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•वस्तुननष्ठ प्रश्न :-

• प्रश्न.योग्य पयााय ननवडून ववधाने पूर्ा करा.

• १.म्युझियिचा उदय ......... या खंडात िाला.
• (अ) अिेररका (ब) युरोप
• (क) आफ्रिका (ड)आमिया
• उत्तर:-(ब) युरोप

• २.युसेस नावाचे एक िंददर ........ने ननिाार् केले.
• (अ) मसकंदर (ब)ऑररस्टॊटल
• (क)टॉमलिी (ड)सॉके्रदटस
• उत्तर:-(क)टॉलेिी



• ३.इ. स. .......... िध्ये इंग्लंडिध्ये ब्रिदटि म्याझियिचीस्थापनािाली.
• (अ) १७५९ (ब) १७९३
• (क) १७९५ (ड)१८००
• उत्तर:-(अ)१७५९

• ४.भारतात लॉडा .......च्या काळात स्िारकांच्या रक्षर्ाचाकायदा िाला.
• (अ) किान (ब) ररपन
• (क) वेलस्ली (ड) िाऊंट बॅटन
• उत्तर:-(अ)किान

• ५.इ. स.  ........ िध्येछ. मिवाजी िहाराज वास्तसुंग्रलाय पे्रक्षकांसाठी
• खलेु िाले.
• (अ) १९२२ (ब) १९२३
• (क) १९२४ (ड)१९२५
• उत्तर:-(अ)१९२२



• पयाटन हा……… उद्योग आहे
• उत्तर:-सेवा
• ७. पयाटनातील सवाात िहत्वाचा घटक……. हा आहे.

• उत्तर:-पयाटक
• ८.उद्योग पयाटन म्हर्जे असा एकआर्थाक कायाक्रि की ज्यात लोकांचा प्रत्यक्ष
देिांतगात फ्रकंवा परदेिी प्रविे वास्तव्य व हालचाल यांच्यािी संबंध आहे अस…े. .. यांनी
म्हटले आहे.

• उत्तर:-प्रा. हंुझिकर
• ९. िहात्िा गांधीजींच्या सिाधी स्थळास…….म्हटले जाते.
• उत्तर:-राजघाट
• १०. चारमिनार ही भव्य वास्त…ू……. येथे आहे.

• उत्तर:-हैद्राबाद
• ११. ……….. या िहरास गुलाबी िहर असे संबोधले जाते.
• उत्तर:-जयपुर



• १२. …….. ला भारताचे प्रविेद्वार सिजले जाते.
• उत्तर:-िंुबई
• १३. प्रमसद्ध पद्िनाभस्वािी िंददर ……. येथे आहे.

• उत्तर:-नतरुअनंतपुरि
• १४. कोर्ाका च…े…….. िंददर प्रमसद्ध आहे.

• उत्तर:-सूया
• १५:-संत ज्ञानेश्वर िहाराजांची सिाधी…….. येथे आहे.

• उत्तर:-आळंदी
• १६.सेंट िान्ससस िेववयर चचा …………..येथे आहे.

• उत्तर:-गोवा
• १७. प्रमसद्ध िीनाक्षी िंददर……… येथे आहे.

• उत्तर:-िदरुाई
• १८. अन्जंठा येथील लेर्ी ………….धिाास सिवपात केली आहे.



• उत्तर:-बौद्ध
•१९. वेरूळ येथील……… लेर्ी स्थापत्य कलेतीलसवोच्च मिखर
िानले जाते.
•उत्तर:-कैलास
•२०. वेरूळ लेर्ी…….. डोंगरांिध्ये कोरलेलीआहेत.

•उत्तर:-चरनाद्री
•२१. युरोवपयनलोक ……….फ्रकल्लल्लयास पूवेकडील न्जिाल्लटरअसे
म्हर्तात.

•उत्तर:-रायगड
•२२. राजधानी म्हर्नू रायगड ची बांधर्ी …….

• ..व ………यांनी केली.



• उत्तर:-आबाजी सोनदेव व दहरोजी इंदलकर
• २३. जगदीश्वर िंददर …….फ्रकल्लल्लयावर आहे.

• उत्तर:-रायगड
• २४. छत्रपती मिवाजी िहाराजांची सिाधी ……….या फ्रकल्लल्लयावर आहे.

• उत्तर:-रायगड
• २५. मिकाई देवीचे िंददर ……..फ्रकल्लल्लयावरती आहे.

• उत्तर:-रायगड
• २६. फ्रकल्लले दौलताबाद येथे ….....या सुलतानाने राजधानी केली.
• उत्तर:-िुहम्िद तुघलक
• २७. चांदमिनार ही वास्तू……… या फ्रकल्लल्लयावर आहे.

• उत्तर:-दौलताबाद


