
Class :TYBA History Semester:VI

Sr. No. Question Option1 Option2 Option3 Option4

1 प्रायोगिक संशोधनात ननरीक्षणे कसे करता येत े? वारंवार दोनदा चारदा तीनदा

2 ऐनतहाससक घटनाची काय करता येत नाही ? पुनरावतृ्ती पुन्हा प्रत्येक वेळी दररोज

3
ऐनतहाससक घटनाच ेअध्ययन कोणत्या पद्धतीन े

केले जात े?
वैज्ञाननक पारंपाररक सामान्यपणे ननयसमतपणे

4
संशोधन प्रक्रियेत सववप्रथम संशोधनाच्या 

कशाची ननवड करावी लाित.े
समस्या आनंद तपस्या आत्मज्ञान

5 ऐनतहाससक संशोधनात काय महत्वाच ेआहेत? िहृीतकृये परीक्षण स्रोत तंत्रिक रेकॉडव

6
व्यक्ती समुह क्रकंवा ववसशष्ट कालखडंाशी 

संबंगधत अवशषेांचा कशासाठी उपयोि होतो? संशोधनासाठी उत्तरासाठी वापरासाठी उपयोिासाठी

7
संशोधन तथ्याच ेननवावचन केल्यानंतर काय 

कराव ेलाित?े
अहवाल लेखन पिलेखन प्रश्रलेखन उत्तर लेखन

8 इनतहास आपणास कशातून समळतो? मौखखक साहहत्यातून कालप्रवाहातून तपस्यातून आत्मज्ञानातून
9 बाणभट्ट यांनी कोणता ग्रंथ सलहहला? हषवचररि रामायण महाभारत भिवद्िीता
10 अबुल फजल यांनी कोणता ग्रंथ सलहहला? अकबरनामा बायबल कुराण महाभारत

11
संशोधकाने संकसलत माहहतीची ववधसनीयता 
ननगधत करण्याच्या प्रक्रियेस काय म्हणतात?

बाह्य मीमांसा आंतररक मीमांसा अवशषेांची 
मीमांसा आलेखाची मीमांसा

12
संकलीत माहीती d तथ्याच ेमूल्यांकन 

करण्याच्या प्रक्रियेस काय म्हणतात?
अतंररक मीमांसा बाह्य मीमांसा इमारतीची 

मीमांसा समाजाची मीमांसा

13
तथ्याची संकलन मीमांसा केल्यावर अध्ययन व 

तथ्याच ेकाय कराव ेलािते ननवावचन संशोधन ननरीक्षण पररक्षण

14
अध्ययन ववषयाची ननवड संदभावत स्पपट ववधाने 

केल्यानंतर कशाच ेकेले जात?े
तथ्याच ेसंकलन तथ्याच ेविीकरण तथ्याच े

सबलीकरण तथ्याच ेननवावचन
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15 व्यक्क्तित प्रलेखामध्ये कशाचा समावेश होतो? जाहीरनामा तंत्रिक रेकॉडव प्राथसमक साधने दयु्यम साधने

16

महाववद्यालय व शाळेत राज्य , देश, जिाचा 
इनतहास सशकवला जातो कशाचा सशकवला जात 

नाही?
िावाचा स्थापत्य कलेचा लोककलेचा भाषेचा

17
झरेॉक्स मशीनच्या मदतीन ेकशाचा अचकू 

नकला करता येतात?
दस्तऐवजाच्या साधनाच्या तथ्यांचा इनतहासाच्या

18 संिणक चालववण्यासाठी कशाची िरज असत?े त्याची भाषा बोली चालीरीती व्यवहार

19
अटंोननयो ग्रामची यांनी कोणती प्रणाली 

ववकससत केली? सबाल्टनव साम्यवादी पुराणमतवादी ऐनतहाससक

20
युरोपातील प्रबोधन चळवळीचा कोणावर प्रभाव 

होता? न्या म िो रानडे म वा काळे वव का राजवाडे गँ्रड डफ

21
इटलीमध्ये बेनेटो मुसोसलनी न ेकोणता पक्ष 

स्थापन केला? फॅससस्ट साम्यवादी नाझी वंिभंि

22
अटंोननयो ग्रामची कोणत्या पक्षाच ेसंस्थापक 

होय?
इटासलयन साम्यवादी नाझी पक्ष कम्युननस्ट केएमटी पक्ष

23
ईस्ट इंडडया कंपनीच्या कोणत्या अगधकाऱ्याने 

भारताचा पहहला इनतहास सलहहला? जेम्स समल एच एच ववल्सन माल्कम व्हॉल्टीयर

24
१८५७ चा उठाव भारतात कोणाच्या ववरोधात 

होता? इंग्रजांच्या रसशयाच्या फ्रान्सच्या चीनच्या

25
कोणत्या लढाईनंतर इंग्रजी सत्तेची स्थापना 

करण्यात आली? प्लासी बक्सार पानीपत हळदीची

26
माल्दा क्जल्ह्यातील क्जतु संथाळ जमातीची 

चळवळ केव्हा सुरु केली? 192432 १९२४ त े33 १९२४ त े३५ १९२४ त े३४
27 क्जतु संथाळचा वध केव्हा करण्यात आला? 1932 1933 1943 1935

28 चीनमध्ये तायवपिं बंड केव्हा घडून आले? 1961 1963 1943 1964

29 इटलीच ेएकीकरण केव्हा घडून आले? 1870 1871 1972 1873

30 जमवनीमध्ये हहटलरन ेकोणता पक्ष स्थापन केला? नाझी साम्यवादी कामिार राष्रीय सभा



Exam  :  ____________ (Rev. 16 / C7525)TYBA SEM VI 

Class : ________________TYBA History Semester:VI

Sr. No. Question Option1 Option2 Option3 Option4

1
चीनमधील प्रजासत्ताक  क्ाांती  कोणत्या 

नेत्याच्या नेतृत्वात झाली
डेंि - क्जयाओ- वपिं चांि - कै - शके माओ -त्स े- तुंि चौ-एन -लाय

2
चीनमधील  प्रजासत्ताक  िांनत  कोणत्या 
तत्वज्ञांनावर आधाररत होती साम्यवादी बौद्ध लोकशाही लोकायत

3
चीनी प्रजासत्ताकाआधी चीनमध्ये कोणाची 
सत्ता होती क्जन वपिं  चांि - कै - शके डेंि - क्जयाओ- 

वपिं चौ-एन -लाय

4
प्रजासत्ताक िांतीच्या काळात चीनमध्ये 

कोणत्या दोन पक्षात यादवी सुरू होती
कम्युननस्ट- 

साम्यवादी
लोकशाही - 
साम्यवादी

चीनी पाटी -
कम्युननस्ट

कम्युननस्ट - 

कोसमिंटांि
5 माओ नंतर चीनची सत्ता कोणाच्या हाती आली चांि - कै - शके डेंि - क्जयाओ- वपिं क्जन - वपिं चौ-एन -लाय

6
डेंि - क्जयाओ- वपिं  चीनमध्ये कोणत्या आगथवक 

धोरणाचा अवलंब केला खलु्या बंहदस्त जािनतक चायनीज

7
डेंि वपिंची चीनमधील सत्ता कोणत्या तत्वावर 
आधाररत होती प्रजासत्ताक लोकशाही साम्यवादी कम्युननस्ट

8
डेंि - क्जयाओ- वपिंच्या काळातील परराष्र नीती 
कशी होती तणावपूणव साधारण साधे सलोख्याचे

9
दसुऱ्या महायुद्धा नंतर जपान क्रकती वष े समि 

राष्राच्या ताब्यात होता 6 वषे 7  वषे 8  वषे 9  वषे

10
कोररयन युद्धान ेकोणत्या देशाला आपली 
अथवव्यवस्था पुन्हा उभारण्यास संधी समळाली जपानला चीनला अमेररकेला क्व्हएतनामला

11
समि राष्रांनी जपानी शासनावर ननयंिण 

ठेवण्यासाठी कोणाची नेमणूक केली होती जान  माशवल क्स्टफणसण माक आथवर क्स्मथ

12
जपान मध्ये कोणत्या क्षेिाला जास्त महत्व हदले 

िेल्यामुळे  आगथवक प्रिती जलद ितीन ेझाली शतेी उद्योि कापड उद्योि यंि उद्योि वाहान उद्योि

Subject:History of Asia 1945-2000 CE Paper VIII



13
कोणत्या वस्तूच्या उत्पादनात जपान जिात 

पहहल्या िमांकावर आहे खेळण्याच्या वस्तू यंि उद्योि वाहान उद्योि इलेक्क्रक वस्तू

14
दसुऱ्या महायुद्धांनंतर जपानवर  कोणत्या देशाची 
सत्ता होती अमेररका इंग्लंड फ्रांस रसशया

15
शीत युद्धाच्या काळात दक्षक्षण क्व्हएतनाम वर 
कोणत्या देशान ेवचवस्व ठेवले होते रसशया इंग्लंड अमेररका फ्रांस

16
उत्तर क्व्हएतनाम मध्ये कोणत्या प्रभावी 
नेत्याची सत्ता होती नो हदन हदएम हो - गच - समन्ह डा सुकाणो सुहातो

17
जीनेव्हा करारानुसार कोणत्या देशाचे उत्तर 
आखण दक्षक्षण असे ववभाजन करण्यात आले कोररयाचे क्व्हएतनाचे जपानचे क्युबाचे

18

इंडोंनेसशयात कोणत्या नेत्यान ेमािवदसशवत 

लोकशाही (Guided Democracy) ननमावण केली 
होती

नासेर हुसेन  नो- हदन- हदएम डा सुकणो सुहातो

19 आसशयन संघटना कोणत्या स्वरुपाची आहे िैरराजकीय आखण 

िैरलष्करी व्यापारी आगथवक राजकीय

20
नवीन इस्राइल राष्राची ननसमवती कोणत्या साली 
झाली  14 म े1945  14 म े1946  14 म े1947  14 म े1948

21 इराण मध्ये कोणत्या साली िांती झाली ई स 1979 ई स 1980 ई स 1981 ई स 1982

22
1979 च्या इराण मधील िांती नंतर इराणचा 
पंतप्रधान कोण बनला रेजाशाहा सद्दाम हुसेन आयतुल्ला 

खोमेणी इराणचा शहा

23
शत -अल -अरब जलमािाववरून कोणत्या दोन 

देशात संघषव ननमावण झाला सौदी - कुवेत कुवेत - इराक इक्जप्त - इराण इराण - इराक

24
तेलाच्या चढ  उतारावार ननयंिण ठेवण्यासाठी 
कोणती संघटना ननमावण केली िेली  UNO OPEC ASHIYAN ARAB 

25
अतंरराष्रीय पातळीवर तेल नीतीचा वापर काय 

म्हणून केला िेला शस्ि हत्यार संधी स्पधाव

26
चीनमध्ये साम्यवादी प्रजासत्ताक  क्ाांती 

करणारा नेता कोण
चौ-एन -लाय माओ -त्स े- तुंि चांि - कै - शके डेंि - क्जयाओ- वपिं

27
चीनमध्ये साम्यवादी प्रजासत्ताक  िांती 
कोणत्या साली झाली 1 अक्टोबर 1949 1 अक्टोबर 1950 1 अक्टोबर 1951 1 अक्टोबर 1952



28
चीनी प्रजासत्ताकाआधी चीनमध्ये कोणाची 
सत्ता होती माओ -त्स े- तुंि डेंि - क्जयाओ- वपिं चौ-एन -लाय चांि - कै - शके

29 माओची चीनमधील सत्ता कश्या स्वरूपाची होती लोकशाही प्रजासत्ताक हुकुमशाही कम्युननस्ट

30
कोररयन युद्धान ेकोणत्या देशाला आपली 
अथवव्यवस्था पुन्हा उभारण्यास संधी समळाली जपानला चीनला अमेररकेला क्व्हएतनामला

Exam  :VI (Reg/Rev. 16 / C7525) Subject :History:Paper no VII:Introduction to Museology and Archival Science

Class : T.Y.B.A Semester:- VI
SN Questions Option1 Option2 Option3 Option4

1

इतिहासामध्ये प्रामखु्याने कोणत्या घटनाचा  

अभ्यास केला जािो गिकालीन भतिष्यकालीन िितमानकालीन इतिहासकालीन

2

प्राचीन िसितूंचा ज्यातिकाणी  व्यितसिि सूंग्रह 

केलेला असिो त्यास काय म्हणिाि िसिुसूंग्रहालय घरकुल इमारि कायातलय

3 िसितूंचा सूंग्रह करणे तह मानिाची काय आहे प्रितृ्ती प्रगिी इच्छा सूंसकृिी

4 िसिुसूंग्रहाितन कशाचा शोध घेिला जािो मानिाचा इतिहास घरचा इतिहास कामाचा इतिहास पररचयाचा इतिहास
5 प्राचीन काळाि ग्रीसमध्ये कोणत्या देििा कला ि तिद्या कला ि अनभुि अनभुि कला

6 िसितचा सूंग्रह म्हणजे गिकाळािील काय असिो िैभिाच्या खणुा प्रगिीच्या खणुा इच्छेच्या तिकासाच्या खणुा

7

भारिीय िसितसूंग्रहलयाच्या तिकासाचे तकिी 

टप्पे  आहिे चार पाच सहा साि

8

रॉयल ऐतशयातटक सोसायटी  ऑफ  बेंगोलची 

केव्हा सिापना केली १७७४ १७७५ १७७६ १७५८

9

मद्रास सरकारने शासकीय सूंग्रहालय केव्हा 

तनमातण केले १८५१ १८५२ १८५३ १८५४



10 १८५७चा उिाि भारिाि कोणा तिरोधाि होिा इूंग्रजाच्या फ्रान्सच्या जमतनीच्या इटलीच्या

11

सयाजीराि गायकिाड याूंनी केव्हा सूंग्रहालय 

सिापन केले १८९४ १८९५ १८९६ १८९७

12

जयपतर या तिकाणी केव्हा िसितसूंग्रहालय सिापन 

करण्याि आले १८७६ १८७७ १८७९८ १८८०

13

िसिुसूंग्रहालयाच्या तिकासाला चालना 

कोणाच्या काळाि तमळाली लॉडत कर्तन जॉन केनेडी डॉ-माशतल आर-जी-कॉतलूंगिडु

14

सर जॉन माशतल याूंची परुाित्त्ि खात्यच े

सूंचालक म्हणतन केव्हा नेमणतक र्ाली १९०२ १९०५ १९०६ १९०८

15

परुािन िसितूंना सरक्षण देणारा कायदा केव्हा 

पास करण्याि आला १९०४ १९०५ १९०६ १९०७

16

ग्रीक ित्त्िज्ञ प्लेटो याूंनी कोणत्या म्यरु्ीयम म्हणतन 

कोणत्या शब्दाचा प्रिम िापर केला म्यरु्ीऑन मूंतदर िसिुसूंग्र्ह तनरीक्षण

17

पतहला टोलेमी इ.स.िी.पतित २८० मध्ये काय तनमातण 

केले

पतहले िसित 

सूंग्रहालय

दसुरे िसित 

सूंग्रहालय

तिसरे  िसित 

सूंग्रहालय चौिे िसित सूंग्रहालय

18 अलेकर्ाूंड्रीया शहराि  कोणी सूंग्रहालय तनमातण केले पतहला टोलेमी दसुरे टोलेमी कनतल नासेर राणी दगुातििी

19 भारिाि पतहले िसित सूंग्रहालय कधी सिापन केले १८१४ १७१४ १५१४ १६१४

20

भारिीय िसिुसूंग्रहालयाची मातहिी पतुसिका केव्हा 

प्रतसद्ध केली १९६० १९६१ १९६२ १८६२

21 तििेद्रम येिे सूंग्रहालय कधी सिापन  करण्याि आले १८५९ १८६० १८६३ १८६६

22

राजा रिी िमात याूंच्यामळेु तचिाचा कोिे सिापन 

करण्याि आले तििेद्रम मद्रास काश्मीर आसाम
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इ.स.१८६३ रोजी कोणत्या शहराि सूंग्रहालय सिापन  

करण्याि आले नागपतर कानपतर सािारा साूंगली

24

म्हसैतरच्या महाराजाूंनी १८६६ मध्ये कोिे सूंग्रहालय 

सिापन  केले बूंगलोर कानपतर िातमळनाडत गुजराि

25

राणी तव्हकटोररयाच्या कारतकदीस पन्नास िर्त कधी पतणत 

र्ाली १८७८ १८७९ १८८० १८९१

26

सारनाि येिे  िसितसूंग्रहालय कधी सिापन करण्याि 

आले १९०४ १९०६ १९०७ १९०८

27

१९१७ मध्ये िसिुसूंग्रहालय कोिे सिापन करण्याि 

आले नालूंदा कराची सरुि िक्षशीला

28

१९०६ मध्ये तव्हकटोररया समारक कोिे सिापन 

करण्याि आले कलकत्ता कराची मुूंबई मद्रास

29

तप्रूंस ऑफ िेल्ि िसिुसूंग्रहालय कोणत्या शहराि 

सिापन करण्याि आले मुूंबई नागपतर कोल्हापतर पोलादपतर

30

फ्रान्समध्ये अभीरक्षकास कोणत्या नािाने ओळखळे 

जािे कोन्सरिेटर कीपर सहाय्यक मदि करणारा

Exam  :  ____________ (Rev. 16 / C7525)TYBA SEM VI 

Class : ________________TYBA History Semester:VI

Sr. No. Question Option1 Option2 Option3 Option4

1
भारतीय राज्य घटनेच्या मसुदा  सममतीचे 

अध्यक्ष कोण हाते
 डा राजेंद्र प्रसाद  डा बाबासाहेब 

आंबेडकर   पंडडत नेहारु   रववदं्रनाथ टािोर

2
भारतीय राज्य घटनेत क्रकती कलम ेसमाववस्ट 

करण्यात आली आहेत  392 कलमे 393  कलमे  394  कलमे  395  कलमे

3
भारतीय राज्य  घटना कोणत्या  मानवी 
मूल्यावर आधाररत आहे

स्वातंत्र्य , समता 
,बंधभुाव

स्वातंत्र्य ,  

अक्स्तत्व , बंधतुा समता-ववषमता समता ,बंधभुाव  , 

ववषमता

Subject:History of Contemporary India  1947 -2000 CE Paper - V 



4
संस्थांनाच्या ववलींनीकरणाच्या वेळी हैदराबाद 

संस्थांनात कोणाची सत्ता होती हटपू सुल्तान अहदलशाहा  ननजाम   हैदरअली

5

नेहारु काळात उच्च सशक्षणाचा ववचार 
करण्यासाठी कोणाच्या अध्यक्षतेखाली एक 

ससमनत नेमली िेली
पंडडत नेहारु डा बाबासाहेब 

आंबेडकर डा राजेंद्र प्रसाद डा सववपल्ली 
राधाकृष्णन

6
हहन्दी भाषेला  राष्र भाषेचा दजाव कोणत्या 
पंतप्रधानाच्या काळात देण्यात आला लालबहादरू शास्िी इंहदरा िांधी मोरारजी देसाई नरेंद्र मोदी

7

पंतप्रधान लालबहादरू शास्िी यांच ेकोणत्या 
करारावरील सही नंतर काही तासातच ननधन 

झाले
सशमला हदल्ली ताश्कांद पुणे

8
भारताची पहहली महहला पंतप्रधान म्हणून इंहदरा 
िांधी यांनी कोणत्या साली शपथ घेतली 24 जानेवारी 1965 24 जानेवारी 1966 24 जानेवारी 1967 24 जानेवारी 1968

9
पंतप्रधान इंहदरा िांधी यांनी पहहल्यांदा क्रकती 
प्रमुख बँकाच ेराष्रीयीकरण केले  वीस सोळा आठरा चौदा

10
हररत िांतीच्या काळात शतेी वषवभर कशी 
ठेवण्याचा कायविम राबववला िेला पाण्याखाली हहरवीिार ओलीताखाली  काळीभोर

11
पंतप्रधान इंहदरा िांधी यांनी देशांतिवत 

आणीबाणी कोणत्या साली जहीर केली 23  जून 1975 24   जून 1975 25  जून 1975 26   जून 1975

12
कोणत्या काळात  वतृ्तपि आखण 

आकाशवाणीवर बंधन ेलादण्यात आले
आणीबाणीच्या 
काळात

स्वातंत्र्याच्या 
काळात नेहरु काळात मोदी  काळात

13
आणीबाणीच्या काळात  कोणते धोरण 

अवलंबण्यात आले दडपशाहीचे लोकशाहीचे हुकुमशाहीचे स्वातंत्र्याचे

14
आणीबाणी नंतर भारतात कोणते सरकार 
सत्तेवर आले काँगे्रस सरकार जनता सरकार भाजपा सरकार जनता दल सरकार

15
जनता सरकारच ेपंतप्रधान म्हणून कोणाची 
ननवड करण्यात आली इंहदरा िांधी जयप्रकाश नारायण मोरारजी देसाई िुलजारीलाल नंदा

16
कोणत्या पंतप्रधांनाच्या काळात स्वतंि 

खालीस्थानची मािणी केली िेली मोरारजी देसाई लालबहादरू शास्िी नरेंद्र मोदी इंहदरा िांधी

17
क्स्ियांच्या पररक्स्थत सुधारणा व्हावी यासाठी 
कोणती चळवळ राबवली िेली स्िीवादी चळवळ स्िीवादी मोमेंट स्िीवादी हक्क 

पररषद स्िीवादी िांनत
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क्स्ियांना परंपराित बंधनंातून मुक्त 

करण्यासाठी कोणत्या चळवलीन ेमोठे योिदान 

हदले
सामाक्जक हक्क 

पररषदेने सामाक्जक पररषदेने
सामाक्जक 

बालहक्का 
चळवलीने

सामाक्जक सुधारणा 
चळवलीने

19
 क्स्ियांना समान हक्क समळावे यासाठी हहदं ू

कोडत्रबल कोणी भारतीय संसदेत मांडले पंडडत नेहारु डा बाबासाहेब 

आंबेडकर डा राजेंद्र प्रसाद सरदार पटेल

20
सवतंि भारतात आरक्षण धोरण कोणासाठी लाि ू

करण्यात आले
सशक्षखणक व 

सामाक्जक 

मािससाठी
 आगथवक 

मािससाठी
सशक्षखणक 

मािससाठी  धासमवक  मािससाठी

21
ई स 1957 साली मुंबईजवळ कोणत्या हठकाणी 
अणुसंशोधन कें द्राची स्थापना करण्यात आली तुभे चेंबुर बॉम्बे हाय उरण

22

इंहदरा िांधीच्या काळात 1974 मध्ये 

राजस्थानातील कोणत्या हठकाणी भारतान े

पहहला भूसमित अणुस्फोट घडवून आणला
जयपूर पोखरण उदयपूर अजमेर

23
स्वातंत्र्योत्तर काळात भारतान ेअतंरराष्रीय 

क्षेिात कोणत्या धोरणाचा आवलंब केला तटस्थतेचा ववरोधाचा सहकायावचा असलप्ततावादाचा

24
स्वातंत्र्योत्तर काळात भारत - रसशया सबंध कसे 
राहहले आहेत मैिीपूणव तणावपूणव मध्यम साधारण

25
भारताच ेशजेारील राष्राशी ( पाक्रकस्तान विळून 

) सबंध कसे राहहले आहेत असहकाराचे अनतमैिीपूणव सहकायावचे अनततणावपूणव

26
भारतीय राज्य घटनेत पुढील मानवी मूल्ये 

समामवस्ट करण्यात आली आहते

स्वातंत्र्य ,  अक्स्तत्व 

, बंधतुा
स्वातंत्र्य , समता 
,बंधभुाव

 समता ,बंधभुाव  

, ववषमता  ,बंधभुाव

27
भारतीय राज्य घटनेन ेकोणत्या शासन पद्धतीचा 
स्वीकार केला आहे संसदीय धासमवक ननधमी हुकुमशाही

28
भारतीय राज्य घटनेच्या घटना ससमतीच े

अध्यक्ष कोण हाते
डा बाबासाहेब 

आंबेडकर पंडडत नेहारु डा राजेंद्र प्रसाद रववदं्रनाथ टािोर

29
भारतीय स्वातंत्र्य नंतर पुढील संस्थांनाच्या 
ववलींनीकरणाची समस्या ननमावण झाली

जुनािड आखण 

िुजरात
जुनािड , जम्मू 
काक्श्मर ,हैदराबाद

हैदराबाद , 

मराठवाडा
 काक्श्मर, लडाक , 

जुनािड

30
हररत िांतीच्या काळात शतेी वषवभर कशी 
ठेवण्याचा कायविम राबववला िेला पाण्याखाली हहरवीिार ओलीताखाली  काळीभोर



Exam  :  ____________ (Rev. 16 / C7525)TYBA SEM VI 
Class : TYBA History Semester:VI
Sr. No. Question Option1 Option2 Option3 Option4

1
  भारतावर स्वारी करणारा पमहला मुघल 

बादशहा कोण ?
 हुमयून बाबर  शहजहान  औरंिजेब

2
पाननपताच ेपहहले युद्धच्या वेळी भारताचा 
सुल्तान कोण होता इब्राहीम लोदी बहलोल लोदी अल्लाउद्दीन 

खखलजी ससकंदर लोदी

3 पाननपताच ेपहहले युद्धात कोणाला ववजय समळाला ससकंदर लोदी इब्राहीम लोदी बाबर बहलोल लोदी
4 बाबरचा चररि ग्रंथ कोणता असलनामा आलमगिरनामा हुमयून नामा बाबरनामा
5 त्रबलग्रामची  लढाई कोणाकोणामध्ये झाली हुमयून - शरेशहा हुमयून -  इब्राहीम 

लोदी
हुमयून - बहलोल 

लोदी हुमयून - अल्लाउद्दीन

6 मुघलांच्या कें द्रीय प्रशासनाचा प्रमुख कोण होता सेनापती बादशहा मुख्य प्रधान वजीर

7 मुघल काळात प्रांताला काय म्हंटले जात होते भाि हहस्सा सुभा परिणा

8 दीन -ए - ईलाही हा धमव कोणी स्थापन केला होता अकबर शहजहान औरंिजेब हुमयून
9 फतेहपुर ससिी हे शहर कोणी वसवले औरंिजेब शरेशहा शहजहान अकबर

10
आग्र्याला जाऊन मोिल बादशहा औरंिजेबाची 
भेट घेणारा मराठा राजा कोण संभाजी सशवाजी राजे राजाराम शाहू

11 पाननपताची दसुरी लढाई  कोणाकोणामध्ये  झाली  अकबर- हेमू अकबर- भारमल अकबर- शरेशहा अकबर- इब्राहीम लोदी
12  अकबराचा वजीर कोण होता  समझाव हकीम भािवानदास भारमल बैरामखान
13

सम्राट अकबरान ेकोणत्या राजपूत राजकन्या 
बरोबर वववाह केला होता मीराबाई दिुाववती जोधाबाई पनिनी

14
 सम्राट अकबरान ेमहसूल धोरण ठरववण्याची 
जबाबदारी कोणावर सोपवली होती  राजा जयसशिं  राजा तोडमवल  राजा भारमल  राजा  प्रतापसशिं

15 अकबराच ेहहदं ूधोरण कसे होते सहहष्णू जयष्णू कट्टर सुन्नी सौम्य

Subject:History of medieval india  1526-1707CE Paper IV



16
शरेशहान े पुढील चलन सुरु केले होत ेत आज ही 
आहे टंका रुपया होन हदनार

17 पाननपताची दसुरी लढाई कोणत्या साली झाली 5 नोहेंबर 1556 5 नोहेंबर 1557 5 नोहेंबर 1558 5 नोहेंबर 1559

18
जयपूरचा राजा भारमल न ेकोणत्या मुघल 

सम्राटा बरोबर मैिी केली होती शरेशहा औरंिजेब हुमयून अकबर

19
सम्राट अकबरान ेकोणत्या राजपूत राजकन्या 
बरोबर वववाह केला होता मीराबाई दिुाववती जोधाबाई पनिनी

20 हक्ल्दघाटीची लढाई कोना कोना मध्ये झाली अकबर - जयसशिं अकबर -  
राणाप्रताप

राणाप्रताप -

हुमयून अकबर - प्रतापसशिं

21 चौसाची लढाई कोणाकोणामध्ये झाली हुमयून - शरेशहा हुमयून -  इब्राहीम 

लोदी
हुमयून - बहलोल 

लोदी हुमयून - अल्लाउद्दीन
22 हुमयून च ेराज्य कोणी काबीज केले होते चिंीजखानाने अकबराने इब्राहीम लोदी शरेशहा
23

शरेशहा हा त्याच्या कोणत्या धोरणा बद्दल प्रसशद्ध 

होता जमीन महसूल लष्करी घोडदल व्यापार

24 शरेशहान ेपहहला रस्ता कुठून- कुठपयतं बांधला आग्रा - बरवहानपुर आग्रा - हदल्ली
सोनारिाव त े

आग्रा ,हदल्ली 
अटक

आग्रा - जोधपूर

25
शरेशहान े पुढील चलन सुरु केले होत ेत आज ही 
आहे टंका रुपया होन हदनार

26 अकबराच ेहहदं ूधोरण कसे होते सहहष्णू जयष्णू कट्टर सुन्नी सौम्य

27
अकबराच्या दक्षक्षण स्वारीत अहमदनिरची राणी 
मारली िेली नतच ेनाव काय चाँदत्रबबी खय्युम पनिनी िुलबदन बेिम

28 जहांिीर वर कोणाचा प्रभाव होता चाँदत्रबबी जोधाबाई नुरजाहन िुलबदन बेिम
29 जहांिीर ववरोधात कोणी बंड केले होते औरंिजेब शहजहान शहररयार अकबर
30 शहजहानच्या पत्नीच ेनाव काय िुलबदन बेिम पनिनी चाँदत्रबबी मुमताज












