
 

RASHTRASANT TUKDOJI MAHARAJ NAGPUR UNIVERSITY NAGPUR  
Winter Examination 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  

INVIGILATOR SIGN  

EXAMINEE 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.  

(वर्ंध्र्यशक्ती, पार्श्वनाथ, सेल्र्यकु स तनके टर, महंमद तिन तुघलक , चंद्रगपु्त 

पतहला, मोहंजोदडो, आर्यव, अलाउद्दीन तिलजी, रतजर्या सुलतान, िदु्धगर्या) 

१. वसंधू संस्कृ तीतील……………र्या शहराला मृतांची टेक डी असे म्हणतात.  

२. र्णवव्यर्स्थेत …………………………………..……ह ेसर्वश्रेष्ठ होत.े  

३. जैन धमावतील तेतर्सार्े तीथकं र………………………….……हे होते. 

४. गौतम िुद्धांना ज्ञानप्राप्ती………………………………….र्येथ ेझाली. 

५. चंद्रगपु्त मौर्यावने………………र्या ग्रीक  सम्राटाच्र्या मुलीशी तर्र्ाह के ला. 

६. ……………….र्याला गुप्त साम्राज्र्याचा र्ास्ततर्क  सम्राट असे म्हणतात. 

७. र्ाक ाटक  र्ंशाची स्थापना…………………………………र्यान ेके ली. 

८. ……………………….....ही ददल्लीची पतहली मतहला सुलतान होती.  

९. ददल्लीच्र्या……….………र्या सुलतानान े राजधानी पररर्तवन के ल ेहोते.  

१०. ददल्लीच्र्या……र्या सुलतानाने िाजार तनरं्यत्रण पद्धती सुरु के ली होती.   

२. र्योग्र्य पर्यावर्य तनर्डा. 

१. वसंधू संस्कृ तीतील………………………….ह ेशहर गुजरात मध्र्ये आह.े 



 

(हडप्पा, मोहंजोदडो, लोथल, मेहरेगड) 

२. दशराज्ञ र्यदु्ध………………………………र्या नदीच्र्या क ाठार्र झाल.े 

(गंगा, र्यमुना, रार्ी, वसंधू)  

३. र्धवमान महार्ीर हे…………………………………..र्या र्शंाचे होते. 

(शाक्र्य, ज्ञातृक , क ोतलर्य, भरत) 

४. ……………………………….हा िौद्ध धमावतील प्रमुि धमव ग्रंथ आहे. 

(कु रान, परुाण, िार्यिल, तत्रतपटक ) 

५. मौर्यव साम्राज्र्याची स्थापना……………………..………….र्याने के ली. 

(चंद्रगुप्त मौर्यव, अशोक , क तनष्क , हर्वर्धवन) 

६. ………………...र्या गपु्त सम्राटाला भारताचा नेपोतलर्यन असे म्हणतात. 

(श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, स्कं दगुप्त) 

७. अल्तमश हा ………………….............................र्या र्ंशाचा होता.  

(गुलाम, तिलजी, तुघलक , सय्र्यद) 

८. संत क िीर हे………………………………………..र्यांचे तशष्र्य होते. 

(रामानंद, रामानुजाचार्यव, नानक , मीरािाई)  

९. ……………………….र्यांना सुफी संप्रदार्याचे प्रर्तवक  असे म्हणतात. 

(ताजुद्दीन, तनजामुद्दीन, मोइनुदद्दन, दातागजंिक्ष)   

१०. ढाई ददन क ा झोपडा ही मशीद……………………….र्याने िांधला.  

(अल्तमश, िल्िन, कु तुिुद्दीन ऐिक , महम्मद तुघलक )  

३. र्योग्र्य जोड्या लार्ा.  

१. मोहंजोदडो (………………………………………) क वलंग र्युद्ध     

२. पुरुर्सुक्त (……………………………………………) िौद्ध धमव   

३. र्श्ेतांिर (…………………………………………..) र्णवव्यर्स्था   

४. आर्यवसत्र्य (…………………………………………….) पार्श्वनाथ     

५. सम्राट अशोक  (…………………………………....) वसंध ूसंस्कृ ती     

६. चंद्रगपु्त दसुरा (…………………………...…..……….) र्ाक ाटक     

७. प्रर्रसेन (…………………………………………..)तर्क्रमाददत्र्य    



 

८. अलाउद्दीन तिलजी (…………………...…………..) दफरोजािाद   

९. महम्मद तिन तुघलक  (…………………………...) तितीर्य तसकं दर    

१०. दफरोजशहा तुघलक  (………..…………………..) चलन पररर्तवन      

४. एक ा र्ाक्र्यात उत्तरे तलहा.  

१. वसंधू संस्कृ तीतील प्रमुि व्यर्सार्य क ोणता? 

…………………………………………………………………... 

२. र्ैददक  संस्कृ तीतीत एकू ण दक ती र्दे होते? 

…………………………………………………………............. 

३. जैन धमावतील सुधारणार्ादी पंथ क ोणता? 

…………………………………………………………………... 

४. अथवशास्त्र हा ग्रंथ क ोणी तलतहला? 

…………………………………………………………………... 

५. क ोणत्र्या सुलतानांच्र्या धोरणाला लोह आतण रक्त नीती असे म्हणतात? 

…………………………………………………………………... 

६. महम्मद तिन तुघलक ाच ेमूळनार् क ार्य होत?े 

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

७. ददर्ाण-ए-िैरात र्या तर्भागाची स्थापना क ोणत्र्या सुलतानाने के ली?  

…………………………………………………………………... 

८. क ोणत्र्या संताचे वहंद-ूमुसलमान असे दोन्ही अनुर्यार्यी होते? 

…………………………………………………………………... 

९. शेि तनजामुद्दीन औतलर्या र्यांचा मक िरा क ोठे आहे? 

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

१०. अलाई दरर्ाजा क ोणी िांधला? 

…………………………………………………………………. 

 
 

 
 



 

RASHTRASANT TUKDOJI MAHARAJ NAGPUR UNIVERSITY NAGPUR  
Winter Examination 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  

INVIGILATOR SIGN  

EXAMINEE 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.  

(शहाजहान, संभाजी महाराज, हुमार्य,ु १७६१, अफजल िान, अक िर, 

औरंगजेि, पोतुवगीज, इब्राहीम लोदी, फरीद) 

१. पातनपतच्र्या पतहल्र्या लढाईत िािराने……………र्याचा पराभर् के ला.  

२. शेरशहा सुरीचे मुळनार्……………………………………असे होत.े  

३. मुगल िादशहा अक िराच्र्या र्डीलांच ेनार्……….……………हे होते. 

४. मुगल क ालीन र्ारसा र्युद्धात……….….र्याला कै द क रून ठेर्ण्र्यात आल.े 

५. …………...र्या मुगल िादशहा तर्रुद्ध मराठ्ांनी स्र्ातंत्र्र्यरु्यद्ध के ल ेहोते.  

६. िुलदं दरर्ाजा…………………………..र्या मुगल िादशहाने िांधला. 

७.  तशर्ाजी महाराजांनी……………र्या आददलशाही सरदाराला ठार के ले.  

८. मराठ्ांच्र्या ……..र्या छत्रपतीने अक िर दसुरा र्याला आश्रर्य ददला होता. 

९. पातनपतच्र्या ततसरी लढाई इ.स.……………...................मध्र्ये झाली.  

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



 

२. र्योग्र्य पर्यावर्य तनर्डा. 

१. िािराचा मक िरा………………………………………….र्येथ ेआहे.  

(ददल्ली, आग्रा, क ािलु, पातनपत) 

२. शेरशहा सुरी र्याने…………………र्या मुगल िादशहाचा पराभर् के ला. 

(िािर, हुमार्य,ु अक िर, शहाजहान)  

३. अक िराचे मुळनार्………………………………………...असे होत.े 

(अलाउद्दीन, जलालुद्दीन, जतहरुदद्दन, कु तुिदु्दीन) 

४. शहाजहानचा मृत्र्यू………………………………………..र्यथेे झाला. 

(आग्रा, ददल्ली, लाहोर, क ािुल) 

५. ………....................र्या मुगल िादशहाची क िर दतक्षण भारतात आहे. 

(अक िर, जहांगीर, शहाजहान, औरंगजिे) 

६. …………………………र्या सरदाराने क ोंडाणा दक ल्ला वजंक ला होता. 

(नेताजी पालक र, तानाजी मालुसरे, िाजीप्रभू देशपांडे, प्रतापरार् गुजर) 

७. मराठ्ांच्र्या……………………र्या छत्रपतीने सुरत हे शहर लटुल ेहोते.  

(शहाजी महाराज, तशर्ाजी महाराज, संभाजी महाराज, शाहू महाराज) 

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

(तशर्नेरी, राजगड, रार्यगड, पन्हाळा)  

९. मराठ्ांचे स्र्ातंत्र्र्यरु्यद्ध इ.स. …………………………….मध्र्य ेसंपले. 

(१६४७, १६७४, १६८९, १७०७)   

१०. इस्ट इंतडर्या कं पनीची स्थापना.…………………...…...र्यांनी के ली.  

(पोतुवगीज, फ्रें च, इंग्रज, डच)  

३. र्योग्र्य जोड्या लार्ा.  

१. िािर (…………………………………………….....) ससाराम      

२. शेरशहा सुरी (………………………………………) जातहरुदद्दन      

३. अक िर (…………………………………) मध्र्यक ालीन सुर्णवक ाळ   

४. शहाजहान (……………………………………) तजतझर्या क र िंद           

५. औरंगजेि  (………………………………….…) क नावटक  मोहीम       



 

६. तशर्ाजी महाराज (……………………………….) दतक्षण मोहीम      

७. संभाजी महाराज (………………………………………..) वजंजी      

८. राजाराम महाराज  (………………………………...) क र्ी क लश      

९. पातनपतची ततसरी लढाई  (……………………………….) गोर्ा  

१०. पोतुवगीज (………………………………….) अहमदशहा अब्दाली        

४. एक ा र्ाक्र्यात उत्तरे तलहा.  

१. िािरनामा हे आत्मचररत्र क ोणी तलतहले? 

…………………………………………………………………... 

२. सडक -ए-आझम (ग्रँट टँ्रक  रोड) क ोणी िांधला? 

…………………………………………………………............. 

३. क ोणत्र्या मुगल िादशहाचा नर्रत्न दरिार होता? 

…………………………………………………………………... 

४. क ोणत्र्या मुगल िादशहाच्र्या क ाळात र्ारसा र्युद्ध झाले? 

…………………………………………………………………... 

५. क ोणत्र्या मुगल िादशहाने मनसिदारी पद्धती सुरु के ली? 

…………………………………………………………………... 

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

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

७. क ोणत्र्या मुगल िादशहाच ेधार्मवक  धोरण अततशर्य क ट्टर स्र्रूपाचे होते?  

…………………………………………………………………... 

८. तशर्ाजी महाराजांचा राज्र्यातभर्ेक  क ोणी के ला? 

…………………………………………………………………... 

९. मराठ्ांच्र्या क ोणत्र्या महाराणीने स्र्ातंत्र्र्य रु्यद्धाचे नेतृत्र् के ले? 

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

१०. इंग्रज ह ेक ोणत्र्या दशेाचे रतहर्ाशी होते? 

…………………………………………………………………... 

 
 



 

RASHTRASANT TUKDOJI MAHARAJ NAGPUR UNIVERSITY NAGPUR  
Winter Examination 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  

INVIGILATOR SIGN  

EXAMINEE SIGN  

OBTAIN MARKS  

  

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

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

    १. ररक ाम्र्या जागा भरा.  

         (मंुिई, स्र्ामी दर्यानंद सरस्र्ती, प्राथवना, मंगल पांड,े १८५३, लॉडव     

तर्तलर्यम िेंटटंक , पेशर्ा िाजीरार् दसुरा, १७९३, िंगाल, अलाहािाद) 

१. िक्सारची लढाई नंतर .……………………………….चा तह झाला.  

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

३. क ार्यमधारा पद्धती……………………इ.स. मध्र्य ेलाग ूक रण्र्यात आली. 

४. र्सईच्र्या तहानुसार……………….र्याने तैनाती फौजेचा स्र्ीक ार के ला. 

५. ……………………र्या गव्हनवर जनरलन ेसतीप्रथा क ार्यद्याने िंद के ली.  

६. झांशी संस्थान इ.स.……………………...मध्र्य ेतर्लीन क रण्र्यात आले. 

७. …………………....हा १८५७ च्र्या उठार्ातील पतहला हुतात्मा होता.  

८. आत्माराम पांडुरंग तिवडक र हे………………समाजातील सुधारक  होते. 

९. सत्र्याथव प्रक ाश हा ग्रथं…………………………...……र्यांनी तलतहला. 

१०. ………………र्यथेे भारतीर्य राष्ट्रीर्य सभेची स्थापना क रण्र्यात आली.  



 

२. र्योग्र्य पर्यावर्य तनर्डा. 

१. िक्सारच्र्या लढाईन…े……………………..सते्तचा पार्या मजिूत के ला.  

(मुगल, मराठे, तब्रटीश, फ्रें च) 

२. दहुरेी शासन पद्धती इ.स.…………………..मध्र्ये लागू क रण्र्यात आली. 

(१७५७, १७६४, १७६७, १७७३)  

३. ………………पद्धतीमुळे इस्ट इंतडर्या कं पनीचे अंदाजपत्रक  शक्र्य झाले. 

(दहुरेी शासन, क ार्यमधारा, तैनाती फौज, िालसा) 

४. …………………………..र्याने तैनाती फौजेचा स्र्ीक ार के ला नव्हता. 

(तनजाम, पेशर्ा, रटपू सुलतान, क नावटक चा निाि) 

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

(१८२६, १८२८, १८२९, १८३०) 

६. दत्तक  तर्धान नामंजरू र्या क ारणाने………….…िालसा क रण्र्यात आले. 

(अर्ध, झांशी, ददल्ली, क ानपूर) 

७. लिनौमध्र्ये १८५७ च्र्या उठार्ाच ेनेतृत्र्……………………र्यांनी के ले.  

(तात्र्या टोपे, नानासाहेि पेशर्ा, राणी लक्ष्मीिाई, िेगम हजरत महल) 

८. सत्र्यशोधक  समाजाची स्थापना…………………...र्यथेे क रण्र्यात आली. 

(मंुिई, मद्रास, क लक त्ता, पुणे)  

९. संर्ाद क ौमुदी हे र्ृत्तपत्र………………………………र्यांनी सुरु के ले. 

(न्र्या. रानडे, दादाभाई नौरोजी, राजा राम मोहन रॉर्य, महात्मा फुले)   

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

(इंग्रजी, मराठी, संस्कृ त, उदूव)  

३. र्योग्र्य जोड्या लार्ा.  

१. मेजर मेनरो  (……………………………....) तैनाती फौज पद्धती        

२. रॉिटव क्लाईव्ह (………………………...…...) क ार्यमधारा पद्धती        

३. लॉडव क ॉनवर्ातलस  (……………………....…) दहुरेी शासन पद्धती   

४. लॉडव र्ेलस्ली (………………………………..) िक्सारची लढाई      

५. लॉडव तर्ल्र्यम िेंटटंक  (……………………………..) िालसा धोरण      



 

६. लॉडव डलहौसी (………………………………..) नरिळी प्रथा िंद          

७. लॉडव तलटन (…………………………………….) इल्िटव तर्धेर्यक       

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

९. लॉडव मेक ॉले   (………………..……….) क ॉंग्रेसच ेसंस्थापक  सतचर्      

१०. अलन अक्टन ह्र्यूम (………………………………) इंग्रजी तशक्षण        

४. एक ा र्ाक्र्यात उत्तरे तलहा.  

१. िक्सारच्र्या लढाईत क ोणाक ोणाचा पराभर् झाला? 

…………………………………………………………………... 

२. दहुरेी शासन पद्धती क ोणी िंद के ली? 

…………………………………………………………............. 

३. क ार्यमधारा पद्धतीमुळे क ोणता र्गव तब्रटीशांशी एक तनष्ठ िनला? 

…………………………………………………………………... 

४. भारतात सर्वप्रथम तैनाती फौजेचा स्र्ीक ार क ोणी के ला? 

…………………………………………………………………... 

५. भारतात इंग्रजी तशक्षणाची सुरुर्ात क ोणी के ली? 

…………………………………………………………………... 

६. १८५७ च्र्या उठार्ाच्र्या र्ेळी भारताचा गव्हनवर जनरल क ोण होता? 

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

७. ितहष्कृ त भारत हे र्ृत्तपत्र क ोणी सुरु के ले?  

…………………………………………………………………... 

८. दषु्क ाळ तनर्ारणासाठी स्टॅ्रची क तमशनची स्थापना क ोणी के ली? 

…………………………………………………………………... 

९. आनंदमठ ही क ादिंरी क ोणी तलतहली? 

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

१०. भारतीर्य स्र्राज संस्थेच ेजनक  असे क ोणाला म्हणतात? 

……………………………………………………………… 

 
 



 

RASHTRASANT TUKDOJI MAHARAJ NAGPUR UNIVERSITY NAGPUR  
Winter Examination 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  

INVIGILATOR SIGN  

EXAMINEE SIGN  

OBTAIN MARKS  

  

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

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

१. ररक ाम्र्या जागा भरा. 

(रटळक , रानडे, गांधीजी, अतन िझेंट, १९२०, सतर्नर्य क ार्यदेभगं चळर्ळ, 

१९४५, सय्र्यद अहमद िान, सुभार्चंद्र िोस, सर स्ट्रफडव दक्रप्स, १९४२)  

१. ………………………………..हे क ॉंग्रसेमधील मर्ाळर्ादी नेते होत.े  

२. …………………………………..क ॉंग्रसेमधील जहालर्ादी नेते होते.  

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

४. असहक ार आदंोलनाचे नेतृत्र्………………………………र्यांनी के ले. 

५. तमठाचा सत्र्याग्रह……………………...र्या चळर्ळीत क रण्र्यात आला.  

६. भारत छोडो आंदोलन इ.स.…………………………...मध्र्य ेसुरु झाल.े 

७. मुस्लीम क ॉन्फरन्सची स्थापना……………………………र्यांनी के ली.  

८. कॅ तिनेट तमशनची स्थापना  इ.स.………………..मध्र्य ेक रण्र्यात आली. 

९. दक्रप्स तमशनच ेअध्र्यक्ष………………………………...……..ह ेहोते. 

१०. आझाद वहंद सेनेचे नेतृत्र्……………………………….र्यांनी के ले.  



 

२. र्योग्र्य पर्यावर्य तनर्डा. 

१. इ.स. १८८५ ते इ.स. १९०५ हा क ॉंग्रेस मधील …………क ालिंड आह.े  

(जहालर्ादी, मर्ाळर्ादी, क्रांततक ारी, गांधीर्ादी) 

२. सार्वजतनक  तशर्जरं्यती उत्सर् ………………………..र्यांनी सुरु के ला. 

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

३. होमरूल लीगची स्थापना इ.स.…………………………..मध्र्य ेझाली. 

(१९१२, १९१४, १९१६, १९१८) 

४. इ.स. १९३० मध्र्य…े………………...ही चळर्ळ सुरु क रण्र्यात आली . 

(असहक ार, सतर्नर्य क ार्यदेभगं, भारत छोडो) 

५. सतर्नर्य क ार्यदेभगं चळर्ळ इ.स. .…………...मध्र्ये सरुु क रण्र्यात आली. 

(१९२०, १९३०, १९४२, १९४७) 

६. भारत छोडो आंदोलनाचा ठरार्……………………र्यांनी पाररत के ला. 

(महात्मा गांधीजी, पंतडत नहेरू, सरदार पटेल, मौलाना आझाद) 

७. मुस्लीम लीगची स्थापना इ.स.…………………..मध्र्य ेक रण्र्यात आली.  

(१९००, १९०२, १९०४, १९०६) 

८. आझाद वहंद सेनेची स्थापना………………...र्यांनी के ली. 

(अरवर्ंद घोर्, रासतिहारी घोर्, जगदीशचदं्र िोस, सुभार्चदं्र िोस)  

९. माउंटिटॅन र्योजना इ.स.………………….र्यांनी जाहीर के ली. 

(लॉडव दक्रप्स, लॉडव र्ेव्हले, लॉडव माउंटिटॅन, तर्स्टन चर्चवल)   

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

(१९४५, १९४६, १९४७, १९४८)   

३. र्योग्र्य जोड्या लार्ा.  

१. गोपाळ कृ ष्ण गोिल े(……………………..……….) पजंाि के सरी  

२. लाला लजपत रार्य (…………………….......) भारत सेर्क  समाज       

३. डॉ अतन िेझटं (…………………………...….)िारडोली सत्र्याग्रह          

४. सरदार पटेल (…………………………………) होमरूल चळर्ळ            

५. तर्नोिा भार् े(…………………………………..…) सरहद गांधी  



 

६. सर स्टुअडव दक्रप्स (…………………………..…….) मुस्लीम लीग     

७. सर जॉन सार्यमन (……………………...……) माउंटिॅटन र्योजना 

८. लॉडव माउंटिटॅन (…………………………...…) सार्यमन क तमशन  

९. मोहम्मद अतल तजना (…………………………..…) दक्रप्स तमशन   

१०. िान अब्दलु गफ्फार िान (……………..) पतहले र्ैर्यतक्तक  सत्र्याग्रही       

४. एक ा र्ाक्र्यात उत्तरे तलहा.  

१. भारतीर्य राष्ट्रीर्य क ॉंग्रेसची प्रारंतभक  क ार्यवपद्धती क शी होती? 

…………………………………………………………………... 

२. मर्ाळार्ादी गटानंतर क ॉंग्रेसमध्र्ये क ोणता गट तनमावण झाला? 

…………………………………………………………............. 

३. असहक ार चळर्ळ क ोणत्र्या घटनेमुळे िंद क रण्र्यात आली? 

…………………………………………………………………... 

४. सार्यमन क तमशन भारतात क धी आले? 

…………………………………………………………………... 

५. भारत छोडो आंदोलन क ोणत्र्या पक्षांतगवत सुरु क रण्र्यात आले? 

…………………………………………………………………... 

६. पतहल्र्या तिलाफत पररर्देच ेअध्र्यक्ष क ोण होते? 

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

७. घटना मसुदा सतमतीचे अध्र्यक्ष क ोण होते?  

…………………………………………………………………... 

८. चलो ददल्ली ही र्युद्ध घोर्णा क ोणी ददली? 

…………………………………………………………………... 

९. भारताचे पतहल ेभारतीर्य व्हाईसरॉर्य क ोण होते? 

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

१०. भारताची फाळणी होऊन क ोणता नर्ीन दशे उदर्यास आला? 

…………………………………………………………………... 
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DATE  

ENROLMENT NO  

ROLL NO  

COLLEGE CODE  

INVIGILATOR SIGN  

EXAMINEE 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. िॅस्टीलचा पाडार् ही घटना.………………………..र्या क्रांतीत झाली.  

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

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

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

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

६. ………………………………..हा चीनी क्रांतीतील प्रमुि नेता होता. 

७. के माल पाशा हा……………………...र्या क्रांतीतील प्रामुि नेता होता.  

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

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

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

१. र्योग्र्य पर्यावर्य तनर्डा. 

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



 

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

२. तार्यवपंग िंड………………………………………...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 िाल्क नचे र्युद्ध इ.स..………………………………...मध्र्ये झाल.े 

(१९१२, १९१३, १९१४, १९१५) 

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

(ऑस्ट्रीर्या, सर्िवर्या, िोतिर्या, िल्गेररर्या) 

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. 

(अफूचे र्युद्ध, िाल्क न र्युद्ध , पतहले महार्युद्ध, दसुरे महार्युद्ध)   

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

(फ्रें च, रतशर्यन चीनी, तरुण तुक व )   

२. र्योग्र्य जोड्या लार्ा.  

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

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

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

४. सॅनस्टीफनोचा तह (……………………………) पतहले अफूचे र्युद्ध            

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

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

७. र्ूड्रो तर्ल्सन (…………………………………………) ऑस्ट्रीर्या        



 

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

९. ब्र्युिोन   (………………………………………………) रतशर्या        

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

३. एक ा र्ाक्र्यात उत्तरे तलहा.  

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

…………………………………………………………………... 

२. वसंगापूर शहरार्र क ोणत्र्या र्युरोतपर्यनांची सत्ता होती? 

…………………………………………………………............. 

३. क ोणत्र्या िंडाला क ाळा िंड असे म्हणतात? 

…………………………………………………………………... 

४. तोंगहाक  िंड क ोणत्र्या दशेात झाले? 

…………………………………………………………………... 

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

…………………………………………………………………... 

६. क्रांतीनंतर 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 क्रांतीशी संिंतधत आहे? 

…………………………………………………………………... 

 
 
 
 



 

RASHTRASANT TUKDOJI MAHARAJ NAGPUR UNIVERSITY NAGPUR  
Winter Examination 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  

INVIGILATOR SIGN  

EXAMINEE 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 क्रांतीच्र्या र्ळेी.……………………हा रतशर्याचा सम्राट होता.  

२. माईन क ाम्फ 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 ले.  

२. र्योग्र्य पर्यावर्य तनर्डा. 



 

१. रतशर्यन क्रांतीनंतर ………………………हा रतशर्याचा अध्र्यक्ष िनला.  

(लेतनन, स्टॅतलन क ालव माक्सव, ट्रॉटस्क ी ) 

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, दक्रमीर्या, िाल्क न) 

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

(इटली, पोलंड, ऑस्ट्रीर्या, 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        

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

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

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

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

६. पलव हािवर (……………………………………………...) जमवनी         



 

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

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

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

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

४. एक ा र्ाक्र्यात उत्तरे तलहा.  

१. इ.स. १९०५ ची क्रांती क ोणत्र्या क्रांतीपरू्ी घडली? 

…………………………………………………………………... 

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

…………………………………………………………............. 

३. इ.स. १९३५ मध्र्य ेअतितसतनर्यार्र क ोणत्र्या देशाने आक्रमण के ले? 

…………………………………………………………………... 

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

…………………………………………………………………... 

५. इ.स. १९४१ मध्र्य ेपलव हािवरर्र क ोणत्र्या दशेाने आक्रमण के ले? 

…………………………………………………………………... 

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

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

७. क ोणत्र्या महार्युद्धानंतर शीत र्युद्धास सुरुर्ात झाली?  

…………………………………………………………………... 

८. िेलग्रेड पररर्देच ेअध्र्यक्ष क ोण होते? 

…………………………………………………………………... 

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

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

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

…………………………………………………………………... 

 
 
 



 

RASHTRASANT TUKDOJI MAHARAJ NAGPUR UNIVERSITY NAGPUR  
Winter Examination 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: 80 

                                                              

DATE  

ENROLMENT NO  

ROLL NO  

COLLEGE CODE  

INVIGILATOR SIGN  

EXAMINEE 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. 

(प्रतशर्या, चीन, रतशर्यन, फ्रें च, १७७६, १९९५, व्हसावर्य, अमेररक ा, के माल 

पाशा, जपान)  

१. अमेररक न स्र्ातंत्र्र्यरु्यद्ध इ.स.………………………………मध्र्ये झाल.े   

२. टेतनस क ोटव शपथ ही घटना.………………………..र्या क्रांतीत घडली.  

३. िोल्शेतर्क  क्रांती ही घटना.………………………...र्या क्रांतीत घडली.  

४. अफूच्र्या र्युद्धात.………............................र्या देशाचा पराभर् झाला. 

५. कै सर तर्तलर्यम पतहला हा ……………………र्या दशेाचा सम्राट होता. 

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

७. तुक व स्तानमधील तरुण तुक व  क्रांतीचे नेतृत्र्…………….…र्याने के ले होते.  

८. र्ूड्रो तर्ल्सन हा …………………………र्या देशाचा राष्ट्राध्र्यक्ष होता. 

९. पतहल्र्या महार्युद्धानंतर जमवनी सोित ……………...तह क रण्र्यात आला. 

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



 

२. र्योग्र्य पर्यावर्य तनर्डा. 

१. स्र्ातंत्र्र्याचा जाहीरनामा………………………क्रांतीशी संिंतधत आहे. 

(फ्रें च, चीनी, रतशर्यन, अमेररक न) 

२. मानर्ी हक्काचा जाहीरनामा………………...र्या क्रांतीशी संिंतधत आह.े 

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

३. नाझीर्ादाचा उदर्य………………………………….र्या देशात झाला. 

(चीन, जपान, जमवनी, क ोररर्या)  

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

(तब्रटीश, फ्रें च, डच, पोतुवगीज) 

५. रोम-िर्लवन-टोदक र्यो गटात.……………………हा दशे सहभागी होता. 

(इटली, पोलंड, ऑस्ट्रीर्या, जपान) 

६. रतशर्यन क्रांती इ.स.……………………………………...मध्र्ये झाली.  

(१९१५, १९१६, १९१७, १९१८) 

७. संर्युक्त राष्ट्रसंघाचे मुख्र्यालर्य.………………………………..र्यथेे आह.े 

(लंडन, न्र्यूर्यॉक व , पॅररस, तजनेव्हा ) 

८. ट्र्र्यूमन तसद्धांत………………………….र्या दशाने जाहीर के ला होता.  

(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.     जॉजव र्ावशंग्टन (………………………………...) फ्रें च तर्चारर्ंत          

२.     रुसो (……………………………..) अमेररके चा पतहला राष्ट्राध्र्यक्ष                

३. क ालव माक्सव (………………………………..) इतजप्तचा राष्ट्राध्र्यक्ष     

४. अब्दलु गमाल नासेर (………………………...) रतशर्यन तर्चारर्ंत        

५. तिस्माक व  (…………………………………) अमेररके चा राष्ट्राध्र्यक्ष     



 

६. र्ूड्रो तर्ल्सन (………………………...) जमवनीचा पतहला चान्सलर      

७. तहटलर (……………………………...…….) इटलीचा हुकु मशहा  

८. मुसोतलनी (…………………………………) जमवनीचा हुकु मशहा  

९. तर्स्टन चर्चवल (………………………………) अतलप्ततार्ादी नेते                               

१०. माशवल रटटो (……………………………….) इंग्लंडचा प्रधानमंत्री 

४. एक ा र्ाक्र्यात उत्तरे तलहा.  

१. रक्त आतण संघर्व र्या धोरणाचा परुस्क ार क ोणी के ला? 

…………………………………………………………………... 

२. व्हसावर्यचा तह क ोणत्र्या र्युद्धास क ारणीभूत ठरला? 

…………………………………………………………………... 

३. संर्युक्त राष्ट्रसंघाचे मुख्र्यालर्य क ोठे आहे?  

…………………………………………………………………... 

४. शीतरु्यद्ध क ोणत्र्या दोन देशात लढल्र्या गेले?   

………………………………………………………………... 

५.  रतशर्याच ेर्चवस्र् र्ाढू नरे्य र्यासाठी अमेररके ने क ोणता क रार के ला? 

…………………………………………………………………... 

६. दसुरे महार्युध्द क ोणत्र्या दोन गटात लढल्र्या गेले? 

…………………………………………………………………... 

७. आंतरराष्ट्रीर्य न्र्यार्यालर्य क ोठे आहे? 

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

८. स्टातलन हा क ोणत्र्या दशेाचा राष्ट्राध्र्यक्ष होता? 

…………………………………………………………………... 

९. रोम-िर्लवन-टोदक र्यो अक्ष गटात क ोणक ोणत ेराष्ट्र सहभागी होते? 

…………………………………………………………............. 

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

………………………………………………………………….. 


