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Module I  

1) Evaluate the role of Raja Ram Mohan Roy in establishment of Brahmo 

Samaj 

2)  Explain the role of Swami Dayananda Saraswati in the establishment of 

Arya Samaj 

3) Examine the role of Mahatama Jotiba Phule in Satya Shodhak Samaj.  

4)  Describe the Impact of the Social Reform Movement in India. 

5) Assess the contribution of Ramakrisna Mission to the social reform 

movement.   

Module II  

1) Explain the growth of Western Education in India under British rule by giving 

special reference to Wood’s Dispatch.                                                                    

2) Trace the growth of Western Education in India under British rule.                                

3) Trace the growth of Press in the British period.                                         

4) Discuss the development of transport in India under British rule.  

5) Discuss the development of communication in India under British rule                

Module III 

1) Explain the revenue settlements introduced by British in India with special 

reference to Mahalwari system 

2) Explain the revenue settlements introduced by British in India with special 

reference to Permanent settlement 

3)  Examine the impact of commercialization of agricultural in India. 

4) Discuss the features of Drain Theory.                                                         

5) What is the meaning of De-Industrialization? Write the causes of it.     

 

             



Module IV  

. 

1) Examine the problems faced by women before Independence. 

2) Assess the contribution of Bababsaheb Ambedkar in the Dalit Movement                             

3) Narrate the efforts taken by social reformers to uplift the status of Dalits.          

4) Write a note on peasant movements India.   

5) Give a brief account of tribal uprisings in India before Independence.                                                         

 

 

मराठी  रूपाांतर 

Module I  

1) ब्रह्मसमाजाच्या स्थापनेत स्वामी दयानंद सरस्वतींची भूममका स्पष्ट करा 
2) आयय समाजाच्या स्थापनेत स्वामी दयानंद सरस्वतींची भूममका स्पष्ट करा. 
3) सत्यशोधक समाजाच्या कायायतील महात्मा  फुले यांच्या भमूमकेच ेपरीक्षण करा।. 
4) सामाजजक सुधारणा चळबळीच्या भारतावरील पररणामाच ेवणयन करा. 
5) समाज सुधारणा चळवळीतील रामकृष्ण ममशनच्या योगदानाच ेमूलयांकन 

करा             

Module II  

1) वूड्सच्या खमलत्याच्या संदभय देऊन ब्रब्रटटशकाळात भारतात पाश्चात्य 
मशक्षणाच्या झालेलया प्रगतीची चचाय करा. 

2)  ब्रब्रटटशकाळात भारतात पाश्चात्य मशक्षणाच्या झालेलया प्रगतीचा मागोवा 
ध्या. 

3) ब्रब्रटटशकाळात भारतात वतृ्तपत्ांच्या ववकासाचा मागोवा द्या. 
4)  ब्रब्रटटशकाळात भारतात वाहतुकीच्या क्षेत्ात झालेलया प्रगतीची चचाय करा. 
5)  ब्रब्रटटशकाळात भारतात दळणवळणच्या भारतातील ववकासाची चचाय करा.    

  
Module III  

1) महालवारी पद्धतीचा ववशषे संदभय देऊन ब्रब्रटीशानी भारतात सुरु केलेलया 
ववववध महसूल पद्धती (शतेसारा पद्धती) स्पष्ट करा  



2) कायमधारा जमीन महसूल  पद्धतीचा ववशषे संदभय देऊन ब्रब्रटीशानी भारतात 
सुरु केलेलया ववववध महसूल पद्धती (शतेसारा पद्धती) स्पष्ट करा. 

3)  भारतातील शतेीच्या व्यापारीकरणाच्या पररणामाचे परीक्षण करा. 
4)  आर्थयक ननिःसारण मसद्धांताच्या वैमशष्टयांची चचाय करा  
5) अनुद्धोगीकरण म्हणजे काय?त्याची कारणे मलहा . 

Module IV 

1) स्वातंत्र्यपूवय भारतातील जस्त्यांच्या समस्यांचे परीक्षण करा. 
2)  दमलत चळवळीतील डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर स्वातंत्र्य यांच्या योगदानाची 

परीक्षण करा. 
3) दमलतांच्या उद्धाराकररता समाजसुधारकांनी केलेलया प्रयत्नांच ेवणयन करा. 
4) भारतातील शतेकरीचळवळीवर टटप मलहा  
5) स्वातंत्र्यपूवय भारतातील आटदवासींच्या चळवळींची थोडक्यात माटहती द्या. 

 


