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भारतातील जागततक वारसा स्थाने 
• जागतिक वारसा स्थळ हे युनायटेड नेशन्स एजु्यकेशनल, सायंतटतिक अँड कल्चरल ऑगगनायझेशन (युनेस्को) द्वारे 

प्रशातसि आंिरराष्ट्र ीय अतिवेशनाद्वारे कायदेशीर संरक्षण असलेले एक महत्त्वपूणग तकंवा के्षत्र आहे. जागतिक वारसा 

स्थळांना युनेस्कोने सांसृ्कतिक, ऐतिहातसक, वैज्ञातनक तकंवा इिर प्रकारचे महत्त्व प्राप्त करून देण्यासाठी तनयुक्त 

केले आहे. या स्थळांवर "मानविेसाठी उल्लेखनीय मूल्य मानल्या जाणार् या जगभरािील सांसृ्कतिक आतण 

नैसतगगक वारसा" असल्याचे मानले जािे.  

• युनेस्कोने 1972 मधे्य स्वीकारलेल्या जागतिक सांसृ्कतिक आतण नैसतगगक वारशाच्या संरक्षणाशी संबंतिि कन्व्हेन्व्शन 

नावाच्या आंिरराष्ट्र ीय कराराि याला मूिग रूप देण्याि आले आहे. 

• भारिामधे्य 40 जागतिक वारसा स्थळे आहेि ज्याि 32 सांसृ्कतिक स्थळे, 7 नैसतगगक स्थळे आतण 1 तमतिि स्थळे 

आहेि. 

• िीन प्रकारच्या साइट्स आहेि: सांसृ्कतिक, नैसतगगक आतण तमि. 

युनेस्को नैसतगिक जागततक वारसा स्थळे 

• युनेस्कोच्या नैसतगगक जागतिक वारसा स्थळांना भूवैज्ञातनक रचना आतण भौतिक, जैतवक आतण सांसृ्कतिक लँडसे्कप 

यांसारखे तवतिष्ट् सांसृ्कतिक पैलू यांचा समावेि होिो. 

• खाली तदलेल्या सारखे मधे्य भारिािील जागतिक वारसा स्थळांची संपूणग यादी व त्ांचे महत्त्व देण्याि आलेली आहे.  

UNESCO नैसतगिक जागततक वारसा स्थळे 

No. 

जागततक 

वारसा स्थळे 

राज्य अतिसूचनेचे 

वर्ि महत्वाची मातहती 

1 

काझीरंगा राष्ट्र ीय 

उद्यान 

आसाम 1985 • भारिाच्या ईशाने्यकडील प्रदेशािील काझीरंगा राष्ट्र ीय उद्यान 

४२९.९६ चौ.तकमी के्षत्र व्यापलेले आतण आसाम राज्याि स्स्थि 

आहे, हे शेवटच्या बदल न केलेल्या नैसतगगक के्षत्रांपैकी एक 

आहे. 

• काझीरंगा राष्ट्र ीय उद्यानाि भारिािील वाघांची सवागतिक घनिा 

आहे आतण 2007 पासून व्याघ्र प्रकल्प म्हणून घोतिि करण्याि 

आले आहे. 

• काझीरंगा नॅशनल पाकग  के्षत्र हे ब्रह्मपुत्रा खोऱ्यािील पूरके्षत्रािील 

एकमेव सवागि मोठे आतण अबातिि के्षत्र आहे. 

• ब्रह्मपुत्रा नदीच्या वळणावळणामुळे या तवस्तीणग भागाि नदीचे 

पात्र आतण प्रवाही भूमीची तवलक्षण उदाहरणे तनमागण होिाि. 

2 

केवलदेव घाना 

राष्ट्र ीय उद्यान 

राजस्थान 1985 • ही पाणथळ जागा राजस्थान राज्याि स्स्थि असून १९ व्या 

शिकाच्या अखेरीपयंि डक (Duck) नेमबाजी राखीव म्हणून 

काम करि होिी. िथातप, लवकरच ही तशकार थांबली आतण 

१९८२ मधे्य या भागाला राष्ट्र ीय उद्यान म्हणून घोतिि करण्याि 

आले. 

• या राष्ट्र ीय उद्यानाि ३७५ पक्ष्ांच्या प्रजािी आतण इिर तवतवि 

जीवसृष्ट्ीचे वास्तव्य आहे. हे पॅलेआस्टगक स्थलांिररि जलपणी, 

गंभीरपणे संकटाि सापडलेल्या सायबेररयन के्रन िसेच 

जागतिक स्तरावर िोकादायक - गे्रटर स्पॉटेड ईगल आतण 
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इम्पीररयल ईगलसाठी तहवाळ्यािील मैदान म्हणून देखील काम 

करिे. 

• स्थलांिररि प्रजनन न करणार् या पक्ष्ांच्या तनवासी 

लोकसंखे्यसाठी याची प्रशंसा केली जािे. 

3 

मानस वन्यजीव 

अभयारण्य 

आसाम 1985 • मानस वन्यजीव अभयारण्य आसाममधे्य असलेले 

जैवतवतवििेचे हॉटस्पॉट आहे. हा मानस व्याघ्र प्रकल्पाचा एक 

भाग आहे आतण मानस नदीकाठी पसरलेला आहे. 

• या जागेच्या तचत्तथरारक सौदंयग आतण शांि वािावरणासाठी 

अनेक वनाच्छातदि टेकड्या, जलोढ गविाळ प्रदेश आतण 

उष्णकतटबंिीय सदाहररि जंगले जबाबदार आहेि. 

• िसेच वाघ, अतिक एकतशंगी गेंडा, दलदलीचे हरीण, तपग्मी 

हॉग आतण बंगाल फ्लोररकन अशा अनेक संकटग्रस्त प्रजािीनंा 

राहण्यायोग्य वािावरण उपलब्ध करून देिे. 

4 

नंदा देवी राष्ट्र ीय 

उद्यान आतण 

हॅली ऑि 

फ्लॉवसग 

उत्तराखंड 1988, 2005 • ही दोन्ही राष्ट्र ीय उद्याने अपवादात्मकपणे संुदर उंच-उंची 

पस्चचम तहमालयीन लँडसे्कप आहेि आतण उत्तराखंड 

राज्याच्या हद्दीि येिाि. 

• नंदा देवी नॅशनल पाकग मधे्य खडबडीि आतण उंच-पवगिाचे 

वाळवंट आहे आतण भारिाच्या दुसऱ्या-सवोच्च पवगिाचे वचगस्व 

आहे - नंदा देवीचे तशखर. हॅली ऑि फ्लॉवसग, याउलट, 

अल्पाइन िुलांचे सौदंयगदृष्ट्या सुखकारक कुरण तदसिे. 

• या उद्यानांमधे्य असंख्य प्रकारच्या िुलांच्या आतण प्राण्यांच्या 

प्रजािी राहिाि, िसेच जागतिक स्तरावर िोक्याि आलेल्या 

प्रजािीचं्या लक्षणीय लोकसंखे्यसह- तहम तबबया, तहमालयीन 

कसु्तरी मृग इ. 

5 

संुदरबन राष्ट्र ीय 

उद्यान 

पस्चचम 

बंगाल 

1987 • संुदरबन राष्ट्र ीय उद्यानाि खारिुटीच्या जंगलांचे जगािील 

सवागतिक प्रमाण आहे. 

• भारि आतण बांगलादेश दरम्यान गंगा आतण ब्रह्मपुत्रा नद्यांच्या 

डेल्टावर वसलेले आहे. 

• संुदरबन खारिुटीमधे्य जगािील सवागि मोठ्या संखे्यने वाघ 

आहेि ज्यांनी जवळजवळ उभयचर जीवनाशी जुळवून घेिले 

आहे आतण तवकतसि केले आहे, येथील वाघ लांब पल्ल्यापयंि 

पोहण्यास आतण मासे, खेकडा आतण वॉटर मॉतनटर सरड्यावर 

तटकून राहण्यास सक्षम आहेि. 

6 

पस्चचम घाट "महाराष्ट्र ,  

गोवा,  

कनागटक,  

िातमळनाडू 

2012 

• पस्चचम घाटाि भारिाच्या पस्चचम तकनाऱ् याला समांिर 

चालणाऱ् या आतण केरळ, महाराष्ट्र , गोवा, गुजराि, िातमळनाडू 

आतण कनागटक राज्यांमिून जाणाऱ् या पवगिांची साखळी आहे. 
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आतण  

केरळ" 

• िे 1600 तकमी लांब पट्ट्यामधे्य एक अिाट के्षत्र व्यापिाि आतण 

सुमारे 11 अंश उत्तरेस 30 तकमी पालघाट अंिराने िक्त 

एकदाच व्यत्य आणिाि. 

• िे भारिीय मानू्सन हवामान पद्धिीवंर देखील प्रभाव टाकिाि 

जे प्रदेशाच्या उष्ण उष्णकतटबंिीय हवामानाि मध्यस्थी करिाि 

आतण दतक्षण-पस्चचमेकडून वाहणाऱ्या पावसाने भरलेल्या 

मानू्सन वाऱ्यांना अडथळा म्हणून काम करिाि. 

• पस्चचम घाट हे उष्णकतटबंिीय सदाहररि जंगले िसेच 

जागतिक स्तरावर िोक्याि आलेल्या ३२५ प्रजािीचें घर आहे. 

7 

गे्रट तहमालयन 

नॅशनल पाकग  

तहमाचल 

प्रदेश 

2014 • तहमाचल प्रदेश राज्यािील तहमालय पवगिांच्या पस्चचम भागाि 

असलेले हे उद्यान िेथील उंच अल्पाइन तशखरे, अल्पाइन 

कुरण आतण नदीकाठच्या जंगलांसाठी प्रतसद्ध आहे. 

हे अनेक नद्यांचे तहमनदी आतण बिग  तविळलेले पाण्याचे स्त्रोि 

िसेच पाणलोट के्षत्र देखील बंतदस्त करिे. 

हा एक जैवतवतवििेचा हॉटस्पॉट आहे ज्यामधे्य 25 प्रकारच्या 

जंगलांमधे्य असंख्य जीवजंिंूच्या प्रजािीचें वास्तव्य आहे, 

त्ापैकी अनेकाना िोका आहे. 

युनेस्को तमश्र जागततक वारसा स्थळे 

• तमतिि साइटमधे्य नैसतगगक आतण सांसृ्कतिक महत्त्व असलेल्या घटकांचा समावेि आहे.  

UNESCO तमतश्रत जागततक वारसा स्थळे 

No. जागततक वारसा स्थळे राज्य 
अतिसूचनेचे 

वर्ि 
महत्वाची मातहती 

1 

खंगचेंडझोगंा 

(Khangchendzonga 

National Park) राष्ट्र ीय 

उद्यान 

तसक्कीम 2016 

• खांगचेंडझोगंा नॅशनल पाकग  माउंट 

खांगचेंडझोगंा या जगािील तिसऱ्या 

क्रमांकाच्या तशखराचे यजमानपद भूिविे.  

हे उद्यान उंचसखल दऱ्या, बिागच्छातदि 

पवगि आतण सरोवरे आतण तहमनद्या यांनी 

भरलेले आहे. 

• याि खंगचेंडझोगंा पवगिाच्या पायथ्याशी 

वसलेल्या २६ तकमी लांबीच्या झेमू 

तहमनदीचा समावेश आहे. 

• खांगचेंडझोगंा राष्ट्र ीय उद्यान तसक्कीम 

राज्याचा सुमारे 25% भाग व्यापिे.  

स्थातनक, िसेच िोकादायक, वनस्पिी आतण 

प्राण्यांच्या प्रजािीनंा अनुकूल वािावरण 

प्रदान करिे. 
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युनेस्को साांसृ्कततक जागततक वारसा स्थळे 

• युनेस्कोच्या सांसृ्कतिक जागतिक वारसा स्थळांना तचते्र, स्मारके, स्थापत्कला इत्ादी अतद्विीय सांसृ्कतिक पैलू यांचा 

समावेि होिो. 

UNESCO साांसृ्कततक जागततक वारसा स्थळे 

No. 

जागततक वारसा 

स्थळे 

राज्य अतिसूचनेचे 

वर्ि महत्वाची मातहती 

1 िोलातवरा 

गुजराि 2021 • हडप्पा संसृ्किीचे दतक्षण कें द्र असलेले प्राचीन शहर 

िोलातवरा हे गुजराि राज्यािील खातदर या शुष्क बेटावर 

वसलेले आहे.  

इ.स.पू. ३०००-१५०० च्या दरम्यान व्यापलेल्या या 

पुराित्त्वीय स्थळाि आगे्नय आतशयािील या कालखंडािील 

सवोत्तम जिन केलेल्या नागरी वसाहिीपैंकी एक 

असलेल्या या तठकाणी िटबंदीचे शहर व स्मशानभूमी 

यांचा समावेश होिो. 

2 

काकिीय रुदे्रचवर 

(रामप्पा) मंतदर 

िेलंगणा 2021 • रामप्पा मंतदर या नावाने प्रतसद्ध असलेले रुदे्रचवर हे शहर 

िेलंगणा राज्याि हैदराबादच्या ईशाने्यस सुमारे २०० तकमी. 

अंिरावर असलेल्या पालमपेट ह्या गावी वसले आहे.  

शासक रुद्रदेव आतण रेचलाग रुद्र यांच्या अतिपत्ाखाली 

काकिीयन काळाि (इ.स.पू.११२३–१३२३) बांिलेल्या 

तभंिीच्या संकुलािील हे मुख्य तशवमंतदर आहे. 

3 

द आतकग टेक्चरल वकग  

ऑि ले कॉबुगतसयर, 

आिुतनक 

चळवळीिील एक 

उतृ्कष्ट् योगदान 

चंदीगड 2016 • Le Corbusier च्या कायागिून तनवडलेल्या, या आंिरराष्ट्र ीय 

मातलका मालमते्तचा समावेश असलेली 17 साइट्स साि 

देशांमधे्य पसरलेली आहेि आतण भूिकाळाला बे्रक 

लावणाऱ्या नवीन वासु्तशास्त्रीय भािेच्या आतवष्काराचे 

दाखले आहेि.  

उदा: चंदीगड (भारि) मिील कॉम्प्लेक्स डु कॅतपटोल 

4 

स्हटोररयन आतण 

आटग डेको एने्सम्बल 

ऑि मंुबई 

महाराष्ट्र  2018 • स्हटोररयन रचनेि बाल्कनी आतण हरांड्यांसह 

हवामानाला अनुकूल असलेल्या भारिीय घटकांचा 

समावेश आहे. आटग डेको इमारिी, त्ांच्या तचत्रपटगृहे 

आतण तनवासी इमारिीसंह, आटग डेको इमेजरीसह भारिीय 

तडझाइनचे तमिण करिाि, ज्यामुळे एक अतद्विीय शैली 

ियार केली जािे ज्याचे वणगन इंडो-डेको म्हणून केले गेले 

आहे. 

5 

अहमदाबादचे 

ऐतिहातसक शहर 

गुजराि 2017 • साबरमिी नदीच्या पूवग तकनाऱ्यावर सुलिान अहमद शाह 

यांनी १५ व्या शिकाि स्थापन केलेल्या अहमदाबाद या 

िटबंदीच्या शहराि सल्िनि काळापासून एक समृद्ध 

वासु्तवारसा, तवशेिि: भद्रा तकल्ला, तकल्ल्याच्या 
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शहराच्या तभंिी आतण दरवाजे आतण असंख्य मतशदी आतण 

थडगे िसेच नंिरच्या काळािील महत्त्वपूणग तहंदू आतण जैन 

मंतदरे सादर केली गेली आहेि 

6 जयपूर शहर 

राजस्थान 2020 • भारिाच्या वायव्य राजस्थान राज्यािील िटबंदी असलेल्या 

जयपूर शहराची स्थापना १७२७ मधे्य सवाई जयतसंग तद्विीय 

याने केली. डोगंराळ प्रदेशाि वसलेल्या या प्रदेशािील इिर 

शहरांच्या तवपरीि, जयपूरची स्थापना मैदानी भागावर झाली 

आतण वैतदक स्थापत्कलेच्या प्रकाशाि अथग लावलेल्या 

ग्रीड लॅननुसार बांिले गेले. 

7 

नालंदा महातवहाराचे 

पुराित्त्वीय स्थळ 

(नालंदा तवद्यापीठ) 

तबहार 2016 • इसवी सन पूवग तिसऱ्या शिकापासून िे इसवी सनाच्या १३ 

व्या शिकापयंिच्या एका मठवासी व स्कोलॅस्िक संस्थेच्या 

पुराित्त्वीय अवशेिांचा याि समावेश आहे.  

त्ाि सू्तप, िीथगस्थळे, तवहार (तनवासी व शैक्षतणक इमारिी) 

आतण सू्तको, पािाण व िािू यांिील महत्त्वाच्या कलाकृिीचंा 

समावेश आहे.  

नालंदा हे भारिीय उपखंडािील सवागि प्राचीन तवद्यापीठ 

म्हणून उभे आहे.  

8 रानी-की-वैन 

गुजराि 2014 • राणी-की-वाव हे पायऱ्यांच्या बांिकामािील कारातगरांची 

क्षमिा आतण मारू-गुजगरा स्थापत् शैली यांच्या तशखरावर 

बांिले गेले होिे, जे या गंुिागंुिीच्या िंत्रावर प्रभुत्व आतण 

िपशील आतण प्रमाणाचे मोठे सौदंयग दशगविे. 

9 

राजस्थानचे डोगंराळ 

तकल्ले 

राजस्थान 2013 • राजस्थान राज्याि वसलेल्या या तसरीयल साईटमधे्य 

तचत्तोडगडमिील सहा भव्य तकल्ल्यांचा समावेश आहे; 

कंुभलगड; सवाई मािोपूर; झालावाड; जयपूर, आतण 

जैसलमेर. 

10 जंिरमंिर 

राजस्थान 2010 • जयपूरमिील जंिरमंिर हे १८ व्या शिकाच्या पूवागिागि 

बांिलेले खगोलशास्त्रीय तनरीक्षण स्थळ आहे. याि सुमारे 

२० मुख्य तनस्चचि उपकरणांचा संच समातवष्ट् आहे. 

तवद्वत्तापूणग राजपुत्राच्या दरबारािील खगोलीय कौशल्ये 

आतण तवचवोत्पत्तीतवियक संकल्पना यांची ही अतभव्यक्ती 

आहे. (It is an expression of the astronomical skills 

and cosmological concepts of the court of a 

scholarly prince)  

11 लाल तकल्ला पररसर 

तदल्ली 2007 • हे मुघल सम्राट शाहजहानची राजिानी शाहजहानाबादचा 

राजवाड्याचा तकल्ला म्हणून बांिले गेले होिे आतण लाल 

वालुकाचमाच्या अिाट तभंिीवंरून हे नाव ठेवले गेले आहे.  

लाल तकल्ल्याच्या संकुलाि संपूणगपणे लाल तकल्ला िसेच 

इस्लाम शाह सूरी यांनी 1546 मधे्य बांिलेला सलीमगड 
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तकल्ला यांचा समावेश आहे.  

लाल तकल्ला हा मुघल स्थापत्कलेिील नातवन्यिा आतण 

कारातगरीच्या संग्रहाचे प्रतितबंब आहे. राजवाड्याचे तनयोजन 

इस्लामी प्रोटोटाइपवर आिाररि आहे, परंिु प्रते्क रचना 

पतशगयन, िैमुरीड आतण तहंदू परंपरांच्या संयोजनािून ियार 

झालेल्या स्थापत् घटकांना प्रतितबंतबि करिे.  

मंडपांची रांग नाहर-इ-बेतहष्ठ (पॅराडाइजचा प्रवाह) या 

नावाने ओळखल्या जाणार् या सलग जलवातहनीने 

जोडलेली आहे. 

12 

चंपानेर-पावागढ 

पुराित्व उद्यान 

गुजराि 2004 • प्रागैतिहातसक (चाल्कोतलतथक) स्थळं, सुरुवािीच्या तहंदू 

राजिानीचा डोगंराळ तकल्ला आतण गुजराि राज्याच्या १६ 

व्या शिकािील राजिानीचे अवशेि.  

िसेच इिर अवशेिांमधे्य ८ व्या िे १४ व्या शिकािील 

िटबंदी, राजवाडे, िातमगक इमारिी, तनवासी पररसर, कृिी 

संरचना आतण जल प्रतिष्ठाने यांचाही समावेश आहे.  

पावागड टेकडीच्या माथ्यावर असलेले कातलकामािा मंतदर 

हे एक महत्त्वाचे देवस्थान मानले जािे, जे विगभर मोठ्या 

संखे्यने याते्रकरंूना आकतिगि करिे.  

हे तठकाण मुघल-पूवग एकमेव संपूणग आतण अपररवतिगि 

इस्लातमक शहर आहे. 

13 

छत्रपिी तशवाजी 

टतमगनस 

महाराष्ट्र  2004 • भारिािील स्हटोररयन गॉतथक ररहायहल 

आतकग टेक्चरचे उदाहरण, भारिीय पारंपाररक 

आतकग टेक्चरमिून ियार झालेल्या थीम्समधे्य तमसळले गेले 

आहे. तब्रतटश वासु्ततवशारद एि. डब््लयू. िीहन्स यांनी 

तडझाइन केलेली ही इमारि 'गॉतथक तसटी' आतण 

भारिािील प्रमुख आंिरराष्ट्र ीय व्यापारी बंदर म्हणून मंुबईचे 

प्रिीक बनली. १८७८ मधे्य सुरू झालेल्या या टतमगनलची 

तनतमगिी १० विांहून अतिक काळ करण्याि आली होिी. 

मध्ययुगीन इटातलयन मॉडेल्सवर आिाररि हाय 

स्हटोररयन गॉतथक तडझाईननुसार. त्ाचा उल्लेखनीय 

दगडी घुमट, िुरट, टोकदार कमानी आतण तवतक्षप्त जमीन 

योजना पारंपाररक भारिीय राजवाड्याच्या स्थापत्कलेच्या 

जवळ आहे. 

14 

भीमबेटकाचे रॉक 

शेल्टसग 

मध्य प्रदेश 2003 • भीमबेटकाचे रॉक शेल्टसग मध्य भारिीय पठाराच्या दतक्षण 

तकनाऱ्यावर तवंध्य पवगिाच्या पायथ्याशी आहेि. 

15 

बोिगया येथील 

महाबोिी मंतदर 

पररसर 

तबहार 2002 • पतहले मंतदर सम्राट अशोकाने इ.स.पू.तिसर् या शिकाि 

बांिले होिे आतण सध्याचे मंतदर ५ व्या तकंवा ६ व्या 

शिकािील आहे. हे पूणगपणे तवटांनी बांिलेले, गुप्तांच्या 
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उत्तरािागपासून भारिाि अजूनही उभे असलेले सवागि 

प्राचीन बौद्ध मंतदर आहे. 

16 

भारि की माउंटन 

रेलवे 

िातमळनाडू 1999 • या तठकाणी दातजगतलंह, नीलतगरी आतण कालका-तशमला या 

िीन रेल्वेंचा समावेश आहे. 

17 

हुमायंू का मकबरा, 

तदल्ली 

तदल्ली 1993 • १५७० साली बांिलेल्या या कबरीला तवशेि सांसृ्कतिक 

महत्त्व आहे कारण ही भारिीय उपखंडािील पतहली बाग-

समािी होिी. 

18 

कुिुब मीनार आतण 

त्ाची स्मारके, 

तदल्ली 

तदल्ली 1993 • कुिुबतमनारचा लाल वालुकाचमाचा बुरूज ७२.५ मीटर उंच 

असून त्ाच्या तशखरावर २.७५ मीटर व्यासापासून त्ाच्या 

पायथ्याशी १४.३२ मीटर व्यासापयंि तनमुळिा असून, 

आलटून पालटून कोनीय व गोलाकार िुगवटा आहे.  

19 

सांची येथील बौद्ध 

स्मारके 

मध्य प्रदेश 1989 • हे अस्स्तत्वाि असलेले सवागि जुने बौद्ध अभयारण्य असून 

इसवी सनाच्या १२ व्या शिकापयंि हे भारिािील एक 

प्रमुख बौद्ध कें द्र होिे.  

संरक्षणाच्या तवतवि राज्यांमधे्य एकतलंगी खांब, राजवाडे, 

मंतदरे आतण मठ) यांचा समावेश आहे, त्ापैकी बहुिेक 

बहुिेक इसवी सनपूवग दुसर् या आतण पतहल्या शिकािील 

आहेि. 

20 एतलिंटा लेणी 

महाराष्ट्र  1987 • मंुबईपासून जवळच असलेल्या ओमान समुद्राि एतलिंटा 

बेट तकंवा घारापुरी (शब्दशः - 'तसटी ऑि लेह्स') या 

बेटावर स्स्थि आहे.  

शैव पंथाशी जोडलेल्या खडककलेचा संग्रह याि आहे.  

भारिीय कलेच्या महानिेचे, तवशेिि: मुख्य गुहेिील प्रचंड 

उच्च ररलीिचे िे एक महत्त्वपूणग प्रिीक आहे.  

इ.स.च्या ५ व्या िे ६ व्या शिकाच्या मध्यावर िे बांिले गेले. 

21 

गे्रट तलस्हंग चोल 

मंतदर 

िातमळनाडू 1987 • चोल साम्राज्यािील राजांनी बांिलेली ही मंतदरे 

स्थापत्कला, तशल्पकला, तचत्रकला आतण ब्राँझ 

कास्िंगमधे्य चोलांची अचूकिा आतण पररपूणगिा प्रकट 

करिाि.  

या तठकाणी ११ व्या आतण १२ व्या शिकािील िीन मंतदरांचा 

समावेश आहे: िंजावर येथील बृहदीचवर मंतदर, 

गंगाईकोडंचोलीचवर मंतदर आतण दारासुरम येथील 

ऐराविेचवर मंतदर.  

राजेंद्र यांनी १०३५ मधे्य पतहले बांिलेले 

गंगाईकोडंचोलीचवरेचवर मंतदर आतण राजराजाने दुसरे 

बांिलेले ऐराविेचवर मंतदर, अनुक्रमे ५३ मीटर आतण २४ 

मीटरचे तवमान (गभगगृह टॉवर) आहे.  

बृहदीचवर आतण ऐराविेचवर मंतदर 
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22 

पट्टदकल येथील 

स्मारकांचा समूह 

कनागटक 1987 • कनागटकािील पट्टदकल हे एका उदात्त कलेच्या उच्च तबंदूचे 

प्रतितनतित्व करिे, ज्याने चालुक्य घराण्याच्या काळाि ७ 

व्या आतण ८ व्या शिकाि उत्तर आतण दतक्षण भारिािील 

स्थापत् प्रकारांचे सुसंवादी तमिण केले. 

23 

गोव्यािील चचग आतण 

कॉन्व्हेंट्स 

गोवा 1986 • गोव्यािील चचेस आतण कॉन्व्हेंट्स, तवशेिि: बॅतसतलका 

ऑि बॉम जीझस हे आतशयामधे्य सुवातिगकीकरण 

(evangelization in Asia) सुरू झाल्याचे सूतचि करिाि. 

बॅतसतलका ऑि बॉम जीझस येथे सेंट फ्रास्न्सस झेतवयर 

यांची पतवत्र समािी देखील आहे. 

ही स्मारके आतशयाच्या प्रमुख भागाि मॅनु्यतलन, मॅनररि 

आतण बॅरोक कलेच्या प्रसारासाठी प्रतसद्ध आहेि. 

24 ििेहपुर तसक्री 

उत्तर प्रदेश 1986 • १६ व्या शिकाच्या उत्तरािागि सम्राट अकबराने बांिलेले 

ििेहपूर तसक्री तकंवा 'द तसटी ऑि स्हटरी' यांनीही 

अल्पकाळासाठी मुघल साम्राज्याची राजिानी म्हणून काम 

केले.  

याि अनेक स्मारके आतण मंतदरे आहेि, ज्याि भारिािील 

सवागि मोठ्या मतशदीपैंकी एक म्हणजे जामा मशीद 

समातवष्ट् आहे. 

25 

हंपी येथील 

स्मारकांचा समूह 

कनागटक 1986 • ही जागा तवजयनगरच्या राज्याची शेवटची राजिानी होिी.  

ही द्रातवडी मंतदरे आतण राजवाडे १४ व्या िे १६ व्या 

शिकाच्या दरम्यान तवजयनगरच्या शासकांनी बांिले होिे . 

26 

खजुराहो गु्रप ऑि 

मॉनू्यमेंट्स 

मध्य प्रदेश 1986 • खजुराहो येथील मंतदरे चंदेला राजघराण्याच्या काळाि 

बांिली गेली होिी, जी ९५० िे १०५० च्या दरम्यान आपल्या 

अपोगपयंि पोहोचली.  

केवळ २० मंतदरे तशल्लक आहेि; िे िीन तभन्न गटांमधे्य 

मोडिाि आतण दोन तभन्न िमांशी संबंतिि आहेि - तहंदू िमग 

आतण जैन िमग. 

27 

महाबलीपुरम येथील 

स्मारकांचा समूह 

िातमळनाडू 1984 • पल्लव राजांनी स्थापन केलेल्या अभयारण्यांचा हा समूह 

७ व्या व ८ व्या शिकाि कोरोमंडल तकनाऱ्यालगिच्या 

खडकािून कोरलेला होिा. 

28 सूयग मंतदर, कोणाकग  

ओररसा 1984 • बंगालच्या उपसागराच्या कोरोमंडल तकनाऱ्यावर ७ व्या 

आतण ८ व्या शिकाि पल्लव राजांनी स्मारकांचा हा गट 

स्थापन केला होिा. 

29 आगरा तकला 

उत्तर प्रदेश 1983 • आग्र्याचा लाल तकल्ला म्हणून ओळखले जाणारे सोळाव्या 

शिकािील महत्त्वाचे मुघल स्मारक. 

30 अतजंठा लेणी 

महाराष्ट्र  1983 • अतजंठा येथील पतहली बौद्ध लेणी स्मारके इ.स.पू.दुसऱ्या व 

पतहल्या शिकािील आहेि. गुप्त काळाि (इ.स.चे ५वे व ६ 

http://www.byjusexamprep.com/
https://t.me/ByjusExamPrepMPSC
https://bit.ly/3osgOjT


www.byjusexamprep.com 
 
 

 

वे शिक) आणखी अनेक समृद्ध सुशोतभि लेण्या मूळ 

समूहाि जोडल्या गेल्या. 

31 एलोरा लेण्या 

महाराष्ट्र  1983 • महाराष्ट्र ािील औरंगाबादपासून काही अंिरावर असलेल्या 

एका उंच बेसॉल्ट खडकाच्या तभंिीि २ तकमीपेक्षा जास्त 

लांबीचे हे ३४ मठ आतण मंतदरे शेजारी शेजारी खोदली गेली. 

बौद्ध िमग, तहंदू िमग आतण जैन िमग यांना वातहलेली त्ाची 

अभयारणे्य प्राचीन भारिाचे वैतशष्ट्य असलेल्या 

सतहषु्णिेची भावना स्पष्ट् करिाि. 

32 िाज महल 

उत्तर प्रदेश 1983 • आग्रा येथे १६३१ िे १६४८ च्या दरम्यान मुघल सम्राट 

शाहजहानच्या आदेशाने आपल्या आवडत्ा पत्नीच्या 

स्मरणाथग बांिलेली पांढऱ्या संगमरवराची एक तवशाल 

समािी, िाजमहाल हा भारिािील मुस्स्लम कलेचा दातगना 

आहे आतण जगाच्या वारशाच्या सावगतत्रक प्रशंतसि उतृ्कष्ट् 

कलाकृिीपैंकी एक आहे. 
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