
Yashoda Girls’ Arts & Commerce College  

Sneh Nagar, Wardha Road, Nagpur 440015 

 DEPARTMENT OF HISTORY  
Bachelor of Arts (B. A.) First Year Semester One   

Preliminary   Examination 2018-2019 
(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. गौतम बुद्धांचे चरित्र व शिकवण स्पष्ट किध                                                                      16            

                          क िं वा  

         व्धमधन महधवीिधांचे चरित्र व शिकवण स्पष्ट किध                                                         16                      

 

2. चांद्रगुप्त मौर्धधच्र्ध कधमगगिीचे मूल्र्मधपन किध                                                   16       

                         क िं वा  

         चांद्रगुप्त ववक्रमधदित्र्धच्र्ध कधमगगिीचे मूल्र्मधपन किध                                     16                  

 

   3.  अ) चधळीस गुलधमधांचध सांघ - दटपण शलहध                                                                             8                                                   

        ब) बल्बनचे लोह आणण िक्त ्ोिण स्पष्ट किध                                                         8                                                                            
                        क िं वा    
         क) अलधउदिीन णिलजीचे बधजधि ननर्ांत्रण ्ोिण स्पष्ट किध                                     8                                                                                                            

        ड) महम्मि तुघलक वेडध होतध कधर् स्पष्ट किध                                                8      

        
  4. अ) िधमधनांि - दटपण शलहध                                                                            8                                                                                                                                                

        ब) ख्वधजध ननजधमुदिीन गचश्ती – दटपण शलहध                                                                               8                                                                                                                   
                        क िं वा    
     क) सांत कबीि - दटपण शलहध                                                                           8                                                                  
     ड) कुतुबशमनधि – दटपण शलहध                                                        8 

 

 5. र्ोग्र् पर्धधर् ननवडून रिकधम्र्ध जधगध भिध.                                                                  

I. शसा्ं ू सांस्कृतीमध्रे् --------------- रे्थे महधस्नधनधगधि आढळले.                                     1 

    (लोथल, हडप्पध, मोहांजोिडो)                                          

II. ------------- हध सवधधत प्रधचीन वेि आहे.                                                               1 

 (ऋग्वेि, र्जुवेि, सधमवेि)                                     

III. ------------- हे सवधधत िक्क्तिधली महधजनपि होते.                                                              1 



(मग्, अश्मक, गधां्धि)                                         

IV. गौतम बुद्धांचध जन्म ---------------- र्ध दिकधणी झधलध.                                                     1 

(गर्ध, सधिनधथ, लुक्म्बनी)                                  

V. पधश्वधनधथ हे जैन ्मधधचे -------------तीथकंि होते.                                                                   1 

 (पदहले, तेववसधवे, चोववसधवे)      

VI. ----------- र्धने मौर्ध सधम्रधज्र्धची स्थधपनध केली.                                  1 

(अिोक, चांद्रगुप्त, श्रीगुप्त) 
VII. िेवनधम वप्रर् वप्रर्िस्सी ही पिवी --------- मौर्ध सम्रधटधची आहे.                      1 

VIII. (अिोक, चांद्रगुप्त, श्रीगुप्त) 
IX. --------------हध गुप्त सम्रधट सांगीतधचध उपधसक होतध.                                                        1 

(श्रीगुप्त, चांद्रगुप्त ववक्रमधदित्र्, समुद्रगुप्त)      

X. --------------र्ध मुस्लीम आक्रमकधने पथृ्वीिधज चौहधनचध पिधभव केलध.                                  1 

(महम्मि-बबन-कधसीम, महम्मि घोिी, महम्मि गझनी)         

XI. ------------- मुस्लीम आक्रमकधने सोिटी सोमनधथवि आक्रमण केले.                        1                 

(महम्मि-बबन-कधसीम, महम्मि घोिी, महम्मि गझनी)    

XII. िक्त आणण लोह ्ोिण --------- र्धने िधबववले.                                                                    1 

(अल्तमि, बल्बन, कुतुबुदिीन ऐबक)      

XIII. महम्मि घोिी आणण जर्चांि िधिोड र्धांच्र्धत --------------ही लढधई झधली.                           1 

(पधननपत, तिधई, चधांिवधड)             

XIV. ------------र्ध सुलतधनधने चलन परिवतधनधचध प्रर्ोग  केलध होतध.                                            1 

(अलधउदिीन णिलजी, महम्मि-बबन-तुघलक, फििोजिहध तुघलक)                                 

XV. अलधउदिीन णिलजीचध सेनधपती ------------- हध होतध.                                                        1 

(मीि जधिि, मीि कधसीम, मशलक कधिुि)                          

XVI. िेि ननजधमुदिीन र्धांचध िगधध ----------- रे्थे आहे.                                         1 

(दिल्ली, लधहोि, अजमेि)                            

XVII.  ------------- हे भक्ती आांिोलनधचे प्रवतधक होते.                                                  1 

   (िधमधनांि, िधमधनुजधचधर्ध, कबीि)                                 

 
                             
   
 

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

 



Yashoda Girls’ Arts & Commerce College 

Sneh Nagar, Wardha Road, Nagpur 440015 

 DEPARTMENT OF HISTORY  
Bachelor of Arts (B. A.) Second Year Semester Three  

Preliminary   Examination 2018-2019 
 (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. तैनधती िौज पद्तीचे गुण व िोष स्पष्ट किध.                                       16            

                          क िं वा  

         लॉडध ववशलर्म बेंदटकच्र्ध अांतगधत सु्धिणध स्पष्ट किध.                                  16                      

 

2. भधितीर् िधष्रवधिधच्र्ध उदर्धची कधिणे शलहध.                                                 16       

                         क िं वा  

         लॉडध शलटनचे अांतगधत प्रिधसकीर् ्ोिण स्पष्ट किध.                                      16                  

 

   3. अ) १८५७ च्र्ध उिधवधचे तत्कधलीन कधिण शलहध                                                                           8                                                   

        ब) ब्रधह्मो समधज – दटपण शलहध                                                                                     8                                                                              
                        क िं वा       
        क) सत्र्िो्क समधज – दटपण शलहध                                                     8                                                                                                            

       ड) डॉ बधबधसधहेब आांबेडकि र्धांनी केलेले अस्पशृ्र्तध ननवधिणधचे कधर्ध स्पष्ट किध              8     

         
  4. अ) बक्सधिच्र्ध लढधईचे महत्त्व स्पष्ट किध.                                                                         8                                                                                                                                                

       ब) िहेुिी िधसन पद्तीचे िोष स्पष्ट किध.                                                                                      8                                                                                                                   
                        क िं वा    
  क) कधर्म्धिध पद्तीचे गुण स्पष्ट किध.                                                          8                                                                  
  ड) अलधहधबधिचध तह – दटपण शलहध                                                            8 

 

 5. र्ोग्र् पर्धधर् ननवडून रिकधम्र्ध जधगध भिध.                                                                  

I. बक्सधि च्र्ध लढधईनांति ---------- चध तह झधलध.                                                                  1 

    (दिल्ली, अलधहधबधि, मद्रधस)                                          

II. िॉबटध क्लधइव्ह र्धने ---------- पद्ती सुरु केली.                                                  1 

 (कधर्म्धिध, िहेुिी िधसन, तैनधती िौज)                                     

III. लॉडध कॉनधवॉलीस र्धने ---------- पद्ती सुरु केली.                                                    1 



(कधर्म्धिध, िहेुिी िधसन, तैनधती िौज)                                         

IV. लॉडध वेलस्ली र्धने ---------- पद्ती सुरु केली.                                                       1 

(कधर्म्धिध, िहेुिी िधसन, तैनधती िौज)                                  

V. लॉडध डलहौसी र्धने ---------- शसद्धांत मधांडलध.                                                              1 

(ववलीनीकिण, द्रव्र्धपहिण, मधक्सधवधिी)  

VI.  -------------- र्धांनी कधनपूि रे्थे १८५७ च्र्ध उिधवधचे नेततृ्त्व केले.                         1 

(तधत्र्ध टोपे, िधणी लक्ष्मीबधई, नधनधसधहेब पेिवध)    

VII. ब्रधह्मो समधजधची स्थधपनध --------------र्धांनी केली.                                                               1 

(स्वधमी िर्धनांि सिस्वती, स्वधमी वववेकधनांि, िधजध िधम मोहन िॉर्)         

VIII. प्रधथधनध समधजधची स्थधपनध -----------रे्थे झधली.                                                                             1 

(मुांबई, मद्रधस, कलकत्तध)    

IX. सत्र्िो्क समधजधची स्थधपनध -----------र्धांनी केली.                                                             1 

(न्र्ध. िधनडे, महधत्मध िुले, स्वधमी िर्धनांि सिस्वती)      

X. डॉ बधबधसधहेब आांबेडकि र्धांनी --------- सभेची स्थधपनध केली.                                                      1 

(बदहष्कृत दहतकधरिणी सभध, तत्वबोग्नी सभध, दहांिसु्थधन नौजवधन सभध)             

XI. शसव्हील सववधस कधर्िध------------र्धने पधरित केलध.                                                                  1 

(लॉडध रिपन, लॉडध शलटन, लॉडध कझधन)                                 

XII. -------------र्धलध भधितीर् स्विधज्र् सांस्थेचध जनक असे म्हणतधत.                                       1 

(लॉडध रिपन, लॉडध शलटन, लॉडध कझधन)                          

XIII. भधितीर् िधष्रीर् कॉ ांगे्रसचे पदहले अग्वेिन ---------- रे्थे भिले.                       1 

(मद्रधस, मुांबई, दिल्ली)                            

XIV. Poverty and Unbritish Rule in India हध ग्रांथ --------- र्धांनी शलदहलध.               1 

(िधिधभधई नौिोजी, बद्रदुिीन तय्र्बजी, िमेिचांद्र ित्त)                                 

XV. ---------- हे भधितधतील पदहले मिधिी वतृ्तपत्र आहे.                                                      1 

(िपधण, ननलिपधण, सांवधि कौमुिी)   

XVI. जन गण मन हे गीत ------------र्धांनी शलदहले.                                      1 

(बांफकमचांद्र चटजी, िवीन्द्रनधथ टधगोि, िधजध िधम मोहन िॉर्)    

 
                             
   
 

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

 



Yashoda Girls’ Arts & Commerce College  

Sneh Nagar, Wardha Road, Nagpur 440015 

 DEPARTMENT OF HISTORY  
Bachelor of Arts (B. A.) Third Year Semester Five   

Preliminary   Examination 2018-2019 

 (Modern World from 1789 to 1920) 

Time: Three Hours)                                                                             (Maximum Marks: 80  

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

(मराठी माध्यम) 

 
1. फ्रें च क्रधांतीची कधिणे व परिणधम स्पष्ट किध .                                   16            

                          क िं वा  

         चीनी क्रधांतीची कधिणे व परिणधम स्पष्ट किध .                                     16                      

 

2. चीन-जपधन रु्द्धची कधिणे आणण परिणधम शलहध.                                   16       

                         क िं वा  

         िशिर्ध-जपधन रु्द्धची कधिणे आणण परिणधम शलहध.                                     16                  

 

   3. अ) पदहल्र्ध महधरु्द्धचे तत्कधलीन कधिण शलहध                                                                   8                                                   

        ब) ववल्सनची चौिध तत्त्वे – दटपण शलहध                                                             8                                                                              
                        क िं वा       
        क) पदहल्र्ध महधरु्द्धचे परिणधम शलहध                                                8                                                                                                            

       ड) व्हसधधर्च्र्ध तहधच्र्ध अटी शलहध                                             8     

         
  4. अ) िधष्रसांघधची उददिष््रे् स्पष्ट किध                                                                          8                                                                                                                                                

       ब) िशिर्न क्रधांतीचे परिणधम स्पष्ट किध                                                                             8                                                                                                                   
                        क िं वा    
  क) िधष्रसांघधची िचनध स्पष्ट किध.                                                       8                                                                  
  ड) िशिर्न क्रधांतीचची कधिणे स्पष्ट किध                                             8 

 

 5. र्ोग्र् पर्धधर् ननवडून रिकधम्र्ध जधगध भिध.       

 

I. ---------- हध नसतध ति फ्रें च क्रधांती झधली नसती असे म्हटल्र्ध जधते.             1 

    (नेपोशलर्न, रुसो, व्हधाँल्टेअि)                                          

II. तधर्वपांग बांड ---------- र्ध िेिधत झधले.                                               1 

 (जपधन, कोरिर्ध, चीन)                                     

III. अिूचे रु्द् इांग्लांड आणण ---------- र्ध िेिधत झधले.                                         1 



(जपधन, कोरिर्ध, चीन)                                      

IV. ---------- र्ध िांडधलध कधळध िांड असे म्हणतधत.                                            1 

(आशिर्ध, आफफ्रकध, रु्िोप)                                   

V. सुवेझ कधलवध ---------- र्ध िेिधत आहे.                                                            1 

(इिधण, इिधक, इक्जप्त)  

VI. १८९४ च्र्ध चीन-जपधन रु्द्धनांति -------------- चध तह झधलध.                         1 

(पेफकां ग, नधनफकां ग, शिमोनोस्की)    

VII. िशिर्ध-जपधन रु्द्धत --------------र्ध िेिधचध पिधभव झधलध.                                       1 

(िशिर्ध, जपधन, जमधनी)       

VIII. चीन ची क्रधांती इ. स. ----------- मध्रे् झधली.                                                         1 

(१७८९, १९११, १९१७)    

IX. तरुण तुकध  क्रधांती  ----------- र्ध िेिधत झधली.                                                     1 

(पधफकस्तधन, अिगधणीस्तधन, तुकध स्तधन)      

X. िसुऱ्र्ध बधल्कन रु्द्धनांति --------- चध तह झधलध.                                                  1 

(बशलधन, पॅिीस, बुिधिेस्ट)             

XI. पदहल्र्ध महधरु्द्धत ------------र्ध िेिधचध पिधभव झधलध.                                                1 

(इांग्लांड, फ्रधांस, जमधनी)                                 

XII. व्हसधधर्चध तह इ. स. ------------- मध्रे् झधलध.                                            1 

(१९१४, १९१८, १९१९)                          

XIII. िधष्रसांघधचे कधर्धधलर् ---------- रे्थे आहे.                                    1 

(पॅिीस, क्जनेव्हध, वधशिांग्टन)                            

XIV. इ. स. ---------- मध्रे्  िधष्रसांघधचे कधर्ध सांपुष्टधत आले.                               1 

(१९३९, १९४५, १९४७)                                 

XV. िशिर्न क्रधांतीनांति ---------- हध िशिर्धचध अध्र्क्ष बनलध.                                 1 

(लेननन, स्टॅशलन, रधटस्की)   

XVI. फक्रमीर्ध र्ुद्धनांति ------------ हध तह झधलध.                                  1 

(पॅिीस, क्जनेव्हध, बशलधन)  

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

 

 

 

 



Yashoda Girls’ Arts & Commerce College  

Sneh Nagar, Wardha Road, Nagpur 440015 

 DEPARTMENT OF HISTORY  
Bachelor of Arts (B. A.) First Year Semester Two  

Preliminary   Examination 2018-2019 
(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) 

 
3. शिवधजी-आदिलिहध सांघषध स्पष्ट किध                                                                              16            

                          क िं वा  

         सांभधजी-मुगल सांघषध स्पष्ट किध                                                                           16                      

 

4. मिधठर्धांच्र्ध स्वधतांत्र्र्रु्द्धची मधदहती शलहध.                                                           

16       

                         क िं वा  

         पधननपतच्र्ध नतसऱ्र्ध लढधईची कधिणे आणण परिणधम शलहध.                                    16                  

 

   3. अ) मनसबिधिी पद्तीचे गुण व िोष स्पष्ट किध. शलहध.                                                             

8                                                   

        ब) िेििहध सुिीच्र्ध जमीनमहसूल ववषर्क सु्धिणध स्पष्ट किध.                                                8                                                                            
                        क िं वा    
         क) पधननपतच्र्ध पदहल्र्ध लढधईत बधबिधच्र्ध ववजर्धची कधिणे स्पष्ट किध                            8                                                                                                            

        ड) अकबिधचे ्धशमधक ्ोिण स्पष्ट किध.                                               8      

        
  4. अ) वधिसध रु्द्धत औिांगजेबधच्र्ध ववजर्धची कधिणे स्पष्ट किध.                                                    

8                                                                                                                                                

       ब) तधजमहधल - दटपण शलहध.                                                                                              8                                                                                                                   
                        क िं वा    
     क) वधिसध रु्द्धत औिांगजेबधच्र्ध ववजर्धची कधिणे स्पष्ट किध.                                   

8                                                                  
     ड) बबबी कध मकबिध – दटपण शलहध.                                                       8 

 

 5. र्ोग्र् पर्धधर् ननवडून रिकधम्र्ध जधगध भिध.                                                                  

I. बधबिनधमध हध ग्रांथ --------------- र्धांनी शलदहलध.                                                        1 

    (अकबि, बधबि, औिांगजेब)                                          

II. सडक ऐ आझम ------------- र्धने तर्धि केली.                                                                  1 



 (अकबि, बधबि, िेििहध)    

                                  

III. दिन ऐ इलधही ची स्थधपनध ------------- र्धने केली.                                                                  1 

    (अकबि, बधबि, औिांगजेब)                                         

IV. मनसबिधिी पद्ती ---------------- र्धने सुरु केली.                                                               1 

    (अकबि, बधबि, औिांगजेब)                                  

V. वधिसध रु्द् ----------- र्धच्र्ध कधळधत झधले.                                            1 

 (अकबि, बधबि, औिांगजेब)      

VI. ----------- र्ध मुगल बधििहधने वीजपुि व गोवलकोंडध दह िधज्रे् क्जांकली.                       1 

(अकबि, बधबि, औिांगजेब) 
VII. --------- र्धांनी अिजलिधनधलध िधि केले.                                                1 

(िहधजी, शिवधजी, सांभधजी) 
VIII. पुिांििचध तह शमझधधिधजे जर्शसांह आणण -------------- र्धांच्र्धत झधलध.                                              1 

(िहधजी, शिवधजी, सांभधजी)      

IX. शिवधजी महधिधज र्धांचध िधज्र्धशभषेक -------------- रे्थे झधलध.                                1 

(िधर्गड, िधजगड, शसांहगड)         

X. ------------- र्धांनी कनधधटक मोहीम आिली होती.                                              1                 

(िहधजी, शिवधजी, सांभधजी)    

XI. शिवधजी महधिधज र्धांच्र्ध अष्टप्र्धन मांडळधचध प्रमुि --------- हध होतध.                                          1 

(अमधत्र्, पेिवध, सगचव)      

XII.  -------------- सांभधजी महधिधजधांचध प्रमुि सल्लधगधि होतध.                                                1 

(गधगधभ्ट, कवी कलि, कवी पिमधनांि)             

XIII. मिधिध स्वधतांत्र्र् रु्द्धचे नेततृ्त्व ------------- र्धांनी केले.                                                          1 

(क्जजधबधई, रे्सूबधई, तधिधबधई)                                 

XIV. मिधिध स्वधतांत्र्र् रु्द्धचे नेततृ्त्व ------------- र्धांनी केले.                                                              1 

(मीि जधिि, मीि कधसीम, मशलक)                          

XV. पधननपतच्र्ध नतसऱ्र्ध लढधईत ------------- र्धने मिधठर्धांचे नेततृ्त्व केले.                              1 

(दिल्ली, लधहोि, अजमेि)                            

XVI.  ------------- हे भधितधत रे्णधिे पदहले रु्िोवपर्न होर्.                                                      1 

   (डच, फ्रें च, पोतुधगीज)                                 

 
                             
   

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



 

Yashoda Girls’ Arts & Commerce College  

Sneh Nagar, Wardha Road, Nagpur 440015 

 DEPARTMENT OF HISTORY  
Bachelor of Arts (B. A.) Second Year Semester Four 

Preliminary   Examination 2018-2019 
 (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. जहधलवधिधचध उिर् आणण ववकधस स्पष्ट किध.                                  16            

                          क िं वा  

         होमरूल चळवळीववषर्ी मधदहती स्पष्ट किध.                                     16                      

 

2. असहकधि चळवळीववषर्ी मधदहती स्पष्ट किध.                                      16       

                         क िं वा  

         सववनर् कधर्िेभांग चळवळीववषर्ी मधदहती स्पष्ट किध.                               16                  

 

   3. अ) अलीगड चळवळ - दटपण शलहध                                                                      8                                                   

        ब) फक्रप्स शमिनच्र्ध तितुिी शलहध                                                                     8                                                                              
                        क िं वा       
        क) बांगधलची िधळणी – दटपण शलहध                                                    8                                                                                                            

       ड) कॅबीनेट शमिनच्र्ध तितुिी शलहध                                           8     

         
  4. अ) आझधि दहांि सेनध – दटपण शलहध.                                                                  8                                                                                                                                                

       ब) मधउां टबॅटन र्ोजनेच्र्ध तितुिी शलहध.                                                                         8                                                                                                                   
                        क िं वा    
    क) िॉिवडध ब्लॉक – दटपण शलहध.                                                       8                                                                  
    ड) भधितीर् स्वधतांत्र्र् कधर्दर्धच्र्ध तितुिी शलहध                                 8 

 

 5. र्ोग्र् पर्धधर् ननवडून रिकधम्र्ध जधगध भिध.                                                                  

I. इस्ट इांडडर्ध असोशसएिन ची स्थधपनध  ---------- र्धांनी केली.                                1 

    (गोपधळ कृष्ण गोिले, िधिधभधई नौिोजी, न्र्धर्मूती िधनडे)                                          

II. चधिेकि बां्ूनी ---------- र्ध बब्रटीि अग्कधऱ्र्धचध िून केलध.                                1 

 (िाँड आणण आर्धस्ट, जनिल डधर्ि, कझधन वधर्ली )               

                       



III. डॉ अॅनन बेझांट र्धांनी  ---------- ची स्थधपनध केली.                                             1 

(स्विधज पक्ष, िॉिवडध ब्लॉक, होमरूल लीग)                                         

IV.  ---------- र्ध घटनेमुळे असहकधि चळवळ बांि किण्र्धत आली.                              1 

 (सुित अग्वेिन, लिनौ किधि, चौिीचौिध हत्र्धकधांड)                                  

V. सववनर् कधर्िेभांगधची चळवळ ---------- र्धांनी सुरु केली.                                                1 

 (लोकमधन्र् दटळक, महधत्मध गधां्ी, पांडडत नेहरू)  

VI.  भधित छोडो आांिोलन इ.स. -------------- मध्रे् सुरु किण्र्धत आले.                    1 

(१९२०, १९३०, १९४२)    

VII. मुस्लीम लीग र्ध पक्षधची स्थधपनधइ.स. -------------- मध्रे् झधली.                          1 

(१८८५, १९०६, १९२०)         

VIII. फक्रप्स शमिन भधितधत इ.स. -----------मध्रे् आले.                                                            1 

(१९४२, १९४५, १९४७)    

IX. कॅबीनेट शमिनचे अध्र्क्ष ----------- हे होते.                                                      1 

(मधउां टबॅटन, फक्रप्स, अलेक्झधांडि)      

X. सुभधषचांद्र बोस र्धांनी ---------र्ध पक्षधची स्थधपनध केली.                                                1 

(स्विधज पक्ष, िॉिवडध ब्लॉक, होमरूल लीग )             

XI. आझधि दहांि सिकधिची स्थधपनध ------------र्धांनी केली.                                                   1 

(मौलधनध अबुल कलम आझधि, सुभधषचांद्र बोस, चांद्रिेिि आझधि )                                 

XII. -------------हे भधितधचे िेवटचे व्हॉइसिॉर् होते.                                                 1 

(लॉडध रिपन, लॉडध शलटन, लॉडध मधउां टबॅटन)                          

XIII. िुिधई णििमिगधि ही सांगिनध ---------- र्धांनी स्थधपन केली.                     1 

(िधन अब्िलु गिधि िधन, सि सय्र्ि अहमि िधन, मौलधनध अबुल कलम आझधि)                            

XIV. भधितीर् स्वधतांत्र कधर्दर्धवि --------- र्ध इांग्लांडच्र्ध सम्रधटधची सही आहे.           1 

(सोळधवध लुई, सहधवध जॉजध, झधि ननकोलस िसुिध)                                 

XV. ---------- हे भधितधचे पदहले कधर्िेमांत्री होते.                                                      1 

(डॉ आांबेडकि, पांडडत नेहरू, डॉ िधजेंद्र प्रसधि)   

XVI. भधितधची िधळणी होवून ------------ हध िेि वेगळध झधलध.                         1 

(बधांगलधिेि, ब्रह्मिेि, पधफकस्तधन)    

 
                             
   
 

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



 

Yashoda Girls’ Arts & Commerce College  

Sneh Nagar, Wardha Road, Nagpur 440015 

 DEPARTMENT OF HISTORY  
Bachelor of Arts (B. A.) Third Year Semester Six 

Preliminary   Examination 2018-2019 

 (Modern World from 1789 to 1920) 

Time: Three Hours)                                                                             (Maximum Marks: 80  

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

(मराठी माध्यम) 

 
1. दहटलिचे पििधष्र ्ोिण स्पष्ट किध .                                           16            

                          क िं वा  

         मुसोलीनीचे पििधष्र ्ोिण स्पष्ट किध .                                             16                      

 

2. चीन-जपधन रु्द्धची कधिणे आणण परिणधम शलहध.                                    16       

                         क िं वा  

         िसुऱ्र्ध महधरु्द्धची कधिणे आणण परिणधम शलहध.                                       16                  

 

   3.  अ) िीतरु्द्धची कधिणे स्पष्ट किध.                                                                          8                                                   

         ब) नधटो किधि – दटपण शलहध.                                                                   8                                                                              
                        क िं वा       
        क) िीतरु्द्धचे परिणधम स्पष्ट किध.                                                  8                                                                                                            

       ड) शसटो किधि – दटपण शलहध.                                                 8     

         
  4. अ) अशलप्ततधवधिी चळवळीचे उददिष््रे् स्पष्ट किध                                                         8                                                                                                                                                

       ब) सुवेझ समस्र्ध स्पष्ट किध                                                                                        8                                                                                                                   
                        क िं वा    
  क) बधांडुांग सांमेलन – दटपण शलहध.                                                          8                                                                  
  ड) णझऑननस्ट चळवळ – दटपण शलहध.                                              8 

 

 5. र्ोग्र् पर्धधर् ननवडून रिकधम्र्ध जधगध भिध.       

 

I. िशिर्धत पदहली पांचवधवषधक र्ोजनध ---------- र्धने सुरु केली.                     1 

    (लेननन, स्टॅशलन, नेपोशलर्न)                                          

II. नधझी पक्षधची स्थधपनध ---------- र्धने केली.                                             1 

 (फ्राँ को, मुसोशलनी, दहटलि )                                     



III. मुसोशलनी ---------- र्ध िेिधचध हुकुमिहध होतध.                                            1 

(जपधन, इटली, जमधनी)                                      

IV. चीन-जपधन रु्द्धत ---------- र्ध िेिधचध पिधभव झधलध.                           1 

(चीन, जपधन, िशिर्ध)                                          

V. िसुिे महधरु्द् इ.स. ---------- मध्रे् सुरु झधले.                                                  1 

(१९३९, १९४५, १९४७)  

VI. सांरु्क्त िधष्रसांघधची स्थधपनध -------------- िोजी झधली.                               1 

(२४ ऑक्टोबि १९४५, १४ नोव्हेंबि १९४५, ४ डडसेंबि १९४५)    

VII. िीतरु्द् --------------   र्ध िोन िेिधत झधले.                                             1 

(फ्रधांस-इटली, जपधन-जमधनी, िशिर्ध-अमेरिकध)         

VIII. नधटो किधिधचे मुख्र्धलर् ----------- रे्थे आहे.                                                  1 

(बु्रसेल्स, क्जनेव्हध, हेग)    

IX. शसटो किधिधचे मुख्र्धलर् ----------- रे्थे आहे.                                            1 

(बाँकॉक, मननलध, शसांगधपूि)      

X. वधसधध किधिधचे मुख्र्धलर् ----------- रे्थे आहे.                                              1 

(बशलधन, पॅिीस, मधस्को)             

XI. हो-गच-शमन्ह हे ------------र्ध िेिधचे पुढधिी होते.                                                1 

(इक्जप्त, फिशलपधईन्स, क्व्हर्तनधम)                                 

XII. डॉ सुकधणो हे ------------र्ध िेिधचे पुढधिी होते.                                           1 

(इांडोनेशिर्ध, फिशलपधईन्स, क्व्हर्तनधम)                         

XIII. अब्िलु गमधल नधसेि हे ------------र्ध िेिधचे पुढधिी होते.                       1 

(इक्जप्त, फिशलपधईन्स, क्व्हर्तनधम)                             

XIV. इस्रधर्ल हध िेि इ.स. ---------- मध्रे् अक्स्तत्वधत आलध.                           1 

(१९४९, १९४८, १९४७)                                 

XV. भधितधतील ---------- र्ध नेत्र्धने अशलप्ततधवधिी चळवळीचे नेततृ्त्व केले.       1 

(सििधि पटेल, पांडडत नेहरू, लधल बहधििू िधस्त्री)   

XVI. सुवेझ कधलवध ------------ र्ध िेिधत आहे.                                      1 

(इिधण, इिधक, इक्जप्त)  

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

 

 

 


