
Exam  :  ____________ (Rev. 16 / C7525)Sem     V

Class : ________________TYBA History 

Sr. No. Question

1 अफजल खानाचा वकील कोण होता 
2 शिवाजी महाराजाांचा  वकील कोण होता 
3 पुण्यामध्ये कोणत्या महालात थाांबला होता 
4 शिवाजी महाराजाांनी िाहहस्त ेखानावर छापा हिविी टाकला 

5

शिवाजी महाराजाांचा कोणत्या  प्रकरणामुळे पहहलयाांिा मुघल सत्तेिी 
सांबांध आला

6

शमर्ााराजा जयशिांग आणण शिवाजी महाराज याांच्यात कोणता तह 

र्ाला

7

शिवाजी महाराजाांना पुरांिरच्या तहान ेउत्तरेत आग्राला जाऊन 

कोणाला  भेटण्याच े ननमांत्रण स्स्वकारावे लागले
8 महाराष्ट्र धमााची सांकलपना पहहलयाांिा कोणत्या सांतान ेमाांडली 
9 महाराष्ट्र धमााची सांकलपना कोणत्या अथााने वापरली आहे 

10

कोणत्या प्रकरणात शिवाजी राजाचे अहिलिाहा बरोबर पहहलयाांिा 
सांबांध आले

11 मराठयाांच्या स्वातांत्र्य युद्धाच्या वेळी मराठयाांचा सेनापती कोण होता
12 छत्रपती िाहू हा कोणाचा पुत्र होता 

13 शिवाजी महाराजाांच्या मांत्री मांडळात ककती मांत्र्याांचा समावेि होता

14

कोणत्या तहान ेशिवाजी महाराजाांना आग्रा भेटीचे ननमांत्रण 

स्स्वकारावे लागले
15 शसद्धीच ेवास्तव्य कोणत्या गडावर होत े

16 शिवाजी महाराजाांनी कोणत्या साली आपला राज्याशभषेक केला 
17 जांस्जरा गडावर  कोणाचे  वास्तव्य  होत े

18 शिवाजी महाराजाांनी कोणत्या साली आपला राज्याशभषेक केला 

19 छत्रपती शिवाजी महाराजाांच्या राज्याशभषेकाच ेपौरोहहत्य कोणी केले

20

कनााटक मोहीम ही छत्रपती शिवाजी महाराजाांच्या  जीवनातील  

ककतवी मोहीम  होती
21 औरांजेब बाििहाचा मतृ्य ूमहाराष्ट्रात कोणत्या हिकाणी र्ाला 

22 मराठयाांच्या स्वातांत्र्य युद्धाच्या वेळी मराठयाांचा सेनापती कोण होता
23 मराठयाांच ेयािवी युद्ध कोणाकोणा मध्ये चालू होत े

24

छत्रपती शिवाजी महाराजाांच्या मांत्री मांडळात ककती मांत्र्याांचा समावेि 

होता

25

छत्रपती शिवाजी महाराजाांनी ित्र ूपक्षाच्या सांरक्षणाथा कोणता 
महसूल वसुल केला

26 रामचांद्र पांत अमात्यनी कोणता ग्रांथ शलहहला आहे 

27  चचटणीस  बखरीचा लेखक कोण आहे 

Sample Question Bank



28 जावळी प्रकरण कोणत्या साली घडून आले 

29 अफजलखणणे कोणत्या ककललयाचा आश्रय घेतला होता 
30 अफजल खानाचा वकील कोण होता 



Subject: History Paper  VII : History of Maratha - 1630 -1707 CE _____________________

Semester:__V ______________

Option1 Option2 Option3

गोपीनाथ पांत कृष्ट्णाजी भास्कर अनाजी पांत 

मोरोपांत पप ांगळे ित्तोजी पांत गोपीनाथ पांत 

लाल महाल लाल ककलला िननवार वाडा 
4 एपप्रल 1663 5  एपप्रल 1663 6  एपप्रल 1663 

अफजलखान िाहीस्तेखान  आग्रा भेट

 वारणेचा   पुरांिरचा तह  रायगडचा तह

 औरांगजेबाला  िाहहस्तेखानला  अकबराला
सांत रामिास स्वामी सांत तुकाराम सांत ज्ाांनेश्वर 
धाशमाक राजकीय आचथाक 

अफजलखान प्रकरण जावळी प्रकरण आग्रा भेट

धनाजी जाधव सांताजी घोरपडे अांताजी मानकेश्वर
सांभाजीचा राजारामचा    शिवाजीचा 

िहा आि सहा

प्रतापगड तह पुरांिरचा तह सूरत समर्ोता
पविाल गडावर शिवनेरी गडावर जांस्जरा गडावर 
इ स 1670 इ स 1672 इ स 1674 

 पोतुागीजाांच े  शसद्धीचे  मुघलाांच े

इ स 1670 इ स 1672 इ स 1674 

अनाजी पांतानी गागा भटाांनी गोपीनाथ पांतानी

 िसुरी   िवेटची  पाचवी
औरांगाबाि अहमिनगर बीड 

धनाजी जाधव सांताजी घोरपडे अांताजी मानकेश्वर
िाहू -तरबाई राजाराम -िाहू सांभाजी -राजाराम 

िहा आि सहा

चौथाई सरिेिमुखी बटई
 आज्ापत्र  बखर  मराठयाांचा इनतहास 

कृष्ट्णजी अनांत सभासि     मलहार रामराव चचटणीस भास्कर सभासि 

Sample Question Bank



ई स 1655 ई स 1656 ई स 1657 

पुरांिर प्रतापगड पविालगड 

गोपीनाथ पांत कृष्ट्णाजी भास्कर अनाजी पांत 



Subject: History Paper  VII : History of Maratha - 1630 -1707 CE _____________________

Option4

बाळाजी आवजी 
कृष्ट्णाजी भास्कर 
सुभेिार वाडा 
7  एपप्रल 1663 

 सूरत लूट

सूरत समर्ोता

िहाजहानला
सांत सवतमाळी 
सामास्जक 

सूरत लूट

बाळाजी पवश्वनाथ
 िसुरा सांभाजीचा 

चार

राजगड समर्ोता
प्रताप गडावर 
इ स 1675 

 आहिलिाहाचे 
इ स 1675 

मोरोपांतानी

 बारावी
िौलताबाि 

बाळाजी पवश्वनाथ
तरबाई -सांभाजी 

चार

लाकबटई
 अलीनामा 
कृष्ट्णजी होळकर 

Sample Question Bank



ई स 1658 

रायगड 

बाळाजी आवजी 


