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Famous Tourist places And Heritage Sites In India , ప్రసిద్ధ  ప్ర్యాటక మరి్యు వయరసత్వ 

ప్రదేశయలు 

  

సథలం  పయర ంత్ం స్యా పంిచినవయరు చిత్రం 

ఎలలో ర్య గుహలు ఔరంగయబాద్ బౌద్ధధ లు 

 

గోల్కండ ఫో ర్్ట హ ైద్ర్యబాద్ (TS)  కుత్ుబాా హి 

 

అజంతా గుహలు ఔరంగయబాద్ గుపా్ పయలకులు 
 

కొచిిన్ కోట కేరళ పో రుిగీసధో  - 
 

ధార్ట ఫో ర్్ట ధార్ట (M.P.) మహమద్ బిన్ త్ుగోక్ 

 

కుత్ుబ్ మినార్ట ఢిలో్ల కుత్ుబ్-ఉద్-దిన్ ఐబక్ 
 

ఫిర్ోజ్ షయ కోటాో  ఢిలో్ల ఫిర్ోజ్ షయ త్ుగోక్ 

 

బుండిఫో ర్్ట బుండి (RAJ.) ర్యజా నగర్ట సింగ్ 
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ఫతే స్యగర్ట ఉద్యప్ూర్ట (RAJ) మహార్యణా ఫతే సింగ్ 
 

జంత్ర్ట-మంత్ర్ట ఢిలో్ల మర్ియు జ ైప్ూర్ట సవయయ్ జే సింగ్ 

 

ర్ డ్ ఫో ర్్ట ఢిలో్ల షయజహాన్ 

 

షయలిమార్ట బాగ్ 
(గయర్ ెన్) 

శ్ర ీనగర్ట  జహంగీర్ట 

 

సెయంట్ జార్్ట ఫో ర్్ట చెన్ైై (T.N.) ఈస్్ట ఇండియా కంపెనీ) 

 

అరమ్ బాగ్ ఆగయీ (U.P.) బాబర్ట 

 

ఎలిఫెంటా గుహలు ముంబ ై ర్యష్్టరకూటులు 

 

కకయర్ియా సరసధు అహమదాబాద్ 
సధలాా న్ కుత్ుబ్ ఉద్ 
దిన్ 

 

జోధ్ప్ూర్ట కోట జోధ్ప్ూర్ట (RAJ) ర్యవుజోధాజీ 
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మర్కిొన్నై ఇత్ర చూడవలసని ప్రదశేయలు 

కందార్ియా మహాదేవ్ - ఖజుర్యవు(M.P) - చందేలా ర్యజులు 

మద్న్ పయాలెస్ట - జబలూూర్ట (M.P.) - ర్యజా మద్న్ షయ 

మృగైయన్న పయాలెస్ట -  గయవలియర్ట(M.P) - ర్యజా మాన్ సింగ్ టోర్ియార్ట 

విజయ్ సాంభ్ - చితతా ర్టఘర్ట (RAJ.) - ర్యణా కుంభ 

అధెై దిన్ కయ జోపయె  - అజీమర్ట (RAJ.) - కుత్ుబ్-ఉద్-దిన్ ఐబక్ 

హౌజ్ ఖాస్ట - ఢిలో్ల - అలాో వుదదీన్ ఖిల్్ల 

త్ుగోకయబాద్ - ఢిలో్ల - ఘియాసధదదీన్ త్ుగోక్ 

పిచోి లా సరసధు - ఉద్యప్ూర్ట - 

డీగ్ పయాలెస్ట - డీగ్ (RAJ.)- ర్యజా బద్న్ సింగ్ 

ర్యణి కి బడి -బండ ి(RAJ.) - ర్యణి నత్వతి 

జునాగర్ట - బికనీర్ట (RAJ.) - ర్యజా జ ై సింగ్ 

నహర్టఘర్ట కోట -  జ ైప్ూర్ట (RAJ.) - సవయయ జే సింగ్ 

భరత్పూర్ట ఫో ర్్ట - భరత్పూర్ట (RAJ.) - ర్యజా సూరజమల్ సింగ్ 

మోతీ మసీద్ధ - ఢిలో్ల కోట - ఔరంగజేబు 

ఉమ్మమద్ పయాలెస్ట - జోధ్ప్ూర్ట (RAJ.) - మహార్యజా ఉమమద్ సింగ్ 

హుమాయున్ సమాధి - ఢిలో్ల - హమీదా బానో బేగం (హుమాయూన్ భారా) 
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భారత్దశే వయరసత్వ ప్రదశేయలు (యున్స్ో క జాబితాలల చేరిబడనివి ) 

వయరసత్వ ప్రదశేయలు చరేిబడని సంవత్ురం చిత్రం 

ఆగయీ ఫో ర్్ట (U.P.) 1983 

 

తాజ్ మహల్ (U.P.) 1983 

 

సూరా దేవయలయం, కోణార్టక 
(ఒడిషయ) 

1984 

 

మహాబలిప్ురం దేవయలయాలు 
(TN) 

1984 

 

కజిరంగయ నేష్టనల్ పయర్టక 
(అస్యుం) 

1985 

 

మనస్ట వనాపయర ణుల 
అభయారణాం (అస్యుం) 

1985 

 

కియోలాడియో నేష్టనల్ పయర్టక 
(ర్యజస్యథ న్) 

1985 

 

హంపి (కర్యా టక) లల స్యమరక 
చిహాైలు 

1986 
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సధంద్రబన్ు నేష్టనల్ పయర్టక 
(W.B) 

1987 

 

స్యంచి సూథ ప్ం (MP) 1989 

 

మహాబో ధి ఆలయం, బో ధ్ గయా 
(బీహార్ట)  

 2002 

 

చంపయనేర్ట - పయవగఢ్ పయర్టక 
(గుజర్యత్) 

2004 

 

ప్శ్చిమ కనధమలు 2012 

 

ర్యమప్ూ దేవయలయం 2021 

 

 

మర్కిొన్నై ఇత్ర వయరసత్వ ప్రదశేయలు 

అజంతా గుహలు (మహార్యష్్టర) - 1983 

ఎలలో ర్య గుహలు (మహార్యష్్టర) - 1983 

గోవయ చర్ిిలు మర్ియు కయన్వంటుో  - 1986 
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ఖజురహో  దేవయలయాలు (M.P) - 1986 

ఫతేప్ూర్ట సికరీ (UP) -  1986 

ప్ట్డకల్ దేవయలయాలు (కర్యా టక) - 1987 

ఎలిఫెంటా గుహలు - 1987 

హుమాయున్ సమాధి (ఢిలో్ల) - 1993 

కుత్ుబ్ మినార్ట అండ్ ఇట్ు మూమ్మంట్ు (ఢిలో్ల) - 1993 

మ ంట ైన్ ర్ ైలవవస్ట - 1999 

ర్యక్ షెల్ర్టు ఆఫ్ భంబ టాక (MP)  - 2003 

ఛత్రప్తి శ్చవయజీ ట ర్ిమనస్ట (CST), ముంబ ై  - 2004 

ర్ డ్ ఫో ర్్ట (లెై కివలా) కయంపెో క్ు, ఢిలో్ల - 2007 

జంత్ర్ట మంత్ర్ట ఆఫ్ జ ైప్ూర్ట (Raj.)  - 2010 

*********************************************************************************

********** 
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APPSC Recruitment for Various Non-Gazetted Posts 2021  

TS SI Exam Pattern & Syllabus  

Monthly Current Affairs PDF All months  

APPSC & TSPSC Notification 2021  

State GK Study material  
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