
Sr. 

No. Question Option1 Option2 Option3 Option4

1
मानवी शरीर रचनेचा अभ्यास कोणत्या 

शास्त्रात केला जातो
मानववंश शास्त्रात भगूभभ शास्त्रात

पदार्भववज्ञान 

शास्त्रात
रसायन शास्त्रात

2
परुातत्व संशोधनात कोणत्या शास्त्राचा 

अभ्यास केला जातो
पदार्भववज्ञान रसायनशास्त्र भगूोल मानस शास्त्र

3
प्राण्याच्या शरीर रचनेचा अभ्यास 

कोणत्या शास्त्रात केला जातो
प्राणी शास्त्र भौवतक शास्त्र इवतहास मानस शास्त्र

4
अश्मयगुीन अवशेषचा अभ्यास 

कशावशवाय करता येत नाही
भगूभभ शास्त्रावशवाय

भौवतक 

शास्त्रावशवाय

इवतहासा 

शास्त्रावशवाय

मानस शास्त्र 

वशवाय

5
उत्खननात सापडलेल्या अवशेषांचा 

कोणाची मदत होते
संख्याशास्त्र भौवतक शास्त्र इवतहास मानस शास्त्र

6
ग्रीक तत्वज्ञ  प्लेटो यांनी कोणत्या 

शबदांचा प्रर्म वापर केला
म्यझुी ऑन मंदीर वसतुंचासंग्रह वनरीक्षण

7
पवहला टोलेमी   इ.स .पवूभ २८० मध्ये 

काय वनमाभण केले

पवहले वसत ू

संग्रहालय

दसुरे वसत ू

संग्रहालय

वतसरे वसत ू

संग्रहालय

चौरे् वसत ू

संग्रहालय

8
अलेकझांड्रीया शहरात कोणी संग्रहालय 

वनमाभण केले
पवहला टोलेमी दसुरा टोलेमी कनभल नासेर डॉ.एन.के.एम

9
भारतात पवहले वसत ूसंग्रहालय कधी 

सर्ापन केले
१८१४ १७१४ १५१४ १६१४

10
भारतीय वसतुसंग्रहालयाची मावहती 

पवुसतका केव्हा प्रवसद्ध केली
१९६० १९६१ १९६२ १८६२
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11 ग्रंर्ालयाचा प्रमखु कोण असतो ग्रंर्पाल अवभलेखागार ग्रंर्ालय मागभदशभक लेखापाल

12 अवभलेखाचे प्रकार वकती आहते दोन तीन सहा दहा

13
प्राचीन  व मध्य यगुीन काळात कशाला 

महत्व होते
कोरीव लेख लाकडी वसतू दानपत्र ताम्रपट

14
नवाश्म यगुातील लोककोणत्या हत्यारांचा 

वापर करत
दगडी माती लाकडी तांबे

15
सयाजीराव गायकवाड यांनी केव्हा  

संग्रहालय सर्ापन केले
१८९४ १८९५ १८९६ १८९७

16
जयपरू याविकाणी  केव्हा  वसत ू

संग्रहालय सर्ापन केले
१८७६ १८७७ १८७९ १८८०

17
वसत ूसंग्रहालयाच्या ववकासाला चालना 

कोणाच्या काळात वमळाली
लॉडभ कझभन जॉन केनेडी डॉ माशभल

आर.जी.कॉलीगवू

ड

18
सर जॉन माशभल याची परुातत्त्व खात्याचे 

संचालक म्हणनू केव्हा नेमणकू झाली
१९०२ १९०५ १९०६ १९०८

19
परुातन वसतूंना सरक्षण देणारा कायदा 

केव्हा पास करण्यात आला
१९०४ १९०५ १९०६ १९०७

20
पावणनी व्याकरणावर आधाररत कोणता 

ग्रंर् वलवहला
अष्ठाध्यायी अर्भशास्त्र सामावजक न्याय

21
भारतात कुशानाची नाणी कोणत्या धातूची 

होती
तांबे चांदी सोने लोह

22
मौयभ साम्राज्य नष्ट झाल्यानंतर दवक्षणेत 

कोणत्या घराण्याचा उदय झाला
सातवाहन कुशाण कवनष्क गुप्त



23
जोव ेसंसकृतीचा कालखंड 

वकतीवषाभपवुीचा होतो

इ.स.पवूभ. १४०० 

हजार ते  इ.स. 

७००

इ.स.पवूभ. १४०० 

हजार ते  इ.स. 

६००

इ.स.पवूभ. १४०० 

हजार ते  इ.स. 

५००

इ.स.पवूभ. १४०० 

हजार ते  इ.स. 

३००

24
ववम कॅड विसेसचा  व्यापार कोणाबरोबर 

चालत होता
रोम जमभनी इटली तुकभ सतान

25 कुशानाची नाणी कोणत्या आकाराची होती जाड लहान मोिे पातळ

26
परुाश्मायगुाचा कालखंड वकती वषाभपवूीचा 

आहे

इ.स.पवूभ. २५ लाख 

ते  इ.स. १० लाख

इ.स.पवूभ. २५ 

लाख ते  इ.स. ८ 

लाख

इ.स.पवूभ. २५ 

लाख ते  इ.स. 

१२ लाख

इ.स.पवूभ. २५ 

लाख ते  इ.स. 

१४ लाख

27
मध्याश्म यगुाचा कालखंड वकती 

वषाभपवूीचा आहे

इ.स.पवूभ. १० लाख 

ते  इ.स. १० लाख

इ.स.पवूभ. २० 

लाख ते  इ.स. ५ 

लाख

इ.स.पवूभ. २२ 

लाख ते  इ.स. 

१० लाख

इ.स.पवूभ. २५ 

लाख ते  इ.स. ८ 

लाख

28
उच्च परुाश्मायगुाचा कालखंड वकती 

वषाभपवूीचा आहे

इ.स.पवूभ. ४० हजार 

ते  इ.स. १० हजार

इ.स.पवूभ. २० 

हजार ते  इ.स. 

१५ हजार

इ.स.पवूभ. २५ 

हजार ते  इ.स. 

१५ हजार

इ.स.पवूभ. २३ 

हजार ते  इ.स. 

१५ हजार

29 वहमयगुाची सरुुवात  कोणत्या यगुात झाली परुाश्मायगुात मध्याश्म यगुात उच्च परुाश्मायगुात नवाश्म यगुात

30 उच्च परुाश्मायगुाचा शेवट कधी झाला
इ.स.पवूभ. १००० 

हजार

इ.स.पवूभ. १३०० 

हजार

इ.स.पवूभ. १२०० 

हजार

इ.स.पवूभ. ११०० 

हजार



Exam  :VI (Regular) History of Maratha 1707-1818 CE Paper - VII 

Class : T.Y.B.A History Semester:- VI
Sr. No. Question Option1 Option2 Option3 Option4

1 शाहूची मोगलाांच्या कैदतेून सुटका होताच पहहलयाांदा शहुला कोण येऊन हमळाला धनाजी जाधव बाळाजी ववश्वनाथ बाळाजी बाजीराव संताजी घोरपडे
2 शाहू आणि तराबाई सैन्यात कोित्या ठिकािी लढाई झाली खेड  भीमा कोरेगाव पुिे सातारा 
3 यादवी युद्धात शाहू -तराबाई यांच्यात कोिता तह झाला  गंगेचा वारिेचा अजजंक्यतारा भभमेचा 

4
छत्रपती पद भमळाल्यानंतर शाहून ेआपली 
राजधानी कोित्या शहरात ननमााि केली कोल्हापूर पुिे सातारा सांगली

5 पेशवेकलात पेशवा होण्याचा पठहला मान कोिाला भमळाला बाळाजी बाजीराव थोरले बाजीराव धनाजी जाधव बाळाजी ववश्वनाथ
6 ठदल्लीला धडक देिारा पठहला  पेशवा कोि होता थोरले बाजीराव बाळाजी बाजीराव बाळाजी ववश्वनाथ  नानासाहेब 

7

बाळाजी ववश्वनाथान ेमुघल बादशहाच्या 
संरक्षिाच्या मोबदल्यात कोित्या दोन 

सनदा भमळवल्या
चौथाई व 

सरदेशमुखी चौथाई व  ननजामी चौथाई व मुघलकी
सरदेशमुखी व 

मुलकी
8 पालखेड ची लढाई कोिाकोिामध्ये झाली मरािे - हैदर मरािे -ननजाम मरािे -ठिपू सलतान मरािे -मुघल 

9 गुजरात आणि मळव्याची सनद कोिी भमळवली पठहले बाजीराव बाळाजी बाजीराव रघुनाथराव ननजाम

10
पेशव ेकाळात बुंडलेखडं मध्ये कोिता राजा 
राज्य करत होता राजा जयभशगं राजा रामभशगं राजा छत्रसाल राजा रािाप्रताप 

11 छ्त्त्रपती शाहूचा मतृ्य ूकोित्या साली झाला 15 डडसेंबर 1749 15 डडसेंबर 1750 15 डडसेंबर 1751  15 डडसेंबर 1752 

12
कोिाच्या राजकरिामुळे मराठयांच े

आरमार नष्ि झाले वविोजी भोसले रघोजी भोसले नानासाहेब पेशव े चचमाजी अप्पा 
13 पाननपताची नतसरी लढाई कोित्या  साली झाली  झाली ई स ं1526 ई स ं1556 ई स ं1760 ई स ं1761 

14
पानीपतच्या  नतसर्या लढाईच्या वेळी 
मरािा सैन्याच ेनेततृ्व कोिाकड ेहोते

ववश्वासराव व 

भाऊसाहेब
होळकर -
गायकवाड पवार - दाभाडे

भशवदेव - 

मनकेश्वर
15 पाननपताच्या नतसर्या युद्धात मराठयांना रसद पुरवविारा सरदार कोि होता दमाजी गायकवाड बळवंत मेहंदळे गोववदंपंत बुंदेले ववठ्ठल भशवदेव
16 राक्षस भुवनची लढाई कोिाकोिा मध्ये झाली मरािे- हैदर अली ननजाम -मुघल मरािे -ननजाम ननजाम -जानोजी 
17 पानीपतांनंतर मरािा राज्याला उभारी देण्याच ेकाया कोिी केलेपेशव ेमाधवराव भाऊसाहेब नानासाहेब पेशव े ववश्वासराव



18
माधवरावाच्या मतृ्य ूनंतरनारायिरावाला 
पेशवेपद भमळाल्यामुळे कोि नाराज होता तुळाजी महाद्जी भशदें सखाराम बापू रघुनाथराव

19 राघोबा दादाने कपि नीतीचा वापर करुन कोिाचा खनू घडवून आिला महाद्जी सखाराम बापू नारायिराव नाना फडिीस

20
रघुनाथरावा ववरुद्ध जे कारस्थान रचण्यात 

आले काय म्हिले जाते आि भाई चारभाई  दहाभाई बारभाई
21 बारभाईन ेकोिाला स्वरक्षि ठदले आनंदीबाईला गंगाबाईला सकवारबाईला साईबाईला 

22

सवाई माधव रावाच्या काळात भारताचा 
पठहला गव्हनार म्हिून कोिाची ननवड 

झाली काननगं डलहौशी वारेन हेजस्िंग्स क्लाईव्ह
23 पेशव ेकाळात प्रशासनाचा कें द्रीय प्रमुख कोि होता छ्त्त्रपती सुभेदार सेनापती पेशवा 

24

पेशव ेकाळात भशवाजी महाराजांच्या 
कोित्या युद्ध नीतीकड ेदलुाक्ष करण्यात 

आले   तोफखाना गननमी कावा पायदळ घोडदल

25
पेशवेकालीन समाज व्यवस्थेत कोित्या 
विााला जास्त प्रनतष्िा होती ब्राम्हि क्षत्रत्रय वैश्य शूद्र

26 कोणत्या मराठा छत्रपतीच्या काळात पेशवाईला सुरुवात झालीछत्रपती शाहू छत्रपती राजाराम छत्रपती संभाजी छत्रपती रामराजे 

27
शाहूची मोगलांच्या कैदेतून सुिका होताच 

पठहल्यांदा शहुला कोि येऊन भमळाला धनाजी जाधव बाळाजी बाजीराव बाळाजी ववश्वनाथ संताजी घोरपडे

28 खेडच्या लढाईत तराबाईचा सेनापती शहुला जाऊन भमळाला त्याच ेनाव काय संताजी घोरपडे धनाजी जाधव अतंाजी मानकेश्वर चदं्रसेन जाधव

29
औरंगजेबाच्या मतृुंनंतर मरािा राज्यात 

कोिाकोिामध्ये यादवीला सुरुवात झाली शाहू- तराबाई
तराबाई -बाळाजी 
ववश्वनाथ धनाजी -संताजी शाहू - चदं्रसेन

30

कानहोजी आंगे्रवर ववजय भमळववण्यासािी 
बाळाजी ववश्वनाथान ेशाहूकड ेकश्याची 
मागिी केली शास्त्राची पैशाची खजजन्याची

पेशवेपद व 

मनाची वस्त्रे


