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Item Text

Option Text 1

Option Text 2

Option Text 3

Option Text 4

जपानमधील सर्ाात मोठे शहर र् जपानची राजधानी कोणती आहे ?
टोककयो Tokyo
Which is the largest city in Japan and the capital of Japan?

ये डो Yedo

ओककनार्ा Okinawa

1943 मध्ये जपानने कोणती बेटे कजिंकून आझाद कहिं दफौजेच्या
स्वाधीन केली.? Which islands were conquered by Japan in
1943 and ceded to the Azad Hind Army?

दमण Daman

र्ेस्ट इिं डीज West
अिंदमान र् कनकोबार Andaman and Nicobar
Indies

कदर् Div

इ.स 1894 मध्ये चीन र् जपान मधील युद्धाचे मुख्य कारण काय होते
? What was the main cause of the Sino-Japanese War in
कोररया प्रदे श Koria Region होन्शू प्रािं त Honshu
1894?
कोणत्या र्र्षी जपानला सिंयुक्त राष्ट्र सिंघात प्रर्ेश कमळाला? Jungle
Jungle UN entrance price?
1921 च्या र्ॉकशिंग्टन पररर्षदे त ककती राष्ट्र सहभागी होती? How
many nations participated in the 1921 Washington
Conference?
जपानमध्ये नर्ी लोकशाही राज्यघटना कधी अस्तित्वात आली ?
When did the new democratic constitution come into
existence in Japan?
इ.स. १८७१ मध्ये कोणत्या राष्ट्रात कशक्षण कर्भाग स्थापन करण्यात
आला? In which country was the Department of Education
established in 1871?
जपानमध्ये पकहली राष्ट्रीय बँक स्थापन करण्यात कोणी पुढाकार
घेतला ? Who took the initiative to establish the first national
bank in Japan?
कोररयाचा राजा कोणाचा मािंडकलक होता ? Whose king was the
king of Korea?
जपानधील औद्योकगक सिंघास काय म्हटले जात होते ? What was
the Japanese industrial association called?

बकलान Berlin

किंबोकडया भाग
मािंचुररया प्रदे श Manchuria
Cambodia

इ.स. 1960 1960

इ.स 1970 1970

इ.स. 1959 1959

इ.स. 1971 1971

55

44

99

12 12

मे 1947 17288

माचा 1949 17958

सप्टेंबर 1950 18507

जानेर्ारी 1930
10959

चीन China

भारत India

रकशया Russia

जपान Japan

कशबुसार्ा इची Shibusawa
Ichi

कहटलर Hitler

टोजो Tojo

ऑथार Orther

किंबोकडया राजा Cambodia
King

जपानी सम्राट Japanese
Emperor

चीनी सम्राट Chinese Emperor
बमाा Burma

कशम्बून Simbun

कनप्पोन Nippon

मेईजी Meiji

झैबत्सु Zaibatsu

1902 चा अिंग्लो- जपान करार कोणत्या राष्ट्रािंत झाला? The AngloJapanese Treaty of 1902 was signed in which country?

जपान-इिं ग्लिंड JapanEngland

जपान- कचन Japan- China

जपान -कोररया
Japan-koria

सोनी Sony

सुझुकी Suzuki

ररलायन्स Reliance

बादशाह Badshah

र्जीर Wazir

फ्रेंच French

डच Dutch

नागासाकी Nagasaki

पला हाबार Pearl Harbor

रोम Rome

बायबल Bible

कुराण Quran

भगर्तगीता Bhagavad Gitaकोजीकी Koziki

जमानी Germany

इटली Italy

भारत India

किंबोकडया राजा Cambodia
King

जपानी सम्राट Japanese
Emperor

चीनी सम्राट Chinese Emperor
बमाा Burma

सत्ता पररर्ता न हा .... या क्ािंतीचा मुख्य उद्दे श होता The change of
मेईजी Meiji
power was the main objective of this revolution

सिंगणक Computer

तोकोगामा Tokogama

शोगुन Shokugama

पुढीलपैकी हा दे श आकशया खिंडातील नाही ? Which of the
following is not a country in Asia?

भारत India

जपान Japan

ग्रेट किटन Great
Britain

जपान-रकशया Japan-Russia

पुढीलपैकी कोणती जपानी किंपनी नाही ? Which of the following
होिंडा Honda
is not a Japanese company?
जपानी सम्राट मुत्सुकहतो ने कोणती पदर्ी धरण केली ? What title
मेईजी Meiji
did the Japanese Emperor Mutsuhito hold?
इ.स. 1600 मध्ये जपानी बिंदरात कोणी प्रर्ेश केला ? Who entered
इिं ग्रज British
the Japanese port in 1600?
अमेररकेने 09 ऑगस्ट 1945 रोजी कोणत्या शहरार्र अणुबॉम्ब
टाकला ? Which city was bombed by US on August 9, 1945?
जपानी इकतहासाचा प्राचीन साधनग्रिंथ पुढीलपैकी कोणता आहे ?.
Which of the following is an ancient textbook of Japanese
history ?.
पला हाबार नाकर्क तळार्र कोणी हल्ला केला ? Who attacked
Pearl Harbor Naval Base?
कोररयाचा राजा कोणाचा मािंडकलक होता ? Whose king was the
king of Korea?

चीन China

पिं तप्रधान Prime
Minister
पोतुागीज
Portuguese
बीकजिंग Beijing

जपान Japan

