

 ) ए ा वाक्यात उत्तरे लिहा.  
   १) पहहले महायुद्ध कोणत्या दोन ििात लढल्या िेले.?                                       १ 

   २) पहहल्या महायुद्धात कोणत्या ििाचा पराभि झाला.?                                  १                      

   ३) पहहल्या महायुद्धानांतर जमानीिर कोणता तह लादण्यात आला.?                         १      
   ४) पॅरीस शाांतता पररषदेचा अध्यक्ष कोण होता.?                                        १ 

   ५) पॅरीस शाांतता पररषदेत सहभािी होणारा अमेररकन राष्राध्यक्ष कोण होता.?               १ 

   ६) पॅरीस शाांतता पररषदेत झालेला सिाात मोठा तह कोणता.?                              १ 

       ७) लोकानो करार कधी झाला.?                                                        १   

   ८) आांतरराष्रीय न्यायालय कोठे आहे?                                                   १   

   ९) राष्रसांघाचे मुख्यालय कोठे होते?                                                    १  



   १०) कोणत्या देशाने राष्रसांघाचे सदस्यत्ि स्िीकारले नाही.?                                   १  

२. दीर्घोत्तरी प्रश्ि  

   हहिलरचे परराष्र धोरण स्पष्ि करा   

                          फकां िा  

   मुसोलीनीचे परराष्र धोरण स्पष्ि करा                                                                २०  

३. दीर्घोत्तरी प्रश्ि 

   अमेररकन क्राांतीची कारणे ि पररणाम स्पष्ि करा 
                         फकां िा  

   फ्रें च क्राांतीची कारणे ि पररणाम स्पष्ि करा                                                    २०  

४. िरु्घत्तरी प्रश्ि  

   अ) बिस्माका चे रक्त आखण सांघषा धोरण – हिपण ललहा                                                       ५  
   ि) िललान-ििदाद रेल्िे योजना - हिपण ललहा                                              ५  
   क) सॅनस्िीिॅनोचा तह- हिपण ललहा                                                                     ५  
   ड) रलशया-जपान युद्धात जपानच्य विजयाची कारणे ललहा                                                     ५  

                           फकां िा  

   १) बरसम्राि सांघ- हिपण ललहा                                                                         ५  

   २) मोरक्को प्रश्न- हिपण ललहा                                                         ५  
   ३) तरून तुका  क्राांती- हिपण ललहा                                                    ५  

   ४) पोिा स्माऊथचा तह – हिपण ललहा                                                                   ५  
५. िरु्घत्तरी प्रश्ि  

   अ) अिलाांहिक सनद – हिपण ललहा                                                            ५  
   ि) नािो करार- हिपण ललहा                                               ५  
   क) जािनतकीकरणाचे िायदे ललहा                                            ५  
   ड) इांिरनेि - हिपण ललहा                                                 ५  

                           फकां िा  

   १) मानिी हक्काचा जाहीरनामा – हिपण ललहा                                                    ५  

   २) लसिो करार- हिपण ललहा                                                                  ५  
   ३) जािनतकीकरणाचे तोिे ललहा                                              ५  

   ४) इमेल – हिपण ललहा                                                                       ५ 

******************                                   
 


