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Sr. No. Question

1 भारतावर सतरा स्वार्या करणारा गझनीचा सुलतान कोण होता
2 तुकी आक्रमानाच्यावेळी भारतीय राजपूत राज्यकर्तयाामध्ये कश्याचा अभाव होता 
3 तुकी आक्रमानाच्यावेळी बंगालमध्ये कोणर्तया घराण्याच ेराज्य होत े

4 तुका कडून राजपूतांच्या पराभवाच ेकारण काय होत े

5 तुकी आक्रमणावेळी  भारतीय समाजात  काय होत े

6 तुकी आक्रमणाच्या वेळी भारतातील उद्योग धदं्याचे स्वरूप कसे होत े

7 गुलाम घराण्याचा संस्थापक कोण होता 
8 कुतुबोदिन ऐबक यान ेकोणर्तया साली भारतात आपली सर्तता स्थापन केली 
9 कुतोबोदिन ऐबक कोणाचा ववश्वास ूहोता 

10 ऐबाकान ेप्रशिद्ध अिा कोणर्तया वास्तूचा पाया घातला 
11 तुकी आक्रमणाच्या वेळी भारतातील उद्योग धदं्याचे स्वरूप कसे होत े

12 महमि घोरी न ेभारतावर ककती वेळा आक्रमण केले 

13 महमि घोरीन ेगुजरातमधील कोणते मंदिर लुटले होत े

14 कुतुबशमनारच ेअपूणा काम कोणी पूणा केले  

15 बल्बन नंतर खिलजी घराण्यातील कोण सुलतान बनला 
16 सुलतानिाही काळात प्रांताला काय संबोधले जात होत े

17 अल्लौदिनाच्या धान्य बाजाराला काय म्हंटले जात होत े 

18 अल्लौदिन खिलजी नंतर दिल्लीचा सुलतान कोण बनला 
19 महमिबीन  तुघालक यान ेदिल्लीहून िक्षिणेत कोठे ननमााण केली होती 
20 िक्षिण भारतात ववजयनगर राज्याची स्थापना कोणी केली 
21 िक्षिण भारतात बहामणी राज्याची स्थापना कोणी केली 
22 सुलतानिाही काळात भारतीय स्त्स्ियांचा िजाा कसा होता 
23 सुलतानिाही काळात भारतातील प्रमुि व्यवसाय कोणता होता 
24 सुलतानिाही काळात कोणर्तया संप्रिायान ेसमाज जागतृी केली 
25 ववजयनगर साम्राज्य कोणर्तया कलेसाठी प्रशसद्ध होत े

26 सुलतानिाही काळातील इक्ता म्हणजे काय होत े

27 अल्लौदिनाच्या कापड बाजाराला काय म्हंटले जात होत े 

28 महमिबीन  तुघालक यान ेदिल्लीहून िक्षिणेत कोठे ननमााण केली होती 
29 तुका कडून राजपूतांच्या पराभवाच ेकारण काय होत े

30 तुकी आक्रमणावेळी  भारतीय समाजाची आर्थाक स्त्स्थनत किी होती 
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Option1 Option2 Option3 Option4

महमि गझनी महमि घोरी ऐबक  बल्बन 

राजनीतीचा राष्ट्रीयर्तवाचा सैन्याचा िास्िचा
काकोटक पाल परमार चिेंल 

नेतरृ्तवाचा अभाव लढाईतील चकुा जुन ेयुद्ध कौिल्य जुन ेिस्ि 

अधंश्रद्धा जाती ववषमता रुढी 
ितेीवर आधाररत मोठे उद्योग लहान उद्योग व्यापरी 
ऐबक अलतमाि बल्बन अहमििहा
ई .स .1206 ई .स .1207 ई .स .1208 ई .स .1209 

बल्बन अलतमाि महमि घोरी अल्लाउद्दीन 

कुतुबशमनार चारशमनार ताजमहाल मुमताज महल 

ितेीवर आधाररत मोठे उद्योग लहान उद्योग व्यापरी 
पाच वेळा चार  वेळा तीन  वेळा िोन  वेळा 
सोमनाथाच े महािेवाच े नशृिहाचे हनुमानाच े

बल्बन अलतमाि रखझया महमि घोरी
अल्लौदिन किरोजिान निीरिहा जल्लुद्दीन 

प्रिेि ईक्ता परगणा भाग 

िाहना ए मंडी सराय ए आिल धान्य कोठार धान्य साठा 
किरोज िान महमिबीन तुघलक जलालूदिन महमि पािा 
िौलताबाि औरंगाबाि ववजयनगर पैठण 

िेवराय पदहला हरीहर आखण बुक्कं िेवराय िसूरा कृष्ट्ण िेवराय 

हसन गंग ू अहमििहा ननजमिहा अदिलिाहा 
हीन स्वरूपाचा ियु्यम स्वरूपाचा िालचा वरचा 
लाकूड ितेी मजुरी व्यापार 
भस्त्क्त संप्रिाय नाथ संप्रिाय संत संप्रिाय धाशमाक संप्रिाय 

संगीतकला र्चिकला वास्तूकला नरृ्तयकला 
प्रिेि प्रांत परगणा भाग 

िाहना ए मंडी सराय ए आिल धान्य कोठार धान्य साठा 
औरंगाबाि िौलताबाि िलुताबाि ववजयनगर 
नेतरृ्तवाचा अभाव लढाईतील चकुा जुन ेयुद्ध कौिल्य जुन ेिस्ि 

बबकट मजबूत ववषम चांगली 
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