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याजे याभयाल भशावलद्यारम,जत 

 इततशाव वलबाग 

फी.ए.बाग-१ वेतभस्टय-१ 
ऩेऩय नं.१ भयाठा वते्तचा उदम (इ.व.१६०० ते १७०७) 

वलऴम कोड-७१२२८  
प्र.१ अ) खारीर ददरेल्मा ऩमाामांभधून मोग्म ऩमााम तनलडून रयकाम्मा जागा बया.  

१)  छत्रऩती तळलाजी भशायाजांनी…….. दकल्रा घेऊन स्लयाज्माचे तोयण उबायर.े 

A) कोंढाणा B) याजगड C) तोयणा  D) तळलनेयी 

२) औयंगजेफाने तळलाजी भशायाजांलय…….. चा चौकी ऩशाया ठेलरा शोता.  

A) ददरेयखान B) पुरादखान  C) अभीनखान D) जापयखान 

३)  छत्रऩती याजायाभ भशायाजांनी  'शुकभतऩन्शा' शा दकताफ ……..मांना ददरा.      

 A) ळकंयाजी नायामण  B) याभचंद्रऩतं अभात्म  C) धनाजी जाधल  D) वतंाजी घोयऩडे 

४)  घोड खखंडीत ळत्रुरा योखनू धयण्माची काभतगयी……. ने केरी.   

A) भयुायफाजी देळऩांडे B) फाजीप्रब ूदेळऩांडे  C) कोंडाजी पजाद D) दपयंगोजी नयवाऱा 

५) ळशाजीयाजांच्मा ऩणेु आखण………. मा दोन जशातगऱ्मा शोत्मा.   

A) लेरोय B) खजंजी C) फगंऱूय D) अकााट 

६) ‘स्टोरयमो डी भोगोय’ शा ग्रथं.......मांनी तरदशरा.         

A) तनकोराओ भनचुी B) बीभवेन वक्वेना C) खापीखान D) वाकी भसु्तदैखान  

७)  "खजजाफाई म्शणजे तळलाजी भशायाजांची भागादळाक ल वयंषक देलता शोम" अवे.........नी म्शटर े

आशे. 

A)  जदनुाथ वयकाय B) न्मा.भ.गो.यानडे C) फाऱळास्त्री शयदाव D) कृ.अ. केऱुवकय 

८)  भादण्णा ल आकण्णा………  शे दयफायातीर कायबायी शोत.      

A) कुतफुळाशी B) फादळाशी C) तनजाभळाशी D) आददरळाशी 

९)  वन १५६५ भध्मे तारीकोटच्मा रढाईत …….मा याज्माचा ऩणूा वफभोड झारा.   

A) देलतगयी B) वलजमनगय C) तजंालय D) फगंऱूय 

१०) 'याजायाभ चरयतभ ्'  शा ग्रथं …… नी  तरदशरा.      
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 A) केळल ऩदंडत  B) कली ऩयभानदं C) यघनुाथऩतं D) धुंडीयाज रक्ष्भण व्माव 

११)  भशायाणी तायाफाईंचा 'बद्रकारी' अवा उल्रखे….. नी केरा.    

A) कली देलदत्त  B) कली ऩयभानदं C) केळल ऩदंडत D) कली बऴूण 

१२)  छत्रऩती याजायाभ भशायाजांनी इ. व. १६९८ भध्मे खजंजीशून भशायाष्ट्रात आल्मानतंय……   शी आऩरी 

याजधानी केरी.       

 A) तवशंगड B) ऩणेु C) वाताया  D) कोल्शाऩयू 

१३)  वयुत ळशयाचा वबुदेाय…….. शा शोता.       

A)  दाऊदखान B) माकूतखान C) भवुेखान D) इनामतखान  

१४)  छत्रऩती तळलाजी भशायाजांचा ऩयकीम बाऴेतीर आद्य  चरयत्रग्रथं …….. नी  तरदशरा.    

A) शेंयी  ऑखक्वडेंन B) क्रोस्भी-द-ग्लादा C) थाभव तनकोरव D) फतनामय 

१५) ळशाजी भशायाजांच्मा कनााटकातीर जशातगयीचा कायबाय…….. ऩशात शोते.  

A) वबंाजी B) याजायाभ C) व्मकंोजी D) ळाशू 

१६) खजंजीच्मा दकल्ल्माव वप्टेंफय,१६९० भध्मे........माने लेढा घातरा.   

A) भकुयाफखान B) झुखल्पकायखान C) कातवभखान D) ददरेयखान 

१७)  छत्रऩती  वबंाजी भशायाजांचा जन्भ…... दकल्ल्मालय झारा.    

A) याजगड B) तळलनेयी C) तवशंगड D) ऩयंुदय 

१८)  ऩन्शाऱा दकल्ल्माव……..ने लेढा ददरा.        

A) ददरेयखान B) झुल्पीकायखान C) तवद्दी जोशय D) ळेख तनजाभ 

१९) जालऱीचे भोये स्लत:रा..............मा प्राचीन कुऱाचे लळंज वभजत अवत. 

A) भोये B) गपु्त C) लधान D) वातलाशन 

२०) जालऱीच्मा बोयप्मा डोंगयालय भशायाजांनी…... शा फरुदं दकल्रा फांधरा.  

A) याजगड B) लावोटा C) प्रताऩगड D) ऩयंुदय 

२१)  छत्रऩती तळलाजी भशायाजांचा याज्मातबऴके……. योजी झारा.     

A) १४ जून, १६६५ B) ३ ऑक्टोफय, १६७० C) ६ जून, १६७४ D) ६ जून, १६७५ 

२२) व्मकंोजीने कनााटक जशातगयीची याजधानी फगंऱूय शुन ……...मेथे शरवलरी. 

A) लेरोय B) तजंालय C) अकााट D) म्शैवयू 
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२३) 'भनु्तखाफ-लरु-रफुाफ भशंभदळाशी'  मा ग्रथंाचे 'भयाठमांचे स्लाततं्र्ममदु्ध' मा नाल ेभयाठी बाऴांतय…….  तन 

केर.े 

A) ग.श.खये  B) ला. वी. फेंदे्र  C) गो.व.  वयदेवाई  D) वतेभुाधलयाल ऩगडी 

२४) औयंगजेफाने..........रा वयुतच्मा जकातीऩावनू तभऱणाये उत्ऩन्न ददरे शोते. 

A) ददरेयखान B) जशानआया C) अभीनखान D) काभफष 

२५) ’तायीखे ददल्कुळा’शा ग्रथं.........नी तरदशरा. 

A) खापीखान B) बीभवेन वक्वेना C) ईश्वयदाव नागय D) वाकी भसु्तदैखान  

प्र.१ फ) खारीर प्रश्ाचंी एका लाक्मात उत्तये तरशा. 

१)  'याज्मातबऴेक प्रमोग' शा ग्रथं कोणी  तरदशरा.     

२)  छत्रऩती तळलाजी भशायाजांनी 'नतून वषृ्टीच तनभााण केरी' अव ेकोणी  म्शटर ेआशे.    

३)  तुगंबद्रा नदी ल कृष्णा नदीच्मा  वगंभारा कोणत ेवगंभ म्शणतात. 

४) ' तळलबायत'  ग्रथंाचे कीती अध्माम उऩरब्ध आशेत.      

५)  ळादशस्तेखानालय छत्रऩती तळलाजी भशायाजांनी केव्शा शल्रा केरा.  

६) कोणत्मा भघुर  वयदायाचा तळलाजी भशायाजांनी  उंफयखखंडीत ऩयाबल केरा. 

७)  छत्रऩती तळलाजी भशायाजांचा याज्मातबऴके कोणत्मा दकल्ल्मालय झारा.   

८) छत्रऩती तळलाजी  भशायाजांच्मा दवुऱ्मा याज्मातबऴेकाचे ऩौयोदशत्म कोणी केरे.  

९)  'श्री वखी यासीजमतत' शा  तळक्का कोणाचा शोम.      

१०)  ऩन्शाळ्माच्मा लढे्मातनू वटूुन तळलाजी भशायाज कोणत्मा दकल्ल्मालय आश्रमाव गेरे.   

११)  इ.व.१६६५ भध्मे  ऩयंुदयचा दकल्रेदाय कोण शोम.       

१२) गागाबट्टाचे भऱू नाल काम शोते.       

१३)  छत्रऩती याजायाभ भशायाजांचा जन्भ केव्शा  झारा.   

१४) ' तळलबायत' मा ग्रथंाची यचना कोणी  केरी.          

१५)  छत्रऩती वबंाजी भशायाजांना भकुयाफखानाने  कोणत्मा दठकाणी कैद केर.े   

१६)  तळलाजी भशायाजांनी जालऱी केव्शा खजंकून घेतरी.   

१७)  वयुत ळशय कोणत्मा नदीच्मा भखुाजलऱ लवरे आशे.      
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१८)  आसाऩत्राची भऱू वदंशता कोणत्मा तरऩीभध्मे तरदशरी आशे.     

१९) ‘प्रतत तळलाजी’ म्शणून कोणाचा उल्रेख शोतो.     

२०) तळलकाऱात एकूण कीती भालऱ प्रदेळ शोते.      

२१)  मयुोवऩमन रोक कोणत्मा दकल्ल्माव  'ऩलूकेडीर खजब्राल्टय'  म्शणत.   

२२) “ फधुबऴुणभ”् शा ग्रथं कोणी तरदशरा.  

२३)  भशायाणी तायाफाई कोणाची  भरुगी शोम.        

२४) लादकणखेड्मातीर फेयडांचा नेता कोण शोता.  

२५) औयंगजेफाची कफय कोणत्मा दठकाणी आशे.        

प्र.२.दटऩा तरशा  

१. तायाफाई  

२. अपजरखान  

३. ऩयंुदयचा तश (१६६५)  

४.फाजीप्रब ूदेळऩांडे  

५.यामगड दकल्रा  

६.कनााटक भोदशभ  

८.गागाबट्ट  

९.दवुया याज्मातबऴेक 

१०.तभझाायाजे जमतवगं  

११.आसाऩत्र  

१२.कवल ऩयभानदं  

१३.नेताजी ऩारकय  

१४. इ.व.१६६४ च्मा वयुत स्लायीची कायणे वांगा.  

१५.याजभाता खजजाऊ 

१६.भयाठा वते्तच्मा उडामची कायणे वांगा. 

१७.याजायाभ भशायाज 
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१८.खापीखान  

१९.कोंढाण्माचा रढा (१६७०) 

२०.ऩन्शाळ्माचा लढेा  

प्र.३.दीघोत्तयी प्रश् 

१.छत्रऩती तळलाजी भशायाजाचं्मा कनााटक भोदशभचेी कायणे वांगा. 

२.छत्रऩती वबंाजी भशायाज ल भघुर मांच्मातीर वघंऴााची भादशती द्या. 

३.भयाठमांच्मा इततशावाचे वाधन म्शणून ‘तळलबायताचे’ भशत्त्ल स्ऩष्ट कया. 

४.छत्रऩती याजायाभ भशायाजांच्मा कामााचे लणान कया. 

५.छत्रऩती तळलाजी भशायाजाचं्मा जलऱी वलजमाचे लणान कया. 

प्र.४.दीघोत्तयी प्रश् 

१. छत्रऩती तळलाजी भशायाजांच्मा वयुत स्लायीचे लणान कया. 

२. छत्रऩती तळलाजी भशायाजांच्मा याज्मातबऴेकाचे (६ जून १६७४) लणान कया. 

३. भशायाणी तायाफाई ल भघुर मांच्मातीर वघंऴााची भादशती द्या. 

४.भयाठमांच्मा इततशावाचे वाधन म्शणून इंग्रज ल ऩोतुागीज वाधनाचें भशत्त्ल वांगा. 

५.भयाठमांच्मा इततशावाचे वाधन म्शणून ‘भनु्तखाफ-उर-रफुाफ ग्रथंाचे’ भशत्त्ल स्ऩष्ट कया. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


