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Attempt all the groups after reading instructions carefully.
(ସମସ୍ତ ବିଭାଗ ସତ ତ
କ ାର ସହିତ ପଢିବା ପକର ପ୍ରଶ୍ନଗଡ
ୁ ି ର ଉତ୍ତର କେଖ)

GROUP-A (‘ ’ ବିଭାଗ)
Q.No.1 Answer any FIVE of the following, each within 50 words.
(2×5=10)
ପ୍ରଶ୍ନ ୧ ନିମ୍ ନଲି ଖତ
ି ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଯ ୌଣସି ୫ଟିର ଉତ୍ତର ୫୦ଟି ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟଯର ଯଲଖ।
a) Rajasuya

) ରାଜସୁୟ।
b) Bhojakata rajya
ଖ) ଯ ାଜ ଟ ରାଜୟ।
c) Devapala
ଗ) ଯେବପାଳ।
d) Isami’s Futuh-us-Salatin
ଘ) ଇଶାମୀଙ୍କ ଫଯତ ଅସ ସଲତିନ।
e) Desmukhs
ଙ) ଯେସମୁଖ।
f) Birudas ( eulogy )of the Pallava Kings
ଚ) ପଲ୍ଲବରାଜାଙ୍କ ବିରୁେ( ାଟ)।
g) Diwan - i – Riyasat

ଛ) େିୱାନ ଇ ରି ୟାସତ।
h) Vernacular Press Act of India(1878)
ଜ) ାରତୀୟ ଯେଶୀୟ ାଷା ପ୍ର ାଶନ ଅଧନ
ି ିୟମ-୧୮୭୮।
GROUP-B (‘ଖ’ ବିଭାଗ)
Q.No.2 Enumerate any FOUR of the following, each within 100 words.
ପ୍ରଶ୍ନ ୨ ନିମ୍ ନଲି ଖତ
ି ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଯ ୌଣସି ୪ଟିର ଉତ୍ତର ୧୦୦ଟି ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟଯର ଯଲଖ।
a) Indo – Parthians
) ାରତ-ପାସି ୟାନ।
b) Pallava king Nandivarman II
ଖ) ପଲ୍ଲବ ରାଜା ୨ୟ ନନ୍ଦିବମମନ।
c) Raja Ganesh of Bengal
ଗ) ବଙ୍ଗଳାର ରାଜା ଗଯଣଶ।

(5×4=20)

d) Marquis de Bussy
ଘ) ମର ୁୟସ ଯେ ବୁ ସି।
e) Diwan of Mughal administration
ଙ) ଯମାଗଲ ପ୍ରଶାସନଯର ଯେୱାନ।
f) Hartog Commission in Education(1928)
ଚ) ଶିକ୍ଷାଯକ୍ଷତ୍ରଯର ହାଟମଗ ମିଶନ (୧୯୨୮) ।
GROUP-C (‘ଗ’ ବିଭାଗ)
Q.No.3 Discuss any FOUR of the following, each within 200 words.
(10×4=40)
ପ୍ରଶ୍ନ ୩ ନିମ୍ ନଲି ଖତ
ି ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଯ ୌଣସି ୪ଟିର ପ୍ରଯତୟ ଉତ୍ତର ୨୦୦ଟି ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟଯର ଯଲଖ।
a) The Maukharis
) ଯମୌଖର
ି ି।
b) The Senas of Bengal
ଖ) ବଙ୍ଗଳାର ଯସଣ।
c) Hoshang Shah of Malwa
ଗ) ମାଳବର ଯହାସଙ୍ଗ ସାହ।
d) Ilbert Bill Controversy (1882 – 1883)
ଘ) ଇଲବଟମ ବିଲ ବିବାେ(୧୮୮୨-୧୮୮୩)।
e) Nagaram

ଙ) ନଗରମ।
f) Administrative measures of Murshid Quli Khan of Bengal
ଚ) ବଙ୍ଗଳାର ମୁଶେ
ି
ୁଲି ଖାଙ୍କ ଶାସ ୀୟ ବୟବସ୍ଥା।
GROUP-D (‘ଘ’ ବିଭାଗ)
Q.No.4 Write short notes any TWO of the following, each within 300 words.
(15x2 =30)
ପ୍ରଶ୍ନ ୪ ନିମ୍ ନଲି ଖତ
ି ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଯ ୌଣସି ୨ଟିର ପ୍ରଯତୟ ଉତ୍ତର ୩୦୦ଟି ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟଯର ଯଲଖ।
a) Administrative structure of Satavahana State
) ସାତବାହନ ସାମ୍ରାଜୟର ପ୍ରଶାସନି ସଂରଚନା।
b) Imperial control of the Princely States
ଖ) ରାଜା ଶାସି ତ ରାଜୟଯର ସାମ୍ରାଜୟ ଶାସନର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ।
c) Hunter Commission (1882) to review progress of education.
ଗ) ଶିକ୍ଷାର ବି ାଶପାଇ ହଣ୍ଟର ମିଶନ(୧୮୮୨) ସମୀକ୍ଷା।



