
 

 

Nevjabai Hitkarini,College,Bramhapuri 

Unit Test-I 

Session:2017-18 

Subject:History 

Indian History (Earliest times to 1351 A.D.) 

Class: B.A.I Sem.I              Date: 06/09/2017                Marks:20 

       Note : All questions are compulsory. 

 

१.प्राचीन भारतीय परुातत्वीय साधनाांची माहिती थोडक्यात हििा.     ( ८ गणु ) 

                                          क ां वा 

        िरप्पा सांस् ृती मधीि नगर रचनवेर टिपण हििा. 

     २. खािीि प्रश्ाांची उत्तरे ए ा वाक्यात हििा.                                (१२ गणु) 

१. उपहनषदाांची ए ूण सांख्या क ती आि.े 

२. आयाांनी हिहिििेा प्राचीन ग्रांथ  ोणता ? 

३.बाणभट्टान े ोणता ग्रांथ हिहििा. 

४. ल्िण यान े ोणता ग्रांथ हिहििा. 

५.िरप्पा सांस् ृतीत अांत्यसांस् ाराच्या क ती व  ोणत्या पद्धती िोत्या. 

६.चार परुुषाथाांची नाव ेहििा. 

७. आयाांनी आश्रम व्यवस्थचे ेक ती व  ोणत ेप्र ार साांहगति ेआिते. 

८.गौतम बदु्धान ेधमम प्रचारासाठी  ोणत्या िो भाषचेा वापर  ेिा. 

९. जनै धमामतीि हिरात्न े ोणती. 

१०. मगेास्थनेीस  यान े ोणता ग्रांथ हिहििा. 

११. िरप्पा सांस् ृतीचा शोध  ोणी व  धी िाविा. 

१२. अल्बरूनी यान े ोणता ग्रांथ हिहििा. 

            



                      

 

Nevjabai Hitkarini,College,Bramhapuri 

Unit Test-II 

Session:2017-18 

Subject:History 

Indian History (1526 to 1761 A.D.) 

  Class: B.A.I Sem.II            Date:05/03/2018              Marks:20 

Note : All questions are compulsory.  

१.शरेशािाची जमीन मिसिू पद्धती स्पष्ट  रा.                            ( ८ गणु )  

                                                 क ां वा  

           बाबरनामावर (तुज ेु - ए – बाबरी) टिपण हििा.    

       २. खािीि प्रश्ाांची उत्तरे ए ा वाक्यात हििा.                              (१२ गणु)   

  १. पाहनपतच ेपहिि ेयधु्द  धी व  ोणामध्य ेझाि.े  

  २. खानवुाच ेयधु्द  धी व  ोणामध्य ेझाि.े 

  ३.  ोणत्या राणीन ेहुमायुनिा राखी पाठहविी िोती. 

  ४. शरेशािाच ेमळू नाव  ाय िोत.े  

  ५.शरेशािान ेबांगाि त ेससांध असा मिामागम बाांधिा त्याच ेनाव  ाय िोत.े 

  ६. सम्राि अ बरान े ोणत्या धमामची स्थापना  ेिी. 

  ७. िळदीघािची िढाई अ बर व  ोणामध्य ेझािी.     

  ८.शिाजिानच्या पत्नीच ेनाव  ाय िोत?े आहण हतच्या प्रीत्यथम त्यान े ोणती इमारत   

     बाांधिी.   

  ९. औरांगजबेान ेहशखाांच्या  ोणत्या गरुूिा ठार  ेि.े  

  १०.औरांगजबेाचा मतृ्य ूझािा तवे्िा मराठ्ाांच ेनेततृ्व  ोणा ड ेिोत.े  

  ११. औरांगजबेान ेसिांदुांवर  ोणता  र िाविा. 

  १२.मगुि साम्राज्याच्या पतनाच े ोणतिेी दोन  ारण ेहििा.  

 

 



 

 

 

Nevjabai Hitkarini,College,Bramhapuri 

Unit Test-I 

Session:2017-18 

Subject:History 

Modern India (1757 to 1920 A.D.) 

  Class: B.A.II Sem.III            Date:05/09/2017                Marks:20 

Note : All questions are compulsory.  

१.शतेीच ेव्यापारी रण म्िणज े ाय? टिपण हििा.                        ( ८ गणु )  

                                                 क ां वा  

           बक्सारच्या िढाईवर (इ.स.१७६४ ) टिपण हििा.     

       २. खािीि प्रश्ाांची उत्तरे ए ा वाक्यात हििा.                                (१२ गणु)   

  १. भारतात जिमागामन ेआििे ेपहिि ेयरुोहपयन  ोण िोत.े  

  २. सतीप्रथा  ायद्यान े ेव्िा बांद झािी? व ती  ोणत्या शास ान े ेिी.  

  ३. इ.स. १७६५ मध्य ेइांग्रज  ां पनीिा बांगािच ेकदवाणी िक्क  ोणी कदि.े 

  ४. प्िासीच ेयधु्द  ोणामध्य ेझाि ेव  धी झाि.े  

  ५.शरेशािान ेबांगाि त ेससांध असा मिामागम बाांधिा त्याच ेनाव  ाय िोत.े 

  ६. िॉडम विेस्िीच्या तनैाती फौज पद्धतीचा भारतातीि पहििा बळी  ोण ठरिा. 

  ७. भारतातीि पहििी  ापड हगरणी  ोठे सरुु झािी?  

  ८.भारतीय मजरुाांच ेपहिि ेनते े ोण िोत.े   

  ९.नीि दपमण ि ेनाि   ोणी हिहिि.े  

  १०.ब्राम्िो समाजाच ेव सत्यशोध  समाजाच ेसांस्थाप   ोण िोत.े  

  ११.१८५७ च्या घिनाांवर आधाटरत माझा प्रवास ि ेपसु्त   ोणी हिहिि.े 

  १२.१८७८ मध्य ेभारतीय वतृ्तपिावर बांधन ेआणणारा  ायदा  ोणी  ेिा.   

            

                          



                         

Nevjabai Hitkarini,College,Bramhapuri 

Unit Test-II 

Session: 2017-18 

Subject: History 

Modern India (1920 to 1971 A.D.) 

  Class: B.A.II Sem.IV            Date:07/03/2018                 Marks:20 

Note : All questions  are compulsory  

१.आझाद सिांद सनेवेर टिपण हििा.                                           ( ८ गणु )  

                                      क ां वा  

           सहवनय  ायदभेांग आांदोिनावर टिपण हििा.    

       २. खािीि प्रश्ाांची उत्तरे ए ा वाक्यात हििा.                              (१२ गणु)   

  १. भारतातीि आद्य क्ाांहत ार   ोण िोत.े  

  २. स्वराज पक्षाची स्थापना  ोणी  ेिी. 

  ३.  ु ा आांदोिनाच ेजन   ोण िोत.े 

  ४. चाफे र बांधनूी  ोणत्या इांग्रज अहध ारयाना ठार  ेि.े  

  ५.मसु्िीम िीगचीची स्थापना  ेव्िा झािी.  

  ६. रझा ार  ोण िोत.े 

  ७. अांदमान व हन ोबार बिेे सजां ल्यावर सभुाषचांद्र बोसाांनी त्याांची नाव े ाय ठेविी.     

  ८.भारत छोडो चळवळीचा प्रारांभ  ोठून झािा.  

  ९. िॉडम माउांिबिनन ेआपिी योजना  ोणत्या वषी जिीर  ेिी.    

  १०.नरेंद्र मांडळाची स्थापना  ोणत्या वषी झािी.  

  ११.पणु े रार  ेव्िा व  ोणामध्य ेझािा.  

  १२.भगतससांग व राजगरुू याांनी  ोणत्या हब्रिीश अहध ाऱ्याची ित्या  ेिी.  

 

 

           



 

Nevjabai Hitkarini,College,Bramhapuri 

Unit Test-I 

Session: 2017-18 

Subject: History 

Modern World (1775 to 1920A.D.) 

  Class: B.A.III Sem.V            Date:11/09/2017                 Marks:20 

Note : All questions are compulsory.  

१.अमटेर न क्ाांतीची  ोणतिेी दोन  ारण ेहििा.                         ( ८ गणु )  

                        क ां वा  

          फ्रेंच राज्यक्ाांतीवर टिपण हििा.    

       २. खािीि प्रश्ाांची उत्तरे ए ा वाक्यात हििा.                              (१२ गणु)   

  १. अमटेर ेचा शोध  ोणी िाविा.  

  २. अमटेर न स्वातांत्र्याचा जािीरनामा  ोणी हिहििा. 

  ३. उत्तर अमटेर ेतीि मळू रहिवाशयाांच ेनाव हििा. 

  ४. ‘मीच म्िणज ेराज्य आि’े, अस े ोण म्िणत अस.े  

  ५. मॉिेस्क्यनू े ोणता ग्रांथ हिहििा.  

  ६. सामाहज   रार  ोणी साांहगतिा. 

  ७. नपेोहियन बोनापािमचा पराभाव  ोणत्या यदु्धात झािा.     

  ८. ‘जन्मदात्या आईिा हचरडणारे मिू’, अस े ोणाहवषयी म्ििि ेजात.े 

  ९. रोमनाांची पवू ेडीि राजधानी  ोणती िोती.    

  १०.इस्ि इांहडया  ां पनीची स्थापना  ेव्िा झािी.  

  ११.तायसपांग बांडाचा प्रवतम   ोण िोता.  

  १२.पके ां गचा ति  ोणामध्य ेझािा.  

 

 



 

Nevjabai Hitkarini,College,Bramhapuri 

Unit Test-II 

Session : 2017-18 

Subject: History 

Modern World (1920 to 2000A.D.) 

   Class: B.A.III Sem.VI           Date:03/03/2018               Marks:20 

Note : All questions are compulsory.  

१. आर्थम  मांदीची  ोणतिेी दोन  ारण ेहििा.                           ( ८ गणु )  

                                       क ां वा  

            आर्थम  मांदीच े ोणतिेी दोन पटरणाम हििा.    

       २. खािीि प्रश्ाांची उत्तरे ए ा वाक्यात हििा.                              (१२ गणु)   

  १. मसुोहिनीन े ोणत्या पक्षाच ेसांघिन  ेि.े  

  २. फॅसीस्ि पक्षातीि सहैन ाांच्या दिािा  ोणत ेनाव िोत.े 

  ३. १९३६ मध्य ेरोम-बर्िमन–िोक यो अक्ष गि  ोणत्या तीन दशेाांमध्य ेस्थापन झािा. 

  ४. रहशयात नवीन आर्थम  धोरण  ोणी िाग ू ेि.े  

  ५. दसुरे मिायधु्द  ोणत्या सािी सरुु झाि.े 

  ६. हिरोहशमावर  धी अणबुॉम्ब िा ण्यात आिा. 

  ७. दसुऱ्या मिायदु्धात िो शािी राष्ट्ाांचा गि  ोणता िोता.     

  ८.स्िॅिीन  ोणत्या वतममानपिाचा सांपाद  िोता.   

  ९. अििाांिी  सनदमेध्य े ोणत्या तीन राष्ट्ाांच ेप्रहतहनधी िोत.े        

  १०.मानवी िक्क कदन  ोणत्या वषामपासनू सरुु झािा.  

  ११.रोम मधीि पोपच्या स्वतांि राज्याच ेनाव  ाय िोत.े  

  १२.हिििरच्या आत्मचटरिाच ेनाव  ाय िोत.े   

 

 



 

Nevjabai Hitkarini,College,Bramhapuri 

Unit Test-I 

Session:2016-17 

Subject:History 

Indian History (Earliest times to 1351 A.D.) 

  Class: B.A.I Sem.I            Date:01/10/2016                     Marks:20 

Note : All question are compulsory. 

१.इहतिासाच्या भौहत  साधनाांची माहिती थोडक्यात हििा.             ( ८ गणु ) 

                                            क ां वा 

           िरप्पा सांस् ृती मधीि मिास्नानगिृावर टिपण हििा. 

       २. खािीि प्रश्ाांची उत्तरे ए ा वाक्यात हििा.                                 (१२ गणु) 

  १. परुाणाांची ए ूण सांख्या क ती आि.े 

  २. सांगीतावर हिहिििेा वदे  ोणता ? 

  ३.बाणभट्टान े ोणता ग्रांथ हिहििा. 

  ४.रजतरांहगनी िा ग्रांथ िा ग्रांथ  ोणी हिहििा. 

  ५.िरप्पा सांस् ृतीत अांत्यसांस् ाराच्या क ती व  ोणत्या पद्धती िोत्या. 

  ६.चार परुुषाथाांची नाव ेहििा. 

  ७. उपनयन सांस् ार म्िणज े ाय. 

  ८.गौतम बदु्धान ेधमम प्रचारासाठी  ोणत्या िो भाषचेा वापर  ेिा. 

  ९. जनै धमामतीि हिरात्न े ोणती. 

  १०.चाणक्यान े ोणता ग्रांथ हिहििा. 

  ११. िरप्पा सांस् ृतीचा  ाळ  ोणता. 

  १२. इसत्सांग िा प्रवासी  ोणत्या दशेातनू आिा. 

 

 



           

 

Nevjabai Hitkarini,College,Bramhapuri 

Unit Test-II 

Session:2016-17 

Subject: History 

Indian History (1526 to 1761 A.D.) 

  Class: B.A.I Sem.II            Date:02/03/2017              Marks:20 

Note : All question are compulsory.  

१.मनसबदारी पद्धतीहवषयी टिपण हििा.                                   ( ८ गणु )  

                                      क ां वा  

           शरेशािा सरुीवर टिपण हििा.    

       २. खािीि प्रश्ाांची उत्तरे ए ा वाक्यात हििा.                              (१२ गणु)   

  १. पाहनपतच ेदसुरे यधु्द  धी व  ोणामध्य ेझाि.े  

  २. खनवुाच ेयधु्द  धी व  ोणामध्य ेझाि.े 

  ३. राणी  णामवतीन े ोणत्या मगुि बादशािािा राखी पाठहविी िोती. 

  ४. बाबरान े ोणत ेआत्मचटरि हिहििे.  

  ५.शरेशािान ेबांगाि त ेससांध असा मिामागम बाांधिा त्याच ेनाव  ाय िोत.े 

  ६. कदन-ेइिािीचा मखु्य परुोहित  ोण िोता. 

  ७. ताजमिािाचा मखु्य स्थापत्यहवशारद  ोण िोता.     

  ८.शिाजिानच ेमळू नाव  ाय िोते.   

  ९. हशखाांचा दिावा गरुू  ोण िोता.  

  १०.मराठ्ाांच ेनतेृत्व स्वातांत्र्य यदु्धात  ोणा ड ेिोत.े  

  ११. औरांगजबेान ेसिांदुांवर  ोणता  र िाविा. 

  १२.नादीरशिाच्या आक्मणावळेी मगुि बादशिा  ोण िोता.  

 

 



           

 

Nevjabai Hitkarini,College,Bramhapuri 

Unit Test-I 

Session :2016-17 

Subject:History 

Modern India (1757 to 1920 A.D.) 

  Class: B.A.II Sem.III            Date:07/09/2016                Marks:20 

Note : All questions are compulsory.  

१.अनदु्योगी ी रण म्िणज े ाय? टिपण हििा.                            ( ८ गणु )  

                                         क ां वा  

           बक्सारच्या िढाईवर (इ.स.१७६४) टिपण हििा.     

       २. खािीि प्रश्ाांची उत्तरे ए ा वाक्यात हििा.                               (१२ गणु)   

  १. पोतुमगीजाांनी गोवा  ोणापासनू सजां ून घतेिा.  

  २.  ोणत्या शास ान े ायमधारा पद्धत सरुु  ेिी .  

  ३. इ.स. १७६५ मध्य ेइांग्रज  ां पनीिा बांगािच ेकदवाणी िक्क  ोणी कदि.े 

  ४. प्िासीच्या यदु्धाच ेनेततृ्व  ोणत्या इांग्रज अहध ाऱ्यान े ेि.े  

  ५. शरेशािाच ेमळू नाव  ाय िोत.े 

  ६. िॉडम विेस्िीन े ोणत्या पद्धतीचा अविांब  ेिा. 

  ७. भारतातीि पहििी  ापड हगरणी  ोठे सरुु झािी?  

  ८.भारतात पहििी रेल्व े धी व  ोठे सरुु झािी.   

  ९. इांग्रज व िोळ र याांच्यात १८०३ मध्य े ोठे ति झािा.  

  १०. सत्यशोध  समाजाच ेसांस्थाप   ोण िोत.े  

  ११.१८५७ चा उठाव म्िणज ेभारतीय स्वातांत्र्य समर िोय ि े ोणी व  ोणत्या पसु्त ात     

       म्ििि.े 

  १२. आयम समाजाची स्थापना  ोणी  ेिी.   

            



           

 

 

Nevjabai Hitkarini,College,Bramhapuri 

Unit Test-II 

Session:2016-17 

Subject:History 

Modern India (1920 to 1971 A.D.) 

  Class: B.A.II Sem.IV            Date:06/03/2017                 Marks:20 

Note : All questions are compulsory.  

१.वासदूवे बळवांत फड ेवर टिपण हििा.                                    ( ८ गणु )  

                         क ां वा  

           सहवनय  ायदभेांग चळवळीवर टिपण हििा.    

       २. खािीि प्रश्ाांची उत्तरे ए ा वाक्यात हििा.                              (१२ गणु)   

  १.  ु ा आांदोिनाच ेजन   ोण िोत.े  

  २. हचतगाव  िाची तारीख  ोणती िोती. 

  ३. गदर चळवळ अमटेर ेत  ोणी चािहविी. 

  ४. भगतससांग व राजगरुू याांनी  ोणत्या इांग्रज अहध ारयािा ठार  ेि.े  

  ५.आझाद सिांद सनेचेी स्थापना  ोणी  ेिी. 

  ६. चिजेाव आांदोिनात हवदभामत  ोणत्या दोन टठ ाणी हवशषे आांदोिन ेझािी. 

  ७. अांदमान व हन ोबार बिेे सजां ल्यावर सभुाषचांद्र बोसाांनी त्याांची नाव े ाय ठेविी.     

  ८.भारत छोडो चळवळीत भहूमगत नते्याांची नाव ेसाांगा.  

  ९. िॉडम माउांिबिॅनन योजना  ोणत्या वषी जिीर झािी.    

  १०.नरेंद्र मांडळाची स्थापना  ोणत्या वषी झािी.  

  ११.पहििी गोिमजे पटरषद  ेव्िा झािी.  

  १२.चांद्रशखेर आझाद ि े ोठे शिीद झाि.े 

  

             



 

 

 

Nevjabai Hitkarini,College,Bramhapuri 

Unit Test-I 

Session:2016-17 

Subject:History 

Modern World (1775 to 1920A.D.) 

  Class: B.A.III Sem.V            Date:26/09/2016                 Marks:20 

Note : All questions are compulsory.  

१. हबस्मा म वर टिपण हििा .                                                  ( ८ गणु )  

                                                 क ां वा  

             व्यापारवाद व वाहणज्य क्ाांतीवर टिपण हििा.    

       २. खािीि प्रश्ाांची उत्तरे ए ा वाक्यात हििा.                              (१२ गणु)   

  १. अमटेर ेत यरुोपच्या क ती वसािती िोत्या.  

  २. अमटेर न स्वातांत्र्याचा जािीरनामा  ोणी हिहििा. 

  ३.  ॉमन सने्स िा ग्रांथ  ोणी हिहििा. 

  ४. ‘मीच म्िणज ेराज्य आि’े, अस े ोण म्िणत अस.े  

  ५. मॉिेस्क्यनू े ोणता ग्रांथ हिहििा.  

  ६. रुसोन े ोणता  ोणता ग्रांथ हिहििा. 

  ७. वािल्यूमच्या यदु्धात  ोणत्या फे्रन्च  सनेानीचा पराभाव झािा.     

  ८. ‘जन्मदात्या आईिा हचरडणारे मिू’, अस े ोणाहवषयी म्ििि ेजात.े 

  ९. चीन मध्य े ोणत्या घराण्याची सत्ता िोती.    

  १०. ोणत्या मघुि बादशिान ेहब्रटिशाना वखार स्थापण्याची परवानगी कदिी.  

  ११.तायसपांग बांडाचा प्रवतम   ोण िोता.  

  १२.नानक ां गचा ति  ोणामध्य ेझािा.  

 



 

 

Nevjabai Hitkarini,College,Bramhapuri 

Unit Test-II 

Session:2016-17 

Subject:History 

Modern World (1920 to 2000A.D.) 

  Class: B.A.III Sem.VI            Date:04/03/2017               Marks:20 

Note : All questions are compulsory.  

१. हिििरच्या अांतगमत धोरणावर टिपण हििा.                            ( ८ गणु )  

                                                 क ां वा  

            आर्थम  मांदीच े ोणतिेी दोन पटरणाम हििा.    

       २. खािीि प्रश्ाांची उत्तरे ए ा वाक्यात हििा.                              (१२ गणु)   

  १. जागहत  आर्थम  मांदीच ेवषम  ोणत.े  

  २. पहिल्या मिायधु्दानांतर जममनीत  ोणत ेसर ार अहस्तत्वात आि.े   

  ३. १९३६ मध्य े ोणत्या दोन दशेाांमध्य ेमहुन   रार झािा. 

  ४. नवीन आर्थम  धोरण  ोणी िाग ू ेि.े  

  ५. दसुरया मिायधु्दाच ेतात् ाहि   ारण  ाय िोते. 

  ६. हिरोहशमावर  ोणत्या दशेान ेअणबुॉम्ब िा िा. 

  ७. दसुऱ्या मिायदु्धात िो शािी राष्ट्ाांचा गि  ोणता िोता.     

  ८.प्रवदा या वतममानपिाचा सांपाद   ोण िोता.   

  ९. अििाांिी  सनदमेध्य े ोणत्या तीन राष्ट्ाांच ेप्रहतहनधी िोत.े        

  १०.मानवी िक्क कदन  ोणत्या वषामपासनू सरुु झािा.  

  ११.यनुोची स्थापना  ोणत्या वषी झािी.  

  १२.माईन  ाम्फ ि ेआत्मचटरि  ोणी हिहिि.े   

 



 

Nevjabai Hitkarini,College,Bramhapuri 

Unit Test-I 

Session:2015-16 

Subject:History 

Indian History (Earliest times to 1351 A.D.) 

  Class: B.A.I Sem.I            Date:10/09/2015                     Marks:20 

Note : All question are compulsory. 

१.इहतिासाच्या वाग्ममयीन साधनाांची माहिती थोडक्यात हििा.         ( ८ गणु ) 

                                          क ां वा 

            िरप्पा सांस् ृती मधीि नगररचनवेर टिपण हििा. 

     २. खािीि प्रश्ाांची उत्तरे ए ा वाक्यात हििा.                                    (१२ गणु) 

१. वदेाांची सांख्या क ती आि.े 

२. मगेसॅ्थनेीसन े ोणता ग्रांथ हिहििा ? 

३.बाणभट्टान े ोणता ग्रांथ हिहििा. 

४.िरप्पा सांस् ृतीचा शोध  ोणी व  धी िाविा. 

५. िरप्पा सांस् ृतीची हिपी  ोणती िोती. 

६.चार परुुषाथाांची नाव ेहििा. 

७. क ती प्र ारच ेसांस् ार िोत.े त्यातीि  ोणतिेी चार सांस् ार साांगा. 

८.गौतम बदु्धान ेधमम प्रचारासाठी  ोणत्या िो भाषचेा वापर  ेिा. 

९. बदु्ध धमामतीि हिरत्न े ोणती. 

१०. ाहिदासान े ोणती  ाव्य हिहििी. 

११.हवशाखादत्तन े ोणत ेनाि  हिहिि.े  

१२.अल्बरुनी यान े ोणता ग्रांथ हिहििा. 

 

 



 

Nevjabai Hitkarini,College,Bramhapuri 

Unit Test-II 

Session:2015-16 

Subject: History 

Indian History (1526 to 1761 A.D.) 

  Class: B.A.I Sem.II            Date:26/02/2016              Marks:20 

Note : All questions are compulsory.  

१.कदन-ेइिािीवर टिपण हििा.                                                 ( ८ गणु )  

                                                 क ां वा  

           शरेशािा सरुीच्या जमीन मिसिू पद्धतीवर टिपण हििा.    

       २. खािीि प्रश्ाांची उत्तरे ए ा वाक्यात हििा.                              (१२ गणु)   

  १. पाहनपतच ेदसुरे यधु्द  धी व  ोणामध्य ेझाि.े  

  २.  ोणत्या यदु्धात बाबरान ेराणासांगचा पराभव  ेिा. 

  ३. राणी  णामवतीन े ोणत्या मगुि बादशािािा राखी पाठहविी िोती. 

  ४. बाबरान े ोणत ेआत्मचटरि हिहिि.े त े ोणत्या भाषते आि.े  

  ५.शरेशािान ेबांगाि त ेससांध असा मिामागम बाांधिा त्याच ेनाव  ाय िोत.े 

  ६. अ बरान े ोणत्या रजपतू राणीशी हववाि  ेिा. 

  ७. ताजमिाि  ोणाच्या स्मतृी प्रीत्यथम बाांधिा गिेा.     

  ८.शिाजिानिा क ती मिु ेिोती.   

  ९. हशख धमामच ेसांस्थाप   ोण िोते.  

  १०.मराठ्ाांच्या स्वातांत्र्य यदु्धात सनेापती  ोण िोत.े  

  ११. औरांगजबेान ेसिांदुांवर  ोणता  र िाविा. 

  १२.पाहनपतच ेहतसरे यधु्द  ोणामध्य ेझाि.े  

 

 



 

 

Nevjabai Hitkarini,College,Bramhapuri 

Unit Test-I 

Session:2015-16 

Subject:History 

Modern India (1757 to 1920 A.D.) 

  Class: B.A.II Sem.III            Date:04/09/2015                Marks:20 

Note : All questions are compulsory.  

१.शतेीच ेव्यापारी रण िी सां ल्पना स्पष्ट  रा.                             ( ८ गणु )  

                                           क ां वा  

           प्िासीच्या िढाईवर (इ.स.१७५७) टिपण हििा.     

       २. खािीि प्रश्ाांची उत्तरे ए ा वाक्यात हििा.                                (१२ गणु)   

  १. वास् ो-द-गामा भारतात  ेव्िा आिा.  

  २. िॉडम  ॉन्वामिीस यान ेजमीन मिसिुाची  ोणती पद्धत सरुु  ेिी .  

  ३. इ.स. १७६५ मध्य ेइांग्रज  ां पनीिा बांगािच ेकदवाणी िक्क  ोणी कदि.े 

  ४. बक्सारच्या यदु्धात सांयकु्त फळीतीि नव ेसाांगा.  

  ५. शरेशािाच ेमळू नाव  ाय िोत.े 

  ६. िॉडम विेस्िीन े ोणत्या पद्धतीचा अविांब  ेिा. 

  ७. भारतातीि पहििी  ापड हगरणी  ोठे सरुु झािी?  

  ८. सांथािाांचा उठाव  ेव्िा झािा.   

  ९. इांग्रजानी बाजीराव दसुयामवर  ोणता ति िादिा.  

  १०. आयम समाजाच ेसांस्थाप   ोण िोत.े  

  ११. १८५७ चा उठावात झाहसच्या राणीचा पराभव  ोणत्या इांग्रज अहध ाऱ्यान े ेिा.      

  १२. प्राथमना समाजाची स्थापना  ोणी  ेिी.   

 



 

Nevjabai Hitkarini,College,Bramhapuri 

Unit Test-II 

Session:2015-16 

Subject:History 

Modern India (1920 to 1971 A.D.) 

  Class: B.A.II Sem.IV            Date:27/02/2016                 Marks:20 

Note : All questions are compulsory.  

१.मांगि पाांड ेवर टिपण हििा.                                                 ( ८ गणु )  

                         क ां वा  

          असि ार चळवळीवर टिपण हििा.    

       २. खािीि प्रश्ाांची उत्तरे ए ा वाक्यात हििा.                              (१२ गणु)   

  १.  ु ा आांदोिनाच ेजन   ोण िोत.े  

  २. हचतगाव  िाची तारीख  ोणती िोती. 

  ३. िािा िरदयाळ याांनी अमटेर ेत  ोणती चळवळ चािहविी. 

  ४. भगतससांग यान ेक्ाांती ार ाांची  ोणती सांघिना स्थापन  ेिी.  

  ५. आझाद सिांद सनेचेी स्थापना  ोणी  ेिी. 

  ६. चिजेाव आांदोिनात हवदभामत  ोणत्या दोन टठ ाणी हवशषे आांदोिन ेझािी. 

  ७. अांदमान व हन ोबार बिेे सजां ल्यावर सभुाषचांद्र बोसाांनी त्याांची नाव े ाय ठेविी.     

  ८. भारत छोडो चळवळीची सरुुवात  ोठून झािी.  

  ९. िॉडम माउांिबिॅन योजना  ोणत्या वषी जिीर झािी.    

  १०. मसु्िीम िीगची  स्थापना  ोणत्या वषी झािी.  

  ११. दसुरी गोिमजे पटरषद  ेव्िा झािी.  

  १२. माझा प्रवास ि ेपसु्त   ोणी हिहिि.े 

 

 



 

Nevjabai Hitkarini,College,Bramhapuri 

Unit Test-I 

Session:2015-16 

Subject:History 

Modern World (1775 to 1920A.D.) 

  Class: B.A.III Sem.V            Date:14/09/2015                 Marks:20 

Note : All questions are compulsory.  

१.  ैसर हवहियम दसुऱ्यावर टिपण हििा.                                  ( ८ गणु )  

                                          क ां वा  

             वसाितवादाच ेभारतावर झाििे ेपटरणाम साांगा.    

       २. खािीि प्रश्ाांची उत्तरे ए ा वाक्यात हििा.                              (१२ गणु)   

  १. अमटेर न स्वातांत्र्य यदु्धात अमटेर न सनै्याचा सनेापती  ोण िोता.  

  २. अमटेर न स्वातांत्र्याचा जािीरनामा  ोणी हिहििा. 

  ३. थोमस पने यान े ोणता ग्रांथ हिहििा. 

  ४. ‘मीच म्िणज ेराज्य आि’े, अस े ोण म्िणत अस.े  

  ५. डीडरेा  शाचा सांपाद  िोता.  

  ६. सत्ताहवभाजनाचा हसद्धाांत  ोणी साांहगतिा. 

  ७. वािल्यूमच्या यदु्धात  ोणत्या फे्रन्च  सनेानीचा पराभाव झािा.     

  ८. ‘जन्मदात्या आईिा हचरडणारे मिू’, अस े ोणाहवषयी म्ििि ेजात.े 

  ९. अफूच ेपहिि ेयधु्द  ेव्िा झाि.े    

  १०. ोणत्या मघुि बादशिान ेहब्रटिशाना वखार स्थापण्याची परवानगी कदिी.  

  ११. तायसपांग बांडाचा प्रवतम   ोण िोता.  

  १२. पके ां गचा ति  ोणामध्य ेझािा.  

 

 



 

Nevjabai Hitkarini,College,Bramhapuri 

Unit Test-II 

Session:2015-16 

Subject:History 

Modern World (1920 to 2000 A.D.) 

  Class: B.A.III Sem.VI            Date:25/02/2016                 Marks:20 

Note : All questions are compulsory.  

१. आर्थम  मांदीच ेपटरणाम साांगा.                                            ( ८ गणु )  

                                                 क ां वा  

            नाझीवादावर टिपण हििा.    

       २. खािीि प्रश्ाांची उत्तरे ए ा वाक्यात हििा.                              (१२ गणु)   

  १. माईन  ाम्फ ि ेआत्मचटरि  ोणी हिहिि.े    

  २. पहिल्या मिायधु्दानांतर जममनीत  ोणत ेसर ार अहस्तत्वात आि.े   

  ३. १९३६ मध्य ेचमे्बरिने यान ेजममनी सोबत  ोठे  रार  ेिा. 

  ४. िहेननन े ोणत ेधोरण िाग ू ेि.े  

  ५. दसुऱ्या मिायधु्दाच ेतात् ाहि   ारण  ाय िोत.े 

  ६. हिरोहशमावर  धी अणबुॉम्ब िा िा गिेा. 

  ७. दसुऱ्या मिायदु्धात िो शािी राष्ट्ाांचा गि  ोणता िोता.     

  ८.प्रवदा या वतममानपिाचा सांपाद   ोण िोता.   

  ९. अििाांिी  सनदमेध्य े ोणत्या तीन राष्ट्ाांच ेप्रहतहनधी िोत.े        

  १०.मानवी िक्क कदन  ोणत्या वषामपासनू सरुु झािा.  

  ११.यनुोची स्थापना  ोणत्या वषी झािी.  

  १२.दसुऱ्या मिायदु्धाच्या वळेी इांग्िांडचा प्रधानमांिी  ोण िोता.    

 

 



 

Nevjabai Hitkarini,College,Bramhapuri 

Unit Test-I 

Session:2014-15 

Subject:History 

Indian History (Earliest times to 1351 A.D.) 

  Class: B.A.I Sem.I            Date:07/10/2014                    Marks:20 

Note : All question are compulsory. 

१.इहतिासाच्या परुातत्वीय साधनाांची माहिती थोडक्यात हििा.         ( ८ गणु ) 

                                            क ां वा 

            िरप्पा सांस् ृती मधीि धार्मम   ल्पनवेर टिपण हििा. 

       २. खािीि प्रश्ाांची उत्तरे ए ा वाक्यात हििा.                                (१२ गणु) 

  १. मिा ाव्य क ती आिते व ती  ोणती. 

  २. िरप्पा सांस् ृती मधीि सवामत मोठे बांदर  ोठे िोत.े 

  ३. बाणभट्टान े ोणता ग्रांथ हिहििा. 

  ४. मोिेंजोदारो ि ेनगर  ोणत्या नदीच्या  ाठी आि.े 

  ५. िरप्पा सांस् ृतीची हिपी  ोणती िोती. 

  ६. वणम क ती प्र ारच ेिोत ेत ेहििा. 

  ७. उपहनषदाांची सांख्या क ती आि.े 

  ८.जगातिा प्राचीन ग्रांथ  ोणता. 

  ९. बदु्ध धमामच ेधममग्रांथ  ोणत.े 

  १०.  ाहिदासान े ोणती नाि े हिहििी. 

  ११. हवशाखादत्तन े ोणत ेनाि  हिहिि.े  

  १२. बधु्द धमामची चौथी धममसभा  ोणाच्या अध्यक्षतखेािी  झािी.   

 

 



 

Nevjabai Hitkarini,College,Bramhapuri 

Unit Test-II 

Session:2014-15 

Subject:History 

Indian History (1526 to 1761 A.D.) 

  Class: B.A.I Sem.II            Date:30/01/2015              Marks:20 

Note : All questions are compulsory.  

१.पाहनपतच्या पहिल्या िढाईवर टिपण हििा.                            ( ८ गणु )  

                                        क ां वा  

           हुमायनुच्या अपयशाची  ारण ेसाांगा.    

       २. खािीि प्रश्ाांची उत्तरे ए ा वाक्यात हििा.                              (१२ गणु)   

  १. शरेशािाच ेमळू नाव  ाय िोत.े    

  २. चिन पद्धतीत शरेशिान े ोणत्या नावाचा चाांदीचा हशक्का आणिा.  

  ३. अ बराचा जन्म  धी व  ोठे झािा. 

  ४. बाबरान े ोणत ेआत्मचटरि हिहिि.े त े ोणत्या भाषते आि.े  

  ५.शरेशािान ेबांगाि त ेससांध असा मिामागम बाांधिा त्याच ेनाव  ाय िोत.े 

  ६. अ बरान े ोणत्या रजपतू राणीशी हववाि  ेिा. 

  ७. शिाजिानच्या पत्नीच ेनाव  ाय िोत.े     

  ८. पाहनपतच्या दसुऱ्या यदु्धात कदल्िीवर  ोणाचा अहध ार िोता.    

  ९. हशख धमामच ेनवव ेगुरु  ोण िोत.े  

  १०. अ बरान े ोणत्या रजपतू राजाच्या मिुीशी हववाि  ेिा.  

  ११. औरांगजबेान ेसिांदुांवर  ोणता  र िाविा. 

  १२. शिाजिानन ेबाांधिले्या  ोणत्यािी दोन इमारतींच ेनाव ेहििा.   

 

 



 

Nevjabai Hitkarini,College,Bramhapuri 

Unit Test-I 

Session:2014-15 

Subject:History 

Modern India (1757 to 1920 A.D.) 

  Class: B.A.II Sem.III            Date:04/10/2014                Marks:20 

Note : All question are compulsory.  

१.१८ व्या शत ातीि भारताची सामाहज  हस्थती  शी िोती त ेस्पष्ट  रा.        

                                        क ां वा                                                   

                                                                                          ( ८ गणु ) 

                  ायमधारा पद्धतीवर टिपण हििा.     

       २. खािीि प्रश्ाांची उत्तरे ए ा वाक्यात हििा.                                (१२ गणु)   

  १. प्िासीची िढाई  धी व  ोणामध्य ेझािी.  

  २. िॉडम हवल्यम बसेन्तांग यान े ोणती सामाहज  सधुारणा  ेिी .  

  ३. इ.स. १७६५ मध्य ेइांग्रज  ां पनीिा बांगािच ेकदवाणी िक्क  ोणी कदि.े 

  ४. बक्सारच्या यदु्धात सांयकु्त फळीतीि नाव ेसाांगा.  

  ५. शरेशािान ेजमीन मिसिुाच्या क ती पद्धती अमिात आणल्या. 

  ६. िॉडम विेस्िीच्या तनैाती पद्धतीचा पहििा बळी  ोण िोता. 

  ७. भारतातीि पहििी  ापड हगरणी  ोठे सरुु झािी?  

  ८.पागि पांथीयाांचा उठाव  ेव्िा झािा.   

  ९. इांग्रज-मराठा पहिि ेयधु्द  ेव्िा झाि.े  

  १०.आयम समाजाच ेसांस्थाप   ोण िोत.े  

  ११.१८५७ च्या उठावाची  ोणती सावमहि  तारीख ठरिी िोती.       

  १२. सत्यशोध  समाजाची स्थापना  ोणी  ेिी.   

 



 

Nevjabai Hitkarini,College,Bramhapuri 

Unit Test-II 

Session:2014-15 

Subject:History 

Modern India (1920 to 1971 A.D.) 

  Class: B.A.II Sem.IV            Date:02/02/2015                 Marks:20 

Note : All question are compulsory.  

१. भारत छोडो चळवळीवर टिपण हििा.                                  ( ८ गणु )  

                         क ां वा  

            असि ार चळवळीवर टिपण हििा.    

       २. खािीि प्रश्ाांची उत्तरे ए ा वाक्यात हििा.                              (१२ गणु)   

  १.  ु ा आांदोिनाच ेजन   ोण िोत.े  

  २. हचतगाव  िाची तारीख  ोणती िोती. 

  ३. िािा िरदयाळ याांनी अमटेर ेत  ोणती चळवळ चािहविी. 

  ४. भगतससांग यान ेक्ाांती ार ाांची  ोणती सांघिना स्थापन  ेिी.  

  ५. अांदमान-हन ोबार बिे सजां ल्यावर सभुाषचांद्र बोस याांनी त्याच ेनाव अनकु्म े ाय   

      ठेवि.े 

  ६.चिजेाव आांदोिनात हवदभामत  ोणत्या दोन टठ ाणी हवशषे आांदोिन ेझािी. 

  ७. अांदमान व हन ोबार बिेे सजां ल्यावर सभुाषचांद्र बोसाांनी त्याांची नाव े ाय ठेविी.     

  ८.भारत छोडो चळवळीची सरुुवात  ोठून झािी.  

  ९.िॉडम माउांिबिॅन योजना  ोणत्या वषी जिीर झािी.    

  १०.मसु्िीम िीगची  स्थापना  ोणत्या वषी झािी.  

  ११.हतसरी गोिमजे पटरषद  ेव्िा झािी.  

  १२.गोडस ेगरुुजींनी  ोणत ेपसु्त  हिहिि.े 

 



 

Nevjabai Hitkarini,College,Bramhapuri 

Unit Test-I 

Session:2014-15 

Subject:History 

Modern World (1775 to 1920A.D.) 

   Class: B.A.III Sem. V            Date:13/10/2014             Marks:20 

Note : All questions are compulsory.  

१.अमटेर न क्ाांतीवर टिपण हििा.                                           ( ८ गणु )  

                                      क ां वा  

             फ्रें च क्ाांतीवर टिपण हििा.      

       २. खािीि प्रश्ाांची उत्तरे ए ा वाक्यात हििा.                              (१२ गणु)   

  १. अमटेर न स्वातांत्र्य यदु्धात अमटेर न सनै्याचा सनेापती  ोण िोता.  

  २. अमटेर न स्वातांत्र्याचा जािीरनामा  ोणी हिहििा. 

  ३. माॅन्िेस्क्यनू े ोणता ग्रांथ हिहििा.   

  ४. ‘मीच म्िणज ेराज्य आि’े, अस े ोण म्िणत अस.े  

  ५.  ािम माक्सम यान े ोणत ेग्रांथ हिहिि.े  

  ६. सत्ताहवभाजनाचा हसद्धाांत  ोणी साांहगतिा. 

  ७. वािल्यूमच्या यदु्धात  ोणत्या फे्रन्च सनेानीचा पराभाव झािा.     

  ८. ‘जन्मदात्या आईिा हचरडणारे मिू’, अस े ोणाहवषयी म्ििि ेजात.े 

  ९. अफूच ेदसुरे यधु्द  ेव्िा झाि.े    

  १०.  ोणत्या मघुि बादशिान ेहब्रटिशाना वखार स्थापण्याची परवानगी कदिी.  

  ११. तायसपांग बांडाचा प्रवतम   ोण िोता.  

  १२. चीन मध्य े ोणत्या घराण्याची सत्ता िोती.  

 

 



 

                    

Nevjabai Hitkarini,College,Bramhapuri 

Unit Test-I 

Session:2014-15 

Subject:History 

Modern World (1920 to 2000A.D.) 

  Class: B.A.III Sem. VI            Date:31/01/2015              Marks:20 

Note : All question are compulsory.  

१.िहेननच्या नव्या आर्थम  धोरणावर टिपण हििा.                      ( ८ गणु )  

                                   क ां वा  

             हिििरवर टिपण हििा.      

       २. खािीि प्रश्ाांची उत्तरे ए ा वाक्यात हििा.                              (१२ गणु)   

  १. आर्थम  मांदीच ेवषम  ोणत ेिोत.े  

  २. मसुोहिनीन े ोणती सशस्त्र सांघिना  ाढिी. 

  ३. हिििरच ेप्रचारतांि  ोण साांभाळत िोता.    

  ४. जममनीच्या सांसाद्गिृािा  ाय म्िणत.  

  ५. १९३६ चा रोम-बर्िमन-िो ीओ अक्ष गि  ोणत्या तीन दशेाांमध्य ेझािा.  

  ६. म्यहुन   रार  ोणत्या दोन दशेादरम्यान झािा.  

  ७. िाि सनै्याची हनर्ममती  ोणी  ेिी.     

  ८. जनरि फ्राां ो  ोणत्या दशेाचा िोता. 

  ९. सिांडनेबगुम  ोणत्या दशेाशी सांबहधत आि.े    

  १०. पांचवार्षम  पद्धतीचा अविांब  ोणी  ेिा.  

  ११. हिििरचा प्रचार मांिी  ोण िोता.  

  १२. हवरोध ाांच्या सभा मोडण्यासाठी हिििरन े ोणती सांघिना  ाढिी.  

 



 

 

Nevjabai Hitkarini,College,Bramhapuri 

Unit Test-I 

Session:2013-14 

Subject:History 

Indian History (Earliest times to 1351 A.D.) 

Class: B.A.I Sem.I            Date:28/09/2013                Marks:20 

Note : All questions are compulsory. 

१.इहतिासाच्या भौहत  साधनाांची माहिती थोडक्यात हििा.         ( ८ गणु ) 

                                            क ां वा 

           िरप्पा सांस् ृती मधीि समाजजीवन  स ेिोत.े स्पष्ट  रा.  

     २. खािीि प्रश्ाांची उत्तरे ए ा वाक्यात हििा.                               (१२ गणु) 

१. परुाणाांची सांख्या क ती आि.े 

२. िरप्पा सांस् ृती मधीि सवामत मोठे बांदर  ोठे िोत.े 

३.चाणक्यान े ोणता ग्रांथ हिहििा. 

४.मोिेंजोदारो ि ेनगर  ोणत्या नदीच्या  ाठी आि.े 

५. िरप्पा सांस् ृतीची हिपी  ोणती िोती. 

६.परुुषाथम क ती िोत ेत ेहििा. 

७. उपहनषदाांची सांख्या क ती आि.े 

८.जगातिा प्राचीन ग्रांथ  ोणता. 

९. जनै धमामच ेहिरत्न े ोणत.े 

१०.  ाहिदासान े ोणती नाि े हिहििी. 

११. हवशाखादत्तन े ोणत ेनाि  हिहिि.े  

१२. बधु्द धमामची हतसरी धममसभा  ोणाच्या अध्यक्षतखेािी  झािी.   

 



 

         

Nevjabai Hitkarini,College,Bramhapuri 

Unit Test-II 

Session:2013-14 

Subject:History 

Indian History (1526 to 1761 A.D.) 

   Class: B.A.I Sem. II          Date:21/01/2014             Marks:20 

Note : All questions are compulsory.  

१.पाहनपतच्या पहिल्या िढाईच ेपटरणाम साांगा.                            ( ८ गणु )  

                         क ां वा  

           चौसा यदु्धावर टिपण हििा     

       २. खािीि प्रश्ाांची उत्तरे ए ा वाक्यात हििा.                                (१२ गणु)   

  १. शरेशािान े ोणता रस्ता बनहविा.    

  २. चिन पद्धतीत शरेशिान े ोणत्या नावाचा चाांदीचा हशक्का आणिा.  

  ३. अ बरान े ोणत्या धमामची स्थापना  ेिी. 

  ४. बाबरान े ोणत ेआत्मचटरि हिहिि.े त े ोणत्या भाषते आि.े  

  ५. शरेशािान े ोणत्या टठ ाणी आपिा म बरा बाांधिा त्याच ेनाव  ाय. 

  ६. जोधाबाई  ोणत्या रजपतू राजाची मिुगी िोती. 

  ७. शिाजिानच्या पत्नीच ेनाव  ाय िोत.े     

  ८. िळदीघािीच ेयधु्द  ोणामध्य ेझाि.े     

  ९. हशख धमामच ेदिाव ेगुरु  ोण िोत.े  

  १०. अ बराच्या नवरत्न दरबारात क तीजण िोत.े  

  ११. औरांगजबेान े ोणत्या मराठी छिपतीची ित्या  ेिी. 

  १२. शिाजिानन ेबाांधिले्या  ोणत्यािी दोन इमारतींच ेनाव ेहििा.   

 



 

Nevjabai Hitkarini,College,Bramhapuri 

Unit Test-I 

Session:2013-14 

Subject:History 

Modern India (1757 to 1920 A.D.) 

   Class: B.A.II Sem.III            Date:03/10/2013              Marks:20 

Note : All questions are compulsory.  

१.१८ व्या शत ातीि भारताची आर्थम  हस्थती  शी िोती त ेस्पष्ट  रा.                                      

                                                                                           (८ गणु )  

                                                 क ां वा  

           तनैाती फौज पद्धतीवर टिपण हििा.     

       २. खािीि प्रश्ाांची उत्तरे ए ा वाक्यात हििा.                                (१२ गणु)   

  १. प्िासीची िढाई  धी व  ोणामध्य ेझािी.  

  २. िॉडम हवल्यम बेंिींग यान े ोणती सामाहज  सधुारणा  ेिी .  

  ३. इांग्रज  ां पनीिा बांगािच ेकदवाणी िक्क  ोणी कदि.े 

  ४. बक्सारच्या यदु्धात सांयकु्त फळीतीि नाव ेसाांगा.  

  ५.शरेशािान ेजमीन मिसिुाच्या क ती पद्धती अमिात आणल्या. 

  ६. मराठ्ाांमध्य ेतनैाती फौज पद्धती सवमप्रथम  ोणी स्वी ारिी. 

  ७. भारतातीि पहििी  ापड हगरणी  ोठे सरुु झािी?  

  ८. झाशीच्या राणीच ेििानपणीच ेनाव  ाय िोत.े   

  ९. इांग्रज-मराठा दसुरे यधु्द  ेव्िा झाि.े  

  १०. स्वामी दयानांद सरस्वती याांनी  ोणत्या समाजाची स्थापना  ेिी.  

  ११. १८५७ च्या उठावाची  ोणती सावमहि  तारीख ठरिी िोती.       

  १२. मिात्मा फुि ेयाांनी  ोणत्या समाजाची स्थापना  ोणी  ेिी.   

 



 

Nevjabai Hitkarini,College,Bramhapuri 

Unit Test-II 

Session:2013-14 

Subject:History 

Modern India (1920 to 1971 A.D.) 

  Class: B.A.II Sem. IV            Date:10/01/2014              Marks:20 

Note : All questions are compulsory  

१. हचमरू आांदोिनावर टिपण हििा.                                         ( ८ गणु )  

                         क ां वा  

            असि ार चळवळीवर टिपण हििा.    

       २. खािीि प्रश्ाांची उत्तरे ए ा वाक्यात हििा.                              (१२ गणु)   

  १. ‘भारत भारतीयाांचा’ िा नारा  ोणी कदिा.  

  २. आयम समाजाची स्थापना  ोणी  ेिी. 

  ३. िािा िरदयाळ याांनी अमटेर ेत  ोणती चळवळ चािहविी. 

  ४. भगतससांग यान ेक्ाांती ार ाांची  ोणती सांघिना स्थापन  ेिी.  

  ५. अांदमान-हन ोबार बिे सजां ल्यावर सभुाषचांद्र बोस याांनी त्याच ेनाव अनकु्म े ाय   

      ठेवि.े 

  ६.चिजेाव आांदोिनाची सरुुवात  धी व  ुठे झािी. 

  ७. अांदमान व हन ोबार बिेे सजां ल्यावर सभुाषचांद्र बोसाांनी त्याांची नाव े ाय ठेविी.     

  ८.चौरीचौरा घिना  शाशी सांबांहधत आि.े 

  ९.भारतीय स्वातांत्र्याचा ठराव  धी पाटरत झािा.    

  १०.मसु्िीम िीगच ेपहिि ेपढुारी  ोण िोत.े  

  ११.पणु े रार  ोणामध्य ेव  धी झािा.  

  १२.पहिि ेवयैहक्त   सत्याग्रिी  ोण िोत.े 

 



 

Nevjabai Hitkarini,College,Bramhapuri 

Unit Test-I 

Session:2013-14 

Subject:History 

Modern World (18
th

 to 20
th 

Century) 

Class: B.A.III                      Date:27/09/2013       Marks:20 

Note : All questions are compulsory.  

१.अमटेर न क्ाांतीच े ोणतिेी दोन पटरणाम साांगा.                      ( ८ गणु )  

                                          क ां वा  

             फ्रें च क्ाांतीच े ोणतिेी दोन  ारण ेसाांगा.      

       २. खािीि प्रश्ाांची उत्तरे ए ा वाक्यात हििा.                              (१२ गणु)   

  १. अमटेर न स्वातांत्र्य यदु्धात हब्रिीश सनेापती  ोण िोता.  

  २. अमटेर न स्वातांत्र्याचा जािीरनामा  ोणी हिहििा. 

  ३. माॅन्िेस्क्यनू े ोणता ग्रांथ हिहििा.   

  ४. ‘मीच म्िणज ेराज्य आि’े, अस े ोण म्िणत अस.े  

  ५.  ािम माक्सम यान े ोणत ेग्रांथ हिहिि.े  

  ६. सत्ताहवभाजनाचा हसद्धाांत  ोणी साांहगतिा. 

  ७. वािल्यूमच्या यदु्धात  ोणत्या फे्रन्च सनेानीचा पराभाव झािा.     

  ८. ‘जन्मदात्या आईिा हचरडणारे मिू’, अस े ोणाहवषयी म्ििि ेजात.े 

  ९. अफूच ेदसुरे यधु्द  ेव्िा झाि.े    

  १०. ोणत्या मघुि बादशिान ेहब्रटिशाना वखार स्थापण्याची परवानगी कदिी.  

  ११.तायसपांग बांडाचा प्रवतम   ोण िोता.  

  १२.चीन मध्य े ोणत्या घराण्याची सत्ता िोती.  

 

 



 

Nevjabai Hitkarini,College,Bramhapuri 

Unit Test-II 

Session:2013-14 

Subject:History 

Modern World (18
th

 to 20
th 

Century) 

  Class: B.A.III                      Date:11/01/2014                 Marks:20 

Note : All questions are compulsory.  

१.िहेननवर टिपण हििा.                                                       ( ८ गणु )  

                     क ां वा  

           रोम-बर्िमन-िोक यो अक्ष गिावर टिपण हििा.      

       २. खािीि प्रश्ाांची उत्तरे ए ा वाक्यात हििा.                              (१२ गणु)   

  १. आर्थम  मांदीच ेवषम  ोणत ेिोत.े  

  २. मसुोहिनीन े ोणती सशस्त्र सांघिना  ाढिी. 

  ३. हिििरच ेप्रचारतांि  ोण साांभाळत िोता.    

  ४. जममनीच्या सांसदगिृािा  ाय म्िणत.  

  ५. सांयकु्त राष्ट् सांघिना  ेव्िा स्थापन झािी.  

  ६. म्यहुन   रार  ोणत्या दोन दशेादरम्यान झािा.  

  ७. िाि सनै्याची हनर्ममती  ोणी  ेिी.     

  ८. जनरि फ्राां ो  ोणत्या दशेाचा िोता. 

  ९. सिांडनेबगुम  ोणत्या दशेाशी सांबहधत आि.े    

  १०.पांचवार्षम  पद्धतीचा अविांब  ोणी  ेिा.  

  ११.हिििरच्या आत्मचटरिाच ेनाव  ाय िोत.े  

  १२.हवरोध ाांच्या सभा मोडण्यासाठी हिििरन े ोणती सांघिना  ाढिी.  

 

 



 

Nevjabai Hitkarini,College,Bramhapuri 

Unit Test-I 

Session:2012-13 

Subject:History 

Indian History (Earliest times to 1351 A.D.) 

   Class: B.A.I Sem.I            Date:14/09/2012                  Marks:20 

Note : All questions are compulsory.  

१.प्राचीन भारतीय इहतिासाच्या साधनाांची माहिती थोडक्यात हििा.  ( ८ गणु )  

                                                 क ां वा  

           िरप्पा सांस् ृती मधीि मिास्नानगिृावर टिपण हििा.  

       २. खािीि प्रश्ाांची उत्तरे ए ा वाक्यात हििा.                                 (१२ गणु)   

  १. उपहनषदाांची ए ूण सांख्या क ती आि.े 

  २. आयाांनी हिहिििेा प्राचीन ग्रांथ  ोणता ? 

  ३.बाणभट्टान े ोणता ग्रांथ हिहििा. 

  ४. ल्िण यान े ोणता ग्रांथ हिहििा. 

  ५.िरप्पा सांस् ृतीत अांत्यसांस् ाराच्या क ती व  ोणत्या पद्धती िोत्या. 

  ६.चार परुुषाथाांची नाव ेहििा. 

  ७. आयाांनी आश्रम व्यवस्थचे ेक ती व  ोणत ेप्र ार साांहगति ेआिते. 

  ८.गौतम बदु्धान ेधमम प्रचारासाठी  ोणत्या िो भाषचेा वापर  ेिा. 

  ९. जनै धमामतीि हिरात्न े ोणती. 

  १०.मगेास्थनेीस  यान े ोणता ग्रांथ हिहििा. 

  ११.िरप्पा सांस् ृतीचा शोध  ोणी व  धी िाविा. 

  १२.अल्बरूनी यान े ोणता ग्रांथ हिहििा.  

            

                      

 



          

 

Nevjabai Hitkarini,College,Bramhapuri 

Unit Test-II 

Session :2012-13 

Subject:History 

Indian History (1526 to 1761 A.D.) 

  Class: B.A.I Sem.II            Date:15/01/2013              Marks:20 

Note : All questions are compulsory.  

१.राणासांगवर टिपण हििा.                                                    ( ८ गणु )  

                             क ां वा  

           बाबरनामावर (तुज ेु - ए – बाबरी) टिपण हििा.    

       २. खािीि प्रश्ाांची उत्तरे ए ा वाक्यात हििा.                              (१२ गणु)   

  १. पाहनपतच ेपहिि ेयधु्द  धी व  ोणामध्य ेझाि.े  

  २. बाबरान ेपहिल्या पाहनपतच्या यदु्धात  ोणत्या यधु्दपद्धतीचा वापर  ेिा.  

  ३.  ोणत्या राणीन ेहुमायुनिा राखी पाठहविी िोती. 

  ४. शरेशािाच ेमळू नाव  ाय िोत.े  

  ५. शरेशािान ेबांगाि त ेससांध असा मिामागम बाांधिा त्याच ेनाव  ाय िोत.े 

  ६. सम्राि अ बरान े ोणत्या धमामची स्थापना  ेिी. 

  ७. िळदीघािची िढाई अ बर व  ोणामध्य ेझािी.     

  ८. शिाजिानच्या पत्नीच ेनाव  ाय िोत?े आहण हतच्या प्रीत्यथम त्यान े ोणती इमारत   

      बाांधिी.   

  ९. औरांगजबेान ेहशखाांच्या  ोणत्या गरुूिा ठार  ेि.े  

  १०. औरांगजबेाचा मतृ्य ूझािा तवे्िा मराठ्ाांच ेनतेृत्व  ोणा ड ेिोत.े  

  ११. औरांगजबेान ेसिांदुांवर  ोणता  र िाविा. 

  १२. मगुि साम्राज्याच्या पतनाच े ोणतिेी दोन  ारण ेहििा.  

 



 

Nevjabai Hitkarini,College,Bramhapuri 

Unit Test-I 

Session:2012-13 

Subject:History 

Modern India (1760 to 1950A.D.) 

  Class: B.A.II                   Date: 11/09/2012                Marks: 20 

Note : All questions are compulsory.  

१.शतेीच ेव्यापारी रण म्िणज े ाय? टिपण हििा.                        ( ८ गणु )  

                                          क ां वा  

           बक्सारच्या िढाईवर (इ.स.१७६४ ) टिपण हििा.     

       २. खािीि प्रश्ाांची उत्तरे ए ा वाक्यात हििा.                                (१२ गणु)   

  १. भारतात जिमागामन ेआििे ेपहिि ेयरुोहपयन  ोण िोत.े  

  २. सातीप्रथा  ायद्यान े ेव्िा बांद झािी? व ती  ोणत्या शास ान े ेिी.  

  ३. इ.स. १७६५ मध्य ेइांग्रज  ां पनीिा बांगािच ेकदवाणी िक्क  ोणी कदि.े 

  ४. प्िासीच ेयधु्द  ोणामध्य ेझाि ेव  धी झाि.े  

  ५. शरेशािान ेबांगाि त ेससांध असा मिामागम बाांधिा त्याच ेनाव  ाय िोत.े 

  ६. िॉडम विेस्िीच्या तनैाती फौज पद्धतीचा भारतातीि पहििा बळी  ोण ठरिा. 

  ७. भारतातीि पहििी  ापड हगरणी  ोठे सरुु झािी?  

  ८. भारतीय मजरुाांच ेपहिि ेनते े ोण िोत.े   

  ९. नीि दपमण ि ेनाि   ोणी हिहिि.े  

  १०.ब्राम्िो समाजाच ेव सत्यशोध  समाजाच ेसांस्थाप   ोण िोत.े  

  ११.१८५७ च्या घिनाांवर आधाटरत माझा प्रवास ि ेपसु्त   ोणी हिहिि.े 

  १२.१८७८ मध्य ेभारतीय वतृ्तपिावर बांधन ेआणणारा  ायदा  ोणी  ेिा.   

            

                          

                         



 

 

Nevjabai Hitkarini,College,Bramhapuri 

Unit Test-II 

Session:2012-13 

Subject:History 

Modern India (1760 to 1950 A.D.) 

Class: B.A.II                 Date: 16/01/2013                  Marks:20 

Note : All questions are compulsory.  

१.आझाद सिांद सनेवेर टिपण हििा.                                           ( ८ गणु )  

                                        क ां वा  

            सहवनय  ायदभेांग आांदोिनावर टिपण हििा.    

       २. खािीि प्रश्ाांची उत्तरे ए ा वाक्यात हििा.                              (१२ गणु)   

  १. भारतातीि आद्य क्ाांहत ार   ोण िोत.े  

  २. स्वराज पक्षाची स्थापना  ोणी  ेिी. 

  ३.  ु ा आांदोिनाच ेजन   ोण िोत.े 

  ४. चाफे र बांधनूी  ोणत्या इांग्रज अहध ारयाना ठार  ेि.े  

  ५.मसु्िीम िीगचीची स्थापना  ेव्िा झािी.  

  ६. रझा ार  ोण िोत.े 

  ७. अांदमान व हन ोबार बिेे सजां ल्यावर सभुाषचांद्र बोसाांनी त्याांची नाव े ाय ठेविी.     

  ८.भारत छोडो चळवळीचा प्रारांभ  ोठून झािा.  

  ९. िॉडम माउांिबिनन ेआपिी योजना  ोणत्या वषी जिीर  ेिी.    

  १०. नरेंद्र मांडळाची स्थापना  ोणत्या वषी झािी.  

  ११. पणु े रार  ेव्िा व  ोणामध्य ेझािा.  

  १२. भगतससांग व राजगरुू याांनी  ोणत्या हब्रिीश अहध ाऱ्याची ित्या  ेिी. 

             

 

 



 

 

Nevjabai Hitkarini,College,Bramhapuri 

Unit Test-I 

Session:2012-13 

Subject:History 

Modern World (18
th

 to 20
th 

Century) 

  Class: B.A.III               Date: 10/09/2012                   Marks:20 

Note : All questions are compulsory.  

१.अमटेर न क्ाांतीची  ोणतिेी दोन  ारण ेहििा.                         ( ८ गणु )  

                         क ां वा  

           फ्रें च राज्यक्ाांतीवर टिपण हििा.    

       २. खािीि प्रश्ाांची उत्तरे ए ा वाक्यात हििा.                              (१२ गणु)   

  १. अमटेर ेचा शोध  ोणी िाविा.  

  २. अमटेर न स्वातांत्र्याचा जािीरनामा  ोणी हिहििा. 

  ३. उत्तर अमटेर ेतीि मळू रहिवाशयाांच ेनाव हििा. 

  ४. ‘मीच म्िणज ेराज्य आि’े, अस े ोण म्िणत अस.े  

  ५. मॉिेस्क्यनू े ोणता ग्रांथ हिहििा.  

  ६. सामाहज   रार  ोणी साांहगतिा. 

  ७. नपेोहियन बोनापािमचा पराभाव  ोणत्या यदु्धात झािा.     

  ८. ‘जन्मदात्या आईिा हचरडणारे मिू’, अस े ोणाहवषयी म्ििि ेजात.े 

  ९. रोमनाांची पवू ेडीि राजधानी  ोणती िोती.    

  १०.इस्ि इांहडया  ां पनीची स्थापना  ेव्िा झािी.  

  ११.तायसपांग बांडाचा प्रवतम   ोण िोता.  

  १२.पके ां गचा ति  ोणामध्य ेझािा.  

 

 



 

Nevjabai Hitkarini,College,Bramhapuri 

Unit Test-II 

Session:2012-13 

Subject:History 

Modern World (18
th

 to 20
th 

Century) 

  Class: B.A.III                 Date: 24/01/2013                Marks: 20 

Note : All questions are compulsory.  

१. शीतयदु्धावर टिपण हििा.                                                  ( ८ गणु )  

                                                 क ां वा  

            दसुऱ्या मिायदु्धाच े ोणतिेी दोन पटरणाम हििा.    

       २. खािीि प्रश्ाांची उत्तरे ए ा वाक्यात हििा.                              (१२ गणु)   

  १. मसुोहिनीन े ोणत्या पक्षाच ेसांघिन  ेि.े  

  २. फॅसीस्ि पक्षातीि सहैन ाांच्या दिािा  ोणत ेनाव िोत.े 

  ३. १९३६ मध्य ेरोम-बर्िमन–िोक यो अक्ष गि  ोणत्या तीन दशेाांमध्य ेस्थापन झािा. 

  ४. रहशयात नवीन आर्थम  धोरण  ोणी िाग ू ेि.े  

  ५. दसुरे मिायधु्द  ोणत्या सािी सरुु झाि.े 

  ६. हिरोहशमावर  धी अणबुॉम्ब िा ण्यात आिा. 

  ७. दसुऱ्या मिायदु्धात िो शािी राष्ट्ाांचा गि  ोणता िोता.     

  ८.स्िॅिीन  ोणत्या वतममानपिाचा सांपाद  िोता.   

  ९. अििाांिी  सनदमेध्य े ोणत्या तीन राष्ट्ाांच ेप्रहतहनधी िोत.े        

  १०.मानवी िक्क कदन  ोणत्या वषामपासनू सरुु झािा.  

  ११.रोम मधीि पोपच्या स्वतांि राज्याच ेनाव  ाय िोत.े  

  १२.हिििरच्या आत्मचटरिाच ेनाव  ाय िोत.े   

 

 



        Dates, Session of Unit Test Record and Group Discursion 

Sr.

No. 

Session Class  Unit Test -I Unit Test -II Group 

Discursion 

-I 

Group 

Discursion 

-II 

Power 

Point 

Presentation 

Power 

Point 

Presentation 

01 2017-18 B.A.I 06/09/2017 05/03/2018     
B.A.II 05/09/2017 07/03/2018       
B.A.III 11/09/2017 03/03/2018     

02 2016-17 B.A.I 01/10/2016 02/03/2017     

B.A.II 07/09/2016 06/03/2017     

B.A.III 26/09/2016 04/03/2017     

03 2015-16 B.A.I 10/09/2015 26/02/2016     

B.A.II 04/09/2015 27/02/2016     

B.A.III 14/09/2015   25/02/2016     

04 2014-15 B.A.I 07/10/2014 30/01/2015     

B.A.II 04/10/2014 02/02/2015     

B.A.III 13/10/2014 31/01/2015     

05 2013-14 B.A.I 28/09/2013 21/01/2014     

B.A.II 03/10/2013 10/01/2014     

B.A.III 27/09/2013 11/01/2014     

06 2012-13 B.A.I 14/09/2012 15/01/2013     

B.A.II 11/09/2012 16/01/2013     

B.A.III 10/09/2012 24/01/2013     

         

 


