
TYBA HISTORY PAPER VII SEM V 

SAMPLE QUESTIONS 

Subject: History of the Marathas 

१) छत्रऩती शळलाजी भशायाजाांनी कोणता प्रथभ ककल्रा जजांकरा ? 

अ)यामगड.     फ) ऩुयांदय.      क) तोयणा.      ड)  वलळारगड 

२)जालऱीभधमे शळलाजी भशायाजाांनी कुणाळी वांघऴष झारा? 

अ) भोये           फ) घोयऩडे.     क) जेधे.  .    ड)भाने 

३)छत्रऩती शळलाजी भशायाजाांच्मा स्लयाज्मात ककती  भालऱ शोत े? 

अ)५.      फ)६.       क)७.         ड)१२ 

४) कोणत्मा ककल्रेदायाने तोयणा ककल्रा  शळलाजी भशायाजाांच्मा शलारी 

केरा. 

अ)भशाफतखान      फ) अांफयखान.     क) दौरतखान   ड) इनामतखान 

५) शळलाजी भशायाजाांनी यामयी शा ककल्रा याजधानी फनवलण्माचा  वल्रा कोणी 

ददरा? 

अ)दादाजी कोंडदेल  फ) जजजाफाई.  क)१,२ल  प्राधान  फ)ळाशाजीयाजे 

६) भुयांफगडाचे नाल काम ठेलण्मात आरे? 



अ)याजगड.     फ) तोयणा.   क) यामगड        ड)ऩन्शाऱागड 

७) शळलाजी भशायाजाांनी स्लयाज्माची ळऩथ  कोणत्मा भांददयात घेतरी ? 

अ) यामयेश्लय.   (योशीडशे्लय)    फ) ळांकयाच्मा         क) याभाच्मा 

ड) गणऩतीच्मा 

८) भोये माांना वलजाऩूयच्मा वुरतानाांनी  कोणती ऩदली ददरी ? 

अ) चांद्रयाल.    फ) कोकणस्लाभी   क)  वागययत्न ड) डोंगयचा याजा 

९) अपजर खानाचे भुऱ काम शोते  ? 

अ) भशभद २)   नाशवयळाश    ३) अब्दरु  बटायी ४) दौरतखान 

१०) चांद्रयाल  भोयेने कोणत्मा गुन्शेगायाव आश्रम ददरा? 

अ) यगो त्रत्रभर कुरकणी  फ) फाऩू देळभुख  क) आनांद कुरकणी ड) वलजमनगय 

११)फडी फेगभ शीने कोणारा गादीलय फववलरे 

अ)भुफायखान    फ) अरी आददरळश    फ) ळेख भशभद     क)भशभद 

१२)फडी फेगभवादशफाने  कोणारा आऩरा वेनाऩती नेभरा ? 

अ)भशभद खान फ) दौरतखान क) अपझर  ड) इनामतखान 

१३) ऩुणे वऩे इांदाऩूयच्मा जाशागगयीची ळशाजी भशायाजाांनी कोणाकड ेवोऩलरी? 

अ) दादाजी कोंडदेल  फ) दत्ताजी  बोवरे.  क) प्रल्शाद  ननयाजी ड)  आण्णा दत्तो 



१४) भुघराांनी दक्षषण वुभ्माची  याजधानी खडकी मेथे स्थाऩन करुन  

औयांगजेफाने त्माव कोणते नाल ददरे ? 

अ) फुशाणऩुय        फ) औयांगाफाद     क) नाशळक   ड) अशभदनगय 

१५) शळलाजी भशायाजाांचा भुघराांळी  प्रथभ वांघऴष कोणत्मा घटनेने झारा  ? 

अ) जुन्नय नगयलय शल्रा      फ) औयांगाफाद       क) नाशळक     ड) अशभदनगय 

१६) छत्रऩती ल अपजरखान माांच्मा बेटीचा कामषक्रभ कधी ननजश्चत कयण्मात 

आरा ? 

अ) १० नोव्शेंफय १६५९.      फ)११नोव्शेंफय १६५९.     क)१२नोव्शेंफय १६५९    

ड)१४नोव्शेंफय १६५९ 

 

१७) अपजरखानाच्मा लकीराचे नाल काम  शोत े? 

अ) कृष्णाजी बास्कय   फ) याभकृष्ण कुरकणी   क) यघुनाथ ऩांत 

ड) आनांदऩथ 

१८) ऩुयांदयचा तश केव्शा झारा ? 

अ)१०जुन १६६५   फ)१० जुरै   १६६५ क)  १० ऑगस्ट १६६५ड) १० वप्टेंफय१६६५ 

१९)  शळलाजी भशायाजाांच्मा आक्रभणाच्मा लेऱी वुयतचेा वुबेदाय कोण शोता ? 

अ) ददरेयखान.        फ) दौरतखान.      क) इनामतखान        क) भुस्तपाखान 



२०) वांबाजीनी अष्टप्रधान भांडऱात  कोणत ेनलीन ऩद ननभाषण केरे ? 

अ) छदोगोभात्म   फ) अभात्म.     क)शुकूभतऩन्शा.   ड) वेनानी 

२१)  वांबाजीयाजाांच्मा आईचे नाल काम शोते ? 

अ) मेवुफाई.           फ) काळीफाई.    क) वईफाई.      ड) ऩुतऱाफाई 

२२) याजायाभानी कोठे स्लांतत्र याजधानी स्थाऩन केल्माचे जाशीय केरे ? 

अ) ऩन्शाऱा.       फ) कोल्शाऩूय      क) जजांजी.     ड) तांजालय 

२३) वांबाजी भशायाजाांनी कोणारा आऩरा  वलळेऴ वल्रागाय म्शणून ननमुक्ती 
केरे? 

अ) कली करळ.    फ) धनाजी जाधल   क) शांफीययाल भोदशत ेड) नानाजी ळेणली 

२४) वुयतचेी रूट केव्शा झारी ? 

अ) इव.१६६६.     फ) इव. १६६५    क) इव.१६६४     ड)इव.१६६२ 

२५) शळलाजी भशायाजाांची आग्रा बेट केव्शा झारी ? 

अ)इव.१६६६.     फ) इव.  १६६४        क)इव.१६६५     ड)इव.१६६७ 

 

२६)  धाशभषकदृष््मा  कोणते ळशय भशत्त्लाचे शोत?े 

अ)वुयत  .             फ) भुांफई        क) दोबोर     ड)चौर 



२७) ळाशीस्तखेानने  ऩुण्मात कोठे तऱ ददरा ? 

अ) केवयी लाडा .  फ) वायवफाग.  क)रार भशार    ड)नातुचा लाडा 

२८)अफ उर भक्का ककां ला भक्केचे प्रलेळद्लाय कोणत्मा  ळशयाव म्शणतात ? 

अ)वुयत                 फ) भुांफई         क) भद्राव       ड) गोला 

२९) जमशवांशरा 'शभझा याजा' दश ऩदली कोणी ददरी? 

अ) जशाांगीय .     फ) ळशाजशान.    क) नुयजशान.   ड) औयांगजेफ 

३०) जमशवांग शा कोणत्मा याजाचा याजा शोता ? 

अ) जमऩूय  .   फ) गुजयात.   क) भेलाड.     ड) याजस्थान 

३१) कां धाय मुद्धाच्मा लेऱी च्मालेऱी जमशवांगारा शभझा दश ऩदली देण्मात आरी ? 

अ)कधाय.        फ) ऩांजाफ      क) गाांधाय.      ड) दक्षषण 

३२) शळलाजीयाजाांनी ऩुयांदय ककल्रा  जजांकण्मावाठी कोणाची नेभणूक केरी? 

अ)ददरेयखान.      फ) दौरतखान.    क) इनामतखान.     ड) भुयाय फाजी 

३३) ऩुयांदय  ककल्ल्माचा ककल्रेदाय कोण ? 

अ) भुयायफाजी प्रबू.    फ) तानाजी भारुवये    क) फाफाजी भुदगर 

३४) शळलजीांचा  याज्माशबऴेक  केव्शा झारा ? 



अ)६ जुन १६७४.       फ)५ जानेलायी १६७४.        क)१५ ऑगस्ट १६७४.       ड)१ भे        

१६७४. 

३५) शवशावन  ककती  भन वोन्माचे  फनवलरे ? 

अ)२०     फ)३२.          क)४०.       ड)४८ 

३६) इांग्रांडच्मा याणीने आऩरा प्रनतननधी म्शणून कुणारा ऩाठलरे ? 

अ)थाभव यो.       फ) शेनयी ऑजक्वडेन       क) येव्शटन    ड) शेनयी 

३७)शळलाजी भशायाजाांनी ईव  १६७१ वांबाजीयाजाांलय याज्मकायबायाची जफाफदायी 
वोऩवलरी त्मालेऱी कोणारा प्रभुख वशाय्मक म्शणून नेभरे? 

अ) कली  करळ.  फ) आनांद शळके.     क) मभाजी.    ड)  याणे 

३८) कनाषटक  भोदशभेच्मा लेऱी वांबाजीयाजाांना कोठे ठेलरे शोत े? 

अ)ळुगायऩुय.      फ) वांगभेश्लय.     क ) ऩन्शाऱा.        ड)यामगड 

३९) वाांबाजीांना  भुघर  वैन्माने  कोठे कैद केरे? 

अ)नालडी      फ) धालडी.    क) नागाल.    ड) वांगभेश्लय 

४०) वाांबाजीांचा चा लध कोठे कयण्मात आरा ? 

अ) वाताया.    फ) कोयेगाल.   फ) कोल्शाऩूय .   ड) शळयलर 

४१) तायाफाई  कोणाची भुरगी शोती? 



अ) शांफीययाल भोदशत.े     फ) प्रताऩयाल गुजय   क) धनाजी जाधल.  ड) वांताजी 
घोयऩडे 

४२) औयांगजेने शळलाजी भशायाजाांना ठाय भायण्माचे आदेळ कोणारा ददरे ? 

अ)जापयखान.        फ) अब्दलु्राखान        क) पुरादखान.          ड) नुवयतळाश 

४३) आग्रा मेथे शळलाजीच्मा  जागी कोण ऩरांगालय कोण झोऩरे शोत?े 

अ) दशयोजी पयजांद      फ) मानाजी        क) फाफाजी भुदगर.    ड) भदयी भेशतय 

४४) औयांगजेफाने  वांबाजी कोणती जशागगयी ददरी ? 

अ) ऩांच शजायी             फ) लयाड.       क) औयांगाफाद.    ड) वात शजायी 

४५) कनाषटक भोदशभेत शळलाजी भशायाजाांनी कोणाचे दळषन घेतरे ? 

अ) ळैर  भजल्रकाजूषन     फ)याभाचे.    क) गणऩतीचे.     ड) ळांकयाचे 

४६) शळलाजी  भशायाजाांच्मा भांत्री भांडऱात प्रथभ क्रभाांकाचा वलोच्च भांत्री? 

अ)ऩेळला.      फ) ऩांत अभात्म.     क) ऩांत वगचल.     ड) ऩांत वुभांत 

४७) शळलाजीच्मा अष्टप्रधान भांडऱात ऩांत वुभांत (डफीय) शे कोण शोत े? 

अ) ननयाजी ऩत.      फ) याभचांद्र त्रत्र ांफक.     क)  शांफीययाल भोदशते  ड) यघुनाथ  

ऩांडडत 

४८)शळलाजी भशायाजाांचे वयवेनाऩती कोण शोते? 



अ)ननयजीऩत.      फ) याभचांद्र त्रत्र ांफक.     क)  शांफीययाल भोदशते  ड) यघुनाथ ऩांडडत 

४९) शळलाजी चे ऩांत अभात्म कोण शोत े? 

अ)    याभचांद्र ननऱकां ठ.  फ) याभचांद्र त्रत्र ांफक.     क)  शांफीययाल भोदशते  ड) यघुनाथ 

ऩांडडत 

५०) वांबाजी  भशायाजा भुत्मु  केव्शा झारा ? 

अ)१पेब्रुलायी १६८९            फ) २पेब्रुलायी १६८९     क)३पेब्रुलायी १६८९ 

ड)  ४पेब्रुलायी १६८९ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


