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इततशाव वलबाग 
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ऩेऩय क्र.२ भयाठाकारीन याजनीती, वाभाजव्मलस्था आणण अथथव्मलस्था (इ.व.१६०० ते १७०७) 

वलऴम कोड-७१२७४  

प्रश्न 1.अ.मोग्म ऩमाथम तनलडून खारीर वलधाने ऩणूथ कया. 
१) स्लयाज्मातीर कायखानमाांची वांख्मा….. अळी शोती. 
अ)16   फ)21   क)18   ड)12 

२) स्लयाज्मात जतभनीच्मा उत्ऩननाच्मा……. इतका भशवरू घेतरा जात अव.े 
अ) ½    फ) ⅓    क) ⅖    ड) ⅛  

३) तळलाजी भशायाजाांच्मा अष्टप्रधान भांडऱात…... शा ऩेळला शोता. 
अ) भोयोऩांत वऩांगऱे   फ) अण्णाजी दत्तो     क) याभचांद्रऩांत  ड) याभचांद्र त्र्मांफक 

४) याज्मातबऴेकाच्मा लेऱी अष्टप्रधान भांडऱात……. शा प्रधान वेनाऩती शोता. 
अ)भाणकोजी दशातोंडे    फ)आनांदयाल भकाजी    क)नेताजी ऩारकय    ड)शांफीययाल भोहशत े

५) तळलाजी भशायाजाांच्मा वनेाऩतीव वाराना….. शोन ऩगाय अवे. 
अ)10000   फ)5000   क)25000   ड)3000 

६) ' आसाऩत्र ' शा तळलाजी भशायाजाांच्मा याजनीतीलय ग्रांथ….. माने यचरा. 
अ)कृष्णाजी अनांत वबावद   फ)यघनुाथऩांत शणभांते क)याभचांद्रऩांत अभात्म    ड)भल्शाय याभयाल 
तचटणीव. 
७) तळलळाशीत हकल्ल्माच्मा वांयषणाची जफाफदायी….. मा अतधकार् मालय अवे. 
अ)शलारदाय    फ)वफनीव    क)कायखानीव     ड)पडणीव 

८) " बायतीम आयभायाचा जनक " अव…े... माांना म्शटर ेजाते. 
अ)तळलाजी भशायाज      फ)वांबाजी भशायाज    क)कानशोजी आांग्रे   ड)तऱुाजी आांग्रे 
९) वयुतेच्मा रटुीचा वांऩत्तीने तळलाजी भशायाजाांनी…... शा हकल्रा फाांधरा. 
अ)यामगड    फ)प्रताऩगड    क)तवांधदुगुथ    ड)यत्नातगयी 
१०) वयकायकडून तभऱणाऱ्मा इनाभाव…..  अवे म्शणत. 
अ)वनदी इनाभ    फ)गालतनवफत इनाभ    क) धभाथदाम इनाभ ड)अग्रशाय इनाभ 

११) स्लयाज्मातीर ळेलटची  " धाया आकायणी "....... वारी अण्णाजी दत्तोने केरी. 
अ) 1670     फ) 1674      क) 1676    ड) 1678 

१२) ऩणेु जशातगयीत खेडजलऱ…. नली ऩेठ लवलरी गेरी. 
अ)तळलाऩयू    फ)णजजाऩयू     क)ळशानगय    ड)नयतवांगऩयू 



१३) …... शा ऩेठेचा भखु्म अतधकायी अवे. 
अ)भशाजन    फ)ळेटे    क)कोतलार   ड)वफडलई 

१४) …….  शे नगय येळभी रगुड्मावाठी  ल त्मालयीर बयतकाभावाठी  प्रतवद्ध शोते. 
अ) तेय     फ)कोल्शाऩयू    क)ऩठैण  ड)ऩांढयऩयू 

१५) ऩणिभ हकनाऱ्मालय……. मेथे डचाांची लखाय शोती. 
अ) लेंगरुाथ    फ)याजाऩयू     क) दाबोऱ     ड)चौर 

१६) दशा - लीव गालाांभधीर (भौजाभधीर) भोठ्मा गालाव……. अवे म्शटरे जाई. 
अ) ऩेठ    फ)कवफा    क) फदु्रकु     ड) तभये 

१७) ऩयगण्मातीर वलथ ऩाटराांलय….. शा लतनदाय अवे. 
अ) देळभखु     फ)देळऩाांडे      क)वयदेळऩाांडे     ड) खोत 

१८) 17 व्मा ळतकात……... माांनी आऩल्मा याज्मात लतनदायाांना ' लेतनदाय ' फनलरे. 
अ) भतरक अांफय      फ) ळशाजीयाजे    क) तळलाजी भशायाज ड) याजायाभ भशायाज 

१९)....... शे लायकऱ्माांचे आयाध्म  दैलत आशे.   

अ) खांडोफा   फ) तवद्धनाथ   क) वलठोफा   ड) वफयोफा 
२०) कोल्शाऩयूच्मा अांफाफाईचे दवुये नाल……. आशे. 
अ) मभाई    फ) तकुाई   क) भशारक्ष्भी    ड)येणकुा 
२१) तळखय तळांगणाऩयू मेथे….. माांनी देलाच्मा बक्ाांवाठी तराल फाांधरा. 
अ) तळलाजी भशायाज      फ) वांबाजी भशायाज क) याजायाभ भशायाज      ड)भारोजीयाजे बोवर.े 
२२) फाजीप्रबचुा ऩतु्र…... माव तळलाजी भशायाजाांनी ळदु्ध करून हशांद ुधभाथत घेतरे. 
अ) गोवलांद    फ) वऩराजी     क) यामाजी     ड) वोनजी 
२३) छत्रऩती तळलाजी भशायाजाांच्मा आयभायातीर......शे वलाथत भोठे जशाज शोम. 
अ) तळफाड फ) गरफत क) ऩार ड) गयुाफ  

२४) तवांधुदगुथ शा हकल्रा.......मा प्रकायात भोडतो. 
अ) तगयीदगुथ  फ) जरदगुथ क) बईुकोट ड) लनदगुथ  

२५) तळलकाऱात शोण मा वोनमाच्मा नाण्माचे लजन........शोते. 
अ) ४२.१२ ग्रेन फ) १२.४२ ग्रेन क) २४.२३ ग्रेन ड) २४.१२ ग्रेन  

प्र.१.फ.खारीर प्रश्नाांची एका लाक्मात उत्तये द्या. 
१) ‘णजजाफाई शी छत्रऩती तळलाजी भशायाजाांची भागथदळथक ल वांयषक देलता शोम’ अवे कोणी म्शटरे आशे. 
२) गालाच्मा ऩाटराची तनळाणी काम आशे. 
३) तळलाजी भशायाजाांनी इ.व.१६४५ भध्मे कोणत्मा भांहदयात स्लयाज्म स्थाऩनेची ळऩथ घेतरी. 



४) हशांदली स्लयाज्माची याज्मफांधायाना कोणी स्ऩष्ट केरी आशे. 
५) याज्माचा जभा-खचथ ऩाशण्माची जफाफदायी कोणालय शोती. 
६) छत्रऩती तळलाजी भशायाजाांच्मा शेय खात्माचे प्रभखु कोण शोता. 
७)छत्रऩती तळलाजी भशायाजाांचा तचटणीव कोण शोता. 
८) अठया कायखानमातीर णजयातेखाना म्शणजे काम शोम.  
९) वयकायी ऩत्राची न-ेआण कयणायमाांना काम म्शणून वांफोधरे जाई. 
१०) तळलकाऱात भऱुच्मा भोठ्मा गालाव काम म्शणून वांफोधरे जाई. 
११) अण्णाजी दत्तोंच्मा वाया आकायणीव ‘रोकाांची धाया ऩद्धत’ अवे कोणी वांफोधरे. 
१२)तळलकाऱात गाललवाशतीच्मा षेत्राव काम म्शणत. 
१३) कोणाच्मा लतनाव ‘रखेनलतृ्ती’ अवे म्शटर ेजाई. 
१४) छत्रऩती तळलाजी भशायाजाांच्मा बोवरे कुऱाची कुरस्लातभनी कोण शोती. 
१५) तळलकारीन खेड्माांभध्मे ज्माांच्मा भारकीची जभीन अवे त्माांना काम म्शटरे जाई. 
१६) ऩययाष्ड व्मलशाय ऩाशणे शे काभ कोणाचे शोते. 
१७)अष्टप्रधान भांडऱात नमामाधीळ म्शणून कोणी काभ ऩहशरे. 
१८) तचत्रगपु्ताच्मा फाखायीनवुाय भशायाजाांच्मा जशाजाांची वांख्मा कीती शोती. 
१९) तळलकाऱात ‘अग्रशाय इनाभ’ कोणारा हदर ेजात शोते. 
२०) तळलकाऱात वलजमदगुथ शे फांदय प्राभखु्माने कोणत्मा व्माऩायावाठी प्रतळद्ध शोत.े 
२१) ‘ग्राभगोऩक’ मा वांसेने कोणारा ओऱखरे जात शोते. 
२२) लायकयी वांप्रदामाचा ऩामा कोणी घातरा. 
२३)लतळष्ठी नदीच्मा भखुाळी कोणते फांदय आशे. 
२४) तळलकाऱात याजा आऩल्मा कनमेव इनाभ देत अवे त्माव काम म्शणत. 
२५) वलहशयीतीर ऩाण्माच्मा लाऩयाखारी मेणायी जभीनरा काम म्शणत. 
प्रश्न. 2. टीऩा तरशा 
१)गोत वबा 
२)हदव्माांचे प्रकाय वाांगा. 
३)तळलकारीन इनाभाांचे प्रकाय वाांगा. 
४)तळलकारीन जभीन भशवरू ऩद्धती 
५)तळलकारीन फाजायऩठेा 
६)तळलकारीन व्माऩायी लस्तूांची उत्ऩादन कें दे्र 

७)तळलकारीन व्माऩाय - उद्योगाची प्रभखु कें दे्र 



८)तळलकारीन दऱणलऱणाची ल लाशतकुीची वाधने 

९)तभयावदाय ल उऩये 

१०)तळलकारीन ऩाटीर 

११)फरतुेदाय - अरतुेदाय 

१२)लायकयी वांप्रदामाचे तत्त्लसान 

१३)वांत नाभदेल 

१४)वांत तकुायाभ 

१५)कोल्शाऩयूची अांफाफाई (भशारक्ष्भी) 

१६)तऱुजाऩयूची श्री तऱुजाबलानी 
१७)अष्टप्रधान भांडऱाची लतैळष््मे 

१८)तळलाजी भशायाजाांचे धातभथक धोयण 

१९) भयाठेकारीन कृऴी तांत्र स्ऩष्ट कया. 
२०) शलारदाय/हकल्रेदाय माांची काभे कोणती? 

प्रश्न. 3. हदघोत्तायी प्रश्न वोडला. 
१.तळलकारीन हकल्रा प्रळावनाची भाहशती द्या. 
२.भयाठाकारीन नमातमक वांयचना वलळद कया. 
३.तळलकारीन उद्योगाची भाहशती स्ऩष्ट कया. 
४. छत्रऩती तळलाजी भशायाजाांचे धातभथक धोयण वलळद कया. 
५.तळलकारीन व्माऩायाची भाहशती देऊन छत्रऩती तळलाजी भशायाजाांचे व्माऩायलाढीचे धोयण वाांगा. 
प्रश्न. ४. हदघोत्तायी प्रश्न वोडला. 
१.छत्रऩती तळलाजी भशायाजाांच्मा आयभायाची ववलस्तय भाहशती द्या. 
२.अष्टप्रधान भांडऱ स्ऩष्ट करून त्माची लतैळष््म ेवाांगा. 
३.तळलकारीन ळेती ल ळेती उत्ऩादनाची ववलस्तय भाहशती द्या. 
४.लायकयी वांप्रदामाचे कामथ स्ऩष्ट कया. 
५.तळलकारीन गालगाड्माची भाहशती वाांगा. 


