
                                                                               M.A.-1  HISTORY  

                                                              Second Semester- Question Bank  

                                                               Paper – HISTORY AND ITS PRACTICE 

१) ................शमा ग्रीक ळब्दाचा अथथ जजसावाऩूलथक केकेरा गतकाऱाचा ळोध शोम. ( Istoriya )  

२) .................मा प्रकायात भाहशती मभऱलून ती वुवंफद्ध यीतीने लाचकाऩुढे भांडणे शा वंळोधनाचा ऩहशरा प्रकाय 
आशे. ( कथनात्भक / ननलेदनात्भक )  

३) ...................मा प्रकायात प्रस्थापऩत प्रभेमाशून मबन्न प्रभेम भांडणे शा उद्देळ अवतो. ( पलश्रेश्नात््क )  

४) ....................शा भौमरक इनतशाव रेखनाचा ऩामा अवतो. ( वंळोधन )  

५) ....................इनतशाव ्शणजे घटनांची वूची नवते. ( भौमरक )  

६) ....................शी वंळोधनाच्मा मळस्लीतेची दवुयी भशत्लाची ऩामयी अवते. ( पलऴमाची ननलड )  

७) इनतशाव रेखकाचे काभ फांधकाभ कयणाऱ्मा ..............वायखे अवते. ( स्थाऩत्म तस )  

८) वंदबथ वाधन लाऩयाफाफत ..............मांनी The nature of History मा गं्रथात भांडणी केरी आशे. ( आथथय 
भापलथक ) 

९) वभकारीन तत्लाच्मा ननकऴानुवाय .............देखीर भूऱ वाधन आशे. ( लतृ्तऩत्र )  

१०) इनतशाव रेखनाभध्मे कायणभीभांवा मा ळब्दारा ऩमाथमी ळब्द .................लाऩयरा जातो. (अन्लमाथथ)  

११) .............मा ग्रीक इनतशावकायाने कायणाना इनतशावरेखनात भशत्ल हदरे आशे. ( हशयोडोटव )  

१२) कागदऩत्रांच्मा ऩयीषणावाठी ................शी प्रक्रिमा पाय भशत्लाची अवते. ( फहशयंग ऩयीषण )  

१३) ..............शा इनतशावरेखना चा भूऱ आधाय अवतो. ( घटीते )  

१४) ९१ करभी फखयीच्मा एकूण .............प्रती आशेत. (वशा)  

१५) .............टीका शी अंतयंग ऩयीषणाचा आत्भा आशे. ( लास्तललादी )  

१६) ऩौलाथत्मलादी दृष्टीकोनातून बाताथफाब्टचा पलचाय ल अभ्माव कोणत्मा ळतकात वुरु झारा ? १८ व्मा  

१७) बायतातीर प्रच्मपलद्देचे जनक कोणाव ्शणतात ? वय पलमरमभ जोन्व  

१८) कोणता पलचाय की जो प्राचीन बायतीम वंस्कृती,वंस्कृतबाऴा, सान, तत्लसान, वाहशत्म मांच्मापलऴमी 
वशानबूती द्र्मळलीत शोता ? ऩौलाथत्मलाद  

१९) उऩमुक्ततालादी इनतशावरेखनाभध्मे कोणती वंकल्ऩना उदमाव आरी ? ऩौलाथत्म जुरूभळाशी  

२०) भुजुभदायांच्मा इनतशावरेखनात कोणता प्रबाल जाणलत नाशी ? तत्लसानाचा  

२१) “हशदं ूऩॉमरटी” शा गं्रथ कोणी मरहशरा ? कामळप्रवाद जमस्लार  

२२) ‘आऩणच आऩरा इनतशाव मरशून जगावभोय भांडरा ऩाहशजे’ शा पलचाय कोणी भांडरा ? डॉ. अऱतेकय  

२३) ‘The Gupt Empire’ शा गं्रथ कोणी मरहशरा ? याधा कुभुद भुखजी  

२४) कोणत्मा इनतशावरेखनाभुऱे याष्रीम अजस्भता जागतृ कयण्माचा प्रमत्न झारा ? याष्रलादी  

२५) कोणत्मा इनतशाव रेखनाने वंळोधनाव चारना हदरी ल बायतीम इनतशाव रेखनाचे स्लरूऩ व्माऩक फनपलरे ? 
याष्रलादी  



२६) औद्मोगगक िांतीनंतय मुयोऩात जे फदर घडून आरे त्मा फदरांचा कोणी अप्रत्मष ल वूक्ष्भऩणे केरा ? 
भाक्वथ  

२७) कारथ भाक्वथ आणण फे्रड्रिक एंजल्व मांनी प्रनतऩाहदत केरेल्मा भूऱ स्लरूऩातीर पलचायांना कोणते तत्लसान 
्शणतात ? भाक्वथलादी तत्लसान  

२८) कोणत्मा इनतशाव रेखन ळैरीनुवाय केलऱ याजकीम इनतशावालय बय देण्मात मेत अवे ? ऩायंऩारयक  

२९) ऩळात्म देळातीर इनतशाव वंळोधनातीर नव्मा पलचायांचे ळोध कोणत्मा इनतशावकायाने बायतात आणरे ? 
डॉ.योमभरा थाऩय  

३०) फौद्ध धभाथचे गाढे अभ्मावक ्शणून कोणत्मा इनतशावकायाची ओऱख आशे ? डी.डी. कोवंफी  

३१) कोवंफी मांच्मा कोणत्मा गं्रथाने भोठे लादऱ ननभाथन केरे ? Study of Indian History  

३२) ‘Interpreting Indian History’ शा गं्रथ कोणी मरहशरा ? डॉ. इयपान शफीफ  

३३) बायतीम याष्री चऱलऱीचे बाष्मकाय ्शणून कोणता इनतशावकाय प्रमवद्ध आशे ? डॉ. बफपऩनचंद्र  

३४) ऩायंऩारयक इनतशाव रेखनारा छेद देऊन इनतशावरेखानावाठी नली क्षषनतजे कयणाया नला प्रलाश कोणता ? 
वफरटनथ प्रलाश  

३५) ‘Centre of South Asian Cultural Studies’ मा वंस्थेची स्थाऩना कोणी केरी ? डॉ. यणजीत गुशा  

३६) डॉ.यणजीत गुशा ल वफरटनथ रेखकांनी केरेरी वफरटनथची व्माख्मा कोणारा वंकुगचत लाटरी ? डॉ.वुमभत 
वयकाय  

३७) कोणत्मा इनतशावरेखन प्रलाशाभध्मे बिटीळ याजलटीचा वाम्राज्मलादी दृष्टीकोनातून अभ्माव केरा जातो ? 
कें बिज  

३८) बिटीळ आणण आमरयळ भुरकी मुद्ध मापलऴमीचे खूऩ लऴाथऩावुनचे अभ्माव कें द्र कोठे शोते ? कें बिज  

३९) कोणत्मा इनतशावरेखन प्रलाशाचा उदम फ्रान्व भध्मे झारा ? अनल्व  

४०) इनतशाव रेखनाचा आळम ल ऩद्धती माच्मा पलयोधात कोणी जोयदाय आलाज उठपलरा ? पोिेन  

४१) वभाजळास्त्रात लाऩयरी जाणायी वंळोधन ऩद्धती इनतशावात देखीर लाऩयता मेते शे प्रभेम कोणी भांडरे ? 
एमभर दयखीभ  

४२) इनतशाव शी स्लामत्त सानळाखा नवून बौगोमरक ऩरयजस्थती ल भानली वभाज ऩयस्ऩयांळी ननग्दद्दीत आशेत 
अळी धायणा अवणाया कोणता इनतशावकाय शोता ? रुमवमन पािेन  

४३) अनल्व प्रलाशाचे वलाथत भशत्लाचे लैमळष्ट वांगा.  

४४) अनल्व प्रलाशातीर इनतशावकाय रेखन कयीत अवताना कोणत्मा गोष्टीचा प्रथभ आबाव कयतात ? लैसाननक 
कायण  

४५) इनतशावात घटना क्रकंला व्मक्ती भशत्लाच्मा नवून ऩरयजस्थती भशत्व्ची अवते अवे कोणाचे भत शोते ? पनाथड 
िॉडरे  

४६) काजल्ऩतांचा अथथ वांगा. 
४७) काजल्ऩताचे भशत्लाचे लैमळष्टम वांगा ? बपलष्म काऱाकड ेदृष्टी लऱपलणे  

४८) आख्मानमका ्शणजे काम ?  



४९) रोकवाहशत्म ्शणजे काम ?  

५०) ननतीमळषण ्शणजे काम ?  

५१) भौणखक इनतशाव ्शणजे काम ?  

५२) पलयचना ्शणजे काम ?  

५३) उत्तय आधुननकलादाची व्माख्मा मरशा.  

५४) जागनतकीकयण ्शणजे काम ?  

५५) इनतशाव वंळोधनाचे प्रकाय स्ऩष्ट कया.  

५६) इनतशाव वंळोधनाची उद्हदष््मे वांगा  

५७) इनतशाव वंळोधनातीर अमरणखत वाधनांचे भशत्ल स्ऩष्ट कया.  

५८) इनतशाव वंळोधनातीर दयु्मभ वाधनांचे भशत्ल मरशा.  

५९) ऐनतशामवक वंळोधनाच्मा वाधनांचे भशत्ल वांगा.  

६०) फहशयंग ऩयीषणात कोणकोणत्मा फाफीची दषता घ्माली रागते.  

६१) इनतशाव वंळोधनातीर प्राथमभक प्रक्रिमा स्ऩष्ट कया.  

६२) इनतशाव वंळोधनातीर वंमोगीकयण प्रक्रिमा स्ऩष्ट कया.  

६३) इनतशाव वंळोधनातीर उऩवंशायात्भक प्रक्रिमा पलळद कया.  

६४) इनतशाव वंळोधन पलऴम ननलडीत कोणत्मा दषता घ्माव्मा रागतात.  

६५) वंळोधन आयाखड्माचे पलपलध टप्ऩे स्ऩष्ट कया.  

६६) वफारटनथ इनतशावरेखन प्रलाशातीर यणजीत गुशांचे मोगदान स्ऩष्ट कया.  

६७) ऩौलाथत्मलादाचे थोडक्मात ऩयीषण कया.  

६८) उऩमुक्ततालादी इनतशाव रेखनाची लैमळष्टमे स्ऩष्ट कया.  

६९) याष्रलादी इनतशाव रेखनातीर दोऴ स्ऩष्ट कया.  

७०) कें बिज इनतशाव रेखनापलऴमी थोडक्मात वांगा.  

७१) भौणखक इनतशाव रेखन दृजष्टकोनाचा थोडक्मात आढाला घ्मा.  

७२) काजल्ऩतांचा इनतशावाळी कवा वंफंध अवतो ते मरशा.  

७३) इनतशाव रेखनाचा उत्तय वंयचनालाद दृष्टीकोन स्ऩष्ट कया.  

७४) आधुननकलादी पलचायलंत मभळरे पुको मांची इनतशावाफाफतची बूमभका स्ऩष्ट कया.  

७५) उत्तय आधुननकलादाचा अनकुर प्रबाल पलऴद कया.  
७६) वंळोधन वंकल्ऩनेची व्माख्मा वांगून वंळोधनाची उद्हदष््मे स्ऩष्ट कया.  

७७) अमरणखत वाधने ्शणजे काम त्मांचे वंळोधनातीर भशत्ल स्ऩष्ट कया.  

७८) इनतशाव वंळोधनातीर प्राथमभक ल दयु्मभ वाधनाचे भशत्ल पलळद कया.  

७९) इनतशाव वंळोधनातीर मरणखत वाधनांचे भशत्ल स्ऩष्ट कया.  

८०) इनतशाव वंळोधन ्शणजे काम ? इनतशाव वंळोधनातीर पलपलध प्रक्रिमा स्ऩष्ट कया.  

८१) वंळोधन आयाखडा ्शणजे काम ? वंळोधन आयाखड्माच्मा पलपलध ऩामऱ्मा पलळद कया.  



८२) अंतयंग ऩयीषण ्शणजे काम वांगून अंतयंग ऩयीषणाची प्रक्रिमा वांगा.  

८३) फहशयंग ऩयीषण ्शणजे काम वांगून अंतयंग ऩयीषणाची प्रक्रिमा स्ऩष्ट कया.  

८४) अन्लमाथथ ्शणजे काम ते वांगून अन्लमाथथ प्रक्रिमेत वभापलष्ट फाफी वांगा.  

८५) इनतशाव वंळोधनातीर वंदबथगं्रथ वूचीचे प्रकाय वांगून भशत्ल मरशा.  

८६) इनतशाव वंळोधन ्शणजे काम वांगून इनतशाव रेखनातीर पलऴम ननलड ऩद्धतीलय वपलस्तय चचाथ कया.  

८७) बायतातीर याष्रलादी इनतशाव रेखनातीर पलपलध वंळोधकांचे मोगदान वांगा.  

८८) बायतातीर भाक्वथलादी इनतशावरेखन प्रलाशाची भाहशती देऊन त्मातीर पलपलध वंळोधकांचे मोगदान स्ऩष्ट 
कया. 

८९) इनतशाव रेखनातीर अनल्व प्रलाशातीर पनाांड िोडरे मांचा इनतशावाफद्दरचा दृष्टीकोन पलळद कया.  

९०) इनतशाव रेखनळास्त्राभधीर अनल्व प्रलाशाची ताजत्लक बूननका स्ऩष्ट करून त्माभधीर पलपलध इनतशावकायांचे 
मोगदान मरशा. 

९१) अनल्व प्रलाशालयीर आषेऩ स्ऩष्ट करून त्माचे भूल्मभाऩन कया.  

९२) बातातीर ऩौयात्मलादी इनतशाव रेखनाचा आढाला घ्मा. कजल्ऩते ्शणजे काम वांगून त्माचे स्लरूऩ ल 
लैमळष्टमे स्ऩष्ट कया.  

९३) याष्रलादी इनतशाव रेखनाची भाहशती देऊन त्माचे गुण दोऴ वांगा.  

९४) अनल्व इनतशावरेखन ऩयंऩयेची लैमळष्टमे वांगून इनतशावकायांचे मोगदान स्ऩष्ट कया.  

९५) इनतशाव रेखन ळास्त्रातीर लवाशतलादी इनतशावरेखन स्ऩष्ट कया.  

९६) वफरटनथ इनतशाव रेखनाचा आढाला घ्मा.  

९७) ऩयकीम इनतशाव रेखनातीर कें बिज इनतशाव रेखनाचा आढाला घ्मा.    

९८) ऩयकीम इनतशाव रेखनातीर डकाय इनतशाव रेखनाचा आढाला घ्मा.  

९९) कजल्ऩते ्शणजे काम वांगून त्माचे स्लरूऩ ल लैमळष्टमे स्ऩष्ट कया.  

१००) आख्मानमका  ्शणजे काम वांगून त्माचे स्लरूऩ ल लैमळष्टमे स्ऩष्ट कया.  

१०१) रोकवाहशत्म  ्शणजे काम वांगून त्माचे स्लरूऩ ल लैमळष्टमे पलळद कया.  

१०२) मभळरे पुको मांची इनतशावाफाफतची अवरेरी बूमभका वांगा.  
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