
                Sample Questions paper for M.A. History 
 
1. ______ said that the Bhagawt Dharma is the protestant sect of the Hindu 
Dharma 
                               a) Justis Rande                          b)Lokmany Tilak  
                           c)Rajaramshastri Bhagwat          d)V.K. Rajawade 
 
१. भागवत पंथ हा िहदं ूधमातील ोटे टंट पंथ आह ेअसे ___ यांनी हटंले आह े 
                                  अ) यायमतू  रानडे                  ब) लोकमा य िटळक  
                                      क)राजारामशा ी भागवत        ड) िव का राजवाडे  
 
2. ______ is the author of this book‘Letters from the Maratha Camp’  
                          a) Elphiston                                 b) Captain Grand Duff 
                          c) General Thomas Hislop           d) Caption Broughton 
२. लेटस ॉम मराठा कँप या ंथाचे _____ह े लेखक आहते. 
                                             अ)एि फ टन                      ब) कॅ टन ँड डफ   
                                           क)जनरल थॅामस िह लॅाप           ड) कॅ टन ाउटन  
 
3. The Hindu College of Pune was establish in_____ 
                                       a) 1821                    b)  1822  
                                            c) 1823                      d) 1824  
३. पुण ेयेथील ‘िहदं ूकॉलजे’ ____ साली थापन झाले. 
                                          अ)१८२१                 ब) १८२२   
                                         क)१८२३                  ड)१८२४  
 
4. The thesis Ricardo is related to_____ 
                                   a) Medical bill       b) railway 
                                     c) Radio                d) Land revenue  
 
४. रकाड  िस ांत _____ शी सबंंधीत आह.े 
                                  अ)वैदयक य िबल            ब) रे वे  
                                  क) रेडीओ               ड) जमीन महसलू  
 



 5.  ______ wrote the pamphlet on  Dharmavivechan in 1843. 
                                a) Bishop Hebar                 b)Narayan Shenavi  
                                 c)Dadoba Pandurang              d)Balshastri Jambhekar 
  
५. ____ यांनी १८४३ म ये ‘धमिववेचन’ ह ेप क िलिहल ेहोते. 
                                        अ)िबशप हाबर                  ब)नारायण शेणवी  
                                          क)दादोबा पांडुरंग                ड)बाळशा ी जांभेकर  
6. _____ led the rebellion of Fakirs of Bengal 
                                 a) Karamshaha             b)BegamHajaratMahal  
                               c)MajnunShaha              d)Sirajudoulla 
६.    बंगालमधील फिकरां या बंडाचे नेतृ व ______ यांनी केले होते. 
                                       अ)करमशहा                   ब) बेगम हजारात महाल  
                                               क)मजननू शहा                 ड)िसराजउदौला  
7. The idea of weekly holiday on Sunday introduced by______ 
         a) Caption Broughton           b)Elphistone  
         c) Pandita Ramabai               d) Narayan Meghaji Lokhande   
७. आठवड्यातील रिववारची सु ी ही क पना ____ यांनी मांडली होती. 
                अ) कॅ टन ाउटन              ब)एलिफ टन  
                क)पंिडता रमाबाई              ड)नारायण मेघाजी लोखंडे  
 
8. The book ‘Shetkaryncha Asud ‘ was written by ____ 
            a) Balshastri Jambhekar        b) Mahatma Phule  
            c) Maharshi Karve               d) Baba Padmanji  
 
८. ______ यांनी ‘शेतक यांचा असडू’ हा ंथ िलिहला आह.े 
                     अ) बाळशा ी जांभेकर              ब)      महा मा फुले  
                       क)    महष  कव          ड) बाबा पदमनजी  
 
9.  _____ office was recognized as Hujur Office in 19th century 
           a) Grampanchyat                b) House of commons 
           c) Collector                         d) Pune  
 
 



९. १९ या शतकात ____ ऑिफस ह ेहजरू ऑिफस हणून ओळखले जाऊ लागले  
                     अ) ामपंचायत       ब) हाउस ऑफ कॉम स  
                      क)कले टर          ड)पुण े 
 
10. The ___ bank was established in Mumbai in 1840.   
             a) Bank of Baroda           b) Reserve Bank of India  
               c) Bank of Mumbai           d)Poona Bank  
१०.   _____ ही बँक मुंबई म ये १८४० म ये थापन झाली  
                          अ) बडोदा बँक         ब) रझ ह बँक ऑफ इिंडया  
                           क)बँक ऑफ मुंबई    ड)पूना बँक  
11. Ring spinning is related with _____ 
                     a) Cotton industries         b) sugar industries  
                    c) Printing industries            d) jute industries  
११.  रंग ि पिनंग ह े____ शी सबंंिधत आह.े 
                             अ) कापूस उ ोग           ब) साखर उ ोग  
                            क)  मु णालय   ड)तग उ ोग   
12.    ____ led the British army in battle of Plassy    
           a) Robert Clive    b) Hector Manro   
           c) Charls Nepiyar    d) Lord Aukland   
  १२.____ यांनी लासी या लढाईत ि टीश सेनचेे नेतृ व केले  
                     अ) रॉबट लाइ ह         ब)हे टर म ो 
                    क)चा स नेिपयर           ड)लॉड ऑकलंड 
12. In______ novel written by Bankin Chandra Chaterjee depicts the story of 
Sanyashi Rebellion in Bengal.  
                    a) Anandmath             b)Nildarpan  
                    c)Amar ShonarBangal d) Geetanjali 
१२. ____ या कांदबरीत बंिकमचं  चटज  यांनी बंगालमधील सं याशी बंडाचे रेखाटन केले आह.े 
                  अ) गीतांजली                      ब)िनलदपण  
                  क)आमार शोनार बंगाल        ड) आनंदमठ 
 
3. ______ right is related with law and order in Bangal 
                         a) Diwani                    b) Dastak  
                      c) Nijamat                d) Property  



१३. ___ हा अिधकार बंगालमधील कायदा आिण सु यव था यासबंंधी आह.े 
                        अ) िदवाणी             ब)द तक  
                        क)िनजामत           ड) मालम ा  
 
14. ______ book written by Edward Said 
                     a) History of India      b) Orientalism 
                     c) What is History   d) Origen of Species  
४. _____ हा ंथ एडवड सैद यांनी िलिहललेा आह.े 
                     अ)िह ी ऑफ इिंडया   ब) ओ रंट्यिलझम  
                     क) हाट इज िह ी        ड)ओ रिजन ऑफ पेसीस 
15.   Illbert Bill related with ______system  
                       a) Judical             b) Revenue    
                        c) Education      d) Agriculturel   
 १५..   ____ यव थेशी संबंिधत इलबट िबल होते. 
                               अ) िश ण    ब) महसलू   
                               क) याय        ड)शेती    
   
16. The secretary of State became Constitutional adviser of British by the act of 
_____ 
                      a) 1813 charter act         b) 1833 charter act  
                      c) 1853 charter act         d) act of1858 
१६. ____ या काय ाने भारतमं ी हा ि टीश घटना स लगार झाला. 
                अ) १८१३ चा सनदी कायदा       ब) १८३३ चा सनदी कायदा  
                  क) १८५३ चा सनदी कायदा         ड) १८५८ चा कायदा  
 
17. In ____ year widow remarriage act passed in assembly  
                                    a) 1829      b) 1835 
                                  c) 1856       d) 1885  
१७. िवधवा पनुिववाह कायदा ______ साली असे लीत पास झाला. 
                                  अ)१८२९        ब) १८३५  
                                  क) १८५६       ड)१८८५  
 
 



18. _____ was immediate cause of the 1857 revolt  
                            a) Ruin of handicrafts     b) Land revenue  
                           c) Cartridges                 d) Revolt of Kolhapur  
 
१८. _____ ह े१८५७ या उठावाचे त कालीन कारण होते  
                        अ) ह तो ोग हास       ब) जमीन महसलू 
                       क)काडतसू                   ड)को हापरुातील उठाव  
 
19. In money needed to paid immediately in the case of ___ hundi 
                                  a)Darshani              b)Miti  
                                  c)Shahajog            d)Dadni 
१९. _______  हडंीत  पसैा ताबडतोड अदा करावा लागत होता. 
                                 अ)दशनी            ब)िमती  
                                क)शहाजोग           ड)दडणी  
 
20_____city of Bengal was main centre for the production of Silk 
                                  a)Calcutta       b)Kasimbazar  
                                c)Plassy          d)Durgapur 
 
२०. _____ __ह ेशहर बंगालमधील रेशीम उ पादनात मुख क  होते.   
                                  अ)कलक ा     ब)कासीमबझार 
                                  क) लासी          ड) दगुापरू  
21. United Nation of Organization is established on ___________ 
                       a) 24thSept1950            b) 24th Sept 1945  
                              c) 24th Oct 1945               d) 24thOct.1949   
२१. ______  रोजी  संयु  रा  संघटनेची थापना झाली  
                                 अ) २४ स टेबर १९५०       ब) २४ स टेबर १९४५   
                                   क) २४ऑ टोबर १९४५     ड) २४ ऑ टोबर १९४९   
 
 
 
 
 



22. ________ was the first president of South Africa 
                     a) Abul Gamal Nasser          b) Nelson Mandela  
                     c) Lenin                                 d) Martin Luther King 
 
२२. ______ हे दि ण आि केचे पिहले अ य  होते. 
                                    अ) अ दलु गमाल नासर              ब) ने सन मंडेला 
                                     क) लेिनन                               ड) मािटन लथुर िकंग  
 
२३. The Berlin wall was demolished on -----------------  
                                  a)10th December 1990        b)09th November1989 

                     c) 12th December 1980       d) 09th November 1992 
२३. बिलन िभंत ____ म ये उ व त कर यात आली. 

                         अ) १० िडसबर १९९०            ब) ९ नो हबर १९८९  
                         क) १२ िडसबर १९८०            ड) ९ नो हबर १९९२    

 
24.  _______ was honored by Nobel Prize in 1967 for the Peace  

        a) Abraham Lincon      b) Nelson Mandela  
          c) Martin Luther            d) Abul Gamal Nasser    

२४. _____ यांना १९६७ या शांतता नोबेल परु काराने स मािनत कर यात आले होते. 
                        अ) अ ाहम िलंकन          ब) ने सन मंडेला   
                       क) मािटन लुथर िकंग          ड) अ दलु गमाल नासर   

 
25.  _______ was the first Director of the Indian Atomic Energy Research 
Centre  
                          a)Dr.Homi.H. Bhabha       b) Robert Hook 
                      c)Jagdishchandra Bose      d) Benzamin Franklin 
  
 २५. ______ ह ेभारतीय अणसंुशोधन क ाचे पिहले संचालक होते. 
                               अ) डॉ होमी एच भाभा       ब) रॉबट हक   
                         क) जगदीशचं  बोस         ड) बे जािमन ँ लीन 
26. The Deccan Riots began on ------------ 1875 
                   a) 12th May               b) 16th May  
                    c) 22nd May               d) 28th May  



 
२६. द खन उठाव ह े--------- १८७५ म ये सु  झाले 
                                     अ)१२ मे               ब) १६ मे   
                                    क) २२ मे              ड) २८ मे           
 
26. The concept of writing ‘history from below’ was first put forward by ______ 
                                  a) E.P. Thompson      b) Ranajit Guha 
                                  c) Sumit Sarkar         d) Karl Marx 
 
२६. _______ यांनी, तळाकडून इितहास लेखन ही संक पना पढेु आणली  
                                  अ) इ पी थोमसन           ब) सुिमत सरकार 
                                 क) मीरा कोसंबी              ड)रणजीत गहुा        
 
 
27.   The exploitation of______ farmers was portrayed in the play Neel Darpan 
                                    a) Sugarcane             b) Opium    
                                    c) Indigo                   d) Cotton 
 
२७. नीलदपन या नाटकाम य े_____ शेतक याचंे शोषण दशवलेल ेहोते. 
                                     अ) उस            ब) अफू  
                                    क) नीळ            ड) कापूस 
 
28.   The Deccan Agriculturist Relief Act was passed in --------  
                                                 a) 1849           b) 1869      
                                                 c) 1879            d) 1880    
२८.  डे कन अ ीकलच्रीसट् रलीफ अँ ट ____ साली संमत झाला. 
                                   अ) १८४९         ब) १८६९  
                                    क) १८७९          ड) १८८०    
      
29.   The Telangana movement by led by ------------- leaders. 
                                   a) Nationalist        b) Communist  
                                c) Communal        d) Gandhian   
  



२९.   तेलंगाना चळवळीचे नेतृ व ______ने यांनी केल.े 
                                        अ) रा वादी           ब) सा यवादी 
                                        क) जमातवादी        ड) गाधंीवादी 
 
 
30.________ introduced the Permanent Settlement system.  
                a) Lord Waren Hestings            b) Lord Cornwalis 
                    c) Lord Bentik                           d) Lord Dalhousi  
३०.________ यांनी कायमधारा प त सु  केली  
                               अ) लॉड वॉरन हे टी ज        ब) लॉड कॉनवॉलीस  
                               क) लॉड बिट ज                  ड) लॉड डलहौसी     
 
31.  Peasants were ------- paid agriculture produce to Balutedars  
                                      a) Daily           b) monthly 
                                       c) Quarterly     d) annually  
 
३१.  शेतकरी शेतीमालातील कांही भाग -------- या माणे बलतुेदारांना देत असे. 
                                 अ) दररोज                        ब) एका मिह याने 
                                 क) सहा मिह यात              ड) वािषक  
32. ___________book wrote on the Peasant Movement of India  
                                a) Dr Dhanagare             b) Dr A R Desai 
                               c) Antonio Gramsci       d) Dr Ramchandra Guha   
 
 ३२.__________ यांनी िपझंट मु हमट इन इिंडया हा ंथ िलिहला  
                            अ) डॉ धनागरे                      ब) डॉ अे आर दसेाई  
                            क) अंतोिनओ ामसी            क) डॉ रामचं  गहुा  
 
33.____________ was leader of leader of the Pabana revolt  
                 a) Ishan Chandra Roy                b) Bischnucharan Biswas  
                  c)Digambar Bisws                     d) Dora Bisai 
 
 
 



३३. _________ह ेपबना उठावाचे नेते होते. 
                               अ) ईशानचं  रोय           ब) िब णचुरण िब ास  
                                 क) िदगंबर िब वास        ड)दोरा िबसाई 
 
34.___________historian has termed that the Deccan Riots as a myth created by 
historian   
                          a) Nil Charlesworth              b) Dr Dhnagare  
                         c) Bipan Chandra               d) Dr Sumit Guha  
 
 
३५._________ यांनी द खन या दं यांना इितहासकारांनी तयार केलेली िमथके असे हटले आह े
                                अ) नील चा सवथ           ब) डॉ धनागरे  
                                क)डॉ िबपीन चं ा             ड) डॉ सिुमत गुहा  
 
36.  ____ was famous production center of silk inBengal 

                                    a) Calcutta          b) Kasimbazar 

                                      c) Plassey          d)Durgapur 

३६. _________ह ेबंगालमधील  रेशीम उ पादनात मखु क  होते.  

                                                  अ)कलक ा          ब)कासीमबझार  

                                                  क) लासी                 ड)दगुापरू  

37. The class of rich farmers which was created by the permanent settlement 
was known as _________ 

                                          a) Landlords         b)Sardars  

                                          c)Nabab                 d)Jotedars  

३७.  कायमधारा प तीने  बंगालम ये जो ीमंत शेतक याचंा वग पढेु आला याला ______ असे 
हणत  

                                               अ)जमीनदार                 ब)   सरदार  

                                                क)   नबाब                    ड) जोतेदार  



 

38. _____ was first newespaper started in India in 1870 

                                       a) Darpan                    b)Amrutbazar patrika 

                                         c)Banagal gazette       d)India Gazettee  

३८.  __________ ह ेभारतातील पिहले वतृप  १८७० म ये सु  झाल.े 

                                            अ)दपण                          ब)अमतृ बझार पि का 

                                             क)बंगाल गॅझेट                     ड)इिंडया गॅझेट 

39. ______ was founded by Debendranatah Tagore on 1839. 

                                a)Atmiya Sabha                b)Tatvbodhini Sabha  

                                c)Paramhans Sabha           d)Prarthana Samaj  

३९. दवे नाथ टागोर यांनी १८३९ साली __________ही सं था थापन केली. 

                                                अ)आ मीय सभा          ब)त वबोिधनी सभा 

                                                क)परमहसं सभा                  ड) ाथना समाज  

40. ______ was  the adopted son of Bajirao Peshva II 

                        a) Tryamabakji Dengale                  b)Mangal Pande 

                           c)Nana Fadanvis                         d)Nanasaheb Peshava 

४०. ________ ह ेपेशवा बाजीराव दसुरा यांचे द क पु  होते. 

                                 अ) यंबकजी डगळे           ब)मंगल पांडे 

                                  क)नाना फडणवीस             ड)नानासाहबे पेशवा  

41.  The money given to small traders was called ____________ 
                                     a) Hundi           b)Dadani  
                                 c) interest         d)export money   
 
 



४१. छोट्या यापा यांना यापारासाठी िदले या पै याला _____ अस े हणत असत. 
                                       अ)हडंी           ब)दडणी  
                                   क) याज            क)िनयात पैसा  
  
42._____city of Bengal was main centre for the production of Silk 
                                              a)Calcutta      b)Kasimbazar  
                                              c)Plassy         d)Durgapur 
 
४२. _________ह ेशहर बंगालमधील रेशीम उ पादनात मुख क  होते.   
                                            अ)कलक ा          ब)कासीमबझार  
                                            क) लासी             ड) दगुापूर  
 
43 Sanskrit College was founded at Poona on 1821 by ________ 
                         a) Swami Dayanand Saraswati           b)Rajaram Mohan Roy 
                         c) Elphiston                                      d) Justice Ranade  
   
  ४३. पणेु येथे   _____ यांनी १८२१ म ये सं कृत कॉलेज सु  केले होते. 
                                         अ) वामी दयानंद सर वती             ब) राजा राम मोहन रॉय 
                                           क) एि फ टन                         ड) यायमतु  रानडे  
 
 
44.  The ____ Indian newspaper was printed in English instead of Bengali to 
escape action due to the Vernacular Press act   
                                                a) vandemataram        b)Amrutbazarpatrika 
                                               c)Bengal gazette           d)India gazette  
४४.  देशी वृ प ा या काय ातनू सटु यासाठी ______ वृ प ाने बंगाली ऐवजी इं जी भाषेतून 
छापले गेले  
                                      अ)वंदमेातरम                 ब)अमतृ बझार पि का 
                                       क)बंगाल गॅझेट                 ड) इिंडया गॅझेट 



45________  was one of the major revolutionaries in the Chittagong Armoury 
Raid  of 1926. 
                        A) Binadas Ghosh   B) Preetilata Vaddedar     
                          C)Kalpana Dutt   D) Suniti Chaudhary 
 
४५. १९२६ या िचतगाव शा गार लुटीमधील ................ या मुख ांितकारक हो या.  

                    अ) िबनादास घोष   ब) ीतीलता वड्डेदार    

                           क) क पना द    ड) सनुीती चौधरी  

46.________was the first women Chief Minister in post independent  India.      

                                             a) Sucheta Kripalani   B)  Sarojini Naidu   

                                              C)  Kamaladevi Ghosh        D) Usha Mehta. 

४६.   वतं  भारता या पिह या मिहला मु यमं ी ................ या हो या.  

                                            अ) सुचेता कृपलानी   ब) सरोिजनी नायडू    

                                                  क) कमलादवेी घोष   ड)  उषा मेहता.  

47. The Bilashi satyagraha involving the majority of women was about _______ 

                                                A) British law              B) Farm  

                                                C) Forest rights              D) Women's rights. 

४७.   बहसं य ि याचंा समावेश असले या िबळाशीचा स या ह______ या िवषयी होता.  

                                  अ) ि टीशांच ेकायदे             ब) शेतसारा   

                              क) जंगलिवषयक अिधकार               ड) ीिवषयक ह क 
 
 
48. The Ahmedabad Mill Workers' Movement of 1922 was led by ______  

                              A) Nirmalaben Mehta   B) Anusaya Ben   

                             C) Rajnitai Patel D) Avantika Gokhale 



 
४८. १९२२ या अहमदाबाद िगरणी कामगार चळवळीचे नेतृ व _____ यांनी केल.े  

                         अ)  िनमलाबेन मेहता    ब) अनसुया बेन  

                               क) रजिनताई पटेल   ड) अवंितका गोखल े
४९. १९२० या कामगारां या ांसाठी थािपत ‘ऑल इिंडया ेड यिुनयन या’ थापनवेेळी 
____ या ितिनधी हणनू उपि थत हो या.  

                                           अ) अनॅी बेझंट    ब) सरलाताई जोशी   

                                           क)  रझीया पटेल   ड)  क पना द . 

49. _______was present as a representative of workers at the establishment of 
the All India Trade Union in 1920  

                                       A) Annie Besant          B) Sarlatai Joshi  

                                      C) Razia Patel           D) Kalpana Dutt 
50._________was the first President of All India Scheduled Caste Federation 

                                a) P. N. Rajabhoj        b) N.Shivraj    

                               c) B.C.Kamble              d) R.S.Gavai 

५०.________ ह ेऑल इडंीया शेड्यु ड का ट फेडरेशनचे अ य  होते. 

                                अ) पी.एन. राजभोज        ब) एन. िशवराज  

                               क) बी. सी. कांबळे           ड) रा.स.ु गवई  

 
  

 


