
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 2019-2020 
(HISTORY OF INDIA FROM EARLIEST TIMES TO  TO 1525) 

 

Time: Three Hours)                                                                             (Maximum Marks: 80  

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

(मराठी माध्यम) 

 
1. ससिंधू सिंस्कृतीची सविस्तर माहिती सििा                                                                      16            

                          क िं वा  

         िैहिक सिंस्कृतीची सविस्तर माहिती सििा                                                            16                      

 

2. सम्राट अशोकाच्या कामगिरीचे मूल्यमापन करा                                             16       

                         क िं वा  

         सम्राट समुद्रिुप्ताच्या कामगिरीचे मूल्यमापन करा                                     16                  

 

   3.  अ) अित्मश - हटपण सििा                                                                                     8                                                   

        ब) बल्बन – हटपण सििा                                                                         8                                                                            
                        क िं वा    
         क) अिाउद्िीन लजिचीची िकरकरी यवयिस् ा स्पकरट करा                                      8                                                                                                            

        ड) मिम्मि तुघिकाच्या विविध योचना स्पकरट करा                                   8      

        
  4. अ) भक्ती चळिळीची उहिकर्ये स्पकरट करा                                                             8                                                                                                                                                

        ब) ख्िाचा ननचामुद्िीन गचश्ती – हटपण सििा                                                                           8                                                                                                                   
                        क िं वा    
     क) सिंत कबीर - हटपण सििा                                                                     8                                                                  
     ड) ढाई हिन का झोपडा – हटपण सििा                                               8 

 

 5. योग्य पयााय ननिडून ररकाम्या चािा भरा.                                                                  
I. ससिंधू सिंस्कृतीमध्ये --------------- ये े धान्याची कोठारे आढळिे.                                    1 

    (िो ि, िडप्पा, मोििंचोिडो)                                          

II. ------------- िा िेि सिंिीताचे उिमस् ान मानल्या चातो.                                           1 

 (ऋग्िेि, यचुिेि, सामिेि)                                     

III. ------------- िी उत्तर िैहिक काळातीि प्रमुज िेिता िोती.                                                  1 



(इिंद्र, िरून, विकरणू)                                         
IV. िौतम बुद्धािंचा मतृ्यू ---------------- या हठकाणी झािा.                                                     1 

(कुशीनिर, सारना , िुम्म्बनी)                                  
V. मिािीर िे चैन धमााचे -------------ती कंर िोते.                                                                   1 

 (पहििे, तेविसािे, चोविसािे)      

VI. ----------- िा मौया साम्राज्याचा शेिटचा सम्राट िोता.                              1 

(अशोक, बिृद्र , श्रीिुप्त) 
VII. धम्म --------- या मौया सम्राटाचा िोता.                                        1 

(अशोक, चिंद्रिुप्त, श्रीिुप्त) 
VIII. --------------िा िुप्त साम्राज्याचा सिंस् ापक िोता.                                                         1 

(श्रीिुप्त, चिंद्रिुप्त विक्रमाहित्य, समुद्रिुप्त)      

IX. --------------  याने प्रभािती िुप्त हिचा वििाि िाकाटक सम्राटाशी िािून हििा.              1 

(श्रीिुप्त, चिंद्रिुप्त विक्रमाहित्य, समुद्रिुप्त)          

X. -------------  िी िाकाटक साम्राज्याची एक राचधानी िोती.                         1                 

(नाििंिा, िाक्षशीिा, ित्सिुल्म)    

XI. रक्त आलण िोि धोरण --------- याने राबवििे.                                                                1 

(अल्तमश, बल्बन, कुतुबुद्िीन ऐबक)      

XII.  --------------िा सुितानशािीचा िास्तविक सिंस् ापक िोता.                                 1 

(अल्तमश, बल्बन, कुतुबुद्िीन ऐबक)             

XIII. ------------या सुितानाने राचधानी पररितानाचा प्रयोि  केिा िोता.                                   1 

(अिाउद्िीन लजिची, मिम्मि-बबन-तुघिक, फिरोचशिा तुघिक)                                 

XIV. मसिक कािुर िा ------------- चा सेनापती िोता.                                                         1 

(अिाउद्िीन लजिची, मिम्मि-बबन-तुघिक, फिरोचशिा तुघिक)                          

XV. शेज मोइनुद्हिन यािंचा ििाा ----------- ये े आिे.                                      1 

(हिल्िी, िािोर, अचमेर)                            

XVI.  ------------- िे भक्ती आिंिोिनाचे प्रमुज सिंत िोते.                                        1 

   (चाणक्य, कौहटल्य, कबीर)                                 
 
                             

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

 

 

 

 

 



 

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 2019-2020 
 (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. बक्सारच्या िढाईची कारणे त ा पररणाम स्पकरट करा.                         16            

                          क िं वा  

         रॉबटा क्िाईयविची ििेुरी शासन यवयिस् ा स्पकरट करा.                           16                      

 

2. िॉडा िेिस्िीची तैनाती िौच पद्धती स्पकरट करा.                                      16       

                         क िं वा  

         िॉडा डििौसीचे जािसा धोरण स्पकरट करा.                                     16                  

 

   3. अ) १८५७ च्या उठािाचे पररणाम स्पकरट करा.                                                         8                                                   

        ब) प्रा ाना समाच – हटपण सििा                                                                8                                                                              
                        क िं वा       
        क) मिात्मा चोतीबा िुिे यािंनी केिेिे अस्पशृ्यता ननिारणाचे काया स्पकरट करा     8                                                                               

       ड) डॉ बाबासािेब आिंबेडकर यािंनी केिेिे अस्पशृ्यता ननिारणाचे काया स्पकरट करा    8   

         
  4. अ) िॉडा सिटनच्या अिंतिात प्रशासन स्पकरट करा.                                            8                                                                                                                                                

       ब) राकररिािाच्या उियाची कारणे स्पकरट करा.                                                            8                                                                                                                   
                        क िं वा    
  क) िॉडा ररपनच्या अिंतिात सुधारणा स्पकरट करा.                                           8                                                                  
  ड) अॅिन अकॅ्टन ह्यूम – हटपण सििा                                       8 

 

 5. योग्य पयााय ननिडून ररकाम्या चािा भरा.                                                                  
I. बक्सारची िढाई ---------- मध्ये झािी.                                                      1 

    (१७५७, १७६४, १८५७)                                          

II. ििेुरी शासन पद्धती ----------- याने सुरु केिी.                                       1 

 (रॉबटा क्िाइयवि, िॉडा कॉनािॉिीस, िॉडा िेिस्िी)                                     

III. तैनाती िौच पद्धती ---------- याने सुरु केिी.                                          1 



(रॉबटा क्िाइयवि, िॉडा कॉनािॉिीस, िॉडा िेिस्िी)                                        
IV. कायमधारा पद्धती ---------- याने सुरु केिी.                                              1 

(रॉबटा क्िाइयवि, िॉडा कॉनािॉिीस, िॉडा िेिस्िी)                                  
V. वििीनीकरणाचा ससद्धािंत ---------- याने मािंडिा.                                                    1 

(रॉबटा क्िाइयवि, िॉडा कॉनािॉिीस, िॉडा डििौसी)  

VI.  -------------- यािंनी िजनौ ये े १८५७ च्या उठािाचे नेततृ्त्ि केिे.                 1 

(तात्या टोपे, राणी िक्ष्मीबाई, बेिम िचरत मिि)    

VII. सतीची चाि बिंि िोण्याकररता -------------- यािंनी प्रयत्न केिे.                                  1 

(स्िामी ियानिंि सरस्िती, स्िामी वििेकानिंि, राचा राम मोिन रॉय)         

VIII. प्रा ाना समाचाची स् ापना ----------- ये े झािी.                                                         1 

(मुिंबई, मद्रास, किकत्ता)    

IX. सािाचननक सत्यधमा िा ग्रिं  ----------- यािंनी सिहििा.                                        1 

(न्या. रानडे, मिात्मा िुिे, स्िामी ियानिंि सरस्िती)      

X. डॉ बाबासािेब आिंबेडकर यािंनी --------- िे ितृ्तपत्र सुरु केिे.                                     1 

(िीनबिंधू, मूकनायक, बिुचननायक)             

XI. शस्त्र बिंिी कायिा------------ याने पाररत केिा.                                                     1 

(िॉडा ररपन, िॉडा सिटन, िॉडा कझान)                                 

XII. ------------- याने चन कल्याणासाठी अिंतिात प्रशासकीय सुधारणा केल्या.           1 

(िॉडा ररपन, िॉडा सिटन, िॉडा कझान)                          

XIII. भारतीय राकररीय कॉ िंगे्रसचे पहििे अगधिेशन ---------- कधी झािे.             1 

(१८५७, १८८५, १९२०)                            
XIV.  --------- यािंना भारताचे वपतामि असे म्िणतात.                         1 

(िािाभाई नौरोची, बद्रदु्िीन तय्यबची, रमेशचिंद्र ित्त)                                 
XV. ---------- िे ितृ्तपत्र बाळशास्त्री चािंभेकर यािंनी सुरु केिे.                           1 

(िपाण, ननििपाण, सिंिाि कौमुिी)   
XVI. ििंिेमातरम ्िे िीत ------------यािंनी सिहििे.                               1 

(बिंफकमचिंद्र चटची, रिीन्द्रना  टािोर, राचा राम मोिन रॉय)    
 
                             
   
 

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

 



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 2019-2020 

 (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. आसशयातीि युरोवपयन िसाितिाि स्पकरट करा .                       16            

                          क िं वा  

         आफिकेतीि युरोवपयन िसाितिाि स्पकरट करा .                           16                      

 

2. चीन-चपान युद्धाची सविस्तर माहिती सििा.                          16       

                         क िं वा  

         रसशया-चपान युद्धाची सविस्तर माहिती सििा.                              16                  

 

   3. अ) पहिल्या मिायुद्धाचे कोणतेिी िोन कारण सििा                                       8                                                   

        ब) िूड्रो विल्सन – हटपण सििा                                               8                                                                              
                        क िं वा       
        क) पहिल्या मिायुद्धाचे कोणतेिी िोन पररणाम सििा                           8                                                                                                            

       ड) यविसाायच्या तिाचे मूल्यमापन करा.                               8     

         
  4. अ) राकररसिंघाची रचना स्पकरट करा                                                          8                                                                                                                                                

       ब) रसशयन क्रािंतीचे कारणे स्पकरट करा                                                           8                                                                                                                   
                        क िं वा    
  क) राकररसिंघाची काया स्पकरट करा.                                             8                                                                  
  ड) रसशयन क्रािंतीचे पररणाम स्पकरट करा                                8 

 

 5. योग्य पयााय ननिडून ररकाम्या चािा भरा.       

 

I. ---------- िा िें च क्रािंतीच्या िेळी िािंसचा सम्राट िोता .               1 

    (नेपोसियन, रुसो, सोळािा िुई)                                          

II. मेईची क्रािंती ---------- या िेशात झािी.                                     1 

 (चपान, कोररया, चीन)                                     

III. अिूचे युद्ध ---------- या िेशात झािे.                                        1 



(चपान, कोररया, चीन)                                      
IV. ---------- या जिंडािा अज्ञात जिंड असे म्िणतात.                                 1 

(आसशया, आफिका, युरोप)                                   

V. अब्ििु िमाि नासेर िे ---------- या िेशाचे अध्यक्ष िोते.                          1 

(इराण, इराक, इम्चप्त)  

VI. १८९४ च्या चीन-चपान युद्धात -------------- कुणाचा विचय झािा.      1 

(चीन, चपान, रसशया)    

VII. रसशया-चपान युद्धात -------------- या िेशाचा पराभि झािा.                        1 

(रसशया, चपान, चमानी)         

VIII. चीन ची क्रािंती इ. स. ----------- मध्ये झािी.                                     1 

(१७८९, १९११, १९१७)    

IX. तरुण तुका  क्रािंतीचेचनक ----------- िे िोते.                                        1 

(अब्ििु िमाि नासेर, केमाि पाशा, सद्िाम िुसेन)      

X. िसुरे बाल्कन युद्ध --------- कधी झािे.                                     1 

(१९११, १९१२, १९१३)             

XI. पहिल्या मिायुद्धात ------------ िा िेश विचयी झािा.                                  1 

(इिंग्ििंड, तुका स्तान, चमानी)                                 

XII. यविसाायचा ति इ. स. ------------- मध्ये झािा.                                  1 

(१९१४, १९१८, १९१९)                          

XIII. राकररसिंघाची स् ापना ---------- कधी झािी.                        1 

(१९१८, १९१९, १९२०)                            
XIV. इ. स. ---------- मध्ये  राकररसिंघाचे काया सिंपुकरटात आिे.             1 

(१९३९, १९४५, १९४७)                                 
XV. रसशयन क्रािंती ---------- मध्ये झािी.                               1 

(१९१५, १९१७, १९१९)   
XVI. फक्रमीया युद्ध ------------ कधी झािे.                               1 

(१७५४, १८५४, १९५४)  
                                                        

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

 

 

 

 

 

 



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 2019-2020 
(HISTORY OF INDIA FROM 1525 TO 1761) 

Time: Three Hours)                                                                             (Maximum Marks: 80  

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

(मराठी माध्यम) 

 
3. शेरशिा सुरीच्या प्रशासकीय सुधारणा स्पकरट करा                                                   16            

                          क िं वा  

         अकबराची मनसबिारी पद्धती स्पकरट करा                                                         16                      

 

4. िारसा युद्धाची सविस्तर माहिती सििा                                             16       

                         क िं वा  

         औरिंिचेबाचे िक्षक्षण धोरण स्पकरट करा                                           16                  

 

   3.  अ) सशिाची मिाराच आलण अिचिजान सिंघर्ा स्पकरट करा                              8                                                   

        ब) सिंभाची मुिि सिंघर्ा स्पकरट करा                                                            8                                                                            
                        क िं वा    
         क) सशिाची मिाराच आलण शाहिस्तेजान सिंघर्ा स्पकरट करा                     8                                                                                                            

        ड) सशिाची मिाराच यािंची कनााटक समिीम स्पकरट करा                        8      

        
  4. अ) मिाराणी ताराबाई - हटपण सििा                                                  8                                                                                                                                                

        ब) पाननपतच्या नतसऱ्या िढाईची कारणे सििा                                                                   8                                                                                                                   
                        क िं वा    
     क) मराठयािंचे स्िातिंत्र्ययुद्ध - हटपण सििा                                                     8                                                                  
     ड) पाननपतच्या नतसऱ्या िढाईचे पररणाम सििा                                   8 

 

 5. योग्य पयााय ननिडून ररकाम्या चािा भरा.                                                                  
I. --------------- याने मुिि साम्राज्याची स् ापना केिी.                                      1 

    (बाबर, अकबर, शेरशिा)                                          

II. शेरशिा सुरी याने ------------- िे चिन सुरु केिे.                                               1 

 (िाम, हिनार, रुपया)                                     

III. ------------- या मुिि बािशिाने मनसबिारी पद्धती सुरु केिी.                                         1 



(बाबर, अकबर, शिाचिान)                                                                    
IV. ---------------- या मुिि बािशिाच्या काळात िारसा युद्ध झािे.                                  1 

(औरिंिचेब, अकबर, शिाचिान)                                   
V. ------------- या मुिि बािशिाच्या काळात मुिि साम्राज्याचे पतन सुरु झािे.         1 

(औरिंिचेब, अकबर, शिाचिान) 

VI. बीबी का मकबरा ----------- ये े आिे.                                      1 

(विचापूर, आग्रा, औरिंिचेब) 
VII. --------- िे सशिाची मिाराच यािंचे िडीि िोते.                                1 

(शिाची, शरीिची, सिंभाची) 
VIII. सशिाची मिाराचािंच्या मतृ्युनिंतर -------------- िे मराठयािंचे छत्रपती बनिे.                     1 

(शािूची, सिंभाची, राचाराम)      

IX. मिाराणी ताराबाई िी -------------- यािंची पत्नी िोती.                                 1 

(सशिाची, सिंभाची, राचाराम)         

X. ------------- यािंच्या मतृ्युनिंतर मराठयािंचे स्िातिंत्र्ययुद्ध सुरु झािे.                      1                 

(सशिाची, सिंभाची, राचाराम)    

XI. पाननपतची नतसरी िढाई --------- यािंच्या काळात झािी.                                           1 

(पहििा बाचीराि पेशिा, िसुरा बाचीराि पेशिा, नानासािेब पेशिा)      

XII. पाननपतची नतसरी िढाई ----------- मध्ये झािी.                                           1 

(१५२६, १५५६, १७६१)             

XIII. ------------ मध्ये इिंग्रच भारतात आिे.                                                        1 

(१४९८, १५१०, १६००)                                 

XIV. भारतात ------------- िे युरोवपयन सिाप्र म आिे.                                                   1 

(डच, इिंग्रच, पोतुािीच)                          

XV. सशिाची मिाराच यािंचा राज्यासभरे्क ----------- ये े झािा.                      1 

(रायिड, राचिड, ससिंििड)                            

XVI.  ------------- या मुिि बािशिािा गचत्रकिेची आिड िोती.                                 1 

   (शिाचिान, औरिंिचेब, चिािंिीर)                                 
 
                             
   
 

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

 



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 2019-2020 
 (HISTORY OF INDIA 1885 TO 1947) 

Time: Three Hours)                                                                             (Maximum Marks: 80  

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

(मराठी माध्यम) 

 
1. मिाळिािी नेत्यािंची कायापद्धती स्पकरट करा.                            16            

                          क िं वा  

         चिाििािाचा उिय ि विकास स्पकरट करा.                               16                      

 

2. असिकार चळिळीविर्यी माहिती स्पकरट करा.                           16       

                         क िं वा  

         भारत छोडो आिंिोिनाविर्यी माहिती स्पकरट करा.                            16                  

 

   3. अ) सर सय्यि अिमि जान - हटपण सििा                                            8                                                   

        ब) फक्रप्स समशनचे मित्ि स्पकरट करा.                                                  8                                                                              
                        क िं वा       
        क) ििाबी आिंिोिन – हटपण सििा                                            8                                                                                                            

       ड) कॅबीनेट समशनचे मित्ि स्पकरट करा.                                 8     

         
  4. अ) सुभार्चिंद्र बोस – हटपण सििा.                                                          8                                                                                                                                                

       ब) माउिं टबॅटन योचनेचे मित्ि स्पकरट करा.                                                          8                                                                                                                   
                        क िं वा    
    क) आझाि हििंि सेना – हटपण सििा.                                               8                                                                  
    ड) भारतीय स्िातिंत्र्य कायद्याचे मित्ि स्पकरट कर                        8 

 

 5. योग्य पयााय ननिडून ररकाम्या चािा भरा.                                                                  
I. ---------- िे एक मिाळिािी पुढारी िोते.                                             1 

    (िोकमान्य हटळक, िािाभाई नौरोची, िािा िचपत राय)                                          

II. ---------- िे एक मिाळिािी पुढारी िोते.                                           1 

 (िोपाि कृकरण िोजिे, िािाभाई नौरोची, िािा िचपत राय)                                   

III. िोमरूि िीिची स् ापना  ---------- यािंनी केिी.                                    1 



(डॉ अॅनन बेझिंट, अॅिन अॅक्टन ह्यूम, िॉडा ररपन)                                         
IV.  ---------- मध्ये असिकार चळिळ बिंि करण्यात आिी.                        1 

 (१९२०, १९२१, १९२२)                                  

V. सविनय कायिेभिंिाची चळिळ ---------- मध्ये सुरु झािी                   1 

 (१९२८, १९२९, १९३०)  

VI. भारत छोडो आिंिोिन इ.स. -------------- मध्ये सुरु करण्यात आिे.           1 

(१९२०, १९३०, १९४२)    

VII. मुस्िीम िीि या पक्षाची स् ापना इ.स. -------------- मध्ये झािी.          1 

(१८८५, १९०६, १९२०)         

VIII. फक्रप्स समशन भारतात इ.स. -----------मध्ये आिे.                                           1 

(१९४२, १९४५, १९४७)    

IX. कॅबीनेट समशनचे अध्यक्ष ----------- िे िोते.                                            1 

(माउिं टबॅटन, फक्रप्स, अिेक्झािंडर)      

X. िॉरिडा ब्िॉक या पक्षाची स् ापना --------- मध्ये झािी.                                 1 

(१९३८, १९३९, १९४०)             

XI. आझाि हििंि सरकारची स् ापना ------------ ये े झािी.                                     1 

(रसशया, चपान चमानी)                                 

XII. -------------िे स्ितिंत्र्य भारताचे पहििे यविॉइसरॉय िोते.                                   1 

(िॉडा ररपन, िॉडा सिटन, िॉडा माउिं टबॅटन)                          

XIII. ---------- यािंना सरिि िािंधी असे म्िणतात.                           1 

(जान अब्ििु ििार जान, सर सय्यि अिमि जान, मौिाना अबुि किम आझाि)                            

XIV. भारतीय स्िातिंत्र कायिा --------- मध्ये पाररत करण्यात आिा.            1 

(१९४५, १९४६, १९४७)                                 
XV. ---------- िे भारताचे पहििे ििृमिंत्री िोते.                                                1 

(डॉ आिंबेडकर, पिंडडत नेिरू, सरिार पटेि)   
XVI. भारताची िाळणी ------------ मध्ये झािी.                              1 

(१९४६, १९४७, १९४८)    
 
                             
   
 

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

 



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 2019-2020 

 (Modern World from 1920 to 1960) 

Time: Three Hours)                                                                             (Maximum Marks: 80  

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

(मराठी माध्यम) 

 
1. रसशयातीि पिंचिावर्ाक योचनािंची सविस्तर माहिती सििा.                  16            

                          क िं वा  

         हिटिरचे परराकरर धोरण स्पकरट करा .                                     16                      

 

2. चीन-चपान युद्धाची सविस्तर माहिती सििा.                            16       

                         क िं वा  

         िसुऱ्या मिायुद्धाची सविस्तर माहिती सििा.                                  16                  

 

   3.  अ) शीतयुद्धाची कोणतेिी िोन कारण सििा                                                8                                                   

         ब) नाटो – हटपण सििा                                                                       8                                                                              
                        क िं वा       
        क) शीतयुद्धाची कोणतेिी िोन पररणाम सििा                                   8                                                                                                            

       ड) सीटो – हटपण सििा                                              8     

         
  4. अ) अरब-इस्रायि सिंघर्ा स्पकरट करा                                                                 8                                                                                                                                                

       ब) असिप्ततािािी चळिळीचे मित्त्ि स्पकरट करा                                                8                                                                                                                   
                        क िं वा    
  क) सुिेझ काििा – हटपण सििा.                                                8                                                                  
  ड) पिंचशीि करार – हटपण सििा.                                        8 

 

 5. योग्य पयााय ननिडून ररकाम्या चािा भरा.       

 

I. ---------- या िेशात सिाप्र म पिंचिावर्ाक योचना राबविण्यात आल्या.      1 

    (अमेररका , रसशया, िािंस)                                          

II. हिटिर िा  ---------- या िेशाचा िुकुमशिा िोता                        1 

 (चपान, चमानी, इटिी)                                     

III. मुसोसिनी ---------- या िेशाचा िुकुमशिा िोता                                   1 



(चपान, कोररया, इटिी)                                      
IV. चीन-चपान युद्धात ---------- या िेशाचा पराभि झािा.                              1 

(चीन, चपान, रसशया)                                   

V. िसुरे मिायुद्ध ---------- मध्ये सुरु झािे.                                                    1 

(१९३९, १९४३, १९४५)  

VI. सिंयुक्त राकररसिंघाची मध्ये -------------- झािी.                            1 

(१९४५, १९४७, १९५०)    

VII. शीतयुद्ध अमेररका आलण  --------------या िेशात झािे.                                1 

(रसशया, चपान, चमानी)         

VIII. नाटो कराराची स् ापना ----------- या िेशाने केिी.                                  1 

(रसशया अमेररका, चमानी)    

IX. ससटो कराराची स् ापना  ----------- या िेशाने केिी.                                1 

(रसशया अमेररका, चमानी)      

X. िासाा कराराची स् ापना  ----------- या िेशाने केिी.                            1 

(रसशया अमेररका, चमानी)            

XI. िसुऱ्या मिायुद्धानिंतर आसशया जिंडातीि ------------ िा िेश स्ितिंत्र्य झािा. 1 

(भारत, बािंििािेश, चपान)                                 

XII. इस्रायि या िेशाची स् ापना ------------- मध्ये झािी                      1 

(१९४५, १९४७, १९४८)                          

XIII. भारताने पिंचशीि करार ---------- या िेशासोबत केिा.                 1 

(पॅरीस, म्चनेयविा, िासशिंग्टन)                            

XIV. इ. स. ---------- मध्ये  सुिेझ काियवयाचे राकररीयीकरण झािे.          1 

(१९३९, १९४५, १९५६)                                 
XV. सिंयुक्त राकररसिंघाचे पहििे सगचि  ---------- िे िोते.                         1 

(रीग्िेिी, बान की  मून, कोिी अन्नान )   
XVI. सिंयुक्त राकररसिंघाचे ------------ आिंतरराकररीय न्यायािय कोठे आिे.   1 

(पॅरीस, म्चनेयविा, िेि)  

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

 

 


