
 

RASHTRASANT TUKDOJI MAHARAJ NAGPUR UNIVERSITY NAGPUR  
Summer Examination 2020 

Examination Plan as per University Circular No. 566 Dated 19-12-2020 
YASHODA GIRLS ARTS & COMMERCE COLLEGE NAGPUR  

B.A. Part One (First Semester) Backlog Students Examination  

Programme Pattern MCQ (Online/offline/Mixed Mode) 
Time: One Hour                                                        Marks: 80 

                                                        
DATE…………………………………………………………………………………………………..   
ENROLMENT NO………………………………………………………………………………….  
ROLL NO……………………………………………………………………………………………..  
COLLEGE CODE……………………………………………………………………………………. 
EXAMINEE SIGN…………………………………………………………………………………. 
INVIGILATOR SIGN……………………………………………………………………………… 
EXAMINER SIGN…………………………………………………………………………………. 
OBTAIN MARKS…………………………………………………………………………………..  

  

भारताचा इततहास (प्रारंभापासनू त ेइ.स. १५२५ पर्यतं) 

सूचना: १. सर्व प्रश्न सोडतर्णे आर्श्र्यक  आहे. २. प्रत्र्यके  प्रश्नाला २ गुण आह.े 

१. ररक ाम्र्या जागा भरा.  

१. ससंधू संस्कृ तीत…………………………………ही प्रमुख दरे्ता होती.  

२. र्ैददक  संस्कृ तीत……………………….ही आर्यांची प्रमुख देर्ता होती.  

३. जैन धमावत………………………………………….हे दोन पथं होते. 

४. बौद्ध धमावतील………………………………..हा प्रमुख धमवग्रंथ होता. 

५. मौर्यव साम्राज्र्याची राजधानी……………………………….र्येथ ेहोती. 

६. …………….र्या साम्राज्र्याला प्राचीन भारताच ेसुर्णवर्युग असे म्हणतात. 

७. ददल्लीचा सुलतान अल्तमश हा……………………र्याचा गलुाम होता. 

८. ……………..र्या ददल्लीच्र्या सुलतानाने नर्ीन राजपद तसद्धांत मांडला.  

९. ……………र्या ददल्लीच्र्या सुलतानाने बाजार तनरं्यत्रण पद्धती सुरु के ली.  



 

१०. ददल्लीच्र्या……………..र्या सुलतानाला र्ेडा सुलतान असे म्हणतात.   

२. र्योग्र्य पर्यावर्य तनर्डा. 

१. ससंधू संस्कृ तीत…………………………...र्या दरे्तेची पजूा होत होती. 

(मातृदेर्ता, शक्तीदरे्ता, अग्नीदेर्ता, र्ार्यूदरे्ता) 

२. …………………………………र्या र्ैददक  क ालीन दोन संस्था होत्र्या. 

(लोक सभा-राज्र्यसभा, सभा-सतमती, तर्धानसभा-तर्धानपररषद)  

३. जैन धमावत एकू ण……………………………………...महाव्रते होती. 

(तीन, पाच, सात, नऊ) 

४. बौद्ध धमावत……………………………...हा सुधारणार्ादी पंथ होता. 

(हीनर्यान, महार्यान, र्ज्रर्यान, नर्र्यान) 

५. ……………………….र्या मौर्यव सम्राटाने नर्ीन धम्म प्रततपाददत के ला. 

(चंद्रगुप्त मौर्यव, अशोक , क तनष्क , हषवर्धवन) 

६. …………………..र्या गुप्त सम्राटाने तर्रमामाददत्र्य ही धारण के ली होती. 

(श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, स्कं दगुप्त) 

७. ददल्लीचा सुलतान दिरोजशहा हा…………………...र्या र्ंशाचा होता.  

(गुलाम, तखलजी, तुघलक , सय्र्यद) 

८. भारतात भक्ती आंदोलनाची सुरुर्ात………………………र्यांनी के ली. 

(रामानंद, क बीर, नानक , मीराबाई)  

९. ……………………….र्यांना सुिी संप्रदार्याचे संस्थापक  असे म्हणतात. 

(ताजुद्दीन, तनजामुद्दीन, मोइनुदद्दन, दातागजंबक्ष)   

१०. अलाई दरर्ाजा……………………………………..र्याने बांधला.  

(अल्तमश, बल्बन, अलाउद्दीन तखलजी, महम्मद तुघलक )  

३. र्योग्र्य जोड्या लार्ा.  

१. मोहंजोदडो (……………………………………….) जहाज गोदी  

हडप्पा (…………………………………………...) महास्नानगृह  

लोथल (…………………………………………...) स्मशानभूमी  

मेहेरगड (………………………………………..) शेतीचे अर्शषे  



 

२. ऋग्र्दे (……………………………………) संगीताचे उगमस्थान  

र्यजुर्ेद (…………………….) जाद ूटोना आतण मंत्रतंत्राची मातहती  

सामर्ेद (………………………………….) र्यज्ञपद्धतीची मातहती  

अथर्वर्दे (……………………………………) सर्ावत प्राचीन र्ेद 

३. जैन धमावतील पतहले तीथकं र (…………………………) पार्श्वनाथ  

जैन धमावतील तेतर्सार्े तीथकं र (……………………...) मतल्लनाथ  

जैन धमावतील चोतर्सार्े तीथकं र (……………………..) ऋषभदेर्   

जैन धमावतील मतहला तीथंक र (…………………………) महार्ीर   

४. पतहली बौद्ध धमव पररषद (……………………………….) र्शैाली  

दसुरी बौद्ध धमव पररषद (……………………………..) पाटलीपुत्र  

ततसरी बौद्ध धमव पररषद (……………………………...) कंु डलर्न  

चौथी बौद्ध धमव पररषद (………………………………..) राजगहृ   

५. चंद्रगपु्त मौर्यव (…………………………….) बौद्ध धमावचा अनुर्यार्यी  

अशोक  (……………………………………..) पतहला मौर्यव सम्राट   

सबंदसुार (…………………………………..) शरे्टचा मौर्यव सम्राट  

बृहद्रथ (………………………………………) दसुरा मौर्यव सम्राट  

६. श्रीगुप्त (………………………………) नऊ नाग राजांचा पराभर्   

चंद्रगपु्त पतहला (………………………………….) नर्रत्न दरबार  

चंद्रगपु्त तर्रमामाददत्र्य (………………….) गुप्त साम्राज्र्याचा संस्थापक   

समुद्रगुप्त (………………….) गुप्त साम्राज्र्याचा र्ास्ततर्क  संस्थापक  

७. कु तुबुद्दीन ऐबक  (…………...) सुलतान शाहीचा र्ास्ततर्क  संस्थापक   

अल्तमश (……………………….) रक्त आतण लोह नीतीचा प्रर्तवक   

बल्बन (…………………………………) पतहली मतहला सुलतान  

रतजर्या सुलतान (……………………..) सुलतान शाहीचा संस्थापक   

८. जलालुद्दीन तखलजी (……………………………..) शहना-ऐ-मंडी  

अलाउद्दीन तखलजी (…………………..) तखलजी र्ंशाचा संस्थापक  

मतलक  क िुर (…………………………………...) तितीर्य तसकं दर    

मतलक  र्याकु ब (……………………………...) आरीज-ऐ-मुमातलक  

९. तगर्यासुद्दीन तुघलक  (……………………) शरे्टचा तघुलक  सुलतान  



 

महम्मदतबन तघुलक  (………………….) तुघलक  र्शंाचा संस्थापक   

दिरोजशहा तुघलक  (………………….) अर्यशस्र्ी र्योजनांचा जनक  

महम्मदशहा तुघलक  (………………...)  सुलतान शाहीतील अक बर 

१०. कु तुबतमनार (…………………………………………...) अजमेर  

ढाई ददन क ा झोपडा (……………………………....) दिरोजाबाद   

अलाई दरर्ाजा (………………………………………...) ददल्ली  

दिरोजशहा तुघलक चा मक बरा (………………………….) ददल्ली   

४. एक ा र्ाक्र्यात उत्तरे तलहा.  

१. ससंधू संस्कृ तीचा शोध क धी लागला? 

…………………………………………………………………... 

२. र्ैददक  संस्कृ तीतील चार पुरुषाथव क ोणते? 

…………………………………………………………............. 

३. प्रर्याग पश्स्ती क ोणी तलतहली? 

…………………………………………………………………... 

४. अथवशास्त्र हा ग्रंथ क ोणी तलतहला? 

…………………………………………………………………... 

५. क ोणत्र्या सुलतानाने चाळीस गलुामांचा संघ स्थापन के ला? 

…………………………………………………………………... 

६. क ोणत्र्या सुलतानाने राजधानी ददल्लीर्रून दौलताबादला आणली होती? 

............................................................................................. 

७. दतक्षण भारतार्र तर्जर्य तमळतर्णारा पतहला सुलतान क ोण होता?  

…………………………………………………………………... 

८. ितूहात-ऐ-दिरोजशाही हा ग्रथं क ोणी तलतहला? 

…………………………………………………………………... 

९. क ोणत्र्या संत क र्ीच ेदोहे प्रतसद्ध आहे? 

……………………………………………………..................... 

१०. तचश्ती र्या सुिी संप्रदार्याचे प्रर्तवक  क ोण होते? 

…………………………………………………………………. 



 

RASHTRASANT TUKDOJI MAHARAJ NAGPUR UNIVERSITY NAGPUR  
Summer Examination 2020 

Examination Plan as per University Circular No. 566 Dated 19-12-2020 
YASHODA GIRLS ARTS & COMMERCE COLLEGE NAGPUR  

B.A. Part One (Second Semester) Backlog Students Examination  
Programme Pattern MCQ (Online/offline/Mixed Mode) 

Time: One Hour                                                        Marks: 80 
                                                             
DATE…………………………………………………………………………………………………..   
ENROLMENT NO………………………………………………………………………………….  
ROLL NO……………………………………………………………………………………………..  
COLLEGE CODE……………………………………………………………………………………. 
EXAMINEE SIGN…………………………………………………………………………………. 
INVIGILATOR SIGN……………………………………………………………………………… 
EXAMINER SIGN…………………………………………………………………………………. 
OBTAIN MARKS…………………………………………………………………………………..  

  

भारताचा इततहास (इ.स. १५२५ पासनू १७६१ पर्यतं) 

        सूचना: १. सर्व प्रश्न सोडतर्णे आर्श्र्यक  आहे. २. प्रत्र्येक  प्रश्नाला २ गुण आह.े                                                    

१. ररक ाम्र्या जागा भरा.  

१. मुगल बादशहा बाबर र्याच ेमुळनार्…………………………असे होते.  

२. शेरशहा हा………………………………..र्या र्ंशाचा सुलतान होता.  

३. मुगल बादशहा ……………हा आपल्र्या राजपूतनीतीसाठी प्रतसद्ध होता. 

४. ……………………..र्या मुगल बादशहाच्र्या क ाळात र्ारसा र्यदु्ध झाले. 

५. …………...र्या बादशहाचे दतक्षण धोरण मुगल साम्राज्र्यास घातक  ठरले.  

६. तशर्ाजी महाराजांनी………….च्र्या मंददरात स्र्राज्र्याची शपथ घेतली. 

७.  औरंगजबेाने………………………..र्या मराठी छत्रपतीची हत्र्या के ली.  

८. मराठ्ांच्र्या स्र्ातंत्र्र्य र्यदु्धाचे नेतृत्र्……………….र्या महाराणीने के ले. 

९. पातनपतच्र्या ततसऱ्र्या लढाईत……………..र्यांचा दारूण पराभर् झाला. 



 

१०. ……………………………..ह ेर्युरोतपर्यन सर्वप्रथम भारतात आले.  

२. र्योग्र्य पर्यावर्य तनर्डा. 

१. बाबराच्र्या……….च्र्या लढाईतील तर्जर्याने मुगल सते्तची स्थापना के ली.  

(प्लासी, पातनपत, बक्सार, घागरा) 

२. ………………………र्याने मुगल बादशहा हुमार्यु र्याचा पराभर् के ला. 

(शेरशहा सुरी, इब्राहीम लोदी, तनजाम, तसराजउद्दौला)  

३. पातनपतच्र्या दसुऱ्र्या लढाईत………………...र्याचा तर्जर्य झाला होता. 

(बाबर, हुमार्य,ु अक बर, शहाजहान) 

४. र्ारसा र्युद्धात……………….र्या मुगल बादशहाचा तर्जर्य झाला होता. 

(शहाजहान, औरंगजेब, बहादरुशहा, शहाआलम) 

५. ………...र्या मुगल बादशहाने आददलशाहीचा संपूणव पराभर् के ला होता. 

(अक बर, जहांगीर, शहाजहान, औरंगजबे) 

६. तशर्ाजी महाराजांनी ……….प्रतापगडाच्र्या पार्यथ्र्याशी र्याला ठार के ले. 

(अिजलखान, शातहस्तेखान, ददलेरखान, झतुल्िक ारखान) 

७. तशर्ाजी महाराजांनी……………….र्या मुगल सरदाराची बोटे छाटली.  

(अिजलखान, शातहस्तेखान, ददलेरखान, झतुल्िक ारखान) 

८. संभाजी महाराजांचा राज्र्यातभषके …………………..र्या गडार्र झाला. 

(तशर्नेरी, राजगड, रार्यगड, पन्हाळा)  

९. मराठ्ांनी स्र्ातंत्र्र्यरु्यद्ध………………………….र्याच्र्या तर्रुद्ध लढले. 

(औरंगजबे, आददलशहा, तनजामशहा, कु तुबशहा)   

१०. इस्ट इंतडर्या कं पनीची स्थापना इ.स.…………………...मध्र्य ेझाली.  

(१५००, १६००, १७००,१८००)  

३. र्योग्र्य जोड्या लार्ा.  

१. बाबर (……………………………………………...) र्ारसार्युद्ध   

शेरशहा सुरी (…………………………..) पातनपतची दसुरी लढाई   

अक बर (………………………………) पातनपतची पतहली लढाई   

औरंगजेब (…………………………………...) तबलग्रामची लढाई   



 

२. लाल दक ल्ला (…………………………………………….) आग्रा   

ताजमहाल (…………………………………………) औरंगाबाद   

बुलदं दरर्ाजा (………………………………………….) ददल्ली   

बीबी क ा मक बरा (……………………………….) ितेहपरु तसरमाी  

३. बाबर (…………………..) मुगल साम्राज्र्याचा र्ास्ततर्क  संस्थापक    

अक बर (…………..) मुगल साम्राज्र्याचा शेर्टचा क तवबगार बादशहा   

औरंगजेब (……………………………...) शेर्टचा मुगल बादशहा    

बहादरूशहा जिर (………………….) मुगल साम्राज्र्याचा संस्थापक     

४. पतहल ेमराठा छत्रपती (……………………….) राजाराम महाराज   

दसुरे मराठा छत्रपती (…………………………….) शाहू महाराज   

ततसरे मराठा छत्रपती (………………………...) संभाजी महाराज   

चौथे मराठा छत्रपती (…………………………) तशर्ाजी महाराज    

५. अिजलखान (…………………………………….) मुगल सरदार   

शातहस्तेखान (………………………………..) कु तबुशाही सरदार    

ित्तेखान (………………………………….) आददलशाही सरदार   

मीर जुमला (……………………………….) तनजामशाही सरदार   

६. तशर्ाजी महाराजांचा जन्म (…………………………….) रार्यगड    

तशर्ाजी महाराजांनी सजंक ललेा पतहला दक ल्ला (…….…….) तोरणा   

तशर्ाजी महाराजांचा राज्र्यातभषेक  (…………………….) तशर्नरेी   

तशर्ाजी महाराजांचा मृत्र्यू (……………………………..) रार्यगड 

७. पातनपतची पतहली लढाई (………….) तब्रटीश तर्रुद्ध तसराजउद्दौला   

पातनपतची दसुरी लढाई (……………) बाबर तर्रुद्ध इब्राहीम लोदी   

पातनपतची ततसरी लढाई (…………………….) अक बर तर्रुद्ध हेमू   

प्लासीची लढाई (………………) अहमदशहा अब्दाली तर्रुद्ध मराठे   

८. शहाजी राजांची पत्नी (………………………………...) ताराबाई   

तशर्ाजी महाराजांची पत्नी (……………………………..) र्येसूबाई  

संभाजी महाराजांची पत्नी (……………………………...) सईबाई     

राजाराम महाराजांची पत्नी (………………………….) तजजाबाई  

९. बाबरचा मुलगा (…………………………………….) शहाजहान   



 

हुमार्युचा मुलगा (……………………………………...) जहांगीर   

अक बरचा मुलगा (……………………………………….) हुमार्यु  

जहांगीरचा मुलगा (……………………………………..) अक बर 

१०. पोतुवगीज (……………………………………………….) हॉलंड   

फ्रें च (………………………………………………....) पोतुवगाल    

डच (…………………………………………………….) तब्रटन   

तब्रटीश (………………………………………………….) फ्रांस    

४. एक ा र्ाक्र्यात उत्तरे तलहा.  

१. बाबर र्याने क ोणते आत्मचररत्र तलतहले? 

…………………………………………………………………... 

२. शेरशहा सुरीने क ोणत्र्या लढाईत हुमार्युचा पराभर् के ला? 

…………………………………………………………............. 

३. अक बराने पातनपतच्र्या दसुऱ्र्या लढाईत क ोणाचा पराभर् के ला? 

…………………………………………………………………... 

४. क ोणाच्र्या शासनक ाळास मध्र्यरु्यगीन सुर्णवक ाळ असे म्हणतात? 

…………………………………………………………………... 

५. क ोणत्र्या मुगल बादशहाने मनसबदारी पद्धती सुरु के ली? 

…………………………………………………………………... 

६. क ोणत्र्या मुगल बादशहाने तजतझर्या क र रद्द के ला? 

............................................................................................. 

७. औरंगजेबाचा मक बरा क ोठे आहे?  

…………………………………………………………………... 

८. तशर्ाजी महाराजांचा राज्र्यातभषेक  क ोणत्र्या गडार्र झाला? 

…………………………………………………………………... 

९. मराठ्ांच्र्या स्र्ातंत्र्र्य रु्यद्धातील दोन मराठा सरदार क ोण होते? 

……………………………………………………..................... 

१०. तब्ररटशांनी आपली पतहली र्साहत क ोठे स्थापन के ली? 

…………………………………………………………………... 



 

RASHTRASANT TUKDOJI MAHARAJ NAGPUR UNIVERSITY NAGPUR  
Summer Examination 2020 

Examination Plan as per University Circular No. 566 Dated 19-12-2020 
YASHODA GIRLS ARTS & COMMERCE COLLEGE NAGPUR  

B.A. Part Two (Third Semester) Backlog Students Examination  

Programme Pattern MCQ (Online/offline/Mixed Mode) 
Time: One Hour                                                        Marks: 80 

                                                             
DATE…………………………………………………………………………………………………..   
ENROLMENT NO………………………………………………………………………………….  
ROLL NO……………………………………………………………………………………………..  
COLLEGE CODE……………………………………………………………………………………. 
EXAMINEE SIGN…………………………………………………………………………………. 
INVIGILATOR SIGN……………………………………………………………………………… 
EXAMINER SIGN…………………………………………………………………………………. 
OBTAIN MARKS…………………………………………………………………………………..  

  

भारताचा इततहास (इ.स. १७६४ पासनू १८८५ पर्यतं) 

सर्व प्रश्न सोडतर्णे आर्श्र्यक  आहे.           प्रत्र्येक  प्रश्नाला २ गुण आहे. 

    १. ररक ाम्र्या जागा भरा.  

१. बक्सारची लढाई इ.स.…………………………………..मध्र्य ेझाली.  

२. दहुरेी शासन व्यर्स्था…………………र्या प्रांतात लाग ूक रण्र्यात आली.  

३. क ार्यमधारा पद्धती…………………..र्षावक ररता लागू क रण्र्यात आली. 

४. सर्वप्रथम………………र्या संस्थातनक ाने तैनाती िौजेचा स्र्ीक ार के ला. 

५. ………………………….र्या गव्हनवर जनरलन ेठगांचा बदंोबस्त के ला.  

६. झांशी ह ेसंस्थान…………………..र्या क ारणाने तर्लीन क रण्र्यात आल.े 

७. …………………...ही १८५७ च्र्या उठार्ाची तनर्योतजत तारीख होती .  

८. के शर्चंद्र सेन हे……………………………समाजातील सुधारक  होते. 

९. सार्वजतनक  सत्र्यधमव हा ग्रंथ……………………………र्यांनी तलतहला. 



 

१०. ………..र्या ददर्शी भारतीर्य राष्ट्रीर्य सभेची स्थापना क रण्र्यात आली.  

२. र्योग्र्य पर्यावर्य तनर्डा. 

१. बक्सारच्र्या लढाईत………………………………र्यांचा तर्जर्य झाला.  

(मीर क ासीम, शजुाउदौला, शहाआलम, तब्रटीश) 

२. दहुरेी शासन पद्धतीमुळे बंगालची र्ास्ततर्क  सत्ता…………..क डे आली. 

(मुगल बादशहा, इस्ट इंतडर्या कं पनी, बंगालचा नबाब, अर्धचा नबाब)  

३. क ार्यमधारा पद्धतीमध्र्ये जतमनीची मालक ी……………र्यांच्र्याक ड ेआली. 

(शेतक री, शेतमजरू, जमीनदार, इस्ट इंतडर्या कं पनी) 

४. ……………………..र्या पशेव्याने तैनाती िौजेचा स्र्ीक ार के ला होता. 

(बाजीरार् पतहला, बाजीरार् दसुरा, नानासाहेब, रघुनाथरार्) 

५. सती प्रथा इ.स.……………………मध्र्य ेक ार्यद्याने बंद क रण्र्यात आली. 

(१८२६, १८२८, १८२९, १८३०) 

६. अर्योग्र्य शासनव्यर्स्था र्या क ारणाने……………खालसा क रण्र्यात आल.े 

(अर्ध, झांशी, ददल्ली, क ानपूर) 

७. तबहारमध्र्य े१८५७ च्र्या उठार्ाचे नेतृत्र्……………………र्यांनी के ले.  

(तात्र्या टोपे, नानासाहेब पेशर्ा, राणी लक्ष्मीबाई, कंु र्रससंह) 

८. प्राथवना समाजाची स्थापना……………………….र्येथ ेक रण्र्यात आली. 

(मंुबई, मद्रास, क लक त्ता, ददल्ली)  

९. मूक नार्यक  हे र्ृत्तपत्र…………………………………..र्यांनी सुरु के ल.े 

(महात्मा िुले, शाहू महाराज, डॉ बाबासाहबे आबंेडक र, महात्मा गांधी)   

१०. .………………………तशक्षण पद्धतीमुळे राष्ट्रर्ादाचा उदर्य झाला. 

(इंग्रजी, मराठी, संस्कृ त, उदूव)  

३. र्योग्र्य जोड्या लार्ा.  

१. रॉबटव क्लाईव्ह  (………………………………...) खालसा पद्धती    

लॉडव क ॉनवर्ातलस  (………………………….) तैनाती िौज पद्धती    

लॉडव र्ेलस्ली (………………………………..) क ार्यमधारा पद्धती    

लॉडव डलहौसी (……………………………..) दहुरेी शासन पद्धती    



 

२. लॉडव बेंटटंक  (……………………………………...) इंग्रजी तशक्षण    

लॉडव तलटन (………………………………………….) सती प्रथा    

लॉडव ररपन (…………………………………...) दषु्क ाळ तनर्ारण     

लॉडव मेक ॉले  (…………………………..) स्थातनक  स्र्राज्र्य संस्था   

३. दहुरेी शासन पद्धती (…………………………………….) लष्क र    

क ार्यमधारा पद्धती (……………………………….) तर्लीनीक रण    

तैनाती िौज पद्धती (…………………………………...) प्रशासन     

खालसा पद्धती (………………………………….) जमीन महसूल     

४. राणी लक्ष्मीबाई (………………………………………..) ददल्ली    

बहादरुशहा जिर (……………………………………….) झांशी    

नानासाहेब पेशर्ा (……………………………………...) लखनौ    

बेगम हजरत महल (…………………………………….) क ानपरू     

५. ब्राह्मो समाज (…………………………………….) महात्मा िुल े   

आर्यव समाज (………………………………..) आत्माराम तखवडक र     

प्राथवना समाज (………………………....) स्र्ामी दर्यानंद सरस्र्ती    

सत्र्यशोधक  समाज (………………………..) राजा राम मोहन रॉर्य    

६. बतहष्कृ त भारत (…………………………………..) महात्मा िुले    

दीनबंध ू(……………………………………..) दादाभाई नौरोजी    

रास्त गोफ्तार (…………………………...) राजा राम मोहन रॉर्य    

संर्ाद क ौमुदी (…………………………) डॉ बाबासाहेब आबंेडक र  

७. क ॉंग्रेसचे पतहले अतधर्ेशन (………………………….) अलाहाबाद   

क ॉंग्रेसचे दसुरे अतधर्शेन (………………………………..) मद्रास    

क ॉंग्रेसचे ततसरे अतधर्शेन (…………………………….) क लक त्ता   

क ॉंग्रेसचे चौथे अतधर्ेशन (…………………………………) मंुबई   

८. लॉडव ररपन (……………………………………..) ददल्ली दरबार    

लॉडव तलटन (………………………………….) क ॉंग्रेसची स्थापना    

लॉडव डिरीन (………………………………...) १८५७ चा उठार्      

लॉडव कॅ सनंग  (……………………………………..) हटंर क तमशन   

९. इंतडर्यन नॅशनल र्युतनर्यन  (………………..………..) इ.स. १८८५    



 

इंतडर्यन असोतसएशन  (…………………………….) इ.स. १८६७    

सार्वजतनक  सभा (………………………………….) इ.स. १८७५   

राष्ट्रीर्य सभा (……………………………………..) इ.स. १८८४  

१०. महात्मा िुले (……………) प्रोव्हटी अँड अनतब्रटीश रूल इन इंतडर्या    

दादाभाई नौरोजी (………………………………….) गलुामतगरी   

आनंदमठ (………………………………………..)  दीनबंध ूतमत्र   

नीलदपवण (…………………………………….) बंदक मचंद्र चँटजी     

४. एक ा र्ाक्र्यात उत्तरे तलहा.  

१. बक्सारच्र्या लढाईनंतर क ोणता तह झाला? 

…………………………………………………………………... 

२. दहुरेी शासन पद्धती क ोणी बंद के ली? 

…………………………………………………………............. 

३. क ार्यमधारा पद्धती क ोणत्र्या प्रांतात लागू क रण्र्यात आली? 

…………………………………………………………………... 

४. तैनाती िौजेचा स्र्ीक ार न क रता तब्रटीशांशी र्युद्ध क ोणी के ले? 

…………………………………………………………………... 

५. क ोणाच्र्या मदतीने लॉडव बेंटटंक  र्याने सतीप्रथा बदं क ली? 

…………………………………………………………………... 

६. राणी लक्ष्मीबाई तहच्र्या दत्तक पुत्राच ेनार् क ार्य होते? 

............................................................................................. 

७. मंगल पांडे र्याला िाशीची तशक्षा क धी झाली?  

…………………………………………………………………... 

८. र्ेदांक ड ेपरत चला ही क ोणत्र्या समाजाची घोषणा होती? 

…………………………………………………………………... 

९. देशी भातषक  र्ृत्तपत्र क ार्यदा क ोणी के ला? 

……………………………………………………..................... 

१०. इल्बटव तर्धेर्यक  क ोणी पाररत के ले ? 

……………………………………………………………… 



 

RASHTRASANT TUKDOJI MAHARAJ NAGPUR UNIVERSITY NAGPUR  
Summer Examination 2020 

Examination Plan as per University Circular No. 566 Dated 19-12-2020 
YASHODA GIRLS ARTS & COMMERCE COLLEGE NAGPUR  

B.A. Part Two (Fourth Semester) Backlog Students Examination  

Programme Pattern MCQ (Online/offline/Mixed Mode) 
Time: One Hour                                                        Marks: 80 

                                                             
DATE…………………………………………………………………………………………………..   
ENROLMENT NO………………………………………………………………………………….  
ROLL NO……………………………………………………………………………………………..  
COLLEGE CODE……………………………………………………………………………………. 
EXAMINEE SIGN…………………………………………………………………………………. 
INVIGILATOR SIGN……………………………………………………………………………… 
EXAMINER SIGN…………………………………………………………………………………. 
OBTAIN MARKS…………………………………………………………………………………..  

  

भारताचा इततहास (इ.स. १८८६ पासनू १९४७ पर्यतं)                                    

सूचना: १. सर्व प्रश्न सोडतर्णे आर्श्र्यक  आहे. २. प्रत्र्यके  प्रश्नाला २ गुण आह.े 

१. ररक ाम्र्या जागा भरा.  

१. दिरोजशहा मेहता ह ेक ॉंग्रेसमधील.…………………….र्ादी नेते होते.  

२. तबतपनचंद्र पाल ह ेक ॉंग्रेसमधील………………………..र्ादी नेते होते.  

३. होमरूल लीगची स्थापना इ.स.………...क रण्र्यात आली क रण्र्यात आली. 

४. असहक ार आदंोलनाचा ठरार्………………र्येथे पाररत क रण्र्यात आला. 

५. सतर्नर्य क ार्यदेभगं चळर्ळ…………………………...र्यांनी सुरु के ली.  

६. भारत छोडो आंदोलन…………………………………र्यांनी सुरु के ले. 

७. अलीगड मुस्लीम क ॉलेजची स्थापना………………………र्यांनी के ली.  

८. दरमाप्स तमशनने आपला अहर्ाल……………………..रोजी सादर के ला. 

९. कॅ तबनेट तमशनचे अध्र्यक्ष……………………………………..ह ेहोत.े 



 

१०. सुभाषचंद्र बोस र्यांनी……………………र्या पक्षाची स्थापना के ली.  

२. र्योग्र्य पर्यावर्य तनर्डा. 

१. लुटीचा तसद्धांत……………………………….र्यांनी प्रततपाददत के ला.  

(गोपाल कृ ष्ण गोखले, दादाभाई नौरोजी, दिरोजशहा मेहता, न्र्या. रानडे) 

२. सार्वजतनक  गणेशोत्सर्……………………………….र्यांनी सुरु के ला. 

(महात्मा िुले, न्र्या. रानडे, लोक मान्र्य रटळक , तर्. द. सार्रक र)  

३. होमरूल लीगची स्थापना………………………………...र्यांनी के ली. 

(अॅलन ह्र्यूम, अॅतन बेझटं, माउंटबॅटन, अॅटली) 

४. चौरी चौरा घटनेमुळे……………………..आदंोलन बदं क रण्र्यात आले. 

(असहक ार, सतर्नर्य क ार्यदेभगं, भारत छोडो) 

५. दांडी र्यात्रा.……………………………...आंदोलनात क रण्र्यात आली. 

(असहक ार, सतर्नर्य क ार्यदेभगं, भारत छोडो) 

६. भारत छोडो आंदोलनाचा ठरार्……………र्येथे पाररत क रण्र्यात आला. 

(मंुबई, मद्रास, ददल्ली, क लक त्ता) 

७. मुस्लीम लीगची स्थापना…………………………र्यथेे क रण्र्यात आली.  

(ढाक ा, लाहोर, क राची, हैद्राबाद) 

८. आझाद सहंद सेनेची स्थापना………………...र्या दशेात क रण्र्यात आली. 

(भारत, जपान, जमवनी, इंग्लडं)  

९. माउंटबटॅन र्योजना इ.स.………………….मध्र्य ेजाहीर क रण्र्यात आली. 

(१९४५, १९४६, १९४७, १९४८)   

१०. भारतीर्य स्र्ातंत्र्र्याचा क ार्यदा....……….मध्र्ये पाररत क रण्र्यात आला. 

(१९४५, १९४६, १९४७, १९४८)   

३. र्योग्र्य जोड्या लार्ा.  

१. गोपाळ कृ ष्ण गोखल े(……………………….) पादक स्तानर्ादी नेते    

लोक मान्र्य रटळक   (…………………………...) सुधारणार्ादी नेते    

डॉ बाबासाहबे आंबेडक र (……………………….) मर्ाळर्ादी नेते    

मोहम्मद अली तजना (…………………………...) जहालर्ादी नेते    



 

२. क ॉंग्रेस (…………………………………………..) इ.स. १९३९     

मुस्लीम लीग (…………………………………….) इ.स. १९१६     

होमरूल लीग (……………………………………) इ.स. १९०६      

िॉरर्डव ब्लॉक  (……………………………………) इ.स. १८८५     

३. होमरूल चळर्ळ (…………………………………) इ.स. १९४२      

असहक ार चळर्ळ (………………………………..) इ.स. १९३०      

सतर्नर्य क ार्यदेभगं चळर्ळ (………………………..) इ.स. १९२०      

भारत छोडो चळर्ळ (……………………………..) इ.स. १९१६       

४. के सरी (………………………………………) दादाभाई नौरोजी     

हररजन (…………………………………………….) अॅतन बझेंट     

क ॉमन तर्ल (……………………………………..) महात्मा गांधी    

रास्त गोफ्तार (………………………………..) लोक मान्र्य रटळक       

५. सार्यमन क तमशन (……………………………) सर पॅतथक  लॉरेन्स      

दरमाप्स तमशन (………………………………….) लॉडव माउंटबटॅन   

कॅ तबनेट तमशन (………………………………..) सर स्टुअडव दरमाप्स      

माउंटबटॅन र्योजना (……………………………) सर जॉन सार्यमन     

६. सुरत अतधर्शेन (………………...) भारत छोडो आदंोलनाचा ठरार्     

लाहोर अतधर्शेन (………………….) असहक ार चळर्ळीचा ठरार्     

नागपूर अतधर्ेशन (……………………..) संपूणव स्र्ातंत्र्र्याचा ठरार्     

मंुबई अतधर्ेशन (…………………………......) जहाल-मर्ाळ िुट   

७. मोले-समंटो क ार्यदा (……………………………….) इ.स. १९४७    

मोंटेग्र्यू-चेम्सिोडव क ार्यदा (…………………………) इ.स. १९०९     

भारत सरक ार क ार्यदा (…………………………….) इ.स. १९१९    

भारतीर्य स्र्तंत्रता क ार्यदा (………………………...) इ.स. १९३५    

८. लॉडव क झवन (…………………………………) भारताची िाळणी     

लॉडव माउंटबटॅन  (…………………………….) बगंालची िाळणी     

जनरल डार्यर (………………………….) भारत-पादक स्तान सीमा       

रॅडतक्लि  (………………………) जातलर्यानर्ाला बाग हत्र्याक ांड   

९. सार्यमन क तमशन  (……………………………...) गांधी-आंबेडक र     



 

पुणे क रार  (…………………………………….) गो बकॅ  सार्यमन     

रौलटे क ार्यदा (……………………………….) सहंद-ूमुस्लीम ऐक्र्य    

तखलाित चळर्ळ (……………………………….) क ाळा क ार्यदा   

१०. सुभाषचंद्र बोस (…………………………………..) पंजाब के सरी    

लाला लजपत रार्य (………………………………..) सरहद्द गांधी    

तचत्तरंजन दास (………………………………………...) दशेबधंू   

खान अब्दलु गफ्िार खान  (……………………………..) नेताजी      

४. एक ा र्ाक्र्यात उत्तरे तलहा.  

१. क ॉंग्रेसमधील क ोणत्र्या गटातील नेते तब्रटीशांशी एक तनष्ठ होते? 

…………………………………………………………………... 

२. लाल-बाल-पाल असे क ोणाला म्हणतात? 

…………………………………………………………............. 

३. असहक ार चळर्ळ क धी बदं क रण्र्यात आली? 

…………………………………………………………………... 

४. लाहोर र्येथ ेसार्यमन क तमशनचा तर्रोध क ोणी के ला? 

…………………………………………………………………... 

५. भारत छोडो आंदोलनात भूतमगत चळर्ळीचे नेतृत्र् क ोणी के ले? 

…………………………………………………………………... 

६. तखलाित चळर्ळीचे नेतृत्र् क ोणी के ले? 

............................................................................................. 

७. हंगामी सरक ारमधील प्रधानमंत्री क ोण होत?े  

…………………………………………………………………... 

८. तुम मुझे खून दो मै तुम्हे आझादी दुगंा असे क ोणी म्हटले? 

…………………………………………………………………... 

९. भारताचे शरे्टच ेव्हाईसरॉर्य क ोण होते? 

……………………………………………………..................... 

१०. मुस्लीम लीगन ेप्रत्र्यक्ष कृ ती ददन क धी पाळला? 

…………………………………………………………………... 



 

RASHTRASANT TUKDOJI MAHARAJ NAGPUR UNIVERSITY NAGPUR  
Summer Examination 2020 

Examination Plan as per University Circular No. 566 Dated 19-12-2020 
YASHODA GIRLS ARTS & COMMERCE COLLEGE NAGPUR  

B.A. Part Three (Fifth Semester) Backlog Students Examination  

Programme Pattern MCQ (Online/offline/Mixed Mode) 
Time: One Hour                                                        Marks: 80 

                                                             
DATE…………………………………………………………………………………………………..   
ENROLMENT NO………………………………………………………………………………….  
ROLL NO……………………………………………………………………………………………..  
COLLEGE CODE……………………………………………………………………………………. 
EXAMINEE SIGN…………………………………………………………………………………. 
INVIGILATOR SIGN……………………………………………………………………………… 
EXAMINER SIGN…………………………………………………………………………………. 
OBTAIN MARKS…………………………………………………………………………………..  

  

आधतुनक  जगाचा इततहास (इ.स. १७८९ पासनू १९२० पर्यतं) 

सूचना: १. सर्व प्रश्न सोडतर्णे आर्श्र्यक  आहे. २. प्रत्र्यके  प्रश्नाला २ गुण आह.े 

१. ररक ाम्र्या जागा भरा.  

१. बॅस्टीलचा पाडार् ही घटना.………………………..र्या रमाांतीत झाली.  

२. र्ास्क ो दी गामा हा………………………..र्या देशाचा रतहर्ासी होता.  

३. अिूचे र्युद्ध.………......................................र्या दोन दशेामध्र्ये झाले. 

४. चीन-जपान र्युद्धात……………………….…र्या देशाचा तर्जर्य झाला. 

५. रतशर्या-जपान र्युद्धात………………………र्या दशेाचा पराभर् झाला.  

६. ………………………………..हा चीनी रमाांतीतील प्रमुख नेता होता. 

७. के माल पाशा हा……………………...र्या रमाांतीतील प्रामुख नेता होता.  

८. चौदा क लमी र्योजना……………………………….र्याने जाहीर के ली. 

९. व्हसावर्यचा तह…………………………र्या देशासोबत क रण्र्यात आला. 



 

१०. दास कॅ तपटल ……………………………….हा ग्रथं र्यान ेतलतहला.  

१. र्योग्र्य पर्यावर्य तनर्डा. 

१. ……………………..रमाांतीर्र अमेररक न स्र्ातंत्र्र्यरु्यद्धाचा प्रभार् होता.  

(फ्रें च, चीनी, रतशर्यन, तरूण तकु व ) 

२. तार्यसपंग बंड………………………………………...र्या देशात झाल.े 

(चीन, जपान, जमवनी, क ोररर्या)  

३. सुर्ेझ क ालर्ा……………………………….............र्या देशात आह.े 

(इराण, इराक , इटली, इतजप्त) 

४. र्युआन-शी-क ाई हा……………………….र्या देशाचा प्रधानमंत्री होता.  

(चीन, जपान, क ोररर्या, मांचुररर्या) 

५. दसुरे बाल्क नचे र्युद्ध इ.स..………………………………...मध्र्ये झाल.े 

(१९१२, १९१३, १९१४, १९१५) 

६. आचवड्युक  फ्रांतसस िर्डवनांड हा………………र्या दशेाचा राजपुत्र होता. 

(ऑस्रीर्या, सर्बवर्या, बोतस्नर्या, बल्गेररर्या) 

७. पतहल ेमहार्युद्ध इ.स.………………………………….मध्र्य ेसुरु झाले.  

(१९१२, १९१३, १९१४, १९१५) 

८. राष्ट्रसंघाची स्थापना इ.स ………………...........मध्र्ये क रण्र्यात आली. 

(१९१४, १९१६, १९१८, १९२०)  

९. .…………………………र्या र्युद्धानंतर व्हसावर्यचा तह क रण्र्यात आला. 

(अिूचे र्युद्ध, बाल्क न र्युद्ध , पतहले महार्युद्ध, दसुरे महार्युद्ध)   

१०. रक्तरंतजत रतर्र्ार ही घटना....……………….रमाांतीत घडली होती. 

(फ्रें च, रतशर्यन चीनी, तरुण तुक व )   

२. र्योग्र्य जोड्या लार्ा.  

१.    फ्रें च रमाांती (………………………………………...) इ.स १९११     

तरूण तुक व  रमाांती (…………………………...........) इ.स. १९१७     

चीनी रमाांती (……………………………………...) इ.स. १७८९     

रतशर्यन रमाांती (…………………………................) इ.स १९०८     



 

२.     मेरी अंटाईनटे (………………………………….) इंग्लंडची राणी      

राणी झुत्सी (……………………………………..) चीनची राणी      

झाररना क थरीना (………………………………) रतशर्याची राणी       

ऐलीझाबेथ (……………………………………...) फ्रांसची राणी      

३. दरमातमर्यन र्युद्ध  (……………………………………) इ.स. १८९४        

बोअर र्युद्ध (……………………………………….) इ.स. १९०४        

चीन-जपान र्युद्ध  (…………………………………) इ.स. १८९९        

रतशर्या-जपान र्युद्ध (………………………………..) इ.स.१८५४       

४. सॅनस्टीिनोचा तह (……………………………) पतहले अिूचे र्युद्ध      

पोटवस्माऊथचा तह (…………………………….) दसुरे अिूचे र्युद्ध     

पेककं गचा तह (…………………………………) चीन-जपान र्युध्द     

नानककं गचा तह (…………………………….) रतशर्या-जपान र्युध्द       

५. रुसो (…………………………………………………..) रतशर्या        

क ालव माक्सव (……………………………………………...) फ्रांस    

सर एररक  ड्रमँड   (……………………………………….) इतजप्त       

अब्दलु गमाल नासेर (…………………………………..) राष्ट्रसंघ      

६. सन-र्येत-सन (…………………………………………) तकु व स्तान      

नेपोतलर्यन (……………………………………………….) चीन      

लेतनन (…………………………………………………) रतशर्या      

के माल पाशा (…………………………………………….) फ्रांस    

७. र्ूड्रो तर्ल्सन (…………………………………………) ऑस्रीर्या     

कै सर तर्ल्र्यम दसुरा (…………………………………….) इंग्लंड     

आचवड्युक  फ्रांतसस िर्डवनांड   (………………………….) अमेररक ा    

लॉईड जॉजव (…………………………………………….) जमवनी    

८. १६ र्ा लुई (……………………………………….) चीनी रमाांती      

झार तनक ोलस दसुरा  (……………………………….) फ्रें च रमाांती      

हु-सुआंग-तुंग (………………………………….) तरुण तकु व  रमाांती        

अब्दलु हमीद  (…………………………………...) रतशर्यन रमाांती    

९.     ब्र्युबोन   (………………………………………………) रतशर्या      



 

रोमनोव्ह  (……………………………………………….) चीन      

मांचू (………………………………………………..) तुक व स्तान     

उस्मान (………………………………………………….) फ्रांस   

१०. रुसो  (……………………………………...........) दास कॅ तपटल     

क ालव माक्सव (…………………………………) तर्र्श्क ोश संपादक       

मॉंटेस्क्रू्य  (……………………………………) द सोशल क ॉरंक ट    

डीडेरा (……………………………………….) तस्परीट ऑि लॉ     

३. एक ा र्ाक्र्यात उत्तरे तलहा.  

१. क ोणत्र्या फ्रें च राणीला तुटीची राणी असे म्हणतात? 

…………………………………………………………………... 

२. ससंगापूर शहरार्र क ोणत्र्या र्युरोतपर्यनांची सत्ता होती? 

…………………………………………………………............. 

३. क ोणत्र्या खंडाला क ाळा खंड असे म्हणतात? 

…………………………………………………………………... 

४. तोंगहाक  बंड क ोणत्र्या दशेात झाले? 

…………………………………………………………………... 

५. क ोणत्र्या देशाच्र्या मध्र्यस्तीने रतशर्य-जपान र्युद्ध संपुष्टात आले? 

…………………………………………………………………... 

६. रमाांतीनंतर चीनमध्र्य ेक ोणाचे प्रजासत्ताक  सरक ार स्थापन झाले? 

............................................................................................. 

७. क ोणत्र्या देशाला र्यरुोपमधील आजारी व्यक्ती असे म्हटल्र्या जात असे?  

…………………………………………………………………... 

८. पतहल ेमहार्युध्द क ोणत्र्या दोन गटात लढल्र्या गेले? 

…………………………………………………………………... 

९. राष्ट्रसंघाचे मुख्र्यालर्य क ोठे होते? 

……………………………………………………..................... 

१०. ग्रेगरी रासपुतीन हा क ोणत्र्या रमाांतीशी संबंतधत आहे? 

…………………………………………………………………... 



 

RASHTRASANT TUKDOJI MAHARAJ NAGPUR UNIVERSITY NAGPUR  
Summer Examination 2020 

Examination Plan as per University Circular No. 566 Dated 19-12-2020 
YASHODA GIRLS ARTS & COMMERCE COLLEGE NAGPUR  

B.A. Part Three (Sixth Semester) Backlog Students Examination  

Programme Pattern MCQ (Online/offline/Mixed Mode) 
Time: One Hour                                                        Marks: 80 

                                                             
DATE…………………………………………………………………………………………………..   
ENROLMENT NO………………………………………………………………………………….  
ROLL NO……………………………………………………………………………………………..  
COLLEGE CODE……………………………………………………………………………………. 
EXAMINEE SIGN…………………………………………………………………………………. 
INVIGILATOR SIGN……………………………………………………………………………… 
EXAMINER SIGN…………………………………………………………………………………. 
OBTAIN MARKS…………………………………………………………………………………..  

  

आधतुनक  जगाचा इततहास (इ.स. १९२० पासनू १९६० पर्यतं) 

सूचना: १. सर्व प्रश्न सोडतर्णे आर्श्र्यक  आहे. २. प्रत्र्यके  प्रश्नाला २ गुण आह.े 

१. ररक ाम्र्या जागा भरा.  

१. रतशर्यन रमाांतीच्र्या र्ळेी.……………………हा रतशर्याचा सम्राट होता.  

२. माईन क ाम्ि हा ग्रंथ…………………………………...र्याने तलतहला.  

३. अर्ांती हे र्ृत्तपत्र.……….........................................र्याने सुरु के ले. 

४. चीन-जपान र्युद्ध इ.स.……………………………...मध्र्य ेसुरु झाल.े 

५. व्हसावर्यचा तह…………………………..........र्या र्युद्धाचे क ारण होते.  

६. संर्युक्त राष्ट्रसंघाचे मुख्र्यालर्य………………………………...र्येथ ेआहे. 

७. शीतरु्यद्ध…………………………………र्या दोन देशात लढल्र्या गले.े  

८. रतशर्याचे र्चवस्र् र्ाढू नरे्य र्यासाठी अमेररके ने……………हा क रार के ला. 

९. अमेररके चे र्चवस्र् र्ाढू नरे्य र्यासाठी…………………….हा क रार के ला. 



 

१०. ………….र्या भारतीर्य नेत्र्याने अतलप्ततार्ादी चळर्ळीचे नेतृत्र् के ल.े  

२. र्योग्र्य पर्यावर्य तनर्डा. 

१. रतशर्यन रमाांतीनंतर ………………………हा रतशर्याचा अध्र्यक्ष बनला.  

(लेतनन, स्टॅतलन क ालव माक्सव, रॉटस्क ी ) 

२. तर्मर प्रजासत्ताक ………………………र्या देशात स्थापन झाल ेहोते. 

(इटली, जपान, जमवनी, अमेररक ा)  

३. तव्हक्टर इमॅन्र्युएल ततसरा हा …………………र्या देशाचा राजा होता. 

(इटली, जपान, जमवनी, रतशर्या) 

४. माक ो पोलो पूल दघुवटना हे .……….......र्युद्धाचे तात्क ातलक  क ारण होते.  

(चीन-जपान, रतशर्या-जपान, दरमामीर्या, बाल्क न) 

५. जमवनीच.े……र्र आरमामण ह ेदसुऱ्र्या महार्युद्धाचे तात्क ातलक  क ारण होते. 

(इटली, पोलंड, ऑस्रीर्या, जपान) 

६. संर्युक्त राष्ट्रसंघाची स्थापना इ.स.…………………………मध्र्ये झाली. 

(१९४१, १९४३, १९४५, १९४७) 

७. ट्र्र्यूमन तसद्धांत……………..र्या देशाच्र्या राष्ट्राध्र्यक्षाने प्रततपाददत के ला.  

(इंग्लंड, फ्रांस, अमेररक ा, रतशर्या) 

८. इस्रार्यल र्या दशेाची स्थापना इ.स………………………...मध्र्ये झाली. 

(१९४२, १९४४, १९४६, १९४८)  

९. अतलप्ततार्ादी चळर्ळीत.…………………….हे राष्ट्र सहभागी नव्हते. 

    (भारत, पादक स्तान, इतजप्त, इंडोनेतशर्या)   

१०. इतजप्तचे अध्र्यक्ष....………………………………………..हे होते. 

(अब्दलु गमाल नासेर, के माल पाशा, माशवल रटटो, डॉ सुक ानो)   

३. र्योग्र्य जोड्या लार्ा.  

१.    तहटलर (…………………………………………………) इटली     

मुसोतलनी  (…………………………...........................) जपान     

जनरल फँ्रक ो  (…………………………………………..) जमवनी     

तहरोतहतो (…………………………..............................) स्पेन     



 

२. माईन क ाम्ि (………………………………………..) मुसोतलनी      

अर्ांती (……………………………………………….) तहटलर     

इस्रमाा (…………………………………………………) स्टॅतलन       

प्रर्दा (………………………………………………….) लेतनन     

३. नाझीर्ाद (………………………………………………) इटली      

िॅतसस्टर्ाद  (…………………………………………...) जमवनी       

तनहीलीझम  (……………………………………….…..) जपान       

मेईजी रमाांती (…………………………………………...) रतशर्या        

४. क ाळे डगलरे्ाल े (……………………………..) फँ्रक लीन रूझर्ले्ट        

गेस्टापो (……………………………………………….) तहटलर      

र्युगेंड तहटलर (……………………………………….) मुसोतलनी     

अटलांरटक  सनद (……………………………………….) तहटलर      

५. तर्स्टन चर्चवल (…………………………………………...) चीन       

फँ्रक लीन रूझर्ेल्ट  (……………………………………..) रतशर्या    

स्टॅतलन  (………………………………………………..) इंग्लंड       

चँग-क ाई-शेक  (………………………………………..) अमेररक ा      

६. पलव हाबवर (……………………………………………...) जमवनी      

पोलंड (………………………………………………….) जपान      

अॅतबतसतनर्या (…………………………………………) अमेररक ा      

नागासाक ी (……………………………………………..) इटली    

७. शीतरु्यद्ध (……………………………………………....) रतशर्या   

ट्र्र्यूमन तसद्धांत (……………………………………….) अमेररक ा      

माशवल र्योजना (……………………………………….) अमेररक ा     

पोलादी पडदा (…………………………………) र्ाल्टर लीपमन    

८. नाटो (……………………………………………) इ.स. १९५५      

तसटो (…………………………………………....) इ.स. १९५५      

सेंटो (……………………………………………...) इ.स.१९५४         

र्ासां (……………………………………………) इ.स. १९४९    

९. अब्दलु गमाल नासेर (…………………………………….) भारत      



 

माशवल रटटो (……………………………………………) इतजप्त      

डॉ सुक ानो (……………………………………..) र्यगुोस्लातव्हर्या     

पंतडत नेहरू (……………………………………….) इंडोनेतशर्या    

१०. इस्त्रार्यलचे पतहले राष्ट्रपती (…………………...) डेतव्हड बेनगुररर्यन     

इस्त्रार्यलचे पतहले प्रधानमंत्री (……………………….) डॉ तर्झमन     

इस्त्रार्यलची राजधानी (……………………………………..)  ज्र्य ू   

इस्त्रार्यलचे रतहर्ाशी (………………………………..) तले अबीब       

४. एक ा र्ाक्र्यात उत्तरे तलहा.  

१. इ.स. १९०५ ची रमाांती क ोणत्र्या रमाांतीपरू्ी घडली? 

…………………………………………………………………... 

२. रोम-बर्लवन-टोदक र्यो अक्ष गटात क ोणक ोणत ेराष्ट्र सहभागी होते? 

…………………………………………………………............. 

३. इ.स. १९३५ मध्र्य ेअतबतसतनर्यार्र क ोणत्र्या देशाने आरमामण के ले? 

…………………………………………………………………... 

४. इ.स. १९३७ च्र्या चीन-जपान र्युद्धात क ोणत्र्या देशाचा तर्जर्य झाला? 

…………………………………………………………………... 

५. इ.स. १९४१ मध्र्य ेपलव हाबवरर्र क ोणत्र्या दशेाने आरमामण के ले? 

…………………………………………………………………... 

६. संर्युक्त राष्ट्रसंघात क ोणक ोणते स्थार्यी सदस्र्य राष्ट्र आहेत? 

............................................................................................. 

७. क ोणत्र्या महार्युद्धानंतर शीत र्युद्धास सुरुर्ात झाली?  

…………………………………………………………………... 

८. बेलग्रेड पररषदेच ेअध्र्यक्ष क ोण होते? 

…………………………………………………………………... 

९. हो-ची-तमन्ह हे क ोणत्र्या देशातील राष्ट्रीर्य चळर्ळीच ेनेतृत्र् क रीत होते? 

……………………………………………………..................... 

१०. पॅलेस्टाईन मध्र्य ेक ोणत्र्या दोन जमातीमध्र्ये संघषव झाला होता? 

…………………………………………………………………... 



 

RASHTRASANT TUKDOJI MAHARAJ NAGPUR UNIVERSITY NAGPUR  
Summer Examination 2020 

Examination Plan as per University Circular No. 566 Dated 19-12-2020 
YASHODA GIRLS ARTS & COMMERCE COLLEGE NAGPUR  

B.A. Part Three (Annual Pattern) Backlog Students Examination  

Programme Pattern MCQ (Online/offline/Mixed Mode) 
Time: One Hour                                                        Marks: 100 

                                                             
DATE…………………………………………………………………………………………………..   
ENROLMENT NO………………………………………………………………………………….  
ROLL NO……………………………………………………………………………………………..  
COLLEGE CODE……………………………………………………………………………………. 
EXAMINEE SIGN…………………………………………………………………………………. 
INVIGILATOR SIGN……………………………………………………………………………… 
EXAMINER SIGN…………………………………………………………………………………. 
OBTAIN MARKS…………………………………………………………………………………..  

  

आधतुनक  जगाचा इततहास (१८ र् ेआतण १९ र् ेशतक ) 

सूचना: १. सर्व प्रश्न सोडतर्णे आर्श्र्यक  आहे. २. प्रत्र्यके  प्रश्नाला २ गुण आह.े 

१. ररक ाम्र्या जागा भरा.  

१. अमेररके ने स्र्ातंत्र्र्यरु्यद्ध……………………………र्या देशातर्रुद्ध के ले.   

२. बॅस्टीलचा पाडार् ही घटना.………………………..र्या रमाांतीत झाली.  

३. रतशर्यन रमाांतीच्र्या र्ळेी.……………………हा रतशर्याचा सम्राट होता.  

४. अिूचे र्युद्ध.………......................................र्या दोन दशेामध्र्ये झाले. 

५. तबस्माक व  हा……………………….………र्या दशेाचा चान्सलर होता. 

६. रतशर्या-जपान र्युद्धात………………………र्या दशेाचा पराभर् झाला.  

७. के माल पाशा हा……………………...र्या रमाांतीतील प्रामुख नेता होता.  

८. चौदा क लमी र्योजना……………………………….र्याने जाहीर के ली. 

९. व्हसावर्यचा तह…………………………र्या देशासोबत क रण्र्यात आला. 



 

१०. जागततक  व्यापार संघटनेची स्थापना इ.स.……………..मध्र्ये झाली.  

२. र्योग्र्य पर्यावर्य तनर्डा. 

१. बोस्टन टी पाटी……………………………….रमाांतीशी संबंतधत आहे. 

(फ्रें च, चीनी, रतशर्यन, अमेररक न) 

२. ……………………..रमाांतीर्र अमेररक न स्र्ातंत्र्र्यरु्यद्धाचा प्रभार् होता.  

(फ्रें च, चीनी, रतशर्यन, तरूण तकु व ) 

३. तर्मर प्रजासत्ताक  ……………………………र्या देशात स्थापन झाल.े 

(चीन, जपान, जमवनी, क ोररर्या)  

४. इंडो-चार्यना र्या प्रदशेार्र…………………………..र्यांच ेर्चवस्र् होते. 

(तब्रटीश, फ्रें च, डच, पोतुवगीज) 

५. जमवनीच.े……र्र आरमामण ह ेदसुऱ्र्या महार्युद्धाचे तात्क ातलक  क ारण होते. 

(इटली, पोलंड, ऑस्रीर्या, जपान) 

६. रतशर्यन रमाांतीनंतर ………………………हा रतशर्याचा अध्र्यक्ष बनला.  

(लेतनन, स्टॅतलन क ालव माक्सव, रॉटस्क ी ) 

७. संर्युक्त राष्ट्रसंघाची स्थापना इ.स.…………………………मध्र्ये झाली. 

(१९४१, १९४३, १९४५, १९४७) 

८. ट्र्र्यूमन तसद्धांत……………..र्या देशाच्र्या राष्ट्राध्र्यक्षाने प्रततपाददत के ला.  

(इंग्लंड, फ्रांस, अमेररक ा, रतशर्या)   

९. भारताने गटॅ क रारार्र सही इ.स. ....…….……………….मध्र्य ेके ली. 

(१९४५, १९४६, १९४७, १९४८)   

१०. जागततक  पातळीर्र इंटरनटेचा इ.स……………....मध्र्य ेसुरु झाला. 

(१९८५, १९९०, १९९५, २०००)   

३. र्योग्र्य जोड्या लार्ा. 

१.    फ्रें च रमाांती (………………………………………...) इ.स १९११     

तरूण तुक व  रमाांती (…………………………...........) इ.स. १९१७     

चीनी रमाांती (……………………………………...) इ.स. १७८९     

रतशर्यन रमाांती (…………………………................) इ.स १९०८     



 

२.     मेरी अंटाईनटे (………………………………….) इंग्लंडची राणी      

राणी झुत्सी (……………………………………..) चीनची राणी      

झाररना क थरीना (………………………………) रतशर्याची राणी       

ऐलीझाबेथ (……………………………………...) फ्रांसची राणी            

३. सॅनस्टीिनोचा तह (……………………………) पतहले अिूचे र्युद्ध      

पोटवस्माऊथचा तह (…………………………….) दसुरे अिूचे र्युद्ध     

पेककं गचा तह (…………………………………) चीन-जपान र्युध्द     

नानककं गचा तह (…………………………….) रतशर्या-जपान र्युध्द       

४.     रुसो (…………………………………………………..) रतशर्या        

क ालव माक्सव (……………………………………………...) फ्रांस    

सर एररक  ड्रमँड   (……………………………………….) इतजप्त       

अब्दलु गमाल नासेर (…………………………………..) राष्ट्रसंघ      

५.    तहरोतहतो (……………………………………………) तुक व स्तान      

नेपोतलर्यन (……………………………………………..) जपान       

लेतनन (…………………………………………………) रतशर्या      

के माल पाशा (…………………………………………….) फ्रांस    

६. र्ूड्रो तर्ल्सन (…………………………………………) ऑस्रीर्या     

कै सर तर्ल्र्यम दसुरा (…………………………………….) इंग्लंड     

आचवड्युक  फ्रांतसस िर्डवनांड   (………………………….) अमेररक ा    

लॉईड जॉजव (…………………………………………….) जमवनी            

७.     तहटलर (……………………………...…………………) इटली     

मुसोतलनी  (…………………………...........................) जपान     

जनरल फँ्रक ो  (…………………………………………..) जमवनी     

तहरोतहतो (…………………………..............................) स्पेन     

८.     माईन क ाम्ि (………………………………………..) मुसोतलनी      

अर्ांती (……………………………………………….) तहटलर     

इस्रमाा (…………………………………………………) स्टॅतलन       

प्रर्दा (………………………………………………….) लेतनन     

९. नाझीर्ाद (………………………………………………) इटली      



 

िॅतसस्टर्ाद  (…………………………………………...) जमवनी       

तनहीलीझम  (……………………………………….…..) जपान       

मेईजी रमाांती (…………………………………………...) रतशर्या        

१०. क ाळे डगलरे्ाल े (……………………………..) फँ्रक लीन रूझर्ले्ट        

गेस्टापो (……………………………………………….) तहटलर      

र्युगेंड तहटलर (……………………………………….) मुसोतलनी     

अटलांरटक  सनद (……………………………………….) तहटलर          

४. एक ा र्ाक्र्यात उत्तरे तलहा.  

१. क ोणत्र्या फ्रें च राणीला तुटीची राणी असे म्हणतात? 

…………………………………………………………………... 

२. क ोणत्र्या खंडाला क ाळा खंड असे म्हणतात? 

…………………………………………………………………... 

३. क ोणत्र्या देशाच्र्या मध्र्यस्तीने रतशर्य-जपान र्युद्ध संपुष्टात आले? 

…………………………………………………………………... 

४. क ोणत्र्या देशाला र्यरुोपमधील आजारी व्यक्ती असे म्हटल्र्या जात असे?  

…………………………………………………………………... 

५. पतहल ेमहार्युध्द क ोणत्र्या दोन गटात लढल्र्या गेले? 

…………………………………………………………………... 

६. राष्ट्रसंघाचे मुख्र्यालर्य क ोठे होते? 

……………………………………………………..................... 

७. ग्रेगरी रासपुतीन हा क ोणत्र्या रमाांतीशी संबंतधत आहे? 

…………………………………………………………………... 

८. रोम-बर्लवन-टोदक र्यो अक्ष गटात क ोणक ोणत ेराष्ट्र सहभागी होते? 

…………………………………………………………............. 

९. इ.स. १९३५ मध्र्य ेअतबतसतनर्यार्र क ोणत्र्या देशाने आरमामण के ले? 

…………………………………………………………………... 

१०. क ोणत्र्या महार्युद्धानंतर शीत र्युद्धास सुरुर्ात झाली?  

…………………………………………………………………... 



 

५. र्स्ततुनष्ठ प्रश्न   

१. अमेररक न संघराज्र्याचा पतहला राष्ट्राध्र्यक्ष क ोण होता? 

अ. थॉमस जेिरसन                                    ब. बेंजातमन फँ्रक लीन  

क . जॉजव र्ॉसशंग्टन                                      ड. जेम्स अॅडम्स  

२. रक्त आतण संघषव र्या धोरणाचा परुस्क ार क ोणी के ला? 

अ. तबस्माक व                                  ब. कै सर तर्तलर्यम पतहला   

क . तहटलर                                 ड. कै सर तर्तलर्यम दसुरा  

३. व्हसावर्यचा तह क ोणत्र्या र्युद्धाला क ारणीभूत ठरला? 

अ. बाल्क न र्युद्ध                                     ब. पतहल ेमहार्युद्ध   

क . दरमातमर्यन र्युद्ध                                   ड. दसुरे महार्युद्ध   

४. संर्युक्त राष्ट्रसंघाचे मुख्र्यालर्य क ोठे आहे? 

अ. लंडन                                               ब. न्र्यूर्यॉक व    

क . पॅररस                                               ड. तजनेर्ा   

५. शीतरु्यद्ध क ोणत्र्या दोन देशात लढल्र्या गेले? 

अ. भारत-पादक स्तान                            ब. चीन-जपान   

क . रतशर्या-अमेररक ा                              ड. इंग्लडं-फ्रांस   

६. रतशर्याचे र्चवस्र् र्ाढू नरे्य र्यासाठी अमेररके ने क ोणता क रार के ला? 

अ. तसटो                                            ब. नाटो   

क . सेंटो                                              ड. र्ासाव   

७. अमेररके चे र्चवस्र् र्ाढू नरे्य र्यासाठी रतशर्याने क ोणता क रार के ला? 

अ. तसटो                                             ब. नाटो   

क . सेंटो                                              ड. र्ासाव   

८. रु्य-२ ह ेक शाचे नार् आहे?  

अ. जहाज                                            ब. तर्मान  

क . बेट                                                 ड. तमसाईल 

 



 

९. भारतात ई-मेल सेर्ा क धी सुरु झाली?  

अ.  १९९१                                            ब. इ.स १९९५   

क .  १९९३                                            ड. इ.स. १९९९   

१०. र्ेल्थ ऑि नशेन हा ग्रंथ क ोणी तलतहला? 

अ. क ालव माक्सव                                  ब. अॅडम तस्मथ  

क . डॉ बाबासाहबे आंबेडक र                   ड. पंतडत नेहरू  

 

  

 

 

 

 


