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ભારતનુ ંબધંારર્  
 

 ભારતનુ ંબધંારર્ કેબબનેટ શમિન અંતગકત તૈયાર કરવામા ંઆવ્ુ ં 

 કેબબનેટ શમિન અંતગકત ભારતમા ં389 જેટલા અ્થાયી સભ્યો અને 7 ્થાયી સભ્યોની “બધંારર્ સશમશત”ની રચના કરવામા ંઆવી.  

 તેમા એકમાત્ર મહિલા સભ્ય “સરોજજની નાયડુ” િતા.  

 બધંારર્ સભાના અ્થાયી અધ્યક્ષ સચ્ચચદાનદં શસિંિા  

 બધંારર્ સભાના કાયમી અધ્યક્ષ – ડૉ.રાજેન્સર પ્રસાદ   

 બધંારર્ીય સલાિકાર : - બી.એન.રાવ (બેનીગલ નરશસિંિ રાવ) 
 ખરડા સશમશત/ પ્રારુપ સશમશત/ ડ્રાફહટિંગ સશમશત/ કાયદા સશમશત 

 ્થાપના : - 29 ઓગ્ટ 1947 

 મખુ્યકાયક : - બધંારર્નુ ંમાળખુ ંતૈયાર કરવાનુ ંિત ુ ં, 
 અધ્યક્ષ ; - ડૉ. ભીમરાવ આંબેડકર 

 ગજુરાતી મિાનભુાવ ક.મા. મનુિી પ્રારુપ સશમશતના ૭ સભ્યોમાના એક િતા, 
 “આમખુ રાજકીય જન્સમકંુડળી છે, તે પે્રરર્ાનો સ્ત્રોત છે. તેનાથી બધંારર્ના દ્વાર ખલેુ છે” – ક. મા. મનુિી 
 બધંારર્ સશમશત દ્ધારા “9 હડસેમ્બર, 1946” ના રોજ બધંારર્ ઘડવાનુ ંિરૂ થ્ુ.ં આ હદવસને “ઝડંા હદવસ” તરીકે ઉજવવામા ંઆવે છે.  

 “26 નવેમ્બર, 1949” ના રોજ બધંારર્ ઘડવાની પ્રહિયા પરૂ્ક થઈ. આ હદવસને “કાયદા હદવસ” તરીકે મનાવવામા ંઆવે છે.  

 “22 જૂલાઈ, 1947” ઝડંા અંબગકાર હદન  

 આપણુ ંબધંારર્ “26 જાન્સ્આુરી, 1950” ના રોજ અમલમા ંઆવ્ુ ંતે હદવસને “ગર્તતં્ર/પ્રજાસત્તાક હદવસ” તરીકે મનાવવામા ંઆવે છે. 

 9 હડસેમ્બર, 1946 :- ઝડંા હદન(પ્રથમ મીહટિંગ) 

 26 નવેમ્બર, 1949 :- કાયદાહદન- કાયદો તૈયાર 

 26 જાન્સ્આુરી, 1950 :- પ્રજસતાક/ગર્તતં્ર હદન- કાયદો લાગ/ુબધંારર્નો અમલ 

 બધંારર્ બનતા “2 વર્ક, 11 મહિના અને 18 હદવસ” જેટલો સમય લાગ્યો. 
 બધંારર્ તૈયાર કરવા પાછળ આિરે ’64 લાખ’ જેટલો ખચક થયેલો. 
 ભારતનુ ંબધંારર્ 

- દુશનયાનુ ંસૌથી લાબં ુઅને ્પષ્ટ બધંારર્ છે. 

- તેમા ંકુલ 520 પાના ંછે. 

- બધંારર્ બનાવતા સમયે દુશનયાના 60 દેિોના બધંારર્ને ધ્યાનમા ં લીધેલ. 

 

રાષ્રીય બચન્સિ 

૨૬ જાન્સ્,ુ ૧૯૫૦ના રોજ વારાર્સી સ્્થત અિોક્થભંમાથંી ૪ શસિંિની મખુાકૃશતને રાષ્રીયબચન્સિ તરીકે ્વીકારા્ુ,ં 
 

રાષ્રીય મરુાલેખ  (વાક્ય) 
* અિોક્થભંની નીચે દેવનાગરી લીપીમા ં લખેલ “સત્યમેવ જયતે” (સત્યનો સદા શવજય)ને રાષ્રીય વાક્ય તરીકે ્વીકારવામા ં આવ્ુ,ં જેને મુડંક 
ઉપશનર્દમાથંી લીધુ ંછે. 

રાષ્રધ્વજ 

* 22 જુલાઈ 1947 ના રોજ બધંારર્ સભાએ રાષ્રધ્વજ ્વીકાયો  જેની લબંાઈ અને પિોળાઈનો ગરુ્ોત્તર ૩:૨ થાય છે. તેની હડઝાઈન  વૈકૈંયા શપિંગલીએ 
તૈયાર કરી િતી. 
રાષ્રધ્વજમા ંત્રર્ રંગ કેસરી, સફેદ અને લીલા રંગના પટ્ટા તેમજ મધ્યમા ંઘેરા બ્લ(ૂભરૂા) રંગનુ ંઅિોક ચિ આવેલ છે. જેમા ં24 આરા આવેલા છે.   

*વતકમાન રાષ્રીય ધ્વજની સૌ પ્રથમ હડઝાઈન ્રુોપમા ં મેડમ ભીખાજીકામા દ્વારા તૈયાર કરવામા ંઆવી િતી. ત્યારબાદ 31 હડસેમ્બર,1929 ના રોજ 
જવાિરલાલ નિરુેએ રાવી નદીના તટ પર ભારતમા ંસૌ પ્રથમ શત્રરંગો લિરેાવવામા ંઆવયો િતો. 
         

રાષ્રીય ગીત:- વદેં માતરમ 

બકંીમચરં ચટ્ટોપાધ્યાય(ચેટજી)ની “આંનદમઠ” નામની બગંાળી નવલકથા માથંી લેવામા ંઆવેલ છે. જેમા ંસાધઓુના શવરોિનુ ંવર્કન કરવામા ંઆવેલ છે. 
સૌ પ્રથમ 1896 મા ંભારતીય રાષ્રીય કોગે્રસના 12મા ંકલકત્તા અશધવેિનમા ંગાવામા ંઆવ્ુ ંિત ુ.ં 
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રાષ્ર ગાન : - “જન ગન મન” 
રશવન્સરનાથ ટાગોરની “ગીતાજંલી” નામની બગંાળી કાવયસગં્રિ માથંી લેવામા ંઆવ્ુ ંછે. 
સમગ્ર રાષ્રગાનમા ં5 પદ છે. જેનુ ંપ્રથમ પદ રાષ્રગાન તરીકે ગવાય છે.  

- આ ગીતનુ ંગાન 52 સેકન્સડમા ંપરુૂ કરવાનુ ંિોય છે, ઘર્ીવાર સબંક્ષપ્ત રૂપમા ંપ્રથમ અને છેલ્લી પસં્તત ગાનામા ંઆવે છે જેની અવશધ 20 સેકન્સડ છે, 
- આ ગીતમા ંજેનો ઉલ્લેખ છે. તે દ્વાશવડ = તાશમલનાડુ, ઉત્કલ = ઓહર્સા, અને બગંા = બગંાળ થાય, 
સૌ પ્રથમ જન ગન મન ઈ.સ.1911 મા ંભારતીય રાષ્રીય કોગે્રસના 27 મા ંકલકત્તા અશધવેિનમા ંગાવામા ંઆવ્ુ ંિત ુ.ં 
રાષ્રગીતનુ ંસૌ પ્રથમ પ્રકાિન ૧૯૧૨ મા ં‘તત્વબોધીની” નામની પશત્રકામા ં“ભારત ભાગ્ય શવધાતા” શિર્કક િઠેળ થ્ુ ંિત ુ,ં 

 

રાષ્રીય પચંાગં (કેલેન્સડર) 
* ભારતીય બધંારર્મા ં“િક સવંતં”ને રાષ્રીય કેલેન્સડર તરીકે 22 માચક 1957મા ંઅપનાવા્ુ,ં 
રાષ્રીય પચંાગં અને ગે્રગોરીયન કેલેન્સડરની તારીખોમા ંસામ્યતા જોવા મળે છે.  િક સવંતંનો પ્રથમ માસ ચૈત્ર અને અંશતમ માસ ફાગર્ િોય છે. તેનો 
પ્રથમ હદવસ 22 માચકના રોજ અને જો લીપ વર્ક િોય તો 21 માચકના રોજ િોય છે. િક સવંતં સામાન્સય રીતે 365 હદવસનો િોય છે.  

       
 

રાષ્રીય પશ ુ 

વાઘ (પૈંથરા ટાઈબગ્રસ બલન્નાયસ). ભારતમા ંજોવા મળતી પ્રજાશતને “રોયલ બેંગાલ ટાઈગર” કિવેામા ંઆવે છે. વાઘને સરંબક્ષત કરવા 1972 થી ભારત 
સરકાર દ્વારા “પ્રોજેતટ ટાઈગર” નામે યોજના િરૂ કરવામા ંઆવી.  

      રાષ્રીય પક્ષી  

મોર (પાવો હિ્ટેટસ). મોરને ભારતીય વન્સય પ્રાર્ી રરુક્ષા અશધશનયમ, 1972 અંતગકત પરૂ્ક સરંક્ષર્ પ્રાપ્ત છે. 
રાષ્રીય પષુ્પ 

       કમળ (નેલમ્બો ન્સ્શૂસપેરા ગાટકન) છે. 
રાષ્રીય વકૃ્ષ 

વડ (ફાઈતસ બેંધાલેસ્ન્સસસ) 
રાષ્રીય ફળ 

કેરી (મેન્ન્સગફેરા ઈન્ન્સડકા) 
રાષ્રીય નદી 

4 નવેમ્બર,2008 થી ગગંા નદીને રાષ્રીય નદીનો દરજ્જો આપવામા ંઆવેલ છે. 
રાષ્રીય જળચર જીવ 

5 ઓતટોબર, 2009 ના રોજ ડોન્લ્ફન માછલીને રાષ્રીય જળચર જીવ જાિરે કરવામા ંઆવેલ છે. 
રાષ્રીય શવરાસત પશ ુ

22  ઓતટોબર, 2010 ના રોજ કેન્સર સરકારે િાથીને રાષ્રીય શવરાસત પશ ુજાિરે કયો 
  

 

મદુ્દાઓ         દેિ 

સસંદનો ખ્યાલ, સસંદીય શવરે્િ અશધકાર, કાયદો બનાવવાની પદ્ધશત, એકલ નાગહરકતા ઇંગ્લેંન્સડ 

આમખુનો ખ્યાલ, મૌબલક (મળૂભતુ) અશધકાર (િક), રાષ્રપશત અને ઉપરાષ્રપશતનો ખ્યાલ, સવોચચ અદાલત અને 
િાઇકોટકનો ખ્યાલ, મિાબભયોગ  

અમેહરકા 

આમખુની ભાર્ા અને સમવતી રચૂી ઑ્રેબલયા 

રાજ્યનીશતના માગકદિકક ખ્યાલો આયલેન્સડ 

મળૂભતુ ફરજો 
રશિયા(પવૂક સોશવયેત 
સઘં) 

કટોકટીની જોગવાઈ જમકની 
ભારતએ સઘંનો બનેલો છે.(સઘંાત્મક વયવ્થા), રાજ્યપાલની શનમણકૂ, કેન્સર-રાજ્યો વચચે િસ્તત શવભાજન  કેનેડા 

બધંારર્મા ંરધુારા-વધારા કરવાનો ખ્યાલ (સિંોધન), રાજ્યસભાના સભ્યોની ચ ૂટંર્ી દબક્ષર્ાઆહિકા 

કાનનુ અને તેના અંગેની જોગવાઇ  જાપાન 

પ્રજાસત્તાકનો ખ્યાલ(્વતતં્રતા, સમાનતા, બઘંતુ્વ,ગર્તતં્ર) િાન્સસ 



ANGEL  ACADEMY  :  GPSC 1-2, Dy.SO - નાયબ મામલતદાર, તલાટી, કલાકક , PSI-ASI, કોન્સ્ટેબલ, TAT, TET વગેરે પરીક્ષાઓની સપંરૂ્ક તૈયારી માટેના ્થળ              

મો.7575 072 872       :1) બસ ડેપોની સામે, સેકટર:7-C, ઘ-3, │  2) લાલઘર ઝેરોક્ષની નીચે, સેકટર: 29, ઘ-6  કોનકર  .. ગાધંીનગર         angelacademy.co.in 

સચંાલક : સામત ગઢવી  (GPSC 1-2(p) , Dy.SO-નાયબ મામલતદાર(p), તલાટી, કલાકક , પોલીસ, TAT, TET વગેરે 10 થી વધારે પરીક્ષાઓમાં પાસ થનાર અનભુવી અને તજજ્ઞ શિક્ષક)  3 

 

 બધંારર્ના મખુ્ય પાના પર ભારતનુ ંરાષ્રીય બચિન ચાર શસિંિોની આકૃશત અને આપર્ા દેિનુ ંવા્તશવક નામ “Republic of India” લખાયેલ છે. 

 આપણુ ંમળૂ બધંારર્ સવોચચ અદાલતમા ંરરુબક્ષત િોય છે. એટલે કે સવોચચ અદાલતને “બધંારર્નો રક્ષક” કિવેાય છે. 

 આપણુ ંબધંારર્ અમલમા ંઆવ્ુ ંએ પિલેા ંશવશ્વના મોટાભાગના દેિોમા ંબધંારર્નો ખ્યાલ લખાઇ ચકુ્યો િતો. 
 તેમાથંી આપર્ા બધંારર્ના મિત્વના મદુ્દાઓ (૨/૩)1935ના ્વતતં્ર ધારામા ં્વીકારવામા ંઆવયા િતા.ં  

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 બધંારર્ સભામા ંકુલ 389 સભ્યો િતા. તેમા ં292 રાજ્યના 93 દેિી રજવાડા ંઅને 4 કશમિનરકે્ષત્રના િતા. 
 ભારત અને પાહક્તાન અલગ થતા ં90 મસુ્્લમ સભ્યો નીકળી ગયા બાકી વધેલા ં299 સભ્યોમાથંી 289 સભ્યોની આખરી બધંારર્ પર સિી છે. 

 બધંારર્ના શવર્યો 
 કેન્સર યાદીના શવર્યો (કેન્સર) : 97 (આમી)  રાજ્ય યાદીના શવર્યો (રાજ્ય) : 66 

(પૉબલસ) 

 સં્ તુત યાદીના શવર્યો (કેન્સર અને રાજ્ય) 
: 47 (શિક્ષર્)  

 

                                                         બધંારર્ના ત્રર્ ્તભં 

  
 
 
 

               ધારાસભા                કારોબારી                     ન્સયાયતતં્ર  

  
 
 
                                     

 કાયદો ઘડવો               કાયદાનો અમલ              તપાસ   

 

રાજ્ય:  નીચલુ ંગિૃ : શવધાન સભા 
ઉપલુ ંગિૃ : શવધાન પહરર્દ 

કેન્સર :  નીચલુ ંગિૃ : લોક સભા 
ઉપલુ ંગિૃ : રાજ્ય સભા

બધંારાર્નો ચોથો ્તભં મીહડયા એટલે કે પત્રકારત્વ છે. 

 

શવધાન સભા 
 શવધાનસભાએ ધારાસભાનુ ંનીચલુ ંગિૃ છે. 

 ભારતમા ં‘’ 29રાજયો ‘’ અને ‘’ હદલ્લી ‘’ તથા ‘’પડુુચેરી’’ એમ બે કેન્સરિાશસત પ્રદેિ મળીને કુલ ‘’31’’ શવધાન સભાઓ છે. 

 શવધાન સભાના રાજયોની સખં્યા દરેક રાજ્યમા ંવ્તીના આધારે નક્કી કરવામા ંઆવે છે 
 પરતુ ંકોઈપર્ રાજયમા ં‘60’ કરતા ઓછી નહિ અહિ અને ‘500’ થી વધ ુન િોવી જોઈએ. 
 પરતુ ંઅપવાદરૂપે શસજક્કમ, ગોવા, અરૂર્ાચલ પ્રદેિ, શમઝોરમ અને નાગાલેન્સડ“ 
 ઉતરપ્રદેિ સૌથી વધારે શવધાન સભાના સભ્યોની સખં્યા છે.(403) 
 શવધાનસભાના સભ્યોને ધારાસભ્ય (Member of legislative assembly) કિ ેછે. 
 શવધાનસભમા ંસભ્યોની ચુટંર્ી “પ્રત્યક્ષ” રીતે થાય છે. એટલે ”18” વર્કથી “ઉપરની ઉમરવાળો નાગહરક મતદાન કરી િકે છે. 
 શવધાસંભના સભ્યોની ચુટંર્ી એતસાથે થતી િોવાથી આ ગિૃ” બબનકાયમી ગિૃ” કિવેાય છે.  
 એટ્લે કે શવધાસભાની ચુટંર્ી દર 5 વરે્ થાય છે. અને સભ્યોનો સમય ગાળો પર્ 5 વર્ક િોય છે. 
 શવધાસંભાના સભ્ય બનવા માટે કોઈ શવિેર્ લાયકાતની જરુર નથી . 
 શવધાનસભામા ંસભ્ય બનવા “૨૫” વર્કથી વધ ુઉંમર િોવી જોઈએ . 
 શવધાનાસભા રાજ્ય સરકારનુ ંમિત્વ ગિૃ છે. 
 શવધાનસભામા ંરાજ્યપાલ રારા એક સભ્યની પોતાની ઈચછા િોય તો એક વયસ્તતની પસદંગી કરવામા ંઆવે છે. 
 ગજુરાત શવધાનસભાની કુલ સખં્યા “182” ની છે. 

 પ્રથમ િાલ 1956મા ં7મા ંરધુારા  દ્વારા ભાગ 7 રદ કરેલ છે. 
1976મા ં42મા ંરધુારા દ્વારા ભાગ 4(A)  અને 14(A) ઉમેરાયા  

1992મા ં74મા ં રધુારા દ્વારા ભાગ 9(A) ઉમેરાયો  

2011મા ં 97મા ંરધુારા દ્વારા ભાગ 9(B) ઉમેરાયો 

પહરશિષ્ટ/અનરુબૂચ 8 12 

ભાગ 22 25 

કલમ 395 444+ 
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શવધાનસભા પહરર્દ 

 
 શવધાન પહરર્દ એ ઉપલુ ંગિૃ છે. 
 ભારતમા ં‘6 રાજ્યમા ંશવધાન પહરર્દ આવેલી છે. 
 (1) જમ્મ-ુકશ્મીર (2) ઉત્તર પ્રદેિ (3) બબિાર (4) મિારાષ્ર (5) કર્ાકટક (6) આંધ્રપ્રદેિ (7) તેલગંાર્ા   
 શવધાન પહરર્દએ રાજ્યની ઈચછા પ્રમારે્ રચાત ુગિૃ છે. 
 શવધાન પહરર્દમા ંસભ્યોની ચુટંર્ી જે-તે રાજ્યના ધારાસભ્યો +માન્સય ્શુનિવશસટીના પ્રોફેસસો +સેનેટના સભ્યો +હડગ્રીધારી શવદ્યાથીઓ અને 

સેબલબિટીઓ ભાગ લે છે. 
 શવધાન પહરર્દમા ંસભ્યોની ચુટંર્ી દર 2 વરે્ થાય. 
 એટલે કે દર બે વર્ક 1/3 સભ્યોની શનમણુકં થાય અને તેટલા જ સભ્યો શનવતૃ થાય. આથી શવધાન પહરર્દમા ંસભ્યોનો સમયગાળો “6” વર્કનો િોય 

છે. 
 શવધાન પહરર્દના સભ્યમા ંશવિેર્ લાયકાત જેવી કે સાહિત્ય, સગંીત, રમતવીર, સેબલબિટી, પવુકરાજકારર્ી વગેરે િોવા જરુરી છે.  
 શવધાન પહરર્દમા ંરાજ્યપાલ રારા 1/6 ઉમેદવારી પસદંગી કરવામા ંઆવે છે . 
 શવધાન પહરર્દમા ંસભ્ય થવાની લાયકાત 30 વર્કથી વધ ુઉંમર િોવી જોઈએ. 

 ગજુરાત શવધાન પહરર્દનુ ંઅસ્્તત્વ નથી.   

 
 
 
 

 શવધાન સભા શવધાન પહરર્દ 

સખં્યા  31 6 

કલમ ન ં 170 171 

મદુ્ત 5 વર્ક  6 વર્ક   

સભ્ય બનવા  25 વર્ક 30 વર્ક 
ગિૃ  નીચલુ ંગિૃ ઉપલ ુગિૃ  

ગિૃ બબનકાયમી કાયમી ગિૃ  

સભ્યની પસદંગી રાજ્યપાલ એક 1/6 ની પસદંગી કરે 

ચુટંર્ી પ્રત્યક્ષ રીતે. પરોક્ષ રીતે  

સભ્યને M.L.A M.L.C 

રાજ્ય સરકાર  બનાવવાનુ ંમિત્વનુ ંગિૃ છે. મિત્વનુ ંનથી 
કેંન્સરિાશસત પ્રદેિો હદલ્લી અને પડુુચેરી  કેંન્સદ્વિાશસત પ્રદેિમા ંનથી. 
ગજુરાતમા ં ગાધંીનગર ખાતે શવઠ્ઠલભાઈ પટેલ ભવન ગજુરાતમા ંશવધાન પહરર્દ નથી 
 

 

 સસંદ : - (દેિની સવોચચ ધારાહકય સં્ થા) 
 અનચુછેદ ૭૯ મા ંજોગવાઈ છે.  

 કોઈપર્ રાજ્યમા ંશવધાન પહરર્દની ્થાપના કે નાબદુીનો િક સસંદ પાસે છે. 
 કટોકટી લાગ ુકયાક બાદ 1 મહિનામા ંકટોકટીને સમંશત મળવી અશનવાયક છે. ( ૨/૩ બહુમશતથી) 
 સસંદની મજુંરી મળ્યા બાદ વધમુા ંવધ ુ૩ વર્ક માટે રાષ્રપશત િાસન લાગ ુકરી િકાય 

 સસંદની કાયક અવધી 5 વર્કની છે. પર્ કટોકટીના સમયે તેને વધમુા ંવધુ ં૧ વર્ક રધુી લબંાવી િકાય . 
 કેન્સર અને રાજ્ય વચચે કોઈ શવર્યમા ંકાયદો ઘડવા બાબતે મતભેદ થાય તો તેનુ ંશનવારર્ સસંદ કરે છે. 
 સસંદને સવોચચ અદાલતના અશધકારકે્ષત્રમા ંવધારો કે ઘટાડો કરવાની સત્તા છે 

 સસંદ પાસે અશવશ્વાસના પ્ર્તાવ દ્વારા વડાપ્રધાન અને  મિાબભયોગની પ્રહિયા દ્વારા રાષ્રપશત, સવોચચ અદાલતના મખુ્ય ન્સયાયમશૂતિ, CAG તથા 
ઉપરાષ્રપશતને સત્તાપરથી દૂર કરવાનો અશધકાર છે. 

 અનચુછેદ ૩૬૮ મજુબ બધંારર્મા ંકોઈ પર્ ફેરફાર થઈ િકે છે. પરંત ુબધંારર્નુ ંમળૂભતૂ માળખ ુબદલવાનો અશધકાર નથી, એવુ ંSuprime 

court એ ગોલકનાથ કેસના ચકુાદામા ંફેંસલો આપીને જર્ાવ્ુ ંિત ુ,ં 
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 ૧૯૭૩મા ંકેશ્વાનદંભારતી કેસના ચકુાદામા ંSuprime court એ જાિરે ક્ુક કે આમખુ એ બધંારર્નો એક ભાગ છે. 
 જ્યારે સસંદની સં્ તુત બેઠક બોલાવવામા ંઆવે ત્યારે લોકસભાના અધ્યક્ષ સં્ તુત બેઠકના અધ્યક્ષ બને છે. 
 સસંદના બે સત્રો વચચે વધમુા ંવધ ુ6 માસનો સમયગાળો િોવો જોઈએ, 
 કોઈપર્ રાજ્યમા ંનવા કે્ષત્રનો સમાવેિ કે કાપ મકુવાની સત્તા સસંદ પાસે છે. 
 સસંદના કોઈપર્ ગિૃનો સભ્ય જો પવૂક મજુંરી લીધા શવના 6૦ હદવસ ગેરિાજર રિ ેતો તેનુ ંસભ્યપદ રદ કરવામા ંઆવે છે. 
 કોઈ રાજ્યમા ંરાષ્રપશત િાસન લબંાવવ ુકે નહિ તે સસંદ નક્કી કરે છે. 
 દેિની નાર્ાહકય બાબતો પર સપંરૂ્ક અંકુિ સસંદ રાખે છે. 
 કટોકટીના સમયે સસંદને રાજ્યની રચૂીના શવર્યો પર પર્ કાયદા ઘડવાનો અશધકાર છે. 
 બજેટને મજુંર કરવુ ંકે નહિ તેની સત્તા સસંદ પાસે છે. જો સસંદ બજેટને ના મજુંરે કરે તો સરકારે ફરજજયાત રાજીનામુ ંઆપવુ ંપડે છે 

 સસંદનુ ંઉપલુ ંગિૃ : - રાજ્યસભા અને નીચલ ુગિૃ  લોકસભા છે. 
 

 
લોકસભા (સસંદનુ ંનીચલ ુગિૃ) 

 

 કાયક : - કેન્સરની રચૂીમા ંદિાકવેલા ૯૭ શવર્યો પર કાયદા ઘડવાનુ ં 

 અનચુછેદ 81 મા ંજોગવાઈ 

 લોકસભા અને રાજ્યસભાના સભ્યો ્પીકર ( અધ્યક્ષ કે સભાપશત ) ને સબંોશધને ભાર્ર્ આપે છે. 
 લોકસભાના અધ્યક્ષને િોદ્દાના િપથ રાષ્રપશત લેવડાવે છે. 
 લોકસભાના ્પીકર લોકસભામા ંિાશંત જાળવવા “સાર્જન્સટ એટ આમ્સક“ ની મદદ છે, 
 લોકસભામા ંઅશવશ્વાસની દરખા્ત રજુ કરવા ૧/૧૦ એટલે કે ૫૦ સભ્યોનો ટેકો જરૂરી છે, 
 લોકસભાની  બેઠક િરૂ કરવા કુલ સભ્યસખં્યાના ૧/૧૦ સભ્યો કોરમ તરીકે િાજર િોવા જરૂરી છે. એટલે કે ૫૦ સભ્યો 
 લોકસભામા ંમાન્સય શવરોધ પક્ષ બનાવવા માટે ઓછામા ંઓછા ૧/૧૦ સભ્યો િોવા જરૂરી છે. 
 543 માથંી “13” સભ્યો કેન્સરિાશસત પ્રદેિોમાથંી પસદં કરવામા ંઆવે છે. જ્યારે બાકીના 530 સભ્યો દરેક રાજ્યોમાથંી લેવામા આવે છે. 
 િાલની સભ્ય સખં્યા “1971”ની વ્તી ગર્તરીના આધારે કરવામા ંઆવેલી છે. 
 2001મા ંથયેલા 84મા બધંારર્ીય રધુારા દ્વારા 2026 રધુી આ સખં્યામા ંવધારો ન કરવાનુ ંનક્કી કરવામા ંઆવ્ુ ંછે. 

 
 લોકસભાની મિત્તમ સભ્ય સખં્યા 

543 ચટુાયેલા સભ્યો 
                     + 2 એંગ્લો ઈન્ન્સડયન (રાષ્રપશત દ્વારા) 
                      + 7 POK (આઝાદ કશ્મીર) 

       552 
 કેન્સર સરકાર બનાવવાનુ ંમિત્વનુ ંગિૃ છે. 
 લોકસભાના સભ્યને સસંદ સભ્ય (Member of parliament ) કિવેાય છે. 
 લોકસભામા ંકલમ “331” મજુબ રાષ્રપશત દ્વારા બે ઉમેદવારની પસદંગી કરવામા ંઆવે છે.જેઓ એંગ્લો ઈન્ન્સડયન (NRI) િોવા જરૂરી છે. 
 લોકસભામા ં૨૦ સભ્યો કેન્સરિાશસત પ્રદેિોમાથંી લેવામા ંઆવે છે 
 લોકસભાના સભ્યની મદુત પાચં વર્કની િોય છે. કારર્કે લોકસભાના સભ્યનીચુટંર્ી 5 વરે્ થાય છે આથી દર પાચં વરે્ સભ્યો શનવતૃ્ત થાય છે અને 

નવા સભ્યો ઉમેરાય છે. 
 લોકસભા એ “બબનકાયમી” ગિૃ છે.  
 લોકસભાની ચુટંર્ી “પ્રત્યક્ષ” થાય છે. 
 લોકસભાના સભ્ય બનવા માટે “25 વર્ક” ઉંમર જોઇએ. 

પ્રોટેમ ્પીકર : - ( કામચલાઉ અધ્યક્ષ ) 
જ્યારે લોકસભાની ચુટંર્ી પરૂ્ક થઈ િોય અને લોકસભાની પ્રથમ બેઠક મળી િોય  ત્યારે સૌથી વહરષ્ઠ સભ્યને કામચલાઉ અધ્યક્ષ તરીકે નીમવામા ંઆવે 
છે. જે અધ્યક્ષની ચ ૂટંર્ી કરે છે. અને કાયમી અધ્યક્ષ નીમે છે. 
 ભારતમા ંપ્રથમ પ્રોટેમ ્પીકર :- મારે્કરાવ ગાવીત 

 લોકસભામા ંકાયમી અધ્યક્ષની ચ ૂટંર્ીમા ંશનર્ાકયક મત આપવાની સત્તા ધરાવે છે. જેને “કા્ટીંગ વોટ” પર્ કિ ેછે, 
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રાજયસભા( સસંદનુ ંઉપલ ુગિૃ ) 

 
 રાજ્યસભાએ બધંારર્ની કલમ “80” મજુબ કાયકરત િોય છે. 
 રાજ્યસભાની સભ્ય સખં્યા “250” િોય છે. તેમાથંી “12” સભ્યોની પસદંગી “રાષ્રપશત” દ્વારા થાય છે.  

 જે ઉમેદવાર રાષ્રપશત દ્વારા પસદં થાય છે તે ભારતીય િોવો જરૂરી છે. જે નીચેનામાથંી કલા, સાહિત્ય, સં્ કૃશત, સેવા, સમાજ, ઉધોગપશત, સેબલબિટી, 
રમતવીર, પવૂકરાજકારર્ી કે અથકિાસ્ત્ર માથંી િોવો જોઇએ. 

 રાજ્યસભા એ “કાયમીગિૃ” છે. જેમા ંદરેક સભ્યોની ચ ૂટંર્ી તબક્કાવાર થાય છે. 

 તેમા ંદર બે વરે્ 1/3 સભ્યો શનવતૃ થાય છે અને તેટલા સભ્યો નવા ઉમેરાય છે એટલે કે રાજ્યસભામા ંસભ્યની મયાકદા “6 વર્કની” િોય છે. 
 રાજયસભાની ચ ૂટંર્ી “પરોક્ષ” રીતે થાય છે એટલે કે તેમા ંમાત્ર જે-તે રાજ્યના શવધાનસભાના સભ્યો ભાગ લે છે. 
 રાજ્યસભાના સભ્ય બનવા માટે ઉંમર “30” વર્ક િોવી જોઇએ. 
 િોદાની રન્ષ્ટએ ઉપરાષ્રપશત રાજ્યસભાના અધ્યક્ષ બને છે, 
 રાજ્યસભાના અધ્યક્ષ રાજ્યસભાના સભ્ય નથી ગર્ાતા, 
 રાજ્યસભા કાયમી ગિૃ છે, તેને ક્યારેય શવસજીત કરી િકાત ુ ંનથી, કે તેને કોઈ બરખા્ત કરી િકત ુ ંનથી  

 રાજ્યસભામા ંકોરમ માટે ઓછામા ંઓછા ૨૫ સભ્યોની િાજરી અશનવાયક છે.  

 કેન્સ્િાશસત પ્રદેિોમાથંી ૧૦ સભ્યોની શનમણકૂ રાજ્યસભામા ંથાય છે. 
 રાજ્યસભાની બેઠક ઓછામા ંઓછી વર્કમા ંબે વાર બોલાવવામા ંઆવે છે. 

 

લોકસભા રાજ્યસભા 
શનચલુ ંગિૃ ઉપલુ ંગિૃ 
બબનકાયમી ગિૃ કાયમી ગિૃ 
રાષ્રપશત 2 સભ્યોની શનમણકુ કરે છે.  12 સભ્યોની પસદંગી કરે છે.  
પ્રત્યક્ષ ચુટંર્ી પરોક્ષ ચુટંર્ી  
સભ્ય બનવા માટે 25 વર્ક  સભ્ય બનવા માટે 3૦ વર્ક  
સભ્યની મદુત 5 વર્ક  સભ્યની મદુત 6 વર્ક  
રાષ્રપશત જે બે ઉમેદવારની પસદંગી કરે એ એંગ્લો 
ઈન્ન્સડયન િોવો જરૂરી છે. 

ભારતીય િોવો જોઇએ તથા કલા, સાહિત્ય, સગંીત, સેબલબિટી, રમતશવર, 
પવૂકરાજકારર્ી, સમાજસેવા, ઉધોગપશત, કે અથકિાસ્ત્રી િોવો જોઇએ. 

 દર 5 વરે્ ચુટંર્ી થાય દર 2 વરે્ ચુટંર્ી થાય છે. 
 ્પીકર(ચુટંર્ી દ્વારા) અધ્યક્ષ ઉપરાષ્રપશત 
 કલમ ન ં81 કલમ ન ં80 
   

                                                                                                                    
 
 

  

 કારોબારી  

 કાયદાકીય વડો/ બધંારર્ીય વડો વિીવટી વડો 
દેિ રાષ્રપશત વડાપ્રધાન  
રાજ્ય રાજ્યપાલ (ગવનકર) મખુ્યમતં્રી 
જજલ્લા પચંાયત જજલ્લા પચંાયત પ્રમખુ D.D.O. જજલ્લા શવકાસ અશધકારી 
તાલકુા પચંાયત તાલકુા પચંાયત પ્રમખુ T.D.O તાલકુા શવકાસ અશધકારી 
મિાનગર પાબલકા મેયર મ્્શુનશસપલ કશમિનર  

નગરપાબલકા પ્રમખુ ચીફ ઓહફસર 
ગામ સરપચં તલાટી  
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રાષ્રપશત  

 બધંારર્ના અનચુછેદ 52 મજુબ દેિનો સવોચચ નાગહરક અને બધંારર્ના વડા તરીકે રાષ્રપશતની જોગવાઈ છે. 
 ભારતના રાષ્રપશતનુ ંબધંારર્મા ંમિત્વનુ ં્થાન છે. 
   તેને ભારતના બધંરર્ીય/ કાયદકીય/ કારોબારી નો વડો ગર્વામા ંઆવે છે. 
 રાષ્રપશત ભારતનો પ્રથમ નાગહરક ગર્વામા ંઆવે છે. 
 1950થી ભારતમા ંરાષ્રપશતના િોદાની િરૂઆત થઈ. 
 પ્રથમ રાષ્રપશત: 1) ડૉ. રાજેન્સરપ્રસાદ(સૌથીવધ ુસમય રિનેાર) 
 13મા ંરાષ્રપશત: પ્રર્વ મખુરજી  

રાષ્રપશત બનવાની લાયકાત   

 ભારતીય િોવો જોઈએ. 
 તે કોઈપર્ ગિૃનો સભ્ય ન િોવો જોઈએ. 

 તેની ઉંમર 35 વર્ક કરતા વધ ુિોવી જોઈએ. 
 રાષ્રપશતના િોદાનો સમયગાળો 5 વર્કનો િોય છે. 

 કોઈ સરકારી ખાતામા ંસવેતન િોદો ન ધરાવતો િોવો જોઈએ, 
 નાદાર કે અસ્્થર મગજનો ન િોવો જોઈએ, 
 ઉમેદવાર જોડે ઓછામા ંઓછા 50 મતદારોની ભલામર્ અને અન્સય 50 મતદારોનુ ંસમથકન િોવુ ંજોઈએ, 
 ઉમેદવારે ઓછામા ંઓછી 15,૦૦૦ ડીપોઝીટ ભરવી પડે છે. અને જો ઉમેદવાર 1/6 ભાગના મત ના મેળવી િકે તો ડીપોઝીટ જપ્ત કરવામા ંઆવે  

 રાષ્રપશતને િોદો ગ્રિર્ કરવાના િપથ સવોચચ અદાલતના મખુ્ય ન્સયાયશધિ લેવડાવે છે. તે િાજર ન િોય તો વહરષ્ઠ ન્સયાયાશધિ લેવડાવે છે. 
 રાષ્રપશત પોતાના પદનુ ંરાજીનામુ ંઉપરાષ્રપશતને સબંોધીને આપે છે. 
 રાષ્રપશત ભવન હદલ્િીમા ંરાઈશસના પિાડી પર આવેલુ ંછે. 

ચ ૂટંર્ી પ્રહિયા  
 ચ ૂટંર્ી પરોક્ષ રીતે થાય છે. 
 લોકસભાના સભ્યો + રાજ્યસભાના ચુટંાયેલા સભ્યો + તમામ શવધાનસભાના સભ્યો ભાગલે છે.  

રાષ્રપશતની સતા 
 કારોબારી સતા 

 વડાપ્રધાન અને મતં્રીમડંળની રચના:- કલમ ન:ં- 74 

 રાજ્યપાલ અને ઉપરાજ્યપાલની શનમણકૂ:- કલમ ન:ં- 155 

 સવોચચ અદાલતના મખુ્ય અને ગૌર્ ન્સયાયાધીિોની શનમણકૂ:- કલમ ન:ં- 124 

 વડી અદાલતના મખુ્ય અને ગૌર્ ન્સયાયધીિોની શનમણકૂ:- કલમ ન:ં- 218 

 ચ ૂટંર્ી પચં:- કલમ ન:ં- 324 

 એટની જનરલ:- કલમ ન:ં- 76 

 CAG(કમ્પરોલર & ઑહડટર જનરલ):- કલમ ન:ં- 148 

 UPSC અને જાિરેસેવાઆયોગના ચેરમેનની શનમણકૂ:- કલમ ન:ં- 314 

 નાર્ા પચં:- કલમ ન:ં- 280 

 ભાર્ાપચં:- કલમ ન:ં- 344 

 ST અને SC કશમિનના ચેરમેનની શનમણકૂ:- કલમ ન:ં- 338 

 આંતરરાજ્ય સશમશતના ચેરમેન:- કલમ ન:ં- 263 

 જ્ઞાન આયોગના ચેરમેન 

 RBIના ગવકનર   

 રાષ્રપશતની ન્સયાશયક સત્તા  
 દેિના કોઈપર્ નાગહરકને અદાલતે સજા ફટકારી િોય તો તે સજામા ંરાષ્રપશત ફેરફાર(માફ) કરી િકે છે. 
 ગનેુગારને થયેલી ફાસંીની સજા રાષ્રપશત માફ કરી િકે છે.  

 નાર્ાહકય સત્તા :  

 નાર્ા ખરડો રજુ કરતા પિલેા રાષ્રપશતની મજુંરી લેવી ફરજજયાત છે, 
 દર 5 વર્ક અનચુછેદ 280 મજુબ નાર્ાપચંની રચના કરે છે. 
 સબંચત નીશધમાથંી રાજ્ય સરકાર કે કેન્સર સરકારે પૈસા ઉપાડવા માટે રાષ્રપશતની મજુંરી લેવી ફરજીયાત છે, 
 આકસ્્મક નીશધમાથંી નાર્ા ઉપાડવા માટે પર્ રાષ્રપશતની મજુંરી લેવી પડે છે. 
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 કટોકટી સમયે સત્તા : 
 
 
                            

               
 
 
 કલમ 352 રાષ્રીય કટોકટી : - દેિમા ં આંતહરક અિાશંત, કોમી હુલ્લડો અને આંતહરક ્દુ્ધની સ્્થશત િોય ત્યારે  

 કલમ  356 બધંારર્ીય કટોકટી : - કોઈ એક કે વધ ુરાજ્યોમા ંમખુ્યમતં્રી બધંારર્ મજુબનુ ંિાસન ન કરે ત્યારે  

 ગજુરાતમા ંકુલ 5 વાર બધંારર્ીય કટોકટી સજાકઈ છે, સૌ પ્રથમ વાર 1971 મા ંડૉ શ્રીમન્નારાયર્ના સમયમા ંઅને સૌથી છેલ્લે 1995 મા ંકૃષ્ર્પાલશસિંિ 
ના સમયમા ંથઈ િતી, 

 કલમ  360  નાર્ાહકય કટોકટી : - સરકાર પાસે નાર્ા ખબૂજ વધી જાય કે ધટી જાય ત્યારે સજાકય છે,. 
 િજુ રધુી ભારતમા ંએકપર્ વાર લાગ ુથઈ નથી 
 કટોકટી લાગ ુકયાક બાદ 1 મહિનામા ંસસંદમા ંમજુંરી મેળવવી ફરજજયાત છે. અને મુજંરીબાદ વધમુા ંવધ ુ3 વર્ક માટે રાષ્રપશત િાસન લાગ ુકરી 

િકાય , 
 રાષ્રપશતનુ ંપદ વધમુા ંવધ ુ6 માસ માટે ખાલી રાખી િકાય, 
 કોઈ વયસ્તત રાષ્રપશત પદ પર ગમે તેટલી વખત ચુટંાઈ િકે છે. 
 ભારતના રાષ્્પશત પાસે શવટો પાવર છે. 

 

 રાષ્રીય કટોકટી 
 26-10-1962 ચીનના આિમર્ સમયે [જે 1965ના પાહક્તાન સાથેના ્દુ્ધમા ંપર્ અમલમા ંિતી.] 
 1971મા ંપાહક્તાન સામેના ્દુ્ધમા ં[ઈન્ન્સદરા ગાધંી દ્ધારા બાગં્લાદેિનુ ંશનમાકર્] 
 ત્રીજી વાર 1975મા ંઆંતહરક અિાશંતના સદંભકમા ં25 જૂન, 1975ના રોજ આ પ્રકારની કટોકટી જાિરે કરવામા ંઆવી જે જાન્સ્આુરી 1977 રધુી 

અમલમા ંરિી. 
 કટોકટીની જાિરેાત સાથે જ તમામ મળૂભતૂ િકો નાબદૂ થઈ જાય છે. તેના માટે અદાલતનો આિરો લઈ િકાતો નથી. શસવાય કે 20 અને 21 કલમ 

[રાષ્રપશતની રચુનાના આધારે કલમ ન:ં- 19  

 બધંારર્ીય કટોકટી  
 સૌપ્રથમ રાષ્રપશત િાસન કેરળમા ંલાગ્્ુ ંિત ુ.ં 
 સૌથી વધ ુવાર રાષ્રપશત િાસન પજંાબમા ં11 વખત લાગ્્ુ ંિત ુ.ં 
 ગજુરાતમા ંરાષ્રપશત િાસન પાચં વખત લાગ્્ુ ંછે. 

 

વર્ક મખુ્યમતં્રી રાજ્યપાલ 

71 હિતેન્સરભાઈદેસાઈ ડૉ. શ્રીમન્નારાયર્ 
74 ચીમનભાઈ પટેલ કે.કે.શવશ્વનાથન 
76 બાબભુાઈ પટેલ કે.કે.શવશ્વનાથન 
80 બાબભુાઈ પટેલ િારદા મખુરજી 
95 રરેુિચરં મિતેા શ્રી કૃષ્ર્પાલ શસિંઘ 

 
 

 નાર્ાકીય કટોકટી 
 એક પર્ વખત નિીં.  

 રાષ્રપશતની નાર્ાકીય સત્તા 
 કોઈપર્ નાર્ાકંીય ખરડો રાષ્રપશતની સિી શસવાય લોકસભામા ંરજુ થઈ િતતો નથી. 
 નર્ાપ્રધાન દેિનુ ંવાશર્િક અંદાજપત્ર અને રેલવે પ્રધાન રેલ્વે બજેટ રાષ્રપશતના નામે લોકસભામા ંરજુ કરે છે. 
 રાષ્રપશત નામ માત્રની નાર્ાકંીય સત્તાઓ ધરાવે છે. તેઓ નાર્ાકીય ખરડાનો અ્વીકાર કરીને રોકી િકતા નથી.  

 
 

ચાવી  કટોકટી કોને લાગ ુપડે કઈ કલમ અનસુાર  
રી રાષ્રીય રાષ્ર કલમ ન:ં 352  

બી બધંારર્ીય રાજ્ય કલમ ન:ં 356  
ન નાર્ાકીય રાષ્ર કલમ ન:ં 360 
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 રાષ્રપશતની ધારાકીય સત્તાઓ  

 સસંદના બનેં ગિૃોએ પસાર કરેલા ખરડા પર રાષ્રપશત સિી કરે ત્યાર પછી જ તે કાયદો બને છે. 
 રાષ્રપશત સસંદની બેઠકો બોલાવવાની મલુત્વી રાખવાની કે સત્ર સમાન્પ્તની જાિરેાત કરવાની સત્તા ધરાવે છે. 

 તે દેિમા ંચુટંર્ીઓ યોજવાની જાિરેાત કરે છે. 
 તે લોકસભાની મદુત્ત લબંાવવાની કે બરખા્ત કરવાની સત્તા ધરાવે છે. 
 સસંદના બનેં ગિૃોની સં્ તુત મીંહટિંગનુ ંસબંોધન રાષ્રપશત કરે છે.  આ સં્ તુત બેઠકના અધ્યક્ષ “લોકસભાના ્પીકર” િોય છે. 
 સસંદનુ ંસત્ર ચાલ ુન િોય ત્યારે તાકીદની પહરસ્્થશતમા ંકાયદો બનાવવાની જરૂહરયાત પડે તો રાષ્રપશત વટહુકમ બિાર પાડી િકે છે. 
 રાષ્રપશત નાર્ાકંીય ખરડા શસવાય કોઈપર્ ખરડાને પોતાની પાસે રાખી મકૂી િકે છે. જેને “પોકેટ શવટો” કિવેાય. 
 સૌપ્રથમ પોકેટ શવટોનો ઉપયોગ કરનાર રાષ્રપશત:- જ્ઞાની ઝૈલશસિંઘ  

 લશ્કરી સત્તા : - 
 રાષ્રપશત ત્રરે્ય પાખં ( ભશૂમદળ, નૌકાદળ, િવાઈદળ )ના સં્ તુત વડા છે. 

 રાજનૈશતક સત્તા : - 
 આંતરરાષ્રીય પહરર્દોમા ંભારતનુ ંપ્રશતશનશધત્વ કરે,  શવદેિોમા ંરાજદુત મોકલે છે. 

 ન્સયાશયક સત્તા : - 
 સવોચચ અદાલત દ્વારા સજા પામેલા આરોપીની સજા મા ંફેરફાર કે ચકુાદાને રદબાતલ કરી િકે છે..  

* મિાબભયોગ : - 
 રાષ્રપશતને પદભ્રષ્ટ કરવા માટે અનચુછેદ 61 મા ંઆપેલ મિાબભયોગ પ્રહિયા એકમાત્ર ઉપાય છે. 
 રાષ્રપશત પર મિાબભયોગ ચલાવવા માટે ઓછામા ંઓછા 14 હદવસ પિલેા તેમને લેબખતમા ંજાર્ કરવી પડે છે. 
 આ પ્ર્તાવમા ં14 હદવસ પવૂક ગિૃની કુલ સખં્યાના 1/4 સભ્યોની રચુના અને 2/3 સભ્યોની બહુમતીથી મિાબભયોગ પ્ર્તાવ પસાર થાય તો જ 

રાષ્્પશત બરતરફ થાય. 
 રાષ્રપશત ઉપરાષ્રપશતને ઉદેિીને પોતાનુ ંરાજીનામુ ંઆપી િકે છે. 
 રાષ્રપશત પદ ખાલી પડે તેના છ માસમા ંતેમની ચુટંર્ી કરવી પડે તે સમય દરશમયાન ઉપરાષ્રપશત રાષ્રપશત તરીકે કામગીરી બજવે છે 

 મિાબભયોગ દાખલ કરવા માટે ઓછામા ંઓછા 25 %(1/4) સભ્યોની સમંશત િોવી જરૂરી છે. 
 સવોચચ અદાલતના મખુ્યન્સયાયાશધસ, CAG , અને ઉપરાષ્રપશતને િોદા પરથી દુર કરવા માટે પર્ મિાબભયોગની પ્રહિયા એકમાત્ર ઉપાય છે. 

 
રાષ્રપશતના તથ્યો  

 ભારતના સૌપ્રથમ રાષ્રપશત:- ડૉ. રાજેન્સરપ્રસાદ 

 સૌથી વધ ુસમય માટે રાષ્રપશત પદ પર રિનેાર:ડૉ.  રા જેન્સરપ્રસાદ 

 રાષ્રપશત પદ પર સૌથી ઓછો સમય રિનેાર:- ઝાકીર હુસેન 

 સૌથી મોટી વયે રાષ્રપશત બનનાર:- આર.વેંકટરામન(93 વર્ક) 
 સૌથી ઓછી વયના રાષ્રપશત:- શનલમ સજંીવ રેડ્ડી(68 વર્ક) 
 પ્રથમ બબનિરીફ રાષ્રપશત:- શનલમ સજંીવ રેડ્ડી 
 સૌપ્રથમ દબલત રાષ્રપશત:- કે.આર.નારાયર્ન 

 પ્રથમ મસુ્્લમ રાષ્રપશત:- ઝાકીર હુસેન 

 પ્રથમ મહિલા રાષ્રપશત:- પ્રશતભા દેવીશસિંિ પાહટલ 

 સૌથી વધ ુવખત વટહુકમ બિાર પાડનાર રાષ્રપશત:- ફકરૂદીન અલીઅિમેદ 

 પ્રથમ કાયકકારી રાષ્રપશત:- વી.વી.બગરી 
 બીજા કાયકકારી રાષ્રપશત:- મિુમ્મદ હિદાયતલુ્લાિ 

 ત્રીજા કાયકકારી રાષ્રપશત:- બી.ડી.જતી  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

રાષ્રપશત 
પ્રસાદ :-  ડૉ. રાજેન્સર પ્રસાદ 
સવક  ડૉ. સવકપલ્લી રાધાકુષ્ર્ન 
હુસૈન ડૉ. ઝાકીર હુસેન 
વૈંકટબગરી  વી.વી.બગરી(કાયકકારી) 
મિુમ્મદ મિુમ્મદ 

હિદાયતલુ્લાિ(કાયકકારી) 
વેંકટબગરી  વી.વી.ગીરી 
અને અિમદ અલીને 
વિેંચીદો  

ફખરૂદીન અલી અિમેદ 

બી.ડી. જતી વખતે  બી.ડી.જતી(કાયકકારી) 
રેડ્ડી  શનલમ સજંીવ રેડ્ડી 
ઝૈલશસિંધને આપતા જજો  જ્ઞાની ઝૈલશસિંઘ 
R. વેંકટરામને આર. વેંકટરામન 
િકંરદયાલ િમાક  િકંરદયાલ િમાક 
અને કે આર નારાયર્ન ને  કે.આર.નારાયર્ન 
કલામની  એ.પી.જે અબ્દુલ કલામ 
પ્રશતભા જાર્વા  પ્રશતભા પાહટલ 
પ્રર્વ મખુરજી પાસે 
મોકલ્યા  

પ્રર્વ મખુરજી 
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ઉપરાષ્રપશત : -          

 અનચુછેદ – 63મા ંજોગવાઈ        અનચુછેદ 64 મજુ્બ તે રાજ્યસભાના અધ્યક્ષ છે. 
 ચુટંર્ી : - પરોક્ષ રીતે : - િોદાની મદુત : -5 વર્ક.   ઉપરાષ્રપશત િોદાના િપથ રાષ્રપશત લેવડાવે છે. 
 ઉપરાષ્રપશત પોતાનુ ંરાજીનામુ ંરાષ્રપશતને સબંોધીને આપે છે. 
 રાષ્રપશતની ચ ૂટંર્ી ન થઈ િોય ત્યારે ઉપરાષ્રપશત તેનો િોદો સભાળે છે, તે સમયે ઉપરાષ્રપશતને પર્ રાષ્રપશતનુ ંવેતન અને અન્સય ભથ્થા મળે છે. 
 ભારતના પ્રથમ ઉપરાષ્રપશત : - ડૉ. સવકપલ્લી રાધાકૃષ્ર્ન 

 બે વાર ઉપરાષ્રપશત બનનાર : - ડૉ. સવકપલ્લી રાધાકૃષ્ર્ન 

 સૌથી લાબંા સમય માટે પદ પર રિનેાર ઉપરાષ્રપશત : - ડૉ. સવકપલ્લી રાધાકૃષ્ર્ન 

વડાપ્રધાન  
 અનચુછેદ 75 મા ંજોગવાઈ છે.  

 વડાપ્રધાન એ ભારતનો વિીવટી વડો છે. 
 દેિમા ંવડાપ્રધાનની પસદંગી લોકસભાના જે પક્ષની બહુમતી પ્રાપ્તા થાય તે પક્ષમાથંી પસદંગી કરવામા ંઆવે છે. 
 એટલે કે વડાપ્રધાન જે-તે િાસન પક્ષ પર આધાહરત િોય છે. 
 િાસક પક્ષ વડપ્રધાનના નામની યાદી રાષ્રપશતને મોકલે છે. અને તે રાષ્રપશત વડાપ્રધાનને િપથ લેવડાવે છે, ત્યારબાદ વિીવટની સરળતા માટે 

મતં્રીમડંળની શનમણકૂ કરે છે.  
 િોદાની દન્ષ્ટએ વડાપ્રધાન નીશતપચં અને રાન્ષ્રય શવકાસ પહરર્દ ના અધ્યક્ષ ગર્ાય છે 

 જો વાડાપ્રધાન રાજીનામુ ંઆપે કે સત્તા દરમ્યાન મતૃ્્ ુપામ તો પ્રધાન મડંળ  શવખેરાઈ જાય છે. એટલે કે પડી ભાગે છે. 
 મદુત પિલેા જો વડાપ્રધાન  શવરુદ્ધ અશવશ્વાસનો પ્ર્તાવ ૨/૩ બહુમતીથી પસાર થાય તો વડાપ્રધાન ને ફરજજયાત રાજીનામુ ંઆપવુ ંપડે . 
 

વડાપ્રધાન બનવા માટેની લાયકાત 
 તે ભારતનો નાગહરક િોવો જોઈએ. 
 તેની ઉંમર 25 વર્ક કરતા વધ ુિોવી જોઈએ. 
 સરકારી નોકરી કરતો ન િોવો જોઈએ. 
 તે લોકસભા / રાજ્યસભાનો સભ્ય િોવો જોઈએ. 
 તેનો સમયગાળો 5 વર્કનો િોય છે. પર્ જો સરકાર બહુમતી ગમુાવે તો વડાપ્રધાનને રાજીનામુ ંઆપવુ ંપડે છે. 
 ભારતનો વડાપ્રધાન એ ભારતમા ંકેન્સરીય મતં્રીમડંળની રચના કરે છે. 
 વયહકતગત રીતે પ્રધાનમડંળ વડાપ્રધાન ને જવાબદાર િોય છે. 
 સામહુિક રીતે પ્રધાનમડંળ સસદંને જવાબદાર િોય છે. 
 જો વડાપ્રધાન પદ પર આવયા િોય ત્યારે તે લોકસભા કે રાજ્યસભાના સભ્ય ન િોય તો તેમને 6 માસની અંદર કોઈપર્ એક ગિૃમાથંી ચુટંાવ ુ ંજરૂરી 

છે. 
 આ ઉપરાતં ભારતનો વડાપ્રધાન િોદાની રૂએ નીશતપચં (પિલેા-આયોજન પચં) અને રાષ્રીય શવકાસ પહરર્દનો અધ્યક્ષ િોય છે.  

                      
વડાપ્રધાન 

જ: જવાિરલાલ નિરુે 

ગ:ુ ગલુઝારીલાલ નદંા (કાયકકારી) 
લા: લાલબિાદુર િાસ્ત્રી 
ગ:ુ ગલુઝારીલાલ નદંા (કાયકકારી) 
ઈ: ઈન્ન્સદરા ગાધંી 
મ: મોરારજી દેસાઈ (જનતા પક્ષ) 
ચરર્: ચૌધરી ચરર્શસિંિ (લોકદળ) 
એવ ુપછુ્ુ ં
ઈ: ઈન્ન્સદરા ગાધંી 
રા: રાજીવ ગાધંી 
શવશ્વનાથે: શવશ્વનાથ પ્રતાપશસિંિ (જનતા દળ) 
ત્યારે ચં્ િેખર : ચરંિેખર (સમાજવાદી) 
અને નરશસિંિરાવે : પી.વી.નરશસિંિરાવ 

વાજપેયીને : અટલ બબિારી વાજપેયી (ભાજપ) 
ગૌડા કહ્યા :  એચ.ડી. દેવગૌડા  

ત્યારે ગજુરાલે : ઇન્સરકુમાર ગજુરાલ  

વાજપેયી ને  : અટલ બબિારી વાજપેયી 
શસિંિ કહ્યા: ડૉ. મનમોિન શસિંિ (કોંગે્રસ)  

િવે નમો : નરેન્સર મોદી   

વડાપ્રધાનના તથ્યો  
 પ્રથમ વડાપ્રધાન :- જવાિરલાલ નિરુે 

 પ્રથમ નાયબ વડાપ્રધાન :- સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ  

 છેલ્લા નાયબ વડાપ્રધાન :- એલ.કે.અડવાર્ી 
 સૌથી નાની વયના વડાપ્રધાન:- રાજીવ ગાધંી  

 સૌથી મોટી વયના વડાપ્રધાન : - મોરારજી દેસાઈ  

 રાજ્યના મતં્રીમડંળમા ં્થાન મેળવનાર પ્રથમ મહિલા પ્રધાન 
: - ઈન્સદુમતી બિને િેઠ  
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રાજ્યપાલ  

 કેન્સરની જેમ રાજ્યમા ંકાયદાનો અમલ કરાવવા રાજ્યપાલની દરેક રાજ્યમા ંશનમણકૂ થાય છે. કલમ:- 153 

 લાયકાત:- ઉંમર- ૩5 વર્ક, ભારતીય નાગહરક.  પરંત ુસામાન્સય રીતે 5 વર્કની મદુત િોય છે. 
 મદુત:- રાષ્્પશતની ઈચછા અનસુાર રાજ્યપાલ િાસન ઉપર રિી િકે છે. 
 રાષ્રપશત ઈચછે ત્યારે રાજ્યપાલને િોદા પરથી દુર કરી િકે છે કે તેની બદલી કરી િકે છે. 
 રાજ્યપાલ પોતાનુ ંરાજીનામુ ંરાષ્રપશતને સોંપે છે. 

 સતા:-  

 રાજ્યપાલ જ્યારે શવધાનસભામા ંકોઈ ખરડો પસાર થાય ત્યારે તેના પર સિી કરતા તે ખરડો બને છે. 
 રાજ્યમા ંકાયદાકીય સલાિકાર “એડવોકેટ જનરલ” ની પસદંગી કરે છે. 
 તાલકુા અદાલત અને જજલ્લા અદાલતના ન્સયાયાધીિોની પસદંગી કરે છે. 
 દરેક ્શુનવકશસટીના કુલપશતઓની શનમણકૂ કરે છે. આથી રાજ્યપાલ ્શુનવકશસટીના કુલાશધપશત તરીકે ઓળખાય છે. 
 રાષ્રપશત જ્યારે જાિરે સેવા આયોગના આધ્યક્ષ અને સભ્યોની પસદંગી કરતી વખતે જે-તે રાજ્યના રાજ્યપાલની સલાિ લે છે.  
 રાજ્યની આકસ્્મક શનધીમાથંી રાજ્ય સરકાર પૈસા ઉપાડવા ઈચછે તો રાજ્યપાલની મજુંરી લેવી પડે છે. 
 રાજ્યપાલને રાજ્યની વડી અદાલત દ્વારા સજા પામેલા વયસ્તતની સજામા ંફેરફાર કરવાનો કે તેને રદબાતલ કરવાનો અશધકાર છે. 

 કાયક : - 
 રાજ્યની ધારાસભામા ંએક એંગ્લો ઈન્ન્સડયન સભ્યની શનમણકુ કરી િકે છે. 
 રાજ્યની વડી અદાલતમા ંમખુ્ય ન્સયાયાશધિ શસવાયના ન્સયાયાશધિોની શનમણકુ કરે છે. 
  રાજ્યમા ંધારાસભાનુ ંસત્ર બોલાવવાનુ ંકામ કરે છે.   

 

મખુ્યમતં્રી 
 રાજ્યના વિીવટી વડા તરીકે શવધાનસભામાથંી ચુટંાઈ આવેલ બહુમતી ધરાવતા પક્ષમાથંી રાજ્યપાલ દ્વારા મખુ્યમતં્રીની શનમણકૂ થાય છે. 
 મખુ્યમતં્રીની સલાિ અનસુાર રાજ્યપાલ અન્સય પ્રધાનોની શનમણકૂ કરે છે. 
 લાયકાત:- શવધાનસભા કે શવધાન પહરર્દના સભ્ય િોવા જરૂરી છે. 
 ઉંમર 25 વર્કથી વધ ુિોવી જોઈએ. 
 જો પ્રધાનમડંળ સામે અશવશ્વાસની દરખા્ત, સભા મોકફૂીની દરખા્ત, ઠપકાની દરખા્ત વખતે મખુ્યમતં્રી પોતાની સરકારનો બચાવ કરે છે.  .... 
                                                                         

    ડૉ.જીવરાજ મિતેા   

 1961 મા ંપચંાયતનો કાયદો ઘડાયો અને 1 એશપ્રલ 1963 થી પચંાયતી રાજનો અમલ થયો. 
 તેમના સમયમા ંગજુરાત શવધાનસભાની પ્રથમ ચુટંર્ી 1962મા ંથઈ. 

 તેમના સમયમા ંગજુરાત સિકારી મડંળી શવધેયક ગજુરાત પચંાયત શવધયેક ,ગજુરાત ્શુનિવશસટી બાબતોનો શવધયેક અને ફહરજ્યાત પ્રાથશમક 
શિક્ષર્ શવધયેક પસાર થયા.  

 

બળવતંરાય મિતેા  
 તેના સમયમા ંધવુારર્ વીજ મથકની િરુઆત થઈ . 
 જજલ્લા ઔદ્યોબગક વસાિતો [GIDC]અને શવ્તારની ્થાપના કરવામા ંઆવી. 
 વડોદરામા ંકોયલી હરફાઈનરી કાયકરત થઈ. 
 બળવતંરાય મિતેાનુ ં19/9/1965ના રોજ તચછ સરિદે શવમાન તટુવાથી મતૃ્્ુ ંથ્ ુ[પાહક્તાન રારા ] 
 કચછના રથુરી ખાતે બળવતંસાગર ડેમ તેમની યાદમા ંબનાવવામા ંઆવે છે. 

 

હિતેન્સર દેસાઈ  

 પછાત વગકના શવદ્યાથીઓને ફી માફી, શિષ્યવ્રશુત્તઓ, મફત છાત્રાલય વગેરેની જોગવાઈ કરવામા ંઆવી 
 એશપ્રલ 1971મા ંમાધ્યશમક શિક્ષર્ મફત જાિરે કરવામા ંઆવ્ુ.ં 
 પારડીની ઘાશસયા જમીનનો રખુદ ઊકેલ લાવયા.  

ઘનશ્યામભાઈ ઓઝા 
 આહદવાસી જાશતઓના શવકાસ માટે આહદજાશત શવકાસ કોપોરેિનની ગજુરાતમા ં્થાપના થઈ. 
 તેમના િાસન દરશમયાન 15 ફેબ્રઆુરી 1973મા ંગજુરત માધ્યશમક શિક્ષર્ શવધેયક લાગ ુથતા શિક્ષર્ સં્ થાઓના સચંાલનમા ફેરફાર થયા.  
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ચીમનભાઈ પટેલ  

 સૌથી નાની ઉંમરના મખુ્યમતં્રી 
 તેમના સમયમા ંનવશનમાકર્ આંદોલન થ્.ુ તેની િરૂઆત મોરબીની પોબલટેકશનક કોલેજથી થઈ. 

બાબભુાઈ પટેલ 

 પ્રથમ બબનકોંગે્રસી મખુ્યમતં્રી (જનતા દળ) 
 તેમના સમયમા ંગરીબી દુર કરવા “ અંત્યોદય યોજના “ દાખલ કરી 

                                                 

     માધવશસિંિ સોલકંી 
 પછાત વગોને મદદ કરવા કુટંુબપોથી (રેિન કાડક) ની પદ્ધશત દાખલ કરવામા ંઆવી. 
 સરકારે ્શુનવશસિટી રધુી કન્સયા કેળવર્ી મફત કરવાનુ ંઅગત્યનુ ંપગલુ ંભ્ુક. 
 તેમના સમયમા ં“અનામત આંદોલન” િરૂ થ્ુ.ં 
 તેમના સમયમા ંKHAM શથયરીના બલધે ઉચચજાશત અને શનમ્ન જાશત વચચે ભેદ પડયા. 
K : ક્ષત્રીય  H: િહરજન A : આહદવાસી    M : મસુ્્લમ  

 

અમરશસિંિ ચૌધરી 
 પ્રથમ આહદવાસી મખુ્યમતં્રી 
 ગજુરાતનો કૃશર્ અને ઔદ્યોબગક કે્ષતે્ર શવકાસ 

 100 શસિંચાઈ યોજનાને મજુંરી આપી. 
 

િકંરશસિંિ વાઘેલા 
 ગજુરાતની અસ્્મતા બાબતે શવિેર્ રસ દાખવયો અને જજલ્લાઓની પનુ:રચના કરી નવા જજલ્લાઓ અને તાલકુાઓ બનવયા. 
 કુલ 5 નવા જજલ્લા બનાવયા.  

કેશભુાઈ પટેલ 

 “ગોકુળગ્રામ યોજના” તેમના સમયમા ંિરૂ થઈ.  પ્રથમ ગોકુબળ્ ુગામ : “રાયસર્” જજ. ગાધંીનગર 

 ગજુરાત ઈન્સફોમેિન ટેકનોલોજીની નીશત તેમરે્ જાિરે કરી. 
 26 જન્સ્આુરી, 2001. ના રોજ તેમના સમયમા ંગજુરતમા ંશવનિક ધરતીકંપ થયો. (7.8)  

 

નરેન્સરભાઈ મોદી 
 નેતતૃ્વ પહરવતકનની માગં થતા ંતેઓ તા. 07-10-2001થી મખુ્યમતં્રી બન્સયા. તેમરે્ ‘જ્યોશતગ્રામ યોજના’, ‘બચરંજીવી યોજના’, ‘રજુલામ રફુલામ 

યોજના’, ‘ વનબધં ુકલ્યાર્ યોજના’, સાગરખેડુ યોજના’, ‘ બેટી બચાવો અબભયાન’, ‘માતવૃદંના યોજના’, ‘સર્વતી સાધના યોજના’ ,ઘરહદવડા 
યોજના, ‘જ્ઞાનિકશત’,’જળિસ્તત,’રક્ષાિસ્તત, ‘ઊજાકિસ્તત,’જનિસ્તત, ‘વાચેં ગજુરાત’,’કૃશર્’,’કમકયોગ તાલીમ શિબબર’,’બચિંતન શિબબર’,’ગહરબ કલ્યાર્ 
મેળા’.’ઈ-ધરા’,’્વાગતઓનલાઇન’. ’શનમકળ ગજુરાત’, ‘િિરેી શવકાસ’, ‘પ્રવાસન વર્ક’, ‘ગ્લોબલ ઇન્સવે્ટમેન્સટ સમીટ’, ‘પતગંોત્સવ’, ‘ચેસ’, ‘ખેલ 
મિાકંુભ’, ‘એસઇઝેડ’. ‘ઓટો િબ’, ‘બીઆરટીએસ’, ‘હરવરિન્સટ’, ‘શમિન મગંલમ’, ‘ભારતના શવકાસ માટે ગજુરાતનો શવકાસ’ વગેરે કાયકિમો દ્વારા 
ગજુરાતનો સવકગ્રાિી સવોત્તમ શવકાસ સાધ્યો છે.તેમના નેતતૃ્વ નીચે ગજુરાત ‘સાધં્ય કોટક ’ િરૂ કરનાર પ્રથમ રાજ્ય બન્સ્ુ.ં 

 2012ની તેરમી શવધાસંભાની ચુટંર્ીમા ંભાજપને 115 બેઠકો મળતા ંતેઓ સતત ચોથીવાર મખુ્યમતં્રી બન્સયા. તેમરે્ વહિવટ તતં્રના લોકાબભમખુ 
શવકેન્ન્સરકરર્ની પિલેરૂપ 8 નવા જજલ્લાઓ અને 24 નવા તલકુાઓની રચના કરી.  
 

 સૌપ્રથમ બબનકોંગે્રસી મખુ્યમતં્રી : - બાબભુાઈ હિરાભાઈ પટેલ [B.J.P] 

 સૌપ્રથમ આહદવાસી મખુ્યમતં્રી :- અમરશસિંિ ચૌધરી  

 સૌથી વધ ુસમય મખુ્યમતં્રી પદ પર રિનેાર : - નરેન્સર મોદી                    

 

કોરમ  

 કોઈપર્ ગિૃની કાયકવાિી િરૂ કરવા 1/10 સભ્યોની િાજરી જરૂરી છે તેને કોરમ કિવેાય. 
 લોકસભા= 545/10= 55 સભ્યો 
 રાજ્યસભા= 250/10= 25 સભ્યો  
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 ન્સયાયતતં્ર  

 કલમ ન ં: 124   સવોચચ ન્સયાયાલયની રચના કરવામા ંઆવી છે. 
 સવોચચ અદાલત એ ન્સયાય માટેની આખરી કડી છે. 
 સવોચચ અદાલત ભારતીય િાસન પ્રર્ાલી મજુબ ઈ.સ. 1950મા ંહદલ્લી ખાતે િરૂ થઈ. 
 સવોચચ અદાલતમા ંકુલ જજ : 31 (મખુ્ય : 1 ગૌર્ : 30 ) 
 સવોચચ અદાલતના ન્સયાયશધિની શનમણકુ રાષ્રપશત દ્વારા થાય છે. 
 સવોચચ અદાલતના મખુ્ય ન્સયાયધીિ :  

 પ્રથમ ન્સયાયધીિ : િહરલાલ કબર્યા 
 મદુત : વધારે વધારેમા ં65 વર્ક રધુી / 6 વર્ક  

 લાયકાત : 
 ઉંમર : 35 વર્ક  

 ભારતનો નાગહરક િોવો જોઇએ. 
 બધંારર્નો જાર્કાર અને શનષ્ર્ાતં િોવો જોઇએ. 
 સવોચચ અદાલતમા ં10 વર્કનો સરકારી વકીલનો અનભુવ અથવા રાજ્યની વડી અદાલતમા ં5 વર્કનો ન્સયાયધીિનો અનભુવ િોવો જોઇએ.  

 સત્તાઓ 

 સવોચચ અદાલતે આપેલા ચકુાદા દરેકે માન્સય રાખવાના િોય છે.  

 સવોચચ અદાલત નીચલી અદાલતના ચકુાદાને બદલી પર્ િકે છે. 
 સવોચચ અદાલતના ચકુાદાને માત્ર રાષ્રપશત અમકુ અંિે બદલી િકે છે. 

 જો કોઇ નવા કાયદા અસ્્તત્વ ધરાવતા ના િોય ત્યારે નવા કાયદાને માન્સયતા આપે છે. જેને “બધંારર્ની સશમક્ષા” કે અથકઘટન કિ ેછે. 
 અને આ કાયદાના દ્તાવેજોને “કોટક  ઓફ રેકોડક” કિ ેછે. એટલે કે નઝીરી અદાલતમા ંસાચવવામા ંઆવે છે. 
 જયારે કોઇ વયસ્તતને પોતાના મળૂભતુ િક્કો એટલેકે અશધકારો ના મળે ત્યારે તે સવોચચ અદાલતમા ંઅપીલ કરે છે. 
 સવોચચ અદાલત એ બધંારર્નો રક્ષક કિવેાય છે. કારર્ કે ભારતનુ ંમળૂભતૂ બધંારર્ સવોચચ અદાલતમા ંમકુવામા ંઆવે છે. 
 ભારતના રાષ્રપશતને સવોચચ અદાલતનો મખુ્ય ન્સયાયધીિ િપથ લેવડાવે છે અને રાષ્રપશતને સવોચચ અદાલતના મખુ્ય ન્સયાયધીિને િપથ 

લેવડાવે આવે છે. 

 સવોચચ અદાલતમા ંગૌર્ ન્સયાયધીિોની પસદંગી કરતી વખતે રાષ્રપશત સવોચચ અદાલતના ન્સયાયધીિની સલાિ લે છે. 

 સવોચચ અદાલતના ગૌર્ ન્સયાયધીિોને િપથ મખુ્ય ન્સયાયધીિ લેવડાવે છે. 
 રાષ્રપશત અને ઉપરાષ્રપશત ગેરિાજર િોય ત્યારે મખુ્ય ન્સયાયધીિ રાષ્રપશત પદસભંાળે છે.જ્યારે ઉપરના ત્રરે્ય ગેરિાજર િોય ત્યારે ગૌર્ 

ન્સયાયધીિોમાનંો શસશનયર પદ સભંાળે છે.  
                                                                        વડી અદાલતો 
 િાઈકોટક  એ રાજ્ય્તરનુ ંમિત્વનુ ંકાયદાનુ ં્થાન છે.  ભારતમા ંકુલ “24” િાઈકોટક  આવેલી છે. 
 વ્તીમા ંનાના રાજ્ય કે કેન્સરિાશસત પ્રદેિને ્વતતં્ર િાઈકોટક  કે્ષત્ર નથી. 
 િાઈકોટકના શવચાર બિહટિ િાસન દરશમયાન સૌપ્રથમ “1858” મા ં“મુબંઈ, મરાસ અને કલકતા” મા ં્થાશપત થઈ. 
 િાઈકોટકના વડા ન્સયાયાધીિની લાયકાત:-  ઉંમર 35 વર્કથી વધ,ુ   ઉંમર મયાકદા:- 62 વર્ક 
 બધંારર્નો જાર્કાર અને કાયદા શનષ્ર્ાતં િોવો જોઈએ. 
 તે કોઈપર્ િાઈકોટકમા ં10 વર્ક રધુીનો સરકારી વકીલાત અથવા જજલ્લા અદાલતમા ં5 વર્ક રધુીનો ન્સયાયાધીિોનો અનભુવ ધરાવતો િોવો 

જોઈએ. 
 િાઈકોટક  એ રાજ્ય ્તરે બધંારર્ની રક્ષક ગર્વામા ંઆવે છે. 
 િાઈકોટકના મખુ્ય ન્સયાયાધીિને રાજ્યપાલ િપથ લેવડાવે છે અને રાજ્યપાલને િાઈકોટકના મખુ્ય ન્સયાયાધીિ િપથ લેવડાવે છે. 
 િાઈકોટકના ગૌર્ ન્સયાયાધીિો તાલકુા અને જજલ્લા ્તરના ન્સયાયાધીિને રાજ્યપાલ િપથ લેવડાવે છે. 
 િાઈકોટકના ગૌર્ ન્સયાયાધીિની પસદંગી મખુ્ય ન્સયાયાધીિની સલાિથી કરવામા ંઆવે છે. 
    િાઈકોટક  કે્ષત્રના વડામથકો 

રાજ્ય િાઈકોટક  રાજધાની 
ગજુરાત અમદાવાદ ગાધંીનગર 

ઉત્તરપ્રદેિ અલાિાબાદ લખનૌ 
રાજ્થાન જોધપરુ જયપરુ 

મધ્યપ્રદેિ જબલપરુ ભોપાલ 
કેરલ અનાકક્યલુમ શતરુઅનતપરુમ 

છતીસગઢ બબલાસપરુ રાયપરુ 
ઉતરાખડં નૈનીતાલ દિરેાદૂન 

અસમ ગૌિાટી હદસપરુ 
ઉહડિા કટક ભવુનેશ્વર 
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ગજુરાત િાઈકોટક  
 

 ્થાપના:- 1 મે, 1960 

 પ્રથમ બબલ્ડીંગ:- નવરંગપરુા બાળકોની િોસ્્પટલ, અમદાવાદ 

 િાલનુ ંબબલ્ડીંગ:- સોલા ભાગવદ િાઈવે પર, અમદાવાદ 

 કુલ જજની સખં્યા:- 1+27=28 

 મખુ્ય ન્સયાયાધીિ:- પ્રથમ:- રુદંરલાલ શત્રકમલાલ દેસાઈ          િાલ:- _______________________________ 

 ગૌિાટી િાઈકોટક :- અસમ, અરુર્ાચલ પ્રદેિ, મેઘાલય,નાગાલેન્સડ. 
 શત્રપરુા, શમઝોરમ અને મબર્પરુ માટે અલગ િાઈકોટકની રચના થઈ. 
 ચદંીગઢ િાઈકોટક :- પજંાબ, િહરયાર્ા અને ચદંીગઢ 

 મુબંઈ િાઈકોટક :- મિારાષ્ર, ગોવા, દીવ, દમર્ અને દાદરા નગરિવેલી 
 અંદમાન અને શનકોબાર:- કલકતા િાઈકોટક  
 અનાકક્યલુમ િાઈકોટક :- લક્ષદીપ 

 ભારતમા ંમુબંઈની અદાલત સૌથી જુની છે. 
 ભારતમા ંસૌપ્રથમ લોક અદાલતનો શવચાર ગજુરાતમાથંી ફેલાયો. 
 સવોદયવાદી કાયકકાર:- િહરવલ્લભ પરીખના રંગપરુ આશ્રમથી લોક અદાલતના ખ્યાલનો પ્રારંભ થયો. 
 14 માચક, 1982ના હદવસે જૂનાગઢ જજલ્લાના ઉના ખાતેથી 
 સાધં્ય િાઈકોટકની સૌપ્રથમ પિલે ગજુરાત ખાતેથી થઈ. 
 
 

 PIL ( જાિરે હિતની અરજી) 
 જાિરે હિતની અરજી સાદા પો્ટ પર વડી અદાલત કે સવોચચ અદાલતમા ંદાખલ કરી િકાય છે. 
 જો રાષ્્પશતને લાગે કે કાયકબોજ વધારે છે, તો તેઓ તત્પરુતા જજની શનમણકૂ કલમ 127 પ્રમારે્ કરી િકે છે. જેને એડિોક જજ કિ ેછે. 

 
 
CAG 

(Comptroller and auditor general /  ભારતના શનયતં્રન અને મિાલેખા પરીકક્ષક/ વોચડોગ ) 
 તે દેિનો સવોચચ હિસાબી અશધકારી છે. 
 તેનુ ંપદ સવોચચ અદાલતના મખુ્ય ન્સયાયાશધસને સમકક્ષ છે. 

 રાષ્રપશત દ્વારા તેની શનમણકુ થાય છે 

 તેને મિાબભયોગ પ્રહકયા દ્વારા િોદા પરથી દૂર કરી િકાય છે. 
 CAG તરીકે શનમાયેલી વયસ્તત એ રાષ્રપશત સમકક્ષ અથવા તેમના દ્વારા શનમયેલી વયસ્તત પાસે િપથ લેિે. 
 CAG એ ભારત સરકારનો official C.A. ગર્ાય છે. 
 તેને પદભ્રષ્ટ કરવા માટે રાષ્રપશત ઉપરાષ્રપશત અને સવોચચ અદાલતના મખુ્ય ન્સયાયાશધિની જેમ મિાબભયોગની પ્રહિયા કરવી પડે છે. 
 લાયકાત 

 ભારતનો નાગહરક િોવો જોઈએ. 
 કાયદાનો જાર્કાર િોવો જોઈએ મદુત: 6 વર્ક/65 વર્ક 
 * કાયક : - 

રાજ્ય કે કેન્સર સરકાર દ્વારા થતી દરેક નાર્ાહકય  લેવડ – દેવડનો હિસાબ રાખવાનુ ંકાયક કરે છે. 
* એટની જનરલ : -   

એટની જનરલ [કલમ ન:ં- 76] ( મિાન્સયાયાવાદી ) 
દેિના સવોચચ કાયદા અશધકારી 

 સવોચચ અદાલતના ન્સયાયમશૂતિ તરીકે નીમવાને લાયક િોય તેવી વયસ્તતને ભારતના એટની જનરલ તરીકે શન્કુત કરી િકાય છે. 
 રાષ્રપશત તેમની શનમણકૂ કરે છે. 
 િોદાની મદુત:- રાષ્રપશત ઈચછે ત્યા ંરધુી 
 એટની જનરલએ એકમાત્ર એવો િોદો છે કે જે સસંદ સભ્ય ન િોવા ંછત્તા ંસસંદમા ંભાગ લે છે પરંત ુચુટંર્ીમા ંભાગ લઈ િકતો નથી કે મત આપી 

િકતો નથી. 
 એટની જનરલને સિાયક સોબલશસટર જનરલ િોય છે તેની સખં્યા 2 િોય. 
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એડવોકેટ જનરલ ( Small version of એટની જનરલ )  

 રાજ્યના સવોચચ કાયદાહકય અશધકારી 
 તેમની શનમણકુ રાજ્યપાલ કરી છે. 
 તેમના િોદાની મદુત રાજ્યપાલ ઈચછે ત્યા રુધંી િોય છે. 
 તેની લાયકાત િાઈકોટકના ન્સયાયાધીિ સમકક્ષ િોય છે. 

o કાયક : - 
- રાજ્યની ધારાસભાનો સભ્ય ન િોવા છતા શવધાનસભા અને શવધાન પરીર્દમા ંભાગ લે છે. પર્ મતપ્રહિયામા ંભાગ લઈ િકતો નથી. 

 

ચુટંર્ી પચં (કલમ ન:ં324) 
બે પ્રકારના ચુટંની પચં િોય 

1. કેંન્સદ્વીય ચુટંર્ી પચં : તેના દ્વારા રાષ્રપશત, ઉપરાષ્રપશત, લોકસભા, રાજ્યસભા, શવધાનસભા, શવધાનપહરર્દ,અને મધ્ય્થ ચુટંર્ીનુ ં
આયોજન કરવામા ંઆવે છે. 

2. રાજ્ય ચુટંર્ીપચં : ્થાશનક ્વરાજ્યની સં્ થાઓ અને પેટા ચુટંર્ીનુ ંઆયોજન કરે છે 

 ચુટંર્ીપચંના વડાને કાશમિનર કિ ેછે. 
 કેંન્સદ્વીય ચુટંર્ીપચંમા ંકુલ 3 કશમિનર િોય છે. જેમા એક મખુ્ય અને બે ગૌર્ િોય છે.  

 પ્રથમચુટંર્ની કશમિનર:- રકુુમાર સેન  

 રાજ્યના જજલ્લા ્તરના ચુટંર્ી અશધકારી ‘’કલેતટર’’ િોય છે.જયારે તાલકુા ્તરમા ં‘’મામલતદાર’’ િોય છે. 
 ચુટંર્ી પચંની સત્તા 

 ભારતમા ંતમામ ચુટંર્ી વયવ્થાનુ ંશનયમન કરવ.ુ 
 ચુટંર્ીની તારીખો બિાર પાડવી 
 ચુટંર્ી પચં આચારસહંિતા અમલમા ંમકેુ. 
 18 વર્ક કે તેથી વધ ુઉંમરના મતદારોને ઓળખકાડક આપવા. 
 48 કલાક પેિલા ંચુટંર્ી પ્રચાર બધં થાય તેવી તકેદરી રાખવી. 
 રાષ્રપશતની રચુના પ્રમારે્ ચુટંર્ીપચં ચુટંર્ીની તારીખ જાિરે કરે છે. અને ઉમેદવારોને ઉમેદવારીપત્ર ભરવા 8 હદવસનો સમય આપે છે.  

 ઉમેદવારોની આખરી યાદી તૈયાર થયાના 2 હદવસ પિલેા ઉમેદવારોને ઉમેદવારી પાછી ખેચી લેવા તક આપવામા ંઆવે છે. 
 

 કાયક : - મતદાર કે્ષત્રોની વિેંચર્ી, રાષ્રપશતની રચૂના પ્રમારે્ ચ ૂટંર્ીની જાિરેાત, મતપત્રકો, તૈયાર કરી મતદાન મથકો પર પિોચાડવા, 
ઉમેદવારોની ઉમેદવારીની ચકાસર્ી, બચન્સિોની ફાળવર્ી, ચટૂર્ી પ્રહિયા પર દેખરેખ રાખવી, 

ભાર્ાપચં 

 ભારતમા ંભાર્ાપચં એ ભારતની ભાર્ા અને  લોકબોલીના જતન અને તેના શવકાસ માટેની મિત્વની સં્ થા છે.  

 બધંારર્ના ‘’પહરશિષ્ટ ન ં8 મા’ં’ ભારતની ‘’22’’ માન્સય ભાર્ાનો સમાવેિ કરેલો છે. 
 ભાર્ાના આધારે રાજ્યની રચનામા ં‘’આધ્રપદેિ’’ પ્રથમ રાજ્ય બન્સ્ુ ંિત ુ.ં 

   કલમ ન:ં343 થી 351 
 343:- ભારતની રાષ્રભાર્ા હિન્સદી (દેવનાગરી બલશપ) 
 344:- રાષ્રપશત દર 5 વર્ક માટે ભાર્ાપચંની રચના કરે છે. 
 345:-અંગે્રજી ભાર્ાને બીજી રાષ્રભાર્ા તરીકે માન્સયતા મળી છે. 
 351:- ભારતની ભાર્ાનો શવશ્વમા ંશવકાસ થાય તે માટેના પતૃ્યત્નો કરવા 

    નાર્ાપંચં [કલમ ન.ં 280] 
 કાયક : - સબંચત નીશધમાથંી કેન્સર સરકાર અને રાજ્ય સરકાર વચચે થતી નાર્ાહકય લેવડ-દેવડની દેખરેખ રાખવાનુ,ં 

 કેન્સર અને રાજ્યસરકાર ને નાર્ાહકય ફાળવર્ી કરવાનુ ં
 કેંન્સર અને રાજ્ય સરકાર વચચે નાર્ાહકય મતભેદ થાય તો તેની પતાવટ કરવાનુ ં
 CAGના અિવેાલનુ ંમોલ્યાકંન કરવાનુ ંકાયક કરે છે. 
 નાર્ાપચંમા ં1 અધ્યક્ષ અને 4 અન્સયસભ્યો એમ total 5 સભ્યો િોય છે. અને આ બધા સભ્યોની શનમણકૂ રાષ્રપશત કરે છે. 
 ભારતમા ંનાર્ા ંપચંની શનમણકૂ દર પાચ ંવર્ક માટે રાષ્રપશત રારા કરવામા ંઆવે છે. 
 ભારતનુ ંપ્રથમ નાર્ાપંચ ં1951 મા ંશનમા્ ુ
 પ્રથમ નાર્ા ંપચંના અધ્યક્ષ :-કે.સી.શનયોગી 
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                           આયોજન પચં 
ગેરબધંારર્ીય સં્ થા છે. તેને રદ્દ કરવામા ંઆવેલ છે. 

 આવતા 5 વર્કમાટે પચંવર્ીય યોજના બનાવે.તેમા આયોજનપચં સલાિ આપવાનુ ંકાયક કરે છે. 
 આયોજનપચં આશથિક શવકાસ સાથે સકંળાયેલા લાબંાગાળાની પચંવર્ીય યોજના બનાવવાની સતા ઘરાવે છે. 
 1950મા ંજવાિરલાલ નિરુેએ આયોજન પચંનો મદુો “રશિયા”ના બઘંારર્ માથંી લીઘો. 
 1951મા ંપ્રથમ પચંવર્ીય યોજના દાખલ થઈ.તેમા ંમખુ્યત્વે કૃશર્ ઉપર ભાર મકુવામા ંઆવેલો. 
 પ્રથમ પચંવર્ીય યોજનાનુ ંમાળખુ ંઅથકિાસ્ત્રી “િરેોલ્ડ ડામરે”બનાવ્ુ.ં 
 પચંવર્ીય યોજનાના વડા “વડાપ્રઘાન” િોય છે. 
-  કાયક : - વાશર્િક તેમજ પચંવશર્િય યોજનાનો તૈયાર કરવી, 

 
RBI 
 

 RBI એ ભારતની “મઘ્ય્થ બેન્સક “છે.તેનુ ંવડંુ મથક “મુબંઇ”મા ંઆવેલુ ંછે. 
 RBI ની ્થાપના “1935”મા ંકરવામા ંઆવેલી 
 RBI ના વડાને ગવકનર કિવેાય છે.તેની શનમણકુ રાષ્રપશત રારા થાય છે. 
 RBI ના પ્રથમ ગવકનર : આકકલ સ્્મથ 
 પ્રથમ ભારતીય ગવકનર [1993મા]ં :-સી.ડી.દેિમખુ 
 િાલના ગવકનર :રઘરુામ રાજન 
 ભારતમા ંરૂશપયાની છાપર્ી RBI ના નેતતૃ્વ િઠેળ થાય છે. 
 ભારતા મા ંમિારાષ્ર ખાતે “નાશિક” અને મઘ્યપ્રદેિ ખાતે “દેવાસ”મા ંનોટોની છાપર્ી કરવામા ંઆવે છે. 
 1 રૂ.ની નોટ અને ચલર્ી શસક્કોઓ ભારત સરકાર રારા બિાર પાડવામા ંઆવે છે.  
 1 રૂ. નોટ પર મખુ્ય નાર્ા ંસબચવ ની સહિ િોય છે. 
 બાકીની બઘી ચલર્ી નોટો RBI બિાર પાડે છે. 
 2 રૂ. થી 1000 રૂ. નોટ પર RBI ના ગવનકરની સહિ િોય છે. 

 
કેટલાકં અગત્યના િબ્દો. 
 

બગલોહટન :- જ્યારે અધ્યક્ષને એવુ ંલાગે કે કોઈ મદુા પર વધ ુચચાક કરવાનો અવકાિ નથી ત્યારે મતદાન પ્રહિયા દ્વારા શનર્કય લેવાનુ ંરચુન કરાય તેને 
બગલોહટન કિ ેછે. 
કાન્્ટિંગ વૉટ :- જ્યારે અધ્યક્ષને સભ્યો તરફથી સરખા જવાબ મળે ત્યારે અધ્યક્ષ પોતાનો મત આપે છે તેને કાન્્ટિંગ વોટ કિ ેછે. 
ધ્યાન આકર્કક પ્ર્તાવ:- જ્યારે સસંદનો કોઈ સભ્ય કોઈ ખાતાના મતં્રીનુ ંધ્યાન સાવકજશનક હિતના મિત્વના પ્રશ્ન તરફ દોરે છે તેને ધ્યાન આકર્કક 
પ્ર્તાવ કિ ેછે. 
સભા મોકફૂી પ્ર્તાવ :- જે પ્રશ્ન અશત મિત્વનો િોય અને સસંદની અન્સય કાયકવાિી રોકી તે પ્રશ્ન પર ચચાક કરવાનો કોઈ સભ્ય પ્ર્તાવ મકેુ તેને સભા 
મોકફૂી પ્ર્તાવ કિ ેછે. 
તારાહંકત પ્રશ્નો :- જ્યારે કોઈ સસંદ સભ્ય પછેુલા પ્રશ્નો જવાબ મૌબખક રીતે ઈચછે ત્યારે તેવા પ્રશ્નોને તારાહંકત પ્રશ્નો કિ ેછે. 
અતારાહંકત પ્રશ્નનો :- જ્યારે કોઈ સસંદ સભ્ય પોતે પછેૂલા પ્રશ્નોના જવાબ લેબખતમા ંઈચછે તો તેવા પ્રશ્નનોને અતારાહંકત પ્રશ્નો કિ ેછે. 

તારાહંકત પ્રશ્નો :- મૌબખકમા ંજવાબ ઈચછે. 
અતારાહંકત પ્રશ્નો :- લેબખતમા ંજવાબ ઈચછે. 
શનુ્સયકાળ [Zero hour] :- સસંદમા ં12 વાગ્યા પછી શનુ્સયકાળ િરૂ થાય છે. તેમા ંઅધ્યક્ષની મજુંરી લીધા શસવાયના પ્રશ્નો પછૂી િકાય છે. 
પ્રશ્નકાળ [Question hour]:- સસંદનો િરૂઆતનો એક કલાક (11 થી 12) પ્રશ્નકાળ તરીકે ઓળખાય છે. તેમા ંઅધ્યક્ષની મજૂંરી મેળવયા બાદ પ્રશ્ન પછુી 
િકાય છે. 
પ્રશ્ર્નકાળ :- 11 થી 12 :- મજૂંરી લેવી પડે 
શનુ્સયકાળ :- 12 વાગ્યા પછી :- મજૂંરી લીધા શવના 
સાર્જન્સટ-એટ-આમકસ :- સસંદમા ંજો અધ્યક્ષ ચાિ ેતો િાશંત મેળવવા માટે એક શવશિષ્ટ દળની મદદ લઈ િકે જેને સાર્જન્સટ-એટ-આમકસ તરીકે 
ઓળખવામા ંઆવે છે. 
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સચંાલક : સામત ગઢવી  (GPSC 1-2(p) , Dy.SO-નાયબ મામલતદાર(p), તલાટી, કલાકક , પોલીસ, TAT, TET વગેરે 10 થી વધારે પરીક્ષાઓમાં પાસ થનાર અનભુવી અને તજજ્ઞ શિક્ષક)  17 

* જાિરે સેવાઓ : - 
- સરકારના તમામ વહિવટી કાયકનુ ંસચંાલન સનહદ અશધકારી કરે છે 

- શસશવલ સશવિસીસ એકઝામની િરૂઆત કરાવનાર : - લોડક કોનક વોબલસ, 
- કલેકટરનુ ંપદ િરૂ કરનાર : - લોડક વોરનિને્્ટિંગ્સ 

- જીલ્લા રાજજ્રરનુ ંપદ િરૂ કરાવનાર : - લોડક કોનક વોબલસ, 
૧) અબખલ ભારતીય સેવાઓ : - ભારતીય વહિવટી સેવા ( I A S ) – ( શસમલા મા ંકોલેજ ) – ભારતીય પોબલસ સેવા ( I P S ) –  ભારતીય વન સેવા ( IFS ) 
_ કોલેજ – દેિરાદુન ) 
૨), કેન્ન્સદ્વય સેવાઓ : - ભારતીય રેલવેસેવા, ભારતીય આશથિક સેવા, ભારતીય ટપાલ સેવા, ભારતીય આશથિક સેવા, ભારતીય સરંક્ષર્ સેવા ભારતીય 
હિસાબી સેવા. 
૩), રાજ્ય સેવાઓ : - ( G.P.S.C ) 

 

* રાષ્ટીય શવકાસ પહરર્દ : - ( NDC ) 

- ગેરબધંારર્ીય સં્ થા છે. - તેનુ ંશનમાકર્ સૌ પ્રથમ ૧૯૫૨ મા ંથ્ુ ંિત ુ,ં 
- િોદાની દ્વન્ષ્ટએ વડાપ્રધાન રાષ્રીય શવકાસ પહરર્દના વડા િોય છે. 
- કાયક : - પચંવશર્િય યોજનાઓને અંશતમ મજૂંરી આપવાનુ ંઅને પચંવશર્િય યોજનાઓનુ ંમલૂ્યાકંન કરવાનુ ંછે. 

 
* જમ્મ ુ– કસ્શ્મરનુ ંબધંારર્ : - 

- બધંારર્ના અનચુછેદ ૩૭૦ મજુબ જમ્મ–ુકસ્શ્મરને શવશિષ્ટ રાજ્યનો દરજ્જો આપવામા ંઆવયો છે. 
- જમ્મ ુકસ્શ્મર એકમાત્ર એવ ુરાજ્ય છે કે જે પોતાનુ ંઆગવુ ંબધંારર્ ધરાવે છે, 
- જમ્મ ુકસ્શ્મરનુ ંઅગલ બધંારર્ ૨૪ જાન્સ્,ુ ૧૯૫૮ થી અમલમા ંઆવ્ુ,ં 
- જમ્મ ુકસ્શ્મરમા ંદ્વદ્વગિૃી ધારાસભા છે. જેમા ંશવધાનસભા ૧૦૦ સભ્યોની અને શવધાનપહરર્ ૩૬ સભ્યોની બનેલી છે. 
- કસ્શ્મરની શવધાન પહરર્દમા ં૮ સભ્યોની શનમણકુ રાજ્યપાલ દ્વારા થાય છે. 
- જમ્મ ુકસ્શ્મર એકમાત્ર એવુ ંરાજ્ય છે કે જ્યા ંબેવડુ નાગહરકત્વ છે. 
- અિીં બધંારર્ની બધી જોગવાઈઓ લાગ ુકરી િકાતા નથી, 
- રાજનીશતના માગકદિકક શસધ્ધાતંો અિીં લાગ ુકરી િકાતા નથી, 
- રાષ્રપશત રાજ્યસરકારની મજૂંરી શવના અનચુછેદ ૩૫૬ મજુબ જમ્મ ુ– કસ્શ્મરમા ંકટોતટી લાગ ુકરી િકતા નથી, 
- અિીં નર્ાહક્ ્કટોકટી ક્યારેય લાગ ુકરી િકાતી નથી, 
- અિીં શમલ્કત ધરાવવાનુ ં, વાિન ખરીદીનુ ંઅને રોજગારી પ્રાન્પ્તનુ ંઅશધકાર ફકત તે રાજ્યના લોકોને જ છે. 

 
બઘંારર્ની અગત્યની કલમો 

ભાગ : 1 :  કલમ 1 થી 4 : સઘં અને તેનુ ંરાજ્યકે્ષત્ર 
ભાગ :2 : કલમ 5 થી 11 : નાગહરકતા 
ભારતીય નાગહરકત્વ મેળવવાની કુલ ૫ રીતો છે. ૧) જન્સમ દ્વારા ૨) નોંધની દ્વારા ૩) વિંાનુિંમ દ્વારા ૪) દેિીયકરર્ની પધ્ધશત દ્વારા ૫) 
પ્રદેિોના સમાવેિ દ્વારા 
ભારતમા ંએકલ નાગહરકત્વની વયવ્થા છે.  

ભાગ : 3 : કલમ 12 થી 35  :  મળૂભતૂ િક્કો {અશઘકાર} 
1. સમાનતાનો િક 
2. ્વતંત્રતાનો િક 
3. મફત અને ફરજજયાત શિક્ષર્નો િક 
4. િોર્ર્ સામેનો િક 

5. ઘાશમિક ્વતંત્રતાનો િક 
6. સાં્ કાહરક અને િૈક્ષબર્ક િક 
7. સશવઘાનમા ંઉપાયોનો િક 

સમાનતાનો િક : - કલમ ૧૪ થી ૧૮ મા ં
કલમ – ૧૪ કાયદામા ંસમાનતા 
કલમ – ૧૫ ધમક, વિં , જાશત , બલિંગ, & જન્સમ્થળમા ંસમાનતા 
કલમ – ૧૬ જાિરે રાજગારીની બાબતમા ંસમાનતા 
કલમ – ૧૭ આ્પશૂ્યતા નાબદુી 
કલમ – ૧૮ બખતાબોની નાબદુી 
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૨) ્વતતં્રતાનો િક : - કલમ ૧૯ થી ૨૨ 

કલમ – ૧૯ – વાર્ી ્વાતતં્ર્ય 

કલમ – ૨૦ – દોર્ારોપર્ સામે લડત 

કલમ – ૨૧ – જીવન રક્ષર્ની ્વતતં્રતા   
કલમ ન ં:21 (ક) : 6 થી 14 વર્કના બાળકને મફત શિક્ષર્ 
કલમ – ૨૨ – ધરપકડ સામે રક્ષર્ ( જામીન ) 
* કલમ – ૨૩ િોર્ર્ શવરોધી િક, કલમ ૨૪ :- બાળમજુરી પર પ્રશતબધં 

 મળુભતૂ િકોમાથંી શમલકતનો િક નાબદુ થયો છે. 
 કલમ ન.ં 32 :પાચ ંયાજ્ઞાપત્રો (રીટ) 
1) િબેબયસ કાપકસ : બદંી પ્રત્યક્ષીકરર્ {િરીર િાજર કરો} 
2) પ્રોહિબબિન : પ્રશતરોઘ {પ્રશતબઘં} 
3) મેંન્સડેમસ : પરમાદેિ-અશઘકારી હુકમ 
4) કવો-વોરન્સટં : અશઘકારપચૃછા તમે કોર્ છો 
5) િહટિ ઓરરી : ઉત્પકેૃ્ષર્ :મનાઇ હુકમ 
 કલમ ન ં32 બઘંારર્ીય ઇલામોનો િક ને ડક .બી.આર આબડેકર બઘંારર્નો આત્મા ંકહ્યો છે. 

 * અગત્યના આજ્ઞાપત્રો : - ( રીટ ) ( Writ ) 

  

 ૧, િબેબયસ કોપકસ, : - (બદંી પ્રત્યક્ષીકરર્) (િરીર િાજર કરો) : - ગેર કાયદેિર ધરપક કે વયસ્તતને ગોંધી રાખવામા ંઆવી િોય તેની સામે 
રક્ષર્ આપતી રીટ 

 ૨, મેન્સડમસ ( પરમાદેિ ) : - કોઈ સાવકજશનક અશધકારો પોતાની ફરજનુ ંપાલન ન કરે ત્યારે ફહરયાદને આધારે કોટક  દ્વારા તેની ફરજ પાલનનો 
કરાતો આદેિ, 

 ૩, પ્રશતિેધ : - ( Prohibition ) : -  ઉપલી અદાલત દ્વારા નીચલી અદાલતને પોતાના કાયકકે્ષત્રો મયાકદામા ંરિીને ચકુાદો આપવાનો કરવામા ં
આવતો આદેિ 

 ૪, ઉત્પે્રક્ષર્ : - ( સટીઓરરી ) : - નીચલી અદાતના ચકુાઅદામા ંકોઈ કાયદાની ્પષ્ટ ભલૂ િોય તો તેના ચકુાદા સામેનો મનાઈ હુકુમ , 
 ૫, કવો વોરન્સટો, : - ( અશધકાર પચૂછા ) : - કાયદાની દ્વષ્ટીએ જો કોઈ સરકારી અશધકારી અયોગ્ય રીતે સત્તાવાર પર બેઠો િોય તો કોટક  દ્વારા – 

“તમે ક્યા અશધકારથી આ પદ ભોગવો છો ?” એવી પચૂછા કરતી રીટ, 
 બઘંારર્ના આમખુાને જવાિરલાલ નિરુેએ બઘંારર્નો આત્મા કહ્યો છે. 
 ભાગ :4 :36 થી 51 : રાજનીશતના માગકદિકક શસઘ્ઘતો  

ભાગ 4 (ક) મળૂભતૂ ફરજો 
તેમા ંતલ્યાર્ રાજ્યની સાકાર કરતા રચૂનો છે. 
- સરકારી અશધકારોઓ અને નેતાઓએ પાલન કરવા જેવી ફરજો છે. પરંત ુતેનો ભગં થાય તો તેના શવરુધ્ધ કોટકમા ંજઈ િકાત ુ ંનથી, 
- તેમા ંગાધંીજીના શવચારોનુ ંસમાવેિ કરવામા ંઆવયો છે. 
- તેને આયલેન્સડના બધંારર્માથંી લેવામા ંઆવ્ુ ંછે. 
* મળૂભતૂ ફરજો : - કલમ – ૫૧ (ક)/ 51 (a) 

- નાગહરકોએ પાલન કરવા જેવી ફરજોનો ઉલ્લેખ છે. 
- રશિયાના બધંારર્માથંી લેવામા ંઆવી છે. 

 
ભાગ :5 : કલમ 52 થી 151 : સઘં  
કલમ :61: મિાબભયોગ 
કલમ :80 :રાજ્યસભા 
કલમ :81 :લોકસભા 
કલમ : 124 : સવાકચચ અદાલત 
કલમ :148 : CAG 

 ભાગ : 6 :કલમ 152 થી 237 : રાજ્ય 
કલમ :170: શવઘાનસભા 
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કલમ :171 :શવઘાન પહરર્દ 
 ભાગ : 9: પચંાયતો 

ભા: 9 (ક) :નગર પાબલકાઓ અને મિાનગરપાબલકાઓ 
 ભાગ : 10 :અનરુબુચત જાશત અને આહદ જાશત અને આહદજાશત  શવ્તારો 
 ભાગ :15 :ચુટંર્ીઓ 

કલમ :324 :ચુટંર્ીઓ  
કલમ :326 :18 વરે્ મતાશઘકાર 

 ભાગ :17 :સઘંની ભાર્ા 
કલમ :350 (ક) :પ્રાદેશિક માતભૃાર્ામા ંશિક્ષર્ આપવાની પ્રાથશમક કક્ષાએ વયવ્થા 

 ભાગ :2૦ : સશંવઘાનમા ંરઘુારા કરવા 
કલમ :368 :બઘંારર્મા ંરઘુારો કરવો. 

 ભાગ :21 :કામચલાઉ વચગાળાની ખાસ યોજના 
કલમ :370 :જમ્મ ુકશ્મીર ને અલગ બઘંારર્ 
  
બઘંારર્મા ંરઘુારાઓ  

 1 લો રઘુારો :1951 :9 મુ ંપહરશિષ્ટ ઉમેરવામા ંઆવ્ુ.ં 
 7 મો રઘુારો :1956 :રાજ્ય પનુ:રચના ઘારો. 
 15મો રઘુારો :1963 :િાઇકોટકના જ્જની શનવશૃતવય 60 થી 62 વર્ક કરી. 
 26મો રઘુારો :1971 :રજવાડાઓની માન્સયતા અને સાબલયાણુ ંબઘં થ્ુ.ં 
 31 રઘુારો :1973 :લોકસભાની સભ્ય સખં્યા 525 થી 345 થઇ. 
 42 મો રઘુારો :1973:નાનુ ંબઘંારર્ 
 આમખુમા ંસમાજવાદી બબનસાપં્રદાશયકતા અને અખહંડતતા િબ્દ ઉમેરવામા ંઆવયો. (ઈન્ન્સદરા ગાધંી)  
 52 મો રધુારો :- 1985 પક્ષાતંર ધારો  
 61 મો રધુારો :- 1989 મતદાન વય 21 થી 18  
 71 મો રધુારો :- 1992 8મા ંપહરશિષ્ટમા ંકોંકર્ી, મબર્પરુી અને નેપાળી ભાર્ાનો સમાવેિ  
 73 મો રધુારો :- 1992 11મુ ંપહરશિષ્ટ (પચંાયતી રાજ) ઉમેરવામા ંઆવ્ુ.ં  
 74 મો રધુારો :- 12મુ ંપહરશિષ્ટ (્થાશનક ્વરાજ્યની સં્ થાઓ) ઉમેરવામા ંઆવ્ુ.ં  
 84 મો રધુારો :- 2001 ધારાસભ્યોની સભ્ય સખં્યા 1971ની વ્તી ગર્તરી મજુબ રાખવી અને 2026 રધુી બદલવી નહિ.  
 12 મો રધુારો :- 1962 દીવ દમર્ અને ગોવા કેન્સરિાશસત પ્રદેિ જાિરે થયા.  
 18 મો રધુારો :- 1966 પજંાબમાથંી િહરયાર્ા અલગ રાજ્ય બન્સ્ુ ંઅને ચદંીગઢ બનેનુ ંપાટનગર અને કેન્સરિાશસત પ્રદેિ બન્સ્.ુ  
 22 મો રધુારો :- 1969 મેધાલયની રચના  
 27 મો રધુારો :- 1971 મબર્પરુ અને શત્રપરુા અલગ બન્સયા 
 35 મો રધુારો :- શસજક્કમ નવુ ંરાજ્ય બન્સ્.ુ  
 56 મો રધુારો :- ગોવા ભારતનુ ં25મુ ંરાજ્ય બન્સ્.ુ 
 70 મો રધુારો :- હદલ્લી અને પડુુચેરીના ધારાસભ્યોને રાષ્રપશતની ચુટંાર્ીમા ંમતદાનનો અશધકાર  
 110 મો રધુારો :- ઓહર્સાનુ ંનવુ ંનામ ઉહડિા ગર્વુ.ં  
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િમ િપથ લેનાર િપથ લેવડાવનાર 

1.  રાષ્રપશત સવોચચ અદાલતના 
મખુ્ય ન્સયાયાધીિ 

2.  સવોચચ અદાલતના 
મખુ્ય ન્સયાયાધીિ 

રાષ્રપશત 

3.  રાજ્યપાલ વડીઅદાલતના 
મખુ્ય ન્સયાયાધીિ 

4.  વડાપ્રધાન રાષ્રપશત 

5.  પ્રધાનમડંળ રાષ્રપશત 

6.  મખુ્યમતં્રી રાજ્યપાલ 

7.  રાજ્યનુ ંમતં્રી મડંળ રાજ્યપાલ 

8.  વડી અદાલતના મખુ્ય 
ન્સયાયાધીિ 

રાજ્યપાલ 

9.  એટની જનરલ રાષ્રપશત 

10.  એડવોકેટ જનરલ રાજ્યપાલ 
11.  CAG ના વડા રાષ્રપશત 
12.  RBI ના ગવનકર રાષ્રપશત 

13.  રાજ્યસભા ના સભ્ય ઉપરાષ્રપશત 

14.  લોકસભા ના સભ્ય પ્રોટેમ ્પીકર 

15.  પ્રોટેમ ્પીકર રાષ્રપશત 

16.  ભાર્ાપચંના વડા રાષ્રપશત 

17.  આયોજન પચંના વડા રાષ્રપશત 

18.  ચુટંર્ીપચંના વડા રાષ્રપશત 
19.  UPSC ના ચેરમેન રાષ્રપશત 
20.  SC/ST સશમશતના 

અધ્યક્ષ 
રાષ્રપશત 

િોદ્દો અને તેનો કાયકકાળ  
21.  રાષ્રપશત 5 વર્ક 
22.  વડાપ્રધાન 5 વર્ક 
23.  રાજ્યપાલ 5 વર્ક (રાષ્્પશત 

ઈચછે ત્યા ંરધુી) 
24.  મખુ્યમતં્રી 5 વર્ક 
25.  શવધાનસભાના સભ્ય 5 વર્ક 
26.  લોકસભાના સભ્ય 5 વર્ક 
27.  રાજ્યસભાના સભ્ય 6 વર્ક 
28.  શવધાન પહરર્દના સભ્ય 6 વર્ક 
29.  રશુપ્રમ કોટકના ન્સયાયધીિ 6 વર્ક / 65 વર્ક 
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30.  િાઈકોટક  ના ન્સયાયધીિ 5 વર્ક / 62 વર્ક 
31.  એટની જનરલ રાષ્રપશત ઈચછે ત્યાર 

રધુી 
32.  CAG ના વડા 6 વર્ક / 65 વર્ક 
33.  મેયર  2.5 વર્ક 
34.  પ્રમખુ 5 વર્ક 
35.  આયોજન પચંના વડા 5 વર્ક 
36.  ભાર્ાપચંના વડા 5 વર્ક 
37.  નાર્ાપચંના અધ્યક્ષ 5 વર્ક 
38.  ચુટંર્ીપચંના અધ્યક્ષ 5 વર્ક 
39.  R.B.I  ના ગવકનર 5 વર્ક / 65 વર્ક 

           પદ  ઓછામા ંઓછી ઉંમર 

40.  રાષ્રાપશત 35 
41.  વડાપ્રધાન 25 

42.  રાજ્યપાલ 35 
43.  મખુ્યમતં્રી 25 
44.  શવધાનસભાના સભ્ય 25 
45.  લોકસભાના સભ્ય 25 
46.  શવધાન પહરર્દના સભ્ય 30 
47.  રાજ્યસભાના સભ્ય  30 
48.  રશુપ્રમકોટકના મખુ્ય 

ન્સયાયાધીિ 
35     65(વધમૂા ં

વધ)ૂ 
49.  િાઇકોટકના મખુ્ય 

ન્સયાયાધીિ 
35    62(વધમૂા ં

વધ)ૂ 
50.  એટની જનરલ 35 

51.  એડવોકેટ 35 
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ગજુયાત વયાય દ્વાયા રેલાતી તભાભ યીક્ષાઐની વંણૂક તૈમાયી ભાટે . 

બાયત  
 ઈશતશાવ    ભઔૂ   વાભાન્સમ જ્ઞાન   
 

 દયે TOPIC ભા ંShort-cut યીત વાથે વય વભજ.  

  ભશાલયા ભાટે અરઔથી પ્રશ્ન અને જલાફ.  

 

AAANNNGGGEEELLL   AAACCCAAADDDEEEMMMYYY   

7575  072  872 
 

ભાઔકદળક : વાભત ઔઢલી  
(GPSC 1-2(p) , Dy.SO-નામફ ભાભરતદાય(p), તરાટી, રાક , રીવ, TET, TAT 

લઔેયે 10 થી લધાયે યીક્ષાઐભા ંાવ થનાય અનબુલી અને તજજ્ઞ શળક્ષ) 
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બાયતન ઈશતશાવ 

 
ત્રણ મખુ્મ બાઔ        :- 1) પ્રાચચન બાયત  2) ભધ્માચરન બાયત 3) અલાકચીન બાયત 

 
 

(1) પ્રાચચન બાયત :- ( શડપ્ા વં્ કૃશતથી વમ્રાટ શકલધકન ) 
 
 

A)શડપ્ા વં્ કૃશત,  B)આમક વં્ કૃશત,   C)ફોદ્ધ ધભક,  D)જૈન ધભક 

 

A)શડપ્ા વં્ કૃશત  ( શવિંધ ુવં્ કૃશત )   ઈ.વ લેૂ 3000 થી ઈ.વ લેૂ 15૦૦. 

 

 મખુ્મ જાશત :- દ્રશલડ ( SOUTH INDIANS ), 

 વ્મલવામ ;- ઓેતી અને શુારન , 

 મખુ્મ શુ ં:-   ઍ શ ૃઔંી શ ુ, ખ ૂધં લા ફદ, 

 તેઐ શળલ-ાલકતીની જૂા યતા 
 તેઐ રઓડં ધાતથુી અજાણ શતા 
 સતુયાઉ ાડ અને ઉનના લસ્ત્રન ઉમઔ યતા 

 શલશળષ્ટતા :- ઔટય વ્મલ્થા . આમજજત નઔય વ્મલ્થા, નઔયના ય્તા ાટખણેૂ ભતા  
 

શડપ્ીમ વં્ કુશતભા ંમખુ્મ ત્રણ નઔય શતા 

૧. શડપ્ા ૨. ભશ-ેજ-દડ  ૩. રથર 

પ્રાચીન નઔયનુ ં્થ લક પ્રાચીન નઔયનુ ંનાભ ચાલી  ઉત્ઓનન ામક યનાય ઈ નદી કનાયે 
ાક્તાનના શવિંધ પ્રદેળભાં 1921 શડપ્ા શ...વ... યામફશાદુય દમાયાભ વશાની યાલી 
ાક્તાનના રાયઓાના જજલ્રાભાં  1922 ભશ-ેજ-દડ ભ...ય... યઓાર દાવ ફેનજી શવિંધ ુ

અભદાલાદના ધા તાલુાભાં 1955 રથર ર...યાલ.... ડૉ. ઍભ .આય. યાલ બઔાલ 
 

 રથર અને ભશેં-જ-દડ ન અથક થામ  ભયેરાન ટેય  
 ભશેં-જ-દડ ભાથંી ઍ શલળા જાશયે ્નાનાઔાય ભી આવ્યુ ંછે  

 રથર ભાથંી વનાના ભણાની ભાા, વઔાલેરી શારતભા ંયઔુર ભભી અને જશાજ રાકંયલાન ધક્ક(ડમાડક) ભી અવ્મા છે  

 

બાયતભા ંશડપ્ા વં્ કશૂતના અન્સમ ેન્સદ્ર  
આરભઔીયયૂ ( ઉતયપ્રદેળ ) યાય (જંાફ) ફનલારી (શકયમાણા) ારીફઔંન (યાજ્થાન) 
ારીફઔંન ( યાજ્થાન ) ભાથંી ૧૦૦૦ જેટરી મજ્ઞલેદીઐની શાયભાા ભી આલી છે.  

ગજુયાતભા ંશડપ્ા વં્ કશૂતના અન્સમ ેન્સદ્ર  
જજલ્ર પ્રાચીન અલળે ભી આવ્મા તે ્થ  
ચ્છ કયૂન, ,રાઓય, ધાલીયા દેવરયુ, 

બભુઢ, સયૂટડા, 
જાભનઔય રાઓાફાલ, આભયા 
ઔીયવભનાથ પ્રબાવ 

સયેુન્સદ્રનઔય યંઔયુ 

ભયફી કુન્સતાવી 
યાજટ આટટ, યઝ્ડી 
ભશવેાણા રાકણજં, ટ, ેઢાભરી 
અભદાલાદ ધા 
સયુત ભારલણ 

 

ગજુયાત ભાથંી વોથી લધાયે ્થઍથી પ્રાચીન અલળે ભી આવ્મા છે.  
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B)આમક વં્ કૃશત (ઈ.વ લેૂ ૨૫૦૦ થી ૧૦૦૦ લક ) 

 આમો :- ( આમક = લીય ) . મુલતન :- ભધ્મઍશળમા 
 ભધ્મઍશળમાભાથંી કશદંકુળ લકત ઐંઔીને બાયત આવ્મા.  
 આમોઍ વો પ્રથભ વપ્ત શવિંધ ુપ્રદેળભા ંલવલાટ મો  
 શલત્તા ( જેરભ ), ળતદૃ્રી ( વતલજુ ), રુુષ્ણી ( યાલી ), આશવની ( ચચનાફ ), શલાળા ( ચફમાવ ),  શવિંધ ુઅને વય્લશત છે  

બાઔલત ધભક પ્રચચરત શત . ્લસ્્ત અને ચાલં્ર તેભની વં્ કૃશત છે. 
વભાજભા ંસ્ત્રીઐનુ ં્થાન ઊંચ,ુ ઍ જત્નત્લની પ્રથા. કુટંુફના લડા શતા  

વાકશત્મ :- લેદ, ઉશનદ, આયણ્મ, બ્રાશભણગ્રથં, દળકનળાસ્ત્ર, યૂાણ.  
 

લેદ :- ચાય         ૧)ઋગ્લેદ                 ૨)વાભલેદ               ૩)મજુલેદ                 ૪)અથલકલેદ  

 ઋગ્લેદ 

તેભા ંદેલને યીજલલાની ્તશુત છે. 
કુર ૧૦૨૮ ભતં્ર છે. જેભાથી વોથી લધાયે ભતં્ર બઔલાન ઈન્સ્ના છે. 
ઔામત્રીભતં્ર ઋગ્લેદ ભાથંી રીધ છે. તેભા ંસમૂકદેલની ઉાવના છે. 
ઔામત્રીભતં્રના યચશમતા :- શલશ્વાશભત્ર. 
વોથી પ્રાચીન લેદ ઋગ્લેદ છે. 

 વાભલેદ :-ઔાઈ ળામ તેલી ્તશુત અને આયતી છે. વઔંીતની ઔઔંત્રી તયેે ઐઓામ છે.  

 મજુલેદ :- તેભા ંધાશભિ શલશધ અને કિમાાડં ના ંભતં્ર છે.  

 અથલકલેદ :- વોથી અરઔલેદ છે. આયલેુદન ઉલ્રેઓ તેભા ંથમ છે. 
 તેભા ંજાદુ,લળીયણ, દુશ્ભનન નાળ અને વજીલની શલદ્યા આલાભા ંછે.  

ઉશનદ :- TOTAL -૧૦૮ ઉશનદ છે. 
પ્રથભ ઉશનદ :- તયેમ ઉશનદ. 
 “ વત્મભેલ જ્મતે”  :- મુડં ઉશનદભાથંી રેલાભા ંઆવ્યુ ંછે 

વો પ્રથભ બ્રાહ્મણગ્રથં - ળતથ 

 
યુાણ  :- કુર :- ૧૮ . મતૃ્યજુેલા પ્રવઔંભા ંઔરુડ યુાણ લચંામ.  

 
દળકન ળાસ્ત્ર = ૬ 
મઔ દળકન :- તજંચર વાખં્મ દળકન :- શરમશુન 
ન્સમામ દળકન :- ઔોતભમશુન લૈળેશ :- ણાદ 
લૂક શભભાવા :- જૈશભશન ઉત્તય શભભાવા :- ફાદયામન ( કુભાયીર બટ્ટ ) 

 
શલષ્ણબુાઔલાનના ં૧૦ અલતાય... 
૧) ભત્્મ, ૨) કુભક, ૩)લયાશ, ૪) નશૃવિંશ, ૫) લાભન, ૬) યશયુાભ, ૭) યાભ , ૮) કષૂ્ણ, ૯) બધુ્ધ, ૧૦) લ્ી  

 
 

 

ઉત્તય લેદાચરન આમો 

વભાજભા ંલણક વ્મલ્થા દઓર યી. 

ભકના આધાયે ચાય લણો : બ્રાહ્મણ.           ક્ષશત્રમ.                 લૈશ્મ.              શદૃ્ર. 
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વભાજભા ંઆશ્રભ વ્મલ્થા દાઓર યી. 

જીલનની ચાય અલ્થાઐ :- બ્રશભચમાકશ્રભ ( ૧ થી ૨૫ લક શલદ્યાભ્મવ ) 
                           :- ગશૃ્થાશ્રભ ( ૨૬ થી ૫૦ લક રગ્નજીલન ) 
                           :- લાનપ્ર્થાશ્રભ ( ૫૧ થી ૭૫ લક  ભશભામાદુય ) 
                           :- વન્સમા્થાશ્રભ ( ૭૬ થી ૧૦૦ લક વન્સમાવી ) 
 

વાકશત્મ :- યાભામણ (લાલ્ભીી) 
ભશાબાયત :- યચશમતા – લેદવ્માવ. રઓનાય :- ઔણેળજી 
બઔલત ઔીતા :- લેદવ્માવ (ભાતા –ભત્્મઔધંા અને શતા -યાળય મશુન) 
ભનુ્ મશૃત :- ભનષુ્મઍ ાલારામ શનમભ. ભન ુયાજા ામદાના શનષ્ણાત શતા. 
આ શવલામ સતૂ્રાઔં અને લેદાઔં જેલા વાકશત્મની ણ યચના થઈ. 
આમોના વભમભા ંબાઔલત ધભક પ્રચચરત શત . આ શવલામ, અન્સમ ધભો પ્રત્મે ણ ર આાકમા.  

   C)ફોદ્ધ ધભક 
્થા :- ઔોતભ બદૃ્ધ. જન્સભ :- નેા સ્્થત શરન્તનુા લમુ્બફની લનભા,ં  મૂનાભ :- શવધ્ધાથક ( તથાઔત તયીે ણ ઐઓાતા )  

ભાતા- ભશાભામા,   ારભાતા- ઔોતભી,  શતા- શદુ્ધધન(ળાક્ય લળં),  જત્નનુ ંનાભ – મળધયા,  તુ્ર –યાહુર, વાયથી- ચન્ના  

ગશૃત્માઔ- 29 લે (ભશાચબશનષ્િભણ), પ્રથભ ઉદેળ- વાયનાથ (ધભકચિપ્રનતકન), ઉદેળની બાા- ારી, મતૃ્ય-ુ કુળીનઔય (ઉત્તયપ્રદેળ)  

ફોદ્ધ ધભકના થં – કશનમાન,  ભશામાન  અને શનમ(ડ. આંફેડય દ્વાયા ળફૃ યલાભા ંઆલેર)  

ધભક ગ્રથં – શત્રશટ  
   D)જૈન ધભક 

્થા :- ભશાલીય ્લાભી. મૂનાભ :- લધકભાન,   જન્સભ : લૈળારી (ચફશાય),   ભાતા- શત્રળરા,  શતા- શવદ્ધાથક(વાશત્ર લળં), જત્નનુ ંનાભ 
– મળદા,  તુ્રી –શપ્રમદળકના , જભાઈ – જાભારીવ  
ગશૃત્માઔ- 30 લે (ભશાચબશનષ્િભણ), પ્રથભ ઉદેળ- યાજગશૃ,  ઉદેળની બાા- ાકૃત,  મતૃ્ય-ુ ાલાયુી (ચફશાય)  

ફોદ્ધ ધભકના થં – શે્વતાફંય,  કદઔફંય,  તેયાથંી,  દેયાલાવી, ્થાનલાવી  

ધભક ગ્રથં – આઔભ, લ્સતૂ્ર 

24 તીથંય ભા ંશરેા – આકદનાથ (ઋબદેલ) અને 24 ભા ંભશાલીય ્લાભી 
 

   ભઔધ  ળાવન(ઈ.વ.લેૂ ૬૦૩ થી ૩૨૪) 
* યાજધાની :- ાટરીતુ્ર (ટના) 
મખુ્મ યાજાઐ :- ચફિંચફવાય » અજાતળત્ર ુ» શળશનુાઔ » ભશાદ્માનદં  »  ધનનદં 
ધનનદં Vs ચદં્રગપુ્ત ભોમક 

ચદં્રગપુ્ત ભોમકની જીત 
 

ભોમક લળં :- (ઈ.વ.લેૂ ૬૦૦ થી ૨૦૦ લક ) 
* ્થા :- ચદં્રગપુ્ત ભોમક      યાજધાની :- ાટરીતુ્ર (ટના). 

 ચદં્રગપુ્ત ભોમક  

* બાયતન પ્રભાચણત ઈશતશાવ ચદં્રગપુ્ત ભોમકના વભમથી ળફૃ. 
* તેણે ગ્રી વયદાય વેલ્યુવ શનતય ( શવંદયન વેનાશત ) ને શયાવ્મ શત. 
* તેના વભમભા ંગ્રી મવુાપય ભેઔે્થનીવ બાયતની મરુાાતે આવ્મ શત. 
   જેણે “ઈન્ન્સડા” નાભ ન ુુ્ ત રખ્યુ.ં 
* વોયાષ્રના સફુા ષુ્મગપુ્તે ચઔયનાયભા ંસદુળકન તાલ ફધંાવ્યુ ં
* તેના ગરુુ ચાણક્યઍ “ોટીલ્મ” નાભનુ ંઅથકળાસ્ત્રનુ ંુ્ ત રખ્યુ ં ચાણક્યનુ ંમૂનાભ :- શલષ્ણગુપુ્ત અને ોકટલ્મ. 
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ચફિંદુવાય  (ચદં્રગપુ્ત ભોમકન તુ્ર) 

 

અળ યાજા  :- (ચફિંદુવાયન તુ્ર) 

ભોમકલળંન વોથી યાિભી યાજા. 
અળના શળરારેઓ :- 
ચઔયનાયન શળરારેઓ ફાફકય (ચફશાયભા)ં ની ટેયીઐન શળરારેઓ 

વાચંીન શળરારેઓ નદંનઔઢ – રકયમાન શળરારેઓ 

વાયનાથન શળરારેઓ  
*  

વાયનાથના શળરારેઓભાથંી બાયતનુ ંયાન્ષ્રમ ચચન્સશ રીધ ુછે. 
* ચઔયનાયન શળરારેઓ બ્રાશભી ( દેલનાઔયી ) ચરીભા ંછે. 
   આ ચરી ઉેરનાય :- જેબવ શપ્રન્સવે. 

આ શળરારેઓભા ં૧૪ ધભક આજ્ઞાઐ છે જેભા ંઅળયાજાન ઉલ્રેઓ “દેલના ંશપ્રમ(દેલનાભ શપ્રમ)” અને “શપ્રમદળી યાજા” તયીે યલાભા ંઆલે છે. 
  

ચરિંઔનુ ંયધુ્ધ ઈ.વ.લેૂ. ૨૬૧ અળ Vs ચરિંઔના યાજા અળની જીત 
- અળ યાજાઍ ચરિંઔના યાજાને શયાવ્મ. આ યધુ્ધભા ં૧ રાઓ રના મતૂ્ય ુથતા અળ 
      
  યાજાન ુશદમ કયલતકન થત્મ ં
     - કયણાભે ફોદ્ધ વાધ ુઉગપુ્ત ના શલેાથી ફોધ્ધ ધભક અંચઔાય મો. 
     - તુ્ર ભશને્સદ્ર. તુ્રી વઔંશભત્રા અને ોત્ર વપં્રશતને ફોદ્ધ ધભકના પેરાલા ભાટે શ્રીરંા ભલ્મા. 
                ( શ્રીરંાન ુજુન ુનાભ .શવરન & શવિંશરકદ્ર) 
 

 

 

 

અનભુોમક ા  [ક્ષત્ર (ળ) નુ ંળાવન]. 
- શશ્વભબાયતભા ં૪૦૦ લક સધુી ક્ષત્રમનુ ંળાવન ચાલ્યુ.ં  

રુદ્રદાભા  

- શે્રષ્ઠ ક્ષત્રયાજા 

- તેન શળરારેઓ જૂનાઔઢભા ંઆલેર છે. 
- તેના સફુા સશુલળાઓે સદુળકન તાલન જીણોધ્ધાય યાવ્મ. 
 

રુદ્રશવિંશ ત્રીજ  

 

- છેલ્ર ક્ષત્ર યજા 
- તેને ચદં્રગપુ્ત ફીજાઍ શયવ્મ અને ક્ષત્ર વત્તાન અંત આવ્મ. 
 

રુદ્રશવિંશ ત્રીજ   Vs   ચદં્રગપુ્ત ફીજ ચદં્રગપુ્ત ફીજાની જીત 
ચદં્રગપુ્ત ફીજાની જીત 
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ગપુ્તલળં( પ્રાચીન બાયતન સલુણકયઔુ) 
 

આદ્ય્થા :- શ્રીગપુ્ત.   બાયતભા ં્થા ;- ચદં્રગપુ્ત શરે. 
  યાજધાની :- ાટરીતુ્ર    પ્રચચરત ધભક :- બાઔલત ધભક. 
 

ચદં્રગપુ્ત શરે  

તાના નાભના શવક્કા ફશાય ાડયા શતા.  
 

વમદુ્રગપુ્ત  

“કશદન નેચરમન” તયીે જાણીત . 
- તેના વભમભા ંગપુ્તલળં વોથી  ળસ્તતળાી ફન્સમ. 
- તેણે ગપુ્તલળંન વોથી લધ ુશલ્તાય મો. 
- દયફાયી શલ શકયેણે  “અરશાફાદ પ્રળ્તી” ભા ંતેના યાિભનુ ંલણકન યુક છે.  
 

ચદં્રગપુ્ત ફીજ  

ચફરુદ(ઉનાભ):- શલિભાકદત્મ, ળાયી,  ળાશવાં. 
- રુદ્રશવિંશને શયાલીને ક્ષત્ર  ( ળ ) વત્તાન અંત મો. 
- ળ શલજમની માદભા ંશલિભ વલંત ળફૃ યાવ્યુ ં( ઈ.વ લેૂ ૫૬ 
લક ) 

- આયફ મવુાપય પાશમાન બાયતની મરુાાતે આવ્મ. 
- કદલ્શીભા ંરશ્તબં ફધંાવ્મ જે ધાતુરાન ઉત્તભ નમનુ છે. 

્ંદ ગપુ્ત  

:- તેના સફુા ણકદંતે સદુળકન ાલન જીણોધ્ધાય યાવ્મ. જૂનાઔઢભા ંશળરારેઓ  ફધંાવ્મ. 
- ્ંદગપુ્તના નાભના શવક્કા ફશાય ાડયા. 

કુભાય ગપુ્ત  

તેના વભમભા ંશલશ્વ શલખ્માત નારદંા. શલદ્યાીઠનુ ંશનભાકણ થયુ ં
 

* ગપુ્તલળં દયવ્માન વાકશત્મન વાય શલાવ થત હ્ત. 
- ચય = ચયવકંશતા. આયલેુદાચામક 

- સશુ્રતુ =- સશુ્રતુ વકંશતા જેભા વો પ્રથભ લઓત ળસ્ત્રકિમન ઉલ્રેઓ છે. 

- ગપુ્તલળં દયબમાન ેટરી ભશાન વ્મસ્તતઐ થઈ ઔઈ. 
- જઔતગરુુ આદ્યળંયાચામક :- લેદના નુરુધ્ધાય. તેભણે બાયતભા ંચાય ભઠની ્થાના યી. 
 
લૂકબાયતભા ંજઔન્નાથયુીભા ંઔલધકનભઠ. (ઉડીળા)  શશ્વભબાયતના દ્રાયાભા ંળાયાભઠ    (ગજુયાત) 
ઉત્તયબાયતભા ંફદ્રીનાથભા ંજ્મશતભઠ. (ઉતયાઓડં) દચક્ષણબાયતના યાભેશ્વ્રભા ંશુઔેંયીભઠ. (તશભરનાડુ) 
. 
* આમકબટ્ટ :-  ભશાન ઔચણતળાસ્ત્રી અને ઓઔળાસ્ત્રી.  શનુ્સમ અને દળાવં ધ્ધશતના ળધ. 
- થૂ્લી તાની ધયી ય પયે છે. તેવુ ંવાચફત યનાય.  - આમકબટ્ટીમનાભન ઔચણતન ગ્રથં રખ્મ.  

* લયશશભકશય :-  જાણીતા ઓઔળસ્ત્રી. 
- બશૂદવકંશતા. બશૂદજાત. ચંશવધ્ધાશંતા- ગ્રથં. 

* ધનલતંયી  :- જાણીતા લૈધ અને આયલેુદના યચશમતા.   [તફીફ કે્ષતે્ર અાત ઌલડક - ધનલતંયી] 
* બ્રહ્મગપુ્ત :-  ભશનઔચણતજ્ઞ અને લૈજ્ઞાશન.  “બ્રહ્મગપુ્ત શવધ્ધાતં” નાભન ગ્રથં રખ્મ. 
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* ભશાશલ ાચરદાવ :- 
યધલુળંમૌ, કુભાયવબંલમૌ, અચબજ્ઞાન ળાકંુતરમૌ, ભેધદૂતમૌ, ઋતવુશંાય, શલિભલકશળમમૌ, ભારશલાસ્ગ્નશભત્રમૌ 

 

* ગપુ્તલળંભા ંળાશંતસઓુાાયી અને લૈબલભા ંખફૂ લધાય થમ શલાથી તેને પ્રાચચનબાયતન   સલુણકયઔુ શ ેછે. 

* ષુ્મભશુત લળંન ભશાનયાજા વમ્રાટ શકલધકન :-  

- પ્રાચીનબાયતન છેલ્ર ભશાન યાજા.    યાજધાની :- નય. 
    - તે ઍ વાયા શલ શતા. 
    - નાઔનદં, યત્નાલરી અને શપ્રમદશળિા જેલી કુશતઐ રઓી. 
    - તેના વભમભા ંચીની મવુાપય શય-ુઍન-ત્વઔં બાયતની મરુાાતે આવ્મ શત. 
    - ભશાશલ ભયયુ અને ભશાકંડત જ્મવેન થઈ ઔમા. 
   - તેના દયફાયી શલ ફાણબટ્ટ શતા જેભણે  
ાદંફયી, શકચકયત અને ચડંીળત 

જેલી કૃશતઐની યચના યી. 
 

પ્રાચીન બાયતીમ ઈશતશાવન અંત અને ભધ્માચરન બાયતન  ઈશતશાવ ળફૃ  થમ તે વભમના બાયતના યાજ્મ 
ગજુૉય પ્રશતશાય :-   ભાલા ( યાજ્તાન )  

વરંીયઔુ :- ગજુયાત ( અણકશરયુ ાટણ )  

યભાય :- ભાલા ( યાજ્તાન )  
યાષ્્કુટ :- ઑયંઔાફાદ ( ભશાયાષ્ટ ) 
     - ્થા :- દંતીદૂઔક 
     - કષૂ્ણશરેાઍ ઈરયાભા ંઍજ થ્થયભાથંી ૈરાવ ભકંદય ફનાવ્યુ ં
     

* દચક્ષિઁણ બાયતભા ં:- 
- ાડંલલળં :- ચેન્નાઈભા ંઆલેરા ભદુયાઈનુ ંપ્રખ્માત ભીનાક્ષી ભકંદય તેભના વભમભા ંફધંાવ્ય ુશત ુ.ં 
  - ચોરલળં :- નટયાજની ાવંાની બવ્મ મશૂતિ 
             યાજ યાજ શરે :- તાજંયભા ંબશૃદેશ્વયનુ ંયાજયાજેશ્વય ભકંદય ફધાવ્યુ ં  

- લ્રલ લળં :- નયશવિંશલભકન શરે. ભશાફચરયુભ નાભનુ ંનઔય લવાવ્યુ ં
  - બુદેંર ઓદંના ચડંર :- તેભના વભમભા ંભશાયાષ્ટભા ંઓજુયાલના ભકંદય ફધંાવ્મા. 
  ૧૩ ભી વદીભા ંશલજ્મનઔયનુ ંવામ્રાજ્મ :- 
-્થા :- શકયશયયામ  અને બકુ્કાયામ. 
 - શલજ્મનઔયન વોથી ભશાનયાજા :- કૃષ્ણદેલયામ. 
 

ચોશાણ :- કદલ્શી અને અજભેય ( યાજ્તાન ) 
    - થૂ્લીયાજ ચોશાણ ;- તયાઈના ફે યધુ્ધ માક.  
તયાઈનુ ંપ્રથભ યધુ્ધ ૧૧૯૧ થૃ્લીયાજ ચોશાણ ભશંભદ કયીની થૃ્લીયાજ ચોશાણની જીત 

- તયાઈનુ ંપ્રથભ યધુ્ધ ૧૧૯૧ભા ંથયુ ંજેભા ંથૃ્લીયાજ ચોશાણની જીત અને ભશંભદ કયીની શાય થઈ. 
 

તયાઈનુ ંફીજુ યધુ્ધ ૧૧૯૨ થૃ્લીયાજ ચોશાણ ભશંભદ કયીની ભશંભદ કયીની જીત 

- તયાઈન ફીજુ યધુ્ધ ૧૧૯૨ભા ંથયુ ંશત ુ ંજેભા ંભશંભદકયીની જીત થઈ અને થૂ્લીયાજ ચોશાણન ુ મતૃ્ય ુથયુ ં
 

*  પ્રાચીન બાયતીમ ઈશતશાવન અંત અને ભધ્માચરન બાયતન ઈશતશાવ ળફૃ :-  
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બાયતભા ંવલ્તનતાન ્થા : કુતબુદુીન ફ  

- તે ભશંભદકયીન ગરુાભ શત અને ભશંભદકયીની તુ્રી વાથે રગ્ન માક.  

- તાના ગરુુ ખ્લાજા કુતબુદુીન ફખ્તીમાયની માદભા ંકદલ્શીભા ંકુતફુશભનાય ફધંાવ્મ. યંત ુઍભાના ફાધંાભ ફાદ મતૃ્ય ુાબમ.  ચઔાન યભતી 
લઓતે કડા યથી ડીજતા મતૃ્ય ુાબમ.  

- રાઓનુ ંદાન યત શલાથી “રાઓફક્ષ’ નુ ંચફરુદ ાબમ. 
 

વભસદુીન ઈલ્તતુભીળ : (અલ્તભળ) 

- કુતબુુદંીન ફન ગરુાભ અને ત્માય ફાદ જભાઈ ફન્સમ.  
- કુતફુભીનાયનુ ંફાધંાભ રુૂ યાવ્યુ.ં 
-બાયતભા ંપ્રથભ લાય ચાદંી અને તાફંાના અયફી શવક્કા ચરણભા ંમકુ્યા 
- તેના વભમભા ંમઔુર ચચંઔ્તાને બાયત ય આિભણ યુક શત.ુ  

- તેના મતૃ્યફુાદ તેન તુ્ર રુનકુદન, ઔાદીય ફેઠ જે ખફૂ શલરાવી શલાથી વયદાયઍ તેને દબષ્ટ યીને તેની ફશને યચઝમા સરુતાનાને ઔાદીય 
ફેવાડી. 
- યચઝમા સરુતાના બાયતની પ્રથભ સ્ત્રી યાજતાક ફની  

 

ૈફાદ 

[ગરુાભલળંના છેલ્રા યાજા] 
 

2) ચઓરજી લળં     (્થા – જરાલદુીન ઓીરજી)  

 

જરાલદુીન ઓીરજી 

- ગરુાભલળંના છેલ્રા યાજા ૈફાદને તેના ભતં્રી જરાલદુીન ઓીરજીઍ ભાયી નાઓીને ચઓરજીલળંની ્થાના યી  

અરાઉદીન ચઓરજી 

- તે જરાલદુીન ચઓરજીન બત્રીજ અને જભાઈ શત .  
- તેણે જરાલદુીન ચઓરજીનુ ંખનૂ યી ઔાદી ભેલી શતી.  
- ફજાયની ચીજલ્તઐુનુ ંબાલશનમભન અને લેાયભા ંતરભાના સધુાયા યાવ્મા.  

- તેના વભમભા ંજાસવુીતતં્ર ખફૂજ શલશવત અને પેરામેલુ ંશત ુ ં. 
કડા ય ડાઈ રઔાલલાની પ્રથા ળફૃ યી.  

- ણકદેલ લાકેરાના ભતં્રી ભાધલે તેને ગજુયાત જીતલા આભતં્રણ આપ્યુ ંશત ુ.ં કયણાભે ણકદેલ લાકેરાને શયાલીને ગજુયાત ય જીત 
ભેલી. 

- અરાઉદીન ઓીરજી વાથે પાયવી શલ “અભીય ખળુય” બાયત આવ્મા. તે ળામય, ઔામ, રેઓ , વઔંીતજ્ઞ, અને ઈશતશાવાય શતા, 
તેભણે શવતાય નાભના તતંલુાદ્યની ળધ યી શતી.  

- અરાઉદીન ચઓરજીઍ ચચતડના યાજા યતન શવિંશની યાણી દભીનીથી આાકઈને ચચતડ ય હભુર મો ત્માયે શજાય યાણીઐઍ 
અસ્ગ્ન્નાન [જશય] યુક શત ુ,ં 

 
 

ભધ્માચરન બાયત 

 
1) ગરુાભલળં 
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૩) તકુર લળં  

(્થા – ગ્માસદુીન તકુર ) 

 

ભશંભદ ચફનતકુર -   મૂનાભ (જનાઓાન) 

- કદલ્શી વલ્તનતન તયંઔી સરુતાન. 
- તાની યાજધાની કદલ્શીથી દરતાફાદ ઓવાડી.  

- તેના વભમભા ંઆયફ મવુાપય ઈબ્નફતતુા બાયત આવ્મ શત. 
- ટાર ધ્ધશતભા સધુાયા યાવ્મા. 
 

કપયઝળાશ તકુર 

- ભશંભદ ચફનતકુરન શતયાઈ બાઈ શત. 
- કપયઝયુ કપયઝાફાદ, કપયઝ, જનયુ અને કશવાય નાભના ંાચં 

નઔય લવાવ્મા જે શાર ય.ુી. ભા ંઆલેરા છે.  
 

નશવરુદીન તકુર 

( છેલ્ર તકુર યાજા). 

અપકાનના ભોંઔર વયદાય તૈમયુરઔેં ૧૩૯૮ ભા ંઆિભણ યુક. 

4) વૈમદલળં  

(્થા – ચઓજય ઓા)ં 
 
 
 

5) રદીલળં  

( ્થા – ફહુરર રદી.) 
 
 

શવંદય રદી 

– મમનુા નજી આગ્રાળશયે લાવાવ્યું 
- વો પ્રથભ લાય જભીનની ભાણી ભાટે “ શવંદયી ઔજ” ળફૃ 

- “ગરુફૃશ” નાભની શલતાઐ રઓી. 
 

 

ઈબ્રાશીભ રદી 
 

રદી લળંન છેલ્ર યાજા. 
 

ાણીતનુ ંયદુ્વ  ્ ૧૫૨૬ ઈબ્રાકશભ રદી – Vs  ફાફય ફાફયની જીત 

- ૧૫૨૬ ભા ંફાફય અને ઈબ્રાકશભ રદી લચ્ચે ાણીતનુ ંયદુ્વ થયુ ંજેભા ંફાફયની જીત થતા બાયતભા ંમકુરવત્તાની ્થાના થઈ  

6)મધુર લળં  

્થા = ફાફય 

ફાફય 

-      ૧૫૨૬ભા ંઈબ્રાકશભ રદીને શયાલીને મકુરલળંની ્થાના યી.  

૧૫૨૭ ભા ંફાફય અને યાણાવગં્રાભશવિંશ (યાણાવઔં) લચ્ચે ઓાનલાનુ ંય ુધં્ધ થયુ ંજેભા ંફાફયની જીત થઈ  

ઓાનલાનુ ંયધુ્ધ ૧૫૨૭ ફાફય Vs યાણાવગં્રાભશવિંશ (યાણાવઔં) ફાફયની જીત 

- ૧૫૨૯ ભા ંફાફય અને અપકાનના વયદાય લચ્ચે ઔઔાનુ ંયધુ્ધ થયુ.ં જેભા ંફાફયની જીત થઈ.,  

ઔગ્રાનુ ંયધુ્ધ ૧૫૨૯ ફાફય Vs અપકાનના વયદાય ફાફયની જીત 

- ૧૫૩૦ તેનુ ંમતૃ્ય ુથય ુઅને આગ્રાનજી આયાભફાઔભા ંદપનાલામ. ાછથી તેને ાબરૂભા ંદપનાવ્મ.  

- ફાફયની આત્ભથા  = તઝુુ ઍ ફાફયી / ફાફયીનાભા. (તુીબાાભા ંછે)  

 

હભુાય ુ(ફાફયન તુ્ર) 
(હુભાય ુ= બાગ્મળાી) . 

- ફેઔભનુ ંનાભ – ગરુફદન. ફીજી ફેઔભ – શભીદાફાનુ ં(અફયની ભાતા) 

- ૧૫૫૬ ભા ંુ્ તારમની વીડી યથી ડી જતા મતૃ્ય ુથયુ.ં  - હુભાયનુી આત્ભથા તેની ફેઔભ ગરુફદને રઓી.  

 ચોવાનુ ંયધુ્ધ =  હુભાય ુઅને અપકાન વયદાય ળેયળાશસયુી લચ્ચે જેભા ંહુભાયનુી શાય થઈ.  

ચોવાનુ ંયધુ્ધ  હુભાય ુVs અપકાન વયદાય(ળેયળાશસયુી) ળેયળાશસયુીની જીત 

 

- ળેયઓાને કદલ્શીની ઔાદી ય સયૂલવંની ્થાના યી. તેના વભમભા ંતાય – ટાર અને તરભાભા ંસકુાયા થમા. રત્તાથી ેળાલય સકુી 

ગ્રાન્સટ ્ન્સ યડ ફધંાવ્મ. 
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અફય  (હભુાયનુ તુ્ર) 

- મૂનાભ – ભશંભદ જરાલદુીન અફય ,  ભાતા- શભીદાફાનુ ં જન્સભ – અભયટના કલ્રાભા ં(યાજ્થાનના ભેલાભા)ં  

- મકુરલળંન શનયક્ષય યાજા.     ૧૩ લક ની ઉંભયે ારાનય કલ્રાભા ંયાજ્મચબે  

- ફૈયભ ઓા અફયને તેના ફાલ્માાભા ંલકશલટભા ંભદદ યતા.  

- તેના વભમભા ંફક લકશલટ ભશાભાઔંા(ારભાતા) ના નાભે ચારત શત.  

- “કદને ઈરાશી” નાભના ધભકની ્થાના યી. આ ધભકન ્લીાય વો પ્રથભ ચફયફરે મો હ્ત. 

- જમયયુના યજતુ યાજા બાયાભરની તુ્રી જધાફાઈ વાથે રગ્નમાક.  

- તાના ળાવનભા ંકશિંદુઐને ઉચ્ચ દયજ્જ આપ્મ.  

- તેના ભશસેરુભતં્રી ટડયભરે બાયતભા ંજભીનની જાત મજુફ જાત રેલાની ધ્ધશત દાઓર યી.  

અફય  Vs  મઝુપયળાશ ત્રીજ અફયની જીત 

-  

- અફયે ગજુયાતના યાજા મઝુપયળાશ ત્રીજાને શયાવ્મ અને ગજુયાત શલજમની માદભા ંપતેશયુ વીકિભા ંબરુદં દયલાજ ફધંાવ્મ. જે શલશ્વન વોથી 

ભટ દયલાજ છે. 

- > અફયના દયફાયભા ંનલ યત્ન શતા,. 
- ૧, ચફયફર – મૂનાભ   = ભશળેદાવ ( કશિંદુ શતા )  ૨, ટડયભર – ભેશસરૂભતં્રી 

- ૩, તાનવેન – ઉચ્ચક્ષાન ઔામ.   ૪, મલુ્રા દ પ્માજા – યમજુ પ્રવશૃત ભાટે જાણીત 

- ૫, પૈઝી – વેનાભા શત.     ૬, અબરુ પઝર – ભશાન ઈશતશાવાય. 

- ૭, અબ્દુર યકશભ ઓાને ઓા ં   ૮, શભીભ શભાભ.  ૯, યાજા ભાનશવિંશ  

ાણીતનુ ંફીજુ યધુ્ધ ૧૫૫૬ અફય Vs  શમે ુ અફયની જીત 

 ૧૫૫૬ ભા ંઅફય અને આકદરળાશના શવનાશત શમે ુલચ્ચે ાણીતનુ ંફીજુ યધુ્ધ થયુ ંજેભા શમે ુની શાય થઈ.  

 ૧૫૭૬ ભા ંઅફય અને ભશાયાણા પ્રતા લચ્ચે શલ્દીકાટીનુ ંયધુ્ધ થયુ ંજેભા ંઅફયની જીત થઈ.  

શલ્દીકાટીનુ ંયધુ્ધ ૧૫૭૬ અફય  Vs  ભશાયાણા પ્રતા અફયની જીત 

 

 ૧૯૦૫ ભા ંશવંદયાફાદભા ંભયડાના યઔથી મતૃ્ય ુથયું 

 અબરુ પઝરે  અફયની આત્ભથાનુ ં ુ્ ત “અફયનાભા” અને “આમને અફયી “ રખ્યુ ંછે. 

 ફીજાયુના યાજ્મ અશભદનઔયની સરુતાના ચાદંફીફીઍ અફયની મકુર વૈન્સમન લીયતા લૂક વાભન મો શત.  

જશાઔંીય  (મૂનાભ – વરીભ) 

ફેઔભ – નયૂજશા ં(મૂનાભ – ભશરુેન્નીવા). 

- અંગે્રજ પ્રશતશનશધ વય ટભવયને બાયતભા ંલેાય યલાની યલાનઔી આી.  

- ાશ્ભીયભા ંળારીભાયફાઔ ફધંાવ્મ.  ળીઓના ગરુુ અજુ કનદેલ(5 ભા)ંની શત્મા યાલી. 

- અફયની શલશ્વાસ ુઅબરુપઝરનુ ંખનુ યાવ્યુ ં૧૬૨૨ ભા ંળાશજશાઍં તેનુ ંખનૂ યાવ્યું  

- તેની આત્ભથા “તઝુુ ઍ જશાઔંીયી” પાયવી બાાભા ંછે 

 

ળાશજશા ં   (મૂનાભ કુયકભ) 
- શપ્રન્સવ ઐપ ચફલ્ડય તયીે ઐઓાત. 

- આગ્રાભા ંફેઔભ મભુતાઝભશરની માદભા ંવઔેંભયભયન તાજભશરે ફધંાવ્મ. 
- કદલ્શીભા ંરાર કલ્ર , યુાણ કલ્ર , કદલાને આભ , કદલાનેઓાવ  અને મસુ્્રભ ની વોથી ભટી ઍલી જાભા ભસ્્જદ ફધંાલી.  

- અભદાલાદભા ંળાશીફાઔભશર અને આગ્રાભા ંભતી ભસ્્જદ ફધંાલી.  

- ૭ યડના ઓચે કશયા, ભતી, ભાણે, શનરભ જડેલ ુભયયુાવન ફનાવ્યુ ંજેને ઈયાનન નાકદયળાશ રઈ ઔમ. 
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ઑયંઔઝેફ  (ળાશજશાનં તુ્ર). 

- શતા ળાશજશાનેં ેદ યી , બાઈઐને ભાયી નાઓીને ઔાદીઍ ફેઠ. 
- ધભક જનનૂી સનુ્ની મવુરભાન, વ્મવનથી દુય યશતે 

- તે યાજ્મની શભરતને શલત્ર ભાનત અને તાનુ ંગજુયાન ટીઐ વીલીને ચરાલત 
- કશિંદુઐને ાીઐ શતે. શી દીલાી જેલા તશલેાય તેભજ ાયવીઐના નલયઝ જેલા તશલેાયની ઊજલણી ય પ્રશતફધં મકૂ્ય. 

- ળીઓના ગરુુ તેઔફશાદુય(9 ભા)ં ની શત્મા યાલી (મુ્ રીભ ધભક અંઔીાય ન યલા ફદર) 

- અફયના વભમભા ંળફૃ થમેરી જભીનની જાત મજુફ જાત રેલાની ધ્ધશત ફધં યાલી , ઍ વયઓી જાત ધ્ધશત દાઓર યી. 

- તેના વભમભા ંસયુત “ભક્કાનુ ંપ્રલેળદ્વાય” ઔણાત ુ ંઅને શળલાજીઍ ૧૬૬૪ અને ૧૬૭૦ ભા ંઍભ ફે લાય સયુત લ ૂટં્ ું. 
- માત્રાલેય અને જજજમાલેય ળફૃ યાવ્મ. 

- પેન્સચને બાયતભા ંલેાય યલાની યલાનઔી આી.  
- ૧૭૦૭ ભા ંમતૃ્ય.ુ દરતાફદભા ંદપનાલામ 
 

ફાશાદુય ળાશ ઝપય 

બાયતભા ંમકુર વલ્તનતન છેલ્ર યાજા  (ફાશાદુય ળાશ ઝપય ) ત્માય ફાદ બાયતભા ંચબ્રકટળ યઔુની ળફૃઆત થઈ.  

 

 આધશુન બાયતન ઈશતશાવ 

યયુશમન પ્રજાનુ ંબાયતભા ંઆઔભન  

 ઈ.વ. 1453 ભા ંઐટભન તુોઍ ન્સ્ટેન્ન્સટનર (ઈ્તબંરૂ) જીતી રીધુ.ં જેથી જભીન ભાઔે થત લેાય જઓભામ અને નલ જભાઔક ળધલાની 

પયજાડી.   

 ઈ.વ. 1492 ભા ંકિ્ટપય રફંવ બાયત ળધલા નીળ્મ યંત ુતેણે અભેકયા ઓડં અને લે્ટ ઈન્ન્સડઝના ટાઐુની ળધ યી.  

 ફાથોરબય ુડામઝે ે ઐપ ગડુ શ (ેપ્ટાઉન)ની ળધ યી  

 ઈ.વ. 1498ના ભે ભકશનાની 20ભી તાયીઓે  ાટુકઔર નાશલ લા્ દ-ડી-ઔાભાઍ બાયત આલલાન જભાઔક ળધ્મ, અને બાયતભા ંતે વો પ્રથભ 

ારીટ ફદંયે ઉતમો ત્મા ંઝાભકયન નભન કશન્સદુ યાજા યાજ યત શત. ( ભદદ યનાય  ઓરાવી અશભદ ઈબ્ન ભજીદ) 

 બાયતભા ંવો પ્રથભ ાટુકઔીઝ, ત્માયફાદ શરેન્સડના ડચ ર (1610) (લરદંાઐ) તે છી ચબ્રટનના અંગે્રજ (1613) અને અંતે ફે્રન્સચ (1668) આવ્મા.(P 

D E F)   

  ૧૬૦૦ ભા ંઈંઔરેન્સડભા ંચબ્રકટળ ઈ્ટ ઈન્ન્સડમા ંનીની ્થાના થઈ યાણી ઍરીઝાફેથ-1 ના વભમભા.ં  

 1608ભા ંશેટય નાભના જશાજભા ંઅંગે્રજ અશધાયી વય શકન્સવન સયુત ફદંયે ઉતમો. તેણે જશાઔંીય ાવે સયુતભા ંલેાયી ભથ ્થાલા યલાનઔી 

ભાઔંી.  યંત ુજશાઔંીયના દયફાયભા ંયશરે કપયંઔી પ્રશતશનશધઐઍ શલયધ યતા જશાઔંીયે યલાનઔી આી નકશિં, યંત ુશનયાળ થમા શલના અંગે્રજઍ 

પ્રમત્ન ચાલ ુયાખ્મા.  

 ૧૬૧૩ ભા ંઆ ંનીનુ ંઍ દ બાયત આવ્યુ,ં આ દના ઍ પ્રશતશનધી વય ટભવ ય ઍ જશાઔંીય ાવે લેાય યલાની યલાનઔી ભાઔંી.  

 કયણાભે ૧૬૧૩ભા ંસયુત અને ૧૬૧૬ ભા ંબફૃચ ઓાતે લેાયની ઠીઐ ્થાી.  

 મખુ્મ લેાય ાશવભ ફજાય (ફઔંાભા)ં  

 અંગે્રજઍ દચક્ષણભા ંતાનુ ંપ્રથભ લેાયી ભથ દચક્ષણ લૂક વમદુ્રતટ ય ભાછરીટ્ટનભભા ં ્થાશત યુ.ં  

  ઈ.વ. 1698 ભા ંઅંગે્રજઍ પટક  શલચરમભ (રત્તા)ની ્થાના યી. તેના ્થા જફ ચાયને શતા.  

 

પ્રાવીનુ ંયદુ્ધ ઈ.વ.1757 ભા ં23 જૂનના કદલવે  શવયાજ-ઉદ-દોરા Vs  યફટક  રાઈલ યફટક  રાઈલની જીત  
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 ભીયજાપયને ફઔંાન નલાફ ફનાલલાભા ંઆવ્મ. શવયાજ- ઉદ-દોરાનુ ંરશ્ય 50,000 વાભે અંગે્રજ 800 + 2200 = 3000. ેટરા રાભા ંજ યદુ્ધ 

વભાપ્ત થયુ.ં અંગે્રજઍ વત્તાન ામ નાખ્મ.  

 

ફતવયનુ ંયદુ્ધ ઈ.વ. 1764   ભીયાવીભ, ળાશ આરભ અને અલધ નલાફ સજુા ઉદ દોરા  Vs  અંગે્રજ (શેટય મનુય) અંગે્રજની જીત  

 ભીયાવીભ, ઑધન યાજા અને મકુરયાજા ળાશ આરભની વયંતુતવેના અને અંગે્રજ લચ્ચે યધુ્ધ થયુ ંજેભા ંઅંગે્રજની જીત થઈ.  

 બાયતભા ંવો પ્રથભ ફઔંાભા ંઔલનકય ફનનાય અંગે્રજ યફટક  રાઈલ.  

 લયન શને્્ટિંઔ(1764-1785) 

 યફટક  રાઈલ ળફૃ યેરી દ્વદ્વમઓુી ળાવન ધ્ધશત ફધં યાલી.  

 કદલાની અને પજદાયી અદારત ફનાલી.  

 બાયતની પ્રથભ શાઈટક  ફઔંાના રત્તાભા ં1772 ભા ંળફૃ થઈ.  

 ફીજ ભૈસયુ શલગ્રશ(1780-84) શૈદય અરીનુ ંમતૃ્ય.ુ  

 રડક નકલચરવ.  (1785-1793,1805) 

 ફઔંાભા ંામભી જભાફધંી ળફૃ યાલી  

 “નકલચરવે ડ” નાભનુ ંામદાનુ ં ુ્ ત તૈમાય યાવ્યુ ં 

 ચરવના ઔાય ધયણ અને તેભને ામભી યલાની ળફૃઆત યાલી.  

 રેતટય અને જજલ્રા યાજી્રાયના દ ળફૃ યાવ્મા.  

 ત્રીજ ભૈસયુ શલગ્રશ(1790-92) અંગે્રજ અને ટી ુસરુતાન લચ્ચે શ્રી યંઔટ્ટન્ભની  વશંધ થઈ.  

 

 

 રડક લેરે્રી (1798-1805) 
 વશામાયી મજનાન જન.  

 વોપ્રથભ શૈદયાફાદ છી િભળ: અલધ, ેળલા, ઔામલાડ, શવિંશધમા, બવરે અને શરય ાવે વશામાયી મજનાન ્લીાય યાવ્મ શત.   

 ચથ ભૈસયુ શલગ્રશ(1799) ટી ુસલુ્તાનની શત્મા.  

 રડક શને્્ટિંગ્વ(1813-1823) 

 ત્રીજા ભયાઠા શલગ્રશાભ ંભયાઠાઐની શાય થઈ કયણાભે અંગે્રજનુ ંંનીળાવન લધ ુભજબતુ થયુ.ં  

 રડક શલચરમભ ફેન્સટી(1828-1835)  

 બાયતન પ્રથભ ઔલનકય જનયર.  સકુાયાલાદી ઔલનકય જનયર તયીે ઐઓામ છે.   

 યાજાયાભ ભશનયામની ભદદથી વતીપ્રથા(1829) તેભજ ફાીને દુધ ીતી યલાન કુયીલાજ નાબદુ મો.  

 ભાનલફરીની પ્રથા ય પ્રશતફધં મકૂ્ય. ગરુાભી પ્રથા નાબદુ યાલી.  

 રડક ડેરશાઉવી(1848-1856)   

 ઓારવાનીશત અભરભા ંમૂી. વલક પ્રથભ વતાયા 1848 ભા ંઓારવા યુ.ં  

 ઈ.વ.1853 ભા ંમુફંઈ અને થાણે લચ્ચે યેરવેલા ળફૃ યાલી. જેનુ ંઅંતય 35 કભી (22 ભાઈર) શત ુ.ં   

 તાય અને ટાર વેલા ળફૃ યાલી. (1853) વો પ્રથભ તાય રતા અને આગ્રા લચ્ચે.  
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 રડક ભેરે 

 બાયતભા ંઅંગે્રજી શળક્ષણ ળફૃ યાવ્યુ ં 

 ૧૮૫૭ ન શલપ્રલ  

 બાયતન પ્રથભ ્લતતં્રતા વગં્રાભ  

 શલપ્રલની ળફૃઆત ભેયઠભા ંફયાયુની છાલણીભા ંથઈ.  

 ભઔંરાડેં બાયતન પ્રથભ ળકશદ. (21 ભાચકના યજ ધયડ થઈ અને 8 ઍશપ્રરના યજ પાવંી આી દેલાભા ંઆલી.)  

યાજનૈશત ાયણ: 
 

 લેરે્રીની વશામાયી મજના, ડેરશાઉવીની ઓારવાનીશતથી તાને થમેર અન્સમામને ાયણઍ ઝાવંીની યાણી રક્ષ્ભીફાઈ, જાઔીયદાય કંુલયશવિંશ, 
નાનાવાશફે ેળલાઍ આઔેલાની રીધી.  

 

આશથિ ાયણ:   

 નકલચરવની ામભી જભાફધંી અને મનુયની યોમતલાયી દ્ધશતના રીધે જભીનદાય અને ઓેડૂત ફયફાદ થઈ ઔમા.  

 બાયતભાથંી ધનનુ ંવતત શનષ્ાવન, શ્તશળલ્ અને કુટીયોધઔન શલનાળ લઔેયે.  

 

ધાશભિ ાયણ :   

 ઈવાઈ ધભક પ્રચાયને ંની દ્વાયા પ્રત્વાશન અને બાયતીમ તથા ધભક પ્રત્મે શતય્ાયબમો વ્મલશાય, ઈવાઈ ધભક ્લીાયનાયને તાની ૈતૃ 
વંશતભાથંી કશ્વ ભે તેલી વ્મલ્થા યલાભા ંઆલી શતી.  

વાભાજજ ાયણ: 

 ેટરી બાયતીમ કુપ્રથાઐ જેલી ે વતીપ્રથા, ફાશલલાશ, ફહુત્નીત્લ, દીયીને દૂધીતી યલી, અ્શૃ્મતા લઔેયેને અંગે્રજઍ ામદાનુ ં્લફૃ 
આીને નાબદૂ યી શતી. તેથી ફૃકઢચુ્ ત રભા ંઅવતં ેદા થમ શત.  

 બાયતીમ બાા, વં્ કૃશત, ઈશતશાવ તયપ ઉેક્ષા યઓાઈ શતી.  

 

રશ્યી યણ:  

 કશિંદી શવાઈઐની ફઢતીની ત કણી ભમાકકદત શતી.(સફેૂદાય સધુી) કશિંદી અને અંગે્રજી શવાઈના ઔાય લચ્ચે કણ ભટ તપાલત શત. અંઔેજન 
ઔાય 150 વાભે બાયતીમને 7 ફૃશમા. જ્માયે પ્રભાણ 7:1 શત ુ.ં  

 અંગે્રજ અપવય કશિંદી શવાઈઐને શરા અને તચુ્છ વભજતા શતા. તે યઔુભા ંબાયતીમ ભાટે વમદુ્રનુ ંાણી ઐંઔલાની ભનાઈ શતી. તેનુ ંારન ન 
યનાયને જ્ઞાશત ફશાય મૂલાભા ંઆલતા. છતા ંશવાઈઐને પયજીમાત શલદેળભા ંચબ્રકટળ યદુ્ધ ભાટે ભરલાભા ંઆલતા શતા.  

અન્સમ ાયણ:     

 બાયતીમને ઍવુ ંરાઔત ુે અંગે્રજળાવન 100 લક ચારળે.  ઈ.વ.1757ના પ્રાવીના યદુ્ધથી વત્તા શ્તઔત યી જેના 100 લક ઈ.વ.1857ભા ંયૂા 
થતા શલાથી રઍ શલદ્ધશ મો.  

તાત્ાચર ાયણ:       

 જાન્સયઆુયી 1857ભા ંરશ્યભા ંબ્રાઉન ફેવનની ઍનકપલ્ડ યાઈપર દાઓર યલાભા ંઆલી. જેભા ંઔામ અને ડુક્કયની ચયફી રઔાલેરી શતી. આ 
ાયતવૂ લાયતી લઓતે દાતં લડે તડલી ડતી. ધાશભિ દ્રન્ષ્ટઍ ઔામ અને ડુક્કયનુ ંભાવં ઓાલાની ભનાઈ શલાથી અનિુભે કશન્સદુ અને મસુ્્રભ 
વૈશનની ધાશભિ રાઔણી દુબાઈ.  

 21ભી ભાચક 1857ના કદલવે ભઔંરાડેં નાભના વૈશને ાયતવૂન ફકશષ્ાય મો અને અંગે્રજ અશધાયીને ઔીથી કામર મો. 8ભી ઍપ્રીર 1857ના 
કદલવે તેને પાવંી આલાભા ંઆલી શતી. આથી ભઔંરાડેં  1857ના શલપ્રલન પ્રથભ ળશીદ ફન્સમ.  

 10ભે 1857ના કદલવે ભેયઠભા ંકશિંદી વૈશનઍ ાયતવૂન ઉમઔ યલાન શલયધ મો અને 1857ના શલપ્રલની ળફૃઆત થઈ.                             
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વગં્રાભના મખુ્મ ફનાલ:  

 11ભી ભે 1857ના યજ ભેયઠના વૈશન કદલ્શી શોંચ્મા અને ફશાદુયળાશ ઝપયે કદલ્શીથી નેતતૃ્લ રીધુ.ં જેની વાભે શનરવન અને શડવન અંગે્રજ 
વેનાશત શતા. ફશાદુયળાશન યાજમ થતા ંતેને ડીને તેના ઉય ગનુ દાઓર યલાભા ંઆવ્મ તથા તેભને યંગનુ (ફભાક) ભા ંેદ યાઓલાભા ં
આવ્મા.  

 ાનયુભા ંફાજીયાલ ફીજાના દત્ત તુ્ર કડંુ ડંીત ે જે નાનાવાશફે ેળલા તયીે ઐઓાતા તેભણે નેતતૃ્લ રીધુ.ં તેની વાથે તાત્મટે શતા. 
તેભન યાજમ થતા ંતેઐ નેા નાવી ઔમા.ં તાત્મટે ગજુયાતભા ંચંભશારના જઔંરભા ંેટરા કદલવ યશરે અંતે પાવંીની વજા આલાભા ં
આલેરી.  

 ઝાવંીથી યાણી રક્ષ્ભીફાઈઍ નેતતૃ્લ રીધુ,ં જે ઔઔંાધય યાલની ત્ની શતી. ઔઔંાધય યાલના મતૃ્ય ુફાદ આનદંયાલને દત્ત રીધ અને ઔાદીઍ 
ફેવાડય શત. અંગે્રજઍ આ અશધાય અભાન્સમ ઠેયાવ્મ શત. તેભની શલફૃદ્ધ અંગે્રજ વેનાશત હ્યયૂજ શતા.  

 રક્ષ્ભીફાઈ અને તાત્માટેઍ ઍ વભમે ગ્લાચરમય ય ફજ યી રીધ શત ણ તે ગ્લાચરમયભા ંરડતા રડતા મતૃ્ય ુાબમા શતા.  

  જનયર હ્યયુજે તેણીને શલદ્રશીઐભા ંઍતભાત્ર ભદક  હ્યા શતા. ઉયાતં શલદ્રશીઐઍ તેણીને 'ભશયી''ની ઉાધી આી શતી.  

 રઓનઉથી લાજીદઅરી ળાશની ફેઔભ શઝયત ભશરે નેતતૃ્લ રીધુ.ં રઓનઉ યાજ્મ ડેરશાઉવીઍ અવ્મલ્થાનુ ંફશાનુ ંઆીને ઓારવા યેલુ.ં શઝયત 
ભશરન યાજમ થતા ંનેા ઔમા.ં  

 ચફશાયના જઔદીળયુના ંજાઔીયદાય કંુલયશવશ ેઅંગે્રજ વેનાશત શલચરમભ ટેરય વાભે ફશાદુયીલૂક રડેરા યંત ુભયણતર કા લાઔલાથી ઍશપ્રર 
1857ભા ંમતૃ્ય ુાબમા. 

 

શલદ્રશના ેન્સદ્ર  બાયતીમ નેતા  અંગે્રજ  

કદલ્શી  ફશાદુય ળાશ ઝપય, ફખ્તય ઓા (વેનાશત)  શનરવન અને શડવન  
ાનયુ  નાનાવાશફે,   તાત્મા ટે (વેનાશત)  ેબફેર  
રઓનઉ ફેઔભ શજયત ભશર  ેબફેર  
અલ્શાફાદ  ચરમાતારી  નકર નીર  
ઝાવંી  યાણી રક્ષ્ભીફાઈ  હ્યયૂજ  
જઔદીળયુ  કંુલયશવિંશ  શલચરમભ ટેરય, શલયટ આમય  
પતેશયુ  અજીમલુ્રા જનયર યેનડક   

 
 

o શનષ્પતાના ાયણ:  

 પ્રમઓુ ાયણ વંરનન અબાલ.  

 યાષ્રીમતાની બાલના પ્રજા ે આઔેલાનભા ંશલાવ ાભી ન શતી.  

 ળીઓ, ગયુઓાઐ, શળશધમા, શલ્ય, શનઝાભ, ાશ્ભીય, જધયુ, કટમારા લઔેયે અંગે્રજને કે્ષ રડયા શતા.  

 શલદ્રશ ેન્સદ્રીમ નેતાઔીયીના ફદરે ્થાશન નેતાઔીયી નીચે રડામ શત.  

 શળચક્ષત ભધ્મભ લઔક ઉદાવીન યહ્ય શત.  

 વૈશન દુફકતા અને આધશુન ળસ્ત્ર-અસ્ત્રન અબાલ યહ્ય જ્માયે અંગે્રજ ાવે આધશુન વાધન ઉયાતં આધશુન વચંાયના વાધન શલદ્રશ 
દફાલલાભા ંભદદફૃ થમા શતા.   

 1857ના શલપ્રલના કયણાભ:      

 ઈંમ્ગ્રળ ઈ્ટ  ઈન્ન્સડમા ંનીને ફદરે ચબ્રકટળ તાજનુ ંળાવન થયુ.ં ઔલનકય જનયરના ફદરે ચબ્રટનની યાણીના પ્રશતશનશધ લાઈવયમનુ ંદ 
અસ્્તત્લભા ંઆવ્યુ ંશત ુ.ં  

 થડી ફધંાયણીમ અને પ્રભાણભા ંઉદાય ળાવનની ળફૃઆત થઈ.  

 પયજજમાત ધભક કયલતકનની પ્રકિમા ફધં થઈ.  

 અંગે્રજ વૈશનની બયતી લધાયલાભા ંઆલી અને કશિંદી વૈનના ઔાય-બથ્થા લધાયામા.   

 

 વાભાજજ અને વાં્ કશૃત જાઔયણ   
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બ્રહ્મવભાજ  

 ્થાના: ઈ.વ.1828ભા ંરતાભા ંયાજા યભભશનયામના પ્રમત્નથી.  

 ઈદેશ્મ: ઍેશ્વયલાદન પ્રચાય, વતીપ્રથા, ફહુત્નીત્લપ્રથા, ફાશલલાશ લઔેયે કુપ્રથાઐભા ંસધુાય યલા.  

 

યાજા યભભશન યામ : 

 જન્સભ: ઈ.વ.1774, યાધાનઔય, હુઔરી, શશ્વભ ફઔંા  

 તેઐ પે્રવની ્લતતં્રતાના કશભામતી શતા. ફઔંાીભા ં‘વલંાદ ોમદુી’ અને પાયવીભા ં‘શભયાત-ઉર-અઓફાય’ નાભના વભાચાયત્ર ચાલ ુમાક શતા.  

 ઈ.વ. 1814ભા ંઆત્ભીમવબા, ઈ.વ.1819ભા ંરાતા ઍતાલાદી વબા ઈ.વ.1828ભા ંબ્રહ્મવભાજની ્થાના યેરી.  

 ઈ.વ.1829ભા ંતેભના પ્રમત્નથી વતીપ્રથા નાબદૂી ામદ ફન્સમ.  

 

 પ્રાથકનાવભાજ: 

 ેળલચદં્રવેનની પે્રયણાથી મફુઈં (ઈ.વ. 1867)ભા ંડૉ. આત્ભાયંઔ ાડુંયંઔે પ્રાથકનાવભાજની ્થાના યી.  

 ઈ.વ.1870ભા ંયાભકૃષ્ણ બડંયાય અને ન્સમામમશૂતિ ઔશલિંદ યાનડે તેભા ંજડામા.  

 ઉદેળ: ડદાપ્રથા, ફારગ્ન, આબડછેટ તેભજ જ્ઞાશતપ્રથાન શલયધ અને શલધલાશલલાશ, સ્ત્રી-શળક્ષણ અને આંતયજ્ઞાશતમ રગ્નને ઉતે્તજન.’’  

 

 

 આમકવભાજ    

 જન્સભ: ઈ.વ.1857ભા ંમુફંઈભા ંદમાનદં વય્લતીઍ આમકવભાજની ્થાના યી.  

 ઉદેળ: લૈકદ ધભકન નુ:ઉદ્ધાય તથા વાભાજજ સધુાયણા  

 
 

દમાનદં વય્લતી:  

 જન્સભ: ઈ.વ.1824. ટંાયા, ભયફી, મૂનાભ: મૂળંય, ણૂાકનદં વય્લતીઍ તેભને દમાનદં વય્લતી નાભ આપ્યુ.ં  

 ઈ.વ.1860ભા ંભથયુા શોંચ્મા અને પ્રજ્ઞાચ ુ્લાભી શલયજાનદંને ગરુુ ફનાવ્મા.  

 ‘લેદ તયપ ાછા લ’ ઍવુ ંસતૂ્ર આપ્યુ ંઅને ‘વત્માથક પ્રાળ’ નાભના ગ્રથંની યચના યી.  

 કશિંદુધભકભા ંરને નુ : દીચક્ષત યલાના ઉદેશ્મથી ‘શદુ્વદ્ધ આંદરન’ ચરાવ્યુ.ં  

 

  યાભકૃષ્ણ શભળન  

 ઈ.વ.1897ભા ંફેલયુભા ં્લાભી શલલેાનદેં યાભકૃષ્ણ શભળનની ્થાના યી.  

 ઉદેળ: ભાનલવેલા ઍજ પ્રભવેુલા.  

 

શલલેાનદં 

 જન્સભ ઈ.વ.1863,રાતા,  મૂ નાભ: નયેન્સદ્રનાથ દત્ત,   ભાતા : ભલુનેશ્વયી દેલી,  શતા:શલશ્વનાથ  

 યાભકૃષ્ણ યભશંવને ગરુુ ફનાવ્મા. યાભકૃષ્ણ યભશંવ બાયતીમ વં્ કૃશતના જ્મશતધય શતા તથા દચક્ષણેશ્વયભા ં(રાતા) ારીભાતાના ભકંદયના 
જૂાયી શતા.  

 ઈ.વ.1893ભા ંશળાઔભા ંબયામેરી અચઓરશલશ્વ ધભકકયદભા ંશાજયી આી બાયતીમ વં્ કૃશત અને તત્લજ્ઞાનની વભજ આી. 
ુ્ ત  :-  ભકમઔ, યાજમઔ,પ્રબદુ્ધ ્બાયત (ત્ર)  

 ‘ઉઠ જાઔ અને ધ્મેમ પ્રામ્પ્ત સધુી ભડંયા યશ’ સતૂ્ર પ્રચચરત યુક. 
 ઈ.વ.1902ભા ંતેનુ ંમતૃ્ય ુથયુ.ં’’  

 ્લાભી શલલેનદંના મતૃ્ય ુછી તેભના શળષ્મ શવ્ટય શનલેકદતાઍ શભળનનુ ંામક વબંાળ્યુ ંશત ુ.ં          
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શથમવકપર વવામટી:  

 ઈ.વ.1875ભા ંન્સયમુકભા ંભેડભ બ્રેલેટ્સ્ી (યશળમન ભકશરા) અને નકર આલ્ટના પ્રમાવથી શથમવકપર વવામટીની ્થાના થઈ.  

 ઉદેળ: બાયમીમ આધ્માત્ભલાદન અભ્માવ યલ. 
 ઈ.વ. 1893ભા ંઆમયીળ ભકશરા ઍની ફેવન્સટે શથમવકપર વવામટીનુ ંબાયતભા ંાભ ઉાડ્ુ.ં  

 ચેન્નાઈ નજી અકડમાય ઓાતે લડુ ભથ શત ુ.ં 
 ઈ.વ. 1898ભા ંફનાયવભા ંફનાયવ કશિંદુ ્કુરની ્થાના યી જે આઔ જતા ભદનભશન ભારશલમાના પ્રમાવથી ઈ.વ. 1916ભા ંફનાયવ કશિંદુ શલશ્વ 

શલધારમ ફની.  

 અની ફેવન્સટે ઈ.વ.1916ભા ંશભરુર રીઔની ્થાના યી.  

 
 

 અરીઔઢ આંદરન અને વય વૈમદ અશભદઓાન  

 વય વૈમદ અશભેદઓાને મસુ્્રભ ધભક અને વાભાજી સધુાયણા ભાટે ળફૃ યેલ ુઆંદરન અરીઔઢ આંદરન તયીે ઐઓામ છે.  

 તેભણે મવુરભાનના દ્રન્ષ્ટણભા ંઆધશુનતા અને ાશ્વત્મ ેલણી પ્રાપ્ત યલા ય બાય મકૂ્ય.  

 આ ભાટે તેભેણે ઈ.વ. 1875ભા ંઅરીઔઢી એંગ્ર ભશભેડને ઐકયઍન્સટર રેજની ્થાના યી જે ાછથી શલાવ ાભીને  

 “અરીઔઢ મસુ્્રભ યશુનલશવિટી” ફની. 
 
 

 

ળીઓવભાજભા ંધાશભિ સધુાયાઐ : 

 ળીઓભા ંવભાજ-સધુાયણા ચફ અારી ચલણ તયીે જાણીતી થઈ.  

 ગરુુદ્ધાયભા ંવ્મ્થા અને સધુાયણા ભાટે શળયભણી ગરુુદ્ધાયા પ્રફધં વશભશતની યચના યલાભા ંઆલી.  

 ધાશભિ શળક્ષણની વાથે ાશ્ચત્મ ેલણી આલા ભાટે અમતૃવયભા ંઓારવા રેજ તથા ળાાઐ ળફૃ થઈ.  

 

ાયવીવભાજભા ંસધુાયા: 

 ઈ.વ.1851ભા ંયશનભુા-ઈ-ભઝદમયફન વબા (ાયવી સધુાયણાવબા) ્થાાઈ. દાદાબાઈ નલયજી આ વં્ થાના અગ્રણી શતા.  

 આ વં્ થાઍ “યાશ્ત ઔપતાય” મઓુત્ર ળફૃ યુક.  

 ફશયેાભજી ભરફાયીના પ્રમત્નથી ઈ.વ.1891ભા ંવયાયે રગ્ન ભાટેની ખુ્તલમ ઠયાલત ામદ વાય મો.              

 

જ્મશતફા ફુરે: 

 ભશાયાષ્રભા ંરભા ંઆત્ભશલશ્વાવ અને  કશિંભત જન્સભાલલા “વત્મળધ વભાજ”ની ્થાના ઈ.વ.1873ભા ંયી. જ્મશતફાની દયફૃે ઈ.વ. 1887ભા ં
મુફંઈના નાઔકયઍ તેભને ભશાત્ભાની દલી આી શતી.  

 

નાયામણ ગરુુ: 

 ઍ જ જ્ઞાશત, ઍ જ ધભક, ઍ જ ઈશ્વયભા ંભાનલાન ઉદેળ આપ્મ. છાત જાશતઐ તથા અ્શૃ્મના ઉત્ક ભાટે વેલા યી. ઈ.વ. 1903ભા ં‘શ્રી 
નાયામણ ધભક કયારન મઔભ’ વં્ થાની ્થાના યી. યલીન્સદ્રનાથ ટાઔય તેભને તાના યઔુના ભશાન વતં સધુાય ઔણાવ્મા છે.  

 

ઠક્કયફાા:  (અમતૃરાર ઠક્કય) 

 ચંભશાર બીર વેલાભડંની ્થાના યી. બીરના જીલનભા ંભટંુ કયલતકન રાવ્મા.ં  
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બાયતીમ યાષ્રીમ ોંગે્રવ અને યાષ્રલાદન ઉદમ: 
 28 કડવેબફય 1885ના યજ મુફંઈની ઔકુરદાવ તેજાર વં્ કૃત શલધારમના પ્રાઔંણભા ંદેળબયભાથંી આલેરા 72 પ્રશતશનશધઐના વભેંરનભા ંઍરન 

ઐન્તટશલમભ હ્યભુ નાભના શનવતૃ્ત ICS અશધાયીના પ્રમત્નથી બાયતીમ યાષ્રીમ ોંગે્રવની ્થાના યલાભા ંઆલી શતી.  

 પ્રથભ અશધલેળનભા ંવ્મભેળચદં્ર ફેનયજી પ્રમઓુદે શતા. અન્સમ મખુ્મ આઔેલાન દાદાબાઈ નલયજી, કપયઝળાશ ભશતેા, ે.ટી.તેરઔં, ફદરુદીન 
તૈમફજી, કદનળા લાચ્છા લઔેયે શાજય યહ્યા શતા. 

 INCના ધ્મેમ નક્કી યામા શતા. જેભા ંયાષ્રીમ ઍતાની બાલના ેદા યલી, બશલષ્મભા ંઉદબલનાય વાભાજજ-યાજીમ વભ્માઐ તયપ શળચક્ષત 
બાયતીમનુ ંધ્માન દયવુ,ં યાષ્રીમ ઉન્ૌશંત ભાટેની નીશત નક્કી યલી, જેલી ફાફતન વભાલેળ યામ શત.  

 ઈ.વ. 1907ના સયુત અશધલેળનથી ોંગે્રવભા ંફે દ ડી ઔમા.ં જશારલાદી અને ભલાલાદી.  

 ભલાલાદીભા ંદાદાબાઈ નલયજી, કપયઝળાશ ભશતેા, ઔારકૃષ્ણ ઔઓરે, સયેુન્સદ્રનાથ ફેનયજી લઔેયે પ્રમઓુ નેતા શતા.  

 જ્માયે જશારલાદીભા ંરારા રજતયામ, ચફશનચદં્ર ાર, ફા ઔઔંાધય શતર, અયશલિંદ ક પ્રમઓુ નેતા શતા.  

 

ફઔંાના બાઔરા (ઈ.વ.1905)  

 રડક ઝકને ફઔંાના બાઔરા માક શતા.  

 તે વભમે ફઔંા પ્રાતં ચબ્રકટળ કશિંદન વોથી ભટ પ્રાતં શત. તે આધશુન ફાગં્રાદેળ, .ંફઔં, ચફશાય, ઐકય્વાથી ફનેલુ ંશત ુ.ં લ્તી રઔબઔ 8 
યડ શતી.  

 જે કદલવે બાઔરાન અભર ળફૃ થમ (16 ઐતટફય 1905)તે કદલવને ળકદન તયીે ઉજલી શડતા ાડલાભા ંઆલી.  

 યલીન્સદ્રનાથ ટાઔયના સચૂનથી તે કદલવેને ઍતા કદન તયીે ણ ઉજલલાભા ંઆવ્મ. કશિંદ-મસુ્્રભઍ ઍફીજા શાથે યાઓડીઐ ફાધંી શતી. આ 
અલવયે ટાઔયે ‘અભાય વનાય ફાગ્રા’ ઔીત રખ્યુ.ં જે શારભા ંફાગં્રેદેળનુ ંયાષ્રઔીત છે.  

 

્લદેળી આંદરન (ઈ.વ.1905)  

 બાઔરાના શલયધભા ં્લદેળી આંદરન થયુ.ં જેના મખુ્મ ત્રણ રક્ષણ શતા.  

 ્લદેળી અનાલ,   શલદેળી લ્તઐુન ફકશષ્ાય અને યાષ્રીમ શળક્ષણ.  
 ઉગ્ર ્લફૃ આપ્લા ઍ રડત વશભશતની યચના યલાભા ંઆલી જેભા ંસયેુન્સદ્રનાથ ફેનયજી, ચફશનચદં્ર ાર, અયશલિંદ ક લઔેયે શતા.  

 ઈંગ્રેન્સડથી આલતી ચીજલ્તઐુના લેચાણ યતી દુાન ય શેટીંઔ યલાભા ંઆવ્યુ.ં આથી ભાન્સચે્ટયથી આલતુ ંાડ ફધં થઈ ઔયુ.ં ્લદેળી 
ભાર ફનાલતા ંાયઓાના ચાલ ુથઈ ઔમા.  

 યલીન્સદ્રનાથ ટાઔયની ળાશંત શનેતન શલધાીઠ વકશમ યાષ્રીમ ળાાઐ ખરુી.  

 વયાયી દભન રડત તડી ાડલાભા ંશનષ્પ યશી. છેલટે ઈ.વ.1911ભા ંવયાયે ફઔંાના બાઔરા યદ માક.  

 

મસુ્્રભ રીઔની ્થાના (ઈ.વ.1906)  

 યાષ્રીમ રડતની તાાત લધતી ઔઈ ત્માયે અંગે્રજઍ મસુ્્રભને અરઔભતાશધાય અને અરઔ ભતદાય ભડંની ભાઔંણી યલા મસુ્્રભના ઍ 
જૂથેને વભજાલલાભા ંવપ થમા.   

 કયણાભે ઈ.વ.1906ભા ંમસુ્્રભ રીઔની ્થાના થઈ. જેભા ંધાશભિ લડા આઔાઓાન, ઢાાના નલાફ વીમલુ્રા, લાઈવયમ શભન્સટ અને તેના 
ઓાનઔી ભતં્રી ડનર સ્્ભથે ભશત્લની ભશૂભા બજલી શતી.             

 

શભરુર આંદરન (ઈ.વ.1916)  

 બાયતભા ંશભરુર રીઔની ્થાના રભાન્સમ શતર અને ઍની ફેવન્સટે યી.  

 શતરે ઍશપ્રર 1916ભા ંફેરઔાભભા ંશભરુર રીઔની ્થાના યી જેન પ્રબાલ મુફંઈ શવલામના ભશાયાષ્ર, ણાકટ, ભધ્મપ્રાતં અને લયાડ સધુી 
પેરામર શત.   

 ઍની ફેવન્સટે આમયરેન્સડની જેભ વપ્ટેબફય 1916ભા ંશભરુર રીઔની ્થાના યી (ચેન્નાઈ) જેને શતરના ામકકે્ષતે્ર ફશાય આંદરન પેરામેર શત.  

 શતરે તાના અઓફાય ‘ધી ભયાઠા’ (અંગે્રજી) અને ‘ેવયી’ (ભયાઠી) ભા ંરેઓ રઓીને તથા બાણ આીને શભરુરની તયપેણભા ંરભત ેવ્મ. 
આ દયશભમાન તેભને ‘રભાન્સમ’ તયીે ચફયદાલલાભા ંઆવ્મા. અની ફેવન્સટે ‘ધી ભનલીર’  વાપ્તાકશ અને ‘ન્સય ુઈન્ન્સડમા ‘ દૈશન દ્ધાયા શભરુરન 
પ્રચાય મો. 
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રઓનો યાય (ઈ.વ.1916) 

 ઈ.વ.1916ભા ંરઓનો મુાભે ોંગે્રવ તથા મસુ્્રભ રીઔના અશધલેળન અરઔ અરઔ ્થે ભળ્મા.ં  

 ોંગે્રવભા ંભલાલાદી અને જશારલાદી જૂથ ઍ થઈ ઔમા જે 1907ભા ંઅરઔ થમા શતા. ોંગે્રવ તથા મસુ્્રભ રીઔના નેતાઐઍ વભજૂતી યી તે 
મજુફ ોંગે્રવે ધાયાવબાભા ંમવુરભાન ભાટે અરઔ પ્રશતશનશધત્લન ્લીાય મો, ઍ વયંતુત વશભશતનુ ંઔઠન યુક અને ઍ થઈને વકંક યલાન 
શનણકમ રીધ. 

 આ યાય રઓનોયાય તયીે જાણીત થમ.  

 

 ેટરી િાશંતાયી પ્રવશૃત્તઐ :   

 

 ઈ.વ. 1879ભા ંવોપ્રથભ લાસદેુલ ફંલત પડેઍ બાયતભા ંિાશંતાયી પ્રવશૃત્તઐની ળફૃઆત યી.  

 પ્રથભ િાશંતાયી વઔંઠન દાભદય અને ફારકૃષ્ણ ચાેય બાઈઐ દ્ધાયા ઈ.વ.1896-97ભા ંવ્મામાભ ભડંના નાભથી ્થાશત થયુ.ં તેભણે પ્રેઔ 
શભળનય યૈડ અને અમ્ટકની શત્મા યી શતી. આથી તેભને પાવંીની વજા થઈ શતી.  

 લીય વાલયયે શભત્રભેરા વઔંઠનની ્થાના યી શતી. જે ઈ.વ.1904ભા ંઅચબનલ બાયત તયીે ઐઓાયુ.ં જેન પ્રમઓુ વદ્મ ાડુયંઔ ભશાદેલ 
ફાટને ફબફ ફનાલલાની તશન ભાટે યશળમા ભરામ શત.  

 13 નલેબફય 1909ના કદલવે અભદાલાદભા ંલાઈવયમ શભન્સટ અને રેડી શભન્સટ ય પ્રથભ યામયુ દયલાજા ફશાય અને છી તયત જ આ્ટડીમા 
દયલાજા ફશાય ફબફ પેંામ. જ ે ફનેં લઓત તેઐ ફચી ઔમા.ં આ પ્રવશૃત્ત યનાય ભશનરાર ડંયા (ડંુઔીચય) અને ઍભના ફે વાથી ુજંાબાઈ 
લીર તથા લવતંયાલ વ્માવ શતા. યંત ુછે સધુી તેઐ ડામા ન શતા.  

 ઈ.વ.1906ભા ંફાયીન્સદ્રકુભાય કે ‘બલાની ભકંદય’ નાભની સુ્્તાભા ંિાશંતાયી ામોને રઔતી શલ્તતૃ જાણાયી પ્રદાન યી. ઈ.વ. 1906ભા ં
ભેુન્સદ્રનાથ દત્ત વાથે ભીને “યઔુાતંય” નાભના વભાચાયત્રથી િાશંતાયી શલચાયધાયાન પ્રચાય મો.  

 ઈ.વ.1908ભા ંમઝુપપયનઔયના ઍ અન્સમામી જજ કિંગ્વપડકની ફઔી ય પ્રફુલ્ર ચાી અને ખદુીયાભ ફઝે ફબફ પેંક્ય. પ્રફુલ્ર ચાીઍ આત્ભશત્મા 
યી જ્માયે ખદુીયાભને પાવંી આલાભા ંઆલી.  

 ઈ.વ.1912ભા ંલામવયમ રડક શાકડિંઔ ય ફબફ પેંામ જે કદલ્શી ડમતં્ર ેવથી ઐઓામ છે. આ ાડં ાછ યાવચફશાયી ફઝની મજના શતી  

 

શલદેળભા ંિાશંતાયી પ્રવશૃત્તઐ :  

 

 ઈ.વ.1906ભા ંશ્માભજી કૃષ્ણલભાકઍ (લતન ભાડંલી) રડંનભા ં‘ઈન્ન્સડમન શભરુર વવમટી’ ની ્થાના યી. વં્ થાના પ્રચાય ભાટે “ઈન્ન્સડમન 
વશ્મરજજ્ટ” નાભનુ ંવાભશમ ળફૃ યુ.ં તેભણે “ઈન્ન્સડમન શાઉવ”ની ્થાના યી અને બાયતીમ ભાટે શળષ્મવશૃતની વ્મલ્થા ણ યી.  

 ભદનરાર શધિંઔયા, શલનામ વાલયય, રારા શયદમા, શ્માભજી કૃષ્ણ લભાક વાથે જડામા શતા.  

 ઈ.વ. 1909ભા ંભદનરાર શધિંઔયાઍ રડંનભા ંનકર લામરીને ઔી ભાયી શત્મા યી શતી. તેથી તેને પાવંી આલાભા ંઆલી શતી.  

 રડંનભા ંયશવે ુ ંવરાભતીબયુક ન રાઔતા લભાક ેયીવ ઔમા. થડા વભમ છી સ્્લટ્સઝયરેન્સડ ઔમા. જ્મા ંતેભનુ ં1930ભા ંઅલવાન થયુ,ં તેભની ત્ની 
બાનભુતી 1933ભા ંમતૃ્ય ુાબમા.ં (તેભના અને ત્નીના અસ્્થ 2003ભા ંબાયત રાલી ભાડંલીભા ં્થાશત યામા છે.)  

 ઈ.વ.1913ભા ંરારા શયદમા, વશનશવિંશ બાઓના લઔેયેઍ વેન ફ્રસ્ન્સવ્ભા ં“ઔદય ાટી”ની ્થાના યી. ાટીઍ અંગે્રજી, ભયાઠી, ઉદૂક , ગરુુમઓુી 
બાાઐભા ંઔદય વાપ્તાશ ળફૃ યુક. ઔદય ાટીના અન્સમ નેતાઐ ફયતલુ્રા, અબ્દુર યશભેાન, યાજા ભશને્સદ્રપ્રતા, યાભચદં્ર લઔેયે શતા.  

 ેકયવભા ંભેડભ બીઓાઈજી રુ્તભ ાભા અને વયદાયશવિંશ યાણા વકિમ શતા. ભેડભ ાભાઍ ઈ.વ.1907ભા ંજભકનીના ્ટુટઔાડક ળશયેભા ંમજામેરી 
આંતયયાષ્રીમ વભાજલાદી કયદભા ંબાયતન શત્રયંઔ પયાવ્મ શત.   

 વયદાયશવિંશ યાણા મૂ રીંફડીના લતની શતા. ેકયવભા ંવબાઐ મજીને અંગે્રજ વયાયના દભનન જયદાય શલયધ મો . ફે્રન્સચવયાયે તેભને શદાય 
માક શતા. 

 જાાનભા ંયાવચફશાયી કે અને અસ્ગ્નઍશળમાભા ંચં યભણ શલ્રાઈઍ િાશંતાયી પ્રવશૃત્તઐ ચાલ ુયેરી.  
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      ઔાધંીયઔુ      

 ભશનદાવ યભચદં ઔાધંી  

 જન્સભ: 2, ઐતટફય 1869,યફદંય,  ભાતા: તૂીફાઈ   જત્ન : ્તયૂફા  

 ઈ.વ.1887ભા ંભેકરયરેુળનની યીક્ષા ાવ યીને બાલનઔયની ળાભદાવ રેજભા ંઍ સતુ્ર અભ્માવ યી ઉચ્ચ શળક્ષણ ભાટે ઈંગ્રેન્સડ ઔમા. 
1891ભા ંફેકય્ટય થઈ બાયત આવ્મા.  

 ઈ.વ.1893ભા ંયફદંયન અબ્દુલ્રા ળેઠની ેઢીના લીર તયીે દચક્ષણાઅકફ્રા ઔમા. અંગે્રજની યંઔબેદની શનશત શલફૃદ્ધ 1893 થી 1914 સધુી 
અકશિંવ આંદરન યુ.ં  

 ઈ.વ.1915ભા ંઔાધંીજી દચક્ષણઆકફ્રાથી બાયત આવ્મા.  

 ઔારકૃષ્ણ ઔઓરેના શલચાયથી પ્રબાશલત થમા આથી ઔાધંીજીના યાજનૈશત ગરુુ ફની ઔમા.  

 ળફૃઆતભા ંતેભણે અંગે્રજને વાથ આેર. તેથી 1915ભા ંઅંગે્રજવયાયે “ેવય-ઍ-કશિંદ”ની ઉાધીથી ઔાધંીજીને વન્સભાશનત યેરા. યંત ુટૂં વભતભા ં
તેભની શલફૃદ્ધભા ંઆંદરનન ભાઔક અનાવ્મ.  

 ઈ.વ.1915ભા ંઅભદાલાદભા ંારડી નજી ચયફ ઔાભે  વત્માગ્રશ આશ્રભની ્થાના યી  

 ઈ.વ.1917ભા ંઅભદાલાદભા ંવાફયભતી નદીકનાયે વાફયભતી આશ્રભની ્થાના યી.  

 અ્શૃ્મને તેભણે શકયજન નાભ આપ્યુ ંઅને “શકયજનવેલવકં”ની ્થાના યી.  

 

ચંાયણ-વત્માગ્રશ (ઈ.વ.1917)  

 ચફશાયના ચંાયણભા ંયયુશમન નીરલય જભીનના 3/20 બાઔભા ંપયજજમાત ઔીનુ ંલાલેતય યલાની ‘તીન કઠમા’ દ્ધશત અનાલી ઉત્ાદન 
વ્તી કિંભતે લેચલાની ઓેડુતને પયજ ાડતા શતા.  

 ઔાધંીજીઍ થડા ભાવના પ્રમત્નને અંતે શનયાયણ યુક. ઔાધંીજીન આ પ્રથભ વપ વત્માગ્રશ શત. જેના ઉરક્ષભા ંવલકપ્રથભ યલીન્સદ્રનાથ ટાઔય 
ઔાધંીજીને “ભશાત્ભા” હ્યા શતા. 

યરેટ ઍતટ, 1919  

 જે અંતઔકત ઈણ ળંા્દ વ્મસ્તતની ધયડ યી ળાતી અને તેના ય  મુદભ ચરાવ્મા શવલામ કદલવ સધુી જેરભા ંયૂી યાઓી ળાત.  

 ઔાધંીજીઍ ઍ ામદાને ‘ા ામદ’ હ્ય.   

 ભતીરાર નેશફૃઍ ‘ન અીર ,ન દરીર, ન લીર’ તયીે ઔણાવ્મ.  

 આ ામદાશલફૃદ્ધ વબાઐ, વયકવ , શડતાર થઈ. ભશભદ ઝીણા વકશત અને વદ્મઍ ધાયાવબાભાથંી યાજીનાભા આપ્મા.  

 6 ઍશપ્રર. 1919ન કદલવ યાષ્રીમ અભાન કદલવ તયીે ભનાલામ.  

 8 ઍશપ્રર 1919ના યજ ઔાધંીની રલર (શકયમાણા) થી ધયડ થઈ.  

 10 ઍશપ્રર 1919ના યજ અમતૃવયભાથંી રશપ્રમ નેતાઐ ડૉ.વત્માર અને ડ.કચલનુી ધયડ થઈ.  

જચરમાલારાફાઔન શત્માાડં (ઈ.વ.1919) 

 13ભી ઍશપ્રર 1919 લૈળાઓી (ા રણણીન કદલવ ) કદલવે વાજંે 4.30 રાે અમતૃવયના જચરમાલારાફાઔભા ંળશીદને અંજચર આલા અને તાના પ્માયા નેતાઐ 
ડૉ.વત્માર અને ડૉ.કચલનુી ધયતડન શલયધ યલા વબાનુ ંઆમજન યામેલુ.ં  

 તે કદલવે જાશયે યામેરી 144ભી રભની યલા માક લઔય ર ળાશંતણૂક યીતે (અંદાજે દવ શજાય ર) ઍશત્રત થમેરા.  
 લૂક ચેતલણી આપ્મા શલના જનયર ડામયે વૈશનને પ્રજાજન ઉય ઔીફાય યલાન હુભ મો.  
 આ જગ્માભા ંપ્રલેળ ભાટેનુ ંભાત્ર ઍ જ વાંડંુ દ્વાય શત ુ ંઅને પયતે ઊંચી કદલાર શતી.  
 પ્રલેળદ્વાયથી વૈશનઍ ઔીફાય ળફૃ મો. વતત 10 શભશનટ સધુી 1650 યાઉન્સડ છડલાભા ંઆવ્મા. દાફૃઔ ઓરાવ થમ ત્માયે ઔીફાય ફધં થમ.  
 વયાયી આંડા મજુફ 379 ર મતૃ્ય ુાબમા અને 1200 ર કામર થમા યંત ુઓયેઓય આ વખં્મા લધાયે શતી.  
 આ ફનાલની તાવ યનાયા શન્સટય શભળને જનયર ડામયન ફચાલ મો અને અજાણતા થઈ ઔમેરી ભરૂ તયીે ક્ષબમ ઔણી. 
 જનયર ડામય નયીભાથંી ફયતયપ થઈ ઈંગ્રેન્સડ યત પમો ત્માયે તેનુ ં2000 ાઉન્સડ તથા તરલાય આીને વન્સભાન યાયુ.ં આથી વભગ્ર કશન્સદની પ્રજાને જફયદ્ત 

આકાત રાગ્મ.  
 શત્માાડંના શલયધભા ંયલીન્સદ્રનાથ ટાઔયે ચબ્રકટળ વયાય દ્વાયા અામેર નાઈટન ચઓતાફ, ઔાધંીજીઍ ેવય-ઍ-કશિંદ તથા જભનરાર ફજાજે યામ ફશાદુયની ઉાશધન 

ત્માઔ મો. લાઈવયમની ાયફાયી કયદના વભ્મ ળંયન નામયે ત્માઔત્ર આપ્યુ.ં  
 ોંગે્રવ જચરમાલારાફાઔ શત્માાડંની તાવ ભાટે ભદનભશન ભારશલમાના નેતલૃકભા ંભતીરાર નશરુે, ઔાધંીજીની વદ્દ્ ્્ મતાભા ંઆમઔ શનયતુત યુક 

શત ુ.ં  
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ચઓરાપત આંદરન:  

 તુીન સરુતાન ઍ લઓતે ઈ્રાભધભકન ઓરીપા (ધાશભિ લડ) ઔણાત. તેથી તેની શલફૃદ્ધભા ંરઔામેરી ડ ળયતથી બાયતીમ મવુરભાન ઉતે્તજજત 
થમા અને જે આંદરન થયુ ંતેને ચઓરાપત આંદરન તયીે ઐઓલાભા ંઆલે છે.  

 અરીબાઈઐ (ભોરાના વોતઅરી અને ભોરાના ભશભદઅરી), શીભ અજભરઓાન, શવયત ભશાની, ભોરાના અબરુ રાભ આઝાદ લઔેયે મખુ્મ 
નેતાઐ શતા 

 કશન્સદુ-મસુ્્રભ ઍતાના ખ્મારથી ઔાધંીજીઍ ોંગે્રવને આ આંદરનને ટે આલા વપ્ટેબફય 1920ના શલશળષ્ટ અશધલેળનભા ંઅન્સમ નેતાઐને વશભત 
માક  

 31 ઐઔ્ટ, 1920 ચઓરાપત કદલવના ફૃભા ંભનાવ્મ.  

અવશાયનુ ંઆદરન(1920-22) 

 ઈ.વ. 1920ના રાતાના શલશળષ્ટ વભેંરનભા ંચઓરાપત આંદરનને વભથકન અને અવશાય આંદરન ભાટે લૂક ભશૂભા ફધંાઈ અને ઈ.વ.1920ના 
નાઔયુના અશધલેળનભા ંફશારી ભી.  

 ચોયી-ચોયા ફનાલ(5 પેબ્ર.ુ, 1922): ઉતે્તયપ્રદેળભા ંઔોયઓયુ નજી ચોયીચોયા ઔાભે રીવે ઍ વયકય ઉય ફેપાભ ઔીફાય મો. ઉશ્ેયામેરા 
રઍ રીવ ્ટેળનનને આઔ રઔાડી તેથી 22 રીવના મતૃ્ય ુથમા.  

 આ કશિંવ ફનાલ ફનતા ઔાધંીજીઍ જણાવ્યુ ંે ‘અકશિંવાનુ ંમલૂ્મ નકશ વભજનાયા રના શાથભા ંવત્માગ્રશનુ ંળસ્ત્ર મૂીને ભેં કશભારમ જેલડી ભટી 
ભરૂ યી’ ઍભ શીને આંદરન તત્ાર ાછુ ઓેંચી રેલાની જાશયેાત યી.  

 વયાયે ઔાધંીજીની ધયડ યી અને 6 લકની ેદની વજા થઈ.  

 ેટરા નેતાઐઍ ઔાધંીજીના શનણકમની ટીા યી.  

્લયાજ્મ ાટી  

 ભતીરાર નેશરુ અને ચચતયંજનદાવે ઈ.વ.1923ભા ં્લયાજ્મ ાટીની ્થાના યી. શીભ અભજરઓાન. શલઠરદાવ ણ જડામા.  

 ાટીન ઉદેશ્મ ધાયાવબાભા ંપ્રલેળી નલી ચેતના રાલલાન શત.  

 ઈ.વ.1923ની ધાયાવબાની ચ ૂટંણીભા ંક્ષને ફહુભશત ભી યંત ુ1925ભા ંચચતયંજનદાવનુ ંઅલવાન થતા ક્ષ શનફક ફની ઔમ.  

 ઈ.વ. 1926ની ચટૂણીભા ંક્ષને વપતા ન ભી અને નુ: ોંગે્રવભા ંભી ઔમ.  

    ઉગ્ર િાશતાયી-પ્રવશૃતઐ  

 યાભપ્રવાદ ચફસ્્ભર, મઔેળ ચેટજી , વચચન્સદ્ર વન્સમાર લઔેયેઍ ભીને ઈ.વ.1924ભા ંાનયુભા ંકશન્સદુ્તાન કયબ્બ્રન ઍવશવઍળનની ્થાના 
યી.  

 કશન્સદુ્તાન કયબ્બ્રન ઍવવઍળનના વદ્મઍ 9 ઐઔ્ટ 1925ના યજ શયદઈથી રઓનઉ જતી રેનને ાયી નાભના ્ટેળને યીને વયાયી 
ઓજાન લટુય. જેન ઉદેશ્મ િાશંતાયી પ્રવશૃત્તઐ ભાટે નાણા ઍઠા ંયલાન શત.  

 ાયી ાલતયા ેવ અંતઔકત યાભપ્રવાદ ચફસ્્ભર, અળપા ઉલ્રાઓાન, યળનશવિંશ અને યાજેન્સદ્રરશયીને પાવંી થઈ. જ્માયે ચદં્રળેઓય આઝાદ પયાય 
થઈ ઔમા.   

 ઈ.વ. 1928ભા ંચદં્રળેઓયની પે્રયણાથી બઔતશવિંશ ેઅન્સમ િાશંતાયી વાથે ભીને કશન્સદુ્તાન વશ્મચર્ટ કયબ્બ્રન આભીની ્થાના યી.  

 ઈ.વ.1928ભા ંબઔતશવિંશ ેરીવ અશધાયી વન્સડવકની શત્મા યી ાયણ ે તેને રારા રજતયામ ય રાઠીચાજૉ ભાટે જલાફદાય વભજ્મ શત.  

 નલા દભનાયી ામદાઐ અને ભાચક 1929ભા ંથમેર 31 ભજૂય નેતાઐની ધયડન શલયધ યલા 8 ઍશપ્રર 1929ના યજ બઔતશવિંશ અને 
ફટુેશ્વયદતે્ત ેન્સદ્રીમ શલધાનવબાભા ંફે ફબફ પેંક્યા અન ધયડ લશયી. અશીં ઉદેશ્મ ઈની શત્મા યલાન ન શત.  

 રાશોય ાલતયા ેવ અંતઔકત બઔતશવિંશ, યાજગરુુ અને સઓુદેલને 23ભાચક, 1931નાયજ પાવંી થઈ.  

 ચદં્રળેઓય આઝાદને અલ્શાફાદ ઓાતે રીવ વાથે કકણ થયુ ંઅને આલ્ફે્રડ ાકભા ંતેભણે આત્ભશત્મા યી.  

 18 ઍશપ્રર 1930ના યજ સમૂકવેનના નેતતૃ્લભા ંઈન્ન્સડમન કયબ્બ્રન આભીના િાશંતાયીઍ ચટઔાલં  રીવ ળસ્ત્રાઔાય ય બ્જ મો અને થડા 
વભમ સધુી ચટઔાલંને ચબ્રકટન ળાવનથી શલશણુ ંફનાવ્યુ.ં  

 ઈ.વ.1934ભા ંસમૂકવેન અને તાયેશ્વયને પાવંી થઈ. જ્માયે આ દની યલુતી પ્રીશતરતા લાડેડાયે આત્ભશત્મા યી અને લ્ના દત્તને આજીલન 

ાયાલાવની વજા થઈ.  
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વામભન શભળનય(ઈ.વ..1927):  

 આ શભળનના ફધા(વાતેમ) વભ્મ અંગે્રજ શતા, આથી ોંગે્રવ વકશત ફધા ક્ષઍ વાભમન શભળનન શલયધ મો.  

 3 ફ્ર્બ્બ્રઆુયી, 1928ના યજ વામભન શભળન બાયત આવ્યુ ંત્માયે ‘વામભન ઔ ફે’ના નાયાથી શલયધ યામ.  

 જંાફ ેવયી રારા રજતયામનુ ંરીવ રાઠીભાયથી મતૃ્ય ુથયુ.ં રઓનઉભા ંનેશરુ ય રાઠીચાજૉ થમ. જ્માયે ઔશલિંદ લલ્રબ તં રાઠીચાજૉથી 
અઔં ફન્સમા.  

નેશરુ અશલેાર:  

 વાઈભન શભળનન ફકશષ્ાય યલાથી તત્ારીન વચચલ રડક ફેનશડેે હ્યુ ંશત ુ ંે બાયતીમ તાનુ ંવશંલધાન ફનાલલા વભથક છે જે ફધા લઔોને 
ભાન્સમ શમ.  

 ોંગે્રવ આ ડાય ્લીાયી 19 ભે, 1928ના યજ ભતીરાર નેશરુની અધ્મક્ષતાભા ંવશભશતની યચના યી. આ વશભશતઍ 10 ઐઔષ્ટ 1928ના યજ 
તાન અશલેાર આપ્મ જે નશરુે-અશલેારથી ઐઓામ છે.  

 આ અશલેારભા ંવાં્ થાશન ્લયાજ્મ, ખુ્તલમ ભતાશધાય, ્લતતં્ર ન્સમામતતં્ર, મૂભતૂ અશધાય, ભી ભતદાય ભડંની વભામ્પ્ત, રઘભુશતઐ ભાટે 
અનાભત જેલી ફાફતની બરાભણ શતી.  

 આ અશલેાર ્લતતં્ર બાયતના ફધંાયણની “બ્લ્ય ુશપ્રન્સટ” શલેામ છે. મસુ્્રભ રીઔની અવભંશતના ાયણે વયાયે તેન અ્લીાય મો.  

 

ણૂક ્લયાજની ભાઔં :  

 ઈ.વ. 1928ના રાતા અશધલેળનભા ંકણા યાઈ શતી ે 1 લકની અંદય વાં્ થાશન ્લયાજ્મ ન ભે ત ોંગે્રવ ણૂક ્લાધીનતાની ભાઔં યળે.  

 ઈ.વ. 1929ભા ંોંગે્રવનુ ંઅશધલેળન યલુા નેતા જલાશયરાર નશરુેના અધ્મક્ષ્થાને યાલી નદીકનાયે રાશોય ઓાતે ભળ્યુ.ં જેભા ં1 લકન આેર 
વભમઔા ણૂક થમ શલાથી ણૂક ્લયાજન ઠયાલ વાય યલાભા ંઆવ્મ.  

 26 જાન્સયઆુયી 1930ના યજ ્લતતં્રતા કદલવ ભનાલલાભા ંઆવ્મ.  

 ણૂક ્લયાજ ભાટે વશલનમ ાનનૂબઔં આંદરનન શનણકમ રેલામ.  

વશલનમ ાનનૂબઔં ચલ (ઈ.વ.1930)  

 12 ભાચક 1930ના કદલવે વલાયે ભીઠાન અન્સમામી ામદ તડલા અભદાલાદના વાફયભતી આશ્રભથી ઔાધંીજીઍ તાના 78 વાથીદાય વાથે 
દાડંીકચૂની ળફૃઆત યી.  

 કચૂ દયશભમાન બાટ ઔાભ મુાભે ઔાધંીજીઍ હ્યુ.ં ‘ાઔડા-કતૂયાના ભતે ભયીળ, ણ ્લયાજ્મ રીધા શલના આશ્રભભા ંાછ નકશ પરંુ.’  

 અભદાલાદથી દાડંી 385 ક.ભી. દૂય નલવાયી (લતકભાન) જજલ્રાભા ંશશ્વભ વમદુ્રતટ ય આલેલુ ંછે.  

 ઔાધંીજી વાથીદાય વાથે 5 અશપ્રર 1930ના યજ દાડંી શોંચ્મા અને  6 ઍશપ્રરે દકયમાકનાયે શાથભા ંભીઠંુ ઉાડી ભીઠાના ામદાન બઔં મો. 
ત્માયફાદ આઓા દેળભા ંવશલનમ ાનનૂબઔં આંદરન ળફૃ થઈ ઔયુ.ં  

 સબુાચદં્ર ફઝે આ દાડંીમાત્રાને નેચરમનની ેકયવ ભાચક અને મવુરનીની યભ ભાચક વાથે જ્માયે ભશાદેલબાઈ દેવાઈઍ દાડંી કચૂને 
ભશાચબશનષ્િભણ વાથે વયઓાલી શતી. 

 દાડંીકચૂથી ભીઠાન ામદ તડલ વયાયના શલયધન પ્રતી ફની ઔમ.  

 તશભરનાડુભા ંયાજઔારાચાયીઍ શત્રચનાલ્રીથી લેદાયણ્મભની માત્રા યી, ધયાવણાભા ંવકયજજની નામડુઍ ભીઠાના વયાયી ડી સધુી અકશિંવાત્ભ 
વત્માગ્રશીઐ વાથે માત્રાનુ ંનેતતૃ્લ રીધુ.ં  

 ભારાફાયભા ંભીઠાવત્માગ્રશ ે.ેરપ્ને આમજજત મો.  

 દેળબયભા ંપ્રદળકન, શડતાર, શલદેળી લ્તઐુન ફકશષ્ાય થમ. ભટાબાઔના પ્રમઓુ નેતાઐની ધયડ થઈ અને ોંગે્રવ ય પ્રશતફધં રઔાલામ.  

 શશ્વભત્તાય વીભાપ્રાતંભા ંઆંદરનનુ ંનેતતૃ્લ વયશદના ઔાધંી તયીે ઐઓાતા ઓાન અબ્દુર ઔપાયઓાને રીધુ ંશત ુ.ં  

 ેળાલયભા ંઍ ભશત્લણૂક કટના ફની.  ઔઢલારી શવાઈઐની ફે રટનઍ પ્રદળકનાયીઐ ય ઔી ચરાલલાના આદેળન ઈન્સાય મો. થડા 
કદલવ સધુી ેળાલય ચબ્રકટળ વત્તાશલશણુ ંફની ઔયુ.ં  

 વરાયુભા ંઔાધંીજીની ધયડન શલયધ યલા શલદ્રશ થમ અને રઍ થડા વભમ સધુી તાનુ ંળાવન ્થાશત યુ.ં  
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ઔભેજી કયદ અને ઔાધંી-ઈયશલન વભજૂતી 
 

 વામભન શભળને યેરી બરાભણ ય શલચાય યલા ચબ્રકટળ વયાયે નલેબફય 1930ભા ંરડંનભા ંપ્રથભ ઔભેજી વભેંરનનુ ંઆમજન યુક. જેભા ં
બાયતીમ યાજાઐ, મસુ્્રભ રીઔ, ડ.આફેડય, કશિંદુ ભશાવબા વકશત 86 પ્રશતશનશધઐઍ બાઔ રીધ શત, યંત ુોંગે્રવે બાઔ ન રેલાથી વભેંરન 
અવપ યહ્યુ ં 

 ફીજી કયદ શરેા ોંગે્રવને ભનાલી રેલાની પયજ ડી. તેઔ ફશાદુય વ ુઅને જમયના પ્રમાવથી ઔાધંી-ઈશલિન લચ્ચે 5 ભાચક 1931ના યજ 
વભજુતી થઈ. જે અંતઔકત વયાયે ફધા વત્માગ્રશીઐને મતુત માક, ભીઠંુ લતા પ્રદેળભા ંરને ભીઠંુ લલાની ્લતતં્રતા ભી અને ળાતં 
શેટીંઔ યલાની ણ યલાનઔી ભી. ઔાધંીજીઍ વશલનમ ાનનૂબઔંનુ ંઆંદરન ભકપૂ યાખ્યુ.ં  

 લલ્રબબાઈ ટેરની અધ્મક્ષતાભા ંભેરા ભાચક 1931ના યાચી અશધલેળનભા ંફીજી ઔભેજી કયદ બાઔ રેલાન શનણકમ રેલામ.  

 દ્વદ્વતીમ ઔભેજી કયદ રડંન ઓાતે વપ્ટેબફય 1931ભા ંમજાઈ. ોંગે્રવના ઍભાત્ર પ્રશતશનશધ તયીે ઔાધંીજી શાજય યહ્યા.ં જુદી જુદી ભના 
પ્રશતશનશધઐઍ તાની ભ ભટે અરઔ ભતદાનની ભાઔંણ યી આથી કયદ શનષ્પ ઔઈ.  

 તતૃીમ ઔભેજી કયદ ઈ.વ.1932ભા ંમજાઈ યંત ુોંગે્રવ અને ચબ્રકટનની રેફય ાટીઍ ણ બાઔ ન રીધ. આથી આ કયદ ણ શનષ્પ ઔઈ.  

 ત્રણેમ ઔભેજી કયદ દયશભમાન ઈંગ્રેન્સડન લડાપ્રધાન યાભવે ભેડનાલ્ડ શત.  

ભી-ચુાદ અને નુા-યાય (ઈ.વ.1932)  

 ઐઔષ્ટ 1932ભા ંઈંગ્રેન્સડના લડાપ્રધાન યાભવે ભેડનાલ્ડે ભી ચુાદ જાશયે મો. તે મજુફ શકયજન (દચરત) ને ણ કશન્સદુથી અરઔ ઔણીને 
અરઔ ભતદાય-ભડં આલાભા ંઆવ્મા.  

 તેના શલયધભા ંનુાની મયલડા જેરભા ંઔાધંીજીઍ આભયણાતં ઉલાવ આદમાક.  

 ભદનભશન ભારશલમા, ડૉ.યાજેન્સદ્રપ્રવાદ, યાજઔારચાયીના પ્રમાવથી ઔાધંીજી અને આંફેડય લચ્ચે 26 વપ્ટેબફય, 1932ના યજ નુાયાય થમા. 
તે મજુફ દચરતના અરઔ ભતદાયભડં યદ થમા અને ભી ચુાદાભા ંઅામેરી 71 ફેઠના ્થાને 148 ફેઠ અનાભત આલાભા ંઆલી.  

 યયુભા ંજભકનીઍ વપ્ટેબફય 1939ભા ંરેન્સડ ય આિભણ યતાની વાથે જ દ્વદ્ધતીમ શલશ્વયદુ્ધની ળફૃઆત થઈ.  

 જભકની શલફૃદ્ધ ઈંગ્રેન્સડે યદુ્ધની કણા યી. લાઈવયમ ચરનચરથઔઍ કશિંદના નેતાઐ ે ેન્સદ્રીમ ધાયાવબાની વરાશ રીધા શલના બાયતને ઈંગ્રેન્સડના 
કે્ષ યદુ્ધભા ંવાભેર યી દીધુ.ં તેથી ઐતટફય 1939ભા ંોંગે્રવના પ્રધાનભડંઍ આઠેમ પ્રાતંભાથંી યાજીનાભા આી દીધા.  

 

 

 

ઐઔ્ટ ઐપય :  

 ઐઔ્ટ 1940ભા ંલાઈવયમે જાશયે યુક ે યદુ્ધ રંુૂ થમા છી બાયતનુ ંફધંાયણ કડલા ઍ વશભતી નીભલાભા ંઆલળે. યદુ્ધ દયશભમાન તેની 
ાયફાયી વશભશતભા ંતથા યદુ્ધ વરાશાય વશભશતભા ંનેતાઐની નીભલાભા ંઆલળે.  

 ગે્રવે અસ્્લાય મો.  

 

વ્મસ્તતઔત વત્માગ્રશ :  

 ઔાધંીજીઍ પ્રથભ વ્મસ્તતઔત વત્માગ્રશી તયીે શલનફા બાલે, દ્વદ્વતીમ જલાશયરાર નશરુે તથા તતૃીમ વત્માગ્રશી તયીે બ્રહ્મદત્તની શનભણૂ યી. 17ભી 
ઐતટફય, 1940ના યજ લધાક નજી લનાય ઔાભે શલનફાઍ યદુ્ધશલયધી બાણ આીને વ્મસ્તતઔત વત્માગ્રશની ળફૃઆત યી.  

 

કિપ્વ શભળન :  

 યદુ્ધ બાયતીમ વયશદ નજી આલી ઔયુ ંશત ુ.ં આથી ઈંગ્રેન્સડની વયાયે વય ્ટેપડક કિપ્વને બાયતના નેતાઐને ભનાલી રેલા ેટરી દયઓા્ત વાથે 
બાયત ભલ્મા. (23 ભાચક 1942)  

દયઓા્ત :  

 યદુ્ધની વભામ્પ્ત છી બાયતને ડશભશનમન ્ટેટ્સવ (વં્ થાશન ્લયાજ્મ) ની પ્રામ્પ્ત.  

 ફધંાયણવબાની યચના યલાભા ંઆલળે.  

 પ્રાતંને નવુ ંકડેલુ ંફધંાયણ ્લીામક ન શમ ત તાનુ ંઅરઔ ફધંાયણ કડલાન અશધાય  
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 દેળી યાજ્મને ણ નવુ ંફધંાયણ ન ્લીાયલાની છૂટ યશળેે.  

 નવુ ંફધંાયણ કડામ ત્મા ંસધુી ચબ્રકટળ વયાય વયંક્ષણની જલાફદાયી શનબાલળે.  

 આ દયઓા્ત યક્ષ યીતે મસુ્્રભ રીઔની ાક્તાનની ભાઔંણીઐ ્લીાયલા જેલી શતી. કયણાભે ોંગે્રવે તેન અ્લીાય મો.  

 મસુ્્રભ રીઔે ણ તે ્લીાયી નકશ ાયણ ે તેભા ંાક્તાનની યચનાન ્ષ્ટ ્લીાય ન શત.  

 ભશાત્ભા ઔાધંીઍ આ દયઓા્તને ્ટ ડેટેડ ચે વાથે વયઓાલી.  

 ઍશપ્રર 1942ભા ંલડાપ્રધાન ચચચિરે આ દયઓા્તને ાછી ઓેંચી રીધી.  

કશિંદ છડ આંદરન (1942) 

 8 ઐઔ્ટ 1942ના યજ મુફંઈના ઔલાચમા ટેન્સ (મસુ્તતભેદાન) ભા ંભેરી ોંગે્રવ ભશાવશભશતની ફેઠભા ંકશિંદ છડ આંદરનન ઠયાલ વાય 
યલાભા ંઆવ્મ.  

 આ આંદરનના ટેાભા ં‘ઔાધંીજીઍ યેંઔે મા ભયેંઔે’ન નાય આપ્મ.  

 9 ઐઔ્ટની વલાયે ોંગે્રવના નેતાઐની ધયડ યલાભા ંઆલી. ઔાધંીજીને નુાના આઔાઓાન ભશરે અને ામકવશભશતના અન્સમ વદ્મને 
અશભદનઔયની જેરભા ંરઈ જલાભા ંઆવ્મા.  

 ટણાભા ંવચચલારમ ય શતયંઔ રશયેાલલાન પ્રમાવ યી યશરેા 7 શલધાથીઐની ઔી ભાયી શત્મા યી નાઓલાભા ંઆલી.  

 જમપ્રાળ નાયામણ, યાભભનશય રકશમા અને અફૃણ અવપારી ભઔૂબકભા ંયશીને આંદરનનુ ંવચંારન યતા શતા. તેભણે નેાભા ંઆઝાદ યેડીમ 
્ટેળનનુ ંઔઠન યુક. (નોંધ: અભદાલાવભા ંગજુયાત રેજ ાવે ધ્લજ રઈને ભઓયે ચારત શલનદ નાયીલારા ળશીદ થમ.)  

 મુફંઈ, જભળેદયુ, અભદાલાદના ભજૂયઍ શડતા ાડી. (અભદાલાદની 75 શભરઍ 105 કદલવની ઔડતા ાડી)  

 આંદરનન વલાકશધ પ્રબાલ ફઔંા, ચફશાય, ઉત્તયપ્રદેળ, ભદ્રાવ અને મુફંઈભા ંથમ. જ્મા ંજનતાઍ ભટા પ્રભાણભા ંરીવ્ટેળન, યેલ્લે્ટેળન, 
્ટઐકપવ, વયાયી ચેયીઐ ય હુભરાઐ માક. ચફશાયભા ંયેરલેને વલાકશધ નુવાન થયુ.ં  

 ધયડથી ફચી ઔમેરા ોંગે્રવી નેતાઐઍ આંદરનને ઍ ગપુ્ત દ્તાલેજ ‘આંધ્ર વયક્યરુય’ દ્વાયા ચરાવ્યુ.ં   

 ઈ.વ.1942ના અંત સધુીભા ં60,000 વ્મસ્તતઐને જેરભા ંનાઓી દેલામા.  

 આ આંદરનભા ંવાબમલાદીઐ, મસુ્્રભરીઔ, ઉદાયલાદી દ, અારી દ, કશિંદુ ભશાવબાઍ વશાય આપ્મ ન શત. ડૉ.આંફેડય ણ આંદરનના 
શલયધી યહ્યા શતા. 

 આંદરન શનષ્પ ઔયુ ંશત ુ.ં જે આંદરન દયશભમાન ોંગે્રવના ભટાબાઔના નેતાઐ જેરભા ંશલાથી પ્રજાઍ ્લમભં ુરડત ઉાડી શતી. આથી 
વયાયને ઓાતયી થઈ ઔઈ શતી ે શલે લધાયે વભમ સધુી બાયતીમ અંગે્રજ વત્તા ચરાલી રેળે નકશ.  

 

્લાતતં્ર્મ-પ્રામ્પ્ત તયપ પ્રમાણ  

 જાાનભા ંયશતેા િાશંતાયી યાવચફશાયી ફઝે જાાનભા ંટકમ મુાભે દચક્ષણ-લૂકના દેળભા ંયશતેા બાયતીમના વશમઔથી ‘ઈન્ન્સડમન ઈન્ન્સડેન્સડવ 
રીઔ’ વં્ થાની ્થાના યી શતી. તેની અંતઔકત ‘આઝાદ કશિંદ પજ’ રશ્યી ાઓં ણ 1942ભા ંયચલાભા ંઆલી શતી.           ેપ્ટન ભશનશવિંક 
તેના વેનાશત શતા.  

 આ વ્મલ્થાભા ંશલકે્ષ ઉબ થતા સબુાચદં્ર ફઝને નેતતૃ્લ વબંાલા આલાભા ંઆવ્યુ ંશત ુ.ં  

 21 ઐતટફય, 1943ના યજ સબુાચદં્રઍ શવિંઔાયુભા ં્લતતં્રબાયતની ાભચરાઉ વયાય (આયઝી  શકુભતે આઝાદ કશિંદ) ની ્થાના યી જેને 
જાાન, જભકની ,ઈટારી, ચીન શવમાભ, બ્રહ્મદેળ, કપચરાઈન્સવ ઍશળમા અને ભચંકુયમા ઍભ નલ દેળઍ ભાન્સમતા આી.  

 તેભણે પજને ‘ચર કદલ્શી’ નુ ંસતૂ્ર આપ્યુ.ં ઉયાતં દચક્ષણ-લૂક ઍશળમાના દેળન પ્રલાવ યીને  ‘તભુ મઝેુ ખનુ દો ભૈ તબુશ ેઆઝાદી દંુઔા’ જેલા નાયા 
દ્વાયા ત્માનંા બાયતીમને આશલાન યુક.  

 આઝાદ કશિંદ પજનુ ંયાષ્રીમ ઔીત ટાઔયનુ ં“જન ઔણ ભન”, યાષ્રધ્લજ તયીે ોંગે્રવન શતયંઔ અને યાષ્રબાા તયીે કશિંદીન ્લીાય યલાભા ં
આવ્મ.  

 ેપ્ટન રક્ષ્ભી ્લાભીનાથન (વશઔર) ના નેતતૃ્લભા ંભકશરા ટુડી ‘ઝાવંી ે યાની રક્ષ્ભીફાઈ’ યેજીભેન્સટ ફનાલાઈ શતી.  

 જાાન દ્વાયા અંદભાન અને શનફાય ટાઐુન અશધાય લચઔાાની વયાયને (આયજી શકુભત) વોંલાભા ંઆવ્મ. સબુાચદં્ર ફઝે ત્મા ંશતયંઔ 
રશયેાલીને આ ટાઐુના નાભ ્લયાજ અને ળકશદ યાખ્મા શતા.  

 આઝાદ કશિંદ પજનુ ંલડુ ભથ શવિંઔાયુથી યંગનુ (બમાનભાય) ઓાતે ઓવેડાયુ.ં  

 જાાનની ળયણાઔશત અને તફાશી અને આઝાદ કશિંદ પજના વભકણ માક છી સબુાચદં્ર ફઝ ફેંઔ છડીને શલભાન ભાઔે ટકમ જલા તેભના 
વાથીદાય શફીફ ઉય યશભેાન વાથે નીળ્મા  અને તેભનુ ંયશ્મભમ મતૃ્ય ુથયુ.ં (18 ઐઔ્ટ, 1945)  
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લેલેર મજના:  

 4 જૂન 1945ના યજ લાઈવયમ લેલેર ઍ મજના પ્ર્તતુ યી  જે મજુફ લાઈવયમની ાયફાયી કયદભા ંભાડંય ઈન ચીપ શવલામના ફધા 
વદ્મ બયતીમ યશળેે. યંત ુતે શનષ્પ ઔઈ.  

નોાવેના-શલદ્રશ  

 પેબ્રઆુયી 1946ભા ંયમર ઈન્ન્સડમન નેલીના ‘ યેકટિંગ્જ’ તયીે ઐઓાતા શવાઈઐ અને અશધાયીઐઍ શલદ્રશ મો.  

 શલદ્રશનુ ંતાત્ાચર ાયણ નાશલા લી.વી.દત્તની ચઔયપતાયી શત ુ ંજેણે ‘તરલાય’ જશાજની કદલાર ય અંગે્રજ બાયત છડ રખ્યુ ંશત ુ ંઅને મખુ્મ 
ાયણ નોવેનાભા ંલળંીમ બેદબાલ શત ુ.ં  

 શલદ્રશીઐની મખુ્મ ભાઔંણીઐ આઝાદ કશિંદ પજના વૈશનન ેદભાથંી છૂટાય અને લળંીમ બેદબાલની વભામ્પ્ત શત ુ.ં  

 શલદ્રશના વભથકનભા ંમુફંઈભા ં20 રાઓ ભજૂયઍ શડતા ાડી શતી. મુફંઈથી પ્રાયંબ થમેર આ શલદ્રશ યાચંી અને ભદ્રાવભા ંણ પેરામ.  

 25 પેબ્રઆુયી 1946ના યજ વયદાય ટેર અને ભશભદારી ઝીણાના આશલાનથી શલદ્રશ ળાતં થમ.  

 
 

ેચફનેટ શભળન :  

 ચબ્રકટળ લડાપ્રધાન ઍટરીઍ 19 પેબ્રઆુયી 1946ના યજ ફધંાયણવબાની ્થાના અને તત્ાચરન વભ્માઐ ય શલચાય-શલભળક યલા ભાટે ેચફનેટ 
શભળન બાયત ભરલાની કણા યી શતી.  

 24 ભાચક 1946ના યજ ેચફનેટ શભળન કદલ્શી શોંચ્યુ.ં તેના વદ્મ ્ટેપડક કિપ્વ (અધ્મક્ષ), ેંશથ રયેન્સવ (બાયત વચચલ), ઍ.લી.ઍરેઝેડેય 
(નોવેનાભતં્રી) શતા.  

 13 ભે 1946ના કદલવે ેચફનેટ શભળને નીચે મજુફન અશલેાર આપ્મ.  

 ઍ બાયતીમ વકંની ્થાના થળે જે દેળી યજલાડાઐ અને ચબ્રકટળબાયતના યાજ્મથી ફનેર શળે. શલદેશળ ફાફત, યક્ષા અને વચંાયવ્મલ્થા 
ેન્સદ્રીમ વયાયને શ્ત યશળેે.  

લચઔાાની વયાય :  

 ઈ.વ.1946ભા ંફધંાયણવબાના શતે ુભાટે ેચફનેટ શભળન અંતઔકત ચુટંણીઐ થઈ જેભા ંોંગે્રવે 205 અને મસુ્્રભ રીઔે 73ફેઠ પ્રાપ્ત યી.  

 ઐછી ફેઠ ભી શલાથી મસુ્્રભ રીઔે ેચફનેટ શભળન મજનાન અ્લીાય મો અને 16 ઐઔષ્ટ 1946ના કદલવે ને ‘પ્રત્મક્ષ ામકલાશી કદલવ’ 
(Direct Action day) ભનાવ્મ. આ કદલવે કશિંવાત્ભ ભી યભઓાણ પાટી નીળ્મા.  

 2 વપ્ટેબફય 1946ના કદલવે નેશરુના નેતતૃ્લભા ંોંગે્રવની ફહુભશત ધયાલતી લચઔાાની વયાયે ળથ રીધી.  

 26 ઐતટફય 1946ના યજ લેલેરે  ભશભદ ઝીણાને વયાયભા ંજડાલલા ભનાવ્મ યંત ુમસુ્્રભ રીઔે ફધંાયણ વબાભા ંઅડચણ ઉબી યી અને 
વ્તી રશપ્રમતા પ્રાપ્ત યલા ભાટે ઍ ફજેટ યજૂ યુ.ં   

 9 કડવેબફય 1946ના કદલવે ફધંાયણળબાની પ્રથભ ફેઠ મજાઈ. જેભા ંમસુ્્રભ રીઔ શાજય ન યશી.  

ઍટરીની કણા  

 ચબ્રટનના લડાપ્રધાન રડક રેભેન્સટ ઍટરીઍ 20 પેબ્રઆુયી 1947ના યજ શતશાશવ કણા યી શતી ે અંગે્રજ વત્તા જૂન 1948 શરેા જલાફદાય 
રને વત્તા વોંીને બાયત છડી દેળે.  

 ઍટરીઍ લેલેરના ્થાને રડક ભાઉન્સટફેટનની બાયતના લામવયમ તયીે શનયતુત યી.  

ભાઉન્સટ ફેટન મજના:  

 3 જૂન 1947ના કદલવે ભાઉન્સટ મજના પ્ર્તતુ યી.  

 બાયતનુ ંશલબાજન બાયત અને ાક્તાનભા ંયલાભા ંઆલળે. ફને્ન દેળ તાનુ ંફધંાયણ તૈમાય યળે.  

 ડૉ.અબરુ રાભ આઝાદ, ઓાન અબ્દુર ઔપાયઓાન અને ફુૃત્તદાવ બાઔરાના શલયધભા ંયહ્યા શતા.  

 14 ઐઔષ્ટ , 1947ના કદલવે ાક્તાન આઝાદ થયુ.ં ભશભદઅરી ઝીણા ાક્તાનના ઔલનકય જનયર અને ચરમાત અરીઓાન લડાપ્રધાન ફન્સમા.  

 15 ઐઔષ્ટ, 1947ના યજ બાયત આઝાદ થયુ ંઅને ભાઉન્સટફેટન બાયતના ઔલનકય જનયર અને જલાશયરાર નશરુે લડાપ્રધાન ફન્સમા.  
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બાયતના ઈશતશાવના પ્રશ્ન  
1.  ‘ય મા ભય’ સતૂ્ર ઈ ચલ વાથે જડામેલુ ંછે ?  બાયત છડ આંદરન  

2.  ‘ઓારવા થં’ની ્થાના ણે યી શતી ?  ઔફૃ ઔશલિંદશવિંશ ે 

3.  ‘તભુ મઝેુ ખનુ દ, ભૈં તબુશેં આઝાદી ‘દંૂઔા’ આ શલધાન નુ ંછે ?  સબુાચદં્ર   
4.  ‘ધ આકિટે શભ ઈન ધ લેદાઝ’ ગ્રથંના રેઓ ણ છે ?  ફાઔઔંાધય શતર  
5.  ‘બાયત છડ આંદરન’ લઓતે ઔાધંીજીને મા ંેદ યલાભા ંઆવ્મા શતા ?  આઔાઓાન ેરેવ- નૂા  
6.  ‘ભીવા’ ામદ મા લે રાગ ુયામ શત ?  1976  
7.  ‘યાજતયંચઔણી’ ગ્રથંના રેઓનુ ંનાભ શુ ંછે ?  લ્શણ  

8.  ‘લદેં ભાતયભ’ ઔીત મા ુ્ તભાથંી પ્રાશળત થયુ ંશત ુ ં?  આનદંભઠ  

9.  ‘લૈકદ ઔચણત’ ગ્રથંના યચશમતા ણ છે ?  ્લાભી બાયતીકૃષ્ણ તીથક  
10.  ‘્થાશન ્લયાજ્મના શતા’ તયીે ણા જાણીતુ ંશત ુ ં?  રડક કયન  
11.  1857ના ફલા છી ને કશિંદના વમ્રાટ તયીે જાશયે યેર ?  ફશાદુયળાશ ઝપય  
12.  1919ભા ંકદલ્શીભા ંભેર અચઓર બાયતીમ ચઓરાપત આંદરનના અધ્મક્ષ ણ શતા ?  ળોતઅરી  

13.  1929ના ોંગે્રવના રાશય અશધલેળનના અધ્મક્ષ ણ શતા ?  જલાશયરાર નેશરુ  
14.  1938ભા ંસયુત જજલ્રાના શકયયુાભા ંના અધ્મક્ષ દ શઠે ોંગે્રવનુ ં51મુ ંયાષ્રીમ અશધલેળન મજાયુ ંશત ુ ં?  સબુાચદં્ર ફઝ  
15.  1953ભા ંભશગજુયાતની ભાઔંણીને નાયી ાઢી શતી તે ‘યાજ્મ નુયકચના ચં’ના અધ્મક્ષ ણ શતા ?  પઝરઅરી  
16.  26 જાન્સયઆુયીને ‘ણૂક ્લયાજકદન’ તયીે ઉજલલાન શનણકમ મા લકભા ંરેલામ શત ?  1930  
17.  અફયના દયફાયના વઔંીતાય તાનવેનનુ ંવાચુ ંનાભ શુ ંશત ુ ં?  યાભતનુ ંાડેં  

18.  અચઓર બાયતીમ રેડ યશુનમનના પ્રથભ અધ્મક્ષ ણ શતા ?  રારા રજતયામ  
19.  અરઔ તેરઔંાણા યાજ્મ મા યાજ્મભાથંી ફન્સયુ ં?  આંધ્રપ્રદેળ  

20.  અળે ચરિંઔનુ ંયદુ્ધ ઈ વારભા ંજીત્યુ ં?  ઇ.વ. લૂક 261  
21.  અવશાયનુ ંઆંદરન માયે થયુ ંઅને તેન શતે ુળ શત ?  1920-1922, ્લળાવનને ફદરે ્લયાજ 

ભેલલાન.  

22.  અંગે્રજ અને ફ્રેંચ લચ્ચે 1746 થી 1763 દયશભમાન થમેર શલગ્રશ મા નાભથી ઐઓામ છે ?  ણાકટ શલગ્રશ  
23.  આઝાદીના મા વત્માગ્રશ છી લલ્રબબાઈ ટેર ‘વયદાય’ તયીે પ્રશવદ્વદ્ધ ાબમા ?  ફાયડરીના વત્માગ્રશ  
24.  આમજન ચંના પ્રથભ અધ્મક્ષ ણ શતા ?  જલાશયરાર નશરુે  
25.  આયઝી હુકભૂતના લડાપ્રધાન ણ શતા ?  ળાભદાવ ઔાધંી  

26.  ઈ.વ. 1857 ન ્લાતતં્ર્મવગં્રાભ શનષ્પ ઔમ તેનુ ંવાચુ ંાયણ યુ ંશત ુ ં?  કશન્સદી શવાશીઐભા ંદેળદાઝની બાલના ન 
શતી.  

27.  ઈન્ન્સડમન નેળનર આભી (I.N.A)ની ્થાના નેતાજીઍ મા દેળભા ંયી શતી ?  ફભાક  

28.  ઈસનુી પ્રથભ ફે વદી દયશભમાન ચીન ઉય આિભણ યી શલજમ ભેલનાય બાયતીમ ળાવે ‘દેલતુ્ર’ ન 
ઈરાફ ધાયણ મો શત. તે ળાવ ણ શતા ?  

વમ્રાટ શનષ્  

29.  ઈ્ટ ઈન્ન્સડમા ંનીની ્થાના પ્રથભ ઈ પ્રજાઍ યી શતી ?  અંગે્રજ  
30.  ઈ શલદ્યાીઠ જૈન ધભકના ળૈક્ષચણ પ્રવાયનુ ંપ્રચચરત શલદ્યાધાભ શતી ?  લરબી  
31.  મા ગપુ્ત યાજાઍ બાયતભાથંી હણૂને બઔાડી મૂમા શતા ?  ્ંદગપુ્ત  
32.  મા યઔુ દયશભમાન અજતંાના ભટા બાઔના ગપુા-શલશાયની યચના થઈ ?  ગપુ્તયઔુ  
33.  મા યઔુભા ંસ્ત્રીઐ લધ ુ્લાતતં્ર્મ બઔલતી શતી ?  લૈકદ યઔુ  
34.  મા યાજતાક ‘બાયતન નેચરમન’ તયીે પ્રશવદ્ધ છે ?  વમદુ્ર ગપુ્ત  
35.  મા યાજાઍ શળલાજીને નજયેદ માક શતા ?  ઑયંઔઝેફ  
36.  મા યાજ્મભા ંવમાજીયાલ ઔામલાડન જન્સભ થમ શત ?  ભશાયાષ્ર  

37.  મા લડાપ્રધાનના વભમભા ંફાફયી ભસ્્જદને ધ્લયંા યલાભા ંઆલી શતી ?  ી.લી. નયશવિંશયાલ  

38.  મા લડાપ્રધાને જુરાઈ 1969ભા ંફેંનુ ંયાષ્રીયણ યુ ં?  ઇન્ન્સદયા ઔાધંી  

39.  મા વભમને બાયતન સલુણકા ઔણલાભા ંઆલે છે ?  ગપુ્તા  
40.  મ યાજતૂ યાજા તેની ટે ભાટે લઓણામ છે ?  યાણા પ્રતા  

41.  ાચરદાવ મા યાજાના વભમભા ંથઈ ઔમા ?  ચદં્રગપુ્ત શલિભાકદત્મ  
42.  ેન્સદ્રળાશવત પ્રદેળભા ંના દ્વાયા લશીલટ થામ છે ?  યાષ્રપ્રમઓુ  
43.  ને તતૂી-ઍ-કશિંદ (કશિંદન ટ) શલેાભા ંઆલે છે ?  અભીય ખળુય  
44.  ઔાધંીજી દચક્ષણ આકફ્રાથી માયે યત બાયત આવ્મા શતા ?  1915  
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45.  ઔાધંીજીઍ દાડંીમાત્રાન પ્રાયંબ મા ્થેથી મો શત ?  વાફયભતી આશ્રભ  
46.  ઔાધંીજીના મા અંતયંઔ ભશાનબુાલનુ ંણૂકના આઔાઓાન ભશરેના જેરલાવ દયશભમાન મતૃ્ય ુથયુ ંશત ુ ં?  ભશાદેલ દેવાઇ  

47.  ગજુયાત યાજ્મના શલધાનવબાના પ્રથભ અધ્મક્ષ ણ શતા ?  લ્માણજી ભશતેા  
48.  ગજુયાતના મા શતશાશવ ળશયેભા ંવઔંીત વમ્રાટ તાનવેનની દી યાઔની દાશને વઔંીત દ્વાયા વભાલલાભા ં

આલી ?  
લડનઔય  

49.  ગજુયાતનુ ંચાંાનેય મા ભશાન વઔંીતાયના નાભ વાથે જડામેલુ ંછે ?  ફૈજુ ફાલયા   
50.  ગજુયાતનુ ંપ્રથભ ાટનઔય યુ ંશત ુ ં?  અભદાલાદ  

51.  ગજુયાતભા ંવોપ્રથભ ટેચરશલઝન ેન્સદ્ર મા ્થેથી ળફૃ યું શત ુ ં?  ીજ  

52.  ગ્રી તત્લચચિંત પ્રેટના ‘કયબ્બ્ર’ નુ ંઉદૂકભા ંબાાતંય યનાય ભશાનબુાલ ણ ?  ઝાીય હુવૈન  

53.  ચીની પ્રલાવી હ્ય-ુઍન-ત્વાઔં ના વભમભા ંબાયત આવ્મ શત.  શકલધકન  

54.  ચથા ભૈસયૂ શલગ્રશ – 1799 વભમે ઔલનકય જનયર ણ શતા ?  રડક લેરે્રી  
55.  ચોદ ફેન્સનુ ંયાષ્રીયણ મા લકભા ંથયુ ંશત ુ ં?  1969  
56.  જચરમાલારાફાઔ શત્માંાડં ભાટે જલાફદાય ણ શતુ ં?  લયેન શને્્ટિંગ્ઝ   

57.  જચરમાલારાફાઔન શત્માાડં ના આદેળથી થમ શત ?  જનયર ડામય  

58.  જશાઔંીય વાથે રગ્ન થમા તે શરેા નયૂજશાનં ુ ંનાભ શુ ંશત ુ ં?  ભશફેૃશન્વા  

59.  તભાકુન ા બાયતભા ંદાઓર યનાય પ્રજા ઈ શતી ?  ટુકઔીઝ  

60.  તાજભશર ણે ફધંાવ્મ શત ?  ળાશજશા ં 

61.  શતરુલનતંયુભનુ ંજૂનુ ંનાભ શુ ંશત ુ ં?   શત્રલેન્સદ્રભ  

62.  કદલ્શીથી દરતાફાદ અને દરતાફાદથી કદલ્શી યાજધાનીની પેયફદર યનાય ળાવ ણ ?  જના ઓાન  

63.  કદલ્શીની ઔાદી ઉય મકુર વમ્રાજ્મની ્થાના ણે યી ?  ફાફય  
64.  કદલ્શીની જુબભા ભસ્્જદ ણે ફધંાલી શતી ?  ળાશજશા ં 

65.  નારદંા શલદ્યાીઠ ના ળાવનભા ં્થાઈ અને શલખ્માત થઈ ?  વમ્રાટ શકલધકન  

66.  નયૂજશા ંની ફેઔભ શતી ?  જશાઔંીય  

67.  ાણીતનુ ંપ્રથભ યદુ્ધ ની લચ્ચે થયુ ંશત ુ ં?  ફાફય – ઇબ્રાકશભ રદી  
68.  ાણીતનુ ંફીજુ યદુ્ધ ની ની લચ્ચે થયુ ંશત ુ ં?  અફય અને શમે ુ 
69.  ણૂક ્લયાજની ભાઔંણી માયે યાઈ ?  26 જાન્સય.ુ- 1930 ની વલાયે  
70.  પ્રથભ ગજુયાતી દૈશન વભાચાય ત્ર યુ ં?  મુફંઇ વભાચાય  
71.  પ્રશવદ્ધ વં્ કૃત ગ્રથં અષ્ટાધ્મામીના રેઓ ણ છે ?  ાચણની  
72.  પ્રાચીન બાયતની ઈ વ્મસ્તત ભશાન ામદાશનષ્ણાત ઔણામ છે ?  ભન ુ  

73.  પ્રાચીન બાયતન વોપ્રથભ શતશાશવ ગ્રથં મ ઔણામ છે ? તેભા ક્યા યાજ્મના ઈશતશાવનુ ંલણકન છે ?  યાજતયંચઔણી , જબમ ુશ્ભીય  
74.  પ્રાવીનુ ંયદુ્ધ ઈ વારભા ંથયુ ંશત ુ ં?  ઇ.વ. 1757  
75.  દેળની જાગતૃ ફઔંાી પ્રજાની કશન્સદુ – મસુ્્રભ ઍતા તડલા ફઔંાના બાઔરા માયે, ણે યેર ?  1905ભા ં– રડક ઝકને  
76.  બરુદં દયલાજાની ઈભાયત મા ંઆલી છે ?  પતેશયુ શવિી  
77.  ચબ્રકટળ ળાવન દયશભમાન 19ભી વદીભા ંડેરા દુષ્ા વદંબે દુષ્ા નીશતના કડલૈમા તયીે ણ જાણીતુ ંછે ?  લાઇવયમ ચરટન  

78.  બાયત આઝાદ થયુ ંત્માયે ોંગે્રવના પ્રમઓુ ણ શતા ?  જે.ફી. કૃરાણી  
79.  બાયત ્લતતં્ર થમા છી દય ાચં લે મજામેરી રવબાની ચ ૂટંણીઐભા ંપ્રથભ ભધ્મ વત્ર ચ ૂટંણી મા લકભા ં

થઈ શતી ?  

1971  

80.  બાયત ્લતતં્ર થયુ ંત્માયે (લક 1947ભા)ં ઈંગ્રેન્સડભા ંપ્રધાનભતં્રી ણ શતા ?  ઍટરી  
81.  બાયતના પ્રથભ ચફનોંગે્રવી લડાપ્રધાન ણ શતા ?  ભયાયજી દેવાઇ  

82.  બાયતના ફધંાયણની ઈ રભ શઠે બાયતના યાષ્રપ્રમઓુ શલફૃદ્ધ ભશાચબમઔ થઈ ળે છે ?  અનચુ્છેદ-61  
83.  બાયતની પ્રથભ સ્ત્રી યાજદૂત ણ શતા ?  શલજ્મારક્ષ્ભી કંડત  

84.  બાયતન યયુીમ દેળ વાથેન જૂન જભીન ભાઔક મ શત ?  ભધ્મ ઍશળમા  
85.  બાયત-ાક્તાન લચ્ચેન છેલ્ર વીભા વકંક ઈ વયશદે થમ ?  ાયચઔર  
86.  બાયતભા ંઅંગે્રજી શળક્ષણન ામ નાઓનાય ણ ?  રડક ભેરે  

87.  બાયતભા ંણે ‘ચંળીર’ ન શવદ્ધાતં આેર છે ?  જલાશયરાર નશરુે  
88.  બાયતભા ંઓાનઔી વ્માાયી ફેંનુ ંયાષ્રીયણ મા લે થમેર ?  1969  
89.  બાયતભા ંઔણેળત્વલની ળફૃઆત ણે યી શતી ?  રભાન્સમ શતર  
90.  બાયતભા ંતાય વેલા મા લકભા ંમખુ્મ ળશયેભા ંળફૃ થઈ ?  1853  
91.  બાયતભા ંપ્રથભ અદારત ણે ્થાી શતી ?  રડક નકલચરવ  

92.  બાયતભા ંપ્રથભ ટેચરશલઝન ેન્સદ્ર મા ળશયેભા ંચાલ ુયાયુ ંશત ુ ં?  કદલ્શી  
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93.  બાયતભા ંપ્રથભ ત્રણ યશુનલશવિટી મા ંઅને માયે ળફૃ થઈ શતી ?  1857- મુફંઈ, ચેન્નાઈ, રાતા  

94.  બાયતભા ંપ્રથભ ભકશરા લડાપ્રધાન ણ શતા ?  શ્રીભતી ઇન્ન્સદયા ઔાધંી  

95.  બાયતભા ંપ્રથભ યાષ્રશત ણ શતા ?  ડૉ. યાજેન્સદ્રપ્રવાદ               

96.  બાયતભા ંપ્રથભ યેરલે માયે નઓાઈ ?  1853  

97.  બાયતભા ંપ્રથભ વાભાન્સમ ચ ૂટંણીઐ માયે થઈ શતી ?  1957  

98.  બાયતભા ંફેંનુ ંયાષ્રીમયણ યનાય લડાપ્રધાન ણ શતા ?  ઇન્ન્સદયા ઔાધંી  

99.  બાયતભા ંચબ્રકટળ ળાવના લઓતે રડક તરાઈલે દાઓર યેરી ‘દ્વદ્વમઓુી ળાવનદ્ધશત’ ણે ફધં યી 
શતી ?  

રડક શને્્ટિંગ્ઝ  

100.  બાયતભા ંશલદેળી ાડની શી વોપ્રથભ મા નેતાઍ યી ?  ખદુીયાભ ફઝ  

101.  બાયતભા ંવતીપ્રથા પ્રશતફધં ાનનૂ માયે અભરી ફન્સમ શત ?  10 કડવેબફય 1829  

102.  બાયતભા ંવોથી ઊંચ દયલાજ મ છે ?  બરુદં દયલાજ  

103.  બાયતભા ંવોપ્રથભ યેરલે માયે અને મા ંફે ્થ લચ્ચે ળફૃ થઈ શતી ?  1853ભા ંમુફંઇ-થાણા લચ્ચે  

104.  બાયતીમ ભશૂભદના પ્રથભ વેનાશત ણ શતા ?  ે.ઍભ. કયઅપ્ા  

105.  બાયતીમ યાષ્રીમ ોંગે્રવની ્થાના મા લે થઈ શતી ?  ઇ.વ. 1885  

106.  બાયતીમ શલશ્વ શલદ્યારમના મા પ્રથભ ભકશરા ઉ કુરશત જેના નાભ વાથે લડદયાની રામબે્રયીનુ ં
નાભ જડલાભા ંઆલેર છે ?  

શંવાફેન ભશતેા  

107.  બાયતીમ વં્ કૃશત ભકંદય ‘ઈન્સડરજી’ વફંધંભા ંઈ ફાફત વાચી છે ?  75,000થી લધ ુશ્તપ્રત ધયાલતી આ 
વં્ થા અભદાલાદભા ંઆલેરી છે ?  

108.  બાયતે ફાગં્રાદેળને 1992ભા ંમ બાઔ આપ્મ જેના દ્વાયા ફાગં્રાદેળના ઍ પ્રદેળભાથંી ફીજા 
પ્રદેળભા ંઆલલા – જલાનુ ંવય યશ ે?  

તીન લીકાન નાન ટ્ટ  

109.  ભદૂાન ચલન પ્રાયંબ મા લકભા ંથમ શત ?  1951  

110.  ભઔધભાથંી નદંલળંન નાળ યનાય ણ ?  ચદં્રગપુ્ત ભોમક  

111.  ભશાશલ ાચરદાવ મા વમ્રાટની વબાનુ ંઆભૂણ શતા ?  ચન્સદ્રગપુ્ત ફીજા   

112.  ભશાશલ ભાક ના વભમભા ંથઈ ઔમા ?  ભૈત્રા  

113.  ભશાત્ભા ઔાધંીને અસ્ગ્નદાશ આેર તે ્થ ય ુછે ?  યાજકાટ  

114.  ભઔંર ાડેં દ્વાયા 1857ના શલદ્રશની ળફૃઆત નીચેનાભાથંી મા ળશયેભાથંી થઈ શતી ?  ફયાયુ  

115.  ભાઉન્સટફેટન છી બાયતના છેલ્રા ઔલનકય જનયર ણ શતા ?   ચિલતી યાજઔારાચાયી  

116.  મઔુર વલ્તનતની ્થાના મા યદુ્દ્ ફાદ થઈ ?  1526 – ાણીતનુ ંયદુ્ધ  

117.  મસુ્્રભ રીઔના ્થા ણ શતા ?   નલાફ વરીભઉલ્રાશ  

118.  મુફંઈ – થાણા લચ્ચે વોપ્રથભ યેરલે માયે ળફૃ થઈ ?  ઇ.વ. 1853  

119.  ભકર વામ્રાજ્મ દયશભમાન મા યાજા દ્વાયા સયુત લ ૂટંાય ુશત ુ ં?  ઑયંઔઝેફ  

120.  મમનુા નદી કનાયે આલેરા આગ્રાન કલ્ર ણે ફધંાવ્મ શત ?  અફય  

121.  યાજનીશતના ભાઔકદળક શવદ્ધાતં શુ ંછે ?  નૈશત સચૂન  

122.  યાજા યાભ ભશનયામે ઈ વં્ થા ્થાી શતી ?  પ્રાથકના વભાજ  

123.  યાજા શકલયધકનના દયફાયભા ંમા શલ શતા ?  ફાણબટ્ટ  

124.  યાજ્મની વંશત્તને પ્રજાની વંશત્ત યાભજી તાના અંઔત જીલન ભાટે ઓચક યલા કુઆનની નર 
યનાય અને ટીઐ વીલનાય ભઔર ફાદળાશ ણ ?  

ઑયંઔઝૈફ  

125.  યફટક  તરાઈલે તાની ાયકિદીની ળફૃઆત માથંી યી શતી ?  ભદ્રાવ  

126.  યરેટ ઍતટ માયે અભરી ફનેર અને તે ________ તયીે ઐઓામ ?  ઇ.વ. 1919ભા ં 

127.  રાર કલ્ર ફાધંનાય યાજા ણ ?  ળાશજશા ં 

128.  રારફશાદુય ળાસ્ત્રીના નેતતૃ્લભા ં1965નુ ંયદુ્ધ મા દેળ વાભે થયુ ંશત ુ ં?  ચીન  

129.  રવબાના પ્રથભ ્ીયણ ણ ?  શ્રી ઔણેળ લાસદેુલ ભાલંય  

130.  લનયાજ ચાલડાઍ તેભના ભશાભતં્રીની માદભા ંયુ ંનઔય લવાવ્યુ ં  ચાંાનેય  

131.  લક 1905ભા ંન્સમામાધીળ કિંગ્વપડકની ફઔી ઉય ફોંફ પેંનાય િાશંતાયી ખદુીયાભ ફઝની વાથે ફીજા 
મા િાશંતાયી શતા ?  

પ્રફુલ્ર ચાી  
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132.  શલનદ કનાયીલારા 1942ની કશિંદ છડ ચલ દયશભમાન ઈ તાયીઓે ળશીદ થમા શતા ?  9 ઐઔ્ટ – 1942  

133.  શલનફા બાલેઍ મા ઔાભથી 1940ભા ંવ્મસ્તતઔત વત્માગ્રશની ળફૃઆત યી શતી ?  લનાય  

134.  શલયધક્ષના નેતાને રવબાભા ંમા શદ્દ્ાની વભક્ષ ઔણલાભા ંઆલે છે ?  ેચફનેટ ભતં્રી  

135.  ળફૃઆતભા ંઈ્ટ ઈન્ન્સડમા ંનીના લેાયી અશધાયીઐનુ ંમખુ્મ ામક યુ ંશત ુ ં?  ભશસેરૂ ઉકયાલલાનુ ં 

136.  ળશનેળાશ-ઍ- ઔઝરના શલખ્માત ભશેંદી શવન મૂ માનંા લતની શતા ?  રણા – યાજ્થાન  

137.  શળલાજીન યાજ્માચબે મા ્થે થમ શત ?  યામઔઢ  

138.  ળીઓ ગફુૃ તેઔફશાદુયની શત્મા ણે યાલી શતી ?  ઑયંઔઝેફ  

139.  ળેયળાશ ેમા ભઔર ફાદળાશને શયાલીને ઔાદી ભેલી શતી ?  હુભાય ુ 

140.  વતી થલાના કયલાજ ય પ્રશતફધં મૂત ામદ માયે અભરભા ંઆવ્મ ?  1829  

141.  વદબાલના કદલવ મા વદઔત લડાપ્રધાન ભાટે જાશયે યેર છે ?  ્લ. યાજીલ ઔાધંી  

142.  વમ્રાટ અળ મા લળંના યાજા શતા ?  ભોમકલળં  

143.  વયંતુત યાષ્રની ભશાવબાભા ંકશિંદી બાવાભા ંપ્રથભ લતતવ્મ ણે આપ્યુ ંશત ુ ં?  અટર ચફશાયી લાજામી  

144.  વવંદની વયંતુત ફેઠ ફરાલલાની જફૃકયમાત માયે ઉબી થામ છે ?  ઈ ઓયડાભા ંભતબેદ થલાના પ્રવઔેં  

145.  વાચંીન ્તૂ ણે ફધંાવ્મ શત ?  અળ  

146.  શવિંધ ુવં્ કૃશતના ળશયેભાથંી ય ુળશયે ાણીની વ્મલ્થા ભાટે જાણીત ુ ંછે ?  રથર  

147.  શવિંધઓુીણની વં્ કૃશત છીના ા દયશભમાન બાયતભા ંઈ વં્ કૃશત શલવી શતી ?   લૈકદ વં્ કૃશત  

148.  વીભરા યાય ની-ની લચ્ચે થમા શતા ?  ઇન્ન્સડયા ઔાધંી – ભટૂ્ટ  

149.  વીભરા યાય ની-ની લચ્ચે થમા શતા ?  ઇન્ન્સદયા ઔાધંી અને ભટુ્ટ  

150.  સબુાચદં્ર ફઝે આંદાભાન ટાનેુ શુ ંનાભ આપ્યુ ંશત ુ ં?  ્લયાજ  

151.  વભનાથ ભકંદયની પ્રાણપ્રશતષ્ઠા મા ભતૂલૂક યાષ્રશતના શ્તે યાઈ શતી ?  ડૉ. યાજેન્સદ્ર પ્રવાદ  

152.  વોપ્રથભ ઔોતભ બદેુ્ધ ‘ધભક ચિ કયલતકન’ ન ઉદેળ ઈ જગ્માઍ આેર ?  વાયનાથ  

153.  વોપ્રથભ ફૃશમાના શવક્કા ણે ફશાય ાડયા શતા ?  ળેયળાશ  

154.  વોપ્રથભ રવબાના ં્ીય ણ શતા ?  જી.લી. ભાલંય  

155.  ્લતતં્ર બાયતના પ્રથભ બાયતીમ ઔલનકય જનયર ણ શતા ?  ચલતી યાજઔારાચાયી  

156.  ્લતતં્ર બાયતભા ંટટી ણે જાશયે યી ?  પઓરુદ્દ્ીન અરી અશભદ  

157.  ્લતતં્ર યાજ્મ તયીે ગજુયાત ઈ વારભા ંઅસ્્તત્લભા ંઆવ્યુ ં?  1960  

158.  ્લતતં્રતા વગં્રાભભા ંબઔતશવિંશને ણે વાથ આપ્મ શત ?  સઓુદેલ  

159.  ્લાતતં્ર્મ વગં્રાભભા ંજડાનાય દયફાય ઔાદાવ માનંા યાજલી શતા ?  લવ  

160.  શડપ્ાની વં્ કૃશત ધયાલતા નઔયના ઓદાભભાથંી મા પ્રાણીનુ ંશળલ્ લધ ુપ્રભાણભા ંભી આલે છે 
?  

ઍશૃઔં શ ુ 

161.  શકલધકન મા ્થે દય ાચં લે ધભકકયદ અને દાન ભશત્વલનુ ંઆમજન યત ?  પ્રમાઔભા ં 

162.  શલ્દીકાટીનુ ંયણભેદાન મા ળશયે ાવે આલેર છે ?  ઉદમયુ  

163.  શાઈટકના જ્જ તયીે શનભણૂ ભેલલા ભાટે શાઈટકના લીર તયીે અથલા ામદા અશધાયી 
ેટરા લકન રઘતુ્તભ અનબુલ જફૃયી છે ?  

10  

164.  કશન્સદ છડની ચલ માયે, મા ંળફૃ થઈ અને તેભા ંયુ ંસતૂ્ર આપ્યુ ં?  1942ભા-ંમુફંઇની-ઔલાચમા ટેં 
ભેદાનભા-ંયેંઔે મા ભયેંઔે  

165.  કશિંદબયભા ંટેતવટાઈર ઉદ્યઔ ળફૃ યલાન પ્રથભ શલચાય યનાય ણ શતા ?   ાલવજી દાલય  

166.  કશિંદુ યાષ્રીમ ભશાવબાના પ્રથભ અશધલેળનના પ્રમઓુ ણ શતા ?  વ્મભેળચદં્ર ફેનયજી  

167.  હુભાયનુ ભફય મા ંઆલેર છે ?  કદલ્શી  
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બાયતના યાજ્મની યચનાન ઈશતશાવ  
 

 આઝાદી વભમે બાયતભા ં562 (552) દેળી યજલાડા શતા. યજલાડાના શલરીનીયણ ભાટે વયદાય ટેરની આઔેલાનીભા ં“યજલાડી ભતં્રારમ” અને “ટેર 

્ીભ”ની યચના યલાભા ંઆલી અને તેની આઔેલાની વયદાય ટેરે રીધી. તેભણે અઓડં બાયતની યચના યી આથી તેભને “અઓડં બાયતના શળલ્ી” 

અથલા “બાયતના ચફ્ભાક ” ણ શલેાભા ંઆલે છે.  

 

  જેભા ંલી.ે.ભેનન અને ભાઉન્સટફેટને વાથ આપ્મ શત. બાયતભા ંતભાભ યાજ્મના શલરીનીયણ ફાદ યાજ્મને 4 પ્રાયે લશેંચલાભા ંઆવ્મા.   

  (A)  લઔક – 216 ઓ (B)  લઔક   - 275 [વોયાષ્ર]   ઔ  (C) લઔક   -  61  [ચ્છ]  ક  (D) લઔક – અંદભાન શનફાય  

 

 યંત ુબાાલાય યાજમ યચલાની ભાઔંણી ઉઠલાને ાયણે વયાય અરઔ-અરઔ ત્રણ વશભશતની યચના યી.   

 

(1) ઍવ ે.કય વશભશત : જૂન,1948ભા ંઍવ. ે.કયની આઔેલાનીભા ં4 વભ્મલાા ધય આમઔની યચન થઈ. આમઔે બાાઆધાયીત યાજ્મ યચનાની 
જગ્માઍ લશીલટી વયતાથી યાજ્મ યચના યલાની વરાશ આી.  

 

(2) JVP વશભશત :[J= જલાશયરારભ,  V= લલ્રબબાઈ, P= ટ્ટાચબ શવતાયભૈમા]  

 

 કડવેબફય,1948 બાાઆધાયીત યાજ્મયચનાન અ્લીાય મો.   

 ભદ્રાવ યાજ્મના તેલગુ ુબાીઐ  દ્વાયા ટ્ટુશ્રી યામલુનૂી આઔેલાનીભા ંઆંદરન યલાભા ંઆવ્યુ.ં 56 કદલવની ભઓૂ શડતાર ફાદ ટ્ટુશ્રી યામલુનૂ ુ ંમતૃ્ય ુ
થતા તપાન પાટી શનળ્મા,ં આથી લડાપ્રધાન જલાશયરાર નશરુેઍ 1/10/1953 ના યજ બાયતના પ્રથભ બાાલાય યાજ્મ “ આંધ્રપ્રદેળ”ની યચના યી.  

(3) પઝર અરી (યાજ્મ નુ:ઔઠન આમઔ) : કડવેબફય, 1953.  3 વભ્મ. પઝર અરી, ે.ઍભ.ાચણય અને હૃદમનાથ કંુજરુ  

1955ભા ંપઝરઅરીઍ યેટક  આપ્મ. જેન થડાકણા અંળે ્લીાય થમ.  

1/4/1956 ના યજ 7 ભા ંફધંાયણીમ સધુાયા દ્વાયા 4 લઔો નાબદૂ યી 14 યાજ્મ અને 6 ેન્સદ્રળાશવત પ્રદેળનુ ંઔઠન યલાભા ંઆવ્ય.ુ   

 
 

1.  આ આંધ્રપ્રદેળ 

2.  ઉ ઉકડવા 
3.  ફ ભશાયાષ્ર 

4.  ચફ ચફશાય  

5.  જ  જબમ ુશ્ભીય 

6.    શશ્રભ ફઔંાર 

7.  યા  યાજ્થાન 

8.  ભ  તશભરનાડુ 

9.  ે નાભ  ેયર 

10.  જંાફ ભેં  જંાફ 

11.  અવભ  અવભ 

12.  ઉત્તય  ઉત્તયપ્રદેળ 

13.  ભધ્મ  ભધ્મપ્રદેળ 

14.  ભૈ  ણાકટ 

 

15.  ગ ુ ગજુયાત 

16.  ના  નાઔારેન્સડ 

17.  શ  યે  શયીમાણા  

18.  કશભા  કશભાચરપ્રદેળ  

19.  ભચણ  ભચણયુ 

20.  શત્રયુા  શત્રયુા 
21.  ભેકા  ભેકારમા 
22.  શવજક્કભ ભેં ઔઈ  શવજક્કભ 

23.  શભ  શભઝયભ 

24.  અરુણ  અફૃણાચર પ્રદેળ 

25.  ઔલા  ઔલા 
26.  છ  છત્તીવઔઢ 

27.  ઉ ઉત્તયાઓડં 

28.  ઝાયઓડં ભા ં અને  ઝાયઓડં 

29.  તેરઔણંા જવુ ંછે.   તેરઔણંા 
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બાયત યાજ્મ, યાજધાની, યાજબાા, નતૃ્મ અને તશલેાય  

 

 

 યાજ્મ ાટનઔય યાજબાા  નતૃ્મ તશલેાય  
1.  જબમ ુઅને શ્ભીય  શ્રીનઔય (ઉનાફૄ) 

જબમ(ુશળમાફૄ) 
ડઔયી, શ્ભીયી, ઉદૂક   અભયનાથ માત્રા  

2.  કશભાચર પ્રદેળ શળભરા કશન્સદી   
3.  જંાફ ચડંીઔઢ જંાફી  બાઔંડા ફૈળાઓી  
4.  શકયમાણા ચડંીઔઢ કશન્સદી   
5.  ઉત્તયાઓડં દશયેાદૂન કશન્સદી   
6.  ઉત્તય પ્રદેળ  રઓનઉ કશન્સદી, ઉદૂક   જનભાષ્ટભી   
7.  યાજ્થાન જમયુ કશન્સદી ઘભૂય નાઔચંભી  
8.  ગજુયાત ઔાધંીનઔય ગજુયાતી  ઔયફા નલયાત્રી  
9.  ભધ્મ પ્રદેળ  બાર  કશન્સદી ભચા   
10.  ભશાયાષ્ર  મુફંઈ  ભયાઠી  તભાળા ઔણેળ ચતથુી  
11.  તેરઔણંા   તેલગુ ુ   
12.  ઔલા ણજી  ોંણી, ભયાઠી   
13.  ણાકટ  ફેંઔલરુૂ  ન્નડ  મક્ષઔાન   
14.  ેયર શતરુલનતંયુભ  ભરમારભ  થરી, ભકશની ઐણભ  
15.  તશભરનાડુ ચેન્નઈ તશભર  બયતનાટયભ ભીનાક્ષી લ્માણમૌ 
16.  આંધ્ર પ્રદેળ  શૈદયાફાદ  તેલગુ,ુ ઉદૂક   કુચીડુી  
17.  છત્તીવઔઢ  યામયુ  કશન્સદી   
18.  ઐકડળા ભલુનેશ્વય  ઐકડમા  ઐકડ્વી  
19.  ઝાયઓડં યાચંી  વથંારી,  કશન્સદી    
20.  ચફશાય   ટણા  ભૈશથરી,  કશન્સદી   
21.  શશ્વભ ફઔંા  રાતા  ફાગં્રા, નેારી  યાભલેળ, ાઠી  દુઔાકજૂા  
22.  શવજક્કભ  ઔઔંટ  રેચા, નેારી    
23.  અરુણાચર પ્રદેળ  ઇટાનઔય  અંગે્રજી    
24.  નાઔારૅન્સડ કશભા  અંગે્રજી ચરજા  
25.  ભચણયુ  ઇબપાર  ભચણયુી  ભચણયુી, નટયાવ   
26.  શભઝયભ  આઇઝર  અંગે્રજી ખશુરા   
27.  ભેકારમ શળરૉંઔ  અંગે્રજી ફઔંરા  
28.  અવભ  કદવયુ  અવશભમા, ફડ  ચફહુ, નટજૂા   
29.  શત્રયુા અઔયતરા  ફાગં્રા(ફઔંાી)   

30.  કદલ્રી કદલ્રી કશન્સદી, ઉદૂક , જંાફી   
31.  ચડંીઔઢ ચડંીઔઢ કશન્સદી   
32.  દભણ અને દીલ  દભણ  ગજુયાતી   
33.  દાદયા અને નઔયશલેરી વેરલાવ  કશન્સદી,  ગજુયાતી   

34.  ડુુચેયી ડુુચેયી તશભર, તેલગુ,ુ ભરમારભ    
35.  રક્ષદ્વી   લયત્તી જેવયી, ભાશર  કયચાારી   
36.  અંદભાન અને શનફાય ટક  બ્રેય  કશન્સદી, તશભર, ફાગં્રા   
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બાયતની ભઔૂ  
 બાયત ઉભશાદી શલેામ છે, બાયતીમ ઉભાશાદ્વી ની ઉત્શત અલ્પેડ લેઔનયના શવદ્વાતં અનવુાય 35 યડ લક લેૂ થઈ હ્તી. બાયતીમ 

ઉભશાદ્વીભા ંાચં દેળ બાયત, ાક્તાન, નેા, ભતૂાન  અને ફાઔંરાદેળન વભાલેળ થામ છે.  

 નાભયણ: ોયાચણ ાભા ં(યાભામણ ાભા)ં બયતલળંી યાજાઐના નાભ યથી બાયત લળં, અને નાભ ડ્ુ ં ‘બાયત’ દેળ. 

 ઇંન્ન્સડમા: શવિંધ ુનદીના કનાયે યશનેાયા ર (બાયતીમ) કશન્સદુ શલેામા. અંગે્રજ કશન્સદુને ફદરે ઈન્સદુ શતેા, અને શવિંધ ુનદીને ફદરે Indus નાભ આપ્યુ ંતેના 

યથી ળબ્દ આવ્મ ‘India’ 

 ્થાન : થૃ્લી ઉય ઉત્તય ઔાધકભા ંઍશળમા ઓડંની દચક્ષણભા ંકશિંદ ભશાવાઔયના કનાયે બાયતીમ ઉભશાદ્વી આલેર છે.  

 સ્્થશત: અક્ષાળં બાયતની મખુ્મ ભશૂભ: ૮.૪ ઉ અક્ષાળં - ૩૭.૬ ઉ. અશ્વાળં  

 વંણૂક બાયતભશૂભ: ૬.૪ ઉ. અશ્વાળં ૩૭.૬ ઉ. અક્ષાળં(રક્ષદ્વી વાથે)  

 કવતૃ્ત: ૨૩.૫ ઉ. અશ્વાળં બાયતની ભધ્મભાથંી કુર ૮ યાજ્મભાથંી વાય થામ છે. (શશ્વભથી લૂક તયપના યાજમ)  

ગજુયાત, યાજ્થાન, ભધ્મપ્રદેળ, છત્તીવઔઢ, શત્રયુા, શશ્વભ ફઔંા, ઝાયઓડં,શભઝયભ   (ઔયભ છત્રી ઝાશભ)   

 કટફધં: કવતૃ ભધ્મભાથંી વાય થામ છે, ઍટરે બાયતન દચક્ષણન બાઔ – ઉષ્ણ કટફધંભા ંઅને બાયતન ઉત્તયન બાઔ વભળીતષ્ણ કટફધંભા.ં  

 યેઓાળં: બાયતભશૂભ : ૬૮.૭ લૂક યેઓાળંથી ૯૭.૨૫ .ૂ યેઓાળં, ૮૨.૫ .ૂયેઓાળં-બાયતની આળક પ્રભાણભતૂ વભમયેઓા બાયતના ફે છેડા લચ્ચેના વભમન 

તપાલત ૨ રાન છે. દેળભા ંવોપ્રથભ સમૂોદમ – અરુણાચર પ્રદેળ. દેળભા ંવોથી છેલ્ર સમૂાક્ત – ગજુયાત,   

 ૮૨.૫ લૂક યેઓાળં અરાશાફાદ અને લાયાણવી લચ્ચે શભયઝાયુ ાવેથી વાય થામ છે, ૮૨.૫ લૂક યેઓાળં ાચં (૫) યાજ્મભાથંી વાય થામ છે. ાચં 

યાજ્મ ઉત્તયથી દચક્ષણ તયપ જતા: ઉત્તયપ્રદેળ, ભધ્મપ્રદેળ, છત્તીવઔઢ, ઐકયવા, આંધ્રપ્રદેળ.  

 બાયતના અઔત્મના ચફિંદુઐ: ઉત્તયભા-ંઇન્ન્સદયા ર (જબમ-ુળભીય), દચક્ષણભા-ંન્સમાકુભાયી (તાશભરનાડુ), દચક્ષણભા-ંઇન્ન્સદયા ઇન્સટ (ગે્રટ શનફાય), 

ચક્ષભભા-ંશવયિી, લૂકભા-ંલારાગં ૂ(અફૃણાચર પ્રદેળ)  

  ઉત્તય-દચક્ષણ રફંાઇ-૩૨૧૪ ક.ભી., લૂક – શશ્વભ શાઇ-૨૯૩૩ ક.ભી. 

 કે્ષત્રપ: ૩૨,૮૭,૨૬૩ ચ. ક.ભી કે્ષત્રની દક ન્ષ્ટઍ બાયત શલશ્વભા ંવાતમ ુ્થાન ધયાલે છે.  જે શલશ્વન  ૨.૪૨% બાઔ યે છે.  

 લ્તી: ૨૦૧૨ અનવુાય બાયતની લ્તી ૧૨૧.૦૨ યડ લ્તીની દક ન્ષ્ટઍ બાયતભા ંશલશશ્વભા ંફીજુ ં(૨) ્થાન ધયાલે છે, લ્તીની દક ન્ષ્ટઍ બાયતભા ંવભગ્ર 

લવતી ના ૧૭.૫% બાઔ યે છે. 

 વભગ્ર દકયમાઈ વયશદ :7516 કભી (અંદભાન – શનફાય વકશત ) ( મખુ્મમચુબ દકયમાઈ વયશદ ( અંદભાન –શનફાય , રક્ષદ્વદ્વ લઔય ) 6100 કભી)  

 બાયતની જભીન વયશદ : 15,200 કભી                                                                                              

ાડળી દેળ: રફંાઈ (કભી) : વયશદ ય સ્્થત યાજ્મ  
 ક્તાન :     3323:       જબમ-ુાશ્ભીય, ગજુયાત, જંાફ, યાજ્થાન [જગુયા  ાક્તાનભા ંઆલેર છે  ]  

 અપકાશન્તાન : 106:    જબમ-ુાશ્ભીય (ા. અશધકૃત)  

 ચીન :       3348:       જબમ-ુ ાશ્ભીય, કશભાચરપ્રદેળ, ઉત્તયાઓડં, શવક્કીભ, અરુણાચરપ્રદેળ. [અયે ઉશવ લતત કશભા જ ચીન ઔઈ થી]  

 નેા:       1451 :     ઉત્તયાઓડં, ઉત્તયપ્રદેળ, ચફશાય, શવક્કીભ, શશ્ચભ ફઔંા , [ U U B S P નેાર ]  

 ભતૂાન :      699:       શવજક્કભ, આવાભ, શશ્ચભ ફઔંા , અફૃણાચર પ્રદેળ    [ આ અ  SP ભતૂાન ]  

 ફાગં્રાદેળ :  4096.7     શશ્ચભ ફઔંા , આવાભ, ભેકારમ, શત્રયુા, શભઝયભ [આ or ભેકા શભત્ર શૈ ફાગં્રાદેળભેં]  

 બમાનભાય :   1643 :     ભચણયુ, શભઝયભ, અફૃણાચર પ્રદેળ , નાઔારેન્સડ [ ભ ભી અ ના બમાનભાય ગ્મા છે ]  

 ત્રણ દેળની વયશદ વાથે જડામેરા યાજ્મ 

શવજક્કભ (ચીન,ભતૂાન, ને)  શશ્ચભ ફઔંા (ફાગં્રાદેળ, ભતૂાન, નેા)  

 ઍભાત્ર યાજ્મ વાથે વયશદ ધયાલત યાજ્મ : 

શવજક્કભ (શશ્ચભ ફઔંા વાથે )  ભેકારમ (આવાભ વાથે )  



ANGEL  ACADEMY  :  GPSC 1-2, Dy.SO - નામફ ભાભરતદાય, તરાટી, રાક , PSI-ASI, ન્સ્ટેફર, TAT, TET લઔેયે યીક્ષાઐની વંણૂક તૈમાયી ભાટેના                   
ભ.7575 072 872      રારકય ઝેયક્ષની નીચે, વેટય: 29, ક-6  નકય, ઔાધંીનઔય  download materials from HERE  angelacademy.co.in                       

વચંાર : વાભત ઔઢલી  (GPSC 1-2(p) , Dy.SO-નામફ ભાભરતદાય(p), તરાટી, રાક , રીવ, TAT, TET લઔેયે 10 થી લધાયે યીક્ષાઐભાં ાવ થનાય અનબુલી અને તજજ્ઞ શળક્ષ)  32 

 

ઉત્તયપ્રદેળ યાજ્મની વયશદ વોથી લધ ુઆઠ યાજ્મ અને કદલ્શી  ેન્સદ્રળાશવત પ્રદેળ વાથે જડામેરા છે.  

(8+1) (ઉત્તયાઓડં, કશભાચર પ્રદેળ, શકયમાણા,યાજ્થાન, ભધમપ્રદેળ ,છશત્તવઔઢ,ઝાયઓડં,ચફશાય). 

       

 વોથી લધ ુનઔય ધયાલત ુ ંયાજ્મ ઉત્તયપ્રદેળ અને વોથી ઐછા નઔય ધયાલત ુ ંયાજ્મ ભેકારમ છે .  

 શ્રીરંા છીન વોથી નજીન ડળી દેળ ઈન્સડનેશળમા છે.  

 ઍડચબ્રજ તશભરનાડુ અને શ્રીરંા લચ્ચે છે. 

 ાક્તાન,શશ્રરંા, ભારદીલ ,ફાગં્રાદેળ ,બમાનભાય ,થાઈરેન્સડ , ઈન્સડનેશળમા બાયતની દકયમાઈ વયશદ વાથે જડામેરા છે.  

 

 બાયતની ચાયેતયપના અંશતભ ્થ :  

 ઉત્તય ચફિંદુ : ઈન્ન્સદયા ર ( જબમ-ુ ાશ્ભીય )  

 દચક્ષણ ચફિંદુ : ઈન્ન્સદયા ઈન્સટ ( અંદભાન- શનફાય ટાઐુ )  

 શશ્ચભ ચફિંદુ: શવયકિ (ગજુયાત)                        

 લૂી ચફિંદુ: લારાગં ુ(અફૃણાચર પ્રદેળ )   

        

 વમદુ્રતટ ધયાલતા 9 યાજ્મ :      આંધ્રપ્રદેળ, ઉકડળા, ગજુયાત, ભશાયાષ્ર, ેય, ણાકટ, ઔલા, તશભરનાડુ, શશ્ચભ ફઔા.  

 [ આઉ  ગભુ ે ઔત ફઔંા દકયમા ભાથંી ]  

 વોથી રાફં દકયમાકનાય ધયાલત ુ ંયાજ્મ ગજુયાત (1600કભી ) (ચફજા િભે આંધ્રપ્રદેળ , ઔલા વોથી ટંુ દકયમાકનાય ધયાલે છે.)  

 વમદુ્રતટ ધયાલતા 5ેન્સદ્રળાશવત પ્રદેળ :  

    દીલ-દભણ, દાદયા અને નઔય શલેરી, ોંકડચેયી , રક્ષદ્વદ્વ, આંદાભાન- શનફાય ટાઐુ  
 

યાજ્મ : (બાયત) 

યાજ્મ ાટનઔય શલળેતા 
1. જબમ ુશ્ભીય  શ્રીનઔય  બાયતનુ ં્લીટ્સઝયરેન્સડ, ઍશળમાનુ ંહ્દમ, પ્રથુ્લી યનુ ં્લઔક 
2. જંાફ  ચદંીઔઢ  ાચં નદીની ભશુભ, અમતૃવય-સલુણકનઔયી કશભાચરપ્રદેળ  
3. ઉત્તયાઓડં  દેશયાદુન  રીચીનઔય/લનનઔય, ભસયુી-યકતની યાણી 
4. ફીશાય  ટના  બઔલાનનુ ંજન્સભ ્થ 
5. શશ્રભ ફઔંાર  રતા  ભશરેનુ ંળશયે (બાયતનુ ંટેરીવડુ) 
6. ઉત્તયપ્રદેળ  રઓનો  નલાફનુ ંળશયે, ાનયુ-ઉત્તય બાયતનુ ંભાન્સચે્ટય, ાનયુ-ચાભડા ઉદ્યઔ ભાટે જાણીત ુ,ં 

ફયેરી-સયુભા નઔયી, અરીઔઢ-તાા ંનઔયી  
7. ઝાયઓડં  ચચંી  જભળેદયુ–ટાટાનઔયી ધનફાદ-બાયતનુ ંીટ્સવફઔક, રવાનઔયી   
8. છત્તીવઔઢ   યામયુ  ધાન્સમન ટય 
9. ઉડીવા  ભલુનેશ્વય  ચરિંઔયાજ ભકંદય ભાટે જાણીત ુ,ં યુી-જઔન્નાથયુી (યથમાત્રા ભાટે જાણીત ુ)ં  
10. આંધ્રપ્રદેળ  શૈદયાફાદ  શવન્સદયાફાદ – ટ્સલીનવીટી 
11. તશભરનાડુ  ચેન્નાઇ  સુય પ્રવાકયત નઔય ઇબફતયુ-દચક્ષણ બાયતનુ ંભાન્સચે્ટય ભદુયાઇ-તશલેાયનુ ંનઔય, 

શભનાક્ષી નઔય 
12. ેયર  શતફૃલનતંયુભ  ભવારાઐન ફઔીચ, ચીન-લૂકનુ ંલેશનવ  
13. ેયર  શતફૃલનતંયુમૌ ભવારાઐન ફઔીચ, ચીન-લુકનુ ંલેશનવ 
14. ણાકટ  ફેંઔલફુૃ  ઇરેરશન ળશયે,અંતકયક્ષનુ ંળશયે બાયતન ફઔીચ,ભૈસયુ-ણાકટનુ ંશકદમ 
15. યાજે્થાન  જ્મયુ ગરુાફી ળશયે, લુકનુ ંલેશનવ ભાઉન્સટ આબ-ુયાજે્થાનનુ ંવીભરા જધયુ-કલ્રાઐનુ ંળશયે 

જેવરભેય-સમુકનઔયી, ઉદમયુ-તાલનુ ંળશયે 
16. શવક્કીભ  ઔઔંટ  પઉધાનનુ ં્લઔક (ભતૂાન અને નેા લચ્ચે આલેલુ ંછે)  
17. ગજુયાત  ઔાધંીનઔય  Salt City, અભદાલાદ-બાયતનુ ંભાન્સચે્ટય  
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18. ભશાયાષ્ર  મુફંઇ  બાયતનુ ંપ્રલેળદ્વાય, વાત ટાઐુનુ ંળશયે સતુયાઉ ાડની યાજધાની બાયતનુ ંઆશથિ 
ાટનઔય, બાયતનુ ંશરીવડુ. 

19. ઔલા  ણજી  વરીભઅરી ફડક અભ્માયણ્મ આલેર છે .  
20. ભધ્મ બાર  વમાપ્રદેળ 
21. તેરઔણા  શૈદયાફાદ તભાકુના ઉત્ાદનભા ંદેશ્ભા ંપ્રથભ ્થાન 
 

અફૃણાચર પ્રદેળ - ઇટાનઔય ભણીયુ - ઇબપાર નાઔારેન્સડ - કશભા અવભ – કદવયુ 

શભઝયભ - આઇઝર શત્રયુા – અઔયતર ભેકારમા – શળરોંઔ  

 

 ેન્સદ્રળાશવત પ્રદેળ   

1. કદલ્રી National Capital of India (યેરીઐનુ ંળશયે) 
2. ચદંીઔઢ 

3. દીલ અને દભણ – દભણ 

4. દાદયા અને નઔયશલેરી વેલ્લાવ (ફબફે શાઇટક ) 
5. રક્ષદ્વી વમદુ્રતુ્ર – યાલતી (લયશત) (રક્ષદ્વીના શલશરદ્વી ઉય ક્ષીઐનુ ંઅબમાયણ – ેયર શાઈટક ) 
6. ડુુચેયી ના ચાય જજલ્રાઐભા ંભાશ ેવોથી નાન  

7. આંદભાન – શનફાય ટકબ્રેય. આંદભાન-શનફાય ટાવુમશુને ૧૦ degree Channel અરઔ ાડે છે. અશીં બાયતના ઍભાત્ર વકિમ જલાામઓુી 
‘ફૈયન દ્વી ’ આલેર છે. તેની નજીભા ંનાયડેભ ટા ુજ્મા ફે સષુપુ્ત જલાામઓુી આલેરા ંછે. (ત્મા ંરાતા શાઈટક  રાઔે છે). અંદભાન 
શનફાયનુ ંવોથી ઊચુ ંશળઓય વૈડર છે. શલલાકદત ‘ન્સયભૂયે દ્વી’ બાયતન છે. 
  

 

 

વયલય 

બાયતનુ ંવોથી ભટંુ ભીઠા ાણીનુ ંવયલય  વરુય વયલય ( ાશ્ભીય ) 
બાયતનુ ંવોથી ભટંુ ઓાયા ાણીનુ ંવયલય   વરુય વયલય ( ાશ્ભીય ) 
બાયતનુ ંવોથી ભટંુ વયલય  વાબંય વયલય  ( યાજ્થાન ) 
બાયતનુ ંવોથી ભટુ રગનુ વયલય   ચચલ્ા વયલય ( ઐયી્વા ) 
બાયતનુ ંવોથી ભટંુ ભાનલશનશભિત વયલય (જે જંાફના વતરજ નદી ય બાઓયા – નાઔંર ફધં ાવે )  ઔશલદવાઔય વયલય ( જંાફ ) 
બાયતનુ ંવોથી ઊંચાઈંઍ આલેલુ ંવયલય   ચરાસ ુવયલય ( શવક્કીભ )   
 

                            બાયતની કૃશ   
 

 

 બાયતભા ંરેલાભા આલતા ા અને તેભન વભમઔા જણાલ ,  

  ઓયીપ ા ( જૂન – ઐતટફય )  ચભાવાભાં 

  યલી ા   ( નલેબફય – ભાચક )  શળમાાભા ં 

  જામદ ા ( ભાચક – જૂન )   ઊનાાભાં 
 

 બાયતન મખુ્મ ઓાદ્યા ક્ય છે. ? ચઓા  

 ઝુભ ઓેતી ઍટરે શ ુ?  

- ્થામી જભીન ન યાઓલી અને અરઔ – અરઔ જભીન ય ઓેતી યલી અથાકત જઔંર ાતા જામ અને જ્મા ંસધુી જભીનભા ંઉત્ાદન ક્ષભતા શમ 

ત્મા સધુી જ ઓેતી યલી, ઉત્ાદન ક્ષભત કટતા જઔંર ાીને ફીજી જભીન ય ઓેતી યલી આલી ઓેતીને ઝુભઓેતી  શ ેછે.   

 બાયતના ક્યા યાજ્મભા ંઝુભઓેતી જલા ભે છે. ? , ભેકારમ, આવાભ , નાઔારેન્સડભા ંયેશતા આકદલાઈઐ દ્વાયા ઝુભ ઓેતી થામ છે.  
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 શકયમાી િાશંત ઍટરે શુ ં ? ઉચ્ચ ક્ષાના ચફમાયણૉ , યાવામચણ ઓાતય , જતંનુાળ દલાઐ , માશંત્ર વાધન , ઓેડુતની જાગશૃત ઍ વયાયના 
પ્રમત્ન દ્વાયા ૧૯૬૫-૬૬ દયબમાનથી બાયતના અનાજના ઉત્ાદનભા ંજે અમલૂ્મ વદૃ્વદ્ધ નધાઈ છે. તેને શકયમાી િાશંત શ ેછે.   

 શકયમાી િાશંત ના જન ણ છે. ઍભ.ઍવ. ્લાભીનાથન  

 શકયમાી િાશંતન રાબં ક્યા ાને વોથી લધ ુભળ્મ, ? કઉ, ચઓા  

 ક્યા શલ્તાકયને તેન વોથી લધ ુરાબ ભળ્મ, ? ઉત્તયપ્રદેળ , અને જંાફ   

 શે્વતિાશંત ઍટરે શુ ં? દૂધ ઉત્ાદનભા ંલધાય યલા ભાટે જે પ્રમત્ન થમા તેને શે્વતિાશંત શ ેછે.  – જન = ડૉ. લઔીવ કુકયમન 

 ઐયેળન પરડન શતે ુ ંળ છે. દૂધ ઉત્ાદભા ંલધાય યલાન .  

 ભેકધનુંાશંતન શતે ુ ંળ છે. ? ઓેતી કે્ષતે્ર વલાકઔી શલાવન   

 ઍીલ્ચય ઍટરે શુ ં? કૃશત્રભ યીતે ભધનુ ંઉત્ાદન લધાયવુ ં  દાાઃત , ભધભાઓીારન, ભયકાારન , ફતાારન  

 ફ્રયીનલ્ચય ઍટરે  શુ ં? ફૂરન ઉત્ાદનભા ંલધાય યલ  

 ીવીલ્ચય ઍટરે શુ ં? ભાછરીઐના ઉત્ાદનભા ંલધાય યલ  

 લભીલ્ચય ઍટરે શુ ં?  અશવમાઐની ભદદથી જભીનની ઉત્ાદતા લધાયલાન પ્રમાવ યલ ઍટરે લભીલ્ચય,  

 ઍતલાલ્ચય, ઍટરે શુ ં? વમદુ્વભાથી લન્શતજન્સમ અને પ્રાણીજન્સમ ઍભ ફનેં પ્રાયના આશયનુ ંઉત્ાદન યવુ ંતેને ઍતલાતલ્ચય શે છે ,  

 શટીલ્ચય ઍટરે શુ ં? આયુકલેકદ દલાઐ , ઑશધઐ અને સળુબન ભાટેની લનં્શતનુ ંઉત્ાદન  યત ુ ંતેને શટીલ્ચય શ ેછે.  

 ળેયીલ્ચય ઍટરે શુ ં? યેળભના ઉત્ાદન ભાટે યેળભના ીડાન ઉછેય  

 લીટીલ્ચય ઍટરે શુ ં? દ્વાક્ષના ઉત્ાદનભા ંલધાય યલ,  
 શલશ્વભા ંવોથી લધ ુબવં ક્યા ંજલા ભે છે. ? – બાયત 

 શલશ્વભા ંવોથી લધ ુઔામ ક્યા ંછે. ? – બાયતભાં 
 બાયતનુ ંશલશ્વ ્થાન : - શઐુની વખં્મા ભા ં– ફીજુ ં 

 દુધાા શઐુની વખં્માભા ં:- પ્રથભ  

 ઈંડાના ઉત્ાદનભા ં:- ાચંમુ ં 

 બાયતભા ંવોથી લધ ુબેવની ક્યા ંજલા ભે છે. ? = ઉત્તયપે્રદેળ  

 શલશ્વભા ંવોથી લધ ુકેટા ંક્યા ંજલા ભે છે. ? – ઐ્રેચરમા  

 બાયત કેટાનંી વખં્માભા ંક્યુ ં્થાન ધયાલે છે. ? – છઠ્ઠુ  

 બાયતભા ંવોથી લધ ુધેટા ક્યા જલા ભે છે. ? – આંધ્રપ્રદેળભ  

 શલશ્વભા ંવોથી લધ ુ ફયીઐ ક્યા જલા ભે છે. ? – બાયતભા ં 

 બાયતભા ંવોથી લધ ુફયીઐ ક્યા જલા ભે છે. ? – શંશ્વભ ફઔંા  

 બાયત દૂધ ઉત્ાદનાભા ંશલશ્વભા ંક્યુ ં્થાન ધયાલે છે. ? – પ્રથભ 

 દૂધની ફનાલટભા ંક્ય દેળ પ્રથભ ્થાને છ ? – ડેન્સભાક   

 બાયતભા ંવોથી લધ ુદૂધ ઉત્ાદન ક્યા યાજ્મભા ંથામ છે. ? – ઉત્તયપ્રદેળ 

 બાયતભા ંવોથી લધ ુઈંડાનુ ંઉત્ાદન ક્યા યાજ્મભા ંથામ છે. ? – આંધ્રપ્રદેળ 

 ચાભડાના ઉત્ાદનભા ંબાયત શલશ્વભા ંક્યુ ં્થન ધયાલે છે. ? – પ્રથભ 

 બાયતનુ ંક્યુ ંળશયે ચાભડાના ઉત્ાદનભા ંભાટે જાણીત ુ ંછે. ? – નયુ ( ઉત્તયપ્રદેળ) 
 બાયતભા ંઊંન ઉત્ાદનભા ંપ્રથભ ક્યુ ંયાજ્મ  ? – યાજ્થાન 

 

 યંયાઔત અને ચફનયંયાઔત ઉજાક સ્ત્રત ઍટરે શુ ં?  

      યંયાઔત ઉજાક સ્ત્રત : - જે ઉજાક સ્રત ભમાકકદત જથ્થાભા ંછે. તથા જેનાથી પ્રદુણ  લધ ુથામ છે. તેને યંયાઔત ઉજાકસ્ત્રત શ ેછે.    

                                               દા, ત, ઓનીજ તેર, કુદયતી લાય ુરવ  

 બાયતભા લનઉજાક , વોય ઉજાક, બયતી ઉજાક અને ભ ૂ– તાીમ ઉજાકની સ્્થશત જણાલ , -  

ચફનયંયાઔત ઉજાક કે્ષતે્ર બાયતભા ંપ્રથભ નફંયે યશરેા યાજ્મભા ં  

 લન ઉજાકઐ - તશભરનાડુ  

 બયતી ઉજાકભા ં-(ગજુયાત) બાલનઔય અને લેયાલ  

 વોય ઉજાક  -ગજુયાત , યાજ્થાન, ભશાયાષ્ર  
 શલશ્વનુ ંવોય ઉજાકથી ચારત ુ ંવોથી ભટાભા ંભટંુ યવડંુ શતફૃશત ફારાજી  

 શલશ્વનુ ંવોથી ભટુ વરાય પ્રાન્સટ – ભજૂ ( ગજુયાત )  
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 યેરલે ચ , ઍમ્ન્સજન , ૈડા, ઈરેતરી વાધન ક્યા ંફને છે. ? – યેરલેના ચ – ઈન્સટીઔયર ચ પેતટયી ેયાબબયુ ( તાશભરનાડુ )  

 યેરલે ચ પેતટયી – યુથરા ( ,ં ફઔંા) ,  

 યેરલે ના ઍન્સજીન – ચચતયંજન ( ,ં ફઔંા) , બા (ભધ્મપ્રદેળ), લાયાણવી (ઉત્તયપ્રદેળ)  

 યેરલેના ૈડા – “બાયત અથક મલુવક” ફેગ્રય ( ણાકટ ),  છયા (ચફશાય)  

 યેરલેના ઈરેતરશન વાધન – કટમારા ( જંાફ )  

 બાયતભા ંશલભાનનુ ંઉત્ાદન ક્યા ંથામ છે. ? – ફેગ્રય 

 શભઔ શલભાનનુ ંઍમ્ન્સજન ક્યા ંફને છે. ? – યાટ (ઐકય્વા) 
 ઍય ઈન્ન્સડમા અને ઈન્ન્સડમન ઍયરાઈન્સવ લચ્ચેન તપાલત જણાલ , .  ઍય ઈન્ન્સડમા International   કે્ષતે્ર ાભ યે છે. ઈન્ન્સડમન ઍયરાઈન્સવ Domestic 

airline (યાષ્રીમ તેભજ નજીના ડૉળી દેળ ાક્તાન,ચીન, નેા ફાગં્રાદેળભા ંામકયત છે. )  

 બાયતના ઉડ્ડમન કે્ષત્રભા ંને ભશાયાજા ઔણલાભા ંઆલે છે. ? – ઍય ઈન્ન્સડમા  

 બાયતભા ંવોપ્રથભ શલભાન ઉડ્ડમન ની ળફૃઆત ક્યાયે થઈ ? ક્યા ? -  ૧૯૧૧, અરાશાફાદ અને નૈની લચ્ચે (ઉત્તયપ્રદેળ) તે વાથે જ શલશ્વની વોપ્રથભ 
શલભાન દ્વાયા ટ્સારવેલાન પ્રાયંબ થમ  
 

         શલાઈભથનુ ંનાભ              ળશયે          શલાઈભથનુ ંનાભ              ળશયે 

ઈન્ન્સદયા ઔાધંી ઍયટક          કદલ્શી  અટરચફશાયી ફાજાઈ ઍયટક           ફેંગ્રય  

વયદાય ટેર ઍયટક          અભદાલાદ  શભનાબફભ ઍયટક  (ડભડભ જૂન ુનાભ )         ચેન્નાઈ  

સબુાચદં્ર ફઝ ઍયટક  (નવુ ંનાભ)         રાતા  યાજાવાવી ઍયટક         અમતૃવય  
યાજીલ ઔાધંી ઍયટક          શૈદયાફાદ  યાજા ભાનશવિંશ ઍયટક          જમયુ  

છત્રશત શળલાજી ઍયટક          મુફંઈ  ડેફરીન ઍયટક          ણજી (ઔલા )  

ચોધયી ચયણશવિંશ ઍયટક          રઓનો    
 
 

ઓનીજ ઉત્ાદન  

તાબં,ુ શીયા  ભધ્મપ્રદેળ  

રવ ,  ઝાયઓડ  

ય વલ્પેટ  કશભાચરપ્રદેળ  

અન્સમ ઉત્ાદન   પ્રથભ ્થાને યાજ્મ  

લન ઉજાક  તશભરનાડુ  

ટટર ટુ વ્શીરય  તશભરનાડુ 

ભાઈ  આંધ્રપ્રદેળ  

ભયચા ં આંધ્રપ્રદેળ 

તભાકુ  આંધ્રપ્રદેળ 

શદય  આંધ્રપ્રદેળ 

ઠય  ભધ્મપ્રદેળ 

ચણા  ભધ્મપ્રદેળ  

વમાફીન  ભધ્મપ્રદેળ  

કુર તેચરફીમા ં ભધ્મપ્રદેળ  

તાબંુ ં ભધ્મપ્રદેળ  

યયેુશનમભ  ભધ્મપ્રદેળ  

ચઓા  ,ં ફઔંા 

ળણ  ,ં ફઔંા  

ભાછરી  ,ં ફઔંા  

ચા  આવાભ  

લાવં  આવાભ  

અન્સમ ઉત્ાદન પ્રથભ ્થાને યાજ્મ  

ફટાટા, દૂધ , ળેયડી  ઉત્તયપ્રદેળ  

 ેવય , વપયજન   જબમ ુશ્ભીય , 

ાય, વાઈર  શકયમાણા  

ઔયભ  ાડ  જંાફ  

ફાજયી , ઊન  યાજ્થાન  

ભટા અનાજ  યાજ્થાન  

ડંુઔી, વતંયા  ભશાયાષ્ર  

ઓાડં, દ્વાક્ષ, ્કુટય  ભશાયાષ્ર  

સમૂકમઓુી , ચદંન  ણાકટ  

વનુ,ં પી, શલભાન  ફેંગ્રય  

ાજુ, નાચમે  ેયર  

કુદયતી યફય  ેયર  

ભન્સઝાઈત, યઝવડુ  ેયર  

રશલિંઔ  તાશભરનાડુ  
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* ધઉંના ઉત્ાદનભા ંઉત્તયપ્રદેળ પ્રથભ ્થાને છે.  

* ધઉંના પ્રશત શતેટય દીઠ ઉત્ાદન – જંાફ પ્રથભ  

* ભયી – ભવારા ( વાયી, ઈરામચી, ાા ંભયી, જામપ, જાંલત્રી )  

* થકયમભ – શલશ્વનુ ંવોથી લધ ુઉત્ાદન બાયતભા ં 

 

 

અન્સમ ઉત્ાદનભા ંગજુયાત બાયતભા ંપ્રથભ ્થાને છે જેભ ે, =- તાવ, એંયડા, ઈવફગરુ, લકયમાણી, જીફૃ, ભઔપી, ભીઠંુ, ેા, ઓાતય, યંઔ, દલાઐ, 

કકડમા, ઓનીજતેર, ઍન્સડ, કુદયતી લાય,ુ ચફનયંયાઔત ઉંજાક, બયતી ઉજાક, ફામઔેવ  

 

વભગ્ર શલશ્વભા ંઅન્સમ ઉત્ાદનભા ંબાયતન પ્રથભ િભ ,   ઠ , ઍયંડા, જીફૃ, લકયમાી , ઈવફગરુ, તર ,દૂધ, તેચરચફમા, ટીફી યઔ, ડામચફટીળ , 

શાટકઍટે, અઔંતા, અંધત્લ, ભાઉથ ેન્સવય, ટારતતં્ર  

 

* વાઈર , કઉ , ચઓા, ળાબાજી, પ, યેળભના ઉત્ાદનભા ંશલશ્વભા ંપ્રથભ ્થાને ચીન અને ફીજા ્થાને બાયત છે.  

* ળણના ઉત્ાદનભા ંશલશ્વભા ંપ્રથભ ્થાને ફાગં્રાદેળ અને ફીજા ્થાને બાયત છે.  

* ાવના ઉત્ાદનભા ંપ્રથભ ્થાને અભેકયા ,ફીજા ્થાને બાયત છે.  

* તભાકુના ઉત્ાદનભા ંપ્રથભ ્થાને ચીન , ફીજા ્થાને બાયત છે.  

* ડંુઔી, ઍઈડ્વ યઔભા ંપ્રથભ ્થાને ચીન ,ફીજા ્થાને બાયત છે.  

* યેરલે તથા લ્તી પ્રથલ ્થાને ચીન , ફીજા ્થાને બાયત  

* અનાજ તથા રશ્યભા ંપ્રથભ ચીન ત્રીજા ્થાન બાયત છે.  
 

                     બાયતીમ ઉદ્યઔ  

 

 બાયતભા ંવોપ્રથભ રઓડંના ંાયઓાનાની ્થાના ક્યા ંઅને માયે યલાભા ંઆલી ? -  ૧૮૭૫ ( કુલ્શી, ,ં ફઔંા )  

 TISCO નુ ંરુુ નાભ ? – TATA IRON AND STEEL COMPANY  ્થાના – ૧૯૦૭ , જભેળેદયુ , ઝયઓડં  

 TISCO અંતઔકત બાયતના ક્યા રઓડં યઓાનાઐન વભાલેળ થામ છે. ? – કુલ્શી , ફનકયુ , શીયાયૂ ( ,ં ફઔા )  

 દ્વીતીમ ચંલીમ મજના દયબમાન ્થાેરી રોંઓડના ાયઓાના જણાલ, Hindustan steel limited ના ફેનય શઠે યશળમાના વશામતાથી ચબરાઈ 
(છત્તીવઔઢ) ઓાતે ાયઓાનુ ં્થાયુ,ં ચબ્રટનના વશમઔથી દુઔાકયુ ( ,ં ફઔંા ) ઓાતે યઓાનુ ં્થાયુ,ં જભકનીના વશમોઔથી યાઉયેરા ( ઐકય્વા ) 
ઓાતે રઓડં નુ ંાયઓાનુ ં્થાાયુ ં  

 SALI, : ( steel authority of India limited ) ્થાના ૧૯૭૩  

 રઓડના ઉત્ાદનભા ંબાયતનુ ં્થાન ક્યુ ંછે, ? – ચથુ ં 

 પ્રથભ – ચીન   ફીજા િભે – જાન  

 ત્રીજા િભે – અભેકયા  ચથા િભે – બાયત  

 ઓનીજતેરના લયાળભા ંબાયતનુ ં્થાન ક્યુ ંછે. ? – ચથુ ં  

 બાયતભા ંવોપ્રથભ સતુયાઉ ાડની ભીર ક્યાયે, ? અને ક્યા ્થાઈ ? ૧૮૫૪ભા ં, ાલવજી દાલય દ્વાયા મુફંઈભા ં  

 બાયતભા ંવોપ્રથભ ળણનુ ંાયઓાનુ ંક્યાયે ? ક્યા ં્થાયુ ં?  - ૧૮૫૪ ભા ં, કયવયા ઓાતે ( ,ં ફઔા )  

 બાયતભા ંવોપ્રથભ ઉનની ભીર ક્યાયે અને ક્યા ં્થાઈ ? – ૧૮૭૦ ભા ં, ાનયુ ઓાતે  

 બાયતભા ંવોપ્રથભ ાઔનુ ંાયઓાનુ ંક્યાય અને ક્યા ્થાયુ ં? – ૧૮૧૨ ભા ંશ્રીયાભયુ ( , ફઔંા ) ઓાતે  

 બાયતભા ંવોપ્રથભ યેઐનનુ ંાયઓાનુ ંક્યાયે અને ક્યા ં્થાયુ ં? – ૧૮૫૦ ભા ંયામયુભ ( ેયર )  

 ને ઔલ્ડન પાઈફય શલેામ છે. ? – ળણ  

 બાયતભા ંવોથી લધ ુસતુયાઉ ાડની ભીર ક્યા ંઆલેરી છે. ? – ઈબફતયુ ( તશભરનાડુ)   

 બાયતભા ંવોપ્રથભ ઓાડંનુ ંાયઓાનુ ંક્યા ં્થાયુ ં? –ચફશાય ( ૧૯૦૩ )  

 BALCO :- bharata aluminum company limited   - 1965  

 BALCO , ( ફાલ્) ના પ્રાન્સટ જણાલ . ?- અંચફાયુ, યેફા ( છત્તીવઔઢ ) , યત્નાચઔયી ( ભશાયાષ્ર )  

 Nalco , national aluminium company limited  , ્થાના , ૧૯૮૧ , ાયાયુ (ઐકય્વા )  

 બાયતભા ંવોપ્રથભ શવભેન્સટ ઉદ્યઔ ક્યાયે અને ક્યા ં્થામ ? – ૧૯૧૨ ભા ંયફદંયભા ં( ઈન્ન્સડમ શવભેન્સટ ંશન )  

 બાયતાભા ંવોપ્રથભ વાઈર નુ ંાયઓાનુ ંક્યાયે અને ક્યા ં્થાયુ ં? – ૧૯૪૦ મુફંઈભા ં 
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 બાયતભા ંજશાજ ફનાલલાના ાયઓાના જણાલ ,  

  ૧, શવશધમા ્ટીર નેલીઔેળેન ચર, દ્વાયા “કશન્સદુ્તાન ળી માડક” શલળાઓાટ્ટનભભા ં 

  ૨, ચીન ળી માડક ” ચીન  

  ૩, હુઔરી ડ ઍન્સડ ટક  ઍન્સજીશનમયીઔ ંચર. રાતાભા ં  

  ૪, ઔદા ભઝઔાલં ” મુફંઈભા ં 

 ઍયપ્રેનના ાયઓાના જ્ણાલ  

  ૧, ઍયનકટતવ ઈન્ન્સડમા ચર.  – ફેગ્લફુૃ 

  ૨, બાયલાશ શલભાન – ાનયુ  

  ૩, શભઔ શલભાનના ાટકવ – રઓનો  

  ૪, શભઔશલભાનના ઈરેતરશન ઉયણ – શૈદયાફાદ  

 બાયતભા ંinternet ની ળફૃઆત ક્યાય થઈ  - ૧૫ ઐઔષ્ર ૧૯૯૫ 

 બાયતીમ ટારતતં્રન શલશ્વભા ંક્યૉ િભ આલે છે. ? – પ્રથભ 

 બાયતભા ંટેચરગ્રાભની ળફૃઆત ક્યાયે ? – ૧૯૫૩ , રતાથી આગ્રા,  

 બાયતભા ં્ટર ઝન ેટર છે. ? – આઠ 

 ટેચરપન નેટલકભા ંબાયતનુ ંશલશ્વભા ંક્યુ ં્થાન છે. ? – દ્વદ્વતીમ ( પ્રથભ – ચીન ) 

 બાયતની વોથી ભટાભા ંભટી ઍયટેર ંની ?- બાયતી ઍયટેર   

 રાર , રીરા અને ીા યંઔનુ ં્ટફવ શુ ંસચુલે છે. ? – રાર – જનયર ટાાર અને રીલુ ં– ્થાશન ટાર, ીફંૄ – ભેર ટાર 
 

બાયતની ભઔૂના પ્રશ્ન :  
1.  યા્ા શલમય મજના ઈ નદીનુ ંાણી રાલે છે ?   ભશી  

2.  બાયતભા ંેવયની ઓેતી મા ંથામ છે ?  જબમ-ુાશ્ભીય  
3.  અભયંટભાથંી ઈ નદી નીે છે ?  નભકદા  

4.  બાયતભા ંચરગ્નાઈટન વોથી લધાયે જથ્થ મા યાજ્મભા ંછે ?  ગજુયાત  

5.  જઔન ધધ મા યાજ્મભા ંઆલેર છે ?  ણાકટ  
6.  બાયતભા ંવોથી લધાયે ાજુનુ ંઉત્ાદન મા યાજ્મભા ંથામ છે ?  ેય  
7.  ‘વામવન્સટ લેરી’ મા યાજ્મભા ંઆલેરી છે ?  ેય  
8.  બાયતના નીચેના યાજ્મન ઉત્તય-દચક્ષણ વાચ ્થાન િભ રઓ.  

1. ભધ્મપ્રદેળ 2. ઉત્તયપ્રદેળ 3. આંધ્રપ્રદેળ 4. ેયર 5. જબમ-ુાશ્ભીય  
5 2 1 3 4  

9.  ોંણી મા યાજ્મની યાજ્મબાા છે ?  ઔલા  

10.  મકુર ઔાડકન મા ંઆલેર છે ?  કદલ્શી  

11.  શલશ્વન ફીજા નફંયન વોથી ઊંચ ફધં મ ?  બાઓયાનાઔંર કયમજના  
12.  શલશ્વભા ંવોથી લધ ુમા ાનુ ંઉત્ાદન બાયતભા ંથામ છે ?  ળેયડી  

13.  જઔંરભા ંપ્રાણીઐના યાજા તયીે ણ ઐઓામ છે ? શવિંશ  

14.  શનર ધાત ુમા યાજ્મભાથંી ભે છે ?  ગજુયાત  

15.  ઍર.ઍન્સડ ટી. ના શવભેન્સટ વ્મલવામન મા ઑદ્યચઔ ભડંભા ંવભાલેળ યામ છે ?  આકદત્મ ચફયરા ગ્રુ  
16.  મ ા શઐુના કાવચાયા ભાટે ઔણામ છે ?  જુલાય  

17.  બાયતનુ ંઓાયા ાણીનુ ંભટાભા ંભટંુ વયલય યુ ંછે ?  ચચલ્ા  
18.  ેયના રની મખુ્મ બાા ઈ છે ?  ભરમારભ  
19.  શવનેભા ંઅને ઍતવ-યે ભાટેના ાઔનુ ંભટંુ ાયઓાનુ ંમા ંઆલેલુ ંછે ?  શળઔંાફાદ  

20.  બાયતના ભધ્મબાઔભાથંી યુ ંવતૃ્ત વાય થામ છે ?  કવતૃ્ત  
21.  શલ્તાયની દન્ષ્ટઍ બાયતનુ ંવોથી ભટંુ યાજ્મ યુ ં?  યાજ્થાન  

22.  બાયતભા ંથકયમભ ્થેથી વોથી લધ ુભે છે ?  આયાફેઇર-ેય  
23.  ઝાકયમા અને યાનીઔજં ળાના ભાટે જાણીતા છે ?  રવાની ઓાણ ભાટે   
24.  ‘દુયાન્સદ યેઓા’ મા ફે દેળ લચ્ચેની વયશદ યેઓા છે ?  અપકાશન્તાન અને ાક્તાન  
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25.  ાયાદી ફદંય મા યાજ્મભા ંઆલેલુ ંછે ?  ઐકય્વા  
26.  નેળનર કડપેન્સવ ઍેડભે મા ંઆલેરી છે ?  ઓડલાયારા  
27.  ઈબપાર મા યાજ્મની યાજધાની છે ?  ભશનયુ   
28.  ઉત્તયથી દચક્ષણ તયપ જતા ંછેલ્લુ ંયુ ંળશયે આલે ?  ભદુયાઇ  

29.  યુ ંશચર્ટેળન શશ્વભકાટભા ંઆલેલુ ંછે ?  ભાથેયાન  

30.  ઔાધંાય ઈ કુદયતી વંશત્ત ભાટે જાણીત ુ ંછે ?  ઓનીજતેર  
31.  ‘રક્ષદ્વી’ ટા ુપ્રદેળ મા વમદુ્રી કે્ષત્રભા ં્થાન ધયાલે છે ?  અયફી વમદુ્ર  
32.  ગે્રનાઈટ મા પ્રાયન ઓડ છે ?  અસ્ગ્નકૃત  
33.  પ્રશવદ્ધ ‘ણાક  સમૂકભકંદય’ મા યાજ્મભા ંઆલેલુ ંછે ?  ઐકય્વા  
34.  વોથી ભટ ભશૂલ્તાય ધયાલત ેન્સદ્રળાશવત પ્રદેળ મ છે ?  આંદાભાન-શનફાય  

35.  આણા દેળભા ંદૂધન મખુ્મ સ્ત્રત મ છે ?  બેંવ  

36.  કશભારમ લકત ઍ મા પ્રાયના લકતનુ ંઉદાશયણ છે ?  કેડ લકત  

37.  21 ભી જૂને સમૂકના ંવીધા કયણ ળાના ય ડે છે ?  કવતૃ્ત  
38.  બાયતની ભધ્મભાથંી ય ુવતૃ્ત વાય થામ છે ?  કવતૃ્ત  
39.  બાયત મા લનન દેળ છે ?  ભવભી  

40.  બાયતના મા યાજ્મભા ંચભાવા યતા ંશળમાાભા ંલધ ુલયવાદ ડે છે ?  તશભરનાડુ  

41.  અરનદંા અને બાઔીયથી મા ્થ ાવે ઍફીજાને ભે છે ?  દેલપ્રમાઔ  

42.  દ્રાક્ષની ઓેતી મા યાજ્મભા ંલધ ુથામ છે ?  ભશાયાષ્ર  

43.  અપીણની ઓેતી મા ંથામ છે ?  ઉત્તયપ્રદેળ  

44.  ્લતતં્રતા વગં્રાભભા ંબઔતશવિંશને ણે વાથ આપ્મ શત ?  સઓુદેલ  

45.  ભધ્મપ્રદેળની યાજધાની ઈ છે ?  બાર  
46.  શતરુશતનુ ંભકંદય મા યાજ્મભા ંઆલેલુ ંછે ?   આંધ્રપ્રદેળ  

47.  ચંભઢી મા યાજ્મનુ ંકશર ્ટેળન છે ?  ભધ્મપ્રદેળ  

48.  ફનાવ નદીનુ ંઉદબલ્થાન મા ંછે ?  યાજ્થાન  

49.  મનુાય કશર્ટેળન મા યાજ્મભા ંઆલેલુ ંછે ?  ેય  
50.  કુઔક ળાના ઉત્ાદન ભાટે જાણીત ુ ંછે ?  પી  

51.  બાઓયા ડેભ ઈ નદી ય આલેર છે ?   વતલજુ  

52.  ભાચીવના ઉત્ાદન ભાટે યુ ંળશયે જાણીતુ ંછે ?  શળલાાળી  

53.  બાયત સ્્થત ઈંગ્રેન્સડના ઍરચીને શુ ંશલેામ ?  શાઇ શભળનય  

54.  નીરચઔકય લકતભાાભા ંમા વકૃ્ષ લધ ુજલા ભે છે ?  ચેુચરપ્ટવ  
55.  ાઝીયંઔા અબમાયણ્મ મા ંઆલેલુ ંછે ?  આવાભ  
56.  ભયીન ફીચ મા ંઆલેર છે ?  ચેન્નાઈ  

57.  બાયતની ‘જઔંર વંદા વળંધન’ની પ્રથભ વં્ થા મા ંઆલેરી છે ?  દશયેાદૂન  

58.  બાયતભા ંપ્રથભ કૃશ યશુનલશવિટીની ્થાના ક્યા ંયાઈ શતી ?  તંનઔય  

59.  ાઝીયંઔા મા લન્સમ પ્રાણીનુ ંઅબમાયણ્મ છે ?  ઔેંડા  

60.  ાદલ-ણલાા દકયમા કનાયે ઈ લન્શતના ંજઔંર જલા ભે છે ?  ભેન્સગલુ  
61.  શશ્વભ ફઔંાન ‘સુદંયલન દ્વી’ મા લન્સમ પ્રાણીનુ ંઅબમાયણ્મ છે ?  લાક  

62.  ‘કપચઝર કયવચક રેફયેટયી’નુ ંલડુ ભથ મા ંઆલેલુ ંછે ?  અભદાલાદ  

63.  વોથી ઉંચ ‘જઔન ધધ’ મા યાજ્મભા ંઆલેર છે ?  ભેકારમ  

64.  બાયતની વહુથી પ્રાચીન લકતીમ શાયભાા ઈ છે ?  અયલલ્રી લકતભાા  
65.  અરઔ તેરઔંાણા યાજ્મની ભાઔંણી મા યાજ્મભાથંી થઈ શતી ?  આંધ્રપ્રદેળ  

66.  નતવરગ્ર્ત દંતેલાડા મા યાજ્મભા ંઆલેલુ ંછે ?  છત્તીવઔઢ  

67.  ભાનવયલયનુ ંવભાન સ્ત્રત ધયાલતી ત્રણ નદીઐ ઈ છે ?  ભ્રહ્માતુ્રા. શવિંધ ુઅને વતલજુ  
68.  શશ્વભ કદળાભા ંલશલેાલાી બાયતભા ંલશતેી વોથી રાફંી નદી ઈ ?  નભકદા  

69.  બાયતના નળા પ્રભાણે દચક્ષણથી ઉત્તય તયપ જતા ંબાયતના અબમાયણ્મન વાચ િભ મ છે ?  શયમાય, વાવણઔીય, વાકય્ા, 
ફેટ  

70.    

71.  ભેકારમભા ંળાના ાયણે લયવાદ થામ છે ?  ઔાય, ઓાળી, જૈસ્ન્સતમાની 
ટેયીઐના ાયણે  

72.  બાયતની દકયમાઈ વીભાઐ ઔણલા ભાટે ભ-ૂવયશદથી દકયમાભા ંેટલુ ંઅંતય ઔણલાભા ંઆલે છે ?  12 નકટર ભાઇર  
73.  બાયતના શળઓયને ઊંચાઈ પ્રભાણે ચડતા િભભા ંઔઠલ.  1,2,4,3  
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1. અનાઈમડુી 2. ાભેટ 3. ાચંન જકંા 4. નદંાદેલી  
74.  કદલ્શી ૭૭0.ૂયેઓાળં ઉય છે, રાતા ૮૮0.ૂયેઓાળં ઉય છે, ત ફનેંના ્થાશન વભમભા ંશુ ંશમ ?  તપાલત ન શમ  

75.  ઢાાનુ ંશુ ંજાણીત ુ ંછે ?  ભરભર  
76.  મા યાજ્મભા ંકવતૃ્ત વાય થતુ ંનથી ?  ભચણયુ  
77.  બાયતનુ ંપ્રથભ મતુત વ્માાય ધયાલતુ ંફદંય મા ંઆલેલુ ંછે ?  ગજુયાત  

78.  ફાધંલઔઢ યાષ્રીમ ઉદ્યાન મા ંઆલેલુ ંછે ?  ભધ્મપ્રદેળ  

79.  અરુણાચર પ્રદેળની યાજધાની ઈ છે ?  ઇટાનઔય  

80.  સલુણક ભકંદય મા ંઆલેલુ ંછે ?  અમતૃવય  
81.  શલ્તાયની દન્ષ્ટઍ બાયતનુ ંવોથી ભયુ ંયાજ્મ ય ુ?  યાજ્થાન  

82.  બાયતભા ંવોથી લધ ુલ્તી ધયાલત ુયાજ્મ યુ ં?  ઉત્તયપ્રદેળ  

83.  ેદાયનાથ મા યાજ્મભા ંઆલેલુ ંછે ?  ઉત્તયાઓડં  
84.  ઔઔંા, જમનુા અને વય્લતીનુ ંશત્રલેણી વઔંભ્થાન યુ ંછે ?  અલ્શાફાદ  
85.  નભકદા નદીનુ ંઉદઔભ્થાન યુ ંછે ?  અભયંટ  
86.  શલલેાનદં ય ભેભકયમર મા ંઆલેલુ ંછે ?   ન્સમાકુભાયી  

87.  કુરુકે્ષત્ર મા યાજ્મભા ંઆલેલુ ંછે ?  શકયમાણા  
88.  શવન્સધ ુનદીનુ ંઉદબલ્થાન મા ંઆલેલુ ંછે ?  શતફેટ ભાનવયલય ાવે  

89.  બાયતભા ંતાફંાની ધાત ુવહુથી લધ ુમા યાજ્મભાથંી ભે છે ?  યાજ્થાન  

90.  અફયઓનુ ંવહુથી લધાયે ઉત્ાદન મા દેળભા ંથામ છે ?  બાયત  

91.  બાયતના મા યાજ્મભા ંથકયમભ લધ ુભાત્રાભા ંભી આલે છે ?  ેય  
92.  ઍઔભાકનુ ંશનળાન ળાના ભાટે ઉમઔી છે ?  શલશલધ કૃશ ેદાળની 

ગણુલત્તા દળાકલલા  
93.  બાયતની વોથી રાફંી યેરલે ભાઔક ધયાલતી રેન મા ફે ળશયેને જડે છે ?  કદબઔુઢ (અવભ) થી 

ન્સમાકુભાયી  

94.  બાયતભા ંવોથી લધાયે ઊંચાઈઍ આલેર કાટ મ છે ?  ઓયડંુઔરાકાટ  
95.  બાયતભા ંઈ લકતશે્રણી ઍ જ યાજ્મભા ંપેરામેરી છે  ?  અજતંા  

96.  મા પતત ઈળાન બાયતીમ યાજ્મ છે ?  ભચણયુ, શત્રયુા, અફૃણાચર 
પ્રદેળ, શવજક્કભ  

97.  ઔઔંા નદી મા વમદુ્રને ભે છે ?  ફઔંાના ઉવાઔય  

98.  ઈ નદી આવાભભાથંી લશ ેછે ?  બ્રહ્મતુ્રા  
99.  બાયતભા ંવોથી રાફંાભા ંરાફં દકયમાકનાય મા યાજ્મન છે ?  ગજુયાત  

100.  અરીઔઢ મસુ્્રભ યશુનલશવિટી મા યાજ્મભા ંઆલેરી છે ?  ઉત્તયપ્રદેળ  

101.  ઓયણ મા યાજ્મભા ંઆલેલુ ંછે ?  યાજ્થાન  

102.  નભકદા નદીનુ ંઉદઔભ્થાન મા યાજ્મભા ંઆલેર છે ?  ભધ્મપ્રદેળ  

103.  બાયતના ેટરા યાજ્મ અને ેન્સદ્રળાશવત પ્રદેળને વમદુ્ર કનાય છે ?  ૧૦  

104.  ફે જગ્મા લચ્ચેના વભમન તપાલત ળાના ાયણે શમ છે ?  યેઓાળં  

105.  ાઝીયંઔા અબમાયણ્મ મા જજલ્રાભા ંઆલેર છે ?  આવાભ 

106.  ગજુયાતનુ ંયુ ંળશયે અીના થ્થય ભાટે જાણીત ુ ંછે ?  ઓબંાત  
107.  મા યાજ્મભા ંચરગ્નાઈટ રવાનુ ંલધ ુઉત્ાદન થામ છે ?  તશભરનાડુ  

108.  બાયતીમ કયવચક ્ટેળન કશભાદ્રી મા ંઆલેલુ ંછે ?  આક કટ  
109.  બાયતન વોથી રાફં યાષ્રીમ ધયીભાઔક મ ?  NH-7  

110.  મા યાજ્મભા ંાા ભયીનુ ંઉત્ાદન લધ ુથામ છે ?  ેય  
111.  બાયત વાથે વોથી રાફંી વયશદ ધયાલત દેળ મ છે ?  ફાગં્રાદેળ  
112.  બાયતનુ ંવોથી ભયુ ંશલન્સડપાભક ગચુ્છ મા યાજ્મભા ંછે ?  તશભરનાડુ  

113.  આંદભાન-શનફાય ટા ુઈ શાઈટકના અશધાય કે્ષત્રભા ંઆલે છે ?  રાતા  

114.  બાયતભા ંવોપ્રથભ મ યાષ્રીમ ાક  ફનાલલાભા ંઆવ્મ ?  જજભ ફેટ યાષ્રીમ ાક  
115.  મા બાયતીમ ટા ુય વકિમ જ્લાામઓુી ભે છે ?  ફૈયન ટા ુ 
116.  વળસ્ત્ર વીભા ફ મા વયશદના યક્ષણ ભાટે છે ?  બાયત-ભતૂાન અને બાયત-

નેા  

117.  દેળના ભધ્મ બાઔભા ંઆલેર ઈ ્થના ્થાશન વભમને આઓા દેળ ભાટેના વભમને મા નાભે ઐઓલાભા ંઆલે છે ?  પ્રભાણ વભમ  

118.  ઓજૂયાશનુ ંભકંદય મા યાજ્મભા ંઆલેલુ ંછે ?  ભધ્મપ્રદેળ  
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119.  ચરણી નટ ફનાલલાન ાઔ મા ંફને છે ?  નેાનઔય-ભધ્મપ્રદેળ  

120.  નભકદા નદી ઈ કદળાભા ંલશ ેછે ?  લૂકથી શશ્વભ  

121.  શલશ્વન વોથી ભટ અઓાત મ છે ?  ફઔંાન અઓાત  

122.  ઔઔંા અને બ્રહ્મતુ્રાના વયંતુત પ્રલાશ મા નાભે ઐઓામ છે ?  ભેકના  

123.  બાયતભા ંભાત્ર ગજુયાતભા ંઉત્ાકદત થત ુ ંઓનીજ યુ ંછે ?  અી  

124.  મા નફંયન યાષ્રીમ ધયીભાઔક વોથી રાફં છે ?  ૭  

125.  ાઝીયંઔા યાષ્રીમ ઉદ્યાન મા યાજ્મભા ંઆલેર છે ?  આવાભ  

126.  બાયતભા ંચ્છના નાના યણભા ંયુ ંપ્રાણી જલા ભે છે ?  ઘડુઓય  

127.  બાયતભા ંમ ઉદ્યઔ વોથી ામા ય છે ?  સતુયાઉ ાડ  

128.  ફાગં્રાદેળની ત્રણ વયશદથી યુ ંયાજ્મ કેયામેલુ ંછે ?  શત્રયુા  

129.  ઉત્તયાઓડં યાજ્મનુ ંાટનઔય યુ ંછે ?  દશયેાદૂન  
130.  ફે અક્ષાળંવતૃ્ત લચ્ચેનુ ંઅંતય આળયે ેટરા ક.ભી.નુ ંશમ છે ?  ૧૧૧ ક.ભી.  

131.  અણધુડાા ભાટે પ્રખ્માત ઓયણ મા યાજ્મભા ંઆલેલુ ંછે ?  યાજ્થાન  

132.  મા ભકંદયન આાય યથ જેલ છે, શલળા ફાય ૈડા ંછે અને વાત કડા ઓેંચી યહ્યા છે, તે ભકંદય યુ ં?  ણાકકન ુ ંસમૂકભકંદય  

133.  બાયત તયપની કશભારમની લકતભાા મા નાભે ઐઓામ છે ?  શળલાચરની ટેયીઐ  

134.  આવાભભા ંઆલેર ાઝીયંઔા યાષ્રીમ ઉદ્યાન મા પ્રાણીઐ ભાટે છે ?  ઔેંડા, જઔંરી બેંવ, શયણ  

135.  બાયતની પ્રભાણ વભમયેઓા મા ળશયે યથી વાય થામ છે ?  અલ્શાફાદ  

136.  મા ાયણે ઓેત-ઉત્ાદનતા કે્ષત્રભા ંઝડી લધાય થમ છે ?  શકયમાી િાશંત  

137.  મા નળાભા ંલકત, ભેદાન અને નદીઐ દળાકલામ છે ?  ભૂષૃ્ઠના નળા  

138.  થૃ્લીના ઔા ઉય ઈ કદળાભા ંદયેરી ાલ્શન યેઓાઐને યેઓાળંવતૃ્ત શ ેછે ?  ઉત્તય-દચક્ષણ  
139.  બાયતની પ્રથભ નશયે મજના ઈ છે ?  લૂી મમનુા નશયે 

કયમજના  

140.  બાયતન પ્રભાણ વભમ મા યેઓાળંયેઓા યથી વાય થામ છે ?  ૮૨.૫0 લૂક યેઓાળંયેઓા 
યથી  

141.  શાથી ભાટેનુ ંેકયમાય અબમાયણ્મ મા યાજ્મભા ંઆલેલુ ંછે ?   ેય  

142.  ઈણ પ્રદેળની આફશલા ઍટરે શુ ં?  તે પ્રદેળની શલાભા ંયશરે 
ઉષ્ણતાભાન અને બેજની 
રાફંાઔાાની સ્્થશત.  

143.  મા ાને વોથી લધાયે ાનીની જફૃય ડે છે ?  કઉં  

144.  બાયતના મા યાજ્મભા ંભન શવશલર ડ અસ્્તત્લભા ંછે ?  ઔલા  

145.  બાયતનુ ંયુ ંળશયે ફે યાજ્મની યાજધાની છે ?  ચદંીઔઢ  

146.  બાયતીમ લાયવેુનાનુ ંધ્મેમલાક્ય શુ ંછે ?  નબ:્ળક દીપ્તભ:  

147.  તશભરનાડુ : ચેન્નાઈ : છત્તીવઔઢ : ?  યામયુ  

148.  શલ્તાયની દન્ષ્ટઍ બાયતભા ંવોથી ભટ શલ્તાય ધયાલતા ંપ્રથભ ફે જજલ્રાઐ મા યાજ્મભા ંઆલેરા ંછે ?  ગજુયાત-જબમ-ુાશ્ભીય  

149.  ૨૦૧૧ ની લ્મીઔણતયી મજુફ ગજુયાતના અભદાલાદ અને દાશદ જજલ્રાન વાક્ષયતાદય અનિુભે ેટર છે 
?  

૮૬.૬૫% અને ૬૦.૬૦%  

150.  ગજુયાતન બોચઔચર શલ્તાય ેટરા ચ.ક.ભે. છે અને તે બાયતના કુર શલ્તાયના ેટરા ટા શલ્તાય છે ?  ૧.૯૬ રાઓ ચ.ક.ભી. અને 
૬.૧૯%  

151.  મા યવામણના ઉત્ાદનભા ંગજુયાત વભગ્ર બાયતભા ંભઓયે છે ?  વડાઍળ  

152.  ગજુયાતના મા પ્રદેળને ‘વનયી ાનન મરુ’ શલેામ છે ?  ચયતય  

153.  ટાટા નેનના પ્રજેતટ શશ્વભ ફઔંાના મા જજલ્રાભાથંી ગજુયાત ઓાતે ઓવેડામ છે ?  હુઔરી  

154.  ચતકુદિળાભા ંઅસ્ગ્નખણૂ ઈ તયપ આલે ?  લૂક અન દચક્ષણની ભધ્મે  

155.  બાયતન પ્રભાણ વભમ ૮૨.૫0 લૂક યેઓાળં ય મા નઔય ાવેથી ઔણામ છે ?  લાયાણવી  
156.  ઈન્ન્સડમન ઍડશભશન્રેકટલ વશલિવ (આઈ.ઍ.ઍવ)ની રેશનિંઔ મા ંઆલાભા ંઆલે છે ?  ભસયૂી  
157.  મા ઉદ્યઔભા ંાણીન વોથી લધ ુલયાળ થામ છે ?  તા શલદ્યતુભથ  
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બાયત વાભાન્સમ જ્ઞાન  
1.  યાજધાની  કદલ્શી  

2.  ચરણી નાણુ ં ફૃશમા 
3.  યાજ્મ  29 

4.  ેન્સદ્ર ળાશવત પ્રદેળ 7(કદલ્શી વકશત) 
5.  ્થાન  ઉત્તય ઔાધક  

6.  અક્ષાળં  8.4૦ ઉ અક્ષાળં થી 37.6૦ ઉત્તય અક્ષાળં  
7.  યઓાળં  68૦. 7 .ૂ યેઓાળં થી97૦.25 .ૂ યેઓાળં   
8.  કે્ષત્રપ  32 87 263 ચ. કભી.  
9.  શલશ્વભા ં્થાન  શલ્તાયની દક ન્ષ્ટઍ વાતમુ ં
10.  શલશ્વન કુર શલ્તાય 2.42% શલ્તાય બાયત ધયાલે છે.  
11.  લવશતની દક ન્ષ્ટઍ ્થાન શલશ્વભા ંફીજા િભાેં 

12.  જભીની વયશદ  15200 કભી.  
13.  દકયમા કનાય  7516.5 કભી. 
14.  મખુ્મ ભશૂભ વાથે વરગં્ન દકયમા કનાય  6100 કભી.  
15.  લૂક-શશ્વભ રફંાઈ  2933 કભી.  
16.  ઉત્તય-દચક્ષણ રફંાઈ  3214 કભી. 
17.  જભીન વયશદ વાથે જડામેર ાડળી દેળ  ફાગં્રાદેળ, બમાભંાય, ભટૂાન, નેા, ચીન, અપકાશન્તાન, ાક્તાન, શતફેટ 

18.  બાયત અને ચીન લચ્ચેની વયશદ  ભેભશન યેઓા ( M C B )  ભેભશન ચીન બાયત  
19.  બાયત અને અપકાશન્તાન લચ્ચેની વીભા  ડુયન્સડ યેઓા  ( B A D )  બાયત અપકાશન્તાન ડુયાન્સડ 

20.  બાયત અને ાક્તાન લચ્ચેની યઓા  યેડકરપ યઓા  
21.  બાયત અને શ્રીરંાને અરઔ યનાય  ા વામદુ્રધનુી અને ભનાયની ઓાડી  
22.  બાયતન પ્રભાણવભમ  અરશાફાદ નજી શભઝાયુ યથી થતી 82-12 .ૂયેઓાળં યેઓા યથી.ચગ્રશનચ યતા ંવાડા 

ાચં રા આઔ 

23.  પ્રભાણવભમ યેઓાળં લાા ંયાજ્મ  ઉત્તય પ્રદેળ, ભધ્મપ્રદેળ, છત્તીવઔઢ, ઉડીળા, આંધ્રપ્રદેળ  

24.  આંતયયાષ્રીમ વયશદ ધયાલતા ંયાજ્મ 17(ગજુયાત, યાજ્થાન, જંાફ, જબમ-ુાશ્ભીય, કશભાચર પ્રદેળ, ઉત્તયાઓડં, શવજક્કભ, 
અરુણાચર પ્રદેળ, નાઔારેન્સડ, ભચણયુ, શભઝયભ, શત્રયુા, અવભ, ભેકારમ, .ફઔંા, ઉત્તય 
પ્રદેળ, ચફશાય) 

25.  દકયમા કનાય ધયાલતા ંયાજ્મ  9(ગજુયાત, ભશાયાષ્ર, ઔલા, ણાકટ, ેય, તશભનીડુ, આંધ્રપ્રદેળ, ઉડીળા, .ફઔંા) 
26.  ત્રણે ફાજુઍ ફાગં્રાદેળથી કેયામેલુ ંયાજ્મ  શત્રયુા 
27.  ્લતતં્રતા કદલવ  15ભી ઐઔ્ટ  
28.  પ્રજાવત્તા  કદલવ  26 ભી જાન્સયઆુયી   
29.  ફધંાયણ કદલવ  26 ભી નલેબફય  
30.  યાષ્રધ્લજ  શતયંઔ 
31.  યાષ્રઔાન  જન ઔન ભન (યચશમતા, યલીન્સદ્રનાથ ટાઔય) 
32.  યાષ્રઔીત  લદેં ભાતયભ (યચશમતા, ફકંભચદ્ર ચટ્ટાધ્મામ) 
33.  યાષ્રબાા  કશન્સદી  
34.  યાષ્રીમ ચરશ  દેલનાઔયી 
35.  યાષ્રશતા ભશાત્ભા ઔાધંી  

36.  યાષ્રીમ મદુ્રા  ચાય શવિંશલાી આકૃશત 

37.  યાષ્રીમ પ્રાણી  લાક  

38.  યાષ્રીમ ક્ષી  ભય  

39.  યાષ્રીમ જરીમ જીલ  ડલ્પીન ભાછરી  

40.  યાષ્રીમ ફૂર  ભ  

41.  યાષ્રીમ પ  ેયી  

42.  યાષ્રીમ વકૃ્ષ  લડ  

43.  યાષ્રીમ લાનઔી  જરેફી 
44.  યાષ્રીમ યભત  શી  
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45.  યાષ્રીમ મદુ્રારેઓ  વત્મભેલ જ્મતે  

46.  વલોચ્ચ યાષ્રીમ યુ્ાય બાયત યત્ન  
47.  યાષ્રીમ નદી  ઔઔંા 
48.  ભધ્મ્થ ફેં  કયઝલક ફેં ઐપ ઈન્ન્સડમા 
49.  યાષ્રીમ દ્તાલેજ  શે્વતત્ર  

50.  યાષ્રીમ લો  26 જાન્સયઆુયી, 15 ઐઔ્ટ, 2 ઐટફય 

51.  યાષ્રીમ ચંાઔ  ળ વલંત, ચૈત્ર સદુ ઍભથી  
52.  શલ્તાયની દક ન્ષ્ટઍ વોથી ભટુ યાજ્મ  યાજ્થાન  

53.  શલ્તાયની દક ન્ષ્ટઍ વોથી નાનુ ં યાજ્મ ઔલા 
54.  શલ્તાયની દક ન્ષ્ટઍ વોથી ભટ ેન્સદ્રળાશવત પ્રદેળ   આંદભાન-શનફાય દ્વી વમશૂ 

55.  શલ્તાયની દક ન્ષ્ટઍ વોથી નાન ેન્સદ્રળાશવત પ્રદેળ રક્ષદ્વી  
56.  રવબાની કુર ફેઠ  552 

57.  યાજ્મ વબાની કુર ફેઠ 250  
58.  વલોચ્ચ અદારત  સશુપ્રભ ટક , કદલ્શી  

59.  શાઈટકની વખં્મા  24 

60.  યેરલેના શલબાઔ  17   
61.  ફદંયની વખં્મા  13 મખુ્મ 200 નાના ંફદંય 
62.  શશ્વભ તયપ લશણેલાી ભટી નદી નભકદા  

63.  વોથી લધ ુલશણે ફદરનાયી નદી વી  

64.  બાયતભા ંભી આલતી ભાટીના પ્રાય  આઠ  
65.  દુશનમાન વોથી  ભટ નદી ટા ુ ભાજુરી, બ્રહ્મતુ્ર નદી, આવાભ 

66.  બાયતન ઍ ભાત્ર તયત યાષ્રીમ ઉદ્યાન ેબરુ રાભજાઐ, ઈબપાર  
 

                         બાયત – લૈશલધ્મ 

 

1.  ભટ રૂ :   ભશાત્ભા ઔાધંી વેત ુ ં, ટના ાવે ઔઔંા નદી ય, રફંાઈ : ૫.૫૭૫ કભી 
2.  રાફંી નદી :   ઔઔંા નદી, બાયતભા ંલશણે ૨૬૫૨ કભી  
3.  ભટંુ યાજ્મ (શલ્તાયની દૅન્ષ્ટઍ) :   યાજ્થાન શલ્તાય : ૩.૪૨.૨૩૯ 

4.  ભટંુ યાજમ (લ્તીની દૅન્ષ્ટઍ) :   ઉત્તય પ્રદેળ  શલ્તાય : ૧૯.૯૫.૮૧.૪૭૭ 

5.  ઊંચ ુશળઓય :   ભાઉન્સટ ઔડલીન ઐ્ટન (K2), ાયાયભ લકતભાા, ઊંચાઈ : ૮૬૧૧ ભીટય  
6.  ભટ ધધ :   જઔ (ઔેયવપ્ા), ણાકટ, ઊંચાઈ:૨૯૦ ભીટય  
7.  ભટ ડેલ્ટા :   સદુયલન (,ંફઔંા) કે્ષત્રપ: ૨૦.૭૨૦ 

8.  ભટ ઍલડક :   બાયતયત્ન  
9.  ભટ ગુફંજ :   ઔગફુજ, ચફજાયુ (ણાકટ), વ્માવ : ૪૩.૯ ભીટય  
10.  ભટ કલ્ર :   રાર કલ્ર , કદલ્રી  
11.  ભટી ગપુા :   ઈરયાની ગપુાઐ, લેફૃ (ભશાયાષ્ટ)  
12.  ભટી ફય :   તાજભશર, આઔયા (ય,ુી) વ્માસૌ : ૪૪ ભીટય  
13.  ભટી ભસ્્જદ :   જાભા ભસ્્જદ , કદલ્રી  
14.  ભટી શસ્્ટર :   શવશલર શસ્્ટર, અભદાલાદ (ગજુયાત)  
15.  ભટંુ બયચુઝમભ :   બાયતીમ બયચુઝમભ, રતા (,ં ફઔા) 
16.  રાફં ફધં :   શીયાકુડ મજના, ભશાનદી ય વફંરયુ ાવે (ઐકડળા), રફંાઈ, ૪.૭૫ કભી  
17.  ઊંચ ફધં :   બાઓડા – નાઔંર મજના, વતલજુ નદી ય બાઓાડા ાવે (જંાફ), ઊંચાઈ ૨૨૬ ભીટય  
18.  રાફંા અંતયની યેરઔાડી :   શલલે ઍ્પે્રવ, કદબ્રઔુઢ (અવભ) થી ન્સમાકુભાયી, અંતય : ૪૨૮૬ કભી, ઝડ: ૮૦ થી ૧૦૦ ીભી  
19.  ઊંચ દયલાજ :   બરુદં દયલાજ, પતેશયુ વીયી (ય,ુી), ઊંચાઈ : ૫૩.૬૪  
20.  ઊંચ શભનાય :   કુતફુશભનાય, કદલ્રી, ઊંચાઈ : ૭૨.૫૦ ભીટય  
21.  ઊંચી મશૂતિ :   શનભુાનજી, શૈદયાફાદ – ભચચરીટનભ ધયી ભાઔક, ઊંચાઈ : ૪૫.૭૨  
22.  ઊંચુ ંટાલય :   યંઔનાથ ્લાભી ભકંદય ટાલય, ઔયુભ શ્રીયંઔભ (તશભરનાડુ), ઊંચાઈ: ૭૨.૫૪  
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23.  રાબં ુપ્રેટપોભક :   ઔયઓયુ   (ઉત્તયપ્રદેળ)   
24.  રાફંી યવા :   યાભેશ્વય ભકંદય, યાભેશ્વયભ ( તશભરનાડુ), રફંાઈ : ૧૨૧૯ ભીટય  
25.  રાફંી ટનર :   જ્લાશય ટનર (જબમ ુઅને શ્ભીય), રફંાઈ, : ૨.૫ કભી  
26.  લધ ુલયવાદ :   વશયા (ચેયાુજંી) અને ભશવનયભ (ભેકારમ), વયેયાળ લાશિ લયવાદ : ૧૨૬૯ વેન્સરીભીટય  
27.  જૂનાભા ંજૂન ગ્રથેં :   ઋગ્લેદ  
28.  લધ ુલ્તીલાફંૄ ળશયે :   મુફંઈ (ભશાયાષ્રા), લ્તી : ૧.૮૪.૧૪.૨૮૮ ( ૨૦૦૧ )  
29.  લધ ુરવાની ઓાણૉ ધયાલતુ ંયાજ્મ :   ઝાયઓડં 

30.  ભટુ ઓાયા ાણીનુ ંવયલય :   વાબંય ( યાજ્થાન )  
31.  ભટંુ યાવામશન ઓાતયનુ ંાયઓાનુ ં:   ગજુયાત ્ટેટ પકટિરાઈઝય ંની ચરશભટેડ, લડદયા ( ગજુયાત )  
32.  ભટંુ યણ :   થયનુ ંયણ (યાજ્થાન)  
33.  ભટ્રં ભાનલવજજૉત વયલય :   ઔશલદંવાઔય, વતલજુ નદી ય બાઓડા ફધં ાવે (જંાફ)  
34.  ભટંુ પ્રાણીવગં્રશારમ :   ઝૂઐરજજર ઔાડકન, રતા ( શશ્વભ ફઔંા )  
35.  રાફં વડ ભાઔક :   લાયાણવીથી શતરુલનતંયુભ  
36.  ઊંચી શટર :   ઐફેયમ ળેયેટન (મુફંઈ)  
37.  તફીફીળાસ્ત્ર ય લધ ુુ્ ત રઓનાય :   ડૉ, રક્ષ્ભીચદં ગપુ્તા  
38.  લધ ુાભદાય યાઓનાય :   બાયતીમ યેરલે  
39.  ભટી ળાા :   વાઉથ ઈન્સટ શાઈ્કુર, રતા  
40.  ભટી ઉંભયે લડાપ્રધાન :   ભયાજજી દેવાઈ, ૮૧ લક    

41.  નાની લમે યાષ્રશત  :   નીરભ વજંીલ યેટ્ટી ૬૪ લક  
42.  નાની લમે લડાપ્રધાન :   યાજીલ ઔાધંી, ૪૦ લક  
43.  યલુાન લમે બાયતયત્ન અલડક ભેલનાય :  વચચન તેન્સડુરય  
44.  યલુાન લમે ભેમય :   વજંીલ નામ , મુફંઈ, ૨૩ લક  
45.  લધ ુવ્મ્ત ઍયટક  :   છત્રશત શળલાજી ઈન્સટયનેળનર ઍયટક  વશાયા (મુફંઈ)  
46.  ભટી ્ટઐકપવ :   જીીઐ મુફંઈ, ૧૦૧ ાઉન્સટય  
47.  રાફંી યેરલે ટનર :   ાયબડેુ, ભશાયાષ્ર, રફંાઈ: ૬.૫ કભી  
48.  ભટંુ ગપુા ભકંદય :   ૈરાવ ભકંદય, લેફૃ (ઈરયા), ભશાયાષ્ર  
49.  ભટ શભેુૉ :   વનયુ ભે, વનયુ (ચફશાય) 
 

                                            કૃશ 

ચીન છી બાયત દુશનમાભા ંવોથી લધ ુઓેતી ય આધાકયત લ્તી ધયાલત દેળ છે  
દુશનમાનુ ંઆળયે ૯૦ ટા ઈવફગરુ (ઝામચરમભ) બાયતભા ંથામ છે.,  
ચઓાની ેદાળભા ંબાયત, ચીન છી ફીજ નફંય ધયાલત દેળ છે  
ઠનુ ંદુશનમાભા ંવોથી લધ ુઉત્ાદન બાયતભા ંથામ છે.  
વમાફીનનુ ંભશત્તભ  ઉત્ાદન ભધ્મ પ્રદેળભા ંથામ છે 

ાજુના ઉત્ાદન લયાળ ફને્નભા ંબાયત દુશનમાભા ંપ્રથભ નફંય છે બાયતભા ંવોથી લધાયે ાજુ ભશાયાષ્રભા ંથામ છે. 
દુશનમાના ં૨૧ ટા તેરીચફમા ંબાયતભા ંફને્નભા ંબાયતભા ંદુશનમાભા ંપ્રથભ નફંયે છે. બાયતભા ંવોથી લધાયે તેરીચફમા ભધ્મ પ્રદેળભા ંથામ છે,  
બાયતભા ંવોથી લધ ુયાઈ યાજ્તાનભા,ં સમૂકમઓુી ણાકટભા ંઅને નાકયમે ેયભા ંથામ છે..  
નાકયમેના ઉત્ાદનભા ંશલશ્વભા ંબાયત પ્રથભ ્થાને છે,  
ળાબાજીના ઉત્ાદનભા ંબાયત દુશનમાભા ંપ્રથભ અને પના ઉત્ાદનભા ંચીન છી ફીજા િભે છે.  
દુશનમાભા ંથતી ેયીભાથંી ૧૦૦૦ જાતની ેયી બાયતભા ંથામ છે.  
વોથી લધાયે નપ યતી ેયી આલ્પાન્સવ છે, જે ભશાયાષ્રના યત્નાચઔકય જજલ્રાભા ંથામ છે. ફીજા નફંયે આલતી ેયી દળેયી છે. જે ઉત્તય પ્રદેળના ભચરશાફાદ નજી આલેરા 
દળેયી ઔાભભા ંથામ છે,. 
કદલ્રીના આઝાદયુ શલ્તાયભાનં ુ ં“નલી વબ્જીભડંી” ઍશળમાનુ ંભટાભા ંભટંુ ળાભાકટ છે.  

બાયતભા ંનાની ઈરામચીનુ ંઉત્ાદન ેયરભા ંઅને ભટી ઈરામચીનુ ંઉત્ાદન શવજક્કભભા ંથામ છે.  
દુશનમાની ૭૬ ટા શદય બાયતભા ંથામ છે. બાયતભા ંઆંધ્રપ્રદેળ આળયે ૪૩.૧ ટા શદયનુ ંઉત્ાદન યે છે.  
ફટાાના ઉત્ાદનભા ંબાયત દુશનમાભા ંછઠ્ઠા અને ઍશળમાભા ંફીજા િભે છે જ્માયે દેળભા ંફટાાભા ંઉત્ાદનભા ંઉત્તય પ્રદેળ અને શશ્વભ ફઔંા અનિુભે પ્રથભ અને ફીજા 
િભે છે,  

બાયતભા ંડંુઔીની વોથી લધ ુઓેતી ભશાયાષ્રભા ંથામ છે,  
ળેયડીના ઉત્ાદનભા ંબાયત દુશનમાભા ંપ્રથભ િભે છે. દેળની ૪૫ ટા ળેયડીનુ ંઉત્ાદન ઉત્તય પ્રદેળભા ંથામ છે. 
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ચાના ઉત્ાદન અને લયાળ ફને્નભા ંબાયત દુશનમાભા ંપ્રથભ નફંયે છે.  
તાવના ઉપ્તાદનભા ંબાયત અભેકયા અને ચીન છી ત્રીજા િભે છે. બાયત વોથી લધ ુાવ ગજુયાત અને આંધ્ર પ્રદેળભા ંથામ છે.  
દુશનમાનુ ં૫૭ ટા ળણ બાયતભા ંથામ છે, દેળભા ંઉત્ાદનનુ ં૬૮.૯ ટા ળણ શશ્વભ ફઔંાભા ંથામ છે.  
બાયતભા ંથતી લજજૉશનમા તભાકુ કુર ઉત્ાદનના ૩૫.૮ ટા છે.  
દેળભા ંવોથી લધાયે ભાછરીનુ ંઉપ્તાદન શશ્વભ ફઔંાભા ંથામ છે, ણ દકયમાઈ ભાછરીના ઉત્ાદનભા ંગજુયાત પ્રથભ િભે અને ફીજા િભે છે,  
શધુનભા ંબાયત દુશનમાભા પ્રથભ િભે છે.  

દુશનમાભા ંદુધના ઉત્ાદનભા ંબાયત પ્રથભ નફંયે છે.  
બાયતભા ંઉત્ાકદત થતા દુધ ભા ં૫૫ ટા દુધ બેંવનુ ંછે.  

બાયતભા ંઈંડાનંા ઉત્ાદનભા ંઆંધ્રપ્રદેળ, તશભરનાડુ, ભશાયાષ્ર, જંાફ અને શકયમાણા અગે્રવય યાજ્મ છે,  
 

                                          યાજાયણ  

બાયતનુ ંપ્રથભ મસુ્્રભ યાજ્મ શવિંધ ફન્સયુ ંજ્માયે ઈ,વ. ૭૧૨ભા ંઆયફઍ મશુભદ ચફન ાશવભની યાશફયી શઠે કશન્સદુ યાજા દાકશયવેનને યાજ્મ આપ્મ,  

બાયતના યાષ્રીમ ધ્લજની યચના વોપ્રથભ ૨૨ ઐઔષ્રૌ , ૧૯૦૭ભા ંજભકનીભા ંભૅડભ ચબઓાઈજી ફૃ્તભજી ાભાઍ યી શતી, આ ધ્લજ ગજુયાતના વભાજલાદી નેતા ઈન્સદુરાર 

માચજ્ઞ ત્માથંી ચયીછૂીથી બાયત રાવ્મા શતા,  

બાયતનુ ંયાષ્રીમ ઔીત ‘જન-ઔન-ભન.... “ વોપ્રથભ રાતાભા ં૨૭ કડવેબફય, ૧૯૧૧ના યજ ઔાલાભા ંઆવ્યુ ંશત ુ ં 

બાયતભા ંપ્રથભ વત્માગ્રશ ચફશાયના ચંાયણ જજલ્રાભા ંઔીના ઓેડુતની ભાઔણીઐ અંઔે ઈ.વ.૧૯૧૭ભા ંઔાધંીજીઍ મો શત.  

બાયતન શત્રયંઔ ણાકટના ઔયઔ ઔાભભા ંઆલેરી ‘ઔઔક ઓેત્રીમ વેલા વકં” નાભની વં્ થા ફનાલે છે. ઍભણે આ અંઔેનુ ંેન્ન્સદ્રમ રાઈવન્સવ ઈ.વ. ૧૯૫૬ ભા ંરીધુ ંશત ુ ં

જલાશયરાર નેશરુ બાયતીમ યાષ્ટીમ ોંગે્રવના પ્રમઓુ તયીે વોથી લધ ુલઓત ( ૮ લઓત ) ચ ૂટંામા શતા, (૧૯૨૯, ’૩૦, ’૩૬, ’૩૭, ’૬૪, ’૫૧, ’૫૩, ’૫૪)  

ઍની ફેવન્સટ, વયજીની નામડુ, નેરી વેનગપુ્તા, ઈન્ન્સદયા ઔાધંી અને વશનમા ઔાધંી ગે્રવની ભકશરા પ્રમઓુ ફની,  

દ્રશલડ મનેુત્રા ઝઔભ (DMK) બાયતન વોથી જુર પ્રાદેશળ યાજીમ ક્ષ છે. જેની યચના વી,ઍન, અનાદુયાઈઍ ઈ.વ ૧૯૪૭ ભા ંયી શતી,  

ભતત્રની ળફૃઆત ઈ.વ. ૧૯૬૨ની વાભન્સમ ચ ૂટંણીથે થઈ,  

ઈ.વ. ૧૯૮૯ભા ંઆધ્ર પ્રદેળના ંઅનાલ્રીભાથંી ે.યાભકૃષ્ણન ઍ ભતથી ચ ૂટંણી જીત્મા શતા,  

ી.લી નયશવિંશયાલ ઈ.વ. ૧૯૯૧ભા ંઆંધ્ર પ્રદેળના નાકંદમારભાથંી વોથી લધાયે ભતથી (૫.૮૦.૨૯૭ ભતથી) શલજેતા થમા શતા)  

ઉત્તય પ્રદેળભા ંશ્માભઔજં ઔાભના ાા જઔીન્સદય શવિંશ ે૩૦૦ લઓત ચ ૂટંણીભા ંઉભેદલાયી યી છે અને શજુ સધુી ઍ ણ લઓત જીત્મા નથી,  

વાભાન્સમ ચ ૂટંણીભા ંભત આનાય પ્રથભ યાષ્રશત ે.આય,નાયામણન શતા,  

આંધ્ર પ્રદેળે અત્માય સધુી બાયતને વોથી લધ ુ(ત્રણ) યાષ્રશત આપ્મા છેાઃ ડૉ. યાધાકૃષ્ણન, લી,લી,ચઔયી, નીરભ વજંીલ યેડ્ડી,  

ઈ,વ. ૧૯૬૦ – ૭૦ના ઍ જ દળાભા ં૩ યાષ્રશત અને ૨ ામકાયી યાષ્રશત ફન્સમા,  

નયશવિંશયાલ ઍભાત્ર પ્રધાનભતં્રી છે ે જેભને અદારતે વઓત ેદની વજા પટાયી શમ, ( જે, ઍભ, ઍભ, રાચં ેવ અંઔે;  ૧૨ એતટફય, ૨૦૦૦)  

ઉત્તય પ્રદેળે અત્માય સધુી બાયતને ૧૪ભાથંી ૮ લડાપ્રધાન આપ્મા છે,  

્લતતં્ર બાયતનુ ંપ્રથભ ફજેટ નાણાભતં્રી શ્રી,આય,ે.ળણમઓુભ ળેટ્ટીઍ યજૂ યું શત ુ ંઅને પ્રથભ વાભાન્સમ ચ ૂટંણીઐ (૧૯૫૧) ફાદ દેળનુ ંપ્રથભ વાભાન્સમ ફજેટ નાણાભતં્રી 

શ્રી.વી.ડી દેળમઓેુ ૨૩ ભે ૧૯૫૨ના યજ યજુ યું શત ુ ં 

નાણાભતં્રી તયીે વોથી લધ ુફજેટ (૮ લઓત) ભયાયજી દેવાઈઍ યજુ માક શતા,  

વોથી રાફંા વભમ સધુી મખુ્મ પ્રધાન યશલેાનુ ંશે્રમ શશ્વભ ફઔંાના જ્મશત ફસનેુ પાે જામ છે. (૨૨ લક)  

તશભરનાડુના મખુ્મ પ્રધાન રુણાશનશધ ઍભાત્ર મખુ્મ પ્રધાન શતા, ે જેભણે ચેન્નઈ દુયદળકન ય પ્રવાકયત થનાય ૨૬ શતાની ઍ વીકયમર ભાટે ન્્પ્ટ રઓી શતી, આ 

શવકયમરના કદગ્દળક ઈરામ બાયતી શતા,  

ાક્તાનન “શનળાન-ઍ-ાક્તના” ન ચઓતાફ ભેલનાય ભયાયજી દેવાઈ અને કદરીકુભાય બાયતીમ શતા  

આચામક શલનફા બલે ભેગ્વેવે અલડક ભેલનાય પ્રથભ બાયતીમ શતા,  

બાયતભા ંપ્રથભ ટક  ઈ.વ. ૧૬૭૨ભા ંરાતાભા ંળફૃ થઈ શતી,  

અરાશાફાદ શાઈટકભા ંવોથી લધ ુજજ (૬૦) છે.  

ભીયા ંવાકશફ પાશતભા ંફીફી સપુ્રીભ ટકની પ્રથભ ભકશરા જજ શતા  

આંતયાષ્રીમ ટક  ઐપ જન્્ટવના પ્રથભ બાયતીમ પ્રમઓુ ડ. નઔેન્સદ્રશવિંશ શતા, 

કદલ્રીભા ંઆલેરી શતશાય વેન્સરર જેર બાયતની વોથી ભટી જેર છે.  
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બાયતભા ંઅંગે્રજીભા ંવોપ્રથભ ુ્ ત ફંીભચદં્ર ચેટજીઍ ઈ.વ. ૧૮૭૦ભા ંરખ્યુ ંશત ુ,ં ુ્ તનુ ંનાભ “યાજભશન્સવ લાઈપ” શત ુ,ં  
બાયતભા ંવોથી ભટી નલરથા ભરમારભભા ં“શલરાશવની” ઍભ. ે. ભેનને રઓી શતી, આ નલરથાભા ં૩૯૫૮ ાના ંશતા ંઅને તે રઓલાભા ં૧૦ લક  રાગ્મા ંશતા,ં  
અંગે્રજીભા ંવોથી ભટી નલરથા શલક્ર્ભા વેઠ દ્વાયા ચરચઓત “અ સટેૂફર ફમ” છે. આ નલરથા ૧૩૯૪ ાના ંછે.  
વોથી લધાયે નલરથાઐ અને લાતાકઐ રનાય બાયતીમ ભયાઠી બાાના રેઓ ફાબંયુામ અનાકરય શતા, ઍભણે ૧૨૦૦ નલરથાઐ અને અવખં્મ લાતાકઐ રઓી શતી,  
ઐળ યજનીળે દુશનમાભા ંવોથી લધ ુુ્ ત (૬૫૦) રખ્મા ંશતા,ં ઍભના ંુ્ તન ૩૨ બાાઐભા ંઅનલુાદ થમ છે.  
યવઈરા ય વોથી લધ ુુ્ ત (૧૦૦ થી લધ)ુ અરુણા યીજશવિંધાણીઍ રખ્મા ંછે.  
પ્રાણ નાભના ાટુક શન્ટે ય આધાકયત રઔબઔ ૩૦૦ સુ્્તાઐ યચી છે. ઍભની વોથી રશપ્રમ યચના “ચાચા ચોધયી” છે.  

બુય પ્રાઈઝ જીતનાય પ્રથભ બાયતીમ અફંૃધતી યમને ઔણી ળામ, ાયણ ે વરભાન યશ્દી અને નામર (બુય જીતનાય) ફને્ન ચફનબાયતીમ યશલેાવીઐ શતા,  
અલ્તાપ યાજીની “તભુ ત ઠશયે યદેળી...” ની ૪૦ રાઓથી લધ ુેવેટ્સવ લેચાઈ છે. જે ઔેયકપલ્ભી ઔીતની શે્રણીભા ંયેડક છે. આ શરેા અરીળા ચચનોમની “ભેડ ઈન ઈન્ન્સડમા” 
ની ૨૪ રાઓ ેવેટવન યેડક શત  

કંડત યશલળંય, ઝાકય હુવેન, શલકુ્ક શલનામયભ અને કંડત શલશ્વ ભશન બટ્ટ ગે્રભી અલડક જીતનાયા બાયતીમ વઔંીતાય છે.  
બાયતની પ્રથભ ભકશરા પે્રવ પટગ્રાપય શભાઈ વ્માયલારાન પ્રથભ પટગ્રાપ “ફબફે િશનર” ભા ંઈ.વ.૧૯૩૬ભા ંછામ શત, શલશ્વ પ્રશવદ્વ “ટાઈભ” અને “રાઈપ” 
વાભશમઍ  ઍભના કણા પટા છાપ્મા શતા.  
યાજા યશલ લભાકઍ ફનાલેલુ ંચચત્ર “ફેઔબવ ફાથા:” યભાનન્સદ ટેરે ઈ.વ. ૧૯૯૭ભા ં૩૨ રાઓ ફૃશમાભા ંરીધુ ંશત ુ,ં ઍભ,ઍપ,હુવેનનુ ંચચત્ર “ફેઔરય યેશવઝ” ૧૩ રાઓભા ં
લેચાયુ ંશત ુ,ં  
૧૨ભી વદીભા ંશનશભિત બઔલાન લેંટેળને વભશિત થમેલુ ંઆંધ્ર પ્રદેળભા ંઆલેલુ ંશતરુશતિંનુ ંભકદય વોથી ધશન ભકંદય છે,.  
“ફશાઈ” ઍભાત્ર ધભક છે જેભા ંઍ ણ ધાશભિ શલશધ નથા,  
ચીના શતરુભારા દેલ્લભ ભકંદયન ાવંાન કટં ઍશળમાભા ંફીજા નફંયન વોથી ભટ કટં છે. ૧૧૦ લક જૂન આ કટં ૧.૮૩ ભીટય ઊંચ અને ૩ ટન લજન ધયાલે છે.  
ઔંયંઔઝેફે ફનાલેરી ભતી ભસ્્જદ વઔેંભયભયની ફનેરી ઍભાત્ર ભસ્્જદ છે.  
બાયતભા ંવોથી ભટંુ ચચક ણજી (ઔલા)ભા ંઆલેલુ ં“વી ેથેડ્ર્ર” છે.  

ઐકડળાભા ંભશાનદીના કનાયે હુભા ઔાભભા ં૧૭ભી વદીભા ંફધામેલુ ં૧૦.૬૭ ભીટય ઊંચુ ંશળલ ભકંદય ૪૭’ ના ખણેુ  નભેલુ ંછ.ઍ  
ફેંઔલરુુભા ંશળલજીની ૧૯.૮૧ ભીટય ઊચી મશૂતિનુ ંઉદધાટન ઈ.વ.૧૯૯૫ભા ંશળલયાત્રીના યજ યલાભા ંઆવ્યુ ંશત ુ ંશળલજીની આ વોથી ઊંચી મશૂતિ છે.  
ઔણેળની વોથી ઊંચી મશૂતિ ઈબફતયુભા ંચુરમાકુરભના ઍ ભકદયભા ંઆલેરી છે.  
ઋબદેલ (પ્રથભ જૈન તીથકય) ની વોથી ઊંચી મશૂતિ બયલાની (ભધ્મ પ્રદેળ) ભા ંછે.  
ઔોતભ બધુ્દ્વની વોથી ઊંચી મશૂતિ હુવૈનવાઔય વયલય (શૈદયાફાદ) ની લચ્ચે આલેરી છે.  
૨૪ રા ખલુ્રી યશતેી આટક ઔેરયી “અંતાઃઅયણ” કદલ્રીભા ંઈ.વ.૧૯૯૮ભા ં્થાઈ શતી,  
અભદાલાદભા ંઆલેરા “લાવણ બયચુઝમભ”ભા ં૨૦૦૦ પ્રાયના યંયાઔત લાવણ છે  

બાયતભા ંભટા બાઔની વકવ ંનીઐનુ ંમૂ લતન ેયર છે.  
શભવ લલ્ડકન તાજ ભેલી ચેુરી બાયતીમ સુદંયીઐ : “ યીટા પકયમા (ઈ.વ. ૧૯૬૬), શ્વમાક યામ (ઈ.વ.૧૯૯૪), ડામના શડેન (ઈ.વ.૧૯૯૭), યતુતા મઓુી (ઈ.વ. ૧૯૯૯), 
શપ્રમંા ચયા (ઈ.વ.૨૦૦૦)  
શભવ યશુનલવકન તાજ ભેલી ચેુરી બાયતીમ સુદંયીઐ  : સસુ્્ભતા વેન (ઈ.વ. ૧૯૯૪), રાયા દત્તા (ઈ.વ.૨૦૦૦)  
 

 

                                      ચચત્રટ અને યંઔભશૂભ 
 

દાદાવાશફે પાેની કપલ્ભ “રંા દશન” પ્રથભ સુયકશટ કપલ્ભ શતી,અ આ કપલ્ભ ૨૩ અઠલાકડમા ચારી શતી અને કટકટફાયી ય બેઔી થમેરી યભ ઊંટઔાડીઐભા ંબયી 

ભરલાભા ંઆલતી શતી,  

ઍ . વલેુ “રા દશન” ભા ંપ્રથભ લાય ડફર યર ( યાભ અને વીતા ફને્નન યઔ) બજવ્મ શત,  

ફા રાાય તયીે પ્રથમૌ લાય ડફર યર નીતશુવિંઔે  કપલ્ભ “દ ચરમ:” ભા ંબજવ્મ શત.  

સલુણક જમશંત ભનાલનાય પ્રથભ કપલ્ભ “વતં તુાયાભ” (ભયાઠી) શતી, 

બાયતીમ કપલ્ભભા ંપ્રથભ અંગે્રજી ઔીત-ભામ શાટક  ઈઝ ફીકટિંઔ ..... (ઈ.વ. ૧૯૭૪) કપલ્ભ “જૂરી” ભા ંશત ુ.ં  

શલશ્વભા ંવોથી લધ ુકપલ્ભ શનભાકણ (૧૧૦ કપલ્ભ) યનાય તેલગુ ુકપરના શનભાકતા ડૉ.ડી, યાભાનામડુ,  

બાયતની ફતવ અઐપેવની દષ્ટીઍ વોથી વપ કપલ્ભ” શભ આે શૈ ોન  

બાયતભા ંવોથી લધ ુવપ્તાશ ચારેરી કપલ્ભ : કદરલારે દુલ્શશનમા રે જામેઔે  

યદેળભા ંવોથી વપ બાયતીમ કપલ્ભ : આઔતંુ (કદગ્દળક : વત્મજજત યે)  
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વોથી શનષ્પ બાયાતીમ કપલ્ભ : ભૅડભ X (યેઓા અને ભશશવન – ઓાન ની આ પતત ઍ જ કદલવ ચારી શતી,)  

વોથી લધ ુકપલ્ભભા ંમખુ્મ યર બલનાય : પે્રભ નાઝીય ૬૦૦ કપલ્ભભા ં(લલ્ડક ઍડક) 

રીવ ઈન્સ્ેતટય તીે જઔદીળ યાજે ૧૪૪ કપલ્ભભા ંઅચબનમ આપ્મ છે.  

વોથી લધ ુવભમ સધુી કપલ્ભભા ંઅચબનમ યનાય : રચરતા લાય ૭૦ લક સધુી  

ચબ્રટનભા ં“ટ – ટન” ભા ંઆલનાય ઍભાત્ર બાયતીમ કપલ્ભ : કદર વે  

“ફે્ટ ઍતરેવ” અલડક જીતનાય શીય: શનભકર ાડંે (અભર ારેયની કપલ્ભ “દામયા” ભાટે)  

પ્રથભ ઐ્ાય અલડક જીતનાય બાયતીમ : બાનુ ંઅથૈમા (કપલ્ભ “ઔાધંી” ભા ંડે્રવ કડઝાઈન ભાટે)  

વોથી લાધ ુનાટભા ંયર બજ્લનાય: ગજુયાતી રાાય પ્રાણસઓુરાર નામા 

વોથી લધ ુલઓત બજલામેલુ ંઍ ારાાયલાફંૄ નાટ : ફબ્ફયઓના કૃત ઉદુક  ભજાી નાટ “અ્ ે જંે” (૯૦૦૦ ળ, ૨૭ બાાઐભા)ં 
 

            ્થાત્મ  

ચઔયનાયની તેટીભા ંઆલેલુ ંસદુળકન વયલય ચદં્રળકન વયલય ચદં્રગપુ્ત ભોમકના વભમભા ંફધંાવ્યુ ંશત ુ,ં  
ગજુયાતાના ાટણભા ંઆલેરી “યાણી લાલ” બીભદેલ પ્રથભની યાણી ઉદમભતીઍ તાના શતની માદભા ંફધંાલી શતી, 
રાતા તાન જન્સભકદલ ૨૪ ઐઔ્ટે ઉજલે છે. ઈ.વ. ૧૬૯૦ભા ંઆ કદલવે ઈ્ટ ઈન્ન્સડમા ંનીના જફ ચાયને તેની ્થાના યી શતી 
રઓડંન પ્રથભ રુ:રઓનઉભા ંઈ.વ.૧૮૧૫ભા ંફધંામેર ઔભતી નદી યન “રશ ેા ર”  

વોથી લધ ુવ્મ્થ રુ:શાલડા ચબ્રજ – દયયજ ૯૦.૦૦૦ થી લધ ુલાશન ત્માથંી વાય થામ છે.  

અભદાલાદભા ંઆલેરી વીદી ફળીયની ભસ્્જદભા ંફે ઊંચા શભનાયા છે. ઝૂરતા શભનાયા તયીે ઐઓાતા આ શભનાયાઐભાથંી ઍને શરાલતા ંફીજ શભનાય ણ શરે છે.  
તશભરનાકડના ઉદઔભડંરભા ંઆલેર વેન્સટેનયી યઝ ઔાડકન બાયતન વોથી ભટ ગરુાફન ફઔીચ છે. જ્મા ં૧૯૧૯ પ્રાયના ગરુાફના છડ થામ છે.,  
કદલ્રીના નટ પ્રેવભા ંઆલેરી ારીા ફઝાય ઍ બાયતની પ્રથભ ભઔૂબીમ ફજાય છે.  

                                        કયલશન 

બાયતની યેરઔાડીઐ દયયજ ૧૫૦ રાઓ ટનથી લધ ુભારવાભાનનુ ંકયલશન યે છે  
પતત ભકશરાઐ ભાટેની પ્રથભ યેરઔાડી ચચકઔેટ અને ફકયલરી લચ્ચે ળફૃ થઈ શતી,  
૧૨ ઐતટફય, ૧૯૯૮થી દચક્ષણ યેરલી ચેન્નઈ અને તફંાયાભ લચ્ચે પત ભકશરાઐ ભાટેની ઈરેન્તર રે વેલા ળફૃ યી શતી,  
ભેથુરમભ અને ઉદઔભડંરભ લચ્ચે દડતી શનરચઔયી યેરલે બાયતની વોથી ધીભી યેરઔાડી છે. (ઝ્ડ: રાના ૧૦ કભી)  
ેરેવ ઐન ન્વ્શલ્વ બાયતની વોથી ભોંકી યેરઔાડી છે.  
કયકંુ શવન્સશા યમ બાયતના પ્રથભ ભકશરા ્ટેળન ભા્ટય તયીે ઈ.વ. ૧૯૯૪ભા ંજડામા શતાજં,  
નેળનર શાઈલે ન,ં ૭ (લાયાણવીથી ન્સમાકુભયી) બાયતન વોથી રાફં (૨૩૬૯ કભી) ભાઔક છે. તે ૬ યાજ્મભાથંી વાય થામ છે, 
ઈ.વ. ૧૯૯૪ભા ંળફૃ. થમેલુ ંશૈદયાફાદનુ ંઈબરીફન ફવ ્ટેન્સડ ભટાભા ંભટંુ ફવ ્ટેન્સડ છે.  
લવથંકુભાયી (ન્સમાકુભાયી) બાયતની પ્રથભ ફવ ડ્રઈલય છે.  
વાઈરના ઉત્ાદનાભા ંબાયત દુશનમાભા ંફીજા નફંયે છે.  
બાયતભા ંવોપ્રથભ શલાઈ વેલા (વાપ્તાકશ) ૨૬ નલેબફય, ૧૯૩૫ભા ંમુફંઈ-ઔલા-ાનયુ-શતરુલનતંયુભ લચ્ચે ળફૃ થઈ, ફ્રાઈટના ામરટ ફી,ે,ઍન,યાલ શતા અને 
મવુાપય ાનજી દ્વાયાદાવ અને જાર નલયજી શતા,   
બાયતની પ્રથભ ઍયરાઈન ઈ.વ ૧૯૪૬ભા ં“ટાટા ઍયરાઈન્સવ” ના નાભે ળફૃ થઈ શતી, જે વભમ જતા ં‘ઍય ઈન્ન્સડમા” ભા ંપેયલાઈ 

બાયતીમ શલાઈ ઉડ્ડમન વેલાનુ ંયાષ્રીમયણ ઈ.વ ૧૯૫૩ભા ંથયુ ંશત ુ,ં  
“ઈન્ન્સડમન ઍયરાઈન્સવ” ની ળફૃઆત ભાચક, ૧૯૫૩ભા ંથઈ શતી,  
 

                                              લેાય  

ફૃશમાનુ ંવોથી લધ ુઅલમલૂ્મન ઈ.વ. ૧૯૬૬ભા ંયલાભા ંઆવ્યુ ંશત ુ ં(૩૬.૫ ટા)  
ફૃશમાની નટ છાલાની ળફૃઆત ઈ.વ. ૧૮૬૧ભા ંથઈ શતી  

દળાળં દ્વશત ઍશપ્રર, ૧૯૫૭થી અભરભા ંઆલી  
મુફંઈ ્ટ ઍ્ચેન્સજની પ્રથભ ભકશરા ડામયેતટય દીના ભશતેા (ઈ.વ.અ ૧૯૯૭)  
્ટ ઍ્ચેન્સજની પ્રથભ ભકશરા પ્રમઓુ ઐભાન આબ્રાશભ (ચી ્ટ ઍ્ચેન્સજ : ઈ.વ. ૧૯૯૧ – ૯૨) શતા ં 

લતકન ડીન ભેડર જીતનાય બાયતના પ્રથભ લેાયી ્લ, ધીરુબાઈ અંફાણી શતા ં 
દેળની પ્રથભ આઈવિીભ ંની “જમ આઈવિીભ” શતી  
બાયતનુ ંપ્રથભ ્કટૂય રેબબે્રટા શત ુ,ં  
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                                     શલજ્ઞાન  

રાતાભા ંઈ.વ. ૧૯૯૭ભા ંઍશળમાનુ ંપ્રથભ “શલજ્ઞાન નઔય” ફાધંલાભા ંઆવ્યુ ંશત ુ,ં  
ફીજઔચણતની ળધ આમકબટ્ટ ેયી શતી  
ડૉ. ઍર, વી. ગપુ્તાઍ શલજ્ઞાનની શલશલધ ળાઓાઐ ય ૭૩ ુ્ ત રખ્મા ંછે.  
 

                                    વમશૂ ભાધ્મભ  

દુશનમાના વોથી લધ ુલેચાતા ં૨૦ દૈશનભા ં“ટાઈબવ ઐપ ઈન્ન્સડમા” ન વભાલેળ થામ છે.  

બાયતભા ંવોથી લધ ુઆવશૃતઐ ઈન્ન્સડમન ઍ્પે્રવની પ્રાશળત થામ છે. 
બાયતનુ ંવોથી જૂનુ ંઅંગે્રજી દૈશન “ટાઈબવ ઐપ ઈન્ન્સડમા” છે.  
ફાનુ ંવોથી પ્રથભ ભેઔેચઝન “ચાદાભાભા” ઈ.વ.અ ૧૯૪૭ભા ંતેલગુભુા ંળફૃ થયુ ંશત ુ,ં આજે તે ૧૨ બાાઐભા ંપ્રશવદ્વ થામ છે. ઈ.વ.૧૯૮૧થી તે બે્રઈર ચરશભા ં
ણ શવદ્વ થામ છે.  

ટાઈબવ ઐપ ઈન્ન્સડમાભા ંઆય,ે.રક્ષ્ભણનુ ં“ય ૂવેઈડ ઈટ” નાભનુ ંાટૂકન છેલ્રા ૫૨ લકથી (૧૯૫૧થી) છામ છે.  

શલશ્વભા ંવોથી ભોટં ્ટર નેટલક  બાયતભા ંછે.  
બાયતની ઍભત્ર ્ટઐકપવ જે શલદેળની ધયતી ય છે. ઍન્ર્કટાના દચક્ષણ ઔઔંત્રીભા ં૨૬ જાન્સયઆુયી, ૧૯૮૮ભા ંળફૃ યલાભા ંઆલી શતી,  
 

િભ  વ્મસ્તત મૂ નાભ 

1.  ભશશિ લાલ્ભીક  યત્નાય  

2.  ચાણક્ય  શલષ્ણગુપુ્ત  
3.  ્લાભી શલલેાનદં  નયેન્સદ્ર દત્ત 

4.  બાયતેન્સદુ  શકયશ્વદં્ર  

5.  ફાર ઔઔંાધય કટ  ેળલ  

6.  રક્ષ્ભીફાઈ  ભન ુ 

7.  શભઝાક ઔાચફર  અવદૌ  ઉલ્રા ઓા ં 

8.  જશાઔંીય  વરીભ  

9.  ફાફય  જશીરુદીન  

10.  ફીયફર  ભશળેદાવ  

11.  તરુવીદાવ  યાભ ફર  

12.  નાના વાશફે  ફારાજી ફાજીયાલ  
13.  ચચન્સમમાનદં  ફારકૃષ્ણ ભેનન  
14.  બચઔની શનલેકદતા  ભાઔાકયેટ નફર  

15.  યભણ ભશશ  વ્મતંટ યાભન  

16.  રચ્છુ ભશાયાજ  કંડત ફૈજનાથ  
17.  તેઔ ફશાદુય શવિંશ  ત્માઔભર  

18.  પ્રમઓુ ્લાભી  ળાશંતરાર  
19.  મશુન ણુ્મશલજમજી  ભચણરાર  
20.  શલનુ ંભાંડ મૂલતંયામ  
21.  ચફસ્્ભલ્રાઓાન  ભરુદ્દ્ીન  

22.  ફાફા આબટે મયુરીધય દેલીદાવ આબટે  

23.  બીષ્ભ શતાભશ  દેલવ્રત  

24.  યાભકૃષ્ણ યભશંવ  ઔદાધય  

25.  દમાનદં વય્લતી  મૂળંય  
26.  ભશાત્ભતા ઔાધંી  ભશનદાવ ઔાધંી  

27.  બઔતશવિંશ  બઔલાન  

28.  ઈન્ન્સદયા ઔાધંી  ઈન્સદુ, શપ્રમદળી  

29.  હુભાય ૂ નવીરુદીન  

30.  ળેયળાશ  પયીદઓાન  

31.  અફય  જરાલદુીન  
32.  તાનવેન  યાભ તન ુાડેં  

33.  કદરીકુભાય  યસુપુઓાન  
34.  વયદાય ટેર  લલ્રબબાઈ ટેર  
35.  ભધય ટેયેવા ઍગ્નવ ઔતવા  

36.  ભાતાજી  ભીયા ંઅલ્પન્સઝે 

37.  યાહુલ્ર વાકૃંત્મામન  ેદાયનાથ ાડંે  

38.  ્લાભી ઔઔેંશ્વયાનદંજી ચદં્ર ળેઓય  
39.  દાદા બઔલાન  અંફારાર 

40.  મશુનશ્રી જજનશલજમજી  કવનશવિંશ  
41.  વાભ શત્રડા  વત્મનાયામણ  

42.  ભશબેફૂઓાન  યભઝાનઓાન  
43.  ફૈજુ ફાલયા  લૈજનાથ શભશ્ર  

44.  વજંીલ કુભાય  શકયશય જયીલારા  

 

બાયતના પ્રથભ રુુ  
1.  પ્રથભ ઔલનકય જનયર  રૉડક શલચરમભ ફેન્ન્સટ  
2.  પ્રથભ લાઈવયૉમ  રૉડક ૅશનિંઔ  

3.  ્લતતં્ર બયતના પ્રથભ ઔલનકય જનયર રૉડક ભાઉન્સટફેટન  
4.  ્લતતં્ર બયતના પ્રથભ બાયતીમ ઔલનકય જનયર વી. યાજઔારાચાયી  
5.  પ્રથભ યાષ્રશત   ડૉ. યાજેન્સદ્રપ્રવાદ  

6.  પ્રથભ ઉયાષ્રશત   ડૉ. વલકલ્રી યાધાકૃષ્ણનૌ 
7.  પ્રથભ લડાપ્રધાન    .ં જલાશયરાર નશરુે  
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8.  પ્રથભ નામફ લડાપ્રધાન    વયદાય લલ્રબબાઈ ટેર  

9.  રવબાના અધ્મક્ષ  ઔણેળ લાસદેુલ ભાલંય  

10.  યાજમવબાના અધ્મક્ષ  ડૉ. વલકલ્રી યાધાકૃષ્ણનૌ 
11.  બાયતના પ્રથભ ગશૃભતં્રી  વયદાય લલ્રબબાઈ ટેર 

12.  બાયતના પ્રથભ શળક્ષણભતં્રી અબરુ રાભ આઝાદ  
13.  ચ ૂટંણી શભળનય  સકુુભાય વેન  

14.  સશુપ્રભ ૉટકભા ંપ્રથભ મખુ્મ ન્સમામમશૂતિ  જન્્ટવ શીયારાર જે. ાચણમા  
15.  ્લતતં્રતા ફાદ જન્સભેર સશુપ્રભ ૉટકના પ્રથભ મખુ્મ ન્સમામમશૂતિ જન્્ટવ વયળ શભી ાકડમા  

16.  નાણાચંના અધ્મક્ષ  ે. વી. શનમઔી  

17.  આંતયયાષ્રીમ અદારતભા ંપ્રથભ બાયતીમ ન્સમામધીળ  ડૉ. નઔેન્સદ્ર શવિંશ  

18.  યાષ્રીમ ૉંગે્રવના પ્રથભ મસુ્્રભ અધ્મક્ષ  ફદરુદ્દ્ીન તૈમફજી  
19.  નફર પ્રાઈઝ ભેલનાય પ્રથભ બાયતીમ  યલીન્સદ્રનાથ ટાઔય  

20.  નફર પ્રાઈઝ ભેલનાય પ્રથભ બાયતીમ લૈજ્ઞાશન  વી. લી. યાભન  

21.  બાયત યત્ન ભેલનાય  ડૉ. વલકલ્રી યાધાકૃષ્ણનૌ 
22.  જ્ઞાનીઠ યુ્ાય ભેલનાય  શ્રીળંય કુરુ  

23.  ભેગ્વેવે ઌલડક ભેલનાય  શલનફા બાલે  
24.  ્ટાચરન યુ્ાય ભેલનાય વેફુદ્દ્ીન કચલ ૂ 
25.  પ્રથભ ચીપ એપ ઍમય ્ટાપ  ઍમય ભાળકર વય થભવ ઍભશવ  

26.  પ્રથભ લાય ુવેનાધ્મક્ષ  ઍમય ભાહૌકવર ઍ. મઓુજી 
27.  પ્રથભ નોાદના અધ્મક્ષ  લાઈવ ઍડૌ શભયર આય. ડી. ટાયી  
28.  પ્રથભ ચીપ એપ ધ આભી ્ટાપ  જનયર ઍભ. યાજેન્સદ્રશવિંશ  
29.  ્લતતં્ર બાયતના પ્રથભ ભાન્સડય-ઈન-ચીપ  જનયર કયઅપ્ા  
30.  પ્રથભ કપલ્ડ ભાળકર  જનયર ભાણેળા  
31.  પ્રથભ આઈ. વી. ઍવ. વત્મેન્સદ્રનાથ ટાઔય  

32.  પ્રથભ અલાળમાત્રી  યાેળ ળભાક  

33.  ઈંમ્ગ્રળ ચેનર ાય યનાય  શભકશય વેન  
34.  એસ્તવજન લઔય ઍલયે્ટ વય યનાય  ળેયા અંઔ દયજી  
35.  પ્રથભ બાયતીમ ાઈરટ  જે.આય.ડી. ટાટા  
36.  એચરસ્બભા ંવ્મસ્તતઔત ્ધાકભા ંઔલ્ડ ભેડર જીતનાય  અચબનલ ચફન્સદ્રા  
37.  ચબ્રકટળ વદંદભા ંવદ્મ ફનનાય પ્રથભ બાયતીમ  દાદાબાઈ નલયજી  

38.  પ્રથભ વભાચાયત્ર ળફૃ યનાય  જેબવ ઍ. કશક્કી  
39.  પ્રથભ મસુ્્રભ યાષ્રશત  ડૉ. ઝાકય હુવૈન  
40.  ઈંગ્રૅન્સડન પ્રલાવ યનાય પ્રથભ બાયતીમ  યાજા યાભભશન યામ  

41.  પ્રથભ ટે્ટ કિેટય  ે.ઍવ. યણજજતશવિંશજી 

42.  દચક્ષણ ધ્રલુ શોંચનાય પ્રથભ બાયતીમ  નકર જે. ે. ફજાજ  
43.  બાયતયત્નથી શલભશૂત શલદેળી  ઓાન અબ્દુર ઔપાયઓાન  
44.  ભયણત્તય બાયતયત્ન ભેલનાય  રાર ફશાદુય ળાસ્ત્રી  
45.  હૃદમ પ્રત્માયન યનાય ડૉતટય  ડૉ. ી. લેણઔુાર  
46.  યાષ્રીમ ભાનલાશધાય આમઔના અધ્મક્ષ  ન્સમામામશૂતિ યંઔનાથ શભશ્ર  

47.  જ્ઞાનીઠ ઌલડક ભેલનાય કશિંદી વાકશત્માય  સશુભત્રાનદંન તં  

48.  શલશ્વ ચફચરમડઝક ચેસ્બમનળી જીતનાય  શલલ્વન જોંવ  

49.  વયંતુત યાષ્ત્ર વકંભા ંકશિંદીભા ંબાણ યનાય  અટર ચફશાયી લાેઈ 

50.  યાષ્ટીમ શલજ્ઞાન ોંગે્રવના અધ્મક્ષ  વય આશતુ મઓુયજી  
51.  વ્માવ વબભાન શલજેતા રેઓ  યાભશલરાવ ળભાક  

52.  શલશ્વ ફૅના બાયતીમ પ્રફધં  ઔોતભ ાજી  
53.  અભેકયન ોંગે્રવના બાયતીમ વદ્મ  કદરીશવિંશ  
54.  ચબ્રટનભા ંબાયતના પ્રથભ ઉચ્ચાયતુત  લી. ે. કૃષ્ણભેનન  
55.  ટાર કટકટ ય ્થાન ાભનાય પ્રથભ નેતા  ઔાધંીજી  
56.  કનશ્માભ દાવ ચફડરા યુ્ાય શલજેતા લૈજ્ઞાશન  પ્ર. આળી દત્તા  

57.  દાદાવાશફે પાે યુ્ાયથી વન્સભાશનત ઔીતાય  ભઝરુશ સરુતાનયુી  



ANGEL  ACADEMY  :  GPSC 1-2, Dy.SO - નામફ ભાભરતદાય, તરાટી, રાક , PSI-ASI, ન્સ્ટેફર, TAT, TET લઔેયે યીક્ષાઐની વંણૂક તૈમાયી ભાટેના                   
ભ.7575 072 872      રારકય ઝેયક્ષની નીચે, વેટય: 29, ક-6  નકય, ઔાધંીનઔય  download materials from HERE  angelacademy.co.in                       

વચંાર : વાભત ઔઢલી  (GPSC 1-2(p) , Dy.SO-નામફ ભાભરતદાય(p), તરાટી, રાક , રીવ, TAT, TET લઔેયે 10 થી લધાયે યીક્ષાઐભાં ાવ થનાય અનબુલી અને તજજ્ઞ શળક્ષ)  49 

58.  બોશતળાસ્ત્રભા ંપ્રથભ નફર પ્રાઈઝ ભેલનાય  ચદં્રળેઓય લેંટ યાભન  
59.  ચચકત્વાળાસ્ત્રભા ંપ્રથભ નફર પ્રાઈઝ ભેલનાય ડૉ. શયઔશલિંદ ખયુાના  

60.  દ્મભૂણ યુ્ાયથી નલાજજત પ્રથભ કિેટય  વી. ે. નામડુ  

61.  ટે્ટ કિેટભા ંયભનાય બાયતીમ  ે.ઍવ. યણજજતશવિંશજી  
62.  ઈંમ્ગ્રળ ચેનર તયીને ાય યનાય ઍશળમાન વોથી યલુાન તયનલીય  કયશને ભશતેા  

63.  વલકશે્રષ્ઠ વાવંદ ભાટેન ઔલદં લલ્રબ તં યુ્ાય ભેલનાય  ઈન્સદ્રજીત ગપુ્તા  
64.  યાષ્ત્રશત બલનભા ંયશનેાય પ્રથભ વ્મસ્તત  રૉડક ઍયશલન  
65.  ફે ગે્રભી ઌલડક શલજેતા  ઍ. આય. યશભેાન  
66.  પ્રથભ યાષ્રીમ પ્રપેવય  વી. લી. યાભન  

67.  એતવપડક યશુનલશવિટીના પ્રથભ પ્રપેવય  ડૉ. વલકલ્રી યાધાકૃષ્ણનૌ 
 

 ભશાન ામક વફંધંીત વ્મસ્તતઐ :  

1.  વાફયભતી આશ્રભની ્થાના  ઔાધંીજી 

2.  ળાશંત શનેતનની ્થાના  યલીન્સદ્રનાથ ટાઔય  

3.  બ્રહ્મવભાજની ્થાના યાજા યભભશન યામ  

4.  લનાય આશ્રભની ્થાના  શલનફા બાલે  
5.  ભદૂાન આંદરનના પ્રલતક  શલનફા બાલે  
6.  આનદંલનની ્થાના ફાફા અબટે 

7.  ઐયેશલરે આશ્રભની ્થાના  અયશલિંદ ક  

8.  શલશ્વબાયતીની ્થાના યલીન્સદ્રનાથ ટાઔય 

9.  શભળનયી એપ ચેકયટીની ્થાના ભધય ટેયેવા  

10.  ઓારવા થંના ્થા  ગરુુ ઔશલિંદશવિંશ  

11.  ્ લણકભકંદયના શનભાકણતાક  ગરુુ અજુ કન દેલ  
12.  કુતફુશભનાયનુ ંશનભાકણ ળફૃ યનાય કુતબદુ્દ્ીન ફ  
13.  કુતફુશભનાયનુ ંશનભાકણ રંુૂ યનાય ઈલ્તતુશભળ  

14.  શલજમ્તબંના શનભાકણતાક  ભશાયાણા કંુબા  
15.  અજભેય ળયીપના શનભાકણતાક  સરુતાન ગ્માસદુ્દ્ીન  
16.  રાર કલ્રાના શનભાકણતાક  ળાશજશા ં
17.  તાજભશરેના શનભાકણતાક  ળાશજશા ં 

18.  વત્મળધ વભાજના ્થાકૌ  જ્મશતફા ફૂરે  
19.  લેદવભાજના ્થા ેળલચદં્ર વેન  

20.  આમકવભાજના ્થા ્લાભી દમાનદં વય્લતી  

21.  યાભકૃષ્ણ શભળનના ્થા ્લાભી શલલેાનદં 

22.  ફેલયૂ ભઠના ્થા ્લાભી શલલેાનદં 

23.  બાયતીમ યાષ્રીમ ોંગે્રવના ્થા ઍ.ઐ. હ્યભુ  
24.  અચબનલ બાયત વં્ થાના ્થા લી. ડી. વાલયય  

25.  પયલડક બ્રૉના ્થા સબુાચદં્ર ફઝ  

26.  અચઓર બાયતીમ રેડ યશુનમનના 
્થા 

ઍન. ઍભ. જળી  

27.  ફનાયવ કશન્સદુ શલશ્વશલદ્યારમના 
્થા  

કંડત ભદનભશન ભારલીમ  

28.  બાયતીમ શે્વતિાશંતના જન  ડૉ. લઔીવ કુકયમન  

29.  ઈન્ન્સડમન ઍવશવઍળન  સયેુન્સદ્રનાથ ફેનયજી 

30.  જનવકંના ્થા શ્માભાપ્રવાદ મઓુયજી  
31.  ળીઓ ધભકના ્થા  ગરુુ નાન 

32.  ળ વલંત  શનષ્  
33.  ન્સમામદળકનના પ્રણેતા  ભશશિ ઔોતભ 

34.  વાખં્મદળકનના પ્રણેતા  ભશશિ શર 

35.  મઔદળકનના પ્રણેતા  ભશશિ તજંચર 

36.  ઔદય ાટીની ્થાના  રારા શયમાર 

37.  શલિભ વલંત  શલિભાકદત્મ 

38.  ફૅનુ ંયાષ્રીમયણ  ઈન્ન્સદયા ઔાધંી 
39.  દીને-ઈરાશી ધભકના ્થા અફય  
40.  વલકન્સટ્સવ એપ ઈન્ન્સડમા વવામટી  ઔારકૃષ્ણ ઔઓરે 

41.  ખદુાઈ ચઓદભતઔય  ઓાન અબ્દુર ઔપાયઓાન 

42.  વાઈન્ન્સટકપ વવામટી  વય વૈમદ અશભદ ઓા ં
43.  ચચ આંદરન  સુદંયરારા ફહુગણુા 
44.  ્ લયાજ ાટીના ્થા  ભતીરાર નશરુે 

45.  બયશુન્ટ ાટીની ્થાના ઍભ. ઍન. યામ 

46.  પ્રાશકનાવભાજ  ેળલચદં્ર વેન 

47.  શકયમાી િાશંત  ઍભ. ઍવ. ્લાભીનાથન 

48.  ડી. ઍભ. ે. ાટીના ્થા  વી. ઍન. અન્નાદુયાઈ 

 

ભશાન રુુની  ઉસ્તતઐ અને સતૂ્ર 

1.  “ઊઠ, જાઔ અને ધ્મમપ્રામ્પ્ત સધુી ભડંયા યશ.” ્લાભી શલલેાનદં  

2.  “્લયાજ ભાય જન્સભશવદ્ધ શક્ક છે.”  ફાર ઔઔંાધ્ર કટ  
3.  “વત્મ અને અકશિંવા ભાયા બઔલાન છે.”  ઔાધંીજી  
4.  “આયાભ શયાભ શૈ” કંડત જલાશયરાર નશરુે 

5.  “જમ જલાન જમ કવાન”  રાર ફશાદુય ળાસ્ત્રી  
6.  “જમ જલાન જમ કળાન, જમ શલજ્ઞાન” અટર ચફશાયી ફાજેઈ  
7.  “તભુ મઝેુ ખનૂ દ, ભૈં તબુશેં આઝાદી દંૂઔા.” સબુાચદં્ર ફઝ  
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8.  “ઠય કયશ્રભન ઈ શલલ્ નથી.”  ઈન્ન્સદયા ઔાધંી  

9.  “વાયે જશા ંવે અચ્છા કશિંદ્તા શભાયા” ઈફાર  
10.  “ફયીની જેભ વ લક જીલલા યતા ંઍ  ણ શવિંશની જેભ જીલવુ ંફશતેય છે.” ટી ુસરુતાન  
11.  “ઔાધંીજી જ્મા ંચાલ્મા ત્મા ંમાત્રા ફની, ફેઠા ત્મા ંભકંદય ફન્સયુ.ં” કંડત જલાશયરાર નશરુે 

12.  “કવાઈની ઉજા થઈઍ.” યશલળંય ભશાયાજ  

13.  “ઔાધંી ભયળે, ણ ઔાધંીલાદ નશી.” ઔાધંીજી  
14.  “ઓાફચચમાભા ંયશલેાભા ંવાય નથી, વયલય ફનવુ ંજઈઍ.” વયદાય લલ્રબબાઈ ટેર  

15.  “જનવેલા ઍ જ પ્રભવેુલા.”  ્લાભી શલલેાનદં  

16.  “ભને અલ્ાત્ભાને ભાલા વારુ વત્મન ઔજ દી ટૂં ન ફન.” ઔાધંીજી  
17.  “આ જઔતભા ંજ ઈને છાતી ાઢીને ચારલાન શ શમ ત તે ભાત્ર ઓેડૂતને છે.” વયદાય લલ્રબબાઈ ટેર 

18.  “ભાનલી ભ ૂડં નથી, ભઓૂ ભ ૂડંી છે.”  ન્નારાર ટેર  
19.  “આણા દેળભા ંઆણુ ંયાજ્મ”  ભદનભશન ભારલીમ  

20.  “ભાયે ભન ઈશ્વય ઍ વત્મ છે અને વત્મ ઍ જ ઈશ્વય છે.”  ઔાધંીજી  
21.  “જે ્લતતં્ર છે તે જ ફીજાને ્લતતં્રા આી ળે છે.”  અયશલિંદ ક  

22.  “પ્રકૃશતભા ંદયેની જફૃકયમાત ભાટે માકપ્ત છે ણ તેની રબરારચ ભાટે ચફરકુર ઐછંુ.”  ઔાધંીજી 

23.  “બેગુ ંભીને જીલે તે ઔાભડાનંી વં્ કૃશત બેગુ ંયીને જીલે તે ળશયેની વં્ કૃશત.”  યશલળંય ભશાયાજ  

24.  “લેદ તયપ ાછા લ.”  ્લાભી દમાનદં વય્લતી  

25.  “વયપયળી ી તભન્ના અફ શભાયે કદર ભેં શૈ.”  યાભપ્રવાદ ચફસ્્ભર  

26.  “વામભન શભળન લાવ જાઐ.”  રારા રજતયામ  
27.  “દેળની જૂા ઍ જ યાભની જૂા છે.”  ભદનરાર ધીંઔયા  

28.  “ઝાડના થડને ાી નાઓં, ડાા ંઆઆ તટૂી ડ્ળે.”   ફાજીયાલ શરે  
29.  “હુ ભાનલી ભાનલ થાઉં ત મ કણુ.ં”  સુદંયમૌ 
30.  “લૈષ્ણલ જન ત તેને શીઍ, જે ીડ યાઈ જાણે યે.” નયશવિંશ ભશતેા  

31.  “ભેયે ઔીયધય ઔા દૂવય ન ઈ .”  ભીયાફંાઈ  

32.  “વોન્સદમો ાભતા ંશરેા ંવોન્સદમક ફનવુ ંડે.”  રાી  

33.  “ંઈ રાઓ શનયાળભા ંઅભય આળા છુાઈ છે.”  ભચણરાર દ્વીલેદી  
34.  “દીલાને ઝલત યાઓલા તેભા ંનાઓતા યશવેુ ંડે છે.”  ભધય ટેયેવા  

35.  “જ્માયે આણા ભન ઓારી કશમ છે ત્માયે આણે લ્તઐુન વગં્રશ યીઍ છીઍ.” જે. કૃષ્ણમશૂતિ  
36.  “ઔયીફી શટાલ”  ઈન્ન્સદયા ઔાધંી  

37.  “દળકન, ધભક અને શલજ્ઞાન ઍ ત્રણના વભામઔથી જ ભાનલી કયણૂક ફને છે.” આચામક યજનીળ   
38.  િાસ્ન્સતની તરલાય ધાય શલચાયના થ્થય ય કવલાથી જ આલે છે. બઔતશવિંશ  

39.  “બાયતનુ ંશલબાજન ભાયી રાળ ય થળે, જ્મા ંસધુી હંુ જીશલત છંુ ત્મા ંસધુી બાયતનુ ંશલબાજન થલા 
નશીં દઉં.”  

ઔાધંીજી  

40.  “જ ઈશ્વય અ્શૃ્મતાને વશન યળે ત તેલા ઈશ્વયને હંુ ભાન્સમતા નશીં આુ.ં”  ફાર ઔઔંાધય કટ  
41.  “હંુ અંગે્રજને વમદુ્ર સધુી બઔાડી ળકંુ છંુ, ણ વમદુ્ર સૂલી ળત નત્્શી.”  શવયાજુદ્દ્ોરા  
42.  “દેળબસ્તત જ ધભક છે તથા ધભક જ બાયત ભાટેન પે્રભ છે.” ફકંભચદં્ર ચેટયજી  
43.  “શભ અને શાથોં અની આઝાદી ી બ્ર નશીં ઓદેંઔે.” યાણી રક્ષ્ભીફાઈ 

44.  “બાયતભ ંદુ:ઓ અને બયૂાઈઐન ઍભાત્ર ઉામ ્લળાઅન છે.”  દાદાબાઈ નલયજી  

45.  “હંુ દયે લઓતે આ દેળભા ંજન્સભ રઉં અને દયે લલ્શતે પાવંીને ભાચંડે રટી જાઉં જ્મા ંસધુી દેળને 
આઝાદી નભે.”  

યતાય શવિંશ  

46.  “વત્મભેલ જમતે”  મ ૂડંશનદ  

47.  “અવત ભા વદઔભમ”  ઋગ્લેદ  

48.  “જનની શ્વ જન્સભભશૂભ ્લઔાકદશ ઔયીમવી.” લાલ્ભીક  

49.  “ય મા ભય.”  ઔાધંીજી  
50.  “ચર કદલ્શી” સબુાચદં્ર ફઝ  
51.  “ઈન્સરાફ ચઝિંદાફાદ”  બઔતશવિંશ  

52.  “ણૂક ્લયાજ”  જલાશયરારા નશરુે  

53.  “કશન્સદી, કશન્સદુ, કશિંદ્તાન”  બાયતેન્સદુ શકયશ્વદં્ર  
54.  “બાયત છડ”  ઔાધંીજી  
55.  “ભાય કપયંઔી ”  ભઔંર ાડંે  

56.  “શ્રભેલ જમતે”  ઈન્ન્સદયા ઔાધંી  

57.  “વામ્રાજ્મલાદ ા નાળ શ.”  બઔતશવિંશ  

58.  “વંણૂક િાશત”  જમપ્રાળ નાયામણ  

59.  “જમ જઔત”  શલનફા બાલે  

 

 



ANGEL  ACADEMY  :  GPSC 1-2, Dy.SO - નાયબ મામલતદાર, તલાટી, કલાકક , PSI-ASI, કોન્સ્ટેબલ, TAT, TET વગેરે પરીક્ષાઓની સપંરૂ્ક તૈયારી માટેના ્થળ              

મો.7575 072 872       :1) બસ ડેપોની સામે, સેકટર:7-C, ઘ-3, │  2) લાલઘર ઝેરોક્ષની નીચે, સેકટર: 29, ઘ-6  કોનકર, ગાધંીનગર  angelacademy.co.in         

સચંાલક : સામત ગઢવી  (GPSC 1-2(p) , Dy.SO-નાયબ મામલતદાર(p), તલાટી, કલાકક , પોલીસ, TAT, TET વગેરે 10 થી વધારે પરીક્ષાઓમા ંપાસ થનાર અનભુવી અને તજજ્ઞ શિક્ષક)  1 

 

ભારતના રાજ્યોની રચનાનો ઈશતહાસ  

 

 આઝાદી સમયે ભારતમા ં562 (552) દેિી રજવાડા હતા. રજવાડાના શવલીનીકરર્ માટે સરદાર પટેલની આગેવાનીમા ં“રજવાડી મતં્રાલય” અને “પટેલ 

્કીમ”ની રચના કરવામા ંઆવી અને તેની આગેવાની સરદાર પટેલે લીધી. તેમરે્ અખડં ભારતની રચના કરી આથી તેમને “અખડં ભારતના શિલ્પી” 

અથવા “ભારતના બબ્માકક ” પર્ કહવેામા ંઆવે છે.  

 

  જેમા ંવી.પે.મેનન અને માઉન્સટબેટને સાથ આપ્યો હતો. ભારતમા ંતમામ રાજ્યોના શવલીનીકરર્ બાદ રાજ્યોને 4 પ્રકારે વહેંચવામા ંઆવ્યા.   

ક  (A)  વગક – 216 ખ (B)  વગક   - 275 [સૌરાષ્ટ્ર]   ગ  (C) વગક   -  61  [કચ્છ]  ઘ  (D) વગક – અંદમાન શનકોબાર  

 

 પરંત ુભાષાવાર રાજય રચવાની માગંર્ી ઉઠવાને કારરે્ સરકાર અલગ-અલગ ત્રર્ સશમશતની રચના કરી.   

 

(1) એસ કે.ઘર સશમશત : જૂન,1948મા ંએસ. કે.ઘરની આગેવાનીમા ં4 સભ્યવાળા ધર આયોગની રચન થઈ. આયોગે ભાષાઆધારીત રાજ્ય રચનાની 
જગ્યાએ વહીવટી સરળતાથી રાજ્ય રચના કરવાની સલાહ આપી.  

 

(2) JVP સશમશત :[J= જવાહરલાલમ,  V= વલ્લભભાઈ, P= પટ્ટાબભ શસતારમૈયા]  

 

 ડડસેમ્બર,1948 ભાષાઆધારીત રાજ્યરચનાનો અ્વીકાર કયો.   

 મદ્રાસ રાજ્યના તેલગુ ુભાષીઓ  દ્વારા પોટ્ટુશ્રી રામલુનૂી આગેવાનીમા ંઆંદોલન કરવામા ંઆવ્્ુ.ં 56 ડદવસની ભખૂ હડતાલ બાદ પોટ્ટુશ્રી રામલુનૂ ુ ંમતૃ્્ ુ
થતા તોફાનો ફાટી શનકળયા,ં આથી વડાપ્રધાન જવાહરલાલ નહરુેએ 1/10/1953 ના રોજ ભારતના પ્રથમ ભાષાવાર રાજ્ય “ આંધ્રપ્રદેિ”ની રચના કરી.  

(3) ફઝલ અલી (રાજ્ય પનુ:ગઠન આયોગ) : ડડસેમ્બર, 1953.  3 સભ્યો. ફઝલ અલી, કે.એમ.પાબર્કર અને હૃદયનાથ કંુજરુ 

1955મા ંફઝલઅલીએ રેપોટક  આપ્યો. જેનો થોડાઘર્ા અંિે ્વીકાર થયો. 
1/4/1956 ના રોજ 7 મા ંબધંારર્ીય સધુારા દ્વારા 4 વગો નાબદૂ કરી 14 રાજ્યો અને 6 કેન્સદ્રિાશસત પ્રદેિોનુ ંગઠન કરવામા ંઆવ્્.ુ   

 
 

1.  આ આંધ્રપ્રદેિ 

2.  ઉ ઉડડસા 
3.  બો મહારાષ્ટ્ર 

4.  બબ બિહાર  

5.  જ  જમ્મ ુકશ્મીર 

6.  પ  પશશ્રમ બગંાલ 

7.  રા  રાજ્થાન 

8.  મ  તશમલનાડુ 

9.  કે  કેરલ 

10.  પજંાબ  પજંાબ 

11.  અસમ  અસમ 

12.  ઉત્તર  ઉત્તરપ્રદેિ 

13.  મધ્ય  મધ્યપ્રદેિ 

14.  મૈ  કર્ાકટક 

 

15.  ગ ુ ગજુરાત 

16.  ના  નાગાલેન્સડ 

17.  હ  હરીયાણા  

18.  ડહમા  હહમાચલપ્રદેશ  

19.  મબર્  મબર્પરુ 

20.  શત્રપરુા  શત્રપરુા 
21.  મેઘા  મેઘાલયા 
22.  શસક્કિમ શસક્કિમ 

23.  શમ  શમઝોરમ 

24.  અરુર્  અરૂર્ાચલ પ્રદેિ 

25.  ગોવા  ગોવા 
26.  છ  છત્તીસગઢ 

27.  ઉ ઉત્તરાખડં 

28.  ઝારખડં  ઝારખડં 

29.  તેલગરં્ા  તેલગરં્ા 
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ભારત રાજ્ય, રાજધાની, રાજભાષા, નતૃ્ય અને તહવેાર  

 

 રાજ્ય પાટનગર રાજભાષા  નતૃ્ય તહવેાર  

1.  જમ્મ ુઅને કશ્મીર  શ્રીનગર (ઉનાળુ) 
જમ્મ(ુશિયાળુ) 

ડોગરી, કશ્મીરી, ઉરૂ્ક    

2.  ડહમાચલ પ્રદેિ શિમલા ડહન્સદી   
3.  પજંાબ ચડંીગઢ પજંાબી  ભાગંડા બૈિાખી  

4.  હડરયાર્ા ચડંીગઢ ડહન્સદી   
5.  ઉત્તરાખડં દહરેારૂ્ન ડહન્સદી   
6.  ઉત્તર પ્રદેિ  લખનઉ ડહન્સદી, ઉરૂ્ક   જનમાષ્ટ્ટમી   

7.  રાજ્થાન જયપરુ ડહન્સદી ઘમૂર નાગપચંમી  
8.  ગજુરાત ગાધંીનગર ગજુરાતી  ગરબા નવરાત્રી  
9.  મધ્ય પ્રદેિ  ભોપાલ  ડહન્સદી મચા   
10.  મહારાષ્ટ્ર  મુબંઈ  મરાઠી  તમાિા ગરે્િ ચતથુી  
11.  તેલગરં્ા   તેલગુ ુ   
12.  ગોવા પર્જી  કોંકર્ી, મરાઠી   
13.  કર્ાકટક  બેંગલરુૂ  કન્નડ  યક્ષગાન   
14.  કેરલ શતરુવનતંપરુમ  મલયાલમ  કથકલી, મોડહની ઓર્મ  
15.  તશમલનાડુ ચેન્નઈ તશમલ  ભરતનાટયમ મીનાક્ષી કલ્યાર્મ ્
16.  આંધ્ર પ્રદેિ  હૈદરાબાદ  તેલગુ,ુ ઉરૂ્ક   કુચીપડુી  
17.  છત્તીસગઢ  રાયપરુ  ડહન્સદી   
18.  ઓડડિા ભવુનેશ્વર  ઓડડયા  ઓડડ્સી  

19.  ઝારખડં રાચંી  સથંાલી,  ડહન્સદી    
20.  બબહાર   પટર્ા  મૈશથલી,  ડહન્સદી   
21.  પશશ્વમ બગંાળ  કોલકાતા  બાગં્લા, નેપાલી  રામવેિ, કાઠી  રુ્ગાકપજૂા  

22.  શસક્કિમ  ગગંટોક  લેપચા, નેપાલી    
23.  અરુર્ાચલ પ્રદેિ  ઇટાનગર  અંગે્રજી    
24.  નાગાલૅન્સડ કોડહમા  અંગે્રજી બલજા  
25.  મબર્પરુ  ઇમ્ફાલ  મબર્પરુી  મબર્પરુી, નટરાસ   
26.  શમઝોરમ  આઇઝોલ  અંગે્રજી પખશુપલા   
27.  મેઘાલય શિલૉંગ  અંગે્રજી બગંલા  
28.  અસમ  ડદસપરુ  અસશમયા, બોડો  બબહ,ુ નટપજૂા   
29.  શત્રપરુા અગરતલા  બાગં્લા(બગંાળી)   

30.  ડદલ્લી ડદલ્લી ડહન્સદી, ઉરૂ્ક , પજંાબી   
31.  ચડંીગઢ ચડંીગઢ ડહન્સદી   
32.  દમર્ અને દીવ  દમર્  ગજુરાતી   
33.  દાદરા અને નગરહવેલી સેલવાસ  ડહન્સદી,  ગજુરાતી   

34.  પડુુચેરી પડુુચેરી તશમલ, તેલગુ,ુ મલયાલમ    
35.  લક્ષદ્વીપ   કવરત્તી જેસરી, માહલ  પડરચાકાલી   
36.  અંદમાન અને શનકોબાર પોટક  બ્લેર  ડહન્સદી, તશમલ, બાગં્લા   
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ભારતનો ઈિતહાસ 

 
ણ ુ ય ભાગ        :- 1)  ા ચન ભારત   2) મ યકા લન ભારત  3) અવાચીન ભારત 

 
 

(1) ા ચન ભારત :- ( હડ પા સં ૃિતથી સ ાટ હષવધન ) 
 
 

A)હડ પા સં ૃિત,   B)આય સં ૃિત,   C)બૌ  ધમ,  D) ન ધમ 

 

A)હડ પા સં ૃિત  ( િસ  ુસં ૃિત )   ઈ.સ વૂ 3000 થી ઈ.સ વૂ 1500. 

 

 ુ ય િત :- િવડો ( SOUTH INDIANS ), 

 યવસાય ;- ખેતી અને પ પુાલન, 

 ુ ય પ ુ ં:-   એક ૃગંી પ  ુ, ૂધં વાળો બળદ, 

 તેઓ િશવ-પાવતીની ૂ  કરતા 
 તેઓ લોખડં ધા થુી અ ણ હતા 
 તુરાઉ કાપડ અને ઉનના વ ોનો ઉપયોગ કરતા 

 િવિશ ટતા :- ગટર યવ થા . આયો જત નગર યવ થા, નગરોના ર તા કાટ ણેૂ મળતા 
 

હડ પીય સં ુિતમા ં ુ ય ણ નગરો હતા 

1. હડ પા 2. મોહ-જો-દડો  3. લોથલ 

ાચીન નગર ુ ં થળ  વષ  ાચીન નગર ુ ંનામ  ચાવી  ઉ ખનન કાય કરનાર  કઈ નદ  કનાર 
પા ક તાનના િસધ દશમા ં 1921  હડ પા  હ...સ... રાયબહા ુ ર દયારામ સહાની  રાવી 
પા ક તાનના લારખાના જ લામા ં 1922  મોહ-જો-દડો  મો...ર... રખાલ દાસ બેનજ   િસ  ુ

અમદાવાદના ધોળકા તા કુામા ં 1955  લોથલ  લો...રાવ.... ડૉ. એમ .આર. રાવ  ભોગાવો 
 

 લોથલ અને મોહ-જો-દડો નો અથ થાય  મરલાનો ટકરો 
 મોહ-જો-દડો માથંી એક િવશાળ હર નાનાગાર મળ  આ ુ ંછે 

 લોથલ માથંી સોનાના મણકાની માળા, સળગાવેલી હાલતમા ં ગુલ મમી અને જહાજ લાઘંરવાનો ધ ો(ડોકયાડ) મળ  અ યા છે 

 

ભારતમા ંહડ પા સં િૂતના અ ય ક ો 
આલમગીર રૂ ( ઉતર દશ ) રાપર (પં બ) બનવાલી (હ રયાણા) કાલીબગંન (રાજ થાન) 
કાલીબગંન ( રાજ થાન ) માથંી 1000 ટલી ય વેદ ઓની હારમાળા મળ  આવી છે. 

જુરાતમા ંહડ પા સં િૂતના અ ય ક ો 
જ લો ાચીન અવશેષ મળ  આ યા તે થળો 
ક છ રૂન, ,લાખપર, ધોળાવીરા દસલ રુ, 

પ મુઢ, રૂકોટડા, 
મનગર લાખાબાવળ, આમરા 

ગીરસોમનાથ ભાસ 

રુ નગર રંગ રુ 

મોરબી ુ તાસી 
રાજકોટ આટકોટ, રો ડ  

મહસાણા લાઘણજં, કોટ, પેઢામલી 
અમદાવાદ ધોળકા 
રુત માલવણ 

 

જુરાત માથંી સૌથી વધાર થળોએથી ાચીન અવશેષો મળ  આ યા છે.  
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B)આય સં ૃિત (ઈ.સ વૂ 2500 થી 1000 વષ ) 

 આય  :- ( આય = વીર ) . ળુવતન :- મ યએિશયા 
 મ યએિશયામાથંી હદં ુશ પવત ઓળંગીને ભારત આ યા. 
 આયએ સૌ થમ સ ત િસ  ુ દશમા ંવસવાટ કય  

 િવત તા ( લમ ), શ ૃ ી ( સત જુ ), ુ ુ ણી ( રાવી ), આિસકની ( ચનાબ ), િવપાશા ( બયાસ ),  િસ  ુઅને સર વિત છે 
ભાગવત ધમ ચલત હતો . વ તક અને ચાં લો તેમની સં ૃિત છે. 
સમાજમા ં ીઓ ુ ં થાન ,ુ એક પ ન વની થા. ુ ુંબના વડા િપતા 
સા હ ય :- વેદો, ઉપિનષદો, આર યકો, ાહમણ થંો, દશનશા ો, રૂાણો. 
 

વેદો :- ચાર         1)ઋ વેદ                 2)સામવેદ               3)ય ુવદ                 4)અથવવેદ 

 ઋ વેદ 

તેમા ંદવોને ર જવવાની િુત છે. 
ુલ 1028 મં ો છે. માથી સૌથી વધાર મં ો ભગવાન ઈ ના છે. 
ગાય ીમં  ઋ વેદ માથંી લીધો છે. તેમા ં યૂદવની ઉપાસના છે. 
ગાય ીમં ના રચિયતા :- િવ ાિમ . 
સૌથી ાચીન વેદ ઋ વેદ છે. 

 સામવેદ :-ગાઈ શકાય તેવી િુત અને આરતી છે. સગંીતની ગગંો ી તરક ઓળખાય છે.  

 ય ુવદ :- તેમા ંધાિમક િવિધ અને યાકાડં ના ંમં ો છે. 

 અથવવેદ :- સૌથી અલગવેદ છે. આ વુદનો ઉ લેખ તેમા ંથયો છે. 
 તેમા ં ુ ,વશીકરણ, ુ મનોનો નાશ અને સ વની િવ ા આપવામા ંછે. 

ઉપિનષદો :- TOTAL -108 ઉપિનષદો છે. 
થમ ઉપિનષદ :- ઐતરય ઉપિનષદ. 

 “ સ યમેવ યતે”  :- ુડંક ઉપિનષદમાથંી લેવામા ંઆ ુ ંછે 

સૌ થમ ા ણ થં - શતપથ 

 
રુાણો  :- ુલ :- 18 . ૃ ુ વા સગંોમા ંગ ુડ રુાણ વચંાય.

 
દશન શા ો = 6 
યોગ દશન :- પતજં લ  સાં ય દશન :- કિપલ િુન
યાય દશન :- ગૌતમ િુન  વૈશેિષક :- કણાદ
વૂ િમમાસા :- િમિન  ઉ ર િમમાસા :- બાદરાયન ( ુમાર લ ભ  ) 

 
િવ ભુાગવાનના ં10 અવતાર... 
1) મ ય, 2) ુમ, 3)વરાહ, 4) િૃસહ, 5) વામન, 6) પર રુામ, 7) રામ , 8) ૂ ણ, 9) ુ ધ, 10) ક ક  

 
 

 

ઉ ર વેદકા લન આય  

સમાજમા ંવણ યવ થા દખલ કર . 

કમના આધાર ચાર વણ  : ા ણ.           િ ય.                 વૈ ય.              ૃ . 
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સમાજમા ંઆ મ યવ થા દાખલ કર . 

વનની ચાર અવ થાઓ :- હમચયા મ ( 1 થી 25 વષ િવ ા યસ ) 
                           :- હૃ થા મ ( 26 થી 50 વષ લ ન વન ) 
                           :- વાન થા મ ( 51 થી 75 વષ  મોહમાયા ુ ર ) 
                           :- સ યા થા મ ( 76 થી 100 વષ સ યાસી ) 
 

સા હ ય :- રામાયણ (વા મીક ) 
મહાભારત :- રચિયતા – વેદ યાસ. લખનાર :- ગણેશ  
ભગવત ગીતા :- વેદ યાસ (માતા –મ યગધંા અને િપતા -પરાશર િુન) 
મ ુ િૃત :- મ ુ યએ પાળવાલાયક િનયમો. મ  ુરા  કાયદાના િન ણાત હતા. 
આ િસવાય ૂ ાગંો અને વેદાગંો વા સા હ યની પણ રચના થઈ. 
આય ના સમયમા ંભાગવત ધમ ચલત હતો . આ િસવાય, અ ય ધમ  યે પણ લોકો આકષાયા. 

   C)બૌ  ધમ 

થાપક :- ગૌતમ ૃ . જ મ :- નેપાળ થત કિપલન નુા ુ બની વનમા,ં  ળૂનામ :- િસ ધાથ ( તથાગત તર ક પણ ઓળખાતા ) 
માતા- મહામાયા,   પાલકમાતા- ગૌતમી,  િપતા- ુ ોધન(શા  વશં),  પ ન ુ ંનામ – યશોધરા,  ુ  –રા લુ, સારથી- ચ ા  
હૃ યાગ- 29 વષ (મહા ભિન મણ), થમ ઉપદશ- સારનાથ (ધમચ નતન), ઉપદશની ભાષા- પાલી, ૃ -ુ ુશીનગર (ઉ ર દશ) 

બૌ  ધમના પથં – હનયાન,  મહાયાન  અને િનયો(ડો. બેડકર ારા શ  કરવામા ંઆવેલ) 

ધમ થં – િ િપટક  
   D) ન ધમ 

થાપક :- મહાવીર વામી. ળૂનામ :- વધમાન,   જ મ : વૈશાલી (બહાર),   માતા- િ શલા,  િપતા- િસ ાથ(સાિ ક વશં), પ ન ુ ંનામ 
– યશોદા,  ુ ી –િ યદશના , જમાઈ – માલીસ  
હૃ યાગ- 30 વષ (મહા ભિન મણ), થમ ઉપદશ- રાજ હૃ,  ઉપદશની ભાષા- પા ૃત,  ૃ -ુ પાવા રુ  (બહાર) 

બૌ  ધમના પથં – ેતાબંર,  દગબંર,  તેરાપથંી,  દરાવાસી, થાનકવાસી  

ધમ થં – આગમ, ક પ ૂ  

24 તીથકરો મા ંપહલા – આદનાથ (ઋષભદવ) અને 24 મા ંમહાવીર વામી 
 

   મગધ  શાસન(ઈ.સ. વૂ 603 થી 324) 
* રાજધાની :- પાટલી ુ  (પટના) 
ુ ય રા ઓ :- બબસાર » અ તશ  ુ» િશ નુાગ » મહાપ ાનદં  »  ધનનદં 

ધનનદં Vs ચં ુ ત મૌય 

ચં ુ ત મૌયની ત 
 

મૌય વશં :- (ઈ.સ. વૂ 600 થી 200 વષ ) 
* થાપક :- ચં ુ ત મૌય      રાજધાની :- પાટલી ુ  (પટના). 

 ચં ુ ત મૌય  

* ભારતનો મા ણત ઈિતહાસ ચં ુ ત મૌયના સમયથી શ . 
* તેણે ીક સરદાર સે કુસ િનકોતર ( િસકંદરનો સેનાપિત ) ને હરા યો હતો. 
* તેના સમયમા ં ીક સુાફર મેગે થનીસ ભારતની લુાકાતે આ યો હતો. 
   ણે “ઈ ડકા” નામ  ુ ુ તક લ ુ.ં 
* સૌરા ના બુા ુ ય ુ તે ગરનારમા ં દુશન તળાવ બધંા ુ ં
* તેના ુ ુ ચાણ એ “કૌટ ય” નામ ુ ંઅથશા ુ ં ુ તક લ ુ ં ચાણ ુ ં ળૂનામ :- િવ ુ ુ ત અને કૌ ટ ય. 
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બ ુસાર  (ચં ુ ત મૌયનો ુ ) 

 

અશોક રા  :- (બ ુસારનો ુ ) 

મૌયવશંનો સૌથી પરા મી રા . 
અશોકના િશલાલેખો :- 
ગરનારનો િશલાલેખ બાબર (બહારમા)ં ની ટકર ઓનો િશલાલેખ 

સાચંીનો િશલાલેખ નદંનગઢ – લો રયાનો િશલાલેખ 

સારનાથનો િશલાલેખ  
*  

સારનાથના િશલાલેખમાથંી ભારત ુ ંરા ય ચ હ લી  ુછે. 
* ગરનારનો િશલાલેખ ાહમી ( દવનાગર  ) લપીમા ંછે. 
   આ લપી ઉકલનાર :- સ િ સેપ. 

આ િશલાલેખમા ં14 ધમ આ ાઓ છે મા ંઅશોકરા નો ઉ લેખ “દવોના ંિ ય(દવનામ િ ય)” અને “િ યદશ  રા ” તર ક કરવામા ંઆવે છે. 
  

કલગ ુ ં ુ ધ ઈ.સ. વૂ. 261 અશોક Vs કલગના રા  અશોકની ત 
- અશોક રા એ કલગના રા ને હરા યો. આ ુ ધમા ં1 લાખ લોકોના ૂ  ુથતા અશોક 
      
  રા  ુહદય પ રવતન થ ય ં
     - પ રણામે બૌ  સા  ુઉપ ુ ત ના કહવાથી બૌ ધ ધમ ગકાર કય . 
     - ુ  મહ . ુ ી સગંિમ ા અને પૌ  સં િતને બૌ  ધમના ફલાવા માટ ીલકંા મોક યા. 
                ( ીલકંા  ુ ુ  ુનામ .િસલોન & િસહલ પ) 
 
 
 
 

અ મુૌય કાળ  [ પો (શકો) ુ ંશાસન]. 
- પિ મભારતમા ં400 વષ ધુી યો ુ ંશાસન ચા ુ.ં 

ુ દામા  

- ે ઠ પરા  

- તેનો િશલાલેખ ૂનાગઢમા ંઆવેલો છે. 
- તેના બુા િુવશાખે દુશન તળાવનો ણ ધાર કરા યો. 
 

ુ િસહ ીજો  

 

- છે લો પ ર  
- તેને ચં ુ ત બી એ હર યો અને પ સ ાનો ત આ યો. 
 

ુ િસહ ીજો   Vs   ચં ુ ત બીજો ચં ુ ત બી ની ત 
ચં ુ ત બી ની ત 
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ુ તવશં( ાચીન ભારતનો વુણ ગુ) 
 

આ થાપક :- ી ુ ત.   ભારતમા ં થાપક ;- ચં ુ ત પહલો. 
  રાજધાની :- પાટલી ુ     ચલત ધમ :- ભાગવત ધમ. 
 

ચં ુ ત પહલો  

પોતાના નામના િસ ા બહાર પાડ ા હતા. 
 

સ ુ ુ ત  

“ હદનો નેપો લયન” તર ક ણીતો . 
- તેના સમયમા ં ુ તવશં સૌથી  શ તશાળ  બ યો. 
- તેણે ુ તવશંનો સૌથી વ  ુિવ તાર કય . 
- દરબાર  કિવ હ રષેણે  “અલહાબાદ શ તી” મા ંતેના પરા મો ુ ંવણન ક  ુછે. 
 

ચં ુ ત બીજો  

બ ુદો(ઉપનામ):- િવ મા દ ય, શકાર ,  શાહસાકં. 
- ુ િસહને હરાવીને પ  ( શક ) સ ાનો ત કય . 
- શક િવજયની યાદમા ંિવ મ સવંત શ  કરા ુ ં( ઈ.સ વૂ 56 વષ ) 
- આરબ સુાફર ફાહયાન ભારતની લુાકાતે આ યો. 
- દ હ મા ંલોહ તભં બધંા યો  ધા કુલાનો ઉ મ ન નુો છે. 

કંદ ુ ત  

:- તેના બુા પણદંતે દુશન પળાવનો ણ ધાર કરા યો. ૂનાગઢમા ંિશલાલેખ  બધંા યો. 
- કંદ ુ તના નામના િસ ા બહાર પાડ ા. 

ુમાર ુ ત  

તેના સમયમા ંિવ  િવ યાત નાલદંા. િવ ાપીઠ ુ ંિનમાણ થ ુ ં
 

* ુ તવશં દર યાન સા હ યનો સારો િવકાસ થતો તો. 
- ચરક = ચરકસં હતા. આ વુદાચાય 

- ુ તુ =- ુ તુ સં હતા મા સૌ થમ વખત શ યનો ઉ લેખ છે. 

- ુ તવશં દર યાન કટલીક મહાન ય તઓ થઈ ગઈ. 

- જગત ુ ુ આ શકંરાચાય :- વેદોના નુ ુ ધારક. તેમણે ભારતમા ંચાર મઠની થાપના કર . 
 
વૂભારતમા ંજગ ાથ રુ મા ંગોવધનમઠ. (ઉડ શા) પિ મભારતના ારકામા ંશારકામઠ    ( જુરાત) 

ઉ રભારતમા ંબ ીનાથમા ં યોિતમઠ. (ઉતરાખડં) દ ણભારતના રામે મા ં ુગેંર મઠ. (તિમલના ુ) 
. 
* આયભ  :-  મહાન ગણતશા ી અને ખગોળશા ી.  ુ ય અને દશાસં પ ધિતના શોધક. 
- ૂ વી પોતાની ધર  પર ફર છે. તે ુ ંસા બત કરનાર.  - આયભ ીયનામનો ગણતનો થં લ યો. 

* વરહિમ હર :-  ણીતા ખગોળશ ી. 
- હૂદસં હતા. હૂદ તક. પચંિસ ધાિંતકા- થંો. 
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* ધનવતંર   :- ણીતા વૈધ અને આ વુદના રચિયતા.   [તબીબ ે ે અપાતો ઍવોડ - ધનવતંર ] 
* ુ ત :-  મહનગણત  અને વૈ ાિનક.  “ ુ ત િસ ધાતં” નામનો થં લ યો. 
* મહાકિવ કા લદાસ :- 

ર વુશં ,્ ુમારસભંવ ,્ અભ ાન શા ુંતલ ,્ મેધ ૂત ,્ ઋ સુહંાર, િવ મોવિશય ,્ માલિવકા નિમ  ્
 

* ુ તવશંમા ંશાિંત ખુાકાર  અને વૈભવમા ં બૂ વધારો થયો હોવાથી તેને ા ચનભારતનો   વુણ ગુ કહ છે. 

* ુ ય િુત વશંનો મહાનરા  સ ાટ હષવધન :- 

- ાચીનભારતનો છે લો મહાન રા .    રાજધાની :- કનોર. 
    - તે એક સારા કિવ હતા. 
    - નાગનદં, ર નાવલી અને િ યદિશકા વી ુ િતઓ લખી. 
    - તેના સમયમા ંચીની સુાફર હ -ુએન- સગં ભારતની લુાકાતે આ યો હતો. 
    - મહાકિવ મ રુ અને મહાપં ડત યસેન થઈ ગયા. 
   - તેના દરબાર  કિવ બાણભ  હતા મણે  
કાદંબર , હષચ રત અને ચડં શતક 

વી ૃિતઓની રચના કર . 
 

ાચીન ભારતીય ઈિતહાસનો ત અને મ યકા લન ભારતનો ઈિતહાસ શ   થયો તે સમયના ભારતના રા યો 
ુ ર િતહારો :-   માળવા ( રાજ તાન ) 

સોલકં ગુ :- જુરાત ( અણ હલ રુ પાટણ ) 
પરમારો :- માળવા ( રાજ તાન ) 
રા ુટો :- ઔરંગાબાદ ( મહારા ટ ) 
     - થાપક :- દંતી ૂગ 
     - ૂ ણપહલાએ ઈલોરામા ંએકજ પ થરમાથંી કલાસ મં દર બના ુ ં
     

* દ ણ ભારતમા ં:- 
- પાડંવવશં :- ચે ાઈમા ંઆવેલા મ ુરાઈ ુ ં યાત મીના ી મં દર તેમના સમયમા ંબધંા  ુહ ુ.ં 
  - ચૌલવશં :- નટરાજની કાસંાની ભ ય િૂત 
             રાજ રાજ પહલો :- તાજંોરમા ં હૃદ ર ુ ંરાજરા ર મં દર બધા ુ ં 
- પ લવ વશં :- નરિસહવમન પહલો. મહાબલ રુમ નામ ુ ંનગર વસા ુ ં
  - ુદંલ ખદંના ચડંલો :- તેમના સમયમા ંમહારા ટમા ંખ ુરાવોના મં દરો બધંા યા. 
  13 મી સદ મા ંિવ યનગર ુ ંસા ા ય :- 
- થાપક :- હ રહરરાય  અને ુ ારાય. 
 - િવ યનગરનો સૌથી મહાનરા  :- ૃ ણદવરાય. 
 

ચૌહાણો :- દ હ  અને અજમેર ( રાજ તાન ) 
    - ૂ વીરાજ ચૌહાણ ;- તરાઈના બે ુ ધ કયા. 
તરાઈ ુ ં થમ ુ ધ 1191 ૃ વીરાજ ચૌહાણ મહંમદ ઘોર ની ૃ વીરાજ ચૌહાણની ત 

- તરાઈ ુ ં થમ ુ ધ 1191મા ંથ ુ ં મા ં ૃ વીરાજ ચૌહાણની ત અને મહંમદ ઘોર ની હાર થઈ. 
 

તરાઈ ુ ંબી ુ ુ ધ 1192 ૃ વીરાજ ચૌહાણ મહંમદ ઘોર ની મહંમદ ઘોર ની ત 

- તરાઈન બી ુ ુ ધ 1192મા ંથ ુ ંહ ુ ં મા ંમહંમદઘોર ની ત થઈ અને ૂ વીરાજ ચૌહાણ  ુ ૃ  ુથ ુ ં
 

*  ાચીન ભારતીય ઈિતહાસનો ત અને મ યકા લન ભારતનો ઈિતહાસ શ  :- 
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ભારતમા ંસ તનતકાળનો થાપક : ુ ુ દુ ન ઐબક 
- તે મહંમદઘોર નો લુામ હતો અને મહંમદઘોર ની ુ ી સાથે લ ન કયા. 
- પોતાના ુ ુ વા  ુ ુ દુ ન બ તીયારની યાદમા ં દ હ મા ં ુ બુિમનાર બધંા યો. પરં  ુએકમાળના બાધંકામ બાદ ૃ  ુપા યો.  ચોગાન રમતી 

વખતે ઘોડા પરથી પડ જતા ૃ  ુપા યો. 
- લાખો ુ ંદાન કરતો હોવાથી “લાખબ ’ ુ ંબ ુદ પા યો. 

 

સમ દુ ન ઈ તુમીશ : (અ તમશ) 

- ુ ુ ુદં ન ઐબકનો લુામ અને યાર બાદ જમાઈ બ યો. 
- ુ બુમીનાર ુ ંબાધંકામ ૂ ુ કરા ુ.ં 
-ભારતમા ં થમ વાર ચાદં  અને તાબંાના અરબી િસ ા ચલણમા ં ુ ા 
- તેના સમયમા ં ગુલ ચંગ તાને ભારત પર આ મણ ક  ુહ .ુ  
- તેના ૃ બુાદ તેનો ુ  ુક ુ દન, ગાદ પર બેઠો  બૂ િવલાસી હોવાથી સરદારોએ તેને પદભ ટ કર ને તેની બહન રઝયા લુતાનાને ગાદ પર 
બેસાડ . 
- ર ઝયા લુતાના ભારતની થમ ી રાજકતા બની 
 

કકોબાદ 
[ લુામવશંના છે લા રા ] 
 

2) ખલ  વશં     ( થાપક – જલા દુ ન ખીલ )  

 

જલા દુ ન ખીલ  

- લુામવશંના છે લા રા  કકોબાદને તેના મં ી જલા દુ ન ખીલ એ માર  નાખીને ખલ વશંની થાપના કર  

અલાઉદ ન ખલ  

- તે જલા દુ ન ખલ નો ભ ીજો અને જમાઈ હતો . 
- તેણે જલા દુ ન ખલ ુ ં નૂ કર  ગાદ  મેળવી હતી. 
- બ રની ચીજવ ઓુ ુ ંભાવિનયમન અને વેપારમા ંતોલમાપના ધુારા કરા યા. 
- તેના સમયમા ં સુીતં  બૂજ િવકિસત અને ફલાયે ુ ંહ ુ ં. 

ઘોડા પર ડાઈ લગાવવાની થા શ  કર .  
- કણદવ વાઘેલાના મં ી માધવે તેને જુરાત તવા આમં ણ આ ુ ંહ ુ.ં પ રણામે કણદવ વાઘેલાને હરાવીને જુરાત પર ત 

મેળવી. 
- અલાઉદ ન ખીલ  સાથે ફારસી કિવ “અમીર શુરો” ભારત આ યા. તે શાયર, ગાયક, લેખક , સગંીત , અને ઈિતહાસકાર હતા, 

તેમણે િસતાર નામના તં વુા ની શોધ કર  હતી. 
- અલાઉદ ન ખલ એ ચતોડના રા  રતન િસહની રાણી પદમીનીથી આકષાઈને ચતોડ પર મુલો કય  યાર હ રો રાણીઓએ 

અ ન નાન [જોહર] ક  ુહ ુ,ં 
 

1) લુામવશં 

મ યકા લન ભારત 
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3) ઘુલક વશં  

( થાપક – યા દુ ન ઘુલક ) 
 

મહંમદ બન ઘુલક -   ળૂનામ (જોનાખાન) 

- દ હ  સ તનતનો તરંગી લુતાન. 
- પોતાની રાજધાની દ હ થી દોલતાબાદ ખસાડ . 

- તેના સમયમા ંઆરબ સુાફર ઈ નબ તુા ભારત આ યો હતો. 
- ટપાલ પ ધિતમા ધુારા કરા યા. 
 

ફરોઝશાહ ઘુલક 
- મહંમદ બન ઘુલકનો િપતરાઈ ભાઈ હતો. 
- ફરોઝ રુ ફરોઝાબાદ, ફરોઝ, જોન રુ અને હસાર નામના ંપાચં નગરો વસા યા  હાલ .ુપી. મા ંઆવેલા છે. 
 

નિસ ુદ ન ઘુલક 
( છે લો ઘુલક રા ). 

અફઘાનના મ ગલ સરદાર તૈ રુલગેં 1398 મા ંઆ મણ ક .ુ 
 
 

4) સૈયદવશં  

( થાપક – ખજર ખા)ં 
 
 
 

5) લોદ વશં  

( થાપક – બ લુોલ લોદ .) 
 

િસકંદર લોદ  

– ય નુા ન ક આ ાશહર વાસા ુ ં
- સૌ થમ વાર જમીનની માપણી માટ “ િસકંદર  ગજ” શ  

- “ લુ કહ” નામની કિવતાઓ લખી. 
 

ઈ ાહ મ લોદ  

 

લોદ  વશંનો છે લો રા . 
 

પાણીપત ુ ં ુ   1526  ઈ ા હમ લોદ  – Vs  બાબર  બાબરની ત 

- 1526 મા ંબાબર અને ઈ ા હમ લોદ  વ ચે પાણીપત ુ ં ુ  થ ુ ં મા ંબાબરની ત થતા ભારતમા ં ઘુલસ ાની થાપના થઈ 
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6) ધુલ વશં  

થાપક = બાબર 

બાબર 
‐      1526મા ંઈ ા હમ લોદ ને હરાવીને ઘુલવશંની થાપના કર . 

1527 મા ંબાબર અને રાણાસં ામિસહ (રાણાસગં) વ ચે ખાનવા ુ ં ું ધ થ ુ ં મા ંબાબરની ત થઈ 

ખાનવા ુ ં ુ ધ  1527  બાબર Vs રાણાસં ામિસહ (રાણાસગં)  બાબરની ત 

- 1529 મા ંબાબર અને અફઘાનના સરદારો વ ચે ગોગા ુ ં ુ ધ થ ુ.ં મા ંબાબરની ત થઈ., 

ગો ા ુ ં ુ ધ  1529  બાબર Vs અફઘાનના સરદારો  બાબરની ત 
 

- 1530 તે ુ ં ૃ  ુથ  ુઅને આ ાન ક આરામબાગમા ંદફનાવાયો. પાછળથી તેને કા લૂમા ંદફના યો. 

- બાબરની આ મકથા  = ુ ક એ બાબર  / બાબર નામા. ( કુ ભાષામા ંછે) 
 

મુા  ુ(બાબરનો ુ ) 
( મુા  ુ= ભા યશાળ ) . 
 

- બેગમ ુ ંનામ – લુબદન. બી  બેગમ – હમીદાબા ુ ં(અકબરની માતા) 

- 1556 મા ં ુ તકાલયની સીડ  પરથી પડ  જતા ૃ  ુથ ુ.ં 

- મુા નુી આ મકથા તેની બેગમ લુબદને લખી. 

 ચૌસા ુ ં ુ ધ =  મુા  ુઅને અફઘાન સરદાર શેરશાહ રુ  વ ચે મા ં મુા નુી હાર થઈ. 

ચૌસા ુ ં ુ ધ    મુા  ુVs અફઘાન સરદાર(શેરશાહ રુ )  શેરશાહ રુ ની ત 
  

- શેરખાને દ હ ની ગાદ  પર રૂવસંની થાપના કર . તેના સમયમા ંતાર – ટપાલ અને તોલમાપમા ં ઘુારા થયા. કલક ાથી પેશાવર ઘુી 

ા ટ ક રોડ બધંા યો. 
 

અકબર  ( મુા નુો ુ ) 

- ળૂનામ – મહંમદ જલા દુ ન અકબર ,  માતા- હમીદાબા ુ ં  જ મ – અમરકોટના ક લામા ં(રાજ થાનના મેવાળમા)ં 

- ઘુલવશંનો િનર ર રા .     13 વષ ની મર કાલાનોર ક લામા ંરા યભષેક 

- બૈરમ ખા અકબરને તેના બા યાકાળમા ંવ હવટમા ંમદદ કરતા. 

- તેના સમયમા ંબઘો વ હવટ મહામાગંા(પાલકમાતા) ના નામે ચાલતો હતો.  

- “ દને ઈલાહ ” નામના ધમની થાપના કર . આ ધમનો વીકાર સૌ થમ બરબલે કય  તો. 

- જય રુના રજ તુ રા  ભારામલની ુ ી જોધાબાઈ સાથે લ નકયા. 

- પોતાના શાસનમા ં હ ુઓને ઉ ચ દર જો આ યો. 

- તેના મહ લુમં ી ટોડરમલે ભારતમા ંજમીનની ત જુબ જકાત લેવાની પ ધિત દાખલ કર . 

અકબર  Vs  ઝુફરશાહ ીજો  અકબરની ત 
-  

- અકબર જુરાતના રા  ઝુફરશાહ ી ને હરા યો અને જુરાત િવજયની યાદમા ંફતેહ રુ સી મા ં લુદં દરવાજો બધંા યો.  િવ નો સૌથી 

મોટો દરવાજો છે. 
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- > અકબરના દરબારમા ંનવ ર નો હતા,. 
- 1, બરબલ – ળૂનામ   = મહશદાસ ( હ ુ  હતા )  2, ટોડરમલ – મેહ લૂમં ી 

- 3, તાનસેન – ઉ ચક ાનો ગાયક.   4, ુ લા દો યા  – ર જુ િૃત માટ ણીતો 

- 5, ફઝી – સેનામા હતો.     6, અ લુ ફઝલ – મહાન ઈિતહાસકાર. 

- 7, અ ુલ ર હમ ખાને ખા ં    8, હમીમ હમામ.  9, રા  માનિસહ 

પાણીપત ુ ંબી ુ ુ ધ  1556  અકબર Vs  હ  ુ અકબરની ત 

 1556 મા ંઅકબર અને આદલશાહના િસનાપિત હ  ુવ ચે પાણીપત ુ ંબી ુ ુ ધ થ ુ ં મા હ  ુની હાર થઈ. 

 1576 મા ંઅકબર અને મહારાણા તાપ વ ચે હ દ ઘાટ ુ ં ુ ધ થ ુ ં મા ંઅકબરની ત થઈ. 

હ દ ઘાટ ુ ં ુ ધ  1576  અકબર  Vs  મહારાણા તાપ  અકબરની ત 
 

 1905 મા ંિસકંદરાબાદમા ંમરડાના રોગથી ૃ  ુથ ુ ં

 અ લુ ફઝલે  અકબરની આ મકથા ુ ં ુ તક “અકબરનામા” અને “આયને અકબર  “ લ ુ ંછે. 

 બી રુના રા ય અહમદનગરની લુતાના ચાદંબીબીએ અકબરની ઘુલ સૈ યનો વીરતા વૂક સામનો કય  હતો. 

જહાગંીર  ( ળૂનામ – સલીમ) 

બેગમ – રૂજહા ં( ળૂનામ – મહ ુ ીસા). 

- ેજ િતિનિધ સર ટોમસરોને ભારતમા ંવેપાર કરવાની પરવાનગી આપી. 

- કા મીરમા ંશાલીમારબાગ બધંા યો.  શીખોના ુ ુ અ ુનદવ(5 મા)ંની હ યા કરાવી. 

- અકબરની િવ ા  ુઅ લુફઝલ ુ ં નુ કરા ુ ં 1622 મા ંશાહજહાએં તે ુ ં નૂ કરા ુ ં

- તેની આ મકથા “ ુ ક એ જહાગંીર ” ફારસી ભાષામા ંછે 

 

શાહજહા ં   ( ળૂનામ ુરમ) 
- િ સ ઓફ બ ડર તર ક ઓળખાતો. 

- આ ામા ંબેગમ મુતાઝમહલની યાદમા ંસગેંમરમરનો તાજમહલ બધંા યો. 
- દ હ મા ંલાલ ક લો , રુાણો ક લો , દવાને આમ , દવાનેખાસ  અને ુ લમો ની સૌથી મોટ  એવી મા મ જદ બધંાવી. 
- અમદાવાદમા ંશાહ બાગમહલ અને આ ામા ંમોતી મ જદ બધંાવી. 
- 7 કરોડના ખચ હરા, મોતી, માણેક, િનલમ જડ  ુમ રુાસન બના ુ ં ને ઈરાનનો ના દરશાહ લઈ ગયો. 
 

ઔરંગઝેબ  (શાહજહાનંો ુ ). 

- િપતા શાહજહાનેં કદ કર  , ભાઈઓને માર  નાખીને ગાદ એ બેઠો. 

- ધમ જ નૂી ુ ી સુલમાન, યસનોથી ુ ર રહતો 

- તે રા યની િમલકતને પિવ  માનતો અને પોતા ુ ં જુરાન ટોપીઓ સીવીને ચલાવતો 

- હ ુઓને પાપીઓ કહતો. હોળ  દ વાળ  વા તહવારો તેમજ પારસીઓના નવરોઝ વા તહવારોની ઊજવણી પર િતબધં ૂ ો. 

- શીખોના ુ ુ તેગબહા ુ ર(9 મા)ં ની હ યા કરાવી ( ુ લીમ ધમ ગીકાર ન કરવા બદલ) 

- અકબરના સમયમા ંશ  થયેલી જમીનની ત જુબ જકાત લેવાની પ ધિત બધં કરાવી , એક સરખી જકાત પ ધિત દાખલ કર . 

- તેના સમયમા ં રુત “મ ા ુ ં વેશ ાર” ગણા ુ ંઅને િશવા એ 1664 અને 1670 મા ંએમ બે વાર રુત ૂટં ુ.ં 

- યા ાવેરો અને જ જયાવેરો શ  કરા યો. 

- ફ ચોને ભારતમા ંવેપાર કરવાની પરવાનગી આપી. 
- 1707 મા ં ૃ .ુ દોલતાબદમા ંદફનાવાયો 
 

બાહા ુ ર શાહ ઝફર 
ભારતમા ં ઘુલ સ તનતનો છે લો રા   (બાહા ુ ર શાહ ઝફર ) યાર બાદ ભારતમા ં ટશ ગુની શ આત થઈ. 
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 આ િુનક ભારતનો ઈિતહાસ 

રુોિપયન ુ ંભારતમા ંઆગમન  

 ઈ.સ. 1453 મા ંઓટોમન કુ એ કો ટ ટનોપલ (ઈ તં લૂ) તી લી ુ.ં થી જમીન માગ થતો વેપાર જોખમાયો અને નવો જળમાગ શોધવાની 

ફરજપાડ .   

 ઈ.સ. 1492 મા ં ટોફર કોલબંસ ભારત શોધવા નીક યો પરં  ુતેણે અમે રકા ખડં અને વે ટ ઈ ડઝના ટા ઓુની શોધ કર .  

 બાથ લો  ુડાયઝે કપ ઓફ ડુ હોપ (ક ટાઉન)ની શોધ કર   

 ઈ.સ. 1498ના મે મ હનાની 20મી તાર ખે  પા ુગલ નાિવક વા કોદ-ડ -ગામાએ ભારત આવવાનો જળમાગ શો યો, અને ભારતમા ં તે સૌ થમ 

કાલીકટ બદંર ઉતય  યા ંઝામો રન નમનો હ ુ  રા  રાજ કરતો હતો. ( મદદ કરનાર  ખલાસી અહમદ ઈ ન મ દ) 

 ભારતમા ંસૌ થમ પા ુગીઝો, યારબાદ હોલે ડના ડચ લોકો(1610) (વલદંાઓ) તે પછ  ટનના ેજો(1613) અને તે ચો(1668) આ યા.(P 
D E F)   

  1600 મા ં ગલે ડમા ં ટશ ઈ ટ ઈ ડયા કંપનીની થાપના થઈ રાણી એલીઝાબેથ-1 ના સમયમા.ં  

 1608મા ંહકટર નામના જહાજમા ં ેજ અિધકાર  સર હો ક સન રુત બદંર ઉતય . તેણે જહાગંીર પાસે રુતમા ંવેપાર  મથક થાપવા પરવાનગી 

માગંી.  પરં  ુજહાગંીરના દરબારમા ંરહલ ફરંગી િતિનિધઓએ િવરોધ કરતા જહાગંીર પરવાનગી આપી ન હ, પરં  ુિનરાશ થયા િવના ેજોએ 

ય ન ચા  ુરા યા.  

 1613 મા ંઆ કંપની ુ ંએક દળ ભારત આ ુ,ં આ દળના એક િતિનધી સર ટોમસ રો એ જહાગંીર પાસે વેપાર કરવાની પરવાનગી માગંી.  

 પ રણામે 1613મા ં રુત અને 1616 મા ંભ ચ ખાતે વેપારની કોઠ ઓ થાપી.  

 ુ ય વેપાર કાિસમ બ ર (બગંાળમા)ં  

 ેજોએ દ ણમા ંપોતા ુ ં થમ વેપાર  મથક દ ણ વૂ સ ુ તટ પર માછલીપ નમમા ં થાિપત ક .ુ  

  ઈ.સ. 1698 મા ં ેજોએ ફોટ િવ લયમ (કોલક ા)ની થાપના કર . તેના થાપક જોબ ચારનેક હતા.  
 

લાસી ુ ં ુ  ઈ.સ.1757 મા ં23 ૂનના દવસે  િસરાજ-ઉદ-દૌલા Vs  રોબટ કલાઈવ રોબટ કલાઈવની ત  
 મીર ફરને બગંાળનો નવાબ બનાવવામા ંઆ યો. િસરાજ- ઉદ-દૌલા ુ ંલ કર 50,000 સામે ેજો 800 + 2200 = 3000. કટલાક કલાકોમા ંજ ુ  

સમા ત થ ુ.ં ેજોએ સ ાનો પાયો ના યો.  
 

બ સર ુ ં ુ  ઈ.સ. 1764    મીરકાસીમ, શાહ આલમ અને અવધ નવાબ ુ  ઉદ દૌલા  Vs  ેજો (હકટર નુરો) ેજોની ત  

 મીરકાસીમ, ઔધનો રા  અને ઘુલરા  શાહ આલમની સં ુ તસેના અને ેજો વ ચે ુ ધ થ ુ ં મા ં ેજોની ત થઈ.  

 ભારતમા ંસૌ થમ બગંાળમા ંગવનર બનનાર ેજ રોબટ કલાઈવ.  

 વોરન હ ટગ(1764-1785) 

 રોબટ કલાઈવ શ  કરલી ખુી શાસન પ ધિત બધં કરાવી.  

 દવાની અને ફોજદાર  અદાલતો બનાવી.  

 ભારતની થમ હાઈકોટ બગંાળના કલક ામા ં1772 મા ંશ  થઈ.  

 બીજો મૈ રુ િવ હ(1780-84) હદર અલી ુ ં ૃ .ુ  

 લોડ કોનવો લસ.  (1785-1793,1805) 

 બગંાળમા ંકાયમી જમાબધંી શ  કરાવી  

 “કોનવો લસે કોડ” નામ ુ ંકાયદા ુ ં ુ તક તૈયાર કરા ુ ં 
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 પો લસના પગાર ધોરણ અને તેમને કાયમી કરવાની શ આત કરાવી.  

 કલે ટર અને જ લા રા ારના પદ શ  કરા યા.  

 ીજો મૈ રુ િવ હ(1790-92) ેજો અને ટ  ુ લુતાન વ ચે ી રંગપ નમની  સિંધ થઈ. 
 

 

 લોડ વેલે લી (1798-1805) 
 સહાયકાર  યોજનાનો જનક.  

 સૌ થમ હદરાબાદ પછ  મશ: અવધ, પેશવા, ગાયકવાડ, િસિધયા, ભોસલે અને હોલકર પાસે સહાયકાર  યોજનાનો વીકાર કરા યો હતો.   

 ચોથો મૈ રુ િવ હ(1799) ટ  ુ ુ તાનની હ યા.  

 લોડ હ ટ સ(1813-1823) 

 ી  મરાઠા િવ હામ ંમરાઠાઓની હાર થઈ પ રણામે ેજો ુ ંકંપનીશાસન વ  ુમજ તુ થ ુ.ં  

 લોડ િવ લયમ બે ટ ક(1828-1835)  

 ભારતનો થમ ગવનર જનરલ.  ઘુારાવાદ  ગવનર જનરલ તર ક ઓળખાય છે.   

 રા રામ મોહનરાયની મદદથી સતી થા(1829) તેમજ બાળક ને ુ ધ પીતી કરવાનો ુર વાજ ના દુ કય .  

 માનવબલીની થા પર િતબધં ૂ ો. લુામી થા ના દુ કરાવી.  

 લોડ ડલહાઉસી(1848-1856)   

 ખાલસાનીિત અમલમા ં કૂ . સવ થમ સતારા 1848 મા ંખાલસા ક .ુ  

 ઈ.સ.1853 મા ં ુબંઈ અને થાણે વ ચે રલસેવા શ  કરાવી. ુ ં તર 35 કમી (22 માઈલ) હ ુ.ં   

 તાર અને ટપાલ સેવા શ  કરાવી. (1853) સૌ થમ તાર કોલકતા અને આ ા વ ચે.  

 લોડ મેકોલે 

 ભારતમા ં ે  િશ ણ શ  કરા ુ ં 

 1857 નો િવ લવ  

 ભારતનો થમ વતં તા સં ામ  

 િવ લવની શ આત મેરઠમા ંબરાક રુની છાવણીમા ંથઈ.  

 મગંલપાડં ભારતનો થમ શ હદ. (21 માચના રોજ ધરપકડ થઈ અને 8 એિ લના રોજ ફાસંી આપી દવામા ંઆવી.) 

રાજનૈિતક કારણો: 
 

 વેલે લીની સહાયકાર  યોજના, ડલહાઉસીની ખાલસાનીિતથી પોતાને થયેલ અ યાયોને કારણએ ઝાસંીની રાણી લ મીબાઈ, ગીરદાર ુંવરિસહ, 
નાનાસાહબ પેશવાએ આગેવાની લીધી.  

 

આિથક કારણો:   

 કોનવો લસની કાયમી જમાબધંી અને નુરોની રૌયતવાર  પ િતના લીધે જમીનદારો અને ખે ૂતો બરબાદ થઈ ગયા. 
 ભારતમાથંી ધન ુ ંસતત િન કાસન, હ તિશ પ અને ુટ રૌધોગોનો િવનાશ વગેર.  
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ધાિમક કારણો :   

 ઈસાઈ ધમ ચારકોને કંપની ારા ો સાહન અને ભારતીયો તથા ધમ યે િતર કારભય  યવહાર, ઈસાઈ ધમ વીકારનારને પોતાની પૈ કૃ 
સપંિતમાથંી હ સો મળે તેવી યવ થા કરવામા ંઆવી હતી.  

 

સામા જક કારણો: 

 કટલીક ભારતીય ુ થાઓ વી ક સતી થા, બાળિવવાહ, બ પુ ની વ, દ કર ને ૂધપીતી કરવી, અ ૃ યતા વગેરને ેજોએ કાયદા ુ ં વ પ 
આપીને ના દૂ કર  હતી. તેથી ઢ ુ ત લોકોમા ંઅસતંોષ પેદા થયો હતો.  

 ભારતીય ભાષા, સં ૃિત, ઈિતહાસ તરફ ઉપે ા રખાઈ હતી.  
 

લ કર  કરણો:  

 હદ  િસપાઈઓની બઢતીની તકો ઘણી મયા દત હતી.( બેૂદાર ધુી) હદ  અને ે  િસપાઈના પગાર વ ચે ઘણો મોટો તફાવત હતો. ગેજોનો 
પગાર 150 સામે ભારતીયને 7 િપયા. યાર માણ 7:1 હ ુ.ં  

 ેજ અફસરો હદ  િસપાઈઓને હલકા અને ુ છ સમજતા હતા. તે ગુમા ંભારતીયો માટ સ ુ ુ ંપાણી ઓળંગવાની મનાઈ હતી. તે ુ ંપાલન ન 
કરનારને ાિત બહાર કૂવામા ંઆવતા. છતા ંિસપાઈઓને ફર યાત િવદશોમા ં ટશ ુ ો માટ મોકલવામા ંઆવતા હતા.  

અ ય કારણ:     

 ભારતીયોને એ ુ ંલાગ  ુક ેજશાસન 100 વષ ચાલશે.  ઈ.સ.1757ના લાસીના ુ થી સ ા હ તગત કર  ના 100 વષ ઈ.સ.1857મા ં રૂા 
થતા હોવાથી લોકોએ િવ ોહ કય .  

તા કા લક કારણ:       

 આુર  1857મા ંલ કરમા ં ાઉન બેસનની એન ફ ડ રાઈફલ દાખલ કરવામા ંઆવી. મા ંગાય અને ુ રની ચરબી લગાવેલી હતી. આ 
કાર સૂ વાપરતી વખતે દાતં વડ તોડવી પડતી. ધાિમક ટએ ગાય અને ુ ર ુ ંમાસં ખાવાની મનાઈ હોવાથી અ ુ મે હ ુ  અને ુ લમ 
સૈિનકોની ધાિમક લાગણી ુ ભાઈ.  

 21મી માચ 1857ના દવસે મગંલપાડં નામના સૈિનક કાર સૂનો બ હ કાર કય  અને ેજ અિધકાર ને ગોળ થી ઘાયલ કય . 8મી એ ીલ 1857ના 
દવસે તેને ફાસંી આપવામા ંઆવી હતી. આથી મગંલપાડં  1857ના િવ લવનો થમ શહ દ બ યો.  

 10મે 1857ના દવસે મેરઠમા ં હદ  સૈિનકોએ કાર સૂનો ઉપયોગ કરવાનો િવરોધ કય  અને 1857ના િવ લવની શ આત થઈ.                            

સં ામના ુ ય બનાવો:  

 11મી મે 1857ના રોજ મેરઠના સૈિનકો દ હ  પહ યા અને બહા ુ રશાહ ઝફર દ હ થી ને ૃ વ લી ુ.ં ની સામે િનકોલસન અને હોડસન ેજ 
સેનાપિત હતા. બહા ુ રશાહનો પરાજય થતા ં તેને પકડ ને તેના ઉપર નુો દાખલ કરવામા ંઆ યો તથા તેમને રં નુ (બમા) મા ંકદ રાખવામા ં
આ યા.  

 કાન રુમા ંબા રાવ બી ના દ ક ુ  ઘો ું પડં ત ક  નાનાસાહબ પેશવા તર ક ઓળખાતા તેમણે ને ૃ વ લી ુ.ં તેની સાથે તા યોટોપે હતા. 
તેમનો પરાજય થતા ંતેઓ નેપાળ નાસી ગયા.ં તા યટોપે જુરાતમા ંપચંમહાલના જગંલમા ંકટલાક દવસો રહલો તે ફાસંીની સ  આપવામા ં
આવેલી.  

 ઝાસંીથી રાણી લ મીબાઈએ ને ૃ વ લી ુ,ં  ગગંાધર રાવની પ ની હતી. ગગંાધર રાવના ૃ  ુબાદ આનદંરાવને દ ક લીધો અને ગાદ એ 
બેસાડ ો હતો. ેજોએ આ અિધકાર અમા ય ઠરા યો હતો. તેમની િવ  ેજ સેનાપિત રૂોજ હતા.  

 લ મીબાઈ અને તા યાટોપેએ એક સમયે વા લયર પર કબજો કર  લીધો હતો પણ તે વા લયરમા ંલડતા લડતા ૃ  ુપા યા હતા. 
  જનરલ રુો  તેણીને િવ ોહ ઓમા ંએ મા  મદ ક ા હતા. ઉપરાતં િવ ોહ ઓએ તેણીને 'મહકપર ''ની ઉપાધી આપી હતી.  
 લખનઉથી વા દઅલી શાહની બેગમ હઝરત મહલે ને ૃ વ લી ુ.ં લખનઉ રા ય ડલહાઉસીએ અ યવ થા ુ ંબહા ુ ંઆપીને ખાલસા કર ુ.ં હઝરત 

મહલનો પરાજય થતા ંનેપાળ ગયા.ં  
 બહારના જગદ શ રુના ં ગીરદાર ુંવરિસહ ેજ સેનાપિત િવ લયમ ટલર સામે બહા ુ ર વૂક લડલા પરં  ુમરણતોલ ઘા વાગવાથી એિ લ 

1857મા ં ૃ  ુપા યા. 
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િવદ્રોહના કે દ્રો   ભારતીય નેતા   અંગે્રજ  
દ હ   બહા ુ ર શાહ ઝફર, બ તર ખા (સેનાપિત)  િનકોલસન અને હોડસન  
કાન રુ  નાનાસાહબ,   તા યા ટોપે (સેનાપિત)  ક પબેલ  
લખનઉ બેગમ હજરત મહલ  ક પબેલ  
અ હાબાદ  લયાકતાલી  કનલ નીલ  
ઝાસંી  રાણી લ મીબાઈ  રૂોજ  
જગદ શ રુ  ુંવરિસહ  િવ લયમ ટલર, િવરોટ આયર  
ફતેહ રુ  અ ુ લા જનરલ રનડ   

 
 

o િન ફળતાના કારણો:  
 ખુ કારણ સકંલનનો અભાવ.  
 રા યતાની ભાવના  ક આગેવાનોમા ંિવકાસ પામી ન હતી.  
 શીખો, રુખાઓ, િશિધયા, હો કર, િનઝામ, કા મીર, જોધ રુ, પ ટયાલા વગેર ેજોને પ ે લડ ા હતા.  
 િવ ોહ ક ીય નેતાગીર ના બદલે થાિનક નેતાગીર  નીચે લડાયો હતો.  
 િશ ત મ યમ વગ ઉદાસીન ર ો હતો.  
 સૈિનક ુ બળતા અને આ િુનક શ ો-અ ોનો અભાવ ર ો યાર ેજો પાસે આ િુનક સાધનો ઉપરાતં આ િુનક સચંારના સાધનો િવ ોહ 

દબાવવામા ંમદદ પ થયા હતા.   

 1857ના િવ લવના પ રણામો:      
 લશ ઈ ટ  ઈ ડયા કંપનીને બદલે ટશ તાજ ુ ં શાસન થ ુ.ં ગવનર જનરલના બદલે ટનની રાણીના િતિનિધ વાઈસરોય ુ ં પદ 

અ ત વમા ંઆ ુ ંહ ુ.ં  
 થોડ  બધંારણીય અને માણમા ંઉદાર શાસનની શ આત થઈ.  
 ફર જયાત ધમ પ રવતનની યા બધં થઈ.  
 ેજ સૈિનકોની ભરતી વધારવામા ંઆવી અને હદ  સૈનોકોના પગાર-ભ થા વધારાયા.   

 

 સામા જક અને સાં િૃતક ગરણ   
 

ોસમાજ  

 થાપના: ઈ.સ.1828મા ંકોલકતામા ંરા  રમમોહનરાયના ય નોથી. 
 ઈદ ય: એક રવાદનો ચાર, સતી થા, બ પુ ની વ થા, બાળિવવાહ વગેર ુ થાઓમા ં ધુારો કરવા.  

 

રા  રમમોહન રાય : 

 જ મ: ઈ.સ.1774, રાધાનગર, ગુલી, પિ મ બગંાળ  
 તેઓ ેસની વતં તાના હમાયતી હતા. બગંાળ મા ં‘સવંાદ કૌ દુ ’ અને ફારસીમા ં‘િમરાત-ઉલ-અખબાર’ નામના સમાચારપ ો ચા  ુકયા હતા.  
 ઈ.સ. 1814મા ંઆ મીયસભા, ઈ.સ.1819મા ંકોલકાતા એકતાવાદ  સભા ઈ.સ.1828મા ં ોસમાજની થાપના કરલી. 
 ઈ.સ.1829મા ંતેમના ય નોથી સતી થા ના દૂ  કાયદો બ યો.  

 

 ાથનાસમાજ: 

 કશવચં સેનની ેરણાથી બુઈં (ઈ.સ. 1867)મા ંડૉ. આ મારંગ પાં ુ રંગે ાથનાસમાજની થાપના કર .  
 ઈ.સ.1870મા ંરામ ૃ ણ ભડંરાકર અને યાય િૂત ગોિવદ રાનડ તેમા ંજોડાયા.  
 ઉદશ: પડદા થા, બાળલ ન, આભડછેટ તેમજ ાિત થાનો િવરોધ અને િવધવાિવવાહ, ી-િશ ણ અને તર ાિતય લ નોને ઉ ેજન.’’  
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 આયસમાજ    

 જ મ: ઈ.સ.1857મા ં ુબંઈમા ંદયાનદં સર વતીએ આયસમાજની થાપના કર .  
 ઉદશ: વૈ દક ધમનો નુ:ઉ ાર તથા સામા જક ધુારણા  

 
 

દયાનદં સર વતી:  
 જ મ: ઈ.સ.1824. ટંકારા, મોરબી, ળૂનામ: ળૂશકંર, ણૂાનદં સર વતીએ તેમને દયાનદં સર વતી નામ આ ુ.ં 
 ઈ.સ.1860મા ંમ રુા પહ યા અને ાચ  ુ વામી િવર નદંને ુ ુ બના યા.  
 ‘વેદો તરફ પાછા વળો’ એ ુ ં ૂ  આ ુ ંઅને ‘સ યાથ કાશ’ નામના થંની રચના કર .  
 હ ુધમમા ંલોકોને નુ : દ ત કરવાના ઉદ યથી ‘ ુ  દોલન’ ચલા ુ.ં  

 

  રામ ૃ ણ િમશન  

 ઈ.સ.1897મા ંબે રુમા ં વામી િવવેકાનદં રામ ૃ ણ િમશનની થાપના કર .  
 ઉદશ: માનવસેવા એજ સેુવા.  

 

િવવેકાનદં 

 જ મ ઈ.સ.1863,કોલકાતા,  ળૂ નામ: નર નાથ દ ,   માતા : વુને ર  દવી,  િપતા:િવ નાથ  
 રામ ૃ ણ પરમહંસને ુ ુ બના યા. રામ ૃ ણ પરમહંસ ભારતીય સં ૃિતના યોિતધર હતા તથા દ ણે રમા ં (કોલકાતા) કાલીમાતાના મં દરના 

ૂ ર  હતા.  
 ઈ.સ.1893મા ંિશકાગોમા ંભરાયેલી અખલિવ  ધમપ રષદમા ંહાજર  આપી ભારતીય સં ૃિત અને ત વ ાનની સમજ આપી. 

ુ તકો  :-  કમયોગ, રાજયોગ, ુ  ભારત (પ )  
 ‘ઉઠો ગો અને યેય ા ત ધુી મડં ા રહો’ ૂ  ચલત ક .ુ 
 ઈ.સ.1902મા ંતે ુ ં ૃ  ુથ ુ.ં’’  
 વામી િવવેકનદંના ૃ  ુપછ  તેમના િશ ય િસ ટર િનવે દતાએ િમશન ુ ંકાય સભંા ુ ંહ ુ.ં          

 
 

િથયોસો ફકલ સોસાયટ :  

 ઈ.સ.1875મા ં યુોકમા ંમેડમ લેવે ક  (રિશયન મ હલા) અને કનલ આ કોટના યાસોથી િથયોસો ફકલ સોસાયટ ની થાપના થઈ. 
 ઉદશ: ભારયીય આ યા મવાદનો અ યાસ કરવો. 
 ઈ.સ. 1893મા ંઆયર શ મ હલા એની બેસ ટ િથયોસો ફકલ સોસાયટ ુ ંભારતમા ંકામ ઉપાડ ુ.ં 
 ચે ાઈ ન ક અ ડયાર ખાતે વ ુ મથક હ ુ.ં 
 ઈ.સ. 1898મા ંબનારસમા ંબનારસ હ ુ  ુલની થાપના કર   આગળ જતા મદનમોહન માલિવયાના યાસોથી ઈ.સ. 1916મા ંબનારસ હ ુ  િવ  

િવધાલય બની.  
 અની બેસ ટ ઈ.સ.1916મા ંહોમ ુલ લીગની થાપના કર .  

 
 

 અલીગઢ દોલન અને સર સૈયદ અહમદખાન  

 સર સૈયદ અહમદખાને ુ લમ ધમ અને સામા ક ધુારણા માટ શ  કર  ુ દોલન અલીગઢ દોલન તર ક ઓળખાય છે.  
 તેમણે સુલમાનોના ટકોણમા ંઆ િુનકતા અને પા ય કળવણી ા ત કરવા પર ભાર ૂ ો. 
 આ માટ તેમેણે ઈ.સ. 1875મા ંઅલીગઢ  લો મોહમેડને ઓરએ ટલ કોલેજની થાપના કર   પાછળથી િવકાસ પામીને  

 “અલીગઢ ુ લમ િુનવિસટ ” બની. 
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શીખસમાજમા ંધાિમક ધુારાઓ : 

 શીખોમા ંસમાજ- ધુારણા ચળબળ અકાલી ચળવણ તર ક ણીતી થઈ. 
 ુ ુ ારમા ં ય થા અને ધુારણા માટ િશરોમણી ુ ુ ારા બધંક સિમિતની રચના કરવામા ંઆવી. 
 ધાિમક િશ ણની સાથે પા ય કળવણી આપવા માટ અ તૃસરમા ંખાલસા કોલેજ તથા શાળાઓ શ  થઈ. 

 

પારસીસમાજમા ં ધુારા: 

 ઈ.સ.1851મા ંરહ મુા-ઈ-મઝદયરબન સભા (પારસી ધુારણાસભા) થાપાઈ. દાદાભાઈ નવરો  આ સં થાના અ ણી હતા. 
 આ સં થાએ “રા ત ગોફતાર” ખુપ  શ  ક .ુ  
 બહરામ  મલબાર ના ય નોથી ઈ.સ.1891મા ંસરકાર લ ન માટની ુ તવય ઠરાવતો કાયદો પસાર કય .              

 

યોિતબા લે: 

 મહારા મા ંલોકોમા ંઆ મિવ ાસ અને  હમત જ માવવા “સ યશોધક સમાજ”ની થાપના ઈ.સ.1873મા ંકર . યોિતબાની કદર પે ઈ.સ. 1887મા ં
ુબંઈના નાગ રકોએ તેમને મહા માની પદવી આપી હતી. 

 

નારાયણ ુ ુ: 

 એક જ ાિત, એક જ ધમ, એક જ ઈ રમા ંમાનવાનો ઉપદશ આ યો. પછાત િતઓ તથા અ ૃ યોના ઉ કષ માટ સેવા કર . ઈ.સ. 1903મા ં‘ ી 
નારાયણ ધમ પ રપાલન યોગમ’ સં થાની થાપના કર . રવી નાથ ટાગોર તેમને પોતાના ગુના મહાન સતં ધુારક ગણા યા છે.  

 

ઠ રબાપા:  (અ તૃલાલ ઠ ર) 

 પચંમહાલ ભીલ સેવામડંળની થાપના કર . ભીલોના વનમા ંમો ું પ રવતન લા યા.ં  

 

ભારતીય રા ય ક ેસ અને રા વાદનો ઉદય: 

 28 ડસે બર 1885ના રોજ ુબંઈની ગો ુલદાસ તેજપાલ સં ૃત િવધાલયના ાગંણમા ંદશભરમાથંી આવેલા 72 િતિનિધઓના સમેંલનમા ંએલન 
ઓ ટિવયમ મુ નામના િન ૃ  ICS અિધકાર ના ય નોથી ભારતીય રા ય ક ેસની થાપના કરવામા ંઆવી હતી.  

 થમ અિધવેશનમા ં યોમેશચં  બેનર  ખુપદ હતા. અ ય ુ ય આગેવાનો દાદાભાઈ નવરો , ફરોઝશાહ મહતા, ક.ટ .તેલગં, બદ ુદ ન 
તૈયબ , દનશા વા છા વગેર હાજર ર ા હતા. 

 INCના યેયો ન  કરાયા હતા. મા ંરા ય એકતાની ભાવના પેદા કરવી, ભિવ યમા ંઉદભવનાર સામા જક-રાજક ય સમ યાઓ તરફ િશ ત 
ભારતીયો ુ ં યાન દોર ુ,ં રા ય ઉ ્િંત માટની નીિત ન  કરવી, વી બાબતોનો સમાવેશ કરાયો હતો.  

 ઈ.સ. 1907ના રુત અિધવેશનથી ક ેસમા ંબે દળ પડ  ગયા.ં જહાલવાદ  અને મવાળવાદ .  
 મવાળવાદ મા ંદાદાભાઈ નવરો , ફરોઝશાહ મહતા, ગોપાલ ૃ ણ ગોખલે, રુ નાથ બેનર  વગેર ખુ નેતા હતા. 
 યાર જહાલવાદ મા ંલાલા લજપતરાય, બિપનચં  પાલ, બાળ ગગંાધર િતલક, અરિવદ ઘોષ ખુ નેતા હતા.  

 

બગંાળના ભાગલા (ઈ.સ.1905)  

 લોડ કઝને બગંાળના ભાગલા કયા હતા.  
 તે સમયે બગંાળ ાતં ટશ હદનો સૌથી મોટો ાતં હતો. તે આ િુનક બાં લાદશ, પ.ંબગંળ, બહાર, ઓર સાથી બને ુ ંહ ુ.ં વ તી લગભગ 8 

કરોડ હતી.  
  દવસે ભાગલાનો અમલ શ  થયો (16 ઓ ટોબર 1905)તે દવસને શોક દન તર ક ઉજવી હડતાળો પાડવામા ંઆવી. 
 રવી નાથ ટાગોરના ચૂનથી તે દવસેને એકતા દન તર ક પણ ઉજવવામા ંઆ યો. હદ- ુ લમોએ એકબી  હાથે રાખડ ઓ બાધંી હતી. આ 

અવસર ટાગોર ‘અમાર સોનાર બા લા’ ગીત લ ુ.ં  હાલમા ંબાં લેદશ ુ ંરા ગીત છે.  
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વદશી દોલન (ઈ.સ.1905)  

 ભાગલાના િવરોધમા ં વદશી દોલન થ ુ.ં ના ુ ય ણ લ ણો હતા.  
 વદશી અપનાવો,   િવદશી વ ઓુનો બ હ કાર અને રા ય િશ ણ. 
 ઉ  વ પ આ વા એક લડત સિમિતની રચના કરવામા ંઆવી મા ં રુ નાથ બેનર , બિપનચં  પાલ, અરિવદ ઘોષ વગેર હતા.  
 લે ડથી આવતી ચીજવ ઓુના વેચાણ કરતી ુ કાનો પર િપકટ ગ કરવામા ંઆ ુ.ં આથી મા ચે ટરથી આવ ુ ંકાપડ બધં થઈ ગ ુ.ં વદશી 

માલ બનાવતા ંકારખાના ચા  ુથઈ ગયા. 
 રવી નાથ ટાગોરની શાિંત િનકતન િવધાપીઠ સ હય રા ય શાળાઓ લુી.  
 સરકાર  દમન લડત તોડ  પાડવામા ંિન ફળ રહ . છેવટ ઈ.સ.1911મા ંસરકાર બગંાળના ભાગલા રદ કયા.  

 

ુ લમ લીગની થાપના (ઈ.સ.1906)  

 રા ય લડતની તાકાત વધતી ગઈ યાર ેજોએ ુ લમોને અલગમતાિધકાર અને અલગ મતદાર મડંળોની માગંણી કરવા ુ લમોના એક 
ૂથેને સમ વવામા ંસફળ થયા.   

 પ રણામે ઈ.સ.1906મા ં ુ લમ લીગની થાપના થઈ. મા ંધાિમક વડા આગાખાન, ઢાકાના નવાબ સક ુ લા, વાઈસરોય િમ ટો અને તેના 
ખાનગી મં ી ડનલોપ મથે મહ વની િૂમકા ભજવી હતી.             

 

હોમ ુલ દોલન (ઈ.સ.1916)  

 ભારતમા ંહોમ ુલ લીગની થાપના લોકમા ય િતલક અને એની બેસ ટ કર . 
 િતલક એિ લ 1916મા ં બેલગામમા ંહોમ ુલ લીગની થાપના કર  નો ભાવ ુબંઈ િસવાયના મહારા , કણાટક, મ ય ાતં અને વરાડ ધુી 

ફલાયોલો હતો.   
 એની બેસ ટ આયરલે ડની મ સ ટ બર 1916મા ંહોમ ુલ લીગની થાપના કર  (ચે ાઈ) ને િતલકના કાય ે ે બહાર દોલન ફલાયેલો હતો.  
 િતલક પોતાના અખબારો ‘ધી મરાઠા’ ( ે ) અને ‘કસર ’ (મરાઠ ) મા ંલેખો લખીને તથા ભાષણો આપીને હોમ ુલની તરફણમા ંલોકમત કળ યો. 

આ દરિમયાન તેમને ‘લોકમા ય’ તર ક બરદાવવામા ંઆ યા. અની બેસ ટ ‘ધી કોમનવીલ’  સા તા હક અને ‘  ુઈ ડયા ‘ દિનક ારા હોમ ુલનો 
ચાર કય . 

લખનૌ કરાર (ઈ.સ.1916) 

 ઈ.સ.1916મા ંલખનૌ કુામે ક ેસ તથા ુ લમ લીગના અિધવેશનો અલગ અલગ થળે મ યા.ં 
 ક ેસમા ંમવાળવાદ  અને જહાલવાદ  ૂથ એક થઈ ગયા  1907મા ંઅલગ થયા હતા. ક ેસ તથા ુ લમ લીગના નેતાઓએ સમ ૂતી કર  તે 

જુબ ક ેસે ધારાસભામા ં સુલમાનો માટ અલગ િતિનિધ વનો વીકાર કય , એક સં ુ ત સિમિત ુ ંગઠન ક  ુઅને એક થઈને સઘંષ કરવાનો 
િનણય લીધો. 

 આ કરાર લખનૌકરાર તર ક ણીતો થયો.  
 

 કટલીક ાિંતકાર  િૃ ઓ :   
 

 ઈ.સ. 1879મા ંસૌ થમ વા દુવ બળંવત ફડકએ ભારતમા ં ાિંતકાર  િૃ ઓની શ આત કર .  
 થમ ાિંતકાર  સગંઠન દામોદર અને બાલ ૃ ણ ચાપેકર ભાઈઓ ારા ઈ.સ.1896-97મા ં યાયામ મડંળના નામથી થાિપત થ ુ.ં તેમણે લેગ 

કિમશનર રડ અને અય ટની હ યા કર  હતી. આથી તેમને ફાસંીની સ  થઈ હતી.  
 વીર સાવરકર િમ મેલા સગંઠનની થાપના કર  હતી.  ઈ.સ.1904મા ંઅભનવ ભારત તર ક ઓળખા ુ.ં નો ખુ સદ ય પા ુરંગ મહાદવ 

બાપટને બો બ બનાવવાની તકિનક માટ રિશયા મોકલાયો હતો.  
 13 નવે બર 1909ના દવસે અમદાવાદમા ંવાઈસરોય િમ ટો અને લેડ  િમ ટો પર થમ રાય રુ દરવા  બહાર અને પછ  તરત જ આ ટોડ યા 

દરવા  બહાર બો બ ફકાયો. જો ક બનેં વખત તેઓ બચી ગયા.ં આ િૃ  કરનાર મોહનલાલ પડં ા ( ુ ંગળ ચોર) અને એમના બે સાથી ું ભાઈ 
વક લ તથા વસતંરાવ યાસ હતા. પરં  ુછેક ધુી તેઓ પકડાયા ન હતા.  

 ઈ.સ.1906મા ં બાર ુમાર ઘોષે ‘ભવાની મં દર’ નામની ુ તકામા ં ાિંતકાર  કાય ને લગતી િવ તૃ ણકાર  દાન કર . ઈ.સ. 1906મા ં
પેુ નાથ દ  સાથે મળ ને “ ગુાતંર” નામના સમાચારપ થી ાિંતકાર  િવચારધારાનો ચાર કય .  
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 ઈ.સ.1908મા ં ઝુફફરનગરના એક અ યાયી જજ ક સફોડની બગી પર લ ચાક  અને દુ રામ બોઝે બો બ ફ ો. લ ચાક એ આ મહ યા 
કર  યાર દુ રામને ફાસંી આપવામા ંઆવી.  

 ઈ.સ.1912મા ંવાયસરોય લોડ હા ડગ પર બો બ ફકાયો  દ હ  ષડયં  કસથી ઓળખાય છે. આ કાડં પાછળ રાસ બહાર  બોઝની યોજના હતી 
 

િવદશમા ં ાિંતકાર  િૃ ઓ :  

 

 ઈ.સ.1906મા ં યામ  ૃ ણવમાએ (વતન માડંવી) લડંનમા ં ‘ઈ ડયન હોમ ુલ સોસયટ ’ ની થાપના કર . સં થાના ચાર માટ “ઈ ડયન 
સો યોલો જ ટ” નામ ુ ંસામિયક શ  ક .ુ તેમણે “ઈ ડયન હાઉસ”ની થાપના કર  અને ભારતીયો માટ િશ ય િૃતની યવ થા પણ કર . 

 મદનલાલ િધગરા, િવનાયક સાવરકર, લાલા હરદયાળ, યામ  ૃ ણ વમા સાથે જોડાયા હતા.  
 ઈ.સ. 1909મા ંમદનલાલ િધગરાએ લડંનમા ંકનલ વાયલીને ગોળ  માર  હ યા કર  હતી. તેથી તેને ફાસંી આપવામા ંઆવી હતી.  
 લડંનમા ંરહ ુ ંસલામતીભ  ુન લાગતા વમા પેર સ ગયા. થોડા સમય પછ  વ ઝરલે ડ ગયા. યા ંતેમ ુ ં1930મા ંઅવસાન થ ુ,ં તેમની પ ની 

ભા મુતી 1933મા ં ૃ  ુપા યા.ં (તેમના અને પ નીના અ થ 2003મા ંભારત લાવી માડંવીમા ં થાિપત કરાયા છે.)  
 ઈ.સ.1913મા ંલાલા હરદયાળ, સોહનિસહ ભાખના વગેરએ સેન સ કોમા ં “ગદર પાટ ”ની થાપના કર . પાટ એ ે , મરાઠ , ઉ ૂ, ુ ુ ખુી 

ભાષાઓમા ંગદર સા તાહોક શ  ક .ુ ગદર પાટ ના અ ય નેતાઓ બરક ુ લા, અ ુલ રહમાન, રા  મહ તાપ, રામચં  વગેર હતા.  
 પે રસમા ં મેડમ ભીખાઈ  ુ તમ કામા અને સરદારિસહ રાણા સ ય હતા. મેડમ કામાએ ઈ.સ.1907મા ંજમનીના ુટગાડ શહરમા ંયો યેલી 

તરરા ય સમાજવાદ  પ રષદમા ંભારતનો િ રંગો ફરકા યો હતો.   
 સરદારિસહ રાણા ળૂ લ બડ ના વતની હતા. પે રસમા ંસભાઓ યો ને ેજ સરકારના દમનનો જોરદાર િવરોધ કય  . ચસરકાર તેમને હદપાર 

કયા હતા. 
 પાનમા ંરાસ બહાર  ઘોષે અને અ નએિશયામા ંચપંક રમણ િપ લાઈએ ાિંતકાર  િૃ ઓ ચા  ુકરલી.  
 

      ગાધંી ગુ      

 મોહનદાસ કરમચદં ગાધંી  
 જ મ: 2, ઓ ટોબર 1869,પોરબદંર,  માતા: તૂળ બાઈ   પ ન : ક રૂબા  
 ઈ.સ.1887મા ં મે ક લેુશનની પર ા પાસ કર ને ભાવનગરની શામળદાસ કોલેજમા ંએક ુ  અ યાસ કર  ઉ ચ િશ ણ માટ લે ડ ગયા. 

1891મા ંબે ર ટર થઈ ભારત આ યા.  
 ઈ.સ.1893મા ંપોરબદંરન અ ુ લા શેઠની પેઢ ના વક લ તર ક દ ણાઅ કા ગયા. ેજોની રંગભેદની િનિત િવ  1893 થી 1914 ધુી 

અ હસક દોલન ક .ુ  
 ઈ.સ.1915મા ંગાધંી  દ ણઆ કાથી ભારત આ યા.  
 ગોપાલ ૃ ણ ગોખલેના િવચારોથી ભાિવત થયા આથી ગાધંી ના રાજનૈિતક ુ ુ બની ગયા.  
 શ આતમા ંતેમણે ેજોને સાથ આપેલો. તેથી 1915મા ં ેજસરકાર “કસર-એ- હદ”ની ઉપાધીથી ગાધંી ને સ માિનત કરલા. પરં  ુ ૂંક સમતમા ં

તેમની િવ મા ં દોલનનો માગ અપના યો.  
 ઈ.સ.1915મા ંઅમદાવાદમા ંપાલડ  ન ક કોચરબ ગામે  સ યા હ આ મની થાપના કર  

 ઈ.સ.1917મા ંઅમદાવાદમા ંસાબરમતી નદ કનાર સાબરમતી આ મની થાપના કર .  
 અ ૃ યોને તેમણે હ રજન નામ આ ુ ંઅને “હ રજનસેવકસઘં”ની થાપના કર .  

 

ચપંારણ-સ યા હ (ઈ.સ.1917)  

 બહારના ચપંારણમા ં રુોિપયન નીલવરો જમીનના 3/20 ભાગમા ંફર જયાત ગળ ુ ંવાવેતર કરવાની ‘તીન ક ઠયા’ પ િત અપનાવી ઉ પાદન 
સ તી કમતે વેચવાની ખે ુતોને ફરજ પાડતા હતા.  

 ગાધંી એ થોડાક માસના ય નોને તે િનરાકરણ ક .ુ ગાધંી નો આ થમ સફળ સ યા હ હતો. ના ઉપલ મા ંસવ થમ રવી નાથ ટાગોર 
ગાધંી ને “મહા મા” ક ા હતા. 
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રોલેટ એ ટ, 1919  

  તગત કોઈપણ શકંા પદ ય તની ધરપકડ કર  શકાતી અને તેના પર  કુદમો ચલા યા િસવાય દવસો ધુી લમા ં રૂ  રાખી શકાતો.  
 ગાધંી એ એ કાયદાને ‘કાળો કાયદો’ ક ો.   
 મોતીલાલ નેહ એ ‘નો અપીલ ,નો દલીલ, નો વક લ’ તર ક ગણા યો.  
 આ કાયદાિવ  સભાઓ, સરઘસ , હડતાલો થઈ. મહમદ ઝીણા સ હત અનેક સદ યોએ ધારાસભામાથંી રા નામા આ યા.  
 6 એિ લ. 1919નો દવસ રા ય અપમાન દવસ તર ક મનાવાયો.  
 8 એિ લ 1919ના રોજ ગાધંીની પલવલ (હ રયાણા) થી ધરપકડ થઈ.  
 10 એિ લ 1919ના રોજ અ તૃસરમાથંી લોકિ ય નેતાઓ ડૉ.સ યપાલ અને ડો. કચ નુી ધરપકડ થઈ.  

જલયાવાલાબાગનો હ યાકાડં (ઈ.સ.1919) 

 13મી એિ લ 1919 વૈશાખી (પાક લણણીનો દવસ ) દવસે સાં  4.30 કલાક અ તૃસરના જલયાવાલાબાગમા ંશહ દોને જલ આપવા અને 
પોતાના યારા નેતાઓ ડૉ.સ યપાલ અને ડૉ. કચ નુી ધરપ ડનો િવરોધ કરવા સભા ુ ંઆયોજન કરાયે ુ.ં  

 તે દવસે હર કરાયેલી 144મી કલમની પરવા કયા વગર લોકો શાિંત ણૂ ર તે ( દા  દસ હ ર લોકો) એકિ ત થયેલા.  
 વૂ ચેતવણી આ યા િવના જનરલ ડાયર સૈિનકોને જનો ઉપર ગોળ બાર કરવાનો કુમ કય .  
 આ જ યામા ં વેશ માટ ુ ંમા  એક જ સાકં ુ ં ાર હ ુ ંઅને ફરતે ચી દવાલો હતી.  
 વેશ ારથી સૈિનકોએ ગોળ બાર શ  કય . સતત 10 િમિનટ ધુી 1650 રાઉ ડ છોડવામા ંઆ યા. દા ગોળો ખલાસ થયો યાર ગોળ બાર બધં થયો.  
 સરકાર  કડા જુબ 379 લોકો ૃ  ુપા યા અને 1200 લોકો ઘાયલ થયા પરં  ુખરખર આ સં યા વધાર હતી.  
 આ બનાવની તપાસ કરનારા હ ટર કિમશને જનરલ ડાયરનો બચાવ કય  અને અ ણતા થઈ ગયેલી લૂ તર ક ય ગણી. 
 જનરલ ડાયર નોકર માથંી બરતરફ થઈ લે ડ પરત ફય  યાર તે ુ ં2000 પાઉ ડ તથા તલવાર આપીને સ માન કરા ુ.ં આથી સમ  હ દની 

ને જબરદ ત આઘાત લા યો.  
 હ યાકાડંના િવરોધમા ંરવી નાથ ટાગોર ટશ સરકાર ારા અપાયેલ નાઈટનો ખતાબ, ગાધંી એ કસર-એ- હદ તથા જમનલાલ બ  રાય 

બહા ુ રની ઉપાિધનો યાગ કય . વાઈસરોયની કારોબાર  પ રષદના સ ય શકંરન નાયર યાગપ  આ ુ.ં  
 ક ેસ જલયાવાલાબાગ હ યાકાડંની તપાસ માટ મદનમોહન માલિવયાના ને વૃમા ંમોતીલાલ નહ ુ, ગાધંી ની સ યતામા ંઆયોગ િન ુ ત ક  ુ

હ ુ.ં  

ખલાફત દોલન:  

 કુ નો લુતાન એ વખતે ઈ લામધમનો ખલીફા (ધાિમક વડો) ગણાતો. તેથી તેની િવ મા ંલગાયેલી કડક શરતોથી ભારતીય સુલમાન ઉ ે જત 
થયા અને  દોલન થ ુ ંતેને ખલાફત દોલન તર ક ઓળખવામા ંઆવે છે.  

 અલીભાઈઓ (મૌલાના સૌકતઅલી અને મૌલાના મહમદઅલી), હક મ અજમલખાન, હસરત મોહાની, મૌલાના અ લુ કલામ આઝાદ વગેર ુ ય 
નેતાઓ હતા 

 હ ુ - ુ લમ એકતાના યાલથી ગાધંી એ ક ેસને આ દોલનને ટકો આપવા સ ટ બર 1920ના િવિશ ટ અિધવેશનમા ંઅ ય નેતાઓને સહમત 
કયા  

 31 ઓગ ટ, 1920 ખલાફત દવસના પમા ંમના યો.  

અસહકાર ુ ંઆદોલન(1920-22) 

 ઈ.સ. 1920ના કોલકાતાના િવિશ ટ સમેંલનમા ં ખલાફત દોલનને સમથન અને અસહકાર દોલન માટ વૂ િૂમકા બધંાઈ અને ઈ.સ.1920ના 
નાગ રુના અિધવેશનમા ંબહાલી મળ . 

 ચૌર -ચૌરા બનાવ(5 ફ .ુ, 1922): ઉ ેર દશમા ંગૌરખ રુ ન ક ચૌર ચૌરા ગામે પોલીસે એક સરઘર ઉપર બેફામ ગોળ બાર કય . ઉ કરાયેલા 
લોકોએ પોલીસ ટશનનને આગ લગાડ  તેથી 22 પોલીસોના ૃ  ુથયા.  

 આ હસક બનાવ બનતા ગાધંી એ જણા ુ ંક ‘અ હસા ુ ં ૂ ય ન હ સમજનારા લોકોના હાથમા ંસ યા હ ુ ંશ  કૂ ને મ હમાલય વડ  મોટ  
લૂ કર ’ એમ કહ ને દોલન ત કાલ પા  ખચી લેવાની હરાત કર .  

 સરકાર ગાધંી ની ધરપકડ કર  અને 6 વષની કદની સ  થઈ.  
 કટલાક નેતાઓએ ગાધંી ના િનણયની ટ કા કર .  
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વરા ય પાટ   
 મોતીલાલ નેહ ુ અને ચતરંજનદાસે ઈ.સ.1923મા ં વરા ય પાટ ની થાપના કર . હક મ અમજલખાન. િવઠલદાસ પણ જોડાયા.  
 પાટ નો ઉદ ય ધારાસભામા ં વેશી નવી ચેતના લાવવાનો હતો.  
 ઈ.સ.1923ની ધારાસભાની ૂટંણીમા ંપ ને બ મુિત મળ  પરં  ુ1925મા ંચતરંજનદાસ ુ ંઅવસાન થતા પ  િનબળ બની ગયો.  
 ઈ.સ. 1926ની ટૂણીમા ંપ ને સફળતા ન મળ  અને નુ: ક ેસમા ંમળ  ગયો.  

    ઉ  ાિતકાર - િૃતઓ  

 રામ સાદ બ મલ, યોગેશ ચેટજ  , સચ  સ યાલ વગેરએ મળ ને ઈ.સ.1924મા ંકાન રુમા ં હ ુ તાન રપ લકન એસોિસએશનની થાપના 
કર .  

 હ ુ તાન રપ લકન એસોસોએશનના સદ યોએ 9 ઓગ ટ 1925ના રોજ હરદોઈથી લખનઉ જતી નને કાકોર  નામના ટશને રોક ને સરકાર  
ખ નો ટુ ો. નો ઉદ ય ાિંતકાર  િૃ ઓ માટ નાણા એકઠા ંકરવાનો હતો.  

 કાકોર  કાવતરા કસ તગત રામ સાદ બ મલ, અશફાક ઉ લાખાન, રોશનિસહ અને રા લોહર ને ફાસંી થઈ. યાર ચં શેખર આઝાદ ફરાર 
થઈ ગયા.   

 ઈ.સ. 1928મા ંચં શેખરની ેરણાથી ભગતિસહ અ ય ાિંતકાર  સાથે મળ ને હ ુ તાન સો યો લ ટ રપ લકન આમ ની થાપના કર .  
 ઈ.સ.1928મા ંભગતિસહ પોલીસ અિધકાર  સો ડસની હ યા કર  કારણ ક તેને લાલા લજપતરાય પર લાઠ ચા  માટ જવાબદાર સમ યો હતો.  
 નવા દમનકાર  કાયદાઓ અને માચ 1929મા ંથયેલ 31 મ ૂર નેતાઓની ધરપકડનો િવરોધ કરવા 8 એિ લ 1929ના રોજ ભગતિસહ અને 

બ ુક રદ ે ક ીય િવધાનસભામા ંબે બો બ ફ ા અન ધરપકડ વહોર . અહ  ઉદ ય કોઈની હ યા કરવાનો ન હતો. 
 લાહૌર કાવતરા કસ તગત ભગતિસહ, રાજ ુ ુ અને ખુદવને 23માચ, 1931નારોજ ફાસંી થઈ.  
 ચં શેખર આઝાદને અ હાબાદ ખાતે પોલીસ સાથે ઘષણ થ ુ ંઅને આ ડ પાકમા ંતેમણે આ મહ યા કર .  
 18 એિ લ 1930ના રોજ યૂસેનના ને ૃ વમા ંઈ ડયન રપ લકન આમ ના ાિંતકાર એ ચટગાવં  પોલીસ શ ાગાર પર ક જો કય  અને થોડા 

સમય ધુી ચટગાવંને ટન શાસનથી િવહો ુ ંબના ુ.ં  
 ઈ.સ.1934મા ં યૂસેન અને તારક રને ફાસંી થઈ. યાર આ દળની વુતી ીિતલતા વાડડાર આ મહ યા કર  અને ક પના દ ને આ વન 

કારાવાસની સ  થઈ.  

સાયમન કિમશનર(ઈ.સ..1927):  

 આ કિમશનના બધા(સાતેય) સ યો ેજ હતા, આથી ક ેસ સ હત બધા પ ોએ સામયન કિમશનનો િવરોધ કય .  
 3 આુર , 1928ના રોજ સાયમન કિમશન ભારત આ ુ ં યાર ‘સાયમન ગો બેક’ના નારાથી િવરોધ કરાયો.  
 પં બ કસર  લાલા લજપતરાય ુ ંપોલીસ લાઠ મારથી ૃ  ુથ ુ.ં લખનઉમા ંનેહ ુ પર લાઠ ચા  થયો. યાર ગોિવદ વ લભ પતં લાઠ ચા થી 

અપગં બ યા.  

નેહ ુ અહવાલ:  
 સાઈમન કિમશનનો બ હ કાર કરવાથી ત કાલીન સચવ લોડ બેકનહડ ક ુ ંહ ુ ંક ભારતીયો પોતા ુ ંસિંવધાન બનાવવા સમથ છે  બધા વગ ને 

મા ય હોય.  
 ક ેસ આ પડકાર વીકાર  19 મે, 1928ના રોજ મોતીલાલ નેહ ુની અ ય તામા ંસિમિતની રચના કર . આ સિમિતએ 10 ઓગ ટ 1928ના રોજ 

પોતાનો અહવાલ આ યો  નહ ુ-અહવાલથી ઓળખાય છે.  
 આ અહવાલમા ંસાં થાિનક વરા ય, ુ તવય મતાિધકાર, વતં  યાયતં , ળૂ તૂ અિધકારો, કોમી મતદાર મડંળોની સમા ત, લ મુિતઓ માટ 

અનામત વી બાબતોની ભલામણો હતી.  
 આ અહવાલ વતં  ભારતના બધંારણની “  ુિ ટ” કહવાય છે. ુ લમ લીગની અસમંિતના કારણે સરકાર તેનો અ વીકાર કય .  

ણૂ વરાજની માગં :  

 ઈ.સ. 1928ના કોલકાતા અિધવેશનમા ંઘોષણા કરાઈ હતી ક 1 વષની દર સાં થાિનક વરા ય ન મળે તો ક ેસ ણૂ વાધીનતાની માગં કરશે.  
 ઈ.સ. 1929મા ંક ેસ ુ ંઅિધવેશન વુા નેતા જવાહરલાલ નહ ુના અ ય થાને રાવી નદ કનાર લાહૌર ખાતે મ ુ.ં મા ં 1 વષનો આપેલો 

સમયગાળો ણૂ થયો હોવાથી ણૂ વરાજનો ઠરાવ પસાર કરવામા ંઆ યો.  
 26 આુર  1930ના રોજ વતં તા દવસ મનાવવામા ંઆ યો.  
 ણૂ વરાજ માટ સિવનય કા નૂભગં દોલનનો િનણય લેવાયો.  
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સિવનય કા નૂભગં ચળવળ (ઈ.સ.1930)  

 12 માચ 1930ના દવસે સવાર મીઠાનો અ યાયી કાયદો તોડવા અમદાવાદના સાબરમતી આ મથી ગાધંી એ પોતાના 78 સાથીદારો સાથે 
દાડં ચૂની શ આત કર .  

 ચૂ દરિમયાન ભાટ ગામ કુામે ગાધંી એ ક ુ.ં ‘કાગડા- તૂરાના મોતે મર શ, પણ વરા ય લીધા િવના આ મમા ંપાછો ન હ ફ ું .’  
 અમદાવાદથી દાડં  385 ક.મી. ૂર નવસાર  (વતમાન) જ લામા ંપિ મ સ ુ તટ પર આવે ુ ંછે.  
 ગાધંી  સાથીદારો સાથે 5 અિ લ 1930ના રોજ દાડં  પહ યા અને  6 એિ લે દ રયા કનાર હાથમા ંમી ું ઉપાડ  મીઠાના કાયદાનો ભગં કય . 

યારબાદ આખા દશમા ંસિવનય કા નૂભગં દોલન શ  થઈ ગ ુ.ં  
 ભુાષચં  બોઝે આ દાડં યા ાને નેપો લયનની પે રસ માચ અને સુોલોનીની રોમ માચ સાથે યાર મહાદવભાઈ દસાઈએ દાડં  ચૂને 

મહા ભિન મણ સાથે સરખાવી હતી. 
 દાડં ચૂથી મીઠાનો કાયદો તોડવો સરકારના િવરોધનો તીક બની ગયો. 
 તિમલના ુમા ંરાજગોપાલાચાર એ િ ચનાપ લીથી વેદાર યમની યા ા કર , ધરાસણામા ંસ ર જની નાય ુએ મીઠાના સરકાર  ડ પો ધુી અ હસા મક 

સ યા હ ઓ સાથે યા ા ુ ંને ૃ વ લી ુ.ં 
 માલાબારમા ંમીઠાસ યા હ ક.કલ પને આયો જત કય .  
 દશભરમા ં દશન, હડતાલો, િવદશી વ ઓુનો બ હ કાર થયો. મોટાભાગના ખુ નેતાઓની ધરપકડ થઈ અને ક ેસ પર િતબધં લગાવાયો. 
 પિ મો ાર સીમા ાતંમા ં દોલન ુ ંને ૃ વ સરહદના ગાધંી તર ક ઓળખાતા ખાન અ ુલ ગફારખાને લી ુ ંહ ુ.ં  
 પેશાવરમા ંએક મહ વ ણૂ ઘટના બની.  ગઢવાલી િસપાઈઓની બે પલટનોએ દશનકાર ઓ પર ગોળ  ચલાવવાના આદશનો ઈ કાર કય . થોડા 

દવસ ધુી પેશાવર ટશ સ ાિવહો ુ ંબની ગ ુ.ં  
 સોલા રુમા ંગાધંી ની ધરપકડનો િવરોધ કરવા િવ ોહ થયો અને લોકોએ થોડા સમય ધુી પોતા ુ ંશાસન થાિપત ક .ુ  

ગોળમે  પ રષદો અને ગાધંી-ઈરિવન સમ ૂતી 
 

 સાયમન કિમશને કરલી ભલામણો પર િવચાર કરવા ટશ સરકાર નવે બર 1930મા ંલડંનમા ં થમ ગોળમે  સમેંલન ુ ંઆયોજન ક .ુ મા ં
ભારતીય રા ઓ, ુ લમ લીગ, ડો.આબેડકર, હ ુ  મહાસભા સ હત 86 િતિનિધઓએ ભાગ લીધો હતો, પરં  ુક ેસે ભાગ ન લેવાથી સમેંલન 
અસફળ ર ુ ં 

 બી  પ રષદ પહલા ક ેસને મનાવી લેવાની ફરજ પડ . તેગ બહા ુ ર સ  ુઅને જયકરના યાસોથી ગાધંી-ઈિવન વ ચે 5 માચ 1931ના રોજ 
સમ ુતી થઈ.  તગત સરકાર બધા સ યા હ ઓને ુ ત કયા, મી ું પકવતા દશમા ંલોકોને મી ું પકવવાની વતં તા મળ  અને શાતં 
િપકટ ગ કરવાની પણ પરવાનગી મળ . ગાધંી એ સિવનય કા નૂભગં ુ ં દોલન મો ફૂ રા ુ.ં  

 વ લભભાઈ પટલની અ ય તામા ંમળેલા માચ 1931ના કરાચી અિધવેશનમા ંબી  ગોળમે  પ રષદ ભાગ લેવાનો િનણય લેવાયો. 
 તીય ગોળમે  પ રષદ લડંન ખાતે સ ટ બર 1931મા ંયો ઈ. ક ેસના એકમા  િતિનિધ તર ક ગાધંી  હાજર ર ા.ં ુદ  ુદ  કોમના 

િતિનિધઓએ પોતાની કોમ મટ અલગ મતદાનની માગંણ કર  આથી પ રષદ િન ફળ ગઈ.  
 તૃીય ગોળમે  પ રષદ ઈ.સ.1932મા ંયો ઈ પરં  ુક ેસ અને ટનની લેબર પાટ એ પણ ભાગ ન લીધો. આથી આ પ રષદ પણ િન ફળ ગઈ.  
 ણેય ગોળમે  પ રષદ દરિમયાન લે ડનો વડા ધાન રામસે મેકડોના ડ હતો.  

કોમી- કુાદો અને નુા-કરાર (ઈ.સ.1932)  

 ઓગ ટ 1932મા ં લે ડના વડા ધાન રામસે મેકડોના ડ કોમી કુાદો હર કય . તે જુબ હ રજનો (દલતો) ને પણ હ ુથી અલગ ગણીને 
અલગ મતદાર-મડંળો આપવામા ંઆ યા.  

 તેના િવરોધમા ં નુાની યરવડા લમા ંગાધંી એ આમરણાતં ઉપવાસ આદયા.  
 મદનમોહન માલિવયા, ડૉ.રા સાદ, રાજગોપાલચાર ના યાસોથી ગાધંી  અને બેડકર વ ચે 26 સ ટ બર, 1932ના રોજ નુાકરાર થયા. 

તે જુબ દલતોના અલગ મતદારમડંળ રદ થયા અને કોમી કુાદામા ંઅપાયેલી 71 બેઠકોના થાને 148 બેઠકો અનામત આપવામા ંઆવી.  
 રુોપમા ંજમનીએ સ ટ બર 1939મા ંપોલે ડ પર આ મણ કરતાની સાથે જ તીય િવ ુ ની શ આત થઈ.  
 જમની િવ  લે ડ ુ ની ઘોષણા કર . વાઈસરોય લનલથગોએ હદના નેતાઓ ક ક ીય ધારાસભાની સલાહ લીધા િવના ભારતને લે ડના 

પ ે ુ મા ંસામેલ કર  દ ુ.ં તેથી ઓ ટોબર 1939મા ંક ેસના ધાનમડંળોએ આઠય ાતંોમાથંી રા નામા આપી દ ધા.  
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ઓગ ટ ઓફર :  
 ઓગ ટ 1940મા ંવાઈસરોયે હર ક  ુ ક ુ  ૂ ું થયા પછ  ભારત ુ ંબધંારણ ઘડવા એક સિમતી નીમવામા ંઆવશે. ુ  દરિમયાન તેની 

કારોબાર  સિમિતમા ંતથા ુ  સલાહકાર સિમિતમા ંનેતાઓની નીમવામા ંઆવશે.  
 કો ેસે અ વકાર કય .  

 

ય તગત સ યા હ :  

 ગાધંી એ થમ ય તગત સ યા હ  તર ક િવનોબા ભાવે, તીય જવાહરલાલ નહ ુ તથા તૃીય સ યા હ  તર ક દ ની િનમ કૂ કર . 17મી 
ઓ ટોબર, 1940ના રોજ વધા ન ક પવનાર ગામે િવનોબાએ ુ િવરોધી ભાષણ આપીને ય તગત સ યા હની શ આત કર .  

 

સ િમશન :  

 ુ  ભારતીય સરહદ ન ક આવી ગ ુ ંહ ુ.ં આથી લે ડની સરકાર સર ટફડ સને ભારતના નેતાઓને મનાવી લેવા કટલીક દરખા તો સાથે 
ભારત મોક યા. (23 માચ 1942)  

દરખા તો :  
 ુ ની સમા ત પછ  ભારતને ડોિમિનયન ટ સ (સં થાિનક વરા ય) ની ા ત.  
 બધંારણસભાની રચના કરવામા ંઆવશે.  
 ાતંોને ન ુ ંઘડ ુ ંબધંારણ વીકાય ન હોય તો પોતા ુ ંઅલગ બધંારણ ઘડવાનો અિધકાર  
 દશી રા યોને પણ ન ુ ંબધંારણ ન વીકારવાની ટ રહશે.  
 ન ુ ંબધંારણ ઘડાય યા ં ધુી ટશ સરકાર સરં ણની જવાબદાર  િનભાવશે.  
 આ દરખા તો પરો  ર તે ુ લમ લીગની પા ક તાનની માગંણીઓ વીકારવા વી હતી. પ રણામે ક ેસે તેનો અ વીકાર કય .  
 ુ લમ લીગે પણ તે વીકાર  ન હ કારણ ક તેમા ંપા ક તાનની રચનાનો પ ટ વીકાર ન હતો.  
 મહા મા ગાધંીએ આ દરખા તોને પો ટ ડટડ ચેક સાથે સરખાવી.  
 એિ લ 1942મા ંવડા ધાન ચચલે આ દરખા તોને પાછ  ખચી લીધી.  

હદ છોડો દોલન (1942) 

 8 ઓગ ટ 1942ના રોજ ુબંઈના ગોવા ળયા ટ ક ( ુ તમેદાન) મા ંમળેલી ક ેસ મહાસિમિતની બેઠકમા ં હદ છોડો દોલનનો ઠરાવ પસાર 
કરવામા ંઆ યો.  

 આ દોલનના ટકામા ં‘ગાધંી એ કરગે યા મરગે’નો નારો આ યો.  
 9 ઓગ ટની સવાર ક ેસના નેતાઓની ધરપકડ કરવામા ં આવી. ગાધંી ને નુાના આગાખાન મહલ અને કાયસિમિતના અ ય સદ યોને 

અહમદનગરની લમા ંલઈ જવામા ંઆ યા.  
 પટણામા ંસચવાલય પર િતરંગો લહરાવવાનો યાસ કર  રહલા 7 િવધાથ ઓની ગોળ  માર  હ યા કર  નાખવામા ંઆવી.  
 જય કાશ નારાયણ, રામમનોહર લો હયા અને અ ણ અસફાલી ગૂભમા ંરહ ને દોલન ુ ંસચંાલન કરતા હતા. તેમણે નેપાળમા ંઆઝાદ રડ યો 

ટશન ુ ંગઠન ક .ુ (ન ધ: અમદાવાસમા ં જુરાત કોલેજ પાસે વજ લઈને મોખર ચાલતો િવનોદ કોનાર વાલા શહ દ થયો.)  
 ુબંઈ, જમશેદ રુ, અમદાવાદના મ ૂરોએ હડતાળો પાડ . (અમદાવાદની 75 િમલોએ 105 દવસની ગડતાળો પાડ )  
 દોલનનો સવાિધક ભાવ બગંાળ, બહાર, ઉ ર દશ, મ ાસ અને ુબંઈમા ંથયો. યા ંજનતાએ મોટા માણમા ંપોલીસ ટશન, ર વે ટશન, 

પો ટઓ ફસ, સરકાર  કચેર ઓ પર મુલાઓ કયા. બહારમા ંરલવેને સવાિધક કુસાન થ ુ.ં  
 ધરપકડથી બચી ગયેલા ક ેસી નેતાઓએ દોલનને એક ુ ત દ તાવેજ ‘  સર લુર’ ારા ચલા ુ.ં   
 ઈ.સ.1942ના ત ધુીમા ં60,000 ય તઓને લમા ંનાખી દવાયા.  
 આ દોલનમા ંસા યવાદ ઓ, ુ લમલીગ, ઉદારવાદ  દળ, અકાલી દળ, હ ુ  મહાસભાએ સહકાર આ યો ન હતો. ડૉ. બેડકર પણ દોલનના 

િવરોધી ર ા હતા. 
 દોલન િન ફળ ગ ુ ંહ ુ.ં જોક દોલન દરિમયાન ક ેસના મોટાભાગના નેતાઓ લમા ંહોવાથી એ વયં  ુલડત ઉપાડ  હતી. આથી 

સરકારને ખાતર  થઈ ગઈ હતી ક હવે વધાર સમય ધુી ભારતીયો ેજ સ ા ચલાવી લેશે ન હ.  
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વાતં ય- ા ત તરફ યાણ  

 પાનમા ંરહતા ાિંતકાર  રાસ બહાર  બોઝે પાનમા ંટો કયો કુામે દ ણ- વૂના દશોમા ંરહતા ભારતીયોના સહયોગથી ‘ઈ ડયન ઈ ડપે ડસ 
લીગ’ સં થાની થાપના કર  હતી. તેની તગત ‘આઝાદ હદ ફોજ’ લ કર  પાખં પણ 1942મા ંરચવામા ંઆવી હતી.           ક ટન મોહનિસઘ 
તેના સેનાપિત હતા.  

 આ યવ થામા ંિવ ેપ ઉભો થતા ભુાષચં  બોઝને ને ૃ વ સભંાળવા આપવામા ંઆ ુ ંહ ુ.ં  
 21 ઓ ટોબર, 1943ના રોજ ભુાષચં એ િસગા રુમા ં વતં ભારતની કામચલાઉ સરકાર (આરઝી  હ ુમતે આઝાદ હદ) ની થાપના કર  ને 

પાન, જમની ,ઈટાલી, ચીન િસયામ, દશ, ફલપાઈ સ કોએિશયા અને મં ુ રયા એમ નવ દશોએ મા યતા આપી.  
 તેમણે ફોજને ‘ચલો દ હ ’ ુ ં ૂ  આ ુ.ં ઉપરાતં દ ણ- વૂ એિશયાના દશોનો વાસ કર ને  ‘ મુ ઝેુ નુ દૌ મૈ ુ હ આઝાદ  ુ ંગા’ વા નારા 

ારા યાનંા ભારતીયોને આહવાન ક .ુ  
 આઝાદ હદ ફોજ ુ ંરા ય ગીત ટાગોર ુ ં “જન ગણ મન”, રા વજ તર ક ક ેસનો િતરંગો અને રા ભાષા તર ક હદ નો વીકાર કરવામા ં

આ યો.  
 ક ટન લ મી વામીનાથન (સહગલ) ના ને ૃ વમા ંમ હલા ુકડ  ‘ઝાસંી ક રાની લ મીબાઈ’ ર મે ટ બનાવાઈ હતી.  
 પાન ારા દમાન અને િનકોબાર ટા ઓુનો અિધકાર વચગાળાની સરકારને (આર  હ ુમત) સ પવામા ંઆ યો. ભુાષચં  બોઝે યા ં િતરંગો 

લહરાવીને આ ટા ઓુના નામ વરાજ અને શ હદ રા યા હતા.  
 આઝાદ હદ ફોજ ુ ંવ ુ મથક િસગા રુથી રં નુ ( યાનમાર) ખાતે ખસેડા ુ.ં  
 પાનની શરણાગિત અને તબાહ  અને આઝાદ હદ ફોજના સમપણ કયા પછ  ભુાષચં  બોઝ બગકોક છોડ ને િવમાન માગ ટો કયો જવા તેમના 

સાથીદાર હબીબ ઉર રહમાન સાથે નીક યા  અને તેમ ુ ંરહ યમય ૃ  ુથ ુ.ં (18 ઓગ ટ, 1945) 

વેવેલ યોજના:  

 4 ૂન 1945ના રોજ વાઈસરોય વેવેલ એક યોજના તુ કર    જુબ વાઈસરોયની કારોબાર  પ રષદમા ંકમાડંર ઈન ચીફ િસવાયના બધા 
સદ ય ભરતીય રહશે. પરં  ુતે િન ફળ ગઈ.  

નૌકાસેના-િવ ોહ  

 ફ આુર  1946મા ંરોયલ ઈ ડયન નેવીના ‘ ર ટ જ’ તર ક ઓળખાતા િસપાઈઓ અને અિધકાર ઓએ િવ ોહ કય .  
 િવ ોહ ુ ંતા કા લક કારણ નાિવકા વી.સી.દ ની ગરફતાર  હ ુ ં ણે ‘તલવાર’ જહાજની દવાલ પર ેજો ભારત છોડો લ ુ ંહ ુ ંઅને ુ ય 

કારણ નૌસેનામા ંવશંીય ભેદભાવ હ ુ.ં  
 િવ ોહ ઓની ુ ય માગંણીઓ આઝાદ હદ ફોજના સૈિનકોનો કદમાથંી ટકારો અને વશંીય ભેદભાવની સમા ત હ ુ.ં  
 િવ ોહના સમથનમા ં ુબંઈમા ં20 લાખ મ ૂરોએ હડતાળ પાડ  હતી. ુબંઈથી ારંભ થયેલો આ િવ ોહ કરાચંી અને મ ાસમા ંપણ ફલાયો. 
 25 ફ આુર  1946ના રોજ સરદાર પટલ અને મહમદાલી ઝીણાના આહવાનથી િવ ોહ શાતં થયો.  

 
 

ક બનેટ િમશન :  

 ટશ વડા ધાન એટલીએ 19 ફ આુર  1946ના રોજ બધંારણસભાની થાપના અને ત કા લન સમ યાઓ પર િવચાર-િવમશ કરવા માટ કબનેટ 
િમશન ભારત મોકલવાની ઘોષણા કર  હતી.  

 24 માચ 1946ના રોજ કબનેટ િમશન દ હ  પહ ુ.ં તેના સદ ય ટફડ સ (અ ય ), પિથક લોર સ (ભારત સચવ), એ.વી.એલેકઝેડર 
(નૌસેનામં ી) હતા.  

 13 મે 1946ના દવસે કબનેટ િમશને નીચે જુબનો અહવાલ આ યો.  
 એક ભારતીય સઘંની થાપના થશે  દશી રજવાડાઓ અને ટશભારતના રા યોથી બનેલો હશે. િવદિશક બાબતો, ર ા અને સચંાર યવ થા 

ક ીય સરકારને હ તક રહશે.  

વચગાળાની સરકાર :  

 ઈ.સ.1946મા ંબધંારણસભાના હ  ુમાટ ક બનેટ િમશન તગત ુટંણીઓ થઈ મા ંક ેસે 205 અને ુ લમ લીગે 73બેઠકો ા ત કર .  
 ઓછ  બેઠકો મળ  હોવાથી ુ લમ લીગે કબનેટ િમશન યોજનાનો અ વીકાર કય  અને 16 ઓગ ટ 1946ના દવસે ને ‘ ય  કાયવાહ  દવસ’ 

(Direct Action day) મના યો. આ દવસે હસા મક કોમી રમખાણો ફાટ  નીક યા.  
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 2 સ ટ બર 1946ના દવસે નેહ ુના ને ૃ વમા ંક ેસની બ મુિત ધરાવતી વચગાળાની સરકાર શપથ લીધી.  
 26 ઓ ટોબર 1946ના રોજ વેવેલે  મહમદ ઝીણાને સરકારમા ંજોડાવવા મના યો પરં  ુ ુ લમ લીગે બધંારણ સભામા ંઅડચણો ઉભી કર  અને 

સ તી લોકિ યતા ા ત કરવા માટ એક બ ટ ર ૂ ક .ુ   
 9 ડસે બર 1946ના દવસે બધંારણશભાની થમ બેઠક યો ઈ. મા ં ુ લમ લીગ હાજર ન રહ .  

એટલીની ઘોષણા  

 ટનના વડા ધાન લોડ કલેમે ટ એટલીએ 20 ફ આુર  1947ના રોજ ઐિતહાિસક ઘોષણા કર  હતી ક ેજ સ ા ૂન 1948 પહલા જવાબદાર 
લોકોને સ ા સ પીને ભારત છોડ  દશે.  

 એટલીએ વેવેલના થાને લોડ માઉ ટબેટનની ભારતના વાયસરોય તર ક િન ુ ત કર .  

માઉ ટ બેટન યોજના:  

 3 ૂન 1947ના દવસે માઉ ટ યોજના તુ કર .  
 ભારત ુ ંિવભાજન ભારત અને પા ક તાનમા ંકરવામા ંઆવશે. બ ે દશ પોતા ુ ંબધંારણ તૈયાર કરશે.  
 ડૉ.અ લુ કલામ આઝાદ, ખાન અ ુલ ગફારખાન અને ુ ષો દાસ ભાગલાના િવરોધમા ંર ા હતા.  
 14 ઓગ ટ , 1947ના દવસે પા ક તાન આઝાદ થ ુ.ં મહમદઅલી ઝીણા પા ક તાનના ગવનર જનરલ અને લયાકત અલીખાન વડા ધાન બ યા.  
 15 ઓગ ટ, 1947ના રોજ ભારત આઝાદ થ ુ ંઅને માઉ ટબેટન ભારતના ગવનર જનરલ અને જવાહરલાલ નહ ુ વડા ધાન બ યા.  

 

બળવાઓ  ક્ષેત્ર   નેતા  સમયગાળો  
સં યાસી-િવદ્રોહ   બગંાળ, િબહાર   કે દ્રસરકાર   1760-1800 
ફકીર-િવદ્રોહ  બગંાળ   મજનનુશાહ, િચરાગાલી  1776-77 
પોલીગરોનો બળવો   તિમલનાડુ   વીર.પી.કા ાવા માન  1799-01 
ભીલોનો બળવો   પિ મઘાટ   સેવારામ  1825-31 
રામોસી-િવદ્રોહ    પિ મઘાટ  ચતરિસંહ   1822-29 
પાગલપથંી-િવદ્રોહ  અસમ   ગોમધર કંુવર  1828 
વહાબી આંદોલન   િબહાર, ઉ રપ્રદેશ    સૈયદ અહમદ  1831 
કોલ-આંદોલન   છોટા નાગપરુ   ગોમધર કંુવર   1831-32 
ખાસી-િવદ્રોહ  અસમ  તીરતિસંહ   1833 
ફરાયજી-આંદોલન   બગંાળ   શરીયાત ુ લા ટટૂિૂમયા  1838-48 
િનલ-િવદ્રોહ  બગંાળ,િબહાર  િત તિસંહ  1852-54 
સથંાલ-િવદ્રોહ   બગંાળ,િબહાર  િસ  કા હા  1855-56 
મુડંા-િવદ્રોહ  િબહાર  િબરસા મુડંા  1899-1900 
નીલ-આંદોલન   બગંાળ   િદગ બર   1859-60 
મોપલા-િવદ્રોહ   માલાબાર  અલી મમુિલયાર   1920-22 
કુકા-આંદોલન   પજંાબ  ભગત જવાહરમલ, રામિસંહ  
રામપા-િવદ્રોહ   આંધ્રપ્રદેશ   સીતારામ રાજુ   1879-1922 
તેલગંાણા-આંદોલન   આંધ્રપ્રદેશ  -  1946 
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કોમ્પ્યટુર પરરચય 

 computer એ ઝડપી અને ચોકસાઈ પવૂકક કાયક કરત ુએવુ ંઈલેક્ટ્રોશનક યતં્ર છે કે જેમા ંકોઈ પર્ પ્રકારનો data દાખલ કરી િકાય છે. તેના પર 

process કરીને output મેળવી િકાય છે. આપર્ા દ્વારા અપાયેલી સચૂનાઓ (instructions) નો પર્ સગં્રહ કરી િકાય છે, તેમજ તે મારહતી 
ફરીથી પાછી પર્ ઉપયોગમા ંલઈ િકાય છે. 
(1) કોમ્પ્યટુરના ંપ્રાથશમક પદો :  

 input : 
કોમ્પ્યટુરમા ંnumbers, characters કે પછી કોઈ હકીકત fact દાખલા કરવામા ંઆવે, જેનો એક ચોક્કસ અથક ના થતો હોય તેને input કહ ેછે. જેનુ ંબીજુ ં
નામ data છે. જેના પર બાદમા ંprocess કરવામા ંઆવે છે.  

 1.2  process : 
કોમ્પ્યટુરમા ંજે ડેટા input કરવામા ંઆવ્યો હોય, તેના માટે અમકુ સચૂનાઓ આપવામા ંઆવે          છે અને તે પ્રમારે્ ડેટા પર પ્રરિયાઓ કરવામા ં
આવે છે.  જેમે કે searching, sorting વગેરે.  

 1.3 output :  

process થયેલો ડેટા એટલે કે દાખલ કરેલ ડેટા પર પ્રરિયા કરવાથી જે result મળે તેને output કહવેામા ંઆવે છે. તેનુ ંબીજુ ંનામ information છે. 
જેનો કોઈ ચોક્કસ meaning થતો હોય છે.  

 

કોમ્પ્યટુર લાક્ષણર્કતાઓ  :  

 ઝડપ : (speed)  

 આધશુનક કોમ્પ્યટુર એ ખબૂ જ ઝડપી કાયક કરત ુ ંઈલેક્ટ્રોશનક મિીન છે. જે એજ સેકન્સડમા ંલાખો સચૂનાઓનો અમલ કરી િકે છે.  

 ચોકસાઈ (accuracy) :  

કોમ્પ્યટુરમા ંદાખલ કરેલ ડેટા ગમે તેટલો જરટલ કેમ ના હોય પર્ કોમ્પ્યટુર ક્યારેય ગર્તરીમા ંભલૂ નથી. આપરે્ દાખલ કરેલ ડેટા જો સાચો હોય 
તો કોમ્પ્યટુર  100% સાચો જ જવાબ આપે છે.  

 બહુહતેકુ સાધન  (versatile) :  

કોમ્પ્યટુરમા ંઆપરે્ જુદા જુદા software (program) દ્વારા શવશવધ પ્રકારના કાયો કરી િકીએ છીએ. જેમ કે accounting, designing, animations વગેરે. 
ટૂંકમા ંએવુ ંકહી િકાય છે કે કોમ્પ્યટુર એ ઑલરાઉન્સડર મિીન છે.  

 સગહિક્ક્ટ્ત (storage capacity) :       

કોમ્પ્યટુરમા ંકોઈ પર્ મારહતી ભશવષ્યમા ંઉપયોગ કરવા માટે તેનો કાયમી સગં્રહ કરવામા ંઆવે છે, તેમજ કોમ્પ્યટુરની સગં્રહિક્ક્ટ્ત આપરે્ આપર્ી 
જરૂરરયાત મજુબ વધારી પર્ િકીએ છીએ.  

 2.5 એકાગ્રતા (concerntration) :  

કોમ્પ્યટુર કંટાળ્યા વગર લાબંા સમય સધુી, ચોકસાઈથી કાયક કરી િકે છે, તેમજ તેનાથી તેની કામ કરવાની ઝડપ કે ચોકસાઈમા ંકોઈ ફરક પડતો 
નથી, કે તે કંટાળત ુ ંપર્ નથી.  

 2.6 પસદંગીમા ંછૂટછાટ (choice of configuration) :   

કોમ્પ્યટુર ખરીદતી વખતે તેના અલગ અલગ ભાગો તેમજ આપરે્ આપર્ી જરૂરરયાત પ્રમારે્ program પસદં કરી િકીએ છીએ. કેમ કે અગર 
કોમ્પ્યટુર home use માટે ખરીદીએ તો printer કે scanner ના ખરીદીએ તો પર્ ચાલે.  

 2.7 શવશ્વાસપાત્ર (rellable) :  

કોમ્પ્યટુર એ શવશ્વાસપાત્ર મિીન છે. જે હંમેિા ંચોક્કસ અને સાચુ ંજ પરરર્ામ આપે છે. અગર એમા ંખોટંુ પરરર્ામ આવતુ ંહોય તો તે માનવીય 
ભલૂના કારરે્ જ એમ બનતુ ંહોય છે.  

 

કોમ્પ્યટુરના ંઉપયોગ / ફાયદાઓ :  

 

કોમ્પ્યટુરના ંઉપયોગથી થતા ંફાયદાઓ નીચે મજુબ છે.  

 

 કોમ્પ્યટુના ંઉપયોગથી કાયકદક્ષતામા ંવધારો થાય છે.  

 એક સાથે ઘર્ા બધા ંકામ કરી તેનો સગં્રહ કરીને સમય બચાવી િકાય છે.  

 શવશવધ કે્ષત્રોના કાયો ઝડપી કરી િકાય છે, તેમજ તેનુ ંભલૂરરહત સચંાલન કરી િકાય છે. કોમ્પ્યટુર એ વૈજ્ઞાશનક સિંોધનમા ંખબૂ જ ઉપયોગી 
નીવડે છે.  

 શિક્ષર્ કે્ષત્રમા ંજુદા જુદા શવષયોના અનેક િૈક્ષણર્ક પોગ્રામ્પસ ઉપલબ્ધ હોય છે.  

 ધધંાકીય બાબતો (business applications)મા,ં વ્યવહારોમા ંતેમજ સચંાલનમા ંઉપયોગી છે.  
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 મનોરંજન કે્ષતે્ર પર્ બહોળા પ્રમાર્મા ંઉપયોગી છે. જેમે કે કાટૂકન રફલ્મમ્પસ, video, audio, animations વગેરે.  

 internetના માધ્યમ દ્વારા એકબીજાને e-mail મોકલી દુશનયાના કોઈ પર્ ખરૂ્ામા ંcommunication કરી િકાય છે.  

 મેરડકલ કે્ષતે્ર દદીઓની મારહતી, તેઓની surgeryની મારહતી, નવી ટેક્ટ્નોલૉજીનો દદીના ઈલાજમા ંઉપયોગ થઈ િકે છે.  

 banking કે્ષતે્ર પર્ કોમ્પ્યટુરનો ઉપયોગ થાય છે. જેમા ંમખુ્યત્વે net banking, ATM, credit card અને debit card નો ઉપયોગ.  

 આજના આધશુનક યગુમા ંકોમ્પ્યટુર જાહરેાત માટેનુ ંએક મજબતૂ સાધન બન્સયુ ંછે, કે જેના દ્વારા ઘરે ઘરે મારહતીનો ફેલાવો કરી િકાય છે.  

 internetની મદદથી દેિ-સશુનયાના ંખરેૂ્ ખરેૂ્ બનતી ઘટનાઓ પળવારમા ંજાર્ી િકાય છે.  

 

કોમ્પ્યટુરની પેઢીઓ :  

 

કોમ્પ્યટુરની િોધ થઈ ત્યારથી અત્યારના આધશુનક કોમ્પ્યટુર સધુી જે પરરવતકનો આવ્યા તેને computerની generation તરીકે ઓળખવામા ંઆવે છે, 
જેના મખુ્યત્વે પાચં પ્રકાર છે.  

 

Generation વષક  ઉપયોગ  speed ગરુ્ધમો  Application પ્રકાર  

પ્રથમ  

1940 
to 
1956 

વેક્યમુટયબુ્સ, 
વાલ્મવ.  

333 માઈિો 
સેકન્સડસ.  

-કદ ખબૂ જ મોટંુ  

-ગરમી પષુ્કળ પ્રમાર્મા ં ઈત્પન્ન થતી 
હતી.  

-સગં્રહિક્ક્ટ્ત ઓછી હતી.  

Scientific 
Application 

ENJAC, UNIVAC – I  
EWVAC UMIVAC – II  
MARK-I, MARK-II, 
IBM  

બીજી  

1956 
to 
1963 

રાન્ન્સઝગે્રટેડ  10 માઈિો 
સેકન્સડસ  

-કદ પ્રમર્મા ંનાનુ ં 

- ગરમી ઓછી ઉત્પન્ન કરત ુ ંહત ુ.ં  

Business અને 
engineering 

IBM – 1404, IBM-
1000  
UNIVAC – III  

ત્રીજી  

 1964 
to 
1971 

ઈન્ન્સટગે્રટેડ 
સરકિટ (IC) 

100 નેનો 
સેકન્સડસ  

-Silicon ધાતનુી chip (IC)ને કારરે્ size 

એકદમ નાની થઈ ગઈ. 
-વધારે ઝડપી અને ભરોસાપાત્ર   

ડેટાબેઝ 
મૅનેજમેન્સટ 
શસ્ટમ, online 

શસ્ટમ  

IBM-360, IBM-370  
BARROGH-5700-6700 
7700 

ચોથી  

1971 
to 
1984  

Large scale 
integration  
(LSI) 

390 નેનો 
સેકન્સડસ  

-LSIને કારરે્ size ઘર્ી નાની (ટેબલ પર 
મકૂી િકાય એટલી) થઈ ગઈ.  

રડન્્રબ્યટેુડ 
શસ્ટમ, real time 

control 

IBM PC series  
Apple – series  
Intel 4004  

પાચંમી  

1985 
પછી  

Very large 
scale 
integration 
(VLSI), 

---  આ પેઢીનો શવકાસ થઈ રહ્યો છે. જેમા ં
કોમ્પ્યટુરમા ં બદુ્ધિ હિે અને જે આપર્ી 
ભાષા સમજી િકિે.  

Artificial  
Intelligence 
(AI), speech 
Recognization  
System  

---  

  

 કોમ્પ્યટુરના ંપ્રકારો :  

કોમ્પ્યટુરના કદ, ઝડપ, ટેક્ટ્નોલૉજી, રકિંમત, ઉપયોગ વગેરેને આધારે તેનુ ંજુદા જુદા પ્રકારે વગીકરર્ કરવામા ંઆવે છે. સામાન્સય રીતે કોમ્પ્યટુરના 
કદ તેમજ processing capability ને આધારે તેને computer, mini computer, main frame computer અને super computer વગેરે પ્રકારોમા ં
શવભાજજત કરી િકાય છે.  

 5.1 analog computer :  

1936મા ંલૉડક કૉન્સવીએ analog computer િોધ્યુ ં હત ુ.ં જેનો મખુ્ય ઉપયોગ શવશવધ પ્રકારના માપ ઉપરથી જવાબ િોધવા માટે થતો હતો. જેમા ં
સમાતંર એક સરખા શવદ્યતુ શસગ્નલનો ઉપયોગ થતો હતો.  

 5.2 digital computer :  

આ પ્રકારના કોમ્પ્યટુરમા ંdigital signalsનો ઉપયોગ થાય છે. જેમા ંકોમ્પ્યટુરની અંદર મારહતી કે સચૂના દ્ધદ્વઅંકી પિશત (binary language) મા ંએટલે 
કે 0 અને 1 ના ્વરૂપે દિાકવાય છે. જેમા ં0 એટલે off અને 1 એટલે on તેમ સમજવામા ંઆવે છે. Digital computerના મખુ્ય ચાર પ્રકારો છે.  

 super computer : સપુર કોમ્પ્યટુર એ આજના સમયગાળાના અન્સય કોમ્પ્યટુર કરતા ંસમ્યાના ઉકેલ માટે અશયિય ઝડપી ગર્તરી કરત ુ ં
અનેકશવધ હતે ુમાટેનુ ંએક સક્ષમ કોમ્પ્યટુર છે, જે એક સાથે એક જ સમયે એક કરતા ંવધારે પ્રક્ક્ટ્તયાઓ કરી િકે છે.  

 main frame computer : મેઈન ફે્રમ કોમ્પ્યટુર ઘર્ી મોટી sizeના અને મોંઘા કોમ્પ્યટુર હોય છે. જેનો ઉપયોગ મખુ્યત્વે બૅન્ન્સકિંગમા,ં ઔશધણગક 
એકમોમા,ં airpot તેમજ મોટી મોટી સં્ થાઓમા ંથાય છે.  

 mini computer : શમશન કોમ્પ્યટુર મે મેઈન ફે્રમ computer અને માઈિો computer વચ્ચેનો પ્રકાર છે કે જેનો ઉપયોગ school, governemetn 

offices,banking, financial institutes વગેરેમા ંમારહતીને store કરી તે મારહતી પર process કરી તેનુ ંanalises કરી િકાય છે.  
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 micro computer : micro computer એ એવા નાના પ્રકારના કોમ્પ્યટુર છે કે જેમા ંpersonal computer (PC) તેમજ laptopનો સમાવેિ કરી 
િકાય છે. Micro computerમા ં CPUમા ં ફક્ટ્ત એક જ processor હોય છે. તેના કારરે્ તેની size એકદમ નાની હોય છે. laptop એ પોટેબલ 
કોમ્પ્યટુર હોવાથી સહલેાઈથી તેને એક ્થળેથી બીજે ્થળે લઈ જઈ િકાય છે. laptopમા ંmonitor સપાટ (flat) હોય છે, તેમજ તેમા ં liquid 

crystal display (LCD) technologyનો ઉપયોગ થાય છે. તે બૅટરી વડે ચાલે છે. તેને નોટબકુ કોમ્પ્યટુર તરીકે પર્ ઓળખવામા ંઆવે છે.  

 

(2) કોમ્પ્યટુરનો બ્લોક ડાયાગ્રામ :  

કોમ્પ્યટુરમા મખુ્યત્વે 5 unit હોય છે. જેમા ં input unit, output unit, control unit, memory unit અને arithmetic & logic unit (A.L.U)નો સમાવેિ 
થાય છે.  

       કોઈ પર્ ડેટા દાખલ કરવામા ંઆવે, તેના પર process કરવામા ંઆવે અને તેના પરથી result મળે ત્યા ંસધુી કોમ્પ્યટુરના કયા કયા unit શુ ં
ભાગ ભજવે છે તે સમજીશુ.ં  

 Input unit : user એ input deviceની મદદથી દાખલ કરેલ ડેટા સૌપ્રથમ input unitને મળે ક છે. Input unit તે data ્વીકારી તેને આપર્ી 
language (decimal)માથંી computerની language (binary)મા ંconvert કરી તેને processing માટે C.P.U. ને મોકલી આપે છે.  

 C.P.U. : central processing unitને કોમ્પ્યટુરના મગજ તરીકે ઓળખાવી િકાય. કોમ્પ્યટુરના બધા ંજ functionsને CPU control unit વડે અંકુશિત 
કરે છે. એટલે કે process flow (input → process → output) જાળવી રાખવાનુ ં કાયક કરે છે. C.P.U. કોમ્પ્યટુરની memoryમા ં store કરેલ 
pogramનો use કે અમલ (execution) કરવાનુ ંકાયક કરે છે. C.P.U.મા ંIC ઉપયોગ થાય છે, જેને micro processor તરીકે પર્ ઓળખવામા ંઆવે 
છે. જે કોમ્પ્યટુરની દરેક arithmetic તેમજ logical processને porform કરે છે. આમ, C.P.U. એ મખુ્યત્વે 3 યશુનટમા ંવહેંચાયેલુ ંહોય છે.  

(1) memory unit (2) control unit, અને (3) A.L.U. 

 OUTPUT UNIT : C.P.U. દ્વારા process થયેલ ડેટા એટલે કે મારહતી એ output unit ્વીકારે છે. જે computerની language (binary)મા ંહોય છે. 
તેને output unit આપર્ી language (decimal)મા ંconvert  કરીને output deviceને મોકલી આપે છે, જેને આખરે monitor પર દિાકવવામા ંઆવે 
છે.  

(3) કોમ્પ્યટુરના ંઘટકો :  

 

કોમ્પ્યટુર મખુ્યત્વે બે ઘટકોનુ ંબનેલુ ંહોય છે :  (1)Hardware,  (2) software  

(1) Hardware :  

કોમ્પ્યટુરના ભૌશતક ભાગોને કોમ્પ્યટુર હાડકવેર કહવેામા ંઆવે છે કે જેને આપરે્ જોઈ િકીએ છીએ, ્પિી િકીએ છીએ. Key board, monitor, 

hard disc વગેરે હાડકવેરના ઉદાહરર્ો છે. Hardware મખુ્યત્વે 3 પ્રકારના હોય છે.  (1) input device (2) output device (3) storage device  

(2) Software :  

કોમ્પ્યટુરમા ં કોઈ ચોક્કસ કાયક કરવા માટેની સચૂનાઓ કે આદેિોની િશમક શે્રર્ીને program કે સૉફટવેર તરીકે ઓળખવામા ંઆવે છે. તેના 
મખુ્યત્વે 3 પ્રકારો છે. (1) application software (2) system software (3) utility software  

 
 

 input device  

કોમ્પ્યટુરમા ંજે diviceના ઉપયોગ દ્વારા data દાખલ કરવામા ંઆવે છે તેને input device તરીકે ઓળખવામા ંઆવે છે, જે નીચે મજુબ છે.  

 
(1) Key board :  

Key board એ standared input device છે જે સામાન્સય રીતે ટાઈપ રાઈટરના જેવુ ંજ દેખાય છે. તેમા ંમખુ્યત્વે 4 પ્રકારની keys હોય છે.  

(i) Aથી Z આલ્મફાબેટસ  

(ii) 0થી 9 નબંસક  

(iii) +, -, $, #, ્પેશ્યલ શસમ્પબોલ  

(iv) F1થી f2 ફંકિન કી.  

Key board સામાન્સય રીતે 101, 104 કે 110 keyનુ ંબનેલુ ંહોય છે.  

 
(2) Mouse :  

Mouse  સામાન્સય રીતે GUI (graphical user interface) પ્રોગ્રામ્પસમા ંજ ઉપયોગી છે. તેને સમતલ સપાટી ઉપર ફેરવીને ્િીન પરના કોઈપર્ option 

નો શનદેિ તેમજ પસદંગી કરી િકાય છે. તેને point & draw device પર્ કરી િકાય છે.  

 જ્યારે આપરે્ માઉસને move કરીએ છીએ ત્યારે screen પર દેખાત ુનાનુ ંપૉઈન્સટર પર્ ખસે છે. માઉસની ઉપરની બાજુ એ એક, બે કે ત્રર્ બટન 
હોય છે જેમા ંવચ્ચે જે બટન હોય છે તેને scroll button તરીકે ઓળખવામા ંઆવે છે. માઉસના અલગ અલગ પ્રકારો હોય છે. જેમ કે સાદંુ માઉસ, 
ઑન્્ટકલ માઉસ અને wireless માઉસ.  

 
(3) Scanner :  

Scanner એ પેપર ઉપર લખેલી મારહતી (hard copy) ને કોમ્પ્યટુરના ઈલેન્ક્ટ્રક form (soft copy) મા ં રૂપાતંર કરવાનુ ં કાયક કરે છે. જેમે કે 
photography, મહત્વના કાગળો વગેરેને વષો વષક સાચવી રાખવા માટે scanner ની મદદથી તેનો સગં્રહ કરી િકાય છે.  
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 Scannerના પ્રકારો :  

(a) Handheld scanner :  

આ પ્રકારનુ ં scanner નાની sizeનુ ં હોય છે. તેને સરળતાથી હાથ વડે ઊંચકીને કોઈ પર્ જગ્યાએ લઈ જઈ િકાય છે તેમજ કોઈ પર્ paper કે 
imageને સરળતાથી scan કરી િકાય છે.  

 
(b) Flat  bed scanner :  

આ પ્રકારના scanner એ મોટી sixeના તેમજ થોડા મોંઘા હોય છે. Scan કરેલી મારહતી કે imageની ગરુ્વત્તા પર્ વધારે હોય છે. તે ઝેરોક્ષ મિીનની 
જેમ કાયક કરે છે.  

 
(c) Drum scaner :  

આ પ્રકારના scannerનો ઉપયોગ fax machineની જેમજ થાય છે. આ એક mediam sizeનુ ંscanner છે.  

 
(d) Optical scanner :  

ખાસ પ્રકારના ઉદે્દશ્ય માટે optical scannerનો ઉપયોગ થાય છે. તેના પ્રકારો નીચે મજુબ છે.  

 

(i) Optical mark reader / recognizer (OMR):  આ પ્રકારના scannerનો ઉપયોગ કોઈ પર્ પ્રશતયોગાત્મક પરીક્ષા (compelitive exam)મા ં
જબાબવહીમા ં કરેલ ણચહનોને કોમ્પ્યટુર ્વરૂપે રૂપાતંર કરી તેનુ ં મલૂ્મયાકંન કરવા માટે થાય છે. શવિાળ પ્રમાર્મા ં ઉત્તરવહીઓના ઝડપી અને 
અસરકારક મલૂ્મયાકંન માટે તેનો ઉપયોગ થાય છે.  

 

(ii) Optical character reader / recognizer (OCR) : આ પ્રકારના scannerનો ઉપયોગ handwritten કે type કરેલ કે printed dataને મિીનના 
codeમા ંરૂપાતંર કરવા માટે છે, તેમજ રૂપાતંરરત ડેટામા ંસધુારાવધારા કરવા માટે પર્ થાય છે. સામાન્સય રીતે sales receipt, printed recordsની 
data entry કરવા માટે તેમજ text speech machie translation અને artificial intelligence માટે ઉપયોગી છે.  

(iii) Bar code reader (BCR):  આ પ્રકારના scannerનો ઉપયોગ કોઈ product કે book ઉપર print કરેલ bar codeમા ંસગં્રહલે મારહતીને scan 

કરવા માટે થાય છે. Bar code reader મખુ્યત્વે inventory management અને library management મા ંઉપયોગી છે.  

(iv) Magnetic ink charater reader (MICR) : આ પ્રકારના scannerનો ઉપયોગ banking industry મા ંથાય છે. જે ચેક પર નીચેના ભાગમા ં
magnetic ink વડે છાપેલા codeને scan કરી, ચેક શવિેની મારહતી આપે છે.  

 
(4)  Joy stick :  

Joy stickનો ઉપયોગ  video gamesમા ંથાય છે. જેમા ંgame રમનાર વ્યક્ક્ટ્ત joy stickને પકડીને અલગ અલગ રદિામા ંફેરવે છે. જેનાથી gameની 
અંદર રહલેો object પર્ movement કરે છે. તેમા ં શવશવધ buttions પર્ હોય છે. Video games ઉપરાતં તે flight simulation અને roboticsમા ં
ઉપયોગી છે.  

 
(5) Track ball :  

Track ball એ pointing device છે. જે માઉસની જેમે જે કાયક  કરે છે, પરંત ુતેમા ંબૉલ નીચેના બદલે ઉપરની બાજુ હોય છે. બે અક્ષોની વચ્ચેના 
રોટેિનને પારખીને બૉલ તે રદિામા ંપૉઈન્સટરને ફેરવે છે. જ્યારે આપર્ી પાસે જગ્યા સીશમત હોય ત્યારે track ball ઉપયોગી બને છે. જેમ કે laptopમા ં
વપરાતી સપાટી (surface) એ track ballનુ ંઆધશુનક વઝકન છે.  

 
(6) Touch screen :  

આ એક ખાસ પ્રકારના visual display unit (VDU)જેમા ં monitor screen પર સેન્સસર હોય છે. આંગળીના ્પિકથી sceen પરના કોઈ પર્ મેન ૂ કે 
optionનો ઉપયોગ કરી િકાય છે. સામાન્સય રીતે ઝડપી ઈનપટુ, free hand design માટે touch screenનો ઉપયોગ કરવામા ંઆવે છે. 
 

(7) Light pen :   

Light penને light gun કે selector pen પર્ કહવેામા ંઆવે છે. તેમા ંcomputerની screen પર સેન્સસર હોય છે, તેમજ penના point (અર્ી)મા ંપર્ 
સેન્સસર હોય છે. તેમાથંી જે light નીકળે છે તે મોશનટર દ્વારા capture કરવામા ંઆવે છે અને user તે પ્રમાને કોઈ પર્ મેન ૂકે optionને point કે select  
કરી િકે છે. તેની positionની ચોકસાઈ touch screen કરતા ંવધારે હોય છે.  

 
(8) Digitizer :  

તે એક એવુ ં input device છે કે જે  paper ઉપર ણચત્ર અથવા નકિાના રૂપમા ંઆપેલ designને સીધા કોમ્પ્યટુરમા ંદાખલ કરવા માટે ઉપયોગી બને 
છે. તેમા ંpicture કે map X અને Y અક્ષના રૂપમા ંstore થાય છે.  

 
(9) Mircrophone (mike) :  

આ ઈનપટુ deviceમા ંવ્યક્ક્ટ્ત જે કંઈ પર્ બોલે તે કોમ્પ્યટુરમા ંદાખલ થઈ જાય છે. તેને voice recognition કે speech recognition device તરીકે 
ઓળખવામા ંઆવે છે. જેમા ંકી બોડકને બદલે microphoneનો input data તરીકે ઉપયોગ કરવામા ંઆવે છે.  
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output device :  
 

કોમ્પ્યટુમા ંદાખલ મારહતીને જે device દ્વારા જોઈ િકાય છે તેને output device કહવેાય છે. જેના પ્રકારો નીચે મજુબ છે :  

 
(1) Visual display unit / monitor : 

Monitor એ basic output device છે. જે લગભગ દરેક computer સાથે ઉપલબ્ધ હોય છે. તે television જેવુ ંજ દેખાય છે. તેમા ંમારહતી characters કે 
picture બનેં રૂપમા ંહોય છે. તેના કુલ 4 પ્રકાર છે.  

 

(i) Black & white (monocrome) : આ પ્રકારના monitor પહલેાનંા વષોમા ં વપરાતા હતા કે જે CUI(character base user inferface) 

application માટે ઉપયોગી બનતા ંહતા.ં 
 

(ii) Colour monitor : આ પ્રકારના મોનોટરમા ંcathode ray tube (CRT)નો ઉપયોગ થાય છે. તેમા ં RGB (red, green, blue) coloursનો ઉપયોગ 
કરી 256 જેટલા જુદા જુદા colour  shades જોઈ િકાય છે. જે મખુ્યત્વે GUI (graphical user interface) applicationમા ંઉપયોગી છે.  

 

(iii) L.C.D. : તે liquid crystal displayનુ ંટૂં કંુ નામ છે અને તેનો ઉપયોગ  laptopમા ંથાય છે. હવેના કોમ્પ્યટુરમા ંmonitorની જગ્યાએ LCDનો 
થવા લાગ્યો છે. તેની display quality high હોય છે. તે વજનમા ંહલકંુ હોય છે અને ઓછી જગ્યા રોકે છે.  

 

(iv) L.E.D. : તે light emitting diodનુ ંટૂં કંુ નામ છે. હવે LCDના બદલે LED technologyનો monitor તરીકે ઉપયોગ થવા લાગ્યો છે. તે વજનમા ં
હલકંુ હોય છે, તે ઓછી બૅટરી વાપરે છે અને તેમા ંoutput કોઈ પર્ રદિામાથંી જોવામા ંઆવે તો પર્ તે એક સરખુ ંજ દેખાય છે.  

 Pixel : screen પરનો નાનો dot કે point.  

 Dump  teminal : જે computer મા ંફક્ટ્ત કી બોડક અને monitor જ હોય અને તે મખુ્ય computer સાથે જોડાયેલ હોય (processingબીજે થતુ ં
હોય) તેને dumb terminal કહ ેછે.  

 Intelligent terminal : જે computerમા ં keyboard, V.D.U. તેમજ પોતાનુ ં C.P.U., memory અને control program હોય તેને intelligent 

terminal કહ ેછે.  

 
(2) Printer :  

computerમા ં રહલેી મારહતીને કાગળ પર છાપવા માટે જે deviceનો ઉપયોગ થાય છે તેને printer કહ ે છે. તે computerમા ં રહલે મારહશત (soft 

copy)ને કાગળ પર (hard copy) રૂપાતંરરત કરે છે.  

 

 ઈમ્પપેક્ટ્ટ શપ્રન્સટ :  

આ પ્રકારના શપ્રન્સટર ટાઈપ રાઈટરની જેમ કાયક કરતા ંહોય છે. તેઓ સ્તા,ં ધીમા, ઘોંઘાટ કરતા ંઅને એક સમયે એક કરતા ંવધારે નકલ કાઢી િકે 
તેવા હોય છે. તેના પ્રકારો નીચે મજુબ છે :   

(i) ડોટ મેરરક્ષ શપ્રન્સટર : આ પ્રકારના શપ્રન્સટરમા ંઅનેક શપન્સસ (pins) કે શનસલ્મસ (niddles)  હોય છે, તેમજ રરબન (ribbon) હોય છે. આ શપ્રન્સટર 
વડે યોગ્ય શનડલને કાયકિીલ બનાવીને ટપકાઓ (dots) ના સમહૂની રચના વડે જે તે અક્ષર પેપર પર છાપવામા ંઆવે છે. તેમા ંહમેર, શપન્સસ અને 
રરબનનો ઉપયોગ થાય છે. તેમા ંએક સમયે એક જ અક્ષર (character) શપ્રન્સટ થઈ િકે છે. તે બનેં સાઈડથી શપ્રન્સટ કરી િકે છે. તે સ્તા,ં શવશ્વાસપાત્ર 
અને ઓછી ગરુ્વત્તાવાળા હોય છે.  

 

(ii) ડીઈઝી વ્હીલ : આ પ્રકારના શપ્રન્સટરમા ં રડ્કનો ઉપયોગ થાય છે. જે ્લાન્્ટક અથવા તો ધાતનુી બનેલી હોય છે. તેમા ં રડ્કની મદદથી 
આખે આખા અક્ષરો જ શપ્રન્સટ થાય છે. તેમા ંશવશવધ પ્રકારના fontsનો ઉપયોગ થઈ િકે છે. આ પ્રકારના શપ્રન્સટર graphicsને શપ્રન્સટ કરી િકતા ંનથી. તે 
ધીમા હોય છે, પરંત ુશપ્રન્સટની ગરુ્વતા ખબૂ જ સારી હોય છે.  

 

(iii) ચેઈન શપ્રન્સટર : આ પ્રકારના શપ્રન્સટરમા ંchainનો પ્રકાર આપર્ી જરૂરરયાત પ્રમારે્ બદલી િકાય છે. તેમા ંનાના character setની ઉપયોગથી 
શપ્રન્સટર વધારે ઝડપી શપ્રન્સટ કરે છે. તે ઝડપી છે, તેમજ મોંઘ ુહોય છે અને તે અવાજ પર્ ઉત્પન્ન કરે છે. તેને બેન્સડ શપ્રન્સટર તરીકે પર્ ઓળખી િકાય.  

 
 

 નોન-ઈમ્પપેક્ટ્ટ શપ્રન્સટર :  

આ પ્રકારના શપ્રન્સટરમા ંખાસ પ્રકારની િાહી કે ટોનર તેમજ ખાસ પ્રકારના કાગળનો ઉપયોગ થાય છે. તેનો આધાર તેમા ંવપરાયેલ ટેકનોલોજી પર 
છે. આ પ્રકારના શપ્રન્સટર અવાજ કરતા ંનથી, તેમજ તેમા ંએક કરતા ંવધારે નકલોની શપ્રન્સટ કરી િકાતી નથી. તેના પ્રકારો નીચે મજુબ છે :  
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(i) ઇન્સકજેટ શપ્રન્સટર : આ શપ્રન્સટરમા ંજેટ (ફુવારો) હોય છે. જે ખાસ પ્રકારની િાહીથી ભરેલો હોય છે. તેમા ંનાના નાના કાર્ાઓ (nozzles) વડે 
inkને પેપર પર છાટંવામા ંઆવે છે અને તેવી રીતે character બનાવવામા ંઆવે છે. આ પ્રકારના શપ્રન્સટરનો મખુ્ય ફાયદો એ છે કે તેની ગરુ્વત્તા ખબૂ 
જ સારી હોય છે. તેમા ંરંગીન શપ્રન્સટ તરીકે પર્ કરી િકાય છે. તેને ડે્ટ જેટ કે બબલ જેટ તરીકે પર્ ઓળખવામા ંઆવે છે. તેમા ંએક કરતા ંવધારે 
નકલ કાઢી િકાતી નથી.  

(ii) લેસર શપ્રન્સટર : આ પ્રકારનુ ંશપ્રન્સટર હાલમા ંઘણુ ંજ પ્રચણલત છે. તે આધશુનક, ઝડપી અને ઉચ્ચ ગરુ્વત્તાનુ ંશપ્રન્ન્સટિંગ કામ કરી િકે છે. તેમા ં
ટૉનરનો ઉપયોગ થાય છે. તે રકિંમતમા ંખબૂ મોંઘુ ંહોય છે, તેમજ તેમા ંએક કરતા ંવધારે નકલ નથી નીકળી િકતી. તે high ક્ટ્વૉણલટીનુ ંgraphics 

શપ્રન્સટ કરી િકે છે. તે page શપ્રન્સટર કહવેાય છે. 
 શપ્રન્સટરની ગરુ્વત્તા DPI (dots per inch) કે LPI (link per inch)મા ંમાપી િકાય છે, તેમજ તેની ઝડપ C.P.S. (chracter per second) મા ંમાપી 
િકાય છે.  

 
(3) Plotter :   

ણચત્રાત્મક મારહતી જેવી કે આલેખો, નકિાઓ વગેરે પેપર પર છાપવા માટે ્લોટરનો ઉપયોગ થાય છે. તે મખુ્યત્વે CAD – CAM (computer aided 

designing – computer aided machining) પોગ્રામ, engineering design એન્્લકેિન, આરકિટેકચરલ paln, ણબન્લ્મડિંગના plan વગેરે ઉપયોગી છે.  

 
(4) Projector :  

પ્રોજેક્ટ્ટરનો ઉપયોગ output screenને શવિાળ પરદા પર, મોટા ્વરૂપે રજૂ કરવા માટે થાય છે. જે મખુ્યત્વે presentation માટે તેમજ movie જોવા 
movie hallમા ંવપરાય છે.  

 

(5) ્પીકર :  

્પીકર એ એક output device છે કે જેના ઉપયોગથી sound (audio  તેમજ video) સાભંળી િકાય છે.  

 Input / output device :  
 Digital camera :  

રડરકટલ કૅમેરા દ્વારા photo કે video capture કરી તેને memory cardમા ંસગં્રહી િકાય છે.  

 Web camera :  

વેબ કેમેરા એ web સાથે જોડાયેલ video કૅનેરા છે કે જેના ઉપયોગથી internet પર video capture કરી એકબીજાને જોઈ િકાય છે.  

્ટોરેજ રડવાઇસ / મેમરી :  

  કોમ્પ્યટુરમા ંમારહતી બે રીતે સગં્રહી િકાય છે. (1) ટેમ્પપરરી (2) કાયમી. તેના માટે શવશવધ પ્રકારના ્ટૉરેજ રડવાઈસનો ઉપયોગ થાય છે, જે નીચે 
મજુબ છે. 

(a) Primary memory :   

કોમ્પ્યટુરમા ંપ્રાઇમરી મેમરીનુ ંમખુ્ય કાયક તત્કાલ જરૂરી મારહતીનો સગં્રહ કરવો તેમજ તે મારહતીમા ંઅમલમા ંલેવાતા દરેક પોગ્રામ માટેના જરૂરી 
ઈનપટુ, તેમજ આઉટપટૅુ તેમજ વચગાળાના પરરર્ામોને store કરે છે. તેને main memory કે internal memory પર્ કહ ેછે. તેના મખુ્યત્વે 2 પ્રકાર છે  

(1) RAM (random access memory) (2) ROM (read only memory)  
 

(1) RAM : ram પ્રકારની memoryમા ંકોમ્પ્યટુરમા ં દ્વારા સીધુ ંજ write કરી િકાય છે. આ મેમરી, પોગ્રામ, તેનો અમકુ ભાગ તેમજ હાલમા ં
અમલ (execute) થઈ રહલેા પ્રોગ્રામ્પસ તથા તેમાનંી મારહતીને સગં્રહ ેછે, જ્યારે કોમ્પ્યટુરને switch off કરવામા ંઆવે ત્યારે ramમા ંરહલેી મારહતી પર્ 
નષ્ટ થઈ જાય છે, તેથી તેને volatile memory પર્ કહવેાય છે. ramમા ંરહલેી મારહતીની કોઈ પર્ ભાગમાથંી (random) સીધી જ આપ-લે થઈ િકે 
છે. તેના મખુ્યત્વે બે પ્રકાર છે.  

 

(i) Static RAM : આ પ્રકારની ramમા ંમારહતીને લાબંા સમય માટે સગં્રહી િકાય છે, તેમજ તેમા ંવારંવાર write કરવાની જરૂર પડતી નથી. તે 
મોંઘી તેમજ ખબૂ જ ઝડપી હોય છે.  

(ii) Dynamic RAM : આ પ્રકારની ramને temprary RAM પર્ કહવેાય છે જે પ્રમાર્મા ંસ્તી હોય છે. તેમા ં ડેટાને access કરવાના timeને 
megabytesમા ંદિાકવવામા ંઆવે છે. હાલમા ંમોટાભાગના કોમ્પ્યટુરમા ંઆ પ્રકારની RAM વપરાય છે.   

 

(2) ROM :  જ્યારે કોમ્પ્યટુરને manufacture કરવામા ંઆવે છે ત્યારે જ ROMમા ંઅમકુ પ્રોગ્રામ લખી નાખવામા ંઆવે છે, જેને પછીથી ફક્ટ્ત 
વાચંી જ િકાય છે. તેમા ંબાદમા ંલખી િકાત ુનથી કે ફેરફાર કરી િકાતો નથી, તેથી તેને read only memory કહવેામા ંઆવે છે. romનો ઉપયોગ 
ખાસ પ્રકારના પ્રોગ્રામ જેવા કે BIOS (basic input output sub routines), POST (power on self test)નો સગં્રહ કરવા માટે થાય છે. આ પ્રોગ્રામ્પસનો 
ઉપયોગ કોમ્પ્યટુરને ચાલ ુકરવા માટે (boot) જરૂર પડતી હોય છે. તેવા પ્રોગ્રામ્પસને firmware તરીકે પર્ ઓળખવામા ંઆવા છે. તેમા ંરહલેી મારહતી 
કોમ્પ્યટુરને બધં કરવા છતા ંdelete થતી નથી તેને non-volatle પર્ કહી િકાય છે.  

(i) PROM (programming read only memory) : આ પ્રકારની romમા ંપછીથી પ્રોગ્રામને add કરી િકાય છે પર્ તે delete કરી િકાતા નથી.  
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(ii) EPROM (erasable programmable read only memory) : આ પ્રકારની ROMમા ંપ્રોગ્રામને add પર્ કરી િકાય છે અને ઉપયોગ કરી લીધા બાદ 
ણબનજરૂરી પ્રોગ્રામને erase બે પ્રકારે કરી િકાય છે :  

 EEPROM (electrically erasable programmable ROM)  જેમા ંપ્રોગ્રામ્પસને પછીથી લખી િકાય છે તેમજ તેને erase કરવા માટે electric શસગ્નલનો 
ઉપયોગ કરવામા ંઆવે છે.  

 UV EPROM (ultra violet erasable programmable ROM) : આ પ્રકારની ROM મા ંપ્રોગ્રામ્પસને erase કરવા ultra violet રકરર્ો દ્વારા મારહતીને 
erase કરવામા ંઆવે છે.  

 
(B) secondary memory :  
 

સેકન્સડરી મેમરી એ કોમ્પ્યટુરનો એક અગત્યનો ભાગ છે. તેનો ઉપયોગ કોમ્પ્યટુર મા ંવપરાિમા ં લેવાતા પ્રોગ્રામ્પસ તે મારહતીનો સગં્રહ કરવા માટે 
થાય છે. (back up) તેમા ંશવપલુ પ્રમાર્મા ંમારહતીનો સગં્રહ કરી િકાય છે, તે આપર્ી જરૂરરયાત મજુબ મારહતીને delete કરી તેમા ંફરી નવી મારહતી 
પર્ લખી િકાય છે. તેમા ંસગં્રહલે મારહતી લાબંા સમય સધુી સાચવી િકાય છે, તેથી તે ્થાયી (non volatile) મેમરી કહવેાય છે. તે પ્રાઈમરી મેમરી 
કરતા રકિંમતમા ંસ્તી હોય છે. તેની રચના બે પ્રકારે થઈ િકે છે. Magnetic disk અને magnetic tape.  

 Magnetic disc માથંી મારહતીની આપ-લે કોઈ પર્ ભાગમાથંી સીધેસીધી જ થઈ િકે છે, એટલે તેને DASD (direct access storage device) કહવેામા ં
આવે છે, જ્યારે magnetic tapeમા ંમારહતીની આપ-લે અનિુમ પ્રમારે્ જ (sequence) થઈ િકે છે. તેના પ્રકારો નીચે મજુબ છે.  

 
(1) Hard disc :  

Hard discમા ંએક કરતા ંવધારે disc હોય છે, જેમા ંદરેક discની બનેં બાજુ મારહતી લખવામા ંઆવે છે. દરેક discની સપાટી પર મારહતી લખવા તેમજ 
વાચંવા માટે અલગ અલગ read / write headની જોગવાઈ હોય છે. આથી હાડક રડ્કની મારહતી સગં્રહ કરવાની ઝડપ ઘર્ી જ વધારે હોય છે. તે 
કોમ્પ્યટુરનુ ંમખુ્ય સગં્રાહક એકમ છે. તે સામાન્સય રીતે સપંરૂ્ક રીતે બધં એકમ તરીકે કોમ્પ્યટુર હોય છે. આ રીતે હાડક રડ્ક એ કાઢી ન િકાય તેવા 
પ્રકારની મેમરી છે અને તે  રીતે બધં હોવાથી ધળૂ સામે સરુણક્ષત સામાન્સય રીતે તેની સગં્રહિક્ક્ટ્ત 10 MB થી 1 TB સધુીની હોઈ િકે.  

 

(2) કોમ્પપેક્ટ્ટ રડ્ક CD  :  

CD એ એક પ્રકારની optical રડ્ક છે. તેના ઉપર મારહતીનો સગં્રહ અને તેની પનુ:પ્રાન્્ત લેસર બીમ વડે કરવામા ંઆવે છે. કોમ્પપેક્ટ્ટ રડ્કને ફક્ટ્ત 
વાચંી િકાય છે, પર્ તેના પર ફરી લખી ન િકાય. આથી તેને CD ROM (compact disc read only memory) પર્ કહવેાય છે. તેની રકિંમત ઓછી અને 
સગં્રહક્ષમતા ઘર્ી વધારે હોય છે. CDનો ઉપયોગ games, movies, bookની મારહતી, મોટી SIZEના પ્રોગ્રામ્પસ વગેરેનો સગં્રહ કરવા માટે થાય છે. તેની 
સગં્રહક્ષમતા 650 MBની છે. તેના પ્રકારો નીચે મજુબ છે :  

(i) CD ROM : જેમા ંફક્ટ્ત મારહતી એક જ વાર લખી િકાય છે. તેના પર ફરીથી લખી િકાત ુ ંનથી.  

(ii) WORM : “લખો એક વખત અને વાચંો અનેક વાર” (write one read many) પ્રકારની મારહતી discમા ંસામાન્સય રીતે સૉફ્ટવેર પ્રોગ્રામ્પસ લખવામા ં
આવે છે, જે manufacture company લખે છે. એક પ્રોગ્રામ લખાઈ ગયા બાદ તેમા ંપનુ: લખી િકાત ુ ંનથી. મારહતી ફક્ટ્ત વાચંી િકાય છે.  

(iii) CD RW : તે re-writable CD તરીકે ઓળખાય છે. જેમા ંCD પર વારંવાર મારહતી લખી પર્ િકાય અને વાચંી  પર્ િકાય છે. જે મારહતીની જરૂર 
ના હોય તેને erase પર્ કરી િકાય છે.  

 
(3) DVD :  

તે રડજજટલ શવરડયો રડ્ક અથવા રડજજટલ વસેટાઈલ રડ્કનુ ં ટૂં કંુ નામ છે. તે દેખાવમા ં CD જેવી જ હોય છે, પરંત ુ તેમા ં કોમ્પપે્રિન ટેકનોલૉજીનો 
ઉપયોગ થાય છે. જેનાથી તેમા ંCD કરતા ં13 ગર્ી વધારે મારહતી સગં્રહી િકાય છે. તેની સગં્રહક્ષમતા 4.7 GB જેટલી હોય છે.  

 
(4) Floppy disc :  

તે flexible physical property નુ ંટૂં કંુ નામ છે. તે magnetic પદાથકનુ ંઆવરર્ ચઢાવેલ અને વળી િકે તેવા ્લાન્્ટકની બનેલી ગોળ disc છે. તેની 
બનેં બાજુએ મારહતી લખવામા ંઆવે છે. તેના પર રહલે મારહતી વાચંવા કે લખવા માટે કોમ્પ્યટુરના એક શવશિષ્ટ deviceનો ઉપયોગ થાય છે. જેને 
ફ્લોપી રડ્ક રાઈવ (FDD) કહ ેછે. જેમા ંફ્લોપી રડ્ક પરથી વાચંવા તેમજ મારહતી લખવા માટે read / write head હોય છે. તેની મખુ્યત્વે બે size હોય 
છે.  

(1) 5.25 inch   (2) 3.5 inch  (તેની સગં્રહક્ષમતા 1.44 MB હોય છે.)  

 
(5) Blu-ray disc :   

આ પ્રકારની disc એ વધારે મેમરીવાળા audio, video અને dataનો સગં્રહ કરવા માટે થાય છે. તે optical disc છે કે જે BDના ટૂંકા નામથી પર્ 
ઓળખાય છે. તેમા ંવધારે પ્રમાર્મા ંdata store કરી િકાય છે. તેના મખુ્યત્વે બે પ્રકાર છે.  

(1) Single layer blu-ray disc : (capacity 25 GB) 
(2) Double layer blu-ray disc : (capacity 50 GB)  
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(6) Pen drive :  

Pen driveનો ઉપયોગ મારહતીનો સગં્રહ કરવા માટે થાય છે. Pen drive એ મારહતીની હરેફેર કરવા માટેનુ ંઅશત પ્રચણલત માધ્યમ છે. તેમા ંસરળતાથી 
મારહતી લખી િકાય છે, તેમજ વાચંી િકાય છે અને ન જોઈતી માહીતીને દૂર પર્ કરી િકાય છે. તેમા ંUSB (universal serial bus) નો ઉપયોગ થાય 
છે.  

 કોઈ પર્ discની સપાટી ઉપર એક જ કેન્સરવાળા જુદી જુદી શત્રજ્યાના circle બનેલા હોય છે તેને track તરીકે ઓળખવામા ંઆવે છે.   

 trackને પર્ નાના નાના ભાગમા ંવહેંચવામા ંઆવે છે, જેને sector તરીકે ઓળખવામા ંઆવે છે. જે સામાન્સય રીતે 512 bytesના બનેલા હોય છે.  

 
 

 સોફ્ટવેર :  

કોમ્પ્યટુર હાડકવેર પોતાની રીતે જાતે કંઈ કરી િકત ુ ંનથી. કોમ્પ્યટુરને કાયકરત બનાવવા તેમા ંસચૂનાઓ કે આદેિોની જરૂર પડે છે. જેમકે CD એ 
હાડકવેર છે, પરંત ુતેમા ંસગં્રહવામા ંઆવેલ ગીતને સોફ્ટવેર કહી િકાય. આમ, સૉફ્ટવેર એ કોઈ પ્રશ્નનો ઉકેલ મેળવવા માટે ચોક્કસ  િમમા ંલખેલ 
સચૂનાઓનો સમહૂ છે. તેના મખુ્યત્વે 3 પ્રકાર છે :  

(1) system software (2) application software (3) utility software  
 

 system software :  
 

(1) Computer systemનો ઉપયોગ કરવા માટે તેમા ંશવશવધ oprations કરવા માટે જે પ્રોગ્રામોનો સમહૂ છે તેને system software કહવેામા ંઆવે 
છે. તેના મખુ્ય બે પ્રકારો છે :  (1)operating system  (2) language translation  

 
(1) operating system :  

જે પ્રોગ્રામની મદદથી કોમ્પ્યટુરને સરળતાથી operate કરી િકાય, તેની તમામ પ્રવશૃત્તઓને control કરી િકાય તેને operating system કહવેામા ંઆવે 
છે. દા.ત. dos, windows, unix, mac વગેરે તેના પ્રકારો નીચે મજુબ છે :  

(i) DOS  : dos એ disc operating systemનુ ંટૂં કંુ નામ છે, જે પહલેાનંા જમાનામા ંપ્રચણલત operating system હતી, જે CUI (character base 

user interface) operating system છે. તેમા ંuser ફક્ટ્ત કમાન્સડ લખીને કોમ્પ્યટુરમા ંકાયક કરીએ િકે છે. આ commands બે પ્રકારનો હોય છે :  

(ii) Windows operating system : 1983મા ંમાઈિોસૉફ્ટ કંપની દ્વારા windows operating system બનાવવામા ંઆવી. આ પ્રકારની operating 

system એ હાલમા ં ઘર્ી જ પ્રચણલત operating system છે. તે GUI (graphical user interface) પ્રોગ્રામ છે. તેમા ં screen પર એક કરતા ં વધારે 
window દિાકવી િકાય છે. તેમા ંએક સમયે એક કરતા ંવધારે કાયક કરી િકાય છે. (multitasking) તેમજ તેમા ંઅલગ અલગ user પોતાની મારહતી 
અલગ સગં્રહી િકે છે. (multiuser) તેના શવશવધ version  નીચે મજુબ છે, જેમકે windows 95, windows 98, windows NT, windows 2000,  windows 

xp, windows vista, windows 2007.  

(iii) Unix : unix એ બહુ ઉપયોગકતાક (multiuser) માટે તૈયાર કરવામા ંઆવેલ operating system છે કે જેને કેન થોમ્પપસન અને ડેશનસ રીચેએ 
1960ના અંત ભાગમા ં તૈયાર કરી. Unix operating systemnનો ધધંાકીય, વૈજ્ઞાશનક તેમજ િૈક્ષણર્કકે્ષતે્ર બહોળા પ્રમાર્મા ંઉપયોગ થાય છે. Unix 

માટેના પ્રોગ્રામ્પસ ‘C’ ભાષામા ંતૈયાર કરવામા ંઆવે છે. તેમજ  multitasking થઈ િકે છે.  

(iv) Linux : linux એ GUI, multiuser અને multitask operating system છે. જે કોઈ પર્ intel processor પર ચલાવી િકાય છે. તેને opera 

source operating system તરીકે પર્ ઓળખવામા ંઆવે છે. કારર્ કે તે freely available છે. તે windowsની હરીફ operating system છે.  

 

(2)language translation : 

આ પ્રકારના software એ સચૂનાઓનો સમહૂ છે કે જે પ્રોગ્રામરને પ્રોગ્રામ લખવા માટેના જરૂરી ટલૂ્મસ પરૂા ંપાડે છે. તેમા ંશવશવધ પ્રોગ્રાશમિંગ languages 

લખી િકાય છે. તેના પ્રકારો નીચે  મજુબ છે :  

(1) Compiler  
(2) Interpreter  
(3) Assembler  
 

 application software :  
 

Application software એ userની જરૂરરયાતોને ધ્યાનમા ંરાખીને તૈયાર કરવામા ંઆવે છે. તેમા ંકોઈ પર્ problemને solve કરવાઅ માટેના શવશવધ  
પ્રોગ્રામ્પસનો સમાવેિ કરી િકાય છે. તેને application package તરીકે પર્ ઓળખી િકાય છે. હાલમા ંદરેક કે્ષત્રમા ંapplication software user દ્વારા 
કોઈને ્વરૂપે ઉપયોગમા ંલેવાય છે. તેના શવશવધ પ્રકારો નીચે મજુબ છે.  

(1) વડક પ્રોસેશસિંગ સોફ્ટવેર :  

જેમા ં મખુ્યત્વે textને related કાયક થાય છે. જેમ કે letter લખવો કે resume બનાવવો. Notepad, wordpad અને MS word એ વડક પ્રોસેશસિંગ 
સૉફ્ટવેરના ઉદાહરર્ો છે.  
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(2) ્પે્રડિીટ સોફ્ટવેર :  

તેનો મખુ્ય ઉપયોગ માકકિીટ બનાવવા, pay slip બનાવવા તેમજ બજેટ બનાવવા માટે કરી િકાય. કારર્ કે તેના માટેના જરૂરી tools/ functions 

્પે્રડિીટ સૉફ્ટવેરમા ંઆસાનીથી available છે. MS excel તેનુ ંઉદાહરર્ છે.  

(3) ડેટાબેઝ સોફ્ટવેર :  

શવિાળ પ્રમાર્મા ંમારહતીને વ્યવક્્થત સગુ્રશથત રીતે ગોઠવી તે મારહતીનો બાદમા ંશવશવધ ઉપયોગ કરવા માટે ડેટાબેઝ સૉફટવેરનો ઉપયોગ થાય 
છે. MS access, oracle, SQL server વગેરે તેના ઉદાહરર્ો છે.  

(4) પે્રઝન્સટેિન સોફ્ટવેર :  

મારહતીને અસરકારક રીતે રજૂ કરવા માટે પે્રઝન્સટેિન સોફ્ટવેરનો ઉપયોગ કરવામા ંઆવે છે. જે મખુ્યત્વે કંપનીઓમા ંપ્રોજેક્ટ્ટ કે નવી productને રજૂ 
કરવા તેમજ ્કલૂ/કૉલેજોમા ંભર્ાવવા માટે ઉપયોગમા ંલેવામા ંઆવે છે. MS power point, flash વગેરે. પે્રઝન્સટેિન સૉફ્ટવેરના ઉદાહરર્ો છે.  

(5) ગ્રારફક્ટ્સ સોફ્ટવેર :  

તે DTP software (desktop publishing) તરીકે ઓળખાય છે. જેનુ ંમખુ્ય કાયક desigining માટે તેમજ advertising માટેનુ ંછે. Page maker, corel draw, 

photoshop વગેરે DPT softwareના ઉદાહરર્ો છે.  

(6) એકાઉન્ન્સટિંગ સોફ્ટવેર :  

શવશવધ પ્રકારના ખાતાઓ, પત્રકો, બેલેન્સસ િીટ વગેરે બનાવવા માટે એકાઉન્ન્સટિંગ સૉફ્ટવેરનો ઉપયોગ કરવામા ંઆવે છે. Tally એ એક પ્રકારનુ ં
પ્રચણલત એકાઉન્ન્સટિંગ સૉફ્ટવેર છે.  

(7) વેબ બ્રાઉઝસક :  

Internet પરની કોઈ પર્ મારહતીને જોવા માટે જે સૉફ્ટવેરનો ઉપયોગ થાય છે તેને વેબ બ્રાઉઝર તરીકે ઓળખવામા ંઆવે છે. Internet explorer, 

google crome, opera વગેરે તેના ઉદાહરર્ છે.  

(8) એન્સટરટઇનમેન્સટ સોફ્ટવેર :  

કોમ્પ્યટુરમા ંગીતો સાભંળવા, movie જોવા તેમહ games રમવા જે softwareનો ઉપયોગ થાય છે તેને એન્સટરટેઈનમેન્સટ સૉફ્ટવેર તરીકે ઓળખવામા ં
આવે છે. Window media player, winamp, games  વગેરે તેના ઉદાહરર્ છે.  

 
 utility software :  

 

Operating system serને તેના કાયકમા ંઉપયોગી થઈ િકે, તેવા ઘર્ા tools ધરાવત ુ ંનથી. કોમ્પ્યટુરના ઉપયોગ વધારો કરે તેવા tools/પ્રોગ્રામ્પસને 
utility software કહ ેછે કે જેનાથી user પોતાના દૈશનક કાયોમા ંતેનો ઉપયોગ કરી કાયોને સરળતાથી પરૂા કરી િકે. Utility software નીચે મજુબ છે :  

(1) Format  
(2) Back-up  
(3) Data compression  
(4) Antivirus  
 
(1) Format :  

કોઈ પર્ નવી discનો ઉપયોગ કરતા ંપહલેા ં તેને સપંરૂ્ક રીતે કોરી/ખાલી કરવા માટે formatનો ઉપયોગ થાય છે, તેમજ ઘર્ી વાર ઉપયોગમા ં
લીધેલી discના સપંરૂ્ક dataને delete કરવા માટે format utilityનો ઉપયોગ થાય છે.  

(2) Back-up :  

કોમ્પ્યટુરમા ંસગં્રહલે મારહતી damage થવાના કે નાિ થવાન ઘર્ા કારર્ો હોઈ િકે. કોમ્પ્યટુરમા ંરહેલી important મારહતી સચવાઈ રહ ેતે હશેતથી 
તેને કોઈ પર્ external deviceમા ંcopy કરી લેવામા ંઆવે તેને back-up utility કહ ેછે.  

(3) Data compression :  

કોઈ પર્ fileને તેની normal size કરતા ંઓછી size મા ંફેરવવી હોય, કે જેનાથી તેને સરળતાથી save કરી િકાય કે હરેફેર કરી િકાય, તેના માટે જે 
ટેકશનકનો ઉપયોગ થાય છે તેને data compression કહ ેછે. તેનાથી data ઝડપથી transfer થઈ િકે છે, તેમજ સગં્રહવા માટેની જગ્યાનો પર્ બચાવ 
થાય છે.  

(4) Antivirus :  

કોમ્પ્યટુર જ્યારે virus ગ્ર્ત થઈ જાય છે, ત્યારે virusને િોધીને તેને delete કરવા માટે antivirus utility/programનો ઉપયોગ કરવામા ંઆવે છે. જે 
કોમ્પ્યટુર સગં્રહલે દરેક મારહતીને scan કરી ઈક્ટ્ફેક્ટ્ટેડ મારહતીને repair / delete કરે છે.  

મહત્વના ંમદુ્દા :  

 File naming : કોઈ પર્ fileને જ્યારે save કરવામા ંઆવે ત્યારે તેને નામ આપવુ ંજરૂરી છે. fileનુ ંનામ બે ભાગમા ંવહેંચાયેલુ ંહોય છે. જે . 
(dot/period) થી અલગ પડે છે.  

File name .extention  એ softwareની ટાઈપ/ફૉમેટ હોય છે, જે રફક્ટ્સ હોય છે. શવશવધ પ્રકારના સૉફ્ટવેરમા ંશવશવધ file extensions હોય છે, જે નીચે 
મજુબ છે.  
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Softwareનો પ્રકાર  Extension  

MS word  
MS excel  
MS POWERPOINT  
MS access 
Notepad  
Image file  
Sound file  

.doc 

.xls 

.ppt 

.mdb 

.txt 

.jpg, .jpeg, .gift 

.mp3, .mp4. / waw  
 

 

 

Internet એટલે શુ ં?  

Internet એ શવણભન્ન જાતના અને sizeના વ્યક્ક્ટ્તગત રીતે વહીવટ થતા ંહજારો networkનો સમહૂ છે. તે inter connected networkનુ ંટૂં કંુ નામ છે.  

 Network એટલે શુ ં?  

એક કરતા ંવધારે કોમ્પ્યટુરને એકબીજા સાથે જોડીને જે structure બને છે તેને network કહવેાય છે. તેમા ંએક મખુ્ય computer હોય છે જેને સવકસ 
કહવેાય છે અને બાકી બધા ંકોમ્પ્યટુરને ક્ટ્લાયન્સટ કહવેાય છે. સવકસ બધા ંજ ક્ટ્લાયન્સટ કોમ્પ્યટૂસકને કન્સરોલ અને મોશનટર કરે છે.  

 INTERNET ના ંઉપયોગ :  

 E-mail મોકલવા માટે  

 Chatting કરવા માટે  

 Online વ્તઓુ ખરીદવા તેમજ વેચવા  

 Video conferenceથી વાત કરવા.  

 Shareware, freeware જેવા ંsoftware જેવા software િોધવા માટે  

 કોઈ ખાસ શવષયના group discussionમા ંભાગ લેવા માટે  

 Sound, animation અને pictureની files દૂર – દૂરથી મેળવવા તેમજ મોકલવા.  

 Data upload કે download કરવા downloading એટલે internetનો ઉપયોગ કરી કોઈ પર્ વેબસાઈટમાથંી જરૂરી મારહતીને આપર્ા કોમ્પ્યટુરમા ં
સગં્રહ કરવી. જ્યારે uploading એટલે internetનો ઉપયોગ કરીને જ્યારે કોઈ મારહતીને આપર્ા કોમ્પ્યટુરમાથંી કોઈ વેબસાઈટને કે તેના user ને 
e-mail દ્વારા મોકલીએ તેને uploading કહવેાય છે.   

 

 NETWORKના ંપ્રકારો :  

(1) Local area network (LAN) :  

આ નેટવકકનો ઉપયોગ સીશમત શવ્તારના કોમ્પ્યટુરને એકબીજા સાથે જોડવા માટે થાય છે. LANનો ઉપયોગ એક km સધુીના શવ્તારના કોમ્પ્યટુરને 
જોડવા માટે થાય છે. તેમા ં20થી 24 કોમ્પ્યટુર, એક જ ણબન્લ્મડિંગના કે રૂમના કોમ્પ્યટુરને જોડવામા ંઆવે છે.  

(2) Metropolitan area network (MAN):  

આ પ્રકારના નેટવકક  દ્વારા આપરે્ એક જ િહરેના કોમ્પ્યટુરને તે જ િહરેના બીજા કોમ્પ્યટુર સાથે આસાનીથી જોડી િકીએ છીએ.  

(3) Wide area network (WAN) :  

આ પ્રકારના નેટવકકમા ંઆપરે્ એક િહરેના, રાજ્યના કે દેિના કોમ્પ્યટુરને બીજા િહરે, રાજ્ય કે દેિના કોમ્પ્યટુર સાથે જોડી િકીએ છીએ. 
 Intenet એ WAN પ્રકારનુ ંનેટવકક  છે.  

 
 

 CONNECTIONના ંપ્રકારો :  

Internet નુ ંકનેક્ટ્િન લેવા માટે નીચે મજુબના પ્રકારો available છે :  

(1) Dial – up કનેક્ટ્િન : આ પ્રકારના કનેકિનમા ંટેણલફોનનો કેબલ કાઢીને કોમ્પ્યટુર સાથે જોડવામા ંઆવે છે, જ્યારે આપરે્ internetનો ઉપયોગ 
કરતા ંહોઈએ અને કોઈ આપર્ને ફોન કરે તો લાઈન વ્ય્ત મળે છે. આ પ્રકારનુ ંકનેકિન સૌથી સ્ત ુ ંછે અને તે સૈથી slow પર્ છે.  

(2) Broad-band કનેકિન : આ પ્રકારના કનેકિનમા ંઆપરે્ ટેણલફોન અને ઈન્સટરનેટ બનેંનો એકસાથે ઉપયોગ કરી િકીએ છીએ. તેનુ ંબીજુ ંનામ 

ADSL(asymmetric digital subscriber line) અથવા DSL છે. તે dial up કનેકિન કરતા ંઝડપી અને તેના કરતા ંમોંઘુ ંકનેક્ટ્િન છે.  

(3) Dedicated / physical કનેક્ટ્િન :  આ પ્રકારના કનેકિનમા ંઅલગથી જ એક કેબલનુ ં કનેકિન મળે છે. જે સૌથી ઝડપી અને સૌથી મોંઘા 
પ્રકારનુ ંકનેકિન છે. તે સામાન્સય રીતે સાયબર કાફે માટે ઉપયોગી છે.  

(4) Wireless connection : આ પ્રકારના connection મા ંકોઈપર્ cable કે wireની જરૂર નથી પડતી. તેમા ંsignalનો ઉપયોગ થાય છે. જેમ કે wi-fi, 

dongle વગેરે.  
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 web browser :  

internetમા ંકોઈ પર્ websiteને જોવા તેનો ઉપયોગ કરવા માટે જે સૉફ્ટવેરનો ઉપયોગ થાય છે તેને web-browser કહવેાય છે, તેના ઘર્ા બધા 
પ્રકારો છે જેમકે internet explorer, netscape navigator, google crome, opera, safari વગેરે.  

 
Search English :  

internetમા ંકોઈ પર્ મારહતી મેળવવી હોય તો તેના માટે જે web-siteનો ઉપયોગ કરવામા ંઆવે છે તેને search engine કહવેાય છે. જેમકે google, 

yahoo, ask.com, alta vista, AOL વગેરે.  

 
Protocol :  

કોઈ પર્ નેટવકકમા ંકામ કરવા માટે અમકુ રૂલ્મસ અને ્ટાન્સડડકસ હોય છે તેને protocol કહવેામા ંઆવે છે.  

 TCP / IP : આ રાન્સસશમિન કન્સરોલ પ્રોટોકોલ / ઈન્સટરનેટ પ્રોટોકોલનુ ંટૂં કંુ નામ છે. આ પ્રકારના પ્રોટોકોલનો ઉપયોગ ઈન્સટરનેટ સાથેના જોડાર્મા ં
થાય છે.  

 HTTP : આ હાઈપર ટેક્ષ રાન્સસફર પ્રોટોકોલનુ ંઆ ટૂં કંુ નામ છે. આ પ્રોટોકોલ દ્વારા આપરે્ બ્રાઉઝરમા ંકોઈ પર્ વેબ પેજ જોઈ િકીએ છીએ. જેમકે 
http://www.yahoo.com  

 FTP : ફાઈલ રાન્સસફર પ્રોટોકોલનુ ંઆ ટૂં કંુ નામ છે. આ પ્રોટોકોલ દ્વારા આપરે્ કોમ્પ્યટુસકની વચ્ચે ફાઈલની આપ-લે કરી િકીએ છીએ. FTP 
સવકરમા ંફાઈલો ્ટૉર થયેલી હોય છે, જેને FTP કલાયન્સટ દ્વારા ડાઉનલોડ કરાય છે.  

 

www : આ world wide webનુ ંટૂં કંુ નામ છે. જે એક એવી શસ્ટમ છે કે તેના દ્વારા આપરે્ hyper text document (web page) ને internet પર જોઈ 
િકીએ છીએ.  

 

URL : આ universal resource locator અથવા uniform resource locatorનુ ંટૂં કંુ નામ છે. કોઈ પર્ એક કંપનીની સાથે communication કરવા માટે 
તેની web-siteનુ ંનામ વાપરવામા ંઆવે છે જેને URL તરીકે ઓળખવામા ંઆવે છે. જેમકે www.yahoo.com  

 

Web page : એક એવો દ્તાવેજ કે જેને HTML ભાષાના ચોક્કસ ફૉમેટમા ંતૈયાર કરવામા ંઆવે છે. જેમા ંtext, picture, voice/ sound અને video જેવી 
મારહતીનો સમાવેિ કરવામા ંઆવે છે.  

 

Home page : Web-siteનુ ંaddress લખતા સૌપ્રથમ જે page open થાય છે તેને home page કહ ેછે.  

 

Hyper link : હાઈપર ણલિંક એ એક એવી કડી છે જે એક pageમાથંી બીજા pageનો શનદેિ કરે છે.  

 

MODEM : તે modulation to de-modulationનુ ં ટૂં કંુ નામ છે. જેનુ ં મખુ્ય કાયક analog dataને digital ્વરૂપે અને digital dataને analog ્વરૂપે 
રૂપાતંરરત કરવાનુ ંછે.  

 
Domain name :  

 Domain name 2 પ્રકારના છે.  

   

ભૌગોણલક area પ્રમારે્ ધધંાકીય કે્ષત્ર પ્રમારે્ 

.in (india) .com (company) 

.pk (Pakistan) .gov (government)  

.au (Australia) .org (organisation) 

.uk (united kigdom) .edu (education)  

 
Ip address :  

નેટવકકમા ંમારહતીની આપ-લે કરવા માટે દરેક કોમ્પ્યટુરનુ ંએક યશુનક નામ/એડે્રસ હોવુ ંજરૂરી છે. તે માટે દરેક કોમ્પ્યટુરને એક નબંર આપવામા ંઆવે 
છે. તેને ip address  કહવેામા ંઆવે છે. જે 4 ભાગમા ંવહેંચાયેલ છે.  

                   -------------- ∙ -------------- ∙ ----------------- ∙ ------------  

આ 4 ભાગને octet તરીકે ઓળખવામા ંઆવે છે જેમા.ં (period) separate તરીકે વપરાય છે. દરેક ભાગ 8 bitના બનેલા છે. ચારેય ભાગ મળીને આખ ુ
ip address 32 bitનુ ંબનેલુ ંહોય છે. octetની range 0-255 નબંર વાપરવામા ંઆવે છે. 1 byteમા ં256 rulue store થઈ િકે છે.  

                                        
 
 
 
 
 
 

http://www.yahoo.com/
http://www.yahoo.com/
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મેમરી એકમ  

 4 bit               =  1 nibble 

 8 bit/2 nibble   =  1 byte 

1024 byte     =  1 kilo byte    = 210 bytes  
1024 KB        =  1 MEGA BYTE [1024 × 1024 byte] = 220 bytes  
1024 MB       =  1 giga byte    = 230 bytes  
1024 GB        = 1 tera byte    = 240 bytes 

1024 TB     = 1 peta byte   = 250 bytes 

1024PB        = 1 exa byte      = 260 bytes  
1024EB     = 1 zetta byte    = 270 bytes  
1024ZB      = 1 yotta byte   = 280  bytes  

 

 વાઈરસ / બગ 

 કોમ્પ્યટુર વાઈરસ એ એક પ્રકારનો કોમ્પ્યટુર પ્રોગ્રામ જ હોય છે, જે પોતાની જાતે જ કોમ્પ્યટુરમાથંી તેના userની પરવાનગી વગર આપોઆપ 
copy થઈ જાય છે. 

 વાઈરસ એક કોમ્પ્યટુરમાથંી બીજા કોમ્પ્યટુરમા ંરરમવેૂબલ માધ્યમ જેવા ંકે floppy disc, CD, DVD અથવા USB drive દ્વારા ફેલાય છે.  

 વાઈરસ નેટવકક  ફાઈલ શસ્ટમમા ંપડેલી ફાઈલને ક્ષશતગ્ર્ત કરીને અન્સય કોમ્પ્યટુરમા ંફેલાય છે.  

 Computer warm એ હો્ટ દ્વારા રાન્સસફર થવાની રાહ જોયા વગર કોમ્પ્યટુરની શસક્યરુરટી તોડીને અન્સય કોમ્પ્યટુરમા ંઘસૂી જાય છે.  

 રોજન હોસક એ પર્ એક પ્રકારનો વાઈરસ છે કે જે programનો code કે નામ દેખાવમા ંસરળ/શનદોષ લાગે છે, પરંત ુતેના એજન્સડા છૂપો હોય છે.  

 Computer worm અને રોજન એ વાઈરસ જેવા જે છે કે જેના દ્વારા કોમ્પ્યટુર શસ્ટમના ડેટા, ફંકિન પફોમન્સસ અથવા નેટવરકિંગને નકુસાન થાય 
છે. તેઓ મોટેભાગે અદશ્ય (hidden) હોય છે. તેઓને remove કરવા માટે એન્સટીવાઈરસ પ્રોગ્રામની જરૂર પડે છે.  

વાઇરસગ્ર્ત કોમ્પ્યટુરના ંલક્ષર્ો :  

 કોમ્પ્યટુર એકદમ ધીમુ ંચાલે.  

 કોમ્પ્યટુર વારંવાર બધં થઈ જાય.  

 કોમ્પ્યટુર એની જાતે re-start થયા કરે.  

 કોમ્પ્યટુરમા ંપ્રોગ્રામ્પસ અને જાતે open અથવા તો બધં થયા કરે.  

 કોમ્પ્યટુરમા ંmessage window display થતા કરે.  

 Hard discમા ંજગ્યા હોય તો પર્ file saveના થઈ િકે.  

 કોમ્પ્યટુરની hard disc અને RAM full થઈ જાય.  

 

વાઇરસના ંપ્રકારો :  

 Macro virus  
 Boot sector  

 Worm  
 Trojan horse  

 Creeper virus  

 

વાઇરસને દૂર કરવા માટેના ંપગલા ં:  

 વાઈરસને દૂર કરવા માટે એન્સટીવાઈરસ સૉફટવેરનો ઉપયોગ કરવામા ંઆવે છે. જે જાર્ીતા વાઈરસને િોધે છે અને તેને remove કરે છે.  તેના 
માટે antivirus software કોમ્પ્યટુર મેમરી, boot sector અને રરમવેૂબલ ડ્રાઈવ (હાડક ડ્રાઈવ, ફ્લોપી ડ્રાઈવ, CD, DVD, pen drive) અને ફાઈલને 
્ટૉર કરવામા ંઆવે તેવી દરેક જગ્યાને scan કરે છે. તેના માટે તે virus signatureની યાદીનો ઉપયોગ કરે છે.  

 ત્યાર બાદ ઈન્સફેક્ટ્ટેડ ફાઈલને તે repair કરે છે. જો file repair ના થઈ િકે એમ હોય તો તેને remove કરી નાખે છે અને remove પર્ ના થઈ 
િકે એમ હોય તો તેને quarantine (બીજી ફાઈલથી અલગ) કરી દે છે.  

 

Antivirus softwareના ંનામ :  

 Quick heal antivirus  
 Mcafee antivirus  

 Kaspersky antivirus  
 Symantec nortan antivirus  

 Anti spyware antivirus  
 Trend micro antivirus  

 Fire wall : fire wall એ એક એવુ ંsoftware કે hardware based એકમ છે કે જે નેટવકક  દ્વારા communication કરતી વખતે unauthorized accessને 
ચેક કરે છે અને આપર્ા નેટવકકનો use કરતા ંઅટકાવે છે.  

 Spyware : કોમ્પ્યટુરમા ંઈન્સ્ટોલ થયેલુ ંએવુ ંmalicious સૉફ્ટવેર છે કે જે કોમ્પ્યટુર usersની જાર્ બહાર તેમની બધી મારહતી copy કરી લે છે.  

 Malware : malware એ કોમ્પ્યટુર વાઈરસ, worms, Trojan horse, rootkits, spyware તેમજ બીજા ઘર્ા બધા ંણબમજરૂરી સૉફ્ટવેરનો સમહૂ છે.  

 Spam : કંપની દ્વારા એડવટાકઇઝમેન્સટ માટે bulkમા ંકરવામા ંઆવતા, ણબનજરૂરી મેઈલને spam mail, junk mail તરીકે ઓળખવામા ંઆવે છે.  
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 C, C++, java, cobol, basic, perl, Pascal, Algol, SNOBOL, FORTH, PROLOG, fortran, lips, વગેરેને કોમ્પ્યટુર language તરીકે ઓળખવામા ંઆવે છે.  

 ચાલ્મસ બેબેજ કોમ્પપયટુરના િોધક/ કોમ્પપયટુરના શપતા  

 સૌપ્રથમ બનાવેલ કોમ્પપયટુર –માકક - 1 -1937મા ંબનાવ્યુ ં  

 શવશ્વનુ ંપ્રથમ સપુર કોમ્પપયટુર કે-1 છે જે 1979 અમેરરકા દ્વારા શનમાકર્ 

 ભારતનુ ંસૌથી ઝડપી કોમ્પપયટુર – પરમ, અનતં 

 કોમ્પપયટુરની આઈસી ચીપ સણલકોનની બનેલી હોય છે. 
 ભારતમા ંઈન્સટરનેટનો પ્રારંભ 10 Feb. 1996 મા ંથયો. 
 2 રડસેમ્પબર કોમ્પપયટુરના સાક્ષરતા રદવસ. 
 ‘મોડેમ’ કોમ્પપયટુરને એકબીજાની સાથે જોડે છે જે ટેણલફોન લાઈન પર કામ કરે છે. 
 શવશ્વનુ ંસૌથીમોટુ કોમ્પપયટુર નેટવકકનુ ંનામ ઈન્સટરનેટ છે 

 કોમ્પ્યટુરની અશનુ્ધ્ધને બગ કહ ેછે 

 O.S – Operating System 

 D.O.S – Disk Operating System 

 C.P.U – Central processing unit 

 V.D.U – Visual Display Unit  

 E.D.P – Electronic Data processing 

 U.S.B – Universal serial Bus 
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  ગજુરાતના લોક નતૃ્યો :  

 

1.  સૌરાષ્ટ્રનુ ંટટપ્પર્ી નતૃ્ય  ચોરવાડની કોળી બહનેોનુ ંશ્રમહારી નતૃ્ય, તેમજ ખારવર્ બહનેોનુ ંનતૃ્ય.  

2.  જાગ નતૃ્ય  જ્વારાને બાજોઠ પર રાખી માથે મકૂીને જનોઈ, શ્રીમતં કે નવરાશિ પ્રસગેં કરવામા ંઆવતુ ંનતૃ્ય.  

3.  દાટંડયા રાસ  સૌરાષ્ટ્રના પરુુષો અને ખાસ કરીને મેર પરુુષોનુ ંનતૃ્ય.  

4.  ગોફ ગુથંન રાસ  સૌરાષ્ટ્રના કોળી અને કર્બીઓનુ ંનતૃ્ય જેમા ંનતૃ્ય સાથે રંગીન દોરીની મનોહર ગ ૂથંર્ી ભરાય છે અને 
ઉકેલાય છે.  

5.  રાસડા  ધાશમિક અને સામાજજક પ્રસગંોમા ંસૌરાષ્ટ્રના પરુુષો દ્વારા કરાત ુ ંનતૃ્ય.  

6.  તલવાર રાસ  સૌરાષ્ટ્રની શરૂવીર કોમો હાથમા ંતલવાર અને ઢાલ લઈને જે નતૃ્ય કરે તે  

7.  ગરબો  નવરાશિ દરશમયાન માતાજીની ઉપાસના માટે સ્ત્રીઓ દ્વારા થત ુ ંનતૃ્યગાન, સઘં નતૃ્ય, કોઈકવાર પરુુષો 
જોડાય છે.  

8.  ગરબી  ગરબી માટે ભાગે પરુુષો દ્વારા થત ુ ંસઘં નતૃ્ય છે.  

9.  પઢારોનુ ંમજંીરા નતૃ્ય  ભાલ-નળકાઠંાના પઢારો દ્વારા મજંીરાનો સભુગ તાલમેળ સાથે કરાત ુ ંસઘંનતૃ્ય. 
10.  હીંચ નતૃ્ય  ભાલ પ્રદેિ અને કાટઠયાવાડમા ંગાગર હીંચ નતૃ્ય પ્રચલલત છે. લગ્ન પ્રસગેં ઢોલને તાલે હીંચ નતૃ્ય 

થાય છે. હાથમા ંથાળી કે ઘડો લઈને પર્ હીંચ નતૃ્ય કરવામા ંઆવે છે.  

11.  ભરવાડોના ડોકા અને હુડા 
રાસ  

સૌરાષ્ટ્રના ભરવાડો હાથમા ંપરોર્ા કે પરોર્ીઓ લઈને ડોક રાસ કરે જ્યારે હુડા રાસમા ંભરવાડ અને 
ભરવાડર્ો ઢોલના તાલે સામસામા હાથના તાલ અને પગના ઠેકા વડે સઘં ્નતૃ્ય કરે છે.  

12.  ઠાગા નતૃ્ય  ઉત્તર ગજુરાતના ઠાકોરોનુ ંખાસ કરીને હોળીના તહવેાર શનશમતે્ત હાથમા ંધોકા અને તલવારો લઈને 
કરવામા ંઆવતુ ંનતૃ્ય.  

13.  વર્ઝારાનુ ંહોળી નતૃ્ય  ગજુરાતમા ંવસતા મારવાડીઓ હોળી વખતે પરુુષ ખભે મોટંુ મદંૃગ મકૂીને વગાડે છે અને સ્ત્રીઓ હાથમા ં
રૂમાલ લઈને નતૃ્ય કરે છે.  

14.  ઢોલો રાર્ો  ગોટહલવાડ પથંકના કોળીઓ પાક ખળામા ંઆવે ત્યારે આ નતૃ્ય કરે છે.  

15.  મરચી નતૃ્ય  લગ્ન પ્રસગેં તરુી સમાજની બહનેો તાળી પાડયા વગર, હાથની અંગે ચેષ્ટ્ટાઓ દ્વારા નતૃ્ય કરે છે.  

16.  સીદીઓનુ ંધમાલ નતૃ્ય  મળૂ આટિકાની પર્ ગજુરાતમા ં્થાયી થયેલ મસુ્્લમ સીદી લોકો આ નતૃ્ય કરે છે મિુીરા (મોટો ઢોલ), 
ધમાલ (નાની ઢોલકી) અને સ્ત્રીઓના ંવાજજિંિો ‘માયમી સરા’ં સાથે આ  નતૃ્ય કરવામા ંઆવે છે.   

17.  વર્ઝારાનુ ંબેડા ંનતૃ્ય  વર્ઝારી બહનેો માથે સાત-સાત બેડા ંલઈને નતૃ્ય કરે છે.  

18.  મેરાયો નતૃ્ય  બનાસકાઠંાના ઠાકોરોનુ ંલોકનતૃ્ય છે.  

19.  રૂમાલ નતૃ્ય  મહસેાર્ા જજલ્લાના ઠાકોર હોળી તથા મેળાના પ્રસગેં હાથમા ંરૂમાલ લઈને નતૃ્ય કરે છે.  

20.  હાલી નતૃ્ય  સરુત જજલ્લાના દુબળા આટદવાસીઓનુ ંલોકનતૃ્ય છે.  

21.  ઘેટરયા નતૃ્ય  દલક્ષર્ ગજુરાતના દુબળા આટદવાસીઓનુ ંલોકનતૃ્ય છે. 
22.  પચંમહાલના ભીલોનુ ંયદુ્ધ 

નતૃ્ય  

પચંમહાલના ભીલ જાશતના આટદવાસીઓ તીરકામંઠા,ં ભાલા વગેરે હશથયારો સાથે રાખી લચલચયારી 
પાડીને નતૃ્ય કરે છે.  

23.  આલેર્ી-હાલેર્ી નતૃ્ય  વડોદરા જજલ્લાના તડવી જાશતની આટદવાસી કન્સયાઓનુ ંઋત ુનતૃ્ય છે. 
24.  ડાગં જજલ્લાના 

આટદવાસીઓનુ ં‘ચાળો’નતૃ્ય  

ડાગં જજલ્લાના આટદવાસીઓનુ ં ડાગંી નતૃ્ય ‘ચાળો’ તરીકે ઓળખાય છે.  

25.  શિકાર નતૃ્ય   ધરમપરુ શવ્તારના આટદવાસીઓ તીરકામઠંુ અને ભાલા લઈને શિકારે જતા હોય તેમ દેકારા-પડકારા 
કરીને શિકાર-નતૃ્ય કરે છે.  

26.  આટદવાસીઓનુ ંતલવાર નતૃ્ય  દાહોદ શવ્તારના આટદવાસી પરુુષો માથે ધોળો ફેંટો બાધંી, િરીરે કાળા કબજા પહરેી, બકુાની બાધંી 
તલવાર લઈને નતૃ્ય કરે છે.  

27.  માડંવા નતૃ્ય  વડોદરા જજલ્લાના તડવી આટદવાસીઓનુ ંલોકનતૃ્ય છે.   

28.  હળપશતઓનુ ંતરૂ-નતૃ્ય  દલક્ષર્ ગજુરાતના હળશપત આટદવાસીઓ લગ્ન કે હોળીના ઉત્સવ પ્રસગેં સાથે લાકડીના દંડીકા વડે 
કાસંાની થાળી વગાડીને નતૃ્ય કરે છે.  

29.  ડંુગરદેવ નતૃ્ય  ડાગંના આટદવાસીઓનુ ંલોકનતૃ્ય છે.  

30.  ચારખી નતૃ્ય  પોરબદંર મેર જાશતના લોકોનુ ંનતૃ્ય છે.  



ANGEL  ACADEMY  :  GPSC 1-2, Dy.SO - નાયબ મામલતદાર, તલાટી, કલાકક , PSI-ASI, કોન્સ્ટેબલ, TAT, TET વગેરે પરીક્ષાઓની સપંરૂ્ક તૈયારી માટેના ્થળ              

મો.7575 072 872       :1) બસ ડેપોની સામે, સેકટર:7-C, ઘ-3, │  2) લાલઘર ઝેરોક્ષની નીચે, સેકટર: 29, ઘ-6  કોનકર, ગાધંીનગર  angelacademy.co.in         

સચંાલક : સામત ગઢવી  (GPSC 1-2(p) , Dy.SO-નાયબ મામલતદાર(p), તલાટી, કલાકક , પોલીસ, TAT, TET વગેરે 10 થી વધારે પરીક્ષાઓમાં પાસ થનાર અનભુવી અને તજજ્ઞ શિક્ષક)  2 

ગજુરાતના મેળાઓ :  

 

1.  રવેચીનો મેળો. રાપર (કચ્છ) 
2.  રર્ોત્સવ,  કચ્છના રર્પ્રદેિમા,ં મોટે ભાગે ટડસેમ્બરમા.ં  

3.  જન્સમાષ્ટ્ટમીનો મેળો  દેવભશૂમ દ્વારકા જજલ્લામા ંકૃષ્ટ્ર્જન્સમોત્સવ પ્રસગેં મેળો ભરાય છે.  

4.  માધવરાયનો મેળો  માધવપરુ (જજ. પોરબદંર) ચૈિ મટહનામા ંભરાય છે.  

5.  ભવનાથનો મેળો-લગરનાર જૂનાગઢ જજલ્લામા ંશિવરાશિના ટદવસે મહાવદ તેરસ,સાધ ુસતંો અને નાગાબાવાઓનુ ંશવિેષ આકષકર્.  

6.  ઝડંનો મેળો  ચોરવાડ (જજ. જૂનાગઢ).  

7.  સોમનાથ મેળો  (લગર સોમનાથ), કાશતિકી પલૂર્િમાનો મોટો મેળો ભરાય છે.  

8.  ગોપનાથ મહાદેવનો મેળો  ગોપનાથ (જજ. ભાવનગર),શ્રાવર્ મટહનાની અમાસે ભરાય છે.  

9.  તરરે્તરનો મેળો  સરેુન્સરનગર જજલ્લામા ંભાદરવા સદુ 4-5-6- ના રોજ શિનેશિશ્વર મહાદેવનુ ંમટંદર, સદુર ભરત ભરેલી 
છિીઓ સાથે યોવકો ઘમૂતા હોય છે. દાટંડયા-રાસ અને ભજન કાતકનનુ ંઆગવુ ંઆકષકર્.  

10.  દૂધરેજ  સરેુન્સરનગર જજલ્લામા ંનો અષાઢી બીજનો મેળો.  

11.  અંબાજીનો ભાદરવી પનૂમનો મેળો  બનાસકાઠંા જજલ્લામા ંદર પનૂમે મેળો ભરાય છે, પરંત ુભાદરવી પનૂમનુ ંશવિેષ મહત્વ હોય છે.  

12.  લચિશવલચિનો મેળો  સાબરકાઠંાના ખેડબ્રહ્મા તાલકુાના ગરુ્ભાખરી ગામમા ંભરાતો આટદવાસી મેળો.  

13.  િામળાજીનો મેળો  અરવલ્લી જજલ્લામા ંદર પનૂમે ભરાય છે, પર્ કાશતિકી પલૂર્િમાના મેળાનુ ંશવિેષ મહત્વ હોય છે, 
આટદવાસીઓ મોટી સખં્યામા ંઊમટી પડે છે.  

14.  શસદ્ધપરુનો કાશતિકી પલૂર્િમાનો મેળો  પાટર્ જજલ્લામા ંસર્વતી નદીના પટમા ંભરાય છે. ઊંટની લેવેચ માટે પાયે થાય છે.  

15.  વરાર્ાનો લોકમેળો  (જજ. પાટર્), ખોટડયાર મટંદરે, મહાસદુ આઠમના ટદવસે.  

16.  બહુચરાજીનો ચૈિી પનૂમનો મેળો  મહસેાર્ા જજલ્લામા ંદર પનૂમે મેળો ભરાય છે, પરંત ુચૈિી પનૂમનુ ંશવિેષ મહત્વ હોય છે.  

17.  િખંલપરુ  (જજ. મહસેાર્ા) ચૈિી પનૂમ અને અષાઢી બીજના ટદવસે મેળો ભરાય છે. 
18.  પાલોદર  (જજ. મહસેાર્ા) નો મેળો, ચોસઠ જોગર્ી માતાના મટંદરે, ફાગર્ વદ અલગયારસથી તેરસ સધુી ભરાત છે 

પાક અને વરસાદના વરતરાની આગાહી કરવામા ંઆવે છે.  

19.  ઉત્તરાધક િાસ્ત્રીય નતૃ્ય મહોત્સવ,  મોઢેરા (જજ. મહસેાર્  ),જાન્સયઆુરી મટહનામા.ં  

20.  તાના રીરી  સગંીત મહોત્સવ, વડનગર( જજ. મહસેાર્ા).  

21.  પલ્લીનો મેળો –રૂપાલ 
(ગાધંીનગર)  

આસો સદુ નોમના ટદવસે વરદાશયની માતાની પલ્લી નીકળે છે.  

22.  વસતંોત્સવ,  સં્ કૃશત કંુજ, ગાધંીનગર, ફેબ્રઆુરે મટહનામા.ં  

23.  વૌઠાનો મેળો (જજ. અમદાવાદ) કારતકી પનૂમના ટદવસે, ગજુરાતનો સૌથી મોટો લોકમેળો, સાત નદીઓનો સગંમ, ગધેડાનંી માટે પાયે 
લેવેચ થાય છે.  

24.  આંતરરાષ્ટ્રીય પતગં મહોત્સવ,  અમદાવાદ, જાન્સયઆુરી મટહનામા.ં  

25.  ફાગવેલ  (જજ. ખેડા), ભાથીજી મટંદરે, કારતક સદુ-એકમના રોજ મોટો મેળો ભરાય છે. 
26.  ઉત્કંઠેશ્વર  (જજ. ખેડા) ઉત્કંઠેશ્વર મહાદેવના મટંદરે, તેમજ વાિક નદીના પટમા ંશિવરાશિએ મેળો ભરાય છે.  

27.  ડાકોરનો મેળો(જજ. ખેડા) દર પનૂમે ભરાય છે, પર્ ફાગર્ પલૂર્િમા હોળી અને મારે્કઠારી પનૂમના મેળાનુ ંશવિેષ મહત્વ હોય છે.  

28.  ચૈિી સદુ આઠમનો પાવાગઢનો 
મેળો  

પાવાગઢ (જજ. પચંમહાલ)  

29.  ગોળ ગધેડાનો મેળો,  જેસવાડા (જજ. દાહોદ)  

30.  આમલી અલગયારસનો મેળો  (જજ. દાહોદ)  

31.  ભરૂચનો મેઘમેળો-ભરૂચ  શ્રાવર્ વદ નોમના મેઘરાજાની છડી ઝલાવવાનો ઉત્સવ.  

32.  શકુલતીથકનો  કાશતિકી પલૂર્િમાનો મેળો- શકુલતીથક (જજ. ભરૂચ)  

33.  ભાડભતૂનો મેળો,  ભાડભતેૂશ્વર મટંદર, ભરૂચ.  

34.  ટરખવદેવનો જૈન મેળો  ( જજ. ભરૂચ)  

35.  ડાગં દરબાર,  આહવા (જજ. ડાગં). આટદવાસી નતૃ્ય મહોત્સવ, માચક મટહનામા.ં  

36.  સમર ફેસ્્ટવલ, મોન્સસનુ ફેસ્્ટવલ, સાપતુારા ઉનાળામા,ં ચોમાસામા ં
 



ANGEL  ACADEMY  :  GPSC 1-2, Dy.SO - નાયબ મામલતદાર, તલાટી, કલાકક , PSI-ASI, કોન્સ્ટેબલ, TAT, TET વગેરે પરીક્ષાઓની સપંરૂ્ક તૈયારી માટેના ્થળ              

મો.7575 072 872       :1) બસ ડેપોની સામે, સેકટર:7-C, ઘ-3, │  2) લાલઘર ઝેરોક્ષની નીચે, સેકટર: 29, ઘ-6  કોનકર, ગાધંીનગર  angelacademy.co.in         

સચંાલક : સામત ગઢવી  (GPSC 1-2(p) , Dy.SO-નાયબ મામલતદાર(p), તલાટી, કલાકક , પોલીસ, TAT, TET વગેરે 10 થી વધારે પરીક્ષાઓમાં પાસ થનાર અનભુવી અને તજજ્ઞ શિક્ષક)  1 

ગજુરાતના જજલ્લાઓ 

૧ મે, ૧૯૬૦ના રોજ ગજુરાતના જજલ્લાઓ:   17 / (19) 

 

 

1960 પછી બનેલા જજલ્લાઓની માહિતી 

ક્રમ જજલ્લાનુ ંનામ  કયા જજલ્લામાથંી બન્સ્ુ ં વર્ક  મખુ્યમતં્રી  

૧૮ ગાધંીનગર અમદાવાદ, મિસેાર્ા ૧૯૬૪ બળવતંરાય મિતેા 

૧૯ વલસાડ  સરુત ૧૯૬૬ હિતેન્સરભાઈ દેસાઈ  

૨૦ પોરબદંર જૂનાગઢ, જામનગર ૨/૧૦/૧૯૯૭ િકંરશસિંિ વાઘેલા 

૨૧ આર્દં  ખેડા ૨/૧૦/૧૯૯૭ િકંરશસિંિ વાઘેલા 

૨૨ દાિોદ પચંમિાલ ૨/૧૦/૧૯૯૭ િકંરશસિંિ વાઘેલા 

૨૩ નમકદા ભરૂચ  ૨/૧૦/૧૯૯૭ િકંરશસિંિ વાઘેલા 

૨૪ નવસારી વલસાડ ૨/૧૦/૧૯૯૭ િકંરશસિંિ વાઘેલા 

૨૫ પાટર્  બનાસકાઠંા, મિસેાર્ા  ૨૦૦૦ કેશભુાઈ પટેલ  

૨૬ તાપી સરુત  ૨/૧૦/૨૦૦૭ નરેન્સર મોદી 

૨૭ દેવભશૂમ દ્વારકા જામનગર ૧૫/૮/૨૦૧૩ નરેન્સર મોદી 

૨૮ ગીર સોમનાથ  જૂનાગઢ ૧૫/૮/૨૦૧૩ નરેન્સર મોદી 

૨૯ બોટાદ  ભાવનગર, અમદાવાદ  ૧૫/૮/૨૦૧૩ નરેન્સર મોદી 

૩૦ મોરબી  સરેુન્સરનગર, રાજકોટ, જામનગર ૧૫/૮/૨૦૧૩ નરેન્સર મોદી 

૩૧ અરવલ્લી સાબરકાઠંા ૧૫/૮/૨૦૧૩ નરેન્સર મોદી 

૩૨ મિીસાગર પચંમિાલ, ખેડા ૧૫/૮/૨૦૧૩ નરેન્સર મોદી 

૩૩ છોટાઉદેપરુ વડોદરા  ૧૫/૮/૨૦૧૩ નરેન્સર મોદી 

 

 

 

કચ્છ 

(1) 
સૌરાષ્ટ્ર 

 (6) 
અન્સય (આનતક અને લાટ)  

(10)  
કચ્છ  જામનગર 

જૂનાગઢ  

 

અમરેલી 
ભાવનગર 

 
સરેુન્સરનગર  
રાજકોટ  

બનાસકાઠંા  

સાબરકાઠંા 
 
મિસેાર્ા  

અમદાવાદ  

 

ખેડા 
પચંમિાલ  
 

વડોદરા  

ભરૂચ  

 

સરુત  

ડાગં 
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ગજુરાતના જજલ્લાઓ શવરે્ જાર્વા જેવુ.ં 

ક્ર
મ 

જજલ્લાનુ ંનામ  તાલકુા ગામડા કે્ષત્રફળ જાશતપ્રમાર્ વ્તીગીચતા સાક્ષરતા 
(અક્ષરજ્ઞાન) 

પરુુર્ 
સાક્ષરતા 

મહિલા 
સાક્ષરતા 

1.  કચ્છ  10 924 45,652 907 046 71.58 80.60 61.62 

2.  જામનગર  6 525 8,441 938 173 74.40 82.35 65.97 

3.  દેવભશૂમ દ્વારકા  4 228 5,694 928 122 74.70 82.35 65.97 

4.  પોરબદંર  3 182 2,298 947 255 76.63 84.56 68.32 

5.  જૂનાગઢ  10 548 5,092 952 296 76.88 85.80 67.59 

6.  ગીરસોમનાથ  6 230 3,754 942 329 76.88 85.80 67.59 

7.  અમરેલી  11 616 7,397 964 205 74.49 81.82 66.97 

8.  ભાવનગર  10 612 8,334 931 287 76.84 86.15 66.92 

9.  બોટાદ  4 192 2,564 917 255 76.84 86.15 66.92 

10.  સરેુન્સરનગર  10 929 9,271 929 171 73.19 83.47 62.20 

11.  મોરબી  5 337 4,871 930 207 82.20 88.67 75.26 

12.  રાજકોટ  11 576 7,550 924 392 82.20 88.67 75.26 

13.  બનાસકાઠા 14 1237 10,757 936 290 66.39 79.45 52.58 

14.  સાબરકાઠા  8 682 4,173 950 330 76.60 87.45 65.29 

15.  અરાવલી 6 676 3,217 940 327 76.60 87.45 65.29 

16.  પાટર્  9 521 5,730 935 234 73.47 84.28 62.01 

17.  મિસેાર્ા  11 606 4,384 925 462 84.26 91.88 76.12 

18.  ગાધંીનગર  4 288 2,163 920 641 85.78 93.59 77.37 

19.  અમદાવાદ  10 488 7,170  903  983 86.65 92.44 80.29 

20.  ખેડા  10 515 3,667 937 559 84.31 93.40 74.67 

21.  પચંમિાલ  7 600 3,272 945 498 72.32 84.07 59.95 

22.  મિીસાગર  6 715 2,500 941 403 72.32 84.07 59.95 

23.  દાિોદ  8 696 3,646 986 583 60.60 72.14 49.02 

24.  આર્દં  8 347 2,941 921 711 85.79 93.23 77.76 

25.  વડોદરા  8 658 4,312 934 727 81.21 87.59 74.40 

26.  છોટા ઉદેપરુ  6 245 3,237 924 316 81.21 87.59 74.40 

27.  ભરૂચ  9 653 6,527 924 238 83.03 88.80 76.79 

28.  નમકદા  5 609 2,755 960 214 73.29 82.60 63.62 

29.  સરુત  10 713 4,212 788 1,376 86.65 91.05 81.02 

30.  તાપી  5 488 3,435 1,004 235 69.23 76.86 61.69 

31.  નવસારી 6 372 2,209 961 602 84.78 90.06 79.30 

32.  ડાગં  3 308 1,764 1,007 129 76.80 84.98 68.75 

33.  વલસાડ  6 434 3,035 926 561 80.94 86.48 74.96 
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જજલ્લામા ંઆવેલા મખુ્ય મથકો જર્ાવો 

કચ્છ - ભજૂ દેવભશૂમદ્વારકા  – જામખભંાળળયા (દે..જા) તાપી   – વ્યારા (તા..વ) 
બનાસકાઠંા - પાલનપરુ    ગીર સોમનાથ  - વેરાવળ ડાગં    – આિવા 
સાબરકાઠંા – હિમતનગર અરાવલી      – મોડાસા  (અ..મો) ખેડા    – નહડયાદ 

પચંમિાલ – ગોધરા  (પ...ગ) મિીસાગર     – લરૂ્ાવાડા  (મ..લ)ૂ  નમકદા   - રાજપીપડા 
 

િિરેો કઈ નદી હકનારે વસેલા છે? 

વડોદરા – શવશ્વાશમત્રી રાજકોટ – આજી સોમનાથ  – હિરર્, કશપલા, સર્વતી ગાધંીનગર, અમદવાદ   – સાબરમતી 
સરુત    – તાપી ભરૂચ   – નમકદા શસધ્ધપરુ  – સર્વતી હિિંમતનગર  – િાથમતી 
પાલનપરુ – બનાસ નડીયાદ – િેઢી મોરબી   – મચ્ુ નવસારી    – પરુ્ાક 
વલસાડ – ઔરંગા મોઢેરા   – પષુ્ટ્પાવતી દ્વારકા   -  ગોમતી િામળાજી   – મેશ્વો 
પાટર્ – સર્વતી   પાલનપરુ – બનાસ  મહુડી – સાબરમતી મોડાસા    -   માજુમ  
મિમેદાવાદ – વાત્રક  ગઢડા  - ઘેલો  ખેડબ્રહ્મા – િરર્ાવ  સરેુન્સરનગર   - ભોગાવો  
 

િિરેના પ્રાચીન નામ આપો 

જૂનાગઢ  – સોરઠ  કચ્છ – વાગડ ભરૂચ    – ભગૃકુચ્છ જામનગર - િાલાર 

મિસેાર્ા  - સાર્વતમડંળ ભાવનગર  - ગોહિલવાડ ડાકોર –  ડંકપરુ દ્વારકા    – કુિ્થળી 
વડનગર  – આનતકપરુ અમદાવાદ – કર્ાકવતી પાલનપરુ -  પ્રિલાદનપરુ બેટદ્વારકા – દ્વારાવતી/ દ્વારામતી 
ડાગં      - દંડકારણ્ય ખભંાત    - ્તભંતીથક મોડાસા– મહુડાસ ુ    શસદ્વપરુ   - શ્રી્થલ 

ખેડા – ખેટક  અડાલજ – ગઢપાટર્  અમરેલી – અમરાવતી  હિિંમતનગર - અિમદનગર  
સરેુન્સરનગર  -  ઝાલાવાડ  મોઢેરા   - ભગવદગામ  વડોદરા   - વટપરક  લીલી નાઘેર – ચોરવાડ  
    
 

ડેરીઓ કયા િિરેમા આવેલી છે?- 

અમલૂ – આર્દં સમૂલૂ – સરુત સાબર – હિમતનગર બનાસ – પાલનપરુ 

પચંામતૃ – ગોધરા સરુસાગર – સરેુન્સરનગર ગોપાલ – રાજકોટ માધાપર – ભજુ 

દુધ ધારા – ભરૂચ સગુમ – વડોદરા ગગંોત્રી – પોરબદંર દુધ સાગર – મિસેાર્ા 
ચલાલા – અમરેલી વસધુારા – વલસાડ દુધ સહરતા – ભાવનગર મધરુ – ગાધંીનગર  

આબાદ, ઉત્તમ – અમદાવાદ  માહિ – જૂનાગઢ  મધર – ભાટગામ (ગાધંીનગર)   
 

ગજુરાતના 4 રાષ્ટ્ષ્ટ્રય ઉદ્યાનોના નામ જર્ાવો 

ગીર નેિનલ પાકક  એન્સડ અભ્યારર્ ગીર સોમનાથ 

મરીન નેિનલ પાકક  એન્સડ અભ્યારર્ દેવભશૂમ દ્વારકા 
વેળાવદર બ્લેકબક (કાળીયાર)  નેિનલ પાકક                                                          ભાવનગર 

વાસંદા નેિનલ પાકક  વલસાડ 

 

ગજુરાતના 5 પક્ષીઅભ્યારણ્યો 

મિાગગંા અભ્યારણ્ય કલ્યાર્પરુ  દેવભશૂમ દ્વારકા 
ખીજડીયા પક્ષી અભ્યારણ્ય જોહડયા  જામનગર 

પોરબદંર પક્ષી અભ્યારણ્ય  પોરબદંર પોરબદંર 

થોળ પક્ષી અભ્યારણ્ય  કડી મિસેાર્ા/ ગાધંીનગર 

નળ સરોવર પક્ષી અભ્યારણ્ય સાર્દં – લખતર  અમદાવાદ – સરેુન્સદ્વનગર 
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ગજુરાતના 5 રીંછ અભ્યારણ્ય 

જેસોર રીંછ અભ્યારણ્ય અમીરગઢ  બનાસકંાઠા 
જાંબઘુોડા અભ્યારણ્ય જાંબઘુોડા પચંમિાલ 

બાલારામ અભ્યારણ્ય પાલનપરુ  બનાસકંાઠા 
રતનામિાલ રીંછ અભ્યારણ્ય લીમખેડા  દાિોદ 

સરુપારે્શ્વર અભ્યારણ્ય  દેહડયાપાડા   નમકદા  
 

ગજુરાતના અભ્યારણ્ય કયા જજલ્લામા ંઆવેલા છે? 

પનીયા   –ધારી (અમરેલી) પરૂ્ાક     – આિવા (ડાગં) િાથબ કાચબા – ભાવનગર 

રામપરા – વાકંાનેર (મોરબી)  કચ્છ     - અબડાસા (કચ્છ)  સરુખાબનગર રર્ – કચ્છ 

બરડો    – પોરબદંર ઘડુખર  – ધ્ાગંધ્ા (સરેુન્સરનગર)  નારાયર્ સરોવર ળચિંકારા – કચ્છ 

 

ગજુરાતની ભગૂોળ  

 

 ્થાપના : 1 મે 1960,   કે્ષત્રફળ = 1,96,024 ચો.હકમી 
 ્થાન   :  ભારતના પશશ્વમભાગમા ંઅરબ સાગરના હકનારે.   

 અક્ષાિં : 20.1  થી 24.7  ઉત્તર અક્ષાિં 

 રેખાિં  : 68.4  થી 74.4   પવૂક રેખાિં 

 

                   અક્ષાસં 

 પથૃ્વીના ગોળા પરથી પવૂકથી પશશ્વમ આડી કલ્પેલી રેખાને અક્ષાસં કિ ેછે.  

 પથૃ્વીના ગોળાની મધ્યમાથંી પસાર થતી આડી રેખાને શવષવુવતૃ કિ ેછે.  

 શવષવુવતૃની ઉપરનો ભાગ ઉત્તર ગોળાધક અને નીચેનો ભાગ દળક્ષર્ ગોળાધક કિવેાય છે.  

        કુલ અક્ષાિં =  90  ઉત્તર + 1  શવષવુવ્રતૃ + 90 દળક્ષર્ = 181   

 બે અક્ષાસં વચ્ચેનુ ંઅંતર 111 હકમી જેટલ ુિોય છે.  

 સૌથી લાબંો અક્ષાિં શવષવુવતૃ છે તેની લબંાઈ 40,000 હકમી છે.  

 23.5 ઉત્તરમા ંઆવેલ આડી રેખાને કકકવતૃ કિ ેછે.  

 જે ભારતના 8 રાજ્યમાથંી પસાર થાય છે. ગજુરાત, રાજ્તાન, મધ્યપ્રદેિ, છત્તીસગઢ , શત્રપરુા, પશશ્વમ બગંાળ, ઝારખડં, શમઝોરમ 

      (ગરમ   છત્રી    પઝાશમ)   

 કકકવતૃ ગજુરાતના 6 જજલ્લામાથંી પસાર થાય છે. કચ્છ, મિસેાર્ા, પાટર્, સાબરકાઠંા, ગાધંીનગર, અરાવલી.  

( કમપાસ ગાધંીનગર કે અરાવલી)  

 

                         રેખાંિ    

 પથૃ્વીના ગોળા ઉપર ઉત્તર-દળક્ષર્ કલ્પેલી ઊભી રેખાને રેખાિં કિ ેછે.                               .         

     કુલ રેખાિં =  179  પવૂક + 179 પશશ્વમ + 1 GMT + 1  IDL = 360   

 

 GMT એટલે ળિશનચ શમન ટાઈમ. ળિશનચ ઈંગ્લેન્સડનુ ંએક િિરે છે તેના પરથી પસાર થતી િોવાથી આ રેખાને નામ આપવામા ંઆવ્્ ુછે. આ 
રેખાના આધારે સમય નક્કી કરવામા ંઆવે છે. ભારત તેના કરતા 5:30 કલાક આગળ છે.   

 IDL એટલે INTERNATIONAL DATE LINE (આંતરરાષ્ટ્રીય હદનાતંર રેખા) તેના આધારે તારીખ અને વાર નક્કી કરવામા ંઆવે છે. તે પેસેહફક 
મિાસાગર માથંી પસાર થાય છે. તી ત્રાસંી (આડી અવળી) રેખા છે.  

 બે રેખાિં વચ્ચે સમયનો તફાવત 4 શમશનટનો િોય છે. પવૂક તરફ જતા 4 શમશનટ વધે અને પશશ્વમ તરફ જતા 4 શમશનટ ઘટે.  

 ભારતનો પ્રમાર્સમય રેખાિં 82.5૦ પવૂક રેખાિંને ગર્વામા ંઆવે છે. જે અલાિબાદ-વારાર્સી િિરેની વચ્ચેથી પસાર થાય છે.  

            કહટબધં 

 ગજુરાતનો ઉતરનો ભાગ સમિીતોષ્ટ્ર્  કહટબધં જયારે ગજુરાતનો દક્ષીર્ ભાગ ઉષ્ટ્ર્ કહટબધંમા ંઆવે છે.  

 પથૃ્વીના કુલ ભાગમાથંી ઉષ્ટ્ર્ કહટબધં  40 %,સમિીતોર્ર્ 52 % અને િીત કહટબધં 8 % રોકાયેલ છે.  
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 સરિદ  

 પશશ્વમ – ઉત્તરમા ં પાહક્તાન (કચ્છ) કચ્છ પાહક્તાન સાથે 512 હકમી લાબંી આંતરરાષ્ટ્રીય સરિદ ધરાવે છે.  

 ઉત્તર – પવૂકમા ં રાજ્થાન (સાબરકાઠંા, દાિોદ, અરાવલી, બનાસકાઠંા, કચ્છ, મહિસાગર)  [સા..દા...અ...બ...ક...મ...]   

 પવૂકમા ં મધ્યપ્રદેિ (દાિોદ અને છોટા ઉદેપરુ)  

 દળક્ષર્ – પવૂકમા ં મિારાષ્ટ્ર (છોટા ઉદેપરુ, ડાગં, વલસાડ, તાપી, નમકદા, નવસારી,)  [છોડાવ  તાનન ] 
 પશશ્વમ બાજુ અરબસાગર  

 ગજુરાતની પવૂક – પશશ્વમ પિોળાઈ 500 હક.મી. અને  ઉત્તર- દળક્ષર્ લબંાઈ  590 હક.મી છે.  

 

 ગજુરાતની ભપૂષૃ્ટ્ઠ 

પ્રાચીન ગજુરાતની ભપૂષૃ્ટ્ઠના ત્રર્ ભાગ િતા.  

 આનતક   – તળગજુરાતનો ઉત્તરનો ભાગ 

 લાટ     - મધ્ય અને દળક્ષર્ ગજુરાતનો ભાગ 

 સરુાષ્ટ્ર   - સૌરાષ્ટ્ર 

 

િાલની ગજુરાતની ભપૂષૃ્ટ્ઠના ચાર ભાગ.  

1, દહરયા હકનારાનો પ્રદેિ અને રર્શવ્તાર 

2, ગજુરાતના મેદાનો 
3, સૌરાષ્ટ્રના ઉચ્ચ પ્રદેિ 

4, ગજુરાતના ડંુગરાળ પ્રદેિ 

 

1. દહરયા હકનારાનો પ્રદેિો અને રર્શવ્તાર   

 

 ભારતનો દહરયા હકનારો  7516 હકમી જેટલો લાબંો છે. ભારતના કુલ દહરયાહકનારાનો ત્રીજો ભાગ(28%) દહરયાહકનારો ગજુરાત ધરાવે છે.   

 ગજુરાતનો દહરયા હકનારો 1614 હકમી જેટલો લાબંો છે. તેથી ભારતમા ંસૌથી વધ ુદહરયા હકનારો ધરાવતા રાજ્ય તરીકે ગજુરાત આવે છે.  

 ગજુરાતમા ંસૌથી વધારે 406 હકમી દહરયા હકનારો કચ્છ જજલ્લો ધરાવે છે.  

 ગજુરાતના 15 જજલ્લાઓ દહરયા હકનારો ધરાવે છે. 

[કચ્છના દેવ જા જૂનાગઢના PG મા,ં અમો ભાવનગરથી અમદાવાદ-આર્દં થઈ સભુવનમા ંજઈશ]ુ   

 કચ્છ, દેવભશૂમદ્વારકા, જામનગર, જૂનાગઢ, પોરબદંર, ગીરસોમનાથ, અમરેલી, મોરબી, ભાવનગર, અમદાવાદ, આર્દં, સરુત, ભરૂચ, વલસાડ 

અને નવસારી. 

 તાપી અને દમર્ગગંા વચ્ચેનો દહરયાહકનારો ક્ષારીય અને કાદવ હકચડવાળો છે. 
 સવુાલીઓની ટેકરીઓ :  તાપી નદીનો ઉત્તરનો ભાગ રેતીના ઢ્ગમા ંફેરવાય છે તે... 
 માર્ાવદર થી નવી બદંર વચ્ચેનો શવ્તાર “ઘેડ” તરીકે ઓળખાય છે.  

 કચ્છના નાનારર્થી બેટ દ્વારકા સધુીનો ભાગ ૧૦ થી ૧૩ હક.મી પિોળો પશશ્વમ તથા દળક્ષર્નો કાદવ હકચડવાળો છે. અિી કેટલી જગ્યાએ લગનૂ 
સરોવર જોવા મળે છે 

 * બેટ 

 ખભંાતના અખાતમા ંઅળલયાબેટ – (ભરૂચ નજીક  નમકદા નદીના મખુ પાસે ) અને શપરમબેટ.  

 ભાવનગર નજીક સલુતાનપરુ અને જેગરી બેટ 

 દળક્ષર્ સૌરાષ્ટ્રમા ંદીવ, સવાઈ અને શસયાળ બેટ 

 પ.સૌરાષ્ટ્રમા ંબેટદ્વારકા, નોરાબેટ અને ભેડાબેટ 

 

 * રર્ શવ્તાર 

 ભારતમા ંરાજ્થાનનુ ંથોરનુ ંરર્ અને ગજુરાતનુ ંકચ્છનુ ંરર્ આવેલ છે.   

 કચ્છના ઉત્તરે મોટુ રર્ અને મધ્યમા નાનુ ંરર્ આવેલુ ંછે તેનુ ંકે્ષત્રફળ 27,200 ચો.હકમી છે.  

 મોટા રર્મા ં(પચ્છમ, ખદીર, બેલા અને ખાવડા નામના ઉંચા ભશૂમ ભાગો આવેલા છે)જ્યારે નાના રર્મા ંતે ટીંબા તરીકે ઓળખાય છે.  
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2. ગજુરાતના મેદાનો  

 

મેદાન ઉત્તર મધ્ય દળક્ષર્ 

કઈ નદીઓના શનકે્ષપર્થી બનેં 
છે ?  

સાબરમતી, બનાસ,  ઓરસગં ,ઢાઢર, મિી, િેઢી, 
વાત્રક, સાબરમતી 

નમકદા, તાપી, પરૂ્ાક, અંળબકા, ઔરંગા, 
પાર, કોલક, કીમ, દમર્ગગંા 

શવશિષ્ટ્ટતા  ગોઢા  સૌથી વધારે ફળદ્રપુ  

ખેતી માટે ઉત્તમ  

ગજુરાતનો બગીચા 
ચરોતર-બેસર-તમાકુ  

કાનમ-રેગરુ-કપાસ 

 

પરૂના મેદાનો  

 

 બનાસકાઠંાની પશશ્વમે આવેલો અધકરર્શવ્તાર “ગોઢા” તરીકે ઓળખાય છે 

 વાત્રક/િેઢી અને મિી વચ્ચેનો પ્રદેિ = ચરોતર ખેડા અને આંર્દ  

 ઢાઢર/નમકદા અને મિી વચ્ચેનો પ્રદેિ = કાનમ  ભરૂચ અને વડોદરા  

 

3. સૌરાષ્ટ્રનો ઉચ્ચપ્રદેિ  

 સૌરાષ્ટ્રન ઉચ્ચપ્રદેિ બેસાલ્ટના અગ્ગ્નકૃ્રત ખડકોનો બનેલો છે 

 સૌરાષ્ટ્રમા ં ઉતરમા માડંવની ટેકરીઓ આવેલી છે જેમા ંઊંચ ુશિખર ચોટીલા છે ( ૪૩૭.૧ મીટર )  

દળક્ષર્મા ંગીરની ટેકરીઓ જેમા ંઊંચી ટેકરી સરકલા છે ( ૬૪૩ મીટર) ઊંચ ુશિખર – ગોરખનાથ  (૧૧૧૭ મી)ઊંચો પવકત ગીરનાર (૧૧૫૩ મી)                                                   

 

4. ગજુરાતનો ડંુગરાળપ્રદેિ   

 

 તળ ગજુરાત – (ઉત્તર અને દળક્ષર્નો ભાગ)                                             

 ૧, દાતંા અને પાલનપરુ વચ્ચે જેસોર ની ટેકરીઓ : દાતંા અને પાલનપરુ, ગજુરાતની સૌથી ઊંચી ટેકરી                                                  

 ૨, ખેડબ્રમા ં, ઈડર, િામળાજી નજીક આરાસરુ ની  ટેકરીઓ                                    

 ૩, મધ્ય ગજુરાતમા ંરતનમિાલની અને પાવાગઢ  ( ૯૩૬.૨ )                                    

 ૪, નમકદાની દળક્ષરે્ રાજપીપળાની ટેકરીઓ                                         

 ૫, ડાગંનુ ંસાપતુારા(960 મી) ગજુરાતનુ ં એક માત્ર ળગહર મથક છે. સાપતુારાનો અથક સાપનુ ંશનવા્થાન, સાપતુારાનો પ્રવેિ દ્વાર વધઈ 
બોટશનકલ ગાડકન.                                

 ૬, વલસાડ જજલ્લામા ંપારનેરાની ટેકરીઓ આવેલી છે. તેમા ંશવલ્સન પવકત આવેલ છે.  

 

કચ્છનો ડંુગરાળ પ્રદેિ 

 ઉત્તર મા ં– કાળો , ખડીઓ , ગારો 
 મધ્ય મા ં– ભજૂીયો , લીલીઓ , ધીર્ોધર (સૌથી મોટો)  

 દળક્ષર્ધાર – ઉશમયા , ઝુરા 
 વાગડના મેદાનમા ંકંથકોટના ડંુગરો આવેલા છે. 
 કચ્છના ંસમદુ્રહુકનારાની નજીકના મેદાનો કંઠીના મેદાન તરીકે ઓળખાય છે. 
                                                  

જીલ્લો પવકત શિખર 

કચ્છ ધીર્ૉધર , કાળૉ , ખડીર , 
ભજુીયો , ખાવડા, 
નખત્રાર્ા, લખપત 

જામનગર સશતયાદેવ 

દેવભશૂમ 
દ્વારકા  

બરડો ડુગર 

જુનાગઢ દતાતે્રય , ળગરનાર 

અમરેલી, 
જુનાગઢ 

ગીરની ટેકરીઓ 

ભાવનગર િત્ુંજ્ય 

સરેુન્સરનગર ચોટીલા 
બનાસકાઠા આરાસરુ 

સાબરકાઠંા ઈડર 

મિસેાર્ા તારંગા 
પચંમિાલ રતનમલ, પાવાગઢ  

નમકદા રાજપીપળાની ટેકરીઓ 

ડાગં સાપતૂારા 
વલસાડ શવલ્સન 

રાજકોટ ઓસમ 

વસસાડ પાનેરા 
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   ગજુરાતની નદીઓ :  

97 – કચ્છ મા ં+ 71 – સૌરાષ્ટ્રમા ં+ 17 – અન્સય = 185 

દળક્ષર્ની નદીઓ મધ્ય ગ.ુની નદીઓ ઉત્તરની  નદીઓ સૌરાષ્ટ્રની નદીઓ   કચ્છની નદીઓ 

નમકદા સાબરમતી સર્વતી ભાદર કનકાવતી 
તાપી મિી બનાસ િેત્જુી શમશત 

પરૂ્ાક  રૂપેર્ વઢવાર્ ભોગાવો ખારી 
અળબિંકા   લીંબડી ભોગાવો નૈયર 

ઔરંગા   સકુભાદર રૂકમાવતી 
પાર   ઘેલો  

કોલક   કાળુભાર  

દમર્ગગંા     

 

નમકદા  :  રેવા, મૈકલ કન્સયા અને ગજુરાતની જીવાદોરી 
(ઉદગમ્થાન)  -  મધ્યપ્રદેિના મૈકલપવકતમાળાના અમરકંટક માથંી અને છતીસગઢના ળબલાસપરુ જીલ્લાના શવધ્યપવકમાળા માથંી નીકળે છે. 
  ગજુરાતમા ંભરૂચ નજીક ખભંાતના અખાતને મળે છે 

 ગજુરાતમા ંિાફેંશ્વર પાસેથી તે પ્રવેિ કરે છે.( તા- કવાટં, જજ.- છોટાઉદેપરુ)  
 લબંાઈ:  કુલ ૧૩૧૨ હકમી અને ગજુરાત = ૧૬૦ હકમી 
 બેટ – ૧. શકુલતીથક પાસે કબીરવડ અને ૨. મખૂ પાસે અલીયાબેટ  

 તીથક્થળો – ચાદંોદ, કરનાળી, માલસર, નારેશ્વર, અને શકુલતીથક 
 યોજના – કેવહડયા કોલોની પાસે,  નવાગામ ખાતે બધં બાધંવામા ંઆવેલ છે. તેના કારરે્ સરદાર સરોવરનુ ંશનમાકર્ થ્ ુછે. જે ગજુરાતનો 

સૌથી મોટો કૃશત્રમ સરોવર છે. બધંની ઉંચાઈ 138.68 મીટર થવાની છે. તેના પર 30 દરવાજા મકુવામા ંઆવિે.  

 સરદાર સરોવરમા ંઆવેલ  “સાધબેુટ” પર “્ટેચ્્ ુઓફ ્શુનટી” નામની 182 મીટર ઉંચી સરદારની પ્રશતમા શનમાકર્ પામી રિી છે.   

 ભાગીદાર રાજ્ય  = ગજુરાત , મધ્યપ્રદેિ , રાજે્થાન , મિારાષ્ટ્ર 

 

તાપી : 
 સયૂકદેવની  પતુ્રી: તાપી અને યમનુા,   પતુ્ર – િશનદેવ અને યમદેવ  

 (ઉદભવ્થાન)  : મધ્યપ્રદેિ ની મિાદેવની ટેકરીઓમા ંબેુલુ પાસેથી નીકળી સરુત પાસે અરબ સાગરને મળે છે. 
 ગજુરાતમા ંિરર્ફાળ નામના ્થળેથી ગજુરાતમા ંપ્રવેિે છે.(તા.-શનઝર, જજ.-તાપી)  

 લબંાઈ : કુલ – ૭૨૦ હકમી જ્યારે ગજુરાતમા ં૧૪૪ હકમી 
 (યોજના) = ઉકાઈ અને કાકરાપાર [ ઉકા તાપી ] 
 ઉકાઈ – સરુત  ૭૯૨૧ મીટર લાબંો, ૬૯ મીટર ઉચો બધં 

 કાકરાપાર – ૬૨૧  મીટર લાબંો, ૧૪ મી ઊંચો 
 

પરૂ્ાક : 
ઉદભવ્થાન = પીપલનેરના ડંુગરમાથંી અરબ સાગરને મળે છે. 
લબંાઈ  = ૮૦ કી.મી( નવસારી પાસે બે ફાટામા ંવિચેાય છે) 
 

અંળબકા : 
ઉદભવ્થાન = વાસંદાની ટેકરીઓ , અરબ સાગરને મળે છે. 
લબંાઈ = ૬૪ કી.મી 

ઔરંગા : 
ઉદભવ્થાન = ધરમપરુના ડંુગરમાથંી નીકળે છે અને અરબ સાગરને મળે છે . 
પાર : 
અરબ સાગરને મળે છે લબાઈ ૮૦ કી.મી 
કોલક : 
 દમર્ ને પારડીને અલગ કરે છે નદીના પટમા ંકાલ ુમાછલી મળે છે 

 

દમર્ગગંા  : 
 ચોમાસામા ંઘોડાપરુ આવે છે 
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મધ્યગજુરાતની નદીઓ 

 

1) સાબરમતી ,                                                          

 ઉદભવ્થાન – ઉદયપરુ પાસેના ઢેબર સરોવરમાથંી નીકળે છે ખભંાતના અખાતને મળે છે                                                                                   
= લબંાઈ – ૩૨૧ . કી.મી                                                                       

યોજના – ધરોઈ યોજના – મિસેાર્ા જીલ્લાના સતલાસન તાલકુાના ધરોઈ ગામ પાસે. 
 

2) મિી  -  કકકવતૃને 2 વખત પાર કરતી નદી.  

 ઉદભવ્થાન – મધ્યપ્રદેિના અંઝેરા પાસેથી નીકળી રાજે્થાન વાસવાડા જજલ્લામા ંથઈને ગજુરાતમા ંપ્રવેિે છે ખભંાતના અખાત ને મળે છે                                                                                               
લબંાઈ   (ગજુરાત – ૧૮૦ કી.મી)  કુલ – ૫૦૦ કી.મી                                              

 યોજના (વર્ાકબોરી) અને (કડાર્ા)      [વકડા વકડા મિી મિી]                                     

 દહરયાની ભરતીના કારરે્ ૭૦ કીમીના પ્રવાિમા ંનદીનો પટ શવિાળ બન્સયો છે, વિરેા ખાડી પાસે નદીપર ૧ કીમી પિોળો છે. આથી તે 
મહિસાગર તરીકે ઓળખાય છે 

 

ઉત્તર ગજુરાતની નદીઓ 

1. સર્વતી - 
ઉદભવ્થાન – દાતંા તાલકુાના ચોરીના ડંુગરમાથી નીકળી શસધ્દ્વપરુ અએન પાટર્ પાસેથી વિીને કચ્છના નાના રર્મા ંસમાઈ જાય છે. 
યોજના  - મકુતેશ્વર યોજના બનાસકાઠંા જજલ્લામા ં 

2. રૂપેર્ - 
મિસેાર્ અને પાટર્ જજલ્લાઓમાથંી વિીને કચ્છના નાના રર્મા ંસમાઈ જાય છે. 

3. બનાસ  

 રાજે્થાનના શિરોિી જજલ્લાના શસરર્વાના પિાડમાથંી નીકળી કચ્છના નાના રર્મા ંસમાઈ જાય છે.                                                                
તે બનાસકાઠંા અને પાટર્ જજલ્લામાથી વિ ેછે 

યોજના – દાતંીવાડા યોજના ; દાતંીવાડા ગામ પાસે જજલ્લો બાનાસકાઠા 
 

   સૌરાષ્ટ્રની નદીઓ 

 

1. ભાદર – (સૌરાષ્ટ્્ની સૌથી લાબંી નદી)  

 ઉદભવ્થાન – જસદર્થી ઉત્તરે આવેલા આર્દંપર ના ઉચ્ચપ્રદેિ માથંી નીકળે છે, નવીબદંર પાસે અરબ સાગર ને મળે છે 

 લબંાઈ – ૧૯૪ કી.મી  - જેતપરુ નજીક શ્રીનાથગઢ પાસે બધં બાધવામા ંઆવ્યો છે  

 

2. િેત્જુી - 
 ગીરની ઘુડંી ટેકરી માથંી નીકળી સલુાતાનપરુ પાસે ખભંાતના અખાતને મળે છે.                              

 તેને ગાગહડયો નદી કિ ેછે 

 બધં  - ધારી મા ંખોહડયાર બધં  અને પાળલતર્ામા ંરાજ્થળી બદં્ગ 

 

3. વઢવાર્ ભોગાવો –  

 ચોટીલા તાલકુાના નવાગામ પાસેના ડંુગરમાથંી નીકળે છે  નળ સરોવર ને મળે છે        

 લબંાઈ  - ૧૦૧ કી.મી  

 બધં  - ગૌતમગઢ પાસે – નાયકાબધં  અને સરેુન્સરનગર પાએ ધોળીધજા 

 

4. લીંબડી ભોગાવો - 
ઉદભવ્થાન – ચોટીલા તાલકુાના ભીમોરાના ડંુગરમાથંી નીકળ છે.   સાબરમતીને મળે છે.                                                 
લબંાઈ – ૧૧૩ હક.મી  

 

5. મચ્ુ ( કુવાહરકા નદી)   - 
ઉદભવ્થાન – ચોટીલા તાલકુાના આર્દંપરુ , ભાડલા ગામ પાસેથી નીકળે છે કચ્છના નાના રર્મા ંસમાઈ જાય છે . 
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6. સકુભાદર - 
ઉદભવ્થાન – ચોટીલા પાસેના ડંુગરમાથંી નીકળે છે ને ખભંાતના અખાતને મળે છે. 
 

7. ઘેલો. - 
ઉદભવ્થાન – આ નદી ફૂલઝર નજીકના ઉચ્ચપ્રદેિમાથંી નીકળે છે ખભંાતના અખાત ને મળે છે                                                      
લબંાઈ – ૯૦ હક.મી 
 

8. કાળુભાર - 
ઉદભવ્થાન – સમઢીયાળા નજીક રાયપરુના ડંુગરમાથંી નીકળી છે ખભંાતના અખાતમા ંભાવનગરની ખાડીને મળે છે.  લબંાઈ ૯૫ હક.મી 
 

 નળ સરોવર = 

કચ્છના નાના રર્ અને ખભંાતના અખાતને જોડતો નીચો ભશૂમ ભાગ છે,  તેમા ંસૌથી મોટો ટાપ ુ: પાનવડ 

  લબંાઈ – ૩૨ હક.મી, પિોળાઈ – ૬.૫ હક.મી, ઊંચાઈ – ૫ થી ૮ મીટર, કે્ષત્રફળ – ૧૨૦.૮૨ ચોરસ હકમી 
 

બહુિેુ કુ શસચાઈ યોજનાઓ 

બધંનુ ંનામ નદી જીલ્લો 
૧ ઉડ ઉડં જામનગર 

૨ િેત્જુી િેત્જુી ભાવનગર 

૩ ભાદર ભાદર રાજકોટ 

૪ મચ્ુ -1 મચ્ુ મોરબી  

૫ મચ્ુ -2 મચ્ુ મોરબી 
૬ દાતંીવાડા બનાસ બનાસકાઠંા 
૭ મકુતેશ્વર સર્વતી બનાસકાઠંા 
૮ શસપુ ં શસપ ુ બનાસકાઠંા 
૯ ગિુાઈ ગિુાઈ સાબરકાઠંા 
૧૦ વાત્રક વાત્રક અરવલી 
૧૧ િાથમતી િાથમતી સાબરકાઠા 
૧૨ મેશ્વો મેશ્વો અરવલી 
૧૩ ધરોઈ સાબરમતી મિસેાર્ા 
૧૪ કડાર્ા મિી મિીસાગર 

૧૫ વર્ાકબોરી મિી મિીસાગર 

૧૬ સખુી સખુી છોટાઉદેપરુ  

૧૭ કરજર્ કરજર્ ભરૂચ 

૧૮ નવાગામ નમકદા નમકદા 
૧૯ ઉકાઈ તાપી તાપી 
૨૦ દમર્ગગંા દમર્ગગંા વલસાડ 

૨૧ પાનમ પાનમ મિીસાગર 

૨૨ દેવ દેવ પચંમિાલ 

 
  

 આબોિવા  

 

ગજુરતની આબોિવા  - મોસમી 
શિયાળો = ૧૨ થી ૨  ( જાન્સ્ ુ– માવઠુ )  આરોગ્ય પ્રદ ખિુનીમા ં
ઉનાળો = ૩ થે ૫   (મે – લ ૂ) ગરમ સકુૂ 

ચોમાસ ુ= ૬ થી ૯   ( જુલાઈ .ઓગષ્ટ્ર – િલેી) અરબસાગર પરથી વટંોળથી નકુિાન 

ઋુ ુપહરવતકનનો ગાળો - ઓકટોબર અને નવેમ્બર ( ૧૦ – ૧૧ )                                                                                    
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જમીન – (પાચં પ્રકારો) 
 

1), કાપંની જમીન – પચાસ ટકા કરતા ંવધ ુશવ્તાર છે.                                    

A) ગોરાટ – વડોદરાથી ડભોઈ , સરુત, ભરૂચ , જાબસુર વગેરે   - પાક : તમાકુ  . 
B) ભાઠાની જમીન – સાબરમતી ના પરૂના મેદાનની જમીન     - પાક : ઘઉ, િાકભાજી, સક્કરટેટી, તરબચુ 

C) ગોરાડુ – ઉત્તર અને મધ્ય ગજુરાતમા ં      - પાક : ઘઉ , ડાગંર 

D) બેસર – ખેડા જજલ્લાની કાપંની જમીન ‘બેસર જમીંન” તરીકે ઓળખાય છે.   – પાક : તમાકુ ના પાક માટે આ જમીન ઉત્તમ ગર્ાય છે.                                         
-> મધ્ય ગજુરાતનો સૌથી ફલદ્વુપ પ્રદેિ “ગજુરાતના બગીચા” તરીકે ઓળખાય છે 

 

2) કાળી જમીન  

મધ્યમા ંકાળા રંગની  અને  ધેરાકાળા રંગની 
A) મધ્ય કાળારંગની : પચંમિાલ , સાબરકાઠંા, વડોદરા, અને સૌરાષ્ટ્રના શવ્તાર                                                                          
– ચનૂાનુ ંઅને નાઈરોજનનુ ંપ્રમાર્ ઓું િોય છે   - પાક : ડાગંર, કપાસ, મગફળી 
B)  ઘેરા કાળા રંગની : આ જમીન કપાસ ના ઉત્પાદન માટે ખબુ ઉપયોગી છે ગજુરાતનો કાનમનો કપાસનો પ્રદેિ આવી જમીન ધરાવે છે ( વડોદરા 
થી ભરૂચ સધુીનો શવ્તાર) 
 

૩) રેતાળ જમીન :                                                                         

૨૫૦ સે કરતા ઓછા વરસાદવાળા શવ્તારમા ંઆ જમીન આવેલી છે બનાસકાઠંા જજલ્લાના વાયવ્ય ભાગમા ંમિસેાર્ા જજલ્લાના ઉતર અને પશશ્વમ 
ભાગમા ં, સાબરકાઠા , દળક્ષર્ – પશશ્વમ ભાગમા ંતથા કચ્છ જજલ્લામા ંઆવી જમીન આવેલી છે 

આ જમીન ખેતી માટે ળબનઉપયોગી છે. 
 

૪) ્થાશનક જમીન :                                                                             - 
ખવાર્ અને ધોવાર્ની હકયાઓને કારરે્ પડખાઉ જમીન રચાના થાય છે. આ પ્રકારની જમીન સૌરાષ્ટ્રના બરડાના ડંુગરાળ શવ્તારમા ંજોવા મળે છે. 
ભપૃષૃ્ટ્ઠ, બધંારર્ અને રંગને આધારે ્થાશનક પ્રદેિમા ંઆ જમીન “છેડની જમીન” / ” ધારની જમીન” / “કયારીની જમીન” વગેરે નામે ઓળખાય છે. 
 

- સૌરાષ્ટ્રના નીચા ભશૂમ શવ્તારોમા ંતથા જૂનાગઢ જજલ્લાના દળક્ષર્ ભાગમા ં“છેડની જમીન” આવેલી છે.  પાક : ફળફળાહદ 

- અમરેલી, રાજકોટ અને જુનાગઢ જજલ્લાના કેટલાક શવ્તારમા ં“ધારની જમીન” આવેલી છે.  પાક : આ જમીનમા ંમગફળી પષુ્ટ્કળ થાય છે 

- ખેડા  અને મિસેાર્ા જજલ્લામા ં“ક્યારીની જમીન” આવેલી છે.  પાક : આ જમીનમા ંડાગંરની ખેતી થાય છે. 
 

5) ખાર જમીન . 
દહરયા હકનારાની જમીન ભરતીના પાર્ી ભરાવાને કારરે્ બગડે છે. ખાર જમીન બનવામા ંસકૂી આબોિવા પર્ મિત્વનો ભાગ ભજવે છે. અમદાવાદ, 
મિસેાર્ા, ખેડા, ભરૂચ, સરુત, બનાસકાઠા, તથા ભાલકાઠા અને નળકાઠંા ના પ્રદેિો તથા સૌરાષ્ટ્રના ભાવનગર, પોરબદંર, દ્વારકા, જામનગર, અને 
કચ્છના પ્રદેિમા ં“ખારની જમીન” આવેલી છે. 
– ખાર જમીન નવસાધ્ય કરી ખેતી િઠેળ લાવવાનો પ્રયાસો થાય છે. 
 

 કૃશર્ સપંશત 

 

ધાન્સય પાક : બાજરી, ઘઉં, ડાગંર, જુવાર 

રોકહડયા પાક : કપાસ, મગફળી, તમાકુ, િેરડી 
 

શિયાળો = રશવપાક, ઉનાળો = જાયદ,  ચોમાસ ુ= ખરીફ 

  * ધાન્સય પાક :-                                                                             

૧, બાજરી – બાજરીના ઉત્પાદનમા ંગજુરાત પ્રથમ નબંર સૌથી વધ ુબાજરી બનાસકંાઠા મા ંથાય છે 

૨, જુવાર – આ પાક ઉનાળા અને શિયાળાની ઋુમુા ંલેવાય છે. સરુત જજલ્લામા ંઉત્પાદન સૌથી વધારે થાય છે. 

૩, ઘઉં – ભાલ શવ્તારમા ંથતા ભાળલયા ઘઉં પ્રખ્યાત છે. ઘઉંના વધ ુઉત્પાદન માટે કલ્યાર્ સોના. સોનાળલકા. અરરે્જ ૬૨૪ , એનપી ૮૭૨ જેવી 

જાશતનુ ંવાવેતર કરવામા ંઆવે છે. ગજુરાતમા ંઅમદાવાદ જજલ્લામા ંઉત્પાદન સૌથી વધારે થાય છે. (વાવેતરમા ંમિસેાર્ા પ્રથમ.) 

૪, ડાગંર – ડાગંરનુ ંવધ ુઉત્પાદન મેળવવા માટે સતુરસાળ , સખુવેલ , કમોદ, જીરાસળ, ગજુરાત -૧૭ , મસરૂી , જ્યા, શવજ્યા, પખંાળી વગેરે... 

જાતોનુ ંગજુરાતમા ંવાવેતર થાય છે.  
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  રોકહડયા પાક :-    

૧, મગફળી – મગફળીના ઉત્પાદન અને વાવેતરની શવ્તારની દૅષ્ટ્ષ્ટ્ટએ ગજુરાત ભારતમા ંપ્રથમ ્થાન ધરાવે છે.  

 ગજુરાતમા ંજુનાગઢ, રાજકોટ, અમરેલી, જામનગર અને ભાવનગર જજલ્લામા ંમગફળી થાય છે. 
 

૨, કપાસ – ગજુરાતમા ંવડોદરા, ભરૂચ ( કાનમપ્રદેિ ), કપાસ સરેુન્સ્નગર મા ંસૌથી વધ ુથાય છે.  

દેવીરાજ , દેવીતેજ, ગજુરાત ૬૭ , સકંર-૪ અને ૬ જેવી જાતોનુ ંવાવેતર થાય છે. 
 

૩, તમાકુ – તામકુમા ંતેલગંર્ા પ્રથમ અને ગજુરાત બીજા નબંર પર છે. તમાકુ ખેડા ચરોતરમા ંસૌથી વધ ુથાય છે. 
 

* અન્સય :- 
૧, જામફળ – ધોળકા અને ભાવનગર ( મહુવા ) 
૨, જીરુ – મિસેાર્ા અને બનાસકાઠંા 
૩, વરીયાળી – મિસેાર્ા , ગાઘંીનગર 

૪, ઈસબગલુ – મિસેાર્ા , ગાધંીનગર 

૫, કેળા – સરુત , વલસાડ 

૬, કેરી – વલસાડ( િાફૂસ), જુનાગઢ(કેસર) અને ભાવનગર(જમાદાર)  

 

* પશસુપંશત  :                                                                         

  - > ગાય : 
- ઉત્તરગજુરાત, મધ્યગજુરાત તથા કચ્છમા ં– કાકંરેજી ગાય 

- સૌરાષ્ટ્રમા ં– ગીર જાતની ગાય 

- દળક્ષર્ ગજુરાતમા ં– ડાગંી ઓલાદની ગાય 

- કચ્છમા ં– થરપાકર  

 - > ભેંસ. : 
- ઉત્તર ગજુરાત – મિસેાર્ી 
- દળક્ષર્ અને મધ્ય – સરુતી 
- સૌરાષ્ટ્રમા ં– જાફરાબાદી 

 

              પશ ુસવંધકન કેન્સરો : 
-> ગીર ઓલાદ માટે – જુનાગઢ અને મોરબી  

-> કાકરેજી ઓલાદ માટે – ભજૂ , માડવી , થરાદ , છારોડી 
-> સરુતી ઓલાદ માટે – ધામરોડ,  

 જસી, િોલ્સલ્્ટયન , હફઝીયન ઓલાદ માટે – આર્દં , બીડજ 

-> ગજુરાતમા ંઊંનની પેદાિ માટે ઘેટા ઉછેરાય છે.  

* સરુત, અમદાવાદ અને જુનાગઢ ખાતે પ્રાદેશિક મરઘા ંસવંધકન કેન્સર 
આવેલ છે. 

 

  મત્્યસપંશત 

 ઉત્પાદન : ૧,૨૦,૦૦૦ ચોરસ હકમી જળ શવ્તારમા ંગજુરાતમા ંમત્્ય ઉત્પાદન થાય છે.   

 ગજુરાતમા ં૧૦૩ મત્ય્ય કેન્સર અને ૧૯૩ માછીગામો છે. 
 માછલીની જાતો  : સાલ્મન,હિલ્સા, ડેકસ, જેલીહફિ , પચક, પ્રોન, બમુલા, ટુના, ઝીંઝા, ફેબ, વીન્સડૉગેન, ઓઈ્ટર, કેટહફિ, િાકક  
 જામનગર પાસેના પરવાળાના ટાપઓુ મોતી આપતી પલકહફિ(કાળુ માછલી) મળે છે. 
 ગજુરાતમા ંવાશર્િક ૨૫ િજાર મેહરક ટન માછલાનુ ંઉત્પાદન થાય છે. 
 વેરાવળમા ંિાકક  ઓઈલનો પ્લાન્સટ છે. વેરાવળમા ંતેલ શધુ્દ્વ કરવાની હરફાઈનરી આવેલી છે 

 માછીમારોની તાલીમ માટે વલસાડ, વાસંદા, વેરાવળ, અને ઉકાઈમા ંતાલીમ કેન્સરો આવેલા છે  [વ..વા...વે...ઉ...] 
 વેરાવળ સૌથી મોટંુ મત્્યકેન્સર છે 

 ગજુરાતમા ંમત્્ય-ઉધોગના શવકાસ માટે ઓકટોબર ૧૯૮૩ થી ( ગજુરાત મત્્યોદ્યોગ શવકાસ શનગમ ળલશમટેડ (GFCDL) ની ્થાપના કરવામા ં
આવે છે.   

  વનસપંશત 

 વનસપંશત : કોઈ પર્ શવ્તારમા ંતેના ભશૂમ ભાગનો ૩૩% ભાગ વન્પશત ધરાવતો િોવો જોઈએ 

 ભારતમા ં૨૩% શવ્તાર વન્પશત ધરાવે છે. જ્યારે ગજુરાતમા ં૧૦/૧૩% વન્પશત ધરાવે છે. 
 (કચ્છના રર્ને આગળ વધુુ ંઅટકાવવા ગાડા બાવળના વકૃ્ષો વાવવામા ં  આવે  છે.) 
 (દહરયાને આગળ વધુુ ંઅટકાવવા ચેર / મેન્સરવુ્સના વકૃ્ષો વાવવામા ંઆવે  છે.) 
 પહરસરતતં્રો (ઈકો શસ્ટમ) ના વૈશવધ્યની દૅષ્ટ્ષ્ટ્ટએ ગજુરાત દેિમા ંછઠ્ઠા ્થાને છે. 
આ વન્પશતને સાત પ્રકારમા ંશવભાજીત કયો છે. 

૧, ભેજવાળા પાનખર જગંલો = ડાગં અને વલસાડ 

૨, ઓછા ભેજવાળા સાગના જગંલો = સરુત અને ભરૂચ 

૩, સકૂા ંસાગના જગંલો = વડોદરા અને પચંમિાલ 

૪, ખબૂ જ સકૂા સાગના જગંલો = ગીર તથા ગીરનાર (જુનાગઢ) 
૫, સકૂા ંઅને કાટંાવાળા પાનખર જગંલો = અમરેલી, રાજકોટ, ભાવનગર, 

BK, SK 
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૬, ઘાસવાળા જગંલો = સૌરાષ્ટ્રમા ં ૭, દહરયાઈ ભરતીવાળા જગંલો = કચ્છ અને જામનગર 

    ખનીજસપંશત 

 ગજુરાત ભારતમા ંખનીજ સપંશતના ઉત્પાદનમા ંચોથા ્થાને છે, 
૧, ળચનાઈ માટી, : 
સાબરકાઠંા એકલારા અને અરસોહડયા (ભારતનુ ંળચનાઈ માટીનુ ંસૌથી મોટુ કે્ષત્ર છે.                                                                                

૨, ફાયર કલે : (અગ્ગ્નજજત માટી)                                                 

- સાબરકાઠંા, સરુત, કચ્છ, પચંમિાલ, અમરેલી                                                               

 – સરેુન્સરનગર જીલ્લાના મળૂી, ચોટીલા અને સાયલા માથંી મળી આવે છે 

૩, પ્લાષ્ટ્્ટક કલે : જામનગર અને જુનાગઢ 

૪, કંુદી કરવાની માટી : કચ્છ, જામનગર, ભાવનગર 

૫, જજપ્સમ (ળચરોડી) : જામનગર, પચંમિાલ, ભાવનગર 

૬, અકીક : નમકદા  જજલ્લાના રાજપીપળાના ડંુગરો, કચ્છ, રાજકોટ, જૂનાગઢ , જામનગર 

૭, ફ્લોર્પાર : છોટા ઉદેપરુ અને ઝગહડયા ( ભરૂચ ), કડી પાર્ી ખાતે શધુ્દ્વીકરર્નુ ંકારખાનુ ં આવેલ છે.  

૮, ચનૂાનો પથ્થર : કચ્છ જજલ્લાના ભજુ, નખત્રાર્ા, અબડાસા                            

 - આના બે પ્રકાર છે 

- મીલીઓ લાઈટ અને પોરબદંર પથ્થર 

- મીલીઓ લાઈટ [સરુત(તડકેશ્વર) અને જામનગર(મીઠાપરુ) ] 
- પોરબદંર પથ્થર ( દ્વારકા , કોડીનાર , પોરબદંર ) 
-> જુનાગઢ, અમરેલી, ભાવનગર, રાજકોટ, બનાસકાઠા, સાબરકાઠા, વડોદરા, ભરૂચ, ખેડા, પચંમિાલ 

૯, કેલ્સાઈટ : ભારતમા ંબીજા ્થાને છે.  – ભાવનગર, જામનગર, રાજકોટ, અમરેલી, બનાસકાઠા, પચંમિાલ, વડોદરા અને ભરૂચ 

૧૦, તાબં,ુ સીસ,ુ જસત : બનાસકાઠંા જજલ્લાના દાતંા તાલકુામાથંી મળી આવે છે.  

૧૧, બેંટેનાઈટ : કચ્છ અને ભાવનગર 

૧૨, િેફાઈટ :    

દાિોદ  – દેવગઢબાહરયા, પચંમિાલ – જાંબઘુોડા અને  છોટા ઉદેપરુ 

૧૩, ળલગ્નાઈટ કોલસો : કચ્છ (નખત્રાન , માડંવી, લખપત, ચપર)  , સરેુન્સરનગર અને ભરૂચ 

૧૪, ખનીજ તેલ અને કુદરતી વા્ ુ 

 ઈ.સ ૧૯૫૮ મા ંલરેૂ્જ (આર્દં) માથંી ખનીજ તેલ અને કુદરતી વા્ ુમળ્યા િતા,                                                                              
- ભરૂચ જજલ્લાના અંકલેશ્વર તાલકુાનુ ંતેલકે્ષત્ર ગજુરાતનુ ંસૌથી મોટુ ખનીજ તેલકે્ષત્ર છે. 
૧૫, થમકલ(તાપ)  શવધતુમથક :  [ ઉકા ઉત્તર અને કમાવ શસક્કા કારર્ કે ગાધંી િજી પાસામા ંછે.]       

ઉકાઈ, ઉતરાર્, કડાર્ા, માગરોળ, વર્ાકબોરી, શસક્કા, ગાઘંીનગર, િજીરા, પાનેધ્ો, સાબરમતી(અમદાવાદ), 
કંડલા, અને ધવુારર્( સૌથી મોટંુ)  

૧૬, જળ શવધતુમથક ; ઉકાઈ, કડાર્ા 
૧૭, ગોબર ગેસ : અમદાવાદ જજલ્લાના દસક્રોઈ તાલકુાના ઉદતલ ગામે અને દાતંીવાડા કૃશર્ ્શુનવશસિટી ખાતે ગોબર ગેસ પ્લાન્સટ છે. 
   

  ગજુરાત વાિન વ્યવિાર 

 
૧, રેલવે :                                                                                       

- ગજુરાતમા ંિરૂઆત – ૧૮૫૫ મા ંઉત્તરાર્ (સરુત) અને અંકલેશ્વર (ભરૂચ) વચ્ચે થઈ  અંતર : ૪૬.૪ કી.મી 
- સૌરાષ્ટ્ર િરૂઆત : ભાવનગર થી વઢવાર્ વચ્ચે – ૧૮૮૦                         -             

:  ધોળા (ભાવનગર) અને જેતલપરુ (રાજકોટ) વચ્ચે – ૧૮૮૧ 

=  અહિિંસા એકસપે્રસ    – અમદાવાદ થી પરેૂ્ 

= સવોદય એકસપે્રસ    – અમદાવાદ થી જમ્મતુાવી 
= નવજીવન એકસપે્રસ  – અમદાવાદ થી ચેન્નાઈ 

= આશ્રમ એકસપે્રસ     – અમદાવાદ થી હદલ્લી 
= િતાબ્દી એકસપે્રસ    – મુબંઈ થી અમદાવાદ 

= કર્ાકવતી એકસપે્રસ   – મુબંઈ થી અમદાવાદ 

 

૨, શવમાન વ્યવિાર  :                                                                                                     

 - અમદાવાદ (સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ ઈન્સટરનેિનલ એરપોટક ને ) ૨૬ જાન્સય. ૧૯૯૧ ના રોજ આંતરરાષ્ટ્ષ્ટ્રય િવાઈ મથકનો દરજ્જો મળ્યો 
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- મીઠાપરુ (જામનગર) ખાતે તાતા કેશમકલ્સ કંપશનન ુપોતાનુ ંખાનગી િવાઈ મથક અને મુરંા ખાતે અદાર્ીનુ ંખાનગી િવાઈ મથક આવેલ છે. 
 

સમિૂ માધ્યમો 
૧, રેહડયો :                                                                                     

 - પ્રથમ રેહડયો ની િરૂઆત ૧૯૩૯ મા ંસયાજીરાવ ગાયકવાડ વડોદરામા ંકરી 
- ૧૯૪૮ – અમદાવાદ 

- ૧૯૫૫ – રાજકોટ 

- ૧૯૬૫ – ( ૨/૧૦/૧૯૬૫ શવશવધ ભારતીની િરૂઆત અમદાવાદમા)ં અને (૧૦/૧૦/૧૯૬૫ ભજૂ કેન્સર (ગજુરાતી શસધી કચ્છી ભાર્ામા ં) 
- ૧૭/૨/૧૯૯૪ – આિવા (ડાગં) કેન્સર િરૂ થ્ુ ં
 

૨, દુરદિકન :                                                                                    

- ગજુરાતમા ંટેળલશવઝન પ્રારંભ ૧૫ ઓગ્ટ ૧૯૭૫ ના ખેડા જજલ્લાના શપજ કેન્સરથી થયો                                                                   
- અમદાવાદ અને રાજકોટ ખાતે દુરદિકન પ્રોિામ તૈયાર કરવા માટેના ્ટુહડયો  આવેલ છે 

 

  ગજુરાતના ઉદ્યોગો 
 

1. સરુતાઉ કાપડ ઉદ્યોગ : અમદાવાદ, વડોદરા, સરુત, રાજકોટ, બીલીમોરા, ભરૂચ, પેટલાદ, ખભંાદ, નહડયાદ, ભાવનગર, 
 

2. શસલ્ક ઉદ્યોગ  : સરુત (નાના વરાછા), વલસાડ, ચીખલી, ગર્દેવી, માડંવી, જલાલપોર, બારડોલી 
3. જરી ઉદ્યોગ : સરુત 

4. રેયોન ઉદ્યોગ : ઉધના , વેરાવળ 

5. ગરમ કાપડ ઉદ્યોગ : વડોદરા , જામનગર 

6. ઈજનેરી ઉદ્યોગ : અમદાવાદ, રાજકોટ, ઉધના, જામનગર, સરુત 

7. શસમેન્સટ ઉદ્યોગ : દ્વારકા, શસક્કા, પોરબદંર, સેવાળલયા, રાર્ાવાવ, સેવરી, અમીરગઢ 

8. રંગ-રસાયર્ ઉદ્યોગ : મીઠાપરુ, પોરબદંર, વલસાડ (અુલુરંગ રસાયર્નુ ંકારખાન)ુ, પારનેરા, અમદાવાદ, વડોદરા 
9. પેરોકેશમકલ્સ ઉદ્યોગ : વડોદરા પાસે કોયલી 

 

10. રાસાયળર્ક ખારતનો ઉદ્યોગ : કંડલા , કલોલ, બાજવા, ચાવજ, ભરૂચ 

11. સપુર ફો્ફેટ ખારત : વડોદરા, અમદાવાદ, ભાવનગર, ઉધના 
12. શસરેશમક ઉદ્યોગ : થાન, વાકાનેર, મોરબી, ધ્ાગંધ્ા 
13. ખાડં ઉદ્યોગ : બારડોલી, કોડીનાર, ગર્દેવી, ઉના, પેટલાદ, પલાસર્ ( સૌરાષ્ટ્રમા ંકોડીનાર ખાડં માટેનુ ંસૌથી મોટુ ઉદ્યોગ) 
14. બીડી ઉદ્યોગ : આર્ડં, નહડયાદ, બોરસદ, પેટલાદ, વડોદરા, 
15. િોળઝયરી ઉદ્યોગ : અમદાવાદ 

16. કાગળ ઉદ્યોગ : સોનગઢ, રાજકોટ, બારેજડી, જામનગર, અમદાવાદ, 
17. ડેરી ઉદ્યોગ : આર્દં, મિસેાર્ા, સરુત, ભરૂચ, હિમતનગર, જુનાગઢ, રાજકોટ, ભાવનગર, માધવપરુ(કચ્છ) 
18. મોટર  ઉદ્યોગ : સાર્દં (અમદાવાદ) 

 

  ગજુરાતના ગિૃઉદ્યોગો 
પ્રાચીનકાળથી પટોળા, મિરૂ, હકનખાબ, અકીકની વ્ુઓુ શવશવધ પ્રકારનુ ંભરતકામ, રગાટીકામ, લાકડનુ ંકોરરકામ વગેરે માટે ગજુરાત જાર્ીુુ ંછે 

૧, પટોળા :  પાટર્                                                                           
- પટોળા માટે પાટર્ પ્રખ્યાત છે કુમારપાળના સમયમા ંપાટર્મા ંપટોળા વર્નાર ૭૦૦ કારીગરો િતા િાલમા ક્ુરૂચદં અને બીજુ એક કુટુબ પટોળા બનાવે છે 

૨, મિરૂ :                                                                         

- આ કાપડ બનાવવા કૃશત્રમ રેિમનો તાર્ૉ અને સતૂરનો વાર્ૉ િોય છે, પાટર્મા ંખત્રી િેખ મગુ્્લમ કારીગરો ઊંઝામા ંપટેલ કારીગરો મિરૂ તૈયાર કરે છે 

 

૩, હકનખાબ :                                                                                     
 - સોનેરી અને રૂપેરી જરીમાથી બનુુ ંરેિમી કાપડ હકનખાબ તરીકે ઓળખાય છે.                                                                              – 
ઉત્પાદન કેન્સર : અમદાવાદ, સરુત, વડોદરા, ખભંાત, પાટર્, ગોઝાહરયા,       - 
 િાલ ઉપેિ, હરદ્વોલ, અને નારદીપરુનુ ંહકનખાબ વર્ાય છે  આ કાપડ રાજવી કુટંુબો અને મેમર્ કોમ વધ ુવાપરે છે 

 

૪, સજુની : ભરૂચ                                                                                   



ANGEL  ACADEMY  :  GPSC 1-2, Dy.SO - નાયબ મામલતદાર, તલાટી, કલાકક , PSI-ASI, કોન્સ્ટેબલ, TAT, TET વગેરે પરીક્ષાઓની સપંરૂ્ક તૈયારી માટેના ્થળ              

મો.7575 072 872       :1) બસ ડેપોની સામે, સેકટર:7-C, ઘ-3, │  2) લાલઘર ઝેરોક્ષની નીચે, સેકટર: 29, ઘ-6  કોનકર, ગાધંીનગર  angelacademy.co.in         
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 આ એક પ્રકારની રજાઈ છે અને એમા ંએક પર્ ટાકંો લીધા શવના વર્ટની સાથે વચ્ચે રૂ ભરવામા ંઆવે છે.   તેનો ઉદ્યોગ ભરૂચમા ંછે 

૫, તર્છાઈં : સરુત                                                             

– તર્છાઈં નુ ંકાપડ સરુતની શવશિષ્ટ્ટતા છે રેિમી કાપડ ઉપર એક બાજુ શસિંિ િાથી વગેરેની ભાત છાપવામા ંઆવે છે 

૬, અકીકની વ્ુઓુ :                                                                   
 અકીકના પથ્થર રતનપરુ (જજ.ભરૂચ) પાસેની બાવા ઘોરની ખાર્માથંી મળે છે  અકીકનો ઉદ્યોગ પ્રાચીનકાળથી વલભી અનએ ખભંાતમા ંપ્રચળલત છે  - છરી અને 
ખજંરનો િાથો , તલવારની મઠૂ, વીટી, રકાબી, પ્યાલા, કલમ, ખહડયો પેપર, વઈટ વગેરે  વ્ુઓુ અકીકના પથ્થરમાથંી બને છે  આહિકા ્રુોપ અને મધ્ય એશિયાના 
દેિોમા ંતેની શનકાસ થાય છે 

 

૭ જરીકસબ :  સરુત, અમદાવદ, જામનગર, ધોરાજી 

-આ ઉદ્યોગના કાચા, માલમા ંરેિમી, દોરા, ચાદંી અને સોનુ ંમખુ્ય છે, હકનખાબ અને મખમલ પર સોનેરી અને રૂપેરી તારથી ભરત કામ થાય છે. 
 

૮, ભરતકામ : 
- મોચીભરત : કચ્છ(માડંવી) 
- કાઠીભરત : સૌરાષ્ટ્રની કાઠી બિનેો ( અમરેલી જજલ્લામા ં) 
- આિીર ભરત : જુનાગઢ 

- કર્બીભરત : ગાહરયાધારા (ભાવનગર) 
- મિાજન ભરત : વાગર અને કચ્છ 
- મોતી ભરત : અમરેલી  
-> કચ્છમા ંઅને સૌરાષ્ટ્રને મોચી, જત, મતવા, લોિાર્ા, આિીર, મેર, કાઠી, રબારી, કર્બી, સથવારા, વળર્ક, શસિંધી બિનેો ભરતકામ કરે છે 

 

૧, મોચી ભરત :                                                                                             .                 

કચ્છમા ંમાડંવીના મોચી અને ખાવડા તથા બન્નીના મતવા અને જત મોચી ભરતનુ ંકામ કરે છે આને “આરી ભરત” કિ ેછે. 
- ચાકળા, તોરર્, ચળર્યા, કાપડુ, પોલકંુ, ટોપી, પડદા તથા પિરેવેિના અન્સય કપડા ંપર ભરત ભરાય છે. 
- કોટાઈ અને લોડાઈની આિીર તથા રતનાલની રબારી મહિલાઓ આભલાના ભરતમા ંકુિાલ છે. બન્નીના જત “કજરી” પર મોચી ભરત કરી છે. 
 

૨, કાઠી ભરત :                                                                              .                

સૌરાષ્ટ્રમા ંકાઠી કોમની બિનેો િાથવર્ાટના લાલ રંગના કાપડ પર ઢોલામારુ, વાછરાદાદા, કૃષ્ટ્ર્લીલા, રામાયર્ના પ્રસગંો શવશવધ પ્રાર્ીઓ , પક્ષીઓ, ફુલગોટા, કાગંરા 
વગેરે ની ભાત ઉપસાવે છે. 
- કાઠી કોમમા ંલગ્નપ્રસગેં દીકરીને આર્ામા ંભરત ભરેલી ધાધરા ચાકળા , તોરર્, ટોડળલયા, હદવાલ પરના પડદા વગેરે આપવાનો હરવાજ  છે. 
- અમરેલી જજલ્લામા,ં બગસરા, કૂંકાવાવ, ચાહડયા, બાબરા, ચલાળા, વાહડયા, ઈગરોળા વગેરે કાઠી ગામોમા ંભરત થાય છે. 
 

૩, આિીર ભરત :                                                                       .                 

 જૂનાગઢ જજલ્લો આ ભરત માટે જાર્ીતો છે. 
- પીળા પોત, પર પોપટ, બલૂબલૂ, પતૂળીઓ વગેરેની આકૃશતઓ ઉપસાવાય છે. 
 

૪, કર્બી ભરત : 
- ભાવનગર જજલ્લાના ગાહરયાધારા પથંકમા ંકર્બી મહિલાઓ ઘાઘરા ચોળી, ચદંરવા, બારસાળખયા, થેલી, બળદની ઝૂલ, ઓિીકા, ગલેફ વગેરે ભરત ભરે છે. 
 

૫, મિાજન ભરત : 
- વાગડ અને ભજૂ , માડંવી પથંકને   ઓસવાળ, વળર્કો, સોની વગેરે ભૌશમશતક હડઝાઈનો િીરાચોકડી  ભાતનો આ ભરતમા ંઉપયોગ કરે છે. 
- ગલેફ, ટોડળલયા,ં ચાકળા અને ભીશતિંયા પર તેઓ ભરત ભરે છે. 
 

૬, મોતી ભરત ,: 
- મોતીના તોરર્ , ઈઢોર્ી, નળળયેળ, ચોપાટ, ચાકળા, ચદંરવા, વગેરે ભરવાનુ ંકામ અમરેલી જજલ્લાના કાઠી વ્તીવાળા ગામોમા થાય છે. 
- સૌરાષ્ટ્રમા ંનવરાિ ના સમયમા ંમહિલાઓ ભ ૂગંળી અને મોતીવાળંુ તોરર્ બનાવે છે. 
 

૯, રંગાટીકામ :                                                                .                            
જામનગર, જેતપરુ, ગોંડલમ, ભાવનગર, રાજકોટ, અમરેલી, ભજૂ, માડંવી અંજાર વગેરે િિરેો રંગાટીકામ  જાર્ીતા ંછે. 
- કચ્છમા ંચુદંડી, સાફા, િીરક, રૂમાલ, ચાદરો વગેરે રંગાટીકામ થાય 

- જામનગરની બાધંર્ી વખર્ાય છે. - જેતપરુમા ંસાડી પર રંગાટીકામ થાય છે. 
 

૧૦, લાકડાનુ ંકોતરકામ : સખેંડા 
 સખેંડા, ધોરાજી અને જુનાગઢમા ંકલાઈ તથા લાખ શમશશ્રત રંગવાળા લાકડાના બાજોટ, ઝૂલા, ઢોળલયા, ધોહડયા, સોફાસેટ, વગેરે 

 ભાવનગર જજલ્લાના મહુવામા ંિાથીદાતં અને લાકડાના શવશવધ , રમકડા, નાની પેટીઓ બનાવવામા ંઆવે છે. 
 ભાવનગર મોટા પટારા બને છે. 



ANGEL  ACADEMY  :  GPSC 1-2, Dy.SO - નાયબ મામલતદાર, તલાટી, કલાકક , PSI-ASI, કોન્સ્ટેબલ, TAT, TET વગેરે પરીક્ષાઓની સપંરૂ્ક તૈયારી માટેના ્થળ              

મો.7575 072 872       :1) બસ ડેપોની સામે, સેકટર:7-C, ઘ-3, │  2) લાલઘર ઝેરોક્ષની નીચે, સેકટર: 29, ઘ-6  કોનકર, ગાધંીનગર  angelacademy.co.in         

સચંાલક : સામત ગઢવી  (GPSC 1-2(p) , Dy.SO-નાયબ મામલતદાર(p), તલાટી, કલાકક , પોલીસ, TAT, TET વગેરે 10 થી વધારે પરીક્ષાઓમાં પાસ થનાર અનભુવી અને તજજ્ઞ શિક્ષક)  15 

 

૧૧, ધાુકુામ : 
 શિિોર, વઢવાર્, ધ્ાગંધ્ા, જામનગર, શવસનગર, નહડયાદ, વડોદરા, ડભોઈ, નવસારી વગેરે ધાુકુામ માતે જાર્ીતા છે. 
 સડૂી, ચપ્પ ુતાળા : અંજાર, માડંવી, ભજૂ, જામનગર, રોિા, કોઠારા 
 સોનાચાદંીના આભરૂ્ર્ો : રાજકોટ અને ભજૂ 

 રાખદાની, પાનદાની, ફૂલદાની, અત્તરદાની : કચ્છમા ંબને છે. 
 

૧૨, માટી કામ : 
 માટીના રમકડા ં : થાન ( સરેુન્સરનગર ) 
 ળચનાઈ માટીના પ્યાલા, રકાબી, બરર્ી, ગ્લઝવાળા વાટકા, 
 થાન, શિિોર, વાકાનેર, મોરબી, બીલીમોરા 
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24) ����� �� � �?����� GH�  

Article  

1. ______ bay of Bengal lies in the Indian ocean.  The  An  A  There  

2. ______ birds  are flying in the sky.  The  None of the 

three  

A  An  

3. ______ brave is not afraid of death.  An  A  The  No article  

4. ______ earth moves round ______ sun.  The, the  An, a An, the  An, an  

5. ______ north Gujarat university is ______ good 

university.  

The, a  A, a  The, the  None, a  

6. ______ Quran is the holy book of Muslims.  An  a That  The  

7. ______ sun shines very brightly in summer.  A  That  An  The  

8. ______ ugly should not be hated. They, too are 

human beings.   

The  Those  A  An  

9. All ______ students in my class are clever.  An  That  The  A  

10. Arya is ______ intelligent student.  A  An  The  None  

11. I bought ______ horse, ______ ox and ______ 

buffalo.  

The, an, 

a  

The, a, a  The, an, the  A, an, a  

12. I have sent ______ S.M.S.   An  None  A  The  

13. I saw a man and a woman in AGORA MALL yesterday 

______ man was fat and short. The woman was slim 

and tall.  

The  An  A  That  

14. It was ______ winter evening.   A  On  The  none 

15. Mr. mauna Vyas is ______ M.A. (English)  The  Of  An  A  

16. Rama is selling ______ apples.  The  A  An  None  

17. Raman is ______ honest man  A  An  The  None  

18. Samir is ______ SSC student  A  An  The  None  

19. That is ______ dog. ______ dog is ______ strong 

animal.  

A, a, a  A, the, a  The, the, 

the  

A, the, the  

20. The train had already gone, ______ I reached the 

station.  

When  Whenever  Because  But  

21. This is ______ elephant. ______ elephant is ______ 

big animal.  

An, the, 

a  

An, an, a  The, an, a  The, the, a  

22. Today I saw ______ European in a temple.  The  None  A  An  

23. Tulsidas wrote ______ Ramayana.   A  An  The  None of the 

three  

24. Ved has ______ new scooter.  A  An  The  None  

25. Would you like ______ jam on your bread.  Few  A  Little  Some  

 

Pronoun  

1.  _______ dress is this ?  Whom  What  Whose  Which  

2.  _______ grammar book is this ?  Whom  Whose  What  Who  

3.  _______ of the pupils was sad as the one day picnic was 

cancelled.  

Every  All  Each  Many  



ANGEL  ACADEMY  :  ������ ��	�� 
��� ����� GPSC 1-2, �����, 	��	� , �����, TAT, TET ���� �������� ��� ��� ������  ���. By  -  SAMAT GADHAVI  

ANGEL  ACADEMY : �.7575 072 872 :#)%�  �&-#, ��	��:(-D, �-#⅟₂,│)) *� +����� �� �, ��	��:,-C, --., │ .)/0�+1�23 4	�+� � 	�5��, ��	��-)),--6 ..    86   

4.  _______ opon a time, there lived a king in a big palace.  Once  Oence  Ounce  One’s  

5.  ‘bunch’ is  An abstract 

noun  

A common 

noun  

A collective 

noun  

None of 

the above  

6.  A _______ is a word used instead of a noun.  Adverb  Adjective  Pronoun  Verb  

7.  Do you know adhya _______ father is a doctor ?  What  Whom  Whose  Which  

8.  Father is  A common 

noun  

A proper 

noun  

An abstract 

noun  

A collective 

noun  

9.  Find “the pronoun” used in the following sentence : “ram 

and shyam are so close that they cannot be separated.”  

And  So  They  Be  

10.  Find out feminine noun  Hero  Mare  Nephew  Poet  

11.  Find out the material noun.  Flock  Water  Crowd  Suresh  

12.  Find out the wrong pair.  Man- men  City – cities  Tooth – 

tooths  

Sugar – 

sugar  

13.  Give plural of child.  Childhood  Childs  Children  Child  

14.  Give the plural : sheep  Sheep  Sheepes  Sheeps  None  

15.  He is a firman. _______ name is Ravi.  His  Her  Him Your  

16.  He is a man _______ I know, you can trust completely  Whom  Whose  Who  Which  

17.  I am a postman. This is _______ scooter.  Mine  My  Us  Your  

18.  I want him to do his work.  Yourself  Himself  Themselves  Myself  

19.  Is there _______ water in the well ?  Any  Many  Much  Some  

20.  Odd one out  Apple  Banana  Lady  Dog  

21.  Odd one out.  Grass  Sugar  Glasses  Wife  

22.  Please recite _______ you have learned.  What  Who  Whom  Which  

23.  Savan and hir loved _______  Eachother  One 

another  

each other’s  Very much  

24.  Spring is the season _______ nature is the most beautiful.  Where  When  Which  As  

25.  Supply the correct pronoun.   

Sachin and Radha have a house  _______ house is quite 

big.  

His  Her  Theirs  Their  

26.  The abstract noun of  ‘young’ is _______  Youngster  Youth  Younger  Younker  

27.  The match had hardly started _______ it began to rain.  Than  When  As  Since  

28.  The two brothers generally wear _______ clothes.  One others  Each other.  One another’s  Each 

other’s  

29.  There is _______ water in the jug so you can take it.  Little  A little  Few  A few  

30.  Which is material noun ?  Police  Mercury  Army  Girl  

31.  Which one of the following is not correct ?  Gentleman-

lady  

Hero-

heroine  

Prince-

princess  

Driver-

driveress  

32.  Will you object to _______ sitting there ?  I  Me  my Mine  

33.  	j�� ��+w�� A�0�� ?� ?  Suman – 

proper noun  

Market – 

material 

noun  

A team – 

collective 

noun  

Courage – 

abstract 

noun  
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Adjective  

1.  Find “the adjective” of the following sentence from the 

given alternativs :  “the question is very difficult for the 

students to understand”  

Very  Student  To understand  Difficult  

2.  Find “the adjective” of the following sentence from the 

given alternativs :   “the sweet apple was purchased by my 

father while returning from the office.”  

Apple  sweet my Whilr  

3.  Make haste……….. you will be late. And   or Either  But 

4.  Give the adjective form of ‘procedure’.  Preceding  Proceeding  proceed Procedural  

5.  Give the adjective form of ‘prevent’.  Prevention  prventive Preventful  preventous 

 

Preposition  

1. _______ all, I love music.  Above  In  At  Over  

2. Always try to be polite _______ others.  On  To  With  For  

3. Blind fish, which spend their whole lives in caves, have _______ eyes 

nor body pigments.  

Not any  Neither  Nor  Without  

4. Distribute the sweets _______ the two children.  Between  Above  Both  Among  

5. Do not leave _______ my permission.  Without  With  Near  By  

6. Early carpenters were having _______ nails, had to use wooden pags 

to secure their consructions.  

No  Not  Without  Neither  

7. Fill in the blank : his bunglow is _______ the sea side.  Over  On  Into  By  

8. Fill in the blank : the inland is located _______ the Arabian sea.  In  Into  At  On  

9. Gandhiji fought _______ the british.  For  Against  Ander  Before  

10. Geeta was  crying _______ help.  Of  For  On  To  

11. Grandmother is sitting _______ the fire.  By  With  On  In  

12. He distributed the two bananas _______ two brothers.  Between  Before  For  Among  

13. He is _______ royal blood.  Of  In  With  For  

14. He is brave _______ strong.  And  But  Though  By  

15. He moved _______ the room.  In  To  Into  Inside  

16. He suffers _______ headache.  With  From  By  In  

17. He turned his back _______ her.  By  On  Next  Beside  

18. He would not take advice and now hw has got _______ difficulties.  To  With  For  Into  

19. Her parents were _______ poor to send her to college.  Much  Too  That  While  

20. His conduct is _______ reproach.  On  Above  At  To  

21. I am fond _______ music.  Of  In  At  The  

22. I could not attend the school _______ I was ill.  Though  Because  Since  So  

23. I did not go to school because _______ my illness.  Of  For  At  On  

24. I read from 6 : 00 _______ 10 : 00 P.M.  at By  To  On  

25. I shall be ready _______ a moment.  On  In  For  With  
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26. I will visit Balaram _______ April.  In  At  With  For  

27. Mr. Trivedi is good _______ teaching English.  For  At  In  With  

28. My brother did not agree _______ my pror  On  To  With  At  

29. My sister cust vegetables ________a knife.  By  With  To  In  

30. Our English teacher is satisfied _______ our work.  In  To  With  At  

31. Rahul cuts the vegetable _______ the knife.   By  For  In  With  

32. Rahul said that he was not averse _______ the idea.   In  For  Of  To  

33. Run fast _______ get your ticket.  Or  But  Otherwise  And  

34. Sanjay must go _______ the library today to changes the books.  In  To  At  On  

35. She died _______ sorrow.  From  Of  For  At  

36. She walks _______ the bank of the river.  Along  Below  Over  On  

37. Smita has joined the school _______ three years.  For  To  On  Since  

38. Take the toy out the box _______ you throw the box away.  Now  Before  After  Then  

39. The boy hid _______ the wall.  Behind  In  Over  On  

40. The children are swimming _______ the pool.  between Behind  At  In  

41. The doctor was helpless, _______ the medicine did not work on the 

patient.  

Till  Because  And  But  

42. The father is looking _______ his lost baby.  For  At  After  Up  

43. The lion jumped _______ the well.  Into  In  At  With  

44. The principal asked the teacher _______ he had punished yesterday.  Who  Which  Whose  Whom  

45. The teacher distributed the chocolates _______ the students of the 

class A��� ���� �� *�& *���� @B7 � ���.  

In  Between  Among  Into  

46. Two cars collided _______ each other near the school.  Of  Into  Over  With  

47. You are not eligible _______ the post.  Of  For  At  About  

48. You should give _______ smoking.  On  In  Up  Away  

 

Conjunction  and Question tag  

1. ______ bunty was riding a motor  bike, he hurt an old woman.  Though  While  Then  So  

2. ______ healthy he is , he could not run fast.  as Though  So  However  

3. ______ I was in ahmedabad I made a lot of friends.  With  While  For  During  

4. ______ I was tired, I managed to finish the work. Choose the 

correct option and fill in the blanks.  

Although  But  Yet  Still  

5. ______ sagar’s school is longway from his house, his father 

bought him a new bicycle.  

So  As  But   And  

6. “roll” means ______  Motion 

from side 

to side  

Motion from 

up to down  

Motion from 

east to west  

Motion 

from south 

to west  

7. A ______ is a word used to join words or sentences,  Noun 

clause  

Interjection  Preposition  Conjunction  
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8. An honest person will never cheat anyone, ______ he gets a 

golden gift.  

If  Even though  Even if  Because  

9. Call all the candidates ______ names are not written on the board.  Who  Whom  Whose  Which  

10. Choose the correct question tag:  I used to tell him.  Won’t i?  Will I ?  Shall i? Didn’t i?  

11. Death Is the brother of sleep, ______ ?  Isn’t it?  Aren’t it?  Isn’t they? None  

12. Don’t go ______ I tell you.  Until  Before  So  Till  

13. Four friends made a doll ______ looked like a young lady.  Who  Whom  Whose  Witch  

14. He has not completed his work, ______ ?  Will you ?  Has he ?  Does it ?  Have he ?  

15. He will never buy any good thing for himself, ______ ,  Isn’t it  Won’t he  Will he  Will he not  

16. I am a teacher, ______ ?  Amn’t I ?  Shall we ?  Has it ?  Aren’t I ?  

17. I like good books, ______ ?  Don’t I?  Won’t i?  Hasn’t I?  Aren’t I?  

18. I saw a green snake, ______ I saw crossing the road.  Till  While Until  When  

19. I shall visit ______ Dubai or Singapore.   To  Too  Neither  Either  

20. Kishan hasn’t a bicycle, ______ ?  Is he  Is it  Hasn’t he  Has he  

21. Let’s play the same game, ______ ?  Will he ?  Will they ?  Shall we ?  Haven’t they ?  

22. My grandmother always says to me that. “you cannot achive 

anything in life ______ you work hard.” 

Unless  If  Although  As  

23. Naresh got good marks ______ he was dull.  Though  And  Or  After  

24. Nayana won’t marry ______ she finds someone rich and handsome.  Until  Till  Unless  If  

25. Nobody wils to die, ______ ? Does they 

?  

Will they ?  Have they?  Do they? 

26. None ______ the fool can trust him.  All  That  Which  But  

27. Select the right question tag the given sentence. Somebody has 

called.  

Have they? Has he?  Hasn’t she? Haven’t 

they?  

28. She is beautiful girl, ______ ?  Hasn’t it ?  Is it ?  Will you ?  Ins’t he ?  

29. Sit here ______ I come back.  When  Unless  Until  Because  

30. Spring is season ______ is the most beautiful.  Which  As  When  Who  

31. Sweta got first class in B.Sc. ______ she got a good job.  Because  Therefore  Untill  If  

32. Take exercise regularly ______ you will become overweight.  Otherwise  Because  Therefore  So  

33. The bag is ______ heavy that I can ______ carry it.  Very, 

easily  

Too, not  Extremely, 

seldom  

So, hardly  

34. The teacher distributed the chocolates ______ the students of 

the class.  

Among  In  Into  Between  

35. The visitor could understand ______ speak Hindi well.   And  Because  That  From  

36. This village is ______ two hills.  Besides  Over  Among  Between  

37. Unless you run fast, ______  You can 

catch the 

bus  

You don’t 

catch the bus  

You catch the 

bus  

You can not 

catch the 

bus  

38. We divided the candy ______ us.  At  In  Between  Behind  

39. We eat ______ we may live.  So that  But  Therefor That  

40. Work hard, ______ you will not get more marks.  Otherwise  Or  Since  But  
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Tense  

1. ______ I ______ you Maths daily ?  Does, teach  Do, teaches  Does, teaches  Do, teach  

2. ______ she ______ her new dress when you saw her?  Did, ironed  Does, iron  Was, ironing  Has, ironing  

3. ______ she ______ in the kitchen ?  Is, cooking  Do, cooking  Does, cooking  Are, cooking  

4. ______ you ______ at that time ?  Were, crying  Was crying  Was cried  Was cry 

5. ______ you ______ me your bicycle next Sunday ?  Give  Gives  Gave  Will, give  

6. ______ you ______ out the light before you went to bed ?  Had, not put  Had not, put  Had, not putted  Had not, 

putting  

7. ______ you ______ with your mother at that time ?  Is talking  Are talking  Was talking  Were talking  

8. ______ you ever ______ an e-mail to your friend?  Have, written  Has, writing  Have, writing  Has, written  

9. A crowd of people ______ waiting for the minister.  Are Have been  Is  Were  

10. A grand festival ______ in the next January.  Shall celebrate  Would celebrate Is celebrated  Will be 

celebrated  

11. An apple ______ on his head yesterday.  Drops  Dropping  Dropped  Drop  

12. As I was sick, I ______ my family doctor.  Consulted  Was consulted  Conslult  Is consulted  

13. As my friend was busy, I ______ not to disturb him.  Decide  Decided  Deciding  Is decided  

14. Be quick. Everyone ______ for you.  Is waiting  Are waiting  Waiting  Waited.  

15. Before the world-war ll ended, USA ______ two Japanese 

cities with atom bomb.  

Had been 

attacked  

Had been 

attacking  

Attacked  Had attacked  

16. Bharati ______ the prime minister next month.  Is going to meet  Is meet  Is met  Will meeting  

17. Bijal ______her course thrice, before she appeared for her 

examination.  

Completed  Was completely  Had completed  Had been 

completed  

18. Chess ______ her fovourite board game.  are Tell  Is  Mean  

19. Don’t disturb your father, he ______ his book since early 

this morning.  

Has been 

arranging  

Has arranged  Arranged  Had arranged  

20. Each of the girls ______ active  Are  Has  Is  Am  

21. Early to hed  and early to rise ______ a man healthy.  Make  Makes  Shall make  Made  

22. Generally honesty ______ from the heart.  Came  Has came  Comes  Coming  

23. Generally, the dog ______ at unknown persons.   Barked  Will bark  Barking  Barks  

24. God ______ those who ______ themselves.  Helps, help  Help, helps  Helps, helps  Help, help  

25. He  ______ in this town since 1980.  Have been 

working  

Has been working  Is working  Works  

26. He ______ the house one month ago.  Bought  Buy  Buyed  Will buy  

27. He ______ you while you were crossing the road.  Met  Meets  Is meeting  Meeted  

28. He explained that he never ______ meat.  Eat  Ate  Eaten  Eats 

29. He thanked me for what I ______  Had done  Have been doing  Did  Have done  

30. He thanked me for what I ______ for ?  Have done  Had done  Do  Did do  

31. How long ______ he ______ English ?  Have, been 

learnt  

Has, been learning Have, been 

learning  

Have, been 

learned  

32. How long ______ you ______ TV ?  Do, watch  Does, watch  Do, watches  Does, watches  

33. How many ______ does your father give you ?  Rupee  Rupees  Rupees  Rupe  

34. How many toys ______ you ______ tomorrow ?  Will, buy  Will, be bought  Does, buy  Do, buy  

35. I  ______ to his house yesterday.  Was not went  Did not go  Did not went  7 was not go 

36. I ______ all my books since I left study.  Have been sold  Has been sold  Have sold  Have been 
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selling  

37. I ______ for chintan since seven o’clock.  Have been 

waiting  

Have been waited  Have wait  Am waiting  

38. I ______ in tharad since 2013.  Have been lived Have been living  Have lived  None  

39. I ______ never ______ a marvelous film like ‘Swadesh’.  Have, watching  Has, watched  Has, watch  Have, watched.  

40. I ______ surely ______ you.  Does, help  Was helping  Will, help  Did, help  

41. I ______ the ‘Indian express’ when my better half returned 

from market.  

Was reads  Was reading  Is reading  Were reading  

42. I ______ to play chess from my college days.  Am using  Am used  Used  Will use  

43. I am tired. I ______ to bed now.  Am going  Goes  Going  Go  

44. I found my lost mobile phone when I ______ in the staff 

room.  

Had entered  Entered  Was entering  Enter  

45. I usually _____ to college but today ____ in my uncle’s car.  Walk, went  Walked, went  Walk, go  Walking, will go  

46. I want to ______ new car.  Buy  Bought  Buying  Buys  

47. Identify the assertive sentence.  Do the flowers 

colourful?  

How colourful the 

flowers are I  

The flowers are 

very colourful.  

Are the flowers 

colourful?  

48. If ______ I would not lose temper.  I were you  I was you  I am not you  I am you  

49. If he ______ hard, he will pass.  Working  Works  Worked  Will work  

50. If it ______ we shall stay at home.  Rains  Is raining   Raining  Rained  

51. If she comes in time, she ______  Will not be 

punished  

Will not punish  Was punished  Will be 

punished  

52. India ______ free in 1947.  Become  became Becomed  Becamed  

53. It ______ that some of the students are involved in 

malpractice.  

Has been learnt  Is learned  Is learning  Learns  

54. It is not advisable ______ a car bought from a ‘car mela’  Have been  Have to  To have  Having  

55. It is the utrarayna day. The kite lovers ______. Have been flying  Have been flew  Has been flew  Has been flying  

56. Last Sunday. I ______ to the market.  Go  gone Had gone  Have gone  

57. Listen, a great leader ______ now.  Speaks  Was speaking  Has spoken  Is speaking  

58. Listen, lata ______ a nice song, on radio mirchi.  Is singing  Is being sung  Singing  Sings  

59. Many people are fond of ______ fruits.  Cat  Ate  To eat  Eating  

60. My father ______ on vacation last week.  Is  Were  Was  Am  

61. My friend ______ never ______ the Himalayas.  Have, visited  Has, visited  Have, visiting  Has, visiting  

62. Next week dinesh ______ a picnic.  Will go on  Go on  Goes on  Will go  

63. No, I ______ not ______ it yet.  Have, ______ 

read.  

Have, ______ 

reading  

Have, ______ 

been reading  

None  

64. People who get sick very often ______ take care of their health.  Do not  Are not  Will not  Did not  

65. Please start your meal, I ______ the dish.  Have served  Have serve  Have been 

serving  

Have serving  

66. Please start your meal. I ______ the dish.  Serve  Have served  Have been 

served  

Has been 

served  

67. Radha ______ to sita by next month.  Will have been 

read  

Will been read  Will have read  None  

68. Rucha and kavya ______ their home work yesterday.  Had finished  Has finished  Finished  Finished  

69. Saurabh ______ to the U.S.A. within a week.  Will have filed  Will have flown  Will have fly  Will flying  

70. Scarcely ______ the teacher ______ when the students Did Did ______ Had ______ Had ______ 
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stood up.  ______arrived  arrived  arrive  arrived  

71. See, that gardener ______ the roses from the the garden.  Plucking  Is plucking  Plucked  Has plucked  

72. See, the bees ______ collecting honey.  Have  Are  Were  Is  

73. She ______ about her family.  Thought  Think  Thinks  Will think  

74. She ______ about her family.  Thinks  Will think  Thought  Think  

75. She ______ me while I was crossing the road.  Meet  Met  Is meeting  Meeting  

76. Smile and the world ______ with you.  Will smiling  Will smile  Smiles  Smile  

77. Some children ______ here and there.  Are running  Is running  Running  Run  

78. Students ______ not ______ their time Will, waste  Will, be wasting  Did, wasted  Do, waste  

79. Students ______ their tasks before the teacher asks for.  Will have 

written  

Will been written  Will have been 

written  

Will have  

80. The child ______all this afternoon.  Has, been slept  Have slept  Has been 

sleeping  

Have, sleeping  

81. The construction company of shre dinesh agrwal ______ the bridge 

at vastrapur for several months.  

Are building  Has been building  Had been built  Have built  

82. The earth ______ round the sun.  Moving  Moved  Will move  Moves  

83. The light ______ while I was reading.  Gone out Went out Was going  Goes out  

84. The number of the buses ______increasing.  Are   Has  Have  Is  

85. The patient ______ before the doctor came.  Was died  Had dies  Has died  Died  

86. The purpose of cost accounting is ______ involved in 

producing and selling a good or service.  

As a 

determination 

of its cost  

The cost 

determined  

That 

determines the 

costs  

To determine 

the costs  

87. The team having won by twenty points. ______ the first 

prize.  

Got  Get  Getting  Gets  

88. The train  ______ not ______ at Anand station.   Does, stops  Did, stop  Do, stop  Is stop  

89. The villagers once ______ to the forest a year ago.  Is going  Went  Will go  Goes  

90. There ______ a lot of people at our party yesterday.   Is  Were  was Am  

91. They ______ him if the is found guilty.  Will be 

punished  

Will punish  Punished  Willpunishing  

92. They ______ not ______ to mansarovar in the future.  Go  Goes  Went  Will, go  

93. Traffic ______ by the school-boys now.  Is being 

controlled  

Is controlled  Is controlling  Controlled  

94. Use the correct verb.  A mango was ______ by manju.  Eat   Ate  Eats  Eaten  

95. Vandana  had swept the floor when I ______  Have come  Come  Came  Had came  

96. Water ______ at 100
0
 C.  Boli  Boits  Boiling  None  

97. We ______ English everyday in the English study centre.  Learn  Learned  Learns  Learnt  

98. We ______ grand festival in the next January.  Will have 

celebrate  

Will have 

celebrated   

Will have been 

celebrated  

Will celebrated  

99. We ______ holiday last week.  Enjoyed  Enjoy  Have been 

enjoyed  

Is enjoying  

100. We ______ our relatives next week.  Invite  Invited  Invites  Will invite  

101. We regret to inform you that we ______ just ______ our  Have, sold  Had, sold  Are, selling  Has, sold  

102. We went on ______  Talk  To talk  Talking  Talks  

103. We will be ______ by our guest speaker tomorrow.  Addresses  Addressed  Address  Addressing  

104. What ______ she ______ with her ?  Is, taking  Are, taking  To do, taking  Does, taking  
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105. What ______ the children ______ here yesterday at 8.00 

p.m. ?  

Were, doing  Was, doing  Is doing  Were, done  

106. What ______ you ______ in my room ?  Were ______ 

doing  

Were ______ 

done  

Was ______ 

doing  

Was ______ 

done  

107. When ______ she ______ this village again ? Will, visiting  Will, visit  Do, visit  Did, visit  

108. When ______ you ______ up ?  Do, get  Do, get  Does, get  Do, gets  

109. When ______ you start to go to office ? it is already 10:30 

am.  

Will  Did  Have  Had  

110. When I saw him, he ______ not ______  Is studying  Are studying  Was, studying  Were studying  

111. When I went there, I found that bhumika ______  Cooking  Was cooking  Cook  Cooked  

112. When Mr. raval came to the school in 1995,  Mr. parmar 

______ already ______ there for five years.  

Had, been 

teaching  

Was, teaching  Having, taught  Has, taught  

113. When we reached the station, the train ______ already ___ Have, left  Had, left   Have been left  Was , lefting   

114. When we stepped into the room, the prayer ______  Had begun  Had begin  Had been begun  Had beginning  

115. Where is bhavika ? she ______ the incometax office.  Have gone  Has gone  Has go  Has been gone  

116. Who ______ at that time, kareena ?  Was singing  Was been sung  Was sung  Were singing  

117. You ______ not ______ late to office now onwards.  Were, to  Will, to  Are, be  Will, be  

 

Agreement between subject verb 
1. every one _______ to remove their shoes outside temple.  Have  Has  Is  Are  

2. Computers and new methods of communication _______ 

revolutionized the modern office. 

Have  Has  To have  That have  

3. Twenty-six years _______ a long time.  Is  Are  None  Were  

4. Two and two _______ four.  Makes  Make  Making  Made  

5. The minority of the students _______ girls.  Is  Are  Were  Have  

6. Neither of you _______ wrong.  Are  Is  Were  Has  

7. To laugh at the poor _______ unkind.  Am  Is  Are  None 

8. More than one girl _______ hurt  Are  Was  Were  Is  

9. Neither of us _______ to be told what to do.  Like  Liked  Likes  Liking  

10. Time and tide _______ for nobody.  Waits  Wait  Waiting  Waited  

11. The cheif minister with her ministers _______ coming here  Are  Is  Have  Has  

12. Only the brave _______ the fair  Deserves  Deserve  Deserving  None  

13. The mob _______ no mind.  Have  Has  Are  Is  

14. Each of the players _______ well.  Play  Plays s Playing  Played  

15. She runs as if she _______ mad.  Is  Was  Were  Has been  

16. The main points are as _______  Follow  Followed  Follows  None  

17. _______ your brother and sister at home ?  Is  Was  Are  Have  

18. We each  _______ allowed to come in.  was Have been  Were  Have  

19. Many a post _______ been approved  Has  Have  Is  Are  

20. It is I who _______ responsible for that.  Am  Is  Are  None  

21. The chairman as well as the members _______ absent  Was  Were  Are  None  

22. Iknow him. He is a _______.  Princess  Hostess  Dancer  Queen  

23. Scotland lost many of _______ in two great rebellions.  His bravest man  His bravest 

men  

Her bravest 

men  

Her bravest 

man  
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Gerund or present participle 

1. _______ the dog, the cat ran away. see saw Seen  Seeing  

2. _______ dogs seldom bite.  Barking  Bark  Barks  Barked  

3. He likes _______  Writing  Written  Write  To write  

4. _______ is good for our health.  Walk  Walks  Walking  Walked  

5. Yesterday they saw an _______ match on Tv.  Interested  Interesting  Interest  Interests  

6. She went out of the kitchen _______  Is singing  Was singing  Has sung  Singing  

7. Instead of _______ my question, he made arguments.  Having 

answered  

To answer  Answer  Answering  

 

Past participle 

1. I found out my _______ pen.  Lost  Lose  Losing  To lose  

2. These pages are _______  Use  Used  Using  Uses  

3. The pandit was a _______ man.  Learned  Learning  Learns  Learning  

4. Can you get back the _______ time ?  Going  Go  Gone  Goes  

5. My father lives a _______ life in surat.  Retired  Retire  Retiring  Non  

6. Choose the past participle of ‘to go’  Goed  Going  Went  Gone  

7. Choose the past participle of ‘to go’  Went  Gone  Goed  Going  

 

Modal auxiliaries 

1.  _______ you like to accompany me ?  Should  Would  Will  Might  

2.  _______ you live a long life !  May  Might  Need  Must  

3.  Come what may, I _______ do this work.  Shall  Will  May  Can  

4.  They _______ pay the money before talking possession of the house. Must  Ought  Should  Shall  

5.  Last night, i_______ catch the burglar.  Can  Could  Should  Would  

6.  _______ I help you ?  May  Can  Could  Will  

7.  You _______ get a prize if you win.  Will  Shall  Can  May  

8.  The rich _______ help the poor.  Can  Could  Would  Will  

9.  _______ I have your pen, please ?  Can  Could  Will  Shall  

10.  You _______ work hard if you went to succeed.  Should  Would  Could  Can  

11.  You _______ send a letter immediately.  Ought  Must  Would  Should  

12.  _______ you mind telling the time ?  Ought  Must  Would  Should  

13.  She _______ pay the fees in time.  Must  Ought  Would  Should  

14.  I hurried lest I _______ be late.  Should  Shall  Would  Will  

15.  You _______ come in time.  Ought  Must  May  Might  

16.  We _______ respect our national flag.  Should  Must  Can  Could  

17.  _______ I  use your mobile ?  Shall  Will  May  Might  

18.  Prathmesh _______ catch that theif yesterday.  Ought  Must  Can  Could  

19.  I think it _______ rain toinight.  Shall  Will  Could  Can  

20.  He _______ to send an application immediately.  Ought  Must  Could  Would  

21.  _______ her soul rests in peace ! May  Might  Will  Would  

22.  I _______ rather starve than beg.  Will  Would  Must  Could  

23.  She said that she _______ do it in a much better way.  Shall  Should  Can  Could  

24.  You _______ to leave room immediately.  Ought  Must  Might  Can  

25.  You _______ consult a at once.  Shall Should  May  Might  

26.  We _______ respect our elders.  Shall  Should  May  Might  

27.  _______ god bless your effort ! May  Might  Ought  Must  

28.  What are you doing here ? you _______ be in bed.  Would  Should  Could  Must  

29.  Till last month. He _______ walk without support.  Can  Could  Must  Ought  

30.  Even if there is a bus strike, I _______ go to Bombay.  Shall  Will  May  Might  

31.  The red light is on. You _______ stop.  Should  Would  Must  Could  

32.  Your eyes are weak. You _______ contact an a eye specialsit.   Has to  Have to  Would  Had to  

33.  The table was light. I _______ lift it.  Should  Would  Could  Mast  

34.  The rich _______ help the poor.  Should  Would  Must  Could  

35.  What _______ you like to drink tea or coffee ?  Would  Should  Must  Could  

36.  I _______ swim across the when I was young.  Could  Cant not  Can be  Can  

37.  _______ I come in ?  May  Will  Can  Should  
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use of some, many any, few, a littel, since and for 

1.  I am so happy. _______ of my _______ have become rankers.  Few, 

students  

A few, 

students  

A little, 

students  

A little, 

students  

2.  _______ men don’t fear death.  A few  Few  Little  A little.  

3.  I don’t want _______ help.  Any  Little  Few  A few  

4.  Find out the preposition : hari is hiding _______ the chair.  Up  In  Between  Behind  

5.  He has been playing _______ tea break.  Until  Since  From  For  

6.  _______ words of references are so valuable as the encyclopedia 

Britannica.  

Fewer  Few  A few  The few  

7.  He worked hard lest he _______ fail.  Shall  Might  Should  May  

8.  He has been hospitalized _______ Monday. He will be discharged after 

a week.  

On  By  For  Since  

9.  There are clouds in the sky. It _______ rain  Might  May  Shall  Will  

10.  _______ I keep my bag here ?  Do  Have to  Would  May  

11.  We _______ obey the advice of our parents.  can Could  May  Should  

12.  We _______ drive on the lest side of the road.  Might  Must  Can  Have  

 

Degrees of adjectives 

1)  Change into superlative degree.  

Very few students are as good as you.  

No other students is as 

good as you.  

You are one of the best 

students.  

Vsry few students are so 

good as you.  

None of the above.  

2)  He is so clever that he will see through your tricks.  

He is clever enough to see 

through your tricks.  

He is clever enough see 

through you tricks.  

He is clever enough seeing 

through your tricks.  

None of the above.  

3)  Change into superlative degree.  

Very few students are as good as you.  

No other students is as 

good as you.  

You are one of the best 

students.  

Very few students are so 

good as you.  

None of the above.  

4)  He is clever that will see through your tricks.  

He is clever enough to see 

through your tricks. 

He is clever enough see 

through you tricks.  

He is clever enough seeing 

through your tricks.  

None of the above.  

5)  Find out the correct superlative degree form of the following sentence from the given altermatives.  

“no other mountain is so high as Himalayas”   

Himalayas is higher than 

any other mauntain  

Himalayas is the highest 

among all the mountains  

There are few highest 

mountains like Himalayas  

Himalaya and few other 

mountains are the highest  

6) Sachin did not play go ______as surav did.  Well  Good  Better  Best  

7) The new tower blocks are much _______ the old 

building.  

Higher 

than  

Higher to  Higherer 

than  

Highere to  
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8) The skin temperature of humans is _______ their 

internal temperature.  

Not high 

as  

Not so high  As low  Lower than  

9) Dravid is technically _____ than ganguly.  Good  Better  Best  More 

better  

10) Ramesh is taller _____ all of us.  That  There  Then  Than  

11) I am taller _____ my papa.  To  For  Than  Then  

 

One word substitutes 

1.  Mr. Ratan tata is famous _______ of 

your country.  

Industrialist  Industrial  Industrious  Industrialized   

2.  Dr. Mahesh yagnik delivered 

_______ speech at the annual prize.  

A Couraging  An encouraging  An encouraged  A courageous   

3.  Ahmedabad is a _______ city.  Historical  Historically  Historian  History   

4.  A _______ way ti show love the 

poor.  

Wonder  Wondering  Wonderful  Wonderous   

5.  Understanding the _______ of time.  Valuable  Valuation  Value  Evaluate   

6.  Ours is a _______ country.  Democratically  Democracy  Democratic  Undemocratic  

7.  Jatin is a very clever boy. We are 

proud of his _______  

Clever  Cleverly  Cleverness  Cleverless   

8.  We _______ our representatives.  Election  Electless  Elective  Elect   

9.  Virat kohali played _______ in the 

last one day against Pakistan.  

Aggressive  Aggressively  Aggression  Aggressiveness   

10.  Raj can solve difficult sume _______  Easy  Easily  Easiness  Uneasily   

11.  A word which can be interpreted in 

any way --   

Amphibious  Ambiguous  Anachronistic  Confusing  Desultory  

12.  A thing which catches fire easily-  Callous  Efflorescent  Effervescent  Inflammable  Impatient  

13.  One who hates mankind-  Mercenary  Neurotic  Philanthropist  Misanthropist  Callous  

14.  Animals which live both on land and 

in water-  

Abstemious  Ambiguous  Amphibious  Rapacious  Delectable  

15.  A tank where fish or water plants 

are kept-  

Nursery  Apiary  Aquarium  Aviary  Hydrohabitat  

16.  One who believes easily-  Sedulous  Credible  Assiduous  Creditable  Credulous  

17.  A speech made for the first time-  Simulataneous  Drawn  Extempore  Uxorious  Maiden  

18.  A science which studies insects -  Entomology  Epistemology  Etymology  Biology  Geobiology  

19.  That which cannot be conquered -  Inviolable  Invincible  Ineluctable  Ineffable  indelible  

20.  A disease which spreads by contact-  Infectious  Contiguous  Contagious  Uxorious  Herbal  

21.  A person who is violently hostile to 

established beliest , customs, 

traditions, institutions-  

Heretic  Agnostic  Apothecary  Theist  Loonoclast  

22.  That which cannot be corrected -  Ineligible  Ineluctable  Inscrutable  Incorrigible  Intractable  

23.  A child born after the death of its 

father or a book published after the 

Posterior  Posthumous  Pantomime  Peripatetic  Post script  
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death of its author-  

24.  Round about way of saying-  Circumvention  Circumspection  Circumlocution  Circumcision  Circumcision  

25.  One who collects postage stamps-  Sinecure  Gourmet  Philanderer  Philatelist  Maniac  

26.  One who is easily fooled-  Credulous  Gullible  Bully  Voluble  Tractable  

27.  Scientist who studies the 

composition of the earth-  

Geologist  Dermatologist  Zoologist  Philogist  Entomologist 

28.  Something that must happen and 

cannot be avoided-  

Inexorable  Inscrutable  Inevitable  Inimitable  Invariable  

29.  One who is citizen of the world is-  Cannibal  Teetotaler  Cosmopolitan  Obsolete  Auspiclous  

30.  Government based on religion-  Dyarchy  theocracy Plutocracy  Oligarchy  Aristocracy  

31.  That which cannot be rubbed off-  Incredible  Incompatible  Indelible  Inedible  Inviolable  

32.  One who studies the origin and 

growth of languages-  

Philologist  Linguist  Bibliophile  Gourmet  Archaeololgist  

33.  The study of right and wrong in 

human conduct- 

Semantics  Ethics  Aesthetics  Anaesthetics  Morality  

34.  The school college in watch one has 

been educated- 

Alma mater  Alumini  Cloister  Calvin  Matinee  

35.  One who is morbidly anxious about 

one’s helath-  

Maniac  Valetudinarian  Pessimist  Hypochondriac  Sagacious  

36.  ‘just’ L�� gh���7 F� ��� ?  Justification  Justified  Justice  Justify   

37.  Cow is our _______ animal.  Domestic  Domastic  Domise  Domestic   

38.  My cello pen is _______ working in 

the assay competition.  

Nicely  Ncie  Necie  Nice   

39.  Every person in the society needs to 

develop a virtue of _______  

Tolerate  Tolerance  Tolerant  Tolerable   

40.  After a decade, ahmedabad will be 

one of the most developed _______ 

cities in India.   

Industrial  Industries  Industrious  Industry   

41.  That good boy always speaks 

_______.  

Impolitely  Politeness  Polite  Politely   

42.  A lazy person can never _______ in 

life.  

Successful  Succeed Success  Successful   

43.  His profession is teaching although 

his _______ is photography.  

Ayocation  Vacation  Vacation  Vocational   

44.  He is so _______ that he readily 

believes everything that others tell 

him.  

Incredible  Credulous  Creditable  Credible   

45.  At present I am busy, I will watch 

the TV _______  

Later  Letter  Later  Letter   

46.  Government by a single person 

_______  

Plutocracy  Aristocracy  Monarchy  Autocracy   
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Idioms and Phrases  

1.  A task that can be accomplished very 

easily 

A piece of 

chocolate  

A piece of 

strawberry  

A piece of 

cake  

A piece 

of 

cheese  

2.  When you are mistreated the same way 

you  

A taste of your 

own food  

A taste of your 

own pill  

A taste of 

your own 

enemy  

A taste 

of your 

own 

medicine  

3.  Someone who is cherished above all 

others.  

Apple of my eye  Orange of my 

eye  

Pie of my eye  Fruit of 

my eye  

4.  Having to start all over again.  Back to point  Back to square 

one  

Back to same 

place  

Back to 

the head  

5.  A rare event  A full moon  A red moon  A blue moon  A radiant 

moon  

6.  One who was previously unknown and is 

now prominent  

Dark mule  Dark elephant  Dark dog  Dark 

horse  

7.  An unbelievble tale  A cock and bull 

story  

A black story  A black story  A bullish 

story  

8.  Go to bed or go to sleep.  Hit the rug Hit the sack  Hit the bowl  Hit the 

floor  

9.  To die  Hit the heaven  Hit the hell  Hit the bucket  Hit the 

well  

10.  To forget about a disagreement  Let bygones be 

bygones  

Let oldies be 

oldies  

Let new wind  Let old 

be gold  

11.  Shyam is very calculative and always has 

an axe to grind.  

Has no result  Works for both 

side  

Has a private 

agenda  

Fails to 

arouse 

interest  

12.  The police looked all over for him but drew 

a blank. 

Did not find him  Put him in 

prison  

Arrested him  Took him 

to court  

13.  On the issue of marriage, sarita put her 

foot down.  

Stood up  Was firm  Got down  Walked 

fast  

14.  His investments helped him make a killing 

in the stock market.  

Lose money 

quickly  

Plan a murder 

quickly  

Murder 

someone 

quickly  

Make 

money 

quickly  

 

Synonyms  

word  (A)  (B)   ( C )    ( D )  

1.  ABUSING  Cursing  Beating  IIItreating  Accusing  

2.  ACCOMPANY  Go with  Together  Synchronously  Along  

3.  ACCOMPLINCE  Co-traveller  Collaborator  Controller  Coordinator  

4.  APING  Criticizing  Observing  Imitating  Visualizing  

5.  ARTISAN  Skilled worker  Show  Heavy gun  Art  

6.  ASCRIBED  Attributed  Donated  Attached  Withdrew  

7.  BEGETS  Produces  Loses  Expects  Avoids  
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8.  CHANT  Pray  Recite  Song  Verse  

9.  COMPETE  Fight  Struggle  Defeat  Participate  

10.  CONDUCT  Behavior  Handle  Action  Habits 

11.  CONFRONT  Face  Tolerate  Succumb  Eliminate  

12.  CRIED  Wept  Screamed  Protested  Tearful  

13.  CURRICULUM  Bio-data  Course  Programme  Syllabus  

14.  DEDICATED  Appointed  Deployed  Devoted  Religious  

15.  DEFT  Expert  Genius  Lively  Flexible  

16.  DEMONSTRATE  Protest  Occur  Estimate  Prove  

17.  DENUDED  Uncovered  Stripped  Destroyed  Discarded  

18.  DETERMINE  Verify  Conclude  Decide  Limit  

19.  DOUBT  Certain  Uncertain  Relapse  Sensing  

20.  EMANATE   Express  Originate  Invent  Enter  

21.  ENCOURAGE  Animate  Urge  Stimulate  Dissuade  

22.  ENELOPED  Surrounded  Included  Wrapped  Closed  

23.  ENTHRALLED  Immensely pleased   Greatly distracted  Eagerly 

awaited  

Entranced  

24.  EQUIPPING  Providing  Preparing  Projecting  Proclaiming  

25.  EXHORT  Threaten  Show  Encourage  Alert  

26.  EXPLORATION  Execution  Twisted  Spinned  Discovery  

27.  EXTREME  End  High  Severe  Serious  

28.  FEAT  Process  Focus  Fact  Goal  

29.  FIXING  Stabilizing  Hardening  Focusing  Distributing  

30.  FOCUS  Adjust  Concentrate  Meditate  Circulate  

31.  FOLLY  Argument  Mistake  Words  Conflict  

32.  FOLLY  Argument  Mistake  Words  Conflict  

33.  FORTUNATE  Rich  Liked  Happy  Lucky  

34.  FROZE  Cold  Numb  Shivered  Stood still 

35.  GAINING GROUND  Obtaining land  Making advances  Losing heavily  grounding due 

to losses   

36.  GLORY  Remarkable  Darkness  Honour  Doom  

37.  HANDSOME  Beautiful  Cute  Urge  Elegant  

38.  HEAVY  Weight  Strict  obese  Burdened  

39.  HINDRANCE  Handicapped  Delay  Interruption  Difficult  

40.  IDENTIFYING  Choosing  Discovering  Solving  Intensifying 

41.  IGNORING  Unaware  Delaying  Disregarding  Humiliating  

42.  IMPERATIVE  Trivial  Dispensable  Inadequate  Unavoidable  

43.  INTERVENTION  Interference  Environment  Inter-relation  Upgradation  

44.  LODGED  Sentenced  Declared  Arrested  Housed  

45.  LYING  Sleeping  dishonest Relaxing  Remaining  

46.  MEETING  Gathering  Assembly  Summit  Accomplishing  
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47.  OBLITERATE  Wipe off  Eradicate  Give birth  Wipe out  

48.  OFFERED  Forward  Willing  Volunteered  Provided  

49.  OUT-OF THE ORDINARY LUXURY  Something for sandess 

and not common  

Something for 

enjoyment and not 

need; not common  

Something 

dirty  

Something 

indifferent to 

social problems  

50.  PARTIALLY  Divided into pats  Logically  Completely  Not comp  

51.  PARTICULAR  Special  Definite  General  Specific  

52.  PATROL  Alert  Caution  Defence  Safeguard  

53.  PAUSED  Halted  Relaxed  Ended  Stuck  

54.  PERSISTED  Fixed  Insisted  Applied Continued  

55.  PLIED  Handled  Poured  Utilized  Provided  

56.  PONDERED  Guessed  Puzzled  studied Thought  

57.  POUNCED  Climbed  Looked  Roared  Jumped  

58.  PPARTICULAR  Special  Definite  General  Specific  

59.  PRECISION  Soft  Accuracy  Accurate  Amendment  

60.  PURELY Morally  Honestly  Completely  Perfectly  

61.  RAISED  Nurtured  Lifted  Grew  Built  

62.  REAPITE  Stop  Part  Delay  Relax  

63.  REITERATED  Pleaded  Regurgitated  Protested  Repeated  

64.  RELUCTANT  Disinclined  Opposed  Against  Resistant  

65.  REMAINED  Pending  Waited  Lasted  Survived  

66.  REMEDY  Medicine  solve Therapy  Heal  

67.  REMOVED  Sent away  Lost from  Stolen  Kidnapped 

68.  REPUTATION  Character  Respect  Fame  Report  

69.  REPUTATION  Character  Respect  Fame  Report  

70.  REST  Balance  Relax  Calm  Quiet  

71.  RETURN  Reject  Profit  Settle  Exchange  

72.  REVOLUTIONIZE  Affect adversely  Develop gradually  IIIuminate 

completely   

Change 

drastically  

73.  SELF-SUFFICIENT  Adequate  Dependent  Overflowing  Self-reliant  

74.  SERIOUSLY  Slightly  Sincerely  Casually  Acutely  

75.  SHOCKED  Paralysed  Surprised  Amused  Pained  

76.  SHRIEK  Dreadful  Sharp screem  Hue and cry  Disco music  

77.  SINCERE  Open  Earnest  Dissolute  Upright  

78.  SPEND  Pay  Bought  Devote  Empty  

79.  SPIED  Noticed  Keep watch  Followed  Spot  

80.  SQUARELY  Rigidly  Firmly  Directly  At right angel  

81.  STAYED  Delayed  Remained  Lived  Postponed  

82.  STERN  Hard  Tall  Easy  Severe  

83.  STRESS  Strain  Anxiety  Emphasise  Burden  

84.  STROKED  Patted  Beaten  Contributed  Encouraged  
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85.  STUNNED  Fainted  Surprised  Pleased  unconscious  

86.  SUPERFICIAL  Artificial  Shallow  Complete  Profound  

87.  SUSTAINS  Supports  Defends  Comforts  Holds  

88.  TECHNIQUES  Skill  Gigantic  Famous  Technical  

89.  TRICK  Joke  Skill  Mislead  Technique  

90.  TURNED Rotated  Cultivation  Foundation  Assimilation  

91.  UNKNOWN  Undecided  Anonymous  Renowned  Unfamiliar  

92.  UNTIMELY  Early  Rapid  Punctual  Late  

93.  URGE  Advice  Need  Pray  Encourage  

94.  VAIN  Idle  Very good  Cruel  Weak  

95.  VENTURED  Dared  Discouraged  Emphasized  Repented  

96.  VULNERABLE  Insecure  Indispensable  Risky  Promising  

97.  WOBBLY  Newly  Well made  Well-decorated  Shaky  

98.  If we had more rains, our crops 

____ better.  

Would grow  Had grown  Grew  Would have 

grown  

99.  The minister delivered his speech to 

the public.  

Spoke  Gave  Gave birth to   Made  

100.  He replied in a haughty manner Proud  Arrogant  Meek  Clever  

101.  Jovial  Revolting  Incredulous  Dizzy  Merry  

102.  Indifferent  Unkind  Precious  Mean  Neutral  

103.  Charisma  Charm  Force  Ghost  Courage  

104.  Distort  Wrong  Evil  Deform  Harm  

105.  Imply  Thick  Stab  Suggest  Destroy  

106.  Aloof  Reserved  Clever  Tidy  Above  

107.  Resolve  Puzzle  Turn  Want  Decide  

108.  Congregate  Disturb  Worship  Gather  Hurry  

109.  Utter  Express  Laugh  Defer  Borrow  

110.  Irksome  fearsome Outrageous  Annoying  Impoverished  

111.  Destitute  Impoverished  Affluent  Desolate  Meticulous  

112.  Sedentary  Juvenile  Disgraced  Inactive  Treacherous  

113.  Judicious  Legal  Persuasive  Aggravated  Balanced  

114.  Ascend  Go out  Climb  Get down  Send out  

115.  Mingle  Mix  A fruit  Complain  Confuse  

116.  Indict  Get inside  Issue an edict  Walk properly  Charge with 

crime  

117.  Sever  Cut into two  Intense  Provide food  Scold  

118.  Adulterate  To make angry  To amuse  To become an 

adult  

To  make 

impure  

119.  Ambiguous  Not clear  A kind of animal  Bacteria  Pertaining to 

cloud  

120.  Decorum  Decorate  Deceive  Correct Dictate  
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behavior  

121.  Stigma  Mark of shame  A type of stick  Stick  Correct count  

122.  Monotony  Lost of money  A kind of tonic  A single bench  Lack of 

variation  

123.  Abscond  Sleep  Shorten  To leave 

secretly  

Have an 

abscess  

124.  Chaos  Bye bye  Confusion  A type of snack  Bitter  

125.  Adore  To love somebody  To go off in a hurry To leave 

somebody  

To learn 

something  

 

 

Antonyms  

word  (C)  (D)   ( C )    ( D )  

1.  ABILITY  Competency  Aptitude  Inefficiency  Lethargy  

2.  ACCRSSIBLE  Convenient  Unavailable  Unfavourable  Unpleasant  

3.  ACQUIRED  Grabbed  Freed  Stopped  Lost  

4.  APPEARED  Evaporated  Died  Invisible  Vanished  

5.  AVID  Unenthusiastic  Efficient  Boring  Impartial  

6.  BARREN  Uncultivated  Fertile  Forest  Unlevelled  

7.  BARREN  Uncultivated  Fertile  Forest  Unleveled  

8.  BEST  Damaged  Inferior  Spoiled  Defective  

9.  BOTHERED  Calm  Uninterested  Focused  Distracted  

10.  BRIGHT  Dim  Soft  Dull  Faint  

11.  BRUTALLY  Cruelly  Partly  Gently  Rarely  

12.  CLAPPED  Applause  Thunder  Crash  None  

13.  COLLECTIVE  Alone  Separately  United  Partial  

14.  CONFLICT  Conformity  Betrayed  Attest  Abandoned  

15.  CONGRATULATING  Avoiding  Discrediting  Recognizing  Punishing  

16.  CONTENT  Pitying  Miserable  Sorrow  Unlucky  

17.  CONTINUED  Irregular  Destroyed  Reckoned  Suspended  

18.  CREDIT  Debit  Ungrateful  Reject  Blame  

19.  CRUCIAL  Trivial  Fundamental  Vital  evasive  

20.  CURSED  Blamed  Hated  Blessed  Ignored  

21.  DEEP  Low  Distracted  Flat  Awake  

22.  DEEP  Calm  Late  Light  Weak  

23.  DENSE  Crowded  Dark  Sparse  Transparent  

24.  DENSE  Crowded  Dark  Sparse  Transparent  

25.  DESIRABLE  Unpleasant  Irrational  Unwanted  Unscrupulous  

26.  DEVASTATING  Ravaging  Frivolous  Refreshing  Weighty  
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27.  DISCIPLINE  Orderly  Wrecking  Indiscipline  Restoring  

28.  DISMAY  Joy  Interest  Desire  Humour  

29.  DISPARITY  Adequacy  Comparison  Contrast  Balance  

30.  DIVIDED  Distributed  Agreed  Connected  Multiplied  

31.  EDGE  Blunt  Beginning  Indoors  Interiors 

32.  ENRICH Poor  Courage Diminish  Poison  

33.  EXAHAUSTED  Consumed  Drained  Restless  Desirous  

34.  EXPANDED  Increased  Extended  Banned  Curtailed  

35.  EXTENSIVE  meagre  Intensive  Immense  Ardent  

36.  FAVOUR  Mistake  Bias  Appeal  Discouragement  

37.  FEEBLE  Strong  Intense  Unbrekable  Preserved  

38.  FIERCE  Timid  Emotional  Civilized  Pleased  

39.  FLOURISH  Flower  Tarnish  Gain  Deteriorate  

40.  GATHERED  Dissolved  Collected  Dispersed  Melted  

41.  GIFT  Subscription  Forfeit  Endowment  Looted  

42.  GOOD  Dishonest  Incapable  Unhealthy  Unsuitable  

43.  GRACIOUSLY  Rudely  Ignorantly  Opposing  Cruelly  

44.  HANDSOMENESS Abusing  Stunning  Ugliness  Plentiful  

45.  HARSH  Peculiar  Vigorous  Mild  Inferior  

46.  HAZARDOUS  Harmful  Risky  Comfortable  Safe  

47.  HEARD  Deaf  Acted  Ignored  Listened  

48.  HIDE  Seek  Show  Go away  Indicate  

49.  HIDE  Seek  Show  Go away  Disclose  

50.  IMMERSED IN  Safe from  Distracted from  Boring  Drowning in  

51.  IMPROVE  Retard  Disprove  Prove  Accelerate  

52.  INTENSE  Active  Succeed  Feeble  Failure  

53.  LATTER  Final  Concluding  Second  Former  

54.  MATCHING  Duplicate  Dissimilar  Original  Identical  

55.  MERCILESSLY  Calmly  Compassionately  Mildly  Sympathetically  

56.  ODD Rare  Ordinary  Abnormal  Even  

57.  OPENED  Shut  Disappeared  Vanished  Concluded  

58.  OPTIONAL  Voluntary  Compromise  Pressure  Mandatory  

59.  PARDON  Punishment  Excuse  Convict  Intolerance  

60.  PETTY  Tremendous  Huge  Vast  Important  

61.  PILED  Low  Empty  Blank  Nothing  

62.  PLEASANT  Admirable  Disgusting  Nice  Indecent  

63.  PLEASING  Sorrow  Disliking  Worsening  Offending  

64.  POUNDEP Weighed  Released  Paid  Attended  

65.  PRECARIOUS  Menacing  Restrain  Secured  Turbulence  

66.  PREVIOUS  New  Preceding  Novel  Subsequent 

67.  PROMOTION  Premonition  Threatening  Demotion  Firmly  
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68.  PROMPLTY  Later  Behind  Relaxed  Lately  

69.  PUNISHMENT  Compensation  Whipped  Scourge  Reward  

70.  REAL  False  Imitated  Dishonest  Imagine  

71.  REALITY  Authentic  Superfluous  Imagination  Lackadaisical  

72.  RESUMED  Dissolved  Disorganized  Discontinued  Depleted  

73.  REVEAL  Secret  Darken  Disclose  Hide  

74.  REVEAL  Show  Conceal  Secretive  Exhibit  

75.  RIGHT  Immoral  Unsuitable  Inaccurate  Inconvenient  

76.  ROBBED  Stole  Supplemented  Taught  Provided  

77.  SACRED  Devil  Unfaithful  Sinless  Unholy  

78.  SACRIFICE  Assimilate  Abandon  Associate  Acquire  

79.  SECRETELY  Privately  Untimely  Carelessly  Openly  

80.  SEVERELY  Drastically  Intensely  Minutely  Slightly  

81.  SIGNIFICANT  Trivial  Noteworthy  Momentous  Important  

82.  SILENTLY  Aggravately  Noisefully  Quietly  Flourishingly  

83.  SIMULTANEOUSLY  Independently  Partially  Freely  Jointly  

84.  STRANGE  Familiar  Unseen  Famed  Novel  

85.  SUCCESS  Defeat  Disagreement  Abrupt  Combat  

86.  SUPPORTED  Advocated  Facilitate  Opposed  Obstruction  

87.  TENDED  Negligible  Watched  Inclined  Ignored  

88.  TRIVIAL  Perilous  Blunt  Important  Momentous  

89.  TRUTHFUL  Unbelievable  Irresponsible  Falsehood  Dishonest  

90.  UNKNOWN  Famous  ignoble Aware  Knowledgeable  

91.  UNSTABLE  Changing  Steady  Stagnant  Confined  

92.  UNUSED  Accustomed  Routine  Often  Normal  

93.  VAST  Miniature  Magnified  Enormous  Small  

94.  WILTED  Fell  Stand  Tall  Flourished  

95.  WORTHWHILE  Valuable  Effortless  Futile  Useless  

96.  The word ‘approve’ is 

opposite in meaning to  

Reject  Accept  Return  Confirm  

97.  Find out be most nearly 

word the opposite in 

meaning of the word 

given kindliness.  

Robbery   Hatred  Weakness  Cruelty  

98.  Choose the opposite 

word of ‘liability’.  

Presumption  Assumption  Exemption  Consumption  

99.  The opposite of 

‘responsible’ is _____ 

Inresponsible  Imresponsible  Arresponsible  Unresponsible  

100.  The antonym of 

‘suspicious’ is  

Doubtful  Diffident  Confident  Strong  

101.  Withdraw  Reduce  Need  Advance  Want  
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102.  Secret  Friendly  Covert  Hidden  Overt  

103.  Impartial  Hostile  Biased  Dislike  Worried  

104.  Luminous  Clear  Dim  Brittle  Clever  

105.  Awe  Borrow  Shallow  Low  Contempt  

106.  Telent  Ungrateful  Silent  Show  Inability  

107.  Meagre  Kind  Generous  Thoughtful  Copious  

108.  Zenith  Worst  Apex  Nadir  Past  

109.  Colossal  Easy  Tiny  Graceful  Roof  

110.  Heal  Sew  Foot  Good  Maim  

111.  Impeccable  Faulty  Flashy  Tedious  Boring  

112.  Complex  Ordinary  Common  Simple  Compound  

113.  Hampered  Facilitated  Relived  Prompted  Instigaten  

114.  Hostile  Dogmatic  Easy going Friendly  Steady  

115.  Orderly  Democratic  Chaotic  Disciplined  Semitic  

116.  Undermine  Appreciate  Donate  Bolster  Decay  

117.  Abet  Exaggerate  Arrange  Refuse  Deter  

118.  Tentative  Permanent  Definite  Adjacent  Amiable  

119.  Erroneous  Gareful  Accurate  Convincing  Thoughtful  

120.  Tame  Wild  Dangerous  Clean  Active  

 

General question  

1.  __ workers went on strike.  A  an The  No article  

2.  ___ beggars must not be choosers.  The  An  A  No article  

3.  ___ clever he was, he could not get 

the first class.  

However  As  Though  Even if  

4.  ___ dancing and singing.   Many a girls 

are  

Many a girl is  Many girls is  Many a girl are  

5.  ___ employed will be given the 

computer training.  

A  An The  No article  

6.  ___ English is a difficult language.  A   An  The  No article  

7.  ___ had I spoken than he left.  No sooner  Hardly  Scarcely  As soon as  

8.  ___ her illness, she could not attend 

the meeting.  

Despite  Owing to  Inspite of  Instead of  

9.  ___ I and my brother look alike?  Do  Does  Is  Are  

10.  ___ it rain, there will be no match.  If  Should  Would  Will  

11.  ___ of you have done this?  Which  What  Who  Whom  

12.  ___ she or her brothers responsible 

for it?   

Were  Are  Have  Was  

13.  ___ you invite him, he will not come. If  Even though  Even if  As though  
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14.  ___ you say may be true.  Which  That  Who  What  

15.  ____ all your wishes come true !  Shall  May  Might  Can  

16.  ____ boys are as active as Mahesh.  No other  Few  The few  Very few  

17.  ____ certain defects, the good are 

still unsold.  

Because  Owing to  Since  As  

18.  ____ he is poor ____he is honest.  Not only…but 

also  

Both…and  Though…yet  Neither…nor  

19.  ____ is a nice house.  Their  Her  Yours Our  

20.  ____ it rains, we must start.  If  When  While  Even if  

21.  ____ mankind should love 

____nature.  

A, the  The, the  No article, the   No article, no 

article  

22.  ____ politician was involved in it.  Many  Many a  More  A several  

23.  ____ soldier was killed in the war.  A few  Many  Many a  Very few  

24.  ____ we reached the station, the 

train arrived.  

No sooner did  While  As soon as  Before  

25.  ____ wise know when to be silent.  A  An The  No article  

26.  ____ you are ill, I will act for you.  Unless  Since  Owing to  Because  

27.  ____ your father and mother at 

home?  

Is  Are  have Was  

28.  ____clever he is, he is often cheated.  As  Though  But  However  

29.  ____minute you came, he ran away.  A  An  The  No article  

30.  ___proposal is better than the 

former.  

The later The latter  The letter  Last  

31.  A party of American students ____ 

coming hare.  

Was  Were  Is  Are  

32.  A patient should eat nothing ___ 

light and simple food.  

But  Which  That  Only  

33.  A series of objections ____ been 

raised.  

Has  Have  Are  Is  

34.  Add ____ sugar in tea.  A few  A little  The little  Little  

35.  All ____ you say is certainly true.  What  Which  As  That  

36.  All the money v I gave him gas been 

spent.  

That  Which  As  What  

37.  An apple ___ day keeps the doctor 

away.  

An  A  The  No article  

38.  Anyone ____ make mistake.  Can  Will  Could  Shall  

39.  At last he ____ for his efforts.  Rewarded  Will be 

rewarded  

Was rewarded  Had been 

rewarded  

40.  Bread and butter ___ what they Was  is Were  Are  
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want.  

41.  Butter is made ____ milk.  By  From  Of  With  

42.  Cloth is sold ____ the metre.  At  From  By  Of  

43.  Convey my ____ to your brother.  Compliment  Complements  Compliments  Compliment 

44.  Do not enter ____ unnecessary 

arguments.  

In  Into  For  No preposition  

45.  Do not go ____ I return.  Until  Till  By  If  

46.  Do not make ___ noise.  A  An  The  No article  

47.  Do not quarrel ____ trifles.  On  Over  From  About  

48.  Do not waste your time lest you ___ 

repent.  

Might  Would  Should  May  

49.  Draughts___ not played in India.  Were  Have  Is  Are  

50.  Each of the girls has finished ___ 

work.  

Their  Theirs  Her  Hers  

51.  Gandhi fought for ____ freedom of 

our country.  

The  A  An  No article  

52.  Give some books to me, keep the ___ 

with you.  

Rest  That  Which  Any  

53.  Gulliver’s travels ___ a satire.  Are  Is  Were  have 

54.  He ___ since morning.  Is working  Works  Has been 

working  

Worked  

55.  He ____ had you informed him.  Came  Would come  Would have 

come  

Had come  

56.  He ____ I is wrong.  As well as  Or  And  Nor  

57.  He ____ not to have gone out in such 

bad weather.  

Used  Should  Would  Ought  

58.  He ____ to be at home now.  Must  May  Will  Ought  

59.  He __friends has come back.  And his  Or his  Along with his  Or  

60.  He always ___.  Speaks a lie  Says lie  Tells a lie  Tells lie  

61.  He as well as I ___ wrong.  Am  Is  Were  Are  

62.  He asked me ____ a teacher.  Was I  That I was  If I was  Are you  

63.  He ate ___.  Four breads  Four bread  Four piece of 

breads  

Four pieces of 

bread  

64.  He bought ____  A number of 

books  

The number of 

books  

The numbers 

of books  

A numbers of 

books  

65.  He cut the tree ___ an axe.  By  For  On  With  

66.  He denied that he ___ a thief.  Is not  Was not  Could not be  Was  

67.  He did nothing ____ laugh.  But  Yet  Still  Though  
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68.  He died of ___ typhoid.  A  an The  No article  

69.  He died without ____ heir.  An  A  The  No article   

70.  He filled the bucket ___ water.  Into  With  By  In  

71.  He had no choice ____ to yield.  But  Than  Or  Unless  

72.  He has no pen ___.  To write with  To write  To write by  To write for  

73.  He has not come, ___ has he sent any 

message.  

Nor  Or  Neither  Either  

74.  He has seen many ___ in life.  Crisis  crisises Crises  None of above  

75.  He has turned into ____ smuggler.  A  An  The  No article  

76.  He is ___.  A man of  

letters  

Men of letter  A men of 

letters  

Men of letters  

77.  He is ____ tall than you.  Lesser  Less  Much  Very  

78.  He is ____me.  Very well 

known by  

Known very 

well by  

Very well 

known to  

Known very 

well to  

79.  He is addicted ____ smoking.  For  At  To  About  

80.  He is becoming ____ every day.  Strong  Stronger  Strongest  More stronger  

81.  He is junior ___ me in service.  Then  than To  By  

82.  He is my ___.  Niece  Maidservant  Hostess  Nephew  

83.  He is one of those who____ hard to 

please.  

Was  Is  Are  Were  

84.  He is quite confident ___ success.  Of  To  For  In  

85.  He likes ___.  Fruits and 

vegetable  

Fruit and 

vegetable  

Fruit and 

vegetables  

None of above  

 

86.  He made ___ most impressive speech 

in the meeting.  

The  Very  Much  A  

87.  He must be ashamed ___ his 

behavior.  

Of  At  By  In  

88.  He needs five ___.  Hundred rupee  Hundreds rupee  Hundred 

rupees  

Hundreds 

rupees  

89.  He needs more ___.   Practice  Practise  Practices  Practices  

90.  He or his assistants have not 

comfessed ___ fault.  

His  Theirs  Their  Them  

91.  He picked up the coin which ___ on 

the ground.  

Ile  Lay  Laid  Laid up  

92.  He sees as if he ___ everything.  Suspects  Is suspecting  Suspected  Suspect  

93.  He spent ____ money he had.  The few  Little  A little  The little  

94.  He took off ____ cost and set to 

work.  

A  An  The  No article  

95.  He travels by ____ bus.  A  An  The  No article  
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96.  He walks father than ___.  Me  I  Myself  Her  

97.  He wants ____  A paper  Papers  A piece of 

paper  

A piece of 

papers  

98.  He went to Mumbai in ____ 

summer.   

A  An  The  No article  

99.  He will not come ____ you force him.  Unless  untill  If  Till  

100. He will not object to ___ going there.  Me  You  Us  My  

101. Her husband as well as his friends 

____ coming.  

Is  Are  Were  Have been  

102. Here ____ my guardian and uncle !  Is coming  Are coming   Comes  Come  

103. His bag is more beautiful than ___.  Yours  Her  Your  Their  

104. How ____ you call me a liar ?  Could  Will  Dare  Shall  

105. How many candidates are going 

____  ?   

To appoint  To being 

appointed  

To be appoint  To be 

appointed  

106. Hw is ____ man.  A miserly  A miser  Miser  Miserly  

107. Hw is among the persons who 

____against me.  

Is  was Has been  Are  

108. I ___ her to come in.  Told  Said to  Said  Spoke  

109. I ___ we should accept the offer. Will think  Would think  Think  Should think  

110. I ____ go there, to come what may.  Will    Shall  Can  Should  

111. I ____ listen to you unless you talk 

sense.  

Won’t  Shan’t  Can’t  Mustn’t  

112. I ____ my keys, I cannot remember 

when I last saw them.  

Lost  Have lost  Lose  Had lost  

113. I am ____ tired to work today.  Very  Much  Too  More  

114. I am always true ___.  To my words  To my word  With my 

words  

For my words  

115. I am in ___ hurry.  A  An  The  No article  

116. I can come early ____ I live far 

away. 

But  Still  Yet  Although  

117. I could not meet the secretary ____ 

he was out of station .  

So that  Therefore  When  As  

118. I do not know ____ he managed to 

get through.  

Why  As  Whether  How  

119. I do not know ____ it is going to rain 

tonight.  

Till  Unless  Whether  That  

120. I do not like ___ sort of books.  This  These  Those  Which  

121. I doubt if there are ____ sweets left.   Any  Some  Much  Little  

122. I entirely disagree ____ you on this To  With  For  About  
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point.  

123. I gave him ____.  A ten-rupee 

note  

Ten rupees  A ten-rupees 

note  

Ten rupees 

notes  

124. I go to ___ college every day.  A  An  The  No article  

125. I have done some of the work, ___ is 

left for you.  

The rest  Much  A few  Some 

126. I have to write  a long assay. Turn 

into passive.  

I have a long 

essay to written 

by me.  

I have a long 

essay to have 

been written.  

A long essay 

has to be 

written by me.  

A long essay 

has to written 

by me.  

127. I hurried ____ I should be late.  Otherwise  Else  Lest  Unless  

128. I know it is cold, ____ it is snowing.  As  Because of  For  Due to  

129. I paid the price ____ cash.  For  By  In  For  

130. I reminded him ____ his promise.  About  For  To  Of  

131. I saw ____ of the three.  Either  Neither  None  Every  

132. I saw a cow ___ the farm.  In  On  At  On to  

133. I think I ___this news. Read  Have read  Had read  Would read 

134. I thought he ____ at home.  Might  May  Will  Could  

135. I want ____ help of ____ few 

volunteers.  

No article, the  The, the  The, no article  The, a  

136. I wish I ____ the wedding.  Will attend  Attend  Attended   Had attended  

137. I wish, he ___ with me. Is  Was  Would be  Were  

138. I would like to learn ____ guitar.  A  An  The  No article  

139. I would rather you ____ her the 

truth now.  

Tell  Told  Have told  Are telling  

140. If he knew our address, he ____ 

come and see us.  

Will  Could  May  Would  

141. India is proud of ___ rich past.  His  Its  Her  It’s  

142. It ___ for an hour when we went out.  Rained  Was raining  Had rained  Had been 

raining  

143. It ____ they who would help you.  Are  Is  Would  Were  

144. It is ____ wisest to avoid liars.  The  A  No article  An  

145. It is difficult to say that _____.  They should 

agree  

They will agree  They would 

agree  

They would 

agree or not  

146. It takes two men to make 

___quarrel.  

A  an The  No article  

147. It was ___ who told us.  Him  She  Her  Them  

148. Learn this peom by ___ heart.  The  a No article  An  

149. Let you and ___ work together.  We  Me I  They  
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150. Let’s go to ____ restaurant tonight.  A  An  The  No article  

151. Listen, the news ___.  Is telecasting  Are telecasting  Is being 

telecast  

Is being 

telecasted  

152. Many a man ____ working in the 

field.  

Are  Have been  Is  Has been 

153. Many a post ___ been approved.  Is  Has  Have  Are  

154. Mare than one scientist ___ 

awarded.  

Are  Were  Was  Have  

155. May o ask you ____ questions?  Few  A few  The few  Many  

156. More soldiers than one ____ killed.  Is  Has been  Were  Was  

157. Most of the money ___ been spent.  Has  Have Is  Are  

158. My brother deals ___ cloth.  With  For  In  About  

159. My brother is always ____ me.  Teases  Tease  Teasing Has teased  

160. My income is ___ that of your.   Lesser than  As little as  Less to  Less than  

161. My life and ___ are close friends.  Your  Yours  Him  Me  

162. My mother made me ____ the room 

yesterday.  

Cleaned  Was cleaning  Clean  Had cleaned  

163. Neither he nor his friends  ___. Have arrived Has arrived  will arrived Was arrived 

164. Next time he ____ the library, he will 

find us there.  

Visits  Will visit  Is visiting  Will be visiting  

165. No one ____ challenge god.  May  Can  Must  Should  

166. No sooner did he leave ___ the guests 

arrived.  

Then  Than  When  As  

167. Nobody could suspect that it was 

____.  

Herself  She  Her  Him  

168. None ____fool can do this.  Who  As  But  As  

169. Of the two plans, this is the ____ .  Best  Good  Better  More better  

170. One  cannot eat ____ cake and have 

it.  

His  Their  It’s  One’s  

171. One must do ____ duty.  His  Their  Ones  One’s  

172. One should abstain ____ wine.  To  At  From  About  

173. One should mind ___ own business.  His  Their  One’s  Their  

174. Only you and ___ can do this work.  Him   Her  I  Me  

175. Open your book ___.  At page six  On page six  At six page  On six page  

176. Please excuse ____ coming late 

today.  

My  Me  Myself  I  

177. Please wait here till it ____ raining.  Stops  Stopped  Will stop  Had stopeed 

178. Prevention is ____ than cure.  Worse  Better  The best  Good  
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179. Read regularly lest you ____ fail.  Would  Should  Will  Would  

180. Run fast lest you ____ miss the train.  Will  Can  May  Should  

181. Scarcely had he left ___ the guests   

arrived.  

Then  Than  After  When  

182. She ___ a moment ago.  Left  Has left  Will leave  Had left  

183. She dislike ___ coming late.  Me  My  I  Myself  

184. She found ___ one ruppe coin.  A  An  The  No article  

185. She has no pen to write ____.  On  With  By  For  

186. She is ___ of all the girls.  More beautiful  Beautiful  The most 

beautiful  

The more 

beautiful than  

187. She is a famous ‘___ in the town.  Tutor  Author  tailoress   Landlord  

188. She is married ____ Bhadresh.   With  For  To  About  

189. She is not such a beautiful girl ____ 

he expected.  

That  Whom  Who  As  

190. She is suffering from ___ headache.  A  An  The  No article  

191. She purchased ____ books.  Any  Some  None  Each  

192. She talks ___ she were mad.  If Even if  As if  Even though  

193. She turned off ____ light and closed 

____ door.  

A, a  The, a  The, the  A, the  

194. Shreya, rather than other girls, ____ 

at fault.  

Is  Are  Were  Has been  

195. Smoking is injurious ____ health.  For  To  About  ith  

196. Sudha  is ___.  A bachelor  A widower  An emporor   A spinster  

197. Suggestion sent to the chairman 

____ in the next meeting.  

Are taken up  Will be taken up  Have taken up  Have been 

taken up  

198. Supposing he ____ what will you do?  Refuse  Will refuse  Refuses  Refused  

199. Take care of your ___.  Luggage  Luggages  Luggageses  Luggagess  

200. Tell him ___.  To repeat  To repeat it  To repeat 

again  

To repeat it 

again  

201. Tell me ____ you want me to do.  What  Which  That  When  

202. The assignment ___ she went home.  Having 

checked  

Having been 

checked  

Being checked  Had been 

checked  

203. The baby ____ for last two years.  Is sleeping  Has slept  Had slept  Has been 

sleeping  

204. The bad news ____ quickly.  Spread  Is spreading  spreads  Are spreading  

205. The belief is ____ she is a writer.  Which  That  Who  As  

206. The box is not so heavy as it seems. 

The sentence can be rewritten as….  

The box is 

heavier than it 

The box is much 

heavy as it 

The box is less 

heavy than it 

The box is as 

light as it 
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seems.  seems.  seems.  appears  

207. The boy whom you are looking ____ 

has come back.  

For  At  In  About  

208. The brave ___ praise.  Deserves  Are deserving  Deserve  Deserved  

209. The children should abide____  the 

decision of their parents.   

By  About  Upon  On  

210. The dacoits set the house ___ fire.  On  At  Into  In  

211. The days are short, ___ it is 

December now.   

Because  For  As  since 

212. The dog swam ____ the river.  Of  Into  Across  About  

213. The farmer owns several ____.   oxes Oxs   Oxen  Oxens  

214. The gentry ____ invited to the tea 

party.  

Is  Was  Were  Will  

215. The girl ___ him a scoundrel.  Told  Said  Called  Said to  

216. The horse and carriage ____ 

arrived.  

Has  Have  Were  was 

217. The Jews worship ___fire.   A  An  The  No article  

218. The letter ___, I posted it 

immediately.  

Having written  Having writing  Having been 

written  

Had been 

written  

219. The mob ___ no mind.  Is  Have  Has  Are  

220. The negative of : ‘he is too dull to 

understand it’-  

He is not too 

dull to 

understand it.  

He is so dull 

that he 

understands it.  

He is so dull 

he cannot 

understand it.  

He is not too 

dull that he 

cannot 

understand it.  

221. The number of smokers ___ 

increasing day by day.  

Were  Are  Is  Has  

222. The number of the candidates ____ 

very large.  

Is  Are  Were  Have been  

223. The passive voice of : ‘will you not 

help me ?’ is  

Will I be not 

helped by you :  

Shall I not be 

helped by you? 

Won’t I be 

helped by 

you?  

Shall I not be 

being helped 

by you?  

224. The passive voice of ‘the people 

attacked the police’ :  

The police was 

attacked by the 

people.  

The police was 

being attacked 

by the people.  

The police 

were attacked 

by the people.  

The police had 

been attacked 

by the people.  

225. The plural if ‘handkerchief’ is   Handkerchiefs  handkerchieves  Handkerchief  Handkrechiefs  

226. The plural of ‘medium’ is  Media  Mediums  Mediums  A and b  

227. The plural of ‘synopsis’ is  synopsiss  synopsisess  synopses Synopsesess  

228. The plural of ‘volcano’ is  Volcanos  Volcanoes  Volcanoss  Volcanosess  

229. The poet and philosopher ____ said Is  Are  Has  Have  
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so.  

230. The police made him ___ his crime.  Confess  Confesses  To confess  Is confessing 

231. The project ____ by next june.  Will be 

completed  

Will complete  Will have 

completed  

Will have been 

completed  

232. The rose is sweetest of all flowers: 

turn into comparative degree.  

Many flowers 

are not sweeter 

than rose.  

All flowers are 

not sweeter than 

rose.   

The rose is 

sweeter than 

many other 

flowers.  

The rose is 

sweeter than 

any other 

flowers.  

233. The sick king ___ in bed.  Lay  Lied  Laid  Lays  

234. The sons as well as their father ____ 

arrested.  

Are  Was  Has  Have  

235. The sooner, ___.  The more 

better  

The best  The better  The worst  

236. The students___ good night to their 

teacher.  

Wished  Bade  Told  Asked  

237. The sum is ____ difficult to solve.  Enough  Too  Much  A little  

238. The synonym of ‘thin’ is  Fat  Weak  Lean Light  

239. The teacher asked me ___ I had 

broken the window.  

That  Whether  That way  The reason 

because  

240. The thief came ____ the window.  Into  Upon  In   Through  

241. The time ____ is lost is lost for aver.  That  Whom  Who  As  

242. There are trees ____ the river bank.  In  An  Among  Along  

243. There is ____garden behind ____ 

temple.  

A, the  The, a The, the  A, a  

244. There is an exception ___ every rule.  Foe  In  To  About  

245. There is no point ___ there.  In going  To go  Going  For going  

246. There is no rose ___ has some 

thorns.  

That  Same  Such  But  

247. There was no one ____ weqt.  Who  That  As  But  

248. There were ____ than twenty boys in 

the class.  

Less  Lesser  Much  Fewer  

249. They thought they ____ the thief but 

they were mistaken.  

Found  Would find Had found  Would have 

found  

250. This is ____ most useful device.  A  An  The  No article  

251. This is the ____ train for Rajkot.  Last  Later  Latest  Latter  

252. This is the best book ___ I have read.  Which  That  What  As  

253. This is the best thing ____ we liked.  That  Which  Who  Why  

254. This is thee same beggar ___ we saw 

yesterday.  

Whom  as  That Who  
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255. This pen is superior to ____.  Your  Her  Yours  Their  

256. Though I ___ him yet I recognised  

him.  

Have ever seen  Had never seen  Not seen  Never saw  

257. Three fourths of the work ____ still 

unfinished.  

Are  Were  Is  Has  

258. Trust in god ____do the right.  And  As well as  But  Or  

259. Twenty rupees ___ too much for this 

pen.  

Are  Is  Has  Were  

260. Two friends love ___.  One another  To each other  Each another  Each other  

261. Very few metals are as costly as 

gold. Turn in the superlative.  

Gold is the 

costliest metal. 

Gold is the 

costliest of all 

other metals.  

Gold is one of 

the most 

costly metal.  

Gold is one of 

the costliest 

metals.  

262. We ___ not accept his proposal at 

any cost.  

Will  Shall  Ought  Could  

263. We ____ rather die than surrender 

him.  

Should  Would  Might  Can  

264. We agree ___ him ___ all the points.  To, with  With, to  To, on  With, into  

265. We each ___ allowed to speak in the 

meeting yesterday.  

Is  Are  Was  Were  

266. We ere safe till pure water ____.  Is drunk  Drinks  Is drinking  Will drink  

267. We invited her as well as ___.  Him  He  They Their  

268. We pay mare rent than ____.  Them  Their  Theirs  They  

269. We saw ___great many people there.  An  The  A  No article  

270. We wear warm ____ in winter.  Cloth  Cloths  Clothes  Clothses  

271. What ___ exiting story!  A  An  The  No article  

272. What ____ if you had missed your 

train?  

Had you done  Would have 

been done  

Would have 

you done  

Would you 

have done  

273. What is the plural of ‘sister-in-law’?  Sisters-in-laws  Sisters-in-law  Sister-in-laws  Sisters-in-laws  

274. What is the plural of soliloguy?  Soliloguys  Solilouyes  Soliloquies  Soliloques  

275. What we need ___ good government.  Is  Are  Was  Were  

276. What we need ____ customers.  Is  Are  Were  Have  

277. When I saw she ____ chess with her 

children.  

Played  Was playing  Had played  Had been 

playing  

278. When my papa ____ I will complain 

to him against you.  

Will come  Comes  Came  Is coming  

279. When the sun rose, the fog ____.  Disappeared  Will disappear  Would 

dispear  

Has 

disappeared  

280. Which is the correct plural form ?  Women-hater  Women-hater  Women-

haters  

Woman-haters  
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281. Which is the correct plural form?  Grant-in-aids  Grants-aids  Grants-in-aid  Grants-ins-aids  

282. Which one of these novels ____ 

yours ?  

Are  Were  Is  Was  

283. Which words will take ‘s’ to form 

the plural?  

Piano, 

monarch, canto  

Cargo, canto, 

photo  

Volcano, 

radio, photo  

Bamboo, 

potato, hero  

284. While the prizes ___ to the winners, 

it began to rain.  

Were 

distributed  

Had been 

distributed  

Were being 

distributed  

Was being 

distributed  

285. Whit will the chief miniter  as well as 

other ministers  ___  

Will arrive  Arrive  Arrives  Are arriving  

286. Whom have you informed ? turn 

into passive voice.  

Who has been 

informed by 

you ?  

By whom have 

you been 

informed?   

By whom has 

you been 

informed ?  

Who have you 

been informed  

287. Windows are made of ____ glass.  a An  The  No article  

288. Would you mind ____ smoking 

here?   

Me  My  Mine  Myself  

289. Would you pardon ____smoking 

here ?  

Me  I  My  Myself  

290. Write your answers ____ink.  With  By  In  For  

291. Yesterday I went to ____ hospital to 

see my sick friends.  

A  An  The  No article  

292. You ___ live long   !   Might  will Shall  May  

293. You ___ not to have gone there.  Should  Used  Ought  Must  

294. You ____ go there as no one is there.  Should not  Must note  Need not  Will not  

295. You ____ only sing the form and I 

shall do the rest.  

Need  Should  Must  May  

296. You ____ touch this live wire.  Should not  Must not  Need not  Will not  

297. You ____ work hard to get the first 

class.  

Should  Will  Would  Must  

298. You ____come here whenever you 

like.  

Can  Could  May  Might  

299. You and I are doing our work, ___?  Aren’t I?  Are we  Arent’ you?  Aren’t we?  

300. You must apologise ____ resign.  Or  But  Nor  And  

301. You will be punished ____ you do 

not do this work carefully.  

Till  Until  If  Unless  
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                                                  નલી ફેચભાં પ્રલેળ રેલા ભાટે આેર નફંય ય પન કય અથલા રૂફર ં  ભવ .  
વાભાન્સમ જ્ઞાન, ગ જયાતી વ્માકયણ-વાહશત્મ, ગણણત, તકક ળક્તત(Reasoning), English લગેયે શલમના 105 થી લધાયે Topic ન  ંામાથી શળક્ષણ આતી શે્રષ્ઠ વં્ થાભાં જડાલી ઉત્તભ કાયહકદી ફનાલ.  

ભનશલજ્ઞાનના કેટરાક ભશત્લના પ્રશ્ન :  
1.  .............. ના ઉદબલ ભાટે ભગજના શામથેરેભવ નાભના બાગભા ંઆલેરા ‘એક્રીભ રેટયર’ 

નાભન  ંકેન્સર જલાફદાય છે ?  

ભખૂ  

2.  .........આણા ભગજન એક નાનકડ બાગ છે ?  શાઈથેરેભવ  
3.  ‘ક દયત દ્વાયા ભતી કેલણી જ વાચી કેલણી’ કણે શલધાન કય ક શત   ?  રૂવ  
4.  ‘ણચયકારીન ્મશૃત’ કઈ ્મશૃતને કશલેામ છે ?  રાફંાગાાની ્મશૃત  

5.  ‘તભે ભને એક ફાક આ અને તેને કશ તેફનાલી દઉ’ આ લાક્ય કન  ંછે ?  લટવન  
6.  ‘તારીભ દ્વાયા વ્મક્તતના લતકનભા ંઆલતા પેયપાય’ એટરે........  અધ્મમન  
7.  ‘રાક્ષ ખાટી છે’ આ ઉદાશયણ કઈ ફચાલપ્રય ક્તત ભાટે ફધંફેવત   પ્રચ્લરત ઉદાશયણ છે ?  મોક્તતકીકયણ  
8.  ‘ડયા ત્માયે નભ્કાય’ એ કઈ પ્રય ક્તતની શે્રષ્ઠ કશલેત છે ?  મોક્તતકીકયણ  
9.  ‘યીક્ષાભા ંાવ ન થતા ંશળક્ષકની ભરૂ કાઢલી.’ તેભા ંકઈ ફચાલ પ્રય ક્તત યશરેી છે ?  પ્રકે્ષણ  
10.  ‘યીક્ષાભા ંપ્રથભ નફંય આલતા શે્રષ્ઠ ળાાન  ંઈનાભ ભળય ’ં એવ  ંકલ્લાભા ંકઈ ફચાલ પ્રય ક્તત યશરેી 

છે ?  

હદલા્લપ્ન  

11.  ‘લૂાકન  બલને કાયણે લતકનભા ંથત કામભીઅને વાેક્ષ પેયપાયને ભાી ળકામ છે’ એભ કણે કહ્  ંશત   ?  ભગકન  
12.  ‘પે્રયણા એટરે કઈક શતે   ભાટે કાભ કયલાની હિમા’ કમા ભનલૈજ્ઞાશનકે શલધાન કય ું શત   ં?  ફનાકડ  
13.  ‘બ દ્ધિભાનના શતા’ તયીકે કણ ઓખામ છે ?  વામભન ણફને  
14.  ‘ભનબાયના કેન્સર’ તયીકે ઓખાત   ંભનબાયની ળાયીહયક પ્રશતહિમાન  ંઉદગભ્થાન ભગજભા ંકમા 

આલે  ંછે ?  

શાઈથેરેભવ  

15.  ‘ભનશલજ્ઞાન એટ્રે ભાનલી અને પ્રાણીના લતકનન  ંશલજ્ઞાન’ – આ કથન કન  ંછે ?  વી.ટી. ભગકન  
16.  ‘ભનશલજ્ઞાન ભાનલી અને પ્રાણીલતકનન  ંશલજ્ઞાન છે’ એલી વ્માખ્મા આનાય કણ છે ?  વી.ટી. ભગકન  
17.  ‘ભનશલજ્ઞાનના શવિાતં’ નાભન   ્ તક કણે પ્રગટ કય ું ?  શલણરમભ જેમ્વ  
18.  ‘ભનશલજ્ઞાનન વફંધં પ્રત્મક્ષ ભાનલ લતકન વાથે છે’ એવ  ંકશનેાય કણ શતા ?  ગેયીવન અને અન્સમ  
19.  ‘ભાનલને ચાહયત્ર્મલાન અને જગત ભાટે ઉમગી ફનાલે તે જ શળક્ષણ કશલેામ’ શલધન કણે કય ું શત   ?  માજ્ઞલાલ્કમ  
20.  ‘ભાનલીની વંણૂક વ્મક્તતભત્તાન  ંપ્રગટીકયણ એટરે કેલણી’ એવ  ંકશનેાય કણ શતા ?   ્લાભી શલલેકાનદં  
21.  ‘યભત જ જીલન છે’ એવ  ંકણે કહ્  શત   ?  જશન ડય ઈએ  
22.  ‘લ્ય ફીની ાકક  ભેન્સટર શક્્ટર’ની ્થાના કમા ંથઈ શતી ?  કરકાતા  
23.  ‘વધૃ્ધ્ધ એટરે કીમ ગ ણાકાય’ આવ  ંકણે કહ્  ંશત   ં?  ફે્રન્સડ  
24.  ‘વ્મક્તતત્લન શવિાતં’ કણે યલમ છે ?  શવગ્ભડં ફ્રઈડ  
25.  ‘ળૈક્ષણણક ભનશલજ્ઞાનના શતા’ તયીકે કણ જાણીત   ંછે ?  શફકટ  
26.  ‘્મશૃત એટરે ળીખેરાન વીધ ઉમગ’ કન  ંકથન છે ?  વડૃલથક  
27.  ‘્લપ્ન અથકઘટન’ ય કણે  ્ તક રખ્ય  ંછે ?  શવગ્ભડં પઈડ  
28.  ‘્લપ્ન એ અજાગ્રત ભનના યાજભાગો છે’ એવ  ંકણે કહ્  ંશત   ં?  શવગ્ભડં ફ્રઈડે  
29.  ‘્લપ્ન’ એ ચેતતાની કઈ અલ્થા સચૂલે છે ?  અબાન અલ્થા  
30.  ‘હ ં કદી ળીખલત નથી, હ ં એલા વજંગ ેદા કરૂ છુ જેભા ંશલદ્યાથીઓ ળીખે’ આ શલધાન કન  ંછે ?  રૂવ  
31.  18 થી 60 લક સ ધીન વભમગા વ્મક્તત શલકાવની કઈ અલ્થા તયીકે ઓખામ છે ?  એડલ્ટ,  ખ્તાલ્થા  
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                                                  નલી ફેચભાં પ્રલેળ રેલા ભાટે આેર નફંય ય પન કય અથલા રૂફર ં  ભવ .  
વાભાન્સમ જ્ઞાન, ગ જયાતી વ્માકયણ-વાહશત્મ, ગણણત, તકક ળક્તત(Reasoning), English લગેયે શલમના 105 થી લધાયે Topic ન  ંામાથી શળક્ષણ આતી શે્રષ્ઠ વં્ થાભાં જડાલી ઉત્તભ કાયહકદી ફનાલ.  

32.  1903ભા ંકમા યાજ્મભા ંભશાયાજા વમાજીયાલે ભાનશવક યગની શક્્ટર ળરૂ કયાલી શતી ?  લડદયા  
33.  1928ભા ંએન.એન.વેનગ પ્તા જડે કને વાભાજજક ભનશલજ્ઞાન ય પ્રથભ  ્ તક પ્રશવિ કય ું ?  યાધાકભર મ ખયજી  
34.  1935ભા ંગ જયાતભા ંવોપ્રથભ શળક્ષણ અને ભનશલજ્ઞાન શલબાગ કમા ળરૂ કયલાભા ંઆવ્મ શત ?  લડદયા  
35.  1935ભા ંવ્માલવાશમક યીતે ભગજની ળસ્ત્રહિમાની ળરૂઆત કણે કયી શતી ?  ભશનઝ  
36.  1951ભા ંભનદ ફક ફાકની લૈજ્ઞાશનક યીતે વાયવબંા રેતી ‘ફી.એભ. ઈધ્ન્સ્ટટયટૂ’ની ્થાના ક્યા ં

થઈ શતી ?  

અભદાલાદ  

37.  Psychology ળબ્દન પ્રમગ વોપ્રથભ કણે કમો શત ?  રૂડાલ્પે  
38.  અચેતન ભનન અભ્માવ શનયીક્ષણની કઈ િશતભા ંકયી ળકાતી નથી ?  ક દયતી શનયીક્ષણ િશત  
39.  અજ્ઞાત/અચેતન ભનન શવિાતં કણે આપ્મ ?  શવગ્ભડં પઈડ   
40.  અજ્ઞાતભન (અચેતભન)ન ખ્માર કને યજૂ કમો છે ?  ડૉ. શવગ્ભડં પઈડ  
41.  અશત ગબંીય પ્રકાયન ભનયગ કમ છે ?  શછન્ન ભનશલકૃશત  
42.  અધ્મેતા જે શલમભા ંયવ ધયાલે છે તે શલમન  ંઅધ્મમન વાયી યીતે કયી ળકે છે તેન  ંશ  ંકશીશ  ં?  અણબર ણચ  
43.  અબ્રાશભ ભે્રના પે્રયણાઓના શે્રણીિભ શવિાતંભા ંવોથી નીચે પ્રથભિભની ામાની મૂભતૂ 

જરૂહયમાત કઈ દળાકલી છે ?  

ળાયીહયક (જૈલ પે્રયણા)  

44.  અણબિશભત અધ્મમન વાથે કન  ંનાભ વકંામે  ંછે ?  સ્્કનય  
45.  અણબવધંાનની ભદદથી કઈ ફાફત વોથી વાયી યીતે ળીખલી ળકામ છે ?  બાા અને વ્માકયણ  
46.  અભ્માવભા ંયાકેળ ાછ યશ ેછે યંત   હિકેટભા ંતે વાય ખેરાડી ફને છે. આ કઈ ફચાલ પ્રય ક્તત છે ?  ક્ષશતશૂતિ  
47.  અભદાલાદભા ંશાર જમા ંભેન્સટર શક્્ટર છે ત્મા ંવોપ્રથભ ભેન્સટર એવાઈરભ (ભાનશવક યગીઓ 

ભાટેના ંઆશ્રમ ્થાન) ની ળરૂઆત કને કયી શતી ?  

ડૉ. ી. ીયેરે (1863)  

48.  અવયકાયક ધ્મેમ પ્રાપ્તી ભાટે શ  ંઆલશ્મક છે ?  વગંઠન  
49.  અંત:સ્ત્રાલી ગ્રથંીઓન  ંશનમભન કના દ્વાયા થામ છે ?  શાઈથેરેભવ  
50.  આજના વશળમર ય ગભા ંલટ્વએ, પેવબ ક લગેયે કઈ ભનવભાજજક પે્રયણાન  ંસચૂન કયે છે ?  વરંગ્નતા  
51.  આત્ભશત્માન લૈજ્ઞાશનક િશતને અભ્માવ કયનાય વ્મક્તત કણ શતા ?  એશભર દખાકઈભ  
52.  આહદત્મ તાની જાતને વણચન તેંડ રકય વભજે છે તેભા ંકી ફચાલ પ્રય ક્તત છે ?  તાદાત્મ્મ  
53.  આધ શનક ય ગભા ંવાભાજજકયણન  ંઅત્મતં ળક્તતળાી કાયણ કય  ંફની યહ્  ંછે ?  વવંાય ભાધ્મભ  
54.  આધ શનક વભમભા ંભટા બાગની વં્ થાઓભા ંકઈ વયંચના પ્રચણરત છે ?  અભરદાયળાશી  
55.  આનદં, શક, પે્રભ, ઉલ્રાવ લગેયે કેલા આલેગ છે ?  શલધામક આલેગ  
56.  આલેગ ભાટેન અંગે્રજી ળબ્દ EMOTION કઈ બાાભાથંી ઊતયી આલેર છે ?  રેહટન  
57.  આલેગ ભાન અંગેન આલેગાત્ભક આંક (EQ) ટે્ટ કણે શલકવાવ્મ છે ?  ડેશનમર ગરભેન  
58.  આંતયસઝૂ દ્વાયા થતા અધ્મમનભા ંકઈ ફાફત અગત્મની છે ?  શરેાના અન બલ  
59.  આંતયસઝૂ દ્વાયા થત   ંઅધ્મમન એ કમા ભનલૈજ્ઞાશનકે વભજાવ્ય  ં?  કશરય  
60.  આંતયસઝૂન ખ્માર આનાય ભનલૈજ્ઞાશનક કશરય કમાન લતની શત ?  જભકની  
61.  ઇ.વ. 2100ભા ંથૃ્લી યની વાટી ય વયેયાળ કેટરી હડગ્રી પેયનશીટ તાભાન લધી જળે ?  3.5  
62.  ઇલાન ેરશલચ ાલરલ કમા દેળન ભનલૈજ્ઞાશનક શત ?  યશળમા  
63.  ઈ.વ. 1930ભા ંઉદ ક  અને જંાફી બાાઓભા ંબ દ્ધિકવટીઓ યચલાન બાયતભા ંવોપ્રથભ વ્મલક્્થત 

પ્રમાવ કણે કમો શત ?  

ડૉ. યાઈવ  

64.  ઈાક, શતય્કાય, િધ લગેયે કેલા આલેગ છે ?  શનેધક આલેગ  
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65.  ઉછેયની કઈ ળૈરીભા ંઉછયેરા ંફાક વશકાયની બાલના લગયના શમ છે ?  રાડ-રડાલલાની  
66.  ઉછેયની કઈ ળૈરીભા ંઉછયેરા ંફાક શકાયાત્ભક ભનલરણલાા ંશમ છે ?  ાય્હયકળૈરી  
67.  ઉદ્દીક-પ્રશતહિમા અણબગભ કમા ંઅણબગભને કશ ેછે ?  લાતકશનક અણબગભ  
68.  ઉંભય લધલાની વાથે ળયીયના શલશલધ અલમલના લજન, કદ અને આકાયભા ંથત િશભક, પ્રગશતગાભી 

અને પ્રભાણાત્ક પેયપાયની પ્રહિમા એટરે........?  

વદૃ્ધિ  

69.  ઊંચાઈ, લજન, આંખન યંગ, લા, ચાભડીન યંગ, ળયીયન ફાધં લગેયે લયવાભા ંભતા ગ ણધભો 

અને રક્ષણ કમા પ્રકાયન લાયવ દળાકલે છે ?  

પ્રગટ, પ્રબાલી  

70.  ઊંધીને ઊઠતા ંતયત જ જે ળાશંતની  અન બલામ છે, તે દયશભમાન ભગજભા ંકમા ંતયંગ જલા 

ભે છે ?  

આલ્પા તયંગ  

71.  એક ેઢીભાથંી ફીજી ેઢીને ભતા ંજૈશલક રક્ષણ એટરે ?  લાયવ (અન લળં)  
72.  એક શલદ્યાથી અન્સમ શલદ્યાથીને લાલાકય ધભકી આે છે. આ કમા પ્રકાયની વભ્મા ગણામ ?  આિભકતાની  
73.  એકરતા, વફંધંભા ંશતયાડ, છૂટાછેડા લગેયેને ભનબાય ઉત્ન્ન કયતા ંકમા ંપ્રકાયના ંભનબાયક કશ ેછે 

?  

વાભાજજક  

74.  કઈ અલ્થા જીલનન વિંાશંતકા તયીકે પ્રચણરત છે ?  હકળયાલ્થા  
75.  કઈ અલ્થાને ‘જીલનની લવતં’ કશલેાભા ંઆલે છે ?  તર ણાલ્થા  
76.  કઈ અલ્થાને ‘તગંદીરીની અલ્થા’ કશલેાભા આલે છે ?  તાર ણ્મલ્થા  
77.  કઈ અલ્થાને જીલનન વિંાશંતકા ગણલાભા ંઆલે છે ?  તર ણાલ્થા  
78.  કઈ આંતહયક વશજ પ્રશતહિમા છે કે જે આલેગાત્ભક ભનબાય અને ીડાભા ંયાશત આે છે ?  યડવ  ં 
79.  કઈ ઉચાય િશત દ્વાયા વ્મક્તત તાના લાતાલયણ ય શનમતં્રણ યાખલાન  ંળીખી ળકે છે ?  પ્રતીક ઉચાય  
80.  કઈ ઉચાય િશતભા ંદદીની વાભે મગ્મ લતકનના નમનૂાઓન  ંપ્રદળકન કયલાભા ંઆલે છે ?  શનદળકન પ્રશલશધ  
81.  કઈ ઉચાય િશતભા ંદદીને ફેબાન કયલાભા ંઆલે ?  ઇન્સ્ય ણરન ઉચાય  
82.  કઈ ઉચાય િશતભા ંળાસ્ત્રીમ અણબવધંાન અને કાયક અણબવધંાનની તકશનકન ઉમગ થામ છે ?  લતકન ઉચાય  
83.  કઈ ઉચાય િશતભા ં્લપ્નન  ંભનલૈજ્ઞાશનક અથકઘટન કયલાભા ંઆલે છે ?  ભનગત્માત્ભક ઉચાય  
84.  કઈ િશત ‘અશનમશંત્રત શનયીક્ષણ િશત’ તયીકે ઓખામ છે ?  ક દયતી શનયીક્ષણ િશત  
85.  કઈ િશત ‘અન પ્ર્થ છેદીમ અભ્માવ િશત’ તયીકે જાણીતી છે ?  વભકારીન અભ્માવ િશત  
86.  કઈ િશતભા ંદદીને ણચિંત પે્રયતી શમ તેલી જ લા્તશલક જીલનની હયક્્થશતન વીધ અન બલ 

કયાલલાભા ંઆલે છે ?  

્લાન ભશૂત ઉચાય  

87.  કઈ પે્રયણા ભનવાભાજજક પે્રયણા છે ?  વત્તાની  
88.  કઈ પે્રયણાને હયણાભે જ વભાજ અને ક ટ ંફ યચામા છે ?  વરંગ્નતા 
89.  કઈ પે્રયણાને રીધે ગયીફ વ્મક્તત ગજા ફશાયન  ંજખભ રે છે ?  શવધ્ધ્ધની નીચી પે્રયણા  
90.  કઈ ફચાલ પ્રય ક્તત ખટા ંઉજાલી કાઢેરા ંફશાના ંકાઢલાની પ્રય ક્તત કયે છે ?  મોક્તતકીકયણ  
91.  કઈ ફચાલ પ્રય ક્તતભા ંદ શ્ભનન  ંબરૂ ં  ઇલછનાય વ્મક્તત દ શ્ભનની વરાભતી ભાટે જ લધ  ડતી ણચિંતા 

વ્મતત કયે છે ?  

શલરૂિ પ્રશતહિમા  

92.  કઈ ફચાલ પ્રય ક્તતભા ંવ્મક્તત જખભ શલા છતા ંજખભ છે જ નહશ એવ  ંભનાલલાન પ્રમત્ન કયે છે ?  ઇનકાય કે અક્્લકાય   
93.  કઈ ફચાલ પ્રય ક્તતભા ંવ્મક્તત તાના આિભકતાના આલેળને ઉંચા ભાગેં લાલા રશ્કયભા ંજડામ છે 

?  

ઉધ્લીકયણ  

94.  કઈ ફચાલ પ્રય ક્તતભા ંવ્મક્તત તાન  ંગોયલ શણાળે એલા બમને રીધે આલેગને અજ્ઞાત ભનભા ં દભન  
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ધકેરી દે છે ?  
95.  કઈ ભનશલકૃશતન અથક ‘ભનન  ંશછન્નણબન્ન થવ ’ં કે ‘વ્મક્તતત્લન  ંશછન્નણબન્ન થવ .ં’  શછન્ન ભનશલકૃશત  
96.  કઈ શલકૃત ણચિંતા ધયાલતી વ્મક્તત ળકંાળીર, અશલશ્વાસ  જલા ભે છે ?  વ્માભશાત્ભક વ્મક્તતત્લ  
97.  કઈ શલકૃશત ધયાલનાય વ્મક્તત ઉત્વાશ લગયની, યમજૂીવશૃત્ત શલનાની જલા ભે છે ?  શછન્ન વ્મક્તતત્લલાી  
98.  કઈ શલકૃશત ધયાલનાય વ્મક્તત તાની જાતના પે્રભભા ંશમ છે ?  આત્ભયત વ્મક્તતત્લલાી  
99.  કઈ શલકૃશત ધયાલનાય વ્મક્તત લધાયે ડતી અણબવ્મક્તત કયનાયી શમ છે ?  દંબી વ્મક્તતત્લલાી  
100.  કઈ શલકૃશત ધયાલનાય વ્મક્તત લતકનની શલણચત્ર ટેલ ધયાલતી શમ છે ?  શછન્ન બાલાત્ભક ભનશલકૃશત  
101.  કઈ શલકૃશત ધયાલનાય વ્મક્તત વાભાજજક આંતયહિમાથી દૂય યશ ેછે ?  હયશાયક વ્મક્તતત્લલાી  
102.  કઈ વ્મક્તતભા ંઅલકાળીમ બ દ્ધિ લધાયે શલી જઈએ ?  તકકળાસ્ત્રીમ  
103.  કઈ ળાયીહયક પે્રયણા ખફૂ જ તીવ્ર શલા છતા ંતેન તાત્કાણરક યીતે વતં અશનલામક નથી ?  જાતીમતા   
104.  કઈ વભ્મા ત  રનાત્ભક આશથિક ખ્માર છે ?  ગયીફાઈ  
105.  કઈ વં્ કૃશતભા ંનકાયાત્ભક આલેગની મ તત અણબવ્મક્તતને અવં્ કાયી ગણલાભા ંઆલે છે ?  જાાની  
106.  કઈ વં્ થારક્ષી વયંચના હયક્્થશતને ઝડથી પ્રશતબાલ આે છે ?  વય  
107.  કઈ વં્ થારક્ષી વયંચાને ‘વાટ વયંચના’ કશ ેછે ?  વય  
108.  કથન, શ્રલણ, લાચન, રેખન, બાાને વભજલી લગેયે જેલા ંકામોભા ંકઈ બ દ્ધિ વહિમ શમ છે ?  બાાકીમ  
109.  કમા રસ્ષ્ટણફિંદ  પ્રભાણે ‘હશિંવા અને ફાત્કાય’ એ વાભાજજક વભ્મા છે ?  લ્ત  રક્ષી  
110.  કમા નેતાઓ પ્રત્મામનની વલોત્તભ ક ળતા ધયાલતા શમ છે ?  રૂાતંયરક્ષી  
111.  કમા નેતાઓ વભાજભા ંઆમ ર હયલતકન કે િાશંત રાલી ળકે છે ?  કહયશ્ભાતી  
112.  કમા ભનલૈજ્ઞાશનકના ભત મ જફ ‘્લપ્ન શનિંરાન  ંયક્ષણ કયે છે ?’  પઈડ  
113.  કમા લકના વભમગાાને લૂકહિમાત્ભક તફક્ક કશ ેછે ?  2 થી 7 લક  
114.  કમા વજીલન  ંચેતાતતં્ર વોથી લધ  શલકશવત છે ?  ભાનલ  
115.  કમા વભમગાાભા ંવઘંક, શતાળા અને મ ૂઝંલણ લધાયે શમ છે ?  ળૈળલાલ્થા  
116.  કમા ંદેળની મગ અને ધ્માન આધાહયત ભાનશવક યગના ઉચાય ભાટેની પ્રશલશધઓ જાણીતી ફની છે 

?  

બાયત  

117.  કમા ંરસ્ષ્ટણફિંદ  પ્રભાણે ‘આતકંલાદી વગંઠન’ એ વાભાજજક વભ્મા છે ?  કામાકત્ભક  
118.  કમા ંરસ્ષ્ટણફિંદ  પ્રભાણે ભ્રષ્ટાચાયએ વાભાજજક વભ્મા છે ?  આત્ભરક્ષી  
119.  કમા ંનેતતૃ્લના ંમ ખ્મ રક્ષણભા ંલચક્લ અને આિભકતા શમ છે ?  આખ દ  
120.  કમા ંપ્રકાયના ંજૂથભા ંવભ્મ લલચેના વફંધં અલૈમક્તતક, યક્ષ અને અમ ક વભમ યૂતા ભમાકહદત 

શમ છે ?  

ગોણ  

121.  કમા ંપ્રકાયના ંનેતતૃ્લભા ં‘જૂથને વદં શમ તેભ કયલા દ’ન ખ્માર કેન્સરભા ંછે.  મ તત નેતતૃ્લ  
122.  કમા ંપ્રકાયની શલકૃશત કમાયેક લો સ ધી ઓખામા લગયની યશ ેછે ?  શલણ્ણભં્ ક શલકૃશત  
123.  કમા ંપ્રકાયન નેતા જૂથના રક્ષ્મ ખાતય વ્મક્તતગત ્લાથકન  ંફણરદાન આે છે ?  કહયશ્ભાતી  
124.  કમા ંભનશલજ્ઞાશનકન  ંભાનવ  ંછે કે શલચાય બાાને ઘડે છે ?  જીન શમાજે  
125.  કમા ંભનલૈજ્ઞાશનકે આઠ પ્રકાયની બ દ્ધિ સચૂલી છે ?   ગાડકનય  
126.  કમા ંભનલૈજ્ઞાશનકે યચેરી અળાસ્બ્દક બ દ્ધિકવટી પ્રખ્માત છે ?  યેલન  
127.  કય  ંપ્રદૂણ ધ્માનની એકાગ્રતા ય અવય કયે છે ?  ઘોંઘાટ  
128.  કય  ંપ્રદૂણ ધ્માનની એકાગ્રતા ય અવય કયે છે ?   ઘોંઘાટ  
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129.  કમ દેળ થૃ્લી યની વ્માલવાશમક ઊજાકભાથંી 25 ટકા ઊજાક લાયે છે ?  અભેહયકા  
130.  કવટીના પ્રાપ્તાકંન  ંઅથકઘટન ળેના આધાયે થામ છે ?  ભાનાકં  
131.  કવટીના વચંારનની એકશલધતા એટરે શ  ં?  પ્રભાણણતતા  
132.  કાયક અણબવધંાન ભાટે સ્્કનયે કના ઉનો પ્રમગ શલખ્માત છે ?  ઉંદય  
133.  કાયક અણબવધંાન વાથે કમા ભનલૈજ્ઞાશનકન  ંનાભ જડામેર છે ?  સ્્કનય  
134.  કાયક અણબવધંાનના પ્રમગ ભાટે સ્્કનય દ્વાયા ફનાલેર ટી કમા ંનાભે ઓખામ છે ?  સ્્કનય ેટી  
135.  હકળયલ્થાભા ંશલદ્યાથીઓ વાભાન્સમ યીતે વોથી લધાયે કઈ વભ્માન વાભન કયે છે ?  વાથી શલદ્યાથીઓની ક્્લકૃતીની 

જરૂહયમાત વફંધંી  
136.  કતૂયા, વા, જીલજતં   લગેયેના બમન વભાલેળ કમા પ્રકાયના બમભા ંથામ છે ?  પ્રાણીઓ વાથે જડામેર શલકૃતબમ  
137.  કેટરા બ દ્ધિઆંકલાી વ્મક્તતને પ્રશતબાળાી કશ ેછે ?  130થી લધ   
138.  કેટરા બ દ્ધિઆંકલાી વ્મક્તતને ભાનશવક યીતે છાત, ભદં કે ભનદ ફક કશ ેછે ?  70થી ઓછી  
139.  કેટરીક વ્મક્તત જાશયેભા ંપ્રલચન કયતી લખતે બમ અન બલે છે આ પ્રકાયન બમ કમા ંશલકૃતબમ 

તયીકે ઓખામ છે ?  

વાભાજજક શલકૃતબમ  

140.  કેટરીક વ્મક્તતઓ રાહપક જઈને શફેતાઈ જતી શમ છે. આ ક્્થશત કમા ંપ્રકાયન શલકૃતબમભા ંજલા 

ભે છે ?  

ખ લ્રી જગ્માન બમ  

141.  કેલણી એ કેલી પ્રહિમા ગણામ છે ?  શત્રધ્ર લી  
142.  કણે એવ  ંકીધ  કે ‘વમશૂભા ંયશલેાની વશૃત્ત વાશજજક’ શમ છે ?  ભેકડ ગર  
143.  કણે ભનશલજ્ઞાનને ‘ચેતન અન બલ’ ન  ંશલજ્ઞાન ગણાવ્ય  ંછે ?  શલલ્શભે વ ન્સટ  
144.  કના અભ્માવભા ંજાણલા ભળય  ંછે કે ‘જઠયભા ંઆક ંચન થામ ત્માયે ભખૂ રાગે છે ?’  ડફલ્ય .ફી. કેનન  
145.  કના ભત અન વાય ‘્લપ્ન’ એ અજાગ્રત અને ભનને જાણલાન યાજથ છે.  શવગ્ભડં પઈડ  
146.  કના ભતે ‘બાા શલચાયને ઘડે છે’ ?  ફેન્સજાશભન લી વ્શપક  
147.  કના ભતે ભાનલીના લતકનના 90 ટકા લતકન ‘અબાન કે અચેતભન’ દ્વાયા શનમશંત્રત થામ છે ?  શવગ્ભડં પઈડ  
148.  ખાલા વફંધંી અર ણચ અને ખાઉધયાણ  ંઆ ફને્ન કઈ શલકૃશતઓના ંપ્રકાય છે ?  આશાયવફંધંી શલકૃશત  
149.  ખફૂ જ શપ્રમ રગતી વ્મક્તતની શત્મા કયી નાખલાના આલતા શલચાય કઈ શલકૃશત કશલેામ ?  અશનલામક શલચાય દફાણની શલકૃશત  
150.  ખેરાડીઓ, યભતલીય, શ્તકરાના કાયીગય, ળસ્ત્રહિમા કયનાયાઓ, નતૃ્મકાય અને અણબનેતાઓભા ંકઈ 

બ દ્ધિ લધ  શલી જરૂયી છે ?  

દૈહશક-ળયીયગશતરક્ષી બ દ્ધિ  

151.  ગણણત શલમ ળીખેરી વ્મક્તતને ગ જયાતી શલમ ળીખલાભા ંમ શ્કેરી ડે છે આ શળક્ષણની કેલી અવય 

કશલેામ ?  

શનેધક વિંભણ  

152.  ગણણતના સતૂ્ર, કમડા, શનમભ લગેયે માદ યાખલાની ્મશૃતએ કમા પ્રકાયની ્મશૃતઓ છે ?  અથાકત્ભક  
153.  ગબાકધાન છીના ંફે અઠલાહડમાથી ફે ભાવ સ ધીન વભમગાાને કઈ શલકાવ અલ્થા તયીકે 

ઓખામ છે ?   

ભ્રણૂ અલ્થા  

154.  ગબાકધાન વભમે ફાકભા ંયંગસતૂ્રની કેટરી જડી શમ છે ?  23  
155.  ગબાકધાનથી 15 હદલવન વભમગા કઈ શલકાવ અલ્થા ગણામ છે ?  ફીજ અલ્થા  
156.  ગબાકધાનથી જન્સભ સ ધીના રગબગ 280 હદલવન વભમ કેલ તફક્ક ગણામ છે ?  જન્સભ લૂકન તફક્ક  
157.  ગબાકધાનના ફે ભાવથી રઈને જન્સભ સ ધીન વભમગા કઈ શલકાવ અલ્થા તયીકે ઓખામ છે ?  ગબાકલ્થા  
158.  ગધં વલેંદનને અન રક્ષીને ગધંના છ પ્રકાય કણે આપ્મા છે ?  શશેનિંગે  
159.  ગબંીય પ્રકાયન ભનયગ કમ છે ?  શછન્ન ભનશલકૃશત   
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160.  ગા ફરલાની કે અંગઠૂ ચવૂલાની ટેલને કડક શળક્ષાથી દફાલલાન પ્રમત્ન થામ છે. આ ફાફત 

ભાનલલતકન અને વં્ કૃશતના વફંધંન  ંકય  ંઘટક દળાકલે છે ?  

અલગણના  

161.  ગ જયાતન કમા ભનશલજ્ઞાશનકે ડૉ. ફ્રઈડના શાથ નીચે તારીભ રીધી શતી ?  ડૉ. ધીયેન્સર ભશતેા  
162.  ગ જયાતની કઈ ય શનલશવિટીભા ંભનશલજ્ઞાનન ્લતતં્ર શલબાગ વોપ્રથભલાય ળરૂ કયલાભા ંઆવ્મ ?  ભ.વ. ય શનલશવિટી  
163.  ગ જયાતભા ંઅન ્ નાતક કેન્સર વોપ્રથભ કમા ંખરલાભા ંઆવ્ય  ંશત   ં?  નલવાયી  
164.  ગ ણની સ વગંતતા અંગે કણે કામક કય ું છે ?  શભળેર  
165.  ઘડથી લાકંા લી અણબલાદન કયનાય ભાણવ જાાની વં્ કૃશતન છે એભ ભાનલ અને વં્ કૃશતના 

વફંધં દળાકલતા કમા ંઘટકના આધાયે જાણી ળકામ છે ?  

અણબવ્મક્તત  

166.  ણચમ્ેધ્ન્સઝઓ ય વભ્મા ઉકેરના પ્રમગ કણે કમાક શતા ં?  કશરય  
167.  છકયાભા ંશતા પ્રત્મે દ્વે અને ભાતા ભાટે આકકણ કઈ ગ્રથંીને કાયણે ઉદબલે છે ?  ઇહડવ  
168.  છકયીભા ંભાતા પ્રત્મે દ્વે અને શતા ભાટે આકકણની કઈ ગ્રથંીને કાયણે ઉદબલે છે ?  ઇરેતરા  
169.  જન્સભ લૂકના તફક્કાભા ંકમ તફક્ક કે અલ્થા અમગ્મ છે ?  નલજાત અલ્થા  
170.  જીબના ટેયલાભા ંકમા ં્લાદના અનેક ્લાદકણ શલ્તયેરા છે ?  ભીઠ  
171.  જીબની ાછના બાગભા ંકમા ં્લાદના અનેક ્લાદકણ શલ્તયેરા શમ છે ?  કડલ  
172.  જીલનવાથીન  ંમતૃ્ય , છૂટાછેડા, રગ્ન, શનવશૃત્ત, આશથિક ખટ લગેયે વાભાજજક ભનબાયક ભનબાય 

જન્સભાલતા ંકેલા ફનાલ છે ?  

તાજેતયની જીલન ઘટનાઓ  

173.  જીલતં પ્રાણીના ંશલશલધ અંગેન વંણૂક શલકાવ કયલાની ક દયતી પ્રહિમા એટરે.........?  હયકલતા  
174.  જૂથ અક્્થતત્લભા ંઆલલા ભાટેની વભ્મ લલચેની કઈ પ્રહિમા અશનલામક વયત છે ?  આંતયહિમા  
175.  જૂથના વભ્મન  ંએકફીજાને લગી યશલેાના લરણને શ  ંકશ ેછે ?  જૂથ-વળંક્તત  
176.  જૂથને વ્મલક્્થત કે વગંહઠત ફનાલલા ળેની આલશ્મકતા છે ?  વભજણ  
177.  જૂથને વ્મલક્્થત કે વગંહઠત ફનાલલા ળેની આલશ્મકતા છે ?  ધયણ  
178.  જૂથ-વળંક્તતન અભ્મવ કઈ િશત દ્વાયા થામ છે ?  વભાજશભશત  
179.  જે બ દ્ધિકવટી એક વભમે એક જ વ્મક્તતને આી ળકામ તેને કેલી કવટી કશ ેછે ?  વ્મક્તતગત કવટી  
180.  જે બ દ્ધિકવટી એક વાથે વેંકડ વ્મક્તતને આી ળકામ તેને કેલી કવટી કશ ેછે ?  વામહૂશક કવટી  
181.  જે ભનલરણને ભાતા-શતા, શળક્ષક, શભત્ર લગેયે ભશત્લની વ્મક્તતઓ દ્વાયા  ય્કૃત કયલાભા ંઆલે ત 

તેની ળી અવય શમ છે ?  

ભનલરણ વંાહદત થામ છે  

182.  જ્ઞાનાત્ભક અણબગભભા ંમ ખ્મ શનધાકયક કણ શમ છે ?  ભાનશવક પ્રહિમાઓ  
183.  જ્ઞાનેસ્ન્સરમ લડે ભત  ંજ્ઞાન એટરે ?  વલેંદન  
184.  જ્માયે જૂની ેઢીના લડીર નલી ેઢીના વતંાનને વાભાજજકતાના ાઠ ળીખલે છે ત્માયે તે કઈ 

દીળાન  ંવાભાજજકયણ ફને છે ?  

ઉબી હદળાન  ં 

185.  જ્માયે ફાક તેની વયખી ઉંભયના ંગહઠમાઓ વાથેના વફંધંભા ંતેણે શ  ંકયવ  ંકે ન કયવ  ંતે ળીખે છે 

ત્માયે તે કઈ હદળાન  ંવાભાજજકયણ ફને છે ?   

આડી હદળાન  ં 

186.  ઝઘડાખય વશૃત્તને વભાજ પ્રવશૃત્તભા ંરૂાતંહયત કયલી એ કમા પ્રકાયની ફચાલ પ્રય ક્તત છે ?  ઉધ્લીકયણ  
187.  ટૂંકાગાાની ્મશૃતક્ષભતા કેટરી શમ છે ?  20થી 30 વેકન્સડ  
188.  ટૂંકાગાાની ્મશૃતન શલ્તાય લધાયલા ભાટે કઈ પ્રય ક્તત પ્રચણરત છે ?  વામહૂશકયણ  
189.  ડેશનમર ગરભેને આલેગ શનમતં્રણ ભાટે કેટરા ભાગો દળાકવ્મા છે ?  ચાય  
190.  તરૂણની કઈ એક ગબંીય વભ્મા ગણામ છે ?  અટ રાણ  ં 
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                                                  નલી ફેચભાં પ્રલેળ રેલા ભાટે આેર નફંય ય પન કય અથલા રૂફર ં  ભવ .  
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191.  તતળાકસ્ત્રીઓ, લકીર, ન્સમામધીળ, ગ નાળધક, લૈજ્ઞાશનક, ગણણતજ્ઞ, આંકડાળાસ્ત્રીઓ અને 

હશવાફનીળભા ંકઈ બ દ્ધિ લધાયે શમ છે ?  

તાહકિક-ગાણણશતક  

192.  તાહકિક બાલાત્ભક ઉચાય િશત કણે શલકવાલી છે ?  એણરવ  
193.  દેળની વોપ્રથભ પયેક્ન્સવક વામન્સવ ય શનલશવિટી કમા ંઆલેરી છે ?  ગાધંીનગય   
194.  દયીઓ ગાથંલાન પ્રમગ કમા ંભનલૈજ્ઞાશનકે કમો શત ?  ફચક  
195.  રસ્ષ્ટ કેન્સર કમા ંઆલે  ંશમ છે ?  શ્વ કારખડં  
196.  ધભકી, શતાળા કે વઘંકની એલી હયક્્થશત જે વ્મક્તતની ળાયીહયક અને ભાનશવક ળક્તત ય બાયરૂ 

ફને તેને શ  ંકશલેાભા ંઆલે છે ?  

ભનબાય  

197.  ધયતીકં,  ય, આગ, લગેયે માકલયણજન્સમ ભનબાયક ભનબાય ઉદબલના કેલા ફનાલ છે ?  ભટા આઘાત જનક ફનાલ  
198.  ધીભી ગશતએ ળીખનાયન બ દ્ધિઆંક કેટર શમ છે ?  90થી ઓછ  
199.  ધયણ, હયલાજ, વાભાજજકયણની પ્રહિમાઓ લગેયેન વભાલેળ ળેભા ંથામ છે ?  વાભાજજક માકલયણ  
200.  ધ્માનની જનની કણે કશલેામ છે ?  યવ  
201.  નલી ભાહશતી કે શલચાયને વભજલાની ળક્તત એટરે.......  ગ્રશણળક્તત  
202.  નાગહયકના લતકન અંગેની વભ્મા કઈ છે ?  યાષ્રીમ ચાહયત્ર્મન અબાલ  
203.  શનયીક્ષણ કઈ ચક્કવ જૂથની અયૂતી ભાહશતી શમ અને ણૂક ભાહશતી પ્રાપ્ત કયલા ભાટે તે જૂથના 

વભ્મ ફનીને કઈ િશત દ્વાયા ભાહશતી પ્રાપ્ત કયે છે ?  

વશબાગી શનયીક્ષણ  

204.  નીયવ શળક્ષક ફાકને ધભકાલે છે – આ કઈ ફચાલ પ્રય ક્તત છે ?  આિભકતા  
205.  યીક્ષાભા ંનાાવ થનાય વ્મક્તત કશ ેકે ભાયે કમા ાવ થવ  ંશત   ? આ કઈ ફચાલ પ્રય ક્તત ગણામ ?  મોક્તતકીકયણ  
206.  શ ારક, લનપ્રલાવીઓ, લનાશધકાયીઓ, શળકાયીઓ, જીલશલજ્ઞાની અને લન્શતળાસ્ત્રીઓભા ંકઈ 

બ દ્ધિન  ંપ્રભાણ લધ  શમ છે ?  

નૈવણગિક  

207.  શરેા ંળીખેરી ફાફત તે છીના શળક્ષણની ્મશૃતભા ંખરેર ઉત્ન્ન કયે તેને કમ અલયધ કશ ેછે ?  લૂકલતી  
208.  શરેી વ્મક્તતગત બ દ્ધિકવટી ફે્રન્સચ બાાભા ં(1905)ભા ંકણે યચી શતી ?  કૃષ્ણકાતં દેવાઈ  
209.  ાલરલ કમા પ્રકાયના ંઅણબવધંાન વાથે જડામેરા છે ?  ળાસ્ત્રીમ અણબવધંાન  
210.  ાલરલના પ્રમગભા ંઅણબવશંધત ઉદ્દીક કય  ંછે ?  ઘટંડીન અલાજ  
211.  ાલરલના ળાસ્ત્રીમ અણબવધંાન પ્રમગભા ંકઈ ફાફત વભાશલષ્ટ છે ?  પ્રફરન, બેદફધન, વાભાન્સમીકયણ  
212.  શતા તેના દીકયાને ડૉતટય ફનાલલા ભાગે છે. તે કઈ ફચાલ પ્રય ક્તત ગણાલી ળકામ ?  યક્ષ ક્ષશતશૂતિ  
213.  શમાજે કમા લકના વભમગાાને ‘મતૂક હિમાત્ભક’ તફક્ક કશ ેછે ?  12 થી 18 લક  
214.  શમાજે કમા ંલકના વભમગાાને ‘અમતૂક હિમાત્ભક’ તફક્ક કશ ેછે ?  12 લકથી આગ  
215.  શમાજે કમા ંલકના વભમગાાને વાલંદેશનક કાયક તફક્ક કશ ેછે ?  જન્સભથી ફે લક  
216.  શમાજેએ ફધાત્ભક શલકાવને કેટરા તફક્કાભા ંલશેંલમા છે ?  ચાય  
217.   ખ્ત વ્મક્તતના ભગજન  ંલજન કેટ  ંશમ છે ?  1.36 હકરગ્રાભ  
218.   ર ના પ્રજજન ક કમા ંપ્રકાયના શમ છે ?  XY  

219.   ર ભા ંશ િગ્રશંથ (વ્રૃણ)ભાથંી થતા ંસ્ત્રાલને શ  ંકશ ેછે ?  ટૅ્ટૉ્ટેયન  
220.   ર ને આકકલા અશતળમ પેળન કયનાયી સ્ત્રી ‘ ર ની ગદંી નજય’ની પહયમાદ કયતી શમ છે. તેભના 

આ ફચાલભા ંકઈ પ્રય ક્તત પ્રશતણફિંણફત થામ છે ?  

પ્રકે્ષણ  

221.  લૂકગ્રશ બ્રાહ્ય લતકનભા ંઅણબવ્મતત થામ ત્માયે તેને શ  ંકશ ેછે ?  બેદબાલ  
222.  તાની અંદય અંતમ કખ થઈને તાનાભા ંચારતા ભનવ્માાયન  ંશનયીક્ષણ કઈ િશતભા ંકયલાભા ં આંતયશનયીક્ષણ  
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આલે છે ?  

223.  પ્રશતબા વંન્ન ફાકન અભ્માવ કણે કમો શત ?  ્ટનકફગક  
224.  પ્રશતસ્ષ્ઠત જૂથન  ંવભ્મદ ળેભા ંઅણબવદૃ્ધિ કયે છે ?  ્લ-ખ્માર  
225.  પ્રશતસ્ષ્ઠત જૂથન  ંવભ્મદ ળેભા ંઅણબવદૃ્ધિ કયે છે ?  ્લખ્મારભા ં 
226.  પ્રત્મક્ષીકયણ ભાટે અશનલામક લૂક ળયત કઈ છે ?  વલેંદન  
227.  પ્રત્મક્ષીકયણન  ંપ્રથભ ગશથય  ંકને ભાનલાભા ંઆલે છે ?  વલેંદન  
228.  પ્રત્મામન પ્રહિમાન અંશતભ તફક્ક કમ છે ?  પ્રશત સ્ષ્ટ  
229.  પ્રત્મામન પ્રહિમાન પ્રથભ તફક્ક કમ છે ?  શલચાયન  ંઉદગભ્થાન  
230.  પ્રમત્ન અને ભરૂ દ્વાયા અધ્મમન પ્રહિમાના વાનભા ંકઈ ફાફતન વભાલેળ થત નથી ?  વજૉન  
231.  પ્રમત્ન અને ભરૂ દ્વાયા અધ્મમનન શવિાતં કણે આપ્મ શત ?  થનકડાઈક  
232.  પ્રમગભા ંશનમતં્રણ મગ્મ યીતે ન થય  ંશમ ત પ્રમગભા ંશ  ંખાભી વજાકમ છે ?  પ્રામણગક ભરૂ  
233.  પ્રશળષ્ટ ળાસ્ત્રીમ અણબવધંાન વાથે કન  ંનાભ વકંામે  ંછે ?  ાલરલ  
234.  પ્રશળષ્ટ ળાસ્ત્રીમ અણબવધંાનન પ્રમગ ાલરૉલએ કના ઉય કમો શત ?  કતૂયા  
235.  પે્રભ, આનદં, સ ખ, ્નેશ લગેયે કેલા આલેગ છે ?  શલધામક આલેગ  
236.  પે્રયણા અંગેન જગશલખ્માત શવિાતં – ‘પે્રયણાઓન શ્રીણીિભ’ન શવિાતં કણે આપ્મ છે ?  અબ્રાશભ ભે્ર  
237.  પે્રયણા વાથે જડામેર ‘ઈયણ’ ળબ્દન ઉમગ કણે કમો છે ?  વ ડલથક  
238.  પે્રયણાને ‘ચિીમ’ ગણાલનાય ભનલૈજ્ઞાશનક કણ છે ?  ભગકન  
239.  પ્રટીન ઉત્ન્ન કયલાન  ંમ ખ્મ કામક કણ કયે છે ?  DNA  

240.  પ્ ટણચકના ભતે મૂભતૂ આલેગ કેટરા છે ?  આઠ  
241.  પઈડ ભાનલીના ‘અજ્ઞાત ભનને વભજલાન યાજભાગક’ કને ભાને છે ?  ્લપ્ન  
242.  પઈડે ્લપ્નના ંકેટરા ંકામો દળાકવ્મા છે ?  ત્રણ  
243.  ફ્રઈડના ભતે ‘ભોંભા ંેન કે ેક્ન્સવર નાખીને ફેવી યશવે  ’ં એ કઈ અલ્થાની અવય ફતાલે છે ?  મ ખકેન્સર અલ્થા  
244.  ફ્રઈડના ભતે કઈ અલ્થાભા ંફાકને વજાતીમ આકકણ વોથી લધ  શમ છે ?  સ પ્ત અલ્થા  
245.  ફાયથી અઢાય-ઓગણીવ લક સ ધીન વભમગા શલકાવની કઈ અલ્થા તયીકે ઓખામ છે ?  તરૂણાલ્થા  
246.  ફાયથી લીવ લકના વભમગાાને કમા નાભથી ઓખલાભા ંઆલે છે ?  તર ણાલ્થા  
247.  ફાલ્માલ્થા અને  ખ્તાલ્થા લલચેન વભમ કઈ અલ્થા તયીકે ઓખામ છે ?  કે જમા ંળાયીહયક 

અને ભાનશવક પેયપાય ઝડી શમ છે ?  

તરૂણાલ્થા  

248.  ફાલ્માલ્થાન વભમગા જણાલ.  જન્સભના ફે લકથી 11-12 લક સ ધીન 

વભમગા  
249.  ફાક ‘એકાક્ષયી’ ળબ્દ ફરતા ંકમાયે ળીખી જામ છે ?  12 ભાવની ઉંભયે  
250.  ફાક ફે લક સ ધીભા ંકેટરા ળબ્દ ફરાત   ંથઈ જામ છે ?  200 ળબ્દ  
251.  ફાક લધાયેભા ંલધાયે કમાયે ળીખે છે ?  જ્માયે તેને કઈ લાત વાયી યીતે 

વભજાલામ છે.  
252.  ફાકના ફધાત્ભક શલકાવને કય  ંહયફ અવય કયે છે ?   વાં્ કૃશતક  
253.  ફાકની જાશત નક્કી કયલાભા ંકના પ્રજજન કન  ંયંગસતૂ્ર શનણાકમક ફને છે ?   ર ના  
254.  ફાકની શલય ટયી ગ્રશંથ કમા શલકાવને વશામરૂ ફને છે ?  ળાયીહયક શલકાવ  
255.  ફાકના ભાનશવક શલકાવભા ંભશત્તભ કન પા શમ છે ?  શળક્ષણન  
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256.  ફાકના ંળાયીહયક અને ભાનશવક લાયવના રક્ષણના ંલાશક કણ છે ?  જનીનતત્લ  
257.  ફાણી પ્રોઢ લમ સ ધી વ્મક્તતત્લ આઠ તફક્કાભા ંશલકવે છે એવ  ંકમા ંભનલૈજ્ઞાશનકન  ંભતંવ્મ છે ?  એહયતવન 
258.  બ દ્ધિ અંગેન ‘શત્ર ટી શવિાતં’ કણે આપ્મ છે ?  ્ટનકફગક  
259.  બ દ્ધિઆંકન ખ્માર કણે આપ્મ ? શલણરમભ ્ટને  
260.  બ દ્ધિના ત્રણ પ્રકાય કણે દળાકવ્મા છે ?  ્ટનકફગ  
261.  બ દ્ધિન આમજન, ધ્માન અને પ્રહિમાન ‘ાવ’ શવિાતં કણે આપ્મ છે ?  જે.ી. દાવ  
262.  બ દ્ધિભાનના શતા તયીકે કણ જાણીત   ંછે ?  ણફને  
263.  ફે વ્મક્તતની વયખાભણી કયલા ભાટે કઈ િશત લયામ છે ?  ત રનાત્ભક શનયીક્ષણ  
264.  બગલદગીતાભા ંકઈ ફાફતને ક્્થતપ્રજ્ઞતા તયીકે ઓખલાભા ંઆલે છે ?  તીવ્ર આલેગને અટકાલલ  
265.  બણલાભા ંશનષ્પ ગમેરી વ્મક્તત ઉત્તભ લેાયી ફને છે – આ કઈ ફચલ પ્રય ક્તત છે ?  ઊધ્લીકયણ  
266.  બમ, શલાદ, િધ લગેયે કેલા આલેગ છે ?  શનેધક આલેગ  
267.  બમની શલકૃશતના ભનલૈજ્ઞાશનકએ કેટરા પ્રકાય દળાકવ્મા છે ?  ત્રણ  
268.  બાયતભા ં1905ભા ંકરકાતા ય શનલશવિટી ખાતે ભનશલજ્ઞાનના અભ્માવ ભાટે પ્રથભ પ્રમગળાાની 

્થાના કણે કયી શતી ?  

શ્રી ફેનયજીએ  

269.  બાયતભા ંગ જયાતી બાાભા ંબ દ્ધિ કવટી યચી આ કે્ષત્રભા ંવોપ્રથભ ી.એચ.ડી.ની ઉાધી કણે ભેલે 

શતી ?  

કૃષ્ણકાતં દેવાઈ  

270.  બાયતભા ંફગંાી બાાભા ંપ્રથભ બ દ્ધિ કવટીની યચના કણે કયી શતી ?  ભશારનફીવ  
271.  બાયતભા ંબ દ્ધિ કવટી કે્ષતે્ર પ્રથભ ીએચ.ડી. કને પ્રાપ્ત થઈ શતી ?  ડૉ. કૃષ્ણકાતં દેવાઈ  
272.  બાયતભા ંભનશલજ્ઞાનને શલમ તયીકે વો પ્રથભ કઈ ય શનલશવિટીભા ંવાભેર કયલાભા ંઆવ્મ શત ?  કરકાતા 
273.  બાયતભા ંય્તાની ડાફી ફાજ  ડ્રાઈલીંગ ળીખેરી વ્મક્તતને અભેહયકાભા ંજભણી ફાજ ન  ંડ્રાઈલીંગ 

ળીખલાભા ંમ શ્કેરી શળક્ષણની કઈ પ્રહિમાને કાયણે ડે છે ?  

શનેધક વિંભણ  

274.  બાયતભા ંવલકપ્રથભ ભનશલજ્ઞાનની પ્રમગળાા કણે ્થાી શતી ?  બ્રજેન્સરનાથ વીર  
275.  બાયતભા ંવોપ્રથભ કઈ ય શનલશવિટી ખાતે ભનશલજ્ઞાન શલબાગ ળરૂ થમ ?  કરકાતા ય શનલશવિટી  
276.  બાયતીમ બાાઓભા ંકેટરા ંવ્મજંન અરગ-અરગ ધ્લશનઓ છે ?  34  
277.  બાયતીમ બાાઓભા ંમૂભતૂ કેટરા ્લય છે ?  12  
278.  બાયતીમ ભનશલજ્ઞાન ભડંની ્થાના કમાયે કયલાભા ંઆલી શતી ?  1924  
279.  બાયતીમ ભનશલજ્ઞાન ભડંની ્થાના ક્યાયે થઈ ?  1924  
280.  બાાના ઉમગના ભાનશવક ાવાન અભ્માવ કમા ળાસ્ત્રભા ંથામ છે ?  ભનબાાળાસ્ત્રી  
281.  બાાના નાભાભા ંનાના અથકણૂક એકભને શ  ંકશ ેછે ?  ભપીભ  
282.  બાાના વાભથ્મકન અભ્માવ કમા ળાસ્ત્રભા ંકયલાભા ંઆલે છે ?   બાાળાસ્ત્ર  
283.  ભખૂ, તયવ, જાતીમતા જેલી પે્રયણાઓ અને આલેગાત્ભક લતકનભા ંથતી ળાયીહયક પ્રહિમાઓન  ંશનમભન 

ળયીયના કમા ંબાગ દ્વાયા થામ છે ?  

શાઈથેરેભવ  

284.  ભખૂ, તયવ, જાતીમતા લગેયે કેલી પે્રયણા ગણામ છે ?  ળાયીહયક-જૈલ પે્રયણા  
285.  ભખૂ, તયવ, જાતીમતા લગેયે પે્રયણાઓ અને આલેગાત્ભક લતકનભા ંથતી ળાયીહયક પ્રહિમાઓન  ં

શનમભન કયલાન  ંકામક કણ કયે છે ?  

શાઈથેરેભવ  

286.  ભગજન  ંકય  ંતતં્ર ‘યીરે ્ટેળન’ન  ંકામક કયે છે ?  થેરેભવ  
287.  ભન અને ળયીયને ક્્થય કયનાય ચક્કવ પ્રકાયની ળાયીહયક ક્્થશતની તયેશને શ  ંકશ ેછે ?  આવન  
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288.  ભનન શલર િ  નયાલતકન અંગેન કન અભ્માવ જાણીત છે ?  ગેટ્વ  
289.  ભનગત્માત્ભક અણબગભન મ ખ્મ શનધાકયક કમ છે ?  લાયવ અને ફાણના અન બલ  
290.  ભનગત્માત્ભક અણબગભભા ંકન પા વોથી અગત્મન છે ?  શવગ્ભડં પઈવ  
291.  ભનગત્માત્ભક ઉચાય િશતની ળરૂઆત કણે કયી શતી ?  પઈડ  
292.  ભનજાતીમ શલકાવના કઈ તફકે્ક ઉજતી વભ્માન ઉકેર ન ભતા વ્મક્તત ફાણરળ લતકન કયે છે 

અને ભતૂકાભા ંવયી જામ છે આલી ક્્થશતને શ  ંકશ ેછે ?  

યાગશત  

293.  ભનબાય દયશભમાન કણ લધ  યતતકણ છડે છે, જેના કાયણે રશી જરદીથી થીજી જામ છે ?  ફયડ  
294.  ભનભાનન વોપ્રથભ પ્રમત્ન કમા ભનશલજ્ઞાનીએ કમો ?  ફ્રાક્ન્સવવ ગાલ્ટન  
295.  ભનયગ ભાટેન  ંઆંતયયાષ્રીમ લગીકયણ કઈ વં્ થા દ્વાયા તૈમાય કયલાભા ંઆલે છે ?  WHO  

296.  ભનયગના ઉચાય દયશભમાન ભનચાયક દદી વાથે વાય જ્મન  ં્થાન કમા ંતફક્કા દયશભમાન કયે 

છે ?  

પ્રાયંબના  

297.  ભનયગના ઉચાય ભાટે ‘મ તત વાશચમક’ િશત કણે શલકવાલી છે ?  ડૉ. શવગ્ભડં પઈડ  
298.  ભનયગના ઉચાય ભાટે ‘્લપ્ન શલ્રેણ’ જેલી પ્રખ્માત િશત કણે આી છે ?  ડૉ. શવગ્ભડં પઈડ  
299.  ભનયગની કઈ ઉચાય િશતભા ંદદીની વાભે મગ્મ લતકનના નમનૂાઓન  ંપ્રદળકન કયલાભા ંઆલે છે 

?  

શનદળકન િશત  

300.  ભનલરણ વાેક્ષ યીતે કેલા શમ છે ?  ક્્થય  
301.  ભનશલજ્ઞાન ભાટે વોપ્રથભ Psychology ળબ્દન ઉમગ કયનાય કણ શતા ?  રૂડલ્પ  
302.  ભનશલજ્ઞાન ભાનલીના લતકનન અભ્માવ ળાના વદંબકભા ંકયે છે ?  લાતાલયણ  
303.  ભનશલજ્ઞાન ળબ્દ કઈ બાાભાથંી ઊતયી આવ્મ છે ?  રૅહટન  
304.  ભનશલજ્ઞાનની કઈ ળાખા ભાનશવક જીલન અને લતકન ય થતી ઔધની અવયન અભ્માવ કયે છે ?  ત રનાત્ભક ળયીયરક્ષી ભનશલજ્ઞાની  
305.  ભનશલજ્ઞાનની કઈ ળાખા વાભાજજક હયક્્થશતભા ંવ્મક્તતના લતકનને વભજલાન પ્રમાવ કયે છે ?  વભાજરક્ષી ભનશલજ્ઞાન  
306.  ભનશલજ્ઞાનની વોપ્રથભ પ્રમગળાા કમા ં્થામી શતી ?  જભકની  
307.  ભનશલજ્ઞાનની વોપ્રથભ પ્રમગળાા કણે ્થાી અને કમાયે ?  શલલ્શભે વ ન્સટ – 1879  

308.  ભનશલજ્ઞાનની વોપ્રથભ વ્માખ્મા કઈ શતી ?  લતકનન  ંશલજ્ઞાન  
309.  ભનશલજ્ઞાનન  ંશલમલ્ત   શ  ંછે ?  લતકન  
310.  ભનશલજ્ઞાનન  ંવોપ્રથભ નફેર ાહયતશત કને ભળય  ંશત   ં?  શફેકટ શવભન  
311.  ભનશલજ્ઞાનને પ્રમગાત્ભક ્લરૂ આલાન મળ કને પાે જામ છે ?  શલલ્શભે વ ન્સટ  
312.  ભનશલજ્ઞાનન વોપ્રથભ અભ્માવ કયનાય ભનલૈજ્ઞાશનક કણ શતા ં?  શલણરમભ જેમ્વ  
313.  ભનશલજ્ઞાનભા ંલાતકશનક અણબગભને કમ અણબગભ કશ ેછે ?  જ્ઞાનાત્ભક  
314.  ભનશલજ્ઞાનીઓના ભત મ જફ મ રાકાત શલળેના ચાવ ટકા શનણકમ કમાયે રેલાઈ જામ છે ?  પ્રથભ આઠ વેકન્સડભા ં 
315.  ભનશલજ્ઞાને બાયતીમ શલજ્ઞાન હયદભા ંકમાયે ્થાન ભળય  ં?  1922  
316.  ભનશલ્રેણલાદના શતા કને કશલેામ છે ?  ડૉ. શવગ્ભડં પઈડ  
317.  ભનશલ્રેણલાદના પ્રણેતા કણ શતા ?  શવગ્ભડં પઈડ  
318.  ભનલૈજ્ઞાશનક અણબગભભા.ં..........  પ્રત્મેક ઘટનાને તાહકિક અને લ્ત  રક્ષી 

યીતે તાવલાભા ંઆલે છે  
319.  ભનલૈજ્ઞાશનક કવટીકયણભા ંવચંારન કયનાય અશધકાયીને શ  ંકશ ેછે ?  યીક્ષક  
320.  ભનલૈજ્ઞાશનક કવટીના હયણાભની વાતત્મતા એટરે શ  ં?  શલશ્વવનીમતા  
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321.  ભનલૈજ્ઞાશનક રક્ષણ ભાલા ભાટેની ભનશલજ્ઞાનની ળાખાને શ  ંકશ ેછે ?   ભનભાન ભનશલજ્ઞાન  
322.  ભનલૈજ્ઞાશનક કમા ંશળક્ષણના અભ્માવભા ંઅથકશીન દ, હયણચત ળબ્દ, અહયણચત ળબ્દ, લાક્ય 

અને પકયાઓન ઉમગ કયે છે ?  

ળાસ્બ્દક  

323.  ભક્્તષ્ક ગ્રશંથને ‘વલોયી ગ્રશંથ’ કેભ કશ ેછે ?  તેભાથંી ઝયતા સ્ત્રાલ અન્સમ ગ્રશંથઓને 

વહિમ ફનાલે છે.  
324.  ભશશિ તજંણરએ ળેભા ંમગની વ્મલક્્થત વભજૂતી આી છે ?  મગસતૂ્ર  
325.  ભશાયાજા વમાજીયાલ ગામકલાડે કમા ંભેન્સટર શક્્ટર ળરૂ કયાલી શતી ?  લડદયા  
326.  ભશાવાગયના ાણીની વાટી લધલાથી કમા દેળના ત્રણ ટા ઓ ાણીની અંદય ગયકાલ થઈ ગમા 

છે ?  

ભારદીલ  

327.  ભહશરાના અંડાળમભાથંી ઝયત સ્ત્રાલ કમ છે ?  ઈ્રજન  
328.  ભદંબ દ્ધિના ફારકન બ દ્ધિઆંક કેટર શમ છે ?  50થી 70  
329.  ભાણવ કેટરી કન વખં્મા સ ધીના અલાજ વાબંી ળકે ?  20 થી 20,000 શટકઝ સ ધીના  
330.  ભાણવ ણચિંતાજનક કે દ :ખદામક ઘટનાઓ ભરૂલા પ્રમાવ કયે છે તેને કમા નાભથી ઓખલાભા ંઆલે 

છે ?  

દભનની પ્રહિમા  

331.  ભાધ્મશભક ળાાના શલદ્યાથીઓ અંગેના વળંધન ફતાલે છે કે તેઓ ભાહશતી ભેલલાના વોથી 

અગત્મના વાધન તયીકે કને ્લીકાયે છે ?  

ટેણરશલઝન  

332.  ભાનલ કંઠગ્રથંીભાથંી કમ સ્ત્રાલ ્તયે છે ?  થામયક્તવન  
333.  ભાનલ ળયીયભા ંકેટરા ટકા ાણીન  ંપ્રભાણ યશે  ંછે ?  78%  

334.  ભાનલતાલાદી અણબગભના શતા કણ છે ?  અબ્રાશભ ભે્ર  
335.  ભાનલની ચમાનની હિમાન  ંશનમભન કના દ્વાયા થામ છે ?  થાઈયક્તવન  
336.  ભાનલલતકનને વભજલા ભાટે ‘જૈલ અણબગભન’ આધાય કણે રીધ શત ?  લેફય અને પેકનય  
337.  ભાનલળયીયના પ્રજનન કભા ંકેટરા યંગસતૂ્ર શમ છે ?  46  
338.  ભાનલવજજૉત મતૂક અને અમતૂક વાભગ્રીન વભાલેળ ળેભા ંથામ છે ?  વાં્ કૃશતક માકલયણ  
339.  ભાનલીના ળયીયના યવ સ્ત્રાલને આધાયે વ્મક્તતત્લના પ્રકાય કણે ાડયા છે ?  હશિેટીવ  
340.  ભાનશવક પ્રહિમા કેલી છે ?  વ્મક્તતરક્ષી અને લ્ત  રક્ષી છે  
341.  ભાનશવક યગી ભાટે વ્મલવામ અને જીલન દયશભમાન આંતયલૈમક્તતક વફંધંની ક ળતા 

શલકવાલલાભા ંભદદરૂ ફનતી ઉચાય િશત કઈ છે ?  

વ્માલવાશમક ઉચાય  

342.  મ શ્કેર હયક્્થશતભા ંય્ત ળધલાની ળક્તતને શ  ંકશ ેછે ?  સઝૂ  
343.  ભટાબાગના જાશયે વાશવભા ંકભકચાયી વદંગી ભાટે ભનશલજ્ઞાનની કઈ ળાખાની ભદદ રેલામ છે ?  ઔદ્યણગક ભનશલજ્ઞાન  
344.  ભટાબાગના રક કેટરી શલગતન  ં  નયાલતકન કયી ળકે છે ?  વાત  
345.  ભફાઈર કે કમ્પ્યટૂય ચરાલલાન  ંકે લાયલાન  ંળીખલા ભાટેન શળક્ષણન કમ શવિાતં જાણીત છે ?  વાધનરૂ અણબવધંાન  
346.  મતં્ર, કરાકૃશતઓ, કાડ કે  ્ તક જેલી લ્ત  ઓન  ંઉત્ાદન કયવ ,ં ફાકને ઉછેયીને એભને કેલલા,ં 

તદં ય્તી જાલલી, નીશતશનમભ ઘડલા, જીલનના ંરક્ષ્મ,  ર ાથો અને મલૂ્મ શલકવાલલા લગેયેને 

કઈ ઘટનાઓ કશી ળકામ ?  

વાં્ કૃશતકયણ  

347.  ય િભા ંજલાથી મતૃ્ય  થલાની અને ન જામ ત ભાનશાની થલાની વબંાલના શમ તે કમા પ્રકાયન 

વઘંક કશલેામ ?  

હયશયણ-હયશયણ  

348.  યચનાલાદીઓ કઈ િશતન ઉમગ કમો છે ?  આંતયશનયીક્ષણ િશત  
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                                                  નલી ફેચભાં પ્રલેળ રેલા ભાટે આેર નફંય ય પન કય અથલા રૂફર ં  ભવ .  
વાભાન્સમ જ્ઞાન, ગ જયાતી વ્માકયણ-વાહશત્મ, ગણણત, તકક ળક્તત(Reasoning), English લગેયે શલમના 105 થી લધાયે Topic ન  ંામાથી શળક્ષણ આતી શે્રષ્ઠ વં્ થાભાં જડાલી ઉત્તભ કાયહકદી ફનાલ.  

349.  યચનાલાદીઓએ ભનશલજ્ઞાનભા ંલતકનના અભ્માવ ભાટે કઈ િશતન ઉમગ કમો ?  આંતય શનયીક્ષણ  
350.  યશળમન ળયીયળાસ્ત્રી ાલરૉલન કતૂયા યન અભ્માવ ળીખલાની કઈ િશતન  ંઉદાશયણ છે ?  અણબવધંાન શળક્ષણ  
351.  યંગસતૂ્ર ળાના ફનેરા શમ છે ?  DNA  

352.  યંગસતૂ્રભા ંઆલેરા જનીનતત્લના વમશૂને શ  ંકશ ેછે ?  જીનટાઈ  
353.  રૂફરૂ મ રાકાત કઈ િશતભા ંરેલાભા ંઆલે છે ?  મ રાકાત  
354.  યેરલે રેન, એયપ્રેન લગેયેના બમન વભાલેળ કમા પ્રકાયના શલકૃતબમભા ંથામ છે ?  હયક્્થશતજન્સમ બમ  
355.  રગ્ન કયલા ગભે યંત   વાથે જડામેરી જલાફદાયીલશન કયલાની તૈમાયી ન શમ તે કમા પ્રકાયન 

વઘંક કશલેામ ?  

અણબગભન-હયશયણ  

356.  રગ્ન ભાટે ફે ભનગભતા ાત્રભાથંી એકની જ વદંગી કયલાની શમ ત્માયે કમા પ્રકાયન વઘંક 

ઉદબલે છે ?  

અણબગભન-અણબગભન  

357.  રેખક, વાહશત્મકાય, લતકભાનત્ર અને વાભશમકના તતં્રીઓ લેચાણકાય, ઉદ્દઘક, લગેયેના કામોભા ં

પ્રગટ થતી બ દ્ધિ કઈ છે ?  

બાાકીમ બ દ્ધિ  

358.  રેખકભા ંકમા પ્રકાયની બ દ્ધિ લધ  શમ છે ?  બાાકીમ બ દ્ધિ  
359.  રશી જલા પ્રવગેં ઊબા થતા ંબમન વભાલેળ કમા પ્રકાયન બમભા ંથામ છે ?  ઈજા વફંશંધત બમ  
360.  રશીભા ંળકકયાના ંપ્રભાણન  ંશનમતં્રણ કયલા ભાટે ળેના ંઇન્સજેકળન રેલા ડે છે ?  ઇન્સ્ય ણરન  
361.  લમ લધલાની વાથે વ્મક્તતના લતકનભા ંપ્રગશતળીર પેયપાય થામ તેને શ  ંકશલેામ ?  શલકાવ  
362.  લગકખડંભા ંપ્રત્મામન ભાટે અત્મતં ળક્તતળાી અલયધક શ  ંછે ?  લગકખડં ફશાયન ઘોંઘાટ  
363.  લતકનલાદના પ્રણેતા કણ શતા ?  જેમ્વ ફી. લટ્વન  
364.  લધીભય, કપકા અને કશરયની શત્ર ટીએ કયેર પ્રમગ કમા નાભે જાણીત છે ?  પી-હપનાશભનન  
365.  લાણી શલકાવન ‘લાતાલયણ શવિાતં’ કમા લતકનલાદી ભનલૈજ્ઞાશનકે આપ્મ છે ?  ફી.એપ.ધ્્તનય  
366.  લાણીના રઘ ત્તભ એકભને શ  ંકશ ેછે ?  ધ્લશન એકભ  
367.  લાણીન  ંશનમતં્રણ ભગજના કમા ગાધક દ્વાયા થામ છે ?  ડાફા ગાધક  
368.  લાયંલાય શાથ ધમા કયલા એ કઈ શલકૃશત કશલેામ ?  અશનલામક હિમા દફાણની શલકૃશત  
369.  લાલાઝડા, ાણી, ઊંચી જગ્માના બમન વભાલેળ કમા પ્રકાયના બમભા ંથામ છે ?  નૈવણગિંક માકલયણ વાથે વફંશંધત 

શલકૃતબમ  
370.  શલદ્યાથીઓની વ્મક્તતગત વભ્માન  ંશનદાન અને ઉચાય કયલાન  ંકામક કણ કયે છે ?  ળાા ભનશલજ્ઞાની  

371.  શલદ્યાથીઓની વ્મક્તતગત વભ્માન  ંશનદાન અને ઉચાય કયલાન  ંકામક કણ કયે છે ?  ળાા ભનલૈજ્ઞાશનક 
372.  શલદ્યાથીના લતકનને ઉંડાણથી વભજલાભા ંકઈ િશત મગ્મ છે ?  વ્મક્તત અભ્માવ િશત  
373.  શલદ્યાથીના વાચા ઉત્તય ફદર શળક્ષક ચશયેા ય ક્્ભત રાલે છે તે કમા પ્રકાયન  ંસ  દઢક ગણામ ?  શકાયાત્ભક અળાસ્બ્દક  
374.  શલભાન, લશાણ, ભટય, આગગાડી ચરાલનાયાઓ, ણચત્રકાય, ્થશતઓ, શળલ્ીઓ, ઈજનય, ળસ્ત્રહિમા 

કયનાયાઓભા ંકેલા પ્રકાયની બ દ્ધિ લધાયે પ્રભાણભા ંશમ છે ?  

અલકાળી  

375.  શલશલધ વલેંદનના વકેંતને જેલા કે, રસ્ષ્ટ, શ્રલણ, દફાણ, ીડા લગેયેને ગ્રશણ કયી ભક્્તષ્ક છારભા ં

આલેર કેન્સરભા ંભકરલાન  ંકામક કન  ંછે ?  

થેરેભવ  

376.  શલશ્વની વોપ્રથભ બ દ્ધિકવટી કઈ બાાભા ંયચાઈ શતી ?  ફે્રન્સચ  
377.  શલશ્વની વોપ્રથભ બ દ્ધિકવટીની યચના કણે કયી શતી ?  આલ્ફે્રડણફને  
378.  શલશ્વની વોપ્રથભ ભનશલજ્ઞાનની પ્રમગળાા કમા દેળભા ં્થાઈ શતી ?  જભકની  
379.  શલશ્વબયભા ંજાણીતી ‘અણબરૂણચ વળંધશનકા’ કઈ ગણામ છે ?  ્રોંગની અણબરૂણચ  
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                                                  નલી ફેચભાં પ્રલેળ રેલા ભાટે આેર નફંય ય પન કય અથલા રૂફર ં  ભવ .  
વાભાન્સમ જ્ઞાન, ગ જયાતી વ્માકયણ-વાહશત્મ, ગણણત, તકક ળક્તત(Reasoning), English લગેયે શલમના 105 થી લધાયે Topic ન  ંામાથી શળક્ષણ આતી શે્રષ્ઠ વં્ થાભાં જડાલી ઉત્તભ કાયહકદી ફનાલ.  

380.  શલશ્વ્ની વોપ્રથભ ભનશલજ્ઞાનની પ્રમગળાા કમાયે ્થાઈ શતી ?  1879  
381.  વદૃ્ધિ ળેના ય આધાહયત શમ છે ?  લાયવ  
382.  વદૃ્ધિની પ્રહિમા કમાયથી ળરૂ થામ છે ?  ગબાકધાનથી  
383.  વધૃ્ધ્ધ કેટરા લક સ ધીભા ંતેની ણૂક કક્ષાએ શોંચે છે ?  18-19 લક  
384.  વ્મક્તત તાના જીલનભા ંઆલેગને વભતર કયલાના જે પ્રમત્ન કયે છે તેને શ  ંકશ ેછે ?  આલેગ શનમતં્રણ  
385.  વ્મક્તત તાનાભા ંયશરેા આલેળ કઈ ફીજી વ્મક્તતભા ંયશરેા છે એવ  ંકઈ ફચાલપ્રય ક્તતભા ંજણાલે છે 

?  

પ્રકે્ષણ  

386.  વ્મક્તત તાનાભા ંયશરેા આલેળ તાનાભા ંનહશ ણ ફીજી વ્મક્તતભા ંયશરેા છે. આવ  ંકઈ 

ફચાલપ્રય ક્તતભા ંજણાલે છે ?  

પ્રકે્ષણ  

387.  વ્મક્તત વાઈકર ચરાલતા ંળીખે તેભા ંકમ શવિાતં ઉમગી ફને છે ?  પ્રમત્ન અને ભરૂન  
388.  વ્મક્તતઓને મ ઝંલતી ભાનશવક વભ્માઓના ઉકેર ભાટે ભનશલજ્ઞાનની કઈ ળાખા અક્્તત્લભા ંઆલી 

છે ?  

વરાશ ભનશલજ્ઞાન  

389.  વ્મક્તતગત તપાલત વતંલા કઈ શળક્ષણ િશત લધાયે ઉમગી છે ?  અણબિશભક અધ્મમન િશત  
390.  વ્મક્તતત્લ અંગે કણે એવ  ંકથન કય ું છે કે ‘દયેક વ્મક્તતભા ંવદં કયલાની અને વજૉલાની ળક્તત’ શમ 

છે ?  

એડરય  

391.  વ્મક્તતત્લ ભાન ભાટે કઈ િશત ઉમગી છે ?  પ્રકે્ષણ  
392.  વ્મક્તતત્લ ભાન ભાટેના ળાશીના ડાઘાની કવટીની યચના કણે કયી શતી ?  શયભાભ યયળાક  
393.  વ્મક્તતના અન બલન  ંમૂ વ્મક્તતની કઈ ફાફતભા ંયશે  ંછે ?  ચેતન અલ્થાભા ં 
394.  વ્મક્તતના જીલન શલળે ઊંડી ભાહશતી ભેલલા કઈ િશત ઉમગી છે ?  આંતય શનયીક્ષણ  
395.  વ્મક્તતના લતકનના ધયણ અને શનમભ ળીખલાની વાભાજજકયણની પ્રહિમા કમા ંસ ધી ચા  યશ ેછે ?  શળશ  અલ્થાથી  ખ્તાલ્થા સ ધી  
396.  વ્મક્તતની વાભાજજક આંતયહિમા ળેભા ંથામ છે ?  જૂથ  
397.  વ્મક્તતની વાભાજજકતા, મલૂ્મ, લરણ, પે્રયણાઓ અને આદળો કમા જૂથભા ંશલકાવ ાભે છે ?  પ્રાથશભક  
398.  વ્મક્તતને વાઈકર ચરાલતા ંઆલડતી શમ ત તેને ્કટૂય ચરાલતા ંળીખલાભા ંવયતા યશ ેછે. આ 

કમા ંશળક્ષણ વિંભણન  ંઉદાશયણ છે ?  

શલધામક  

399.  વ્માકયણના શનમભ માદ યાખલાની ્મશૃત કમા ંપ્રકાયની ્મશૃત છે ?  અથાકત્ભક  
400.  ળયીયના શરનચરનન  ંશનમભન, વકંરન અને વય ફનાલલાન  ંકામક કણ કયે છે ?  નાન  ંભગજ  
401.  ળયીયની કઈ ગ્રથંીને ‘વલોયી’ ગ્રથંી કશ ેછે ?  ભક્્તષ્ક ગ્રથંી  
402.  ળયીયની દયેક હિમાન  ંશનમતં્રણ કણ કયે છે ?  ચેતાતતં્ર  
403.  ળયીયભા ં‘ઇ્ય ણરન’ કમા ંબાગભા ંઉત્ન્ન થામ છે ?  ્લાદ શિંડ  
404.  ળયીયભા ંથતા ંયાવામણણક પેયપાયથી શલશલધ ગ ણભા ંથત પેયપાય એટરે શ  ં?  શલકાવ  
405.  ળાના ંકાયણે અંગત જીલનભા ંઉણ અને વાભાજજક વઘંોભા ંલધાય જલા ભે છે ?  ગીચતા  
406.  ળાયીહયક દના આધાયે લાતપ્રકૃશત, શત્ત પ્રકૃશત અને કપ પ્રકૃશત્તલાી વ્મક્તત એલા વ્મક્તતત્લના ત્રણ 

પ્રકાય ળેભા ંદળાકવ્મા છે ?  

ચયક વહંશતા  

407.  ળાયીહયક પે્રયણાને કેલી પે્રયણા તયીકે ઓખલાભા ંઆલે છે ?  પ્રાથશભક  
408.  ળાસ્ત્રીમ અણબવધંાન અંગેન કમા ંભનલૈજ્ઞાશનકન પ્રમગ જાણીત છે ?  ાલરૉલ  
409.  ળાસ્ત્રીમ અણબવધંાનના પ્રમગ વાથે કન  ંનાભ વકંામે  ંછે ?  ાલરલ  
410.  ળાસ્ત્રીમ અણબવધંાનને ણફજા કમા ંનાભે ઓખલાભા ંઆલે છે ?  પ્રશળષ્ટ અણબવધંાન  
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411.  ળાાભા ંફેર લાગતા ંજ શલદ્યાથીઓ પ્રાથકનાખડંભા ંફેવી પ્રાથકના ળરૂ કયે છે. – આ કમા પ્રકાયન  ં

અધ્મમન કશી ળકામ ?  

ળાસ્ત્રીમ અણબવધંાન  

412.  શળક્ષક-શલદ્યાથી લલચે અગત્મન  ંભાધ્મભ કય  ંછે ?  પ્રત્મામન  
413.  શળક્ષણકે્ષતે્ર ળાસ્ત્રીમ અણબવધંાનના પ્રમગ કણે કમાક શતા ?  આઈ.ી. ાલરલ  
414.  ળીખલાના કમા ંપ્રકાયના પ્રમગભા ં‘પ્રરફન’ન ઉમગ લધ  અગત્મના ધયાલે છે ?  અણબવધંાન  
415.  ળીખલાની હિમાભા ંઅણબવધંાનના કેટરા પ્રકાય ડે છે ?  ફે  
416.  ળીખલાની વાદાભા ંવાદી િશત કમા ંનાભે ઓખલાભા ંઆલે છે ?  અણબવધંાન  
417.  ળેનાથી શલધામક ભનલરણ શલકાવ ાભે છે ?  ળાસ્ત્રીમ અણબવધંાનથી  
418.  ળેનાથી શલધામક ભનલરણ શલકાવ ાભે છે ?  ળાસ્ત્રી (પ્રશળષ્ટ) અણબવધંાન  
419.  ળૈળલાલ્થા જન્સભથી કેટરા લક સ ધીના વભમગાાને કશ ેછે ?  2 લક  
420.  શ્રાવ્મ વાલેંદશનક ્મશૃત કેટરા વભમની શમ છે ?  2 વેકન્સડ  
421.  શ્વાવને છાતીભા ંબયલાની હિમાને શ  ંકશ ેછે ?  યૂક  
422.  શ્વાવલછાવ, શદમના ધફકાયા તથા ચારલા અને ઊંઘલા જેલી હિમાઓન  ંશનમતં્રણન  ંકામક કના દ્વાયા 

થામ છે ?  

ભગજ ્કંધ  

423.  વત્તાની તીવ્ર પે્રયણાથી વ્મક્તત કેલી ફની ળકે છે ?  વયમ ખત્માય  
424.  વભસ્ષ્ટલાદી અણબગભ કણે આપ્મ ?  ભેતવ લધીભય  
425.  વભાન ગ ણરક્ષણ ધયાલતા પ્રમગાત્ર ય વભમના ફચાલ ભાટે એકવાથે અભ્માવ કઈ િશતભા ં

કયલાભા ંઆલે છે ?   

ત રનાત્ભક  

426.  વરાશ ભનશલજ્ઞાન અંતગકત મ ૂઝંામેર કે મ ૂઝંલણ અન બલતી વ્મક્તતને શ  ંકશલેાભા ંઆલે છે ?  વરાશાથી  
427.  વરાશકાય વરાણથી પ્રત્મે કઈ રાગણી ફતાલી તેન શલશ્વાવ જીતી ળકે છે ?  યાન ભશૂત  
428.  વકેંત કે વદેંળાઓને ભકરલાની અને ઝીરલાની પ્રહિમા એટરે શ  ં?  પ્રત્મામન  
429.  વદેંળાલશનના ભાધ્મભને શ  ંકશ ેછે ?  પ્રણારી  
430.  વળંધનભા ંકઈણ પ્રકાયના લૂકગ્રશ, ભનલરણ યહશત મલૂ્માકંનને શ  ંકશ ેછે ?  શલશ્વવનીમતા  
431.  વાજત્લક, યાજવી અને તાભવી એલા ત્રણ વ્મક્તતત્લ પ્રકાય ળેભા ંફતાલલાભા ંઆવ્મા છે ?  બાયતીમ દળકનળાસ્ત્રભા ં 
432.  વાધનરૂ અણબવધંાનને ણફજાં કમા ંનાભે ઓખામ છે ?  કાયક અણબવધંાન  
433.  વાભાજજક કાભચયી અંગેના ંવળંધન કણે કમાક છે ?  રેટની  
434.  વાભાજજક ફાફત અંગેની વભ્મા કઈ છે ?  અશતળમ લ્તી  
435.  વાભાન્સમ બ દ્ધિ ધયાલતી વ્મક્તતઓન બ દ્ધિઆંક કેટર શમ છે ?  90થી 110  
436.  વાભાન્સમ લવતીના કેટરા ટકા વ્મક્તતઓન બ દ્ધિઆંક 130થી લધાયે શમ છે ?  2%  
437.  વાભાન્સમત: વ્મક્તતન તાત્કાણરક ્મશૃતશલ્તાય કેટ્ર શમ છે ?  7 + 2  

438.  શવદ્ધિપે્રયણા, વરંગ્નતાની પે્રયણા અને વત્તાની પે્રયણાઓન વભાલેળ કઈ પે્રયણાભા ંથામ છે ?  ભનશલજ્ઞાશનક પે્રયણા  
439.  સમૂકપ્રકાળના વાત યંગ ‘જાનીલારીીનાયા’ને ટૂંકભા ંવભજવ  ંએ કન  ંદષ્ટાતં ગણામ ?  ્મશૃત લધાયલાન  ં 
440.  વોપ્રથભ ઇ.વ. 1920ભા ંભનયગના ઉચાયભા ંઅણબવધંાનના શવિાતંન ઉમગ કણે કમો શત ?  લૉટ્વન  
441.  વોપ્રથભ બ દ્ધિ કવટી કણે યચી ?  ણફને-વામભન  
442.  વોપ્રથભ બ દ્ધિ કવટીની યચના કમા લે થઈ શતી ?  1905  
443.  સ્્કનયન કાયક અણબવધંાનન ઉંદય અને કબતૂયન અભ્માવ ળીખલાની કઈ િશત વાથે જડામેર છે 

?  

અણબવધંાન શળક્ષણ  
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વાભાન્સમ જ્ઞાન, ગ જયાતી વ્માકયણ-વાહશત્મ, ગણણત, તકક ળક્તત(Reasoning), English લગેયે શલમના 105 થી લધાયે Topic ન  ંામાથી શળક્ષણ આતી શે્રષ્ઠ વં્ થાભાં જડાલી ઉત્તભ કાયહકદી ફનાલ.  

444.  ્કીનયન  ંપ્રદાન કમા કે્ષતે્ર ભશત્લન  ંછે ?  કાયક અણબવધંાન  
445.  ્કીનયે કાયક અણબવધંાનન પ્રમગ કના ઉય કમો શત ?  કબતૂય  
446.  ્કીનયે તાના પ્રમગ કમા જીલ ય કમાક શતા ?  કબતૂય  
447.  સ્ત્રી ્લાતતં્ર્મ, પે્રભરગ્ન અને છૂટાછેડા પ્રત્મેના ંભનલરણભા ંકઈ ખાશવમતને કાયણે હયલતકન આલત  ં

નથી ?  

આંતયવફંધં  

448.  સ્ત્રીઓના યંગસતૂ્રની જડ કમા ંપ્રકાયના ંપ્રજજન કની ફનેરી શમ છે. ?  XX  

449.  સ્ત્રીઓને જાતીમ હ ભરાખયીથી ફચાલલાની પ્રવશૃત્તભા ંવ્મક્તતને સ્ત્રીઓની જાતીમ વતાભણી કયલાની 

ઇલછાના ઉકેર ભાટેની કઈ ફચાલપ્રય ક્તત પ્રશતણફિંણફત થામ છે ?  

શલયધી બાલધાયણ  

450.  ્મશૃત ળબ્દ કઈ બાાના ળબ્દ યથી ઉતયી આલેર છે ?  રેહટન  
451.  ્મશૃત ળબ્દ કમા ંળબ્દ યથી ઉતયી આલેર છે ?  Menoria  

452.  ્લવાથકકતાન શવધ્ધાતં કણે આપ્મ છે ?  ભે્ર  
453.  શતાળા આિભકતા શલળેન કન ખ્માર જાણીત છે ?  પઈડ  
454.  શતાળા, દફાણ, વઘંક, દફાણ, આઘાત લગેયેને ભનબાય જન્સભાલતા ંકમા ંપ્રકાયના ભનબાયક કશ ેછે 

?  

ભનલૈજ્ઞાશનક  

455.  શયભાન વેયળાક નાભના ક્્લવ ભનલૈજ્ઞાશનકે કઈ પ્રશલશધ શલકવાલી શતી ?  ળાશીના ધાફાને  
456.  શલાભા ંકમ લાય  ઘટે ત લધ  વકૃ્ષ ઉછેયલા ડે ?  ઓક્તવજન  
457.  શલી ભનદ ફક વ્મક્તતન બ દ્ધિઆંક કેટર શમ છે ?  50 થી 69  
458.  હશિેહટવના ભત મ જફ કેલી વ્મક્તતઓ ઉતે્તજનળીર અને િધી શમ છે ?  યતત પ્રબાલી  
459.  હશિેહટવના ભત મ જફ કેલી વ્મક્તતઓ વહિમ અને આનદંી શમ છે ?  ીાશત્ત પ્રબાલી  
460.  હશિંદ  ળાસ્ત્ર પ્રભાણે શલકાવની પ્રથભ અલ્થા કઈ છે ?  બ્રહ્મચમાકશ્રભ  
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      ધ્ર લ: 
 ધ્ર લના શતાન  ંનાભ ઉત્તાનાદ શત  .ં તેભને ફે યાણીઐ શતી.  

જેભા ંસ ર ણચ ભાનીતી અને સ નીશત અણભાનીતી શતી.  
 સ ર ણચના  ત્રન  ંનાભ ઉત્તભ અને સ નીશતના  ત્રન  ંનાભ ધ્ર લ શત  .ં  
 ઉત્તય હદળાઍ આલેરા ઍ તાયાને ‘ધ્ર લના તાયા’ તયીે 
ઐઓલાભા ંઆલે છે.                

શ્રલણ:   

 શ્રલણની ભાતાન  ંનાભ જ્ઞાનલતી અને શતાન  ંનાભ ળાતંન  શત  .ં  

 શ્રલણે ફાય લક સ ધી ાલડ ઊંચીને ભાતા-શતાને માત્રા યાલી.  

 શ્રલણ આમધ્મા ાવે ‘વયય’ૂ નદીના હનાયે દળયથ યાજાના 
ળબ્દલેધી ફાણથી મતૃ્ય  ામ્મ.  

ળફયી: 
 ળફયી ંા વયલય નજી ભાતઔં નાભના ઋશના આશ્રભભા ં
યશતેા ંશતા.ં 
 ઈન્સડનેશળમા, જાલા, સ ભાત્રા, શ્રીરંા, થાઈરૅન્સડ લઔેયે દેળભા ં
‘યાભામણ’ નાટ તયીે બજલામ છે.  

રલ-ક ળ 

 રલ-ક ળ લાલ્ભીહ ઋશના આશ્રભભા ંયશતેા ંશતા.ં યાજા યાભન 
અશ્વભેધ મજ્ઞન કડ શત. રલ-ક ળે યાજા યાભની વેનાને શયાલી શતી.  

ઍરવ્મ 

 ઍરવ્મના જભણા શાથન અંગઠૂ ગ ર ઍ દણક્ષણાભા ંભાગં્મ અને 
તેણે આપ્મ.  

 ઓ-ઓની યભતભા ંશે્રષ્ઠતા દેઓાડનાય બાયતીમને દય લે 
‘ઍરવ્મ’  ય્ાય આલાભા ંઆલે છે. 
 શક્્તના ય ઍટરે આજના હદલ્શી આવાવન શલ્તાય ઔણલાભા ં
આલે છે.  

કૃષ્ણસ દાભા  
 કૃષ્ણ અને સ દાભા વાદંીશન ઋશના આશ્રભભા ંયશતેા શતા.  

 સ દાભાઍ ‘અમાચ’ વ્રત રીધ  ંશત  .ં (અમાચ વ્રત ઍટરે ઈની 
ાવે વાભેથી શ  ંભાઔંવ  ંનશીં)  

 સ દાભા તાદં ર રઈ કૃષ્ણને બેટ આલા રઈ ઔમા.  

 સ દાભા યી(સ દાભા નઔયી) ઍટરે યફદંય  
ઔોતભ બ દ્ધ  

 ઔોતભ બ દ્ધના શતાન  ંનાભ ‘શ દ્ધદન’ શત  .ં તેભને ફે યાણીઐ 
ભામાલતી અને ભશાપ્રજાશત શતી. ફનેં યાણીઐ વઔીફશને શતી.  

 ભામાલતીના અલવાન છી ભશાપ્રજાશતઍ તેભન  ંજતન ય ું.  

 શ દ્ધદન હશભારમની તેટીભા ંશરલ્ત   નઔયના યાજા શતા.  

 ઔોતભ બ દ્ધન  ંપ્રથભ નાભ શવદ્ધાથક શત  .ં શવદ્ધાથકભાથંી ઔોતભ બ દ્ધ 
ફન્સમા. 
 શવદ્ધાથક મળધયા નાભની સ દંય ન્સમા વાથે યણ્મા.  

  ‘ળાક્ય’ અને  ‘રીમ’ યાજ્મની લચ્ચે ‘યહશણી’ નદી લશતેી શતી.  

 ઔોતભ બ દે્ધ યેરા ગશૃત્માઔને ‘ભશાણબશનષ્રભણ’ શ ેછે.  

ભશાલીય ્લાભી  

 ભશાલીય ્લાભીન  ંમૂ નાભ લધકભાન શત  .ં  

 તેભણે મળદા નાભની ન્સમા વાથે રગ્ન માું.  

 તેભની  ત્રીન  ંનાભ શપ્રમદળકના શત  .ં (જભાઈ જાભારીળ )  

 તેભના બાઈન  ંનાભ નહંદલધકન શત  .ં  

 ભશાલીય ્લાભી 30 લકની ઉંભયે ળયીયે ઍ લસ્ત્ર શયેીને કયેથી ચારી 
નીળ્મા.  

 તેઐ આજીલન હદઔફંય યહ્યા. (હદળાઐફૃી લસ્ત્ર શયેનાયા)  

 ભશાલીય ્લાભી જૈન ધભકના ચલીવભા તીથુંય શતા. તેભન  ંપ્રશત 
શવિંશ. 

લલ્રબાચામક :  

 ઈ.વ. 1479ભા ંતૈરઔી બ્રાહ્મણ ક ટ ંફભા,ં ણફશાયના ચંાયણ્મભા ંતેભન 
જન્સભ થમ શત. ફનાયવભા ંતેઐઍ ધભકળાસ્ત્રન અભ્માવ મો. તેભણે 
જ્મા ંજ્મા ંથાલાતાકન   ંામક ય ું તે ્થ ‘ફેઠ’ શલેામ છે. કૃષ્ણ જ 
ણૂક  ર ત્તભ યબ્રહ્મ છે તેભ તે શતેા. બક્તત ભક્ષ આે છે.  

ચૈતન્સમ ભશાપ્રભ  :  

 ઈ.વ. 1485ભા ંફઔંાભા ંશલધાધાભ નલદી (નદીમા) ભા ંજન્સભ થમ 
શત. શહયકૃષ્ણની ધનૂ રઔાલતા નઔયભા ંપયતા. કૃષ્ણબક્તતન  ંભજ  ંપયી 
લળ્ય .ં નાતજાતના બેદન શલયધ યતા. પ્રભ ના નાભ, ્ભયણ અને 
ીતકનભા ંભ્ત યશલેા રને અન યધ મો.  

ગ ર નાન :  

 જંાફના રાશય ાવેના તરલડંીના ક્ષશત્રમ ક ટ ંફભા ંઈ.વ. 1469ભા ં
નાનન જન્સભ થમ શત. બાયત ભ્રભણ વાથે શલદેળભા ંણ પમાક. ઈશ્વય 
ઍ છે, ્લમભં ૂછે, ગ ર  છે, અને વાચા વાશફે છે તેવ  ંભાનતા અને 
શતેા. તેભના અન મામીઐ ળીઓ શલેામા. ગ્રથં વાશફેભા ંતેભન ઉદેળ 
વગં્રહશત છે.  

્લાભી યાભાનદં :  

 14ભી વદીના ઉત્તયાધકભા ંતેઐઍ રબાાના દ્વાયા લૈષ્ણલ બક્તતના ં
દ્વાય ઓરી નાખમા.ં ફીય અને યૈદાવ તેભના શળષ્મ શતા.  

નયશવિંશ ભશતેા :  

 ગ જયાતભા ંનાઔય ક ટ ંફભા ંજન્સભ થમ શત. કૃષ્ણ બક્તતભા ંતન્સભમ યશતેા 
શતા. તેભના ંબક્તતાવ્મ અને પ્રબાશતમા ંઆજે ણ ઔલામ છે.  

 ફીય : 
  જન્સભ શલળે ચક્કવ ભાહશતી નથી. લણયન ધધં યતા શતા. વત્મને 

તેઐઍ દ અને વાઓીઐભા ંયજૂ ય ું છે. ઈશ્વયને વલોચ્ચ ભાનતા શતા.  

યૈદાવ : 
  જન્સભ ાળીભા ંથમ શત. શતાન  ંનાભ યઘ  અને ભાતાન  ંનાભ 

ઘ યશલશનમા શત  .ં વો પ્રત્મે વભબાલ યાઓતા શતા. ભીયાફંાઈ તેભના ં
શળષ્મા થમા ંશતા.ં તેભના નાભ યથી ‘યૈદાવી’ (યશલદાવી) થં થમ.  

ત ાયાભ :  

 તેભણે ભકાડં અને ઢૉંઔન શલયધ મો. વવંાયભા ંયશીને ણ બક્તત 
થામ ઍવ  ંભાનતા શતા. તેભના દ્વાયા નલા ભાનલતાલાદી શલચાયન 
ઉદમ થમ શત.  
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વાભાન્સમ જ્ઞાન, ગ જયાતી વ્માયણ-વાહશત્મ, ઔણણત, તક  ળક્તત(Reasoning), English લઔેયે શલમના 105 થી લધાયે Topic ન  ંામાથી શળક્ષણ આતી શે્રષ્ઠ વં્ થાભા ંજડાલી ઉત્તભ ાયહદી ફનાલ.  

્થાશન ્લયાજ્મ  
 ્થાશન જફૃહયમાતને વભજીને યૂી યલાભા ં્થાશન ર બાઔ 
રે, ચ ૂટંામેરા વભ્મ દ્ધાયા લશીલટ યે તેને ‘્થાશન ્લયાજ્મ’ શ ેછે.  

 ગ્રાભ ચંામત, તાલ ા ચંામત, જજલ્રા ચંમત ગ્રાભીણ ્થાશન 
્લયાજ્મની વં્ થાઐ છે.  

 ગ્રાભ ચંામતના લડાને ‘વયચં’ શ ેછે 

 ગ્રાભવબા : ગ્રાભવબાભા ંવયચં ઔાભભા ંયલાના ંાભની ચચાક 
યે છે. ‘ઔયેફીયેઓા’ નીચે (ફી.ી.ઍર) નીચે આલતા હયલાયની ચચાક 
થામ છે. 

ઔાભ શલાવની ચચાક થામ છે.  

 ગ્રાભ ચંામતની આલના ંવાધન : ભાન, દ ાન, દીલાફત્તી 
લેયા, તાલ ા, જજલ્રા ે યાજ્મ તયપથી ભતી ગ્રાન્સટ. ઔાભપાા દ્વાયા 
ભતા ંનાણા.ં 
 લશીલટ : વયાય તાટી-ભ-ભતં્રીની શનભણૂ યે છે. તે લશીલટ 
યે છે, દપતય વબંાે છે, અંદાજત્ર ફનાલે છે, હશવાફ યાઓે છે, ગ્રાભ 
ચંામત ામાકરમને ‘ગ્રાભ વણચલારમ’ ણ શ ેછે.  
 
 

 

ગ જયાતની બોઔણર ફાફત  
 પ્રાચીન વભમભા ંભટાબાઔન લેાય ઓબંાત અને કકા ફદંયેથી થત શત.  

 9ભી જૂન 1998ના યજ ંડરાભા ંલાલાઝડ ં આવ્ય  ંશત  .ં  

 ભશી, નભકદા અને તાી ફાયેભાવ ાણીથી બયયૂ યશતેી શલાથી તે ગ જયાતની મ ખમ નદીઐ છે. (નભકદા ગ જયાતની વોથી ભટી નદી છે.)  

  

 ગ જયાતભા ંઓનીજકે્ષત્રની ભાહશતી ભાટે ઐ.ઍન.જી.વી. અને     
જી.ઍભ.ડી.વી. જેલી વં્ થાઐ ામકયત છે.  

 વી.ઍન.જી. : મ્પે્ર્ડ નેચયર ઔૅવ  
 ઍર.ી.જી. : ણરક્તલપાઈડ ેટ્રણરમભ ઔૅવ  
 ફૉતવાઈટભાથંી ઌલ્ય શભશનમભ ફનાલલાભા ંઆલે છે.  

 અફયઓ, તાબં  ંજેલા ંઓનીજ લીજીના ંવાધન ફનાલલા ભાટે 
લયામ છે.   

 ઔધં-ઓાતય ફનાલલા, યવામણ તયીે  

 ચનૂાન થ્થય- શવભેન્સટ ફનાલલા  

 રવ – થભકર ાલય, તાશલદ્ય ત ઉત્ન્ન યે છે.  

 ઓનીજતેર : ેટ્રર, ડીઝર, ેયવીન, ક દયતી ઔૅવ  

 ય-લે : ાલાઔઢ, અંફાજી, વા તાયા લઔેયે ્થઍ ય-લે છે.  

 ાઈરાઈન ભાઔો : પ્રલાશીના ્થાનાતંય ભાટે જફૃયી છે. દા.ત. 
ંડરા-શવદ્ધ ય ાઈરાઈન. 

જઔંરન   ંભશત્લ :  

 રાડાભાથંી અને ઉદ્યઔ શલ્મા છે.  

 વારના ંરાડાભાથંી પશનિચય અને યેરલેના ં્રીય ફને છે.  

 ઓાઓયાના ંાનભાથંી હડમા-તયાા,ં ભહ ડાભાથંી તેર ાઢી વાબ  
ફનાલામા છે.  

 ાઔ ફનાલલાભા ંેટરાં વકૃ્ષ ઉમઔી છે.  

 રાઓ, ગ દંય, ાથ, ગઔૂ, વકઔધંા લઔેયે ઑશધઐ ભે છે.  

 ઓશનજ વવંાધન ::  

રભ ઓનીજન  ંનાભ ઓનીજ ભી આલતા જજલ્રાઐ ઓનીજ ઉમઔ 

1.  ણચનાઈ ભાટી  વાફયાઠંા  ,ભશવેાણા, સ યત,( ઍરાયા) ચંભશાર ાઔ  ,ાડ, જતં  નાળ દલાઐ , પ્રાસ્્ટ  ,શવભેન્સટ જેલા ઉદ્યઔભાં  

2.  ફ્રય્ાય  લડદયા  ,બફૃચ ,  ધાત ઐ ઐઔાલા ભાટે ઉમઔી  

3.  ચનૂાન થ્થય  જૂનાઔઢ  ,જભનઔય, ચ્છ, ઓેડા , અભયેરી  ,ફનાવાઠંા ,
બફૃચ , સ યત  ,ચંભશર, વાફયાઠંા , બાલનઔય  

શવભેન્સટ  ,રઓડં, રાદ, વડાઍળ, વાબ  ,ાઔ, યંઔ, ઓાડં, શ દ્ધદ્ધયણ , જેલા 
ઉદ્યઔભા ં 

4.  ફતવાઈટ  ચ્છ  ,જાભનઔય, જૂનાઔઢ , અભયેરી  ,લરવાડ, ઓેડા ,  

વાફયાઠંા  ,ચંભશાર , બાલનઔય  ,અભયેરી, યફદંય  

ઍલ્ય શભશનમભ આધાહયત ઉદ્યઔભા ં 

5.  ડરભાઈટ  લડદયા  ,અભયેરી, ફનાવાઠંા , બફૃચ  ,વાફયાઠંા, નભકદા  ાચ ,્ટીર  ,ઓાતય, ભઝે ટાઈલ્વ, દહયમાના ંાણી શ દ્ધદ્ધયણભા ંઉમઔી  

6.  ણચયડી  જાભનઔય  ,જૂનાઔઢ, ચ્છ , અભયેરી યાવામણણ ઓાતય  ,ાચ, યંઔ, જતં  નાળ દલાઐ લઔેયેભા ંઉમઔી  
7.  અી  ચ્છ  ,બફૃચ, બાલાનઔય, ઓબંાત  શૃઔંાયની ચીજની ફનાલટભા ંઉમઔી  

8.  ણરગ્નાઈટ  ચ્છ  ,બફૃચ, ભશવેાણા, બાલનઔય , સ યત  તા શલદ્ય ત ઉત્ાદનભાં  ,ભયડા , યવામણના ઉત્ાદનભા ં 

9.  ગે્રપાઈટ   લડદયા  ,ચંભશાર, દાશદ  થભોર  ,ેક્ન્સવર, ્પટ દાથો, ડામનેભ  ,સૂી ફેટયી લઔેયેની 
,ફનાલટભાં  

10.  વીસ ં  ,જવત ,  

તાબં  ં 
ફનાવાઠંા લીજીના તાય  ,લાવણ, વનાના ંકયેણા ંફનાલલા, ્ટયેજની ફેટયી ,

જવતન ઉમઔ  ઔેલ્લેનાઈઝ, તયાનં ઢ ચડાલલા  
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11.  ઓશનજતેર અને  
ક દયતી લાય   

અભદાલાદ  ,ઓેડા, બફૃચ, ઔાધંીનઔય,  

 ભશવેાણા  ,સ યત, લડદયા ,  

ડીઝર  ,ેટ્રર, નેપ્થા, ેયવીન, યંઔ, ડાભય ેટ્રણરમભ, ઔેવ જેલા 
ઉદ્યઔભાં  

 

ઈશતશાવ જાણલાના સ્રત 

 

 શવક્કા, હટહટ, ભશય, મશૂતિ, ઐજાય, લેરી ભાટી (ટેયાટા) લઔેયે દ્વાયા લીતી ઔમેરા વભમની ફાફત-ઈશતશાવ જાણી ળામ છે. જૂની- યાણી 
ઈભાયત, તાલ દ્વાયા ણ ઈશતશાવ જાણી ળામ છે.  

 તાડત્ર અને બજત્ર : ભટેબાઔે આ રઓાણ ાન્સડ  ણરશભા ંશમ છે. હશભારમભા ંથતા ભજૂૉ નાભના વકૃ્ષની છારભાથંી ફનાલાતા ત્ર ઍટરે 
બજત્ર જેના ંરઓાણભાથંી જે તે વભમની વભાજવ્મલ્થા ે યાજવ્મલ્થા લઔેયેની ભાહશતી ભે છે.  

 અણબરેઓ અને શળરારેઓ : શરેાનંા યાજાઐ તાની શવદ્ધદ્ધઐ ધાત   ે થ્થય ય તયાલતા ે અન્સમ યાજા વાથેની વભજૂતી ધાત  ના ંતયા ંઉય 
તયાલતા શતા. આ રેઓને અણબરેઓ શલેામ છે. તેને વાચલલાભા ંઆલે છે તે જગ્માને અણબરેઓાઔાય (આાકઈઝ) શલેાભા ંઆલે છે. હદલ્શીન  ં
યાષ્ટ્રીમ અણબરેઓાઔાય જાણીત   ંછે.  

 લાવણ, ઐજાય અને આભૂણ : ઓદાભ યતા ંઆલી લ્ત  ઐ ભી આલતી શમ છે. મશૂતિઐ, ણચત્ર, મ દ્રાઐ, શશથમાય, ઐજાય, શવક્કાઐ 
લઔેયેન ઉમઔ  યાતત્લશલદ ઈશતશાવ જાણલા ભાટે યે છે.  

 

ભાનલજીલનની ળફૃઆત  

 

 આળયે 20 રાઓ લક શરેાનંા વભમથી રભળ: આહદ ભાનલલ્તીના અલળે ભી આવ્મા છે. તેની ભાહશતી ઐજાય-શશથમાય યથી ભે છે.  

(1)આહદ ાાણય ઔ   (2) ભધ્મ ાાણય ઔ   (3) નતૂન ાાણય ઔ  

 આહદભાનલ શળાયી શત. અન્નન વગં્રશ યત. જ્ઞાનની લશેંચણી થતી યશી અને તે ભાટે બાા ે વેંતન શલાવ થત યહ્ય.  

 થ્થયના ંઐજાય : આહદભાનલે થ્થય, રાડા ંલઔેયેભાથંી ઐજાય ફનાવ્મા ંશળે. તેન ઉમઔ શળાય યલા ે અન્સમ વઔલડ ભેલલા 
યલાભા ંઆલત શળે.  

 અક્ગ્નની ળધ : યશણેાના અલળે ભળ્મા શતા ત્મા ંયાઓના અલળે ણ ભળ્મા છે, અક્ગ્નની ળધ થઈ જ શળે તેભ ભાની ળામ. આઔન 
ઉમઔ પ્રાળ ભાટે, ઓયા યાધંલા ભાટે ે હશિંવ જાનલયને બઔાડલા થત શળે.  

 ચર  (ૈડા)ં ની ળધ : ચર ભાનલજીલનની રાશંતાયી ળધ છે. તેનાથી આણા જીલનભા ંઝડ અને વયરતા આવ્મા ંછે.  

 શ ારન : ભાનલીઍ શ  ાળ્મા.ં લાશન ભાટે તેન ઉમઔ ળફૃ મો. ગ પાણચત્ર યથી તેન ખમાર આલે છે.  

 ગ પાલાવી ભાનલ:   વાયા થ્થય ભળ્મા તેલા ં્થાને ભાનલ લવલા રાગ્મ. તેણે થ્થયના ંવાધન-ઐજાય ફનાવ્મા.ં  

 બીભ ફટેા (ભધ્મ પ્રદેળ) : બીભ ફટેાભા ંઆહદભાનલના લવલાટના  યાલા ભળ્મા છે. શલિંધ્માચ લકત અને દણક્ષણના લકતીમ પ્રદેળભા ં
ગ પાઐ ભી આલી છે.  

 ફદરાતી આફશલા : રઔબઔ 12,000 લક શરેા ંદ શનમાના લાતાલયણભા ંહયલતકન આવ્ય  ંશળે. ઔયભી લધી શળે. તણૃાશાયી અને ભાવંાશાયી 
પ્રાણીઐ લધ્મા ંશળે. પ્રાણીઐ ાલાન  ંળફૃ થય  ંશળે. કઉં, જલ લઔેયેની ઓેતીન પ્રાયંબ થમ. ય્ય ભાનલના ભલાથી વાભાજજતા લધી. 
શાલબાલ, વેંત અને બાાન શલાવ થમ.  

 ગ જયાતના વાફયભતી પ્રદેળના રાકંણજ અને આઓજ તેભજ ભશી નદીના અભયા ય પ્રદેળભાથંી રઘ  ાાણ ય ઔના અલળે ભળ્મા છે.  

 આધ શતશાશવ ા : ઈ.વ. લેૂ ચથી વદીના ભધ્મની આવાવના ર ઈંટના ભાનભા ંયશતેા શતા. કેટા-ંફયા ંાતા, આવાવની ભાનલ 
વં્ કૃશત ‘શડપ્ીમ વં્ કૃશત’  તયીે ઐઓામ છે.  

 

્થામી જીલનની ળફૃઆત  

 

 ઔભટ ં અને તેન હયલાય : આળયે 12000 લક શરેા ંર શળાય યીને જીલતા. બટત   ંજીલન જીલતા. ગ પાભા ંયશતેા. અક્ગ્નભા ંશળાયને ળેતા 
અને ઓાતા. પ, ંદમૂ ણ ઓાતા.  

 જભા અને તેન હયલાય : શજાય લક લીત્મા છી ર વફાભા યશતેા થમા. ઝૂડા ંફાધં્મા.ં પ્રાણીઐ ાળ્મા.ં યાધંતા ંઆલડ્ .ં ઓેતી યતા 
થમા. અનાજન વગં્રશ યલા ઝૂંડાભા ંઓાડ યી ઠાય ફનાવ્મા. વાતે શજાય લક છી રની યશણેીયણી ફદરાઈ.  

 ળફૃઆતના ઓેડૂત શલળે ભાહશતી : ર ઓેડૂત અને શ ાર શતા. અનાજના દાણા, શ ઐના ંશાડા,ં ઓેતીના ંઐજાય તેભના ંયશઠેાણ ાવેથી 
ભળ્મા ંછે. ભેશયઔઢ (શારન  ંાહ્તાન), ભશાઔઢ (ઉત્તય પ્રદેળ), બ જૉશભ (ાશ્ભીય), ણચયાદ (ણફશાય) હ લ્રય(આંધ્ર પ્રદેળ) લઔેયે ્થથી પ્રાણીઐ 
અને અનાજના અલળે ભળ્મા છે.  



ANGEL  ACADEMY  :  GPSC 1-2, Dy.SO - નામફ ભાભરતદાય, તરાટી, રાક , PSI-ASI, ન્સ્ટેફર, TAT, TET લઔેયે યીક્ષાઐની વંણૂક તૈમાયી ભાટેના                   
ભ.7575 072 872      રારકય ઝેયક્ષની નીચે, વેટય: 29, ક-6  નકય, ઔાધંીનઔય  download materials from HERE  angelacademy.co.in     

આને અભાર ં  MATERIALS  ઔભે ત આના What’s up group ભા ંજફૃય Share યજ. તેનાથી તભાયી જેભે ઈને ભદદ ભળે.                   

વચંાર : વાભત ઔઢલી  (GPSC 1-2(p) , Dy.SO-નામફ ભાભરતદાય(p), તરાટી, રાક , રીવ, TAT, TET લઔેયે 10 થી લધાયે યીક્ષાઐભાં ાવ થનાય અન બલી અને તજજ્ઞ શળક્ષ)  5 

                                                  નલી ફેચભાં પ્રલેળ રેલા ભાટે આેર નફંય ય પન ય અથલા ફૃફર ં  ભવ .  
વાભાન્સમ જ્ઞાન, ગ જયાતી વ્માયણ-વાહશત્મ, ઔણણત, તક  ળક્તત(Reasoning), English લઔેયે શલમના 105 થી લધાયે Topic ન  ંામાથી શળક્ષણ આતી શે્રષ્ઠ વં્ થાભા ંજડાલી ઉત્તભ ાયહદી ફનાલ.  

 પ્રાયંબભા ંબટતી ટીઐ શળે. છી ભાનલી ક્્થય લવલાટ યલાન  ંળીખમ. પ્રાણીઐ ાળ્મા.ં શળાય મો. ભાવં અને અનાજ ઓાત થમ. 
વભમાતંયે ઓેતી યત થમ અને વમશૂભા ંયશતેા ંળીખમ. જફૃહયમાત ઊબી થતા ંથ્થયના ંઐજાય-વાધન ફનાલતા ંળીખમ. શાડાભંાથંી ણ 
ઐજાય ફનાવ્મા.ં નતૂન અથલા નલા ાાણ ય ઔના ં યાતન ્થઍથી ભાટીના ંલાવણ ભળ્મા ંછે. શજાય લકના ારભે ઓેતી અને 
શ ારનની પ્રવશૃત્ત ળફૃ થઈ ઔઈ શતી.  

 

પ્રાચીન નઔય 
 

 અલળે અને ઈશતશાવ : ધયતીં જેલી ક દયતી શનાયતથી અલનલા પેયપાય થામ છે. નઔય દટાઈ જામ છે.  ઓદાભ યતા ંઆ નઔય ભી 
આલે છે. શવક્કા, શશથમાય, લાવણ, યભડા, કયેણા ંજે ઈ ભી આલે છે તેને અલળે શ ેછે.  

 શવિંધ   ઓીણની વભ્મતા અને નઔયની ળધ : શવિંધ અને જંાફભાથંી 1920-21ના વભમે ઓદાભ યતા ંફે નઔય ભળ્મા.ં બાયતભા ંઆલા ં1000 
જેટરા ંનઔય ભળ્મા ંછે. મ ખમ નઔયભા ં 

(1) શવિંધભા ંરાયઓાનાન  ંશડપ્ા નઔય (2) યાજ્થાનન  ંાણરફઔંન નઔય (3) જંાફન  ંભશ-ેજ-દડ નઔય (4) ચ્છન  ંધાલીયા નઔય.  

 આ નઔય ‘શવિંધ   ઓીણની વં્ કૃશત’ અથલા શડપ્ન વં્ કૃશત તયીે ઐઓામ છે. આ વં્ કૃશત ઈ.વ. લેૂ 2500-1500 શરેાનંી ભનામ છે.  

 ગ જયાતના ંપ્રાચીન નઔય : યંઔ ય, યઝડી, રથર, ધાલીયા લઔેયે શવિંધ  વં્ કૃશતના ંનઔય છે.  

 નઔય આમજન : ભાન : ભાન ઉંચા ઐટરા ય ( યૂથી ફચલા ભાટે શળે). શ્રીભતંના ંભાન ફે ભાના ંશતા.ં દયલાજા નાની ળેયીઐભા ં
ખરૂતા શતા. ઉયના ભાે જલા દાદય શતા. કલૂ, ્નાનગશૃ, યવડ ં, ળોચારમની વ્મલ્થા શતી.  

 ળેયી અને ય્તાઐ : ભોંશ-ેજ-દડ અને શડપ્ા નઔયની નઔય પ્રધાન વં્ કૃશત શતી. નાના ભાઔો ભટા ભાઔો વાથે જડામેરા, ાટખણેૂ ાતા, 
વીધા શતા. મ ખમ ભાઔો 33 ફૂટ શા. ચયાના શનાર અને દીલાફત્તીની વ્મલ્થા શતી. ળેયીઐ 12 થી 15 ફૂટ શી અને ઔરીઐ 9થી 12 
ફૂટ શી શતી. જ દી જ દી ચીજલ્ત  ઐના ંફજાય ણ શળે.  

 ભઔૂબક ઔટય મજના : ઔટય મજના ‘ભયીના’ નાભે ઐઓાતી.  

 વાલકજશન ભાન : 55 ભીટય રાબં ,ં 33 ભીટય શફંૄ વંઔ અને ઐયડાલાફંૄ જે ભાન ભળ્ય  ંછે તેન ઉમઔ ળાા ભાટે થત શળે. વબાઓડં, 
ઠાય, લઓાયલાફંૄ ભાન, હલ્રા, ભશરેના અલળે, ્નાનાઔાય લઔેયે ણ ભળ્મા ંછે.  

 જીલનશનલાકશ : લન્શત અને ભાછરીન ઉમઔ બજનભા ંથત શત. કઉં, દા, વપેદ ચણા, તર લઔેયે ભળ્મા ંછે. ગ જયાતભાથંી ફાજયીના 
દાણા ભળ્મા છે. ચઓાના દાણા અલ્ પ્રભાણભા ંભળ્મા છે. શડપ્ાભાથંી ારત   ંપ્રાણીઐના ંશાડા ંભળ્મા ંછે.  

 આશથિજીલન : ઓેતી થતી શળે. ઓેતી ભાટે ફદન ઉમઔ થત શળે. શહયમાણા-યાજ્થાનભાથંી ઓેડેરા ઓેતયના અલળે ભળ્મા છે. શવિંચાઈ ભાટે 
નશયે શળે. કલૂા ે તાલથી ણ શવિંચાઈ થતી શળે. ધધંા-વ્મલવામભા ંભાટીાભ તથા ધાત  ાભ ભશત્લના ંશળે. ેટરી લ્ત  ઐ યદેળભા ંજતી 
શળે. જેભ ે, ભયીભવારા, અત્તય, શાથીદાતં લઔેયે. રથર ભટ ં ફદંય શત   ંજ્માથંી શલદેળભા ંલેાય થત શત.  

 વાભાજજજીલન : સ્ત્રી- ર  ફે ડા ંશયેતા ંશતા. વૌંદમક પ્રવાધન લયાતા ંશતા.ં ેટરા અરંાય ણ શયેતા શતા. ેટરા રાબાલનાના 
નમનૂા ભળ્મા છે જે વં્ કૃશતના શલાવન  યાલ છે. યભડા ંભળ્મા ંછે. કૂડા, શવવટી, ભાટીના ઘકૂયા, રઓટા લઔેયેથી ફા યભતા ંશળે. ેટરાં 
ણચત્રની વાથે ાવંાની નતકીની મશૂતિ ણ ભી છે. નતૃ્મના ળઓીન ણ શળે.  

 મ દ્રાઐ તથા ણરશ : મ દ્રાઐ અને ણરશ દ્વાયા દૂયના ંવંો વધાતા-જલાતા શળે. ભેરા અણબરેઓભા ં26 ણચશન ભળ્મા ંછે. સચૂના ટ્ટી, 
તરભાના ંાટરા ંણ ભળ્મા ંછે.  

 

 પ્રાચીન વભાજજીલન 

 

 દ શનમાના અશતપ્રાચીન ગ્રથં-લેદ : લેદ ચાય છે : (1) ઋગ્લેદ (2) મજ લેદ (3) વાભલેદ (4) અથલકલેદ.  

 વોથી જૂન ઋગ્લેદ છે. ઈ.વ. લેૂ 3000-3560 લક શરેા ંયચામ શળે. તેભા ં1028 ઋચાઐ છે. ઋચાઐન વમશૂ ‘સતૂત’ શલેામ છે. તેભા ંશલશલધ 
ભતં્ર છે. અક્ગ્ન, ઈન્સદ્ર અને વભ ભશત્લના દેલતા છે. ઋશઐ શલધાથીઐને ભતં્રન  ંઔાન યાલતા. લેદ વાબંીને માદ યઓાતા, તેથી ‘શ્ર  શતગ્રથં’ 
શલેામ છે. ઋગ્લેદના ંઅમ  સતૂત વલંાદના ફૃે મ ામેર છે. શલશ્વાશભત્ર ઋશ તથા ણફમાવ અને વતરજ નદી લચ્ચેન વલંાદ સ દંય છે.  

 લૈહદ વભાજજીલન : ઈચ્છાઐની શૂતિ યલાના ંઅને સતૂત છે. જીતેલ  ંધન ળાવ યાઓત. બ્રાહ્મણ અને પ્રજાભા ંલશેંચાત  .ં મજ્ઞભા ંકી, અનાજની 
આહ શત આાતી. ર ફશાદ ય અને ક ળ મદ્ધાને વયદાય ફનાલતા શતા.   

 જ દા જ દા રવમશૂ અને તેભને ઐઓ : ાભ, બાા, હયલાય, યશઠેાણ લઔેયે યથી લઔીયણ થત .ં જનતા અથલા યૂા વમ દામ ભાટે ફે ળબ્દ 
લયાતા. ઍ ળબ્દ શત ‘જન’ ફીજ ળબ્દ શત ‘શલળ’. પ્રાથકના યચનાયા તાને ‘આમક’ શતેા. શલયધીઐને ‘દાવ’ ે ‘દ્ય ’ શતેા. ઉત્તય બાયતભા ં
વપ્તશવિંધ ના શલ્તાયભા ંતે યશતેા.  
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વાભાન્સમ જ્ઞાન, ગ જયાતી વ્માયણ-વાહશત્મ, ઔણણત, તક  ળક્તત(Reasoning), English લઔેયે શલમના 105 થી લધાયે Topic ન  ંામાથી શળક્ષણ આતી શે્રષ્ઠ વં્ થાભા ંજડાલી ઉત્તભ ાયહદી ફનાલ.  

 ભશાાાણ : 3000 લક શરેા ંભશાાાણ ફય ફનાલલાની પ્રથા શળે. દણક્ષણ તથા ઉત્તય-લૂકભાથંી જેના અલળે ભળ્મા છે. મતૃને 
ભશાાાણ વાથે દપનાલાતા. મતૃ વાથે રઓડંના ંઐજાય, કડાના ંંાર, વનાના ંકયેણા ંલઔેયે ણ દપનાલેરા ંભળ્મા ંછે.  

 રના ઓાનાન શલળે ય્ય ણબન્નતા : જ દી જ દી જગ્માઍ ભેર ંાર (શાડશિંજય) વાથે લધતા-ંઐછા ંપ્રભાણભા ંફીજી લ્ત  ઐ ભી છે, તેથી 
વભાજની ણબન્નતાન ખમાર આલે છે .  

 

 

 

 ભશાજનદ વભમની ળાવનવ્મલ્થા  
 બટત ભાનલી વમશૂભા ંયશતે થમ. ભટા જનવમશૂભા ંયશતેા ંતેના ંનાભ અામા.ં જનવમશૂ ‘જનદ’ નાભે ઐઓાલા રાગ્મા. તેન અથક છે, 

ભાણવના લવલાટન  ંઍ કે્ષત્ર અથલા ્થાન. પ્રાચીનાભા ંવ જેટરા ંભશાજનદ શતા.ં  

રભ યાજ્મ યાજધાની લતકભાન ્થાન 
1.  અંઔ ચંા લૂક ણફશાય 
2. ભઔધ ણઔહયવ્રજ,  ,યાજગશૃ  દણક્ષણ ણફશાય 
3. ાળી લાયાણવી લાયાણવી 
4. અ્ભ ૈઠણ ઔદાલયી નદીના હનાયે 
5. ોળર શ્રાલ્તી,  ,અમધ્મા  અલધ (ઉત્તય પ્રદેળ)  
6. લજ્જિ શભશથરા ઉત્તય ણફશાય 
7. લત્વ ોળામ્ફી અરાશફાદ આવાવન પ્રદેળ 
8. અલશંત ઉજ્જશમની ભાલાન પ્રદેળ (ભધ્મ પ્રદેળ)  
9. ચેહદ સ ક્તતભતી મમ ના અને નભકદા લચ્ચેન પ્રદેળ 
10. ઔાધંાય તક્ષશળરા ેળાલય અને યાલરશિંડીની આવાવન શલ્તાય 
11. મ્ફજ રાજ ય નૈઋત્મ ાશ્ભીય આવાવન પ્રદેળ 
12. ભલ્ર ક ળીનાયા ઔયઓ યની આવાવન પ્રદેળ 
13. ક ર  ઈન્સદ્રપ્ર્થ હદલ્શી અને ભેયઠ આવાવન પ્રદેળ 
14. ાચંાર અહશછત્ર,  ,ાક્મ્લ્મ  ફદાય , ફયરી આવાવન પ્રદેળ  
15. ભત્્મ શલયાટનઔય જમ ય (યાજ્થાન) આવાવન પ્રદેળ  
16. સયૂવેન ભથ યા ભથ યા ાવેન પ્રદેળ 

 ેટરાંભા ંયાજા વ્મલ્થા વબંાત શત. તે મ ખમ ઔણાત શત. ેટરાંભા ંયાજાને લળંયંયાઔત વદં યલાભા ંઆલત ન શત, યંત   પ્રજા 
વદં યતી. આલા ંયાજ્મ ઔણયાજ્મ શલેાતા.ં યાજતતં્ર અને ઔણતતં્ર ઍભ ફે પ્રાયની યાજ્મ વ્મલ્થા શતી.  

 યાજતતં્ર યાજ્મની ળાવનવ્મલ્થા : ઈ.વ. લેૂ છઠ્ઠી વદીની ઉત્તય બાયતની વ્મલ્થા આ પ્રાયની શતી. ભઔધ ળક્તતળાી જનદ શત  .ં ભઔધની 
યાજધાની શરેા ંયાજગશૃ (યાજઔીય) શતી છી ાટરી ત્ર (ટના) ફની. ણફિંણફવાય અને અજાતળત્ર  જાણીતા ળાવ થમા શતા.  

 ઔણયાજ્મની ળાવનવ્મવ્્થા : આઠ ે નલ જાશતના રઍ યક્ષણ ભાટે વકંયાજ્મ ્થાેલ .ં તે લજ્જી વકં શલેાય .ં તેન  ંમ ખમ લૈળારી ્થાન શત  .ં 
યાજ્મ લશીલટ વબા દ્વાયા થત. વબા બયાતી તે ્થાન ‘વથંાઔાય’ શલેાત  .ં પ્રત્મે વભ્મ યાજા ઔણાત. વમશૂભા ંશનણકમ રેલાતા શતા.  

 વથંાઔાય : વકંની ફેઠ વથંાઔાયભા ંભતી શતી. ત્રણલાય વાય થમેરી દયઓા્ત જાશયે યાતી. વી દ્વાયા વભ્મ ભતદાન યતા. પ્રજાવત્તા 
રળાશી વ્મલ્થા આભા ંજલા ભે છે.  

 ઔણયાજ્મન  ંવભાજજીલન : કયભા ંયશતેા,ં શ  ાતા.ં કઉં, ચઓા, જલ, ળેયડી, ઠ જેલા ા ઉઔાડતા. ભાટીના ંલાવણ લાયતા. ણચત્રાંન 
યેલ  ંાત્ર ‘ઘ વયાત્ર’ શલેાત  .ં યક્ષણ ભાટે નઔય પયતે હલ્ર ફાધંલાભા ંઆલત શત. અરાશાફાદથી ભેરી ઈંટ 2500 લક શરેાનંી છે. ય 
રેલાભા ંઆલત શત. ઓેતી ય ય રેલાત. ઓેતીભા ંસ ધાયા થતા ઔમા. ાાતંયે ભઔધ ભશાવામ્રાજ્મ તયપ આઔ લધ્ય .ં  

 

 ળાશંત અને અહશિંવાન વઔંભ  
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 2500 લક શરેા ંફોદ્ધ ધભકની ્થાના થઈ. ઔોતભ બ દ્ધ તેના ્થા શતા. બ દ્ધન  ંફાણન  ંનાભ શવદ્ધાથક શત  .ં તેભન જન્સભ હશભારમની 
તેટીભા ંશરલ્ત   નઔયી ાવે લ મ્મ્ફની લનભા ંથમેર. તાન  ંનાભ શ દ્ધધ્ન, ભાતાન  ંનાભ ભામલતી અને ત્નીન  ંનાભ મળધયા શત  .ં યાહ ર 
નાભન  ત્ર શત. શવદ્ધાથકના ગશૃત્માને ‘ભશાણબશનષ્રભણ’ તયીે ઐઓાલામ છે. ળાશંત-જ્ઞાન ભાટેના પ્રમત્ન માક. છેલટે લૈળાઓી ણૂણિભાની યાશત્રઍ 
ીાના વકૃ્ષ નીચે જ્ઞાન પ્રાપ્ત થય  ંને તે બ દ્ધ શલેામ. બ દ્ધને જ્ઞાન થય  ંતે ્થ ફશધઔમા (ણફશાય)ભા ંછે. 80 લકની ઉંભયે ક ળીનાયા (શારન  ં
ણફશાય) ભા ંતેઐ શનલાકણ ામ્મા.  

 બ દ્ધન ઉદેળ : વય ાણર બાાભા ંરને તેઐઍ ઉદેળ આપ્મ છે. વાયા ંભો યે તે ઊંચ અને ઓયાફ ભો યે તે નીચ આવ  ંતે શતેા.  
બરા થાઐ. બલ  ંય. પ્રાણીભાત્ર ય દમા યાઓ. વત્ભક ય. ગ ્ વ દી ન ય. ઈની જાત ન છૂ. ધભક અને જ્ઞાનીને ળયણે જાલ, તષૃ્ણાન 
ત્માઔ ય. બાયત, ચીન, શ્રીરંા, જાાન જેલા અને દેળભા ંફોદ્ધ ધભકન પેરાલ થમ છે. હવા ઔભતીના ઉદાશયણ દ્વાયા દયેને કયે ઈન  ં
ભયણ ત થમેલ  ંજ શમ છે તે લાત યી ભયણન ળ નય તે વભજાલેલ .ં  

 ઉશનદ : ઍ વભમભા ંઆત્ભા અને બ્રહ્મ ઍ જ છે તેવ  ંભનાત  .ં ગ ર -શળષ્મની લાતન  ંવંરન યલાભા ંઆવ્ય  ંછે. ઔાઔી જેલી સ્ત્રી શલચાયની 
લાતન ઉલ્રેઓ આભા ંછે. ઉશનદના શલચાયન  શલાવ ળંયાચામક નાભના શલચાયે મો.  

 
 

 જૈન ધભક : 30 લકની ઉંભયે કય છડનાય લધકભાન ભશાલીય ્લાભી તયીે ઐઓામા. ક્ષશત્રમ ક ભા ંટનાની ઉત્તયે ણફશાયભા ંક ંડગ્રાભભા ંતેભન 
જન્સભ થમેર. તેભના શતા શવદ્ધાથક અને ભાતા શત્રળરાદેલી શતા.ં ત્નીન  ંનાભ મળદા અને  ત્રીન  ંનાભ શપ્રમદળકના શત  .ં તેઐ જૈન ધભકના 24ભા 
તીથુંય ઔણામ છે.  

 ભશાલીય ્લાભીન ઉદેળ : તેભન ઉદેળ ભાઔધી અને પ્રાકૃત બાાભા ંવય યીતે અામ છે. વત્મ જાણલા કય છડવ  ંજઈઍ. અહશિંવાન  ં
ારન યવ .ં ઈ ણ જીલને ષ્ટ ન આવ .ં ઈને દ :ઓ ે ઈજા ન શોંચાડલા.ં બ્રહ્મચચકન  ંારન યવ .ં લસ્ત્રન ત્માઔ યલાન  ંતેઐ શતેા. 
તેઐઍ ાચં વ્રત આપ્મા ંજે પ્રભાણે છે.  

(1) વત્મ  (2)અહશિંવા  (3)અ્તેમ  (4) અહયગ્રશ  અને  (5) બ્રહ્મચમક.  

 વકં અને શલશાય : જૈન-ફોદ્ધ ધભકના ઉદેળ વતત શલશાય યે છે. ્થામી શનલાવ ભાટે શલશાય ફાધંલાભા ંઆવ્મા શતા. ફોદ્ધ અને જૈન ધભકને 
યાજ્માશ્રમ ણ ભળ્મ શત. બ દ્ધ અને ભશાલીય વભાજભા ંશલચાય-હયલતક ફની યહ્યા શતા.  

 

 વમ્રાટ અળ 

 જૂનાઔઢભા ંઅળન શળરારેઓ આલેર છે.  ભશાન વમ્રાટ અળે શળરારેઓ, ગ પારેઓ, ્તબંરેઓ ફનાવ્મા શતા. વાયનાથના શવિંશ્તબની આકૃશત 
આણી યાષ્ટ્રમ દ્રા છે. અળ ભઔધન યાજા શત. ચદં્રગ પ્ત અળના દાદા થામ. બ દ્ધદ્ધભાન ચાણક્યઍ ચદં્રગ પ્તને ભદદ યેરી, ‘ અથકળાસ્ત્ર’ભા ં
ચાણક્ય શન ણ શતા. ચદં્રગ પ્તન  ત્ર ણફન્સદ વાય અને ણફન્સદ વાયન  ત્ર અળ.  

 ભશાવામ્રાજ્મ અને તેન  ંવચંારન : ભઔધન  ંશનભાકણ ચદં્રગ પ્તે ય ું અને અળે તેન શલ્તાય મો. ાટરી ત્ર તેની યાજધાની શતી. અશધાયીઐ 
અને ભતં્રીઐ યાજાને ભદદ યતા શતા. અન્સમ યાજ્મભા ંયાજક ભાયને યાજ્માર ફનાલી ભરાતા શતા.  

 ણરિંઔન  ંય  દ્ધ અને વમ્રાટન  ંહૃદમહયલતકન : ભઔધની ડળભા ંણરિંઔ (ઐહયવા) ન  ંયાજ્મ શત  .ં અળે ણરિંઔ ય આરભણ યી જીતી રીધ .ં 
ણરિંઔન બમાન શલનાળ જઈને અળન  ંશદમહયલતકન થય  ંઅને તેણે ધભકન પ્રચાય યલાન  ંનક્કી ય ું. ફોદ્ધ વાધ  ઉગ પ્તના ઉદેળથી 
અળે વનં્સમાવ રીધ. અળે  ત્ર ભશને્સદ્ર અને  ત્રી વકંશભત્રાને ધભક પ્રચાય ભાટે ભલ્મા ંશતા.ં શળાય ય પ્રશતફધં મકૂ્ય. ્તૂ, શલશાય, ભઠ 
ફધંાવ્મા. પે્રભ, દમા, ર ણા, અહશિંવા, અન ંા જેલા શવદ્ધાતંન પ્રચાય મો. ‘ધમ્ભ’ ના પ્રચાય ભાટે શળરારેઓ તયાવ્મા. (1) ભાતા-શતાની આજ્ઞા 
ાલી (2) લડીરન આદય યલ (3) શ -ઓંીન લધ ન યલ (4) ઓચક ઐછ યલ (5) ગ ર વેલા યલી (6) સ્ત્રીઐ-નય પ્રત્મે ભામાફૄ લતકન 
યાઓવ ,ં આ ફાફતને ‘ધમ્ભ’ શલેાભા ંઆલે છે.  

 

 ફે ભશાયાજ્મ 

 

 

 (1) નજ  
 શકલધકન (ઈ.વ. 606-647) :  

 શતા પ્રબાયલધકનના અલવાન છી યાજલધકને ઔાદી વબંાી ણ તેને દઔાથી ભાયી નાઓતા શકલધકને થાણેશ્વયની ઔાદી વબંાી અને તેણે 
ભાલાના યાજા દેલગ પ્તે ેદ યેરી ફશને યાજ્મશ્રીને મ તત યાલી. ાભફૃ(આવાભ)ના યાજા બા્યલભકનને શભત્ર ફનાવ્મ અને ઔોડ યાજલી 
ળળાંને શયાવ્મ. ભાલા અને વોયાષ્ટ્ર જીત્મા ંણ દણક્ષણના યાજા  રેળી વાભે વપતા ન ભી.  



ANGEL  ACADEMY  :  GPSC 1-2, Dy.SO - નામફ ભાભરતદાય, તરાટી, રાક , PSI-ASI, ન્સ્ટેફર, TAT, TET લઔેયે યીક્ષાઐની વંણૂક તૈમાયી ભાટેના                   
ભ.7575 072 872      રારકય ઝેયક્ષની નીચે, વેટય: 29, ક-6  નકય, ઔાધંીનઔય  download materials from HERE  angelacademy.co.in     

આને અભાર ં  MATERIALS  ઔભે ત આના What’s up group ભા ંજફૃય Share યજ. તેનાથી તભાયી જેભે ઈને ભદદ ભળે.                   

વચંાર : વાભત ઔઢલી  (GPSC 1-2(p) , Dy.SO-નામફ ભાભરતદાય(p), તરાટી, રાક , રીવ, TAT, TET લઔેયે 10 થી લધાયે યીક્ષાઐભાં ાવ થનાય અન બલી અને તજજ્ઞ શળક્ષ)  8 

                                                  નલી ફેચભાં પ્રલેળ રેલા ભાટે આેર નફંય ય પન ય અથલા ફૃફર ં  ભવ .  
વાભાન્સમ જ્ઞાન, ગ જયાતી વ્માયણ-વાહશત્મ, ઔણણત, તક  ળક્તત(Reasoning), English લઔેયે શલમના 105 થી લધાયે Topic ન  ંામાથી શળક્ષણ આતી શે્રષ્ઠ વં્ થાભા ંજડાલી ઉત્તભ ાયહદી ફનાલ.  

 શકન  ંળાવન અને લશીલટ : ઉત્તભ લશીલતતાક શત. જાતે જ શનયીક્ષણ યત. પ્રજાન  ંલ્માણ, ન્સમામ અને પયજ-ારનભા ંશનમશભત શત. યાજ્મન 
લશીલટ યલાભા ંવેનાશત, પ્રશતશાય (દ્વાયાર), વશંધશલગ્રાશ (શલદેળી ભતં્રી), યાજદૂત, યયાજ્મભતં્રી, ભશાદંડનામ (લડા ન્સમામાધીળ), 
‘અક્ષટણરા’ (નોંધણી યનાય) લઔેયે શતા.  

 શકના શ્તાક્ષય : તેણે યાજ્મભા ંશલશ્રાશંતગશૃ, લાલ, તાલ, કલૂા, ભઠ, શલશાય ફધંાવ્મા ંશતા.ં જીલહશિંવા ય પ્રશતફધં મકૂ્ય. ધભકવબા ફરાલત 
શત. દય ાચં લે પ્રમાઔભા ંધભક હયદન  ંઆમજન યત શત. દાનલીય શત ; વાહશત્માય શત. તેના દયફાયના ભશાશલ ફાણબટ્ટ ે‘શકચહયત’ 
અને ‘ાદંફયી’ રઓેરા.ં શે તે ‘નાઔનદં’, ‘યત્નાલણર’, અને ‘શપ્રમદશળિા’ ઍભ ત્રણ નાટ રઓેરા.ં  

 શકલધકનન  ંવામ્રાજ્મ : વમ્રાટ શકલધકન અને નારદંા શલદ્યાીઠ : શે નારદંા શલદ્યાીઠના આચામક ળીરબદ્રને ભદદ યીને ‘નારદંા શલદ્યાીઠ’ને 
પ્રશવદ્ધદ્ધ અાલેરી. 100 જેટરા ઔાભ શલદ્યાીઠને શનબાલ ભાટે આપ્મા શતા. યવામણળાસ્ત્રી નાઔાજ કન આ શલદ્યાીઠભા ંથઈ ઔમા. નારદંા 
શલદ્યાીઠના  ્ તારમન  ંનાભ ‘ધભકઔજં’ શત  .ં  

 રજીલન : ઔાભ-નઔય પયતે હલ્રેફધંી શતી. પ્રલેળ ભાટે દયલાજા શતા. ચાય લણો શતા. ડદાપ્રથા, આંતયજ્ઞાતીમ રગ્નપ્રથા પ્રચણરત ન શતા.ં 
વતીપ્રથા, ફારગ્ન અને ફહ રગ્નની પ્રથા ળફૃ થઈ ચૂી શતી. દૂધ. પ. ચઓા, ળાબાજી ઓલાતા ંશતા.ં વાદા ંઅને વપેદ લસ્ત્ર શયેાતા શતા. 
શલશલધ અરંાય શયેાતા ંશતા.ં ળતયંજ અને વઔટાફંાજીથી ભનયંજન ભેલાત  .ં નટ અને ભદાયીઐ ઔાભડાઐંભા ંપયી ભનયંજન યતા શતા. કૃશ 
અને શ ારનન વ્મલવામ મ ખમ શત. નશીંલતૌ જભીન ભશસેરૂ રેલાત  .ં ાટરી ત્રથી ભગૃ ચ્છ (બફૃચ) સ ધી વંઔ યાજભાઔક શત. વના-
ચાદંીના શવક્કા ચરણભા ંશતા. હશન્સદ , ફોદ્ધ અને જૈન ધભક ાતા શતા. આ ફધી ફાફત ચીની મ વાપય હ્ય -ઍન-ત્વાઔંની નોંધથીભાથંી જાણલા 
ભે છે.  

 હ્ય -ઍન-ત્વાઔં (ઈ.વ. 629-645) : શકના વભમભા ંચીનભાથંી આલેરા હ્ય -ઍન-ત્વાઔેં બાયાતભા ંનારદંા ઓાતે ાચં લક સ ધી અભ્માવ મો શત. 
ઈ.વ. 645ભા ંતે ભધ્મ ઍશળમાના ય્તે ચીન યત ઔમ શત તેની નોંધ પ્રભાણે શકના ંયાજ્મભા ં100 ફોદ્ધ ભઠ શતા. પ્રજા વાદ ં  જીલન જીલતી 
શતી.  

 

(2)લાતાી :  

 દણક્ષણના યાજા  રેળી ફીજા વાભે શકની શાય થમેરી.  

 યાજઔાદી સ ધીની વપય : દણક્ષણ બાયતભા ંચાલ ક્ય લળં (વરંી લળં) લાતાી નઔયભા ં( ફદાભી-ણાકટ) યાજધાની યાઓી ળાવન યત શત. 
 રેળી ફીજ તેન ફલાન યાજા શત. તેણે ‘અશ્વભેધ’ મજ્ઞ મો શત. તેના છી તેન  ત્ર ીશતિલભાક ઔાદીઍ આવ્મ. તે છી તેન બાઈ 
ભઔંરેળ યાજા ફન્સમ. જેણે લાતાીભા ંશલષ્ણ  ભદંીય ફધંાવ્ય  ંશત  .ં તે છી વત્માશ્રમ  રેળી ફીજ ઔાદી ય આવ્મ.  

  રેળી ફીજ (ઈ.વ.અ 610-642) : તેણે 30 લક યાજ્મ ય ું. પ્રતાી અને ફશાદ ય મદ્ધ શત. રાટ ( દ. ગ જયાત) અને ગ જૉય (ઉ. ગ જયાત) 
જીતેરા. કૃષ્ણા અને ઔદાલયી લચ્ચેના લેંઔી પ્રદેળ જીતેરા. આંધ્રભા ંતેની વત્તા શતી.  યાજા શકને  રેળી ફીજાઍ નભકદા ાવે યાજ્મ આપ્મ 
શત. તેના વભમભા ંલાતાી અને ધાયા યીની ગ પાઐ ફની શતી. અજન્સતાની ગ પાઐના ંબીંતણચત્ર ફન્સમા ંશતા.ં તેના વભમભા ંફોદ્ધ ધભક ધીભ 
ડય શત અને જૈન ધભકની ળાઓા ‘હદઔફંય’ન પ્રબાલ લધ્મ શત. ાચંીલયભના લ્રલ લળંના યાજા વાથે રડતા ંરડતા ં રેળી ફીજાન  ંમતૃ્ય  
થય .ં (ઈ.વ.642).  

 

 યાજતૂ ય  ઔ  
 નલા યાજ્મલળંન ઉદમ : શકના અલવાન છી વયદાય, વાભતં ્લતતં્ર ફની ઔમા શતા. જે તે પ્રદેળભા ંયલસરૂીન  ંાભ યનાય ‘વાભતં’ 

શલેાતા. વાભતં ળક્તતળાી ફનતા ં‘વાભતંળાશી’ અક્્તત્લભા ંઆલી. ઉત્તય બાયતભા ંગ જૉય, પ્રશતશાય, ાર, ચાલ ક્ય, યભાય, ચોશાણ, જ્માયે 
દણક્ષણ બાયતભા ંલ્રલ, યાષ્ટ્રકટૂ, લ્માણીના ચાલ ક્ય, ચેય, ાડંય અને ચર મ ખમ ળાવ શતા.  

 ઉત્તય બાયત :  

 શક છી મળલભાકના વભમભા ંનજભા ંપ્રશતશાય લળં વત્તા ય આવ્મ. [પ્રશતશાય લળંભા ંબજ ે શભહશયબજ નાભન ળક્તતળાી ળાવ થમેર]  

 ભાલાભા ંયભાય લળં શત. ઉજ્જૈન અને ધાયાનઔયી મ ખમ નઔય શતા.ં મ જં અને બજ આ લળંના શે્રષ્ઠ ળાવ શતા.  

 ણફશાય અને ફઔંાભા ંાર અને વેન લળં શતા. ચોશાણઍ અજભેયભા ંવત્તા ્થાી છી હદલ્શીને યાજધાની ફનાલી. થૃ્લીયાજ ચોશાણ આ લળંન 
શત.  

 અણહશરલાડ ાટણભા ંવરંી લળંન  ંળાવન શત  .ં મૂયાજ, શવદ્ધયાજ જમશવિંશ અને ક ભાયાા જેલા પ્રતીી યાજાઐ આ લળંભા ંથઈ ઔમા.   

 દણક્ષણ બાયત :  

  રૈળી ફીજાના અલવાન છી લ્રલ લળં અને ચર લળં અક્્તત્લભા ંઆવ્મા. લ્રલ યાજા નયશવિંશ લભાક ળક્તતળાી ળાવ શત. આ યાજાઐ 
વાહશત્મ અને રાના પે્રભી શતા. ચર લળંની યાજધાની તાજંય શતી. યાજયાજ પ્રથભની લશીલટી ક ળતા સ દંય શતી.  
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                                                  નલી ફેચભાં પ્રલેળ રેલા ભાટે આેર નફંય ય પન ય અથલા ફૃફર ં  ભવ .  
વાભાન્સમ જ્ઞાન, ગ જયાતી વ્માયણ-વાહશત્મ, ઔણણત, તક  ળક્તત(Reasoning), English લઔેયે શલમના 105 થી લધાયે Topic ન  ંામાથી શળક્ષણ આતી શે્રષ્ઠ વં્ થાભા ંજડાલી ઉત્તભ ાયહદી ફનાલ.  

 અજમયાજે અજભેયની ્થાના યેરી. યામશથયા (થૃ્લીયાજ ત્રીજ) ઈશતશાવભા ંભશત્લન  ં્થાન ાભેર છે. ‘થૃ્લીયાજ યાવ ‘ભા ંશલ ચદં 
ફયદાઈઍ તેની લીયથા આરેઓી છે.  

 ભેલાડના ઔહશર ાછથી શવવહદમા યાજતૂના નાભે ઐઓામા. ફપ્ા યાલ આ લળંના ્થા શતા તેવ  ંશલેામ છે.  

 ભધ્મ પ્રદેળભા ંનભકદાની દણક્ષણે ચેહદલળંના ળાવ શતા.  

 ાટણભા ંચાલડા લળંન  ંળાવન ણ શત  .ં  

 દણક્ષણના યાષ્ટ્રકટૂ લળંભા ંઔશલિંદ ત્રીજ ળક્તતળાી ળાવ શત.  

 દણક્ષણભા ંાડંય લળં શલળે ભેઔ્થશનઝ નાભના શલદેળી પ્રલાવીઍ નોંધ યેરી છે. આ જાશતન  ંળાવન સ્ત્રીઐ યતી શતી.  

 યાજતૂ ળાવન  ંઓભીય : ફશાદ ય જાશત યાજતૂ ભાટે ળશીદ થલાન  ંઔોયલ ઔણાત   ંશત  .ં ય દ્ધભા ંતે ેવહયમા યતા ંઅચાતા ંનશીં. વત્મ ફરવ  ં
અને વત્મ ભાટે રડવ  ંઔોયલપ્રદ ઔણાત   ંશત  .ં સ્રીઐ જફૃય ડે ય દ્ધભા ંજતી. શતની શાયની લેાઍ તે જોશય (આઔભા ંફી ભયવ )ં યતી.  

 
 
 

 ભધ્મય ઔીન ળાવનવ્મલ્થા અને ્થાત્મ  

 પ્રજાના યક્ષણ અને લ્માણ ભાટે જે ળશીદ થમા છે તેભની માદભા ંાણમા ફનાલલાભા ંઅવ્મા છે.  

 યજતૂ ય ઔની ળાવનવ્મલ્થા : યાજાન  ંદ લળંયંયાઔત શત  .ં યાજાન ભટ  ત્ર જ યાજા થામ અવ  ંણ ન શત  .ં ાશ્ભીયના મળ્ાને 
બ્રાહ્મણની ભડંીઍ ઔાદી ય ફેવાડય શત. ગ જયાતના ક ભાયાને ભતં્રીવબાના વભ્મઍ યાજઔાદી ભાટે મગ્મ ઔણ્મ શત. યાજાને ભદદ યલા 
ભતં્રીઐ શતા.  

 ઔાભની ળાવનવ્મલ્થા : ગ્રાભળાવન ચંામતને આધીન શત  .ં તેન મ ઓી લડ મ ઓી અથલા વયચં શત. વયંક્ષણ અને ન્સમામ અંઔેન બાઔ તેના 
શળયે યશતે. ેટરી લઓતે ગ્રાભવબા ણ ન્સમામ યતી. જભીન ભશસેરૂ મ ખમ આલ શતી. ઊજન છઠ બાઔ ભશસેરૂ તયીે રેલાત વાભતં ય 
ઉકયાલતા અને યાજાને ઓડંણી બયતા. 

 વાહશત્મ : શલદ્વાનને યાજા આશ્રમ આતા. આ વભમભા ંવં્ કૃત, પ્રાકૃત, તશભર, ન્નડ, તેલ ગ  લઔેયે બાાઐભા ંવાહશત્મન  ંઓેડાણ થય  ંશત  .ં શલ 
ભાકે ‘શળશ ારલક’, શ્રી શે ‘નૈધચહયત’, શભેચદં્રાચામે ‘ક ભાયા ચહયત્ર’ તથા ‘શવદ્ધશભે ળબ્દન ળાવન’ની યચનાઐ યી શતી. આ વભમઔાાભા ં
નાટ ણ રઓામેરા.ં બલભશૂતઍ ‘ઉત્તયયાભચહયત’ રઓેલ .ં નાયામણ નાભના હંડતે ચંતતં્રના આધાયે ‘હશતદેળ’ નાભે લાતાકવગં્રશની યચભા 
યેરી.  

 

શલ   વાહશત્માય /  કૃશતન  ંનાભ શલ/વાહશત્માય             કૃશતન  ંનાભ 
શલળાઓાદત્ત મ દ્રાયાક્ષવ વભદેલ                 થાવહયતવાઔય 
લ્શણ યાજતયંણઔણી ચદં ફયદાઈ            થૃ્લીયાજ યાવ 
ણફલ્શણ શલરભાદેલ ચહયત્ર     ભેર ત  ઔં                  પ્રફધણચિંતાભણણિં 

  ્થાત્મ : યાજતૂ યાજાઐઍ ભશરે, હલ્રાઐ, ભહંદય, જાળમ લઔેયે ફધંાલેરા,ં ભધ્મ પ્રદેળના ઓજૂયાશન  ંઅને ભ લનેશ્વયીન  ં  યી ભહંદય 
જાણીતા ંછે. ણાકન   ંસમૂકભહંદય, ાશ્ભીયન  ં‘ભાતુંડ ભહંદય’ અને ગ જયાતન  ંસમૂકભહંદય જાણીતા ંછે. દણક્ષણ બાયતના ઈરયાભા ંહશન્સદ , ફોદ્ધ અને જૈન 
ઍભ ત્રણ ધભકની ગ પાઐ છે, તેભા ંૈરાવ ભહંદય બવ્મ છે. મ ફંઈ ાવે ઍણરપન્સટાની ગ પાન  ંત્રણ મ ઓલાા શળલન  ંશળલ્ પ્રખમાત છે. ભદ યાઈન  ં
ભીનાક્ષી ભહંદય જાણીત   ંછે. દણક્ષણ બાયતના ંભહંદયના ંપ્રલેળદ્વાય ‘ઔ યમૌ’ તયીે ઐઓામ છે.  

 ભશંભદ ઔઝની : ઈ.વ. 1000 થી 1075 દયશભમાન ભશંભદ ઔઝનીઍ ચડાઍઐ યેરી જેભા ંવભનાથની લ ૂટં તેણે ગ જયાતભા ંબીભદેલ વરંીના 
ળાવનના વભમઔાાભા ંયેરી.  

 હદલ્શીન તઓત ફદરામ : ઔઝનીના અલવાન છી ળાશબ દીન કયીન  ંળાવન આવ્ય .ં તે ધન લ ૂટંલા નશીં, ણ વત્તા ્થાલા આવ્મ શત. તે 
અણહશરલાડ ાટણની ભશાયાણી નાશમાદેલી વાભે યાજજત થમેર. કયી વાથેની રડાઈભા ંથૃ્લીયાજ ચોશાણ શામો શત. કયી છી હદલ્શીની 
ઔાદી ય ‘ગ રાભ લળં’ન ્થા ક ત્બ દીન ફ આવ્મ.  

 

 

 ભધ્મય ઔન  ંહદલ્શીદળકન : 
 ગ રાભલળં : ભશંભદ કયીના અલવાન છી તેના ગ રાભ ક ત્બ દ્દીન ફે ઈ.વ. 1206ભા ંહદલ્શીની વત્તા વબંાી ને ગ રાભ લળંની ્થાના યી.  

તેણે શભનાયાન  ંફાધંાભ ળફૃ યાવ્ય  ંજે તેના છી આલનાય ઈલ્ત  જત્ભળે ણૂક ય ક અને તે શભનાય તે ક ત  ફશભનાય. ઈ્ત  જત્ભળ છી તેની   ત્રી 
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                                                  નલી ફેચભાં પ્રલેળ રેલા ભાટે આેર નફંય ય પન ય અથલા ફૃફર ં  ભવ .  
વાભાન્સમ જ્ઞાન, ગ જયાતી વ્માયણ-વાહશત્મ, ઔણણત, તક  ળક્તત(Reasoning), English લઔેયે શલમના 105 થી લધાયે Topic ન  ંામાથી શળક્ષણ આતી શે્રષ્ઠ વં્ થાભા ંજડાલી ઉત્તભ ાયહદી ફનાલ.  

યઝીમા ઈ.વ.1236ભા ંહદલ્શીની ઔાદી ય આલી. તે શરેી ભહશરા ળાવ (સ રતાન ) ઔણામ છે.યઝીમા છી નાવીર દીન અને તેના છી 
ગ્માસ દીન ફલ્ફન ઔાદી ય આવ્મા ંતે છી ઓીરજી લળં આવ્મ.  

 ઓીરજી લળં : અપકાશન્તાનભા ંઓલ્જ નાભના ્થે યશતેી ત  ક  જાશતને ઓીરજી શલેાભા ંઆલતી. જરાલ દ્દીન ઓીરજીઍ ઓીરજી લળંની ્થાના 
યેરી. તેના જભાઈ અલ્રાઉદ્દીન ઓીરજીઍ તીની વત્તા આંચી રઈને સ રતાન ફન્સમ. પ્રખમાત શલ અભીય ખ ળય તેના દયફાયભા ંશત.  

 તકરઓ લળં : ગ્માસ દ્દીન તકરે તકર લળંની ્થાના યેરી. તેના લઓતભા ં‘ડાચી’ ટાર દ્ધશત દાઓર થઈ. ટારીને ‘શરાય’ શતેા 
શતા. ભશંભદ તકર ઔાદી ય આવ્મા છી તયંઔી મજનાઐને ાયણે ટીાાત્ર ફનેર.  

 શલજમનઔયન  ંહશન્સદ  યાજ્મ : દણક્ષણભા ંશલજમનઔયન  ંહશન્સદ  યાજ્મ અને ફશભની સ રતાનના ંયાજ્મ ્થામા ંશતા.ં શહયશય અને બ ક્કા ફે બાઈઐને 
શલદ્યાયણ્મ ્લાભીઍ શલજમનઔયન  ંયાજ્મ ્થાલાની પે્રયણા આેરી. તે છી કૃષ્ણદેલયામ નાભન પ્રબાલળાી ળાવ થમ. તેણે દણક્ષણ બાયતભા ં
મમ્ે નાભના ઈજનેયની ભદદથી નશયેના ંફાધંાભ યાલેરા.ં તારીટાના ય દ્ધભા ંઆ નઔયન શલનાળ થમ.  

 ફશભની યાજ્મ : શવન નાભના ાફીર અભીયે સ રતાન થઈને ફશભની વલ્તનતની ્થાના યી. લજીય ભશંભદ ઔલાને ફશભની યાજ્મન 
શલ્તાય મો.  

 હદલ્શી વલ્તનતન અંત : હપયજળાશ તકર છી હદલ્શી વલ્તનતની વત્તા નફી ડી. તૈમ યે હદલ્શી ય આરભણ યી લ ૂટં યી. તે છી વૈમદ 
લળં આવ્મ. ફશરર નાભના અપકાન વયદાયે 1451ભા ંહદલ્શી ય રદી લળં ્થાપ્મ. તેન  ત્ર શવંદય રદી વાય ળાવ શત. તે છી 
ઈબ્રાહશભ રદી આવ્મ. ઈ.વ. 1526ભા ંાણણતની રડાઈભા ંાબ રના ફાદળાશ ફાફયે ઈબ્રાહશભને શયાવ્મ ને મ કર વામ્રાજ્મન ામ નાખમ. 
મ કર ળાવન ફવ લક સ ધી ચાલ્ય .ં  

 
 
 
 
 
 
 

બાયતભા ંઆલેરા શલદેળીમાત્રીઐ  

રભ  માત્રાન વભમા  શલદેળી માતે્રન  ંનાભ  તે વભમના ળાવ ે ળાવનન  ંનાભ  

1 ઈ .વ . 1288થી 1292  ભાોર (ઈટાણરમન)  ાડંય યાજ  
2 ઈ .વ . 1233થી 1242 ઈબ્નફતતૂા (ભય)  ભશંભદ તકરઓ (હદલ્શી)  

3 ઈ .વ . 1442થી 1443 અબ્દ  (ઈયાની)  દેલયામ દ્ધદ્વતીમ (શલજમનઔય)  

4 ઈ .વ . 1520થી 1522 ડશભઔજ ેઈજ ( તકઔારી)  કૃષ્ણદેલયામ (શલજમનઔય)  

5 ઈ .વ . 1585થી 1591  ળલ્પહપમ (અંગે્રજ)  અફય (હદલ્શી)  

6 ઈ .વ . 1608થી 1613 ેપ્ટન શહન્સવ (અંગે્રજ)  જશાઔંીય (હદલ્શી)  

7 ઈ .વ . 1615થી 1617 જન જૂયદા (  તકઔારી)  જશાઔંીય (હદલ્શી)  

8 ઈ .વ . 1615થી 1619  વય ટભવ ય (અંગે્રજ)  જશાઔંીય (હદલ્શી)  

9 ઈ .વ . 1626થી 1633  જન રામય (ડચ)  ળાશજશા ં 
10 ઈ .વ . 1630થી 1634  ીટય ભડંી (ઈટાણરમન)  ળાશજશા ં 
11 ઈ .વ . 1641થી 1687  ટૈલશનિમય (ફે્રન્સચ)  ળાશજશા ં/ ઑયંઔઝેફ  
12 ઈ .વ . 1656થી 1687 ભનચૂી (ઈટાણરમન)  ઑયંઔઝેફ  
13 ઈ .વ . 1658થી 1668  ફશનિમય (ફે્રન્સચ)  ઑયંઔઝેફ  

 

 મ કર વામ્રાજ્મ : ્થાના અને શલ્તયણ :  

 હદલ્શીના સ રતાન ઈબ્રાહશભ રદી ય 1526ભા ંઅપકાશન્તાનના ાબ રના ળાવ ફાફયે આરભણ યી તેને શયાવ્મ. ાણીતના ભેદાનભા ં
ઈબ્રાહશભ રદીની શાય થતા ંવલ્તનત ય ઔ વભાપ્ત થમ અને મ કર ળાવન ળફૃ થય .ં   

 મ કર ળાવનની પ્રમ ઓ કટનાઐ :  

 ફાફય (1526 થી 1530) : 1526ભા ંફાફયે ઓાનલાના ભેદાનભા ંણચતડના લીય વાઔંાને શયવ્મ. 1530ભા ંફાફયન  ંઅલવાન થય .ં  

 હ ભાય  (1520 થી 1540 અને 1555 થી 1556) : હ ભાય ને બાઈ ાભયાન અને અફ્કાન વાથે વકંક યલ ડય શત. ળેયળાશ વાભે હ ભાય ની ફે 
લાય શાય થઈ. હ ભાય ના યઝાટના વભમઔાાભા ંઅભયટના યાણાને ત્મા ંઅફયન જન્સભ થમ. હ ભાય  પયીથી હદલ્શીની ઔાદીઍ આવ્મ શત.  



ANGEL  ACADEMY  :  GPSC 1-2, Dy.SO - નામફ ભાભરતદાય, તરાટી, રાક , PSI-ASI, ન્સ્ટેફર, TAT, TET લઔેયે યીક્ષાઐની વંણૂક તૈમાયી ભાટેના                   
ભ.7575 072 872      રારકય ઝેયક્ષની નીચે, વેટય: 29, ક-6  નકય, ઔાધંીનઔય  download materials from HERE  angelacademy.co.in     

આને અભાર ં  MATERIALS  ઔભે ત આના What’s up group ભા ંજફૃય Share યજ. તેનાથી તભાયી જેભે ઈને ભદદ ભળે.                   

વચંાર : વાભત ઔઢલી  (GPSC 1-2(p) , Dy.SO-નામફ ભાભરતદાય(p), તરાટી, રાક , રીવ, TAT, TET લઔેયે 10 થી લધાયે યીક્ષાઐભાં ાવ થનાય અન બલી અને તજજ્ઞ શળક્ષ)  11 

                                                  નલી ફેચભાં પ્રલેળ રેલા ભાટે આેર નફંય ય પન ય અથલા ફૃફર ં  ભવ .  
વાભાન્સમ જ્ઞાન, ગ જયાતી વ્માયણ-વાહશત્મ, ઔણણત, તક  ળક્તત(Reasoning), English લઔેયે શલમના 105 થી લધાયે Topic ન  ંામાથી શળક્ષણ આતી શે્રષ્ઠ વં્ થાભા ંજડાલી ઉત્તભ ાયહદી ફનાલ.  

 ળેયળાશ (1540 થી 1545) : તે અપકાન શત. હ ભાય ને ફે લાય શયાવ્મ શત. તે સ ધાય ળાવ શત.  

 ળયેળાશના સ  ધાયા :  

 ભટા યાશદાયી ય્તા ફનાલડાવ્મા. ફન્સને્ન ફાજ  ઝાડ યાવ્મા.ં  
 જભીન જાત નક્કી યી, ભશસેરૂના દય નક્કી માક.  

 જાતનાા ંાઢી નાખમા.ં  

 ય્તા ઉય યાણ ભાટે આલાવ ફધંાવ્મા.  

 ટંળાાઐ ફનાલડાલી.  

 અફય (1556 થી 1605 ) : તે 13 લકન શત ત્માયે શતા હ ભાય ન  ંઅલવાન થય  ંશત  .ં ફૈયભઓાન તેન યક્ષ શત. અફયે ાણીતના ભેદાન 
ય હદલ્શીના ળાવ શમે ને શાય આી શતી. અફયને યાણા પ્રતા વાથે લાયંલાય રડાઈ થતી શતી. અફયે ણચતડ અને યણથબંય ભેવ્મા ંશતા.ં 
તેણે અને પ્રદેળ જીત્મા શતા. ળાશજાદ વરીભ ‘જશાઔીય’ નાભ ધાયણ યી હદલ્શીની ઔાદી ય આવ્મ.  

 યાજમતતં્રની વ્મલ્થા : મ કર વભમભા ંસફૂાઔીયી અભરભા ંશતી. યાજ્મના શલબાઔ ાડયા શતા. શલબાઔ ‘સફૂ’ અથલા પ્રાતં ને નાભે ઐઓાત. 
ેટા શલબાઔ ‘વયાય’  અને તેન ેટા શલબાઔ ‘યઔણ ’ં શલેાતા ંશતા.ં યઔણાન લડ ‘આભીર’ શત. તે ભશસેરૂ ઊકયાલલાન  ંાભ યત.  

 અફયે માત્રાલેય ફધં યાવ્મ શત. તે ઉદાય અને વહશષ્ણ  ળાવ શત. ટડયભર, યાજા ભાનશવિંશ, અબ ર પઝર, તાનવેન, મ લ્રા દપ્મા, 
ભશળેદાવ ફીયફર, લૈધ શીભ શભાભ, શલ પૈજી, અબ્દ ર યશીભ લઔેયે અફયના દયફાયના ંનલ યત્ન શતા.ં  

 ણચતડની મળઔાથા : અફય અને ભેલાડના ણચતડના યાણા પ્રતા લચ્ચે લાયંલાય ય દ્ધ થતા ંયહ્યા.ં શલ્દીકાટીના ભેદાનન  ંય દ્ધ વીભાણચશનફૃ 
ભનામ છે. ટેીરા પ્રતાને જૈન લેાયીઍ આશથિ ભદદ યેરી.  

 મ કર વામ્રાજ્મ : સ લણકય  ઔ અને અ્ત :  

 જશાઔંીય (1605 થી 1627) : અફય છી તેન  ત્ર વરીભ 1605ભા ંઔાદી ય આવ્મ. તેણે ‘જશાઔંીય’ (દ શનમાને જીતનાય) નાભ ધાયણ યેલ .ં 
ળાશજાદા ખ ળર ને ફડં ાયતા ંતેને ફદંીલન ફનાલે છે. ખ ળર ંય ળીઓ ધભકગ ર  અજ કનશવિંશ ભદદ યી છે તેલ આય મૂી તે તેભન લધ યાલે છે. 
તેના વભમભા ંઈંગ્રેન્સડના યાજાન પ્રશતશનશધ શહન્સવ અને ટભવ ય બાયત આવ્મા શતા. જશાઔંીયની ત્ની નયૂજશા ંયાજ્મના ભટાબાઔન લશીલટ 
વબંાતી શતી.  

 ળાશજશા ં(1627 થી 1658) તેણે ઓેતીને પ્રાધાન્સમ આપ્ય  ંશત  .ં તેણે હદલ્શી ાવે ળાશજશાફંાદ નાભન  ંનઔય લવાવ્ય .ં તેણે તાજભશાર, રાર હલ્રાભા ં
દીલાને આભ અને દીલાને ઓાવ, યંઔભશર, ભતી ભક્્જદ, હદલ્શીની જ ભા ભસ્્દ લઔેયે ્થાત્મ ફધંાવ્મા ંશતા.ં  

 ઑયંઔઝેફ (1658 થી 1707)  તેની માદળક્તત ઔજફની શતી, ‘ક યાન ળયીપ’ ન ઊંડ અભ્માવી શત. રા પ્રત્મે અણઔભ ધયાલત શત. 
ભાયલાડના લીય દ ઔાકદાવ વાથે ચ્ચીવ લક સ ધી વકંક મો શત. ફીજા ય અને ઔલરોંડા વાથે રાફં વકંક મો શત. શળલાજી વાથે 
રડાઈઐ ચાલ  યાઓી શતી.  

 વભાજ્જીલન : વાભતં વ્મલ્થા શતી. લાતાલયણ શલરાવી શત  .ં બાદાય ળા અને કયેણા ંશયેતા.ં ગ જયાતભા ંભટા ામે લેાય થત. 
ફદંયથી આમાત-શનાવ થતી શલશલધ ઉત્વલ ઊજલાતા.  

 આશથિ ક્્થશત : આ વભમે ઍ ભણ 55.5 યતર ફયાફય શત. રાશયની ળાર, પતે ય શવયીની ળેતયંજીઐ, ગ જયાતન  ંસ તયાઉ ાડ, ઢાાની 
ભરભર શલશ્વ પ્રશવદ્ધ શતા.ં  

 મ કરાન  રા-વાહશત્મ :ળાશજશા ંભશરેન ફાધંાભ શલેાત શત. યાજતૂઍ ણચત્રરાને ઉતે્તજન આપ્ય  ંશત  .ં વં્ કૃત  ્ તના ંબાાતંય થમા ં
શતા.ં ફીય, યશીભના દ શા પ્રખમાત થમા. યવઓાને હશિંદી ાવ્મ રખમા ંશતા.ં શલદેળી મ વાપય બાયતભા ંઆવ્મા શતા. ટેલશનિમય અને ફશનિમય 
ફ્રાન્સવભાથંી બાયતભા ંઆવ્મા શતા.  

 અલનશતના ંફીજ :ળાશજશાનંા અંશતભ વભમભા ંમ કર ળાવનની ડતી થઈ. ઑયંઔઝેફના અંતાભા ંમ કર વામ્રાજ્મ ડી બાગં્ય .ં  

 લીય દ ઔાકદાવ : જધ યના યાણાના અલવાન છી લીય દ ઔાકદાવે યાણાની ત્ની અને  ત્રને યક્ષણ આપ્ય  ંશત  .ં ઑયંઔઝેફ વાથે વતત વકંક 
યતા યહ્યા.  

 છત્રશત શળલાજી : 1630ભા ંબોંવરે ક ટ ંફના ળાશજીને ત્મા ંશળલનેયી હલ્રાભા ંશળલાજીન જન્સભ થમ શત. ભાતા જીજાફાઈ અને દાદા ોંડદેલે તેભને 
ઉછેમાક. તયણા, ચાણ, શવિંશઔઢ,  યંદય લઔેયે હલ્રાઐ તેભણે જીતી રીધા શતા. 1674ભા ંયામઔઢભા ંતેભન યાજ્માણબે થમ શત. તેભણે 
લશીલટ ચરાલલા અષ્ટપ્રધાન ભડંની યચના યેરી.  

 મ કર ળાવનન અંત : ઑયંઔઝેફના અલવાન છી મ કર ળવનન  ંતન થય .ં ઑયંઔઝેફની વકં ણચત નીશત તેના અંત ભાટે જલાફદાય ફની.  

 

 લેાયી ળાવ ેલી યીતે ફન્સમા ?  

 લેરે્રી ઔલનકય જનયર ફનીને બાયત આવ્મ. તેણે ‘વશામાયી મજના’ ફનાલી. આ મજના ્લીાયનાય યાજાઍ તાના ઓચે અંગે્રજ વૈન્સમ 
યાઓવ  ંડત  .ં આ મજનાના ંશનઝાભ, ભૈસયૂ, ઔામલાડ, ભયાઠા લઔેયે યાજ્મ બઔ ફન્સમા.ં ભયાઠાઐને ણ આ મજનાના બઔ ફનવ  ંડ્ .ં 
ભયાઠા યાજ્મ અંગે્રજની ‘બાઔરા ાડ અને યાજ ય’ની નીશતના ંબઔ ફન્સમા.ં અમધ્મા, ઔયઓ ય, તાજંય, ણાકટ લઔેયેને ઓારવા માું.  
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                                                  નલી ફેચભાં પ્રલેળ રેલા ભાટે આેર નફંય ય પન ય અથલા ફૃફર ં  ભવ .  
વાભાન્સમ જ્ઞાન, ગ જયાતી વ્માયણ-વાહશત્મ, ઔણણત, તક  ળક્તત(Reasoning), English લઔેયે શલમના 105 થી લધાયે Topic ન  ંામાથી શળક્ષણ આતી શે્રષ્ઠ વં્ થાભા ંજડાલી ઉત્તભ ાયહદી ફનાલ.  

 બે્રહટળય વભગ્ર બાયતભા ંપેરામા : અંગે્રજઍ શનઝાભ, ભયાઠા અને ભૈસયૂને બઔ ફનાવ્મા. નેા વાથે બમ જણાતા ંશભત્રતા ેલી. ળીઓ 
ભશાયાજા યણજજતશવિંશ વાથે શભત્રતા ેલી. અપકાન શલગ્રશભા ંજીત ભેલી. ભશાયાજા યણજજતશવિંશ ળક્તતળાી ળાવ શતા, તેથી અંગે્રજને નભત  ં
ન જઓતા. તેભના અલવાન છી અંગે્રજઍ ળીઓ વામ્રાજ્મ ય વત્તા જભાલી.  

 ડેરશાઉવીની ‘ઓારવાનીશત’ : બાયતીમ યાજાઐની ઔેયવ્મલ્થાને રીધે ંની વયાયે ેટરા પ્રદેળને ઓારવા માું. બ્રહ્મદેળ, વતાયા, ઝાવંી, 
નાઔ ય ઓારવાનીશતન બઔ ફન્સમા.ં ડેરશાઉવીઍ 1853ભા ંમ ફંઈથી થાણા સ ધીની વલકપ્રથભ યેરલેરાઈન નાઓંી. ટાર દ્ધશત દાઓર યી. 
તાયવ્મલશાય ળફૃ થમ. ફારગ્ન ય પ્રશતફધં આવ્મ. શલધલા  ન:શલલાશ ધાય વાય મો. 1857ભા ંબાયતભા ંપ્રથભ ત્રણ ય શનલશવિટીઐ 
મ ફંઈ, ચેન્નાઈ અને રાતા ઓાતે ળફૃ થઈ શતી.  

 બાયેર અક્ગ્ન (પ્રજાન અવતં) : અંગે્રજની નીશત-યીશત વાભે પ્રજાન શલયધ લધત જત શત. અંગે્રજ બાયતીમ વં્ કૃશતન નાળ યળે અવ  ં
રને રાગ્ય ,ં હયણાભે 1857ભા ં્લાતતં્ર્મવગં્રાભ થમ.  

 

 અંગે્રજળાવનની બાયત ય અવય :  

 અઢાયભી વદી સ ધી બાયત વમદૃ્ધ ણ અંગે્રજ ંનીના ળાવનભા ંતે ંઔા અને ામભાર ફની ઔય .ં  

 અંગે્રજળાવન વભમે ઓેડૂત અને ઓેતી : ણફશાય, ફઔંા અને ઐહયવાભા ંદીલાની વત્તા ભેલી અંગે્રજ ભનપાલે તેભ ભશસેરૂ ઉકયાલલા રાગ્મા. 
જેથી ઓેડૂત દેલાભા ંડૂફી ઔમા અને ઓેતીલાડી ડી બાઔંી. 1770ભા ંફઔંાના દાર ણ દ ાભા ંકણા ભઓૂથી ભયી ઔમા. નકલૉણરવ નાભના 
ઔલનકયે  ‘ામભી જભાફધંી’ નાભની ભશસેરૂ દ્ધશત અભરભા ંમૂી. ંનીઍ તાની આલ શનશશ્વત ફનાલી. જેથી ઓેડૂતન  ંળણ થલા રાગ્ય .ં  

 વભાજ્જીલનને રાગ્ય  ંગ્રશણ : લૉયન શસે્્ટિંગ્વના વભમભા ંભશસેરૂ ઉકયાલનાય અભરદાય રેટય લેલાત. તે ન્સમામાધીળન  ંાભ ણ યત. ગ્રાભ 
્લયાજ્મની વં્ થાઐ નાળ ાભી. ર અંગે્રજની નીશતથી બમ ાભી ઔમા.ં આગ્રાભા ંઅંગ્રજને દયે હશન્સદીઍ વરાભ યલી, નશીં ત વજા ે દંડ 
થળે તેવ  ંપયભાન થય ,ં તેથી રભા ંયની રાઔણી ઉદબલી.  

 બાયતીમ લેાય અને ઉદ્યઔન શલનાળ : હશિંદના  ળણ, ઊન, યેળભ અને સ તયાઉ ાડની ભાઔં શલદેળભા ંયશતેી શતી. સયૂઓાય, ભીઠ ં, વાય, 
ઢાાની ભરભર લઔેયેની શનાવ થતી અને બાયતભા ંવના-ંચાદંીની આમાત થતી. અંગે્રજળાવન આલતા ંઅંગે્રજ ળાવ બાયતીમ વશત્તને 
તાના દેળભા ંરઈ જલા રાગ્મા. બાયતના ાચા ભારથી ઈંગ્રેન્સડભા ંઉધઔ-ધધંા શલવલા રાગ્મા. અંગે્રજની નીશતઐથી બાયતના હ ન્નય ઉદ્યઔ 
નાળ ામ્મા. ાયીઔય ફેાય ફનતા ંઔયીફીન  ંપ્રભાણ લધ્ય .ં  

 સ ધાયાઐ તયપ ળંા : શલણરમભ ફેસ્ન્સટે ેટરા સ ધાયા માક. ંનીના લશીલટભા ંબાયતીમને ્થાન ભળ્ય .ં ન્સમામતતં્રભા ંભાતબૃાાને ્થાન ભળ્ય .ં 
યાજા યાભભશનયામ જેલાઐઍ વતી થલાના હયલાજ ઉય પ્રશતફધં મ ાવ્મ. 1829થી વતી થલા ય પ્રશતફધં આવ્મ. સ ધાયાઐને ફૃહઢચ ્ ત ર 
ળંાથી જતા શતા. ફેસ્ન્સટના ંવભમભા ંશળક્ષણ વશભશત યચાઈ. 1834ભા ંભેરે નાભના અંગે્રજને અંગે્રજી ેલણીન શલચાય આવ્મ. 1857ભા ં
ય શનલશવિટીઐ ્થાાઈ. અંગે્રજી શળક્ષણ ભતા ં્લાતતં્ર્મ ભાટે યાષ્ટ્રલાદી ભાનવ કડલા રાગ્ય .ં ઑધણઔ રાક્ન્સતથી નલા ંનલા ંમતં્રની ળધ થઈ. 
1853ભા ંમ લંઈ-થાણા લચ્ચે યેરલે ળફૃ થઈ. 1854ભા ંતાય-ટારન પ્રાયંબ થમ. છાઓાના ંઅને લતકભાનત્ર આવ્મા.ં વમશૂભાધ્મભના પ્રચાય-
પ્રાવાયથી ર ઍફીજાના વંકભા ંઆવ્મા.  

 

 ધાશભિ- વાભાજજ જાગ્રશત :  

 19ભી વદીન વભાજ અંધશ્રદ્ધા, ક હયલાજ, જ્ઞાશતપ્રથા, અજ્ઞાનતા જેલા ંઅશનષ્ટથી કેયામેર શત. આ અશનષ્ટને દૂય યલા ઐઔણીવભી વદીભા ં
‘નલજાગશૃત’ આલી. વાભાજજ અને ધાશભિ સ ધાયણા ળફૃ થઈ.  

 યાજા યાભભશનયામ  : 1772ભા ંફઔંાના હ ઔરી જજલ્રાભા ંજન્સભ થમ શત. બાઈના અલવાન છી તેભના ંબાબી વતી થમા.ં તેથી તેભણે 
વતીપ્રથા, ફારગ્ન, જ્ઞાશતપ્રથા, ફાીઐને દૂધીતી યલાન હયલાજ લઔેયેન ઉગ્ર શલયધ મો. ેટરાં વભાચાયત્ર ળફૃ માું. 1828ભા ં
‘બ્રહ્મવભાજ’ની ્થાના યી. યાજા યાભભશનયામના પ્રમત્નથી અંગે્રજ ઔલનકય શલણરમભ ફેસ્ન્સટે 1829ભા ંવતીપ્રથા ય પ્રશતફધં મકૂ્ય. તેભણે 
વાભાજજ, ધાશભિ અને યાજીમ સ ધાયણાન પ્રમત્ન મો. 1833ભા ંઈંગ્રેન્સડના ફૈ્ટર મ ાભે તેભન  ંઅલવાન થય .ં  

 

 દમાનદં વય્લતી :  

વોયાષ્ટ્રના ભયફી નજી ટંાયાભા ંવનાતન બ્રાહ્મણ ક ટ ંફભા ંજન્સભ થમ શત. વત્મની ળધભા ંનાની લમે ગશૃત્માઔ મો. ભથ યાભા ં્લાભી 
શલયજાનદં ાવે હશન્સદ  ળાસ્ત્રન અભ્માવ મો. જ્ઞાશતશલશીન વભાજના હશભામતી શતા. ‘લેદ તયપ ાછા લ’ન તથા ‘ઍેશ્વયલાદ’ ન ફધ આપ્મ. 
1875ભા ં‘આમકવભાજ’ની ્થાના યી. ધભાકન્સતય ાભેરાઐને પયીથી હશન્સદ  ફનાલલા ‘શ દ્ધદ્ધ ચલ’ ળફૃ યી. ્લાભી શ્રદ્ધાનદેં શયદ્વાય ાવે 
1902ભા ં‘ાઔંડી’ ગ ર ક ર ્થાપ્ય .ં લડદયાભા ંઆમકન્સમા શલદ્યારમ ળફૃ યલાભા ંઆવ્ય .ં  

 

 યાભકૃષ્ણ યભશંવ :  
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વચંાર : વાભત ઔઢલી  (GPSC 1-2(p) , Dy.SO-નામફ ભાભરતદાય(p), તરાટી, રાક , રીવ, TAT, TET લઔેયે 10 થી લધાયે યીક્ષાઐભાં ાવ થનાય અન બલી અને તજજ્ઞ શળક્ષ)  13 

                                                  નલી ફેચભાં પ્રલેળ રેલા ભાટે આેર નફંય ય પન ય અથલા ફૃફર ં  ભવ .  
વાભાન્સમ જ્ઞાન, ગ જયાતી વ્માયણ-વાહશત્મ, ઔણણત, તક  ળક્તત(Reasoning), English લઔેયે શલમના 105 થી લધાયે Topic ન  ંામાથી શળક્ષણ આતી શે્રષ્ઠ વં્ થાભા ંજડાલી ઉત્તભ ાયહદી ફનાલ.  

વતં અને સ ધાય શતા. બાયતીમ વં્ કૃશતના જ્મશતધકય ઔણામ છે. ફઔંાના હ ઔરી જજલ્રાભા ંાભાય કયૂ ઔાભભા ંતેભન જન્સભ થમ શત. તેઐ 
રાાતા ાવે આલેરા દણક્ષણેશ્વયભા ંાણરભાતાના ભહંદયના જૂાયી શતા. ેળલચદં્ર વેન અને દમાનદં વય્લતીઍ તેભન  ંભાઔકદળકન ભેવ્ય  ંશત  .ં  

 

 ્લાભી શલલેાનદં :  

મૂ નાભ નયેન્સદ્રનાથ દત્ત શત  .ં તે યાભકૃષ્ણના શળષ્મ ફન્સમા. તે છી શલલેાનદં નાભ ધાયણ ય ું. દ :ઓી ભાનલની વેલા યલાન ફધ આપ્મ. 
1893ભા ંશળાઔભા ંબયામેર અણઓર શલશ્વધભક હયદભા ંતાના લતતવ્મથી છાલાઈ ઔમા. ‘ઊઠ, જાઔ અઍ ધ્મેમપ્રામ્પ્ત સ કી ભડંયા યશ’ન  ંસતૂ્ર 
આપ્ય .ં 1897ભા ં‘યાભકૃષ્ણ શભળન ભઠ’ની ફેલ યભા ં્થાના યી. ‘જનવેલા ઍ જ પ્રભ વેલા’ શભળનન અભર મો.  

 

 મ ક્્રભ વભાજભા ંસ ધાયાની ચલ : ઐઔણીવભી વદીના પ્રાયંબે યામફયેરીના વૈમદ અશભદઓાન અને ફઔંાના ળયીઅત લ્રા જેલા 
આઔેલાનઍ વાભાજજ અને ધાશભિજાગશૃતન પ્રાયંબ મો. તેભણે ઈ્રાભ ધભક અને વં્ કૃશતને ભજબતૂ યલા ‘લશાફી આંદરન’ ચરાવ્ય ,ં તેથી 
અંગે્રજી શળક્ષણન  ંપ્રભાણ લધ્ય .ં અંગે્રજ ેલણીના હશભામતી શતા. 1870ભા ંતેભણે ‘તશણઝર-ઉર-અઓરા’ વાભશમ ળફૃ ય ું. 1875ભા ંઅણરઔઢભા ં
મ ક્્રભ રેજ ્થાી. આજે તે ‘અણરઔઢ મ ક્્રભ ય શનલશવિટી’ તયીે ઐઓામ છે. સ્ત્રી ેલણીની તયપેણ યી શતી.  

 

 ળીઓ વભાજ : ગ ર દ્વાયાભા ંપ્રલેળેરા ંદૂણ દૂય યલા ‘શળયભણણ ગ ર દ્વાયા પ્રફધં વશભશત’ની યચના યલાભા ંઆલી. અમતૃવયભા ં‘ઓારવા રેજ’ 
તથા ળાાઐ ્થાલાભા ંઆલી.  

 

 ાયવી વભાજ : ાયવી ય લાનઍ ધભક અને સ ધાયણા ભાટે 1851ભા ં‘યશન ભા-ઈ-ભઝદમયફન વબા’ની ્થાના યી. દાદાબાઈ નલયજી તેલા 
આઔેલાન શતા. ‘યાશ્ત ઔપતાય’ વભશમે સ ધાયણામ  ંાભ ય ું. સ્ત્રી ઊન્નશત, ફારગ્ન શલયધ, શલધલાશલલાશને ઉતે્તજન અાય .ં ફશયેાભજી 
ભરફાયીના પ્રમત્નથી 1891ભા ંરગ્ન ભાટે વભંશત લમ ઠયાલત ામદ કડામ.  

 

 ઠક્કય ફાા : ઔાધંીજીઍ ્થાેરા અણઓર હશિંદ શહયજન વકંના ભતં્રી તયીે વેલાઐ આી શતી. 1869ભા ંબાલનઔયભા ંતેભન જન્સભ થમ શત. 
તેભણે ઈજનેયી હડગ્રી ભેલી શતી. ‘બીર વેલાભડં’ની ્થાના યી. ચંભશારના આહદલાવીઐને દાફૃ તથા અન્સમ ફદીઐ-ક ટેલભાથંી મ તત માક.  

  

 બાયતભા ંયાષ્ટ્રલાદ :  

 યાષ્ટ્રલાદ ઍટરે તાના યાષ્ટ્ર પ્રત્મે ઍાત્ભતા અને ઔોયલની બાલના. આધ શન યાષ્ટ્રલાદન ઉદબલ ય યભા ંજલા ભે છે. ણબ્રહટળયના વંક ને 
ાયણે બાયતભા ંયાષ્ટ્રલાદને કડનાયા ંહયફ ઊબા ંથમા.ં ‘્લયાજ’ જઈઍ જ ઍ શલચાય પેરાત ઔમ.  

 યાષ્ટ્રલાદ ેદા યનાયા ંહયફ શલે જઈઍ.  

 યાજીમ : અંગે્રજના આઔભન શરેા ંયાજીમ ઍતા ન શતી. અંગે્રજના આવ્મા છી વભાન લશીલટી તતં્ર અભરભા ંઆવ્ય .ં રભા ંજેભ જેભ 
જાગશૃત આલતી ઔઈ તેભ તેભ શલયધ પ્રફ ફનત ઔમ.  

 આશથિ : અંગે્રજની શનશત-યીશતથી બાયત ામભાર થય .ં બાયતન ાચ ભાર ઈંગ્રેન્સડ જઈ ા ફની ભોંકા બાલે બાયતભા ંલેચાલા આલત. 
બાયતભા ંઉત્ન્ન થત ભાર લધાયે જાતને ાયણે ભોંક ડત. ઈંગ્રેન્સડન ભાર વ્ત લેચાત શત. હયણાભે બાયતના શ્તઉદ્યઔ અને 
ઉદ્યઔધધંા તટૂી ઔમા. ાયીઔય, ભજૂય ફેાય ફન્સમા. હયણાભે યાષ્ટ્ર જાગશૃત લધી.  

 લાશનવ્મલશાય અને વદેંળવ્મલશાય : બાયતભા ંતાય, ટાર, યેરલે તથા જભાઔો શલ્મા. ર ઍફીજાના વંકભા ંઆવ્મા, તેથી શલચાયની 
આ-રે થલા રાઔી. આભ થલાથી પ્રાદેશળને ્થાને યષ્ટ્રીમ નેતાઔીયી ઊબી થઈ. જેણે ્લયાજની શવદ્ધદ્ધભા ંપા આપ્મ.  

 શળક્ષણ અને વાહશત્મ : યાષ્ટ્રલાદના શલાવભા ંઅંગે્રજી ેલણીન ભટ પા છે. અંગે્રજી શળક્ષણથી ર શલશ્વપ્રલાશથી હયણચત થમા. અભેહયન 
્લાતતં્ર્મવગં્રાભભાથંી રળાશીની તથા ફ્રાન્સવની રાશંતથી ્લતતં્રતા, વભાનતા અને ફધં તાની પે્રયણા ભી. પ્રાદેશળ બાાભા ંવાહશત્મ વજાકય .ં તેણે 
યાષ્ટ્રબક્તતન વદેંળ આપ્મ.  

 લતકભાનત્ર : ફઔંાા, મ ફંઈ, ભદ્રાવ તથા અન્સમ યાજ્મભાથંી પ્રઔટ થતા ંલતકભાનત્રઍ અંગે્રજની નીશતઐની ટીા યી યાષ્ટ્રીમ બાલના જાગ્રત 
યી.  

 બાયતન બવ્મ લાયવ : ાશ્વાત્મ  યાતત્લશલદૌ  ઍરેઝાડંય શનિંઔશાભ તથા તેના ભદદનીળઍ બાયતભા ંઅને ્થે ઓદાભ યાલી વં્ કૃશતના 
અલળે ળધી ાઢયા. બઔલાનરાર ઈન્સદ્રજી જેલા  યાતત્લશલદઍ બાયતીમ વં્ કૃશતના અલળે ળધી તેની બવ્મતાન ખમાર આપ્મ. હયણાભે 
યાષ્ટ્રીમ અક્્ભતા જાગ્રત થઈ.  

 

 હશન્સદી યાષ્ટ્રીમ ભશાવબા (ઈસ્ન્સડમન નેળનર ોંગે્રવ) ની ્થાના:  
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                                                  નલી ફેચભાં પ્રલેળ રેલા ભાટે આેર નફંય ય પન ય અથલા ફૃફર ં  ભવ .  
વાભાન્સમ જ્ઞાન, ગ જયાતી વ્માયણ-વાહશત્મ, ઔણણત, તક  ળક્તત(Reasoning), English લઔેયે શલમના 105 થી લધાયે Topic ન  ંામાથી શળક્ષણ આતી શે્રષ્ઠ વં્ થાભા ંજડાલી ઉત્તભ ાયહદી ફનાલ.  

 વય ઍરન ઐતટશલમન હ્ય ભને રાગ્ય  ંે જનતાના અવતંને કટાડલાભા ંનહશિં આલે ત રાશંત થળે, તેથી તેણે ફધંાયણીમ વં્ થા ્થાલાન  ં
શલચાય ું. 1885ભા ંભશાવબાની ્થાના થઈ. વ્મભેળચદં્ર પ્રમ ઓદે તેન  ંપ્રથભ અશધલેળન મ ફંઈભા ંભળ્ય .ં દેળની અને વભ્માઐ ફાફતે તેભા ં
ચચાક-શલચાયણા થઈ.  

 

 ભશાવબાની પ્રથભ તફક્કાની ાભઔીયી (1885-1905) :  

 ભશાવબાની પ્રથભ તફક્કાની ભઔીયી ફધંાયણીમ શતી. અંગે્રજ વયાયે બાયતીમની ભાઔણીઐની અલઔણના યી. શલશલધ ઠયાલ વાય યલાભા ં
આવ્મા શતા. વયાયે વ્મક્તત્લાતતં્ર્મ તથા લાણી્લાતતં્ર્મ આતા ામદા વાય માક. તેનાથી જાગશૃત લધતા ં્લાતતં્ર્મવગં્રાભ ભાટે મગ્મ નેતાઐ 
ભળ્મા.  

 બાઔરા ાડ અને યાજ ય (હડલાઈડ અને ફૃર) :  

 હશન્સદી યાષ્ટ્રીમ ભશાવબાને અંગે્રજઍ ્લીાયી ણ છીથી તે શલયધી ફન્સમા. ઝકન યાષ્ટ્રીમતા શલયધી ઔરા ંબમાું. બાઔરા ાડ અને યાજ 
યની નીશત અનાલી. 1905ભા ંલાઈવયમ ઝકને ફઔંારાન  ંશલબાજન ય ું.  

 ફઔંાાના બાઔરા (1905) :  

 ફઔંા ણબ્રહટળ હશિંદન ભટ પ્રાન્સત શત. તેથી તેન  ંશલબાજન યવ  ંજફૃયી શત  .ં ણફશાય, ઐહયવાના પ્રદેળ અરઔ યાલાને ફદરે મ ક્્રભ 
ફહ ભતીલાા લૂક ફઔંાને અરઔ યલાભા ંઆવ્ય .ં આભ યી ઝકન હશન્સદ -મ ક્્રભ પ્રજા લચ્ચે ભલાદ ઊબ યી લધતી જતી જાગશૃતને નફી 
ાડલા ભાઔત શત. પ્રાજાઍ આ મજનાન ઉગ્ર શલયધ મો.  

 ફઔંબઔંન  ંઆંદરન :  

 ફઔંાાના બાઔરા ર્ૌ કને માક તેથી તેન શલયધ યલા ામકરભ થમા, વયકવ નીળ્મા,ં ફહંભચદં્ર ચટ્ટાધ્મામની ‘આનદંભઠ’ નલરથાન  ં‘લદેં 
ભાતયમૌ’ ઔીત રડાઈન નાય ફની ઔય .ં ફઔંાના બાઔરા ડયા તે હદલવે ‘ળહદન’ તયીે ભનાલામ. યલીન્સદ્રનાથ ઠાક યની સચૂનાથી 
‘ઍતાહદન’ તયીે ણ ઊજલામ.  

 ્લદેળી આંદરન :  

 ફઔંબઔં રડતના ંમ ખમ ત્રણ રક્ષણ શતા ં: (1) ્લદેળી ભારન લેાય યલ (2) શલદેળી ભારન ફહશષ્ાય ાયલ (3) યાષ્ટ્રીમ શળક્ષણ રેવ .ં  

 શલશલધ દ્ધશતથી ફઔંબઔંન શલયધ થમ. ઈંગ્રેન્સડથી આમાત થતા ભારની આમાત કટી. બાયતની લ્ત  ઐન  ંલેચાણ લધ્ય .ં  

 યાષ્ટ્રીમ શળક્ષણ :  

 ફઔંબઔંના આંદરનભા ંશલદ્યાથીઐઍ વહરમ બાઔ રીધ. યાષ્ટ્રીમ ળાાઐ ળફૃ યલાભા ંઆલી. યલીન્સદ્રનાથ ટાઔયે 1901ભા ંળાક્ન્સતશનેતનભા ં
શલશ્વબાયતી શલદ્યારમ ળફૃ યી. ફઔંાભા ંઠેય ઠેય યાષ્ટ્રીમ ભાધ્મશભ અને યાષ્ટ્રીમ પ્રાથશભ ળાા ળફૃ થઈ. 1911ભા ંઅંગે્રજ વયાયને ફઔંાાના 
બાઔરા  યદ યલાની પયજ ડી.  

 જશારલાદન ઉદમ :  

 દાદાબાઈ નલયજી, સ યેન્સદ્રનાથ ફેનયજી, ઔારકૃષ્ણ ઔઓરે, હપયજળાશ ભશતેા ફધંાયણીમ ભાઔે યાજીમ શ ભેલલા ભાઔતા શતા. તેઐઍ 
નયભ (ભલા) લરણ રીધ  ંશત   ંતેથી ‘ભલાલાદી’ શલેામ. ‘રાર. ફાર અને ાર’ ની શત્ર ટીઍ ઉગ્ર લરણ અનાલેલ ,ં તેથી તે ‘જશારલાદી’ 
શલેામા.  

 

 જશારલાદી નેતાઐ :  

 રભાન્સમ હટ (1856-1920) : તેઐ જશારલાદના મ ખમ નેતા શતા. તેઐઍ ભતં્ર આપ્મ શત ે ‘્લયાજ્મ ભાય જન્સભશવદ્ધ શ છે અને તે હ ં 
ભેલીને જ જંીળ.’ તેભણે ‘ઔણેળચત થી’ અને ‘શળલાજીજમતંી’ ઊજલલાન  ંળફૃ ય ું. તેભણે ભયાઠી બાાભા ં‘ેવયી’ અને અંગે્રજી બાાભા ં‘ભયાઠા’ 
લતકભાનત્ર ળફૃ માું. 1916ભા ં‘શભફૃર ચલ’ ભા ંતેભણે વહરમ ભશૂભા બજલી શતી,  

 રારા રજતયામ (1856-1928) : ‘ળેય-ઍ-જંાફ’ તયીે જાણીતા શતા. ‘કી જંાફ’ અને ‘કી પ્ય શર’ નાભે લતકભાનત્ર ળફૃ માું. 1928ભા ં
વામભન શભળનન શલયધ યતા ંવોંડવકન નાભના અશધાયીઍ ભાથાભા ંરાડી ભાયતા કલામા અને તેભન  ંઅલવાભ થય .ં  

 ણફશનચદં્ર ાર (1858-1932) : તેઐઍ ‘ન્સય ૂઈસ્ન્સડમા’ વાપ્તાહશ અને ‘લદેં ભાતયભ’ લતકભાનત્ર ળફૃ માું શતા.ં પ્રચડં રાઅંદરન દ્વાયા 
્લયાજ ભેલલાના હશભામતી શતા.  

 મ ક્્રભ રીઔની ્થાના (1906) : અંગે્રજઍ બાયતીમની ઍતા તડલા પ્રમત્ન ામાક. 1906ભા ંઢાાભા ં‘મ ક્્રભ રીઔ’ ની ્થાના થઈ શતી.  

 શભફૃર આંદરન : 1916ભા ંફા ઔઔંાધય હટે નૂાભા ં‘ઈસ્ન્સડમન શભફૃર રીઔ’ ની ્થાના યી. તેઐને ‘રભાન્સમ’ તયીે ણફયદાલામા. ઍની 
ફેવન્સટે ભદ્રાવભા ં1916ભા ં‘શભફૃર રીઔ’ ની ્થાના યી. ઍની ફેવન્સટે લશરેી તે હશન્સદને ‘જલાફદાય યાજ્મતતં્ર’ અને ‘ગશૃ ્લયાજ્મ’ આલા 
ણબ્રહટળ વયાયને અન યધ મો. ઍની ફેવન્સટ 1917ભા ંરાતાના ોંગે્રવ અશધલેળનના ંપ્રથભ ભહશરા પ્રમ ઓ ફન્સમા ંશતા.ં  
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                                                  નલી ફેચભાં પ્રલેળ રેલા ભાટે આેર નફંય ય પન ય અથલા ફૃફર ં  ભવ .  
વાભાન્સમ જ્ઞાન, ગ જયાતી વ્માયણ-વાહશત્મ, ઔણણત, તક  ળક્તત(Reasoning), English લઔેયે શલમના 105 થી લધાયે Topic ન  ંામાથી શળક્ષણ આતી શે્રષ્ઠ વં્ થાભા ંજડાલી ઉત્તભ ાયહદી ફનાલ.  

 રઓનો યાય : રઓનોભા ંોંગે્રવ અને મ ક્્રભ રીઔના ંઅશધલેળન ઍવાથે ભળ્મા.ં ોંગે્રવ અશધલેળનભા ંહટ શાજય યહ્યા શતા. 1907ભા ંસ યત 
ોંગે્રવ અશધલેળનભા ંભલાલાદી તથા જશારલાદી જૂથ અરઔ ડયા ંશતા ંતે ઍ થઈ ઔમા.ં ોંગે્રવ અને મ ક્્રભ રીઔ લચ્ચે થમેર યાય 
‘રઓનો યાય’ તયીે જાણીત થમ.  

 સ બાચદં્ર ફઝ અને આઝાદ હશિંદ પજ : 1897ની 23 ભી જાન્સય આયીઍ ઐહયવાના ટ મ ાભે જન્સભ થમ શત. 1920ભા ંરડંનભા ંઆઈ.વી.ઍવ.ની 
યીક્ષાભા ંચથા નફંયે ાવ થમા શતા. બાયતભા ંઆવ્મા છી ્લાતતં્ર્મ ચલભા ંબાઔ રીધ. 1939ભા ંશહય યા ોંગે્રવ અશધલેળનના પ્રમ ઓ 
ફન્સમા. 1939ભા ં‘પયલડક બ્ર’ નાભના નલા યાજીમ ક્ષની ્થાના યી. 17ભી જાન્સય આયી, 1941ભા ંવયાયની નજયેદભાથંી છટી ઔમા અને 
શલશલધ દેળની મ રાાત રીધી.  

 આઝાદ હશિંદ પજના સ ાનીદે : ણબ્રહટળ રશ્યના અભરદાય ેપ્ટન ભશનશવિંઔે જાાનના ળયણે ઔમેરા બાયતીમ વૈશનભાથંી ‘આઝાદ હશન્સદ 
પજ’ની યચના યી. તે છી 1943ભા ંઆઝાદ હશિંદ પજના નેતા તયીે સ બાચદં્ર ફઝની લયણી યલાભા ંઆલી. તે વભમથી તે ‘નેતાજી’ તયીે 
ઐઓામા. ‘ચર હદલ્શી’ ન  ંસતૂ્ર અને ‘જમહશિંદ’ ન ભતં્ર તેભણે આપ્મ. તેભણે ‘ત  ભ મ ઝે ખનૂ દ, ભૌં ત  મ્શેં આઝાદી દંૂઔા’ન  ંસતૂ્ર આપ્ય .ં સ બાે 
1943ભા ંશવિંઔાયભા ંાભચરાઉ વયાય ફનાલી, તે તેના લડા ફની, ઈંગ્રેન્સડ અને અભેહયા વાભે ય દ્ધ જાશયે ય ું.  

 આઝાદ હશિંદ પજની ાભઔીયી : સ બાચદં્ર ફઝે વૈશનને તારીભ આી અરઔ અરઔ રશ્યી ટ ડીઐ ઊબી યી. લૂક બાયતભા ંેટરા શલજ્મ 
ભેવ્મા. જાાને યેરી જાશયેાત મ જફ 18 ઐઔષ્ટ, 1945ભા ંશલભાન અ્ભાતભા ંતેભન  ંઅલવાન થય  ંશત  .ં  

 બાયતના રાશંતલીય :  

 લાસ દેલ ફલતં પડે  : તેભણે બાયતભા ંરાશંતાયી પ્રવશૃત્તઐની ળફૃઆત યી શતી. દેળને ગ રાભીભાથંી મ તત ન ર ં  ત્મા ંસ ધી ા ય ચદંન 
નશીં રઔાડ ં અને ેળતકન નશીં યાવ  ંઍલી પ્રશતજ્ઞા તેભણે રીધી શતી. તેભણે રને શલશલધ પ્રાયની તારીભ આી શતી. તેભની ધયડ થમેરી 
અને 1883ભા ંઍડન જેરભા ંઅલવાન ામ્મા.  

 લીય વાલયય  : 28 ભે, 1883ભા ંભશાયાષ્ટ્રના નાશવ જજલ્રાના બગયૂ ઔાભભા ંજન્સભ થમ શત. તેભણે ‘શભત્રભેરા’ નાભની વં્ થા ્થાેરી જે 
ાછથી ‘અણબનલ બાયત’ નાભે જાણીતી થમેરી. બાયતભા ંશલદેળી ાડની વોપ્રથભ શી લીય વાલયયે યેરી. તેઐઍ રઓેલ  ં‘્લાતતં્ર્મવગં્રાભ’ 
નાભન  ં ્ ત પ્રાળન શરેા ંજ પ્રશતફશંધત થમેલ .ં  શલશ્વન  ંપ્રથભ  ્ ત શત  .ં તેભને ાાાણીની વજા થમેરી. તણફમત રથડતા ંબાયતભા ં
નજયજેદ યામેરા. તેઐન  ંઅલવાન ફ્ર્બ્ર આયી 1996ભા ંથય .ં  

 ખ દીયાભ ફઝ : ફઔંાના ભેહદની ય જજલ્રાના ભશફની ઔાભભા ં1889ભા ંજન્સભ થમ શત. વત્મેનફાબ  નાભના શળક્ષે તેભને રાશંતથની દીક્ષા 
આી શતી. તેઐઍ ભીઠાના ામદાન બઔં મો શત. ન્સમામાધીળ હિંગ્વપડકની કડાઔાડી ય ફમ્ફ પેંેર ણ ન્સમામાધીળ ફચી ઔમેરા. તેભની 
વાથે પ્રફુલ્ર ચાી ણ શતા. તે ડામેરા અને તેભણે હયલલ્લયથી આત્ભશત્મા યી રીધી શતી.  

 યાભપ્રવાદ ણફક્્ભર : 1897ભા ંઉત્તય પ્રદેળના ળાશજશાં  યભા ંતેભન જન્સભ થમ શત. ાયયી ટે્રન કાડ વપતાથી યૂી ાડી શતી. તેભને પાવંીની 
વજા થઈ શતી.  

 અળપા ઉલ્રાઓાં : તેભણે હશન્સદ -મ ક્્રભ ઍતાન  ંઅનેર ં  ઉદાશયણ રૂ ં  ાડ્  ંશત  .ં ાયી ટે્રન લ ૂટંભા ંબાઔ રીધ શત. પાવંી આલાભા ંઆલી 
શતી.  

 ચદં્રળઓેય આઝાદ : મૂ નાભ ચદં્રળેઓય શતલાયી શત  .ં ઈ.વ. 1906ભા ંભધ્મ પ્રદેળના ઝાબ આ જજલ્રાના બાલયા નાભના ઔાભભા ંજન્સભ થમ શત. 
અવશાયની ચલભા ંબાઔ રીધેર અને ડામા. તેભન  ંનાભ છૂય  ંત તેઐઍ શલે .ં ‘આઝાદ’, શતાન  ંનાભ ‘્લાધીનતા’ અને કયન  ંવયનામ  ં
‘જેરઓાન ’ં ફતાવ્ય  ંશત  .ં તેઐ ‘આઝાદ’ તયીે ઐઓામા શતા. ાયી ટે્રન લટંૂભા ંબાઔ રીધેર ને ડામા છી બાઔી છૂટયા.ં  

“હ ં જીલતેજીલ અંગે્રજ વયાયના શાથભા ંડાઈળ” નશીં ઍલી તેભણે પ્રશતજ્ઞા રીધી શતી.  

 અરાશાફાદના આલ્ફે્રડ ાકભા ંઅંગે્રજ રીવથી કેયામેરા ત્માયે તાની જ શ્તરથી ળશીદી લશયી રીધી શતી  

 બઔતશવિંશ : જંાફના રામર ય જજલ્રાના ફઔંા નાભના ઔાભભા ં1907ભા ંજન્સભ થમ શત. 1928ભા ં8ભી ઍશપ્રરે બઔતશવિંશ ેઅને ફટ ેશ્વય દતે્ત 
ધાયાવબાભા ંફમ્ફ પેંક્ય શત. તે ફમ્ફ પેંી બાગ્મા ન શતા. રાશંતન વદેંળ આતી શત્રાઐ ણ પેંી શતી. રારા રજતયામ અલવાનન 
ફદર રેલા થમેરા અંગે્રજ અપવય વન્સડવકનના ખનૂ ેવભા ંબઔતશવિંશ, સ ઓદેલ અને યાજગ ર  ય ેવ ચાલ્મ. ત્રણેમ શભત્રને પાવંી થઈ.  

23 ભાચક, 1931ના યજ તેભને પાવંી આલાભા ંઆલી શતી.  

 શ્માભજી કૃષ્ણલભાક : શલદેળભા ંરાશંતાયી પ્રવશૃત્તના પ્રણેતા શ્માભજી કૃષ્ણલભાકન જન્સભ ગ જયાતના ચ્છના, ભાડંલી ઔાભે 4 ઐતટફય, 1857ના યજ 
થમ શત. તેઐઍ ઈંગ્રેન્સડભા ં1905ભા ં‘ઈસ્ન્સડમન શભફૃર વવામટી’ ની ્થાના યી શતી. ‘ઈસ્ન્સડમા શાઉવ’ નાભે ભાન યાખય  ંશત  .ં તેભણે 
‘ઈસ્ન્સડમન વશળમરજજ્ટ’ નાભન  ંવાભશમ ળફૃ ય ું શત  .ં 1909ભા ંભદનરાર હઢિંઔયાઍ રડંનભા ંશલણરમભ લામરીને લીંધી નાખમ શત તેથી તેને 
પાવંી આલાભા ંઆલી શતી. કૃષ્ણલભાક રડંનથી ેયીવ અને ત્માથંી ક્્લટ્ઝયરેન્સડ ઔમા શતા, જ્મા ં1930ભા ંતેભન  ંઅલવાન થય .ં  
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                                                  નલી ફેચભાં પ્રલેળ રેલા ભાટે આેર નફંય ય પન ય અથલા ફૃફર ં  ભવ .  
વાભાન્સમ જ્ઞાન, ગ જયાતી વ્માયણ-વાહશત્મ, ઔણણત, તક  ળક્તત(Reasoning), English લઔેયે શલમના 105 થી લધાયે Topic ન  ંામાથી શળક્ષણ આતી શે્રષ્ઠ વં્ થાભા ંજડાલી ઉત્તભ ાયહદી ફનાલ.  

 ભેડભ ાભા : જન્સભ મ ફંઈભા ં24 વપ્ટેમ્ફય, 1861ના યજ થમ શત. ભેડભ ાભા રડંનભા ંશ્માભજી કૃષ્ણલભાક ઈસ્ન્સડમન શભફૃર વવામટીભા ંવહરમ 
ામકય શતા.ં તેભણે 1907ભા ંજભકનીના ્ટ અટક  ઔાડક (્ટટઔડક) ળશયેભા ંફીજી આંતયયાષ્ટ્રીમ વભાજલાદી હયદભા ં‘ લદેં ભાતયભ’  અંહત યેર 
બાયતન શત્રયંઔી ધ્લજ વો પ્રથભલાય પયાવ્મ શત.  

 ભશાત્ભાના ભાઔક ય – 1 

  ર ં  નાભ      :     ભશનરાર યભચદં ઔાધંી  
 જન્સભદીન      :     2-10-1869  

 જન્સભ્થ     :      યફદંય (ીશતિભહંદય)  

 ભાતા          :      તૂીફાઈ  

 ત્ની            :      ્તયૂફા  

 આધ્માજત્ભ ગ ર  :      શ્રીભદૌ   યાજચદં્ર  

 યાજીમ ગ ર    :        ઔારકૃષ્ણ ઔઓરે  

 આત્ભથા      :        વત્મના પ્રમઔ  

 શનલાકણ હદન   :        30-1-1948 

 વભાશધ        :       યાજકાટ (હદલ્શી)  

 ફેહય્ટયની દલી પ્રાપ્ત યી લીરાત યલા આહફ્રા ઔમા. અહશિંવાથી રડલાની દ્ધશત ળધીને તેને વત્માગ્રશ ઍવ  ંનાભ આપ્ય .ં બાયત ભ્રભણ યી 
અભદાલાદભા ં1915ભા ંચયફભા ં‘વત્માગ્રશ’ આશ્રભની ્થાના યી. તે છી આશ્રભને વાફયભતીને હનાયે રઈ ઔમા.  

 ચંાયણ વત્માગ્રશ (1917 ) : હશભારમની તેટીભા ંનેા ાવેન ણફશાયન ચંાયણ પ્રદેળ આંફાલાહડમા ભાટે પ્રખમાત શત. ય યશમન 
જભીનદાય ઓેડૂતને ઔીન  ંપયજજમાત લાલેતય યી, વ્તી હિંભતે લેચલાની પયજ ાડતા શતા. ઔાધંીજીઍ ચંાયાણના ભતીશાયી ઔાભભા ંયશી 
રડત ચરાલી. વત્માગ્રશ વપ થમ.  

 ઓેડા વત્માગ્રશ : 1917ભા ંઅશતવસૃ્ષ્ટથી ઓેડાભા ંાન નાળ થલા છતા ંવયાયે ભશસેરૂ ભાપ યલાને ફદરે ઉકયાલલાન  ંનક્કી યતા ંઔાધંીજીઍ 
વત્માગ્રશ મો. વયદાય ટેર ણ આ વત્માગ્રશભા ંજડામા. આંદરન વપ થય .ં  

 યરેટ ઍતટ : ઈ ણ વ્મક્તતને ાયણ આપ્મા શવલામ ધયડ યી ળામ તથા ઓાવ અદારતભા ંાભ ચરાલી ળામ ઍલી જઔલાઈ યરેટ 
ઍતટભા ંશલાથી રઍ શલયધ મો. તે ‘ા ામદ’ શલેામ.  

 જણરમાલંારા ફાઔન શત્માાડં  : યરેટ ઍતટના શલયધભા ંજંાફભા ંશડતાર ડી. જણરમાલારા ફાઔભા ંળશીદને અંજણર આલા અને ડ. 
વમાર તથા ડ. હચલનૂી ધયડન શલયધ યલા ઍ વબાન  ંઆમજન થય  જેભા ંઅંદાજે દવ શજાય ર ઍઠા થમા ંશતા.ં કવી આલેરા 
જનયર ડામયે ચેતલણી આપ્મા શલના ઔરીફાયન હ ભ આપ્મ. વયાયી આંડા પ્રભાણે 379 ર મતૃ્ય  ામ્મા અને 1200 કામર થમા.  

 ણઓરાપત આંદરન  : પ્રથભ શલશ્વય દ્ધભા ંશભત્રયાષ્ટ્રના શલજમ છી શલજેતા યાષ્ટ્રઍ ત  ી વાથે વશંધ યી તે અન્સમામી શતી. ત ીના ઓણરપાન  ં
‘ઓણરપાદ’ યદ યલાભા ંઆવ્ય .ં વશંધન શલયધ યલા બાયતભા ંથમેલ  ંઆંદરન ‘ણઓરાપત આંદરન’ શલેાય .ં ભોરાના ળોતતઅરી અને ભોરાના 
ભશમ્ભદઅરી મ ખમ નેતાઐ શતા. 

 બાયતના મ ખમ ન્સમામાધીળ ઍભ.વી. ચાઔરાઍ હ્ય  ંે ‘’ણઓરાપત આંદરનને હશન્સદના યાષ્ટ્રીમ આંદરન વાથે જડલાભા ંઆવ્ય  ંતે ‘ઍ ભટી ભરૂ’ 
શતી.’’ 

 અવશાયન  ંઆંદરન (1920-1922) :અવશાયના શલચાય ય ઔાધંીજીઍ આ આંદરન ળફૃ ય ું. અંગે્રજી ભાર અભે તેભની નયીઐ છડી અને 
યચનાત્ભ ફાફત ્લીાયલી અને યાષ્ટ્રીમ શળક્ષણન પ્રચાય યલ. આ ફે મ ખમ ાવા ંશતા.ં કણા ર આ આંદરનભા ંજડામા. યેંહટમ ગ ૂજંત 
થમ. ાળી શલદ્યાીઠ, ણફશાય શલદ્યાીઠ, જાશભમા શભણરમા ઈ્રાશભમા, ગ જયાત શલદ્યાીઠ જેલી યાષ્ટ્રીમ વં્ થાઐની ્થાના થઈ. ટાઍ 
ચોયીચયા (ઉત્તય પ્રદેળ)ના રીવ ્ટેળન ઉય હ ભર યી 22 રીવને જીલતા વઔાલી દેતા ંઔાધંીજીઍ આ આંદરન ાછં ઓેંચ્ય .ં આ 
વભમઔાાભા ંબાયતીમ મ્ય શન્ટ ાટી અને યાષ્ટ્રીમ ્લમવેંલ વકં (R.S.S.)ની ્થાના થઈ શતી.  

 વામભન શભળન : ઈંગ્રેન્સડથી ણબ્રહટળ વયાયન  ંઍ શભળન વામભનની અધ્મક્ષતાભા ંબાયત આવ્ય .ં આભા ંઍ ણ બાયતીમ વભ્મ ન શલાથી 
ઠેય ઠેય તેન શલયધ થમ. પ્રદળકનાયીઐન નાય શત ‘વામભન ઔ ફે’.  

 ફાયડરી વત્માગ્રશ : અંગ્રજ વયાયે ફાયડરીના ઓેડૂત ય 22 ટા યલેય લધામો. શલયધ યલા વયદાય ટેરના નતૃતૃ્લભા ંવત્માગ્રશ યલાનં   ં
નક્કી થય .ં આ આંદરનના વપ નેતતૃ્લથી લલ્રબબાઈ ‘વયદાય’ શલેામા.  

 નશરે  અશલેાર : 1928ભા ંહદલ્શીભા ંભતીરાર નશરે ની અધ્મક્ષતાભા ંવશભશત યચાઈ અને તેને જે અશલેાર તૈમાય મો તે ‘નશરે  અશલેાર’ શલેામ, 
ણ તેન મ ક્્રભ રીઔની અવભંશતને ાયણે અ્લીાય થમ શત.  

 ણૂક ્લયાજ્મન ઠયાલ  : યાલી નદીના તટે ભેર અશધલેળનભા ંણૂક ્લયાજન ઠયાલ વાય થમ. ત્માયફાદ 26 જાન્સય આયી, 1930ના યજ 
્લતતં્રતાના વઔદં ોંગે્રવે રીધા. આ ફનાલની માદભા ં્લતતં્ર બયતના ફધંાયણને ઍ જ તાયીઓે અભરભા ંમૂલાભા ંઆવ્ય .ં  

 ભશાત્ભાના ભાઔક ય - 2 :  

 વશલનમ ાનનૂબઔંની ચલ (1930)  : અભદાલાદભા ંભેરી ોંગે્રવની ાયફાયી વશભશતઍ નૂ: ્લયાજ્મની પ્રામ્પ્ત ભાટે વશલનમ ાનનૂબઔંની 
ચલ ળફૃ યલાન અશધાય ઔાધંીજીને આપ્મ. આભા ંવયાયના ામદાન શલનમલૂક બઔં યલાન શાત.  
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                                                  નલી ફેચભાં પ્રલેળ રેલા ભાટે આેર નફંય ય પન ય અથલા ફૃફર ં  ભવ .  
વાભાન્સમ જ્ઞાન, ગ જયાતી વ્માયણ-વાહશત્મ, ઔણણત, તક  ળક્તત(Reasoning), English લઔેયે શલમના 105 થી લધાયે Topic ન  ંામાથી શળક્ષણ આતી શે્રષ્ઠ વં્ થાભા ંજડાલી ઉત્તભ ાયહદી ફનાલ.  

 દાડંીકચૂ (1930 ) ભીઠાના ઉત્ાદન અને લેચાણ યના વયાયના અશધાયને દૂય યલા ઔાધંીજીઍ માત્રા ાઢલાન  ંજાશયે ય ું. ઔાધંીજીઍ 
અભદાલાદના વાફયભતી આશ્રભથી 78 વાથીઐ વાથે 12ભી ભાચક, 1930ના હદલવે દાડંીકચૂની ળાફૃઆત યી. 5 ઍશપ્રર, 1930ના હદલવે દાડંી 
શોંચ્મા. 6 ઍશપ્રર ચટી ભીઠ ં શાથભા ંરઈ ાનનૂ તડય.  

 ઔભેજી હયદ  : બાયતને ફધંાયણ આલા વદંબે પ્રથભ હયદ રડંનભા ંભી. ોંગે્રવની ઔેયશાજયીને ાયણે શનષ્પ ઔઈ. 1931ભા ંફીજી 
હયદ રડંનભા ંભી. તેભા ંઍભાત્ર ોંગે્રવના પ્રશતશનશધ તયીે ઔાધંીજી ઉક્્થત શતા. જ દી જ દી ભના રની અરઔ ભતદાનની 
ભાઔણીઐને ાયણે વભાધાન ન થલાથી ફીજી હયદ ણ શનષ્પ ઔઈ.  

 1935ન હશિંદ વયાયન ામદ  : આ ામદાથી હશન્સદભા ંફધંાયણીમ સ ધાયાન તફક્ક ળફૃ થમ. આ ામદાથી પ્રાશંત ્લયાજ્મ ઔલનકયને અાય .ં 
ઔાધંીજીઍ સચૂવ્ય  ંે ઔલનકય વત્તાઐ લાયે નશીં ત પ્રધાનભડંની યચના યળે. 1939ના ફીજા શલશ્વય દ્ધભા ંહશન્સદને છૂયા લઔય ણબ્રહટળ વયાયે 
ય દ્ધભા ંજડી દીધ .ં તેથી પ્રધાનભડંે યાજીનાભા ંઆી દીધા.ં  

 ાહ્તાનની ભાઔણી (1940) : 1940ભા ંરાશયના મ ક્્રભ રીઔના અશધલેળનભા ંઅરઔ ાહ્તાનની ભાઔણીન ઠયાલ વાય યલાભા ંઆવ્મ.  

 વ્મક્તતઔત વત્માગ્રશ (1940)  : ફીજા શલશ્વય દ્ધ લઓતે વયાયને મ શ્ેરીભા ંન મૂલા વામહૂશ વત્માગ્રશને ફદરે ઔાધંીજીઍ વ્મક્તતઔત વત્માગ્રશની 
લાત યી અને શલનફા બાલેની વદંઔી યી. લધાક ાવે લનાય ઔાભે પ્રાયંબ થમ અને ાચંભા હદલવે શલનફાની ધયડ થઈ.  

 હરપ્વ શભળન (1942)  : હશિંદને ભનાલી રેલા ણબ્રટનના લડા પ્રધાન ચણચિરે હરપ્વને દયઓા્ત વાથે હશિંદ ભલ્મા ણ તેભા ંહશન્સદને ્લામત્તતા 
આલાની લાત ન શતી અને લી અરઔ ાહ્તાનની બરાભણ શતી તેથી તેન શલયધ થમ. ચણચિરે આ દયઓા્ત ાછી ઓેંચી રીધી.  

 હશન્સદ છડ આંદરન (1942 ) : અંગે્રજને તાત્ાણર બાયત છડલા ચેતલણી આી. ‘યેંઔે મા ભયેંઔે’ ન શવદ્ધાતં આપ્મ. મ ફંઈભા ં8ભી ઐઔ્ટ-
1942ના યજ હશન્સદ છડન ઠયાલ વાય યલાભા ંઆવ્મ. ઔાધંીજીની અને અન્સમ નેતાઐની ધયડ થતા ંવભગ્ર દેળભા ંઅંધાધ ૂધંી થઈ ઔઈ. 
વયાયે ઍ રાઓ જેટરા રને જેરભા ંમૂાું. 1000 જેટરા ર રીવના ઔીફાયભા ંભમાું.  

 ેફીનેટ શભળન મજના (1946)  : ણબ્રટનના નલા ચ ટંામેરા લડા પ્રધાન રેભેટ ઍટરીઍ હશિંદને વંણૂક ્લળાવન આલાની જાશયેાત યી. તેના 
અન વધંાને ત્રણ પ્રધાનન  ંપ્રશતશનશધભડં બાયત આવ્ય  ંતે ેણફનેટ શભળન શલેામ છે. તેણે તાની દયઓા્ત યજૂ યી. ોંગે્રવે ચ ૂટંણીભા ંવાય 
દેઓાલ મો અને જલાશયરાર નશરે ની આઔેલાનીભા ંલચઔાાની વયાયની યચના થઈ. મ ક્્રભઍ આ લેાઍ ‘વીધા ંઔરા ંહદન’ (16 ઐઔ્ટ 
1946) ઊજવ્મ. દેળભા ંતઔંહદરી પેરાઈ અને હ લ્રડ થમા.ં  

 લડા પ્રધાન ઍટરીની હશન્સદ છડલાની જાશયેાત (પેર આયી 1947) : ઈંગ્રેન્સડના લડા પ્રધાન ઍટરીઍ ણબ્રહટળ ારકભેન્સટભા ંજાઔેયાત યી ે હશિંદીઐને 
યાજ્મન લશીલટ વોંી બાયત છડી જલાન ઈયાદ અંગ્રજ વયાય ધયાલે છે. બાયતીમ નેતાઐ અને રભા ંઉત્વાશ લધી ઔમ.  

 

 આઝાદી અને ત્માય છી........... :  

 1947ની 14 ભી ઐઔ્ટે ાહ્તાન અને 15ભી ઐઔ્ટે બાયત ્લતતં્ર થમા.ં બાયતના ફે બાઔ થમા. ળયણાથીઐની વભ્મા ઊબી થઈ.  

 મ ક્્રભ રીઔન ઠયાલ : અંગે્રજઍ ‘બાઔરા ાડ અને યાજ ય’ ની નીશત અનાલી શતી. મ ક્્રભન  ંહશત બાયતભા ંજલાળે નશીં ઍવ  ંેટરા 
મ ક્્રભ નેતાઐ ભાનતા શતા. 1940ભા ંરાશયભા ંમ ક્્રભ રીઔન  ંઅશધલેળન ભેલ  ંતેભા ંમ ક્્રભ ફહ ભતી ધયાલતા પ્રદેળના વભાલેળ ભાટે 
અરઔ યાષ્ટ્ર ાહ્તાનની ભાઔણી યલી. 

 ભાઉન્સટફેટન મજના : ભાઉન્સટફેટન 1947ભા ંબાયત આવ્મા. બાયતના બાઔરાને તે અશનલામક વભજતા શતા. જ તેભ નશી થામ ત હ લ્રડ થળે 
ઍભ તેઐને રાગ્ય .ં છેલટે તેભની આ લાત ્લીાયી જે ‘ભાઉન્સટફેટન’ મજના શલેામ છે. આ મજનાના અભર ભાટે ‘હશન્સદ ્લાતતં્ર્મધાય’ વાય 
યલાભા ંઆવ્મ.  

 હશન્સદ ્લાતતં્ર્મ ધાય (1947) આ ધાયાની જઔલાઈઐ અન વાય :  

 બાયત-ાહ્થાનને ્લતતં્ર યી અરઔ યલાભા ંઆલે.  

 દયે ઍભ તાન  ંફધંાયણ કડી અભરભા ંમૂળે.  

 હશન્સદના ંયજલાડા ંબાયત ે ાહતાન વકં વાથે જડાઈ ળે છે. અને જડાલા ન ઈચ્છે ત ્લતતં્ર યશી ળે છે.  

 બાયતના પ્રથભ ઔલનકય જનયર તયીે ભાઉન્સટફેટન અને ાહ્તાનના યાષ્ટ્રપ્રમ ઓ તયીે ભશંભદારી ઝીણાની વદંઔી થઈ. બાયતના પ્રથભ લડા 
પ્રધાન તયીે જલાશયરાર નેશરે ઍ હદલ્શીના રાર હલ્રા યથી શત્રયંઔ પયાવ્મ.  

 દેળી યાજ્મની હશરચાર : આઝાદી છી ેટરાં યાજ્મઍ ્લતતં્ર યશલેાની ઈચ્છા વ્મતત યી, ત ેટરાં બાયતીમ વકં વાથે જડમા.ં જૂનાઔઢના 
નલાફે ાહ્તાન વાથે જડાણ જાશયે ય ું.  

 દેળી યાજ્મન  ંશલરીનીયણ : આઝાદી લઓતે દેળભા ં562 દેળી યજ્મ શતા.ં આ ફધાનેં વયદાય લલ્રબબાઈ ટેર અને તેભના વણચલ લી.ી. 
ભેનને ઍ યલાન  ંભ ાય ાડ્ .ં બાલનઔયના ભશાયાજા કૃષ્ણક ભયશવિંશજી વોથી શરેા ંજડામા. જૂનાઔઢ, શૈદયાફાદ અને ાશ્ભીય ત્રણ યાજ્મના 
પ્રશ્ર ફાી યહ્યા. જૂનાઔઢ પ્રશે્ર ‘આયઝીશકભૂત’ની ્થાના યત  બાઈ અદાણી અને પ્રજાઍ યી. જૂનાઔઢ બાયત વકંભા ંબી ઔય .ં શૈદયાફાદને 



ANGEL  ACADEMY  :  GPSC 1-2, Dy.SO - નામફ ભાભરતદાય, તરાટી, રાક , PSI-ASI, ન્સ્ટેફર, TAT, TET લઔેયે યીક્ષાઐની વંણૂક તૈમાયી ભાટેના                   
ભ.7575 072 872      રારકય ઝેયક્ષની નીચે, વેટય: 29, ક-6  નકય, ઔાધંીનઔય  download materials from HERE  angelacademy.co.in     

આને અભાર ં  MATERIALS  ઔભે ત આના What’s up group ભા ંજફૃય Share યજ. તેનાથી તભાયી જેભે ઈને ભદદ ભળે.                   

વચંાર : વાભત ઔઢલી  (GPSC 1-2(p) , Dy.SO-નામફ ભાભરતદાય(p), તરાટી, રાક , રીવ, TAT, TET લઔેયે 10 થી લધાયે યીક્ષાઐભાં ાવ થનાય અન બલી અને તજજ્ઞ શળક્ષ)  18 

                                                  નલી ફેચભાં પ્રલેળ રેલા ભાટે આેર નફંય ય પન ય અથલા ફૃફર ં  ભવ .  
વાભાન્સમ જ્ઞાન, ગ જયાતી વ્માયણ-વાહશત્મ, ઔણણત, તક  ળક્તત(Reasoning), English લઔેયે શલમના 105 થી લધાયે Topic ન  ંામાથી શળક્ષણ આતી શે્રષ્ઠ વં્ થાભા ંજડાલી ઉત્તભ ાયહદી ફનાલ.  

રશ્યી ઔરા ંરઈ બાયતીમ વકંભા ંબેલલાભા ંઆવ્ય .ં ાશ્ભીય ય ાહ્તાને આરભણ યતા ં1948ભા ંત્માનંા યાજા શહયશવિંશ ેાશ્ભીયને બાયત 
વાથે જડી દીધ .ં  

 ઔાધંીજીની શત્મા : બાયતના બાઔરાના અન વધંાને દેળભા ંયભઓાણ પાટી નીળ્મા,ં તેથીતેને યલા ઔાધંીજી ઉલાવ ય ઊતમાક. 30ભી 
જન્સય આયી, 1948ના યજ ણફયરા શાઉવભા ંવાજંની પ્રાથકના ભાટે જતા ંઔાધંીજીની શત્મા નથ યાભ ઔડવે નાભની વ્મક્તતઍ યી. ાહ્તાનથી બાયત 
આલેરા રાઓ શનયાશશ્રતના પ્રશ્ર ક નેશથી શર યલાભા ંઆવ્મ.  

 બાયતન  ંફધંાયણ અને તેન અભર : 1946થી 1949 સ ધી ફધંાયણ કડતયની પ્રહરમા ચારી તેભા ં11 વત્ર મજામા,ં 166 હદલવ ફેઠ થઈ. 300 
બાયતીમઍ બાઔ રીધ. ફધંાયણ વશભશતના અધ્મક્ષ ડૉ. ફાફાવાશફે આંફેડય શતા જ્માયે ફધંાયણવબાના પ્રમ ઓ ડ. યાજેન્સદ્ર પ્રવાદ શતા. 26 
જાન્સય આયી, 1950ના હદલવથી ફધંાયણ અભરભા ંઆવ્ય .ં તેથી હદલવ ‘પ્રજાવત્તા હદન’ તયીે ઊજલામ છે. ભાઉન્સટફેટનના ઔમા છી ચરવ્રતી 
યાજઔારચાયી ઔલનકય થમા. ડૉ. યાજેન્સદ્ર પ્રવાદ બયતના પ્રથભ યાષ્ટ્રપ્રમ ઓ ફન્સમા.  

 

 ્લતતં્ર બાયત  
 યાજ્મની યચના અને  ન:યચના : આઝાદી છી યાજ્મન  ંઍીયફણ થય .ં બાયત વકંીમ વ્મલ્થા ્લીાયી. ણબ્રહટળ પ્રાન્સત અને દેળી યાજ્મને 

અ,ફ, અને ડ ઍભ ચાય શલબાઔભા ંલશેંચલાભા ંઆવ્મા.ં તે છી બાાના ધયણે યાજ્મની યચનાન પ્રશ્ર આવ્મ. બાયતની વલોચ્ચ અદારતના 
લૂક ન્સમામમશૂતિ પઝર અરીના અધ્મક્ષદે ‘યાજ્મ  ન:યચના ચં’ની શનભણૂ થઈ. ચાય પ્રાયના ંયાજ્મ યદ યી 14 યાજ્મ અને 6 ેન્સદ્રળાશવત 
શલ્તાયભા ંયાજ્મની  ન:યચના યલાભા ંઆલી.  

 ભશાગ જયાત ચલના યાશફય ઈન્સદ રાર આણજ્ઞ : ભશાગ જયાતની ચલ ઈન્સદ રાર માણજ્ઞ, જમતંી દરાર, બ્રહ્મક ભાય બટ્ટ લઔેયેના 
ભઔકદળકનભા ંળફૃ થઈ. 1956ભા ં‘ભશાગ જયાત જનતા હયદ’ની ્થાના થઈ. ઈન્સદ રારા માણજ્ઞ ‘જનતાના ચાચા’ ફન્સમા.  

 ગ જયાત યાજ્મની ્થાના :1960ભા ંમ ફઈં દ્ધદ્વબાી યાજ્મન  ંશલબાજન યીને ભશાયાષ્ટ્ર અને ગ જયાત યાજ્મની અરઔ યચના યલાભા ંઆલી. નલા 
ગ જયાત યાજ્મન  ંઉદકાટન 1 ભે, 1960ના હદલવે જૂ્મ યશલળંય ભશાયાજના શ્તે થય .ં ગ જયાતના પ્રથભ યાજ્માર ભશેંદી નલાફ જઔં અને 
મ ખમભતં્રી તયીે ડૉ. જીલયાજ ભશતેાઍ ામકબાય વબંાળ્મ.  

 26 જાન્સય આયી, 1950ના હદલવે ઍ ્લતતં્ર, વાલકબોભ યાષ્ટ્ર તયીે બાયતન ઉદમ થમ ણ ેટરા પ્રદેળ ફે્રન્સચ અને ટ કઔીઝના ફજા શઠે 
શતા.  

 ોંહડચેયીન  ંજડાણ : ોંહડચેયી, યૈર (તશભરનાડ ),ભાશ ે(ેય), મનાભ (આંધ્ર પ્રદેળ) અને ચદં્રનઔય (શશ્વભ ફઔંા) ય ફે્રન્સચન અંક ળ શત. 
1948ભા ંોંહડચેયીભા ંરઍ ફે્રન્સચને ‘હશન્સદ છડ’ન  ંઍરાન આપ્ય .ં 31 ઐતટફયે, 1945ભા ંફે્રન્સચ લવશત બાયતને વોંાઈ.  

 ઔલા, દીલ, દભણન  ંજડાણ : ટ કઔીઝ ઔલા બયતને વોંલા તૈમાય ન શતા. 15 ઐઔ્ટ, 1955ભા ંઔલામ ક્તત આંદરન થય  ંતેભા ંફવ જેટરા 
વત્માગ્રશીઐ ળશીદ થમા. છેલટે જનયર ચોધયીના નેતતૃ્લભા’ં ઐયેળન શલજમ’ થય  ંને ઔલાભા ંબાયતન યાષ્ટ્રધ્લજ પયાલલાભા ંઆવ્મ.  

 બાયત-ાહ્તાન લચ્ચેના વફંધં : ફે યાષ્ટ્ર લચ્ચે વફંધં તઔં છે. ાહ્તાની ઘવૂણઓયી ચાલ  જ છે. 1948, 1965 અને 1971 ઍભ ત્રણ લાય 
બાયત-ા ય દ્ધ થમા ંછે ને જેભા ંદયે લઓતે ાહ્તાન શાય ું. તાશ્ંદ અને શવભરા યાય થમા ણ ાહ્તાન તેન  ંારન યત   ંનથી. 1999ભા ં
ાહ્તાને ાયણઔરભા ંઆરભણ ય ું ત્માયે બાયતે રશ્યી ફન ઉમઔ યી તેને શયાવ્ય  ંશત  .ં તે છી બાયત અને ાહ્તાન યભાણ  યીક્ષણ 
ણ માું. 

 આજન  ંબાયત : ચંલીમ મજનાઐ છી અને કે્ષતે્ર બાયતન શલાવ થમ છે. ઑધણઔ ચીજલ્ત  ઐની ફાફતે આણે ્લાલરફંી ફન્સમા 
છીઍ. કણા ફધા ઉદ્યઔને લેઔ ભળ્મ છે. આંતયભાઓાીમ સ શલધાઐ, કૃશ અને ળૈક્ષણણ કે્ષતે્ર શલાવ વાધ્મ છે. શજ  જ્ઞાશતબેદ જલા ભે છે. 
ધભકશનયેક્ષતા શલા છતા ંભી અથડાભણ થામ છે. ધશન-ઔયીફ લચ્ચે અંતય લધ્ય  ંછે. કણા ર ઔયીફીયેઓા નીચે જીલી યહ્યા ંછે. ભોંકલાયી 
અને ભ્રષ્ટાચાય લધી યહ્યા ંછે.  

 બાયતભા ંણબ્રહટળ ળાવનન પ્રબાલ અને યાષ્ટ્રલાદી આંદરન  

 1453ભા ંન્સ્ટેસ્ન્સટનરન  ંતન થય .ં ય યના રને બાયતન જભાઔક ળધલાની પયજ ડી. લા્-દ-ઔાભા બાયતના શશ્વભ હનાયે ાણરટ 
ફદંયે આવ્મ. તે છી ટ કઔીઝ, ફે્રન્સચ, ડચ અને અંગે્રજ બાયત આવ્મા. અંતે અંગે્રજ વપ થમા ને ળાવ ફન્સમા.  

 ઈ્ટ ઈસ્ન્સડમા ંની : ઈ.વ. 1600ભા ંઈ્ટ ઈસ્ન્સડમા ંની ્થાાઈ છી ડચ ઈ્ટ ઈસ્ન્સડમા ંની ્થાાઈ. 1612ભા ંવય ટૉભવ યઍ જશાઔંીય 
ાવેથી લેાય યલાન યલાન ભેવ્મ. સ યતભા ંપ્રથભ લેાયી ેન્સદ્ર ્થાપ્ય .ં શલદેળીઐના વકંકભા ંછેલટે અંગે્રજ વપ થમા. 1857ભા ં
ભશાયાણી શલતટહયમાઍ ઢંઢેય ફશાય ાડી વત્તા તાના શાથભા ંરીધી.  

 ઈ્ટ ઈસ્ન્સડમા ંનીની બાયત ય વાભાજજ-આશથિ અવય : ંનીના અશધાયીઐ ભશસેરૂ ઉકયાલતા શતા. ફઔંાભા ંદ્ધદ્વમ ઓી ળાવનદ્ધશત 
દાઓર થઈ. અંગે્રજ ભશસેરૂ ઉકયાલતા જ્માયે પ્રજાીમ ામો નલાફે યલાના ંયશતેા.ં અંગે્રજ ાવે જલાફદાયી લઔયની વત્તા શતી, જ્માયે નલાફ 
ાવે વત્તા લઔયની જલાફદાયી શતી. આ દ્ધશત ‘દ્ધદ્વમ ઓી ળાવન દ્ધશત’ તયીે ઐઓાઈ.  
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                                                  નલી ફેચભાં પ્રલેળ રેલા ભાટે આેર નફંય ય પન ય અથલા ફૃફર ં  ભવ .  
વાભાન્સમ જ્ઞાન, ગ જયાતી વ્માયણ-વાહશત્મ, ઔણણત, તક  ળક્તત(Reasoning), English લઔેયે શલમના 105 થી લધાયે Topic ન  ંામાથી શળક્ષણ આતી શે્રષ્ઠ વં્ થાભા ંજડાલી ઉત્તભ ાયહદી ફનાલ.  

 આશથિ અવય : દ્ધદ્વમ ઓી ળાવન દ્ધશતને હયણાભે ંનીના નયઍ ઓેડૂત ાવેથી ફજફયીથી ભશસેરૂ ઉકયાલતા ંઓેડૂત ામભાર થમા. 
લેાય-લાણણજ્મ ડી બાગં્મા.ં ંનીના ઓાનઔી લેાય યલા રાગ્મા જે ઊંચી હિંભતે ભાર લેચતા. ફઔંાન સ તયાઉ અને યેળભ ાડન ઉદ્યઔ 
નાળ ામ્મ. ાયીઔય ફેાય ફનતા ંળશયે તયપ લળ્મા. ઔાભડ ં લધાયે ઔયીફ ફન્સય .ં  

 1857ભા ંબાયત-ઈંગ્રેન્સડ લચ્ચે આઔફટ વેલા ળફૃ થઈ. હયલશન વેલાઐની વાથે વાથે તાય-ટાર વ્મલ્થા ળફૃ થઈ.  

 વાભાજજ અવય: વભાજભા ં શલશલધ લઔો અક્્તત્લભા ંઆવ્મા. લતકભાનત્રઍ હયલતકનન લન ફંૂક્ય. યાજા યાભભશનયામ અને ફેસ્ન્સટે વતી 
થલા ય પ્રશતફધં મ ાવ્મ. દશજેપ્રથા દૂય થઈ.  ન:રગ્ન યનાયને યક્ષણ આત ામદ થમ. રડક ભેરેના પ્રમત્નથી બાયતભા ંઅંગે્રજી શળક્ષણ 
ળફૃ થય .ં ચાલ્વકની બરાભણથી ચેન્નાઈ,મ ફંઈ, રાતાભા ંય શનલશવિટીઐ ્થાાઈ. વય વૈમદ અશભદે મ ્ રીભ વભાજભા,ં ઠક્કયફાાઍ આહદલાવી 
વભાજભા ંસ ધાયાન  ંાભ ય ું. બ્રહ્મવભાજ, પ્રાથકનાવભાજ, આમકવભાજ, યાભકૃષ્ણ શભળન, શથમવહપતવર વવામટી લઔેયે વં્ થાઐન પ્રાયંબ થમ.  

 બાયતભા ંયાષ્ટ્રલાદી આંદરનન પ્રાયંબ : બાયતના રઍ ્લાતતં્ર્મપ્રામ્પ્ત ભાટે ણબ્રહટળ ળાવન વાભે રડત ચરાલી. બાયતની જાગ્રશત ભાટે 
યાજીમ વં્ થાઐ અને શશ્વભના શલચાયની વાથવાથ બાયતે ભતૂાના વાં્ કૃશત લાયવાભાથંી ફ અને પે્રયણા ભેવ્મા.ં  

 બાયતભા ંણબ્રહટન ળાવનન પ્રબાલ : લયન શસે્્ટિંગ્વ, નકલણરવ લઔેયેઍ અંગે્રજ વત્તા દઢ યલા પ્રમત્ન ામાક. દ્ધદ્વમ ઓી ળાવનદ્ધશત યદ થઈ. 
જનયર લેરે્રીઍ ‘વશામાયી મજના’ ફનાલી અંગે્રજ વત્તા શલ્તાયી. રીડક શસે્્ટિંગ્વે અંગે્રજને વલોયી ફનાવ્મા. ડેરશાઉવીઍ ‘ઓારવા નીશત’ 
અભરભા ંમૂી બાયતભા ંવામ્રાજ્મલાદ શલ્તમો.  

 1857ન વગં્રાભ અને પ્રઔટેરી યાષ્ટ્રીમ જાગશૃત : આ વગં્રાભે ્લાતતં્ર્મવગં્રાભન  ં્લફૃ ધાયણ ય ું. લશરેી ળફૃઆત, વ્મવ્્થાન અબાલ, ેન્સદ્રીમ 
નેતાઔીયીની ઊણ, અયૂતા ંઅને અશલશવત ળસ્ત્ર, શલપ્રલાયીઐન  ંતાના હશતને આાત   ંપ્રાધાન્સમ લઔેયે ાયણથી વગં્રાભને શનષ્પતા 
વાંડી. ભશાયાણી શલતટહયમાઍ ંની ાવેથી વત્તા તાના શાથભા ંરઈ રીધી.  

 બાયતભા ંપ્રઔટેરી વાભાજજ અને ધાશભિ સ ધાયણાની ચલ  :  બાયતભા ંહશન્સદ , મ ક્્રભ, ળીઓ, ાયઓી લઔેયેઍ ધાશભિ સ ધાયણાની વં્ થાઐ 
યચી હયલતકન આણ્ય .ં બાયતના નેતાઐઍ અશનષ્ટ દૂય યલા પ્રમત્ન માક. ેટરાં વાભશમન  ંપ્રદાન ણ ભશત્લન  ંયહ્ય .ં  

 ઉગ્ર રાશંતાયી ચલ : 1907ભા ંસ યત ોંગે્રવ અશધલેળનભા ંોંગે્રવના ‘જશાર’ અને ‘ભલા’ ઍભ ફે બાઔરા થમા. રાર, ફાર, ારની શત્ર ટી 
જશારલાદી શતી. ફા ઔઔંાધય હટે ભતં્ર આપ્મ, ‘’્લયાજ્મ ભાય જન્સભશવદ્ધ શ છે તે રઈને જ હ ં જંીળ.’’ યાષ્ટ્રાલાદી આંદરનની ત્રણ 
શલચાયવયણીઐ જલા ભે છે: (1) ઉદાયલાદી (ભલાક્ષી) (2) ઉગ્રલાદી (જશારઐઅક્ષી), અને (3) ઉગ્ર રાશંતાયી. વાથે વાથે ેટરી વં્ થાઐ 
્થાાઈ અને રાશંતાયી પ્રવશૃત્તને લેઔ ભળ્મ, ‘વધં્મા’ ‘ય ઔાતંય’, ‘નલળક્તત’,’લદેં ભાતયમૌ’ જેલા ંવાનશમઍ વતત ફ રૂ ં  ાડ્ .ં ેટરા ્થે 
ટે્રન લ ૂટંલાની ાભઔીયી થઈ ત ેટરી જગ્માઍ ટે્રન ઊથરાલી ાડલાભા ંઆલી. ફઔં પ્રાતંભા ંજ 34 વ્મક્તતઐ મતૃ્ય  ાભી. 112 યાજીમ 
લ ૂટંપાટ થઈ. 12 ફમ્ફ શલ્પટ થમા.  

 ગ જયાતભા ંઉગ્ર રાશંતાયી ચલ : શ્રી  અયશલિંદ ક ગ જયાતભા ંવળયતે્ર રાશંતની ભશૂભા યનાયાઐભા ંપ્રથભ શતા. ફાયીન્સદ્રક ભાય, છટ બાઈ 
તથા અંબ બાઈ  યાણી, વાહયમા ્લાભી લઔેયેઍ રાશંતાયી પ્રવશૃત્તઐ યી. શ્રી  અયશલિંદ કે ‘બલાની ભહંદય’  ્ તભા ંરાશંતની મજના આેઓી 
છે. રાશંતની મજનાના પેરાલા ભાટે ‘દેળી લન્શતની દલાઐ’, ‘નશાલાન વાબ  ફનાલલાની યીત’,’વયત’,’ગ રાફન હ્વ’,’ામદાન વગં્રશ’ 
લઔેયે ળીકલાી  ક્્તાઐ પ્રઔટ યામેરી. જેથી અંગે્રજને ઈ ઓફય જ ન ડે. ‘ઔઔંનાથ શલધારમ’ભા ંણ રાશંતાયી પ્રવશૃત્તઐ ચારતી શતી. 
ભશનરાર ડંયા ‘ડ ંઔી ચય’ (ઔાધંીજીઍ આેલ  ંઉનાભ) અને અન્સમ રઍ ગ જયાતભા ંરાશંતાયી પ્રવશૃત્તઐને લેઔ આપ્મ શત.  

 શલદેળભા ંરાશંતાયી પ્રવશૃત્તઐન પ્રવાય : ઈંગ્રેન્સડ, ેનેડા, અભેહયા, જભકની, ફ્રાન્સવ, ફભાક, ભરામા, શવિંઔાય, અપકાશન્તાન, યશળમા જેલા અને 
દેળભા ંરાશંતાયી પ્રવશૃત્તઐ ળફૃ થઈ શતી. ભદનરાર ધીંઔયાઍ શલણરમભ લામરીની શત્મા યી. અભેહયાભા ં‘ઈનહડમન ઈસ્ન્સડેન્સડન્સવ રીઔ’ની 
્થાના થઈ. ાછથી રારા શયદમાે તેન  ંનાભ ‘ઔદય ાટી’ આેલ .ં 1907ભા ંજભકનીના ્ટ અટક  ઔાડક ળશયેભા ંમજામેરી ‘આંતયયાષ્ટ્રીમ 
વભાજલાદી હયદ’ભા ંવો પ્રથભલાય ભેડભ ાભાઍ હશિંદન યાષ્ટ્રધ્લજ પયાવ્મ.  

 વભીક્ષા (પ્રબાલ) : ય લાનઍ ‘લનં્સદે ભાતયમૌ’ અને ‘ઈન્સરાફ ણઝન્સદાફાદ’ના નાયા વાથે પાવંીના ભાચંડે ચઢલાન  ંવાશવ ય ું. ફણરદાન આપ્મા.ં 
ઉકભશવિંશને ચલના છેલ્રા ળશીદ શી ળામ.  

 ભરે-શભન્સટ સ ધાયા (1909) : (1) મ ક્્રભને અરઔ ભતદાય ભડંની (2) મ ક્્રભ પ્રશતશનશધઐની ચ ૂટંણી પ્રત્મક્ષ યાઓલાની (3) અન્સમ 
પ્રશતશનશધઐની ચ ૂટંણી યક્ષ યાઓલાની, અને (4) જભીનદાય અને અન્સમ ભન  ંભતદાનભડં અરઔ યાઓલાની જઔલાઈ ભરે-શભન્સટના 
સ ધાયાભા ંદળાકલાઈ શતી. આ સ ધાયાઐન શલયધ થમ. છેલટે દ્ધદ્વયાષ્ટ્રન શવદ્ધાતં-બાયત અને ાહ્તાનની યજૂઆત થઈ. હયણાભે બમાન ભી 
હ લ્રડ થમા.ં  

 અવશાયન  ંઆંદરન (1920-1922) : ોંગે્રવે ્લળાવનને ફદરે ્લયાજ્મની ભાઔણી યી. આંદરનના શાયાત્ભ ાવાભા ંહશન્સદ -મ ક્્રભ ઍતા 
દઢ ફનાલલી, ્લદેળી ચીજલ્ત  ઐ લાયલાન આગ્રશ યાઓલ, કેય કેય યેંહટમા પયતા યલા, હટ ્લયાજ્મ પંડભા ંઍ યડ ફૃશમા ઍઠા 
યલા લઔેયે ામકરભન વભાલેળ યલાભા ંઆવ્મ શત.  
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                                                  નલી ફેચભાં પ્રલેળ રેલા ભાટે આેર નફંય ય પન ય અથલા ફૃફર ં  ભવ .  
વાભાન્સમ જ્ઞાન, ગ જયાતી વ્માયણ-વાહશત્મ, ઔણણત, તક  ળક્તત(Reasoning), English લઔેયે શલમના 105 થી લધાયે Topic ન  ંામાથી શળક્ષણ આતી શે્રષ્ઠ વં્ થાભા ંજડાલી ઉત્તભ ાયહદી ફનાલ.  

 અવશાયના આંદરનની અવય : પ્રાયંબે ઔાધંીજીઍ તાને ભેરી ઉાશધઐ તથા દલીઐન ત્માઔ મો, શલદ્યાથીઐઍ ળાા-રેજ છડી, 
શલદેળી ાડની શી યલાભા ંઆલી. શપ્રન્સવ ઐપ લેલ્વના વન્સભાનન ફહશષ્ાય યામ. ઈંગ્રેન્સડને બાયે ન વાન થય .ં 1922ભા ંઉત્તય પ્રદેળના 
ઔયઓ ય જજલ્રાના ચોયીચયા ઔાભે રઍ 21 રીવને ચીભા ંયૂી વઔાલી દીધા, તેથી ઔાધંીજીઍ અવશાયન  ંઆંદરન ાછં ઓેંચ્ય .ં 
ેટરા નેતાઐને આ ન ઔમ્ય ,ં તેથી તેઐઍ ‘્લયાજ્મ ક્ષ’ ્થાપ્મ.  

 આંદરનની શનષ્પતાના ંાયણ :  

 ેટરા ોંગે્રવી નેતાઐઍ આંદરનન શદમલૂક ્લીાય મો ન શત. (2) હશન્સદ -મ ક્્રભ ઍતાન ઔાધંીજીન ખમાર પીફૂર ન થમ (3) 
અંગે્રજની ‘બાઔરા ાડ અને યાજ ય’ની નીશતન અંત ન આવ્મ. (4) અમતૃવય શત્માાડં અંઔે ઔાધંીજી ન ત ક્ષભા ભઔંાલી ળક્યા ે ન ત 
્લયાજ્મ અાલી ળક્યા.  

 યાષ્ટ્રીમ આંદરન ળશયે-નઔય યૂત   ંભમાકહદત શત   ંતે ગ્રામ્મ્તયે શોંચી ઔય .ં ્લયાજ્મ ક્ષની ્થાના થઈ. વયાયને ‘વામભન શભળન’ ફે લક 
ફશલે  ંનીભવ  ંડ્ .ં યાષ્ટ્રરીમ જાગશૃતન વચંાય થમ. ેટરા આઔેલાનઍ ‘નેળનર ાટી’ નાભન નલ ક્ષ ્થાપ્મ.  

 ્લાતતં્ર્મપ્રામ્પ્ત તયપ પ્રમાણ :  

 વામભન શભળન (1927) : વામભન શભળન હશિંદ ભાટે શનભાય  ંશત   ંણ તેભા ંઍ ણ હશિંદી વભ્મ ન શત, તેથી તેન શલયધ થમ. હશિંદ લજીય 
(વણચલ) ફકનશડે બાયતીમન  ંઅભાન ય ું. ેટરા નેતાઐઍ વામભન શભળનને ટે ણ આપ્મ શત. આંદરનને ાયણે રીવ અત્માચાયભા ં
17 નલેમ્ફય, 1928ભા ંરારા રજતયામન  ંઅલવાન થય .ં બઔતશવિંશ, સ ઓદેલ, યાજગ ર ઍ રારાજીના ભતન ફદર રેલા જશન વન્સડવક 
જલાફદાય શત, તેથી તેન  ંખનૂ ય ું. બઔતશવિંશ ેઅને ફટ ેશ્વય દતે્ત હદલ્શીના ઍવેમ્બ્રી શરભા ંફે ફમ્ફ પેંક્યા. તેભને પાવંી થઈ જે કટના ‘રાશય 
ડ્તતં્ર’ તયીે જાણીતી છે.  

 નશરે  શભટી અશલેાર : ભતીરાર નશરે ઍ ઍ લકથી ઐછા વભમભા ંફધંાયણની ફૃયેઓા તૈમાય યી જે ‘નશરે  અશલેાર’ તયીે જાણીતી છે.  

 ણૂક ્લયાજ્મની ભાઔણી : ોંગે્રવે ણૂક ્લયાજ્મની ભાઔણી યી. 31 હડવેમ્ફય, 1929ની ભધ્મયાશત્રઍ યાલી નદીને હનાયે ‘લદેં ભાતયમૌ’ અને 
‘ઈન્સરાફ ણઝન્સદાફાદ’ના સતૂ્રચાય વાથે શત્રયંઔ રશયેાલી ણૂક ્લયાજ્મ ભાટેની પ્રશતજ્ઞા રીધી. 26 જાન્સય આયીને ‘્લતતં્રતા હદલવ’ ભનાલલાન  ં
નક્કી થય .ં ્લતતં્ર બાયતે 26 જાન્સય આયીને ફધંાયણના અભર દ્વાયા ‘પ્રજાવત્તા હદન’ અભય ફનાવ્મ છે. ણૂક ્લયાજ્મન વકંક ભશાત્ભા ઔાધંીના 
નેતતૃ્લથી ઓેરામ જેન પ્રાયંબ 1928ના ફાયડરી વત્માગ્રશથી થમ.  

 વશલનમ ાનનૂબઔંની ચલ : ઔાધંીજીના નેતતૃ્લભા ંણૂક ્લયાજ્મ ભાટેન  ંવશલનમ ાનનૂબઔંન  ંઆંદરન ળફૃ થય .ં ય ન બયલાન  ંઆંદરન 
‘ના-યની રડત’ નાભે પ્રશવદ્ધ થય .ં ણબ્રહટળ વયાયની ન્સમામકે્ષતે્ર અલઔણના યલાભા ંઆલી.  

 દાડંી માત્રા : 12 ભાચકથી 6 ઍશપ્રર, 1930 : ઔાધંીજીના નેતતૃ્લભા ં12 ભાચક 1930ના હદલવે અભદાલાદના વાફયભતી આશ્રભથી દાડંીમાત્રાન 
પ્રાયંબ થમ. 78 વાથીઐ વાથે શતા. 385 હભી. દૂય સ યત(શાર: નલવાયી) ાવે દાડંી ઔાભે 5 ઍશપ્રરે શોંચ્મા. ઔાધંીજીઍ છટ્ટી ઍશપ્રરે 
દહયમાહનાયે આલેરા ભીઠાના અઔયભાથંી ભીઠ ં ઉાડી, ભીઠાના ામદાન બઔં મો. ભશાદેલ દેવાઈઍ આ કચૂને ‘ભશાણબશનષ્રભણ’ વાથે વયઓાલી 
છે. ઔાધંીજીઍ આ વભમે શલે  ંે ‘’હ ં ાઔડ-કતૂયાની ભતે ભયીળ, યંત   ્લયાજ્મ રીધા શવલામ શલે આશ્રભભા ંાછ ઔ મૂનાય નથી’’. 
સ બાચદં્ર ફઝે આ માત્રાને ‘નેણરમનની ેહયવ ભાચક’ વાથે વયઓાલી છે. દાડંીકચૂ વભમના ધયાવણા અને લડારા ઓાતેના વત્માગ્રશ ભળહયૂ છે. 
આ લઓતના યચનાત્ભ ામકરભઍ વભગ્ર શલશ્વન  ંધ્માન ઓેંચ્ય  ંશત  .ં આ માત્રાઍ ‘હશન્સદ છડ’ની રડત ભાટે પ્રજાને જાગ્રત યી રીધી.  

 ‘હશન્સદ છડ’ આંદરન ભાટેના ંાયણ : (અ) બાયતને જાણ માક સ લામ જ અંગે્રજઍ બાયતને જભકની શલર દ્ધ ય દ્ધભા ંજડી દેધ  ંશત  .ં (ફ) લાઈવયમ 
ણરનણરથઔય યજૂ યેરી ‘ઐઔ્ટ દયઓા્ત’ભા ં્લયાજ્મની લાત જ ન શતી. () પ્રથભ ‘વ્મક્તતઔત વત્માગ્રશ’ લનફા બાલેથી ળફૃ થમ. અને 
તેભની ધયડ યી તેભને જેરભા ંમૂાક (ડ) ણબ્રટનના લડા પ્રધાન ચણચિરે હરપ્વ શભળન બાયત ભલ્ય  ંજે શનષ્પ ઔય  ં(ઈ) ફઔંાના  ઓેડૂતની 
અને નાશલની શભરત જપ્ત યલાના ફનાલ ફન્સમા, તેથી હશન્સદ છડ આંદરન ળફૃ યાય .ં મ ફઈંના ઔલાણમા ટેંભા ં(મ ક્તત ભેદાન) ભેરા 
ોંગે્રવ અશધલેળનભા ંઔાધંીજીને ચલ ચરાલલાન આશધાય અામ.  

 આંદરન શનષ્પ ઔય ,ં ાયણ ે (1) વઔંઠન અને આમજનન અબાલ શત. (2) વયાયની બમંય નીશતથી ર બમબીત થમા(3) આંદરન હશિંવા 
ભાઔે લી ઔત   ંશત  .ં (4) વામ્મલાદીઐ અને મ ક્્રભ રીઔે વશાય ન આપ્મ. (5) વયાયી અશધાયીઐ વયાયને લપાદાય યહ્યા શતા. (6) યાજીમ 
ક્ષ લચ્ચે ભતબેદ શતા (7) નેતાઐની ધયડ થતા ંહદળાશનૂ્સમતા વ્માી ઔઈ શતી.  

 ‘હશિંદ છડ’ આંદરનન  ંભશત્લ : પ્રજાભા ંજાગશૃત આલી. અંગે્રજને થય  ંે શલે હશિંદને ગ રાભ યાઓી ળાળે નહશિં. સ બાચદં્ર ફઝે જેરભાથંી બાઔી જઈ 
રજાગશૃત યી. અન્સમ દેળની વશાન ભશૂત આંદરનને પ્રાપ્ત થઈ.  

 ‘આઝાદ હશિંદ પજ’ અને સ બાચદં્ર ફઝે : શહય યા ોંગે્રવ અશધલેળનના પ્રમ ઓ થમા. ઔાધંીજી વાથે ભતબેદ થતા ંોંગે્રવ છડી ‘પયલડક બ્ર’ની 
્થાના યી. શલશલધ અઓફાય ચરાવ્મા.ં જેરલાવ ણ બઔલેર. જભકનીભા ંઆઝાદ હશિંદની યચના યી.  

 ાભચરાઉ વયાયની ્થાના : શવિંઔાયભા ંાભચરાઉ વયાય ફનાલી સ બાફાબ  લડા પ્રધાન ફન્સમા. કણા દેળઍ આ વયાયને ભાન્સમતા 
આી. આઝાદ હશિંદ પજ દ્વાયા વસ્ત્ર વૈન્સમ તૈમાય યાય .ં ેપ્ટન રક્ષ્ભીના નેતતૃ્લ નીચે ‘ઝાવીની યાણી રક્ષ્ભીફાઈ’ નાભે સ્ત્રીઐની ણબ્રઔેડ ણ 
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                                                  નલી ફેચભાં પ્રલેળ રેલા ભાટે આેર નફંય ય પન ય અથલા ફૃફર ં  ભવ .  
વાભાન્સમ જ્ઞાન, ગ જયાતી વ્માયણ-વાહશત્મ, ઔણણત, તક  ળક્તત(Reasoning), English લઔેયે શલમના 105 થી લધાયે Topic ન  ંામાથી શળક્ષણ આતી શે્રષ્ઠ વં્ થાભા ંજડાલી ઉત્તભ ાયહદી ફનાલ.  

ફનાલલાભા ંઆલી. આ પજે બાયતીમ વયશદન  ંઅંગે્રજ રશ્યન  ંભડે ફજે ય ું. છી હશભા અને ઈમ્પારના શલભાની ભથન ફજ રીધ. 
પ્રશતકૂ હયક્્થશત ેદા થતા ંઆઝાદ હશિંદના વૈશનની ીછેશઠ થઈ. 16 ઐઔ્ટ, 1945ના યજ સ બાફાબ  શવિંઔાયથી વામઔન થઈ જાાન 
જલા યલાના થમા. 18 ઐઔ્ટે પભોવાના તૈશાક  શલભાનીભથેથી જાાન જલા યલાના થતા ંઅ્ભાત શલભાનભા ંઆઔ રાઔતા ંદાઝી ઔમા અને 
19ભી ઐઔ્ટે ભડી યાતે્ર અલવાન ામ્માના વભાચાય લશતેા થમા. આજ સ ધી તેભના અલવાનન  ંયશ્મ ઉેરાય  ંનથી.  

 ્લાતતં્ર્મપ્રામ્પ્ત અને હશિંદના બાઔરા : આઝાદ હશિંદના ડામેરા વેનાશતઐ ઉય ેવ ચારતા ંતેભને વજા થઈ. તેન દેળબયભા ંશલયધ થમ. 
તેભને છડી મ ામા. છેલટે ણબ્રહટળ વયાયે ેણફનેટ શભળન બાયત ભલ્ય  ંઅને હશિંદભાથંી શલદામ રેલાની લાત મૂી. બાયતભા ંઠેય ઠેય હ લ્રડ પાટી 
નીળ્મા.ં મ ક્્રભઍ 16 ઐઔ્ટ 1948ના હદલવેને ‘વીધા ંઔરા ંહદન’ તયીે ાલ તેલ આદેળ અામ. નેતાઐ ાહ્તાનની ભાઔણી 
્લીાયલા ભજબયૂ થમા.  

 રડક ભાઉન્સટફેટન મજના : ભાઉન્સટફેટને યજૂ યેરી મજના ્લીાયલાભા ંઆલી. ઍનાથી હશન્સદના શલબાજનન ભાઔક ભ થમ. 15 ઐઔ્ટ 
બાયત-ાહ્તાન ઍભ ફે અરઔ યાષ્ટ્ર અક્્તત્લભા ંઆવ્મા.ં  

 ્લાતતં્ર્મન  ંઊગ્ય  ંપ્રબાત : ઈંગ્રેન્સડન ‘ય શનમન ઝે’ નીચે ઊતમો અને બાયતન શત્રયંઔ અંતે પયાલામ. બાયતના પ્રથભ હશન્સદી ઔલનકય જનયર 
તયીે વી. યાજઔારાચાયી શનભામા. વભગ્ર દેળભા ંઆનદં છલાઈ ઔમ.  

 શલબાજનના પ્રશ્રન ઉેર : બાયત-ાહ્તાન અરઔ થતા ંત્રણ પ્રશ્ર ઊબા થમા : (1) રશ્યી દ (2) શભરત, તથા (3) જાશયે વેલાઐ અને 
અશધાયઐની લશેંચણી. 28 પેર આયી, 1948 સ ધીભા ંણબ્રહટળ રશ્ય બાયતભાથંી યલાના થય .ં નામફ લડા પ્રધાન વયદાય ટેર, નાના-ંભટા ં562 
દેળી યાજ્મન  ં‘બાયતીમ વકં’ ભા ંશલરીંનીયણ ય ું. તે છી વલાુંઔી શલાવ ભાટે ચંલીમ મજનાઐન  ંઆમજન યલાભા ંઆવ્ય .ં  

 

 ્લતતં્ર્મત્તય બાયત -1 :  

 આઝાદી છી બાયતભા ંપ્રશ્ર ઊબા થમા શતા. ઍ, ્લતતં્ર બાયતન  ંફધંાયણ કડવ  ંઅને ફીજ, દેળી યાજ્મને ઍ યી નલ યાજીમ નળ 
તૈમાય યલ. ્લતતં્રતા છી જેને બાયતભા ંે ાહ્તાનભા ંજડાવ  ંશમ તે જડાઈ ળે અને ્લતતં્ર યશવે   ંશમ તે યશી ળે આવ  ંનક્કી થય  ંશત  .ં 
વયદાય ટેર અને તે લેાના ગશૃઓાતાના વણચલ લી.ી ભેનને ઍીયણ યલાભા ંભશત્લન બાઔ બજવ્મ શત. જમ્મ -ાશ્ભીય, જૂનાઔઢ અને 
શૈદયાફાદ શવલામના ળાવ બાયતવકં વાથે જડાઈ ઔમા. જૂનાઔઢ અને ાશ્ભીય યાજ્મ વાથે રશ્યી ઔરા ંરઈ બાયતભા ંતેભન  ંશલરીનીયણ 
યલાભા ંઆવ્ય .ં ાશ્ભીયન પ્રશ્ર શલટ શત. આજે ણ ાશ્ભીયના ત્રીજા બાઔ ય ાહ્તાનન અંક ળ છે.  

 ફે્રન્સચ અને ટ કઔીઝ વં્ થાઐન  ંજડાણ : ોંહડચેયી શવલામ યૈર (તશભરનાડ ), ભાશ ે(ેયર), મનાભ (આંધ્ર પ્રદેળ) અને ચદં્રનઔય (શશ્વભ ફઔંા) 
ય ફે્રન્સચન અંક ળ શત. લાટાકાટને અંતે 31 ઐતટફય, 1954ના હદલવે ફે્રન્સચ લવાશત બાયતને વોંલાભા ંઆલી.  

 ઔલા, દીલ, દભણન  ંજડાણ : ઔલા વાથે ભતં્રણા યલા છતા ંવપતા ન ભી. છેલટે ‘ઐયેળન શલજમ’ ળફૃ ય ું. જનયર ચોધયીના નેતતૃ્લ શઠે  

 
 
 

 બાયત : ્થાન અને દ  

 જઔતની પ્રાચીનતમૌ વં્ કૃશતઐભા ંબાયતની ઔણના થામ છે.  

 ્થાન : ઍશળમાની દણક્ષણ-ભધ્મભા ંદ્ધદ્વલ્ના બાઔફૃે બાયતન  ં્થાન ભઓયાન  ંઔણામ. 8.4 0 ઉ.અ. થી 37.60 ઉ.અ. અને 68.70 .ૂયે. થી 97.250 
.ૂયે. લચ્ચે આલેર છે. બાયતીમ વકંન દણક્ષણતભ છેડ ‘ઈસ્ન્સદયા ઈન્સટ’ છે જે શનફાય દ્ધદ્વવમશૂના વોથી દણક્ષણભા ંઆલેલ  ંછે. બાયતન  ંકે્ષત્રપ 
32.87 રાઓ ચ.હ.ભી. છે જઔતના ભાત્ર છ દેળ જ બાયતથી ભટા છે. બાયતન ઉત્તય-દણક્ષણ અંતય 3214 હભી. અને લૂક-શશ્વભ અંતય 2933 
હભી છે. 82.5 0 .ૂયે.જે અરાશાફાદની નજીથી વાય થામ છે તેના યથી બાયતન પ્રભાણવભમ ભાનલાભા ંઆલે છે. 23.5 0 ઉ.અ. કવતૃ્ત 
બાયતના ફે બાઔ યે છે. લૂકભા ંફઔંાની ઓાડી, શશ્વભે અયફ વમ દ્ર અને દણક્ષણે હશિંદ ભશાવાઔય આલેરા છે.  

 ભ ૂ્ તયીમ યચના અને ભૂષૃ્ઠ : 
 થૂ્લી ઉયન ડ ઍ્થેનસ્્પમયના અધકદ્રશલત ઓડની ઉય તયી યહ્ય છે. થૃ્લીની અંદય ઉદબલતા તયંઔ ઉય તયપ દફાણ યતા ં

ઉયના ડના ટ ડા થઈ જામ છે, તેને ‘ભવૂચંરની પ્રેટ’ (મદૃાલયણીમ પ્રેટ) શ ેછે. ઍફીજાથી દૂય જતી પ્રેટ ‘અવાયી પ્રેટ’ અને 
ઍફીજાની નજી આલતી પ્રેટ ‘અણબવાયી પ્રેટ’ તયીે ઐઓામ છે. યડ લક લેૂ બાયત ઔોંડલાનારેન્સડ નાભના ભશૂભઓડંન બાઔ શત. 
પ્રેટના ટયાલાથી ટેશથવ ભશાવાઔયના ઓડભા ંઔેડીયણ થતા હશભારમ વહશત ભધ્મ ઍશળમાની લકતશે્રણીઐન  ંશનભાકણ થય .ં  

 મ ખમ પ્રાકૃશત શલબાઔ 
  (1) ઉત્તયના શલળા લકત (2) ઉત્તય બાયતન  ંભેદાન (3) દ્ધદ્વલ્ીમ ઉચ્ચ પ્રદેળ (4) તટીમ (હનાયાના)ં ભેદાન. (5) દ્ધદ્વવમશૂ.  

 ઉત્તયના શલળા લકત : હશિંદ ક ળ શશ્વભ તયપ, ટીમાનળાન ઉત્તય લૂક તયપ, ક નલ ન લૂક તયપ, ાયાયભ દણક્ષણ લૂક તયપ પેરામેરી 
લકતશે્રણીઐ છે. ાયાયભભા ંઆલેલ  ં K2 (ેટ ) શલશ્વન  ંફીજાં નફંયન  ંઊંચ  ંશળઓય છે. હશભારમન ઉત્તયન બાઔ બશૃદૌ  અથલા ‘આંતહય હશભારમ’ 



ANGEL  ACADEMY  :  GPSC 1-2, Dy.SO - નામફ ભાભરતદાય, તરાટી, રાક , PSI-ASI, ન્સ્ટેફર, TAT, TET લઔેયે યીક્ષાઐની વંણૂક તૈમાયી ભાટેના                   
ભ.7575 072 872      રારકય ઝેયક્ષની નીચે, વેટય: 29, ક-6  નકય, ઔાધંીનઔય  download materials from HERE  angelacademy.co.in     

આને અભાર ં  MATERIALS  ઔભે ત આના What’s up group ભા ંજફૃય Share યજ. તેનાથી તભાયી જેભે ઈને ભદદ ભળે.                   
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                                                  નલી ફેચભાં પ્રલેળ રેલા ભાટે આેર નફંય ય પન ય અથલા ફૃફર ં  ભવ .  
વાભાન્સમ જ્ઞાન, ગ જયાતી વ્માયણ-વાહશત્મ, ઔણણત, તક  ળક્તત(Reasoning), English લઔેયે શલમના 105 થી લધાયે Topic ન  ંામાથી શળક્ષણ આતી શે્રષ્ઠ વં્ થાભા ંજડાલી ઉત્તભ ાયહદી ફનાલ.  

અથલા ‘હશભાહદ્ર’ તયીે ઐઓામ છે. ભાઉન્સટ ઍલયે્ટ શલશ્વન  ંવોથી ઊંચ  ંશળઓય (8848 ભીટય) આ શે્રણીભા ંઆલેલ  ંછે. ભધ્મ હશભારમ શે્રણીઐ 
લચ્ચે વભથ ઓીણ છે, જેને ‘દૂન’ શ ેછે. દા.ત. દશયેાદૂન, ાટરીદૂન. હશભારમના શશ્વભ લૂક ચાય બાઔ છે. જંાફ હશભારમ, ક ભાઉ હશભારમ, 
નેા હશભારમ અને અવભ હશભારમ. હશભારમભા ંેટરાં ણઔહયનઔય આલેરા ંછે ઍને ાણીથી બયયૂ નદીઐ ણ અશીંથી નીે છે.  

 ઉત્તયન  ંભેદાન :નદીઐઍ આ ભેદાન ફનાવ્ય  ંછે. પદ્ર   જભીન છે અને ઔીચ લ્તી છે. આ શત્રભ જાાય શનકે્ષ છે. જેને ડેલ્ટા શ ેછે. ઔઔંા-
બ્રહ્મ ત્રા, શવન્સધ , ઝેરભ, ણચનાફ, યાશલ, ણફમાવ લઔેયે નદીઐ દ્વાયા આ ભેદાન ફનેલ  ંછે. ભેદાનના ચાય બાઔ છે :(1) બાફય (2) તયાઈ (3) ફાઔંય 
(4) ઓદય.  

 દ્ધદ્વલ્ીમ ઉચ્ચપ્રદેળ : વોથી પ્રાચીન બાઔ છે. જેન આાય ઊંધા શત્રણ જેલ છે. આ પ્રદેળના ફે બાઔ ડે છે : (1) ભધ્મલતી ઉચ્ચ ભશૂભ (2) 
દખઓણન ઉચ્ચ પ્રદેળ. ઉચ્ચ પ્રદેળન શશ્વભ બાઔ અયલલ્રી લકત શે્રણીઐથી કેયામેર છે. શલિંધ્માચર અને ૈમયૂની ટેયીઐન વભાલેળ આભા ં
થામ છે. (2) દખઓણન ઉચ્ચપ્રદેળ :વાત ડા, ભશાદેલ, ભૈર લકતશે્રણીઐ આ બાઔભા ંછે. શશ્વભકાટ ભશાયાષ્ટ્ર-ણાકટના બાઔને ‘વહ્યાહદ્ર’ શ ેછે. 
તશભરનાડ ભા ંનીરણઔહય શ ેછે. ેય-તશભરનાડ  વીભા ય તેને અન્નાભરાઈ અને ાડેભભ ટેયીઐના નાભે ઐઓલાભા ંઆલે છે.  

 તટીમ ભેદાન : દ્ધદ્વલ્ીમ પ્રદેળ તટીમ ભેદાનભા ંલશેંચામેર છે. શશ્વભન  ંતટીમ ભેદાન ગ જયાતથી ેય સ ધી શલ્તયેલ  ંછે. ઔલાથી દણક્ષણભા ં
તેને ભરફાય શ ેછે. શશ્વભી તટે અને ઉત્તભ ફદંય આલેરા ંછે જ્મા ંભત્્મપ્રવશૃત્ત થામ છે. ેયના તટ ય ઓાયા ાણીના ંરગનૂ જલા ભે છે. 
લૂકના પ્રદેળને ાલેયી, કૃષ્ણા, ઔદાલયી, ભશી જેલી નદીઐઍ ફનાલેર છે. તે ‘યભડંર તટ’ તયીે જાણીત છે.  

 દ્ધદ્વવમશૂ : બાયતના અંદભાન અને શનફાય નાના નાના દ્ધદ્વ ભીને ફનેરા છે. રક્ષદ્ધદ્વ યલાાના શનકે્ષથી ફનેર છે. આલા દ્વીની 
ઍટર શ ેછે. શનફાય વમશૂભા ં19 દ્વી છે.  

 આફશલા :  

 આફશલા ઈ શલ્તતૃ કે્ષત્ર ય રઔબઔ 30 લક અથલા તેથી લધ  વભમઔાા દયશભમાન અન બલામેરી ઋત ઔત હયક્્થશતન  ંણચત્ર છે. 
લાતાલયણીમ હયક્્થશતને આધાયે વભગ્ર લકને શલશલધ ઋત ઐભા ંલશેંચલાભા ંઆલે છે.  બાયતની આફશલા ભવભી પ્રાયની છે. બાયત ભૂષૃ્ઠની 
યીતે લૈશલધ્મ ધયાલત દેળ શલાથી જ દા ંજ દા ં્થાનઍ આફશલાભા ંશલશલધતા જલા ભે છે.  

 આફશલા ય અવય યતા ંહયફ : અક્ષાળં, ભૂષૃ્ઠ, આાય, શલળા જયાશળ આફશલા ય અવય યે છે. વાથે વાથે ેટરાં હયફ 
વયં  તત યીતે બાયતની આફશલાના શનભાકણ ઉય અવય યે છે.  

 બાયતીમ ઋત ચર : લૂક ેશવહપ ભશાવાઔયભા ંઆલેરા હશન્સદ ભશાવાઔયભા ંઐ્ટે્રણરમાના ઉત્તય હનાયે આલેરા ટક  ડાશલિનની લચ્ચે યચાતા 
દફાણના તપાલત ભાીને ભવભની તીવ્રતા શલળે આઔાશી યી ળામ છે. બાયતન શલાભાન શલબાઔ 16 ભાદંડને ધ્માનભા ંયાઓી આઔાશી યે 
છે.  

 ઋત ચર : ભશાયાષ્ટ્રભા ંણેૂ ઓાતે આલેરી બાયત વયાયની શલાભાન ઓાતાની ચેયીઍ બાયતની આફશલાને ચાય ઋત ઐભા ંનીચે પ્રભાણે લઔીકૃત 
યી છે:  

 ઠંડા શલાભાનની ઋત  – શળમા- હડવેમ્ફય થી પેર આયી  

 ઔયભ શલાભાનની ઋત  – ઉના – ભાચક થી ભે.  

 આઔ લધતા ચભાવાની ઋત  – લાકઋત   – જૂન થી વપ્ટેમ્ફય  
 ાછા પયતા ભવભી લનની ઋત  – ઐતટફય – નલેમ્ફય.  

 ઉનાાના અંતભા ંેય અને ણાકટભા ંડતા ંઝાટા ંેયીને લલાભા ંભદદફૃ થતા ંશલાથી તેને ‘આમ્રવસૃ્ષ્ટ’ શ ેછે. ઉત્તય-લૂક બાયતભા ંખફૂ 
જ લયવાદ ડે છે. ઓાવી ટેયીઐભા ંઆલેરા ભનશવયભભા ંશલશ્વન વોથી લધ  લાશિ લયવાદ ડે છે.  ભનશવયભથી લૂકભા ં16 હભી. લૂકભા ં
આલેરા ચેયા જંીઍ લયવાદના ેટરા યેડક તાને નાભે માક છે. ળફૃઆતભા ંવતત લયવાદ ડે છી ેટરા વભમ ડે જ નશીં છી પયીથી 
ડલ ળફૃ થામ તેને લયવાદન ‘રભબઔં’ શ ેછે. ઐતટફય-નલેમ્ફયભા ંભવભી લન ાછા પયે છે. હદલવે ઔયભી અને યાતે્ર ઠંડીન ભાશર 
વજાકમ છે. આ ક્્થશતને ‘ઐતટફય શીટ’ શ ેછે. ગ જયાતભા ંઆલી ક્્થશતને ‘બાદયલી તા’ શ ેછે.  

 લયવાદન  ંશલતયણ: ગ જયાતના શશ્વભહનાયે ઉત્તય લૂક શલ્તાયભા ંલાશિ લયવાદ 300 વેભી. યતા ંલધ  શમ છે. ગ જયાત, શહયમાણા, જંાફભા ં
50 વેભી. થી ઐછ લયવાદ ડે છે.  

 જેની ઊંચાઈ ામાથી ળીક બાઔ સ ધી 15 ભીટય ે તેથી લધાયે શમ ત તેને ‘ભટા ફધં’ શલેામ.  

 ક દયતી લન્શત :  

 બાયતભા ંરઔબઔ 47,000 પ્રાયની લન્શત છે. લન્શતની શલશલધતાની દસ્ષ્ટઍ શલશ્વભા ંબાયતન  ં્થાન દવમ  ંઅને ઍશળમાભા ંચથ  ંછે. 
બાયતભા ં5000 જાતના ંવકૃ્ષ થામ છે. વકઔધંા નાભની લન્શત જે રશીના ઊંચા દફાણના યઔને ભટાડે છે તે પતત બાયતભા ંથામ છે. વકૃ્ષના 
વમશૂને ‘જઔંર’ શલેામ છે.  
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                                                  નલી ફેચભાં પ્રલેળ રેલા ભાટે આેર નફંય ય પન ય અથલા ફૃફર ં  ભવ .  
વાભાન્સમ જ્ઞાન, ગ જયાતી વ્માયણ-વાહશત્મ, ઔણણત, તક  ળક્તત(Reasoning), English લઔેયે શલમના 105 થી લધાયે Topic ન  ંામાથી શળક્ષણ આતી શે્રષ્ઠ વં્ થાભા ંજડાલી ઉત્તભ ાયહદી ફનાલ.  

 ાહયક્્થશત તતં્ર : ભૂષૃ્ઠ અને જસ્ત્રત જઔંર ય અવય યે છે. લન્શત ફદરાઈ જતા ંપ્રાણીજીલન ણ ફાદરામ છે. ભાણવ ણ 
ાહયક્્થશત તતં્રન  ંઅંઔ છે.  

 ક દયતી લન્શતના પ્રદેળ : માકલયણીમ વામ્મ ધયાલતા પ્રદેળના જૂથ ે વમશૂને ક દયતી લન્શતના પ્રદેળ શલેામ છે. બાયતભા ંાચં 
ક દયતી લન્શતના પ્રદેળ છે.  

 (1) ઉષ્ણહટફધંીમ લયવાદી જઔંર : શશ્વભકાટ, રક્ષદ્વી તથા અંદભાન-શભફાયના દ્વીવમશૂભા ંજ્મા ંલયવાદ લધ  ડે ત્મા ંજલા ભે છે. 
ઝાડી-ઝાઓંયા,ં લજનદાય અને ઠણ રાડાલાા,ં જાડા થડલાા ંવકૃ્ષ, ફાયેભાવ રીરા ંવકૃ્ષ અશીં જલા ભે છે.  

 (2) ઉષ્ણ-હટફધંીત ઓયાઉ જઔંર : તેને ભવભી જઔંર ણ શ ેછે. ચક્કવ વભમે વકૃ્ષના ંાદંડા ંઓયી જામ છે. હશભારમ, ઐહયવા, ઝાયઓડં 
જેલા શલ્તાયભા ંથામ છે. વાઔ વકૃ્ષ આ જઔંરની મ ખમ પ્રજાશત છે.  

 (3) ઉષ્ણ હટફધંીમ ાટંાા ંજઔંર : ગ જયાત. યાજ્થા, ભધ્મ પ્રદેળ. શહયમાણા જેલા અધકસૂા કે્ષત્રભા ંઆ પ્રાયાના ંજઔંર જલા ભે છે.  

 (4) વભળીતષ્ણ હટફધંીમ જઔંર તથા કાવના ંભેદાન :હશભારમની તેટીભા ંજલા ભે છે. ઐ તથા ચે્ટયનટ વકૃ્ષ મ ખમ છે. જેભન આાય 
ળકં  શમ છે. વલકત્ર શલ્તાયભા ંટ ંકૂં કાવ થામ છે.  

 (5)આલ્ારાઈન તથા ટ ંડ્ર લન્શત : હશભારમના લધ  ઊંચા પ્રદેળભા ંછે. આલ્ાઈન કાવ થામ છે. ગ જ્જય અને ફયલાર જેલી જાશતના ર 
પ્રાણીઐ ચાયે છે.  

 જઔંરની ેદાળ : ઈભાયતી રાડ ં, ફતણન  ંરાડ ં, ાઔ, દીલાવી, યંઔ લઔેયે ભાટે ાચભાર યૂ ાડે છે. ચીડના યવભાથંી ટેન્સટાઈન ફને 
છે. ચદંનન  ંરાડ ં તથા લાવંભાથંી તેર અને શલશલધ વાધન ફને છે. ેટરી ઑશધમ ભે છે. રાઓન  ંભટાબાઔન  ંઉત્ાદન બાયતભા ંથામ છે.  

 જઔંર અને માકલયણ “ ાફકન ડામૉવાઈડ કટાડે છે, ઐક્તવજન આે છે. ઔયભીન  ંપ્રભાણ લધલા દેતા ંનથી. પ્રદૂણ કટાડે છે. લયવાદ 
રાલલાભા ંભદદ યે છે. યણને આઔ લધત  ંઅટાલે છે. જભીનન  ંધલાણ અટાલે છે.  

 જઔંરના ભાથે વંટ : 1952ભા ંવયાયે લનનીશત જાશયે યી શતી. દેળના ક ર શલ્તાયના 33% બાઔભા ંજઔંર શલા ંજઈઍ ણ બાયતભા ંભાત્ર 
23% બાઔભા ંજ છે, અને ગ જયાતભા ંભાત્ર 10% બાઔભા ંજ જઔંર છે.  

 જઔંરન  ંવ્મલ્થાન : જઔંર વ્મલ્થાન ભાટે 1952ભા ંલનનીશત અભરભા ંમૂલાભા ંઆલી છે, વકૃ્ષન  ંવલંધકન યવ ,ં જતન યવ ,ં વાભાજજ 
લનીયણ યવ ,ં જઔંરઓાતાની ામકક્ષભતા લધાયલી, ્કરૂ-રેજભા ંલનશલદ્યાના અભ્માવરભ દાઓર યલા, જઔંરશલમ વળંધનની પ્રવશૃત્તઐ 
યલી, આલા ંામો યલા ંજફૃયી છે. દશયેાદૂન ્થે જઔંરશલમ વળંધનની પ્રવશૃત્તઐ શાથ ધયલાભા ંઆલે છે.  

 બાયતભશૂભ અને ર  
 લૂક બાયતની પ્રાચીનતભ પ્રજા તયીે દ્રશલડ પ્રજાની ઔણના નથી શતી. (1) નેગ્રીટ (શફવી) પ્રજા :- ેટરા ઈશતશાવાયન  ંભાનવ  ંછે ે નેગ્રીટ 

અથલા નીગ્ર બાયતના વોથી પ્રાચીન શનલાવેઐ ે આહફ્રાભાથંી ફલ ણચ્તાનના ય્તે થઈ બાયતભા ંઆલેરા.ં (2) એ્ટે્રરૉઈડ (શનાદ) પ્રજા :- 
એ્ટે્રરૉઈડ પ્રજા અક્ગ્ન ઍશળમાભાથંી આલેરી શતા, ાછથી બાયતભા ંઆલેરા આમો તેભને :શનાદ ” શતેા શતા.ં (3) દ્રશલડ ર :- આમો લેૂ 
દ્રશલડ બાા ફરતા દ્રશલડીમન ર બાયતભા ંલવતા શતા. ાાણ ય ઔની વં્ કૃશતના વીધા લાયવદાય અને ભશેં-જ-દડની વં્ કૃશતના વજૉન 
ઔણામ છે?  

 ઈંટના ભાન ફાધંીને “નઔય-વભ્મતા” શલવાલનાયા દ્રશલડ ઔણામ છે.  

 આજે દ્રશલડ ક ની તશભર, તેરગ , ન્નડ અને ભરમારભ બાા ફરતા ર દણક્ષણ બયતભા ંજલા ભે  

 શવંદયની બાયત યની ચડાઈથી ગ્રી અશીં આવ્મા.ં  

  ફોદ્ધ ધભકના પ્રવાય ભાટે ક ાણ વમ્રાટ શનષ્ પ્રથભે ફોદ્ધ ધભક અનાલીને તેના પ્રચાય-પ્રવાયભા ંનોંધાત્ર પા આપ્મ શત.  

 

 બાયતન વાં્ કૃશત લાયવ : શ્ત અને રણરતરા  
 ભાટીાભ: બાયતના પ્રાચીન વભમથી આણને ારીફઔંાન (યાજ્મ્થાન) જેલા ં્થથી તેના અલળે ભે આવ્મા શતા.  

 લણાટ અને બયત- ગ ૂથંણાન શલાવ થમ શત.  

 ઢાંાની ભરભરન તા દીલાવીની ેટીભા ંવભાઈ ળતત.  

 ાટણન  ંટફંૄ, યાજ્્થાનની ફાધંણી, ાજંીલયભની વાડી, ાશ્ભીય લસ્ત્ર.  

 ભતીાભ અને ભીનાાયીઔયી (વનાચાદંીના અરંાય)  

 દ શનમાભા ંપ્રખમાત થમેરા શીયાઐ ગે્રટમ કર અને હશનયૂ લઔેયે બાયતભાથંી ભી આવ્મા છે?  

 લાયાવણીની ગ રાફી તેભજ શૈદયાફાદની ાા યંઔની ભીનાાયી આજે ણ શલશ્વાભા ંપ્રખમાત છે.  

 જયીાભ: સ યતન  ંજયીાભ શલશળષ્ટ અને આઔવ  ં્થાન ધયાલે છે.  

 જડતયાભ : જડતયના અરંાય યાજ્્થાનના ણફાનેય શલ્તાય વાથે વંામેરા છે.  
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                                                  નલી ફેચભાં પ્રલેળ રેલા ભાટે આેર નફંય ય પન ય અથલા ફૃફર ં  ભવ .  
વાભાન્સમ જ્ઞાન, ગ જયાતી વ્માયણ-વાહશત્મ, ઔણણત, તક  ળક્તત(Reasoning), English લઔેયે શલમના 105 થી લધાયે Topic ન  ંામાથી શળક્ષણ આતી શે્રષ્ઠ વં્ થાભા ંજડાલી ઉત્તભ ાયહદી ફનાલ.  

 અીાભ : અીભ ઍ પ્રાયન હિંભતી થ્થ છે.  

 ણચત્રરા : શલષ્ણ  યાભા ંશલેાય  ંછે ે લકતભા ંજેભ સ ભેર , ઓંીઐભા ંઔયડ  અને ભન ષ્મભા ંયાજા મ ખમ છે તેભ રાઐભા ંણચત્રરા મ ખમ છે.  

 વઔંીતરા : વઔંીતના મ ખમ ાચં યાઔ છે. (1) શ્રી (2) દી (3) શીડોં (4) ભેક (5) બૈયલી  
 આ ફધા બઔલાન ળંયના ચંમ ઓેથી ઉત્ન્ન થામ શલાન  ંભનામ છે.  

 વાભલેદ ગ્રથં વઔંીતની ઔઔંત્રી છે. 
 નાયદ નાભના વઔંીત ળાસ્ત્રના જાણાય હંડતે ઈ.વ.900ની આવાવભા ં“વઔંીત ભયંદ” નાભન ગ્રથં રખમ શત. તેભા ં19 પ્રાયની લાણી અને 

101 પ્રાયના તાર છે.  

 વઔંીત યત્નાય ગ્રથંના તાક હંડત વાયંઔદેલ શતા.  

 1665ભા ંહંડત અશફરે ઉત્તય હશિંદ ્તાનની વઔંીત દ્ધશત ભાટે “વઔંીત હયજાત”  ગ્રથં રઓ શત.  

 અરાઉદ્દીન ઓરજીના વભમભા ંવઔંીતકે્ષત્ર અભીય ખ ળય ખફૂ જ જાણીતા શતા. બાયતીમ ઈશતશાવભા ંતેઐ “ત તી-ઍ-હશિંદ” તયીે પ્રખમાત શતા.  

 

 

 

 નતૃ્મરા  
 નતૃ્મના દેલાશધદેલ ભશાદેલ નટયાજ ભનામ છે.  

 બયતનાટયમૌ 
 તશભરનાડ ન તાજંય જજલ્ર ઍ “બયતનાટયમૌ” નતૃ્મળૈરીન  ંઉદબલ્થાન છે.  

 બયતમ શનયણચત “નાટયળાસ્ત્ર” અને નદંીેશ્વયયણચત :અણબનલ વભકણ” ઍ ફે ગ્રથં બયતનાટયભના આધાય સ્ત્રત છે.  

 મણૃાણરની વાયાબાઈ, ઔીકૃષ્ણ, લૈજમશંતભારા અને શભેાભાણરનીઍ આ લાયવ જાઈ યાખમ છે.  

 કચૂી ડી નતૃ્મળૈરી  
 આ નતૃ્મ આંધ્રપ્રદેળભા ંપ્રચણરત છે.  

 ગ ર પ્રવાદ ળયા, યાજા યેડ્ડી, ળબા નામડ  લઔેયે જાણીતા નતક છે.  

 થરી નતૃ્મ  
 થરી ળબ્દ થા વાથે વંામેર છે.  

 થરીન  ંમૂધાભ ેય છે.  

 થ નતૃ્મ  
 થ ઍ બયતનાટયમૌ જેલ ેયન રશપ્રમ નતૃ્મ છે.  

 થ નતૃ્મને  નયદ્ધય યલાન મળ અલધના નાલાફ લાજજદઅરી ળાશને પાે જામ છે.  

 ભણણ યી નતૃ્મ   
 આ પ્રાય કૃષ્ણરીરાન  ંભશત્લ ધયાલે છે.  

 નાટયરા  
 તેભા ંભશાાશલ બાવ પ્રથભ આલે છે તેભણે “ણાકબાય”, “ઊર બઔં”, “દૂતલાક્યભ” જેલા ંનાટ આપ્મા ંછે.  

 “પ્રશતજ્ઞામોઔન્સધયાણ્મૌ” અને  “્લપ્નલાવદત્તમૌ” તેભના પ્રથભ કં્તતના ંનાટ છે.  

 ભશાશલ ાણરદાવ :- તેભણે (1) ભારશલાક્ગ્નશભત્રમૌ (2) શલરભલકવીમભ (3) અણબજ્ઞાનળાક ન્સતરમૌ જેલા નાટ આપ્મા છે.  

 તેભના ંનાટ લાચંીને જભકન શલ ઔેટે ઍટર પ્રબાશલત થમ શતા ે તે ગ્રથં ભાથે મૂી નાચી ઊઠય શત.  

 બલભશૂત:- (1) ભશાલીયચહયતમૌ (2) ભારતીભાધલ (3) ઉત્તયયાભચહયત તેભના ંનાટ છે.  

 બાયતન વાં્ કૃશત લાયવ: બાા અને વાહશત્મ  

 બાયતની અશત પ્રાચીન ણરશ શપ્ા ાની છે.  

 આમોની વં્ કૃતભા ંબાા ઈન્સડ-ય યશમન જૂથ શતી.  

 ાણણશનઍ વં્ કૃતભા ં“અષ્ટાધ્મામી” નાભન વ્માયણઔથં ઈ.વ. લેૂ ચથી વદીભા ંતૈમાય મો શત.  

 બ દ્ધ બઔલાને તાન ઉદેળ પ્રાકૃત બાાભા ંઆપ્મ શત.  

 પ્રાચીન બાયતીમ વાહશત્મ 
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                                                  નલી ફેચભાં પ્રલેળ રેલા ભાટે આેર નફંય ય પન ય અથલા ફૃફર ં  ભવ .  
વાભાન્સમ જ્ઞાન, ગ જયાતી વ્માયણ-વાહશત્મ, ઔણણત, તક  ળક્તત(Reasoning), English લઔેયે શલમના 105 થી લધાયે Topic ન  ંામાથી શળક્ષણ આતી શે્રષ્ઠ વં્ થાભા ંજડાલી ઉત્તભ ાયહદી ફનાલ.  

 બાયતન  ંપ્રાચીન વાહશત્મ  ્ તા “ઋગ્લેદ” છે, જેભા ંક ર 1028 ઋચાઐન વગં્રશ છે.  

 ઋગ્લેદ છી ફીજા નફંયે મજ લેદભા ંમજ્ઞની શલશધઐ દળાકલલાભા ંઆલી છે.  

 વાભલેદભા ંઋગ્લેદના છંદન  ંઔાન યલાની શલશધ ફતાલલાભા ંઆલી છે.  

 અથલકલેદભા ંઅને પ્રાયના ભકાડં તથા વં્ ાયન  ંલણકન છે.  

 બાયતના ફે મ ખમ ભશાાવ્મ “યાભામણ” અને “ભશાબાયત” છે.  
 ભશાબાયત શલશ્વન  ંવોથી ભટ ં ાવ્મવઔંશ છે, જેભા ંઍ 1 રાઓ શ્ર્ર છે.  
 ાણરદાવ :- યઘ લળં, ક ભાયવબંલભ, અણબજ્ઞાનળાક ંતરભ, ભેકદૂત, ઋત વશંાય  

 ફાણયણચત :- શકચહયત, ાદમ્ફયી. 
 બલભશૂત :- ઉત્તયયાભચહયત,  

 બાયલી :- હયાતાજ કનીમભ.  

 શલળાઓાદત્તન  ં:- મ દ્રાયાક્ષવ,  

 શદૂ્રન  ં:- મચૃ્છહટભ.  
 દંડીન  ં:- દળક ભાયચહયત.  
 ભધ્મારીન વાહશત્મ  
 વભદેલન  ં"થાવહયતવાઔય",  

 લ્શાણન “યાજતયંણઔણી” ગ્રથં.  
 યાજતયંણઔણી વાચા અથકભા ંબાયતન વલકપ્રથભ શતશાશવ ગ્રથં છે.  

 જમદેલન  ં"ઔીતઔશલિંદ",  
 ચદંફયદાઈ યણચત :- "થૃ્લીયાજ યાવ”  
 શલ મ્ફરે તશભર બાાભા ં“યાભામણ” ની યચના યી શતી.  

 પાયવી બાા હદલ્શીના સ રતાનની યાજબાા શતી.  

 ઝીમાઉદ્દીન ફયનીઍ “તાયીઓે હપયજળાશી”ની યચના યી.  

 શઝયત શનઝામ દીન ઐણરમા અભીયા ખ યળના ગ ર  શતા. તેની કૃશતઐ આશવા, નશૂ, શવશશય, હયાત  ર વદામનન વભાલેળ થામ છે.  

 ફીયની યચનાઐ મ ખમત્લે વધ ંડી (રફરી) છે.  

 ત રવીદાવન ગ્રથં “યાભચહયતભાનવ” છે.  
 ભઘ ર વમ્રાટ ફાફય ત  ી બાાભા ંબાલલાશી ાવ્મ યચત શત.  

 ફાફયે ત  ી બાાભા ં“ત ઝુે ફાફયી” નાભે આત્ભથા રઓી શતી. જેન  ંપાયવીભા ં“ફાફયનાભા” નાભથી બાાતંય યલ આભા ંઆવ્ય .ં  

 ગ રફદન ફેઔભે “હ ભાય નાભા” રખય  ંશત  .ં  
 જશાઔંીયે “ત ઝુે જશાઔંીયી” નાભની તાની આત્ભથા રઓી શતી.  

 અબ ર પઝરે “આમને-અફયી” અને “અફયનાભા” પાયવી બાાભા ંરખય  ંશત  .ં  

 અફયે "ભશાબાયત", "યાભામણ", "અથલકલેદ", "બઔલદઔીતા", “ચંતતં્ર” જેલા ગ્રથંના અન લાદ યલા ભાટે ઍ અરઔ ઓાતાની ્થાના યી 
શતી.  

 શલ ણફશાયીને સ પ્રશવદ્ધ કૃશત હશિંદીભા ં“ણફશાયી વતવઈ” ણ ભધ્મય ઔની છે.  

 ભધ્મય ઔભા ંજ ઉદૂક  બાાન જન્સભ થમ શત.  

 ઉદૂક  બાાભા ંભશંભદહ વેન આઝાદન “દયફાયે અફયી” ભશત્લન ગ્રથં છે.  

 

 બાયતન શલજ્ઞાન અને ટેનરજીન લાયવ  
 ધાત  શલદ્યા  
 શડપ્ા વં્ કૃશતભાથંી ધાત  ની નતકીની પ્રશતભા ભી આલી શતી.  

 ક ાણ યાજલીયના વભમની બ દ્ધની પ્રશતભાઐ તક્ષશળરાભાથંી ભી છે.  

 યવામણશલદ્યા    
 નારદંા શલદ્યાીઠના ફોદ્ધ આચામક નાઔાજ કને લન્શત ઑધની વાથે યવામણ ઑધ લાયલાની બરાભણ યી શતી.  

 ાયાને બ્ભ યીને વમ્રાટ ચદં્રગ પ્ત હદ્રતીમઍ (શલરભાહદત્મે) ઊબ યાલેર 7 (વાત) ટન લજનન રશ્તબં છે તે 24 ફૂટ ઊંચ છે.  

 ભશશિ ચયે “ચયવહંશતા” નાભના ગ્રથંભા ં2000 ઉયાતં લન્શત ઑશધઐન  ંલણકન ય ું છે.  
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                                                  નલી ફેચભાં પ્રલેળ રેલા ભાટે આેર નફંય ય પન ય અથલા ફૃફર ં  ભવ .  
વાભાન્સમ જ્ઞાન, ગ જયાતી વ્માયણ-વાહશત્મ, ઔણણત, તક  ળક્તત(Reasoning), English લઔેયે શલમના 105 થી લધાયે Topic ન  ંામાથી શળક્ષણ આતી શે્રષ્ઠ વં્ થાભા ંજડાલી ઉત્તભ ાયહદી ફનાલ.  

 ઔણણતળાસ્ત્ર  
 આમકબટ્ટને “ઔણણતળાસ્ત્રના શતા” તયીે ઐઓલાભા ંઆલે છે.  

 આમકબટ્ટન ગ્રતં “આમકબટ્ટીમભ” છે.  

 બા્યાચામે “રીરાલતી ઔણણત", "અંઔણણત", “ ઓઔળાસ્ત્ર” અને "ફીજઔણણત” ય ગ્રથં રખમા શતા.  

 આ ઉયાતં “ફોદ્ધામન”, "આમ્તબં" અને "ાત્મામન" થઈ ઔમા.  

 આ ઉયાતં બ્રાભ્રવ્મ ાચંારે યચેર "પ્રજનનળાસ્ત્ર", શળલ્ળાસ્ત્રન "ભાનવય", ચરાણણદત્તન  "ણચહત્વાવગં્રશ",  લાત્્મામનન  ં “ાભસતૂ્ર” લઔેયે 
પ્રશવદ્ધ ગ્રથં છે.  

 જ્મશતળાત્ર અને લા્ત  ળાસ્ત્ર  
 આમકબટ્ટ ેથૃ્લી તાની ધયી ય પયે છે તેભજ ચદં્રગ્રશણન  ંવાચ  ંાયણ થૃ્લીન ડછામ છે તેવ  ંશલે .ં  

 બ્રહ્મગ પ્તે “ભ્રહ્મશવદ્ધાતં” ની યચના દ્વાયા ગ ર ત્લાકણના શનમભને પ્રચણરત માક.  

 લયાશશભહશય નાભે જ્મશતળાસ્ત્રી થઈ ઔમા તેભણે જ્મશતળાસ્ત્રને "તતં્ર", "શયા" અને "વહંશતા" ઍલા ત્રણ શલબાઔભા ંલશેંચ્ય  ંશત  .ં  

 ોયાણણ યંયા અન વાય દેલના પ્રથભ ્થાશત (આહિટે) શલશ્વભાક શતા. તેભણે લા્ત  ળાસ્ત્રને આઠ બાઔભા ંલશેંચ્ય .ં  

 વાયનાથન ્તબં (128 ફૂટ ઊંચ) લા્ત  રાન ઉત્તભ નમનૂ છે.   

 

 

 

 

 બાયતન વાં્ કૃશત લાયવ : શળલ્ અને ્થાત્મ  

 ્તૂ  
 બઔલાન બ દ્ધના ળયીના શલશલધ અલળે-લા. દાતં, અક્્થ, યાઓ લઔેયેને દાફડાભા ંમૂી તેના ય થ્થય ે ઈંટન  ંચણતય યલાભા ંઆલત  ંતેને 

“્તૂ” શ ેછે.  
 ગ જયાતભા ંદેલની ભયી, રહયમા અને ઈંટલા ્તૂ ઍભ ત્રણ ્તૂ ભી આલેર છે?  

 ગ પા્થાત્મ   
 ભશાયાષ્ટ્રના ઑયંઔાફાદ ઓાતે આલેર અજતંા-ઈરયાની ગ પાઐ, મ ફંઈ ાવે અયફ વાઔયભા ંઆલેરી ઌણરપંટાની ગ પાઐ, ગ્લાણરમય ાવે 

આલેરી ઉદમણઔહય ફાકની ગ પાઐ.  

 ગ જયાતભા ંઓબંારીડા (ઔોંડર), ઢાં (અભયેરી) અને ઉયટ (જૂનાઔઢ) ઓાતે આલેરી ગ પાઐ છે.  

 અજતંાની ગ પાઐ  
 ભશાયાષ્ટ્રના વશાહદ્ર લકતને યીને અજતંાની ગ પાઐન  ંશનભાકણ થમેલ  ંછે. તેની ક ર વખંમા 30 શતી. જેભાથંી શારભા ં24 ઉરબ્ધ છે. અજતંાની 

અંદય ચૈત્મ અને શલશાય ગ પાઐ છે. 
 તેની અંદય બઔલાન બ દ્ધની જીલનથા ઉયાતં વભાજદળકન છે.  

 ઈરયાની ગ પાઐ  
 ઈરયાભા ં34 ગ પાઐ છે હશિંદ  દેલીઐન  ંલણકન છે. ૈરાળ ભહંદય અદભતૂ છે.  
 ઍણરપંટાની ગ પાઐ 

  મ ફંઈના વફય વાઔયભા ંઆલેરી ઌણરપંટાની ગ પાઐ ઔેટ લે એપ ઈસ્ન્સડમાની ઉત્તય-લૂક હદળાભા ંરઔબઔ 10 હ. ભી. દૂય આલેરી છે.  

  ટ કઔીઝ વોપ્રથભ આ દ્વ્રીના જે બાઔ ય આવ્મા શતા ત્મા ંશાથીની થ્થય શનશભિત ઍ શલળા આકૃશત શતી. આ આકૃશત જઈને આ દ્વીન  ં
ઌણરપંટા નાભ આલાભા ંઆવ્ય .ં  

 ્થાશન ભાછીભાય આ ્થને “ધાયા યી” શ ેછે. તેભા ંબઔલાન શળલના ંત્રણ ્લફૃ દળાકલતી શત્રમશૂતિ છે.  

 આ ગ પાઐભા ં“શત્રમશૂતિ”ની બવ્મમશૂતિ છે તેભા ં(ભ્રહ્મા, શલષ્ણ  અને ભશળે)ન  ંલણકન છે.  

 યથભહંદય  
 “ભશાફણર યભ” ન ભડં અને “ભશાફણર યભ”ના વાત યથની કૃશત શલશ્વશલખમાત છે.  

 આ યથઆં નાભ ાડંલના નાભ યથી યાઓલાભા ંઆવ્મા ંછે.  

 નહંદલભકન ફીજાના વભમભા ંભશાફણર યભ વમ દ્રતટીમ ભહંદયન  ંશનભાકણ થમેલ .ં  
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                                                  નલી ફેચભાં પ્રલેળ રેલા ભાટે આેર નફંય ય પન ય અથલા ફૃફર ં  ભવ .  
વાભાન્સમ જ્ઞાન, ગ જયાતી વ્માયણ-વાહશત્મ, ઔણણત, તક  ળક્તત(Reasoning), English લઔેયે શલમના 105 થી લધાયે Topic ન  ંામાથી શળક્ષણ આતી શે્રષ્ઠ વં્ થાભા ંજડાલી ઉત્તભ ાયહદી ફનાલ.  

 લ્રલની યાજધાની ાચંી (ાચંી યભ) શતી.  

 ચર લળંની યાજધાની થજંાવ ય શતી. અશીંમા પ્રાચીન બાયતન  ંવોથી ભટ ં ભહંદય બશૃદેશ્વય ભહંદય યાજયાજ ચરે ફધંાવ્ય  ંશત  .ં  

 ઔ યભ ્થાત્મ  
 ણાકના સમૂકભહંદય (ઐહય્વા)ભા ંજડેરા ાા થ્થયને ાયણે તે 'ા ેઔડા'ના નાભે ણ ઐઓામ છે.  

 સમૂકદેલને વભશિત આ ભહંદય યથ આાયન  ંછે.  

 ઓજૂયાશના સ દંય ભહંદયન  ંશનભાકણ બ દેંરઓડંના ચદેંર યાજલીઐઍ યાવ્ય  ંશત  .ં  

 દેરલાડાના દેયા ંગ જયાતના વરંી ળાવ દ્વાયા યચામેરા શતા.  

 તેના ભાટે “વઔેંભયભયભા ંંડાયેર ાવ્મ” જેલા ળબ્દ રાશલલેચ લાયે છે.  

 ભઢેયાન  ંસમૂકભહંદય 

 ભઢેયાન  ંસમૂકભહંદય વરંી ય ઔના યાજલી બીભદેલ પ્રથભના ળાવનાભા ંફધંાય  ંશત  .ં  

 આ ભહંદયન  ંલૂક હદળાભા ંઆલેર પ્રલેળદ્વાય ઍલી યીતે યચામેલ  ંછે ે સમૂકન   ંપ્રથભ હયણ ઔબકગશૃભા ંડે છે.  

 આ ભહંદયન  ંનળીાભ ઈયાની ળૈરીભા ંથમેલ  ંછે.  

 તેની વાભે આલેર ક ંડની અંદય ચાયેફાજ  108 જેટરા નાના ંભહંદય આલેરીં છે.  

 ભધ્મારીન ્થાત્મ  
 1195ભા ં ક ત  બ દ્દીન ફે તાની વલકપ્રથભ ઈભાયત “ક વ્લત-ઉર-ઈ્રાભ” (ભક્્જદ) નાભથી ઐઓામ છે.  

 તેની ફીજી ઈભાયત અજભેયની “ઢાઈ હદન ા ઝોંડા” (ભક્્જદ) છે.  
 બાયતની શલશલધ ્થાત્મરા     
 ગ જયાત  
 અભદાલાદ ઓાતે આલેરી જાભા ભક્્જદ ઍશભદળાશ ે1423ભા ંફધંાલી શતી.  

 બાયત  
 મ કર લળંના ્થા ફાફયે ઈ.વ. 1526ભા ંફધંાલેરી ાણીતની ાબ રીફાઔની ભક્્જદ પ્રખમાત છે.  

 પતેશ ય શવાયીની ઈભાયત અફયે ફધંાલી શતી.  

 ળાશજશાનં વભમ ફાધંાભના કે્ષત્ર “સ લણકય ઔ” શલેામ છે. તેને દીલાને આભ, દીલાને ઓાવ, આગ્રાની ભતી ભક્્જદ તેભજ તાજભશાર ફધંાવ્મ 
શત.  

 બાયતના વાં્ કૃશત લાયવાના ં્થ 
 બાયતના ક ર ાચં શજાય ્ભાયભાથંી 17 ્ભાયને વયં  તત યાષ્ટ્રની ણફનયાજીમ વં્ થા ય ને્ઍ શલશ્વલાયવાના ં્ભાયની માદીભા ંવાભેર યેર 

છે.  
 ભશાફરી યભ  
 દણક્ષણ બાયતના લ્રલ યાજલી નશૃવિંશલભકન પ્રથભના ઉનાભ “ભશાભલ્ર” યથી ભશાભલ્રભ યભ તયીે ઐઓાત   ંઆ ્થ ચેન્નાઈથી 60 હભી. 

દૂઍ છે. લતકભાન વભમે તે ભશાફરી યભ તયીે જાણીત   ંછે. ળશયેને વાત ેઔડાન  ંળશયે ણ શ ેછે.  

 ટ્ટદર ્ભાય  
 ચાલ ક્યલળંની યાજધાની ટ્ટદર ફદાભીથી 16 હભી દૂય છે.  

 ટ્ટદરન  ંવોથી ભટ ં શલફૃાક્ષન  ંભહંદય છે.  

 ઓજૂયાશ  
 ઓજૂયાશ ભધ્મય ઔના વભમભા ંબ દેંરઓડંના ંચદેંર યાજતૂની યાજધાનીન  ંનઔય શત  .ં યંત   શાર આ ્થ છત્તય ય જજલ્રાન  ંઍભાત્ર ઔાભ છે.  

 બશૃદેશ્વય ભહંદય થજંાવ ય 
 તશભરનાડ ના થાજંાવ યભા ંઆલેલ  ંબશૃદેશ્વય ભહંદય ચરલળંન  ં્ભાય છે તે શળલન  ંભહંદય છે.  

 યાજયાજા પ્રથભ દ્વાયા તેન  ંશનભાકણ થય  ંશત   ંતેથી. આ ભહંદયને યાજયાજેશ્વય ભહંદય ણ શ ેછે.  

 ક ત  ફશભનાય  
 72.5 ભીટય ઊંચી આ ઔઔનચ ફંી ઈભાયતની યચનાભા ંઔ, રાર થ્થય અને આયવ છૂટથી લયામ છે.  

 આ ઈભાયતના શનભાકણામકન પ્રાયંબ 12ભી વદીભા ંક ત  બ દીન ફ દ્વાયા થમ શત અને તેના મતૃ્ય  ફાદ ઈ.વ. 1210 સ ધીભા ંતેના જભાઈ અને 
ઉત્તયાશધાયી ઈલ્ત  જત્ભળે ણૂક યાવ્મ.  

 બાયતન આજ હદન સ ધી થ્થયન ફનેર વોથી ઊંચ ્તબં શભનાય છે તેન ઉમઔ નભાજની અજાન આલા થત શત.  
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                                                  નલી ફેચભાં પ્રલેળ રેલા ભાટે આેર નફંય ય પન ય અથલા ફૃફર ં  ભવ .  
વાભાન્સમ જ્ઞાન, ગ જયાતી વ્માયણ-વાહશત્મ, ઔણણત, તક  ળક્તત(Reasoning), English લઔેયે શલમના 105 થી લધાયે Topic ન  ંામાથી શળક્ષણ આતી શે્રષ્ઠ વં્ થાભા ંજડાલી ઉત્તભ ાયહદી ફનાલ.  

 શમ્ી  
 આ નઔય ણાકટના ફેલ્રાયી જજરાના શવેટ તાલ ાભા ંત  ઔંબદ્રા નદીના હનાયે આલેર છે.  

 14ભી વદીભા ંશમ્ી શલજ્મનઔયના વામ્રાજ્મની યાજધાની શતી.  

 1336ભા ંશહયશય અને બ ક્કાયામે તેની ્થાના યી શતી.  

 1565ભા ંશલજ્મનઔયના છેલ્રા યાજા યાભયામન તારીટાના ય દ્ધભા ંયાજ્મ થમ શત.   

 હ ભાય ન ભફય  
 હદલ્શી ક્્થત ્ભાય ઈ.વ. 1565ભા ંફાધંલાભા ંઆવ્ય  ંશત  .ં  

 ફાફયન  ંમતૃ્ય  થતા ંહ ભાય  મ કર વમ્રાટ ફન્સમ. હ ભાય ન  ંઈ.વ. 1556ભા ંઆક્્ભ મતૃ્ય  તથા તેની યાણી શભીદાફેઔભે બાયતીમ અને ઈયાની 
ાયીઔય ફરાલી હ ભાય ની માદભા ંબવ્મ ભફયાન  ંશનભાકણ યાવ્ય  ંશત  .ં  

 આગ્રાન હલ્ર  
 1565ભા ંમ કર ફાદળાશ અફયે મમ ના નદીને હનાયે ફધંાવ્મ શત.  

 ળાશજશાઍં જજિંદઔીના આઓયી હદલવ આ હલ્રાભા ંશલતાવ્મા શતા.  

 હલ્રાની અંદય અફયે ફધંાલેર “જશાઔંીય ભશરે”ભા ંફઔંાી અને ગ જયાતી ળૈરી ્થાત્મની અવય ્ષ્ટણે દેઓામ છે.  

 તાજભશાર  
 તાજભશાર ળાજશાનંી ત્ની અજૉભદંફાન  ં(મ ભતાઝ)ના નાભને વભગ્ર શલશ્વભા ંઅભય યી દીધ  ંછે.  

 જૂન 1631ભા ંતે મતૃ્ય  ાભી શતી.  

 1631ભા ંફાધંલાની ળફૃઆત યી અને છે 1653ભા ંતેન  ંફાધંાભ ણૂક થય  ંશત  .ં  

 મમ ના નદીના હનાયે આલેર આ ્થાત્મ ાવે વઔેંભયભયના ચબતૂયા શનભાકણ ાભેર છે.  

 રાર હલ્ર  
 ળાશજશાઍં આ હલ્ર ફધંાવ્મ શત. તેને ફાધંલાભા ં10 લક રાગ્મા ંશતા.ં  

 મ કર ળૈરીભા ંઆ હલ્ર ફાધંતા રાર થ્થયન ઉમઔ થમેર.  

 આ હલ્રાભા ંદીલાને-આભ, દીલાને ઓાવ, યંઔભશરે, મ ભતાઝન ળીળભશરે, ઑયંઔઝેફે ફધંાલેરી ભતી ભક્્જદ, રાશયી દયલાજા, ભીનાફજાય., 
મ કર ઔાડકન જેલા ંઆકણન વભાલેળ થામ છે.  

 આ હલ્રાભા ંરાત્ભ વજૉન ભયયૂાવન શત   ંજે નાહદયળાશ તાની વાથે ઈયાન રઈ ઔમ શત.  

 પાતેશ ય શવયી  
 અફયે ઉત્તયપ્રદેળના આગ્રાની શશ્વભે સપૂી વતં વરીભ ણચશ્તીની માદીભા ંપતે ય શવયી નાભન  ંળશયે લવાલી તેને યાજધાની ફનાલી.  

 પતે ય શવયીન બ રદં દયલાજ 41 ભીટય શ અને 50 ભીટય ઊંચ છે.  

 બાયતના સ પ્રશવદ્ધ હલ્રાઐ  
1. ાઔંડાન હલ્ર (હશભારમ પ્રદેળ)  

2. જજંજયા અને શવિંશઔઢના હરાઐ (ભશાયાષ્ટ્ર)  

3. ણચત્તડઔઢ અને યણથબંયના હરાઐ (યાજ્મ્થાન)  

4. અવીયઔઢ, ભાડં  અને ગ્લાણરમયના હરાઐ (ભધ્મ પ્રદેળ)  

5. ઔરાડંાન હલ્ર (આંધ્ર પ્રદેળ)  

6. દરતાફાદન હલ્ર (ભશાયાષ્ટ્ર) 

7. જજિંજીન હલ્ર (તશભરનાડ )  

8. યશતાવન હલ્ર (ણફશાય)  

9. રાર હલ્ર (હદલ્શી)  

10. આગ્રાઅને અરાશાફદન હલ્રઐ (ઉત્તય પ્રદેળ)  

11. ચાંાનેયન હલ્ર-ાલઔઢ (ગ જયત)  

 ચાંાનેય  
 ભશંભદ ફેઔાડાઍ ચાંાનેય જીત્મા છી થડા વભમ ભાટે તેને યાજધનીન દયજ્જ આીને મ શમ્ભદાફાદ નાભ આપ્ય .ં  

 તશલેાય અને ભેાઐ  
 ભયવરંાશંત, ોંઔા (તશભરનાડ ), ણફહ  (અવભ) ઔણાઔય (યાજ્થાન), ઐનભ (ેયર)  

 ભેાઐ  
  ષ્યન ભે-યાજ્થાન, બલનાથ-જૂનાઔઢ, તયણેતયન ભે-સ યેન્સદ્રાઔય, ક ંબભેા-અરાશાફાદ, અધકક ંબભે-શયદ્વાય.  

આણા લાયવાન  ંજતન 

 1952ભા ંબાયતીમ લન્સમજીલ ભાટે ફડકની ્થાના યલાભા ંઆલી.  
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                                                  નલી ફેચભાં પ્રલેળ રેલા ભાટે આેર નફંય ય પન ય અથલા ફૃફર ં  ભવ .  
વાભાન્સમ જ્ઞાન, ગ જયાતી વ્માયણ-વાહશત્મ, ઔણણત, તક  ળક્તત(Reasoning), English લઔેયે શલમના 105 થી લધાયે Topic ન  ંામાથી શળક્ષણ આતી શે્રષ્ઠ વં્ થાભા ંજડાલી ઉત્તભ ાયહદી ફનાલ.  

 લન્સમજીલને રઔત ામદ 1972ભા ંથમ  

 મ ફંઈ પ્રાકૃશત ઈશતશાવ વશભશત વોથી જૂની છે, જેની ્થાના 1883ભા ંથઈ શતી.  

 આણી વવંદે પ્રાચીન ્ભાય,  યાતત્લીમ ્થ  અને અલળેને રઔત ામદ 1985ભા ંવાય મો.  

 આ ામદ ણબ્રહટળ લાઈવયૉમ ઝાકના વભમભા ં1904ભા ંજે ામદ વાય યામેર તેન  ંશલ્તતૃ ્લફૃ છે.  

 

 બાયતભા ંઆલેર શલશ્વલાયવાના ્થ  

1. અજતંાની ગ પાઐ, ભશાયાષ્ટ્ર  
2. ઌણરપંટાની ગ પાઐ, ભશાયાષ્ટ્ર 

3. ઈરયાની ગ પાઐ, ભશાયાષ્ટ્ર 

4. તાજભશાર, આગ્રા, ઉત્તય પ્રદેળ         
5. આગ્રાન હલ્ર, ઉત્તય પ્રદેળ  
6. મ કર શવટી પતે ય શવયી, ઉત્તય પ્રદેળ  
7. દાજજૉણરિંઔ હશભારમ યેરલે, શશ્વભ ફઔંા  
8. સ દંયલન યાષ્ટ્રીમ ઉદ્યાન, શશ્વભ ફઔંા  
9. ઓજૂયાશના ંભહંદય, ભધ્મ પ્રદેળ  

10. ફોદ્ધ ્ભાય, વાચંી, ભધ્મ પ્રદેળ  
11. ક ત  ફશભનાય વકં ર, દીલ્શી   
12. ાઝીયંઔા યાષ્ટ્રીમ ઉદ્યાન, અવભ  
13. ભાનલ લન્સમ જીલ અબમાયણ્મ, અવભ  
14. ્ભાય અમશૂ, ભશાફરી યભ, તશભરનાડ   
15. બશૃદેશ્વય ભહંદય થજંાવ ય, તશભરનાડ   
16. ્ભાય વમશૂ, ટ્ટર, ણાકટ  
17. શમ્ી ્ભાય વમશૂ, ણાકટ  
18. નદંાદેલી યાષ્ટ્રીમ ઉદ્યાન, ઉત્તયાચરં  

19. ઔીય અબમાયણ્મ, જૂનાઔઢ, ગ જયત  
20. સયૂભહંદય, ભઢેયા, ગ જયાત  
21. ચાંાનેય, ાલાઔઢ, ગ જયાત  
22. ેલાઅદેલ યાષ્ટે્રમ ઉદ્યાન, યાજ્થાન  
23. ભશાફશધ ભહંદય વકં ર, ફશધઔમા, ણફશાય  
24. જૂના ઔલાના ંદેલ અને ન્સલેન્સટ, ઔલા  
25. સમૂકભહંદય, ણાક , ઐહય્વા  

 

 

 

 વગં્રશારમની જાલણી  
 યાષ્ટ્રીમ વગં્રશારમ                               -નલી હદરી (નેળનરઆાકઈતઝ ન્સય ૂહદલ્શી)  

 બાયતીમ વગં્રશારમ                             - રાત  

 શપ્રન્સવ એપ લેલ્વ વગં્રશારમ                     -મ ફંઈ  
 યાષ્ટ્રીમ ભાનલ વગં્રશારમ                       -બાર  

 યેરલે લાયવાન  ંપ્રદળકન યત   ંવગં્રશારમ         -હદલ્શી   
 

 બાયતના ંેટરાં ઉલન  
   ણરિંઔહદશ-ભેકારમ  
  વયના અને જશડેા-ઝાયંઓડં  

  દેલ યશતી- ભશાયાષ્ટ્ર  
  ઈહયિંઔર ાવ-ૂઅનાકક રા જજલ્ર, ેયર  

 લની-ભેલાડ, ીંડી- અજભેય, ઐયન-જેવરભેય. ળાભરાત દેશ-અરલય-યાજ્થાન  

લન્શત અને લન્સમજીલ વવંાધન  
 યેઔણરથ : આ ભશૂભ આલયણભા ંઓડના નાના-ભટા ટ ડા, ાંય, ભાટી-યજ લઔેયે શમ છે જે યેઔણરથ શલેામ છે.  

 ભશૂભ ઉમઔ  
 બાયતન  ંક ર કે્ષત્રપ 32.8 રાઓ ચ. હભી. છે.  

 ભશૂભ-ઉમઔના વદંબે આણને ેલ 93% શલ્તાય જ ઉરબ્ધ છે.  

 46% ્ષ્ટ લાલેતય શલ્તાય છે.   -22% શલ્તાય જઔંરન  ંઆચ્છાદાન  
 5% ઉજ્જડ ભશૂભ શલ્તાય છે.    -8% ડતય ભશૂભ છે.  

 4% ભશૂભ ામભી ઔચય છે.    -14% ભશૂભ કૃશ-પ્રવશૃત્ત ભાટે ઉરબ્ધ છે.  

 1% ભશૂભ-બાઔ ય ફાઔફઔીચા છે.  

 ્ષ્ટ લાલેતય શલ્તાય 16%થી લધ  શલ્તાયભા ંલક દયશભમાન ઍથી લધાયે લઓત લાલેતય થામ છે.  

 ્ષ્ટ લાલેતયન  ંકે્ષત્ર વોથી લધ  જંાફ અને શહયમાણાભા ં80%થી લધ  છે.  

 જ્માયે અર ણાચર પ્રદેળ શભણઝયભ, અંદભાન-શનફાય દ્વીવમશૂ અને ભણણ યભા ં10%થી ણ ઐછં છે.   

 શલરભચહયતભા ંવકૃ્ષને વતં ર  વભાન ઔણલાભા ંઆવ્મા છે.  

 બાયતીમ આમક વં્ કૃશતને અયણ્મ વં્ કૃશત શીને વકૃ્ષન  ંભશત્લ લધાય ું છે.  
 બાયત લન્શતની શલશલધતાની દ્રસ્ષ્ટઍ શલશ્વભા ંદળમ  ંઅને ઍશળમાભા ંચથ  ં્થાન ધયાલે છે.  

 જઔંરન  ંભશત્લ  
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                                                  નલી ફેચભાં પ્રલેળ રેલા ભાટે આેર નફંય ય પન ય અથલા ફૃફર ં  ભવ .  
વાભાન્સમ જ્ઞાન, ગ જયાતી વ્માયણ-વાહશત્મ, ઔણણત, તક  ળક્તત(Reasoning), English લઔેયે શલમના 105 થી લધાયે Topic ન  ંામાથી શળક્ષણ આતી શે્રષ્ઠ વં્ થાભા ંજડાલી ઉત્તભ ાયહદી ફનાલ.  

 વાઔ-યેરલેના ડબ્ફા, ઈભાયતી રાડા, પશનિચય લઔેયે ભાટે.  

 દેલદાય અને ચીડ –યભત-ઔભતના ંવાધન ફનાલલા તેભજ ચીડના યવભાથંી ટેન્સટાઈન (યંઔાભ ભાટે ઉમઔી) ફને છે.  

 ચદંન-સ ઔધંી તેર તેભજ સ ઔંધી દ ઓડ રૂ ં  ાડે છે.  

 લાવં-ટરા, ટરી, યભડા,ં ાઔ, યેમન ફનાલામ છે.  

 બાયતભા ંજઔંરન  ંશલતયણ  
 બાયતભા ંવોથી લધ  જઔંર અંદભાન-શનફાય દ્વીવમશૂભા ં86.9% છે.  

 વોથી ઐછ જઔંર શલ્તાય ભાત્ર 3.81શહયમાણાભા ંછે.  

 હશભારમના લકતીમ ઢાલભા ંદેલદાયના ંજઔંરને ફચાલલા શારના ઉત્તયાચંર યાજ્મના તશયેી ઔઢલાર જજલ્રાના વકૃ્ષપ્રભી રઍ શ્રી 
વદંયરાર ફહ ગ ણા અને ચદંીપ્રવાદન નેતતૃ્લ નીચે 'ચી આંદરન' ળફૃ યેલ  ંછે.  

 બાયતની યાષ્ટ્રીમ લનનીશત 1952ભા ંઅભરભા ંઆલી ત્માય ફાદ 1988ભા ંનલી યાષ્ટ્રીમ લનનીશત જાશયે યલાભા ંઆલી.  

 ળાાભા ંઈ-તરફની ્થાના (લનવદૃ્ધદ્ધ ભાટે)  

 ઈસ્ન્સદયા શપ્રમદશળિની વકૃ્ષશભત્ર  ય્ાય (લનવદૃ્ધદ્ધ ભાટે) 
 લૈશલધ્મવબય લન્સમજીલન  
 2005ની શવિંશની લ્તી ઔણતયી પ્રભાણે ઔીયભા ંશવિંશની વખંમા 359 થઈ છે.  

 શશ્વભ ફઔંાન 'યમર ફેંઔાર ટાઈઔય' ઍ શલશ્વબયભા ંલાકની આઠ પ્રજાશતઐભાનં ઍ છે.  

 અવભ અને શશ્વભ ફઔંાના શલ્તાયભા ંઍશળિંઔી ઔેંડ જલા ભે છે.  

 ચ્છના નાના યણભા ંદેઓાતા ઘ ડઓય (જઔંરી ઔધેડા) શલશ્વભા ંઅન્સમ ઈ ્થે જલા ભતા નથી.  

 

 યાષ્ટ્રીમ ઉદ્યાન               અબમાયણ્મ  

1. ાઝીંયઔા-અવભ             1. દણચઔાભ-જમ્મ -ાશ્ભીય  
2. ાન્સશા-ભધ્મ પ્રદેળ           2. ઔીય-ગ જયાત  
3. ઔીય-ગ જયાત               3. ેહયમાય-ેય  
4. ફાદંી ય-ણાકટ            4. ચદ્રપ્રબા-ઉત્તય પ્રદેળ  
5. ૉફેટ-ઉત્તયાચંર            5. ભાનવ-અવભ  
6. યણથબંય- યાજ્મ્થાન      6. મ દ ભરાઈ-તશભરનાડ   

 

 

 

 બાયત : કૃશ  
1. યેહડમા ા : ાવ, ળેયડી, ળણ. તભાક   
 ઓયીપ ા : ચભાવાભા ંરેલાભા ંઆલત ા જૂન-જ રાઈથી એતટફય-નલેમ્ફય સ ધીન વભમ, ડાઔંય, જ લાય, ભાઈ, ફાજયી, ાવ ઓયીપ ા.  

 યલી ા : શળમાાભા ંરેલાભા ંઆલત ા. એતટફય-નલેમ્ફયથી ભાચક-ઍશપ્રર સ ધીન વભમ કઉં, ચણા, જલ, વયવલ, યલી ા.  

 જામદ (ઉનાફૄ) ા : ઉનાાભા ંરેલાભા ંઆલત ા ભાચક-જૂન સ ધીન વભમ. તયબચૂ, ાડી, શલશલધ ળાબાજી  

 ણાકટન કઔૂક પ્રદેળ ૉપીના ઉત્ાવન ભાટે જાણીત છે.  
 ગ જયાતના બફૃચ જજલ્રાન 'ાનભન પ્રદેળ' ઉત્તય પ્રાયના ાવ ભાટે જાણીત છે.  

  આણદં જજલ્ર, ચેયતય પ્રદેળ તભાક ના ઉત્ાદન ભાટે 'વનેયી ાનન મ ર' શલેામ છે.  

 બાયતીમ યાષ્ટ્રીમ આલના 26% બાઔ કૃશ છે.  

 દેળની લ્તીના આળયે 64% ર કૃશકે્ષતે્ર હયજઔાયી પ્રાપ્ત યે છે.  

ઓનીજ વવંાધન   
 રઓડં :  
 ઊંચી ઔણલત્તા ધયાલતા રઓડંના જથ્થાભા ંબ્રાણઝર પ્રથભ અને બાયત ફીજા ્થાને છે.  
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                                                  નલી ફેચભાં પ્રલેળ રેલા ભાટે આેર નફંય ય પન ય અથલા ફૃફર ં  ભવ .  
વાભાન્સમ જ્ઞાન, ગ જયાતી વ્માયણ-વાહશત્મ, ઔણણત, તક  ળક્તત(Reasoning), English લઔેયે શલમના 105 થી લધાયે Topic ન  ંામાથી શળક્ષણ આતી શે્રષ્ઠ વં્ થાભા ંજડાલી ઉત્તભ ાયહદી ફનાલ.  

 શલશ્વના ક ર જથ્થાભાથંી રઔબઔ 20% જથ્થ બાયતભા ંછે.  

 ણફશાયભા ંરઓડં ઔાલાની પ્રથભ બઠ્ઠી (બ્રા્ટ પનેવ) 1911ભા ંજભળેદ ય ઓાતે ળફૃ થઈ શતી.  

 ફતવાઈટ  
 ફતવાઈટ ધાત  ભાથંી ઌલ્ય શભશનમભ ભેલલાભા ંઆલે છે.  

 તે વોપ્રથભ લાય 1821ભા ંફ્રાન્સવના રૅ-ફૉતવ (Les-Baux) ાવેથી ભળ્ય ,ં તેથી આ ાચી ધાત   ફૉતવાઈટ તયીે ઐઓામ છે.  

 શલશ્વભા ંફૉતવાઈટ ઉત્ાદનભા6 જભૈા પ્રથભ ્થાને છે.  

 અફયઓ  
  બાયત અફયઓના ઉત્ાદનભા ંશલશ્વભા ંપ્રથભ ્થાને છે.  

ળક્તતના ંવવંાધન  
 રવ- ઓનીજતેર  
 ા શીય (Black Diamond) તયીે ઐઓામ છે.  

 બાયતભા ંપ્રથભ તેરકલૂ 1866ભા ંનશાયાોંઔ (અવભ) ઓાતે ઓદલાભા ંઆવ્મ શત.  

 અવભભા ંભાક ભ ઓાતે 1867ભા ંઓદલાભા ંઆલેરા 36 ભીટય ઊંડા કલૂાભાથંી ઓનીજતેર ભી આવ્ય  ંશત  .ં  

 ગ જયાતભા ંશલે  ંતેરકે્ષત્ર ઓબંાત ઓાતે લણેૂજ ાવે વપ્ટેમ્ફય 1958 અને અંરેશ્વય ઓાતે જૂન 1960ભા ંભળ્ય  ંશત  .ં  

 ક દયતી લાય   
 ઓનીજતેરના ક ર ઉત્ાદનભા ંગ જયાતન પા 41% છે અને ક દયતી લાય ના ઉત્ાદનભા ં47% હશ્વ છે.  

 દેળભા ંવોપ્રથભ લાય ગ જયાતભા ંાઈ દ્વાયા તફક્કાલાય યાધંણઔૅવ યૂ ાડલાની મજના ામકયત છે.  

 ધ લાયણ તા શલદ્ય તભથ ઍ ગ જયાતન  ંવોથી ભટ ં તા શલદ્ય તભથ છે.  

 બાયતભા ંવોથી ભટ ં જર શલદ્ય તભથ ણાકટ યાજ્મભા ંાલેયી નદી ય આલેલ  ંશળલવમ દ્રભ વ દ્ય  તભથ છે.  

 ગ જયાતભા ંવોથી ભટ ં જર શલદ્ય તભથ ઉાઈ ઓાતે તાી નદી ય આલેલ  ંછે.  

 ઊજાકના ણફનયંયાઔત વાધન  
 બાયત વયાયે આ સ્રતના વળંધન અને શલાવ ભાટે Commission for Additional Sources of Energy (CASE) ની 1981ભા ંયચના યી છે.  

 વોય ઊજાક  
 આંતયયાષ્ટ્રીમ ્તેય (ISES International Solar Energy Society) ામક યી યશી છે.  
 બાયતભા ંવં્ થાની ળાઓા (SESG- Solar Energy Society of Gujarat) અને ગ જયાતભા ં(SESI Solar Energy Society of  India) ્થાલાભા ંઆલી 

છે.  
 બાયતભા ંવોથી ભટ 5000 ચયવ ભીટયન વરય પ્રાન્સટ ભ જ ાવે ભાધ યભા ંછે.  

 લનઊજાક  
 ચ્છના ભાડંલીના વમ દ્રહનાયે 1.10 ભેઔાલૉટન  ંશલન્સડપાભક છે.  

 બાયતભા ંવલકપ્રથભ શલન્સડાપાભક તશભરનાડ ના તતૂીહયન ઓાતે 1986ભા ંળફૃ યલાભા ંઆવ્ય  ંશત  .ં  

 બાયતન  ંવોથી ભટ ં શલન્સડાપાભક તશભરનાડ ભા ંગ ચ્છભા ંઆલેલ  ંછે.  

 ફામઔેવ  
 બાયતન વોથી ભટ ફામઔૅવ પ્રાન્સટ ગ જયાતભા ંાટણ જજલ્રાના શવદ્ધ ય તાલ ાભા ંભેથાણ ઔાભે ્થાલાભા ંઆવ્મ છે.  

 ગ જયાતભા ંફામઔૅવ ફનાલલાયંક  ળફૃઆત 1954ભા ંથઈ શતી.  

ઉત્ાદન ઉદ્યઔ 

 બાયતભા ંરશ-અમ્ના પ્રઔરનની ળફૃઆત 1830ભા ંતશભરનાડ ભા ંથઈ શતી.  

 1854ભા ંસ તાયાઉ ાડની પ્રથભ શભર મ ફંઈભા ંળફૃ થઈ શતી.  

 ળણન  ંશલે  ંાયઓાન  ં1855ભા ંરાતા નજે આલેર હયળયા નાભના ્થે ળફૃ થય  ંશત  .ં  

 બાયતભા ંરઓડં અને રાદન  ંપ્રથભ ાયઓાન  ં1830ભા ંતશભરાડ ના ટોનલા ઓાતે ળફૃ થય  ંશત  .ં  

 રાદ ઉદ્યઔન લા્તશલ પ્રાયંબ 1864ભા ંશશ્વભ ફઔંાભા ંક લ્ટી ઓાતે થમ શત.  

 રઓડં-રાદન  ંભટા ામા યન  ંઉત્ાદન 1907ભા ંઝાયઓડંના જભળેદ ય ઓાતે ળફૃ થય  ંશત  .ં  
 રઓડં-રાદના ફધા ાયઓાનાન લશીલટ (ધી ્ટીર એથહયટી એપ ઈસ્ન્સડમા ણરશભટેડ) (SAIL) શ્ત છે.  
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                                                  નલી ફેચભાં પ્રલેળ રેલા ભાટે આેર નફંય ય પન ય અથલા ફૃફર ં  ભવ .  
વાભાન્સમ જ્ઞાન, ગ જયાતી વ્માયણ-વાહશત્મ, ઔણણત, તક  ળક્તત(Reasoning), English લઔેયે શલમના 105 થી લધાયે Topic ન  ંામાથી શળક્ષણ આતી શે્રષ્ઠ વં્ થાભા ંજડાલી ઉત્તભ ાયહદી ફનાલ.  

 તાબં   
 બાયતભા ંવોપ્રથભ તાફંાના ઔાાણ ઉદ્યઔન ઍભ બાયતીમ તાફંા શનઔભ ( The Indian Copper Corporation) દ્વાયા ઝાયઓડંભા ંકાટશળરા ઓાતે 

પ્ર્થાશત યલાભા ંઆવ્મ શત.  

 1972ભા ંબયતીમ તાફંા શનઔભને હશન્સદ ્તાન ૉય ણરશભટેડ (The Hindustan Copper Ltd.) ઍ હ્્તાતંયણ યલાભા ંઆવ્ય  ંતેના ફે ેન્સદ્ર છે. (1) 
ઝાયઓડંન  ંકાટશળરા અને (2) યાજ્થાનના ઝૂનઝૂન જજલ્રાભા ંઆલેલ  ંઓેતડી  

 ઓાતય ઉદ્યઔ  
 બાયતભા ંઓાતયન  ંવોપ્રથભ ાયઓાન  ં1906ભા ંતશભરનાડ ના યાનીેટ ઓાતે ળફૃ થય .ં  

 આ ઉદ્યઔન લા્તશલ શલાવ 1951ભા ંબાયતીમ ઓાયત શનઔભ (The Fertilizer Corporation of India) દ્વાયા શવિંદયીભા ંળફૃ થમ.  

 શવભેન્સટ ઉદ્યઔ  
 બાયતભા ંશવભેન્સટન  ંપ્રથભ ાયઓાન  ં1904ભા ંચેન્નાઈભા ં્થાલાભા ંઆવ્ય .ં   

હયલશન, વદેંળાવ્મલશાય અને વ્માાય 
 યાષ્ટ્રીમ ધયીભાઔક  
 યાષ્ટ્રીમ ધયીભાઔકની ક ર રફંાઈ 58,112 હભી. છે અને વખંમા 50 યતા ંલધ  છે. તેની ઔીચતા દય ચયવ હભી. ઍ 1.02 છે.  

 યાષ્ટ્રીમ ધયીભાઔક નફંય 8 તેની ક ર રફંાઈ 1352 હભી. છે.  

 યાષ્ટ્રીમ ધયીભાઔક નફંય-2 ગ્રાન્સટ ટં્ર યડ તયીે ઐઓામ છે.  

 યાષ્ટે્રમ ધયીભાઔક નફંય-7 વોથી રાફં (2371 હભી.) છે આ ભાઔક લાયાણવીને ન્સમાક ભાયી વાથે જડે છે.  

 વોથી નની રફંાઈ ધયાલત ધયીભાઔક નફંય 15, રાતા-ફનઔાલં (ફાગં્રાદેળ વયશદે)  

 યાજ્મ ધયી ભાઔક  
 ગ જયાતભા ંતેની રફંાઈ 1052 હભી. છે.  

 વોયાષ્ટ્રના વાઔયહનાયાને વાંત ૉ્ટર-શાઈલે, બાલનઔય-ભહ લા-લેયાલ-ચયલાડ-યફદંય અને ઐઓાને જડે છે.  

 ગ જયાતભા ંયાજ્મ ધયીભાઔકની રફંાઈ 2000-01ભા ં19,379 હભી. શતી.  

 ગ જયાતભા ંગ્રામ્મભાઔકને રફંાઈ 20,377 હભી. છે.  

 વયશદી ભાઔક  
 દેળભા ંવયશદી ભાઔકની રફંાઈ 7961 હભી. છે.  

 દેળની વોથી લધ  ઊંચાઈ ય તૈમાય યલાભા ંઆલેર હશભારમ પ્રદેળના ભનારીને રદાઓના ાટનઔય રેશ વાથે જડે છે.  

 ઍતવપે્રવ ધયીભાઔક  
 સ લણક ચત  ભ કજ (ઔલ્ડન લૉહડ્રરેટયર) આ પ્રથભ તફક્ક છે.  

 મ ખમ ફદંય  
 શલ્્મા, ાયદી, શલળાઓાટ્ટનભ, ચેન્નઈ, તતૂીહયન, ચીન, ભાભકઔલા, ન્સશાલાળેલા (જલાશયરાર નશરે ) ંડા  

 યેરભાઔક  
 બાયતભા ંથમેર યેરભઔક ઍશપ્રરની 15ભી તાયીઓે 1853ભા ંમ ફંઈ અને થાણા લચ્ચે ળફૃ થમ શત. તેની રફંાઈ 34 હભી. છે.  

 બાયતભા ંયેરભાઔોની લ  રફંાઈ 63,140,હભી. છે.  

 

 

ઔેજ ઔેશની શાઈ રફંાઍના ભાઔો 
બ્રૉડઔેજ  1.676 ભીટય  45,009 હભી.  
ભીટયઔેજ  1.000 ભીટય  14,776 હભી.  
નૅયઔેજ  0.762 ભીટય  3265 હભી.  
 

આંતહય જભાઔક  
 બાયતભા ં14,500હભી. રાફં આંતહય જભાઔક છે.  

 બાયતભા ંવોથી લધ  લશાણલટ  ઔઔંાની ળાઓા હ ઔરીભા ંથામ છે.  
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                                                  નલી ફેચભાં પ્રલેળ રેલા ભાટે આેર નફંય ય પન ય અથલા ફૃફર ં  ભવ .  
વાભાન્સમ જ્ઞાન, ગ જયાતી વ્માયણ-વાહશત્મ, ઔણણત, તક  ળક્તત(Reasoning), English લઔેયે શલમના 105 થી લધાયે Topic ન  ંામાથી શળક્ષણ આતી શે્રષ્ઠ વં્ થાભા ંજડાલી ઉત્તભ ાયહદી ફનાલ.  

 અલ્શાફાદ અને શસ્લ્દમા લચ્ચેન 1620 હભી. ન ઔઔંા નદી જભાઔક અને વાહદમાથી ધ ફયી સ ધીન 891 હભી. ન બ્રહ્મ ત્રા જભઔક વયાયે 
યાષ્ટ્રીમ જભાઔક જાશયે મો છે.  

 નશયેન જભાઔક  
 ેયારાભા ંઆલેરી (1) લ્ફભ અને ટ્ટી યભ લચ્ચે 168 હભી. રાફંી નશયે (2) ચમ્ાય નશયે -14 હભી. (3) ઉદ્યઔભડં નશયે-22 હભી. ને ણ 

યાષ્ટ્રીમ જભાઔક તયીે કશત યલાભા ંઆલી છે.  

 દહયમાઈ જભાઔક  
 બાયતને 7516.16 હભી રાફં દહયમાઈાઠં છે.  

 આ દહયમાઈાઠેં 12 મ ખમ અને 184 નાના ંફદંય છે.  

 મ ફંઈ બાયતન  ંવોથી ભટ ં ફદંય છે.  

 શલાઈભઔક   
 લનશંવ શણૅરૉપ્ટય ણરશભટેડ દ ઔકભ શલ્તાયભા ં(ONGC) ને શલાઈવેલા આે છે. 
 યાષ્ટ્રીમ શલાઈભથ   
 હદલ્શ,ે મ ફંઍ, રાતા, ચેન્નાઈ, શતર લનતં યભ, ફેંગ્રય, અમતૃવય, શૈદયાફાદ, અભદાલદ, ણજે, ગ લાશાટી અને ચીન આંતયયાષ્ટ્રીમ 

શલાઈભથ છે.  

 બાયતભા ંયાષ્ટ્રીમ શલાઈભથની વખંમા 63 છે.  

 વદેંળાવ્મલશાય  
 બાયતભા ંટારવેલાન પ્રાયંબ 1837 થમ શત.  

 બાયતભા ંઆળયે 1.5ઓ ્ટએહપવ છે જેભાથંી 89% ગ્રામ્મ કે્ષત્રભા,ં 11% ળશયેી શલ્તાયભા ંઆલેરે છે.  

 યેરલે દ્વાયા વ તયણ યલાભા ંઆલેરી ટાર (યેરલે ભેઈન વશલિવ) ની ળફૃઆત 1907ભા ંથઈ શતી. જ્માયે શલાઈ ટારવેલા (ઌયભેઈર વશલિવ) ન 
પ્રાયંબા 1911ભા ંથમ શત.  

 બાયતભા ંવોપ્રથભ ટેણરગ્રાપ રાઈનન  ંજડાણ 1851ભા ંશારના રાતા અને ટક  ડામભડં લચ્ચે યલાભા ંઆવ્ય  ંશત  .ં  

 બાયતે તાન વોપ્રથભ કૃશત્રભ ઉગ્રશ આમકબટ્ટ 1975ના ઍશપ્રર ભહશનાની 19 તાયીઓે યશળમાની ભશૂભ યથી અલાળભા ંછડય શત.  

 2004-05ભા ંઍજ્ય વેટ નાભન ઉગ્રશ તયત શભામ.  

 દૂયવચંાય વેલાઐ  
 વફ્રાઈફવક ટ્રન્સ ડામણરિંઔ  
 ઈન્સટયનેળનર વફ્રાઈફવક ડામણરિંઔ  
 બ્બ્ર ૉર એહપવ  
 આાળલાણી ાવે 200 યેહડમભથ (્ટેળન) તથા 327 ટ્રાન્સવભીટવક છે.  

 રશ્યી ઔરા ંબયી બાયતે ઔલાને ફજે ય ું.  

 

 

 

 

 

 

 ભધ્મય ઔીન ગ જયાત :  

 ભધ્માભા ંઈ.વ. 746 થી1304 ઍટરે ે 600 લક સ ધી ગ જયાતભા ંચાલડાલળં, વરંીલળં અને લાકેરાલળંના ળાવઍ યાજ્મ ય ું. યાજધાની 
શતી અણહશર ય ાટણ. ચંાવયભા ંચાલડાઐન  ંળાવન શત  .ં જમશળઓયીના અલવાન છી લનયાજ ચાલડાઍ યાજ્મ ાછં ભેવ્ય .ં તેણે વય્લતી 
નદીના હનાયે અણહશરલાડ ાટણ લવાવ્ય .ં ચાલડાલળેં ગ જયાતભા ં196 લક યાજ્મ ય ું. તે છી વરાંીલળં આવ્મ.  
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વાભાન્સમ જ્ઞાન, ગ જયાતી વ્માયણ-વાહશત્મ, ઔણણત, તક  ળક્તત(Reasoning), English લઔેયે શલમના 105 થી લધાયે Topic ન  ંામાથી શળક્ષણ આતી શે્રષ્ઠ વં્ થાભા ંજડાલી ઉત્તભ ાયહદી ફનાલ.  

 મૂયાજ વરંી, બીભદેલ, શવદ્ધયાજ જમશવિંશ, ક ભાયા જેલા ળાવ વરંીલળંભા ંથઈ ઔમા. શવદ્ધયાજના વભમભા ંણરારવલકજ્ઞ શભેચદં્રાચામક 
થઈ ઔમા. તેઐઍ ‘શવદ્ધશભે ળબ્દાન ળાવન’ નાભન વ્માયણન ગ્રથં યચ્મ શત. ક ભાયાના ળાવનભા ંાટણભા ંઅહશિંવા, રક્ષ્ભી અને 
વય્લતીન શત્રલેણી વઔંભ થમ શત. યાણી ઉદમભતીઍ પ્રજાહશતના ંામો માું શતા.ં તેણે વાત ભાલાી લાલ ફનાલડાલી શતી. ભીનદેલીઍ 
ણ પ્રજારક્ષી ામો માું શતા.ં માત્રાલેય ભાપ યાલેર. ધાભા ંભરાલ તાલ અને શલયભઔાભભા ંમ નવય તાલ તેભણે ફધંાવ્મા શતા. 
શવદ્ધયાજના વભમભા ંાટણભા ંવશસ્રણરિંઔ તાલ ફધંાવ્ય  ંશત  .ં  

 ાટણભા ંઅજમાના અલવાન છી તેની યાણી નાશમાદેલીઍ વત્તા વબંાી શતી. તેણીઍ ળાશબ દ્દીન કયીને યાજમ આપ્મ શત. લાકેરા 
ળાવ યામયણ લાકેરાન અલ્રાઉદ્દીન ઓીરજી વાભે યાજમ થમ શત. વલ્તનત ાભા ંઅશભદળાશ ેઈ.વ. 1412ની આવાવ અભદાલાદ ળશયે 
લવાવ્ય .ં વભી વદીના અંત સ ધી ગ જયાતભા ંસ રતાનઍ ળાવન ય ું. અશભદળાશ, ભશમદૂ ફેઔડ, મ ઝફ્પય ફીજ નોંધાત્ર સ રતાન થમા. 
વત્તયભી વદીની ળફૃઆતભા ંગ જયાતભા ંમ ક ળાવનની ળફૃઆત થઈ.  

 યાજ્મવ્મલ્થા : વરંીઐની યાજ્મવ્મલ્થાભા ંયાજા વલોયી શત. અભાત્મ ઓાતા ંવબંાતા. ‘ભશાઅભાત્મ’ મ ખમ ઔણાતા જે નાણા ંઓાત   ં
વબંાતા. લશીલટી શલબાઔન ભટ બાઔ ‘ભડંર’ શલેાત. ભડંરન ેટા શલબાઔ ‘થં’ શત. ચ્છ ભડંર, વોયાષ્ટ્ર ભડંર, ઓેટ ભડંર, રાટ 
ભડંર લઔેયે ભડંર શતા.ં  

 ્થાત્મ અને વં્ કૃશત : વરંીઐ ળૈલ ધભી શતા. વભનાથ ળૈલ ધભકન  ંેન્સદ્ર શત  ,ં જ્માયે દ્વાયા લૈષ્ણલ ધભકન  ંધાભ ઔણાત   ંશત  .ં ફોદ્ધ ધભકન 
પ્રબાલ કટત જત શત અને જૈન ધભકન પ્રબાલ લધત જત શત. કણા ંભશાન અને બવ્મ દેયાવય ફધંામા ંશતા.ં અણઔમાયભી વદીભા ંફધંામેરા 
ભઢેયાન  ંસમૂકભહંદય, આબ ન  ંશલભર ભહંદય, ફાયભી વદીભા ંફધંામેરા ર દ્રભશારમ, વભનાથના ભહંદયન જીણોદ્ધાય, તેયભી વદીભા ંફધંામેરા ં
દેરલાડાના ંદેયાવય શળલ્ અને ્થાત્મભા ંનોંધાત્ર ઔણામ છે. ગ જયતભા ંક ંડ, હલ્રાઐ, દયલાજાઐ અને તયણન  ં્થાત્મ ણ ભળહયૂ છે. 
લડનઔયન  ંીશતિતયણ પ્રશવદ્ધ છે. વાહશત્મ ભટેબાઔે શ્તણરણઓત શત  ,ં જે તાડત્ર ય વચલામેલ  ંછે. વરંી ળાવનભા ંજૈન ધભકભા ંકણ  ં
વાહશત્મવજૉન થમેલ  ંજલા ભે છે.  

 વલ્તનત ાભા ંજ્માયે અભદાલાદ વત્તાન  ંેન્સદ્ર ફન્સય  ંત્માયે પાયવી બાાભા ં ્ ત રઓામા.ં  વલ્તનત અને મ કર ાભા ંેટરી ભક્્જદ 
ફનેરી શતી. વયઓેજન યઝ, અભદાલાદની વીદી વૈમદની જાી પ્રખમાત છે. ગ જયાતભા ં560 લક યાજતૂઍ તે છી વલ્તનત અને મ કર 
ળાવઍ ળાવન ય ું શત  .ં  

 ભધ્મારીન ્થાત્મ :  

 વભનાથ : જૂનાઔઢ જજલ્રાના લેયાલ ાવે પ્રબાવ ાટણભા ંવભનાથન  ંભહંદય છે. 1951ભા ંનલા ભહંદયન  શનભાકણ થમેલ  છે. ફાય 
જ્મશતણરિંઔભાનં   ંઍ છે. 

 દ્વાયાધીળન  ંભહંદય : ગ જયાતની શશ્વભે, દેલભ શભ દ્વાયા  જજલ્રાભા ંદહયમાાઠેં આલેલ  ંછે. તેન  ં્થાત્મ તેયભી વદીન  ંછે. ભદંીયને છ ભાલાફંૄ 
શળઓય છે. ઘ મ્ભટ 60 ્તબં ય છે. આ ભહંદયને જઔતભહંદય ણ શ ેછે. અશીં આદ્યાળંયાચામકઍ ્થાેર ભઠ ‘ળાયદાભઠ’ છે.  

 સમૂકભહંદય : ભશવેાણા જજલ્રાના ભઢેયાભા ંઆલેલ  ંછે. ઈ.વ. 1026-27ભા ંબીભદેલ શરેાઍ તે ફધંાવ્ય  ંશત  .ં  ઔબકગશૃ,અંતયાર અને વબાભડં ઍભ 
ત્રણ અંઔ છે. અષ્ટણ આાયના આઠ થાબંરાય છત ટેરી છે. વબાભડંભા ંસમૂકહયણ  ડે તેલી વ્મલ્થા છે. પ્રલેળન ક ંડ સ દંય છે.  

 ફૃદ્રભશારમ : ાટણ જજલ્રાના શવદ્ધ યભા ંઆલેર છે. વરંી ય ઔના મૂયાજે તે ફાધંલાની ળફૃઆત યી શતી અને શવદ્ધયાજ જમશવિંશ ેતે ણૂક 
યાવ્ય  ંશત  .ં આજે ચાયે થાબંરા ય ભાન જેવ  ંથડ ં ફચ્ય  ંછે.  

 ાણરતાણા : બાલનઔયથી આળયે 60 હભી. દૂય ળૈત્ર ંજમ લકત યન  ંજૈનન  ંભશાતીથક છે. ળેત્ર ંજમ લકતભાા ય અવખંમ ભહંદય છે. તે જૈનના 
શરેા તીથુંય આહદનાથ બઔલાન ઋબદેલજીન  ં્થાન ઔણામ છે.  

 શવદી વૈમદની જાી અને ાંહયમા તાલ : શવદી વૈમદની જાી અભદાલાદના રાર દયલાજા ાવે આલેરી છે. વભશ દ્દીન મ ઝપયળાશ ત્રીજાના 
વૈશન શવદી વૈમદે તે ફનાલેરી. દીલારભા ંથ્થયભા ંતયામેરી જાીઐ છે. વલ્તનાભા ંઅભદાલાદભા ંક ત  બ દ્દીને ઍ તાલ ફધંાલેલ  ંજે શજે 
ક ત  ફ શલેાત  .ં ઍ તાલ તે જ ાંહયમા.  

 હદલ્શી વલ્તનત વભમન  ં્થાત્મ : આ ળૈરી બાયત અને ઈયાનની ળૈરી ભીને ફનેરી છે. ચનૂ અને ઈંટને ીવીને ફનાલેર ાઉડયન ઉમઔ 
થત શત. ભાન અને ગ ફંજ પ્રથભ લાય ફન્સમા ંશતા.ં બોશભશત આાય, ફૂર, ાદંડા ંઅને લેરને આકૃશતઐન ઉમઔ થત શત.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 ઓડં હયચમ : અજામફ ઓડં ઍન્સટાક હટા અને ઐ્ટે્રણરમા  
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વચંાર : વાભત ઔઢલી  (GPSC 1-2(p) , Dy.SO-નામફ ભાભરતદાય(p), તરાટી, રાક , રીવ, TAT, TET લઔેયે 10 થી લધાયે યીક્ષાઐભાં ાવ થનાય અન બલી અને તજજ્ઞ શળક્ષ)  35 

                                                  નલી ફેચભાં પ્રલેળ રેલા ભાટે આેર નફંય ય પન ય અથલા ફૃફર ં  ભવ .  
વાભાન્સમ જ્ઞાન, ગ જયાતી વ્માયણ-વાહશત્મ, ઔણણત, તક  ળક્તત(Reasoning), English લઔેયે શલમના 105 થી લધાયે Topic ન  ંામાથી શળક્ષણ આતી શે્રષ્ઠ વં્ થાભા ંજડાલી ઉત્તભ ાયહદી ફનાલ.  

 

 ઓડં અને ભશાવાઔય : થૃ્લી યના જભીનલાા બાઔ ‘ઓડં’ અને ાણીલાા બાઔને ‘ભશાવાઔય’ શ ેછે.  

 થૃ્લી ય વાત ઓડં અને ચાય ભશાવાઔય આલેરા છે. વાત ઓડં આ પ્રભાણે છે : (1) ઍશળમા (2) ય ય (3)આહફ્રા (4) ઉત્તય અભેહયા (5) 
દણક્ષણ અભેહયા (6) ઐ્ટે્રણરમા,અને (7) અન્સટાક હટા. ચાય ભશાવાઔય આ પ્રભાણે છે: (1) ેશવહપ ભશાવાઔય (2) ઍટરેસ્ન્સટ ભશાવાઔય (3) હશન્સદ 
ભશાવાઔય, અને (4) આેહટ ભશાવાઔય.  

 ઉત્તય ધ્ર લન શલ્તાય આક હટ અને તેની શલર દ્ધન શલ્તાય ઍટરે ે દણક્ષણ ધ્ર લન શલ્તાય ઍસ્ન્સટ-આક હટ જે ઍન્સટાક હટા તયીે ઐઓામ છે. આ 
ઓડં ય થૃ્લીની વાટીન 90% ફયપ જલા ભે છે. આ પ્રદેળભા ંછ ભાવ હદલવ અને છ ભાવ યાશત્ર શમ છે. સમૂકહયણથી યચાતા ટ્ટાઐ સ ભેર  
જ્મશત ( અયયા) શલેામ છે. અશીં દહયમાહનાયે વ્શરે, વીર, લરયવ જેલા ભશાામ જીલ છે. ેંક્ગ્લનની ભશૂભ તયીે ણ ઐઓામ છે.  

 આફશલા અને ક દયતી લન્શત : અશીં હશભલાક, ઝા, યા, ધ મ્ભવ, ફયપલાક અને ફહપિરા તપાની લન ફંૂામ છે. માં ટૂંક ં કાવ અને 
ણરચેન, રીર, ળેલા અને યંઔીન ફૂરલાા છડ જલા ભે છે. અશીં શલશ્વના દેળઍ વળંધન ેન્સદ્ર ્થપ્મા ંછે. અશીં અલ્ ભાત્રાભા ંવન ,ં તાબં ,ં 
વીસ  ંઅને રવ પ્રાપ્ત થામ છે. ભાછરીઐન શળાય થામ છે. છૂટા-ંછલામા ંક ટ ંફ લવે છે. ેપ્ટન જેમ્વ કૂ ઈ.વ. 1772ભા ંઍન્સટાક હટા ઓડંભા ં
પ્રલેશ્મા શતા. ઈ.વ. 1903 થી 1926 દયશભમાન યનાલ્ડ ઍમનૂ્સડવન (નલે) વોપ્રથભ દણક્ષણ ધ્ર લ સ ધી શોંચનાય વ્મક્તત શતા.  

 ાઔંાર ઐની ભશૂભ (ઐ્ટે્રણરમા) : ઐ્ટે્રણરમા ટા  ઓડં અને દેળ છે. બાયત-હ્તાન યતા ંદભા ંફભણ છે ણ લવશત ભધ્મ પ્રદેળ જેટરી છે. 
90 ટા ર ભશાનઔયભા ંલવે છે. શલશ્વન નાનાભા ંનાન ઓડં છે. શલશ્વની 7 ટા ભશૂભ યે છે. ાઔંાર , ભેહયન કેટ , યલાાના ટા , ગ્રટ ફેહયમય 
યીપ શલશ્વની પ્રાકૃશત અજામફીઐ છે. ેપ્ટન જેમ્વ કેૂ તેની ળધ યેરી. હપરન્સડવે ઐ્ટે્રણરમા નાભ આેલ .ં  

 ઐ્ટે્રણરમાના 31 ટા ર વમ દ્રી ઓયાની શનાવ વાથે વંામેરા છે. યાજધાની ેનફેયા છે. ણબ્ર્ફેન, વીડની, ઍહડરેડ, થક જેલા ંભટા ં
ળશયેભા ંર યશ ેછે. ન્સય ઝીરેન્સડ ણ ટા  દેળ છે. 1/3 લવતી ઉત્તયના ટા ભા ંલવે છે.  

 ય .ઍવ.ઍ. (અભેહયાના ંવતં  તત યાજ્મ) ેનેડા, ભેક્તવ અને ેયેણફમન શલ્તાયના દેળ અને દ્ધદ્વન ફનેર ઓડં છે. તે 2.44 રાઓ ચ .હ.ભી. 
શલ્તાય ધયાલત થૃ્લીન 16 ટા ભશૂભબાઔ યે છે. અશીંના યેડ ઈસ્ન્સડમન મૂ શનલાવી છે. અભેહયાન  ંનાભ ઓડંના ળધ હર્ટપય 
રફંવનાનાભે નશીં, યંત   વળંધનતાક ઈટારીના અભેહયઔ લે્ ચીના નાભ યથી ડ્  ંછે.  

 ઉ.અભેહયા ઓડં ઉત્તય ધ્ર લ (આક હટ) થી ળફૃ થઈ નાભા યાજ્મ સ ધી શલ્તમો છે. તેની રફંાઈ 9654 હભી. છે. શાઈ ઉત્તયે ેનેડાભા ં6033 
હભી. છે, જ્માયે દણક્ષણભા ં482 હભી.થી લધ  નથી. ઉત્તયન બાઔ હશભાચ્છાહદત છે. સ ીહયમય, હ્ય યન, ઍયી, ઐન્સટાયીમ અને શભશળઔન નાભે ાચં 
ભશાન વયલય છે. શભશવશવી, શભસ યી,  ભેેન્સઝી લઔેયેઍ શલળા ભેદાન ફનાવ્મા ંછે. જેને ‘પે્રયીઝના ંભેદાન’ શ ેછે. કઉં ખફૂ જ ાે છે. ભાઉન્સટ 
શભહન્સરે અશીંન  ંઊંચ  ંશળઓય છે. ઍ્ેભ ‘ઈગ્લ’ૂભા ંયશ ેછે. યેસ્ન્સડમય, વીર, લારયવ, લફૃ, યીંછ જેલા ંપ્રાણીઐ છે.  

 આફશલા, લન્શત અને પ્રાણીજીલન : ઉત્તયભા ંખફૂ જ ઠંડી ડે છે. ઓડંના ભધ્મ બાઔભા ંશલભ આફશલા છે. અશીં ફંૂાતા ચરલાતને ‘ટનેડ’ 
ણ શ ેછે. રઓડં, રવ, ઓશનજ તેર, તાબં ,ં વન -ંચાદંી લઔેયે ભે છે.  

 નેડા : શશ્વભ ગૂાધકન ઉ. અભેહયા ઓડંન વોથી ભટ દેળ છે. અધોબાઔ વઓત અને નક્કય ઓડા ભશૂભના દ્ધદ્વ વમશૂન ફનેર છે. 
આફશલાભા ંઓડંીમ અને દહયમાહનાયાની અવય જલા ભે છે. ઉનાા ઠંડા અને શળમાા અશત ઠંડા છે. ટ ંડ્ર પ્રાયની આફશલા છે. ળકં દ્ર  ભ 
પ્રાયની લન્શત થામ છે. યીંછ, વપેદ શળમા, શયણ, ઐટય, ફીલય, યેસ્ન્સડમય જેલા ંપ્રાણીઐ જલા ભે છે. ન્સય ૂપાઉન્સડરેન્સડની ઓડંીમ છાજરીભા ં
ભત્્મદ્યઔ શલ્મ છે. ેભેડા ઍ્ફે્ટવના ઓશનજભા ંશલશ્વભા ંપ્રથભ ્થાને છે. શનર, પ્રેહટનભ ઉત્ન્ન થામ છે. અશીંની યાષ્ટ્રીમ યભત શી છે.  

 વયં તત યાજ્મ અભેહયા (ય .ઍવ.ઍ) : કૃશ, ઉધઔ અને વ્માાયની યીતે વમદૃ્ધ છે. ાવ, ભાઈ, કઉં ખફૂ જ ાે છે. રવ, રઓડં, ઓશનજ તેર 
શલ ર પ્રભાણભા ંભે છે. ઍફીજા યથી વાય થતા ‘સ ય શાઈલેઝ’ ધયી ભાઔો જાણીતા છે.  

 જ્લાામ ઓીન  ંલતન : દણક્ષણ અભેહયા : દ. અભેહયા દ શનમાન ચથ ભટ શત્રણાાય ઓડં છે. થૃ્લીન 13 ટા બાઔ યતા આ ઓડંભા ં
આજસે્ન્સટના, બ્રાણઝર, ણચરી જેલા દેળ આલેરા છે. ઍસ્ન્સડઝની લકતભાા, ભધ્મના ંવભતર ભેદાન અને વમ દ્રહનાયાના ંભેદાન ્ષ્ટ અરઔ તયી 
આલે છે.  

 ઍસ્ન્સડઝ લકતભાા : નાભાની વમંઔી ભશૂભથી દણક્ષણભા ંશનક ભશૂળય સ ધી 8,900 હભી. રાફંી વયેયાળ 160થી 600 હભી. શી અને 6000 
ભી.થી ઊંચી શાયભાાભા ંહશભાચ્છાહદત શળઓય 6,900 ભી.ની ઊંચાઈ ધયાલે છે. ઍન્સાગ આ જલાામ ઓી 6,900 ભી. ઊંચ છે. ઈલેડયભા ં
ણચમ્ફયાઝ અને ટારવી જ્લાામ ઓી છે. ફણરશલમાન  ં3,660 ભી. ઊંચાઈઍ આલેલ  ં275 ભી. ઊંડ ં હટહટાા વયલય ખફૂ જાણીત   ંછે. 
દ.અભેહયા ઓડંભા ંઍભેઝન, યાના-યાગ્લે, ઐહયન નદીઐઍ શલળા વયલય ફનાવ્મા ંછે. અહશિં ેટેઔશનમાન ઉચ્ચ પ્રદેળ અને અતાભાના ં
યણ આલેરા ંછે. 

 જહયલાશ : નહદઐના ંમૂ ઍસ્ન્સડઝ લકતભાા અને લૂકના ઉચ્ચ પ્રદેળભા ંછે. ઍભેઝન, નીગ્ર, યન્સગ , ભડેયા લઔેયે મ ખમ નદીઐ છે. 4.827 
હભી. રાફંી ઍભેઝન નદીન  ંજકે્ષત્ર વોથી ભટ ં છે.  



ANGEL  ACADEMY  :  GPSC 1-2, Dy.SO - નામફ ભાભરતદાય, તરાટી, રાક , PSI-ASI, ન્સ્ટેફર, TAT, TET લઔેયે યીક્ષાઐની વંણૂક તૈમાયી ભાટેના                   
ભ.7575 072 872      રારકય ઝેયક્ષની નીચે, વેટય: 29, ક-6  નકય, ઔાધંીનઔય  download materials from HERE  angelacademy.co.in     

આને અભાર ં  MATERIALS  ઔભે ત આના What’s up group ભા ંજફૃય Share યજ. તેનાથી તભાયી જેભે ઈને ભદદ ભળે.                   

વચંાર : વાભત ઔઢલી  (GPSC 1-2(p) , Dy.SO-નામફ ભાભરતદાય(p), તરાટી, રાક , રીવ, TAT, TET લઔેયે 10 થી લધાયે યીક્ષાઐભાં ાવ થનાય અન બલી અને તજજ્ઞ શળક્ષ)  36 

                                                  નલી ફેચભાં પ્રલેળ રેલા ભાટે આેર નફંય ય પન ય અથલા ફૃફર ં  ભવ .  
વાભાન્સમ જ્ઞાન, ગ જયાતી વ્માયણ-વાહશત્મ, ઔણણત, તક  ળક્તત(Reasoning), English લઔેયે શલમના 105 થી લધાયે Topic ન  ંામાથી શળક્ષણ આતી શે્રષ્ઠ વં્ થાભા ંજડાલી ઉત્તભ ાયહદી ફનાલ.  

 આફશલા, લન્શત અને પ્રાણીજીલન : ઊંચ  ંતાભાન, લધ  લયવાદ છે. દણક્ષણભા ંલધ  ઠંડ  અને શ ષ્ આફશલા છે. ઊંચા લકત ય હશભલાક 
થામ છે. શલશ્વના 21% જઔંર અને 14% કાવના ભેદાન અહશિં છે. ંાઝ અને વલાના કાવના પ્રદેળ જાણીતા છે. અશીંન  ં‘આલ્પાલ્રા’ કાવ 
જાણીત   ંછે.  

 અશીં અલ્ાા, ણફક ના, રીભા તેભજ કેટા-ંફયા ંજેલા ંપ્રાણીઐ જલા ભે છે. વ્શરે, વીર ભાછરીઐ છે. રણંફમાભા ંપીની ‘ટેયાય્ા’ જભીન 
જલા ભે છે.  

 ઓેતી અને ઓશનજ : 60% લ્તી ખફૂ જ ઐછી ઍલી 4.2% જેટરી ઓેતી મગ્મ જભીનભા ંયામેરી છે. ફાશામતી ઓેતી, ળાબાજી, પ લઔેયે ખફૂ 
થામ છે. શલશ્વની 90% પી અશીં થામ છે. કઉં અને ળેયડી ખફૂ થામ છે. ભેંઔેનીઝ, તાબં ,ં ઓશનજ તેર, રવ, રાઈ લઔેયે ભે છે. વડ અને 
યેરભાઔો શલ્મા છે. જભાઔક કે્ષતે્ર નાભા નશયે આળીલાકદ વભાન છે.  

 દેળ હયચમ :  

 બ્રાણઝર : દ. ઔાધકભા ંશલ્તાયભા ંપ્રથભ અને શલશ્વભા ંાચંમ  ં્થાન ધયાલે છે. રફંાઈ-શાઈ વયઓા ંછે. અશીં ‘ઍનાન્સડા’ નાભન અજામફ 
અજઔય જલા ભે છે. બ્રાણઝણરમા યાજધાની છે.  

 આજસે્ન્સટના : ઍસ્ન્સડઝ લકતભાા વાથે રઔબઔ ળકં  આાયન દેળ છે. જે દણક્ષણ ઍન્સટાક હટા સ ધી પેરામેર છે. દણક્ષણથી ઉત્તય તયપ જતા ં
આફશલા સૂી અને ઠંડી થતી જામ છે. દ્રાક્ષ અને કઉંની ઓેતી થામ છે. 60% વશયેી લ્તી છે. ્ેશનળ બાા ફરામ છે. બ્ય નવ ઍહયવ તેન  ં
ાટનઔય છે.  

 ય ય  
 ઍશળમા અને ય યને ય યર લકત અરઔ યે છે. 1 યડ 6 રાઓ ચ.ી.ભી. શલ્તાય ધાયલત અને 64 યડની લ્તીલા છે.  

 લન્શત અને આફશલા : જભીન અને ઓેતી : ઉત્તયભા ંનલે, ક્્લડનની જભીન ભયૂા યાઓડી યંઔની ચનોઝભ જભીન છે. ભભૂધ્મ વમ દ્રના હનાયે 
ઓાટા યવલાા ંપ, કઉં, ભાઈ લઔેયે થામ છે. લૂક-શશ્વભ ઍલા ફે બાઔ ડે છે. ભટે બાઔે ર ઓેતી વાથે વંામેરા છે.  

 ઓશનજ અને ઉધઔ : ય યર લકતની શશ્વભે શલશ્વની 56% ટા ઓશનજ ભી આલે છે. રઓડં, રવ, ફતવાઈટ, ટાળ લઔેયે મ ખમ છે. અન્સમ 
ઓડં યતા ંઅશીં લધ  લ્તી અને લધ  લ્તીઔીચતા છે.  

 યશળમા : શલ્તાયની દસ્ષ્ટઍ શલશ્વન વોથી ભટ દેળ છે. ભ્ તેની યાજધાની છે. યશળમાની નદીઐ રાફંી છે. તે શળમાાભા ંથીજી જામ છે. 
ય યીમ યશળમાની ભાત્ર દવ ટા જભીન ઓેતીરામ છે. મ ખમ ઓેતી કઉં છે. શલશ્વના 50 ટા કઉં અશીં થામ છે.   

 ઈંગ્રેન્સડ : દહયમાઈ ્થાન ધયાલત આધ શન શલશવત દેળ છે. શળમાા હ ૂંપાા છે. 4 ટા ભશૂભ ય જઔંર છે. ઓશનજભા ંરવ મ ખમ છે. રડંન 
તેન  ંાટનઔય છે.  

 ફ્રાન્સવ : ય યન ભટ રળાશી દેળ છે. તેન ચયવ આય છે. ેહયવ તેન  ંાટનઔય છે. ય યન  ંવોથી ઊંચ  ંશળઓય ભાઉન્સટ બ્રેં ફ્રાન્સવભા ંછે. 
(4812.20 ભીટય). વીન વોથી ભટી નદી છે. જભાઔક તયીે ઉમઔી છે. કઉં ખફૂ ાે છે. રઓડં, રવ, ભીઠ ં, ફતવાઈટ થડા ંપ્રભાણભા ંભે 
છે.  

 જભકની : ભધ્મ ય યન દેળ છે. ફણરિન મ ખમ વશયે છે. ઐડય, ઍલ્ફ, લેવય, યશાઈન મ ખમ નદીઐ છે. લૂક તયપ જતા ંશળમાા ઠંડા અને ઉનાા 
ઔયભ થતા જામ છે.  

 ઠંડા પ્રદેળભા ંળકં દ્ર  ભ જઔંર છે. હૂંપાા પ્રદેળભા ંઐ, ફચક, ફીચ વકૃ્ષ જલા ભે છે. રવ, રઓડં ભે છે. ઈજનેયી ઉધઔભા ંજભકની આઔ 
છે.  

 શલશ્વન ફીજા નફંયન ભટાભા ંભટ ઓડં : આહફ્રા ઓદંની રફંાઈ-શાઈ રઔબઔ વયઓી છે. 2/3 શલ્તાય ઇષ લવતૃ્તથી ઉત્તયભા ંઆલેર છે 
ઍટરે ે ઉષ્ણ હટફધંભા ંઆફેર છે. 18ભી વદીના અંત સ ધી આ અજણ્મ ઓડં ‘અંધાહયમા ઓડં’ તયીે ઐઓાત અહ્ત. ફાથોરમ્ય  ડામઝે 
1493ભા ં‘ે ઐપ ગ ડ શ’ ની ભશૂળય ળધેરી. લા્-ડી-ઔાભા આ જ ય્તે 1498ભા ંબાયત આલેર. લૂક ઔાધકભા ંઆ શલ્તાય ક ર 
જભીનશલ્તાયના 20 ટા જેટર છે અને તેને 30 શજાય હ.ભી.ન દહયમાહનાય છે,.  

 આહફ્રા ઓડંના ંભૂષૃ્ઠીમ બાઔની શલળેતાઐ : ભટાબાઔ ઉચ્ચપ્રદેળ છે. લામવ્મભા ંઍટરાવ અને લૂકભા ંવોથી ઊંચ લકત હણરભાન્સઝાય (5895 
ભીટય) આલેરા છે. દણક્ષણભા ંઈશથઐશમાન ઉચ્ચ પ્રદેળ છે. ઉત્તયભા ંવશાયાન યણપ્રદેળ છે. લૂકભા ંપાટઓીણ છે જે શલશ્વની વોથી રાફંી પાટઓીણ 
(128 હભી.) છે. ાણી બયલાથી તેભા ંશલતટહયમા, ચાડ, ટાંનીા વયલય ફનેરા ંછે.  

 નદીઐ અને વયલય : મ ખમ નદીઐભા ંનાઈર, ોંઔ, નાઈઝય અને ઝાફેંજી છે. ેટરી નદીઐ અંત્થ: ણ છે. વયલયભા ંન્સમાવા, શલતટહયમા, 
ર ડલ્પ, ચાડ લઔેયે છે. નાઈર શલશ્વની રાફંાભા ંરાફંી (6463 હ.ભી.)નદી છે.  

 આફશલા અને લન્શત : અશીં મ ખમત્લે શલષ લવતૃ્તીમ જઔંર છે. ઔયભ, બેજલાી, યણઔષ્ટ આફશલા છે. ભશઔની, અફનવૂ, રોંઔવડૂ, યઝવડૂ, 
યફય, શવિંના,લાવં લઔેયે વકૃ્ષ છે. વલાના પ્રાયન  ંકાવ થામ છે. યણભા ંાટંાી લન્શત છે. ઓાટા-ંભીઠા ંપ થામ છે.  
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                                                  નલી ફેચભાં પ્રલેળ રેલા ભાટે આેર નફંય ય પન ય અથલા ફૃફર ં  ભવ .  
વાભાન્સમ જ્ઞાન, ગ જયાતી વ્માયણ-વાહશત્મ, ઔણણત, તક  ળક્તત(Reasoning), English લઔેયે શલમના 105 થી લધાયે Topic ન  ંામાથી શળક્ષણ આતી શે્રષ્ઠ વં્ થાભા ંજડાલી ઉત્તભ ાયહદી ફનાલ.  

 કૃશ, ઓશનજવંશત્ત અને ર : આ ઓડંભા ં70 શવતે્તય ટા ઓેતી થામ છે. ચા, પી, , તભાક  થામ છે. રશલિંઔ, ડાઔંય પી થામ છે. વન ,ં શીયા, 
તાબં  ંભે છે. ેટરા બાઔભાથંી ઓશનજ તેર ભે છે. ઝૈય અને ોંઔ નદીજજનાયે શગ્ભી, રશયીના યણભા ંબ ળભેન, સ દાનભા ંસ દાનીઝ, ેન્સમાભા ં
ફાન્સટ , ઈજજપ્તભા ંપેલ્રા જાશતના ર લવે છે.  

 
 
 
 
 
 

 દેળ હયચમ :  

 ઈજજપ્ત અશત પ્રાચીન દેળ છે. નાઈર નદીના હનાયે ઈજજપ્તની (શભવયની) વં્ કૃશત શલવી શતી. અશીંના શયાશભડ અને સ્્પિંવ જાણીતા છે. ેય 
ાટનઔય છે. કવતૃ્ત તેના દણક્ષણ બાઔભાથંી વાય થામ છે. ઓજૂયી અને ાવન  ંઉત્ાદન લધ  થામ છે.  

 દણક્ષણ આહફ્રા :  

 ઓેતીપ્રધાન દેળ. લાર નદી શલ્તાયભા ંશીયા અને વનાની ઓાણ ભતા ંઅથકતતં્રભા ંહયલતકન આવ્ય .ં શપ્રટહયમા તેની યાજધાની છે.  

 ઍશળમા ઓડં :  

 ્થાન : ઉ.અ. 01 0થી -16’ થ્વ્લ 77 0-43’ અને .ૂયે. 26 0-04’ .યે. 1600-40’. વીભઐ : દણક્ષણે હશન્સદી ભશાવાઔય, લેૂ ેહયહપ ભશાવાઔય, ઉત્તયભા ં
ધ્ર લ વમ દ્ર, લામવ્મભા ંય ય અને નૈ ઋત્મભા ંઆહફ્રા ઓડં છે. તેન શલ્તાય 4,38,10,000 ચ.હભી. છે. ભાઉન્સટ ઍલયે્ટ ઊંચાભા ંઊંચ  ંશળઓય છે. 
(8848 ભીટય). શલશ્વન  ંચાર ં  શતબ્ફત શલશ્વન ઊંચાભા ંઊંચ ઉચ્ચપ્રદેળ છે. શલશ્વના વોથી લધાયે લયવાદલાા ભનશવયભ અને ચેયા જંી અશીં છે.  

 યણપ્રદેળ : ઍશળમાભા ંઔફીન  ંયણ, અયેણફમાન 6 યણ અને થયન  ંયણ આલેરા ંછે.  

 ઍશળમાની નદીઐ : ઐફ, મેનેવી, રીના, આમયૂ, શલાઔંશ, માઔંત્વેક્યાઔં, શવક્યાઔં, ભેોંઔ, બ્રહ્મ ત્રા, ઔઔંા, મમ ના, શવિંધ   લઔેયે નદીઐ છે.  

 વયલય : ાક્્મન, મતૃ, ણચલ્ા,  ણરતટ લઔેયે ઓાયા ાણીના,ં જ્માયે ફૈર, વ રય, દાર, ઢેફય, તનરેવે, ટોંઔહિંઔ ભીઠા ાણીના ંવયલય છે.  

 પ્રાણીજીલન : વપેદ યીંછ, લર , ભ્યેટ, વેફર, ફીઅય, યેસ્ન્સડમય, ેહયબ , કતૂયા, મા ઠંડા પ્રદેળના ંપ્રાણીઐ છે, જ્માયે ઊંટ, કડા, ઔધેડા, ઓચ્ચય, 
ઘ ડઓય, ફે ખ ૂધંલાા ંઊંટ ઔયભ પ્રદેળના ંપ્રાણીઐ છે. ઔામ, બૈંવ, ફદ, ઊંટ, કેટા ંફયા ંારત   ંપ્રાણીઐ છે, જ્માયે વીર, લરયવ, બ ભરા, 
શહેયિંઔ, વારભન અલઔેયે જચય પ્રાણીઐ છે.  

 ર : શલશ્વની ક ર લ્તીની અડધી લ્તી ઍશળમા ઓડંભા ંલવે છે.  

 બાયતના ાડળી દેળ : 
 ાહ્તાન : ઈવાશભ યાષ્ટ્ર છે. ઈ્રાભાફાદ તેની યાજધાની છે.  

 ફાઔંરાદેળ : ઔીચ લવતી ધયાલત દેળ. ઢાા તેની યાજધાની છે.  

 નેા : હશભારમભા ંઆલેર દેળ છે. ાઠભડં  તેની યાજધાની છે. 40 ટા શલ્તાયભા ંજઔંર છે.  

 ભ તાન : અંગે્રજ તેને ‘વ્રજ દાનલની ભશૂભ’ શતેા શતા. ર ફોદ્ધળભી છે. મા શલશળષ્ટ પ્રાણી છે. થીમ્  તેની યાજધાની છે.  

 શ્રીરંા : ટા  દેળ છે. યાજધાની રફં છે. આલડા નાના ટા ભા ં104 જેટરી નદીઐ છે. ‘લૂકના ભતી’ તયીે ઐઓામ છે.  

 મ્માનભાય : ઓનીજ તેરન પ્રદેળ છે. યંગનૂ યાજધાની છે. ડાઔંયન  ંશલ ર ઉત્ાદન યે છે.  

 1945 છીન  ંશલશ્વ – 1 :  

 1945ન  ંલક ભન ષ્મજાશતના ઈશતશાવભા ંશનણાકમ લાંન  ંલક ઔણામ છે. ફીજા શલશ્વય દ્ધની વભામ્પ્ત થઈ ઔઈ શતી. 24 ઐતટફય, 1945ના 
શવલવે નલી શલશ્વવં્ થાની ્થાના યતા ઓતત્ર (ચાટકય)ને આઓયી ફૃ આાય  ંતે વં્ થા ઍટરે ‘વયં  તત યષ્ટ્ર.’  

 વયં તત યાષ્ટ્રન  ંઓતત્ર : જેન આમ ઓથી પ્રાયંબ થામ છે. તેભા ંઆંતયયષ્ટ્રીમ ાનનૂ અને વભજૂતીઐભાથંી ઊબી થતી જલાફદાયીઐ પ્રત્મે આદય 
વ્મત યલાભા ંઆવ્મ છે. વભગ્ર શલશ્વભા ંવાશંત, શલાવ થામ, જીલનધયણ ઊંચા ંઆલે, વહશષ્ણ તા ેલામ તેલ શલશ્વાવ વ્મતત યલાભા ંઆવ્મ 
છે. શલશ્વની ફધી પ્રજાઐની આશથિ-વાભાજજ પ્રઔશત ભાટે આંતયયાષ્ટ્રીમ વં્ થાઐ દ્વાયા વશાય વાધલા વો યાષ્ત્રને અન યધ યલાભા ંઆવ્મ છે.  

 ઠંડ ં ય  દ્ધ (1945-1962) ાયણ અને હયનાભ : ફીજા શલશ્વય દ્ધ  છી ભશાવત્તાઐ ફનેરાભેહયા અને યશળમા લચ્ચે શલશ્વ ય પ્રભ્તત્લ ્થાલા ્ધાક 
ળફૃ થઈ. આ વભમઔાાને દ્ધદ્વધ્ર લી શલશ્વવ્મલ્થાના ઔાા તયીે ઐઓલાભા ંઆલે છે. તેને ઠંડા ય દ્ધના તફક્કા તયીે ણ ઐઓલાભા ંઆલે છે.  

 શશ્વભ ય યના દેળ રતળાશી, ઉદાય ભતલાદ અને મડૂીલાદી અથકતતં્રભા ંભાનતા શતા, ત વશલમેત ય શનમનના નેતતૃ્લ શઠેના દેળ વભાજલાદી-
વામ્મલાદી શલચાયધાભા ંભાનતા શતા. ફને્ન વત્તાજૂથને ઍફીજા પ્રત્મે બયબાય અશલશ્વાવ શત, અને ફને્નને ઍફીજાન બમ રાઔત શત.  

 રશ્યી જૂથભા ંફશેંચામેલ  ંશલશ્વ : અભેહયાની પે્રયણા અને નેતાઔીયી શઠે ઉત્તય ઍટરાહંટ ભશાવાઔયને હનાયે આલેરા શશ્વભી રળાશી દેળન  ં
રશ્યી વઔંઠન 1949ભા ંયચાય  ંતે ‘નાટ’ ( NATO)શલેાય .ં ઈંગ્રેન્સડ અને અભેહયાઍ 1945ભા ં‘વીઆટ’ વાઉથ ઈ્ટ- ઍશળમાહટ ઐઔેનાઈઝેળન 
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                                                  નલી ફેચભાં પ્રલેળ રેલા ભાટે આેર નફંય ય પન ય અથલા ફૃફર ં  ભવ .  
વાભાન્સમ જ્ઞાન, ગ જયાતી વ્માયણ-વાહશત્મ, ઔણણત, તક  ળક્તત(Reasoning), English લઔેયે શલમના 105 થી લધાયે Topic ન  ંામાથી શળક્ષણ આતી શે્રષ્ઠ વં્ થાભા ંજડાલી ઉત્તભ ાયહદી ફનાલ.  

(SEATO) ની યચના યી. ઈંગ્રેન્સડની પે્રયણાથી ભધ્મલૂકના દેળભા ં‘વેન્સટ’ વેન્સટ્રર (ઍશળમા) ટ્રીટી ઐઔેનાઈઝેળન (CENTO)નાભન  ંજૂથ યચાય .ં 
વશલમેત ય શનમનની નેતાઔીયી શઠે વામ્મલાદી દેળન  ંરશ્યી વઔંઠન ‘લવો યાય’ નાભે યચાય .ં  

 જભકનીના બાઔરા અને ઍીયણ : જભકનીન યાજમ થતા ંતભાભ ્તયની વ્મલ્થા ડી બાઔંી. જભકનીના ચાય બાઔ ાડી શલશલધ શલજેતા દેળઍ 
તેના ઉય તાન  ંઆશધત્મ ્થાપ્ય .ં અભેહયા, ફ્રાન્સવ અને ણબ્રહટનના અંક ળ શઠેના પ્રદેળને ‘પેડયર હયબ્બ્ર ઐપ જભકની’ તયીે જાશયે યાય .ં 
વશલમેત ય શનમને લેૂ જભકનીને ‘ડેભરેહડ હયબ્બ્ર ઐપ ઈ્ટ જભકની’ તયીે જાશયે ય ું. આભ ય દ્ધ છી(રળાશી) શશ્વભ જભકની અને 
(વામ્મલાદી) જભકની ઍલા ંફે ્લતતં્ર યાજ્મ અક્્તત્લભા ંઆવ્મા.ં  

 ઠંડા ય દ્ધ અંત અને જભકનીન  ંઍીયણ : 1980ના દામાના ંછેલ્રા ંલો અને 1990ભા ંપ્રાયંણબ લો વભગ્ર શલશ્વ-યાજાયણ ભાટે શનણાકમ  યલાય 
થમા.ં શવશલમત ય શનમનન  ંશલકટન થય .ં ફને્ન જભકનીન  ંઍીયણ થય .ં ફણરિનની દીલારને રઍ તડી નાઓી.  

 ઍશળમા-આહફ્રાભા ં્લતતં્ર યાષ્ટ્રન ઉદમ :  

દેળ ્લતતં્ર થય  ંતે લક 
બાયત  1947 

ાહ્તાન  1947 

ફભાક  1948 

શ્રીરંા  1948 

ઈન્સડનેશળમા  1949 

રાઐવ  1954 

ંફહડમા  1954 

શલમેતનાભ  1954 

 1950 અને 1960ના દામાભા ંવખંમાફધં દેળ આઝાદ થમા.  

 આંતયયાષ્ટ્રીમ વ્મલ્થાભા ંથમેરા મૂઔાભી પેયપાય : તય યશમન અને વામ્રાજ્મલાદી વત્તાઐન અંત આવ્મ. અને દેળ ્લતતં્ર થમા. ્લતતં્ર 
થમેરા દેળભા ંળફૃઆતભા ંરતળાશી ્થાાઈ. લઓત જતા ંેટરા દેળભા ંવયમ ઓત્માયળાશી અને રશ્યી ળાવન ્થાામા.ં  

 ત્રીજા શલશ્વન ઉદમ : ભશત્લન  ંહયફ : ઍશળમા, આહફ્રા અને રેહટન અભેહયા (દણક્ષણ અભેહયા)ના નલહદત અને શલાવળીર દેળને ‘ત્રીજા 
શલશ્વના દેળ’ તયીે ઐઓલાભા ંઆલે છે. શશ્વભના શલશવત દેળને પ્રથભ શલશ્વના અને વભાજલાદી-વામ્મલાદી દેળને ફીજા શલશ્વના દેળ તયીે 
ઐઓલાભા ંઆલે છે. 1947 અને 1949ભા ંનલી હદલ્શી ઓાતે 30 જેટરા ઍશળમાના દેળની હયાદ બયાઈ શતી. 1955ભા ંઈન્સડનેશળમાના ફાન્સડ ઔ 
ઓાતે ‘ફાન્સદ ઔ હયદ’ મજાઈ શતી. જેભા ંશલશલલ કે્ષતે્ર વશાયા વાધલા ઉય બાય મ ામ શત.  
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 ણફનજડાણલાદી ચલ અને શલશ્વયાજાયણભા ંતેન પા :ફે શલયધી વત્તાજૂથ અને રશ્યી જડાણ લચ્ચે ફભાથંી ઍ ણ વત્તાજૂથભા ંન 
જડાતા ંેટરાં નલહદત યાષ્ટ્રઍ વભાન અંતય યાઓલાની નીશત અનાલી તેને ‘ણફનજડાણલાદી નીશત’ તયીે ઐઓલાભા ંઆલે છે. બાયતના 
પ્રથભ લડા પ્રધાન જલાશયરાર નશરે ના નેતેત્લ શઠે ણફનજડાણલાદી નીશત અનાલી.  

 ણફનજડાણલાદન પા : ભશાવત્તાઐ લચ્ચે પ્રવયતા ઠંડા ય દ્ધને અટાલલા પ્રમાવ મો. શલશ્વભા ંળાશંત- ક નશન ભાશર ઊબ થમ. ક્યાં 
રલાદીની ભશૂભા બજલી. ય દ્ધેદેઐની શયેપેયભા ંભાનલતાલાદી ભશૂભા બજલી.  

 ળસ્ત્રીયણ અને શન:ળત્રીયણ : ભશાવત્તાઐ પ્રભ ત્લ જભાલલા ભાટે શલ ર પ્રભાણભા ંળસ્ત્રન  ંઉત્ાદન યલા રાઔી. અંશતભ ળસ્ત્ર તયીે યભાણ  
ફમ્ફ ફન્સમ જેણે જાાનના નાઔાવાી અને હશયળીભાન નાળ મો. તે છી ફીજા ેટરા દેળ ણ યભાણ વત્તા તયીે ઊવી આવ્મા. 
‘ક્ય ફાની ટટી’ શલશ્વ ઈશતશાવભા ંભશત્લની કટના ઔણામ છે. તેને ઠંડા ય દ્ધના અંતન આયંબ ઔણલાભા ંઆલે છે.  

 ભશાવત્તાઐ યભાણ વસ્ત્ર ય અંક ળ મૂલા વભંત થઈ. ‘યભાણ  ણફનાઅવય વશંધ’ અને ‘પ્રકે્ષાત્ર શલયધ’ વશંધ કડલાભા ંઆલી. ળસ્ત્રની 
ઉમણઔતા તેની ણફનોમણઔતાભા ંયશરેી છે. નાના-ંભટા ંય દ્ધ થલા છતા ંશજ  સ ધી ‘ત્રીજ  ંશલશ્વય દ્ધ’ થય  ંનથી ઍન શે્રમ યભાણ વસ્ત્રની ‘અટાલ 
ળક્તત’ ને પાે જામ છે.  

 વશલમેત ય ન મનન  ંશલકટન : 1885ભા ંવશલમેત ય શનમનભા ંશભઓાઈર ઔફોચલ વત્તા ય આલતા ંતેભણે ‘ગ્રાવનત’ અને ‘ેયે્ટ્રઈા’ની નીશત 
અનાલી. ગ્રાવનત ઍટરે ‘ખ લ્રાણ ’ં અને ‘ેયે્ટ્રઈા’ ઍટરે અથકવ્મલસ્ર્શાની  ન:યચના ઔફોચલાના સ ધાયાઐન શલયધ યલાભા ંઆવ્મ. 
1990ભા ંવશલમત ય શનમનની શલકટનની પ્રહરમા ળફૃ થઈ. રઔબઔ ચોદ યાજ્મ ્લતતં્ર થમા.ં ફાી યશલે  ંયશળમા ‘યશળમન પેડયેળન’ તયીે 
ઐઓામ છે. યશળમન  પેડયેળનના નેતતૃ્લ શઠે ‘ભનલેલ્થ ઐપ ઈસ્ન્સડેન્સડેન્સટ ્ટેટ્વ’ ની યચના યલાભા ંઆલી. આ વાથે ઠંડા ય દ્ધન અંત 
આવ્મ.  

 આંતયયાષ્ટ્રીમ કે્ષતે્ર બાયતન  ંપ્રદાન : વામ્રાજ્મલાદ, વં્ થાનલાદ, યંઔબેદની નીશત લઔેયેન શલયધ યલા બાયતે શંભેળા ંટે આપ્મ છે. 
આંતયયાષ્ટ્રીમ ળાશંત-વરાભતી જાલલા બાયતે વશાય આપ્મ છે. હયમા, વામપ્રવ, ોંઔ, ઔાઝા લઔેયે દેળની ટટી લઓતે બાયતે વહરમ થઈ 
ભદદફૃ ામક ય ું છે. શન:ળસ્ત્રીયણની પ્રહરમા ભાટે બાયત ભદદફૃ થય  ંછે. વયં તત યાષ્ટ્રની શલશલધ વશભશતઐભા ંવભ્મ યશી બાયતે મથાળક્તત 
પ્રદાન ય ું છે.  
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                                                  નલી ફેચભાં પ્રલેળ રેલા ભાટે આેર નફંય ય પન ય અથલા ફૃફર ં  ભવ .  
વાભાન્સમ જ્ઞાન, ગ જયાતી વ્માયણ-વાહશત્મ, ઔણણત, તક  ળક્તત(Reasoning), English લઔેયે શલમના 105 થી લધાયે Topic ન  ંામાથી શળક્ષણ આતી શે્રષ્ઠ વં્ થાભા ંજડાલી ઉત્તભ ાયહદી ફનાલ.  

 બાયત-ય .ઍવ.ના વફંધં : ફને્ન રળાશી દેળ છે. ્લતતં્રતા, વભાનતા, ન્સમામને ફને્ન દેળ લયેરા છે. બાયતે ણફનજડાણલાદી નીશત અનાલી તે 
ય .ઍવ.ને ઔમ્ય  ંન શત  .ં બાયતે ઓયણ ઓાતે યભાણ  અઓતયા માક તે ય .ઍવ.ને વદં આવ્ય  ંન શત  .ં અભેહયા ય થમેરા 11 વપ્ટેમ્ફય, 
2011ના આતંી હ ભરા છી ફને્ન દેળ લચ્ચે સ ધાયાભા ંનોંધાતે્ર લાં આવ્મ છે.  

 બાયત-વશલમેત ય શનમન (શલે યશળમા) લચ્ચેના વફંધં : ફને્ન દેળ લચ્ચે વાયા અને ઉષ્ભાબમાક વફંધં છે. યશળમાઍ ઉદ્યઔકે્ષતે્ર અને વયંક્ષણકે્ષતે્ર 
બાયતને ખફૂ જ ભદદ યે છે. ાશ્ભીય પ્રશે્ર યશળમાઍ બાયતન ક્ષ રીધ શત. તેણે ાશ્ભીય પ્રશે્ર શલયધી ઠયાલ વાય ન થામ તે ભાટે ‘લીટ’ 
વત્તાન ઉમઔ ણ મો શત. 1962ભા ંચીને બાયત ય આરભણ ય ું ત્માયે યશળમા તટ્થ યહ્ય  ંશત   ંતે બાયતને ઔમ્ય  ંન શત  .ં 1971ભા ંબાયત 
અને વશલમેત ય શનમન લચ્ચે ‘ળાશંત, ભૈત્રી અને વશાય’ની વશંધ થઈ શતી.  

 ડળી દેળ વાથેના વફંધં : ાહ્તાન, ચીન, ફાઔંરાદેળ, નેા, શ્રીરંા, ભ તાન અને મ્માનભાય બાયતના ાડળી દેળ છે. ાહ્તાન અને 
ચીન વાથેના વફંધંભા ંચડાલ-ઉતાય આવ્મા યે છે. બયત-ાહ્તાન લચ્ચે ાશ્ભીયન પ્રશ્ર વભ્માફૃ છે. ચીને આરભણ યી બાયતના ેટરા 
પ્રદેળ ચાલી ાડમા છે.  

 

 શલશ્વ ઈશતશાવના વાપં્રત પ્રલાશ : 
 ઈ.વ. 1757ભા ંબાયતભા ંણબ્રહટળ વામ્રાજ્મન ઉદ્ભલ થમ જે ફે વૈા સ ધી યહ્ય.  

 બાયત આલલાન નલ જભાઔક ળધલાના પ્રમાવ : બાયતના ભયી-ભવારા, ાડ અને ઔી જેલી ચીજની ય યભા ંખફૂ જ ભાઔં યશતેી. 
જભીનભાઔકને વાંતા ્થ ન્સ્ટેસ્ન્સટ (ઈ્તબંરૂ)ન  ંતન (ઈ.વ.1453) થતા ંલૂકના દેળ તયપ જલા નલ ભાઔે ળધલાની જફૃય ડી. 
હર્ટપય રફંવ 1492ભા ંલે્ટ ઈસ્ન્સડઝના ટા ઐ સ ધી આવ્મ. તે છી ઍ જ ભાઔે આલેરા અભેહયઔ લે્ ચીન નાભ યથી નલ ળધામેર દેળ 
‘અભેહયા’ તયીે ઐઓામ.  

 ટ કઔીઝ પ્રજાન  ંબાયતભા ંઆઔભન : ઈ.વ. 1498ભા ંલા્-દ-ઔાભા-,બાયતના શશ્વભ હનાયે ાણરટ ફદંય ઉય, વામ હદ્ર (ઝાભયીન) નાભના 
યાજલીના વભમભા ંઆવ્મ. ાણરટ, ઔલા, ચીનભા ંટ કઔીઝઍ ઠીઐ ્થાી. ઔલનકય આલ્બ ે લ ૂટંપાટ, ધભાુંતયણ અને ગ રાભ ડલાને 
છૂટ આી. 

 અન્સમ પ્રજાઐન  ંબાયતભા ંઆઔભન : શરેન્સડ (નેધયરેન્સડ) ના રઍ ‘ડચ ઈ્ટ ઈસ્ન્સડમા ંની’ ્થાી બાયતભા ંવ્માાય અથે આવ્મા. ડચ 
રઍ ્ેનના નોા ાપરા (આભેડા)ન નાળ મો. 31 હડવેમ્ફય, 1600ભા ં‘ણબ્રહટળ ઈ્ટ ઈંહડમા’ ંની ્થાાઈ. તભવ ય 1615ભા ંબાયત 
આવ્મ. લેાયની ભજૂંયી ભેલી તેણે ેટરાં ્થઍ ઠીઐ ્થાી. ફ્રાન્સવની વત્તા નાભળે થતા ંઅંગે્રજ વલોયી ફન્સમા. 1757ના પ્રાવીના 
અને 1764ના ફવયના ય દ્ધભા ંશલજમ ભેલી અંગે્રજ અઍલયી ફન્સમા.  

 ઈંગ્રેન્સડન ભશાવત્તા તયીે ઉદમ : અભેહયન ્લાતતં્ર્તવગં્રાભ 1776ભા ંથમ અને ફ્રાન્સવભા ં1798ભા ંયાજ્મરાશંત થઈ. હયણાભે 1688ભા ંઈંગ્રેન્સડભા ં
થમેરી ‘યતતશલશીન રાશંત’ના ્લતતં્રતા, વભાનતા અને ફધં તાના શવદ્ધાતંને યાજકન  ં્લફૃ ભળ્ય .ં તે છી નેણરમન ફનાટક  વયમ ઓત્માય 
ફન્સમ ણ 1858ભા ંતે યાજજત થમ અને ઈંગ્રેન્સડ ભશાવત્તા ફન્સય .ં 1767થી 1799 દયશભમાન ભૈસયૂ શલગ્રશ થમા. ટી  સ રતાન યાજજત થમ. 
ભયાઠાઐ વાથેના વત્તા વકંકભા ંઅંગે્રજ ણફનશયીપ અને વલોયી વત્તાધીળ ફન્સમા.  

 વં્ થાનલાદન ઉદમ-શલાવ : 1750-1850ના ઔાાભા ંઑધણઔ રાશંત થઈ. ઈંગ્રેન્સડ રાશંતની જન્સભભશૂભ ફન્સય .ં ાચ ભાર ભેલલા અંગે્રજઍ અન્સમ 
દેળ ફજે યલા ભાડંયા જે ‘વં્ થાનલાદ’ શલેામ છે. કણા દેળ વં્ થાનલાદના વંજાભા ંઆલી ઔમા. ઍશળમા-આહફ્રાના ંકણા ંયાષ્ટ્ર ગ રાભ ફની 
ઔમા.ં ચીનના ટ ડા થતા ંવત્તાધાયી દેળઍ તેન  ંળણ ય ું. ડ. સ ન-માન-વેનના નેતતૃ્લભા ંશવન-શાઈ રાશંત (યાષ્ટ્રલાદી રાશંત. 1911)થઈ ને ભચં  
વયાયન  ંતન થય .ં શશ્વભ ઍશળમાના શલ ર તેરબડંાયની રારચે ય યીમ વત્તાઐ ત્મા ંઓેંચાઈ આલી. આહફ્રાભા ંણ ય યશમન પ્રજાઍ 
વં્ થાન ્થાપ્મા.ં  

 ઈટારી-જભકનીન  ંઍીયણ અને ફદરાતા પ્રલાશ : પ્રશળમાના ચાન્સવેરય ણફ્ભાકની આઔેલાની શઠે 1871 સ ધીભા ંજભકનીઍ યાજીમ ઍીયણની 
પ્રહરમા યી. ઈટારીન  ંઍીયણ ભેણઝની, ાવયૂ અને ઔેહયફાલ્ડીના નેતતૃ્લભા ં1870 સ ધીભા ંણૂક થય .ં તે છી ‘ફણરિન-ફઔદાદ યેરલે’ જેલી 
મજનાઍ જન્સભ રીધ.  

 પ્રથભ શલશ્વય દ્ધ (1914-1918) : આ ય દ્ધ ભટેબાઔે ય યની ધયતી ય રડાય .ં 32 જેટરા દેળઍ તેભા ંબાઔ રીધ.  

 પ્રથભ શલશ્વય દ્ધ તયપ દયી જતા વજંઔ : ય યના ંયાષ્ટ્રન  ંવ્મક્તતઔત હશત અને વકં ણચત યાષ્ટ્રલાદ આ ય દ્ધ ભાટે જલાફદાય છે. વં્ થાઐ ્થાશત 
યલાની નીશતઍ ભશત્લન બાઔ બજવ્મ. ય યના દેળભા ંથમેરા ેટરા ભૈત્રી યાય જેના ામાભા ંયશરેા છે. વાયાજેલભા ંફનેરી ઍ કટનાઍ 
તેને ણચનઔાયી ચાંી.  

 તાત્ાણર ાયણ : 1914ના જૂનની 28 તાયીઓે ઐસ્્ટ્રમાના યાજક ભાય આકડ્  ફ્રાક્ન્સવવ પહડિનાન્સડની તેની ત્ની વાથે વાયાજેલાની વડ ય ‘બ્રે 
શને્સડ’ નાભની ત્રાવલાદી વં્ થાના વભ્મે શત્મા યી. હયણાભે ઐસ્્ટ્રમાઍ 28 જ રાઈ, 1914ના યજ ય દ્ધ જાશયે ય ું. ઈંગ્રેન્સડ ય દ્ધભા ંપ્રલેશ્ય  ંઅને 
ભશાવત્તાઐ ફે જૂથભા ંલશેંચાઈ ઔઈ.  
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                                                  નલી ફેચભાં પ્રલેળ રેલા ભાટે આેર નફંય ય પન ય અથલા ફૃફર ં  ભવ .  
વાભાન્સમ જ્ઞાન, ગ જયાતી વ્માયણ-વાહશત્મ, ઔણણત, તક  ળક્તત(Reasoning), English લઔેયે શલમના 105 થી લધાયે Topic ન  ંામાથી શળક્ષણ આતી શે્રષ્ઠ વં્ થાભા ંજડાલી ઉત્તભ ાયહદી ફનાલ.  

 પ્રથભ શલશ્વય દ્ધન પ્રબાલ :  

 યાજીમ અવય : યાજજત યાષ્ટ્રના ંદ કટાડલાભા ંઆવ્ય .ં નાના ંનાના ંયાજ્મની યચના થઈ. જાાને ભશાવત્તાઐની શયભા ં્થાન ભેવ્ય .ં 
વામ્મલાદી શલચાયવણીઍ નલી મ શ્ેરી ઊબી યી.  

 વાભાજજ અવય : અવખંમ રઍ જાન ગ ભાવ્મા. કણા ર કામર થમા. ય લાન ભયતા ંભહશરાઐ ઉય જલાફદાયી આલી ડી. ેટરાં 
યાષ્ટ્રભા ંભહશરા ભતાશધાયની ઝુફેંળ ચારી. ેટરા દેળભા ંપયજજમાત રશ્યી તારીભ દાઓર થઈ. કણી ળૈક્ષણણ વં્ થાઐ ફધં થઈ. ઓેતીના ં
મતં્ર ઉત્ાદન યતા ંઅને ાયઓાનંાઐભા ંળસ્ત્ર ફનલા રાગ્મા.ં  

 આશથિ અવય : ેટરા દેળની ્થાલય-જઔંર શભરતને ન વાન શોંચ્ય .ં ઈટારી-જભકની નાદાય ફની ઔમા.ં ચીજલ્ત  ઐની અછત અને 
બાલલધાય થમ. અભેહયા જેલા ંયાષ્ટ્રઍ આશથિ ભદદ યી પ્રબત્લ લધાય ું.  

 યશળમન રાશંત (1917) : 1917 ભાચક અને તે છી નલેમ્ફયભા ંથમેરી રાશંતઍ ઝાયના ળાવનને નાભળે યી દીધ .ં જભકન ણચિંત ારક ભાવકની 
શલચાયવયણીને રેશનને ‘યટી, જભીન અને ળાશંત’ના સતૂ્રભા ંપેયલી નાખય .ં નલી આશથિ નીશત ( N.E.P)તથા નલા ફધંાયણ કડતય દ્વાયા યશળમાભા ં
હયલતકન આણ્ય .ં હવાનન  ંપ્રતી દાતયડ ં અને ભજદૂયન  ંપ્રતી શથડ ધયાલતી વામ્મલાદી વયાય અક્્તત્લભા ંઆલી. યશળમાની રાશંતઍ કણા 
દેળભા ંવામ્મલાદની શલચાયવયણી પે્રયી. યશળમાની ચંલીમ મજનાઐઍ બાયત વહશત અન્સમ દેળન  ંધ્માન ઓેંચ્ય .ં’ લીવભી વદીની ઍ અપ્રશતભ 
કટના’ તયીે નશરે ઍ આ રાશંતને નલાજી. આ છી આંતયયાષ્ટ્રીમ વઔંઠન ‘યાષ્ટ્રવકં’ (રીઔ ઐપ નેળન્સવ) ની યચના થઈ.  

 યષ્ટ્રવકં (રીઔ ઐપ નેળન્સવ) : 10 જાન્સય આયી, 1920ના યજ ‘યાષ્ટ્રવકં’ ની યચના થઈ. અભેહયન યાષ્ટ્રપ્રમ ઓ વ ડ્ર શલલ્વનન  ંઍભા ંનોંધાત્ર 
પ્રદાન છે. ભતં્રણાઐથી ભતબેદ ઉેરલાની નીશત અનાલલાભા ંઆલી. ભદંીભા ંવડામેરા ંયાજ્મને આશથિ ભદદ શોંચાડલાભા ંઆલી. 
ગ રાભીપ્રથા, લેઠપ્રથા, સ્ત્રી-ઉત્ક, ભજૂયલ્માણ, ફાલ્માણ, રશીન લેાય જેલા ંકે્ષત્રભા ંનોંધાત્ર વેલાઐ યૂી ાડી. ‘શલશ્વ આયગ્મ 
વં્ થા’(W.H.O)ની ્થાના યી આઅયગ્મકે્ષતે્ર ાભ ળફૃ થય .ં  

 ફે શલશ્વય દ્ધ લચ્ચેન  ંશલશ્વ :પ્રથભ શલશ્વય દ્ધને અંતે થમેરી લવેલ્વની વશંધને ફીજા શલશ્વય દ્ધ ભાટે જલાફદાય ઔણલાભા ંઆલે છે. જભકનીને દંડ 
યલાભા ંઆવ્મ શત. રશ્યી પ્રશતફધં રાદી દેલામા શતા, તેથી જભકનીભા ંઉગ્ર યાષ્ટ્રલાદ જન્સમ્મ. અને કે્ષતે્ર ઊબી થમેરી વભ્માભાથંી પ્રજાભા ં
ય અને શતાળા પેરામા.ં ઈટારીના યાજાયણભા ંપ્રલેળેરા મ વણરનીઍ ‘પાશવ્ટ’ ક્ષની ્થાના યી. રાડાની બાયી અને ક શાડી (પેશવવ) તેન  ં
પ્રતી શતા.ં તેની શલચાયવયણી પાવીલાદ શલેાઈ. તે છી જભકનીના હશટરયે ‘નાઝી ક્ષ’ ્થાપ્મ-1933ભા ંહશટરય ચાન્સવેરય ફનલા તયપ આઔ 
લધ્મ. ચાન્સવેરય ફન્સમા છી હશટરયે મહદૂીઐ, જજપ્વીઐ અને અક્્થય વ્મક્તતઐન નાળ મો. 60 રાઓ મહદૂીઐ ભામાક ઔમા. આ કટના 
‘શર્ટ’ નાભે જાણીતી છે. ેટરાં યાષ્ટ્રઍ ‘ધયી જૂથ’ની યચના યી. જૂથફધંીઐ યચાઈ ને ય દ્ધન  ંવજૉન થય .ં  

 દ્ધદ્વતીમ શલશ્વય દ્ધ : શલશ્વ ફે બાઔભા ંલશેંચાઈ ઔય .ં ઈંગ્રેન્સડ, ફ્રાન્સવના નેતતૃ્લભા ં‘શભત્રયાષ્ટ્ર’ન  ંજૂથ અને જાાન, ઈટારી, જભકનીન  ં‘ધયી યાષ્ટ્ર’ન  ંજૂથ 
યચાય .ં જાાને શલાઈ ટા ઐભા ંરક શાફકય ઓાતે અભેહયન નોાદ ઉય આરભણ ય ું. અભેહયાઍ લત હ ભર મો અને તે શભત્રયાષ્ટ્ર વાથે 
જડાય .ં અભેહયાઍ 6 ઐઔ્ટ, 1945ના યજ શયળીભા ય અને 9 ઐઔ્ટ, 1945ના યજ નાઔાવાી ય અણ ફમ્ફ પેંી શલનાળ લેમો.  

 દ્ધદ્વતીમ શલશ્વય દ્ધ છેન  ંબાયત : અંગે્રજઍ બાયતને છૂયા લઔય જ શલશ્વય દ્ધભા ંશભયેઅયાષ્ટ્રના ક્ષભા ંજડી દીધ .ં બાયતભા ંોંગે્રવ પ્રધાનભડંે 
યાજીનાભા ંઆપ્મા.ં ઔાધંીજીઍ 1942ભા ં‘હશિંદ છડ’ આંદરન ળફૃ ય ું. ‘સ  બાચદં્ર ફઝની ‘આઝાવ હશિંદ પજે’ કણા ંયારભ માું. અભેહયા અને 
યશળમા ભશાવત્તા ફન્સમા.ં 1947ભા ંબાયત આઝાદ ફન્સય .ં બાયત-ાહ્તાન અરઔ થમા ંતે છી શલશ્વના અને દેળ ્લતતં્ર ફન્સમા.  

 દ્ધદ્વતીમ શલશ્વય દ્ધ છેન  ંશલશ્વ : ય દ્ધભા ંશભત્રયાષ્ટ્ર વાથે બેરા ેટરા દેળ ય્ય શલવધી ફન્સમા. ઍશળમા અને આહફ્રાના ંકણા ંયાષ્ટ્ર ્લતતં્ર 
થમા.ં યક્્ઔમાન પ્રબાલ લધ્મ. કણા દેળ યશળમાની વામ્મલાદી શલચાયવયણી વાથે જડામા. યશળમા અને અભેહયા ઍલા ંય્ય શલયધી જૂથ 
યચામા.ં આ ક્્થશતઍ ‘ઠંડા ય દ્ધ’ ની ક્્થશત ઊબી યી. બાયત જેલા ેટરા દેળઍ તટ્થતાની ‘ણફનજડાણ’ની નીશત અનાલી. ાય્હય 
્લતતં્રતા, વભબાલ અને વશઅક્્તત્લના પ્રાચીન બાયત બાયતના ‘લસ ધૈલ ક ટ મ્ફભ’તથા ‘ચંળીર’ ના શવદ્ધાતંને ્લીકૃશત ભી.  

 વયં ત યાષ્ટ્ર (U.N): યાષ્ટ્રવકંને ્થાને વયં  તત યાશ્ટ્રવકં ( U.N.O.)ની 14 ઐતટફય, 1945ના યજ યચના થઈ. આ વં્ થા શલે U.N. શલેામ છે. 
 

 

 જાશયે શભરત :  

 જે ્થન ઉમઔ ફધા ંજ ર યી ળે તેને જાશયે શભરત શી ળામ. ફવ્ટેળન, ભહંદય, ઔાભની ળાા, વયાયી દલાઓાન  ંલઔેયે જાશયે 
શભરત ઔણામ. આલી શભરતને ન ળાન યવ  ંતે ગ ન ઔણામ. ્ભાય આણ  ંઔોયલ છે. જઔંર, તાલ, નદી, લન્સમ શ -ઓંીઐ જાશયે 
શભરત છે. તેન  ંયક્ષણ અને જતન યલાની આણી પયજ છે. માકલયણ અને જાશયે વંશત્તન  ંતથા વયાયી શભરતન  ંયક્ષણ યવ  ંજઈઍ.  

 

 ફજાયભા ંગ્રાશ :  
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                                                  નલી ફેચભાં પ્રલેળ રેલા ભાટે આેર નફંય ય પન ય અથલા ફૃફર ં  ભવ .  
વાભાન્સમ જ્ઞાન, ગ જયાતી વ્માયણ-વાહશત્મ, ઔણણત, તક  ળક્તત(Reasoning), English લઔેયે શલમના 105 થી લધાયે Topic ન  ંામાથી શળક્ષણ આતી શે્રષ્ઠ વં્ થાભા ંજડાલી ઉત્તભ ાયહદી ફનાલ.  

 ફજાયના પ્રાયભા ંઆણા ભશલ્રાની દ ાન, વાપ્તાહશ (ગ જયી) ફજાય, ભટા-ંભટા ંળશિંઔ મ્પ્રેક્ષ અને ળશિંઔ ભર. અશીં ૈવા આી લ્ત   
ઓયીદનાય ગ્રાશ શલેામ છે.  

 ઓેતેદાળથી તૈમાય થતી લ્ત   ઉય ઍઔભાઔકન  ંશનળાન શમ છે.  

 કયલયાળભા ંઉમઔી લ્ત   ઉય (ISI) ન  ંશનળાન શમ છે.  

 ઊનની ફનાલટ અને ળા ય વરૂભાકની શનળાની શમ છે.  

 વનાચાદંીની ફનાલટ ઉય શરભાકની શનળાને શમ છે.  

 ળાાશાયી ઓાદ્યવાભગ્રી ય રીરા યંઔન ,ં જ્માયે ભાવંાશાયી ઓાદ્યવાભગ્રી ય રાર યંઔન  ંણચશન શમ છે.  

 ગ્રાશના અશધાય : ૈવાન  ંયેૂરૂ ં  લતય ભે, તેન લ્ત  ની જાણાયી ભેલલાન, ઓયીદેરા ભાર વાથે અંત શમ ત પહયમાદ યલાન અને 
ણફર ભાઔલાન અશધાય છે. 

 ઐતટફય, 2005ભા ં RTIન ામદ (યાઈટ ટ  ઈન્સપભેળન) ભાહશતી ભેલલાન અશધાય અભરભા ંઆવ્મ. આનાથી વયાયી ાભાજની ભાહશતી 
ભેલલાન અશધાય પ્રાપ્ત થમ છે.   

 

 

 

બયતીમ અથકવ્મ્થાની મ ખમ વભ્માઐ  : ઔયીફી અને ફેયજઔાયી  
 મજનાઐ   
1. લટી ઍણરશલમેળન પ્રગ્રાભ (ઔયીફી શનલાયણ ામકરભ)  (PAP)  

2. સ લણક જમતંી ગ્રાભ ્લયજઔાય મજના (SGSY) 

3. સ લણક જમતંી ળશયેી યજઔાય મજના  (SJSRY)   
4. જલાશય ગ્રાભ વમ દ્ધદ્ધ મજના (JGSY) 

5. વંણૂક ગ્રાભીણ યજઔય મજના (SGRY) 

6. પ્રધાનભતં્રી ગ્રાભદ્ધાય મજના (PMGY) 

7. ઈસ્ન્સદયા અલવ મજના  (IAY)  

8. લાલ્ભેહ-આંફેડય આલવ મજના (VAMBAY)  
9. અંત્મદમ અન્ન મજના (AAY)  

10. ગ્રવ ડભેસ્્ટ પ્રડતટ (GDP)  

11. પે્રલેન્સળન એપ ઍન્સટી વક્શ્મર ઌસ્તટલીટીઝ ઌતટ (PASA) 

બાલલધાય અને ગ્રાશ જાગશૃત 
 ગ્રાશ વફંધંી મદ  
 ગ્રાશના હશત ભાટે 24 હડવેમ્ફય 1986ના યજ ગ્રાશ સ યક્ષા અશધન મભ શઠે મદ કડય.  

 1972ભા ંગ્રાશ સ યક્ષાના મકરભન પ્રાયંંબ થમ.  

 15ભી ભાચક શલશ્વબયભા ં'ગ્રાશ અશધાય હદન' તયીે ઊજલામ છે.  

 1 યડથી લધ  છેતયશિંડી ભાટે યાષ્ટે્રમ ઉબતતા આમઔ છે, જે હદલ્શીભા ંઆલેરી છે.  

 20 રાઓથી 1 યડ સ ધીની દાલાની અયજી યાજ્મ ઉબતતા આમઔભા ંછે.  

 20 રાઓ સ ધીની છેતયશિંડીના દાલાની અયજી જજલ્રા ભચંભા ંથામ છે.  

 દેળભા ંક ર 5000 જેટરી જજરા પયભ છે.  

 બાયત વયાયે લ્ત  ની ગ ણલત્તા જલાઈ યશ ેતે ભાટે 1947ભા ંઈસ્ન્સડમન ્ટાન્સડડક ઈમ્ન્સ્ટટય ટ (ISI) નાભે વં્ થા ્થાી, જે શલે (BSU) બ્યયૂ ઐપ 
ઈસ્ન્સડતન ્ટાન્સડડક તયીે ઐઓામ છે.  

 ગ્રાશ આંદરનની ળફૃઆત ફીજા શલશ્વય દ્ધ છી ઈંગ્રૅન્સડભા ંથઈ.  

 ગ્રાશ અશધાયની પ્રથભ કણા 1962ભા ંવયં  તત અભેહયાભા ંયલાભા ંઆલી.  

 ગ્રાશ સ યક્ષા આંદરનભા ંવહરમ વ્મક્તત યાલ્પ નાડયને 'ગ્રાશ સ યક્ષાના જન્સભદાતા' ભાનલાભા ંઆલે છે.  
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                                                  નલી ફેચભાં પ્રલેળ રેલા ભાટે આેર નફંય ય પન ય અથલા ફૃફર ં  ભવ .  
વાભાન્સમ જ્ઞાન, ગ જયાતી વ્માયણ-વાહશત્મ, ઔણણત, તક  ળક્તત(Reasoning), English લઔેયે શલમના 105 થી લધાયે Topic ન  ંામાથી શળક્ષણ આતી શે્રષ્ઠ વં્ થાભા ંજડાલી ઉત્તભ ાયહદી ફનાલ.  

 આંતયયાષ્ટ્રીમ ક્ષાઍ   
 આંતયયાષ્ટ્રીમ વં્ થા (ISO) જીશનલાભા ંામકયત છે જેની ્થાના 1947ભા ંથઈ.  

 જે ચીજલ્ત   ય (ISO) 6000, (ISO) 14000, (ISO) 9000 ે (ISO) 9100 જેલી શનળાની જલા ભે તે વભજવ  ંે આંતયયાષ્ટ્રીમ ્તય ય લેચાતી 
શલશળષ્ટ ક્ષાની લ્ત  ઐ છે.   

 આંતયયાષ્ટ્રીમ ઓાદ્ય દથોને પ્રભાણણત યલા ભાટે 'ડેતવ ઍણરભેંટેહયમભ શભળન (CAC)' નાભની વં્ થા છે, જેની ્થાના 1963ભા ંથઈ શતી.  

ભાનલશલાવની ઔશતળીરતા 
 UNDP (United Nations Development Programme) વયં તત યાષ્ટ્ર શલાવ ામકરભ  
 GDP (Gross Domestic Production)  

 ઉચ્ચ ભાનલશલાવ ધયાલતા 57 દેળભા6 નૉલે પ્રથભ રભે છે.  

 2002ના લકને 'ભહશરા વળક્તતયણ લક' તયીે ઉજલેર છે.  

 ય નાઈટેડ નેળન્સળે 1975ના લને 'ભહશર લક' તયીે જાશયે ય ું.  

 1975-85ના ળાને 'ભહશરા દળા' તયીે જાશયે મો.  

 ગ જયાતભા ંણ સ્ત્રીઐના ંવાક્ષયતાન  ંપ્રભાણ લધે તે ભાટે શલદ્યારક્ષ્ભી ફૉન્સડ અને શલદ્યાદે જેલી મજના ચાલ  છે.  

 

 

 

 

વાભાજજ ્ભ્માઐ અને ડાય 
   ફધંાયણની રભ 341ભા ંજણાવ્મા પ્રભાણે અન સણૂચતભા ંવભાશલષ્ટ જાતેને અન સણૂચત જાશતઐ (Scheduled Castes) તયીે ઐઓલાભા ંઆલે છે.  

   ફધંાયણની રભ 342 પ્રભાણેની અન સણૂચ પ્રભાણે અન સણૂચત જનજાશતઐ (Scheduled Tribes) તયીે ઐઓલાભા ંઆલે છે.  

   ગ જયાતભા ંવાભાજજ અઍ શળક્ષણણ યાતે છત લઔો નક્કી યલા ભાટે 1972ભા ંફક્ષીચં નીભલાભા ંઆલેલ  ંતેભને વયાયી નયીભા ં27% 
અનાભત આલભા ંઆવ્ય  ંછે.  

   ઉત્તય-લૂક બાયતાભા ંફલાઓયી   
   1963ભા ંનાઔારૅન્સડને અરઔ યાજ્મ ફનાલલાભા ંઆય .ં  

   આ ભાટે (ઍન.વી.ઍન.) નેળનર વશ્માણર્ટ ાઉક્ન્સવર એપ નાઔારૅન્સડ ખફૂ જ વહરમ છે.  

   ભણણ ય યાજ્મભા ંફે જાશત વઔંઠન નાઔા તથા ક ી લચ્ચે કકણ છે નાઔાન અજ (ઍન.ઍવ.વી.ઍન.) અને ક ીન ક્ષ નેળનર આભી 
(ે.ઍન.ઍ.) તેભજ ક ી નેળનર ફ્રન્સટ (ે.ઍન.ઍપ.) લચ્ચે ઐર શત્ર યા ટાઍઔવક પવક (ઍ.ટી.ટી.ઍપ.) નાભના ફે વઔંઠન યપ્રાતેંમ રને ફશાય 
ાઢલા ઈચ્છે છે.  

   અવભભા ંય નાઈટેડ ણરફયેળન ફ્રન્સટ એપ અવભ (ઉલ્પા) અને ય નાઈટેડ ભાઈનહયટી ફ્રન્સટ (ય .ઍભ.ઍપ.) તે અવભના મ ખમ ફલાઓય વઔંઠન છે.  

   નવરલાદન ઉદબલ 1967ભા ંશશ્વભ ફઔંાના નતવરફાયી શલ્તાયથી થમ શત.  

   જંાફન ફલ   
   1980ભા6 જંાફભા ંેટરા ઉગ્રલાદી વઔંઠનઍ ઍ અરઔ ઓાણર્તાન યાજ્મની ભાઔણી વાથે ફલ મો શત.  

 અમતૃવયભા ંરશ્યે તેભને શટાલલા એયેળન બ્લ ૂ્ટાય શાથ ધય ું શત  .ં  

1. અવભ – ઉલ્પા  
2. ણફશાય – નતવરલાદ  
3. શત્ર યા – ઍ.ટી.ટી.ઍપ.  
4. નાઔારૅન્સડ – ઍન.વી.વી.ઍન.  

5. ભણણ ય –ક ી નેળનર ફ્રન્સટ  

વાભાજજ હયલતકન 
   ભાનલશન  ંલૈશશ્વ કણાત્ર (Charter of Rights) તભાભ વ્મક્તતઐને બેદ્ભાલ લઔય ભાનલશ આે છે.  

   વયં  તત યાષ્ટ્રઍ 1999ના લકને 'આંયયાષ્ટ્રીમ વદૃ્ધ લક' તયીે જાશયે ય ું શત  .ં  
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                                                  નલી ફેચભાં પ્રલેળ રેલા ભાટે આેર નફંય ય પન ય અથલા ફૃફર ં  ભવ .  
વાભાન્સમ જ્ઞાન, ગ જયાતી વ્માયણ-વાહશત્મ, ઔણણત, તક  ળક્તત(Reasoning), English લઔેયે શલમના 105 થી લધાયે Topic ન  ંામાથી શળક્ષણ આતી શે્રષ્ઠ વં્ થાભા ંજડાલી ઉત્તભ ાયહદી ફનાલ.  

   વયં  તત યાષ્ટ્રઍ 1981ને 'આંતયયષ્ટ્રીમ શલરાઔં લક' તયીે અને 1983-1992ના દામાને શલરાઔં દામ' કશત મો શત.  

   1964ભા ંેન્સદ્રીમ રાચં- ર ળલત શલયધી બ્યયૂની ્થાના થઈ.  

   2000ભા ં90 દેળભા ંબાયતન  ં્થાન ભ્રષ્ટાચયભા ં69મ  ંદળાકવ્ય  ંછે.  

   ઍશળમાભા ંવોથી ઐછ ભ્ર્ટચાયી દેળ શવિંઔા ય છે.  

   શલશ્વભા ંાચં દેળ ઍલા છે જ્મા ંબષ્ટાચાય નહશલત છે તે હપનરૅન્સડ, ડેનભક , ન્સયઝૂીરૅન્સડ ક્્લડન ઍન ૅનેડા.  

   Charter of Rights વયં  તત યાષ્ટ્ર દ્વાયા તૈમય યલભા ંઆવ્ય  ંછે.  

 

   બાયતે 2002 ના લકને 'ભહશરા વમ્શ્તતયણ અક' તયીે ઊજલેર છે.  

 ય નાઈટેડ નેળન્સવે 1975ના લકને 'ભહશરા લક' તયીે જાશયે ય ું.  

 ય નઈટેડ નેળન્સવે 1975-85ના લકને 'ભહશરા દળા' તયીે જાશયે ય ું.  

 ય નાઈટેડ નેળન્સવે 1999ના લકને 'આંતયયાષ્ટ્રીમ વદૃ્ધ લક' તયીે જાશયે ય ું.  

 ય નાઈટેડ નેળન્સવે 1981ના લકને 'આંતયયષ્ટ્રીમ શલરાઔં લક' તયીે જાશયે ય ું.  

 ય નાઈટેડ નેળન્સવે 1983-92ના દશાને શલરા6ઔ દળ જાશયે મો.  

 

 

 

 

 

બાયતીમ તશલેાય   
                            

ઉત્તયમણ  14 જાન્સય આયી  
લવતંચંભી  ભશા લદ ાચંભ  
શી  પાઔણ સ દ નૂભ  
ભશાલીય જમંતી  ચૈત્ર સ દ તેવક  
 યથમાત્રા  અાઢ સ દ ફીજ  
જન્સભાષ્ટભી  શ્રાલણ લદ આઠભ  
શલજમાદળભી  આવ સ દ દળભ  
    

પ્રજાવત્તા હદન  26 જાન્સય આયી  
શળલયત્રી  ભશા લદ તેયવ   
યાભનલભી  ચૈત્ર સ દ નભ  
અઓાત્રીજ  લૈળાઓ સ દ ત્રીજ  
યક્ષાફધંન  શ્રાલણ સ દ નૂભ  
્લાતતં્ર્મ હદન  15 એઔ્ટ  
હદલાી  આવ લદ અભાવ  
     

10 લક  દળાબ્દી  
25 લક  યજત ભશત્વલ  
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                                                  નલી ફેચભાં પ્રલેળ રેલા ભાટે આેર નફંય ય પન ય અથલા ફૃફર ં  ભવ .  
વાભાન્સમ જ્ઞાન, ગ જયાતી વ્માયણ-વાહશત્મ, ઔણણત, તક  ળક્તત(Reasoning), English લઔેયે શલમના 105 થી લધાયે Topic ન  ંામાથી શળક્ષણ આતી શે્રષ્ઠ વં્ થાભા ંજડાલી ઉત્તભ ાયહદી ફનાલ.  

40 લક  ભશેં ભશત્વલ  
60 લક    હશય ભશત્વલ  
80 લક  યેહડમભ ભશત્વલ  
100 લક  ળતાબ્દી ભશત્વલ  
  

20 લક  દ્ધદ્વદળાબ્દી  
30 લક  ભતી ભશત્વલ 

50 લક  સ લકણ ભશત્વલ 

70 લક  પ્રેહટનભ ભશત્વલ 

90 લક  ણફલ મભ ભશત્વલ 

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 અદારત ળા ભાટે ? :  

 આણ બાયત દેળ રળાશી દેળ છે. તેન  ંન્સમામતતં્ર ્લતતં્ર અને શનષ્ક્ષ છે. દેળભા ંતાલ ા, જજલ્રાઅને યાજ્મક્ષાની અદારત છે. દેળભા ં
દીલાની અને હપજદાયી દલાઐ અંઔે ન્સમામ આલાભા ંઆલે છે. દેળભા ંર અદારત ણ ામકયત છે. વોથી નાની અદારત તાલ ા અદારત છે, 
જેને ટ્રામર ટક  શ ેછે. યાજ્મની લડી અદારતને શાઈટક  શ ેછે. ગ જયાતની શાઈટકની ્થાના 1960ભા ંઅભદાલાદભા ંથઈ શતી.  

  તાલ ા અદારતભા ંદીલાની દાલા જ વાબંલાભા ંઆલે છે. ભાન, જભીન ે વંશત્તન શલલાદ દીલાની શલલાદ શલેામ છે. તાલ ા અદારતભા ં
ન્સમામ ન ભે ત જજલ્રાની દીલાની અદારતભા ંઅયજી યી ળામ છે.  

 દયે યાજમને શાઈટક  શમ છે. ફધી શાઈટક  ઉય સ પ્રીભ ટક  (વલોચ્ચ અદારત) શમ છે. લડી અદારતને નઝીયી અદારત અથલા ટક  ઐપ 
યેડકવ શલેામ છે. મ ખમ ન્સમામધીળને ભદદ યલા અન્સમ ન્સમામધીળ શમ છે. યાજ્મની લડી અદારતના ન્સમામાધીળને યાજ્માર વભક્ષ પ્રશતજ્ઞા 
રેલાને શમ છે.  

 દયે જજલ્રાભા ંપજદાયી અદારત શમ છે. ગ નાની ઔબંીયતાને આધાયે દંડ, વજા ે મતૃ્ય દંડની વજા ણ યે છે. રીવને ગ નાની પ્રથભ જાણ 
થામ ત્માયે રીવ ્ટેળનભા ંFIR નોંધે છે.  

 અદારતન  ંબાયણ કટાડલા ર અદારત ામકયત છે. ર અદારત રને વભાધાન યાલી વશભતી વાથે ચ ાદ આે છે.  

 ર અદારત : ન્સમામધીળ, શનવતૃ્ત ન્સમામધીળ, અદારતના પ્રશતશનશધ, ્થાશન અગ્રણીઐ, લહર, શનષ્ણાત શળક્ષ લઔેયે ર અદારતની 
ાભઔીયીભા ંજડામા છે. ઝડી અને ણફનઓચાક યીતે ન્સમામ ભે છે. ઔયીફ, છાત લઔકના ર, ક દયતી આશત્તન બઔ ફનનાય, લાશિ 
ચાવ શજાય યતા ંઐછી આલલાા ર ભાટે આલી અદારત ્થાાઈ છે. તે ર અદારત અદારતન  ંબાયણ ઐછં યે છે.  

 

 વયં તત યાષ્ટ્ર (ય .ઍન.)  
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                                                  નલી ફેચભાં પ્રલેળ રેલા ભાટે આેર નફંય ય પન ય અથલા ફૃફર ં  ભવ .  
વાભાન્સમ જ્ઞાન, ગ જયાતી વ્માયણ-વાહશત્મ, ઔણણત, તક  ળક્તત(Reasoning), English લઔેયે શલમના 105 થી લધાયે Topic ન  ંામાથી શળક્ષણ આતી શે્રષ્ઠ વં્ થાભા ંજડાલી ઉત્તભ ાયહદી ફનાલ.  

 શલશ્વવં્ થાની જફૃહયમાત ળા ભાટે ? : શલશ્વય દ્ધ છી દ શનમાફા રને ળાશંતની જફૃહયમાત આલશ્મ રાઔી. આંતયયાષ્ટ્રીમ ્તયે ઍ વં્ થા 
ફનાલલાન શલચાય અભેહયન પ્રમ ઓ શલલ્વનને આવ્મ. 1920ભા ંયાષ્ટ્રવકં (રીઔ ઐપ નેળન્સવ) ની ્થાના થઈ. ફીજ  ંશલશ્વ્ય દ્ધ બમાન વાણફત 
થય .ં  

 વયં તત યાષ્ટ્રવકં (ય ન)ન ઉદબલ : શલશ્વય દ્ધના બમભાથંી મ તત થલા અભેહયાના પ્રમ ઓ ફૃઝલેલ્ટના પ્રમાવથી ઍ મજના કડલાભા ંઆલી. 24 
ઐતટફય, 1945ના હદલવે ‘વયં  તત યાષ્ટ્રવકં’ ની ્થાના થઈ જે ‘ય ન’ ( UNO)ના નાભે ઐઓાઈ. શલે આ વં્ થા ય નાઈટેડ નેળન્સવ ( U.N) તયીે 
ઐઓામ છે. ળાફૃઆતભા ં51 વભ્મ શતા. આજે તેભા ં193 વભ્મ છે. ય .ઍન. ના ભતં્રી તયીે દણક્ષણ હયમાના ફાન-ી-મનૂ પયજ ફજાલે છે.  

 ય .ઍન.ના શતે  ઐ :  

 આંતયયાષ્ટ્રીમ ળાશંત-વરાભતી જાલલી.  

 વભ્મદેળ લચ્ચે ભૈતે્રબાલ ેલલ.  

 આંતયયાષ્ટ્રીમ આશથિ, વાભાજજ, વાં્ કૃશત અને ભાનલીમ પ્રશ્રન શનાર યલ.  

 ફધા જ રના શ અને ભાનની રાઔણી ઉત્ન્ન યલા ભાટે વશાય વાધલ.  

 વયં તત યાષ્ટ્રના ંઅંઔ  
 વાભાન્સમ વબા : વાભાન્સમ વબાને ‘શલશ્વની ારકભેન્સટ’ શી ળામ. દયે યાષ્ટ્ર ાચં પ્રશતશનશધ ભતરી ળે, ણ ભત ઍતન જ આી ળામ. વાભાન્સમ 

વબા લકભા ંઍ લાય ભે.દય લે પ્રમ ઓ-ઉપ્રમ ઓની ચ ૂટંણી થામ. શલશ્વના ઈ ણ પ્રશ્રની ચચાક યે, ્રાશસચૂન આે. નલા વભ્મને પ્રલેળ 
આે.  

 વરાભતી વશભશત : ભશત્લન  ંઅંઔ છે. 15 વભ્મ છે. ય .ઍવ.ઍ.ભ., ણબ્રટન, ફ્રાન્સવ, યશળમા અને ચીન ઍભ ાચં ામભી વભ્મ છે. ફીજા ામભી 10 
વભ્મની ફે લક ભાટે ચ ૂટંણી થતી યશ ેછે. વણચલારમના લડા ‘ભશાભતં્રી’ શલેામ છે. શલશ્વના યાષ્ટ્રના ઝકડાન પ્રમત્ન યે છે.  

 લીટ ઍટરે શ  ં? : વરાભતી વશભશતના ઈ ણ શનણકમ ભાટે ાચં ામભી વભ્મના શાયાત્ભ (ભજૂંયી ભાટે) ભત રેલાન  ંજફૃયી છે. ઍ ણ વભ્મ 
યાષ્ટ્ર ‘નાયાત્ભ ભત’ આે ત શનણકમ રઈ ળાત નથી. ાચં ામભી વભ્મ યાષ્ટ્રના નાયાત્ભ ભત આલાના અશધાયને ‘લીટ’ શ ેછે.  

 વયં તત યાષ્ટ્રની શલળે વં્ થાઐ :  

 

 

 

 

 

ય .ઍન.ની શલળે 
વં્ થાન  ંનાભ  

ટૂંક ં નાભ  વં્ થાન  ંલડ ં ભથ  વં્ થાન  ંમ ખમ ામક  

શલશ્વ આયગ્મ 
વઔંઠન  

WHO               

 

(‘હ ‘)  

જીશનલા  દ શનમાના રના ળાયીહય અને ભાનશવ આયગ્મભા ં
સ ધાય થામ ઍ ભાટે પ્રમાવ યલા . 

ય ને્  UNESCO            
   

 

(ય ને્)  

ેહયવ  દ શનમાના શલશલધ દેળ લચ્ચે ળૈક્ષણણ  ,લૈજ્ઞાશન અને 
વાં્ કૃશત કે્ષત્રભા ંય્ય વશા વાફ્શલ .  

આંતયયાષ્ટ્રીમ ભજૂય 
વઔંઠન  

ILO 

 

જીશનલા ભાણર દ્વાયા ાભદાયન  ંળણ ન થામ  ,મગ્મ લેતન 
પ્રાપ્ત થામ ઍલા ફાલ્માણના ામકરભ મજલા .  
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(આઈ.ઍર.ઐ.)     

ય શનવેપ  UNICEF       

(ય શનવેપ)     

ન્સયમૂક   ફાના જેલનની ગ ણલત્તા સ ધયે  ,મગ્મ અને 
ણક્ષભ આશાય પ્રાપ્ત થામ ઍલા ફાલ્માણના 

ામકરભ મજલા . 

ઓયા અને કૃશ 
વઔંઠન  

FAO    

 

(પાઐ)  

યભ શલશ્વભા ંઅન્નન  ંઉત્ાદન લધે અને કૃશન શલાવ થામ 
ઍલા પ્રમાવ યલા  . 

શલશ્વફેન્સ  IBRD 

(આઈ.ફી.આય.હડ)  

લૉશળિંગ્ટન -ડી.વી .  શલશ્વય દ્ધ દયશભમાન ખ લાય થમેરા દેળના  ન :શનભાકણ 
ભાટે શધયાણ, શલાવળીર દેળના શલાવ તેભજ 

ભશાનઔયના પ્રજેતટ ભાટે શધયાણ આવ ં .  

 વયં તત યાષ્ટ્ર (ય ન)ને બાયતન વશાય :બાયતે ય ન ભાયપતે યદેળ વાથેના ભતબેદ ઉેરલાન  ંઅલીાય ું છે. શલશ્વભા ંળાશંત ્થાલાભા ંવહરમ 
વશાય આપ્મ છે. હયમાના ય દ્ધભા ંકલામેરા વૈશનની વાયલાય ભાટે ડતટયની ટીભ ભરી શતી. બાયતના ેટરા ભશાન બાશલઍ ય નને 
તાના જ્ઞાન અન બલન રાબ આપ્મ છે.  

 બાયતે ‘ચંળીર’ન શલચાય શલશ્વવભક્ષ યજૂ મો છે.  

 

 

                                                       થૃ્લી પયે છે    

 થૃ્લીની ફે ઔશતઐ છે :  

 હયભ્રભણ (ધયીભ્રભણ) અને (2) હયરભણ (સમૂકની આવાવ પ્રદણક્ષણા ઔશત).  

 થૃ્લી તાની ાલ્શન ધયી ય શલષ લવતૃ્ત ય રાના 1670 હભી.ની ઝડે ઍ ચર રૂ ં  યે છે. ચલીવ રાભા ંઆ ચર ણૂક થામ છે.  

 હયરભણ : થૃ્લી ધયી ઉય પયતા ંપયતા ંસમૂકની હયરભા યે છે. તેને સમૂકની હયરભા યતા ં365 હદલવ રાઔે છે. આાળભા ંપયલાના આ ભાઔકને 
‘ક્ષા’ શ ેછે. તેની ક્ષા ઈંડાાય છે. ઍ શભશનટભા ં1760 હભી.ની ઝડે થૃ્લી સમૂકની હયરભા યે છે.  

 થૃ્લી સમૂકની આવાવ પયે છે તેથી ઋત ઐ થામ છે. થૃ્લી તાની ધયી ય 23.5 0 અને ક્ષાની ધયી ય 66.50 ન ખણૂ ફનાલે છે, તેથી હદલવ 
રાફંા-ટૂંા થતા શમ છે. 

 અંધાય અને પ્રાળને છેદતી ફને્ન ધ્ર લને જડતી ઍ વીધી યેઓા છે જેને ‘પ્રાળલત ક’ શ ેછે.  

 રાફંા-ંટૂંા, યાશત્ર-હદલવ : 21 જૂને કવતૃ્ત ય અને 22 હડવેમ્ફય ભયવતૃ્ત ય સમૂકના ંહયણ વીધા ંડતા ંશમ છે, જ્મા ંસમૂકના ંહયણ વીધા ંડે 
છે ત્મા ંહદલવ રાફંા અને જ્મા ંસમૂકના ંહયણ ત્રાવંા ંડે છે ત્મા ંહદલવ ટૂંા ંશમ છે.  

 ઋત ઐ : થૃ્લી તાની ધયી ઍ જ હદળાભા ંનભતી યાઓીને પયે છે, તેથી લાયાપયતી ઉત્તય ધ્ર લ સમૂકની વાભે આલે છે. સમૂકના ંહયણ શલષ લવતૃ્તની 
ઉત્તયે ે દણક્ષણ ડે છે. આભ થલાથી હદલવ-યાતની રફંાઈભા ંતપાલત ડે છે. લધાયે સમૂકપ્રાળ ભેલતા શલ્તાયભા ંઉના અને ઐછ પ્રાળ 
ભેલતા શલ્તાયભા ંશળમા અન બલામ છે. 21ભી જૂને હદલવ રાફં શમ છે, 22ભી હડવેમ્ફયે હદલવ ટૂં શમ છે. 20 ભાચક અને 23 વપ્ટેમ્ફયભા ં
વયઓા ંયાત-હદલવ શમ છે. 

 ય યના નલે દેળભા ંભે ભહશનાથી જ રાઈના અંત સ ધી સમૂક આથભત નથી. સમૂાક્ત થતા ંથતા ંજ સમૂોદમ થામ છે. યાશત્રના 12 લાગ્મે ણ 
નલેભા ંસમૂક જલા ભે છે.  

 રડંનભા ંમાયેમ સમૂક ભાથા ય આલત નથી. યાતના આઠ લાગ્મા સ ધી સમૂકપ્રાળ યશ ેછે, જ્માયે શવિંઔાયભા ંસમૂક ભાથા ય દેઓામ છે.  

 ઉત્તયામણ 14ભી જાન્સય આયીઍ નશીં ણ 22ભી હડવેમ્ફયે થામ છે. 14ભી જાન્સય આયીઍ સમૂક ભય યાશળભા ંપ્રલેળત શલાથી તે હદલવ ‘ભયવરંાશંત’ 
શલેામ છે.   
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 વેમ્લ્વમવ તાભાનન ઍભ છે. ક્્લડનના ઓઔળાસ્રી વેમ્લ્વમવના નાભ યથી આ નાભ યાઓલાભા ંઆવ્ય  ંછે.  

્થ અને વભમ  

 થૃ્લી યની ાલ્શન આડી યેઓાઐ અક્ષાળંવતૃ્ત અને ઊબી યેઓાઐ યેઓાળંવતૃ્ત શલેામ છે. અક્ષ (ેન્સદ્ર)ભાથંી આલેર ખણૂ ઍટરે લત  કન 
અક્ષાળં. અક્ષાળં પયતે ઈ ઔ ય ઍ વતૃ્ત (લત ક) દયીઍ ત તેને અક્ષાળંવતૃ્ત શ ેછે. 0 0 (શલષ લવતૃ્ત) થી ઉત્તયન બાઔ ઉત્તય ઔાધક અને 
દણક્ષણન બાઔ દણક્ષણ ઔાધક શલેામ છે.  

 યેઓાળં અને યેઓાળંીમ ્થાન : થૃ્લીના ઔા ય ઊબી દયેરી ાલ્શન યેઓાઐ તે યેઓાળંવતૃ્ત શલેામ છે.  

 મ ખમ યેઓાળંવતૃ્ત : ઈંગ્રૅન્સડભા ંણગ્રશનચ યથી વાય થતા 0 0 યેઓાળંવતૃ્તને ‘ણગ્રશનચ યેઓા’ શ ેછે. તે થૃ્લીના લૂક અને શશ્વભ ઍભ ફે બાઔ યે છે. 
જે 1800 સ ધીના યેઓાળં ફને્ન તયપ ઔણામ છે.  

 આંતયયાષ્ટ્રીમ હદનાતંય યેઓા : 180 0 યેઓાળંવતૃ્ત આંતયયાષ્ટ્રીમ ‘હદનાતંય યેઓા’ શલેામ છે. આ યેઓાળંવતૃ્ત ઍ ભાત્ર ઍ જ યેઓા ય છે. ેશવહપ 
વમ દ્રભાથંી વાય થતી, લાંીચૂી આ યેઓા વાય યતા ંતાયીઓ ફદરામ છે. બાયત 68 0 .ૂયે.થી 970 .ૂયે. લચ્ચેઆલેર દેળ છે. યેઓાળંવતૃ્ત ક ર 
360 છે. ઍ રાભા ં150 યેઓાળંવતૃ્ત સમૂક વાભેથી વાય થામ છે. સમૂક વાભેથી 1 યેઓાળંવતૃ્તને વાય થતા ં4 શભશનટ રાઔે છે.  

 ્થાશન વભમ : જે યેઓાળંવતૃ્ત ફયફય સમૂક વાભે આલે તે યેઓાળં યના ંફધા ં્થઍ ફયના 12:00ન વભમ ઔણામ છે, તે વભમને ‘્થાશન 
વભમ’ શ ેછે.  

 પ્રભાણ વભમ : દેળના ભધ્મ બાઔભા ંઆલેરા ઈ ઍ ્થના વભમને આઓા દેળ ભાટેના વભમ ઔણલાભા ંઆલે છે. તેને પ્રભાણ વભમ શ ેછે. 
અરાશાફાદ ાવેથી વાય થતા 82.50 .ૂ યેઓાળં યથી બાયતન પ્રભાણ વભમ નક્કી યલાભા ંઆવ્મ છે.  

 ફે અક્ષાળંવતૃ્ત લચ્ચે આળયે 111 હભી.ન  ંઅંતય શમ છે.  

 લૂક-શશ્વભ શલ્તાય ભટા શમ તેલા દેળભા ંઍ યતા ંલધ  પ્રભાણે વભમ શમ છે.  

આણી આવાવ શ  ં? 

 થૃ્લી વોય હયલાયની વભ્મ છે. થૃ્લી ઉય વજીલને જીલલા ભાટે અન કૂ તાભાન, ાણી અને શલા છે. સમૂકભાથંી છૂટી ડેરી થૃ્લીન  ંકન 
્લફૃભા ંજે ફૃાતંય થય  ં તેને ‘મદૃાલયણ’ શલેાભા ંઆલે છે. પ્રલાશી ્લફૃભા ંફૃાતંય થય  ંતે ‘જરાલયણ’ શલેામ છે અને લાય  ્લફૃે જે ફૃાતંય 
થય  ંતે ‘લાતાલયણ’ તયીે ઐઓામ છે. થૃ્લી ય જે જીલસસૃ્ષ્ટ શલાવ ાભી તે ‘જીલાલયણ’ તયીે ઐઓામ છે.  

 મ દાલયણ : મદૂ  ઍટરે ભટી અને આલયણ ઍટરે ડ. થૃ્લીના ઉયના ડાને ધનાલયણ  ણ શ ેછે. તે થૃ્લીની વાટીન 29 બાઔ યે છે. 
ડ 64 થી 100 હભી.ની જાડાઈ ધયાલે છે. આ બાઔ ય ભેદાન, ઉચ્ચ પ્રદેળ અને શાડ આલેરા ંછે. થૃ્લીના ેટાભા ંયશરે યવ ભેગ્ભા 
(ભ-ૂયવ) શલેામ છે. થૃ્લીન ડ પાટતા ંજ્લાામ ઓી પાટી નીે છે. મદૃાલયણ ય વજીલ સસૃ્ષ્ટ અક્્તત્લભા ંઆલી છે.  

 જરાલયણ : જરાલયણ 71 ટા બાઔ યે છે. શલળા ભશાવાઔય ઍફીજા વાથે જડામેરા છે. જભીનશલ્તાય ાવે વમ દ્ર, ઉવાઔય, અઓાત 
અને વામ દ્રધ નીઐ તયીે જશલ્તાય ઐઓામ છે. થૃ્લી યના ાણીન  ં97 ટા બાઔન  ંાણી વમ દ્રભા ંઆલેલ  ંછે. વજીલને જલલા ાણીની 
જફૃય છે જેન  ંપ્રભાણ ખફૂ ઐછં છે. વમ દ્રભાથંી યવામણ, ભીઠ ં, ભાછરા ંભે છે. વમ દ્રભા ંજીલસસૃ્ષ્ટ ણ છે. વમ દ્રના ંભજાં અને બયતી-ઐટને 
નાથીને લીજી ભેલામ છે. જભાઔો તયીે વમ દ્ર ઉમઔી છે.  

 લાતાલયણ : થૃ્લીની ચાયે ફાજ  લીંટાઈને આલેરા આલયણને ‘લાતાલયણ’ શલેામ છે. થૃ્લી વાટીથી તે 1600 હભી. સ ધી છે. તેભા ંશલશલધ 
લાય ઐ, ાણીની લયા, ધૂના ંયજણ, ઉલ્ાઐ, ક્ષાયણ, સકૂ્ષ્ભ જતં  ઐ લઔેયે ભેરા ંશમ છે. તેભા ંકન, પ્રલાશી અને લાય તત્લ બેરા ંછે. 
તેભા ં78 ટા નાઈટ્રજન, 21 ટા એક્તવજન અને 1 ટા જેટરા અન્સમ લાય ઐ છે. નીચરા થયભા ંાફકન ડામતવાઈડ લધાયે છે. ઐઝન લાય  
સમૂકના ંાયજાંફરી હયણન  ંળણન  ંળણ યે છે. એક્તવજન અને નાઈટ્રજન થૃ્લી યની જીલસસૃ્ષ્ટને જીલતં યાઓે છે. લાતાલયણભા ંમ ખમ 
પ્રલાશી કટ ાણી છે. લાતાલયણના ંયજણને રીધે પ્રાળ પેરાત શમ છે. લાતાલયણને રીધે જ યેહડમ, ટી.લી. પ્રવાયણ ળક્ય ફનેલ  ંછે.  

 જીલાલયણ : મદૃાલયણ, જરાલયણ અને લાતાલયણના જે બાઔભા ંજીલસસૃ્ષ્ટ વ્માી છે તેને જીલાલયણ શ ેછે. ભાત્ર થૃ્લી ય જ જીલાલયણ છે. 
લન્શત, પ્રાણીઐ, જીલજતં  ઐ અને ભાનલન જીલાલયણભા ંવભાલેળ થામ છે. તેના ફે શલબાઔ છે : (1) અજૈશલ, અને  (2) જૈશલ.  

ભાનલીની ેટરી પ્રવશૃત્તઐને ાયણે શલશલધ આલયણની વભત રા જઓભાતી શમ છે. માકલયણના ળણના  બાઔે ક દયતી ણડીઐ 
જઓભામ છે જે જીલાલયણ ભાટે ન વાનાયા છે.  

 પ્રાકૃશત આશત્તઐ :  

 પ્રાકૃશત આશત્તના ફે પ્રાય છે: (1) થૃ્લીના આંતહય પેયપાયને ાયણે ભંૂ, જ્લાામ ઓી અને ત્સ નાભી વજાકમ છે. (2) ફાહ્ય પેયપાયને ાયણે યૂ, 
અનાવસૃ્ષ્ટ, લાલાઝડ ં અને દાનાન થામ છે.  

 ભંૂ : થૃ્લીના ેટાભા ંથતા વચંરનને ાયણે ભવૂાટીન નફ બાઔ ધ્ર જી ઊઠે છે જેને ‘ભંૂ’ શ ેછે. જ્માથંી ભંૂના ંભજાં ેદા થામ છે 
તેને ‘ભંૂ ેન્સદ્ર ‘ શ ેછે. ભંૂ ેન્સદ્રથી થૃ્લીની વાટી નજીના ્થને ે ેન્સદ્રને ‘ ભંૂશનઔકભન ેન્સદ્ર’ શ ેછે. શવ્ભગ્રાપ મતં્ર દ્વાયા ભંૂના 
ઉદઔભ્થાન અને લેઔની ભાહશતી ભે છે. ભંૂ ત્રણ ાયણે થામ છે. (1) જ્લાામ ઓીજન્સમ ભંૂ (2) શલબઔંજન્સમ ભંૂ (3) ભવૂતં  રનજન્સમ ભંૂ.  



ANGEL  ACADEMY  :  GPSC 1-2, Dy.SO - નામફ ભાભરતદાય, તરાટી, રાક , PSI-ASI, ન્સ્ટેફર, TAT, TET લઔેયે યીક્ષાઐની વંણૂક તૈમાયી ભાટેના                   
ભ.7575 072 872      રારકય ઝેયક્ષની નીચે, વેટય: 29, ક-6  નકય, ઔાધંીનઔય  download materials from HERE  angelacademy.co.in     
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                                                  નલી ફેચભાં પ્રલેળ રેલા ભાટે આેર નફંય ય પન ય અથલા ફૃફર ં  ભવ .  
વાભાન્સમ જ્ઞાન, ગ જયાતી વ્માયણ-વાહશત્મ, ઔણણત, તક  ળક્તત(Reasoning), English લઔેયે શલમના 105 થી લધાયે Topic ન  ંામાથી શળક્ષણ આતી શે્રષ્ઠ વં્ થાભા ંજડાલી ઉત્તભ ાયહદી ફનાલ.  

 જ્લાામ ઓી : જ્લાામ ઓી ઍટરે ભવૂભાટીના નફા ઓડ ્તયભા ંડેર પાટ ે શછદ્ર. તેભાથંી ેટાન ધઔધઔત રારચ રાલા, શલશલધ 
આાયના ઓડ, યાઓ, લયા અને અન્સમ લાય ઐ ભવૂાટી ઉય કવી આલે છે. ચાય ાયણથી ભંૂ થામ છે: (1) થૃ્લીના ેટાન  ંઉષ્ણતાભાન 
(2) પ્રલાાઃઈ ભેગ્ભાની ઉત્શત્ત (3) લાય  અને લયાન ઉદબલ (4)ભેગ્ભાન  ંતયપન  ંલશન. જ્લાામ ઓીના ત્રણ પ્રાય છે : (1) વહરમ જ્લાામ ઓી (2) 
સ ષ પ્ત જ્લારામ ઓી (3) મતૃ જ્લાામ ઓી.  

 જ્લાામ ઓી શલ્પટથી જભીનની પદ્ર  તા લધે છે. જ્લાામ ઓીના ઢાલ ઉય ટાળય તત ભાટીભા ંભફર ા થામ છે. જ્લાામ ઓી 
શલ્તાયના ઔયભ ાણીના ઝયાથી ચાભડીના ંદદો ભટે છે. જ્લાામ ઓી શલ્તાયભા ંશલશલધ ઓશનજ ભવૂાટીની થડી જ ઊંડાઈઍ ભી આલે છે. 
શીયા ણ ભી આલે છે. ‘રાશરી’ તયીે ઐઓાતા નાના થ્થય ભે છે, તેને ભનઔભત કાટ આી ળામ છે.  

 ત્સ નાભી : વમ દ્રને તણમે જ્લાામ ઓી પાટલાથી ે ભંૂ થલાથી વમ દ્રની વાટી ય ખફૂ ળક્તતળાી ભજાં ઉત્ન્સન્ન થામ છે તેને ‘ત્સ નાભી’ શ ે
છે. 700થી 1600 હભી. જેટરી તેની રફંાઈ શમ છે. 11 ભાચક, 2011ભા ંજાાનભા ંત્સ નાભીઍ ા ેય લતાકવ્મ શત. વમ દ્રભા ંણ લટંથી ે 
લાલાઝડાથી ભટા ંભજાં વજાકમ છે, જે હનાયા ય શલનાળ લેયે છે. ક્યાયે હનાયા યના ઓડ ે હશભશળરાઐ વમ દ્રભા ંતટૂી ડે છે તેથી 
પ્રચમાયી ભજાં વજાકમ છે,  

 યૂ : નદીઐના ધવભવતા પ્રલાશને યૂ શ ેછે. (1) ચભાવાભા ંલયવાદથી યૂ આલે છે. (2) ઈ   નદીન ફધં તટૂી જામ ત નીચાણલાા 
શલ્તાયભા ંયૂ આલે છે.  

 લયવાદ ન આલલાથી ઓયા-ાણીની અછત વજાકમ છે તેને ‘દ ્જ્ા’ શ ેછે.  

 લાલાઝડ ં : તપાને ચડેરી શલા ઍટરે લાલાઓડ ં તેને ચરલાત ે લટં ણ શલેામ. દહયમાહનાયી કણીલાય આવ  ંફને છે.  

 દાનાલ : વકૃ્ષના યવ[અય કકણથી જઔંરભા ંરાઔતી આઔને ‘દાનાલ’ શ ેછે.  

 ભ ૂ્ ઓરન : (1) બાયે લયવાદ, અને (2) ભંૂને ાયણે બ્ઓરન થામ છે.  

 લાતલયણીમ પેયપાય :  

 ઉદ્યઔ, ાયઓાના,ં ાલય ્ટેળન અને લાશન જેલી ભાનલ પ્રવશૃત્તઐથી લાતાલયણ સશૂત થામ છે. લૈશશ્વ તાભાન લધલાથી લનની હદળા, 
બેજ લઔેયેભા ંપેયપાય થામ છે તેને લાતાલયણીમ પેયપાય શલેાભા ંઆલે છે.  

 શલાભાન ઍટરે શ  ં? : ઈ પ્રદેળના તાનાભ, બેજ અને લયવાદની ટ ંાઔાાની વયેયાળ ક્્થશત ઍટરે શલાભાન.  

 આફશલા ઍટરે શ ?ં : ઈ ણ પ્રદેળના 35થી લધાયે લોના વયેયાળ તાભાન, બેજ અને લયવાદી ક્્થશત ઍટરે આફશલા.  

 ગ્રીન શાઉવ ઈપેતટ : છડ, ળાબાજી ે વકૃ્ષને માકપ્ત ભાત્રાભા ંઔયભી ભી યશ ેતેલી કૃશત્રભ વ્મલ્થા યલાભા ંઆલે તેને ‘ગ્રીન શાઉવ ઈપેતટ’ શ ે
છે.  

 ગ્રફર લશભિઔ ઍટરે શ  ં? : ગ્રફર લશભિઔ ઍટરે થૃ્લીના લાતાલયણને ઔયભ યનાયી ‘ગ્રીન શાઉવ ઈપેતટ’. સમૂકના ંહયણ થૃ્લી ય આલીને 
યત જતા ંનથી.  

 થૃ્લી ઔયભ ેભ થામ છે? : ‘ગ્રીન શાઉવ ઈપેતટ’ ભા ંવહરમ પા આતા શલશલધ લાય ઐન  ંપ્રભાણ લધલાથી આફશલા હયલતકન (રાઈભેટ 
ચેઈન્સજ) ન શ્ર ઉદબવ્મ છે. છેલ્રા ંવ લોભા ંતાભાનભા ં0.6 0 વે.ન. લધાય થમ છે. લલ્ડક શભટીહયમરજજર ઐઔોનાઈઝેળન ( WMO) ઍ 
‘શલશ્વ શલાભાન વં્ થા’ છે.  

 ગ્રફર લશભિઔની અવય :  

 લન્શતની ઉત્શત્ત, વદૃ્ધદ્ધન વભમ અને આય ષ્મભા ંપેયપાય થઈ યહ્યા છે.  

 ક્ષીઐની ેટરી જાશતઐ લ પ્ત થઈ યશી છે. દા.ત. ઔીધ, ચરી.  

 હશભારમની ફે શજાય હશભનદીઐ ીઔી ઔઈ છે. 
  છેલ્રા ં10 લકભા ંદ ષ્ા, લાલાઝડા,ં યૂ, અશતવસૃ્ષ્ટની ભાત્રાઐ લધી યશી છે.  

 લધાયે લયવાદ ડત શત ત્મા ંકટય છે, ને જ્મા ંઐછ ડત શત ત્મા ંલધ્મ છે.  

 ઓેતીભા ંઠન  ંઉત્ાદન કટય  ંછે.  

 જભીનભા ંાણીન  ં્તય કટી ઔય  ંછે.  

 તાભાન લધતા ભાનલ હડશાઈડે્રળન અને ક ણન શળાય ફનળે.  

 ઋત ચરભા ંહયલતકન આલળે. ગ જયાતની દહયમાઈ વાટી 25 વેભી. જેટરી લધતા ંજભીનની ઓાયળ લધળે.  

 ઓેત ઉત્ાદનભા ંવતત કટાડ નોંધામ છે.  

 રેયા, ડેન્સગ્ય , ભરેહયમા, ્લાઈન પલ  લઔેયે યઔ લધ્મા છે.  

 રાફંાઔાે ેટરા દહયમાહનાયાના શલ્તાય ડૂફભા ંજળે.  

 ‘ગ્રીન ીવ’ વં્ થા મ જફ ઈ.વ. 2100ભા ંગ જયાતભા ંલવતા 55 રાઓ રઍ ્થાતંય યવ  ંડળે.  
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 ભધડૂા નાભળે થઈ યહ્યા છે.  

 ણફનયંયાઔત ઊજાકન સ્ત્રત : (1) વોય ઊજાક (2) લન ઉજાક (3) લન-વોય ઊજાક (4) બયતી-ઐટ ઊજાક.  

 ગ્રફર ફશભિઔથી ફચલાના ઉામ  

 CO2 ન  ંઉત્વજૉન યતા સ્ત્રતન ઉમઔ કટાડલ જઈઍ.  

 વકૃ્ષાયણ યવ ,ં તેન  ંજતન યવ ,ં તેથી ાફકન કટે છે.  

 પ્રાસ્્ટન ઉમઔ ટાલ.  

 ઓાતય અને જતં  નાળ દલાઐઈ શલલેલૂક ઉમઔ યલ.  

 વમ દ્રભા ંરશણની છંટાલ યલ.  

 વજીલ ઓેતી અનાલલી. (રીર ડલાળ અને છાણણય  ંઓાતય લાયલા)ં  

 શ ઐના ઓયાભા ંફામહટ બેલલા.  

 હયલશનના ંવાધનન શલલેલૂક ઉમઔ યલ.  

 લ્તીવદૃ્ધદ્ધ અટાલલી.  

 લીજીની ફચત ભાટે શલા-ઉજાવ ક દયતી યીતે ઉરબ્ધ ફને તેલી વ્મલ્થા યલી.  

 ઈ-ફે્રન્સડરી ાઔન લયાળ લધાયલ.  

 કયની આજ ફાજ  છડ અને વકૃ્ષ ઉછેયલા.ં  

 ક દયતી વંશત્તન શલલેલૂક ઉમઔ યલ.  

 ેટ્રણરમભ ેદાળન શલલેલૂક ઉમઔ યલ.  

 ાણી વયવય યી લાયવ .ં  

 લયવાદ્રર ાણીન વગં્રશ યલ.  

 CNGન લયાળ લધાયલ.  

 ઍ ટન ાઔ ફનાલલા ભાટે : (1) 4400 હરલટ લીજી (2) 30,000 ણરટય ાણી અને (3) 11 વકૃ્ષના ંરાડાનં ભાલ લયામ છે.  

 માકલયણને ફચાલલા લૈશશ્વ નીશત : ઈ.વ. 1972ભા ંક્્લડનના ાટનઔય ્ટશભભા ંમાકલયણ ફચાલલા ફેઠ ભી શતી. તે છી બ્રાણઝરના 
યીઐ-ડી-જાનેય ઓાતે થૃ્લી વભેંરન ભળ્ય  ંશત  .ં 2009ભા ંડેન્સભાકની યાજધાની નશઔેનભા ંભેરી ફેઠભા ં45 દેળના ં59 જેટરા ંવળંધન ેવક 
યજૂ થમા ંતેભા ંશલશ્વના નેતાઐને ફદરાતી આફશલા ભાટે ઔબંીયણે શલચાય યતા યલાભા ંઆવ્મા.  

 માકલયણીમ દ ણ :  

 ઑધણઔ શતે  ઐ ભાટે લયામેલ  ંાણી નદી, નાા ંે ખલ્રી જભીન ઉય છડી મૂલાભા ંઆલે છે. જ્મા ંતે શોંચે છે ત્મા ંપ્રદૂણ થામ છે. 
જભીનભા ંઔમેલ  ંદૂશત ાણી ભઔૂબક જને પ્રદૂશત યે છે. ઑળણઔીયણે લયવાદી ાણીને ણ દૂશત ય ું છે. પ્રદૂશત ાણી જસસૃ્ષ્ટ ને 
ન વાન યે છે. રેયા, ભ, ઝાડા-ઊરટી જેલા યઔ પેરાલે છે. આવ  ંાણી જ ઓેતીભા ંલયામ ત ઓેતી-ળાબાજી લઔેયેને ન વાન યે છે. 
ઉદ્યઔ ય ડ શનમતં્રણ યાઓવ  ંજઈઍ. અશ દ્ધ ાણીને શ દ્ધ યી છડવ  ંજઈઍ.  

 શલાન  ંપ્રદૂણ : વભગ્ર શલશ્વભા ંશલાના પ્રદૂણે વભ્માઐ ઊબી યી છે. ઔેવ, ધ ભાડ, લાશનવ્મલશાયના ધ ભાડા લાય ઐભા ંબતા ંપ્રદૂણ લધી 
જામ છે. વકૃ્ષ-જઔંર ાતા ંજતા ંશલાથી CO3ન  ંપ્રભાણ લધ્ય  ંછે. ‘ગ્રફર લશભિઔ’નીવભ્મા ઊબી થઈ છે. આનાથી શલશલધ યઔ ણ થતા 
શમ છે. ઝેયી ઔેવ હપલ્ટય થામ તેલા ંવાધન શલવાલલા ંજઈઍ. માકલયણ જાગ્રશત અણબમાન ચરાલલા ંજઈઍ. CNG અને PNGન ઉમઔ યલ 
જઈઍ. PUC ન ડ અભર યાલલ જઈઍ.   

 જભીનન  ંપ્રદૂણ : ઉદ્યઔ અને ઔદંા ાણીને રીધે જભીનના પ્રદૂણભા ંખફૂ લધાય તહ્ય છે. પ્રાસ્્ટ (રથીરીન) ના ઉમઔે જભીનને ખફૂ 
જ ફઔાડી છે. યાવામણણ ઓાતય ણ ન વાન શોંચાડે છે. પ્રાસ્્ટ અને ેશભરન જફૃય યૂત ઉમઔ યલ જઈઍ. રીર ડલાળ-નલી 
ટેનરજીન ઉમઔ યલ જઈઍ. ટ શવિંચાઈ દ્ધશતથી ાભ રેવ  ંજઈઍ.  

 ધ્લશન (અલાજ)ન  ંપ્રદૂણ : મતં્ર અને લાશફવ્મલશાયને ાયણે અલાજન  ંપ્રદૂણ થામ છે. ઉત્વલ લઓતે રાઉડ્ીય, ફેન્સડલાજાં, ડી.જે. દ્વાયા ણ 
ધ્લશનન  ંપ્રદૂણ થામ છે. પટાડા ફૂટલાથી ે વઔંીતના ંલાજજિંત્ર લઔાડલાથી ણ ધ્લશનન  ંપ્રદૂણ થામ છે. ધ્લશન પ્રદૂણથી ફશયેાળ આલે છે ે 
ભાનશવ ્લા્થ્મને ન વાન થામ છે. લધાયે અલાજલાા ંલાજજિંત્ર ન લઔાડલા ંજઈઍ. પટાડા ન પડલા જઈઍ, મગ્મ વભમે લાશનની વશલિવ 
યાલતા યશવે   ંજઈઍ. લનીયણ અલાજને શનમશંત્રત યે છે. જેથી વકૃ્ષ લાલલા ંજઈઍ.  
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 થૃ્લીના ઈ ણ બાઔના વાટ ાઔ યના આરેઓનને આણે નળ શીઍ છીઍ. નળાના ંત્રણ અંઔ છે :  

 (1) હદળાસચૂન   (2) પ્રભાણભા (્ેર)  (3)ફૃઢ વજં્ઞાઐ.  

 નેળનર શથભેહટ ભે ઐઔેનાઈઝેળન (NATMO) વં્ થા રાતાભા ંઆલેરી છે. તે શલતયણ દળાકલતા નળાઐન  ંશનભાકણ યે છે.  

 પ્રભાણભા : પ્રભાણભા દ્વાયા જે તે ્થન  ંચક્કવ ્થાન જાણી ળામ છે. 1 વેભી.=100ભી. અથલા જફૃહયમાત પ્રભાણે આ ભા રેલામ છે.  

 ફૃઢ વજં્ઞાઐ : નળાભા ંશલશલધ ણચત્ર, યંઔ, અક્ષય ે યેઓાઐ લઔેયે દ્વાયા જે તે ફાફતની જાણાયી દળાકલામ છે. આલી વજં્ઞાઐ ે પ્રતીના 
ઉમઔ ફાફતભા ંઆંતયયાષ્ટ્રીમ વભજ છે.  

નાઔહયતા 
 ક ટ ંફ આણા વંકભા ંઆલનાયી પ્રથભ વાભજજ વં્ થા છે. તેથી ક ટ ંફને વં્ ાહયતાની તથા વ્મક્તતત્લ કડતયની ઉત્તભ ળાા શ ેછે. ક ટ ંફ 

વભાજન  ંનાનાભા ંનાન  ંઍભ છે. તે વ્મક્તતને વં્ ાય આે છે.  

 ચ ૂટંણીના ઐઓત્રથી વ્મક્તત શલળેની ભાહશતી પ્રાપ્ત થામ છે. ભતદાન ભાટે ઐઓત્ર જફૃયી છે.  

 બાયતના નાઔહયને 18 લક યૂા ંથતા ંભતદાનન અશધાય ભે છે.  

 ઈ ણ ઔાભ, ળશયે ે નઔયભા ંયશતેા ભાનલીને ‘નાઔહય’ શ ેછે, ‘’ વાભાન્સમ યીતે નાઔહય ઍને શલેામ ે, જે દેળભા ંલવત શમ, જે દેળ 
તયપથી ભતા તભાભ યાજીમ અને વાભાજજ શક્ક બઔલત શમ અને દેળ પ્રત્મેની તાની પયજ ફજાલત શમ,’’  

 નાઔહયતા : ફધા ંજ ભાણવ બાયતના નાઔહય શતા નથી. ેટરા યદળીઐ ણ શમ છે. યદેળીઐને બાયતભા ંબાયતીમ જેટરા શક્ક 
ભતા નથી.  

 બાયતના નાઔહયને ેલ ઍ જ ઍટરે ે વકંની જ નાઔહયતા અામેરી છે.  

 બાયતન  ંનાઔહયત્લ ભેલલાની યીત  : (1) જન્સભથી (2) ામદાથી.  

 યદેળીઐને બાયતભા ંનાઔહયતા ભેલલા ભાટેની ળયત :  

 તાના દેળન  ંનાઔહયત્લ છડી દેવ  ંડે.  

 

 

 તેણે બાયતભા ંાચં ે તેથી લધ  લયવ લવલાટ મો શલ જઈઍ.  

 બાયતભા ંામભી લવલાટ યલાન ઈયાદ શલ જઈઍ  

 આ ઉયાતં ઈ યદેળની સ્ત્રી ે  ર  બાયતના નાઔહય વાથે રગ્ન યે ત બાયતના નાઔહય ફની ળામ.  

 વ્મક્તત દેળદ્રશન ઔબંીય ગ ન યે ત નાઔહયત્લ ગ ભાલે છે.  
 ભાનલ વવંાધન :  

 લવતી ઔણતયી શ  ંછે ? ળા ભાટે ?  

 ‘ઈ ણ દેળના અથલા ઈ ણ શલ્તાયભા ંલવતા ર શલળેની શલશધલત ફૃે ભાહશતી ભેલલી અને તેની નોંધણી યલાની ફાફતને લવતી 
ઔણતયી શ ેછે,’ દય દવ લે લવતી ઔણતયી યલાભા ંઆલે છે તેને ‘વેન્સવવ’ અથલા ‘જનઔણના’ ણ શ ેછે. ભાનલલવતી ઍ દેળન  ંભાનલ 
વવંાધન દેળના આશથિ શલાવન ામ દેળની ભાનલલવશતના દ અને તેની ગ ણલત્તા ય યશરે છે.  

 બાયતની લવતી અંઔેન ખમાર : બાયતન ક ર ભશૂભશલ્તાય 32,87,263 ચ .હભી છે. શલ્તાયની દસ્ષ્ટઍ બાયત દ શનમાભા ંવાતભા રભે છે. 
દ શનમાની ક ર લવતીના 16 ટાથી લધાયે લવતી બાયતભા ંયશ ેછે. લવતીભા ંબાયત ચીન છી ફીજા રભે છે. ગ ણલત્તાલાી લવતી ભાનલ 
વવંાધન શલેામ. આણ  ંય લાધન અને ફા આણી ભનલવંશત્ત છે.  

 લવતીવદૃ્ધદ્ધ : 2001 થી 2011ના દામાભા ંબાયતભા ં18.1 યડ જેટરી જનવખંમા લધી છે. શળણક્ષત નાઔહયની વખંમાભા ંલધાય થમ છે. 1.7 ટા 
જેટર લવતીવદૃ્ધદ્ધ દય નીચે ઔમ છે જે વાયી ફાફત શલેામ.  

 લવતીવદૃ્ધદ્ધના ંાયણ : અન્સમ દેળભાથંી બાયતભા ંઆલીને ક્્થય થમેરા ર ણ લવતીલેદ્ધદ્ધન  ંઍ ાયણ છે. યૂત ઓયા,  આશાય, 
તફીફી વલરતભા ંલધાય, ચેીયઔ ય શનમતં્રણ લવતી વદૃ્ધદ્ધના ંાયણ છે. આય ષ્મ ભમાકદાભા ંલધાય ન લવતીવદૃ્ધદ્ધન  ંભશત્લન  ંાયણ છે. 
શનયક્ષયતા, અંધશ્રદ્ધા, લશભે, ફૃહઢચ ્ ત ભાન્સમતાઐ, ફારગ્ન, ઔયીફી,  ન:રગ્ન લઔેયે હયફ ણ લવતીવદૃ્ધદ્ધ ભાટે જલાફદાય છે.  

 બાયતભા ંરગ્ન ભાટે  ર ની ઉંભય 21 લક અને સ્ત્રીની ઉંભય 18 લક નક્કી થમેર છે.  

 લવતીઔીચતા : ઈ ણ શનશ્ર્લત શલ્તાયભા ંલવલાટ યતી જનવખંમાન  ંપ્રભાણ ઍ લવતીઔીચતા છે. નદીહનાયાના ંભેદાન, ધાશભિ્થ ે 
માત્રાધાભ, મ ઓશત્રણ પ્રદેળ લઔેયે ્થે લવતીઔીચતા લધાયે શમ છે, જ્માયે શાડી ે યાણપ્રદેળ ે લન્સમશલ્તાયભા ંલવતીઔીચતા ઐછી શમ 
છે.  

 લવતીઔીચતા ય અવય યતા ંહયફ : ્થની ઊંચાઈ, ઔયભી-ઠંડી, આફશલા, ભૂષૃ્ઠ, ઓશનજ, ાણી, ઊજાક, લાશનવ્મલશાયની વઔલડ, 
વદેંળાવ્મલશાય, શળક્ષણ, આયગ્મ, ઑધણઔહયણ, યજઔાયીની ત લઔેયે લવતીઔીચતા વાથે વંામેરા ંહયફ છે.  

 ઉત્તય પ્રદેળ, ભશાયાષ્ટ્ર, ણફશાય, ક્શ્ર્લભ ફઔંા અને આંધ્ર પ્રદેળ વોથી લધાયે લવતીઔીચતા ધયાલતા ંાચં યાજ્મ છે.  



ANGEL  ACADEMY  :  GPSC 1-2, Dy.SO - નામફ ભાભરતદાય, તરાટી, રાક , PSI-ASI, ન્સ્ટેફર, TAT, TET લઔેયે યીક્ષાઐની વંણૂક તૈમાયી ભાટેના                   
ભ.7575 072 872      રારકય ઝેયક્ષની નીચે, વેટય: 29, ક-6  નકય, ઔાધંીનઔય  download materials from HERE  angelacademy.co.in     

આને અભાર ં  MATERIALS  ઔભે ત આના What’s up group ભા ંજફૃય Share યજ. તેનાથી તભાયી જેભે ઈને ભદદ ભળે.                   

વચંાર : વાભત ઔઢલી  (GPSC 1-2(p) , Dy.SO-નામફ ભાભરતદાય(p), તરાટી, રાક , રીવ, TAT, TET લઔેયે 10 થી લધાયે યીક્ષાઐભાં ાવ થનાય અન બલી અને તજજ્ઞ શળક્ષ)  51 

                                                  નલી ફેચભાં પ્રલેળ રેલા ભાટે આેર નફંય ય પન ય અથલા ફૃફર ં  ભવ .  
વાભાન્સમ જ્ઞાન, ગ જયાતી વ્માયણ-વાહશત્મ, ઔણણત, તક  ળક્તત(Reasoning), English લઔેયે શલમના 105 થી લધાયે Topic ન  ંામાથી શળક્ષણ આતી શે્રષ્ઠ વં્ થાભા ંજડાલી ઉત્તભ ાયહદી ફનાલ.  

 રક્ષદ્વી ટા ઐ, દભણ અને દીલ, દાદયા નઔયશલેરી, અંદભાન-શનફાય ટા ઐ અને શવજક્કભ વોથી ઐછી લવતીઔીચતા ધયાલતા ંયાજ્મ તથા 
ેન્સદ્રળાશવત શલ્તાય છે.  

 જન્સભદય: ઈ ણ શનશશ્વત શલ્તાયભા ંદય શજાયની લવતીઍ, ઍ લયવ દયશભમાન જન્સભતા ંફાની વખંમાને ‘જન્સભદય’ શલેાભા ંઆલે છે.  

 મતૃ્ય દય : ઈ ણ શનશશ્વત શલ્તાયભા ંદય શજાયની લવતીઍ, ઍ લયવ દયશભમાન મતૃ   ાભનાય વખંમાને ‘મતૃ્ય દય’ શલેાભા ંઆલે છે.  

 ્થાતંય : ભાનલલવતી ઍ ્થેથી ફીજા ્થે યશઠેાણની ફદરી યે તેને ્થાતંય ેશલેામ. ભાનલી ધધંા-વ્મલવામ-આજીશલા વદંબે, 
વાં્ કૃશત, વાભાજજ આલશ્મતાઐના વદંબે યશઠેાણની ફદરી યે છે તેને ્થાતંય શલેામ છે. ઔાભડ ં છડી ર અને ાયણવય ળશયેભા ંજામ 
છે. ગ જયાતભા ંશારભા ં62 ટા ર ઔાભડાઐંભા ંઅને 38 ટા ર ળશયેભા ંલવે છે.  

 લવતીભાખ  ં: ક ર લવતીના શલશલધ જૂથભા ંયલાભા ંઆલેર લઍઔીયણને લવતીભાખ  ંશલેામ છે. લમજૂથ, વ્માલવાશમ જૂથ, શળક્ષણ, સ્ત્રી-
 ર , વાક્ષયતા પ્રભાણ લઔેયે જાણાયી ભાટે લવતીભાખ  ંજાણવ  ંજફૃયી છે.  

 ક ર લવતીના 3 થી 4 ટા ફા છે. લહયષ્ઠ નાઔહય 7 ટા છે. ફાીના પ્રોઢ છે.  

 સ્ત્રી- ર  ભાખ  ં(જાશત-પ્રભાણ_ : જાશત પ્રભાણ ઍટરે દય શજાય  ર ઍ સ્ત્રીઐન  ંપ્રભાણ. બાયતભા ંદય શજાય  ર  940 સ્ત્રીઐ છે અને 
ગ જયાતભા ંદય શજાય  ર ે 918 સ્રીઐ છે. ેયરભા ંદય શજાય  ર ે 1084 સ્ત્રીઐ છે.  

 વાક્ષયતા : વાક્ષયતા લવતીઈ ગ ણલત્તા અને વભાજજ શલાવને ભાલાન ભાદંડ છે. 1991 પ્રભાણે 6 લકથી લધ  લમજૂથની ઈ ણ વ્મક્તત 
ઈ ણ ઍ બાા લાચંી-રઓીને વભજી ળતી શમ તે વાક્ષય ે અક્ષયજ્ઞાન ધયાલતી વ્મક્તત ઔણામ.  

 વ્માલવાશમ ભાખ  ં: (1)  ાભ યનાય જૂથ,અને (2) ાભ નશીં યનાય જૂથ ઍભ ફે બાઔ ડે છે.  

 લવતીભા ંહયલતકન : ફે પ્રાયે હયલતકન જલા ભે છે : (1) વખંમાત્ભ હયલતકન (2) ગ ણાત્ભ હયલતકન.  

 ધાશભિ જૂથ : બાયતભા ંવોથી લધાયે હશન્સદ ઐ છે છી ઈ્રાભ, ણિ્તી, ળીઓ, ફોદ્ધ, જૈન, જયથ્તી ધભક ાતા ર છે.  

 બાા જૂથ: ફધંાયણ મ જફ 22 ભાન્સમ બાાઐ છે. હશન્સદી અને અંગે્રજીને વત્તાલાય બાન દયજ્જ આલાભા ંઆલેર છે. બાાલાય યાજ્મની 
યચના થમેરી છે.  

 આયગ્મ જૂથ : ભાનલીન  ંઆયગ્મ ઍટરે વાયીહય, ભાનશવ, આશથિ, વાભાજજ અને આધ્માજત્ભ તત્લ વાથેની વમદૃ્ધદ્ધને આયગ્મ શી ળામ.  

 યાષ્ટ્રીમ લવતીનીશત : દેળની લવતી દેળની ળક્તત છે. શળણક્ષત અને તારેભફદ્ધ લવતી લધે ઍન શલાવ થામ તે જવ  ંડળે.  આશાય મજના, 
ભાતા-શળશ  વબંા ને વાયલાય, ળાા આયગ્મ ામકરભ લઔેયે અણબઔભને લેઔલાન ફનાલલા ડળે. લવતીનીશતને ધ્માનભા ંયાઓી ચંીમ 
ામકરભ ફનાલલા ડળે.  

 બાયતની વભ્માઐ અને ઉામ :  

 શનયક્ષયતા : નલા શલચાય, નલી લાત, ળધ જાણલા-વભજલા વાક્ષયતા જફૃયી છે. ધીભે ધીભે વાક્ષયતાન  ંપ્રભાણ લધી યહ્ય  ંછે.  

 ઉામ : 6થી14 લકના ફા ભાટે શળક્ષણ ભપત અને પયજજમાત ફનાલલાભા ંઆવ્ય  ંછે. વાલકશત્ર શળક્ષણ, ભધ્માહ્નબજન, લૂક પ્રાથશભ શળક્ષણ, 
ન્સમાેલણી, આશ્રભ ળાાઐ, શલદ્યાદી મજના, આદળક શનલાવી ળાાઐ, શનયંતય શળક્ષણ લઔેયે અભરભા ંમ ામા.ં 2009થી શળક્ષનપ્રામ્પ્તન શ 
વોને છે તે અભરભા ંમ ામેર છે.  

 ભોંકલાયી : જીલનજફૃયી તથા અન્સમ લ્ત  ઐના લધતા બાલને ભોંકલાયી શલેામ. ભોંકલાયીથી ભધ્મભલઔકના ે ભમાકહદત ઔઠલલ જઈઍ.  

 ઉામ: ાાફજાય, વગં્રશઓયી, લવતીલધાય લઔેયે ાયણ યલા ંજઈઍ. યવય અને વભજદાયીલૂક જીલનવ્મલશાય ઔઠલલ. જઈઍ.  

 ઔયીફી : દેળના ભટાબાઔના ર જીલનધયણની ામાની જફૃહયમાતથી લણંચત યશતેા શમ તેલી ક્્થશમને ‘ઔયીફી’ શલેામ. ગ જયાતભા ં14.7 
ટા ર ઔયીફીયેઓા નીચે જીલે છે. યજઔાયીની ત લધતા ંઅને શલશલધ મજનાઐ અભરભા ંઆલતા ંઔયીફીન  ંપ્રભાણ કટી યહ્ય  ંછે.  

 ભ્રષ્ટાચાય : ભ્રષ્ટાચાય ઍટરે જે લ્ત   આણા શની ે અશધાયની હશમ છતા ંતે ભેલલા ે લાયલા આણે શ ં ચૂલવ  ંડે તેને ભ્રષ્ટાચાય 
શલેામ. ેટરા ર દ ે વત્તાન ઉમઔ યી ભ્રષ્ટાચાય આચયે છે, જે વભાજન  ંભટાભા ંભટ ં રં છે.  

 ભ્રષ્ટાચાયની અવય :  

 ભાનલ અશધાયન બઔં થામ છે.  

 યાષ્ટ્રન શલાવ અલયધામ છે.  

 નૈશત મલૂ્મન શાવ થામ છે.  

 ભોંકલાયીને ણ ભે છે.  

 ન્સમામપ્રહરમાભા ંશલશ્વાવ કટે છે.  

 વઔાલાદા ામ છે.  

 ભાનલીમ શ્રદ્ધા અને શલશ્વાવ કટે છે.  
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                                                  નલી ફેચભાં પ્રલેળ રેલા ભાટે આેર નફંય ય પન ય અથલા ફૃફર ં  ભવ .  
વાભાન્સમ જ્ઞાન, ગ જયાતી વ્માયણ-વાહશત્મ, ઔણણત, તક  ળક્તત(Reasoning), English લઔેયે શલમના 105 થી લધાયે Topic ન  ંામાથી શળક્ષણ આતી શે્રષ્ઠ વં્ થાભા ંજડાલી ઉત્તભ ાયહદી ફનાલ.  

 ઉામ : ભ્રષ્ટાચાય નાબદૂી ભાટે 1988ભા ંબાયત વયાયે ામદ ફનાવ્મ છે. 1946ભા ંરાચંર ળલત બ્યયૂની યચના યચના થમેર છે. રાચં રેલી ે 
આલી તે ગ ન ફને છે.  

 
 ફેાયી : નલી ટેતનરજી આલતા ંભાનલીન  ંાભ મતં્ર ાવે યાલતા,ં ઓેતીભા ંમાશંત્રીયણ થતા,ં ફેાયીન  ંપ્રભાણ લધ્ય  ંછે. ઔાભડાનંા ર ળશયે 

યતપ લળ્મા. હયણાભે ળશયે ઔીચ ફનતા ંઅને વભ્માઐ ઊબી થઈ. ઝૂંડટ્ટીઐ લધી, અવાભાજજ પ્રવશૃત્તઐ લધી, નળાાય ચીજન 
લયાળ લધ્મ, ભાનશવ તાણ જેલી વભ્માઐ લધી.  

 
 ઉામ : (1) ઓાવ આલાવ મજના (2) ભફ્ત શળક્ષણ (3) ીલાન  ંશ દ્ધ ાણી (4) ્લચ્છતા (5) તફીફી ભફાઈરલાન (6) ગશૃોદ્યશ તથા શ્તરા 

ઉડયઔને પ્રત્વાશન (7) ણય તત આશાય મજના લઔેયે મજાનાઐ અભરભા ંમૂલાભા ંઆલી છે.  

 
 આતંલાદ : લૈશશ્વ વભ્મા છે. દેળની આફાદીને શછન્નણબન્ન યે છે. હશિંવા અને ઘણૃા પેરાલી રભા ંબમ ેદા યે છે. મ ઠીબય ભાણવ દ્વાયા 

આચયાત   ંજકન્સમ કૃત્મ છે. આતંલાદને બાા, ધભક ે પ્રદેળ જેવ  ંધ  ંશત   ંનથી.  

 
 ઉામ: ગ પ્તચય તતં્રને લધાયે ામકક્ષભ ફનાલવ  ંડળે. સ યક્ષાદઍ વતક  યશવે   ંડળે. રઍ ભેાલડાઐભા,ં મ વાપયી યતા ંવતકતા જાલલી 

ડળે. અફ્લાઐથી દૂય યશવે   ંજઈઍ.  

 
 આણી અથકવ્મલ્થા :  

 ર શલશલધ આશથિ પ્રવશૃત્તઐભા ંજડામેરા શમ છે. આશથિ પ્રવશૃત્ત મ ખમત્લે ત્રણ કે્ષત્ર ય શનબકય શમ છે.  

 પ્રાથશભ કે્ષતે્ર : લનકે્ષતે્ર, કૃશકે્ષતે્ર, ઓાણકે્ષત્ર, શ ારનકે્ષત્ર, ભત્વ્મકે્ષયે લઔેયે. ઓયા અને ઑળણઔ ઉત્ાદન ભાટે ાચ ભાર યૂ ાડે છે, 
તેથી તે પ્રાથશભ ેત્રની પ્રવશૃત્ત તયીે ઐઓામ છે.  

 દ્ધદ્વતીમ કે્ષત્ર : ેટરી ેદાળ ય પ્રહરમા યી તેન ઉમઔ થામ છે. જેભ ે ાવભાથંી ાડ, ળેયડીભાથંી ઔ,ઓાડં, ાચા ભારભાથંી અને 
ઑદ્યણઔ લ્ત  ઐ તૈમાય થામ છે, તેથી તેને ‘ઑધણઔ કે્ષત્ર’ ણ શ ેછે.  

 વેલાકે્ષત્ર : ઉત્ાદન અને લેાયભા ંવશાય આતી વેલાઐ આભા ંઆલે છે. ટેણરપન, લાશફવ્મલઔાઍઅ, ફેં, શલાઈ ે દહયમાઈ વેલાઐ, પ્રલાવ, 
ભનયંજન, લીજી ે ઔેવ જેલી વેલાઐન વભાશલષ્ટ યામ છે.  

 બાયતની શલશલધ આશથિ પ્રવશૃત્તઐન  ંલઔીયણ તેની ભાણરની વસ્ષ્ટઍ ણ યલાભા ંઆલે છે.  

 વયાયી ભાણરીના ે જાશયેકે્ષત્રના ઉદ્યઔ : વયાય જે ઉદ્યઔન  ંવચંારન યતી શમ તે જાશયેકે્ષત્રના ઉદ્યઔ શલેામ. દા.ત. ઐઈર ઍન્સડ નેચયર 
ઔેવ શભળન (ONGC).  

 ઓાનઔી ભાણરીના ે ઓાનઔીકે્ષત્રના ઉદ્યઔ : ભાણરી અને વચંારન ઓાનઔી ર ે ઍભ યતા ંશમ તે ઓાનઔીકે્ષત્રના ઉદ્યઔ શલેામ. દા.ત. 
હયરામન્સવ.  

 વયં તતકે્ષત્રના ઉદ્યઔ : જાશયે અને ઓાનઔીકે્ષત્રની વયં  તત ભાણરી શમ તેલા ઉદ્યઔ. આભા ંવયાયન  ંલચક્લ લધ  શમ છે.  

 વશાયીકે્ષત્રના ઉદ્યઔ : ેટરા ર બેઔા ંભી ે વકં ફનાલી ઉત્ાદન ે લેચાણની પ્રહરમા શાથ ધયે છે તેને વશાયીકે્ષત્રીનાઉદ્યઔ શ ેછે. 
દા.ત. દૂધની ડેયી.  

 આશથિ પ્રવશૃત્તઐન  ંવઔંહઠત અને અવઔંહઠમ કે્ષત્રભા ંશલબાજન થમેલ  ંશમ છે. વઔંહઠત કે્ષત્રના રને લધાયે રાબ અને વરાભતી ભતા ંશમ 
છે.  

 આશથિ ઇદાયીયણ : શલશ્વપ્રલાશભા ંફલા બાયત વયાયી 1991ભા ંઆશથિ ઉદાયીયણની નીશત અનાલી છે. ઉદ્યઔ, ધધંા, લેાય યના ંેટરાં 
શનમતં્રણ દૂઍ યલાભા ંઆવ્મા.ં યલેયા કટાડયા. આમાત-શનાવભા ંછૂટછાટ અાઈ. ટૂંભા,ં ઉદ્યઔકે્ષતે્ર ઉદાય લરણ અનાલલાભા ંઆવ્ય .ં  

 ઓાનઔીયણ : જાશયેકે્ષત્ર વભમ તટૂતા-ંઓટ યતા ંઔમા,ં તેથી ‘ઓાનઔીયન’ને પ્રત્વાશન આલાભા ંઆવ્ય .ં વયં તત વાશવ ઍ ઓાનઔીયણની 
પ્રહરમાન જ બાઔ છે.  

 લૈશશ્વીયણ : ઉદાયીયણ અને ઓાનઔીયણે લૈશશ્વીયણને જન્સભ આપ્મ. લૈશશ્વીયણ ઍટરે વભગ્ર શલશ્વન  ંનજી આલવ .ં ભાહશતી-તશનીની 
રાશંતઍ શલશ્વના દેળને ઍદભ નજી રાલી દીધા. શલશ્વ વ્માાય વઔંઠન (W.T.O) જેની ્થાના 1995ભા ંથઈ તે આ હદળાભા ંામક યે છે.  

 લૈશ્વીયણની અવય :  

 ભાહશતી-ટેતનરજીને ાયણે યજઔાયીની લધ  ત ઊબી થઈ.  

 વામહૂશ વચંાયના ંવાધનથી દેળના આશથિ શલાવની ઔશત લધી.  



ANGEL  ACADEMY  :  GPSC 1-2, Dy.SO - નામફ ભાભરતદાય, તરાટી, રાક , PSI-ASI, ન્સ્ટેફર, TAT, TET લઔેયે યીક્ષાઐની વંણૂક તૈમાયી ભાટેના                   
ભ.7575 072 872      રારકય ઝેયક્ષની નીચે, વેટય: 29, ક-6  નકય, ઔાધંીનઔય  download materials from HERE  angelacademy.co.in     

આને અભાર ં  MATERIALS  ઔભે ત આના What’s up group ભા ંજફૃય Share યજ. તેનાથી તભાયી જેભે ઈને ભદદ ભળે.                   

વચંાર : વાભત ઔઢલી  (GPSC 1-2(p) , Dy.SO-નામફ ભાભરતદાય(p), તરાટી, રાક , રીવ, TAT, TET લઔેયે 10 થી લધાયે યીક્ષાઐભાં ાવ થનાય અન બલી અને તજજ્ઞ શળક્ષ)  53 

                                                  નલી ફેચભાં પ્રલેળ રેલા ભાટે આેર નફંય ય પન ય અથલા ફૃફર ં  ભવ .  
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 શલશ્વના શલશલધ દેળભા ંઉદ્યઔન શલાવ થમ અને વભગ્ર શલશ્વને તેન રાબ ભલા રાગ્મ.  

 તીવ્ર ્ધાકથી વાય અને વ્ત ભાર ગ્રાશને ભરલા રાગ્મ.  

 ભાનલલ્તી :  

 લ્તીવદૃ્ધદ્ધ લૈશશ્વ વભ્મા છે. આણા દેળભા ંજનવ6ખમાના પ્રભાણ યતા ંબયણ-ણ ભાટેના ંપ્રાપ્ત વવંાધનન  ંપ્રભાણ ખફૂ જ ઐછં છે. ઔયીફી, 
ફેાયી, નીચ  ંજીલનધયણ, પ્રદૂણ, ઔદંી, શનયક્ષયતા લઔેયે વભ્માઐના મૂભા ંલ્તીલધાય ણ ઍ ાયણ છે. બાયતભા ંદય લે ફે યડ 
ફા જન્સભ છે, જ્માયી 80 રાઓ ફા મતૃ્મ ાભે છે. દયયજ રઔબઔ 55,000 ફા જન્સભે છે. દય લે બાયતની લ્તીભા ં1 યડ 20 રાઓ 
વ્મક્તતઐ ઉભેયામ છે. 2001 ભા ંબાયતની લ્તી 102.70 યડ યતા ંણ લધી ઔઈ શતી. બાયતભા ંળોથી લધ  લ્તી ઉત્તય પ્રદેળભા ંછે, જ્માયે 
વોથી ઐછી લ્તી શવજક્કભભા ંછે. લ્તીની દસ્ષ્ટઍ ગ જયાતન  ં્થાન ાચંમ  ંછે.  

 લ્તીઔણતયી : ઈ ણ દેળના શનલાવીઐની ઔણતયીને લ્તી ઔણતયી ે જનઔણના શ ેછે. બાયતભા ંદય દવ લે લ્તી ઔણતયી થામ છે.  

 લ્તીઔીચતા : શનશશ્વત જભીન શલ્તાય અને તેભા ંલવલાટ યતી ક ર જનવખંમા લચ્ચેના પ્રભાણઍ લ્તીઔીચતા  શ ેછે.                     

 લ્તી ઔીચતા =  કુર લસ્તી   
કુર જભીન વલસ્તાય 

 

 લ્તીઔીચતાને આધાયે બાયતના ંયાજ્મને ત્રણ શલબાઔભા ંલશેંચલાભા ંઆલે છે :  

 (1) અલ્લ્તી ઔીચતાલાા ંયાજ્મ : દય ચ.હભી.ઍ 100 યતા ંઐછી લ્તી. અર ણાચર પ્રદેળ, શભઝયભ, શવજક્કભ લઔેયે યાજ્મ.  

 (2) ભધ્મભ લ્તી ઔીચતાલાા ંયાજ્મ : દય ચ.હભી.ઍ 101 થી 200ની લ્તી શમ તેલા ંયાજ્મ. ભેકારમ, ભણણ ય, યાજ્થાન, ભધ્મ પ્રદેળ 
લઔેયે.  

 (3) ભશતલ્તી ઔીચતાલાા ંયાજ્મ : દય ચ.હભી.ઍ 201થી લધાયે લ્તીલાા ંયાજ્મ. ફઔંા, ણફશાય, ભશાયાષ્ટ્ર ઉત્તય પ્રદેળ, આંધ્ર, જંાફ 
લઔેયે યાજ્મ. 

 1991ભા ંબાયતની લ્તી ઔીચતા 267 શતી જે 2001ભા ં324ની થઈ છે.  

 લ્તી દ ય અવય યતા ંહયફ : જન્સભદય અને ્થાન્સતય. આ ત્રણ હયફ દેળની લ્તીના દ ઉય અવય યે છે.  

 સ્ત્રી- ર ન  ંપ્રભાણ : (જાશત પ્રભાણ) પ્રશતદય શજાય  ર ની વખંમાઍ સ્ત્રીઐની વખંમાને સ્ત્રી- ર  પ્રભાણ શ ેછે.  

 વાક્ષયતા : વાત લક ે તેથી લધ  ઉંભયની વ્મક્તત ે જે વભજ વાથે ઈ ઍ બાા લાચંી ે રઓી ળે તેને વાક્ષય ઔણલાભા ંઆલે છે. 2001ભા ં
બાયતભા ંવાક્ષયતાન  ંપ્રભાણ 65.38 ટા થલા ામ્ય  ંછે. ેય વોથી લધાયે વાક્ષયતા ધયાલત   યાજ્મ છે. જ્માયે ણફશાય વોથી ઐછી વાક્ષયતા 
ધયાલત   ંયાજ્મ છે. વાક્ષયતાન  ં69,97 પ્રભાણ ધયાલત   ંગ જયાત દેળભા ંદંયભા રભે છે.  

 વ્માલવાશમ ભાખ  ં: યાષ્ટ્રના રના વ્મલવામને ત્રણ શલબાઔભા ંલશેંચલાભા ંઆલે છે : પ્રાથશભ ક્ષાના વ્મલવામ (2) દ્ધદ્વતીમ ક્ષાના વ્મલવામ 
(3) તતૃીમ ક્ષાના વ્મલવામ. શ ારન, કૃશ ે જઔંર આધાહયત વ્મલવામ પ્રાથશભ ક્ષાના ઔણામ છે. ચીજલ્ત  ઐના શનભાકણના ઉદ્યઔ 
દ્ધદ્વતીમ ક્ષાના ઔણામ છે, જ્માયે હયલશન, ફેંહિંઔ વેલા જેલા વેલાના વ્મલવામ તતૃીમ ક્ષાના ઔણામ છે.  

 ્લા્થ્મ : આજે પ્રેઔ, ળીતા જેલા યઔ નાભળે થમા છે. મતૃ્ય દય કટય છે. વયેયાળ આય ષ્મ 61 લકન  ંથય  ંછે.  

 યાષ્ટ્રીમ લ્તીનીશત : ફા જન્સભદય કટાડશલ ઍ લ્તીનીશતન મ ખમ શતે   છે. લ્તીવદૃ્ધદ્ધન દય 2045 સ ધીભા ંક્્થય યલ ડળે. 14 લક સ ધીના ં
ફાને ભફ્ત, પયજજમાત શળક્ષણ આવ ,ં યઔ ય અંક ળ ભેલલ, ળાા છદી જતા ંફાન  ંપ્રભાણ કટાડવ ,ં ફાભયણન દય નીચ રાલલ, 
હયલાય લ્માણ ામકરભને રેન્સદ્રી ામકરભ ફનાલલ, આ આણી લ્તીનીશત છે.  
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ઈવતશાવ જાણલાના સ્ત્રત 
1.  ચિત્ર, લસ્તઐુ ે વવક્કા જેલા સ્ત્રતના આધાયે ળાની જાણાયી ભેલી ળામ છે ?  ઇવતશાવની  
2.  ઈણ લતતભાન સ્સ્થવતન ેવભજલી શમ ત ળાની જાણાયી જરૂયી છે ? ભતૂાની  
3.  તાડત્ર અન ેબજત્ર ય ઈ ચરવભાાં લધ ુરઓાણ જલા ભે છે ?  ાન્ડુ  
4.  ધાત ુઉય તયેરા રઓેન ેશુાં શલેાભાાં આલ ેછે ?  તામ્રત્ર  
5.  પ્રાિીન વભમના ઈવતશાવનુાં જ્ઞાન ધયાલતી વ્મસ્તતન ેશુાં શલેાભાાં આલ ેછે ?  યુાતત્લવલદ  
6.  યાષ્ટ્રીમ અચબરઓેાઔય (નળેનર આાતઈવ્ઝ) ક્યા ળશયેભાાં આલલેુાં છે ?  દદલ્શીભાાં  
7.  તાાંફાના તયા ઉય તયીન ેરઓલાભાાં આલતા રઓેન ેશુાં શલેાભાાં આલ ેછે ?  તામ્રત્ર  
8.  ઈ દ્ધવતથી યુાતાત્ત્લ અલળેન િક્કવ વભમઔા જાણી ળામ છે ?  ાફતન-14 ડેદ િંઔ દ્ધવત દ્વાયા  
9.  શ્રી શેંભિાંદ્રાિામત રામબ્રયેી ક્યા ળશયેભાાં આલરેી છે ?  ા ણ  
10.  ઍર.ડી. ઇન્સન્સ્  ય ૂ ઐપ ઇન્ડરૉજી વાંગ્રશારમ ક્યા ળશયેભાાં આલલેુાં છે ?  અભદાલાદ  
11.  ગજુયાત વલદ્યાીઠનુાં આદદલાવી વાંગ્રશારમ ક્યા ળશયેભાાં આલલેુાં છે ?  અભદાલાદ  
12.  બ.જે. અધ્મમન અન ેવાંળળનગશૃ ક્યા ળશયેભાાં આલલેુાં છે ? અભદાલાદ  
13.  તાડત્ર અન ેબજત્ર ઉય રઓામરે શસ્તત્ર ક્યા વાંગ્રશારમભાાં વાિલીન ેયાઓલાભાાં આવ્મા છે ?  શ્રી ભશાલીય જૈન આયાધના ેન્દ્ર, 

ફા  
14.  શ્રી ભશાલીય જૈન આયાધના ેન્દ્ર ક્યા ળશયેભાાં આલલેુાં છે ?  ફા(ઔાાંધીનઔયભાાં)  
15.  વલવલધ ચિત્ર તથા રઓેથી ફનાલરેી ઇવતશાવવલમ જાણાયી ળાભાાંથી ભે છે  ?  તામ્રત્રભાાંથી  
16.  તભાભ લતતભાનત્રભાાંથી લીવભી વદીના દડવમે્ફય, 2000ભાાં ફનરેા ફનાલની વલઔત દળાતલલાભાાં 

આલી શતી. તને ેશુાં નાભ આલાભાાં આવ્ય ુશત ુાં ?  
વભરવેનમભ ઔેરયેી  

17.  ક્યા લતત ય ‘ભજૂૉ’ નાભના વલવળષ્ટ્  વકૃ્ષ થામ છે ?  દશભારમ  
18.  ‘અચબરઓે’ન ેજમાાં વાિલલાભાાં આલ ેછે ત ેજગ્માન ેશુાં શલેાભાાં આલ ેછે ?  અચબરઓેાઔાય  
19.  તાડના વકૃ્ષની છાર ઉય રઓલાભાાં આલતા રઓેન ેશુાં શલેાભાાં આલ ેછે ?  તાડત્ર  
20.  ‘ભજૂૉ’ નાભના વકૃ્ષની છાર ઉય રઓલાભાાં આલતા રઓેન ેશુાં શલેાભાાં આલ ેછે ?  બજત્ર  
21.  જે-ત ેવભમની યાજમવ્મલસ્થા, યાજાઐ અન ેરજીલનવલમ ભાદશતી ળાભાાંથી ભે છે ?  બજત્રભાાંથી  

2. િાર, નળ વભજીઍ  
22.  થૃ્લીના ઈણ બાઔના વા  ાઔ યના આરઓેનન ેશુાં શલેામ છે  ?  નળ  
23.  NATMO (નળેનર ઍ રાવ વથભદે  ભે ઐઔેનાઈઝળેન) નાભની વાંસ્થા ક્યાાં આલરેી છે ?  રાત્તાભાાં  
24.  જે-ત ેપ્રદેળનુાં વાચુાં ચિત્ર ળાની ભદદથી જાણી ળામ છે ?  નળા લડે  
25.  ઈણ નળાની જભણીફાજુ ળાનુાં વનળાન શમ છે ?  ↑ઉ 

26.  ઈ દદળા જાણલાથી ફાીની દદળાઐ આઆ જાણી ળામ છે ?  ઉત્તય  
27.  વલદેળ મત  ળાન ઉમઔ યી બાા અન ેસ્થાવન દદળા ન જાણલા છતાાં પ્રલાવન આનાંદ ભાણી 

ળે છે ?  
નળાન  

28.  નળાભાાં ઉંિાઈ દળાતલલા ભા ે ક્યા યાંઔન ઉમઔ થામ છે ?  થ્થાઈ  
29.  નળાભાાં જ ાંઔર અન ેલનસ્વત દળાતલલા ભા ે ક્યા યાંઔન ઉમઔ થામ છે ?  રીરા  
30.  નળાભાાં ભદેાન દળાતલલા ભા ે ક્યા યાંઔન ઉમઔ થામ છે ?  ીા  
31.  MAP ળબ્દ મૂ ક્યા રદે ન ળબ્દ................યથી ઉતયી આવ્મ છે ?  MAPPA  

32.  ઈણ વનળાની ઉ.. વનળાન ઈ ફાજુઍ આલલેુાં શમ છે ?  જભણી ફાજુ  
33.  ઈણ ફ ેસ્થ લચ્િનેુાં લાસ્તવલ અંતય જાણલા ભા ે ળાન ઉમઔ યલાભાાં આલ ેછે ?  પ્રભાણભાન (સ્ેર)  
34.  નળાભાાં જવલસ્તાય દળાતલલા ભા ે ક્ય યાંઔ લયામ છે ?  લાદી  
35.  ની ભદદથી જે-ત ેપ્રદેળનુાં નાનુાં અન ેઆફહેફૂ ચિત્ર જાની ળામ છે ?  નળાની  
36.  ઈ વાંસ્થા વલતયણ દળાતલલા નળાઐનુાં વનભાતણ યે છે ?  NATMO  
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                                                  નલી ફેચભાં પ્રલેળ રેલા ભાટે આેર નફંય ય પન ય અથલા ફૃફર ં  ભવ .  
વાભાન્સમ જ્ઞાન, ગ જયાતી વ્માયણ-વાહશત્મ, ઔણણત, તક  ળક્તત(Reasoning), English લઔેયે શલમના 105 થી લધાયે Topic ન  ંામાથી શળક્ષણ આતી શે્રષ્ઠ વં્ થાભા ંજડાલી ઉત્તભ ાયહદી ફનાલ.  

3. નાઔદયતા 
37.  આણા વાંતભાાં વો પ્રથભ ઈ વાભાત્જ વાંસ્થા આલ ેછે ? કુટુાંફ  
38.  વભાજ અંઔેનુાં વો પ્રથભ જ્ઞાન ક્યાાંથી ભે છે ?  કુટુાંફભાાંથી  
39.  વાંસ્ાદયતા તથા વ્મસ્તત કડતયની ઉત્તભળાા ઈ છે ?  કુટુાંફ  
40.  વભાજનુાં નાનાભાાં નાનુાં ઍભ ક્ુાં છે ?  કુટુાંફ  
41.  વશાયની બાલના ના તયપથી ભે છે ?  કુટુાંફ તયપથી  
42.  કુટુાંફભાથી આણન ેશુાં ભે છે ?  વાંસ્ાય  
43.  બાયતના નાઔદયન ેે રા લ ેભતાવધાયન અવધાય ભે છે ?  18  
44.  બાયતનુાં નાઔદયત્લ ભેલલાની ે રી યીત છે ?  ફ ે 
45.  બાયતભાાં વલદેળીન ેક્યા શ ભતા નથી ?  વયાયી દ ભેલલાન  
46.  બાયતન નાઔદય ેલા પ્રાયન ઔાંબીય ગનુ યે ત ત ેબાયતીમ નાઔદયત્લ ગભુાલ ેછે ?  દેળદ્રશન  

4. ભાનલજીલનની ળરૂઆત 
47.  બાયતીમ ઉઓાંડભાાં આળયે ે રા રાઓ લોના વભમથી આદદ ભાનલલસ્તીના અલળે ભતા આવ્મા 

છે ?  
20 રાઓ  

48.  આદદ ભાનલની પ્રાયાંચબ ભાનલજીલનની ભ ાબાઔની ભાદશતી ળાના યથી ભે છે ?  ઐજાય યથી  
49.  આદદભાનલ તાના ઉમઔ ભા ે થ્થય, રાડાાં અન ેશાડાભાાંથી શુાં ફનાલત શત ?  ઐજાય  
50.  ભાનલજીલનની વોથી ક્ાાંવતાયી ળધ ઈ છે ? િક્ની  
51.  ભધ્મપ્રદેળ અન ેઉત્તયપ્રદેળના દચક્ષણ બાઔની ગપુાઐભાાં ળાના ચિત્ર જલા ભે છે ?  જ ાંઔરી જાનલયનાાં  
52.  આદદ ભાનલના લવલા  શલાના યુાલા ક્યાાંથી ભળ્મા છે ?  બીભ ફ ેાથી  
53.  આદદભાનલની િતયુાઈભાાં લધાય થતાાં તનેાાં...................ન વલાવ થમ.  ોળલ્મન  
54.  નદી દનાયાના પ્રદેળ ક્યા ાાણયઔુનાાં રના આશ્રમસ્થાન શતા ?  રઘ ુ 
55.  ઈ ળધન ેાયણ ેઆણા જીલનભાાં ઝડ અન ેવયતા આલી છે ?  િક્ની  
56.  રઘ ુાાણયઔુના પ્રાણીઐનાાં શાડાના ઢઔરા અન ેદ ામરેા મતૃદેશ ક્યા પ્રદેળભાાંથી ભે આવ્મા છે 

?  
અભયાયુભાાંથી  

57.  આદદભાનલ ળાની ળધભાાં ઍ જગ્માઍથી ફીજી જગ્માઍ પયત શત ?  ઓયાની  
5. આણુાં કય થૃ્લી 

58.  થૃ્લી યના દ ફાંધન ેે રા બાઔભાાં વલબાત્જત યલાભાાં આવ્મા છે ?  ત્રણ  
59.  થૃ્લી ય કુર ે રા ઓાંડ આલરેા છે ? વાત  
60.  થૃ્લી ય કુર ે રા ભશાવાઔય આલરેા છે ?  િાય  
61.  વલશ્વભાાં ક્ય ભવૂભઓાંડ છે જે ામભ દશભાચ્છાદદત યશ ેછે ?  ઍન્ ાત દ ા  
62.  ક્યા ભવૂભઓાંડ ઉય ભાનલલવલા  નથી ?  ઍન્ ાત દ ા  
63.  ઍલ ક્ય ભવૂભઓાંડ છે જેના ય ઈણ દેળ ભાચરીશ ધયાલત નથી ?   ઍન્ ાત દ ા  
64.  થૃ્લીના ક્યા બાઔભાાં સમૂતનાાં દયણ વીધાાં ડલાથી ત્માાં અવતળમ ઔયભી યશ ેછે ?  ઉષ્ટ્ણ દ ફાંધ  
65.  થૃ્લીના ક્યા બાઔભાાં સમૂતનાાં દયણ ત્રાાંવા ડલાથી ત્માાં ઐછી ઔયભી ડે છે ?  ળીત દ ફાંધ  
66.  થૃ્લીના ક્યા બાઔભાાં સમૂતના દયચણ થડા ત્રાાંવા ડે છે અન ેત્માાં ઔયભી અન ેઠાંડી વયઓા પ્રભાણભાાં ડે 

છે ?  
વભળીતષ્ટ્ણ દ ફાંધ  

67.  થૃ્લીની વા ી ય ફયાફય ભધ્મબાઔભાાં દયલાભાાં આલરેી ઔાાય ાલ્વન કા ી યેઓાન ેશુાં 
શલેાભાાં આલ ેછે ?  

વલષલુવતૃ્ત   

68.  વલષલુવતૃ્તથી 23.50ન ેઅંતયે દચક્ષણભાાં આલરે અક્ષાાંળવતૃ્તન ે................શ ેછે.  ભયવતૃ્ત  
69.  વલષલુવતૃ્તથ ે66.50ન ેઅંતયે ઉત્તયભાાં આલરેા અક્ષાાંળવતૃ્તન ે.................શ ેછે.  ઉત્તય ધ્રલવતૃ્ત  
70.  વલષલુવતૃ્તથી 66.50ન ેઅંતયે દચક્ષણભાાં આલરે અક્ષાાંળવતૃ્તન.ે..............શ ેછે.  દચક્ષણ ધ્રલુવતૃ્ત  
71.  વલલવતૃ્તથી 23.50ન ેઅંતયે ઉત્તયભાાં આલરેા અક્ષાાંક્ષળવતૃ્તન ેશુાં શલેાભાાં આલ ેછે.  તવતૃ્ત  
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                                                  નલી ફેચભાં પ્રલેળ રેલા ભાટે આેર નફંય ય પન ય અથલા ફૃફર ં  ભવ .  
વાભાન્સમ જ્ઞાન, ગ જયાતી વ્માયણ-વાહશત્મ, ઔણણત, તક  ળક્તત(Reasoning), English લઔેયે શલમના 105 થી લધાયે Topic ન  ંામાથી શળક્ષણ આતી શે્રષ્ઠ વં્ થાભા ંજડાલી ઉત્તભ ાયહદી ફનાલ.  

72.  ક્ય ઓાંવ દચક્ષણધ્રલુ સધુી વલસ્તયેર છે ?  ઍન્ ાત દ ા  
73.  થૃ્લીની વા ી યની આડી ાલ્વન લત ુતાાય યેઓાઐન ેશુાં શ ેછે ?  અક્ષાાંળવતૃ્ત  
74.  થૃ્લીની વા ી યની ઊબી યેઓાઐન ેશુાં શ ેછે ?  અધતલત ુતાાય યેઓાાંળવતૃ્ત  
75.  પ્રાળ અન ેઔયભી ન આ ેછે ?  સમૂત  

6. સ્થામી જીલનની ળરૂઆત 
76.  ઔભટુની આઓી  ીન ેયજ વળાય ભા ે બ વુાં ડે છે ાયણ ે.................... ઍભન ેકય જેવુાં ત ઈ શત ુાં જ 

નથી.  
77.  આદદભાનલ ભ ેબાઔે ક્યાાં લવલા  યતા શતા ? ગપુાભાાં  
78.  આદદભાનલ જ ાંઔરી પ્રાણીઐથી ફિલા અન ેયક્ષણ ભેલલા ગપુા ઉયાાંત ફીજા ળાન વશાય રતેા 

શતા ?  
અસ્ગ્નન  

79.  આદદભાનલન ેબ તા યશલેાનુાં મખુ્મ ક્ુાં ાયણ શત ુાં ?  ઓયાનુાં  
80.  જભાનુાં ઝાંડુાં ફધી પ્રવવૃત્તઐ ભા ેનુાં મખુ્મ ેન્દ્ર ઔણાત ુાં શત ુાં, ાયણ ે..................... જભના વતા ફીરાના નામ 

શતા.  
81.  અમુ સ્થઍથી ઓદાભ યત યુાતત્લવલદન ેળાના અલળે ભળ્મા છે ?  અનાજના દાણા  
82.  ક્ુાં ઍવુાં સ્થ છે, જમાાં વાંબલત: વોથી શરેા કઉં, જલ ઉઔાડલાનુાં અન ેક ેા-ફયાાં ાલાનુાં ળરૂ થયુાં 

શળ ેઍભ ભાનલાભાાં આલ ેછે ?  
ભશેયઔઢ  

83.  યુાતત્લવલદન ેક્યા સ્થેથી ઓદાભ યતાાં ક ેા-ફયાાં અન ેઔામના શાડાાંઐ લધ ુપ્રભાણભાાં ભી 
આવ્મા છે?  

ભશેયઔઢ  

84.  યુાતત્લવલદન ેમા સ્થેથી ફાયભાાંથી મતૃની વાથ ેફયીનાાં ણ અલળે ભળ્મા છે?  ભશયેઔઢ 
85.  યુાતત્લવલદન ેમા સ્થેથી િાય ઐયડાલાાાં ભાનના અલળે ભળ્મા છે? ભશયેઔઢભાાંથી 
86.  ભશયેઔઢની ઍ ફયભાાંથી મતૃની વાથ ેમા પ્રાણીના અલળે ણ ભળ્મા છે ?  ફયીનાાં 
87.  યુાતત્લવલદન ેઝાંડાની અંદય અન ેફશાયથી ળાના અલળે ભળ્મા છે ?  ચરૂાના  
88.  ભશેયઔઢ ક્યાાં આલલેુાં છે ?  ાદસ્તાનભાાં  
89.  ભશાઔઢ ક્યા યાજમભાાં આલલેુાં છે ?  ઉત્તય પ્રદેળભાાં  
90.  ભશાઔઢભાાંથી ળાન અલળે ભળ્મા છે ?  િઓા અન ેઔામના  
91.  બજુૉશભ ક્યા યાજમભાાં આલલેુાં છે ?  જમ્મ-ુાશ્ભીય  
92.  કઉં, કૂતયાાં, ઔામ, બેંવ, ક ેા, ફયી લઔેયેના અલળે ક્યા સ્થેથી ભી આવ્મા છે ?  બજુૉશભભાાંથી  
93.  કઉં, િણા, જલ તભેજ બેંવ અન ેફદના અલળે ક્યાાંથી ભી આવ્મા છે ?  ચિયાદભાાંથી  
94.  હુલ્રય ક્યા યાજમભાાં આલલેુાં છે ?  આંધ્ર પ્રદેળ  
95.  જુલાય, ફાજયી તભેજ ઔામ, ક ેાાં અન ેફયી જેલા પ્રાણીઐના અલળે ક્યાાંથી ભી આવ્મા છે ?  હુલ્રયભાાંથી  

7. સ્થાન, વીભા અન ેભૂષૃ્ટ્ઠ (ગજુયાત) 
96.  ગજુયાત યાજમ બાયતનાાં ક્યા બાઔભાાં આલલેુાં છે ?  વશ્વભ  
97.  ગજુયાતન ેે રા પ્રાયની વીભાઐ છે ?  ફ ે 
98.  ગજુયાતની વશ્વભ ેક્ય વાઔય આલરે છે ?  અયફ  
99.  અયફ વાઔય ે રા દ.ભી. રાંફાઈ ધયાલ ેછે ?  1600 દ.ભી.  
100.  ચ્છન અઓાત ક્યા વાઔયભાાં આલરે છે ?  અયફ  
101.  ઓાંબાતન અઓાત ક્યા વાઔયભાાં આલરે છે ?  અયફ  
102.  ગજુયાતની ઉત્તયથી દચક્ષણ સધુીની રાંફાઈ આળયે ે રા દ.ભી. છે ?  590 દ.ભી.  
103.  ગજુયાતની લૂતથી વશ્વભ સધુીની રાંફાઈ આળયે ે રા દ.ભી. છે ?  500 દ.ભી.  
104.  ગજુયાત યાજમન બોઔચર વલસ્તાય (ક્ષતે્રપ) આળયે ે રા િ. દ.ભી. છે ?  1,96,24 િ.દ.ભી.  
105.  ગજુયાત યાજમન બોઔચર વલસ્તાય બાયતના કુર વલસ્તાયના ે રા  ા જે ર છે ?  6  ા  
106.  ગજુયાતન ભવૂભબાઔ ે રા બાઔભાાં લશેંિામરે છે ?  ાાંિ  
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                                                  નલી ફેચભાં પ્રલેળ રેલા ભાટે આેર નફંય ય પન ય અથલા ફૃફર ં  ભવ .  
વાભાન્સમ જ્ઞાન, ગ જયાતી વ્માયણ-વાહશત્મ, ઔણણત, તક  ળક્તત(Reasoning), English લઔેયે શલમના 105 થી લધાયે Topic ન  ંામાથી શળક્ષણ આતી શે્રષ્ઠ વં્ થાભા ંજડાલી ઉત્તભ ાયહદી ફનાલ.  

107.  ગજુયાતના ભૂષૃ્ટ્ઠની દષ્ષ્ટ્ ઍ ે રા બાઔ ડે છે ?  ાાંિ  
108.  ડુાંઔયા પ્રદેળ ે રા બાઔભાાં લશેંિામરે છે ?  ત્રણ  
109.  બાયતભાાં વોથી રાાંફી દદયમાઈ વીભા ક્ુાં યાજમ ધયાલ ેછે ?  ગજુયાત  
110.  બાયતભાાં વલસ્તાયની દષ્ષ્ટ્ ઍ ગજુયાતનુાં સ્થાન ક્યા નાંફયે છે ?  વાતભા  
111.  ચ્છન ભ ાબાઔન વલસ્તાય ક્યા પ્રદેળન ફનરે છે ? યણપ્રદેળન  
112.  ઉત્તય ગજુયાતન ભ ાબાઔન વલસ્તાય ક્યા પ્રદેળન ફનરે છે ?  ભદેાન પ્રદેળન  
113.  વમદુ્રની વા ીથી ઊંિ ેઆલરેા ભદેાન જેલા વા  પ્રદેળન ેશુાં શલેાભાાં આલ ેછે ?  ઉચ્િપ્રદેળ  
114.  ચ્છના યણપ્રદેળની જભીન ેલી છે ?  ઓાયી  
115.  બાયતનાાં અન્મ યાજમની વયઓાભણીભાાં ગજુયાતન દદયમાદનાય ે રા દ.ભી. રાાંફ છે ?  1600 દ.ભી. 

8. વલવલધતાભાાં ઍતા 
116.  બાયતીમ વાંસ્કૃવતનુાં મૂ રક્ષણ ક્ુાં છે ?  વલચબન્નતાભાાં ઍતા  
117.  બાયતનુાં ફાંધાયણ ળાનુાં સિૂ છે ?  ઍતાનુાં  
118.  આણુાં જીલન વમદૃ્ધ અન ેયવપ્રદ ળાના ાયણ ેફન્યુાં છે ?  વલવલધતાન ેાયણ ે 
119.  બાયતીમ વાંસ્કૃવતન ુમખુ્મ રક્ષણ ક્ુાં છે ?  વલચબન્નતાભાાં ઍતા  
120.  ચિસ્તી ર ક્ય તશલેાય ભનાલ ેછે  ?  નાતાર  
121.  ‘ભશાલીય જમાંવત’ તશલેાય ક્યા ર ઉજલ ેછે ?  જૈન ર  
122.  ફોદ્ધ રન મખુ્મ તશઆેય ક્ય છે ?  બદુ્ધચૂણિભા  
123.  ‘નલયજ’ તશલેાય ક્યા ર ભનાલ ેછે ?  ાયવી ર  
124.  ઈદે-ઍ-વભરાદ અન ેફયી ઈદ તશલેાય ક્યા ર ભનાલ ેછે ?  મસુ્સ્રભ ર  
125.  નલયાવત્ર અન ેઉત્તયામણ તશલેાય ક્યા ર ભનાલ ેછે ?  દશિંદુ ર  
126.  ક્ય તશલેાય ફધા ધભતના ર વાથ ેભીન ેઉજલ ેછે ?  પ્રજાવત્તા દદન  
127.  આણા ભા ે યાષ્ટ્રીમ.........નુાં મલૂ્મ ઊંચ ુછે ?  ઍતાનુાં  
128.  આઝાદીની રડાઈભાાં અંગે્રજન ેબાયતની વલવલધતાની લચ્િ ેળાનાાં દળતન થમાાં શતા ?  યાષ્ટ્રપ્રભેના  
129.  બાયતભાાં રઍ અંગે્રજ વલરુદ્ધ ળાન ઉમઔ મો શત ?  ઝાંડાન  
130.  બાયત ેવુાં યાષ્ટ્ર છે ?  ચફનવાાંપ્રદાવમ  
131.  આણી વલચફન્નતાભાાં ણ ઍતાનુાં સિૂ શુાં છે ?  ફાંધાયણ  
132.  બાયતન ેવલવલધતાન ેતનેી..................ભાનલાભાાં આલી છે ?   ળસ્તત  

9.પ્રાિીન નઔય 
133.  બાયતભાાં ઉત્ઓનન દયવભમાન ે રાાં નઔય ભી આવ્મા છે ?  1000  
134.  ભશેં-જ-દડ નઔયભાાં શ્રીભાંતના ભાન ે રા ભાના શતા ?  ફ ે 
135.  ભશેં-જ-દડ નઔયભાાં મખુ્મ ભાઔો ે રા ફૂ  શા શતા ? 33 ફૂ   
136.  ભોંશ-ેજ-દડ નઔયભાાં મખુ્મ ભાઔતન ેજડતી ળયેીઐની શાઈ ે રા ફૂ  શતી ?  12થી 15 ફૂ   
137.  વવિંધ ુવાંસ્કૃવતના ઉત્ઓનન દયવભમાન ભી આલરેા જાશયે ભાનની રાંફાઈ ે રા ભી ય શતી ?  55 ભી ય  
138.  વવિંધઓુીણની વાંસ્કૃવતનુાં ઔોયલ રઈ ળામ તવે ુાં તને ુાં વલવળષ્ટ્  રક્ષણ ક્ુાં શત ુાં ?  ભઔૂતબત ઔ ય મજના  
139.  વવિંધઓુીણભાાંથી ભી આલરે જાશયે ભાન ે રા ભી ય શળાં શત ુાં ?  33 ભી ય  
140.  વવિંધઓુીણભાાંથી ભી આલરેા જાશયે ભાનભાાં ે રી લઓાય શતી ?  14  
141.  વવિંધઓુીણભાાંથી ભી આલરેા નઔયભાાં સ્નાનાઔાય ે રા ભી ય રાાંબુ ાં શત ુાં ?  12.10 ભી ય 
142.  વવિંધઓુીણભાાંથી ભી આલરેા નઔયભાાં સ્નાનાઔાય ે રા ભી ય શળાં શત ુાં ?  7 ભી ય  
143.  વવિંધઓુીણભાાંથી ભી આલરેા અઔયભાાં સ્નાનાઔાયન શજ ે રા ભી ય ઊંડ શત ?  2.49ભી ય  
144.  શડપ્ા વાંસ્કૃવતના અલળેભાાં ભી આલરેા વોથી રાાંફા અચબરઓેભાાં ે રા ચિહ્ન છે ?  26  
145.  ભોંશ-ેજ-દડ અન ેશડપ્ા નઔયભાાં ઈ રાન ખફૂ વલાવ થમ શત ?  ભા ીનાાં લાવણ ફનાલલાન  
146.  વવિંધઓુીણની વાંસ્કૃવતનાાં ક્યા ફાંદયની ઔણના ઍ ભશત્લના ફાંદય તયીે થતી શતી ?  રથર  
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147.  રથર ક્યા તાલુાભાાં આલલેુાં છે ?  ધા  
148.  રથર ક્યા ત્જલ્રાભાાં આલલેુાં છે ?  અભદાલાદ  
149.  શડપ્ીમ વાંસ્કૃવતનુાં ભશત્લનુાં ઔણાત ુાં ધાલીયા નઔય ક્યા ત્જલ્રાભાાં આલલેુાં છે ?  ચ્છ  
150.  શડપ્ા વાંસ્કૃવતભાાં ભી આલરેા નઔયભાાં ક્યા નઔયનુાં આમજન આદળત ઔણામ છે ?  ભશેં-જ-દડનુાં  
151.  શડપ્ન વાંસ્કૃવત આળયે ે રા લત શરેાાંની ભાનલાભાાં આલ ેછે ?  4500  

ધયણ-7  (1) ફ ેભશાયાજમ 
152.  યાજમશ્રીન ેણ ેેદ યી શતી ?  દેલગપુ્ત ે 
153.  ક્યા ફોદ્ધ વાધનુી ભદદથી શતલધતનન ેતાની ફશને યાજમશ્રીન ેમતુત યાલલાભાાં વપતા ભી શતી 

?  
દદલાયની  

154.  શતલધતન દય ાાંિ લ ેક્યા સ્થે ધભતદયદનુાં આમજન યત શત ?  પ્રમાઔભાાં  
155.  વાંસ્કૃત બાાના ક્યા વાદશત્માયથી શતના દયફાયની ળબાભાાં વદૃ્ધદ્ધ થતી શતી ?  ફાણબટ્ટથી  
156.  શતના જીલનની ભશત્લની ફાફતની જાણાયી ઈ કૃવતભાાંથી ભે છે ?  શતિદયત  
157.  શતના વભમા દયવભમાન ઈ વલદ્યાીઠન ેદેળ-વલદેળભાાં પ્રવવદ્ધદ્ધ ભી શતી ?  નારાંદા  
158.  નારાંદા વલદ્યાીઠના વનબાલ-ઓિત ભા ે શતલધતન ેે રાાં ઔાભ આપ્માાં શતાાં ?  100  
159.  પ્રાિીનાભાાં વભાજભાાં મખુ્મ ે રા લણો શતા ?  િાય  
160.  શતલધતનના યાજમભાાં ે રા ફોદ્ધ ભઠ શતા ?  100 ભઠ  
161.  શતલધતનના યઔુ દયવભમાન વ્માાયથી વનુાં ક્યા ળશયેભાાંથી બાયતભાાં કવડાઈ આલત ુશત ુાં ?  યભભાાંથી  
162.  ક્યા િની મવુાપયે વમ્રા  શ ેઉજલરે પ્રમાઔની છઠી ફોદ્ધ ધભતદયદભાાં શાજયી આી શતી ?  હ્ય-ુઍન-ત્વાાંઔે  
163.  હ્ય-ુઍન-ત્માાંઔ ઈ વારભાાં ભધ્મ ઍવળમાના યસ્ત ેિીન યત પમો શત ?  ઈ.વ. 650ભાાં  
164.  િાલ ુલાંળના ક્યા પ્રતાી યાજાઍ ‘અશ્વભકે’ મજ્ઞ યાવ્મ શત ?  રુેળી શરેાઍ  
165.  િાલકુ્ય લાંળના ક્યા યાજઍ લાતાીભાાં વલષ્ટ્ણભુ ાંદદય ફાંધાવ્યુાં શત ુાં ?  ભાંઔરળે ે 
166.  શત-રુળેીના વલગ્રશથી નજનુાં વામ્રાજમ ક્યાાં સધુી આલીન ેઅ ક્ુાં શત ુાં ?  નભતદા સધુી  
167.  ‘શતિદયત્ર’ અન ે‘ાદફયી’ નાભની પ્રખ્માત કૃવતની ણ ેયિના યી શતી ?  ભશાવલ ફાણબટ્ટ ે 
168.  ‘નાઔનાંદ;, ‘યત્નાલચર’, અન ે‘વપ્રમદવળિા’ નાભના પ્રખ્માત ના ની યિના ણ ેયી શતી ?  શતલધતન ે 
169.  ક્યા યવામણળાસ્ત્રી રશ, વભર અન ેાયાની બસ્ભન ઑધ તયીે ઉમઔ યતા શતા ?  નાઔાજુ તન  
170.  ના વભમા દયવભમાન લાતાી અન ેધાયાયુીની ગપુાઐ વનભાતણ ાભી શતી ?  રુેળી ફીજાના  
171.  અજતાની ગપુાના ે રા જઔભળહુય બીંતચિત્ર ના વભમા દયવભમાન ફન્મા શતા ?  રુેળી ફીજાના  

2. થૃ્લી પયે છે 
172.  થૃ્લી તાની ાલ્વન ધયી ય વલષલુવતૃ્ત ે રા દ.ભી. ની ઝડ ેપયી ઍ િક્ ણૂત યે છે ?  1970 દ.ભી.  
173.  થૃ્લી વલષલુવતૃ્ત યનુાં ઍ િક્કય ે રા રાભાાં ણૂત યે છે ?  24 રાભાાં  
174.  થૃ્લીન ેસમૂતની ઍ પ્રદચક્ષણા યૂી યતા ે રા દદલવ રાઔે છે ?  365  
175.  થૃ્લી ઍ વભવન ભાાં ે રા દ.ભી.ની ઝડ ેપયી સમૂતની દયક્ભા ણૂત યે છે ?  1760 દ.ભી.  
176.  થૃ્લી તાની ધયી ય ે રા અંળન ખણૂ ફનાલ ેછે ?  23.50 
177.  થૃ્લી તાની ક્ષાની વાથ ેે રા અંળન ખણૂ ફનાલ ેછે ?  66.50 
178.  તવતૃ્ત ય ક્યાયે સમૂતનાાં દયણ ક્યાયે ફયાફય વીધાાં ડે છે ?  21ભી જૂન ે 
179.  ભયવતૃ્ત ય સમૂતનાાં દયણ ક્યાયે ફયાફય વીધાાં ડે છે ?  22ભી દડવમે્ફયે  
180.  થૃ્લી તાની ધયી ય ઈ દદળાભાાંથી ઈ દદળા તયપ પયે છે ?  વશ્વભથી લૂત તયપ  
181.  થૃ્લી ય દદલવ અન ેયાત થામ છે ાયણ ે....................... થૃ્લી તાની ધયી ય પયે છે.  
182.  થૃ્લી ય ઋતઐુ થામ છે ાયણ ે.......................... થૃ્લી સમૂતની દયક્ભા ઍ છે.  
183.  ક્યા દેળભાાં યાવત્રના ફાય લાગ્મા છી ણ સમૂત જલા ભે છે ?  નલે 
184.  વલષલુવતૃ્ત ય સમૂતનાાં દયણ વીધાાં ડલાની સ્સ્થવત ક્યા દદલવ ેશમ છે ?  21 ભાિત અન ે23 વપ્ ેમ્ફયે  
185.  21ભી જૂન ેતવતૃ્ત ય અજલાળાં ે રા રા યશ ેછે ?  14 રા  



ANGEL  ACADEMY  :  GPSC 1-2, Dy.SO - નામફ ભાભરતદાય, તરાટી, રાક , PSI-ASI, ન્સ્ટેફર, TAT, TET લઔેયે યીક્ષાઐની વંણૂક તૈમાયી ભાટેના                   
ભ.7575 072 872      રારકય ઝેયક્ષની નીચે, વેટય: 29, ક-6  નકય, ઔાધંીનઔય  download materials from HERE  angelacademy.co.in     

આને અભાર ં  MATERIALS  ઔભે ત આના What’s up group ભા ંજફૃય Share યજ. તેનાથી તભાયી જેભે ઈને ભદદ ભળે.                   

વચંાર : વાભત ઔઢલી  (GPSC 1-2(p) , Dy.SO-નામફ ભાભરતદાય(p), તરાટી, રાક , રીવ, TAT, TET લઔેયે 10 થી લધાયે યીક્ષાઐભાં ાવ થનાય અન બલી અને તજજ્ઞ શળક્ષ)  59 

                                                  નલી ફેચભાં પ્રલેળ રેલા ભાટે આેર નફંય ય પન ય અથલા ફૃફર ં  ભવ .  
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186.  22ભી દડવમે્ફયે, ભયવતૃ્ત ય અજલાળાં ે રા રા યશ ેછે ?  14 રા  
3. વયાય 

187.  આવથિ અન ેવાભાત્જ વભસ્માઐ ણ ઉેર ેછે ? વયાય  
188.  વયાયનુાં ક્ુાં અંઔ ધાયા કડલાનુાં ામત યે છે ?  ધાયાવબા  
189.  વયાયનુાં ક્ુાં અંઔ ામદાન અભર યાલલાનુાં ામત યે છે ?  ાયફાયી  
190.  દયે દેળન ેજુદા જુદા વનણતમ રલેા ભા ે તભેજ ાભ યલા ભા ે ની જરૂય ડે છે ?  વયાયની  
191.  દેળભાાં ના દ્વાયા ામદા ફનાલલાન,ુ અભર યાલલાનુાં અન ેામદાભાાં વવધાયલાનુાં ામત થામ છે ?  વયાાય દ્વાયા  
192.  દેળભાાં ામદ અન ેવ્મલસ્થા જલામ તથા દેળન વલાવ થામ ત ેભા ે ની ભવૂભા અઔત્મની છે ?  વયાયની  
193.  વયાયનુાં ક્ ુઅંઔ ન્મામવલમ ામત યે છે ?  ન્મામતાંત્ર  
194.  વયાયનુાં ક્ુાં તાંત્ર ામદાન બાંઔ યનાયની વાભ ેાભ િરાલી વજા યાલલાનુાં ામત ણ યે છે ?  ન્મામતાંત્ર  
195.  બાયતભાાં ે રી ક્ષાની વયાય છે ?  ફ ે 
196.  ધાયાવબાનુાં નીિલુાં ગશૃ ક્યા નાભ ેઐઓામ છે ?  યાજમવબા  
197.  યાજમની ધાયવબાનુાં ઉલુાંગશૃ ક્યા નાભ ેઐઓામ છે ?  વલધાન દયદ  
198.  યાજમ વયાયના અંઔભાાં ન ણ ણ વભાલળે થામ છે ?  યાજમારન  
199.  રલ્માણનાાં ામો ણ યે છે ?  વયાય  

4. યાજતૂ યઔુ 
200.  વમ્રા  શતલધતન છી ળસ્તતળાી ળાવ તયીે ની ઔણના થામ છે ?  મળલભાતની  
201.  િોશાણ લાંળના ળાવઍ પ્રાયાંબભાાં અજભયેભાાં વત્તાની સ્થાના માત છી ક્યા ળશયેન ેતાની 

યાજધાની ફનાલી ? 
દદલ્શી  

202.  લ્રલ લાંળના ક્યા યાજાન ેળસ્તતળાી ળાવ તયીે ભાનલાભાાં આલતા શતા ?  નયવવિંશ લભાતન ે 
203.  િોશાણ લાંળભાાં ક્યા યાજાની ળસ્તતળાી ળાવ તયીે ઔણના થામ છે ?  થૃ્લીયાજ િોશાણની  
204.  િર લાંળની યાજધાની ઈ શતી ? તાાંજય  
205.  ળાાંબયી યાજમના ળાવ અજમયાજે ક્ુાં નઔય લવાવ્યુાં શત ુાં ? અજમભરુે  
206.  ‘થૃ્લીયાજ યાવ’ નાભના પ્રવવદ્ધ ભશાાવ્મની યિના ણ ેયી છે ?  િાંદ ફયદાઈઍ 
207.  િદેી યાજમની યાજધાની ઈ શતી ?  વત્ર ુી (લતતભાન તલેય)  
208.  ાશ્ભીયભાાં ક્યા લાંળના ળાવનુાં ળાવન શત ુાં ?  ઉત્ર  
209.  ઔાંધાયભાાં ક્યા લાંળના ળાવ યાજમ યતા શતા ?  ળાદશમા  
210.  બુાંદેરાઓાંડભાાં નુાં ળાવન શત ુાં ?  લ્રલ લાંળનુાં  
211.  દચક્ષણ બાયતભાાં નુાં ળાવન શત ુાં ?  યાષ્ટ્રકૂ  લાંળનુાં   
212.  ઔવલિંદ ત્રીજ નાભન ળસ્તતળાી ળાવ ક્યા લાંળભાાં થમ શત ?  યાષ્ટ્રકુ  લાંળભાાં  
213.  ક્યા લાંળભાાં સ્ત્રીઐ ળાવન યતી શતી ?  ાાંડય લાંળભાાં 
214.  િયે યાજમન ેફીજા ક્યા નાભ ેઐઓ ેછે ?  ેયર  
215.  િયે યાજમન પ્રથભ ળસ્તતળાી ળાવ ણ શત ?  અથન ફીજ  
216.  લાતાી (ફદાભી) ભાાં ક્યા લાંળનુાં ળાવન શત ુાં ?  િાલકુ્ય લાંળનુાં  
217.  ભાન્મઓ ેભાાં ક્યા લાંળનુાં ળાવન શત ુાં ?  યાષ્ટ્રકુ  લાંળનુાં  
218.  દ્રાયવમદુ્રભાાં ક્યા લાંળના ળાવનુાં યાજમ શત ુાં ?  શમવર લાંળનુાં  
219.  દેલચઔદયભાાં ક્યા લાંળનુાં ળાવન શત ુાં ?  માદલ લાંળનુાં  
220.  તાાંજયભાાં ક્યા લાંળનુાં ળાવન શત ુાં ?  િર લાંળનુાં  
221.  યાણી લાલ ક્યાાં આલરેી છે ? ા ણ 
222.  યાણી લાલનુાં ફાાંધાભ ણ ેયાવ્યુાં શત ુાં ? યાણી ઉદમભતીઍ  
223.  વળલ્ સ્થાત્મન અજડ નમનૂ ઔણાતી યાણીલાલ ે રા ભાની શતી ?  વાત  
224.  વવવદદમા લાંળની સ્થાના ણ ેયી શતી ?  ફપ્ા યાલે  
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                                                  નલી ફેચભાં પ્રલેળ રેલા ભાટે આેર નફંય ય પન ય અથલા ફૃફર ં  ભવ .  
વાભાન્સમ જ્ઞાન, ગ જયાતી વ્માયણ-વાહશત્મ, ઔણણત, તક  ળક્તત(Reasoning), English લઔેયે શલમના 105 થી લધાયે Topic ન  ંામાથી શળક્ષણ આતી શે્રષ્ઠ વં્ થાભા ંજડાલી ઉત્તભ ાયહદી ફનાલ.  

225.  ક્યા લાંળનુાં તન થતા યાષ્ટ્રકુ  લાંળ વત્તા ય આવ્મ ? િાલકુ્ય લાંળનુાં  
226.  ક્યા લાંળના ળાવઍ બાયતન ેઆયફના આક્ભણથી ફિાવ્ય ુશત ુાં ? પ્રવતશાય લાંળના  
227.  મૂયાજ, કુભાયા અન ેવવદ્ધયાજ જમવવિંઔ જેલા પ્રતાી યાજાઐ ક્યા લાંળભાાં થમા ?  વરાંી લાંળભાાં  
228.  ક્યા લાંળના વભમભાાં ાાંિીના ૈરાવ ભાંદદયનુાં  વનભાતણ થયુાં શત ુાં ?  લ્રલ લાંળના  
229.  ક્યા લાંળના ળાવ રાયવવ અન ેવાદશત્મપ્રભેી શતા ?  લ્રલ લાંળના  
230.  િોશાણલાંળન ક્ય ળાવ ઈવતશાવભાાં અદ્ધદ્વતીમ સ્થાન ધયાલ ેછે ?  થૃ્લીયાજ ત્રીજ  
231.  ક્ુાં યાજમ અવત પ્રાિીન ઔણામ છે ?  ાાંડય  
232.  અથનફીજ અન ેવતે્ ુાંઔલન નાભના પ્રતાી યાજાઐ ક્યા લાંળભાાં થમા ?  િયે લાંળભાાં  

5. સ્થ અન ેવભમ 
233.  થૃ્લીની વા ી ય આડી દયેરી ાલ્વન યેઓાઐન ેશુાં શ ેછે ?  અક્ષાાંળવતૃ્ત  
234.  થૃ્લીની વા ી ય ઊબી દયેરી ાલ્વન યેઓાઐન ેશુાં શ ેછે ?  યેઓાાંળવતૃ્ત  
235.  ઈંઔરનૅ્ડભાાં ચગ્રવનિ યથી વાય થતા ક્યા યેઓાાંળવતૃ્તન ે‘ચગ્રવનિ યેઓા’ શ ેછે.  00 
236.  ક્યા યેઓાાંળવતૃ્તન ેઆંતયયાષ્ટ્રીમ દદનાાંતય યેઓા શ ેછે ?  1800 
237.  ‘આંતયયાષ્ટ્રીમ દદનાાંતય યેઓા’ ક્યા ભશાવાઔયભાાંથી વાય થામ છે ?  વેદેપ ભશાવાઔય  
238.  થૃ્લીનુાં વોથી ભટુાં કદડમા ક્ુાં છે ?  સમૂત  
239.  કુર યેઓાાંળવતૃ્ત ે રા છે ?  360  
240.  ઍ રાભાાં ે રા યેઓાાંળવતૃ્ત સમૂત વાભથેી વાય થામ છે ?  15  
241.  ઍ યેઓાાંળન ેસમૂત વાભથેી વાય થતા ે રા વભવન ન વભમ રાઔે છે ?  4 વભવન ન  
242.  આંતયયાષ્ટ્રીમ દદનાાંતય યેઓાન ેટૂાંકુાં નાભ શુાં છે ?  IDL  

243.  ફ ેઅક્ષાાંળવતૃ્ત લચ્િ ેઆળયે ે રા દવભનુાં અંતય શમ છે ?  111 ીભી  
244.  ધ્રલુન તાય ઈ દદળાભાાં દેઓામ છે ?  ઉત્તય  

6. ભધ્મયઔુની ળાવનવ્મલસ્થા અન ેસ્થાત્મ 
245.  ાશ્ભીયના મળસ્યન ેણ ેઔાદી ય ફવેાડય શત ?  બ્રાહ્મણની ભાંડીઍ 
246.  ગજુયાતભાાં કુભાયાન ેણ ેઔાદી ય ફવેાડયાાં શતાાં ?  ભાંત્રીવબાના વભ્મઍ  
247.  આણા દેળભાાં ેલા પ્રાયની ળાવનપ્રણાચર છે ?  રળાશી  
248.  ાંિામતન લડ ણ ઔણાત ુાં ?  ઔાભન મઓુી  
249.  ઔાભના વાંયક્ષણ અન ેન્મામ અંઔેન બાય ના વળયે યશતે ?  ઔાભના વયાંિ ય  
250.  ‘વળશુારલધ’ નાભના ભશાાવ્મની યિા ણ ેયી શતી ?  વલ ભાક ે 
251.  ‘નૈધિદયત’ નાભના ભશાાવ્મની યિના ણ ેયી શતી ?  વલ શ ે 
252.  ‘કુભાયા િદયત્ર’ની યિના ણ ેયી શતી ?  શભેિાંદ્રાિામતઍ  
253.  ‘વવદ્ધશભેળબ્દાનળુાવન’ નાભના વ્માયણગ્રાંથની યિના ણ ેયી શતી ?  શભેિાંદ્રાિામતઍ  
254.  ા ણભાાં ક્યા ગ્રાંથની શાથી ય વલાયી ાઢલાભાાં આલી શતી ?  વવદ્ધશભેળબ્દાનળુાવન   
255.  ‘ઉત્તયયાભિદયત’ ના ની યિના ણ ેયી શતી ?  બલભવૂતઍ  
256.  ાંિતાંત્ર આધદયત ‘દશતદેળ’ નાભના લાતાતવ ાંગ્રશની યિના ણ ેયી શતી ?  નાયામણ ાંદડત ે 
257.  વલળાઓાદત્ત ેઈ કૃવતની યિના યી શતી ?  મદુ્રાયાક્ષવ  
258.  વલ લ્શણ ેઈ કૃવતની યિના યી શતી ?  યાજતયાંચઔણી  
259.  વલ ચફલ્શણ ેઈ કૃવતની યિના યી શતી ?  વલક્ભાાંદેલ િદયત્ર  
260.  ‘થાવદયતવાઔય’ કૃવતની યિના ણ ેયી શતી ?  વલ વભદેલ ે 
261.  ‘પ્રફાંધચિિંતાભચણ’ કૃવતની યિના ણ ેયી શતી ?  વલ ભરુેત ુાંઔે  
262.  ઓજૂયાશનુાં ભાંદદય ક્યા યાજમભાાં આલલેુાં છે ?  ભધ્મપ્રદેળભાાં  
263.  ાશ્ભીયભાાં ક્ુાં પ્રવવદ્ધ ભાંદદય આલલેુાં છે ?  ભાતડંભાંદદય  
264.  ભઢેયાભાાં આલલેુાં ક્ુાં ભાંદદય પ્રખ્માત છે ?  સમૂતભાંદદય  
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265.  ઍચરપન્ ાની ગપુાભાાં ળને ુાં વળલ્ પ્રવવદ્ધ છે ?  વળલનુાં  
266.  ભદૂયાઈભાાં આલલેુાં ક્ુાં ભાંદદય દેળબયભાાં પ્રખ્માત છે ?  ભીનાક્ષી ભાંદદય  
267.  ભશાંભદ ઔઝનીઍ જમાયે વભનાથ ય િડાઈ યી ત્માયે ગજુયાતભાાં નુાં ળાવન શત ુાં ?  બીભદેલ વરાંીનુાં  
268.  ભઢેયાનુાં સમૂતભ ાંદદય ગજુયાતના ક્યા ત્જલ્રાભાાં આલલેુાં છે ?  ભશવેાણા  
269.  દદલ્શીભાાં ગરુાભલાંળન પ્રથભ સરુતાન ણ શત ?  કુત્બદુ્દીન ફ  
270.  ભશાંભદ ઔઝનીના અલવાન છી ઔઝનીભાાં નુાં ળાવન સ્થાયુાં ?  ળાહુબદુ્દીન કયીનુાં  
271.  ગરુાભલાંળના સ્થા તયીે ણ ઐઓામ શત ુાં ?  ઈલ્તતુ્ત્ભળ  

7. બાયત : સ્થાન, વીભા, વલસ્તાય અન ેભૂષૃ્ટ્ઠ 
272.  બાયતની ઉત્તયે શ્ભીયથી દચક્ષણ ેન્માકુભાયી સધુીની ઉત્તય-દચક્ષણ રાંફાઈ ે રા દ. ભી. છે ?  3214 દ.ભી.  
273.  બાયતની લૂ ેઅરૂણાિરથી વશ્વભ ેદ્વાયા સધુીની લૂત-વશ્વભ શાઈ ે રા દ.ભી. છે ?  2933 દ.ભી.  
274.  બાયતન જભીન વલસ્તાય ે રા િયવ દભી જે ર છે ?  32,87,263 િ.દ.ભી.  
275.  વલસ્તાયની દષ્ષ્ટ્ ઍ દુવનમાના દેળભાાં બાયતનુાં સ્થાન ે રામુાં છે ?  વાતમુાં  
276.  બાયતભાાં કુર ે રા યાજમ આલરેાાં છે ?  29  
277.  બાયતભાાં કુર ે રા ેન્દ્રળાવવત પ્રદેળ આલરેા છે ?  7  
278.  ભૂષૃ્ટ્ઠની દષ્ષ્ટ્ ઍ બાયતન ેે રા બાઔભાાં લશેંિી ળામ ?  ાાંિ  
279.  બાયતનુાં ભાઉન્  ઔડલીન ેએષ્સ્ ન વળઓય ે રા ભી ય ઊંચુાં છે ?  8611 ભી ય  
280.  ભાઉન્  ઍલયેસ્ નુાં વળઓય ે રા ભી ય ઊંચુાં છે ?  8848 ભી ય  
281.  બાયતનુાં ાાંિનજ ાંધા વળઓય ે રા ભી ય ઊંચુાં છે ?  8598 ભી ય  
282.  બાયતનુાં નાંદાદેલી વળઓય ે રા ભી ય ઊંચુાં છે ?  7817 ભી ય  
283.  બાયતનુાં ફદ્રીનાથ વળઓય ે રા ભી ય ઊંચુાં છે ?  7138 ભી ય  
284.  બાયતન દદયમાદનાય ે રા દરભી ય રાાંફ છે ?  7517 દ.ભી.  
285.  બાયતન ેલૂ ેક્ય દેળ આલરે છે ?  ફાાંગ્રાદેળ  
286.  બાયતની વશ્વભ ેક્ય વાઔય આલરે છે ?  અયફ  
287.  બાયતની ઉત્તયે ક્ય લતત આલરે છે ?  દશભારમ  
288.  બાયતની દચક્ષણ ેક્ય દેળ આલરે છે ?  શ્રીરાંા  
289.  બાયતની લામવ્મ ેક્ય દેળ આલરે છે ?  ાદસ્તાન  
290.  ઍવળમા ઓાંડભાાં બાયતનુાં સ્થાન ઈ દદળાભાાં છે ?  દચક્ષણ  
291.  બાયત તયપની લતતભાાની  ેયીઐ ક્યા નાભ ેઐઓામ છે ?  વળલાચરની  ેયીઐ  
292.  બાયતના લૂતદનાયે નીિનેા ૈી ક્ુાં ફાંદય આલલેુાં છે ?  િને્નાઈ  
293.  બાયતના વશ્વભદનાયે નીિનેા ૈી ક્ુાં ફાંદય આલલેુાં છે ?  મુાંફઈ  
294.  અયલલ્રીની ચઔદયભાાભાાં ે રા વભેીથી ણ ઐછ લયવાદ ડે છે ?  20  
295.  ન્માકુભાયીથી વલષલુવતૃ્ત અંતય ે રા દરભી ય છે ?  800 દ.ભી.  

8. ભધ્મયઔુનુાં દદલ્શી-દળતન 
296.  દદલ્શી વલ્તનતની સ્થાના ઈ વારભાાં થઈ શતી ?  ઈ.વ. 1206 ભાાં  
297.  ગરુાભલાંળન ઓય સ્થા ન ેભાનલાભાાં આલ ેછે ?  ઈલ્તતુ્ત્ભળન ે 
298.  નાવીરુદ્દીનના અલવાન છી દદલ્શીની ઔાદી ય ણ આવ્યુાં ?  ગ્માસદુ્દીન ફલ્ફન  
299.  ના વભમભાાં ‘ડાતિી’  ારદ્ધવત દાઓર થઈ શતી  ?  ગ્માસદુ્દીન તકરઓ  
300.  દદલ્શીની ઔાદી ઉય ઓીરજી લાંળની સ્થાના ણ ેયી શતી ?  જરાલદુ્દીન ઓીરજીઍ  
301.  દદલ્શીની ઔાદી ય તકરઓ લાંળની સ્થાના ણ ેયી શતી ?  ગ્માસદુ્દીન તકરઓ ે 
302.  દેલચઔદયભાાંથી ક્ય સરુતાન અઢ ધન દદલ્શી રઈ ઔમ શત ?  અરાઉદ્દીન ઓીરજી  
303.  ઈ વારભાાં વલજમનઔય યાજમની સ્થાના યલાભાાં આલી  ?  ઈ.વ. 1336ભાાં  
304.  ઈ નદીના દનાયે વલજમનઔય યાજમની સ્થાના થઈ શતી ?  તુાંઔબદ્રા  
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305.  દપયાંઔીઐ વાથ ેક્યા ળાવના વાયા વાંફાંધ શતા ?  કૃષ્ટ્ણદેલયામના  
306.  શવન સરુતાન થતાાં તણે ેતાનાાં લાંળનુાં નાભ શુાં યાખ્યુાં ?  ફશભની  
307.  ભશાંભદ તકુરઓ છી નુાં ળાવન સ્થાયુાં ?  દપયજળાશ તકુરઓનુાં  
308.  દદલ્શી ઉય વમૈદ લાંળની સ્થાના ન ેયી ?  ચઓજઓાન ે 
309.  દદલ્શીના તખ્ત ય રદી લાંળની સ્થાના ણ ેયી  ?  ફશરર રદીઍ  
310.  દદલ્શીભાાં રદી લાંળની સ્થાના ઈ વારભાાં યલાભાાં આલી  ?  ઈ.વ. 1451ભાાં  
311.  દદલ્શીની ઔાદી ય મકુર વામ્રાજમનાાં ામ ણ ેનાખ્મ ?  ફાફયે  
312.  ાણીતનુાં શલેુાં યદુ્ધ ઈ વારભાાં થયુાં શત ુાં ?  ઈ.વ. 1526ભાાં  
313.  દદરીની ઔાદી ઉય ફવેનાય પ્રથભ ભદશરા સરુતાના ણ શતી ?  યચઝમા સરુતાના  
314.  બાલવનમાંત્રણ ભા ે ણ ેડ ામદા ફનાવ્મા શતા ?  અરાઉદ્દીન ઓીરજીઍ  
315.  ક્યા મકુર વમ્રા  તાની યાજધાની દદલ્શીથી ઓવડેી દચક્ષણ બાયતભાાં છે દરતાફાદ રઈ ઔમ શત 

?  
ભશાંભદ તકુરઓ  

316.  બાયતન પ્રથભ મસુ્સ્રભ ળાવ ણ શત ?  કુત્બદુ્દીન ફ  
317.  કુતફુવભનાયનુાં ફાાંધાભ ક્યા ળાવે રુ યાવ્યુાં શત ુાં ?  ઈલ્તતુ્ત્ભળ ે 
318.  ક્યા મકુર વમ્રા ના વભમભાાં અભીયખળુય જેલા સપુ્રવવદ્ધ વલ થમા ?  અરાઉદ્દીન ઓીરજીના  
319.  યચઝમા સરુતાનના અલવાન છી દદલ્શીની ઔાદી ય ણ આવ્યુાં ?  નાવીરુદ્દીન ફલ્ફન  
320.  ક્યા યાજાઍ ઈજનયેની ભદદથી દચક્ષણ બાયતભાાં નશયેનુાં ફાાંધાભ યાવ્યુાં શત ુાં ?  કૃષ્ટ્ણદેલયામ ે 
321.  ભશભદ ઔલાાંન નાભન ફાશળ લજીય ક્યા યાજમભાાં થમ શત ? ફશભની  
322.  શદયશય અન ેબકુ્કાયામ નાભના જાદલકૂના ફ ેબાઈઐઍ ક્યા યાજમની સ્થાના યી શતી.  વલજમનઔય  
323.  ફશભની વલ્તનતની સ્થાના ણ ેયી ?  શવન ે 

9. યાજમની ળાવનવ્મલસ્થા 
324.  ગજુયાતભાાં વલધાનવબાની કુર ે રી ફઠે છે ?  182  
325.  ગજુયાત વલધાનવબાની ચ ૂાં ણી દય ે રા લ ેથામ છે ?  ાાંિ  
326.  યાજમના મખુ્મભાંત્રી તભેજ અન્મ ભાંત્રીઐની વનભણૂ ણ ેયે છે ?  યાજમાર (ઔયનતય)  
327.  યાજમ વયાયનુાં ફીજુ ાં અંઔ ક્ુાં છે ?  ાયફાયી  
328.  યાજમભાાં યાજમારની વનભણૂ ણ યે છે ?  યાષ્ટ્રવત  
329.  યાજમભાાં યાજમારની વનભણૂ ે રા લત ભા ે યલાભાાં આલ ેછે ?  ાાંિ લત ભા ે  
330.  વલધાનવબાભાાં યજૂ થતા ઓયડાન ેભાંજૂયી ણ આ ેછે ?  યાજમાર  
331.  વલધાનવબાભાાંથી વાય યેરા ઓયડા ય ની વશી થામ ત્માયે જ ઓયડ ‘ામદ’ ફન ેછે ?  યાજમારની  
332.  લડી અદારતના તાફા શઠેની અદારતના ન્મામાધીળની વનભણૂ ણ યે છે ?  યાજમાર  
333.  ભાંત્રીભાંડના લશીલ ી લડા ણ છે ?  મખુ્મભાંત્રી  
334.  ભાંત્રીભાંડની યિના ે નુ:યિના ણ યે છે ? મખુ્મભાંત્રી  
335.  બાયતભાાં કુર ે રા યાજમ છે ?  29  
336.  દેળભાાં કુર ે રી યાજમ વયાય છે ?  29  
337.  ેન્દ્ર ક્ષાઍ ે રી વાંક વયાય છે ?  ઍ  
338.  દેળભાાં ે રા ેદૌ ાંયળાવવત પ્રદેળ આલરેા છે ?  વાત  
339.  વાંક માદીભાાં ે રા વલમન વભાલળે યલાભાાં આવ્મ છે ?  97  
340.  યાજમ માદીભાાં ે રા વલમન વભાલળે યલાભાાં આવ્મ છે ?  66  
341.  વાંયતુત માદીભાાં ે રા વલમન વભાલળે યલાભાાં આવ્મ છે?  47  
342.  નીિનેા ૈી ક્યા વલમન વભાલળે વાંકમાદીભાાં યલાભાાં આવ્મ છે ?  લસ્તી ઔણતયી  
343.  નીિનેા ૈી ક્યા વલમન વભાલળે યાજમમાદીભાાં યલાભાાં આવ્મ છે ?  આયગ્મ  
344.  નીિનેા ૈી ક્યા વલમન વભાલળે વાંયતુતમાદીભાાં યલાભાાં આવ્મ છે ?  પજદાયી  
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345.  વલધાનવબાની ફઠેનુાં વાંિારન ણ યે છે ?  સ્ીય (અધ્મક્ષ)  
346.  યાજમન ફધ લશીલ  ના નાભથી થામ છે ?  યાજમાર  
347.  યાજમના ભાંત્રીઐન ેઓાતાની પાલણી ણ યે છે ?  મખુ્મભાંત્રી  
348.  ેન્દ્ર અન ેયાજમન ેવોંામરેા ામો અન ેવત્તાઐનુાં વલબાજન ે રી માદીઐભાાં યલાભાાં આવ્યુાં છે ?  ત્રણ  
349.  વલધાનવબાભાાં ઈણ ફાફત યજૂ યતાાં શરેાાં ની ભાંજૂયી રલેી ડે છે ?  સ્ીયની  

ધયણ – 8 : 1. બાયતભાાં યયુવમન પ્રજાનુાં આઔભન 
350.  રાંફવ ક્યા દેળન યશલેાવી શત ?  ઈ ારીન  
351.  રાંફવ બાયત આલલા આલલા નીળ્મ શત યાંત ુત ેઆસ્સ્ભ યીત ેક્યાાં જઈ િડય ?  અભદેયા  
352.  લાસ્-દ-ઔાભા ક્યા દેળન યશલેાવી શત ?  ટુતઔરન  
353.  લાસ્-દ-ઔાભાનુાં જશાજ ાચર  ફાંદયે ક્યા દદલવ ેઆલી શોંચ્યુાં શત ુાં  ?  22ભી ભ,ે 1498ના દદલવ ે 
354.  લાસ્-દ-ઔાભા ાચર  ફાંદયે આવ્મ ત્માયે ાચર ભાાં ક્યા યાજાનુાં ળાવન શત ુાં ?  ઝાભયીનનુાં  
355.  ટુતઔીઝઍ ાચર ભાાં ઠીની સ્થાના ક્યાયે યી ?  ઈ.વ. 1500ભાાં  
356.  ઈ.વ. 1500ભાાં ટુતઔીઝઍ ક્યા ફાંદય ઠી સ્થાી ?  ાચર  ફાંદયે  
357.  ટુતઔીઝઍ ઈ વારભાાં ઔલા જીતી રીધુાં શત ુાં ?  ઈ.વ. 1506ભાાં  
358.  ડિ રઍ ઈ વારભાાં આગ્રભાાં ઠીન ેસ્થાના યી ?  ઈ.વ. 1663ભાાં  
359.  ડિ ર ની વાભ ેસ્ધાતભાાં  ી ળક્યા નશીં.  અંગે્રજ વાભ ે 
360.  ‘ઈસ્  ઈષ્ન્ડમા ાંની’ની સ્થાના ઈ વારભાાં થઈ ?  ઈ.વ. 1600ભાાં  
361.  દશિંદુસ્તાનભાાં અંગે્રજનુાં શલેુાં લશાણ ઈ વારભાાં આવ્યુાં શત ુાં ?  ઈ.વ. 1608ભાાં  
362.  ઈ.વ. 1608ભાાં અંગે્રજનુાં શલેુાં લશાણ દશન્દુસ્તાનના ક્યા ફાંદયે આવ્યુાં શત ુાં ?  સયુત  
363.  ક્યા મકુર વમ્રા ે અંગે્રજન ેસયુતભાાં લેાય યલાની યલાનઔી આી શતી ?  જશાાંઔીયે  
364.  ‘ફ્રેંિ ઈસ્  ઈષ્ન્ડમા’ ાંનીની સ્થાના ઈ વારભાાં થઈ શતી ?  ઈ.વ. 1664ભાાં  
365.  ઈ નદીન ેાાંથ ેઅંગે્રજઍ વો પ્રથભ લેાયની ળરૂઆત યી ?  હુઔરી નદીના ાાંઠે   
366.  ઈ વારભાાં અંગે્રજઍ વો પ્રથભ લેાયની ળરૂઆત યી ?  ઈ.વ. 1651ભાાં  
367.  પ્રાવીનુાં યદુ્ધ ઈ વારભાાં થય ુશત ુ?  ઈ.વ. 1757ભાાં  
368.  વવયાજ-ઉદ-દોરા ઈ વારભાાં ફાંઔાન નલાફ ફન્મ ?  ઈ.વ. 1757ભાાં  
369.  ફવયનુાં યદુ્ધ ઈ વારભાાં થયુાં શત ુાં ?  ઈ.વ. 1764ભાાં  
370.  ભીયજાપયનુાં મતૃ્ય ુઈ વારભાાં થયુાં શત ુાં ?  ઈ.વ. 1765ભાાં  
371.  અભદેયા ઓાંડની ળધ ણ ેયી શતી ?  રાંફવ ે 
372.  લાસ્-દ-ઔાભા વો પ્રથભ બાયતના ક્યા ફાંદયે ઊતમો ?  ાચર   
373.  ક્યા મકુર ફાદળાશ ેઅંગે્રજન ેલાવિ ઓાંડણીના ફદરાભાાં યલયેા આપ્મા લઔય લેાય યલાની 

યલાનઔી આી ?  
ઑયાંઔઝફે ે 

374.  ટુતઔીઝઍ ફાંઔાભાાં લેાય યલા ભા ે ઠી સ્થા ેત્માયે દદલ્શીની ઔાદી ય ક્ય મકુર ફાદળાશ 
શત ?  

ળાશજશાાં  

375.  ડિ ર ક્યાાંના યશલેાવી શતા ?  શરને્ડ (નધેયરને્ડના)  
376.  ક્યા મકુર ફાદળાશ ેઅંગે્રજન ેફાંઔાભાાં લેાય યલાની યલાનઔી આી ?  ળાશજશાાંઍ  
377.  અંગે્રજના શરેા લશાણન પ્તાન ણ શત ?  શદન્વ  
378.  ફ્રેંિની ાંનીન લડ ણ શત ?  દુપ્ર ે 
379.  પ્રાવીના યદુ્ધ છી ફાંઔાન નલાફ ણ ફન્યુાં ?  ભીયજાપય  
380.  ભીયજાપયના અલવાન છી ણ ફાંઔાન નલાફ ફન્મ ?  નજીમદુ્દોરા  
381.  18ભી વદીભાાં ક્યા યદુ્ધથી બાયતન ઈવતશાવ ફદરામ ?  પ્રાવીના યદુ્ધથી  

2. આણી આવાવ શુાં ? 
382.  થૃ્લી ય કુર ે રા આલયણ આલરેા છે ?  િાય  
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383.  કનાલયણ થૃ્લીના વા ીન ે રા  ા બાઔ યે છે ?  29%  
384.  થૃ્લી યન ડ ે રા દ.ભી.ની જાડાઈ ધયાલ ેછે ?  64થી 100 દભીની  
385.  જરાલયણ થૃ્લીની વા ીન ે રા  ા બાઔ યે છે ?  71%  
386.  થૃ્લી યના ાણીના જથ્થાના ે રા  ા બાઔનુાં ાણી વમદુ્રભાાં આલલેુાં છે ?  97%  
387.  લાતાલયણ થૃ્લીની વા ીથી ે રા દ.ભી. સધુી વલસ્તયેલુાં છે ?  1600 દ.ભી. 
388.  લાતલયણભાાં નાઈરજન લાયનુ ુાં પ્રભાણ આળયે ે રા  ા આલલેુાં છે ?  78 %  
389.  લાતાલયણભાાં એસ્તવજન લાયનુ ુાં પ્રભાણ ે રા  ા આલલેુાં છે ?  21 %  
390.  લાતાલયણભાાં ક્યા લાયનુ ુાં પ્રભાણભાાં ખફૂ ઐછા પ્રભાણભાાં આલલેુાં છે ?  ઐઝન લાયનુ ુાં  
391.  ક્ય લાય ુસમૂતના ાયજાાંફરી દયણનુાં ળણ યી થૃ્લીન ેસમૂતની પ્રિાંડ ઔયભીથી ફિાલ ેછે ?  ઐઝન  
392.  ક્ય લાય ુએસ્તવજનના જરદણાન ેભાંદ યે છે ?  નાઈરજન  
393.  જીલાલયણન ેે રા બાઔભાાં લશેંિલાભાાં આવ્મા છે ?  ફ ે 
394.  વકૃ્ષ ાલાથી લાતાલયણભાાં ક્યા લાયનુ ુાં પ્રભાણ લધ ેછે ?  CO2 

395.  ક્યા લાયનુ ુાં પ્રભાણ લધતા થૃ્લી ય ઔયભીનુાં પ્રભાણ લધ ેછે ?  CO2 

396.  થૃ્લીના લાતાલયણભાાં ે રા  ા જે રા અન્મ લાયઐુ આલરેા શમ છે.  1 %  
397.  નીિનેા ૈી ક્ય લાય ુથૃ્લી યની જીલસષૃ્ષ્ટ્ ન ેજીલાંત યાઓ ેછે ?  એસ્તવજન  
398.  થૃ્લીના ક્યા આલયણન ેઆણ ેનયી આંઓ ેજઈ ળતા નથી ?  લાતાલયણ  
399.  થૃ્લીનુાં ક્ુાં આલયણ યાંઔશીન, સ્લાદશીન અન ેલાવયદશત છે ?  લાતાલયણ  
400.  ભીઠા ાણીન મખુ્મ આધાયરૂ સ્ત્રત ક્ય છે ?  લયવાદ  
401.  ભશાવાઔયભાાં ે રા દ.ભી. જે રી ઉંડી ઓાઈઐ આલરેી છે ?  10થી 11 દ.ભી. જે રી  
402.  લાતાલયણના ક્યા ક ન ેરીધ ેથૃ્લી ય સમૂતપ્રાળ પેરાત જલા ભે છે ?  યજણ  
403.  થૃ્લીના ક્યા આલયણન ેરીધ ેઆણ ેઅલાજ વાાંબી ળીઍ છીઍ અન ેયેદડમ, દૂયદળતનનાાં પ્રવાયણ 

ળક્ય ફન ેછે ?  
લાતાલાયણ  

3. બાયમનુાં ફાંધાયણ 
404.  દેળના ફાંધાયણની ળરૂઆત ક્યાથી થામ છે ?  આમઓુથી  
405.  ફાંધાયણવબાઍ તનેુાં ામત ક્યાયે ળરૂઅ યુ ં? 9 દડવમે્ફય, 1946થી  
406.  ફાંધાયણવબાના અધ્મક્ષ તયીે ન ેચ ૂાં લાભાાં આવ્મા શતા ?  ડૉ. યાજેન્દ્રપ્રવાદન ે 
407.  ફાંધાયણના ઓયડા વવભવતના અધ્મક્ષ ણ શત ુાં ?  ડૉ. ફી આય. આંફડેય  
408.  ફાંધાયણવબાની કુર ે રી ફઠે થઈ ?  166  
409.  ક્યા દદલવ ેફાંધાયણન ેવાંકવબાઍ વાંભવત આી ?  26 નલેમ્ફય, 1949ના દદલવ ે 
410.  આણુાં ફાંધાયણ અભરી ક્યાયથી ફન્યુાં ?  26 જાન્યઆુયી, 1950ના 

દદલવથી  
411.  વલશ્વનુાં વોથી ભટુાં રચેઓત ફાંધાયણ ક્યા દેળનુાં છે ?  બાયતનુાં  
412.  બાયત ેક્યા પ્રાયની ળાવનદ્ધવત અનાલી છે ?  રળાશી  
413.  આણા દેળભાાં ે રા લ ેવાભાન્મ ચ ૂાં ણીઐ થામ છે ?  ાાંિ લ ે 
414.  બાયતભાાં ે રા લ ેભતાવધાયન અવધાય ભે છે ?  18 લ ે 
415.  બાયતભાાં ઉભદેલાયન ેે રા લત ભા ે ચ ૂાં લાભાાં આલ ેછે ?  5 લત ભા ે  
416.  બાયત ેલા પ્રાયનુાં યાષ્ટ્ર છે ?  ચફનવાાંપ્રદાવમ  
417.  ામદા કડલાનુાં ામત ણ યે છે ?  વાંવદ  
418.  ામદાઐનુાં અભર યલાનુાં ામત ણ યે છે ?  ભાંત્રીભાંડ  
419.  ામદાઐનુાં ારન યાલલાનુાં અન ેન્મામ આલાનુાં ામત ણ યે છે ?  ન્મામતાંત્ર  
420.  બાયતભાાં ામદ ફનાલલા ે રા પ્રાયના વલમ નક્કી યલાભાાં આવ્મ છે ?  ત્રણ  
421.  ણ ામદાઐ ફનાલ ેછે ત ેવભગ્ર દેળન ેરાગ ુડે છે ?  ેન્દ્ર વયાય  
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422.  ‘બાયતીમ ફાંધાયણન અંતયાત્ભા” ન ેશલેાભાાં આલ ેછે ?  મૂભતૂ અવધાયન ે 
423.  ફાંધાયણવબાભાાં એંગ્ર ઈષ્ન્ડમનનુાં પ્રવતવનવધત્લ ણ ેયુ ંશત ુાં ?  ફે્રન્ ઍન્થનીઍ  
424.  નીિનેા ૈી ફાંધાયણવબાના સ્ત્રી-વભ્મ ણ શતા ?  વલજમારક્ષ્ભી ાંદડત  
4. અંગે્રજ લેાયીઐ ળાવ ેલી યીત ેફન્મા  ?  
425.  અંગે્રજ બાયતભાાં ભાત્ર ............... યલા આવ્મા શતા.  વ્માાય  
426.  લરેસે્રી ઔલનતય જનયર ફનીન ેબાયત આવ્મ ત્માયે ઈંગ્રને્ડન ેની વાથ ેતીવ્ર શદયપાઈ િારતી શતી 

?  
ફ્રાન્વ વાથ ે 

427.  ‘વશામાયી મજના’ની ળરૂઆત ણ ેયી શતી ?  લરેસે્રીઍ  
428.  દેળી યાજમ ભા ે ઈ મજના ભીઠા ઝયે જેલી શતી ?  વશામાયી મજના  
429.  વશામાયી મજનાન વો પ્રથભ વળાય ણ ફન્યુાં ?  વનઝાભ  
430.  ના વભમભાાં બાયતભાાં મુાંફઈથી થાણા સધુીની વલતપ્રથભ યેલ્લરેાઈન ળરૂ થઈ શતી ?  ડેરશાઉવીના  
431.  બાયતભાાં વો પ્રથભ ક્યા ફ ેસ્થ લચ્િ ેયેરલરેાઈન ળરૂ થઈ શતી ?  મુાંફઈથી થાણા લચ્િ ે 
432.  ના વભમભાાં આધવુન  ારદ્ધવત દાઓર થઈ શતી ?  ડેરશાઉવીના  
433.  આધવુન  ારદ્ધવત ઈ વારભાાં  ળરૂ થઈ શતી ?  ઈ.વ. 1853ભાાં  
434.  ક્યા ફ ેદેળ લચ્િ ેવો પ્રથભ તાય વ્મલશાય ળરૂ થમ શત ?  ઈંગ્રને્ડ અન ેબાયત લચ્િ ે 
435.  બાયતભાાં ત્રણ ળશયેભાાં ઍ વાથ ેયવુનલવવિ ીઐ ઈ વારભાાં ળરૂ થઈ શતી ?  ઈ.વ. 1857ભાાં  
436.  લરેસે્રીઈ ઈ મજના દ્વાયા અંગે્રજ વત્તાન ેવલોયી ફનાલી ?  વશામાયી  
437.  ના અલવાન છી ભયાઠાવાંક લડે ઝકડા થમા ?  નાના પડણલીવના  
438.  ે રા લતના વભમઔાાભાાં લરેસે્રીઍ ાંનીન વલસ્તાય યી અંગે્રજ વત્તાન ેવલોયી ફનાલી ?  વાત  
439.  ાંજાફના ળસ્તતળાી ળાવ ણ શતા ?  યણત્જતવવિંશ  
440.  ક્યા ઔલનતય જનયર ેબાયતભાાં આલતાજ ળીઓ વામ્રાજમન ેબદેબાલની વનવતથી અંગે્રજ ળાવન નીિ ે

રાલી દીધુાં ?  
ઔલનતય જનયર શાદડિજે  

441.  ઓારવા નીવતન પ્રણતેા ણ શત ?  રડત ડેરશાઉવી  
442.  બાયતભાાં વો પ્રથભ ક્યા ત્રણ ળશયેભાાં યવુનલવવિ ી ળરૂ થઈ ?  મફુઈ, િને્નાઈ અન ેરાત્તાભાાં  
443.  ‘વશામાયી મજના’ન વો પ્રથભ સ્લીાય ણ ેમો શત ?  વનઝાભ ે 
444.  ક્યા ઔલનતય જનયર ેફારગ્ન પ્રવતફાંધ ધાય તથા વલધલા નુ:વલલાશ ધાય વાય મો શત ?  રડત ડેરશાઉવીઍ  
445.  ક્યા ઔલનતય જનયર ેબાયતભાાં અંગે્રજી વળક્ષણન પેરાલ મો શત ?  ઔલનતય જનયર ડેરશાઉવીઍ  
446.  અંગે્રજની ઈ નીવતન ેાયણ ેબાયતના દેળી યજલાડાઐ નષ્ટ્  થમા ?  ‘બાઔરા ાડ અન ેયાજ ય’ની 

નીવતના ાયણ ે 
5. પ્રાકૃવત આવત્તઐ 

447.  થૃ્લીનુાં ેન્દ્રચફિંદુ ભ-ૂવા ીથી રઔબઔ ે રા દ.ભી. જે લુાં દૂય છે.  6378 દ.ભી.  
448.  જ્લાામઓુીના કુર ે રા પ્રાય છે ?  ત્રણ  
449.  ‘ત્સનુાભી’ ભજાની રાંફાઈ ે રા દ.ભી. સધુીની શમ છે ?  700થી 1600 દ.ભી. જે રી  
450.  ભૂાં દક્માના ઉદબલસ્થેથી ભૂાંના ભજાાં દેા થામ છે. જેન.............શ ેછે.  ભૂાં ેન્દ્ર (ઍી વને્ ય)  
451.  ભૂાં ળાથી થામ છે ?  આતદય ભવૂ ાંિરનન ેાયણ ે 
452.  ભૂાં ેન્દ્રથી થૃ્લીની વા ી નજીના સ્થ ે ેન્દ્રન ેશુાં શ ેછે ?  ભૂાં વનઔતભન ેન્દ્ર  
453.  ભૂાંની વોથી લધ ુઅવય ભ ૂવા ી ક્યા વલસ્તાયભાાં અનબુલામ છે ?  ભૂાં વનઔતભન ેન્દ્ર  
454.  ઈણ પ્રદેળભાાં થતા ભૂાંની અવય ભૂાંના............ઉય અલરાંફ ેછે.  ભૂાંના લઔે ઉય  
455.  ભૂાં થલાના કુર ે રાાં ાયણ છે ?  ત્રણ  
456.  જ્લાામઓુી વલસ્પ  થલાનાાં મખુ્મ ે રાાં ાયણ છે ?  િાય  
457.  રાલાની જભીન પદ્રુ ળા ાયણ ેશમ છે ?   ાળયતુત શલાથી  
458.  જ્લાામઓુીભાાંથી પેંાતાાં વલઓાંદડત ઓડ દાથોભાાંના નાના થ્થય ક્યા નાભ ેઐઓામ છે ?  રાવરી  
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                                                  નલી ફેચભાં પ્રલેળ રેલા ભાટે આેર નફંય ય પન ય અથલા ફૃફર ં  ભવ .  
વાભાન્સમ જ્ઞાન, ગ જયાતી વ્માયણ-વાહશત્મ, ઔણણત, તક  ળક્તત(Reasoning), English લઔેયે શલમના 105 થી લધાયે Topic ન  ંામાથી શળક્ષણ આતી શે્રષ્ઠ વં્ થાભા ંજડાલી ઉત્તભ ાયહદી ફનાલ.  

459.  જાાનભાાં ‘ત્સનુાભી’ની શનાયર ક્યા દદલવ ેથઈ શતી ?  11 ભાિત, 2011ના દદલવ ે 
460.  નદીભાાં આલતાાં ધવભવતાાં ાણીના પ્રલાશન ેશુાં શલેાભાાં આલ ેછે ?  યૂ  
461.  યૂ આલલાનાાં મખુ્મ ે રાાં ાયણ છે ?  ફ ે 
462.  વતત ફ-ેત્રણ લત સધુી લયવાદ ના આલ ેઅથલા ઐછ આલ ેત્માયે ળાની દયસ્સ્થવત વજાતમ છે ?  દુષ્ટ્ાની  
463.  લાતાલયણન ેપ્રદૂવત થતુાં અ ાલલાભાાં આલ ેત ળાન ેવાંબાલના ઐછી યશ ેછે ?  દુષ્ટ્ાની  
464.  તપાન ેિડેરી શલા ઍ ર ે..........................  િક્લાત  
465.  જ ાંઔરભાાં વકૃ્ષના યસ્ય કતણ ે ફીજા ઈ ાયણવય આઔ રાઔે તને ેશુાં શ ેછે ?  દાલાન  
466.  દુષ્ટ્ાની વાંબાલના ઐછી યલા ભા ે ળાનુાં પ્રદૂણ અ ાલવુાં જઈઍ ?  લાતાલયણનુાં  
467.  ભસૂ્રઓન થલાનાાં મખુ્મ ે રાાં ાયણ છે ?  ફ ે 
468.  થૃ્લીન ઉયન બાઔ નીિ ેતયપ ઓવી જામ તને ેશુાં શ ેછે ?  ભસૂ્ઓરન  
469.  ળાના ાયણ ેલન્મ વાંવત્તન ેાયાલાય નુળાન થામ છે ?  દાલાનન ેાયણ ે 
470.  ોંણ યેરલ ેવ્મલશાય મા ાયણ ેલાયાંલાય ઓયલાઈ જામ છે ?  ભસૂ્ઓરનન ેાયણ ે 

6, અંગે્રજ ળાવનની બાયત ય અવય 
471.  બાયતની આવથિ વમદૃ્ધદ્ધ ક્યાાં સધુી મથાલત યશી શતી ?  અઢાયભી વદી સધુી  
472.  અંગે્રજ ળાવન દયવભમાન ઓડેૂત ની બાયે વ્માજપ્રથાન બઔ ફની ામભાર થમા શતા  ?  ળાહુાયની 
473.  ફાંઔાભાાં ઈ વારભાાં દારૂણ દુષ્ટ્ા ડય શત ?  ઈ.વ. 1770ભાાં  
474.  ક્યા ઔલનતય જનયર ેામભી જભાફાંધી નાભની ભશસેરૂ દ્ધવત અભરભાાં મૂી ?  ઔલનતય જનયર નતલચરવ ે 
475.  ક્યા ઔલનતય જનયર ેવતી થલાના દયલાજ ય પ્રવતફાંધ મૂત ામદ અભરભાાં મકૂ્ય શત ?  ઔલનતય જનયર વલચરમભ 

ફષે્ન્ ે  
476.  વલચરમભ ફષે્ન્ ે ઈ વારભાાં વતી થલાના દયલાજ ય પ્રવતફાંધ પયભાલત ામદ અભરભાાં મકૂ્ય શત 

?  
ઈ.વ. 1829ભાાં  

477.  અંગે્રજઍ ચફશાય, ફાંઔા અન ેઐદયસ્વાભાાં ઈ વત્તા ભેલી શતી ?  દીલાની  
478.  ઈ.વ. 1770ભાાં બાયતના ક્યા પ્રાાંતભાાં બીણ દુષ્ટ્ા ડય શત  ફાંઔાભાાં  
479.  ના વભમભાાં ભશસેરૂ ઉકયાલલાનુાં ાભ તરતે યન ેવોંલાભાાં આવ્યુાં શત ુાં ?  લૉયન શષે્સ્ િંગ્ઝના  
480.  દયે દશિંદીઍ અંગે્રજન ેવરાભ બયલી ઍવુાં પયભાન અંગે્રજઍ ક્યા ળશયેભાાં ફશાય ાડ્ુાં શત ુાં ?  આગ્રાભાાં  
481.  બાયતના ભારની વનાવના ફદરાભાાં ળાની આમાત યાતી શતી ?  શીયાની  
482.  ક્ય ઔલનતય જનયર થડાકણા રાબાય સધુાયા યીન ેપ્રભાણભાાં લધાયે ભાન ામ્મ શત.  ૉનતલચરવ  
483.  ક્યા ઔલનતય જનયરના વભમભાાં વળક્ષણવવભવતની યિના થઈ શતી ?  ઔલનતય જનયર ચર નના 

વભમભાાં  
484.  બાયતભાાં ક્યા અંગે્રજ ધાયાળાસ્ત્રીઍ અંગે્રજી વળક્ષણદ્ધવત દાઓર યી ?  લયન શષે્સ્ િંગ્ઝ ે 
485.  બાયતભાાં વો પ્રથભ ઈ વારભાાં યવુનલવવિ ીની સ્થાના થઈ ?  ઈ.વ. 1957ભાાં  
486.  બાયતભાાં ઈ વારભાાં  ર અન ેતાય-વાંદેળાની ળરૂઆત થઈ ?  ઈ.વ. 1865ભાાં  
487.  ભેરઍે ળરૂ યેરી અંગે્રજી વળક્ષણદ્ધવતન ેણ ેગરુાભીની ેલણી શી શતી ?  જલાશયરાર નશરુેઍ  
488.  અંગે્રજી યાજમતાંત્રના લશીલ થી આણા દેળની ઈ યુાણી પ્રથા નાળ ાભી ?  તશલેાયની  
489.  પ્રાિીન વભમભાાં દયે ઔાભ ેવુાં શત ુાં ?  ગ્રાભ-સ્લયાજમ જેવુાં  
490.  ક્યા ઔલનતય જનયર ેઅદારતભાાં ન્મામ ભાઔલા આલનાયન ેભાતબૃાાન ઉમઔ યલાની ભાંજૂયી 

આી શતી ?  
ઔલનતય જનયર વલચરમભ 
ફષે્ન્ ે  

491.  લતતભાનત્ર, તાય,  ાર અન ેયેલ્લથેી બાયતના રન ેળ રાબ થમ ?  બાયતના ર ઍફીજાની 
નજી આવ્મા.  

7. લાતાલયણીમ પેયપાય 
492.  ‘ગ્રીનશાઉવ’ ઈપેત ભાાં ક્ય લાય ુવદક્મ બાઔ બજલ ેછે ?  વભથને  
493.  છેલ્રા 100 લોભાાં તાભાનભાાં ે રા વષે્ન્ ગે્રડન લધાય થમ છે ?  0.60 
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                                                  નલી ફેચભાં પ્રલેળ રેલા ભાટે આેર નફંય ય પન ય અથલા ફૃફર ં  ભવ .  
વાભાન્સમ જ્ઞાન, ગ જયાતી વ્માયણ-વાહશત્મ, ઔણણત, તક  ળક્તત(Reasoning), English લઔેયે શલમના 105 થી લધાયે Topic ન  ંામાથી શળક્ષણ આતી શે્રષ્ઠ વં્ થાભા ંજડાલી ઉત્તભ ાયહદી ફનાલ.  

494.  છેલ્રા 100 લત શરેા થૃ્લી ય CO2 (ાફતન ડામતવાઈડ) નુાં પ્રભાણ 275 PPM શત ુત ેઆજે લધીન ે
ે લુાં થયુાં છે ?  

275 PPM  

495.  ઈ.વ. 1750ભાાં CH4 (વભથને) નુાં પ્રભાણ 315 PPM શત ુત ેલધીન ે2005ભાાં ે લુાં થયુાં શત ુાં ?  1764 PPM   

496.  ઍ વ્મસ્તત પ્રવતદદન જે લસ્તઐુ ગ્રશણ યે છે તભેાાં રઔબઔ ે રા  ા લાય ુશમ છે ?  80 %  
497.  ઍ વ્મસ્તત પ્રવતદદન ે રા લઓત શ્વાવ ર ેછે ?  22000 લઓત  
498.  ઍ વ્મસ્તત પ્રવતદદન ઐસ્તવજન યતુત લાતાલયણભાાંથી ે રા ેજી લાય ુગ્રશણ યે છે ? 16 kg  

499.  શઐુના ઉચ્છલાવ અન ેિમાિમની દક્મા દ્વાયા ે રા યડ  ન વભથને લાયનુ ુાં ઉત્વજૉન થામ છે ?  14 યડ  ન  
500.  ડાાંઔયની ઓતેી દ્વાયા ે રા યડ  ન વભથને લાયનુ ુાં ઉત્વજૉન થામ છે ?  15 યડ  ન  
501.  વષે્ન્દ્રમ િય વડલાથી ે રા યડ  ન વભથને લાયનુ ુાં ઉત્વજૉન થામ છે ?  7 યડ  ન  
502.  નાઈ વ ઐતવાઈડનુાં પ્રભાણ 270 PPM થી લધીન ેશાર ે રા PPM થયુાં છે ?   319 PPM  

503.  ક્યા દદલવન ેઐઝન દદલવ તયીે ઉજલલાભાાં આલ ેછે ?  16 વપ્ ેમ્ફય  
504.  ઍ  ન ાઔ ફનાલલા ભા ે ે રા દરલ  લીજીની જરૂય ડે છે ?  4400  
505.  ઍ  ન ાઔ ફનાલલા ભા ે ે રા ચર ય ાણીની જરૂય ડે છે ?  30,000  
506.  ઍ  ન ાઔ ફનાલલા ભા ે ે રા વકૃ્ષના રાડાનાાં ભાલ લયામ છે ?  11  
507.  સ્ શભ ઓાત ેમાતલયણ ફિાલલા ભા ેની ફઠે ઈ વારભાાં ભી શતી  ?  ઈ.વ. 1972ભાાં  
508.  ઈ.વ. 1972ભાાં માતલયણન ેફિાલલા ભા ેની ફઠે ક્યા ળશયેભાાં ભી શતી  ?  સ્ શભભાાં  
509.  ઈ.વ. 1972ભાાં માતલયણની પ્રથભ ફઠે બયામા ફાદ ફીજા ક્યા સ્થે થૃ્લી વાંભરેન ભળ્ય ુશત ુાં ?  યી-ઍડી-જાનયેભાાં  
510.  ગ્રફર લવભિંઔ વાંદબ ેક્યાયે વલશ્વસ્તયે ફઠે ભી શતી  ?  ઈ.. 2009ભાાં  
511.  ગ્રફર લવભિંઔ વાંદબ ેવલશ્વસ્તયે ક્યા સ્થે ફઠે ભી શતી ?  નશઔેનભાાં  
512.  વલશ્વભાાં વયેયાળ નાઔદય ે રા ભદેર ન ાફતનલાય ુછડે છે ?  4.5  
513.  બાયતન નાઔદય ે રા ભદેર ન ાફતન છડે છે ?  1.2  
514.  અભદેયાભાાં પ્રત્મે નાઔદય ે રા ભદેર ન ાફતનલાય ુઉત્વજૉન યે છે ?  20.6  
515.  નીિનેા ૈી ક્યા ળશયેભાાં વોથી લધ ુઔયભી ડે છે ?  વાઉદી અયેચફમા  
516.  નીિનેા ૈી ક્યા ળશયેભાાં વોથી ઐછી ઠાંડી ડે છે ?  નલ ે 
517.  નીિનેા ૈી ક્યા દેળભાાં વોથી લધ ુલયવાદ ડે છે ?  દપચરાઈન્વભાાં  
518.  નીિનેા ૈી ક્યા લાયનુ ેગ્રીનશાઉવ લાય ુતયીે ઐઓલાભાાં આલ ેછે ?  નાઈ વ ઐતવાઈડ  
519.  લલ્ડત વભદયમરત્જર ઐઔેનાઈઝળેનનુાં ટકુૂાં નાભ જાણાલ.  WHO  

520.  ઠાંડા પ્રદેળલાા દેળભાાં કયનાાં ફાયી-ફાયણાાં ળનેા યાઓલાભાાં આલ ેછે ?  ાિનાાં  
521.  ગ્રફર લવભિંઔ વાંદબ ેથમરેી ફઠેભાાં ે ા દેળઍ બાઔ રીધ શત ?  45  

8. રળાશી દેળભાાં વાંવદની ભવૂભા 
522.  રળાશીનુાં ઍ અઔત્મનુાં રક્ષણ ક્ુાં છે ?  વાલતબોભત્લ  
523.  બાયત.ે.................નુાં સ્લરૂ સ્લીાયુત છે.  રળાશી  
524.  બાયતની વલોચ્િ વાંસ્થા ઈ છે ?  વાંવદ  
525.  વાંવદનુાં ઉલગુશૃ ક્યા નભ ેઐઓામ છે ?  યાજમવબા  
526.  વાંવદનુાં નીિલુાં ગશૃ ક્યા નાભ ેઐઓામ છે ?  રવબા  
527.  રવબાભાાં કુર ે રા વભ્મ શમ છે ?  545  
528.  રવબાભાાં ગજુયાતની ે રી ફઠે છે ?  26  
529.  યાજમવબાભાાં કુર ે રા વભ્મ શમ છે ?  250  
530.  યાજમવબાભાાં ગજુયાતની કુર ે રી ફઠે શમ છે ?  11  
531.  રવબાની ચ ૂાં ણી દય ે રા લ ેથામ છે ?  ાાંિ  
532.  રવબાભાાં ળાવક્ષના લડા ણ શમ છે ?  લડાપ્રધાન  
533.  યાજમવબાભાાં ે રા વભ્મની ચ ૂાં ણી યલાભાાં આલ ેછે ?  238  
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                                                  નલી ફેચભાં પ્રલેળ રેલા ભાટે આેર નફંય ય પન ય અથલા ફૃફર ં  ભવ .  
વાભાન્સમ જ્ઞાન, ગ જયાતી વ્માયણ-વાહશત્મ, ઔણણત, તક  ળક્તત(Reasoning), English લઔેયે શલમના 105 થી લધાયે Topic ન  ંામાથી શળક્ષણ આતી શે્રષ્ઠ વં્ થાભા ંજડાલી ઉત્તભ ાયહદી ફનાલ.  

534.  યાજમવબાભાાં ે રા વભ્મની વનભણ ૂાં યાષ્ટ્રવત યે છે ?  12  
535.  યાજમવબાભાાં દય ફ ેલ ેે રા બાઔના વભ્મ વનવતૃ્ત થામ છે ?  ત્રીજા બાઔના  
536.  રવબાનુાં વાંિારન યનાયન ેશુાં શ ેછે ?  સ્ીય  
537.  વાલતબોભત્લ ઈ ઍાદ વ્મસ્તતના શાથભાાં નથી ઍ ઈ વયાયનુાં રક્ષણ છે ?  રળાશી  
538.  આઈઁ ળાવનવ્મલલસ્થાભાાં વાંવદની ાવ ેવાંણૂત અન ેભશત્લની વત્તા શમ છે ાયણ ે  ત ેરનુાં પ્રવતવનવધત્લ યે છે.  
539.  ઈણ વાય યામરેા ઓયડાન ેામદાના રૂભાાં રગ ુયતાાં શરેાાં ની ભાંજૂયી જરૂયી છે ?  યાષ્ટ્રપ્રમઓુની  
540.  શદ્દાની રૂઍ યાજમવબાના વબાવત ણ ફન ેછે ?  ઉયાષ્ટ્રવત  
541.  વાંવદના અંઔભતૂ બાઔ ણ ઔણામ છે ?  યાષ્ટ્રવત  
542.  વાંવદના ફાંન ેગશૃઍ વાય યેર ઓયડ ની વશી થામ ત્માયે જ ામદ ફન ેછે ?  યાષ્ટ્રવતની  
543.  વાંવદની ફઠે ફરાલલાની અન ેવત્ર વભાન્સપ્તની જાશયેાત યલાની વત્તા ન ધયાલ ેછે ?  યાષ્ટ્રવતની 
544.  જમાયે વાંવદનુાં વત્ર શમ ત્માયે વોથી શરેાાં ળાના ભા ે વભમ નક્કી યલાભાાં આલ ેછે ?  પ્રશ્નત્તયી ભા ે  
545.  વાંવદભાાં દેળના યાજમના પ્રવતવનવધરૂ ેાભ ણ યે છે ?  યાજમાર  
546.  લડાપ્રધાનની વનભણૂ ણ યે છે ?  યાષ્ટ્રવત  

9. ઈ.વ. 1857ન સ્લાતાંત્ર્મ-વાંગ્રાભ 
547.  બાયતીમ રશ્યભાાં બાયતીમ અન ેઅંગે્રજ વવૈનનુાં પ્રભાણ ે લુાં શત ુાં ?  6.1  
548.  ામદના દશિંદી વવાશીન ેભાવવ ે રા રૂવમા ઔાય ભત શત ?  7  
549.  અંગે્રજ વવાશીન ેભાવવ રૂવમા ઔાય ભત શત ?  150  
550.  વો પ્રથભ ઈ ર ન ેઍનદપલ્ડ યાઈપર ઈન્ાય મો શત  19ભી ર ન ે 
551.  વો પ્રથભ ક્યા સ્થની ર ન ેાયતવૂન ઉમઔ યલાન ઇન્ાય મો શત ?  ફયાયુની  
552.  ઈ.વ. 1857ના વાંગ્રાભભાાં જડાનાય વવૈન ભા ે ળાનુાં છૂુાં પ્રતી આલાભાાં આવ્યુાં શત ુાં ?  ય રીનુાં  
553.  ઈ.વ. 1857ના સ્લાતાંત્ર્મ વાંગ્રાભભાાં જડાનાય પ્રજા ભા ે ળને ુાં પ્રવત યાઓલાભાાં આવ્યુાં શત ુાં ?  ભનુાં  
554.  ભાંઔર ાાંડેન જન્ભ ઉત્તયપ્રદેળના ચફચરમા વલસ્તાયના ક્યા ઔાભભાાં થમ શત ?  નઔલા  
555.  ઈ.વ. 1857ના સ્લતાંત્ર્મ વાંગ્રાભભાાં વો પ્રથભ ળશીદ ણ ફન્ય ુશત ુાં ?  ભાંઔર ાાંડે  
556.  સ્લાતાંત્ર્મ-વાંગ્રાભ ળરૂ થતાાં ભયેઠના વવાશીઐઍ વો પ્રથભ ક્યા ળશયે ય ફજ ામો ?  દદલ્શી  
557.  દદલ્શીના વાંગ્રાભનુાં નતેતૃ્લ ણ ેરીધ ુશત ુાં ? ફશાદુયળાશ ે 
558.  ાનયુભાાં ક્યાયે વાંગ્રાભ ળરૂ થમ ળરૂ થમ શત ?  4 જૂન, 1857થી  
559.  ાનયુના વાંગ્રાભની આઔેલાની ણ ેરીધી શતી  ?  નાના વાશફે ે 
560.  ચફશાયભાાં સ્લાતાંત્ર્મ વાંગ્રાભની આઔેલાની ણ ેરીધી શતી  ?  કુાંફયવવિંશ ે 
561.  માાં વાંગ્રાભાયીઍ તાના શાથન ેતરલાયથી ાી ઔાંઔા નદીભાાં ધયાલી દીધ શત ?  કુાંલયવવિંશ  
562.  ક્યા યાજમના દત્ત તુ્રન ઔાદી ઉયન શ અંગે્રજઍ સ્લીામો ન શત ?  ઝાાંવી  
563.  નયુના આઔેલાન નાનાવાશફે શે્વાઍ વનૈ્મની આઔેલાની ન ેવોંી શતી  ?  તાત્મા  ને ે 
564.  ગજુયાતભાાં વાંગ્રાભન આયાંબ ણ ેમો શત ?  અભદાલાદની 7ભી રશ્યી 

ટુડીઍ  
565.  ગજુયાતભાાં વાંગ્રાભન આયાંબ ક્યાયે થમ શત ?  જૂન, 1857ભાાં  
566.  ક્યા ભની સ્ત્રીઐઍ તાના જાનની યલા માત વલના અંગે્રજ રશ્યના તભાયાથી ફ ે દ્વાયાના 

દલ્રાન ેફિાવ્મ શત ?  
લાકયે ભની સ્ત્રીઐઍ  

567.  દડવમે્ફય 1858ભાાં વનૈ્મ વાથ ેતાત્મા   ેગજુયાતના ક્યા ત્જલ્રાભાાં ાંદય દદલવ યામા શતા ?  ાંિભશાર  
568.  કુાંફયવવિંશમુાં મતૃ્ય ુક્યાયે થયુાં શત ુાં ?  ઍવપ્રર, 1858ભાાં  
569.  નાનાવાશફેનુાં અલવાન ઈ વારભાાં થઈ શલાનુાં ભનામ છે ?  ઈ.વ. 1902ભાાં  
570.  તાત્મા  ને ેક્યા દદલવ ેપાાંવી આલાભાાં આલી શતી  ?  18, ઍવપ્રર 1859ના દદલવ ે 
571.  તાત્મા  ઍે જીલનના અંવતભ લો ક્યાાં ઔાળ્મા શલાનુાં ભનામ છે ?  નલવાયીભાાં  
572.  નાના વાશફે શે્વા બાલનઔય ત્જલ્રાના ક્યા ઔાભ ેલવલા  મત શલાનુાં ભનામ છે ?  વળશયભાાં  
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573.  અંગે્રજની ઈ નીવતન ેાયણ ેરભાાં બમ ઉબ થમ શત ?  વાભાત્જ સધુાયાણાની  
574.  ઈ.વ. 1764ભાાં ફવયના યદુ્ધભાાં વલજમ ફાદ ઈસ્  ઇષ્ન્ડમા ાંનીન ેઈ વત્તા ભી શતી ?  દીલાની  
575.  ઈ.વ. 1764ના ફવયના યદુ્ધ ફાદ ઈસ્  ઈષ્ન્ડમા ાંનીઍ ઈ નીવત અનાલી શતી ?  વલસ્તાયલાદની  
576.  ઈ.વ. 1857ન સ્લાતાંત્ર્મ વાંગ્રાભ ળરૂ યલા ભા ે ક્ય દદલવ વનવશ્વત યલાભાાં આવ્મ શત ?  31, ભ ે 
577.  કુાંલયવવિંશ ક્યા પ્રદેળના જાઔીયદાય શતા ?  જઔદીળયુના  
578.  રક્ષ્ભીફાઈ ક્યા પ્રદેળના ભશાયાણી શતા ?  ઝાાંવીના  
579.  અંગે્રજ અવધાયીઐના ભત મજુફ 1857ના વાંગ્રાભના આઔેલાનભાાં શ્રષે્ટ્ઠ સ્ત્રી નતેા ણ શત ુાં ?  યાણી રક્ષ્ભીફાઈ  
580.  ાંિભશારના મા રન વાંગ્રાભ રઔબઔ ઍ લયવ સધુી િાલ ુયહ્ય શત ?  નામડા  

વાભાત્જ વલજ્ઞાન (ધયણ-6, 7 અન ે8) 

(વભશ્ર પ્રશ્નત્તય) 
581.  િાય લદેભાાં વોથી જૂના લદેનુાં નાભ જણાલ.  ઋગ્લદે  
582.  નીિનેાભાાંથી ક્યા ઍ ઋવઍ ચફમાવ અન ેવતલજુ નદી વાથ ેવાંલાદ મો શત ?  વલશ્વાવભત્ર ઋવ  
583.  ક્યા ઔાભના ર મતૃદેશન ેકયભાાંજ દપનાલતા શતા ?  ઈનાભઔાભ  
584.  ઈણ જગ્મા ે સ્થની શલાભાાં યશરેા તાભાન અન ેબજેની રાાંફાઔાાની સ્સ્થવતન ેશુાં શલેાભાાં 

આલ ેછે ?  
આફશલા  

585.  ગજુયાતભાાં વળમાાની ઋતભુાાં ક્ય અંગે્રજી ભદશન વોથી લધ ુઠાંડ યશ ેછે ?  જાન્યઆુયી  
586.  ગજુયાતના તભાભ વલસ્તાયભાાં તાભાન ક્યા વભમઔાાભાાં ઊંચુાં યશ ેછે ?  ભાિતથી ભ ે 
587.  ઉત્તય ગજુયાતની ફનાવ, વયસ્લતી અન ેરૂણે નદીઐન ેક્યા નાભ ેઐઓામ છે ?  અંત:સ્થ નદીઐ  
588.  ગજુયાતના વોથી ભ ા ફાંદયનુાં નાભ જણાલ.  ાંડરા  
589.  ચ્છના અઓાતભાાં જાભનઔય ત્જરાના મા ઍ  ા ુાવથેી ભતી આતી ઐઈસ્ ય છીભાાંથી ભતી 

ાલ ુભાછરી જલા ભે છે ?  
વય ન  ા ુ 

590.  ગજુયાતન ભ ાબાઔન વલસ્તાય ક્યા દ ફાંધભાાં આલરે છે ?  ઉષ્ટ્ણ દ ફાંધ  
591.  દાાંતીલાડા મજના ગજુયાતની ઈ ઍ નદી ઉય આલરેી છે ?  ફનાવ  
592.  નીિનેા ૈી ગજુયાતના ક્યા ઍ ત્જલ્રાભાાં ભને્રલુ જ ાંઔર આલરેાાં છે ?  ચ્છ  
593.  120 વભેી ે તથેી લધ ુલયવાદલાા પ્રદેળભાાં ક્યા જ ાંઔર આલરેાાં છે ?   બજેલાાાં ાનઓય જ ાંઔર  
594.  યણ અ ાલલા ભા ેન દદલવ ઈ તાયીઓ ેઉજલલાભાાં આલ ેછે ?  17ભી જૂન  
595.  જમાાં શુાંઓી વનબતમતાથી યશી ળે, તભેનુાં વાંલધતન થઈ ળે અન ેજમાાં વળાય ય પ્રવતફાંધ શમ તલેા 

વલસ્તાયન ેશુાં શલેામ છે ?  
અબમાયણ્મ  

596.  બાયતનુાં વોથી જૂનુાં પ્રાણી વાંગ્રશારમ માાં આલલેુાં છે ? જૂનાઔઢ  
597.  યાવામચણ ઓાતય, ાિ, યાંઔ, જ ાંતનુાળ દલાઐ ફનાલલાભાાં નીિનેાભાાંથી ક્યા ઍ ઓવનજન 

ઉમઔ થામ છે ?  
ચિયડી  

598.  ફનાવાાંઠા ત્જલ્રાભાાં યીંછનુાં અબમાયણ્મ ક્યા સ્થે આલલેુાં છે ?  જેવય  
599.  ઈ.વ. લૂનેી 6ભી ે 7ભી વદીભાાં ઉત્તય બાયતભાાં જે નાનાાં-નાનાાં યાજમ શતા ત ેક્યા નાભ ેઐઓાતા 

શતા ?  
જનદ  

600.  ભભૂધ્મ વમદુ્ર તયપથી આલતા ઠાંડા અન ેતપાની લન ગજુયાત યથી વાય થામ છે ત્માયે 
ગજુયાતના ે રા બાઔભાાં થડ કણ લયવાદ થામ છે તને ેશુાં શલેામ ?  

ભાલઠુાં  

601.  લન્મજીલ અન ેકુદયતી વોદમતની જાલણી ભા ે સયુચક્ષત યામરેા વલસ્તાયન ેક્યા નાભ ેઐઓલાભાાં 
આલ ેછે ?  

યાષ્ટ્રીમ ઉદ્યાન  

602.  નીિનેાભાાંથી ક્ુાં ઍ યાજમ ઔણયાજમ તયીે ઐઓાત ુાં શત ુાં ?  લળૈારી  
603.  ગ્રાભ ાંિમાતભાાં ઐછાભાાં ઐછા ે રા વભ્મ શમ છે ?  વાત  
604.  તાલુા ાંિામતભાાં ઐછાભાાં ઐછા ે રા વભ્મ શમ છે ?  ાંદય  
605.  ત્જલ્રા ાંિામતની વભ્મ વાંખ્મા ઐછાભાાં ઐછી ે રી શમ છે ?  31  
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606.  ત્જલ્રા ાંિામતના લશીલ ી લડાન ેક્યા નાભ ેઐઓલાભાાં આલ ેછે ?  ત્જલ્રા વલાવ અવધાયી  
607.  ઔણયાજમઍ યિરેા ઔણયાજમ વાંકની વબા જે સ્થે મજાતી ત ેસ્થ ક્યા નાભ ેઐઓાત ુાં શત ુાં ?  વાંથાઔાય  
608.  ગ્રાભ ાંિામતભાાં ની ચ ૂાં ણી ઔાભના તભાભ ભતદાય યે છે ?  વયાંિની  
609.  જુદી જુદી ાંિામતના વભાજના નફા લઔોની જરૂદયમાતની યજૂઆત ની વભક્ષ યલાભાાં આલ ેછે ?  વાભાત્જ ન્મામ વવભવત વભક્ષ  
610.  ગ્રાભ ાંિામત, તાલુા ાંિામત ે ત્જલ્રા ાંિામતની ચ ૂાં ણીભાાં ઉભદેલાયી યનાય નાઔદયની ઉંભય 

ે રા લતથી લધ ુજઈઍ ?  
2  

611.  જે ઔાભના નોંધામરેા ફધા ભતદાય ગ્રાભાંિામતના વભ્મ અન ેવયાંિની વલાતનભુત ેવાંદઔી યે 
તલેી ગ્રાભાંિામતન ેેલી ગ્રાભ ાંિામત શલેામ ?  

વભયવ ાંિામત  

612.  ગજુયાતભાાં ફાજયીનુાં વોથી લધ ુઉત્ાદન ક્યા ત્જલ્રાભાાં થામ છે ?  ફનાવાાંઠા  
613.  ગજુયાતભાાં ડાાંઔયનુાં વોથી લધ ુઉત્ાદન મા ત્જલ્રાભાાં થામ છે ?  ઓડેા  
614.  ગજુયાતન ક્ય પ્રદેળ ઉત્તભ ાવના ઉત્ાદન ભા ે જાણીત છે ?  ાનભ પ્રદેળ  
615.  યુાતાત્ત્લ આધાયભાાં નીિનેાભાાંથી ઈ ફાફતન વભાલળે થામ છે ?  જણાલરે તભાભ  
616.  ગજુયાતની વોથી ભશત્લની વવિંિાઈ મજના ઈ છે ?  નભતદા મજના  
617.  ગજુયાતભાાં ાડ ઉદ્યઔનુાં ભશત્લનુાં ેન્દ્ર ક્ુાં છે ?  અભદાલાદ  
618.  ગજુયાતભાાં દૂધવાઔય ડેયી ક્યાાં આલરેી છે ?  ભશવેાણા  
619.  ગજુયાતભાાં ળાત ભાછરીના તરેની દયપાઈનયી ક્યાાં આલરેી છે ?  લયેાલ  
620.  લરવાડ નજી ક્યા સ્થે યાંઔયવામણ ઉદ્યઔ વલસ્મ છે ?  અતરુ  
621.  ારનયુ ઓાત ેઈ ઍ દૂધની ડેયી આલરેી છે ?  ફનાવ  
622.  ગજુયાતભાાં ક્યા સ્થે ય-લનેી વ્મલસ્થા યલાભાાં આલરે નથી ?  િ ીરા  
623.  ગજુયાતભાાં આંતયયાષ્ટ્રીમ શલાઈભથ ક્યાાં આલલેુાં છે ?  અભદાલાદ  
624.  ક્યા યાજાના વભમભાાં ચરારવલતજ્ઞ શભેિાંદ્રાિામત થઈ ઔમા શતા ?  વવદ્ધયાજ જમવવિંશ  
625.  ગજુયાતભાાં યાણીની લાલ ક્યા સ્થે આલરેી છે ?  ા ણ  
626.  ા ણભાાં યાણીની લાલનુાં ફાાંધાભ ણ ેયાવ્યુાં શત ુાં ?  યાણી ઉદમભવતઍ  
627.  ગજુયાતભાાં વશસ્ત્રચરિંઔ તાલ ક્યાાં આલલેુાં છે ?  ા ણ  
628.  ગજુયાતભાાં િાલડા, વરાંી અન ેલાકરેા લાંળના ળાવન દયવભમાન યાજધાનીનુાં ળશયે ક્ુાં શત ુાં ?  અણદશરયુ ા ણ  
629.  શભેિાંદ્રાિામ ેયિરેા વ્માયણગ્રાંથનુાં નાભ જણાલ.  વવદ્ધશભેળબ્દાનળુાવન  
630.  સરુતાન અશભદળાશ ેઈ વારભાાં અભદાલાદ ળશયે લવાવ્યુાં શત ુાં ?  ઈ.વ.1411  
631.  ગજુયાતભાાં મકુર ળાવનની ળરૂઆત ઈ વદીની ળરૂઆતભાાં થઈ શતી ?  17ભી વદી  
632.  વરાંી યઔુભાાં ગજુયાતભાાં ક્યા ધભતના અનમુામીઐ લધાયે શતા ?  ળલૈ ધભત  
633.  ગજુયાતભાાં દવતિતયણ ક્યા સ્થે આલલેુાં છે ? લડનઔય  
634.  બાયત ક્યા ફ ેઉત્તય અક્ષાાંળ લચ્િ ેઆલરે દેળ છે  ?  70થી 370 
635.  બાયતના ભધ્મબાઔભાાંથી ક્ુાં ઍ વતૃ્ત વાય થામ છે ?  તવતૃ્ત  
636.  ાછા પયતા ભવભી લનન વભમઔા જણાલ.  એત ફય-નલમે્ફય  
637.  નીિનેાભાાંથી ઈ ઍ નદીન ઉત્તય બાયતની નદીઐભાાં વભાલળે થામ છે ?  બ્રહ્મતુ્રા  
638.  નભતદા અન ેતાી નદી વશ્વભ તયપ લશીન ેક્યા ભશાવાઔયન ેભે છે ?  અયફ વાઔય  
639.  શીયાકુાંડ મજના ઈ નદી ય આલરેી છે ?  ભશા નદી  
640.  રાય વયલય બાયતના ક્યા ઍ યાજમભાાં આલલેુાં છે ?  આંધ્રપ્રદેળ  
641.  યાજસ્થાનભાાં ક્ુાં ઍ ઓાયા ાણીનુાં વયલય આલલેુાં છે ?  વાાંબય  
642.  વનઝાભ વાઔય વયલય ક્યા યાજમભાાં આલલેુાં છે ?  આંધ્રપ્રદેળ  
643.  ધાતભુમ ઓવનજભાાં ઈ ધાતનુ વભાલળે થામ છે ?  રાઈ  
644.  અધાતભુમ ઓવનજભાાં ઈ ઍ ધાતનુ વભાલળે થત નથી ?  તાાંબુ ાં  
645.  ઈળાન બાયતભાાં શાડી, યાજમ આંદાભાન અન ેવનફાય દદ્ર વમશૂભાાં ક્યા જ ાંઔર આલરેાાં છે ?  વનત્મ રીરાાં જ ાંઔર  
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                                                  નલી ફેચભાં પ્રલેળ રેલા ભાટે આેર નફંય ય પન ય અથલા ફૃફર ં  ભવ .  
વાભાન્સમ જ્ઞાન, ગ જયાતી વ્માયણ-વાહશત્મ, ઔણણત, તક  ળક્તત(Reasoning), English લઔેયે શલમના 105 થી લધાયે Topic ન  ંામાથી શળક્ષણ આતી શે્રષ્ઠ વં્ થાભા ંજડાલી ઉત્તભ ાયહદી ફનાલ.  

646.  ઔાંઔાના મઓુવત્રણભાાં ફનલેુાં જ ાંઔર ક્યા નાભ ેજાણીત ુાં ફન્યુાં છે ?  સુાંદય લન  
647.  િીડના યવભાાંથી શુાં ફનાલલાભાાં આલ ેછે ?    ેાઈન્   
648.  ગજુયાતભાાં ક્ુાં ઍ વયલય દેળવલદેળના ક્ષીઐ ભા ે જાણીત ુાં છે ?  ન વયલય  
649.  ાન્શા અબમાયણ્મ ક્યા યાજમભાાં આલલેુાં છે ?  ભધ્મપ્રદેળ  
650.  વોથી લજનદાય ક્ષીનુાં નાભ જણાલ.  કયાડ  
651.  અદારતભાાં વોથી નીિરેી અદારત ઈ છે ?  તાલુા અદારત  
652.  યાજમની લડી અદારતન ેક્યા નાભ ેઐઓલાભાાં આલ ેછે ?  શાઈ  ત  
653.  ગજુયાતભાાં યાજમની લડી અદારત ક્યા ળશયેભાાં આલરેી છે ?  અભદાલાદ  
654.  લાકરેા લાંળના છેલ્રા ળાવનુાં નાભ શુાં શત ુાં ?  યણદેલ  
655.  વવદ્ધયાજ જમવવિંશ ેપ્રજાની ભાઔણી સ્લીાયીન ેતાના યાજમભાાંથી ક્ય લયે નાબદૂ મો શત ?  માત્રાલયે  
656.  તાના ેવ ભા ે લીર યનાય વ્મસ્તતન ેશુાં શલેામ ?  અવીર  
657.  ભન, જભીન ે અન્મ વાંવત્ત અંઔેન વલલાદ ેલ વલલાદ ઔણામ ?  દીલાની  
658.  રીવન ેગનુાની પ્રથભ જાણ થામ ત્માયે ત ેરીવ સ્ ેળનભાાં શુાં નોંધ ેછે ?  FRI  

659.  ન્મામતાંત્રનુાં પ્રતી શુાં છે ?  આસ્ ીન નાભની દેલી  
660.  ાચણતના યદુ્ધભાાં ફાફય વાભ ેની શાય થઈ શતી ?  ઈબ્રાશીભ રદીની  
661.  મકુર વભમભાાં વયાયના  ેાવલબાઔન ેક્યા નાભ ેઐઓલાભાાં આલતુાં શત ુાં ?  યઔણુાં  
662.  મકુર ાભાાં ભશસેરૂ વ્મલસ્થાન વલોચ્િ અવધાયી ક્યા નાભ ેઐઓાત શત ?  દીલાન  
663.  મકુર ાભાાં ફાંદય, જાત, શડીઐના વનમાંત્રણ તથા તને ુાં દાણ લસરૂ રનેાય ક્યા નાભ ેઐઓાત 

શત ? 
ભીયેફશાય  

664.  ળયેળાશ ેજભીન ભશસેરૂના દયન ઠ ની ાવ ેતમૈાય યાવ્મ શત ?   ડયભર  
665.  ભશાયાણા પ્રતાના કડાનુાં નાભ શુાં શત ુાં ?  િતે  
666.  બાયતભાાં આળયે ે રા  ા ર ઓતેીના વ્મલવામ વાથ ેવાંામરેા છે ? 70%  
667.  િભાવાભાાં જમાાં ાણીન વાંગ્રશ થત શમ તલેી નીિાણલાી જભીનભાાં ાણી સુાઈ ઔમા ફાદ જે 

ઓતેી યલાભાાં આલ ેછે ત ેઓતેીન ેક્યા નાભ ેઐઓલાભાાં આલ ેછે ?  
સૂી ઓતેી  

668.  બાયતના ક્યા ઍ યાજમન ેકઉંન બાંડાય શલેાભાાં આલ ેછે ?  ાંજાફ  
669.  નીિનેાભાાંથી ક્યા ઍ ઉદ્યઔન વભાલળે કુદ ય ઉદ્યઔભાાં થામ છે ?  અઔયફત્તી ફનાલલી  
670.  લતતભાનત્રભાાં લયાત ાઔ ક્યાાં ફન ેછે ?  ભધ્મપ્રદેળના નેાનઔયભાાં  
671.  બાયતભાાં રાવ-ઉદ્યઔના વતા તયીે નુાં નાભ જાણીત ુાં છે ?  જભળદેજી તાતા  
672.  બાયતન વોથી ભ  ધયીભાઔત ક્યા ફ ેસ્થન ેજડે છે ?  લાયાણવીથી ન્માકુભાયી  
673.  ઈંગ્રનૅ્ડના યાજાના પ્રવતવનવધ તયીે શદન્વ અન ેવય  ૉભવય ના વભમઔાાભાાં બાયત આવ્મા શતા 

?   
જશાાંઔીય  

674.  ભશરેના ફાાંધનાય તયીે ઇવતશાવભાાં ક્યા ઍ યાજલીનુાં નાભ જાણીત ુાં છે ?  ળાશજશાાં  
675.  ઑયાંઔઝફેની વાંકુચિત નીવત ક્યા ળાવનના અંત ભા ે જલાફદાય ફની શતી ?  મકુરળાવન લાંળ  
676.  ળાાશાયી ઓાદ્યવાભગ્રી ઉય ક્યા યાંઔનુાં ચિહ્ન શમ છે ?  રીર  
677.  ‘ઢાઈ દદન ા ઝોંડા’નુાં વનભાતણ ણ ેયાવ્યુાં શત ુાં ?  કુતબુદુ્દીન ફે  
678.  વલસ્તાયની દષ્ષ્ટ્ ઍ દુવનમાન વોથી ભ  દેળનુાં નાભ જણાલ.  યવળમા  
679.  ભયાઠા યાજમના સ્થા ણ શતા ?  વળલાજી  
680.  બાયતભાાં ઓતેદેાળની તમૈાય થતી લસ્તઐુ ય ક્ય ભાો રઔાડલાભાાં આલ ેછે ?  ઍઔભાતન  
681.  વનાિાાંદીની ફનાલ ન ેપ્રભાચણત યલા ક્ય ભાો લયામ છે ?  શરભાત  
682.  બશૃદેશ્વયનુાં ભાંદદય ફીજા ક્યા નાભ ેઐઓામ છે ?  યાજેશ્વય ભાંદદય  
683.  ભશાયાષ્ટ્રનુાં ક્ુાં નતૃ્મ પ્રખ્માત છે ?  રાલણી  
684.  શ્ભીયન ક્યા વયલયભાાં ર નોાકયભાાં યશ ેછે ?  દાર  
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વાભાન્સમ જ્ઞાન, ગ જયાતી વ્માયણ-વાહશત્મ, ઔણણત, તક  ળક્તત(Reasoning), English લઔેયે શલમના 105 થી લધાયે Topic ન  ંામાથી શળક્ષણ આતી શે્રષ્ઠ વં્ થાભા ંજડાલી ઉત્તભ ાયહદી ફનાલ.  

685.  ભશાયાષ્ટ્રના વાંત દ્વાયા ક્યા નલા વલિાયન ઉદમ થમ શત ?  ભાનલલાદી  
686.  અભદેયાના મૂ ળધનુાં નાભ શુાં શત ુાં ?  અભદેયઔ લસે્િુી  
687.  ભસે્તવભાાંથી ક્ુાં વતૃ્ત વાય થામ છે ?  તવતૃ્ત  
688.  ેનડેાનુાં યાષ્ટ્રીમવકૃ્ષ ક્ુાં છે ?  ભેર  
689.  ક્ય દેળ ઑદ્યચઔ ક્ષતે્ર ેવલશ્વભાાં પ્રથભ સ્થાન ધયાલ ેછે ?  ય.ુઍવ.ઍ.  
690.  સ્ ેચ્ય ુએપ ચરફ ી ક્યા ળશયેભાાં આલલેુાં છે ?  ન્યમૂૉત  
691.  ઈ ઍ નદી વલશ્વભાાં વોથી લધ ુાણી ધયાલ ેછે ?  ઍભઝેન  
692.  ક્ય દેળ ‘વયલયના દેળ’ તયીે ઐઓામ છે ?  દપનરનૅ્ડ  
693.  તયણતેયન ભે ગજુયાતભાાં ક્યા ત્જલ્રાભાાં બયામ છે ?  સયેુન્દ્રનઔય  
694.  ‘લદે તયપ ાછા લ’ન ફધ ણ ેઆપ્મ શત ?  સ્લાભી દમાનાંદ વયસ્લતી  
695.  ‘ઊઠ જાઔ અન ેધ્મમે પ્રાન્સપ્ત સધુી ભાંડયા યશ’નુાં સતૂ્ર ણ ેઆપ્યુાં શત ુાં ?  સ્લાભી વલલેાનાંદ  
696.  CNGનુાં રુૂાં નાભ શુાં છે ?  Compressed natural gas  

697.  દશિંદી યાષ્ટ્રીમ ભશાવબા (ૉંગે્રવ)નુાં પ્રથભ અવધલળેન ઈ.વ. 1885ભાાં ક્યા મજાયુાં શત ુાં ?  મુાંફઈ  
698.  ઈ.વ. 1971ભાાં રત્તાભાાં બયામરેા ૉંગે્રવના અવધલળેનભાાં વો પ્રથભ ભદશરા પ્રમઓુ તયીે ની 

વાંદઔી યલાભાાં આલી શતી ?  
ઌની ફવેન્   

699.  નીિનેાભાાંથી ઍ ાશ્વાત્મ યુાતત્લવલદ્દનુાં નાભ જણાલ.  વનિંઔશાભ  
700.  બાયતભાાં વલોચ્િ અદારતન પ્રાયાંબ ક્યાયથી થમ શત ?  28 જાન્યઆુયી, 1950  
701.  અવશાય આંદરનની ળરૂઆત ભશાત્ભા ઔાાંધીઍ ઈ ઉાવધ ત્માઔીન ેયી શતી ?  ેવયે દશન્દ  
702.  B.P.L. ઍ ર.ે................ Bellow poverty line  
703.  ‘ભાનલ અવધાય દદન’ ઈ તાયીઓ ેઉજલલાભાાં આલ ેછે ?  10 દડવમે્ફય  
704.  બાયતભાાં વતીપ્રથા ય પ્રવતફાંધ મૂત ામદ ણ ેકડય શત ??  રૉડત વલચરમભ ફેંષ્ન્ િંે  
705.  19ભી વદીભાાં બાયતભાાં વાભાત્જ-ધાવભિ સધુાયણાનાાં આંદરનના પ્રથભ જમવતધતય ણ શતા ?  યાજા યાભભશનયૉમ  
706.  આમતવભાજની સ્થાના ણ ેયી ?  દમાનાંદ વયસ્લતીઍ  
707.  દમાનાંદ વયસ્લતીઍ ક્ય ગ્રાંથ રખ્મ શત ??  વત્માથત પ્રાળ  
708.  ‘ાંિભશાર બીર વલેાભાંડ’ની સ્થાના ણ ેયી શતી ?  ઠક્કયફાાઍ  
709.  અરીઔઢભાાં મસુ્સ્રભ ૉરજેની સ્થાના ણ ેયી ?  વય વમૈદ અશભદઓાન ે 
710.  વત્મળધ વભાજના સ્થા ણ શતા ?  જમવતફા ફૂર ે 
711.  નીિનેા ૈી ક્યા લાયથુી ઌવવડન લયવાદ થામ છે ?  નાઈરવ એતવાઈડ  
712.  લાતાલયણભાાં ક્ય લાય ુલધલાથી ગ્રફર લવભિંઔની વભસ્મા ઊબી થામ છે ?  ાફતન ડામતવાઈડ  
713.  લાતાલયણના ઐઝન સ્તયન ેવોથી લધ ુનુળાન યત લાય ુક્ય છે ?  GFC  

714.  વલશ્વભાાં આધવુન યાષ્ટ્રલાદન વોપ્રથભ ઉદબલ ક્યાાં થમ શત ?   યયુભાાં  
715.  ‘બાઔરા ાડ અન ેયાજ ય’ઍ નીવત ણ ેઅભરભાાં મૂી શતી ??  લાઈવયમ રૉડત ઝતન ે 
716.  જશારલાદના મખુ્મ નતેા ણ શતા ?  રભાન્મ દ   
717.  નીિનેા ૈી ણ ‘ળયે-ઍ-ાંજાફ’ તયીે જાણીતા ફન્મા શતા ?  રારા રજતયામ  
718.  ઈ ક્ાાંવતભાાંથી બાયતન ેસ્લતાંત્રતા, વભાનતા અન ેફાંધતુ્લની બાલનાની પ્રયેણા ભી શતી ??  ફ્રાન્વની  
719.  દશિંદી યાષ્ટ્રીમ ભશાવબાના પ્રથભ અવધલળેનના પ્રમઓુ ણ શતા ?  વ્મભળેિાંદ્ર ફનેયજી  
720.  નીિનેા ૈી ણ ભલાલાદી નતેા ન શતા ?  રભાન્મ દ   
721.  ક્યા વનવતૃ્ત અંગે્રજ અવધાયીના પ્રમત્નથી દશિંદી યાષ્ટ્રીમ ભશાવબાની સ્થાના થાઈ શતી ??  ઍ.ઐ. હ્યભુના  
722.  ‘સ્લયાજ ભાય જન્ભવવદ્ધ શ છે અન ેહુાં ત ેભેલીન ેજ જ ાંીળ’ આ ભાંત્ર ણ ેઆપ્મ શત ?  રભાન્મ દ ે  
723.  ‘આઝાદ દશિંદ પજ’ની યિના ણ ેયી શતી ?  ૅપ્ ન ભશનવવિંઔે  
724.  સબુાિાંદ્ર ફઝ ેક્ય ક્ષ સ્થાપ્મ ?  પયલડત બ્ર  
725.  સબુાિાંદ્ર ફઝ ેઆઝાદદશિંદ પજન ેક્ુાં સતૂ્ર આપ્યુાં ?  ‘િર દદલ્શી’  
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726.  ‘1857 : બાયતન પ્રથભ સ્લાતાંત્ર્મવાંગ્રાભ’ નાભનુાં સુ્ત ણ ેરખ્યુાં શત ુાં ?  વલનામ દાભદય વાલયયે  
727.  બાયતભાાં ક્ાાંવતયી પ્રવવૃત્તની ળરૂઆત ણ ેયી શતી ? લાસદેુલ ફલાંત પપેઍ  
728.  બાયતભાાં વલદેળી ાડની શી વોપ્રથભ ણ ેયી શતી ?  વલનામ દાભદય વાલયયે  
729.  ‘વભત્રભરેા’ નાભની વાંસ્થા ણ ેસ્થાી શતી ?  વલનામ દાભદય વાલયયે  
730.  ક્યા ક્ાાંવતલીયે પ્રવતજ્ઞા રીધી શતી ે ‘હુાં જીલત ેજીલ અંગે્રજ વયાયના શાથભાાં ડાઈળ નદશ.’  િાંદ્રળઓેય આઝાદે  
731.  વલદેળભાાં બાયતન વત્રયાંઔ યાષ્ટ્રધ્લજ ણ ેપયાવ્મ શત ?  ભડૅભ ાભાઍ  
732.  રાંડનભાાં ‘ઈષ્ન્ડમન શભરૂર વવામ ી’ની સ્થાના ણ ેયી શતી ?  શ્માભજી કૃષ્ટ્ણલભાતઍ  
733.  વલશ્વભાાં વલસ્તાયની દષ્ષ્ટ્ ઍ બાયત ે રાભા ક્ભ ેછે ?  વાતભા  
734.  લસ્તીની દષ્ષ્ટ્ ઍ ક્ય દેળ વલશ્વભાાં પ્રથભ સ્થાન ેછે ?  િીન  
735.  બાયતભાાં ક્યા યાજમભાાં વાક્ષયતાન દય વોથી ઐછ છે ?  ચફશાય  
736.  ગજુયાતભાાં ક્ય ત્જલ્ર વોથી લધાયે લસ્તી ધયાલ ેછે ?  અભદાલાદ  
737.  ગજુયાતની ે રા  ા લસ્તી ગ્રામ્મ વલસ્તાયભાાં યશ ેછે ?  62%  
738.  બાયતભાાં ક્ુાં યાજમ વોથી લધ ુજાવત-પ્રભાણ (sex-ratio) ધયાલ ેછે ?   ેયર  
739.  જચરમાાંલારા ફાઔ ક્યા ળશયેભાાં આલરે છે ?  અમતૃવય  
740.  લલ્રબબાઈ  ેર ેક્યા વત્માગ્રશની આઔેલાની સ્લીાયી શતી ? ફાયડરી  
741.  ઔાાંધીજીઍ અભદાલાદભાાં વો પ્રથભ ક્યા આશ્રભની સ્થાના યી શતી ?? વત્માગ્રશ આશ્રભની  
742.  બાયતભાાં ફધાાં જ યાજીમ વાંઔઠનઍ વામભન વભળનવન ફદશષ્ટ્ાય મો ાયણ ે.......... તભેાાં ઍ ણ બાયતીમ 

પ્રવતવનવધ ન શત.  
743.  ચબ્રદ ળ ળાવન વાભ ેવભગ્ર બાયતન શરે વાંકત ક્ય શત ?  યૉર ે ઌત  વત્માગ્રશ  
744.  ક્યા વત્માગ્રશથી દેળન ેલલ્રબબાઈ  ેર જેલા વનષ્ટ્ઠાલાન અન ેવભવિત નતેા ભળ્મા ?  ઓડેા વત્માગ્રશથી  
745.  ઓડેા વત્માગ્રશ (1917-1918)નુાં સુાન ણ ેવાંબાળ્યુાં શત ુાં ?  ઔાાંધીજીઍ  
746.  ઔાાંધીજીઍ િાંાયણના ક્યા ઔાભભાાં યશીન ેિાંાયણની તીનદઠમા પ્રથા વાભ ેરડત િરાલી શતી ?  ભતીશાયી  
747.  ક્યા વત્માગ્રશની વપતા છી લલ્રબબાઈ  ેરન ે‘વયદાય’નુાં ચફરુદ ભળ્યુાં શત ુાં ?  ફાયડરી  
748.  સ્લતાંત્ર બાયતના ફાંધાયણન ેઈ તાયીઓ ેઅભરભાાં મૂલાભાાં આવ્યુાં ?  26 જાન્યઆુયીઍ  
749.  ઈ.વ. 2009થી વળક્ષણ અંઔે ક્ય ામદ અભરભાાં આવ્મ છે ?  R.T.E.  

750.  ગજુયાતભાાં ઔયીફીયેઓા નીિ ેજીલતા ર ે રા  ા છે ?  14/7%  
751.  ે રા લતથી લધ ુઉંભયના યજઔાય વલનાના રન ેફેાય ઔણલાભાાં આલ ેછે ?  18  
752.  ેન્દ્રીમ રાાંિરુશ્વત વલયધી બ્યયુની સ્થાના ક્યાયે યલાભાાં આલી શતી ?  ઈ.વ. 1964ભાાં  
753.  બાયત વયાયે વલવલધ સ્તયે ભ્રષ્ટ્રાિાય યલા ક્યા લતથી ામદાની જઔલાઈ યી છે ?  ઈ.વ. 1988ભાાં  
754.  નીિનેાભાાંથી જાશયે ક્ષતે્રન ઉદ્યઔ મ છે ? ચબરાઈ સ્ ીર પ્રાન્   
755.  નીિનેાભાાંથી ઈ આવથિ પ્રવવૃત્ત પ્રાથવભ ક્ષતે્રની પ્રવવૃત્ત છે ?  કૃવ  
756.  વાંયતુત વાશવ ઍ ઈ પ્રદક્માન ઍ બાઔ છે ?  ઓાનઔીયણ  
757.  નીિનેા ૈી ઈ ાંનીઍ વલશ્વસ્તયનાાં ફજાયભાાં તાનુાં સ્થાન જભાવ્યુાં છે ?  ઍવળમન ઈેન્ વ ે 
758.  વલશ્વ વ્માાય વાંઔઠન (WTO)ની સ્થાના ઈ વારભાાં થઈ શતી ?  ઈ.વ. 1995ભાાં   
759.  વવલનમ ાનનૂબાંઔની રડત અન્લમ ેઈ ક ના ફની શતી  ?  દાાંડીકૂિ  
760.  ઔાાંધીજીઍ ઈ ઔભજેી દયદભા6 શાજયી આી ?  ફીજી  
761.  ઔભજેી દયદ ક્યા સ્થે મજાઈ શતી ?  રાંડન  
762.  ઔાાંધીજીઍ વ્મસ્તતઔત વત્માગ્રશી તયીે ની વાંદઔી યી ?  વલનફા બાલનેી  
763.  ‘યેંઔે મા ભયેંઔે’ સતૂ્ર ઔાાંધીજીઍ ઈ રડતભાાં આપ્યુાં શત ુાં ?  ‘દશિંદ છડી’ની  
764.  ચબ્ર નના ક્યા લડ પ્રધાન ેદશિંદન ેવાંણૂત સ્લળાવન આલાની જાશયેાત યી શતી ?  ઌ રીઍ  
765.  લિઔાાની વયાયના લડાપ્રધાન ણ ફન્મા શતા ?  ાંદડત જલાશયરાર નશેરુ  
766.  વલશ્વવાંસ્થા યિલાન વલિાય વોપ્રથભ ણ ેયજૂ મો શત ?  વડુ્ર વલલ્વન ે 
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વાભાન્સમ જ્ઞાન, ગ જયાતી વ્માયણ-વાહશત્મ, ઔણણત, તક  ળક્તત(Reasoning), English લઔેયે શલમના 105 થી લધાયે Topic ન  ંામાથી શળક્ષણ આતી શે્રષ્ઠ વં્ થાભા ંજડાલી ઉત્તભ ાયહદી ફનાલ.  

767.  દય લ ેક્યા દદલવન ે‘ય.ુઍન.ડે.’ તયીે ઉજલલાભાાં આલ ેછે ?  24 એત ફય  
768.  વાંયતુત યાષ્ટ્ર (ય.ુઍન.)ની સ્થાના ક્યાયે થઈ શતી ?  24 એત ફય, 1945ના યજ  
769.  ‘વલશ્વ આયગ્મ વાંઔઠન (WHO)’નુાં લડુાં ભથ ક્યાાં આલલેુાં છે ?  જીવનલાભાાં  
770.  વલશ્વફૅં (IBRD)નુાં લડુાં ભથ ક્યાાં આલલેુાં છે ?  લૉવળિંગ્ ન (ડી.વી.)ભાાં  
771.  યવુનવપે (UNICEF) નુાં લડુાં ભથ ક્યાાં આલલેુાં છે ?  ન્યમૂૉતભાાં  
772.  યનુસે્ (UNESCO) નુાં લડુાં ભથ ક્યાાં આલલેુાં છે ?  દેયવભાાં  
773.  આંતયયાષ્ટ્રીમ ભજૂય વાંઔઠન (ILO)નુાં લડુાં ભથ ક્યાાં આલલેુાં છે ?  જીવનલાભાાં  
774.  બાયતના બાઔરા ાડલાન વનણતમ ણ ેમો ?  ઈગ્રનૅ્ડની ારતભને્ ે  
775.  બાયતના પ્રથભ લડા પ્રધાનન શદ્દ ણ ેવાંબાળ્મ ?  ાંદડત જલાશયરાર નશરુેઍ  
776.  સ્લતાંત્ર બાયતના પ્રથભ ઔલતનય જનયર તયીે ન ેનીભલાભાાં આવ્મા ?  રૉડત ભાઉન્  ફ ેનન ે 
777.  ફાંધાયણવબાની યિના ક્યાયે યલાભાાં આલી શતી ?  ઈ.વ. 1946ભાાં  
778.  ફાંધાયણવબાના પ્રમઓુ તયીે ન ેચ ૂાં લાભાાં આવ્મા ?  ડૉ. યાજેન્દ્રપ્રવાદન ે 
779.  બાયતના પ્રથા યાષ્ટ્રપ્રમઓુ ણ શતા ?  ડૉ. યાજેન્દ્રપ્રવાદ  
780.  સ્લતાંત્ર બાયતના છેલ્રા ઔલનતય જનયર ણ શતા ?  િક્લતી યાજઔારાિાયી  
781.  ‘યાજમ નુયયિના ાંિ’ના અધ્મક્ષ ણ શતા ?  પઝરઅરી  
782.  ભશાગજુયાત િલના નતેા ણ શતા ?  ઈન્દુરાર માચજ્ઞ  
783.  ગજુયાત યાજમના પ્રથભ મખુ્મભાંત્ર ેણ શતા ?  ડૉ. જીલયાજ ભશતેા  
784.  આદફ્રાભાાં ક્ય લતત વોથી ઊંિ છે ?  દચરભાન્જાય  
785.  આદફ્રાની રઔબઔ ભધ્મભાાંથી ક્ુાં અક્ષાાંળવતૃ્ત વાય થામ છે ?  વલષલુવતૃ્ત   
786.  આદફ્રાની ઈ નદી વલશ્વભાાં વોથી રાાંફી છે ?  નાઈર  
787.  આદફ્રાભાાં ક્યા  ાનુ ે‘રવલિંઔન  ા’ુ શ ેછે ?  ઝાાંઝીફાય 
788.  વલશ્વભાાં ક્ુાં વયલય ભીઠા ાણીનુાં વોથી રાાંબુ ાં વયલય છે ?   ાાંઔાવના  
789.  ઓફૈયકા  ક્યા દેળભાાં આલરે છે ?  ાદસ્તાન  
790.  લસ્તી અન ેદની દષ્ષ્ટ્ ઍ દુવનમાન વોથી ભ  ઓાંડ ક્ય છે ?  ઍવળમા  
791.  ઍવળમાન ક્ય લતત દુવનમાન વોથી ઊંિ લતત છે ?  દશભારમ  
792.  દુવનમાભાાં વોથી લધાયે ઠાંડી ક્યા ળશયેભાાં ડે છે ?  લઓોમાન્સ્  
793.  ઍવળમાની વોથી રાાંફી નદી ઈ છે ?  માાંઔત્વ ે 
794.  બાયતભાાં વાભાત્જ વલજ્ઞાનન ખ્માર વો પ્રથભ ઔાાંધીજીઍ ક્યા વળક્ષણભાાં સ્ષ્ટ્  મો શત ?  બવુનમાદી વળક્ષણ  
795.  વાભાત્જ વલજ્ઞાનભાાં નીિનેાભાાંથી ન વભાલળે થત નથી ?  ભસૂ્તયળાસ્ત્ર  
796.  વ્મસ્તતન ેવભાજભાાં યશીન ેવાયી યીત ેજીલન જીલલાની વલદ્યા ળીઓલત વલમ ક્ય છે ?  વાભાત્જ વલજ્ઞાન  
797.  વાભાત્જ વલજ્ઞાનના વળક્ષણની આલશ્મતા ભા ે ઈ ત્રણ ફાફત ભશત્લની છે ?  જણાલરે તભાભ  
798.  શતેરુક્ષી વળક્ષણના પ્રિાય ણ શતા ?  ડૉ. ફને્જભીન બ્લભૂ  
799.  બાલાત્ભ ક્ષતે્રભાાં ક્યા શતેઐુન વભાલળે થત નથી ?  જ્ઞાન  
800.  વલદ્યાથી વાભાત્જ વલજ્ઞાનન ેરઔતી ફાફતનુાં જ્ઞાન પ્રાપ્ત યે તને ુાં અચેક્ષત લતતન દયલતતન જણાલ.  ખ્માર ે વાંલ્નાઐની માદી 

આ ે 
801.  વાભાત્જ વલજ્ઞાનના વળક્ષણ દ્વાયા ભાનવવ ળસ્તતઐના વલાવ ભા ેન ઈ ઍ વલવળષ્ટ્  શતે ુજણાલ.  વભસ્મા-ઉેરની ળસ્તત વલવ ે 
802.  ભાઈક્ ીચિિંઔના મખુ્મ ે રા તફક્કા શમ છે ?  ાાંિ  
803.  અધ્મમનભાાં અધ્મતેાની તત્યતાન વનમભ ક્યા ઍ ભનલજૈ્ઞાવને આરે છે ?  થનતડાઈ  
804.  નીિ ેજણાલરેા પ્રશ્ન ૈી સ્લરૂની દષ્ષ્ટ્ ઍ તને પ્રશ્ન જણાલ.  શતે ુપ્રશ્ન  
805.  નીિ ેજણાલરે દ્ધવતઐ ૈી ઈ ઍ જ વલદ્યાથીન ેરઔતી દ્ધવતનુાં નાભ જણાલ.  સ્લાધ્મામ દ્ધવત  
806.  રચેઓત આધાયભાાં ળાન વભાલળે થામ છે ?  તામ્રત્ર  
807.  લાતાતથન દ્ધવત ભ ા બાઔે ઈ ક્ષાઍ લધ ુઉમઔી નીલડે છે ?  પ્રાથવભ ક્ષાઍ  
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808.  વતશાવવ ક નાઐન ેવભમ પ્રભાણ ેવનવશ્વત સ્ેરભા અનવુાય વનવશ્વત વભમઔાા પ્રભાણ ેયજૂ યતી 
યેઓાન ેશુાં શલેામ ?  

વભમયેઓા  

809.  થૃ્લીની પ્રવતકૃવત ન ેશલેામ ? થૃ્લીના ઔાન ે 
810.  પ્રાકૃવત નળાભાાં ક્યા ઍ નળાન વભાલળે થામ છે ?  ભૂષૃ્ટ્ઠ  
811.  નીિનેાભાાંથી ઈ ઍ વ્મસ્તત શદ્દાની રૂઍ વાભાત્જ વલજ્ઞાન ભાંડના વભ્મ ફન ેછે ?  ળાાના આિામત તયીે  
812.  પ્રલાવ દ્વાયા વલદ્યાથીઐભાાં ઈ ળસ્તતન વલાવ થામ છે ?  અલરન ળસ્તત  
813.  વાભાત્જ વલજ્ઞાન ઓાંડનુાં ક્ષતે્રપ આળયે ે રા િયવ ફૂ નુાં શવુાં જઈઍ ?  1000થી 1200  
814.  ાઠયસુ્તના ફાહ્ય રક્ષણભાાં ળાન વભાલળે થામ છે ?  સુ્તની દિંભત  
815.  ક્યા ઍ વળક્ષણળાસ્ત્રીઍ વળક્ષણભાાં વોપ્રથભ અનફુાંધન વલિાય યજૂ મો શત ?  શફત  સ્ને્વય  
816.  વલદ્યાથીઐના અભ્માવભાાં આલતી ક્ષવતઐન ેાયઓલાના લજૈ્ઞાવન પ્રમત્નન ેશુાં શલેામ ?  વનદાનામત  
817.  વળક્ષણક્ષતે્ર ેદક્માત્ભ વાંળધનન વો પ્રથભ વલિાય ણ ેયજૂ મો શત ?  ડૉ. સ્ ીપન યેઍ  
818.  વલમના વલમાાંઔની ઍભાત્ર સચૂિ ઍ ર.ે..........  ાઠયક્ભ  
819.  અભ્માવક્ભભાાં ેન્દ્રસ્થાન ેણ શમ છે ?  વલદ્યાથી  
820.  વાભાત્જ વલજ્ઞાનના અધ્માનામતભાાં ઉમઔી થઈ ળે તલેી વેન્દ્રીમ દ્ધવતન ઉમઔ ક્યા 

વળક્ષણળાસ્ત્રીઍ ઈવતશાવ વળક્ષણ ભા ે અંઔીાય મો શત ?  
સે્ રૉજી  

821.  અભદેયાના ક્યા ભનલજૈ્ઞાવન વાાંસ્કૃવત યઔુ દ્ધવતના પ્રણતેા ભનામ છે ?  સ્ ેનરી શર  
822.  પ્રાકૃવત નળાભાાં ળાન વભાલળે થત નથી ?  ઓનીજ  
823.  વતશાવવ ક ના ે ફનાલની ળરૂઆત અન ેઅંત લચ્િ ેજે વભમઔા યશરે છે તને ેશુાં શલેામ ?  વભમનુાં પ્રભાણ  
824.  નળાભાાં લતત દળાતલલા ભા ે ક્યા યાંઔન ઉમઔ યલાભાાં આલ ેછે ?  થ્થઈ  
825.  રચેઓત નોંધ ળરૂ થઈ ત ેશરેાાંની આધાયવાભગ્રીભાાં ળાન વભાલળે થામ છે ?  સ્થાત્મન  
826.  ક્યા પ્રાયના પ્રશ્નનુાં મલૂ્માાંન ખફૂ જ આત્ભરક્ષી ફની જામ છે ?  વનફાંધ પ્રાયના પ્રશ્ન  
827.  વલદ્યાથીઐભાાં જ્ઞાન પ્રાન્સપ્તન શતે ુવવદ્ધ થામ ત નીિનેાભાાંથી ક્ુાં લતતન દયલતતન જલા ભી ળળ ે?  જે ત ેક નાની શી  જણાલી 

ળળ ે 
828.  નીિ ેજણાલરે દ્ધવતઐ ૈી ઈ દ્ધવત ભાત્ર વળક્ષ ેન્દ્રી દ્ધવત છે ?  વ્માખ્માન દ્ધવત  
829.  યુાતાત્ત્લ આધાયભાાં નીિનેાભાાંથી ઈ ફાફતન વભાલળે થત નથી ?  અચબરઓે  
830.  ક નાના વભમની વબાનતા વલવાલલા ભા ે વલદ્યાથીઐભાાં નીિનેાભાાંથી ક્યા ોળલ્મન વલાવ થલ 

જરૂયી છે ?  
વભમયેઓા દયલી  

831.  નળાભાાં ઉયના બાઔની દદળા ઍ ઈ દદળા દળાતલ ેછે ?  ઉત્તય  
832.  વાભાત્જ વલજ્ઞાનના આધ્માન ામત ભા ે નીિનેાભાાંથી ક્યા વાંદબત સુ્તન તભ ેઉમઔ યળ ?  મજના  
833.  નળાભાાં લયાત રીર યાંઔ............દળાતલલા ભા ે થામ છે ?  ભદેાન વલસ્તાય દળાતલલા  
834.  ‘વલદ્યાથીઐ યાષ્ટ્ર, વલશ્વના વાાંસ્કૃવત અન ેવાભાત્જ લાયવાન ેજણ’ે આ વાભાન્મ શતેનુ ેનીિનેાભાાંથી 

ક્યા પ્રાયન વાભાન્મ શતે ુશી ળામ ?  
જ્ઞાન  

835.  યજફયજના ઈવતશાવના વળક્ષણ ભા ે.......................ઍ ઉમઔી ળકૈ્ષચણ ઉયણ છે.  વભમયેઓા  
836.  વાભાત્જ વલજ્ઞાન વ્મસ્તતભાાં...................વલવાલલાભાાં વશામરૂ થામ છે.  વાભાત્જ વલાવ  
837.  નળાની નીિનેા બાઔની દદળા ઍ ઈ દદળા દળાતલ ેછે ?  દચક્ષણ  

પ્રયણ-2 

બાયતભાાં ચબ્રદ ળ ળાવનન પ્રબાલ અન ેયાષ્ટ્રલાદી આંદરન 
838.  બાયતભાાં લેાય ભા ે વોપ્રથભ ઈ યયુવમન પ્રજા આલી ?  ટુતઔીઝ  
839.  મસુ્સ્રભ વભાજની સધુાયણા ભા ેનુાં ામત ણ ેળરૂ યુ ંશત ુાં ?  વય વમૈદ અશભદે  
840.  ઈ.વ. 1453ભાાં તુત  મસુ્સ્રભઍ યુાં આંતયયાષ્ટ્રીમ ભથ જીતી રીધુાં શત ુાં ?  ૉન્સ્ ેષ્ન્ નર  
841.  બાયતભાાં વલદેળી પ્રજાઐ લચ્િ ેઓરેામરેા વત્તાવાંકતભાાં ણ વલોયી ફન્યુાં શત ુાં ?  અંગે્રજ  
842.  અંગે્રજઍ તાનુાં લેાયીભથ માાં સ્થાપ્યુાં શત ુાં ?  સયુત  
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843.  ચબ્રદ ળયન ેચફશાય, ફાંઔા અન ેઐદયસ્વાભાાં દીલાની શક્ક ભતાાં ઈ દ્ધવત દાઓર થઈ ? દ્ધદ્વમઓુી ળાવન  
844.  ઈ.વ. 1612ભાાં મકુર ળશનેળાશ જશાાંઔીય ાવ ેવોપ્રથભ આલનાય અંગે્રજ પ્રવતવનવધનુાં નાભ આ.  વય  ભવ ય  
845.  બાયતભાાં વોપ્રથભ યેરભાઔતની ળરૂઆત................ મુાંફઈથી થાણા  
846.  વતીપ્રથા ય પ્રવતફાંધ મતૂત ામદ કડનાય ણ શત ુાં ?  વલચરમભ ફષૅ્ન્   
847.  બાયતભાાં વશામાયી મજના દાઓર યનાય ણ શત ુાં ?  જનયર લરેસે્રી  
848.  મુાંફઈ, ભદ્રાવ અન ેરાતા જેલાાં ભશાફાંદયઍ મા યઔુનુાં વનભાતણ છે ?  ચબ્રદ ળ યઔુ  
849.  રૉડત ભેરનેા પ્રમાવથી બાયતભાાં ઈ બાાના વળક્ષણન પ્રાયાંબ થમ ?  અંગે્રજી  
850.  ન્મામ અન ેરીવ ઓાતાભાાં સધુાયા યી ણ ેફાંધાયણીમ પેયપાયની પ્રદક્મા યૂી યી ?  રૉડત લરેસે્રીઍ  
851.  મસુ્સ્રભ વભાજસધુાયણાનુાં ામત ણ ેઆયાંભ્યુાં ?  વય વમૈદ ઍશભદે  
852.  આદદલાવી વભાજન ેસધુાયલાનુાં ામત ણ ેયુ ં?  ઠક્કયફાા  
853.  ‘સ્લયાજ ભાય જન્ભવવદ્ધ શ છે અન ેતને ેરઈન ેજ હુાં જ ાંીળ’ સતૂ્ર ણ ેઆપ્યુાં શત ુાં ?  ફાઔાંઔાધય દ   
854.  ‘બલાની ભાંદદય’ નાભના સુ્તભાાં ક્ાાંવતાયી મજના રઓનાય ણ શત ુાં ?  અયવલિંદ ક  
855.  ઔાાંધીજીઍ ભશનરાર ાંડયાન ેયુાં ઉનાભ આપ્યુાં શત ુાં ?  ડુાંઔી િય  
856.  મસુ્સ્રભ રીઔની સ્થાનાની ાશ્વતભવૂભાભાાં ઈ.વ. 1906ભાાં યુાં વાંભરેન ડેલુાં છે ?  વવભરા  
857.  નભતદા નજી િાાંદદ યનાી ાવ ેઈ વલદ્યારમની સ્થાના યલાભાાં આલી શતી ?  ઔાંઔનાથ વલદ્યારમ  
858.  જભતનીભાાં દશન્દ યાષ્ટ્ ીમ સ્લમાંવલે દની યિના ણ ેયી શતી ?  િાં યભણ વલ્રાઈ  
859.  જચરમાાંલારા ફાઔની વબાભાાં ઔીફાય યાલનાય......... જનયર ડામય  
860.  મસુ્સ્રભ રીઔનુાં વલવધવયનુાં પ્રથભ અવધલળેન મા ળશયેભાાં મજાયુાં શત ુ?  અમતૃવયભાાં  
861.  તાની વશીલાી વનાની ટ્ટી યવળમાના ઝાયન ેણ ેભરી શતી ?  યાજા ભશને્દ્ર પ્રતા ે 
862.  જચરમાલારા ફાઔ મા ળશયેભાાં આલરે છે ? અમતૃવયભાાં  
863.  વભગ્ર બાયતભાાં 19 ઐત ફય, 1919ન દદલવ મા દદલવ તયીે ઐઓલાભાાં આલ ેછે ? ચઓરાપત દદલવ  
864.  અંગે્રજઍ બાયતભાાં રઔબઔ ે રા લત સધૂી લેાયી ાંની તયીે ામત યુ ંશત ુાં ? 150  
865.  પ્રાિીન વભમથી જ બાયતનાાં ઔાભડાાં ેલાાં શતાાં ? સ્લાલરાંફી  
866.  ળરૂઆતભાાં ઈસ્  ઈષ્ન્ડમા ાંનીના લેાયી અવધાયીઐનુાં મખુ્મ ામ ંશત ુાં ? ભશસેરૂ ઉકયાલલાનુાં  
867.  તુીના સરુતાનન ેેદ યલાથી બાયતના મસુ્સ્રભન ેબાયે આકાત રાગ્મ, ાયણ ે...  અંગે્રજના ાયણ ેઔાભડાાંના 

ગશૃઉદ્યઔ ડી બાાંગ્મા.  
પ્રયણ-3 

સ્લાતાંત્ર્મપ્રાન્સપ્ત તયપ પ્રમાવ 
868.  વાઈભન વભળનના અધ્મક્ષનુાં નાભ આ.  જશૉન વાઈભન  
869.  ક્ાાંવતાયીઐઍ રારા રજતયામના મતૃ્યનુ ફદર રલેા ભા ે ની શત્મા યી શતી ?  જશૉન વોંડવત  
870.  સ્લયાજ ક્ષના નતેા ણ શતા ?  ચિત્તયાંજનદાવ  
871.  ૉગે્રવ ેણૂત સ્લયાજન ઠયાલ ના પ્રમઓુદે યજૂ મો ?  જલાશયરાર નશેરુ  
872.  બાયતની પ્રજાન ે“યેંઔે મા ભયેંઔે રદેન આઝાદી ર ેે શી યશેંઔે”નુાં સતૂ્ર ણ ેઆપ્યુાં શત ુાં ?  ઔાાંધીજી  
873.  પ્રથભ વ્મસ્તતઔત વત્માગ્રશીનુાં નાભ આ.  વલનફા બાલ ે 
874.  દાાંદીકૂિની તરુના ભશાચબવનષ્ટ્ક્ભણ વાથ ેણ ેયી શતી ?  ભશાદેલબાઈ  
875.  બાયતના છેલ્રા લાઈવયમનુાં નાભ આ.  રૉડત રાઈલ  
876.  આઝાદી વભમ ેબાયતના નલાફ લડાપ્રધાન ણ શતા ?  વયદાય  ેર  
877.  ‘આઝાદ દશિંદ યેદડમ સ્ ેળન’ની સ્થાના ણ ેયી શતી ?  સબુાિાંદ્ર ફઝ  
878.  સ્લતાંત્ર બાયતના પ્રથભ દશિંદી ઔલનતય જનયર તયીે................ વી. યાજઔારાિામત  
879.  મસુ્રીભ રીઔના નતેા............... ભશાંભદઅરી ઝીણા  
880.  આઝાદ દશિંદ પજનુાં લડુાં ભથ ક્યાાં શત ુાં ?  યાંગનુ  
881.  ઇષ્ન્ડમન ઇષ્ન્ડને્ડન્વ રીઔના પ્રમઓુ તયીે ની લયણી થઈ શતી ?  સબુાિાંદ્ર ફઝ  
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                                                  નલી ફેચભાં પ્રલેળ રેલા ભાટે આેર નફંય ય પન ય અથલા ફૃફર ં  ભવ .  
વાભાન્સમ જ્ઞાન, ગ જયાતી વ્માયણ-વાહશત્મ, ઔણણત, તક  ળક્તત(Reasoning), English લઔેયે શલમના 105 થી લધાયે Topic ન  ંામાથી શળક્ષણ આતી શે્રષ્ઠ વં્ થાભા ંજડાલી ઉત્તભ ાયહદી ફનાલ.  

882.  ‘યેંઔે મા ભયેંઔે’ સતૂ્ર ણ ેઆપ્યુાં શત ુાં ?  ભશાત્ભા ઔાાંધી  
883.  ણૂત સ્લયાજમની પ્રવતજ્ઞા ઈ નદીના ત ે રલેાભાાં આલી ?  ઔદાલયી  
884.  પ્રજાવત્તા દદન મા દદલવ ેઊજલલાભાાં આલ ેછે ? 26 જાન્યઆુયી  
885.  ‘દશિંદ છડ’ િલ ઈ વારભાાં ળરૂ થઈ શતી ?  ઈ.વ. 1942  
886.  ‘એઔષ્ટ્  દયઓાસ્ત’ ણ ેયજૂ યી શતી ?  ચરનચરથઔ  
887.  સ્ ેપડત દક્પ્વન ેબાયત ભરનાય ઇંગ્રનૅ્ડના લડાપ્રધાનનુાં નાભ આ.  વલન્વન્  િચિિર  
888.  ‘આઝાદ દશિંદ પજ’નુાં લડુાં ભથ વવિંઔાયુથી ક્યાાં ઓવડેાયુાં ?  યાંગનૂ  
889.  ચબ્રદ ળ રશ્યઍ બાયતભાાંથી ક્યયે વલદામ રીધી ? ઈ.વ. 1948  
890.  પયલડત બ્રની સ્થાના ણ ેયી શતી ?  સબુાિાંદ્ર ફઝ  
891.  બઔતવવિંશ, સઓુદેલ અન ેયાજગરુુન ેપાાંવીની વજા યાઈ ત ેેવ મા નાભ ેપ્રખ્માત ફન્મ શત ?  રાશય ડમાંત્ર  
892.  બાયતન ેઆઝાદી ભી ત ેવભમ ેબાયતભાાં ે રાાં દેળી યાજમ શતાાં ?  562  
893.  ણૂત સ્લયાજમપ્રાન્સપ્તન વાંકત મા વત્માગ્રશથી ળરૂ થમ ?  ફાયડરી વત્માગ્રશ  
894.  સબુાિાંદ્ર ફઝના વતાનુાં નાભ શુાં શત ુાં ?  જાનીનાથ  
895.  સબુાિાંદ્ર ફઝ ેફાંઔાી બાાભાાં યુાં વાપ્તાદશ ળરૂ યુ ંશત ુાં ?  ફાંઔરયેાથા  
896.  જભતનીભાાં સબુાિાંદ્ર ફઝ ેન ેભી બાયતની આઝાદી અંઔે વવલસ્તય લાતિીત યી ?  દશ રય  
897.  ના નતેતૃ્લ શઠે ‘ઝાાંવીની યાણી રક્ષ્ભીફાઈ’ ચબ્રગે્રડ સ્ત્રીઐની ણ ફનાલલાભાાં આલી ?  નતર રક્ષ્ભી  

પ્રયણ-4     1945 છીનુાં વલશ્વ – 1 
898.  ઈ.વ. 1955ભાાં ફાન્ડુાંઔ દયદ મા દેળભાાં બયાઈ શતી  ?  ઇન્ડનવેળમાના  
899.  આજે આવથિ દષ્ષ્ટ્ ઍ યયુનુાં વોથી ળસ્તતળાી યાષ્ટ્ર યુાં છે ?  જભતની  
900.  વવલમતે યવુનમનના મા રશ્યે લૂત જભતની ય રશ્યી ફજ જભાવ્મ ?  યેડ આભી  
901.  ફાન્ડુાંઔ દયદભાાં ે રા દેળઍ શાજયી આી શતી ?  29  
902.  ફીજા વલશ્વયદુ્ધ છી વલશ્વળાાંવત અન ેયાષ્ટ્ર યાષ્ટ્ર લચ્િ ેવશાયના પ્રતી વભાન ઈ વાંસ્થાન ઉદબલ 

થમ ?  
વાંયતુત યાષ્ટ્ર  

903.  વલશ્વ વાંસ્થાના ફાંધાયણન ેઆઓયી સ્લરૂ આલા ભા ે ઍ આંતયયાષ્ટ્રીમ દયદ મા નઔયભાાં 
ફરાલલાભાાં આલી શતી ?  

વાનફ્રાસ્ન્વસ્  

904.  ‘ના ’ની સ્થાના ઈ વારભાાં થઈ શતી ?  ઈ.વ. 1949  
905.  જભતનીના ા નઔયનુાં નાભ આ.  ફચરિન  
906.  વામ્મલાદી-વભાજલાદી દેળન ેેલા દેળ શલેામ ?  ફીજા વલશ્વના દેળ  
907.  ઈ.વ. 1854ભાાં ઇંગ્રનૅ્ડ અન ેઅભદેયાઍ યિલેુાં વાંઔઠન.............. વીઆ   
908.  વવલમત યવુનમન ેઈ વારભાાં અણ ુઅઓતય મો શત ?  ઈ.વ. 1949  
909.  6 એઔષ્ટ્  1945ના યજ અભદેયાઍ જાાનના મા ળશયે ય અણફુૉમ્ફ પેંક્ય શત ?  દશયળીભા  
910.  ઈ.વ. 1950ભાાં મા ઓાંડભાાં વાંસ્થાનલાદન આયાંબ થમ ?  આદફ્રા  
911.  લૉવો યાય ઈ વલિાયવયણી ધયાલનાય દેળનુાં જૂથ શત ુાં ?  વામ્મલાદી  
912.  વાંયતુત યાષ્ટ્રની સ્થાના થઈ ત ેવભમ ેઅભદેયાના યાષ્ટ્રપ્રમઓુ ણ શતા ?  ટુભને  
913.  ઈ.વ. 1949ભાાં ના નતેતૃ્લ શઠેલ િીનભાાં વામ્મલાદી ક્ાાંવત થઈ શતી ?  ભાઐ-ત્વ-ેતુાંઔ  
914.  ઈ.વ. 1949ભાાં નધેયરનૅ્ડની ધવૂયીભાાંથી મ દેળ મતુત થમ શત ?  ઇન્ડનવેળમા  
915.  મા દેળ ેળયણાઔવત સ્લીાયતાાં ફીજા વલશ્વયદુ્ધન અંત આવ્મ શત ?  જાાન  
916.  ભધ્મલૂતના દેળભાાં ની પ્રયેણાથી ‘વને્ ’ જૂથ યિાયુાં ?  ઇંગ્રનૅ્ડે  
917.  લૂત જભતનીભાાં વામ્મલાદી ક્ષની ‘ઠતૂી વયાય’ ણ ેસ્થાી શતી ?  વવલમત યવુનમન ે 
918.  ઍવળમા, આદફ્રા અન ેરદે ન અભદેયાના નલદદત વલાવળીર દેળ મા નાભ ેઐઓામ છે ?  ફીજા વલશ્વના દેળા  
919.  જભતનીના વલબાજન વભમ ેલૂત જભતની ય ન અંકુળ સ્લીાયલાભાાં આવ્મ ?  વવલમત યવુનમનન  
920.  મ્માનભાય (ફભાત) માયે સ્લતાંત્ર થયુાં ?  ઈ.વ. 1948ભા  
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                                                  નલી ફેચભાં પ્રલેળ રેલા ભાટે આેર નફંય ય પન ય અથલા ફૃફર ં  ભવ .  
વાભાન્સમ જ્ઞાન, ગ જયાતી વ્માયણ-વાહશત્મ, ઔણણત, તક  ળક્તત(Reasoning), English લઔેયે શલમના 105 થી લધાયે Topic ન  ંામાથી શળક્ષણ આતી શે્રષ્ઠ વં્ થાભા ંજડાલી ઉત્તભ ાયહદી ફનાલ.  

921.  ઈ.વ. 1949ભાાં વલશ્વભાાં મા રશ્યી વાંઔઠનની સ્થાના યલાભાાં આલી શતી ?  ના   
922.  લૂત જભતની અન ેવશ્વભ જભતનીનુાં ઍીયણ માયે યલાભાાં આવ્યુાં ?  એત ફય, 1990ભાાં  
923.  રાઐવ, ાંફદડમા અન ેવલમ ેનાભ માયે સ્લતાંત્ર થમા ?  ઈ.વ. 1954  
924.  ઈ.વ. 1945ભાાં અભદેયાભાાં ભેરી આંતયયાષ્ટ્રીમ દયદભાાં ે રા દેળઍ બાઔ રીધ શત ?  50  

ઍભ-2 : આધવુન યાષ્ટ્રનુાં વનભાતણ 

પ્રયણ-8    બાયતનુાં ફાંધાયણ : કડતય અન ેરક્ષણ 
925.  મા દદલવન ેપ્રજાવત્તા દદન તયીે જાશયે યલાભાાં આવ્મ ?  26 જાન્યઆુયીના દદલવન ે 
926.  દેળન લશીલ  ેલી યીત ેથામ છે ?  ફાંધાયણભાાં સિૂવ્મા પ્રભાણ ેથામ 

છે.  
927.  બાયતની ફાંધાયણી કુર વભ્મવાંખ્મા જણાલ.  389  
928.  બાયતની ફાંધાયણવબાભાાં અનસુચૂિત જાવતના વભ્મની વાંખ્મા ે રી શતી ?  30  
929.  નીિનેી વ્મસ્તતઐભાાંથી ફાંધાયણના વનષ્ટ્ણાત ણ શતા ?  ડૉ. બીભયાલ આંફડેય 
930.  બાયતભાાં વાંવદના ઉરા ગશૃન ેશુાં શ ેછે ?  યાજમવબા  
931.  બાયત ેલા પ્રાયનુાં યાજમ છે ?  રળાશી  
932.  બાયતનુાં ફાંધાયણ યુાં રક્ષણ ધયાલત ુાં નથી ?  ઍતાંત્રીમ  
933.  ળે વત્તા ની ાવ ેશમ છે ?  વાંક વયાય  
934.  ફાંધાયણવબાની ફઠે ે રા દદલવ િારી શતી ?  166 
935.  ફાંધાયણવબાભાાં ાયવીઐના પ્રવતવનવધ તયીે ણ શત ુાં ?  ઍિ. ી. ભદી  
936.  વલશ્વભાાં વોથી વલસ્તતૃ અન ેવલઔતલાય ફાંધાયણ મા દેળનુાં છે ?  બાયત  
937.  ફાંધાયણવબાઍ તનેી ાભઔીયી ક્યાયથી ળરૂ યી ?  9 દડવમે્ફય, 1946  
938.  બાયતભાાં ખુ્તલમ ેભતાવધાય ે રા લ ેઅામ છે ?  18  
939.  વાંકભાાં ના નાભ ેલશીલ  િાર ેછે ?  યાષ્ટ્રપ્રમઓુ  
940.  નીિનેાભાંથી મા વલમન યાજમલાદીભાાં વભાલળે યલાભાાં આવ્મ છે.  ામદ અન ેવ્મલસ્થા  
941.  નીિનેાભાાંથી મા વલમન વાંકમાદીભાાં વભાલળે યલાભાાં આવ્મ છે ?  વાંયક્ષણ  
942.  ફાંધાયણના આમઓુભાાં વોપ્રથભ સધુાય ઈ વારભાાં યલાભાાં આવ્મ ?  ઈ.વ. 1976ભાાં  
943.  ફાંધાયણવબાભાાં એંગ્ર ઇષ્ન્ડમનના પ્રવતવનવધ ણ શતા ?  ફે્રન્ ઍન્થની  
944.  ચફનવાાંપ્રદાવમ યાજમ ન ેશલેામ ?  યાજમન ેઍ જ ધભત શમ   
945.  યાજમભાાં ઈ ણ વાંજઔભાાં ફાંધાયણ ડી બાાંગ્યુાં શમ ત્માયે............. ફાંધાયણીમ   ી જાશયે યે 

છે.  
946.  બાયતનુાં ન્મામતાંત્ર ................ ાયફાયીથી સ્લતાંત્ર છે.  
947.  બાયતીમ ફાંધાયણભાાં સધુાયા ભા ે ે રા વભ્મ શલા જઈઍ ?  શાજય વભ્મના 4/3 વભ્મ 

શલા જઈઍ.  
પ્રયણ-9 મૂભતૂ શ, પયજ અન ેયાજનીવતના ભાઔતદળત વવદ્ધાાંત 

948.  ધયડ ે અ ામત યેરી વ્મસ્તતન ેની વભક્ષ યજૂ યલી ડે ?  ભતે્જસ્રે   
949.  બાયતના દયે નાઔય તાના વ્મસ્તતત્લન વલાંચઔ વલાવ યી ળે ત ેભા ે આરેા શ મા છે ?  મૂભતૂ શ  
950.  6 જાન્યઆુયીના દદલવન ેમા દદલવ તયીે ઊજલલાનુાં સિૂન યુ ંછે ?  મૂભતૂ પયજ દદન  
951.  ભાનલ શ દદન ઈ તાયીઓ ેઊજલલાભાાં આલ ેછે ?  10 ભી દડવમે્ફય  
952.  ફાફાવાશફે આંફડેયે ‘ફાંધાયણના આત્ભા’ વભન ઔણરે ત ેશ મ છે ?  ફાંધાયણીમ ઇરાજન  
953.  રળાશી ળાવનપ્રથાની ઐઓ ઈ છે ?  મૂભતૂ શ  
954.  વભાનતાન શ ઍ ર ેશુાં ?  વો નાઔદયન ેામદાનુાં યક્ષણ  
955.  યાષ્ટ્રધ્લજ અન ેયાષ્ટ્રઔીતન આદય યલ ત ેશુાં છે ?   દયે નાઔદયની મૂભતૂ પયજ 

છે.  
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956.  નીિનેા શભાાં મ શ મૂભતૂ શ નથી ?  વભરતન શ  
957.  નીિનેાભાાંથી ઈ પયજ મૂભતૂ પયજ નથી ?  આલલયે બયલ  
958.  નીિનેાભાાંથી ઈ ફાફત ભા ે વજા થતી નથી ?  રશ્યભાાં જડાનાયન ે 
959.  ે રા લતથી નાની ઉંભયના ફાાન ેજઓભાય ાભભાાં યાઓી ળામ નદશ ?  14  
960.  બાયતીમ વભાજનુાં રાંદત દૂણ.................છે.  અસ્શૃ્મતા  
961.  ઍ શદયજન બાઈન ેઔાભના ભાંદદયભાાં પ્રલળે આલા દીધ નશીં. આભાાં મા મૂભતૂ શનુાં ઉલ્રાંકન 

થયુાં ઔણામ ?  
વભાનતાના શનુાં  

962.  નીિીનાભાાંથી યાજમનીવતના ભાઔતદળત વવદ્ધાાંતભાાં ન વભાલળે થત નથી ?  ળણ વલયધીન શ  
963.  બાયતની ઈ ણ વ્મસ્તત ઈ ણ વ્મલવામ ે ધાંધ યી ળે ત ેવ્મસ્તતન મ શ ઔણામ ?  સ્લતાંત્રતાન શ  
964.  યાજમ મૂભતૂ શનુાં ારન યે ે બાંઔ યે ત ફાંધાયણભાાં ળાની જઔલાઈ યેર છે ?  નાઔદય અદારતભાાં જઈ ળે 

છે.  
965.  વત્તાનુાં વલેન્દ્રીયણ થામ ત ેભા ે શુાં યવુાં જઈઍ ?  ામદાઐનુાં આમજન યવુાં 

જઈઍ.  
966.  ઍ અનસુચૂિત જનજાવતના વલદ્યાથીઍ વયાયી નયી ભેલલા ભા ેની અનાભત ફઠેભાાં અયજી યી 

છે. આભાાં મ મૂભતૂ શ વભામરે છે ?  
વભાનતાન  

967.  રીવ ેગનુઔેાયન ેડી વીધ જેરભાાં યૂી દીધ. આભાાં મા મૂભતૂ શનુાં ઉલ્રાંકન થયુાં ઔણામ ?  સ્લતાંત્રતાના શનુાં  
પ્રયણ – 10    વયાયનાાં અંઔ 

968.  ઈ ણ ઓયડ નાણાીમ છે ે નશીં ત ેનક્કી યલાની વત્ત ની છે ?  રવબાના અધ્મક્ષન ે 
969.  ઈ ણ વયાયન ેયાજીનામુાં ક્યાયે આવુાં ડે ?  અંદાજત્ર રવબાભાાં વાય 

ન થામ ત  
970.  વાંક વયાયન ફધ લશીલ  ના નાભ ેિાર ેછે ?  યાષ્ટ્રપ્રમઓુ  
971.  વાંવદના ે રા વભ્મ દવત ઠયાલ ેત યાષ્ટ્રપ્રમઓુન ેશદ્દાન ત્માઔ યલ ડે ?  23ફહુભતી  
972.  યાજમભાાં યાષ્ટ્રપ્રમઓુનુાં ળાવન લધભુાાં લધ ુે ર વભમ અભરભાાં યશ ેછે ?   3 લત  
973.  યાષ્ટ્રપ્રમઓુના શદ્દાની મદુત ે રા લતની શમ છે ?  5  
974.  વલોચ્િ અદારતના લદયષ્ટ્ઠ ન્મામાધીળની વનભણૂ ણ યે છે ? યાષ્ટ્રપ્રમઓુ  
975.  યાજમવબાના અધ્મક્ષ ણ ફની ળે છે ?  ઉયાષ્ટ્રપ્રમઓુ  
976.  વાંવદનુાં વત્ર િાલ ુન હ્મ ત લ હુભ ણ ફશાય ાડી ળે છે ?  યાષ્ટ્રપ્રમઓુ  
977.  દેળભાાં આવથિ વાં  ઊભુાં થામ ત્માયે શુાં થામ છે ?  નાણાીમ   ી વજાતમ  
978.  નીિનેાભાાંથી યુાં ગશૃ ામભી છે ?  યાજમવબા  
979.  યાજમના મખુ્મ પ્રધાનની વનભણૂ ણ યે છે ?  યાજમાર  
980.  વાંવક્ષણ દના વલોચ્િ લડા ણ શમ છે ?  યાષ્ટ્રપ્રમઓુ  
981.  યાજમવબાભાાં યાષ્ટ્રપ્રમઓુ ે રા વભ્મની વનભણૂ યી ળે ?  12  
982.  શદ્દાની રૂઍ યવુનલવવિ ીના કુરવત તયીે ન શમ છે ?  યાજમાર  
983.  રવબાના કુર વભ્મની વાંખ્મા ે રી છે ?  543  
984.  ાયફાયી ઉય ન અંકુળ શમ છે ?  વાંવદન  
985.  યાજમના ઍડલે  જનયરની વનભણૂ ણ યે છે ?  યાજમાર  
986.  વાંવદભાાં અવલશ્વાવની દયઓાસ્ત ન મેૂ છે ?  વલયધ ક્ષ  
987.  યાજમવબાભા6 લધભુાાં લધુાં ે રા વભ્મ શમ છે ?  250  
988.  ભશાચબમઔની ામતલાશી ની ય યલાભાાં આલ ેછે ?  યાષ્ટ્રપ્રમઓુની  
989.  ઓયડ ામદ ક્યાયે ફની ળે ?  યાષ્ટ્રપ્રમઓુની ભાંજૂયી  
990.  બાયતના ફાંધાયણીમ લડા ણ છે ?  યાષ્ટ્રપ્રમઓુ.  

પ્રયણ-13 
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સ્થાન અન ેદ 
991.  બાયતભાાંથી મ ભશત્લન અક્ષાાંળ વાય થામ છે ?  તવતૃ્ત  
992.  ે રા યેઓાાંળ યથી બાયતની પ્રભાણવભમ યેઓા ઠયાલરે છે ?  82.50 .ૂયે.  
993.  બાયતના મખુ્મ ભવૂભબાઔના વાલ દચક્ષણ છેડે ત્રણ વમદુ્રનાાં વાંઔભસ્થાન ેયુાં સ્થ આલલેુાં છે ?  ઇષ્ન્દયા ઈન્   
994.  થૃ્લીન ેલૂત-વશ્વભ ઔાધતભાાં વલબાજન યીઍ ત બાયત મા ઔાધતન બાઔ ઔણામ ?  દચક્ષણ  
995.  તવતૃ્તથી દચક્ષણ ેઆલલેુાં ક્ષતે્ર મ આાય ધયાલ ેછે ?  વત્રણ  
996.  સઍુઝ નશયે ખરૂલાથી બાયત અન ેયયુ લચ્િનેા અંતયભાાં થમરે ક ાડ........ 7000  
997.  બાયતની પ્રભાણ વભમ યેઓા વાય થામ છે ત ેળશયે............... અલ્શાફાદ  
998.  અરુણાિર અન ેગજુયાતના સ્થાવન વભમભાાં ે રા રાનુાં અંતય છે ?  2 રાનુાં  
999.  જાઔતભાાં વોથી ભ ી રળાશી ધયાલત દેળ મ છે ?  બાયત  
1000.  યુાં સ્થ બાયતન દચક્ષણતભ છેડ છે ?  ઇષ્ન્દયા ઈન્   
1001.  બાયતથી ેનડેા જલા ભા ે વેવદપપ ભશાવાઔયભાાં થઈન ેજતા શરેાાં ઈ વામદુ્રધનૂીભાાંથી વાય થવુાં 

ડે છે ?  
ભરાક્કા  

1002.  બાયતના નાભ યશી મા ભશાવાઔયનુાં નાભ યાઓલાભાાં આવ્યુાં છે ?  અયફ  
1003.  બાયતના લૂત અન ેવશ્વભ છેડે આલરેાાં સ્થના સ્થાવન વભમભાાં આળયે ે ર પય છે ?  ફ ેરાન  
1004.  બાયતન લૂત-વશ્વભ વલસ્તાય આળયે ે રા દરભી ય જે ર છે ?  3000  
1005.  10 યેઓાળવતૃ્તન ેસમૂત વાભથેી વાય થતાાં ે ર વભમ રાઔે ?  4 વભવન   
1006.  ફાંઔાાની ઓાડીભાાં આલરેા દદ્રવમશૂ-  અંદભાન અન ેવનફાયના 

દદ્રવમશૂ  
1007.  82.50 .ૂયે. બાયતના મા ળશયેની નજીભાાંથી વાય થામ છે ?  અલ્શાફાદ  
1008.  બાયતનુાં ઍવળમાભાાં સ્થાન......  દચક્ષણ-ભધ્મ બાઔભાાં  
1009.  બાયતનુાં કુર ક્ષતે્રપ...............  3.28 રાઓ િ.દ.ભી.  
1010.  વલશ્વના દેળભાાં ક્ષતે્રપની દષ્ષ્ટ્ ઍ બાયતન નાંફય..............  7 ભ   
પ્રયણ – 14      ભસૂ્તયીમ યિના અન ેભૂષૃ્ટ્ઠ  
1011.  ભ-ૂવાંિરનીમ પ્ર ે ઍફીજાની નજી આલી યશી શમ તને ેઈ પ્ર ે શલેામ ?  અવાયી પ્ર ે  
1012.  ભ-ૂવાંિારનીમ પ્ર ે ઍફીજાથી દૂય જઈ યશી શમ તને ેઈ પ્ર ે શલેામ ?  અચબવાયી પ્ર ે  
1013.  થૃ્લીના ડાભાાં મખુ્મ ે રી ભવૂ ાંિરનીમ પ્ર ે યિાઈ છે ? 7  
1014.  મદૃાલયણીમ પ્ર ેની ઈ દક્માથી ભૂષૃ્ટ્ઠ ય સ્તયબાંઔ થામ છે ?  નેા  
1015.  આણા દેળની વ્યશૂાત્ભ સયુક્ષાની દષ્ષ્ટ્ ઍ મા દદ્રવમશૂ કણા ભશત્લના છે ?  ફાાંગ્રાદેળ  
1016.  રક્ષદ્રી  ાઐુ ળનેા ફનરેા છે ?  વળલાચર  
1017.  યલાા દ્રીન ેશુાં શલેામ ?  અવયણ  
1018.  બાયતન મ વલસ્તાય ઓનીજન બાંડાય છે ?  અંદભાન-વનફાય  
1019.  ભધ્મલતી ઉચ્િ ભવૂભ અન ેઉત્તય લૂત બાઔ મા નાભ ેઐઓામ છે ? વવભને્   
1020.  ભદેાનન જૂન ાાં મા નાભ ેઐઓામ છે ?  ઍ ર  
1021.  નીરચઔદયના નાભથી ઐઓાત વલસ્તાય................  દ્રી લ્ીમ ઉચ્િપ્રદેળ  
1022.  અયલલ્રી તથા વલધ્માિ લતતની લચ્િ ેઆલરેા ઉચ્િપ્રદેળનુાં નાભ આ.  બુાંદેરઓાંડ  
1023.  ઈ નદી દશભનદી છેં ?  ફાાંઔય  
1024.  વલશ્વનુાં વલોચ્િ વળઓય ઍલયેસ્  મા દેળભાાં આલલેુાં છે ?  તવભરનાડુ  
1025.  ઔાંઔા-બ્રહ્મતુ્રાન વાંયતુત પ્રલાશ (ભકેના) મા દેળભાાં લશ ેછે ?  ભાલા  
1026.  ‘ફાહ્ય દશભારમ’ ઈ લતતશ્રણેી છે ?  ફાલ્ ય  
1027.  દશભારમની ઈ શાયભાા વોથી ઐછી ઊંિાઈલાી છે ?  વળલાચર  
1028.  દેળન પ્રાિીનતભ ભ-ૂબાઔ મ છે ?  દચક્ષણન દ્રીલ્ીમ ઉચ્િપ્રદેળ  



ANGEL  ACADEMY  :  GPSC 1-2, Dy.SO - નામફ ભાભરતદાય, તરાટી, રાક , PSI-ASI, ન્સ્ટેફર, TAT, TET લઔેયે યીક્ષાઐની વંણૂક તૈમાયી ભાટેના                   
ભ.7575 072 872      રારકય ઝેયક્ષની નીચે, વેટય: 29, ક-6  નકય, ઔાધંીનઔય  download materials from HERE  angelacademy.co.in     

આને અભાર ં  MATERIALS  ઔભે ત આના What’s up group ભા ંજફૃય Share યજ. તેનાથી તભાયી જેભે ઈને ભદદ ભળે.                   

વચંાર : વાભત ઔઢલી  (GPSC 1-2(p) , Dy.SO-નામફ ભાભરતદાય(p), તરાટી, રાક , રીવ, TAT, TET લઔેયે 10 થી લધાયે યીક્ષાઐભાં ાવ થનાય અન બલી અને તજજ્ઞ શળક્ષ)  81 
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વાભાન્સમ જ્ઞાન, ગ જયાતી વ્માયણ-વાહશત્મ, ઔણણત, તક  ળક્તત(Reasoning), English લઔેયે શલમના 105 થી લધાયે Topic ન  ંામાથી શળક્ષણ આતી શે્રષ્ઠ વં્ થાભા ંજડાલી ઉત્તભ ાયહદી ફનાલ.  

1029.  ારી અન ેવતસ્દા નદી લચ્િ ેદશભારમના આલરેા બાઔન ેશુાં શલેામ ?  અવભ દશભારમ  
1030.  અયલલ્રી મા પ્રાયન લતત છે ?  અલવળષ્ટ્  લતત  
1031.  ાયય શ્રણેીભાાં આલરેાાં વળઓયનુાં નાભ આ.  K2 

1032.  ાાંિનજ ાંઔા લતત વળઓય મા વલસ્તાયભાાં આલરે છે ?  વવત્ક્કભભાાં  
1033.  ારીનદી અન ેવતલજુ નદી લચ્િ ેઆલરેા દશભારમના બાઔન ેમા બાઔ તયીે ઐઓલાભાાં આલ ે

છે ?  
કુભાઉ દશભારમ  

1034.  ફાલ્ ય અન ેવવમાિીન મા લતતવલસ્તાયની દશભનદીઐ છે ?  ાયાયભ  
1035.  દશભારમની ઈ શ્રણેીભાાં શલાઓાલાનાાં વલખ્માત સ્થ આલરે છે ?  દશભાિર  

પ્રયણ-15    આફશલા 
1036.  બાયતના શલાભાન ઓાતાની મખુ્મ િયેી મા ળશયેભાાં આલરેી છે ?   ણૂ ે 
1037.  બાયત મા લનન દેળ છે ?  ભવભી  
1038.  ઉનાાભાાં યણવલસ્તાયભાાં તાભાન ે લુાં શમ છે ?  500 વ.ે ે તથેી લધ ુ 
1039.  વળમાાની યાત ેડ્રાવભાાં તાભાન ે લુાં નીચુાં ઊતયે છે ?  -450 વ.ે  
1040.  શ્રીઔાંઔનઔય મા યાજમભાાં આલલેુાં છે ?  યાજસ્થાન  
1041.  આફશલા નક્કી યલા ભા ે ઐછાભાાં ઐછ ે ર વભમઔા રલેાભાાં આલ ેછે ?  30 લત  
1042.  બાયતન ેયુાં વતૃ્ત ફ ેબાઔભાાં વલબાજીત યે છે ?  તવતૃ્ત ઍ ર ે23.50 ઉત્તય 

અક્ષાાંળવતૃ્ત  
1043.  ાછ પયતા ભવની લનની ઋતનુ વભમઔા મ છે ?  એત ફયથી નલમે્ફય  
1044.  ભનવીનયભ મા યાજમભાાં આલલેુાં છે ?  ભકેારમ  
1045.  ેયરભાાં ડતા ઉનાળ ઝા ાથી મા ાન ેરાબ થામ છે ?  ેયી  
1046.  ક્યા સ્થે દદલવનુાં તાભાન 500 વ.ે શઈ ળે છે અન ેત ેજ દદલવની યાવત્ર દયવભમાનનુાં તાભાન 

ઔરનચફિંદુ નજી શોંિી ળે છે ?  
થયના યણનુાં  

1047.  નીિનેાભાાંથી યુાં દયફ આફશલા ય અવય યત ુાં નથી ?  યેઓાાંળ  
1048.  યુાં સ્થ લૂત વેવદપ ભશાવાઔયભાાં આલલેુાં છે ?  તદશતી  
1049.  વશ્વભકા ના લાતાચબમઓુ ઢાલ ઉય ે ર લાવિ લયવાદ ડે છે ?  250 વભેી  
1050.  ભકેારમભાાં લાવિ લયવાદ ે ર ડે છે ?  400 વભેી  
1051.  દશભારમભાાં થતી વષૃ્ષ્ટ્  મખુ્મત્લ ેેલા પ્રાયની શમ છે ?  દશભલાત  
1052.  બાયતભાાં વોથી લધ ુલયવાદ મા યાજમભાાં ડે છે ?  વભઝયભ  
1053.  આફશલા ઍ ઈઍ વલસ્તતૃ ક્ષતે્ર ઉય ે રા વભમઔાા દયવભમાન અનબુલામરેી ઋતઔુત 

દયસ્સ્થવતનુાં ઍાંદય ચિત્ર છે ?  
રઔબઔ 30 લત ે તથેી લધ ુ 

1054.  ગજુયાતભા6 ‘એત ફય શી ’ ની દયસ્સ્થવત મા નાભ ેજાણીતી છે ?  બાદયલી તા  
1055.  દશભારમભાાં થતી વષૃ્ષ્ટ્  મખુ્મત્લ ેમા સ્લરૂ ેશમ છે ?  દશભલાત સ્લરૂ.ે  

ઍભ-1 : લીવભી વદી : વલશ્વ અન ેબાયત 

પ્રયણ-1   વલશ્વ ઇવતશાવના વાાંપ્રત પ્રલાશ 
1056.  બાયતીમ િીજલસ્તઐુની ઉમચઔતા વાંદબ ેતનેી વાથ ેયયુના ભ ા બાઔના દેળ વાથ ેેલા વાંફાંધ 

શતા ?  
વ્માાદય  

1057.  યયુ અન ેઍવળમાઈ જભીનભાઔતન ેવાાંતા ૉન્સ્ ેષ્ન્ નર(ઇસ્તાંબરૂ)નુાં તન ઈ વારભાાં થયુાં શત ુાં 
? ક્ષ 

ઈ.વ. 1453  

1058.  બાયત તયપ આલલાન નલ જભાઔત ળધલાન વોપ્રથભ પ્રમત્ન ણ ેમો શત ?  દક્સ્ પય રાંફવ ે 
1059.  દક્સ્ પય રાંફવન ેમા યાજાની આવથિ વશામ ભતાાં બાયત તયપના નલા જભાઔત ળધલાની 

વાશવમાત્રા આયાંબી શતી ?  
સ્નેના  

1060.  દક્સ્ પય રાંફવ માાંન લતની શત. ?   ઇ ારીન  
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1061.  રાંફવ ેમા ઓાંડની ળધ યી શતી ?  અભદેયા  
1062.  બાયતના ાચર  ફાંદયે આલી શોંિલાભાાં વપ ફનરે લાસ્-દ-ઔાભા મા દેળન લતની શત ?   ટુતઔર  
1063.  બાયત તયપન નલ જભાઔત ણ ેળધ્મ શત ?  લાસ્-દ-ઔાભાઍ  
1064.  લાસ્-દ-ઔાભા દચક્ષણ આદફ્રાના છેડેથી બાયતના વશ્વભ દનાયે મા ફાંદયે આલી શોંચ્મ શત ? ાચર   
1065.  ઈ.વ. 1500ભાાં ટુૂતઔીઝઍ મા સ્થે તાની વ્માાયી ભથઠી સ્થાી શતી ?  ાચર   
1066.  ડેન્ભાતની ઈ પ્રજાનુાં બાયતભાાં વ્માાય અથ ેઆઔભન થયુાં શત ુાં ?  ડેવનળ  
1067.  ઈ.વ. 1600ની વારભાાં ઇસ્  ઇષ્ન્ડમા ાંનીની સ્થાના માાં થઈ શતી ?  ઇંગ્રનૅ્ડ  
1068.  ઇસ્  ઇષ્ન્ડમા ાંનીની સ્થાના ફાદ ઇંગ્રનૅ્ડના યાજા તયપથી બાયતભાાં પ્રથભ લઓત યાજદૂત તયીે 

ન ેભરલાભાાં આવ્મા શતા ?  
વય  ૉભવ યૉન  

1069.  પ્રાવીનુાં યદુ્ધ ઈ વારભાાં થયુાં શત ુાં ?  ઈ.વ. 1757  
1070.  ઈ.વ. 1764ભાાં યુાં યદુ્ધ થયુાં શત ુાં ?  ફવયનુાં યદુ્ધ  
1071.  ફ્રાન્વ ેઅભદેયન વાંસ્થાનલાવીઐન ેવશાય આી ના આવધત્મભાાંથી મસુ્તત અાલી શતી ?  ઇંગ્રનૅ્ડ  
1072.  અભદેયન ક્ાાંવત ઈ વારભાાં થઈ શતી ?  ઈ.વ. 1776  
1073.  ફ્રાન્વક્ાાંવત ઈ વારભાાં થઈ શતી ?  ઈ.વ. 1789  
1074.  ફ્રાન્વભાાં નેચરમન ફનાા ે ળાની સ્થાના યી શતી ?  વયમતુ્માયળાશી  
1075.  નવેચરમનના યાજમના ાયણ ેયયુભાાં ઈ ઍ ભશાવત્તાન ઉદમ થમ ?  ઇંગ્રનૅ્ડ  
1076.  ઈ ળધઓના ાયણ ેઑદ્યચઔ ક્ાાંવતના શ્રીઔણળે થમા શતા ?  લજૈ્ઞાવન  
1077.  મ દેળ ઑદ્યચઔ ક્ાાંવતનુાં ભાતભૃવૂભ ફન્મ શત ?  ઇંગ્રનૅ્ડ  
1078.  શૉરનૅ્ડની ડિ પ્રજાઍ તાની વાંસ્થાન માાં ઊબી યી શતી ?  દચક્ષણ આદફ્રા  
1079.  ફ્રાન્વ ેઉત્તય આદફ્રાના મા વલસ્તાયભાાં તાનાાં વાંસ્થાન સ્થાપ્માાં શતાાં ?  અલ્લ્જદયમા  
1080.  યાતા વમદુ્રના વભીલતી પ્રદેળભાાં ણ ેવત્તા સ્થાી શતી ?  ઇ ારી  
1081.  પ્રથભ વલશ્વયદુ્ધ ભ ા બાઔે ઈ ધયતી ય રડાયુાં શત ુાં ?  યયુની  
1082.  પ્રથભ વલશ્વયદુ્ધન વભમઔા જણાલ.  ઈ.વ. 1914 થી 1918  
1083.  પ્રથભ વલશ્વયદુ્ધભાાં વલશ્વના નાનાભ ા ે રા દેળઍ બાઔ રીધ શત ?  32  
1084.  પ્રથભ વલશ્વયદુ્ધન ેઅંત ેઈ ળાાંવત પ્રદક્મા શાથ ધયલાભાાં આલી શતી ?  દેયવ  
1085.  ઈ ક્ાાંવતઍ વલશ્વબયભાાં વામ્મલાદી વલિાય દ્વાયા નલી યાજીમ મશુ્ેરીઐ ઊબી યી શતી ?  યવળમન ક્ાાંવત  
1086.  પ્રથભ વલશ્વયદુ્ધ દયવભમાન મા ફ ેદેળની આવથિ સ્સ્થવત તદ્દન નાદાય ફની શતી ?  ઇ ારી અન ેજભતની  
1087.  યવળમન ક્ાાંવતન ેઈ ક્ાાંવત તયીે ઐઓલાભાાં આલ ેછે ?   ફૉલ્ળવેલ ક્ાાંવત  
1088.  યવળમન ાભદાયન ે‘ય ી, જભીન અન ેળાાંવત’નુાં સતૂ્ર ન ેઆપ્યુાં શત ુાં ?  રવેનન ે 
1089.  યવળમન ક્ાાંવતનુાં પ્રતી યુાં શત ુાં ?  દાતયડુાં અન ેશથડાનુાં પ્રતી  

1090.  યાષ્ટ્રવાંક ેવળક્ષણ, શદુ્ધ અન ેીલારામ ાણી તભેજ અવાધ્મ ઔણાતી ફીભાયીઐના વનલાયણ અન ેત ે
અંઔે જરૂયી વાયલાય વાંદબ ેળાની સ્થાના યી છે ?  

W.H.O.  

1091.  દ્ધદ્વતીમ વલશ્વયદુ્ધના ભા ે જલાફદાય શુાં શત ુાં ?  લવલે્વની વાંવધ  
1092.  ઈ.વ. 1919ભાાં મવુચરનીઍ મા ક્ષની સ્થાના યી શતી ?  પાવીસ્   
1093.  પાવીસ્  ક્ષના રનુાં પ્રતી યુાં શત ુાં ?  રાડાની બાયી અન ેકુશાડી  
1094.  જૂન 1919ની લવલે્વની ક્ાાંવતન ેાઔનુાં િીંથરુાં ઔણીન ેપઔાલી દઈ વભત્ર યાષ્ટ્ર તયપ તાન આક્ળ 

દળાતલનાય ણ શત ?  
દશ રય  

1095.  દશ રયે મા ક્ષન ેસ્થાના યી શતી  ?  નાઝીક્ષ  
1096.  જાાન ેશલાઈ  ાઐુભાાં મા સ્થે આલરેા અભદેયન નોાદ ય આક્ભ યુ ંશત ુાં ?  રતશાફતય  
1097.  જાાનના નાઔાવાી અન ેદશયળીભાાં ળશયે ઉય ન ેઅણફુૉમ્ફ પેંીન ેજાાનની ળસ્તત શણી નાાંઓી 

શતી ?  
અભદેયાઍ  

1098.  અભદેયાઍ જાાનના દશયળીભા ળશયે ય મા દદલવ ેઅણફુૉમ્ફ પેંેર શત ?  6 એઔસ્ , 1945  
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1099.  દ્ધદ્વતીમ વલશ્વયદુ્ધન અંત મયે આવ્મ શત ?  2 વપ્ ેમ્ફય, 1945  
1100.  ઈ.વ. 1942ભાાં ઔાાંધીજીઍ યુાં આંદરન યુ ંશત ુાં ?  દશન્દ છડ  
1101.  દ્ધદ્વતીમ વલશ્વયદુ્ધના અંત ેમા સ્તયે બાયે દયલનતન થમાાં શતાાં ?  લવૈશ્વ સ્તયે  
1102.  પ્રથભ વલશ્વયદુ્ધ  ાણ ેનવુાં રલેય ધાયણ યી ચેૂરા મા યાષ્ટ્રઍ લવૈશ્વ પ્રબાલભાાં આઔલી શયભાાં 

સ્થાન ભેવ્યુાં શત ુાં ?  
યવળમા  

1103.  દ્ધદ્વતીમ વલશ્વયદુ્ધ છી અભદેયા અન ેયવળમા આ ફ ેભશાવત્તાઐ લચ્િ ેરાાંફા વભમ સધુી ઈ 
દયસ્સ્થવત ફની યશી શતી ?  

ઠાંડા યદુ્ધની  

1104.  વાંયતુત યાષ્ટ્રવાંકની સ્થાના માયે યલાભાાં આલી શતી ?  24 એત ફય, 1945  
1105.  વાંયતુત યાષ્ટ્રવાંકનુાં મખુ્મ ામાતરમ ક્યાાં યાઓલાભાાં આવ્યુાં શત ુાં ?  ન્યમૂૉત  

પ્રયણ-5       1945 છીનુાં વલશ્વ-2 
1106.  બાયત ેના નતેતૃ્લ શઠે ચફનજડાણલાદની વલદેળનીવત અનાલી શતી ?  જલાશયરાર નશેરુ  
1107.  સ્લતાંત્રતા ફાદ ઍવળમાન મ દેળ વત્તા-જૂથભાાં જડામ ?  ાદસ્તાન  
1108.  મ દેળ વોપ્રથભ યભાણ ુફૉમ્ફન બઔ ફન્મ શત ?  જાાન  
1109.  યવળમાના મા લડા ઉદાયભતલાદી લરણ ધયાલતા શતા ?  ઔફોિલ  
1110.  િીન ેબાયતની વયશદ ય ઈ વારભાાં આક્ભણ યુ ં?  ઈ.વ. 1962ભાાં  
1111.  વાંયતુત યાષ્ટ્રની વાભાન્મ વબાના અધ્મક્ષ તયીે ણ ેાભઔીયી ફજાલી શતી ?  શ્રીભતી વલજમારક્ષ્ભી ાંદડત  
1112.  વલશ્વની શરેી વામ્મલાદી ક્ાાંવત ઈ છે ?  ફૉલ્ળવેલ ક્ાાંવત  
1113.  આંવળ યભાણ ુઅઓતયાફાંધી વાંવધ ય શસ્તાક્ષય યલાન ઇન્ાય યનાય દેળ મ શત ?  િીન  
1114.  યભાણળુસ્ત્ર અન ેપ્રક્ષ્ર્ાસ્ત્ર વલશ્વના ફીજા દેળભાાં ન થામ ત ેભા ે યલાભાાં આલતી વાંવધ.......  યભાણ ુચફનપ્રવાયણ વાંવધ  
1115.  બાયત ેમા સ્થે અણ ુઅઓતય મો શત ?  ઓયણ  
1116.  બાયતના પ્રથભ લડાપ્રધાન ણ શતા ?  જલાશયરાર નશેરુ  
1117.  વાભાન્મ વબાના અધ્મક્ષ તયીે ણ ેવલેા આી છે ?  ત્રણભાાંથી ઍ ણ નશીં  
1118.  બાયત અન ેિીન લચ્િ ેઈ ફાફતન ઝકડ છે ?  વયશદન ેરઔત  
1119.  વરાભતી વવભવતભાાં જમ્મ-ુાશ્ભીયના પ્રશ્ન ેબાયતની તયપેણભાાં ણ ેલી  વત્તા લાયી શતી ?  વવલમતે યવુનમન ે 
1120.  વાંયતુત યાષ્ટ્રભાાં જમ્મ ુાશ્ભીયના પ્રશ્ન ેમા દેળ ેાદસ્તાનન ેવતત વભથતન આપ્યુાં છે ?  યનુાઈ ેડ સ્ ે વ ે 
1121.  બાયત અન ેાદસ્તાન લચ્િ ેછેલ્લુાં યદુ્ધ ઈ વારભાાં થયુાં શત ુાં ?  ઈ.વ. 1999ભાાં  
1122.  ઈ ક નાન ે20ભી વદીની ઍ અદ્ધદ્ધતીમ ક ના ઔણલાભાાં આલ ેછે ?  વવલમતે યવુનમનનુાં વલક ન  
1123.  બાયતભાાં બાયે અન ેિાલીરૂ ઉદ્યઔ સ્થાલાભાાં મા દેળ ેબાયતન ેભદદ યી છે ?  વવલમતે યવુનમન ે 
1124.  મા દેળ ાવ ે‘લી ’ વત્તા નથી ?  બાયત  
1125.  મા દેળના વલક ન વભમ ે‘યેડ આભી’ઍ ઈજ દયવભમાનઔીયી યી નશીં ?  વવલમતે યવુનમન  
1126.  બાયત અન ેાદસ્તાનના વાંફાંધન ેઅલયધત મખુ્મ પ્રશ્ન મ છે ?  ાશ્ભીયન  
1127.  1945ભાાં દશયળીભા અન ેનાઔાવાી ય અણફુૉમ્ફ મા દેળ ેપેંક્ય ?  અભદેયા  
1128.  વવલમતે યવુનમનના વલક નની પ્રદક્મા સ્લરૂ ેમા વમદુ્રના દનાયે આલરેાાં ત્રણ પ્રજાવત્તા વોથી 

શરેાાં છૂ ા ડયાાં ? 
ફાષ્લ્   

1129.  ઈ.વ. 1971ભાાં ની વાથ ેળાાંવત, ભતૈ્રી અન ેવશાય વધામાાં શતાાં ?  વવલમતે યવુનમન  
1130.  મા દેળ ેચફનજડાણલાદી િલન ેપ્રઔવતભાન ફનાલી શતી ?  ઇન્ડનવેળમા  

પ્રયણ-6 સ્લાતાંત્ર્મત્તય બાયત-1 
1131.  ટુતઔીઝ બાયતના ક્યા ળશયેન ેૉટુતઔીઝ વામ્રાજમની પ્રવતષ્ટ્ઠાનુાં પ્રતી ભાનતા શતા ?  ઔલા  
1132.  લલેરે મજના અનવુાય લિઔાાની વયાયના ગશૃપ્રધાન તયીે ની વનભણૂ યલાભાાં આલી શતી ?  વયદાય  ેરની  
1133.  ના નતેતૃ્લ શઠે જૂનાઔઢ ફજે યલાભાાં આવ્યુાં શત ુાં ?  જેઠારાર જળી  
1134.  બાયતભાાં ફાંધાયણન અભર ઈ વારથી થમ ?  ઈ.વ. 1948  
1135.  બાયતભાાં બાાલાય પ્રાન્તયિનાન અભર ક્યાયથી થમ ?  એઔષ્ટ્ , 1947  
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                                                  નલી ફેચભાં પ્રલેળ રેલા ભાટે આેર નફંય ય પન ય અથલા ફૃફર ં  ભવ .  
વાભાન્સમ જ્ઞાન, ગ જયાતી વ્માયણ-વાહશત્મ, ઔણણત, તક  ળક્તત(Reasoning), English લઔેયે શલમના 105 થી લધાયે Topic ન  ંામાથી શળક્ષણ આતી શે્રષ્ઠ વં્ થાભા ંજડાલી ઉત્તભ ાયહદી ફનાલ.  

1136.  મા યાજમની દ્ધદ્વબાી યાજમ ફનલલાભાાં આવ્યુાં ?  ફૉમ્ફ ે 
1137.  નાઔજાવતના રના યાજમનુાં નાભ આ.  નાઔારનૅ્ડ  
1138.  2004ભાાં બાયતીમ વાંકભાાં ે રાાં યાજમ અન ેેન્દ્રળાવવત પ્રદેળ છે ?  28 યાજમ અન ે6 ેન્દ્રળાવવત 

પ્રદેળ અન ે1 યાષ્ટ્રીમ યાજધાની 
છે.  

1139.  ભધ્મપ્રદેળભાાંથી મા યાજમની યિના યલાભાાં આલી છે ?  છત્તીવઔઢ  
1140.  ચફશાયભાાંથી મા યાજમની યિના યલાભાાં આલી છે ?  ઝાયઓાંડ  
1141.  ઉત્તય-લૂત દદળાનાાં યાજમન ેમાાં યાજમ તયીે ઐઓલાભાાં આલ ેછે ?  વાત ફશને  
1142.  યાજમ નુયતિના ાંિના અધ્મક્ષ ણ શતા ?  પઝરઅરી  
1143.  ચબ્ર નની વલોદયતાન અંત આલતા ક્યા ફ ેસ્લતાંત્ર યાષ્ટ્ર અસ્સ્તત્લભાાં આવ્માાં ?  બાયત અન ેાદસ્તાન  
1144.  બાયતીમ વાંકભાાં જડાલાની વયદાયની અીરની ણ ેઅલશરેના યી શતી ?  જમ્મ ુાશ્ભીય, જૂનાઔઢ અન ે

શૈદયાફાદના ળાવે  
1145.  આઝાદીના દદલવ ેજ ાદસ્તાન ેબાયતના મા દેળી યાજમન ેતાની વાથનેા જડાણની અનભુવત 

આ ેદીધી ?  
જૂનાઔઢન ે 

1146.  જૂનાઔઢના નાઔદયઍ મા ળશયેભાાં ‘આયઝી શકૂભત’ની સ્થાના યી શતી ?  મુાંફઈ  
1147.  15 એઔસ્ , 1955 ના યજ સ્લમાંવલેઍ ના ય ફજ ભેવ્મ શત ?  દાદયાનઔયશલરેી  
1148.  આઝાદ બાયત ેયાજમના ળાવન ભા ે ઈ વ્મલસ્થા સ્લીાયી ?  વાંકીમ વ્મલસ્થા  
1149.  ઈ.વ. 1972ભાાં આવાભભાાંથી યુાં યાજમ યિલાભાાં આવ્યુાં ?  ભકેારમ  
1150.  આજે બાયતીમ વાંકભાાં કુર ે રા વાંકભાાં કુર ે રા વાંકળાવવત વલસ્તાયન વભાલળે થામ છે ?  6  

પ્રયણ-7  સ્લાતાંત્ર્મત્તય બાયત -2 
1151.  દેળના વાભાત્જ અન ેઆવથિ વલાવ ભા  ઍ વયાયે મા ાંિની યિના યી છે ?  આમજન ાંિ  
1152.  નીિનેાભાાંથી યુાં યાજમ આવથિ દષ્ષ્ટ્ ઍ છાત છે ?  ચફશાય  
1153.  શારભાાં આતાંલાદન બઔ ફનલેુાં યાજમ યુાં છે ?  જમ્મ-ુશ્ભીય  
1154.  ગજુયાતન ચ્છ પ્રદેળ ેલ ઔણામ ?  ઐછ વલવવત  
1155.  ાંજાફ યાજમ ઈ ફાફતભાાં આઔ છે ?  વફ્ લયે  
1156.  ‘ઇવય’નુાં આખુાં નાભ આ.  ઇષ્ન્ડમન સ્વે દયવિત 

એઔેનાઈઝળેન  
1157.  આઝાદી છી દેળભાાં વાભાત્જ અન ેઆવથિ વલાવ ભા ે...... આમજન ાંિની યિના યી છે 

?  
1158.  અલાળી વાંળળનભાાં ભશત્લન પા આનાય...... ઇવય  
1159.  વલવલધ પ્રાયના મ્પ્ય ુય વફ્ લયેના વાંળધનભાાં વલશ્વભાાં અચગ્રભ સ્થાન ધયાલનાય યાજમ મા છે ?  શૈદયાફાદ અન ેફેંગ્રય  
1160.  નીિનેાભાાંથી મા યાજમની યિના અવભ યાજમભાાંથી યલાભાાં આલી છે ?  અરુણાિર પ્રદેળ  
1161.  નીિનેાભાાંથી યુાં ઍ યાજમ કૃવક્ષતે્ર ેપ્રઔવતવળર છે ?   શદયમાણા  
1162.  ભશાયાષ્ટ્ર યાજમન મ વલસ્તાય આવથિ દષ્ષ્ટ્ ઍ છાત છે ?  વલદબત  
1163.  ગજુયાતન મ વલસ્તાય આવથિ દષ્ષ્ટ્ ઍ અલ્વલવવત છે ?  ચ્છ  
1164.  આંધયપ્રદેળન મ વલસ્તાય આવથિ દષ્ષ્ટ્ ઍ અલ્વલવવત છે ?  તરેાંઔાણા  
1165.  મ્પ્ય ુય વૉફ્ લયે વલવાલલાભાાં વલશ્વભાાં અચગ્રભ સ્થાન ેણ છે ?  ફેંગ્રય  
1166.  અસ્ગ્ન-1 અન ેઅસ્ગ્ન-2 વભવાઈર મા દેળની ફનાલ  છે ?   બાયત   

ઍભ-2 : આધવુન યાષ્ટ્રનુાં વનભાતણ 

પ્રણ -11   બાયતનુાં ન્મામતાંત્ર 
1167.  ત્જલ્રા અદારતના ન્મામાધીળ ફનલા ભા ે ે રા લતની લીરાતન અનબુલ શલ જઈઍ ?  7  
1168.  વલોચ્િ અદારતભાાં ઍ લદયષ્ટ્ઠ ન્મામાધીળ ઉયાાંત અન્મ ે રા ન્મામાધીળ શમ છે ?  25  
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                                                  નલી ફેચભાં પ્રલેળ રેલા ભાટે આેર નફંય ય પન ય અથલા ફૃફર ં  ભવ .  
વાભાન્સમ જ્ઞાન, ગ જયાતી વ્માયણ-વાહશત્મ, ઔણણત, તક  ળક્તત(Reasoning), English લઔેયે શલમના 105 થી લધાયે Topic ન  ંામાથી શળક્ષણ આતી શે્રષ્ઠ વં્ થાભા ંજડાલી ઉત્તભ ાયહદી ફનાલ.  

1169.  બાયતભાાં ઈ અદારત  િ ય છે ?  વલોચ્િ અદારત  
1170.  બાયતભા લદયષ્ટ્ઠ ન્મામાધીળની વનભણૂ ણ યે છે ?  યાષ્ટ્રપ્રમઓુ  
1171.  વાંવદના ે રા વભ્મ દ્વાયા ઠયાલ યી ન્મામાધીળન ેશદ્દા યથી દૂય યી ળામ છે ?  23  
1172.  ન્મામભાાં થત વલરાંફ અ ાલલા ઈ અદારત યિલાભાાં આલ ેછે ?  ર અદારત  
1173.  વલોચ્િ અદારત ઈ વત્તા ધયાલતી નથી ?  યાષ્ટ્રપ્રમઓુન ેશદ્દા યથી દૂય 

યલાની  
1174.  લડી અદારતના મખુ્મ ન્મામાધીળની વનભણૂ ણ યે છે ?  યાષ્ટ્રપ્રમઓુ  
1175.  વલોચ્િ અદારતના ન્મામાધીળ ે રા લતની ઉંભય સધુી શદ્દા ય યશી ળે ?  65  
1176.  વલોચ્િ અદારતભાાં ે રા પ્રાયના વલલાદની અીર થઈ ળે ?  3  
1177.  ઔયીફ અન ેળવતન ેઝડી અન ેવસ્ત ન્મામ ભે ત ેભા ે ઈ અદારતની યિના યલાભાાં આલી 

છે ?  
ર અદારત  

1178.  બાયતભા ફાંધાયણનુાં અથતક ન ઈ ળાવનદ્ધવત યે છે ?  રળાશી.  
પ્રયણ-12 બાયતીમ રળાશી 

1179.  રળાશી વયાયની અવયાય ાભઔીયીન આધાય ળનેા ય છે ?  દેળના નાઔદયની ગણુલત્તા 
ય  

1180.  નીિનેાભાાંથી મ ક્ષ યાષ્ટ્રીમ ક્ષ નથી ?  ફહુજન વભાજલાદી  
1181.  નીિનેાભાાંથી યુાં ભાધ્મભ મદુદ્રત નથી ?  િરચિત્ર  
1182.  દય ાાંિ લ ેથતી વનમભાનવુાયની ચ ૂાં ણી ઈ ચ ૂાં ણી શલેામ છે ?  વાભાન્મ ચ ૂાં ણી  
1183.  બાયતભાાં મા પ્રાયની રળાશી દ્ધવત છે ?  ફહુક્ષીમ  
1184.  બાયતભાાં રળાશી ળાવનવ્મલસ્થા ક્યાયથી િાર ેછે ? વાડા ાાંિ દામા  
1185.  ચ ૂાં ણીભાાં ઉભદેલાયના ચ ૂાં ણી પ્રતીની પાલણી ણ યે છે ?  ચ ૂાં ણી ાંિ  
1186.  વલશ્વભાાં લસ્તીની દષ્ષ્ટ્ ઍ વોથી ભ  રળાશી દેળ મ છે ?  બાયત  
1187.  રળાશીભાાં વયાયન ેવત્તા ની ાવથેી ભે છે ?  પ્રજા  
1188.  ેલા નાઔદયન ેવયાય ઓ ી રારિ ે લિન આી બયભાલી ળતા નથી ?  જાગતૃ, બદુ્ધદ્ધળાી અન ેસભુાદશત 

નાઔદયન ે 
1189.  ચ ૂાં ણીાંિના લડા ણ ઔણામ છે ?  મખુ્મ ચ ૂાં ણી વભળનય  
1190.  નીિનેાભાાંથી યુાં ભાધ્મભ લીજાણુાં નથી ?  વભાિાયત્ર  
1191.  બાયતભાાં વાલતવત્ર ખુ્ત ભતાવધાય ન ેઆપ્મ છે ?  18 લત ે તથેી લધ ુલમની 

વ્મસ્તત  
1192.  લતતભાન વભમભાાં રભતના કડતયભાાં મખુ્મ પા ન છે ?  મદુદ્રત લીજાણુાં વાધન  
1193.  બાયતભાાં સ્લાતાંત્ર્મ છી વાંક અન ેયાજમભાાં મા ક્ષ ેવોથી લધ ુવત્તા બઔલી છે ?  બાયતીમ યાષ્ટ્રીમ ૉંગે્રવ  
1194.  યાષ્ટ્રીમ જનતા દ મા યાજમ આધાદયત પ્રાદેવળ ક્ષ છે ?  ચફશાય  
1195.  નીિનેાભાાંથી યુાં ભાધ્મભ રભતના કડતયભાાં પા આતુાં લીજાણ ુભાધ્મભ નથી ?  અઠલાદડ  
1196.  દેળભાાં  ેાચ ૂાં ણી ક્યાયે થઈ ળે ?  વાંવદ ે ધાયાવભ્મના અલવાન 

ે યાજીનાભાથી જગ્મા ઓારી ડે 
ત્માયે.  

ઍભ-3 : બાયત : ભવૂભ અન ેર 
(પ્રયણ-16) 

જદયલાશ 
1197.  મા નદી તાંત્રભાાં આમતાાય (રાંફિયવ) જદયલાશ પ્રણારી જલા ભે છે ?  નભતદા  
1198.  વોયાષ્ટ્રની નદીઐ વામદૂશ યીત ેઈ જદયલાશ પ્રણારી દળાતલ ેછે ?  ેન્દ્રત્માઔી વત્રજમાાય  
1199.  અરનાંદા અન ેબાઔીયથી નદીઐન વાંઔભ મા સ્થે થામ છે ?  દેલપ્રમાઔ  
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વાભાન્સમ જ્ઞાન, ગ જયાતી વ્માયણ-વાહશત્મ, ઔણણત, તક  ળક્તત(Reasoning), English લઔેયે શલમના 105 થી લધાયે Topic ન  ંામાથી શળક્ષણ આતી શે્રષ્ઠ વં્ થાભા ંજડાલી ઉત્તભ ાયહદી ફનાલ.  

1200.  ઔાંઔાની મખુ્મ ળાઓા ફાાંગ્રાદેળભાાં મા નાભ ેઐઓામ છે ?  ન્ના  
1201.  નીિનેી નદીઐભાાંથી ઈ નદી વોથી લધ ુરાંફાઈ ધયાલ ેછે ?  બ્રહ્મતુ્રા  
1202.  વલવલધ દદળાઍથી નાના ઝયણાાં લશીન ેઆલ ેછે તભેાાંથી.......... નદીનુાં વનભાતણ થામ છે.  
1203.  વકૃ્ષાાય રૂયિના ઍ ર.ે..........  ઍ મખુ્મ નદીન ેતનેી ળાઓા 

નદીઐ લશ ેછે.  
1204.  વવિંધ ુનદીની કુર રાંફાઈ ે રી છે ?  2900 દભી  
1205.  વવિંધ ુનદીનુાં મૂ...........  ભાનવયલય ાવ ેવતબ્ફતભાાં છે.  
1206.  બાયત-ાદસ્તાન લચ્િ ેઈ નદીના ાણીની લશેંિણી ભા ે વભજૂતી થઈ છે ?  વવન્ધ ુ 
1207.  ઍ મખુ્મ નદી શમ અન ેતનેી અવાંખ્મ ળાઓા નદીઐ શમ તલેી નદીની રૂયિના...............  વકૃ્ષાાય  
1208.  ઍ જ ેન્દ્રીમ વળઓયથી વલચબન્ન દદળાઐભાાં િાયે ફાજુઍ પ્રલશન યતી દેઓાતી નદીઐની 

રૂયિના..........  
ેન્દ્રત્માઔી શમ છે  

1209.  ઈ નદીઐનુાં કવાયણ ઐછાં જલા ભે છે ?  જે નદીનુાં ત-ઓડ નક્કય શમ 
તને ુાં.  

1210.  ઈ નદીનુાં ઉદબલેન્દ્ર વતબ્ફતભાાં ભાનલવયલય ાવ ેછે ?  વવન્ધ ુનદી  
1211.  ઔાંઔા નદીની ઍ ળાઓા જે વશ્વભ ફાંઔાાભાાંથી લશ ેછે ત ેમા નાભ ેઐઓામ છે ?  હુઔરી  
1212.  ઈ નદીન પ્રલાશ ક્ષતે્ર બાયતની ફશાય લધાયે છે ?  બ્રહ્મતુ્રા.  
1213.  ઈ નદી વોથી ભ ી દ્વીવલ્ીમ નદી છે ?  ઔદાલાયી  
1214.  ઐદયસ્વાભાાં યુાં વયલય આલલેુાં છે ?  ચિલ્ા  
1215.  ભ ા ફાંધ ભા ેન ભાદાંડ આલલેુાં છે ?  આંતયયાષ્ટ્રીમ આમઔ  
1216.  ઔાંઔા અન ેમમનુાન વાંઔભ મા સ્થ ાવ ેથામ છે ?  અલ્શાફાદ  
1217.  મા પ્રદેળભાાં બ્રહ્મતુ્રા નદી ‘દદશાાંઔ’ નાભ ેઐઓામ છે ?  અરુણાિર પ્રદેળ  
1218.  દ્વીલ્ીમ બાયતભાાં મ લતત મખુ્મ જવલબાજ છે ?  વશ્વભકા   
1219.  બાયતભાાં ભીઠા ાણીનુાં વોથી ભટુાં કુદયતી વયલય યુાં છે ?  વરુય  
1220.  મા વયલયના ાણીન ઉમઔ ભીઠુાં લલા ભા ે થામ છે ?  વાાંબય  
1221.  બાયતના મા બાઔભાાં ઓાયા ાણીના અંત:સ્થીમ અલાશ છે ?  યાજસ્થાન  
1222.  ઈ નદીન ે‘દચક્ષણ-ઔાંઔા’ શલેાભાાં આલ ેછે ?  ઔદાલયી  
1223.  બ્રહ્મતુ્રા નદી અવભભાાં અને ળાઓાઐભાાં લશ ેછે ત ેસ્લરૂ............  ગુાંદપત  
1224.  ઈ નદી વશ્વભકા ના બ્રહ્મચઔદય શ્રણેીભાાંથી નીે છે ?  ાલયેી  
1225.  વલશ્વભાાં વોથી લધ ુજૈવલ ઉત્ાદનક્ષતે્ર માાં આલરેાાં છે ?  વમદુ્ર  

પ્રયણ-17 

કુદયતી લનસ્વત 
1226.  લયવાદી જ ાંઔર ઍ ર ેજમાાં..........  ઝાડી-ઝાાંઓયાાં અન ેલરેાઐ 

ષુ્ટ્ થામ છે.  
1227.  લનસ્વતની વલવલધતાની દષ્ષ્ટ્ ઍ વલશ્વભાાં બાયતનુાં સ્થાન યુાં છે ?  દવમુાં  
1228.  લનસ્વતની વલવલધતાની દષ્ષ્ટ્ ઍ ઍવળમા ઓડભાાં બાયતનુાં સ્થાન યુાં છે ?  િથુાં.  
1229.  ઈ ઑવધન ઉમઔ રશીના ઊંિા દફાણન યઔ ભ ાડલા ભા ે થામ છે ?  યજનીઔાંધા  
1230.  ની ઔણના ણડીના ફીજા વાનભાાં થામ છે ?  શયણ  
1231.  જુલાયન છડ ણડીના મા વાનભાાં ઔણામ ?  શરેા  
1232.  ઈ લનસ્વત રશીનુાં ઊંચુાં દફાણ ભ ાડલા ઉમઔી છે ?  વતઔાંધા  
1233.  વતઔાંધા લનસ્વત મા દેળભાાં થામ છે ?  ફાાંગ્રાદેળ  
1234.  નીિનેાભાાંથી યુાં વકૃ્ષ ઉષ્ટ્ણ દ ફાંધીમ લયવાદી જ ાંઔરભાાં થત ુાં નથી ?  ાઈન  
1235.  નીિનેાાં વકૃ્ષભાાંથી યુાં વકૃ્ષ ઉષ્ટ્ણ દ ફાંધીમ ાાં ાાાં વકૃ્ષભાાં થત ુાં નથી ?  સુાંદયી  
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1236.  બાયત દેળભાાં કુર ે રી જાતનાાં વકૃ્ષ થામ છે ?  5000  
1237.  ણડીઐના ભાઓાભાાં અવભતરુા ઊબી થઈ છે ેભ ે.............  પ્રાણીઐના લધ ુવળાય અન ે

જ ાંઔરના લધતા વલનાળથી  
1238.  ઉષ્ટ્ણ દ ફાંધીમ લયવાદી જ ાંઔરભાાં વકૃ્ષની ઊંિાઈ.........ભી ય યતાાં ણ લધ ુશમ છે.  60 ભી ય  
1239.  ાનઓય ઋતભુાાં વકૃ્ષ.........અઠલાદડમા દયમ્માન તાનાાં ાાંદડાાં ઓયેલી નાાંઓ ેછે.   6 થી 8  
1240.  નીિનેાભાાંથી ઈ લનસ્વત ઑવધ તયીે ઉમઔી નથી ?  વાદડ  
1241.  જ ાંઔરના અનવુાંધાન ેનીિનેાભાાંથી યુાં વલધાન ઓટુાં છે ?  શલાનુાં પ્રદૂણ લધાયે છે.  
1242.  ભશેઔની મા પ્રાયનાાં જ ાંઔરનુાં ભશત્લનુાં વકૃ્ષ છે ?  લયવાદી  
1243.  યુાં વકૃ્ષ ઉષ્ટ્ણ દ ફાંધીમ ઓયાઉ જ ાંઔરનુાં મખુ્મ વકૃ્ષ છે ?  વાઔ  
1244.  ઓાઓયાનાાં ાન શુાં ફનાલલા ભા ે લયામ છે ?  તયાાાં-દડમા  
1245.  વશ્વભકા ના લૂત ઢાલ ય મા પ્રાયનાાં જ ાંઔર જલા ભે છે ?  ઓયાઉ  
1246.  વકૃ્ષના વલનાળ ભા ે યુાં દયફા જલાફદાય નથી ?  વાભાત્જ લનીયણ  
1247.  બાયતભાાં લન વાંળધા વાંસ્થા માાં આલરેી છે ?  દેશયાદૂન  
1248.  િીડના યવભાાંથી શુાં ફન ેછે ?   ને્ ાઈન  
1249.  યુાં વકૃ્ષ અલ્ાઈન લનસ્વતના વલસ્તાયભાાં જલા ભે છે ? ફિત  
1250.  િાંદનનાાં વકૃ્ષ મા પ્રાયનાાં જ ાંઔરભા જલા ભે છે ?  ભવભી  

પ્રયણ-18 

લન્મ જીલન 
1251.  બાયતનુાં યાષ્ટ્રીમ ક્ષી યુાં છે ?  ભય  
1252.  બાયતનુાં યાષ્ટ્રીમ પ્રાણી યુાં છે ?  લાક  
1253.  બાયતભાાં પ્રાણીઐની રઔબઔ ે રી પ્રજાવતઐ છે ?  1000  
1254.  વસ્તન પ્રાણીઐભાાં વોથી ભશાામ પ્રાણી યુાં છે ?  શાથી  
1255.  વલશ્વપ્રવવદ્ધ ેલરાદેલ યાષ્ટ્ ીમ ઉદ્યાન માાં આલલેુાં છે ?  ઓડઔયુ  
1256.  બાયતનુાં પ્રથભ અબમાયણ્મ માાં આલલેુાં છે ?  નીરચઔદય  
1257.  યાજસ્થાનભાાં ક્ષીઐ ભા ે યુાં અબમાયણ્મ વલશ્વપ્રવવદ્ધ છે ?  બયતયુ  
1258.  વલશ્વમાતલયણ દદન મા દદલવ ેઊજલલાભાાં આલ ેછે ?  5 ભી જૂન  
1259.  દશભારમભાાં ફજલશન ભા ે યુાં પ્રાણી ઉમઔી છે ?  મા  
1260.  વલશ્વપ્રવવદ્ધ ક્ષીઐનુાં યાષ્ટ્રીમ ઉદ્યાન માાં આલલેુાં છે ?  ેલરાદેલ  
1261.  આણા દેળભાાં ે રાાં અબમાયણ્મ આલરેાાં છે ?  480  
1262.  દદયમાઈ જીલસષૃ્ષ્ટ્ ના યક્ષણ ભા ેનુાં અબમાયણ્મનુાં નાભ આ.  વય ન  
1263.  શાથી, યીંછ, સલુય, જ ાંઔરી ચફરાડા ભા ેનુાં યાષ્ટ્રીમ ઉદ્યાનનુાં નાભ જણાલ.  ફાાંદીયુ  
1264.  વલશ્વ લન દદલવની ઉજલણી ઈ તાયીઓ ેયલાભાાં આલ ેછે ?  21 ભાિત  
1265.  ગજુયાતભાાં યીંછ ભા ેનુાં અબમાયણ્મ માાં આલલેુાં છે ?  ડેદડમાાડા  
1266.  જાણીત ુાં અબમાયણ્મ ફાાંદીયુ મા યાજમભાાં આલલેુાં છે ?  ણાત   
1267.  બાયતભાાં યુાં ક્ષી વોથી લધ ુલજનદાય છે ?  કયાડ  
1268.  મ યાષ્ટ્રીમ ઉદ્યાન ઍ વળિંઔી ઔેંડા તયીે પ્રખ્માત છે ?  ાઝીયાંઔા  
1269.  સયુઓાફ ક્ષીઐ મા પ્રદેળભાાં ાદલ-ીિડના ઢઔ ફનાલી ઈંડા મેૂ છે ? ચ્છનુાં ભટુાં યણ  
1270.  22 ઍવપ્રરન ેમા દદન તયીે ઐઓલાભાાં આલ ેછે ?  થૃ્લી દદન  

પ્રયણ-19 

ભાનલ લસ્તી 
1271.  બાયતનાાં માાં યાજમભાાં વનયક્ષયતાનુાં પ્રભાણ લધ ુછે ?  ચફશાય  
1272.  બાયતભાાં દય લ ેલસ્તીભાાં ે ર લધાય થામ છે ?  55000  
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                                                  નલી ફેચભાં પ્રલેળ રેલા ભાટે આેર નફંય ય પન ય અથલા ફૃફર ં  ભવ .  
વાભાન્સમ જ્ઞાન, ગ જયાતી વ્માયણ-વાહશત્મ, ઔણણત, તક  ળક્તત(Reasoning), English લઔેયે શલમના 105 થી લધાયે Topic ન  ંામાથી શળક્ષણ આતી શે્રષ્ઠ વં્ થાભા ંજડાલી ઉત્તભ ાયહદી ફનાલ.  

1273.  નીિનેાભાાંથી મા દેળભાાં લસ્તીની વભસ્મા નથી ?  ય.ુે  
1274.  નીિનેાભાાંથી યુાં યાજમ અલ્ લસ્તીલાળાં યાજમ છે ?  ચફશાય  
1275.  નીિનેાભાાંથી યુાં યાજમ અવતલસ્તી ઔીિતાલાળાં છે ?  ઉત્તયપ્રદેળ  
1276.  ઉદ્યઔ ઈ ક્ષાના વ્મલવામ છે ?  દ્ધદ્વતીમ  
1277.  બાયતભાાં વોથી લધ ુલસ્તી ધયાલત ુાં યાજમ યુાં છે ?  ઉત્તયપ્રદેળ  
1278.  ેન્દ્રળાવવત પ્રદેળભાાં મા પ્રદેળની લસ્તી વોથી ઐછી છે ? રક્ષદ્વી  
1279.  બાયતન વોથી ભ  વ્મલવામ મ છે ?  ઓતેી  
1280.  ગજુયાતનુાં વોથી ભટુાં ળશયે યુાં છે ?  અભદાલાદ  
1281.  ઈ.વ. 2001ની લસ્તીઔણતયી અનવુાય બાયતભાાં રુુની વાંખ્મા જણાલ.  53.1 યડ  
1282.  ઈ.વ. 2001ની લસ્તીઔણતયી અનવુાય બાયતની લસ્તીઔીિતા ે રી છે ?  324  
1283.  ઈ.વ. 2001ની લસ્તીઔણતયી મજુફ બાયતભાાં જાવતપ્રભાણ ે લુાં છે ?  933  
1284.  દેળભાાં ફાભયણનુાં પ્રભાણ ેભ ક લા ામ્યુાં છે ?  યવીયણનુાં પ્રભાણ લધલાથી  
1285.  આજે દેળભાાં જન્ભદયના પ્રભાણભાાં ળાથી ક ાડ થમ છે ?  વનયક્ષયતાનુાં પ્રભાણ લધ્યુાં છે.  
1286.  બાયતનુાં લસ્તીની દષ્ષ્ટ્ ઍ વોથી ભટુાં ભશાનઔયનુાં નાભ આ.  મુાંફઈ  
1287.  બાયતભાાં 10 રાઓા ે તથેી લધ ુલસ્તીલાા ળશયેની વાંખ્મ ે રી છે ?  35  
1288.  2001ની લસ્તીઔણતયી મજુફ જાવતપ્રભાણ વોથી નીચુાં માાં છે ?  દદલ્શી  
1289.  ેયરભાાં દય શજાય રુુઍ સ્ત્રીઐની વાંખ્મા ે રી છે ? 1058  
1290.  વાક્ષયતાની દષ્ષ્ટ્ ઍ બાયતભાાં ગજુયાતનુાં સ્થાન જણાલ.  15  
1291.  યુાં જૂથ યાષ્ટ્રનુાં ચફનઉત્ાદ અંઔ છે ?  દળય જૂથ  
1292.  ન્માઐના રગ્ન ભા ે ે રી ઉંભય આલશ્મ છે ?  18 લત  
1293.  બાયત ેલસ્તીલધાયાન ેયલા ક્યાયે લસ્તીનીવત અભરભાાં મૂી ?  1982  
1294.  મા યાજમભાાં કૃવ ય વનબતય વ્મસ્તતઐની વાંખ્મા લધ ુછે ?  ઐદયસ્વા  
1295.  મતૃ્યદુય ક લાના ાયણ ેળાન લધાય-ક ાડ થમ છે ?  લસ્તીભાાં લધાય થમ છે.  

વાભાત્જ વલજ્ઞાન 

1. આણ બવ્મ લાયવ 
1296.  બાયતની વાંસ્કૃવત ઍ વલાંઔ સુાંદય જ ન શતી, યાંત.ુ........ ત ેઉમચઔતાના વાંદબતલાી 

અન ેવમદૃ્ધ શતી.  
1297.  બાયતીમ વાંસ્કૃવતનુાં મખુ્મ ધ્મમે...............  ધભત, અથત, ાભ અન ેભક્ષ શત ુાં.  
1298.  બાયતીમ વાંસ્કૃવતભાાં............  ી, લડ અન ેતરુવીન ે

વલત્ર ઔણીન ેજૂલાભાાં આલ ે
છે.  

1299.  યાંઔે શ્માભ, રાાંબુ ાં શળાં ભાથુાં, િટુાં ના, ટૂાંકુાં દ ધયાલતી પ્રાિીન બાયતભાાં આલરેી............  એસ્રરૉઈડ (વનાદ) પ્રજા 
શતી.  

1300.  વલદેળી પ્રજાઐનુાં ‘બાયતીમયણ’ યલાભાાં......... રગ્નવાંફાંધ, ોટુાંચફ વાંફાંધ 
અન ેતભેનુાં વભાજીયણ 
મખુ્મત્લ ેજલાફદાય શતા.  

1301.  ‘પ્રજ્ઞાાયવભતા’નુાં વળલ્ ઍ.............  ઔોતભબદુ્ધની વાથ ેવાંફાંધ ધયાલ ે
છે.  

1302.  બાયત ળાાંવત અન ેવદશષ્ટ્ણતુાન ેલયેર દેળ છે તનેી ાછ મ યુાલ છે ?  શડપ્ીમ વાંસ્કૃવત  
1303.  લતત, લન, યણ, નદીઐ, ઝયણાાં, વાઔય, ઋતઐુ, તરુઐ, લરેાઐ, રતાઐ, ણો-ષુ્ટ્ તભેજ 

જીલજ ાંતઐુન વભાલળે મા લાયવાભાાં થામ છે ?  
પ્રાકૃવત લાયવાભાાં  

1304.  બાયતીમ વાંસ્કૃવત ઈ નદીન ેાાંઠે ાાંઔયી શતી ?  વવન્ધ ુઅન ેયાલી  
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                                                  નલી ફેચભાં પ્રલેળ રેલા ભાટે આેર નફંય ય પન ય અથલા ફૃફર ં  ભવ .  
વાભાન્સમ જ્ઞાન, ગ જયાતી વ્માયણ-વાહશત્મ, ઔણણત, તક  ળક્તત(Reasoning), English લઔેયે શલમના 105 થી લધાયે Topic ન  ંામાથી શળક્ષણ આતી શે્રષ્ઠ વં્ થાભા ંજડાલી ઉત્તભ ાયહદી ફનાલ.  

1305.  બાયત ેલન્મ જીલનની સયુક્ષા ભા ે ામદ ફનાલી ળાનુાં વજૉન યુ ંછે ?  અબમાયણ્મ  
1306.  આણા લૂતજ તયપથી ભેરી અમલૂ્મ બ ે ઈ છે ?  લાયવ  
1307.  બોઔચર અન ેમાતલયણની વલવળષ્ટ્ તાઐના વલવલધ યાંઔ યજૂ દેળનુાં નાભ જણાલ.  બાયત  
1308.  બાયતની વાંસ્કૃવત વલશ્વની તભાભ વાંસ્કૃવતભાાં આઔલી છા ધયાલ ેછે તલેાાં ઉદાશયણ ળાભાાંથી ભી 

આલ ેછે ?  
ાંિતાંત્રની લાતાતઐભાાંથી  

1309.  પ્રકૃવતપ્રભેી બાયતની પ્રજા અવતપ્રાિીન યઔુથી ેલી યશી છે ?  માતલયણ પ્રભેી  
1310.  યાજભશરે, ઇભાયત, વળરારઓે, સ્તૂ, વલશાય, િતૈ્મ, ભાંદદય, ભાંદદય, ભસ્સ્જદ, ભફયા, ગુાંફજ, 

દલ્રાઐ અન ેદયલાજાઐન ેમ લાયવ ઔણામ ?  
વાાંસ્કૃવત લાયવ  

1311.  બાયતની પ્રાિીનતભ પ્રજા તયીે ની ઔણના થતી શતી ?  દ્રવલડ  
1312.  દ્રવલડ બાયતભાાં આવ્મા શતા ત ેશરેાાં છ જે રી વલચબન્ન પ્રજાઐ ણ બાયતભાાં યશતેી તવે ુાં ની 

ળધઍ વાચફત યુ ંશત ુાં ?  
બાાળાસ્ત્ર અન ે
નલૃ ાંળળાસ્ત્રીઐઍ  

1313.  ઇવતશાવાયના ભત ેબાયતના વોથી પ્રાિીન વનલાવીઐ ણ છે ?  શફવીઐ (નગે્રી )  
1314.  એસ્રેરૉઈડ ે વનાદ પ્રજા મા બાઔભાાંથી બાયતભાાં આલરેી શતી ?  અસ્ગ્ન ઍવળમાભાાંથી  
1315.  ભાતા રૂ ેદેલી અન ેવતરૂ યભાત્ભાન વલિાય ણ ેઆપ્મ શત ?  દ્રવલડઍ  
1316.  આજે દ્રવલડકુની બાાઐ ફરતા ર બાયતના મા બાઔભાાં જલા ભે છે ?  દચક્ષણ બાયત  
1317.  ાાણયઔુની વાંસ્કૃવતના વીધા લાયવદાય અન ેભશેં-જ-દડની વાંસ્કૃવતના વજૉ તયીે ન ેઔણલાભાાં 

આલ ેછે ?  
દ્રવલડન ે 

1318.  દ્રવલડના વભમભા િારતી કુટુાંફપ્રથા જણાલ.  વતમૃરૂ  
1319.  અલ્ાઈન, દડનાદય અન ેઆભનેઈડ જેલી પ્રજાઐ મા વલસ્તાયભાાંથી બાયતભાાં આલી શતી ?  ભધ્મ ઍવળમા  
1320.  બાયતભાાં આલરેી ઈ પ્રજા ી, લણત, િ  િશયે, ઊવરેા ઔાર, ફદાભ આાયની આંઓ જેલાાં 

ળાયીદય રક્ષણ ધયાલતી શતી ?  
ભોંઔરઈડ  

1321.  યદેળી પ્રજાઐના આઔભનના ઍ નલા યઔુની ળરૂઆત ક્યાયથી થઈ શતી ?  ઈ.વ. લૂ ેફીજી વદીથી  
1322.  બાયતભાાં ગ્રી આવ્મા ત્માયે બાયત ય ણ ેિડાઈ યી શતી ?  વવાંદય  
1323.  મા કુાણ વમ્રા ે પ્રથભ ફોદ્ધ ધભત અનાલીન ેતનેા પ્રિાય-પ્રવાયભાાં નોંધાત્ર પા આપ્મ છે ?  વનષ્ટ્ે  
1324.  વાાંસ્કૃવત લાયવાન ેવાિલલાથી ે વાંલધતન યલાથી ળાનુાં વાતત્મ જલામ છે ?  વાંસ્કૃવત  
1325.   વલદેળીઐના મા ધભ ેમખુ્મ બાઔ બજવ્મ શત ?  બાયતીમયણ  
1326.  શફવી ર આદફ્રાભાાંથી મા યસ્ત ેથઈ બાયતભાાં આવ્મા શતા ?  ફલચુિસ્તાન  
1327.  પ્રાિીન બાયતભાાં નઔયવભ્મતા વલવાલનાય પ્રજા ઈ શતી ?  દ્રવલડ  
1328.  યદેળી પ્રજાઐના આઔભનન ઍ નલ યઔુ ક્યાયથી ળરૂ થમ શત ?  ઈ.વ. લૂ ેાાંિભી વદીથી  
1329.  ઈ વાંસ્કૃવતન ેશડપ્ીમ વાંસ્કૃવતના નાભ ેઐઓલાભાાં આલ ેછે ?  વવિંધ ુઓીણ  
1330.  ભાનલીઍ તાની બદુ્ધદ્ધળસ્તત, આલડત, રાોળલ્મ દ્વાયા જે ાાંઈ વજૉન યેર છે તને ેમા લાયવાના 

નાભ ેઐઓલાભાાં આલ ેછે ?  
વાાંસ્કૃવત લાયવ  

1331.  તવભર, તલેગુ,ુ ન્ન્નડ અન ેભરમારભ બાાઐ ઍ મા કુની બાાઐ છે ?  દ્રવલડ  
1332.  ભાતમૃરૂ કુાંટુાંફ પ્રથા નીિનેાભાાંથી ઈ પ્રજાભાાં જલા ભતી શતી ?  દ્રવલડ  
1333.  આયલુદે યનુાની અન ેપ્રાકૃવત ચિદત્વા દ્ધવત નીિનેાભાાંથી ળનેા ય આધાદયત છે ?  પ્રકૃવત  
1334.  વલક્ભિદયતભાાં વકૃ્ષન ેની વભાન ઔણલાભાાં આવ્મા છે ?  વાંતરુુ  
1335.  વલશ્વભાાં વલસ્તાય અન ેજનવાંખ્માની દષ્ષ્ટ્ ઍ વોથી ભ  ઓાંડ મ છે ?  ઍવળમા  
1336.  ગપુાથી કય સધુીની ભાનલજાતની વલાવમાત્રા ઍ ર.ે.....  વાંસ્કૃવત  
1337.  ઈ વાંસ્કૃવતના રઍ બાયતીમ વાંસ્કૃવતન વમદૃ્ધ દેશવિંડ કડલાભાાં ભશત્લન પા આપ્મ છે ?  વવિંધ ુઓીણ  
1338.  ભાનલવભાજ અન ેપ્રાણીવભાજ લચ્િ ેામાન તપાલત મ છે ?  વાંસ્કૃવતન  
1339.  ઈ ણ પ્રજાવમશૂની આઔલી ફાફત ઈ છે ?  જીલનળરૈી  
1340.  બાયતની પ્રજાઍ ના પ્રત્મ ેવભયવ-બાલ ેવ્મ છે ?  વલત જીલ  
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1341.  પ્રાિીન વભમથી ફધી જ નદીઐન ેઆણ ેમા ઉનાભથી ઐઓીઍ છીઍ ?  રભાતા  
1342.  ણ ેબાયતન ેલાયવાની દષ્ષ્ટ્ ઍ ઉદાયતાલૂત લ્શાણ યી છે ?  પ્રકૃવતઍ  
1343.  સુાંદય ભવૂભદશ્મનુાં વજૉન ના દ્વાયા થામ છે ?  ભવૂભ-આાય  
1344.  ના વભમથી પ્રકૃવતનાાં વલવલધ તત્લભાાં શાડ જૂનીમ ઔણામ છે ?  આમોના  
1345.  નીિનેાભાાંથી યુાં વ્રત લનસ્વતજીલનન ેધાવભિતા વાથ ેવાાંે છે ?  લડ વાવલત્રીનુાં વ્રત  
1346.  આણા લાયવાનુાં જતન અન ેવાંલધતન યલાની આણી ેલી પયજ છે ?  નવૈત  
1347.  દશિંદના રઍ મા ાથી વાાંસ્કૃવત લાયવાની વલશ્વન ેબ ે આી છે ?  પ્રાઔ-વતશાવવ  
1348.  દશિંદભાાં વળલ્ ાંડાયલાની ા રઔબઔ ે રાાં લત પ્રાિીન છે ?  5000 લત  
1349.  મ લતત વદીઐથી બાયતની પ્રજાના લાયવાન ઍ બાઔ છે ?  દશભારમ  
1350.  બાયતના યાષ્ટ્રીમ ચિહ્નભાાં મા પ્રાણીની આકૃવત છે ?  વવિંશ  
1351.  વમ્રા  વનષ્ટ્ પ્રથભ ેમ ધભત અનાવ્મ શત ?  ફોદ્ધ  
1352.  આણા યાજમ-ફાંધાયણની ઈ રભભાાં નાઔદયની મૂભતૂ પયજ દળાતલી છે ?  51  
1353.  ઢેી-દય-ઢેી જે ાાંઈ જીલનભાાં ભે છે તને ેશુાં શલેામ ?  લાયવ  
1354.  વાંસ્કૃવતનુાં અસ્સ્તત્લ અન ેવાતત્મ ............છે.  યસ્યાલરાંફી  
1355.  વાંસ્કૃવત વાંલધતનની વાથ ેયુાં વનમાંત્રણ ણ મેૂ છે ?  વાભાત્જ  

2. બાયતન વાાંસ્કૃવત લાયવ : શસ્ત-રચરત રા 
1356.  નીિનેાભાાંથી ઈ કૃવત બાવની યિના છે ?  સ્લપ્નલાવલદત્તમૌ 
1357.  કૂિીડુી નતૃ્મન પ્રાય મા પ્રદેળ વાથ ેવાંામરે છે ?  આંધ્રપ્રદેળ  
1358.  વલશ્વભાાં ભરભરના ાડ ભા ે યુાં સ્થ જાણીત ુાં શત ુાં ?  ઢાા  
1359.  વરાંી યઔુના વભમ દયવભમાન ગજુયાતની યાજધાનીનુાં ળશયે યુાં શત ુાં ?  ા ણ  
1360.  ગજુયાતનુાં યુાં ળશયે અીનાાં કયેણાાં ભા ે જાણીત ુાં છે ?  ઓાંબાત  
1361.  આણા વાંઔીતભાાં મ યાઔ નથી ?  બાભયી  
1362.  વાંઔીત ક્ષતે્ર ેપ્રવતબા ધયાલનાય અભીય ખવુય ના વભમભાાં ખફૂ જ જાણીતા શતા ?  અરાઉદ્દીન ઓરજી  
1363.  મ વભમ બાયતભાાં બસ્તત આંદરનન વભમ શલેામ ?  15ભી અન ે16ભી વદીન  
1364.  નીિનેાભાાંથી ણ ેબાયતના લાયવાભાાં પા આપ્મ નથી ?  નયવવિંશ ભશતેા  
1365.  થ નતૃ્મન વલાવ મા પ્રવાંઔ ય આધાદયત છે ?  શ્રીકૃષ્ટ્ણજીલન  
1366.  ઐદયસ્વાન મ નતૃ્મ પ્રાય દેળ-વલદેળભાાં આજે ણ જાણીત છે ? ઐદડવી  
1367.  નીિનેાભાાંથી ‘બાવ’ યચિત ના  યુાં છે ?  ણતબાય  
1368.  જભતનીન મ વલ અચબજ્ઞાન ળાકુન્તર કૃવતન ેભાથ ેમૂીન ેબયી વબાભાાં પ્રબાવલત થઈન ેનાિી ઊઠય 

શત ?  
ઔે ે  

1369.  ળકુન્તરા ાત્ર ઈ કૃવતનુાં છે ?  અચબજ્ઞાન ળાકુન્તરમૌ 
1370.  ેલ્વીડવન (વવચરા વભવશ્રત) ભયૂ ે વપેદ યાંઔન થ્થય ઍ ર ેશુાં ?  અી  
1371.  પ્રાિીન ાભાાં વરાંે યઔુન ેથા નાભ ેઐઓલાભાાં આલત શત ?  સલુણતયઔુ  
1372.  થ નતૃ્મના નુરુદ્ધાય યલાન મળ રઓનોના મા નલાફન ેપાે જામ છે ?  નલાફ લાત્જદઅરી  
1373.  ભાતાવતા તયપથી ભતા ળાયીદય અન ેભાનવવ રક્ષણલાા લાયવાન ેમા નાભ ેઐઓલાભાાં 

આલ ેછે ?  
જૈવલ લાયવ  

1374.  ભાતાવતા તયપથી ભતા કયફાય, જભીન-જામદાદ ે સ્થાલય જ ાંઔભના લાયવાન ેમા નાભ ે
ઐઓલાભાાં આલ ેછે ?  

બોવત લાયવ  

1375.  ભાનાલીઍ તાની બદુ્ધદ્ધળસ્તત, આલડત, રા, ોળલ્મ દ્વાયા જે ાાંઈ ભેવ્યુાં ે વજયુ ંતને ેમ લાયવ 
શલેામ ?  

વાાંસ્કૃવત લાયવ  

1376.  ગજુયાતના ચ્છ ત્જલ્રાના મા વલસ્તાયની જત ભ ગ ૂાંથણરા ભા ે જણીતી છે ?  ફન્ન્ની  
1377.  ાા યાંઔની વભનાાયી ભા ે જાણીત ુાં ળશયે યુાં છે ?  શૈદયાફાદ  
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વાભાન્સમ જ્ઞાન, ગ જયાતી વ્માયણ-વાહશત્મ, ઔણણત, તક  ળક્તત(Reasoning), English લઔેયે શલમના 105 થી લધાયે Topic ન  ંામાથી શળક્ષણ આતી શે્રષ્ઠ વં્ થાભા ંજડાલી ઉત્તભ ાયહદી ફનાલ.  

1378.  ‘વાંઔીત યત્નાય’ ગ્રાંથન ેણ ેવાંઔીતન વોથી લધાયે પ્રભાણભતૂ ગ્રાંથ ઔણાવ્મ છે ?  ાંદડત વલષ્ટ્ણઅુ નાયામણ  
1379.  ‘વાંઔીત ભયાંદ’ભાાં ે રા પ્રાયના તાર લણતવ્મા છે ?  101  
1380.  ભચણયુી નતૃ્મભાાં ઉમઔભાાં રલેાતા કયેદાય રીરા યાંઔના િચણમાન ેમા નાભ ેઐઓલાભાાં આલ ેછે 

?  
કુભીન  

1381.  કૃષ્ટ્ણરીરાનુાં ભશત્લ મા પ્રાયની નતૃ્મળરૈીભાાં જલા ભે છે ?  ભચણયુી  
1382.  દુષ્ટ્મન્ત અન ેળકુન્તરાના પ્રણમની થા વાંસ્કૃત વાદશત્મના મા ભશાના ભાાં જલા ભે છે ?  અચબજ્ઞાન ળાકુાંતર  
1383.  તવભરનાડુન તાાંજય ત્જલ્ર ઈ નતૃ્મળરૈીનુાં ઉદબલસ્થાન ઔણામ છે ?  બયતના યમૌ 
1384.  ારીફાંઔન ઍ બાયતના મા યાજમભાાં આલરે છે ?  યાજસ્થાન  
1385.  ફધી રાન વાંમઔ ઈ રાભાાં થમરે છે ?  ના યરા  
1386.  ઈ રાભાાં ઔામન અન ેલાદન-ઍ ફ ેફાફતન વભાલળે થામ છે ?  વાંઔીત  
1387.  ‘વાંઔીતયત્નાય’ ગ્રાંથના તાત ણ શતા ?  ાંદડત વાયાંઔદેલ  
1388.  ‘થન યે વ થ શાલ’ે = આ ઉસ્તત નતૃ્મના વલાવ વાથ ેજડામરેી યશી છે ?  થ  
1389.  ના યળાસ્ત્રની યિના ણ ેયી શતી ?  બયત મવુનઍ  
1390.  નુાં વળલ્ રાની દષ્ષ્ટ્ ઍ આંતયયાષ્ટ્ ીમ ખ્માવત ધયાલ ેછે ?  ન યાજનુાં  
1391.  ગજુયાતનુાં યુાં સ્થ  ા ભા ે પ્રખ્માત છે ?  ા ણ  
1392.  ઈત ઍ ર.ે................  લ ાણ  
1393.  ચ્છના ફન્ન્ની વલસ્તાયના ‘જત’ રની અદભતુ વવદ્ધદ્ધ ઈ છે ?  બયતગ ૂાંથણરા  
1394.  વલત અરાંાયભાાં વોથી લધ ુીભતી ભનામ છે.............  શીયાજદડત આભૂણ  
1395.  ગરુાફી યાંઔની ભીનાાયી ભા ે જઔવલખ્માત ભથ યુાં છે ?  લાયાણવી  
1396.  પ્રાિીન યાંઔની ભીનાાયી ભા ે જઔવલખ્માત ભથ યુાં છે ? 64  
1397.  જમયુ અન ેદદલ્શી મા યાંઔની ભીનાાયી ભા ે જાણીત ુાં છે ?  રીરા  
1398.  પ્રાિીન વભમના જયીાભ ભા ે વલવળષ્ટ્  અન ેઆઔવુાં સ્થાન ધયાલત ુાં સ્થ યુાં ?  સયુત  
1399.  મા ાડળી ાષ્ટ્ઠ-ાયીઔયીનાાં ભાંદદય તથા ફનેમનૂ તયણી જલા ભે છે ?  જડતયનાાં  
1400.  ેલ્વીડની (વવરીાવભવશ્રત) ભયૂ ે વપેદ યાંઔન થ્થય ઍ ર.ે.........  અી  
1401.  પ્રાિીન બાયતીમ ચિત્રરાના યુાલાઐ ઈ વાંસ્કૃવતભાાંથી ભે છે ?  શડપ્ા  
1402.  બાયતીમ વાંઔીતની ઔાંઔત્રી ઍ ર.ે.......  વાભલદે  
1403.  વાંઔીત ભયાંદ ગ્રાંથના યિવમતા ણ છે ?  નાયદ  
1404.  ાંદડત વાયાંઔદેલ ેમા ગ્રાંથનુાં વનભાતણ યુ ંશત ુાં ?  વાંઔીત યત્નાય  
1405.  બાયતીમ વાંઔીતના ઇવતશાવભાાં ‘તતુી-ઍ-દશિંદ’ તયીે ણ પ્રખ્માત થયુાં ?  અભીય ખળુય  
1406.  નતૃ્મના દેલાવધદેલ ણ છે ?  ભશાદેલ ન યાજ  
1407.  બયતના યભ નતૃ્મળરૈીના ઉદબલ વાથ ેવાંામરે પ્રદેળ મ ?  તવભરનાડુ  
1408.  ઈ નતૃ્મળરૈીનુાં મૂધાભ ેય છે ?  થરી  
1409.  લષૈ્ટ્ણલ વાંપ્રદામની શ ૃાંઔાયબસ્તત વાથ ેવલવરે નતૃ્મળરૈી ત.ે...........  થ  
1410.  વાંસ્કૃત વાદશત્મના પ્રથભ ાંસ્તતના શ્રષે્ટ્ઠ ના યાય..........  ભશાવલ બાવ  
1411.  ભશાવલ ારીદાવની વોથી શ્રષે્ટ્ઠ ના યકૃવત ઈ છે ?  અચબજ્ઞાન ળાકુાંતરમૌ 
1412.  ‘ભશાલીયિદયતમૌ’ ના યકૃવતના રઓે ણ છે ?  બલભતૂી  
1413.  ગરુુ પ્રશરાદ ળભાત મા નતૃ્મ ભા ે જાણીતા છે ?  કૂિીડુી  

3. બાયતન વાાંસ્કૃવત લાયવ : વળલ્મ અન ેસ્થાત્મ 
1414.  ભોમતાના સ્થાત્મની વોથી ભ ી ઉરન્સબ્ધ ઈ છે ?  વાાંિીન સ્તૂ  
1415.  વત્રમવૂતિ નાભની બવ્મ મવૂતિ ઈ ગપુાભાાં આલરેી છે ?  ઍચરપન્ ા  
1416.  પ્રાિીન બાયતનુાં વોથી ભટુાં ભાંદદય યુાં છે ?  બશૃદેશ્વય  
1417.  ણાતન ુાં ભ ાંદદય મા યાજમભાાં આલલેુાં છે ?  ઐદયસ્વા  
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1418.  ‘ઢાઈ દદન ા ઝોંડા’ ઍ શુાં છે ?  ભસ્સ્જદ  
1419.  ગજુયાતભાાંથી ભી આલરે શડપ્ીમ વાંસ્કૃવતનુાં ભશત્લનુાં નઔય ધાલીયા મા ત્જલ્રાભાાં આલલેુાં છે ?  ચ્છ  
1420.  શડપ્ીમ વભ્મતાનુાં ગજુયાત ઓાત ેરથર છીનુાં ફીજુ ાં ભટુાં નઔય યુાં છે ?  ધાલીયા  
1421.  ધાલીયાભાાં ઈ ધાત ુઔાલાની બઠીઐ ભી આલી છે ? તાાંબ ુઔાલાની  
1422.  ભશ’ે-જ-દડભાાં 20 ભાનન ઍ વાંઔ વમશૂ ભી આલરે છે જેન ેશુાં શલેાભાાં આલ ેછે ?  ફયેે  
1423.  લદૈદ ળાાભાાં મા ધભતનાાં સ્તૂ, ચફશાય અન ેઅન્મ પ્રાયની સ્થાત્મરા જલા ભે છે ?  ફોદ્ધ ધભત  
1424.  બઔલાન બદુ્ધના ળયીયના બાઔના અલળેનુાં અંડાાય િણતય યલાભાાં આલતુાં જેન ેશુાં શલેાભાાં 

આલ ેછે ?  
સ્તૂ  

1425.  લૂત ભોમતારીન વભમઔાાના સ્તૂ ઉત્તયપ્રદેળના ફસ્તી ત્જલ્રાના મા ઔાભભાાંથી ભી આલરે છે 
?  

ીયાલા  

1426.  દેલની ભયી, ફદયમા સ્તૂ અન ઇં લા સ્તૂ મા યાજમભાાંથી ભી આલરે છે ?  ગજુયાત  
1427.  સ્તૂના અંડાાય બાઔની  િની િાયે ફાજુઍ આલરેી યેચરિંઔન ેશુાં શલેામ ?  શવભિા  
1428.  સ્તૂની િાયે ફાજુઍ ઊંિા યિરેા ઔાાય યસ્તાન ેશુાં શલેામ ?  ભવેક  
1429.  મ સ્તાંબ વળલ્રાન શ્રષે્ટ્ઠ નમનૂ છે ?  વાયનાથન  
1430.  ફોદ્ધ ધભતન પ્રિાય ઐછ થતાાં મા ધભતન વલાવ થમ શત ?  બાઔલત અન ેળલૈ ધભતન  
1431.  ઔાાંધાય ળરૈી ઍ ર ેઈ રાન સબુઔ વભન્લમ ?  બાયત અન ેગ્રી  
1432.  વાતલાશન યાજાઐના વભમભાાં ઈ નદીના દનાયે ફોદ્ધ સ્તૂ ફાંધામા શતા ?  કૃષ્ટ્ણા-ાલયેી  
1433.  યવામણવલદ્યા અન ેધાતુાભન ઉત્કૃષ્ટ્  નમનૂ મા સ્તાંબભાાં જલા ભે છે ?  વલક્ભાદદત્મના રશસ્તાંબભાાં  
1434.  ગપુ્ત યાજાઐઍ મા સ્થે અને વલશાય ફનાવ્મા શતા ?  નારાંદા  
1435.  ઇરયાભાાં આલરે યુાં ભાંદદય યાષ્ટ્રકૂ  યાજલીઐની બ ે છે ?  ૈરાવ ભાંદદય  
1436.  ઍચરપાં ાની ગપુાઐ મુાંફઈ ાવ ેમા વાઔયભાાં આલરેી છે ?  અયફ વાઔય  
1437.  ગ્લાચરમય ાવ ેઆલરે ઉદમચઔદયજ તભેજ ચફશાયભાાં ગપુાઐ તભેજ લ્રલ યાજાઐ દ્વાયા ઓડ 

ાીન ેફનલરેાાં ભાંદદયનાાં નાભ ના નાભ યથી યાઓલાભાાં આવ્માાં શતાાં ?  
ાાંડલના  

1438.  દચક્ષણ બાયતભાાં ભાંદદયના પ્રલળેદ્વાયન ેશુાં શલેામ  ?  ઔયુભ  
1439.  ઔબતગશૃના વોથી ઊંિાણલાા ફાહ્ય બાઔ ઉય અણીદાય ફનાલલાભાાં આલરેી આકૃવતન ેશુાં શલેામ ?  ઔયુભ  
1440.  બશૃદેશ્વય ભાંદદયની ઊંિાઈ ે રા ભી ય છે ?  65  
1441.  ાા ઔેડા નાભનુાં સમૂતભ ાંદદય ક્યાાં આલલેુાં છે ?  ણાત  
1442.  ઓજૂયાશનાાં ભાંદદયનુાં વનભાતણ મા યાજાઐઍ યાવ્યુાં શત ુાં ?  િાંદેર યાજલીઐઍ  
1443.  દેરલાડાનાાં જૈન ભાંદદય મા યાજમભાાં આલરેાાં છે ?  યાજસ્થાન  
1444.  ભઢેયાનુાં સમૂતભ ાંદદય મા ત્જલ્રાભાાં આલલેુાં છે ?  ભશવેાણા  
1445.  ભઢેયાના ભાંદદયભાાં ઈ ળરૈીનુાં નળીાભ થમરે છે ?  ઈયાની ળરૈી  
1446.  કુતબદુ્દીન ફે વોપ્રથભ ઈ ભસ્સ્જદ ફાંધાલી શતી  ?  કુવ્લત-ઉર-ઇસ્રાભ  
1447.  વલશ્વબયભાાં પ્રખ્માત ઍલા ઝરતા વભનાયા માાં આલરેા છે ?  અભદાલાદ  
1448.  જોનયુભાાં તુી મવુરભાનઍ ઈ ભસ્સ્જદ ફનાલી શતી ?  અ ારા ભસ્સ્જદ  
1449.  ક્યાાંન ભફય વાંણૂત આયવથી સળુચબત છે ?  શળાંઔાફાદન  
1450.  ભસ્સ્જદના સ્તાંબલાા ઐયડાન ેશુાં શલેામ ?  ચરલાન  
1451.  ભસ્સ્જદની દદલારના અંતબાઔન ેશુાં શલેામ ?  ભસયુા  
1452.  ભક્કાના ાફાની દદળાભાાં ફનાલરે નભાજ ઢલાના શરની દીલારન ેશુાં શ ેછે ?  દફરા  
1453.  ભસ્સ્જદભાાં ભક્કા તયપની વાિી દદળા દળાતલતા બાઔન ેશુાં શ ેછે ?  ભશયેાફ  
1454.  ઇસ્રાભ ધભતના અનમુામીઐ જમાાં નભાજ ભા ે ઍત્ર થામ ત ેભસ્સ્જદના પ્રાાંઔણન ેશુાં શલેામ  ?  વશન  
1455.  વળલ્ીના ભનભાાં જે બાલ જાઔે તને ેાંડાયલાની રા ઍ ર.ે....  વળલ્રા  
1456.  ભશેં-જ-દડભાાંથી ભી આલરેા સ્નાનાઔાયની રાંફાઈ ે રા ભી ય છે ?   54.80 ભી ય  
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                                                  નલી ફેચભાં પ્રલેળ રેલા ભાટે આેર નફંય ય પન ય અથલા ફૃફર ં  ભવ .  
વાભાન્સમ જ્ઞાન, ગ જયાતી વ્માયણ-વાહશત્મ, ઔણણત, તક  ળક્તત(Reasoning), English લઔેયે શલમના 105 થી લધાયે Topic ન  ંામાથી શળક્ષણ આતી શે્રષ્ઠ વં્ થાભા ંજડાલી ઉત્તભ ાયહદી ફનાલ.  

1457.  ભશેં-જ-દડભાાંથી ભી આલરેા સ્નાનાઔાયની શાઈ ે રા ભી ય છે ?  32.90 ભી ય  
1458.  દેલની ભયી, ફદયમા સ્તૂ અન ેઈં લા સ્તૂ ઍ નીિ ેજણાલરેા મા યાજમભાાંથી ભી આવ્મા છે ?  ગજુયાત  
1459.  ગ્રીની બાયતીમ રા ઉય અવય ડલાથી ઈ ળરૈી પ્રવવદ્ધ ફની શતી ?  ઔાાંધાય ળરૈી  
1460.  ગજુયાતના મા ળશયેભાાં શીયાબાઔ આલરેી છે ?  ડબઈ  
1461.  રુદ્રભશારમ ગજુયાતના મા ળશયેભાાં આલરે છે ?  વવદ્ધયુ  
1462.  યાષ્ટ્રકૂ  યાજલીઐની બ ે ઈ છે ?  ૈરાવ ભાંદદય  
1463.  ચફશાયભાાં રદયતા ાવ ેઆલરેા સપુ્રવવદ્ધ સ્તૂનુાં નાભ શુાં છે ?  નાંદઔઢન સ્તૂ  
1464.  બશૃદેશ્વયના ભાંદદયની ઊંિાઈ ે રા ભી યની છે ?  65 ભી ય  
1465.  ણાતતના સમૂતભ ાંદદયનુાં વનભાતણ ણ ેયાલરે શત ુાં ?  નયવવિંશ લભતન શરેાઍ  
1466.  ભઢેયાના સમૂતભ ાંદદયનુાં નળીાભ ઈ ળરૈીભાાં થમરે છે ?  ઈયાની ળરૈી  
1467.  બરુાંદ દયલાજાનુાં ફાાંધાભ ણ ેયાલરે શત ુાં ?  અફયે  
1468.  ઔાાંધાય ળરૈીન ેમા ધભતના ભશામાન ાંથ ેપ્રિચરત યી શતી ?  ફોદ્ધ ધભત  
1469.  નાઔાજુ તન ોંડાન સ્તૂ ઍ ઈ ળરૈીન ઉત્તભ નમનૂ છે ?  દ્રવલડ ળરૈી  
1470.  ભઢેયાના સમૂતભ ાંદદયભાાં સમૂતની ે રી મવૂતિઐ અંદત થમરે છે ?  12  
1471.  અશભદળાશ ેઅભદાલાદભાાં ફાંધાલરેી જાભા ભસ્સ્જદ ઈ વારભાાં ફાંધાલરે શતી ?  ઈ.વ. 1423  
1472.  ગજુયાતભાાં ના ળાવના દયવભમાન દેરલાડાના (ભાઉન્  આબભુાાં) જૈન ભાંદદય યિામરે શતા ?  વરાંી ળાવન દયવભમાન  
1473.  વળલ્-સ્થાત્મન વલાવ મા યઔુભાાં થમ શત ?  ગપુ્ત યઔુ  
1474.  ઇરયાની ગદુાઐનુાં યુાં ભાંદદય અદભતુ ઔણામ છે ?  ૈરાવ ભાંદદય  
1475.  બાયતનુાં ઍવુાં યુાં ભાંદદય છે જેન છાાંમડ ક્યાયેમ ધયતી ય ડત નથી ?  બશૃદેશ્વયનુાં ભાંદદય  
1476.  ભોમતયઔુની વળલ્રાન વોથી શ્રષે્ટ્ઠ નમનૂ મ છે ?  વાયનાથન સ્તાંબ  
1477.  ભશેં-જ-દડ ળશયેના યસ્તાઐની શાઈ ે રા ભી ય શતી ?  9.75 ભી ય  
1478.  બલન અન ેઇભાયત ફાાંધલાની રા ઍ ર.ે............  સ્થાત્મરા  
1479.  ધાલીયા માાં આલરે છે ?  ઓદીયફ ેભાાં  
1480.  યુાં નઔય-આમજનની દષ્ષ્ટ્ ઍ શ્રષે્ટ્ઠ શત ુાં...........  શડપ્ા  
1481.  ભશેં-જોં-દડની આઔલી વલળેતા ઈ શતી ?  ઔ ય મજના  
1482.  ભભૂધ્મ વમદુ્રના દનાયે ઔ ય મજના ધયાલત  ા ુમ છે ?  ક્ી ન  ા ુ 
1483.  ભોમતાનાાં સ્થાત્મભાાં વોથી ઉત્તભ યુાં છે ?  વાાંિીન સ્તૂ  
1484.  બાયતના યાષ્ટ્રીમ પ્રતી તયીે સ્લીાયામરે વવિંશ મવૂતિ મા ધભતનુાં પ્રવતવનવધત્લ યે છે ?  ફોદ્ધ ધભત  
1485.  બાયતના યાષ્ટ્રેધ્લજભાાં અંસ્તત ધભતિક્ના આયા ે રા છે ?  24  
1486.  ફોદ્ધ ધભતન મ વાંપ્રદામ બદુ્ધન ેઈશ્વય  ભાની મવૂતિજૂાભાાં ભાન ેછે  ?  ભશામાન  
1487.  બાયત ઍ અધ્માત્ભપ્રધાન દેળ છે. તથેી..............  બાયતીમ રા વદૈલ ધભતપ્રધાન 

યશી છે.  
1488.  અભયાલતીન સ્તૂ ઈ ળરૈીન છે ?  ભથયુા  
1489.  બાયતીમ અન ેગ્રી રાન સબુઔ વભન્લમ ઍ ર.ે...........  ઔાાંધાય ળરૈી  
1490.  મ યઔુ દયે પ્રાયની રાના ‘સલુણતયઔુ’ તયીે ઐઓામ ?  ગપુ્તયઔુ  
1491.  અજ ાંતા-ઇરયાની ગપુાઐ માાં આલરેી છે ?  ઑયાંઔાફાદ ઓાત ે 
1492.  ભશાયાષ્ટ્રના વહ્યાદદ્ર લતતન ેયીન ેઈ ગપુાનુાં વનભાતણ થયુાં છે ?  અજ ાંતાની ગપુાઐ  
1493.  લતતભાન વભમભાાં ઇરયા ઓાત ેરઔબઔ..................ગપુાઐ આલરેી છે.  34  
1494.  ‘વત્રમવૂતિ’ની બવ્મ મવૂતિ ઈશ્વયનાાં માાં ત્રણ સ્લરૂ દળાતલ ેછે ?  બ્રહ્મા, વલષ્ટ્ણ ુઅન ેભશળે  
1495.  ભશાફચરયુભનાાં યથનાાં નાભ ના યથી યાઓલાભાાં આવ્માાં છે ?  ાાંડલ  
1496.  વોથી નાનુાં યથભાંદદય નુાં છે ?  દ્રોદી  
1497.  વોથી ભટુાં યથભાંદદય નુાં છે ?  ધભતયાજનુાં  
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                                                  નલી ફેચભાં પ્રલેળ રેલા ભાટે આેર નફંય ય પન ય અથલા ફૃફર ં  ભવ .  
વાભાન્સમ જ્ઞાન, ગ જયાતી વ્માયણ-વાહશત્મ, ઔણણત, તક  ળક્તત(Reasoning), English લઔેયે શલમના 105 થી લધાયે Topic ન  ંામાથી શળક્ષણ આતી શે્રષ્ઠ વં્ થાભા ંજડાલી ઉત્તભ ાયહદી ફનાલ.  

1498.  ભથયુાના મા ભાંદદયની પ્રવતભા બાયતીમ વળલ્રા ક્ષતે્ર ેઔોયફ વભાન છે ?  જૈન ભાંદદય  
1499.  લ્રલની યાજધાની ઈ શતી ?  ાાંિીયુભ  
1500.  થાંજાવયુ ઓાત ેમા લાંળની યાજધાની શતી ?  િર લાંળ  
1501.  ભઢેયાનુાં સમૂતભ ાંદદય ના ળાવનાભાાં ફાંધાયુાં શત ુાં ?  બીભદેલ પ્રથભ  
1502.  અભદાલાદ ઓાત ેઆલરેી જાભા ભસ્સ્જદ ણ ેફાંધાલી શતી ?  અશભેદળાશ  
1503.  ‘ઔગુાંફજ’ મા સ્થ વાથ ેવાંામરે છે ?  ચફજાયુ  
1504.  ળાશજશાાંઍ આગ્રાભાાં તાજભશરે તભેજ અન્મ ઈ ઇભાયતનુાં વનભાતણ યાવ્યુાં શત ુાં ?  દદલાન ેઆભ, દીલાન ેઓાવ  
1505.  ભસ્સ્જદની અંદય જલા-આલલાન યસ્ત ઍ ર.ે...........  ઔચરમાયા  

4. બાયતન વાાંસ્કૃવત લાયવ : વાદશત્મ 
1506.  પ્રાિીન બાયતન વતશાવવ ઔાંથ.............  ‘યાજતયાંચઔણી’ છે.  
1507.  ફોદ્ધ ધભતના વલત્ર ગ્રાંથનુાં નાભ........  ‘વત્રવ ’ છે.  
1508.  ફોદ્ધ વાદશત્મની બાા..........  ારી છે.  
1509.  જૈન ધભતના વલત્ર ગ્રાંથભાાં...........  વવદ્ધશભેળબ્દાનળુાવન છે.  
1510.  ોદ લ્મના અથતળાસ્ત્રભાાંથી આણન.ે............  ભોમત લાંળની ભાદશતી ભે છે.  
1511.  તવભર બાાભાાં ‘યાભામણ’ની યિના યનાય..........  ાંફર મવુન શતા.  
1512.  અભીય ખવુયની કૃવત.......  ‘આવળા’ છે.  
1513.  અબરુ પઝરન વલખ્માત ગ્રાંથ..........  આમન-ેઈ-અફયી છે.  
1514.  લતતભાન વભમ ેઉમઔભાાં રલેાભાાં આલતી બાયતની ભ ા બાઔની બાાઐ ય ઈ બાાન પ્રબાલ 

જલા ભે છે ?  
વાંસ્કૃત  

1515.  ઈ.વ. લૂ ેિથી વદીભાાં અષ્ટ્ ાધ્મામી નાભન વ્માયણ ગ્રાંથ ણ ેરખ્મ શત ?  ાચણનીઍ  
1516.  તાન ઉદેળ ાકૃત બાાભાાં જનતાન ેઆનાય ણ શતા ?  ઔોતભ બદુ્ધ  
1517.  બાયતભાાં તુત  અન ેમકુર ળાવન દયવભમાન ઈ બાાઐનુાં િરણ ળરૂ થયુાં શત ુાં ?  અયફી અન ેપાયવી  
1518.  અમધ્માના યાજલી યાભિાંદ્રની થા મા ભશાાવ્મભાાં આલરેી છે ?  યાભામણ  
1519.  યુાણઍ આયાંચબ મા ધભતન ેદશન્દુ ધભતનુાં સ્લરૂ આલાભાાં મખુ્મ ભવૂભા બજલી છે ?  લદૈદ ધભતન ે 
1520.  અશ્વધ ેળાની યિના યી શતી ?  બદુ્ધિદયત  
1521.  ગપુ્તયઔુભાાંના વલશ્વપ્રવવદ્ધ રઓે તયીે ઔણના ની થામ છે ?  ાચરદાવ  
1522.  દાંડીઍ ળાની યિના યી શતી ?  દળકુભાયિદયત  
1523.  દશન્દી વાદશત્મન પ્રાયાંચબ ગ્રાંથ મ છે ?  થૃ્લીયાજ યાવ  
1524.  ન્નડ વાદશત્મ ય મા ધભતની ઔાઢ અવય ડી શતી ?  જૈન ધભત  
1525.  વભા જૈન તીથંયના જીલનન ેઆરઓેત ુાં યુાં યુાણ વલ ન્નાઍ તમૈાય યુ ંશત ુાં ?  ળાાંવત યુાણ  
1526.  દદલ્શીના સરુતાનની યાજબાા ઈ શતી ?  પાયવી  
1527.  ઝીમાઉદ્દીન ફયનીઍ ળાની યિના યી શતી ?  તાયીઓ ેદપયજળાશી  
1528.  દશન્દુ ધભતનુાં વાયતત્લ મા ધભત વાથ ેભતુાં આલ ેછે ?  ઇસ્રાભ  
1529.  ફાંઔાી બાાભાાં યાભામણની યિના ણ ેયી શતી  કૃવત્તલાવ ે  
1530.  ના આશ્રમસ્થાન ેાશ્ભીયભાાં ભશાબાયત અન ેયાજયાંચઔણી જેલા વાંસ્કૃત ગ્રાંથન પાયવીભાાં અનલુાદ 

થમ શત ?  
જૈનરુઅચફદદનના  

1531.  મકુર ળાવન દયવભમાન અન્મ રાઐની વાથ ેઈ રાન વલાવ થમ શત ?   લાસ્તુરા  
1532.  તઝુે જશાાંઔીયી નાભની આત્ભથા ણ ેરઓી શતી ?  જશાાંઔીયે  
1533.  આમત-ેઅફયી અન ેઅફયનાભાનુાં રઓેન ણ ેયુ ંશત ુાં ?  અબરુ પઝર ે 
1534.  વલ ચફજાયીની ઈ દશન્દી કૃવત સપુ્રવવદ્ધ શતી ?  ચફશાયી વતવઈ  
1535.  ભધ્મયઔુની વોથી ભશત્લની ક ના ઈ બાાના જન્ભની છે ?  ઉદૂત   
1536.  ‘ઔીતઔવલિંદ’ ાવ્મગ્રાંથના યિવમતા ણ શતા ?  ગરુુનાન  
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                                                  નલી ફેચભાં પ્રલેળ રેલા ભાટે આેર નફંય ય પન ય અથલા ફૃફર ં  ભવ .  
વાભાન્સમ જ્ઞાન, ગ જયાતી વ્માયણ-વાહશત્મ, ઔણણત, તક  ળક્તત(Reasoning), English લઔેયે શલમના 105 થી લધાયે Topic ન  ંામાથી શળક્ષણ આતી શે્રષ્ઠ વં્ થાભા ંજડાલી ઉત્તભ ાયહદી ફનાલ.  

1537.  ાંા, ન્ન્ના અન ેયન્ન્નાઍ મા વાદશત્મની વત્રમવૂતિ તયીે ઐઓલાભાાં આલ ેછે ? ન્ન્નડ  
1538.  ઔોતભ બદુ્ધના વભમઔાાભાાં ઈ બાા મખુ્મત્લ ેધભત, તત્લજ્ઞાન અન ેજ્ઞાનવલજ્ઞાનની બાા ફની શતી 

?  
વાંસ્કૃત  

1539.  મા પ્રાિીનતભ ગ્રાંથભા દેલન ેરઔતી ઋિાઐન વભાલળે યલાભાાં આલરે છે ?  ઋગ્લદે  
1540.  ગપુ્તયઔુના પ્રવવદ્ધ ગ્રાંથભાાં દાંડીના મા વાદશત્મન વભાલળે થામ છે ?  દળકુભાયિદયત  
1541.  ગપુ્તયઔુ દયવભમાન ‘મચૃ્છદ ભ’ની યિના ણ ેયી શતી ?  શદૂ્ર  
1542.  ઈ બાાભાાં આલ્શા, ઉદર અન ેફીવરદેલ યાવ નાભની લીયઔાથાઐ રઓાઈ શતી ?  યાજસ્થાન  
1543.  પાયવી બાાભાાં રઓલાભાાં આલરે વતશાવવ વાદશત્મ ઍ ઈ પ્રજાનુાં નોંધાત્ર પ્રદાન છે ?  તુત પ્રજા  
1544.  ‘હ્માલતી’ નાભનુાં ભશાાવ્મ ણ ેરખ્યુાં શત ુાં ?  ભચર મશુમ્ભદ જામવી  
1545.  ‘યાભિદયતભાનવ’ ગ્રાંથ તરુવીદાવ ેઈ બાાભાાં તમૈાય યેર શત ?  અલવધ  
1546.  મા વાદશત્માયે પ્રભે અન ેવલયશ યનુાં વાદશત્મ રઓરે છે ?  વલ ેળલદાવ  
1547.  લદેાાંઔભાાં મખુ્મત્લ ેળાન વભાલળે થામ છે ?  જમવત, વ્માયણ, ઓઔ  
1548.  ઍત્થુઈ, તચરાન્સપ્મભ અન ેથ્થઓુાત ુમા વાદશત્મની યિાનાઐ છે ?  તવભર  
1549.  તરુવીદાવ અન ેસયુદાવ જેલા દશન્દી બાાના વાદશત્માય ના વભમભાાં થઈ ઔમા શતા ?  અફય  
1550.  બાયતની અવતપ્રાિીન ચરવ મા ાની છે ?  શડપ્ા  
1551.  વાભલદેભાાં મા છાંદનુાં ઔાન યલાની વલવધ ફતાલલાભાાં આલી છે ?  ઋગ્લદેના  
1552.  મા લદેભાાં ભતાાંડ અન ેવાંસ્ાયનુાં લણતન યલાભાાં આલરે છે ?  અથલતલદે  
1553.  બ્રાહ્મણગ્રાંથના દયવળષ્ટ્ ન ેશુાં શલેાભાાં આલ ેછે ?  આયણ્મ  
1554.  ફોદ્ધ વાંકના વનમભ મા ગ્રાંથભાાં આલાભાાં આલરે છે ?  વલનમવ   
1555.  ‘વલક્ભાજુ તન વલજમાંવત’નુાં વલમલસ્ત ુળાના આધાદયત છે ?  ભશાબાયત  
1556.  વભા જૈન યીથંયનુાં જીલન મા ગ્રાંથભાાં આરઓેામલેુાં છે ?  ળાાંવતયુાણ  
1557.  અરલય વાંતન ેમા ગ્રાંથભાાં વાંગશૃીત યલાભાાં આલરે છે ?  તરાવમય દદવ્મ પ્રફાંધભાાં  
1558.  મ ગ્રાંથ અલધ બાાન વોથી જૂન ગ્રાંથ ઔણામ છે ?  મલુ્રા દાઉદન ગ્રાંથ – િાંદ્રામન  
1559.  ફાંઔાભાાં વાંત િતૈન્મથી મા પ્રાયનાાં ઔીત રઓલાની યાંયા ળરૂ થઈ શતી ?  બસ્તતઔીત  
1560.  ‘બાયલી’ન પ્રવવદ્ધ ગ્રાંથ મ છે ?  દયાતાજુ તવનમભ  
1561.  વાંત તરુવીદાવ ેઅલવધ બાાભાાં મ પ્રખ્માત ગ્રાંથ રખ્મ શત ?  યાભિદયતભાનવ  
1562.  આજે ણ ભ ા બાઔની ધાવભિ વલવધઐભાાં ઈ બાા લયામ છે ?  વાંસ્કૃત  
1563.  આમોની વાંસ્કૃત બાા મા જૂથની શતી ? ઇન્ડ-યયુવમન  
1564.  વાંસ્કૃતના ભશાન વ્માયણળાસ્ત્રી ણ શતા ?  ાચણની  
1565.  ાચણવનઍ મા વ્માયણગ્રાંથની યિના યી ?  અષ્ટ્ ાધ્મામી  
1566.  બઔલાન ભશાલીય અન ેબદેુ્ધ તાન ઉદેળ જનતાન ેઈ બાાભાાં આપ્મ ?  પ્રાકૃત  
1567.  દ્રવલડકુની બાાઐભાાં વોથી પ્રાિીન બાા ઈ છે ?  તવભર  
1568.  મકુર ળાવન દયવભમાન ઈ બાાનુાં ભશત્લ વલળે યહ્યુાં છે ?  પાયવી  
1569.  વાંસ્કૃત બાાની તુ્રી વભાન ઈ બાા વલાવ ાભી ?  દશન્દી  
1570.  બાયતના ફાંધાયણભાાં ે રી બાાઐન ેસ્થાન આલાભાાં આવ્યુાં છે ?  18  
1571.  આાણા ફાંધાયણભાાં ભાન્િ બાાઐન ેમા અનચુ્છેદભાાં સ્થાન અાયુાં છે ?  આઠભા  
1572.  બાયતીમ વાદશત્મનુાં પ્રાિનેતભ સુ્ત યુાં છે ?  ઋગ્લદે  
1573.  ઋગ્લદેભાાં ે રી ઋિાઐન વાંગ્રશ છે ?  1028  
1574.  બ્રાહ્મણ ગ્રાંથનાાં દયવળષ્ટ્ ન ેશુાં શલેાભાાં આલ ેછે ?  આયણ્મ  
1575.  ભતાાંડ તથા વાંસ્ાયનુાં લણતન મા લદેભાાં છે ?  અથલતલદે  
1576.  ઋગ્લદેના છાંદનુાં ઔાન યલાની વલવધ ળાભાાં ફતાલલાભાાં આલી છે ?  વાભલદે  
1577.  ઉવનદભાાં મા પ્રશ્નનુાં વલલિેન યલાભાાં આવ્યુાં છે ?  દાળતવન  
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1578.  યાભામણ અન ેભશાબાયત ઍ ફાંન ેવાદશત્મન મ ઍ પ્રાય છે ?  ભશાાવ્મ  
1579.  વલશ્વન વોથી ભ  ાવ્મગ્રાંથ મ છે ?  ભશાબાયત  
1580.  ભશાબાયતભાાં રઔબઔ ે રા સ્ર છે ?  ઍ રાઓ  
1581.  ભક્ષપ્રાન્સપ્તના ભાઔોનુાં લણતન મા ગ્રાંથભાાં છે ?  શ્રીભદ બઔલદઔીતા  
1582.  યુાં વાદશત્મ પ્રાયાંબભાાં ારી બાાભાાં રઓાયુાં ?  ફોદ્ધ વાદશત્મ  
1583.  ઋતવુાંશાય મા વાદશત્મતાતન ફનેમનૂ ગ્રાંથ છે ?  વલ ાચરદાવ  
1584.  ભશાવલ ફાણની કૃવત છે .............  ાદમ્ફયી  
1585.  આખ્માનની યિના ણ ેયી ?  પ્રભેાનાંદ  
1586.  વલ વતરુલલ્લલુયે યિરે પ્રખ્માત ગ્રાંથ ............  કુયર  
1587.  ાશ્ભીયભાાં રઓામરે શરે ગ્રાંથ ................  યાજતયાંચઔણી  
1588.  વલ ન્ન્ના યચિત ઈ કૃવતભાાં વભા જૈન તીથંયનુાં જીલન આરઓેન છે ?  ળાાંવતયુાણા  
1589.  તવભર બાાભાાં યાભામણની યિના ણ ેયી ?  વલ મ્ફર  
1590.  મલુ્રા દાઉદન મ ગ્રાંથ અલધ બાાન વોથી જૂન ગ્રાંથ ભનામ છે ?  િાંદ્રામન  
1591.  અભીય ખળુયની કૃવત ઈ છે ?  આવવા  
1592.  બાયતન ેથૃ્લી યનુાં સ્લઔત ઔણાલનાય ણ શત ?  અભીય-ખળુય  
1593.  વાંત ફીયની ઈ યિાનાઐ રવાદશત્મનુાં અંઔ ફની  ?  દશયાઐ  
1594.  ભચર મશુમ્ભદ જામવીઍ યુાં ભશાાવ્મ રખ્યુાં ?  હ્માલત  
1595.  વાંત ઍનાથ ેભયાઠીભાાં ઈ યિનાઐ યી ?  બસ્તતઔીત  
1596.  હુભાયનુી ફશનેનુાં નાભ શુાં શત ુાં ?  ગરુફદન ફઔેભ  
1597.  મકુર વમ્રા  ફાફયે તુી બાાભાાં મા નાભ ેઆત્ભથા રઓી ?  તઝુુે ફાફયી  
1598.  ભધ્મયઔુની વોથી ભશત્લની ક ના ઈ શતી ?  ઉદૂત  બાાના જન્ભની  
1599.  ઉદૂત  બાાના ભશાન વલ ન શતા ?  ઔારીફ  
1600.  ઈ બાા બાયત અન ેદખ્ઓણન ળશયેની નાઔદયની બાા ફની ઔઈ ?  ઉદૂત   

5. બાયતન વલજ્ઞાન- ેનરૉજીન લાયવ 
1601.  કુાણ-યાજલીના વભમની બદુ્ધની પ્રવતભાઐ ક્યાાંથી પ્રાપ્ત થઈ છે ?  તક્ષવળરા  
1602.  નુાં વળલ્ રાની દષ્ષ્ટ્ ઍ આંતયયાષ્ટ્રીમ ખ્માવત ધયાલ ેછે ?  ન યાજનુાં  
1603.  બાયતીમ લદૈળાસ્ત્રના ભશાન પ્રણતેાઐ ણ ઔણામ છે ?  િય અન ેસશુ્રતુ  
1604.  ઔચણતળાસ્ત્રના વતા ન ેશલેાભાાં આલ ેછે ?  આમતબટ્ટ  
1605.  બાસ્યાિામ ેમ પ્રખ્માત ગ્રાંથ રખ્મ શત ?  રીરાલતી ઔચણત  
1606.  ધાત ુવળલ્ ફનાલલાની યાંયા ઈ વદીથી વલળે પ્રિાયભાાં આલી શતી ?  અચઔમાયભી વદીથી  
1607.  ભદ્રાવ વાંગ્રશારમભાાં વિલામલેુાં ન યાજનુાં વળલ્ ઈ રાન વલોત્તભ નમનૂ છે ?  નાદન્ત-નતૃ્મરા  
1608.  મા યાજલીના વભમની બદુ્ધની પ્રવતભાઐ તક્ષવળરાભાાંથી ભી આલી છે ?  કૃાણ  
1609.  લનસ્વત ઑધની વાથ ેયવામણ ઑધની બરાભણ ણ ેયી શતી ?  નાઔાજુ તન ે 
1610.  ઈ વલદ્યાીઠે યવામણવલદ્યાના અભ્માવ અન ેવાંળધન ભા ે તાની અરઔ યવામણળાા અન ે

બટ્ટીઐ યાઓી શતી ?  
નારાંદા  

1611.  ભશવિ િયે મ ગ્રાંથ રખ્મ શત ?  િયવાંદશતા  
1612.  શશુ્રતુ ેલદૈળાસ્ત્રના મા ગ્રાંથભાાં ળલૈ્મચિદત્વા યલાનાાં વાધનન ઉલ્રઓે યેર છે ?  ળલૈ્મચિદત્વા  
1613.  બાયતીમ લદૈજળાસ્ત્ર વલળ ેમા ાશ્વાત્મ વલલિેે નોંધ યી શતી ?  વલચરમભ શાં યે  
1614.  લદૈળાસ્ત્રના વલદ્રાન રઓે લાઔબ ે મ ગ્રાંથ રઓીન ેવનદાન ક્ષતે્ર ેનોંધાત્ર પ્રદાન યેર છે ?  અષ્ટ્ ાાંઔ શદમ  
1615.  પ્રાિીન બાયતનુાં નોંધાત્ર ળાસ્ત્ર ન ેઔણલાભાાં આલ ેછે ?  ઔચણતળાસ્ત્ર  
1616.  ઔચણતળાસ્ત્રના વતા તયીે ન ેઐઓલાભાાં આલ ેછે ?  આમતબટ્ટ  
1617.  ‘પ્રજનનળાસ્ત્ર’ ગ્રાંથની યિના ણ ેયી શતી ?  બ્રાભ્રવ્મ ાાંિાર ે 
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1618.  લાત્સ્મામન ેમા ગ્રાંથની યિના યી શતી ?  ાભસતૂ્ર  
1619.  ળાસ્ત્રભાાં વોથી પ્રાિીન ળાસ્ત્ર યુાં છે ?  ઓઔળાસ્ત્ર  
1620.  યુાં ળાસ્ત્ર ઍ જમવતળાસ્ત્રનુાં અવલબાજમ અંઔ છે ?  લાસ્તળુાસ્ત્ર  
1621.  મા ગ્રાંથભાાં લાસ્તળુાસ્ત્રન ઉલ્રઓે છે ?  બશૃદવાંદશતા  
1622.  ોયાચણ યાંયા અનવુાય દેલના પ્રથભ સ્થવત ણ શતા ?  વલશ્વભાત  
1623.  જગ્માની વાંદઔી, ભાન ફાાંધાભ ભા ે મા ળાસ્ત્રન ઉમઔ યલાભાાં આલ ેછે ?  લાસ્તળુાસ્ત્ર  
1624.  ઈ વસ્કૃવત વલળા અન ેવપ્તયાંઔી છે ?  બાયતીમ  
1625.  લાસ્તુાન ઉત્તભ નમનૂ મ ઔણામ છે ?  યાવનાથન સ્તૂ  
1626.  વમ્રા  વલક્ભાદદત્મ દ્વાયા ઊબ યામરે રશસ્તાંબનુાં લજન ે રા  ન જે લુાં છે ?  વાત  ન  
1627.  આમતબટ્ટ નાભના વલદ્ધાનન ેમા ળાસ્ત્રના વતા ઐઓલાભાાં આલ ેછે ?  ઔચણતળાસ્ત્ર  
1628.  ભશવિ શશુ્રતુ ેળલૈ્મ ચિદત્વાનાાં ે રાાં વાધનન ઉલ્રઓે યેર છે ?  127  
1629.  ન યાજ અન ેકનુતકાયી યાભનુાં વળલ્ મા વાંગ્રશારમભાાં વિલામલેુાં છે ?  ભદ્રાવ  
1630.  ગપુ્તયઔુના મા ભશાન ઓઔળાસ્ત્રીઍ થૃ્લી તાની ધયી ઉય પયે છે તવે ુાં વાચફત યુ ંશત ુાં ?  આમતબટ્ટ  
1631.  આમતબટ્ટ છીના વભમના ઓઔલતે્તા તથા જમવતળાસ્ત્રી ણ શતા ?  લયાશવભદશય  
1632.  લૂ ેલાસ્તળુાસ્ત્રન ેમા નાભ ેવભજલાભાાં આલતુાં શત ુાં ?  ધભત  
1633.  લયાશવભદશયે જમવતળાસ્ત્રન ેમા વલબાઔભાાં લશેંચ્યુાં શત ુાં ?  તાંત્ર, શયા, વાંદશતા  
1634.  બશૃદવાંદશતાભાાં ળાન ઉલ્રઓે જલા ભે છે ?  જમવતળાસ્ત્ર  
1635.  પ્રાિીન બાયતભાાં ‘અશ્વળાસ્ત્ર’ જલા ગ્રાંથનુાં રઓેન ણ ેયેર શત ુાં ?  ળાચરાશત્ર  
1636.  પ્રાિીન બાયતભાાં મા વલદ્ધાન ઔચણતળાસ્ત્રભાાં પ્રખ્માત શતા ?  ફોદ્ધામન, આસ્તાંબ, ાત્મામન  
1637.  વલશ્વભાતઍ લાસ્તળુાસ્ત્રન ેે રા વલબાઔભાાં લશેંિરે છે ?  વાત  
1638.  ભશવિ િયે િયવાંદશતાભાાં ળાનુાં લણતન યેર છે ?  લનસ્વત – ઑવધઐનુાં  
1639.  મા ળાસ્ત્રન ેજમવતળાસ્ત્રનુાં અવલબાજમ અંઔ ઔણલાભાાં આલ ેછે ?  લાસ્તળુાસ્ત્ર  
1640.  કૃાણ યાજલીના વભમની બદુ્ધની પ્રવતભાાં ક્યાાંથી પ્રાપ્ત થઈ છે ?  તક્ષવળરા  
1641.  ન યાજનુાં વળલ્ ઈ નતૃ્મરાન વલોત્તભ નમનૂ છે ?  નાદન્ત  
1642.  ા  ન રાઔે તલેા રશન વલજમસ્તાંબ ણ ેફનાલડાવ્મ શત ?  િાંદ્રગપુ્ત દ્ધદ્વતીમ  
1643.  ‘અશ્વળાસ્ત્ર’ની યિના ણ ેયી શતી ?  ળાચરશત્ર  
1644.  શનૂ્મની ળધ ણ ેયી શતી ?  આમતબટ્ટ  
1645.  ‘ચિદત્વાવાંગ્રશ’ ગ્રાંથની યિના ણ ેયી ?  િક્ાચણદત  
1646.  ‘અષ્ટ્ ાઔશદમ’ ગ્રાંથના યિવમતા ણ શતા ?  લાગ્બ   
1647.  ાયાની બસ્ભ યી ઑધ તયીે લાયલાની પ્રથા ણ ેળરૂ યી શલાનુાં ભનામ છે ?  નાઔાજુ તન  
1648.  દચક્ષણ બાયતભાાં મા યાજલીઐના વભમ દયવભમાન વલરુ પ્રભાણભાાં ધાતવુળલ્ તમૈાય થતાાં શતાાં ?  િર   

6. બાયતના વાાંસ્કૃવત લાયવાનાાં સ્થ 
1649.  પતશેયુ વવયી નાભનુાં ળશયે લવાલનાય ફાદળાશ ણ શતા ?  અફય  
1650.  ોંઔર મા યાજમન મખુ્મ તશલેાય છે ? તવભરનાડુ  
1651.  આવાભન મખુ્મ તશલેાય મ છે ?  ચફહુ  
1652.  અજ ાંતા-ઇરયાની ગપુાઐ મા યાજમભાાં આલરેી છે ?  ભશાયાષ્ટ્ર  
1653.  15 ભી ઐઔસ્  અન ે26ભી જાન્યઆુયીઍ દદલ્શીભાાં મા સ્થેથી ધ્લજલાંદન થામ છે ?  રાર દલ્રા 
1654.  તયણતેયન ભે મા યાજમભાાં બયામ છે ?  ગજુયાત  
1655.  અજ ાંતાભાાં ે રી ગપુાઐ આલરેી છે ?  29  
1656.  શજાય લત શરેાાં મા ધભતના વાધઐુઍ આ ગપુાઐભાાં આશ્રભ ભેલી રાવજૉન યુ ંશત ુાં ?  ફોદ્ધ  
1657.  ઇરયાભાાં કુર ે રી ગપુાઐ આલરેી છે ?  34  
1658.  યાષ્ટ્રકુ  લાંળના વભમભાાં મા નાંફયની ગપુાઐનુાં વનભાતણ થયુાં શત ુાં ?  30 થી 34  
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વાભાન્સમ જ્ઞાન, ગ જયાતી વ્માયણ-વાહશત્મ, ઔણણત, તક  ળક્તત(Reasoning), English લઔેયે શલમના 105 થી લધાયે Topic ન  ંામાથી શળક્ષણ આતી શે્રષ્ઠ વં્ થાભા ંજડાલી ઉત્તભ ાયહદી ફનાલ.  

1659.  ઇરયાની ગપુાઐનુાં વલળે આતણ યુાં ભાંદદય છે ?  ૈરાવ ભાંદદય  
1660.  ઍચરપન્ ાન ેસ્થાવન ભાછીભાય શુાં શ ેછે ?  ધાયાયુી  
1661.  દચક્ષણ બાયતના મા યાજલીના ઉનાભ યથી ભશાભલ્રયુભ તયીે ઐઓાત ુાં શત ુાં ?  લ્રલ  
1662.  ભશાફરીયુભભાાં યથ આાયના ભાંદદયન ેમા નાભ આલાભાાં આલરે છે ?  ાાંડલ  
1663.  વલશ્વબયભાાં ઓડવળલ્ના ફનેમનૂ સ્થાત્મ માાં જલા ભે છે ?  ભશાફચરયુભ  
1664.  િાલકુ્ય લાંળની યાજધાનીનુાં ળશયે યુાં શત ુાં ?  ટ્ટદર  
1665.  પ્રાિીન વભમભાાં બુાંદેરઓાંડના િાંદેર યાજતૂની યાજધાનીનુાં નઔય યુાં શત ુાં ?  ઓજૂયાશ  
1666.  ઓજૂયાશભાાં બવ્મ ભાંદદય મા યાજલીઐઍ ફાંધાવ્માાં શતાાં ?  િાંદેર  
1667.  બશૃદેશ્વય ભાંદદય મા યાજમભાાં આલલેુાં છે ?  તવભરનાડુ  
1668.  બશૃદેશ્વયનુાં ભાંદદય મા લાંળનુાં સ્ભાય છે ?  િરલાંળ  
1669.  શમ્ી મા યાજમભાાં આલલેુાં છે ?  ણાત   
1670.  14ભી વદીભાાં શમ્ી મા નઔયના વામ્રાજમની યાજધાનીનુાં નઔય શત ુાં ?  વલજમનઔય  
1671.  ઈ.વ. 1336 ભાાં શમ્ીની સ્થાના ણ ેયી શતી ?  શદયશય અન ેબકુ્કાયામ ે 
1672.  હુભાયનુ ભફય માાં આલરે છે ?  દદલ્શી  
1673.  આગ્રાન દલ્ર મકુર ફાદળાશ ેઈ નદીના દનાયે ફાંધાવ્મ શત ?  મમનુા  
1674.  ફાંઔારી અન ેગજુયાતી ળરૈીના સ્થાત્મની અવય મા ભશરેભાાં જલા ભે છે ?  જશાાંઔીય ભશરે  
1675.  વલશ્વની વાત અજામફીઐભાાં ની ઔણના થામ છે ?  તાજભશાર  
1676.  તાજભશારનુાં ફાાંધાભ મા યાજલીઍ યાવ્યુાં શત ુાં ?  ળાશજશાાં  
1677.  તાજભશારનુાં ફાાંધાભ ઈ વારભાાં થયુાં શત ુાં ?  ઈ.વ. 1631  
1678.  તાજભશાર ફાાંધલાભાાં ત ેવભમભાાં ે રા રૂવમા ઓિાતમા શતા ?  વાડા િાય યડ  
1679.  રાર દલ્ર માાં આલરે છે ?  દદલ્શી  
1680.  પતશેયુ વવયીના બરુ ાંદ દયલાજાન ેમ ભશરે શ ેછે ?  જધાબાઈન ભશરે  
1681.  મ યાજલી તાના દયફાયભાાં નલયત્ન, રાાય, વલદ્ધાન અન ેતત્લચિિંતન ેઆશ્રભ આત શત 

?  
અફય  

1682.  ચિતડઔઢ અન ેયણથાંબયના દલ્રાઐ મા યાજમભાાં આલરેા છે ?  યાજસ્થાન  
1683.  ઔરાાંડાન દલ્ર મા યાજમભાાં આલરે છે ?  આંધ્રપ્રદેળ  
1684.  ાલાઔઢ-િાાંાનયેન દલ્ર મા યાજમભાાં આલરે છે ?  ગજુયાત  
1685.  ઐનભ મા યાજમન તશલેાય છે ?  ેયર  
1686.  ષુ્ટ્યન ભે મા યાજમભાાં બયામ છે ?  યાજસ્થાન  
1687.  ચઔયનાય લતત મા યાજમભાાં આલરે છે ?  ગજુયાત  
1688.  આગ્રાના દલ્રાભાાં જશાાંઔીય ભશરેભાાં ઈ ળરૈીની અવય જલા ભે છે ?  ગજુયાતી અન ેફાંઔાી ળરૈી  
1689.  રાર દલ્રાભાાં ઈ ઇભાયતન વભાલળે થામ છે ?  દદલાન ેઆભ, દીલાન ેઓાવ, 

યાંઔભશરે  
1690.  અજ ાંતાની ગપુાઐભાાં મા વાધઐુઍ આશ્રભ ભેલીન ેરાવજૉન યુ ંશત ુાં ?  ફોદ્ધ  
1691.  ણ ે‘ઍચરપન્ ા દ્ધદ્વ’ ઍવુાં નાભ આરે શત ુાં ?  ટુતઔરઍ  
1692.  ભશાફરીયુભભાાં મા દેલીની મવૂતિ જલારામ છે ?  દુઔાતદેલી  
1693.  કુતફુવભનાયના િણતયભાાં ેલા થ્થય અન ેઆયવન ઉમઔ થમરે છે ?  ઔ, રાર થ્થય  
1694.  આગ્રાન દલ્ર ઈ નદીના દનાયે આલરે છે ?  મમનુા  
1695.  પતશેયુ વવયીભાાં અફયે ન ેઆશ્રમ આરે શત ?  નલયત્ન, રાાય, તત્લચિિંત  
1696.  બાયતભાાં ેથચર ધભતના ના ળફન ેદેલભાાં ળફ ેીભાાં યાઓલાભાાં આલરે છે ?  વાંત ફ્રાાંવીવ  
1697.  િાાંાનયેભાાં ભસ્સ્જદ, ભશરે અન ેનઔય  ફનાલીન ેદચક્ષણ ગજુયાતનુાં ભશત્લનુાં વાાંસ્કૃવત નઔય ણ ે

વલવાવ્યુાં શત ુાં ?  
ભશાંભદ ફઔેડાઍ  
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1698.  ાાંિ ઓડ ભાંદદય મા સ્થે અસ્સ્તત્લભાાં છે ?  ભશાફરીયુભ  
1699.  “સ્લઔતના ફઔીિાભાાં વલત્ર દદરનુાં સ્લાઔત છે”- આલી ઉસ્તત મા સ્થે રઓામરે છે ?  તાજભશરેભાાં  
1700.  પતશેયુ વવયીભાાં મ દયલાજ આલરે છે ?  બરુાંદ દયલાજ  
1701.  સ્થાવન ભાછીભાય ઍચરપન્ ાની ગપુાઐન ેશુાં શ ેછે ?  ધાયાયુી  
1702.  રાર દલ્ર થ્થયન ઉમઔ યીન ેઈ ળરૈીભાાં ફાંધાવ્મ છે ?  મકુર ળરૈી  
1703.  વલશ્વન વોથી બવ્મ દયલાજ મ છે ?  પતશેયુ વવયી  
1704.  બશૃદેશ્વયનુાં ભાંદદય ઍ મા લાંળનુાં સ્ભાય છે ?  િરલાંળ  
1705.  ઓજૂયાશનાાં ભાંદદય મા યાજલીઐઍ ફાંધાવ્માાં શતાાં ?  િાંદેર યાજલીઐઍ  
1706.  શમ્ી ઍ મા નઔયના વામ્રાજમની યાજધાની શતી ?  વલજમનઔય  
1707.  ટ્ટદરનાાં ભાંદદયનુાં વનભાતણ ના વભમભાાં થયુાં શત ુાં ?  વલક્ભાદદત્મ  
1708.  આગ્રાન પ્રખ્માત દલ્ર ફાંધાલનાય મકુર ફાદળાશ ણ શત ?  અફય  
1709.  િાાંાનયેન ેઈ લવૈશ્વ વાંસ્થાઍ લવૈશ્વ લાયવા તયીે જાશયે યુ ંછે ?  યનુસે્ઍ  
1710.  બાયતભાાં ે રાાં પ્રાિીન સ્ભાય આલરેાાં છે ?  5000  
1711.  બાયતભાાં ે રાાં પ્રાિીન સ્ભાયન ેયનુસે્ઍ વલશ્વલાયવાનાાં સ્ભાયની માદીભાાં વાભરે માત છે ?  17  
1712.  અજ ાંતાની ે રી ગપુાઐન િતૈ્મભાાં વભાલળે થામ છે ?  5  
1713.  ઇરયાની ગપુાઐ મા યાજમભાાં આલરેી છે ?  ભશાયાષ્ટ્ર  
1714.  મા લાંળના વભમભાાં ઇરયાની જૈન ગપુાઐનુાં વનભાતણ થયુાં શત ુાં ?  યાષ્ટ્રકૂ   
1715.  ઍચરપન્ ાની મા નાંફયની ગપુા વોથી બવ્મ છે ?  1  
1716.  ભશાફરીયુભનાાં ે રાાં ઓડભાંદદય વમદુ્રભાાં વલચરન થઈ ઔમાાં છે ?  12  
1717.  વલરુાક્ષનુાં ભાંદદય માાં આલલેુાં છે ?  ટ્ટદર  
1718.  અત્માયે ઓજૂયાશભાાં ે રાાં ભાંદદય શમાત છે ?  25  
1719.  ણાતન ુાં સમૂતભ ાંદદય મા યાજમભાાં આલલેુાં છે ?  ઐદયસ્વા  
1720.  કુતફુવભનાય ણ ેણૂત યાવ્મ ?  ઇલ્તતુ્ત્ભળ ે 
1721.  શમ્ી ઈ નદીન ેદનાયે આલલેુાં છે ?  તુાંઔબદ્રા  
1722.  હુભાયનુા ભફયાનુાં વનભાતણ ણ ેયાવ્યુાં ?  શભીદાફઔેભ  
1723.  આગ્રાન દલ્ર મા થ્થયભાાંથી ફનરે છે ?  રાર થ્થય  
1724.  રાર દલ્ર ફાાંધતાાં ે ર વભમ રાગ્મ શત ?  રઔબઔ 10 લત  
1725.  જમવતચરિંઔની વાંખ્મા ે રી છે ?  12  
1726.  ઔણઔય મા યાજમન તશલેાય છે ?  યાજસ્થાન  
1727.  ણ ેિાાંાનયેનુાં નાભ મશુમ્ભદાફાદ આપ્યુાં ?  ભશાંભદ ફઔેડાઍ  

7. લાયવાનુાં જતન 
1728.  લન્મ જીલન ેરઔત ામદ ઈ વારભાાં થમ શત  ?  1972  
1729.  મુાંફઈ પ્રાકૃવત ઇવતશાવ વવભવતની સ્થાના ઈ વારભાાં થઈ શતી ?  1883  
1730.  ઝાયઓાંડ યાજમભાાં યુાં ઉલન આલલેુાં છે ?  વયના અન ેજશડેા  
1731.  યાજસ્થાનના અજભયેભાાં યુાં ઉલન આલલેુાં છે ?  ીંડી  
1732.  દેલયશતી ઉલન મા યાજમભાાં આલલેુાં છે ?  ભશાયાષ્ટ્ર  
1733.  જેવરભયેભાાં યુાં ઉલન આલલેુાં છે ?  ઐયન  
1734.  લની નાભનુાં ઉલન માાં આલલેુાં છે ?  ભલેાડ  
1735.  બાયતીમ યુાતત્લ ઓાત ુાં આળયે ે રા સ્ભાય અન ેસ્થના વાંયક્ષણનુાં ામત યે છે ?  5000  
1736.  કૃષ્ટ્ણા નદી મા યાજમભાાં થઈન ેલશ ેછે ?  આંધ્રપ્રદેળ  
1737.  મા ામદા અનવુાય ઓદાભ દયવભમાન ોયાચણ લસ્તઐુ ભી જામ ત યુાતત્લ ઓાતાન ેજાણ 

યલી ડે ?  
1876  
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                                                  નલી ફેચભાં પ્રલેળ રેલા ભાટે આેર નફંય ય પન ય અથલા ફૃફર ં  ભવ .  
વાભાન્સમ જ્ઞાન, ગ જયાતી વ્માયણ-વાહશત્મ, ઔણણત, તક  ળક્તત(Reasoning), English લઔેયે શલમના 105 થી લધાયે Topic ન  ંામાથી શળક્ષણ આતી શે્રષ્ઠ વં્ થાભા ંજડાલી ઉત્તભ ાયહદી ફનાલ.  

1738.  ભશવેાણા ત્જલ્રાના મા સ્થેથ ેઓદાભ થતાાં જૈન તીથંયની મવૂતિઐ ભી આલી શતી ?  ઊભતા  
1739.  પ્રાિીન લાયવાની જાલણીનુાં ાભ અભદાલાદભાાં ઈ વાંસ્થા યે છે ?  ઍર. ડી. ઇન્સન્સ્  ય ુ ઇન્ડરૉજી  
1740.  યાષ્ટ્રીમ ભાનલ વાંગ્રશારમ મા ળશયેભાાં આલલેુાં છે ?  બાર  
1741.  યેરલ ેલાયવાનુાં પ્રદળતન યત ુાં ળશયે યુાં છે ?  દદલ્શી  
1742.  પ્રાિીન વભમનાાં તાલ, વયલય, કૂલાઐ, લાલ, ઝયણાાં અન ેઝયાની વાંબા ઈ ઋતભુાાં રલેી 

જઈઍ ?  
િભાવાભાાં  

1743.  ઓજૂયાશનાાં ભાંદદય મા યાજમભાાં આલરેાાં છે ?  ભશાયાષ્ટ્ર  
1744.  ેલરાદેલ યાષ્ટ્રીમ ઉદ્યાન મા યાજમભાાં આલલેુાં છે ?  યાજસ્થાન  
1745.  ણાત ભાાં યુાં સ્ભાય વમશૂ આલલેુાં છે ?  શાંી  
1746.  “ભન ેશતેાાં ઔલત થામ છે, જે ધભતન હુાં પ્રવતવનવધ છાં ત ેધભ ેજઔતન ેવદશષ્ટ્ણતુા અન ેવલશ્વફાંધતુ્લના 

ાઠ ળીઓવ્મા છે.” આ ણ ેહ્યુાં શત ુાં ?  
સ્લાભી વલલેાનાંદે  

1747.  સ્લાભી વલલેાનાંદે મા ળશયેની ધભત દયદભાાં શાજયી આી શતી ?  વળાઔ  
1748.  ફોદ્ધ સ્ભાય, વાાંિી મા યાજમભાાં આલરેાાં છે ?  ભધ્મપ્રદેળ  
1749.  ભશાફવધ ભાંદદય વાંકુર, ફવધઔમા મા યાજમભાાં આલલેુાં છે ?  અવભ  
1750.  દાત્જૉચરિંઔ દશભારમ યેરલ ેમા યાજમભાાં છે ?  વશ્વભ ફાંઔા  
1751.  મુાંફઈ પ્રાકૃવત વવભવતનુાં ભશત્લનુાં ામત...... માતલયણ તભેજ લન્મ જીલનુાં 

યક્ષણ યલાનુાં શત ુાં  
1752.  યુાતત્લ ઓાતાનુાં ભશત્લનુાં ામત..........  યાષ્ટ્રીમ સ્ભાયની વાયવાંબા 

અન ેવાંયક્ષણનુાં શત ુાં.  
1753.  ેયર યાજમના ઍનતકુરભ ત્જલ્રાભાાં યુાં ઉલન આલલેુાં છે ?  ઇદયઔર ાવ ૂ 
1754.  બાયતભાાં વાાંસ્કૃવત લાયવાની જાલણી ભા ે બાયતીમ લન્મજીલ ફડતની સ્થાના ઈ વારભાાં 

યલાભાાં આલી શતી ?  
ઈ.વ. 1952  

1755.  સુાંદયીલન યાષ્ટ્રીમ ઉદ્યાન મા યાજમભાાં આલલેુાં છે ?  વશ્વભ ફાંઔા  
1756.  આણા દેળન પ્રલાવ-ર્ય તનન ઉદ્યઔ ળાન ેઆબાયી છે ?  લાતાલયણ, ઋતઐુ, લાયવ  
1757.  મુાંફઈ પ્રાકૃવત વવભવતની સ્થાના ઈ વારભાાં યલાભાાં આલી શતી ?  ઈ.વ. 1883  
1758.  આણા યાષ્ટ્રીમ સ્ભાયની વાયવાંબા રલેાની જલાફદાયી મા ઓાતાઍ સ્લીાયી છે ?  યુાતત્લ ઓાતાઍ  
1759.  યુાતત્લીમ લાયવાની જાલણી અંઔેન ામદ મા અંગે્રજ લાઈવયૉમના વભમભાાં વાય થમ શત 

?  
રૉડત ઝતન  

1760.  યેલર ેલાયવાનુાં પ્રદળતન યત ુાં વાંગ્રશારમ મા ળશયેભાાં આલલેુાં છે ?  દદલ્શી  
1761.  ા ણભાાં આલરે વશસ્ત્રચરિંઔ તાલ વાથ ેનુાં નાભ જડામલેુાં છે ?  વવદ્ધયાજ જમવવિંશ  
1762.  ઔીય અબમાયણ્મ ગજુયાતના મા ત્જલ્રાભાાં આલલેુાં છે ?  જૂનાઔઢ  
1763.  ાઝીયાંઔા યાષ્ટ્રીમ ઉદ્યાન મા યાજમભાાં આલલેુાં છે ?  અવભ  
1764.  મા પ્રાણીન વળાય યલ ઍ ાનનૂી ગનુ છે ?  શયણ  
1765.  આણા દેળભાાં પ્રલાવ-મત ન ઉદ્યઔના વલાવન આધાય મા લાયવા ય છે ?  વાાંસ્કૃવત  
1766.  બાયતીમ લન્મ જીલ ભા ેના ફૉડતની સ્થાના ક્યાયે થઈ ?  ઈ.વ. 1952  
1767.  માતલયણ અન ેલન્મ જીલના યક્ષણ ભા ે ાભ યતી વોથી જૂની વાંસ્થા ઈ છે ?  મુાંફઈ પ્રાકૃવત ઇવતશાવ વવભવત  
1768.  યુાતત્લીમ સ્ભાય, યુાતત્લીમ સ્થ અન ેયુાતત્લીમ અલળેન ેરઔત ામદ ક્યાયે વાય થમ  

?  
ઈ.વ. 1958  

1769.  યુાતત્લીમ અલળે, ઉત્ઓનન યેર સ્થ અન ેઅન્મ સ્ભાયની જાણલણીન ેરઔત ામદ ના 
વભમભાાં વાય થમ ?  

લાઈવયૉમ ઝતન  

1770.  યાષ્ટ્રીમ સ્ભાયની વાયવાંબા રલેાનુાં ાભ નુાં છે ?  બાયતીમ યુાતત્લ ઓાત ુાં  
1771.  ચરિંઔદશ ઉલન મા યાજમભાાં આલરે છે ?  ભકેારમ  
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1772.  મા ઉલનભાાંથી ઑવધ ભા ે ઉમઔી છડલા ભી આલરે છે ?  ઈદયિંઔર ાવ ૂ 
1773.  નાઔાજુ તનવાઔય (ડેભ) ઈ નદી ય આલરે છે ?  કૃષ્ટ્ણા  
1774.  ઈ બાયતીમ નાઔદયન ેઓદાભ યતાાં પ્રાિીન અલળે ભી આલે, ત બાયતના મા ાનનૂ 

અનવુાય તણે ેયુાતત્લ વલબાઔન ેજાણ યલાની યશળે ે?  
વનવધ વ્માાય ાનનૂ  

1775.  ા ણ ઓાત ેઆલલેુાં યુાં વાંગ્રશારમ આણા પ્રાિીન લયવાના જતન વાંયક્ષણનુાં ાભ યે છે  ?  શ્રી શભેિાંદ્રાિામત રાઈબ્રયેી  
8. કુદયતી વાંવાધન 

1776.  કુદયતી વાંવાધનના વલાવ ભા ે માાં વાંવાધન શલાાં જરૂયી છે ?  ભાનલ વાંવાધન  
1777.  વાંવાધનના વલાવ અન ેવ્મલસ્થાનભાાં ભશત્લની ભવૂભા ની યશરેી છે ?  ભાનલ  
1778.  માાં વાંવાધનના મગ્મ અન ેિક્કવ ઉમઔથી વભસ્માઐ ઐછી વજાતમ છે ?  નલીનીયણીમ વાંવાધન  
1779.  ભ-ૂઆલયણીમ દયસ્સ્થવતન ેઈ દયસ્સ્થવત તયીે ઐઓાલી ળામ ?  બોઔચર  
1780.  બાયતની આફશલા ેલી છે ?  ભવભી  
1781.  બાયતભાાં ઈ ઋતનુુાં વલળે ભશત્લ છે ?  િભાસ ુ 
1782.  જભીન ઍ યુાં ભાધ્મભ છે ?  કુદયતી  
1783.  જભીન ઍ ના ઓલાણની પચરત દેાળ છે ?  ઓડ  
1784.  ઈ જભીન પ્રભાણભાાં યેતા શમ છે ?  ઓદય  
1785.  ાી જભીન મા પ્રદેળની બ ે છે ?  દ્ધદ્વલ્ીમ ઉચ્િપ્રદેળ  
1786.  ઈ જભીન બજેન રાાંફા વભમ સધુી વાંગ્રશ યી ળે છે ?  ાી જભીન  
1787.  ાી જભીનન ેઈ જભીન તયીે ઐઓામ છે ?  યેગયુ  
1788.  િાંફરની ઓીણભાાં ધલાણથી તમૈાય થમરે ભવૂભન ેઈ યીત ેઐઓલાભાાં આલ ેછે ?  તય  
1789.  બાયતન ે રા  ા બાઔ ઉજ્જડ ભવૂભ વલસ્તાય છે ?  5  
1790.  બાયતભાાં ડતય ભવૂભનુાં પ્રભાણ ે રા  ા છે ?  8  
1791.  શારભાાં બાયતભાાં ે રા  ા ભવૂભ ય ામભી ઔોિય છે ?  4  
1792.  બાયતભાાં સ્ષ્ટ્  લાલતેય વલસ્તાયના ે રા  ા વલસ્તાયભાાં દય લ ેઍથી લધ ુલઓત ા 

ઉઔાડલાભાાં આલ ેછે ?  
16  

1793.  પ્રકૃવતદત્ત ભશામરૂી ફચક્ષવ ઍ શુાં છે ?  ભવૂભ  
1794.  બાયતભાાં રઔબઔ ે રા યડ શતે ય ભવૂભ-ધલાણ થઈ ચકૂ્ુાં છે ?  13 યડ  
1795.  નદી ઓીણના ઉયલાવભાાં આલરેી જૂન ાાં ધયાલતી જભીન મા નાભ ેઐઓામ છે ?  ફાંઔય  
1796.  ઈ જભીન વદાય અન ેિીણી શમ છે  ?  ાી  
1797.  બાયતભાાં ે રા  ા ભવૂભ કૃવપ્રવવૃત્ત ભા ે ઉરબ્ધ નથી ?  7  
1798.  જ, સ્થ, લાય,ુ લનસ્વત, પ્રાણીઐ અન ેભાનલી જે ભવૂભ ઉયનાાં તત્લ છે તને ેવાંયતુત યીત ેશુાં 

શલેામ છે ?  
ભ-ૂઆલયણ  

1799.  ડઓાઉ જભીન બાયતના મા પ્રદેળભાાં જલા ભે છે ?  ણાત , ેયર, ઐદયસ્વા  
1800.  જ ાંઔર અન ેપ્રાણીઐ ઍ ેલાાં વાંવાધન છે ?  જૈવલ વાંવાધન  
1801.  ભવૂભ, જ અન ેજભીન ઍ ેલા પ્રાયનાાં વાંવાધન છે ? અજૈવલ વાંવાધન  
1802.  અલનીયણીમ વાંવાધન યુાં છે ?  ઓવનજ  
1803.  મા વાંવાધન ભા ે આણ ેલધ ુાજી યાઓલી આલશ્મ છે ?   અનલીનીયણીમ  
1804.  આવથિ પ્રવવૃત્તના વાંિારન ભા ે ાિ ભાર યૂ ાડનાય સ્ત્રત મ છે ?  વમદુ્ર  
1805.  થૃ્લીના ડાના ઉયના બાઔન ેશુાં શલેામ ?  જભીન  
1806.  મા દયફના ાયણ ેઓડ ઉયની વા ીલાા બાઔનુાં ઓલાણના ાયણ ેઓડના ભૂ ફન ેછે ?  તાભાન, દશભ, લયવાદ  
1807.  મા યાજમભાાં વવિંિાઈ વાયી થામ છે ?  ાંજાફ, શદયમાણા, ઉત્તયપ્રદેળ  
1808.  આણા દેળભાાં માાં ાયણવય જભીનની લવૈલધ્મતા જલા ભે છે ?   ભૂષૃ્ટ્ઠની વલવલધતા  
1809.  ાાંની જભીન બાયતના મા વલસ્તાયભાાં આલરેી છે ?  ઉત્તયનાાં ભદેન, દનાયાનાાં 
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                                                  નલી ફેચભાં પ્રલેળ રેલા ભાટે આેર નફંય ય પન ય અથલા ફૃફર ં  ભવ .  
વાભાન્સમ જ્ઞાન, ગ જયાતી વ્માયણ-વાહશત્મ, ઔણણત, તક  ળક્તત(Reasoning), English લઔેયે શલમના 105 થી લધાયે Topic ન  ંામાથી શળક્ષણ આતી શે્રષ્ઠ વં્ થાભા ંજડાલી ઉત્તભ ાયહદી ફનાલ.  

ભદેાન, છત્તીવઔઢ ફવેીનભાાં  
1810.  ઓદય જભીન ેલી યીત ેતમૈાય થામ છે ?  નદીઐના વનક્ષેથી  
1811.  મા પ્રાયની જભીનન ેફાાંઔય જભીન શલેાભાાં આલ ેછે ?  જૂન ાાં ધયાલતી  
1812.  યાતી જભીન મા પ્રાયના ઓડ ધયાલતા ક્ષતે્રભાાંથી ફની છે ?  અગ્નમે ઓડ  
1813.  શાડી જભીન બાયતના મા યાજમભાાં આલરેી છે ?  ભકેારમ, અરુણાિર પ્રદેળ, 

દશભાિર પ્રદેળ   
1814.  બાયતભાાં જભીનધલાણના પ્રભાણભાાં ે રા  ા જભીન લનના ાયણ ેધલાણ થામ છે ?  10%  
1815.  બાયતભાાં કુર જભીનધલાણન ે રા  ા બાઔ જ ાંઔરના ધલાણથી થામ છે ?  57%  
1816.  જે ઓનીજ ઍ લાય વભાપ્ત થઈ જામ છીથી ત ેફીજી લાય ફનાલી ળાતાાં નથી તલેાાં 

ઓનીજન.ે...............  
અનલીનીયણીમ વાંવાધન 
શલેામ.  

1817.  યુાં વાંવાધન નલીનીયણીમ વાંવાધન છે ?  ફામઔૅવ  
1818.  મા સ્લરૂભાાં ભેરી ફચક્ષવન વભાલળે કુદયતી વાંવાધનભાાં થત નથી ?  ઉદ્યઔ  
1819.  ભાનલવનવભિત વાંવાધન યુાં છે ?  ઈભાયત  
1820.  ભવૂભ, જ, જભીન અન ેઍ કુદયતી વાંવાધનન મ પ્રાય છે ?  અજૈવલ  
1821.  યુાં અનલીનીયણીમ વાંવાધન છે ?   ઓનીજ  
1822.  વાંવાધનના આમજનના તફક્કઐભાાં મા ઍ તફક્કાન વભાલળે થત નથી ?  વાંવાધનનાાં પ્રાપ્મ વાધન  
1823.  વાંવાધનના આમજનભાાં ત્રીજા તફક્કાભાાં મા આમજન ય બાય મૂલાભાાં આવ્મ છે ?  દક્મારક્ષી આમજન  
1824.  વાંવાધનના અવલલેણૂત ઉમઔ ભ ે યુાં ાયણ જલાફદાય છે ?  લસ્તીનુાં લધત ુાં દફાણ  
1825.  યાજસ્થાનની ઈ જાવતના ર વકૃ્ષ અન ેપ્રાણીઐના વાંયક્ષણ ભા ે ે રા વવદ્ધાાંતનુાં ારન યે છે ?  ચફસ્નઈ  
1826.  વાંવાધનના વલલેણૂત ઉમઔથી ણ તાંદુયસ્ત યશ ેછે ?  માતલયણ  
1827.  દેળના કુર ભવૂભ બાઔના રઔબઔ ે રા  ા બાઔ ભદેાની છે ?  43%  
1828.  દેળના કુર ભવૂભ બાઔના રઔબઔ ે રા  ા બાઔ લતતીમ વલસ્તાયથી યામરે છે ?  27%  
1829.  જભીન ઓડની ઈ પ્રદક્માની પચરત દેાળ છે ?  ઓલાણ  
1830.  દેળના કુર ક્ષતે્રપના ે રા  ા ભવૂભબાઔ ય ફાઔફઔીિા છે ?  1%  
1831.  મખુ્મત્લ ેઈ દ્ધવતથી જભીનધલાણ થત ુાં નથી ?  જ ાંઔર દ્વાયા થત ુાં ધલાણ  
1832.  ધલાણથી કૃવમગ્મ જભીન ચફનઉમઔી ફન ેછે. આ પ્રાયની ફનરે ભવૂભબાઔન ેેલી ભવૂભ શ ેછે 

?  
ઓયાફાની ભવૂભ  

9. લનસ્વત અન ેલન્મ જીલ વાંવાધન 
1833.  બાયત લનસ્વતની વલવલધતાની દષ્ષ્ટ્ ઍ ઍવળમા ઓાંડભાાં મા સ્થાન ેછે ?  4  
1834.  બાયતના કુર જ ાંઔર વલસ્તાયના ે રા  ા વલસ્તાયભાાં વાંયચક્ષત જ ાંઔર આલરેાાં છે ?  29.2%  
1835.  બાયતના કુર જ ાંઔર વલસ્તાયના ે રા  ા વલસ્તાયભાાં ચફનલઔીકૃત જ ાંઔર આલરેાાં છે ?  16.4%  
1836.  બાયતભાાં યાષ્ટ્રીમ લનનીવત ઈ વારભાાં અભરભાાં આલી શતી ?  ઈ.વ. 1952  
1837.  ઍવિર 2005 ની વવિંશની ઔણતયી લઓત ેઔીય અબમાયણ્મ યાષ્ટ્રીમ ઉદ્યાન અન ેતનેી આવાવના 

વલસ્તાયભાાં વવિંશની વાંખ્મા ે રી શતી ?  
359  

1838.  આવાભનાાં જ ાંઔર અન ેવશ્વભ ફાંઔાાના દરદર વલસ્તાયભાાં યુાં પ્રાણી જલા ભે છે ?  ઍવળિંઔી ઝેંડ  
1839.  મા યાજાઍ લન્મ જીલની યક્ષા ભા ેના ામદા યાવ્માની નોંધ ઇવતશાવભાાંથી ભી આલ ેછે ?  અળ  
1840.  વલશ્વ લન દદલવ ક્યાયે ઊજલલાભાાં આલ ેછે ?  21 ભાિત  
1841.  5 જૂનન દદલવ મા દદલવ તયીે ઊજલલાભાાં આલ ેછે ?  વલશ્વ માતલયણ દદલવ  
1842.  લન્મ પ્રાણી વપ્તાશ ક્યાયે ઊજલલાભાાં આલ ેછે ?  2 ઐત ફયથી 9 ઐત ફય  
1843.  લન ભશત્વલ મા ભાવભાાં ઊજલલાભાાં આલ ેછે ?  જુરાઈ  
1844.  લન્મ પ્રાણીઐનુાં જીલન વાં ભાાં મુાયુાં છે ેભ ે............  જ ાંઔરન વલનાળ થત જામ છે.  
1845.  દેળની લનજાવત મજુફ જ ાંઔરનુાં પ્રભાણ ે રા  ા શવુાં જઈઍ ?  33%  
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                                                  નલી ફેચભાં પ્રલેળ રેલા ભાટે આેર નફંય ય પન ય અથલા ફૃફર ં  ભવ .  
વાભાન્સમ જ્ઞાન, ગ જયાતી વ્માયણ-વાહશત્મ, ઔણણત, તક  ળક્તત(Reasoning), English લઔેયે શલમના 105 થી લધાયે Topic ન  ંામાથી શળક્ષણ આતી શે્રષ્ઠ વં્ થાભા ંજડાલી ઉત્તભ ાયહદી ફનાલ.  

1846.  ‘ાન્શા’ અબમાયણ્મ મા યાજમભાાં આલલેુાં છે ?  ભધ્મપ્રદેળ  
1847.  વનરઔીયી જૈવલ આયચક્ષત ક્ષતે્ર મા યાજમભાાં આલલેુાં છે ?  તવભરનાડુ  
1848.  ઉત્તયપ્રદેળભાાં આલરે અબમાયણ્મનુાં નાભ આ.  િાંદ્રપ્રબા  
1849.  થયનુાં યણ મા યાજમભાાં આલલેુાં છે ?  યાજસ્થાન  
1850.  ફ ે યાષ્ટ્રીમ ઉદ્યાન મા યાજમભાાં આલલેુાં છે ?  ઉત્તયાાંિર  
1851.  ગે્ર  વનફાય જૈલ આયચક્ષત ક્ષતે્ર માાં આલલેુાં છે ?  અંદભાન-વનફાય  
1852.  ેયભાાં ય6ુ અબમાયણ્મ આલલેુાં છે ?  દેયમાય  
1853.  બાયતભાાં કુર ે રાાં જૈલ આયચક્ષત ક્ષતે્ર આલરેાાં છે ?  13  
1854.  બાયતભાાં ઈ વારભાાં નલી યાષ્ટ્રીમ લનનીવત જાશયે યલાભાાં આલી શતી ?  ઈ.વ. 1988  
1855.  બાયતભાાં શીતભાાં ે રા રાઓ શે ય લનાચ્છાદદત ક્ષતે્ર છે ?  673  
1856.  બાયતભાાં દશભારમ અન ેલતતીમ વલસ્તાય ય જ ાંઔરનુાં પ્રભાણ ે રા  ા છે ? 60%  
1857.  બાયતના મા યાજમભાાં જ ાંઔરનુાં પ્રભાણ લધાયે છે ?  વભઝયભ, ભણીયુ, વત્રયુા  
1858.  જૈવલ વલવલધતા દદલવ ઈ તાયીઓ ેઉજલામ છે ?  29 દડવમે્ફય  
1859.  બાયત લનસ્વતની વલવલધતાની દષ્ષ્ટ્ ઍ વભગ્ર વલશ્વભાાં યુાં સ્થાન ધયાલ ેછે  ?  10મુાં  
1860.  આફશલાન ેવલભ ફનતી અ ાલલાભાાં નુાં મઔદાન અઔત્મનુાં છે ?  જ ાંઔરનુાં  
1861.  ે રા વભેીથી લધ ુલયવાદ ભેલતા ક્ષતે્રભાાં ઔીિ જ ાંઔર આલરેાાં છે ?  200 વભેી  
1862.  બાયતના કુર લન વલસ્તાયના ે રા  ા બાઔભાાં ઔીિ જ ાંઔર આલરેાાં છે ?  59%  
1863.  બાયતના દદયમાદનાયે મા પ્રાયનાાં જ ાંઔર આલરેાાં છે ?  ભનેરલુ જ ાંઔર  
1864.  બાયતભાાં વોથી લધ ુજ ાંઔર મા દ્ધદ્વવમશૂભાાં આલરેાાં છે ?   અંદાભાન-વનફાય  
1865.  બાયતભાાં વોથી ઐછ જ ાંઔર વલસ્તાય મા યાજમભાાં આલરે છે ?  શદયમાણા  
1866.  ભદેાની પ્રદેળભાાં જ ાંઔરનુાં પ્રભાણ ે રા  ા છે ?  20%  
1867.  દશભારમભાાં લતતીમ ઢાલભાાં દેલદાયનાાં જ ાંઔરન ેફિાલલા ના નતેતૃ્લ નીિ ે‘ચિ’ આંદરન 

થયુાં શત ુાં ?  
શ્રી સુાંદયરાર ફહુગણુા  

1868.  વલશ્વભાાં ના ામતક્ભ અંતઔતત “જૈલ આયચક્ષત ક્ષતે્ર” ફનાલલાનુાં નક્કી યલાભાાં આવ્યુાં છે ?  યનુસે્  
1869.  ઈ વાંસ્થાઍ ગજુયાત વસ્તન લઔતનાાં પ્રાણીઐની માદી તમૈાયી યી છે ?   I.U.C.N.  

1870.  ગજુયાતભાાં લન્મ પ્રાણઐે ભા ે ઈ વાંસ્થા ામત યે છે ?  ગજુયાત લાઈલ્ડ રાઈપ 
વવામ ી  

1871.  બાયતભાાં કુર ે રાાં અબમાયણ્મ આલરેાાં છે  ?  490  
1872.  ાઝીયાંઔા યાષ્ટ્રીમ ઉદ્યાન મા યાજમભાાં આલલેુાં છે ?  અવભ  
1873.  બાયતભાાં ે રાાં યાષ્ટ્રીમ ઉદ્યાન આલરેાાં છે ?  89  
1874.  ભદેાની પ્રદેળભાાં જ ાંઔરનુાં પ્રભાણ ે રા  ા શમ છે ?  20%  
1875.  ચ્છના અઓાતભાાં જાભનઔય ાવ ેયુાં વામદુદ્ર ઉદ્યાન આલલેુાં છે ?  નળેનર ભદયન ાત  
1876.  લનીયણ અન ેડતય ભવૂભ વલાવ ક્ષતે્ર ેવલવળષ્ટ્  મઔદાન ભા ે બાયત વયાય દ્વાયા મ યુસ્ાય 

આલાભાાં આલ ેછે ?  
વપ્રમદળતની વકૃ્ષ વભત્ર  

1877.  ઍ ઑધીઅ લનસ્વત ઍ ભાત્ર બાયતભાાં થામ છે ?  વતઔાંધા  
1878.  મા ઝાડભાાંથી  રા, ાઔ,  રી અન ેયેમન ફનાલી ળામ છે  ?  લાાંવ  
1879.  મા અઓાતના બાઔન ે‘નળેનર ભયીન ાત ’ તયીે જાશયે યલાભાાં આવ્મ છે ?  ચ્છન અઓાત  
1880.  વાંવાધનના આમજનથી શુાં પ્રદૂણમતુત યશ ેછે ?  માતલયણ  
1881.  ‘વલક્ભિદયત’ભાાં વકૃ્ષન ેના વભાન ઔણલાભાાં આલરે છે ?  વાંતરુુ  
1882.  બાયતની ઈ વાંસ્કૃવતન ે‘અયણ્મ વાંસ્કૃવત’ તયીે ઐઓલાભાાં આલ ેછે ?  આમત વાંસ્કૃવત  
1883.  લનસ્વતની વલવલધતાની દષ્ષ્ટ્ ઍ વભગ્ર વલશ્વભાાં બાયતનુાં સ્થાન ે રામુાં છે ?  દવમુાં  
1884.  િીડના યવભાાંથી શુાં ફન ેછે ?   ને્ ાઈન  



ANGEL  ACADEMY  :  GPSC 1-2, Dy.SO - નામફ ભાભરતદાય, તરાટી, રાક , PSI-ASI, ન્સ્ટેફર, TAT, TET લઔેયે યીક્ષાઐની વંણૂક તૈમાયી ભાટેના                   
ભ.7575 072 872      રારકય ઝેયક્ષની નીચે, વેટય: 29, ક-6  નકય, ઔાધંીનઔય  download materials from HERE  angelacademy.co.in     

આને અભાર ં  MATERIALS  ઔભે ત આના What’s up group ભા ંજફૃય Share યજ. તેનાથી તભાયી જેભે ઈને ભદદ ભળે.                   

વચંાર : વાભત ઔઢલી  (GPSC 1-2(p) , Dy.SO-નામફ ભાભરતદાય(p), તરાટી, રાક , રીવ, TAT, TET લઔેયે 10 થી લધાયે યીક્ષાઐભાં ાવ થનાય અન બલી અને તજજ્ઞ શળક્ષ)  104 

                                                  નલી ફેચભાં પ્રલેળ રેલા ભાટે આેર નફંય ય પન ય અથલા ફૃફર ં  ભવ .  
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1885.  ઈ લનસ્વત ઑધીમ ઉમચઔતા ધયાલતી નથી ?  લાાંવ  
1886.  બાયતભાાં કુર જ ાંઔર વલસ્તાયના ે રા  ા વલસ્તાયભાાં અનાભત જ ાંઔર છે ?  54.5  
1887.  મા જ ાંઔર વલસ્તાયભાાં વાભાન્મ વનમભ ે પ્રવતફાંધ વાથ ેઓતેી યલાની ે શઐુ િયાલલાની છૂ  

આલાભાાં આલ ેછે ?  
અનાભત જ ાંઔર  

1888.  દેલદાયનાાં જ ાંઔરન ેફિાલલા મા યાજમભાાં ‘િી આંદરન’ થયુાં ?  ઉત્તયાાંિર  
1889.  યનુસે્ના “ભાન અન ેજૈલ બોઔચર વલસ્તાય” ામતક્ભ અંતઔતત વલશ્વભાાં મા પ્રાયના વલસ્તાય 

ફનાલલાનુાં નક્કી યલાભાાં આલરે છે ?  
જૈલ આયચક્ષત ક્ષતે્ર  

1890.  ડતય અન ેચફનઉજાઉ જભીન ય મા ામતક્ભ દ્વાયા વકૃ્ષાયણ યે જ ાંઔરનુાં પ્રભાણ લધાયલાનુાં 
નક્કી થયુાં છે ?  

જૈલ આયચક્ષત ક્ષતે્ર ામતક્ભ  

1891.  વલશ્વભાાં અન્મ ઈ સ્થે જલા ભતુાં ન શમ અન ેભાત્ર ચ્છના નાના યણભાાં જ જલા ભતા શમ 
તલેા પ્રાણીનુાં નાભ : .......  

ઘડુઓય  

1892.  યુાં પ્રાણી વલનાળના આયે છે ?  કયાડ  
1893.  મા યાજાઍ લન્મ જીલના યક્ષણ ભા ે ામદા ફનાવ્માની નોંધ ઇવતશાવભાાંથી ભે છે ?  અળ  
1894.  1975ભાાં વાંયતુત યાષ્ટ્રના “ઓાદ્ય અન ેકૃવ-વાંઔઠન”ના વશમઔથી ઈ દયમજના ળરૂ યલાભાાં આલી 

શતી ?  
ભઔય દયમજના  

1895.  4થી એત ફય મા દદલવ તયીે ઐઓામ છે ?  લન્મ પ્રાણી દદલવ  
1896.  ાંિભઢી મા પ્રાયનુાં ક્ષતે્ર છે ?  જૈલ આયચક્ષત ક્ષતે્ર  

10. બાયત : કૃવ 
1897.  ગજુયાતન મ પ્રદેળ ાવ ઉત્ાદન ભા ે જાણીત છે ?  ાનભ  
1898.  બાયતની યાષ્ટ્રમ આલન ે ર દશસ્વ કૃવભાાંથી પ્રાપ્ત થામ છે ?  26%  
1899.  બાયતભાાં ભ ા બાઔના ઓડેૂત ઈ ઓતેી યે છે ?  આત્ભવનલાતશ ઓતેી  
1900.  ડાાંઔય મા દ ફાંધન ા છે ?   ઉષ્ટ્ણ દ ફાંધ  
1901.  બાયતભાાં કુર લાલતેય વલસ્તાયના ે રા બાઔભાાં કઉંની ઓતેી થામ છે ?  છઠા બાઔભાાં  
1902.  કઉંના ાન ેળાનથી પામદ થામ છે ?  ઝા  
1903.  મા યાજમન ેકઉંન ઠાય શલેાભાાં આલ ેછે ?  ાંજાફ  
1904.  ગજુયાતના બાચરમા કઉં મા વલસ્તાયભાાં થામ છે ?  બાર  
1905.  મા અનાજન ેઅનાજન યાજ શલેાભાાં આલ ેછે ?  કઉં  
1906.  બાયતભાાં ફાજયીનુાં વોથી લધ ુઉત્ાદન મા યાજમભાાં થામ છે ?  યાજસ્થાન  
1907.  ગજુયાતના મા વલસ્તાયભાાં ફાજયીનુાં ઉત્ાદન લધ ુથામ છે ?  ફનાવાાંઠા, ચ્છ અન ે

વાફયાાંઠા  
1908.  શાડી વલસ્તાયના રન મખુ્મ ઓયા મ છે ?  ભાઈ  
1909.  અડદ અન ેભઔ-ઍ ફાંન ેમા ા ઔણી ળામ ?  ઓયીપ ા  
1910.  મા ાન ેઉત્તય બાયતભાાં ઓયીપ ા અન ેદચક્ષણ બાયતભાં યલી ા તયીે ઇઔાડલાભાાં આલ ેછે ?  તર  
1911.  વલશ્વના કુર ઉત્ાદનભાાં બાયતભાાં ે રા  ા ઍયાંડાનુાં ઉત્ાદન થામ છે ?  20%  
1912.  િાના ા ભા ે ે રા વભેી સધુીન લયવાદ અનકુૂ આલ ેછે ?  200 વભેી  
1913.  ાવન ેળાનાથી નુવાન થામ છે ?  દશભ  
1914.  બાયતના કુર ળયેડીના ઉત્ાદનનુાં 50% ઉત્ાદન યુાં યાજમ યે છે ?  ઉત્તયપ્રદેળ  
1915.  ગજુયાતના મા વલસ્તાયભાાં ળયેડી લધ ુથામ છે ?  દચક્ષન ગજુયાત અન ેવોયાષ્ટ્ર  
1916.  િયતયન ેવનયેી ાનન વભર મા ાન ેધ્માનભાાં યાઓીન ેશલેાભાાં આલરે છે ?  તભાકુ  
1917.  આજે દેળન ે ર બાઔ વવિંિાઈન રાબ ભેલત થમ છે ?  40%  
1918.  ઓતે ઉત્ાદનના નોંધાત્ર લધાયાન ેઈ ક્ાાંવત શ ેછે ?  શદયમાી ક્ાસ્ન્ત  
1919.  વયાય દ્વાયા શાથ ધયાતાાં કૃવ વાંળધનની ભાદશતી ઓડેૂત સધુી શોંિ ેત ેભા ે ની વનભણૂ યલાભાાં ગ્રાભ વલે  
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                                                  નલી ફેચભાં પ્રલેળ રેલા ભાટે આેર નફંય ય પન ય અથલા ફૃફર ં  ભવ .  
વાભાન્સમ જ્ઞાન, ગ જયાતી વ્માયણ-વાહશત્મ, ઔણણત, તક  ળક્તત(Reasoning), English લઔેયે શલમના 105 થી લધાયે Topic ન  ંામાથી શળક્ષણ આતી શે્રષ્ઠ વં્ થાભા ંજડાલી ઉત્તભ ાયહદી ફનાલ.  

આલી છે ?  
1920.  દેળની લસ્તીના આળયે ે રા  ા ર કૃવ ક્ષતે્ર ેયજઔાયી ભેલતા થમા છે ?  64%  
1921.  1950-51 ભાાં બાયતભાાં ે રા રાઓ  ન અનાજ ઉત્ાદન થયુાં શત ુાં ?  510  
1922.  1951 ભાાં બાયતની લસ્તી ે રી શતી ?  36 યડ 10 રાઓ  
1923.  2001 ભાાં બાયતના યાષ્ટ્રીમ બાંડાયભાાં ે રા રાઓ  ન અનાજ શત ુાં ?   4.47 રાઓ  ન  
1924.  1999-2000 ભાાં બાયતભાાં ે રા રાઓ  ન અનાજ ઉત્ાદન થયુાં શત ુાં ?  2090 રાઓ  ન  
1925.  મ ા ધાન્મ ા નથી ?  િણા  
1926.  ઓડેૂત જે ઓતે ઉત્ાદન યે છે ત ેકુટુાંફના બયણણ ભા ે થતી ઓતેીન ેઈ ઓતેી શલેામ ?  આત્ભવનલાતશ ઓતેી  
1927.  કઉંનુાં ઉત્ાદન બાયતના મા યાજમભાાં લધ ુથામ છે ?  ાંજાફ, ઉત્તયપ્રદેળ, ચફશાય  
1928.  બાયતભાાં િાનુાં ઉત્ાદન મા યાજમભાાં લધ ુથામ છે ?  અવભ  
1929.  ળયેડીના ાન ેે લુાં તાભાન અનકુૂ આલ ેછે ?  210 થી 270 વ.ે  
1930.  સ્થાાંતદયત ઓતેીભાાં મા ા રલેાભાાં આલ ેછે ?  ધાન્મ ા  
1931.  મા ાન ેયવલ ા શલેામ ?  કઉં  
1932.  મ દેળ ડાાંઔયના ઉત્ાદનભાાં ભઓયે છે ?  િીન  
1933.  ડાાંઔયના ાન ેે લુાં તાભાન જરૂયી છે ?  300 થી 300 વ.ે  
1934.  બાયતભાાં નાચમયેીના ફઔીિા મા યાજમભાાં આલરેા છે ?  ણાત   
1935.  બાયતના મા યાજમભાાં તભાકુનુાં ઉત્ાદન થામ છે ?  આંધ્રપ્રદેળ, ગજુયાત, ઉત્તયપ્રદેળ  
1936.  બાયતભાાં વયવલન ા મખુ્મત્લ ેમા યાજમભાાં વોથી લધ ુથામ છે ?  ઉત્તયપ્રદેળ  
1937.  કઉં ઍ મા દ ફાંધન ા છે ?  વભળીતષ્ટ્ણ દ ફાંધ  
1938.  ૉપી ઍ મા દ ફાંધન ા છે ?  ઉષ્ટ્ણ દ ફાંધ  
1939.  જામદ ાન વભમઔા.................  ભાિતથી જૂન ભદશના સધુીન છે.  
1940.  યવલ ાન વભમઔા ..................  એત ફયથી ઍવપ્રર સધુીન છે.  
1941.  િભાવાભાાં રલેાભાાં આલતા ાન ેમ ા શલેાભાાં આલ ેછે ?  ઓયીપ ા  
1942.  જમાાં લયવાદ લધ ુડે છે તભે વવિંિાઈની વઔલડતા ણ છે તલેા વલસ્તાયભાાં ઈ ઓતેી યલાભાાં આલ ે

છે ?  
આદ્ર ઓતેી  

1943.  ગજુયાતન મ પ્રદેળ ‘વનયેી ાનન મરુ’ તયીે ઐઓામ છે ?  િયતય  
1944.  દેળની લસ્તીન ભ  વમદુામ મા ક્ષતે્રભાાં યામરે છે ?  કૃવ ક્ષતે્ર  
1945.  જમાાં લયવાદ ઐછ ડે છે અન ેવવિંિાઈની વઔલડતાઐ અલ્ છે ત્માાં થતી ઓતેીન ેશુાં શ ેછે ?  શષુ્ટ્ ઓતેી  
1946.  ઈ ઓતેદ્ધવતભાાં ાની ભાલજત અન ેવાંલધતન યવુાં ડે છે ?  ફાઔામત ઓતેી  
1947.  મ ા ઍ ફાઔામતી ા નથી ?  ળણ  
1948.  મ યદડમ ા છે ?  તભાકુ  
1949.  મ જામદ (ઉનાળ) ા છે ?  તયબિૂ 
1950.  કુર લાલતેય વલસ્તાયના ે રા  ા વલસ્તાયભાાં ધાન્મ ાની ઓતેી થામ છે ?   75%  
1951.  ડાાંઔયના ઉત્ાદનભાાં બાયતનુાં સ્થાન યુાં છે ?  ફીજુ ાં  
1952.  મા ાન જાડા ધાન્મભાાં વભાલળે થત નથી ?  કઉં  
1953.  તરેીચફમાાંભાાં વોથી ભશત્લનુાં સ્થાન મ ા ધયાલ ેછે ?  ભઔપી  
1954.  ગજુયાતભાાં ભઔપી ાનુાં વોથી લધ ુઉત્ાદન મા ત્જલ્રાભાાં થામ છે  ?  જૂનાઔઢ  
1955.  િાનુાં વોથી લધ ુલાલતેય, ઉત્ાદન અન ેવનાવ યત ુાં યાષ્ટ્ર યુાં છે ?  બાયત  
1956.  ૉપીના લધ ુઉત્ાદન ભા ે મ પ્રદેળ જાણીત છે ?  કૂઔત  
1957.  ગજુયાતન મ પ્રદેળ ઉત્તભ પ્રાયના ાવના ઉત્ાદન ભા ે જાણીત છે ?  ાનભ  
1958.  ગજુયાતભાાં ઓાાંડની ભ ા બાઔની વભર મા ધયણ ેિાર ેછે ?  વશાયી  
1959.  યફયના ઉત્ાદનભાાં વલશ્વભાાં બાયતનુાં સ્થાન યુાં છે ?  ાાંિમુાં  
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                                                  નલી ફેચભાં પ્રલેળ રેલા ભાટે આેર નફંય ય પન ય અથલા ફૃફર ં  ભવ .  
વાભાન્સમ જ્ઞાન, ગ જયાતી વ્માયણ-વાહશત્મ, ઔણણત, તક  ળક્તત(Reasoning), English લઔેયે શલમના 105 થી લધાયે Topic ન  ંામાથી શળક્ષણ આતી શે્રષ્ઠ વં્ થાભા ંજડાલી ઉત્તભ ાયહદી ફનાલ.  

1960.  વયદાય  ેર કૃવ યવુનલવવિ ી માાં આલરેી છે ?  દાાંતીલાડા  
1961.  જભીનની તીવ્ર અવભાનતાન ેદૂય યલા ણ ે‘ભદૂાન મજ્ઞ’ િરાવ્મ શત ?  વલનફા બાલ ે 
1962.  બાયતની યાષ્ટ્રીમ આલન ે રા  ા દશસ્વ કૃવભાાંથી પ્રાપ્ત થામ છે ?  26%  
1963.  1999-2000 ભાાં બાયતભાાં ઔયીફી યેઓા નીિ ેજીલતા રનુાં પ્રભાણ ે લુાં શત ુાં ?  26%  

11. જ વાંવાધન 
1964.  થયના યણભાાં ે રા વભેી લયવાદ ડે છે ?  20 વભેી  
1965.  બાયતની નદીઐન વયેયાળ લાવિ પ્રલાશ ે રા અફજ કનભી ય છે ?  1.869  
1966.  અત્માય સધુી બાયતભાાં ે રા અફજ કનભી ય જવાંિમની ક્ષભતા ધયાલ ેતલે વલાવ થમ છે ?  147  
1967.  નદીઐના કુર પ્રલાશન ે રા  ાથી લધ ુષૃ્ટ્ઠીજ વમદુ્રભાાં િાલ્યુાં જામ છે ?  91.5  
1968.  અત્માય સધુી આન ેે રા  ા ભવૂભજન ઉમઔ યલાભાાં વપ થમા છીઍ ?  57  
1969.  ‘ગ્રાન્ડ ઍવન ’ નાભની નશયે ઈ નદીભાાંથી ાઢલાભાાં આલી છે ?  ાલયેી  
1970.  મા લતતભાાંથી નીતી ઍલી વનયાંતય લશતેી નદીઐ પદ્રુ ાાંની જભીન અન ેભદેાની પ્રદેળના 

ઐછા ઢાલઍ નશયેના વનભાતણન ેવયતા યી આી છે ?  
દશભારમ  

1971.  દાભદય-ઓીણ મજના ઈ નદી ય આલરેી છે ?  દાભદય  
1972.  બાયા-નાાંઔર મજના ઈ નદી ય આલરે છે ?  વતલજુ  
1973.  શીયાકુાંડ મજના ઈ નદી ય આલરે છે ?  ભશા નદી  
1974.  વી નદી ય વી મજના દ્વાયા મા યાજમન ેતને રાબ ભે છે ?  ચફશાય  
1975.  આજે ે રા રાઓ શતે ય ભવૂભ બાઔ ય વવિંિાઈ થામ છે ?  847  
1976.  બાયતભાાં લાલતેય ક્ષતે્રના ે રા  ા બાઔભાાં વવિંિાઈ થામ છે ?  38  
1977.  બાયતના મા યાજમભાાં 90.8  ા વલસ્તાયભાાં લાલતેય વવિંિાઈ દ્વાયા થામ છે ?  ાંજાફ  
1978.  બાયતના મા યાજમભાાં ભાત્ર 7.3  ા વલસ્તાયભાાં લાલતેય વવિંિાઈ દ્વાયા થામ છે ?  વભઝયભ  
1979.  તાલ દ્વાયા થતી વવિંિાઈ માાં યાજમભાાં લધાયે છે ?  લૂત અન ેદચક્ષણના  
1980.  ઝડી લધતી જતી લસ્તીના વાંદબતભાાં ઈ પ્રવવૃત્તભાાં જન ઉમઔ દદનપ્રવતદદન લધત જામ છે.  કૃવભાાં  
1981.  વી મજના મા યાજમભાાં આલરેી છે ?  ચફશાય  
1982.  ‘ગ્રાન્ડ ઍવન ’ નશયેનુાં વનભાતણ ઈ નદી ઉય થયુાં શત ુાં ?  મમનુા  
1983.  ઈ નદીઐ થી 60  ા ષૃ્ટ્ઠીમ જ લશ ેછે.  વવિંધ,ુ ઔાંઔા, બ્રહ્મતુ્રા  
1984.  દ્ધદ્વલ્ીમ નદીઐ વાંણૂતણ ેમા લયવાદ ય વનબતય છે ?  ભવભી  
1985.  બાયતભાાં ભવૂભજની વાંબવલત ક્ષભતા ે રા અફજ કનભી ય છે ?  434  
1986.  લયવાદની અવનમવભતતાના ાયણ ેળાની ઉય અવય વાંબલ ેછે ?  કૃવા  
1987.  મા ાના ઉત્ાદનભાાં ાણીની લધાયે જરૂય ડે છે ?  ડાાંઔય, ળણ, ળયેડી  
1988.  આજે બાયતભાાં ે રા  ા ળશયેભાાં મેજની તીવ્ર અછત છે ?  8 %  
1989.  ભવૂભઔત જ ક્ષભતા લધાયલાની તની ઈ છે ?  વષૃ્ષ્ટ્  જ વાંિમન  
1990.  ઈ નદી દ્વાયા ભધ્મપ્રદેળ અન ેયાજસ્થાન જેલા યાજમન ેરાબ ભે છે ?  િાંફર  
1991.  બાયતભાાં તાલ દ્વાયા થતી વવિંિાઈ મા યાજમભાાં લધાયે થામ છે ?  લૂત અન ેદચક્ષણ યાજમભાાં  
1992.  નભતદા ઓીણ મજનાથી મા યાજમન ેતને રાબ થળ ે?  ગજુયાત, યાજસ્થાન, ભધ્મપ્રદેળ  
1993.  બાયતભાાં વયેયાળ લાવિ લયવાદનુાં પ્રભાણ ે રા વભેી છે ?  117  
1994.  તવભરનાડુ યાજમભાાં ઈ નદીના મઓુવત્રણ પ્રદેળભાાં વવિંિાઈની વઔલડ લધાયે છે ?  ાલયેી  
1995.  થયના યણભાાં ે રા વભેીથી ઐછ લયવાદ ડે છે ?  20 વભેી  
1996.  ઐદયસ્વાની ઈ નદી મઓુવત્રણ પ્રદેળ ધયાલ ેછે ?  ભશાનદદ  
1997.  ‘ષૃ્ટ્ઠીમ જ’ન મખુ્મ સ્ત્રત મ છે ?  નદીઐ  
1998.  બાયત ભા ે ભશત્લનુાં વાંવાધન યુાં છે ?  જ  
1999.  થૃ્લી ય જ વાંવાધનન મૂ સ્ત્રત મ ?  વષૃ્ષ્ટ્   
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વાભાન્સમ જ્ઞાન, ગ જયાતી વ્માયણ-વાહશત્મ, ઔણણત, તક  ળક્તત(Reasoning), English લઔેયે શલમના 105 થી લધાયે Topic ન  ંામાથી શળક્ષણ આતી શે્રષ્ઠ વં્ થાભા ંજડાલી ઉત્તભ ાયહદી ફનાલ.  

2000.  દ્ધદ્વલ્ીમ નદીઐ ાણી ભા ે વાંણૂતણ ેમા લયવાદ ય વનબતય છે ?  ભવભી  
2001.  ાલયેી નદીભાાંથી ઈ નશયેનુાં વનભાતણ થયુાં ?  ગ્રાન્ડ ઍવન  નશયે  
2002.  બાયતભાાં લયવાદના અવનમવભત અન ેઅવનવશ્વત પ્રભાણની નોંધાત્ર અવય ન ય જલા ભે છે ?  કૃવ ા  
2003.  સ્લતાંત્રતા છી બાયતભાાં કુર વવિંિાઈ ક્ષતે્ર રઔબઔ ે રા ઔણુાં લધી ઔયુાં છે ?  િાય ઔણુાં  
2004.  કુદયતી થી ભેરી અણભર બ ે ઈ છે ?  ાણી  
2005.  નાઔાજુ તન વાઔય મજના ઈ નદી ય ફનાલલાભાાં આલી છે ?  ાલયેી  

12. ઓનીજ વાંવાધન 
2006.  ભાનલવાંસ્કૃવતના ે રા ભશત્લના તફક્કા ળાનાથી ઐઓામ છે ?  ઓનીજ  
2007.  આધવુન યઔુનુાં ફીજુ ાં નાભ શુાં છે ?  ઓનીજ યઔુ  
2008.  વલશ્વભાાં ઓનીજનુાં ભશત્લ ઈ ક્ાાંવત છી લધી ઔયુાં છે ?  ઑદ્યચઔ ક્ાાંવત  
2009.  વનુાં, િાાંદી અન ેપ્ર ેેવનમભ ેલા ઓનીજ છે ?  ીભતી ધાતભુમ  
2010.  યુાં ઓનીજ વલશ્વવ્માી ઉમઔી ભશત્લની િીજ છે ?  રઓાંડ 
2011.  રઓાંડની ાિી ધાતનુ ેબટ્ટીભાાં તાલી ઔાલાથી યુાં રઓાંડ ભે છે ?  ઢાનુાં રઓાંડ  
2012.  વલશ્વન રઓાંડન કુર જથ્થાન ે રા  ા જથ્થ બાયતભાાં છે ?  20  
2013.  છત્તીવઔઢભાાં મ વલસ્તાય રઓાંડની ધાતનુા ઉત્ાદનભાાં અગ્રવય છે ?  દુઔત  
2014.  રઓાંડ ઉત્ાદનભાાં અગે્રવય ઍલા સનુ્દયઔઢ અન ેભયયૂબાંજ વલસ્તાય મા યાજમભાાં આલરેા છે ?  ઐદયસ્વા  
2015.  બાયતીમ રઓાંડની ાિી ધાતનુા કુર વનાવના 75  ા ાિી ધાત ુમ દેળ આમાત યે છે ?  જાાન  
2016.  ભૅંઔેનીઝન વલશ્વના જથ્થાન ે રા  ા બાઔ બાયતભાાં છે ?  20  
2017.  તાાંફાન ેજવત વાથ ેબેલતાાં ઈ ધાત ુભે છે ?  વત્ત  
2018.  તાાંફાન ેરાઈ વાથ ેબેલતાાં ઈ ધાત ુભે છે ?  ાાંસ ુ 
2019.  ફૉવાઈ  ધાતભુાાંથી ઈ ધાત ુભેલલાભાાં આલ ેછે ?  ઌલ્યવુભવનમભ  
2020.  અફયઓના ઉત્ાદનભાાં વલશ્વભાાં મ દેળ પ્રથભ સ્થાન ેછે ?  બાયત  
2021.  ઉત્તય બાયતભાાં અફયઓની ઓાણ મા સ્થે આલરે છે ?  શઝાયીફાઔ  
2022.  ચનૂાના થ્થયન ઉમઔ ભ ા બાઔે ળાભાાં થામ છે ?  વવભને્   
2023.  યેતી, ાણી અન ેચનૂાન વભશ્રણન ેશુાં શલેાભાાં આલ ેછે ?  ભસ્ ાય  
2024.  અફયઓનુાં ઉત્ાદન બાયતના મા યાજમભાાંથી થામ છે ?  આંધ્રપ્રદેળ, યાજસ્થાન, ચફશાય  
2025.  ફૉતવાઈ ન મખુ્મ ઉમઔ જણાલ.  ઌલ્યવુભવનમભ ફનાલલાભાાં  
2026.  શરી ધાતભુમ ઓવનજ ઈ છે ?  ભગૅ્નવેળમભ , ફૉતવાઈ , 

 ી ાવનમભ  
2027.  રઓાંડન વોથી લધ ુજથ્થ માાંથ ેભી આલ ેછે ? ઉત્તય અભદેયા  
2028.  બાયતભાાં અવત ઉચ્િ ક્ષાનુાં ાચુાં રઓાંડ ઈ ઓાણભાાંથી ભી આવ્યુાં છે ?  ફાયાફીર ઈયા  
2029.  આગ્નમે અન ેપ્રસ્તય ઓડભાાંથી યુાં ઓનીજ ભી આલ ેછે ?  ભૅંઔેનીઝ  
2030.  યુાં ઓનીજ અસ્ગ્નયક્ષ અન ેસ્સ્થવત સ્થા છે ?  અફયઓ  
2031.  ભૅંઔેનીઝન ઉમઔ ળાની ફનાલ ભાાં થામ છે ?  રાદ ફનાલલાભાાં, યાવામચણ 

ઉદ્યઔભાાં, બ્બ્રચિિંઔ ાલડયની 
ફનાલ ભાાં  

2032.  ઓવનજ ળાની ઉય આધાદયત છે ?  થૃ્લીની વા ીની ભયૂિના 
આધાદયત  

2033.  શજાયીફાઔ ળાની ઓાણ ભા ે જાણીત ુાં છે ?  અફયઓની  
2034.  છતીવઔઢના દુઔત અન ેદાંતલેાડા વલસ્તાયભાાં મખુ્મત્લ ેળાની ઓાણ આલરેી છે ?  રશઓનીજની  
2035.  ઔૅરીના ઈ ધાતનુ ુાં મખુ્મ ઓનીજ છે ?  વીસુાં  
2036.  બાયતભાાં ાિા રઓાંડન વોથી ભ  આમાતાય દેળ મ છે ?  જાાન  
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વાભાન્સમ જ્ઞાન, ગ જયાતી વ્માયણ-વાહશત્મ, ઔણણત, તક  ળક્તત(Reasoning), English લઔેયે શલમના 105 થી લધાયે Topic ન  ંામાથી શળક્ષણ આતી શે્રષ્ઠ વં્ થાભા ંજડાલી ઉત્તભ ાયહદી ફનાલ.  

2037.  ઊંિી જાતના રઓાંડની ાિી ધાત ુાંન વોથી ભ  જથ્થ મા દેળભાાં છે ?  બ્રાચઝર  
2038.  આધવુન યઔુન ેફીજા મા નાભ ેઐઓલાભાાં આલ ેછે ?  ઓનીજ યઔુ  
2039.  રવ મા પ્રાયના ઓડભાાંથી પ્રાપ્ત થામ છે ?  પ્રસ્તય ઓડ  
2040.  ઈ ધાત ુશરી નથી ?  પ્રદે નભ  
2041.  ઈ ઓનીજન વભાલળે વાંિારનળસ્તત ભા ેનાાં ઓનીજભાાં થામ છે ?  રવ  
2042.  ઊંિી ગણુલતા ધયાલતા રઓાંડના જથ્થાભાાં બાયત મા સ્થાન ેઆલ ેછે ?  ફીજા  
2043.  બાયતભાાં રઓાંડ ઔાલાની બઠી પ્રથભ માાં ળરૂ યલાભાાં આલી શતી ?  જભળદેયુ  
2044.  રાદ ફનાલલા ભા ે ઈ ધાતનુ ઉમઔ થામ છે ?  ભૅંઔેનીઝ  
2045.  વશુ્વભાાં ભૅંઔેનીઝ ઓનીજન વોથી ભ  જથ્થ મા પ્રદેળભાાં આલરે છે ?  ચઝમ્ફાબ્લ ે 
2046.  ગજુયાત યાજમભાાં ાંિભશાર ત્જલ્રાન મ વલસ્તાય ભૅંઔેનીઝ ધાતનુ રાાંફ ટ્ટ ધયાલ ેછે ?  ફામદ માથી ાની  
2047.  ઈ ધાત ુઉત્તભ વલદ્યતુલાશ છે ?  તાાંબુ ાં  
2048.  વલશ્વભાાં ફૉવાઈ ના ઉત્ાદનભાાં મ દેળ પ્રથભ સ્થાન ેઆલ ેછે ?  જભૈા  
2049.  ભય ાયના વભશ્રણભાાં મા દાથતન ઉમઔ થત નથી ?  થ્થય  
2050.  ગજુયાતભાાં ફનાવાાંઠા ત્જલ્રાના મા વલસ્તાયભાાં વીસુાં, તાાંબ ુઅન ેજવતની ઓાણ છે ?  દાાંતા  
2051.  માાં વાંવાધનની જાલણી અન ેવાંલધતન જરૂયી છે ?  ઓનીજ વાંવાધન  

13. ળસ્તતનાાં વાંવાધન 
2052.  ળસ્તત વાંવાધનની ઉરબ્ધતાન ેઆધાયે જે ત ેયાષ્ટ્રની ઈ પ્રવવૃત્તઐ વલળ ેજાણી ળામ છે ?  આવથિ  
2053.  જરાઉ રાડુાં, છાણ, રક્કડીમા રવ લઔેયે મ ઊજાતસ્ત્રત છે ?  ચફનવ્માાદય  
2054.  ઓનીજ રવ અન ેરેચરમભ મ ઊજાતસ્ત્રત છે ?  વ્માાદય  
2055.  ની ળધના દયણાભ ેરવાની ઊજાતળસ્તતના વાધન તયીેની પ્રવતષ્ટ્ઠા સ્થાવત યી ?  લયામાંત્ર  
2056.  રવ મા ઓડભાાંથી ભી આલ ેછે ?  પ્રસ્તય  
2057.  વલશ્વભાાં ઍન્થવેાઈ  પ્રાયના રવાનુાં પ્રભાણ ે રા  ા છે ?  5  
2058.  મા પ્રાયના રવાભાાં ાફતન તત્લનુાં પ્રભાણ લધ ુશમ છે ?  ઍન્રવેાઈ   
2059.  ઊંિી ક્ષાન રવ મા વલસ્તાયભાાંથી ભી આલ ેછે ?  350 થી 500 અક્ષાાંળવતૃ્ત 

લચ્િથેી  
2060.  રવાન વોથી લધ ુઅનાભત જથ્થ મા દેળભાાં છે ?  ઉત્તય અભદેયા  
2061.  ગજુયાતન મ ત્જલ્ર રગ્નાઈ ની ભા ે જાણીત છે ?  ચ્છ  
2062.  ગજુયાતભાાં શલેુાં તરેક્ષતે્ર મા સ્થે ભી આવ્યુાં શત ુાં ?  લણુજે  
2063.  જાશયે ક્ષતે્રની વોપ્રથભ દયપાઈનયી મા સ્થે સ્થાલાભાાં આલી શતી ?  ઔોશા ી  
2064.  બાયતભાાં કુદયતી લાયનુ લયાળ ે ર કનભી ય છે ?  2300  
2065.  બાયતભાાં વલદ્યતુની કુર ઉત્ાદનક્ષભતા ે રા ભઔેાલ  છે ?  104917  
2066.  વલશ્વભાાં વોથ ેલધ ુલીજલયાળ મા દેળભાાં થામ છે ?  ય.ુઍવ.  
2067.  450 ગ્રાભ યયેુવનમભના અણવુલબાજનથી ે રા રાઓ દરલ  વલદ્યતુળસ્તત ભે છે  ?  120  
2068.  દેળભાાં વોથી લધ ુસમૂતળસ્તત ભેલત ુાં યાજમ યુાં છે ?  ગજુયાત  
2069.  બાયતન વોથી ભ  વરય પ્રાન્  માાં આલરે છે ?  ભજૂ ાવ ેભાધયુભાાં  
2070.  નુ: ઉત્ાદદત અન ેપ્રદૂણમતુત ઊજાત ઈ છે ?  લન ઊજાત  
2071.  15 દભીની ઝડી લન ફૂાંાત શમ ત લનિક્કી ે રા લ  લીઅ દેા યી ળે ?  3567  
2072.  ગજુયાત વયાયે લન ઊજાત ભા ેનુાં વોથી ભટુાં લીન્ડપાભત માાં ઊભુાં યેર છે ?  જાભનઔય ત્જલ્રાના રાાંફા ઓાત ે 
2073.  બાયતભાાં વોથી ભટુાં લીન્ડપાભત માાં આલલેુાં છે ?  તવભરનાડુના ગચુ્છ ઓાત ે 
2074.  ગજુયાતભાાં ફામઔૅવ ફનાલલાની ળરૂઆત ઈ વારથી થઈ શતી ?  1954  
2075.  બાયતભાાં દશભારમ પ્રદેળભાાં કુલ્લ ુનજી ભચણયણ ઓાત ેઈ ઉષ્ટ્ભાળસ્તત દ્વાયા વલદ્યતુ પ્રાન્  

િરાલલાભાાં આલ ેછે ?  
ભતૂાીમ ઊજાત  
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વાભાન્સમ જ્ઞાન, ગ જયાતી વ્માયણ-વાહશત્મ, ઔણણત, તક  ળક્તત(Reasoning), English લઔેયે શલમના 105 થી લધાયે Topic ન  ંામાથી શળક્ષણ આતી શે્રષ્ઠ વં્ થાભા ંજડાલી ઉત્તભ ાયહદી ફનાલ.  

2076.  ઈણ દાથત ે લસ્તનુા ામત યલાના પ્રભાણન ેશુાં શલેામ ?  ળસ્તત  
2077.  મ રવ ા, ઐછ ઠણ અન ેભાંદ િા  તભેજ ીી જમત ધયાલ ેછે ?  ચફ યવુભનવ રવ  
2078.  મ રવ યેરલ ેઅન ેાયઓાનાભાાં લધ ુલયામ છે ?  ચફ યવુભનવ રવ 
2079.  ચરગ્નાઈ  પ્રાયના રવાન ઉમઔ ળાભાાં થામ છે ?  તાવલદ્યતુભથભાાં , યેરલભેાાં, 

ર ાયની ફનાલલાભાાં  
2080.  મા પ્રાયના રવાની જમત ધભૂાડા લઔયની અથલા લાદી યાંઔની શમ છે ?  ઍન્રવેાઈ   
2081.  મા પ્રાયન રવ ધભૂાદડમ અન ેવોથી લધ ુયાઓ ાડત રવ છે ?  ચરગ્નાઈ  રવ  
2082.  બાયતભાાં વોપ્રથભ ઓનજે તરે કૂલ ક્યાાં ઓદલાભાાં આલરે શત ?  નશાયાાાંઔ (અવભ)  
2083.  ગજુયાતભાાં તાવલદ્યતુભથ માાં આલલેુાં છે ?  વાફયભતી, ાનન્ધ્ર, ઉયાણા  
2084.  રવાની ઉમચઔતાની ભાાંઔ શલાના ાયણ ેતને ેશુાં શલેાભાાં આલ ેછે ?  ા શીય  
2085.  બાયતભાાં વોથી ભટુાં જરવલદ્યતુભથ મા યાજમભાાં આલલેુાં છે ?  ણાત   
2086.  ણાત  યાજમભાાં આલલેુાં બાયતનુાં વોથી ભટુાં જરવલદ્યતુભથ ઈ નદી ઉય આલલેુાં છે ?  ાલયેી  
2087.  ણાત  યાજમભાાં યુાં જરવલદ્યતુભથ આલલેુાં છે ?  વળલવમદુ્રભ  
2088.  ધયતીભાાં ઔમલેુાં ાણી લયા સ્લરૂ ેફશાય નીે છે. તભેાાં વભામરેી ઊજાતન ેમા નાભ ેઐઓલાભાાં 

આલ ેછે ?  
ભતૂાીમ ઊજાત  

2089.  ક્રૂડ ઐઈર મા ઓનીજભાાંથી ભેલલાભાાં આલ ેછે ?  રવાભાાંથી  
2090.  વોથી વનમ્નક્ષાન રવ મ છે ?  ી ન 
2091.  તવભરનાડુભાાં મા સ્થે યભાણ ુવલદ્યતુભથ આલલેુાં છે ?  િને્નાઈ ાવ ેલ્ક્કભ  
2092.  “ેઔા” યભાણ ુવલદ્યતુભથ મા યાજમભાાં આલલેુાં છે ?  ણાત   
2093.  યાજસ્થાનભાાં યુાં યભાણ ુવલદ્યતુભથ આલલેુાં છે ?  યાલતબા ા  
2094.  ગજુયાતભાાં મા સ્થે ઔયભ ાણીના ઝયા આલરેા છે ?  ટુલા, રસુાંદ્રા, ઉનાઈ  
2095.  મા રવાભાાં ાફતન તત્લનુાં પ્રભાણ 40% થી 60% શમ છે ?  ચરગ્નાઈ   
2096.  ચ્છના ાનન્ધ્ર ક્ષતે્રભાાંથી મા પ્રાયન રવ ભી આલ ેછે ?  ચરગ્નાઈ   
2097.  બાયતભાાં વલતપ્રથભ વલન્ડપાભત ઈ જગ્માઍ સ્થાયુાં છે ?  તતુુયીન  
2098.  ગજુયાત વયાયે જાભનઔય ત્જલ્રાનાાં રાાંફા ઔાભ ેમા દેળની ભદદથી ભટુાં વલન્ડપાભત ઊભુાં યુ ંછે ?  ડેન્ભાત  
2099.  ‘ા શીય’ ન ેશલેાભાાં આલ ેછે ?  રવ  
2100.  વોથી ઊંિી ક્ષાન રવ મ છે ?  ઍન્થવેાઈ  રવ  
2101.  રવાન વોથી લધ ુઅનાભત જથ્થ મા ઓાંડભાાં છે ?  ઉત્તય અભદેયા  
2102.  મા યાજમભાાં રવાનુાં ઉત્ાદન થત ુાં નથી ?  ઔલા  
2103.  કુદયતી લાયનુા ઉત્ાદનભાાં મ દેળ પ્રથભ સ્થાન ેછે ?  ય.ુઍવ.ફ  
2104.  ગજુયાતનુાં યુાં તરેક્ષતે્ર તરેની ગણુલત્તા ભા ે ભશત્લનુાં સ્થાન ધયાલ ેછે ?  અંરશે્વય  
2105.  બાયતભાાં વોથી લધ ુઓનીજ તરેનુાં ઉત્ાદન મા ક્ષતે્રભાાંથી થામ છે ?  ફૉમ્ફ ેશાઈ  
2106.  વોથી શદુ્ધ ઊજૉળસ્તતનુાં વાધન...............  કુદયતી લાય ુ 
2107.  બાયતભાાં વોપ્રથભ લાય યાાંધણ ઔૅવ યૂ ાડલાની મજના યા યાજમભાાં ળરૂ થઈ ?  ગજુયાત  
2108.  ગજુયાતનુાં વોથી ભટુાં તાવલદ્યતુભથ યુાં છે ?  ધલુાયણ  
2109.  બાયતભાાં વોથી ભટુાં જવલદ્યતુભથ મા યાજમભાાં છે ?  ણાત   
2110.  ઉાઈ જવલદ્યતુભથ ઈ નદી ય છે ?  તાી  

14. ઉત્ાદન ઉદ્યઔ 
2111.  ઈ ક્ાસ્ન્તઍ આધવુન ાયઓાનાના વલાવ ભા ેન ભાઔત ભ યી અપ્મ છે ?  ઑદ્યચઔ ક્ાસ્ન્તઍ  
2112.  કુતફુવભનાય માાં આલરે છે ?  દદલ્શી  
2113.  બાયતભાાં રશ અમસ્ના પ્રઔરનની ળરૂઆત મા યાજમભાાં થઈ શતી ?  તવભરનાડુ  
2114.  ઈ.વ. 1854 ભાાં સતુયાઉ ાડની વભર માાં ળરૂ થઈ શતી ?  મુાંફઇ  
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2115.  બાયતભાાં ઉદ્યઔન આમજનલૂતન વલાવ ઈ વારથી ળરૂ થમ શત ?  1951 
2116.  ળણની લસ્તઐુની વનાવભાાં પ્રથભ સ્થાન ેમ દેળ છે ?  ફાાંગ્રાદેળ  
2117.  વશ્વભ ફાંઔાાભાાં આલરેી ળણની ભ ા બાઔની વભર ઈ નદીના દનાયે આલરેી છે ?  હુઔરી 
2118.  રઓાંડ અન ેરાદનુાં ભ ા ામા યનુાં ઉત્ાદન 1907ભાાં ઝાયઓાંડના મા સ્થે ાયઓનાની 

સ્થાનાની વાઠે ળરૂ થયુાં શત ુાં ?  
જભળદેયુ  

2119.  બાયતના જાશયે ક્ષતે્રના રઓાંડ-રાદના ાયઓાનાન લશીલ  ના શસ્ત છે ?  ધ સ્ ીર ઐથદય ી એપ 
ઇષ્ન્ડમા ચરવભ ેડ  

2120.  દલાઐના ઉત્ાદનભાાં મ દેળ વલાવળીર દેળભાાં અગ્રસ્થા છે ?  બાયત  
2121.  બાયતભાાં ઈ ક્ાસ્ન્તના ાયણ ેઓાતયની ભાાંઔ લધી છે ?  શદયમાી ક્ાસ્ન્ત  
2122.  બાયતભાાં વવભને્ નુાં વોપ્રથભ ાયઓાનુાં માાં સ્થાલાભાાં આવ્યુાં શત ુાં ?  િને્ન્નાઈ  
2123.  વત્ર-િક્ી લાશનનાાં ઉત્ાદનભાાં બાયતન ક્ભ વલશ્વભાાં મ છે ?  ફીજ  
2124.  ભ ા દનાાં લણાણનુાં ફાાંધાભ મા સ્થે થામ છે ?  િી અન ેવલળાઓાટ્ટનભ  
2125.  ઇરતેરવન ઉદ્યઔની યાજધાનીના રૂ ેયુાં ળશયે વલવવત થયુાં છે ?  ફેંગ્રય  
2126.  ‘ઔ અન ેઓાાંડવયી’ ઍ ેલા પ્રાયન ઉદ્યઔ શલેામ ?  નાના ામા યન ઉદ્યઔ  
2127.  ફજાજ ઐ  તથા દ સ્ ઍ મા ક્ષતે્રના ઉદ્યઔ શલેામ ?  ઓાનઔી ક્ષતે્રના  
2128.  બાયતન વોથી વલળા ઉદ્યઔ મ છે ?  રઓાંડ-રાદ ઉદ્યઔ  
2129.  ળયેડીન ા બાયતના મા યાજમભાાં વોથી લધ ુથામ છે ?  ઉત્તયપ્રદેળ, તવભરનાડુ, 

આંધ્રપ્રદેળ   
2130.  બાયતભાાં રઓાંડ અન ેરાદનુાં ાયઓાનુાં તવભરનાડુના મા સ્થે પ્રસ્થાવત યલાભાાં આવ્યુાં શત ુાં ?   ોનલા  
2131.  માતલયણના અલક્ભણન ેજલાફદાય દયફ યુાં છે ?  ભૂાં, જ્લાામઓુી, યૂ  
2132.  ઈણ દેળની આવથિ ક્ષભતા ળાનાથી ભાી ળામ ?  ઉદ્યઔના વલાવથી  
2133.  વશ્વભ ફાંઔાભાાં ઈ નદીના દનાયે ળણની વભર આલરેી છે ?  હુઔરી  
2134.  ાંજાફભાાં ઊની ાડ ઉદ્યઔના ેન્દ્રનુાં નાભ જણાલ.  ધાયીલાર, લવુધમાણા, અમતૃવય  
2135.  બાયતન યેળભી ાડન ગ્રાશ દેળ મ છે ?  વવિંઔાય  
2136.  રઓાંડ ઉદ્યઔ ભા ે મા ાિા ભારની જરૂય ડે છે ?  રવ, રશ-અમસ્, ભૅંઔેનીઝ  
2137.  ઌલ્યવુભવનમભ ધાતનુ મખુ્મ ગણુધભત મ છે ?  વલદ્યતુ સલુાશ  
2138.  બાયત તાાંફાની આમાત મા દેળભાાંથી યે છે ?  ઝાન્સમ્ફમા  
2139.  ઔાંધના તજેાફન ઉમઔ ઈ િીજના ઉત્ાદનભાાં થામ છે ?  ઓાતયની ફનાલ ભાાં, કૃવત્રભ 

યેવાની ફનાલ ભાાં, પ્રાષ્સ્ ની 
ફનાલ ભાાં  

2140.  વવભને્  ઉદ્યઔ ભા ે મા ાિા ભારની જરૂય ડે છે ?  ચિયડી  
2141.  પ્રદૂણ અ ાલલા યુાં ફતણ જરૂયી છે ?  ાકૃવત લાય ુ 
2142.  રઓાંડ અન ેરાદ ઍ મા પ્રાયન ઉદ્યઔ છે ?  બાયે  
2143.  બાયતભાાં સતુયાઉ ાડની પ્રથભ વભર મા ળરૂ થઈ શતી ?  મુાંફઈ  
2144.  બાયતભાાં ળણનુાં પ્રથભ ાયઓાનુાં મા લતભાાં ળરૂ થયુાં ?  1855  
2145.  ળણથી ફનરેી િીજલસ્તઐુના ઉત્ાદનભાાં વલશ્વભાાં બાયતનુાં સ્થાન.......  પ્રથભ  
2146.  ઊની ાડ ઉદ્યઔનુાં વોથી ભટુાં ેન્દ્ર યુાં છે ?  મફુાંઈ  
2147.  મા સ્થે ઊની ાડ ઉદ્યઔ નથી ?  ફાકુાંયા  
2148.  બાયતન મ ઉદ્યઔ વદીઐથી જઔપ્રવવદ્ધ છે ?  યેળભી ાડ  
2149.  વભગ્ર વલશ્વભાાં ભ ા ઉત્ાદ દેળભાાં બાયતન ક્ભ....  દ્ધદ્વતીમ  
2150.  બાયતભાાં રઓાંડ-રાદનુાં પ્રથભ ાયઓાનુાં મા યાજમભાાં ળરૂ થયુાં શત ુાં ?  તવભરનાડુ  
2151.  ચબરાઈના રઓાંડ-રાદના ેન્દ્ર ભા ે મા દેળન વશમઔ પ્રાપ્ત થમ છે ?  યવળમા  
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                                                  નલી ફેચભાં પ્રલેળ રેલા ભાટે આેર નફંય ય પન ય અથલા ફૃફર ં  ભવ .  
વાભાન્સમ જ્ઞાન, ગ જયાતી વ્માયણ-વાહશત્મ, ઔણણત, તક  ળક્તત(Reasoning), English લઔેયે શલમના 105 થી લધાયે Topic ન  ંામાથી શળક્ષણ આતી શે્રષ્ઠ વં્ થાભા ંજડાલી ઉત્તભ ાયહદી ફનાલ.  

2152.  ચબ્ર નના વશાયથી રઓાંડ-રાદનુાં યુાં ેન્દ્ર સ્થાલાભાાં આવ્યુાં છે ?  સઔુાતયુ  
2153.  ઍ  ન ઌલ્યવુભવનમભના ઉત્ાદન ભા ે રઔબઔ ે રા  ન ફૉતવાઈ ની જરૂય ડે છે ?  6  
2154.  દશન્દુસ્તાન ૉય ચરવભ ેડ વાંસ્થા મા ઉદ્યઔ વાથ ેવાંામરેી છે ?  તાાંબ ુઔાણ  
2155.  ઈ લસ્તઐુના ઉત્ાદન ભા ે રેયવામણન ઉમઔ થત નથી ?  તાાંબ ુ 
2156.  બાયતભાાં ઓાતયનુાં વોપ્રથભ ાયઓાનુાં મા યાજમભાાં સ્થાલાભાાં આવ્યુાં શત ુાં ?  તવભરનાડુ  
2157.  1904ભાાં િને્નાઈભાાં મા ઉદ્યઔના શ્રીઔણળે થમા શતા ?  વવભને્   
2158.  મા સ્થે વપ લયે પ્રોદ્યચઔી ાત નથી ?  જભળદેયુ  
2159.  અવનન્સચ્છત અન ેભ ીથી થતા અલાજ મા પ્રાયનુાં પ્રદૂણ છે ?  અલાજ  

15. દયલશન, વાંદેળાવ્મલશાય અન ેવ્માાય 
2160.  વ્માાય પ્રવવૃત્ત ઍ મા પ્રાયની પ્રવવૃત્ત છે ?  આવથિ  
2161.  જભીન ભાઔત ભા ે ળાની ળધ અત્માંત ભશત્લની ઔણામ છે ?  ડૈાની  
2162.  બાયતભાાં દયલશનના અન્મ ભાઔોની વયઓાભણીભાાં મા ભાઔોનુાં ભશત્લ વલળે છે ?  વડભાઔત  
2163.  વલશ્વના મા દેળભાાં વડ ભાઔોનુાં પ્રભાણ લધુાં છે ?  બાયત  
2164.  બાયતભાાં યાષ્ટ્રીમ ધયીભાઔોની ઔીિતા દય િયવ દરભી યે ે રી છે ?  1.02  
2165.  યાષ્ટ્રીમ ધયીભાઔત નાંફય-2 મા યડ તયીે ઐઓામ છે ?  ગ્રાન્  રાં યડ  
2166.  મ યાષ્ટ્ ીમ ધયીભાઔત વોથી રાાંફ છે ?  7  
2167.  વોયાષ્ટ્રના વાઔયદનાયાન ેવાાંત મ શાઈલ ેબાલનઔય, ભહુલા, િયલાડ, યફાંદય અન ેઐઓાન ે

જડે છે ?  
ૉસ્ ર શાઈલ ે 

2168.  ગ્રામ્મ ભાઔોનુાં વાંિારન ણ યે છે ?  ગ્રામ્મ ાંિામત  
2169.  યાષ્ટ્રીમ ધયીભાઔતના વાંદબતભાાં બાયત ઈ ક્ાસ્ન્ત ભા ે તમૈાય છે ? ભાઔત ક્ાસ્ન્ત  
2170.  ઍતવપ્રવે ધયીભાઔતના પ્રજેત ન પ્રથભ તફક્ક મ છે ?  સલુણત િતભુુતજ  
2171.  મા ભાઔો પ્રભાણભાાં વસ્તા, ઝડી, વય અન ેઅનકુૂ ઔણામ છે ?  યેરભાઔત  
2172.  બાયતન પ્રથભ યેરભાઔત માાં ફ ેસ્થ લચ્િ ેળરૂ થમ શત ?  મુાંફઈથી થાણા  
2173.  બાયતભાાં યેરભાઔોની કુર રાંફાઈ ે રા દરભી ય છે ?  63140  
2174.  લધ ુઔીિ લસ્તીલાા વલસ્તાયભાાં મા પ્રાયની યેરલ ેલધ ુછે ?  બ્રડઔેજ  
2175.  બાયતન વોથી રાાંફ યેરભાઔત મ છે ?  ન્માકુભાયીથી જમ્મ ુ 
2176.  જમ્મથુી ન્માકુભાયી ભાઔત ઉય દડતી જાણીતી રેનનુાં નાભ શુાં છે ?  દશભવાઔય ઍતવપ્રવે  
2177.  બ્રડઔેજની શાઈ ે રા ભી ય શમ છે ?  1.676 ભી ય  
2178.  ગજુયાતનુાં વોથી ભટુાં યેરલ ેસ્ ેળન યુાં છે ?  અભદાલાદ  
2179.  બાયતનુાં વોથી ભટુાં ફાંદય યુાં છે ?  મુાંફઈ  
2180.  દયલશન ભાઔોભાાં યુાં દયલશન વોથી લધ ુઝડી છે ?  શલાઈ  
2181.  આધવુન વાંદેળાવ્મલશાયની ળરૂઆત ળાનાથી થઈ શતી ?   ાર  
2182.  બાયતભાાં  ારવલેાન પ્રાયાંબ ઈ વારથી થમ શત ?  1837  
2183.  સ્ ાડત અન ેયફીદડયુાં ઍ ઈ ક્ષાની  ાર શલેામ ?  પ્રથભ  
2184.  બાયતના વલદેળ વ્માાયની વભતરુા ેલી યશી છે ?  નાયાત્ભ  
2185.  ઈ.વ. 1851 ળરૂ યલાભાાં આલરે  ેચરગ્રાપનુાં જડાણ માાં ફ ેળશયે લચ્િ ેથયુાં શત ુાં ?  રતા અન ે ત ડામભન્ડ  
2186.  બાયત ે1975ભાાં છડે વોપ્રથભ ઉગ્રશ આમતબટ્ટ મા દેળની ભવૂભ યતી અલાળભાાં છડેર શત ?  યવળમા  
2187.  દૂયવાંિાય ક્ષતે્ર ેS.T.D. વલેાન અથત શુાં થામ છે ?  વફસ્ક્ાઈફવત રન્ ડામચરિંઔ  
2188.  દૂયવાંિાય ક્ષતે્ર P.C.O. વલેાન અથત જણાલ.  બ્બ્ર ર એદપવ  
2189.  બાયતીમ યાષ્ટ્રીમ શલાઈભથની વાંખ્મા ે રી છે ?  63 
2190.  દયલશનનુાં વાધન યુાં છે ?  જશાજ, વફભયીન, ઍયપ્રને  
2191.  ગજુયાતભાાં યજ્જુ ભાઔત મા સ્થે આલરે છે ?  ાલાઔઢ  
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                                                  નલી ફેચભાં પ્રલેળ રેલા ભાટે આેર નફંય ય પન ય અથલા ફૃફર ં  ભવ .  
વાભાન્સમ જ્ઞાન, ગ જયાતી વ્માયણ-વાહશત્મ, ઔણણત, તક  ળક્તત(Reasoning), English લઔેયે શલમના 105 થી લધાયે Topic ન  ંામાથી શળક્ષણ આતી શે્રષ્ઠ વં્ થાભા ંજડાલી ઉત્તભ ાયહદી ફનાલ.  

2192.  યાજમ ધયીભાઔતના ફાાંધાભ અન ેજાલણીની જલાફદાયી ની છે ?  યાજમ વયાય  
2193.  યાષ્ટ્રીમા ધયી ભાઔતના ફાાંધાભ અન ેજાલણીન જલાફદાયી ની છે ?  ેન્દ્ર વયાય  
2194.  સલુણત િતભુુતજ ઍવપ્રવે ધયીભાઔત મા ભશાનઔયન ેજડે છે ?  રાતા – િને્ન્નાઈ  
2195.  વાંદેળાવ્મલશાયનુાં વાધન યુાં છે ?   ારવલેા, તાય વલેા,  ેચરપન 

વલેા  
2196.  જભીનભાઔતભાાં મા ભાઔતન વભાલળે થામ છે ?  વડભાઔત , યાષ્ટ્રીમ ધયી ભાઔત, 

યાજમ ધયી ભાઔત  
2197.  બાયતભાાં યાષ્ટ્રીમ ધયી ભાઔતની રાંફાઈ ે રા દરભી યની છે ?  58112  
2198.  યાષ્ટ્રીમ ધયી ભાઔત – 8 દદલ્શીથી મા ળશયે સધુી રાંફાલરે છે ?  મુાંફઈ  
2199.  યાષ્ટ્રીમ ધયી ભાઔત – 8 જે અભદાલાદ-લડદયાન ેમુાંફઈ વાથ ેવાાંે છે તનેી રાંફાઈ ે રા દભીની છે 

?  
1352  

2200.  યાષ્ટ્રીમ ધયી ભાઔત – 7 ે રા દભી રાાંફ છે ?  72372  
2201.  યુાં ફડત વયશદી ભાઔતન લશીલ  યે છે ?  વયશદી ધયીભાઔત ફડત  
2202.  મ ભાઔત ફનાલલા ભા ે વયાયે ‘ફનાલ, િરાલ અન ેવોંી દ’ની નીવત અનાલી છે ?  યીડય ભાઔત  
2203.  રાદપ વવગ્નરભાાં યાશદાયી ભા ે ેલા પ્રાયની રાઈ  થામ ત્માયે યસ્ત ઐાંઔલ દશતાલશ નીલડે છે ?  રીરી રાઈ   
2204.  બાયતભાાં શરે યેરભાઔત માયે ળરૂ થમ શત ?  15 ઍવપ્રર 1853  
2205.  ઈ.વ. 1853ભાાં ળરૂ યલાભાાં આલરે યેરભાઔતની રાંફાઈ ે રા દભીની શતી ?  34 દભી  
2206.  ઐછી લવવતલાા ે ઐછી જરૂદયમાત ધયાલતા પ્રદેળભાાં ેલા પ્રાયન યેરભાઔત ફનાલલાભાાં આલરે 

છે ?  
નયેઔેજ  

2207.  બાયતભાાં વોથી લધ ુલશાણલટુ ઈ નદીની હુઔરી ળાઓાભાાં થામ છે ?  ઔાંઔા  
2208.  યુાં ફાંદય બાયતના વશ્વભ દનાયે આલલેુાં છે ?  ાંડરા, મુાંફઈ, િી  
2209.  બાયત વયાયે શલાઈવલેાનુાં યાષ્ટ્રીમયણ ઈ વારભાાં યેર શત ુાં ?  ઈ.વ. 1952  
2210.  ‘ઌય ત એથદય ી એપ ઇષ્ન્ડમા’ઍ મા દયલશનનુાં વાંિારન યે છે ?  શલાઈ દયલશન  
2211.  બાયતભાાં યેરલ ે ાર વલેા ઈ વારભાાં ળરૂ યલાભાાં આલી શતી  ?  ઈ.વ. 1707  
2212.  બાયતભાાં શલાઈ  ાર વલેા ઈ વારભાાં ળરૂ યલાભાાં આલી શતી ?  ઈ.વ. 1911  
2213.  બાયતભાાં વોપ્રથભ  ેચરગ્રાપનુાં જડાણ ઈ વારભાાં થયુાં શત ુાં ?  ઈ.વ. 1851  
2214.  દપલ્ભ વનભાતણ ક્ષતે્ર ેબાયતનુાં સ્થાન વલશ્વભાાં ે લુાં છે ?  શલેુાં  
2215.  પ્રલાવન ઉદ્યઔથી યાજમન ેમ રાબ થામ છે ?  આવથિ  
2216.  ભારવાભાન ે ભાનલી અથલા ફાંનનેી ઍ સ્થેથી ફીજા સ્થે થતી શયેપેયન ેવાભાત્જ વલજ્ઞાનની 

દયબાાભાાં શુાં શલેાભાાં આલ ેછે ?  
દયલશન  

2217.  વ્માાય-પ્રવવૃત્ત ઍ મા પ્રાયની આવથિ પ્રવવૃત્ત છે ?  તતૃીમ  
2218.  આજે દયલશન-પ્રવવૃત્તભાાં ેલા પ્રાયનાાં વાધનઍ પ્રભતુ્લ જભાવ્યુાં છે ?  માાંવત્ર  
2219.  યાષ્ટ્રના વાભાત્જ, આવથિ અન ેયાજીમ વલાવન ભાદાંડ ઈ ફાફત છે ?  દયલશન  
2220.  જભીન ભાઔત ભા ે ળાની ળધ અત્માંત ભશત્લની ઔણામ છે ?  ડુૈાં  
2221.  બાયતની ઔણતયી વલશ્વભાાં ેલા વડ ભાઔો ધયાલતા દેળભાાં થામ છે ?  ઔીિ જાળાં ધયાલતા વડ ભાઔો  
2222.  મા પ્રાયના ધયીભાઔતના ફાાંધાભ અન ેજાલણીની જલાફદાયી ેન્દ્ર વયાયની છે ?  યાષ્ટ્રીમ ધયી ભાઔત  
2223.  મ ધયી ભાઔત ગજુયાતભાાંથી વાય  થામ છે જે દદલ્શીથી મુાંફઈ સધુી રાંફામરે છે ?  નાંફય – 8 
2224.  યાષ્ટ્રીમ ધયી ભાઔત નાંફય 2 મા નાભ ેઐઓામ છે ?  ગ્રાન્  રાં યડ  
2225.  મા નાંફયન યાષ્ટ્રીમ ધયી ભાઔત લાયાણવીન ેન્માકુભાયી વાથ ેજડે છે, જે વોથી રાાંફ ધયીભાઔત 

(2372 દરભી ય) છે ?  
નાંફય – 7  

2226.  ગ્રામ્મ ભાઔત જે ત ેઔાભડાન ેજડત શલાથી ત ેફીજા મા નાભ ેઐઓામ છે ?    ગ્રામ્મ ઍપ્રિ ભાઔત  
2227.  વયશદી ભાઔત ઈ વાંસ્થા દ્વાયા ફાાંધલાભાાં આલ ેછે ?  વયશદ ભાઔત વાંસ્થાન  
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                                                  નલી ફેચભાં પ્રલેળ રેલા ભાટે આેર નફંય ય પન ય અથલા ફૃફર ં  ભવ .  
વાભાન્સમ જ્ઞાન, ગ જયાતી વ્માયણ-વાહશત્મ, ઔણણત, તક  ળક્તત(Reasoning), English લઔેયે શલમના 105 થી લધાયે Topic ન  ંામાથી શળક્ષણ આતી શે્રષ્ઠ વં્ થાભા ંજડાલી ઉત્તભ ાયહદી ફનાલ.  

2228.  બાયત શલ ેઈ ક્ાાંવત ભા ે તમૈાયી છે ?  બાયત ભાઔત ક્ાાંવત  
2229.  આણા બાયત દેળભાાં વોથી લધ ુઊંિાઈ ય તમૈાય યલાભાાં આલરે ભાઔત મ છે ?   ભનારીથી રદાઓ  
2230.  મા શાઈલ ેય ઍ ણ યેરલ ેક્વવિંઔ નદશ શમ ?  સલુણત િતભુુતજ શાઈલ ે 
2231.  વાભાન્મ યીત ેઆણા દેળભાાં લધ ુઔીિ લસ્તીલાા પ્રદેળભાાં મા પ્રાયની યેરલ ેલધ ુછે ?  બ્રડ ઔેજ  
2232.  ગજુયાત યાજમ રઔબઔ ે રા દરભી ય રાાંફ દદયમાદનાય ધયાલ ેછે ?  1600 દભી  
2233.  બાયતભાાં વોથી લધ ુવભાિાયત્ર ઈ બાાભાાં પ્રઔ  થામ છે ?  દશન્દી  

16. આવથિ વલાવ 
2234.  આવથિ વલાવ ઈણ દેળના રની ઈ આલ તભેજ જીલનધયણ વાથ ેવાંામરે છે ?  ભાથાદીઠ આલ  
2235.  ભાથાદીઠ આલ લધતાાં રના જીલનધયણભાાં સધુાય થામ તને ેશુાં શલેામ ?  આવથિ વલાવ  
2236.  ઈ.વ. 1950-51 ભાાં બાયતની ભાથાદીઠ આલ ે રા રૂવમા શતી ?  255 રૂવમા  
2237.  ઈ.વ. 2000-2001 ભાાં રીની ભાથાદીઠ આલ ે રી શતી ?  16,500 રૂવમા  
2238.  રનુાં લ્માણ તભેજ તભેાાં થતા પેયપાય જાણલા ભા ે આવથિ પ્રવવૃત્ત યતાાં મા વલાવન ખ્માર 

લધાયે ઉમઔી છે ?  
આવથિ વલાવ  

2239.  ઓતેીની ભ ા બાઔની જભીનની ભાચરી ન ધયાલ ેછે ?  ભ ા જભીનદાય  
2240.  દેળની કુર લસ્તીના ે રા  ા ર ઔયીફીભી યેઓા શઠે છે ?  30  
2241.  વલાવળીર દેળભાાં આલા ઔયીફની વાંખ્મા કુર લસ્તીના ે રા બાઔ જે રી શમ છે ?  1/3  
2242.  વલાવળીર દેળભાાં વાભાત્જ ભાખુાં.............  છાત અન ેરૂદઢચસુ્ત છે.  
2243.  યજઔાયી તભેજ યાષ્ટ્રીમ આલભાાં મા ક્ષતે્રન દશસ્વ વોથી લધાયે શમ છે ?  પ્રાથવભ ક્ષતે્ર  
2244.  2000-2001 ની કુર લસ્તીના ે રા  ા ર ઓતેીભાાં યામરેા છે ?  58  
2245.  ઓતેી ઓડેૂતન ેતભેજ ઓતેભજૂયન ેેલી યીત ેયજઔાયી યૂી ાડે છે ?  પ્રત્મક્ષ  
2246.  મા દેળના ર કુર લસ્તીભાાંથી વોથી ઐછી યજઔાયી ઓતેીભાાંથી ભેલ ેછે ?  ઇંગ્રનૅ્ડ  
2247.  ભ ા ઉદ્યઔન પા કુર ઑદ્યચઔ યજઔાયીભાાં ે રા  ા છે ?  4  
2248.  નાના ઉદ્યઔ અન ેગશૃઉદ્યઔન પા કુર ઑદ્યચઔ યજઔાયીભાાં ે રા  ા છે ?  96  
2249.  યજઔાયી તભેજ યાષ્ટ્રીમ આલભાાં મા વલબાઔનુાં ભશત્લ લધતુાં ઔયુાં છે ?  ભાધ્મવભ વલબાઔ  
2250.  યાષ્ટ્રીમ આલભાાં વલેા ક્ષતે્રન દશસ્વ ે રા  ા છે ?  49.5  
2251.  ઉત્ાદનનાાં વાધન ઍીવાથ ેે રી લઓત ઉમઔભાાં રઈ ળામ ?  ઍ જ લઓત  
2252.  ફજાયદ્ધવતન ેઈ દ્ધવત તયીે ઐઓલાભાાં આલ ેછે ?  મડૂીલાદી  
2253.  ફજાયભાાં બાલ ઓાવ યીન ેમાયે નીિી જામ છે ?  ભારની ભાાંઔ ક ી જામ ત્માયે  
2254.  વભાજલાદી દ્ધવતભાાં ફધા જ આવથિ વનણતમ મા તાંત્ર દ્વાયા રલેાભાાં આલ ેછે ?  ફજાયતાંત્ર  
2255.  વભાજલાદભાાં ઉત્ાદનનાાં વાધનની ભાચરી ની શમ છે ?  યાજમની  
2256.  મ દેળ વભશ્ર અથતતાંત્ર અનાલનાય દેળ છે ?  બાયત  
2257.  યવળમા, િીન અન ેલૂીમ યયુના દેળભાાં ઈ દ્ધવત જલા ભે છે ?  વભાજલાદી  
2258.  “આદેળ અન ેપ્રત્વાશનની દ્ધવત” ઈ દ્ધવત શ ેછે ?  વભાજલાદી  
2259.  મ દેળ મડૂીલાદી દેળ તયીે જાણીત છે ?  અભદેયા  
2260.  ઈ દ્ધવતન ઉદબલ ફજાયદ્ધવતની વનષ્ટ્પતાભાાંથી થમ છે ?  વભાજલાદી  
2261.  મ દેળ વભાજલાદી દ્ધવત ધયાલ ેછે ?  યવળમા, િીન, રૂભાવનમા  
2262.  વભશ્ર અથતતાંત્ર અનાલય ભશત્લન દેળ મ છે ?  ઇંગ્રનૅ્ડ  
2263.  વભશ્ર અથતતાંત્રભાાં ઈ ભમાતદા જલા ભે છે ?  વાંરનન અબાલ  
2264.  વલજાવળીર દેળભાાં ળાન વલાવ ઐછ જલા ભે છે ?   ૅનરૉજી  
2265.  વલાવળીર દેળભાાં મા ક્ષતે્રનુાં પ્રભ્ત્લ લધાયે શમ છે ?  પ્રાથવભ ક્ષતે્ર  
2266.  ઉત્ાદનનાાં વાધન ે રાાં છે ?  િાય  
2267.  ઈ આવથિ પ્રવવૃત્ત ભાધ્મવભ ક્ષતે્રની પ્રવવૃત્ત છે ?  અણળુસ્ત્રનુાં ઉત્ાદન  
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વાભાન્સમ જ્ઞાન, ગ જયાતી વ્માયણ-વાહશત્મ, ઔણણત, તક  ળક્તત(Reasoning), English લઔેયે શલમના 105 થી લધાયે Topic ન  ંામાથી શળક્ષણ આતી શે્રષ્ઠ વં્ થાભા ંજડાલી ઉત્તભ ાયહદી ફનાલ.  

2268.  આવથિ દષ્ષ્ટ્ ઍ બાયત ેલ દેળ છે ?  વલાવળીર  
2269.  ભાનલશ્રભના અબાલના દયણાભ ેશુાં થામ છે ?  ઉત્ાદનભાાં લધાય થામ છે.  
2270.  વલાવળીર દેળની મખુ્મ વનાવ ઈ છે ?  કૃવ દેાળ  
2271.  યાષ્ટ્રીમ આલભાાં પ્રાથવભ ક્ષતે્રન પા ે રા  ા છે ?  23.9%  
2272.  ઈ દ્ધવતભાાં નાણુાં અન ેબાલતાંત્ર વલોયી શમ છે ?  ફજાય  
2273.  વ્મસ્તતના જીલનધયણભાાં ઈ ફાફતન વભાલળે થામ છે ?  અનાજ, વળક્ષણ, યશઠેાણ  
2274.  આવથિ વલાવન ખ્માર શુાં દળાતલ ેછે ?  ઔયીફીભાાં ક ાડ  
2275.  મ દેળ વલવવત નથી ?  બાયત  
2276.  મ દેળ વલવવત દેળ છે ?   સ્સ્લડન  
2277.  બાયતીમ અથતતાંત્રનુાં ક્ષતે્ર જણાલ.  પ્રાથવભ ક્ષતે્ર, ભાધ્મવભ ક્ષતે્ર, 

વલેા ક્ષતે્ર  
2278.  મ દેળ વલાવળીર દેળ નથી ?  જાાન  
2279.  મા મા દેળ વલાવળીર દેળ છે ?   િીરી, આજષે્ન્ ના, ભતૂાન  
2280.  વલાવળીર દેળભાાં કુર લવવતના ે રા  ા ર ઔયીફી યેઓાની નીિ ેજીલ ેછે ?  30%  
2281.  અન્ન્ન, લસ્ત્ર અન ેયશઠેાણની જરૂદયમાતન ેેલી જરૂદયમાત શ ેછે ?  પ્રાથવભ ક્ષતે્રની જરૂદયમાત  
2282.  દેળની કુર આલન ેદેળની કુર લસ્તી દ્વાયા બાઔલાભાાં આલતાાં દયે વ્મસ્તતન ેપ્રાપ્ત થતી વયેયાળ 

આલ ઍ ર.ે............  
વયેયાળ આલ  

2283.  બાયતભાાં સ્લાતાંત્ર્મપ્રાન્સપ્ત છીનાાં લોભાાં........  ભાથાદીઠ આલ લધી છે.  
2284.  વલાવળીર અથતતાંત્રની ઐઓ ભા ે રક્ષણ યુાં છે ?  ઓતેીની આલ  
2285.  િીજલસ્તઐુ ે વલેાઐના વલવનમભ દ્વાયા આલ ાપ્ત યલાની અન ેઓિતલાની પ્રવવૃત્ત ઍ ર-ે  આવથિ પ્રવવૃત્ત  
2286.  બાયતભાાં 1951ભાાં દેળની કુર લસ્તીભાાંથી ે રા  ા ર ઓતેીભાાં યામરેા શતા ?  71%  
2287.  બોવત લતયના શતેથુી યલાભાાં આલતુાં ળાયીદય અથલા ભાનવવ અથલા ફાંન ેપ્રાયનુાં ામત 

ઍ ર.ે.............  
શ્રભ  

2288.  ઓતેી તભેજ ઓતેી વાથ ેવાંરગ્ન પ્રવવૃત્તઐન વભાલળે મા ક્ષતે્રભાાં થામ છે ?  પ્રાથવભ  
2289.  વલશ્વફેંના અશલેાર પ્રભાણ ે765 ડૉરય સધુીની ભાથાદીઠ આલ ધયાલતા દેળન ેેલા દેળ શલેામ 

?  
વલાવળીર દેળ  

2290.  ઉત્ાદનની પ્રકૃમાભાાં જભીન, મડૂી અન ેશ્રભન ેમજનાલૂત જડલાની ાભઔીયી ઍ ર.ે...  વનમજન  
17. આવથિ ઉદાયીયણ અન ેલવૈશ્વીયણ 

2291.  ના દ્વાયા િારતી વલેાઐના અમુ બાઔનુાં વાંિારન ઓાનઔી ઢેીઐન ેવોંલાભાાં આવ્યુાં છે ?  યાજમ વયાય  
2292.  આવથિ સધુાયાન અભર ના દ્વાયા થામ છે ?  આમજન  
2293.  આમજનભાાં અથતતાંત્રની ઈ સ્સ્થવત દળાતલલાભાાં આલ ેછે ?  બવલષ્ટ્મારીન  
2294.  વલશ્વ વ્માાય વાંઔઠનનુાં લડુાં ભથ માાં આલલેુાં છે ?  ન્યમૂૉત  
2295.  વલશ્વ વ્માાયભાાં બાયતન દશસ્વ ે રા  ા છે ?  0.5  
2296.  બાયતભાાં 1981 ભાાં ેન્દ્ર વયાયે મા પ્રદૂણ અંઔે ધાય વાય મો શત ? ધ્લવન  
2297.  બાયતના આવથિ સધુાયાના ામાભાાં ઈ ફાફત શતી ?  લવૈશ્વદયણ  
2298.  આવથિ ઉદાયીયણના બાઔરૂ ેવયાયે રૂવમાન ેઅંળત: દયલતતનળીર ફનાલરેા તને ેશુાં શલેાભાાં 

આલ ેછે ? 
રૂવમાની ઔવતળીરતા  

2299.  w.t.o.  નુાં આખુાં નાભ જણાલ ? લલ્ડ રેડ ઐઔેનાઈઝળેન  
2300.  મા દેળભાાં જત ુાંનાળ દલાઐન વલલ્ ળધામ છે ? બાયત, ભ્રાચઝર, િીન  
2301.  બાયત વયાયે ઈ વારભાાં લાયપુ્રદુણ વનમાંત્રણ ધાય વાય મો ? ઈ.વ. 1981  
2302.  લવૈશ્વીયણની નીવત મા પ્રાયના વ્માાય વાથ ેજડામરેી છે?  વલદેળ  
2303.  ઈ.વ 1991ની ઑદ્યચઔ નીવત દ્વાયા યામરે સધુાયાભાાં ઈ ઍ ફાફત ન શતી ?  યાષ્ટ્રીમયણ  
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વાભાન્સમ જ્ઞાન, ગ જયાતી વ્માયણ-વાહશત્મ, ઔણણત, તક  ળક્તત(Reasoning), English લઔેયે શલમના 105 થી લધાયે Topic ન  ંામાથી શળક્ષણ આતી શે્રષ્ઠ વં્ થાભા ંજડાલી ઉત્તભ ાયહદી ફનાલ.  

2304.  બાયતભાાં સ્લાતાંત્ર્મ છીનાાં 40 લત દયવભમાન અથતતાંત્રનુાં વાંિારન ેલી યીત ેયલાભાાં આવ્યુાં શત ુાં ?  અંકુળ અન ેવનમભન દ્વાય  
2305.  બાયતભાાં આવથિ સધુાયાન યઔુ ક્યાયે ળરૂ થમ ?  1991  
2306.  વલશ્વન વામ્મલાદી દેળ મ છે ?  િીન  
2307.  વયાયી અંકુળ અન ેવનમભન ક્ભળ : ક ાડતાાં જઈન ેફજાયતાંત્ર દ્વાયા આવથિ વનણતમ રલેાભાાં આલ ે

તલેી વ્મલસ્થા ઍ ર.ે.......  
આવથિ ઉદાયીયણ  

2308.  યાજીમ આલ અન ેઓિત અંઔેની નીવત ઍ ર ેશુાં ?  યાજીમ નીવત  
2309.  1985 છી વલદેળ વ્માાય નીવત ે રાાં લતના વભમઔાા ભા ે જાશયે યલાભાાં આલી ?  ાાંિ લત  
2310.  આમજનભાાં આવથિ વલાવની જલાફદાયી મા ક્ષતે્રન ેવોંલાભાાં આલી ?  ઓાનઔી ક્ષતે્રન ે 
2311.  આવથિ ઉદાયીયણની નીવતથી.............  બાલલધાય વનમાંત્રણભાાં આવ્મ.  
2312.  વલશ્વવ્માાય વાંઔઠનની સ્થાના માયે થઈ ?  1965  
2313.  પ્રદૂણ પેરાત ુાં અ ે ત ેભા ે ફતણ તયીે ળાન ઉમઔ યલાભાાં આલ ેછે ?  પ્રાકૃવત લાય ુ 
2314.  વલશ્વભાાં મા દદલવન ે‘માતલયણ દદન’ તયીે ઉજલામ છે ?  5 જૂન  

18. બાયતીમ અથતવ્મલસ્થાની મખુ્મ વભસ્માઐ : ઔયીફી અન ેફયેજઔાયી  
2315.  ભ ા દનાાં કુટુાંફના ાયણ ેગ્રાભીણ વલસ્તાયભાાં ઈ ફેાયી લધ ુજલા ભે છે ?  ભવભી  
2316.  ગજુયાત 200-03 સધુીભાાં ફયેજઔાયીની વાંખ્મા ે રી થઈ છે ?  12 રાઓ  
2317.  લતના 183 દદલવ યતાાં ઐછા દદલવનુાં જ ાભ ભે ત ત ેમા પ્રાયની ફયેજઔાયી શલેામ ?  કતણજન્મ  
2318.  ઍવપ્રર 1951ભાાં દેળભાાં કુર ફયેજઔાયીનુાં પ્રભાણ રઔબઔ ે રા રાઓ શત ુાં ?  33  
2319.  વાકે્ષ ઔયીફીન ખ્માર મા દેળભાાં લધ ુપ્રિચરત છે ?  વલવવત  
2320.  બાયતના ગ્રાભીણ ક્ષતે્રભાાં વત વ્મસ્તત દયયજ ે રા ેરયી ઓયા ભલ જઈઍ ?  2400  
2321.  ળશયેી વલસ્તાય ભા ે પ્રવત વ્મસ્તત દયયજ ે રા ેરયી ઓયા ભલ જઈઍ ?  2100  
2322.  ઈ.વ. 2003 ભાાં બાયતની કુર લસ્તીના ે રા યડ ર ઔયીફ શતા ?  28 યડ  
2323.  માાં યાજમભાાં ઔયીફીનુાં પ્રભાણ લધ્યુાં છે ?  જે યાજમભાાં ઓતેભજૂયની વાંખ્મા 

લધ ુત ેયામભાાં.  
2324.  આઝાદી છીનાાં લોભાાં આમજનભાાં મા ઉદ્યઔના વલાવ ય બાય મુામરે છે ?  બાયે ઉદ્યઔ  
2325.  1981 થી 2005 સધુીભાાં આવથિ વલાવન વયેયાળ દય ે ર યહ્ય છે ?  5  
2326.  સલુણત જમાંવત ળશયેી યજઔાય મજનાભાાં ે રી લમના વળચક્ષત ફયેજઔાયન ેરાબ આલાભાાં આલ ેછે 

?  
18 થી 35  

2327.  ફયેજઔાય વ્મસ્તતન ેવીધવેીધી યજઔાયી યૂી ાડત ામતક્ભ.............  લતેનમતુત યજઔાયી ામતક્ભ  
2328.  ઈ મજનાની જેભ ‘પ્રધાનભાંત્રી ગ્રાભીણ મજના” ગ્રાભીણ વલસ્તાયભાાં ઔયીફન ેભાનની જરૂદયમાત 

વલનામલૂ્મ ેયૂી ાડે છે ?  
ઇષ્ન્દયા આલાવ મજના  

2329.  બાયતની લતતભાન વભસ્માઐ ૈીની ઔાંબીય આવથિ વભસ્મા ઈ છે ?  ફયેજઔાયી  
2330.  બાયત જેલા દેળભાાં અથતતાંત્રના છાત ભાઓાન ેરીધ ેઈ ફયેજઔાયી જલા ભે છે ?  રાાંફા ઔાાની ફેાયી  
2331.  2001 ની લસ્સ્તઔણતયી અનવુાય દેળની ે રા  ા લવવત ઔાભડાભાાં લવ ેછે ?  72.2  
2332.  બાયતની કુર લવવતના ે રા  ા લવવત ઓતેી ય નબ ેછે ?  62  
2333.  વ્મલવામ ે પ્રવવૃત્તભાાં જરૂદયમાત યતાાં લધાયે ભાણવ યામરેા શમ તને ેઈ ફયેજઔાયી શલેામ ?  પ્રચ્છન્ન્ન ફયેજઔાયી  
2334.  પ્રચ્છન્ન્ન ફેાયીભાાં લધાયાના ભાણવન ેવ્મલવામભાાંથી ઓવડેી રલેાભાાં આલ ેત..........  કુર ઉત્ાદનભાાં ક ાડ થામ છે.  
2335.  બાયતભાાં મા ક્ષતે્રભાાં પ્રચ્છન્ન્ન ફયેજઔાયીનુાં પ્રભાણ લધાયે જલા ભે છે ?  ઓતેીભાાં  
2336.  ગજુયાતભાાં 2002-03 ભાાં ે રા રાઓ રન ેફયેજઔાય અંદાજલાભાાં આવ્મા છે ?  12 રાઓ  
2337.  ફયેજઔાયીનુાં મખુ્મ ાયણ જણાલ. લવવતલધાય  
2338.  બાયતભાાં દય લ ેઅંદાજે ે રા રાઓ લવવતન લધાય થામ છે ?  170 રાઓ  
2339.  આમજનના ાાંિ દામા દયવભમાન દેળના આવથિ વલાવન દય ે રા  ા યહ્ય છે ?  4 થી 4.5  ા  
2340.  આમજનની નફી ડી અન ેઅથતતાંત્ર વભક્ષન ભ  ડાય મ છે ?  ફયેજઔાયી  
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2341.  દવભી મજના કુર યાષ્ટ્રીમ દેાળન લાવિ દય ે રા  ા યાખ્મ છે ?  8  
2342.  ગજુયાતભાાં ઔયીફી યેઓાની નીિ ેજીલતા રનુાં પ્રભાણ ે રા  ા છે ?  14.07  
2343.  ઊંિી આલલાા જૂથ અન ેનીિી આલલાા જૂથની વયઓાભણી યતાાં નીિી આલલાાની આલ 

ઐછી શલાથી તને ેશુાં શલેામ ?  
વાકે્ષ ઔયીફી  

2344.  વાકે્ષ ઔયીફી ળાના દ્વાયા જાણી ળામ છે ?  વયેયાળ આલ  
2345.  1999-2000ભાાં ઔયીફાઈનુાં વોથી ઊંચુાં પ્રભાણ મા યાજમભાાં જણાયુાં છાં ?  ઉદડવા  
2346.  ઈ મજનાન શતે ુગ્રાભ વલસ્તાયના રન ેલતેનની વાથ ેાભના ફદરાભાાં અનાજ રુૂાં ાડલાન છે 

?  
વાંણૂત ગ્રાભીણ યજઔાય મજના  

2347.  તજેી-ભાંદીના લેાયક્ન ેરીધ ેયજઔાયીભાાં લધાય ે ક ાડ થમા યે છે તને ેઈ ફયેજઔાયી શલેામ ?  િક્ીમ ફયેજઔાયી  
2348.  ઐછાભાાં ઐછાં જ વ્મસ્તતઍ ભાધ્મવભ વળક્ષણ ભેવ્યુાં શમ અન ેજ ત ેફયેજઔાય શમ, ત તને ેશુાં 

શલેામ ?  
વળચક્ષત ફયેજઔાય  

2349.  ઍવપ્રર, 1951ભાાં દેળભાાં કુર ફયેજઔાયનુાં પ્રભાણ ે રા રાઓ શત ુાં ?  33 રાઓ  
2350.  દેળભાાં ે રા6 ઑદ્યચઔ તારીભેન્દ્ર (ITI) ામતયત છે ?  4300  
2351.  ફેાય વ્મસ્તતઐની નોંધણી યલાનુાં ામત ણ યે છે ?  યજઔાયે વલવનમભ િયેી  
2352.  વલશ્વન દેળ તાના શ્રવભ (ભજૂય)નુાં આદાન-પ્રદાન યે છે તને ેશુાં શલેામ ?  વવશ્વ શ્રભફજાય  

19. બાલલધાય અન ેગ્રાશ જાગવૃત 
2353.  મ લધાય િીજલસ્તઐુની વલેાઐની ભાાંઔ અન ેયુલઠાભાાં અવાંતરુન વજ ેછે ?  લવવત  
2354.  વયાય દ્વાયા ઈ દેાળના બાલ વનધાતદયત થામ છે ?  રેચરમભ  
2355.  તાની ાવનેી લિેલા મગ્મ િીજલસ્તઐુ ફજાયભાાં લિેલા ભા ે રાલલી નશીં ઍન ેશુાં શલેામ ?  વાંગ્રશઓયી  
2356.  લાજલી બાલ અન ેખલુ્રા ફજાયના બાલન તપાલત જે વયાય ઉઠાલ ેછે તને ેશુાં શલેામ ?  વફવીડી  
2357.  વયાયે બાલવા ીન ેઅંકુવળત યાઓલા ભા ે મ ધાય અભરભાાં મેૂર છે ?  આલશ્મ િીજલસ્ત ુધાય  
2358.  વલશ્વભાાં ગ્રાશ અવધાય દદનની ઉજલણી ઈ તાયીઓ ેથામ છે ?  15ભી ભાિત  
2359.  ઍઔભાતન ામદ ઈ વારભાાં આવ્મ શત ?  ઈ.વ. 1986  
2360.  બાયતભાાં ઓતે આધાદયત િીજલસ્તઐુ વવલામની િીજલસ્તઐુ પ્રભાચણત યલા મ ઍઔભાત લયામ 

છે ?  
આઈ.ઍવ.આઈ.  

2361.  બાલવા ીભાાં લાજફી સ્સ્થયતાઍ મા વલાવની લૂતળયત છે ?  આવથિ વલાવ  
2362.  િીજવલેાઐન કુર યુલઠા યતાાં કુર ભાાંઔ લધાયે થામ ત્માયે શુાં થામ ?  બાલભાાં લધાય થામ  
2363.  લવવતલધાય લસ્તનુી ભાાંઔ અન ેયુલઠાભાાં શુાં યે છે ?  અવાંતરુન યે છે.  
2364.  શારભાાં લવવત વદૃ્ધદ્ધન દય ે રા  ા છે ?  1.9  
2365.  લસ્તનુી અછત વજાતતાાં બાલભાાં.............  લધાય આલ ેછે  
2366.  જે લ ેબાલભાાં ખફૂ લધક  ન થઈ શમ તલેા લતન ેયુાં લત શ ેછે ?  ામાનુાં લત  
2367.  ામાના લતભાાં બાલ ે રી વા ીઍ ઔણલાભાાં આલ ેછે ?  100  
2368.  બાલલધાયા દયવભમાન બાયતની ઈ ભધ્મસ્થ ફેં અથતવ્મલસ્થાભાાં નાણાાંન યુલઠ ક ાડી દે છે ?  યીઝલ ફેં એપ ઇષ્ન્ડમા  
2369.  લાસ્તવલ બાલ અન ેલાજફી બાલની દુાનની લસ્તઐુના બાલના તપાલતની જે યભ વયાય ચૂલ ે

છે તલેી યભન ેઈ યભ શલેામ ?  
વફવીડી  

2370.  ગ્રાશનુાં ળણ થલાનુાં મખુ્મ ાયણ.....  વનયક્ષયતા  
2371.  ોદ લ્મ ેમા ળાસ્ત્રની યિના યી શતી ?  અથતળાસ્ત્ર  
2372.  ભાનન ફજ ભેવ્મા છી ે રા લતની મદુતભાાં ગ્રાશ સયુક્ષા ધાયા શઠે પદયમાદ થઈ ળે છે ?  3 લત  
2373.  ગ્રાશ સયુક્ષાન ેપ્રત્વાશન આલા મા દદલવન ેગ્રાશ અવધાય દદન તયીે ઊજલલાભાાં આલ ેછે ?  15 ભી ભાિત  
2374.  ગ્રાશ સયુક્ષા ામદાની વોથી ભ ી અદારત માાં આલરેી છે ?  દદલ્શી  
2375.  જ ગ્રાશન ેભાાત વાંફાંધી ળાંા જાઔે ત ત ેઈ ળાઓાભાાં તાની પદયમાદ યી ળે ?  નજીના BISભાાં  
2376.  ગ્રાશ સયુક્ષા અન્લમ ેઆંતયયાષ્ટ્રીમ વાંસ્થા માાં આલરેી છે ?  જીવનલા  
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                                                  નલી ફેચભાં પ્રલેળ રેલા ભાટે આેર નફંય ય પન ય અથલા ફૃફર ં  ભવ .  
વાભાન્સમ જ્ઞાન, ગ જયાતી વ્માયણ-વાહશત્મ, ઔણણત, તક  ળક્તત(Reasoning), English લઔેયે શલમના 105 થી લધાયે Topic ન  ંામાથી શળક્ષણ આતી શે્રષ્ઠ વં્ થાભા ંજડાલી ઉત્તભ ાયહદી ફનાલ.  

2377.  બાયતભાાં ગ્રાશ સયુક્ષાન આયાંબ ઈ વારથી થમ શત ?  ઈ.વ. 1972  
2378.  ઓતેી આધાદયત િીજલસ્તઐુન ેપ્રભાચણત યલા મ ભાો રઔાલલાભાાં આલ ેછે ?  ઍઔભાત  
2379.  બાલવદૃ્ધદ્ધનુાં મખુ્મ ાયણ યુાં છે ?  લવવતલધાય, દાણિયી, 

વાંગ્રશઓયી,   
2380.  ગ્રાશ જાગતૃ અથ ેયુાં ભઔેેચઝન ફશાય ડે છે ?  કી ન્ઝ્ભુય  
2381.  બાયતભાાં ગણુલત્તાનુાં પ્રભાણ આતી વાંસ્થાનુાં નાભ જણાલ.  ભાેદ િંઔ તથા ઈન્ ેચરજન્વ 

દડા તભને્  (D.M.I.)  

2382.  દશવાફી િડે નદશ નોંધામરેી ચફનદશવાફી આલન ેશુાં શલેાભાાં આલ ેછે ?  ાળાં નાણુાં  
2383.  ગ્રાશ ઍ યડ રૂવમાથી લધ ુયભન દાલ માાં મૂી ળે છે ?  યાષ્ટ્રીમ ઉબતતા આમઔભાાં  
2384.  ગજુયાતભાાં ‘બ્યયુ એપ ઇષ્ન્ડમન સ્ ાન્ડડત’ની િયેીઐ માાં આલરેી છે ?  લડદયા અન ેયાજ   
2385.  ઓતે આધાદયત િીજ ઉય મ ભાો રઔાલલાભાાં આલ ેછે ?  ઍઔભાત  
2386.  ગ્રાશ આંદરનની ળરૂઆત ફીજા વલશ્વયદુ્ધ છી મા દેળભાાંથી ળરૂ થઈ શતી ?  ઇંગ્રનૅ્ડ  
2387.  ગ્રાશ અવધાયની પ્રથભ કણા ઈ વારભાાં યલાભાાં આલી શતી ?  ઈ.વ. 1962  
2388.  ગ્રાશ સયુક્ષાના જન્ભદાતા તયીે ન ેભાનલાભાાં આલ ેછે ?  યારપડ નાડય   
2389.  ગ્રાશ અવધાયની પ્રથભ કણા મા સ્થે યલાભાાં આલી શતી ?  વાંયતુત અભદેયા  
2390.  આંતયયાષ્ટ્રીમ ઓાદ્ય દાથોન ેપ્રભાચણત યલા ભા ેની વાંસ્થાનુાં મખુ્મ ામાતરમ માાં આલલેુાં છે ?  યભ  
2391.  તભાભ લસ્તઐુના બાલભાાં વાધાયણ અન ેસ્સ્થય લધાય ઍ મા વલાવની લૂત ળયત છે ?  આવથિ વલાવ  
2392.  ફજાયભાાંથી દિંભત ચૂલીન ેલસ્ત ુે વલેા ભેલનાય વ્મસ્તતન ેશુાં શલેાભાાં આલ ેછે ?  ગ્રાશ  
2393.  ફજાયન યાજા ણ ઔણામ છે ?  ગ્રાશ  
2394.  I.S.O. નાભની આંતયયાષ્ટ્રીમ વાંસ્થાની સ્થાના ઈ વારભાાં થઈ શતી ?  ઈ.વ. 1947  
2395.  વયાયે ‘રાાંિ રુશ્વત વલયધી બ્યયુ’ની સ્થાના ઈ વારભાાં યી શતી ?  ઈ.વ. 1964  
2396.  બાયતભાાં શારભાાં લસ્તીવદૃ્ધદ્ધન દય ે ર છે ?  1.9%  
2397.  જથ્થાફાંધ બાલાાં ઔણતયીભાાં આળયે ે રી લસ્તઐુન વભાલળે આલરે છે ?  460  
2398.  ઈ ફેં વધયાણનીવતનુાં વનમાંત્રણ યે છે ?  દયઝલત ફનૅ્ એપ ઇષ્ન્ડમા  
2399.  જાશયે વલતયણવ્મલસ્થાન રાબ ન ેભે છે ?  ઔયીફી યેઓા નીિ ેજીલતા 

રન ે 
2400.  વટ્ટાઓયી, વાંગ્રશઓયી, નપાઓયી લઔેયે પ્રવવૃત્ત વાભ ેમ ામદ કડલાભાાં આવ્મ છે ?  ાવા  
2401.  દેળભાાં અંદાજે ે રી ત્જલ્રા પયભ ગ્રાશર અદારત આલરેી છે ?  500  
2402.  ગ્રાશ સયુક્ષા અવધવનમભ મા લતભાાં કડલાભાાં આવ્મ ?  1986  
2403.  યાષ્ટ્રીમ ઉબતત આમઔભાાં ે રા રૂવમાથી લધ ુયભના દાલાની અયજી થઈ ળે છે ?  20 રાઓ  
2404.  ગ્રાશ સયુક્ષા શઠે ઈ વલેાઐન વભાલળે યલાભાાં આવ્મ નથી ?  રીવ વલેા  
2405.  બાલલધાય દય લ ેે રા  ાના દયે થામ ત ત ેદેળ ભા ે રાબદામી છે ?  3%  

20. ભાનવલાવની ઔવતળીરતા 
2406.  ભાનલવલાવ આંન ખ્માર ઈ વાંસ્થા દ્વાયા સ્લીાયલાભાાં આવ્મ ?  UNDP  

2407.  બાયતભાાં 2001 ભાાં વાક્ષયતાદય ે રા  ા છે ?  64.8  
2408.  બાયતન ભાનલસિૂ આં UNDP 2004 અશલેાર મજુફ અન ેબાયત વલશ્વભાાં મા ક્ભ ેછે ?  0.602, 127  
2409.  2001 ભાાં બાયતભાાં મતૃ્યદુય ે રા  ા શત ?  9 
2410.  2001ની લસ્તીઔણતયી અનવુાય બાયતભાાં ઍ શજાય રુુઍ સ્ત્રીનુાં પ્રભાણ ે લુાં શત ુાં ?  933  
2411.  ભદશરા વળસ્તતયણની નીવત બાયત વયાયે મા લતભાાં અરભાાં મૂી શતી ?  2001  
2412.  મા લતન ેભદશરા લત તયીે ઊજલલાભાાં આવ્યુાં શત ુાં ?  1975  
2413.  ભદશરા વળસ્તતયણ લત તયીે મા લતન ેઊજલરે છે ?  2002  
2414.  ગજુયાતભાાં ન્માેલણીના ઉત્તજેન ભા ે ઈ મજના અભરભાાં મૂી છે ?  વલદ્યારક્ષ્ભી ફન્ડ  
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                                                  નલી ફેચભાં પ્રલેળ રેલા ભાટે આેર નફંય ય પન ય અથલા ફૃફર ં  ભવ .  
વાભાન્સમ જ્ઞાન, ગ જયાતી વ્માયણ-વાહશત્મ, ઔણણત, તક  ળક્તત(Reasoning), English લઔેયે શલમના 105 થી લધાયે Topic ન  ંામાથી શળક્ષણ આતી શે્રષ્ઠ વં્ થાભા ંજડાલી ઉત્તભ ાયહદી ફનાલ.  

2415.  બાયતભાાં મા લભાાં યાષ્ટ્રીમ ભદશરા આમઔની સ્થાના યલાભાાં આલી શતી ?  1999  
2416.  2005 ના લતન ેમા લત તયીે શલેામ છે ?  યાષ્ટ્રીમ વાક્ષયતા લત  
2417.  વાભાત્જ વલાવભાાં ના વલતતમઓુી વલાવ ય બાય મૂલાભાાં આલ ેછે ?  વભાજ  
2418.  મ વલાવ રની વાંદઔીન વ્મા વલસ્તાયલાની પ્રદક્મા છે ?  ભાનલ વલાવ  
2419.  બાયતભાાં 2003 ભાાં વયેયાળ આયષુ્ટ્મ ે રાાં લતનુાં થયુાં છે ?  63.4  
2420.  જીલનધયણન ેઈ આલ દ્વાયા ભામ છે ?  ભાથાદીઠ  
2421.  વલશ્વફેંના 2005 ની ભાથાદીઠ આલ આંતયયાષ્ટ્રીમ સ્તયે ળાભાાં ભામ છે ?  ડૉરય  
2422.  ઈ.વ. 1960 ભાાં બાયતન ભાનવલાવ આં ે ર શત ?  0.206  
2423.  ઈ.વ.1951 ભાાં બાયતભાાં વાક્ષયતાન દય ે ર શત ?  18.33  
2424.  1999-2000 ભાાં કુર કયેલ ુદેાળ ે રા અફજ રૂવમા થઈ શતી ?  17556.38  
2425.  1990-2000 ના દામાભાાં યાષ્ટ્રીમ વયેયાળ લાવિ દય ે રા  ા થમ શત ?  5.8  
2426.  2003-04 ભાાં આણા દેળના રની ભાથાદીઠ આલ ે રા રૂવમા થઈ છે ?   11672  
2427.  બાયતભાાં 2003 ભાાં કુર લવવત ે રી શતી ?  107.8 યડ  
2428.  2001-2002 ભાાં ગજુયાતભાાં મતૃ્યદુય ે ર શત ?  7.7  
2429.  બાયતભાાં 2003 ભાાં રુુનુાં વયેયાળ આય ુે રા લતનુાં છે ?  63.4  
2430.  ગજુયાતભાાં સ્ત્રીઐનુાં વયેયાળ આય ુે રા લતનુાં છે ?  62.8  
2431.  બાયતના મા યાજમભાાં રુુ યતાાં સ્ત્રીનુાં પ્રભાણ લધાયે છે ?  ેયર  
2432.  બાયતભાાં 1951 ભાાં સ્ત્રીઐનુાં પ્રભાણ ે લુાં શત ુાં ?  946  
2433.  ગજુયાતભાાં 2001 ભાાં ગ્રાભીણ સ્ત્રીઐનુાં પ્રભાણ ે લુાં શત ુાં ?  945  
2434.  જાવત વલાવ આંની ફાફતભાાં વલશ્વના 173 નોંધામરે દેળભાાં બાયતન ક્ભ મ છે ?  124  
2435.  બાયતભાાં 1952 થી અત્માય સધુીભાાં ે રી ભદશરાઐ વાંવદવભ્મ ફની છે ?  245  
2436.  ઉચ્િ ભાનલવલાવ આં ધયાલતા દેળભાાં પ્રથભ દેળન વભાલળે થામ છે ?  નલ ે 
2437.  વલાવના રાબનુાં વલસ્તયણ વભાન ધયણ ેે રી શદે થયુાં ઍ વલિાયન ેશુાં શલેામ ?  ભાનલવલાવ  
2438.  ભાનલવલાવભાાં માાં દયફનુાં વવલળે મઔદાન છે ?  સ્લતાંત્રતા, રળાશી, ભદશરા 

વળસ્તતયણ  
2439.  જાતીમ અવભાનતાનુાં મખુ્મ ાયણ જણાલ.  વભાજની રૂવચસુ્તા  
2440.  ફીજી શ્રણેીના ભધ્મભ ભાનલવલાવ ધયાલત દેળ મ છે ?  ભસે્તવ  
2441.  બાયતના ફાંધાયણભાાં આમઓુ ઍ રન ેમ ન્મામ આલાન વાંદેળ આ ેછે ?  વાભાત્જ, આવથિ, યાજનવૈત  
2442.  ઊંિા વલાવદય ભા ે ળાની જરૂદયમાત છે ?  બોવત વાંવત્ત  
2443.  ‘ભદશરા વળસ્તતયણની નીવત’ બાયત વયાયે મા લતભાાં અભરભાાં મૂી ?  ઈ.વ. 2001ભાાં  
2444.  દવભી ાંિલીમ મજનાભાાં કુર કયેલ ુદેાળ (GDP) ભાાં ે રા  ાના વદૃ્ધદ્ધદયન લ્ક્ષ્માાં યાઓલાભાાં 

આવ્મ છે ?  
8%  

2445.  વાંયતુત યાષ્ટ્ર વલાવ ામતક્ભ (UNDP)ન મખુ્મ ઍજન્ડા મ છે ?  ભાનલવલાવ  
2446.  ભાનલવલાવ અશલેાર 2005 અનવુાય વલશ્વના 177 દેળ ૈી બાયત ે રાભા ક્ભ ેછે ?  127ભા ક્ભ ે 
2447.  ઈ ઉંભયનાાં તભાભ ફાન ેભપત અન ેપયત્જમાત વળક્ષણ  ભેલલાન મૂભતૂ અવધાય પ્રાપ્ત 

થમ છે ?  
છ થી િોદ લત  

2448.  બાયતભાાં વાંવદીમ ક્ષતે્ર ેભદશરાઐનુાં પ્રભાણ ે રા  ા સધુી યહ્યુાં છે ?  8 થી 10%  
2449.  જાવત (જેન્ડય) વલાવ આંભાાં વલશ્વના 173 દેળભાાં બાયતન ક્ભ મ છે ?  124ભ  
2450.  યાષ્ટ્રીમ ભદશરા આમઔની યિના મા લતભાાં યલાભાાં આલી છે ?  1999  
2451.  યનુાઈ ેડ નળેન્વ ેમા દળાન ેભદશરા દળા તયીે જાશયે મો છે ?  1975-1985  
2452.  ઈ વાંસ્થાઐભાાં 33% અનાભત ફઠેની જઔલાઈ યલાભાાં આલી છે ?  સ્થાવન સ્લયાજની વાંસ્થાઐભાાં  
2453.  ગજુયાતભાાં ભદશરા વાક્ષયતાનુાં પ્રભાણ લધ ેત ેભા ે મા ફૉન્ડની મજના અભરભાાં મૂલાભાાં આલી છે ‘વલદ્યા રક્ષ્ભી’  



ANGEL  ACADEMY  :  GPSC 1-2, Dy.SO - નામફ ભાભરતદાય, તરાટી, રાક , PSI-ASI, ન્સ્ટેફર, TAT, TET લઔેયે યીક્ષાઐની વંણૂક તૈમાયી ભાટેના                   
ભ.7575 072 872      રારકય ઝેયક્ષની નીચે, વેટય: 29, ક-6  નકય, ઔાધંીનઔય  download materials from HERE  angelacademy.co.in     

આને અભાર ં  MATERIALS  ઔભે ત આના What’s up group ભા ંજફૃય Share યજ. તેનાથી તભાયી જેભે ઈને ભદદ ભળે.                   

વચંાર : વાભત ઔઢલી  (GPSC 1-2(p) , Dy.SO-નામફ ભાભરતદાય(p), તરાટી, રાક , રીવ, TAT, TET લઔેયે 10 થી લધાયે યીક્ષાઐભાં ાવ થનાય અન બલી અને તજજ્ઞ શળક્ષ)  119 

                                                  નલી ફેચભાં પ્રલેળ રેલા ભાટે આેર નફંય ય પન ય અથલા ફૃફર ં  ભવ .  
વાભાન્સમ જ્ઞાન, ગ જયાતી વ્માયણ-વાહશત્મ, ઔણણત, તક  ળક્તત(Reasoning), English લઔેયે શલમના 105 થી લધાયે Topic ન  ંામાથી શળક્ષણ આતી શે્રષ્ઠ વં્ થાભા ંજડાલી ઉત્તભ ાયહદી ફનાલ.  

?  
2454.  રુુની વયઓાભણભેાાં સ્ત્રીઐનુાં પ્રભાણ મા યાજમભાાં વોથી ઊંચુાં છે ?  ેય  
2455.  2003ભાાં બાયતભાાં વયેયાળ આયષુ્ટ્મ ે રા લતનુાં શત ુાં ?  63.4 લત  
2456.  જુદા જુદા દેળની ભાથાદીઠ આલ આંતયાષ્ટ્રીમ સ્તયે મા ઍ ભાત્ર િરણભાાં ભામ છે ?  ડૉરયભાાં  
2457.  “ભાનલવલાવ ઍ રની વાંદઔીન વ્મા લધાયલાની પ્રદક્મા છે” ઍવુાં મા અશલેારભાાં જણાલલાભાાં 

આવ્યુાં છે ?  
ભાનલવલાવ અશલેાર -1990  

2458.  ભાનલવલાવ આંભાાં મા વનદેળન વભાલળે યલાભાાં આલત નથી ?  લજૈ્ઞાવન વવદ્ધદ્ધઐ  
2459.  બાયતભાાં કૂણન ેાયણ ેદય લ ેે રાાં રાઓ ફા મતૃ્ય ુાભ ેછે ?  25 રાઓ  
2460.  શાર દેળભાાં ે રા યડ ર ઔયીફીયેઓા નીિ ેજીલ ેછે ?  26 યડ  
2461.  ગજુયાતભાાં સ્ત્રીવાક્ષયતા દય શારભાાં ે રા  ા છે ?  58.6%  

21. વાભાત્જ વભસ્માઐ અન ેડાય 
2462.  આજે ઈ વભસ્મા લવૈશ્વ વભસ્મા છે ?  આંતલાદ  
2463.  બાયતના મા યાજમભાાં ફલાઓયી િારતી નથી ?  ગજુયાત  
2464.  ઉત્તય-લૂત બાયતભાાં ફલાઓયીન ેઉત્તતે્જત યાઓનય યુાં દયફ નથી ?  ફલાઓય વાંઔઠન લચ્િનેા 

વાંફાંધ  
2465.  બાયત ઍ ઍ ેલ દેળ છે ?  ચફનવાાંપ્રદાવમ  
2466.  વાાંપ્રદાવમ વલિાયધાયા...............  વભાજના વલબાજન તયપ રઈ 

જામ છે.  
2467.  બાયતભાાં મા ધભતના રની ફહુભતી છે ?  દશન્દુ  
2468.  બાયતીમ વાભાત્જ વાંયિના ળાના ય આધાદયત છે ?  જ્ઞાવતલાદ  
2469.  બાયતીમ રઘભુતીનાાં ફાન ેમા પ્રાયનુાં વળક્ષણ ભાતબૃાાભાાં ભે તલેી સવુલધા યાજમ વયાય 

આ ેછે ?  
પ્રાથવભ વળક્ષણ  

2470.  યાજમારની વરાશથી ના આદેળ દ્વાયા અનસુચૂિત જાવત – જનજાવતઐન ઉલ્રઓે યલાભાાં આવ્મ 
છે ?  

યાષ્ટ્રવત  

2471.  આદ િર 16(4) અન્લમ ેયાજમ શસ્તની નયીઐભાાં ે રા  ા અનસુચૂિત જાવતની જગ્માઐ 
અનાભત શમ છે ?  

7.5  

2472.  આદ િર – 16 (4) અન્લમ ેયાજમ શસ્તની નયીઐભાાં ે રા  ા અનસુચૂિત જનજાવતની જગ્માઐ 
અનાભત શમ છે ?  

15  

2473.  ઈ ાંિલીમ મજના અનવુાય અનસુચૂિત જાવત અન ેજનજાવતનાાં ફા ભા ે છાત્રારમ ઓરલાભાાં 
આવ્માાં શતાાં ?  

ત્રીજી  

2474.  ભાિત, 1992 ઍ ની જન્ભજમાંવત છે ?  ડૉ. ફાફાવાશફે આંફડેય  
2475.  ભાાંડર વભળનની યિના ઈ વારભાાં થઈ શતી ?  1978  
2476.  ભાાંડર વભળન ેછાતલઔતની જાવતઐની ે રી માદી તમૈાય યી શતી ?  3743  
2477.  ફક્ષીાંિભાાં ે રી જ્ઞાવતઐન વભાલળે યલાભાાં આલરે છે ?  82  
2478.  ભાાંડર આમઔની બરાભણ અનવુાય વાભાત્જ, આવથિ અન ેળકૈ્ષચણ યીત ેછાત લઔો ભા ે ે રા 

 ા અનાભતની બરાભણ યી છે ?  
27  

2479.  વત્રયુા યાજમની ત્રણ ેફાજુઍ મ દેળ આલરે છે ?  ફાાંગ્રાદેળ  
2480.  નવરલાદન ઉદબલ માાંથી થમ શત ?  વશ્વભ ફાંઔા  
2481.  બાયતભાાં માાં નાયાત્ભ દયફ જલા ભે છે ?  જાવતઔત ઝકડાઐ , વાાંપ્રદાવમ 

કતણ, પ્રાદેવળ દશિંવા  
2482.  આંતયયાષ્ટ્રીમ દશિંવાન ેજન્ભ આનાય દયફ યુાં છે ?  જ્ઞાવતલાદ  
2483.  ટ્ટયાંથીઐ વ્મસ્તતન ેઈ દષ્ષ્ટ્ થી જુઍ છે ?  વાાંપ્રદાવમ  
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વાભાન્સમ જ્ઞાન, ગ જયાતી વ્માયણ-વાહશત્મ, ઔણણત, તક  ળક્તત(Reasoning), English લઔેયે શલમના 105 થી લધાયે Topic ન  ંામાથી શળક્ષણ આતી શે્રષ્ઠ વં્ થાભા ંજડાલી ઉત્તભ ાયહદી ફનાલ.  

2484.  અનસૂચૂિ 341-342ભાાં જ્ઞાવત જાવતની માદી ણ નક્કી યે છે ?  યાષ્ટ્રપ્રમઓુ  
2485.  ગજુયાતભાાં ઈ.વ. 1972ભાાં વાભાત્જ અન ેળકૈ્ષચણ યીત ેછાતલઔો નક્કી યલા ભા ે યુાં ાંિ 

નીભલાભાાં આલરે શત ુાં ?  
ફક્ષી ાંિ  

2486.  બાયતભાાં વોથી ભ  રઘભુતી વમદુામ મ છે ?   મસુ્સ્રભ  
2487.  ઈણ યાષ્ટ્રભાાં જ્ઞાવત ય આધાદયત વાભાત્જ વાંયિનાન ેશુાં શલેામ ?  જ્ઞાવતલાદ  
2488.  ગજુયાતભાાં ફક્ષીાંિની વનભણૂ ઈ વારભાાં થઈ શતી ?  ઈ.વ. 1972ભાાં  
2489.  ક્ાસ્ન્તાયીઐન મખુ્મ શતે.ુ...........  બાયતન ેઆઝાદ યલાન શત.  
2490.  નાઔદયતાનુાં અવનલામત રક્ષણ યુાં છે ?  અવધાય  
2491.  ઍવળમાભાાં વોથી ઐછ ભ્રષ્ટ્રાિાય મા દેળભાાં થામ છે ?  વવિંઔાયુ  
2492.  વ્મસ્તત, વભાજ અન ેદેળના વલાવન ેઅલયધત ુાં દયલ છે.  વાાંપ્રદાવમતતા  
2493.  વોથી ભ  રઘભુતી વમદુામ મ છે ?  મસુ્સ્રભ  
2494.  ફાંધાયણની ઈ રભ દ્વાયા નક્કી થમરે અનસુચૂિભાાં અનસુચૂિત જનજવતન વભાલળે થામ છે ?  રભ-342  
2495.  અનસુચૂિત જાવત અન ેઅનસુચૂિત જનજાવતના ળકૈ્ષચણ અન ેઆવથિ દશતની વાંબાય ફાંધાયણનુાં યુાં 

આદ િર રુૂાં ાડે છે ?  
આદ િર – 46  

2496.  ઈ.વ. 1992-93ભાાં યજઔાયી અન ેસ્લયજઔાયી ભા ે તમૈાય યલાના શતેથુી શુાં ળરૂ યલાભાાં આવ્યુાં ?  વ્મલવાવમ ેન્દ્ર  
2497.  છાતલઔોની નીવતઐની માદી મા વભળન ેતમૈાય યી છે ?  ભાાંડર વભળન ે 
2498.  આતાંલાદ ઈ વભસ્મા છે ?  લવૈશ્વ  
2499.  દેળના ઉત્તય-લૂતનાાં વોથી જૂની ફલાઓય પ્રવવૃત્ત ઈ છે ?  નાઔારનૅ્ડફલાઓયી  
2500.  ચફનામદેવય યીત ેલવરે રઍ વત્રયુાભાાં યુાં વાંઔઠન ફનાવ્યુાં છે ?  નળેનર ચરફયેળન ફ્રન્  ઐપ 

વત્રયુા  
2501.  સલુણત ભાંદદયભાાંથી ફલાઓયન ેશ ાલલા ભા ે ઈ ામતલાશી યલાભાાં આલ ેશતી ?  બ્લ્ય ુસ્ ાય  
2502.  આતાંલાદન વાભન અન ેવલયધ યલા ભા ે બાયત ેદાવ ળાનુાં ઉલ્રાંકન યુ ંનથી ?  ભાનલ અવધાય  
2503.  આતાંલાદનુાં નાનુાં અન ેસ્થાવન સ્લરૂ ન ેઔણી ળામ ?  ફલાઓય પ્રવવૃત્ત  
2504.  આણ દેળ મા લતભાાં વલબાત્જત થમ શત ?  1947  
2505.  આણા દેળભાાં વયાયે અનસુચૂિત જાવતઐ ભા ે ે રા  ા અનાભત યાઓી છે ?  15%  
2506.  આણા ફાંધાયણના મા આદ િર પ્રભાણ ેઅસ્શૃ્મતા નાબદૂ થઈ છે ?  17  
2507.  િીનભાાં ના નતેતૃ્લ નીિ ેથમરે ક્ાાંવતથી પ્રયેાઈન ેનવરલાદીઐઍ ફલાઓય પ્રવવૃત્ત શાથ ધયી છે 

?  
ભાઐ-ત્વ-ેતુાંશ (ભાઐ)  

2508.  ાંજાફભાાં ઉગ્રલાદી વાંઔઠનઍ અરઔ મા યાજમની ભાઔણી યી શતી ?  ઓાચરસ્તાન  
22. વાભાત્જ દયલતતન 

2509.  ઐઝન લાયનુા થયનુાં શુાં થઈ યહ્યુાં છે ?  શાવ  
2510.  ઈ ણ બાાન ેવભજલાની વાથ ેલાાંિી અન ેરઓી ળે ત ેવ્મવતન ેશુાં શલેામ ?  વાક્ષય  
2511.  ‘િા તય ઐપ યાઈ વ’..............  વાંયતુત યાષ્ટ્ર  
2512.  ે રા લતની ઉંભયનાાં ફાન ેફાભજૂય શલેામ ?  14 લત  
2513.  વદૃ્ધલસ્થાભાાં બવલષ્ટ્મ ેવુાં શમ છે ?  અવશામ  
2514.  વલરાાંઔન વલમ આજે વલશ્વ ભા ે શુાં છે ?  રાઔણી  
2515.  ભ્રષ્ટ્ ાિાય ળાનુાં દયણાભ છે ?  છેતયીંડી  
2516.  વભાજની વાાંસ્કૃવત ફાફતભાાં થતા પેયપાયન ેયુાં દયલતતન શલેામ ?  વાાંસ્કૃવત  
2517.  વભાજભાાં બોવત યીત ેથતા પેયપાયન ેયુાં દયલતતન શલેામ ? બોવત  
2518.  માાં ાયણવય રભાાં ામદાની જાણાયી ઐછી શમ છે ?  વનયક્ષયતા  
2519.  અવધાય ઍ નુાં અવનલામત રક્ષણ છે ?  નાઔદયતા  
2520.  વલશ્વભાાં વોથી લધ ુફાભજૂય મા દેળભાાં છે ?  બાયત  



ANGEL  ACADEMY  :  GPSC 1-2, Dy.SO - નામફ ભાભરતદાય, તરાટી, રાક , PSI-ASI, ન્સ્ટેફર, TAT, TET લઔેયે યીક્ષાઐની વંણૂક તૈમાયી ભાટેના                   
ભ.7575 072 872      રારકય ઝેયક્ષની નીચે, વેટય: 29, ક-6  નકય, ઔાધંીનઔય  download materials from HERE  angelacademy.co.in     

આને અભાર ં  MATERIALS  ઔભે ત આના What’s up group ભા ંજફૃય Share યજ. તેનાથી તભાયી જેભે ઈને ભદદ ભળે.                   

વચંાર : વાભત ઔઢલી  (GPSC 1-2(p) , Dy.SO-નામફ ભાભરતદાય(p), તરાટી, રાક , રીવ, TAT, TET લઔેયે 10 થી લધાયે યીક્ષાઐભાં ાવ થનાય અન બલી અને તજજ્ઞ શળક્ષ)  121 

                                                  નલી ફેચભાં પ્રલેળ રેલા ભાટે આેર નફંય ય પન ય અથલા ફૃફર ં  ભવ .  
વાભાન્સમ જ્ઞાન, ગ જયાતી વ્માયણ-વાહશત્મ, ઔણણત, તક  ળક્તત(Reasoning), English લઔેયે શલમના 105 થી લધાયે Topic ન  ંામાથી શળક્ષણ આતી શે્રષ્ઠ વં્ થાભા ંજડાલી ઉત્તભ ાયહદી ફનાલ.  

2521.  બાયતભાાં ફાભજૂયની વાંખ્મા ે રી છે ?  વલા યડ  
2522.  ફાભજૂયભાાં ફાચરાઐનુાં પ્રભાણ ે રા  ા છે ?  45  
2523.  બાયતભાાં વલરાાંઔનુાં પ્રભાણ ે રા  ા છે ?  1.8  
2524.  વલરાાંઔન ેવભાન ત, અવધાય ન ેતભેની વશબાચઔતા વાંફાંવધત ામદ ઈ વારભાાં કડામ શત ?  1995  
2525.  વભાજ અન ેામદા દ્વાયા પ્રવતફાંવધત વ્મસ્તત ે વમશૂની લતતણૂન ેઈ પ્રવવૃત્ત શલેામ ?  અવાભાત્જ  
2526.  2000ભાાં વલશ્વના 90 દેળભાાં બાયતનુાં સ્થાન ભ્રષ્ટ્ ાિાયભાાં યુાં શત ુાં ?  69મુાં  
2527.  બાયતના ફાંધાયણભાાં ે રી ઉંભયનાાં ફા ભા ે ભપત, પયત્જમાત અન ેવાલતવત્ર પ્રાથવભ વળક્ષણ 

આલાનુાં નક્કી યેર છે ?  
6 થી 14  

2528.  વલશ્વભાાં આજે ે રા યડ વલરાાંઔ છે ?  50 યડ  
2529.  ફાની ફાભજૂયી ાછનુાં મખુ્મ ાયણ યુાં છે ?  ઔયીફી  
2530.  ેન્દ્રીમ રાાંિરુશ્વત વલયધી બ્યયૂની સ્થાના ઈ વારભાાં યલાભાાં આલી શતી ?  ઈ.વ. 1964  
2531.  ઈણ યાષ્ટ્રના વલાવન આધાય ફાના મા વલાવ ય યશરે છે ?  વલાંઔી વલાવ  
2532.  ફાની જીલનવલાવ અન ેલ્માણ વાંફાંધી અવધાયની કણા ના તયપથી યલાભાાં આલી છે ?  વાંયતુત યાષ્ટ્ર  
2533.  વદૃ્ધ ભા ે યાષ્ટ્રીમ નીવત ઈ વારભાાં નક્કી યલાભાાં આલી શતી ?  ઈ.વ. 1999 
2534.  મા દામાન ેવલરાાંઔ દામા તયીે કવત યેર છે ?  1983 થી 1992  
2535.  વલરાાંઔના નુલાતવ ભા ેન ામદ ઈ વારભાાં કડલાભાાં આલરે શત ?  ઈ.વ. 1992  
2536.  વલરાાંઔ ભા ે વયાયી નયીઐભાાં ે રા  ા અનાભત યાઓલાભાાં આલ ેછે ?  3 %  
2537.  વલરાાંઔ ભા ે ઓાનઔી વાંસ્થાઐભાાં ે રા  ા અનાભત યાઓલાભાાં આલ ેછે ?  5%  
2538.  ભ્રષ્ટ્ ાિાયભાાં ળાન વભાલળે થામ છે ?  બ ેવઔાદ, છેતયીંડી, ક્ષાત  
2539.  મા શ્રવભ ાવથેી ડયાલીન ેે ધભાલીન ેાભ ઢાલી ળામ ?  ફા  
2540.  વાભાત્જ દયલતતન ઍ મા પ્રાયની પ્રદક્મા છે ?  વાલતવત્ર  
2541.  નાઔદયનુાં અવનલામત રક્ષણ યુાં છે ?  અવધાય  
2542.  નાઔદયના મૂભતૂ શના યક્ષણની પયજ ની છે ?  ન્મામતાંત્ર  
2543.  આણા વભાઅભાાં મ લઔત અસયુચક્ષત છે ?  ફા  
2544.  વલશ્વભાાં વોથી લધ ુફાભજૂય મા દેળભાાં આલરેા છે ?  બાયત  
2545.  વાંયતુત યાષ્ટ્રઍ 1981ના લતન ેમા લત તયીે જાશયે યુ ંછે ?  આંતયયાષ્ટ્રીમ વલરાાંઔ લત  
2546.  ઈ.વ. 1999ના લતલન ે‘આંતયયાષ્ટ્રીમ વદૃ્ધ લત’ તયીે ણ ેકવત યુ ંશત ુાં ?  વાંયતુત યાષ્ટ્રઍ  
2547.  વભાજ અન ેામદા દ્વાયા પ્રવતફાંવધત વ્મસ્તત ે વમશૂની લતતણૂન ેેલી પ્રવવૃત્ત તયીે ઐઓલાભાાં 

આલ ેછે ?  
અવાભાત્જ પ્રવવૃત્ત તયીે  

2548.  ભ્રષ્ટ્રાિાય ઍ ેવુાં કૃત્મ છે ?  યાષ્ટ્ર વલયધી  
2549.  ભ્રષ્ટ્ ાિાય વલયધી અવધવનમભ-1988 ન ેરાગ ુડે છે ?  ફધા વયાયી ભતિાયીઐન ે 
2550.  ઈણ વ્મસ્તત શદ્દા ય બ ેવઔાદ સ્લીાયે ત ઈ અવાભાત્જ પ્રવવૃત્ત થઈ શલેામ ?  ભ્રષ્ટ્ ાિાય  
2551.  વોથી ઐછ ભ્રષ્ટ્ ાિાય ઍવળમા ઓાંડના મા દેળભાાં થામ છે ?  વવિંઔાયુ  
2552.  નાઔદયન ેતાના અવધાયનુાં યક્ષણ યલા મ અવધાય આપ્મ છે ?  ફાંધાયણીમ ઇરાજન અવધાય  
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જગતના મખુ્ય ધમક 
 

 હ િંદુ ધમક :  
 

 સ્થાપક : અજ્ઞાત  
 ઉદગમ સ્થળ : ભારત.  
 સમય : ઇ.સ. પવેૂ 1500 આશરે.  
 ફેલાવાનો ક્રમ : દુનનયામા ંત્રીજો.  
 ધમકગ્રથંો : વેદ, પરુાર્ો, સ્મનૃત, ઉપનનષદો, મ ાભારત, 

ગીતા,રામાયર્.  
 મખુ્ય દેવ : ઇશ્વર (નશવ, નવષ્ણ,ુ શક્તત)  
 ધમકસ્થાન : મહંદર,  
 ધમકચિ ન : ઓમએ, સ્વક્સ્તક.  
 મખુ્ય નસદ્ાતંો : ઇશ્વરની સત્તામા ંનવશ્વાસ, જુદા જુદા દેવ-દેવીઓની 

ઉપાસના, પ્રકૃનતની ઉપાસના, અવતારવાદમા ંનવશ્વાસ, આત્માની 
અમરતામા ંનવશ્વાસ, વેદોમા ંનવશ્વાસ, કમકમા ંનવશ્વાસ, પનુ:જટસમમા ં
નવશ્વાસ, મનૂતિપજૂામા ંનવશ્વાસ, જીવનનો મખુ્ય  તે ુ– મોક્ષપ્રાપ્તત.  
 

 ઇસ્લામ ધમક :  
 

 અથક : સલામતી, શાનંત/  
 સ્થાપક :  જરત મ પમદ પયગબંર(ઇ.સ. પવેૂ 570-632).  
 ઉદગમ સ્થળ મક્કા.  
 મખુ્ય દેવ : અલ્લા.  
 ધમકસ્થાન : મક્સ્જદ.  
 ધમકચિ ન : બીજનો િદં્ર અને તારો.  
 ધમકગ્રથં : કુરાને શરીફ.  
 મખુ્ય પથંો : નશયા અને  નુ્ની .  
 મખુ્ય મતં્ર : નમાઝ. અગ્રગણ્ય  
 મકુ્સ્લમ દેશો : ઇટસડોનેનશયા, ઇરાન, ઇરાક, પાહકસ્તાન, બાગં્લાદેશ, 

ભારત, અફ્ઘાનનસ્તાન, મલેનશયા, ઇજજતત,  દુાન.  
 786નો અથક : ‘પરમ કૃપાળુ પરમાત્માને નામે’.  
 મખુ્ય તીથો : મક્કા, મદીના, કરબલા, હદલ્ ી, આગ્રા, લા ોર, લખનૌ, 

 ૈદરાબાદ, શ્રીનગર, અજમેર, ગોરખપરુ, મકનપરુ, જેરુસલેમ.  
 મસુલમાનને પાળવાના છ નનયમો : (1) કુરાનની કલમો વાિંવી. 

(2) હદવસમા ંપાિં વાર નમાજ પઢવી. (i) ફઝર (ii)ઝો ર (iii) અસર 
(iv)મગરીબ (v) ઇશા (3) આવકનો િોથો ભાગ દાનમા.ંઆપવો. (4) 
રમઝાન મહ નામા ંરોજા કરવા. (5) જીવનમા ંેક વાર મક્કાની 
યાત્રા કરવી. (6) જરૂર પડે ત્યારે પ્રત્યેક મસુલમાને ધમકયદુ્મા ંભાગ 
લેવો.  

 મખુ્ય નસદ્ાતંો : (1) ખદુા ેક છે. (2) મનૂતિપજૂાનો નવરોધ. (3) વ્યાજ 
ન લેવુ,ં દારૂ ન પીવો. (4) માતા-નપતા અને ગરુુને સટસમાન આપવુ.ં 
(5) અટસયાયથી બિવુ.ં (6) દયા રાખવી.  
 
 
 
 
 

 ચિસ્તી ધમક :  
 

 અથક : દયા, કરુર્ા, પે્રમ.  
 સ્થાપક : ઇ  ુચિસ્ત (ઇ.પ.ૂ4)  
 ઉદગમ સ્થળ : જે સુલેમ (ઇઝરાયેલ).  
 ધમકગ્રથં : બાઇબલ.  
 મખુ્ય દેવ : લોડક .  
 ધમકગરુુ : પોપ, ચબશપ.  
 ધમકચિહ્ન : વધસ્તભં.  
 ધમકસ્થાન : િિક.  
 મખુ્ય પથંો : રોમન કેથોચલક, પ્રોટેસ્ટટસટ.  
 મખુ્ય નસદ્ાતંો : પે્રમ, ભ્રાતભૃાવ.  
 મખુ્ય તીથો : જે સુલેમ, બેથલે મે, રોમ, કાથેજ, યેસ્તોવા, ેકસસ, 

ગોવા.  
 

 જૈન ધમક :  
 

 સ્થાપક : વધકમાન મ ાવીર (ઇ.સ. પવેૂ 599 – 527).  
 ધમકગ્રથં : આગમો, કલ્પ તૂ્ર.  
 ધમકસ્થાન. દેરાસર, અપાસરો.  
 ધમકચિ ન : નત્રરત્ન,  ાથી, તારો, કળશ.  
 મખુ્ય પથંો : શે્વતાબંર અને હદગબંર.  
 મખુ્ય નસદ્ાતંો : જગતનો કતાક નથી. તે અનાહદ અનતં છે. જીવ 

કમકવશ છે. નસદ્પદ પામતો જીવ જટસમ-મરર્ના ફેરામાથંી મકુ્તત 
પામે છે.  

 નવકાર મતં્ર : નમો અહર ંતાર્,ં નમો નસદ્ાર્,ં નમો આયહરયાર્,ં 
નમો ઉવઝઝાયાર્,ં નમો લોે સવ્વ સાહરૂ્.ં  

 મખુ્ય તીથો : સપમેત નશખર, નશખર, પાવાપરુી, અષ્ટાપદ, પાવાગઢ, 
તારંગા, પાલીતાર્ા, મહડુી, શ્રવર્ બેલગાડા, આબ.ુ  

 પિં અણવુ્રત : અહ િંસા, અસ્તેય, અપહરગ્ર , બ્રહ્મિયક, સત્ય.  
િોવેસ તીથંકરો ચિ નો 

1)  શ્રી ઋષભદેવ કે આહદનાથ  આખલો  
2)  શ્રી અજજતનાથ   ાથી  
3)  શ્રી સભંવનાથ  ઘોડા  
4)  શ્રી અચભનદંન વાનર  
5)  શ્રી  મુનતનાથ  ક્રોંિ પક્ષી  
6)  શ્રી પદમપ્રભ ુ કમળ  
7)  શ્રી  પુાશ્વકનાથ  સ્વક્સ્તક  
8)  શ્રી િદં્રપ્રભ ુ અધક િદં્ર  
9)  શ્રી  નુવનધનાથ  ડોલ્લ્ફન  
10)  શ્રી પષુ્પદંતનાથ  મગર  
11)  શ્રી શીતલનાથ  કલ્પવકૃ્ષ  
12)  શ્રી શે્રયાસંનાથ  ગેંડો  
13)  શ્રી વા પુજૂ્ય  ભેંસ  
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14)  શ્રી નવમલનાથ  ડુક્કર  
15)  શ્રી અનતંનાથ  બાજ  
16)  શ્રી ધમકનાથ  વજ્ર  
17)  શ્રી કંુથનુાથ  બકરો  
18)  શ્રી અરનાથ  માછલી  
19)  શ્રી મપ્લ્લનાથ  કળશ  
20)  શ્રી મનુન વુ્રત  કાિબો  
21)  શ્રી નનમનાથ  ભરંુૂ કમળ  
22)  શ્રી નેનમનાથ  શખં  
23)  શ્રી પાશ્વકનાથ  સપક  
24)  શ્રી મ ાવીર સ્વામી  નસિં   

 

જૈન ધમકના નત્રરત્ન :  
સપયકએ જ્ઞાન, સપયકએ િાહરત્ર્ય અને સપયકએ દશકન.  
 

 કોટસફયનુશયસ ધમક :  
 

 અથક : કંુગ કુત્સેનો માગક.  
 સ્થાપક : કંુગ કુત્સે.  
 સમયગાળો : ઇ.સ. પવેૂ 551-479.  
 ઉદગમ સ્થળ : શાતં ુગં.  
 ધમકગ્રથં : કલાનસકસ.  
 મખુ્ય દેશ : િીન. 
 મખુ્ય નસદ્ાતંો : મધ્યમમાગક જ્ઞાનતના હરવાજ પાળવા.  
 ફેલાવાનો ક્રમ : િોથો.  

 

 તાઓ ધમક :  
 

 સ્થાપક : સતં લાઓત્સે.  
 અથક : પરમ માગક.  
 મખુ્ય દેશ : િીન. 
 મખુ્ય નસદ્ાતં : તાઓ તે હકિંગ.  
 ફેલાવાનો ક્રમ : છઠો.  
 મખુ્ય નસદ્ાતંો : સસંાર માયાવી છે. તેમાથંી મન પાછં ખેંિી સાધના 

કરવાથી તષૃ્ર્ામકુ્તત મળે છે. આ રીતે પરમતત્વની ઝાખંી થાય છે.  
 

 નશટસતો ધમક :  
 

 અથક : દેવોનો માગક.  
 સ્થાપક : અજ્ઞાત.  
 મખુ્ય દેશ : જાપાન.  
 ફેલાવાનો ક્રમ : સાતમો.  
 ધમકગ્રથં : કોજજકી, નનહ નગી.  
 મખુ્ય નસદ્ાતંો : પ્રકૃનતપજૂા, નપતપૃજૂા. નમકાડોની પજૂા.  
 મખુ્ય તીથક : જાપાન.  

 
 

 બૌદ્ ધમક :  
 

 અથક : ભગવાન બદુ્નો અષ્ટાગં માગક.  
 સ્થાપક : ગૌતમ બદુ્ (ઇ.સ. પવેૂ 563-483).  
 ફેલાવાનો ક્રમ : નવશ્વમા ંપાિંમો.  
 ધમકગ્રથં : નત્રનપટક-(1) નવનયનપટક (2)  તુ્તનપટક (3) અચભધપમ 

નપટક.  
 ધમકચિહ્ન : કમળ, ાથી.  
 ધમકસ્થાન : નવ ાર.  
 મખુ્ય પથં : મ ાયાન,  ીનયાન.  
 મખુ્ય નસદ્ાતંો : સપયક દલ્ષ્ટ, સપયકએ સકંલ્પ, સપયકએ વાિા, સપયકએ 

આજીનવકા, સપયકએ કમક, સપયકએ વ્યાયામ, સપયકએ સ્મનૃત, સપયકએ 
સમાનધ.  

 ત્રર્ અંગ : બદુ્, ધમક અને સઘં.  
 બૌદ્ તીથે સ્થાનો : લપુ્પબની, સારનાથ, કુશીનારા, બોનઘગયા, સાિંી, 

કનપલ વસ્ત,ુ  
 િાર આયક સત્ય : (1) દુ:ખ (2) દુ:ખ સમદુાય (3) દુ:ખ નનરોધ (4) 

દુ:ખ નનરોધ માગક.  
 

 જરથોસ્તી ધમક :  
 

 અથક : જરથષુ્રનો માગક.  
 સ્થાપક : અષો જરથષુ્ર. 
 ઉદગમ સ્થળ : ઇરાન. 
 ધમકગ્રથં : ઝદં અવેસ્તા.  
 મખુ્ય દેવ : અહરુમઝદ.  
 મખુ્ય મતં્ર : અહનૂવૈયક.  
 મખુ્ય પ્રાથકના : અહનૂવર.  
 ધમકગરુુ : મોબેદ, દસ્તરુ.  
 ધમકસ્થાન : અચગયારી.  
 ધમકચિહ્ન : અક્ગ્ન.  
 મખુ્ય પથં : પારસી, ઘેબર.  
 ભારતનુ ંમખુ્ય તીથક : ઉદવાડા.  
 મખુ્ય નસદ્ાતંો : ઇશ્વર ેક છે. અંગે્રમટસય ુતેનો નવરોધી છે. જીવ 

કમકવશ છે. મન, વિન અને કમકથી જીવની સદગનત થાય છે.  
 પનવત્ર તત્વો : પથૃ્વી, અક્ગ્ન, વાય.ુ  

 

 યહદૂી ધમક :  
 

 અથક : ય ોવા નો માગક.  
 સ્થાપક : મોચઝઝ (ઇ.સ. પવેૂ 1300).  
 સ્થળ : ઇઝરાયેલ.  
 ફેલાવાનો ક્રમ : નવશ્વમા ંઆઠમો.  
 ધમકગ્રથં : જૂનો કરાર, તોરા .  
 ધમકગરુુ : રબી.  
 ધમકસ્થાન : નસનેગોગ.  
 મખુ્ય તીથક : જેરુસલેમ.  
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 ધમકચિ ન : છખચૂર્યો તારો.  
 મખુ્ય પથં : ઓથોહડતસ, હરફોમક કોટસઝવેનતવ.  

 

 શીખ ધમક :  
 

 અથક : ગરુુ નાનકનો નશષ્ય.  
 સ્થાપક : ગરુુ નાનક (ઇ.સ. 1469 – 1539).  
 ઉદગમ સ્થળ : પજંાબ (ભારત).  
 ફેલાવાનો ક્રમ : ભારતમા ંિોથો.  
 ધમકગ્રથં : ગ્રથંસાહ બ.  
 ધમકસ્થાન : ગરુુદ્વારા.  
 મખુ્ય પથંો : અકાલી, ખાલસા.  
 મખુ્ય તીથકકે્ષત્રો : અમતૃસર (અકાલતખ્ત),આનદંપરુ (કેશવગઢ 

સા બે તખ્ત), પટર્ા, નાદેંડ ( જુરસા બે તખ્ત).  
 શીખધમકના ગરુુઓ : (1) ગરુુ નાનક (1469 – 1539), (2) ગરુુ અંગદ 

(1538-1552), (3)ગરુુ અમરદાસ (1552-1574), (4) ગરુુ રામદાસ 
(1574-1581) (5) ગરુુ અજુ કનદેવ (1581-1606), (6) ગરુુ 
 રગોનવિંદનસિં  (1606-1645), (7) ગરુુ ગોનવિંદનસિં . (1645-1661), (8) 
ગરુુ  રહકશન (1661-1664), (9) ગરુુ તેગબ ાદૂર (1664-1675), 
(10) ગરુુ ગોનવિંદનસિં .  

 મખુ્ય નસદ્ાતંો : ઇશ્વર ેક છે. માર્સોમા ંભેદ નથી. સાક્ષાત્કાર 
અંતરની સાધનાથી થાય છે. નારીનો મહ મા ઓછો નથી. 
જાનતપ્રથાનો નવરોધ, મનૂતિપજૂાનો નવરોધ, બાલનવવા નો નવરોધ. 
પ્રત્યેક શીખે કંઘા, કડા, કેશ, કચ્છા અને કૃપાર્ ધારર્ કરવા.ં  
આિાયક નસદ્ાતં સપં્રદાય 

રામાનજુાિાયક નવનશષ્ટાદ્વતૈવાદ શ્રી સપં્રદાય 

માધ્વાિાયક દ્વતૈવાદ બ્રહ્મસપં્રદાય 

વલ્લભાિાયક શદુ્ાદ્વતૈવાદ રુદ્રસપં્રદાય 

શકંરાિાયક અદ્વતૈવાદ -  

નનપબાકાકિાયક દ્વતૈાદ્વતૈવાદ સબક 
સપં્રદાય 

ભાસ્કરાિાયક ભેદાભેદવાદ -  

 
 

 ગજુરાતમા ંનવનવધ ધમોના લોકો નનવાસ કરે છે ; જેમા ં89.48 ટકા 
હ ટસદુઓ, 8.73 ટકા મકુ્સ્લમ, 1.19 ટકા જૈનો, 0.44 ટકા ચિસ્તીઓ, 
0.08 ટકા નશખો તથા 0.03 ટકા બૌદ્ો છે.  

 ગજુરાતમાથંી નસિંધ ુસસં્કૃનતના મ ત્વપરૂ્ક અને સૌથી વધ ુઅવશેષો 
મળ્યા છે. જેથી તે સમસ્યાનો ધમક જ ગજુરાતનો ધમક  તો. નસિંધ ુ
સસં્કૃનતમા ંહ ટસદુ ધાનમિક નવનધઓના કેટલાકં ચિહ્નો જોવા મળે છે.  

 આયો ભારતમા ંઆવ્યા ત્યારે ગજુરાતમા ંપર્ આવ્યા અને તેમની 
યજ્ઞ સસં્કૃનત અને તેમના ંમતં્રો અને આનષુ્ઠાનનક ધાનમિક નીનતનો 
પ્રિાર કયો.  

 ગજુરાતની ગૌરવગાથા અને ઇનત ાસનો આરંભ શ્રીકૃષ્ર્થી થાય છે. 
તેઓ સાત્વકુળના િદં્રવશંી યાદવ  તા. બાદના સમયમા ંશ્રીકૃષ્ર્ 
વૈષ્ર્વ ધમકના પયાકય બની ગયા.  

 મૌેયકાળમા ંસમ્રાટ સશોકના સમયે ગજુરાતમા ંપર્ બૌદ્ ધમકનો 
પ્રિાર થયો.  

 મૌયો પછી ચગરના (ગજુરાત) ક્ષત્રપોના નનયતં્રર્  ઠેળ આવ્યુ ંઅને 
ક્ષત્રપોે અપનાવેલ વૈષ્ર્વ અને શૌવ ધમોનો પ્રિાર થયો.  

 ગતુતકાળમા ંજેમ બ્રાહ્મર્ ધમકનુ ંપનુરુત્થાન થયુ ંતે જ ક્સ્થનત 
ગજુરાતમા ંપર્ જોવા મળે છે.  

 બૌદ્ો અને જૈનોનો પ્રભાવ વધતા બ્રાહ્મર્ોે આ યોગમા ંસમશેર 
ઉપાડી રાજ્યો પર્ સ્થાતયા  તા.  

 મૈત્રકકાળમા ંવલ્લભીપરુ પાટનગર  ત ુ ંઅને તે સસં્કૃનતનુ ંમોટંુ કેટસદ્ર 
 ત ુ.ં  

 જૈન સાહ ત્યની રિના વલ્લભીપરુમા ંથઇ.  
 મૈત્રક રાજાઓ પરમ શૈવ ભતત  તા, તો પર્ તેઓે વૈહદક, બૌદ્ 

અને જૈન ધમોને પ્રોત્સા ન આતયુ.ં  
 અનમૈુત્રક કાળમા ંગજુરાતમા ંબ્રાહ્મર્ ધમક પ્રમખુ  તો.  
 ગરુ્જર પ્રનત ાર, િાવડા વશં સમયે અને સોલકંી યગુમા ંહ ટસદુ ધમક 

જ પ્રમખુ  તો.  
 મ ંમદ ગઝનીના આક્રમર્થી ગજુરાતમા ંમકુ્સ્લમ ધમકનો પ્રિાર 

શરૂ થયો. આ પ લેા ંઅરબોનો ઇ.સ. 712મા ંનસિંધ પર આક્રમર્ 
થયુ ં ત ુ.ં  

 નસદ્રાજના સમયે કચલકાલસવકજ્ઞ  મેિદં્રાિાયક મ ાન નવદ્રાન  તા.  
 ભીમદેવ બીજાના સમયે મતં્રીઓ વસ્તપુાળ-તેજપાળે દેલવાડામા,ં 

પાચલતાર્ા અને ચગરનાર પર જૈન દેરાસર બનાવડાવ્યા, જે સોલકંી 
રાજાઓની ધાનમિક સહ ષ્ણતુાની નીનત બતાવે છે. 

 અલાઉદ્દીન ચખલજીના આક્રમર્ સાથે જ ગજુરાત મકુ્સ્લમ 
 લુતાનોના  ાથમા ંઆવી ગયુ.ં  

 જો કે આ સમયમા ંપર્ ધાનમિક સહ ષ્ણતુા જોવા મળે છે.  
 મઘુલકાળમા ંમકુ્સ્લમ ધમક પ્રધાન  તો.  
 ત્યાર બાદ અંગે્રજોનુ ંઆગમન થયુ.ં  
  ાલ ગજુરાતમા ંનાગર બ્રાહ્મર્, લ ુાર્ા, ભાહટયા, કપોળ, 

અનાનવલ, પાટીદાર,  રાજપતૂ, મેર, અ ીર વગેરે મખુ્ય જાનતઓ 
છે.  

 આ નસવાય કાઠી, િારર્, ભરવાડ, રબારી, નાયક-ભવૈયા, નટ-
બજાચર્યા, વર્જારા, વાદી, કોળી, પાટર્વાહડયા, ભીલ, વાઘરી, 
ખલાસી, વર્કર, સીદી, નમયાર્ા પર્ કેટલીક જાનતઓ છે.  

 પારસી ધમકના લોકો સૌપ્રથમ ઇ.સ. 785મા ંગજુરાતના સજંાર્ 
બદંર પર આવ્યા.  

 દચક્ષર્ ગજુરાતમા ંપારસીઓની વસ્તી વધારે છે.  
 નવસારીમા ંપારસીઓની વસ્તી નોંધપાત્ર છે.  
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સસં્કૃનત  

 આજ થી આઠેક  જાર વષક પવેૂ દેવ દેવીની ઉપાસના કરનાર અને માછીમાર તરીકેનુ ંજીવન ગજુારતી નનષાદ પ્રજાે ગજુરાતમા ંસ્થાયી થાવાનુ ં

નક્કી કયુ,ં આજની કોળી , ખરવા, વાઘેર, અને નમયાર્ા જાનતઓ તેમના વશંજો ગર્ાય છે 

 શોચર્તપરૂના રાજવી બાર્ા રુની પતુ્રી ઉષા (આખા) ના લગ્ન ભગવાન શ્રી કૃષ્ર્ના વશંજ (પૌત્ર) અનનરુદ્ સાથે થયા. ઉષાે પાવકનતજી પાસે 

શીખેલુ ંલાસ્ય નતૃ્ય દ્વાહરકાની ગોપીઓને શીખવ્યુ ં( જે આજે રાસડા તરીકે પ્રખ્યાત છે અને સૌરાષ્રમા ંલોકનપ્રય છે )  

 દશમી સદીમા ંસૌરાષ્રમા ંનસનથયન ( હરૂ્ૉ ) ભારતમા ંઆવ્યા. તેઓ  યૂકના પજૂક  તા. તે આજના કાઠી દરબારો  

 ૧૫ ેનપ્રલ, ૧૯૪૮ ના રોજ સૌરાષ્રના દેશી રાજ્યોનુ ંેકીકરર્ કરીને ‘બ’ વગકન ુ ં“સૌરાષ્ર” નામનુ ંરાજ્ય બટસયુ,ં જેમા ંમધ્ય સૌરાષ્ર, ઝાલાવાડ 

( રેુટસદ્રનગર),  ાલાર (જામનગર) સોરઠ (જુનાગઢ) અને ગોહ લવાડ (ભાવનગર) ેમ પાિં જજલ્લાઓ દ્વારા વ ીવટ િાલતો, તે સમયે સૌરાષ્ર – 

 રુાષ્રનુ ંપાટનગર “રાજકોટ”  ત ુ ં 

 પ્રાિીનકાળથી સૌરાષં્ર –  રુાષ્ર, સ્વરાટા,  રુોસ્થસ,  રુાષ્રેર્,  રુાઠ, સોરઠ કે કાહઠયા વાડના નામે ઓળખાય છે,  

  રેુટસદ્રનગર નવસ્તારમા ંઆવેલ થાન, િોહટલા અને મળૂી બે પરુાર્ોમા ં“પાિંાળ ભનૂમ” ક વેાયુ ંછે,  

 ગોહ લવાડ અને સોરઠ બેની વચ્િે આવેલો પથંક બાબહરયાવાડ તરીકે ઓળખાય છે, જાફરાબાદ તેનો જ ેક નવસ્તાર છે,  

 ઊનાળામા ંજ્યારે નળ સરોવરનુ ંપાર્ી  કુાઈ જાય ત્યારે ત્યાનંા પઢારો કાળ-દુકાળે સરોવરની જમીન માથંી “બીડ” નામનુ ંકંડમળૂ કાઢી,  કૂવી 

અને તેના રોટલા બનાવીને ઉપયોગમા ંલે છે ,  

 ૧૭ મી સદીમા ંલાલ, સફેદ અથવા ભરૂા પટ્ટાવાલા  તુરાઉ અને રેશમી વસ્ત્રને “ઈલાય” ક તેા તેના પર ફૂલોની ભાત પાડવામા ંઆવતી અને તેને 

સોના અને િાદંીના તારથી  શુોચભત કરાત ુ,ં અમદાવાદ મા ંઆજે તે “ઐલિા” ના નામે ઓળખાય છે,  

 સોના કે રૂપાના તારનો ઉપયોગ થતો  ોય તેવા વસ્ત્રોને તાસ્તા/જરદોશી ક તેા, બકરાના વાળમાથંી મેળવેલ ઊનમાથંી બનાવાયેલુ ંભરવાડર્ૉનુ ં

ઊની વસ્ત્ર “લોબડી” તરીકે ઓળખાત ુ ં 

 ૧૬ મી સદીમા ંપ્રખ્યાત સ્ત્રીઓ અને  ાથીની બનતી ભાત “નારીકંુજર” તરીકે ઓળખાઈ,  

 િારોળી જેવા રંગ કે નાની ગોળ ભાત વાળા વસ્ત્રો “િારુચલયા” ક વેાતા,  

 િદં્રકળા  =  ાથ વર્ાટની મ ારાષ્રીયન ઢબની સાડી  

 સોવનસળી = રેશમી/બનારસી પોત ઉપર સોનેરી આડી – ઊભી કસબી લીટી વાળી સાડી.  

 કલઘેર = લગ્ન પ્રસગેં પ રેાત ુ ંહકિંમતી કસબી થતપો િોંટાડેલુ ંરેશમી લાલ – લીલી બાધંર્ી વાળંુ વસ્ત્ર,  

 કામદાની =  રુતાઊ કપડા ઉપર રૂપેરી ટીપકીના ભરતવાળંુ વસ્ત્ર  

 છાટંણુ ં=  ોળીના ત વેાર ઉપર સફેદ પોત ઉપર પાકા કેસરી રંગની િાટંવાળંુ  તુરાઊ ઓઢણુ ં

 સાળંુ = જરીની હકનાર મકેુલુ ંેકરંગી ઓઢણુ ં 

 ખીરોદક = દૂધ જેવુ ંઊજળંુ અને પાર્ી જેવુ ંપાતળંુ રેશમી વસ્ત્ર  

 ગવન = પછાત વગકની ગામડાની મ નેત ુસ્ત્રીઓમા ંપ રેાતી ભાતીગળ સાડી  

 શોક પ્રસગં્ર પ રેાતી સાડીઓ = મલીર – મોવન – મોવનનયુ ં 

 પાટીદાર , જૈન, મારવાડી, નવધવા સ્ત્રીઓ દ્વારા પ રેાતી સાડીઓ – નસિંદૂરીયો, મધરાનશયુ,ં ક ૂબંો (કથ્થઈ– તપચખહરયા રંગમા ં)  

વસ્ત્રો સાથે સકંળાેલ શ રેો =                                                          

 પાટર્ના ંપટોળા ં                                                    

 જામનગરના ંનગહરયા,બાધંર્ી                                        

 ભરૂિના ંબાસ્તા, ભરૂચિયા                                                  

 ઘોળકાના ંમેધાડંબર અને રતતાબંર                                                  

 માગંરોળના મચગયા                                                                   

 અમદાવાદી અતલસ અને ઐલિા                                                  

  રુતી હકનખાબ  
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 વૈશાખ  દુ ત્રીજ – અક્ષય તનૃતયા – અખાત્રીજ  

 શ્રાવર્ વદ પાિંમ – નાગ પાિંમ  

 શ્રાવર્ વદ સાતમ – નશતળા સાતમ  

 શ્રાવર્ વદ આઠમ – ગોકુળાષ્ટમી – જનમાષ્ટમી  

 ભરૂિ જજલ્લાના ભોઈ લોકો મેઘરાજા ઈટસદ્રને દેવ માનીને અષાઢ  દુ દશમના હદવસે મેઘરાજાનુ ંઆવા ન કરે છે – છેડી ઉત્સવ”  

 અષાઢ માસ પછી ઉત્તર ગજુરાતના પાટીદારો  ળ જોતવાનો  ળોતરા ંકે  ળજોત્રા નો ઉત્સવ ઉજવે છે   

 ભાદરવા  દુ અચગયારસે નવા જળને વધારવા ઠાકોરજીની પાલખી કાઢી “જળઝીલર્ી અચગયારસ” તરીકે ઊજવવામા ંઆવે છે.  

 શ્રાવર્ વદ સાતમ થી દસમ દરપયાન  રુત અને ભરૂિ જજલ્લામા ંધોધારાયની છડી” નો ઉત્સવ ઊજવાય છે .  

 ગજુરાતમા ંખાસકરીને ભાલ, નળાકાઠંા અને સૌરાષ્રના ંગામોગામ કારતક  દુ અચગયાસના હદવસે તલુસી નવવા ની ઊજવર્ી કરવામા ંઆવે છે 

 શ્રી ગોકુળદાસ રાયચરુાે “શારદા” માનસક દ્વારા લોકસાહ ત્ય લોકો  ધુી પ ોિાડ્ુ ં 

 ‘સ્ત્રી જીવન’ ના તતં્રીશ્રી મનભુાઈ જોધાર્ીે, લોકવાતાકઓના સગં્ર ો આતયા,  

 ‘ગજુરાતના લોકવાદ્યો’ ગ્રથં ના રિનયતા  ઈટસદ્રશકંર રાવળ  

 વાદ્યોને િાર પ્રકાર મા ંવ િેી શકાય.                                 

 ૧) તત – તતંવુાદ્ય – વીર્ા, તબંરૂો, નસતાર, ેકતારો, રાવર્  થ્થો, જતંર,                                                                               

૨) અવનધ્દ્વ – િામડંુ મઢેલા – ઢોલ, નાગરંુ , ઢોલક , ડમરંુ , ડાકલુ ં, તબલા ં                                                                              

૩) ઘન – સામ સામે અથડાવવાનો – ત્રાસંા, પાવો, મજંીરા, કરતાલ, ઝાલર, ઘટં                                                                      

૪)  નૂષર – ફંૂક વડે – શરર્ાઈ, મોરલી, પાવો, વેણ,ુ જોહડયો પાવો, શખં, ભ ૂગંળ  

 વાદ્ય – પ્રખ્યાત વાધકો = ઉપરાતં વાદ્ય સાથે સકંળાેલ માહ તી                       

 રાવર્  થ્થો – ડાહ્યાભાઈ ભાટ અને શ્રી ગરે્શ ભરથરી                         

 કચ્છમા ંઆવેલ નાના લરુ્ા ગામના મસુાભાઈ જત અને ઈસ્માઈલ જત જોહડયાપાવાના પ્રખ્યાત કલાકારો ગર્ાય છે                                 

 ગજુરાતમા ંમજંજરા વાદન મા ંપ્રખ્યાત ચબલખાના સાધ ુવીરદાસ છે                                                                               

 માર્ / ઘટવાદ્ય ેટલે માટલુ ં, જેનુ ંમોઢંુ િામડાથે બધં કરી તેની   બાજુમા,ં થાપ મારવાથી તબલા ંજેવો અવાજ નીકળે છે,  

 આ ઉપરાતં પિંધાતનુી સાકંડા મોઢાની માર્ પર આખ્યાન કરવની પરંપરા પે્રમાનદેં શરૂ કરી  - વડોદરાના માર્ભટ્ટ શ્રી ઘાનમિક 

લાલ પડંયા માર્ વાદનનુ ંતાલીમ કેટસદ્ર િલાવે છે.                                                                                *   

 િોરવાડની કોળી / ખારવર્ બ નેો ધાબ ુભરતી વેળા ચનૂો પીસતી વખતે “હટતપર્ી” નામનુ ંનતૃ્ય કરે છે                                                                                                     

 ગજુરાતમા ંસીમતેં પ્રસગેં  યૂકદેવના પત્ની “રાદંલ મા” (રન્નાદે) ને તેડાવવામા ંઆવે છે તેમને રાજી કરવા  મિી ગીતો ગવાય છે,                                                                        

 ગોફ ગ ૂથંન – સોળંગા રાસે સૌરષ્રના કોળી અને કર્બીઓનુ ંજાર્ીત ુ ંનતૃ્ય છે.                                                                            

 મેર લોકો  ાથની તાળી થી રાસ લે તેને િાબખી તરીકે ઓળખાય છે                                                                                     

 મજંીરા રાસ – મજંીરાનતૃ્ય ે ભાલ – નળકાઠંામંા ંવસતા પઢારોનુ ંનવનશષ્ટ લોકનતૃ્ય છે .                                                                                         

 ઠાગાનતૃ્યે ઉત્તર ગજુરાતના ઠાકોરોનુ ંઆગવુ ંલોકનતુ્ય છે                                                                                        

 ઢોલોરાર્ોે ગોહ લવાડ પથંકના કોળીઓમા ંલોકનતૃ્ય છે                                                                               

 “અંશ્વનતૃ્ય” ે ઉત્તર ગજુરાતના કોળીઓમા ંખબૂ જાર્ીત ુ ંછે. કારતક  દુ પનૂમના હદવસે ગામના યવુાનો પોતાનો ઘોડા સાથે 

 ાથમા ંતલવાર લઈને ભેગા થાય છે                                                                                          

 આહદવાસી લોકનતૃ્યો   ગજુરાતમા ંવસતા આહદવાસીઓ મા ંપર્ ઘર્ી નવનવધતા જોવા મળે છે દચક્ષર્ ગજુરાતના દૂબળા 

આહદવાસી ઓનુ ંઘેહરયા નતૃ્ય, તડવી ઓનુ ં ોળી પ્રસગંનુ ંઘેરૈયાનતૃ્ય, માડંવાનતૃ્ય અને આલેર્ી –  ાલેર્ી , પિંમ ાલના ભીલોનુ ં

તલવાર નતૃ્ય, ઘરમપરુના આહદવાસીઓનુ ંનશકારનતૃ્ય, જુદા-જુદા ૨૭ િાલામા ંથતા ં“ડાગંીનતૃ્યો.,  ળપનતઓનુ ંતરુનતૃ્ય, ભરૂિ 

જજલ્લાના નમકદાકાઠેં વસતી જાનતઓનુ ંઆગવા નતૃ્ય વગેરે ગજુરાતની સસં્કનૃતનો આગવો ભાગ છે. 
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ગજુરાતમા ંમખુ્ય ઉત્સવો, પવો, સાસં્કનૃતક વારસો :  
 નવરાનત્ર અને ગરબા મ ોત્સવો :  
 ગજુરાતનો ગરબો ે તેનુ ંઆગવુ ંસાસં્કનૃતક પ્રતીક છે. ગજુરાત ેટલે તેનો ‘ગરબો’ અને તેની ‘ભવાઇ’ (નતૃ્ય-નાટક-ગીત-સગંીતનુ ં

નમશ્રર્). ગરબે ઘમૂતી ગજુરતર્ જોવી  ોય તો ગજુરાતમા ંઆસો માસની નવરાનત્ર (આસો  દુ ેકમથી નોમ  ધુી) દરનમયાન 
આવવુ ંપડે.  

 ‘ગરબો’ ગજુરાતને નવનશષ્ટ ઓળખ આપે છે. 
  રાજ્ય સરકાર દ્વારા દર વષે ગરબા-સ્પધાક યોજાય છે. સાસં્કનૃતક સસં્થાઓ પર્ ગરબાઓ અને ગરબા-સ્પધાકન ુ ંઆયોજન કરે છે. 

‘રાજ્યકક્ષાનો ગરબા મ ોત્સવ’ (વાઇબ્રટસટ ગજુરાત) રાજ્યમા ંયોજાય છે.  
 ગરવામા ંમાટલીમા ંછીદ્રો પાડીને, તેમા ંદીપક ગોઠવવામા ંઆવે છે, જેને પર્ ‘ગરબો’ ક  ેછે. આ ગરબો માથે લઇને, નવરાનત્રના 

નવેનવ હદવસ દરનમયાન ગજુરાતર્ો મા આદ્યશક્તત “અંચબકા’, ‘બહિુરા’ વગેરેના ગરબા ગાય છે.  
        

 મકરસકં્રાકં્ટસત (ઉત્તરાયર્) અને પતગંોત્સવ :  
 ગજુરાતનો બીજો મ ત્વનો ઉત્સવ ઉત્તરાયર્ ેટલે કે મકરસકં્રાક્ટસતનો છે.  
 22મી હડસેપબર પછી,  યૂકન ુ ંમકરવતૃ્ત તરફ ગમન આરંભાય છે, તેથી દર વષે 14મી જાટસયઆુરીે ‘મકરસકં્રક્ટસત’નો ઉત્સવ 

ગજુરાતમા ંસનવશેષ ઉજવાય છે.  
 ગજુરાત સરકાર પ્રનત વષક તેને ‘પતગંોત્સવ’ તરીકે ઉજવે છે. અમદાવાદમા ંઇટસટરનેશનલ કાઇટ ફેસ્ટીવલ યોજાય છે. આમ તો 

 યૂકની ગનત દચક્ષર્ તરફ આ હદવસથી થાય છે તેથી તેનુ ંભૌગોચલક મ ત્વ છે.  
 મ સેાર્ા નજીક માઢેરા ખાતે ગજુરાતનુ ંેકમાત્ર ઐનત ાનસક  યૂકમહંદર આવેલુ ંછે. ત્યા ંઉત્તરાયર્ પછીના સમયમા ં‘શાસ્ત્રીય નતૃ્ય-

સગંીતનો ઉત્તરાધક મ ોત્સવ’ મહંદરના પહરસરમા ંરાતે્ર બે-ત્રર્ હદવસ માટે યોજાય છે. રાષ્રકક્ષાના આ સાસં્કનૃતક પવકમા ંનશચક્ષત અને 
અનશચક્ષત કલાનપ્રય પ્રજા ભાગ લે છે.  

 સૌથી પ્રનસદ્  યૂકમહંદર ઓહરસ્સાના કોર્ાકક  મા ંઆવેલુ ંછે.  વે તો જોકે માત્ર તેના અવશેષ જ બચ્યા છે. ેવુ ંજ બીજુ ં યૂકમહંદરે 
ગજુરાતમા ંમોઢેરા ખાતેનુ ંછે. તેનુ ંઐનત ાનસક મ ત્વ સ જેે ઓછં નથી.  

 ભારત સરકારની સ ાયથી આ નતૃ્ય-સગંીતનો કાયકક્રમ નનયનમત રીતે પ્રનતવષક યોજાય છે.  
 મકરસકં્રાનંતના ત વેારનુ ંઐનત ાનસક મ ત્વ ે છે કે ભીષ્મ નપતામ  ેઆ હદવસે પોતાના પ્રાર્નો ત્યાગ કયો  તો માટે તે હદવસને 

‘પણુ્યકાળ હદવસ’ તરીકે ઓળખાય છે.  
 

 ગરે્શોત્સવ :   
 દર વષે ભાદરવા  દુ-િોથના હદવસે, ‘ગરે્શ િતથુી’ના હદવસે ઉજવાય છે.  
 ‘ગરે્શ ઉત્સવ’ લોકમાટસય હટળક મ ારાજે લોકોને સગંહઠત કરવાના ભાગરૂપે ગરે્શોત્સવનુ ંઆયોજન શરૂ કરેલુ.ં આજે તે સાસં્કનૃતક 

પવક બની ગયુ ંછે. તે મ ારાષ્રની બ ાર ગજુરાત સહ ત અનેક રાજ્યોમા ંપર્ ઉજવાય છે.  ૈદરાબાદ પર્ તેમાથંી બાકાત નથી.  
 ગજુરાત સરકાર દ્વારા અને અટસય NGO દ્વારા આ ઉત્સવને ઇકો ફે્રટસડચલ બનાવવાના પ્રયત્નો િાલ ુછે.   

 

 દીપાવચલ :   
 આસો માસના અંનતમ હદને ઉજવાતો ‘હદવાળી’નો ઉત્સવ ે તો દીપપવક જ છે.  
 કારતક  દુ ેકમના હદને નવા વષકને આવકારવા બાળકો પર્ નતૂન વસ્ત્રોથી સજ્જ થઇ સહક્રય બની જાય છે.  
 ેકબીજાને મળીને અવાવષકની ‘નતૂન વષાકચભનદંન’કે ‘ સાલમબુારક’ ક ીને મબુારકબાદી કે શભેુચ્છાઓ પાઠવે છે.  

 

 પવાકનધરાજ પયુકષર્ :   
 જૈનોના ંપયુકષર્ પવક શ્રાવર્ વદ બારસથી ભાદરવા  દુ િોથ દરનમયાન ઉજવાય છે.  
 પયુકષર્ પવકનો અંનતમ હદવસ ‘સવંત્સરી પવક’ અથાકતએ ક્ષમાપનાપવક તરીકે ઊજવાય છે.  
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 તપ, ત્યાગ, દાન વગેરેનો આ પવકમા ંમહ મા છે.  
 પારસીઓનુ ં‘પતેતી’ પવક’ ,  
 ચિસ્તીઓનુ ં‘નાતાલ પવક’   
 મકુ્સ્લમ ચબરાદરોની ‘રમજાન ઇદ’ પર્ ગજુરાત રાજ્યમા ંેટલા જ ઉત્સા  ઉમગંથી ઉજવાય છે.  
 આપર્ા ંરાષ્રીય પવો પદંરમી ઓગસ્ટ ‘સ્વાતતં્ર્ય હદન’ અને છવ્વીસમી જાટસયઆુરી ‘પ્રજાસત્તાક દીન’ પર્ સરકારી રા  ેવ્યાપકપરે્ 

ઉજવાય છે.  
 
 
 

 આપર્ો સાસં્કનૃતક વારસો શો છે ?  
 ગજુરાતમા ંનસિંધ ુસસં્કનૃતના અવશેષોના બે મોટા ંસ્થાનો મળી આવ્યા છે : લોથલ અને ધોળાવીરા. આ બે સ્થળો ઉપરાતં રંગપરુ, 

રોઝડી, દેશલપર, િાપંાનેર વગેરે સ્થળો ઇનત ાસકારો અને પરુાતત્વનવદો માટે વધ ુમ ત્વના ંઅને ઉપયોગી છે. આપર્ી સસં્કનૃત 
અને ઇનત ાસની ઝાખંી કરાવે છે.  

 ે જ રીતે ગજુરાતની  વેલીઓ, વાવો, વડનગરના ંતોરર્, સીદી સૈયદની જાળી, મોઢેરાનુ ં યૂકમહંદર, નસદ્પરુનો રૂદ્રમ ાલય, 
કંુભાહરયાનુ ંબારીક નશલ્પકલાયતુત જૈન મહંદર, સોમનાથ-દ્વારકા-ડાકોર-અંબાજી લોકોના ંમનમા ંઅને ગજુરાતની અક્સ્મતા તરીકે 
ગજુરાતની બ ાર ેટલા ંજ મ ત્વના ંબટસયા ંછે. સખેંડાનુ ંલાકડાનુ ંરાિરિીલુ.ં ગજુરાત બ ાર જયા ંપર્ જોઇે કે તરત જ 
ગજુરાતની યાદ આવ્યા નવન ન ર .ે   

 

લોક નાટક ભવાઇ : 
 

 તેના સ્થાપક અસાઇત ઠાકર છે.  
 તેમરે્ 360 વેશ લખ્યા.  
 તેનાઅ મખુ્ય વાદ્ય ભ ૂગંળ, મજંીરા અને તબલા ંછે.  
 અસાઇત ઠાકર નસદ્પરુના બ્રાહ્મર્  તા અને ઊંઝાના પટેલો તેમના યજમાન  તા.  
 ભવાઇમા ંસસં્કતૃ નાટકની જેમ નવદૂષક જેવુ ંપાત્ર રંગલો  ોય છે. મખુ્ય પાત્ર નાયક ક વેાય છે.  
 ભવાઇમા ંનવષયને મનોરંજન સાથે ગ્રામીર્ પ્રજા સમક્ષ સગંીત, નતૃ્ય અને અચભનય દ્વારા અસરકારક રીતે રજૂ કરવામા ંઆવે છે.  
 તેમા ંમખુ્ય કથા વસ્ત ુતત્કાલીન સામાજજક અને રાજકીય સમસ્યાઓ ર તેી.  
 તેમના દીકરા “ત્રર્ ઘરવાળા”, “ત્રાગાળા” અને “તરગર્ા”ં ક વેાયા.  
 આ કલાને બિાવવા માટે ગજુરાતમા ંસભાનપરે્ પ્રયત્નો િાલી રહ્યા ંછે.   

 

નાટયકલા : 
 અસાઇત બ્રાહ્મરે્ લોકભવાઇનુ ંનનમાકર્ કયુ.ં  
 આ લોકભવાઇ તે જ ગજુરાતનુ ંપોતીકંુ નવનશષ્ટ નાટક છે.  
 ભવાઇનો  તે ુમનોરંજન દ્વારા લોક ધુારર્ા  ોય છે.  
 ભવાઇમા ંસ્ત્રી-પરુુષના બધા પ્રકારના ંપાત્રો પરુુષ જ કરે ેવી પરંપરા છે.  
 ભવાઇમા ંમ ત્વનુ ંપાત્ર રંગલો  ોય છે.  
 ભવાઇનો આરંભ ેક લોકવાદ્ય ભ ૂગંળવાદનથી થાય છે.  
 અવાકિીન ગજુરાતી નાટકના નપતા રર્છોડભાઇ ઉદયરામ ગર્ાય છે. તેઓે મુબંઇ-ગજુરાતી નાટક મડંળીની સ્થાપના કરી.  
 આ નસવાય કેખશુરૂ કાખરાજી, અમતૃ કેશવ નાયક, જયશકંર  ુદંરી, જશવતં ઠાકર, પ્રનવર્ જોશી, ગોવધકન પિંાલ, ભરત દવેે 

નાટયપ્રવનૃત્તમા ંમ ત્વપરૂ્ક ફાળો આતયો છે.  
 જયશકંર  ુદંરીે લગાતાર 32 વષો  ધુી સ્ત્રીની ભનૂમકા કરી નાટયકે્ષતે્ર મ ત્વપરૂ્ક ફાળો આતયો છે. નાટયનવદ્યામહંદર અને 

નટમડંળની સ્થાપનામા ંતેઓે યોગદાન આતયુ.ં તેમનુ ંમળુ નામ જયશકંર ભોજક  ત ુ.ં  
 નાટક અને રંગભનૂમના ેક સાથે નવકાસમા ંનાટયકારો ઉપરાતં નટકલાકારોનો પર્ ફાળો છે.  
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 અદ્યતન કે્ષતે્ર લાભશકંર ઠાકર, ચિન ુમોદી ઉપરાતં શ્રીકાટસત શા ,  ભુાષ શા , ઇટસદુ પવુાર, રમેશ શા  વગેરેે રંગભનૂમને અને 
નાટકને નવો જ વળાકં આતયો છે.  

 ભારતીય નાટયકે્ષતે્ર રાષ્રીય-આંતરરાષ્રીય કે્ષતે્ર આદર પ્રાતત કરનાર થોહડક ગજુરાતી સન્નારીઓમા ંસનવતાબ નેનુ ંમ ત્વનુ ંસ્થાન 
છે. તેઓ મચર્પરુી નતૃ્યશૈલીમા ંનનપરુ્  તા.  

 ભારતનાટયમમા ંનનપરુ્ ેવા મનૃાચલની સારાભાઇનુ ંગજુરાતમા ંનતૃ્ય અને નાટય કે્ષતે્ર આગવુ ંસ્થાન છે.  
 તેમની સસં્થા ‘દપકર્’ નતૃ્ય અને નાટય કે્ષતે્ર ગજુરાતમા ંનવુ ંમોજુ ંપ્રસરાવવામા ંમદદરૂપ બની છે.  
 કુમહુદની લાચખયા કથ્થક નતૃ્ય કે્ષતે્ર સટસમાનનીય નામ ધરાવે છે.  
 અમદાવાદમાનંી તેમની કથ્થક નતકનશાળા “કદંબ” નતૃ્યપે્રમી નવદ્યાથીઓ માટેનુ ંઆકષકર્ બની ર ી છે.  
 સામાટસયત : રાસ-ગરબા નવરાનત્ર – માતાજીના ઉત્સવરૂપ આરાધના સાથે સકંળાયેલા છે, પર્ વાસ્તવમા ંતે લોકકળા છે.  
 ગરબો ગજુરાત આખાનુ ંલોકધન અને ગજુરાતની નવનશષ્ટ ઓળખ છે.  
 ગરબો ેટલે ગભકદીપ-ઘડામા ંમકુાયેલો દીવો. ઘડાને કોરાવીને ેમા ંદીપ મકૂી પ્રકાશહકરર્ોની ધારાઓ વ ાવતી ગરુ્જરી – સોરઠી 

નારીઓ આનદં અને ઉલ્લાસથી ગરબે ઘમેૂ છે.  
 ગરબાની આરાધના માની આરાધનાથી જ શરૂ થઇ છે, પરંત ુગરબીનો સબંધં નવશેષ કષૃ્ર્ભક્તત સાથે જોડાયેલો છે.  
 ગરબાના પ્રકારમા ંેક તાળી, ત્રર્ તાળી અને તાળી િપટીના પ્રકારો પ્રિચલત છે.  
 સૌરાષ્રમા ંરાસમા ંમોટેભાગે પરુુષો ભાગ લે છે અને રાસડામા ંેકલી સ્ત્રીઓ ભાગ લે છે.  
 રાસ ેટલે સામાટસય રીતે દાહંડયારાસ. પરંત ુદાહંડયા વગર પગના ઠેકા સાથે,  ાથના હ લોળા અને અંગમરોડ સાથે પર્ રાસ થાય 

છે.  
 ડાડંીયારાસ ે સૌરાષ્રનુ ંસવોત્તમ લોકનતૃ્ય છે.  
 રાસ ે પ્રધાનત: લોકનતૃ્ય છે, જ્યારે રાસડામા ંનતૃ્ય કરતા ંલોકસગંીત મખુ્ય છે.  
 ગરબા, રાસ-રાસડા નસવાય પર્ ઘર્ા ંલોકનતૃ્યો છે, જેમ કે પઠારોના ંરાસનતૃ્યો, કોળીઓનુ ંનતૃ્ય, મેરનુ ંખમીરવુતં ુ ંનતૃ્ય, સીદીઓનુ ં

ધમાલનતૃ્ય. ભરવાડોના ંરાસનતૃ્યો, શ્રમ ારી હટતપર્ી નતૃ્ય, બનાસકાઠંાન ુ ંલોકનતૃ્ય “મેરાયો” ડાગંના આહદવાસીઓના ંનતૃ્યો મખુ્ય 
છે.  
ગજુરાતના જાર્ીતા સગંીતકારો-નતૃ્યકારો-નાટયકારો 
નામ  કે્ષતે્ર  
ઓમકાર નાથ  ગજુરાતનુ ંનામ સમગ્ર ભારતમા ંરોશન કરનાર ;બનારસ હ ટસદુ યનુનવનસિટી’ના 

સગંીતાિાયક.  
જયશકંર  ુદંરી  નાટયકાર.  
માકંડ ભટ્ટ સગંીત નવદ્યાલય, વડોદરાના આિાયક, નાટયકાર.  
મરૃ્ાચલની સારાભાઇ  જાર્ીતા નતૃ્યકાર, દપકર્ નામની સસં્થા.  
અનવનાશ વ્યાસ  જાર્ીતા હફલ્મ સગંીતકાર.  
જશવતં ઠાકર  જાર્ીતા નાટયકાર.  
મધ ુરાય  જાર્ીતા નાટયલેખક, કલાકાર.  
શ્રીકાટસત શા   જાર્ીતા નાટયલેખક.  
કાનંતલાલ સોનછત્રા  જાર્ીતા નપયાનનસ્ટ.  
આશા પારેખ  નતૃ્યકાર, નાનયકા.  
કુમહુદની લાચખયા  નતૃ્યકાર.  
સોનલ માનનસિં   જાર્ીતા કથ્થક નતૃ્યકાર.  

 

ગજુરાતના જાર્ીતા ચિત્રકારો   
રનવશકંર રાવળ (કલાગરુુ)  - રનસકલાલ પરીખ  

- બસંી વમાક ‘િકોર’ (કાટુક નનસ્ટ)  
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લક્ષ્મર્ વમાક (કાટુક નનસ્ટ)  - છગનલાલ જાદવ  
િદં્ર નત્રવેદી (કાટુક નનસ્ટ)  - ગલુામ મો પમદ શેખ  
જ્યોનત ભટ્ટ  - પીરાજી સાગરા  
વા દેુવ સ્માતક  - અમતૃ મોદી  
જેરામ પટેલ  - ભપેૂન ખખ્ખર  
શાનંત શા   - કન ુદેસાઇ  
સનત ઠાકર  - શાનંત દવે  

- વ ૃદંાવન સોલકંી  
 

ગજુરાતના મ ાનભુાવો/રાજપરુુષો 
 

 આનદંશકંર ધ્રવુ : ગજુરાતી સાહ ત્યના પહંડત યગુના ઉચ્િ કોહટના સાક્ષર અને નવવેિક  તા. 

 ઇટસદુલાલ યાચજ્ઞક : મ ાગજુરાત આંદોલનના નેતા, રાજકારર્ી, અલગારી વ્યક્તતત્વ  ત ુ.ં  

 ઉછરંગરાય ઢેબર : સૌરાષ્ર રાજ્યના પ્રથમ મખુ્યમતં્રી  તા. ગાધંીવાદી નેતા.  

 ઉમાશકંર જોષી : ગજુરાતી ભાષાના ખ્યાતનામ કનવ. તેમના ‘નનનશથ’ કાવ્યસગં્ર ને જ્ઞાનપીઠ ઍવૉડક પ્રાતત થયો છે. સમથક નવદ્વાન 

પરુુષ.  

 અનવનાશ વ્યાસ : ગજુરાતી િલચિત્રોના પ્રમખુ ગીતકાર અને સગંીતકાર  તા.  

 ઉનમિલા ભટ્ટ : ગજુરાતી અને હ ટસદી હફલ્મ અચભનેત્રી  તી. 75 જેટલી હફલ્મોમા ંઅચભનય. 1997મા ંઅવસાન થયુ ં ત ુ.ં  

 ઉદય કાનગડ : રાજકોટ પયનુનનસપલ કોપોરેશનના ભતૂપવૂક મેયર. ગજુરાતના અત્યાર  ધુીના નાની વયના મેયર 

 કરમશી મકવાર્ા : ગજુરાતના સનંનષ્ઠ, ગાધંીવાદી અને રિનાત્મક કોંગે્રસી નેતા  તા. મલૂ્યનનષ્ઠ રાજકારર્ને વરેલા  તા. તેઓે 

કેળવર્ીકે્ષતે્ર પર્ મ ત્વનુ ંયોગદાન આતયુ ં ત ુ.ં તેઓ  રેુટસદ્રનગર જજલ્લાના ધજાળાના વતની  તા. તેઓ રાજ્યના નશાબધંી – 

આબકારી જકાતના મતં્રી  તા. સાયલા – િોટીલાના ધારાસભ્ય  તા. નનધન 1997.  

 જયેટસદ્ર નત્રવેદી :  જાર્ીતા કેળવર્ીકાર અને ખ્યાતનામ લેખક.  

 નવનાયક પ્રસાદ : પીઠ સવોદય કાયકકર અને ખાદીના ચસુ્ત હ માયતી. તેમરે્ સ્વરાજની િળવળ દરપયાન અનેક ક્રાનંતકારીઓને 

વડોદરામા ંઆશ્રય આતયો  તો. ગાધંીજીના અક્સ્થ કરનાલીના મરુલી સગંમમા ંપધરાવવાની જવાબદારી તેઓે નનભાવી  તી.  

 નારાયર્ રાજગોર : ગજુરાતી િલચિત્રના જાર્ીતા કલાકાર. ગજુરાતી હફલ્મ ‘દેશ રે જોયા દાદા પરદેશ રે જોયા’ હફલ્મની શહુટિંગ 

વખતે ઇજા થવાથી પાછળથી મતૃ્ય ુથયુ.ં  ત ુ.ં 125 જેટલા ંિલચિત્રોમા ંકામ કયુ ં ત ુ.ં  

 શ્રી  રહકશન મ તેા : ભાવનગર જજલ્લાના મહવુાના વતની. મુબંઇને પોતાનુ ંકાયકકે્ષત્ર બનાવ્યુ ં ત ુ.ં જાર્ીતા સાહ ત્યકાર અને 

‘ચિત્રલેખા’ સાતતાહ કના તતં્રી. ‘વેરના વળામર્ા’ં અને ‘ ડૉ. રોશનલાલ’ તેમની મ ત્વની નવલકથા.  

 ઉત્તમભાઇ મ તેા : ગજુરાતના અગ્રર્ી ઉદ્યોગપનત અને ટોરેટસટ ફામાકસ્યહુટકલ્સના સ્થાપક.  

 કનૈયાલાલ મનુશી : ગજુરાતી ભાષા-સાહ ત્યના શે્રષ્ઠ લેખક અને નવદ્વાન. ‘ભારતીય નવદ્યાભવન’ના સ્થાપક. ‘જય સોમનાથ’, ‘ 

ગજુરાતનો નાથ’ અને ‘પનૃથવીવલ્લભ’ તેમની મ ત્વની કનૃતઓ.  

 કસ્તરૂભાઇ લાલભાઇ શેઠ : ગજુરાત અને ભારતના અગ્રર્ી જૈન ઉદ્યોગપનત.  

 કસ્તરૂબા ગાધંી : ભારતની આઝાદીની િળવળમા ંભાગ લેનાર પ્રથમ  રોળની મહ લાઓમા ંકસ્તરૂબા ગાધંીનો સમાવેશ કરી શકાય. 

તેઓ પોરબદંરના વતની  તા. ગાધંીજીના ધમકપત્ની.   

 પ્રાગજી ડોસા : ગજુરાતી રંગભનૂમના નાટયલેખક અને આંતરરાષ્રીય સ્તરે અનેક સટસમાન મેળવેલ વ્યક્તત. તેમરે્ 90 નાટકો, 85 

ેકાકંી અને બાળકો માટે સૌથી વધ ુનાટકો લખ્યા ંછે. ‘આગતંકુ’, ‘પનૂમની રાત’, ‘બોલતા પથ્થરો’ , ‘સમયના ંવ રે્’ અને ‘ઇનત ાસ 

બોલે છે’ તેમના મ ત્વના નાટકો. નનધન 1997.  
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 િ.ં  િી. મ તેા : નાટય અને અચભનય કે્ષત્રના નવદ્વાન. ઇલા કાવ્યો અને ‘બાધં ગઠહરયા’ં શે્રર્ીના સર્જક. 1991મા ંનનધન. 

 છોટુભાઇ પરુાર્ી : ગજુરાતની વ્યાયામ પ્રવનૃત્ત કર્કધાર. ગજુરાત વ્યાયામ પ્રિારક મડંળના સ્થાપક. મ નષિ અરનવિંદના અનયુાયી 

 તા.  

 શ્રીમતી લીલાબ ને જરીવાલા : ગજુરાતની રંગભનૂમની અચભનેત્રી. ‘ઝેર તો પીધા જાર્ી જાર્ી’ અને ‘વેનવશાળ’ નાટકમા ંભાભનુી 

ભનૂમકા રજૂ કરી  તી. ‘અધકસત્ય’ અને ‘અંજામ’ તેમની હ ટસદી હફલ્મો  તી. નનધન 1996.  

 જયશકંર  ુદંરી : સ્ત્રીપાત્રોની ભનૂમકાને રંગભનૂમ પર જીવતં રૂપે રજૂ કરનાર રંગભનૂમના પ્રથમ કોહટના નટ  તા.  

 ડૉ. જીવરાજ મ તેા : ગજુરાત રાજ્યના પ્રથમ મખુ્યમતં્રી. સ્ને ાળ અને સાદગીભયુ ંવ્યક્તતત્વ.  

 દાદા માવળંકર : સ્વતતં્ર ભારતના લોકસભાના પ્રથમ અધ્યક્ષ  તા.   

 હ િંમતરામ જાની : અમદાવાદની વેધશાળાના પિંાગં નવભાગના અધ્યક્ષ. ગજુરાતના અગ્રર્ી જ્યોનતષશાસ્ત્રી અને પ્રકાડં નવદ્વાન. 

વડોદરા યનુન.ની પીેિ.ડી. ડોગ્રી પ્રાતત કરી  તી. ‘જાતક િહંદ્રકા લઘ ુપારાશરી’ સહ ત લગભગ સો જેટલા જ્યોનતષ ગ્રથંોનુ ંતેમનુ ં

પ્રદાન રહ્ુ ંછે. નનધન 1996.  

 કનપલપ્રસાદ દવે : વયોવદૃ્, સ્વાતતં્ર્યસેનાની અને વહરષ્ઠ પત્રકાર  તા. ‘પ્રજાબધં’ુ અને ‘મુબંઈ સમાિાર’ના હરપોટકર  તા. ગજુરાયી 

વતકમાનપત્રોના તેઓ સૌપ્રથમ પે્રસ ફોટોગ્રાફર બટસયા  તા. મ ાત્મા ગાધંીની ઐનત ાનસક દાડંીકિૂનુ ંેમરે્ અથથી ઇનત  ધુી 

હરપોહટિંગ કયુ ં ત ુ.ં ગાધંી પેઢીના છેલ્લા પત્રકારની 1996મા ંનવદાય.  

 ગલુાબરાય મકંોડી : જૂના સૌરાષ્ર અને ગજુરાત સરકારમા ંઅનેક  ોદાઓ સભંળનાર અને ખાસ કરીને પિંાયતીરાજનુ ંમાળખુ ં

ઘડનાર ેક શે્રષ્ઠ સનદી અનધકારી. નનધન 1996.  

 જટસમશકંર અંતાર્ી : સૌરાષ્ર રાજ્ય સમયે દેશભરમા ંપિંાયતી રાજ્ય પદ્નતના પ્રરે્તાઓ પૈકીના ેક, સ્વાતતં્ર્યસેનાની અને ગાધંી 

પરંપરાના કુશળ વ ીવટકતાક  તા. નનધન 1996.  

 જીત ુભગત : ગજુરાત લોકલાડીલા માઇભતત અને કીતકનકાર. નનધન 1996.  

 ગલુઝારીલાલ નદંા : દેશના પ્રખર સ્વાતતં્ર્યસેનાની, પીઢ ગાધંીવાદી નેતા, મજૂર નેતા અને તદ્દન સાદાઇભયુ ંજીવન જીવતા  તા. 

‘ભારતરત્ન’ અને ભતૂપવૂક કાયકકારી વડાપ્રધાન. નનધન 1998.  

 નાથાલાલ ઝઘડા : રાષ્રીય સ્વયસેંવક સઘંના પ્રિારક તરીકે જીવન સમપકર્ કરનાર. તેઓ ગજુરાત પ્રદેશ ભા.જ.પ.ના પ્રમખુ પર્ 

 તા. નનધન 1998.  

 શ્રી અરનવિંદભાઇ બિૂ : પીઢ ગાધંીવાદી અને મજૂર મ ાજન સઘંના ભતૂપવૂક પ્રમખુ. નનધન 1998.  

 શ્રી નવષ્ણકુુમાર વ્યાસ : ગજુરાતી રંગભનૂમમા ં‘ગરુુજી’ના નામથી જાર્ીતા નાટય-નસનેમા લેખક, હદગ્દશકક અને અચભનેતાની બહમુખુી 

પ્રનતભા ધરાવનાર. નનધન 1998.  

 ડૉ. નશવાનદં અધ્વયુક : લાખોને મોતીયા દ્વારા દલ્ષ્ટ આપનાર અને હદવ્યજીવન સઘં સાથે સકંળાયેલા ડૉ. નશવાનદં અધ્વયુકન ુ ં

અવસાન 1998મા ંથયુ ં ત ુ.ં રાજકોટ પાસે વીરનગર ખાતે નવનામલૂ્યે મોતીયાના ંઓપરેશન  ાથ ધરવાનુ ંશરૂ કયુ ં ત ુ.ં લાખો 

ઓપરેશન કયાક  તા.ં  

 શ્રી નવઠલભાઇ પટેલ : જાર્ીતા ઇજનેર અને કનૃષકે્ષત્રના તજજ્ઞ. ભાવનગર-જામનગર ેઓડ પર આટકોટ પાસે મોટર અકસ્માતમા ં

અવસાન થયુ.ં ‘કલ્પસર’ પ્રોજેતટ માટે ડો. અનનલ કારે્ સાથે પાયાની ભનૂમકા ભજવી  તી.  

 સાકંળિદંભાઇ શેઠ : ગજુરાત નવશ્વકોશના પ્રરે્તા, જાર્ીતા સામાજજક કાયકકર. નનધન 1998.   

 નમકદ : અવાકિીન ગજુરાતી ગદ્યના નપતા, સમાજ ધુારક, સાહ ત્યસેવક  તા.  

 નરનસિં  મ તેા : ગજુરાતી ભાષાના આહદકનવ, ભક્તતકાવ્યોના ંસર્જક  તા.  

 ટસ ાનાલાલ : ગજુરાતના મ ાકનવ, ડોલન શૈલીના નપતા, જયા – જયતં તેમની નોંધપાત્ર કનૃત.  

 પહંડત ઓમકારનાથ : શાસ્ત્રીય સગંીતના અદભતુ ગાયક.  
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 પે્રમાનદં : મ ાન આખ્યાનકાર, ગજુરાતના મ ાકનવ. કંુવરબાઇનુ ંમામેરંુ,  દુામાિહરત્ર તેમની નોંધપાત્ર કનૃત.  

 દુગાકરામ મ તેા : જાદુ, વ મેો સામે લડનાર પ્રખર સમાજ  ધુારક.  

 બળવતંરાય મ તેા : ગજુરાત રાજ્યના ભતૂપવૂક મખુ્યમતં્રી. પિંાયતીરાજના પ્રરે્તા  તા. 

 ભાઇકાકા : વલ્લભનવદ્યાનગરના સર્જક, ગજુરતાના સ્વતતં્ર પક્ષના અગ્રર્ી  તા.  

 ચભક્ષ ુઅખડંાનદં : ‘સસ્ત ુ ંસાહ ત્ય વધકક કાયાકલય’ નામની પ્રકાશન સસં્થાના સ્થાપક  તા.  

 મધરુીબ ને ખરે : ગાધંીજીના અંતેવાસી અને પ્રનસદ્ ગાનયકા.  

 મ ાદેવભાઇ દેસાઇ : સ્વાતતં્ર્યસેનાની. ગાધંીજીના અંગત સચિવ  તા.  

 મરૃ્ાચલની સારાભાઇ : આંતરરાષ્રીય ખ્યાનત પ્રાતત કરનાર સ્ત્રી નતૃ્યકાર. ભરતનાટયમએ નતૃ્યના નનષ્ર્ાત.  

 મોરારજી દેસાઇ : જનતાપક્ષના સ્થાપક, ભતૂપવૂક વડાપ્રધાન, નસદ્ાતંનનષ્ઠ રાજપરુુષ.  

 મ ાત્મા ગાધંી : પોરબદંરના વતની. ‘રાષ્રનપતા’. મ ાન નવશ્વનવભનૂત.  

 રતભુાઇ અદાર્ી : પીઢ સ્વાતતં્ર્યસેનાની અને રાજકારર્ી, આરઝી  કમૂતના સ્થાપક.  

 રર્છોડભાઇ શેઠ : ગજુરાતની સૌપ્રથમ કાપડની નમલના સ્થાપક  તા.  

 રનવશકંર રાવળ : ગજુરાતના કલાગરુુ  તા.  

 વલ્લભભાઇ પટેલ : અગ્રર્ી સ્વાતતં્ર્યસેનાની, ભારતના લોખડંી પરુુષ, સ્વતતં્ર ભારતના પ્રથમ નાયબ વડાપ્રધાન. ભારના ચબસ્માકક  

ક વેાયા.  

 વસ્તપુાળ – તેજપાળ : આબપુવકત પર દેલવાડાનંા ઉત્કષૃ્ટ નશલ્પસ્થાપત્યવાળા ંદેરાસર બધંાવનાર ગજુરાતના સસં્કારી મતં્રીઓ.  

 ડૉ. નવક્રમ સારાભાઇ : ભારતને અવકાશયગુમા ંપ્રવેશ અપાવનાર પ્રથમ કોહટના ભૌનતકશાસ્ત્રી અને અણનુવજ્ઞાની.  

 વા દેુવ મ તેા : ગજુરાતના પીઢ પત્રકાર અને જાર્ીતા કટારલેખક.  

 બબલભાઇ મ તેા : પ્રખર ગાધંીવાદી અને સમાજસેવક, તેમની સ્મનૃતમા ંનેત્રયજ્ઞો િાલે છે.  

 રનવશકંર મ ારાજ : ગજુરાતના મકૂસેવક તરીકે પ્રખ્યાત, સમાજ ધુારક.  

 પજૂ્ય ડોંગરેજી મ ારાજ : નહડયાદના વતની, ભાગવત કથાકાર. નખશીખ પનવત્ર સતં  તા.  

 પજૂ્ય રમેશ ઓઝા : જાર્ીતા ભાગવત કથાકાર અને કીતકનકાર, સસં્કતૃના પ્રકાડં પહંડત, પોરબદંરમા ંસાદંીપનન આશ્રમના સ્થાપક.  

 પ.ૂ મોરારીબાપ ુ: મહવુા પાસેના તલગાજરડાના વતની. પ્રખર રામાયર્ી સતં. ગજુરાતમા ંભાગ્યે જ કોઇ  શે જેરે્ મોરારીબાપનુ ુ ં

નામ ન સાભંળ્યુ ં ોય ! પોતાની જાદુઇ વાર્ીથી કથામડંપમા ંલાખો લોકોને મગુ્ધ કરી દેતા રામાયર્ી સતં. વ્યવસાયે પ્રાથનમક 

નશક્ષક  તા.  

 નવનોદીની નીલકંઠ : ગજુરાત સમાિારમા ં39 વષક  ધુી ‘ઘરઘરની જ્યોત’ કોલમના લેખક. ‘કાશીનો દીકરો’ તેમની પ્રનસદ્ વાતાક.  

 શ્રી મોટા : ગજુરાતના પ્રથમ કોહટના સતં, સાધક અને સમાજ ધુારક.  

 સયાજીરાવ ગાયકવાડ : વડોદરા રાજ્યના પ્રગનતશીલ રાજવી.  

 સ્વામી આનદં : ગજુરાતી ભાષાના સમથક ગદ્યકાર. ગાધંીજીના અનયુાયી.  

 સ્વામી દયાનડં સરસ્વતી : મુબંઇમા ંઆયકસમાજના સ્થાપક. સામાજજક – ધાનમિક  ધુારક, સત્યાથકપ્રકાશ તેમની મ ત્વની કનૃત.  

 શ્રીમદએ  રાજિદં્ર : મ ાન જૈન ચિિંતક, ગાધંીજીના આધ્યાજત્મક ગરુુ.  

 ડો.  ોમી ભાભા : ભારતના પ્રથમ કોહટના અણનુવજ્ઞાની  તા.  

 નવનોદ હકનારીવાલા : ગજુરાતના અગ્રર્ી સ્વાતતં્ર્યસેનાની અને ગજુરાતના પ્રથમ શ ીદ.  

 હકશોરલાલ મશરૂવાલા : જાર્ીતા લેખલ, ચિિંતક અને ગાધંીવાદી. સમળૂી ક્રાનંતના લેખક.  

 કાકાસા બે કાલેલકર : જાર્ીતા ગજુરાતી લેખક, સ્વાતતં્ર્ય સેનાની અને ગાધંીવાદી. હ માલયનો પ્રવાસ તેમની નોંધપાત્ર કનૃત. 

ગાધંીજીે તેમને ‘સવાઇ ગજુરાતી’ન ુ ંચબરૂદ આતયુ.ં  
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 મકરંદ દેસાઇ : ગજુરાત ભા.જ.પ.ના ભતૂપવૂક પ્રમખુ અને જાગતૃ ધારાસભ્ય.  

 િીમનભાઇ પટેલ : ગજુરાતના ભતૂપવૂક મખુ્યપ્રધાન, નવનનમાકર્ આંદોલન વખતે સત્તામાથંી પીછે ઠ કરવી પડી  તી. મતુ્સદ્દી અને 

પીઢ રાજપરુુષ  તા.   

 હ તેટસદ્ર દેસાઇ : ગજુરાત રાજ્યના ભતૂપવૂક મખુ્યપ્રધાન અને અગ્રર્ી કોંગે્રસી નેતા  તા.  

  મેિદં્રાિાયક : ‘નસદ્ મે શબ્દાનુશંાસન’ના સર્જક, મ ાન જૈનમનુન  તા. તેઓ નસદ્રાજ જયનસિં ના દરબારમા ં તા.  

 દીપિદં ગાડી : રાજકોટ જજલ્લાના પડધરી ગામના વતની, પ્રખર દાનવીર અને જૈન અગ્રર્ી. વ્યવસાયે બેહરસ્ટર.  

 અરનવિંદ મચર્યાર : સૌરાષ્રના જનસઘંના અગ્રર્ી  તા. રાજકોટના મેયર અને આર. ેસ. ેસ.ના પ્રખર હ માયતી.  

 સામ નપત્રોડા :  ળવદ તાલકુાઆ હટકરના વતની. ભારતમા ંટેચલકોપયનુકેુશન કે્ષતે્ર ક્રાનંત લાવનાર  ાલ નોલેજ કનમશનના અધ્યક્ષ.  

 ચગજુભાઇ બધેકા : ‘બાળકોની મ ૂછંાળી મા’ તરીકે પ્રખ્યાત. ભાવનગરના વતની અને કેળવર્ીકાર.  

 નાનાભાઇ ભટ્ટ : ભાવનગરના વતની અને કેળવર્ીકાર. દચક્ષર્ામનૂતિ નવનયમહંદરના સ્થાપક.  

 લાભશકંર શકુલ :  ળવદના બ્રહ્મસમાજના આગેવાન, ભતૂપવૂક ધારાસભ્ય, સમાજ ધુારક અને કેળવર્ીકાર. સૌરાષ્રમા ંકટસયા 

છાત્રાલયના આદ્યપ્રરે્તા. બ્રાહ્મર્ત્વના ચસુ્ત હ માયતી.  

 પ્રભાશકંર પટ્ટર્ી : ભાવનગરના હદવાન. હ િંદુ સસં્કનૃતના નપતામ .  

 ઝવેરિદં મેઘાર્ી : લોકસાહ ત્યકાર, ગાધંીજીે રાષ્રીય શાયરનુ ંચબરુદ આતયુ ં ત ુ.ં પ્રખર દેશભતત, સ્વાતતં્ર્યસેનાની, િોટીલાના 

વતની.  

 સ્વામી સચ્ચ્િદાનદં : આધનુનક અને વૈજ્ઞાનનક નવિારસરર્ી ધરાવતા સતં, ચિિંતનકાર અને આખ્યાનકાર. વ મે, અંધશ્રદ્ા અને 

કમકકાડં – પાખડંના નવરોધી, દંતાલીમા ંતેમનો આશ્રમ છે. ‘સસંાર રામાયર્’, ‘મારા અનભુવો’ તેમની નોંધપાત્ર કનૃતઓ.  

 મનભુાઇ પિંોળી : ‘દશકક’ ગજુરાતના સ્વાતતં્ર્યસેનાની, રાજપરુુષ, કેળવર્ીકાર અને લેખક. લોકભારતી નવદ્યાપીઠના સ્થાપક.  

  ુદંરમએ : તેમનુ ંમળુનામ નત્રભવુનદાસ લ ુાર  ત ુ.ં ગજુરાતી ભાષાના અગ્રર્ી કનવ  તા. પોંહડિેરી અરનવિંદ આશ્રમના અનયુાયી  તા.  

 સ્ને રક્મમ : ઝીર્ાભાઇ દેસાઇ તેમનુ ંમળૂ નામ. ગજુરાતી સાહ ત્યના અગ્રર્ી નવદ્વાન,લેખક, કનવ અને કેળવર્ીકાર  તા.  

 નત્રભવુનદાસ ગજ્જર : ગજુરાતના રસાયર્ ઉદ્યોગના નપતામ , જાર્ીતા વૈજ્ઞાનનક, તેમના પ્રયત્નોથી વડોદરાનુ ંેલેપ્પબક કારખાનુ ં

સ્થપાયુ ં ત ુ.ં   
 ધીરુભાઇ અંબાર્ી : જાર્ીતા ઉદ્યોગપનત અને જામનગરમા ં‘હરલાયટસસ’ કંપનીના સ્થાપક. ગઇ વીસમી સદીના ‘ઇલ્ટસડયન ચબઝનેસમેન ઓફ ધ 

સેટસચ્ચરુી’ જા રે થતા ંધીરુભાઇ અંબાર્ી.  

 અંબભુાઇ પરુાર્ી : તેઓ વ્યાયામના પ્રિારક  તા. છોટુભાઇ પરુાર્ીના ભાઇ.  

 ઇલાબ ને ભટ્ટ : જાર્ીતા સમાજસેનવકા, ‘સેવા’ સસં્થા િલાવનાર. મેગ્સેસે ઍવૉડક નવજેતા, ગજુ્રાત નવદ્યાપીઠના વતકમાન કુલપનત.  

 સતં પનુનત : હ િંદુધમકના પ્રિારક અને પ્રખ્યાત કીતકનકાર.  

 મફતભાઇ ગગલભાઇ : જાર્ીતા ઉદ્યોગપનત.  

 ઠક્કરબાપા : મળૂ નામ અમતૃલાલ ઠક્કર.  હરજનોના હ તચિિંતક.  

 પ.ૂ રર્છોડદાસજી બાપ ુ: રાજકોટના ર વેાસી, સદગરુુ આશ્રમના સ્થાપક. ગરીબો અને હદનદુ:ચખયાઓની સેવા કરનાર,સૌરાષ્રના પ્રખ્યાત સતં.  

 ડો ભનૂમ ભાભા : આ પારસી વૈજ્ઞાનનકે અણનુવજ્ઞાન કે્ષતે્ર ભારતનો પ્રવેશ કરાયો.  

 મોરારજીભાઇ દેસાઇ : ભારતના ભતૂપવૂક વડાપ્રધાન. ‘નનશાન-ે-પાહકસ્તાન’ નામનુ ંપાહકસ્તાનનો સવોચ્િ માગહરઅ સટસમાન અભારતીયને પ્રાતત 

થયુ ંછે.   

 મદુૃલાબેન સારાભાઇ : સ્ત્રીનવકાસને કે્ષતે્ર કાયક કરતી સમાજસેવી સસં્થા જ્યોનત સઘંના સસં્થાપક  તા તથા તેમરે્ સ્વાતતં્ર્ય સગં્રમમા ંભાગ લીધો.   

 મીનળદીવી : સોલકંી વશંના રાજા નસદ્રાજ જયનસિં મા માતા. યાત્રા વેરો નાબદુ કરાવ્યો. વીરમગામમા ંમીનળદેવી દ્વારા મનુસર તળાવ અને 

ધોળકામા ંમલાવ તળાવ બધંાવ્યુ.ં  

 વીર નવનોદ હકનારીવાલા : ગજુરાત કોલેજના નવદ્યાથી ‘હ િંદ છોડો િળવળ’ સમયે અંગે્રજો સામે વીરતાપવૂકક અહ િંસક લડત લડતા શ ીદ થયા.  
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ભારતની ભગૂોળ  

 ભારત ઉપમહાદીપ કહવેાય છે, ભારતીય ઉપમાહાદ્વીપ ની ઉત્પશત અલ્ફેડ વેગનરના શસદ્વાતં અનસુાર 35 કરોડ વર્ક પવેૂ થઈ હ્તી. ભારતીય 

ઉપમહાદ્વીપમા ંપાચં દેિો ભારત, પાકક્તાન, નેપાળ, ભતૂાન  અને બાગંલાદેિનો સમાવેિ થાય છે. 

 નામકરર્: પૌરાણર્ક કાળમા ં(રામાયર્ કાળમા)ં ભરતવિંી રાજાઓના નામ પરથી ભારત વિં, અને નામ પડ્ુ ં‘ભારત’ દેિ. 

 ઇંન્ન્સડયા: શસિંધ ુનદીના કકનારે રહનેારા લોક (ભારતીયો) કહન્સદુ કહવેાયા. અંગે્રજો કહન્સદુને બદલે ઈન્સદુ કહતેા, અને શસિંધ ુનદીને બદલે Indus નામ આપ્ુ ં

તેના પરથી િબ્દ આવ્યો ‘India’ 

 ્થાન : પથૃ્વી ઉપર ઉત્તર ગોળાધકમા ંએશિયા ખડંની દણક્ષર્મા ંકહિંદ મહાસાગરના કકનારે ભારતીય ઉપમહાદ્વીપ આવેલ છે. 

 સ્્થશત: અક્ષાિં ભારતની મખુ્ય ભશૂમ: ૮.૪ ઉ અક્ષાિં - ૩૭.૬ ઉ. અશ્ાિં 

 સપંરૂ્ક ભારતભશૂમ: ૬.૪ ઉ. અશ્ાિં ૩૭.૬ ઉ. અક્ષાિં(લક્ષદ્વીપ સાથે) 

 કકકવતૃ્ત: ૨૩.૫ ઉ. અશ્ાિં ભારતની મધ્યમાથંી કુલ ૮ રાજ્યોમાથંી પસાર થાય છે. (પશશ્મથી પવૂક તરફના રાજયો)  

ગજુરાત, રાજ્થાન, મધ્યપ્રદેિ, છત્તીસગઢ, શિપરુા, પશશ્મ બગંાળ, ઝારખડં,શમઝોરમ   (ગરમ છિી પઝાશમ)   

 કકટબધં: કકકવતૃ મધ્યમાથંી પસાર થાય છે, એટલે ભારતનો દણક્ષર્નો ભાગ – ઉષ્ર્ કકટબધંમા ંઅને ભારતનો ઉત્તરનો ભાગ સમિીતોષ્ર્ કકટબધંમા.ં 

 રેખાિં: ભારતભશૂમ : ૬૮.૭ પવૂક રેખાિંથી ૯૭.૨૫ પ.ૂ રેખાિં, ૮૨.૫ પ.ૂરેખાિં-ભારતની આિક પ્રમાર્ભતૂ સમયરેખા ભારતના બે છેડા વચ્ચેના 

સમયનો તફાવત ૨ કલાકનો છે. દેિમા ંસૌપ્રથમ સયૂોદય – અરુર્ાચલ પ્રદેિ. દેિમા ંસૌથી છેલ્લો સયૂાક્ત – ગજુરાત,   

 ૮૨.૫ પવૂક રેખાિં અલાહાબાદ અને વારાર્સી વચ્ચે શમરઝાપરુ પાસેથી પસાર થાય છે, ૮૨.૫ પવૂક રેખાિં પાચં (૫) રાજ્યોમાથંી પસાર થાય છે. 

પાચં રાજ્યો ઉત્તરથી દણક્ષર્ તરફ જતા: ઉત્તરપ્રદેિ, મધ્યપ્રદેિ, છત્તીસગઢ, ઓકરસા, આંધ્રપ્રદેિ. 

 ભારતના અગત્યના ણબિંદુઓ: ઉત્તરમા-ંઇન્ન્સદરા કોલ (જમ્મ-ુકિમીર), દણક્ષર્મા-ંકન્સયાકુમારી (તાશમલનાડુ), દણક્ષર્મા-ંઇન્ન્સદરા પોઇન્સટ (ગે્રટ શનકોબાર), 

પણક્ષમમા-ંશસરક્રીક, પવૂકમા-ંવાલાગં ૂ(અરૂર્ાચલ પ્રદેિ) 

  ઉત્તર-દણક્ષર્ લબંાઇ-૩૨૧૪ કક.મી., પવૂક – પશશ્મ પહોળાઇ-૨૯૩૩ કક.મી. 

 કે્ષિફળ: ૩૨,૮૭,૨૬૩ ચો. કક.મી કે્ષિકળની દક ન્ષ્ટએ ભારત શવશ્મા ંસાતમ ુ્થાન ધરાવે છે.  જે શવશ્નો  ૨.૪૨% ભાગ રોકે છે. 

 વ્તી: ૨૦૧૨ અનસુાર ભારતની વ્તી ૧૨૧.૦૨ કરોડ વ્તીની દક ન્ષ્ટએ ભારતમા ં શવશશ્મા ંબીંુ  ં (૨) ્થાન ધરાવે છે, વ્તીની દક ન્ષ્ટએ ભારતમા ં

સમગ્ર વસતી ના ૧૭.૫% ભાગ રોકે છે. 

 જમીન સરહદ   

 ભારત જમીન સરહદથી ૭ દેિો સાથે જોડાયેલ છે. કુલ જમીન સરહદ ૧૫,૨૦૦ કક.મી. છે. 

1. ભારત – પાકક્તાન ( 3323 કકમી)  : રેડક્લલફ રેખા   – ગજુરાત, રાજ્થાન, પજંાબ, જમ્મ-ુકસ્મમર. 

2. ભારત - અફગાશન્તાન( 106 કકમી)   : ડુરન્સડ રેખા (from 1896)   – જમ્મ ુકમમીર, ભારતની સૌથી ટંુકી સરહદ. 

3. ભારત – ચીન( 3488 કકમી)   : મેકમોહન રેખા   – જમ્મ ુકમમીર, કહમાચલ પ્રદેિ, ઉત્તરાખંડં, શસક્કિમ, અરૂર્ાચલ પ્રદેિ. 

4. ભારત – નેપાલ( 1451 કકમી)   :      ઉત્તરાખંડં, શસક્કિમ, ્પુી, ણબહાર, પ.બગંાળ. 

5. ભારત – ભટૂાન ( 699 કકમી)  :       શસક્કિમ, પ.બગંાળ, અસમ, અરૂર્ાચલ પ્રદેિ. 

6. ભારત – મ્યાનમાર( 1643 કકમી)   :    અરૂર્ાચલ પ્રદેિ, નાગાલેન્સડ, મર્ીપરુ, શમઝોરમ. 

7. ભારત – બાગંલાદેિ( 4096 કકમી)   :     પ.બગંાળ, અસમ, મેઘાલય, શમઝોરમ, શિપરુા  
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રાજ્યો : (ભારત) 

રાજ્યો પાટનગર શવિેર્તા 
1. જમ્મ ુકમમીર  શ્રીનગર  ભારતનુ ં્વીટ્ઝરલેન્સડ, એશિયાનુ ંહ્દય, પ્રથુ્વી પરનુ ં્વગક 
2. પજંાબ  ચદંીગઢ  પાચં નદીની ભશુમ, અમતૃસર-સવુર્કનગરી કહમાચલપ્રદેિ  
3. ઉત્તરાખડં  દેહરાદુન  લીચીનગર/વનનગર, મસરુી-પરકતોની રાર્ી 
4. બીહાર  પટના  ભગવાનનુ ંજન્સમ ્થળ 
5. પશશ્રમ બગંાલ  કોલકતા  મહલેોનુ ંિહરે (ભારતનુ ંટેલીવડુ) 
6. ઉત્તરપ્રદેિ  લખનૌ  નવાબોનુ ંિહરે, કાનપરુ-ઉત્તર ભારતનુ ંમાન્સચે્ટર, કાનપરુ-ચામડા ઉદ્યોગ માટે જાર્ીત ુ,ં 

બરેલી-સરુમા નગરી, અલીગઢ-તાળા ંનગરી  
7. ઝારખડં  ચચંી  જમિેદપરુ–ટાટાનગરી ધનબાદ-ભારતનુ ંપીટ્સબગક, કોલસાનગરી   
8. છત્તીસગઢ   રાયપરુ  ધાન્સયનો કટોરો 
9. ઉડીસા  ભવુનેશ્ર  ણલિંગરાજ મકંદર માટે જાર્ીત ુ,ં પરુી-જગન્નાથપરુી (રથયાિા માટે જાર્ીત ુ)ં 
10. આંધ્રપ્રદેિ  હૈદરાબાદ  શસકન્સદરાબાદ – ટ્વીનસીટી 
11. તશમલનાડુ  ચેન્નાઇ  સપુર પ્રસાકરત નગર કોઇમ્બતરુ-દણક્ષર્ ભારતનુ ં માન્સચે્ટર મદુરાઇ-તહવેારોનુ ં નગર, 

શમનાક્ષી નગર 
12. કેરલ  શતરૂવનતંપરુમ  મસાલાઓનો બગીચો, કોચીન-પવૂકન ુ ંવેશનસ  
13. કેરલ  શતરૂવનતંપરુમ ્ મસાલાઓનો બગીચો, કોચીન-પવુકન ુ ંવેશનસ 
14. કર્ાકટક  બેંગલરુૂ  ઇલેકટ્રોશનક િહરે,અંતકરક્ષનુ ંિહરે ભારતનો બગીચો,મૈસરુ-કર્ાકટકનુ ંહકદય 
15. રાજે્થાન  જ્યપરુ ગલુાબી િહરે, પવુકન ુ ંવેશનસ માઉન્સટ આબ-ુરાજે્થાનનુ ંસીમલા જોધપરુ-કકલ્લાઓનુ ંિહરે 

જેસલમેર-સયુકનગરી, ઉદયપરુ-તળાવોનુ ંિહરે 
16. શસિીમ  ગગંટોક  ફળઉધાનનુ ં્વગક (ભતૂાન અને નેપાળ વચ્ચે આવેલુ ંછે)  
17. ગજુરાત  ગાધંીનગર  Salt City, અમદાવાદ-ભારતનુ ંમાન્સચે્ટર  
18. મહારાષ્ટ્ર  મુબંઇ  ભારતનુ ં પ્રવેિદ્વાર, સાત ટાપઓુનુ ં િહરે સતુરાઉ કાપડની રાજધાની ભારતનુ ંઆશથિક 

પાટનગર, ભારતનુ ંહોલીવડુ. 
19. ગોવા  પર્જી  સલીમઅલી બડક અભ્યારણ્ય આવેલ છે .  
20. મધ્ય ભોપાલ  સોયાપ્રદેિ 
21. તેલગર્ા  હૈદરાબાદ તમાકુના ઉત્પાદનમા ંદેમમા ંપ્રથમ ્થાન 
 

અરૂર્ાચલ પ્રદેિ - ઇટાનગર મર્ીપરુ - ઇમ્ફાલ નાગાલેન્સડ - કોકહમા અસમ – કદસપરુ 

શમઝોરમ - આઇઝોલ શિપરુા – અગરતલ મેઘાલયા – શિલોંગ  

 

 કેન્સરિાશસત પ્રદેિ   

1. કદલ્લી National Capital of India (રેલીઓનુ ંિહરે) 
2. ચદંીગઢ 

3. દીવ અને દમર્ – દમર્ 

4. દાદરા અને નગરહવેલી સેલ્વાસ (બોમ્બે હાઇકોટક ) 
5. લક્ષદ્વીપ સમરુપિુ – કરાવતી (કવરશત) (લક્ષદ્વીપના શવહલદ્વીપ ઉપર પક્ષીઓનુ ંઅભયારર્ – કેરલ હાઈકોટક ) 
6. પડુુચેરી ના ચાર ક્કજલ્લાઓમા ંમાહ ેસૌથી નાનો  

7. આંદમાન – શનકોબાર પોટકબ્લેર. આંદમાન-શનકોબાર ટાપસુમહુને ૧૦ degree Channel અલગ પાડે છે. અહીં ભારતના એકમાિ સકક્રય જવાળામખુી 
‘બૈરન દ્વીપ’ આવેલો છે. તેની નજીકમા ં નારકોડેમ ટાપ ુ જ્યા બે સષુપુત જવાળામખુી આવેલા ં છે. (ત્યા ં કોલકાતા હાઈકોટક  લાગે છે). અંદમાન 
શનકોબારનુ ંસૌથી ઊચુ ંશિખર સૈડલ છે. શવવાકદત ‘ન્સ્મૂરે દ્વીપ’ ભારતનો છે. 
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સરોવર 

ભારતનુ ંસૌથી મોટંુ મીઠા પાર્ીનુ ંસરોવર  વલુર સરોવર ( કામમીર ) 
ભારતનુ ંસૌથી મોટંુ ખારા પાર્ીનુ ંસરોવર   વલુર સરોવર ( કામમીર ) 
ભારતનુ ંસૌથી મોટંુ સરોવર  સાભંર સરોવર  ( રાજ્થાન ) 
ભારતનુ ંસૌથી મોટુ લગનુ સરોવર   ણચલ્કા સરોવર ( ઓરી્સા ) 
ભારતનુ ંસૌથી મોટંુ માનવશનશમિત સરોવર (જે પજંાબના સતલજ નદી પર ભાખરા – નાગંલ બધં પાસે )  ગોશવદસાગર સરોવર ( પજંાબ ) 
ભારતનુ ંસૌથી ઊંચાઈંએ આવેલુ ંસરોવર   ચોલાસ ુસરોવર ( શસિીમ )   
 

                            ભારતની કૃશર્   

 

 

 ભારતમા ંલેવામા આવતા પાક અને તેમનો સમયગાળો જર્ાવો ,  

  ખરીફ પાક ( ંૂ ન – ઓલટોબર )  ચોમાસામા ં

  રવી પાક   ( નવેમ્બર – માચક )  શિયાળામા ં 

  જાયદ પાક ( માચક – ંૂ ન )   ઊનાળામા ં
 

 ભારતનો મખુ્ય ખાદ્યપાક ક્યો છે. ? ચોખા  

 ઝુમ ખેતી એટલે શ ુ?  

- ્થાયી જમીન ન રાખવી અને અલગ – અલગ જમીન પર ખેતી કરવી અથાકત જગંલો કાપતા જાય અને જ્યા ંસધુી જમીનમા ંઉત્પાદન ક્ષમતા હોય 

ત્યા સધુી જ ખેતી કરવી, ઉત્પાદન ક્ષમત ઘટતા જગંલો કાપીને બીજી જમીન પર ખેતી કરવી આવી ખેતીને ઝુમખેતી  કહ ેછે.   

 ભારતના ક્યા રાજ્યોમા ંઝુમખેતી જોવા મળે છે. ? , મેઘાલય, આસામ , નાગાલેન્સડમા ંરેહતા આકદવાઈઓ દ્વારા ઝુમ ખેતી થાય છે.  

 હકરયાળી ક્રાશંત એટલે શુ ં ? ઉચ્ચ કક્ષાના ણબયારર્ૉ , રાસાયણર્ક ખાતરો , જતંનુાિક દવાઓ , યાશંિક સાધનો , ખેડુતોની જાગશૃત એ સરકારના 
પ્રયત્નો દ્વારા ૧૯૬૫-૬૬ દરમ્યાનથી ભારતના અનાજના ઉત્પાદનમા ંજે અમલૂ્ય વદૃ્ધિ નોધાઈ છે. તેને હકરયાળી ક્રાશંત કહ ેછે.   

 હકરયાળી ક્રાશંત ના જનક કોર્ છે. એમ.એસ. ્વામીનાથન  

 હકરયાળી ક્રાશંતનો લાભં ક્યા પાકને સૌથી વધ ુમળ્યો, ? ઘઉ, ચોખા  

 ક્યા શવ્તાકરને તેનો સૌથી વધ ુલાભ મળ્યો, ? ઉત્તરપ્રદેિ , અને પજંાબ   

 શે્તક્રાશંત એટલે શુ ં? દૂધ ઉત્પાદનમા ંવધારો કરવા માટે જે પ્રયત્નો થયા તેને શે્તક્રાશંત કહ ેછે.  – જનક = ડૉ. વગીસ કુકરયન 

 ઓપરેિન ફલડનો હતે ુ ંિો છે. દૂધ ઉત્પાદમા ંવધારો કરવાનો .  

 મેઘધનુરં્કાશંતનો હતે ુ ંિો છે. ? ખેતી કે્ષિે સવાકગી શવકાસનો   

 એપીકલ્ચર એટલે શુ ં? કૃશિમ રીતે મધનુ ંઉત્પાદન વધારવુ ં  દાાઃત , મધમાખીપાલન, મરઘાપાલન , બતકાપાલન  

 ફ્લોરીનકલ્ચર એટલે  શુ ં? ફૂલોનો ઉત્પાદનમા ંવધારો કરવો  

 પીસીકલ્ચર એટલે શુ ં? માછલીઓના ઉત્પાદનમા ંવધારો કરવો  

 વમીકલ્ચર એટલે શુ ં?  અળશસયાઓની મદદથી જમીનની ઉત્પાદકતા વધારવાનો પ્રયાસ કરવો એટલે વમીકલ્ચર,  

 એલવાકલ્ચર, એટલે શુ ં? સમદુ્વમાથી વન્પશતજન્સય અને પ્રાર્ીજન્સય એમ બનેં પ્રકારના આહરનુ ંઉત્પાદન કરવુ ંતેને એલવાલલ્ચર કહે છે ,  

 હોટીકલ્ચર એટલે શુ ં? આ્ુકવેકદક દવાઓ , ઔર્શધઓ અને સિુોભન માટેની વનં્પશતનુ ંઉત્પાદન  કરત ુ ંતેને હોટીકલ્ચર કહ ેછે.  

 િેરીકલ્ચર એટલે શુ ં? રેિમના ઉત્પાદન માટે રેિમના કીડાનો ઉછેર  

 વીટીકલ્ચર એટલે શુ ં? દ્વાક્ષના ઉત્પાદનમા ંવધારો કરવો, 
 શવશ્મા ંસૌથી વધ ુભસંો ક્યા ંજોવા મળે છે. ? – ભારત 

 શવશ્મા ંસૌથી વધ ુગાયો ક્યા ંછે. ? – ભારતમા ં
 ભારતનુ ંશવશ્ ્થાન : - પશઓુની સખં્યા મા ં– બીંુ  ં 

 દુધાળા પશઓુની સખં્યામા ં:- પ્રથમ  

 ઈંડાના ઉત્પાદનમા ં:- પાચંમુ ં 

 ભારતમા ંસૌથી વધ ુભેસોની ક્યા ંજોવા મળે છે. ? = ઉત્તરપે્રદેિ 
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 શવશ્મા ંસૌથી વધ ુઘેટા ંક્યા ંજોવા મળે છે. ? – ઓ્ટે્રણલયા  

 ભારત ઘેટાનંી સખં્યામા ંક્ુ ં્થાન ધરાવે છે. ? – છઠ્ઠુ  

 ભારતમા ંસૌથી વધ ુધેટા ક્યા જોવા મળે છે. ? – આંધ્રપ્રદેિમ  

 શવશ્મા ંસૌથી વધ ુ બકરીઓ ક્યા જોવા મળે છે. ? – ભારતમા ં 

 ભારતમા ંસૌથી વધ ુબકરીઓ ક્યા જોવા મળે છે. ? – પશંશ્મ બગંાળ  

 ભારત દૂધ ઉત્પાદનામા ંશવશ્મા ંક્ુ ં્થાન ધરાવે છે. ? – પ્રથમ 

 દૂધની બનાવટોમા ંક્યો દેિ પ્રથમ ્થાને છ ? – ડેન્સમાકક   

 ભારતમા ંસૌથી વધ ુદૂધ ઉત્પાદન ક્યા રાજ્યમા ંથાય છે. ? – ઉત્તરપ્રદેિ 

 ભારતમા ંસૌથી વધ ુઈંડાનુ ંઉત્પાદન ક્યા રાજ્યમા ંથાય છે. ? – આંધ્રપ્રદેિ 

 ચામડાના ઉત્પાદનમા ંભારત શવશ્મા ંક્ુ ં્થન ધરાવે છે. ? – પ્રથમ 

 ભારતનુ ંક્ુ ંિહરે ચામડાના ઉત્પાદનમા ંમાટે જાર્ીત ુ ંછે. ? – કનપરુ ( ઉત્તરપ્રદેિ) 
 ભારતમા ંઊંન ઉત્પાદનમા ંપ્રથમ ક્ુ ંરાજ્ય  ? – રાજ્થાન 

 

 પરંપરાગત અને ણબનપરંપરાગત ઉજાક સ્ત્રોત એટલે શુ ં?  

      પરંપરાગત ઉજાક સ્ત્રોત : - જે ઉજાક સ્રોત મયાકકદત જથ્થામા ંછે. તથા જેનાથી પ્રદુર્ર્  વધ ુથાય છે. તેને પરંપરાગત ઉજાકસ્ત્રોત કહ ેછે.    

                                               દા, ત, ખનીજ તેલ, કુદરતી વા્ ુકોલસો  

 ભારતમા પવનઉજાક , સૌર ઉજાક, ભરતી ઉજાક અને ભ ૂ– તાપીય ઉજાકની સ્્થશત જર્ાવો , -  

ણબનપરંપરાગત ઉજાક કે્ષિે ભારતમા ંપ્રથમ નબંરે રહલેા રાજ્યોમા ં 

 પવન ઉજાકઓ - તશમલનાડુ  

 ભરતી ઉજાકમા ં-(ગજુરાત) ભાવનગર અને વેરાવળ  

 સૌર ઉજાક  -ગજુરાત , રાજ્થાન, મહારાષ્ટ્ર  

 શવશ્નુ ંસૌર ઉજાકથી ચાલત ુ ંસૌથી મોટામા ંમોટંુ રસોડંુ શતરૂપશત બાલાજી 

 શવશ્નુ ંસૌથી મોટુ સોલાર પલાન્સટ – ભજૂ ( ગજુરાત )  

 રેલવે કોચ , એક્ન્સજન , પૈડા, ઈલેલટ્રીક સાધનો ક્યા ંબને છે. ? – રેલવેના કોચ – ઈન્સટીગરલ કોચ ફેલટરી પેરામ્બરુ ( તાશમલનાડુ )  

 રેલવે કોચ ફેલટરી – કપરુથલા ( પ,ં બગંાળ) ,  

 રેલવે ના એન્સજીન – ણચતરંજન ( પ,ં બગંાળ) , ભોપાળ (મધ્યપ્રદેિ), વારાર્સી (ઉત્તરપ્રદેિ)  

 રેલવેના પૈડા – “ભારત અથક મવુસક” બેગ્લોર ( કર્ાકટક ),  છપરા (ણબહાર)  

 રેલવેના ઈલેલટ્રોશનક સાધન – પકટયાલા ( પજંાબ )  

 ભારતમા ંશવમાનોનુ ંઉત્પાદન ક્યા ંથાય છે. ? – બેગ્લોર 

 શમગ શવમાનોનુ ંએક્ન્સજન ક્યા ંબને છે. ? – કોરાપટ (ઓકર્સા) 
 એર ઈન્ન્સડયા અને ઈન્ન્સડયન એરલાઈન્સસ વચ્ચેનો તફાવત જર્ાવો , .  એર ઈન્ન્સડયા International   કે્ષિે કામ કરે છે. ઈન્ન્સડયન એરલાઈન્સસ Domestic 

airline (રાષ્ટ્રીય તેમજ નજીકના પડૉિી દેિો પાકક્તાન,ચીન, નેપાળ બાગં્લાદેિમા ંકાયકરત છે. )  

 ભારતના ઉડ્ડયન કે્ષિમા ંકોને મહારાજા ગર્વામા ંઆવે છે. ? – એર ઈન્ન્સડયા  

 ભારતમા ંસૌપ્રથમ શવમાન ઉડ્ડયન ની િરૂઆત ક્યારે થઈ ? ક્યા ? -  ૧૯૧૧, અલાહાબાદ અને નૈની વચ્ચે (ઉત્તરપ્રદેિ) તે સાથે જ શવશ્ની સૌપ્રથમ 
શવમાન દ્વારા ટ્પાલસેવાનો પ્રારંભ થયો 
 

         હવાઈમથકનુ ંનામ              િહરે          હવાઈમથકનુ ંનામ              િહરે 

ઈન્ન્સદરા ગાધંી એરપોટક          કદલ્હી  અટલણબહારી બાજપાઈ એરપોટક           બેંગ્લોર  

સરદાર પટેલ એરપોટક          અમદાવાદ  શમનામ્બકમ એરપોટક  (ડમડમ ંૂ ન ુનામ )         ચેન્નાઈ  

સભુાર્ચરં બોઝ એરપોટક  (નવુ ંનામ)         કોલકાતા  રાજાસાસી એરપોટક         અમતૃસર  
રાજીવ ગાધંી એરપોટક          હૈદરાબાદ  રાજા માનશસિંહ એરપોટક          જયપરુ  

છિપશત શિવાજી એરપોટક          મુબંઈ  ડેબોલીન એરપોટક          પર્જી (ગોવા )  

ચૌધરી ચરર્શસિંહ એરપોટક          લખનૌ    
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ખનીજ ઉત્પાદન  

તાબં,ુ હીરા  મધ્યપ્રદેિ  

કોલસો ,  ઝારખડ  

રોક સલ્ફેટ  કહમાચલપ્રદેિ  

અન્સય ઉત્પાદનો   પ્રથમ ્થાને રાજ્ય  

પવન ઉજાક  તશમલનાડુ  

ટોટલ ટુ વ્હીલર  તશમલનાડુ 

મકાઈ  આંધ્રપ્રદેિ  

મરચા ં આંધ્રપ્રદેિ 

તમાકુ  આંધ્રપ્રદેિ 

હળદર  આંધ્રપ્રદેિ 

કઠોર  મધ્યપ્રદેિ 

ચર્ા  મધ્યપ્રદેિ  

સોયાબીન  મધ્યપ્રદેિ  

કુલ તેણલબીયા ં મધ્યપ્રદેિ  

તાબં ુ ં મધ્યપ્રદેિ  

્રેુશનયમ  મધ્યપ્રદેિ  

ચોખા  પ,ં બગંાળ 

િર્  પ,ં બગંાળ  

માછલી  પ,ં બગંાળ  

ચા  આસામ  

વાસં  આસામ  

અન્સય ઉત્પાદનો પ્રથમ ્થાને રાજ્યો  

બટાટા, દૂધ , િેરડી  ઉત્તરપ્રદેિ  

 કેસર , સફરજન   જમ્મ ુકમમીર , 

કાર, સાઈકલ  હકરયાર્ા  

ગરમ  કાપડ  પજંાબ  

બાજરી , ઊન  રાજ્થાન  

મોટા અનાજ  રાજ્થાન  

ડંુગળી, સતંરા  મહારાષ્ટ્ર  

ખાડં, દ્વાક્ષ, ્કુટર  મહારાષ્ટ્ર  

સયૂકમખુી , ચદંન  કર્ાકટક  

સોનુ,ં કોફી, શવમાન  બેંગ્લોર  

કાંુ , નાણળયેળ  કેરલ  

કુદરતી રબર  કેરલ  

મોન્સઝાઈત, રોઝવડુ  કેરલ  

લશવિંગ  તાશમલનાડુ  

 

* ધઉંના ઉત્પાદનમા ંઉત્તરપ્રદેિ પ્રથમ ્થાને છે.  

* ધઉંના પ્રશત હલેટર દીઠ ઉત્પાદન – પજંાબ પ્રથમ  

* મરી – મસાલા ( સોપારી, ઈલાયચી, કાળા ંમરી, જાયફળ, જાંવિી )  

* થોકરયમ – શવશ્નુ ંસૌથી વધ ુઉત્પાદન ભારતમા ં 

 

 

અન્સય ઉત્પાદનોમા ંગજુરાત ભારતમા ંપ્રથમ ્થાને છે જેમ કે, =- લપાસ, એંરડા, ઈસબગલુ, વકરયાર્ી, જીરૂ, મગફળી, મીઠંુ, કેળા, ખાતર, રંગ, દવાઓ, 

ઘકડયાળ, ખનીજતેલ, એન્સડ, કુદરતી વા્,ુ ણબનપરંપરાગત ઉંજાક, ભરતી ઉજાક, બાયોગેસ  

 

સમગ્ર શવશ્મા ંઅન્સય ઉત્પાદનોમા ંભારતનો પ્રથમ ક્રમ ,   કઠોળ , એરંડા, જીરૂ, વકરયાળી , ઈસબગલુ, તલ ,દૂધ, તેણલણબયા, ટીબી રોગ, ડાયણબટીિ , 

હાટકએટેક, અપગંતા, અંધત્વ, માઉથ કેન્સસર, ટપાલતિં  

 

* સાઈકલ , ઘઉ , ચોખા, િાકભાજી, ફળ, રેિમના ઉત્પાદનમા ંશવશ્મા ંપ્રથમ ્થાને ચીન અને બીજા ્થાને ભારત છે.  

* િર્ના ઉત્પાદનમા ંશવશ્મા ંપ્રથમ ્થાને બાગં્લાદેિ અને બીજા ્થાને ભારત છે.  

* કપાસના ઉત્પાદનમા ંપ્રથમ ્થાને અમેકરકા ,બીજા ્થાને ભારત છે.  

* તમાકુના ઉત્પાદનમા ંપ્રથમ ્થાને ચીન , બીજા ્થાને ભારત છે.  

* ડંુગળી, એઈડ્સ રોગમા ંપ્રથમ ્થાને ચીન ,બીજા ્થાને ભારત છે.  

* રેલવે તથા વ્તી પ્રથવ ્થાને ચીન , બીજા ્થાને ભારત  

* અનાજ તથા લમકરમા ંપ્રથમ ચીન િીજા ્થાન ભારત છે.  
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                     ભારતીય ઉદ્યોગ  

 

 ભારતમા ંસૌપ્રથમ લોખડંના ંકારખાનાની ્થાપના ક્યા ંઅને કયારે કરવામા ંઆવી ? -  ૧૮૭૫ ( કુલ્હી, પ,ં બગંાળ )  

 TISCO નુ ંપરુુ નામ ? – TATA IRON AND STEEL COMPANY  ્થાપના – ૧૯૦૭ , જમેિેદપરુ , ઝરખડં  

 TISCO અંતગકત ભારતના ક્યા લોખડં કરખાનાઓનો સમાવેિ થાય છે. ? – કુલ્હી , બનકપરુ , હીરાપરૂ ( પ,ં બગાળ )  

 દ્વીતીય પચંવર્ીય યોજના દરમ્યાન ્થાપેલી લોંખડના કારખાના જર્ાવો, Hindustan steel limited ના બેનર હઠેળ રશિયાના સહાયતાથી ણભલાઈ 
(છત્તીસગઢ) ખાતે કારખાનુ ં્થપા્ુ,ં ણિટનના સહયોગથી દુગાકપરુ ( પ,ં બગંાળ ) ખાતે કરખાનુ ં્થપા્ુ,ં જમકનીના સહયોગથી રાઉરકેલા ( ઓકર્સા ) 
ખાતે લોખડં નુ ંકારખાનુ ં્થાપા્ુ ં 

 SALI, : ( steel authority of India limited ) ્થાપના ૧૯૭૩  

 લોખડના ઉત્પાદનમા ંભારતનુ ં્થાન ક્ુ ંછે, ? – ચોથુ ં 

 પ્રથમ – ચીન   બીજા ક્રમે – જાપન  

 િીજા ક્રમે – અમેકરકા  ચોથા ક્રમે – ભારત  

 ખનીજતેલના વપરાિમા ંભારતનુ ં્થાન ક્ુ ંછે. ? – ચોથુ ં  

 ભારતમા ંસૌપ્રથમ સતુરાઉ કાપડની મીલ ક્યારે, ? અને ક્યા ્થપાઈ ? ૧૮૫૪મા ં, કાવસજી દાવર દ્વારા મુબંઈમા ં  

 ભારતમા ંસૌપ્રથમ િર્નુ ંકારખાનુ ંક્યારે ? ક્યા ં્થપા્ુ ં?  - ૧૮૫૪ મા ં, કરસરા ખાતે ( પ,ં બગાળ )  

 ભારતમા ંસૌપ્રથમ ઉનની મીલ ક્યારે અને ક્યા ં્થપાઈ ? – ૧૮૭૦ મા ં, કાનપરુ ખાતે  

 ભારતમા ંસૌપ્રથમ કાગળનુ ંકારખાનુ ંક્યાર અને ક્યા ્થપા્ુ ં? – ૧૮૧૨ મા ંશ્રીરામપરુ ( પ, બગંાળ ) ખાતે 

 ભારતમા ંસૌપ્રથમ રેઓનનુ ંકારખાનુ ંક્યારે અને ક્યા ં્થપા્ુ ં? – ૧૮૫૦ મા ંરાયપરુમ ( કેરલ )  

 કોને ગોલ્ડન ફાઈબર કહવેાય છે. ? – િર્  

 ભારતમા ંસૌથી વધ ુસતુરાઉ કાપડની મીલ ક્યા ંઆવેલી છે. ? – કોઈમ્બતરુ ( તશમલનાડુ)   

 ભારતમા ંસૌપ્રથમ ખાડંનુ ંકારખાનુ ંક્યા ં્થપા્ુ ં? –ણબહાર ( ૧૯૦૩ )  

 BALCO :- bharata aluminum company limited   - 1965  

 BALCO , ( બાલ્કો) ના પલાન્સટ જર્ાવો . ?- અંણબકાપરુ, કરેબા ( છત્તીસગઢ ) , રત્નાણગરી ( મહારાષ્ટ્ર )  

 Nalco , national aluminium company limited  , ્થાપના , ૧૯૮૧ , કારાપરુ (ઓકર્સા )  

 ભારતમા ંસૌપ્રથમ શસમેન્સટ ઉદ્યોગ ક્યારે અને ક્યા ં્થપાયો ? – ૧૯૧૨ મા ંપોરબદંરમા ં( ઈન્ન્સડય શસમેન્સટ કંપશન )  

 ભારતામા ંસૌપ્રથમ સાઈકલ નુ ંકારખાનુ ંક્યારે અને ક્યા ં્થપા્ુ ં? – ૧૯૪૦ મુબંઈમા ં 

 ભારતમા ંજહાજ બનાવવાના કારખાના જર્ાવો ,  

  ૧, શસશધયા ્ટીલ નેવીગેિેન ણલ, દ્વારા “કહન્સદુ્તાન િીપ યાડક” શવિાખાપટ્ટનમમા ં 

  ૨, કોચીન િીપ યાડક” કોચીન  

  ૩, હગુલી ડોક એન્સડ પોટક  એન્સજીશનયરીગ ંણલ. કોલકાતામા ં 

  ૪, ગોદા મઝગાવં” મુબંઈમા ં 

 એરોપલેનના કારખાના જ્ર્ાવો  

  ૧, એરોનોકટલસ ઈન્ન્સડયા ણલ.  – બેગ્લરુૂ 

  ૨, ભારવાહક શવમાન – કાનપરુ  

  ૩, શમગ શવમાનના પાટકસ – લખનૌ  

  ૪, શમગશવમાનના ઈલેલટ્રોશનક ઉપકરર્ – હૈદરાબાદ  

 ભારતમા ંinternet ની િરૂઆત ક્યાર થઈ  - ૧૫ ઓગષ્ટ્ર ૧૯૯૫ 

 ભારતીય ટપાલતિંનો શવશ્મા ંક્યૉ ક્રમ આવે છે. ? – પ્રથમ 

 ભારતમા ંટેણલગ્રામની િરૂઆત ક્યારે ? – ૧૯૫૩ , કોલકતાથી આગ્રા,  

 ભારતમા ંપો્ટલ ઝોન કેટલ છે. ? – આઠ 

 ટેણલફોન નેટવકકમા ંભારતનુ ંશવશ્મા ંક્ુ ં્થાન છે. ? – દ્ધદ્વતીય ( પ્રથમ – ચીન ) 

 ભારતની સૌથી મોટામા ંમોટી એરટેલ કંપની ?- ભારતી એરટેલ   

 લાલ , લીલા અને પીળા રંગનુ ંપો્ટબોકસ શુ ંસચુવે છે. ? – લાલ – જનરલ ટાપાલ અને લીલુ ં– ્થાશનક ટપાલ, પીળં – મેટ્રો ટપાલ 
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ગજુરાત સરકાર દ્વારા લેવાતી તમામ પરીક્ષાઓની સપંરૂ્ક તૈયારી માટે. 
 ગજુરાતી વ્યાકરર્ વાચંવાનો શવષય છે, ગોખવાથી ન આવડે     

સમજીને વાચંવુ ંતથા લખીને મહાવરો કરવો.   

 ગજુરાતી વ્યાકરર્મા ંમશુ્કેલી અનભુવતા શમત્રો માટે ઉપયોગી 

પુ્ તક.  

ગજુરાતી વ્યાકરર્  
 દરેક પ્રકરર્ની Short-cut રીત સાથે સરળ સમજ.  

 દરેક પ્રકરર્ માથંી પરીક્ષામા ંપછુાયેલા પ્રશ્નો.  

AAANNNGGGEEELLL   AAACCCAAADDDEEEMMMYYY   

7575  072  872 
માગકદિકક : સામત ગઢવી 

(10 પરીક્ષાઓમા ંસફળ થયેલ અનભુવી અને તજજ્ઞ શિક્ષક) 
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શબ્દકોશ   

 માન્સયભાષાને પોતાનુ ંિબ્દભડંોળ હોય છે અને તેનો સગં્રહ કરતો ગ્રથં એટલે િબ્દકોિ.  
 િબ્દકોિમા ંઅસખં્ય િબ્દોના અથો આપેલા હોય છે. આ બધા િબ્દ ચોક્કસ િમમા ંગોઠવાયેલા હોય છે.  
 ગજુરાતી ભાષાનો વ્યવક્્થત અને શવ્તારપવૂકકનો સૌપ્રથમ િબ્દકોિ ગાંધીજીના પ્રયાસોથી 1929મા ં‘સાથક જોડર્ીકોિ’ના 

નામે આપર્ને મળ્યો.  
 િબ્દકોિ એ કોઇપર્ ભાષાની આરસી છે. તેનાથી ભાષાની િબ્દસમદૃ્ધિ જોઈ િકાય છે.  
 આપરે્ િબ્દકોિનો પ્રયોગ કેવી રીતે કરવો તે િીખવુ ંજોઈએ.  

િબ્દકોિમા ંિબ્દોની ગોઠવર્ી....  
 િબ્દકોિમા ંિરૂઆતના િબ્દો ્વરથી ્વરથી િરૂ થાય છે જેનો સાચો િમ અહીં મકૂ્યો છે.  

 
અ, અં, આ,આં, ઇ, ઇં, ઈ, ઈં, ઉ, ઉં, ઊ, ઊં, ઋ, એ, ઍ, એં, ઐ, ઐં, ઓ, ઑ, ઓં, ઑં, ઔ, ઔં.  
 

 ઉપરના ્વરમા ંજોિો તો ખ્યાલ આવિે કે અનુ્ વાર વગર આવેલો ્વર પહલેા ંમકૂાય છે. જ્યારે અનુ્ વાર સાથેનો ્વર 
પછી આવે છે. િબ્દની િરૂઆતમા ં્વર આવતો હોય ત્યારે તેને ઉપરના િમમા ંગોઠવાય છે. અહીં ્વરથી િરૂ થતા ંથોડાકં 
િબ્દો યોગ્ય િમમા ંઆપયાં છે.  
 

અક્ષર   અંગત   આગાહી   આંચકો   ઇમારત   ઇંક્રદરા   ઈશ્વર   ઈંધર્   ઉખાણુ ં  ઉંબરો   ઊર્પ   ઊંડાર્   ઋશષ   
એકાતં   ઍતિન   ઍંજજન   ઐશ્વયક    ઐંદ્રમચલક   ઓરડો   ઑક્રફસર   ઔષધ   ઔંસ.  
       

 ્વરની ગોઠવર્ી પછી વ્યજનં િબ્દકોિમા ંગોઠવવામાં આવે છે. વ્યજનંની ગોઠવર્ી નીચે મજુબ કરવામા ંઆવે છે.   
 

ક-ક્ષ, ખ, ગ, ઘ, ચ, છ, જ-જ્ઞ, ઝ, ટ, ઠ, ડ, ઢ, ર્, ત-ત્ર, થ, દ, ધ, ન, પ, ફ, બ, ભ, મ, ય, ર, લ, વ, િ-શ્ર, ષ, સ, હ, ળ.  
 

 ઉપરના વ્યજંનોમા ંર્,ળ વ્યજંનથી િબ્દ શનમાકર્ થતુ ંન હોવાથી િબ્દકોિમાં તેવા િબ્દો જોવા મળતા નથી. જો ઉપરના 
વ્યજંન પ્રમારે્ િબ્દોની સાચી ગોઠવર્ી કરવી હોય તો નીચે મજુબ ગોઠવી િકાય.  

 
કઠોર     ક્ષમા   ખાર્ ગામડંુ ઘર ચળકાટ જતન જ્ઞાન ઝાડ ટપાલ ઠપકો ડાયરો ઢગલો તકેદારી ત્રજ્યા થડ  
દંગલ ધજા નજર પતગં ફર્સ બગલો ભમરો મરચુ ંયશત રમત લહુાર વહાર્ િતક શ્રમ ષટકોર્ સગવડ હથોડી. 
 
કોઈ એક વ્યજંનીથી જ િબ્દ િરૂ થતો હોય ત્યારે ્વરના િમમા ંવ્યજંનોની ગોઠવર્ી થાય છે અને ્વર પ્રમારે્ની ગોઠવર્ી બાદ 
જોડાક્ષર આવે છે. જેનો િમ મોટાભાગે ય,ર,લ,વ પ્રમારે્નો રહ ેછે. જેમે કે ‘ક્’ વ્યજંનથી િરૂ થતા ંિબ્દોની ગોઠવર્ી નીચેના િમ 
પ્રમારે્ કરવી જોઈએ.  
 
ક, કં, કા, કા,ં ક્રક, ક્રકિં, કી, કીં, કુ, કંુ, ક,ૂ કૂં , કૃ, કે, કૅં, કૈ, કૈં, કો, કૉ, કોં, કૉં, કૌ, કૌં, ક્ય, િ, તલ, તવ, ક્ષ.  
 
ઉપરના િમમાં િબ્દોને ગોઠવતા નીચે મજુબના િમમા ંગોઠવી િકાય.  
કરવત→કંચન→કાગળ→કાચંન→ક્રકનખાબ→ક્રકિંકર→કીડી→કુટંુબ→કંુદન→કજૂન→કૂંચી→કૃપા→કેટલુ→ંકૅપટન→કેંદ્ર→કૈલાસ→ 

કોક્રકલા→કૉલેજ→કોંકર્→કૉગે્રસ→કૌરવ→કૌંસ→ક્યાંક→િમ→ક્તલશનક→કવાટકર→ક્ષચર્ક.  
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આવી જ રીતે અન્સય વ્યજંનોની ગોઠવર્ી કરી િકાય છે. ‘ક્ષ’ જોડાક્ષર ‘ક્’ વ્યજંનની હરોળમા ંછેલ્લે મકૂાય છે. કારર્ કે તેમા ં‘ક્+ષ’્ 
એમ બે વ્યજંનોનુ ંજોડાર્ થયેલુ ંછે. તેથી વ્યજંનના િમ મજુબ ‘ક્’ વ્યજંનની હરોળમા ંઅંતે મકૂાય છે.      
  હવે આપરે્ ‘જ્’ વ્યજંનની હરોળનો સાચો િમ જોઈ લઈએ.  
 
જ, જ,ં જા, જા,ં જજ, જજિં, જી, જીં, જુ, જુ,ં જૂ, જૂ,ં જૃ, જે, જૅ, જ ૅં, જૈ, જ ૈં, જો, જૉ, જોં, જૉ, જો, જૌં, જ્ઞ, જય, જ્લ, જ્વ,  
 
ઉપરના વ્યજંનોથી િરૂ થતાં િબ્દોની ગોઠવર્ી અહીં આપી છે.  
 
જવાબ જગંલ જાસસૂ જાંબ ુજજગર જજિંદગી જીવન જીંથરાં જુગાર જૂથ જૃભં જેઠ જૅન્સટલમેન જૈન જોખમ  
જૉબ જોંસો જૌહર જ્ઞાન જ્યારે જ્વલતં 
 
અહીં ‘જ્’ વ્યજંનમા ં‘જ્ઞ’ જોડાક્ષર મકૂાય છે, કારર્ કે તે ‘જ્+ગ’ એમ બે વ્યજંનથી બનેલો છે.   
જ્યારે િરૂઆતનો વ્યજંન એકસમાન હોય ત્યારે બીજા વ્યજંનને કક્કાવારીના િમમા ંગોઠવવા જોઈએ.  
જેમે કે,  
 
કક્ષા કચરો કટક કઠોર કડક કર્સલુ ંકતાર કથન કદર કનક કપોત કફન કબર કમજોર કરચ કલમ  
કવન કસબો કહાની કહાની કળતર.  
જ્યારે જોડાક્ષરવાળા વર્ોથી િબ્દો િરૂ થતા ંહોય ત્યારે જોડાક્ષરો કયા ંવર્ોથી બન્સયાં છે તે ધ્યાન રાખવુ ંજોઈએ. અહીં થોડાકં 

જોડાક્ષરો આપયા ંછે, જે િબ્દોની ગોઠવર્ીમાં ઉપયોગી બનિે.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ઉપરના જોડાક્ષરો પ્રમારે્ જોતા ‘સ’્ વ્યજંનના જોડાક્ષરોને િબ્દકોિના િમમા ંગોઠવતા નીચેનો િમ જોવા મળિે.  

્કલૂ ્ખલન ્ટડી ્તશુત સ્ત્રી ્થાન ્નાન ્પધાક ્ફક્રટક ્મરર્ ્પદંન સ્ત્રોત ્લાઈડ ્વ્છ.  

સૌજન્સય સૌભાગ્ય સૌશમત્ર સૌરભ સૌષ્ઠવ સૌહાદક . 

ક્ + ય ્= ક્ય દ્ + દ્ = દ્દ શ ્+ ર્ = શ્ર  

ક્ + લ ્= તલ દ્ + ઋ = દક   શ ્+ વ ્= શ્વ  

ક્ + ર્ = િ દ્ + વ ્= દ્વ શ ્+ લ ્= શ્લ  

ક્ + વ ્= તવ દ્ + ર્ = દ્ર સ ્+ ક્ = ્ક  

ક્ + ષ ્= ક્ષ  દ્ + ધ ્= િ  સ ્+ ખ ્= ્ખ  

ક્ + ઋ = ક ૃ દ્ + ય ્= દ્ય  સ ્+ ટ્ = ્ટ  

ગ ્+ ર્ = ગ્ર  ધ ્+ ધ ્= ધ્ધ  સ ્+ ત ્= ્ત 

જ્ + ઝ્ = જ્ઞ  ધ ્+ ર્ = ધ્ર  સ ્+ ત+્ર્ = સ્ત્ર  

ટ્ + ર્ = ટ્ર  ધ ્+ વ ્= ધ્વ  સ ્+ ર્ = સ્ર  

ડ્ + ડ્ = ડ્ડ  ન ્+ ય ્= ન્સય  સ ્+ થ ્= ્થ  

ટ્ + ટ્ = ટ્ટ પ ્+ ય ્= પય  સ ્+ ન ્= ્ન  

ત ્+ ર્ = ત્ર  પ ્+ ર્ = પ્ર  સ ્+ પ ્= ્પ  

 પ ્+ ઋ = પ ૃ સ ્+ ફ્ = ્ફ  

 પ ્+ લ ્= પલ  સ ્+ મ ્= ્મ 

  સ ્+ ય ્= ્ય  

  સ ્+ લ ્= ્લ  

  સ ્+ વ ્ = ્વ  
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નામ   

 ‘નામ’ િબ્દ  નમ ્ધાત ુઉપરથી ઉતરી આવ્યો છે. અનો અથક થાય છે ‘નમવુ’ં. એટલે કે વાક્યમા ંજેનો અથક ક્રિયાપદના અથકને નમે 

છે, અને ગૌર્ કે અધીન રહ ેછે તેને ‘નામ’ કહ ે છે.  

 વ્યાકરર્ની પક્રરભાષામા ંજે િબ્દ વ્યક્તત, વ્ત,ુ ગરુ્, ભાવ કે ક્રિયાનો શનદેિ કરતો હોય અને વાક્યમા ંકતાક કે કમકની જગ્યાએ 

આવી િકતો હોય તેને ‘નામ’ કહવેાય છે. અને ‘સજં્ઞા’ તરીકે પર્ ઓળખાવાય છે.  

 રાકેિ, હતેલ, નીલા, શવજય (વ્યક્તત)  

 ખરુિી, પલગં, તપેલી, પખંો (વ્ત)ુ  

 ખારંુ, મીઠંુ, ભલુ,ં બરંુૂ (ગરુ્)  

 ખારાિ, મીઠાિ, ભલાઈ, બરૂાઈ (ભાવ)  

 રમત, વાચન, ગાયન, વાદન (ક્રિયા)  

ટૂંકમા,ં  

 પ્રાર્ીને, પદાથકને, ગરુ્ને કે ક્રિયાને ઓળખવા માટે જે િબ્દ વપરાય છે તેને ‘નામ’ કહ ેછે. ‘નામ’નો પયાકયવાયી િબ્દ ‘સજં્ઞા’ છે 

અને અંગે્રજીમાં એને Noun કહ ેછે.  

 

નામના પ્રકાર : નામના મખુ્ય પાચં પ્રકાર છે.   

 

(1) સજં્ઞાવાચક / વ્યક્તતવાચક/ શવિષે નામ  

 

 કોઈ એક પ્રાર્ી કે પદાથકને પોતાની જાશતના બીજા પ્રાર્ી કે પદાથકથી અલગ પાડી ઓળખવા જે ખાસ નામ અપાય છે, તેને 

વ્યક્તતવાચક નામ કહ ેછે. આ નામ આપરે્ આપર્ી ઇચ્છા પ્રમારે્ આપયુ ંહોય છે. અની પાછળ કોઈ ખાસ કારર્ હોત ુ ંનથી. 

પહલેા ંવ્યક્તતવાચક નામને ‘શવિેષ નામ’ એવા પ્રકારથી પર્ ઓળખવામા ંઆવતુ ંહત ુ.ં   

 જેમ કે – સામત, ગાધંીનગર, નમકદા, ભારત, ચગરનાર,  વગેરે. 
 

(2) જાશતવાચક નામ :  

 

 જાશતવાચક નામ આખા વગકને તેમજ એ વગકની ગમે તે કોઈ વ્યક્તતને લાગ ુપડે છે.  

 ટૂંકમા ં– જે નામ આખા વગકને તેમ જ તે વગકમાંથી પ્રત્યેક વ્યક્તત કે પદાથકને લાગ ુપડતુ ંહોય તેને જાશતવાચક નામ કહવેામા ં

આવે છે. 

  િહરે, નદી, દેિ, પવકત, વાદળ, વગેરે જાશતવાચક નામ છે. 
 

 ગજુરાત આપણુ ંરાજ્ય છે.  

 અમદાવાદ ગજુરાતનુ ંમખુ્ય િહરે છે.  

 ગલુાબ એક ફૂલનુ ંનામ છે.  

 ચગરનાર ગજુરાતનો સૌથી ઊંચો પવકત છે.  

 પે્રમજીભાઈ અમારા આદિક શિકક્ષ છે.  

 સાબરમતી  ઘર્ી લાબંી નદી છે.  

 ભારત આપર્ો દેિ છે.  

 મોર આપણુ ંરાષ્ટ્રીય પક્ષી છે. 

 

 ઉપરના ંઉદાહરર્ોમાં અનિુમે ગજુરાત, અમદાવાદ, ચગરનાર, પે્રમજીભાઈ, સાબરમતી, ભારત, મોર, ગલુાબ એ વ્યક્તતવાચક નામ 

છે. જે મખુ્યત્વે ચોક્કસ વ્યક્તત, પ્રદેિ વગેરેને અલગ તારવવા માટે વપરાઈ છે.  

 જયારે ઉપરના જ ઉદાહરર્ોમાં અનિુમે રાજ્ય, િહરે, પવકત, શિક્ષક, નદી, દેિ, પક્ષી, ફૂલ એ જાશતવાચક નામ છે. જે આખા 

વગકને તેમ જ એ વગકની ગમે તે વ્યક્તતને લાગ ુપડે છે.  
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(3) સમહૂવાચક નામ : 
 

 કેટલાક નામ વ્યક્તત, પ્રાર્ી કે વ્તઓુના સમહૂને ઓળખવા માટે વપરાય છે તેને સમહૂવાચક નામ કહવેામા ંઆવે છે. આ નામ 

એવા ંછે જે પહલેી નજરે જાશતવાચક નામ જેવા લાગે છે પર્ તેઓ વગકને નહીં, સમહૂને દિાકવે છે. એટલે કે સરખા ગરુ્ોવાળી 

વ્યક્તતઓનુ ંએકત્ર થવુ ંતે. અમકુ સમહૂમાં અમકુ ખાશસયત હોય છે જે બીજામા ંહોતી નથી. જેમકે ‘લશ્કર’ના સમહૂમા ંજે ખાશસયત 

હોય છે તે ‘કાફલા’ કે ‘વર્જાર’મા ંહોતી નથી. સમહૂની છૂટી છૂટી વ્યક્તતઓને એ િબ્દ લાગ ુપડતો નથી એટલે વ્યક્તતવાચક નથી 

અને આખા વગકને લાગ ુપડતો નથી એટલે એ જાશતવાચક પર્ નથી.  

 ટૂંકમા ં– વ્યક્તત, પ્રાર્ી કે વ્તઓુના સમહૂને ઓળખાવતી સજં્ઞાઓને આપરે્ સમહૂવાચક નામ કે સજં્ઞા તરીકે ઓળખી િકીએ.  

 જેમકે ટુકડી, સશમશત, ફોજ, કાફલો, ધર્, લમૂ, વર્જાર, ટોળં, મેદની વગેરે. 
 

(4) દ્વવ્યવાચક નામ :  

 

 જે વ્તઓુ જથ્થામા ંદ્વવ્યરૂપે રહલેી છે, દ્વવ્યરૂપે જેમની ગર્તરી એક, બે, ત્રર્ રૂપે થઈ િકતી નથી પર્ જેમાંનો દરેક િબ્દ 

જથ્થાનો સચૂક છે, જેમનુ ંવજન થઈ િકે છે, જેઓનુ ંમાપ લઈ િકાય છે એવી વ્તઓુને દ્વવ્યવાચક સજં્ઞા કે નામ તરીકે ઓળખી 

િકાય છે.  

 આવી વ્તઓુમા ંધાતઓુના ંનામ, અનાજના ંનામ કે ઘી, ગોળ જેવા પદાથોના નામનો સમાવેિ કરી િકાય છે. જેમકે-  

- સોનુ,ં રૂપુ,ં સીસુ,ં કલાઈ, તાબં ુ,ં પતુ્તળ, લોઢંુ, કાંસ ુ,ં જસત (ધાતઓુ)  

- ઘઉં, ચોખા, દાળ, બાજરી, જુવાર (અનાજ)  

- ઘી, તેલ, દૂધ, ગોળ, ખાડં, કાપડ, રૂ (પદાથક)  

 એ વ્તઓુ મખુ્યત્વે જથ્થામા ંરહલેી છે.  

 ટૂંકમા,ં ધાત,ુ અનાજ કે દ્વવ્યરૂપે રહલેી વ્તઓુને દ્વવ્યવાચક નામ તરીકે ઓળખવામા ંઆવે છે. આ વ્તઓુ જથ્થામાં દ્વવ્યરૂપે 

રહલેી છે.  

 

(5) ભાવવાચક નામ : 
 ભાવોને દિાકવતી સજં્ઞાઓને ભાવવાચક સજં્ઞા કહવેામા ંઆવે છે. ઇન્દ્ન્સદ્રયોથી ઓળખાય નહીં પર્ મનથી સમજાય તેવા ગરુ્ કે 

ક્રિયાના ંનામ તે ભાવવાચક નામ છે.  

 આ બધી સજં્ઞાઓને રૂપ નથી, રંગ નથી, આકાર નથી. એમને આંગળી ચીંધીને બતાવી િકાત ુ ંનથી.  

 મખૂાકઈ, ભલાઈ, મીઠાિ, કાળાિ, સેવા, કામ, દમ, ઝર્ઝર્ાટ, રર્કાર જેવી સજં્ઞાઓ નક્કર પદાથક દિાકવતી નથી પર્ ભાવોને 

દિાકવે છે.  

 ‘મખૂક’ એ ગરુ્ છે પર્ ‘મખૃાકઈ’ એ મખૂક હોવાનો ભાવ છે. 
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સવકનામ   

 નામ(સજં્ઞા)ને બદલે વપરાતા પદોને સવકનામ કહ ેછે.  

 સવકનામના પ્રકાર નીચે મજુબ છે.  

 

(1) પરુુષવાચક સવકનામ ;-  

 

 જુદી જુદી વ્યક્તતઓ કે પરુુષોને દિાકવવા માટે વપરાતા સવકનામ પરુુષવાચક સવકનામ કહવેાય છે. પરુુષવાચક સવકનામ ત્રર્ છે. 

પહલેો પરુુષ સવકનામ, બીજો પરુુષ સવકનામ અને ત્રીજો પરુુષ સવકનામ. 

  બોલનાર તે પહલેો પરુુષ,  ‘હું’ એ પહલેો પરુુષ છે. 

  સાભંળનાર અથવા જેની સાથે એ બોલે છે તે બીજો પરુુષ  ‘ત ુ’ં એ બીજો પરુુષ છે 

  જેની શવિે એ વાત કરે છે તે ત્રીજો પરુુષ કહવેાય છે. ‘તે’ એ ત્રીજો પરુુષ છે.  

 આ ત્રરે્ પરુુષના ંરૂપ નીચે પ્રમારે્ છે :-  

 

પરુુષ એકવચન બહવુચન 

પહલેો પરુુષ  હું, મારાથી, મારંુ, મારામા ં અમે, અમને, અમારાથી, અમારંુ, અમારામાં 

બીજો પરુુષ  તુ,ં તમે, તારાથી, તારંુ, તારામા ં તમે, તમને, તમારાથી, તમારંુ, તમારામા ં 

ત્રીજો પરુુષ  તે, તેને, તેનાથી, તેનુ,ં તેનામાં  તેઓ, તેઓને, તેમનુ,ં તેઓથી, તેમનાથી, તેઓનુ,ં તેમનામા.ં  

 

 

(2) દિકક સવકનામ  

 દૂરના કે પાસેના પદાથક દિાકવવા માટે જે િબ્દ નામને બદલે વપરાય છે તે દિકક સવકનામ છે. ‘આ’, ‘એ’, ‘તે’, ‘પેલુ’ં – એ દિકક 

સવકનામ છે.  

 પાસેના કે પ્રત્યક્ષ પદાથકના નામ માટે ‘આ’ કે ‘એ’.  દૂરના કે પરોક્ષ પદાથકનાં નામ માટે ‘પેલુ’ં વપરાય છે. 

 શિક્ષકે ઇંગ્લૅન્સડના વડાપ્રધાન ચચચિલની છબી બતાવતા ંકહ્ુ ં: ‘આ રહ્યા ઇંગ્લૅન્સડના એક યિ્વી વડાપ્રધાન.’   

 ‘તમને કઈ સાડી ગમે છે ? આ કે પેલી ?’  

 જુઓ ! જુઓ પેલો નાસી જાય છે.  

(3) સાપકે્ષ સવકનામ :  

 જે સવકનામને બીજા િબ્દની અપેક્ષા રહ ેછે, એટલે જેના પછી બીજો કોઈ િબ્દ વાપરવો જ પડે છે તે સાપેક્ષ સવકનામ કહવેાય છે. 

  ‘જે-તે’, ‘જેવ-ુતેવુ’ં, ‘જેને-તેને’, આવાં સવકનામ છે. જેમ કે –  

 જે સાધના કરે તે શસદ્ધિ પામે.   જેવુ ંકરે તેવુ ંપામે.   જેવુ ંકાયક કરો તેવુ ંફળ પામો .  

(4) પ્રશ્નવાચક સવકનામ :-  

 નામ (સજં્ઞા)ને બદલે વપરાતાં અને પ્રશ્ન પછૂવા માટે ઉપયોગમા ંલેવાતા ંપદોને પ્રશ્નવાચક સવકનામ કહ ેછે. ‘કોર્’, ‘શુ’ં, ‘કયુ’ં વગેરે 

આવાં સવકનામ છે.  

 ‘કોર્’ એ સામાન્સય રીતે સજીવ પદાથકને માટે એટલે પ્રાર્ીને માટે વપરાય છે અને ‘શુ’ં એ શનજીવ પદાથકને માટે વપરાય છે. જેમ કે 

 આ ઓરડામા ંકોર્ ફરે છે ?  

 કોર્ આવ્યુ ંછે ?  

 બારણુ ંકોરે્ ઠોક્ુ ં?  

 તમારે શુ ંજોઈએ છે ?  

 તમે કયુ ંગીત પસદં કરિો ?  
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(5) અશનશશ્વત સવકનામ :-  

 જે સવકનામમાથંી ચોક્કસ વ્યક્તત કે પદાથકનો અથક સચૂવાતો નથી અથાકત જેનો શનદેિ અશનશશ્વત રહ ેછે તે અશનશશ્વત સવકનામ 

કહવેાય છે. ‘કોઈ’, ‘કાંઈક’, ‘કંઈક’, ‘હરેક’, ‘દરેક’, ‘પ્રત્યેક’, ‘અમકુ’, ‘ફલાર્ો’, ‘સવક’, ‘સહ’ુ, ‘બહ’ુ, ‘બધુ’ં, ‘અન્સય’, ‘ઇતર’, ‘બીજુ’ં, 

‘કેટલુકં’, - વગેરે અશનશશ્વત સવકનામ છે. જેમ કે –  

 તમે કાઈં કહિેો ?   તેં કંઈક ગમુાવ્યુ ંહોય એમ લાગે છે.   તેને કાઈં થયુ ંનથી.  

 

 

(6) ્વવાચક સવકનામ :-  

 જે સવકનામ પરુુષવાચક સવકનામની સાથે વપરાઈને તેને પોતાને ઓળખાવે છે એ ્વવાચક સવકનામ કહવેાય છે. ‘પોતે’ ્વવાચક 

સવકનામ છે. જેમ કે –  

 મેં પોતે આ કામ કયુું છે.  

 એરે્ પોતે એનો ગનુો કબલૂ્યો છે.  

 તમે પોતે એને ફટવ્યો છે.  

 તમે ખદુ ત્યા ંહાજર રહજેો
 

 

 

 

શવિેષર્   

શવિેષર્ એટલે શુ ં? 

 જે િબ્દ પ્રાર્ી કે પદાથકના ગરુ્ કે ક્રિયાને વર્કવી તેના અથકમા ંવધારો કરે છે તેને શવિેષર્ કહવેાય  જેમ કે – 

 રાતી ગાય સૌથી આગળ જાય છે. 

 આ વગકમા ંપચાસ શવદ્યાથી બેઠા છે.  

 આકાિમા ંઝગમગતા તારા પ્રકાિે છે.  

 તાજમહાલ સુદંર ઇમારત છે.  

 મુબંઈ મોટંુ િહરે છે.  

 ઉપરના વાક્યોમા ંઅધોરેચખત િબ્દો અનિુમે ‘રાતી’, ‘પચાસ’, ઝગમગતા’, ‘સ ુદંર’ અને ‘મોટંુ’  િબ્દો અનિુમે ‘ગાય’, ‘શવદ્યાથી’, 

‘તારા’, ‘ઇમારત’ અને ‘િહરે’ િબ્દોના ગરુ્ કે ક્રિયા બતાવી તેમના અથકમા ંવધારો કરે છે માટે એ િબ્દોને શવિેષર્ કહવેાય. 
 

 

શવિેષર્ અને શવિેષ્ય : 

 જે શ્બ્દ નામ એટલે કે સજં્ઞાના અથકમા ંવધારો કરે છે તેને ‘શવિેષર્’ કહવેાય છે અને શવિેષર્ જેનો ગરુ્ કે ક્રિયા દિાકવે છે તેને 

‘શવિેષ્ય’ કહવેાય છે. જેમ કે ‘ચતરુ પરુુષ’ મા ં‘ચતરુ’ એ શવિેષર્ છે જે ‘પરુુષ’ શવિેષ્યના ગરુ્ને દિાકવે છે.  

 શિયાળ લચુ્ચુ ંહોય છે. (શિયાળ - શવિેષ્ય, શવિેષર્ - લચુ્ચુ)ં 
 

શવિેષર્ના પ્રકાર :-  

્વરૂપની રીતે શવિેષર્ના પ્રકાર  

(A)શવકારી શવિેષર્ :– [શવકાર – ફેરફાર થાય]  

 જે શવિેષર્ના રૂપમા ંશવિેષ્યના જાશત અને વચનના ફેરફારને કારરે્ શવકાર આવે છે તે શવકારી શવિેષર્ છે જેમે કે –  

 સારો માર્સ સૌને ગમે. 

(નરજાશત,પકુ્લ્લિંગ)  

 સારંુ કામ દીપી ઊઠે.(નાન્સયતરજાશત, 

નપુસંકચલિંગ)  

 સારા માર્સ રેઢા નથી પડયા. 

(બહવુચન)  

 આમ સારો – સારા – સારંુ, નઠારો – નઠારી – નઠારંુ,   મીઠો – મીઠી – મીઠંુ, સુવંાળો – સુવંાળી – સુવંાળં,  
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(B) અશવકારી શવિેષર્ :-  

 જે શવિેષર્ના રૂપમા ંશવિેષ્યના જાશત-વચનને કારરે્ કોઈ ફેરફાર થતો નથી, શવકાર આવતો નથી તેને અશવકારી શવિેષર્ 

કહવેાય. જેમ કે  

 હોશિયાર છોકરો બેઠા છે. 

      (નરજાશત, એ.વ.)  

 હોશિયાર છોકરા ઓછા મળે છે. 

(નરજાશત, બહુ)  

 હોશિયાર છોકરી સૌને વ્હાલી 

લાગે.(નારીજાશત,એ.વ.) 

 એ જ રીતે- કઠોર, કઠર્, સામાન્સય, શવિેષ, શનયમસર, સુદંર  

 એ બધા ંએવા ંઅશવકારી શવિેષર્ો છે જે શવિેષ્યના જાશત-વચનમા ંશવકાર આવે છતા ંએ શવિેષર્ો અશવકારી રહ ેછે. 
  

અથકપ્રમારે્ શવિષેર્ના પ્રકાર :- 
ગરુ્વાચક શવિેષર્ :-  

 જે શવિેષર્ પ્રાર્ી કે પદાથકનો ગરુ્ બતાવે છે તેને ગરુ્વાચક શવિેષર્ કહવેાય છે.  

 મને રંગીન ફૂલ ગમે છે.   જાડો માર્સ દોડી િકતો નથી.  

 

સખં્યાવાચક શવિેષર્ :-  

 સખં્યાવાચક શવિેષર્માનં ુ ંશવિેષર્ સખં્યા બતાવી શવિેષ્યના અથકમા ંવધારો કરે છે.  જેમ કે – 

 અમારી ઓક્રફસમાં પચાસ કમકચારી છે.   મારા કુટંુબમા ંસાત સભ્ય છે.  

 થોડંુ, ઘણુ,ં પષુ્કળ, સઘળં, બધુ,ં વત્ુ,ં ઓછં,  અલ્પ, જરા, બાકીનુ,ં અન્સય, કંઈક, કોઈ, અમકુ વગેરે અશનશશ્વત સખં્યા દિાકવતા ં

શવિેષર્ો છે.  

 

પક્રરમાર્વાચક શવિેષર્ – માપવાચક શવિેષર્ :-  

 પક્રરમાર્વાચક શવિેષર્ પદાથકના ંમાપ એ જથ્થો દિાકવી શવિેષ્યના અથકમા ંવધારો કરે છે  

 થોડંુ દૂધ આપો.  

 જરા મીઠંુ વધારે નાખો.  

 વધારે ઘી નાખી િીરો બનાવો. 

 પયાલો દૂધ આપુ.ં  

 ખોબો પાર્ી પીધુ.ં  

 મર્ બાજરી લીધી.  

 

દિકક શવિષેર્ :- 
 દિકક સવકનામ જયારે શવિેષર્ તરીકે વપરાય ત્યારે તેને દિકક શવિેષર્ કહવેામા ંઆવે છે. વ્યક્તત કે પદાથકને દિાકવવાની 

કામગીરી કરે છે.  

 આ ચચત્ર જુઓ. 

 એ િાક લાવિો નહીં.  

 તે છોકરો વાચેં છે.   પેલુ ંઝાડ ઘણુ ંઊંચુ ં

છે.  

 ઉપરના ઉદાહરર્ોમાંના ‘આ’, ‘એ’, ‘તે’, ‘પેલુ’ં મળૂભતૂ રીતે સવકનામ છે. પર્ વાક્યોમા ંએ નામના અથકમા ંવધારો કરે છે તેથી 

અહીં તે દિકક શવિેષર્ બને છે.  

 

પ્રશ્નવાચક શવિષેર્ :-  

 જયારે શવિેષર્નો ઉપયોગ પ્રશ્ન પછૂવા માટે કરવામા ંઆવે ત્યારે એ પ્રશ્નવાચક શવિેષર્ બને છે જેમ કે –  

 કેવી વાત કરો છો ?   તમારો િો જવાબ છે 

?  

 કયો માર્સ આવ્યો 

હતો ?  

 તમે કયા ંજવાના છો 

?  

 ઉપરના ઉદાહરર્ોમાં ‘કેવી’, ‘િો’, ‘કયો’, જેવા િબ્દ પ્રશ્ન પછૂવા માટે વપરાય છે તેથી તે પ્રશ્નવાચક શવિેષર્ બને છે.  
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સાપકે્ષ શવિષેર્ :-  

 ઘર્ી વાર સાપેક્ષ સવકનામ સાપેક્ષ શવિેષર્ બને છે. સાપેક્ષ સવકનામ એટલે એવા સવકનામ જે એકબીજાની અપેક્ષાએ વપરાતા ં

હોય છે.  

 જેવુ ંવાવિો તેવુ ંલર્િો.   જેવા ંબી વાવિો તેવા ંફળ મેળવિો.  જે કામ કરો તે જોઈ શવચારીને કરજો.  

 

અનવુાદ્ય શવિષેર્ :-  

 જયારે શવિેષર્ને શવિેષ્યની આગળ મકૂવામા ંઆવે ત્યારે અનવુાદ્ય શવિેષર્ બને છે.  પેલુ ંસ ુદંર ફૂલ લાવો.  

 

શવધેય શવિષેર્ :-  

 જયારે શવિેષર્ને શવિેષ્ય પછી મકૂવામા ંઆવે એટલે શવધેય શવિેષર્ બને છે.  પેલુ ંફૂલ સુદંર છે.  

 

 

 

ક્રિયાપદ   

આપેલ વાક્યમા ંજે િબ્દ ક્રિયા દિાકવે તે િબ્દ / પદને ક્રિયાપદ તરીકે ઓળખવામા ંઆવે છે.  

ઉદા.    

 હું ધીમે ધીમે જમ ુછં.   

 ગાય ચરવા જાય છે.  

  તે રમત રમે છે.  

 તેઓ કાલે આવિે. 
 

 જેમ ક્રિયાપદના ંકાળના ંરૂપો જુદા ંહોય છે તેમ ક્રિયાપદના અથકના મખુ્ય પાચં પ્રકાર છે.  

1. શનદેિાથક  

 

 શનદેિાથકમા ંમખુ્યત્વે ક્રિયા થવાનો શનદેિ હોય છે. શનદેિાથકમા ંક્રિયાપદ ક્રિયા વતકમાનકાળમાં થતી હોવાનો, ભતૂકાળમા ંથઈ 

હોવાનો કે ભશવષ્યમાં થવાની હોવાનો શનદેિ કરે છે. જેમ કે-  તે ખાય છે,   તેરે્ ખાધુ,ં  તે ખાિે. 

 કાલે વરસાદ પડયો હતો.   રોક્રહત ત્યાં જિે નહીં.   હું કાલે વડોદર જઈિ.  

2. આજ્ઞાથક  

 

 જે ક્રિયાપદના ંરૂપમાથંી આજ્ઞા, હકુમ,આજીજી, પ્રાથકના, ઉપદેિ જેવા અથક સચૂવાય છે તે આજ્ઞાથક છે આજ્ઞા માટે વતકમાનકાળ 

અને ભશવષ્યકાળમા ંજ શનદેિ થઈ િકે આજ્ઞા હકાર નકારમાં હોઈ િકે. 

જેમ કે-  

 સવારે વહલેો ઊઠજે. (ભશવષ્ય આજ્ઞાથક)  

 આ પોિાક પહરેી લો. (વતકમાન આજ્ઞાથક) 

 તમે બરાબર વાચંજો. (ભશવષ્ય આજ્ઞાથક – કહાર) 

 તુ ંતેની સાથે ન જઈિ. (ભશવષ્ય આજ્ઞાથક – નકાર)  

 કપૃા કરી મને તમારી મોટરમાં લઈ જજો (શવનતંી)  

 

3. શવધ્યથક  

 

 જે ક્રિયાપદ ફરજ કે કતકવ્યનો અથક બતાવે તે શવધ્યથક છે જેમ કે- 

 હંમેિા ંસત્ય બોલવુ.ં  

 કડવી વાર્ી ન બોલવી.  

 વડીલોને આદર આપવો જોઈએ.   

 મહમેાનને આવકારાઅપવો જોઈએ.   
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4.  સભંાવનાથક  

 

 જે ક્રિયાપદ દ્વારા ક્રિયા થવાની િક્યતા કે સભંાવના દિાકવાય છે તે સભંાવનાથકને વ્યતત કરે છે. જેમકે-  

 હું કદાચ કાલે ત્યા ંહોઈિ.  

 શિકારી હરર્ને આંબી જિે.  

 હું કદાચ તમને મળં.  

 ક્રદલીપા આવ્યો હોય.  

 

5. ક્રિયાશતપત્યથકના 
 

 ક્રિયાશતપત્યથકના ક્રિયાપદમા ંજે થયુ ંનથી એની સભંાવના કરવામા ંઆવે છે.  

 

 ગયે વરસે વરસાદ પડયો હોય તો પાક સારો થાત.  

 એરે્ મધરુ સગંીત છેડ્ુ ંહોત તો હું રાજી થાત.  

 એરે્ જર્ાવ્યુ ંહોત તો જરૂર મદદ કરત.  

 તમે સમયસર નીકળ્યા હોત તો ગાડી મળત.  

 

 

ક્રિયા શવિેષર્    

 જે પદો (િબ્દો) ક્રિયાપદની સાથે આવીને ક્રિયાના અથકમા ંવધારો કરે છે. તેને ક્રિયાશવિેષર્ કહ ેછે.  

1. ્થળવાચક ક્રિયાશવિેષર્  
 

 આ ક્રિયાશવિેષર્ ક્રિયાનુ ં્થળ દિાકવે છે. ‘ત્યા’ં ‘ક્યા’ં, ‘અહીં’, ‘એમ’, ‘સવકત્ર’, ‘ઉપર’, ‘નીચે’, ‘ઊંચે’, ‘હઠેળ’, ‘હઠેે’, ‘આઘે’, ‘છેટે’, 

‘દૂર’, ‘પાસે’, ‘નજીક’, ‘લગોલગ’, ‘આગળ’, ‘પાછળ’ આવા ંક્રિયાશવિેષર્ છે. દા. ત.,  

 ગાડી ત્યાં ઊભી છે.   શનરીક્ષકે આસપાસ જોયુ.ં  
 

2. કાળવાચક ક્રિયાશવિેષર્  
 

 આ ક્રિયાશવિેષર્ો ક્રિયાનો કાળ એટલે કે સમય બતાવે છે.’ ત્યારે’, ‘ક્યારે’, ‘હમર્ા’, ‘સદા’, ‘સવકદા’, ‘શનત્ય’, ‘તરંુત’, ‘હવે’, ‘હાલ’, 

‘ઓર્’, ‘પોર’, ‘રોજ’ જેવા ંક્રિયાશવિેષર્ આ પ્રકારનાં છે. દા. ત.,  

 એ ક્યારે સએૂ છે?   એ રોજ ઈશ્વરનુ ંધ્યાન ધરે છે.   તે કચેરીમા ંહમર્ાં આવ્યો.  
 

3. રીશતવાચક ક્રિયાશવિેષર્ 

 

 આ ક્રિયાશવિેષર્ ક્રિયા કેવી રીતે થઈ એટલે કે ક્રિયાની રીત દિાકવે છે. ‘આમ’, ‘એમ’, ‘જેમ’, ‘તેમ’, ‘માડં’, ‘ચપૂચાપ’ વગેરે. 

‘એકદમ’, ‘જલદી’, ‘ઝટ’, ‘તરત’, ‘તાબડતોબ’, ‘એકાએક’, ‘અડોઅડ’, ‘ઘટકઘટક’, ‘તરતોતરત’ શવગેરે દ્ધદ્વરુતત િબ્દો પર્ 

રીશતવાચક ક્રિયાશવિેષર્ જ બનાવે છે.  

 કલ્પેિ ચપૂચાપ બેઠો છે.   પખંી ફડફડ ઊડી ગયુ.ં   રાચગર્ી બેઠી બેઠી ગાય છે.  
 

4.  પક્રરમાર્વાચક ક્રિયાશવિેષર્  
 આવાં ક્રિયાશવિેષર્ ક્રિયાનુ ંપ્રમાર્ – માપ એટલે કે પક્રરમાર્ દિાકવે છે. ‘ઘણ’ુ, ‘ઓછં’, ‘જરા’, ‘લગીર’, ‘ચબલકુલ’, ‘તદ્દન’, ‘છેક’, 

‘ખબૂ’, ‘અશતિય’ વગેરે જેમ કે  

 સાકેત ઘણુ ંરાડયો.   મનોજને થોડંુ દુ:ખે છે.  
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5. િમવાચક ક્રિયાશવિેષર્  
 

 આવાં ક્રિયાશવિેષર્ ક્રિયાનો િમ દિાકવે છે. ‘આગળ’, ‘પાછળ’, ‘અગાઉ’, ‘પછી’ વગેરે આવાં ક્રિયાશવિેષર્ છે જેમ કે- 

 ક્રદલીપ પહલેો આવ્યો.   હીના છેલ્લી આવી.  
 

6. શનશ્વયવાચક ક્રિયાશવિષેર્  
 

 આવાં ક્રિયાશવિેષર્ ક્રિયા જરૂર બનિે કે બની એવા શનશ્વયનો બનાવે છે. ‘જરૂર’, ‘ખરેખર’, ‘અવશ્ય’, ‘ખચીત’ વગેરે આવાં 

ક્રિયાશવિેષર્ છે. દા. ત.  

 તે આ કામ જરૂર કરિે   ગીતા આ ગીત ચોક્કસ ગાિે.   આપર્ા શપ્રય નેતા અવશ્ય પધારિે
 

 

7. ્વીકારવાચક ક્રિયાશવિેષર્  
 

 આ ક્રિયાશવિેષર્ બનેલી કે બનવાની ક્રિયાના ્વીકારનો અથક બતાવે છે. ‘ભલે’, ‘છો’, ‘હા’, ‘વારુ’, ‘સારુ’ વગેરે આવા ક્રિયાશવિેષર્ 

છે. જેમકે-  

  તમે ભલે પધાયાક.   આ સધુારાને અમલમા ંમકૂ્યો તે 

સારંુ કયુું.  
 

8. નકારવાચક ક્રિયાશવિેષર્ 

 

 આ ક્રિયાશવિેષર્ ક્રિયા નકારવાના અથકમા ંવપરાય છે ‘નહીં’, ‘મા’, ‘ન’ આવા ંક્રિયાશવિેષર્ છે. દા. ત.  

 તે જમવા ગયો નક્રહ.   વડીલોની આજ્ઞા લોપિો મા.   અસભ્ય  ન બોલિો.  
 

9. સભંાવનાવાચક ક્રિયાશવિેષર્   
 

 આ ક્રિયાશવિેષર્ ક્રિયા બની છે કે બનિે એવી સભંાવનાનો અથક દિાકવે છે. ‘કદાચ’, ‘રખે’, ‘જારે્’ વગેરે આવા ંક્રિયાશવિેષર્ છે 

જેમકે-  

 જારે્ કુદરતનો કોપ ઊતયો હોય એવુ ંલાગે છે.   તેઓ કદાચ આવતી કાલે મુબંઈ આવિે.  
 

10. સખં્યાવાચક ક્રિયાશવિેષર્  
 

 આ ક્રિયાશવિેષર્ ક્રિયાની સખં્યા એટલે કે ક્રિયા કેટલી વાર થઈ છે દિાકવે છે. ‘વારંવાર’, ‘એક વાર’, ‘અનેક વાર’, ‘બહુ વાર’ આ 

િબ્દસમહૂો સખં્યાવાચક ક્રિયાશવિેષર્નો અથક દિાકવે છે. જેમકે-  

 તમને વારંવાર કહ્ુ ંપર્ તમારા મનમાં ઊતરતુ ંજ નથી.  

 એક વાર મારી વાત સાભંળિો ખરા?  
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સયંોજક   

 જે પદ બે િબ્દોને, બે િબ્દ સમહૂોને કે બે વાક્યોને જોડવાનુ ંકામ કરે છે તેને સયંોજક કહ ેછે. સયંોજકને પરંપરાગત રીતે ‘ઉભયાન્સવયી અવ્યય’ 

પર્ કહ ેછે. ‘ઉભય’ એટલે બે અને ‘અન્સવય’ એટલે જોડવુ.ં 

1. સમચુ્ચયવાચક  

 ‘ને’, ‘અને’, ‘તથા’, ‘તેમ જ’, ‘વળી’ ‘ઉપરાતં’ જેવા ંસયંોજક બે િબ્દો કે વાક્યોના સમચુ્ચયનો એટલે કે એકઠા પર્ાના અથકને દિાકવે છે. જેમ કે-  

 રામ, સીતા અને લક્ષ્મર્ વનમા ંગયા.ં   ત્યા ંઆવજો તથા જમજો.  

 

2. શવકલ્પવાચક  

 બેમાથંી એકની પસદંગી કે શવકલ્પનો અથક સચૂવવા માટે ‘અથવા’, ‘અથવા-ંતો’, ‘કે’ જેવા સયંોજક વપરાય છે. જેમ કે-  

 તમે આ સાડી લો કે પેલી લો.  ચાહો યા શતર્કારો.  

 

3. શવરોધવાચક  

 જોકે, ‘તોપર્’, ‘છતા’ં, ‘છતા ંપર્’, ‘ઊલટંુ’, ‘બલકે’ જેવા ંસયંોજક વાક્યોના અથકને પર્પર શવરોધમા ંઆપે છે જેમકે-  

 ગઢ જીત્યો પર્ શસિંહ ગયો.   હું આવ્યો પર્ તમે ન મળ્યા.  

 

4. અનમુાનવાચક  

 ‘તેથી’, ‘એટલે’, ‘માટે’, ‘એથી’ જેવા સયંોજક અનમુાનરૂપ હકીકતનુ ંકથન અને પાયારૂપ હકીકતનુ ંકથન એ બનેં પ્રકારના ંવાક્યને જોડે છે.  

 તે લગ્નમા ંગયો હિે તેથી કચેરીમા ંઆવ્યો નહીં હોય.  

 

5. સહસબંધં વાચક  

 ‘જો-તો’, ‘જ્યારે-ત્યારે’, ‘જેમ-તેમ’, ‘જ્યા-ંત્યા’ં આ જોડકા સયંોજકો વડે િરત, સમય, ્થળ વગેરેથી જોડાયેલા ંવાક્યો બને છે. જેમકે- 

 જો તમે ગાિો તો હું ગાઈિ.   જ્યારે તમે આવિો ત્યારે હું ખાઈિ.  

 

6. પક્રરર્ામવાચક  

 ‘એટલે’, ‘તેથી’, ‘એથી’, ‘માટે’, ‘ત્યા’ં જેવા ંસયંોજક પાછળના વાક્યમા ંપક્રરર્ામ દિાકવે છે જેમ કે-  

 રાતક્રદવસ મહનેત કરી એટલે પાસ થયો.   ઈન્સટરવ્યમુા ંસારો દેખાવ કયો તેથી નોકરી મળી.  

 

7. કારર્ વાચક  

 ‘કારર્ કે’, ‘કેમ કે’ જેવા સયંોજક પાછાળના વાક્યમા ંકારર્ દિાકવે છે. જેમ કે-  

 તે જમી ન િક્યો કારર્ કે તેને દાતંમા ંદુ:ખાવો હતો.   તે મતૃ્ય ુપામ્યો કેમ કે તેને કેન્સસરનો રોગ હતો.  

 

8. દ્વષ્ટાતંવાચક  

 ‘જેમકે’ જેવા સયંોજક પાછળના વાક્યમા ંઉદાહરર્ દિાકવવા માટે ઉપયોગમા ંલેવાય છે. જેમ કે-  

 અચભમાન શવનાિને નોંતરે છે, જેમ કે રાવર્.  

 

9. પયાકયવાચક  

 ‘અથાકત’, એટલે’, ‘એટલે કે’ જેવા સયંોજક પદ એ વાક્યનો બીજા પદ કે વાક્યમા ંઅથક દિાકવનાર છે. જેમકે-  

 સમપકર્ એટલે બચલદાન શવના શસદ્ધિ નથી.   આહ્વાન એટલે કે પડકાર.  

 

10.  અવતરર્વાચક  

 ‘કે’ સયંોજક પાછળના વાક્યમા ંઅવતરર્ રજૂ કરનાર સયંોજક છે. જેમક-  

 ભગવાન બિેુ ઉપદેિ આપયો છે કે અક્રહિંસાનુ ંપાલન કરો   બાઈબલમા ંજર્ાવ્યુ ંછે કે ત ુ ંતારા પડોિીને પે્રમ કર.  
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શનપાત   

 ગજુરાતીમા ંકેટલાક ઘટકો એવા છે કે સજં્ઞા, શવિેષર્, ક્રિયાશવિેષર્ કે ક્રિયાપદ જેમ જુદા જુદા પ્રકારના પદોની સાથે કે એમની 

આગળ પાછળ આવે છે અને ભાર વગેરે જુદી જુદી અથકછાયાઓ દિાકવે છે, એમને ‘શનપાત’ તરીકે ઓળખી િકાય ગજુરાતીમા ં

‘જે’, ‘તો’, ‘ને’, ‘ય’, ‘પર્’, ‘સધુ્ધા’, ‘ફતત-માત્ર-કેવળ’, ‘જી’, ‘ખરુ-ખરો’ જેવા શનપાત મળે છે જે જુદા જુદા નીચે પ્રમારે્ના અથો 

દિાકવે છે.  

 સાદા અથકમા ંકહીએ તો  વાક્યમા ંઆવતો એવો િબ્દ કે જેને કાઢી નાખવાથી વાક્યના અથકમા ંફેર પડે નક્રહિં માત્ર વાક્યનો ભાર 

ઓછો થાય.  

 શનપાત દ્વારા સચૂવાતા અથક  
 

1. ‘જ’--- આ શનપાત ભારપવૂકકનુ ંકથન કરવા માટે વપરાય છે. જે પદ (િબ્દ)ની સાથે આવે છે તેનુ ંભારપવૂકકનુ ંકથન થાય છે. ‘આ 

જ અને અન્સય નહીં’ એવો એનો અથક હોય છે. દા. ત.  

 તમે સારંુ જ કયુું (ખરેખર સારંુ)  

 અત્યારે જ આવો (પછી નહીં)  

 એ ક્રકિોર જ છે (બીજુ ંકોઈ નહીં)  
 

2. ‘તો’--- આ શનપાત અન્સય શનરપેક્ષતાનો અથક એટલે કે ‘બીજુ ંનહીં તો પર્ આ’ નો અથક દિાકવે છે અને જ્યારે એ વાક્યમા ં

ક્રિયાપદની સાથે આવે છે ત્યારે ‘ખરંુ’ન ુ ંશવકારી રૂપ લે છે. જેમ કે-  

 હું તો જઈિ. (બીજુ ંકોઈ આવે કે ન આવે તો પર્)  

 એ આવિે તો ખરો. (ક્યારે આવે તે નક્કી નહીં તો પર્)  
 

3. ‘ને’--- આ શનપાત ક્રિયાપદની સાથે આવે છે અને શવધેય વાચક અન્સય પદની સાથે આવે છે અને આગ્રહ કે ખાતરીનો અથક દિાકવે 

છે જેમ કે-  

 બેસો ને. (આગ્રહ)   તમે આવિો ને. (ખાતરી)   આ તમારા ભાઈને. (ખારતી)  
 

4. ‘ય’ ‘પર્’, સધુ્ધા’ં ----- આ ત્રરે્ શનપાત અન્સતભાકવનો એટલે કે બીજા સાથે આનો પર્ સમાવેિ થવાનો અથક દિાકવે છે. જેમ કે -  

 એરે્ મનેય /પર્/સધુ્ધા ંબોલાવ્યો. (બીજોને બોલાવ્યા તેમ)  

 એનુ ંકામ ધીમુયં ખરંુ.   એનુ ંકામ ધીમુ ંસધુ્ધા ંહોય છે.  
 

5. ‘જી’ ---- આ શનપાત આદર કે શવનયવાચક છે તે અમકુ સજં્ઞા અને ક્રિયાપદની સાથે આવે છે. જેમ કે-   

 બહનેજી મને થોડા પૈસા આપો. (શવનયવાચક)  

 કાગળનો જવાબ જરૂર લખિોજી. (આદરવચક)  
 

6. ફતત/માત્રક.કેવળ ----- આ શનપાત પદની (િબ્દની) પહલેા ંઆવીને ‘આ શસવાય બીજુ ંનહીં’ અથક દિાકવે છે જેમ કે-  

 ફતત હું હાજર રહ્ ુહતો. (મારા શસવાય કોઈ નહીં)  

 મારે માત્ર બોલવાનુ ંછે. (બીજુ ંકઈ કરવાનુ ંનથી)  

 એનુ ંકામ કેવળ વાચંવાનુ ંછે. (બીજુ ંકંઈ કરવાનુ ંનથી)  
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કદૃન્સત   

 જે પદ(િબ્દ) ક્રિયા બતાવે છે પર્ ક્રિયાપદની જેમ વાક્ય બનાવી અથક પરૂો કરી િકતાં નથી તે કદૃન્સત કહવેાય છે. 
 

1. વતકમાન કૃદન્સત  

 

 ધાતનેુ 'ત' પ્રત્યય લાગીને વતકમાન કદૃન્સત બને છે. આ કદૃન્સત 

શવકારી કદૃન્સત છે. એ મખુ્યત્વે ક્રિયાની કોઈ પર્ કાળની ચાલ ુ

અવ્થા દિાકવે છે. આ કદંૃત ક્રિયાપદ, અને ક્રિયાશવિેષર્ 

તરીકે વપરાય છે. જેમ કે-  

 તે રોજ મારે ત્યા ંઆવતો. (ક્રિયાપદ તરીકે)  [આવવુ ંક્રિયાપદ 

છે] 

 હસતુ ંમોઢંુ રાખજો. (શવિેષર્ તરીકે) [હસવુ ંક્રિયાપદ છે] 

 એ ગાતો ગાતો ન્સહાય છે. (ક્રિયાશવિેષર્ તરીકે) [ગાવુ ંક્રિયાપદ 

છે] 
 

2. ભતૂ કૃદન્સત 

 

 ધાતનેુ ‘ય’ અથવા ‘ય+એલ’ પ્રત્યય લાગીને ભતૂકદૃન્સત બને 

છે. એ શવકારી અને અશવકારી બનેં રૂપે મળે છે મખુ્યત્વે આ 

કદૃન્સત ક્રિયાની કોઈ પર્ કાળની પરૂ્ક અવ્થા દિાકવે છે. આ 

કદૃન્સત ક્રિયાપદ તરીકે, પરૂ્ક ક્રિયાવાચક શવિેષર્ તરીકે તેમ જ 

ક્રિયાશવિેષર્ અને સજં્ઞા તરીકે પ્રયોજાય છે. જેમ કે-  

 કરમાયેલા ંફૂલનો ઢગલો પડયો છે. (ક્રિયાપદ તરીકે)  

 એનો પડયો બોલ ચઝલાય છે. (શવિેષર્ તરીકે)  

 ઝાડ પરથી પડેલુ ંફળ કોરે્ લીધુ.ં (શવિેષર્ તરીકે) 

 રમેિ પથારીમા ંપડયો પડયો વાચેં છે. (ક્રિયાશવિેષર્ તરીકે)  

 

3. ભશવષ્ય કૃદન્સત  

 

 ધાતનેુ ‘-નાર-’ પ્રત્યય લાગીને ભશવષ્ય કદંૃત બને છે. એ 

શવકારી-અશવકારી કદૃન્સત છે. મખુ્યત્વે આ કદૃન્સત કોઈ પર્ 

કાળની અપેચક્ષત ક્રિયા દિાકવે છે. આ કદૃન્સત તરીકે, શવિેષર્ 

તરીકે તેમજ કત ૃકવાચક સજં્ઞા તરીકે આવે છે. જેમ કે-  

 એ આજે મુબંઈથી આવનાર હતો. (ક્રિયાપદ તરીકે)  

 આવનારા ંબધા ંઆવી ગયા.ં (શવિેષર્ તરીકે)  

 હૉ્ટેલમાં રહનેારને પ્રથમ પ્રવેિ મળિે. (સજં્ઞા તરીકે)  

 

4. શવધ્યથક અથવા સામાન્સય કૃદન્સત  

 

 ધાતનેુ ‘વ’ પ્રત્યય લાગીને શવધ્યથક કદૃન્સત બને છે. આ કદૃન્સત 

શવકારી છે. મખુ્યત્વે એ ક્રિયાની શવશધ-કતકવ્યતા કે કેવળ િયા 

થવાનો ભાવ દિાકવે છે. એ ક્રિયાપદ તરીકે સજં્ઞા વપરાય છે. 

દા. ત.  

 તમારે બરાબર નવ વાગ્યે આવી જવુ ં(ક્રિયાપદ તરીકે)  

 એને પરીક્ષામા ંપાસ થવુ ંછે. (ક્રિયાપદ તરીકે)  

 દવા ખાવી કોને ગમે? (સજં્ઞા તરીકે)  

 આ કદૃન્સત કોઈ ચોક્કસ કાળના અથકને સચૂવતુ ંનથી. તેથી  જ 

તેને સામાન્સય કદૃન્સત કહ ેછે. ‘કર’ ધાત ુઉપરથી આટલા 

સામાન્સય કદૃન્સત બની િકે. કરવુ,ં કરવી, કરવો, કરવા, કરવા.ં  

 

5. સબંધંક ભતૂકૃદન્સત  

 

 ધાતનેુ ‘ઈ/ઈને’ પ્રત્યય લાગીને સબંધંક ભતૂકદંૃત બને છે. આ 

કદૃન્સત દ્વારા કોઈ પર્ કાળની મખુ્ય ક્રિયાની પવૂકવતી ક્રિયા 

સચૂવાય છે. મખુ્યત્વે આ કદૃન્સત ક્રિયાશવિેષર્ની કામગીરી કરે 

છે. જેમ કે-  

 તમે મારે ત્યા ંજમીને આવજો. (ક્રિયાશવિેષર્ તરીકે)  

 આ પીને હું નીકળ્યો છં. (ક્રિયાશવિેષર્ તરીકે)  

 અહીં પ્રથમ ઉદાહરર્માં મખુ્ય ક્રિયા ‘આવજો’ની પહલેાંની ક્રિયા 

‘જમીને’ દ્વારા સચૂવાય છે. તેથી ‘જમીને’ સબંધંક ભતૂ કદૃન્સત 

છે.  

 

વતકમાન કૃદન્સત 'ત' 

ભતૂ કૃદન્સત ‘ય’ અથવા 

‘ય+એલ’ 

ભશવષ્ય કૃદન્સત  નાર 

શવધ્યથક અથવા સામાન્સય 
કૃદન્સત  

‘વ’ 

સબંધંક ભતૂકૃદન્સત  ‘ઈ/ઈને’ 
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શવભક્તત  

 

 વાક્યમા ંએક પદને બીજા પદ સાથે જોડવાની કામગીરી કરનાર રૂપોને શવભક્તત પ્રત્યયથી ઓળખવામા ંઆવે છે.  

 વાક્યમા ંકતાક, કમક વગેરે જુદા જુદા પ્રકારના સબંધંો દિાકવવાનુ ંકાયક કરે છે. આવા સબંધંો દિાકવનાર ઘટકોને સં્ કૃત વ્યાકરર્ી ભાષામા ં

‘શવભક્તત પ્રત્યયો’થી અને ‘કતાક’, ‘કમક’, ‘કરર્’, ‘સપં્રદાન’, ‘અપાદાન’, સબંધંક વગેરે જે જુદા જુદા પ્રકારના સબંધંો હોય છે તેને ‘શવભક્તત સબંધં’ 

અથવા તો ‘શવભક્તતઓ’થી ઓળખવામા ંઆવે છે. ગજુરાતી વ્યાકરર્મા ંઆવા સબંધં દિાકવનાર ઘટકો એ,ને,થી,થકી, વડે, મા,ં ઉપર, નો, ની, નુ,ં 

તરફથી વગેરેને નામયોગીથી ઓળખવામા ંઆવે છે.  

િમ  શવભક્તત  કારક  પ્રત્યય  ઉદાહરર્  
1.  પ્રથમ  કતાક  એ  સામતે કહ્ુ ં  

2.  દ્ધદ્વતીયા  કમક  ને  મન ગમત ુ– મનને ગમત ુ 

3.  તતૃીયા  કરર્  થી,થકી,વડે,દ્વારા  હ્તચલચખત-હાથ વડે ચલચખત  

4.  ચતથુી  સપં્રદાન  ને,માટે,ની પ્રત્યે,સારુ  રંગભશૂમ – રંગ માટે ભશૂમ  

5.  પચંમી  અપાદાન  થી,માથંી,ઉપરથી,ને લીધે  ભયમકુ્તત – ભયથી મતુત  

6.  ષષ્ઠી  સબંધંક  નો,ની,નુ,ંના  નમકદાકાઠેં – નમકદાના કાઠેં  

7.  સપતમી  અશધકરર્  મા,ંઅંદર,બહાર,ઉપર,તરફ  વનવાસ-વનમા ંવાસ  

8.  અષ્ટમી  સબંોધન  હ ે! અરે !  હ ે! રામ  

 

 

 

1. પ્રથમા શવભક્તત (કતાક શવભક્તત) પ્રત્યય : એ,  

 ક્રિયાનો કરનાર તે કતાક.  

 કોઈપર્ પદ જ્યારે ક્રિયાના કરનારને દિાકવે ત્યારે એ કતાક શવભક્તત 

છે એમ કહવેામા ંઆવે છે.  

 સામત સફરજન ખાય છે.  

 સીતા સરસ ગાય છે.  

 અહીં સામત ખાવાની ક્રિયા કરે છે. તેથી સામત કતાક છે. સીતા 

ગાવાની ક્રિયા કરે છે, તેથી સીતા કતાક છે.  

 

 

2. દ્ધદ્વતીયા શવભતત (કમક શવભક્તત) :- પ્રત્યય : ને  

 કતાક દ્વારા જે ક્રિયા થાય અથવા કતાક પોતાની ક્રિયા વડે જે ફળ 

પ્રાપત કરવા ઈચ્છે તે કમક.  

 ક્રિયાને શવષય કે ક્રિયાનુ ંલક્ષ્ય હોય તે બતાવનાર પદને કમક 

કહવેાય.  

 કોમલ રસોઈ કરે છે.  

 રમેિ પુ્ તક વાચેં છે.  

 અહીં કોમલ કતાક છે અને રસોઈ કમક છે.  

 રમેિ કતાક છે અને પુ્ તક કમક છે.  

 

 

 

3. તતૃીયા શવભક્તત (કરર્ શવભક્તત) :-  

પ્રત્યય : થી, થકી, વડે, દ્વારા  

 કરર્ એટલે સાધન ક્રિયા કરવામા ંજેનો ઉપયોગ થાય તે પદ જ્યારે 

ક્રિયાનુ ંસાધન, રીત કે કારર્ દિાકવે છે, ત્યારે તે કરર્ શવભક્તતમા ં

છે એમ કહવેાય.  

 દાદા, સાપ કાનથી સાભંળે ?  

 કોમલે કાસંકીથી વાળ ઓળ્યા.  

 કોમલે નોટબકુ પર પેક્ન્સસલ વડે લીટા કયાક.  

 રાજેિ ગચર્તના દાખલા મોઢેથી ગર્ી િકે છે.  

 દાદાજી લાકડીના ટેકા દ્વારા ચાલે છે.  

 અહીં કાનથી, કાસંકીથી, પેક્ન્સસલ વડે, મોઢેથી, ટેકા દ્વારા વગેરે આ 

કરર્ શવભક્તતના પદો છે.  

 

 

4. ચતથુી શવભક્તત (સપં્રદાન શવભક્તત) :-  

પ્રત્યય : ને, માટે, ની પ્રત્યે. સારંુ  

 ક્રિયાનુ ંફળ જેને પ્રાપત થાય તે સપં્રદાન.  

 છોકરાઓ માટે દાદાજી ચોપડી લાવ્યા.  
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5. પચંમી શવભક્તત (અપાદાન શવભક્તત) 

પ્રત્યય : થી, માથંી, પાસેથી, ઉપરથી, ને લીધે.  

 વાક્યમા ંજ્યારે છૂટા પડવાનો ભાવ (અથક) પ્રગટ કરવો હોય ત્યારે 

અપાદાન શવભક્તત પ્રયોજાય છે.  

 અપાદાન એટલે એકનુ ંબીજાથી છૂટંુ પડવુ ંતે.  

 ઝાડ પરથી ફળ પડ્ુ.ં  

 હું અમદાવાદથી સાજંે નીકળ્યો છં. 

 ઝાડ પરથી એ પદ ઝાડથી ફળ છૂટંુ પડે છે તે ભાવ વ્યતત કરે છે.  

 અમદાવાદથી નીકળ્યો એટલે અમદાવાદથી છૂટા પડવાની ક્રિયા થઈ 

હોય તેમ દિાકવે છે. 
 

6. ષષ્ઠી શવભક્તત (સબંધં શવભક્તત)  

પ્રત્યય : નો, ની, નુ,ં ના  

 જે નામપદ બીજા નામપદ સાથેનો સબંધં પ્રગટ કરે તે સબંધં 

શવભક્તતમા ંછે.  

 રાજાની રાર્ી, રાર્ા પ્રતાપનો ઘોડો, ઘરનુ ંબારણુ,ં એક રૂશપયાના 

દસ શસક્કા.  

 રાજાની, પ્રતાપનો, ઘરનુ,ં રૂશપયાના દ્વારા સબંધં વ્યતત થાય છે. 

  

7. સપતમી શવભક્તત (અશધકરર્ શવભક્તત)  

પ્રત્યય : અંદર, બહાર, ઉપર, નીચે, પાસે, તરફ, સામે, પછી, સધુી  

 ક્રિયાનુ ં્થાન કે ક્રિયાનો સમય બતાવનાર પદો અશધકરર્ 

શવભક્તતમા ંછે એમ કહવેાય.  

 ક્રિયાના જે આધાર હોય તે અશધકરર્.  

 

 નમકદાના કાઠંા પર શિવજીનુ ંમકં્રદર છે.  

 કોમલ ઘરમા ંછે.  

 હું સાત ક્રદવસ સધુી રજા ઉપર છં.  

 રમેિનુ ંઘર મકં્રદર સામે આવેલ છે.  

 

8. અષ્ટમી શવભક્તત (સબંોધન)  

પ્રત્યય : હ ે! અરે  

 વાક્યમા ંકોઈને સબંોધન આવ્યુ ંહોય તો એ પા સબંોધન શવભક્તતમા ં

છે એમ કહવેાય.  

 હ ે! રામ, હ ે! ઈશ્વર.  

 બહને, મારે તમારી ક્ષમા માગવાની છે.  

 અહીં હ ે! બહને વગેરે પસ સબંોધન રૂપે પ્રયોજાયા ંછે.  
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સશંધ   

 

સશંધના ત્રર્ પ્રકાર છે.  

1. ્વરસશંધ. 2. વ્યજંનસશંધ. 3. શવસગકસશંધ  

1. ્વરસશંધ :-  

  સજાતીય :-  

હ્વ કે દીધક અ,ઈ,ઋ પછી તેનો તે હ્વ કે દીધક ્વર આવે તો 

બનેંને બદલે તેનો દીધક ્વર થાય. 

 અ+અ=આ   ્થળ + અંત = ્થાળાતંર   

 અ+આ=આ  જળ + આિય = જળાિય  

 આ+અ=આ   શવદ્યા + અભ્યાસ = શવદ્યાભ્યાસ  

 ઈ+ઈ=ઈ   રશવ + ઈન્સદ્ર = રવીન્સદ્ર  

 ઇ+ઈ=ઈ   કશવ + ઈશ્વર = કવીશ્વર  

 ઈ+ઈ=ઈ  યોગી + ઈન્સદ્ર = યોગીન્સદ્ર  

 ઈ+ઈ=ઈ   નારી + ઈશ્વર = નારીશ્વર  

 ઉ+ઉ=ઊ   ભાન ુ+ ઉદય = ભાનદૂય  

 ઉ+ઊ=ઊ   શસિંધ ુ+ ઊશમિ = શસિંધશૂમિ  

 ઊ+ઉ=ઊ   વધ ુ+ ઉલ્લાસ = વધલૂ્લાસ  

 ઊ+ઊ=ઊ    વધ ૂ+ ઊશમિ = વધશૂમિ  

 

શવજાતીય :-  

અ કે આ પછી હ્વ કે દીિક ઈ,ઉ,ઋ આવે તો સામસામે આવેલા 

્વરો મળી જઈ પછીના ્વરના ગણુ ુ્વરૂપે મકુાય છે.  

 અ+ઇ=એ   દેવ + ઈન્સદ્ર = દેવેન્સદ્ર  

 અ+ઈ=એ   પરમ + ઈશ્વર = પરમેશ્વર  

 આ+ઇ=એ   મહા + ઈચ્છા = મહચે્છા  

 આ+ઈ=એ   ઉમા + ઈિ = ઉમેિ  

 અ+ઉ=ઓ   ચદં્ર + ઉદય = ચદં્રોદય  

 અ+ઊ=ઓ   નવ + ઊઢા = નવોઢા  

 આ+ઉ=ઓ   મહા + ઉદય = મહોદય  

 આ+ઊ=ઓ   મહા + ઊશમિ = મહોશમિ  

 અ + ઋ = અર  રાજ + ઋશષ = રાજશષિ  

 આ + ઋ = અર  મહા + ઋશષ = મહશષિ  

 

 “અ” કે “આ” પછી “એ” કે “ઐ” આવે તો બનેં મળેને “ઐ” થાય છે.  

 અ+એ=ઐ   શવશ્વા + એતતા = શવશૈ્વકતા  

 આ+એ=ઐ   સદા + એવા = સદૈવ  

 અ+ઐ=ઐ  પરમ + ઐશ્વયક = પરમૈશ્વયક   

 આ+ઐ=ઐ   મહા + ઐશ્વયક = મહૈશ્વયક  

 

 “અ” કે “આ” પછી “ઓ” કે “ઔ” આવે તો બનેં મળીને “ઔ” થાય છે.  

 અ+ઓ=ઔ  ઉષ્ર્ + ઓદન = ઉષ્ર્ૌદન  

 અ+ઔ=ઔ  વન + ઔષશધ = વનૌષશધ  

 આ+ઓ=ઔ   ગગંા + ઓધ = ગગંૌધ  

 આ+ઔ=ઔ   મહા + ઔષશધ = મહૌષશધ  

‘ઋ’ પછી શવજાતીય ્વર આવે તો ‘ઋ’ નો ‘ર્’ થાય છે  

 શપત ૃ+ આજ્ઞા = શપત્રાજ્ઞા  

 

‘ઈ’ કે ‘ઈ’ અ, આ, ઉ, ઊ, ઋ આવે તો નીચે પ્રમારે્ ફેરફાર થાય છે.  

 ઈ+અ=ય+્અ  પ્રશત + અક્ષ = પ્રત્યક્ષ    

 ઈ+એ=ય+્એ   પ્રશત + એક = પ્રત્યેક્ષ  

 ઈ+આ=ય=્આ   ઈશત + આક્રદ = ઈત્યાક્રદ  

 ઈ+ઉ=ય+્ઉ   શવ + ઉત્પન્સન = વ્યતુ્પન્સન  

 

‘ઉ’ કે ‘ઊ’ શવજાતીય ્વર આવે તો વ ્થાય છે.  

 ઉ+અ=વ+્અ  સ ુ+ અચ્છ = ્વચ્છ   

 ઉ+આ=વ+્આ  ગરુુ + આજ્ઞા = ગવુાકજ્ઞા  

 

2. વ્યજંનસશંધ :-  

 બે વ્યજંનો કે વ્યજંન અને ્વરનુ ંજોડાર્ થાય તેને વ્યજંનસશંધ કહ ે

છે.  

1. પદને છેડે મ ્પછી કોઈ વગીય વ્યજંન આવે તો મ ્નો અનુ્ વાદ 

થાય છે.  

સમ+્કલ્પ=સકંલ્પ  

ક્રકમ+્ચચત=ક્રકિંચચત  

2. પદને છેડે મ ્પછી અવગીય વ્યજંન ઓ તો (ય,્ ર્, લ,્વ,્ શ,્ ષ,્ સ,્ 

હ્) નો અનુ્ વાર થાય છે.  

સમ+્વેદન = સવેંદન  

સમ+્યોગ = સયંોગ  

3. પદને છેડે મ ્પછી ્વર આવે તો તે ્વર ‘મ’્ની સાથે ભળી જાય છે.  

સમ+્ઈક્ષા=સમીક્ષા  

સમ+્ઋિ=સમિૃ  

4. અનનુાશસક શસવાય કોઈ વગીય વ્યજંન પછી મદુૃ (ઘોષ) વ્યજંન કે 

્વર આવે તો આગલા વ્યજંનની જગ્યાએ તેના જ વગકનો ત્રીજો 

વ્યજંન આવે છે.  

સત+્બદુ્ધિ=સદ્+બદુ્ધિ=સદ્બુદ્ધિ  

ષટ્+આનન=ષડાનન  

ચચત+્આનદં = ચચદાનદં  
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5. રૂપાતંક્રરત થતા વ્યજંનો.  

સ+્ત ્= ષ,્ ટ્ સ ્નો ષ     ત ્નો ટ્ 

સ ્,ત ્= શ,્ ચ ્ સ ્નો શ ્    ત ્નો ચ ્

સત+્ચક્રરત્ર = સચ્ચક્રરત્ર  

ઉત+્ચાર =ઉચ્ચાર  

શનશ+્ચચિંત = શનશશ્વત  

શનશ+્શ્વલ = શનશ્વલ  

6. ત,્ થ,્ દ્, ધ,્ પછી જો ‘શ’્ આવે તો ત,્ થ,્ દ્, ધ ્નો ‘ચ’ થાય છે 

અને ‘િ’ નો ‘છ’ થાય છે.  

ઉદ્+શ્વાસ = ઉચ્છવાસ  

અધ+્િેર =અચ્છેર  

ઉદ્+શ ૃખંલ = ઉચ્છંખલ  

 ક્, ખ,્ ગ,્ ઘ,્ ચ,્ છ્, ઝ્, ટ્, ઠ્, ડ્, ઢ્, ત,્ થ,્ દ્, ધ,્ ન,્ પ,્ ફ્, બ,્ ભ,્ 

વ્યજંન પછી અનનુાશસક આવે તો તેના વગકનો અનનુાશસક મકુાય છે.  

ચચત+્મય=ચચન્સમય  

7. ત ્વગકના વ્યજંન પછી લ ્આવે તો ત ્વગકના વ્યજંનને બદલે લ ્

થાય છે.  

તત+્લીન = તલ્લીન  

ઉત+્લાસ = ઉલ્લાસ  

ઉદ્+લેખ  = ઉલ્લેખ  

8. ‘હ્’ ની પહલેા અનનાશસક શસવાય ગમે તે વ્યજંન આવે તો “હ્” નો 

આગલા વ્યજંનના વગકનો ચોથો વ્યજંન થાય. જ્યારે આગલો 

વ્યજંન પોતાના વગકનો ત્રીજો વ્યજંન બને છે.  

ઉત+્હા=ઉદ્+ધાર=ઉિાર  

પદ્+હશત=પદ+ધશત=પિશત  

9. સ ્ની પહલેા અ કે આ શસવાયનો કોઈ પર્ ્વર આવે તો ‘સ’્ નો’ષ’્ 

થાય છે.  

શવ+સન = શવષમ  

સ+ુસપુત = સષુપુત  

અચભ+સેક=અચભષેક  

10. ઋ, ર્ કષ ્પછી ન આવે તો ન નો ણ ્થાય છે.  

શનર્+નય = શનર્કય  

કૃષ+્ના = કૃષ્ર્ા  

ઋ + ન = ઋર્  

3. શવસગકસશંધ :-  

1. શવસગક પહલેા ‘અ’ અને શવસગકની પછી ઘોષ વ્યજંન આવે તો 

શવસગકનો ‘ઉ’ થાય છે. પછી આગ;આ ્વરમા ંઉ મળતા બનેંનો ‘ઓ’ 

થાય છે.  

મન: + રથ = મનોરથ  શિર : +મચર્ = શિરોમચર્  

મન: + હર = મનોહર  અધ: + ગશત = અધોગશત  

તેજસ ્+વધ = તેજોવધ  તપ: + ધન = તપોધન  

મનસ+્ભાવ=મનોભાવ  છંદ : + બિ = છંદોબિ  

2. શવસગકની પવૂક ઇ,ઈ,ઉ, ઊ હોય અને શવસગક પછી ્વર કે મદુૃ વ્યજંન 

આવે તો શવસગકનો ‘ર્’ થાય છે.  

શન: + ગમન = શનગકમન  

શન: + અથકક = શનરથકક  

શન: + ઉપયોગી = શનરુપયોગી  

દુ: + ગશત = દુગકશત  

3. શવસગકનો ‘ર’ થયા પછી બીજો ‘ર્’ આવે તો પહલેો ‘ર્’ ઊડી જાય છે 

અને તેના પહલેા હ્વ હોય તો તે દીધક બને છે.  

 શન : + રવ = શનર્ + રવ = નીરવ  

 શન : + રોગી = શનર્ + રોગી = નીરોગી  

 શન : + રજ = શનર્ + રજ = નીરજ  

 શન : + રસ = શનર્ + રસ = નીરસ  

4. શવસગકની પછી ત ્કે થ ્આવે તો શવસગકનો ‘સ’્ થાય છે. 
 

 શન : + તેજ = શનસ ્+ તેજ = શન્તેજ  

 શન : + તલ = શનસ ્+તલ = શન્તલ  

5. શવસગક પછી ‘ચ’ કે ‘છ’ આવે તો શવસગકનો ‘િ’ થાય છે.  

 શન : + ચલ = શનશ ્+ ચલ = શનશ્વલ  

 શન : + ચચિંત = શનશ ્+ ચચિંત = શનશશ્વત  

 
 
 

6. શવસગકની પહલેા ઈ કે ઉ હોય અને શવસગક પછી ક્, ખ,્ પ ્કે ફ્ આવે 
તો શવસગકનો ‘ષ’્ થાય છે.  

 શનસ ્+ કામ = શનષ ્+કામ = શનષ્કામ  

 શનસ ્+ પક્ષ = શનષ ્+ પક્ષ = શનષ્પક્ષ  

7. શવસગકની પછી િ, ષ, કે સ ્આવે તો શવસગક કાયમ રહ ેછે.  

 શન : + શ્વાસ = શન:શ્વાસ  

 શન : + ્વાથક = શન:્વાથક  

 શન : + િકં = શન:િકં  

8. ‘સ’્ કે ‘ર્’ પહલેા અ આવે અને પછી કઠોર વ્યજંન આવે તો ‘સ’્ કે 
‘ર્’નો શવસગક થાય છે.  

 અંતર + કરર્ = અંત:કરર્  

 પ્રાતર્ + કાળ = પ્રાપત:કાળ  

 અધસ ્+ પાત = અધ:પાત  

 પદના અંતે ‘ર’ પછી મદુૃ વ્યજંન કે ્વર આવે તો ‘ર્’ કાયમ રહ ેછે.  

 પનુર્ + જન્સમ = પનુર્જન્સમ  

 અંતર્ + ગત = અંતગકત  

 અંતર્ + યામી = અંતયાકમી  
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અ + અ = આ, અ + આ=આ, આ + અ = આ, આ + આ = આ  

દેવાસરુ = દેવ + આસરુ  શવદ્યાલય = શવદ્યા + આલય  દેવાલય = દેવ + આલય  ભાવાજંચલ = ભાવ + અંજચલ  ગોળાકાર = ગોળ + આકાર  

મહાિય = મહા + આિય  ભાષાતંર = ભાષા + અંતર  દેિાતંર = દેિ + અંતર  દેિાચભમાન = દેિ + અચભમાન  સચરાચર = સચર + અચર  

જળાિય = જળ + આિય  શવદ્યાભ્યાસ = શવદ્યા + અભ્યાસ  હઠાગ્રહ = હઠ + આગ્રહ  ્વાધ્યાય = ્વ + અધ્યાય  કુલાગંર = કુલ + અંગાર  

રૂપાતંર = રૂપ + અંતર  દેવાનદં = દેવ + આનદં  શિવાલય = શિવ + આલય  સરુાસરુ = સરુ + અસરુ અધમાધમ = અધમ + અધમ  

ભાવાવેિ = ભાવ + આવેિ  શભુાશભુ = શભુ + અશભુ  મહાનલ = મહા + અનલ  ્વાથક = ્વ + અથક  ્વાનભુવ = ્વ + અનભુવ  

વાતાકલાપ = વાતાક + આલપ  સાપેક્ષ = સ + અપેક્ષ  સારાસાર = સાર + અસાર  સાથકક = સ + અથકક  અનેકાનેક = અનેક + અનેક  

સાકાર = સ + આકાર  પરમાથક = પરમ + અથક  ્વાપકર્ = ્વ + અપકર્  વિૃાશ્રમ = વિૃ + આશ્રમ  એકાકાર = એક + આકાર  

વજાસરુ = વજ + અસરુ પે્રમાલાપ = પે્રમ + આલાપ શ્રિાજંચલ = શ્રિા + અંજચલ    
 

ઈ + ઈ, ઇ + ઇ, ઈ + ઇ, ઇ +ઈ = ઈ  

હક્રર + ઇિ = હરીિ  જ્યોશત + ઇન્સદ્ર = જ્યોતીન્સદ્ર  હક્રર + ઇચ્છા = હરીચ્છા  દેવી + ઇચ્છા = દેવીચ્છા  કશવ + ઈશ્વર = કવીશ્વર  

નારી + ઈશ્વર = નારીશ્વર  ચગક્રર + ઇિ = ચગરીિ  યોગી + ઇન્સદ્ર = યોગીન્સદ્ર  શલૂપાચર્ + ઇશ્વર =  પક્રર + ઇક્ષા = પરીક્ષા  

કશવ + ઇન્સદ્ર = કવીન્સદ્ર  લક્ષ્મી + ઇશ્વર = લક્ષ્મીશ્વર  િિી + ઇન્સદ્ર = િિીન્સદ્ર  શલૂપાર્ીશ્વર રજની + ઈન્સદુ = રજનીન્સદુ 

કશપ + ઇિ = કપીિ શ્રી + ઇિ = શ્રીિ રજની + ઇિ = રજનીિ  રશવ + ઇન્સદ્ર = રવીન્સદ્ર  

ઉ + ઉ = ઊ, ઉ + ઊ = ઊ, ઊ + ઊ = ઊ, ઊ + ઉ = ઊ  

સ ુ+ ઉક્તત = સકૂ્રકત  ભાન ુ+ ઉદય = ભાનદૂય  શસિંધ ુ+ ઊશમિ = શસિંધશૂમિ  વધ ૂ+ ઉત્કષક = વધતૂ્કષક ચમ ૂ+ ઉલ્લાસ = ચમલૂ્લાસ 

વધ ૂ+ ઉલ્લાસ = વધલૂ્લાસ  વધ ૂ+ ઊશમિ = વધશૂમિ  ભ ૂ+ ઊજર્જત = ભજૂર્જત  બહુ + ઊધ્વક = હબધૂ્વક  

 

અ + ઇ = એ, અ + ઈ = એ, આ + ઇ = એ, આ + ઈ = એ  

ઉપ + ઇક્ષા = ઉપેક્ષા  દેવ + ઇન્સદ્ર = દેવેન્સદ્ર  રાજા + ઇધ = રાજેિ  ઉમા + ઇિ = ઉમેિ  યથા + ઇષ્ટ = યથેષ્ટ  

ધમક = ઇન્સદ્ર = ધમેન્સદ્ર  સરુ + ઇિ = સરેુિ  રમા + ઇિ = રમેિ  માનવ + ઇન્સદ્ર = માનવેન્સદ્ર  પરમ + ઇશ્વર = પરમેશ્વર  

મહા + ઇિ = મહિે  મહા + ઇન્સદ્ર = મહને્સદ્ર  યોગ + ઇિ = યોગેિ  મહા + ઇશ્વર = મહશે્વર  મહા + ઇચ્છા = પહચે્છાળ  

વન + ઇન્સદુ = વેનેન્સદુ ઉપ + ઇન્સદ્ર = ઉપેન્સદ્ર માનવ + ઇિ = માનવેિ ક્રહત + ઇચ્છક = ક્રહતેચ્છક  

અ + ઉ = ઓ,  અ + ઊ = ઓ,  આ + ઉ = ઓ,   આ + ઊ = ઓ 

સયૂક + ઉદય = સયૂોદય  મહા + ઊશમિ = મહોશમિ  શવદ્યા + ઉપાસના = 

શવદ્યોપાસના  

મગંલ + ઉત્સવ = 

મગંલોત્સવ  

ભાગ્ય + ઉદય = ભાગ્યોદય  

જીર્ક + ઉિાર = જીર્ોિાર  કલા + ઊશમિ = કલોશમિ  મરર્ + ઉન્સમખુ = મરર્ોન્સમખુ  ચદં્ર + ઉદય = ચદં્રોદય  નવ + ઊઢા = નવોઢા  

પરુુષ + ઉત્તમ = પરુુષોત્તમ  કલ્પના + ઉતેજક = કલ્પનોતે્તજક  પર + ઉપકાર = પરોપકાર  સવક + ઉત્તમ = સવોત્તમ  વીર + ઉચચત = વીરોચચત 

મહા + ઉત્સવ = મહોત્સવ  શવદ્યા + ઊશમિ = શવદ્યોશમિ  પચં + ઉપાખ્યાન = 

પચંોપાખ્યાન  

મતં્ર + ઉચ્ચાર = મતં્રોચ્ચાર  મરર્ + ઉત્તર = મરર્ોત્તર  

આનદં + ઊશમિ = આનદંોશમિ  ઉત્તર + ઉત્તર = ઉત્તરોત્તર  ગગંા + ઉદક = ગગંોદક  િાળા + ઉપયોગી = 

િાળોપયોગી  

અન્સય + ઉક્તત = અન્સયોક્તત  

િીત + ઉષ્ર્ = િીતોષ્ર્  લગ્ન + ઉત્સવ = લગ્નોત્સવ  સવક + ઉદય = સવોદય  પ્રર્ય + ઊશમિ = પ્રર્યોશમિ  વકૃ + ઉદર = વકૃોદર  

 

અ + ઋ = અર્ 

રાજા + ઋશષ = રાજશષિ  દેવ + ઋશષ = દેવશષિ સપત + ઋશષ = સપતશષિ મહા + ઋશષ = મહશષિ બ્રહ્મ + ઋશષ = બ્રહ્મશષિ 

અ + એ =ઐ, આ + એ = ઐ અ + ઐ + ઐ આ + ઐ = ઐ 

એક + એક = અકૈક  પતુ્ર + એષર્ા = પતૈુ્રષર્ા  શવશ્વ + એકતા = શવશૈ્વકતા  લોક + એષર્ા = લોકૈષર્ા  સદા + એવ = સદૈવ  

મત + ઐકય = મતૈકય  હદય + ઐક્ય = હદયૈક્ય  મહા + ઐશ્વયક = મહૈશ્વયક  જનતા + ઐકય = જનતૈકય  તથા + એવ = તથૈવ  

રસ +ઐકય = રસૈક્ય  દેવ + ઐશ્વયક = દેવૈશ્વયક    
 

અ+ઓ=ઔ,  આ+ઓ =ઔ, અ+ઔ= ઔ આ+ઔ = ઔ 

ઉષ્ર્ + ઓદન = ઉષ્ર્ૌદન  મહા + ઔદાયક = મહૌદાયક  દંત + ઔષ્ઠય = 

દંતૌષ્ઠય  

વન + ઔષશધ = વનૌષશધ ગગંા + ઓધ = ગગંૌધ 
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મહા + ઔષશધ = મહૌષશધ  મહા + ઓજ્વી = મહૌજ્વી  પરમ + ઔત્સકુય = પરમૌત્સકુય  શવદ્યા + ઔત્સકુય = શવદ્યૌત્સકુય 
 

ઇ કે ઈ પછી શવજાતીય ્વર આવે તો ઇ કે ઈ નો ય ્થાય છે. 

પ્રશત + અક્ષ = પ્રત્યક્ષ  શવ + ઉત્પન = વ્યતુ્પન  શવ + અંગ – વ્યગં  પ્રશત + અંગ = પ્રત્યગં  શવ + અથક = વ્યથક  

પક્રર + આવરર્ = પયાકવરર્  શન + ઊન = ન્સયનૂ  અચભ + ઉદય = અભ્યદુય  પ્રશત + એક = પ્રત્યેક  શવ + અવહાર = વ્યવહાર  

પ્રશત + આઘાત = પ્રત્યાઘાત  પ્રીશત + અથક = પ્રીત્યથક  અચભ + આહત = 
અભ્યાહત  

અશત + આચાર = અત્યાચાર  ઉપક્રર+ ઉતત = ઉપયુકતત  

કોક્રટ + અવશધ = કોટયવશધ  પક્રર + ઉપાસના = પયુકપાસના  ઇત + આક્રદ = ઇત્યાક્રદ  શવ + ઊહ = વ્યહૂ  શવ + આખ્યા = વ્યાખ્યા  

અચભ + ઉત્થાન = અભ્યતુ્થાન  પક્રર + અટન = પયકટન  પ્રશત + ઉત્તર = પ્રત્યતુ્તર  અચભ + અંતર = અભ્યતંર  પક્રર + આલોચના = 
પયાકલોચન  

 

ઉ કે ઊ પછી શવજાતીય ્વર આવે તો ઉકે ઊ નો વ ્થાય છે. 

અન ુ+ એષક = અન્સવેષક  પથૃ ુ+ ઈ = પથૃ્વી  સ ુ+ અક્્ત = ્વક્્ત  સ ુ+ અચ્છ = ્વચ્છ  ગરુુ + આજ્ઞા = ગવુાકજ્ઞા  

મન ુ+ અંતર = મન્સવતંર  અન ુ+ અથક = અન્સવથક  મન ુ+ આક્રદ = મન્સવાક્રદ  સ ુ+ અ્થ = ્વ્થ  સ ુ+ અલ્પ = ્વલ્પ  

સ ુ+ આગત = ્વાગત  અન ુ+ ઇત = અન્સવીત અન ુ+ એષર્ = 

અન્સવેષર્  

મધ ુ+ અક્રર = મધ્વક્રર   

 

એ + અ = અય 

ને + અન = નયન  િે + અન = િયન    
 

ઐ + અ = આપ 

ગૈ + અન = ગાયન ગૈ + અક = ગાયક  નૈ + અક = નાયક   
 

ઓ + અ = અવ 

પો + અન = પવન  શ્રો + અન = શ્રવર્ હો + અન = હવન ભો + અન = ભવન  
 

ઔ + અ = આવ 

પૌ + અન = પાવન  પૌ + અક = પાવક શ્રૌ + અન = શ્રાવર્ નૌ + ઇક = નાશવક  
 

 

વ્યજંન સશંધ 

િબ્દને છેડે મ ્પછી કોઈ વગીય કે વગીય વ્યજંના આવે તો મ ્નો અનુ્ વાર થાય છે 

સમ ્+ હાર = સહંાર સમ ્+ દેિ = સદેંિ સમ ્+ સશૃષ = સસંનૃ્દ્ષ્ટ સમ ્+ િાન્સત = સિંાન્સત  સમ ્+ તોષ = સતંોષ  

સમ ્+ હતાક = સહંતાક સમ ્+ યોગ = સયંોગ  સમ ્+ સાર = સસંાર સમ ્+ તાપ = સતંાપ  સમ ્+ લગ્ન = સલંગ્ન 
 

િબ્દને છેડે મ ્પછી ્વર આવે તો ્વર ‘મ’્ ની સાથે ભળી જાય છે 

સમ ્+ ઇક્ષા = સમીક્ષા  સમ ્+ ઋિ = સમિૃ    
 

અઘોષ વ્યજંન પછી ્વર અથવા અનનુાશસક શસવાયનો ઘોષ વ્યજંન આવે તો અઘોષ વ્યજંના વગકનો ત્રીજો વ્યજંન મકૂાય છે. 

વાક્ + દાન = વાગ્દાન  તત ્+ અશપ = તદશપ સત ્+ આચાર = 
સદાચાર  

સત ્+ બદુ્ધિ = સદબદુ્ધિ  ચચત ્+ આનદં = ચચદાનદં 

ક્રદક્ + શવજય = ક્રદક્ગ્વજય  સત ્+ ગરુ્ = સદગરુ્ સત ્ + ગરુુ = સદગરુુ    
 

ઘોષ વ્યજંન પછી અઘોય વ્યજંન આવે તો તે જ વગકનો પહલેો અઘોષ વ્યજંન મકુાય છે. 

િરદ્ + કાલ = િરત્કાલ  સપંદ્ + શત = સપંશત્ત ઉદ્ + કમક = સત્કમક શવપદ્ + શત = શવપશત્ત  ઉદ્ + પશત્ત = અત્પશત્ત   
 

કોઈપર્ વગકના પ્રથમ વ્યજંન પછી અનનુાશસક વ્યજંન આવે તોતે વગકનો અનનુાશસક મકુાય છે. 

વાક્ + મય = વાડ્ડય  જગત ્+ નાથ = હગનાથ ષટ્ + માસ = ષણ્માસ જગત ્+ નાયક = જગનાયક તત ્+ મય = તન્સમય 
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સત ્+ માગક = સન્સમાગક સત ્+ મશત = સન્સમશત    
 

સ ્ની પહલેા ંઅ કે આ શસવાયનો કોઈ ્વર આવતા શ ્નો ષ ્થાય છે 

શવ + સમ = શવષમ  સ ુ+ સપુત = સષુપુત શન + ્નાત = શનષ્ર્ાત ઉપશન + સદ = ઉપશનષદ  અચભ + સેક = અચભષેક 

યશુધ + ક્્થર = યશુધન્દ્ષ્ઠર  અન ુ+ ્થાન = અનષુ્ઠાન પ્રશત + સેધ = પ્રશતષેધ શન + શસદ્ધિ = શનશષિ   
 

ત ્કે દ્ પછી લ,્ આવે તો ત્યા ંલ મકુાય છે. 

ઉત ્+ લેખ = ઉલ્લેખ  તત ્+ લીન = તલ્લીન ઉત ્+ લાસ = ઉલ્લાસ શવદ્યતુ ્+ લતા = શવદ્યલુ્લતા  
 

ત ્કે દ્ પછી જ્ આવે ત્યા ંજ્ મકુાય છે. 

સત ્+ જન = સજ્જન  ઉદ્ + જ્વલ = ઉજ્જવલ ઉત ્+ જડ = ઉજ્જડ   
 

ત ્થ ્દ્ ધ પછી શ ્આવે તો ત,્ થ,્ દ્, ધ ્નો ‘ચ’્ થાય છે. અને ‘શ’્ નો ‘છ’ થાય છે. 

ઉદ્ + ્વાસ = ઉચ્છ્ વાસ  

(દ્ નો ચ ્શ ્નો છ્ )  

અધ ્+ િેર = અચ્છેર 

 (ધ ્નો ચ,્ શ ્નો છ્) 

ઉત ્+ શિષ્ટ = ઉક્ચ્છષ્ટ  

(ત ્નો ચ,્ શ ્નો છ્) 

ઉદ્ + શૃખંલ = ઉચ્છંખલ 

 (દ્ નો ચ,્ શ ્નો છ્) 
 

હ્સ્વ ્વર પછી છ્ આવે ત્યા ંચ્છ મકુાય છે. 

્વ + છંદ = ્વચ્છંદ માત ૃ+ છાયા = માતચૃ્છાયા  શિર + છત્ર = શિરચ્છત્ર  પ્ર + છન = પ્રચ્છન  શવ + છેદ = શવચ્છેદ  

શિર + છેદ = શિરચ્છેદ  શપત ૃ+ છાયા = શપત્ચૃ્છાયા  તરુ + છાયા = તરુચ્છાયા  પ્રશત + છાયા = પ્રશતચ્છાયા  પક્રર + છેદ = પક્રરચ્છેદ  
 

ઋ , ર્, કે ષ ્પછી ન ્ નો ણ ્થાય છે. 

તષૃ ્+ ના = તષૃ્ર્ા  પક્રર + શનત = પક્રરચર્ત  ઋ + ન = ઋર્  પ્ર + શનપાત = પ્રચર્પાત  પે્રક્ષ + અનીય = પે્રક્ષર્ીય  

શનર્ + નય = શનર્કય  પક્રર + નામ = પક્રરર્ામ  ભ્રમ ્+અન = ભ્રમર્  આિમ ્+ અન = આિમર્  રમ ્+ અન = રમર્  

પ્ર + અન = પ્રાર્  રામ + અયન = રામાયર્ ભાષ ્+ અન = ભાષર્  કૃષ ્+ ન = કૃષ્ર્  

પદાતં ર્ પછી મદંુૂ વ્યજંન કે ્વર આવે તો ર્ કાયમ રહ ેછે. 

પનુર્ + લગ્ન = પનુલકગ્ન  પનુર્ + મલૂ્યાકંન = પનુમ ૂકલ્યાકંન  પનુર્ + જન્સમ = પનુર્જન્સમ પનુર્ + વસવાટ = પનુવકસવાટ 

શવસગક સશંધ 

શવસગકની પવૂક ‘અ’ પછી કોઈ ઘોષ વ્યજંન આવે તો શવસગકનો ‘ઉ’ થાય છે. અ અને ઉ બને ્વર મળતા ં‘ઓ’ થાય છે. 

મન: + રથ = મનોરથ  અધ: + ગશત = અધોગશત  અધ: + ગત = અધોગત  રજ: + શનવશૃત = રજોશનવશૃત્ત   

રજ: + ગરુ્ = રજોગરુ્  મન: + રાજ્ય = મનોરાજ્ય  અધ: + મખુ – અધોમખુ  સર:/ સરસ ્+ વર = સરોવર   
 

શવસગકની પહલેા ંઅ કે આ શસવાયનો ્વર હોય અને શવસગક પછી ્વર કે ઘોષ વ્યજંન આવે તો શવસગકનો ર થાય છે. 

શન: + અથકક = શનરથકક  દુ: + ગશત = ક્રદગકશત  શન: + મળ = શનમકળ  દુ: + ઉપયોગ = દુરુપયોગ શન: + ઉત્તર = શનરુત્તર 

શન: + દય = શનદકય      
 

શવસગકની પહલેા ંઅ કે આ શસવાયનો ્વર હોય અને શવસગકની પછી ર્ આવે તો શવસગકનો ર્ થઈ તેનો લોપ થાય છે અને આગળનો ્વર દીઘક થઈ જાય છે. 

શન: + રવ = નીરવ  શન: + રોગી = નીરોગી  શન: + રન્સધ્ર = નીરન્સધ્ર શન: + રસ = નીરસ  
 

શવસગક પછી ત ્કે થ ્આવે તો શવસગકનો સ ્થાય છે. 

દુ: + તર = દુ્તર  શન: + તેજ = શન્તેજ દુ: + તાજય = દુ્તાજ્ય   
 

શવસગક પછી ચ ્કે છ્ આવે તો શવસગકનો શ ્થાય. 

શન: + ચચન્સત = શનશશ્વિંત  શન: + ચલ = શનશ્વલ શન: + ચેતન = શનશે્વતન અત: + ચક્ષ ુ= અંતશ્ર્વક્ષ ુ  
 

સ ્કે ર્ ની પહલેા ંઅ આવે તો પછી કઠોર વ્યજનં આવે તો સ ્કે ર્ નો શવસગક થાય છે.  

અંતર્ + કરર્ = અંત:કરર્  અંતર્ + કેન્સદ્ર = અંત:કેન્સદ્ર  અધસ ્+ પાત = 
અધ:પાત  

અંતર્ + પ્રવાહ = અંત:પ્રવાહ  પનુર્ + કથન = પનુ:કથન  



ANGEL  ACADEMY  :  GPSC 1-2, Dy.SO - નાયબ મામલતદાર, તલાટી, કલાકક , PSI-ASI, કોન્સ્ટેબલ, TAT, TET વગેરે પરીક્ષાઓની સપંરૂ્ક તૈયારી માટેના ્થળ              

મો.7575 072 872       :1) બસ ડેપોની સામે, સેકટર:7-C, ઘ-3, │  2) લાલઘર ઝેરોક્ષની નીચે, સેકટર: 29, ઘ-6  કોનકર, ગાધંીનગર  angelacademy.co.in         
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અધસ ્+ પતન = અધ:પતન  અંતર્ + પે્રરર્ા = અંત:પે્રરર્ા  અંતર્ + પરુ = અંત:પરુ  અંતર્ + કોર્ = અંત:કોર્   
 

શવસગક પછી ટ્ કે ઠ્, ક્ ખ ્પ ્નો શવસગકનો ષ થાય છે 

શન: + કામ = શનષ્કામ  શન: + કામ = શનષ્કામ  શન: + કપટ = શનષ્લપટ  દુ: + પક્રરર્ામ = દુષ્પક્રરર્ામ  શન: + કંટક = શનષ્કટંક  

શન: + કલકં = શનષ્કલકં શન: + પક્ષ = શનષ્પક્ષ  શન: + પ્રાર્ = શનષ્પ્રાર્  દુ: + ટ = દુષ્ટ  શન: પાપ = શનષ્પાપ  

શન: + કારર્ = શનષ્કારર્ શન: + કંપ = શનષ્કંપ શન: + પ્રયોજન = 
શનષ્પ્રયોજન 

  

 

શવસગક પછી શ,્ ષ કે સ ્આવે તો શવસગક કાયમ રહ ેછે. 

શન: + િકં = શન:િકં  દુ: + સાહસ = દુ:સાહસ  શન: + ્વાથક = શન:્વાથક  દુ: + સાધ્ય = દુ:સાધ્ય  શન: + શલુ્ક = શન:શલુ્ક 

શન: + સતંાન = શન:સતંાન  શન: + ્તબ્ધ = શન:્તબ્ધ  શન: + સદેંહ = શન:સદેંહ  દુ: + ક્્થશત = દુ:ક્્થશત   

દુ: + ્વપન = દુ:્વપન  શન: + િેષ = શન:િેષ  શન: + શ્વાસ = શન:શ્વાસ  શન: + સીમ = શન:સીમ  
 

નીચેના િબ્દોની સશંધ યાદ રાખો   
શવદ્યા + ઉત્તજેક = શવદ્યોતેજક  ઉદ્ + જવલ = ઉજ્જવલ  મરર્ + ઉન્સમખુ = મરર્ોન્સમખુ  અન ્+અપ+ ઇક્ષા = અનપેક્ષા  

ઉદ્ + શ્વાસ = ઉચ્છવાસ દુસ ્+ જન = દુર્જન  છંદ: + બિ = છંદોબિ  ક્રદક્ + અંબર = ક્રદગ્બરં  

અશત + અંત = અત્યતં  જગત ્+ જનની = જગજજનની  શનસ ્+ આિા = શનરાિા  સ ુ+ અચ્છ = ્વચ્છ  

શન + શસિ = શનશષિ  ષષ ્+ પદ = ષટ્પદ  તેજસ ્+ વધ = તેજોવધ  પ્ર + ઈક્ષક = પે્રક્ષક  

કોક્રટ + અવશધ = કોટયવશધ  મહા + ઔષશધ = મહૌષશધ  ઉત ્+ જડ = ઉજ્જડ  અશત + ઉત્તમ = અત્યતુ્તમ  

અન ુ+ ્થાન = અનષુ્ઠાન  આપદ્ + કાલ = આપત્કાલ   દુ: + ગશત = દુગકશત  ઉદ્ + પતન = ઉત્પતન  

નૌ + ઇક = નાશવક  શપત ૃ+ આજ્ઞા = શપત્રાજ્ઞા  િરદ્ + કાલ = િરત્કાલ  ગરુુ + ઉપદેિ = ગરુૂપદેિ  

ઉપશન + સદ = ઉપશનષદ  વધ ્+ ત ુ= વત્ ુ શન: + અથકક = શનરથકક  સત ્+ માગક = સન્સમાગક  

યોગ + ઇિ = યોગેિ  માત ૃ+ આજ્ઞા = માત્રાજ્ઞા  ષટ્ + માસ = ષણ્માસ  વાક્ + બાર્ = વાગ્બાર્  

શન + ્નાન = શનષ્ર્ાત  સત ્+ મશત = સન્સમશત  શનસ ્+ રજ = નીરજ  તત ્+ રુપ = તદ્રપુ  

ભગવત ્+ ઇચ્છા = ભગવક્રદચ્છા  શવ + ઉત્પન = વ્યત્પન  ઉન ્+ ડયન = ઉડ્ડયન  તત ્+ શવદ્ = તદ્ધદ્વદ્ 

યશુધ + ક્્થર = યશુધન્દ્ષ્ઠર  જગત ્+ નાયક = જગનાયક  શન: + તેજ = શન્તેજ  ચતસુ ્+ ઘાષ = ચતષુ્ઘાત  

શ્રત ્+ ધા = શ્રિા  સ ુ+ અચ્છ = ્વચ્છ  વાક્ + દાન = વાગ્દાન  અંત: + તાપ = અંત્તાપ  

રામ + અયન = રામાયર્  શવપદ્ + શત = શવપશત્ત  શન: + િકં = શન:િકં સત ્+ ચાક્રરત્ર્ય = સચ્ચાક્રરત્ર્ય  

વાક્ + ઈશ્વર = વાગીશ્વર  સમ ્+ કલ્પ = સકંલ્પ  પદ + છેદ = પદચ્છેદ  શનસ ્+ ચય = શનશ્વય  

પ્ર + અન = પ્રાર્  દુસ ્+ આચાર = દુરાચાર  અંતર્ + કરર્ = અંત:કરર્  સમ ્+ તાન = સતંાન  

ક્રદશ ્+ અંબર = ક્રદગબંર  ક્રકમ ્+ ચચત ્= ક્રકિંચચત ્ શિર + છત્ર = શિરચ્છત્ર  સમ ્+ મખુ = સન્સમખુ  

શનસ ્+ ્વાથક = શન:્વાથક  વાક્ + વ્યાપાર = વાગ્યાપાર  પાતર્ + કાળ = પ્રાપત:કાળ  રમ ્+ અન = રમન  

ષષ ્+ આનન = ષડાનન  ચચત ્+ આનદં = ચચદાનદં  શવ + છેદ = શવચ્છેદ  પ્ર + નષ્ટ = પ્રનષ્ટ  

શનસ ્+ શ્વાસ = શન:શ્વાસ  શનસ ્+ રોગી = નીરોગી  અંતર્ + ગત = અંતગકત  તદ્ + ક્રહત = તક્રદ્દત  

ક્રદશ ્+ ગજ = ક્રદગ્ગજ  ઉત ્+ લાસ = ઉલ્લાસ  પક્રર + છેદ = પક્રરચ્છેદ  સમ ્+ કર = સકંર  

શનસ ્+ રવ = નીરવ  સમ ્+ યમ = સયંમ  હક્રર + ઇિ = હરીિ  સમ ્+ વાદ = સવંાદ  

મનસ ્+ હર = મનોહર  સ ુ+ સપુત = શસષપુત  શિર + છેદ = શિરચ્છેદ  પે્ર + અનીય = પે્રક્ષર્ીય  

ધનસુ ્+ ટંકાર = ધનષુ્ટંકાર  સમ ્+ હાર = સહંાર  શન + ઊનતા = ન્સયનૂતા  પ્ર + શનપાત = પ્રચર્પાત   

સરસ ્+ જ = સરોજ  અચભ + સેક = અચભષેક  માત ૃ+ છાયા = માતચૃ્છાયા  અધ ્+ િેર = અચ્છેર  

વાક્ + મય = વાડમય  પ્ર + શનપાત = પ્રચર્પાત  સ + અન્સત = સાન્સત  શન + શસિ = શનશષિ  

શનસ ્+ આકાર = શનરાકાર  કૃષ + ના = કૃષ્ર્ા  સમ ્+ તોષ = સતંોષ  તત ્+ અશપ = તદશપ  

દુસ ્+ કર = ક્રદષ્કર  ગો + અક્ષ = ગવાક્ષ  પ્રર્ય + ઊશમિ = પ્રર્યોશમિ  ચચત ્+ આનદં = ચચદાનદં  

શનસ ્+ ગમન = શનગકમન  પ્ર + ઊઢ = પ્રૌઢ  વીર + ઉચચત + વીરોચચત  પ્રશ્ર્વાત ્+ તાપ = પશ્ર્વાત્તાપ  

શપત ૃ+ અથક = શપત્રથક ઋ + ન = ઋર્  ગૈ + અન = ગાયન  શન: + અભ્માની = શનરચભમાની  

કલા + ઇન્સદુ = કલેન્સદુ  સદા + એવ = સદૈવ  શવ + સમ = શવષમ ઉપ + ઇક્ષા = ઉપેક્ષા  
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દુ: + કાળ = દુષ્કાળ  અશત + આનદં = અત્યાનદં  પ્રશત + સેધ = પ્રશતષેધ  શન: + પાપ = શનષ્પાપ  

પ્રીશત + અથક = પ્રીત્યથક  પ્રશત + ઉત્તર = પ્રત્યતુ્તર  દષ્ટ + અંત = દષ્ટાતં  પ્રશત + ્થા = પ્રશતષ્ઠા  

ભો + અન = ભવન  ગૌ + અક = ગાયક  સમ ્+ યતુત = સયંતુત  સમ ્+ યોગ = સયંોગ  

પરમ + ઔત્સકુ્ય = પરમૌત્સક્ય  પૌ + અક = પાવક  સ + અંગ + ઉપાગં = સાગંોપાગં  સમ ્+ વેદન = સવેંદન  

શવ + આખ્યા = વ્યાખ્યા  મહા + ઈશ્વર = મહશે્વર  શ્રો + અન = શ્રવર્  શવદ્યતુ ્+ લેતા = શવદ્યલ્લતા  

દુ: + ગધં = દુગુંધ  મધ ુ+ અક્રર = મધ્વક્રર  િીત + ઉષ્ર્ = િીતોષ્ર્  સરસ ્+ વર = સરોવર  

ઉપક્રર + ઉતત = ઉપયુકતત  જલ + ઓધ = જલૌધ  શનસ ્+ અક્ષર = શનરક્ષર  સત ્+ જન = સજ્જન  

શવદ્યા + ઊશમિ = શવદ્યોશમિ  મન ુ+ અંતર = મન્સવતંર  એક + અગ્ર = એકાગ્ર  રમા + ઈિ = રમેિ  

અન ુ+ અથક = અન્સવથક  પથૃ ુ+ ઈ = પથૃ્વી  શ્રત+્ધા+અંજચલ= શ્રિાજંચલ  સજ્ૃ + શત = સનૃ્દ્ષ્ટ  

રજની + ઇન્સદુ = રજનીન્સદુ  િે + અન = િયન  શવ + અ્ત = વ્ય્ત  પ્ર + ઉદ્ + સાહન = પ્રોત્સાહન  

પક્રર + અટન = પયકટન  ભગવત + ગીતા = ભગવદગીતા  તત ્+અનસુાર = તદનસુાર  તત ્+ મય = તન્સમય  

કશપ + ઇિ = કપીિ  શનસ ્+ ઉદ્યમ = શનરુધમ  પે્રમ + અક્બ્ધ = પે્રમાક્બ્ધ  આપદ્ + કાલ = આપત્કાલ  

શવ + અંગ = વ્યગં  ષષ ્+ પદ = ષટપદ  હદય + ઇશ્વર = હદયેશ્વરી  પતુ્ર + એષર્ = પતૈુ્રષર્ા  

શન: + કપટ = શનષ્કપટ  ક્રદક્ + મઢૂ = ક્રદડમઢૂ  ્વગત + ઉક્તત = ્વગતોક્રકત   
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જોડર્ી   

 જોડર્ીના શનયમો :-  

1. આવ િબ્દોનુ ંએક જૂથ ઉપસસગોનુ ંબનેલુ ં(ઉપસગકની આગળ 

શવગતે ચચાક કરી છે.) પરંત ુસં્ કૃત ઉપસગોમા ંબધે જ ઈ-ઉ હ્વ છે.  

 અશત – અશતિય, અશતજ્ઞાન, અશતભાર, અશતચાર, અશતવનૃ્દ્ષ્ટ, 

અશતક્રરતત.  

 અશધ – અશધકારી, અશધસચૂના, અશધશનયમ.  

 અચભ – અચભમાન, અચભરુચચ, અચભમખુ, અચભનવ  

 શન – શનચખલ, શનગમ, શનગ્રહ, શનબધં, શનમગ્ન, શનમેષ, શનયમ, 

શનયતં્રર્, શન:્વાથક, શન:સિંય, શનમકલ, શનરુપાય, શનગુકર્, શનર્જન, 

શનદોષ, શનદેિ, શનર્કય.  

 પક્રર – પક્રરગ્રહ, પક્રરચય, પક્રરચચત, પક્રરર્ામ, પક્રરત્યાગ, પક્રરપાક, 

પક્રરમલ, પક્રરસવંાદ.  

 પ્રશત – પ્રશતકાર, પ્રશતકળૂ, પ્રશતક્ષર્, પ્રશતક્રદન, પ્રશતશનશધ, 

પ્રશતપાદન, પ્રશતબધં, પ્રશતપાળ. 

 શવ – શવકલ્પ, શવજ્ઞાન, શવજય, શવતક, શવપલવ, શવભતત, શવમિક, 

શવયોગ, શવરતત, શવરોધ, શવિેષ, શવશ્રામ,  

 અન ુ– અનકુરર્, અનયુાયી, અનભુવ, અશનરૂપ, અનકંુપા, 

અનિુીલન.  

 ઉપ – ઉપસગક, ઉપવાસ, ઉપગ્રહ, ઉપાહાર, ઉપહાર, ઉપકથા, 

ઉપદેિ, ઉપશનષદ, ઉપવીત, ઉપાધ્યક્ષ.  

 સ-ુ સશુવચાર, સપુતુ્ર, સલેુખન, સગુધં, સરુચક્ષત, સવુાસ.  

 કુ- કુકમક, કુતકક , કુપાત્ર, કુપતુ્ર, કુમશત, કુસેવા.  

 પનુર્ – શપનલકગ્ન, પનુરાગમન, પનુરાવતકન, પનુવાકચન.  

 બક્રહ – બક્રહગોળ, બક્રહષ્કાર, બક્રહમુકખ.  

 ઉત ્– ઉત્િંઠા, ઉિાર, ઉત્િાશંત, ઉત્તર, ઉત્સુગં, ઉતે્તજન.  

 દુસ ્+ દુસનો ઘર્ીવાર ‘દૂર’ થાય છે. તેમા ંદુ હ્વ છે. દુરાગ્રહ, 

દુરાચાર, દુરુપયોગ, દુગકધ, દુર્જન, દુબકળ, દુભાકગ્ય, દુયોધન, દુષ્કમક, 

દુષ્કાળ, દુ:્વપન (દુસનો દુષ ્થાય છે તેમા ંપર્ ‘દુ’ હ્વ છે.)  

2. ગજુરાતી પ્રત્યય લેતા વ્યજંનાન્સત િબ્દો ખોડા ન લખવા પર્ આખા 

લખવા. સં્ કૃત તત્સમ છંદના છેલ્લા વ્યજંનમા ં્વર ભળેલો હોતો 

નથી ત્યારે તે ખોડો લખાય છે, પર્ ગજુરાતીમા ંતો તે છેલ્લા 

વ્યજંનો અકારાન્સત ગર્ીને આખા લખવા, જેમ કે,  

 પક્રરષદ, જગત, વરદ, માનદ, વહૃદ.  

 અપવાદ :- અથાકત,્ પશ્વાત, સાક્ષાત, યથાવત, કદાચચત,્ ક્રકિંચચત,્ 

આવા િબ્દો બીજા િબ્દોની સાથે સમાસમા ંઆવે ત્યારે વ્યજંનાન્સત 

લખાય છે.  

 ક્રકિંચચત્કર, પશ્વાતાપ, સાક્ષાત્કાર.  

 આવા અવ્યયો પછી જ્યારે ‘જ’ આવે છે ત્યારે અકારાન્સત લખાય છે.  

 કવચચત ્પછી ‘જ’ વપરાય તો ‘કવચચત જ’ એમ આખો ‘ત’ લખાય 

છે.  

3. િબ્દના અંતે અનીય, ઈન, ઈય, કી આવે ત્યા ંદીધક ‘ઈ’ થાય છે.  

 વદંનીય, કમનીય, માનવીય, અવર્કનીય, પજૂનીય, કુલીન, ગ્રામીર્, 

નવીન, પરાધીન, આત્મીય, પચંવષીય, રમર્ીય, ભારતીય, 

રાજકીય, વૈદકીય.  

 અપવાદ : મચલન, પચુલન.  

4. ‘અધીન’મા ંદીધક ‘ઈ’ આવે છે. 

 આજ્ઞાધીન, પરાધીન, ્નેહાધીન, ્વાધીન.  

5. ઈન્સદ્ર અને ઈિમા ંદીધક ‘ઈ’ આવે છે.  

 અવનીન્સદ્ર, રવીન્સદ્ર, હરીન્સદ્ર, રજનીિ, જગદીિ, ન્સયાયાધીિ, સત્તાધીિ.  

 અપવાદ : અહશનિિ.  

6. ઈક્ષ-ઈક્ષામા ંદીધક ‘ઈ’ હોય છે.  

 પરીક્ષક, પરીક્ષર્, પરીક્ષા, સમીક્ષા, સમીક્ષક.  

7. ‘વતી’ કે ‘મતી’ લાગે ત્યારે દીધક ‘ઈ’ થાય છે.  

 સર્વતી, ભગવતી, કલાવતી, ચારુમતી, રૂપમતી.  

8. ‘શન’ કે ‘ક્રટ’ હોય તેવા નામ પર્ હ્વ હોય છે.  

 ગ્લાશન, હાશન, પનુ્દ્ષ્ટ, વનૃ્દ્ષ્ટ, સનૃ્દ્ષ્ટ.  

9. અતીત – બે ‘ઈ’ જોડાઈને દીધક ‘ઈ’ બને છે.  

 કાલાતીત, કલ્પનાતીત.  

10. ‘ગીરી’ િબ્દને અંતે દીધક ‘ઈ’ બને છે.  

 દાદાગીરી, યાદગીરી, કામગીરી.  

 અપવાદ : ‘ચગક્રર’ પવકતના અથકમા ંહ્વ આવે છે.  

 નીલચગક્રર, ક્રહમચગક્રર.  

11. ત્રર્ અક્ષના િબ્દના બીજા અક્ષરમા ંહ્વ હોય તો પહલેા ંઅક્ષરનો 

ઈ / ઊ દીધક લખાય છે.  

 કતૂરંુ, ભીલડી, નીલમ, દીકરો, કીટલી, સપૂડંુ, ચીભડંુ, ભસૂકો. 

 અપવાદ : કુલડી, કુમળં, ગટુકો, ટુકડો, ટુચકો.  

12. કરર્, ભવન કે કૃત, ભતૂ પ્રત્યયોવાળા રૂપોમા ંઅનિુમે દીધક ‘ઈ’ 

અને ‘ઊ’ થાય છે.  

 એકીકરર્, વિીકરર્, વગીકરર્, દઢીભતૂ, ગરુ્ીભતૂ, ધનીભતૂ.  

13. નારીજાશતમા ંભાવવાચક નામને અંતે ‘ઈ’ હ્વ આવે છે.  

 અનમુશત, અનભુશૂત, આકૃશત, અનપુક્્થશત, આપશત્ત, આવશૃત્ત, આહુશત, 

પ્રતીશત, ઉન્સનશત, સમંશત.  

14. ‘ઈક’ તેમજ ‘ઈકા’ પ્રત્યય હંમેિા હ્વ ‘ઈ’ વાળા હોય છે.  

 માનશસક, સામાજજક, ધાશમિક, ભૌગોચલક, વા્તશવક, અનિુમચર્કા, 

માગકદશિિકા, શિચક્ષકા, પકુ્્તકા, ્મરચર્કા.  
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15. શે્રષ્ઠતાદિકક ‘ઈષ્ટ’ આવે ત્યારે ‘ઈ’ હ્વ હોય છે.  

 ગશવિષ્ટ, કશનષ્ટ, ધશમિષ્ટ.  

16. ઈષ્ટમા ંપર્ ‘ઈ’ હ્વ હોય છે.  

 અશનષ્ટ, પક્રરશિષ્ટ, શવશિષ્ટ, શિષ્ટ.  

17. ‘ય’ ની પહલેા આવતો ‘ઈ’ હ્વ હોય છે.  

 કક્રડયો, કાક્રઠયાવાડ, નક્રડયાદ, ફરજજયાત, મરજજયાત, જરૂક્રરયાત, 

રેંક્રટયો.  

18. ‘ઈલ’ કે ‘ઈત’ પ્રત્યય આવતો હોય ત્યારે ‘ઈ’ હ્વ હોય છે.  

 અશનલ, સચલલ, ઊશમિલ, કશથત, શનવાકશસત, અચચિત, ખકં્રડત.  

 અપવાદ : નીલ અને િીલ = સિુીલ અને નીલકમલ  

19. ‘તા’ કે ‘ત્વ’ પ્રત્યયથી બનતા નામોને અંતે દીધક ‘ઈ’ હ્વ થાય છે.  

 ઉપયોગી-ઉપયોચગતા, ્વામી-્વાશમત્વ, તેજ્વી-તેજક્્વતા.  

20. નામોમા ંછેડેનો ‘ઉ’ પર્ હ્વ હોય છે.  

 ધેન,ુ રઘ,ુ શવષ્ણ ુ 

 અપવાદ : વધ ૂ 

21. િબ્દમા ંજોડાક્ષર પહલેાના ઈ, ઉ હ્વ હોય છે.  

 શિષ્ય, ક્રદવ્યા, ઉત્સાહ, રૂદ્ર, પક્રરશિષ્ટ, હુલ્લડ, સમદુ્ર.  

 તદભવ જોડર્ીના શનયમો :-  

1. જોડાક્ષરમા ંપાછળના અક્ષર પ્રમારે્ આગળનો અક્ષર કરવો.  

 પથ્થર, ચોખ્ખુ,ં સધુ્ધા ં 

 અપવાદ : અચ્છેર, અચ્છં, પચ્છમ.  

2. એકાક્ષરી િબ્દોમા ંદીધક ‘ઈ’, ‘ઊ’ આવ છે.  

 ફી, ઘી, જી, બી, પી, લ,ૂ ભ,ૂ જૂ, છૂ, ્ૂ  

3. અનુ્ વાર સાથેના એકાક્ષરમા ંહ્વ ‘ઉ’ આવે છે.  

 હું, શુ,ં ત ુ ં

4. બે અક્ષરવાળા િબ્દોમા ંપહલેા અક્ષરમા ં‘ઈ’ કે ‘ઉ’ દીધક આવે છે.  

 બીક, ભીલ, ઢીલ, ભીખ, ચીજ, ખીર, ગીધ, ગીચ, ભખૂ, ભતૂ, કખૂ, 

ભકૂી, જૂથ, દૂધ, ભરંુૂ, સકંુૂ.  

5. ત્રર્ અક્ષરના િબ્દોમા ંગરુુ અક્ષર પહલેા હ્વ ‘ઈ’ ‘ઉ’ હોય છે, 

જ્યારે લઘ ુઅક્ષર પહલેાના ‘ઈ’ ‘ઉ’ હોય છે,  

 ક્રકનારો, શમનારો, સથુાર, ખેડૂત, મજૂર, ખજૂર, તબચૂ, ચબલાડી, 

ભીલડી, કતૂરંુ, ધતુારો, નીલમ, દીકરો, કીચડ, કીટલી, ચીભડંુ, સપૂડંુ 

ભસૂકો, કકૂડો, કતૂરો.  

6. ચાર કે વધ ુઅક્ષરવાળા િબ્દમા ંપ્રથમ ‘ઈ’ ‘ઉ’ હ્વ હોય છે.  

 ક્રહલચાલ, ચખસકોલી, શવલાયત, ઉત્તરાયર્, શિફારસ, ક્રટક્રટયારો, 

ક્રકલક્રકલાટ, હુલામણુ.ં  

7. શવિેષર્ પરથી બનતા નામમા ંપહલેો અક્ષર દીધક હોય ત્યા ંબીજો 

અક્ષર પર્ દીધક રહ ેછે.  

 ઢીલુ-ંઢીલાિ, ચીકણુ-ંચીકાિ, ફીકંુ-ફીકાિ, જૂઠંુ-જૂઠાણુ,ં મીઠંુ-મીઠાઈ-

મીઠાિ.  

8. ‘ઈ’ કે ‘ઉ’ પછી જોડાક્ષર આવ્યો હોય તો ‘ઈ’ કે ‘ઉ’ હ્વ કરવા.  

 ઈસ્ત્રી, ઈક્્પતાલ, ક્રક્સો, ચચઠી, જજલ્લો, શિ્ત, પાક્રક્તાન, 

ખાચલ્તાન, ખલુ્લુ,ં લચુ્ચુ,ં મકુ્કો, જુ્સો, ડુક્કર, હુલ્લડ.  

9. કેટલા િબ્દો બોલતા ભાર આવે ત્યા ંદીધક ‘ઈ’ ‘ઉ’ આવે છે.  

 દાગીનો, ઝેરીલો, નતીજો, અંગઠૂો, નમનૂો, અરડૂસો.  

10. ‘ય’ પહલેા ‘ઈ’ આવે તો હ્વ ‘ઈ’ હોય છે.  

 પાચર્યારી, મોશતયો, દારૂક્રડયો, ચોક્રકયાત, શિયાળો, હોશમયોપથી, 

ચક્રડયાત ુ,ં વાચર્યો, િામચળયો, રચળયામણુ,ં રેક્રઢયાળ, પક્રડયો, તચળયુ,ં 

ચબયારર્, તેલીચબયા.ં  

 

અચખલ ઉત્તીર્ક ઢૂંકડંુ  ધમુાડી ષડક્રરપ ુ યહદૂી આસક્તત આઈસક્રિમ ટૉકીઝ 

અખટૂ ઉત્પશત્ત તચબયત  ધનૂી ષન્દ્ષ્ટપશૂતિ રજૂઆત ઇષ્ટ આલબમ ટયબૂ 

અટલૂુ ં ઉનશત તરજુમો  ધમૂ્રપાન સગીર રમર્ીક ઊચચત આશસ્ટંટ ટ્રાક્રફક 

અઠવાક્રડયુ ં ઉપયોચગતા તરીકે  ધળૂ સચચવ રમર્ીય ઉત્કષૃ્ટ ઈક્ન્સ્ટટયટૂ ટે્રજજક 

અશતશથ  ખિુનમુા તરુર્ વજૂદ સદરહ ુ રસીદ ડૂબવુ ં ઈલેક્રકટ્ર્ક ક્રડશવડંડ 

અશધકારી ખિુબો તસવીર  વડીલ સમજૂતી રહીિ ડંૂડંુ એક્ન્સજશનયર થરમોશમટર 

અનકુરર્ીય ખબૂસરૂત તબંરૂો  વચર્ક સમાશધ રાજીનામુ ં ઢકૂડંુ ઍલ્યશુમશનયમ શથયેટર 

અનયુાયી ચગક્રર તાજગી  વક્રરયાળી સશમશત રીતક્રરવાજ ધતૂ ઍશસડ નોક્રટસ 

અચભરુચચ ગઢૂ તારીખ  વસલૂ સમીપ રુદ્દન ધરર્ાં ઍસોશસયેિન પબ્બ્લક 

ઓશિિંગર્ ગકૃ્રહર્ી તાલીમ  વહીવટ સહાનભુશૂત રુશધર ધચર્યાર્ી ઑપરેિન પાસકલ 

ઔચચત્ય ગ્રશંથ તાલકુો  શવકટ પ્રતીક રોજજિંદંુ ધર્ી ઑક્રફસ શપકેક્રટિંગ 

કદી ઘક્રડયાળ તાબંુ ં શવખટંુ પ્રતીક્ષા લગૂડંુ િેતરંજી કશમટી સરકસ 
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કબલૂ ચમત્કશૃત શતજોરી  શવજજચગષા પ્રિસંા વ્યવહારુ િાસક કશમિનર સક્રટિક્રફકેટ 

કવશયત્રી ધ ૂસંરી શતશથ શવદ્યાથીની પ્રશસદ્ધિ વ્યહૂ િોષક મિીન સશવિસ 

કંજૂસ ધ્રજૂવુ ં શતલક  શવદ્યાથી પ્રસશૂત િતાબ્દી મૌચલક શમશનટ સાઈકલ 

કાબ ૂ નમનૂો મજજયારંુ શવપરીત ફકીર િરૂઆત ્વા્થ્ય શમલ શસગારેટ 

કારક્રકદી નસીબ મજૂર  શવલાયત ફરજજયાત િહીદ ્વીકાર મેજજ્ટે્રટ શસગ્નલ 

ક્રકક્રકયારી નાજુક મનસબૂો શવલન ફક્રરયાદ િારીક્રરક હકીકત મૅમોક્રરયલ શસનેમા 

જીર્ોિાર શનત્ય મરજજયાત શવિેષ ક્રફકર શિકારી મોરથથૂ ુ મ્યશુનશસપાચલટી શસશવલ 

જુઓ ઉપયોગી મિગલૂ વીમો બચક્ષિ(સ) શિચક્ષત હૂંક્રડયામર્ યશુનફોમક સપુક્રરન્સટેન્સડેન્સટ 

જુદંુ ઉપર મિહરૂ વીર બહાદુર શિશથલ હૂંડી રજજ્ટર સૅિેટરી 

જૂનુ ં ઉપરી મહસેલૂ શનમણકૂ બારીક શિચબર હૂંફ ક્રરપોટક  સિેટેક્રરયેટ 

ચઝિંદાક્રદલી ઉપવીત મજૂંર શનરચભમાની બીલકુલ શિષ્ટાચાર અંકુિ  ક્રરવોલ્વર સેશવિંગ્સ 

ઝબેંિ ઉદૂક  માક્રહતી  શનરુપયોગી બીભત્સ શિ્ત હૃદય  રૂમ પોચલિ 

અચભષેક ઉષ્ર્ શમલન  નીરૂપર્ બીમાર િીધ્ર ઋત ુ રૅક્રડયો પોલીસ 

અમકુ ઋર્ી મીઠાઇ શન:્પહૃી  બશુનયાદી િીષકક શદૂ્ર  કારટનૂ પ્રીશમયમ 

અવાકચીન ઐશ્વયક મીમાસંા શનકાલ બેવકફૂ સક્રહષ્ણ ુ આફરીન ક્રકલો પ્રફૂ 

અક્રહિંસા ચીતરવુ ં મકુદ્ મો  શનહાળવુ ં બ્રહ્મચયક સહીસલામત ઠંૂઠંુ કૅરોસીન પલાન્દ્્ટક 

અંકુર ચ ૂદંડી મજુબ  નીકળવુ ં ભ્મીભતૂ સચંક્ષપત દ્યશુત કોન્સ્ટેબલ ફશનિચર 

આજીશવકા ચોક્રકયાત મનુીમ  નીડર ભાડૂત સગંીત શનૂ્સય ક્રિકેટ ચબન્દ્લ્ડિંગ 

આધશુનક છીએ મસુીબત  નીવડવુ ં ભીષર્ સિંય ્વયભં ૂ િૉશસિંગ બકુ 

આપખદુ છેતરશપિંડી મડૂી  નૈસચગિક ભખૂમરો સં્ કશૃત હુ્ ન જ્યચુબલી બકુ પો્ટ 

કીક્રડયારંુ જરૂક્રરયાત ક્રદલગીરી  પશત ભષૂર્ સામગ્રી દલીલ ક્રટક્રકટ બકુસેલર 

કુમળં જજગીષા ક્રદવસ  પત્ની ભ ૂસંવુ ં સારશથ ટૂં કંુ ટૅશનસ બટૂ 

કુલડી જજજીશવષા ક્રદવાળી  પરબીક્રડયુ ં મજબતૂ સાવકજશનક દેદીપયમાન ટૅમ્પરેચર બેટરી 

કતૂરંુ જજજ્ઞાસા ક્રદવેટીયા  પક્રરચચત સભુાશષત સાચલયાણુ ં શકુ્ષષૂા ટૅચલગ્રાફ બોક્રડિંગ 

કવૂો પજૂારી દીકરી  પક્રરર્ીત સિુોચભત સાક્રહત્ય ્ુટ ટૅચલશવઝન સેિનકોટક  

કશૃત્રમ પજૂ્ય દીક્ષા  પરીક્ષા સષુમા સાશધક હમુલો રૅક્રિજરેટર સોચલશસટર 

કોષ્ટક પરૂત ુ ં દીપક  પસદં સકંુૂ શસગરામ ત્રઠૂવુ ં રેલવે સોલ્જર 

કોહવાર્ પોિાક દીઘકસતૂ્રી પારધી સકૂ્ષ્મ શસલાઈ ટુચકો રેિશનિંગ સોસાયટી 

હોદ્દો પોષક દીવાદાડંી પાક્રરતોશષક સચૂચત હજુ દૂબળં રૉયલ ્કલૂ 

ચક્ષશતજ પ્રકીર્ક દીવાન પીછેહઠ સતૂર હક્રરયાળી શચુચ લાઈસન્સસ ્કોલરશિપ 

ક્રટળક ઝડંપડી દીવાનુ ં પીંજામર્ સૈશનક હરીફાઈ ક્્નગ્ધ ચલશમટેડ ્ટુક્રડયો 

તીક્ષ્ર્ ટીપુ ં દીવાલ પખુ્ત ્તશુત હાશન હનુર વાયરલેસ ્પેશિયલ 

તીથક ટુકડી દીવાસળી પનુરુિાર ્થાશનક ક્રહતૈષી  શવટાશમન હાઈ્કલૂ 

તેલીચબયાં ટુકડો દૂધ પજૂા ્થાયી હીર્પત  વૅજજટેબલ હામોશનયમ 

       વોડક  ક્રહ્ટીક્રરયા 
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સમાસ   

સમાસ(સમ+આસ) 

(સમ = સરખ ુઅને આસ = ગોઠવર્ી) 

સવકપદ પ્રધાન  એકપદ પ્રધાન અન્સયપદ પ્રધાન  

 

 

દ્વન્સદ્વ દ્ધદ્વગ ુ

 

ઉપપદ    

 

મધ્યમપદલોપી 
 

કમકધારય    

 

તત્પરુુષ 

 

અવ્યયીભાવ 

 

બહવુ્રીક્રહ 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  અન્સનજળ  અન્સન અને જળ  દ્વન્સદ્વ  

2.  અ્ત વ્ય્ત  અ્ત અને વ્ય્ત  દ્વન્સદ્વ  

3.  અંદર બહાર  અંદર અને બહાર  દ્વન્સદ્વ  

4.  આગળ 
પાછળ  

આગળ કે પાછળ  દ્વન્સદ્વ  

5.  આજકાલ  આજ અને કાલ  દ્વન્સદ્વ  

6.  આઠ દસ  આઠ અને દસ  દ્વન્સદ્વ  

7.  આદર સત્કાર આદર અને સત્કાર  દ્વન્સદ્વ  

8.  આબોહવા આબ (પાર્ી) અને હવા દ્વન્સદ્વ  

9.  આભધરતી  આભ અને ધરતી  દ્વન્સદ્વ  

10.  આવ-જા  આવ અને જાવ  દ્વન્સદ્વ  

11.  આવતા જતા ં આવતા અને જતા ં દ્વન્સદ્વ  

12.  ઉઘાડવાસ  ઉઘાડ અને વાસ  દ્વન્સદ્વ  

13.  ઉત્તર દચક્ષર્  ઉત્તર અને દચક્ષર્  દ્વન્સદ્વ  

14.  ઉત્તરોત્તર  ઉત્તર અને ઉત્તર  દ્વન્સદ્વ  

15.  ઉદય અ્ત  ઉદય અને અ્ત  દ્વન્સદ્વ  

16.  ઊઠવુ ંબેસવુ ં ઊઠવુ ંઅને બેસવુ ં દ્વન્સદ્વ  

17.  ઊંડી ઊંડી  ઊંડી અને ઊંડી  દ્વન્સદ્વ  

18.  એક બે  એક કે બે  દ્વન્સદ્વ  

19.  એકલુ ંઅટુલુ ં એકલુ ંઅને અટુલુ ં દ્વન્સદ્વ  

20.  કાળં ધોળં  કાળં કે ધોળં  દ્વન્સદ્વ  

21.  કવૂો હવાડો  કવૂો કે હવાડો  દ્વન્સદ્વ  

22.  ખટ મધરુો  ખટ (ખાડો) અને મધરુો  દ્વન્સદ્વ  

23.  ખરંુ ખોટંુ  ખરંુ અને ખોટંુ  દ્વન્સદ્વ  

24.  ખાડા ટેકરા  ખાડા અને ટેકરા  દ્વન્સદ્વ  

25.  ખાનપાન  ખાન અને પાન  દ્વન્સદ્વ  

26.  ખાવા પીવા  ખાવા અને પીવા  દ્વન્સદ્વ  

27.  ગલીકૂંચી  ગલી અને ગલી  દ્વન્સદ્વ  

28.  ગાદી તક્રકયો  ગાદી અને તક્રકયો  દ્વન્સદ્વ  

29.  ગરુૂશિષ્ય  ગરુૂ અને શિષ્ય  દ્વન્સદ્વ  

30.  ગેડીદડા ગેડી અને દડા  દ્વન્સદ્વ 

31.  ઘરખોરડા ં ઘર અને ખોરડંુ  દ્વન્સદ્વ  

32.  ઘરબાર  ઘર અને બાર  દ્વન્સદ્વ  

33.  ચડતી  ચડતી અને પડતી  દ્વન્સદ્વ  

34.  ચરાચર  ચર અને અચર  દ્વન્સદ્વ  

35.  ચાપાર્ી  ચા અને પાર્ી  દ્વન્સદ્વ    
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36.  ચારપાચં  ચાર કે પાચં  દ્વન્સદ્વ    

37.  ચાદં તારા  ચાદં અને તારા  દ્વન્સદ્વ  

38.  ચોરબોર  ચોર અને ચોર જેવી દ્વન્સદ્વ    

39.  શછન્સન ચભન્સન  શછન્સન અને ચભન્સન  દ્વન્સદ્વ  

40.  જમીન 
આસમાન -  

જમીન અને આસમાન  દ્વન્સદ્વ  

41.  જમીન 
જાગીર  

જમીન અને જાગીર દ્વન્સદ્વ  

42.  જય પરાજય  જય અને પરાજય  દ્વન્સદ્વ  

43.  જાત જકાત  જાત કે જકાત  દ્વન્સદ્વ  

44.  જાતજાતના  જાતની અને જાતના  દ્વન્સદ્વ  

45.  જેમ તેમ  જેમ અને તેમ  દ્વન્સદ્વ  

46.  જ્યારે ત્યારે  જ્યારે અને ત્યારે  દ્વન્સદ્વ  

47.  ઝાડપાન  ઝાડ અને પાન  દ્વન્સદ્વ  

48.  તડકો છાયંો  તડકો કે છાયંો  દ્વન્સદ્વ  

49.  તન મન ધન  તન, મન અને ધન  દ્વન્સદ્વ  

50.  તમે અમે  તમે અને અમે  દ્વન્સદ્વ  

51.  તાર્ાવાર્ા  તાર્ા અને વાર્ા  દ્વન્સદ્વ  

52.  તારટપાલ  તાર અને ટપાલ  દ્વન્સદ્વ  

53.  તીર કામઠંુ  તીર અને કામઠંુ  દ્વન્સદ્વ  

54.  ત ુહું  ત ુઅને હું  દ્વન્સદ્વ  

55.  ત્રર્ ચાર  ત્રર્ કે ચાર  દ્વન્સદ્વ  

56.  થોડંુ ઘણુ ં થોડંુ અને ઘણુ ં દ્વન્સદ્વ  

57.  દસબાર  દસ કે બાર  દ્વન્સદ્વ  

58.  દંડ બેઠક  દંડ અને બેઠક  દ્વન્સદ્વ  

59.  દંપતી  પશત અને પત્ની  દ્વન્સદ્વ  

60.  દાર્ોપાર્ી  દાર્ો અને પાર્ી  દ્વન્સદ્વ    

61.  દાનદચક્ષર્ા  દાન અને દચક્ષર્ા  દ્વન્સદ્વ  

62.  દેવદાનવ  દેવ અને દાનવ  દ્વન્સદ્વ  

63.  દેિશવદેિ  દેિ અને શવદેિ  દ્વન્સદ્વ  

64.  ધર્ીધચર્યા
ર્ી  

ધર્ી અને ધચર્યાર્ી  દ્વન્સદ્વ  

65.  ધનષુ્યબાર્  ધનષુ્ય અને બાર્  દ્વન્સદ્વ  

66.  ધરમ કરમ  ધરમ કે કરમ  દ્વન્સદ્વ  

67.  નફોતોટો  નફો કે તોટો  દ્વન્સદ્વ  

68.  નરનારી  નર અને નારી  દ્વન્સદ્વ  

69.  નાની મોટી  નાની અને મોટી  દ્વન્સદ્વ  

70.  નામશનિાન  નામ અને શનિાન  દ્વન્સદ્વ  

71.  નાહ્યા ધોયા  નાહ્યા અને ધોયા  દ્વન્સદ્વ  

72.  શનિક્રદન  શનિ અને ક્રદન  દ્વન્સદ્વ  

73.  પતગં દોરી  પતગં અને દોરી  દ્વન્સદ્વ  

74.  પળેપળ  પળ અને પળ  દ્વન્સદ્વ  

75.  પાપપણુ્ય  પાપ અને પણુ્ય  દ્વન્સદ્વ  

76.  પવૂકપશશ્વમ  પવૂક અને પશશ્વમ  દ્વન્સદ્વ  

77.  ફૂલ ફળ  ફૂલ અને ફળ  દ્વન્સદ્વ  

78.  બાવીસ  વીસ અને બે  દ્વન્સદ્વ  

79.  બાળબચ્ચા ં બાળ અને બચ્ચા ં દ્વન્સદ્વ  

80.  બટૂ મોંજા  બટૂ અને મોંજા  દ્વન્સદ્વ  

81.  બે ચાર  બે અને ચાર  દ્વન્સદ્વ  

82.  બોલબેટ  બોલ અને બેટ  દ્વન્સદ્વ  

83.  ભર્વુ ંગર્વુ ં ભર્વુ ંઅને ગર્વુ ં દ્વન્સદ્વ  

84.  ભર્ીગર્ી  ભર્ી અને ગર્ી  દ્વન્સદ્વ  

85.  ભરતી ઓટ  ભરતી અને ઓટ  દ્વન્સદ્વ  

86.  ભાઈબહને  ભાઈ અને બહને  દ્વન્સદ્વ    

87.  ભલૂચકૂ  ભલૂ અને ચકૂ  દ્વન્સદ્વ  

88.  મનોમન  મન અને મન  દ્વન્સદ્વ  

89.  માતાશપતા  માતા અને શપતા  દ્વન્સદ્વ  

90.  માયામમતા  માયા અને મમતા  દ્વન્સદ્વ  

91.  મોજમજાક  મોજ, મજાક વગેરે  દ્વન્સદ્વ    

92.  રમતગમત  રમત અને ગમત  દ્વન્સદ્વ  

93.  રમે જમે  રમે અને જમે  દ્વન્સદ્વ  

94.  રાગદ્વેષ  રાગ અને દ્વેષ  દ્વન્સદ્વ  

95.  રાજારાર્ી  રાજા અને રાર્ી  દ્વન્સદ્વ  

96.  રાતક્રદવસ  રાત અને ક્રદવસ  દ્વન્સદ્વ  

97.  રાધાકૃષ્ર્  રાધા અને કૃષ્ર્  દ્વન્સદ્વ  

98.  રામલક્ષ્મર્  રામ અને લક્ષ્મર્  દ્વન્સદ્વ    

99.  રાયરંક  રાય કે રંક  દ્વન્સદ્વ  

100.  રીતભાત  રીત અને ભાત  દ્વન્સદ્વ  

101.  રીતક્રરવાજ  રીત અને ક્રરવાજ  દ્વન્સદ્વ    

102.  રૂપરંગ  રૂપ અને રંગ  દ્વન્સદ્વ  

103.  રો કંકળ  રો (રડવુ)ં અને કકડવુ ં દ્વન્સદ્વ  

104.  રોજેરોજ  રોજ અને રોજ  દ્વન્સદ્વ  

105.  લવકુિ  લવ અને કુિ  દ્વન્સદ્વ  

106.  લાગલગાટ  લાગટ અને લાગટ  દ્વન્સદ્વ    

107.  લાભાલાભ  લાભ અને અલાભ  દ્વન્સદ્વ  

108.  લાલ પીળં  લાલ અને પીળં  દ્વન્સદ્વ  

109.  લખૂુ ં– સકૂૂં  લખૂુ ંઅને સકંુૂ  દ્વન્સદ્વ  

110.  વખતોવખત  વખત અને વખતો  દ્વન્સદ્વ  

111.  વધ્યુ ંઘટયુ ં વધ્યુ ંઅને ઘટયુ ં દ્વન્સદ્વ  

112.  વરવહુ  વર અને વહુ  દ્વન્સદ્વ  

113.  વહલેુ ંમોડંુ  વહલેુ ંકે મોડંુ  દ્વન્સદ્વ  

114.  વાચન-લેખન  વાચન અને લેખન  દ્વન્સદ્વ  

115.  વાડીવજીફો  વાડી અને વજીફો  દ્વન્સદ્વ  

116.  વેરઝેર  વેર અને ઝેર  દ્વન્સદ્વ  

117.  વેિટેક  વેિ અને ટેક  દ્વન્સદ્વ  

118.  િત્ર ુશમત્ર  િત્ર ુકે શમત્ર  દ્વન્સદ્વ  

119.  િાકભાજી  િાક અને ભાજી  દ્વન્સદ્વ  

120.  શિવપાવકતી  શિવ અને પાવકતી  દ્વન્સદ્વ  

121.  શભુાશભુ  શભુ અને અશભુ  દ્વન્સદ્વ  
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122.  િેઠિાહુકાર  િેઠ અને િાહુકાર  દ્વન્સદ્વ  

123.  િોધાિોધ  િોધ અને િોધ  દ્વન્સદ્વ  

124.  શ્વાસોશ્વાસ   શ્વાસ અને ઉચ્છવાસ  દ્વન્સદ્વ  

125.  શે્વતશ્યામ  શે્વત અને શ્યામ  દ્વન્સદ્વ  

126.  સગાસબંધંી  સગા અને સબંધંી  દ્વન્સદ્વ  

127.  સજીધજી  સજી અને ધજીને  દ્વન્સદ્વ  

128.  સવાર સાજં  સવાર અને સાજં  દ્વન્સદ્વ  

129.  સસરો જમાઈ  સસરો અને જમાઈ  દ્વન્સદ્વ  

130.  સાચેસાચુ ં સાચુ ંઅને સાચુ ં દ્વન્સદ્વ    

131.  સાધસુતંો  સાધઓુ અને સતંો  દ્વદં્વ  

132.  સારંુનરસુ ં સારંુ કે નરસુ ં દ્વન્સદ્વ    

133.  સીતારામ  સીતા અને રામ  દ્વન્સદ્વ  

134.  સખુ દુ:ખ  સખુ અને દુ:ખ  દ્વન્સદ્વ  

135.  સખુિાશંત  સખુ અને િાશંત  દ્વન્સદ્વ  

136.  સરુઅસરુ  સરુ અને અસરુ  દ્વન્સદ્વ  

137.  સયૂક ચદં્ર  સયૂક અને ચદં્ર  દ્વન્સદ્વ  

138.  સેવા પજૂા  સેવા અને પજૂા  દ્વન્સદ્વ  

139.  સોનુ ંરૂપુ ં સોનુ ંઅને રૂપુ ં દ્વન્સદ્વ  

140.  સોય દોરો  સોય અને દોરો  દ્વન્સદ્વ  

141.  સૌમ્યરૌિ  સૌમ્ય અને રૌિ  દ્વન્સદ્વ  

142.  સ્ત્રી પરુુષ  સ્ત્રી અને પરુુષ  દ્વન્સદ્વ  

143.  ્નાનપાન  ્નાન અને પાન  દ્વદં્વ    

144.  ્નેહિૌયક  ્નેહ અને િૌયક  દ્વન્સદ્વ  

145.  ્લેટ પેન  ્લેટ અને પેન  દ્વન્સદ્વ  

146.  હવાપાર્ી  હવા, પાર્ી વગેરે  દ્વન્સદ્વ   

147.  હાથપગ  હાથ અને પગ  દ્વન્સદ્વ  

148.  હારજીત  હાર અને જીત  દ્વન્સદ્વ  

149.  હતેપ્રીત  હતે અને પ્રીત  દ્વન્સદ્વ  

150.  અચ્છેર  અડધો િેર  દ્ધદ્વગ ુ  

151.  અઠવાક્રડયુ ં સાત ક્રદવસનો સમહૂ  દ્ધદ્વગ ુ   

152.  અષ્ટાધ્યાયી  અષ્ટ અધ્યાયવાળં  દ્ધદ્વગ ુ 

153.  એકાવલી  એક આવલ ુ(સેર)નો ક્ષર  દ્ધદ્વગ ુ 

154.  ખટરસ  છ રસનો સમહૂ  દ્ધદ્વગ ુ 

155.  ચતમુાકસ  ચાર માસનો સમહૂ  દ્ધદ્વગ ુ 

156.  ચતવેુદ  ચાર વેદનો સમહૂ  દ્ધદ્વગ ુ 

157.  ચોઘક્રડયુ ં ચાર ઘડીઓનો સમહૂ  દ્ધદ્વગ ુ 

158.  ચોમાસ ુ ચાર માસનો સમહૂ  દ્ધદ્વગ ુ 

159.  ચોસઠકલા  ચોસઠકલાનો સમહૂ  દ્ધદ્વગ ુ 

160.  શત્રકાળ  ત્રર્ કાળનો સમહૂ  દ્ધદ્વગ ુ 

161.  શત્રપદ  ત્રર્ પદનો સમહૂ  દ્ધદ્વગ ુ 

162.  શત્રભવુન  ત્રર્ ભવૂનનો સમહૂ  દ્ધદ્વગ ુ 

163.  શત્રલોક  ત્રર્ લોકનો સમહૂ  દ્ધદ્વગ ુ 

164.  દીદિ  દી (બે) દિ (ક્રદિાનો સમહૂ)  દ્ધદ્વગ ુ 

165.  દુપટ્ટો  દુ (બે) પટ્ટો (લગૂડાનો કટકો)  દ્ધદ્વગ ુ 

166.  દોઢડાહ્ુ ં  દોઢ ડાહ્ુ ં દ્ધદ્વગ ુ  

167.  દ્ધદ્વગ ુ  બે ગાયો  દ્ધદ્વગ ુ 

168.  નવશનશધ  નવ શનશધનો સમહૂ  દ્ધદ્વગ ુ 

169.  નવરસ  નવરસનો સમહૂ  દ્ધદ્વગ ુ 

170.  નવરાત  નવ રાશત્રનો સમહૂ  દ્ધદ્વગ ુ  

171.  નવરાત્રી  નવ રાત્રીનો સમહૂ  દ્ધદ્વગ ુ 

172.  પખવાક્રડયુ ં પદંર ક્રદવસનો સમહૂ  દ્ધદ્વગ ુ   

173.  પચંપાત્ર  પાચં પાત્રનો સમહૂ  દ્ધદ્વગ ુ 

174.  પચંરાત્રી  પાચં રાશત્રનો સમહૂ  દ્ધદ્વગ ુ 

175.  પચંવટી પાચં વડનો સમહૂ  દ્ધદ્વગ ુ   

176.  પચંિેરી  પાચં િેરનો સમહૂ (કાટલુ)ં  દ્ધદ્વગ ુ 

177.  પચંાગં  પાચં અંગનો સમહૂ  દ્ધદ્વગ ુ 

178.  પાચંિેરી  પાચં િેરનો સમહૂ  દ્ધદ્વગ ુ  

179.  િતાબ્દી  િત (સો) અબ્દ (વષક)નો 
સમહૂ  

દ્ધદ્વગ ુ 

180.  ષડક્રરપુ ં ષડ્ (છ) ક્રરપ ુ(દુશ્મન) સમહૂ  દ્ધદ્વગ ુ 

181.  સપતપદી  સાત પગલા  દ્ધદ્વગ ુ  

182.  સપતશષિ  સાત ઋશષઓનો સમહૂ  દ્ધદ્વગ ુ 

183.  સપતાહ  સાત ક્રદવસનો સમહૂ  દ્ધદ્વગ ુ 

184.  સવાિેર  સવા િેર  દ્ધદ્વગ ુ  

185.  અગ્રજ  આગળથી જન્સમનાર  ઉપપદ  

186.  અગે્રસર  આગળ રહનેાર  ઉપપદ  

187.  અજ્ઞ  ન જાર્નાર  ઉપપદ  

188.  અનજુ  પાછળથી જન્સમનાર  ઉપપદ  

189.  અપસરા  અપમા ં(પાર્ીમા)ં સરા 
(સરકનારી)  

ઉપપદ  

190.  અભયદા  અભયને આપનાર  ઉપપદ  

191.  ઈશતહાસકાર  ઈશતહાસ કરનાર ઉપપદ  

192.  ઉભયાન્સવયી ઉભયને જોડનાર  ઉપપદ  

193.  ઓછાબોલી  ઓછં બોલનાર  ઉપપદ  

194.  કતકરુપ્રયોગ  કતાકમા ંપ્રયોગ  ઉપપદ  

195.  કમકચર્પ્રયોગ  કમકમા ંપ્રયોગ  ઉપપદ  

196.  કંઠ્થ  કંઠે (મોઢે આવડે તેવુ)ંમા ં
ક્્થર કરનાર  

ઉપપદ  

197.  કાનઝાલ્યુ ં કાનને ઝાલનાર  ઉપપદ  

198.  કારકુન  (કાયક) કાર કુન (કરનાર)  ઉપપદ  

199.  કારીગર  કામ કરનાર  ઉપપદ  

200.  કાયકકર  કાયક કરનાર  ઉપપદ  

201.  કીશતિદા  કીશતિને આપનાર  ઉપપદ  

202.  કુિળ  કુિ વાઢનાર  ઉપપદ  

203.  કુળબોળં  કુળની આબરૂને બોળનાર  ઉપપદ  

204.  કંુભકાર  કંુભનો કરનાર (બનાવનાર)  ઉપપદ  

205.  કૃતઘ્ન  કૃતને ભલૂનાર  ઉપપદ    

206.  કૃતજ્ઞ  કૃત(ઉપકાર) કરનાર  ઉપપદ  

207.  કૃતધ્ન  અપકાર કરનાર  ઉપપદ  
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208.  કૃશષકાર  કૃશષ (ખેતી)ને કરનાર  ઉપપદ  

209.  ચક્ષશતજ  ચક્ષશતએ જન્સમનાર  ઉપપદ  

210.  ખગ  આકાિમા ંગશત કરનાર  ઉપપદ  

211.  ખબરદાર  ખબર રાખનાર  ઉપપદ   

212.  ખેચર  આકાિમા ંચરનાર  ઉપપદ  

213.  ગગનભેદક  ગગન (આકાિ)ને ભેદનાર  ઉપપદ  

214.  ગળાડૂબ  ગળં ડૂબે તેટલુ ં ઉપપદ    

215.  ગળેપડંુ  ગળે પડનાર  ઉપપદ  

216.  ગગંાધર  ગગંાને ધારર્ કરનાર  ઉપપદ   

217.  ચગક્રરધર  ચગક્રર (પવકત)ને ધારર્ 
કરનાર  

ઉપપદ  

218.  ગહૃ્થ  ઘરમા ંરહનેાર  ઉપપદ  

219.  ગોપાલ  ગો (ગાય)નો પાલનહાર  ઉપપદ  

220.  ગોશવિંદ  ગો (ઈન્દ્ન્સદ્રયો)ને જાર્નાર  ઉપપદ  

221.  ગ્રથંકાર  ગ્રથોનો કરનાર, ગ્રથંોને 
રચનાર  

ઉપપદ  

222.  ગ્રથંપાલ  ગ્રથંોને પાળનાર (સભંાળ 
લેનાર)  

ઉપપદ  

223.  ચચઠીનવીસ  ચચઠી (નાનો કાગળ) નવીસ 
(લખનાર)  

ઉપપદ  

224.  ચચત્તભેદક  ચચત્તને ભેદનાર  ઉપપદ  

225.  ચીલાચાલ  ચીલા પર ચાલનાર  ઉપપદ  

226.  છાતીકઢંુ છાતી કાઢનાર (બહાદુર)  ઉપપદ  

227.  છાતીફાટ  છાતી ફાટી જાય તેવુ ંરડનાર  ઉપપદ  

228.  જડબાતોડ  જડબુ ંતોડી નાખંનાર  ઉપપદ  

229.  જિોદા  જિ આપનાર  ઉપપદ  

230.  જળચર  જળમા ંરખડનાર  ઉપપદ  

231.  જાદુગર  જાદુ કરનાર  ઉપપદ  

232.  જીવરખુ ં જીવને રાખનાર  ઉપપદ  

233.  જ્ઞાનદા  જ્ઞાનને આપનાર ઉપપદ  

234.  ડોળઘાલુ ં ડોળ કરનાર  ઉપપદ  

235.  તટ્થ  તટ પર ક્્થર રહનેાર  ઉપપદ  

236.  તનતોડ  તનને તોડનાર  ઉપપદ  

237.  તીરંદાજ  તીરને અંદાજનાર  ઉપપદ  

238.  ત્રાસદાયક  ત્રાસ આપનાર  ઉપપદ  

239.  દગાબાજ  દગો કરનાર  ઉપપદ  

240.  ક્રદનકર  ક્રદવસ (ક્રદન) કરનાર – સયૂક  ઉપપદ  

241.  ક્રદવગંત  ક્રદવ (પરલોક)મા ંગત  ઉપપદ  

242.  દુ:ખદ  દુ:ખ આપનાર  ઉપપદ  

243.  દુ:ખદાયક  દુ:ખ દેનાર  ઉપપદ    

244.  દુકાનદાર  દુકાન રાખનાર  ઉપપદ  

245.  ધનધુકર  ધનનેુ ધરનાર  ઉપપદ    

246.  ધમકજ્ઞ  ધમકને જાર્નાર  ઉપપદ  

247.  ધાડપાડંુ  ધાડ પાડનાર  ઉપપદ  

248.  ધરંુધર  ધરુા ધારર્ કરનાર  ઉપપદ  

249.  ધરંુધર  ધરુ (ધરા) ને ધરનાર  ઉપપદ  

250.  નમકદા  નમક (આનદં) આપનારી ઉપપદ  

251.  નમકદા  નમક (આનદં) આપનાર  ઉપપદ  

252.  શનદ્રાવિ  શનદ્રાને વિ થનાર  ઉપપદ  

253.  શનિાચર  રાત્રીમા ંરખડનાર  ઉપપદ  

254.  પગરખા ં પગની રક્ષા કરનાર  ઉપપદ  

255.  પથ્થરફોડ  પથ્થરને ફોડનાર  ઉપપદ  

256.  પકંજ  પકં (કાદવ)મા ંજન્સમનાર  ઉપપદ  

257.  પાકીટમાર  પાકીટને મારનાર  ઉપપદ  

258.  પાર્ીકળો  પાર્ીને કળનાર (િોધનાર)  ઉપપદ  

259.  પાનખર  પાન ખરે જેમા ં ઉપપદ    

260.  પાનીઢંક  પગની પાનીને ઢાકંનાર  ઉપપદ  

261.  પાપડતોડ  પાપડને તોડનાર  ઉપપદ  

262.  પાપાચારી  પાપને આચરનાર  ઉપપદ  

263.  પરુાર્કાર  પરુાર્ કરનાર (રચનાર) ઉપપદ  

264.  પવૂકજ  પવેૂ જન્સમનાર  ઉપપદ  

265.  પેગબંર  પૈગામ લાવનાર  ઉપપદ  

266.  શપ્રયવંદા  શપ્રય બોલનાર  ઉપપદ  

267.  ભયકંર  ભય ઉત્પન્સન કરનાર  ઉપપદ  

268.  ભશવ પ્રયોગ  ભવમા ંપ્રયોગ  ઉપપદ  

269.  ભધુર  પથૃ્વી (ભ)ુને ધારર્ કરનાર  ઉપપદ  

270.  મખ્ખીચસૂ   માખી ચસૂનાર  ઉપપદ  

271.  મચર્ધર  મચર્ને ધારર્ કરનાર  ઉપપદ  

272.  મતદાતા  મત આપનાર  ઉપપદ  

273.  મનભર  મનને ભરનાર  ઉપપદ  

274.  મનશસજ  મનસમાથંી જન્સમનાર  ઉપપદ  

275.  મનશસજ  મનમા ંજન્સમેલો  ઉપપદ  

276.  મનોહર  મનને આનદં અપનાર  ઉપપદ  

277.  મમકજ્ઞ  મમકને જાર્નાર  ઉપપદ    

278.  માથાડૂબ  માથુ ંબડેૂ એટલુ ંડૂબનાર  ઉપપદ  

279.  માથાબોળ  માથુ ંબોળાય તેટલુ ં ઉપપદ    

280.  માગકદિકક  માગકને દિાકવનાર  ઉપપદ  

281.  મઠુીભર  મકુ્રઠ ભરાય તેટલુ ંલેનાર / 
આપનાર  

ઉપપદ  

282.  મોક્ષદા  મોક્ષ આપનાર  ઉપપદ  

283.  મોહક  મોહ કરનાર / પમાડનાર  ઉપપદ  

284.  યિોદા  યિને આપનાર  ઉપપદ  

285.  યિોધરા  યિને ધારર્ કરનાર  ઉપપદ  

286.  યિોધરા  યિને ધારર્ કરનાર  ઉપપદ  

287.  યશુધન્દ્ષ્ઠર  યિુમા ંક્્થર (અલકુ તત્પરુુષ)  ઉપપદ  

288.  રર્છોડ  રર્ છોડનાર (યિુનુ ંમેદાન 
છોડી જનાર શ્રી કૃષ્ર્ માટે)  

ઉપપદ  

289.  રૂમાલ / 
રુમાલ  

મોઢંુ લછૂનાર  ઉપપદ  

290.  રોચક  રૂચચ હોય તેવુ ંકરનાર  ઉપપદ  
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291.  રોમાચંક  રોમાચં કરનાર  ઉપપદ  

292.  લક્કડખોદ  લાકડંુ ખોદનાર  ઉપપદ  

293.  લખલ ૂટં  લાખ લ ૂટંાવાય તેવુ ં ઉપપદ    

294.  લમર્ાફોડ  લમણુ ંફાડી નાખંનાર  ઉપપદ  

295.  વટેમાગુક  માગકને વટાવનાર  ઉપપદ  

296.  વનચર  વનમા ંરખડનાર  ઉપપદ  

297.  વસધુા  વસ ુ(પથૃ્વી)ને ધારર્ કરનાર  ઉપપદ  

298.  વિંજ  વિંને આગળ વધારનાર 
અથવા રાખનાર  

ઉપપદ  

299.  શવશ્વભર  શવશ્વને ભરનાર  ઉપપદ  

300.  વ્યાજખાઉ  વ્યાજનો ખાનાર  ઉપપદ  

301.  િકંર  શભુ કરનાર  ઉપપદ  

302.  િતં્રજુ્ય  િત્રનેુ જજતનાર  ઉપપદ  

303.  િાસ્ત્રકાર  િાસ્ત્ર રચનાર  ઉપપદ    

304.  િાશંતકર  િાશંતને કરનાર  ઉપપદ  

305.  શભુકંર  શભુ (સારંુ) કરનાર  ઉપપદ  

306.  સત્યવાદી  સત્ય વદનાર (બોલનાર)  ઉપપદ  

307.  સરોજ  (સરોવર) સરમા ંજન્સમનાર  ઉપપદ  

308.  સવકજ્ઞ  સવકને જાર્નાર  ઉપપદ   

309.  સવકજ્ઞ  બધી બાબતો જાર્નાર  ઉપપદ  

310.  સહાધ્યાયી  સાથે અભ્યાસ કરનાર  ઉપપદ   

311.  સહાયક  સહાય કરનાર  ઉપપદ  

312.  સખુદ  સખુ આપનાર  ઉપપદ  

313.  સધુારક  સધુા (અમતૃ) જેવુ ંકરનાર  ઉપપદ  

314.  સવુર્કકાર  સવુર્કને કરનાર  ઉપપદ  

315.  ્પષ્ટવતતા  ્પષ્ટ બોલનાર  ઉપપદ    

316.  ્પષ્ટવતતા  ્પષ્ટ કહનેાર  ઉપપદ  

317.  ્વપન્થ  ્વપનમા ંક્્થર  ઉપપદ    

318.  ્વગક્થ  ્વગકમા ંરહનેાર ઉપપદ  

319.  ્વ્થ  પોતાનામા ં(મ્ત) રહનેાર  ઉપપદ  

320.  હદયભેદક  હદયને ભેદનાર  ઉપપદ  

321.  હદય્થ  હદયમા ંક્્થર રહનેાર / 
વસનાર  

ઉપપદ  

322.  હરામખોર  હરામનુ ંખાનાર  ઉપપદ  

323.  હષકદ  હષક આપનાર  ઉપપદ  

324.  હાથછડ  હાથથી છડવામા ંઆવનાર 
(ચોખા)  

ઉપપદ  

325.  હૈયાફાટ  હૈય ુફાટી જાય તેવુ ંરડનાર  ઉપપદ  

326.  અગે્રસર  આગળ ચાલનાર  મધ્યમપદલોપી  

327.  અપસરા  અપમા ં(પાર્ીમા)ં સરા 
(સરકનારી)  

મધ્યમપદલોપી  

328.  આગગાડી  આગથી ચાલતી ગાડી  મધ્યમપદલોપી    

329.  કતકક્રરપ્રયોગ  કતાકમા ંપ્રયોગ  મધ્યમપદલોપી  

330.  કમકચર્પ્રયોગ  કમકમા ંપ્રયોગ  મધ્યમપદલોપી  

331.  કલ્પવકૃ્ષ  કલ્પ- શવચારથી ફળ આપતુ ં મધ્યમપદલોપી    

વકૃ્ષ  
332.  કાચઘર  કાચમાથંી બનેલુ ંઘર  મધ્યમપદલોપી  

333.  કારકુન  (કાયક) કાર કુન (કરનાર)  મધ્યમપદલોપી  

334.  કારીગર  કામ કરનાર  મધ્યમપદલોપી  

335.  કાયકકર  કાયક કરનાર  મધ્યમપદલોપી  

336.  કુળબોળં  કુળની આબરૂને બોળનાર  મધ્યમપદલોપી  

337.  ગલુાબદાની  ગલુાબ રાખવાની દાની  મધ્યમપદલોપી 
338.  ગોળધાર્ા ગોળ શમશશ્રત ધાર્ા  મધ્યમપદલોપી   

339.  ઘરજમાઈ  ઘરે રહતેો જમાઈ  મધ્યમપદલોપી   

340.  ઘરદેરાસર  ઘરમા ંકરેલુ ંદેરાસર   મધ્યમપદલોપી    

341.  ઘોડાગાડી  ઘોડા વડે ચાલતી ગાડી  મધ્યમપદલોપી  

342.  ચચઠીનવીસ   ચચઠી (નાનો કાગળ) નવીસ 
(લખનાર)  

મધ્યમપદલોપી  

343.  ચીલાચાલ  ચીલા પર ચાલનાર  મધ્યમપદલોપી  

344.  જળચર  જળમા ંરખડનાર  મધ્યમપદલોપી  

345.  જાદુગર  જાદુ કરનાર  મધ્યમપદલોપી  

346.  જીર્ોધ્ધાર  જીર્ક થયેલ મકં્રદરનો ઉિાર  મધ્યમપદલોપી   

347.  જીવનશવદ્યા  જીવન બનાવતી શવદ્યા  મધ્યમપદલોપી   

348.  ટપાલપેટી ટપાલ સાચવવાની પેટી મધ્યમપદલોપી 
349.  ડોળઘાલુ ં ડોળ કરનાર  મધ્યમપદલોપી  

350.  તીરંદાજ  તીરને અંદાજનાર  મધ્યમપદલોપી  

351.  દગાબાજ  દગો કરનાર  મધ્યમપદલોપી  

352.  દહીંવડા  દહીંમા ંભેળવેલા વડા  મધ્યમપદલોપી  

353.  ક્રદકંગત  ક્રદવ (પરલોક)મા ંગત  મધ્યમપદલોપી  

354.  દીવાદાડંી દીવો સચૂવતી દાડંી  મધ્યમપદલોપી   

355.  દુકાનદાર  દુકાન રાખનાર  મધ્યમપદલોપી  

356.  દૂધપૌંઆ દૂધ શમશશ્રત પૌંઆ મધ્યમપદલોપી   

357.  ધમકજ્ઞ  ધમકને જાર્નાર  મધ્યમપદલોપી  

358.  ધાડપાડંુ  ધાડ પાડનાર  મધ્યમપદલોપી  

359.  ન્સયાયિાસ્ત્ર  ન્સયાય માટેનુ ંિાસ્ત્ર મધ્યમપદલોપી   

360.  ન્સયાયસભા ન્સયાય આપનારી સભા  મધ્યમપદલોપી 
361.  પથ્થરફોડ  પથ્થરને ફોડનાર  મધ્યમપદલોપી  

362.  પેગબંર  પૈગામ લાવનાર  મધ્યમપદલોપી  

363.  શપ્રયવંદા  શપ્રય બોલનાર  મધ્યમપદલોપી  

364.  ભશવ પ્રયોગ  ભવમા ંપ્રયોગ  મધ્યમપદલોપી  

365.  મતદાતા  મત આપનાર  મધ્યમપદલોપી  

366.  મનશસજ  મનમા ંજન્સમેલો  મધ્યમપદલોપી  

367.  મગૃજળ મગૃને દેખાત ુ ંજળ   મધ્યમપદલોપી   

368.  લક્કડખોદ  લાકડંુ ખોદનાર  મધ્યમપદલોપી  

369.  વનચર  વનમા ંરખડનાર  મધ્યમપદલોપી  

370.  વરાળયતં્ર  વરાળ વડે ચાલત ુ ંયતં્ર  મધ્યમપદલોપી   

371.  શવશ્વભર  શવશ્વને ભરનાર  મધ્યમપદલોપી  

372.  િકંર  શભુ કરનાર  મધ્યમપદલોપી  

373.  િતં્રજુ્ય  િત્રનેુ જજતનાર  મધ્યમપદલોપી  
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374.  શિલાલેખ  શિલા પર લખવામા ં/ 
કોતરેલો લેખ  

મધ્યમપદલોપી  

375.  સત્યવાદી  સત્ય વદનાર (બોલનાર)  મધ્યમપદલોપી  

376.  સગંીતશિક્ષક  સગંીત િીખવતા  શિક્ષક  મધ્યમપદલોપી 
377.  શસિંહાસન  શસિંહની આકૃશતવાળં આસન  મધ્યમપદલોપી 
378.  સીમારેખા  સીમા સચૂવતી રેખા  મધ્યમપદલોપી 
379.  ્પષ્ટવતતા  ્પષ્ટ કહનેાર  મધ્યમપદલોપી  

380.  હષકદ  હષક આપનાર  મધ્યમપદલોપી  

381.  હાથરૂમાલ  હાથમા ંરાખવાનો રૂમાલ  મધ્યમપદલોપી   

382.  અશતિયોક્તત  વધારે ઉક્તત  કમકધારય  

383.  અધખલુ્લી  અધી ખલુ્લી  કમકધારય  

384.  અન્સનદેવ  અન્સનરૂપી દેવ  કમકધારય  

385.  અધકચદં્રાકૃશત  અધકચદં્રવાળી કૃશત  કમકધારય  

386.  અધકજાગતૃ  અધક જાગતૃ  કમકધારય    

387.  આડવાત  આડી વાત  કમકધારય    

388.  આક્રદમજાશત  આક્રદમ એવી જાશત  કમકધારય   

389.  આનદંધન  આનદંરૂપી ધન  કમકધારય  

390.  આિાવેલ  આિારૂપી વેલ  કમકધારય  

391.  ઉષારાર્ી  ઉષા રૂપી રાર્ી  કમકધારય  

392.  એકત્રીસ  ત્રીસ અને એક  કમકધારય  

393.  એકમાત્ર  માત્ર એક  કમકધારય  

394.  કમલનયન  કમળ જેવુ ંનયન  કમકધારય  

395.  કમલનેત્ર  કમળ જેવુ ંનેત્ર  કમકધારય  

396.  કાગળકાયા  કાગળ જેવી કાયા કમકધારય  

397.  કાજળકાળી  કાજળ જેવી કાળી  કમકધારય  

398.  કાજળકાળં  કાજળ જેવુ ંકાળં કમકધારય    

399.  કાપરુુષ  કા (અધમ) પરુુષ  કમકધારય  

400.  કાયકશવિેષ  શવિેષ કાયક  કમકધારય    

401.  કાવ્યામતૃ  કાવ્યરૂપી અમતૃ  કમકધારય    

402.  કાળાબજાર  કાળા બજાર  કમકધારય  

403.  કાળંમેિ  મેિ જેવુ ંકાળં  કમકધારય    

404.  ક્રકરર્પષુ્પ  ક્રકરર્રૂપી પષુ્પ  કમકધારય  

405.  કીશતિગાથા  કીશતિ રૂપી ગાથા  કમકધારય  

406.  કુવચન  ખરાબ વચન  કમકધારય  

407.  કુશવચારપત્ર  ખરાબ શવચારવાળં  કમકધારય  

408.  કૃષ્ર્પક્ષ  કૃષ્ર્ (શ્યામ) પક્ષ  કમકધારય  

409.  ક્ષરે્ક  એક ક્ષર્  કમકધારય  

410.  ગોપીજનો  ગોપીના જનો  કમકધારય  

411.  ગ્રામાન્સતર  અન્સય ગ્રામ  કમકધારય  

412.  ઘનશ્યામ  ધન જેવુ ંશ્યામ  કમકધારય    

413.  ઘોઘાબાપા  ઘોઘા (નાગ) રૂપી બાપા  કમકધારય  

414.  ચરર્કમળ  કમળ જેવા ચરર્  કમકધારય  

415.  ચદં્રમખુ  ચન્સદ્ર જેવુ ંમખુ કમકધારય    

416.  જગચોક  જગરૂપી ચોક  કમકધારય  

417.  જગમાલર્ી  જગત રૂપી માલર્ી  કમકધારય  

418.  જીવનખેડ  જીવન રૂપી ખેડ  કમકધારય 

419.  જીવનવન  વન રૂપી જીવન  કમકધારય  

420.  જીવનસુદંરી  જીવનરૂપી સુદંરી  કમકધારય  

421.  જ્ઞાનઘોડો  જ્ઞાન એ જ ઘોડો  કમકધારય 

422.  જ્ઞાનદીપ  જ્ઞાનરૂપી દીપ  કમકધારય  

423.  જ્ઞાનમાત્ર  માત્ર જ્ઞાન  કમકધારય  

424.  ટોળાભરમા ં ભયાક ટોળામા ં  કમકધારય  

425.  તડકાકંુપળ  તડકારૂપી કંુપળ  કમકધારય  

426.  દિધાર  દિ ધારાઓ  કમકધારય  

427.  દીધકદ્રન્દ્ષ્ટ  લાબંી દ્રન્દ્ષ્ટ  કમકધારય  

428.  દુશનયાભર  ભરી દુશનયા  કમકધારય    

429.  દેિાવર  અવર (બીજો) દેિ  કમકધારય  

430.  દેિાતંર  અન્સય દેિ  કમકધારય  

431.  દેહલતા  લતા રૂપી દેહ  કમકધારય  

432.  દોઢડાહ્ુ ં દોઢ ડાહ્ુ ં કમકધારય  , 
દ્ધદ્વગ ુ   

433.  ધમકઢાલ  ધમક એ જ ઢાલ  કમકધારય 

434.  ધમકધજા  ધમક રૂપી ધજા  કમકધારય  

435.  ધ્રવુશનશ્વય  ધ્રવુ (ક્્થર) શનશ્વય  કમકધારય  

436.  નયનકમળ  નયન રૂપી કમળ  કમકધારય 

437.  નરકેસરી  કેસરી (શસિંહ) જેવો નર  કમકધારય  

438.  નરશસિંહ  શસિંહ જેવો નર  કમકધારય  

439.  નરોત્તમ  ઉત્તમ નર  કમકધારય  

440.  નવદંપતી  નવા દંપતી  કમકધારય  

441.  નવયગુ  નવો યગુ  કમકધારય  

442.  નવવધ ૂ નવી વહુ  કમકધારય  

443.  શનજપદ  પોતાનુ ંપદ (તત્પરુુષ)  કમકધારય  

444.  શનત્યનવુ ં શનત્ય નવુ ં કમકધારય  

445.  શનશમષમાત્ર  શનશમષ (પર્) માત્ર  કમકધારય  

446.  નીલકમલ  નીલ (આસમાની) કમળ  કમકધારય  

447.  પરગામ  બીજુ (શવિેષર્) ગામ (નામ)  કમકધારય  

448.  પરદેિ  બીજો દેિ  કમકધારય  

449.  પરમ મગંલ  પરમ (ઉત્તમ) મગંલ  કમકધારય  

450.  પરમાત્મા  પરમ આત્મા  કમકધારય    

451.  પરમાનદં  પરમ આનદં  કમકધારય  

452.  પરમેશ્વર  પરમ ઈશ્વર  કમકધારય  

453.  પાર્ીપોચુ ં પાર્ી જેવુ ંપોચુ ં કમકધારય    

454.  પીતાબંર  પીળં વસ્ત્ર  કમકધારય  

455.  પરુુષવ્યાધ્ર  વ્યાધ્ર જેવો પરુુષ  કમકધારય  

456.  પરુુષશસિંહ  શસિંહ જેવો પરુુષ  કમકધારય 

457.  પ્રર્યમારુત  પ્રર્યરૂપ મારુત  કમકધારય  

458.  પ્રશતકૃશત  બીજી આકૃશત  કમકધારય  

459.  પ્રશતપ્રશ્ન  સામો પ્રશ્ન  કમકધારય  
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460.  પ્રધાનમતં્રી પ્રધાન મતં્રી  કમકધારય    

461.  પ્રસગં  શવિેષ પ્રસગં  કમકધારય  

462.  પે્રમ સાગર  પે્રમ રૂપી સાગર  કમકધારય  

463.  પે્રમપ્રલાર્  પે્રમ રૂપી પલાર્  કમકધારય 

464.  બદનામ  બદ (ક્રહન) નામ (કીશતિ)  કમકધારય  

465.  બાસઠ  સાઠં અને બે  કમકધારય  

466.  બાળરાજા  બાળક જેવો રાજા  કમકધારય  

467.  બાળવય  બાળક જેવી વય  કમકધારય  

468.  બેભાનાવ્થા  બેભાન જેવી અવ્થા  કમકધારય  

469.  ભડભાદર  ભાદર નદી જેવુ ંભડ  કમકધારય  

470.  ભરચોમાસ  ભયાક ચોમાસે  કમકધારય  

471.  ભવસાગર  ભવ રૂપી સાગર  કમકધારય 

472.  ભવાટવી  ભવરૂપી અટવી  કમકધારય  

473.  ભાષાતંર  અન્સય ભાષા  કમકધારય  

474.  ભ્રષ્ટાચાર  ભ્રષ્ટ આચાર  કમકધારય  

475.  મધમીઠંુ મધ જેવુ ંમીઠંુ કમકધારય    

476.  મનમકં્રદર  મન રૂપી મકં્રદર  કમકધારય    

477.  મનમોર   મન રૂપી મોર  કમકધારય  

478.  મહશષિ  મહાન ઋશષ  કમકધારય  

479.  મહાદેવ  મોટા દેવ  કમકધારય  

480.  મહામશુ્કેલ  મોટી મશુ્કેલી  કમકધારય  

481.  મહામતૃ્ય ુ મોટંુ મતૃ્ય ુ કમકધારય  

482.  મહામતૃ્ય ુ મહાન મતૃ્ય ુ કમકધારય  

483.  મહારાજ  મોટા રાજા  કમકધારય  

484.  મહારાજા  મહાન રાજા  કમકધારય  

485.  મહારુદ્ર  મહાન રુદ્ર  કમકધારય  

486.  મહાવીર  મોતી વીર  કમકધારય  

487.  મહાસપક  મોટો સપક (સાપ)  કમકધારય  

488.  મહાસેન  મહા (મોટી) સેના  કમકધારય  

489.  મહોત્સવ  મહાન ઉત્સવ  કમકધારય  

490.  મદંાક્ગ્ન  મદં પડી ગયેલો અક્ગ્ન  કમકધારય  

491.  માનવપ્રાર્ી  માનવરૂપી પ્રાર્ી  કમકધારય  

492.  માયકાગંલા  માય (મા)ં જેવા કાગંલા  કમકધારય  

493.  શમષ્ટાન્સન  શમષ્ટ એવુ ંઅન્સન  કમકધારય  

494.  મખુકમળ  કમળરૂપી મખુ  કમકધારય  

495.  મતૃ્ય ુઘેલો  ઘેલુ ંમતૃ્ય ુ કમકધારય  

496.  મેઘગભંીર મેઘ જેવુ ંગબંીર  કમકધારય    

497.  યમરાજ  યમદેવ રૂપી રાજા  કમકધારય  

498.  રાજશષિ  ઋશષ જેવા રાજા  કમકધારય  

499.  રામર્દીવો  રામર્ (લટકતો) દીવો  કમકધારય  

500.  રૂપાતંર  અન્સય રૂપ  કમકધારય  

501.  રૌપટ ઘટંા  રૌપટ રૂપી ઘટંા  કમકધારય  

502.  લબંચોરસ  લબં (લાબંો)ચોરસ  કમકધારય  

503.  લાલચોળ  ચોળ (એક વન્પશતનુ ંમળૂ) કમકધારય  

જેવુ ંલાલ  

504.  લેિમાત્ર  માત્ર લેિ  કમકધારય  

505.  વચનામતૃ  અમતૃ જેવા વચન  કમકધારય  

506.  વજમઠુી  વજ એ જ મઠુી  કમકધારય  

507.  વજહૈયા  વજ જેવા હૈયા  કમકધારય  

508.  વજ્ર્દેહ  વજ્ર જેવો દેહ  કમકધારય    

509.  વડસાસ ુ વડ (મોટા) સાસુ ં કમકધારય  

510.  વદનકમળ  કમળ જેવુ ંવદન  કમકધારય 

511.  વદનસધુારક  સધુાકર જેવુ ંવદન  કમકધારય  

512.   વનઘર  વન એ જ ઘર  કમકધારય  

513.  વરદાન  વર (ઉત્તમ) દાન  કમકધારય  

514.  વગાકન્સતર  અન્સય વગક  કમકધારય  

515.  વિંવકૃ્ષ  વિંરૂપી વકૃ્ષ  કમકધારય  

516.  વિંવેલો  વેલારૂપી વિં  કમકધારય  

517.  વાગ્બાર્  વાક્ (વાર્ી) રૂપી બાર્  કમકધારય  

518.  વાયવેુગ  વાયનુા જેવો વેગ  કમકધારય  

519.  શવચારતરંગ  તરંગરૂપી શવચાર  કમકધારય  

520.  શવજયઘોષ  શવજય રૂપી ઘોષ  કમકધારય  

521.  શવભરુાયા  શવભ ુએ જ રાયા  કમકધારય  

522.  વિૃાવ્થા  વિૃ જેવી અવ્થા  કમકધારય  

523.  વ્યક્તત 
શવિેષ  

શવિેષ વ્યક્તત  કમકધારય  

524.  િિીમખુી  િિી જેવો મખુવાળી  કમકધારય  

525.  શકુલપક્ષ  શકુલ (સફેદ) પક્ષ  કમકધારય  

526.  િોકસાગર  સાગર જેટલો િોક  કમકધારય 

527.  શ્યામવર્ક  શ્યામ જેવો વર્ક  કમકધારય  

528.  સજ્જન  સત ્(સારો)જન      કમકધારય  

529.  સત્કાયક  સારંુ કાયક  કમકધારય  

530.  સત્યનારાયર્  સત્ય રૂપી નારાયર્  કમકધારય  

531.  સત્સગં  સારો સતં્ગ  કમકધારય  

532.  સદગશત સારી ગશત  કમકધારય  

533.  સદાચાર  સારો આચાર  કમકધારય  

534.  સન્સમાગક   સારો માગક  કમકધારય  

535.  સમતાપ  સરખો તાપ  કમકધારય  

536.  સમભાવ  સરખો ભાવ  કમકધારય  

537.  સસંારસાગર  સસંારરૂપી સાગર  કમકધારય    

538.  સસંારસાગર  સસંાર રૂપી સાગર  કમકધારય  

539.  શસિપરુુષ  શસિ એવા પરુુષ  કમકધારય  

540.  સગુધં  સારી ગધં  કમકધારય  

541.  સયૂકદેવ  સયૂક રૂપી દેવ  કમકધારય  

542.  ્વજન  પોતાનો (્વ) માર્સ  કમકધારય  

543.  ્વમાન  પોતાનુ ંમાન  કમકધારય  

544.  ્વાગત  સ ુ(સારંુ) આગત (આવેલુ)ં  કમકધારય  

545.  ્વાથક  ્વને અથક  કમકધારય  
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546.  હા્યાસ્ત્ર  હા્ય રૂપી અસ્ત્ર  કમકધારય  

547.  ક્રહમિીતલ ક્રહમ જેવુ ંિીતલ  કમકધારય  

548.  ક્રહમશભુ્ર  ક્રહમ જેવુ ંસફેદ  કમકધારય  

549.  હીનકમક  ખરાબ કમક  કમકધારય  

550.  હૃદયકમળ  કમળ જેવુ ંહૃદય  કમકધારય 

551.  હૃદયમકુુર  હૃદય રૂપી મકુુર  કમકધારય 

552.  હૈયાસગડી હૈયા રૂપી સગડી કમકધારય    

553.  પે્રમવિ  પે્રમને વિ  તત્પરુુષ  

554.  હ્તગત  હ્તને ગયેલુ ંતે  તત્પરુુષ  

555.  સમશશ્રત  હ્તને ગયેલુ ંતે  તત્પરુુષ  

556.  સમશશ્રત  સમને આશશ્રત  તત્પરુુષ  

557.  મરર્િરર્  મરર્ને િરર્  તત્પરુુષ  

558.  ્વાધીન  ્વને અધીન  તત્પરુુષ  

559.  સજાપાત્ર  સજાને પાત્ર  તત્પરુુષ  

560.  દેવાધીન  દેવને અધીન તત્પરુુષ  

561.  મનગમતુ ં મનને ગમતુ ં તત્પરુુષ  

562.  કમાકધીન  કમકને અધીન  તત્પરુુષ  

563.  ગામસીમાડે  ગામને સીમાડે  તત્પરુુષ  

564.  લાગર્ીવિ  લાગર્ીને વિ  તત્પરુુષ  

565.  દયાપાત્ર  દયાને પાત્ર  તત્પરુુષ  

566.  કૃપાપાત્ર  કૃપાને પાત્ર  તત્પરુુષ  

567.  પરાધીન  પરને અધીન  તત્પરુુષ  

568.  દક્રરયાપાર  દક્રરયાને પાર  તત્પરુુષ  

569.  શનિંદ્રાધીન  શનદ્રાને અધીન  તત્પરુુષ  

570.  ભતતાધીન  ભતતને અધીન  તત્પરુુષ  

571.  દેવના ંશપ્રય  દેવોને શપ્રય  તત્પરુુષ  

572.  સજંોગોવિ  સજંોગોને વિ  તત્પરુુષ  

573.  શનદ્રવિ  શનિંદ્રાને વિ  તત્પરુુષ  

574.  ભાગ્યવિ  ભાગ્યને વિ  તત્પરુુષ  

575.  ભાગ્યાધીન  ભાગ્યને અધીન  તત્પરુુષ  

576.  આદરપાત્ર  આદરને પાત્ર તત્પરુુષ  

577.  હડતાલ  હાટ (દુકાન) ને તાળા  તત્પરુુષ  

578.  મનોગત  મનને ગયેલુ ં તત્પરુુષ  

579.  કે્ષત્રગત  કે્ષત્રને ગયેલુ ં તત્પરુુષ  

580.  ્વગકગત   ્વગકને ગયેલુ ં તત્પરુુષ  

581.  દુ:ખ પશતત  દુ:ખને પશતત  તત્પરુુષ  

582.  દેિગત  દેિને ગયેલુ ં તત્પરુુષ  

583.  આપદગત  આપદને ગયેલુ ં તત્પરુુષ  

584.  ગ્રામગત  ગ્રામને ગયેલુ ં તત્પરુુષ  

585.  સખુાપન્સન  સખુને આપન્સન (પામેલુ)ં  તત્પરુુષ  

586.  કલ્પનાતીત  કલ્પનાને અતીત  તત્પરુુષ  

587.  તષૃાર  તષૃાથી આતરુ  તત્પરુુષ  

588.  ્થાનયતુત ્થાનથી યતુત  તત્પરુુષ  

589.  પ્રશતભસપંન્સન  પ્રશતભાથી સપંન્સન  તત્પરુુષ  

590.  રસભીનુ ં રસ વડે ભીનુ ં તત્પરુુષ  

591.  િોકગ્ર્ત  િોક વડે ગ્ર્ત  તત્પરુુષ  

592.  પે્રમવિ  પે્રમથી વિ  તત્પરુુષ  

593.  ઉત્સવઘેલા  ઉત્સવથી ઘેલા  તત્પરુુષ  

594.  ગૌરવભયાક  ગૌરવથી ભરેલા  તત્પરુુષ  

595.  રત્નજડીત  રત્નોથી જડેલુ ં તત્પરુુષ  

596.  િોકાતરુ  િોક વડે આતરુ  તત્પરુુષ  

597.  શવશધશનશમિત  શવશધથી શનશમિત  તત્પરુુષ  

598.  ક્ષધુાતરુ  ક્ષધુાથી આતરુ  તત્પરુુષ  

599.  શનદ્રવિ  શનિંદ્રાથી વિ  તત્પરુુષ  

600.  ભયત્ર્ત  ભયથી ત્ર્ત  તત્પરુુષ  

601.  દયાભીની   દયાથી ભીની  તત્પરુુષ  

602.  મતં્રમગુ્ધ  મતં્રથી મગુ્ધ  તત્પરુુષ  

603.  ચચિંતાતરુ  ચચિંતા વડે આતરુ  તત્પરુુષ  

604.  ધનાઢય  ધન વડે આઢય  તત્પરુુષ  

605.  હ્તચલચખત  હ્ત વડે ચલચખત  તત્પરુુષ  

606.  યોગાયતુત  યોગ વડે યતુત  તત્પરુુષ  

607.  હષકઘેલા  હષક વડે ઘેલા  તત્પરુુષ  

608.  કાળભયાક  કાળથી ભરેલા ં તત્પરુુષ  

609.  શવષભયાક  શવષથી ભરેલા ં તત્પરુુષ  

610.  દદકભયુું   દદકથી ભયુું  તત્પરુુષ  

611.  યિપરૂ્ક  યિથી પરૂ્ક  તત્પરુુષ  

612.  કપોલકક્લ્પત  કપોલ વડે કક્લ્પત  તત્પરુુષ  

613.  તલુસીકૃત  તલુસીદાસેકૃત  તત્પરુુષ  

614.  ઈશ્વરદત્ત  ઈશ્વરે આપેલુ ં તત્પરુુષ  

615.  માસપવૂક  માસથી પવૂક  તત્પરુુષ  

616.  શ્રીયતુ  શ્રી (લક્ષ્મી) થી યતુ  તત્પરુુષ  

617.  મનમાન્સય ુ  મનથી માન્સય ુ તત્પરુુષ  

618.  શવશધશનશમિત  શવશધ વડે શનશમિત  તત્પરુુષ  

619.  િસ્ત્રવર્  િસ્ત્રથી વર્  તત્પરુુષ  

620.  વક્કલહુ  વાક્ થી કલહુ (વાર્ીથી 
તકરાર)  

તત્પરુુષ  

621.  આિાભયુું  આિાથી ભયુું  તત્પરુુષ  

622.  દયાદ્રક  દયા વડે આદ્રક  તત્પરુુષ  

623.  મદાધં  મદથી અંધ  તત્પરુુષ  

624.  મોં માગં્ય ુ મોંથી માગં્ય ુ તત્પરુુષ  

625.  હીરાજડીત  હીરાથી જડીત  તત્પરુુષ  

626.  મતમાતા  મતથી માતા  તત્પરુુષ  

627.  સાકરશમશશ્રત  સાકર સાથે શમશશ્રત  તત્પરુુષ  

628.  માતસૃદિ  મા ંસદિ (જેવા)  તત્પરુુષ  

629.  ભાતસૃમ  ભાઈ જેવો  તત્પરુુષ  

630.  શપતતૃલ્પ  શપતા જેવા  તત્પરુુષ  

631.  કષ્ટસાધ્ય  કષ્ટ વડે સાધ્ય   તત્પરુુષ  

632.  કાકબચલ  કાક માટે બચલ  તત્પરુુષ  
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633.  દેિદાઝ  દેિ માટે ઉદય  તત્પરુુષ  

634.  ચરર્ોદય  ચરર્ માટે ઉદય  તત્પરુુષ  

635.  રંગભશૂમ  રંગ માટે ભશૂમ  તત્પરુુષ  

636.  કન્સયાિાળા  કન્સયા માટે િાળા  તત્પરુુષ  

637.  શવકાસગહૃ  શવકાસ માટે ગહૃ  તત્પરુુષ  

638.  ગરુૂદચક્ષર્ા  ગરૂૂ માટેની દચક્ષર્ા  તત્પરુુષ  

639.  ખીસાઘક્રડયા
ળ  

ખીસા માટેનુ ંઘક્રડયાળ  તત્પરુુષ  

640.  શવદ્યાપીઠ  શવદ્યા માટેની પીઠ  તત્પરુુષ  

641.  હાથીખાનુ ં હાથી માટેનુ ંખાનુ ં તત્પરુુષ  

642.  દ્ધદ્વજાથક  દ્ધદ્વજ માટેનુ ંઅથે  તત્પરુુષ  

643.  દેવબચલ  દેવો માટે બચલ  તત્પરુુષ  

644.  દેિક્રહત  દેિ માટે ક્રહત  તત્પરુુષ  

645.  વરમાળા  વર માટે માળા  તત્પરુુષ  

646.  તોપખાનુ ં તોપ માટે ખાનુ ં તત્પરુુષ  

647.  યજ્ઞવેદી  યજ્ઞ માટે વેદી  તત્પરુુષ  

648.  યિુસજ્જ  યિુ માટે સજ્જ  તત્પરુુષ  

649.  લગ્નવેદી   લગ્ન માટે વેદી  તત્પરુુષ  

650.  આદરયોગ્ય  આદર માટે યોગ્ય તત્પરુુષ  

651.  સાક્રહત્યરુચચ  સાક્રહત્ય માટેની રુચચ  તત્પરુુષ  

652.  હાથકડી  હાથ માટેની કડી  તત્પરુુષ  

653.  દવાખાનુ ં દવા માટેનુ ંખાનુ ં તત્પરુુષ  

654.  કેદખાનુ ં કેદી માટેનુ ંખાનુ ં તત્પરુુષ  

655.  વચર્ગથે  વચર્ક માટે અથે  તત્પરુુષ  

656.  લોકક્રહત  લોકો માટે ક્રહત  તત્પરુુષ  

657.  જનક્રહત  લોકો માટે ક્રહત  તત્પરુુષ  

658.  રાજક્રહત  રાજા માટે ક્રહત  તત્પરુુષ  

659.  બાલક્રહત  બાળક માટે ક્રહત  તત્પરુુષ  

660.  તપોવન  તપ માટે વન  તત્પરુુષ  

661.  વ્યાખ્યાનખડં  વ્યાખ્યાન માટે ખડં  તત્પરુુષ  

662.  ધ્વજ્થભં  ધ્વજ માટે ્થભં  તત્પરુુષ  

663.  હવન 
સામ્રગી  

હવન માટેની સામગ્રી તત્પરુુષ  

664.  દેિભક્તત  દેિ માટે ભક્તત  તત્પરુુષ  

665.  રસોઈઘર   રસોઈ માટે ઘર  તત્પરુુષ  

666.  રોકડવહી   રોતડ માટેની વહી (ચોપડી)  તત્પરુુષ  

667.  ઘરખચક  ઘર માટેનુ ંખચક  તત્પરુુષ  

668.  ઘોડેિાળા  ઘોડા માટેની િાળા  તત્પરુુષ  

669.  શવદ્યાલય  શવદ્યાનુ ંઆલય  તત્પરુુષ  

670.  પ્રભપુ્રીશત  પ્રભશુન પ્રીશત  તત્પરુુષ  

671.  નદંકંુવર  નદંનો કંુવર  તત્પરુુષ  

672.  ક્રહમાલય  ક્રહમનુ ંઆલય  તત્પરુુષ  

673.  નૌકાહરર્  નૌકાનુ ંહરર્  તત્પરુુષ  

674.  સરુાત્મજા  સરુોની આત્મજા  તત્પરુુષ  

675.  શમટ્ટીકર્   શમટ્ટીના કર્  તત્પરુુષ  

676.  ચદં્રચબિંબ  ચદં્રનુ ંચબિંબ  તત્પરુુષ  

677.  સમાજસેવક  સમાજનો સેવક  તત્પરુુષ  

678.  આત્મઘાતક  આત્મનો ઘાતક  તત્પરુુષ  

679.  ફૂલહાર  ફૂલનો હાર  તત્પરુુષ  

680.  પ્રજાપશત  પ્રજાનો પશત  તત્પરુુષ  

681.  નદીક્રકનારો  નદીનો ક્રકનારો  તત્પરુુષ  

682.  દયાસાગર  દયાનો સાગર  તત્પરુુષ  

683.  ્પિકસખુ  ્પિકનુ ંસખુ  તત્પરુુષ  

684.  વાનરસેના  વાનીરોની સેના  તત્પરુુષ  

685.  શવશ્વાસઘાત  શવશ્વાસનો ઘાત  તત્પરુુષ  

686.  ચગક્રરશ ૃગં  ચગક્રરનુ ંશ ૃગં  તત્પરુુષ  

687.  રઘવુિં  રઘનુો વિં  તત્પરુુષ  

688.  સરેુિ  સરુ (દેવો)નો ઈિ  તત્પરુુષ  

689.  શવશ્વાધાર  શવશ્વનો આધાર  તત્પરુુષ  

690.  વાતાકલાપ  વાતાકનો આલાપ  તત્પરુુષ  

691.  તદુંર્તી  તનની દુર્તી  તત્પરુુષ  

692.  નરૂજહા ં જહાનં ુ ંનરૂ  તત્પરુુષ  

693.  િાહજાદો  િાહનો જાદો  તત્પરુુષ  

694.  અહમદાબાદ   અહમદનુ ંનગર  તત્પરુુષ  

695.  ઔરંગાબાદ  ઔરંગઝેબનુ ંનગર  તત્પરુુષ  

696.  મહમેદાવાદ  મહમેદુનુ ંનગર  તત્પરુુષ  

697.  તત્પરુુષ  તેનો પરુુષ  તત્પરુુષ  

698.  ગલુજાર  ગલુની વાડી  તત્પરુુષ  

699.  િાહઆલમ  આલમનો િાહ  તત્પરુુષ  

700.  રાજહંસ  હંસોનો રાજા  તત્પરુુષ  

701.  હુકમનામુ ં હુકમનો પત્ર  તત્પરુુષ  

702.  કૃષ્ર્ાવતાર  કૃષ્ર્નો અવતાર  તત્પરુુષ  

703.  પાથકસારશથ  પાથકનો સારશથ  તત્પરુુષ  

704.  નપૃશત  ન ૃ(લોકો)નો પશત (રાજા)  તત્પરુુષ  

705.  ગોકુળ  ગો (ગાયો)નુ ં(કુળ) ટોળં  તત્પરુુષ  

706.  બજારભાવ  બજારનો ભાવ  તત્પરુુષ  

707.  વકૃ્ષારોપર્  વકૃ્ષનુ ંરોપર્  તત્પરુુષ  

708.  સેનાનાયક  સેનાનો નાયક  તત્પરુુષ  

709.  આત્મકથા  આત્મની કથા  તત્પરુુષ  

710.  આપબળ  પોતાનુ ંબળ  તત્પરુુષ  

711.  ક્રહિંદુ્તાન  ક્રહિંદુઓનુ ં્થાન  તત્પરુુષ  

712.  વાતાવરર્  વાત (હવા)નુ ંઆવરર્  તત્પરુુષ  

713.  બદુ્ધિવધકક  બદુ્ધિશન વધકક  તત્પરુુષ  

714.  પ્રમાર્ભાન  વાચસ ્(વાર્ી)નો પશત  તત્પરુુષ  

715.  અટક્થાન  અટકવાનુ ં્થાન  તત્પરુુષ  

716.  કીશતિગાથા  કીશતિની ગાથા  તત્પરુુષ  

717.  યિગાથા  યિની ગાથા  તત્પરુુષ  

718.  રાજદરબાર  રાજાનો દરબાર  તત્પરુુષ  
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719.  રાષ્ટ્રપે્રમ  રાષ્ટ્રનો પે્રમ  તત્પરુુષ  

720.  દેિદાઝ  દેિની દાઝ  તત્પરુુષ  

721.  આપબદુ્ધિ  પોતાની બદુ્ધિ  તત્પરુુષ  

722.  હાથ ચાલાકી  હાથની ચાલાકી  તત્પરુુષ  

723.  આંખ 
મીંચામર્ા ં-  

આંખના મીચામર્ા ં તત્પરુુષ  

724.  ઈન્સદ્રધનષુ  ઈન્સદ્રનુ ંધનષુ  તત્પરુુષ  

725.  ગહૃવ્યવ્થા  ગહૃની વ્યવ્થા  તત્પરુુષ  

726.  શવદ્યાથી શપ્રય  શવદ્યાથીઓના શપ્રય  તત્પરુુષ  

727.  લોકશપ્રય  લોકોના શપ્રય  તત્પરુુષ  

728.  અરુર્ોદય  અરુર્ોનો ઉદય  તત્પરુુષ  

729.  પાદપ્રહાર  પાદ (પગ)નો પ્રહાર તત્પરુુષ  

730.  મકાનભાડંુ  મકાનનુ ંભાડંુ  તત્પરુુષ  

731.  કલાપારખુ ં કલાનો પારખુ ં તત્પરુુષ  

732.  પ્રભપુ્રાથકના  પ્રભનુી પ્રાથકના  તત્પરુુષ  

733.  અન્સનદાતા  અન્સનના દાતા  તત્પરુુષ  

734.  શપતભૃતત  શપતનૃો ભતત  તત્પરુુષ  

735.  પ્રભભુતત  પ્રભનુો ભતત  તત્પરુુષ  

736.  દેવભતત  દેવનો ભતત  તત્પરુુષ  

737.  માતભૃતત  માતાનો ભતત  તત્પરુુષ  

738.  માડીજાયો  માડીનો જાયો (પતુ્ર)  તત્પરુુષ  

739.  સયૂકતેજ  સયૂકનુ ંતેજ  તત્પરુુષ  

740.  આંબાવાક્રડયુ ં આંબાનુ ંવાક્રડયુ ં તત્પરુુષ  

741.  ચગક્રરશ ૃગં  ચગક્રર (પવકત)નુ ંશ ૃગં  તત્પરુુષ  

742.  વજપાત  વજનો પ્રહાર (પાત)  તત્પરુુષ  

743.  સપકદંિ  સપકનો દંિ  તત્પરુુષ  

744.  સસંારસેવક  સસંારનો સેવક  તત્પરુુષ  

745.  શનત્યશનયમ  શનત્યનો શનયમ  તત્પરુુષ  

746.  શનત્યિમ  શનત્યનો િમ  તત્પરુુષ  

747.  માનવજાત  માનવીની જાત  તત્પરુુષ  

748.  ચરર્રજ  ચરર્ની રજ  તત્પરુુષ  

749.  ગદાપ્રહાર  ગદાનો પ્રહાર  તત્પરુુષ  

750.  પથૃ્વીવલ્લભ  પથૃ્વીનો વલ્લભ (માચલક)  તત્પરુુષ  

751.  આત્મહત્યા  આત્મની હત્યા  તત્પરુુષ  

752.  જલસમદૃ્ધિ જળની સમદૃ્ધિ  તત્પરુુષ  

753.  બ્રહ્મનાદ  બ્રહ્મનો નાદ  તત્પરુુષ  

754.  મનખાદેહ  મનખાનો દેહ  તત્પરુુષ  

755.  ખાતાવહી  ખાતાની વહી  તત્પરુુષ  

756.  આબરૂ  મોઢાનુ ંતેજ  તત્પરુુષ  

757.  કાવ્યસગં્રહ  કાવ્યનો સગં્રહ  તત્પરુુષ  

758.  નવચલકાસગં્ર
હ  

નવચલકાનો સગં્રહ  તત્પરુુષ  

759.  વાતાકસગં્રહ  વાતાકનો સગં્રહ  તત્પરુુષ  

760.  ખીર્પ્રદેિ  ખીર્નો પ્રદેિ  તત્પરુુષ  

761.  જનવ ૃદં  જનનુ ંવ ૃદં  તત્પરુુષ  

762.  પ્રાગડવેળા  પ્રાગડની વેળા  તત્પરુુષ  

763.  લગ્નજીવન  લગ્નનુ ંજીવન  તત્પરુુષ  

764.  હદયનાથ  હદયના નાથ  તત્પરુુષ  

765.  રાજમગુટ  રાજાનો મગુટ  તત્પરુુષ  

766.  રાજમહલે  રાજાનો મહલે  તત્પરુુષ  

767.  રાજાજ્ઞા  રાજાની આજ્ઞા  તત્પરુુષ  

768.  કન્સયાદાન   કન્સયાનુ ંદાન  તત્પરુુષ  

769.  પખંીટહુકા  પખંીના ટહુકા   તત્પરુુષ  

770.  મોરશપિંચ્છ  મોરના શપચ્છ  તત્પરુુષ  

771.  પતુ્રજન્સમ  પતુ્રનો જન્સમ  તત્પરુુષ  

772.  કન્સયિાળા  કન્સયાઓની િાળા  તત્પરુુષ  

773.  રાજહત્યા  રાજાની હત્યા  તત્પરુુષ  

774.  પણુ્યપ્રભાવ  પણુ્યનો પ્રભાવ  તત્પરુુષ  

775.  વ ૃદંાવન  વ ૃદંોનુ ંવન  તત્પરુુષ  

776.  પ્રભભુક્તત  પ્રભનુી ભક્તત  તત્પરુુષ  

777.  ચરર્રજ  ચરર્ની રજ  તત્પરુુષ  

778.  તલુસીદલ  તલુસીના દલ (પાદંડા)  તત્પરુુષ  

779.  પેટગજુારો  પેટ ગજુારો  તત્પરુુષ  

780.  ઘરવ્યવહાર  ઘરનો વ્યવહાર  તત્પરુુષ  

781.  શમલમજૂર  શમલનો મજૂર  તત્પરુુષ  

782.  વાચર્જ્ય 
શવદ્યા  

વાચર્જ્યની શવદ્યા  તત્પરુુષ  

783.  શવદ્યાભ્યાસ  શવદ્યાનો અભ્યાસ  તત્પરુુષ  

784.  સત્યાગ્રહ  સત્યનો આગ્રહ  તત્પરુુષ  

785.  કક્રટલકં  કક્રટનો લકં (વળાકં)  તત્પરુુષ  

786.  નટવર  નટોમા ંશ્રષ્ઠ (વર)  તત્પરુુષ  

787.  કશવવર  કશવઓમા ંશે્રષ્ઠ  તત્પરુુષ  

788.  ઘોડેસવાર  ઘોડા ઉપર સવાર  તત્પરુુષ  

789.  શવદ્યાથીશપ્રય  શવદ્યાથીઓમા ંશપ્રય  તત્પરુુષ  

790.  લોકશપ્રય  લોકોમા ંશપ્રય  તત્પરુુષ  

791.  એકાતંવાસ  એકાતંમા ંવાસ  તત્પરુુષ  

792.  મોહાધં  મોહમા ંઅંધ   તત્પરુુષ  

793.  વનવાસ  વનમા ંવાસ  તત્પરુુષ  

794.  કાયકદક્ષ  કાયકમા ંદક્ષ  તત્પરુુષ  

795.  શવચારમગ્ન  શવચારોમા ંમગ્ન  તત્પરુુષ  

796.  અરણ્યવાસ  અરણ્યમા ંવાસ  તત્પરુુષ  

797.  કાયકકુિળ  કાયકમા ંકુિળ  તત્પરુુષ  

798.  ધમકશ્રિા  ધમકમા ંશ્રિા  તત્પરુુષ  

799.  ધમકશનષ્ઠા  ધમકમા ંશનષ્ઠા  તત્પરુુષ  

800.  જગશવખ્યાત  જગમા ંશવખ્યાત  તત્પરુુષ  

801.  બાળવત્સલ  બાળકો ઉપર વત્સલ  તત્પરુુષ  

802.  નૌકાશવહાર  નૌકામા ંશવહાર  તત્પરુુષ  

803.  સાસરવાસ  સાસરામા ંવાસ  તત્પરુુષ  
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804.  પ્રભશુનષ્ઠા  પ્રભમુા ંશનષ્ઠા  તત્પરુુષ  

805.  નભોશવહાર  નભમા ંશવહાર  તત્પરુુષ  

806.  મશુનવર  મશુનઓમા ંવર  તત્પરુુષ  

807.  વહુઘેલો  વહ ૂપ્રત્યે ઘેલો  તત્પરુુષ  

808.  દેિડંકો  દેિમા ંડંકો  તત્પરુુષ  

809.  િાસ્ત્રશનપરુ્  િાસ્ત્રમા ંનપુરુ્  તત્પરુુષ  

810.  રર્વીર  રર્મા ંવીર  તત્પરુુષ  

811.  જળક્રિયા  જળમા ંક્રિયા  તત્પરુુષ  

812.  કાનભભેંરર્ી  કાનમા ંભભેંરર્ી  તત્પરુુષ  

813.  આનદંમગ્ન  આનદંમા ંમગ્ન  તત્પરુુષ  

814.  રસમગ્ન  રસમા ંમગ્ન  તત્પરુુષ  

815.  ક્રદક્ગ્વજય  ક્રદગમા ંશવજય (ક્રદિાઓમા)ં  તત્પરુુષ  

816.  આપવીતી  આપ પર વીતી  તત્પરુુષ  

817.  મનમોજી  મનમા ંમોજી  તત્પરુુષ  

818.  દીનદયાળં  દીન (ગરીબ) ઉપર દયાળં  તત્પરુુષ  

819.  આ વષક  વષક સધુી  અવ્યયીભાવ 

820.  આજીવન  જીવન સધુી  અવ્યયીભાવ 

821.  બાલવિૃ  બાળકથી માડંી વિૃ સધુી  અવ્યયીભાવ 

822.  આમરર્  મરર્ સધુી  અવ્યયીભાવ 

823.  ખડેંખડં  દરેક ખડં  અવ્યયીભાવ 

824.  ખરેૂ્ખરૂ્ો  દરેક ખરૂ્ો  અવ્યયીભાવ 

825.  ગામેગામ  દરેક ગામ  અવ્યયીભાવ 

826.  દેિેદેિ  દરેક દેિ  અવ્યયીભાવ 

827.  પરીક્ષ  આંખોથી દૂર  અવ્યયીભાવ 

828.  પરોક્ષ  અચક્ષથી દૂર  અવ્યયીભાવ 

829.  પળે પળ  દરેક પળ  અવ્યયીભાવ 

830.  પ્રશતક્રદન  દરેક ક્રદવસ  અવ્યયીભાવ 

831.  પ્રશતવષક  દરેક વષક  અવ્યયીભાવ 

832.  પ્રત્યક્ષ  આંખની સામે  અવ્યયીભાવ 

833.  પ્રત્યેક  દર એક  અવ્યયીભાવ 

834.  ભવોભવ  પ્રત્યેક ભવ  અવ્યયીભાવ 

835.  યથામશત  મશત પ્રમારે્  અવ્યયીભાવ 

836.  યથાયોગ્ય  યોગ્ય હોય તેમ  અવ્યયીભાવ 

837.  યથાયોગ્ય  હોય તે પ્રમારે્  અવ્યયીભાવ 

838.  યથાથક  અથક પ્રમારે્  અવ્યયીભાવ 

839.  યથાશવશધ  શવશધ પ્રમારે્  અવ્યયીભાવ 

840.  યથાિક્તત  િક્તત પ્રમારે્  અવ્યયીભાવ 

841.  યથેચ્છે  ઈચ્છા પ્રમારે્  અવ્યયીભાવ 

842.  યાવજ 
જીવન  

જીવન ચાલે ત્યા ંસધુી  અવ્યયીભાવ 

843.  રોમે રોમ  દરેક રોમ  અવ્યયીભાવ 

844.  સત્વર  ત્વરા સક્રહત  અવ્યયીભાવ 

845.  અકલપેટંુ  જે એકલુ ંપેટ ભરે છે તેવુ ં બહુવ્રીક્રહ   

846.  અખટૂ  જે ખટેૂ નક્રહિં તેવુ ંછે તે  બહુવ્રીક્રહ  

847.  અગમપથંી  જેનો પથં અગમ છે તે  બહુવ્રીક્રહ 

848.  અગમબદુ્ધિ  જેની બદુ્ધિ આગળ છે તે  બહુવ્રીક્રહ   

849.  અચલ  જે ચચલત થતો નથી તે 
(ક્રહમાલય)  

બહુવ્રીક્રહ  

850.  અર્દીઠ  ન દીઠેલુ ંછે તે  બહુવ્રીક્રહ  

851.  અર્નમ  જે નમતો નથી તે  બહુવ્રીક્રહ 

852.  અદ્ધદ્વતીય  જેનુ ંકોઈ દ્ધદ્વતીય નથી તે  બહુવ્રીક્રહ 

853.  અનતં  જેનો અંત નથી તે  બહુવ્રીક્રહ  

854.  અનપુમ  જેની ઉપમા નથી તે  બહુવ્રીક્રહ  

855.  અબળા  જેનામા ંબળ નથી તે  બહુવ્રીક્રહ 

856.  અભય   જેને ભય નથી તે  બહુવ્રીક્રહ  

857.  અમલૂ્ય  જે અમલૂ છે તે  બહુવ્રીક્રહ 

858.  અક્રહિંસા  જેમા ંક્રહિંસા નથી તે  બહુવ્રીક્રહ  

859.  આપાદ 
મ્તક 

જે પગથી માથા સધુી સડુોળ 
છે તે  

બહુવ્રીક્રહ  

860.  એકધારંુ  જે એકસરખુ ંછે તેવુ ં બહુવ્રીક્રહ   

861.  એકમત  જેમનો મત એકસરખો છે તે  બહુવ્રીક્રહ  

862.  કશપધ્ધજ  કશપ છે ધ્વજમા ંજેના એવા  બહુવ્રીક્રહ 

863.  કમનસીબ  જેનુ ંનસીબ ખરાબ છે તે  બહુવ્રીક્રહ  

864.  કમળનયન  કમળ સમાન છે નયન જેના ં
એવો  

બહુવ્રીક્રહ 

865.  કાળમખુુ ં જેનુ ંમખુ કાળ જેવુ ંછે તે  બહુવ્રીક્રહ   

866.  કાળમખુો  કાળ જેવુ ંજેનુ ંમખુ છે તે  બહુવ્રીક્રહ  

867.  કુકમક  કુ (ખરાબ) છે કમક જેનુ ંતે  બહુવ્રીક્રહ  

868.  કૃતાથક  જેનો અથક કૃત (સપંરૂ્ક) છે તે  બહુવ્રીક્રહ   

869.  કેડભાગંલુ ં જેની કેડ ભાગંી છે તે  બહુવ્રીક્રહ   

870.  કેસરઘોળ્યા  જેને કેસર ઘોળ્યા છે તે  બહુવ્રીક્રહ  

871.  ખિુશમજાજ  જેનો શમજાજ આનદંી છે તે  બહુવ્રીક્રહ  

872.  ગોળાકાર  ગોળ છે આકાર જેનો તે  બહુવ્રીક્રહ 

873.  ગૌમખુી  જે ગાયના મખુ વાળી છે તે  બહુવ્રીક્રહ   

874.  ગૌરવરણુ ં જેનો વર્ક ગૌર છે તે  બહુવ્રીક્રહ   

875.  ચિપાચર્  ચિ છે પાચર્ (હાથ)મા ંજેના 
એવા (શવષ્ણ)ુ  

બહુવ્રીક્રહ  

876.  ચતભુુકજ  ચાર ભજુા છે જેને તે, ચાર છે 
ભજુાઓ જેની તે  

બહુવ્રીક્રહ  

877.  ચતમુુકખ  જેને ચાર મખુ છે તે  બહુવ્રીક્રહ   

878.  ચદં્રાકૃશત  ચદં્રના  જેવી જેની આકૃશત છે 
તે  

બહુવ્રીક્રહ 

879.  ચોખડંું  જેમા ંચાર ખડં છે તેવુ ં બહુવ્રીક્રહ    

880.  ચોપગુ ં જેને ચાર પગ છે તે  બહુવ્રીક્રહ  

881.  જગપે્રમ  જે સમગ્ર જગતને પે્રમ કરે છે 
તે  

બહુવ્રીક્રહ  

882.  તપોધન  તપ છે ધન જેનુ ંતે  બહુવ્રીક્રહ  

883.  શત્રકાળજ્ઞાની  જેને ત્રરે્ય કાળનુ ંજ્ઞાન છે તે  બહુવ્રીક્રહ  

884.  શત્રશળૂપાચર્  શત્રશલૂ છે જેના હાથમા ંતે  બહુવ્રીક્રહ 
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885.  દિાનન  જેને દિ આનન છે તે  બહુવ્રીક્રહ 

886.  દામોદર  દામ (દોરડંુ) છે ઉદર પર 
જેના તે  

બહુવ્રીક્રહ  

887.  દુગુકર્ી  દુષ્ટ છે ગરુ્ જેનો એવો  બહુવ્રીક્રહ 

888.  ધમૂકેત ુ ધમૂ (ધમૂાડો) એ જ જેનો કેત ુ
(વાવટો) છે તે 

બહુવ્રીક્રહ  

889.  ન બાપો  જેનો શપતા નથી તે  બહુવ્રીક્રહ  

890.  નફકરો નથી ક્રફકર જેને તે  બહુવ્રીક્રહ 

891.  નમાયા ં જેને માતા નથી તેવા  બહુવ્રીક્રહ 

892.  નમાયો  નથી માતા જેની તે  બહુવ્રીક્રહ  

893.  નવરંગી  નવ રંગ જેને છે તે  બહુવ્રીક્રહ  

894.  નવસરો  જેમા ંનવ સેર છે તેવો  બહુવ્રીક્રહ   

895.  નાઉમેદ  નથી ઉમેદ જેનામા ંતે  બહુવ્રીક્રહ 

896.  નાખિુ  નથી ખિુ જે તે  બહુવ્રીક્રહ  

897.  નામદક  જે મદક  નથી તે  બહુવ્રીક્રહ 

898.  શન:્વાથક  જેમાથંી ્વાથક જતો રહ્યો છે 
તે  

બહુવ્રીક્રહ  

899.  શનરક્ષર  નથી અક્ષરનુ ંજ્ઞાન જેને તે  બહુવ્રીક્રહ  

900.  શનરપેક્ષ  જેને અપેક્ષા નથી તે  બહુવ્રીક્રહ 

901.  શનરંકુિ  જેમા ંઅંકુિ નથી તે  બહુવ્રીક્રહ 

902.  શનરાધાર  જેને કોઈ આધાર નથી તે  બહુવ્રીક્રહ 

903.  શનરુદ્યમી નથી ઉદ્યમ જેનામા ંતે  બહુવ્રીક્રહ 

904.  શનદકય   જેમથંી દયા જતી રહી છે તે  બહુવ્રીક્રહ 

905.  શનદોષ  નથી દોષ જેનામા ંતે  બહુવ્રીક્રહ  

906.  શનધકન  શનગત (જત ુ ંરહલે)ુ છે જેના 
એવા  

બહુવ્રીક્રહ  

907.  શનમકળ  શનગકત છે મળ જેમાથંી તે  બહુવ્રીક્રહ 

908.  શનષ્પક્ષ  જેનો કોઈ પક્ષ નથી તે  બહુવ્રીક્રહ 

909.  નીડર  જેમાથંી ડર ચાલ્યો ગયો છે 
તે  

બહુવ્રીક્રહ  

910.  નીલકંઠ  જેનુ ંકંઠ નીલા રંગનુ ંછે તે  બહુવ્રીક્રહ  

911.  નીલાબંર  નીલા રંગનુ ંઅંબર  બહુવ્રીક્રહ  

912.  પહ્મનાભ પહ્મ છે નાચભમા ંજેની તે  બહુવ્રીક્રહ 

913.  પચંરંગી  જેના પાચં રંગ છે તે  બહુવ્રીક્રહ  

914.  પાદત્રાર્  પગને અંદર રાખવામા ંઆવે 
છે તે સાધન  

બહુવ્રીક્રહ  

915.  શપનાકપાચર્  શપનાક જેના હાથમા ંછે તે  બહુવ્રીક્રહ 

916.  પીતાબંર  પીળં વસ્ત્ર જેનુ ંછે તે  બહુવ્રીક્રહ  

917.  પણુ્ય્લોક  જેનુ ં્મરર્ કરવાથી પણુ્ય 
મળે છે તે  

બહુવ્રીક્રહ  

918.  પ્રજ્ઞાચક્ષ ુ જેની બદુ્ધિરૂપી આંખો છે તે  બહુવ્રીક્રહ  

919.  પ્રતાપી  જેનો શવિેષ તાપ છે તે  બહુવ્રીક્રહ 

920.  બડભાગી જેનુ ંનસીબ મોટંુ છે તે  બહુવ્રીક્રહ 

921.  બહુવ્રીક્રહ  બહુ છે વ્રીક્રહ (ડાગંર) જેની 
પાસે તે  

બહુવ્રીક્રહ  

922.  બેપગુ ં જેને બે પગ છે તેવુ ં બહુવ્રીક્રહ   

923.  બેક્રફકર  જતી રહી છે ક્રફકર જેમાથંી તે  બહુવ્રીક્રહ 

924.  બેહોિ  જેના હોિ ઉડી ગયા છે તે  બહુવ્રીક્રહ  

925.  ભારેપગી  જેના પગ ભારે છે તે  બહુવ્રીક્રહ   

926.  મહાબાહુ  જેના બાહુ મોટા છે તેવા બહુવ્રીક્રહ   

927.  માથાફરેલ  જેનુ ંમાથુ ંફરેલ છે તે  બહુવ્રીક્રહ   

928.  મીઠાબોલો  જેના બોલ મીઠા છે તે   બહુવ્રીક્રહ 

929.  મિૂળધાર  જેની ધાર મિૂળ જેવી છે તે  બહુવ્રીક્રહ   

930.  મગૃનયની  જેના નયન હરર્ી જેવા છે તે  બહુવ્રીક્રહ  

931.  રતતવર્ી  જે લાલ રંગની છે તે  બહુવ્રીક્રહ  

932.  રાર્ીછાપ  જેના પર રાર્ીની છાપ છે તે  બહુવ્રીક્રહ  

933.  લોહપરુુષ  લોખડં જેવુ ંજેનુ ંમનોબળ છે 
તે  

બહુવ્રીક્રહ  

934.  શવધમી  જેનો બીજો ધમક છે તે  બહુવ્રીક્રહ 

935.  શવશધશનશમિત  શવશધ વડે જે શનમાયેલુ ંછે તે  બહુવ્રીક્રહ  

936.  શવફળ  જેમા ંફળ નથી તે  બહુવ્રીક્રહ 

937.  શવમખુ  જેનુ ંમખુ અવળં થયુ ંછેતે  બહુવ્રીક્રહ 

938.  વીર્ાપાચર્  વીર્ા છે પાચર્મા ંજેના તે  બહુવ્રીક્રહ 

939.  વીસનહોરી  જેને વીસ નહોર છે તેવુ ં બહુવ્રીક્રહ   

940.  વ્યથક  જે નકામુ ંછે તે  બહુવ્રીક્રહ  

941.  વ્રજહદયી  વ્રજ જેવુ ંજેનુ ંહદય છે તે  બહુવ્રીક્રહ  

942.  િતરંગી  જેના િત (સો) રંગ છે તે  બહુવ્રીક્રહ 

943.  િાશંતશપ્રય  જેને િાશંત શપ્રય છે તે  બહુવ્રીક્રહ 

944.  સકમકક  સાથે છે કમક જેની એવુ ં બહુવ્રીક્રહ 

945.  સગોત્ર  સમાન છે ગોત્ર જેનુ ંતે  બહુવ્રીક્રહ 

946.  સપત્નીક  સાથે છે પત્ની જેની તે  બહુવ્રીક્રહ 

947.  સવર્ક  જેનો વર્ક સરખો છે તે  બહુવ્રીક્રહ 

948.  સશવનય  શવનય છે જેની સાથે તે  બહુવ્રીક્રહ  

949.  સહકુટંુબ  કુટંુબ છે જેની સાથે તે  બહુવ્રીક્રહ 

950.  સહવાસી  સહ વાસ છે તે  બહુવ્રીક્રહ 

951.  સહૃદયી  જેના ંહૃદય સરખા ંછે તે  બહુવ્રીક્રહ 

952.  સહોદર  સમાન છે ઉદર જેના તે  બહુવ્રીક્રહ 

953.  સાક્ષાર  અક્ષર સક્રહત જે છે તે  બહુવ્રીક્રહ 

954.  હતભગી  હત ભાગી છે તે  બહુવ્રીક્રહ 

955.  હૈયાસનૂ ુ ં જેનુ ંહૈયુ ંસનૂ ુ ંછે તેવુ ં બહુવ્રીક્રહ    
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અલકંાર   

 

 ‘અલકંાર’નો સામાન્સય અથક િર્ગાર / આભષૂર્ એવો થાય છે.  

 અલકંાર અલમ ્+ કાર એમ બે પદોના યોગથી બનેલો િબ્દ સમાસ છે.  

 મળૂ સં્ કૃત િબ્દ અલમ ્+ ક ૃ= અલમ એટલે પયાકપત અને કાર એટલે કરનાર એટલે કે, જે પછી કશુ ંજ ઉમેરવાનુ ંબાકી ન રહ ે

તેવી પરૂ્કત લાવે તે અલકંાર.  

 અલકંાર દ્વારા અસાધારર્ લાગર્ીને ટૂંકાર્મા,ં સચોટ રીતે રજુ કરી િકાય છે.  

 ભાષામા ંવાર્ીની સજાવટ કરવાવાળા િોભાવાળા રૂપને ‘અલકંાર’ કહ ેછે.  

 અલકંારના બે પ્રકાર છે. (૧) િબ્દાલકંાર (૨) અથાકલકંાર  

1. િબ્દાલકંાર :-  

(૧) વર્ાકનપુ્રાસ કે વર્કસગાઈ  

 

(૨) િબ્દાનપુ્રાસ (યમક)  

 

(૩) પ્રાસ સાકંળી/આંતરપ્રાસ  

 

(૪) અંત્યાનુ ંપ્રાસ/પ્રાસાનુ ંપ્રાસ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. અથાકલકંાર :-  

(૧) ઉપમા  

(૨) રૂપક  

(૩) ઉત્પે્રક્ષા  

(૪) વ્યશતરેક  

(૫) અનન્સવય  

(૬) શ્ર્લેષ   

(૭) વ્યાજ્તશુત  

(૮) સજીવારોપર્  

(૯) દષ્ટાતં  

(૧૦) અશતિયોક્તત  

(૧૧) અથાકન્સતરન્સયાસ  

(૧૨) શવરોધાભાસ  

(૧૩) અપહનશુત  

(૧૪) અન્સયોક્તત  

(૧૫) ્વભાવોક્તત.  

 શબ્દાલકંાર :-  

 જે અલકંાર દ્વારા કેવળ શબ્દને જ ચમત્કૃતિ ભર્ાા કે આકર્ાક બનાવવામા ંઆવે િેને શબ્દાલકંાર કહ ેછે.  

 

1. વર્ાકનુ ંપ્રાસ કે વર્કસગાઇ :-  

 વાક્યમા ંકે પકં્તતમા ંએકનો એક વર્ક (અક્ષર) િબ્દના આરંભે બે કે 
તેથી વધારે વખત આવે ત્યારે વર્ાકન ુપં્રાસ વર્ાકન ુપં્રાસ કે વર્કસગાઈ 
અલકંાર બને છે.  

 કાશમની કોકીલા કેચલ કૂંજન કએ.  

 લેિ ન લીધો લચલત ઉરનો લ્હાવ જો !  

 કાળા કરમનો કાળો મોહન, કાળ એનુ ંકામ !  

 નટવર શનરખ્યા નેન ! તેં, સખુ આવ્યુ,ં ત ુજ ભાગ.  

 કાકાએ કાકીને કહ્ુ ંકે કાચના કબાટમાથંી કાચી કેરીનુ ંકચમુ્બર કાઢી 
લાવ. 

 
  
 
 

 

2. િબ્દાનપુ્રાસ (યમક):-  

 એકનો એક અક્ષર સમહૂ બીજી વખય આવતો હોય અને બનેં 
જગ્યાએ તેના જુદા જુદા અથક થતા હોય ત્યારે િબ્દનપુ્રાસ (યમક) 
અલકંાર બને છે.  

 દીવાનથી દરબારમા,ં દીવા નથી છે અંધારંુ ઘોર.  

 અખાડામા ંજવાના મે ઘર્ી વાર અખાડા કયાક છે.  

 માયાની છાયામાથંી કાયાને મતુત કરવા ગોશવિંદરાયજી માયા કરો.  

 હળવે હળવે હળવે હરજી માર્ એ મકં્રદરે આવો રે !  

 રે હસી હસીને રડી, ચડી પડી પડી ત ુબાકી.  

 આશ્વયક છે ત ુ ંજગતનુ,ં જે જગતમા ંતાજ, ને છે તાજ જેવા કૈંક કે, ત ુ
તો પરંત ુતાજનોય તાજ છે, એ તાજની બેતાજ ત ુમમુતાઝ છે.  
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3. પ્રાસ સાકંળી / આંતરપ્રાસ :-  

 પહલેા ચરર્ના છેલ્લા િબ્દ અને બીજા ચરર્ના પહલેા િબ્દ વચ્ચે 
પ્રાસ રચાય ત્યારે પ્રાસ સાકંળી કે આંતરપ્રાસ અલકંાર બને છે.  

 હક્રરના જન તો મકુ્તત ન માગે, માગે જનમો જનમ અવતાર રે,  

 ઘરે પધાયાક હક્રરગરુ્ ગાતા, વાતા તાલને િખં મદંૃગ  

 ગોપીનાથ, ગોશવિંદ, ગોપાળ અનાથવધં દીનદયાળ,  

સેવકની લેજો સભંાળ, મોસાળં કરજો તત્કાળ.  

 ભયની કાયાને ભજુા નથી, નથી વળી સિંયને પાખં.  

 બાપજુી મકં્રદરે આવ્યા, લાવ્યા પ્રસાદને કયો ઓચ્છય.  

 પે્રમ પદારથ અમે પામીએ, વામીએ જન્સમ મરર્ જજંાળ.  

 
 
 
 

 
 

4. અંત્યાનપુ્રાસ / પ્રાસનુપં્રાસ :-  

 જ્યારે પકં્તતના અંતે પ્રાસ મળે તેને અંત્યાનુપં્રાસ અલકંાર બને છે.  

કોઈ પકં્તતમા ંમધ્યમા ંપ્રાસ મળે ત્યારે પ્રાસનુ ંપ્રાસ અલકંાર બને છે.  

 જો જો રે મોટાના બોલ, ઉજ્જડ ખેડે બાજ્યો ઢોલ.  

 જેની જિોદા માવલડી, ચરાવે ગોકુળ ગાવલડી.  

 જામી ગઈ તરત ઘોર, કરાત વાત,  

લાગી બધે પ્રસરવા પરુ માકં્રહ વાત.  

 પાને પાને પોઢી રાત, તળાવ જપંયુ ંકહતેા વાત.  

 થોડી પુજંી, દેખાવે મજૂી, ્વભાવે રમજૂી, ધધેં પતંજુી  

 પવકતને નામે પથ્થર, દક્રરયાને નામે પાર્ી,  

ઈિાકદ આપરે્ તો, ઈશ્વરને નામે વાર્ી.  

 

અથાકલકંાર :- 
 જે અલકંાર દ્વારા અથકને ચમત્કૃશત ભયાક કે આકષકક બનાવવામા ંઆવે તેને અથાકલકંાર કહ ેછે. 
 એક િબ્દને ્થાને જ અથકચમત્કૃશત ધરાવતો બીજા િબ્દ મકુવાથી યથાવત રહ ેછે તેને અથાકલકંાર કહ ેછે. 
 િબ્દના અથકને આધારે અલકંારની ચમત્કૃશત સધાય ત્યારે અથાકલકંાર બને છે. 
 

1. ઉપમા :-  

 બે જુદી જુદી વ્તઓુ વચ્ચે કોઈ એક ખાસ ગરુ્ અંગે સરખામર્ી 
કરવામા ંઆવે અથવા ઉપમેયની ઉપમાન સાથે સરખામર્ી કરવામા ં
આવે ત્યરે ઉપમા અલકંાર બને છે.  

 ઉપમા સચુક િબ્દો :- જેવુ,ં જેવો, જેવી, સરખો, સમાન, જેમ, સમોવડંુ, 
પેઠે, િી, માફક, તલુ્ય, સમ ુવગેરે.  

 હાથ કઠર્ લાકડા જેવા છે.  

 શસતાનુ ંમખુ ચદં્ર જેવુ ંછે.  

 બળતા અંગાર સમી આંખો તેરે્ ક્્થર કરી.  

 નાગરવેલીના જેવી  નાજુકડી નાર વાકંી.  

 અશનલ િી ઝટ ઊપડી ઘોડી.  

 
 
 
 

2. રૂપક :-  

 ઉપમેય અને ઉપમાનને એકરૂપ એકરૂપ બતાવવામા ંઆવ્યા હોય 
એટલે કે બનેંની વચ્ચે સાધારાન ધમક જેવુ ંહોત ુ ંનથી ત્યારે રૂપક 
અલકંાર બને છે. 

 બપોર એ મોટંુ શિકારી કતૂરંુ છે.  

 વદન સધુાકરને રહું શનહાળી.  

 છકડો પાર્ી પથંો ઘોડો થઈ ગયો.  

 અમે રે સકૂા રૂનુ ંપમૂડંુ, તમે અત્તર રંગીલા રસદાર.  

 તટના િાતં એકાતં વાળીને બેઠી સોક્રડયુ,ં  

શવધવા, સમાજના જીર્ક વકૃ્ષનુ ંશષુ્ક છોક્રડયુ.ં  

 જૂનુ ંતો થયુ ંરે દેવળ જૂનુ ંતો થયુ,ં  

મારો હંસલો નાનો ને દેવળ જૂનુ ંતો થયુ.ં  

 તે રાજા શસિંહ છે.  

 આ નભ ઝક્ુ ંતે કાનજી ને ચાદંની તે રાધા રે.  

 
 

3. ઉત્પે્રક્ષા :-  

 ઉપમેય જારે્ ઉપમાન હોય તેવો તકક -સભંાવના કરવામા ંઆવે ત્યારે 
ઉત્પે્રક્ષા અલકંાર બને છે.  

 એક વ્ત ુબીજી વ્ત ુહોવાની કલ્પના કરવામા ંઆવે ત્યારે ઉત્પે્રક્ષા 
અલકંાર બને છે.  

સભંાવના સચૂક િબ્દો :- જારે્, રખે, િકે, શુ,ં વગેરે  

 

 પાવકતીનુ ંમખુ જારે્ પનૂમનો ચદં્ર !  

 હૈયુ ંજારે્ ક્રહમાલય. 
 વાદળની વેલ્યને ફૂટલા ંરે ફૂલડા જારે્ અનગંનો બાગ.  

 શપ્રયજનની પગલીઓ જારે્ વનફૂલની ઢગલીઓ.  

 હોડી જારે્ આરબ ઘોડી.  

 
 
 
 

4. વ્યશતરેક :-  

 ઉપમેયને ઉપમાન કરતા ચક્રઢયાત ુ ંબતાવવામા ંઆવે ત્યારે 
વ્યક્તતરેક અલકંાર બને છે.  

વ્યશતરેક એટલે શે્રષ્ઠતા.  

 રમેિની વાર્ી તો અમતૃ થીયે મીઠી છે.  

 કમળ થકી કોમળં રે બહનેી ! અંગ છે એનુ ં 

 તુ ંચદં્રથી ચારુ સહુાશસની હ ે!  

 વરસે ઘડીક વ્યોમ વાદળી રે લોલ, માડીના મેઘ બારે માસ રે,  

 જનનીની જોડ સખી નહીં જડે રે લોલ.  

 મીઠંુ તો મોંઘ ુમોતી થકી, ને સોંધામા ંસોંધ ુસદા.  
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5. અનન્સવય :-  

 ઉપમેયની સરખામર્ી ઉપમેય સાથે જ કરવામા ંઆવે ત્યારે 
અનન્સવય અલકંાર બને છે.  

 

 મા તે મા  

 ગાધંીજી એટલે ગાધંીજી  

 ક્રહમાલય તે ક્રહમાલય  

 ચગરનાર તો ચગરનાર  

 નમકદા તો નમકદા  

 રાજા એટલે રાજા  

 

6. શ્ર્લેષ:-  

 એક જ િબ્દના બે અથક થાય ત્યારે ્લેષ અલકંાર બને છે.  

 

 તમે પસદં કરેલુ ંપાત્ર પાર્ી શવનાનુ ંછે. (પાત્ર = વ્યક્તત, વાસર્) 
(પાર્ી = જળ, તાકાત)  

 જવાની તો જવાની (જવાની = યૌવન, જવાનુ)ં  

 રશવને પોતાનો તડકો ન ગમે તો ક્યા ંજાય ? (રશવ = સયૂક, રશવ = 
વ્યક્તતનુ ંનામ)  

 દીવા નથી દરબારમા ંછે અંધારંુ ઘોર  

(દીવાન થી = દીવડા, દીપક – દીવાન = જ્ઞાની, તત્વજ્ઞ)  

 હું માનવી માનવ થાઉં તો ઘણુ.ં  

 

7. વ્યાજ્તશુત :-  

 શનિંદા દ્વારા વખાર્ અને વખાર્ દ્વારા શનિંદાના રૂપમા ંહોય ત્યારે વ્યાજ્તશુત 
અલકંાર બને છે.  
 

 શુ ંતમારી બહાદુરી ! ઉંદર જોઈને નાઠા. 
 વેવાઈનુ ંરૂપ જુઓ રે બાઈ ! કંદપક સરીખો લાગે રે.  
 ચોરની સગેં િીખી ત ુ ંચોરવા હો વાસંલડી !  

વ્હાલે માખર્ ચોયુું ને તે મન રે હો વાસંલડી !  
 ગાધંીજી ક્રહિંસા અને અસત્યના કટ્ટર વેરી હતા.  

 

8. સજીવારોપર્ :-  

 જ્યારે શનજીવમા ંસજીવનુ ંઆરોપર્ કરવામા ંઆવે છે ત્યારે સજીવારોપર્ 
અલકંાર બને છે.  

 માનવ ્વભાવનુ ંઆરોપર્ શનજીવ પદાથોમા ંથાય ત્યારે સજીવારોપર્ 
અલકંાર બને છે.  
 

 દૂરના ડંુગરો સાદ કરીને બોલતા નથી.  

 ક્રકરર્ તર્ી કોમળ અંગલુયેુ રમ્ય રચી રંગોળી.  

 ઘક્રડયાળના કાટંા ઉપર હાફંયા કરે સમય.  

 સરુની છાયા હઠેળ કરે ગોઠડી તડકાના ચાદંરર્ા.  
 સડક પર્ પડખુ ંફરીને સઈૂ ગઈ.  
 પથ્થર થરથર ધ્રજુે.  
 રાતોરાત વનપટ પડખુ ંબદલી નાખેં છે.  

 સરૂજ વાદળાની પાછળ સતંાકકૂડી રમવા લાગ્યો.  
 વકૃ્ષો ડોલતા ંડોલતા ંમાથુ ંહલાવી નકારે.  

 
 
 
 

9. દષ્ટાતં  

 એક વ્તનુી બીજી વ્ત ુસાથે ચબિંબ-પ્રશતચબિંબથી આબેહબૂ તલુના કરવામા ં
આવે છે. એક વાક્યની શવગતોનુ ંપ્રશતચબિંબ બીજા વાક્યમા ંપડે છે.  

 વડ તેવા ટેટા ને બાપ જેવા બેટા.  
 ઊંચી નીચી ફયાક કરે, જીવનની ઘટમાળ,  

ભરતી એની ઓટ છે ઓટ પછી જુવાળ.  

 નમતાથી સૌ કો રીઝે, નમતાને બહુમાન,  

સાગરને નદીઓ ભજે, છોડી ઊંચા ્થાન.  

 ઉધમ તો સૌ આદરે પામે કમક પ્રમાર્,  

કમીને હીરા-મોતી જડ,ે અકમીને પહાર્.  

 

10. અશતિયોક્તત :-  

 ઉપમેય ઉપમાનમા ંસમાઈ જાય ત્યારે અશતિયોક્તત અલકંાર બને છે.  
 જ્યારે ઉપમેયનો ઉલ્લેખ જ કરવામા ંન આવે અને ઉપમાન જ ઉપમેય હોય 

ત્યારે અશતિયોક્તત અલકંાર બને છે.  
 આકાિ ધરા ત્યા ંકંપયા, ડોલ્યા, ડોલ્યા ચૌદ બ્રહ્માડં.  
 ધ્રજુે ધ્રવુ ને મેરુ ડચગયો, ખળભચળયા ંપાતાળ.  
 તે તો ચદં્ર છે.  

 અમે ખોબો ભરીને એટલ ુહ્યા ંકે, કવૂો ભરીને રોઈ પડયા.  
 રમેિની આંખોમાથંી શ્રાવર્-ભાદરવો વહવેા લાગ્યા.  

 

11. અથાકન્સતરન્સયાસ :-  

 જ્યારે કોઈ સામાન્સય હકીકતનુ ંશવિેષ હકીકતથી સમથકન કરવામા ંઆવે ત્યારે 
અથાકન્સતરન્સયાસ અલકંાર બને છે.  

 પ્રભથુી સહુ કાઈં થાય છે, અમથી થાય ન કંઈ,  

રાઈનો પવકત કરે, પવકત બાગની માહંી.  

 ઉત્તમ વ્ત ુઅશધકાર શવના મળે, તદપી અથક નવ સરે,  
મત્્યભોગી બગલો, મતુતાફળ દેખી ચચં ુના ભરે.  

 અસલી વ્તનેુ કેવળ હોય છે વળગાડ કષ્ટોનુ,ં  

કદી નકલી ગલુાબોમા ંઅમે કાટંા નથી જોયા.  

 

12. શવરોધાભાસ :-  

 દેખીતી રીતે સત્ય ન લાગે પર્ િબ્દોમા ંકોઈ રીતે કોઈ સત્ય છપાયેલુ ંહોય 
તેવી વાત શવરોધભાસી રીતે રજૂ કરવામા ંઆવે ત્યારે આ અલકંાર બને છે.  

 હ ેશસિંધ ૂ! ત ુખારો છે, છતા ંઅમીરસ ભયો છે.  

 જે પોષતુ ંતે મારત ુ ંએવો ક્રદસે િમ કુદરતી.  

 તરર્ા ઓથે ડંુગર રે, ડંુગર કોઈ દેખે નહીં.  

 મને એ સમજાતુ ંનથી કે આવુ ંિાને થાય છે.  

 ફૂલડા ંડૂબી જાય છે ને પથ્થર તરી જાય છે.  

 

13. અપહનશુત :-  
 જ્યારે ઉપમેયનો શનષેધ કયાક પછી ઉપમાનનુ ંઅંદર આરોપર્ થાય ત્યારે 

અપગનશુત અલકંાર બને છે.  
 ન હોય એ અભ્ર, એ તો ગરવો ચગરનાર છે.  

 શિક્ષકને મન િાળા એ િાળા નક્રહિં પર્ ્વગક છે.  
 ન રાજગાદી, પથં કંટકોનો  

 આ ન િહરે, માત્ર ધ્રમુના ધવૂા.ં  
 ન િહરે આ, શવરાટ કો વ્યાથ.  
 

14. અન્સયોક્તત :-  

 મખુ્ય મદુ્દા કે વાતને છપાવી રાખી આડકતરી વાત કરવામા ંઆવે અને 
આડકતરી વાત દ્વારા જ મખુ્ય વાતનો બોધ કરાય ત્યારે અન્સયોક્તત અલકંાર 
બને છે.  
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 તરર્ા ંઓથે ડંુગર રે, ડંુગર કોઈ દેખે નક્રહિં.  
 ઘવુડ સો વષક જીવે પર્ એને ક્રદવસની ગમ ન પડે.  

 ભખેુ મરે પર્ શસિંહ ઘાસ ન ખાય.  
 

15. ્વભાવોક્તત :-  

 જ્યારે કોઈ વ્તનુુ ંપ્રાકૃશતક દશ્યનુ,ં ્થળનુ ંકે માનવવતકનનુ ંવા્તશવક કે 
આબેહબૂ વર્કન કરવામા ંઆવે ત્યારે ્વભાવોક્તત અલકંાર બને છે.  

 ઊંચે બધા શિખર શે્વત થયા ંજર્ાય,  
નીચે નદી વહનમા ંતરુઓ તર્ાય.  

 પાડે તાળી, વગાડે ગાલ, આંતરી વળે ઉચ્છખલ બાળ.  
 

A. શબ્દાલકંાર :-  

અલકંાર મખુ્ય ઓળખ ઉદાહરર્ 

વર્ાકનપુ્રાસ / વર્કસગાઇ અલકંાર  એકનો એક વર્ક પનુરાવતકન પામે.  માર્સાનો મખુી માયો શમરખાનજીએ.  

િબ્દાનુપં્રાસ / યમક અલકંાર  પકં્તત/વાક્યમા ંએકસરખા ઉચ્ચારવાળા િબ્દો  ગાયક ન લાયક ત ુફોગટ ફૂલાર્ો છે.  

પ્રાસંસાકંળી / આંતરપ્રાસ અલકંાર  પ્રથમ ચરર્ના છેલ્લા િબ્દ અને બીજા ચરર્ના પ્રથમ િબ્દ વચ્ચે 
પ્રાસ રચાય છે.  

મહતેાજી શનિાએ આવ્યા, લાવ્યા પ્રસાદ 
ને કયો ઓચ્છવ.  

અંત્યાનપુ્રાસ / પ્રાસાનપુ્રાસ અલકંાર  બે પકં્તતઓના અંતે સમાન ઉચ્ચારવાળા િબ્દો.  તમને મળવાનુ ંછે એવુ ંમન  
કે મળવાને એક કરુ ધરતી-ગગન.  

B. અર્ાાલકંાર :-  

અલકંાર મખુ્ય ઓળખ ઉદાહરર્ 

ઉપમા અલકંાર  ઉપમેયની ઉપમાન સાથે સરખામર્ી  

જેવુ,ં જેવી, જેવો, સમાન, સરખો, િો, જેમ, સમોવડંુ, પેઠે, િી, 
સદેિ, તલુ્ય, સમુ ં 

દમયતંીનુ ંમખુ ચદં્ર જેવુ ંછે.  

ઉત્પે્રક્ષા અલકંાર  ઉપમેય જારે્ ઉપમાન હોય, તેવો તકક  હોય.  

જારે્, રખે, િકે, શુ.ં  

દમયતંીનુ ંમખુ જારે્ પનૂમનો ચદં્ર.  

રૂપક અલકંાર  ઉપમેય અને ઉપમાનને એકરૂપ બતાવાવમા ંઆવ્યા હોય, અથાકત ્
બનેં વચ્ચે સાધારર્ ધમક જેવુ ંકઈ નક્રહિં.  

બપોર એ મોટંુ શિકારી કતૂરંુ છે.  

અનન્સવય અલકંાર  ઉપમેયની સરખામર્ી ઉપમેય સાથે જ કરવામા ંઆવી હોય.  મા તે મા  

શ્ર્લેષ અલકંાર  આપેલા વાક્યમા ંએક જ િબ્દના બે અથવા વધારે અથકથાય ત્યારે 
શ્ર્લેષ અલકંાર બને છે.  

રશવને પોતનો તડકો ન ગમે તો ક્યા ંજાય ?  

આ રમર્ીનો રાગ કોને મગુ્ધ ન કરે ? 

વ્યાહ્તશુત 
અલકંાર  

જ્યારે વાક્યમા ંશનિંદા દ્વારા વખાર્ કરવામા ંઆવ્યા હોય ત્યારે.  શુ ંતમારી બહાદૂરી ! ઉંદર જોઈને નાઠા.  

વ્યશતરેક અલકંાર  જ્યારે ઉપમેય < ઉપમાન ઉપમેયને ઉપમાન કરતા ંચક્રઢયાત ુ ં
બતાવવામા ંઆવે ત્યારે વ્યશતરેક અલકંાર બને છે.  

સદુામાના વૈભવ આગળ કુબેર તે કોર્માત્ર.  

વરસે ઘડીક વ્યોમ વાદળી બારેમાસ રે, 
સજીવારોપર્  

અલકંાર  

શનજીવમા ંસજીવનુ ંઆરોપર્ અથવા શનજીવમા ંમાનવ ્વભાવનુ ં
આરોપર્.  

રામને સીતાજી માટે શવલાપ કરતા જોઈને પથ્થરો પર્ 
રડી ઉઠયા.  

અશતિયોક્તત  

અલકંાર  

વા્તશવતતાની હદ વટાવીને જ્યારે અિક્ય વ્તનુી રજૂઆત 
કરવામા ંઆવે. અથવા ઉપમાન એ ઉમેયને ગળી જાય. 
ઉપમાન < ઉપમેય   

ખોબો ભરીને અમે એટલુ ંહ્યા કવૂો ભરીને રોઈ પડયા.  

દષ્ટાતં અલકંાર  એક પકં્તતને સમજાવવા મોટી બીજી પકં્તતમા ંદષ્ટાતં અથાકત ્
ઉદાહરર્ આપવામા ંઆવે.  

મા શવના સનૂો સસંાર, ગોળ શવના મોળો કંસાર.  

્વભાશવક્તત  

અલકંાર  

વ્ત ુજેવી હોય તેવુ ંજ વા્તશવક ચચત્ર આપયુ ંહોય તે અલકંારાને 
્વભાશવક્તત કહ ેછે.  

ઊંચે બધા શિખર શે્વત થયા જર્ાય, નીચે નદી વહનમા ં
તરુઓ તર્ાય.  

અથાકન્સતરન્સયાસ  

અલકંાર  

જ્યારે કોઈ સામાન્સય હકીકતનુ ંશવિેષ હકીકતનુ ંહકીકતથી સમથકન 
કરવામા ંઆવે છે ત્યારે અથાકન્સતરન્સયાસ અલકંાર.  

સતેૂલા શસિંહના મખેુ પ્રવેિે મહૃ ના કદી.  

અન્સયોક્તત અલકંાર  મખૂ્ય મદુ્દાને છૂપાવીને આડકતરી વાત દ્વારા મખુ્ય મદુ્દાને રજૂ 
કરવામા ંઆવે ત્યારે અન્સયોક્તત અલકંાર બને છે.  

ઉજ્જડગામમા ંએરંડો પ્રધાન. 

અપહ્શુત અલકંાર  ઉપમેયનો શનષેધ અથાકત ્નકાર કયાક પછી ઉપમાનનુ ંઆરોપર્ 
થાય ત્યારે અપહ્શુત અલકંાર બને છે.  

જે પોષત ુ ંતે મારત ુ ંએવો િમ દીસે કુદરતી.  
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છંદ    

 કશવતામા ંમાધયુક સર્જવા માટે દરેક પકં્તતમા ંઅક્ષરોની ચોક્કસ પ્રકારની ગોઠવર્ી કરવામા ંઆવે તેને છંદ તરીકે ઓળખવામા ંઆવે છે.  

 સં્ કૃતમા ંછંદોને વતૃ અને જાશત એવા બે પ્રકારમા ંવહેંચવામા ંઆવે છે. ગજુરાતીમા ંવતૃ ને અક્ષર મેળ છંદ અને જાશત ને માત્રામેળ છંદ તરીકે 
ઓળખવામા ંઆવે છે.  

 માધયુક સર્જવા માટે પકં્તતમા ંઅક્ષરોની ચોક્કસ પ્રકારની ગોઠવર્ી એટલે છંદ.  

 છંદોનુ ંબધંારર્ સમજવા માટે લઘ,ુ ગરુુ, માત્રા, યશત વગેરે સમજવા જરૂરી છે.  

 છંદના બે પ્રકાર છે. (૧) અક્ષરમેળ છંદ (૨) માત્રામેળ છંદ  

 લઘઅુક્ષર :-  

 છંદ િાસ્ત્રમા ં‘હ્વ’ ને લઘ ુકહ ેછે.  

 ઉદાહરર્ :- અ.ઈ.ઉ, ક, ક્રક, કુ, ક,ૃ વગેરે લઘ ુ(∪) કહવેાય છે.  

 અક્ષરમેળ છંદમા ંલઘનુી શનિાની ‘∪’ છે.  

 માત્રામેળ છંદમા ંલઘનુી શનિાની ‘૧’ છે.  

 

 ગરુુઅક્ષર :-  

 છંદ િાસ્ત્રમા ં‘દીધક’ ને ગરુુ કહ ેછે.  

 ઉદાહરર્ :- અ, આ, ઈ, ઊ, ઐ, ઓ, ઔ, આ ્વરોવાળા વર્ક અને 
એ ્વરો જે વ્યજંનો ને લાગ્યા હોય તે વ્યજંનોને ગરુુઅક્ષર કહવેાય 
છે.  

 ગરુુઅક્ષર :- કા, કે, કી, ક,ૂ કો, ગરુુ અક્ષર કહવેાય.   

 અક્ષર મેળ છંદમા ંગરુુની શનિાની ‘-‘ છે.  

 અક્ષરમેળ છંદમા ંગરુુની શનિાની ‘ર’ છે.  

 કોઈપર્ અક્ષર પર અનુ્ વાર અથવા અનનુાશસક હોય ત્યારે તે 
અક્ષર ગરુુ ગર્ાય છે.  

 દા.ત. :- વસુધંરા, પકંજ, ગગંા વગેરે.  

 વસુધંરા િબ્દમા ંબીજો અક્ષર અનુ્ વાર છે. તેથી તે લઘ ુહોવા છતા ં
ગરુુ બને છે.  

 જે અક્ષર તીવ્ર અનુ્ વાર ધરાવતો હોય તે હ્વ અક્ષર લઘ ુહોવા 
છતા ંગરુુ ગર્ાય છે.  

 લઘ ુઅક્ષર પછી સયંતુત (જોડાક્ષર) અક્ષર આવે તો લઘનેુ ગરુુ 
ગર્ાય છે. અથાકત ્જોડાક્ષરનો આગળનો અક્ષર લઘ ુહોવા છતા ંગરુુ 
બને છે.  

 ઉદાહરર્ :- શનષ્ફળ.  

 શન – લઘ ુઅક્ષર છે. પરંત ુ‘ષ્ફ’ જોડાક્ષર હોવાથી તેનો આગળનો 
અક્ષર ‘શન’ ગરુુ અક્ષર બને છે.  

 
 

 યશત :-  

 છંદની પકં્તત ગાતા અમકુ અંતરે સહજે અટકવુ ંપડે છે. તે અટક્થાનને યશત કહવેાય છે.  

 છંદમા ંરચાયેલી પદ્યપકં્તત વાચંતા ચોક્કસ વર્કસખં્યા કે માત્રાની વચ્ચે થોડો સમય ્વાભાશવક શવરામ લઈએ તે ક્રિયાને ‘યશત’ કહ ેછે.  

 

 યશતભગં :-  

 છંદના બધંારર્મા ંજ્યા ંયશત આવતો હોય ત્યા ંયશત િબ્દો પરુો થવો જોઈએ. અમકુ પકં્તતઓમા ં‘યશત’ ને કારરે્ િબ્દને તોડીને ઉચ્ચારવો પડે 
છે. આમ થાય ત્યારે ‘યશતભગં’ થયો છે એમ કહવેાય.  

 ઉદાહરર્ :- ને બીડેલા / કમલ મહી / બધંાઈ સૌન્સદયક ઘેલો.  

 ઉપરોતત પકં્તતમા ં‘બ’ં પાસે યશત ્થાન હોવાથી િબ્દને તોડીને ‘બ’ં પાસે થોડંુ અટકીને ઉચ્ચાર કરવો પડે છે. 
 

 તાલ :-  

 છંદમા ંઅમકુ અમકુ અંતરે ભાર મકુાય છે તેને ‘તાલ’ કહ ેછે.  

 વર્ક લઘ ુહોય તો એક તાલ અને વર્ક ગરુુ હોય તો બે તાલ ગર્ાય.  

 

 ચરર્ અથવા પાદ :-  

 છંદની પરેુપરુા માપવાળી એક લીટીને ‘ચરર્’ કે ‘પાદ’ કહ ેછે. 
 ચરર્ સામાન્સય રીતે એક અલગ પકં્તત રૂપે લખાય છે.  

 ઉદાહરર્ :- દીપકના બે દીકરા (ચરર્-૧), કાજળને અજવાિ (ચરર્-૨) પકં્તત -૧, એક કપતૂ કાળં કરે (ચરર્-૩), બીજો ક્રદયે પ્રકાિ (ચરર્-૪) 
પકં્તત-૨.  

 

 શ્રશૃતભગં :-  

 એક ગરુુ અક્ષરને ્થાને બે લઘ ુઅક્ષર આવે તેને શ્રશૃતભગં કહ ેછે.  

 કડી કે ્લોક :-  

 ચાર ચરર્ કે પાદની એક કડી કે ્લોક બને છે. આ શનયમ ન જળવાય તો ્લોકભગં થયો ગર્ાય છે.  
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 ગર્રચના :-  

 ત્રર્ અક્ષરોના જુથને ‘ગર્’ કહવેામા ંઆવે છે.  

 સતુ્ર :- ય મા તા રા જ ભા ન સ લ ગા  

િમ  ગર્  લઘગુરુુ 
બધંારર્  

ઉદા.  ચચહન  અક્ષર (લઘ ુ– ગરુુ)  

1.  ય  યમાતા  યિોદા  ∪ _ _  લઘ ુ– ગરુુ - ગરુુ   

2.  મા  માતારા  આકાકં્ષા  _ _ _  ગરુુ – ગરુુ – ગરુુ  

3.  તા  તારાજ  આકાિ  _ _ ∪  ગરુુ – ગરુુ – લઘ ુ 

4.  રા  રાજભા  માનવી  _ ∪ _  ગરુુ – લઘ ુ– ગરુુ  

5.  જ  જભાન  સદેંવ  ∪_∪  લઘ ુ– ગરુુ – લઘ ુ 

6.  ભા ભાનસ  વૈભવ  _ ∪∪  ગરુુ – લઘ ુ– લઘ ુ 

7.  ન નસલ  જમર્  ∪∪∪  લઘ ુ– લઘ ુ– લઘ ુ 

8.  સ સલગા  વલભો  ∪∪ -  લઘ ુ– લઘ ુ– ગરુુ  

9.  લ લઘુ ં   __ ∪  લઘ ુ 

10.  ગા  ગરંુુ    __   _  ગરુુ  

 

અક્ષરમેળ  

છંદનુ ંનામ  અક્ષર  બધંારર્  યશત  

ઈન્સદ્ર વજ્રા  11 ત ત જ ગા ગા   

ઉપેન્સદ્ર વજ્રા 11 જ ત જ ગા ગા   

ઉપજાશત 11   

ભજુગંી  12 ય ય ય ય   

તોટક / તટુક  12 સ સ સ સ   

વિં્થ  12 જ ત જ ર  

વસતંશતલકા  14 ત ભ જ જ ગા ગા  8 મા ંઅક્ષરે 

માચલની  15 ન ન મ ય ય  8 મા ંઅક્ષરે 

મદંાિાન્સતા   મ 17 (1 2 3) - - - મ ભ ન ત ત ગા ગા  4 અને 10મા ંઅક્ષરે  

શિખરર્ી     શિ 17 (4 5 6) - - - ય મ ન સ ભ લ ગા  6 મા ંઅક્ષરે 

હક્રરર્ી       હા  17 (7 8 9) - - -  ન સ મ ર સ લ ગા  6 અને 10 મા ંઅક્ષરે 

પથૃ્વી        પથૃ્વી  17  ઉપરની જોડ ન હોય  જ સ જ સ ય લ ગા  8 મા ંઅક્ષરે 

િાદૂકલશવિીક્રડત  19 મ સ જ સ ત ત ગા  12 મા ંઅક્ષરે 

સ્ત્રગ્ધરા  21 મ ર ભ ન ય ય ય  7 અને 14 મા ંઅક્ષરે 

મનહર  31 (16+15)   

અનષુ્ટુપ  32 (16+16)  (5 6 7) U - -   

 

માત્રામેળ  

છંદનુ ંનામ માત્રા  ચરર્   

ચોપાઈ  15  4  

દોહરા  24  4  

હક્રરગીત  28   16 

સવૈયા  31 / 32  4 16  

ઝલર્ા  37   10, 20 અને  30  
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1. ઈન્સદ્રવજા :-  

 અક્ષર :- ૧૧  

 બધંારર્ :- ત ત જ ગા ગા  

 યશત :- ૫ અને ૧૧ અક્ષરે  

 ઉદાહરર્ :-  

_ _ ∪  _ _ ∪  ∪ _ ∪  _ _  

ડી બી જ  ઈનેધ  ન અંધ  કારે  

ત  ત  જ  ગા ગા  

 િીતે ધ્રજુી સનૃ્દ્ષ્ટ સમ્ત ત્યારે  

 સસંાર ને સાગર ને ક્રકનારે  

 ઈલા ક્રદવાળી ક્રદવડા કરીશુ ં 

 કીધો હતો સાસરવાસ કાલે  

 

2. ઉપન્સદ્રવજા :-  

 અક્ષર :- ૧૧  

 બધંારર્ :- જ ત જ ગા ગા 
 યશત :- ૫ અને ૧૧મા ંઅક્ષરે  

 ઉદાહરર્ :-  

∪_∪  _ _ ∪  ∪ _ ∪  _ _  

અપવૂક  બે આપ  ર્ અક્ગ્ન  હોત્રી  

જ  ત  જ  ગા ગા  

 સદા વળી જીવન નીશત ધારો  

 સમન્દ્ષ્ટના સત્યનુ ંહું ય રક્શ્મ  

 દયા હતીના, નક્રહ કોઈ િાસ્ત્ર  

 

3. ઉપજાશત :- ૧૧  

 ઉદાહરર્ :-  

 જે જે થતો પ્રાપત ઉપાશધયોગ – ઈન્સદ્રવજા  

બને રહ્યો તે જ સમાશધયોગ – ઉપેન્સદ્રવજા  

 સીતા સમાર્ી સતી કોર્ ચાલી ? – ઈન્સદ્રવજા  

પશત પ્રશતજ્ઞાય સદા પ્રમાર્ી – ઉપેન્સદ્રવજા  

 

4. ભજુગંી :-  

 અક્ષર :- ૧૨  

 બધંારર્ :- ય ય ય ય  

 યશત :- ૬ – ૬ અક્ષરે  

 ઉદાહરર્ :-  

∪_ _  ∪ _ _  ∪ _ _  ∪ _ _  

સરૂાલ  ય સ જ  વો અહીં  કે ગમે  

ય  ય  ય  ય  

 ઘણુ ંખાધ ુપીધુ ંઘર્ા ભોગ કીધા  

 ઘર્ા રાયરાર્ા જજતી દંડ લીધા  

 પરુી એક અંધેક્રર ને ગુડંારાજા, ટકે િેર ભાજી ટકે િેર ખાજા  

 ભર્ાવી ગર્ાવી કીધો ભાગ્યિાળી, તથા તચુ્છ જેવી બરૂી ટેવ ટાળે  

 ગયો ગરુ્જરી ભશૂમનો આજ હીરો  

 

5. તોટક :-  

 અક્ષર :- ૧૨  

 બધંારર્ :- સ સ સ સ  

 યશત :- ૩,૬,૯ અને ૧૨ મા ંઅક્ષરે  

 ઉદાહરર્ :-  

∪ ∪ _  ∪ ∪ _  ∪ ∪ _  ∪ ∪ _  

પ્ર ભી જી  વ ન દે  હ જુ જી  વ ન દે  

સ  સ  સ  સ  

 રસગુ ંજગનો ઠશવયો કરતા,ં  

ઉરથી ઉરમેં વાવીને વસતા.ં  

 વનકંટકથી તન રતત ઝરે,  

પર્ તોય ન અશ્ર ુકદાશપ ખરે.  

 શિરમા ંઉરમા ંમખુમા,ં કરમા,ં  

શવભ ુવાસ વસો મજુ અંતરમા.ં  

 મજુ દેહ શવષે, વળ ઈ આત્મ શવષે  

જડ ચેતનમા ંપ્રભ ુવાસ વસે.  

6. વસતંશતલકા :-  

 અક્ષર : ૧૪  

 બધંારર્ : ત ભ જ જ ગા ગા  

 યશત :- ૮મા ંઅક્ષરે અને ચરર્ના અંતે.  

 ઉદાહરર્ :-  

_ _ ∪  _ ∪∪  ∪-∪  ∪-∪   _ _  

શવશ્વભં  રીઅચખ  લશવશ્વ  તર્ીજ  નેતા  

ત  ભ  જ  જ  ગા ગા  

 સતૂો રશવ અલશધિં માકં્રહ લયાઈ રાતો  

 િબ્દો શવના ભટકતો રહું અથક જેવો  

 અશ્ર ુહત ુ ંહદયમા,ં નયરે્ ન આવ્યુ ં 

 ત્યા ંધળૂ દૂર નજરે ઉડતી પડે છે.  

 
 

7. માચલની :-  

 અક્ષર :- ૧૫  

 બધંારર્ :- ન ન મ ય ય  

 યશત :- ૮મા ંઅક્ષરે  

 ઉદાહરર્ :-  

∪∪∪ ∪∪∪ _ _ _  ∪ _ _  ∪ _ _  

સબળ  હદય  ઈચ્છેયા  શપને પે્ર  મ પા વા  

ન  મ  મ  ય  ય  

 ભવતુ ં! ભવતુ ં! દેવી શવશ્વ છોને શવસારે  

 પર્ સરુગર્ તારી શનત્ય કીશતિ ઉચારે  

 નયન પર છવાતા ંઅશ્રનુુ ંએક ચબન્સદુ  

 

8. મદંાિાતંા :-  

 અક્ષર :- ૧૭  

 બધંારર્ :- મ ભ ન ત ત ગા ગા  

 યશત :- ૪ અને ૧૦ અક્ષરે  
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 ઉદાહરર્ :-  

_ _ _  _ ∪ ∪  ∪ ∪ ∪  _ _ ∪  _ _ ∪  _ _  

રે પખંી  ડા સખ  થી ચર્  જો ગીત  વા કાઈં  ગાજો  

મ  ભ  ન  ત  ત  ગા ગા  

 હા ! પ્તાવો શવપલુ ઝરણુ ં્વગકથી ઊતયુું છે.  

 બેસી ખાટે શપયર ઘરમા ંજજિંદગી જોઈ સારી.  

 સ ૂકંા ંપર્ો વન ગજવતા ંિાતં લીલા ંસદાયે.  

 હા ! પ્તાવો શવપરુ ઝરણુ ં્વગકથી ઊતયુું છે.  

 ધીમે ધીમે શિશથલ કર ને, નેત્રની પાસ રાખી.  

 છે કો મારંુ અચખલ જગમા ં? બમૂ મેં એક પાડી.  

 ઝાખંાભ ૂરાચંગક્રર ઉપર ના ંએક થી એક સ ૃગં.  

 બેઠી ખાટે ફક્રરવચળ બધે મેક્રડયો ઓરડામા.ં  

 તારા લાગે ધશધર, વીજળી પછૂવા દે જ ક્યા ં?  

 હૈયા ંવાસો નક્રહિં શુ ંવસતા કૈં હિે ્નેહભીના ?  

 

 

9. શિખક્રરર્ી :-  

 અક્ષર :- ૧૭  

 બધંારર્ :- ય મ ન સ ભ લ ગા  

 યશત :- ૬ અને ૧૨ અક્ષરે  

 ઉદાહરર્ :-  

∪ _ _  _ _ _  ∪ ∪ ∪  ∪ ∪ _  _ ∪ ∪  ∪ _  

અસત્યો  માહંથેી  પ્રભપુ  રમસ  ત્યેતલુ  ઈજા  

ય  મ  ન  સ ભ લ ગા  

 હજી તારી કાયા, મજુ નયન સામે ઝળહળે.  

 વહી ચાલી સધં્યા, ગગન મક્રહ ના કો ધન દીસે  

 પરોઢે આવેલા, સપન સમ આવ્યા શપય ુતમે.  

 પ્રભો અંતયાકમી, જીવન જીવના દીન િરર્ા.  

 વહી ચાલી સધં્યા, ગગન મહી ના કો ધન દીસે.  

 કદી મારી પાસે, વન વન તર્ા ંહોત કુસમૂો  

 ઠરી મારી આંખો, કબીરવડ તનેુ શનરખીને.  

 હર્ો ના પાપીને, દ્ધદ્વગરુ્ બનિે પાપ જગના.  

 મને એ ચક્ષમુા,ં પ્રભ ુ! જગત તીથોત્તમ મળ્યુ.ં  

 ફયોતા રી સાથે, શપ્રયત મસખે, સૌમ્યવ યના.  

 શપતા માતા બધં ુઅનપુમ સખા ક્રહતકરર્ા.  

 

10. હક્રરર્ી :-  

 અક્ષર :- ૧૭  

 બધંારર્ :- ન સ મ ર સ લ ગા  

 યશત :- ૬ અને ૧૦ અક્ષરે  

 ઉદાહરર્ :-  

∪∪∪ ∪∪_  _ _ _  _ ∪ _  ∪∪ _  ∪ _  

પવન  ઝડપે  પાર્ીડા  લ્યાનંદી  મલકી  પડી  

ન  સ  મ  ર સ લ ગા  

 મખુ મરકત ુ ંમાનુ ંજેના ્વરે ઘર ગુજંત ુ.ં  

 િરદ રજની ધીરે ધીરે ગળાઈ ચળાઈને.  

 ક્રદન ક્રદન જતા ંમાસો વીત્યા અને વરસો વહ્યા.  

 શતશમર ટપકે પરે્ પરે્ ભીનુ ંવન આ બધુ.ં  

 

11. પથૃ્વી :-  

 અક્ષર :- ૧૭  

 બધંારર્ :- જ સ જ સ ય લ ગા  

 યશત :- ૮ અક્ષરે  

 ઉદાહરર્ :- 
∪ _ ∪  ∪ ∪ _  ∪_∪  ∪∪_  ∪ _ _  ∪ _  

ભમોભ  રતખ ં ડમાસં  કળભો  મખ ૂદંી  વળ્યા  

જ  સ  જ  સ  ય  લ ગા  

 મને શિશ ુતરે્ ગમે સરળ સનૃ્દ્ષ્ટ ્નેહ ેભરી.  

 છતાયં ક્રદલ તો ચહતેન યવુાનની તાજગી.  

 શપ્રય તજુ લટે ધરંુ ધવલ ્વચ્છ આ મોગરો.  

 મને શિશ ુતર્ી ગમે સરળ સનૃ્દ્ષ્ટ ્નેહ ેભરી.  

 ઘણુકં ઘણુ ંભાગવુ,ં ઘર્ ઉઠાવ મારી ભજુા !  

 નહીં શનકટ એશથ પસકહક આ સમે માહરો.  

 ઘણુકં ઘણુ ંતોડવુ,ં ત ુ ંફટકાર ઘા, એ ભજુા !  

 નસીબ શવફરે, ચલયે નયન લોક આડા કરી,  

 બરુા દુખદ હાલને સક્રહ રહ ૂં કે્યમ એકલો.  

12. િાદૂકલશવિીક્રડત :-  

 અક્ષર :- ૧૯  

 બધંારર્ :- મ સ જ સ ત ત ગા  

 યશત :- ૧૨ અક્ષરે  

 ઉદાહરર્ :-  

_ _ _  ∪∪ _  ∪ _ ∪  ∪ ∪_   _ _ ∪  _ _ ∪  _  
ના 
મારે  

તજુ ભે  ટ બચક્ષ  સ ન વા  તારીકૃ  પાજોઈ  એ  

મ  સ  જ  સ  ત  ત  ગા  

 ઊગે છે નભ સયૂક ગાઢ જગના અંધારને ભેદવા.  

 ભરંુૂ છે નભ ્વચ્છ દીસશત એકે નથી વાદળી  

 રાજાના દરબારમા ંરશસક ડી મે બીન છેડી અને  

 આંસનુા પડદા વતી નયન તો મારા ંથયા આંધળા ં 

 ઊગે છે સરુખી ભરી રશવ મદુૃ હમેન્સતનો પવૂકમા ંભલૂોની જ પરંપરા 
જગત આ, એવુ ંદીસે છે શપતા  

 મીઠો છે રસ ભાઈ ! િેરડી તર્ો એવુ ંદયાથી કહી  

 પતુ્રો પાનખરે ખરી જયમ પડે તે રીત દાદાતર્ા ં 

 વેઠે અઠેઠ વનવાસના શવકટ હા ! કષ્ટો િરીરે અશત,  

ને હું મહલે શવષે વસુ ંસખુ થકી, એ યોગ્ય ભાસે નક્રહિં.  

13. સ્ત્રગ્ધરા :-  

 અક્ષર :- ૨૧  

 બધંારર્ :- મ ર ભ ન ય ય ય  

 યશત :- ૭, ૧૪ અને ૨૧ અક્ષરે  

 ઉદાહરર્ :-  

_ _ _  _∪_  _ ∪∪  ∪∪∪ ∪_ _  ∪ _ _  ∪ _ _  

ધીમેધી  મેછટા  થીકુસ ુ મરજ  લઈડો  લતોવા  યવુાયે  
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 ઊઠી વ્હલેા ંપ્રભાતે ઝટ ઘર વખરી ગોઠવે વાચળ ઝાડી.  

 ુંગોળી ફીર્ઊ ચેઘસ મસઘ સતાચ ંડમોજા ચર્ાવે  

 રે આ સાફલ્યયણુ ંયગુયગુ પલટે તોય પાછં ન આવે.  

 વેર્ીમા ંગ ૂથંવા’ંતા કુસમુ નહી રહ્યા અપકવા અંજલીથી  

 રે આ સાફલ્યટાણુ ંયગુયગુ પલટે તોય પાછં ન આવે.  

14. મનહર :-  

 અક્ષર :- ૩૧ (૧૬ + ૧૫)  

 બધંારર્ :- બે પકં્તતઓ પ્રથમ પકં્તતમા-ં૧૬, બીજી પકં્તતમા-ં૧૫ 
અક્ષર.  

 યશત :- ૮, ૧૬ અને ૨૪ અક્ષરે  

 ઉદાહરર્ :-  

 ઊંટ કહ ેઆ સભામા ંવાકંા અંગવાળા ભ ૂડંા – ૧૬  

ભતૂળમા ંપશઓુને પક્ષીઓ અપાર છે – ૧૫  

 પોલુ ંછે તે બોલ્યુ ંતેમા કરી તેિી કારીગરી ? – ૧૬  

સાબેંલુ ંવગાડે તો હું જાણુ ંકે ત ુ ંિાર્ો છે – ૧૫  

 કહ ેદલપતરામ રાજ અશધરાજ સરુ્ો – ૧૬  

રૂડી ગજુરાતી વાર્ી રાર્ીનો વકીલ છં – ૧૫  

 નાગરવેલીના જેવી નાજુકડી નારવાકંી – ૧૬  

વાકંો એનો અંબોડો ને વાકંા એના વેર્ છે – ૧૫  

 સાભંળી શિયાળ બોલ્યુ ંદોખે દલપતરામ,  

અન્સયનુ ંતો એક વાકું આપના અઢાર છે.  

15. અનષુ્ટુપ :-  

 અક્ષર :- ૧૬ + ૧૬  

 બધંારર્ :- ૧૬ અક્ષરના બે ચરર્ અને ૮ , ૮ ના ૪ ચરર્.  

 યશત :-  

 દરેક ચરર્મા ંપાચંમો અક્ષર લઘ ુઅને છઠો ગરુુ. 
 પહલેા અને ત્રીજા ચરર્મા ંસાતમો અક્ષર ગરુુ.  

 બીજા અને ચોથા ચરર્મા ંસાતમો અક્ષઅ લઘ.ુ  

 ઉદાહરર્ :- છા યા તો  વ ડ લા  જે વી, ભા વ તો ન દ ના સ મ  

             ૧ ૨ ૩     ૪  ૫ ૬   ૭ ૮   ૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮  

 દે  વો  ના  ધા  મ  ના  જે વુ,ં  હૈ  ડંુ  જા  રે્  ક્રહ  મા  લ  ય  

૧  ૨   ૩    ૪  ૫  ૬    ૭ ૮   ૧  ૨  ૩  ૪  ૫  ૬    ૭  ૮  

 રહી જગ ફરી પાછો, છટો થાય િરીરથી  

શપ્રયે ! ્પિક કરંુ શુ ંહું ?, અશધકાર જરા નથી.  

 ્નેહગવક નથી જેને, ્નેહિોક ન એ ધરે,  

તટૂતા આભને ઝીલી, લેવાની િક્તત એ ઉરે.  

 વસે શુ ંશવદ્યમા ંઆવી, સત્ય ધમક પ્રસારતી,  

અમોલ માનવી સત્તા, સવકલોક પ્રતારતી.  

 જારે્ બધુ ંતથાશપ કૈ, કહવેાની રજા નહીં  

િમાવી ન િકે તેથી, મુઝંાય મનની મહી.  

 

 

 માત્રામેળ છંદ :-  

 

 માત્રામેળ છંદ અક્ષરોની નહીં, પરંત ુમાત્રાની ગર્તરી કરવામા ંઅવે છે. લઘ ુ(∪)ની ૧ માત્રા અને ગરુુ (-) ની ૨ માત્રા ગર્ાય છે.  

 (૧) દોહરો (૨) ચોપાઈ (૩) સવૈયા (૪) હક્રરગીત (૫) ઝલર્ા ં(૬) સોરઠા  

 

1. દોહરો (દુહો) :-   

 અક્ષર :- ૨૪  

 ચરર્ :- ૪  

 યશત :- ૧૩મી માત્રાએ  

 બધંારર્ :- ૧ અને ૩ ચરર્મા ં– ૧૩ માત્રા ૨ અને ૪ ચરર્મા ં– 
૧૧ માત્રા  

 છેલ્લા બે અક્ષર અનિુમે ગરુુ અને લઘ ુ 

 

 દીપકના બે ક્રદકરા, કાજળ ને અજવાિ  

૨૧૧૨   ૨ ૨૧૨   ૨૧૧  ૨   ૧૧૨૨  

 એક કપતૂ કાળં કરે,  બીજો ક્રદયે પ્રકાિ  

૨૧ ૧૨૧ ૨૧ ૧૨     ૨૨ ૧૨    ૧૨૧  

 ભર્તા ંપકં્રડત નીપજે, લખતા ંલહોયો થાય  

ચાર ચાર ગઉ ચાલતા,ં લાબંો પથં કંપાય  

 ઓ ઈશ્વર ભજીએ તને, મોટંુ છે તજુ નામ  

ગરુ્ તારા શનત ગાઈએ, થાય અમારા કામ  

 નમતાથી સૌ કો રીઝે, નમતાને બહુમાન  

સાગરને નદીઓ ભજે, છોડી ઊંચા ્થાન  

 કરતો જાળ કરોચળયો, ભોય પડી પછડાય  

વર્ તટેૂલ તાતંરે્, ઉપર ચડવા જાય  

 

2. ચોપાઇ :-  

 અક્ષર :- ૧૫ + ૧૫ = ૩૦  

 ચરર્ :- ૪  

 યશત :- ૧૫મી માત્રા પછી  

 બધંારર્ :- દરેક ચરર્મા ં૧૫ માત્રા છેલ્લા બે અક્ષર અનિુમે ગરુુ 
અને લઘ.ુ  

 

 લાબંા જોડે ટૂંકો જાય, મરે નહીં તો માદંો થાય  

૨૨   ૨૨  ૨૨  ૨૧   ૧૨  ૧૨  ૨  ૨૨  ૨૧  

 તે માટે તક જોઈ તમામ, િક્તત શવચારી કરીએ કામ  

૨  ૨૨  ૧૧ ૨૧   ૧૨૧   ૧ ૧  ૧૨૨   ૧૨૨  ૨ ૧  

 પાને પાને પોઢી રાત, તળાવ જપંય ુકહતેા ંવાત  

 જો જોરે મોટાના બોલ, ઊજડ ખેડે બાજ્યુ ંઢોલ  

 એક મરૂખને એવી ટેવ, પથ્થર એટલા પ ૂજંે દેવ 

પાર્ી દેખી કરે ્નાન, તલુસી દેખી તોડે પાન  

 કાળી ઘોળી રાતી ગાય, પીએ પાર્ી ચરવા જાય,  

ચાર પગોને આંચળ ચાર, પ ૂછંડાથી ઉડાડે માખં  
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3. સવૈયા   

 અક્ષર :- ૩૧ અથવા ૩૨  

 ચરર્ :- ૪  

 યશત :- ૧૬મી માત્રા પછી  

 બધંારર્ :- ચરર્ના અંતે ગરુુ – લઘ ુઆવશ્યક છે. છેલ્લો અક્ષર ગરુુ 
હોય તો ૩૨ માત્રા થાય.  

 

 ઝેર ગયા ને વેર ગયા, વળી કાળા કેર ગયા કરનાર – ૩૧ માત્રા  

૨૧  ૧૨  ૨ ૨૧  ૧૨   ૨૨  ૨૨   ૨૧  ૧૨  ૧૧૨૧  

 અંતરની એરર્ પર કોની પડે હથોડી ચેતન રૂપ ? 

કાળ તર્ી ધરતીમા ંખોદી કોર્ કોર્ રહ્ુ ંજીવનના કૂંપ ?  

 પષુ્પ તર્ી પાદંડીએ બેસી કરત ુ ંકોર્ ચચરંતન હાસ ?  

પથૃ્વી ઉરથી ઊઠે કોનો સચુભત પલુકશત મખુક્રરસ શ્વાસ ?  

 આ સનૂી સનૂી રાત મહીં કોઈ ઢોલક હજી બજાવે છે,  

ને ઉજ્જડતાના ફચળયામા ંએ સતૂા ંપે્રત જગાવે છે.  

 અલક મલક આ તરતો તડકો ચો તરફથી આયોજી,  

ગોરીના બે ગાલમહીં એ તસતસતો પથરાયોજી.  

 

4. હક્રરગીત :-  

 અક્ષર :- ૨૮  

 ચરર્ :- ૪  

 યશત :- ૧૬ મી માત્રા પછી (છેલ્લો અક્ષર ગરુુ હોય છે)  

 

 જે પોષત ુ ંતે મારત ુ ંશુ ંએ નથી િમ કુદરતી ?  

 જ્યા ંજ્યા ંનજર મારી ઠરે, યાદી ભરી ત્યા ંઆપની  

 ભલૂો ભલે બીજુ ંબધુ,ં મા-બાપને ભલૂિો નક્રહિં  

 આ પે્રમ સસંારી તર્ો, તજુ તેજ જેવો છે નકી.  

 આ મોક્ષથી મોંઘ ુઅને સાકર થકી વધતુ ંગળ્યુ,ં  

તજુ બાર્મા ંસપંાતથી પચંતવ આ સમયે મળ્યુ ં 

 

5. ઝલર્ા ં:-  

 અક્ષર :- ૩૭  

 ચરર્ :- ૪  

 યશત :- ૧૦, ૨૦ અને ૩૦ માત્રાએ  

 ઉદાહરર્ :-  

 જાગને જાદવા કૃષ્ર્ ગોવાચળયા,  

તજુ શવના ઘેનમા ંકોર્ જાિે ?  

 શનરખને ગગનમા ંકોન ઘમૂી રહ્યો  

તેજ હું તેજ હું િબ્દ બોલે.  

 કાશમની કોક્રકલા કેચલ કૂંજન કરે  

સાગરે ભાસતી ભવ્ય ભારતી  

 જાગીને જોઉં તો જગત દીસે નહીં  

ઊંઘમા ંઅટપટા ભોગ ભાસે. 
 પે્રમરસ પાને ત ુ ંમોરના શપચ્છઘર  

તત્વનુ ંટપૂણુ ંતચુ્છ લાગે.  
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સમાનાથી  િબ્દો :  

1.  અક્કલ  બદુ્ધદ્વ, મશત, પ્રજ્ઞા, મેઘા, ધી 

2.  અક્ષત  અખડં, સરુચક્ષત  
3.  અચખલ  સમગ્ર,  સઘળં, સમ્ત, સકલ, સવક, આખુ,ં પરંુૂ 

4.  અગમ્ય ગઢૂ, ગેબી, રહ્યમય, ભેદી 

5.  અક્ગ્ન આગ, પાવક, અનલ, દેવતા, હુતાસન, વદ્ધિ 

6.  અચરજ નવાઈ, હરેત, શવ્મય, અચબંો, આશ્વયક  

7.  અચાનક  ઓચચિંત ુ,ં અર્ધાયુું, એકાએક, એકદમ 

8.  અજ  બકરો  

9.  અજપાળ ભરવાડ  

10.  અજલ  સકંુૂ  

11.  અજપંો  અિાશંત  
12.  અજાઝડ  અડાબીડ, ગીચ, ગાઢ 

13.  અજાયબી  આશ્વયક  
14.  અજ્ઞ  અજાર્, અનચભજ્ઞ 

15.  અટળક  અનમુાન, ધારર્ા  

16.  અટાર  ધળૂ  

17.  અટીકટી  કટ્ટી  
18.  અડગ  દ્રઢ, મજબતૂ  
19.  અર્છ  કંટાળો  

20.  અર્સર્  ઉપવાસ  

21.  અણ્ર્ા મોટાભાઈ 
22.  અતલ  તચળયુ ં 

23.  અશત  ઘણુ ં 
24.  અશતશથ મહમેાન, પરોર્ો, અભ્યાગત 

25.  અતીત  ભતૂકાળ  
26.  અદીઠો  ન જોયેલો  
27.  અધમ નીચ, હલકંુ  

28.  અશધકાર અમલ, સતા, હક્ક 

29.  અધીન  વિ, તાબેદાર,  

30.  અધ્યયન  અભ્યાસ, ભર્તર  
31.  અનગળ  પષુ્કળ  
32.  અનન્સય અજોડ,બેનમનુ, અનેરંુ, અસાધરર્  

33.  અનભે  શનભકય  
34.  અનગકળ  અપાર, પષુ્પક, અનરાધાર અપરંપાર 
35.  અનહદ  અસીમ, અપાર  

36.  અનાદર અવજ્ઞા, અવહલેના, અપમાન, અવમાનના, 

શતર્કાર,  

37.  અનાયાસ  સહજ, સગુમ  
38.  અનાયક  અસભ્ય  

39.  અશનલ  વાય,ુ પવન, સમીર, વાયરો, મારુત, વાત, વા 

40.  અનકંુપા દયા, કરુર્ા, અનગુ્રહ, મહરેબાની,  

41.  અનકંુપા  દયા, કરુર્ા  

42.  અનગુ્રહ  કપૃા, ઉપકાર, મહરેબાની 

43.  અનપુમ  અપવૂક, અનન્સય, અનોખુ,ં બેનમનૂ, અજોડ, 

શવલક્ષર્, અસાધારર્, અનેરંુ 

44.  અનુ્ યતુ  સકંચલત, જોડાયેલુ ં 
45.  અફસોસ  પ્તાવો  
46.  અચભજાત  ખાનદાન, કુળવાન  
47.  અચભમાન  અહંકાર, ગવક, ઘમડ, અહં, દપક 

48.  અભ્ર  મેઘ, વાદળ  
49.  અમાનષુી  ૂર, ઘાતકી, શનદકય, શનષ્ઠુર,  

50.  અમી અમતૃ, પીયષૂ, સધુા  

51.  અમતૃ  પીયષુ, સધુા  

52.  અય્યાસી  એિઆરામી  
53.  અરજ  શવનતંી, પ્રાથકના, શવનવર્ી, શવજ્ઞક્પત, અનનુય  

54.  અજુ કન  ક્રકરીટી, પાથક  

55.  અલ્પ  થોડંુ, નજીવુ,ં જરાક, સહજે, ક્ષલુ્લ્ક, જરા  

56.  અવકાિ  સમય  
57.  અવની ક્ષશત, ધરા, પથૃ્વી, ધરતી, ધરર્ી, ભોમ, મહી, 

વસધુા, વસમુતી, શવશ્વભંરા  

58.  અવર  બીજુ,ં અન્સય  

59.  અવસાન મતૃ્ય,ુ શનધન, મરર્, મોત, અંતકાળ, દેહાતં, 

કાળધમક 

60.  અવાજ  ધ્વશન, નાદ, ઘોષ, ઘાટંો, સાદ, રવ, ્વર, 

પોકાર,બમૂ  

61.  અવાફ  મૌન  
62.  અિય  અિતત, અસમથક  
63.  અિરફી સોનામહોર, ગીની  

64.  અશ્વ  ઘોડો, હય, તરંુગ, વાજી, સૈંધવ,  

65.  અસીમ  અમાપ, પષુ્કળ, અઢળક  

66.  અસયૂા  ઈષ્યાક  

67.  અહોશનિ  ક્રદનરાત, હંમેિા 

68.  અંજલી ખોબો, ખોબલો, પોિ  

69.  અંતેવાસી  શિષ્ય  
70.  અંધકાર શતશમર, અંધારંુ, તમસ, તમ, તાશમસ્ર, ધ્વાન્સત  

71.  અંબાર  ભડંાર, કોષ, કોઠાર, ઢગલો 

72.  આકાિ  આભ, નભ, ગગન, વ્યોમ, આસમાન, અંબર, ખ, 

અભ્ર,  

73.  આક્કા  મોટીબહને  
74.  આચાર  વતકન  
75.  આતિ  અક્ગ્ન  

76.  આત્મશ્ર્લાધા ્વપ્રિસંા 

77.  આનદં  ઉલ્લાસ, હષક, ઉમગં, હોંિ, ખિુી 

78.  આબ  પાર્ી, વાક્રર  
79.  આભષૂર્  આભરર્, અલકંાર, ભષૂર્, દાગીનો, ઘરેણુ ં
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80.  આમતં્રર્  શનમતં્રર્  
81.  આરોપ તહોમત, આળ. આકે્ષપ  

82.  આતક  દુખી  
83.  આલુઢંલૂ ુ ં આંટાફેરા, સેવાચાકરી  
84.  આવક ઉપજ, મળતર, શનપજ, પેદાિ 

85.  આવરદા  આયષુ્ય  
86.  આશવભાકવ  આશવષ્કાર, પ્રાગટય  
87.  આિા                 ઈચ્છા, કામના, અચભલાષા, મનોરથ, વાછંા, ્પહૃા, 

એષર્ા, આરત, મનીષા,  

88.  આસવ  અકક , રસ, સત્વ, અરક  

89.  આળસુ ં એદી  
90.  આંખ  નેત્ર, નયન, ચક્ષ,ુ લોચન, નેર્, અક્ષ, દગ, ઈિ, 

અચક્ષ 

91.  આંચલ  પાલવ  
92.  ઈચ્છા  અચભલાષા, કામના  

93.  ઈનકાર  નામજૂંરી, અ્વીકાર, શનષેધ, મના,  

94.  ઈન્સદ્ર પરંુદર, સરુપશત, દેવરાજ, િચચપશત, િચીિ,  

95.  ઈલ્કાબ  ચખતાબ  
96.  ઈિ  પરમાત્મા  
97.  ઈષ્ટ  ઈક્ચ્છત, મનગમતુ,ં શપ્રય  

98.  ઈંચગત  સચૂન, ઈિારો  

99.  ઈંતેજાર  આતરુ, અધીરંુ  
100.  ઉગમ  મળૂ  
101.  ઉછંગ  ખોળો, ગોદ  

102.  ઉજમ  ક્રહરા  

103.  ઉજ્જડ  શનર્જન, વેરાન  

104.  ઉજ્જવળ  ઊજળં દેદીપયમાન  
105.  ઉત્કષક  ઉન્સનશત, ચડતી   
106.  ઉત્કષૃ્ટ  શે્રષ્ઠ, ઉત્તમ  
107.  ઉત્તાપ  સતંાપ  
108.  ઉદક  નીર, જળ, પાર્ી  

109.  ઉદય  ઉત્થાન  
110.  ઉદાહરર્  દષ્ટાતં  
111.  ઉદ્વગે  વ્યાકુળતા, ગભરાટ  
112.  ઉનશત શવકાસ, ઉત્કષક, અભ્યદુય, ચડતી,  ઉત્થાન,  પ્રગશત  

113.  ઉપકાર પાડ, એહસાન, કતૃજ્ઞતા, ઉપકશૃત, આભાર  

114.  ઉપવસ્ત્ર  ઉત્તરીય  
115.  ઉલ્લસ     આનદં 
116.  ઊર્પ  અદૂરય, ખામી  

117.  એખલાસ  દો્તી  

118.  એતબાર  શવશ્વાસ, શ્રધ્ધા  
119.  એિીયાળી લાચાર, પરવિ, દીન  

120.  ઐશ્વયક  િોભા, સમદૃ્ધિ  
121.  ઓરતા  અચભલાષા   
122.  ઓસડ  દવા, ઔષધ 

123.  ઓળો  છાયા, પડછાયો  
124.  ઔષશધ  દવા  
125.  કઢંગુ ં બેડોળ, કદરૂપુ ં

126.  કદરૂપો  બેડોળ  
127.  કપરંુ અઘરંુ, કક્રઠન, મશુ્કેલ 

128.  કબલૂ  મજુંર, માન્સય, ્વીકાયક, ્વીકતૃ,  

129.  કમળ  સરોજ, પકંજ, ઉત્પલ, અંબજુ, અરશવિંદ, રાજીવ, 

િતદલ, નચલન, સરશસજ, વાક્રરજ,  

130.  કમળ  પહ્મ, સરોજ  

131.  કમળ  પકંજ  
132.  કરતાલ  કાસંીજોડા, ઝાઝં  
133.  કરાડ  ભેખડ 

134.  કરાડ  ભેખડ  

135.  કરાલ  ભયકંર  
136.  કમક કાયક, ક્રિયા, પ્રવશૃત્ત, કામ,  

137.  કંગાલ  પામર, તચુ્છ  
138.  કંચન  કનક, સોનુ,ં કંુદન  

139.  કંચન  સોનુ,ં હમે  

140.  કંઠ  ગળ, ડોક, ગ્રીવા 

141.  કંઠ  સરૂ, અવાજ  

142.  કાક  કાગડો  
143.  કાગડો  કાક, વાયસ  
144.  કાપડ  વસ્ત્ર, વસન, અંબર, ચીર, કપડંુ 

145.  કાબ ુ અંકુિ, સત્તા 

146.  કામદાર  મજુર, શ્રમજીવી, શ્રશમક,  મજદુર  

147.  કામદેવ  મદન, માર, કંદપક, મન્સમથ, પષુ્પધન્સવા, અનગં, 

પચંિર, રશતપશત, કુસમુાયધુ  

148.  કામદેવ  અનગં, મદન  
149.  કામના મનોરથ, અચભલાષા, આકાકં્ષા, અપેક્ષા, એષર્ા, 

ચલપસા, વાછંના,  

150.  કાયમ  સનાતન, િાશ્વત, ધ્રવુ, શનત્ય, 

151.  કાળ  સમય, વખત, જમાનો, વેળા  

152.  કાળજી ચીવડ, તકેદારી, સાવચેતી, સભંાળ  

153.  કાળં કષૃ્ર્, શ્યામ, શ્યામલ, િામળં 

154.  ક્રકનારો કાઠંો, આરો, ઘાટ, તીર, ઓવારો, તટ, તીથક, પાર  

155.  ક્રકરર્  રક્શ્મ, અંશ,ુ મરીચચ 

156.  ક્રકરર્  અંશ,ુ રક્શ્મ  

157.  ક્રકશતિ ખ્યાશત, નામના, યિ, આબરૂ, પ્રશતષ્ઠા,  

158.  ક્રકલ્લો  દુગક, કોટ 

159.  ક્રકલ્લોલ  આનદં  
160.  કુતહૂલ  જજજ્ઞાસા, ઉત્કંઠા,  ઈન્સતેજારી, તાલાવેલી, અચરજ, 

આશ્વયક 

161.  કુદરતી  પ્રાકશૃતક, સહજ, નૈસચગિક,  
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162.  કુહર  ગફુા  
163.  કથૂલી  શનિંદા  
164.  કૂંચી  ચાવી, કંુચચકા  
165.  કષૃ્ર્  મરુાક્રર, ચગક્રરધર  

166.  કેક્રફયત  હકીકત, દા્તાન 

167.  કોપ  ખફગી  

168.  કોમળ  મદુૃ, સકુુમાર, મલુાયમ, નાજુક, કુમળં,  

169.  કોયલ  કોક્રકલ, શપક, કોક્રકલા, વનશપ્રય, સારંગ, પરભતૃા 

170.  કોલ વચન, વાયદો 

171.  કૌિલ  દક્ષતા, પટુતા, પ્રાવીણ્ય, ચતરુાઈ, શનપરુ્તા 

172.  િાશંત  દીક્પત, તેજ  
173.  ૂર  ઘાતકી, શનદકય, શનષ્ઠુર, કઠોર  

174.  િોધ  ગુ્ સો, રોષ, આિોિ, અમષક,  

175.  ક્ષદુ્ર  હલકંુ, પામર, તચુ્છ 
176.  ખચચત  મઢેલુ,ં જેડેલુ ં 
177.  ખટકો  ચાનક  
178.  ખપ  ઉપયોગ  
179.  ખરખરો  િોક  
180.  ખલીતો  પરબીક્રડયુ,ં લખોટો  

181.  ખલેલ  શવધ્ન, હરકત, શવકે્ષપ  

182.  ખાનદાની  કુલીનતા, સં્ કાક્રરતા  
183.  ખાર  મત્સયક  

184.  ચખદમત  સેવા, શશુ્રષુા  
185.  ચખન્સન  ઉદાસ, ગમગીન, ક્રદલગીર 

186.  ખમુારી  મ્તી, ગવક  

187.  ગર્પશત  ગજાનન, શવનાયક, લબંોદર, ગરે્િ  

188.  ગમગીન  ચખન, ઉદાસ, ઉદશવગ્ન, િોકમગ્ન, દુ: ખાતક  

189.  ગમાર  મઢૂ, બાધુ,ં બેવકુફ, બોઘુ ં

190.  ગરલ  ઝેર, શવષ  

191.  ગરહન  ગળં, ડોક  

192.  ગક્રરમા મહત્તા, મોટાઈ 

193.  ગરીબ  દીન, શનધકન, રંક, દક્રરદ્ર, કંગાલ, પામર, અક્રકિંચન 

194.  ગતક  ખમુારી  

195.  ગહન  અકળ, ગઢૂ  
196.  ગાય  ધેન,ુ સરુચભ  

197.  ગાયબ  અદશ્ય  
198.  ગારુડી મદરી 

199.  ચગક્રર  પવકત  
200.  ગફુા ગહુા, કંદર, કંદરા, બખોલ, ગહવર  

201.  ગરુૂ  મોટંુ, ભારે  
202.  ગલુામી પરાધીનતા, પરતતં્રતા 

203.  ગહૃ મકાન, ઘર, શનકેતન, સદન, આવાસ, ભવન, 

શનલય, ધામ, આલય, આગાર, શનવાસ, ્થાન  

204.  ગોદ  ખોબો, ઉછંગ  

205.  ગોન્દ્ષ્ઠ  વાતચીત, ગોઠડી  

206.  ગ્રથં પુ્ તક, ચોપડી 

207.  ગ્રામીર્  ગામડાનુ ં 
208.  ઘમડં  અહમ, અચભમાન  

209.  ઘાટો  કંઠ, સાદ  

210.  ઘાસ  ખડ, ચાર  
211.  ઘાસં  ગ ૂચં, મશુ્કેલી  
212.  ઘોડો  અશ્વ, તોખાર  

213.  ચકમક  કજજયો, ઝઘડો  
214.  ચક્ષ ુ આંખ, નયન  

215.  ચતરુ  શનપરુ્, પ્રવીર્, કુિલ, હોશિયાર, દક્ષ, અચભજ્ઞ  

216.  ચતરુ  બદુ્ધિિાળી  
217.  ચમત્કાર  પરચો, પ્રભાવ 

218.  ચગં ુ ્વચ્છ, રૂડંુ  
219.  ચદં્ર સધુારક, મયકં, ઈન્સદુ, સોમ, િિી, ક્રહમાશં,ુ િીતાશં,ુ 

િિાકં, મયકં  

220.  ચાનક  જાગશૃત, કાળજી  
221.  ચારુતા રમર્ીયતા, સુદંરતા, લાવણ્ય, લાચલત્ય, ખબૂસરૂતી  

222.  ચાદંની  ચકં્રદ્રકા, જ્યોત્સના, કૌમદુી,ચદં્ર્પ્પ્રભા, ઈન્સદુમતી, િકા 

223.  ચેતના ચૈતન્સય, જીવનિક્તત 

224.  છાક  નિો, કેફ  
225.  છાતા  છત્રી, છત્ર  
226.  છાત્ર  શવદ્યાથી  
227.  છાનુ ં ગપુત, શવશ્રમ્ભ  
228.  છાવર્ી   કટક  
229.  જગત  શવશ્વ, લોક, આલમ, દુશનયા, જહા,ં જહાન, ખલક, 

ભવુન, જગ, સનૃ્દ્ષ્ટ  

230.  જદભરત  મખૂક, અર્સમજુ   

231.  જનક  શપતા, જન્સમદાતા, તાત, બાપ,  

232.  જરક  ઘરડંુ, વિૃ  

233.  જરઠ વિૃ, ઘરડંુ, વયોવિૃ,  

234.  જળ  સચલલ, પાર્ી, નીર, વાક્રર, અંબ,ુ તોય, આપ, ઉદક 

235.  જગં  યિુ, લડાઈ, ઝઘડો, સગં્રામ, સમર, શવગ્રહ  

236.  જગં  યિુ, લડાઈ  

237.  જગંલ અરણ્ય, વન, કાનન, શવશપન  

238.  જજગર  ક્રદલ, હૈયુ ં 

239.  જજિંદગી જીવન, આયષુ્ય, આયખુ,ં આવરદા, જીવતર,  

240.  જીભ  વાચા, વાર્ી  

241.  જોબન  જુવાની, યૌવન 

242.  જોર  બળ, િક્તત, તાકાત, જોમ, કૌવત,   સામથ્યક   

243.  ઝટ  ઝડપ, ત્વરા  
244.  ઝઝંટ  પચંાત  
245.  ઝાકળ  ઓિ, તષુાર, િબનમ  

246.  ઝાખ  બટ્ટો, લાછંન  
247.  ઝાડ  વકૃ્ષ, તરુ, તરુવર, દ્રમુ, પાદપ  
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248.  ટકોર  ઈિારો, સચૂના  
249.  ટાણુ ં અવસર, વખત  

250.  ટોર્ો મહણેુ ં

251.  ઠાવકંુ  ગંભીર  

252.  ડખ્ખામારી  મગજમારી  
253.  ડરપોક  ભીરુ, બીકર્  

254.  ડાઘ  કલકં  
255.  તટ  ક્રકનારો  
256.  તદ્દન્ સાવ, ચબલકુલ 

257.  તપોવન  વનવાસ  
258.  તરજુમો  ભાષાતંર, અનવુાદ  

259.  તરર્  હોડી  
260.  તરત િીધ્ર, ત્વક્રરત, જલદી  

261.  તરંગ  મોજુ ં 
262.  તરુ  વકૃ્ષ, ઝાડ  

263.  તલવાર  ખડ્ગ, તેગ, સમિેર, અશસ, સાયલ  

264.  તવગંર  ધશનક, શ્રીમતં, પૈસાદાર, અમીર, તાલેવાન,  

265.  તળાવ  સર, સરોવર, કાસાર, તટાગ, તડાગ  

266.  તગં  તારે્લુ,ં કસેલુ ં 

267.  તદુંર્ત ્વ્થ, શનરામય   

268.  તદં્રા  આળસ, ઘેન  
269.  તાક  નેમ, ચોટ  

270.  તાકીદ  ઉતાવળ, આજ્ઞા  
271.  તાત્પથક  ભાવાથક  
272.  તાિીર  ક્્થશત  
273.  તાસીર  ્વભાવ, પ્રકશૃત  

274.  શતશતક્ષા  સહનિીલતા, ધૈયક  

275.  શતશમર  અંધારંુ, અંધકાર  

276.  તીર  બાર્, િર, સાયલ, સાયક, િલ્ય 

277.  તીર  કાઠંો, ક્રકનારો  

278.  તીર  ક્રકનારો, કાઠંો  

279.  તષુાર  િબનમ, ઓસ  
280.  તષૃા  તરસ, શપયાસા  

281.  તષૃ્ર્ા લાલસા, કામના, વાસના, 

282.  તેજ  આભા, પ્રકાિ  

283.  તેજ્વી  પ્રશતભાિાળી  
284.  તોખાર  ઘોડો, અશ્વ  

285.  તોરો  કલગી, છોગુ ં

286.  દક્ષતા  ચતરુાઈ, કુિળતા  
287.  દમામ  રૂઆબ, ભપકો 
288.  દશયત  શપ્રય, વલ્લભ  
289.  દક્રરત  ધન, દ્રવ્ય  

290.  દક્રરદ્ર  શનધકન, અક્રકિંચન  
291.  દક્રરયો  સાગર, સમદુ્ર, શસિંધ,ુ ઉદશધ, અક્બ્ધ, રત્નાકર, 

જલશધ, સાયર, મહરેામર્  

292.  દાદુર  દેડકો  

293.  દાશમની  વીજળી, શવદ્યતુ  

294.  દાવો  હક, અશધકાર  
295.  ક્રદવસ  વાસર, અહન, ક્રદન, દહાડો 

296.  ક્રદવ્ય  દૈવી, અલૌક્રકક  

297.  દીદાર  ચહરેો, ્વરૂપ  

298.  દુ :ખ કષ્ટ, સતંટ, આપદા, શવપશત્ત, આફત, વેદના, 

યાતના, પીડા, વ્યથા,   દદક  

299.  દુગાક જગદંબા, જગજ્જનની 

300.  દુઘકષકતા  ઉગ્રતા  
301.  દુશ્મન  અક્રર, ક્રરપ,ુ િત્ર,ુ  વૈરી, અશમત્ર  

302.  દુષ્ટ  નીચ, અધમ, કુક્રટલ, ધતૂક, પાપી 

303.  દેદીપયમાન  દીપતુ,ં ઝગમગતુ,ં  

304.  દેમાર  ઝપાટાભેર, તડામાર  
305.  દેવુ ં કરજ, ઋર્  

306.  દેહ  િરીર, કાયા, તન, વપ,ુ બદન, કલેવર,  

307.  દૈત્ય  દાનવ, અસરુ, રાક્ષસ, શનિાચ, દનજુ,   

308.  દોરડંુ  રજ્જૂ, રાઢંવુ,ં રાિ, રસના  

309.  દોલત  પૈસો, ધન, સપંશત્ત, નાણુ,ં પ ૂજંી, શવત્ત,  દ્રવ્ય,    

310.  દોષ  ક્ષશત, ભલૂ  

311.  દો્ત  શમત્ર, સખા  

312.  દ્રવ્ય  સપંશત્ત, ધન, અથક  

313.  ધજા  ધ્વજ, પતાકા, વાવટો, કેતન,  

314.  ધન્સયવાદ  અચભનદંન  
315.  ધરતી  પથૃ્વી, અવશન  

316.  ધમક  નીશત, પણુ્ય  

317.  ધવલ  સફેદ, શે્વત  

318.  ધારા  પરંપર, હાર  
319.  ધી ધતૃ, હશવ, સશપિ, આજય  

320.  ધીખવુ ં ધગધગતુ ં 
321.  ધતૂ  જુગાર, જુગટંુ  

322.  ધષૃ્ટ  બેિરમ, ઉિત  
323.  ધૈયક  ધીરજ, ધશૃત  

324.  ધૌત  મરૃ્ાચલની, શવશ્વાસ  
325.  ધ્યેય  ઉદે્દિ,  લક્ષ્ય, હતે,ુ પ્રયોજન, આિય  

326.  ધ્રમુ્ર  ધમુાડો  
327.  નજીક  શનકટ,સમીપ, પાસે, 

328.  નદી   સ્ત્રોતક્્વની, શનઝકરર્ી, સક્રરતા, તક્રટની, શનમ્નગા, 

આપત્રા, િૈવચલની, પયક્્વની  

329.  નમણુ ં સુદંર  
330.  નમ્કાર  નમન, પ્રર્ામ, સલામ, અચભવાદન, વદંન, 

પ્રચર્પાત,  

331.  નયન  નૈર્  

332.  નરેિ  રાજા, નપૃ  
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333.  નવ ુ નવીન, નતૂન, નવલુ,ં અચભનવ, નૌતમ  

334.  નાક  નાશસકા, આબરંુ  

335.  નાજુક  કોમળ, મલુાયમ, કુમળં, મદુૃ  

336.  નાણુ ં સપંશત્ત, દ્રવ્ય,  પૈસો, જર,  

337.  નામ  અચભધાન, સજં્ઞા  
338.  નામના  આબરૂ, કીશતિ  

339.  નામાકં્રકત  પ્રખ્યાત, જાર્ીતુ ં 
340.  શન:્પહૃ  શનષ્કામ  
341.  શનગઢૂ  ગપુત, અગમ્ય  

342.  શનગઢૂ  ઊંડી, અગમ્ય 
343.  શનત્ય  સદા, હંમેિા, દરરોજ 

344.  શનધન  મરર્, મતૃ્ય ુ 

345.  શનધાન  ્થાન, ભડંાર  

346.  શનનાદ  અવાજ, ધ્વશન  

347.  શનમગ્ન  લીન  
348.  શનશમત્ત  કારર્, બહાન ુ 
349.  શનયશત  નસીબ, ભાગ્ય  

350.  શનયતં્રર્ અંકુિ, શનયમન  

351.  શનરવશધ  અપાર  
352.  શનરંતર  સતત, સહાય  

353.  શનિા  રજની, રાશત્ર, િવકરી, યાશમની, શવભાવરી, ક્ષપા  

354.  શનિીથ  રાશત્ર  
355.  શનષ્ર્ાતં  પ્રવીર્, કાબેલ  
356.  શન્તબ્ધ  શનશે્વષ્ટ, ક્્થર  

357.  શનિંદા  કથૂલી, વગોણુ ં 
358.  નીરોગી  શનરામય, ્વ્થ  

359.  નેડો  ચાહ  

360.  નેહ  ્નેહ, પે્રમ, અનરુાગ, પ્રીશત, પયાર  

361.  નોકર  ચાકર, દાસ, પક્રરચારક, સેવક, અનચુર  

362.  નોધારી  આધાર શવનાની  
363.  પડઘો  પ્રશતહવશન, પ્રશતઘોષ  

364.  પડતી  પતન, હાર, પરાજય, પીછેહઠ 

365.  પર્છ  પ્રત્યચંા, મૌવી  
366.  પતાવટ  સમાધાન, સમજૂશત, મનમેળ, સલેુહ, સશંધ, 

367.  પશત  કંથ્, ભરથાર, ધર્ી, ્વામી, નાથ, ધવ, 

ભતાક,વલ્લભ, પ્રીતમ, પ્રાર્પશત  

368.  પતીજ  શવશ્વાસ, ભરોસો  
369.  પત્ની  ભાયાક, અધાુંગના, વલ્લભા, વધ,ૂ વહુ, શ્રીમતી, 

ગહૃલક્ષ્મી  

370.  પથ્થર પાષાર્, શિલા, પાર્ો, પથરો,  

371.  પદ્મ  કમળ, સરોજ  

372.  પનોતા  મગંલકારી  

373.  પય  દૂધ, ક્ષીર  

374.  પરચો  ચમત્કાર, પ્રભાવ 

375.  પરાિમ  િૌયક, બહાદુરી, વીરતા, શરૂાતન,  

376.  પરારે્  જબરજ્તીથી  
377.  પરાધીનતા  પરતતં્રતા, ગલુામી  

378.  પક્રરમલ  સગુંધ, સૌરભ, સવુાસ, ફોરમ, મહેંક, સરુચભ  

379.  પક્રરશમત  અલ્પ, સીશમત  
380.  પક્રરવેિ  શવ્તાર, કે્ષત્ર, વાતાવરર્  
381.  પક્રરવેિ  વાતાવરર્  
382.  પર્જન્સય  વરસાદ  

383.  પવકત  ચગક્રર, પહાડ, ડંુગર, િૈલ, અચલ, ભધૂર, નગ, 

ધરાધર  

384.  પલક  પળ, ક્ષર્  
385.  પવન  અશનલ, વાય ુ 

386.  પશવત્ર  પાવન, શચુચ, શિુ, પાક  

387.  પશવત્રતા  શચૂચતા, શદુ્ધિ  
388.  પશ્વાતાપ  પ્તાવો  
389.  પહલે  આરંભ, પ્રારંભ, િરૂઆત 

390.  પહ્મીની  ચતરુાઈ,ક્રદવેટ  
391.  પકંજ  પહ્મ, કમળ, સરજ  

392.  પકં્તત હાર, હરોળ  

393.  પખંી  શવહગ, ખગ, પક્ષી, પખંીડંુ, શવહંગ,  

394.  પકં્રડત  ધીમાન, પ્રજ્ઞ, શવદ્વાન, બધુ, કોશવદ,  

395.  પથં ર્તો, માગક, રાહ, વાટ, પથ,  

396.  પથંક  વટેનાગુક, મસુાફર  

397.  પાદત્રાર્  પગરખા, ખાસડા  

398.  પાદપ  તરુ, દ્રમુ  
399.  પાન પત્ર, પર્ક, પાદંડંુ, પલ્લવ, ક્રકસલય 

400.  પામર  તચુ્છ, રંક  

401.  પાય  ચરર્, પગ  

402.  પારંગત  હોશિયાર,શનષ્ર્ાતં 
403.  પાવકતી ઉમા, ગૌરી, િૈલસતુા, ચગક્રરજા, હમેવતી, 

404.  પાવક  અક્ગ્ન, અનલ  

405.  પાિવી  જગંલી  
406.  પાષાર્  પથ્થર, ઉપલ  
407.  પાગંળં  અિતત  
408.  પતુ્ર  ક્રદકરો, આત્મજ, તનય, સતુ, તનજુ 

409.  પતુ્રી  તનયા, દુક્રહતા, તનજુા, દીકરી, આત્મજા  

410.  પશુનત  પશવત્ર, પણુ્યિાળી  

411.  પરુ નગર, નગરી, પરુી  

412.  પરુાતન  પ્રાચીન, પરુાણુ,ં જૂનુ,ં જીર્ક, જર્જક્રરત  

413.  પવૂકજ  વડવાઓ  
414.  પશૃથવીવલ્લ

ભ  
પથૃ્વીનો ્વામી  

415.  પષૃ્ઠ  પીડ, વાસંો  
416.  પેચ  આંટો, વળ  

417.  પેંતરો  દાવપેચ, યકુ્તત  
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418.  પોપટ  શકુ, કીર  

419.  પૌરૂષ  પરુૂષાતન, મદાકનગી  

420.  પ્રકાર  ભેદ, જાત  
421.  પ્રકાિ તેજ, પ્રભા, આભા, દ્યશુત, અજવાળ, દીક્પત, ઉજાસ  

422.  પ્રગશત  શવકાસ, ઉન્સનશત  
423.  પ્રગલ્ભ  પ્રૌઢ, ગંભીર  
424.  પ્રગલ્ભતા  પાકટતા  
425.  પ્રર્ાચલકા  પરંપરા, રૂક્રઢિં, ક્રરવાજ, પ્રર્ાલી  

426.  પ્રશતકાર  શવરોધ, સામનો 

427.  પ્રશતકુળ  ઊલટંુ, અવળં, શવપરીત 

428.  પ્રશતધ્વશન  પડઘો  
429.  પ્રતીશત  ખાતરી, શવશ્વાસ 

430.  પ્રત્યક્ષ,     રૂબરૂ, સમક્ષ, મોઢામોઢ, નજરોનજર 

431.  પ્રથમી  પથૃ્વી, ધરતી, ધરા  

432.  પ્રપચં  છળ, કપટ, દગો  

433.  પ્રભાત  પરોઢ, અરુર્ોદય, પો, પ્રાત:કાલ, સવાર, ભોર, 

મળસકંુ  

434.  પ્રમત્ત  પ્રમાદી, આળસ ુ 
435.  પ્રમાર્ભતૂ  શવશ્વાસપાત્ર  

436.  પ્રયત્ન  કોશિશ,ુ પ્રયાસ  

437.  પ્રસગં  અવસર  
438.  ફકક  તફાવત  
439.  ફાયદો  લાભ, મળતર   
440.  ુલ  કુસમુ, સમુન, પષુ્પ, પ્રસનૂ, સમુ, ગલુ, બકુલ, 

ફૂલડંુ 

441.  ફેંસલો  શનકાલ, અંત  
442.  ફોક  ફોગટ, રદ  
443.  ફોગટ  વ્યથક, શમથ્યા  
444.  ફોરમ  સગુંધ, સૌરભ  

445.  બકાલુ ં િાકભાજી  
446.  બચક્ષસ  ભેટ, ઉપહાર, ઈનામ, પરુ્કાર, નજરાણુ ં 

447.  બશધર  બહરંુે  
448.  બલા  આફત, મસુીબત 

449.  બડંખોર  બળવાખોર  
450.  બદંગી  પ્રાથકના, અચકના, ઉપાસના,  

451.  બદંગી  પ્રાથકના  
452.  બદંીજન  કેદી, બદંીવાન  

453.  બાગ  વાડી, વાક્રટકા, બગીચો, ઉદ્યાન, ઉપવન  

454.  બાજી  યકુ્તત, પ્રપચં  
455.  બાતલ  શનરથકક  
456.  બાબત  શવષય, મદુ્દો  
457.  બાવરંુ  બેબાકળં, વ્યાકુળ  

458.  બાળક  શિશ,ુ અભકક, િાવક, બચ્ચુ,ં અપત્ય, બાળ 

459.  બાધંવ  ભાઈ, સહોદર, ભ્રાતા, બાધંવ  

460.  ચબરાદર  ભાઈ, સાથી  
461.  ચબ્તર  ચબછાનુ,ં પથારી  

462.  ચબક્્મલ  ઘાયલ, િહીદ  
463.  ચબિંદુ ટીપુ,ં ટપકંુ  
464.  બીજ  ઓલાદ, વર્ક  
465.  બદુ્ધિ  પ્રજ્ઞા, મશત  
466.  બુદં  ક્રટિંપુ,ં છાટંો  

467.  બદૃ્ધિ  પ્રજ્ઞા, મશત   

468.  બેત  નેતરની લાકડી  
469.  બ્રહ્મા શવધાતા, પ્રજાપશત, શપતામહ, સ્રષ્ટા, ચતમુુકખ 

470.  ભગવાન  ઈશ્વર, પ્રભ,ુ હક્રર, પરમેશ્વર, પરમાત્મા, શવભ,ુ ઈિ, 

અંતયાકમી  

471.  ભમરો  અચલ, ભ્રમર, ભ ૃગં, મધકુર, મધપુ, દ્ધદ્વરેફ  

472.  ભયકંર  ઘોર, ભીષર્, ભીષ્મ, દારુર્, ભીમ  

473.  ભવર  દેવ  

474.  ભાગ્ય  ક્રક્મત, નસીબ, તકદીર, દૈવ, પ્રારબ્ધ, શનયશત, 

શવધાતા  

475.  ભાલ  કપાળ, લલાટ  

476.  ભાવશવભોર  ભાવમગ્ન  
477.  ભા્કર  રશવ, સયૂક  

478.  ચભક્ષા  ભીખ  
479.  ભીશત  ભય, બીક  

480.  ભીરુ  બીકર્, ડરપોક  

481.  ભજુા  બાહુ, હાથ  
482.  ભખૂ્યુ ં બકુ્ષચુક્ષત, ક્ષશુઘત  
483.  ભતૂળ  પથૃ્વીની સપાટી  
484.  ભલૂ  વાકં, ગનુો, ચકૂ, દોષ, ખામી  

485.  ભોરંગ  નાગ  
486.  ભ્રમ  સદેંહ, ભ્રાક્ન્સત,  

487.  ભ્રમર્ા  વહમે, િકંા  
488.  મગરૂર  ગશવિષ્ઠ, અચભમાન, ઘમડંી 

489.  મજલ  અંતર, છેટંુ,  

490.  મદ  ગવક, તોર  

491.  મધ ુ શમષ્ટ, ગળ્યુ,ં મધરુ,  

492.  મનીષા  ઈચ્છા, આકાકં્ષા  

493.  મરુત  પવન, વાય ુ 

494.  મમકર  અવાજ, ધ્વશન  
495.  મ્તક  શિર, માથુ,ં િીિ, શિષક,  

496.  મહજબ  ધમક  

497.  મહરે  કપૃા, દયા  

498.  મહરેામર્  સાગર, રત્નાકર  

499.  મહલે  રાજગહૃ, પ્રાસાદ  

500.  મચંઝલ મકામ, મકુામ, માગક  

501.  માર્સ  માનવ, મનજુ, માનષુ, આદમી,   ઈસમ, જન  
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502.  માતા  જનની, જનેતા, મા, માવડી, જન્સમદાત્રી,  

503.  માથુ ં મ્તક, શિર  
504.  માન  આબરૂ, પ્રશતષ્ઠા, સમંાન, મોટાઈ 

505.  શમજાજ  ્વભાવ, પ્રકશૃત  

506.  શમત્ર ભેરુ, સાથી, ભાઈબધં, દો્ત, સખા, સહચર, સહુ્યદ, 

અજીજ  

507.  મીન  માછલી  
508.  મતુતા  મોતી, રત્ન  

509.  મકુ્તત  મોક્ષ  
510.  મખુ  વદન, ચહરેો, દીદાર, મોં, આનન, વકત્ર  

511.  મખુોમખુ  મોઢોમોઢ  
512.  મદુ્રા  વીટી, અંગઠૂી  
513.  મસુાફર  પશથક, પથંી, રાહદારી, વટેમાગુક, પ્રવસી, યાશત્રક, 

રાહી, સફરી  

514.  મગૃ  હરર્, સારંગ, કુરંગ, મગૃલુ,ં હક્રરર્  

515.  મદુૃ  મલુાયમ, નરમ  
516.  મદુૃલ  કોમળ  

517.  મેજબાન યજમાન 
518.  મેરામર્  સમદુ્ર  
519.  મેહુલો  મેઘ, વષાક, વરસાદ, મેહ,   

520.  મોજ  આનદં, ઉલ્લાસ  
521.  મોજુ ં ઊશમિ, વીચચ, તરંગ  

522.  મોર  મયરૂ, કલાપી, કલાધર, શ્રીખડં, નીલકંઠ  

523.  મોક્રહની  આકષકર્, ખેંચાર્, ભરૂકો 

524.  યિ  પ્રશતષ્ઠા, કીશતિ, નામના, આબરૂ  

525.  યાશમની  રજની, શનિા  

526.  યાયાવર  રખડેલ, રમશતયાળ  
527.  યોગી  તપ્વીર, જોગી  
528.  રતત  લોહી, િોચર્ત  

529.  રજ  ધળૂ, કર્  

530.  રજની  િવકરી, શવભાવરી  

531.  રસ  આસવ, અકક  

532.  રસમ  રીત, પ્રર્ાલી  

533.  રસશવભોર  રસમગ્ન  
534.  રંગ  આનદં, મ્તી 
535.  રાગ  મોહ, મમતા  
536.  રાજગહૃ  મહલે  
537.  રાજા  રાજન, નરેિ, નરેન્સદ્ર, ભપૂ, ભપૂશત, નપૃશત, ભપૂાલ, 

મહીપશત, નરપશત  

538.  ક્રરકતતા  શનૂ્સયતા, ખાલીપણુ,ં ખાલીપો, શનૂ્સયવકાિ  

539.  ક્રરપ ુ િત્ર,ુ દુશ્મન  

540.  રુગ્ર્  બીમાર, માદું  
541.  રુદન  રોદણુ,ં શવલાપ, કંદન, આિંદ  

542.  રુશધર  લોહી  

543.  લગામ રાિ  
544.  લજ્જા  લ્યાનત, િરમ  
545.  લચલત  રમર્ીય, સુદંર  

546.  લહજેત  મજા  
547.  લહજેો  પગ, ક્ષર્ 

548.  લાઘંર્  અનિન, ઉપવાસ  
549.  લેિ  જરાપર્, અલ્પ  
550.  લોચન  આંખ  
551.  વઓપાત  રોક્કળ, આિંદ  

552.  વજ્જરસમા
ણુ ં 

અભદ્ય  

553.  વર્સવુ ં બગડવુ ં 
554.  વલોપાત  આિંદ  
555.  વસમુ ં કક્રઠન, જક્રટલ  
556.  વસુધંરા  પથૃ્વી, ધરતી  

557.  વસ્ર વસન, પટ, કાપડ, અંબર, પક્રરધાન 

558.  વહમે  સિંય, સદેંહ  

559.  વાઘ  વ્યાધ્ર, િાદૂકલ  
560.  વાક્રટકા  કકૂ્રટર  

561.  વાતાયન  બારી  

562.  વાત્સલ્ય  ્નેહ, પ્રીશત  

563.  વાદળ  અભ્ર, જલદ, મેઘ, ધન, વાક્રરદ, પર્જન્સય, નીરદ, 

અંબદુ  

564.  વાન  રંગ, વર્ક  

565.  વામા  સ્ત્રી, નારી  

566.  વાક્રરઆરો  પનઘટ, નદીઘાટ  
567.  વાધંો  અવરોધ, અડચર્  
568.  શવગશત  અધોગશત  

569.  શવચચ  મોજૂ, તરંગ  

570.  શવચ્છેદ  જુદાઈ, અલગતા  
571.  શવજય  જીત 
572.  શવપદ  શવપશત્ત, મશુ્કેલી  
573.  શવપ્રયોગ  શવરહ, શવયોગ  

574.  શવભ ુ દેવ, ભગવાન  

575.  શવલાસી  કામાસકત  

576.  શવિદ  સરળ  

577.  શવશ્રમ્ભ  ગપુત, ખાનગી  

578.  શવષ  ઝેર, વખ  

579.  શવ્મય  આશ્વયક, અચરજ  

580.  વીજળી  શવદ્યતુ, સૌધાશમની  

581.  વીરતા  િૌયક, શરૂાતન, પરાિમ, બહાદુરી  

582.  વેળ  ભરતી  
583.  િક્તત  ગજુ, તાકાત  

584.  િગ  વાટ, ક્રદવેટ  
585.  િબ  મડદંુ, મતૃદેહ  
586.  િબોરોજ  રાતક્રદવસ, શનિક્રદન  
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587.  િશમયાનો  મડંપ  
588.  િરપાવ  ઈનામ, સન્સમાન  
589.  િહરે  પરુ, પરુી, નગર, નગરી  

590.  િકંા  સદેંહ, વહમે, સિંય  

591.  િાર્પર્  ડહાપર્, ચાતરુી  
592.  શિશથલ  ઢીલુ,ં શનબકળ  

593.  શિવ  િભં,ુ િકંર, રુદ્ર, ઉમાપશત 

594.  િીકર  છાટં  
595.  િીધ્ર  ત્વક્રરત, સત્વર  
596.  િીિ  મ્તક, માથુ ં 

597.  શભુ્ર  શનમકળ  
598.  શનૂ્સયતા  ખાલીપો, અભાવ  
599.  શનૂ્સયતા  ખાલીપો, અભાવ  
600.  શૃગં  ટોચ  
601.  િૈિવ  બાળપર્  

602.  િૌયક  પરાિમ, વીરતા  

603.  શ્રમ  થાક, મહનેત  
604.  શ્રશુત  વેદ, કાન  

605.  શે્રચર્  પકં્તત, હાર  
606.  શ્વાસ  દમ, હાફં  
607.  ષટ  છ  
608.  સદાવ્રત  અન્સનકે્ષત્ર  
609.  સનાતન  િાશ્વત  
610.  સફેદ  શે્વત, ધવલ, શકુલ, ધોળં, ઊજળં, શસત, શભુ્ર  

611.  સમાધાન  પતાવટ, શનવેડો  
612.  સમદુ્ર  સાગર, દક્રરયો  

613.  સમહૂ  વ ૃદં, સમદુાય, ટોળ, ગર્  

614.  સર્વતી  ચગરા, ભારતી  

615.  સક્રરતા  તક્રટની, શનઝકક્રરર્ી 
616.  સરોવર  સર, કાસાર  

617.  સવકગ્રાહી  સમગ્રલક્ષી  
618.  સક્રહષ્ણતુા  શતશતક્ષા, સહનિક્તત  
619.  સગંશત  સહવાસ  
620.  સજં્ઞા  જ્ઞાન, ઈિારો  
621.  સતંાપ  કલેિ, ચચિંતા  
622.  સમંશત  સમથકન, અનમુોદન  
623.  સવંાદ  વાતચીત, ચચાક  
624.  સિંય  િકંા  
625.  સસંક્તત  આસક્તત, વ્યસન  
626.  સાખ  સાક્ષી  
627.  સાદડ  જાહરે, સાવકજશનક, પરચરૂર્ 

628.  સાપ  અક્રહ, ભજુગં, સપક, નાગ, શવષધર, પનગ  

629.  સામથ્યક  ક્ષમતા  
630.  સાયર  દક્રરયો  
631.  સાર  સત્વ, ઉત્તમ  
632.  સાથકક  સફળ, કતૃાથક  

633.  સાળ  ચોખા  

634.  સાળવી  વર્કર  
635.  શસદ્ધિ  સાચબતી, ફલપ્રાક્પત  
636.  શસફત  ખાશસયત  

637.  શસિંહ  વનરાજ, િેર, સાવજ, કેિરી, મગેૃન્સદ્ર  

638.  સધુા  અમતૃ, અમી  

639.  સધુાકર  ચદં્ર  
640.  સભુન  સુદંર, રમર્ીય  
641.  સવુાસ  પક્રરમલ, સરુચભ  
642.  સુદંર  કાનં્સત, રૂપાળં, ચારુ, નમણુ,ં મનોરમ, મનોહર  

643.  સયૂક  ભાન,ુ રશવ  

644.  સોડમ  સગુંધ, સૌરભ, ફોરમ  

645.  સોનુ ં હમે, કનક, ક્રહરણ્ય, સવુર્ક, કંચન, કંુદન,  

646.  સોબતી  સાથી, શમત્ર  
647.  સ્ત્રી વશનતા, અબળા, વામા, નારી, ઓરત, મક્રહલા, 

કાશમની, ભાશમની, રમર્ી  

648.  સ્ત્રી  નારી, મક્રહલા  

649.  ્ફોટ  ખલુાસો  
650.  ્મશૃત  ્મરર્, યાદ  

651.  ્મશૃતપડ  ્મરર્  
652.  હકમૂત  સત્તા, અશધકાર  

653.  હડફેટ  અથડામર્  
654.  હમદદી  ક્રદલસોજી, આશ્વાસન  

655.  હય  અશ્વ, તોખાર  
656.  હરર્  સારંગ, કુરંગ, મગૃ 

657.  હક્રરત  લીલુ ં 
658.  હલાદ  આનદં, ઉમગં  

659.  હવડ  અવાવરંુ  

660.  હાથી  ગજ, વારર્, કંુજર, દ્ધદ્વપ, હક્્ત 

661.  ક્રહરણ્ય  સોનુ ં 

662.  ક્રહલચાલ  ગ ૂ 

663.  હૈયુ ં હદય, ક્રદલ  

664.  હોડી  નૌકા, વારર્  
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શવરુધ્ધાથી િબ્દો  

અખડં × ખકં્રડત  અથ× ઈશત  લઘતુા×ગરુુતા  દક્રરદ્ર× ધનવાન 

અગવડ× સગવડ  અક્રકિંચન× શ્રીમતં રૂપ×કુરૂપ દુગુકર્× સદગરુ્  

અગ્રજ×  અનજુ અદ્વૈત× દ્વતૈ  સકંોચ× શન :  સકંોચ દુલકભ× સલુભ 

અજ્ઞ× પ્રજ્ઞ (સજુ્ઞ)  અખત્યાર× ચબનઅખત્યાર  શવનીત× ઉિત દુર્જન× સજ્જન 

અશતવનૃ્દ્ષ્ટ×અનાવનૃ્દ્ષ્ટ  અતડંુ× મળતાવડંુ શવભતત×અશવભતત દેર્દાર× લેર્દાર  

અદ્યતન× પરુાંતન  આસતત × અનાસતત  મહાન× પામર ધન્સયવાદ× શધક્કાર 

અધમ×્ ઉત્તર  આયક× અનાયક   મોંઘુ×ં સોંઘુ ં શનમકહલાલ×શનમકહરામ  

અશધ× ન્સયનૂ  આક્રદ× અંત મ્લાન× પ્રુલ્લ  શનમેષ× અશનમેષ  

અધોગશત× ઊધ્વકગશત  આદર×અનાદર મોટપ ×નાનપ શનવતૃ્ત×પ્રવતૃ્ત  

અધોચબિંદુ× શિરોચબિંદુ સફળ×શનષ્ફળ મકુ્રદ્રત× અમકુ્રદ્રત શનિાકર×દીનકર 

અનકુળૂ× પ્રશતકળૂ  અ્ત× ઉદય શમતાહારી× અકરાશંતયુ ં શનિંદા× પ્રિસંા 

અનગુામી× પરુોગામી આદ્ય× અંત્ય રક્ષક× ભક્ષક નીરસ× રશસક 

અચભમાની× શનરચભમાની આળસ×ુ ઉદ્યમી અવ્યવક્્થત×વ્યવક્્થત નેકી× બદી 

અમતૃ× ઝેર (શવષ) આહાર× અનાહાર રચનાત્મક× ખડંનાત્મક શનશશ્વિંત× અશનશશ્વિંત 

અલ્પોક્તત× અત્યકુ્તત લૌક્રકક× પરલૌક્રકક રંક× રાય પરતતં્ર× ્વતતં્ર  

અંતરંગ× બક્રહરંગ  આક્્તક× નાક્્તક રાજાિાહી× લોકિાહી પાછોતર×  આગોતર 

અંતગોળ×બક્રહગોળ  અંતલાકશપકા× બહલુાકશપકા  રીઝ× ખીજ પાશ્વાત્ય× પૌવાકત્ય 

અંધકાર× પ્રકાિ અહંકારી× નમ્ર  લઘતુાગ્રશંથ× ગરુુતાગ્રશંથ પરુુષાષક×  પ્રારબ્ધ 

આકષકર્× અપાકષકર્   અશનત્ય× શનત્ય વૈયક્તતક× સામદુાશયક પવૂકગ×  અનગુ 

આ્થા× અના્થા  અગમબદુ્ધિ× પચ્છમબદુ્ધિ સાથકક× શનરથકક પ્રશતબધં×  છૂટ 

આશિષ× િાપ  અદ્વાવ્ય× દ્રાવ્ય વ્યન્દ્ષ્ટ× સમન્દ્ષ્ટ પ્રાચીન×  અવાકચીન 

આયાત× શનકાસ  અમીર× ગરીબ િાશ્વત× નિવર  પ્રત્યક્ષ×  પરોક્ષ  

આબાદી× બરબાદી  આકાિ× પાતાળ શે્વત× શ્યામ પચૂર્િમા×  અમાવા્યા 

આત્મલક્ષી× પરલક્ષી  આચાર× અનાચાર સકામ× શનષ્કામ ફળદ્રપુ×  વેરાન 

આનદંી×ઉદાસીન અલૌક્રકક× લૌક્રકક સત્યવતતા× શમથ્યાભાષી ફૂલવુ×ં  સકંોચાવુ ં

આઘાત× પ્રત્યાઘાત  એકાગંી× સવાુંગી સત્યાગ્રહ× દુરાગ્રહ ફરજીયાત×  મરજીયાત 

આબરૂ× બેઆબરૂ અંત× આરંભ ધશનક× ગરીબ બેવફા×  વફાદાર 

અક્રર× શમત્ર એકદેિીય× સવકદેિીય સદાચાર× દુરાચાર બેસરંુૂ×  સરુીલુ ં

આનદં× િોક આવડત× અનાઅવડત અસભ્ય× સભ્ય બેતાલ×  તાલબિ 

અદબ× બેઅદબ શમલન× શવયોગ તાલ× બેતાલ  બશંધયાર×  વહતે ુ ં 

અનાથ× સનાથ ભચૂર×  ખેચર  ચભનરા×  એકતા  ભલાઈ×  બરૂાઈ 

ભરતી×  ઓટ  કશનષ્ઠ×  ઉત્તમ  ચલ×  અચલ  ગરજાળ×  ચબનગરજાળ  

સવેળા×  કવેળા  કુલીન×  કુલહીન  છૂત×  અછૂત  ગરજવાન×  ચબનગરજુ  
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સચંક્ષપત×  શવ્તતૃ કુક્રટલ×  સરળ  છત×  અછત  ગનેુગાર×  શનદોષ  

સહધમી×  શવધમી  કામી×  શનષ્કામી  છીછરંુ×   ઊંડંુ  ગવક×  નમ્રતા  

સવધ×  ગાફેલ કોમળ×  કઠોર  જિ×  અપજિ  ગમન×  આગમન  

સમુશત×  કુમશત  કંકોત્રી×  કાળોત્રી જહનમ×  જનત  ચચંળ×  ક્્થર 

્તશુત×  શનિંદા  કીતી×  અપકીતી  જગંમ×  ્થાવર  ચચિંતાતરુ×  શનશશ્વત  

સદુી×  વદી  કઠર્×  પોચુ ં જ્યેષ્ઠ×  કશનષ્ઠ  ચેતન×  જડ  

્વોપાજર્જત×  વડીલોપાજર્જત કાળજી×  બેકાળજી  ટોચ×  તળેક્રટ  ચાહત×  ધરૃ્ા  

્વાથક×  પરમાથક કાયમી×  હંગામી  દયાળ×  ઘાતકી  કતૃજ્ઞ×  કૃતઘ્ન  

્થાવર×  જગંમ ખિુબો×  બદબો  ઠરેલ×  ઉછાંછળં  કપૃા×  અવકૃપા  

સકુાળ×  દુકાળ  ખોફ×  મહરે  તચળયુ×ં  ટોચ  કદાવર×  ક્રઠિંગજુી  

્થલૂ×  સકૂ્ષ્મ ખબૂસરૂત×  બદસરૂત  તટૂક×  સળંગ        કબલૂાત×  ઈનકાર 

્વાવલબંી×  પરાવલબંી ખાનગી×  જાહરે  ૂર×  દયાળ  કૌતકુશપ્રય×  સૌષ્ઠવશપ્રય  

સાકાર×  શનરાકાર  ખરીદ×  વેચાર્  કજાત×  જાતવાન  કુળબોળં×  કુળદીપક  

અવાનભુાવરશસક×  

સવાકનભુાવરશસક 

ખડંન×  મડંન  કદરદાન×  બેકદર  હારામખોર×  હલાલખોર 

હષક × િોક ગરીબ×  તવગંર ઘક્રટત×  અઘક્રટત  કાયમી×  કામચલાઉ  

હવેાતન×  રંડાપો ગ્રામીર્×  િહરેી  ગૌર્×  પ્રધાન  શવરાટ × વામન  

બીજા કેટલાક અગત્યના શવરુિાથી િબ્દો   
 

અક્રકિંચન  શ્રીમતં  

અક્કલ  કમઅક્કલ  
અક્ષાિં  રેખાિં  

અખત્યાર  ચબનઅખત્યાર  
અખડં  ખકં્રડત  
અગવડ  સગવડ  
અગ્રજ  અનજુ  

અચ્યતુ  ચ્યતુ  
અજવાચળય ુ અંધાક્રરયુ ં 

અજ્ઞ  પ્રજ્ઞ  
અડધો  આખો  
અર્આવડત  આવડત  

અર્ીદાર  બઠંુૂ  

અતડંુ  મળતાવડંુ  

અશતવનૃ્દ્ષ્ટ  અનાવનૃ્દ્ષ્ટ  

અશતવનૃ્દ્ષ્ટ  ઉિશત  
અત્યકુ્તત  અલ્પોક્તત  

અદાલતી  ચબનઅદાલતી  

અદાહય  દહનિીલ  

અદ્યતન  પરુાતન  

અદ્વાવ્ય  દ્વાવ્ય  
અધમાધમ  ઉત્તમોત્તમ  

અશધક  ન્સયનૂ  

અશધકાર  અનશધકાર  

અશધકૃત  અનશધકૃત  

અધરૂી  પરૂી  

અધોચબિંદુ  શિરોચબિંદુ  

અધ્યયન  અનધ્યયન  

અનાથ  સનાથ  

અનાદર  આદર  

અનકુળૂ  પ્રશતકળૂ  

અનકુળૂતા  પ્રશતકળૂતા  

અનગુ  પવૂકગ  

અનભુવી  ચબનઅનભુવી  

અન્સય  અનન્સય 

અન્સયાયી  ન્સયાયી   

અપકાર  ઉપકાર  

અપરાધ  શનરપરાધ  

અપશવત્ર  પશવત્ર  

અપશકુન  શકુન  

અપરૂ્ક  પરૂ્ક  

અપેક્ષ  અનપેક્ષ  

અફળ  સફળ  
અબાશધત  બાશધત  

અબોલ  બોલકંુ  

અભદ્ર  ભદ્ર  
અચભપે્રત  અનચભપે્રત  

અચભમાની  શનરાચભમાની  

અભ્યાસ  અનભ્યાસ  

અમલી  ચબનઅમલી  

અમીર  મફુલીસ  

અમીર  ગરીબ  

અમતૃ  શવષ  

અક્રર  શમત્ર  
અચાકચીન  પ્રાચીન  

અથક  અનથક  

અલૌક્રકક  પારલૌક્રકક  

અલ્પ  અનલ્પ  

અલ્પ  અત્યતં  

અલ્પોક્તત  અત્યકુ્તત  
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અવશધ  અનવશધ  

અવર  જવર  
અવ્થા  અનવ્થા  

અશવનયી  શવનયિીલ  

અવેતન  સવેતન  

અિતત  સિતત  

અિન  અનિન  

અશભુ  શભુ  

અસલ  નકલ  

અસાધ્ય  સાધ્ય  

અસયૂા  અનસયૂા  

અ્ત  ઉદય  

અ્પશૃ્ય  ્પશૃ્ય  

અહંકાર  નમ્ર  
અહંકારી  શનરહંકારી 
અહીં  તહીં  
અંગત  ચબનઅંગત  

અંત  અનતં  

અંતરંગ  બક્રહરંગ  

અંતગોળ  બક્રહગોળ  

અંતલાકશવક  બક્રહલાકશવક  
અંદર  બહાર  

અંિ  છેદ  
આકરા  નરમ  

આકષકક  અનાકષકક  

આકષકર્  અપાકષકર્  

આકાિ  પાતાળ  

આિંદ  ઉલ્લાસ  

આગમન  ગમન  
આગવુ ં સક્રહયાળં  

આગળ  પાછળ  

આગેકચૂ  પીછેહઠ  

આગ્રહ  અનાગ્રહ  

આઘાત  પ્રત્યાઘાત  

આચાર  અનાચાર  

આછો  ગાઢ  

આઝાદ  ગલુામ  

આડંવર  અનાડંબર  

આત્મોિાર  પરોિાર  

આદર  અનાદર  

આદયુું  અર્આદયુું  

આદાન પ્રદાન  

આક્રદ  અનાક્રદ  

આક્રદ  અંત  

આક્રદ  અનાક્રદ  
આદ્ર  શષુ્ક  

આધાર  શનરાધાર  

આધ્યાજત્મક  આશધભૌશતક  
આનદં  કંટાળો  

આનદં  િોક  
આનદંી  ઉદાસીન  

આપ  લે  

આબરૂદાર  બેઆબરૂ  

આબાદી   બરબાદી  
આભોદ્વાર  પરોદ્વાર  
આમ  ખાસ  

આમદાની  ખચક  
આયાત  શનકા 
આયાત  શનકાસ  
આયાસ  અનાયાસ  

આયોજજત  અનાયોજજત  

આરંભ  અંત  

આરોગ્ય  અનારોગ્ય  

આરોહ  અવરોહ  

આરોહર્  અવરોહર્  

આટુક  શષુ્ક  

આશથિક  અનાશથિક  

આયક  અનાયક  
આવક  જાવક  
આવકાયક  અનાવકાયક  

આવડત  અર્આવડત  

આવડત  અનાવડત  

આવડત  ચબનઆવડત  

આવતકક  અનાવતકક  

આવશ્યક  અનાવશ્યક  

આશવભાકવ  શનરોભાવ  

આશવભાકવ  શતરોભાવ  

આશિષ  િાપ  

આિીવાકદ  િાપ  
આશશ્રત  અનાશશ્રત   

આસતત  અનાસતત  

આસરુી  દૈવી  

આક્્તક  નાક્્તક  

આ્થા  અના્થા  

આહલાદક  કલેિમય  
આહાર  અનાહાર  

ઈચ્છા  અશનચ્છા  

ઈજ્જતદાર  બેઈજ્જત  

ઈન્સકાર  એકરાર  
ઈન્સકાર  ્વીકાર  
ઈન્સદ્રલોક  પરલોક  

ઈન્સસાશનયત  િેતાશનયત  

ઈન્સસાશનયત  હવેાશનયત  
ઈન્સસાફ  બેઈન્સસાફ  

ઈક્પસત  અશનક્્પત  
ઈમાન  બેઈમાન  
ઈમાનદાર  બેઈમાન  

ઈમાની  બેઈમાની  

ઈરાદો  બદઈરાદો  

ઈલાજ  નાઈલાજ  

ઈિ  અનીિ  
ઈષ્ટ  અશનષ્ટ  

ઈષ્ટ  આદર  

ઈહલોક  પરલોક  
ઉકાળવુ ં ઠારવુ ં 
ઉખર  ફળદ્રપુ  

ઉગમર્ી  આથમર્ી  
ઉગ્ર  સૌમ્ય  

ઉચચત  અનચુચત  

ઉજળં  મેલુ ં 
ઉતરાર્  ચઢાર્  
ઉતાર  ચઢાવ  

ઉત્કષક  અપકષક  

ઉત્િમ  વ્યત્િમ   

ઉત્તમ  અધમ  

ઉત્તર  અનતુ્તર  
ઉત્તરાયર્  દચક્ષર્ાયન  

ઉત્તીર્ક  અનતુ્તીર્ક  
ઉત્થાન  પતન  
ઉત્પાદક  અનતુ્પાદક  

ઉદય  અ્ત  

ઉદાત્ત  અનદુાત્ત  

ઉદાર  કંજૂસ  
ઉદારચચત  સકુંચચત 

ઉક્રદત  અનકુ્રદત  

ઉક્રદષ્ટ  અનકુ્રદષ્ટ  

ઉદ્યમી  આળસ ુ 

ઉદ્યોગ  અનદુ્યોગ  

ઉધાર  જમા  
ઉનાળો  શિયાળો  
ઉન્સનશત  અવનશત  

ઉપકાર  અપકાર  
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ઉપકારી  અનપુકારી  

ઉપજાઉ  ચબનઉપજાઉ  
ઉપયોગી  શનરુપયોગી  

ઉપયોગી  ચબનઉપયોગી  

ઉપક્્થત  અનપુક્્થત  

ઉપાજર્જત  અનપુાજર્જત  

ઉમેદ  નાઉમેદ  

ઉધ્વકગશત  અધોગશત  

ઉલાળ  ધરાળ  
ઉલ્લાસ  ઉદાસ  
ઉષા  સધં્યા  
ઉષ્ર્  િીત  
ઊગવુ ં આથમવુ ં 

ઊછરતુ ં પીઢ  

ઊઠવુ ં  બેસવુ ં 

ઊભા  આડા  
ઊંચ  નીચ  
ઊંચાઈ  નીચાઈ  
ઋર્ી  અઋર્ી  

એક  અનેક  

એકદેિીય  સવકદેિીય  
એડી  ચોટી  

ઐક્ચ્છક  અનૈક્ચ્છક  

ઐશતહાશસક  અનૈશતહાશસક  

ઐક્રહક  પારલૌક્રકક  

ઓળખીત ુ વર્ઓળખીત ુ ં 

ઔચચત્ય  અનૌચચત્ય  

ઔપચાક્રરક  અનૌપચાક્રરક  

ઔરસ  અનૌરસ  

કજાત  જાતવાન  
કઠર્  નરમ  
કઠોર  કોમળ  

કડક  નરમ  

કદરદાન  બેકરાર  

કદરૂપુ ં રૂપવાન  

કદાવરા  ક્રઠિંગજી  

કશનષ્ઠ  ઉત્તમ  

કપટ અકપટ  

કબલૂ  નાકબલૂ  

કબલૂાત  ઈન્સકાર  

કમનસીબ  નસીબદાર  

કમાઉ  અર્કમાઉ  

કર  નાકર  

કરકસર  ઉદારતા  

કર્કશપ્રય  કકકિ  
કમક  અકમક  

કલકં્રકત  નકલકં  

કલાન્સત  અકલાન્સત  

કલ્પયુ ં વર્કલ્પયુ ં 

કવા  સવા  

કવેળા  વેળાસર  

કસબી  અર્કસબી  

કસરૂવાર  બેકસરૂ  

કંકોત્રી  કાળોત્રી  

કંટાળો  ઉત્સાહ  

કાબ ૂ બેકાબ ૂ 

કામયાબ  નાકામયાબ  

કાયદેસર  ગેરકાયદેસર  

કાયમી  કામચલાઉ  

કાયમી  હંગામી  
કાયર  શરૂવીર 

કાલ  આજ  

કાળજી  બેકાળજી  

કાળજી  શનષ્કાળજી  

કાળં  ધોળં  

કાચંન  કથીર  

કીશતિ  અપકીશતિ 
કુક્રટલ  સરળ  

કુદરતી  કૃશત્રમ  

કુશપત  પ્રસન્સન  

કુવચન  સવુચન  

કુવડ  સઘુડ  

કુિળ  અકુિળ  

કુિાગરબદુ્ધિ  મોભાગ્રબદુ્ધિ  

કુળબોલુ ં કુલદીપક  

કંુક્રઠત  અકુક્રઠત  

કંુવારી  શવવાક્રહત  
કૃતજ્ઞ  કૃતદન  

કૃતધ્ન  કૃતજ્ઞ  

કૃશત્રમ  અકૃશત્રમ  

કૃપા  અવકૃપા  

કૃષ્ર્પક્ષ  શકુલપક્ષ  

કેન્દ્ન્સદ્રત  શવકેન્દ્ન્સદ્રત  
કોમળ  કઠોર  

કૌતકુશપ્રય  સૌષ્ઠવશપ્રય  

િશમક  વ્યત્િમ  

ૂર  દયાળ  

િોધ  સમતા  

ક્તલષ્ટ  અક્તલષ્ટ  

ક્ષચર્ક  અક્ષચર્ક  

ક્ષચર્ક  િાશ્વત  

ક્ષત  અક્ષત  

ક્ષશત્રય  અક્ષશત્રય  

ક્ષય  અક્ષય  

ક્ષય  વદૃ્ધિ  

ક્ષય  અક્ષય  
ક્ષર  અક્ષર  

ક્ષીર્  અક્ષીર્  

ક્ષીર્  િાશ્વત  
ક્ષબુ્ધ  અક્ષબુ્ધ  

ક્ષોભ  અક્ષોભ  

ખડતલ  મડુદાલ  

ખપતુ ં અર્ખપતુ ં 

ખબર  બેખબર  

ખરીદ  વેચાર્ 

ખરંુ  ખોટંુ  

ખડંન  મડંન  
ખડંનાત્મક  સર્જનાત્મક  

ખડંનાત્મક  રચનાત્મક  

ખકં્રડત  અખડં  

ખાજ  અખાજ  

ખાદ્ય  અખાદ્ય  
ખાધ  બચત  

ખાનગી  જાહરે  
 ખાનદાન  નાદાન  
ચખન્સનતા  પ્રસન્સનતા  
ખીલવુ ં કરમાવુ ં 
ખિુ  નાખિુ  
ખિુી  ગમ  

ખશુ્કી  તરી  

ખશુ્બ ુ બદબ ુ 

ખબૂસરૂત  બદસરૂત  

ખિૂબ ૂ બદબ ૂ 
ખોટ  નફો  
ખોફ  મહરે  

ગર્ના  અવગર્ના  

ગણ્ય  નગણ્ય  

ગશત  ્થચગત  
ગદ્ય  પદ્ય  

ગમતુ ં અર્ગમતુ ં 

ગમો  અર્ગમો  
ગરજવાન  ચબનગરજુ ં 
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ગરજાઉ  બેગરજ  

ગરીબ  અમીર  

ગવક  નમ્રતા  
ગાફેલ  સાવધ  

ગાફેલ  સાવધાન  
ગરુ્  અવગરુ્  
ગરુ્વાન  નગણુુ ં 

ગણુ્ય  નગણુ્ય  

ગણુ્ય  ગરુ્ક  

ગનેુગાર  શનદોષ  

ગરુુ  નગરુુ  

ગરુુતા  લઘતુા  

ગેય  અગેય  

ગેરલાભ  લાભ  

ગોચર  અગોચર  

ગૌર્  પ્રધાન, મખુ્ય  

ગૌર્  પ્રધાન  
ગૌરવર્ક  શ્યામવર્ક  
ગ્રામીર્  િહરેી  

ગ્રાહ્યહ  અગ્રાહ્ય  

ઘટ  વધ   

ઘટત ુ અર્ઘટત ુ 

ઘટવુ ં વધવુ ં 
ઘક્રટત  અઘક્રટત  

ઘક્રટત  શવઘક્રટત  

ઘક્રટત  અઘક્રટત  

ઘેરી  આછી  
ચડતી  પડતી  

ચતરુ  મખૂક  
ચર  અચર  

ચલ  અચલ  
ચચંળ  ક્્થર  

ચાલાક  બાધો  
ચાલ ુ બધં  

ચાહત  ઘરૃ્ા  
ચચિંતાતરુ  શનશશ્વત  

ચચિંત્ય  અચચિંત્ય  

ચચિંત્વ્ય ુ અર્ચચિંત્વય ુ 

ચુબંક  અચુબંક  

ચેતન  શવચેતન  

ચેન  બેચેન 

ચોક્કસ  અચોક્કસ  

ચોર  િાહુકાર  
છડેચોક  છાનુમંાનુ ં 

છત  અછત  

છત ુ અર્છત ુ 

છતુ ં અછતુ ં 

છત્ત  અછત,તગંી  
છાજતુ ં અર્છાજતુ ં 

છીછરંુ  ઊંડુ  

છૂટ  પ્રશતબધં  

છૂટક  જથ્થાબધં  

છૂટક  જથ્થાબધં  
છૂટકે  નાછૂટકે  

છૂત  અછૂત  

છેડો  િરૂઆત  
છોડવુ ં બાધંવુ ં 
જક્રટલ  સાદુ  

જડ  ચેતન  
જન્સમ  મરર્  

જમા  ઉધાર  
જય  પરાજય  
જયશંત  સવંત્સરી  

જયેષ્ઠ  કશનષ્ઠ  

જરા  વધારે  
જરૂરી  ચબનજરૂરી  

જવાબદાર  ચબનજવાબદાર  

જવાબદાર  બેજવાબદાર  

જિ  અપજિ  
જહન્સનમ  જન્સનત  

જગંમ  ્થાવર  

જગંમ  ્થાવર  

જગંલી  સં્ કારી  
જાગતૃ  સષુપુત  

જાર્  અજાર્  

જાર્  અર્જાર્  

જામીનપાત્ર  ચબનજામીનપાત્ર  

જાહરે  ખાનગી  

જજત  અજજત  

જુગત ુ ં અર્જુગતુ ં 

જૂઠાણુ ં સાચુ ં 
જૂનુ ં નવુ ં 

જોખમી  ચબનજોખમી  

જોબન  ઘડપર્  

જ્ઞાન  અજ્ઞાન  
જે્ઞય  અજે્ઞય  

ટાઢ  ગરમી  
ટારે્  અટારે્  

ટોચ  તળેતી  

ઠરેલ  ઉછાછંળં  

ઠંડંુ  ગરમ  
ઠોઠ  હોંશિયાર  
ડર  ક્રહિંમત,શનડર  
ડરપોક  સાહશસક  
ડાબો  જમર્ો  
ડોળ  બેડોળ  

તકલીફ  મદદ  
તદભવ  તત્સમ  

તમીજ  બેતમીજ  

તરસ  તકૃ્પત  
ત્કીરવાર  બેતકસીર  

તળેટી  ટોચ  

તગં  ઢીલ ુ 

તતં્ર  અતતં્ર  

તદુંર્ત  નાછૂટકે  

તદુંર્ત  નાદુર્ત 

તાકતવાન  શનબકળ  

તાજુ ં વાસી  
તારી  ચબનતારી  

તાક્રકિક  અતાક્રકિક  

તાલ  બેતાલ  
તાલબિ  બેતાલ  

તાલીમી  ચબનતાલીમી  

શતર્કાર  પે્રમ  
તીખુ ં ગળ્યુ ં 
તટૂક  સળંગ  
તપૃત  અતપૃત  

તેજ  મદં  

તેજ  શતશમર  

તેજ  શનષ્તેજ  
તેજી  મદંી  
તેજોમય  શન્તેજ  
તૈયારી  ચબનતૈયારી  

તોછડંુ  સભ્ય  

તોલ  વર્તોલ  

ત્યાગ  ્વીકાર  
ત્યારે  અત્યારે  

થાક  અથાક  

થાક  તાજગી  
થોડંુ  વધ ુ 
થોભવુ ં ચાલવુ ં 
દચક્ષર્ાયન  ઉત્તરાયન  
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દમન  િમન   
દયા  ધરૃ્ા  
દયાળ  ઘાતકી  
દરકારવાળં  બેદરકાર  

દિકન  અદિકન  

દશ્ય  અદશ્ય  
દ્તરૂ  બેદ્તરૂ  
દાવો  નદાવો  

દાસ  માચલક  
ક્રદન  રાશત્ર  

ક્રદન  રાત  
ક્રદનકર  શનિાકર  
ક્રદવ્ય  લૌક્રકક  

દીઠંુ  અર્દીઠંુ  

દીન  ગશવિષ્ઠ  

દુઆ  બદદુઆ  

દુકાળ  સકુાળ  

દુરાગ્રહ  આગ્રહ  

દુરાચાર  સદાચાર  

દુગકશત  સદગશત  
દુગુકર્  સદગરુ્ 

દુર્જન  સજ્જન  

દુલકભ  સલુભ  

દુશ્મન  શમત્ર  
દૂશષત  શનમકળ  

દેય  અદેય  

દેવ  દાનવ  
દેવાદાર  લેર્દાર 
દેિ  શવદેિ  
દોષ  શનદોષ  

દોશષત  શનદોષ  
દ્રાવ્ય  અદ્રાવ્ય  

દ્ધદ્વતીય  અદ્ધદ્વતીય  

દ્વૈત  અદ્વૈત  

ધડ  અર્ધડ  

ધડક  બેધડક  

ધનવાન  દક્રરદ્ર  

ધનવાન  શનધકન  
ધન્સયવાદ  શધક્કાર  

ધમક  અધમક  
ધાત ુ અધાત ુ 

ધાશમિક  અધાશમિક  

ધાયુક  અર્ધાયુક  

ધીર  અધીર  

ધીરુ  અધીરુ  

ધપૂ  છાવં  

ધ્યાન  બેધ્યાન  

ધ્રવુ  અધ્રવુ  

નકલ  અસલ  

નકલી  અસલી  
નજીક  દૂર  
નફરત  પે્રમ  
નફો  શનકિાન,ખોટ  
નમ  અર્નમ  

નમકહલાલ  નમકહરામ  

નમ્ર  ઉિત  

નમ્ર  ઉિશત  
નમ્રતા  ધષૃ્ટતા  
નરમ  ગરમ  
નસીબ  બદનસીબ  
નાદાન  સમજુ  
નાનપ  મોટપ  

નાનપર્  મોટપર્  
નાનુ ં મોટંુ  
નામવાળ  નનામુ ં 

નામાકં્રકત  નામચીન  
નામી  અનામી  

નાલાયક  લાયક  
નાિવતં  સાશ્વત  
નાક્્તક  આક્્તક  

નાક્રહિંમત  ક્રહિંમત  

શનગમ  અગમ  
શનત્ય  અશનત્ય  

શનદ્રા  અશનદ્રા  
શનશમત  અશનશમત  

શનમેષ  અશનમેષ  

શનમેષ  ઉન્સમેષ  
શનયત  અશનયત  

શનયશમત  અશનયશમત  

શનયશંત્રત  અશનયશંત્રત  

શનરક્ષર  સાક્ષર  

શનરપરાધ  સાપરાધ  

શનરથકક  સાથકક  

શનરાકર  સાકાર  

શનરાશશ્રતા  આશશ્રત  

શનગુકર્  સગરુ્  

શનજીવ  સજીવ  

શનર્કય  અશનર્કય  

શનર્કય  અશનર્કય  
શનદકય  દયાળ,દયવાન  

શનદકય  દયાવાન  
શનધકન  ધનવાન  

શનધકન  ધશનક  
શનભકય  ભયભીત  
શનમકળ  મચલન  
શનમ ૂકળ  સમળૂ  

શનલકજ્જ  લજ્જાળ  

શનવાયક  અશનવાયક  

શનવતૃ્ત  પ્રવતૃ્ત  

શનિાકર  ક્રદનકર  

શનિાકર  ક્રદનકર  
શનશ્વય  અશનશ્વય  

શનશશ્વત  અશનશશ્વત  

શનશશ્વત  ચચિંશતત  

શનષ્કપટ  કપટી  

શનષ્કામ  સકામ  
શનન્દ્ષ્િય  સક્રિય  

શનિંદા  વખાર્  

શનિંદા  ્તશુત, પ્રસિંા  

શનિંદા  પ્રિસંા  
નીશત  અનીશત  
નીરસ  રશસક  
નેકી  બદી  

નૈશતક  અનૈશતક  
ન્સયાય  અન્સયાય  

ન્સયાયી  અન્સયાયી  

પક્ષ  અપક્ષ  

પક્ષ  શવપક્ષ  
પગારદાર  ચબનપગારદાર  

પગારી  ચબનપગારી  

પઢ  અર્પઢ  

પતન  ઉત્થાન 
પથ્ય  અપથ્ય  

પદાથક  અપદાથક  

પરર્વુ ં રાડંવુ ં 
પરદેિ  ્વદેિ  
પરદેિી  ્વદેિી  

પરમત  ્વમત  

પરમાથક  સર્જન  

પરમાથક  ્વાથક  
પરલક્ષ્મી  આત્મલક્ષી  

પરલૌક્રકક  લૌક્રકક  
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પરવા  બેપરવા  

પરાવલબંી  ્વાવલબંી  

પક્રરગ્રહ  અપક્રરગ્રહ  

પક્રરચચત  અપક્રરચચત  

પક્રરર્ીત  અપક્રરર્ીત 

પક્રરપતવ  અપક્રરપતવ  

પક્રરશમત  અપક્રરશમત  

પરોક્ષ  પ્રત્યક્ષ  

પયાકપત  અપયાકપત  

પશવત્ર  અપશવત્ર  

પશતુા  મનષુ્યત્વ  
પસદં  નાપસદં  

પાક  નાપાક  

પાકંુ  કાચુ ં 
પાર્ીવાળ  નપાચર્યુ ં 

પાત્ર  અપાત્ર  

પાપ  પણુ્ય  
પામર,તચુ્છ  મહાન  

પાયાદાર  ચબનપાયાદાર  

પાર  અપાર  

પારદિકક  અપારદિકક  

પાશથિવ  અપાશથિવ  

પાશ્વાત્ય  પોર્ત્ય  

પાસ  નાપાસ  

પાસાદાર  ચબનપાસાદાર  

શપયર  સાસરંુ  
પખુ્ત  છોકરવાદ  
પરુુષાથક  પ્રારબ્ધ  

પષુ્પ  અપષુ્પ  

પનૂમ  અમાવ્યા  

પરૂત ુ ં અપરૂત ુ ં 

પરૂ્ક  અપરૂ્ક  

પચૂર્િમા  અમાવ્યા  
પયૂુું  અર્પ ૂકય ુું  

પવૂકગ  અનગુ  

પવૂકગ  ઉપસગક  
પવૂાકધક  ઉત્તરાધક  

પવૂાકવ્થા  ઉત્તરાવ્થા  

પોકળ  નક્કર  
પોષર્  િોષર્  
પ્રકાિ  અંધકાર  
પ્રકાશિત  અપ્રકાશિત  

પ્રગટ  અપ્રગટ  

પ્રગશત  અવગશત  

પ્રશતકાર  અપ્રશતકાર  

પ્રશતબધં  છૂટ  
પ્રશતન્દ્ષ્ઠત  અપ્રશતન્દ્ષ્ઠત  

પ્રત્યક્ષ  પરોક્ષ  
પ્રુલ્લ  મ્લાન  

પ્રવશૃત્ત  શનવશૃત્ત  

પ્રિસંા  શનિંદા  

પ્રશસિ  અપ્રશસિ  

પ્ર્તતુ  અપ્ર્તતુ  

પ્રાચીન  અવાકચીન  

પ્રાર્ઘાતક  પ્રાર્પોષક  

પ્રાપત  અપ્રાપત  

પ્રામાચર્ક  અપ્રામાચર્ક  
પ્રાય:  અંિત:  
પ્રાસચંગક  અપ્રાસચંગક  

શપ્રય  અશપ્રય  

પ્રીછયુ ં વર્પ્રીછયુ ં 

પે્રમ  શતર્કાર  
ફળદ્રપુ  વેરાન  
ફાયદો  ગેરફાયદો  

ક્રફકર  બેક્રફકર  

ક્રફકરવાળ  નક્રફકરંુ  

ુવડ  સઘુડ  
બદનક્ષી  પ્રિક્્ત  

બનાવ  અર્બનાવ  

બરબાદી  આબાદી  

બહાદુર  કાયર  

બહુમતી  લઘમુતી  

બદંોબ્ત  ગેરબદંોબ્ત  

બધંારર્ીય  ગેરબધંારર્ીય  

બાશધત  અબાશધત  
બાપકમી  આપકમી  

બાપવાળ  નબાપ ુ 

ચબનસાપં્રદાશયક  સાપં્રદાશયક  

ચબિંદુ  શસિંધ ુ  
બઝુાવુ ં સળગવુ ં 
બદુ્ધિ  દુરબદુ્ધિ  

બદુ્ધિજીવી  શ્રમજીવી  

બશુનયાદ  બેબશુનયાદ  

બેઈમાન  ઈમાનદાર  

બેચેન  ્વ્થ  
બેડોળ  ઘાટીલુ ં 

બેતાલ  તાલબિ  
બેિરમ  િરમાળ  

બેસરંુૂ  સરુીલુ ં 
બોજવાળ  નબોજુ  

બોટ  અર્બોટ  

બોલાવ્ય ુ અર્બોલાવ્યુ ં 

બોલાવ્યુ ં વર્બોલાવ્યુ ં 

ભક્ષ્ય  અભક્ષ્ય  

ભક્ષ્ય  રક્ષ  

ભદ્ર  અભદ્ર  

ભય  અભય,શનભકય  

ભરતી  ઓટ  
ભરોસો  અર્ભરોસો  

ભલાઈ  બરુાઈ  
ભલુ ં ભ ૂડું  
ભશવષ્ય  ભતૂ  

ભાગ્ય  અભાગ્ય  

ભાન  અભાન  

ભાવ  અભાવ  

ચભન્સન  અચભન્સન  

ભીતર  બહાર  
ભીનુ ં સકંુૂ  
ભચૂર  ખેચર  

ભેદ  અભેદ  

ભોળો  લચુ્ચો  
મજહબી  ચબનમજહબી  

મધરુ  કડવુ ં 
મને  કમને  
મરજાદ  બેમરજાદ  

મરજી  નામરજી  

મરદાની  બાયલુ ં 
મત્યક  અમત્યક  

મત્યક  જીશવત  
મદક   નામદક   

મયાકદ  અમયાકદ  

મહત્વ  તચુ્છ  
મહાન  પામર  
મહમેાન  યજમાન  
મજૂંર  નામજૂંર  

માન   અપમાન  

માનેત ુ અર્માનીત ુ ં 

માન્સય  અમાન્સય  

મામલૂી  ક્રકિંમતી  

માચલક  નોકર  
માવાળં  નમાયુ ં 

માક્રહતગાર  ચબનમાક્રહતગાર  
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માગં્યુ ં વર્માગં્યુ ં 

શમતાહારી  અકરાશંતયુ ં 

શમલન  શવયોગ  
શમલનસાર  અતડા  

મતુત  બશંધયાર  

મખુ  મળૂ  

મકુ્રદ્રત  અમકુ્રદ્રત  
મનુાશસબ  ગેરમનુાશસબ  

મનુાશસબ  નામનુાશસબ  

મનુાશસબ  બેમનુાશસબ  

મકુ્્લમ  ગેરમકુ્્લમ  

મખૂક  પકં્રડત  

મખૂક  શવદ્વાન  
મલૂ  અર્મલૂ  

મ ૂછંવાળ  નમ ૂશંછયુ ં 

મતૃ  અમતૃ  

મોંઘવારી  સોંધવારી  

મોંઘ ુ સ્ત ુ 
મૌચખક  લેચખત  

મૌન વાચાળ  
મૌચલક  બનાવટી  
મ્લાન  પ્રુલ્લ  
યજમાન  મહમેાન  

યથાથક  અયાથાથક  

યિ  અપયિ  

યાચક  અયાચક  

યાચક  દાતા  

યિુ  િાશંત  
યવુાન  વિૃ  

યોગ  શવયોગ  

યોગ્ય  અયોગ્ય  

રક્ષર્  ભક્ષર્  

રચક્ષત  અરચક્ષત  

રથ  શવરથ  

રસદાર  નરસુ ં 

રસપ્રદ  નીરસ  
રશસક  અરશસક  

રહમ  બેરહમ  

રંક  રાય  
રાગ  અર્રાગ  

રાગ  દ્વેષ  
રાજદ્રારી  ચબનરાજદ્રારી  

રાય  રંક  

રાષ્ટ્રીય  આંતરરાષ્ટ્રીય  

રીઝ  ખીજ  

રીઝવુ ં રૂઠવુ ં 

રીસ  પ્રીત  
રુચચ  અરુચચ  

રૂદ્ર  સૌમ્ય  
રૂપ  કરૂપ  
રૂપાળં  કદરૂપુ ં 
રોગી  શનરોગી  
રોજગાર  બેરોજગાર  

રોજગારી  ચબનરોજગારી  

લક્ષ  દુલકક્ષ  

લક્ષ્ય  અલક્ષ્ય  

લખ  અલખ  
લખ્યુ ં અર્લખ્યુ ં 

લગામ  બેલગામ  

લભ્ય  અલભ્ય  

લિકરી  ચબનલશ્કરી   

લાભ  ગેરલાભ  

લાયક  ગેરલાયક  

લાયક  નાલાયક  

લાયક  ચબનલાયક  

લાયક  નાલાયક  

લાબંુ ં ટૂં કંુ  
ચલપત  અચલપત  

લીસુ ં ખરબચડંુ  
લોકિાહી  રાજાિાહી  

લોભી  વર્લોભી  

લૌક્રકક  અલૌક્રકક  

વકીલ  અસીલ  
વતન  બેવતન  

વફા  બેવફા  

વફાઈ  બેવફાઈ  

વિ  અવિ  

વહાલા  દવલા  
વહીવટ  ગેરવહીવટ  

વાકેફ  અર્વાકેફ  

વાકેફ  નાવાકેફ  

વાકેફ  ચબનવાકેફ  

વાચાળ  મકૂ, મ ૂગં ુ 

વાચાળ  મજૂી  
વાજબી  ગેરવાજબી  

વાદ  અપવાદ  

વાદી  પ્રશતવાદી  

વામન  શવરાટ  

વારસ  નવારસ  

વારસ  ચબનવારસ  

વારસદાર  ચબનવારીસ  

વારસી  ચબનવારસી  

વાસી  તાજુ ં 
વા્તશવક  અવા્તશવક  

શવકશસત  અશવકશસત  

શવકાસ  સકંોચ  
શવકૃત  અશવકૃત  

શવખ્યાત  કુખ્યાત  

શવચાર  અશવચાર  

શવચાયુું  અર્શવચાયુું  

શવદાય  ્વાગત   
શવદેિી  ્વદેિી  

શવદ્યા  અશવદ્યા  

શવધવા  સધવા  
શવશધ  અશવશધ  

શવશધ  શનષેધ  

શવનય  અશવનય  

શવનાિ  અશવનાિ  

શવનાિી  અશવનાિી  

શવનીત  ઉિત  

શવપશત્ત  સપંશત્ત  

શવફળ  સફળ  
શવભતત  અશવભતત  

શવભાજ્ય  અશવભાજ્ય  

શવયોગ  સયંોગ  
શવયોગ  સયંોગ 
શવરામ  અશવરામ  

શવલબં  અશવલબં  

શવલભં  િીધ્ર  
શવવાક્રહત  અશવવાક્રહત  

શવવેક  અશવવેક  

શવશ્રામ  અશવશ્રામ  

શવશ્વસનીય  અશવશ્વસનીય  

શવશ્વાસ  અશવશ્વાસ  

શવશ્વાસ  અર્શવશ્વાસ  

શવષમ  સમ  

શવ્તતૃ  સચંક્ષપત  

વીજળીવેગે  કીડીવેગે  
વીંધ્યુ ં અર્વીંધ્યુ ં 

વદૃ્ધિ  ક્ષય  
વેરભાવ  શમત્રભાવ  
વેરાન  ફળદ્રપુ  
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વૈજ્ઞાશનક  અવૈજ્ઞાશનક  

વ્યતત  અવ્યતત  

વ્યક્તત  સમન્દ્ષ્ટ  
વ્યથક  સાથકક  

વ્યવ્થા  અવ્યવ્થા  

વ્યવ્થા  ગેરવ્યવ્થા  

વ્યવક્્થત  અવ્યવક્્થત  
વ્યવહાર  આદિક  

વ્યવહારૂ  અવ્યવહારૂ  

વ્યન્દ્ષ્ટ  સમન્દ્ષ્ટ  
વ્યાવહાક્રરક  અવ્યાવહાક્રરક  

િક  બેિક  

િક્તત  અિક્તત  

િક્ય  અિક્ય  

િઠ  પ્રામાચર્ક  
િત્ર ુ શમત્ર  
િબ્દ  શન:િબ્દ  

િરર્  અિરર્  

િરતી  ચબનિરતી  

િરમ  બેિરમ  
િરમવાળં  નિરમુ ં 

િસ્ત્ર  અસ્ત્ર  

િહરૂવાળ  નમાલુ ં 

િાપ   વરદાન  
િાશ્વત  અિાશ્વત  

િાશ્વત  ક્ષચર્ક  

િાસ્ત્રીય  અિાસ્ત્રીય  

િાતં  અિાતં  

િાશંત  અિાશંત  

િાશંત  ઘોઘાટ  
શિચક્ષત  અશિચક્ષત  

શિખર  તળેટી  
શિશથલ  અશિશથલ  

શિશથલ  સદુઢ  

શિષ્ટ  અશિષ્ટ  

શિ્ત  ગેરશિ્ત  

િીત  ઉષ્ર્  
િીલ  અશ્લીલ  
શકુન  અપશકુન  

શકુલપક્ષ  કૃષ્ર્પક્ષ  

શિુ  અશિુ  

શિુ  બેશિુ  

શભુ  અશભુ  

શમુાર  બેશમુાર  

શલુ્ક  શન:શલુ્ક  

શલૂ  ફલ  
શ્રિા  અશ્રિા  

શ્રાવ્ય  અશ્રાવ્ય  

શ્રીમતં  કંગાળ  

શ્રીમાન  શ્રીમતી  
શ્રોતા   વતતા  

શ્રોતા  વતતા  

શ્વાસ  ઉચ્છવાસ  
શે્વત  શ્યામ  
શે્વત  શ્યામ  
સકમકક  અકમકક  

સકમી  અકકમી  

સકામ  શનષ્કામ  

સકામ  શનષ્કામ  
સકારર્  અકારર્  
સખત  નરમ  
સગણુ ુ શનગુકણ ુ 

સગરુુ  નગરુુ  

સચેષ્ટ  શનશે્વષ્ટ  

સજલ  શષુ્ક  

સજીવ  શનજીવ  

સજ્જ  અસજ્જ  

સજ્જન  દુર્જન  

સત અસત  

સતેજ  શન્તેજ  

સતેજ  શન્તેજ  

સત્કમક  દુષ્કમક  

સત્ય  અસત્ય  

સત્યવતતા  શમથ્યાભાષી  

સત્યાગ્રહ  દુરાગ્રહ  
સત્સગં  કુસગં  
સદગશત  દુગકશત  
સદગરુ્  દુગુકર્  

સદબદુ્ધિ  દુબુકિ  

સદભાગી  દુભાકગી  
સદભાગ્ય  દુભાકગ્ય  

સદવશૃત્ત  ક્રદવશૃત્ત  

સદાગ્રહ  દુરાગ્રહ  

સદાચરર્  દુરાચરર્  

સદાચાર  દુરાચાર  

સદુપયોગ  દુરૂપયોગ  

સધમી  શવધમી  

સધવા  શવધવા  

સધરુ  શવધરુ  

સધરુ  શવધરુ  
સન્સમશત  દુમકશત  

સન્સમાન  અપમાન  
સન્સમખુ  શવમખુ  

સન્સમખુ  શવમખુ  
સપતૂ  કપતૂ  
સફળ  શવફળ  

સફળ  શનષ્ફળ  
સબળ  નબળં  

સબળ  શનબકળ  

સબળ  દુબકળ  
સભાન  બેભાન  

સભાન  બેભાન  
સભ્ય  અસભ્ય  

સભ્ય  તોછડંુ  
સમ  શવષમ  

સમ  શવષમ  
સમજ  ગેરસમજ  

સમજ  ગેરસમજ  
સમજર્  અર્સમજર્  

સમજુ  બેસમજ  

સમથક  અસમથક  

સમાન  અસમાન  

સમાપત  અસમાપત  

સરકાર  ચબનસરકારી  

સરખુ ં અર્સરખુ ં 

સરસ  ખરાબ  
સર્જન  શવસર્જન  

સલામત  અસલામત  

સવેળા  કવેળા  
સિતત  અિતત  

સહકાર  અસહકાર  

સહધમી  શવધમી  

સહાય  અસહાય  

સહાયક  શવરોધી  

સક્રહષ્ણ ુ અસક્રહષ્ણ ુ

સક્રહષ્ણતુા  અસક્રહષ્ણતુા  

સકંલન  શનરપેક્ષ  

સકંલન  શવકલન  

સકંલ્પ  શવકલ્પ  

સખં્ય  અસખં્ય  

સગંઠન  શવગઠન  

સગંઠન  શવઘટન  
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સગંત  શવસગંત  

સગં્રહ  અસગં્રહ  

સચંય  વ્યય  

સતંાનવાળં  નસતંાન  

સતંષુ્ટ  અસતંષુ્ટ  

સતંોષ  અસતંોષ  

સકં્રદગ્ધ  અસકં્રદગ્ધ  

સશંધ  શવગ્રહ  

સપં  કુસપં  

સપંરૂ્ક  અપરૂ્ક  
સબંિ  અસબંિ  

સભંવ  અસભંવ  

સમંત  અસમંત  

સમંખુ  શવમખુ  

સયંમી  અસયંમી  

સયંતુત  શવભતત  

સયંોગ  શવયોગ  

સયંોગીકરર્  શવભાગીકરર્  
સવંાદ  શવસવંાદ  
સવંાદી  શવસવંાદી  

સવંતૃ્ત  શવવતૃ્ત  

સં્ કારી  અસં્ કારી  

સં્ કૃત  અસં્ કૃત  

સકં્્લષ્ટ  શવક્્લષ્ટ  

સહંાર  સર્જન  

સાકાર  શનરાકાર  

સાદર  અનાદર  
સાદંુ  શમશ્ર  

સાધક  બાધક  

સાધારર્  અસાધારર્  

સાધ્ય  અસાધ્ય  
સાનુ્ વાર  શનરનુ્ વાર  

સાન્સત  અનતં  
સાપેક્ષ  શનરપેક્ષ  

સાચબત  ચબનવારસ  

સાચબત  નાસાચબત  

સામથ્યક  અસામથ્યક  

સામાજજક  અસામાજજક  

સામાન્સય  અસામાન્સય  

સાર  અસાર  

સાથકક  વ્યથક  

સાવધ  અસાવધ  

સાવધ  ગાફેલ  
સાસ ુ વહુ  

સાહજજક  અસાહજજક  

સાતં  અનતં  

સાપં્રદાશયક  ચબનસાપં્રદાશયક  

સાપં્રદાશયક  ચબનસાપં્રદાશયક  

સીશમત  અસીશમત  

સકુાળ  દુકાળ  

સગુમ  દુગકમ  

સગુધં  દુગુંધ  

સડુોળ  બેડોળ  

સકુ્રદ  વક્રદ  

સકુ્રદ  વક્રદ  
સપુથ  કુપથ  
સપુાત્ર  કુપાત્ર   

સબુોધ  દુબોધ  

સમુશત  કુમશત  
સયુોગ  શવયોગ  
સરુ  અસરુ  
સલુભ  દુલકભ  

સકૂ્ષ્મ  ્થળૂ  

સરૂ  બેસરૂ  
સરૂીલુ ં બેસરંુૂ  

સ ૂધં્ય ુ અર્સ ૂધં્ય ુ 

સોંઘવાર  મોંઘવારી  

સૌમ્ય  ઉગ્ર  

્કુટ  અ્કુટ  

સ્ત્રીકેસર  પુકેંસર  

્થાયી  અ્થાયી  

્થાવર  જગંમ  
ક્્થર  અક્્થર  

્થળૂ  સકૂ્ષ્મ  

્પિક  અ્પિક  

્પષ્ટ  અ્પષ્ટ  

્પષૃ્ટ  અ્પષૃ્ટ  

્મરર્  શવ્મરર્  

ક્્મતવદન  ચખન્સનવદન  
્મશૃત  શવ્મશૃત  

ક્્લષ્ટ  શવશ્લષ્ટ  

્વકીય  પરકીય  

્વચ્છ  અ્વચ્છ  

્વતતં્ર  પરતતં્ર  

્વરાજ  પરરાજ  
્વ્થ  અ્વ્થ  

્વાદ  બે્વાદ  
્વાદવાળ  નભરમુ ં 

્વાધીન  પરાધીન  
્વાનભુવ  સવાકનભુવ  
્વાભાશવક  અ્વાભાશવક  

્વામી  સેવક  
્વાથક  પરમાથક  
્વાવલબંન  પરાવલબંન  
્વીકાર  અ્વીકાર  

્વીકાર  ઈન્સકાર  

્વીકૃત  અ્વીકૃત  

્વોપાજર્જત  વડીલોપાજર્જત  
હક  અર્હક  

હકાર  નકાર  

હક્ક  ફરજ  
હશથયારી  ચબનહશથયારી  

હદ  અનહદ  

હદ  બેહદ  
હરામખોર  હલાલખોર  

હરાય ુ બાધેંલુ ં 

હષક  િોક  
હસમખુ  રોતલ  
હ્તચલચખત  મકુ્રદ્રત  

હ્વ  દીધક  
હંમેિા  કવચચત  
હાજર  ગેરહાજર  

હાજરી  ગેરહાજરી  

હાલ  બેહાલ  

હા્ય  રૂદન  
ક્રહત  અક્રહત  
ક્રહિંસા  અક્રહિંસા  

હતૂ ુ અર્હતૂ ુ 

હતે ુ અહતે ુ 
હવેાતન  રંડાપો  

હોણુ ં અર્હોણુ ં 

હોિ  બેહોિ  

હોંશિયાર  ઠોઠ  
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િબ્દ શહૂ માટે એક િબ્દ :  

1.  કહી િકાય નક્રહ તેવુ ં અકથ્ય  

2.  કલ્પી કે સમજી ન િકાય તેવુ ં અકલ્પય  

3.  વર્ તટેૂલા ચોખા  અક્ષત  

4.  જેમાથંી વ્ત ુખટેૂ નક્રહ તેવુ ંપાત્ર  અક્ષયપાત્ર  

5.  લખતા-ંવાચતા ંઆવડવુ ંતે અક્ષરજ્ઞાન 

6.  એક એક અક્ષર  અક્ષરિ: 

7.  જમીનની અંદર ગયેલો દક્રરયાનો ફાટંો  અખાત  

8.  ખટેૂ નક્રહ તેવુ ં અખટૂ   

9.  જેનુ ંએક પર્ સતંાન ન મરી ગયુ ંહોય તેવી 

સ્ત્રી  

અખોવન  

10.  ગર્ી િકાય નક્રહ તેટલુ ં અગચર્ત   

11.  અગાઉથી ભશવષ્યનો શવચાર કરી િકનારી 

બદુ્ધિ 

અગમબદુ્ધિ  

12.  ન સમજી િકાય તેવુ ં અગમ્ય   

13.  મીઠંુ પકવવાની કયારી કે જમીન  અગર  

14.  મીઠંુ પકવનારો  અગક્રરયો  

15.  આગળથી જન્સમેલ (મોટોભાઈ)  અગ્રજ  

16.  બધાની આગળ રહનેાર  અગે્રસર  

17.  ક્યારેય વિૃ ન થનાર  અજર  

18.  વિૃાવ્થા કે મતૃ્ય ુન આવે તેવુ ં  અજરામર  

19.  જેનો કોઈ િત્ર ુનથી તેવો  અજાતિત્ર ુ 

20.  અદભતુ વ્તઓુનુ ંસગં્રહ્થાન  અજાયબઘર  

21.  જીતી ન િકાય તેવુ ં અજેય  

22.  નક્રહ જારે્લુ ં અજ્ઞાત  

23.  જાર્ી ન િકાય તેવુ ં અજે્ઞય  

24.  ચાલતા ંચાલતા ંવારંવાર ઊભુ ંરહી જનાર  અક્રડયલ  

25.  નમે નક્રહ તેવુ ં અર્નમ  

26.  જાનમા ંવરરાજાની પાસે રહતેો અંગત શમત્ર  અર્વર  

27.  કોઈપર્ જાતની ખોડખાપંર્ શવનાનુ ંપરેૂપરંુૂ 

શિુ  

અર્ીશિુ  

28.  શતશથ નક્કી કયાક શવના આવનાર  અશતશથ  

29.  વધારીને વાત કરવી તે  અશતિયોક્તત 

30.  ઈન્દ્ન્સદ્રયોથી જેનો  અનભુવ ન થઈ િકે  અતીન્દ્ન્સદ્રય  

31.  જેની તલુના  ન થઈ િકે  અતલુ  

32.  થાક લાગ્યા શસવાય  અથાક  

33.  દાબી િકાય નક્રહ તેવુ ં અદમ્ય 

34.  જીવાત્મા અને પરમાત્મા એકજ છે એવો વાદ  અદ્વૈતવાદ 

35.  આત્માને અનલુક્ષીને  અધ્યાત્મ  

36.  આહાર બધં કરવો તે  અનિન  

37.  જેનો કોઈ છેડો કે અંત નથી તેવુ ં          અનતં   

38.  જેનો કોઈ બેલી નથી તે  અનાથ, 

શનરાશશ્રત, 

શનરાધાર  

39.  શનરાધાર બાળકોને રહવેનુ ં્થળ  અનાથાશ્રમ  

40.  જેની િરૂઆત નથી તેવુ ં અનાક્રદ  

41.  ટચલી આંગળી પાસેની આંગળી  અનાશમકા 

42.  મટકંુ માયાક વગર  અશનમેષ  

43.  િબ્દ દ્વારા જે વ્યતત થઈ ન િકે  અશનવકચનીય  

44.  ટાળી ન િકાય તેવુ ં અશનવાયક  

45.  અનકુરર્ કરવા યોગ્ય  અનકુરર્ીય  

46.  પાછળ આવનારંુ  અનગુામી  

47.  પાછાથી જન્સમેલ (નાનોભાઈ) અનજુ  

48.  નાકથી બોલાતો (વર્ક)  અનનુાશસક  

49.  કોઈની સાથે સરખાવી ન િકાય તેવુ ં અનપુમ  

50.  કોઈની સાથે સરખાવી િકાય નક્રહ  તેવુ ં અનપુમ  

51.  જેની  ઉપેક્ષા ન કરવી ઘટે કે ન કરાય તેવુ ં અનપેુ્રક્ષ્ય  

52.  તકક દ્વારા કોઈ વ્તનુો શનર્કય કરવો તે  અનમુાન  

53.  તકક દ્વારા કોઈ વ્તનુો શનર્કય કરવો તે  અનમુાન  

54.  જેનુ ંચચત્ત અન્સય શવચારોમા ંરોકાયેલુ ંહોય  અન્સયમન્ક  

55.  નક્રહ પદ્ય, નક્રહ ગદ્ય  અપદ્યાગદ્ય  

56.  બપોર પછીનો સમય  અપરાિ  

57.  જેની આરપાર જોઈ ન િકાય તેવુ ં અપારદિકક  

58.  જેની આિા રખવામા ંન આવે  અપ્રત્યાશિત  

59.  સકેંત પ્રમારે્ પે્રમીને મળવા જતી સ્ત્રી  અચભસાક્રરકા  

60.  પહલેા ંકદી ન બન્સયુ ંહોય તેવુ ં અભતૂપવૂક  

61.  પહલેા ંકદી ન બન્સયુ ંહોય તેવુ ં અભતૂપવૂક  

62.  ભેદી ન િકાય તેવુ ં અભેદ્ય  

63.  અમલદારોના અચભપ્રાય અનસુાર અને તેમનો 

એકહથ્થ ુસત્તાનો વહીવટ  

અમલદારિાહી  

64.  અમીરોના અથવા સામતંોની મદદથી ચાલતો 

વહીવટ  

અમીરિાહી, 

સામતંિાહી  

65.  અમતૃ જેવી મીઠી નજર  અમીદક ન્દ્ષ્ટ  

66.  ક્રકિંમત ન કરી િકાય તેવુ ં અમલૂ્ય 

અમલૂખ, 
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અર્મોલ  

67.  જગંલમા ંવસનાર લોકો  અરણ્યક  

68.  ઘર્ો પોકાર હોવા છતા ંકોઈ ન સાભંળે તેવુ ં અરણ્યરુદન  

69.  કોઈનીય મદદ શવના આડેધડે ચાલતો વહીવટ  અરાજકતા  

70.  કરમથી ઉપરના ભાગનુ ંચચત્ર  અરુર્ચચત્ર  

71.  દેખાત ુ ંબધં થઈ જવુ ંતે   અદક શ્ય  

72.  અધકચરા જ્ઞાનવાળો  અધકદગ્ધ  

73.  છ મક્રહને પ્રગટ થત ુ ંપત્ર  અધકવાશષિક  

74.  અઠવાક્રડયે બે વાર પ્રગટ થત ુ ંપત્ર  અધકસાપતાક્રહક  

75.  આ લોકમા ંમળે નક્રહતેવુ ં અલૌક્રકક  

76.  બહુ ઓછં બોલનાર  અલ્પભાષી, 

શમતભાષી  

77.  દેખીતા અથકથી અવળો જ અથક સચૂવતી 

વાર્ી  

અવળવાર્ી 

78.  જેનો નાિ ન થાય તેવુ ં અશવનાિી  

79.  િેષ રખ્યા શવના ભગાય નક્રહ તેવુ ં અશવભાજ્ય  

80.  પૈસા લીધા શસવાય કામ કરનાર  અવેતશનક  

81.  કરી િકાય નક્રહ તેવુ ં અિક્ય  

82.  સહન ન કરી િકનાર  અસક્રહષ્ણ ુ 

83.  સહન ન કરી િકાય તેવુ ં અસહ્ય  

84.  મેળે બેસે નક્રહ તેવુ ં અસગંત  

85.  કદી પર્ ન બની િકે તેવુ ં અસભંશવત,અિ

ક્ય   

86.  જે રોગનો  કોઈ ઈલાજ ન હોય  અસાધ્ય  

87.  છૂટંુ ફેંકવાનુ ંહશથયાર  અસ્ત્ર  

88.  જેન ્પિક કરવાને લાયક ન હોય  અ્પશ્યક 

89.  કોઈ કાયકનુ ંશવગતે વર્કન  અહવેાલ  

90.  હાથીને કાબમૂા ંરાખવા વપરાત ુ ંસાધન  અંકુિ  

91.  ઈંડામાથંી ઉત્પન થનારંુ  અંડજ  

92.  અંતરમા ંરહલેુ ંજાર્નાર  અંતરજામી, 

અંતયાકમી  

93.  પાસે રહનેારંુ અંતેવાસી  

94.  આવક તથા ખચકનો અડસટ્ટો  અંદાજપત્ર  

95.  સમજ્યા વગર ખોટી આ્થા હોવી તે  અંધશ્રિા 

96.  સાવ અસભંશવત વાત  આકાિકુસમુવત  

97.  જાંઘ સધુી જેના લાબંા હાથ હોય  આજાનબાહુ  

98.  જીવન સધુીનુ ં આજીવન  

99.  હીંસક તોડફોડથી ભય ફેલાવનાર  આતકંવાદી 

100.  પોતાના હાથે જ લખાયેલુ ંપોતાનુ ંવતૃ્તાતં  આત્મકથા 

101.  પોતાની જ હત્યા (શવનાિ) કરનાર  આત્મઘાતી  

102.  પોતાનીજાત પર આધાક્રરત  આત્મશનભકર  

103.  પોતાની જાતની છેતરશપિંડી આત્મવચંના  

104.  પોતાના ંવખાર્ પોતે જ કરવાતેં      આત્મશ્લાઘા   

105.  પોતાની જાત ઉપર કાબ ૂરાખે તેવુ ં આત્મસયંમી  

106.  પોતાની જાત ઉપર આધાર રાખનારંુ  આપકમી  

107.  બાળકથી માડંીને વિૃ સધુી  આબાલવિૃ  

108.  આંખ આગળ ખડંુ થઈ જાય તેવુ ં આબેહબૂ, હબૂહ ૂ 

109.  જેના પર તહોમત મકૂાયુ ંહોય તે  આરોપી, 

પ્રશતવાદી 

110.  દરેક વ્તમુા ંસારંુ પક્રરર્ામ જોનાર  આિાવાદી  

111.  વનમા ંઋશષમશુનઓનુ ંશનવાસ્થાન  આશ્રમ  

112.  આિરો આપનાર  આશ્રયદાતા  

113.  નવાઈથી મગુ્ધ થયેલુ ં આશ્ર્વયકમગુ્ધ  

114.  ઈશ્વરમા ંઅને પરલોકમા ંમાનનાર  આક્્તક  

115.  સવક રાષ્ટ્રોને કે તેમના સબંધંને લગતુ ં આંતરરાષ્ટ્રીય  

116.  જડમળૂથી ઊખેડી નાખનાર  ઉચ્છેદક  

117.  આધાર વગરની તરંગી વાત  ઉટંગ  

118.  નજર ચકૂવી પારકી વ્ત ુઉઠાવનાર  ઉઠાવગીર  

119.  જોઈએ તે કરતા ંવધ ુખચક કરનાર  ઉડાઉ  

120.  પશતને મલવાને અત્યતં આતરુ સ્ત્રી   ઉત્કંક્રઠતા, 

શવરહોત્કંઠા  

121.  જેની પાછળ સયૂકચદં્રાક્રદ ઊગે છે એવો કક્લ્પત 

પવકત  

ઉદયાચળ  

122.  પહાડની તળેક્રટની સમભશૂમ  ઉપત્પકા  

123.  લેખકે ધારર્ કરેલુ ં બીજુ ંનામ  ઉપનામ, 

તખલ્લસુ  

124.  ઉપર જર્ાવ્યા મજુબ  ઉપયુકતત  

125.  શનરાતેં નક્રહ બેઠેલુ ં ઉભડક, અધકૂડંુ  

126.  ઊંચે જવાની િીયા   ઊધ્વકગમન  

127.  સત્યને ટકાવી રાખનાર દેવી  ઋતુભંરા  

128.  જાદુ-ટોર્ા કરનાર  ઐન્સદ્ર્પ્જાચલક  

129.  એકબીજામા ંભળી ગયેલ  ઓતપ્રોત  

130.  આ એ જ વ્યક્તત છે તેવુ ંપ્રમાર્પત્ર  ઓળખપત્ર  

131.  આંખના ખરૂ્ામાથંી જોવાની મોહક રીત  કટાક્ષ  

132.  ગરમી-ઠંડી બતાવતા પથૃ્વીના પટ્ટા કક્રટબધં  

133.  િબને ઓઢાડવાનુ ંલગૂડંુ  કફન  

134.  કમળ જેવી આંખોવાળી  કમલાક્ષી  

135.  જોઈએ એટલુ ંજ વાપરનાર  કરકસક્રરયુ ં
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136.  પશત સામે કલહ કરી રૂસણુ ંલઈ બેઠેલી સ્ત્રી  કલહાતંક્રરતા  

137.  જેની કલ્પના પર્ ન કરી િકાય  કલ્પનાતીત  

138.  ઈચ્છા અનસુાર સઘળં આપનાર વકૃ્ષ  કલ્પવકૃ્ષ  

139.  પાર્ીમા ંઘોળેલુ ંઅફીર્  કસુબંો 

140.  કહ્યા પ્રમારે્ કરે તેવુ ં કહ્યાગરંુ 

141.  શભુ સમાચારનો પત્ર  કંકોતરી, 

કંકુમપશત્રકા  

142.  જોઈતે તે કરતા ંઓછં વાપરનાર  કંજૂસ  

143.  એક જ વાર ફળનારી સ્ત્રી  કાકવધં્યા  

144.  કાગળ વેચનાર વેપારી  કાગદી  

145.  પશપુખંીની ભાષા સમજવાની શવદ્યા કાગશવદ્યા 

146.  મરર્ પાછળ રોવુ-ંકટૂવુ ંતે  કાર્  

147.  સોંપાયેલુ ંકામ બરાબર  ન કરનાર  કામચોર  

148.  મોહક તેજની ભરૂકી કામર્, મોક્રહની  

149.  ઈચ્છેલુ ંઆપનારી ગાય   કામધેન ુ 

150.  વિૃને યવુાન બનાવનરી આયવેુક્રદક પ્રક્રિયા  કાયાકલ્પ  

151.  જે કલ્પનામા ંજ અનભુવી િકાય તે  કાલ્પશનક  

152.  અશભુ સમાચારનો પત્ર  કાળોતરી  

153.  પાર્ી લઈ જવાને બનાવેલી નીક  કાસં  

154.  શુ ંકરવુ ંતે સઝેૂ નક્રહ તેવી અવ્થા ક્રકિંકતવ્યમઢૂ  

155.  ઊંચા કુળમા ંજન્સમેલો  કુલીન  

156.  ખબુ તીવ્ર બદુ્ધિવાળો  કુિાગ્રબિુ  

157.  પહલેી વાર પરર્નાર ઉમેદવાર  કંુવારો  

158.  ખબૂ સકુંચચત દક ન્દ્ષ્ટવાળ કપૂમડંૂક  

159.  જહાજનો સઢ બાધંવા માટેનો વચ્ચેનો મખુ્ય 

થાભંલો  

કવૂાથભં    

160.  ઉપકાર પર અપકાર કરનાર  કૃતઘ્ન, શનમક 

હરામ, 

લરૂ્હરામ 

  

161.  કરેલા ઉપકારને જાર્નાર  કૃતજ્ઞ 

162.  કરેલો ઉપકાર ન ભલૂનારંુ  કૃતજ્ઞ, 

શનમકહલાલ  

163.  જેરે્ શનશ્ર્વય કયો છે તે  કૃતશનશ્ર્વયી  

164.  અશધકાર આગળ રજૂ કરવામા ંઆવતી હકીકત  કેક્રફયત, બયાન  

165.  મધરુ ગાઈ િકે તેવે  કોક્રકલકંઠી 

166.  કવૂામાથંી પાર્ી કાઢવાનુ ંચામડાનુ ંસાધન  કોસ  

167.  જરાવારમા ંનાિ પામે તેવુ ં ક્ષર્ભગંરુ  

168.  આકાિ અને પથૃવી જ્યા ંમળતા ંદેખાય છે તે ચક્ષશતજ  

રેખા  

169.  ખજાનાની સપંશત્ત સાચવનાર  ખજાનચી 

170.  છાપાનેં ખબર મોકલનાર  ખબરપત્રી, 

સવંાદદાત, 

વતૃ્તાતંશનવેદક  

171.  ચોમાસ ુપાક  ખરીફ  

172.  પશત સપત્નીને ત્યા ંજતા ંમનમા ંબળતી સ્ત્રી ખકં્રડતા 

173.  ્મારક તરીકે ઊભો કરેલો પથ્થર  ખાભંી, પાચળયો  

174.  જમીન ઉપર, થઈને જતો માગક  ખિુકી  

175.  આકાિમા ંફરનાર  ખેચર  

176.  આકાિને ્પિે તેવુ ંઊંચુ ં ગગનચુબંી  

177.  હાથીના જેવી ચાલ ચાલનારી  ગજગાશમની  

178.  જન્સમથી જ પૈસાદાર  ગભકશ્રીમતં  

179.  ભારત બહાર સં્ થાનોમા ંલઈ જવાતા મજૂરોનુ ં 

કરારપત્ર  

ચગરમીટ  

180.  િેર-કસબામા ંભરાત ુ ંબજાર  ગજુરી 

181.  ગરુ્ આપે (કરીઆપે) તેવુ ં ગરુ્કારી 

182.  છૂપા વેિે ફરાનાર રાજ્યનો કમકચારી  ગપુતચર  

183.  વેપારીએ રાખેલ વાર્ોતર  ગમુા્તો 

184.  હું ચક્રઢયાતો છં એવો મનોભાવ  ગરુુતાગ્રશંથ  

185.  કયદાથી મના કરેલુ ં ગેરકાયદે  

186.  ગાયોના ચાલવાથી ઊડતી ધળૂ  ગોરજ  

187.  ગામનો વહીવટ કરનારી સં્ થા  ગ્રામપચંાયત  

188.  ચેતન અને જડ  ચરાચર  

189.  ચદં્ર જેવા સુદંર મખુવાળી  ચદં્રમખુી   

190.  ચપંાના ફૂલના રંગની  ચપંકવરર્ી 

191.  દક્રરયાઈ લ ૂટંારો  ચાચંચયો 

192.  લાબંા સમય સધુી યાદ રહ ેતેવુ ં ચચર્મરર્ીય  

193.  પહલેી જ બાળકના વાળ ઉતરાવવાની ક્રિયા  ચૌલકમક  

194.  ઓળારૂપે આલેખાયેલુ ંચચત્ર  છાયાચચત્ર  

195.  અન્સયના દોષ િોધવાનુ ંવલર્  શછદ્રાન્સવેષીપણુ ં  

196.  ઓજારને ધાર કાઢવા માટે વપરાતો પથ્થર  છીપર  

197.  વધારે પડતા મોજિોખ કરનાર  છેલબટાઉ  

198.  જગતનુ ંશનયતં્રર્ કરનાર  જગતશનયતંા  

199.  ખાધેલુ ંપચાવનારો જઠરનો અક્ગ્ન  જઠરાક્ગ્ન  

200.  બાઘા જેવુ ં જડભરત  

201.  જગતનુ ંમળૂ ચેતન નક્રહ પર્ જડ છેં એવો 

વાદ  

જડવાદ  

202.  લોકો દ્વારા ચાલતી વાત  જનશ્રશુત  
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203.  ઓઝલમા ંરહતેો સ્ત્રીવગક  જનાનો  

204.  મહાન વ્યક્તતનો જન્સમક્રદવસ  જયતંી  

205.  કસબનુ ંભરતવાળં જરકસી  

206.  જળમા ંફરનાર  જળચર  

207.  મલૂ્ય આપયા શવના જોવા લીધેલો માલ  જાંગડ  

208.  મલૂ્યા આપયા કે સોદો કયો શવના જોવા-

દેખાડવા લીધેલુ ં

જાંગડ  

209.  જૂના ંબાધંકામોનુ ંસમારકામ  જીર્ોિાર  

210.  હાથે લખેલુ ંજીવનનુ ંવતૃ્તાત  જીવનકથા  

211.  પવનનો કે પવન સાથે પડતા ંવરસાદનો 

સસુવાટ  

ઝઝંા  

212.  ગામને પાદર ભરવાડોનુ ંઘેટાબંકરા ંરાખવાનુ ં

ઠેકાણુ ં

ઝોકડંુ 

213.  વહાર્નો મખુ્ય ખલાસી  ટંડેલ  

214.  ધાતનેુ ગરમ કરી બીબામા ંઢાળવાની િીયા  ઢાળો  

215.  મજબતૂ કે ટકાઉ નહીં તેવુ ં તકલાદી  

216.  આવેલી તકનો ઉપયોગ કરી ્વાથક સાધનાર  તકસાધ ુ 

217.  તાકીદની સખત ઉઘરાર્ી  તકાજો  

218.  સરકાર તરફથી ખેડૂતને ધીરવામા ંઆવતા ં

નાર્ા ં 

તગાવી  

219.  જળ ઉપર થઈને જતો માગક  તરી  

220.  અર્ીના વખતે  તાકડે  

221.  પ્રથમ નજરે થતો પે્રમ   તારામૈત્રક  

222.  સકંટ સમયે તાલી પાડી વેગળો રહ ેતેવો શમત્ર  તાલીશમત્ર  

223.  સકંટ સમયે દૂર રહનેાર શમત્ર  તાળીશમત્ર  

224.  શિવનુ ંભયકંર નતૃ્ય  તાડંવનતૃ્ય  

225.  કોઈ પશવત્ર કે યાત્રાની જગા  તીથક  

226.  જૈન ધમકનો પ્રવતકક  તીથુંકર  

227.  પશતએ ત્યજી દીધેલી સ્ત્રી  ત્યતતા  

228.  સાચવી રાખવા સોંપેલી વ્ત ુ થાપર્  

229.  ઘઉં વગેરેના ભરડેલા કકડા કે તેની વાની થલૂી  

230.  લોટને ચાળવાથી નીકળતો ભકૂો  થલૂુ ં 

231.  ધાશમિક ક્રિયાને અંતે બ્રાહ્મર્ને અપાત ુ ંદાન  દચક્ષર્ા  

232.  દહીં વલોવવાની િીયા  દશધમથંન  

233.  ઉદાર ક્રદલ રાખવુ ંતે દક્રરયાવક્રદલી,  

234.  જગંલમા ંબળતી આગ  દવ  

235.  મખુ પરંપરાથી ચાલતી આવતી વાતાક દંતકથા  

236.  પશત-પત્નીનુ ંલગ્નજીવન  દામ્પત્ય  

237.  બધી ક્રદિામા ંશવજયને વરેલુ ં ક્રદક્ગ્વજયી  

238.  ચારે બાજુથી શવજય મેળવનાર  ક્રદક્ગ્વજયી  

239.  ક્રદવસનો કાયકિમ  ક્રદનચયાક  

240.  કાયક કરવાની ક્રદિા ન સઝેૂ તેવુ ં ક્રદમઢૂ   

241.  દીવાવાળો બાધેંલો શમનારો  દીવાદાડંી  

242.  મશુ્કેલીથી મેળવી િકાય તેવુ ં દુષ્પ્રાપય  

243.  ભાશવનો શવચાર પ્રથમથી કરી િકે તે  દૂરંદેિી, 

દીઘકધિી  

244.  દરરોજ છપાત ુ ંવતકમાનપત્ર દૈશનક  

245.  બે જર્ વચ્ચેનુ ંયિુ દ્વદં્વયિુ  

246.  જેની ત્રર્ બાજુ પાર્ી હોય તેવી જમીન  દ્ધદ્વપકલ્પ  

247.  જીવાત્મા અને પરમાત્મા જુદા છે એવો વાદ  દ્વૈતવાદ  

248.  નખથી તે ઠેઠ શિખા સધુી  નખશિખ  

249.  ચડતા લોહીનુ ં નવલોક્રહયુ ં

250.  નવી પરરે્લી સ્ત્રી  નવોઢા  

251.  ખરાબ રીતે જાર્ીતો  નામચીન  

252.  જેનુ ંનામ માત્ર બાકી રહ્ુ ંછે તે  નામિેષ  

253.  બે જર્ને લડાવી મારવાનુ ંકામ  નારદવેડા 

254.  જગતમા ંઈશ્વર છે જ નક્રહ એમ માનનાર  નાક્્તક  

255.  રોગના મળૂકારર્ની તપાસ   શનદાન  

256.  જરા પર્ વાચંતા-ંલખતા ંઆવદતુ ંન હોય  શનરક્ષર  

257.  અથક વગરનુ ં શનરથકક  

258.  દરેક વ્તમુા ંખોટંુ પક્રરર્ામ જોનાર શનરાિાવાદી 

259.  અક્્થરતામાથંી શનવેડો લાવે તેવુ ં શનર્કયાત્મક  

260.  જેરે્ વસવાટ ગમુાવેલ છે તે  શનવાકશસત  

261.  કોઈપર્ કામના વગરનુ ં શનષ્કામ  

262.  રંગભશૂમનો પડદો કે પાછળનો ભાગ  નેપથ્ય  

263.  ખાસ માનીતો મખુ્ય શિષ્ય  પટ્ટશિષ્ય   

264.  આંખને છાવરી લેત ુ ંપડ  પડળ  

265.  ્થાન પરથી હટાવી દીધેલ વ્યક્તત  પદચ્યતુ  

266.  ્થાન પરથી હટાવી ક્રદધેલ વ્યક્તત  પદચ્યતુ  

267.  સમાન અથકવાળો અન્સય ભાષાનો િબ્દ  પયાય  

268.  પારકા પર જીવનારંુ  પરજીવી, 

પરાવલબંી  

269.  અશનચ્છા અને વીરોધની ઉપરવટ થઈને પરારે્  

270.  લાગતા-વળગતાની જાર્ માટે ફેરવાતો પત્ર  પક્રરપત્ર  

271.  કોઈપર્ શવજ્ઞાનની સાકેંશતક ભાષા  પક્રરભાષા  

272.  જે હંમેિા ંબદલાત ુ ંરહ ેછે  પક્રરવતકનિીલ  

273.  પચં સમક્ષ કરેલી તપાસર્ીની નોંધ  પચંનામુ ં

274.  પદંર ક્રદવસે પ્રગટ થત ુ ંપત્ર  પાચક્ષક  
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275.  કશવતાના ંખટૂતા ંપદ યોજવા ંતે  પાદપશૂતિ 

276.  ચિ્તી ધમકનો ઉપદેિક  પાદરી 

277.  પ્રર્ામ કરવાની શવશધ પાયલાગર્  

278.  એકની એક વાત વારંવાર કરવી  શપષ્ટપેષર્  

279.  લાબંો અને શવિાળ અનભુવ ધરાવનાર  પીઢ  

280.  મરઘીનુ ંબચ્ચુ ં પીલુ ં 

281.  પાપ કે અન્સયાય સામે ઉત્પન થતો િોધ  પણુ્યપ્રકોપ  

282.  જેનુ ંનામ લેવુ ંપશવત્ર છે તે  પણુ્યશ્ર્લોક  

283.  વારંવાર કહવેાયેલી વાત  પનુરુક્તત  

284.  પ્રાચીન ઈશતહાસનો જાર્કાર  પરુાતત્વવેત્તા 

285.  મહનેતમા ંમાની તે ઉપર આધાર રાખનાર  પરુુપાથકવાદી 

286.  પહલેા ંથઈ ગયેલુ ં પરુોગામી 

287.  પહલેા ંથઈ ગયેલુ ં પરુોગામી  

288.  બપોરે પહલેાનંો સમય  પવૂાકિ  

289.  પીવાને યોગ્ય   પેય  

290.  આિરો કે ઉતે્તજન આપનાર  પોશિિંટો  

291.  જ્ઞાનરૂપ નેત્રવાળી વ્યક્તત  પ્રજ્ઞાચક્ષ ુ 

292.  વળતો અવાજ  પ્રશતધ્વશન 

293.  ભરર્પોષર્ મેળવવા દેવ આગળ અનિન 

કરે ધરણુ ંલઈને સવૂ ુ ંતે  

પ્રશતિયન  

294.  ત્રર્ કલાકનો સમયગાળો  પ્રહર  

295.  નસીબ ઉપર આધાર રાખનાર  પ્રારબ્ધવાદી 

296.  જોવામા ંશપ્રય લાગે તેવુ ં શપ્રયદિી 

297.  જોનાર માર્સો  પે્રક્ષકગર્  

298.  જેની પત્ની પરગામ ગઈ હોય તેવો પરુુષ  પ્રોશષતપત્નીક  

299.  જેનો પશતપરદેિ ગયો હોય તેવી સ્ત્રી  પ્રોશષતભત ૃકકા 

300.  મોટી ઉંમરનાને અપાત ુ ંશિક્ષર્  પ્રૌઢશિક્ષર્  

301.  ્વાથક સાધવા સાધતુાનો ઢોંગ કરનાર  બગભગત  

302.  બે બળવાન રાજ્યો વચ્ચેનુ ંનાનુ ંતટ્થ 

રાજ્ય  

બરફ રાજ્ય  

303.  જેઘર્ા ંરૂપ લે છે તે  બહુરૂપી  

304.  હવા-અજવાળા વગરનુ ં બશંધયાર  

305.  બાપની કમાર્ી ઉપર આધાર રાખનારંુ બાપકમી  

306.  જેનો કોઈ વિંવારસ ન કોય તેવા  ચબનવારસી  

307.  કોઈ પર્ સપં્રદાયોના ભેદભાવ શવનાનુ ં ચબનસાપં્રદાશયક  

308.  બીજી વાર પરર્નાર  બીજવર  

309.  દાઢી અને ગાલ ઉપર આવી રહ ેતેમ માથે 

કપડુ બાધંવુ ંતે  

બકુાની  

310.  બદુ્ધિનો ઉપયોગ કરી જીવનાર  બદુ્ધિજીવી  

311.  પક્રરર્ીત જીવનથી જે દૂર રહનેાર  બ્રહ્મચારી  

312.  ખેતરમા ંભાથુ ંલઈને જનારી ખેડૂત સ્ત્રી  ભથવારી  

313.  ભશવષ્યની આગાહી કરનારી વાર્ી  ભશવષ્યવાર્ી  

314.  વપરાિની ચીજોના સરકારે બાધેંલા ભાવ  ભાવશનયમ  

315.  િબ્દિ: નક્રહ પર્ મળૂના ભાવવાળો અનવુાદ  ભાવાનવુાદ  

316.  પથૃ્વીના પેટાળનુ ંજ્ઞાન ધરાવનાર  ભગૂભકવેત્તા  

317.  પથૃ્વી (જમીન) ઉપર ફરનાર  ભચૂર  

318.  દક્રરયાની અંદર ગયેલો જમીનનો ફાટંો  ભશૂિર  

319.  મક્રદરા જેવી કોહક આંખોવાળી  મક્રદરક્ષી  

320.  ક્રદવસનો મધ્ય ભાગ  મધ્યાિ  

321.  મનને હરી લે તેવુ ં મનોહર  

322.  દક્રરયામાથંી મોતી કાઢનાર  મરજીવા  

323.  જીવ પર આવી ગયેલુ ં મરચર્યુ ં 

324.  મમકને જાર્નાર  મરમી, મમકજ્ઞ  

325.  પાર્ી વગરની રેતાળ જગ્યા  મરુભશૂમ 

326.  હૃદયનો કોમળ ભાગ  મમક્થળ  

327.  કોઈને ગર્કાયાક વગર જજિંદગી પસાર કરનાર  મ્ત  

328.  તાબંાશપત્તળની ગાગર ઉપર હાથ ઠોકી કથા 

કરનાર  

માર્ભટ  

329.  ઘેર ઘેર ભીખ માગવી તે  માધકુરી  

330.  પગાર લીધા શવના સેવા ખાતર કામ કરનાર  માનાહક  

331.  માપ બાધંીને કરાતી વ્યવ્થા  માપબધંી  

332.  મક્રહને પ્રગટ થત ુ ંપત્ર  માશસક  

333.  લગ્નશવશધ કરવાનો મડંપ  માહં્યરંુ 

334.  શનયશમતપરે્ પ્રમાર્સર ભોજન કરનાર  શમતાહારી  

335.  મીનના જેવા ંનેત્રોવાલી  મીનાક્ષી  

336.  ખડખડાટ હસવુ ંતે મતુતહા્ય 

337.  પોતાના તરફતી કામ કરવાની સત્તા 

આપનારો પત્ર   

મખુત્યારનામુ ં 

338.  રાજ્યની ખટપટોમા ંરચ્યોપચ્યો  રહનેાર  મતુ્સદી  

339.  છપાઈને બહાર પડત ુ ં  મકુ્રદ્રત  

340.  કશવઓનુ ંસમેંલન  મિુાયરો  

341.  બનાવટી દેખાત ુ ંજળ  મગૃજળ  

342.  લગભગ મરી ગયેલુ ં મતૃપ્રાય  

343.  કબર ઉપર મકેૂલુ ંલખાર્  મતૃ્યલેુખ  

344.  જન્સમ અને મરર્માથંી છૂટકારો  મોક્ષ  

345.  મરુ નામના એક રાક્ષસને હર્નાર  મોરાક્રર  

346.  ઈ્લામનો ઉપદેિ કરનાર  મૌલવી 

347.  બની િકે ત્યા ંસધુી  યથાસભંવ  
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348.  અંદર અંદરની લડાઈ અને કતલ  યાદવા્થળી 

349.  સયૂક-ચદં્ર હોય ત્યા ંસધુી  યાવચ્ચદં્રક્રદવાક

રૌ 

350.  દુશનયાને ઉનશતનો નવો માગક બતાવનાર 

મહાપરુુષ  

યગુપરુુષ  

351.  લોહીથી ખરડાયેલુ ં રતતરંજજત  

352.  પચીસ વષક પરૂા ંથયે ઊજવાતો ઉત્સવ  રજતમહોત્સવ  

353.  રર્મા ંઆવેલો લીલોતરીવાળો પ્રદેિ  રર્દ્વીપ  

354.  શિયાળ પાક  રવી  

355.  નાટક ભજવવા માટેનુ ં્થાન  રંગમચં, 

રંગભશૂમ  

356.  રાજાની મદદથી ચાલતો વહીવટ  રાજાિાહી 

357.  સચોટ અસર ઉપજાવે  તેવુ ં રામબાર્ 

358.  સચોટ અસર ઉપજાવે તેવુ ં રામબાર્  

359.  આખા દેિ માટેની ભાષા  રાષ્ટ્રીભાષા  

360.  પ્રજાની માચલકીનુ ંકરવુ ંતે  રાષ્ટ્રીયકર્  

361.  રૂક્રઢને ચુ્ તપરે્ વળગી રહનેાર  રૂક્રઢચુ્ ત  

362.  જેની નીચે લીટી દોરી હોય તેવુ ંલખાર્  રેખાકં્રકત  

363.  બપોરનુ ંભોજન  રોઢોં  

364.  િરીર ઉપરના ંરૂવા ંઊભા ંથવા ંતે  રોમાચં  

365.  હું ઊતતરતો છં એવો મનોભાવ  લઘતુાગ્રશંથ  

366.  જેની પ્રશતષ્ઠા જામેલી છે તેવુ ં લબ્ધપ્રશતષ્ઠ  

367.  ઝઘડાની પતાવટ માટે બનેં પકે્ષ ્વીકારેલ 

શનષ્પક્ષ વ્યક્તત  

લવાદ  

368.  લાભ કરે આપે તેવુ ં લાભદાયી  

369.  ઉત્પનમાથંી સરકારને આપવાનો ભાગ  લેવી  

370.  લોકોના મત અને અચભપ્રાયથી ચાલતો 

વહીવટ  

લોકિાહી  

371.  લોકોમા ંકીતી મેળવવાની ઈચ્છા  લોકૈષર્  

372.  ભાષર્ આપનાર  વતતા  

373.  અમતૃ સમાન વચનો  વચનામંતૃ  

374.  સમદુ્રમા ંરહલેો અક્ગ્ન  વડનાવલ, 

વડવાક્ગ્ન  

375.  બળદોની પીઠ ઉપર માલ ભરી દેિ-પરદેિ 

લઈ જનાર વેપારી  

વર્જારો  

376.  પચાસ વષક પરૂા ંકરી એકાવનમા વષકમા ં

પ્રવેિવુ ંતે  

વનપ્રવેિ  

377.  જાશતની ભેળસેળ  વર્કસકંરતા  

378.  મરર્ વખતનુ ંખતપત્ર  વશસયતનામુ ં 

379.  અ્ખચલત વહતેી વાર્ી  વાગ્ધારા  

380.  ભોજન પછી ડાબે પડખુ ંસવૂ ુ ંતે  વામકચૂક્ષ 

381.  પે્રમના આગમનની રાહ જોઈ વસ્ત્રાભષૂર્ 

પહરેી ઘર સજાવી તૈયાર થયેલી સ્ત્રી  

વાસરિય્યા 

382.  જેનુ ંઆચરર્ વ્યવહારમા ંથઈ િકે તે  વા્તશવક  

383.  રાશત્રને સમય ભોજન  વાળ 

384.  જેનો પશત મરી ગયો છે તેવી સ્ત્રી  શવધવા  

385.  શનયમ તેમજ કાયદા અનસુાર  શવશધવત ્

386.  એક વ્ત ુઅપી બીજી વ્ત ુલેવી તે શવશનમય   

387.  પ્રીતમે સકેંત ન સાચવ્યાથી શનરાિ થયેલી 

સ્ત્રી  

શવપ્રલબ્ધા  

388.  બાગી િકાય તેવુ ં શવભાજ્ય  

389.  પત્ની મરી ગઈ છે તે પરુુષ  શવરુધ  

390.  સારા-નરસાને પારખનારી િક્તત  શવવેકબદુ્ધિ  

391.  કોઈ શવષયનુ ંશવિેષ જ્ઞાન ધરાવનાર  શવિેષજ્ઞ  

392.  શવષય-વાસના અથવા કુટેવોમા ંફસાયેલો  શવષયાસકત  

393.  જેના હાથમા ંવીર્ા છે તે  વીર્ાપાચર્ 

394.  બનાવની હક્રકકતનો યથાતથ ખ્યાલ  વતૃ્તાતં  

395.  નદીની કાકંરાવાળી જાડી રેતી  વેકરો  

396.  ચોપડીઓમા ંજ મ્ત રહનેાર  વેક્રદયુ ં

397.  આકાિી પદાથોનુ ંશનરીક્ષર્ કરનારી સં્ થા  વેધિાળા  

398.  આકાિી પદાથોનુ ંશનરીક્ષર્ કરનાર િાળા  વેધિાળા  

399.  ઉંમરલાયક થયેલ વ્યક્તત વ્ય્ક  

400.  દેખીતી ્તશુત મારફર શનિંદા કરવી તે  વ્યાજ્તશુત  

401.  દેખીતી શનિંદા મારફત ્તશુત કરવી તે  વ્યાજોક્તત  

402.  સો વષક પરૂા ંથવા ંતે  િતાબ્દી 

403.  સો વષક પરૂ થયે ઊજવાતો ઉત્સવ  િતાબ્દી ઉત્સવ  

404.  માત્ર િબ્દ (અવાજ) ને આધારે ધાયુું બાર્ 

મારનાર  

િબ્દવેધી  

405.  િબ્દોના વધ ુપડતા ઉપયોગવાળં  િબ્દાળ  

406.  િરરે્. આવેલો   િરર્ાગત  

407.  ધીરધારનો ધધંો કરનાર  િરાફ  

408.  હાથથી પકડીને મારવાનુ ંહશથયાર  િસ્ત્ર 

409.  િસ્ત્રો રાખવાનુ ં્થળ  િસ્ત્રાગાર  

410.  ધમક કે દેિને ખાતર પોતાનુ ંબચલદાન દેનાર  િહીદ  

411.  શવષ્ણનુા પ્રતીક તરીકે પજૂાતો કાળો લીસો 

ગોળ પથ્થર  

િાચલગ્રામ  

412.  સવારનો ના્તો  શિરામર્  

413.  પથ્થર ઉઅપર કોતરેલો લેખ  શિલાલેખ  
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414.  વગર તૈયારીએ કશવતા રચનાર  િીઘ્રકશવ  

415.  હવાઈ ક્રકલ્લા બાધંનાર  િેખચલ્લી  

416.  પોતાના ધર્ીની બીજી પત્ની                                                         િોક, સપત્ની  

417.  મહનેત કરીને જીવનાર  શ્રમજીવી  

418.  શ્રીમતંોની મદદથી ચાલતો વહીવટ  શ્રીમતંિાહી  

419.  સાભંળનાર માર્સો  શ્રોતાગર્  

420.  સાઠ વષક પરૂા ંથવા ંતે  ષન્દ્ષ્ટપશૂતિ 

421.  આગળ જર્ાવેલુ ં સદર, સદરહ,ુ 

પવૂોતત  

422.  પાર્ીના ં મોજાં જેવી ચચંળ વશૃત્તવાળો  સપતરંગી  

423.  એક સમયમા ંથઈ ગયેલુ ં સમકાલીન  

424.  સરખી ઉંમરનુ ં સમવય્ક  

425.  સરખે ભાગે ગરમ અને ઠંડંુ  સમિીતોષ્ર્  

426.  કેવળ એક જ સત્તાધીિ દ્વારા પોતાની 

ઈચ્છાનસુાર તથા પ્રજાના અચભપ્રાયની 

અવગર્ના કરી ચાલતો વહીવટ  

સરમખુત્યારિા

હી  

427.  આખા વષકના ક્રહસાબનુ ંતારર્  સરવૈયુ ં

428.  હજારો ધારાઓથી યતુત  સહસ્રધારા  

429.  હજાર હાથ જેને છે તે  સહસ્રબાહુ  

430.  સાથે અભ્યાસ કરતા  સહાધ્યાયી 

431.  આવવા જવા પર પ્રશતબધં  સચંારબધંી 

432.  વાશષિક મરર્શતશથ  સવંત્સરી 

433.  જેમા ંશનરંતર િકંાઓ જ રહલેી છે તે સિંયાત્મા  

434.  ગનુામા ંમદદ કરનાર  સાગરીત  

435.  દર અઠવાક્રડયા પ્રગટ થત ુ ંપત્ર  સાપતાક્રહક  

436.  સમયે  સમયે પ્રગટ થત ુ ંપત્ર  સામશયક  

437.  જેમા ંબધા પ્રકારનો મેળ હોય  સામજં્ય  

438.  બે મોટા સમદુ્રને જોડનારી ખાડી સામદુ્રધનુી  

439.  લગ્ન કે એવા શભુપ્રસગેં ્વજનોને સામે લેવા 

જવુ ંતે   

સામૈયુ ં 

440.  દર વષક આપતી રકમ  સાલીયાણુ ં 

441.  આગળ વધતા ંપહલેા ંપાછળનુ ંજોઈ લેવુ ંતે  શસિંહાવલોકન  

442.  પચાસ વષક પરૂા ંથયે ઊજવાતો ઉત્સવ  સવુર્કમહોત્સવ  

443.  વ્ત ુસાથે શન્બત ધરાવે તેવુ ં સસુગંત  

444.  સગાસબંધંીમા ંજન્સમ અને મરર્ વગેરેથી સતૂક  

પાળવામા ંઆવતી આભડછેટ  

445.  જેનો પશત જીવે છે તેવી સ્ત્રી  સોહાગર્, 

સૌભાગ્યવતી, 

સધવા  

446.  યાદગીરી માટે પ્રતીકાત્મક બાધંકામ  ્મારક  

447.  સ્ર્ત્ત્રીઓ પ્રત્યેની માનવશૃત્ત  સ્ર્ત્ત્રીદાચક્ષણ્ય  

448.  પોતાને જ ઉદેિીને બોલાયેલી ઉક્તત  ્વગતોક્તત  

449.  જાતે રાધંી ખાનાર  ્વયપંાકી  

450.  પોતાની મેળે પ્રગટ થનાર  ્વયભં ૂ

451.  પોતાની મેળે પશત પસદં કરવો તે  ્વયવંર  

452.  પોતાની મેળે સેવા આપવા તત્પર  ્વયસેંવક  

453.  પશતને ્વાધીન રાખનારી સ્ત્રી ્વાધીનપશતકા  

454.  પોતાની જાતને અપકર્ કરવુ ંતે ્વાપકર્ 

455.  કોઈની પર્ મદદ ન લેતે  ્વાશ્રયી, 

્વાવલબંી  

456.  મરજી મજુબ ફરવુ ંતે  ્વૈરશવહાર  

457.  પોતાની ઈચ્છા મજુબ આચરર્ કરનાર  ્વૈરશવહારી  

458.  સમદુ્વમા ંઊઠત ુ ંઝઝંાવાતી તોફાન  હક્રરકેન  

459.  હરર્ જેવા ંનેત્રોવાળી  હક્રરર્ાક્ષી, 

મગૃાક્ષી, 

મગૃનયની  

460.  મીઠાઈ બનાવવાનુ ંકામ કરનાર  હલવાઈ  

461.  હવામા ંથઈને જતો માગક  હવાઈ 

462.  યતં્ર વગર હાથથી ચાલતો ઉદ્યોગ  હ્તઉદ્યોગ  

463.  બીજાના કાયકમા ંદખલ કરવી  હ્તકે્ષપ  

464.  હાથથી લખેલુ ંલખાર્  હ્તપ્રત  

465.  હંસના જેવી ચાલ ચાલનારી  હંસગાશમની  

466.  સાથે જોડવા પાડેલી મોટી બમૂ  હાકલ  

467.  બોલાવવા માટે પાડેલી  મોટી બમૂ  હાકલ  

468.  સાભંળતાવેંત  જવાબ આપે તેવુ ં હાજરજવાબી  

469.  સાઠ વષક પરૂા થયે ઊજવાતો ઉત્સવ  હીરક(મચર્) 

મહોત્સવ  

470.  યજ્ઞમા ંહોમ કરતા ંબાકી રહલેો પ્રસાદીરૂપ 

પદાથક  

હુતિેષ  

471.  હ્યદયને ચીરી નાખે તેવુ ં હ્યદયશવદારક 
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કહવેતો :  

1.  અક્કરમીનો પક્રડયો  કાર્ો  કમનસીબ ગમે તેટલા પ્રયત્નો કરે, પર્ શસદ્ધિ ન મળે.  

2.  અશત લોભ તે પાપનુ ંમળૂ  સવક અશનષ્ટોનુ ંમળૂ લોભ છે.  

3.  અધરૂો ઘડો છલકાય  અલ્પજ્ઞાની જ શવદ્વત્તાનો ડોળ કરે.  

4.  આડી રાત તેની િી વાત ભશવષ્યના પક્રરર્ામ શવષે અગાઉથી અનમુાન અયોગ્ય છે. 
5.  આડે લાકડે આડો વાઢ  ખરાબ માર્સો સાથે ખરાબ  જ વતાકવ હોવો ઘટે.   

6.  આપ ભલા તો જગ ભલા  ભલા સાથે સૌ ભલુ ં 

7.  આપ સમાન બળ નક્રહ ને મેઘ સમાન જળ નક્રહ   જાતમહનેત સવકશે્રષ્ઠ છે.  

8.  આભ ફાટે ત્યારે થીંગડંુ દેવુ ં ખબૂ મશૂ્કેલીઓ આવી પડવી જેન6ુ શનવારન અિક્ય હોવુ.ં   

9.  આંગળીથી નખ વેગળા ં પારકા ંપોતાના ંન બને. 
10.  ઉજ્જડ ગામમા ંએરંડો પ્રધાન   બહ ુસારી વ્ત ુન મળે ત્યા ંઓછી ખરાબ પર્  સારી ગર્ાય.   

11.  ઉતાવળે આબા ંના પાકે ઉતાવળ કરવાથી સારંુ થાય નહીં.  
12.  ઊજળં તેટલુ ંદૂધ નક્રહ  બાહ્ય દેખાવથી છેતરાવુ ંનક્રહ.  

13.  ઊલમાથંી ચલૂમા ંપડવુ ં મશુ્કેલી દૂર કરવા જતા ંવધારે મોટી મશુ્કેલીમા ંમકૂાવ.ુ  

14.  ઊંટે કયાક ઢેકા તો માર્સો કયાક કાઠા  એક જર્ મશુ્કેલી ઊભી કરે તો બીજો માર્સ તેનો ઉપાય િોધી કાઢે.  

15.  એક કાકંરે બે પક્ષી મારવા ં એક પ્રયાસે બે કાયો શસિ થવાં 
16.  એક પથં દો કાજ  એક કામ કરતા ંબે બાજુનો લાભ થવો.   

17.  એક મ્યાનમા ં બે તલવાર ન સમાય  બનેં સમથો એક જ ્થાને ન રહી િકે.  

18.  કજજયાનુ ંમળૂ હાસંી ને રોગનુ ંમળૂ ખાસંી મશ્કરીમાંથી કજજયો  થાય ને ઉધરસમાંથી રોગ થાય. 
19.  કજજયાનુ ંમોં કાળં  કંકાસથી દૂર રહવે ુ ંસારંુ.  

20.  કમાઉ દીકરો કુટંુબને વહાલો   જે વ્યક્તત ઉદ્યમ કરી ધન મેળવે છે તે સૌને શપ્રય થઈ પડે છે.  

21.  કયા ંરાજા ભોજ ને કયા ગાંગો તેલી  બનેના ગરુ્ો વચ્ચે સહજે પર્ સરખામર્ી ન થઈ િકે.   

22.  કરર્ી તેવી પાર ઉતરર્ી  કરે તેવુ ંપામે ને વાવે તેવુ ંલરે્.   

23.  કાગનુ ંબેસવુ ંને ડાળનુ ંપડવુ ં આકક્્મક સજંોગોનુ ં પક્રરર્ામ. 
24.  કામ જાય ને કહરે્ી રહ ે અવસર પ્રમારે્ ન વતકતા ંપાછળથી કાયમ સાભંળવાનુ ંથાય.  

25.  કવૂામાં હોય તો હવાડામા ંઆવે  ઘરમા ંહોય તો બહાર આવે.  

26.  કોલસાની દલાલીમા ંહાથ કાળા  દુર્જન સાથે કામ કરવાથી કલકં લાગે છે.  

27.  ખાલી ચર્ો વાગે ઘર્ો અલ્પજ્ઞાની જ શવદ્વતાનો ડોળ કરે છે.  

28.  ખાળે ડૂચા ને દરવાજા મોકળા એક પૈસાની ચચિંગસુાઈ કરવી ને રૂશપયો વાપરતાં સહજે પર્ ન 

અચકાવુ.ં  

29.  ખોટો રૂશપયો વધારે ચળકે  ઓછો જ્ઞાની ભારે જ્ઞાની હોવાનો દેખાવ કરે   
30.  ગાજ્યા મેહ વરસે નક્રહ બોલે તે કંઈ ન કરે. 
31.  ગામને મોંએ ગરણુ ંન દેવાય  લોકજીભ તો ગમે તે બોલે.  

32.  ઘરના છોકરા ંઘટંી ચાટે ને  ઉપાધ્યાયને આટો પોતાનાંને ભખેૂ મારવાં ને પારકાનેં પોષવા.ં  
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33.  ઘાર્ીનો બળદ ઠેરનો ઠેર  પ્રગશત કયાક શવના, હતા ંત્યા ંને ત્યા.ં  

34.  ચમડી તટેૂ પર્ દમડી ન છૂટે  દુ:ખ  સહન કરે પર્ ધન ન વાપરે.  

35.  ચળકે તેટલુ ંસોનુ ંનક્રહ  બાહ્ય દેખાવથી છેતરાવુ ંનક્રહ.  

36.  ચાલતા બળદને આળ ખોસવી  કામ કરતા માર્સને ખોટી સતામર્ી કરવી.  

37.  ચોર કોટવાળને દંડે  િઠ (હરામી) માર્સ ન્સયાયની વાત કરે.  

38.  ચોરની મા કોઠીમા ંમોં ઘાલી હરે પોતની ભલૂ સમજાતાં મનોમન પશ્વાતાપ અનભુવવો.  

39.  જર, જમીન ને જોરુ, ત્રરે્ કજજયાના છોરંુ  ઝવેરાત, જમીન ને પત્ની માટે જગતમા ંમોટા સઘંષક થાય છે.  

40.  જાગ્યા ત્યાથંી સવાર  દોષ સમજાય કે તરત છોડવો. 
41.  જીવતો નર ભદ્રા પામે  જીવતો માર્સ ગમે ત્યારે પ્રગશત કરે.  

42.  જે ગામ જવુ ંનક્રહ તેની િી વાત ? જે કામ ન કરવુ ંતેની િી કથા ? 

43.  જેરે્ મકૂી લાજ તેનુ ંનાનુ ંસરખ ુરાજ  લાજિરમ છોડનારનુ ંકોઈ નામ ન લે.  

44.  જેવી દક ન્દ્ષ્ટ તેવી સનૃ્દ્ષ્ટ જેવા પોતે તેવા બીજા 

45.  દગો કોઈનો સગો નક્રહ  કપટ કરનારને નકુસાન થયા શવના રહતેો નથી.  

46.  દીકરીને ગાય દોરે ત્યાં જાય  દીકરી અને ગાયને બીજાની ઈચ્છા મજુબ જ વતકવાનુ ંહોય છે.  

47.  દીવા પાછળ અંધારંુ  વડીલ તેજ્વી અને વારસદાર નપાવટ  

48.  દુ:ખનુ ંઓસડ દહાડા િોક દૂર કરવાનો ઉત્તમ ઈલાજ ધીરજથી સમય પસાર કરવો તે છે.   

49.  દુકાળમા ંઅશધક માસ  મશુ્કેલીમા ંઉમેરો થવો.  

50.  દૂધનો દાઝયો  છાિ ફંૂકીને પીએ  એક વાર કડવો  અવભુવ થયા પછી ખબૂ સાવચેતીપવૂકક વતકવુ.ં 
51.  દોરડી બળે પર્ વળ ન મકેૂ  ગમે તેટલી ઠોકર વાગે છતા ંમાર્સનો ્વભાવ બદલાતો નથી  

52.  ધોબીનો કતૂરો નહીં ઘરનો ને નહીં ઘાટનો  બનેં પક્ષને સારંુ લગાડવા જતા ંસમળૂગા ફેંકાઈ જવુ.ં 
53.  ન બોક્યામા ંનવ ગરુ્  બોલીને વધ ુઝઘડો થાય એના કરતા ંચપૂ રહવે ુ ંક્રહતકર છે. 
54.  નવરો નખોદ વાળે  નવરો માર્સ નકુસાન કરે.  

55.  નાચવા જવુ ંને ઘ ૂઘંટો તાર્વો  જરૂરત હોય તો િરમ મકૂી દેવી.  

56.  નાદાનની દો્તી જીવનુ ંજોખમ  કમઅતતલ વ્યક્તત સાથેની શમત્રતા નકુિાનકારક છે.  

57.  નેવાના ંપાર્ી મોભે ન ચઢે અિક્ય કામ શસિ ન થઈ િકે. 
58.  પાઘડીનો વળ છેડે કામના પક્રરર્ામથી જ કામ પરખાય. 
59.  પાડાના વાકેં પખાલીને ડામ  જેનો વાકં હોય તેને બદલે બીજાને શિક્ષા કરવી.  

60.  પાર્ી પહલેા પાળ બાંધવી અગમચેતી વાપરવી.  

61.  પાર્ીમા ંરહવે ુ ંને મગર સાથે વેર  જેની સત્તા હઠેળ રહવે ુ ંતેની સાથે દુશ્મનાવટ રાખવી. 
62.  પારકી આિ સદા શનરાિ  બીજા ઉપરનો આધાર નકામો.  

63.  પારકે ભારે્ મોટા લાડુ  પોતાના કરતા ંબીજાનુ ંસારંુ લાગવુ.ં  

64.  પેટનો બળ્યો ગામ બાળે પોતાના દુ:ખે સૌને દુ:ખમાં નાખે.  

65.  પોથીમાંના રીંગર્ા ં શમથ્યા ઉપદેિ આપવો.  

66.  પોદળો પડે તોય ધળૂ લીધા શવના ન રહ ે ગમે તેવી પક્રરક્્થશતમા ંપર્ લાભ િોધવો.  

67.  પ્રાર્ અને પ્રકૃશત સાથે જાય  ્વભાવ બદલવો મશુ્કેલ છે.  
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68.  બચળયાના બે ભાગ  બળવાન વધ ુલાભ મેળવે.  

69.  બાપ તેવા બેટા ને વડ  તેવા ટેટા વ્તનુા મળૂ કારર્ના ને વ્તનુા બનેંના ગરુ્ સરવાળે તો સરખા  

70.  બાપ તેવા બેટા ને વડ તેવા ટેટા  પતુ્રના ંલક્ષર્ પારર્ામા.ં  

71.  બાર ગાઉએ બોલી બદલાય  અમકુ અંતરે ભાષામા ંફેરફાર જર્ાય.   

72.  બે ઘરનો પરોર્ો ભખેૂ મરે  અશનશશ્વતતાથી દુ:ખી થવાય  

73.  બે હાથ વગર તાળી પડે નક્રહ કોઈ કામ સહકાર શવના ન બને, બીજાની મદદ જોઈએ જ.  

74.  ભણ્યો પર્ ગણ્યો નક્રહ  અનભુવ વગરનુ ંમાત્ર પુ્ તક્રકયુ ંજ્ઞાન  

75.  ભસતો કતૂરો ભાગ્યે જ કરડે  બહ ુબોલબોલ કરનાર ભાગ્યે જ કંઈ કરી િકે.  

76.  ભાગ્યિાળીને ભતૂ રળે  નસીબદાર ઓછી  મહનેત કરે તો ય તેને સફળતા મળે. 
77.  ભાવતુ ંહત ુ ંતે વૈદે્ય કહ્ુ ં પોતાને ગમતુ ંહોય તે જ ક્રહત કરનાર પર્ સચૂવે.  

78.  ભેંસ આગળ ભાગવત  અર્સમજુને ઉપદેિ આપવો નકામાં છે. 
79.  ભેંસ ભાગોળે, છાિ છાગોળે અને સોદો બજારમા ં અશનશશ્વત વ્તનુી અગાઉથી આિા બાધંવી તે.  

80.  મન ચગંા તો કથરોટમા ંગગંા  અંત:કરર્ પશવત્ર  હોય તો યાત્રા કરવાની જરૂર નથી.  

81.  મન હોય તો માળવે જવાય  પ્રબળ ઈચ્છા  હોય તો સફળ થવાય.   

82.  માએ સવા િેર સ ૂઠં ખાવી  તાકાત હોવી 
83.  મખુમા ંરામ અને બગલમા ંછૂરી  દેખાવે સારો પર્ ક્રદલમા ંકપટી.  

84.  મોરના ઈંડા ચીતરવા ંન પડે  મા-બાપના ંલક્ષર્ો બાળકમા ંસહજ  ઊતરે. 
85.  રાત થોડીને વેિ ઝાઝા સમય થોડોને કામ વધ ુ 

86.  રામ રાખે તેને  કોર્ ચાખે ? પ્રભ ુરકે્ષ તેને કોઈ નકુસાન પહોંચાડી શ્લે નહીં.  

87.  લખ્યા લેખ મીટે નક્રહ  નસીબમાં લખ્યુ ંહોય તે થાય જ.  

88.  લ ૂટંાયા પછી ભો િો  બધુ ંગમુાવ્યા પછી ડરવુ ંનકામુ.ં   

89.  લોચભયા વસે ત્યા ંધતુારા ભખેૂ ન મરે લોભ કરનાર છેતરાય છે.  

90.  વર મરો, કન્સયા મરો પર્ ગોરનુ ંતરભાણુ ંભરો  બીજાનુ ંજે થવાનુ ંહોય તે થાય પર્ પોતાને તો લાભ થવો જ જોઈએ.  

91.  વાડ શવના વેલો ન ચઢે  ઊંચુ ં્થાન મેળવવા કોઈ  મોટાની ઓથ હોવી  જોઈએ. 
92.  શવનાિકાળે શવપરીત બદુ્ધિ  શવનાિ થવાનો હોય ત્યારે બદુ્ધિ બગડે.  

93.  શિર સલામત તો પઘક્રડયા ંબહોત  કોઈપર્ રીતે માનવી બચી જાય તો સાધન-સપંશત્ત ઘર્ી મળી આવે છે.  

94.  સ્ત ુભાડંુ અને શસિપરુની જાત્રા  મયાકક્રદત સાધનોથી સુદંર કામ કરવુ.ં  

95.  સપં ત્યા ંજપં  સપંથી િાશંત ને સખુ મળે છે.  

96.  સથુારનુ ંમન બાવચળયે  દરેક વ્યક્તત પોતાના ક્રહતનુ ંજ જુએ.  

97.  સ ૂકંા ભેગુ ંલીલુ ંબળે  હલકા માર્સોના સગંથી, સારા માર્સો પર્ આપશત્તનો ભોગ બને.  

98.  સ ૂઠંને ગાગંડે ગાધંી ન થવાય   અલ્પ પ્રયત્નથી મોટી શસદ્ધિ પ્રાપત ન થાય.  

99.  સો ઉંદર મારીને  ચબલ્લીબાઈ પાટે બેઠા ં છે.  ખબૂ પાપ કરીને સાધતુા આચરે છે.  

100.  હસવુ ંઅને લોટ ફાકવો એ કેમ બને ? એકી સાથે બે કામ ન થઈ િકે.  

101.  હૈયુ ંબાળવા કરતા ંહાથ બાળવા કોઈની પાસે કામ કરાવી પ્તાવુ ંએના કરતા ંજાતે જ કરી લેવુ ંસારંુ.  

102.  હોઠ સાજા તો ઉત્તર ઝાઝા  વાર્ી િક્તત હોય તો ગમે તેનો ઉપાય કરી િકાય.  
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રૂઢીપ્રયોગ :  

1.  અખાડા કરવા  જોયુ ંના જોયુ ંકરવુ,ં લક્ષ્ય ન 

આપવુ.ં  

2.  અગ્ત્યના વાયદા  મદુત કદી પરૂી ન હોવી, ખોટા 

વાયદા.  

3.  અડ્ડો જમાવવો કાયમી મકુામ કરી જવો.  

4.  અનેક રંગો જોવા  સખુ-દ:ખમાથંી પસાર થવુ.ં 
5.  અવતાર ઉજાળવો  ગૌરવપવૂકજ જીવવુ.ં  

6.  અંગારો પાકવો  કુળને કલકં લગાનાર પતુ્ર 

નીવડવો.  

7.  અંજાઈ જવુ ં પ્રભાશવત થવુ.ં  

8.  અંધારામા ંરાખવુ ં જાર્ ન કરવી.  

9.  આકાિ તટૂી પડવુ ં અચાનક મશુ્કેલી આવી પડવી. 
10.  આકાિ પાતાળ 

એક કરવાં 

પષુ્કળ પક્રરશ્રમ કરવો.  

11.  આગ લગાડવી  કંકાસ કરવો.  

12.  આડા ઉતરવુ ં શવઘ્નરૂપ બનવુ.ં  

13.  આંખ ઊઘડવી  સત્યનુ ંભાન થવુ.ં  

14.  આંખ ફાટી જવી  આશ્વયકચક્રકત બનવુ.ં  

15.  આંખ માળી જવી  ઉંઘ આવવી. 
16.  આંખ માડંવી  એકાગ્રતાથી ધારી ધારીને જોવુ.ં 
17.  આંખ મીંચાઈ જવી  મરર્ પામવુ.ં  

18.  આંખનુ ંઊંડાર્ 

માપવુ ં 

તાકાત શવિે ખ્યાલ બાંધવો  

19.  આંખમા ંધળૂ 

નાખવી  

છેતરવુ.ં  

20.  આંખમાંથી શ્રાવર્ 

ભાદરવા વરસવા  

અશતિય રડયા કરવુ.ં 

21.  આંખે આંસનુુ ં

તોરર્ બધંાઈ જવુ ં 

એકધારંુ રડયા જ કરવુ.ં 

22.  આંખો ફાડીને જોઈ 

રહવે ુ ં

તાકી તાકીને જોઈ રહવે ુ.ં  

23.  આંગણુ ંઘસી 

નાખંવુ ં 

વારંવાર જવુ.ં 

24.  આંતરડી કકળવી  ક્રદલમા ંઅસહ્ય વેદના થવી, 

શનિાસા નાખવા. 
25.  ઉતર- તળે થઈ 

જવુ ં

ખબૂ અધીરા બની જવુ.ં  

26.  એક ઘા ને બે 

કટકા  

ચોખ્ખે ચોખ્ખુ ંકહવે ુ.ં  

27.  એક લાકડીએ 

હાકંવુ ં 

બધાને સરખા ંગર્ીને વતકવુ.ં  

28.  એકડો કાઢી 

નાખવો  

ગર્તરીમાથંી બાકાત કરવુ.ં  

29.  એકના બે ના થવુ ં પોતાની વાત પર મક્કમ રહવે ુ,ં 

હઠ ન છોડવી.  

30.  એલાન આપવુ ં આદેિ આપવો.  

31.  ઓછ આવવુ ં દુ:ખ થવુ.ં 
32.  કક્કો ખરો કરવો  પોતાની વાત પ્રત્યે અડગ રહવે ુ.ં  

33.  કડવો ઘ ૂટંડો ગળી 

જવો  

અપમાન સહન કરી લેવુ.ં  

34.  કડવો ઘ ૂટંડો 

હૈયામાં સમાવવો  

ન ગમતુ ંકાયક દુ: ખપવૂકક  સહન 

કરવુ.ં  

35.  કપાળ ધોવા જવુ ં નાહક શવલબં કરવો  

36.  કમર બેવડી વળી 

જવી  

ખબૂ મહનેત કરવી.  

37.  કરમ ફૂટેલા હોવા ં નસીબ સારંુ ન હોવુ.ં  

38.  કરમ બાધંવી  કઠીન કામ કરવા તૈયાર થવુ.ં  

39.  કળ વળવી શનરાંત થવી, ભાન આવવુ.ં  

40.  કંકુના ંપગલા ં

કરવા ં 

આગમનથી ઘરને સખુી કરવુ.ં  

41.  કંઠે ભજુાઓ રોપવી  ભાવભીનુ ં્વાગત કરવુ.ં   

42.  કાગડા ઊડવા  કંઈ બાકી ન રહવે ુ ં
43.  કાગની ડોળે રાહ 

જોવી  

આતરુતાથી વાટ જોવી.  

44.  કાગનો વાઘ કરવો  નાની વાતનુ ંમોટંુ ્વરૂપ આપવુ.ં 
45.  કાગળની નાવ  લાબંો વખત ન ટકે તેવી વ્ત ુ 
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46.  કાચુ ંસોનુ ં રસાળ જમીન  

47.  કાદવ ઊડાડવો ખરાબ ટીકા કરવી.  

48.  કાન કરડવા  ગસુપસુ વાત કરવી.  

49.  કાન ુંકવા  કાન ભભેંરર્ી કરવી.  

50.  કાનબટુ્ટી પકડવી  પોતાની ભલૂ કબલૂ કરવી. 
51.  કાનમાં ઝેર રેડવુ ં ખોટી ઉશ્કેરર્ી કરવી.  

52.  કાને ન ધરવુ ં વાતમા ંલક્ષ ન આપવુ.ં  

53.  કાને વાત 

પહોંચવી  

બાતમી મળી જવી.  

54.  કાસળ કાઢવો  નાિ કરવો.  

55.  કાળજુ ંકઠર્ કરવુ ં ક્રહિંમત ધારર્ કરવી.  

56.  કાળજુ ંકોરાવુ ં ખબૂ દુ:ખ થવુ.ં  

57.  કાળજુ ંભરાઈ 

આવવુ ં 

વેદનાથી રડવા જેવુ ંથઈ જવુ.ં  

58.  કાળા અક્ષર કુહાડે 

મારવા  

અક્ષરજ્ઞાન શવનાનુ ંહોવુ.ં  

59.  કાળા પાર્ીને 

કાઢવુ ં

દેિશનકાલની સજા થવી.  

60.  કાળી ટીલી 

લાગવી  

અપજિ કે કલકં લાગવુ ં

61.  કાટંા વેરવા  દુશ્મનાવટ ઊભી કરવી.  

62.  કાટંો કાઢવો  દૂર કરવુ.ં 
63.  કાડંા કાપી આપવાં લેચખત કબલૂાત આપવી.  

64.  કીડી પર કટક  નાના અને સામાન્સય કામ માટે 

મોટો પ્રયાસ  

65.  કુહાડીનો હાથો 

બનવુ ં 

પોતાનાને નકુસાન કરી બીજાને 

મદદ કરવી.  

66.  કખૂ લજાવવી માની આબરૂ ધળૂમા ંમેળવી.  

67.  કતૂરા ચબલાડાનુ ં

જીવન    

કંકાસવાળં જીવન  

68.  કતૂરાની ઊંઘ  સહજે અવાજ થતા ંજાગી જવાય 

એવી ઊંઘ, સાવધ 

69.  કવૂામાંન ુ ંદેડકંુ સકુંચચત મનોવશૃત્તવાળં.   

70.  કવૂો હવાડો કરવો  કમોતે મરવુ.ં  

71.  કેસ ખલાસ થઈ મરર્ પામવુ.ં  

જવુ ં 

72.  કોઠુ ન આપવુ ં અંગત વાત જાર્વા ન દેવી.   

73.  કોઠે પડવુ ં માફક આવવુ,ં અનકુળૂ આવવુ ં 

74.  કોર્ીએ ગોળ 

લગાડવો  

કામ કઢાવવા લાલચ આપવી.  

75.  કોથળામા ં 

પાચંિેરી ઘાલીને 

મારવી  

બહારથી માર ન જર્ાય તેમ છૂપો 

માર મારવો.   

76.  ખડે પગે જોવુ ં અધીરાઈથી જોવુ.ં  

77.  ખબર લેવી ખબૂ ઠપકો આપવો.  

78.  ખખેંરી નાખવુ ં ધમકાવવુ.ં  

79.  ખાઈ-પીને મડંવુ ં ખતંથી સતત કમમા ંમગ્ન રહવે ુ.ં   

80.  ખાટલે પડવુ ં માદંા પડવુ.ં  

81.  ખાટંુ મોળં થવુ ં બગડી જવુ.ં  

82.  ખાડામા ંઉતારવુ ં નકુસાન કરવુ.ં  

83.  ખાવા ધાવુ ં ડર લાગે તેવુ ંશનર્જન હોવુ.ં  

84.  ખાસડા ંખાવા  અપમાન સહન કરવુ.ં  

85.  ખાડં ખાવી  શમથ્યાચભમાનમા ંવ્યથક ુલાવુ.ં  

86.  ખાડંાની ધારે 

ચાલવુ ં 

ખબૂ મશુ્કેલ ર્તે ચાલવુ.ં  

87.  ખલુ્લા મને  હળવાિથી.  

88.  ખો ભલૂી જવી કુટેવ છૂટી જવી.  

89.  ખોડો કાઢવો  મોટી હાશન પહોંચાડવી.  

90.  ખોળો પાથરવો  કરગરવુ.ં  

91.  ગરજ સારવી  જરૂક્રરયાત પરૂી થવી.   

92.  ગળામા ંજીભ 

ઘાલવી  

બોલતુ ંઅટકવુ ં 

93.  ગળે પડવુ ં સામી વ્યક્તત પર આરોપ મકૂવો.  

94.  ગગંા નાહ્યા શનરાંત અનભુવવી.  

95.  ગધં આવવી  બાતમી મળવી.  

96.  ગાડંુ ગબડવુ ં ભારે તકલીફથી જીવનવ્યવહાર 

ચલાવવો.  

97.  ગાલે તમાચો મારી 

મોં લાલ રાખવુ ં

સખુી હોવાનો દેખાવ કરવો  

98.  ગાઠં કરવી  પૈસા ભેગા કરવા.  
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99.  ગાઠંનુ ંગોપીચદંન 

કરવુ ં

પોતાના પૈસે પોતાને નકુિાન 

થવા દેવુ ં
100.  ગાઠંનો ખીચડો 

ખાઈને  

પોતાના ધનમાથંી ખચક કરીને.  

101.  ગુ્ સો પીવો  ખારોિી રાખવી.  

102.  ગડૂા ંભાગંી જવા  ક્રહિંમત જતી રહવેી.  

103.  ગોદમા ંલેવુ ં સભંાળ કે રક્ષર્ તળે લેવુ ં 

104.  ગોળના પાર્ીએ 

નાહવુ ં 

છેતરાવુ ં

105.  ગોળનુ ંગાડંુ મળવુ ં વહાલુ ંકે ઉપયોગી માર્સ મળવુ.ં  

106.  ઘડો ુટવો  વાત જાહરે થવી.  

107.  ઘર પછૂતા આવવુ ં ગરજે મદદ ખોળતા આવવુ ં
108.  ઘા પર મીઠંુ 

ભભરાવવુ ં

દે:ખીને વધારે વધારે દે:ખી કરવા. 

109.  ઘાર્ કાઢવો  સહંાર કરવો.  

110.  ઘાસ કાપવુ ં    નકામી મહનેત કરવી  

111.  ઘીના ઠામમા ંઘી 

હોમવુ ં 

ઉચચત કે સારા ંવાના ંથવા ં 

112.  ઘોળીને પી જવુ ં ન ગર્કારવુ.ં  

113.  ચકમચ ઝરવી ઘષકર્ થવુ.ં  

114.  ચક્રકત થઈ જવુ ં ખબૂ આશ્વયક પામવુ ં 

115.  ચડય ેઘોડે આવવુ ં ઉતાવળ કરવી.  

116.  ચાર દહાડાનુ ં

ચાદંરણુ ં

થોડા સમયનુ ંસખુ.  

117.  ચાર હાથવાળા 

થવુ ં 

લગ્ન કરવા.ં  

118.  ચાલતી ગાડીએ 

ચડી બેસવુ ં

બહમુતીમા ંજોડાઈ જવુ ં 

119.  ચચત્ત ચચરાવુ ં ઊંડો આઘાત લાગવો.  

120.  ચીનનો િાહકુાર  પાકો ગાઠીયો 
121.  ચીલો પાડવો  નવો ક્રરવાજ પાડવો.  

122.  ચોટલી બાધંીને 

ભર્વુ ં

અભ્યાસમાં તલ્લીન થઈ જવુ.ં  

123.  છક્કા છટી જવા  ગભરાઈ જવુ.ં  

124.  છઠીનુ ંધાવર્ યાદ મરર્તોલ માર મારવો.  

કરાવવુ ં
125.  છળી મરવુ ં ડરથી ચમકી જવુ ં.  

126.  છાતી ુલાવવી  ગવક કરવો.  

127.  છાતી બેસી જવી  ક્રહિંમત ગમુાવવી.  

128.  છાતીએથી અળગા 

ન કરવુ ં 

પોતાની સાથે જ રાખવુ.ં  

129.  છાપરે ચડવુ ં ખબૂ ુલાઈ જવુ.ં  

130.  છાપેલુ ંકાટલુ ં નામચીન હોવુ.ં   

131.  છૂટી જવુ ં પોતાનાથી જવાબદારીમાથંી મતુત 

થવુ.ં  

132.  જડ કાઢવી  મળૂમાથંી નાબદૂ કરવુ.ં  

133.  જાત ઘસી નાખવી તનતોડ મહનેત કરવી.  

134.  જીભ ન ઉપડવી બોલવાની ક્રહિંમત ન રહવેી.  

135.  જીભ વધવી  જેમ ફાવે તેમ બોલવુ.ં  

136.  જીવ ઊંચો હોવો  ચચિંતા થવી.  

137.  જીવ ચકડોળે 

ચઢવો  

મનમા ંઅનેક જાતના શવચારો પેદા 

થવા.  

138.  જીવ ના ચાલવો   ક્રહિંમત ન ચાલવી.  

139.  જીવ પડીકે 

બાધંવો  

ભારે ઉદ્વગે થવો  

140.  જીવ બળી જવો  ઈષાકથી દુ:ખી દુ:ખી થઈ જવુ.ં   

141.  જીવતર ધળૂ હોવુ ં જીવનનો અથક ન હોવો. 
142.  જીવતર ધળૂધાર્ી 

થઈ જવુ ં

જીવન બરબાદ થઈ જવુ.ં 

143.  જીવતા મઓૂ જેવા 

હોવુ ં 

જીવન વ્યથક હોવુ.ં 

144.  જોરિોરથી મડંી 

પડવુ ં

કોઈ કામ કરવામા ંતમામ િક્તત 

વાપરવી.  
145.  ઝાટકી નાખવુ ં ખબૂ ઠપકો આપવો.  

146.  ઝાળ ઊઠવી  ગુ્ સાથી ધ ૂવંાપવૂાં થઈ જવુ.ં  

147.  ટાઢ-તડકો વેઠવો  મશુ્કેલીઓ સહન કરવી.   

148.  ટાઢા પહોરનુ ં મળૂ માથા શવનાનુ.ં  

149.  ટાપસી પરૂવી  ચાલતી વાતને ટેકો આપવો.  

150.  ઠઠ જામવી  ટોળં ભેગુ ંથવુ.ં  

151.  ઠંડે પાર્ીએ નાહી આિા છોડી દેવી.  
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નાખંવુ ં
152.  ડંકો વગાડવો  યિ્વી કાયક કરવુ.ં  

153.  ડાગળી ચસકવી  ગાડંા થવુ.ં  

154.  ક્રડિંગ હાંકવી  ગપ મારવી.  

155.  ઢોલ વગાડવો  જાહરેાત થવી.  

156.  તરંગે ચડી જવુ ં શવચારે ચડી જવુ.ં  

157.  તલવાર તાર્વી  સઘંષકમાં ઊતરવુ.ં 
158.  તાનમા ંહોવુ ં આનદંમા ંહોવુ.ં 
159.  તેલ કાઢવુ ં થાકી જાય એવી રીતે કામ લેવુ.ં  

160.  તેલ જોવુ,ં તેલની 

ધાર જોવી  

પરૂી ચોતતસાઈ કરવી  

161.  થ ૂકં ઉડાડવુ ં શનિંદા કરવી.  

162.  થ ૂકેંલુ ંગળવુ ં બોલેલા બોલ પાછા ખેંચી લેવા.  

163.  દમ મારવો  ધમકાવવુ.ં  

164.  દહાડા ભરાઈ જવા  મોત નજીક રહવે ુ.ં  

165.  દહી-દૂધમા ંપગ 

રાખવો  

બનેં પક્ષમા ંરહવે ુ.ં  

166.  દાઢીમા ંહાથ 

ઘલાવો  

ગરજપવૂકક મદદ માગવી.  

167.  દાઢીમા ંહાથ 

ઘાલવો   

ગરજપવૂકક મદદ માગંવી  

168.  દાવ જોઈને 

સોગટી મારવી  

લાગ જોઈને કામ કરવુ ં 

169.  દાળ ન ગળવી  અસર ન થવી.  

170.  દાતેં તરર્વુ ં

લેવડાવવુ ં

લાચારી બતાવવા ફરજ પાડવી.  

171.  દાતેં મેલ આવવો  પૈસાદાર થવુ ં
172.  ક્રદલ ખોલવુ ં ખલુ્લા મનથી જર્ાવવુ ં 

173.  ક્રદલ દઈને કામ 

કરવુ ં 

ઉમગંથી સારી રીતે કામ કરવુ.ં  

174.  દૂધમાથંી પોરા 

કાઢવા  

સારી વ્તમુા ંઅવગરુ્ િોધવા.  

175.  દૂધે ધોઈને આપવુ ં પ્રમાચર્કપવૂકક આદરભાવે આપવુ ં 

176.  ધાડ મારવી ભારે સાહસ કરવુ.ં 
177.  ધાવર્ના દાતં બાળકના જેવુ ંચબનઅનભુવી  

હોવા  

178.  ધળુ પડવી  શધક્કાર હોવો, વ્યથક જવુ ં
179.  ધળૂધાર્ી કરવુ ં આબરૂનો નાિ કરવો, બરબાદ 

કરવુ ં 

180.  નખ પર દહાડા 

ગર્વા  

અત્યતં આતરુતાપવૂકક રાહ જોવી.   

181.  નજર બગાડવી ખરાબ દાનત થવી  

182.  નવ નેજા થવા ં મહામશુ્કેલી પડવી  

183.  નાક લઈ જવુ ં આબરૂ ધળૂમા ંમેળવવી.  

184.  નાકલીટી તાર્વી  અત્યતં દીન ભાવે િરરે્ જવુ ં
185.  નાકે દમ આવી 

જજો  

ખબૂ હરેાન પરીિાન થઈ જવો.  

186.  નામ કાઢવુ ં આબરૂ વધારવી. 
187.  પગ ઉપર ઊભા 

રહવે ુ ં 

જાતે જીવન શનવાકહ કરવા  

188.  પગ ધોઈને પીવા  ઘર્ો ઉપકાર ્વીકારવો 
189.  પત રાખવી  ટેક આબરૂ જાળવવી  

190.  પનારે પડવુ ં બીજાને સહારે જીવવાની ક્્થશત 

ઊભી થવી.   

191.  પાઘડી બધંાવવી  ઈનામ કે સરપાવ આપવો, 

િાબાિી આપવી.  

192.  પાર્ી ફરી વળવુ ં નકામુ ંજવુ,ં આબરૂનો નાિ કરવો.  

193.  પાર્ી વલોવવા ં ફોગટ ફાફંાં મારવા   

194.  પારોઠના ંપગલા ં

ભરવુ ં 

પલાયન થઈ જવુ ં 

195.  પાિેરામા ંપહલેી 

પરૂ્ી  

િરૂયાત હોવી.  

196.  પીઠ દેવી  જે તે ્થાનેથી ચાલ્યા જવુ.ં  

197.  પથૃ્વી રસાતલ 

જવી  

ભારે હાહાકાર મચી જવો.  

198.  પેટ ન આપવુ ં મનની વાત પ્રગત ન કરવી.  

199.  પેટ પર પાટંુ 

મારવુ ં 

આજીશવકાનુ ંસાધન છીનવી લેવુ ં 

200.  પેટનુ ંપાર્ી ન 

હાલવુ ં 

કિી અસર ન થવી.   
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201.  પેટમા ંતેલ રેડાવુ ં બળતરા થવી, ઈષ્યાક થવી.   

202.  પેટમા ંપેસી 

નીકળવુ ં  

બીજાની છૂપી વાત જાર્ી લેવી.   

203.  પેંગડમા ંપગ 

ઘાલવો 

ની બાબતમા ંબરોબરી કરવી  

204.  બગલો ઊંચી 

કરવી  

દેવળં કાઢવુ ં

205.  બળતામા ંઘી 

હોમવુ ં 

ચાલ ુઉશ્કેરર્ીમા ંવધ ુકારર્ 

ઉમેરવુ ં
206.  બાજી કથળવી  ક્્થશત પ્રશતકળૂ થઈ જવી.   

207.  બાજી ધળૂમા ં

મેળવવી  

યોજના ઊંધી વાળી દેવી.   

208.  બારમો ચદં્રમા  શવરોધ કે િત્રતુા  

209.  બીડંુ ઝડપવુ ં કપરંુ કામ માથે લેવુ.ં 
210.  બે આંગળ ્વગક 

બાકી રહવે ુ ં 

ગવકનો પાર ન હોવો  

211.  બે પાદંડે થવુ ં પૈસાદાર કે માલદાર થવુ.ં   

212.  બેડો પાર થવો  સફળતા મળવી.  

213.  ભીંત  ભલૂવી  માગક ચકૂવો, અવળે ર્તે ચડી 

જવુ.ં   

214.  ભીંનુ ંસકેંલવુ ં તપાસ શવલબંમા ંનાખંવી કે 

આરોપીને મદદ થાય તેમ ઢીલાસ 

રાખવી. 
215.  ભતૂ ભરાવવુ ં ધનૂ લાગવી/ધનૂ વળગવી  

216.  ભેદ પામી જવો  વાતનો મમક સમજી જવો.   

217.  મગજમાં રાઈ 

હોવી 

શમજાજ હોવો કે અચભમાન હોવો. 

218.  મનમા ંગાઠં પડી 

જવી   

મજબતૂ માન્સયતા  બધંાઈ જવી.  

219.  માથુ ંમારવુ ં દખલગીરી કરવી.  

220.  માથે ચડી બેસવુ ં અશત લાડથી નફફટ થઈ જવુ,ં 

હકુમ ન માનવો   

221.  માથે ઝાડ ઊગવા ં ખબૂ જ દુ:ખ થવુ ં
222.  માથે લેવુ ં ્વીકારવુ.ં   

223.  મોશતયા મરી જવા  નાસીપાસ થવુ ં 

224.  રમરે્ ચડવુ ં મ્તીમા ંઆવી જવુ.ં  

225.  રેવડી દાર્ાદાર 

કરવી  

ખબૂ જ. બેઆરૂ કરવુ ં

226.  લીલી સકૂી જોવી  સખુદુ:ખ  જોવુ.ં  

227.  લોઢાના ચર્ા 

ચાવવા  

મશુ્કેલ કાયક કરવુ.ં  

228.  લોહીના આંસ ુ

પાડવાં  

અશત દુ:ખ થવુ ં 

229.  લોહીનુ ંપાર્ી કરવુ ં સખત મહનેત કરવી.  

230.  વાદળ તટૂી પડવુ ં મસુીબતો સામટી આવી જવી.  

231.  વારી જવુ ં ક્રફદા થઈ જવુ.ં  

232.  િરસઘંાન કરવુ ં લક્ષ્યને સાધવુ.ં  

233.  િેર લોહી ચડવુ ં આનકં્રદત થવુ.ં 
234.  સગેવગે થઈ જવુ ં આઘાપાછા થઈ જવુ.ં  

235.  સાત ગળે ગાળવુ ં સારી પેઠે બધી બાજુએથી જોવુ ં 

236.  સોડ તાર્ી સવૂ ુ ં મરી જવુ.ં  

237.  હજામત કરવી  નકામા કામ પાછળ સમય 

બગાડવો. 
238.  હથેળીમાં ચાદં 

બતાવવો  

છેતરવુ.ં  

239.  હથેળીમાં ચાદં 

બતાવવો  

છેતરવુ ં 

240.  હાલં્લા ંહક્રડયુ ંકરવા ં ખાવાના સાંસા પડવાં.  

241.  હૃદય ભરાઈ 

આવવુ ં 

િોકની લાગર્ીથી ડૂમો ભરાવો.  

242. ૦ હૈયુ ં ખાલી કરવુ ં મનનો ઊભરો ઠાલવવો.  

243.  હૈયે ટાઢક વળવી  ચચિંતામતુત થઈ જવુ.ં  
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તળપદા િબ્દો   

પદારથ – પદાથક ભગત – ભતત ખ ૂદંવુ ં– કરચવુ ં દોથો – ખોબો અભેમાન – અચભમાન 

ઓચ્છવ – ઉત્સવ લાધવુ ં– પ્રાપત થવુ ં પ્રથમી – પથૃ્વી બતૂા ં– તાકાત, િક્તત નભરમુ ં– અશભુ 

ધન-ધન- 

ધન્સયધન્સય 

પરૂર્ – પરૂ્ક બૈરી – પત્ની પ્રાગડ – સવાર, 

પ્રભાત 

કવેર્ – ખરાબ વચન, વાર્ી 

જનમી – જન્સમી મરૂખ – મખૂક અધમર્ – અધોમર્ હાલરંુ – ટોળં ધડકલી – ગોદડી 

માહંી – મા ં જોગી – યોગી ભો – ભય મોખ – અનકુળૂતા છાક – નિો 

બાપડા – ચબચારા જગન – યજ્ઞ વાઢંો – કંુવારો અતારે – અત્યારે હેંડો – ચાલો 

આવરદા – 

આયષુ્ય 

તીરથ – તીથક બરડો  - પીઠ પનુઈ – પણુ્ય કડતલ – નકામી કથૂલી 

શપયારંુ – પારકંુ વાસ – વસવાટ ઝોળી – ઝલતી થેલી જુક્તત – યકુ્તત મોખ – અનકુળૂતા 

જેહ – જે એકલડો – એકલો, જાતે 

જ 

ઓંમ – આ રીતે ચેહ – ચચતા માડંુ – માર્સ 

તેહ – તે ખાટ – ક્રહિંડોળાખાટ લાકં – મરોડ જાતરા – જાત્રા, 

યાત્રા 

સતંોરો – ઝઝંટ 

આળ – આરોપ ઢબ – રીત વરતવુ ં– ઓળખવુ ં કળજગ – કચળયગુ કે વારે ? – ક્યારે 

અશતિે – અશતિય ક્રહમારી – તમારી બઢૂો – વિૃ રખોંપ ુ– રક્ષર્ ગટકડંુૂ – નાની માટલી 

દીઠંુ – જોયુ ં મ્હારા – મારા આ્તે – ધીરે લઠ્ઠ – લાઠી ઓતર – ઉત્તર 

ખટ – ષટ્ ઠારવુ ં– તપૃત કરવુ ં મગતરા ં– મચ્છર વખ – શવષ, ઝેર આબોકાર – આવકાર 

કરમ – કમક રૂડંુ – સારંુ રગ – નસ વડેંરા – મોટેરા ં ગા – ગાય 

નવાર્ – જળાિય કાજ – કાયક લઢૂકવુ ં–ગબડવુ ં વાવડો – વાયરો, 

પવન 

પોરી – છોકરી 

કહયે – કહ ે માલેક – માચલક બેત – નેતરની લાકડી વરહ – વષક ફોરણુ ં– નસકોરંુ 

કયમ – કેમ કા ં– કેમ રાસ – મેળ વાલેિરી – ચાહક પગંત – હાર 

મલુક – પ્રદેિ કો – કોઇ જૂતી – ખાસડંુ વાહં ે– પાછળ દંુદ – મોટંુ પેટ 

નેન – નયન કક્રરયા ં– કયાક ફકક – તફાવત સરગ – ્વગક પોક – બમૂ 

લગન – લગની શછપવુ ં– સતંોષાવુ ં મડુદંુ – મડદુ, િબ બવ – બહુ ગવન – સાલ્લો 

ભાગ – ભાગ્ય ઝાઝા – પષુ્કળ ભાય – ભાઇ પા – બાજુ બહડેો – કાદવકીચડ 

કને – પાસે પેઠે – જેમ ભળકડે – સવારે શનમાણુ ં– લાચાર સમિાન – ્મિાન 

ધીખુ ં– ધગધગુ ં સાજુંકાં – સાજંે હટાણુ ં– ખરીદી તૈંર્ – ત્રર્ નો હર – ના રહ ે

ધમૂ – ધમૂાડો દરિની – દિકનની પડતપે – તડકામાં દખર્ – દચક્ષર્ હરવર – ્મરર્ 

પાગંળં – પગં ુ અરધપરધા – અધુું ટાઢ – ઠંડી ગલઢેરા ં– ઘરડા ં વારી – િમ, વારો 

ભરમાડં – બ્રહ્માડં પરે – ઉપરે ફોડ – ્પષ્ટતા કુર્ – કોર્ પછવાડે – પાછળ 

પો’ર – પ્રહર પાય – પગ સોંસરવુ ં– આરપાર ભોગાવો – ખાડી દહાડા – ક્રદવસ 
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પરમાર્ – પ્રમાર્ અનભેં – શનભકય મૉર – આગળ છણુવંણુ ં– શછનચભન જો્સો – જુ્સો 

ફંદ – જાળ રંૂવે – રંૂવાડે માળં – વહાલમા ંનામ ચધૂડો – કંજૂસ ઝાઝંક્રરયા – આભષૂર્ 

ભગશત – ભક્રકત ઓળો – છાયા માર્હ – માર્સ ઓરંુ – નજીક કથૂલી – શનિંદા 

સકંલપ – સકંલ્પ દૂઝવુ ં– ઝરવુ ં આર્ીપા – આ બાજુ દોંગુ ં– લચુ્ચુ ં નઠારી – અયોગ્ય 

શવકલપ – શવકલ્પ સમાણુ ં– સરખુ ં ભાળે – જુએ આ’પા – આ બાજુ ખોળવુ ંિોધવુ ં

મેલ્યા ં– મકૂ્યા ં વા’લો – વહાલો વટે – પસાર કરે ઓરુ – નજીક િેહ – છાપ, દાબ 

હરખ – હષક ગોપીઉં – ગોપીઓ બકાલુ ં– િાકભાજી ચાગાચ ૂગં ુ– બેવકફૂ વેળા – સમય 

વીિવાસ – 

શવશ્વાસ 

જડાવવુ ં– સજ્જડ ડોહો – ડોસો તઇં – તો પછી આગલુ ં– આગળનુ ં

શવપદ – શવપશત્ત પરમારે્ – પ્રમારે્ પગેૂ – પહોંચે નયણુ ં– નેન મેળે – જાતે 

વચનુ ં– વચનો કે’જો – કહજેો અડાળી – રકાબી નકર – નક્રહ તો શસકલ – ચહરેો 

ઉતારર્ – ઉતારવુ ં વાઢવુ ં– કાપવુ ં ભળકડે – સવારે ગોજ – પાપ ડોળી – ફળ 

આર્વુ ં– લાવવુ ં ખમવુ ં– સહન કરવુ ં હડફ – એકાએક્ આબોકાર – આવકાર છાકં – નિો 

પેજ – ઘેંિ નોધારી – શનરાધાર વેળા – સમય ઢૂંકડંુ – નજીક છેક – અંત 

ઊની – ગરમ પરારે્ – માડંમાંડ ફાટં – ખોબો શનમ – શનયમ કરાડાકી – કટાક્ષ 

કોરંુ – સકંુૂ લગૂડા ં– કપડા ં બનુ – બહને સધંાંય – બધાં ભોંય – તળીયુ ં

ભૈસાબ – 

ભાઈસાહબે 

કમકમા – ધ્રજુારી સધંયુ – બધુયં ઘોડય ે– ની જેમ સાખે – સાક્ષીએ 

હેંડો – ચાલો ઠાઠમાઠ – વૈભવ ભર્ી – તરફ રત્નાગર - સાગર રવરવતુ ં– ચચરતુ ં

અઢેલીને – અડીને છાનુ ં– ગપુત આલ – આપ તાકડે – અર્ીના 

સમયે 

વેગળો – અલગ 

તાનમા ં– ગેલમા ં ચાદંો – ચદં્ર દન – ક્રદવસ છોડી – છોકરી સલવટ – કરચલી 

અજુગતુ ં– 

અયોગ્ય 

કોક – કોઇક મેજબાન – યજમાન વેલેરા – વહલેા હાપ – સાપ 

પેઠી – પ્રવેિી આઇ – મા ભોડંુ – માથુ ં દાગધર – ડૉકટર ગરવાઈ -  ગૌરવ ્

શનહાકો – શનસાસો બાઇ – સ્ત્રી મોખ – લાગ મલક – મલુક લોદોં – લોચો 
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  અનેકાથી િબ્દો   

 અક્ષ – રમવાનો પાસો, માળાનો મર્કો, (ચિ કે પથૃ્વીની) ધરી, આંખ, ઘ્રારે્ન્દ્ન્સદ્રય, શવષવુવતૃ્તથી ઉત્તર દચક્ષર્ કોઈ પર્ ગોલીય 

અંતર  

 અક્ષર – અશવનાિી, વર્ક (ભાષા), હરફ કે બોલ, દ્તક, શવશધના લેખ, બ્રહ્મ  

 અજ – રામના દાદા, બ્રહ્મા, કામદેવ, ચદં્ર, ઈશ્વર, બકરો, અનાક્રદ, અક્રહ જન્સમેલુ ં 

 અજન્સમા – જેને જન્સમ ન્સથી એવુ,ં ઇિવર, માયા, સીતા, લક્ષ્મી  

 અટક – નડતર, મશુ્કેલી, િકંા, અટકર્, કાચી કેદ, સકંલ્પ, અડદ  

 અટ્ટ – અટારી, અનાદર, શતર્કાર, પ્રહાર, રૂડંુ, સકંુૂ  

 અડાવવુ ં– ધમકાવવુ,ં ગપાટા મારવા, ઘણુ ંખાવુ,ં ઓઠવવુ ં 

 અદા – અચભનય, નખરા,ં પરંુૂ કે ચકૂતે, અદાવત  

 અનતં અપાર, શવષ્ણ,ુ રુદ્ર, બ્રહ્મા, િેષનાગ, બલરામ, આકાિ, જૈનોના ચૌદમા તીથુંકર  

 અમલ – વહીવટનો ગાળો, સત્તા, અફીર્નો કેફ, સમયનો શમુાર  

 અથક – સમજૂતી, હતે,ુ પૈસો, ગરજ, ચાર પરુુષાથકમાનંો બીજા નબંરનો પરુુષાથક  

 અંક – આંકો, આંકડો, ખોળો, નાટકનો શવભાગ, ચચહન, ટેક, ડાઘો અથવા કલકં  

 અંતર – મન, ભેદ, છેટંુ, તફાવત, અંદરનુ,ં નજીકનુ ંવચલો કાળ, સમાસને અંતે, બીજુ ંએવા અથકમા ં(ઉદા રૂપાતંર)  

 આડંુ – હઠીલુ,ં (ગાડાનુ ંઆડંુ, સીધુ ંનક્રહ એવુ,ં ઊભુ ંનક્રહ એવુ,ં વચ્ચે પડેલુ,ં વાધંાખોક્રરયુ,ં આડકતરંુ, વાંકુ કે ખોટંુ, શવરુિ, આડી 

બાજુએ મેલુ,ં ભતૂ  

 આરો – કાઠંો, પાર, ઉપાય, માગક છેડો, પૈડાનો ભાગ, નક્કી સમય (જૈન), રેતી, ચનૂાના શમશ્રાર્ના કોલનો ખાડાવાળો ભાગ  

 આંક – સખં્યા, લેર્દેર્ના ક્રહસાબનો કાગળ, છેડેથી વાકંો સચળયો, માછલી પકડવાનો ગળ, (વીંછી ભમરી વગેરેનો) ડંખ, (મછૂનો) 

વળ, વરને આપવાનો ચાદં્લો                

 આંટી – ગ ૂચં, (સતૂરની) આંટી, પ્રપચં, કોયડો, આબરૂ, કીનો  

 ઇિ – ધર્ી, પરમેશ્વર, રાજા, મહાદેવ, અચગયારની સજં્ઞા, ઇિાન ખરૂ્ાના અશધપશત, આદાક નક્ષત્ર, એક ઉપશનષદ  

 ઉત્તર – જવાબ, બાકીનુ,ં પછીનુ,ં ઉત્તર ક્રદિા, વચન, ડાબુ,ં બધારે, બચાવનુ ંકથન  

 ઉપાશધ – પીડા, જજંાળ, સજં્ઞા, ચખતાબ, અટક, પદવી, ગરુ્ધમક  

 ઓજસ – િરીરની ધાત,ુ પ્રકાિ, તેજ, બળ, પ્રશતભા, પરાિમ, ચૈતન્સય  

 કડી – લોઢાનો આંકડો, કશવતાની પકં્તત, બેડી, હારબધં, એક ઘરેણુ,ં બારર્ાની આડી સાંકળ  

 કર – હાથ, વેરો. ક્રકરર્, સ ૂઢં, લાગો, બેની સજં્ઞા, કરવા માડં.  

 કળ – ચાવી, યકુ્તત, પીડા, િાશંત, સમજ, કળર્ કે કાદવ  

 કાટ – ધાતનુો મેલ, ઇમારતી લાકડંુ, સામો દાવ, નડતર ધતૂકજન  

 કાટંો – શળૂ, નડતર, નાકનુ ંઘરેણુ,ં તોલવાનુ ંયતં્ર, રોમાચં, અંટસ, વહમે, ટેક, જુ્સો, પોપટના ગળાનો રોગ, (ઘક્રડયાળ, વીંછી, 

માછલી કે યરુોપીય ઢબના ભોજન માટેનો) કાટંો  

 કાતં (કાન્સત) મનગમતુ,ં અશનકળૂ, મનોહર, પ્રીતમ, પશત, ઓસડ, મોર, ચન્સદ્ર, સયૂકકાન્સત કે એવો કીમતી પથ્થર, કેસર, કંકંુ, એક 

પ્રકારનુ ંલોઢંુ, કાતંવા લાગ.  

 ગ ૂચંવર્ભયુું, જૂઠંુ, ભગંાર, ઢગલો, શિખર, ન વચંાય કે ન સમજાય અવુ,ં ઠગાઇઇ કડાકટૂ  

 કોઠો – પેટ, િરીર, મન, ખાનુ,ં ઘર, મોટી કોઠી, મોટો કવૂો, બરુજ, વ્યહૂરચના, કોષ્ટક, ઢોરનો ડબો  
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 કોરુ – ભીનુ ંનક્રહ, લખ્યા શવનાનુ,ં વાપયાક શવનાનુ,ં રાધેંલુ ંનક્રહ.  

 ખગ – પક્ષી, ગ્રહ, તારો, સયૂક, દેવ, નવની સજં્ઞા  

 ખડં – કકડો, સમહૂ, પ્રકરર્, ઓરડો, પથૃ્વીના ખડંમાનંો દરેક, કાપડનો ટુકડો, શવભાગવાળં  

 ખાર્ – ખશનજ નીકળે છે તે જગા, અનાજનુ ંભોંયરંુ, ઢોરનો ખોઆક, હશથયારની ધારમા ંપડેલો ખચકો, ઉત્પશત્ત્થાન   

 ખાતર – ચાકરી, તરફદારી માટે, (ખેતરનુ)ં ખાતર, ચોરી, ચોરે પાડેલુ ંબાકંુ  

 ખલુ્લુ ં– જાહરે, ઉઘાડંુ, નાગુ,ં ્પષ્ટ, શનખાલસ, અર્ઘેરાયેલુ ં 

 ખોળ – તપાસ, (તલનો) ખોળ, ખોળી, (ગોદડાની) ખોળ  

 ગત – ચાલ, ક્્થશત, િક્તત, સમજ, મરર્ પછીની, ક્્થશત, ગયેલુ ં 

 ગશત – ચાલ, ઝડપ, પ્રવેિ, સમજ, િક્તત, ક્્થશત, ર્તો, મઆૂ પછીની હાલત  

 ગાળો – ફાસંો, મોસમ, અશમક સમય, એક વસ્ત્ર, શવ્તાર, (ઘટંી કે બગંડીનો) ગાળો, િરીરનો બાધંો, વટાન, કે ફેર, પહોળાઇ કે પનો  

 ગરુ્ – ગરુ્, માકક  (દોકડા), ફાયદો, ઉપકાર, લક્ષર્, ત્રર્ની સખં્યા (ગરુ્ ત્રર્ છે માટે), પર્છ, દોરી, (આકારમા)ં ગોળ, એક ગળી વ્ત,ુ જથ્થો, 

ન્સયાયનો કન્સયાની લેવડદેવડનો શવભાગ  

 ઘટ – ઘટાડો, ખોટ, ઘટ્ટ, ઘડો, િરીર, હદય મન   

 ઘાટ - ઓવારો, આકાર, લાગ, પવકત, પવકતમાનંો ર્તો, િોભા, તજવીજ  

 ઘોસ – એક જનાવર, ફળ, મોટંુ પરૂ, એક ઘરેણુ,ં લાકડાની મોટી ઘોડી  

 ઘોર – ચબહામણુ,ં કમકમાટી ઉપજાવે તેવુ,ં ગાઢ, અવાજ, કબર, ઊંઘનો અવાજ  

 ચર – ચચંળ, જાસસૂ, ખાઇઇ, ચલૂ, કપડંુ ફાટવાનો અવાજ, હોમ શનશમતે્ત રાધેંલુ ંઅન  

 છૂટ – મોકળાિ, ્વતતં્રતા, જતી કરેલી રકમ, પરવાનગી  

 જરા – લગીર, ઘડપર્, સાપની કાચંળી  

 ઝોક – શનકસાન, વલર્, આંખમા ંઝપટ વાગવી ઘેટાબંકરાનંો વાડો, ઝકેલી ચીજનો વળાકં  

 ટાઢંુ – વાસી, ધીમુ,ં ક્રઢલુ,ં મદં, ઠંડંુ  

 ડાકં્રડયો – ડાડં આદમી, દાડંી પીટી રોન ફરનાર, નાનો પાતળો દંડો  

 ઢોળાવ, ઢબ, સબંધં, ગાવાનો ઢંગ, પાકનો અંદાજ  

 તડ – નાતનુ ંતડ, ફાટ, તરડ  

 તર – પૈસાદર, મ્ત, ધરાયેલુ,ં તાજુ,ં નાની ખાડી, દૂધ દહીંની પોપડી, તરાપો  

 તરી – હોડી, મલાઇ, કાપં, ઉપર તરતી પોપડી, જળમાગક, ત્રર્ ગણુ ં(આંક)  

 તાલ – માથાની ટાલ, યકુ્તત, કાસંીજોડ, તાડ, લાગ, મજા, ગાયનનુ ંમાપ  

 તેજ – પ્રકાિ, પ્રભાવ, ગરમ, જોવાની િક્તત, તીક્ષર્  

 દર – દરેક, ભાવ, છીદ્ર, બારણુ ંકે દરવાજો  

 દંડ – દંડો, શિક્ષા, એક કસરત, , કોર્ીથી કભા સધુીનો ભાગ  

 દાવ – યકુ્તત, લાગ, પાસામા ંપડતા દાર્ા, રમતનો વારો  

 દોર – અંકુિ, જોહુકમી, દોરડંુ પતગંની દોરી, સત્તા, માગક બતાવ  

 દોષ – ભલૂ, ખોડખાપંર્, પાપ, ગનુો  

 નાડ – રગ, કમળની દાડંી, વલર્, લગામ, કાબ ૂ 

 નાળ – નળી, નેળ, નચળયુ,ં પરનાળ, બદૂંકની નળી 

 પક્ષ – તરફેર્, તડ, પક્ષપાત, પખવાક્રડયુ,ં પાખં  

 પટ – ઝટ વસ્ત્ર, િેતરંજનુ ંપાક્રટયુ,ં પડદો, નદીની પહોળાઇ, શવ્તાર, જમીનનો સાકંડો લાબંો પટો, ચીતરવાનુ ંપાક્રટયુ,ં પાસ (પટુ), અસર  

 પડદો – આંતરો, કાનનો ઢોલમ ઓઝલ, ગપુત વાત  

 પત્ર – છાપુ,ં કાગળ, પાદંડંુ, હોડી  

 પાક - પાકંુ, પશવત્ર, પ્રામાચર્ક, પક્રરપકવતા, (ખેતીની કે અન્સય) નીપજ, ખાવાનો પૌન્દ્ષ્ટક પદાથક, રસોઈ 
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 પાટ – બાજઠ, તામ્રપત્ર, તાકો, જમીનનો લાબંો પટ, વાટમા ંપથરાતા ંલગૂડા,ં ઊંચી બેઠક, નાની તલાવડી, લાટો, રાજગાદ 

 પાર્ી – જળ, ધાર, ટેક, તેજ, શરૂતન, ડોળ  

 પાત્ર  - લાયક, વાસર્, (નાટકનુ)ં પાત્ર, બે ક્રકનારા વચ્ચેનો ભાગ  

 પાનુ ં– પષૃ્ઠ, પાદંડંુ, પત્ુ,ં રત્ન, (છરીનુ)ં પાનુ,ં (નસીબનુ)ં પાનુ ં 

 પાયો – આધાર, ધોકાણુ,ં શત્રકોર્ની ઊભા રહવેાની બાજુ, આટ્કનો એક ઘક્રડયો, (સખુડીનો) પાયો, (ચર્તરનો) પાયો  

 પાર – બરર્ી, છેડો, ભેદ, હદ, આિરો, મકં્રદરનુ ંઆંગણુ,ં કાઠંો  

 પોત – મળૂ ્વરૂપ, બાળક, વસ્ત્ર, સ્ત્રનો વર્ાટ, મછવો  

 પ્રકૃશત્ત – કુદરત, ્વભાવ, તચબયત  

 ફેર – ચક્કર ચડવા તે, તફાવત, ગોળીબાર, ઘેરાવો  

 ફેરી – માલ વેચવા ફરવુ ંતે, આંટો, વખતે  

 ભાત – રાધેંલા ચોખા, જુદાપણુ,ં છાપ  

 ભાર – વજન, ચોવીસ મર્, વીસ તોલા, અપચો, જવાબદારી, શવ્તાર, વક્કર કે વટ, આભાર, ગુજંાિ, સમહૂ  

 ભાવ – ક્રકિંમત, હતે, શવચાર, ગમો, ઇરાદો, અચભયન, પ્રકૃશત, આ્થા, હોવાપણુ,ં લાગર્ી, તાત્પયક  

 મત – મશત, અચભપ્રાય સપં્રદાય, હઠ,મા કે નક્રહ  

 મધ ુ– ગળ્યુ,ં મધ, દારૂ, વસતં ઋત,ુ અધોક વકૃ્ષ, એક છંદ, ચૈત્ર માસ  

 મમક – મમક્થાન, રહ્ય, મહણેુ,ં ભાવાથક  

 મડંળ – કૂંડાળં, ટોળં, પ્રદેિ, બાર રાજ્યોનો સમહૂ, ઋગ્વેદનો દરેક ખડં  

 માન – આબરૂ, આદર, અચભમાન, તોલ કે માપ  

 રાગ – મોહ, ગુ્ સો, અવાજ, પર્પરનો મેળ, ગાવાની રીત  

 રામ – બળરામ, રામ, પરશરુામ, આત્મા, મરવુ,ં દોકડા, વ્યાજ 

 વરવુ ં– પસદં કરવુ,ં બેડોળમ નઠારંુ  

 વળ – અંટસ, મમતા, આંટો, સબંધં, યકુ્તત, ગાઠં  

 વા – પવન, તરંગ, એક રોગ, શવચારનુ ંમોજુ,ં અથવા  

 વાજ – વેગ, પીડા, સગં્રામ, બળ, અન, ઘી, કંટાળેલુ,ં તોબા, હારેલુ,ં યજ્ઞ, બાર્નુ ંપીંછં  

 વાટ – ર્તો, ક્રદવેટ, પતીક્ષા, (પૈડા પર ચઢાવાતી) વાટ  

 વાર – વખત, ફેરો, શવલબં, એક માપ, અઠવાક્રડયાનો એક ક્રદવસ  

 શવગ્રહ – યિુ, િરીર, સમાસના ંપદ છૂટા ંપાડવા ંતે  

 શવશધ – બ્રહ્મા, ભાગ્યદેવતા, નસીબ, િાસ્ત્રજ્ઞા, સં્ કાર ક્રિયા  

 વેન – વહવે ુ ંતે, (ડમચર્યા જેવુ)ં વાહન, લગંાર કે હાર, વભો, વેર્, હઠ, એક રાજા, મનનુો પૌત્ર  

 શ્રી – આરંભનો મગંળ િબ્દ, શ્રીમાન-શ્રીમતી-શ્રીયતુ વગેરેનો સકેં્ષઅ, એક રાગ, િોભા, લક્ષ્મી, ત્રર્ પરુુષાથક (ધમક, અથક, કામ) 

 શ્રશુત – સાભંળવુ ંતે, કાન, ક્રકિંવદંશત, વેદ, અવાજ, નાદનો એક ભેદ 

 સખુી – સાહલેી, ઉદાર, દાની 

 સર – સરોવર, માળા, સાહબે, િેર, વડો, પત્તાની રમતમા ંહુકમ, તાબે, મદુ્દલ અને મદુ્દતનો ગરુ્ાકાર 

 સાખ – ઝાડ ઉપર પાકેલુ ંફળ, બારણુ,ં આંગણુ,ં (બારર્ાની)સાખ,  

 સાન – ઈિારો, સમજર્, ્વમાન, છટા, ગીરે મકુવુ ંતે 

 સારવુ ં– વીંધ પાડવુ,ં શ્રાિ કરવુ,ં ખેરવવુ,ં પરોવવુ,ં આંજવુ,ં સરકાવવુ,ં િર્ગારવુ,ં પાર પાડવુ ં

 સારંગ – એક રાગ, હરર્, ધનષુ્ય, શસિંહ, હાથી, હંસ, ચાતક મોર, કોક્રકલ, વીંછી, ભમરો, કમળ, િખં, સારંગી, મેઘ, ચદંન, કપૂર, સોનુ,ં રત્ન, 

પથૃ્વી, પ્રકાિ, રાત, શવશવધ રંગ, કામદેવ, વકૃ્ષ, સાપ 

 હક્રર – શવષ્ણ,ુ કૃષ્ર્, ઘોડો, શસિંહ, વાદંરો, ચન્સદ્ર 

 હાર – એક ઘરેણુ,ં પરાજય, પકં્તત, ુલમાળ 

 હીર – સત્વ, રેિમ, ક્રહિંમત, પે્રમ, તેજ 
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શવરામચચન્સહો  

 

 શવરામચચિોએ વાચનલેખનનો પ્રાર્ છે, તેના શસવાય ભાષા સમજવી અઘરી છે. જો શવરામચચિોનો યોગ્ય ઉપયોગ ન કરવામા ં

આવે તો અથકનો અનથક થવાનો સભંવ છે. જેમકે,  

 કાયદાનુ ંપાલન કરવુ ંનહીં, કરનારને સજા કરવામા ંઆવિે. અહીં અલ્પશવરામ ખોટી જગ્યાએ મકુાયુ ંછે. -  

 કાયદાનુ ંપાલન કરવુ,ં નહીં કરનારને સજા કરવામા ંઆવિે. - સાચુ ંવાકય છે.  

 

ભાષામા ંવપરાતા ંશવચભન શવરામચચિો નીચે પ્રમારે્ છે.  

 

(1) પરૂ્કશવરામ :- (.)  

 

 વાક્યને અંતે પરૂ્કશવરામ મકૂય છે.  

ગાધંીનગર ગજુરાતની રાજધાની છે.  

 િમસચૂક િબ્દો કે કક્કાવારીના િબ્દો કૌંસ વગર આવે ત્યારે  

1. નદી 2. પવકત 3. સમદુ્ર 4. જગંલ  

ક. ગજુરાતી  ખ. હીન્સદી  ગ. અંગે્રજી    ઘ. સં્ કૃત  

 સચંક્ષપત રૂપોમા ં 

 ચચ. (ચચરંજીવી), ચલ. (ચલચખતગં)  

 તા. ક. (તાજા કલમ)  

 જો કે પ્રચચલત બનેલા ંટૂંકા રૂપો જેવા કે સેમી (સેન્દ્ન્સટમીટર) 

ચોમી (ચોરસ મીટર), ક્રકમી (ક્રકલોમીટર), ચોક્રકમી (ચોરસ 

ક્રકલોમીટર) વગેરેમા ંપરૂ્કક્રકરામનો ઉપયોગ થતો નથી.  

 પ્રકરર્ કે પુ્ તકના િીષકકમા ંપરૂ્કશવરામનો ઉપયોગ થતો 

નથી.  

સત્યના પ્રયોગો. (અશિુ) સત્યના પ્રયોગો (શિુ)  

 

2) અલ્પશવરામ (,)  

 

 જયા ંથોડંુ અટકવાનુ ંજરૂરી હોય ત્યાં અલ્પશવરામ આવે.  

(1) જ્યારે એકીસાથે ઘર્ા ંનામ, શવિેષર્ો કે ક્રિયાપદ આપેલ 

હોય ત્યારે છેલ્લા શસવાય દરેકની પછી અલ્પશવરામ આવે છે.  

શસધીર, સરેુિ, સકેુત અને સદુિકન બધા પાસ થયા.  

રમવુ,ં રડવુ,ં કદૂવુ ંઅને અનકુરર્ કરવુ ંએ બાળકનો ્વભાવ છે.  

(2) સબંોધન પછી અલ્પશવરામ આવે,  

માલતી, છાપુ ંલાવ.  

(3) પત્રલેખનમા ંસબંોધા અને શવદાયવચન પછી અલ્પશવરામ 

આવે.  

પજૂ્ય બાપજુી, આપનો સહદયી,  

(4) કારર્ કે, કેમ કે, ની પહલેાં અલ્પશવરામ આવે.  

  પાક સકૂાઈ રહ્યો છે, કારર્ કે ખબૂ તાપ પડી રહ્યો છે. 

5 અલબત્ત, ટૂંકમા,ં જેમકે, એટલે કે િબ્દો પછી.  

          ટૂંકમા,ં તમે પોલીસને જાર્ કરી હતી.  

(6) અવતરર્ચચિ વાપરતા ંપહલેા ંઅલ્પશવરામ આવે છે.  

રાધાએ કહ્ુ,ં “શ્યામ શવના હુ જીવી નહીં િકંુ” 

(7) કેમ, જી, બેિક, હા, ના, વગેરે િબ્દો પછી અલ્પશવરામ આવે.  

ના, હું ત્યાં નહીં આવુ.ં  

બેિક, અમારો ઉમેદવાર ચ ૂટંર્ી જરૂર જીતિે.  

(8) આજ્ઞાથક પછી જો કોઈ ઉપવાક્ય આવતુ ંહોય તો આજ્ઞાથક પછી 

અલ્પશવરામ આવે.  

જુઓ, છોલરાઓ તોફાન કરે છે.  

સાભંળો, કોઈક રડી રહ્ુ ંછે.  

 

(3)અધકશવરામ(;)  

 

 અલ્પશવરામ કરતા ંવધ ુઅને પરૂ્કશવરામ કરતા ંઓછં 

અટકવાનુ ંથાય ત્યારે અધકશવરામ આવે છે. વાક્ય લાબં ુહોય 

ત્યારે તેમા ંઆવતા ં્વતતં્ર ઉપવાક્યોને અંતે અધકશવરામ 

આવે છે.  

 રાજાએ અપરાધીને એકરાર સાંભળ્યો; તેની વાર્ીમા ં

પશ્ર્વાતાપ જોયો અને રાજાએ તેને માફ કયો.  

 

(4) ગરુુશવરામ (:)  

 

(1) ગર્તરી કરવા ગરુુશવરામ ચચિ આવે છે.  

પરુુષાષક ચાર છે : ધમક, અથક, કામ અને મોક્ષ  

(2) અવતરર્ માતે ગરુુશવરામ ચચિ આવે છે.  
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ગાધંીજીએ કહ્ુ ં: “ખરાબ અક્ષરો અધરૂી કેળવર્ીની 

શનિાની છે”  

(3) મખુ્ય અને ગૌર્ િીષકક અલગ- કરવા માટે – ભારત : ભપૂષૃ્ઠ 

અને રાજકીય.  

 

(5)પ્રશ્નચચિ (?)  

 

જયા ંપ્રશ્ન પછૂવાનો હોય ત્યાં વાક્યને અંતે પ્રશ્નાથકચચિ આવે છે.  

સાબરમતી ક્યાથંી નીકળે છે ?  

શમશ્ર વાક્ય અને મખુ્યવાક્યમા ંપ્રશ્ન હોય તોપર્ પ્રશ્નચચિ વાક્યને 

અંતે મકૂાય છે.  

મને કંઈ ખબર હતી કે તમે અહીં જ હિો ?  

સયંોજકથી જોડાયેલા ંબે ઉપવાક્યોમા ંપ્રશ્નનો ભાવ ન હોય તો 

પ્રશ્નચચિ આવતુ ંનથી.  

તમે ત્યા ંજઈને શુ ંકરો છો એ મને ખબર છે. 
 

(6)આશ્વયકચચિ (!)  

 

િોધ, આશ્વયક, શધક્કાર, પ્રિસંા, દુ:ખ, આનદં જેવી લાગર્ીઓ 

દિાકવવા માટે આશ્વયકચચિ આવે છે.  

વાહ ! કેટલુ ંસરસ !  

ધન્સય છે તારી જનેતાને !  

 

 

(7) અવતરર્ ચચિ  

 

(અ) એકવડંુ અવતરર્ચચિ (‘ ‘)  

 

(બ) બેવડંુ અવતરર્ચચિ (“ “)  

 

કોઈના બોલેલા િબ્દો દિાકવવા અવતરર્ચચિ વપરાય છે.  

ગાધંીજીએ કહ્ુ ં: “સત્યનો સદા જય થાય છે.”  

--- પુ્ તકનુ ંપ્રકરર્, ગ્રથંનામ કે િબ્દ પર ભાર મકૂવા 

અવતરર્ચચિ વપરાય છે.  

‘ગ્રામ્યમાતા’ એક ખડંકાવ્ય છે.  

--- એકવડંુ અવરતર્ચચિ કે બેવડંુ અવતરર્ચચિ વાપરવુ ંતે 

સબંધંી કોઈ ચોક્કસ શનયમો નથી. પરંત ુબધી જગ્યાએ કાંતો 

એકવડંુ અથવા બેવડંુ અવતરર્ચચિનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ.  

 

 

 

(8) લઘરેુખા (-)  

 

સામાશસક િબ્દોમા ંજયા ંઘટકો અલગ કરવાની જરૂર હોય ત્યા ં

લઘરેુખા આવે છે. જેમ કે, રાજા-પ્રધાન, ઊંચ-નીચ  

 

(9) ગરુુરેખા (--)  

 

વાક્યમા ં્પષ્ટતા કે ઉમેરર્ કરવા ગરુુરેખા આવે છે.  

રાકેિભાઈ – આપર્ા ગચર્તશિક્ષક – આજે આવવાના નથી.  

 

(10) લોપચચિ ( ‘ )  

 

લોપચચિ અલ્પશવરામ જેવુ ંછે. અલ્પશવરામ િબ્દ પછી નીચેના 

ભાગમા ંલખાય છે; લોકચચિ િબ્દ કે આંકડાની પહલેા ંઉપરના 

ભાગમા ંલખાય છે. િબ્દમા ંકોઈ અક્ષરનો લોપ થયો હોય ત્યારે 

આ ચચિ વપરાય છે. જેમ કે, સભુાષ ધ્યાનથી ભર્તો ન’તો, 

(ન’તો = ન હતો)  

 

(11) કાકપદચચિ ( ^ )  

 

લેખનમા ંરહી ગયેલુ ંઉમેરવા કાકપદચચિ વપરાય છે. આને 

કાકપદ ઘોડી પર્ કહ ેછે.  

પે્રમમા ંઅને યિુમાં ^ બધયુ ચાલે. 
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વાક્યના પ્રકારો  

વાક્ય એટલે શુ?ં  
 એક કે વધારે પદો મળીને અથક ્પષ્ટ કરે તેવા સમહૂને આપરે્ વાક્ય કહીએ છીએ. વાક્યની રચના કરતી વખતે આપરે્ વાક્યમાનંા પદોને 

ચોક્કસ િમમા ંગોઠવીએ છીએ.  
 

 સાદંુ વાક્ય  
 

 જે વાક્યમા ંએક જ ક્રિયાપદ હોય છે એટલે કે જે વાક્ય એક ઉદે્દશ્ય 
અને એક શવધેય ખડંનુ ંબન્સયુ ંહોય તેને સાદંુ વાક્ય કહવેાય છે.સાદંુ 
વાક્ય એકજ હોય છે અને ્વતતં્ર હોય છે.  
 તમારી જવાબદારી મારા પર નહીં.  
 રમેિનુ ંભર્તર સારંુ.  
 નારાયર્ હંમેિ સારા કામમા ંશનમગ્ન રહ ેછે.  
 શવદ્વાનો સાથે વાતચીતથી પરમ સખુ પ્રાપત થાય છે. 

  
 શમશ્ર વાક્ય  
 

 જે વાક્યમા ં ઓછામા ં ઓછા બે ્વતતં્ર વાક્ય હોય અને એ કોઈ 
સયંોજકથી જોડાયા હોય તેને શમશ્રવાક્ય કહવેાય છે.  

 મનષુ્ય ધારે છે કાઈં અને થાય છે કાઈં.  
 એ છોકરો બાળપોથી વાચંી િકે છે પર્ અક્ષરો બરાબર લખી 

િકતો નથી.  
 એ આવ્યો ખરો/પર્/એરે્ ગાયુ ંનહીં. 
 તમે મોટા/કે/એ મોટો ? 

 ક્યા ંરાજા ભોજ/ને/ક્યા ંગાગંો તૈલી  
 

 સકુંલ વાક્ય  
 

 સકુંલ વાક્ય એક મખુ્ય વાક્ય અને એના ઉપર અવલચંબત – એના ં
શવિેષર્, ક્રિયાશવિેષર્  વગેરે રૂપે કાયક કરતા-ં બીજા વાક્યોથી 
જોડાયેલુ ં હોય છે.એમા ંએક મખુ્ય વાક્ય હોય છે અને એક વધારે 
ગૌર્ વાક્યો હોય છે.  
 તમે ખાતા હિો તે હું ખાઈિ.  
 જ્યારે કામ પડિે ત્યારે બોલાવી લઈિ.  

 

 

 શવધાન વાક્ય  
 

 વાક્યમા ંજે હકીકતનુ ંસીધુ ંકથન કરવામા ંઆવેછે એટલે કે શનવદન 
હોય છે ત્યારે તે વાક્ય પ્રકારને શવધાનવાક્ય પ્રકાર કહવેામા ંઆવે 
છે. 
 દા. ત. તે પુ્ તક વાચેં છે.  

 

 પ્રશ્નવાક્ય  
 

 વાક્યમા ં જ્યારે જે હકીકત રજૂ કરવાની હોય તેના શવિે પ્રશ્ન 
કરવામા ંઆવ્યો હોય ત્યારે તે ‘પ્રશ્નવાક્ય’ બને છે. જેમ કે.  
 શુ ંતે પુ્ તક વાચેં છે?  

 

 આજ્ઞાથકવાક્ય  
 

 વાક્યમા ં જે હકીકત રજૂ કરવાની હોય તે ભારપવૂકક – આજ્ઞારૂપેરજૂ 
થાય ત્યારે તે ‘આજ્ઞાથકવાક્ય’ બને છે જેમ કે.  
 તુ ંઆ પુ્ તક વાચં.  

 

 ઉદગારવાક્ય  
 

 જે વાજ્યમા ં હકીકત શવિે અચરજ કે આશ્વયક અથવા નવાઈ જેવી 
લાગર્ીઓ કે પછી િોક. શવષાદ કે હષક-ઉલ્લાસની લાગર્ીઓ પ્રગટ 
થાય ત્યારે તે વાક્ય ‘ઉદગારવાક્ય’ બને છે. જેમ કે.  
 

 વાહ ! તે પુ્ તક વાચેં છે ! 
 

 

 શવશધવાક્ય  
 

 જે વાક્યમા ંહકારનો ભાવ હોય તે શવશધવાક્ય છે જેમ કે.  
 આ પુ્ તક હું મોકલવા ઈચ્છં છં.  
 તેને ઉદ્યાનમા ંલઈ જજો.  

 

 

 શનષેધવાક્ય  
 

 શવશધવાક્યમાથંી શનષેધવાક્ય ‘ન’, ‘નહીં’ અથવા ‘મા’ જેવા 
નકારવાચક ઉમેરીને કરી િકાય છે. નકારવાચક વાક્યમા ં શનષેધ-
નકારનો ભાવ હોય છે. એમા ં‘ન + અથી’ નુ ં‘નથી’ અને ‘ન + હતો’નુ ં
નહોતો’ થાય છે. જેમ કે.  
 આ પુ્ તકોને હું મોકલવા ઈચ્છતો નથી.  
 તેને ઉદ્યાનમા ંન લઈ જતા ં 

 

 

 ક્રિયાપદ વગરનુ ં વાક્ય  
 

 ક્રિયાપદ વગરના વાક્યોમા ં ક્રિયાપદની ગેરહાજરી હોવા છતા ં તે 
સપંરૂ્ક અથક તો આપે જ છે એટલે એ વાક્ય જ છે પર્ એમા ં
ક્રિયાપદનો ઉપયોગ જોવા મળતો નથી. જેમ કે.  
 તમારા શપતા ક્યા ં?  
 તમારી જવાબદારી ઉપર નહીં.  
 હ ેઈશ્વર !  
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 સાદી વાક્યરચના  
 

 જ્યારે વાક્યમા ં ક્રિયાપદનો કતાક પોતે જ ક્રિયાનુ ં કત ૃકત્વ સભંાળે છે 
ત્યારે સાદી વાક્યરચના બને છે.  
 સરેુિ રમે છે. 
 મકેુિ વાચેં છે.  
 કાનન દૂધ પીએ છે.  

 

 

 કતકક્રર વાક્યરચના  
 

 જે વાક્યમા ં કતાકની મખુ્યતા એટલે કે પ્રધાનતા હોય તે વાક્યને 
કતકક્રર વાક્યરચના કહવેામા ં આવે છે. કતકક્રર વાક્યમા ં કેટલાકં 
ક્રિયાપદો કતાકને અનસુરે છે કેટલાક કમકને અનસુરે છે અને આધારે 
બે પ્રકારની કતકક્રર વાક્યરચનાઓ મળે છે. 1. કતાકલક્ષી કતકક્રર 
વાક્યરચના 2. કમકલક્ષી કતકક્રર વાક્યરચના.  

કતાકલક્ષી કતકક્રરઓ વાક્યરચના   =   કમકલક્ષી કતકક્રર 
વાક્યરચના  

 હું તને પુ્ તક આપ ુછં .          =    મેં તને પુ્ તક આપયુ.ં  
 તુ ંમને પુ્ તક આપે છે.           =    તેં મને પુ્ તક આપયુ.ં  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 કમકચર્ વાક્યરચના  
 

 જે વાક્યમા ં કમકની પ્રધાનતા હોય એટલે કે કમક કતાકને ્થાને હોય 
ત્યારે કમકચર્ વાક્યરચના બને છે. જેમ કે.  

કતકક્રર વાક્ય        =     કમકચર્ વાક્ય  
 હું કશવતા ગાઉં છં.  =      મારાથી કશવતા ગવાય છે.  
 મેં નીલાને વાત કહી.  =     મારાથી નીલાને વાત કહવેાઈ.  
 તુ ં તારી ફરજ બજાવતો નથી.  =  તારાથી તારી ફરજ 

બજાવાતી નથી.  
 

 

 ભાવે વાક્યરચના  
 

 જ્યારે વાક્યમા ંકમક ન હોય અને એને કારરે્ ક્રિયાભાવની મખુ્યતા 
પ્રગટ થતી હોય અને કતાક ગૌર્ હોય અથવા હોય જ નહીં ત્યારે 
ભાવે વાક્યરચના થતી હોય છે. જેમ કે.  
 મીનાક્ષીથી હવે દોડાિે.  
 તારાથી હસાયુ.ં  

મારાથી જવાિે નહીં. 

 પે્રરક વાક્યરચના  
 

 જ્યારે વાક્યમા ં ક્રિયાપદનો કતાક બીજાની પે્રરર્ાથી ક્રિયા કરે ત્યારે 
પે્રરક વાક્યરચના અક્્તત્વમા ંઆવે છે જેમ કે.  
 માતા કાનનને દૂધ પાય છે.  
 શપતા સરેુિને રમાડે છે.  
 શિક્ષક મકેુિને વચંાવે છે.  
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પરીક્ષામા ંપછુારે્લા વ્ર્ાકરણના પ્રશ્નો   

શબ્દસમહૂ 

1.  ‘બીજાના ઉપકાર સામ ેઅપકાર કરનારંુ’ શબ્દસમહૂ માટેનો એક શબ્દ કર્ો છે ?  

(A)સહાર્કારી  (B)પરગજુ  (C)નમકહલાલ  (D)નમકહરામ  

2.  જેની પત્ની મતૃ્ય ુપામી હોર્ િેવો પરુુર્ – શબ્દસમહૂ માટે એક શબ્દ શોધો.  

(A)શવધરુ  (B)ગગંાસ્વરૂપ  (C)તવધવા  (D)બીજવર  

3.  સાચવી રાખવા સોંપલેી વસ્ત ુ– શબ્દસમહૂ માટે એક શબ્દ આપો.  

(A)ઈનામ  (B)થાપર્  (C)અમાનિ  (D)ભટે  

4.  જેન ેકોઈ શત્ર ુનર્ી િ ે– શબ્દસમહૂ માટે એક શબ્દ કર્ો છે ?   

(A)અશત્ર ુ (B)શત્રહુહન  (C)અજાતિત્રુ  (D)અહર  

5.  પગર્ી માડંીન ેમાર્ા સધુી – શબ્દસમહૂ માટે એક શબ્દ આપો.  

(A)પગરજ  (B)નખતશખ  (C)સઘળં  (D)આમારં્ી એક પણ નહીં  

6.  જે મારં્ી વસ્ત ુખટેૂ નહીં િેવ ુ ંપાત્ર – શબ્દસમહૂ માટે એક શબ્દ આપો.  

(A)કોઠાર  (B)ભડંાર  (C)પારસમણી  (D)અક્ષયપાત્ર  

7.  રણમા ંઆવલેો લીલોિરીવાળો પ્રદેશ – શબ્દસમહૂ માટે એક શબ્દ કર્ો છે ?  

(A)રર્દ્ધદ્વપ  (B)દ્વદ્વપકલ્પ  (C)મરુભતૂમ  (D)સરં્ોગીભતૂમ  

8.  ઉપકાર ઉપર ઉપકાર કરનાર – શબ્દસમહૂ માટે એક શબ્દ આપો.  

(A)કૃિજ્ઞી  (B)કૃતદન્સતની  (C)નમકહલાલ  (D)કૃિકૃત્ર્  

9.  હાર્ીના માર્ા પર બ ેબાજુ ઉપસી આવલેા ભાગ – શબ્દસમહૂ માટે એક શબ્દ આપો.  

(A)ધ્રવુસ્ર્ળ  (B)ગજરાજસ્ર્ળ  (C)કંુભ્થળ  (D)મમાસ્ર્ળ  

10.  બદલાની આશા તવનાનુ ં– શબ્દસમહૂ માટે એક શબ્દ આપો.  

(A)સજાપન  (B)અભભજાિ  (C)ઈન્સાફ  (D)શનવ્યાકજ  

11.  પાણી સગુતંધિ બનાવનાર એક વનસ્પતિ – શબ્દસમહૂ માટે એક શબ્દ આપો.  

(A)વાળો  (B)ચઆૂ  (C)લીલ  (D)અત્તર  

12.  કોઈની સાર્ ેસરખાવી શકાર્ નહહિં િવે ુ ં– શબ્દસમહૂ આપો.  

(A)અલૌહકક  (B)અસખં્ર્  (C)અનપુમ  (D)અભભન્ન  

13.  અમકુ તવર્ર્ના તનષણાિં તવદ્ધાન – શબ્દસમહૂ માટે એક શબ્દ આપો.  

(A)પહંડિ  (B)સાક્ષર  (C)આચાર્ા  (D)તજજ્ઞ  

14.  જેનો પતિ મતૃ્ય ુપામ્ર્ો હોર્ િવેી સ્ત્રી – શબ્દસમહૂ માટે એક શબ્દ આપો.  

(A)સિી  (B)નવોઢા  (C)શવધવા  (D)સધવા  

15.  િકા દ્વારા કોઈ વાિનો તનણાર્ કરવો િ ે– શબ્દસમહૂ આપો.  

(A)પહંડિાઈ  (B)જજજ્ઞાસા  (C)સકંલ્પ  (D)અનમુાન  

16.  પોિાના વખાણ પોિ ેજ કરવા – શબ્દસમહૂ માટે એક શબ્દ આપો.  

(A)આત્મવચંન  (B)આત્માનીસ્લાધા  (C)આત્મશ્ર્લાધા  (D)આત્મારામ  

17.  હદશાઓમા ંરક્ષણ કરિા કલ્લ્પિ હાર્ીઓ – શબ્દસમહૂ આપો.  

(A)હદગ્વવજર્  (B)ઐરાવત  (C)અરવિ  (D)હદકપાલ  

18.  રણમા ંદેખાત ુ ંઆભાર્ી જળ – શબ્દસમહૂ માટે એક શબ્દ આપો.  
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(A)મગૃજળ  (B)વાહર  (C)મઘજુળ  (D)અમિૃ  

19.  જન્મ અન ેમતૃ્યમુારં્ી કાર્મી છૂટકારો – શબ્દસમહૂ માટે એક શબ્દ આપો.  

(A)સ્વગીર્  (B)સ્વગાવાસ  (C)મોક્ષ  (D)મતૃ્ય ુ 

20.  પ્રણર્જનોની નજરોનુ ંતમલન – શબ્દસમહૂ આપો.  

(A)તારામૈત્રક  (B)તપ્રિી  (C)પ્રર્મપ્રમે  (D)આમારં્ી એકપણ નહીં  

21.  પ્રર્મવાર પરણવા જનાર તપરૂર્ – શબ્દસમહૂ આપો.  

(A)વરરાજા  (B)પથંવર  (C)લાડો  (D)વહુનો વર  

22.  સરકાર િરફર્ી ખડેૂિન ેધીરવામા ંઆવિા નાણા ં– શબ્દસમહૂ માટે એક શબ્દ આપો.  

(A)તગાવી  (B)અમાનિ  (C)ધીરાણ  (D)એકેર્ નહીં  

જોડણી 
23.  આપલે શબ્દોમારં્ી સાભચ જોડણીવાળો શબ્દ શોધો.  

(A)શમજબાની  (B)મીજબાની  (C)તમજબાતન  (D)મીજબાતન  

24.  નીચનેામારં્ી સાચી જોડણી કઈ છે ?  

(A)નીવરૈ્ાગ્તિકિા  (B)તનવરૈ્ગ્તિકિા  (C)તનવરૈ્ાકિીકિા  (D)શનવૈયક્રકતકતા 
25.  નીચનેા પકૈી કઈ જોડણી સાચી છે.  

(A)શનરીક્ષક  (B)નીરીક્ષક  (C)નીહરક્ષક  (D)તનહરક્ષક  

26.  નીચનેા પકૈી કઈ જોડણી સાચી છે. 

(A)ઊજભળર્ાિ  (B)ઊજળીર્ાિ  (C)ઉજચળયાત  (D)ઉજળીર્ાિ  

27.  નીચનેામારં્ી સાચી જોડણીવાળો તવકલ્પ પસદં કરો.  

(A)હકહડર્ારંુ  (B)કીક્રડયારંુ  (C)કોડીર્ારંુ  (D)કીડીઆરંુ  

28.  નીચનેામારં્ી કઈ જોડણી સાચી છે. 

(A)સહાનભુશૂત  (B)સહાનભુિુી  (C)સહાનભૂતુિ  (D)સહાનભુિૂી  

29.  નીચીનામારં્ી સાચી જોડણી કઈ છે ?  

(A)કારીભગરી  (B)કાહરભગહર  (C)કાહરગરી  (D)કારીગીરી  

30.  નીચનેા શબ્દોમારં્ી સાચી જોડણી અલગ પાડો.  

(A)તનરૂપર્ોગી  (B)તનરુપર્ોભગ  (C)શનરુપયોગી  (D)નીરુપર્ોગી  

31.  ખોટી જોડણીવાળો શબ્દ અલગ િારવો.  

(A)ભતૂમકા  (B)કાકલદૂી  (C)વીચીત્ર  (D)તનવતૃ્ત  

32.  નીચનેામારં્ી સાચી જોડણી કઈ છે ?  

(A)શવદ્યાશથિની  (B)વીદ્યાર્ીની  (C)તવદ્યાર્ીતન  (D)તવદ્યાર્ીની  

33.  નીચનેામારં્ી કઈ જોડણી સાચી છે ? 

(A)પરીસ્ર્ીિી  (B)પક્રરક્્થશત  (C)પરીગ્સ્ર્િી  (D)પરીગ્સ્ર્તિ  

34.  નીચનેા પકૈી કઈ જોડણી સાચી છે ?  

(A)તમલ્કિ  (B)શમલકત (C)મીલ્કિ  (D)મીલકિ  

35.  નીચનેામારં્ી કઈ જોડણી સાચી છે ?  

(A)પૌરાચર્ક  (B)પવરાભણક  (C)પોઉરાણીક  (D)પૌરાણીક  

36.  નીચનેામારં્ી કઈ જોડણી સાચી છે. ?  

(A)હદનપ્રિીહદન  (B)ક્રદનપ્રશતક્રદન  (C)દીનપ્રતિહદન  (D)હદનપ્રતિદીન  

37.  નીચનેામારં્ી સાચી જોડણી શોધો.  
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(A)પક્રરક્્થશત  (B)પરીસ્ર્ીિી  (C)પરીગ્સ્ર્તિ  (D)પહરસ્ર્ીિી  

38.  નીચનેા પકૈી કઈ જોડણી સાચી છે ?  

(A)યતુનવસીટી  (B)યતુનવસીહટ  (C)યનુીવતસિટી  (D)યશુનવશસિટી  

39.  નીચનેામારં્ી કઈ જોડણી સાચી છે ?  

(A)અશતિયોક્તત  (B)અતિસર્ોકિી  (C)અતિસયકુિી  (D)અિીશર્ોહકિી  

40.  નીચનેામારં્ી કઈ જોડણી સાચી છે ?  

(A)શવજાતીય  (B)વીજાતિર્  (C)તવજાતિર્  (D)તવજાતિર્  

41.  નીચનેામારં્ી કઈ જોડણી સાચી છે. 

(A)વાકુચકુૂ  (B)વાકંુંચકંુૂ  (C)વાકૂચકુુ  (D)વાકંૂચકુૂં  

42.  નીચનેામારં્ી કઈ જોડણી સાચી છે. 

(A)વાલ્મીક્રક  (B)વાલ્મીકી  (C)વાલ્લ્મકી  (D)વાલ્લ્મહક  

43.  નીચનેામારં્ી કઈ જોડણી સાચી છે ?  

(A)કવર્તત્ર  (B)કવર્ીત્રી  (C)કવશયત્રી  (D)કવર્ીતત્ર  

44.  નીચનેામારં્ી ખોટી જોડણી શોધો.  

(A)કીતિિ  (B)સશમતી  (C)પહરગ્સ્ર્તિ  (D)સીતમિ  

45.  નીચનેા પકૈી સાચી જોડણીવાળો શબ્દ કર્ો છે ?  

(A)દીલભગહર  (B)દીલગીરી  (C)હદલભગરી  (D)ક્રદલગીરી  

::-છદં::- 

46.  ‘તપિામાિા બધં ુઅનપુમ સખા હહિકરણા’ કર્ો છદં બને છે ?  

(A)અનષુટુપ  (B)પથૃ્વી  (C)શિખક્રરર્ી  (D)મદંાક્રાન્િા  

47.  નીચનેામારં્ી ‘શારૂ્ાલ તવક્રીહડિ’ છંદનુ ંબધંારણ કયુ ંછે ?  

(A)મરભનર્ર્ર્  (B)જસજસર્લગા  (C)મભનિિગા  (D)મસજસતતગા  

48.  ‘હુ ંિન ેપ્રમે કરિો રહ્યો, હ ેધરા !’ રોજ બોલાવત ુ ંરહી ગયુ ંઆ ગગન, પગં્તિ  કર્ા છદંની છે ?   

(A)હહરગીિ  (B)મનહર  (C)ઝલર્ા  (D)સવૈર્ા  

49.  ‘અસત્ર્ો માહંરે્ી પ્રભ ુ! પરમ િજેે ત ુલઈ જા’ પગં્તિનો છદં ઓળખાવો.  

(A)મદંક્રાન્િા  (B)અનષુટુપ  (C)પથૃ્વી  (D)શિખક્રરર્ી  

50.  સાભંળી તશર્ાળ બોલ્યુ,ં દાખ ેદલપિરામ, અન્ર્નુ ંિોએક વાકંું, આપના અઢાર છે, પગં્તિનો કર્ો છે ? 

(A)મનહર  (B)તશખહરણી  (C)અનષુટુપ  (D)દોહરો  

51.  કદી મારી પાસ ેવન વન િણા ંહોિ કુસમુો, પગં્તિનો છદં દશાાવો.  

(A)ચોપાઈ  (B)સવરૈ્ા  (C)મનહર  (D)શિખક્રરર્ી  

52.  આપલે પગં્તિનો છદં ઓળખાવો. ‘અસત્ર્ો માહંરે્ી પ્રભ ુ! પરમ િેજે ત ુ ંલઈજા’  

(A)શિખક્રરર્ી  (B)વસિંતિલકા  (C)પથૃ્વી  (D)મદંાક્રાન્િા  

53.  કરિા ંજાળ કરોભળર્ો, ભોર્ ંપડી ગભરાર્, વણ તટેૂલ ેિાિંણ ેઉપર ચઢવા જાર્, આ પગં્તિ કર્ા છદંની છે ?  

(A)તશખહરણી  (B)દોહરો  (C)હહરગીિ  (D)મનહર  

54.  િ ેપખંીની ઉપર પર્રો ફેંકિા ફેંકી દીધો, આ પગં્તિના છદં કર્ો છે ?  

(A)અનષુટુપ (B)હહરગીિ  (C)મદંાિાન્સતા  (D)તશખહરણી  

55.  ‘કહ ેદલપિરામ રાજ અતધિાજ સણુો, રૂડી ગજુરાિી વાણી રાણીનો વકીલ છ’ં પગં્તિનો છદં કર્ો છે ?  

(A)તશખહરણી  (B)હહરગીિ  (C)મનહર  (D)પથૃ્વી  

56.  ‘સકૂા ંપણો વન ગજવિા ંશાિં લીલા સદાર્’ે પગં્તિનો છદં ઓળખાવો.  
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(A)હહરણી  (B)મદંાિાન્સતા  (C)તશખહરણી  (D)પથૃ્વી  

::- સમાસ -:: 

57.  ‘નદંકંુવર’ શબ્દનો સમાસ કર્ો બન ે?  

(A)મધ્ર્મપદલોપી  (B)દ્વન્દ્વ  (C)તત્પરુૂષ  (D)કમાધારર્  

58.  ‘જશોદા’ શબ્દનો સમાસ ઓળખાવો.  

(A)કમાધારર્  (B)ઉપપદ  (C)દ્વન્દ્વ  (D)બહુતિહી  

59.  ‘લાભાલાભા’ કર્ો સમાસ બને ?  

(A)દ્વન્સદ્વ  (B)દ્વદ્વગ ુ (C)િત્પરુુર્  (D)ઉપપદ  

60.  ‘બાહુબળ’ કર્ો સમાસ બન ે?  

(A)તત્પરુુષ  (B)ઉપપદ  (C)મધ્ર્મપદલોપી  (D)દ્વદ્વગ ુ 

61.  ‘ભગહરધર’ શબ્દનો સમાસ ઓળખાવો.  

(A)મધ્ર્મપદલોપી  (B)કમાધારર્  (C)ઉપપદ  (D)દ્વન્દ્વ  

62.  ‘ઘોડાગાડી’ શબ્દનો કર્ો સમાસ બન ેછે ?  

(A)કમાધારર્  (B)મધ્યમપદલોપી  (C)િત્પરુુર્  (D)બહુતિહી  

63.  ‘વીણાપાભણ’ શબ્દનો સમાસ દશાાવો.  

(A)મધ્ર્મપદલોપી  (B)કમાધારર્  (C)દ્વદ્વગ ુ (D)બહુશવ્રહી  

64.  સમાસ ઓળખાવો : આગગાડી  

(A)દ્વન્દ્વ  (B)કમાધારર્  (C)મધ્યમપદલોપી  (D)ઉપપદ  

65.  નીચનેામારં્ી કયુ ંઉદાહરણ દ્વદ્વગ ુસમાસનુ ંનર્ી ?  

(A)ત્રર્ચાર  (B)ર્ડરસ  (C)પચંપાત્ર  (D)તત્રભવુન  

66.  ‘ભગહરધર’ શબ્દનો સમાસ ઓળખાવો.  

(A)કમાધારર્  (B)ઉપપદ  (C)િત્પરુુર્  (D)દ્વન્દ્વ  

67.  ‘રાિ-હદવસ’ શબ્દનો સમાસ ઓળખાવો.  

(A)કમાધારર્  (B)ઉપપદ  (C)દ્વદ્વગ ુ (D)દ્વન્સદ્વ  

68.  ‘જીવન સુદંરી’ શબ્દનો સમાસ દશાાવો.  

(A)બહુતિહી  (B)િત્પરુુર્  (C)કમકધારય  (D)દ્વન્દ્વ  

69.  નીચનેામારં્ી ‘તનભાર્’ શબ્દનો સમાસ ઓળખાવો.  

(A)કમાધારર્  (B)બહુશવ્રહી  (C)દ્વન્દ્વ  (D)દ્વદ્વગ ુ 

::- અલકંાર -:: 
70.  ‘હાર્ી જાણ ેરમિો હોર્ િમે સ ૂઢં હલાવ ેછે’ અલકંાર ઓળખાવો.  

(A)રૂપક  (B)ઉપમા  (C)ઉત્પે્રક્ષા  (D)સજીવારોપણ  

71.  ‘પાણી માટે પ્રતવણ પાભણર્ારા પાસ ેપહોંચ્ર્ો’ કર્ો અલકંાર બન ે?  

(A)વર્ાકનપુ્રાસ  (B)ઉપમા  (C)વ્ર્ાજસ્તતુિ  (D)રૂપક  

72.  ‘મા િ ેમા’ કર્ો અલકંાર છે ?  

(A)રૂપક  (B)અનન્સવય  (C)ઉપમા  (D)અર્ાાન્િરન્ર્ાસ  

73.  ‘હસ્િકમળર્ી કાજળ હાયુું, જળમ ંકીધુ ંઘર, ઉદર્ દેખી દમર્િંીનુ ંસકુાયુ ંસરવર’ પગં્તિનો અલકંાર ઓળખાવો.  

(A)સ્વભાવોગ્તિ  (B)વ્યશતરેક  (C)વ્ર્ાજસ્તતુિ  (D)ઉત્પ્રકે્ષા  

74.  મસુાફરો,  અસખં્ર્ આ મસુાફરો, શુ ંટે્રનન ેચડયો ન હોર્ આદરો !      પગં્તિનો અલકંાર ઓળખાવો.  

(A)વ્ર્તિરેફ  (B)ઉત્પે્રક્ષા  (C)રૂપક  (D)ઉપમા  
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75.  ‘આખરે દહરર્ો િ ેદહરર્ો જ’ અલકંાર ઓળખાવો.  

(A)રૂપક  (B)ઉપમા  (C)ઉત્પ્રકે્ષા  (D)અનન્સવય  

76.  નીચનેામારં્ી કયુ ંવણાાનપુ્રાસ અલકંારનુ ંઉદાહરણ છે ?  

(A)લેિ ન લીધો લચલત ઉરોનો લ્હાવ જો 

!  

(B)ધન્ર્ છે િમારી બહારૂ્રીને ! 

ઊંદર જોઈન ેનાટા !  

(C)મવુધ કન્ર્ા જેવી નદી 

સરૂ્ાપ્રકાશમા ંસ્નાન કરિી હિી  

(D)િજઘાિ ર્ર્ો હોર્ એમ 

અમરિકાકી ફસડાઈ પડયા ં 

77.  ‘રૂપ ેઅરુણ ઉદર્ સરખો’ કર્ો અલકંાર છે ?  

(A)ઉત્પ્રકે્ષા  (B)શબ્દાનપુ્રાસ  (C)ઉપમા  (D)રૂપક  

78.  અકળાઈ પડયો અવતન તવશ,ે જાણે ભવંર્ો ચપંાનો છોડ, કર્ો અલકંાર છે ?  

(A)વણાાનપુ્રાસ  (B)રૂપક  (C)ઉત્પેક્ષા  (D)ઉપમા  

79.  નીચનેામારં્ી ઉપમા અલકંાર શોધો.  

(A)શઠેની મોટી હવલેી ગામનુ ંનાક 

કહવેાર્  

(B)કાળજે ઊંડા કળર્ છે, છટ્ટ 

જેવી જજિંદગી  

(C)હૈયુ ંજાણ ેહહમાલર્  (D)મરે રે ડગે ને જેના મન ના ડગે  

80.  નીચનેામારં્ી કઈ પગં્તિ ઉપમા અલકંારની છે ?  

(A)આ ગાડંા હીરાન ેછાિીએર્ી અળગો 

કરાિો નર્ી  

(B)દીકરાઓ પાર્ીની પેઠે પૈસા 

વાપરે છે  

(C)દાદાજી એટલ ેદાદાજી  (D)બગલુ ંજાણી પાણી પર ઝબક્ુ ં

છે  

81.  કાતમની કોહકલા કેભલ કૂંજન કરે – પગં્તિ કર્ા અલકંારની છે ?  

(A)સજીવારોપણ  (B)અનન્વર્  (C)રૂપક  (D)વર્કસગાઈ  

82.  ‘કંપ્ય ુજળનુ ંરેશમપોિ; હકરણ િો ઝકં્ુ ંર્ઈ ક્યોિ’ પગં્તિનો અલકંાર ઓળખાવો.  

(A)શબ્દાનપુ્રાસ  (B)સજીવારોપર્  (C)વણાસગાઈ  (D)અંત્ર્ાનુપં્રાસ  

::- કહવેિ – રૂઢીપ્રર્ોગ -:: 
83.  નીચનેામારં્ી કહવેિનો સાચો અર્ા શોધો. ‘રુ્ષકાળમા ંઅતધક માસ’  

(A)મશુ્કેલીમા ંવધારો થવો  (B)વધારે રુ્:ખ હોવુ ં (C)રુ્ષકાળ વારંવાર પડવો  (D)આમારં્ી એકપણ નહીં  

84.  ‘ધરમ કરિા ધાડ પડવી’ કહવેિનો સાચો અર્ા કર્ો બન ે ? 

(A)પણુ્ર્ કરિા નકુસાન ર્વુ ં (B)ધરમ કરિા ંચોરી ર્વી  (C)ધમાસ્ર્ળે લટૂફાટ ર્વી  (D)બીજાનુ ંસારંુ ઈચ્છવામા ંખદુને 

નકુસાન થવુ ં 

85.  ‘સઠૂન ેગાગંડે ગાધંી’ કહવેિનો અર્ા શોધો.  

(A)સ ૂઠંના વહપેારી બનવુ ં (B)અલ્પ પ્રયત્નથી મોટી શસદ્ધિ 

પ્રાપત ન થાય   

(C)સ ૂઠં વચેી સખુ આવવુ ં (D)આમારં્ી એકપણ નહીં  

86.  નીચનેા પકૈી કઈ કહવેિો તવરોધી અર્ા દશાાવિી નર્ી ?  

(A)નમ્યુ ંિ ેભગવાનન ેગમ્યુ ં– નીચી 

બોરડી સૌ કોઈ ઝડે  

(B)બભળર્ાના બ ેભાગ – બદુ્વદ્ધ 

આગળ બળ પાણી ભરે  

(C)આપ ભલા િો જગ ભલા 

– ભલાઈ કરિા ંભિૂ વળગે  

(D)ઝાઝા હાથ રચળયામર્ા ં– બે 

હાથ વગર તાળી ન પડે  

87.  જીવમા ંજીવ આવવો કહવેિનો સાચો અર્ા કર્ો બન ેછે ?  

(A)ઉત્સાહમા ંવધારો ર્વો  (B)િાશંત થવી  (C)મરેલુ ંસજીવન ર્વુ ં (D)આશ્વર્ાનો અનભુવ ર્વો   

88.  નીચનેામારં્ી કઈ કહવેિ અલગ પડે છે ?  

(A)કક્કો ખરો કરવો  (B)એકના બ ેન ર્વુ ં (C)વાિન ેવળગી રહવે ુ ં (D)એક કાન થઈ જવુ ં 

::- સમાનાર્ી -:: 
89.  નીચનેા તવકલ્પોમારં્ી ‘રજની’ શબ્દનો સમાનાર્ી શોધો.  

(A)ચહંિકા  (B)ઉર્ા  (C)િવકરી  (D)રતવ  

90.  નીચનેા તવકલ્પોમારં્ી ‘સધુાકર’ શબ્દનો સમાનાર્ી શોધો.  
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(A)આકાશ  (B)સરૂ્ા  (C)ર્ાતમની  (D)િિી  

91.  નીચનેામારં્ી કર્ો સમાનાર્ી નર્ી ?  

(A)સોનુ ં (B)કંચન  (C)કથીર  (D)સવુણા  

92.  આમારં્ી ‘તશવ’ નો સમાનાર્ી કર્ો નર્ી ?  

(A)શકંર  (B)ધરૂ્જહર  (C)નારાયર્  (D)મહાદેવ  

93.  નીચનેા શબ્દનો સાચો પર્ાાર્વાચી શબ્દ કર્ો છે ?  

(A)ફૂલ  (B)પ્રસન્ન  (C)સમૂસામ  (D)પ્રકાશ  

94.  નીચનેા પકૈી કર્ો શબ્દ ‘પાણી’ નો પર્ાાર્ નર્ી ?  

(A)સભલલ  (B)ઉદક  (C)સરસી  (D)અંબ ુ 

95.  નીચનેામારં્ી ‘અવતન’ શબ્દના સમાનાર્ી શબ્દ કર્ો છે ?  

(A)સધુા  (B)ર્ાતમની  (C)વસુધંરા  (D)શવારી  

96.  ‘ઘોડા’નો સમાનાર્ી શબ્દ કર્ો છે ?  

(A)તવહગં  (B)તરંુગ  (C)ચતરુ  (D)ગજ  

97.  નીચનેા તવકલ્પોમારં્ી ‘આળસ’ુ શબ્દનો સમાનાર્ી શોધો.  

(A)માણસ  (B)અળતસયુ ં (C)કેદી  (D)એદી  

98.  ‘કુલ’ શબ્દનો સમાનાર્ી શબ્દ કર્ો છે ?  

(A)િટ  (B)હકનારો  (C)એકંદર  (D)વધઘટ  

99.  નીચનેા તવકલ્પોમારં્ી ‘શરૂ્ાલ’ શબ્દનો સમાનાર્ી શબ્દ શોધો.  

(A)શાહમગૃ  (B)વાઘ  (C)તશર્ાળ  (D)તસિંહ  

100.  ‘આમ્ર’ શબ્દનો સમાનાર્ી શબ્દ શોધો.  

(A)આંબલી  (B)કેરી  (C)આંબો  (D)મજંરી  

101.  ‘પ્રકાશ’ શબ્દ માટે કર્ો શબ્દ સમાનાર્ી નર્ી ?  

(A)િજે  (B)ધતુિ  (C)અંધકાર  (D)અજવાળં  

102.  ‘મસુાફરી’ શબ્દનો સમાનાર્ી શોધો.  

(A)મજલ  (B)ગજંાવર  (C)ઉપજ  (D)અલ્પ  

103.  ‘કૃપલ’ શબ્દનો સમાનાર્ી શોધો.  

(A)કંજૂસ  (B)ઉડાઉ  (C)લોભી  (D)ઉદાર  

104.  નીચનેા શબ્દોમારં્ી અર્ાની રીિે કર્ો શબ્દ જુદો પડે છે ?  

(A)અગ્વન  (B)અશનલ  (C)પાવક  (D)હુિાશન  

105.  નીચનેા શબ્દોમારં્ી કર્ો શબ્દ અલગ પડે છે ?  

(A)સાવજ  (B)શારૂ્ાલ  (C)ગજરાજ  (D)કેસરી  

106.  નીચનેા શબ્દોમારં્ી કર્ો સમાનાર્ી શબ્દ નર્ી ?  

(A)આહદત્ર્  (B)સોમ  (C)હદવાકર  (D)રતવ  

107.  નીચનેામારં્ી કર્ો શબ્દ સમાનાર્ી નર્ી  ?  

(A)રમખાણ  (B)હુલ્લડ  (C)ઝઘડો  (D)બળવો  

108.  નીચનેામારં્ી કર્ો શબ્દ બધંબસેિો નર્ી ?  

(A)સતવિા  (B)ભાસ્કર  (C)િિાકં  (D)હદનકર  

109.  નીચનેામારં્ી ‘આખ’ં નો સમાનાર્ી શબ્દ કર્ો નર્ી ? 

(A)નર્ન  (B)ભાલ  (C)ચક્ષ ુ (D)લોચન  
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110.  ‘સધુાકર’ શબ્દનો પર્ાાર્ શબ્દ આપો.  

(A)સરૂ્ા  (B)રતવ  (C)ચદં્ર  (D)તમહહર  

111.  ‘સમીર’નો સમાનાર્ી શબ્દ કર્ો નર્ી ?  

(A)વાર્રો  (B)હવા  (C)વાવાઝોડંુ  (D)પવન   

112.  ‘શર’ શબ્દનો સમાનાર્ી શબ્દ કર્ો છે ?  

(A)માથુ ં (B)બાર્  (C)શરૂાિન  (D)સરોવર  

113.  ‘અંબર’ નો સમાનાર્ી શબ્દ શુ ંર્ાર્ ?  

(A)આકાિ  (B)અંબાર  (C)કપડુ ં (D)મેઘાડબંર  

114.  ‘અવજ્ઞા’ શબ્દનો સમાનાર્ી શબ્દ કર્ો છે ?  

(A)તિતિક્ષા  (B)આજ્ઞા  (C)ઉપેક્ષા  (D)અપેક્ષા  

115.  ‘પતુ્ર’ નો પર્ાાર્ કર્ો નર્ી ?  

(A)દનજુ  (B)િનજુ  (C)નન્દન  (D)સિુ  

116.  કર્ો શબ્દ સમાનાર્ી નર્ી િે જણાવો.  

(A)હદવાકર  (B)આહદત્ર્  (C)સોમ  (D)રતવ  

117.  નીચેનામારં્ી કર્ો શબ્દ ‘પાવક’ શબ્દના અર્ાવાળો છે ?  

(A)અક્ગ્ન  (B)પવન  (C)પાવન  (D)પતવત્ર  

118.  નીચેનામારં્ી ‘તવપલુ’ શબ્દનો સમાનાર્ી શબ્દ કર્ો છે ?  

(A)સદુઢ  (B)હોંતશર્ાર  (C)પષુ્કળ  (D)આહદત્ર્ 

119.  ‘દીન’ શબ્દનો સમાનાર્ી શબ્દ કર્ો છે ?  

(A)હદવસ  (B)અક્રકિંચન  (C)પ્રકાશ  (D)અજવાળં  

120.  નીચેનામારં્ી ‘રાતત્ર’ શબ્દનો સમાનાર્ી શબ્દ કર્ો નર્ી ?  

(A)તનશા  (B)શવારી  (C)ર્ાતમની  (D)દાશમની  

121.  ‘મસુાફરી’ શબ્દનો સમાનાર્ી શબ્દ શોધો.  

(A)મજલ  (B)ગજંાવર  (C)ઊપજ  (D)અલ્પ  

122.  ‘કૃપણ’ શબ્દનો સાચો અર્ા કર્ો ર્ાર્ છે ?  

(A)લોભી  (B)ઉડાઉ  (C)કંજૂસ  (D)ઉદાર  

123.  ‘અવતન’ નો સમાનાર્ી શબ્દ કર્ો છે ?  

(A)સધુા  (B)શવારી  (C)ર્ાતમની  (D)વસુધંરા  

124.  ‘ઘોડા’ માટેનો સમાનાર્ી શબ્દ શોધો.  

(A)તવહગં  (B)તરંુગ  (C)ગજ  (D)ચતરુ  

125.  ‘આળસ’ુ શબ્દનો સમાનાર્ી શબ્દ કર્ો છે ?  

(A)માણસ  (B)કેદી  (C)એદી  (D)અળતસયુ ં 

126.  ‘કુલ’ શબ્દનો સાચો સમાનાર્ી આપો.  

(A)એકંદર  (B)હકનારો  (C)વધઘટ  (D)િટ  

127.  ‘શારૂ્ાલ’ શબ્દનો સમાનાર્ી શબ્દ આપો.  
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(A)વાઘ  (B)તસિંહ  (C)શાહમગૃ  (D)તશર્ાળ  

128.  ‘આમ્ર’ શબ્દનો સમાનાર્ી કર્ો બને છે ?  

(A)કેરી  (B)સામાન્ર્  (C)આંબો  (D)આમ જનિા  

129.  ‘શોભણિ’નો સમાનાર્ી શબ્દ કર્ો નર્ી ?  

(A)રતિ  (B)રુતધર  (C)સોનુ ં (D)લોહી  

130.  ‘પથૃ્વી’નો સમાનાર્ી કર્ો નર્ી ?  

(A)ધરા  (B)વ્યોમ  (C)વસુધંા  (D)ધરિી  

131.  ‘વાહરતધ’નો સમાનાર્ી શબ્દ કર્ો નર્ી ?  

(A)રત્નાકર  (B)ઉદતધ  (C)કાસાર  (D)સાગર  

132.  નીચેના પૈકી કર્ો શબ્દ ‘પક્ષી’ નો પર્ાાર્ નર્ી ?  

(A)તવહગ  (B)શકુતન  (C)ઉડપ  (D)શકુન્િ  

::- તવરુદ્ધાર્ી શબ્દો -:: 

133.    નીચેનામારં્ી ‘પતુનિ’ શબ્દનો તવરુદ્ધાર્ી શોધો.  

(A)પશતત   (B)દૈવી   (C)પતવત્ર   (D)પે્રક્ષક    

134.    આપેલ તવકલ્પોમારં્ી ‘સાર્ા’ શબ્દનો તવરુદ્ધાર્ી શોધો.  

(A) તવર્ોગ  (B)રુ્લાભ   (C)જુદા   (D)વ્યથક    

135.  ‘ર્ાચક’ શબ્ધનો તવરુદ્ધાર્ી શબ્દ કર્ો બને  ?  

(A) દાતા  (B)અવાચક   (C)ભભખારી   (D)ર્ાચના    

136.   ‘સમષ્ષટ’ શબ્દનો તવરુદ્ધાર્ી શબ્દ જણાવો.  

(A) સમિષ્ષટ  (B)વૈયક્તતક   (C)અંગિ   (D)સગંિ    

137.   ‘અણધડ’ શબ્દનો તવરુદ્ધાર્ી શબ્દ શોધો.  

(A) સુદંર  (B)ઘાટીલો   (C)સડુોળ   (D)સઘુડ    

138.    ‘સીધાપણુ’ં શબ્દનો તવરુદ્ધાર્ી શબ્દ શોધો.  

(A) ત્રાસંાપણુ ં (B)ઊંધાપણુ ં  (C)વાકંાપણુ ં  (D)અવળાપણુ ં   

139.   ‘રુ્ગુંધ’ શબ્દનો તવરુદ્ધાર્ી શબ્દ કર્ો બને ?   

(A)સૌરભ   (B)સવુાસ   (C)મહકે   (D)સગુધં    

140.  ‘સવંત્સરી’ નો તવરુદ્ધાર્ી શબ્દ કર્ો છે ?  

(A) મતૃ્યતુિતર્  (B)તવજર્   (C)જયતંી   (D)છમછરી    

141.    ‘આબરૂ’ શબ્દનો તવરોધી શબ્દ શોધો.  

(A)અજુગતુ ં  (B)બેઆબરૂ   (C)પ્રતિષઠા   (D)માન    

142.    કર્ો શબ્દ ‘અમિૃ’નો તવરોધી છે ?  

(A) છાશ  (B)માખણ   (C)પાણી   (D)શવષ    

143.  ‘ઉત્તમ’ શબ્દનો તવરોધી શબ્દ કર્ો બને છે ?  

(A)રુ્લાભ   (B)અરતસક   (C)સમાન   (D)અધમ   

144.    તવરુદ્ધાર્ી શબ્દ કર્ો છે ? ‘ઔરસ’  
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(A) મીઠાસ  (B)અનૌરસ   (C)અઔરસ   (D)અનોરસ    

145.    ‘કંુદન’નુ ંતવરુદ્ધાર્ી કયુ ંબને છે ?  

(A)સોનુ ં  (B)કથીર   (C)કનક   (D)ચાદંી    

146.    ‘ઉલાળ’નો તવરુદ્ધાર્ી શબ્દ આપો.  

(A)ઘરાળ  (B)ઊંચુ ં  (C)સીધુ ં  (D)નીચે    

147.    ‘ઉછાછંળં, નો તવરુદ્ધાર્ી શબ્દ આપો.  

(A)ઉપર   (B)સહક્રર્   (C)ઠરેલ   (D)આક્રમક    

148.    ‘મખુહરત’્ શબ્દનો તવરોધી શબ્દ કર્ો છે ?  

(A) મકૂ  (B)મખુ   (C)બોલકો   (D)કંઠસ્ર્    

::-સતંધ-::  

149.    ‘પ્રત્ર્ક્ષ’ શબ્દની સતંધ છૂટી પાડેલ સાચ ુસ્વરૂપ શોધો.  

(A)પ્રશત + અક્ષ   (B)પ્રિી + અક્ષ   (C)પ્ર + ત્ર્ક્ષ   (D)પ્રિી + ર્+    

150.    ‘ગાર્ક’ ની સતંધ છૂટી પાડો.  

(A)ગે + અક   (B)ગૌ + અક   (C)ગૈ + અક   (D)ગા + એક    

151.    નીચેનામારં્ી ‘ઉન્નતિ’ શબ્દની સતંધ છૂટી પાડિા કર્ો તવકલ્પ સાચો છે ?  

(A) ઉન + નતિ  (B)ઉત ્+ નશત   (C)ઉત ્+ નિી   (D)ઉિ: + નિી    

152.    ‘મહશે’ની સતંધ છૂટી પાડિા ંસાચો તવકલ્પ કર્ો બને ?  

(A) મહાન + ઈશ  (B)મહા + ઈસ   (C)મહા + અઈશ   (D)મહા + ઈિ    

153.  ‘જગદંબા’ની સતંધ છૂટી પાડિો સાચો તવકલ્પ શોધો.  

(A)જગદ + અંબા   (B)જગત ્+ અંબા   (C)જગ + દંબા   (D)જગ + અદંબ    

154.    ‘જજણા – ઉદ્ધાર’ની સતંધ જોડિા ંનીચેનામારં્ી કર્ો શબ્દ સાચો બને ?  

(A)જીર્ોિાર   (B)જજણોદ્ધાર   (C)જીણાઉદ્ધાર   (D)જજણાઉદ્ધાર    

155.    ‘તપત્રાદેશ’ શબ્દનો સાચો સતંધ તવગ્રહ દશાાવો.  

(A)તપિર + આદેશ   (B)પીિા + આદેશ   (C)પીિા + દેશ   (D)શપત ૃ+ આદેિ    

156.    સતંધ છૂટી પાડો : રુ્ષટ  

(A)દુસ ્+ ટ   (B)રુ્શ ્+ ટ   (C)ર્્ + ઉષટ   (D)એકપણ નહીં    

157.    સતંધ છૂટી પાડો : સ્વચ્છ  

(A) સ ૂ+ અચ્છ  (B)સ્વ + અચ્છ   (C)સ ુ+ અચ્છ   (D)સ્વ + ચ્છ    

158.  નીચે આપેલ શબ્દોમારં્ી ‘ભાવવાચક સજં્ઞા’ શોધો.    

(A)પવાિ   (B)પે્રરર્ા   (C)હકિંમિ   (D)ઈષ્ન્ડકા કાર    

159.  નીચેના વાક્યમારં્ી ‘તવશેર્ણ’ સ્વરૂપ કયુ ંછે ? 

‘પાણીનો ભરેલો પ્ર્ાલો લઈને જ્ર્ારે ઉર્ા પાછી આવી ત્ર્ારે હસિી હિી’   

(A)પ્ર્ાલો   (B)હસિી   (C)ભરેલો   (D)િે    
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160.    આપેલ શબ્દોમા ં‘તવશેર્ણ’ દશાાવિો શબ્દ કર્ો છે ?  

(A)સૈન્ર્   (B)ઝડપર્ી   (C)િેઓ   (D)કાળો    

161.    આપેલ શબ્દો પૈકી ‘હક્રર્ાતવશેર્ણ’ દશાાવિો શબ્દ આપો.  

(A)મશુ્કેલ   (B)બોલવુ ં  (C)સેનાપતિ   (D)ગુ્ સાથી    

162.    આપેલ શબ્દોમારં્ી ‘સવાનામ’ દશાાવિો શબ્દ શોધો.  

(A)કજજર્ાખોર   (B)તમે   (C)મરુૃ્િાર્ી   (D)સોનુ ં   

163.    નીચે આપેલ વાક્યનો પ્રકાર કર્ો છે િે જણાવો. 

‘પોલીસે ચોરનો હર્ પકડયો અને િેને હાર્કડી પહરેાવી દીધી’   

(A)ઉદગાર વાક્ય   (B)સારંુ્વાક્ય   (C)સયંતુત વાક્ય   (D)સકુંલ વાક્ય    

164.    ‘રમણ’ શબ્દનો ચોક્કસ પ્રકાર કર્ો બને ?  

(A)ભાવવાચક નામ   (B)સમહૂવાચક નામ   (C)કત ુાવાચક નામ   (D)સજં્ઞાવાચક નામ    

165.    ‘બપોરે બારી બધં કરજે’ કર્ા પ્રકારનુ ંઆજ્ઞાર્ા વાક્ય છે ?  

(A)ભશવષ્ય આજ્ઞાથક   (B)સાદો આજ્ઞાર્ા   (C)તવતશષટ આજ્ઞાર્ા   (D)વિામાન આજ્ઞાર્ા    

166.   નીચેનામારં્ી કર્ો પ્રકાર વાક્ય રૂપાિંરનો નર્ી ?   

(A)કિાહરવાક્યમારં્ી કમાભણવાક્ય   (B)સાદા વાક્યમારં્ી 

પે્રરકવાક્ય   

(C)સાદા વાક્યમાંથી 

શવશિષ્ટ વાક્ય   

(D)તવતધવાક્યમારં્ી તનરે્ધ 

વાક્ય    

167.    નીચેના વાક્યમા ંરેખાહંકિ પદની તવભગ્તિ જણાવો.       ‘મજુ અબળાને મોટી તમરાિ બાઈ !’   

(A)પચંમી   (B)પ્રર્મ   (C)તતૃીય   (D)સત્પમી    

168.    ‘એ માણસ લચુ્ચો દેખાર્ છે’ આ વાક્યમા ંપરૂક પદ ‘લચુ્ચો’ શુ ંછે ?  

(A)કૃદંિ   (B)સવાનામ   (C)શવિેષર્   (D)સજં્ઞા    

169.    ‘પેલાએ પભુલનને ધક્કો માર્ો’ તવશેર્ણનો પ્રકાર દશાાવો.  

(A)સાપેક્ષ તવશેર્ણ   (B)દિકક શવિેષર્   (C)ગણુવાચક તવશેર્ણ   (D)પ્રશ્નવાચક તવશેર્ણ    

170.   નીચેના વાક્યમા ંરેખાહંકિ શબ્દ પછી કયુ ંતવરાભચહન મકુાર્ ?    

મારંુ ધ્ર્ાન દોરવા િેણે કહ્ુ ં‘સાભંળો છો  ?’   

(A)પણૂાતવરામ    (B)લઘરેુખા   (C)ગરુુરેખા   (D)ગરુુશવરામ    

171.    પ્રર્મ, બીજો, પાચંમો કયુ ંતવશેર્ણ દશાાવે છે ?  

(A)સમહૂવાચક તવશેર્ણ   (B)વ્ર્ગ્તિવાચક તવશેર્ણ   (C)િમવાચક શવિેષર્   (D)આમારં્ી એકપણ નહહિં    

172.    ર’ જે શબ્દમા ંવપરારે્લ (‘) ભચહનને શુ ંકહવેાર્ ?  

(A)અલ્પતવરામ   (B)અધાતવરામ   (C) ગરુુતવરામ   (D) લોપચચહન     

173.    ઉચ્ચારની રીિે જુદો પડિો મળૂાક્ષર કર્ો છે ?  

(A)િ   (B)ફ   (C)દ   (D)ધ    

174.    ‘દેશભગ્તિના પાચં ગીિ િૈર્ાર કરો’ આ વાક્યમા ંહક્રર્ાપદનો અર્ા કર્ો છે ?  

(A)તવધ્ર્ર્ા   (B)તનદેશાર્ા   (C)સભંવનાર્ા   (D)આજ્ઞાથક    

175.    ‘અમારા દોર્ મનમા ંના ધરશો, અમારા ગણુ જોજો’ આ વાક્યમા ંઅભભગમવાચક તવશેર્ણ દશાાવિો શબ્દ કર્ો છે ?  

(A) ના  (B) દોર્  (C)મનમા ં  (D)ગણુ    
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176.    સરદાર પટેલ લોખડંી પરુૂર્ હિા – રેખાહંકિ પદ ઓળખાવો.  

(A)ભાવવાચક તવશેર્ણ  (B) ગરુ્વાચક શવિેષર્  (C)સખં્ર્ાવાચજ તવશેર્ણ   (D)ક્રમવાચક તવશેર્ણ    

177.    જગદીશે પિગં ઊંચી કરી – કમાભણ વાક્ય શોધો.  

(A)જગદીશ પાસે પિગં ઊંચી કરાવી   (B)જગદીિથી પતગં ઊંચી 

કરાઈ   

(C)જગદીશ પિંગ ઊંચી 

કરશે   

(D)જગદીશ પિગં ઊંચી 

કરે છે.    

178.  ‘લોઢાના ચણા ચાવવા’ કહવેિનો સાચો અર્ા કર્ો બને છે ?    

(A) મહનેિનુ ંપહરણામ ન મળવુ ં (B)મશુ્કેલ કાયક કરવુ ં  (C)ગમે િે રીિે ભખૂ 

ભાગવી   

(D)બહારૂ્રી બિાવવી    

179.    નીચેનામારં્ી કર્ા રૂહઢપ્રર્ોગનો અર્ા ‘હાર કબલુ કરવી’ િેમ ર્ાર્ છે ?  

(A)હશથયાર હઠેા ંમકૂવાં   (B)ભાવા ભાગંવી   (C)પગમા ંબેડી પડવી   (D)પગ ધોઈને પીવા    

180.    ‘િડકો-છારં્ડો વેઠવો’ કહવેિનો અર્ા શુ ંર્ાર્ ? 

(A)ઝઘડો કરવો   (B)નોકરી કરવી   (C)સખુ દુ:ખ સહન કરવા   (D)મહનેિ કરવી.    

181.    ‘કોઈ પ્રર્ાસ બાકી ન રાખવો’ રૂઢીપ્રર્ોગનો અર્ા કર્ો ર્ાર્ છે ?  

(A) આકાિ-પાતાળ એક કરવા  (B)જગેં ચડવુ ં  (C)ખો ભલૂી જવી   (D)વહાર ધાવુ ં   

182.    ‘ઉંઘ આવી જવી’ રૂહઢપ્રર્ોગનો અર્ા કર્ો ર્ાર્ ?  

(A) આંખ મળી જવી  (B)આંખ  મીંચાઈ જવી   (C)આંખ ઠેરવવી   (D)આંખ ઠરવી    

183.    નીચેના પૈકી કર્ા રૂહઢપ્રર્ોગનો અર્ા ‘નકામો પ્રર્ાસ કરવો’ ર્િો નર્ી ?  

(A) પાર્ી માપવુ ં (B)પાણીમા ંલીટા કરવા ં  (C)પાણી વલોણુ ંકરવુ ં  (D)પાણીની ગાસંડી બાધંવી    

184.    ‘સ્વભાવ કદી બદલાિો નર્ી’ િેવો અર્ા ન આપિી કહવેિ કઈ છે ?   

(A) પડી ટેવ ન ટળે  (B)સ્વભાવનુ ંઓસડ નહીં   (C)ધીરજના ફળ મીઠા ં  (D)કૂિરાની પુછંડી વાકંી િે 

વાકંી    
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ગજુરાતનો ઈવતહાસ  

 ત્રર્ મખુ્ય ભાગ       :-  પ્રાચીન ગજુરાતનો ઇવતહાસ 
 :- મધ્યકાલલન ગજુરાતનો ઇવતહાસ  
 :-  અવાકચીન(આધવુનક) ગજુરાતનો ઇવતહાસ 

 

   પ્રાચીન ગજુરાતનો ઇવતહાસ 

 

 ત્રર્ મખુ્ય ભાગ  :- ૧) પ્રાગૈવતહાવસક યગુ,  ૨) પૌરાલર્ક યગુ,   ૩) વવવવધ વશંો 
 

   ૧)પ્રાગૈવતહાવસક યગુ  

 

વવવવધ ્થળોએથી અવશેષો પ્રાપ્ત થયા. અવશેષોનો સમય નક્કી કરવા કાબકન ડેટટિંગ પદ્ધવતનો ઉપયોગ થાય છે. જેમા ંC-14 ને ધ્યાનમા ંલેવામા ંઆવે 
છે.  

વષક પ્રાચીન નગરનુ ંનામ  ઉત્ખનન કાયક કરનાર કઈ નદી ટકનારે પ્રાચીન નગરનુ ં્થળ  

1921 હડપ્પા રાયબહાદુર દયારામ સહાની રાવી પાટક્તાનના મોન્સટગોમરી જજલ્લામા ં
1922 મોહે-જો-દડો રખાલદાસ બેનજી વસિંધ ુ પાટક્તાનના લારખાના જજલ્લામા ં

1954-55 લોથલ ડૉ. એસ .આર. રાવ ભોગાવો અને 

સાબરમતીની 

વચ્ચે. 

અમદાવાદના ધોળકા તાલકુામા ંસરગલા 

ગામ 

 

 મોહેં-જો-દડો માથંી એક વવશાળ જાહરે ્નાનાગાર મળી આવયુ ંછે 

 લોથલ અને મોહેં-જો-દડો નો અથક થાય  મરેલાનો ટેકરો 
 લોથલ માથંી સોનાના મર્કાની માળા, સળગાવેલી હાલતમા ંયગુલ મમી અને જહાજ લાઘંરવાનો ધક્કો(ડોકયાડક) મળી અવયા છે.                                            

 લોથલને વવશ્વનો સૌથી પ્રાચીન ડોકયાડક ગર્વામા ંઆવે છે . 
ગજુરાત માથંી મળી આવેલા ્થળો : 
જજલ્લો પ્રાચીન અવશેષ મળી આવયા તે ્થળો  
કચ્છ કરૂન, લાખપર, ધોળાવીરા/કોટડા(સૌથી મોટંુ, 1967-68 મા ંજે.પી.જોષી અને 1991મા ંઆર.એસ.વવષ્ટ), દેસલપરુ, પબમુઢ, સરૂકોટડા   
જામનગર લાખાબાવળ, આમરા 
ગીરસોમનાથ પ્રભાસ 

સરેુન્સરનગર રંગપરુ (સૌ પ્રથમ)  ઈ.સ.૧૯૩૧  માધો્વરૂપ વત્સ અને 1953 એસ.આર. રાવે અહીં ખોદકામ કરેલુ.ં 
મોરબી કુન્સતાસી 
રાજકોટ આટકોટ, રોઝડી 
મહસેાર્ા લાઘર્જં, કોટ, પેઢામલી 
અમદાવાદ ધોળકા 
સરુત માલવર્  
 

 

     ૨)પૌરાલર્કયગુ  

મન ુ 

મનુ્ મવૃત નામનો ગ્રથં લખ્યો. જેમા ંમાર્સોએ પાળવાના વનયમો લખ્યા છે. 
  ↓ વશંજ 

શયાકવત 

   તેના સમયથી ગજુરાતનો પૌરાલર્ક ઈવતહાસ શરૂ થાય છે.  

 ↓પતુ્ર 
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આનતક  

આનતે ગજુરાતના ઉત્તરના ભાગમા ંરાજ કયુક તેથી તે વવ્તાર “આનતકપ્રદેશ”તરીકે ઓળખાય છે. તેની રાજધાની “કુશ્થળી” હતી. તેથી કુશ્થળી 
પ્રાચીન ગજુરાતની પ્રથમ રાજધાની હતી. 
         ↓પતુ્રરૈવત 
 રૈવતે જૂનાગઢના લગરનાર ખાતે રાજ કયુક તેથી લગરનાર પવકતને ”રૈવતક” પવકત પર્ કહ ેછે. 
શ્રી કૃષ્ર્ની આગેવાનીમા ંસેનાએ રૈવતને હરાવયો. શ્રી કૃષ્ર્એ કુશ્થળી(દ્વારકા) નજીક નવુ ંનગર દ્વારામતી/ દ્વારાવતી(બેટ દ્વારકા) વસાવયુ.ં  

શ્રી કૃષ્ર્એ કુશ્થળી(દ્વારકા) નગરી વસાવી હતી. 
 

૩)  વશંો       

 

મગધ  શાસન(ઈ.સ.પવેૂ ૬૦૩ થી ૩૨૪) 
* રાજધાની :- પાટલીપતુ્ર (પટના) 

મખુ્ય રાજાઓ :- લબિંલબસાર » અજાતશત્ર ુ» વશશનુાગ » મહાપદ્માનદં  »  ધનનદં  

ધનનદં Vs ચરંગપુ્ત મૌયક 

         ચરંગપુ્ત મૌયકની જીત 

મૌયકકાળ :- 
* ્થાપક :- ચરંગપુ્ત મૌયક [ગજુરાતમા ંરાજધાની : લગટરનગર{હાલ.લગરનાર}], રાજભાષા : પાકૃત  
 

 ચરંગપુ્તમૌયકના સમયથી ગજુરાતનો પ્રમાલર્ત ઈવતહાસ શરૂ 
 ચરંગપુ્તમૌયકના સબુા પષુ્યગપુ્તે જુનાગઢના લગરનારમા ંસદુશકન તળાવ બધંાવયુ.ં જે ગજુરાતનુ ંસૌથી પ્રાલચન તળાવ છે. 
 તે સમયે બૌધ્ધ ધમક પ્રચલલત હતો. ચરંગપુ્તનો પતુ્ર લબિંદુસાર, લબિંદુસારનો પતુ્ર અશોક. 
 જૂનાગઢમા ંઅશોકનો વશલાલેખ આવેલો છે. જે બ્રાહ્મી લલપી(દેવનાગરી લલપી) મા ંરચાયેલ છે. આ લલપીને ઉકેલનાર જેમ્સવપ્રન્સસેપ હતો. 

જેમા ંભારતીય ભગવાનલાલ ઈન્સરએ સધુારા વધારા કયાક.  આ વશલાલેખમા ં ૧૪ ધમક આજ્ઞાઓ હતી. તેમા અશોક રાજાનો ઉલ્લેખ            “ 
વપ્રયદશીરાજા” અને “દેવાનામવપ્રય” તરીકે કરવામા ંઆવયો છે. 

કલલિંગન ુયદુ્ધ :- ઇસ. પવૂક. ૨૬૧મા ંથયુ.ં  
* અશોક રાજાએ કલલિંગના રાજા(ખારવેલ) ને હરાવયો. (કલલિંગ એટલે હાલ ઉટડશા) 

 આ યધુ્ધમા ંઆશરે ૧ લાખ જેટલા લોકો મતુ્ય ુપામ્યા. પટરર્ામે અશોકનુ ંહદય પટરવત્નક થયુ.ં  
 બૌધ્ધસાધ ુઉપગપુ્તના કહવેાથી અશોકે બૌધ્ધ ધમક અંલગકાર કયો.  
 અશોકે પોતાના પતુ્ર મહને્સર, પતુ્રી સઘંવમત્રા અને પૌત્ર સપં્રવતને બૌધ્ધ ધમકના પ્રચાર માટે વસલોન ( હાલ શ્રીલકંા ) મોકલ્યા.  
 શ્રીલકંાના પ્રાલચનનામ :- વસલોન, વસિંહલટરપ.  

અંવતમ રાજા  : બહૃરથ  (બહૃરથની હત્યા તેના બ્રાહ્મર્ સેનાપવત પષુ્યવમત્ર શ ૃગં કરી)  
 

અનમુૌયક કાળ:-  
 ક્ષત્રપો ( શકો )નુ ંશાસન. 
 પસ્વવમભારતમા ં૪૦૦ વષક સધુી ક્ષત્રપોનુ ંશાસન હું ુ.ં  

 શે્રષ્ઠ ક્ષત્રપ રાજા :- રુરદામા (જુનાગઢ મા ંતેનો વશલાલેખ આવેલો છે.)  રુરદામાના સબુા સવુવશાખે સદુશકન તળાવનુ ંસમારકામ કરાવયુ.ં  
 છેલ્લો ક્ષત્રપ રાજા :- રુરવસિંહ ત્રીજો. 
 ચરંગપુ્ત બીજાએ રુરવસિંહને હરાવીને ગજુરાતમાથંી ક્ષત્રપ સત્તાનો અંત આણ્યો.  

રુરવસિંહ ત્રીજો Vs ચરંગપુ્ત બીજો ચરંગપુ્ત બીજાની જીત 
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ગપુ્તકાળ (ભારતનો સવુર્કયગુ)  

 આદ્ય્થાપક : શ્રી ગપુ્ત,     
 ભારતમા ં્થાપક :- ચરંગપુ્ત પહલેો,   
 ગજુરાતમા ં્થાપક : ચરગપુ્ત બીજો(વવક્રમાટદત્ય/).  લબરુદ : શકારી અને સાહશાકં 
 પ્રચલલત ધમક :- વૈષ્ર્વ ધમક.  
 ચરંગપુ્ત બીજાએ રુરવસિંહને હરાવીને ગજુરાતમાથંી ક્ષત્રય સત્તાનો અંત કયો.  
 ચરગપુ્ત બીજાના સમયમા ંઈ.સ.405 મા ં આરબ મસુાફર ફાહ્યાને ગજુરાતની મલુાકાત લીધી.  
 ્કંદગપુ્તના સબુા પર્કદંતે્ત સદુશકન તળાવનો જીર્ોધ્ધાર કરાવયો.  
 ્કંદગપુ્તનો વશલાલેખ અશોકના વશલાલેખની બાજુમા ંઆવેલ છે.  
 ્કંદગપુ્તના નામના સોનાના વસક્કા બહાર પાડવામા ંઆવયા                  .   

અંવતમ રાજા : વવષ્ણ ુગપુ્ત  

મૈત્રકયગુ (ઈ.સ. 470 થી 788)  

* ્થાપક :- સેનાપવત ભટાકક  ,  * રાજધાની :- વલભીપરુ ( ભાવનગર ),  પ્રચલલત ધમક :- વશવ ધમક,  
પ્રચલલત રાજાઓ : સેનાપવત ભટાકક , ગહૃસેન, વશલાટદત્ય,  ધ્રવુસેને બીજો, ધરસેન ચોથો 

 વશલાટદત્ય નામના રાજાએ “ ધમાકટદત્ય” નુ ંલબરુધ ધારર્ કયુક.  
 ધ્રવુસેને બીજાના સમયમા ંઈ.સ. 640 મા ંચીની મસુાફર હ્ય-ુએન-ત્સગં ગજુરાતની મલુાકાતે આવયો હતો.  
 ધરસેન ચોથાએ “ મહારાજાવધરાજ ” અને “ ચક્રવતી”  નુ ંલબરુદ ધારર્ કયુક.  
 વવશ્વવવખ્યાત વલભી વવદ્યાપીઠ :- વલભીપરુ ખાતે આવેલ છે. 

અંવતમ રાજા : વશલાટદત્ય સાતમો  
મૈત્રકોના સમકાલલન રાજ્યો 

રાજ્ય રાજધાની 
 ગારુલકવશં ઢાકં 
સૈન્સધવ વશં ધમૂલી 

તૈ્રકટૂકો અપરાન્સત પ્રદેશ  
કટચ્યરૂીઓ ભગૃકુચ્છ 

ગરુ્જર નપૃવતઓ નાન્સદીપરુ 
ચાહમાનો અંકલેશ્વર 
ચાલકુ્યો નવસારી 
સેન્સરકો તાપી તટ 

                                     

અનમૈુત્રક વશં :-  

૧) રાષ્રકુટો  
્થાપક : દંવતદૂગક   
રાજધાની :- માન્સયખેત ( હાલ – નાવસક ) 

     2)ગરુ્જર પ્રવતહારો 
રાજધાની :- ભીન્નમાલ ( હાલ – આબ ુનજીકનો પ્રદેશ. ) 

 



ANGEL  ACADEMY   7575  072  872  - GPSC 1-2, Dy.SO,  નાયબ મામલતદાર, PSI, ASI, કોન્સ્ટેબલ,  તલાટી, કલાકક  , TAT, TET વગેરે પરીક્ષાઓની સપંરૂ્ક તૈયારી માટે                                                                              
શાખા  1) બસ ડેપોની સામે, વવનાયક હોસ્્પટલની પાસે,  સેકટર :7-C, ઘ-3, │ લાલઘર ઝેરોક્ષની નીચે, સેકટર: 29, ઘ-6  કોનકર  .. ગાધંીનગર     angelacademy.co.in 
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3)ચાવડાવશં  (ઈ.સ.746 થી 942) 
્થાપક :- વનરાજ ચાવડા, રાજધાની ;- પચંાસર ( હાલ – રધનપરુ નજીકનો પ્રદેશ) 
 વનરાજ ચાવડા: વપતા – જયવશખરી, માતા – રૂપસુદંરી,  મામા – સરૂપાળ, વમત્ર - અર્ટહલ ભરવાડ અને  ચાપંો વલર્ક 

 વનરાજ ચાવડાએ પોતાના સેનાપવત ચાપંાની યાદમા ંચાપંાનેર નગર વસાવયુ ંઅને પોતાના વમત્ર અર્ટહલ ભરવાડના નામ પરથી અર્ટહલપરુ 
પાટર્(પાટર્) નગર વસાવયુ.ં  

 ચાપાનેરના રાજાઓ “ પતઈ “ નામ  પરથી ઓળખાય છે.  

  અંવતમ રાજા : સામતંવસિંહ ( સામતંવસિંહની બહને લીલાદેવી અને રાજા રાજના પતુ્ર મળુરાજ સોલકંીએ તેમની હત્યા કરી  
સોલકંી વશંની શરૂયાત કરી હતી) 

સોલકંી વશં (ઈ.સ. 942 થી 1244)  ગજુરાતનો સવુર્ક યગુ .  
* ્થાપક :- મળુરાજ સોલકંી,     
રાજધાની :- અર્ટહલપરુ પાટર્ 

 આ યગુમા ંગજુરાત ‘ગરુ્જરદેશ’ અથવા “ગજુરાત’ તરીકે ઓળખાતો હતો.  
 મળુરાજ સોલકંી -» ચામુડંારાજ -» વલ્લભરાજ -» દુલકભરાજ -» ભીમદેવ પહલેો -» કર્કદેવ સોલકંી -» વસધ્ધરાજ જ્યવસિંહ -» કુમારપાળ -» 

અજયપાળ -» મળુરાજ બીજો  -» ભીમદેવ બીજો  -» વત્રભવુનપાળ 
મળુરાજ સોલકંી (વપતા – રાજ, માતા – લીલાદેવી) 

 મળુરાજ સોલકંીએ વસધ્ધપરુમા ંરુરમહાલય બધંાવયો. 

       ભીમદેવ પહલેો(ઈ.સ. 1022 થી 1064)  
 મોઢેરામા ંપષુ્પાવતી નટદના ટકનારે સયૂકમટંદર બધંવયુ.ં  
 7/1/1026 ના રોજ મહંમદ ગઝનીએ સોમનાથ પર આક્રમર્ કયુક ત્યારે ગજુરાતમા ંભીમદેવ પહલેાનુ ંશાશન  હું ુ.ં  
 તેરે્ સોમનાથનુ ં પથ્થરનુ ંમટંદર બધંાવયુ.ં (હાલના સોમનાથ મટંદરનો જજર્ોધ્ધાર સરદાર વલ્લ્ભભાઈ પટેલે ડૉ. રાજેન્સર પ્રસાદના હ્તે કરાવેલ)  
 તેની પજત્ન રાર્ી ઉદયમવતએ પાટર્મા ં“ રાર્કી વાવ” બધંાવી. જે સાત માળની છે.  

       કર્કદેવ સોલકંી(ઈ.સ. 1064 થી 1094)  
 આશાપલ્લી ( હાલ – અસારવા ) ના ્થાને કર્કદેવતી નગર વસાવયુ ં. કર્ાકટકા રાજ્યના ચદંોરના રાજા જયકેશીની કંુવરી મયર્લ્લાદેવી (વમનળ 

દેવી) સાથે લગ્ન કયાક.  

વસધ્ધરાજ જ્યવસિંહ (ઈ.સ. 1094 થી 1142 )  
( જન્સમ્થાળ – પાલનપરુ ) 

 સોલકંીયગુનો સૌથી પરક્રમી રાજા. 
 તેમના પાચં નામ :- વસધ્ધ, ચડં, અવતંીનાથ, ચક્રવતી, બાબકટરક જજષ્ણુ.ં  
 રુરમહાલયનો જજર્ોધ્ધાર કરવયો અને પાટર્મા ંસહસ્ત્રલીંગ તળાવ બધંાવયુ ંતથા તેની ફરતે 1008 વશવલીંગ બનાવયા. 

 તેરે્ જૂનાગઢના રાજા રા’ખેંગારને હરવી “વસધ્ધરાજ”નુ ંલબરુદ ધારર્ કયુું.  
 માળવાના રાજા યશોવમાકને હરાવયા બાદ અવતંીનાથ કહવેાયા. (યશોવમાકની પતુ્રી અવતંી સાથે લગ્ન કયાક તેથી)  
 તેમના ગરુુ હમેચરંાચાયકએ વસધ્ધરાજની પે્રરર્ાથી  “ વસધ્ધહમેશબ્દાનુશંાસન “ નામનો વયાકરર્ ગ્રથં લખ્યો જે ગજુરાતી ભાષાનો પ્રથમ વયાકરર્ 

ગ્રથં છે.  
 

મીનળ દેવી:-  
 વસધ્ધરાજની માતા મીનળદેવી ગજુરાતની પ્રથમ સ્ત્રી રાજ્યકતાક હતી. 
 સોમનાથ પરનો યાત્રાવેરો માફ કરાવયો.  
 વવરમગામમા ંમનુસર તળાવ બધાવંયુ.ં 
 ધોળાકામા ંમલાવ તળાવ બધંાવયુ ંઅને કહવેાય છે કે મીનળદેવીનો ન્સયાય જોવો હોયતો ધોળકાનુ ંમલાવ જોવુ ં( ન્સયાયનુ ંપ્રવતક ) 
 વસધ્ધરાજ જ્યવસિંહ પછી કુમારપાળ નુ ંશાસન શરૂ.   
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કુમારપાળ (ઈ.સ. 1143 થી 1174) 
 ગજુરાતા નો અશોક.  
 જૈન ધમક પ્રત્યે પ્રીવત , જૈન ધમક રાજ્યધમક.  
 બૌધ્ધ ધમક નો અ્ત થયો.  
 તેના સમયમા ંવ્ુંપુાળ અને તેજપાળે દેલવાડામા ંજૈનદેરાસરો બધંાવયા જેનો પ્રથમ તીથુંકર રૂષભદેવ ( આટદનાથ ) હતા. 

અજયપાળ (ઈ.સ. 1174 થી 1177) 
મળુરાજ બીજો (ઈ.સ. 1177 થી 1179) 

      ભીમદેવ બીજો (ઈ.સ. 1179 થી 1242) 
સૌથી વધારે સમય સધુી ગજુરાત પર શાસન કયુું. 

 છેલ્લો સોલકંી રાજા :- વત્રભવુનપાળ. (લવર્પ્રસાદનોપતુ્ર-»  વવરધવલના પતુ્ર -» વવશલદેવે તેની હત્યા કરી) 

વાઘેલા વશં   
્થાપક :- વવસલદેવ વાધેલા. તેમરે્ વવસનગર શહરે વસવયુ ં

     કર્કદેવ વાઘેલા 
 તેના મતં્રી માધવે અલાઉદીન લખલજીને ગજુરાત જીતવા આમતં્રર્ આપ્યુ.ં 
 તે ગજુરાતનો છેલ્લો રજપતુ રાજા હતો. 
 નદંશકંર મહતેાએ તેના જીવન પરથી “ કરર્ઘેલો “ નામની નવલકથા લખી હતી. જે ગજુરાતી ભાષાની પ્રથમ નવલકથા છે. 
 

   મધ્યકાલલન ગજુરાતનો ઇવતહાસ 

 

ગજુરતમા ટદલ્લી સલ્તનત.  

 અલાઉદીન લખલજીએ નસુરતખાન અને ઉલપુખાનને ગજુરાત પર આક્રમર્ કરવા આદેશ આપ્યો. તેમરે્ કર્કદેવ વાઘેલાને પરાજયા આપ્યો. 

આથી અલાઉદીન લખલજીએ ગજુરાતના સબુા તરીકે અલપખાન ને મકુ્યો. જે ગજુરાતનો પ્રથમ મસુ્્લમ સબુો હતો.   

ુંઘુલક વશં  

 ્થાપક : ગ્યાસદુ્દીન ુંઘુલક   

 મહમદ લબન ુંઘુલક(જોનાખાન) વવદ્વાન અને તરંગી શાસક હતો.  

 

ગજુરાત સલ્તનત યગુ   

ઝફ્ફર ખાન (મઝુફ્ફર શાહ પહલેો) 
ગજુરાતમા ંસૌ પ્રથમ ્વતતં્ર મસુ્્લમ રાજ્યની ્થાપના કરી . 

↓પતુ્ર 

 તાતારખાન (મહમેદ શાહ પહલેો) 
     ↓પતુ્ર 

અહમેદ શાહ પહલેો (મળૂનામ :- અહમેદખાન) 
 ગજુરાત સલ્તનતનો ખરો ્થાપક.  

 ગાદી ધારર્ કયાકપછીનુ ંનામ :- નવસરુટદન અહમેદશાહ.  

 26/02/1411 મા ંકર્ાકવતીના ્થાને સાબરમતી નટદના ટકનારે અમદાવદ નગર વસાવયુ ં. આ નગરની ઈમારત ભટ્ટનો ટકલ્લો, જામા મસ્્જદ અને 
ત્રર્ દરવાજાનુ ંબાધંકામ કરાવયુ ંહું ુ.ં  

 હાથમતી નટદના ટકનારે અહમદનગર (ટહમતંનગર) શહરે વસાવયુ ં.  

 અમદાવાદમા ંટંકશાળમા ંધાુંનુા વસક્કા પડાવનાર પ્રથમ શાસક હતો. 
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કુુંબુટુદન અહમેદશાહ(મળૂનામ :- જલાલ ખાન) 

  અમદાવાદમા ંહોજ-એ-કુુંબુ-(કાકંટરયા તળાવ) અને નગીનાવાડી બધંાવયા. 
 રુબીન ડેવવડ નામના વયસ્તતએ ત્યા ંબાલવાટીકાનુ ંસર્જન કયુું. 

 

   મહંમદ બેગડો (મળૂનામ :- ફતેહ ખાન) 
 સવકશે્રષ્ઠ મસુ્્લમ શાસક  * રાજધાની :- ચાપંાનેર.   ધારર્ કરેલ નામ :- નવસરુટદન મહંમદ શાહ 

 ગજુરાતના અકબર તરીકે જાર્ીતો.  

 જૂનાગઢ અને પાવગઢ એમ બે ગઢ જીત્યો હોવાથી બેગડો કહવેાય છે.  

 જૂનાગઢના ં રાજા રા’માડંલલક ને હરાવયો.  

 વાત્રક નટદના ટકનારે મહમેદાવાદ નગર વસાવયુ ંત્યાં ભમ્મટરયોકવૂો બનાવયો.  

 ગજુરાતમાથંી સૌ પ્રથમ ગળીનો વનકાસ શરૂ કરવયો હતો.  

 તેમના સમયમા ંઅમદાવાદમા ંદાદાહટરની વાવ અને અડાલજની વાવ બધંાઈ. જેમાથંી અડાલજની વાવ રાજા વવરવસિંહની રાર્ી 
રૂડાબાઈ એ બધંાવી.જે 5 માળની છે.  

 મહંમદ બેગડો, તેની બેગમ અને તેના શાહજાદાઓની મજાર સરખેજમા ંઆવેલી છે. 
 શેખ અહમેદશાહ ખટ્ટુગજં બક્ષની પર્ મજાર સરખેજ ખાતે આવેલી છે.  

મઝુફ્ફર શાહ બીજો :- 
* મહંમદ બેદડાનો પતુ્ર.  

 ગજુરાતનો સતં સલુતાન. 
 તે પવવત્ર અને સયંમી જીવન જીવતો હોવાથી ગજુરાતનો સતં સલુતાન કહવેાયો.  

 ટદવ ખાતે પોટુકગીઝોને વેપાર કરવાની પરવાનગી આપીને ભલુ કરી. 

મઝુફ્ફર શાહ ત્રીજો :- 

 ગજુરતમા ંટદલ્હી સલ્તનતનો છેલ્લો શાસક.  

 તેના મતં્રી ઈવતમાદખાને અકબરને ગજુરાત પર ચડાઈ કરવા આમતં્રર્  

મઘુલ યગુ   

(B – બાબર   h - હમુાય ુ    a- અકબર j -જહાંગીર    s – શાહજહંા   o – ઓરંગઝેબ ) 

ગજુરાતમા ં્થાપક :- અકબર 

 ગજુરાત  વવજ્યની યાદમા ંફતેહપરુ વસક્રીમા ંબલુદં દરવાજાનુ ંવનમાકર્ કરાવયુ ં. 

જહાગંીર :- (અકબરનો પતુ્ર) 

 મળુનામ :- સલીમ. 

 બેગમનુ ંનામ :- નરૂજહા ંમળુનામ :- મહરુેવન્નસા. 

 અંગે્રજ પ્રવતવનવધ સર ટોમસ રો ને ભારતમા ંવેપાર કરવાની પરવાનગી આપી. 

 ૧૬૧૩ મા ંસરુત અને ૧૬૧૬ મા ંભરુચ ખાતે અંગે્રજોની કોઠીઓ ્થપાઈ. 

 અમદાવાદ ની ટંકશાળમા ંધાુંનુા વસક્કા પડાવનાર મઘુલ રાજા.  
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શાહજહા ં:- 
 ગજુરાતમા ંશાહીબાગ મહલે બનાવયો. 

ઓરંગઝેબ :- 
 ઘમક જનનૂી મઘુલ રાજા. જન્સમ :- દહોદ. 

 અકબરે બધં કરાવેલ જજજયાવેરો ફરી શરૂ કરાવયો. 

 અકબરના સમયમા ંશરૂ થયેલી જમીનની જાત મજુબ જકાત લેવાની પધ્ધવત બધં કરાવી એક સરખી જકાત પધ્ધવત દાખલ કરી.  

 હોળી અને ટદવાળી જેવા તહવેારોની ઊજવાર્ી પર પ્રવતબધં મકૂ્યો.  

 તેના સમયમા ંસરુત મક્કાનુ ંપ્રવેશરાર ગર્ાું ુ.ં  

 તેના સમયમા ંવશવાજીએ ૧૬૬૪ અને ૧૬૭૦મા ંએમ બે વાર સરુત શહરે લ ૂટં્ ુ ંહું ુ.ં  

 ૧૭૦૭  મા ંમતૂ્યુ.ં 

બહાદુર શાહ ઝફ્ફર  

છેલ્લો મઘુલ શાસક  

   આધવુનક ગજુરાતનો ઇવતહાસ 

 

ગજુરાતના ંદેશી રાજ્યો 
 ભારતમા ં 552(562) દેશી રાજ્યો માથંી 366 રાજ્યો ગજુરાતમા ં હતા. રજવાડાના વવલીનીકરર્ માટે સરદાર પટેલની આગેવાનીમા ં “રજવાડી 

મતં્રાલય” અને “પટેલ ્કીમ”ની રચના કરવામા ંઆવી અને તેની આગેવાની સરદાર પટેલે લીધી. તેમરે્ અખડં ભારતની રચના કરી આથી તેમને 

“અખડં ભારતના વશલ્પી” અથવા “ભારતના લબ્માકક ” પર્ કહવેામા ંઆવે છે.  

 લબ્માકક  જમકનીના હતા. તેમરે્ જમકનીમા ં27 રાજ્યોનુ ંવવલીનીકરર્ કરેલુ.ં  

 સયાજીરાવ ગાયકવાડ :- તેમના સમયમા ંગજુરાતનો સૌથી વધ ુવવકાસ થયો. 
 પ્રાથવમક વશક્ષર્ મફત અને ફરજજયાત જાહરે થયુ.ં 
 તેમના સમયમા ંવડોદરામા ંગજુરાતનુ ંપ્રથમ રેટડયોકેન્સર(1939)મા ંશરૂ થયુ.ં 
 સયજીરાય ગાયકવાડ ત્રીજા(1875-1939)એ  ગજુરાતનો વટહવટ ગજુરાતીમા ંકરાવયો 

લબ્રટટશ યગુ 

1818:- 1818 માં પેશવાઈનો અંત થતા મરાઠા શાસન પરૂૂ થયુ ંઅને લબ્રટટશ ઈ્ટ ઇન્ન્સડયા કંપની સાવકભૌમ સતા બની.  

1853:- 1853મા ંવસિંવધયાએ  પચંમહાલ,પાવાગઢ અને ચાંપાનેર લબ્રટટશ સરકારને સોંપ્યા.  

1857 નો સગં્રામ 

(૧૮૫૭ના  વવપ્લવમા ંગજુરાતનો ફાળો) 

 શરૂયાત :- ગજુરાતમા ંવવપ્લવની શરૂયાત અમદાવાદમા ંરહલેી લશ્કરની 7 મી ુંકુડીએ જૂન, 1857 મા ંકરી હતી.  

 ગરબડદાસ :- આર્દંના મખુી ગરબડદાસે ખેડા જજલ્લામા ંઅંગે્રજોનો સામનો કયો. સૌ પ્રથમ કાળા પાર્ીની સજા પામનાર ગજુરાતી.   

 જોધા મારે્ક :- ઓખાના વાઘેરોએ જોધા મારે્કની આગેવાની હઠેળ અંગે્રજો સામે બળવો કયો.  

 તાત્યા ટોપે :- ગજુરાતમા ંપ્રવેશી છોટા ઉદેપરુ કબજે કયુું. 
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લબ્રટટશ તાજનો યગુ 

1858 :-  લબ્રટટશ તાજે ભારતનો વહીવટ સભંાળી લીધો. 
ગજુરાતના પાચં જજલ્લાનો વહીવટ મુબંઈના ગવનકર મારફતે કરવામા ંઆવતો.  

1860 :- આવકવેરો શરૂ થતા સરુતના વેપારીઓએ આંદોલન ચાલાવયુ ંહું ુ.ં 

1878:- લાયસન્સસ ટૅતસના વવરોધમા ંસરુતમા ંઆંદોલન થયુ ંહું ુ.ં  

ગજુરાતમા ં્વાતતં્ર્યસગં્રામ 

 “પ્રજાસમાજ” નામની રાજકીય સં્ થા ્થપાઈ 
1871 મા-ં સરુત તથા ભરૂચ  

 1872 મા ં– અમદાવાદ  

 1884:- અમદાવાદમા ંગજુરાત સભા ની ્થાપના થઈ.  

 1885 :- અંગે્રજ અફસર એ.ઓ.હ્યમેુ ભારતીય રાન્ષ્રય કોંગે્રસ (I.N.C)- INDIAN NATIONALA CONGRESS. ની ્થાપના કરી. 
 I.N.C ન ુપ્રથમ અવધવેશન મુબંઈ ખાતે એક ગજુરાતી પાઠાશાળા – ગોકુળદાસ તેજપાલ સં્ કતૃ પાઠશાળામા ંભરાયુ.ં(પ્રમખુ- 

વયોમેશચરં બેનરજી)  

 અમદાવાદમા ં I.N.C અવધવેશન :- ૧૯૦૨(પ્રમખુ- સરેુન્સરનાથ બેનરજી) 
 સરુતમા ંI.N.C અવધવેશન :-  ૧૯૦૭(પ્રમખુ- રાસ લબહારી ઘોષ)  

અહી કોંગે્રસના બે ભાગ પડી ગયા. 
૧ જહાલવાદી . 
૨ મવાળવાદી. 
જહલવાદી નેતા :- બાલ ગગંાધર ટટળક, લાલા લજપતરાય, લબવપનચરં પાલ 

મવાળવાદી નેતા :- ગોપાલકષૃ્ર્ ગોખલે, વયોમેશચરં બેનરજી, દાદાભાઈ નવરોજી, ટદનશા વાચ્છા, ટફરોજશાહ મહતેા, મદનમોહન 
માલવવયા, સરેુન્સરનાથ બેનરજી. 

 

 ગજુરાતમા ંસશસ્ત્ર ક્રાવંતના પ્રરે્તા :- અરવવદં ઘોષ :- પોંટડચેરીમા ંઆશ્રમ છે. 
     ભવાની મટંદર પુ્ તકમા ંબોમ્બ બનાવવાની રીત  

 ભારતમા ંસશસ્ત્ર ક્રાવંતના પ્રરે્તા :- વાસદેુવ બળવતં ફડકે, વીર સાવરકર (મહારષ્ર)  

 ઉત્તર અને મધ્ય ભારતમા (ચરંશેખર, ભગતવસિંહ, સખુદેવ, રામપ્રસાદ) 
 વવદેશમા ંસશસ્ત્ર ક્રાવંતના પ્રરે્તા :- શ્યામજી કષૃ્ર્ વમાક(લડંન ખાતે “ ઈન્ન્સડયન હોમરૂલ લીગ “  અને “ઈન્ન્સડયા હાઉસ” ની ્થાપના 

કરી), મેડમ ભીખાઈજી કામા, મદનલાલ  ધીંગરા 

1909 :- 13/11/1909 ન રોજ અમદાવાદના રાયપરુ દરવાજા પાસે લૉડક વમન્સટો પર બોમ્બ નાખવામા ંઆવયો હતો. 

        ગાધંીજીન ુઆગમન 

1915 :- 25 મે,1915 ના રોજ અમદાવાદના કોચરબ ગામમા ં“સત્યાગ્રહ આશ્રમ”ની ્થાપના.  

1917 :-ખેડા સત્યાગ્રહ 

 1917મા ંખેડા જજલ્લામા ંઅવતવનૃ્ષ્ટના કારરે્ પાક વનષ્ફળ જવા છતા ંઅવધકારીઓએ ખેડૂતોનુ ંમહસેલૂ માફ ન કયુું. ગાધંીજીની નેતાગીરી હઠેળ ખેડાના 
ખેડૂતોએ સત્યાગ્રહ શરૂ કયો. 1918મા ંગાધંીજીને સફળતા મળી. 

 ગાધીજીએ મોહનલાલ પડંયાને ‘ડંુગળી ચોર’નુ ંલબરુદ આપ્યુ.ં 
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1918 :-વમલમજૂર સત્યાગ્રહ 

 અમદાવાદના વમલમજૂરોએ 35% પગારવધારવાની માગંર્ી કરતા ંગાધંીજીએ તેમને હડતાળ પાડવાની સલાહ આપી. હડતાળ સફળ થઈ અને 
વમલમજૂરોને 35% પગાર વધારો મળ્યો હતો.  

1919 :- રૉલેટ ઍતટ 

 વયસ્તત અને વાર્ી ્વતતં્ર્ય પર લગામ લગાવતો કાયદો. 
 ઈ પર્ વયસ્તતની કારર્ આપ્યા વવના ધરપકડ કરી શકાય. તથા ખાસ અદાલતમા ંકામ ચલાવી તેને સજા કરી શકાય. 

”કાળો કાયદો”- ગાધંીજી     

1920-1922 :- અસહકાર આંદોલન 

 શરૂયાત ગાધીજી દ્વારા “ કૈસરે ટહિંદ” ની ઉપાધી ત્યાગીને કરાઈ હતી.  

 18/10/1920 ના રોજ “ગજૂરાત વવદ્યાપીઠ”ની ્થાપના  

 ટટળક ્વરાજના ફાળામા ંગજુરાતે રૂ.15 લાખનો ફાળો આપ્યો.  

 ચૌરીચૌરા(ઉત્તરપ્રદેશના ગોરખપરુ જજલ્લામા)ં ટહિંસક બનાવો બનતા ગાધંીજીએ આંદોલનન સમેટી લીધ.ુ  

[ચૌરીચૌરા ગામે એક સરઘસ પર પોલીસોએ બેફામ ગોળીબાર કયો. કેટલાક લોકો મયાક અને ઘવાયા. પોલીસોની કારુંસૂો ખટૂી જતા થાર્ામા ંભરાઈ 
ગયા. લોકોએ થાર્ાને આગ લગાડી. તેમા ંપોલીસના 22 માર્સો મરર્ પામ્યા.] 
 

“ટહમાલય જેવડી ભલૂ” –ગાધંીજી 
  

1923 :- બોરસદ સત્યાગ્રહ 

 બોરસદમા ંબહારવટટયાઓના રક્ષર્ માટે અંગે્રજોએ સેના રાખી, જેનો ખચક ખેડૂતો પર નાખ્યો જેથી વવરોધ થયો. 
08/01/19224 ના રોજ મુબંઈ પ્રાતંના ગહૃમતં્રીએ તે વેરો રદ કયો.   

 

1928 :- બારડોલી સત્યાગ્રહ 

 1927મા ંબારડોલી તાલકુાના મહસેલૂમા ંસરકારે 22% જેટલો ભારે વધારો કયો. જેથી વવરોધ થયો.  

વલ્લભભાઈ પટેલની આગેવાનીમા  સત્યાગ્રહ સફળ થયો. તેથી તેમને “સરદાર”નુ ંઉપનામ મળ્યુ.ં 
  

1927-1929 :- સાયમન કવમશન 

 હુેં ુ:- ટહિંદને સધુારા આપવા. 
 પરુંુ ંતેના સાત સભ્યો માંથી એકપર્ ભારતીય ન હોવાથી તેનો વવરોધ થયો. 
 ગજુરતમા ંગજુરાત કૉલજના વવદ્યાથીઓએ 39 ટદવસની હડતાળ પાડી.  
 

1930 :-  દાડંીયાત્રા 
 મીઠાના કાયદાના વવરોધમા ં 

 સાબરરમતી આશ્રમ/હટરજન આશ્રમ/ગાધંી આશ્રમથી - દાડંી ગામે  

 ૧૨ માચક – ૬ એવપ્રલ  

 ૭૮ સાથીઓ સાથે 

 ૩૭૦ ટકમી/ 241 માઈલ  

 મહાદેવભાઈ દેસાઈ આ દાડંીયાત્રાને ‘મહાલભવનષ્ક્રમર્’ સાથે સરખવે છે. 
સભુાષચરં બોઝ આ યાત્રાને ‘નેપોલલયનની પૅટરસ માચક’ તરેકે ઓળખાવે છે. 
 

 “કાગડા-કતૂરાની મોતે મરીશ પર્ ્વરાજ મેળવયા વવના પાછો નટહિં ફરંુ”  - ગાંધીજી 
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1930 :-  ધરાસર્ા સત્યાગ્રહ 

ગધંીજીએ સરુત જજલ્લાના ધરાસર્ાના મીઠાના અગરો ઉપર ધાડ  પાડવાનો પોતાનો ઈરાદો  જાહરે કયો.  

આથી 5 મે, 1930 ના રોજ ગાંધીજીની ધરપકડ કરી યરવડા જેલમા ંમકૂ્યા. તેની આગેવાની ત્યાર બાદ અબ્બાસ તૈયબજીએ સભંાળી. 12 
મે નાતેમની ધરપકડ થઈ ત્યાર બાદ સરોજજની નાયડુએ તેની આગેવાની લીધી. 
  

1942 :- ટહિંદછોડો ચળવળ 

 8/8/1942 ના રોજ મુબંઈમા ંમળેલી મહાસવમવતની બેઠકમા ં‘ટહિંદ છોડો’નો ઠરાવ પસાર કરવામા ંઆવયો. 
 9/8/1942 થી અમદાવાદની વમલો, બજારો, શાળાઓ તથા કૉલેજોમા ં105 ટદવસની હડતાળ પડી.  

 ઉમાકાતં કટડયા :- અમદાવાદના ખાટડયામા ંથયેલા ગોળીબારમા ંઉમાકાતં કટડયા શહદે થયો.  

 વવનોદ ટકનારીવાલા :- લૉ કૉલેજથી નીકળેલુ ંવવદ્યાથીઓનુ ંસરઘસ ગજુરાત કૉલેજમા ંપ્રવેશતા ંથયેલા ગોળીબારથી વવનોદ ટકનારીવાલા શહીદ 
થયો. 

 ટકશોરલાલ મશરૂવાળાએ 23 ઑગ્ટના ‘હટરજન’ અંકમા ંભાગંફોડની પરવાનગી આપુંુ ંલખાર્ પ્રગટ કયુું. 
  “કરેંગે યા મરેંગે”  - ગાધંીજી   

 

 15 ઑગ્ટ, 1947 –ભારત ્વતતં્ર  

 

 મુબંઈ રાજ્યની રચના થતાં ગજુરાત, સૌરાષ્ર અને કચ્છનુ ંએકીકરર્ થયુ.ં 
 

ગજુરાતનુ ંઅલગ રાજ્ય   

 ગજુરાતની અલગ રચના કરવા માટે ઇન્સદુલાલ યાલજ્ઞકની આગેવાની હઠેળ લડત શરૂ થઈ. 
 સપ્ટેમ્બર, 1956 મા ં“મહાગજુરાત જનતા પટરષદ”ની રચના કરવામા ંઆવી. 
 ટહિંસક બનાવોના વવરોધમા ંમોરારજી દેસાઈએ ઉપવાસ કયાક. 
 માચક, 1960 મા ંકેન્સર સરકારે દ્વદ્વભાષી મુબંઈ રાજ્યના વવભાજનનો ખરડો પસાર કયો અને 1 મે, 1960 થી સૌરાષ્ર અને કચ્છ સટહતના 

ગજુરાત અલગ રાજ્યની રચના કરવામા ંઆવી. 
 ગજુરાત રાજ્યનુ ંઉદઘાટન પટંડત રવવશકંર મહારાજના હ્તે કરવામા ંઆવયુ.ં 
 પ્રથમ પાટનગર :- અમદાવાદ  

 વતકમાન પાટનગર :- ગાંધીનગર(૧૯૭૧- ટહતેન્સરભાઈ દેસાઈના સમયમા ંવવકસાવવામાં આવયુ.ં 
 

 ગજુરાત મા ંપ્રથમ :- 

મખુ્યમતં્રી :- જીવરાજ મહતેા. 

રાજ્યપાલ :- મહદેીનવાઝજગં. 

વવધાનસભાના અધ્યક્ષ :- કલ્યાર્જી મહતેા. 

હાઈકોટકના મખુ્ય ન્સયાયાવધશ :- સુદંરલાલ વત્રકમદાસ દેસાઈ  

 સૌરાષ્ટમા ંઆરઝી હકુુમતનુ ંવડુમથક :- રાજકોટ 

અને તેના મખુ્ય નેતા :- શામળદાસ ગાધંી 

 સૌરાષ્રના પ્રથમ મખુ્યમતં્રી :- ઉચ્છગરાય ઢેબર 

મહાગજુરાત ચળવળના મખુ્યનેંતા  :- ઈન્સદુલાલ યાલજ્ઞક. 
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ોરીવ કોન્સ્ટેફર 

કામદો 

AAANNNGGGEEELLL   AAACCCAAADDDEEEMMMYYY   

7575  072  872 
 

ભાગકદળકક : વાભત ગઢલી  

(10 યીક્ષાઓભા ંવપ થમેર અનબુલી અને તજજ્ઞ શળક્ષક)  

તભાયે ાવ થવુ ંશોમ તો આજે જ વંકક  કયો.  

  ભાટે 
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બાયતીમ પોજદાયી અશધશનમભ  - 1860 / બાયતીમ દંડ વહંશતા – 1860 

Indian Penal Code – 1860 / ઈન્ન્સડમન ીનર કોડ – 1860 
 

 આ ધાયો પ્રથભ કામદા ચંના પ્રમખુ રોડક ભેકોરેએ ઘડેર શતો અને વૌ પ્રથભ ૧૮૩૭ ભા ંતેનો મદુ્દો યજૂ કયલાભા ંઆવ્મો શતો.  

 યંત ુ૬ ઓક્ટોફય ૧૮૬૦ ના યોજ તેને ગલનકય જનયરની ભજૂંયી ભી શતી.  

 આ ધાયો વભગ્ર બાયત દેળભા ંજમ્મ ુઅને કાશ્ભીય યાજ્મ શવલામના બાગને રાગ ુડે છે.  

 કેદના મખુ્મ ૨ (ફે) પ્રકાયો છે. (૧) વાદીકેદ (૨) વખત કેદ.  અંકાતંકેદની વજા ૩ (ત્રણ) ભાવથી લધાયે વભમ ભાટે કયી ળકામ નહશ.  

 જો કેદની મદુત ૬ ભાવ સધુીની શોમ તો એકાતં કેદ ૧ ભાવ સધુી.  

 કેદની મદુત ૧ લક સધુીની શોમ તો એકાતં કેદ ૨ ભાવ સધુી  

 કેદની મદુત ૧ લક કયતા લધ ુવભમની શોમ તો એકાતં કેદ ૩ ભાવ સધુી એકાતં કેદની વજા એક વાથે ૧૪ હદલવ કયતા ંલધ ુન શોલી જોઈએ અને 

કેદની મદુતોની લચ્ચે મદુત કયતા ંઓછો ગાો શોલો જોઈએ નહશ.  

 યાષ્ટ્રશત અને યાજમોના યાજમારોને બાયતના ફધંાયણના અનચુ્છેદ-૩૬૧ અન્સલમે હદલાની અને પોજદાયી કામકલાશીભાથંી મકુ્ક્ત આલાભા ંઆલેરી 

છે. તેલી જ યીતે શલદેળી યાજમકતાકઓ, યાજદૂતો, શલદેળી દુશ્ભનો લગેયેને આ ધાયો રાગ ૂડતો નથી.  

 શળક્ષા ના મખુ્મ ૫ (ાચં) પ્રકાયો છે.  

(૧) ભોત (૨) આજીલનકેદ (૩) કેદ (1 ) વાદી (2) વખત (૪) શભરકતજપ્તી (૫) દંડ  

 IPC ભા ંફે શલબાગ છે (1) કરભ 1 થી 120 અને (2) કરભ 120(A) થી 511    

પ્રકયણના શળકક  (પ્રકયણ-23, કરભ-511 )  

પ્રકયણ – ૧ પ્રાયંબ  

પ્રકયણ – ૨ વાભાન્સમ ્ષ્ટ્ટીકયણ   

પ્રકયણ – ૩ શળક્ષા    

પ્રકયણ – ૪ વાભાન્સમ અલાદો   

પ્રકયણ – ૫ દુષ્ટ્પે્રયણ   

પ્રકયણ – ૫(એ) ગનુાહશત કાલતરંુ   

પ્રકયણ  - ૬ યાજ્મ શલરુધ્ધના ગનુાઓ   

પ્રકયણ – ૭ ભશૂભદ, નૌકાદ, અને શલાઇ દ વફંધંી ગનુાઓ    

પ્રકયણ – ૮ જાશયે સરેુશ ળાશંત શલરુધના ગનુા    

પ્રકયણ – ૯ યાજ્મ વેલકે કયેરા અથલા તેની વાથે વફંધં ધયાલતા ગનુા   

પ્રકયણ – ૯ (એ) ચુટંણી વફંધંી ગનુાઓ    

પ્રકયણ – ૧૦ યાજ્મવેલકના કામદેવયના અશધકાયનો શતય્કાય કયલા ં   

વફધંી   

પ્રકયણ – ૧૧ ખોટા યુાલા અને જાશયે ન્સમામ શલરુધ્ધના ગનુા   

પ્રકયણ – ૧૨ શવક્કા અને વયકાયી ્ટેમ્ વફંધંી ગનુા   

પ્રકયણ – 13 તોર અને ભા વફંધંી ગનુા   

પ્રકયણ – 14 જાશયે આયોગ્મ, વરાભતી, વગલડ શળષ્ટ્ટાચાય અને 

શનતીભતાને રગતા ગનુાઓ   

પ્રકયણ – ૧૫ ધભક વફંધંી ગનુાઓ   

પ્રકયણ – ૧૬ ભાનલ ળયીય અને દગીને અવય કયતા ગનુાઓ   

પ્રકયણ – ૧૭ શભરકત શલરુદ્ધના ગનુાઓ   

પ્રકયણ – ૧૮ દ્તાલેજો અને ભાર શનળાનીઓ વફધંી ગનુા   

પ્રકયણ – ૧૯ નોકયીના કયાયનો ગનુાહશત બગં    

પ્રકયણ – ૨૦ રગ્ન વફધંી ગનુાઓ   

પ્રકયણ – ૨૦ (એ) શત દ્વાયા અથલા શતના વગા દ્વાયા ત્રાવ આલા 

ફાફત   

પ્રકયણ – ૨૧ ફદનક્ષી   

પ્રકયણ – ૨૨ ગનુાહશત ધભકી, અભાન અને ત્રાવ   

પ્રકયણ – ૨૩ ગનુો કયલાની કોશળળ   
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પ્રકયણ-1. પ્રાયંભબક 

કરભ -1 વહંશતાનુ ંળીકક તથા પ્રાયંબ.  
આ અશધશનમભ ―બાયતીમ પોજદાયી અશધશનમભ‖ (indian penal code) તયીકે ઓખાળે અને તેનુ ંકામકકે્ષત્ર જમ્મ ુઅને કાક્શ્ભય 
શવલામના વભગ્ર બાયત દેળભા ંરાગ ુડળે.   

કરભ-2 બાયતભા ંથમેર ગનુાની શળક્ષા.                         
આ અશધશનમભ અંતગકત દોશત ઠયેર દયેક વ્મક્ક્ત આ અશધશનમભ મજુફ વજા ાત્ર થળે અને ફીજી અન્સમ યીતે નશીં થામ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

કરભ-3 બાયત ાય થમેરા, યંત ુકામદા અનવુાય જેની ઈન્સવાપી કમકલાશી બાયતભા ંથઈ ળકે તેલા ગનુાઓની શળક્ષા.  

કરભ-4 ફાહ્ય પ્રાદેશળક ગનુાઓ ય આ કામદાનો શલ્તાય.  
કરભ-5 કેટરાકં કામદાઓને આ વહંશતાથી અવયમકુ્ત છે. 

દા.ત. યાજ્મ વેલકો વફંશંધત ગનુાઓની શળક્ષા ભાટે કયેરા અશધશનમભ કે ખાવ ્થાશનક કામદાની જોગલાઈઓને IPCની અવય 
થળે નશીં.  

પ્રકયણ-2. વાભાન્સમ ્ષ્ટ્ટીકયણ 

કરભ-6 આ ધાયાભાનંી જોગલાઈઓ અાલલાનો આધીન વભજલી.  

કરભ-7 એક લખત વભજૂતી અામેરા કથનનો અથક.  
કરભ-8  જાશત.  
કરભ=9  લચન.  
કરભ-10 “રુૂ-સ્ત્રી”. 
કરભ-11 વ્મક્ક્ત. 
કરભ-12  “જાશયે જનતા”.  
કરભ-13   (યદ) (યાણીની વ્માખ્મા)  
કરભ-14 વયકયી નોકય. 
કરભ-15 (યદ) (ભિટીળ ઈન્ન્સડમા)  
કરભ-16  (બાયત વયકાયની વ્માખ્મા)  
કરભ-17  વયકાય.  
કરભ-18  “બાયત”. (અશીં જમ્મ-ુકાક્શ્ભય યાજ્મ શવલામનુ ંબાયતીમ યાજ્મકે્ષત્ર)   
કરભ-19 ન્સમામાધીળ.  
કરભ-20 ન્સમામની અદારત. 
કરભ-21 જાશયે નોકય માને યાજ્મ વેલક. 

યાજ્મ વેલક (યાજ્મ કે કેન્સર વયકાયની નોકયીભા ંગાયદાય કભકચાયીઓ, અશધકાયીઓ, વયંક્ષણ દોના કશભળન ધયાલતા 
અશધકાયીઓ, ન્સમામાધીળ, જયયુી વભ્મ, એવેવટ, રલાદી) ્થાશનક વત્તા ભડંો, પ્રાતંના, યાજ્મના કે કેન્સર ના કોઈ કામદાથી 
્થાશત કોોયેળન અથલા કંની ધાયાભા ંવ્માખ્મા કયેર વયકાયી કંનીની નોકયીભા ંશોમ તે વ્મક્ક્ત.     

કરભ-22 જગંભ શભલ્કત. 
કરભ-23 ગેયકામદેવય રાબ-ગેયકામદેવય નકુ્ળાન. 
કરભ-24 અપ્રભાણીક ણે અથલા ફદદાનતથી.  
કરભ-25 કટલૂકક. 
કરભ-26 કોઈ લાત ભાનલાનુ ંયૂત ુ ંકાયણ શોમ તો તે લાત ભાનલાને કાયણ કશલેામ.  

કરભ-27 જ્માયે કોઈ શભઅરકત તેની ત્ની, નોકય કે કાયકુનના કફજાભા ંશોમ ત્માયે તે શભરકત તે વ્મક્ક્તના કફજાભા ંછે તેભ કશલેાળે.  
કરભ-28 ખોટી ફનાલટ કયલા ફાફત.  
કરભ-29 દ્તાલેજ. 
કરભ-29-A ઈરેકરોશનક યેકોડક. 
કરભ-30 હકિંભતી જાભીનગીયી. 
કરભ-31  લશવમતનામુ ંકે લીર.  
કરભ-32  કૃત્મના ઉલ્રેખ કયતા ંળબ્દો ગેયકાનનૂી કામકરોનોને વભાલી રે છે.  
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કરભ-33  ―કૃત્મ‖, ―કામકરો‖.   
કરભ-34 વાભાન્સમ ઈયાદો ાય ાડલા. ભાટે અનેક વ્મક્ક્તઓ દ્વાયા કયલાભા ંઆલેર કામક.  

કરભ-35 ગનુાહશત જાણકાયી વાથે અથલા ગનુાહશત ઈયાદા વાથે કયુક શોલાના કાયણે એવુ ંકૃત્મ ગનુાહશત શોમ ત્માયે.  

કરભ-36  અંળાત: કૃત્મ કે અંળત: કામકરો દ્વાયા ઉજેર હયણાભ.  
કરભ-37  ગનુો ફનતા કૃત્મોભા ંવશકાય.  
કરભ-38  અનેક કૃત્મો ભીને ગનુો થતો શોમ તે ગનુાહશત કામકભા ંવકંામેરી વ્મક્ક્તઓ જુદા-જુદા ગનુા ભાટે ગનેુગાય શોઈ ળકે.  
કરભ-39 ્લેચ્છાલૂકક અથલા જાણીબજુીને. 
કરભ-40 ગનુો. 
કરભ-41 અમકુ શલશળષ્ટ્ટ ફાફતોને રાગ ુડતો ખાવ કામદો.  
કરભ-42 ્થાશનક કાનનુ. 
કરભ-43 “ગેયકામદે, કયલા ભાટે કામદેવય ફધંામેરી” 

કરભ-44 ―શાશન‖ અથલા ―ઈજા‖. 
કરભ-45  ―જીલન‖.  
કરભ-46  ―મતૃ્ય‖ુ.  
કરભ-47  પ્રાણી.  
કરભ-48  “લશાણ”.  
કરભ-49  “લક”, “ભાવ”.  
કરભ-50  “કરભ”.  
કરભ-51 ળથ 

કરભ-52 શદુ્ધ બદુ્ધદ્ધ. 
કરભ-52-A આળયો અથલા ફાફત. 

પ્રકયણ-3. શળક્ષા 

કરભ-53 આ ધાયાની જોગલાઈઓ મજુફ ગનેુગાયો જે શળક્ષાને ાત્ર થામ છે તે આ પ્રભાણે છે.  

ભોત, આજીલન કેદ, કેદ (વખત ભજૂયી વાથેની કેદ અને વાદી કેદ) શભરકત જપ્ત કયલી, દંડ.  

કરભ-53-A દેળશનકારના ઉલ્રેખનો અથક. 
આજીલન દેળ શનકારનો અથક આજીલન કેદ છે.  

કરભ-54 દેશાતંદંડની વજા શલી કયલા ફાફત. 
14 લક સધુીની કે કામદાના ંઠયાલેરી ફેભાથંી ગભે તે વજાભા ંપેયલી ળકાળે)  

કરભ-55  આજીલન કેદની વજા શલી કયલી.  

14 લક સધુીની ફેભાથંી ગભે તે એક પ્રકાયની કેદની વજાભા ંપેયલી ળકાળે)  
કરભ-55(A)  મોગ્મ વયકાયની વ્માખ્મા.  

કેન્સર વયકાય અને યાજ્મ વયકાય.  
કરભ-56  1949ભા ં(યદ)  
કરભ-57  વજાની મદુ્દતના બાગો. 

આજીલન કેદની વજાને 20 લકની કેદની વજા ફયાફય ગણલાભા ંઆલળે.   
કરભ-58  1955ભા ં(યદ)  
કરભ-59  1955ભા ં(યદ)  
કરભ-60  (કેદના અમકુ કેવોભા)ં ણૂક અથલા અંળત: વજા વખત અથલા વય શોઇ ળકે.  
કરભ-61  1921ભા ં(યદ)  
કરભ-62  1921ભા ં(યદ)  
કરભ-63 દંડની યકભ. 

દંડ યકભનો ઉલ્રેખ ન શોમ ત્માયે દંડની યકભ ગનેુગાયને ધ્માનભા ંયાખીને લધાયે ડતી ન શોમ તેલી અભમાકહદત છે.  

કરભ-64 દંડ ન બયામ તો કેદની વજા. 
દંડની વજા કે કેદ વાથે દંડની વજાના હક્વાભા ંગનેુગાય દંડ ન બયે તો તેણે અમકુ મદુ્દત સધુી કેદ બોગલલી એ મજુફનો ઓડકય 
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કયલાની કોટક ને વત્તા યશળેે.   

કરભ-65 કેદ અને દંડની શળક્ષાને ાત્ર શોમ ત્માયે દંડ ન બયામ તો કેદની વજા અંગે ભમાકદા.  

તે ગનુા ભાટે નક્કી કયેરી લધભુા ંલધ ુમદુ્દતના ¼ બાગ કયતા લધ ુશોલી ન જોઈએ.  

કરભ-66  દંડ નહશિં બયામ તો કેદનો પ્રકાય.  

તે ગનુા ભાટે ગનેુગાયને જે પ્રકાયની કેદની વજાનો હુકભ થઈ ળકે તેલા કોઈ ણ પ્રકાયની કેદની વજા થઈ ળકળે.  
કરભ-67  જો ગનુો ભાત્ર દંડની વજાને ાત્ર શોમ ત્માયે દંડ ન બયામ તો શળક્ષા.  

દંડની યકભ 50 રૂશમા કયતા લધ ુના શોમ તો લધભુા ંલધ ુ2 ભહશનાની મદુ્દતની કેદ, જો દંડની યકભ 100 રૂશમાથી લધ ુન શોમ 
તો લધભુા ંલધ ુ4 ભહશનાની મદુ્દતની કેદ અને ફીજા કોઈ કેવભા ંલધભુા ંલધ ુ6 ભહશનાની મદુ્દતની કેદ થઈ ળકે.  

કરભ-68  દંડ બયાઇ થઇ જતા ંકેદનો અંત.  

દંડ ન બયલાથી કેદ થઈ શોમ ત્માયે જ  
કરભ-69  દંડનો પ્રભાણવયનો બાગ બયાતા કેદનો અંત.  

દંડ ન બયેર શોમ તેલા હક્વાભા ંથમેર કેદનો અંત આલા બોગલેર કેદ પ્રભાણે બોગલલાની કેદની મદુ્દત પ્રભાણે દંડ નો 
આતા શોમ ફાકીના કેદનો વજાનો અંત આલળે.   

કરભ-70  છ લકની અંદય અથલા કેદની મદુ્દત દયમ્માન દંડ લસરૂાત કયી ળકામ. ભયણ શનજે તો શભરકત ફોજાભાથંી મકુ્ત નહશિં થામ.  
કરભ-71 ઘણા ફધા ગનુા ભીને ફનેર ગનુાની વજાની ભમાકદા.  

તે અંગે ્ષ્ટ્ટ જોગલાઈ ન શોમ તો ગનુાઓ ૈકી એક કયતા લધ ુગનુાની વજા થઈ ળકળે નશીં.  

કરભ-72  કેટરાક ગનુાઓ ૈકી એકને ભાટે દોશત ઠયેરી વ્મક્ક્ત તે કમા ગનુા ભાટે દોશત છે એ અંગે તે ળકંા્દ શોલાનુ ંઠયાવ્યુ ંશોમ 
ત્માયે કયાતી વજા.  

કરભ-73 એકાતં કેદ. 
ગનેુગાયને તેની કેદની વજા દયશભમાન એકાતં ત્રણ ભહશનાથી લધ ુનશીં શોમ. જો કેદની મદુ્દત 6 ભહશના કયતા લધ ુન શોમ તો 
એકાતં કેદ એક ભહશના કયતા લધ ુવભમ સધુી નશી શોમ. જો કેદની મદુ્દત 6 ભહશના કયતા લધ ુયંત ુએક લક કયતા ંઓછી શોમ 
તો એકાતં ફે ભહશના કયતા લધ ુવભમ સધુી નશીં શોમ. કેદની મદુ્દત એક લક કયતા ંલધ ુશોમ તો એકાતં કેદ ત્રણ ભહશના કયતા 
લધ ુન શોમ.  

કરભ-74 એકાતં કેદની મદુ્દત. 
કરભ-75  અગાઉ દોશત ઠમાક ફાદ આ અશધશનમભના પ્રકયણ- 12 અથલા પ્રકયણ-17 શઠે અમકુ ગનુાઓ ભાટે લધ ુવજા.  

પ્રકયણ-4. વાભાન્સમ અલાદો 

કરભ-76 કામદાથી ફધંામેર અથલા શહકકતની  ભરુના કાયણે ોતે કામદાથી ફધંામેર છે એભ ભાનીને કોઈ વ્મક્ક્તએ કયેુ ંકૃત્મ.  

કરભ-77 ન્સમાશમક યીતે કામક કયતા ન્સમાધીળનુ ંકૃત્મ.  
કરભ-78 અદારતના ચકુાદા અથલા હુકભ અનવુાય કયેુ ંકૃત્મ. 
કરભ-79 કયલાભા ંઆલેર કામક કામદાનવુાય શોમ અથલા શહકકતની ભરુને રીધે કામદા મજુફ તે કાનનુોભચત શત ુએભ ભાનીને કોઈ 

વ્મક્ક્ત દ્વાયા કયલાભા ંઆલેર કૃત્મ. 
કરભ-80 અક્ભાત. 

ગનુાહશત ઇયાદા કે જાણકાયી શલના થમેુ ંકોઈ કૃત્મ ગનુો ફનતો નથી  

કરભ-81 ગનુાહશત ઈયાદા લગય કોઈ શાશનને થતી અટકાલલા ભાટે કયલાભા ંઆલેર કોઈ કૃત્મ.  

કરભ-82 વાત લકથી નીચેની લમના ફાકનુ ંકૃત્મ.  

કરભ-83 વાત લકથી ઉય અને ફાય લકથી નીચેના અહયક્લ વભજલારા ફાકનુ ંકૃત્મ.  

તે પ્રવંગનો વાચો ખ્માર કયલા વક્ષભ વભજળક્ક્ત હયક્લ ન થઈ શોમ.  

કરભ-84 મખૂક અથલા હદલાના ભાણવનુ ંકૃત્મ.  
કરભ-85 ોતાની જાન શવલામ કે ઈચ્છા શલરુદ્ધ કયાલામેરા નળાને કાયણે શનણકમ ભાટે અવભથક વ્મક્ક્તનુ ંકૃત્મ.  

કરભ-86 નળાભા ંશોમ તેલી વ્મક્ક્તએ કયેરો ગનુો જેભા ંખાવ ઈયાદા અથલા જાણકાયી જરૂયી શોમ એવુ ંકૃત્મ.  

કરભ-87 મતૃ્ય ુકે ભશાવ્મથાના ઈયાદા શવલામ કે એની વબંાલનાની જાણ શલનાનુ ંવશંભતથી કયેુ ંકામક.  

કરભ-88 મતૃ્ય ુશનજાલલા ઈયાદા વનુાનુ ંશદુ્ધબદુ્ધદ્ધથી વ્મક્ક્તના હશત ભાટે વશંભશતથી કયેુ ંકૃત્મ.  

કરભ-89  ફાય લકથી નીચેની લમના અથલા ાગર વ્મક્ક્તના પામદા ભાટે તેના લારીએ અથલા લારીની વભંશતથી શદુ્ધબદુ્ધદ્ધથી કયેુ ં
કૃત્મ.  
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મતૃ્ય ુશનજાલલાનો કે મતૃ્ય ુશનજાલલાની કોશળના ઈયાદા લગય.  
કરભ-90  બમથી કે શકીકતની ગેયવભજૂતી શઠેર અામેરી વભંશતની જાણ શોમ.  
કરભ-91  નકુવાન શનજ્મા લગય ણ જે કૃત્મ ગનુો ફને છે તે કામો ફાકાત યાખલા.  
કરભ-92  ફીજાના રાબ ભાટે શબુશનષ્ટ્ઠાલૂકક કયલાભા ંઆલેર કામક.  
કરભ-93  ફીજાના રાબ ભાટે શબુશનષ્ટ્ઠાલૂકક કશલેાભા ંઆલેરી શકીકત.  
કરભ-94  ફજફયીથી વ્મક્ક્તને પયજ ાડલાભા ંઆલી શોમ તેવુ ંકૃત્મ.  
કરભ-95  નજીવુ ંઅથલા લુ્રક કૃત્મ.  
કરભ-96 ્લફચાલ શલે. 
કરભ-97 ળયીય તથા શભરકતના ્લફચાલના અશધકાયનો શલ્તાય.  
કરભ-98 ાગ કે અક્્થય ભગજની વ્મક્ક્તના કામક વાભે ્લફચાલનો અશધકાય.  
કરભ-99 જે કૃત્મ વાભે અંગત ફચાલનો અશધકાય નથી તેલા કૃત્મો.  

કરભ-100 ળયીય અંગે ્લફચાલનો અશધકાય મતૃ્ય ુશનજાલલા સધુી ક્યાયે ભે.  
કરભ-101  ્લયક્ષણનો અશધકાય મતૃ્ય ુશવલામ ગભે તે શાશન શોંચાડલા સધુી ક્યાયે ભે.  
કરભ-102  ળયીયના ્લફચાલના અશધકાયનો આયંબ તથા કમા ંસધુી ચા ુયશ.ે  
કરભ-103 શભરકતના ્લફચાલનો અશધકાય મતૃ્ય ુશનજાલલા સધુી ક્યાયે ભે.  

કરભ-104  આ શક મતૃ્ય ુશવલામ ગભે તે શાશન શોંચાડલા સધુી કમાયે ભે.  
કરભ-105  શભરકતના ્લફચાલના અશધકાયનો આયંબ અને તેનુ ંવાતત્મ.  
કરભ-106  શનદો વ્મક્ક્તને નકુવાન થલાનુ ંજોખભ શોમ ત્માયે પ્રાણઘાતક હુભરા વાભે ્લફચાલનો અશધકાય.  

પ્રકયણ-5. ભદદગાયી (દુષ્ટ્પે્રયણ) 

કરભ-107 કોઈ લ્તભુા ંભદદગાયી અથલા કોઈ ફાફતભા ંભદદગાયી.  
જે વ્મક્ક્ત કોઈ કૃત્મ કયલા ભાટે અન્સમ વ્મક્ક્તને ખોટી યીતે ઉશ્કેયે અથલા એક કે લધ ુવ્મક્ક્તઓ વાથે કાલતયાભા ંવાભેર થામ 
અને તે કાલતયાને કયલા ભાટે કોઈ કૃત્મ કયલાભા ંઆલે કે કયલાનુ ંગેયકામદેવય યીતે ટાલાભા ંઆલે આલા હક્વાભા ંવ્મક્ક્ત જે-
તે કૃત્મનુ ંદુષ્ટ્પે્રયણ કયે છે એભ કશલેામ.  

કરભ-108 ભદદગાય. 
કરભ-108-A  બાયત ફશાય કયેરા ગનુાઓનુ ંબાયતભાથંી ભદદગાય. 
કરભ-109  ભદદગાયી કયલાના હયણાભે કૃત્મ કયલાભા ંઆલે અને તે ભાટે જમાયે વજાની ્ષ્ટ્ટ જોગલાઇ કયલાભા ંઆલી ન શોમ ત્માયે 

દુષ્ટ્ેયણ (ભદદગાયી)ની શળક્ષા.  
કરભ-110 જો ગનેુગાય વ્મક્ક્ત દુષ્ટ્ેયક (ભદદગાય)ના ઈયાદાથી જુદા જ પ્રકાયનુ ંકૃત્મ કયે ત્માયે દુષ્ટ્ેયણ (ભદદગાયી) ની શળક્ષા.  
કરભ-111  એક કૃત્મનુ ંદુષ્ટ્ેયણ (ભદદગાયી) કયુું શોમ અને તેનાથી જુદુ જ કૃત્મ થામ ત્માયે દુષ્ટ્ેયક (ભદદગાય)ની જલાફદાયી. 
કરભ-112  દુષ્ટ્ેહયત કૃત્મ અને થમેરા કૃત્મો ભાટે દુષ્ટ્ેયક (ભદદગાય) એકશત્રત વજાને ાત્ર કમાયે ગણામ.  
કરભ-113  દુષ્ટ્ેહયત કૃત્મથી દુષ્ટ્ેયક (ભદદગાય) ના ઇયાદાથી અરગ હયણાભ ભાટે દુષ્ટ્ેયક (ભદદગાય)ની જલાફદાયી.  
કરભ-114 ગનુો ફને ત્માયે ભદદગાયની શાજયી. 
કરભ-115  દેશાતં દંડ અથલા આજીલન કેદની શળક્ષાને ાત્ર ગનુાભા ંભદદગાયી.  
કરભ-116  જો ગનુો કયલાભા ંઆવ્મો ન શોમ ત્માયે કેદની શળક્ષાાત્ર ગનુાના દુષ્ટ્ેયણ (ભદદગાયી)ની શળક્ષા.  
કરભ-117  જાશયે જનતા દ્વાયા અથલા દવ કયતા લધ ુવ્મક્ક્ત દ્વાયા આચયાતા ગનુાભા ંભદદગાયી.  
કરભ-118  દેશાતંદંડ કે આજીલન કેદની વજાને ાત્ર ગનુો થતો શોમ તેલી મોજના છુાલલી.  
કરભ-119  જે ગનુો ફનતો શોમ તે અટકાલલાની જેની પયજ છે તેલો યાજ્મવેલક મોજના છૂાલે.  

ગનુો કયલાભા ંઆલે તો ગનુા ભાટે ઠયાલેરી લધભુા ંલધ ુ½ મદુ્દત સધુીની કેદ કે દંડ કે ફને્ન વજા કયાળે. યંત ુજો ગનુો કયલાભા ં
ન આલે તો ગનુા ભાટે ઠયાલેરી લધભુા ંલધ ુ¼ મદુ્દતની કેદ કે દંડ કે ફને્ન વજા કયાળે. યંત ુજો ગનુો ભોતની વજા ાત્ર શોમ તો 
10 લક સધેુની કેદની વજા કયાળે.   

કરભ-120  કેદની વજાને ાત્ર ગનુો કયલાની મોજના છૂાલલી  

જો ગનુો ન કયલાભા ંઆલે તો 1/8 મદુ્દત સધુીની કેદ અથલા તે ગનુા ભાટે ઠયાલેર દંડ કે ફને્ન વજા થળે. યંત ુજો ગનુો કયલાભા ં
આલે તો ગનુા ભાટે ઠયાલેરી મદુ્દતના લધભુા ંલધ ુ¼ મદુ્દત સધુીની કેદ અથલા તે ગનુા ભાટે ઠયાલેર દંડ કે ફને્ન વજા થળે.  
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પ્રકયણ-5-A. ગનુાહશત કાલતરંુ 

કરભ-120-A ગનુાહશત કાલતયાની વ્માખ્મા.  
ફે અથલા ફેથી લધ ુવ્મક્ક્તઓ કોઈ ગેયકામદેવય કૃત્મ કયે અથલા તે અંગે વભંત થામ અથલા ગેયકામદેવય વાધનો દ્વાયા 
ગેયકામદેવય ન શોમ તેવુ ંકૃત્મ કયલા અંગે વભંત થામ.  

કરભ-120-B ગનુાહશત કલતયાની શળક્ષા. 

પ્રકયણ-6. યાજ્મ શલયોધી ગનુાઓ 

કરભ-121 બાયત વયકાય શલરુદ્ધ યદુ્ધ કયવુ ંકે યદુ્ધ કયલાની કોશળળ કયલી કે યદુ્ધ કયલાભા ંભદદ ગાયી કયલી તેને દેશાતંદંડ અથલા આજીલન 
કેદની વજા કયલાભા ંઆલળે. 
ભોતની અથલા આજીલન કેદ અને દંડાત્ર.   

કરભ-121-A કરભ-121 શઠેના શળક્ષાાત્ર ગનુાઓ કયલાનુ ંકાલતરંુ. 
આજીલન કેદ કે દવ લકથી દંડાત્ર વજા.  

કરભ-122  બાયત વયકાય વાભે રડાઈ કયલાના ઇયાદાથી ળસ્ત્રો એકઠા કયલા અંગે.  

આજીલન કેદ અથલા દવ લક સધુી કેદ અને દંડાત્ર વજા કયાળે.  
કરભ – 123  રડાઈની મોજનાભા ંવયતા કયી આલાન ઇયાદાથી તે છૂાલલા ફાફત.  
કરભ-124 અન્સલમે ઉચ્ચ અશધકાયીઓ ઉય હુભરો કયલો. 
કરભ-124-A યાજદોશ. 

દંડાત્ર આજીલન કેદ કે દંડાત્ર ત્રણ લક સધુીની કેદ અથલા દંડની વજા કયાળે  

કરભ-125  બાયત વયકાય વાભે ભૈત્રીના કે સરેૂશના વફંધં ધયાલતી એશળમાઈ વત્તા વાભે રડાઈ કયલા અંગે.  

દંડ ાત્ર આજીલન કેદ કે દંડાત્ર વાત લક સધુીની કેદ અથલા દંડાત્ર વજા કયાળે) 
કરભ-126  બાયત વયકાય વાથે સરેૂશના વફંધં ધયાલતી વત્તાના યાજ્મ કે્ષત્રભા ં ૂટંપાટ કયલા અંગે.  

દંડાત્ર વાત લક સધુીની કેદ તથા આલી યીતે ભેલેરી શભરકત જપ્ત ાત્ર થળે.  
કરભ-127  કરભો 125 અને 126ભા ંજણાલેરી રડાઈ અથલા  ૂટંપાટથી ભેલેરી શભરકત યાખલા ફાફત.  
કરભ-128  ્લેચ્છાથી કોઈ જાશયે નોકય યદુ્ધ કેદીની નાવી જલા દે તે ફાફત.  
કરભ-129  જાશયે નોકય ફેદયકાયીથી એલા કેદીને નાવી જલા દે તે ફાફત.  
કરભ-130  એલા કેદીને નાવલાભા ંવશામ, છોડાલલા કે આળયો આલા ફાફત.  

પ્રકયણ-7 :- ભશૂભદ, નૌકાદ અને શલાઈદ વફંધંી ગનુાઓ. 

કરભ-131  ફલાભા ંભદદગાયી કયલી કે વૈશનક, નાશલક કે વૈશનકને એની પયજભાથંી ભ્રષ્ટ્ટકયલાની કોશળળ.  

આજીલભ કેદની અને દવ લક  સધુીની દંડાત્ર વજા થઈ ળકે  
કરભ-132  ફલો કયલાભા ંભદદ, જો તેના હયણાભે ફલો કયલાભા ંઆવ્મો શોમ.  
કરભ-133  વૈશનક, નાશલક અથલા શલાઇદના વૈશનકને તેના ઉયી અશધકાયી ઉય જ્માયે તેની પયજ ફજાલતો શોમ તે દયમ્માન હુભરો 

કયલાભા ંભદદગાયી કયલી.  

ત્રણ લક સધુી ફેભાથંી કોઈ એક પ્રકાયની દંડાત્ર વજા થઈ ળકે  
કરભ-134  આલી ભદદગાયીને હયણાભે જો હુભરો થામતો.  
કરભ-135  કોઈ વૈશનક, નાશલક અગય શલાઇદના વૈશનકને પયજ યથી નાવી જલાભા ંભદદગાયી કયલી.  
કરભ-136  રશ્કયભાથંી નાવી ગમેરાને આળયો આલા ફાફત.  

ફે લકની દંડાત્ર કેદ અથલા દંડની વજા કયાળે  
કરભ-137  ભાભરકની ઉેક્ષાથી જશાજભા ંબાગેડંુ છુામો શોમ.  
કરભ-138  વૈશનક, નાશલર કે શલાઇ વૈશનકના અલક્ષનાના કામકભા ંભદદગાયી.  
કરભ-138 (C) યદ.  
કરભ-139  કેટરીક કામદાને આધીન વ્મક્ક્તઓ :-  
કરભ-140  વૈશનક, નાશલક કે શલાઇવૈશનકનો ોળાક શયેલો કે તેભનુ ંપ્રતીક યાખવુ.ં  

ત્રણ ભહશના સધુીની કેદ અથલા દંડ અને ફને્ન વજા થઈ ળકે    
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પ્રકયણ-8 :- જાશયે સરેુશળાશંત શલરૂદ્ધના ગનુાઓ. 

કરભ-141 ગેયકામદેવયની ભડંી. 
ાચં અથલા લધ ુવ્મક્ક્તઓની ભડંી કે જેભા ંતભાભ વ્મક્ક્તઓનો વભાન ઉદે્દળ યાજ્મ વેલક ઉય ગનુાહશતફથી ધાક 
ફેવાડલાનો કે કાનનૂી હુકભથી અભર ફજલણીનો વાભનો કયલો કે ફગાડ કે ગનુાહશત અપ્રલેળ કે અન્સમ ગનુો કયલાનો અથલા 
ગનુાહશતફથી શભરકતનો કફજો રેલાનો કે કોઈ વ્મક્ક્તને ગેયકામદેવય કૃત્મ કયલાની પયજ ાડલાની શોમ.  

કરભ-142 કામદા શલરુદ્ધની ભડંીના વભ્મ શોલા ફાફત.  
જો કોઈ વ્મક્ક્ત કામદા શલરુદ્ધની ભડંી ફનાલે અથલા ભડંીભા ંબે અથલા તેભા ંજોડાઈ યશ ેતેલા વભ્મને કામદા શલરુદ્ધની 
ભડંીના વભ્મ કશલેાભા ંઆલે છે.  

કરભ-143 કરભ-142 શઠે ગેયકામદેવય ભડંીના વભ્મ શોલા ફાફત.  
કરભ-144  પ્રાણઘાતક ળસ્ત્ર ધાયણ કયીને ગેયકામદેવય ભડંીભા ંજોડાવુ.ં  

જે શશથમાયો લડે મતૃ્ય ુથઈ ળકે તેલા પ્રાણઘાતક શશથમાયો વાથે કામદા શલરુદ્ધની ભડંીના વભ્મ ફને તે.  

આલા વભ્મને 2 લકની ફે ૈકી કોઈ એક કેદ અથલા દંડ અથાઅ ફને્નની શળક્ષા થળે)   
કરભ-145  ગેયકામદેવય ભડંીને શલખેયી નાખંલાનો હુકભ કયલાભા ંઆવ્મો શોલાનુ ંજાણલા છતા ંતેભા ંજોડાવુ ંકે ચા ુયશવે ુ.ં  

2 લકની ફે ૈકી કોઈ એક અથલા દંડ અથલા ફને્ન શળક્ષા થળે)   
કરભ-146 હુલ્રડ કયવુ ંકે યભખણ કયવુ.ં 

ગેયકામદેવય ભડંી કે તેનો કોઇ વભ્મ વાભાન્સમ ઉદે્દળ ાય ાડલાભા ંશીંવાનો ઉમોગ કયે ત્માયે ભડંીનો દયેક વભ્મ હુલ્રડ 
કયલા અંગે દોશત જાશયે થળે  

કરભ-147 હુલ્રડ ભાટે વજા. 
કરભ-148  બમકંય શશથમાયો લડે હુલ્રડ કયવુ.ં  

મતૃ્ય ુનીજી ળકે તેલા શશથમાયો વાથે હુલ્રડ કયલાભા ંઆલે તે.  

3 લક ફે ૈકી કોઈ કેદ અથલા દંડ અથલા ફને્ન શળક્ષા થળે  
કરભ-149  ગેયકામદેવય ભડંીના દયેક વભ્મની જલાફદાયી.  
કરભ-150  ગેયકામદેવય ભડંીભા ંવાભેર કયલા વ્મક્ક્ત બાડેથી યાખલી.  
કરભ-151  ાચેં કે તેથી લધ ુવ્મક્ક્તની ફનેરી ભડંીને શલખયાઇ જલાનો હુકભ આપ્મા છી જાણીને જોડાવુ ંકે ચા ુયશવે ુ.ં  
કરભ-152  હુલ્રડને ળાતં કયલાનુ ંકાભ કયતા ંશોમ એલા યાજ્મવેલક ઉય હુભરો કયલો કે તેને અલયોધ કયલો.  
કરભ-153  હુલ્રડ થામ તે ભાટે આખદુી યીતે દ્વેળ અથલા ઉશ્કેયાટ ેદા કયલો, જો હુલ્રડ થામ તો અને ના થામ તો.  

જો હુલ્રડ થામ તો એક લક સધુીની કેદ અથલા દંડ અથલા દંડ અને ફને્ન વજા. જો હુલ્રડ ન થામ તો છ ભહશના સધુીની કેદ 
અથલા દંડ અથલા ફને્ન વજા કયાળે   

કરભ-153-A જાણી બઝુીને કોઈ વયઘવભા ંશશથમાયો રઈ જલા ભાટે.  

ધભક,જાશત, જન્સભ્થ, બાા, શનલાવ લગેયે હયલોને રીધે જુદા-જુદા જૂથો કે વપં્રદામો લચ્ચે દુશ્ભનાલટને પ્રોત્વાશન આવુ ં
અને ળાશંત શલરુદ્ધ કૃત્મો કયલા અંગે.  

ત્રણ લકની કેદની અથલા દંડની અથલા ફને્ન વજા થળે. ધભક્થાનભા ંકયેર આલા કૃત્મો ભાટે ાચં લક સધુીની કેદની દંડાત્ર 
વજા થળે 

કરભ-153-B યાષ્ટ્રીમ એક્તાને શાશનકાયક કથનો કે આકે્ષો. 
ત્રણ લક સધુીની કેદ અથલા દંડ અથલા ફને્ન વજા કયલાભા ંઆલળે) યંત ુધભક્થાનભા ંકે ધાશભિક વમદુામભા ંકયેર ગનુા ભાટે 
ાચં લક સધુીની કેદ અને દંડાત્ર વજા થળે.  

કરભ-154  જે જભીન ય ગેયકામદેવય ભડંી મોજાઈ શોમ તે જભીનનો ભાભરક અથલા કફજેદાય.  
કરભ-155  જેના પામદા ભાટે હુલ્રડ થય ુશોમ તે વ્મક્ક્તની જલાફદાયી.  
કરભ-156  જેના પામદા ભાટે હુલ્રડ થયુ ંશોમ તેના ભાભરક કે કફજેદાયના પ્રશતશનશધની જલાફદાયી.  
કરભ-157  ગેયકામદેવય ભડંી ભાટે બાડે યખામેરી વ્મક્ક્તઓને આશ્રમ આલો.  
કરભ-158  ગેયકામદેવય ભડંી ભાટે અથલા હુલ્રડભા ંબાગ રેલા ભાટે બાડે યશવે ુ ંઅથલા શશથમાય ધાયણ કયીને જવુ.ં  
કરભ-159 ફખેડો. 

ફે કે લધ ુવ્મક્ક્તઓ જાશયે ્થે રડાઈ કયીને જાશયે સરેૂશળાશંતનો બગં કયે ત્માયે ફખેડાનો ગનુો ફને છે.  

કરભ-160 ફખેડો કયલા ભાટે શળક્ષા. 
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એક ભહશના સધુીની કેદની અથલા દંડની અથલા ફને્ન વજા કયી ળકાળે.  

પ્રકયણ-9 :- યાજ્મ વેલકે કયેરા અથલા તેભનાથી વફંધંીત ગનુાઓ. 

કરભ-161  યાજ્મવેલકે કોઇ શોદ્દાકીમ કૃત્મો અંગે કામદેવય ભશનેતાણા શવલામનો રાબ રેલા ફાફત.  
કરભ-162  અનૈશતક અથલા ગેયકામદેવયના ંવાધનો દ્વાયા કોઇ યાજ્મવેલક ઉય રાગલગ રાલલા ભાટે રાબ રેલા ફાફત.  
કરભ-163  યાજ્મવેલક ઉય ોતાની લગ લાયલા ભાટે રાબ રેલા ફાફત.  
કરભ-164   કરભ 162 અથલા 163ભા ંવ્માખ્મા કમાક મજુફના ગનુાનુ ંયાજ્મવેલક દુષ્ટ્પે્રયણ કયલા ભાટે શળક્ષા.  
કરભ-165   યાજ્મવેલકે ોતે કયેરી કામકલાશી અથલા કાભકાજ વાથે વફંધં ધયાલતી વ્મક્ક્ત ાવેથી અલેજ આપ્મા શલના કોઇ હકિંભતી લ્ત ુ

રેલા ફાફત.  
કરભ-165(A)   કરભ 161 અથલા કરભ 165ભા ંવ્માખ્મા કમા ંમજુફના ગનુાનુ ંદુષ્ટ્પે્રયણ કયલા ભાટે શળક્ષા.  
કરભ-166 કોઈ વ્મક્ક્તને નકુ્ળાન કયલાના ઈયાદાથી જાણી જોઈને કામદાની અલજ્ઞા કયે.  

એક લક સધુીની વાદી અથલા દંડની અથલા ફને્ન વજા થઈ ળકળે.  

કરભ-166-A જાશયે વેલક દ્વાયા કામદા અંતગકત હુકભની અલજ્ઞા. 
કરભ-376-A, 376,B 376-C, 376-D, 370,  509 લગેયે જેલા ગબંીય ગનુાઓભા ંફેદયકાયી દાખલે તો, છ ભહશના કયતા ંઓછી ન 
શોમ તેટરી તથા ફે લકની મદુ્દત સધુીની વખત કેદની વજા અને દંડાત્ર થળે.  

કરભ-166-B ીહડતાને વાયલાય નહશિં આલા ફદર શળક્ષા.   

એક લ્જ સધુીની કેદ અથલા દંડ અથલા ફને્ન.  

કરભ-167  કોઈ વ્મક્ક્તને શાશન કયલાના ઇયાદાથી કે કોઇ દ્તાલેજથી અથલા ઇરેક્રોશનક યેકડકની યચના અથલા બાાતંય તે ખોટંુ છે એભ 
ોતે ભાનતો શોમ અથલા જાણતો શોમ તેભ છતા ંકયે.  

ત્રણ લક સધુીની વાદી કેદ અથલા દંડની અથલા ફને્ન વજા થઈ ળકળે.   
કરભ-168  કોઈ જાશયેનોકય ગેયકામદેવય લેાય જોડામ.  

એક લક સધુીની વાદી કેદની અથલા દંડની અથલા ફને્ન વજા થળે.  
કરભ-169  જમાયે જાશયે નોકય શભરકત ખયીદી કયે અથલા શયાજીભા ંભાગંણી કયે.  
કરભ-170 જાશયે નોકયનો લેળ રઈને ્લાગં યચલો. 

ફે લક સધુીની કેદ અથલા દંડની અથલા ફને્ન વજા થળે.  

કરભ-171 જાશયે નોકયથી લયાતા ોળાક કે પ્રશતક કટી ઈયાદાથી શયેલા કે યાખલા.  

પ્રકયણ-9A :- ચ ૂટંણી વફંધંી ગનુાઓ 

કરભ-171-A ―ઉભેદલાય‖, ―શનલાકચન અશધકાય‖ કે ભતાશધકાય. 
કરભ-171-B રાચં 

કરભ-171-C ચુટંણીભા અનભુચત રાગલગ લાયલો.  
કરભ-171-D ચુટંણીભા ંખોટંુ નાભ ધાયણ કયવુ ંઅથલા ્લાગં યચલો.  
કરભ-171-E રાચં ભાટે વજા. 

એક લક સધુીની કેદ અથલા દંડ અથલા ફને્ન વજા થળે, વયબયા રૂે આેરી રાચં ભાટે દંડની વજા થળે.  

કરભ-171-F ચુટંણીભા ંઅનભુચત રાગલગ કે ખોટા ્લાગં યચલા ભાટેની શળક્ષા.  

કરભ-171-G ચુટંણી અંગે ખોટુ કથન. 
કરભ-171-H ચુટંણી અંગે ગેયકામદેવય ખચક. 
કરભ-171-I ચુટંણીનો હશવાફ યાખલભા ંચકુ. 

પ્રકયણ-10 :- યાજ્મવેલકોના કામદેવયના અશધકાયના શતય્કાય અંગે. 

કરભ-172  વભન્સવ કે ફીજા કોઈ હુકભની ફજલણી ટાલા  

છ ભહશના સધુીની વાદી કેદ અથલા દંડ અથલા ફને્ન વજા થળે.  
કરભ-173  વભન્સવ કે ફીજા કોઇ હુકભની ફજલણી અટકાલલી કે તેની પ્રશવદ્ધદ્ધ અટકાલલી.  
કરભ—174  જાશયે નોકય દ્વાયા થમેરા હુકભ તાફે થઇ શાજય ન થવુ.ં  
કરભ-174 (A)  પોજદાયી કામકલાશી વહંશતા, 1974ના અશધશનમભ 2ની કરભ-82 શઠેનુ ંજાશયેનામુ ંશોલા છતા ંશાજય ન યશવે ુ.ં  
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કરભ-175  જાશયે નોકય વભક્ષ કોઈ દ્તાલેજ યજૂ કયલા કામદેવય યીતે ફધંામેરી વ્મક્ક્ત તયપથી તે યજૂ કયલાભા ંકસયૂ.  
કરભ-176  જાશયેનોકયને કોઈ નોહટવ અથલા ભાહશતી આલાભા ંઅથલા શોંચાડલાભા ંઇયાદાલૂકક કસયુ કયે.  
કરભ-177 ખોટી ભાહશતી યૂી ાડલી.  

છ ભહશના સધુીની વાદી કેદ અથલા દંડ અથલા ફને્ન વજા થળે યંત ુજો ભાહશતી ગનેુગાયને કડલા વફંધંી આલશ્મક શોમ તો ફે 
લકની કેદ અથલા દંડ અથલા ફને્ન વજા થળે.  

કરભ-178  જાશયેનોકયને પયભાલેરા ળથ કે પ્રશતજ્ઞા રેલા ઇન્સકાય કયલો.  

છ ભહશના સધુીની વાદી કેદની અથલા દંડની અથલા ફને્ન વજા થળે.  
કરભ-179  છૂયછ કયલાને અશધકૃત કોઇ જાશયેનોકયને જલાફ આલાની ઇન્સકાય કયે.  
કરભ-180  શનલેદન ય વશી કયલા ઇન્સકાય કયલા ફાફત.  

ત્રણ ભહશના સધુીની દંડાત્ર કેદની વજા થળે.  
કરભ-181  જમાયે પ્ર્તતૃ શલમ ય વત્મ કશલેાને કામદેવય યીતે ફધંામેર કોઇ યાજ્મ વેલક વભક્ષ અથલા વોગદં રેલડાલલાને અશધકૃત 

વ્મક્ક્ત વભક્ષ વોગદં ય ખોટંુ શનલેદન કયે.  
કરભ-182  જાશયેનોકય ોતાની કામદેવય વત્તા ફીજી વ્મક્ક્તની ઇજા ભાટે લાયે એલા ઇયાદા વહશત ખોટી ભાહશતી.  
કરભ-183  જાશયે નોકયની કામદેવયના હુકભ મજુફ કોઇ શભરકત રેતી લખતે પ્રશતકાય કયલો.  

છ ભહશના સધુીની કેદ અથલા દંડ અથલા ફને્ન વજા થઈ ળકે.  
કરભ-184  જાશયેનોકયના કામદેવયના શક્કથી લેચાણ ભાટે મકેૂરી શભરકતનુ ંલેચાણ અલયોધવુ ંકે દાખર કયલી.  

ત્રણ ભહશના સધુીની કેદ અથલા દંડ અથલા ફને્ન વજા કયાળે.   
કરભ-185  જાશયેનોકયના કામદેવયના અશધકાયથી લેચાણ ભાટે મકેૂરી શભરકત ગેયકામદેવય યીતે ખયીદલી અથલા શયાજીભા ંઉબા યશવે ુ.ં  
કરભ-186 જાશયે નોકયને તેના જાશયે કામો ફજાલલાભા ંદાખર કયલી.  
કરભ-187  જ્માયે ભદદ કયલા કામદેવય યીતે ફધંામેર શોમ તેભ છતા ંજાશયેનોકયને ભદદ કયલાભા ંકસયૂ.  
કરભ-188  જાશયેનોકય દ્વાયા જાશયે કયેરા હુકભનો અનાદય.  

છ ભહશના સધુીની કેદ અથલા દંડ અથલા ફને્ન વજા કયાળે.  
કરભ-189 જાશયે નોકયને ઈજાની ધભહક આલી. 

ફે લક સધુીની કેદ અથલા દંડ અથલા ફને્ન વજા કયાળે.  

કરભ-190  જાશયે નોકયને યક્ષણ ભાટેની અયજી આતા કોઈ અટકે તે ભાટે તેને શાશનની ધભકી આલી.  

પ્રકયણ-11 :- ખોટા યુાલા તથા જાશયે ન્સમામ શલરૂદ્ધના ગનુાઓ. 

કરભ-191 ખોટો યુાલો આલો. 
કરભ-192 ખોટો યુાલો ઉબો કયલો. 
કરભ-193 ખોટા યૂાલા ભાટે શળક્ષા. 

ન્સમાશમક કામકલાશીભા ંખોટો યુાલા ઉબા કયલા અંગે વાત લક સધુીની કેદ અને દંડની વજા થળે જ્માયે ફીજા કોઈ હક્વાભા ંત્રણ 
લક સધુીની કેદ અને દંડની વજા કયાળે.  

કરભ-194 દેશાતંદંડની શળક્ષાને ાત્ર ગનુભા ંવજા પ્રાપ્ત કયલાના ઈયાદાથી ખોટો યૂાલો આલો કે ઉબો કયલો.  

આજીલન કેદ કે દવ લક સધુીની દંડાત્ર કેદની વજા થળે યંત ુશનદો વ્મક્ક્તને ભોતની વજાનો અભર કયલાભા ંઆલે તો ખોટો 
યુાલો આનાયને ભોતની વજા ણ થઈ ળકે છે.  

કરભ-195  આજીલન કેદ કે કેદને શળક્ષાાત્ર ગનુો વાભફત કયલાના ઇયાદે ખોટો યુાલો આલો કે ઉબો કયલો.  
કરભ-196  ખોટો જાણીને યુાલો લાયલો.  
કરભ-197  ખોટંુ પ્રભાણત્ર આવુ ંકે વશી કયલી.  
કરભ-198  વહટિપીકેટ ખોટંુ છે એભ જાણીને તેને વાચા તયીકે લાયવુ.ં  
કરભ-199  કામદાથી યુાલાભા ંરઇ ળકામ એલી જાશયેાતભા ંકયેુ ંખોટંુ શનલેદન.  
કરભ-200  કોઇ ભશત્લના મદુ્દા અંગે ખોટંુ છે એભ જાણલા છતા ંએકયાય વાચો શોમ એ પ્રભાણ ઉમોગ કયલો.  
કરભ-201  ગનુાના યુાલાનો નાળ કયલો અથલા ગનેુગાયને છૂાલલા ખોટી ભાહશતી આલી.  

ગનુો ભોતની વજાાત્ર શોમ ત્માયે વાત લક સધુીની કેદ અને દંડાત્ર.  

ગનુો આજીલન કેદની વજાાત્ર શોમ ત્માયે ત્રણ લક સધુીની કેદ અને દંડાત્ર.  

ગનુો દવ લકથી ઓછી કેદની વજાાત્ર શોમ ત્માયે ગનુા ભાટે ઠયાલેરી વજાના ભશત્તભ ¼ સધુીની કેદ અથલા દંડ અથલા ફને્ન 
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વજા.   
કરભ-202 ગનુાની ભાહશતી આલા ફધંામેરી વ્મક્ક્ત તે ભાહશતી આલાભા ંઈયાદા લૂકક કસયૂ કયે.  

કરભ-203  ફનેર ગનુા અંગે ખોટી ભાહશતી આલી.  
કરભ-204  યુાલા તયીકે યજૂઆત અટકાલલા દ્તાલેજનો નાળ.  
કરભ-205  દીલાની કે પોજદાયી કેવભા ંકામક કે કામકલાશીના શતે ુભાટે ખોટંુ ્લરૂ ધાયણ કયવુ.ં  
કરભ-206  જપ્તી અથલા હુકભનાભાની ફજલણીભા ંતે શભરકતનો કફજો અટકાલલા તેનુ ંકટયકુ્ત ્થાતંય અથલા છુાલી દેલી.  
કરભ-207  જપ્ત અટકાલલા ભાટે જપ્તીભા ંકે ફજલણીભા ંશભરકતનો કફજો અટકાલલા તેનો કટબમો દાલો.  
કરભ-208  કામદેવય યીતે રેણી ન શોમ એલી યકભનુ ંહુકભનામ ુથલા દેવુ ંઅથલા તેની ફજલણી થલા દેલી.  
કરભ-209 કટયકુ્ત યીતે અથલા અપ્રભાણીક ણે કોઈની શલરુદ્ધ અદારતભા ંખોટો દાલો કયલો.  

કરભ-210  રેણી ન શોમ એલી યકભનુ ંહુકભનામુ ંકટયકુ્ત યીતે ભેલવુ ંઅથલા બયાઇ થઈ ગમેરા એલા હુકભનાભાની કોઇ વ્મક્ક્ત શલરૂદ્ધ 
ફજલણી કયલી. 

કરભ-211 શાશન કયલના ઈયાદાથી ગનુાનુ ંખોટંુ તશોભત.  
કરભ-212 ગનેુગાયને આશ્રમ આલો. 

ગનેુગાયનો ગનુો ભોતની શળક્ષાાત્ર શોમ ત્માયે ાચં લક સધુીની કેદ અને દંડાત્ર થળે.  

ગનેુગાયનો ગનુો આજીલન કેદ અથલા દવ લક સધુીની કેદ ાત્ર શોમ ત્માયે ત્રણ લક સધુીની કેદ અને દંડાત્ર થળે.  

ગનેુગાયનો ગનુો દવ લકથી એક લક સધુીની કેદની વજાાત્ર શોમ ત્માયે ગનુા ભાટે ઠયાલેરી કેદની મદુ્દતના ભશત્તભ ¼ સધુીની 
કેદ અથલા દંડ અથલા ફને્ન વજા થળે.  

કરભ-213  ગનેુગાયને શળક્ષાભાથંી ફચાલલા ભાટે બેટવોગાદ રેલા ભાટે.  
કરભ-214  ગનેુગાયને ફચાલલા અલેજરૂે બેટ આલી અથલા શભરકત યત કયલી.  
કરભ-215  ચોયામેરી શભરકત ાછી ભેલી આલાભા ંભદદ કયલા બેટ વોગાદ રેલી.  
કરભ-216 અટકામત ભાથંી નાશળ ગમેરા અયાધીને અથલા જેને કડલાનો હુકભ થમેર શોમ. તેને આશ્રમ આલો અથલા છુાલલો.  

કરભ-216-A ુટં અથલા ઘાડનો ગનુો કમો શોમ એલી વ્મક્ક્તઓને જાણીજોઈને આશ્રમ આલો.  

વાત લક સધુીની વખત કેદની વજા અને દંડાત્ર થળે.  

કરભ – 216 B  ―આશ્રમ આલો‖ની કરભો 212, 216 અને 216-A ભા ંઆેરી વ્માખ્મા. (એક્ટ ન.ં8/1942ની કરભ 3થી યદ કયી છે.)   
કરભ-217  કોઇ વ્મક્ક્તને શળક્ષાભાથંી ફચાલલા અગય કોઇ શભરકત જપ્ત થતી અટકાલલાના ઇયાદાથી જાશયેનોકય કામદાની સચૂનાની 

અલજ્ઞા કયે.  
કરભ-218  કોઇ વ્મક્ક્તને વજા કે શભરકતને જપ્તીભાથંી ફચાલલાના ઇયાદે જાશયેનોકય ખોટી નોંધ કે રખાણ તૈમાય કયે.  
કરભ-219  ન્સમામની કામકલાશી દયમ્માન કોઇ નોકય ભ્રષ્ટ્ટતાથી અથલા ફદઇયાદાથી કોઇ અશલેાર, હુકભ અથલા શનણકમ કયે અથલા જાશયે કયે 

અને તે જાણતો શોમ કે તે કામદા શલરૂદ્ધનુ ંછે.  

વાત લક સધુીની કેદ અથલા દંડ અથલા ફને્ન વજા થળે.  
કરભ-220  ોતે જે કૃત્મ કયે છે તે કામદા શલરૂદ્ધનુ ંછે એભ જાણલા છતા,ં કોઇ જાશયેનોકય મકુદ્દભા ભાટે ભોકરવુ ંઅથલા કેદભા ંઅટકામતભા ં

યાખે.  
કરભ-221  ભગયફ્તાય કયલા ભાટે ફધંામેરા જાશયે નોકયે ઇયાદાલૂકક ભગયફ્તાય ન કયલા ફાફત.  
કરભ-222  વજા બોગલતી કે કામદેવય યીતે મકુદ્દભા ભાટે ભોકરેરી વ્મક્ક્તને અટક કયલા ફધંામેરા જાશયેનોકય દ્વાયા ઇયાદાલૂકક અટક 

કયલાભા ંકસયૂ.  
કરભ-223 જાશયે નોકયની ફે કાજીના કાયણે કેદ અથલા શલારાભાથંી કોઈ નાશળ જામ.  
કરભ-224 ોતીની કામદેવય ધયકડભા ંપ્રશતકાય કે અલયોધ. 
કરભ-225 ફીજી વ્મક્ક્તની કામદેવય ધયકડ વાભે પ્રશતકાય કે અલયોધ. 
કરભ-225 (A)  અન્સમ ફીજી કોઈ જોગલાઈ કયલાભા ંઆલી ન શોમ એલા હક્વાઓભા ંજાશયેનોકયે કયેરી કાનનૂી ધયકડભા ંઅલયોધ કે પ્રશતકાય 

અથલા નાવી જલા દેવુ ંકે ભદદગાયી.  
કરભ-225 (B)  ફીજી કમામં જોગલાઈ ન શોમ તેલા હક્વાભા ંકામદેવય ધયકડ વાભે પ્રશતશાય, અલયોધ કે નાવી જવુ.ં  
કરભ-226  યદ થઈ છે. (એક્ટ ન6.26/195ની કરભ 117 અને શળડયઅુરી.  
કરભ-227  શળક્ષા ભાપીની ળયતોનો બગં.  

મૂ જે વજા કયાઈ શોમ તે વજા થળે જો વજાનો કોઈ બાગ બોગવ્મો શોમ તો ફાકીના બાગની વજા થળે.  
કરભ-228  ન્સમાશમક કામકલાશીભા ંફેઠેરા યાજ્મવેલકનુ ંજાણીજોઈને અભાન કયવુ.ં  
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કરભ-228-A કેટરાક ગનુા લગેયેભા ંબોગ ફનનાયની ઓખની જાશયેાત.  
કરભ-376, 376-A,  376-B, 376-C, 376-D, 376-E, જેલી કેટરીક કરભોની બોગ ફનેરી વ્મક્ક્તની ઓખ પ્રશવદ્ધદ્ધ કોઈ કયે તો 
ફે લક સધુીની કેદ અને દંડાત્ર થળે.  

કરભ-229  જયયુય અથલા એવેવયનો ્લાગં. 
ફે લક સધુીની કેદ અથલા દંડ અથલા ફને્ન વજા થળે.   

કરભ-229-A  જાભીન કે જાતમચુયકા શઠે મકુ્ત કયામેરી વ્મક્ક્ત દ્વાયા ન્સમામારમભા ંગેયશાજય યશલેા અંગે.  

એક લક સધુીની કેદ અને દંડાત્ર થળે.  

પ્રકયણ-12 :- શવક્કાઓ તથા વયકાયી ્ટેમ્ને રગતા ગનુાઓ. 

કરભ-230 ―શવક્કા‖ની વ્માખ્મા. 
કરભ-231 ખોટા શવક્કા ફનાલવુ.ં 

વાત લક સધુીની કેદ અને દંડાત્ર થળે.  

કરભ-232 બાયતીમ ખોટો શવક્કો ફનલલો.  
આજીલન કેદ કે દવ લક સધુીની કેદ અને દંડાત્ર થળે.  

કરભ-233 ફનાલટી શવક્કા ફનાલલાભાટેનુ ંવાધન ફનાલવુ ંકે લેચવુ.ં  

ત્રણ લક સધુીની કેદ અને દંડાત્ર થળે.  

કરભ-234 બાયતીમ ખોટા શવક્કા ફનાલલા ભાટે વાધન ફનાલવુ ંકે લેચવુ.ં  

કરભ-235  ખોટા શવક્કા ફનાલલાના શતેથુી લાયલા ભાટેની વાભગ્રી કે વાધનનો કફજો ઘટાડલો.  

વાત લક સધુીની કેદ અને દંડાત્ર થળે.   
કરભ-236  બાયત ફશાય ખોટા શવક્કા ફનાલલા ભાટે બાયત ભાટે ઉતે્તજન કે ભદદગાયી કયલી.  
કરભ-237  ફનાલટી કે ખોટા શવક્કાની આમાત અથલા શનકાવ.  
કરભ-238  ફનાલટી બાયતીમ શવક્કાની આમાત-શનકાવ.  

દવ લક સધુીની કેદ અને દંડાત્ર થળે.   
કરભ-239  કોઈ શવક્કો નકરી છે એવુ ંજ્ઞાન શોલા છતા ંતે આલો.  
કરભ-240  જમાયે કોઇ બાયતીમ શવક્કો ફનાલટી છે એવુ ંજ્ઞાન વહશત તે આવુ.ં  

દવ લક સધુીની કેદ અને દંડાત્ર થળે.   
કરભ-241  પ્રથભ લખત તેની ાવે કોઈ શવક્કો આવ્મો શોમ યંત ુતે ખોટો છે તેવુ ંોતે ન જાણતા ફીજાને વાચા શવક્કા તયીકે આલા અંગે.  
કરભ-242  કોઈ શવક્કો ફનાલટી છે તેભ જાણ શોલા છતા ંતેને ોતાની ાવે યાખવુ.ં  
કરભ-243  કોઈ બાયતીમ શવક્કો ફનાલટી છે તેભ જાણ શોલા છતા ંતેને ોતાની ાવે યાખવુ.ં  

વાત લક સધુીની કેદ અને દંડાત્ર થળે.   
કરભ-244  ટંકળાભા ંનોકયી કયતો કભકચાયી નોકયી દયમ્માન કામદાથી શનશિત થમેરા લજન કે વશંભશ્રણ કયતા અરગ શવક્કો ફનાલે.  

વાત લક સધુીની કેદ અને દંડાત્ર થળે.  
કરભ-245  ટંકળાભાથંી શવક્કા ફનાલલા ભાટેના ઓજાયો કે વાધનો ફશાય રઈ જામ તે અંગ.  

વાત લક સધુીની કેદ અને દંડાત્ર થળે.   
કરભ-246  દગરફાજીથી અથલા અપ્રભાભણકણે કોઈ શવક્કાનુ ંલજન ઓછંુ કયે અથલા તેના વશંભશ્રણભા ંપેયપાય કયે.  
કરભ-247  દગરફાજીથી અથલા અપ્રભાભણકણે બાયતીમ શવક્કાનુ ંલજન ઓછંુ કયે અથલા તેના વશંભશ્રણભા ંપેયપાય કયે.  

વાત લક સધુીની કેદ અને દંડાત્ર થળે.  
કરભ-248  કોઈ શવક્કો, ફીજા શવક્કા તયીકે ચારી જામ એલા ઇયાદાથી તેનો ્લરૂ ફદરવુ.ં  
કરભ-249  કોઇ શવક્કો, ફીજા બાયતીમ શવક્કા તયીકે ચારી જામ એલા ઇયાદાથી તેનુ ં્લરૂ ફદરવુ.ં  
કરભ-250  કોઇ શવક્કાભા ંપેયપાય થમેરો છે તેલી જાણ શોલા છતા ંતે ફીજાને આે.  
કરભ-251  કોઇ બાયતીમ શવક્કાભા ંપેયપાય થમેરો છે તેલી જાણ શોલા છતા ંતે ફીજાને આે.  
કરભ-252  કોઇ શવક્કો ોતાની ાવે આવ્મો ત્માયે તે પેયપાયલાો છે તેલી જાણ વાથે અન્સમ કોઇને આલા અંગે.  
કરભ-253  કોઈ બાયતીમ શવક્કો ોતાની ાવે આવ્મો ત્માયે તે પેયપાયલાો છે તેલી જાણ વાથે તે અન્સમ કોઈને આલા અંગે.  
કરભ-254  કોઇ શવક્કો શરેી લખત ોતાની ાવે આલેર શોમ ત્માયે તેભા ંપેયપાય થમેરો છે એભ નહશિં જાણીને, તેલો શવક્કો વાચા તયીકે 

લાયલો.  
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કરભ-255  ફનાલટી વયકાયી ્ટેમ્ ફનાલલા અંગે.  

આજીલન કેદ કે દવ લયક સધુીની કેદ વજા તથા દંડાત્ર થઈ ળકે.  
કરભ-256  ફનાલટી વયકાયી ્ટેમ્ ફનાલલા અંગેનુ ંવાધન અથલા વાભગ્રીનો કફજો ધયાલલો.  

વાત લક સધુીની કેદ અને દંડાત્ર થળે. 
કરભ-257  વયકાયી ્ટેમ્ની ફનાલટ અંગેનુ ંકોઈ વાધન ફનાલવુ ંકે તેનુ ંલેચાણ કયવુ.ં  

વાત લક સધુીની કેદ અને દંડાત્ર થળે.  
કરભ-258  ફનાલટી વયકાયી ્ટેમ્નુ ંલેચાણ કયવુ.ં  

વાત લક સધુીની કેદ અને દંડાત્ર થળે. 
કરભ-259  ફનાલટી વયકાયી ્ટેમ્નો કફજો યાખલો.  
કરભ-260  ફનાલટી ્ટેમ્ તયીકે જાણેરા, તેને વાચ છે એભ તેનો ઉમોગ કયલો.  

વાત લક સધુીની કેદ અથલા દંડાત્ર થળે. 
કરભ-261  વયકાયને નકુવાન કયલાના ઇયાદાથી વયકાયી ્ટેમ્ યથી કોઇક રખાણ ચેકી નાખંવુ ંકે દ્તાલેજ ય લયામેરો ્ટેપ્ભ કાઢી 

નાખંલો.  
કરભ-262  શરેી લખત લયાળભા ંઆલી ગમો છે એભ જાણલા છતા ંવયકાયી ્ેમ્ લાયલો.  

ફે લક સધુીની કેદ અથલા દંડ અથલા ફને્ન વજા થળે.  
કરભ-263  ્ટેમ્નો ઉમોગ અગાઉ થમો શોલાનુ ંદળાકલત ુભચશન કે શનળાની ભ ૂવંી નાખંલી.  

ત્રણ લક સધુીની કેદ અથલા દંડ અથલા ફને્ન વજા થળે.  
કરભ-263 (A)  ફનાલટી ્ટેમ્ ય ભનાઇ કયલી.  

પ્રકયણ-13 :- તોર અને ભા વફંધંી ગનુાઓ. 

કરભ-264 તોરલા ભાટે ખોટા વાધનોનો દમાયકુ્ત યીતે ઉમોગ કયલો.  

એક લક સધુીની કેદ અથલા દંડની વજા થળે.  
કરભ-265 ખોટા તોર અને ભાનો દમાયકુ્ત યીતે ઉમોગ કયલો.  

કરભ-266  દગાયકુ્ત ઇયાદાથી ખોટા લજન કયલાના વાધનો લગેયે જાણીજોઈને ોતાની ાવે યાખલા.  

એક લક સધુીની કેદ અથલા દંડાત્ર થળે.  
કરભ-267  ખોટા તોર અને ભા ફનાલલ કે લેચલા.  

એક લક સધુીની કેદ અથલા દંડ અથલા ફને્ન વજા થળે.  

પ્રકયણ-14 :- જાશયે ્લા્્મ, વરાભતી, વગલડ, વભ્મતા અને નીશતને રગતા ગનુાઓ. 

કરભ-268 જાશયે ત્રાવદામક કૃત્મ. 
કરભ-269 જીલનને જોખભભા ંમકેુ તેલા યોગનો ચે પેરાલલાની વબંાલના લાળુ ફેકાજી બયુું કૃત્મ.  

છ. ભહશના સધુીની કેદ અથલા દંડ અથલા ફને્ન વજા કયલાભા ંઆલળે.  

કરભ-270 જીલનને જોખભભા ંમકેુ તેલા યોગનો ચે પેરાલલાની વબંાલના લાળુ શોમ એવુ ંકોઈ કામક ઉેક્ષાથી  અથલા શેબદુ્ધદ્ધથી કયવુ.ં  

ફે લક સધુીની કેદ અથલા દંડ અથલા ફને્ન વજા થળે.  

કરભ-271  ચેી યોગ વફંધંી શનમભોનો અનાદય અથલા યોગના રીધે દૂય યશલેા વફંધંના શનમભનો જાનીજોઇને બગં કયલો.  
કરભ-272 લેચલાના ઈયાદાથી યાખેરા ખાયાક કે ીલાની લ્તભુા ંબેવે કયલા અંગે.  

છ ભહશના સધુીની કેદ અથલા દંડ અથલા ફને્ન વજા થઈ ળકે.  

કરભ-273 શાશનકાયક ખાદ્ય દાથક કે ીણાનુ ંલેચાણ. 
છ ભહશના સધુીની કેદ અથલા દંડ અથલા ફને્ન વજા થઈ ળકે.  

કરભ-274  થી કરભ-276 દલાઓભા ંબેવે અંગેની છે.  

છ ભહશના સધુીની કેદ અથલા દંડ અથલા ફને્ન વજા થઈ ળકે. 
કરભ-274  દલાઓભા ંબેવે.  
કરભ-275  જમાયે કોઇ વ્મક્ક્ત બેવેલાી દલાનુ ંલેચાણ કયે ત્માયે.  

છ ભહશના સધુીની કેદ અથલા દંડ અથલા ફને્ન વજા થઈ ળકે. 
કરભ-276  ખયેખય જે દલા શોમ તે દલાને જુદી યીતે ફનાલટ કયી તેનુ ંલેચાણ.  
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કરભ-277 વાલકજશનક ઝયણા ંકે જાળમનુ ંાણી દુશત કયવુ.ં  
ત્રણ ભહશના સધુીની કેદ અથલા દંડ અથલા ફને્ન વશા થઈ ળકે.  

કરભ-278  ્લા્થમને નકુવાન થામ તે યીતે લાતાલયણ ફગાડવુ.ં  

ાચંવો રૂશમાના દંડની વજા કયાળે.   
કરભ-279 જાશયે ય્તા ય ફેપાભણો લાશન શંકાયવુ ંકે વલાયી કયલી.  

છ ભહશના સધુીની કેદ અથલા દંડ અથલા ફને્ન વજા થઈ ળકે.  
કરભ-280  ફેપાભણે કોઈ લશાણ શંકાયવુ.ં  
કરભ-281  લશાણલટીને ખોટા ભાગક દોયલા ંકોઇ ખોટી યીત તેજ શનળાની અથલા ફોયુ ંફતાલવુ.ં  
કરભ-282  જોખભકાયક યીતે અને ખફૂ જ બયચક લશાણભા ંબાડું રઈને જભાગે રઇ જલી.  
કરભ-283 જાશયે ય્તા ઉય અથલા જભાગકભા ંકોઈ વ્મક્ક્તને ડય કે અલયોધ ઉબો કયલો.  
કરભ-284  ઝેયી દાથક અંગે ઉેક્ષાબયુું લતકન.  

છ ભહશના સધુીની કેદ અથલા દંડ અથલા ફને્ન વજા થઈ ળકે. 
કરભ-285  આગથી વગી ઉઠે તેલા દાથક ફાફતભા ંઉેક્ષાબયુું કૃત્મ. 
કરભ-286  ્પોટક દાથક અંગે ઉેક્ષાબયુું લતકન.  

છ ભહશના સધુીની કેદ અથલા દંડ અથલા ફને્ન વજા થઈ ળકે. 
કરભ-287  મતં્રો વફંધંભા ંઉેક્ષાબયુું લતકન.  

 
કરભ-288  કોઇ ઘય તોડી ાડતા કે વભાયકાભ કયતા ઉેક્ષાબયુું લતાકલ.  
કરભ-289  પ્રાણી અંગે ફેદયકાયીબયુું લતાકલ કયવુ.ં  
કરભ-290  જમાયે જાશયે ઉરલ અંગે ફીજે કમામં જોગલાઇ ન કયેર શોમ તેલા કેવોભા ંશળક્ષા.  
કરભ-291  નુયાલતકન નહશિં કયલાના હુકભ થમા છી ણ ઉરલ ચા ુયશલેો.  
કરભ-292 અશ્રીર અટકાલતા ફીબત્વ અુ્તકોનુ ંલેચાણ લગેયે.  

પ્રથભલાય દોશત ઠયલાથી ફે લક સધુીની કેદ અને દંડ થઈ ળકે છે.  

ફીજાલાય અને ત્માયછી ાચં લક સધુીની કેદ અને દંડ થઈ ળકે છે.  

અલાદ : જાશયે હશતભા ંવ્માજફી નીલડે, શદુ્ધબદુ્ધદ્ધથી ધાશભિક શતેઓુ ભાટે લયાતી કે યખાત ુ ંશોમ, પ્રાચીન ્ભાયકને રગતુ,ં 
ધાશભિક શતે ુભાટે યાખેર કોતયેરી આકૃશતઓ.  

કરભ-293 અશ્રીર લ્તઓુનુ ંયલુાન વ્મક્ક્તને લેચાણ.  
ત્રણ લક સધુીની કેદ અને દંડ, ફીજીલાય દોશત ઠમે વાત લક સધુીની કેદ અને દંડ થઈ ળકે.  

કરભ-294 અશ્રીર ગીત, ગામન કે કામો કયલા અંગે. 
ત્રણ ભહશના સધુીની કેદ અથલા દંડ અથલા ફને્ન.  

કરભ-294-A રોટયી ઓહપવ યાખલી. 
છ ભહશના સધુીની કેદ અથલા દંડ અથલા ફને્ન વજા કયાળે તથા રોટયીની યકભ કે ચીજલ્ત ુઆલાની દયખા્ત જાશયે કયે તેને 
એક શજાય રૂશમા સધુીન દંડની વજા થળે.  

પ્રકયણ-15 :- ધભક વફંધંી ગનુાઓ. 

કરભ-295 કોઈ લગકની વ્મક્ક્તઓના ધભકનુ ંઅભાન કયલાના ઈયાદે જૂાના ્થોનો નાળ કયલો કે એને અશલત્ર ફનાલવુ.ં  

ફે લક સધુીની કેદ અથલા દંડ અથલા ફને્ન વજા થળે.  

કરભ-295-A બાયતના નાગયીકોના કોઈ લગકની ધભક કે ધાશભિક ભાન્સમતાઓનુ ંઅથલા ધભકનુ ંઅભાન કયવુ ંઅથલા અભાન કયલાનો પ્રમત્ન 
કયલો. 
ત્રણ લક સધુીની કેદ અથલા દંડ અથલા ફને્ન વજા થળે.  

કરભ-296 ધાશભિક ભડંીને શલકે્ષ. 
એક લક સધુીની કેદ અથલા દંડ અથલા ફને્ન વજા કયાળે.  

કરભ-297 ્ભળાન લગેયેભા ંદુષ્ટ્પ્રલેળ. 
એક લક સધુીની કેદ અથલા દંડ અથલા ફને્ન વજા કયાળે.  

કરભ-298 ધાશભિક રાગણીઓ દુબાલલાના ઈયાદાથી જાણી જોઈને ળબ્દો ફોરલા લગેયે.  
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એક લક સધુીની કેદ અથલા દંડ અથલા ફને્ન વજા કયાળે.  

પ્રકયણ-16 :- ભાનલ ળયીયને અવય કયતા ગનુાઓ. 

કરભ-299 વાયાધ ભનષુ્ટ્મલધ. 
જ્માયે કોઇ વ્મક્ક્ત તેના કૃત્મથી કોઈનુ ંભોત નીજાલે અને તેભ કયલાભા ંતેનો ઇયાદો ભોત શનજાલલાનો કે મતૃ્ય ુશનજાલલાનો 
વબંલ શોમ તેલી ળાયીહયક શાશન શોંચાડલાનો શોમ કે ોતાના કૃત્મથી ભોત થલાનો વબંલ શોલાની જાણકાયી શોમ ત્માયે તે 
વ્મક્ક્ત વાયાધ ભનષુ્ટ્મ લધનો ગનુો કયે છે તેભ કશલેામ.  

દા.ત. ક, ખનુ ંમતૃ્ય ુશનજાલલાના ઇયાદાથી અથલા આભ કયલાથી ખનુ ંમતૃ્યુ ંથલાની ળક્યતા છે તેભ જાણલા છતા ંિેક લગયનુ ં
લાચન ચરાલલા આે છે. અને ખ લાશન ફયાફય છે તેવુ ંવભજીને લાશન ચરાલલાનો પ્રમત્ન કયે છે અને ખનુ ંઅક્ભાતથી 
મતૃ્ય ુથામ છે. અશીં ક, ખના મતૃ્ય ુભાટે જલાફદાય છે.  

કરભ-300 ખનુ. 
ગનુાહશત ભનષુ્ટ્મ લધ એ ખનૂ છે જો કૃત્મ મતૃ્ય ુશનજાલલાના ઇયાદાથી કયુું શોમ.  

મતૃ્ય ુશનજાલલાના ઇયાદાથી એલી ળાયીહયક ઇજા કયાઈ શોમ જેનાથી વ્મક્ક્તનુ ંમતૃ્ય ુશનજાલલાની ળક્યતા શોલાની વ્મક્ક્તને 
જાણકાયી શોમ એલી ળાયીહયક ઇજા શોંચાડલાના શતેથુી કયેુ ંકૃત્મ.  

જે કૃત્મથી મતૃ્ય ુથમેર શોમ તે કૃત્મ ળાયીહયક શાશન શોંચાડલાના ઇયાદાથી કયુું શોમ અને આલી શાશન કુદયતી યીતે મતૃ્ય ુ
શનજાલલા ભાટે યૂતી શોમ.  

જે કૃત્મથી મતૃ્ય ુથલાની થક્યતા શોમ એલી ળાયીહયક શાશન શલના કાયણે કયલાભા ંઆલે.  

અલાદ : આકક્્ભક રડાઈ, અચાનક અને ગબંીય ઉશ્કેયણી, લૂક શલચાયણાનો અબાલ, અમોગ્મ રાબ રીધો ન શોમ.  

કરભ-301 જે વ્મક્ક્તનુ ંમતૃ્ય ુનીજાલલાનુ ંઈયાદો ધાયેરો શોમ તે શવલામની ફીજી વ્મક્ક્તનુ ંમતૃ્ય ુશનજાલતો વાયાધ ભનષુ્ટ્મલધ.  

કરભ-302 ખનુની શળક્ષા. 
ભોત અથલા આજીલન કેદની વજા થળે. મતૃ્ય ુદંડ બાગ્મે જ વજાકતા (rerest of the rere) ખનૂના હક્વાભા ંઅામ છે.  

કરભ-303 આજીલન કેદ બોગલતી વ્મક્ક્ત દ્વાયા ખનુ. 
ભોતની વજા કયાળે.  

કરભ-304 ખનુ ન ગણામ તેલા વાયાધ ભનષુ્ટ્મલધ ભાટે વજા.  

કરભ-304-A ફેદયકાયીથી મતૃ્ય ુશનજાલવુ.ં 
ફે લક સધુીની કેદ અથલા દંડ અથલા ફને્ન વજા કયાળે.  

કરભ-304-B દશજે મતૃ્ય.ુ 
અશીં સ્ત્રીના રગ્નને વાત લક કયતા ઓછો વભમ થમો શોમ તેલો હક્વો દશજે મતૃ્ય ુગણાળે. ગનેુગાય તયીકે શત અથલા શતના 
વગાને અથલા ફને્નએ મતૃ્ય ુશનજાવ્યુ ંશળે એભ ભાની ળકામ) (વાત લક કયતા ઓછી ન શોમ તેટરી આજીલન કેદ સધુીની વજા 
કયી ળકાળે.  

કરભ-305 અક્્થય ભગજની વ્મક્ક્ત અથલા ફાકને આત્ભશત્માભા ંભદદગાયી.  
ભોતની, આજીલન કેદની કે દવ લક સધુીની કેદની વજા અને દંડાત્ર થળે.  

કરભ-306 આત્ભશત્મભા ંભદદગાયી કયલી. 
દવ લક સધુીની કેદની વજા અને દંડાત્ર થળે.  

કરભ-307 ખનુ કયલાનો પ્રમત્ન કયલો. 
આજીલન કેદની અથલા દવ લક સધુીની કેદની વજા. જો આજીલન કેદ ભાટે દોશત ઠયેરી વ્મક્ક્ત દ્વાયા ખનૂનો પ્રમત્ન કયલાભા ં
આલે અને વ્મથા કયી શોમ ભોતની વજા કયી ળકાળે.  

કરભ-308 વાયાધ ભનષુ્ટ્મલધ કયલાનો પ્રમત્ન કયલો.  
ત્રણ લક સધુીની કેદ અથલા દંડની અથલા ફને્ન વજા થળે યંત ુઆલા કૃત્મથી વ્મક્ક્તને વ્મથા થામ તો વાત લક સધુીની કેદની 
અથલા દંડની ફને્ન વજા થઈ ળકળે.  

કરભ-309 આત્ભશત્મા કયલાની કોશળવ. 
વ્મક્ક્ત આઘાત કયલાનો પ્રમત્ન કયે અથલા આ પ્રકાયનુ ંકોઈ કામક કયે તો તે. (તે વ્મક્ક્તને એક લકની વાદી કેદ અથલા દંડ 
એભ ફને્ન શળક્ષાઓ થળે, કરભ- 309 ચચાકભા ંયશરેી કરભ છે કાયણ કે 20ભા કામદા ચેં આ કરભને નાબદૂ કયલાની લાત કયી 
શતી, કાયણ કે આ પ્રમાવ કયનાય વ્મક્ક્ત કામદાની ફીકથી તફીફી વેલઓ રેલા જતા ંનથી. આ પ્રકાયના હક્વાઓભા ંમતૃ્ય ુદય 
ઓછો કયલાના કાયણે કરભ – 309 યદ કયલાની બરાભણ કયી શતી.   
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કરભ-310 ઠગ શોવુ.ં 
કરભ-311 ઠગ શોમ તેને શળક્ષા. 

આજીલન કેદની વજા અને દંડાત્ર થળે  

કરભ-312 ગબકાત કયાલલો. 
સ્ત્રીનો પ્રાણ ફચાલલાના શતે ુતથા શદુ્ધબદુ્ધદ્ધથી લગય ગબકાત કયાવ્મો શોમ તે શવલામના હક્વાભા ંત્રણ લક સધુીની કેદ અથલા 
દંડ અથલા ફને વજા થળે યંત ુજો સ્ત્રીના ઉદયભા ંફાક શલકવેુ ંશોમ તો વાત લક સધુીની કેદ અને દંડાત્ર થળે.  

કરભ-313 સ્ત્રીની વભંશત શવલામ ગબકાત કયાલલો.  
આજીલન કેદ અથલા દવ લક સધુીની કેદ અને દંડાત્ર થળે.  

કરભ-314  ગબકાત કયાલલાના ઇયાદે કયામેરા કામકથી નીજેુ ંમતૃ્ય.ુ  

દવ લક સધુીની કેદ અને દંડાત્ર થળે યંત ુજો આવ ુકૃત્મ સ્ત્રીની વભંશત લગય થમેુ ંશોમ તો આજીલન કેદની વજા થઈ ળકળે.  
કરભ-315  ફાકને જીલત ુન જન્સભે તે અટકાલલા અથલા જન્સભ છી એનુ ંમતૃ્ય ુથામ તેલા ઇયાદાથી કયેુ ંકૃત્મ.  
કરભ-316  વાયાધ ભનષુ્ટ્મલધ ગણામ એલા કૃત્મથી ગબકભા ંજીલતો શોમ એલા ફાકનુ ંમતૃ્ય ુશનજાલવુ.ં  

મતૃ્ય ુશનજાલે તેને દવ લકની મદુ્દત સધુીની કેદ અને દંડાત્ર થળે.  
કરભ-317 ખલુ્રાભા ંફાકને છોડી દેવુ ંકે ત્મજી દેવ.ુ 

વાત લક સધુીની કેદ અથલા દંડની શળક્ષા કયાળે  

કરભ-318 જન્સભ છુાલલો. 
કરભ-319 વ્મથા. 
કરભ-320 ભશાવ્મથા. 
કરભ-321 ્લેચ્છાલુકક વ્મથા શનજાલલી. 
કરભ-322 ્લેચ્છાલુકક ભશાવ્મથા શનજાલલી. 
કરભ-323 ્લેચ્છાલુકક વ્મથા શનજાલલાની શળક્ષા.  

ઉશ્કેયાટના કાયણે ્લેચ્છલૂકક વ્મથા ન કયી શોમ તો એક લક સધુીની કેદ અથલા દંડ અથલા ફને્ન વજા કયાળે.  

કરભ-324  બમકંય ળસ્ત્રો કે વાધનો લડે ્લેચ્છાલૂકક વ્મથા શનજાલલી.  

ત્રણ લક સધુીની કેદ અથલા દંડ અથલા ફને્ન વજા કયાળે.  
કરભ-325 ્લેચ્છાલુકક ભશાવ્મથા શનજાલલાની શળક્ષા.  

ઉશ્કેયાટના કાયણે ્લેચ્છાલૂકક વ્મથા ન કયી શોમ તો વાત લક સધુીની કેદ અને દંડાત્ર થળે.  

કરભ-326 બમંકય ળસ્ત્રો કે વાધનો લડે ્લેચ્છાલુકક ભશાવ્મથા શનજાલલી.  

દવ લક સધુીની કેદ અને દંડાત્ર થળે.  
કરભ-326-A એશવડ લગેયેના ઉમોગથી ્લેચ્છાલુકક ભશાવ્મથા શોંચાડલી.  

દવ લકની મદુ્દતથી ઓછે ન શોમ તેટરી અને લધભુા ંલધ ુઆજીલન કેદની વજા તથા દંડાત્ર કયાળે.  

કરભ-326-B ્લેચ્છાલુકક એશવડ પેંકલો અથલા પેંકલાનો પ્રમાવ કયલો.  
ાચં લકથી ઓછી ન શોમ તેટરી અને વાત લક સધુીની કેદ અને દંડાત્ર કયાળે.  

કરભ-327  ધાકધભકીથી શભરકત ડાલી રેલા કે ગેયકામદેવય કામક કયાલલા ભાટે ્લેચ્છાલૂકક વ્મથા શોંચાડલી.  
કરભ-328  ગનુો કયાલલાને ઇયાદે ઝેય લગેયેથી વ્મથા શનજાલલા ફાફત.  
કરભ-329  ધાકધભકીથી શભરકત ડાલી રેલા કે ગેયકામદેવય કામક કયાલલા ભાટે ્લેચ્છાલૂકક ભશાવ્મથા શોંચાડલી.  

આજીલન કેદ અથલા દવ લક સધુીની કેદ અને દંડાત્ર થઈ ળકે.   
કરભ-330  ધાકધભકીથી કબરૂાત કયાલલા કે શભરકત ાછી વોંલાની પયજ ાડલા ્લેચ્છાલૂકક વ્મથા શનજાલલી.  
કરભ-331  ધાકધભકીથી કબરૂાત કયાલલા કે શભરકત ાછી વોંલાની પયજ ાડલા ્લેચ્છાલૂકક ભશાવ્મથા શનજાલલી.  
કરભ-332 જાશયે વેલકને ોતાની પયજ ફજાલતા અટકાલલા ભાટે્લેચ્છાલુકક વ્મથા શોંચાડલી.  

ત્રણ લક સધુીની કેદ અથલા દંડ અથલા ફને્ન વજા કયાળે.  

કરભ-333 યાજ્મ વેલકને ોતાની પયજ ફજાલતા અટકાલલા ભાટે ્લેચ્છાલુકક ભશાવ્મથા શનજાલલી.  

દવ લક સધુીની કેદ અથલા દંડ અથલા ફને્ન વજા કયાળે.  

કરભ-334  ઉશ્કેયાટને કાયણે ્લેચ્છાલૂકક વ્મથા શનજાલલા ફાફત.  
એક ભહશના સધુીની કેદ અથલા દંડ અથલા ફને્ન વજા કયાળે.  

કરભ-335  ઉશ્કેયાટને કાયણે ્લેચ્છાલૂકક ભશાવ્મથા શનજાલલા ફાફત.  
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ચાય લક સધુીની કેદ અથલા દંડ અથલા ફને્ન વજા કયાળે.  
કરભ-336  ફીજાની જજિંદગી અથલા વરાભતીને બમભા ંમકૂત ુકામક.  

કોઈણ વ્મક્ક્ત ફેદયકાયીલૂકક કોઈ કૃત્મ કયે અને અન્સમ રોકોની ળાયીહયક વરાભતી જોખભાઈ તેલી હયક્્થશત.  

3 ભહશનાની ફે ૈકી કોઈ એક કેદ અથલા 250 રૂશમાનો દંડ અથલા ફને્ન શળક્ષા થળે.   
કરભ-337  ફીજાની જજિંદગી કે અંગત વરાભતીને બમભા ંમકૂતા કૃત્મથી વ્મથા શનજાલલી.  
કરભ-338  ફીજાની જજિંદગી કે અંગત વરાભતીને બમભા ંમકૂતા કૃત્મથી ભશાવ્મથા શનજાલલી.  
કરભ-339 ગેયલાજફી અલયોધ. 

કોઈ વ્મક્ક્ત અન્સમ વ્મક્ક્તને જે હદળા તયપ જલાનો શક શોમ તે હદળાભા ંજતી લખતે ્લેચ્છાલૂકક અટકાલે કે અડચણ ઉબી કયે તો 
તે વ્મક્ક્તએ ગેયકામદે અલયોધ કમો છે તેભ કશલેામ.  

કરભ-340 ગેયલાજફી અટકામત. 
કોઈ વ્મક્ક્ત અન્સમ વ્મક્ક્તને શનશિત કયેરી અમકુ શદ કે વીભા ફશાય ન જલા દે અને અલયોધ ઉબો કયે તો તે વ્મક્ક્તએ ગેયકામદે 
અટકામત કયી છે તેભ કશલેામ.  

કરભ-341 ગેયલાજફી અલયોધ ભાટે વજા. 
એક ભહશના સધુીની વાદી કેદ અથલા દંડ અથલા ફને્ન વજા થઈ ળકે.  

કરભ-342 ગેયલાજફી અટકામત ભાટે વજા. 
એક લક સધુીની વાદી કેદ અથલા દંડ અથલા ફને્ન વજા થઈ ળકે.  

કરભ-343  ત્રણ અથલા લધ ુહદલવ સધુી ગેયલાજફી અટકામત.  

ફે લક સધુીની કેદ અથલા દંડ અથલા ફને્ન વજા.  
કરભ-344  દવ અથલા લધ ુહદલવ સધુીની ગેયલાજફી અટકામત.  

ત્રણ લક સધુીની કેદ અને દંડાત્ર થળે.  
કરભ-345 જેને છોડી મકુ્લા ભાટે આદેળ આલાભા ંઆવ્મો શોમ તે વ્મક્ક્તની ગેયલાજફી અટકામત.  

કરભ-346 ગપુ્ત ્થે ગેયકામદેવય અટકામત. 
ફે લક સધુીની કેદ ઉયાતં ફીજા વજા ાત્ર થઈ ળકળે.  

કરભ-347  જફયાઇથીએ શભરકત ભેલલા કે ગેયકામદે કૃત્મ કયલાની પયજ ાડલા.  
કરભ-348  જફયાઇથી કબરૂાત ભેલલા કે કોઈ શભરકત ાછી વોંલાની પયજ ાડલા અંગે.  
કરભ-349 ફ 

કરભ-350 ગનુાહશત ફ. 
કોઈ વ્મક્ક્તને ઇજા, બમ કે ત્રાવ શોંચાડલાના ઇયાદાલૂકક અથલા તેવુ ંવબંલ શોલાની જાણ વાથે ફ લાયે તો ગનુાહશત ફ 
લાયુું છે તેવુ ંકશલેામ.  

કરભ-351 હુભરો. 
જ્માયે કોઇ વ્મક્ક્ત ફીજી વ્મક્ક્તની ઇયાદાલૂકક એની તયપ ચેષ્ટ્ટા અથલા પ્રમત્ન કયે અથલા એભ જાણલા છતા ંતે વ્મક્ક્તને એલો 
બમ કે ફીક ઉત્ન્ન થળે કે તે વ્મક્ક્ત તેની તયપ ગનુાહશત ફનો ઉમોગ કયળે, તેના હુભરાનો ગનુો ઉદબલે છે.  

દા.ત. ક ઇયાદાલૂકક ફ વાભે મકુ્કો ભાયલાની તૈમાયીભા ંછે તેનાથી ખ એભ ભાનળે કે ક મકુ્કો ભાયલાની તૈમાયીભા ંછે તો આ 
હક્વાભા ં ક એ હુભરાનો ગનુો કમો છે.  

ફ પ્રમોગ થલાનો છે તેલી ળકંા ઉદબલે છે.  

ગનુાહશત ફફા પ્રમોગભા ંહુભરાના ગનુાનો વભાલેળ થઈ જામ છે.  

કરભ-352 ગબંીય ઉશ્કેયણી શવલામ હુભરો કે ગનુાહશત ફની શળક્ષા.  
ગબંીય ઉશ્કેયાટ શવલામ, ત્રણ ભહશના સધુીની કેદ અથલા દંડ અથલા ફને્ન વજા થઈ ળકે.  

કરભ-353 યાજ્મ વેલકને તેની પયજ ફજાલતા અટકાલલા હુભરો કે ગનુાહશત ફ.  
ફે લક સધુીની કેદ અથલા દંડ અથલા ફને્ન વજા કયાળે.  

કરભ-354 કોઈ સ્ત્રીની રાજ રેલાના ઈયાદે તેની ઉય હુભરો કે ગનુાહશત ફ.  

કરભ-354-A જાતીમ વરાભણી તથા જાતીમ વરાભણી ફદર શળક્ષા.  

ત્રણ લક સધુીની વખત કેદની વજા અથલા દંડ અથલા ફને્ન વજા કયાળે.  

કરભ-354-B આફરૂ રેલાના ઈયાદે સ્ત્રી ઉય હુભરો કે ગનુાહશત ફ લાયલો.  

ત્રણ લકથી ઓછી ન શોમ તેલી અને લધભુા ંલધ ુવાત લકની કેદ અને દંડાત્ર કયાળે.  
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કરભ-354-C જાશતમ રારવા રેલા ભાટે છુી યીતે કુદન્ષ્ટ્ટાત (લોયહુયઝભ).  
કરભ-354-D ીછો કયલો (્ટોહકિંગ). 
કરભ-355  ગબંીય ઉશ્કેયણી શવલામ વ્મક્ક્તને ભાનબગં કયલાના ઇયાદે હુભરો કે ગનુાહશત ફ લાયે.  
કરભ-356  કોઇ વ્મક્ક્તએ ધાયણ કયેરી શભરકતની ચોયી કયલાની કોશળળ કયલા હુભરો કે ગનુાહશત ફ લાયવુ.ં  
કરભ-357  કોઇ વ્મક્ક્તની ગનુાહશત અટકામતની કોશળળભા ંહુભરો કે ગનુાહશત ફ લાયે.  
કરભ-358 ગભંબય ઉશ્કેયણથી હુભરો કે ગનુાહશત ફ. 

એક ભહશના સધુીની વાદી કેદ અથલા દંડ અથલા ફને્ન વજા કયાળે.  

કરભ-359 ભનષુ્ટ્મશયણ (અશયણ). 
કરભ-360 બાયતભાથંી અશયણ. 

કોઇ વ્મક્ક્ત અન્સમ વ્મક્ક્તને અથલા તેના લતી વભંશત આલા કામદેવય યીતે અશધકાય આલા અશધકૃત વ્મક્ક્તની વભંશત રીધા 
લગય બાયત ફશાય રઈ જામ ત્માયે વ્મક્ક્તએ બાયતભાથંી અશયણ કયુું કશલેામ.  

કરભ-361 કામદેવયના લારીણાભાથંી અશયણ.  
1. 16 લકથી નીચેના છોકયા  

2. 18 લકથી નીચેની છોકયી  

3. કોઈ અક્્થય ભગજની વ્મક્ક્ત  

ઉયોક્ત તેના કામદેવયના અશધકૃત લારીની વભંશત લગય અથલા લારીના કફજાભાથંી રઈ જામ અથલા પોવરાલીને રઈ જામ 
ત્માયે તે વ્મક્ક્તનુ ંકામદેવયના લારીણાભાથંી અશયણ થયુ ંકશલેામ.  

કરભ-362 ભનષુ્ટ્મનમન (અનમન). 
જ્માયે કોઈ વ્મક્ક્ત અન્સમ વ્મક્ક્તને અમકુ ્થેથી જલાની ફજફયીલૂકક પયજ ાડે કે કટલૂકક રારચ આે ત્માયે તે 
વ્મક્ક્તનુ ંઅનમન થયુ ંકશલેામ.  

કોઈણ લમની વ્મક્ક્ત વાથે વફંશંધત છે.  

કરભ-363-A બીખના શતે ુભાટે વગીયનુ ંઅશયણ કયવુ ંઅગં ફનાલવુ.ં  
દવ લક સધુીની કેદ અને દંડાત્ર થળે યંત ુજો અગં ફનાલલાના હક્વાભા ંઆજીલન કેદની વજા અને દંડાત્ર થઈ ળકે.  

 

કરભ-364 ખનુ કયલા ભાટે ભનષુ્ટ્મશયણ અથલા ભનષુ્ટ્મ નમન કયવુ.ં  

આજીલન કેદ અથલા દવ લક સધુીની વખત કેદની વજા તથા દંડાત્ર થળે.  

કરભ-364-A  મકુ્ક્તદંડ અથાકત નાણાના ફદરાભા ંકડેરાને મકુ્ત કયલા ભાટે કયામેુ ંઅશયણ.  

મતૃ્ય ુદંડ અથલા આજીલન કેદની વજાાત્ર થળે.  
કરભ-365 કોઈ વ્મક્ક્તને ગપુ્તણે અને અટકામતભા ંયાખલાના ઈયાદાથી ભનષુ્ટ્મશયણ અથલા ભનષુ્ટ્મનમન.  

કરભ-366 કોઈ સ્ત્રીને રગ્ન લગેયેની પયજ ાડલા તેણીનુ ંભનષુ્ટ્મશયણ અથલા ભનષુ્ટ્મનમન કયે.  

દવ લક સધુીની કેદ અને દંડાત્ર થળે.  

કરભ-366-A વગીય લમની છોકયી ભેલલા ફાફત.  
દવ લક સધુીની કેદ અને દંડાત્ર થળે.  

કરભ-366-B શલદેળભાથંી ફાા આમાત કયલી તેઅંગે. 
દવ લક સધુીની કેદ અને દંડાત્ર થળે.  

કરભ-367 કોઈ વ્મક્ક્તને ભશાવ્મથા, ગરુાભી લગેયે કયાલલા કોઈ વ્મક્ક્તનુ ંભનષુ્ટ્મશયણ કે ભનષુ્ટ્મનમન કયવુ.ં  

દવ લક સધુીની કેદ અને દંડાત્ર થળે.  

કરભ-368 અશયણ કે અનમન કયામેરી વ્મક્ક્તને ગેયલાજફી કેદ કે અટકામતભા ંયાખલી.  
કરભ-369 ળયીય યથી ચોયી કયલાના ઈયાદે દવ લકથી નીચેની લમના ફાકનુ ંઅશયણ કે અનમન.  

કરભ-370   ગરુાભ તયીકે કોઈ વ્મક્ક્તને ખયીદલી અથલા એભનો શનકાર કયલો.  
ભનષુ્ટ્મ લેાય અંગે વાત લક કયતા ઓછી ન શોમ તેટરી યંત ુદવ લક સધુીની વખત કેદની વજા અને દંડાત્ર.  

ભનષુ્ટ્મ લેાય એક કયતા લધાયે વ્મક્ક્ત અંગેનો શોમ તો દવ લક કયતા ઓછી ન શોમ તેટરી અને આજીલન કેદ સધુીની વખત 
કેદની વજા અને દંડાત્ર.  

ભનષુ્ટ્મ લેાય વગીય ફાક અંગેનો શોમ તો દવ લક કયતા ઓછી મદુ્દત ન શોમ તેટરી અને લધભુા ંલધ ુઆજીલન કેદ સધુીની 
વખત કેદ અને દંડાત્ર.  
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એક કયતા લધાયે વગીય ફાકોના હક્વાભા ં14 લક કયતા ંઓછી ન શોમ તેટરી લધભુા ંલધ ુઆજીલન કેદ સધુીની વખત કેદ 
અને દંડાત્ર.  

જો વ્મક્ક્ત વગીય ફાકના લેાય અંગે એક કયતા લધાયે હક્વા વાથે વકંામેરો શોમ તો મતૃ્યુમકત સધુીની કેદ અને દંડાત્ર 
થળે.   

જો કોઈ યાજ્મ વેલક/ોરીવ અશધકાયી ભનષુ્ટ્મ લેાય વાથે વકંામેરો શોમ તો આજીલન કેદની વજા અને દંડાત્ર થળે.   

કરભ-370-A  શયેાપેયી કયામેર વ્મક્ક્તનુ ંળોણ કયલા અંગે.  

ાચં લક કયતા ઓછી મદુ્દત ન શોમ તેટરી અને લધભુા ંલધ ુવાત લક સધુીની વખત કેદ અને દંડાત્ર થળે.  
કરભ-371  કામભ ગરુાભોનો લેાય કયલા ફાફત.  
કરભ-372 લેશ્માવશૃત લગેયેના શતે ુભાટે વગીયનુ ંલેચાણ. 
કરભ-373 લેશ્માવશૃત લગેયેના શતે ુભાટે વગીયની ખયીદી. 
કરભ-374  ગેયકામદે પયજજમાત લેઠ.  
કરભ-375 ફાત્કાય. 
કરભ-376 ફાત્કાય ભાટે શળક્ષા. 

આજીલન કેદની અથલા દવ લકથી ઓછી ન શોમ તેટરી મદુત સધુીની દંડાત્ર વજા.  

યંત ુોરીવ અશધકાયી કે અન્સમ યાજ્મ વેલક, શોક્્ટરનો વચંારક કે કભકચાયી, જેર કભકચાયી દ્વાયા ફાય લકથી ઓછી લમની 
શોમ તેલી સ્ત્રી ય ફાત્કાય કે વામહુશક ફાત્કાયના હક્વાભા ંઆજીલન કેદ અથલા દવ લકથી ઓછી ન શોમ તેટરી મદુ્દતની 
વખત કેદની વજા અને દંડાત્ર થળે.  

કરભ-376-A ીહડતાનુ ંમતૃ્ય ુશનજાલલા અથલા તેલી ક્્થતીનુ ંશનભાકણ કયલા ફદર શળક્ષા.  

કરભ-376-B શત દ્વાયા તેની ોતાની ત્ની વાથે અરગ લવલાટ દ્વાયા જાશતમ વબંોગ.  

ફે લકની મદુ્દતની અને વાત લક સધુીની કેદ અને દંડાત્ર વજા થળે.  

કરભ-376-C અશધકાય ધયાલનાય વ્મક્ક્ત દ્વાયા જાતીમ વબંોગ. 
જાશયે વેલક (બ્બ્રક વલકન્સટ)  

જેર, હયભાન્સડ શોભ લગેયેના અશધક્ષક કે કભકચાયી લગક.  

શોક્્ટરના ંવચંારન કે તેના કભકચાય લગકભા ંઉયોક્તભા ંવભાશલષ્ટ્ટ કોઈ વ્મક્ક્ત તેના શોદ્દાનો કે ક્્થશતનો રાબ ઉઠાલીને તેના 
તાફાની, શોક્્ટરભાનંી, ક્ટડીભાનંી વં્ થાની કોઈ સ્ત્રી વાથે વબંોગ કયે અને આલો વબંોગ ફાત્કાયનો ગનુો ન ફનતો શોમ તો 
ણ તેને ઓછાભા ંઓછી ાચં લક સધુીની કે દવ લક સધુીની કેદ તથા દંડાત્ર થળે.  

કરભ-376-D વામહુશક ફાત્કાય (ગેંગ યો). 
પ્રત્મેક વ્મક્ક્તને લીવ લકની મદુ્દત કયતા ઓછી ન શોમ તેટરી જે મતૃ્ય ુસધુી રફંાલી ળકામ તેલી વખત કેદની વજા તથા 
દંડાત્ર થળે.  

કરભ-376-E લાયંલાય ગનુો કયલા ફદર શળક્ષા. 
કરભ 376-A કે કરભ-376-Dનુ ંનુયાલતકન થલાના હક્વાભા ંમતૃ્ય ુસધુીની વખત કેદ અથલા મતૃ્યદંુડની વજા.  

કરભ-377 સનૃ્ષ્ટ્ટક્રભ શલરૂદ્ધના ગનુાઓ. 
આજીલન કેદ અથલા દવ લકની મદુ્દત સધુીની કેદ તથા દંડાત્ર થળે.  

પ્રકયણ-17 :- શભરકત શલરૂદ્ધના ગનુાઓ શલળે. 

કરભ-378 ચોયી.  

કરભ-379 ચોયી ભાટેની શળક્ષા અંગે. 
ત્રણ લક સધુીની કેદ અથલા દંડ અથલા ફને્ન વજા થળે.  

કરભ-380 ભનષુ્ટ્મના લવલાટ તયીકે ઉમોગભા ંરેલાભા ંઆલતા ્થભા ંચોયી કયે તો તેને વજા.  

વાત લક સધુીની કેદ અને દંડાત્ર વજા  

કરભ-381  ોતાના ળેઠના કફજાભાથંી શભરકત કોઇ કાયકુન અથલા નોકય દ્વાયા તે શભરકતની ચોયી.  

વાત લક સધુીની કેદ અને દંડાત્ર વજા.   
કરભ-382  ચોયી કયલા ભાટે મતૃ્ય ુવ્મથાનો કે શનમતં્રણ અંગેન બમ પે્રયલાની લગેયે તૈમાયી કમાક ફાદ કયલાભા ંઆલેરી ચોયી.  

દવ લક સધુીની કેદ અને દંડાત્ર થળે.   
કરભ-383 જફયાઈથી કઢાલલા અંગે. 
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કરભ-384 જફયાઈથી કઢાલલા અંગેની શળક્ષા. 
ત્રણ લક સધુીની કેદ અથલા દંડ અથલા ફને્ન વજા થળે.  

કરભ-385  જફયાઇથી કઢાલલાનો ગનુો કયલા ભાટે કોઇ વ્મક્ક્તને ઇજાનો બમ ઉત્ન્ન કયલો.  
કરભ-386  જમાયે કોઇ વ્મક્ક્તને મતૃ્ય ુઅથલા ભશાવ્મથાના બમભા ંનાખંીને જફયાઇથી કઢાલી રેલા ફાફત.  

દવ લક સધુીની કેદ અને દંડાત્ર થળે.  
કરભ-387  જફયાઇથી કઢાલી રેલા ભાટે કોઇ વ્મક્ક્તને મતૃ્ય ુઅથલા ભશાવ્મથાના બમભા ંમકૂલા ફાફત.  
કરભ-388  દેશાતંદંડ (ભોત) અથલા આજીલન કેદ (જન્સભટી)ની લગેયેની શળક્ષાને ાત્ર ગનુાનો આયો મકૂલાની ધભકી આીને જફયાઇથી 

કઢાલી રેલા ફાફત.  

દવ લક સધુીની કેદની વજા અને દંડાત્ર થળે.  
કરભ-389  જફયાઇથી કઢાલી રેલાનુ ંગનુો કયલા ભાટે કોઇ વ્મક્ક્તને કોઇ ગનુાના આયોના બમભા ંમકૂલા ફાફત.  
કરભ-390  ૂટં. 

ચોયી કયતા વભમે ગનેુગાય ્લેચ્છાલૂકક કોઇ વ્મક્ક્તનુ ંમતૃ્ય ુશનજાલે કે વ્મથા કયે કે ગેયકાતદેવય અલયોધ ઊબો કયે, અથલા 
આવ ુકૃત્મ કયીને બમગ્ર્ત વ્મક્ક્તને દફાલીને ફજફયીલૂકક કઢાલી રે તેને  ૂટં કશલેામ.  

કરભ-391 ધાડ. 
ાચં અથલા લધાયે વ્મક્ક્તઓ બેગા ભીને  ૂટં અથલા  ૂટં કયલાની કોશળળ કયે તો દયેક વ્મક્ક્તએ તથા ભદદ કયતી દયેક 
વ્મક્ક્તએ ધાડ ાડી ગણામ.    

કરભ-392  ૂટં અંગેની શળક્ષા. 
દવ લક સધુીની વખત કેદની વજા યંત ુજો  ૂટં સમૂાક્ત અને સમૂોદમ (વાજંથી વલાય) લચ્ચે યાજભાગો ય કયે તો ચૌદ લક 
સધુીની કેદની વજા થળે.  

કરભ-393 ુટં કયલાની કોશળવ કયે. 
વાત લક સધુીની વખત કેદની વજા અને દંડાત્ર થળે.  

કરભ-394 ુટં કયલાભા ંઈયાદાલુકક વ્મથા કયલી. 
આજીલન કેદ અથલા દવ લક સધુીની કેદની વજા અને દંડાત્ર થળે.  

કરભ-395 ધાડના ગનુા ભાટેની વજા. 
આજીલન કેદ અથલા દવ લક સધુીની વખત કેદની વજા  

કરભ-396 ખનુ વાથે ધાડ. 
દયેક વ્મક્ક્તને ભોતની અથલા આજીલન કેદ અથલા દવ લક સધુીની કેદની વજા અને દંડાત્ર થળે.  

કરભ-397  મતૃ્ય ુકે ભશાવ્મથી શનજાલલાની કોશળળ વાથે  ૂટં કે ધાડ.  
કરભ-398  પ્રાણઘાતક ળસ્ત્ર દ્વાયા  ૂટં અથલા ધાડની કોશળળ કયે.  

વાત લકથી ઓછી ન શોમ તેલી કેદ  
કરભ-399 ધાડ ાડલા અંગેની તૈમાયી કયલી. 
કરભ-400 ધાડાડુઓની ટોીના વભ્મ શોલા ભાટેની વજા.  

(કોઈ ણ વભમે વાભેર શોમ) આજીલન કેદ અથલા દવ લક સધુીની વખત કેદની વજા અને દંડાત્ર થળે.  

કરભ-401 ચોયી અથલા ટુ કયલાના શતેથુી તે ટોીભા ંવભ્મ તયીકે વાભેર થલાની વજા.  

કરભ-402 ધાડ ાડલાના શતેથુી બેગા થવુ.ં 
કરભ-403 શભરકતની ગનુાહશત ઉચાાત. 

મખુ્મ તત્લ : શભરકત જગંભ શોલી જોઈએ.   

ફે લક સધુીની કેદ અથલા દંડ અથલા ફને્ન વજા થળે.  

કરભ-404 મતૃ્ય ુથનાય વભમે મતૃ્ય ુાભનાય વ્મક્ક્તના કફજાભા ંશોમ તેલી શભરકતનો અપ્રભાભણક ગનુાહશત ઉચાાત.  

કરભ-405 ગનુાહશત શલિાવઘાત. 
કરભ-406 ગનુાહશત શલિાવઘાત ભાટે શળક્ષા.  

ત્રણ લક સધુીની કેદ અથલા દંડ અથલા ફને્ન વજા કયાળે.  

કરભ-407  બાયલાશક લગેયે દ્વાયા ગનુાહશત શલિાવઘાત.  
કરભ-408  કાયકનૂ કે નોકયથી ગનુાહશત શલિાવઘાત.  

વાત લક સધુીની કેદ અને દંડાત્ર વજા.  
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કરભ-409   યાજ્મવેલક અથલા ફેંકય, લેાયી અથલા એજન્સટ દ્વાયા ગનુાહશત શલિાવઘાત.  

આજીલન કેદ અથલા દવ લક સધુીની કેદ અને દંડાત્ર વજા થળે.   
કરભ-410 ચોયીનો ભાર યાખલો. 
કરભ-411  ચોયામેરી શભરકત અપ્રભાભણકણે ભેલલી.  
કરભ-412  ધાડ ાડીને ચોયેરી શભરકત અપ્રભાભણકણે ભેલલી.  
કરભ-413  કામભ ચોયામેરી શભરકતનો ધધંો કયલો.  

આજીલન કેદ અથલા દવ લક સધુીની કેદ અને દંડાત્ર વજા. 
કરભ-414  ચોયીના ભારને વતંાડલાભા ંભદદ કયલા ફાફત  
કરભ-415 ઠગાઈ. 
કરભ-416  ખોટુ રૂ ધાયણ કયીને ઠગાઇ.  
કરભ-417 ઠગાઈ ભાટેની શળક્ષા. 

એક લક સધુીની કેદ અથલા દંડ અથલા ફને્ન વજા થળે.  

કરભ-418  જે વ્મક્ક્તના હશત અંગેનુ ંયક્ષણ કયલા ગનેુગાય કામદાથી અથલા કામદેવય યીતે ફધંામેરો શોમ તેલી વ્મક્ક્તને ગેયલાજફી શાશન 
થામ એલા જ્ઞાનવહશત ઠગાઇ.  

કરભ-419  ખોટુ રૂ ધાયણ કયલા અંગેની શળક્ષા.  

ત્રણ લક સધુીની કેદ અથલા દંડ અથલા ફને્ન વજા થળે.  
કરભ-420  ઠગાઈ અથલા અપ્રભાભણકણે શભરકત આલા રારચ આલી.  

વાત લક સધુીની કેદ અને દંડાત્ર વજા થળે.   
કરભ-421  રેણદાયોભા ંલશેંચણી અટકાલલા કોઈ શભરકતનુ ંઅપ્રભાભણકણે અથલા દગરફાજીથી ખવેડલી કે છુાલલી.  
કરભ-422  રેણદાયોને ભત ુરેણુ ંઅપ્રભાભણકણે અથલા કટલૂકક અટકાલવુ.ં  
કરભ-423  અલેજ ભાટે ખોટા કથનલાળુ તફદીરીખત અપ્રભાભણકણે અથલા દગરફાજીથી કયી આવુ.ં  
કરભ-424  શભરકત અંગે અપ્રભાભણકણે અને દગરફાજીથી તેને ખવેડલી કે છુાલલી.  
કરભ-425 ફગાડ. 
કરભ-426 ફગાડ અંગેની શળક્ષા. 

ત્રણ ભહશના સધુીની કેદ અથલા દંડ અથલા ફને્ન વજા થળે.  

કરભ-427  ચાવ રૂશમાનુ ંનકુવાન થામ તેલો ફગાડ કયલા અંગે.  

ફે લક સધુીની કેદ અથલા દંડ અથલા ફને્ન વજા થળે.  
કરભ-428  દવ રૂશમાની હકિંભતના કોઈ પ્રાણીને ભાયી નાખંીને અથલા અગં કયીને ફગાડ કયલા અંગે.  
કરભ-429  કોઇણ હકિંભતના ગામ, ફદ, શાથી, લાછયડંુ, બેંવ, આખરો લગેયેને અથલા ચાવ રૂશમાની હકિંભતના કોઇ પ્રાણીને મતૃ્ય ુ

શોંચાડી અથલા અગં ફનાલી ફગાડ કયે.  
કરભ-430  શવિંચાઇના કાભોને નકુવાન કયીને કે ગેયકામદેવય યીતે ાણીના યુલઠાભા ંફગાડ કયે.  

ાચં લક સધુીની કેદ અથલા દંડની વજા કયાળે.   
કરભ-431  જાશયે ભાગક, રૂ અથલા નશયેને નકુવાન કયીને ફગાડ કયલો.  

ાચં લક સધુીની કેદ અથલા દંડ અથલા ફને્ન વજા થળે.   
કરભ-432  નકુવાન થામ તે યીતે વાલકજશનક ગટયને ઉબયાલલી કે ફધં કયીને ફગાડ કયલો.  
કરભ-433  દીલાદાડંી કે દહયમાઇ ભચશનનો નાળ કયી ખવેડી કે ઓછંુ ઉમોગી કયી ફગાડ કયે તેને.  

વાત લક સધુીની કેદ અથલા દંડ અથલા ફને્ન વજા કયાળે.   
કરભ-434  યાજ્મવેલક ોતાની વત્તા અન્સલમે ફનાલેર વીભા ભચશનો (જેલાકે જભીન ઉય ઉય દળાકલેર ભચશન)નો નકુવાન કયે અથલા તેને 

દૂય કયે અથલા એને ભચશન તયીકે ઓછુ ઉમોગી ફનાલે તેવુ ંકૃત્મ કયે તો તેને.  
એક લક સધુીની કેદ અથલા દંડ અથલા ફને્ન વજા થળે.   

કરભ-435  વો રૂશમા કે તેથી લધ ુરૂશમાનુ ંનકુવાન અથલા ખેતીને રગતી ેદાળ ફાફતભા ંરૂ. 10 કે તેથી લધ ુનકુવાન કયલાને ઇયાદે 
્પોટક દાથક લડે ફગાડે.  

કરભ-436  જૂા્થાન તયીકે અથલા ભાનલીના લવલાટ અથલા શભરકતનો ઉમોગ કયલા ભાટે લયાતા ભકાનભા ંતેનો નાળ કયલાના 
ઇયાદે અક્ગ્ન કે ્પોટક દાથક લડે ફગાડ.  

દવ લક સધુીની કેદ અને દંડાત્ર વજા કયાળે.  
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કરભ-437  તતૂકલાા લશાણને અથલા લીવ ટન બાયલાા લશાણનો નાળ કયલાના અથલા તેને ઓછંુ વહશવરાભત ફનાલલાના ઇયાદે 
ફગાડ.  

દવ લક સધુીની કેદની વજા દંડાત્ર થળે.  
કરભ-438  ઉયોક્ત કરભ-437 અનવુાય જો કોઇ વ્મક્ક્ત, અક્ગ્ન અથલા ્પોટક દાથકથી ફગાડ કયે તો તેને.  

આજીલન કેદ અથલા દવ લક સધુીની કેદની વજા અને દંડાત્ર થળે.   
કરભ-439  શભરકતની ચોયી કયલાના ઇયાદે લશાણને જાણીબઝુીને હકનાયા ઉય ચઢાલી દેવુ.ં   
કરભ-440  મતૃ્ય ુશનજાલલાની, વ્મથા કયલાની કે ગેયલાજફી અટકામત કયલાની તૈમાયી કમાક છી ફગાડ કયલો.  
કરભ-441 ગનુાહશત અનશધકૃત પ્રલેળ. 
કરભ-442 અનશધકૃત ગ્રશુપ્રલેળ. 
કરભ-443 ગપુ્ત અનશધકૃત ગ્રશુપ્રલેળ. 
કરભ-444 યાતે્ર ગપુ્ત ગશૃપ્રલેળ. 

સમૂાક્ત છીથી સમૂોદમ સધુીભા.ં  

કરભ-445 ઘયપોડવુ.ં 
મખુ્મા્થ : ગનુાહશત ફનો પ્રમોગ કયીને કે હુભરો કયીને કે હુભરો કયલાની ધભકી આીને.  

કરભ-446 યાતે્ર ઘયપોડી કયલી. 
કરભ-447 ગનુાહશત અનશધકૃત પ્રલેળ ભાટેની વજા. 

ત્રણ ભહશના સધુીની કેદ અથલા દંડ અથલા ફને્ન વજા થળે.  

કરભ-448 અનશધકૃત ગ્રશુપ્રલેળ ભાટેની વજા. 
એક લક સધુીની કેદ અથલા દંડ અથલા ફને્ન વજા થળે.  

કરભ-449 મતૃ્યનુી વજાને ાત્ર ગનુો કયલા ભાટે અનશધકૃત ગ્રશુપ્રલેળ.  
આજીલન કેદની અથલા દવ લક સધુીની વખત કેદની વજા તથા દંડાત્ર થળે.  

કરભ-450 આજીલન કેદની શળક્ષાાત્ર ગનુો કયલા ભાટે અનશધકૃત ગ્રશુપ્રલેળ.  
દવ લક સધુીની કેદ અને દંડાત્ર થળે.  

કરભ-451  કેદની વજાને ાત્ર ગનુો કયલા ભાટે અનશધકૃત ગશૃપ્રલેળ કયલો.  
કેદની શળક્ષા થઈ ળકે તેલો કોઈ ગનુો કયલા ભાટે ગશૃ અપ્રલેળ થામ તે.  

ફે ૈકી કોઈ એક 2 લકની કેદ અથલા દંડ, જો ચોયીનો ગનુો શોમ તો 7 લકની કેદને શળક્ષાાત્ર થળે.   
કરભ-452  વ્મથા, હુભરો કે ગેયકામદેવય અલયોધ કયલાની તૈમાયી કમાક છી ગશૃ અપ્રલેળ.  

7 લકની ફે ૈકી કોઈ એક કેદ અને દંડ થળે.  
કરભ-453 ગપુ્ત અનશધકૃત પ્રલેળ અને ઘયપોડની શળક્ષા. 

ફે લક સધુીની કેદની વજા અને દંડાત્ર થળે  

કરભ-454  કેદની વજાને ાત્ર ગનુો કયલા ભાટે ગપુ્ત અનશધકૃત પ્રલેળ અથલા ઘયપોડ.  

જે વ્મક્ક્તને 3 લકની ફે ૈકી કોઈ એક કેદની શળક્ષા અને દંડ થળે. જો ચોયીનો ગનુો શોમ તો 10 લકની કેદ.  
કરભ-455  વ્મથા, હુભરો કે ગેયકામદેવય અલયોધ કયલાની તૈમાયી કમાક છી ગપુ્ત અનશધકૃત પ્રલેળ ઘયપોડ.  

10 લકની ફે ૈકી કોઈ એક કેદ અને દંડ  
કરભ-456  યાતે્ર ગપુ્ત ગશૃઅપ્રલેળ કયલા અથલા ઘયપોડલા ભાટેની શળક્ષા.  

ત્રણ લક સધુીની કેદ અને દંડાત્ર થળે.   
કરભ-457  કેદની શળક્ષાનેાત્ર ગનુો કયલા ભાટે યાતે્ર ગશૃ અપ્રલેળ અથલા ઘયપોડ.  

5 લકની ફે ૈકી કોઈ એક કેદ અને દંડ, ચોયીનો ગનુો શોમ તો 14 લકની કેદ થઈ ળકે.   
કરભ-458  વ્મથા, હુભરો કે યાતે્ર ગપુ્ત ગશૃ અપ્રલેળ અથલા ઘયપોડ કયવુ.ં  

ચૌદ લક સધુીની કેદની વજા અને દંડાત્ર થળે.  
કરભ-459  ગપુ્ત ગશૃ અપ્રલેળ કયતી લખતે અથલા ઘયપોડ કયતી લખતે ભશાવ્મથા કયલા ફાફત.  

આજીલન કેદની અથલા દવ લક સધુીની કેદની વજા અને દંડાત્ર થળે.  
કરભ-460  યાતે્ર ગપુ્ત ગશૃ અપ્રલેળ કયલાભા ંઅથલા યાતે્ર ઘયપોડ કયલાભા ંવાભેર શોમ એલી વ્મક્ક્તઓ ૈકી કોઇ એક વ્મક્ક્ત દ્વાયા મતૃ્ય ુકે 

ભશાવ્મથા કયલાભા ંઆલી શોમ તો તે તભાભ વ્મક્ક્તઓ શળક્ષાને ાત્ર છે.  

આજીલન કેદ અથલા દવ લક સધુીની કેદ અને દંડાત્ર  
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કરભ-461  શભરકત ધયાલતા ાત્રને અપ્રભાભણકણે ખોરી નાખંલા ફાફત.  
કરભ-462  જે વ્મક્ક્તને શભરકતનો શલારો વોંલાભા ંઆવ્મો શોમ તે વ્મક્ક્ત આ ગનુો કયે.  

પ્રકયણ-18 :- દ્તાલેજો, વંશત્ત ભચશનો અને ચરનીનોટો તથા ફેંક નોટોને રગતા ગનુાઓ. 

કરભ-463 ફનાલટી દ્તાલેજ ફનાલલો અથલા યેકોડક ફનાલવુ.ં  
કરભ-464 કોઈ વ્મક્ક્તએ ખોટો દ્તાલેજ અથલા ખોટો ઈરેકરોશનક યેકોડક ફનાલેર શોલાનુ ંત્માયે કશલેામ.  

કરભ-465 ખોટા દ્તાલેજ ફનાલલાના ગનુા ભાટે વજા.  
ફે લક સધુીની કેદ અથલા દંડ અથલા ફને્ન વજા કયાળે.  

કરભ-466  અદારતના યેકડક અથલ જાશયે યજજ્ટય લગેયેની ખોટી ફનાલટ કયલાના ગનુાઓ.  
વાત લક સધુીની કેદ અને દંડાત્ર થળે.   

કરભ-467 હકિંભતી જાભીનગીયી, શલર લગેયેની ખોટી ફનાલટ કયલી.  
આજીલન કેદ અથલા દવ લક સધુીની કેદની વજા અને દંડાત્ર થળે.  

કરભ-468  છેતયીંડી કયલાના શતેવુય ખોટો દ્તાલેજ ફનાલલો.  

વાત લક સધુીની કેદ અને દંડાત્ર થળે.  
કરભ-469  પ્રશતષ્ટ્ઠાને નકુવાન કયલાના શતેવુય ખોટો દ્તાલેજ અથલા ઇરેકરોશનક યેકડક ફનાલવુ.ં  
કરભ-470 ફનાલટી દ્તાલેજ. 
કરભ-471  ફનાલટી દ્તાલેજ છે એભ જાણલા છતા ંતે વાચો છે એ યીતે તેનો ઉમોગ.  
કરભ-472  કરભ-467ભા ંજણાવ્મા મજુફ શળક્ષાને ાત્ર ખોટો દ્તાલેજ ફનાલલાનો ગનુો કયલાના ઇયાદાથી ફનાલટી વીર લગેયે ફનાલલા 

અથલા કફજાભા ંયાખલા ફાફત.  
કરભ-473  અન્સમ યીતે વજાાત્ર ખોટો દ્તાલેજ ફનાલલાનો ગનુો કયલાના ઇયાદાથી ફનાલટી વીર ફનાલવુ ંકે કફજાભા ંયાખવુ.ં  
કરભ-474  કરભ-466 અથલા કરભ-467ભા ંલણકલેરો દ્તાલેજ તે ફનાલટી એલી જાણ શોલા છતા ંઅને તેનો વાચો એ એલી યીતે ઉમોગ 

કયલાના ઇયાદાથી કફજાભા ંયાખલા ફાફત.  
કરભ-475  કરભ-467ભા ંલણકલેરા દ્તાલેજોને પ્રભાભણત કયલા ભાટે ફનાલટી યચના અથલા ભચિંશનો ફનાલલા અથલા ફનાલટી 

શનળાનીલાો દાથક ોતાના કફજાભા ંયાખલા ફાફત.  
કરભ-476  કરભ-467ભા ંલણકલેરા દ્તાલેજો શવલામના દ્તાલેજોને પ્રભાભણત કયલા ભાટે લયાતા ભચશનો દ્વાયા અથલા શનળાનીની ખોટી 

ફનાલટ કયલ ફાફત અથલા ફનાલટી શનળાનીલાો દાથક યાખલા ફાફત.  
કરભ-477  કટલૂકક યીતે લીર, દત્તક રેલાનો અશધકાયત્ર અથલા હકિંભતી જાભીનગીયી યદ કયલા અથલા તેનો નાળ કયલા ફાફત.   
કરભ-477-A ખોટા હશવાફ ફનાલલા. 

વાત લક સધુીની કેદ અથલા દંડ અથલા ફને્ન વજા થળે.  

કરભ-478  યદ થમેર છે. 
કરભ-479  વંશત્ત ભચશન.  
કરભ-480  વને 1958ના અશધશનમભ-43થી યદ કયલાભા ંઆલી છે.  
કરભ-481  ખોટંુ વંશત્ત ભચશન લાયલા ફાફત.  
કરભ-482  ખોટંુ વંશત્ત ભચશન લાયલાની વજા.  

એક લકની મદુ્દત સધુીની કેદ અથલા દંડ અથલા ફને્ન વજા કયાળે.  
કરભ-483  અન્સમથી લાયતા શોમ એલી વંશત્ત ભચશનની નકર કયલી.  

ફે લક સધુીની કેદ અથલા દંડ અથલા ફને્ન વજા કયાળે.  
કરભ-484  યાજ્મવેલક દ્વાયા ઉમોગભા ંરેલાભા ંઆલતા શોમ એલા ભચશનની નકર કયલી.  

ત્રણ લક સધુીની કેદ અને દંડાત્ર થળે.   
કરભ-485  વંશત્ત ભચશન અંગે નકર કયલાના શતેવુય કોઈ વાધન ફનાલે અથલા તેનો કફજો યાખે.  
કરભ-486  ફનાલટ વંશત્ત ભચશનલાો ભાર લેચલ ફાફત.  

એક લક સધુીની કેદ અથલા દંડ અથલા ફને્ન વજા થળે.   
કરભ-487  ભાર ધયાલતા કોઇ ાત્ર ય ખોટંુ ભચશન કયે.  
કરભ-488  એલી કોઇ ખોટી શનળાનીનો ઉમોગ કયલાની વજા.  
કરભ-489  ભારને શાશન શોંચાડલાના ઇયાદાથી વંશત્ત ભચશન વાથે અલયોધ ેદા કયે.  
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કરભ-489-A ફનાલાટી ચરણી નોટ કે ફેંકનોટ ફનાલલા અંગે.  
આજીલન કેદની અથલા દવ લક સધુીની કેદ અને દંડાત્ર થળે.  

કરભ-489-B નકરી ચરણી નોટ અથલા ફેંકનોટ વાચીએ છે તેભ લાયલી.  

કરભ-489-C ખોટી કે નકરી ચરણી નોટ કે ફેંકનોટનો કફજો યાખે.  
વાત લક સધુીની કેદ અથલા દંડ અથલા ફને્ન વજા કયાળે.  

કરભ-489-D ખોટી કે નકરી ચરણી નોટ કે ફેંકનોટ ફનાલલ ભાટે વાધન કે વાભગ્રી ફનાલલ કે કફજો શોલા અંગે.  

કરભ-489(E)  ચરણીનોટ અથલા ફેંકનોટને ભતા આલતા દ્તાલેજ ફનાલલા કે ઉમોગ કયલા ફાફત.  

પ્રકયણ-19 :- નોકયીના કયાયના ગનુાહશત બગં અંગે. 

કરભ-490  દહયમાઈ વપય કે મવુાપયી દયશભમાન નોકયીના કયાયનો બગં કયલો (1925ના એક્ટ ન.ં3થી યદ કયી છે.)  
કરભ-491  અવભથક કે અવશામ વ્મક્ક્તની વાય-વબંા યાખલાના અથલા તેની જરૂયીમાતો યૂી ાડલાના કયાયનો બગં.  

ત્રણ ભહશના સધુીની કેદ અથલા દંડ અથલા ફને્ન વજા થળે.   
કરભ-492  યદ થમેર છે.  

પ્રકયણ-20 :- રગ્ન વફંધંી ગનુઓ. 

કરભ-493 કામદેવયનુ ંરગ્ન થમેર છે એલી ભાન્સમતા છેતીંડીથી ઉત્ન્ન કયીને  

કરભ-494 શત કે ત્નીની શમાશતભા ંનુરકગ્ન કયવુ.ં  
વાત લક સધુીની કેદ અને દંડાત્ર થળે.  

કરભ-495 ફીજુ ંરગ્ન જેની વાથે થયુ ંછે એલી વ્મક્ક્તથી આગરા રગ્નની શહકકત છુાલીને ગનુો કયલા અંગે.  

દવ લક સધુીની કેદ અને દંડાત્ર થળે. 
કરભ-496 કામદેવય રગ્ન શવલામ કટલુકક રગ્નશલશધ કયલી. 
કરભ-497 વ્માભબચાય. 
કરભ-498 યણેરી સ્ત્રીને ગનુાહશત ઈયાદાથી પોવરાલી કે રઈ જલી કે યોકી યાખલી.  

ફે લક સધુીની કેદ અથલા દંડ અથલા ફને્ન થળે.  

પ્રકયણ-20-A :- શત અથલા શતના વગા દ્વાયા ત્રાવ અંગે. 

કરભ-498-A કોઈ સ્ત્રીના શત અથલા વગા તયપથી ક્રુયતાનો બગ ફનાલે.  
ત્રણ લક સધુીની કેદની વજા અને દંડાત્ર થળે.  

પ્રકયણ-21 :- ફદનક્ષી અંગે. 

કરભ-499 ફદનભક્ષ. 
કરભ-500 ફદનભક્ષ ભાટે શળક્ષા. 

ફે લક સધુીની વાદી કેદ અથલા દંડ અથલા ફને્ન વજા કયાળે.  

કરભ-501  ફદનક્ષીયકુ્ત છે તેવુ ંજાણેર શોલા છતા ંકોઇ ફાફત છાે અથલા કોતયે.  

ફે લ્જ સધુીની કેદ અથલા દંડ અથલા ફને્ન વજા કયાળે.   
કરભ-502   ફદનક્ષીયકુ્ત ફાફત ધયાલતી છાેરી કે કોતયેરી લ્ત ુકોઇ વ્મક્ક્ત લેચે.  

પ્રકયણ-22 :- ગનુાહશત ધભકી, અભાન તથા ત્રાવ શલળે. 

કરભ-503 ગનુાહશત ધભકી. 
કરભ-504 સરેુશનો બગં કયલા ઉશ્કેયલાના ઈયાદાથી અભાન.  
કરભ-505  જાશયે ફગાડ થામ તેલા શલધાન.  

ત્રણ લક સધુીની કેદ અથલા દંડ અથલા ફને્ન વજા કયાળે, યંત ુજો આ પ્રકાયનો ગનુો ધભક્થાન લગેયેના વદંબકભા ંઉદ્દબલે તો 
ાચં લકની મદુ્દત સધુીની કેદની વજા કયાળે અને દંડાત્ર થળે.  

કરભ-506 ગનુાહશત ધભકીની શળક્ષા. 
ફે લકની મદુ્દત સધુીની કેદ અથલા દંડ અથલા ફને્ન વજા કયાળે, યંત ુજો ધભકી મતૃ્ય ુશનજાલલાની કે ભશાવ્મથા કયલા 
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અંગેની શોમ તો વાત લક સધુીની કેદ અથલા દંડ અથલા ફને્ન વજા કયાળે.  

કરભ-507 નનાભી શનલેદનથી ગનુાહશત ધભકી.  
કરભ-508 તે દૈલી નાખળુીનો બોગ ફનળે એભ ભાનલાને પે્રયીને વ્મક્ક્ત ાવે કયામેુ ંકૃત્મ.  

એક લકની મદુ્દત સધુીની કેદ અથલા દંડ અથલા ફને્ન વજા કયાળે.  

કરભ-509 કોઈ સ્ત્રીના અભાન કયલાના અથલા તેના એકાતંભા ંદાખર કયલાના ઈયાદાથી ળબ્દ, ચેષ્ટ્ટા કે અલાજ કાઢલો તે અંગેનુ ંકોઈ 
વ્મક્ક્ત કૃત્મ કયે. 
ત્રણ લકની મદુ્દત સધુીની વાદી કેદ અથલા દંડ અથલા ફને્ન વજા થળે.  

કરભ-510 ીધેરી વ્મક્ક્તથી જાશયેભા ંગેયલતાકલ કયે તો તેને વજા.  
24 કરાક સધુીની વાદી કેદ અથલા દંડ અથલા ફને્ન વજા કયાળે.  

પ્રકયણ-23 :- ગનુા કયલાનો પ્રમત્ન. 

કરભ-511 આજીલન કેદ અથલા કેદની વજાને ાત્ર ગનુા કયલાની કોશળળ.  
આ અશધશનમભભા ંજો ્ષ્ટ્ટ જોગાઈ ન કયામેરી શોમ તો તે હક્વાને અનરુૂ આજીલન કેદ અથલા તે ગનુા ભાટે ઠયામેરા દંડની 
અથલા ફને્ન વજા કયાળે.  

 

કેટરાક ળબ્દો લચ્ચેનો તપાલત  
ગશૃ અપ્રલેળ ઘયપોડ 

1. IPCની કરભ-442ભા ંગશૃ અપ્રલેળની જોગલાઈ કયલાભા ંઆલી છે.  

2. તેભા ંગનેુગાય વ્મક્ક્તનો ળયીયનો કોઈણ બાગ ફીજાની શભરકતભા ં
ગેયકામદેવય પ્રલેળ કયે છે.  

3. કરભ-448ભા ંગશૃ અપ્રલેળની શળક્ષાની જોગલાઈ કયલાભા ંઆલી 
છે.  

1. IPC ની કરભ-446ભા ંઘયપોડની જોગલાઈ કયલાભા ંઆલી છે.  

2. તેભા ંગનેુગાય વ્મક્ક્તનો ળયીયનો ઘયના કોઈણ બાગભા ં
ગેયકામદેવય પ્રલેળ કયે છે.  

3. કરભ-456ભા ંઘયપોડની શળક્ષાની જોગલાઈ કયલાભા ંઆલી છે.  

શકીકતની ભરૂ કામદાની ભરૂ 

1. IPCની કરભ-76ભા ંતેની જોગલાઈ કયલાભા ંઆલી છે.  

2. શકીકતની ભરૂ એટરે કોઈ વ્મક્ક્ત ોતે જે કયલા કામદાથી 
ફધંામેરી શોમ અથલા કામદા અંગે શદુ્ધબદુ્ધદ્ધથી કયેરી ભરૂ.  

3. શકીકતની ભરૂ એ પોજદાયી ધાયા મજુફ ફચલ યૂો ાડે છે.  

1. IPCની કરભ-79ભા ંતેની જોગલાઈ  કયલાભા ં   

2. કામદાની ભરૂ એટરે અમકુ શલમોભા ંકામદો છે કે નહશિં અથલા તે 
શલમે કામદાભા ંશુ ંજોગલાઈ છે તેનુ ંઅજ્ઞાન.  

3. કામદાની ભરૂ કે કામદાની અજ્ઞાનતા પોજદાયી ધાય મજુફ કોઈ 
ફચાલ યૂો ાડતી નથી.  

હુલ્રડ ફખેડો 
1. IPCની કરભ-146ભા ંતેની જોગલાઈ કયલાભા ંઆલી છે.  

2. હુલ્રડ ખાનગી ્થે કયી ળકામ.  

3. હુલ્રડભા ંઓછાભા ંઓછી ાચં વ્મક્ક્ત શોલી જરૂયી છે.  

4. IPCની કરભ-147 મજુફ તેની શળક્ષાની જોગલાઈ કયલાભા ંઆલી છે.  

1. IPCની કરભ-159ભા ંતેની જોગલાઈ કયલાભા ંઆલી છે.  

2. ફખેડો એ કોઈણ ખાનગી ્થે ન કયી ળકામ. 
 

3. ફખેડાભા ંઓછાભા ંઓછા ફે વ્મક્ક્ત શોમ તો ફખેડો કશલેાળે.  

4. IPCની કરભ-160 મજુફ તેની શળક્ષાની જોગલાઈ કયલાભા ંઆલી છે.  

હુભરો ફખેડો 
1. IPCની કરભ-351ભા ંતેની જોગલાઈ કયલાભા ંઆલી છે.  

2. હુભરો ભાત્ર ખાનગી ્થે જ કયી ળકામ એવુ ંનથી.  

3. હુભરો વ્મક્ક્તના ળયીય વાભેનો ગનુો છે.  

4. IPCની કરભ-352 મજુફ તેની શળક્ષાની જોગલાઈ કયલાભા ંઆલી છે.  

1. IPCની કરભ-159ભા ંતેની જોગલાઈ કયલાભા ંઆલી છે.  

2. ફખેડો ભાત્ર ખાનગી ્થ ઉય જ કયી ળકામ.  

3. ફખેડો જાશયે ળાશંત શલરૂદ્ધનો ગનુો છે.  

4. IPCની કરભ-160 મજુફ તેની શળક્ષાની જોગલાઈ કયલાભા ંઆલી છે.  

ગનુાહશત ભનષુ્ટ્મલધ ખનૂ 

1. IPCની કરભ-299ભા ંગનુાહશત ભનષુ્ટ્મલધની વ્માખ્મા આલાભા ં
આલી છે.  

1. IPCની કરભ-300ભા ંખનૂની વ્માખ્મા આલાભા ંઆલી છે.  

2. જ્માયે કોઈ વ્મક્ક્ત ફીજી કોઈ વ્મક્ક્તના મતૃ્ય ુનીજાલલાના 
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2. જ્માયે કોઈ વ્મક્ક્ત ફીજી કોઈ વ્મક્ક્તના મતૃ્ય ુકયલાના ઈયાદાથી 
કોઈ કૃત્મ કયે ત્માયે તેને ગનુાહશત ભનષુ્ટ્મલધ કશલેામ છે.  

3. ઉદાશયણ :- ―અ‖ એક ઝાડી ાછ વતંામો છે એભ ―ફ‖ એ જાણ છે. 
યંત ુ―ક‖ જાણતો નથી. ―ક‖ ગોીફાય કયે છે. જેનાથંી ―અ‖નુ ંમતૃ્ય ુ
નીજે છે. અશીં ―ફ‖ એ ગનુાહશત ભનષુ્ટ્મલધ કમો કશલેામ.  

4. ગનુાહશત ભનષુ્ટ્મલધ એ ભફનજાભીનરામક ગનુો છે. જેની શળક્ષાની 
જોગલાઈ કરભ-304ભ ંકયલાભા ંઆલી છે.  

ઈયાદાથી કોઈ કૃત્મ કયે ત્માયે તેને ખનૂ કશલેામ છે.  

3. ઉદાશયણ :- ―અ‖ એક ઝાડી ાછ વતંામો છે એભ ―ફ‖ એ જાણ છે 
અને ―ફ‖ તેને ભાયી નાખંલાના ઈયાદા વાથે ગોીફાય કયે છે. જેભા ં
―અ‖નુ ંમતૃ્ય ુથામ છે. અશીં ―ફ‖ એ ખનૂ કયુક છે.  

4. ખનૂ એ ભફનજાભીનરામક ગનુો છે. જેની શળક્ષાની જોગલાઈ કરભ-
302ભા ંકયલાભા ંઆલી છે.  

વ્મથા ભશાવ્મથા 
1. IPCની કરભ-319ભા ંતેની જોગલાઈ કયલાભા ંઆલી છે.  

2. જે કોઈ વ્મક્ક્ત ફીજી કોઈ વ્મક્ક્તને ળાયીહયક ીડા, યોગ કે અળક્ક્ત 
ઉત્ન્ન થામ તેવુ ંકોઈ કૃત્મ કયે તેને વ્મથા કશલેામ.  

1. IPCની કરભ-320ભા ંભશાવ્મથાની વ્માખ્મા આલાભા ંઆલી છે.  

2. નીચેની શાશન થામ તેલી ફાફતો (કૃત્મો) ભશાવ્મથા કશલેાળે.  

પ્રથભ :- રુૂત્લનો નાળ.  

ફીજો :- ફેભાથંી કોઈણ એક આંખની જોલાની ળક્ક્તનો નાળ.  

ત્રીજો :- ફેભાથંી કોઈણ એક કાનની વાબંલાની ળક્ક્તનો નાળ.  

ચોથો :- કોઈ અલમલ કે વાધંાનો નાળ.  

ાચંભો :- કામભી ખોડખાણે.  

છઠો :- ભ્તક કે ચશયેાની શલકૃશત.  

વાતભો :- શાડકંુ તથા દાતંનુ ંબાગંી જવુ ંકે ખવી જવુ.ં  

આઠભો :- લીવ હદલવ સધુી ળાયીયહક ીડા થામ તેલી વ્મથા.  

અશયણ અનમન 

1. IPCની કરભ-359ભા ંતેની જોગલાઈ કયલાભા ંઆલી છે.  

2. અશયણ અમકુ જ ઉંભયની વગીય વ્મક્ક્ત અથલા અક્્થય ભગજની 
વ્મક્ક્તના વદંબકભા ંકયી ળકામ.  

3. અશયણની વ્માખ્મા મજુફ લારી લગયની વ્મક્ક્તનુ ંઅશયણ થયુ ં
કશલેામ નહશિં.  

4. અશયણભા ંગનુાનો ઈયાદો રક્ષભા ંરેલાતો નથી.  

1. IPCની કરભ-362ભા ંતેની જોગલાઈ કયલાભા ંઆલી છે.  

2. અનમન ગભે તે વ્મક્ક્તન વદંબકભા ંકયી ળકામ.  

 

3. અનમનનો વદંબક જે વ્મક્ક્તનુ ંઅનમન કયલાભા ંઆવ્યુ ંશોમ તેના 
શલળે જ છે.  

4. અનમનભા ંગનુાનો ઈયાદો અગત્મનો છે.  

ગનુાહશતફ હુભરો 
1. IPCની કરભ-350ભા ંતેની વ્માખ્મા આલાભા ંઆલી છે.  

2. જે કોઈ વ્મક્ક્ત ફીજી વ્મક્ક્ત ઉય કોઈ ગનુો કયલા ભાટે તેની 
વભંશત શલના, ઈયાદાલૂકક, તેના ઉય નકુવાન, બમ કે ત્રાવ 
શોંચાડલા ફ લાયે તેને ગનુાહશત ફ કશલેામ છે.  

1. IPCની કરભ-351ભા ંતેની વ્માખ્મા આલાભા ંઆલી છે.  

2. હુભરો એટરે ગનુાહશત ફ લાયલાની ધભકી અને એ ધભકીનો 
તાત્કાભરક અભર કયલાનો ઈયાદો અને વાભ્મક.  

ફાત્કાય વ્માભબચાય 

1. IPCની કરભ-375ભા ંફાત્કાયની વ્માખ્મા કયલાભા ંઆલી છે.  
2. ફાત્કાય ગભે તે સ્ત્રી વાથે કોઈ ળકે છે.  

3. તેભા ંસ્ત્રી ોતે અથલા અન્સમ કોઈણ વ્મક્ક્ત તેના તયપથી પહયમાદ 
નોંધાલી ળકે છે.  

4. જો કોઈ વ્મક્ક્ત ોતની 15 લકની નાની ઉંભયની ત્ની વાથે 
વબંોગ કયે તો તે ફાત્કાયનો ગનુો થમેર ગણાળે.  

5. ફાત્કાયના ગનુ ફદર આજીલન કેદ અથલા દવ લક સધુીની 
કેદની વજા કયલાભા ંઆલળે.  

1. IPCની કરભ-497ભા ંવ્માભબચાયની વ્માખ્મા કયલાભા ંઆલી છે.  

2. વ્માભબચાય ભાત્ર યભણત સ્ત્રી વાથે જ થામ છે.  

3. તેભા ંહયણીત સ્ત્રીનો શત અ પહયમાદ નોંધાલી ળકે છે.  

4. વાભાન્સમ હક્વાભા ંોતાની ત્ની વાથે વ્માભબચાયનો ગનુો થઈ ળકે 
નહશિં.  

5. વ્માભબચાય ભાટે 5 લક સધુીની કેદ અથલા દંડ અથલા ફનેં પ્રકાયની 
વજા કયલાભા ંઆલે છે. 

ચોયી  ૂટં 

1. IPCની કરભ-378ભા ંચોયીની વ્માખ્મા આલાભા ંઆલી છે.  

2. જે કોઈ વ્મક્ક્ત ફીજી કોઈ વ્મક્ક્તના કફજાભાથંી તેની યલાનગી 
શલના કોઈ જગંભ શભરકત ખોટી દાનતથી રઈ રેલા ભાટે તેને 
ખવેડે ત્માયે તેને ચોયી કયી કશલેામ.  

3. ચોયીભા ંબમનુ ંતત્લ ગેયશાજય શોમ છે.  

1. IPCની કરભ-390ભા ં ૂટંની વ્માખ્મા આલાભા ંઆલી છે.  

2. ચોયી કયલા ભાટે જ્માયે ગનેુગાય ્લેચ્છાલૂકક કોઈ વ્મક્ક્તનુ ંમતૃ્ય ુ
નીજાલે અથલા વ્મથા કયે અથલા ગેયકામદે અલયોધ કયે અથલા 
તેભ કયલાનો પ્રમત્ન કયે અથલા તે વ્મક્ક્તને તત્કાર મતૃ્ય.ુ વ્મથા 
અથલા ગેયકામદે અલયોધનો બમ ઉબો કયલાનો પ્રમત્ન કયે ત્માયે 
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4. કરભ-379ભા ંચોયીની શળક્ષાની જોગલાઈ કયલાભા ંઆલી છે.  ચોયી એ  ૂટં કશલેામ છે.  

3.  ૂટંભા ંબમનુ ંતત્લ શાજય શોમ છે.  

4. કરભ-392ભા ં ૂટંની શળક્ષાની જોગલાઈ કયલાભા ંઆલી છે.  

ચોયી ઠગાઇ 

1. IPCની કરભ-378ભા ંચોયીની વ્માખ્મા આલાભા ંઆલી છે.  

2. જે કોઈ વ્મક્ક્ત ફીજી કોઈ વ્મક્ક્તના કફજાભાથંી તેની યલાનગી 
લગય કોઈ જગં શભરકત ખોટી દાનતથી રઈ જલા ભાટે તેને ખવેડે 
ત્માયે તેણે ચોયી કયી કશલેામ.  

3. ચોયી ભાત્ર જગંભ શભરકતની જ થામ છે.  

4. કરભ- 379મજુફ ચોયી ભાટે શળક્ષા કયલાભા ંઆલે છે.  

1. IPCની કરભ-415ભા ંઠગાઈની વ્માખ્મા આલાભા ંઆલી છે.  

2. જ્માયે કોઈ વ્મક્ક્ત, ફીજા કોઈ વ્મક્ક્તને છેતયીને, તેને કોઈને કંઈ 
શભરકત આી દેલા અથલા કંઈ શભરકત કોઈ ાવે યશલેા દેલાની 
વભંશત આલા કટલૂકક અથલા ફદદાનતથી રરચાલે અથલા 
એવુ ંકૃત્મ કયે જેથી ફીજી વ્મક્ક્તના ળયીય, ભન, પ્રશતષ્ટ્ઠા કે શભરકતને 
નકુવાન અથલા શાશન થલાની ળકમતા શોમ તો ઠગાઇ કયી કશલેામ.  

3. ઠગાઈ જગંભ અને ્થાલય ફનેં શભરકતની થામ છે.  

4. કરભ-417 મજુફ ઠગાઈ ભાટે શળક્ષા કયલાભા ંઆલે છે.  

ચોયી ફગાડ 

1. IPCની કરભ-378ભા ંચોયીની વ્માખ્મા આલાભા ંઆલી છે.  

2. જે કોઈ વ્મક્ક્ત ફીજી કોઈ વ્મક્ક્તના કફજાભાથંી તેની યલાનગી 
લગય કોઈ જગં શભરકત ખોતી દાનતથી રઈ જલા ભાટે તેને ખવેડે 
ત્માયે તેણે ચોયી કયી કશલેામ.  

3. ચોયી ભાત્ર જગંભ શભરકતની જ થામ છે.  

4. કરભ-379મજુફ ચોયી ભાટે શળક્ષા કયલાભા ંઆલે છે.  

1. IPCની કરભ-425ભા ંફગાડની વ્માખ્મા આલાભા ંઆલી છે.  

2. તેભા ંકોઈ વ્મક્ક્ત ફીજી કોઈ વ્મક્ક્તના કફજાભાથંી શભરકત પ્રત્મે 
ફદદાનત શોતી નથી. યંત ુતેને નકુવાન કયલાનો ઈયાદો ધયાલતો 
શોમ છે.  

3. ફગાડ કોઈણ શભરકતનો થઈ ળકે છે.  

4. ફગાડ ભાટે કરભ-426 મજુફ શળક્ષા કયલાભા ંઆલે છે.  

 ૂટં ધાડ 

1. IPCની કરભ-390ભા ં ૂટંની વ્માખ્મા આલાભા ંઆલી છે.  

2. ચોયી કયનાય ગનેુગાય જ્માયે કોઈ વ્મક્ક્તનુ ંમતૃ્ય ુનીજાલે અથલા 
વ્મથા નીજાલે અથલા તેભ કયલાનો પ્રમત્ન કયે અથલા બમ 
ઉજાલે ત્માયે તે ચોયી  ૂટં ફને છે.  

1. IPCની કરભ-અ391ભા ંધાડની વ્માખ્મા આલાભા ંઆલી છે.  

2. ાચં અથલા લધાયે વ્મક્ક્તઓ વાથે ભીને  ૂટં કયે અથલા  ૂટં 
કયલાની કોશળળ કયે ત્માયે તે  ૂટં અથલા  ૂટં કયલાની કોશળળ ધાડ 
કશલેામ.  

3. કરભ-395 મજુફ ધાડ ભાટે શળક્ષા કયલાભા ંઆલે છે.  
ચોયી ફજફયાઇથી કઢાલવુ ં

1. IPCની કરભ-378ભા ંચોયીની વ્માખ્મા આલાભા ંઆલી છે.  

2. ચોયી પક્ત જગંભ શભરકતની જ થઈ ળકે.  

3. ચોયીભા ંવાભી વ્મક્ક્તની શભરકત તેની યલાનગી લગય રઈ 
રેલાભા ંઆલે છે.  

4. ચોયીભા ંફના તત્લનો અબાલ શોમ છે.  

5. ચોયી ભાટે કરભ-379 મજુફ શળક્ષા કયલાભા ંઆલે છે.  

1. IPCની કરભ-383ભા ંફજફાઈથી કઢાલલાની વ્માખ્મા આલાભા ં
આલી છે.  

2. જફયદ્તીથી ડાલી રેલાનો ગનુો કોઈણ શભરકતનો થઈ ળકે.  

3. જફદ્તીથી ડાલી રેલાભા ંવાભેની વ્મક્ક્તની વભંશત શોમ છે. જે 
તેને ઈજાના બમભા ંમકૂી ખોતી યીતે ભેલલાભા ંઆલેર શોમ છે.  

4. તેભા ંઈયાદાલૂકક બમ ઉત્ન્ન કયાલલા ફનુ ંતત્લ દાખર કયલાભા ં
આલે છે.  

5. ફજફયાઈથી કઢાલલા ભાટે કરભ-384 મજુફ શળક્ષા કયલાભા ંઆલે 
છે.  

ઠગાઇ ગનુાહશત શલિાવઘાત 
1. IPCની કરભ-415ભા ંઠગાઈની વ્માખ્મા આલાભા ંઆલી છે.  

2. ઠગાઈના ગનુાભા ંજૂઠા કથનથી શભરકત શરેાથી જ ગેયલાજફી 
યીતે પ્રાપ્ત થમેર શોમ છે.  

3. IPCની કરભ-417 મજુફ ઠગાઈ ભાટે શળક્ષા કયલાભા ંઆલે છે.  

1. IPCની કરભ-405ભા ંગનુાહશત શલિાવઘાતની વ્માખ્મા આલાભા ં
આલી છે.  

2. ગનુાહશત શલિાવઘાતભા ંશભરકત કામદેવય પ્રાપ્ત થમેર શોમ છે. 
યંત ુજેને વોંલાભા ંઆલેર છે તે તેનો અપ્રભાશનક્તાથી ઉમોગ કયે 
છે.  

3. IPCની કરભ-406 મજુફ ગનુાહશત શલિાવઘાટ ભાટે શળક્ષા કયલાભા ં
આલે છે.  
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IPC  અગત્મની કરભો શળક્ષા વાથે  
ક્રભ  ગનુો  કરભ  ગનુાની શળક્ષાની જોગલાઈ કયતી કરભ અને શળક્ષા  

1.  કત્મનુ ંદુષ્ટ્પે્રયણ :-  કરભ-107  કરભ-108 તથા કરભ-109  

શળક્ષા :- જે ગનુાનુ ંદુષ્ટ્પે્રયણ કયુું શોમ તે ગનુા ભાટે ઠયાલેરી શળક્ષા કયલાભા ંઆલળે.  

2.  ગનુાહશત કાલતરંુ :-  કરભ-120-A  કરભ-120-B  

શળક્ષા :-  

1. ભોત, આજીલન કેદ અથલા ફેકે તેથી લધ ુલકની કાલતયા ભાટે આલા ગનુાના દુષ્ટ્પે્રયણ 
કમાક પ્રભાણે શળક્ષા,  

2. ઉય શવલામના અન્સમ ગનુાના ગનુાહશત કાલતયા ભાટે 6 ભહશના સધુીની ફેભાથંી કોઈણ 
પ્રકાયની કેદ અથલા દંડ અથલા ફનેં પ્રકાયની શળક્ષા.  

3.  યાજરોશ :-  કરભ-124-A  કરભ-124-C  

શળક્ષા :- આજીલન કેદ અને દંડ અથલા ત્રણ લક સધુીની કેદ અને દંડ અથલા ભાત્ર દંડની 
શળક્ષા કયલાભા ંઆલળે.  

4.  ગેયકામદેવય ભડંી :-  કરભ-141  કરભ-143  

શળક્ષા :- જે વ્મક્ક્ત કામદા શલરૂદ્ધની ભડંીનો વભ્મ શોમ તેને 6 ભહશના સધુીની ફેભાશંી કોઈણ 
પ્રકાયની કેદ અથલા દંડ અથલા ફનેં પ્રકાયની શળક્ષા કયલાભા ંઆલળે.   

5.  હુલ્રડ :-  કરભ-146  કરભ-147  

શળક્ષા :- ફે લક સધુીની ફનેંભાથંી કોઈણ પ્રકાયની વાદી અથલા વખત કેદ અથલા દંડ 
અથલા ફનેં પ્રકાયની શળક્ષા કયલાભા ંઆલળે.  

6.  ફખેડો :-  કરભ-159  કરભ-160  

શળક્ષા :- એક ભહશના સધુીની ફેભાથંી કોઈણ પ્રકાયની કેદ અથલા દંડ અથલા ફનેં પ્રકાયની 
શળક્ષા કયલાભા ંઆલળે.  

7.  જાશયે વેલક દ્વાયા 
કામદાના આદેળોની 
અલજ્ઞા :-  

કરભ-166-A  કરભ-166-A  

શળક્ષા :- ઓછાભા ંઓછી છ ભહશના અને લધભુા ંલધુ ંફે લક સધુીની કોઈણ પ્રકાયની કેદ અને 
દંડની શળક્ષા કયલાભા ંઆલળે.  

8.  દલાખાના દ્વાયા 
ીહડતની વાયલાય ન 
થલી :-  

કરભ-166-B  કરભ-166-B  

શળક્ષા :- એક લક સધુીની કોઈણ પ્રકાયની કેદ અને દંડની શળક્ષા કયલાભા ંઆલળે.  

9.  જાશયે વેલકને પયજ 
ફજાલલાભા ંઅડચણ :-  

કરભ-186  કરભ-186  

શળક્ષા :- ત્રણ ભહશના સધુીની ફેભાથંી કોઈણ પ્રકાયની કેદ અથલા ાચંવો રૂશમા સધુીનો દંડ 
અથલા ફનેં પ્રકયની શળક્ષા કયલાભા ંઆલળે.  

10.  જાશયે વેલકન હુકભનો 
અનાદય :-  

કરભ-188  કરભ-188  

શળક્ષા :- જો અનાદય ત્રાવ કે શાશન શોંચાડે તો એક ભહશના સધુીની કેદ અથલા ફવો રૂશમા 
સધુીનો દંડ અથલા ફનેં પ્રકાયની શળક્ષા યંત ુજો અનાદય ભાનલજીલન કે વરાભતીને બમભા ં
મકેૂ તેલો શોમ તો, છ ભહશના સધુીની કેદ (ફનેં ભાથંી કોઈણ પ્રકાયની) અથલા એક શજાય 
રૂશમા સધુીના દંડની શળક્ષા અથલા ફનેં પ્રકાયની શળક્ષા કયલાભા ંઆલળે.  

11.  ખોટો યુાલો આલો :-  કરભ-191 અને  

કરભ-192  

કરભ-193  

શળક્ષા :-  

1. જો ન્સમાશમક કામકલાશીભા ંખોટો યુાલો આે તો વાત લક સધુીની ફેભાથંી કોઈણ 
પ્રકાયની કેદ અને દંડની શળક્ષા.  

2. જો કોઈ અન્સમ પ્રવગેં ખોટો યુલો આે, તો ત્રણ લક સધુીની ફેભાથંી કોઈણ પ્રકાયની 
કેદ અને દંડની શળક્ષા.    
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12.  જશયે વેલકના કસયૂથી 
ક્ટડીભાથંી નાવી જલા 
ફાફત :-  

કરભ-223  કરભ-223  

શળક્ષા :- તેલા જાશયે વેલકને ફે લક સધુીની વાદી કેદ અથલા દંડ અથલા ફનેં પ્રકાયની શળક્ષા 
કયલાભા ંઆલળે.  

13.  ખોટા શવક્કા  

(બાયતીમ શવક્કા) :-  

કરભ-230  કરભ-231, કરભ-232  

શળક્ષા :- કરભ-231 મજુફ ખોટા શવક્કા ફનાલલા ફદર વાત લક સધુીની ફેભાથંી કોઈણ 
પ્રકાયની કેદ અને દંડ તથા કરભ-232 મજુફ ખોટા બાયતીમ શવક્કા ફનાલલા ફદર દવ લક 
સધુીની ફેભાથંી કોઈણ પ્રકાયની કેદની શળક્ષા અને દંડ કયલાભા ંઆલળે.  

14.  ખોટા ્ટેમ્ :-  કરભ-263-A  કરભ-263-A  

શળક્ષા :- ફવો રૂશમા સધુીના દંડની શળક્ષા.  

15.  જાશયે ત્રાવદામક કૃત્મ 
:-  

કરભ-268  કરભ-269 થી કરભ-291ભા ંશળક્ષાની જોગલાઈ આેર છે.  

16.  જાશયે ય્તા ઉય 
ફેકાજીથી લાશન 
ચરાલવુ ંઅથલા 
વલાયી કયલી :-  

કરભ-279  કરભ-279  

શળક્ષા :- છ ભહશના સધુીની ફનેંભાથંી કઈણ પ્રકાયની કેદ અથલા એક શજાય રૂશમા સધુીનો 
દંડ અથલા ફનેં પ્રકાયની શળક્ષા કયલાભા ંઆલળે.  

17.  જાશયે ભાગક ઉય બમ 
ઉબો કયે અથલા 
અડચણ કયે તે યીતે 
લાશન ચરાલલા 
ફાફત :-  

કરભ-283 કરભ-283  

શળક્ષા :- ફવો રૂશમા સધુીના દંડની શળક્ષા કયલાભા ંઆલળે.  

18.  અશ્રીર ુ્ તકો 
લગેયેનુ ંલેચાણ કયલા 
ફાફત :-  

કરભ-292  કરભ-292  

શળક્ષા :- પ્રથભલાયના ગનુા ભાટે ફે લકની મદુ્દત સધુીની ફેભાથંી કોઈણ પ્રકાયની કેદ અને ફે 
શજાય રૂશમા સધુીના દંડની શળક્ષા તથા ફીજીલાયના અને ત્માયફાદના ગનુા ભાટે ાચં લકની 
ફેભાથંી કોઈણ પ્રકાયની કેદ અને ાચં શજાય રૂશમા સધુીના દંડની શળક્ષા કયલાભા ંઆલળે.  

19.  તરૂણ વ્મક્ક્તને 
અ્રીર વાહશત્મ 
લેચલા ફાફતે :-  

કરભ-293  કરભ-293  

શળક્ષા :- પ્રથભલાયના ગનુ ભાટે ત્રણ લક સધુીની ફેભાથંી કોઈણ પ્રકાયની કેદ અને ફે શજાય 
રૂશમા સધુીના દંડની શળક્ષા તથા ફીજીલાયના અને ત્માયફાદના ગનુા ભાટે વાત લકની ફેભાથંી 
કોઈણ પ્રકાયની કેદ અને ાચં શજાય રૂશમા સધુીના દંડની શળક્ષા કયલાભા ંઆલળે.  

20.  અ્રીર કૃત્મો અને 
ગીતો :-  

કરભ-294  કરભ-294  

શળક્ષા :- ત્રન ભહશના સધુીની ફેભાથંી કોઈ ણ પ્રકાયની કેદ અથલા દંડ અથલા ફનેં પ્રકાયની 
શળક્ષા કયલાભા ંઆલળે.  

21.  ગનુાહશત ભનષુ્ટ્મલધ :-  કરભ-299  કરભ-304  

શળક્ષા :- આજીલન કેદ અથલા દવ લક સધુીની ફેભાથંી કોઈણ પ્રકાયની કેદ અને દંડની શળક્ષા 
કયલાભા ંઆલળે.  

22.  ખનૂ :-  કરભ-300  કરભ-302  

શળક્ષા :- ભોતી (દેશાતંદંડ) અથલા આજીલન કેદ અને દંડની શળક્ષા કયલાભા ંઆલળે.  

23.  જન્સભટીના કેદીએ 
કયેર ખનૂ :-  

કરભ-303  કરભ-303  

શળક્ષા :-ભોત (દેશાતંદંડ)ની શળક્ષા કયલાભા ંઆલળે.   

24.  ફેદયકાયીથી મતૃ્ય ુ
નીજાલલા ફાફત :-  

કરભ-304-A  કરભ – 304-A  

શળક્ષા :- ફે લક સધુીની ફેભાથંી કોઈણ પ્રકાયની કેદ અથલા દંડ અથલા ફનેં પ્રકાયની શળક્ષા 
કયલાભા ંઆલળે.  

25.  દશજે મતૃ્ય ુ:-  કરભ-304-B  કરભ-304-B  

શળક્ષા :- વાત લકથી ઓછી નહશિં તેલી મદુ્દતની કેદ જે આજીલન કેદ સધુીની શળક્ષા કયી ળકામ 
છે.  

26.  ફાક અથલા ાગર કરભ-305  કરભ-305  
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વ્મક્ક્તને કયલાનુ ં
દુષ્ટ્પે્રયણ :-  

શળક્ષા :- ભોત (દેશાતંદંડ) અથલા આજીલન કેદ અથલા દવ લક સધુીની કેદ અને દંડની શળક્ષા 
કયલાભા ંઆલળે   

27.  ખુ્ત વ્મક્ક્તને 
આઘાતનુ ંદુષ્ટ્પે્રયણ :-  

કરભ-306  કરભ-306  

શળક્ષા :- દવ લક સધુીની ફેભાથંી કોઈણ પ્રકાયની કેદ અને દંડની શળક્ષા કયલાભા ંઆલળે.  

28.  ખનૂ કયલાની કોશળળ :-  કરભ-307  કરભ-307  

શળક્ષા : દવ લક સધુીની ફેભાથંી કોઈણ પ્રકાયની કેદ અને દંડની શળક્ષા યંત ુજો એલા 
કૃત્મથી કોઈ વ્મક્ક્તને વ્મથા થઈ શોમ તો આજીલન કેદની અથલા દવ લક સધુીની કેદ અને 
દંડની શળક્ષા કયલાભા ંઆલળે.  

29.  ગનુાહશત ભનષુ્ટ્મલધ 
કયલાની કોશળળ :-  

કરભ-308  કરભ-308  

શળક્ષા :- ત્રણ લક સધુીની ફેભાથંી કોઈણ પ્રકાયની કેદ અથલા દંડ અથલા ફનેં પ્રકાયની 
શળક્ષા, ણ જો એલા કૃત્મથી કોઈ વ્મક્ક્તને વ્મથા થામ તો વાત લક સધુીની ફેભાથંી કોઈણ 
પ્રકાયની કેદ અથલા દંડ અથલા ફનેં પ્રકાયની શળક્ષા કયલાભા ંઆલળે.  

30.  ઠગૈ (છેતયશિંડી) :-  કરભ-310  કરભ-311  

શળક્ષા :- આજીલન કેદ અને દંડની શળક્ષા કયલાભા ંઆલળે.  

31.  ગબકાત કયાલલા 
ફાફત :-  

કરભ-312  કરભ-312  

શળક્ષા : ત્રણ લક સધુીની ફેભાથંી કોઈણ પ્રકાયની કેદ અથલા દંડ અથલા ફનેં પ્રકાયની શળક્ષા 
કયલાભા ંઆલળે. યંત ુજો તે સ્ત્રીના ઉદયભા ંફાક પયકત ુ ંશોમ તો વાત લક સધુીની ફેભાથંી 
કોઈણ પ્રકાયની કેદ અને દંડની શળક્ષા કયલાભા ંઆલળે.  

32.  સ્ત્રીની વભંશત લગય 
ગબકાત કયાલલા 
ફાફત :-  

કરભ-313 કરભ-313  

શળક્ષા :- આજીઅન કેદ અથલા દવ લકની મદુ્દત સધુીની ફેભાથંી કોઈણ પ્રકાયની કેદ અને 
દંડની શળક્ષા કયલાભ ંઆલળે.  

33.  ભાતા-શતા અથલા 
ફાકની વબંા 
યાખનાયી વ્મક્ક્ત ફાય 
લકથી ઓછી લમના 
ફાકને અયભક્ષત મકૂી 
દેલા અથલા ત્મજી દેલા 
ફાફત.  

કરભ-317  કરભ-317  

શળક્ષા :- વાત લક સધુીની ફેભાથંી કોઈ પ્રકાયની કેદની અથલા દંડની શળક્ષા કયલાભા ંઆલળે.  

34.  મતૃદેશનો છૂી યીતે 
શનકાર કયી જન્સભ 
છૂાલલા ફાફત :-  

કરભ-318  કરભ-318  

શળક્ષા :- ફે લક સધુીની કોઈણ પ્રકાયની કેદ અથલા દંડ અથલા ફનેં પ્રકાયની શળક્ષા કયલાભા ં
આલળે.  

35.  વ્મથા :-  કરભ-319  

કરભ-321  

કરભ-323 : ્લેચ્છાલૂકક વ્મથા કયલા ફાફત.  

કરભ-324 : બમકંય શશથમાય કે વાધનો લડે ્લેચ્છાલૂકક વ્મથ કયલા ફાફત.    

શળક્ષા :- ્લેચ્છાલૂકક વ્મથા કયલા ફદર એક લકની ફેભાથંી કોઈણ પ્રકાયની કેદ અથલા એક 
શજાય રૂશમા સધુીના દંડની શળક્ષા થળે.                                                                  

36.  ભશાવ્મથા :-  કરભ-322  કરભ-325 : ્લેચ્છાલૂકક ભશાવ્મથા કયલા ફાફત.  

શળક્ષા :- વાત લક સધુીની ફનેંભાથંી કોઈણ પ્રકાયની કેદ અને દંડની શળક્ષા કયલાભા ંઆલળે.  

કરભ-326 : બમકંય શશથમાય કે વાધનો લડે ્લેચ્છાલૂકક ભશાવ્મથા કયલા ફદર શળક્ષા.  

શળક્ષા :- દવ લક સધુીની ફનેંભાથંી કોઈણ પ્રકાયની કેદ અને દંડની શળક્ષા કયલાભા ંઆલળે.  

37.  તેજાફ લગેયે લાયીને 
્લૈચ્ચ્છક ગબંીય ઇજા 
શોંચાડલી :-  

કરભ-326-A  કરભ-326-A :  

શળક્ષા :- દવ લકથી ઓછી નહશિં તેલી આજીલન કેદ અને દંડની શળક્ષા કયલાભા ંઆલળે.  

38.  તેજાફ નાખંલો અથલા 
તેજાફ નાખંલાનો 
પ્રમત્ન કયલો :-  

કરભ-326-B  કરભ-326-B :  

શળક્ષા:- ાચં લકથી ઓછી નહશિં તેલી વાત લક સધુીની કેદ અને દંડની શળક્ષા કયલાભા ંઆલળે.  
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39.  જાશયે વેલકને પયજ 
ફજાલતા યોકલા ભાટે 
્લેચ્છાલૂકક વ્મથા 
કયલ ફાફત :-  

કરભ-332  કરભ-326 : બમકંય શશથમાય કે વાધનો લડે ્લેચ્છાલૂકક ભશાવ્મથ કયલા ફદર શળક્ષા.  

કરભ-332  

શળક્ષા :- ત્રણ લક સધુીની ફનેંભાથંી કોઈણ પ્રકાયની કેદ અથલા દંડ અથલા ફનેં પ્રકાયની 
શળક્ષા કયલાભ ંઆલળે.  

40.  જાશયે વેલકને પયજ 
ફજાલતા ંયોકલા ભાટે 
્લેચ્છાલૂકક ભશાવ્મથા 
કયલા ફાફત :-  

કરભ-333  કરભ-333  

શળક્ષા :- દવ લક સધુીની ફનેંભાથંી કોઈણ પ્રકાયની કેદ અથલા દંડ અથલા તે ફનેં પ્રકાયની 
શળક્ષા કયલાભા ંઆલળે.  

41.  ગેયકામદે અલયોધ :-  કરભ-339  કરભ-341  

શળક્ષા :- એક ભહશના સધુીની વાદી કેદ અથલા ાચંવો રૂશમા સધુીના દંડ અથલા તે ફનેં 
પ્રકાયની શળક્ષા કયલાભા ંઆલળે.  

42.  ગેયકામદે અટકામત :-  કરભ-340  કરભ-342  

શળક્ષા :- એક લક સધુીની ફનેંભાથંી કોઈણ પ્રકાયની કેદ અથલા એક શજાય રૂશમા સધુીનો 
દંડ અથલા તે ફનેં પ્રકાયની શળક્ષા કયલાભા ંઆલળે.  

43.  ફ :-  કરભ-349  કરભ-352 : ગબંીય ઉશ્કેયાટ શવલામ હુભરો કયલા અથલા ગનુાહશત ફ લાયલા શળક્ષા.  

શળક્ષા :- ત્રણ ભહશના સધુીની ફનેંભાથંી કઈ પ્રકાયની કેદ અથલા ાચંવો રૂશમા સધુીના દંડની 
અથલા તે ફનેં પ્રકાયની શળક્ષા કયલાભા ંઆલળે.  

44.  ગનુાહશત ફ :-  કરભ-350  કરભ-352 મજુફ ―ફ‖ પ્રભાણેની જ શળક્ષા કયલાભા ંઆલળે.  

45.  હુભરો :-  કરભ-351  કરભ-352 મજુન ફ પ્રભાણેની જ શળક્ષા કયલાભા ંઆલળે.  

46.  યાજ્મ વેલકને ોતની 
પયજ ફજાલતા યોકલા 
ભાટે હુભરો કયલા 
અથલા ગનુાહશત ફ 
લાયલા ફાફત :-  

કરભ-353  કરભ-353  

શળક્ષા :- ફે લક સધુીની ફનેંભાથંી કોઈણ પ્રકાયની કેદ અથલા દંડ અથલા તે ફનેં પ્રકાયની 
શળક્ષા કયલાભા ંઆલળે.  

47.  સ્ત્રીના ચાહયત્ર્મ બગં 
કયલા ભાટે હુભરો 
કયલો કે ફ લાયલો 
:-  

કરભ-354  કરભ-354  

શળક્ષા :- એક લકથી ઓછી નહશિં એલી ાશં લક સધુીની કેદ અને દંડની શળક્ષા કયલાભા ંઆલળે.  

48.  જાતીમ વતાભણી, 
્લૈચ્ચ્છક ળાયીહયક 
્ળક, ાનોગ્રાપી 
ફતાલતી :-  

કરભ-354-A  કરભ-354-A  

શળક્ષા :- ત્રણ લક સધુીની કેદ કે દંડ કે ફનેં.  

49.  જાતીમ વતાભણીની 
હટપ્ણી :-  

કરભ-354-A  કરભ-354-A  

શળક્ષા :- એક લક સધુીની કેદ અથલા દંડ અથલા ફનેં  
50.  સ્ત્રીને નગ્ન કયલા ફ 

લાયલો :-  

કરભ-354-B  કરભ-354-B  

શળક્ષા :- ત્રણ લકથી ઓછી નહશિં એલી વાત લક સધુીની કેદ અને દંડ.  
51.  ધ્માન યાખલો 

(લોયયુીઝભ) :-  

કરભ-354-C  કરભ-354-C  

શળક્ષા :- એક લકથી ઓછી નહશિં એલી ત્રણ લક સધુીની કેદ અને દંડ પ્રથભલાયના ગનુા ફદર 
તથા ફીજીલાય ભાટે વાત લક સધુીની કેદ અને દંડ.  

52.  સ્ત્રીનો ીછો :- 
(્ટોકીંગ)  

કરભ-354-D  કરભ-354-D  

શળક્ષા :- પ્રથભલાયના ગનુા ભાટે ત્રણ લક સધુીની કેદ તથા ફીજીલાય ભાટે ાચં લક સધુી.  
53.  અશયણ અને 

અનમન :-  

કરભ-359- 
અશયણ, કરભ-
360-બાયતભાથંી 
અશયણ, કરભ-

કરભ-363  

શળક્ષા :- વાત લક સધુીની ફનેંભાથંી કોઈણ પ્રકાયની કેદ અને દંડની શળક્ષા કયલાભા ંઆલળે.  
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361- કામદેવયના 
લારીણાભાથંી 
અશયણ, કરભ-
362-અનમન.  

54.  ખડંણી (મચુ્્ક્ત દંડ) 
ભાટે અશયણ :-  

કરભ-364-A  કરભ-364-A  

શળક્ષા :- ભોત (દેશાતદંંડ) અથલા આજીલન કેદ અને દંડની શળક્ષા કયલાભા ંઆલળે.  
55.  કોઈ સ્ત્રીને રગ્ન લગેયે 

કયલાની પયજ ાડલા 
ભાટે તેનુ ંઅશયણ કે 
અનમન કયલા 
ફાફત :-  

કરભ-366  કરભ-366  

શળક્ષા :- દવ લક સધુીની ફનેંભાથંી કોઈણ પ્રકાયની કેદ અને દંડની શળક્ષા કયલાભા ંઆલળે.  

56.  ફાત્કાય :-  કરભ-375  કરભ-376  

શળક્ષા :- વાત લકથી ઓછી નહશિં તેલી આજીલન કેદ સધુીની કેદ અને દંડની શળક્ષા.  
57.  સનૃ્ષ્ટ્ટક્રભ શલરૂદ્ધના 

ગનુાઓ :-  

કરભ-377  કરભ-377  

શળક્ષા :- આજીલન કેદ અથલા દવ લક સધુીની કેદ અને દંડ.  

58.  ચોયી કરભ-378  કરભ-379  

શળક્ષા :- ત્રણ લક સધુીની ફનેંભાથંી કોઈણ પ્રકાયની કેદ અથલા દંડ અથલા ફનેં પ્રકાયની 
શળક્ષા કયલાભા ંઆલળે.  

59.  ફજફયીથી કઢાલી 
રેલા ફાફત :-  

કરભ-383  કરભ-384  

ફનેંભાથંી કોઈણ પ્રકાયની કેદ અથલા દંડ અથલા ફનેં પ્રકાયની શળક્ષા કયલાભા ંઆલળે.  
60.   ૂટં :-  કરભ-390  કરભ-392  

શળક્ષા :- દવ લક સધુીની ફનેંભાથંી વખત કેદ અને દંડની શળક્ષા કયલાભા ંઆલળે.  

 જો  ૂટં યાજભાગક ઉય સમૂાક્તથી સમૂોદમ લચ્ચે કયલાભા ંઆલે તો ચૌદ લક સધુીની 
કેદની શળક્ષા કયલાભા ંઆલળે.  

61.  ધાડ :-  કરભ-391  કરભ-395  

શળક્ષા :- આજીલન કેદ અથલા દવ લક સધુીની વખત કેદ અને દંડની શળક્ષા કયલાભા ંઆલળે.  

62.   ૂટં કયલાની કોશળળ :-  કરભ-393  કરભ-393  

શળક્ષા :- વાત લક સધુીની વખત કેદની શળક્ષા અને દંડ કયલાભા ંઆલળે.  

63.  ખનૂ વાથે ધાડ :-  કરભ-396  કરભ-396  

શળક્ષા :-  દયેક વ્મક્ક્તને ભોત (દેશાતંદંડ) અથલા આજીલન કેદ અથલા દવ લક સધુીની કેદ 
અને દંડની શળક્ષા કયલાભા ંઆલળે.  

64.  ધાડ ાડલા ભાટે 
તૈમાયી કયલા ફાફત :-  

કરભ-399  કરભ-399  

શળક્ષા :- દવ લક સધુીની વખત કેદ અને દંડની શળક્ષા કયલાભા ંઆલળે.  

65.  ફદદાનતથી 
શભરકતનો દુશલિશનમોગ 
કયલા ફાફત :-  

કરભ-403   કરભ-403  

શળક્ષા :- ફે લક સધુીની ફનેંભાથંી કોઈણ પ્રકાયની કેદ અથલા દંડ અથલા ફનેં પ્રકાયની શળક્ષા 
કયલાભા ંઆલળે.  

66.  ગનુાહશત શલિાવઘાત :-  કરભ-405  કરભ-406  

શળક્ષા :- ત્રણ લક સધુીની ફનેંભાથંી કોઈણ પ્રકાયની કેદ અથલા દંડ અથલા ફનેં પ્રકાયની 
શળક્ષા કયલાભા ંઆલળે.  

67.  બાયલાશક લગેયેએ 
ગનુાહશત શલિાવઘાત 
કયલા ફાફત  

કરભ-407  કરભ-407  

શળક્ષા :- વાત લક સધુીની ફનેંભાથંી કોઈણ પ્રકાયની કેદ અને દંડની શળક્ષા કયલાભા ંઆલળે.  

68.  વ્મક્ક્તની શયેાપેયી :-  કરભ-370  કરભ-370  

શળક્ષા :- વાત લકથી ઓછી નહશિં એલી દવ લક સધુીની કેદ અને દંડ  

69.  એક કયતા લધ ુ કરભ-370  કરભ-370  
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વ્મક્ક્તઓની શયેાપેયી :-  શળક્ષા :- દવ લકથી ઓછી નહશિં એલી આજીલન કેદ સધુીની અને દંડ.  
70.  વગીયની શયેાપેયી :-  કરભ-370  કરભ-370  

શળક્ષા :- દવ લકથી ઓછી નહશિં એલી આજીલન કેદ સધુીની કેદ અને દંડ.  

71.  એક કયતા લધ ુ
વગીયની શયેાપેયી :-  

કરભ-370  કરભ-370  

શળક્ષા :- ચૌદ લકથી ઓછી નહશિં એલી આજીલન કેદ સધુીની કેદ અને દંડ.  

72.  જાશયે વેલક અથલા 
ફેંકયે, લેાયીએ અથલા 
એજન્સટે ગનુાહશત 
શલિાવઘાત કયલ 
ફાફત :-  

કરભ-409  કરભ-409  

શળક્ષા :- આજીલન કેદ અથલા દવ લક સધુીની ફનેંભાથંી કોઈણ પ્રકાયની કેદ અને દંડની 
શળક્ષા કયલાભા ંઆલળે.  

73.  કાયકનૂ અથલા નોકયે 
ગનુાહશત શલિાવઘાત 
કયલા ફાફત :-  

કરભ-408  કરભ-408  

શળક્ષા :- વાત લક સધુીની ફનેંભાથંી કોઈણ પ્રકાયની અને દંડની શળક્ષા કયલાભા ંઆલળે.  

74.  ચોયીનો ભાર :-  કરભ-410  કરભ-411  

શળક્ષા :- ત્રણ લક સધુીની ફનેંભાથંી કોઈણ પ્રકાયની કેદ અથલા દંડ અથલા ફનેં પ્રકાયની 
શળક્ષા કયલાભા ંઆલળે.  

75.  છેતયશિંડી :-  કરભ-415  કરભ-417, કરભ-418, કરભ-419ભા ંઠગાઈ પ્રભાણે શળક્ષાની જોગલાઈ.  

કરભ-417 મજુફ ઠગાઈ ભાટે શળક્ષા :- એક લક સધુીની ફનેંભાથંી કોઈણ પ્રકાયની કેદ અથલા 
દંડ અથલા ફનેં પ્રકાયની શળક્ષા કયલાભા ંઆલળે.  

76.  ફગાડ :-  કરભ-425  કરભ-426  

શળક્ષા :- ત્રણ ભહશના સધુીની ફનેંભાથંી કોઈણ પ્રકાયની કેદ અથલા દંડ અથલા ફનેં પ્રકાયની 
શળક્ષા કયલાભા ંઆલળે  

આ ઉયાતં કરભ-427થી કરભ-440 સધુી ફગાડ ભાટે અરગ અરગ વજાઓની જોગલાઈ 
કયલાભા ંઆલી છે.  

77.  ગનુાહશત અપ્રલેળ :-  કરભ-441  કરભ-447  

શળક્ષા :- ત્રણ ભહશના સધુીની ફેભાથંી કોઈણ પ્રકાયની કેદ અથલા ાચંવો રૂશમા સધુીનો દંડ 
અથલા ફનેં પ્રકાયની શળક્ષા કયલાભા ંઆલળે.  

78.  ગશૃ-અપ્રલેળ :-  કરભ-442  કરભ-448  

શળક્ષા :- એક લક સધુીની ફનેંભાથંી કોઈણ પ્રકાયની કેદ અથલા એક શજાય રૂશમા સધુીનો. 
દંડ અથલા ફનેં પ્રકાયની શળક્ષા કયલાભા ંઆલળે.  

79.  ઘયપોડ :-  કરભ-445   કરભ-453  

શળક્ષા :- ગપુ્તગશૃ અપ્રલેળ અથલા ઘયપોડના ગનુા ફદર ફે લક સધુીની ફનેંભાથંી કોઈણ 
પ્રકાયની કેદ અને દંડની શળક્ષા કયલાભા ંઆલળે.  

80.  યાતે્ર ઘયપોડ :-  કરભ-446  કરભ-456  

શળક્ષા :- યાતે્ર ગપુ્ત ગશૃઅપ્રલેળ અથલા ઘયપોડના ગનુા ફદર ત્રણ લક સધુીની ફનેંભાથંી 
કોઈણ પ્રકાયની કેદ અને દંડની શળક્ષા કયલાભા ંઆલળે.  

81.  જાશયે વેલક અથલ 
ોરીવ ઓહપવયની 
વગીયની શયેાપયીભા ં
વડંોલણી :-  

કરભ-370-A  કરભ-370-A  

શળક્ષા :- આજીલન કેદ અને દંડ.  

82.  શયેાપેયી કયામેર 
ફાકનુ ંળોણ :- 

કરભ-370-A  કરભ-370-A  

શળક્ષા :- ાચં લકથી ઓછી નહશિં તેલી વાત લક સધુીની કેદ.  

83.  ખોટો દ્તાલેજ 
ફનાલલો :-  

કરભ-464  કરભ-465 

 શળક્ષા :- ફે લક સધુીની ફનેંભાથંી કોઈણ પ્રકાયની કેદ અથલા દંડ અથલા ફનેં પ્રકાયની 
શળક્ષા કયલાભા ંઆલળે.  
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84.  હકિંભતની જાભીનગીયી, 
લશવમતનામુ ંલગેયેની 
ખોટી ફનાલટ કયલાનો 
ગનુો :-  

કરભ-467  કરભ-467  

શળક્ષા :- આજીલન કેદ અથલા દવ લક સધુીની ફનેંભાથંી કોઈણ પ્રકાયની કેદ અને દંડની 
શળક્ષા કયલાભા ંઆલળે.  

85.  ખોટા હશવાફ ફનાલલા 
ફાફત :-  

કરભ-477-A  કરભ-477-A  

શળક્ષા :- વાત લક સધુીની ફનેંભાથંી કોઈણ પ્રકાયની કેદ અથલા દંડ અથલા ફનેં પ્રકાયની 
શળક્ષા કયલાભા ંઆલળે.  

 

86.  ખોટી ભાર શનળાનીનો 
ઉમોગ કયલા ફાફત 
:-  

કરભ-481  કરભ-482  

શળક્ષા :- એક લક સધુીની ફનેંભાથંી કોઈણ પ્રકાયની કેદ અથલા દંડ અથલા ફનેં પ્રકાયની 
શળક્ષા કયલાભા ંઆલળે.  

87.  ખોટી ચરણી નોટો 
અથલા ફેંકનોટો :-  

કરભ-489-A  કરભ-489-A  

શળક્ષા :- આજીલન કેદ અથલા દવ લક સધુીની ફનેંભાથંી કોઈણ પ્રકાયની કેદ અને દંડની 
શળક્ષા કયલાભા ંઆલળે.  

88.  કોઇ રુૂે છેતયશિંડીથી 
કામદેવય રગ્ન થમા 
શોલાનુ ંપે્રયીને 
ત્નીબાલે વશલાવ 
કયાલલા ફાફત :-  

કરભ-493  કરભ-493  

શળક્ષા :- દવ લક સધુીની ફનેંભાથંી કોઈણ પ્રકાયની કેદ અને દંડની શળક્ષા કયલાભા ંઆલળે.  

89.  શત અથલા ત્નીની 
શમાતીભા ંપયીથી રગ્ન 
કયલા ફાફત :-  

કરભ-494  કરભ-494  

શળક્ષા :- વાત લક સધુીની ફનેંભાથંી કોઈણ પ્રકાયની કેદ અને દંડની શળક્ષા કયલાભા ંઆલળે.  

90.  લૂક રગ્નની શકીકત 
છુાલીને રગ્ન કયલા 
ફાફત :-  

કરભ-495  કરભ-495  

શળક્ષા :- દવ લક સધુીની ફનેંભાથંી કોઈણ પ્રકાયની કેદ અને દંડની શળક્ષા કયલાભા ંઆલળે.  

91.  વ્માભબચાય :-  કરભ-497  કરભ-497  

શળક્ષા :- ાચં લક સધુીની ફનેંભાથંી કોઈણ પ્રકાયની કેદ અથલા દંડ અથલા ફનેં પ્રકાયની 
શળક્ષા કયલાભા ંઆલળે.  

92.  યભણત સ્ત્રીને ગનુાહશત 
ઇયાદાથી બગાડી જલા 
અથલા રઇ જલા 
અથલા યોકી યાખલા 
ફાફત :-  

કરભ-498  કરભ-498  

શળક્ષા :- ફે લક સધુીની ફનેંભાથંી કોઈણ પ્રકાયની કેદ અથલા દંડ અથલા ફનેં પ્રકાયની શળક્ષા 
કયલાભા ંઆલળે.  

93.  કોઇ સ્ત્રીના શત અથલા 
શતના વગા તયપથી 
અાતો ત્રાવ :-  

કરભ-498-A કરભ-498-A  

શળક્ષા :- ત્રણ લક સધુીની કેદની શળક્ષા અને દંડની શળક્ષા કયલાભા ંઆલળે.  

94.  શયેાપેયી કયામેર 
વ્મક્ક્તનુ ંળોણ :-  

કરભ-370-A કરભ-370-A 

શળક્ષા :- ત્રણ લકથી ઓછી નહશિં તેલી ાચં લક સધુીની કેદ અને દંડની શળક્ષા.  
95.  ફદનક્ષી અંગે :-  કરભ-499  કરભ-500  

શળક્ષા :- ફે લક સધુીની વાદી કેદ અથલા ફનેં પ્રકાયની શળક્ષા કયલાભા ંઆલળે.  

96.  ગનુાહશત ધભકી :-  કરભ-503  કરભ-506  

શળક્ષા :- ફે લક સધુીની ફનેંભાથંી કોઈણ પ્રકાયની કેદ અથલા દંડ અથલા ફનેં પ્રકાયની શળક્ષા 
કયલાભા ંઆલળે.  

97.  વાલકજશનક તોપાનો 
થામ તેલા કથનો :-  

કરભ-505  કરભ-505 

શળક્ષા :- ત્રણ લક સધુીની વાદી કેદ અથલા દંડ અથલા ફનેં પ્રકાયની શળક્ષા કયલાભા ંઆલળે.  

98.  નનાભા ત્રથી કરભ-507  કરભ-507  
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ગનુાહશત ધભકી :-  શળક્ષા :- ફે લક સધુીની ફનેંભાથંી કોઈણ પ્રકાયની કેદની શળક્ષા કયલાભા ંઆલળે.  

99.  કોઇ સ્ત્રીની રાજ 
રેલાના ઇયાદાથી 
ઉચ્ચાયેર ળબ્દ કે 
ચેષ્ટ્ટા અથલ કૃત્મ :-  

કરભ-509  કરભ-509  

શળક્ષા :- એક લક સધુીની વાદી કેદ અથલા દંડ અથલા ફનેં પ્રકાયની શળક્ષા કયલાભા ંઆલળે.  

100.  ીધેરી વ્મક્ક્તનુ ં
જાશયેભા ંલતકન :-  

કરભ-510  કરભ-510  

શળક્ષા :- ચોલીવ કરાક સધુીની વાદી કેદ અથલા દવ રૂશમા સધુીનો દંડ અથલા તે ફનેં 
પ્રકાયની શળક્ષા કયલાભા ંઆલળે.  

101.  જન્સભટી અથલા ફીજી 
કેદની શળક્ષાને ાત્ર 
ગનુા ભાટે કયલાના 
પ્રમત્ન ભાટેની શળક્ષા :-  

કરભ-511  કરભ-511  

શળક્ષા :- આજીલન કેદ અથલા તે ગનુા ભાટે નક્કી કયલાભા ંઆલેર મદુ્દતથી અડધી મદુ્દતની કેદ 
અથલા તે ગનુા ભાટેના દંડ અથલા તે ફનેં પ્રકાયની શળક્ષા કયલાભા ંઆલળે.  

102.  ફાત્કાય કયનાય 
વ્મક્ક્ત દ્વાયા સ્ત્રીનુ ંમતૃ્ય ુ
થામ તેલી ઇજા :-  

કરભ-376-A  કરભ-376-A  

શળક્ષા :- લીવ લકથી ઓછી નહશિં એલી આજીલન કેદની વખત કેદ અથલા મતૃ્યદંુડ.  

103.  શતએ તેની ત્ની 
વાથે જુદા યશલેા 
દયશભમાન કયેરો 
વબંોગ :  

કરભ-376-B  કરભ-376-B  

શળક્ષા :- ફે લકથી ઓછી નહશિં એલી વાત લક સધુીની કેદ અને દંડની શળક્ષા.  

104.  વત્તાભા ંશોમ તેલ 
વ્મક્ક્તએ કયેર વબંોગ 
:-  

કરભ-376-C  કરભ-376-C  

શળક્ષા :- ાચં લકથી ઓછી નહશિં એલી દવ લક સધુીની વખત કેદ અને દંડની શળક્ષા.  

105.  વામહૂશક ફાત્કાય :  કરભ-376-E  કરભ-376-D  

શળક્ષા :- લીવ લકથી ઓછી નહશિં એલી આજીલન કેદ સધુીની વખત કેદ અને દંડની શળક્ષા.  
106.  લાયંલાય ફાત્કાયનો 

ગનુો કયતા ગનેુગાયો :-    

 કરભ-376-E  

શળક્ષા :- આજીલન કેદ અથલા મતૃ્યદંુડ  
 

 

IPC ના અગત્મના પ્રશ્નો 
 

1.  બાયતીમ પોજદાયીધાયો , 1860  કોના રાયા યચલાભા ંઆવ્યુ ંછે ? રોડક ભેકોરે 

2.  બાયતીમ પોજદાયીધાયો , 1860   ક્યાયથી અભરભા ંઆવ્મો ? 6/10/1860 

3.  બાયતીમ પોજદાયી ધાયભા ંકુર કેટરી કરભો છે ? 511 

4.  બાયતીમ પોજદાયી ધાયભા ંકુર કેટરા પ્રકયણો છે ? 23 

5.  કોઇ ણ પ્રકાયનો ગનુો ફનલા ભાટેના ચાય તફક્કા ક્યા ંછે ? (1)ઇયાદો (2)તૈમાયી (3)પ્રમત્ન (4)ગનુો 
6.  બાયતીમ પોજદાયી ધાયભા ં, 1860  ક્યા ંયાજ્મ ઉય રાગ ુડતો નથી ?  જમ્મ ુકાશ્ભીય 

7.  જો કોઇ બાયતીમ નાગયીક  અભેયીકાભા ં‘‘ વ્માભબચાય ’’ નો ગનુો કયે તો શુ ંતેને બાયતભા ંબાયતીમ પોજદાયી ધાયભા ં
અનવુાય શળક્ષા કયી ળકામ છે ? 

શા 

8.  કેટરા પ્રાદેશળક જશલ્તાય સધુી બાયતીમ પોજદાયી અશધશનમભ શલદેળીઓ ઉય ણ રાગ ુડે છે ?  12 નોહટકર ભાઇર  
9.  બાયતીમ પોજદાયી ધાયભા ંકઇ કરભ ભા ં‘‘ વ્મક્ક્તની ’’ વ્માખ્મા આલાભા ંઆલી છે ? કરભ 11 

10.  બાયતીમ પોજદાયી ધાયભા ંમજુફ શુ ં‘‘મશુત ’’ એક વ્મક્ક્ત છે ? શા 
11.  શુ ંબાયતીમ પોજદાયી ધાય મજુફ ‘‘ ગબકભા ંશલકાવ ાભતા ફાક ’’ ને વ્મક્ક્ત કશી ળકામ ? શા 
12.  શુ ંબાયતીમ પોજદાયી ધાયભા ં1860 મજુફ કરેકટયનો વભાલેળ ન્સમામાધીળની વ્માખ્માભા ંથામ છે ? શા 
13.  બાયતીમ પોજદાયી ધાયની કઇ કરભ ભા ં‘‘જાશયે નોકય ’’ અથલા ‘‘ યાજ્મસલુક ’’ ની વ્માખ્મા આલાભા ંઆલી છે ? કરભ 21 
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14.  જભીન અને જભીન વાથે જોડામેરા લ્તઓુ અને જભીન  વાથે જોડામેરી કોઇ લ્તઓુ વાથે કામભ ભાટે જકડી 
રીધેરી લ્તઓુ ક્યા ંપ્રકાયની શભરકત ધયાલે છે  ? 

્થાલાય શભરકત  

15.  કોઇ ણ વ્મક્ક્ત કામદેળય શક્કદાય શોમ તેલી શભરકત  ભાટે  ગેયકામદેવય વાધનો રાયા બાગલેર નકુવાન  ક્યા 
પ્રકાયનો નકુવાન કશલેામ ? 

ગેયકામદેવયનો નકુવાન 

16.  અક્ષય, અંક ભચહ્ન અથલા તેભાના ંએક કયતા ંલધ ુવાધનો લડે દાથક ઉય દળાકલેરી કે લણકલેરી કોઇ  ફાફતે કે જે તે 
ફાફતે અંગે યુાલા તયીકે લાયી ળકામ તેને શુ ંકશલેામ ?    

દ્તાલેજ 

17.   બાયતીમ પોજદાયી ધાયની કઇ કરભભા ંહકભતી દ્તાલેજ (જાભીનગીયી) ની વ્માખ્મા આલાભા ંઆલી છે ? કરભ 30 

18.  કોઇ નક્ળો અથલા પ્રાન અથલા કોઇ કાટુકન દ્તાલેજ ગણી ળકામ છે ? શા 
19.  કોઇ શલદેળી વ્મક્ક્ત બાયતા ંઆલીને ફીજી કોઇ શલદેળી વ્મક્ક્તનુ ં ‘‘ખનુ’’ કયે તો બાયતીમ પોજદાયી ધાયા મજુફ તેના 

ઉય ગનુો નોધી ળકામ છે ? 

શા 

20.  બાયતીમ પોજદાયી ધાયની કરભ 34 વાભાન્સમ ઇયાદો ાય ાડલા ભાટે અનેક વ્મક્ક્તઓ રાયા કયલાભા ંઆલેર કામક 
ભાટે શુ ંદયેક વ્મક્ક્ત ગનુા ભાટે જલાફદાય ફને છે ? 

શા 

21.  બાયતીમ પોજદાયી ધાયની કઇ કરભભા ં‘‘ગનુા ’ની વ્માખ્મા આલાભા ંઆલી છે ? કરભ 40 

22.  બાયતીમ પોજદાયી ધાયની કઇ કરભભા ં‘‘ શધુ્રબુનુ્ધ્ર ’’ ની વ્માખ્મા આલાભા આલી છે? કરભ 52 

23.  બાયતીમ પોજદાયી ધાયની કઇ કરભભા ં‘‘ઇજા ’’ અને ‘‘શાશન ’’ ળબ્દની વ્માખ્મા આલાભા ંઆલી છે ? કરભ 44 

24.  બાયતીમ પોજદાયી ધાયની મજુફ દ્તાલેજન વ્માખ્મા કઇ કરભભા ંઆલાભા ંઆલી છે ? કરભ 44 

25.  બાયતીમ પોજદાયી ધાયની ક્યા ંપ્રકયણભા ં‘‘શળક્ષા શલળે ’’ જોગલાઇ કયલાભા ંઆલી છે ? પ્રકયણ 3 

26.  બાયતીમ પોજદાયી ધાયની ક્યા ંપ્રકયણભા ં‘‘ વાભાન્સમ વભજુતી ’’ શલળે જોગલાઇ આલાભા ંઆલેરી છે ? પ્રકયણ 2 

27.  બાયતીમ પોજદાયી ધાય મજુફ કેટરા પ્રકાયની કેદની વજા છે ? ફે પ્રકાયની (1)વખત કેદ (2)વાદી કેદ 

28.  બાયતીમ પોજદાયી ધાય મજુફ કઇ કરભભા ંએકાતં કેદની વજા થઇ ળકે ?  કરભ 73 

29.    બાયતીમ પોજદાયી ધાય મજુફ  લધભુા લધ ુકેટરા વભમ ભાટેં એકાતં કેદની વજા થઇ ળકે ? ત્રણ ભશીનાથી લધ ુનશી. 
30.  બાયતીમ પોજદાયી ધાય મજુફ જ્માયે કોઇ ગનેુગાય કેદ અને દંડ ફનેની શળક્ષાને ાત્ર શોમ અને જો તે દંડ ન બયે તો 

અદારત તે દંડ ન બયલા ફદર લધભુા ંલધ ુકેટરી કેદની વજા કયી ળકે ?  

ગનુા ભાટે નક્કી કયેર કેદનન વજા લધભુા ં
લધ ુએકચતથુાુંળ મદુતની કેદ   

31.  બાયતીમ પોજદાયી ધાયના ક્યા ંપ્રકયણ ભા ં‘‘વાભાન્સમ અલાદો ’’ શલળે જોગલાઇ કયલાભા ંઆલી છે ? પ્રકયણ  4 
32.  બાયતીમ પોજદાયી ધાયની કઇ કરભ મજુફ ન્સમામીક યીતે કામક કયતા ન્સમામધીળનુ ંકૃત્મ ગનુો ફનતો નથી ? કરભ 77 

33.  બાયતીમ પોજદાયી ધાયની કઇ કરભ મજુફ વાત લકની અંદયના ફાકે કયેર કૃત્મ ગનુો ફનતો નથી ?   કરભ 82 

34.  બાયતીમ પોજદાયી ધાયનવ કઇ કરભ મજુફ અક્્થય ભગજની વ્મક્ક્તને કયેર કૃત્મ ગનુો ફનતો નથી ?  કરભ 84 

35.  બાયતીમ પોજદાયી ધાયની કઇ કરભ મજુફ ોતાની ઇચ્છા શલરુધ્ર કયામેરા નળાના કાયણે શલણકમ ન કયી ળકે તેલા 
વ્મક્ક્ત કયેર કૃત્મ ગનુો ફનતો નથી ?  

કરભ 85 

36.  બાયતીમ પોજદાયી ધાયની કઇ કરભ મજુફ ‘‘ અક્ભાત ’’થ થમેર કૃત્મ ગનુો ફનતો નથી ? કરભ 80 

37.  આઇ.ી.વી.ની કરભભા ંશકીકતની ભરુએ ગનુો નથી ? કરભ 76 

38.  બાયતીમ પોજદાયી ધાયની કરભ રાયા યભત ગભત ની પ્રવશૃત દયમ્માન મતુ્ય ુકે ભશાવ્મથના ઇયાદા શવલામ વભંશતથી 
કયેુ ંકુત્મ ગનુો ફનતો નથી ? 

કરભ 87 

39.  બાયતીમ પોજદાયી ધાયની કઇ કરભભા ં‘‘ ્લફચાલનો અશધકાય ’’ એગનુો નથી ? કરભ 96 

40.  બાયતીમ પોજદાયી ધાયની કઇ કરભ ્લફચાલના અશધકાયને ભમાકદીત કયી ્લફચાલ ભાટે જરૂયી તેથી લધ ુનશી શાની 
કયલાની યલાનગી આતો નથી ? 

કરભ 99 

41.  જ્માયે વ્મક્ક્ત વભક્ષ જાશયે નોકયન ુયક્ષણ કે ભદદ ભેલલાનો યુતો વભમ શોમ ત્માયે તે વ્મક્ક્તન ્લફચાલ નો 
અશધકાય પ્રાપ્ત થામ છે ? 

ના 

42.  બાયતીમ પોજદાયી ધાયભા ંક્યા પ્રકયણભા ં‘‘ દુષ્ટ્પે્રયણ’’ શલળે જોગલાઇઓ આલાભા ંઆલી છે?   પ્રકયણ 5 દુષ્ટ્પે્રયણ 
43.  બાયતીમ પોજદાયી ધાયભા ંક્યા કરભભા ં‘‘ દુષ્ટ્પે્રયણ કે ભદદગીયી ’’ ની વ્માખ્મા આલાભા આલી છે ? કરભ 107 

44.  બાયતીમ પોજદાયી ધાયભા ંક્યા પ્રકયણભા ં‘‘ દુષ્ટ્પે્રયણ કે ભદદગીયી’’ ની વ્માખ્મા  આલાભા ંઆલી છે? કરભ 108 

45.  બાયતભા ંયશીને ‘‘અ ’’ નાભન વ્મક્ક્ત ાહક્તાનભા ંલ્તી ‘‘ફ ’’ નાભની વ્મક્ક્તને ાહક્તાનભા ંઅન્સમ કોઇ વ્મક્ક્તન ુ
ખનુ કયલા ઉશ્કેયે છે, તો ‘અ ’ ક્યા ંગનુા ભાટે જલાફદાય ઠયે છે ? 

કરભ 108(A) મજુફ ,બાયત ફશાય કયેરા 
ગનુાઓન ુબાયતભાથી ભદદગીયી.   

46.  બાયતીમ પોજદાયી ધાયની કઇ કરભભા ંકામદાની ભરુની જોગલાઇ કયલાભા ંઆલી છે ? કરભ 79 

47.  બાયતીમ પોજદાયી ધાયભા ંક્યા પ્રકયણભા ંગનુાયશીત કાલતયા શલળે જોગલાઇ કયલાભા ંઆલી છે ? પ્રકયણ 5(A)  ગનુાયશીત કાલતરુ 
48.  બાયતીમ પોજદાયી ધાયભા ંક્યા કરભભા ંગનુાયશીત કાલતયાની વ્માખ્મા આલાભા ંઆલી છે ?   કરભ 120(A) 
49.  બાયતીમ પોજદાયી ધાયભા ંકઇ કરભભા ંગનુાશીત કાલતયા ફદર શળક્ષાની જોગલાઇ કયલાભા ંઆલી છે ? કરભ 120 (B) 

50.  બાયતીમ પોજદાયી ધાયભા ંક્યા પ્રકયણભા ંયાજ્મના શલરુધ્ર ગનુા શલળે જોગલાઇ કયલાભા ંઆલી છે ? પ્રકયણ 6 , યાજ્મ શલરુધ્ર ગનુા. 
51.  બાયતીમ પોજદાયી ધાયભા ંકઇ કરભભા ંબાયત વયકાય શલરુધ્ર યધુ્ર કયવુ ંકે યધુ્ર કયલાનો પ્રમત્ન કયવ ુકે યધુ્ર ભા 

ભદદ કયલીફદર ભોત અથલા આજીલન કેદ ની વજા કયલાભા આલી છે ? 
કરભ 121 
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52.  બાયતીમ પોજદાયી ધાયભા ંકઇ કરભભા ં‘‘ યાજરોશ ’’ ની વ્મખ્માની આલાભા આલી છે ? કરભ 124 (A) 
53.  બાયતીમ પોજદાયી ધાયભા ંકઇ કરભભા ંમજુફ બાયતીમ વૈશનક , નાશલક કે શલાઇ વૈશનકનો ોળાક કે પ્રશતક યાખલો 

ગનુો છે ?  

કરભ 140 

54.  બાયતીમ પોજદાયી ધાયભા ંકઇ પ્રકયણભા ંજાશયે સરેુશળાતી શલરુધ્રના ગનુાઓ શલળે જોગલાઇ કયલાભા ંઆલીછે ? પ્રકયણ 8, જાશયે સરેુશળાતી શલરુધ્રના 
ગનુાઓ. 

55.  આઇ.ી.વી.ની કઇ કરભભા ંગેયકામદેવય ભડંીની વ્મખ્મા કયલાભા ંઆલી છે ? કરભ 141 

56.  આઇ.ી.વી.ની કઇ કરભભા ંકામદા શલરુધ્ર ભડંીના વભ્મ શોલા  ફાફતે જોગલાઇ કયલાભા ંઆલે છે ?  કરભ 142  

57.  આઇ.ી.વી.ની કઇ કરભભા ંકામદા શલરુધ્ર ભડંીના વભ્મ શોલા ફદર શળક્ષાની જોગલાઇ કયલાભા ંઆલે છે ? કરભ 143 

58.  જો વ્મક્ક્ત પ્રાણઘાત શથીમાયો વાથે વજ્જ થઇ કામદા શલરુધ્ર ભડંીભા ંવાભેર થામ છે, તો આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભ 
મજુફ તેની શલરુધ્ર ગનુો ફને છે ?   

કરભ 144 

59.  આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભભા ંહુલ્રડ ના ગનુાની વ્મખ્મા આલાભા ંઆલી છે ? કરભ 146  

60.  આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભ ભા ંહુલ્રડની વજાની જોગલાઇ કયલાભા ંઆલી છે ? કરભ 147 

61.  જ્માયે કોઇ વ્મક્ક્ત પ્રાણધાતક શશથમાયોથી વજ્જ થઇ હુલ્રડભા ંબાગ રે તેના શલળે આઇ.ી.વી.ની કઇ કરભભા ં
વજાની જોગલાઇ કયલાભા ંઆલી છે ? 

કરભ 148 

62.  આઇી.વી. ની કઇ કરભભા ં ધભક જાતી જન્સભ્થ , લવલાટ , બાા લગેયેની ભભુીકા ય શલશલધ વમશુો લચ્ચે 
દુશ્ભનાલટે પ્રોત્વાશન આલા અને સભેુ જાલલાભા ંશાશનકાયક કુત્મો કયલાના ગનુા ફદર વજાની જોગલાઇ 
કયલાભા ંઆલી છે ? 

કરભ 153 (A) 

63.  આઇ.ી.વી.ની કરભભા 153(A) મજુફ જો ધાશભક ્થાનોભા ંધભક જાશતની દુશ્ભનાલટ પ્રોત્વાશન આતો ગનુો 
આચયલાભા ંઆલે તો કઇ વજાની જોગલાઇ કયલાભા ંઆલી છે ? 

ાચં લક સઘુવભા ંકેદ અથલા ફને 
પ્રકાયની શળક્ષાની 

64.  આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભ મજુફ જાણીજોઇને કોઇ વયઘવભા ંશથીમાયો રઇ જલા ગનુો છે? કરભ 153( AA ) 
65.  આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભભા ંયાષ્ટ્રીમ એક્તાને શાશનકાયક કથનો કે આકે્ષો કયલા જેલા ગનુાની વજાની જોગલાઇ 

કયલાભા ંઆલી છે ? 
કરભ 115(B) 

66.  આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભભા ં‘‘ ફખેડો ’’ ની વ્માખ્મા આલાભા ંઆલી છે ? કરભ 159 

67.  આઇ.ી.વી. ની કરભ 159 મજુફ ફખેડાના મખુ્મ તત્લો ક્યા ંછે ? (1)ફે કે તેથી લધ ુવ્મક્ક્ત.(2)જાશયે ્થ 
ય રડાઇ . (3)જાશયે સરેુશળાશંતભા ંબગં. 

68.  આઇ.ી.વી. ની કરભ 160 મજુફ ભાટે કઇ વજાની જોગલાઇ કયલાભા ંઆલી છે ? કરભ 160 

69.  આઇ.ી.વી. ની કમા ંપ્રકયણ ભા ંજાશયે નોકયથી વફંધીત ગનુાઓ શલયે ચચાક કયલાભા ંઆલી છે ? પ્રકયણ 9 , જાશયે નોકયે કયેરા અથલા 
તેઓથી વફંધીત ગનુાઓ. 

70.  આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભ મજુફ નો જાશયે સલુક કોઇ વ્મક્ક્તને નકુવાન કયલાના ઇયાદાથી જાણીજોઇને કામદાની 
અલજ્ઞા કયે તો વજાની જોગલાઇ કયલાભા ંઆલી છે ?   

કરભ 166 

71.  આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભ મજુફ જાશયે વેલક રાયા કામદા શઠેના આદેળની અલટા કયલા ફદર વજાની  જોગલાઇ 
કયલાભા ંઆલી છે ?  

કરભ 166 (A) 

72.  આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભ મજુફ ીહડતને વાયલાય નહશ આલા ફદર વજાની જોગલાઇ કયલાભા ં આલી છે ? કરભ 166(B) 
73.  આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભ મજુફ જાશયે નોકયોને લેળ રઇ ્લાગં યચલા ફદર વજાની જોગલાઇ કયલાભા ંઆલી છે ? કરભ 170 

74.  આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભ મજુફ જાશયે નોકયથી લયાતા ોળાક કે પ્રશતક કટી ઇયાદાથી શયેલા કે યાખલા ફદર 
વજાની જોગલાઇ કયલાભા ંઆલી છે ? 

કરભ 171 

75.  આઇ.ી.વી. ની ક્યા ંપ્રકયણભા ંચ ૂટંણીને રગતા ગનુાઓ અંગે ચચાક કયલાભા ંઆલી છે ? પ્રકયણ 9 A ચટુણીને રગતા ગનુાઓ. 
76.  આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભભા ં‘‘ ઉેભદલાય ’’અને ‘‘ભતાશધકાય ’ની વ્મખ્મા આલાભા ંઆલી છે ? કરભ 171 (A) 
77.  ચ ૂટંણી ભા ંભત આલા ભાટે રાચં આલા ફદર આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભ શઠે ગનુો નોધલાભા ંઆલી છે ? કરભ 171 (B) 
78.  ચ ૂટંણીભા ંખોટુ નાભ ધાયણકયી ભત આલા ફદર આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભ શઠે ગનુો નોધલાભા ંઆલે છે ? કરભ 171 (D) 
79.  ચ ૂટંણીભા ંઅનભુચત રાગલગ લાપ્રલા ફદર આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભ શઠે ગનુો નોધલાભા ંઆલે છે ? કરભ 171 (C) 
80.  જાશયે નોકય રાયા વભન્સવ કે ફીજા કોઇ  હુકભ ની ફજલણી તાી બાગી જલા ફદર  આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભભા ં

ગનુો નોધી શળક્ષાન ીીજોગલાઇ કયલાભા ંઆલી છે ?  

કરભ 172 

81.  જ્માયે કોઇ જાશયે નોકય ોતે કયેરા કથન ય વહશ કયલાનો ઇન્સકાય કયેતો આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભ શઠે ગનુો નોધી 
ળકે છે ? 

કરભ 180 

82.  જાશયેનોકયો રાયા જાશયે હુકભ નો અનાદય કયલા ફદર આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભ ભા ંકઇ વજાની જોગલાઇ કયલાભા ં
આલીછે ? 

કરભ 188 

83.  જાશયે નોકયને ઇજાની ઘભકી આલા ફદર આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભ ભા ંજોગલાઇ કયલાભા ંઆલી છે ?  કરભ 189 

84.  આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભ મજુફ ખોટો યુાલા આલા ગનુો ફને છે ? કરભ 191 

85.  આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભ મજુફ ખોટો યુાલો ઉબો કયલો ગનુો ફને છે ? કરભ  192 
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86.  આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભ મજુફ ખોટા યુાલા ફદર વજાની જોગલાઇ કયલાભા આલી છે ? કરભ 193 

87.  આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભ મજુફ ખોટુ પ્રભાણત્ર આવુ ંકે વશી કયલી ગનુો ફને છે ? કરભ 197 

88.  આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભ મજુફ ખોટા પ્રભાણત્રને જાણીજોઇને વાચા તયીકે લાયલો ગનુો ફને છે ? કરભ 198 

89.  આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભ મજુફ ગનુાના યુાલનો નાળ કયલો અથલા ગનુો છુાલલા ઓટી ભાશીતી આલી એ ગનુો  
ફને છે ? 

કરભ 201 

90.  આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભ મજુફ ગનેુગાયને આશ્રમ આલો ગનુો ફને છે ? કરભ 212 

91.  ટુ અથલા ઘાડનો ગનુો ક્યા શોમ એલી વ્મક્ક્તઓને જાણીજોઇને આશ્રમ આલા ફદર આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભભા ં
વજાની જોગલાઇ કયલાભા ંઆલીછે ? 

કરભ 216( A) 

92.  કોઇ ફીજી વ્મક્ક્તની કામદેવય ની ઘયકડભ ંઅલયોધ ઉબો કયલો કે પ્રશતકાય કયલા ફદર આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભ  
શઠે ગનુો ફને છે તથા વજાની જોગલાઇ કયલાભા ંઆલી છે  ? 

કરભ 225 

93.  આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભભા ંશવક્કા  ની વ્માખ્મા આલાભા ંઆલી છે ? કરભ 230 

94.  આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભભા ંશવક્કા ફનાલલા ફદર વજાની જોગલાઇ કયલાભા ંઆલી છે ? કરભ 231 

95.  આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભભા ંબાયતીમ ખોટો  શવક્કા ફનાલલા ફદર ગનુો ફને છે અને  વજાની જોગલાઇ કયલાભા ં
આલી છે ? 

કરભ 232 

96.  બાયતીમ ખોટા શવક્કા ફનાલલા ભાટે વાધન ફનાલવ ુકે લેચવુ ંઆઇ.ી.વી. ની કઇ કરભ શઠે ગનુો ફને છે ? કરભ 234 

97.  ફનાલટી બાયતીમ શવક્કાની આમાત – નીકાવ ફદર આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભ શઠે ગનુો ફને છે ?  કરભ 238 

98.  ફનાલટી વયકાયી ્ટેમ્ ફનાલલા ફદર આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભ શઠે ગનુો નોધલાભા ંઆલે છે તથા કઇ વજાની 
જોગલાઇ કયલાભા ંઆલી છે ? 

કરભ 255 , વજા :આજીલન કેદ અથલા 
દવ લક સધુીભા ંફેભાથી કોઇ ણ 
પ્રકાયની કેદ અને દંડની શળક્ષા 

99.  આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભ મજુફ વયકાયી ્ટેમ્ની ફનાલટ અંગેન ુકોઇ વાધન ફનાલવકેુ તેન ુલેચાણ કયલો ગનુો છે 
? 

કરભ 257 

100.  આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભભા ંફનાલટી વયકાયી ્ટેમ્નુ ંલેચાણ  કયલો એ ગનુો ફને છે ? કરભ 258 

101.  આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભભા ંફનાલટી વયકાયી ્ટેમ્ જાણીજોઇને વાચા તયીકે ઉમોગ કયલો ગનુો ફને છે ? કરભ 260 

102.  આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભ મજુફ ફનાલટી ્ટેમ્નો કફજો યાખલો ગનુો ફને છે ? કરભ 259 

103.  બાયતીમ પોજદાયી ધાયાભા ંક્યા ંપ્રકયણભા ંતોર ભાને રગતા ગનુાઓ શલળે ચચાક કયલાભા ંઆલી છે ? પ્રકયણ 13 , તોર ભાને રગતા ગનુાઓ 
104.  આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભ મજુફ તોરલા ભાટે ખોટા વાધનોનો દગાયકુ્ત યીતે ઉમોગ કયલો ગનુો ફને છે ? કરભ 264  

105.  આઇ.ી.વી.નવ કઇ કરભ મજુફ  ખોટા તોર અને ભા ફનાલલા ગનુો છે ?  કરભ 267 

106.  આઇ.ી.વી.ની કઇ પ્રકયણભા ંજાશયે ્લા્થ, વરાભતી , વગલડ, વભ્મતા અને શનતી ને રગતા ગનુોઓની ચચાક 
કયલાભા ંઆલી છે ? 

પ્રકયણ14 , ્લા્થ, વરાભતી , વગલડ, 
વભ્મતા અને શનતી ને રગતા ગનુોઓ. 

107.  આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભ મજુફ જાશયે ઉરલ એ જનતા શલરુધ્રનો ગનુો છે ? કરભ 268 

108.  આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભ મજુફ જીલનન ુજોખભ ભા ંમકુ તેલા યોગને ચેપેરાલાની વબાલનાલાળંુ ફેકાજીબયુક કૃત્મ 
ગનુો ફને છે ?  

કરભ 269 

109.  આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભ મજુફ  દલાઓભા ંબેવે કયલો ગનુો ફને છે ? કરભ 274 

110.  જ્માયે કોઇ વ્મક્ક્ત બેવેલાી દલાઓન ુલેચાણ કયે ત્માય  કઇ કરભ મજુફ ગનુો ફને છે ? કરભ 275 

111.  આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભ મજુફ વાલકજશનક ઝયણા કે જાળમનુ ંાણી દુશત કયવુ ંગનુો ફને છે ? કરભ 277 

112.  આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભ મજુફ  ્લા્થ ને નકુવાન થામ તે યીતે લાતાલયણ  ફગાડવ ુએ ગનુો છે ? કરભ 278 

113.  અિરીર અને ભફબત્વ ુ્ તકોનુ ંલેચાણ આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભ મજુફ ગનુો ફને છે ? કરભ 292 

114.  આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભ મજુફ અિરીર , ગીત , ગામન કે કામો એ ગનુો ફને છે ? કરભ 294  

115.  આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભ મજુફ ગેયકામદેવય રોટયી અરપીવ યાખલી ગનુો ફને છે ? કરભ 294 (A) 
116.  આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભ પ્રકયણભા ંધભક વફંધી ગનુાઓની ચચાક  કયલાભા ંઆલી છે ?  પ્રકયણ 15 ધભક વફંધંી ગનુાઓ  
117.  બાયતના ંનાગયીકોના કોઇ લગકની ભાન્સમતાઓનુ ંઅથલા ધભકન ુઅભાન કયેવુ ંઅભાન કયલાનો પ્રમત્ન કયલો એ 

આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભ મજુફ ગનુો  છે ? 

કરભ 295 (A) , શળક્ષા : ત્રણ લક સધુીની 
કેદ અથલા દંડ અથલા ફનેં . 

118.  ધાશભિક શલશધ, જૂન લગેયે જેલી ધાશભિક ભડંીઓભા ંશલકે્ષ કયલો એ આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભ મજુફ ગનુો ફનેં છે 
તથા તેભાટે કેટીર વજાની જોગલારઇ કયલાભા ંઆલી છે ?   

કરભ  296 , શળક્ષા એક લક  સધુીની કેદ 
અથલા દંડ અથલા ફનેં.  

119.  કોઇ ધાશભિક ક્રીમાભા ંકે અશતભ હક્રમાભા ંકયલાના ્થે પ્રલેળીને ભનષુ્ટ્મના ળફની ગેોયલશાશન કયલા ફદર આઇ.ી.વી. 
ની કઇ કરભ મજુફ ગેનો નોધલામ છે ?  

કરભ 297 

120.  બાયતીમ પોજદાયી ધાયયાના ક્યા ંપ્રકયણભા ં‘‘ ભનષુ્ટ્મને ળયીયભા ંઅવય કયતા ગનુાઓ ’’ શલળે ચચાક કયલાભા ંઆલી છે 
? 

પ્રકયણ 16 , ભનષુ્ટ્મ ળયીયે  અવય કયતા 
ગનુાઓ   

121.  બાયતીમ પોજદાયી ધાયાની કઇ કરભ મજુફ વાયાધ ભનષુ્ટ્મ લધ એ ગનુો ફને છે ? કરભ 299 

122.  આઇ.ી.વી.ની કઇ કરભ મજુફ ‘‘ખનૂ ’’ ના ગનુાની વ્માખ્મા આલાભા ંઆલી છે?  કરભ 300 

123.  જ્માયે કોઇ વ્મક્ક્ત ગબંીય અને આકક્્ભક ઉશ્કેયણી ના કાયણ ફીજી વ્મક્ક્તનુ ંમતુ્ય ુનીજાલે તો તે ક્યા ંપ્રકાયનો ગનુો ગનુાશીત ભનષુ્ટ્મલધ (વાયાધ ભનષુ્ટ્મલધ) 
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ગણાળે ? 

124.  જ્માયે કોઇ વ્મક્ક્ત ્લફચાલના અશધકાય રાયા આલાભા ંઆલેર વતાથી આગ લધી વાભેલાી વ્મક્ક્તનુ ંમતુ્ય ુ
લીલાલે તો તેણે ક્યા ંપ્રકાયનો ગનુો કમો કશલેામ છે ? 

વાયાધ ભનષુ્ટ્મલધ 

125.  આઇ.ી.વી.ની મજુફ આકક્્ભક રડાઇભા ંથમેર મતુ્યભુા ંએ ક્યા ંપ્રકાનો ગનુો ગણાળે ?  ગનુાહશત ભનષુ્ટ્મલધ 

126.  આઇ.ી.વી.ની મજુફ ભયનાય વ્મક્ક્તની વભંશતથી નીજાલલાભા ંઆલેુ ંમતુ્ય ુએ ક્યા પ્રકાયનો ગનુો ગણાળે ?  ગનુાહશત ભનષુ્ટ્મલધ 

127.  જાશયેનોકય એ રેબાલ યાખ્મા લગય ોતાની વતાની ભમાકદાન ુઉલ્રઘંન કયી કોઇ વ્મક્ક્તનુ ંમતુ્યુ ંનીપ્જાલે છે તો તે 
ક્યા ંપ્રકાયનો ગનુો ફને છે ? 

ગનુાહશત ભનષુ્ટ્મલધ 

128.  જે વ્મક્ક્તન ુમતુ્ય ુનીજાલલાનુઇંયાદો કયેર શોમ , તે શવલામની ફીજી વ્મક્ક્તનુ ંમતુ્ય ુનીજાલલાભા ંઆલે , તો ક્યા ં
પ્રકાયનો ગનુો ફને છે ? 

ગનુાહશત ભનષુ્ટ્મલધ 

129.  આઇ.ી.વી.ની કરભ 302 મજુફ ખનૂના ગનુાફદર કેટરી વજાની જોગલાઇ કયલાભા ંઆલી છે ?  દેશાત દંડ (ભોત) અથલા આજીલન કેદ  
અને દંડ 

130.  આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભ ભા ંખનુના ગનુા ફદર શળક્ષાની જોગલાઇ કયલાભા ંઆલી છે ? કરભ 302 

131.  આજીલન કેદ બોગલતી વ્મક્ક્ત રાયા ખનુનો ગનુો કયલાભા ંઆલે તો આ.ી.વી. મજુફ શુ ં શળક્ષા થામ ?   દેશાતદંડની વજા  

132.  આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભભા ંગનુાશીત ભનષુ્ટ્મલધ (વાયાધ ભનષુ્ટ્મલધ) ફદર વજાની જોગલાઇ કયલાભા ંઆલી છે ? કરભ 304 

133.  આઇ.ી.વી. ની કઇ  કરભ મજુફ ફેદયકાયીથી મતુ્ય ુનીજાલલા ફખર વજાની જોગલાઇ કયલાભા ંઆલી છે ? કરભ 304 (A) 
134.  આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભભાભંા ં‘‘ દશજે મતુ્ય ુ’’ ની વ્માખ્મા આલાભા ંઆલી છે ? કરભ 304(B) 
135.  આઇ.ી.વી. ની કરભ 304 (B) મજુફ દશજે મતુ્ય ુભાટે કેટરી વજાની જોગલાઇ કયલાભા ંઆલી છે? વાત લક થી ઓછી નશી તેલી આજીલન 

કેદ સધુીની શળક્ષા  

136.  આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભ મજુફ અક્્થય ભગજના વ્મક્ક્તને અથલા ફાકને આત્ભશત્મા ભા ંભદદગાયી કયલી એ ગનુો 
ફને છે ? 

કરભ  305 

137.  આઇ.ી.વી. ની કરભ 305 મજુફ અક્્થય ભગજના વ્મક્ક્તને અથલા ફાઇકને આત્ભશત્મા ભા ંભદદગાયીના ગનુા ફદર 
કેટરી વજાની જોગલાઇ કયલાભા આલી છે ? 

ભોત અથલા આજીલન કેદ અથલા દવ 
લક સધુીની કેદ અને દંડની શળક્ષા. 

138.  આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભભા‘ં‘ આત્ભશત્માની ભદદગીયી ’’એગનુો ફને છે ? કરભ 306 

139.  આઇ.ી.વી. ની કરભ 306 મજુફ આત્ભશત્મા ભા ંભદદગીયી ના ફદર કેટરી વજાની જોગલાઇ કયલાભા ંઆલી છે? દવ લક સધુીની ફનેભાથી કોઇ ણ 
પ્રકાયની કેદ અને દંડની શળક્ષા. 

140.  આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભ મજુફ ખનુ કયલાનો પ્રમત્ન કયલો એ ગનુો ફને છે ?  કરભ 307  
141.  આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભ મજુફ ગેનાશીત ભનુષ્્ટ્મલધની  પ્રમત્ન એ ગનુો ફને છે ? કરભ 308  
142.  લતકભાન આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભભા ંનાબદુ કયલાનો ઠયાલ કયલાભા ંઆવ્મો છે ? કરભ 309  , આત્ભશત્મા કયલાની કોશળળ 
143.  આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભભા ંઠંગના વ્માખ્મા આલંાભા ંઆલી છે ? કરભ 310 

144.  આઇ.ી.વી. મજુફ ઠગ શોમ તેને કેટરી વજાનીજોગલાઇ કઇ કરભભા ંકયલાભા ંઆલી છે ? કરભ 311 , મજુફ આજીલન કેદ અથલા 
દંડ ની શળક્ષા. 

145.  આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભ મજુફ ગબાકાત કયલલા ગનુો  એ ફને છે ?   કરભ 312 

146.  આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભ મજુફ સ્ત્રીની વભંશત શલના ગબકાત કયાલલો ગનુો ફનેં છે ? કરભ 313 

147.  આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભ મજુફ જ્માયે ગબકાત  કયલલાના ઇયાદાથી કયલાભા ંઆલેરા કૃત્મોથી સ્ત્રીન ુમતુ્ય ુનીજે 
તો આવ ુકૃત્મ ગનુો ફનેં છે ? 

કરભ 314 

148.  ગબકભા ંજીલતો શોમ એલા ફાકન ુમતુ્ય ુનીજાલલા ભાટે કયલાભા ંઆલેરા  કૃત્ય ુઆઇ.ી.વી. ની કઇ કરભ મજુફ 
ક્યા ંપ્રકાયનો  ગનુો ગણાળે ? 

કરભ 316 

149.  આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભ મજુફ ખલુ્રાભા ંછોડી દેંવ ુ કે ત્મજી દેવુ ંએ ગનુો ફનેં છે ? કરભ 317 

150.  કરભ 317 મજુફ કેટરા લક સધુીભા ંફાકને છોડી દેવુ ંકે ત્મજી દેવુ ંગનુો ફનેં છે ?  ફાય લકથી નીચેની લમના ફાકને . 
151.  જો કોઇ લમક્ક્ત ફાકના મતૃ ળયીયને ગપુ્ત યીતે દાટી દે અથલા અન્સમ યીતે શનકાર કયી તેના જન્સભ છુાલલાનો 

પ્રમત્ન કયે તો આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભ મજુફ તે ગનુો ફને  છે ? 

કરભ 318 

152.  આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભભા ંવ્મથાની વ્માખ્મા આલાભા ંઆલી છે ? કરભ 319  , વ્મથા  
153.  આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભભા ંભશાવ્મથાની વ્માખ્મા આલાભા ંઆલી છે ? કરભ  320 , ભશાવ્મથા 
154.  આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભ મજુફ ્લે્છાલૂકક વ્મથા નીલાલલી એ ગનુો ફને છે ? કરભ 321 

155.  આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભ મજુફ ્લે્છાલૂકક ભશાવ્મથા નીપ્જાલલી એ ગનુો ફને છે ? કરભ 322 

156.  ્લે્છાલૂકક ભશાવ્મથા નીજાલલા ફદર આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભભા ંકેટરી વજાની જોગલાઇ કયલાભા ંઆલી છે? કરભ 325 , મજુફ વાત લકની મદુત  
સધુીભા ંફેભાથી  કોઇ ણ પ્રકાયની  કેદની 
શળક્ષા . 

157.  બમકંય ળસ્ત્રો કે વાઘનો લડે ્લે્છાલૂકક વ્મથા નીજાલલી એ આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભ મજુફ ગનુો  ફને છે ?  કરભ 324 

158.  બમકંય ળસ્ત્રો કે વાઘનો લડે ્લે્છાલૂકક ભશાવ્મથા નીજાલલી એ  આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભ મજુફ ગનુો ફને છે ? કરભ 326 
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159.  એશવડ અથલા જ્લરનળીર દાથોના ઉમોગ રાયા ્લૈક્્છક યીતે ભશાવ્માથા કયલી એ આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભ 
શઠે ગનુો ફને છે ? 

કરભ 326 (A) 

160.  આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભ 326(A) મજુફ , એશવડ અથલા જ્લરનશળર દાથો ના ઉમાગથી ્લૈચ્ચ્છક યીતે ભશાવ્મથા 
કયલા ફદર કેટરી શળક્ષાના જોગલાઇ કયલાભ ંઆલી છે? 

દવ લકથી ઓછી નશી તેલી આજીલન કેદ 
સધુીની કેદ અને દંડની શળક્ષા. 

161.  આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભ મજુફ ્લૈચ્ચ્છક યીતે એશવડ પેંકલો કે પેકલાનો પ્રમત્ન કયલો એ ગનુો ફને છે ? કરભ 326(B) 
162.  આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભ મજુફ ધાભધભકીથી શભરકત ડાલી રેલા કે ગેયકામદેવય કામક કયલલા ભાટે ્લૈચ્છા ૂકલક 

વ્મથા શીચાડલી એ ગનુો ફને છે ? 

કરભ 327 

163.  આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભ મજુફ  જાશયેનોકયોને ોતાની મયજ ફજાલતા અટકાલલા ભાટે ્લૈચ્છા ૂકલક ભશાવ્મથા 
શોંચાડલી એ ગનુો ફને છે ? 

કરભ 331 

164.  આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભ મજુફ ધાકધભકીથી શભરકત ડાલી રેલા કે કામદેવય  કામક કયલલા ભાટે ્લૈચ્છા ૂકલક 
ભશાવ્મથા શોચાડલી એ ગનુો ફને છે ? 

કરભ 329 

165.  આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભ મજુફ જાશયેનોકયને ોતાની પયજ ફજાલત અડકાલલા ભાટે ્લૈચ્છા ૂકલક વ્મથા શોંચાડલો 
એ ગનુો ફને છે ? 

કરભ 333 

166.  ઉશ્કેયાટ કાયણે ્લૈચ્છા ૂકલક વ્મથા શોચાડલી  એ આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભ મજુફ ગનુો ફને છે ?  કરભ 334 

167.  ઉશ્કેયાટ કાયણે ્લૈચ્છા ૂકલક ભશાવ્મથા શોંચાડલી  એ આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભ મજુફ ગનુો ફને છે ? કરભ 335  

168.  ફીજા જજિંદગી અથલા વરાભતીને બમભા ંમકૂત ુ ંકામક એ આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભ મજુફ ગનુો ફને છે ? કરભ  336 
169.  ફીજાની જજિંદગી અથલા અંગત વરાભતી ને બમભા ંમકુતા કૃત્મ ફદર વ્મથા નીજાલલી  એ આઇ.ી.વી. ની કઇ 

કરભ મજુફ ગનુો ફને છે ? 

કરભ 337 

170.  ફીજાની જજિંદગી અથલા અંગત વરાભતી ને બમભા ંમકુતા કૃત્મ ફદર ભશાવ્મથા નીજાલલી  એ આઇ.ી.વી. ની કઇ 
કરભ મજુફ ગનુો ફને છે ? 

કરભ 338 

171.  આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભભા ંઅલયોધની વ્માખ્મા  આલાભા ંઆલી છે ? કરભ 339 

172.  આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભભા ંગેયકામદેવય અટકામતની વ્માખ્મા આલંાભા ંઆલી છે ? કરભ 340  
173.  કોઇ ણ વ્મક્ક્તની ત્રણ કે તેથી લધ ુહદલવ સધુી ગેયલાજફી અટકામત એ કઇ કરભ શઠે ગનુો ફને છે ? કરભ 343  
174.  કોઇ ણ વ્મક્ક્તની દવ કે તેથી લધ ુહદલવ સધુી ગેયલાજફી અટકામત એ કઇ કરભ શઠે ગનુો ફને છે ? કરભ 344 

175.  ગપુ્ત ્થે કયલાભ ંઆલેરી ગેયકામદેવય અટકામત એ આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભભા ંશડે ગનુો ફને છે ? કરભ 346 

176.  જેને છોડી મકુલા ભાટે આદેળ આલાભા ંઆવ્મો શોમ તે વ્મક્ક્તની  ગેયલાજફી અટકામત આઇ.ી.વી. ની કઇ 
કરભભા ંશઠે ગનુો ફને છે ? 

કરભ 345 

177.  જફયદ્તીથી શભરકત ભેલલી કે ગેયકામદેવય કૃત્મ કયલા પયજ ાડલી એ આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભભા ંશઠે ગનુો 
ફને છે ? 

કરભ 347 

178.  જફયદ્તીથી કબરુાત ભેલલી કે કોઇ શભરકતને ાછી વોી દેલા પયજ ાડલી એ આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભભા ં
શઠે ગનુો ફને છે ? 

કરભ 348 

179.  આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભભા ંશઠે ફની વ્માખ્મા આલંાભા ંઆલી છે ?  કરભ 349 

180.  આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભભા ંશઠે ગનુાહશત ફની વ્માખ્મા આલંાભા ંઆલી છે ? કરભ 350  
181.  આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભભા ંશઠેહુભરાની વ્માખ્મા આલાભા ંઆલી છે ?  કરભ 351  
182.  હંુ તને ભાયીળ એભ કયી ‘ક’ એક ચપ્ ુરે છે . અહશ ‘ક’ એ કોઇ વ્મક્ક્ત ઉય હુભરો કમાકનુ ંકશલેામ ? શા , અશી ળબ્દો લડે વભજામેરી ચેષ્ટ્ટા 

હુભરો ગણામ 

183.  આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભભા ંશઠે યાજ્મ વેલકને તેની પયજ ફજાલતા અટકાલલા હુભરો કે ગનુાહશત ફભા ંપ્રમોગ 
ગનુો ફને છે ? 

કરભ 353  

184.  કરભ 353  મજુફ ઉ હુભરો કયલા કે ગનુાહશત ફ લાયલા ફદર કેટરી વજાની જોગલાઇ કયલાભા ંઆલી છે ? ફે લક ગભે તે પ્રકાયની કેદ અથલા દંડ 

185.  આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભભા ંશઠે કોઇ સ્ત્રીની રાજ રેલાભા ંઇયાદે તેનાઅઉય હુભરો કે ગનુાહશત ફ લાયલો ગનુો 
ફને છે ?   

કરભ 354 

186.  કરભ 354 મજુફ સ્ત્રીની રાજ રેલાના ઇયાદે કયલાભંા ંઆલેરા હુભરો કે ગનુાહશત ફ ફદર કેટરી વજાની જોગલાઇ 
કયલાભા ંઆલી છે ?  

એક લક થી ઓછી નહશ યંત ુાચં લક 
સધુીની કેદ અને દંડ . 

187.  આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભભા ંજાતીણ વતાભણી અને જાતીમ વતાભણી ફદર શળક્ષાની જોગલાઇ કયલાભા ંઆલી છે ? કરભ 354(A) 
188.  જો કોઇ રુુ કોઇ સ્ત્રીને તેની ઇચ્છા શલરૂધ્ર ભફબત્વ દશ્મો ફતાલે તો તે કઇ કઇભ શઠે ગનુો કયે છે ? કરભ 354 (A) 

189.  જો કોઇ રુુ કોઇ સ્ત્રીને જાતીમતા વફંધંી તીપ્ણીઓ કયે તો તે આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભભા ંશઠે ગનુો ફનેછે ? 

આફદર  તેને કઇ વજા કયલાભા ંઆલે છે ? 

કરભ 354 (A) , મજુફ તે રુુને એફ 
લકની કેદ અથલા દંડ અથલા ફનેં 
પ્રકાયની શળક્ષા. 

190.  જ્માયે કોઇ રુુ, કોઇ સ્ત્ર ાવે જાતીમ વશલાવની ભાગણી કયે ત્માયે તેને આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભ મજુફ ગનુો નોધી 
કેટરી વજાની જોગલાઇ કયલાભા ંઆલી છે ? 

કરભ 354 (A) મજુફ , ત્રણ લક સધુીની 
કેદ અથલા દંડ અથલા ફનેં પ્રકાયની 
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શળક્ષા. 
191.  આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભ મજુફ સ્ત્રીની આફરૂ  ૂટંલાના ઇયાદાથી સ્ત્રી ઉય હુભરો કયલોકે ગનુાહશત ફ લાયવુ ંએ 

ગનુો ફને છે ? 

કરભ 354(B) 

192.  આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભ મજુફ કોઇ રુ જ્માયે કોઇ સ્ત્રી ોતાના ખાનગી કામકભા  વ્મ્ત શોમ ત્માયે છૂી યીતે 
ખયાફ દક્ષ્ટ્તથી જોવ ુએ ગનુો ફને છે ?  

કરભ 354 (C) 

193.  આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભ મજુફ કોઇ રુુ એ કોઇ સ્ત્રીનો ીછો કયે તો તે ગનુો ફને છે ? કરભ 354 (D)            
194.  ‘‘વ્મથા ’’ અને ‘‘ ભશાવ્મથા ’’ લચ્ચે મખુ્મ તપાલત કમો છે ? વ્મથા એ જાભીનાત્ર ગનુો છે જ્માયે 

ભશાવ્મથા એ ભફનજાભીનાત્ર ગનુો છે.  
195.  આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભભા ં‘‘ અશયણ ’’ ન ગનુાની વ્માખ્મા આલાભા ંઆલી છે ? કરભ 359 

196.  આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભ મજુફ ગબંીય ઉશ્કેયાટ વાથે કયલાભા ંઆલેર હુભરો કે ગનુાહશત ફ  એ ગનુો ફને છે ? કરભ 358 

197.  આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભભા ંકામદેવયના ભનષુ્ટ્મશયણ (અશયણ )ની વ્માખ્મા આલાભા ંઆલી છે ? કરભ 360  
198.  આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભભા કામદેવયના લારીણાભાથી અશયણ ના વ્માખ્મા આલાભા ંઆલી છે ? કરભ 361  
199.  આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભભા ં‘‘અનમન ’’ ની વ્માખ્મા આલાભા ંઆલી છે ? કરભ 362  
200.  અશયણ ના ગનુા ભાટે આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભભા ંકેટરી વજાની જોગલાઇ કયલાભા ંઆલી છે? કરભ 363  મજુફ વાત લકની ફનેંભાથી 

કોઇ ણ પ્રકાયની કેદ અથલા દંડની વજા. 
201.  બાયતીમ પોજદાયી ધાયા મજુફ રુૂના હક્વાભા ંવગીય વ્મક્ક્ત એટરે કોણ ? વો લકથી નીચેની વ્મક્ક્ત. 
202.  બાયતીમ પોજદાયી ધાયના મજુફ સ્ત્રના હક્વાભા ંવગીય વ્મક્ક્ત એટરે કોણ ? અઢાય લકથી નીચેની વ્મક્ક્ત . 
203.  આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભ શઠે બીખલા ના શતે ુભાટે વગીયનુ ંઅશયણ કયવુ ંઅથલા અગ ફનાલવુ ંએ ગનુો ફને 

છે ? 

કરભ 363(A) 

204.  આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભ શઠે કોઇ સ્ત્રીને રગ્ન લગેયેની પયજ ાડલા તેણીનુ ંઅશયણ અથલા અનમન કયવુ ંએ 
ગનુો ફને છે ? 

કરભ 366 

205.  કરભ 366  મજુફ કોઇ સ્ત્રીનુ ંરગ્ન લગેયેની પયજ ાડલા તેણીન ુઅશયણ કે અનમન કયલા ંફદર કેટરી વજાની 
જોગલાઇ કયલાભા ંઆલી છે? 

દવ લક સધુીની ફનેંભાથી કોઇ ણ 
પ્રકાયની કેદ અને દંડની શળક્ષા.  

206.  આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભ મજુફ શલદેળભાથી ફાા આમાત કયલી એ ગનુો ફને છે ? કરભ 366(B) 

207.  આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભ મજુફ ‘‘વ્મક્ક્તઋની શયેાપેયી ’’ એ ગનુો ફને છે  ? કરભ 370 

208.  આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભ લેશ્માવશૃત ભાટે વગીયનુ ંલેચાણ ગનુો ફને છે ? કરભ 372 

209.  આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભ મજુફ લેશ્માવશૃત ભાટે વગીયની ખયીદી ગનુો ફને છે ? કરભ 373 

210.  આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભ ભા ં‘‘ ફાત્કાય ’’ ની વ્માખ્માનો વભાલેળ થામ છે ?  કરભ 375 

211.  શુ ંકોઇ રૂ રાયા તેની ત્ની કે જે દંય લકથી નાની ઉભયની શોમ તેની વાથેનો વભાગભ ફાત્કાય ગણામ  ? શા  

212.  આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભ ભા ફાત્કાય અને શળક્ષા ની જોગલાઇ કયલાભા આલી છે?  કરભ 376 

213.  જો કોઇ ોરીવ અશધકાયી થઇને ફાત્કાયનો ગનુો કયે તો આઇ.ી.વી. ની કરભ  મજુફ તેને કેટરી વજાની જોગલાઇ 
કયલાભા ંઆલી છે ?   

દવ લકથી ઓછી નહશ એલી આજીલન કેદ 
સધુીની વખત કેદ અને શળક્ષા . 

214.  જ્માયે કોઇ ગબકલતી છે એભ જાણલા છંતા તેણી ઉય ફાત્કાય કયે તો તેલા વ્મક્ક્તને આઇ.ી.વી. ની કરભ 376 

મજુફ કેટરી વજાની જોગલાઇ કયલાભા ંઆલી છે ?  

દવ લકથી ઓછી નહશ એલી આજીલન કેદ 
સધુીની વખત કેદ અને શળક્ષા . 

215.  કોઇ સ્ત્રી ય લાયંલાય ફાત્કાય કયલાભા ંઆવ્મો શોમ તો ફાત્કાય કયનાય તેલી વ્મક્ક્તને આઇ.ી.વી. ની કરભ 376 

મજુફ કેટરી વજાની જોગલાઇ કયલાભા ંઆલી છે ?  

દવ લકથી ઓછી નહશ એલી આજીલન કેદ 
સધુીની વખત કેદ અને શળક્ષા . 

216.  શોક્્ટરના વ્મલ્થાક લહશલટદાય તયીકે કભકચાયી તયીકે તે તેલી સ્ત્રી ય ફાત્કાય ફદર આઇ.ી.વી. ની કરભ 
376 મજુફ કેટરી વજાની જોગલાઇ કયલાભા ંઆલી છે ?  

દવ લકથી ઓછી નહશ એલી આજીલન કેદ 
સધુીની વખત કેદ અને શળક્ષા . 

217.  આઇ.ી.વી. ની કરભ ભા ંફાત્કાય ીહડતાનુ ંમતુ્ય ુનીજાલલા અથલા મતૃ:પ્રામ ક્્થશતનુ ંશનભાકણ કયલા ફદર 
વજાની જોગથલાઇ કયલાભા ંઆલી છે ? 

કરભ 376 (A) 

218.  અરગ લવલાટ દયશભમાન શતએ ત્ની વાથે કયેરો જાતીમ વબંોગ આઇ.ી.વી. ની કરભ શઠે ગનુો ફને છે ? કરભ 376(B) 
219.  કોઇ અશધકાયી વતાભા ંશોમ તેલા વ્મક્ક્તએ કયેર જાતીમ વભાગભ આઇ.ી.વી. ની કરભ શઠે ગનુો ફને છે ? કરભ 376 (C) 

220.  આઇ.ી.વી. ની કરભ શઠે વાનહુશક ફાત્કાયના ગનુાની વજાની જોગલાઇ કયલાભા ંઆલી છે ? કરભ 376(D) 
221.  આઇ.ી.વી. ની કરભ  376 (D) મજુફ વામહૂશક ફાત્કાયના  ગનુા ફદર કેટરી વજાની જોગલાઇ કયલાભા ંઆલી છે ? લીવ લકથી ઓછી નહશ એલી આજીલન 

કેદ સધુીની વખત કેદ અને શળક્ષા . 
222.  લાયંલાય વામહૂશક ફાત્કાયનો ગનુા ફદર આઇ.ી.વી. ની કરભ   ભા જોગલાઇ કયલાભા ંઆલી છે ? કરભ 376(E) 
223.  આઇ.ી.વી. ની કરભ   ભા ંસનૃ્ષ્ટ્ટ શલરુધ્રના ફદર વજાની જોગલાઇ કયલાભા ંઆલી છે ? કરભ 377 

224.  આઇ.ી.વી. ની કમા ંપ્રકયણભા ંશભરકત શલરુધ્રના ગનુાઓ શલળે ચચાક કયલાભા ંઆલી છે ? પ્રકયણ 17 શભરકત શલરુધ્ર 

225.  આઇ.ી.વી. ની કરભ  ભા ં‘‘ ચોયી ’’ ની વ્માખ્મા આલાભા ંઆલી છે ? કરભ 378 

226.  આઇ.ી.વી. ની કરભ   ‘‘ક્ટોડીમર ફાત્કાય ’’ ના ગનુાની વ્માખ્મા આલાભા ંઆલી છે ? કરભ 376 
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227.  આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભભા ંચોયી ફદર શળક્ષાની જોગલાઇ કયલાભા ંઆલી છે ?    કરભ 379 

228.  કરભ 379 મજુફ ચોયીના ગનુા ફદર કેટરી વજાની જોગલાઇ કયલાભા ં આલી છે ? ત્રણ લક સધુીની કેદ અથલા દંડ 

229.  આઇ.ી.વી. ની કરભભા ં‘‘ જફયાઇથી કઢાલલા ફાફત ’’ ની વ્માખ્મા આલાભા ંઆલી છે ? કરભ 383 

230.  આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભ શઠે જફયદ્તીથી કઢાલલા ફદર શળક્ષાની જોગલાઇ કયલાભા ંઆલી છે ?    કરભ 384 

231.  આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભ ભા‘ં‘  ૂટં ’’ ની વ્માખ્મા આલાભા ંઆલી છે ?   કરભ 390 

232.  આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભ શટે ‘‘ ધાડ ’’ ની વ્માખ્મા આલાભા ંઆલી છે ?    કરભ 391 

233.  આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભ શઠે  ૂટં કયલાનો પ્રમત્ન ગનુો ફને છે ?     કરભ 393  

234.  આઇ.ી.વી. ની કરભભા ંશઠે ધાડ કયલાનો ગનુાફ ફદર વજાની જોગલાઇ કયલાભા ંઆલી છે? કરભ 395 

235.  આઇ.ી.વી. ની કરભ 395  મજુફ ધાડના ગનુા ભાટે કેટરી વજાની જોગલાઇ કયલાભા ંઆલી છે ? આજીલન કેદ અથલા દવ લક સધુીની 
વખત કેદ ની વજા 

236.  મતૂ્ય ુકે ભશાવ્મથા નીજાલલાની કોશળળ વાથે  ૂટં કે ધાડ આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભ હુડ ગનુો ફને છે ?    કરભ 397 

237.  પ્રાણધાતક ળસ્ત્ર રાયા ટૂ અથલા ધાડનો પ્રમત્ન આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભ શઠે ગનુો ફને છે ? કરભ 398  

238.  ધાડ ડલા અગેં તેમાયી  કયલી  એ આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભ શઠે ગેનો ફને છે ? કરભ 399 

239.  આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભ શઠે ,ધાડડુઓની ટોીના વભ્મ શોલા ભાટે વજાની જોગલાઇ કયલાભા ંઆલી છે ? કરભ 400 

240.  આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભ શઠે ધાડાડુઓની શતેથુી બેગા થવુ ંએ ગનુો ફને છે ? કરભ 402 

241.  શભરકતની  ગનુાહશત ઉચાત આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભ શઠે ગનુો ફને છે ?  કરભ 403 

242.  આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભભા ંગનુાહશત શલિાવધાત ની વ્માખ્મા આલાભા ંઆલી છે ? કરભ  405 

243.  આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભ ભા ંકાયકુન  કે નોકયથી થતા ંગનુાહશત શલિાવધાત અગેં જોગલાઇ કયલાભા ંઆલી છે ? કરભ 408 
244.  જાશયેનોકય અથલા ફેન્સકય , લેાયી અથલા એજન્સટ રાયા કયલાભા ંઆલતા ગનુાહશત શલિાવધાત આઇ.ી.વી. ની કઇ 

કરભ અંતગકત ગનુો ફને છે ?  

કરભ 409 

245.  આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભ  ચોયીનુ ંભાર યાખલો ગનુો ફને છે ? કરભ 410 

246.  આઇ.ી.વી. ની કરભ 410 ચોયેરો ભાર યાખલા ફદર કેટરી વજાની જોગલાઇ કયલાભા ંઆલી છે ? આજીલન અથલા દવ લકની ફેભાથી  કોઇ 
ણ પ્રકાયની કેદ અને દંડ . 

247.  આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભભા ંશઠે કામભ ચોયામેરી શભરકતનો ધધંો કયલો ગનુો ફને છે ? કરભ 413 

248.  આઇ.ી.વી. ની કરભ 413  મજુફ કામભ ચોયામેરી શભરકતો ધધંો કયલા ફદર કેટરી વજાની જોગલાઇ કયલાભા ં
આલી છે ? 

આજીલન કેદ અથલા દવ લકની ફેભાથી  
કોઇ ણ પ્રકાયની કેદ અને દંડ . 

249.  આઇ.ી.વી. ની કઇ  કરભ  મજુફ ચોયીના ભારને વતાડલાભા ંભદદ કયલી એ ગનુો ફને છે ? કરભ 414 

250.  આઇ.ી.વી. ની કરભ  ભા ંઠગાઇ અથલા છેતયીંડી એ ગનુો ફને છે ? કરભ 415 

251.  ઠગાઇ ફદર શળક્ષાની જોગલાઇ આઇ.ી.વી. ની કઇ  કરભ   કયલાભા ંઆલી છે ? કદભ 417 

252.  આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભ મજુફ ખોટંુ રૂધાયણ કયીને ઠગોઇ કયલો  એ ગનુો ફને છે ? કરભ 416 

253.  ઠગાઇ અથલા અપ્રભાભણકતણે શભરકત આલા રારચ આલી એ આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભ શઠે ગનુો ફને છે ?    કરભ 420  
254.  શભરકત અંગે અપ્રભાભણકણે અને દગરફાજીથી તેથે ખવેડલી કે છુાલલી એ આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભ શઠે ગનુો 

ફને છે ?    

કરભ 424  

255.  આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભ  ભા ંફગાડની વ્માખ્મા આલંાભા આલી છે ? કરભ 425 

256.  આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભ  ફગાડં ફદર શળક્ષાની વજા કયલાભા ંઆલી છે ? કરભ 426  

257.  આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભ  શઠે ચંાવ રૂીમાન ુનકુવાન થામ  તો તેલો ફગાડ કયલો ગનુો છે ?  કરભ 427  

258.  આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભ  શઠે દવ રૂીમાની કીભતના કોઇ પ્રાણીને ભાયી નાખીને અથલા ફગાડ કયલો ગનુો છે ? કરભ 428 

259.  આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભ શઠે ગામ, ફદ , શાથી, લાછયડુ , બેંવ, આખરો લગેયેને અથલા ચાવ રૂીમાની 
કીભતના કોઇ પ્રાણીને ભાયી નાખંીને અથલા અંગ ફનાલી ફગાડ કયલો એ ગનુો ફને છે ? 

કરભ 429 

260.  આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભ  મજુફ નકુવાન થામ તે યીતે વાલકજશનક ગટયને ઉબયાલલી કે ફધં કયીને ફગાડ કયલો 
ગનુો ફને છે ?   

કરભ 432 

261.  આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભ  મજુફ જાશયે ભાગક , રૂ અથલા નશયેને નકુવાન  કયી ફગાડ કયલો ગનુો ફને છે ? કરભ 431 

262.  જૂા્થાન તયીકે અથલા ભાનલીના લવલાટ અથલા શભરકતનો ઉમોગ કયલા ભાટે લયાતા ભકાનભા ંતેનો નાળ 
કયલાના ઇયાદે અક્ગ્ન કે ્પોટક દાથક લડે ફગાડ કયલો એ આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભ શઠે ગનુો ફને છે ? 

કરભ 446 

263.  આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભ ભા ંગનુાહશત અપ્રલેળની વ્માખ્મા આલાભા ંઆલી છે ? કરભ 441 

264.  શવિંચાઇના કાભોને નકુવાન કયીને કે ગેયકામદેવય યીતે ાણીના યુલઠાભા ંફગાડ કયવુ ંએ આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભ 
શઠે ગનુો ફને છે ? 

કરભ 430 

265.  આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભભા ંગશૃ અપ્રલેળની વ્માખ્મા આલાભા ંઆલી છે ? કરભ 442 

266.  આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભ મજુફ ગપૃ્ત ગશૃઅપ્રલેળ  એ ગનુો ફને છે ?  કરભ 443 

267.  આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભ મજુફ યાતે્ર ગપૃ્ત ગશૃ અપ્રલેળ એ ગનુો ફને છે ? કરભ 444 



ANGEL  ACADEMY  :  GPSC 1-2, Dy.SO - નામફ ભાભરતદાય, તરાટી, કરાકક , PSI-ASI, કોન્સ્ટેફર, TAT, TET લગેયે યીક્ષાઓની વંણૂક તૈમાયી ભાટેના ્થ              
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વચંારક : વાભત ગઢલી  (GPSC 1-2(p) , Dy.SO-નામફ ભાભરતદાય(p), તરાટી, કરાકક , ોરીવ, TAT, TET લગેયે 10 થી લધાયે યીક્ષાઓભાં ાવ થનાય અનબુલી અને તજજ્ઞ શળક્ષક)  43 

268.  આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભભા ંઘયપોડની વ્માખ્મા આપ્લાભા ંઆલી છે ? કરભ 445 

269.  આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભ મજુફ યાતે્ર ઘયપોડ કયલી એ ગનુો ફને છે ? કરભ 446 

270.  આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભભા ંગનુાહશત અપ્રલેળ ફદર વજાની જોગલાઇ કયલાભા ંઆલી છે ? કરભ 447 

271.  આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભભા ંગશૃ અપ્રલેળ ફદર વજાની જોગલાઇ કયલાભા ંઆલી છે ?   કરભ 448 

272.  મતૃ્યનુી વજાને ાત્ર ગનુો કયલા ભાટે ગશૃઅપ્રલેળ કયલા ફદર આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભભા ંકેટરી વજાની 
જોગલાઇ કયલાભા ંઆલી છે ? 

કરભ 449 મજુફ , આજીલન કેદ અથલા 
દવ લક સધુીની મદુત ની વખત કેદ.  

273.  આજીલન કેદની શળક્ષાાત્ર ગનુો કયલા ભાટે ગશૃઅપ્રલેળ કયલા ફદર આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભ ભા ંવજાની 
જોગલાઇ કયલાભા ંઆલી છે ? 

કરભ 450 

274.  કેદની વજાને ત્ર ગનુો ફયલા ભાટે અપ્રલેળ કયલા ફદર આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભભા ંવજાની જોગલાઇ કયલાભા ં
આલી છે ? 

કરભ 451 

275.  વ્મથા , હુભરો કે ગેયકામદેવય અલયોધ કયલાની તૈમાયી કમો છી ગશૃ અપ્રલેળ કયલા ફદર આઇ.ી.વી. ની કઇ 
કરભભા ંવજાની જોગલાઇ કયલાભા ંઆલી છે ? 

કરભ 452  

276.  આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભભા ંગપુ્ત ગશૃઅપ્રલેળ  અથલા ઘયપોડની શળક્ષા અંગે જોગલાઇ કયલાભા ંઆલી છે ? કરભ 453  

277.  કરભ 453   મજુફ ગપૃ્ત ગશૃ અપ્રલેળ અથલા ઘયપોડના ગનુા ફદર કેટરી વજાની જોગલાઇ કયલાભા ંઆલી છે ?  ફે લક સધુીની ફેભાથી કોઇ ણ પ્રકાયની 
કેદ અને દંઙ 

278.  આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભભા ંયાતે્ર ગશૃ અપ્રલેળ કયલા અથલા ઘયપોડના ગનુા ફદર વજાની જોગલાઇ કયલાભા ં
આલી છે ? 

કરભ 456  

279.  આઇ.ી.વી. ની કમા પ્રયકયણભા ંદ્તાલેજો , વંશત ભચહ્નો  અને ચરણી નોટો તથા ફેંક નોટોને રગતા ગનુાઓ અગે 
જોગલાઇ કયલાભા ંઆલી છે ?  

પ્રકયણ 18  

280.  આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભ શઠે ફનાલટી દ્તાલેજ ફનાલલા અથલા ઇરેકરોશનક યેકડક ફનાલલો ગનુો ફને છે ? કરભ 463 

281.  આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભભા ંખોટા દ્તાલેજ ફનાલલાના ગનુા ફદર વજાની જોગલાઇ કયલાભા ંઆલી છે ? કરભ465 

282.  આઇ.ી.વી. ની કરભ 465 મજુફ ખોટા દ્તાલેજ ફનાલલાના ગેના ફદર કેટરી વજની જોગલાઇ કયલાભા ંઆલી છે 
?   

ફે લક સધુીની ફેભાથંી કોઇ ણ પ્રકાયની  
કેદ અથલા દંડ અથલા  તે ફનેં પ્રકાયની 
શળક્ષા . 

283.  હકિંભતી જાભીનગીયી , શલર લગેયેની ખોટી ફનાલટ કયલી આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભ શઠે ગનુો ફને છે ? કરભ 467 

284.  આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભ શઠે અદારતના યેકડક અથલા જાશયે યજજ્ટય લગેયે ખોટી યીતે ફનાલલો ગનુો ફને છે ? કરભ 466 

285.  આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભ શઠે છેતયશિંડી કયલાના ળેતવુય ખોટો દ્તાલેજ ફનાલલો ગનુો ફને છે ?  કરભ 468 

286.  આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભ શઠે પ્રશતષ્ટ્ઠાને નકુવાન કયલાના શતેવુય ખોટા દ્તાલેજ અથલા ઇરેકરોશનક યેકડક 
ફનાલલો ગનુો ફને છે ? 

કરભ 469 

287.  આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભભા ંફનાલટી દ્તાલેજ ની વ્માખ્મા આલાભા ંઆલી છે ? કરભ 470 

288.  ફનાલટી દ્તાલેજ છે એભ જાણલા છતા ંતે વાચો છે એ યીતે તેનો ઉમોગ કયલો આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભ મજુફ  
ગનુો ફને છે ? તે ફદર કેટરી વજાની જોગલાઇ કયલાભા ંઆલી છે ? 

કરભ 471 મજુફ , ફે લકની કેદ અથલા 
દંડ અથલા ફનેં પ્રકાયની વજા.   

289.  આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભ મજુફ ખોટા હશવાફ ફનાલલો ગનુો ફને છે ? કરભ 477 (A) 
290.  આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભભા ંવંશત ભચહ્ન ની વ્માખ્મા આલાભા ંઆલી છે ? કરભ 478 

291.  આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભ મજુફ ખોટુ વંશત ભચહ્ન લાયલો ગનુોઅ ફને છે ? કરભ 481 

292.  આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભ મજુફ અન્સમથી લયાતા શોમ એલા વચં્પ્ત ભચહ્નોની નકર કયલી ગનુો ફને છે ? કરભ 483 

293.  આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભ મજુફ યાજ્મ સલુક રાયા ઉમોગભા ંરેલાભા ંએલા ભચહ્નોની નકર કયલી ગનુો ફને છે ? કરભ 484 

294.  આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભ મજુફ ફનાલટી વંશત ભચહ્નલાો ભાર લેચલો ગનુો છે ? કરભ 486 

295.  આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભ મજુફ નકરી ચરણીનોટ વાચી છેતે યીતે લાયલી ગનુો છે ? કરભ 489(B) 
296.  આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભ મજુફ ખોટી કે ચરણી નોટ  કે ફેંકનોટનો કફજો યાખલો ગનુો ફને છે ? કરભ 489(C) 
297.  આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભ મજુફ ખોટી કે નકરી ચરણી નોટ કે ફેંકનોટ ફનાલલા ભાટે વાધનવાભગ્રી યાખલી ગનુો 

ફને છે ? 

કરભ 489(D) 

298.  આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભ મજુફ ચરણીનોટ અથલા ફેંકનોટ ને ભતા આલતા દ્તાલેજ ફનાલલા કે ઉમોગ કયલા  
એ ગનુો ફને છે ? 

કરભ 489(E) 

299.  આઇ.ી.વી. ની કમા પ્રકયણભા ંરગ્ન વફંધી ગનુાઓ શલળે ચચાક કયલાભા ંઆલી છે ? પ્રકયણ 20  
300.  આઇ.ી.વી. ની કમા ંપ્રકયણભા ંફદનક્ષી અંગે ચચાક કયલાભા ંઆલી છે ? પ્રકયણ 21 

301.  આઇ.ી.વી. ની કમા ંપ્રકયણભા ંશત અથલા શતના વગા રાયા ત્રાવ  શલળે ચચાક કયલાભા ંઆલી છે ? પ્રકયણ 20(A) 
302.  કામદેવેયનુ ંરગ્ન  થમેર છે એલી ભાન્સમતા છેતયીડીથી ઉત્ન્ન કયીને કોઇ સ્ત્રીને વાથે રુૂથી કયામેરો વશલાવ 

આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભ મજુફ ગનુો ફનતા કેટરી વજાની જોગલાઇ કયલાભા ંઆલી છે ? 
કરભ 493 મજુફ , દવ લકની મદુત 
સધુીની કેદ (ફેભાથી કોઇ ણ પ્રકાયની ) 
અને દંડ. 
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ભો.7575 072 872       :1) ફવ ડેોની વાભે, વેકટય:7-C, ઘ-3, │  2) રારઘય ઝેયોક્ષની નીચે, વેકટય: 29, ઘ-6  કોનકય, ગાધંીનગય  angelacademy.co.in         
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303.  શત કે ત્નીની શમાતીભા ંનુરકગ્ન કયવુ ંએ આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભ મજુફ ગનુો ફનતા કેટરી વજાની જોગલાઇ 
કયલાભા ંઆલી છે ? 

કરભ 494 મજુફ ,વાત લક સધુીની 
ફેભાથંી કોઇ ણ પ્રકાયની કેદ અને દંડની 
શળક્ષા. 

304.  ફીજુ રગ્ન જેની વાથે થય ુછે એલી વ્મક્ક્તથી આગરા રગ્નની શકીકત છુાલલી એ આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભ મજુફ 
કેટરી વજાની જોગલાઇ કયલાભા ંઆલી છે ? 

કરભ 495 મજુફ, દવ લક સધુીની 
ફેભાથંી કોઇ ણ પ્રકાયની કેદ . 

305.  કામદેવયના રગ્ન શવલામ કટલૂકક રગ્નશલશધ કયલી એ આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભ મજુફ ગનુો ફનતા કેટરી 
વજાની જોગલાઇ કયલાભા ંઆલી છે ? 

કરભ 496  મજુફ ,વાત લક સધુીની 
ફેભાથંી કોઇ ણ પ્રકાયની કેદ અને દંડ.  

306.  આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભ મજુફ વ્માભબચાય એ ગનુો ફને છે ? કરભ 497 

307.  આઇ.ી.વી. ની કરભ 496 મજુફ વ્માભબચાય ભાટે કેટરી વજાની જોગલાઇ કયલાભા ંઆલી છે ? ાચં લક સધુીની ફેભાથંી કોઇ ણ 
પ્રકાયની કેદ અથલા દંડ અથલા ફનેં 
પ્રકાયની શળક્ષા. 

308.  યણેરી સ્ત્રીને ગનુાહશત ઇયાદાથી પોવારાલી કે રઇ જલી કે યોકી યાખલી એ આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભ મજુફ ગનુો 
ફનતા કેટરી વજાની જોગલાઇ કયલાભા ંઆલી છે ? 

કરભ 498 મજુફ , ફે લક સધુીની ફેભાથંી  
કોઇ ણ એક પ્રકાયનીકેદ અને દંડ  

309.  શુ ં વ્માભબચાય ફદર ભદદગાય તયીકે સ્ત્રીને શળક્ષા કયી ળકામ ? ના 
310.  જ્માયે કોઇ સ્ત્રાના શત અથલા શતના વગા તયપથી તેણીને ક્રુયતા અથલા ત્રાવનો બોગ ફનાલે તો આઇ.ી.વી. ની 

કઇ કરભ મજુફ ગનુો ફને છે ? 

કરભ 498(A) 

311.  આઇ.ી.વી. ની કરભ 498 (A) મજુફ કોઇ સ્ત્રીને તેના શત અથલા શતના વગા રાયા ક્રુયતા ફદર કેટરી વજાની 
જોગલાઇ કયલાભા ંઆલી છે ?  

ત્રણ લક સધુીની કેદ અને દંડ 

312.  આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભ મજુફ ‘‘ ફદનક્ષી ’’ ની વ્માખ્મા આલાભા ંઆલી છે ? કરભ 499 

313.  જ્માયે કોઇ વ્મક્ક્ત અન્સમ વ્મક્ક્તની પ્રશતષ્ટ્ઠાને શાશન કયલાના ઇયાદાથી અથલા તેભ કયલાથી તેની પ્રશતષ્ટ્ઠાને શાશન 
શોંચળે તેભ જાણલા છતા કે ભાનલા છતા ંઅથલા લાચલાના ઇયાદાથી રખેરા ળબ્દો રાયા શનળાની કે ભચહ્ન રાયા એલી 
કોઇ વ્મક્ક્તના વફંધભા ંકોઇ આકે્ષ ફયે અથલા પ્રગટ કયે તો તેણે  તે વ્મક્ક્તની ______ કયી કશલેામ. 

ફદનક્ષી 

314.  આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભ મજુફ ફદનક્ષી નાગનુા ફદર કેટરી શળક્ષાની જોગલાઇ કયલાભા ંઆલી છે ? કરભ 500 મજુફ , ફે લક સધુીની વાદી 
કેદ અથલા દંડ અથલા તે ફનેં પ્રકાયની 
શળક્ષા.  

315.  ફદનક્ષી યકુ્ત છે તેવ ુજાણેર શોલા છતા કોઇ ફાફત છાલા કે કોતયલા ફદર આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભ મજુફ 
ગનુો ફને છે ? 

કરભ 501 

316.  ફદનક્ષી યકુ્ત ફાફત ધયાલતી છાેરી કે કોતયેરી લ્ત ુકોઇ વ્મક્ક્ત લેચે તો તે વ્મક્ક્ત વાભે આઇ.ી.વી. ની કઇ 
કરભ મજુફ ગનુો ફને છે ? 

કરભ 502 

317.  આઇ.ી.વી. ના કમા ં પ્રકયણ ભા ગનુાહશત ધભકી , અભાન તથા ત્રાવ શલળે ચચાક કયલાભા ંઆલી છે ? પ્રકયણ 22 

318.  આઇ.ી.વી. ના કમા ંપ્રકયણભા ંગનુો ફયલાનો પ્રમત્ન શલળે ચચાક કયલાભા ંઆલી છે ? પ્રકયણ 23 

319.  આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભ મજુફ આજીલન કેદ અથલા કેદની વજાને ાત્ર ગનુો કયલાનો પ્રમત્ન ગનુો ફને છે ? કરભ 511 

320.  આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભ મજુફ ગનુાહશત ધભકીની વ્માખ્મા આલાભા ંઆલી છે ? કરભ 503 

321.  સરેુશનો બગં કયલા ઉશ્કેયલાના ઇયાદાથી કયલાભા ંઆલેર અભાન આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભ મજુફ ગનુો ફને છે ? કરભ 504 

322.  આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભ મજુફ જાશયેભા ંફગાડ થામ તેલા શલધાનો કયલા ગનુો ફને છે ? કરભ 505 

323.  આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભ મજુફ નનાભી શનલેદનથી આલાભા ંઆલેર ગનુાહશત ધભકી એ ગનુો ફને છે ? કરભ 507 મજુફ , ફે લક સધુીની ફેભાથંી 
કોઇ ણ પ્રકાયની કેદ. 

324.  તે દૈલી નાખળુીનો બોગ ફનળે એભ ભાનલા પે્રયીને વ્મક્તા ાવે કયામેુ ંકૃત્મ  આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભ શઠે ગનુો 
ફનતા  કેટરી વજાની જોગલાઇ કયલાભા ંઆલી છે ?  

કરભ 508  મજુફ , એક લક સધુીની કેદ 
અને દંડ . 

325.  કોઇ સ્ત્રના અભાન કયલાના અથલા તેના એકાતભા ંદખર કયલાના ઇયાદાથી ળબ્દ , ચેષ્ટ્ટા કે અલાજ કાઢવુ ંએવુ ંકોઇ 
વ્્કશતનુ ંકૃત્મ આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભ મજુફ ગનુો ફને છે ?  

કરભ 509 

326.  ીધેરી વ્મક્ક્ત રાયા જાશયે ભા ંગેયલતકન એ આઇ.ી.વી. ની કઇ કરભ મજુફ ગનુો ફનતા કેટરી વજાની જોગલાઇ 
કયલાભા ‖આલી છે ?  

કરભ 510 મજુફ ,  24 કરાકની મદુત 
સધુીની આવાન કેદ અથલા દંડ અથલા 
ફનેં પ્રકાયની શળક્ષા. 
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બાયતીમ પોજદાયી  કામકયીશત અશધશનમભ  - 1973  

Criminal Procedure code (CrPC)  
 

 

પ્રકયણ-1 :- પ્રાયંભબક 

કરભ-1   વભંક્ષપ્ત ળીકક, વ્મા તથા આયંબ.  
કરભ-2  વ્માખ્માઓ   
કરભ-3  ઉલ્રેખો અંગેનુ ંઅથકઘટન  
કરભ-4  બાયતીમ દંડ વહંશતા 1860 અને અન્સમ કામદાઓ શઠેના ગનુાઓ શલળેની ઇન્સવાપી કામકલાશી અંગે  
કરભ-5  અલાદ અંગે  

પ્રકયણ-2 : પોજદાયી અદારતોની યચના અંગે. 

કરભ-6  પોજદાયી અદારતોના લગક   
કરભ-7  પ્રાદેશળક શલબાગો  
કરભ-8  ભેરોોભરટન શલ્તાયો  
કરભ-9  વેળન્સવ અદારત  
કરભ-10  આવી્ટન્સટ વેળન્સવ જ્જ  
કરભ-11  જ્યહુડળીમર ભેજજ્રેટની અદારત  
કરભ-12  ચીપ જ્યહુડળીમર ભેજજ્રેટ અને લધાયાન ચીપ જ્યહુડળીમર ભેજજ્રેટ લગેયે  
કરભ-13  ્ેશ્મર જ્યહુડળીમર ભેજજ્રેટ  
કરભ-14  જ્યહુડળીમર ભેજજ્રેટની ્થાશનક હુકભૂત  
કરભ-15  જ્યહુડળીમર ભેજજ્રેટની આધીનતા  
કરભ-16  ભેરોોભરટન ભેજજ્રેટની અદારતો  
કરભ-17  ચીપ ભેરોોભરટન ભેજજ્રેટ તથા ઓહડળનર ચીપ ભેરોોભરટન ભેજજ્રેટ  
કરભ-18  ્ેશ્મર ભેરોોભરટન ભેજજ્રેટ  
કરભ-19  ભેરોોભરટન ભેજજ્રેટની આધીનતા  
કરભ-20  એચ્ક્ઝક્યટુીલ ભેજજ્રેટ  
કરભ-21  ્ેશ્મર એચ્ક્ઝક્યટુીલ ભેજજ્રેટ  
કરભ-22  એચ્ક્ઝક્યટુીલ ભેજજ્રેટની હુકભૂત   
કરભ-23  એચ્ક્ઝક્યટુીલ ભેજજ્રેટની આધીનતા  
કરભ-24  બ્બ્રક પ્રોવીક્યટુય  
કરભ-25  આવી્ટન્સટ બ્બ્રક પ્રોવીક્યટુય  
કરભ-25-A  પોજદાયી કામકલાશી ભાટેના શનમાભકનુ ંભડં અથલા કામાકરમ  

પ્રકયણ-3 ;- અદારતનો વત્તાઓ. 

કરભ-26  ગનુાઓની ઇન્સવાપી કામકલાશી કઇ અદારતો કયી ળકે  
કરભ-27  ફા ગનેુગાયોના કેવોની ફાફતભા ંહુકભૂત  
કરભ-28  શાઇકોટક  અને વેળન્સવ કોટક  પયભાલી ળકે તેલી વજાઓ 
કરભ-29  ભેજજ્રેટ કઇ વજા વબંાલી ળકે  
કરભ-30  જમાયે ગનેુગાયને દંડની વજા પયભાલલાભા ંઆલેરી શોમ ત્માયે તે જો દંડ નહશિં બયે તો તેને કેદની વજા   
કરભ-31  એક જ ઇન્સવાપી કામકલાશીભા ંઅરગ-અરગ ગનુા થામ તેલી કેવોભા ંવજા પયભાલલાની વત્તા  



ANGEL  ACADEMY  :  GPSC 1-2, Dy.SO - નામફ ભાભરતદાય, તરાટી, કરાકક , PSI-ASI, કોન્સ્ટેફર, TAT, TET લગેયે યીક્ષાઓની વંણૂક તૈમાયી ભાટેના ્થ              

ભો.7575 072 872       :1) ફવ ડેોની વાભે, વેકટય:7-C, ઘ-3, │  2) રારઘય ઝેયોક્ષની નીચે, વેકટય: 29, ઘ-6  કોનકય, ગાધંીનગય  angelacademy.co.in         

વચંારક : વાભત ગઢલી  (GPSC 1-2(p) , Dy.SO-નામફ ભાભરતદાય(p), તરાટી, કરાકક , ોરીવ, TAT, TET લગેયે 10 થી લધાયે યીક્ષાઓભાં ાવ થનાય અનબુલી અને તજજ્ઞ શળક્ષક)  46 

કરભ-32  વત્તા આલા અંગેની દ્ધશત  
કરભ-33  શનયકુ્ત થમેરા અશધકાયીઓની વત્તાઓ અંગે  
કરભ-34  વત્તાઓ ાછી ખેંચી રેલા અંગે  
કરભ-35  કોઇ જજ કે ભેજજ્રેટના અનગુાભીથી વત્તાઓ  

પ્રકયણ-4 :- ઉચ્ચ ોરીવ અશધકાયીઓની વત્તા. 

કરભ-36  ઉરા દયજ્જાના ોરીવ અશધકાયીઓની વત્તા   
કરભ-37  જાશયે જનતાએ ભેજજ્રેટ અને ોરીવને કમાયે ભદદ કયલી જોઈળે  
કરભ-38  ોરીવ અશધકાયી ન શોમ તે વ્મક્ક્તને લોયંટની ફજલણીભા ંભદદ કયલા અંગે  
કરભ-39  રોકો કેટરાક ગનુાની ભાહશતી આલા ફાફત અંગે  
કરભ-40  ગાભના કાયોફાયા વ્મલશાય વફંધંભા ંનોકયીભા ંયખામેર અશધકાયીઓની હયોટક  કયલાની પયજ  

પ્રકયણ-5 :- વ્મક્ક્તની ધયકડ. 

કરભ-41 લોયંટ લગય ધયકડ કયલાની ોરીવની વત્તા. 
કરભ-41(a) ોરીવ અશધકયી વભક્ષ શાજય થલાની નોહટવ. 
કરભ-41(b) ધયકડની પયજો અને પ્રહક્રમાઓ. 
કરભ-41(c) કંરોર રૂભ. 
કરભ-41(d) જ્માયે આયોી ોરીવ ક્ટહડભા ંશોમ ત્માયે લહકરની ભદદ ભાગંી ળકે છે.  
કરભ-41-1-a જ્માયે કોઈ આયોી કોક્ગ્નઝેફર ગનુો થલાને ળક્યતા શોમ અથલ તો ોરીવ અશધકાયીની શજયીભા ંગનુો કયે આલા વજંોગોભા ં

લગય લોયંટે ધયકડ કયી ળકામ છે.(41-1-a થી 41-1-c). 
કરભ-42 નાભ-વયનાભા જણાલાની ના ાડનાય વ્મક્ક્તની ધયકડ.  
કરભ-43 ખાનગી વ્મક્ક્તને ધયકડ કયલાની વત્તા. 
કરભ-44 ભેજી્રેટને ધયકડ કયલાની વત્તા. 
કરભ-45  રશ્કયી દોના વભ્મોને ધયકડ અંગે યક્ષણ શલળે  
કરભ-46  ધયકડ કયલા અંગેની યીત  
કરભ-47  જે વ્મક્ક્તની ધયકડ કયલાની શોમ તેણે જે જગ્માએ પ્રલેળ કયે તેની રેલાની ોરીવની વત્તા છે  
કરભ-48  જેની ધયકડ શલના લોયંટે કયલા ભાટે અશધકાય શોમ તેલી વ્મક્ક્તની ધયકડ કયલા ભાટેના એતવુય કોઇણ ોરીવ અશધકાયી 

બાયતભા ંગભે તે ્થે તેનો ીછો કયી ળકે  
કરભ-49  ભફનજરૂયી અલયોધ રાદી ળકામ નહશિં  
કરભ-50 ધયકડ કયામેરી વ્મક્ક્તની ધયકડના કાયણોની તથા જાભીન ય છુટલાના શક્કની જાણ કયલાની પયજ.  

કરભ-50 (a)  જે વ્મક્ક્ત ધયકડ કયે તેણે ધયકડ થનાયના ંલારી-વગંા એટરે કે શનહદિષ્ટ્ટ વ્મક્ક્તને જાણ કયલાની જલાફદાયી.  
કરભ-51 ધયકડ કયેર વ્મક્ક્તની જડતી. 
કરભ-52  આક્રભક ળસ્ત્રો જપ્ત કયલાની વત્તા  
કરભ-53 ોરીવ અશધકાયીની શલનશંતથી આયોીની તફીફી તાવ.  

કરભ-53a દુષ્ટ્કભકના આયોીની ભેહડકર તાવ. 
કરભ-54 તફીફી અશધકાયી દ્વાયા ધયકડ કયલાભા ંઆલેરી વ્મક્ક્તની ભેહડકર તાવ.  
કરભ-55  ોરીવ અશધકાયી લોયંટ લગય કડલા ભાટે ોતાના તાફા શઠેના અશધકાયીને ભોકરે તે વભમે અનવુયલાની કામકધ્ધશત  
કરભ-55 a ધયકડ કયેર વ્મક્ક્તની તદુંય્તી અને વરાભતી. 
કરભ-56 ધયકડ કયેર વ્મક્ક્તને ભેજી્રેટ અથલા ોરીવ ્ટેળન ઈન્સચાજ વભક્ષ રઈ જલા ફાફત.  

કરભ-57 ધયકડ કયેર વ્મક્ક્તને 24 કરાકથી લધ ુઅટકામતભા ંયાખી ળકાળે નહશ (ભેજી્રેટ વભક્ષ યજુ કયલો ડે).  
કરભ-58 ોરીવે ધયકડનો હયોટક  કયલા ફાફત. 
કરભ-59 ધયકડ કયેરી વ્મક્ક્તને છુટકાયો. 
કરભ-60 કોઈ આયોી નાવી છુટે તો બાયતના કોઈ ણ ્થેથી લગય લોયંટે ધયકડ કયલાની વત્તા ભે છે.  

કરભ-60-A  ધયકડ અંગે ચુ્ ત યીતે આ અશધશનમભ મજુફ કયલાભા ંઆલળે તે ફાફત અંગે  
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પ્રકયણ-6 :- શાજય થલાની પયજ ાડલા ભાટે કાભગીયી હુકભો. 

કરભ-61 વભન્સવનો નમનુો. 
કરભ-62 વભન્સવની ફજલણી. 
કરભ-63 વં્ થાીત ભડંો ઉય કે ભડંીઓ ઉય વભન્સવની ફજલણી.  
કરભ-64 જ્માયે જેની ઉય વભન્સવ છે તે વ્મક્ક્ત ભી ન આલે ત્માયે વભન્સવની ફજલણી.  

કરભ-65 પ્રશતષ્ટ્ઠાશત વભન્સવની ફજલણી. 
કરભ-66 વયકાયી નોકયી ઉય વભન્સવની ફજલણી . 
કરભ-67  ્થાશનક શદની ફશાય વભન્સવની ફજલણી  
કરભ-68  આલા હક્વાભા ંઅને ફજલણી કયનાય અશધકાયી શાજય ના શોમ ત્માયે ફજલણીથી વાફીતી અંગે  
કરભ-69 ટાર દ્વાયા વભન્સવની ફજલણી. 
કરભ-70 લોયંટની જોગલાઈ. 
કરભ-71 જાભીનગીયી રેલાનો હુકભ. 
કરભ-72 લોયંટની ફજલણી કયલા અશધકૃત વ્મક્ક્ત. 
કરભ-73  લોયંટ કોઇણ વ્મક્ક્તને ફજાલલા ભેજજ્રેટ આી ળકે  
કરભ-74 એક ોરીવ અશધકાયી ફીજા ોરીવ અશધકાયીને લોયંટ ફજાલલા આે ત્માયે.  
કરભ-75 લોયન્સટનુ ંવાયાળં જણાલલાની પયજ. 
કરભ-76 ધયકડ કયામેરા વ્મક્ક્તને તયત જ અદારતભા ંરઈ જલા ફાફત.  
કરભ-77  લોયંટની ફજલણી કમા ંથઇ ળકે  
કરભ-78  જો હુકભૂત ફશાય ફજલણી કયલા ભાટે ોરીવ અશધકાયીને આેર લોયંટ  
કરભ-79  હુકભૂતની ફશાય ફજલણી કયલા ભાટે ોરીવ અશધકાયીને આેુ ંલોયંટ  
કરભ-80  જેના નાભનુ ંલોયંટ કાઢલાભા ંઆવ્યુ ંશોમ તેની ધયકડ થામ ત્માયછીની કામકલાશી  
કરભ-81  ધયકડ કયલાભા ંઆલેરી વ્મક્ક્તને ભેજજ્રેટ કે જેની વભક્ષ રાલલાભા ંઆલે તેના કામકયીશત  
કરભ-82 નાવી છુટેર વ્મક્ક્તઓનુ ંજાશયેનામુ.ં 
કરભ-83  નાવી છૂટેર વ્મક્ક્તની શભરકતની જપ્તી  
કરભ-84  જપ્તી અંગે દાલા તથા લાધંા  
કરભ-85  જપ્ત કયેર શભરકત છૂટી કયલા, લેચાન કયલા કે ાછી વોંલા ફાફત અંગે  
કરભ-86  જપ્તીભા ંરીધેરી શભરકતની વોંણી કે ઉજ આલાનો ઇન્સકાય કયે તો તે વ્મક્ક્ત શભરકતના નુ:્થાન ભાટેની અયજી 

નાભજૂંય થતા તેના ય અીર કયળે   
કરભ-87  વભન્સવના ફદરે અથલા તે ઉયાતં લોયંટ કાઢી ળકામ  
કરભ-88  શાજયી ભાટે ખત રેલાની વત્તા  
કરભ-89  શાજયી ભાટેના ખતનો બગં થતા ધયકડની જોગલાઇ  
કરભ-90  વભન્સવ, લોયંટ કાઢલા, ફજાલલા તથા અભરને રગતા પ્રફધંો આ અશધશનમભ શઠે કાઢલાભા ંઆલતા પ્રત્મેક વભન્સવ તથા 

ધયકડના લોયંટને રાગ ુડળે  

પ્રકયણ-7 :- લ્તઓુ યજૂ કયલાની પયજ ાડલા ભાટેના કાભગીયી હુકભો. 

કરભ-91 દ્તાલેજ કે અન્સમ લ્ત ુયજુ કયલાનુ ંવભન્સવ (વચક લોયન્સટની જોગલાઈ).  
કરભ-92  ત્રો અને તાયો અંગેની કામકલાશી ભાટે  
કરભ-93  વચક લોયંટ કમાયે કાઢલાભા ંઆલે  
કરભ-94  ચોયીની શભરકત, ફનાલટી દ્તાલેજ લગેયે યાખલાભા ંઆવ્મા શોમ તેલો ળક ઉત્ન્ન થામ તેલા ્થની વચકલોયંટ દ્વાયા જડતી  
કરભ-95  અમકુ પ્રકાયનો જપ્ત કયલા તથા તે ભાટે જડતી લોયંટ કાઢલાની વત્તા  
કરભ-96  જપ્તી ભાટેની જાશયેાત યદ કયાલલા શાઇકોટકભા ંઅયજી કયલા ફાફત  
કરભ-97 ગેયકામદેવય અટકામતભા ંયાખેર વ્મક્ક્તની જડતી. 
કરભ-98 અશયણ કયામેર સ્ત્રીને વોંલાની પયજ ાડલાની વત્તા.  
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કરભ-99  જડતી લોયંટ કોને ફજાલલા આવુ ંલગેયે  
કરભ-100 ફધં જગ્માના ચાજભા ંયશરેા ંવ્મક્ક્તઓને જડશત કયલા દેલાની પયજ. 
કરભ-101  હુકભૂત ફશાય કયેરી જડતીભા ંભી આલેરી લ્તઓુનો શનકાર  
કરભ-102 જ્માયે કોઈ ળકંા્દ લ્ત ુભી આલે અથલા તો તે લ્ત ુચોયીની શોમ ત્માયે તે લ્ત ુકફજે કયલા ફાફત.  

કરભ-103  જડતી લોયંટ કાઢલા વક્ષભ ભેજજ્રેટ, તે ્થની જડતી તેની શાજયીભા ંકયલા ભાટે હુકભ આી ળકે  
કરભ-104  યજૂ કયલાભા ંઆલેર દ્તાલેજ લગેયે કોઇણ અદારત મોગ્મ જણામ તે તેને આ ધાયા શઠે કફજાભા ંયાખલાની વત્તા ધયાલે છે  
કરભ-105  કામકલાશીના આદેળ અંગે અયવયવ વ્મલ્થા  
કરભ-105-A  વ્માખ્માઓ  
કરભ-105-B   વ્મક્ક્તઓની તફદીરી પ્રાપ્ત કયલા વશામ ભેલલા ફાફત   

પ્રકયણ-8 :- સરેુશળાશંત જાલલા તથા વાયા લતકન ભાટેની જાભીનગીયી. 

કરભ-106  ગનુો વાફીત થમેર સરેુશ જાલલા ભાટેની જાભીનગીયી  
કરભ-107 અન્સમ હક્વાઓભા ંસરેુશ ળાશંતની જાભીનગીયી. 
કરભ-108 યાજરોહશ વ્મક્ક્ત અથલા તો યાજરોહશ તત્લોનો પ્રચાય કે પ્રવાય કયશત વ્મક્ક્તના સરેુશ ળાશંતના જાભીન.  

કરભ-109 ળકંા્દ વ્મક્ક્તઓની વાયી ચારચરગતના ંજાભીન. 
કરભ-110 યીઠા ગનેુગાયો ાવેથી વાયી ચારચરગતના ંજાભીન.  
કરભ-111  આદેળ કયલા અંગે  
કરભ-112  અદારતભા ંશાજય વ્મક્ક્ત અંગે કામકયીશત  
કરભ-113  એ યીતે શાજય ન શોમ તે વ્મક્ક્તના કેવભા ંવભન્સવ અથલા લોયંટ  
કરભ-114  વભન્સવ કે લોયંટના હુકભની નકર વાભેર કયલા ફાફત  
કરભ-115  અંગત શાજયી શલના ચરાલી રેલાની વત્તા  
કરભ-116  ભાહશતીની વત્મતા અંગે તાવ  
કરભ-117  જાભીનગીયી આલા ભાટેનો આદેળ  
કરભ-118  જે વ્મક્ક્ત શલરૂદ્ધ ભાહશતી પ્રાપ્ત થઈ શોમ તેની મકુ્ક્ત  
કરભ-119  જે મદુ્દત ભાટે જાભીનગીયી રેલાભા ંઆલે તેનો આયંબ  
કરભ-120  ફોન્સડની શલગતો અંગે  
કરભ-121  જાભીનો યદ કયલાની વત્તા  
કરભ-122  જાભીનગીયી આલાભા ંકસયૂ ફદર કેદ  
કરભ-123  જાભીનગીયી આલાભા ંશનષ્ટ્પતા ફદર કેદભા ંયાખલાભા ંઆલેરી વ્મક્ક્તઓને મકુ્ત કયલાની વત્તા  
કરભ-124  ખતની ફાકી યશરે વભમ ભાટેની જાભીનગીયી અંગે  

પ્રકયણ-9 :- ત્ની, ફાકો અને ભાતા-શતાન બયણોણ ભાટેનો હુકભ 

કરભ-125 બયડા ોણની જોગલાઈ. 
કરભ-126  કામકલાશી  
કરભ-127 બયડા ોણના બ્થાભા ંપેયપાય. 
કરભ-128 બયડા ોણના હુકભનો અભર. 

પ્રકયણ-10 :- જાશયે વ્મલ્થા અને સરેુશળાશંત જાલલા ફાફત અંગે. 

કરભ-129 મરુહકદનો ઉમોગ કયીને ગેયકામદેવયની ભડંી શલખેયલાની વત્તા.  
કરભ-130 વળસ્ત્રદનો ઉમોગ કયીને ગેયકામદેવયની ભડંી શલખેયલાની વત્તા.  
કરભ-131 વળસ્ત્રદનો અશધકાયી દ્વાયા ગેયકામદેવયની ભડંી શલખેયલાની ફાફત.  
કરભ-132 ગેયકામદેવયની ભડંી શલખેયલાની કામકલાહશ વાભે યક્ષણ.  
કરભ-133  ઉરલ દૂય કયલા અંગેનો ળયતી આદેળ  
કરભ-134  હુકભની ફજલની કે જાશયેાત  
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કરભ-135  જે વ્મક્ક્તને હુકભ કયલાભા ંઆવ્મો શોમ તેણે ારન કયલા અથલા કાયણ દળાકલલા અંગે  
કરભ-136  તેભ ન કયલાના હયણાભો  
કરભ-137  જાશયે અશધકાયનો ઇન્સકાય કયલાભા ંઆલે ત્માયે કામકલાશી  
કરભ-138  તે વ્મક્ક્ત કાયણ જણાલલા ભાટે શાજય થામ ત્માયે કામકલાશી  
કરભ-139  ્થાશનક તાવ અથલા શનષ્ટ્ણાતેં તાવલા ભાટે ભેજજ્રેટની વત્તા  
કરભ-140  રેભખત સચૂના આલા અંગેની ભેજજ્રેટની વત્તા   
કરભ-141  હુકભ કયલાભા ંઆલતી કામકયીશત તથા તે હુકભનો ારન ન કયે તો તેનુ ંહયણાભ  
કરભ-142  તાવ ચા ુશોમ તે દયમ્માઅ ભનાઇ હુકભ  
કરભ-143  જાશયે ઉરલ અંગેનો નુયાલતકન અથલા ચા ુયાખલા વાભેનો ભનાઇ હુકભ ભેજજ્રેટ કયી ળકળે  
કરભ-144 તાકીદ અથલા બમના પ્રવગેં હુકભો કયલાની વત્તા (કયપર ુજાશયેનાભા).  
કરભ-144-A  વયઘવો, વમશૂ કલામતો અથલા વળસ્ત્રો વમશુ તારીભ ય શશથમાયો યાખલા પ્રશતફધં પયભાલી ળકળે  
કરભ-145  જભીન અથલા ાણીને રગતા શલલાદને કાયણે જ્મા ંસરેુશ બગં થલાની વબંાલના શોમ ત્માયે કામકયીશત  
કરભ-146  તકયાયી શભરકત જપ્તીભા ંરેલા તથા યીવીલય નીભલાની વત્તા  
કરભ-147  જભીન અથલા ાણીના ઉમોગના અશધકાયને રગતો શલલાદ અંગે  
કરભ-148  ્થાશનક તાવ  

પ્રકયણ-11 :- ગનુો અટકાલલા ભાટે ોરીવે ગરા રેલા ફાફત. 

કરભ-149 કોક્ગ્નઝેફર ગનુો થતો અટકાલલા ોરીવની કાભગીયી.  
કરભ-150 કોક્ગ્નઝેફર ગનુાનો મોજનાની ભાહશતી અંગેની જાણકાયી.  
કરભ-151 કોક્ગ્નઝેફર ગનુો થતો અટકાલલા ોરીવ દ્વાયા ધયકડ.  
કરભ-152 જાશયે શભરકતને થત ુ ંનકુ્વાન યોકલાની કાભગીયી. 
કરભ-153 તોર-ભા વફંધંી શનયીક્ષણ. 

પ્રકયણ-12 :- ોરીવને ગનુાની ભાહશતી આલા અને તે અંગે ોરીવને તાવ કયલાની વત્તા ફાફતે. 

કરભ-154 પ્રથભ ભાહશતી અશલેાર (FIR). 
કરભ-155 નોન કોક્ગ્નઝેફર ગનુાભા ં(અન્સલેણ તાવ) કયલાની ફાફત.  
કરભ-156 કોક્ગ્નઝેફર ગનુાભા ં(અન્સલેણ તાવ) કયલાની વત્તા.  
કરભ-157 ોરીવ (અન્સલેણની તાવની) કામકયીશત.  
કરભ-158 હયોટક  કેલી યીતે ભોકરલા.ં 
કરભ-159 ગનુા અંગે પ્રાથશભક તાવ કયલાની વત્તા.  
કરભ-160 ોરીવ અશધકાયી વભક્ષ વાભક્ષઓને શાજય યશલેાનુ ંપયભાન.  
કરભ-161 વાભક્ષઓને ોરીવ તાવ. 
કરભ-162 અન્સલેળણ દયશભમાન ોરીવ અશધકાયી વભક્ષ વ્મક્ક્તનુ ંશનલેદન. 
કરભ-163 વાભક્ષઓને પ્રરોબન ન આલા ફાફત.  
કરભ-164 ભેજજ્રેટ વભક્ષ વ્મક્ક્તનુ ંકબરુાતનામુ ંકે શનલેદન.. 
કરભ-164 a ફાત્કાયના ંબોગ ફનેરી વ્મક્ક્તની તાવ .  
કરભ-165 ોરીવ અશધકાયી દ્વાયા જડશત. 
કરભ-166  ોરીવ ્ટેળનના ઇન્સચાજ અશધકાયી ફીજા ાવે જડતી લોયંટ કાઢલાની ભાગંણી કમાયે કયી ળકે  
કરભ-166-A  બાયત ફશાયના દેળભા ંઅથલા ્થે અન્સલેણ ભાટે યક્ષભ વત્તા અશધકાયીને શલનતંી ત્ર અંગે :-  
કરભ-166-B  બાયત ફશાયના પ્રદેળની કોટક  અથલા તાવ અંગેની વત્તા તયપથી શલનતંી ત્ર ફાફત  
કરભ-167 24 કરાકભા ંઅન્સલેણ રંુૂ ન થઈ ળકે ત્માયે કયલાની કામકહયશત (હયભાન્સડ ભાગંણી).  
કરભ-168  નીચરા દયજ્જાના ોરીવ અશધકાયી દ્વાયા ોરીવ તાવનો યીોટક   
કરભ-169 વ્મક્ક્ત શલરૂદ્ધ યૂતો યુાલો ન શોમ તો આયોીને ક્ટહડભાથંી મકુ્ત કયલા અંગેની જોગલાઈ.  

કરભ-170  યૂતો યુાલો શોમ ત્માયે કેવ ભેજજ્રેટને ભોકરલા ફાફત  
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કરભ-171  પહયમાદી તથા વાક્ષીઓને ોરીવ અશધકાયી વાથે જલા પયભાલળે નહશિં અને અલયોધ ન કયલા ફાફત અંગે  
કરભ-172 ોરીવ અન્સલેષ્ટ્ણભા ંકામકલાહશની ડામયી (કેવ ડામયી).  
કરભ-173 ોરીવ અન્સલેણ રંુૂ થમા છી ોરીવ અશધકાયીનો અશલેાર (ચાજળીટ→ ગનુાનો પાઈનર હયોટક ). 
કરભ-174 આત્ભશત્મા, ખનુ કે્ર અક્ભાત ને ભોતના હક્વાભા ંકયલાની કામકલાહશની જોગલાઈ (ઇન્સકલે્ટ ચંનામ)ુ.  

કરભ-175  આત્ભશત્મા લગેયેભા ં 
કરભ-176  

પ્રકયણ-13 :- તાવ અને ઈન્સવાપ કામકલાશીભા ંપોજદાયી કોતકનની વત્તા અને કામકકે્ષત્ર   
કરભ-177   તાવ તથા ઇન્સવાપી કામકલાશીનઉું વાભાન્સમ ્થ અંગે  
કરભ-178  તાવ તથા ઇન્સવાપી કામકલાશીનુ ં્થ  
કરભ-179  જ્મા ંકામક ફન્સય ુશોમ અથલા હયણાભ ઉત્ન્ન થામ ત્મા ંઇન્સવાપી કામકલાશીનુ ં્થ  
કરભ-180  ફીજા ગનુા વાથે વફંધં શોલાને કાયણે કામક ગનુો ફને ત્માયે ઇન્સવાપી કામકલાશીનુ ં્થ  
કરભ-181  કેટરાક ગનુાઓ અંગેની ઇન્સવાપી કામકલાશીનુ ં્થ  
કરભ-182  ત્રો લગેયે દ્વાયા કયલાભા ંઆલેરા ગનુા  
કરભ-183  મવુાપયી કે દહયમાઇ મવુાપયીભા ંથમેર ગનુાઓ અંગે  
કરભ-184  જેની સનુાલણી વાથે ઇન્સવાપી કામકલાશી વાથે થઇ ળકે તેલા ગનુાઓની ઇન્સવાપી કામકલાશીનુ ં્થ  
કરભ-185  અરગ-અરગ વેળન્સવ શલબાગોભા ંકેવની ઇન્સવાપી કામકલાશી આદેળ કયલાની વત્તા  
કરભ-186  તાવ અથલા ઇન્સવાપી કામકલાશી કમા જજલ્રાભા ંકયલી તે ળકંા્દ શોમ ત્માયે ઉચ્ચ અદારત શનણકમ કયળે  
કરભ-187  ્થાશનક હુકભૂતની ફશાય કયલાભા ંઆલેરા ગનુાભા ંવભન્સવ અથલા લોયંટ કાઢલાની વત્તા  
કરભ-188  બાયત ફશાય કયેરો ગનુો જ્માયે બાયત ફશાય કોઇ નાગહયક ભધ્મદહયમે અથલા આલી નાગહયક ન શોમ તેલી કોઇ વ્મક્ક્ત 

બાયતભા ંનોંધાલેરા દહયમાઇ કે શલાઇ જશાજ ય કોઇ ગનુો કયે ત્માયે બાયતભા ંતે જે ્થેથી ભી આલે તે ્થે તેણે તે ગનુો 
કમો શોમ તેભ તે અંગે તેની વાભે કાભ રેલાભા ંઆલળે.  

કરભ-189  બાયત ફશાય કયેરા ગનુાઓને રગતો યુાલો ્લીકયલા અંગે  

પ્રકયણ-14 :- કામકલાશી ળરૂ કયલા ભાટે જરૂયી ળયતો. 

કરભ-190  ભેજજ્રેટો દ્વાયા ગનુાનુ ંકોક્ગ્નઝન્સવ  
કરભ-191  આયોીની અયજી યથી તફદીરી  
કરભ-192  ભેજજ્રેટોને કેવો વોંલા ફાફત  
કરભ-193  વેળન્સવ કોટોએ કયેર ગનુાનો કોક્ગ્નઝન્સવ  
કરભ-194  એડીળનર તથા આવી્ટન્સટ વેળન્સવ જજોએ ોતાને વોંામેરા કેવો ચરાલલા ફાફત  
કરભ-195  યાજ્મ વેલકોના કામદેવયના, અશધકાયનો શતય્કાય, ન્સમામ શલરૂદ્ધના ગનુા તથા યુાલાભા ંઆેરા દ્તાલેજો વફંધંી ગનુાઓ ભાટે 

પોજદાયી કામકલાશી  
કરભ-196  યાજ્મ શલરૂદ્ધના ગનુા અંગે કે તેલો ગનુો કયલા ભાટેના ગનુાહશત કાલતયા ભાટે પોજદાયી કામકલાશી  
કરભ-197  ન્સમામાધીળો અને યાજ્મવેલકો વાભે પોજદાયી કામકલાશી  
કરભ-198-A  બાયતીમ પોજદાયી ધાયાની કરભ-499-A શઠેના ગનુાની પહયમાદ  
કરભ-198 રગ્ન શલરૂદ્ધના ગનુાઓ ભાટે પોજદાયી કામકલીહશ. 
કરભ-199 ફદનક્ષી ફદર પોજદાયી કામકલાહશ. 

પ્રકયણ-15 :- ભેજજ્રેટને પહયમાદ કયલા અંગે. 

કરભ-200 ભેજી્રેટ દ્વાયા પહયમાદની તાવ. 
કરભ-201 જેની ાવે વત્તા ન શોમ તે ભેજજ્રેટ તયપથી થતી કામકલાશી  
કરભ-202  પ્રોવેવ કાઢલાનુ ંમરુતલી યાખલા ફાફત  
કરભ-203  પહયમાદ કાઢી નાખંલા ફાફત  

પ્રકયણ-16 :- ભેજજ્રેટો વભક્ષ કામકલાશીની ળરૂઆત. 
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કરભ-204  પ્રોવેવ કાઢલા ફાફત  
કરભ-205  ભેજજ્રેટ વભક્ષ આયોીને શાજય યશલેાભાથંી મકુ્ત ુ 
કરભ-206  નજીલા ગનુાની ફાફતભા ંખાવ વભન્સવ   
કરભ-207 ોરીવ હયોટક  અને અન્સમ દ્તાલેજો આયોીને આલા.  

કરભ-208  વેળન્સવ અદારત ઇન્સવાપી કામકલાશી કયલા ભાટે તેલા કેવોભા ંઆયોીને શનલેદનો અને દ્તાલેજોની નકરો શલના શલરફં અને 
શલના મલૂ્મે આયોીને યુી ાડળે.  

કરભ-209  વેળન્સવ અદારતને કેવ કશભટ કયલો  
કરભ-210  જ્માયે પહયમાદ કેવ અને ોરીવ તાવ એક જ ગનુાના વફંધંભા ંશોમ ત્માયે અનવુયલાની કામકલાશી  

પ્રકયણ-17 :- તશોભતનામુ.ં 
કરભ-211 તશોભતનાભાની શલગતો. 
કરભ-212  વભમ, ્થ અને વ્મક્ક્ત શલળેની ફાફતો  
કરભ-213  ગનુો કમાકની યીત કમાયે જણાલલી ડળે   
કરભ-214 તશોભતનાભાના ળબ્દોનો અથક જે કામદા શઠે ગનુો વજાને ાત્ર શોમ તે કામદા પ્રભાણે કયલા ફાફત  
કરભ-215  ભરૂનુ ંહયણાભ અંગે  
કરભ-216 તશોભતનાભાભા ંપેયપાય કયાઅની અદારતની વત્તા.  
કરભ-217  તશોભતનાભાભા ંસધુાયો કયલાભા ંઆલે ત્માયે વાક્ષીઓને ાછા ફોરાલલાભા ંઆલળે  
કરભ-218  તશોભતનાભાનુ ંજોડાણ  
કરભ-219  એક લકભા ંથમેરા એક જ પ્રકાયના ત્રણ ગનુાઓનુ ંતશોભત એક વાથે મકુી ળકામ  
કરભ-220  એકથી લધ ુગનુા અંગેની ઇન્સવાપી કામકયીશત  
કરભ-221  કમો ગનુો ફન્સમો છે તેના શલળે ળકંા શોમ ત્માયે  
કરભ-222  જમાયે યુલાય થમેરો ગનુો જે ગનુા અંગે તશોભત ઘડલાભા ંઆવ્યુ ંશોમ તેભા ંવભાશલષ્ટ્ટ થામ  
કરભ-223  કઇ વ્મક્ક્તઓ ઉય એકીવાથે તશોભતનામુ ંમકુી ળકામ  
કરભ-224  અનેક આયો ૈકી એકભા ંવજા થતા છતા ફાકીના તશોભત ાછા ખેંચલા ફાફત  

પ્રકયણ-18 :- વેળન્સવ કોટક  વભક્ષનો ઇન્સવાપી કામકલાશી 

કરભ-225  કાનનુી કામકલાશી બ્બ્રક પ્રોશવક્યટુય.  
કરભ-226  પહયમાદ ક્ષ તયપથી કેવનો આયંબ અંગે.  
કરભ-227  ભફનતશોભતે મકુત કયલો.  
કરભ-228 વેળન્સવ અદારત દ્વાયા તશોભતનામ ુઘડવુ.ં 
કરભ-229  ગનુો ્લીકાયતા વજા.  
કરભ-230  પહયમાદ ક્ષના યુાલા ભાટે તાયીખ અંગે.  
કરભ-231  પહયમાદ ક્ષનો યુાલો.  
કરભ-232  શનદો છુટકાયો.  
કરભ-233  ફચાલ અંગેનો આયંબ.  
કરભ-234  દરીરો.  
કરભ-235  શનદો છોડી મકુતો કે વજાનો ચકુાદો.  
કરભ-236  લૂકદો શવદ્ધદ્ધ અંગે અથલા અગાઉની વજા શલળે.  
કરભ-237  કરભ-199(2) શઠે દાખર થમેરા કેવભા ંકયલાભા ંઆલેર કામકલાશી.  

પ્રકયણ-19 :- લોયંટ કેવોની ઇન્સવાપી કામકલાશી. 

કરભ-238  કરભ-207નુ ંારન અંગે.  
કરભ-239 આયોીને ભફન તશોભત છોડલાની જોગલાઈ.  
કરભ-240  તશોભતનામુ ંઘડવુ.ં  
કરભ-241  ગનુો ્લીકાયતા વજા.  
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કરભ-242  પયીમાદ ક્ષનો યુાલો.  
કરભ-243  ફચાલક્ષનો યુાલો.  
કરભ-244  પહયમાદ ક્ષનો યુાલો.  
કરભ-245  આયોીને કમાયે ભફનતશોભત છોડી ળકામ.  
કરભ-246  આયોીને ભફનતશોભત છોડી મકૂલાભા ંન આલે ત્માયે કામકલાશી.  
કરભ-247  ફચાલક્ષનો યુાલો.  
કરભ-248  શનદો છોડી મકુલા કે વજા કયલા અંગે.  
કરભ-249  પહયમાદીની ગેયશાજયી.  
કરભ-250  લાજફી કાયણ લગયના આયો વાભે લતય.  

પ્રકયણ-20 :- વભન્સવ કેવની ઇન્સવાપી કામકલાશી. 

કરભ-251  આયોનો વાયાળં જણાલો.  
કરભ-252  ગનુાની કબરુાત યથી દોશવદ્ધ.  
કરભ- 253  નજીલા કેવોભા ંઆયોીની ગેયશાજયીભા ંગનુાની કબરૂાત યથી દોશવદ્ધદ્ધ.  
કરભ-254  દોશવદ્ધ ન કયલાભા ંઆલે ત્માયે કામકલાશી.  
કરભ-255  શનદો છુટકાયો અથલા દોશવદ્ધ.  
કરભ-256  પહયમાદીની ગેયશાજયી અથલા મતૃ્ય.ુ  
કરભ-257  પહયમાદ ાછી ખેંચલી.  
કરભ-258  અમકુ કેવોભા ંકામકલાશી અટકાલલાની વત્તા.  
કરભ-259  વભન્સવ કેવોને લોયંટ કેવોભા ંફદરલાની અદારતની વત્તા.  

પ્રકયણ-21 :- વભંક્ષપ્ત ઇન્સવાપી કામકલાશી. 

કરભ-260 વભંક્ષપ્ત ઈન્સવાપી કામકલાહશ કયલાની ભેજી્રેટની વત્તા.  
કરભ-261  વેકન્સડ ક્રાવ ભેજજ્રેટની વભંક્ષપ્ત કાનનૂી કામકલાશી.  
કરભ-262  વભંક્ષપ્ત કાનનૂી કામકલાશી કયલા ભાટેની કામકલાશી.  
કરભ-263  વભંક્ષપ્ત કાનનૂી કામકલાશીભા ંયેકડક .  
કરભ-264  વભંક્ષપ્ત કાનનૂી કામકલાશી કયામેર કેવોના ચકુાદા.  
કરભ-265  યેકડક અને ચકુાદાની બાા.  

પ્રકયણ-22 :- જેરભા ંકેદ યખામેર કે અટકામતભા ંરીધેર વ્મક્ક્તઓને શાજય કયલા ફાફત. 

કરભ-266  વ્માખ્મા  
કરભ-267  કેદીઓને શાજય કયલા પયભાલલા ફાફતે વત્તા  
કરભ-268  કરભ-267ના અભરથી અમકૂ વ્મક્ક્તઓને મકુ્ક્ત આલાની યાજ્મ વયકાયની વત્તા  
કરભ-269  જેરના ઇન્સચાજ અશધકાયીએ અમકૂ પ્રવગંોએ હુકભનો અભર નહશિં કયલા ફાફત  
કરભ-270  મજુફ કેદીને અદારતભા ંક્ટડીભા ંરાલલાનો યશળેે  
કરભ-271  જેરભા ંયશરે વાક્ષીને તાવલાની વત્તા  

પ્રકયણ-23 :- તાવ તથા ઇન્સવાપી કામકલાશીનો યુાલો.  

કરભ-272  અદારતની બાા  
કરભ-273  યુાલો આયોીની શાજયી રેલા ફાફત.  
કરભ-274  વભન્સવ કેવો અને તાવભા ંયેકડક  
કરભ-275  લોયંટ કેવભા ંયેકડક  
કરભ-276  વેળન્સવ અદારત વભક્ષની ઇન્સવાપી કામકલાશીની નોંધ  
કરભ-277  યુાલાની નોંધલી બાા  
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કરભ-278  આલો યુાલો ણૂક થામ તે વફંધંી કામકલાશી  
કરભ-279  આયોી અથલા તેના લકીરને યુાલો વભજાલલા અંગે  
કરભ-280  વાક્ષીની લતકનને રગતી નોંધ  
કરભ-281  આયોીને તાવણીની નોંધ  
કરભ-282  બાાતંયકાય વાથી યીતે વભજુતી આલા ફધંામેરો છે  
કરભ-283  શાઇકોટકન ુ ંયેકડક  
કરભ-284  વાક્ષીની શાજયી કમાયે જતી કયી ળકામ તથા કશભળન કાઢી ળકામ   
કરભ-285  કશભળન કોને ભોકરલો જોઇએ  
કરભ-286  કશભળનનો અભર  
કરભ-287  ક્ષકાયો વાક્ષીઓની તાવણી કયી ળકે  
કરભ-288  કશભળન યત ભોકરવુ ં 
કરભ-289   કામકલાશીની ભોકપૂી  
કરભ-290  શલદેળી કશભળનનો અભર  
કરભ-291  તફીફી વાક્ષીની જુફાની અંગે  
કરભ-291-A  ભેજજ્રેટનો આરેખ અંગેનો અશલેાર ફાફત  
કરભ-292   ટંકળાના અશધકાયીઓનો યુાલો  
કરભ-293  તાવ કે  ૃ્ થકયણ ભાટે વોંલાભા ંઆલેર કોઇ લ્ત ુકે ફાફત અંગે  
કરભ-294  કેટરાકં દ્તાલેજોની શલશધવય વાભફતી આલશ્મક નથી  
કરભ-295  યાજ્મ વેલકના લતકનની વાભફતી ભાટે વોંગદનામુ ં 
કરભ-296  શલશધ યૂતો યુાલો વોગદંનાભાથંી આલાભા ંઆલે  
કરભ-297  જે અશધકાયીઓ વભક્ષ વોગદંનાભા કયીવ ળકામ  
કરભ-298  અગાઉની વજા અથલા શનદો છુટકાયો કેલી યીતે યુલાય કયી ળકામ  
કરભ-299  આયોીને ગેયશાજયીભા ંયુાલો નોંધલા ફાફત  

પ્રકયણ-24 :- તાવો અને ઇન્સવાપી કામકલાશી અંગે જોગલાઇઓ. 

કરભ-300 એક લખત ગનેુગાય યુલાય કે શનદો છુટકાયો થમા છી વ્મક્ક્તની તે જ ગનુા ભાટે ઈન્સવાપી ન કયી ળાકામ.  

કરભ-301 ઈન્સવાપી કામકલાહશભા ંબ્બ્રક પ્રોવીક્યટુયની શાજયી.  
કરભ-302  પહયમાદ ચરાલલાની યલાનગી અંગે  
કરભ-303 આયોીનો ફચાલ અધીકાય. 
કરભ-304 કેટરાક હક્વાઓભા ંયાજ્મના ખચે આયોીને કાનશુન વશામની જોગલાઈ.  

કરભ-305   જમાયે કોોયેળન કે નોંધામેર ભડંી આયોી શોમ ત્માયે  
કરભ-306 ગનુાના વશબાગીને ભાપી કે તાજના વાક્ષીની જોગલાઈ.  

કરભ-307  વજા ભાપીનો આદેળ કયલાની વત્તા  
કરભ-308  વજા ભાપીની ળયતો નહશ ાનાય વ્મક્ક્તની ઇન્સવાપી કામકલાશી  
કરભ-309  કામકલાશી મરુતલી કે ભોકુગ યાખલાની વત્તા  
કરભ-310  ્થાશનક શનયીક્ષણ  
કરભ-311  શાજય યશરે વ્મક્ક્તને તાવલાની અથલા ભશત્લના વાક્ષીને ફોરાલલાની વત્તા  
કરભ-311-A  નમનુાની વશી અથલા શ્તાક્ષય આલાનો કોઇ વ્મક્ક્તને આદેળ કયલાની ભેજજ્રેટની વત્તા  
કરભ-312  પહયમાદીઓ અને વાક્ષીઓનો ખચક  
કરભ-313  આયોીની તાવણીની વત્તા  
કરભ-314  ભૌભખક દરીરો અને દરીરોનુ ંભેભોયેન્સડભ  
કરભ-315  આયોી વક્ષભ વાક્ષી છે  
કરભ-316  કોઇ ફાફત જાશયે કયાલલા ભાટે રાગલગ લાયી ળકામ નહશ  
કરભ-317  કેટરાક કેવોભા ંઆયોીની ગેયશાજયીભા ંતાવ અને કાનનુી કામકલાશી કયલા ભાટેની જોગલાઇ  
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કરભ-318  આયોી કામકલાશી વભજી ળકે તેભ ન શોમ ત્માયે કામકલાશી  
કરભ-319   ગનુ્સશાભા ંદોશત જણામ તેલી અન્સમ વ્મક્ક્તઓ વાભે કામકલાશી કયલાની વત્તા   
કરભ-320 ગનુાઓના વભાધાનની જોગલાઈ.  
કરભ-321  પોજદાયી કામકલાશી ાછી ખેંચલા ફાફત  
કરભ-322  ભેજજ્રેટ જેનો શનકાર કયી ળકે તે કેવોની કામકલાશી  
કરભ-323  તાવ અથલા કાનનુી કામકલાશી ળરૂ થઇ ગમા ફાદ જમાયે ભેજજ્રેટને એભ રાગે કે કેવ કશભટ કયલો જોઇએ ત્માયે કામકલાશી  
કરભ-324  ચરણી શવક્કા, ્ટેમ્ કામદો અથલા શભરકત શલરુદ્ધના ગનુ્સશાઓ ફદર દોશત ઠયામેરા વ્મક્ક્તઓની કાનનુી કામકલાશી  
કરભ-325  ભેજજ્રેટ યુતી વખત વજા કયી ળકે નહશ ત્માયે કામકલાશી  
કરભ-326  અંળત: એક તથા અંળત: ફીજા ભેજજ્રેટે નોંધામેરા યુાલા યથી વજા અથલા કશભટ કયલા ફાફત :-  
કરભ-327  અદારત ખલુ્ ુશોલા ફાફત  

પ્રકયણ-25 :- અક્્થય ભગજના આયોીઓ વફંદંી જોગલાઇઓ. 

કરભ-328 આયોી અક્્થય ભગજનો શોમ ત્માયે કયલાની જોગલાઈ.  
કરભ-329  અદારત વભક્ષની કાનનુી કામકલાશીભા ંઅક્્થય ભગજના આયોીની ફાફતભા ંઅનવુયલાની કામકલાશી  
કરભ-330  ોરીવ તાવ કે કાનનુી કામકલાશી દયમ્માન ાગરને મકુ્ત કયલા ફાફત  
કરભ-331  તાવ કે કાનનુી કામકલાશી પયીથી ળરૂ કયલા ફાફત  
કરભ-332  ભેજજ્રેટ કે અદારત વભક્ષ આયોી શાજય થામ ત્માયે કામકલાશી  
કરભ-333  જમાયે આયોી ક્્થય ભગજનો શોલાનુ ંજણામ  
કરભ-334  ભગજની અક્્થયતાને કાયને શનદો મકુ્ત કયતો ચકુાદો  
કરભ-335  આલા કાયણે શનદો મકુ્ત કયામેર વ્મક્ક્તને વરાભત શલારાભા ંઅટકામતભા ંયાખલા અંગે  
કરભ-336  ઇન્સચાજ અશધકાયીને કામકની ફજલણી કયલા અશધકાય આલાની યાજ્મ વયકાયની વત્તા  
કરભ-337  હદલાની વ્મક્ક્ત ોતાનો ફચાલ કયી ળકે તેભ છે તેલો યીોટક  કયલાભા ંઆલે ત્માયે કામકલાશી  
કરભ-338  અટકામતી હદલાની વ્મક્ક્ત જમાયે મકુ્ત કયલા મોગ્મ જણામ ત્માયે કામકલાશી  
કરભ-338  અટકામતી હદલાની વ્મક્ક્ત જમાયે મકુ્ત કયલા મોગ્મ જણામ ત્માયે કામકલાશી  
કરભ-339  હદલાની વ્મક્ક્તને તેની વબંા ભાટે તેના વગા કે શભત્રને વોંલા ફાફત  

પ્રકયણ-26 :- ન્સમામના લશીલટને અવયકતાક અમકુ ગનુાઓના વફંધંભા.ં 

કરભ-340  કરભ-195ભા ંજણાલેર કેવોભા ંકામકયીશત   
કરભ-341  અીર  
કરભ-342  ખચક અંગે આદેળ કયલાની વત્તા   
કરભ-343  વજં્ઞાના કયનાય ભેજજ્રેટની કામકલાશી  
કરભ-344  ખોટો યુાલો આલા અંગેની કાનનુી કામકલાશી વભંક્ષપ્ત યીતે ચરાલલા ફાફત  
કરભ-345  અનાદયના કેટરાક કેવોભા ંકામકલાશી  
કરભ-346  કેવની કામકલાશી કરભ-345મજુફ કયલી ન જોઇએ એભ ન્સમામારમને રાગે ત્માયે અનવુયલાની કામકલાશી  
કરભ-347  યજી્રાય કે વફ-યજી્રાય કમાયે હદલાની અદારત ગણામ  
કરભ-348  ભાપી ભાગંતા ગનુ્સશગેાયને મકુ્ક્ત આલા ફાફત  
કરભ-349  જલાફ આલા કે દ્તાલેજ યજુ કયલા ઇન્સકાય કયતી વ્મક્ક્તઓને કેદની અથલા ક્ટડીભા ંયાખલા ફાફત  
કરભ-350  વભન્સવ ફજલલા છતા ંવાક્ષી ગેયશાજય યશ ેતો તે ભાટેની શળક્ષા કયલા ભાટેનીએ વભંક્ષપ્ત કામકલાશી  
કરભ-351  કરભ-344, 345, 349 અને 350 મજુફની વજા ય અીર  
કરભ-352  કેટરાક ભેજજ્રેટો અને ન્સમામાધીળો કેટરાકં ગનુ્સશાની કાનનુી કામકલાશી ચારલળે નહશ જે તેભની વભક્ષ થમેરા શોમ  

પ્રકયણ-27 :- ચકુાદો.  

કરભ-353  ચકુાદો  
કરભ-354   ચકુાદાની બાા અને શલગતો  
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કરભ-356  અગાઉ વજા થમેરા ગનુ્સશગેાયે વયનાભાની જાણ કયલા ભાટેનો આદેળ  
કરભ-357  લતય આલાનો આદેળ  
કરભ-357-A   બોગ ફનનાય વ્મક્ક્તને લતય મોજના  
કરભ-357-B  બાયતીમ દંડ વહશતાની કરભ-326 A અથલા કરભ-376 D શઠે દંડ ઉયાતં લતય  
કરભ-357 D  શઠે દંડ ઉયાતં લતય  
કરભ-357 C  ીહડતોની વાયલાય  
કરભ-358  કાયન લગય ધયકડ થમેર વ્મક્ક્તઓને લતય  
કરભ-359  અશતગશૃણીમ (ોરીવ અશધકાય ફશાયના) કેવોભા ંખચક ચકૂલલાનો હુકભ 
કરભ-360  વાયી લતકણ ૂકંની અજભામળ કે ઠકો આીને મકુ્ત કયલાનો આદેળ આલા ફાફત  
કરભ-361  કેટરાક કેવોભા ંખાવ કાયણોની નોંધ  
કરભ-362  અદારત ચકુાદાભા ંપેયપાય કયળે નહશ  
કરભ-363  આયોી અને અન્સમ વ્મક્ક્તઓને ચકુાદાની નકર આલા ફાફત  
કરભ-364  પેવરાનુ ંબાાતંય કમાયે કયવુ ં 
કરભ-365  શનણકમ તથા વજાની નકર હડ્રીક્ટ ભેજજ્રેટને વેળન્સવ અદારત ભોકરળે  

પ્રકયણ-28 :- ભોતની વજાના હુકભો ફશાય કયલા ફાફત. 

કરભ-366  દેશાતદંડની વજા ફશારી ભાટે ભોકરલી  
કરભ-367  શલળે તાવ કયલા અથલા લધાયે યુાલો રેલા ભાટે આદેળ આલા ફાફત  
કરભ-368  વજા ફશાયર યાખલાની અથલા ગનુ્સશો યદ કયલાની શાઇકોટકની વત્તા  
કરભ-369  આલી ફશારી કે વજાના હુકભભા ંફે જજોને વશી કયલા ફાફત  
કરભ-370  ભતબેદ લખતે કામકલાશી   
કરભ-371  શાઇકોટક ને ફશારી ભાટે ભોકરલાભા ંઆલેરા કેવોભા ંકામકલાશી  

પ્રકયણ-29 :- અીરો. 

કરભ-372 અીરની જોગલાઈ. 
કરભ-373  સરેુશ જાલલા અથલા વાયી ચારચરગત ભાટે જાભીનગીયી આલાના અથલા જાભીન ન ્લીકાયલાના અથલા જાભીન યદ 

કયલાના હુકભ વાભે અીર કયલા ફાફત  
કરભ-374  વજાઓ વાભે અીર  
કરભ-375  આયોી ગનુ્સશાનો ્લીકાય કયે ત્માયે કેટરાકં કેવોભા ંઅીર થઇ ળકે નહશ.  
કરભ-376  નજીલા કેવોભા ંઅીર થઇ ળકળે નહશ  
કરભ-377  વજા વાભે યાજ્મ વયકાય દ્વાયા અીર  
કરભ-378  શનદો ઠયાલી મકુ્ત કયલાના કેવભા ંઅીર  
કરભ-379  કેટરાક કેવભા ંશાઇકોટક  દ્વાયા વજા કયલાભા ંઆલે તેના વાભે અીર કયલા ફાફત  
કરભ-380  કેટરાક કેવોભા ંઅીર ભાટે શલશળષ્ટ્ટ અશધકાય  
કરભ-381  વેળન્સવ અદારતને થમેરી અીરની સનુાલણી  
કરભ-382 અીર ભાટે અયજી. 
કરભ-383  અીર કયનાય જેરભા ંશોમ ત્માયે કયલાની કામકલાશી  
કરભ-384   વભંક્ષપ્ત યીતે અીર યદ કયલા ફાફત  
કરભ-385  વભંક્ષપ્ત યીતે યદ નહશ કયેરી અીરોની સનુાલણી ભાટે કામકલાશી  
કરભ-386  અીર અદારતની વત્તાઓ  
કરભ-387  આધીન અીર અદારતન ચકુાદાઓ  
કરભ-388  શાઇકોટકનો અીરનો આદેળ નીચેની અદારતને પ્રભાભણત કયલાભા ંઆલળે   
કરભ-389  અીરનો શનણકમ થતા સધુી વજાની ભોકપૂી, અીર કયનાયને જાભીન ય મકુ્ત કયલા ફાફત  
કરભ-390  શનદો ઠયાલી મકુ્ત કયલા વાભેની અીરભા ંઆયોીના ધયકડ કયલા ફાફત  
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કરભ-391  અીર અદારત લધાયાનો યુાલો રઇ ળકે અથલા તે રેલા ભાટે આદેળ આળે  
કરભ-392  જમાયે અીર અદારતના ન્સમામાધીળો વયખી યીતે લશેંચલામેરા શોમ ત્માયે કામાકલાશી   
કરભ-393  અીરભા ંઆેરા ચકુાદાઓ તથા આદેળોનુ ંઆખયીણુ ં 
કરભ-394  અીરની વભાચ્પ્ત  

પ્રકયણ-30 :- યેપયન્સવ અને હયશલઝન. 

કરભ-395 શાઈકોટક ને યેપયન્સવ. 
કરભ-396  શાઇકોટકના હુકભને અનવુયીને તે કેવનો શનકાર કયલા અંગે  
કરભ-397  હયશલઝન વત્તાનો ઉમોગ કયલાના શતેથુી યેકડક ભગંાલલા શલળે  
કરભ-398  તાવનો આદેળ કયલાની વત્તા શલળ  
કરભ-400  એહડળનર વેળન્સવ જજની વત્તાઓ હયશલઝન અંગે  
કરભ-401 શાઈકોટકની હયશલઝન વત્તાઓ. 
કરભ-402  પેયતાવ ભાટેના કેવો ાછા ખેચી રેલાની અથલા શનણકમાથે ભોકરી આલાની શાઇકોટકની વત્તા  
કરભ-403  ક્ષકાયોને વાબંલા અંગેનો અદારતનો શલકલ્  
કરભ-404  ભેરોોભરટન ભેજજ્રેટની નોંધ શાઇકોટક  અથલા વેળન્સવ કોટક  કરભ-397 શઠે ભગંાલે ત્માયે તેભણે તે કેવને રગતી તભાભ નોંધ 

યેકડકની વાથે ભોકરલી ળકળે.  
કરભ-405  મજુફ શાઇકોટક  તથા વેળન્સવ કોટક  કયેર હુકભ નીચેની અદારતને ોતાનો શનણકમ પ્રભાભણત કયીને ભોકરી આળે.  

પ્રકયણ-31 :- પોજદાયી કેવોની તફદીરી. 

કરભ-406 કેવો અને અીરો તફદીર કયલાની સપુ્રીભ કોટકની વત્તા.  
કરભ-407 કેવો અને અીરો તફદીર કયલાની શાઈકોટકની વત્તા.  
કરભ-408 કેવો અને અીરો તફદીર કયલાની વેળન્સવ જજની વત્તા.  

કરભ-409  વેળન્સવ જજોએ કેવો અને અીર ાછી ખેંચલા  
કરભ-410 જ્યહુડળીમર ભેજજ્રેટોએ કેવ ાછા ખેંચલા ફાફત  
કરભ-411  એચ્ક્ઝક્યટુીલ ભેજજ્રેટએ કેવ વોંલા કે ાછા ખેંચલા  
કરભ-412  કાયણોની રેભખત નોંધ  

પ્રકયણ-32 :- વજાઓનો અભર, ભોકપૂી, ભાપી અને ઘટાડો. 

કરભ-413  કરભ-368 મજુફ કયેરા હુકભનો અભર  
કરભ-414  અીર કે હયશલઝનભા ંશાઇકોટક  દ્વાય પાવંીની વજા વબંાલેર શોમ ત્માએ વેળન્સવ કોટક  વજાનો અભર કયલા ભાટે લોયંટ કાઢળે  
કરભ-415  વલોચ્ચ અદારતને અીર કયલાભા ંઆલે તે કેવભા ંદેશાતંદંતની વજાનો અભર મરુલતી  
કરભ-416  ગબકલતી સ્ત્રી ય દેશાતંદંડની વજાનો અભર મરુલતી  
કરભ-417  કેદનુ ં્થ નક્કી કયલાની વત્તા  
કરભ-418  કેદની વજાનો અભર  
કરભ-419  અભર ભાટે લોયંટ  
કરભ-420  લોયંટ કોની ાવે યખાળે  
કરભ-421  દંડની લસરૂાત ભાટેનુ ંલોયંટ  
કરભ-422  આલા લોયંટની અવય શલળે  
કરભ-423  અન્સમ પ્રદેળની કોઇ અદારત દ્વાયા દંડની લસરૂાત ભાટે કાઢેુ ંલોયંટ કે જેને આ અશધશનમભ રાગ ુડતો નથી  
કરભ- 424  કેદની વજાના અભરની ભોકપૂી અંગે  
કરભ-425  લોયંટ કોણ કાઢી ળકળે  
કરભ-426  વજા ાભેરા નાવી છુટેર ગનેુગાયને થમેર વજાનો કમાયે અભર થળે   
કરભ-427  અન્સમ ગનુા ભાટે વજા થઇ ચકૂી શોમ તે ગનેુગાયને વજા  
કરભ-428  મજુફ આયોી અટકામતભા ંયહ્યા શોમ તે વભમ કેદની વજાભા ંનજયે રેલા અંગે જોગલાઇ કયેરી છે  
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કરભ-429  અલાદ  
કરભ-430  વજાનો યેૂયૂો અભર થમા છી લોયંટ જે અદારતભાં્ મી ફજલલાભા ંઆલેર શોમ તે કોટકભા ંતેના ય વશી કયેર ળેયા વાથે 

ાછંુ ભોકરવુ ં 
કરભ-431  જે યકભ આલાનો ઓડકય કયલાભા ંઆલેર શોમ તે દંડ તયીકે લસરૂાત કયલાની ્ષ્ટ્ટ જોગલાઈ આ અશધશનમભથી ઠયાલેર ના 

શોમ ત્માયે તે યકભ દંડ શોમ તેભ લસરુ કયી ળકાળે  
કરભ-432  વજા ભોકપૂ યાખલાની કે ભાપ કયલાની વત્તા  
કરભ-433  વજાભા ંઘટાડો કયલાની વત્તા શલળે  
કરભ-433-A  કેટરાક કેવભા ંવજા ભાપ કયલાની અથલા તેભા ંઘટાડો કયલાની વત્તાઓ ઉય શનમતં્રણ અંગે  
કરભ-434  કરભ-432 અને 433 થી યાજ્મ વયકાયને આલાભા ંઆલેર વત્તાઓ, પાવંીની ફાફતભા ંકેન્સર વયકાય ન લાયી ળકળે  
કરભ-435  કેટરાક કેવોભા ંયાજ્મ વયકાય કેન્સર વયકાય વાથે ભવરત કમાક ફાદ કામક કયળે  
કરભ-433 ગનેુગાયની વજાભા ંઘટાડો કયલાની યાજ્મ વયકાયની વત્તા.  

પ્રકયણ-33 :- જાભીન અને મચુયક ફાફતે. 

કરભ-436 ક્યાયે જાભીન આી ળકામ છે અથલાતો ક્યાયે જાભીન રઈ ળકામ છે.  
કરભ-436-A  જેની વાભે કાનનૂી કામકલાશી ચારતે શોમ તેલા કાચા કાભના કેદીને કેટરા વભમ સધુી ક્ટડીભા ંયાખી ળકામ.  
કરભ-437 ભફન જાભીનાત્ર ગનુાભા ંજાભીન ભેલલા અંગે.  
કરભ-437-A  જાભીનથી આયોીને છીની અીર અદારત વભક્ષ શાજય થલા ભાટે  
કરભ-438 દશળેત ધયાલતી વ્મક્ક્તને જાભીન ભજુંય કયલાનો હુકભ (આગોતયા જાભીન).  
કરભ-439 જાભીન વફંધંભા ંશાઈકોટક  અથલા વેળન્સવ અદારતની ખાવ વત્તાઓ.  
કરભ-440  ોરીવ અશધકાયી અથલા ભેજજ્રેટે ભાગેંર જાભીનની યકભભા ંઘટાડો કયલાનો શાઇકોટક  અથલા વેળન્સવ અદારત ઓડકય કયી ળકે  
કરભ-441  આયોી અને જાભીનોનુ ંખત અંગે  
કરભ-441-A  જાભીનની શલગત અંગે  
કરભ-442  ક્ટડીભાથંી છોદી મકૂલા ફાફત  
કરભ-443  પ્રથભ જાભીન અયૂતા શોમ તો યૂતી જાભીનગીયી રેલાની કોટકની વત્તા  
કરભ-444  જાભીનોને મકુ્ત કયલા અંગે  
કરભ-445  ખતના ફદરે અનાભત  
કરભ-446  ખત જપ્ત કયલાભા ંઆલે ત્માયે કામકયીશત   
કરભ-446-A  ફોન્સડ અને જાભીન યદ કયલા ફાફત  
કરભ-447  જાભીનની નાદાયી, મતૃ્ય ુાભે કે ખત જપ્ત થામ ત્માયે કામકયીશત  
કરભ-448  વગીયના મચુયકા ફાફતે  
કરભ-449  કરભ-446 મજુફ કયલાભા ંઆલેર તભાભ હુકભો અીરાત્ર છે, એટરે કે તેની વાભે અીર થઇ ળકે.  
કરભ-450  શાઇકોટક  કે વેળન્સવ કોટકભા ંશાજય થલા કે શાજય યશલેા ભાટેની રેણી થમેરી યકભ લસરૂ કયલા શાઇકોટક  કે વેળન્સવ કોટક  કોઇણ 

ભેજજ્રેટને હુકભ આી ળકળે.  

પ્રકયણ-34 :- શભરકતનો શનકાર. 

કરભ-451  અમકુ કેવોભા ંકામકલાશી તથા અન્સલેણ દયમ્માન શભલ્કત ક્ટડીભા યાખલા અને તેના શનકાર કયલા ભાટેનો હુકભ  
કરભ=452  કામદેવયની કામકલાશી યૂી થમે શનકાર ભાટેનો હુકભ  
કરભ-453  ગનેુગાય ાવેથી પ્રાપ્ત થમેરી યકભ શનદો ખયીદનાયને આલા અંગે  
કરભ-454  કરભ-452 કે 453 મજુફના હુકભો વાભે અીર કયી ળકામ  
કરભ-455  ફદનક્ષીકાયક અને ફીજી લ્તનુો નાળ કયલાનો હુકભ કયી ળકે  
કરભ-456  ્થાલય શભરકત અંગેનો કફજો ાછો વોંલાની વત્તા અંગે  
કરભ-457  શભરકતનો કફજો રેલાભા ંઆલે ત્માયે ોરીવ દ્વાયા કામકલાશી  
કરભ-458  છ ભહશનાની અંદય કોઇ દાલેદાય શાજય ન થામ ત્માયે કામકયીશત  
કરભ-459  ફગડી જામ તેલી શભરકત લેચી નાખંલાની વત્તા  
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પ્રકયણ-35 :- અશનમશભત કામકલાશી. 

કરભ-460  અશનમશભતતાઓથી કામદેવયની કામકલાશી દૂશત થતી નથી  
કરભ-461  જે અશનમશભતતાઓથી કામદેવયની કામકલાશીને દૂશત કયે છે  
કરભ-462  ખોટા ્થે કામકલાશી અંગે  
કરભ-463  કરભ-164 કે કરભ-281ની જોગલાઇઓનુ ંારન ના થયુ ંશોમ  
કરભ-464  તશોભતનામુ ંઘડલાભા ંભરૂ કે તેની અવય અથલા તશોભતનામુ ંન ઘડવુ ં  
કરભ-465  ભરૂચકૂ કે અશનમશભતતાને રીધે શનણકમ કે વજાનો હુકભ કમાયે પેયલી ળકામ કે યદ કયી ળકામ  
કરભ-466  ક્ષશત અથલા ખાભીના કાયણે જપ્તી ગેયકામદેવય નહશિં થામ  

પ્રકયણ-36 :- કેટરાક ગનુાઓની નોંધ રેલા ભાટે વભમભમાકદા. 

કરભ-467  વ્માખ્માઓ  
કરભ-468  વભમભમાકદાનો વભમ લીતી ગમા ફાદ ગનુાનુ ંકોક્ગ્નઝન્સવ રઇ ળકાળે નહશિં  
કરભ-469  વભમભમાકદાની ળરૂઆત  
કરભ-470  કેટરાક કેવોભા ંવભમ ફાદ કયલા અંગે  
કરભ-471  જે તાયીખે અદારત ફધં શોમ તે હદલવ ફાદ કયલા ફાફય  
કરભ-472  વતત ફનતા ગનુા  
કરભ-473  અમકુ કેવોભા ંવભમભમાકદા રફંાલલા ફાફત  

પ્રકયણ-37 :- યચયૂણ જોગલાઈઓ. 

કરભ-474  શાઇકોટક  વભક્ષ ન્સમાશમક કામકલાશી  
કરભ-475  ભશૂભદ, શલાઇદ, નૌકાદ વફંધંી કામદાઓને આધીન વ્મક્ક્તઓની સનુાલણી  
કરભ-476  નમનૂા અંગે  
કરભ-477  શનમભો ઘડલાની શાઇકોટકની વત્તા   
કરભ-478  અમકુ કેવોભા ંએચ્ક્ઝક્યટુીલ ભેજજ્રેટને પાલામેર કામોભા ંપેયપાય કયલાની વત્તા  
કરભ-479  જ્જ કે ભેજજ્રેટ જેભા ંઅંગત હશત ધયાલે તે કેવ  
કરભ-480  કેટરીક કોટોભા ંલકીરાત તયીકે પે્રન્ક્ટવ કયતા લકીર ભેજજ્રેટ તયીકે કામક ન કયી ળકે  
કરભ-481  આ અશધશનમભ શઠે કોઇ શભરકતના લેચાણ વફંધેં પયજ ફજાલતા શોમ તે જાશયેનોકય શભરકત ખયીદી ળકળે નહશિં કે શયાજીભા ં

ભાગંણી મકૂી ળકળે નહશિં.  
કરભ-482  શાઇકોટકની વત્તા શલળે અલાદ  
કરભ-483  દયેક શાઇકોટક  ોતાને આધીન જ્યહુડળીમર ભેજજ્રેટની કોટક  ય આલા ભેજજ્રેટ ય દેખયેખ યાખલાની પયજ છે.  
કરભ-484  યદ કયલા ફાફતો અને અલાદો અંગે  
 

 

CrPC ના અગત્મના પ્રશ્નો  

 

1.  પોજદાયી કામકયીતી અશધશનમભ ક્યાયથી અભરભા ંઆવ્મો ? 1/4/1974 

2.  પોજદાયી કામકયીતી અશધશનમભભા ંકેટરા પ્રકયણો અને કરભો છે ? 37 પ્રકયણ , 484 કરભો  

3.  પોજદાયી કામકયીતી અશધશનમભ 1973  ક્યા ંયાજ્મભા ંરાગ ુડતો નથી ? જમ્મ ુકાશ્ભીય 

4.  પોજદાયી કામકયીતી અશધશનમભ 1973 ની કઇ કરભ મજુફ શલશલધ વ્માખ્માઓ આલાભા આલી છે ? કરભ  2  
5.  વી.આય.ી.વી. મજુફ ભેરોોભરટન શલ્તાયભા ંકોને કશલેામ ? જે નગયની લ્તી દવ રાખ 

કયતા લધાયે શોમ તે શલ્તાયને 
કશલેાભા આલે છે   
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ભો.7575 072 872       :1) ફવ ડેોની વાભે, વેકટય:7-C, ઘ-3, │  2) રારઘય ઝેયોક્ષની નીચે, વેકટય: 29, ઘ-6  કોનકય, ગાધંીનગય  angelacademy.co.in         

વચંારક : વાભત ગઢલી  (GPSC 1-2(p) , Dy.SO-નામફ ભાભરતદાય(p), તરાટી, કરાકક , ોરીવ, TAT, TET લગેયે 10 થી લધાયે યીક્ષાઓભાં ાવ થનાય અનબુલી અને તજજ્ઞ શળક્ષક)  59 

6.  વી.આય.ી.વી. ના ક્યા ંપ્રકયણ ભાથી પોજદાયી અદારતોની યચના અગે જોગલાઇ કયલાભા આલી છે? પ્રકયણ 2 પાજદાયી અદારતોની 
યચના 
 

7.  વી.આય.ી.વી. ની કઇ કરભ મજુફ ગનુાની વ્માખ્મા આલાભા આલી છે ? કરભ 2 

8.  વી.આયેી.વી. ની કઇ કરભભા ંભેરોોરીટન શલ્તાયો શલળે જોગલાઇ કયલાભા આલી છે ?  કરભ 8 
9.  ભેરોોરીટન શલ્તાય કોણ જાશયે કયી ળકે છે ? યાજ્મ વયકાય   

10.  નોન કોક્ગ્નઝેફર ગનુાની તાવનો હુકભ કોની ાવેથી ભેલી ળકામ ?  પ્ટક  ક્રાવ જ્યહુડળીમર ભેશન્રેટ  
11.  વી.આાય.ી.વી.ની કઇ કરભ વેળન્સવ કોટક  અગે જોગલાઇ કયલાભા આલી છે ? કરભ 9 

12.  વેળન્સવ જ્જની નીભણકુ કોના રાયા કયલાભા આલે છે ? શાઇકોટક  
13.  વી.આય.ી.વી. કઇ કરભભા ંઆવી્ટન્સટ જ્જ અગેજોગલાઇ કયલાભા આલે છે ? કરભ 1૦ 

14.  જ્યડુીળીમર ભેજજ્રેટ અને લધાયાના ચીપ જ્યહુડળીમર ભેજજવરેટની નીભણકુ કોના રાયા કયલાભા આલે છે ? શાઇકોટક  
15.  વેળન્સવ અદારત ની ્થાના કોના રાયા કયામ છે ? યાજ્મ વયકાય 

16.  આશવ્ટ્ટ વેળન્સવ જ્જ અથલા એડીળનર વેળન્સવ જ્જની શનભણકુ કોના રાયા કયલાભા આલે છે ? શાઇકોટક  
17.  વી.આય.ી.વી. ની કઇ કરભભા ંજ્યહુડળીમર ભેજજ્રેટ અદારત અગે જોગલાઇ કયલાભા  આલી છે ? કરભ 11 

18.  જ્યહુડળીમર ભેજજ્રેટ અને લધાયના ચીપ જ્યહુડળીમર ભેજજ્રેટની શનભણકુ કોના રાયા કયલાભા આલે છે? યાજ્મ વયકાય 

19.  ચીપ જ્યહુડળીમર ભેજજ્રેટ અને લધાયાના  જ્યહુડળીમર ભેજજ્રેટ જોગલાઇ વી.આય.ી.વી.ની કઇ કરભ શઠે કયલાભા 
આલી છે ?  

કરભ 12 

20.  વી.આય.ી.વી.ની કઇ કરભભા ં્ેશ્મર જ્યહુડળીમર ભેજજ્રેટ દ અગેની જોગલાઇ કયલાભા આલી ? કરભ 13 

21.  વી.આય.ી.વી. ્ેશ્મર જ્યહુડળીમર ભેજજ્રેટ શનભણકુ કોના રાયા કયલાભા આલે છે ? કેન્સર વયકાય અથલા યાજ્મ 
વયકાયની શલનતીથી શાઇકોટક  . 

22.  વી.આય.ી.વી.ની કઇ કરભ જ્યહુડળીમર ભેજજ્રેટની શકુભત અગે જોગછાઇ કયલાભા આલી છે? કરભ 14 

23.  ચીપ જ્યહુડળીમર ભેજજ્રેટ કોને આધીન છે ? વેળન્સવ જ્જ 

24.  ભેરોોરીટન ભેજજ્રેટ કોટકની ્થાપ્ના કોના રાયા કયલાભા આલી છે ? યાજ્મ વયકાય 

25.  વી.આય.ી.વી.ની કઇ કરભભા ંભેરોોરીટન ભેજજ્રેટ અદારત અગે જોગલાઇ કયલાભા આલી છે? કરભ 16  
26.  ભેરોોરીટન ભેજજ્રેટ ની શનભણકુ કોના રાયા કયલાભા આલે છે ? શાઇકોટક  
27.  વી.આય.ી.વી.ની કઇ કરભભા ંચીપ ભેરોોરીટન ભેજજ્રેટ તથા લધાયાના ભેરોોરીટન ભેજજ્રેટ અગેં જોગલાઇ કયલાભા 

આલી છે? 

કરભ 17  

28.  વી.આય.ી.વી.ની કઇ કરભ ભા ં્ેશ્મર ભેરોોરીટન ભેજજ્રેટ અગેં જોગછાઇ કયલાભા આલે છે ? કરભ 18 

29.  ચીપ ભેરોોરીટન ભેજજ્રેટ કોનેઅ આધીન છે ? વળન્સવ જ્જ 

30.  વી.આય.ી.વી.ની કઇભ એહકઝક્યટુીલ ભેજજ્રેટ અંગે જોગલાઇ કયલાભા આલે છે ? કરભ 20  

31.  એહકઝક્યટુીલ ભેજજ્રેટ ની શનભણકુ કોના રાયા થામ છે ? યાજ્મ વયકાય 

32.  હડ્રીક્ટ ભેજજ્રેટ અને ઓડીળનર હડ્રીકટ ભેજજ્રેટજી શનભણકુ કોના રાયા થામ છે ?  યાજ્મ વયકાય 

33.  કબરુાતના શનલેદનો નોંધાલા ભાટે ક્યા ંભેજજ્રેટ ની જરૂય ડે છે ? જ્યહુડળીમર અથલા ભેરોોરીટન 
ભેજજ્રેટ. 

34.  ભાભરતદાય ક્યા ંપ્રકાયનો ભેજજ્રેટ કશલેામ છે ? એહકઝક્યટુીલ ભેજજ્રેટ. 
35.  એહકઝક્યટુીલ ભેજજ્રેટ કોને આધીન ગણલાભા આલે  છે ? હડ્રીક્ટ ભેજજ્રેટ 

36.  વી.આય.ી.વી. ની કઇ કરભ એહકઝક્યટુીલ ભેજજ્રેટ ની વતાઓ અગ ુજોગલાઇ કયલાભા આલી છે?  કરભ 22 

37.  વી.આય.ી.વી.ની કઇ કરભ બ્બ્રક પ્રોવીક્યટુય અગે જોગલાઇ કયલાની છે?   કરભ 24 

38.  બ્બ્રક પ્રોવીક્યટુય  શનભણકુ કોન કયે  છે ? યાજ્મ વયકાય 

39.  શુ ંોરીવ અશધકાયી વી.આય.ી.વી.શઠે જે વ્મક્ક્તની ધયકડ કયલાની વતા ધયાલતો શોમ તેને કડલા બાયતના ંકોઇ 
ણ જ્ગમાએ તેનો ીછો કયી ળકે છે ? 

શા 

40.  વી.આય.ી.વી.ની કઇ કરભ ભા ંઆવી્ટ્ટ બ્બ્રક પ્રોશવક્યટુયની શનભણકુ અગે જોગલાઇ કયલાભા આલી છે ?  કરભ 25 

41.  વી.આય.ી.વી.ની કમા ંપ્રકયણભા ંઅદારતોની વતાઓ અગે ચચાક કયલાભા આલી છે ? પ્રકયણ 3 , અદારતોની વતા 
42.  16  લકથી નીચેના ફાકોને ગનુા કમો શોમ તો આલા ગનુા ની સનુલણી ક્યા ંજ્જ રાયા થઇ ળકે છે ? ચીપ જ્યહુડળીમર ભેજજ્રેટ 

અથલા ભચલ્રન એક્ટ 1960 શઠે  
્થાેરી અદારતના જ્જ 

43.  વેળન્સવ જજ રાયા કામદા મજુફ પયભામેરીભોતની વજા કોની ફશારીને  આધીન યશળેે ? શાઇકોટક  
44.  ભોતની અથલા આજીલન કેદ અથલા દવ લક કયતા લધ ુવભમની કેદની વજા અગે કમા ંજજ ાવે વતા છે ? વેળન્સવ જજ અને લધાયાના 

વેળન્સવ જજ 

45.  ચીપ જ્યહુડળીમર ભેજજ્રેટ કેટરા લક સધુીની કેદની વજા પયભાલી ળકે છે ? 7  લક સધુી 
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ભો.7575 072 872       :1) ફવ ડેોની વાભે, વેકટય:7-C, ઘ-3, │  2) રારઘય ઝેયોક્ષની નીચે, વેકટય: 29, ઘ-6  કોનકય, ગાધંીનગય  angelacademy.co.in         

વચંારક : વાભત ગઢલી  (GPSC 1-2(p) , Dy.SO-નામફ ભાભરતદાય(p), તરાટી, કરાકક , ોરીવ, TAT, TET લગેયે 10 થી લધાયે યીક્ષાઓભાં ાવ થનાય અનબુલી અને તજજ્ઞ શળક્ષક)  60 

46.  પ્ટક  ક્રાવ ભેજજ્રેટ કેટરા લક સધુીભા ંકેદ અથલા કેટરા રૂીમા સધુીભા ંદંડ અથલભ ફને પ્રકાયની વજા પયભાલી ળકામ 
છે ?  

3 લક સધુીની કેદ અથલા  

10,000 રૂીમાસધુીનો દંડ અથલા 
ફનેં 

47.   વેકન્સડ ભેજજ્રેટ કેટરા લક સધુીભા ંકેદ અથલા કેટરા રૂીમા સધુીભા ંદંડ અથલભ ફને પ્રકાયની વજા પયભાલી ળકામ છે ? 1  લક સધુીની કેદ અથલા 5000 

રૂીમા સધુીનો દંડ અથલા ફનેં. 
48.  ચીપ ભેરોોરીટન  ભેજજ્રેટની વતા કોના વભકક્ષ છે ? ચીપ જ્યહુડળીમર ભેજજ્રેટ  
49.  ભેરોોરીટન  ભેજજ્રેટની વતા કોના વભકક્ષ છે ? પ્રથભ લગકના ભેજજ્રેટ 

50.  જો ગનેુગાયને દંડની વજા પયભાલલાભા ંઓલરી શોમ ત્માયે જો તે ગનેુગાયને દંડ ન બયે તો તેને કેદની વજા કયલી 
અશનલામક વી.આય.ી.વી.ની કઇ કરભ શઠે કયલાભા આલે છે ? 

કરભ 30  

51.  જ્માયે કોઇ વ્મક્ક્તન ુમતુ્યનુ ુ ંયહ્સ્મ ળોધલા ભાટે તેની દમનાલેરી રાળ ફશાય કાઢીને તાવ કયલાનો હુકભ ક્યો ભેજજ્રેટ 
આે છે? 

કોઇ ણ તે શલ્માયના 
વતાપ્રાપ્ત ભેજજ્રેટ 

52.  વી.આય.ી.વી. ના ક્યા ંપ્રકણભા ંઉચ્ચ ોરીવ અશધકાયીઓની વતા શલળે ચચાક કયલાભા ંઆલી છે ? પ્રકયણ 4  

ઉચ્ચ ોરીવ અશધકાયીઓની 
વતા  

53.  વી.આય.ી.વી.ના ક્યા ંપ્રકયણભા ંવ્મક્ક્તના ધયકડ ફાફતે જોગલાઇ કયલાભા આલી છે ? પ્રકયણ 5   વ્મક્ક્તની ધયકડ 

54.  વી.આય.ી.વી.ના ક્યા ંકરભો વ્મક્ક્તના ધયકડ ફાફતે જોગલાઇ કયલાભા આલી છે ? કરભ 41 થી 60 

55.  ગનુાન ુલગીકયણ કેટરા અને ક્યા ંક્યા ંબાગભા ંકયલાભા આવ્યુ ંછે ? ફે બાગભા ં(1)કોક્ગ્નઝેફર ગનુો 
– ોરીવ અશધકાયી ગનુો અને 
(2) નોન કોક્ગ્નઝેફર ગનુો – 
ોરીવ અશધકાયી ફશાયનો ગનુો 

56.  વી.આય.ી.વી.ની કઇ કરભ શઠે ોરીવ કોઇ ણ વ્મક્ક્તની લગય લોયેન્સટે ધયકડકયી ળકે છે ? કરભ 41  
57.  જો કોઇ ણ વ્મક્ક્ત કોક્ગ્નઝેફર ગનુાભા ંવડંોલામેરા શોમ , તો વી.આય.ી.વી. ની કઇ કરભ શઠે ોરીવ લગય લોયેન્સટે 

તેની ધયકડ કયી ળકે છે ? 

કરભ 41(1) 

58.  વી.આય.ી.વી. ની કઇ કરભ શઠે વ્મક્ક્ત ોરીવ અશધકાયી વભક્ષ શાજય યશલેા થલા ભાટે ની નોટીવ ાઠલી ળકામ છે ? કરભ 41(1) 
59.  ધયકડ થમેરા વ્મક્ક્તને અટકામતના વભમગાા દયમ્માન તેના વંદગીના લકીરને ભેલાનો અશધકાય 

વી.આય.ી.વી.ની કરભ શઠે ભેરો છે ? 
કરભ 41(4) 

60.  વી.આય.ી.વી.ની કઇ કરભ કોઇ ણ ખાનગી વ્મક્ક્તને તેની શાજયીભા ંથમેરા ભફનજાભીનાત્ર અને કોક્ગ્નઝેફર ગનુા 
ભાટે ધયકડ કયલાનો અશધકાય આે છે ? 

કરભ 43 

61.  વી.આય.ી.વી.ની કઇ કરભ ભેજજ્રેટ ધયકડ કયલાની વતા આે છે ? 

 
કરભ 44 

62.  વી.આય.ી.વી.ની કઇ કરભ શઠે રશ્કયી દોના વભ્મોને ધયકડ કયલાની વતા પ્રાપ્ત થામ છે ?  કરભ  45 

63.  વી.આય.ી.વી.ની કઇ કરભ ધયકડ કયલાની યીત અગે જોગલાઇ કયલાભા આલી છે ? કરભ  46 

64.  વી.આય.ી.વી. ની કઇ કરભ શઠેજેની ધયકડ લગય લોયેન્સટ કયલાભાટે ના અશધકાય શોમ તેલી વ્મક્ક્તની ધયકડ 
કયલાના શતેવુય કોઇ ણ ોરીવ અશધકાયી બાયતભા ંગભે તે ્થે તેનો ીછો કયી ળકે છે? 

કરભ  48 

65.  વી.આય.ી.વી. ની કઇ કરભ શઠે લગય લોયેન્સટે ધયકડ કયામેરા વ્મક્ક્ત ધયકડના કાયણો જણાલલા જરૂયી છે તેલી 
જોગલાઇ કયલાભા આલી છે? 

કરભ  50 

66.  વી.આય.ી.વી.ની કઇ કરભ શઠે વ્મક્ક્તની ધયકડ કયલાભા ંઆલી છે તેના વગાને જાણ કયલાની જોગલાઇ કયલાભા 
આલી છે? 

કરભ  50( 1) 

67.  વી.આય.ી.વી.ની કઇ કરભ શઠે વ્મક્ક્તની ધયકડ થમેર વ્મક્ક્તને જડતી અગે જોગલાઇ કયલાભા આલે છે ? કરભ  51 

68.  વી.આય.ી.વી.ની કઇ કરભ શઠે આક્રભક ળસ્ત્રો જપ્ત કયી ળકામ છે ? કરભ  52 

69.  વી.આય.ી.વી.ની કઇ કરભ શઠે ધયકડ કયલાભા આલેર વ્મક્ક્તની ઓખ અગે જોગલાઇ કયલાભા આલી છે ? કરભ  54 (1) 

70.  ોરીવ જે વ્મક્ક્તની લગય લોયેન્સટે ધયકડ કયી શોમ તેને ચોલી કરાક થી લધાયે વભમ ભાટે ક્ટડીભા ંયાખી ળકામ નશી 
તેલી જોગલાઇ વી.આય.ી.વી.ની કઇ કરભભા ંકયલાભા ંઆલી છે ? 

કરભ 57 

71.  ોરીવ જે વ્મક્ક્તની લગય લોયેન્સટે ધયકડ કયી શોમ તેને કેટરા કરાક થી લધાયે વભમ ભાટે ક્ટડીભા ંયાખી ળકામ નશી ? 24 કરાક 
72.  વી.આય.ી.વી.ના ક્યા ંપ્રકયણભા ં શાજય થલાની પયજ ાડલા ભાટે કાભગીયી હુકભો અંગે જોગલાઇ કયલાભા આલી છે ? પ્રકયણ 6 શાજય પયજ ાડલા 

અંગે કાભભગયી હુકભો 
73.  વી.આય.ી.વી.ની કઇ કરભ ભા ંવભન્સવ અંગે જોગલાઇ છે ? કરભ 61 

74.  _______એ અદારતોની રેખીત આદેળ છે. જે ફે પ્રતભા ંશોલો જોઇએઅને તેના ય અદારતના અધ્મક્ષ અથલા ઉચ્ચ 
અશધકાયીઓ વશી તથા અદારતની મરુા શોલી જોઇએ. 

વભન્સવ 

75.  વી.આય.ી.વી. કઇ કરભ વભન્સવને ફજાલલાની યીત દળાકલેર છે ? કરભ 62 



ANGEL  ACADEMY  :  GPSC 1-2, Dy.SO - નામફ ભાભરતદાય, તરાટી, કરાકક , PSI-ASI, કોન્સ્ટેફર, TAT, TET લગેયે યીક્ષાઓની વંણૂક તૈમાયી ભાટેના ્થ              

ભો.7575 072 872       :1) ફવ ડેોની વાભે, વેકટય:7-C, ઘ-3, │  2) રારઘય ઝેયોક્ષની નીચે, વેકટય: 29, ઘ-6  કોનકય, ગાધંીનગય  angelacademy.co.in         

વચંારક : વાભત ગઢલી  (GPSC 1-2(p) , Dy.SO-નામફ ભાભરતદાય(p), તરાટી, કરાકક , ોરીવ, TAT, TET લગેયે 10 થી લધાયે યીક્ષાઓભાં ાવ થનાય અનબુલી અને તજજ્ઞ શળક્ષક)  61 

76.  વી.આય.ી.વી. ની કઇ કરભ ભા ંવભન્સવ ફજાલલાની યીતે દળાકલાભા આલી છે? કરભ 62 

77.  કોટક  રાયા કાઢલાભા આલેરા વભન્સવ કેટરા પ્રતભા ંશોલો જોઇએ ? 2 
78.  વી.આય.ી.વી. ની કઇ કરભ ભા ંઉચ્ચ દયજ્જભા ંોરીવ અશધકાયી ઓની વતા  અગે જોગલાઇ કયલાભા આલી છે? કરભ 36 

79.  વી.આય.ી.વી. ની કઇ કરભ ભા ંોતાન ુનાભ ઠાભ જણાલાની ના ાડનાય વ્મક્ક્તને કડલાની વતા ોરીવ ને આલાભા 
આલી છે? 

કરભ 42 

80.  વી.આય.ી.વી. ની કઇ કરભ મજુફ જેની ધયકડ થામ છે  તે વ્મક્ક્ત જે જગ્માભા શોમ તે જ્ગમાની જડતી રેલાનો ોરીવ 
અશધકાયવને વતા છે ? 

કરભ 47 

81.  વી.આય.ી.વી. ની કઇ કરભ ભા ંજ્માયે ોરીવ અશધકાયી લોયેન્સટ લગય કયડલા ભાટે જ્માયે ોતાના તાફા  અશધકાયને 
ભોકરે તે વભમ અનવુયલાની કામકપ્રણારી આલંાભા આલી છે ?  

કરભ 55 

82.  વી.આય.ી.વી. ની કઇ કરભ ભાકંર કરભ શઠે ટાર રાયા વાક્ષીઓ ઉય વભન્સવની ફજલણી કયલાની જોગલાઇ 
કયલાભા આલી છે ?  

કરભ 69 

83.  યાજ્મ વયકાય રાયા હુકભ કયીને જાશયે કયેરા ગનેુગાયને વી.આય.ી.વી. ની કઇ કરભ મજુફ લગય લોયન્સટે કડી ળકામ છે 
? 

કરભ 41 (1 -C) 

84.  વી.આય.ી.વી. ની કઇ કરભ મજુફ લોયન્સટની ફજલણી બાયતભા ંગભે ત્મા થઇ ળકે છે ? કરભ 77 
85.  વી.આય.ી.વી. ની કઇ કરભ ભા ંધયકડના ંલોયાન્સટનો નમનુો અને તેની મદુત ની જોગલાઇ કયલાભા આલી છે? કરભ 70 
86.  વી.આય.ી.વી. ની કઇ કરભ મજુફ એક ોરીવ અશધકાયી ફીજા ોરીવ અશધકાયીને ફનલણી કયલા લોયન્સટ આી ળકે છે  

?  
કરભ 74 

87.  વી.આય.ી.વી. ની કઇ કરભ મજુફ ંલોયન્સટ કોઇ ણ વ્મક્ક્ત ને ફજાલલા ભેજજ્રેટ આી ળકે છે ? કરભ 73 
88.  વી.આય.ી.વી. ની કઇ કરભ શઠે શનમભીત ભડંી અને નોધામેરા ભડંો યં વભન્સવ ની ફજલણી થઇ ળકે છે ? કરભ 63 
89.  વી.આય.ી.વી. ની કઇ કરભ ભા ંવયકાયી નોકય ઉય વભન્સવની ફજલણી થઇ ળકે છે? કરભ 66 
90.  વી.આય.ી.વી. ની કઇ કરભ ભા ંજેના નાભન ુલોયન્સટ કાઢલાભા આલે શોમ તેની ઘયકડ છીની કામકલાી દળાકલલાભા ં

આલી  છે? 
કરભ 80 

91.  વી.આય.ી.વી. ની કઇ કરભ ભા ંકોઇ ણ ોરીવ અશધકાયી તેની પયજભા ંઅડચણ રૂ કયનાયી લગય લોયેન્સટ ઘયકડ કયી 
ળકે છે?  

કરભ 41 (E) 

92.  પયાય (નાવી છુટેર) થમેર વ્મક્ક્ત  ભાટે જાશયેનાભાની મદુત અગેં વી.આય.ી.વી. ની કઇ કરભ ભા ંજોગલાઇ કયલાભા 
આલી છે? 

કરભ 82 

93.  પયાય (નાવી છુટેર) થમેર વ્મક્ક્ત  ભાટે જાશયેનાભાની મદુત કેટરા દીલવની શોમ છે ? ત્રીવ દીલવથી શોલી નશી 
94.  વી.આય.ી.વી. ની કરભ 53 મજુફ કોઇ ણ સ્ત્રીની તાવ કોણ કયી ળકે છે ? ભાત્ર ફીજી કોઇ સ્ત્રી 
95.  વી.આય.ી.વી.ની કઇ કરભભા ંનાવી છુટેરા વ્મક્ક્ત ભીરકતની જપ્તી અગે જોગલાઇ કયલાભા આલી છે ? કરભ 83 

96.  વી. આય.ી.વી.ની કરભ 84 મજુફ પયાય વ્મક્ક્તની શભવકતનો જપ્તી અગે દાલા તથા લાઘોકેટરી મદુતભા ંદાખર કયી 
ળકામ છે ? 

6 ભશીના ની અંદય 

97.  વી.આય.ી.વી. ના ક્યા પ્રકયણભા ંલ્તઓુ યજુ કયલાની પયજ ાડલા ભાટેના કાભગીયીની હુકભો ની ચચાક કયલાભા આલી 
છે?  

પ્રકયણ 7 ,લ્તઓુ યજુ કયલાની  
પયજ ડલા ભાટેની કાભગીયી 
હુકભો . 

98.  વી.આય.ી.વી.ની કઇ કરભ ભા ંદ્તાલેજ અથલા અન્સમ લ્ત ુયજુ કયલાના વભન્સવ અગે જોગલાઇ કયલાભા આલીછે ? કરભ 91 

99.  વી.આય.ી.વી. ની કઇ કરભ ભા ંવચક લોયન્સટ અગે જોગલાઇ કયલાભા આલી છે? કરભ 93 
100.  ચોયીની ભીરકત , ફનાલટી દ્તાલેજો લગેયે યાખલાભા ંીાઅવ્મા શોમ તેલા ળક ઉત્ત્ર થામ તેલા ્થની વલકલોયન્સટ રાયા 

જડતી વી.આય.ી.વી.  ની કઇ કરભ શઠે રઇ ળકામ છે ?  
કરભ 94 

101.  વી.આય.ી.વી.ના કઇ કરભ શઠે ગેયકામદા કેદ યખામેરી વ્મક્ક્તને ભાટે જડતોની હુકભ કયી વ્મક્ક્તને ળોઘ કયલા ભાટે 
વચક લરયન્સટ કાઢવ ળકામ છે ? 

કરભ 97 

102.  વી.આય.ી.વી.ના કઇ કરભ શઠે 18 લકથી લમની સ્ત્રીના ંઅનમન ની પયીમાદ ભતા તેણીને વોપ્લાભા આદેળ 
ભેજજ્રેટ કયી ળકે છે ? 

કરભ 98 

103.  વી.આય.ી.વી.ના કઇ કરભ શઠે કોઇ ણ ોરીવ અશધકાયી ચોયામેર , ચોયી થમેરી શોલાની ળકા ંશઠેની ભીરકત જપ્ત 
કયી ળકે છે ? 

કરભ 102 

104.  ગનુો વાફીત થમે સરેુશ જાલલા ભાટેની જાભીનગીયી વી.આય.ી.વી.ના કઇ કરભ શઠે રઇ ળકામ છે ?  કરભ 106 
105.  યાજરોશની ફાફતભા ંવાયી ચારચરગતની જાભીનગીયી વી.આય.ી.વી.ના કઇ કરભ શઠે રઇ ળકામ છે ? કરભ 108 
106.  યીઢા ગનેુગાય ાવેથી વાયા લતકન ભાટે જાભીનગી કઇ કરભ શઠે રઇ ળકામ છે? કરભ 110 
107.  વી.આય.ી.વી.ના ક્યા ંપ્રકયણભા ંસરેુશળાતંી જાલલા તથા વાયા લતકન ભાટે જાભીનગીયી ની ચચાક કયલાભા ઓલ છે ?      પ્રકયણ 8 
108.  વી.આય.ી.વી.ના કમા ંપ્રકયણભા ંત્ની , ફાકો અને ભાતા-ીતા ના બયણોણ ભાટેના ંહુકભ અગે ચચાક કયલાભા આલી 

છે ? 
પ્રકયણ 9 

109.  વી.આય.ી.વી.ના કઇ કરભ ભા ંવી.આય.ી.વી.ના કઇ કરભ શઠે અગે તથા હુકભને યદ કયલા અગે જોગલાઇ કયલાભા કરભ 125 
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ભો.7575 072 872       :1) ફવ ડેોની વાભે, વેકટય:7-C, ઘ-3, │  2) રારઘય ઝેયોક્ષની નીચે, વેકટય: 29, ઘ-6  કોનકય, ગાધંીનગય  angelacademy.co.in         
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આલી છે ? 
110.  બયણોણ ની કામકલાશી ક્યા ં્થે કયલી તે અંગે વી.આય.ી.વી.ના કઇ કરભભા ંજોગલાઇ કયલાભા આલી છે ? કરભ 126 
111.  બયણોષ્ટ્ણની યકભભા ંપેયપાય વી.આય.ી.વી.ના કઇ કરભ શઠે કયી ળકામ છે ? કરભ 127 
112.  વી.આય.ી.વી.ના કઇ પ્રકયણભા ંજાશયેવ્મલ્થા અને સરેુશળાશત જાલલા ફાફતે જોગલાઇ કયલાભા ંઆલી છે ?  પ્રકયણ 10 
113.  વી.આય.ી.વી.ના કઇ કરભથી ોરીવ અશધકાયીને નાગયીક ફનો ઉમોગ કયીને ભડંી શલખેયલાનો વતા આલંાભા 

આલી છે ? 
કરભ 129 

114.  વી.આય.ી.વી.ના કઇ કરભ  મજુફ ગેયકામદેળય ભડંી શલખેયલાભા વળસ્ત્રદો નો ઉમોગ કયી ળકામ છે ? કરભ 130 
115.  વી.આય.ી.વી.ના કઇ કરભ વળસ્ત્ર દીને અશધકાયીઓને ભડંીશલખેયજાની વતા આે છે ? કરભ 131 
116.  વી.આય.ી.વી.ના કઇ કરભભા ંગેયકામદેળક ભડંીની ફાફતભા ંજોગલાઇ કયલાભા ંઆલી છે ? કરભ 129 થી 132 
117.  વી.આય.ી.વી.ના કઇ કરભ શઠે જાશયે ઉરાલ અંગે જોલલાઇ કયલાભા ંઆલી છે ? કરભ 133 થી 143  
118.  વી.આય.ી.વી.ના કઇ કરભ શઠે કોઇ ણ મોગ્મ વતાશધકાયી  ઉરલ દુય કયલા વયતી આદેળ આી ળકે છે ? કરભ 133 
119.  વી.આય.ી.વી.ના કઇ કરભ શઠે વયઘવો, વમશુ ક્લામતો અથલા વળસ્ત્ર વમશુ તારીભ ય શથીમાયો યાખલા પ્રશતફધં 

પયભાલી ળકાળે ? 
કરભ 144 (A) 

120.  વી.આય.ી.વી.ના કઇ કરભ શઠે જભીન અથલા ાણી ને રગતા શલલાદાભા ંકાયણે જ્મા ંસરેુશ બગં થલાની વબાલના શોમ 
ત્માયની કામકપ્રણારીભા ંદળાકલલાભા આલી છે ?    

કરભ 145 

121.  વી.આય.ી.વી.ના કઇ કરભ શઠે તકયાયી શભરકતભા ંજપ્તી રઇ તેના ભાટે યીવીલય નીભી ળકામ છે ? કરભ 146 
122.  વી.આય.ી.વી.ના કઇ કરભ શઠે ોરીવ અશધકાયી  કોગ્નીઝેફર ગનુો અટકાલલા દયભીમાન કયી ળકે છે ? કરભ 149 
123.  વી.આય.ી.વી.ના કઇ કરભ શઠે ોરી અશધકાયી કોગ્નીઝેફર ગનુો અટકાલલા ઘયકડ કયી ળકે છે ?  કરભ 151 
124.  વી.આય.ી.વી.ના ક્યા ંપ્રકયણભા ંગનુો અટકાલલા ભાટે ોરીવ ગરા ફાફતે ચચાક કયલાભા આલી છે ?  પ્રકયણ 11  
125.  વી.આય.ી.વી.ના કઇ કરભ શઠે ોરી જાશયે શભરકતને નકુવાન થતં ુઅટકાલી ળકે છે ?  કરભ 152 
126.  વી.આય.ી.વી.ના કઇ કરભ શઠે ોરીવ જાશયે શભરકતને નકુળાન થત ુઅટકાલી ળકે છે ? કરભ 153 
127.  વી.આય.ી.વી.ના કઇ કરભ શઠે કોગ્નીઝેફર ગનુાની ભાશીતી આનાય ની શલગત નુ ંરેભખતભા ંનોધ કયી ોરીવ તેની 

એક નકર શલનામલુ્મે ભાહશતી આલાયાને આલી એલી જોગલાઇ કયલાભા આલી છે ? 
કરભ 154 

128.  વી.આય.ી.વી.ના કઇ કરભ શઠે ોરીવ વાક્ષીઓની તાવ કયી ળકે છે ?  કરભ 161 
129.  વી.આય.ી.વી.ના કઇ કરભ શઠે કોઇ ગનુાની તાવ ભાટે ોરીવ અશધકાયી જડતી રઇ ળકામ છે ?  કરભ 165 
130.  વી.આય.ી.વી.ના કરભ 168 શઠે દયજજાના ોરીવ અશધકાયી રાયા તૈમાય કયલાભા ંઆલ.ર ોરીવ હયોટ કોને 

આલાનો શોમ છે ? 
ોરીવ ્ટેળનના અશધકાયીને 

131.  First Information report (F.I.R. ) એટરે શુ ં? પ્રથભ ભાશીતી અશલેાર 
132.  ોરીવ તાવની કાલાકશી અંગેની જોગલાઇ વી.આય.ી.વી.ના કઇ કરભભા ંકયલાભા આલી છે ? કરભ 157 

133.  વી.આય.ી.વી.ના કઇ કરભ શઠે ોરીવ અશધકાયી વાક્ષીઓને શાજય થલા રેભખત હુકભ કયી ળકે છે ? કરભ 160 
134.  પ્રથભ ભાશીતી અશલેાર (F.I.R. ) દાખર કમાું છી વી.આય.ી.વી.ના કઇ કરભ શઠે ોરીવ એ ભેજજ્રેટ પયીમાદ ભોકરી 

ળકે છે. ? 
કરભ 158 

135.  વી.આય.ી.વી.ના કઇ કરભ શઠે ોરીવ તાવ ભાટે અથલા પ્રાયંબીક તાવ ભાટે ફાફતે જોગલાઇ કયલાભા ંઆલી છે ? કરભ 159 
136.  વી.આય.ી.વી.ના કઇ કરભ શઠે કબરુાતો અને શનલેદનની નોધ અગે જોગલાઇ કયલાભા આીલ  છે ? કરભ 164 
137.  જો ોરીવ રાયા આયોીને અન્સલેણ 24 કરાક ભા ંરુુના થામ ત્માયે કયલાની કામકલાશી ફાફતે વી.આય.ી.વી.ના કઇ 

કરભ શઠે જોગલાઇ કયલાભા આલી છે ?  
કરભ167 

138.  વી.આય.ી.વી.ના મજુફ જ્માયે ોરીવ રાયા અન્સલેણ  ભાટે આયોીને 24 કરાક કયતા લધ ુવભમ ભાટે ક્ટડીભા ંયાખલો 
શોમ , તો ોરીવ અશધકાયી ભેજજ્રેટ વભક્ષ ળાની ભાગણી કય છે ? 

યીભાન્સડ 

139.  વી.આય.ી.વી.ના કઇ કરભ શઠે જો અયુતો યુાલા ઓમ ત્માયે આયોીને  છોડી  મકુલાભા ંઆલે છે ?  કરભ 169 
140.  વી.આય.ી.વી.ના કઇ કરભ શઠે ોરીવ તાવભા ંકામકલાશીભા ંડામયીભા ંઅંગે જોગલાઇ કયલાભા આલી છે ? કરભ 172 
141.  વી.આય.ી.વી.ના કરભ 172 શઠે દયેક ોરીવ અશધકાયીને રઇવ તાવભા ંકામકલાશીભા ંડામયીના ંકેટરા દીલવભા ંનોધ 

કયલાની શોમ છે ?  
યોજેયોજ 

142.  વી.આય.ી.વી.ની કરભ164  શઠે કબરુાત અને શનલેદનોની નોધ કોણ કયે  છે? જ્યડુીળીમર ભેજજ્રેટ અને 
ભેરોોરીટન ભેજજ્રેટ  

143.  ફાકના ફાત્કાયને રગતી  તાવ ોરીવ ્ટેળનભા ંઅશધકાયીને રાયા ભાશીતીની નોધ થમેર શોમ તે તાયીખથી કેટરા 
વભમભા ંણૂક કયલાની યશળેે ? 

ત્રણ ભશીનાભા ં

144.  ોરવ તાવ ણૂક થતાી્ોરીવ અશધકાયીઓને હયોટક  વી.આય.ી.વી.ના કઇ કરભ શઠે તૈમાય થામ છે ? કરભ 173 
145.  વી.આય.ી.વી.ના કરભ 173 શઠે ોરીવ તાવ ણૂક થલાનો યીોટક  ફીજા ક્યા ંનાભે ઓખામ છે ?   ચાજવીટ 
146.  આત્ભશત્મા લગેયેભા ંોરીવ અશધકાયી તાવ કયીને હયોટક  કયલા ફાફતે વી.આય.ી.વી.ના કઇ કરભ શઠે જોગલાઇ 

કયલાભા આલી છે ?    
કરભ 174 



ANGEL  ACADEMY  :  GPSC 1-2, Dy.SO - નામફ ભાભરતદાય, તરાટી, કરાકક , PSI-ASI, કોન્સ્ટેફર, TAT, TET લગેયે યીક્ષાઓની વંણૂક તૈમાયી ભાટેના ્થ              

ભો.7575 072 872       :1) ફવ ડેોની વાભે, વેકટય:7-C, ઘ-3, │  2) રારઘય ઝેયોક્ષની નીચે, વેકટય: 29, ઘ-6  કોનકય, ગાધંીનગય  angelacademy.co.in         

વચંારક : વાભત ગઢલી  (GPSC 1-2(p) , Dy.SO-નામફ ભાભરતદાય(p), તરાટી, કરાકક , ોરીવ, TAT, TET લગેયે 10 થી લધાયે યીક્ષાઓભાં ાવ થનાય અનબુલી અને તજજ્ઞ શળક્ષક)  63 

147.   કરભ 174 મજુફ આત્ભશત્મા લગેયેભા ંોરીવ તાવ કયીને  તે હયોટક  ય ોરીવ અશધકાયીએ વશી  કયીને કોને ભોકરી 
આલાનો શોમ છે ?  

હડ્રીક્ટ ભેજજ્રેટ અથલા 
હડશલઝન ભેજજ્રેટ 

148.  વી.આય.ી.વી.ના કઇ કરભ શઠે ોરીવ અશધકાયીને વ્મક્ક્તઓને વભન્સવથી ફોરાલી ળકે છે ? કરભ 175 
149.  ભેજજ્રેટ મતુ્યનુા કાયણે તાવ વી.આય.ી.વી.ના કઇ કરભ શઠે કયલી ળકામ છે ? કરભ 176 
150.  વી.આય.ી.વી.ની કરભ 177 શઠે તાવ તથા ન્સમામીક કામકલાશીન ુવાભાન્સમ ્થ ક્યુ ંયશળે ? જે ્થાશનક અદારતોભા ંહુકુભતભા ં

તે ગનુો કયામો શોમ તે  
151.  ત્રો રાયા કયલાભા ંઆલેરા ગનુા ંફદરની ન્સમામીક કામકલાશી ની જોગલાઇ વી.આય.ી.વી.ના કઇ કરભ શઠે કયલાભા 

આલી છે ? 
કરભ 182 

152.  વી.આય.ી.વી.ની કરભ  186 શઠે મજુફ જ્માયે તાવ અથલા ઇન્સવાપી કામકલાશી ક્યા ંજીલ્રાભા ંકયલી તે ળકંા્દ શોમ 
ત્માયે તે ફાફતે કોણ શનણમક કયે છે ?  

ઉચ્ચ ન્સમામારમ 

153.  વી.આય.ી.વી.ની કરભ 188 શઠે જ્માયે બાયતભા ંફશાય કોઇ નાગયીક ભધદયીમે  અથલા નાગયીક ન શોમ તેલી કોઇ 
વ્મક્ક્ત બાયતભા ંનોધામેરા દયીમાઇ કે શલાઇ જશાજ ઉય કોઇ ગનુો થામ તો ત્માયે ઇન્સવાપી કામકલાશી ક્યા ંચરાલલાભા ં
આલળે ? 

બાયતભા ંતે વ્મક્ક્ત જે ્થેથી 
આલે તે ્થ. 

154.  વી.આય.ી.વી.ના કઇ કરભ શઠે રગ્ન અંગેનો ગનુાઓ ભાટે પોજદાયી કામકલાશી દળાકલલાભા આલી છે  
 ? 

કરભ 198 

155.  વી.આય.ી.વી.ના કઇ કરભભા ંફદનક્ષી ભાટે પોજદાયી કામકલાશી દળાકલલાભા આલી છે ? કરભ 199 
156.  વી.આય.ી.વી.ના કઇ કરભભા ંઅંતગતક પયીમાદ ની તાર અંગે જોગલાઇ કયલાભા આલે. છે ?   કરભ 200 
157.  વી.આય.ી.વી.ના કઇ કરભભા ંન્સમામધીળોને અને જાશયે નોકય વાભે  પોજદાયી અંગે જોગલાઇ કયલાભા આલી છે ?   કરભ 197 
158.  વી.આય.ી.વી.ના કઇ કરભભા ંજોગલાઇ મજુફ ભેજજ્રેટ પયીમાદ કાઢવ નાખે છે ? કરભ 203 
159.  વી.આય.ી.વી.ના કઇ કરભભા ંઅંતગકત ભેજજ્રેટ વભક્ષ આયોીને શાજય યશલેાભાથીં મકુ્ક્ત ભે છે ?  કરભ 205 
160.  વી.આય.ી.વી.ના કઇ કરભભા ંજ્માયે પયીમાદ કેવ અને ોરીવ તાવ ભાટે એકજ ગનુાભા વફંધભા ંશોમ ત્માયે 

અનવુયલાની કામકલાશી અંગે જોગલાઇ કયલાભા આલી છે ? 
કરભ 210 

161.  વી.આય.ી.વી.ના કઇ કરભભા ંતશોભતની શલગતો અંગે જોગલાઇ કયલાભા આલી છે ? કરભ 211 
162.  વી.આય.ી.વી.ના કઇ કરભભા ંતશોભતનાભાભા ંગનુાભા ં્થ , વભમ અને જે વ્મક્ક્તની શલરુધ્ર અથલા લ્તનુા વફંધભા ં

ગનુો થમો શોમ તેની શલગતો આલાની જોગલાઇ કયલાભા આલી છે ? 
કરભ 212 

163.  વી.આય.ી.વી.ના કઇ કરભભા ંતશોભતભાનંી શલગતો જણાલલાભા થમેર ભરુના યીણાભ અંગે ભરુ ના યીણાભ અંગે 
જોગલાઇ કયલાભા આલે છે  ?    

કરભ 215 

164.  વી.આય.ી.વી.ની કરભ 216 મજુફ તશોભતનાભા ંપેયપાય કયલાની વતા આે છે ?  અદારત 
165.  વી.આય.ી.વી.ની કરભ 225 ભેજફ વેળન્સવ કોટક  વભક્ષ કાનનુી કામકલાશીભા ંપયીમાદ ક્ષની કામકલાશી કોણ ચરાલી ળકે છે 

? 
બ્બ્રક પ્રોશવક્યટુય 

166.  વી.આય.ી.વી.ની કઇ કરભભા ંજેરભા ંયશરેા વાક્ષીને તાવલાની વતા અંગે જોગલાઇ કયલાભા આલી છે ? કરભ 271 
167.  વી.આય.ી.વી.કરભ 272 મજુફ શાઇકકોટ શવલામ અન્સમ અદારતોભા ંબાા કઇ યશળેે ?   યાજ્મવયકાય નક્કી કયે તે 
168.  વી.આય.ી.વી.ની કરભ 277 મજુફ યુાલાની નોધની બાા કઇ યશળેે ? વાક્ષી અદારતન બાાભા ંયુાલા 

આે તો તે બાાભા ંયુાલો રખી 
રેલાભા આલળે.  

169.  વી.આય.ી.વી.ની કઇ કરભ મજુફ એક લખત એક દોીત ઠયેર કે શનદો ઠયાલી છોડી મકેુર વ્મક્ક્ત ય એક જ ગનુાના 
ભાટે પન્સવાપી કામકલાશી થઇ ળકે નશી ?   

કરભ 300 

170.  વી.આય.ી.વી.ની કઇ કરભ મજુફ આયોીને ોતાની વંદગીના લકીર ભાયપતે ફચાલ કયલાનો અશધકાય છે ?  કરભ 303 
171.  વી.આય.ી.વી.ની કઇ કરભ મજુફ કેટરાક કેવોભા ંયાજ્મના ખચકના આયોીને કાનનુી વશામ આલાની જોગલાઇ છે ?  કરભ 304 
172.  વી.આય.ી.વી.ની કઇ કરભ મજુફ જ્માયે કોયોયેળન કે નોધામેરા ભડંી આયી શોમ ત્માયે આયોીને  ૈકી એક શોમ 

ત્માયે તે તાવ ઇન્સવાપ કામકલાશી ભાટે એક પ્રશતનીશધ નીભી ળકે છે ?  
કરભ 305 

173.  વી.આય.ી.વી.ની કરભ 306 મજુફ કોના ગનુાના વશ આયોીને  ભાપી આલાની વતા ધયાલે છે ? ચીપ જ્યહુડશળમર ભેજજ્રેટ , 
ભેરોોરીટન ભજંજ્રેટ , પ્ટક  
કરાવ ભેજજ્રેટ  

174.  વી.આય.ી.વી.ની કરભ 307 મજુફ ક્યા ંભેજજ્રેટને વજા ભાપીનો આદેળ કયલાની વતા છે ? વેળન્સવ અદારતના ખાયા 
ન્સમામધીળો ખાવ કયીને અથલા 
ચીપ જ્યહુડશળમર ભેજજ્રેટ  

175.  વી.આય.ી.વી.ની કઇ કરભની જોગલાઇ શઠે નમનુાની વશી અથલા શ્તાક્ષય આલાનો કોઇ વ્મક્ક્તને આદેળ  કયલાની 
ભેજજ્રેટ વતા છે ? 

કરભ 311(A) 

176.  વી.આય.ી.વી.ની કઇ કરભ ભા ંજોગલાઇ શઠે આયોી ફચાલ ક્ષનો વાક્ષી ફની ળકામ છે ? કરભ 315 
177.  વી.આય.ી.વી.ની કઇ કરભભા ંગનુાઓના વભાધાન અંગે જોગલાઇ કયલાભા ંઆલી છે ? કરભ 320 
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178.  વી.આય.ી.વી.ની કઇ કરભભા ંઆયોીની કામકલાશી વભજી ળકે તેભ નશોમ ત્માયેની કામકલાશી દળાકલલાભા ંઆલી છે ?   કરભ 318 
179.  વી.આય.ી.વી.ની કઇ કરભ મજુફ ગનુાભા ંદોશત જણામ તેલી અન્સમ વ્મક્ક્તઓ વાભે કામકલાશી કયલાની વતા અંગે 

જોગલાઇ કયલાભા ંઆલી છે ?  
કરભ 319 

180.  વી.આય.ી.વી.ની કઇ કરભ શઠે કોઇ ણ વભમે કેવનો ચાજ ધયાલતા બ્બ્રક પ્રોશવક્યટુય અથલા આશવ્ટ્ટ બ્બ્રક 
પ્રોશવક્યટુય ચકુાદો જાશયે થતા શરેા પોજદાયી કામકલાશી ાછી ખેચી ળકે છે ?   

કરભ 321 

181.  તાવ અથલા કાનનુી કામકલાશી ળરૂ થઇ ગમા ફાદ જ્માયે ભેજજ્રેટે એભ રાગે કે કેવ કશભટ કયલો જોઇએ ત્માયની કામકલાશી 
અંગે વી.આય.ી.વી.ની કઇ કરભભા ંજોગલાઇ કયલાભા આલી છે? 

કરભ 323 

182.  વી.આય.ી.વી.ની કઇ કરભભા ંઆયોીને હદલાન શોમ તે ફાફતભા ંકામકલાશીની જોગલાઇ કયલાભા ંઆલી છે ? કરભ 328 
183.  વી.આય.ી.વી.ની કઇ કરભભા ંજ્માયે આયોીને અક્્થય ભગજનો શોમ તે ફાફતની કામકલાશી જોગલાઇ કયલાભા ંઆલી છે 

?  
કરભ 333 

184.  વી.આય.ી.વી.ની કરભ 319 મજુફ કોને દીલાન અદારતગણી ળકામ છે ?  યજી્રાય અથલા વફયજી્રાય 
185.  વી.આય.ી.વી.ની કઇ કરભભા ંચકુાદા અંગે જોગલાઇ કયલાભા આલી છે ? કરભ 353 
186.  વી.આય.ી.વી.ની કઇ કરભભા ંચકુાદાની બાા અને શલગતો અંગે જોગછાઇ કયલાભા આલી છે ? કરભ 354 
187.  વી.આય.ી.વી.ની કઇ કરભ ની જોગલાઇ શઠે અદારતભા ંચકુાદા આતી લખતે લતય આલાનો આદેળ કયી ળકે છે ? કરભ 357 
188.  વી.આય.ી.વી.ની કઇ કરભ મજુફ વાયી લણકતકુ ની અજભામળ કે ઠકો આીને મકુ્ત કયલાનો આદેળ આલા ફાફતે 

જોગલાઇ  કયલાભા આલી છે?  
કરભ 360 

189.  વી.આય.ી.વી.ની કઇ કરભ અંતગકત શાઇકોટક  વેળન્સવ કોટક  રાયા પયભામેરી વજા ફશાર યાખલાની અથલા ગનુો કયલાની 
વતા ધયાલે છે ? 

કરભ 368 

190.  વી.આય.ી.વી.ની કઇ કરભ શઠે કાયણ લગય ધયકડ થમેર વ્મક્ક્તને લતય આલાની જોગલાઇ કયલાભા આલી છે ? કરભ 358 
191.  વી.આય.ી.વી.ની કઇ કરભ અંતગકત વજાઓ  વાભે અીર અંગે જોગલાઇ કયલાભા ંઆલી છે ? કરભ 374 
192.  વી.આય.ી.વી.ની કઇ કરભભા ં‘‘અીરના અશધકાય ’’ ફાફતે જોગલાઇ કયલાભા ંઆલી છે ? કરભ 372 
193.  વી.આય.ી.વી.ની કઇ કરભભા ંઅીરની વભાચ્પ્ત અંગે જોગલાઇ કયલાભા ંઆલી છે ? કરભ 394 
194.  અીરનો શનણકમ થતંા સધુી વજાની  ભાકુપી અથલા અીર કયનાયને જાભીન ય મકુ્ત કયલા ફાફતે વી.આય.ી.વી.ની 

કઇ કરભભા ંજોગલાઇ કયલાભા ંઆલી છે ? 
કરભ 389 

195.  વી.આય.ી.વી.ની કઇ કરભની જોગલાઇ મજુફ કોઇ ણ દઅદારતભા ંકેવના શનકાર ભાટે શાઇકોટને  યેપયન્સવ ભોકરી ળકે 
છે ? 

કરભ 395 

196.  વી.આય.ી.વી.ની કઇ કરભભા ંવેળન્સવ જજની હયલીઝન અંગે વતા ફાફતે જોગલાઇ કયલાભા ંઆલી છે ? કરભ 399 
197.  વી.આય.ી.વી.ની કઇ કરભભા ંશાઇકોટ ની હયલીઝન અંગે વતા ફાફતે જોગલાઇ કયલાભા ંઆલી છે ? કરભ 401 
198.  વી.આય.ી.વી.ની કઇ કરભ મજુફ જ્માયે વલોચ્ચ અદારત અીર કયલાભા ંઆલે તે કેવભા ંદેશાતંદંડની વજાભા ંઅભર 

મરુતલી યશ ેછે ? 
કરભ 415 

199.  વી.આય.ી.વી.ની કઇ કરભ મજુફ ગબકલતી સ્ત્રી ય દેશાતંદંડની વજાભા ંઅભર મરુતલી યશ ેછે ?  કરભ 416 
200.  વી.આય.ી.વી.ની કઇ કરભ ભા ંજાભીન રઇ ળકામ તેલા કેવો ફાફતે જોગલાઇ કયલાભા ંઆલી છે ? કરભ 436 
201.  વી.આય.ી.વી.ની કઇ કરભભા ંભફનજાભીનાત્ર ગનુાઓ અંગેના કેવભા ંજાભીન રેલા ફાફતે જોગલાઇ કયલાભા ંઆલી છે ? કરભ 437 
202.  વી.આય.ી.વી.ની કઇ કરભભા ંધયકડ થલાની દશળેત ધયાલતી વ્મક્ક્ત જાભીન (આગોતયા જાભીન ) ભજુંય કયલાના હુકભ 

ફાફતે જોગલાઇ કયલાભા ંઆલી છે ? 
કરભ 438 

203.  વી.આય.ી.વી.ની કઇ કરભભા ંશભરકતનો કફજો રેલાભા ંઆલે ત્માયે ોરીવ રાયા કામકલાશી ફાફતે જોગલાઇ કયલાભા ં
આલી છે ?  

કરભ 457 

204.  વી.આય.ી.વી.ની કઇ કરભભા ંછ ભશીનાની અંદય શભરકતનો કોઇ દાલેદાય શાજય શોમ ન થામ ત્માયે  કાતકયીશત અંગે. 
જોગલાઇ કયલાભા ંઆલી છે ? 

કરભ 458 

205.  વી.આય.ી.વી.ની કઇ કરભભા ંવતત ફનતા ગનુાની વભમ ભમાકદા ફાફતે જોગલાઇ કયલાભા ંઆલી છે ? કરભ 472 
206.  વી.આય.ી.વી.ની કઇ કરભભા ંજે તાયીખ અદારત ફધં શોમ તે દીલવ ફાદ કયલા ફાફતે જોગલાઇ કયલાભા ંઆલી છે ? કરભ 471 
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બાયતીમ યુાલા અશધશનમભ  - 1872     

Indian Evidence Act, 1872  
 પ્રકયણ-11, કરભ-167  

 બાયતીમ યુાલાનો કામદો 15 ભાચક, 1872 ભા ંફનેર છે.   
 ઈન્ડડમન એવલડડવ એક્ટન ે3 બાગભાાં લશેંચામલે ાં છે.  

 બાગ-1 : સ વાંગત શકીકતો  

 બાગ-2 : પ યાલા વલળ ે 

 બાગ-3 : પ યાલાની યજૂઆત તનેી અવય  

 
પ્રકયણ-1 :- પ્રાયંભબક 

કરભ-1  ટૂંકી વજ્ઞા, વ્માક્તા અને આયંબ.  
કરભ-2  અગાઉના અશધશનમભોને યદ જાશયે કયલા શલળે.  
કરભ-3  અથકઘટન.  
કરભ-4  શકીકત ભાની રઈ ળકામ.  

પ્રકયણ-2 :- સવુગંત શકીકતો. 
કરભ-5  શલલાદી શકીકતો તમા તેને સવુગંત શકીકતોનો યુાલા આલા ફાફત.  
કરભ-6  તે શકીકત પ્ર્તતુ છે કે જે એક જ ફનાલના બાગરૂે છે.  
કરભ-7  શલલાદી શકીકતો ભાટે શનશભત્ત, કાયણ અથલા હયણારૂ શોમ તેલી શકીકતો.  
કરભ-8 ઉદે્દળ, તૈમાયી અથલા આગ ાછની લતકણ ૂકં.  
કરભ-9 ઓખ યેડ. 
કરભ-10  વભાન મોજના વફંધંભા ંકાલતરૂ કયનાયે કશરેી કે કયેરી ફાફતો.  
કરભ-11 શ્તાક્ષય અંગેનો અભબપ્રામ. 
કરભ-12  નકુવાનીના દાલાભા ંકોટક  જેના ંયથી નકુવાનીની યકભ નક્કી કયે તે શકીકત પ્ર્તતુ છે.  
કરભ-13  જ્માયે શક છુાલા રૂહઢન ુઅક્્તત્લ શલલાદી શોમ ત્માયે શકીકતો પ્ર્તતુ છે.  
કરભ-14  ભાનશવક ક્્થશત અથલા ળાયીહયક ક્્થશત અથલા ળાયીહયક વલેંદનાનુ ંઅક્્તત્લ દળાકલતી શકીકતો.  
કરભ-15  ઈયાદાલૂકક અથલા આકક્્ભક થમેર કૃત્મના પ્રશ્ન વફંધંી શકીકતો.  
કરભ-16  વ્મલવામના યીતયવભનુ ંઅક્્તત્લ કમા વજંોગોભા ંપ્ર્તતુ છે.  
કરભ-17 ્લીકૃશત કે કબરુાત. 
કરભ-18  કેવના કોઈ ક્ષકાયે અથલા તેના એજન્સટે કયેર ્લીકૃશત.  
કરભ-19  એલી વ્મક્ક્તની ્લીકૃશત કે જેનુ ં્થાન દાલાના કોઈ ક્ષકાયની શલરૂદ્ધભા ંછે એવુ ંયુલાય કયવુ ંડે.  
કરભ-20  દાલાના કોઈ ક્ષકાયે તકયાયી ફાફતે ્ષ્ટ્ટ ભાહશતી આી ઉલ્રેખ કમો શોમ તે વ્મક્ક્તએ કયેરી ્લીકૃશત.  
કરભ-21  શકીકતોની ક્્લકાય કયનાય વ્મક્ક્ત શલરૂદ્ધ અથલા તેભના લતીની ્લીકૃશતની વાભફતી.  
કરભ-22  દ્તાલેજો અંગે ભૌભખખ ્લીકૃશત ક્યાયે પ્ર્તતુ ગણામ.  
કરભ-22-A  ઈરેક્રોશનક યેકડકની શલગત અંગે ભૌભખક ્લીકૃશત સવુગંત છે.  
કરભ-23  હદલાની દાલાભા ં્લીકૃશત કમાયે પ્ર્તતુ ગણામ.  
કરભ-24 પોજદાયી કામકલાહશભા ંપ્રરોબન, ધભહક અથલા લચનને કાયણે કયેરી કબરુાત ક્યાયે પ્ર્તતુ ગણામ.  

કરભ-25 ોરીવ રૂફરૂ કયેરી કબરુાત ળાભફત કયી ળકાળે નહશ.  
કરભ-26 ોરીવ ક્ટડીભા ંશોમ ત્માયે આયોીએ કયેરી કબરુાત તેની શલરુદ્ધ વાભફત કયી ળકાળે નહશ.  

કરભ-27 આયોી ાવેથી ભેરી ભાહશતીનો કેટરો બાગ યુલાય થમેરો ભાની ળકામ. (હડ્કલયી ચંનામુ)ં.  

કરભ-28 પ્રરોબન, ધભહક અથલા લચનથી ભન ઉય થમેરી અવય દુય થમા છી કયેરી કબરુાત પ્ર્તતુ છે.  

કરભ-29  કબરૂાત કોઈ અન્સમ યીતે પ્ર્તતુ શોમ તો તે ગપુ્ત યાખલાના લચનને કાયણે અપ્ર્તતુ ફનતી નથી.  
કરભ-30  એક જ ગનુાના વશઆયોીઓ ૈકી એક આયોીએ કયેરી કબરૂાત તે યુાલાભા ંગ્રાહ્ય શતી કબરૂાત કયનાય આયોી તથા 



ANGEL  ACADEMY  :  GPSC 1-2, Dy.SO - નામફ ભાભરતદાય, તરાટી, કરાકક , PSI-ASI, કોન્સ્ટેફર, TAT, TET લગેયે યીક્ષાઓની વંણૂક તૈમાયી ભાટેના ્થ              

ભો.7575 072 872       :1) ફવ ડેોની વાભે, વેકટય:7-C, ઘ-3, │  2) રારઘય ઝેયોક્ષની નીચે, વેકટય: 29, ઘ-6  કોનકય, ગાધંીનગય  angelacademy.co.in         

વચંારક : વાભત ગઢલી  (GPSC 1-2(p) , Dy.SO-નામફ ભાભરતદાય(p), તરાટી, કરાકક , ોરીવ, TAT, TET લગેયે 10 થી લધાયે યીક્ષાઓભાં ાવ થનાય અનબુલી અને તજજ્ઞ શળક્ષક)  66 

વશઆયોી ઉય થતી અવય વફંધંભા ંશલચાયણા.  
કરભ-31  ્લીકૃત એ શનણાકમક વાભફતી નથી યંત ુતે પ્રશતયોધ તયીકે અભરભા ંઆલી ળકે.   
કરભ-32 ભયણોન્સમખુ શનલેદન (ડાઈંગ હડક્રેયેળન). 
કરભ-33  કેટરાક યુાલાની તેભા ંજણાલેરી શકીકતો વાચી શોલાનુ ંયુલાય કયલા ભાટે ત્માયછીની ફીજી કામકલાશીભા ંસવુગંતતાણુ.ં  
કરભ-34 હશવાફી ચોડાભા ંકયેરી નોંધ કમાયે પ્ર્તતુ કયલાભા ંઆલે છે.  
કરભ-35 ોતાની પયજ ફજાલતા ંજાશયે યેકોડકભા ંકયલાભા ંઆલેરી નોંધ.  
કરભ-36 પ્રાન, નક્ળા તથા ચાટકભાના કથનોની પ્ર્તતુતા.  
કરભ-37 કેટરાક અશધશનમભોભા ંઅથલા જાશયેનાભાઓભા ંવભાલેર શોમ તેલી જાશયે પ્રકાયની શહકકતો વફંધંી કથનોની પ્ર્તતુતા.  
કરભ-38 કામદાના ુ્ તકોભા ંશોમ તેલા કથનોની પ્ર્તતુતા.  
કરભ-39  કોઈ શનલેદન જમાયે લાતચીતન દ્તાલેજ, ચોડા, ઈરેકરોશનક યેકડકનો બાગ શોમ ત્માયે યુાલો શુ ંઆલો જોઈએ.  
કરભ-40  ફીજી લખત દાલા કે ન્સમામની કામકલાશી અટકાલલા અગાઉના ચકુાદા પ્ર્તતુ છે.  
કરભ-41  પ્રોફેટ અંગેની શકુભત લાયતા આેરા ચકુાદાઓની પ્ર્તતુતા.  
કરભ-42  કરભ-41ભા ંજણાવ્મા શવલામના ચકુાદા, હુકભો, હુકભનાભાઓની પ્ર્તતુતા.  
કરભ-43  કરભ-40 થી 42 સધુીભા ંજણાવ્મા શોમ તે શવલામના ચકુાદા કમાયે પ્ર્તતુ છે.  
કરભ-44  ચકુાદો ભેલલાભા ંથમેર કટ કે ભેાણુ ંઅથલા કોટકની અક્ષભતા વાફીત કયી ળકાળે.  
કરભ-45 શનષ્ટ્ણાતં વ્મક્ક્તઓના અભબપ્રામો. 
કરભ-45-A  ઈરેક્રોનીક યુાલાને તાવનાયનો અભબપ્રામ.  
કરભ-46  શનષ્ટ્ણાતંના અભબપ્રામ વાથે વફંધં ધયાલતી શકીકતો.  
કરભ-47 શ્તાક્ષય અંગેના અભબપ્રામ ક્યાયે પ્ર્તતુ છે. 
કરભ-47-A  ડીજીટર વીગ્નેચયભા ંઅભબપ્રામ કમાયે પ્ર્તતુ ફને.  
કરભ-48  શક અથલા હયલાજના અક્્તત્લ અંગેનો અભબપ્રામ કમાયે પ્ર્તતુ છે.  
કરભ-49  પ્રથાઓ, ભાન્સમતા કે શવદ્ધાતંો અંગેનો અભબપ્રામ કમાયે પ્ર્તતુ છે.  
કરભ-50  વગણ અંગેનો અભબપ્રામ કમાયે પ્ર્તતુ છે.   
કરભ-51  અભબપ્રામ ભાટેના કાયણ કમાયે પ્ર્તતુ છે.  
કરભ-52  હદલાની કોટકભા ંલતકન વાફીત કયલા ભાટે ચાહયત્ર અપ્ર્તતુ છે.  
કરભ-53 પોજદાયી કેવોભા ંઅગાઉનુ ંવારંુ ચાહયત્મ પ્ર્તતુ છે.  
કરભ-53-A ચાહયત્મ ્ને અગાઉના ંજાશતમ અનબુલનો યુાલો કેટરાક કેવોભા ંપ્ર્તતુ નથી.  

કરભ-54  ઉત્તય રૂે શોમ તે શવલામ અગાલનુ ંચાહયત્ર પ્ર્તતુ નથી.  
કરભ-55  નકુવાનીની યકભને અવય કયત ુ ંચાહયત્ર્મ.  

પ્રકયણ-3 :- કઇ શકીકતો વાફીત કયલાની જરૂય નથી. 
કરભ-56  ન્સમામીક નોંધ રેલા ાત્ર કશીકત વાફીત કયલાની જરૂયી નથી.  
કરભ-57  ન્સમામીક નોંધ રેલી ડે એ શકીકતો.  
કરભ-58  કબરુ યાખેર શકીકત યુલાય કયલાની જરૂય નથી.  

પ્રકયણ-4 :- ભૌભખક યુાલા શલળે. 
કરભ-59  ભૌભખક યુાલા દ્વાયા કશીકત યુલાય કયલા.  
કરભ-60 ભૌભખક યુાલો શંભેળા પ્રત્મક્ષ શોલો જોઈએ.  

પ્રકયણ-5 :- દ્તાલેજી યુલા 
કરભ-61 દ્તાલેજી શલગત વફંધંી યુાલા. 
કરભ-62 પ્રાથશભક યુાલા. 
કરભ-63 ગૌણ યુાલા. 
કરભ-64  પ્રાથભીક યુાલાથી દ્તાલેજોની વાફીતી.  
કરભ-65 દ્તાલેજો વફધંી ગૌા યુાલો આી ળકામ તેલા વજંોગો.  

કરભ-65-A  ઈરેકરોનીક યેકડક અંગે યુાલો આલા ભાટે કયેર ખાવ જોગલાઈઓ.  
કરભ-65-B  ઈરેકરોનીક યેકડકની યુાલભા ંગ્રાહ્યતા.  
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કરભ-66  દ્તાલેજ યજુ કયલા ભાટે આલાભા ંઆલતી નોટીવ અંગે શનમભો.  
કરભ-67  યજુ કયેર દ્તાલેજ ઉય જે વ્મક્ક્તએ વશી કયેરાનુ ંઅથલા તે તેણે રખ્મો શોલાનુ ંકશલેાત ુ ંશોમ તેલી વ્મક્ક્તની વશી અને 

શ્તાક્ષયની વાભફતી.  
કરભ-67-A  ઈરેકરોનીક (ડીજીટર) વશીની વાભફતીનો યુાલો.  
કરભ-68  જે દ્તાલેજ ઉય વાભફતી વશીની આલશ્મકતા શોમ તે દ્તાલેજ થમો શોલાના યુાલા.  
કરભ-69  ળાખ કયનાય વાક્ષી જમાયે ભી ળકે તેભ ન શોમ ત્માયે વાભફતી.  
કરભ-70  ળાખ કયલાભા ંઆલેર તેલા દ્તાલેજના ક્ષકાયે તે કયી આપ્માની શકીકતની ્લીકૃશત.  
કરભ-71  ળાખ કયનાય વાક્ષી. દ્તાલેજ થમાની શકીકતનો ઈન્સકાય કયે ત્માયે વાભફતી.  
કરભ-72  દ્તાલેજ ઉય વાક્ષીની ળાખની કાનનુી જરૂયીમાત નહશિં શોમ તેલા દ્તાલેજ વફંધંી વાભફતી.  
કરભ-73  વશી રખાણ અથલા વાભફતી ફીજા ્લીકાયામેરી અથલા વાભફત થમેરી વશીઓ, રખાણો આથલા વીર વાથે વયખાભણી.  
કરભ-73-A  ડીઝીટર વશીની વચ્ચાઈ અંગે યુાલો.  
કરભ-74 જાશયે દ્તાલેજ. 
કરભ-75 ખાનગી દ્તાલેજ. 
કરભ-76  જાશયે દ્તાલેજોની પ્રભાભણત નકરો.  
કરભ-77  પ્રભાભણત ીંકરો યજુ કયીને દ્તાલેજોની વાભફતી.  
કરભ-78  ફીજા વયકાયી દ્તાલેજોની વાભફતી.  
કરભ-79  પ્રભાભણત નકરો ખયી શોલા શલળે ભાની રેલા ફાફત.  
કરભ-80  યુાલાના યેકડક તયીકે યજુ થમેર દ્તાલેજ શલળે અનભુાન કયલા ફાફત.  
કરભ-81  ગેઝેટો, લતકભાનત્રો, ારાકભેન્સટ, ખાનગી અશધશનમભો અને ફીજા દ્તાલેજો શલળે ભાની રેલા ફાફત.  
કરભ-81-A  ઈરેક્ટોનીક પોભકભા ંપ્રગટ થતા ંગેઝેટની ધાયણા.  
કરભ-82  વીર કે વશીના યુાલા શલના ઈંગ્રેન્સડભા ંગ્રાહ્ય શોમ તેલા દ્તાલેજો શલળે ધાયી રેલા ફાફત.  
કરભ-83  વયકાયી આદેળના આધાયે ફનાલલાભા ંઆલેર નકળા કે પ્રાન શલળે ભાની રેલા ફાફત.  
કરભ-84  કામદાના તથા ચકુાદાઓના યીોટકના વગં્રશ શલળે ભાની રેલા ફાફત.  
કરભ-85  ાલય ઓપ એટની શલળે ભાની રેલા ફાફત.  
કરભ-85-A   ઈરેકરોનીક વભજૂતી વફંધંભા ંઅનભુાન.  
કરભ-85-B  ઈરેક્રોનીક યેકડક અને ડીજીટર વીગ્નેચય વફંધેંનુ ંઅનભુાન.  
કરભ-85-C  હડજીટર વશીલાા પ્રભાણત્રો ફાફત અનભુાન.  
કરભ-86  શલદેળી ન્સમામીક યેકડકની પ્રભાભણત નકરો શલળે ભાની રેલા ફાફત.  
કરભ-87  ુ્ તકો, નકળા અને ચાટક  શલળે ભાની રેલા ફાફત.  
કરભ-88  તાયના વદેંળા વફંધંી ધાયણા.  
કરભ-88-A   ઈરેક્રોનીક વદેંળાઓ વફંધંભા ંઅનભુાન.  
કરભ-89  યજુ નહશિં થમેરા દ્તાલેજો શલશધવય થમા શોલાની શકીકત ભાની રેલા ફાફત.  
કરભ-90  ત્રીવ લક જુના દ્તાલેજો અંગે ભાની રેલા ફાફત.  
કરભ-90-A  ાચં લક જુનો ઈરેક્રોનીક યેકડક ફાફત અનભુાન.  

પ્રકયણ-6 :- દ્તાલેજી યુાલા શોમ ત્માયે ભૌખીક યુાલો નહશિં રેલા શલળે.  
કરભ-91  દ્તાલેજી ્લરૂે અામેરા કયાયોની ગ્રાન્સટોની તેભજ શભરકતની ફીજી વ્મલ્થાની શલગતોનો યુાલો.  
કરભ-92  ભૌભખક કબરુાતોનો યુાલો નહશિં રેલા ફાફત.  
કરભ-93  વશંધધ્મ દ્તાલેજની વભજૂતી આલા કે સધુાયલા યુાલો નહશિં રેલા ફાફત.  
કરભ-94  પ્રલતકભાન શકીકતોને દ્તાલેજ રાગ ુડતો શોમ ત્મા ંશલરૂદ્ધ યુાલો નહશિં રેલા ફાફત.  
કરભ-95  પ્રલતકભાન શકીકતોના વદંબકભા ંઅથકશીન દ્તાલેજો શલળે યુાલા.  
કરભ-96 કેટરીક વ્મક્ક્તઓ ૈકી એક જ વ્મક્ક્તને રાગ ુડી ળકે તેલી બાા રાગ ુાડલા શલળે યુાલા.  
કરભ-97  શકીકતોના ફે વેટભાથંી કોઈને ણ ખયી યીતે યેૂયૂી રાગ ુડતી ન શોમ તેલી બાા ફેભાથંી એક વેટને રાગ ુાડલા શલળે યુાલા.  
કરભ-98  ઉકેરી નહશિં ળકામ તેલી ભરી લગેયેના અથક અંગે યુાલો.  
કરભ-99  દ્તાલેજની શલગતોભા ંપેયપાય કયતી કબરુાતનો યુાલો કોણ આી ળકે.  



ANGEL  ACADEMY  :  GPSC 1-2, Dy.SO - નામફ ભાભરતદાય, તરાટી, કરાકક , PSI-ASI, કોન્સ્ટેફર, TAT, TET લગેયે યીક્ષાઓની વંણૂક તૈમાયી ભાટેના ્થ              

ભો.7575 072 872       :1) ફવ ડેોની વાભે, વેકટય:7-C, ઘ-3, │  2) રારઘય ઝેયોક્ષની નીચે, વેકટય: 29, ઘ-6  કોનકય, ગાધંીનગય  angelacademy.co.in         

વચંારક : વાભત ગઢલી  (GPSC 1-2(p) , Dy.SO-નામફ ભાભરતદાય(p), તરાટી, કરાકક , ોરીવ, TAT, TET લગેયે 10 થી લધાયે યીક્ષાઓભાં ાવ થનાય અનબુલી અને તજજ્ઞ શળક્ષક)  68 

કરભ-100  લીર વફંધંી બાયતીમ લાયવા શક્ક અશધશનમભની જોગલાઈઓ ભાટે અલાદ.  
પ્રકયણ-7 :- વાભફતીના ફોજા શલળે. 

કરભ-101  યુાલાની વાભફતીનો ફોજો.  
કરભ-102  યુાલાનો ફીજો કોના ઉય શોમ છે.  
કરભ-103  કોઈ શલશળષ્ટ્ટ શકીકત વફંધંભા ંયુાલાનો ફોજો.  
કરભ-104  યુાલો ગ્રાહ્ય ફને તે ભાટે વાફીત કયલાની શકીકત વાભફત કયલાનો ફોજો.  
કરભ-105 આયોનો કેળ અલાદોભા ંઆલી જતો શોલાનુ ંવાભફત કયલાનો ફોજો (જે વ્મક્તી ઉય આયો મકુામ તેને ફોજો).  

કરભ-106 ખાવ જાણકાયી અંગેનો અભબપ્રામ (ખાવ જણકાયી છે તે વ્મક્ક્ત ય).  
કરભ-107 30 લક દયમ્માન શમાત શોલાન ુજેના શલળે જાણલાભા ંઆવ્યુ ંશોમ તે વ્મક્ક્તનુ ંમતૃ્ય ુ યુલાય કયલાનુ ંફોજો (તેવ ુકશનેાય ઉય).  

કરભ-108 7 લક સધુી ખફય અંતય ભળ્મા ન શોમ તે વ્મક્ક્ત શમાત છે તેવ ુકશનેાય ઉય વાભફતીનો ફોજો.  

કરભ-109  બાગીદાયો, જભીન ભારીક અને ગણોશતમાના તેભજ જભીન ભારીક અને તેના એજન્સટના વફંધં અંગે યુાલાનો ફોજો.  
કરભ-110  ભારીકી શલળે યુાલાનો ફોજો.  
કરભ-111 એક ક્ષકાય વહક્રમ શલિાવ ધયાલતો શોમ ત્માયે વ્મલશાયની શદુ્ધ શનષ્ટ્ઠાનો યુાલો.  
કરભ-111-A  કેટરાક ગનુાઓ વફંધંભા ંભાની રેલા ફાફત.  
કરભ-112 ઔયવ તુ્ર અંગે અનભુાન. 
કરભ-113  યાજ્મનો શલ્તાય વોંી દીધાની વાભફતી.  
કરભ-113-A આત્ભશત્મા અંગે અનભુાન (રગ્નના ં7 લકભા)ં.  
કરભ-113-B દશજે મતૃ્ય ુઅંગે ભાશન રેલા ફાફત. 
કરભ-114  કેટરીક શકીકતો અક્્તત્લભા ંછે એવુ ંકોટક  ભાની રઈ ળકે.  
કરભ-114-A ફાત્કાયની કેટરીક પયીમાદભા ંવભંશત ન શોલાનુ ંભાની રેલાભા ંઆલળે.  

પ્રકયણ-8 :- પ્રશતફધં. 
કરભ-115  કામદેવય પ્રશતફધં (એ્રોર)  
કરભ-116  શભરકતના બાડુતને અને શભરકતના કફજેદાય વ્મક્ક્તના રાઈવન્સવદાયને પ્રશતફધં.  
કરભ-117   ભફર ઓપ એક્ષ્ચેન્સજ (શલનીભમત્ર) ્લીકાયનાયને ભાર વાચલલા ભાટે રેના ફેઈરી અથલા રામવન્સવ આનાય વફંધંીભા ંપ્રશતફધં.  

પ્રકયણ-9 :- વાક્ષીઓ શલળે. 
કરભ-118 કોણ વાભક્ષ આી ળકે. 
કરભ-119 વાભક્ષ ભોઢાથી ફોભરને જણાલલાભા ંઅવભથક શોમ(મુગંા વાભક્ષ).  

કરભ-120  હદલાની દાલાના ક્ષકાયોના શતઓ કે ત્નીઓ જેની ઉય પોજદાયી કામકલાશી ચારતી શોમ તે વ્મક્ક્તઓ શત અથલા ત્ની.  
કરભ-121 ન્સમામાશધળો અને ભેજજ્રેટો.  
કરભ-122  રગ્નજીલન દયમ્માન ભેરી ભાહશતી.  
કરભ-123  યાજ્મના કાયોફાય શલળે યુાલો.  
કરભ-124  વયકાયી ફાફતો શલળે ત્રવ્મલશાય.  
કરભ-125 ગનુો થલા અંગેની ભાહશતી. 
કરભ-126  વ્મવામ અંગે થમેરી ભાહશતીની આ રે.  
કરભ-127  કરભ-126ની જોગલાઈ દુબાશમાને ણ રાગ ુડે છે.  
કરભ-128  ્લેચ્છાએ યુાલો આલાથી શલળેઅશધકાય જતો કમો છે તેભ ભાની રેલાભા ંઆલળે નહશિં.  
કરભ-129  કાનનુી વરાશકાયોને જણાલેરી ખાનગી શકીકતો.  
કરભ-130  ક્ષકાય ન શોમ તેલા વાક્ષીની શભરકતના ્લત્લઅશધકાય (ટાઈટર) યજુ થલા ફાફત.  
કરભ-131  દ્તાલેજો અથલા ઈરેકરોનીક યેકડક જે ફીજી વ્મક્ક્તના કફજાભા ંશોમ તે યજુ કયલા ના ાડી ળકળે.  
કરભ-132 વાભક્ષ તાયીકેના જલાફ આલાથી ોતે ગનુાભા ંઆલી જળે એ કાયણે વાભક્ષને જલાફ આલાભાથંી મકુ્ક્ત ભળે નહશ.  

કરભ-133 ગનુાભા ંભદદગાયી કયનાયની વાભક્ષ (તાજનો વાભક્ષ અથલા ભશતમો વાભક્ષ).  

કરભ-134 વાભક્ષઓની વખં્મા. 
પ્રકયણ-10 :- વાક્ષીઓને તાવલા શલળે. 

કરભ-135  વાક્ષીઓને યજુ કયલાનો ક્રભ અને તેને તાવલાનો ક્રભ.  
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કરભ-136  યુાલાની ગ્રાહ્યતાનો શનણકમ ન્સમામાધીળે કયલા ફાફત.  
કરભ-137 વયતાવ. 
કરભ-138 વાક્ષી તાવનો ક્રભ. 
કરભ-139  દ્તાલેજ યજુ કયલા ફાફતે ફોરાલેર વાક્ષીઓની ઉરટ તાવ.  
કરભ-140  વાક્ષીનુ ંચાહયત્ર્મ અંગે.  
કરભ-141 સચુક પ્રશ્ન. 
કરભ-142 ક્યાયે સચુક પ્રશ્નો છુી ળકામ નહશ. 
કરભ-143 ક્યાયે સચુક પ્રશ્નો છુી ળકામ. 
કરભ-144  રેભખત ્લરૂની શકીકત શલળે યુાલો.  
કરભ-145  અગાઉના રેભખત કથનો શલળે તાવ કયલા ફાફત.  
કરભ-146  ઉરટ તાવભા ંકામદેવયના પ્રશ્નો.  
કરભ-147  વાક્ષીને જલાફ આલા પયજ કમાયે ાડી ળકામ.  
કરભ-148  પ્રશ્ન કમાયે છુી ળકામ અને જલાફ આલાની પયજ કમાયે ાડી ળકામ તેનો શનણકમ કોટે રેલાનો શોમ છે.  
કરભ-149  વ્માજફી આધાય શલના પ્રશ્નો છુી ળકામ નહશિં.  
કરભ-150  વ્માજફી આધાય શલના પ્રશ્નો છુામ ત્માયે કોટે કયલાની કામકલાશી.  
કરભ-151  અશળષ્ટ્ટ અને શનિંદાયકુ્ત પ્રશ્નો.  
કરભ-152  અભાન કયલા કે ત્રાવ શોંચાડલાના ઈયાદાથી છુાતા પ્રશ્નો.  
કરભ-153  વચ્ચાઈ ાયખલા ભાટે પ્રશ્નોના જલાફનુ ંખડંન યુાલા નહશિં રેલા ફાફત.  
કરભ-154 પયી ગમેર વાભક્ષ (Hostile witness). 
કરભ-155  વાક્ષીની શલિાવાત્રતા ઉય આકે્ષ કયલા ફાફત.  
કરભ-156  પ્ર્તતુ શકીકતના યુાલાનુ ંવભથકન કયે તેલા પ્રશ્નો ગ્રાહ્ય છે.  
કરભ-157  એક જ ઘટના અંગેના વાક્ષીના અગાઉના કથનને વભથકન ભાટે યુલાય કયી ળકામ.  
કરભ-158  કરભ-32 અથલા 33 પ્રભાણે પ્ર્તતુ શોમ તેલા યુલાય થમેરા કથનના વફંધંભા ંકઈ ફાફતો વાભફત કયી ળકાળે.  
કરભ-159 માદદા્ત તજી કયલા ફાફત. 
કરભ-160 માદદા્ત તજી કયલા ભાટે દ્તાલેજ વફંધંી યુાલો.  
કરભ-161 માદદા્ત તજી કયલા ભાટે લયામેરા રખાણ શલે પ્રત્મક્ષતા અશધકાય.  
કરભ-162  દ્તાલેજો યજુ કયલા અંગે.  
કરભ-163  નોટીવથી ભગંાલેરો અને યજૂ થમેરો દ્તાલેજ યુાલાભા ંરેલા ફાફત.  
કરભ-164  નોટીવભા ંભાગંની કયલાભા ંઆલેર શોલા છતા ંદ્તાલેજ યજૂ કયલા ઈન્સકાય ફાદ તેનો યુાલાભા ંઉમોગ.  
કરભ-165  પ્રશ્નો છુલાની કે દ્તાલેજો યજૂ કયલાનો હુકભ કયલાની ન્સમામાધીળની વત્તા.  
કરભ-166  જ્યયુી અથલા કોટકના વશામક શનષ્ટ્ણાતંની પ્રશ્નો છુલાની વત્તા.  

પ્રકયણ-11 :- યુાલાની અમોગ્મ ગ્રાહ્યતા તથા અ્લીકાય.  
કરભ-167  યુાલાની અમોગ્મ ગ્રાહ્યતા અથલા અ્લીકાય ભાટે નલેવયથી કેવ ચરાલલા.  
 

કેટરીક અગત્મની કરભો શલળે વભજ  

 

કરભ-9 :  

ઓખ યેડ  

એ પણૂણ પ્રકાળની શાજયીભાાં કયલાભાાં આલ ેછે. ઓખ યેડભાાં કોઈણ 

ોરીવ અવધકાયી શાજય યશતેો નથી. પ યાલાભાાં ગ્રાહ્ય છે.  

 ઓખ યેડ મોગ્મ વભમભમણદાભાાં થઈ જલી જોઈએ.  

ઓખ યેડભાાં કઈ કઈ લસ્ત   ઓખલાભાાં આલ ેછે.  

 આયોી અલાજ  

 ચારલાની ઢફ  

 આયોીનો ફાાંધો  

 આયોીની ળયીયની કોઈ રાક્ષણણકતા  

કોની શાજયીભાાં ઓખ યેડ કયલાભાાં આલ ેછે ?  
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ઍક્ઝીક્ય ટટલ ભજેજસ્રેટ (ભાભરતદાય)ની શાજયીભાાં ઓખયેડ 

કયલાભાાં આલ ેછે.  

કમા વાંજોગોભાાં કયલાભાાં આલ ેછે ?  

 જ્માયે કોઈ લસ્ત  ની ઓખ કયલાની શોમ ત્માયે (ચોયામરે કોઈ લસ્ત  , 

ભાયનાયન ાં શાડીંજય સ્ત્રીઓના ઘયેણા/વાડી)  

 જ્માયે કોઈ વાધન લડે કોઈ વ્મક્ક્તની શત્મા કયલાભાાં આલી ત ે

વાધનોની ઓખ કયલા ફાફત.  

 જ્માયે કોઈ લાશન અંગે ઓખ કયલાની શોમ ત્માયે.  

 જ્માયે ફ ેવ્મક્ક્ત એકફીજાથી અજાણ શોમ ત્માયે ઓખ યેડ  

કરભ-11 : શકીકતો અડમ યીત ેપ્રસ્ત  ત શોતી નથી ત ેકમાયે પ્રસ્ત  ત 

ગણામ. (એરઈફી)  

 આયોીની અડમ જગ્માએ શાજયી કોટણભાાં પ યાલાભાાં ભાડમ યાખ ેછે.  

કરભ-24 : પોજદાયી કામણલાશીભાાં પ્રરોબન, ધભકી, લચન ન ેકાયણ ે
કયેરી કબ રાત ક્યાયેક અપ્રસ્ત  ત ગણામ.  

 

 જો આયોીની કબ રાત પ્રરોબન, ધાક ધભકી લચન દ્વાયા ભેલલાભાાં 
આલી શોમ તો પ યાલાભાાં અપ્રસ્ત  ત કે અવાંગત ગણલાભાાં આલ ેછે. કોટણ 
ધ્માનભાાં યાખતી નથી.  

કરભ-25 : ોરીવ વભક્ષ કયેરી કબ રાત પ યાલાય કયી ળકાળ ેનશીં.  

ોરીવ કસ્ટડીભાાં ભજેજસ્રેટ વભક્ષ શાજય શોમ તો પ યાલાભાાં ભાડમ 
યાખલાભાાં આલ ેછે.  

કરભ-29 : આયોી ોરીવ કસ્ટડીભાાં શોમ ત્માયે તને ેકયેરી કબ રાત 
(કડપેળભડેટ) વાણફત કયી ળકાળ ેનશીં.  

 વીઆયીવી-164 મ જફ ભજેજસ્રેટ વભક્ષ કબરૂાત અન ેવનલદેન 
પ યાલાભાાં ગ્રાહ્ય ગણલાભાાં આલ ેછે.  

 ોરીવ કસ્ટડીભાાં ોરીવ અવધકાયી વભક્ષ કયેલ ાં વનલદેન પ યાલાભાાં 
ગ્રાહ્ય નથી.  

કરભ-27 : આયોી ાવથેી ભેરી શકીકતો કેટરોક બાગ પ યલાય કયી 
ળકાળ.ે (ટડસ્કલયી ાંચનામ )  

 ોરીવની રૂફરૂભાાં રલેાભાાં  આલ ેછે.  

 ોરીવ જેની રૂફર ભાાં ટડસ્કલયી ાંચનામ ાં કયલાભાાં આલ ેતનેી વશી 
રલેાભાાં આલ ેછે.  

ાંચનામ ાં : (1) ટડસ્કલયી (2) ઈનક્લસે્ટ (3) કોયનર/ણિટન  

 ફ ેવભ્મ શોલા જોઈએ.  

 ાંચનામ ાં એટર ેશ ાં ? ત્રાટશત વ્મક્ક્ત ફોર ેઅન ેોરીવ રખ ેતને ે
ાંચનામ ાં કશ ેછે.  

કરભ-28 : પ્રરોબન, ધભકી અથલા લશાનથી ભન ઉય ડેરી 
છાની અવય દૂય થમા છી કયેરી કબ રાત પ્રસ્ત  ત છે.  

 કેલી કબ રાતો અપ્રસ્ત  ત ગણલાભાાં આલ ેછે.  

(1) ખાનગી યાખલી ળયત ેકયેરી કબ રાત  

(2) આયોી વાથ ેછેતયવડીથી કયેરી કબ રાત  

(3) આયોી નળાભાાં શોમ ત્માયે કબ રાત  

(4) જે પ્રશ્નના જલાફ આલાની આયોીન ેના ાડી ળાંકા ત્માયે કયેરી 
ન કળાન  

કરભ-32 : ભયણ મ ખ વનલદેન (ડાઈગ ટડક્રયેેળન)  

 રણેખત/ભૌણખક નોંધલાભાાં આલ ેછે.  

 વનલદેન આનાયી શાજયી નથી. તો ણ કોટણભાાં ભાડમ યાખ ેછે.  

 મતૃ્ય  ાભરે વ્મક્ક્ત અથલા ન ભરી આલરે વ્મક્ક્ત લગેયે પ્રસ્ત  ત 
શકીક વલળ ેકયેલ ાં કથન ગણાળ.ે  

 શાજયી : એક્ય . ભજેજસ્રેટ/ડૉક્ટય/ોરીવ અવધકાયી  
 ડી.એભ. એવ.ડી.એભ. વગા વાંફાંધી શાજયીભાાં ભયણ મ ખ વનલદેન 

રલેાભાાં આલ ેછે.  

 સ્લરૂ : રણેખત કે ભૌણખક શોઈ ળકે. પ યાલાભાાં ગાહ્ય છે.  

ભયણ મ ખ વનલદેન એટર ેશ ાં ?  

 જ્માયે કોઈ વ્મક્ક્ત ભયણ થાયીએ શોમ તનેી વાથ ેફનરેા ગ ના 
અંગેની શકીકત રણેખત કે ભૌણખક યીત ેલણણલ ેત્માયે તને ેભયમ ખ 
વનલદેન કશલેાભાાં આલ ેછે.  

 મતૃ્ય  ાભનાય વ્મક્ક્તની ઉરટ તાવ થઈ ળકતી નથી. યાંત   જે કોઈ 
વ્મક્ક્ત ભયણ મ ખ વનલદેન ર ેછે તને ેઉરટ તાવ ડમામારમ વભક્ષ 
થઈ ળકે છે.  

ભયણ મ ખ વનલદેનની બાા  

 બોગ ફનનાયની બાાભાાં રખલાભાાં આલ ેછે. જો બોગ ફનનાયની 
બાા રખતા ન આલદે તો અંગે્રજીભાાં ભયમ ખ વનલદેન રલેાભાાં આલ ે
છે.  

 (વાાંબેરો પ યાલો) ભયણ મ ખ વનલદેન કે કણણ કણણ  

 ભયણમ ખ વનલદેન એ વનણાણમક વાણફતી નથી. યાંત   પ યાલાભાાં ગ્રાહ્ય 
છે.  

 ભયણમ ખ વનલદેનની વલટડમોગ્રાપી ગ્રાહ્ય છે.  

 એક કયતાાં લધાયે ભયણમ ખ વનલદેન શોમ ળકે.  

 ભયણમ ખ વનલદેન નોંધતી લખત ેોરીવની કે વગાાં વાંફાંધીની શાજયી 
શોતી નથી.  

 ભયણમ ખ વનલદેન એ પ્રશ્ન સ્લરૂભાાં અથલા વનલદેન સ્લરૂ શોઈ ળકે.  

 ભયણમ ખ વનલદેનભાાં રખનાયની વશી આલ ેછે. જો વનલદેન આનાય 
વશી કયલાની શારતભાાં શોમ તો રલેાભાાં આલ ેનશીંતય ગના 
અંગ ઠાન 6 વનળાન રલેાભાાં આલ ેછે.  

 જ્માયે કોઈ વ્મક્ક્ત ભયણમ ખ વનલદેન રખાલ ેઅન ેકોઈ વ્મક્ક્ત જીલી 
જામ તો ત ેવ્મક્ક્ત વાભાડમ વનલદેન કે પટયમાદ સ્લરૂ ેરલેાભાાં આલ ે
છે.  

 જો કોઈ વ્મક્ક્ત વાભાડમ વનલદેન આીન ેઅથલા પટયમાદ આી ભયી 
જામ તો ત ેવનલદેનન ેોરીવ અવધકાય વભક્ષન ાં કે ભજેજસ્રેટ વભક્ષન ાં 
વનલદેન ગણલાભાાં આલ ેછે.  

કરભ-32 : નીચનેા વાંજોગો મ જફ વ્મક્ક્ત શાજય ન શોમ તભે છતાાં 
ણ તનેા પ યાલા/કથન પ યાલાભાાં ગ્રાહ્ય ગણલાભાાં આલ ેછે.  

(1) વ્મક્ક્ત મતૃ્ય  ાભી શોમ ત્માયે  

(2) કોઈ વ્મક્ક્ત ભી ન આલતી શોમત્માયે  

(3) કોઈ વ્મક્ક્ત કોટણભાાં આલલા વક્ષભ ન શોમ ત્માયે  

(4) જ્માયે કોટણભાાં શયેલાનો ખચણ લધાયે થતો શોમ અથલા વલરાંફ થતો 
શોમત્માયે આલા વાંજોગોભાાં પ યાલો ગ્રાહ્ય ગણલાભાાં આલ ેછે.  

ખાવ વાંજોગોભાાં કયેરા વ્મક્તવ્મો  

કરભ-34 : ટશવાફી ચોડાભાાં થમરેી નોંધ કમાયે પ સ્તક ગણાલી  



ANGEL  ACADEMY  :  GPSC 1-2, Dy.SO - નામફ ભાભરતદાય, તરાટી, કરાકક , PSI-ASI, કોન્સ્ટેફર, TAT, TET લગેયે યીક્ષાઓની વંણૂક તૈમાયી ભાટેના ્થ              

ભો.7575 072 872       :1) ફવ ડેોની વાભે, વેકટય:7-C, ઘ-3, │  2) રારઘય ઝેયોક્ષની નીચે, વેકટય: 29, ઘ-6  કોનકય, ગાધંીનગય  angelacademy.co.in         

વચંારક : વાભત ગઢલી  (GPSC 1-2(p) , Dy.SO-નામફ ભાભરતદાય(p), તરાટી, કરાકક , ોરીવ, TAT, TET લગેયે 10 થી લધાયે યીક્ષાઓભાં ાવ થનાય અનબુલી અને તજજ્ઞ શળક્ષક)  71 

 જે કોઈ ટશવાફી ચોડા વનમવભત રખરેા શોમ ત્માયે કોટણભાાં પ સ્તક 
પ યાલાભાાં ભાડમ ગણલાભાાં આલ ેછે.  

 કરભ-35 : જાશયે યેકડણભાાં અથલા ઈરને્ક્રક યેકડણભાાં કયેરી એડરી 
પ યાલાભાાં ગ્રાહ્ય છે.  

કરભ-36 : નકળા, ચાટણ તથા પ્રાનભાાં કથનોની પ્રસ્ત  તા  

કરભ-37 : કેટરાક અવધવનમભોભાાં અથલા જાશયેનાભાભાાં વભાવલષ્ટ 
શોમ તલેી જાશયે સ્લરૂની શકીકતો વફાંધી વ્મક્તવ્મોની પ્રસ્ત   
કરભ-38 : કામદાના પ સ્તકભાાં શોમ તલેા વ્મક્તવ્મોની પ્રસ્ત  તા  

કરભ-45 : વનષ્ણાતોનો અણબપ્રામ  
 વલદેળી કામદાના વનષ્ણાત  
 વલજ્ઞાન અન ેકાના વનષ્ણાાંત  

 શસ્તાક્ષય અન ેઆંગીના છાના વનષ્ણાત  

કરભ-46 : વનષ્ણાતોના અણબપ્રામ વાથ ેવાંફાંધ ધયાલતી શકીકત  

 પ યાલાભાાં ગ્રાહ્ય ગણલાભાાં આલ ેછે.  

કરભ-47 : શસ્તાાંતય અંગેનો અણબપ્રામ કમાયે પ્રસ્ત  ત ગણામ.  

 કોઈ દસ્તાલજેના રખનાય અથલા તનેા ઉય વશી કયનાય વ્મક્ક્ત 
વાંફાંધભાાંકોટણ  કોઈ વનણણમ ઉય આલલાન ાં શોમ ત્માયે  

કરભ-47(એ) : વલજાણ ાં ભાધ્મભથી થમરેી વશી અથલા તો તનેા 
વાંફાંધભાાં અણબપ્રામ કમાયે પ્રસ્ત  ત છે. વટટિટપકેટ આનાયનો વનદેળ 
અણબપ્રામ કોટણભાાં ભાડમ છે.  

કરભ-48 : શક અથલા ટયલાજના અક્સ્તત્લ વલળનેો અણબપ્રામ  

કરભ-49 : પ્રાથણનાઓ ભાડમતા લગેયે વલળ ેઅણબપ્રામ કોટણભાાં પ્રસ્ત  ત 
છે.  

કરભ-50 : વગણ વલળનેો અણબપ્રામ  
કરભ-52 : ચાટયત્ર્મ ક્યાયે પ્રસ્ત  અત ગણલાભાાં આલ ેછે.  

કરભ-53 : પોજદાયી કામણલાશીભાાં આગન ાં ચાટયત્ર્મ કમાયે પ્રસ્ત  ત 
ગણામ છે. 
કરભ-54 : ઉત્તય રૂ ેશોમ તવે  ાં ત ેવવલામન ાં ખયાફ ચાટયત્ર્મ પ્રસ્ત  ત છે.  

કરભ-60 : ભૌણખક પ યાલા (ઓયર એવલડડવ)  

 ભૌણખક પ યાલા શાંભળેા પ્રત્મક્ષ શોલા જોઈએ.  

 ભૌણખક પ યાલાની જ ફાની કોટણ વભક્ષ થલી જોઈએ. અન ેઆ શટકકત 
કોઈ વ્મક્ક્તએ જોમરેી શોલી જોઈએ. આલી શકીકત (શાથ) ઈન્ડિમો 
દ્વાયા અડી ળકેર શોલી જોઈએ. આલી શકીકત વાાંબેરી શોલી જોઈએ. 
એ શકીકતોની જ ફાની કોટણ વભક્ષ વાક્ષી તયીકે યજ  કયલી જોઈએ.  

કરભ-133 : ગ નાના વાક્ષી અથલા તાજના વાક્ષી  

કરભ-134 : વાક્ષીઓની વાંખ્મા (ગભ ેતટેરી)  

કરભ-137 : વયતાવ  
 વયતાવ : કોઈ વાક્ષીન ેજેન ેફોરાવ્મો શોમ ફોરાલનાય ક્ષકાય જે 

તાવ કયે તને ેવય તાવ કશલેાભાાં આલ ેછે.  

 ઉરટ તાવ : પ્રવતક્ષી જે તાવ કયે તને ેઉરટ તાવ કશલેાભાાં 
આલ ેછે.  

પેયતાવ :  

 કોઈ વાક્ષીન ેજેન ેફોરાવ્મો શોમ ત ેક્ષકાય વાક્ષીની ઉરટતાવ થમા 
ફાદ જે તાવ કયે તને ેપેયતાવ કશલેાભાાં આલ ેછે.  

કરભ-138 : તાવનો ક્રભ કેલો શોલો જોઈએ. વાક્ષીની તાવ 
કયલાભાાં આલ.ે ભૌણખક પ યાલો  

કરભ-147 : સ ચક પ્રશ્ન  
 પ્રશ્ન પ છનાય વ્મક્ક્ત ોત ેભેલલા ચાશતી શોમ અથલા અકે્ષા 

યાખતી શોમ તલેો જલાફ સ ચલતા પ્રશ્નો તને ેસ ચક પ્રશ્ન કશલેાભાાં આલ ે
છે.  

કરભ-142 : સ ચક પ્રશ્ન કમાયે પ છી ળકામ નશીં. વય તાવ અન ે
પેયતાવભાાં પ છી ળકામ નશીં.  

કરભ-143 : સ ચક પ્રશ્ન કમાયે પ છી ળકામ. ઉરટ તાવભાાં પ્રશ્ન પ છી 
ળકામ.  

કરભ- 146 : ઉરટ તાવભાાં કેલા કામદેવયના પ્રશ્ન પ છી ળકામ.  

 કોઈ વાક્ષીની ઉરટતાવ કયલાભાાં આલ ેત્માાં ગ નાન ેરગતાાં કોઈણ 
પ્રશ્ન પ છી ળકામ.  

 ખયા ણ ાં તાવનો અથલા તો ત ેવાક્ષી કોણ છે. તનેી જીલનની ક્સ્થવત 
જાણલાનો ઉદે્દળ શોમ છે. યાંત  , દ ષ્કભણ ભાટે કે દ ષ્કભણની કોવળળ ભાટે 
પોજદાયી કામણલાશીભાાં પટયમાદી સ્ત્રીની ભન્ટટર ટયરળેન વાંફાંધી ઉરટ 
તાવભાાં પ્રશ્ન પ છલાની યલાનગી આી ળકાળ ેનશીં.  

કરભ-154 : ક્ષકાય દ્વાયા ોતાના જ વાક્ષીન ેપ છલાભાાં આલતાાં પ્રશ્ન 
(શોસ્ટાઈર વલટનવે)  

 નોંધ : અભાન કયલ અથલા ત્રાવ કયલાન ઈયાદાથી પ છામરેા પ્રશ્નના 
જલાફ આલાની ડમામારમ ભનાઈ પયભાલ ેછે. અવળષ્ટ અન ેવનિંદા 
ય ક્ત પ્રશ્ન પ છી ળકાતા નથી.  

કરભ-159 : માદદાળ તાજી કયલા ફાફત.  

 કોઈ વાક્ષી તાવ શઠે શોમ ત્માયે જેના વલળ ેપ છલાભાાં આવ્ય ાં શોમ જે 
વભમ ેજે ઘટના ફની શોમ ત ેઅંગે માદદાળ તાજી કયલા ભાટે ોતાન ાં 
રખાણ જોઈન ેમાદદાળ તાજી કયી ળકે છે. 

 વાક્ષી તનેી માદ દાળ તાજી કયલા ભાટે દસ્તાલજેની નકરનો કમાયે 
ઉમોગ કયી ળકે.  

 ડમામારમની યલાનગી રઈન.ે  

 જ્માયે મ  દસ્તાલજે શાજય ન શોમ અથલા યજ  કયેર ન શોમ ત્માયે 
આલા વાંજોગોભાાં.  

કરભ-161 : માદદાળ તાજી કયલા ફાફ  
 કોઈ રખાણ જ ફાની દયમ્માન ઉમોગ કયેરો શોમ અથલા કોઈ 

દસ્તાલજે જ ફાની કે વાશીદી આલા ભાટે યજ  કયેર શોમ ત્માયે  

 પ્રવત.......ક્ષકય (વલયોધી) એ રખાણ ભાાંગી ળકે અન ેતનેી ઉરટ 
તાવ કયી ળકે.  

 

અન ભાન વલળનેા વનમભો 
(કઈ લસ્ત   ભાની રલેાભાાં આલળ.ે) 

કરભ-113 (એ) : યણણત સ્ત્રીએ કયેરા આઘાતભાાં ભદદગાયી કયી 
શોલાન ાં ભાની રલેા ફાફત.  

 કોઈ સ્ત્રીએ આઘાત કમો છે તભેાાં તનેા વતએ અથલા તનેા વતના 
વગા દ્વાયા ભદદગાયી કયી શતી કે કેભ અન ેત ેસ્ત્રી રગ્નના 7 લણની 
અંદય આઘાત કમો શોમ તો તનેી ભદદગાયી ભાની રલેાભાાં આલળ ે
અન ેક્રુયતા આચયેર છે. એવ ાં ભાની રલેાભાાં આલળ.ે  
કરભ-113(ફી) : દશજે મતૃ્ય  અંગે અન ભાન  

 કોઈ વ્મક્ક્ત એ કોઈ સ્ત્રીન ાં દશજેન ેકાયણ ેમતૃ્ય  વનજ્ય ાં શોમ અથલા તો 
દશજેન ેકાયણ ેમતૃ્ય  વનજ્ય ાં છે કે કેભ એવ ાં જ્માયે વાણફત કયલાન  થામ 
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વચંારક : વાભત ગઢલી  (GPSC 1-2(p) , Dy.SO-નામફ ભાભરતદાય(p), તરાટી, કરાકક , ોરીવ, TAT, TET લગેયે 10 થી લધાયે યીક્ષાઓભાં ાવ થનાય અનબુલી અને તજજ્ઞ શળક્ષક)  72 

ત્માયે મતૃ્ય  શરેા ક્રુયતા કે શયેાનગવત આચયલાભાાં આલી છે. એવ ાં 
ભાની રલેાભાાં આલળ ેત ેવ્મક્ક્તન ાં મતૃ્ય  દશજેન ેકાયણ ેથય ાં છે એવ ાં 
ભાની રલેાભાાં આલ ેછે.  

કરભ-114 (એ) : દ ષ્કભણના કેવભાાં પોજદાયી કામણલાશીભાાં વાંભવત 
લગયન ાં કૃત્મ છે એભ ભાની રલેાભાાં આલળ.ે  

આઈીવી-498 (ક) ળાયીટયક ભાનવવક ત્રાવ  

302 : ખ ન  
304-ફ : દશજે મતૃ્ય  7 લણની અંદય  
306 : આત્ભશત્માભાાં ભદદગાયી  
309 : આત્ભશત્માની કોવળળ  

 ભાની રલેાભાાં આલળ,ે  

 113 (એ), (ફી), 114 (એ)  

કરભ-112 : રગ્ન જીલન દયમ્માન થમરેો જડભ ઓયવ વાંતાનની 
વનણાણમક વાણફતી છે. (ઓયવ વાંતાનની વાણફતી)  

 જમ્મ  280 ટદલવ  
 કોઈ વ્મક્ક્તનો જડભ તનેી ભાતા તનેા વતા લચ્ચ ેકામદેવયના રગ્ન 

જીલન ચાલ  શોમ ત ેદયમ્માન.  

 રગ્ન વલચ્છેદ દયમ્માન  
 ભાતા અન ેવતા અયણણત શોમ ત ેદયમ્માન જડભ 280 ટદલવ અંદય 

થમો શોમ તો ઓયવ વાંતાન કશ ેછે.  

કરભ-101 : વાણફતીનો ફોજો એટર ેજે ક્ષકાય એવ ાં વાણફત કયલા 
ઈચ્છતો શોમ અન ેોતાના શક અન ેજલાફદાયી અન ેઅથલા 
કામદેવયના કશ વલળ ેડમામારમ શોમ.....આલ ેત્માયે જે ક્ષકાય 
ઈચ્છતો શોમ તી વાણફત કયવ ાં ડળ.ે 
અથલા  

 કોઈ વ્મક્ક્ત શકીકતોન ાં અક્સ્તત્લ વાણફત કયલા ફાંધામરે શોમ તનેી ય 
વાણફતીનો ફોજો યશ ેછે.  

કરભ-102 : વાણફતીનો ફોજો કોના ય છે.  

 ફભેાાંથી કોઈ ક્ષ તયપથી કળો પ યાલો આલાભાાં આવ્મો ન શોમ તો 
વ્મક્ક્ત વનષ્પ જામ તભે હ્યોમ તલેી કામણલાશીભાાં ત ેવ્મક્ક્ત ય 
વાણફતીનો ફોજો છે.  

કરભ-103 : ચોક્કવ શકીકત વલળ ેવાણફતીનો ફોજો  

કરભ-106 : ખાવ કયીન ેજાણભાાં શોમ ત ેશકીકત વાણફતી કયલાનો 
ફોજો.  

 જે કોઈ વ્મક્ક્ત ખાવ શકીકત જાણતી શોમ તનેી ઉય વાણફતીનો ફોજો 
યશળે.ે  

કરભ-109 : વાભાડમ અલાદોભાાં વાણફતીનો ફોજો જેના ઉય 
આયો મ કલાભાાં આવ્મો છે. તનેા ઉય યશળે.ે  

કરભ-107 : 30 લણ દયમ્માન શમાત શોલાન ાં જેના વલળ ેજણાલલાભાાં 
આવ્ય ાં શોમ ત ેવ્મક્ક્તન ાં મતૃ્ય  વાણફત કયલાનો ફોજો કોઈ વ્મક્ક્ત 
શમાત છે કે મતૃ્ય  ાભી છે એલો પ્રશ્ન શોમ એવ ાં દળાણલલાભાાં આલ ેકે 
30 લણ દયમ્માન ત ેશમાત શતી કે મતૃ્ય  ાભી છે ત ેવાણફત કયલાનો 
ફોજો  
કરભ-108 : જે વ્મક્ક્ત મતૃ્ય  ાભી છે તવે  ાં પ્રવતક્ષા પલૂણક કશનેાય 
વ્મક્ક્ત  

 30 લણ દયમ્માન મતૃ્ય  ાભી છે.  

 શમાત/મતૃ્ય  – એવ ાં કશનેાય વ્મક્ક્ત – 107  

 7 લણ સ ધી ખફય અંતયનો ભેર શોમ શમાત કે મતૃ્ય  ાભી છે.  

શમાત છે. તવે ાં કશનેાય વ્મક્ક્ત – 108  

 વાભાડમ અલાદો – આયો મ કલાભાાં આવ્મો છે ત ેવ્મક્ક્ત – 105  

 ખાવ જાણકાયી શોમ ત્માયે – જાણકાયી ધયાલતા વ્મક્ક્ત ઉય – 106  

 ભાણરકીનો વાણફતીનો ફોજો ભાણરક છે કે નશીં – ભાણરક નથી તવે  ાં – 
110  

કરભ-118 : કોણ વાક્ષી આી ળકે ?  

 તભાભ વ્મક્ક્ત વાક્ષી ફની ળકે છે. યાંત   ડમામારમન ેએવ ાં રાગે કે 
ક ભી લમની વ્મક્ક્ત અવતવધૃ્ધ વ્મક્ક્ત ભાનવવક કે ળાયીટયક યોગ 
ધયાલતી વ્મક્ક્ત અથલા પ છેર પ્રશ્ન વભજી ન ળકે. જલાફ ન આ ેત ે
વ્મક્ક્ત ાગર વ્મક્ક્ત પ છેરા પ્રશ્નો જલાફ ન આ ેતલેા વાક્ષી  

કરભ-119 : મ ાંગા વાક્ષીઓ તયીકે ગણલાભાાં આલતા નથી.  

 જે વાક્ષી ફોરી ળકતો ન શોમ યાંત   વાક્ષી પ યાલો વભજાલી ળકે તભે 
શોમ તો રખાણ દ્વાયા કે ઈળાયા દ્વાયા પ યાલો આ ેછે.  

 મ ાંગા વાક્ષીનો પ યાલો શાંભળેા ડમામારમભાાં રલેાભાાં આલ ેછે. મ ાંગા 
વાક્ષીનો પ યાલો ભૌણખક પ યાલો છે.  

 નોંધ : ડમામાધીળ અન ેભજેજસ્રેટન ેડમામારમભાાં ોતાના લતણન વલળ ે
અડમ કોઈ ફાફત વલળ ેપ્રશ્નના જલાફની પયજ ાડી ળકામ નશીં. 
(121)  

 નોંધ : યણણત કે અયણણત યશી ચ કેરી વ્મક્ક્તન ેત ેોત ેયણણત 
શોમ કે અયણણત યશી ચ કેર શોમ ત ેવ્મક્ક્તન ેરગ્નજીલન જે ઘટનાની 
વત જત્ન શોમ ત ેજણાલલાની પયજ ાડી ળકામ નશીં. (122)  

કરભ-123 : રાગતા લગતા ખાતાની યલાનગી લગય જે ત ે
ખાતાના કાભકાજ અંગે પ યાલો આી ળકામ નશીં.  

કરભ-124 : કોઈ વયકાયી અવધકાયી જ્માયે કોઈ ફાફત જાશયે કયલાથી 
જાશયે ટશતન ેન કળાન થલા ભાનતા શોમ ત્માયે ત ેજાશયે કયલાની પયજ 
ાડી ળકામ નશીં.  

કરભ-125 : ગ નો થલા વલળનેી ભાટશતી. કમા ગ નાની ભાટશતી ક્યાાંથી 
આલી (ફાતભી ભે) ત ેકશલેાની ોરીવન ેકે ભજેજસ્રેટન ેપયજ ાડી 
ળકામ નશીં.  

 નોંધ : ડમામારમભાાં ડમામાધીળો ભજેજસ્રેટોનો વભાલળે થામ છે. યાંત   
રલાદનો વભાલળે ડમામારમભાાં થતો નથી.  

 એપ.આઈ.આય. એ જાશયે દસ્તાલજે છે.  
 ભૌણખક પ યાલો શાંભળેા પ્રત્મક્ષ શોલો જોઈએ.  

 કોઈ ગ નો થમાાંની ભાટશતી ોરીવ ેકમાાંથી ભેલી તનેી કોઈ વ્મક્ક્ત 
જણાલલા ભાટે પયજ ાડી ળકે નશીં.  

 વાક્ષી તનેી માદદાળ તાજી કયલા ભાત ેદસ્તાલજેની નકરોન ેઉમોગ 
કયી ળકે છે.  

 અન ભાન કયલાની કરભ-113 (એ), (ફી), 114 (એ) છે.  

 વનષ્ણાાંતોનો પ યાલો 45 અન વાય ગ્રાહ્ય છે.  

 ટરબ્ય નર ેકયેરી તાવભાાં પ યાલાનો કામદો રાગ  ડતો નથી.  

 કા. કે. ટરબ્ય નર એ ક દયતી ડમામના વવધ્ધાાંત ય કામણ કયે છે.  

 કબ રાત ોરીવ કસ્ટડીભાાં થઈ શોમ ત્માયે આયોી વાભ ેવાણફત થઈ 
ળકે નશીં.  
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 આઈ.ી.વી.ભાાં જણાલરે ગ નાન અલાદભાાં વાણફતીનો ફોજો આયોી 
ય છે.  

 ભયમ ખ વનલદેનભાાં ભયણ ાભરે વ્મક્ક્તન ાં કોઈ વ્મલશાય અંગે કથન 
શોમતો ત ેભયણ મ ખ વનલદેન નથી.  

 વ્માંગ ણચત્ર, ધાત   ત્ર, વળરારખે, નકળો, પ્રાન, રખાણ પોટા ાડેર 
ળબ્દ દસ્તાલજે છે.  

 પ યાલા અવધવનમભ જમ્મ -કશ્ભીય વવલામ બાયતનો વભાલળે થામ છે.  

 વાક્ષીઓની વાંખ્મા ઓછાભાાં ઓછી 2 શોલી જોઈ. 1 શોમ તો ચાર ે  

 1 કયતાાં લધાયે એક વયખ ભયણ મ ખ વનલદેન આપ્મા શોલા છતાાં ત ે
વનલદેન અરગ વ્મક્ક્તન ેઆરેા શોમ તો ણ ત ેવનલદેન અરગ 
વ્મક્ક્તન ેઆરેા શોમ તો ણ ત ેપ યાલાભાાં ગ્રાહ્ય ગણામ છે.  

 એર.ઈ.ફી. વાણફત કયલાન ાં બાયણ આયોી ય શોમ છે.  

 દશજે મતૃ્ય  ભાટે ફનાલની તયત જ શઆે દશજેની ભાાંગણી ભાટેની 
ક્રુયતા વાણફત કયલી ડળ.ે  

 યણણત સ્ત્રીના આત્ભશત્માના ટકસ્વાભાાં 7 લણની ઓછા વભમન ાં રગ્ન 
જીલન આત્ભશત્મા કયી શોમ તો ભદદદાયી ભાની રલેાભાાં આલળ.ે  

 પ્રભાણણત નકર અવર દસ્તાલજેની ગયજ વાયે છે.  
 જલાફ આલાથી ોત ેગ નાભાાં આલી જળ ેતવે  ાં જણામ તો ોરીવ 

અવધકાયી અદારતભાાં જલાફ આલાનો ઈડકાય કયી ળકે છે.  

 ઈયાદો એ આયોીની ભાનવવક ક્સ્થવત છે.  

 અમ ક રોકો રગ્નભાાં ફશાય ગાભ ગમાાં છે ત ેભાટશતી ચોયીના ગ નાનો 
વનવભત્તફની ળકે છે.  

 ભયણમ ખ વનલદેન કયનાય વ્મક્ક્ત જીલાંત યશી જામ તો ત ેવનલદેન 
વાભાડમ વનલદેન ગણલાભાાં આલ ેછે.  

 અવર દસ્તાલજે એ પ્રાથવભક પ યાલો ગણામ છે.  

 અવર દસ્તાલજેના ફદરાભાાં તનેી નકર યજ કયલાભાાં આલ ેતો તને ે
ગૌણ પ યાલો કશલેાભાાં આલ ેછે.  

 દસ્તાલજે : ખાનગી-જાશયે  
 પ યાલો : પ્રાથવભક, ગૌણ  
 પ યાલાના પ્રકાય : ભૌણખક પ યાલો, દસ્તાલજેી પ યાલો, વાાંમોણગક પ યાલો, 

કણણણણ પ યાલો  
 કમો પ યાલો પ યાલાકીમ યીત ેશ્રષે્ઠ ગણલાભાાં આલ ેછે ?  પ્રાથવભક 

પ યાલો  
 જે વાક્ષી રખાણ ઈળાયા શાલબાલથી ખ ટરી અદારતભાાં વનલદેન આ ે

તો તને ેકેલા વાક્ષી કશલેાભાાં આલ,ે 119- મ ાંગા વાક્ષી  

 જાશયે દસ્તાલજેન ેવાલણજવનક દસ્તાલજે તયીકે ઓખલાભાાં આલ ેછે.  

 પ યાતન દસ્તાલજે ઓછાભાાં ઓછો 30 લણ જ નો દસ્તાલજે ગણલાભાાં 
આલ ેછે.  

કરભ-90 : જાશયે દસ્તાલજે વવલામના તભાભ દસ્તાલજેન ેખાનગી 
દસ્તાલજે કશલેાભાાં આલ ેછે.  

 એરઈફી કઈ કરભ મ જફ વાણફત કયલાભાાં આલ ેછે ? કરભ-11  

 પ યાલાભાાં કામદાની કરભભાાં બાયતનો ઉટરખે કરભ-3 કયલાભાાં 
આવ્મો છે અન ેબાયત એટર ેજમ્મ  કશ્ભીય વવલામ બાયત ગણલાભાાં 
આલળ.ે  

કરભ-6 એ જ બાગરૂ ેફનાલલાભાાં ફનતી શકીકત.  

કરભ-9 : ઓખ યેડ  

કરભ-11 : એરઈફી (અયાધના વભમ ેઅડમ સ્થે શાજયી)  

 અદારત ળબ્દભાાં રલાદનો વભાલળે થતો નથી.  

 લવવમતનામ ાં એ રણેખત પ યાલો ગણલાભાાં આલ ેછે.  

 કબ રાત એ વનણાણમક પ યાલો ગણલાભાાં આલ ેછે.  

 ભયણમ ખ વનલદેન એ પોજદાયી કામણલાશીનો અગત્મનો બાગ છે.  

 વનષ્ણાાંતોનો અણબપ્રામ આનાય વ્મક્ક્ત વક્ષભ વાશદે (વાક્ષી) 
ગણલાભાાં આલ ેછે.  

 પેયતાવભાાં ઉરટપ્રશ્ન પ છી ળકામ નશીં.  

 આયોી ગ નાભાાં ઉમોગભાાં રીધરે શવથમાયની ભાટશતી આ ેત ે
વાણફત કયી ળકામ છે.  

 વળરારખે એ દસ્તાલજે છે.  

 વનષ્ણાાંતોનો પ યાલો અદારત ભાટે વનણાણમક ગણલાભાાં આલ ેછે.  

 માદ દાળ તાજી કયલા કેળ ડામયીનો ઉમોગ કયે છે.  

 ોરીવ કૉડસ્ટેફર રૂફર ની કબ રાત વાણફત કયી ળકામ નશીં.  
 આયોીએ ગ નો કેલી યીત ેકમો તનેી વલગત ાંચો રૂફર  જણાલ ેતો ત ે

વાણફત કયી ળકામ.  

 લાયાંલાય એક જ પ્રકાયનો અકસ્ભાત ઈયાદા પ લણકન ાં કૃત્મ કયી ળકામ.  

 ભૌન વ્રત ધાયણ કયનાય વાશદે (વાક્ષી) અદારતભાાં ઈળાયથી ોતાન ાં 
વનલદેન કયી ળકે છે.  

 વનષ્ણાાંત વ્મક્ક્ત એ જે ત ેવલમના તજજ્ઞો શોલા જોઈએ.  

 કાર્ ણન એ દસ્તાલજે છે.  

 વાક્ષીઓની વૌપ્રથભ વયતાવ કયલાભાાં આલ ેછે.  

 જલાફ આલાથી ોત ેગ નાભાાં આલી જળ ેએ કાયણ ેવાક્ષીઓન ે
જલાફ આલાભાાંથી મ ક્ક્ત આી ળકામ છે.  

 ક ઉય લગય ટટકીટે યેરલભેાાં મ વાપયી કયલાન ાં તોશભત મ કલાભાાં 
આવ્ય ાં છે તો ક ાવ ેટટકીટ શતી કે નશી ત ેવાણફત કયલાનો ફોજો 
કોના ય છે- ક ઉય  

 અવર યથી કયેરી નકરો અથલા અવર દસ્તાલજે વાથ ેભેલરેી 
નકરો ગૌણ પ યાલો ગણલાભાાં આલ ેછે.  

 પોજદાયી કામણલાશીભાાં આયોી વ્મક્ક્ત વાયી ચાટયત્ર્મ છે ત ેશકીકત 
પ્રસ્ત  ત ગણલાભાાં આલ ેછે.  

 શસ્તાક્ષય વનષ્ણાતોનો અણબપ્રામ કોટણ ભાડમ યાખ ેછે.  

 ટડસ્કલયી ાંચનામ ાં પ યાલાની કરભ-27 આધાયે ભાડમ યાખલાભાાં આલ ે
છે.  

 નકળો અન ેપ્રાન દસ્તાલજે છે.  

 એડલોકેટ જનયરની વનભણકૂ કોણ કયે છે ? યાજ્મ વયકાય  

 એટની જનયરની વનભણકૂ કોણ કયે છે ? કેડિ વયકાય  
 જૂફાની આનાય વ્મક્ક્ત વગીય તભેજ મ ાંગી શોઈ ળકે.  

 વાાંબેરો પ યાલો કામદાભાાં ક્સ્લકામણ નથી.  

 ભૌણખક પ યાલો વલશ્વવનીમ શોમ તો કોઈણ પ્રકાયની કામણલાશીભાાં ત ે
પ યાલા ય આધાય યાખી વનણણમ કયી ળકામ છે.  

 કથોકટઠત પ યાલો એટર ેત્રાટશત વ્મક્ક્તનો પ યાલો કશલેાભાાં આલ ેછે 
તને ેપ યાલા તયીકે ગ્રાહ્ય યાખી ળકાતો નથી  

 દસ્તાલજે એ નીજીલ દાથણ છે તને ેઅદારત વભથણ મ કલો ડે છે અન ે
દસ્તાલજે કોઈ ટદલવ ભૌટકક પ યાલો આી ળકતો નથી.  
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 દસ્તાલજેી પ યાલાભાાં ભશત્લની ફાફતો તનેી વલગત છે તનેી વલર ધ્ધભાાં 
પ યાલો આી ળકામ નશીં.  

 પ્રાથવભક પ યાલાની ગેયશાજયીભાાં આખયી ઉામ ગૌણ પ યાલો યજૂ કઈ 
ળકામ છે.  

 ભયણમ ખ વનલદેન એ વભથણન લગય વજાનો આધાય ફની ળકે નશીં.  

 ભયણમ ખ વનલદેન એ વનણણમ પ યાલો છે એ એ પ યાલાન ાં મ ટમાાંકન 
કયવ ાં જોઈએ.  

 પોજદાયી ફાફતભાાં તશોભતનામ ાં ઘડલાભાાં આલ ેછે.  

 પોજદાયી – તશોભતનામ ાં – કબ રાત – કરભ 103  

 ટદલાની – મ દ્દા – ક્સ્લકૃવત – કરભ 17  

 ભયણમ ખ વનલદેન વલાર અન ેજલાફભાાં શોમ તો તને ેવાણફત કયી 
ળકામ છે.  

 

બાયતીમ યુાલા અશધશનમભના કેટરાક અગત્મના પ્રશ્નો  

 

1.  બાયતીમ યુાલા અશધશનમભનો અભર ક્યાયથી ળરૂ થમો ? 1  વપ્ટેમ્ફય  1872 

2.  ક્યા ંયાજ્મભા ંબાયતીમ યુાલા અશધશનમભ નો કામદો અભરભા ંઆવ્મો નથી ? જમ્મ ુકાશ્ભીય 

3.  બાયતીમ યુાલા અશધશનમભ ની કઇ કરભભા ંશકીકત, દ્તાલેજ અને યુાલા ની વ્મખ્મા આલાભા આલી છે ? કરભ 3  
4.  બાયતીમ યુાલા અશધશનમભ કઇ કરભ મજુફ લાદગ્ર્ત શકાકતો અને પ્ર્તતુ શકીકતોનો યુાલા આી ળકામ છે ? કરભ 5 

5.  બાયતીમ યુાલા અશધશનમભ મજુફ યુાલા કુર કેટરા પ્રકાયના છે ? 9 

6.  બાયતીમ યુાલા અશધશનમભ કઇ કરભભા ં‘‘ ્લીકૃશત ’’ અથલા કબરુાતની વ્માખ્મા આલાભા આલી છે ? કરભ 17 

7.  બાયતીમ યુાલા અશધશનમભ ની કઇ કરભ ભા ંઓખ યેડના યુાલાનો ઉલ્રેખ કયલાભા ંઆવ્મો છે ? કરભ 9 

8.  બાયતીમ યુાલા અશધશનમભ કઇ કરભ અનવુાય ોરીવ અશધકાયી વભક્ષ કયેરી કબરુાત વાફીત કયી ળકાળે નશી ? કરભ 25 

9.  બાયતીમ યુાલા અશધશનમભ કઇ કરભ ભા ંનકુવાન ફાફતે લતયની જોગલાઇ કયલાભા ંઆલી છે ?  કરભ 12 

10.  બાયતીમ યુાલા અશધશનમભ  કઇ કરભ ભા ંશનણાકમક યુાલલાની વ્મખ્મા આલાભા ંઆલી છે  ? કરભ 4 

11.  બાયતીમ યુાલા અશધશનમભની  કરભ 26 મજુફ કોઇ વ્મક્ક્ત એ ોરીવ ક્ટડીભા ંકોની વભક્ષ કયેરી કબરુાત જ ગ્રાહ્ય 
ગણામ છે ? 

ભેજજ્રેટ 

12.  બાયતીમ યુાલા અશધશનમભ  કઇ કરભ ભા ંભયણોન્સમખુ શનલેદન ફાફતે જોગલાઇ કયલાભા ંઆલી છે ? કરભ 32 

13.  બાયતીમ યુાલા અશધશનમભ  કઇ કરભ ભા ંઆક્ભહક અથલા ઇયાદાલુકક કૃત્મો અંગે જોગલાઇ કયલાભા ંઆલી છે ?  કરભ 15 

14.  બાયતીમ યુાલા અશધશનમભ મજુફ વાભાન્સમ યીતે ભયણોન્સમખુ શનલેદન કોની વભક્ષ કયલાભા ંઆલી છે ? ભેજજ્રેટ 

15.  ભયણોન્સમખુ શનલેદન એટરે શુ ં? મતૃ વ્મક્ક્ત પ્ર્તતુશકીકત વફંધભા ં

ભેોખીક અથલા રેભખત ્લરૂભા ં

આે ુકથન. 
16.  શુ ંબાયતીમ અશધશનમભ મજુફ શનષ્ટ્ણનતંની વ્માખ્માભા ંોરીવ અશધકાયીનો વભાલેળ કયી  ળકામ છે ? ના 
17.  બાયતીમ યુાલા અશધશનમભ  કઇ કરભ મજુફ  પ્રરોબન ઘભકી  અથલા લચનથી ભન ઉય થમેર અવય દુય થમા 

છી ફયેરી કબરુાત પ્ર્તતુ છે ?  

કરભ 28 

18.  બાયતીમ યુાલા અશધશનમભ મજુફ દ્તાલેજ કેટરા પ્રકાય છે ? ફે પ્રકાયના છે. (1) જાશયે  (2)ખાનગી  
19.  બાયતીમ યુાલા અશધશનમભ  કઇ કરભભા ંદ્તાલેજો અંગે ભેોખીક ્લીકૃતી ક્યાયે પ્ર્તતુ થામ  તે અગે જોગલાઇ 

કયલાભા ંઆલી છે ?  

કરભ 22 

20.  બાયતીમ યુાલા અશધશનમભ મજુફ  જ્માયે કોઇ કામકલાશીભા ંયુાલો પ્રાપ્ત થતો નથી ત્માયે યુાલો આલાની 
જલાફદાયી કોની ફને છે ?  

પયીમાદ કયનાય અથલા તશોભત 
મકુનાયની.  

21.  બાયતીમ યુાલા અશધશનમભ  કઇ કરભ મજુફ પોજદાયી કામકલાશીભા ં,પ્રરોબન , ધભકી અથલા લચનના ભાટે કયલાભા ં

આલેરી કબરુાત ગ્રાહ્ય નથી ? 

કરભ 24 

22.  બાયતીમ યુાલા અશધશનમભ  કઇ કરભ મજુફ ઇરેકરોનીક યેકડકની શલગત અંગે ભેોખીક ્લીકુશત સુવંગત છે  ? કરભ 22(A) 
23.  બાયતીમ યુાલા અશધશનમભ  કઇ કરભ મજુફ ોરીવ ક્ટડીભા ંશોમ ત્માયે આયોી ોરીવ વભક્ષ કયેર કબરૂાતો તેની 

શલરુધ્ર વાફીત કયી ળકાળે નશી ?  

કરભ 26 
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24.  બાયતીમ યુાલા અશધશનમભ મજુફ ફશયેો મગુો વાક્ષી કઇ યીતે યુાલા આી ળકે છે ? રખાણ રાયા અથલા શનળાશન કયીને. 
25.  શુ ંકોઇ વ્મક્ક્ત ોતાના ગનુાની કબરૂાત ગ્રાભ ચંામત વભક્ષ કયે છે, તો આ યુાલા ન્સમામારમભા ભાન્સમ યશળેે ? ના 
26.  શુ ંભયણોન્સમખુ શનલેદન યુાલાની ઉરટ તાવ થઇ ળકે છે ? ના 
27.  બાયતીમ યુાલા અશધશનમભ કઇ કરભભા ંવશગનેુગાયની કબરૂાત વફંધી જોગલાઇ કયલાભા ંઆલી છે ?  કરભ 30 
28.  કોઇ ણ પ્રકાયનો દ્તાલેજ એ ક્યા ંપ્રકાયનો યુાલો ગણાળે ? પ્રાથશભક યુાલો 
29.  બાયતીમ યુાલા અશધશનમભ કઇ કરભભા ંશીવાફ ના ચોડાઓભા ંશનમશભત નોધો અંગે જોગલાઇ કયલાભા ંઆલી છે  ? કરભ 34 

30.  બાયતીમ યુાલા અશધશનમભ કઇ કરભભા ંદ્તાલેજો ને પ્રાથશભક અથલા ગેોણ યુાલાથી વાફીત કયાળે ?  કરભ 61 

31.  બાયતીમ યુાલા અશધશનમભ કઇ કરભભા ંપ્રાથશભક યુાલા ફાફતે જાગલાઇ કયલાભા ંઆલી છે? કરભ 62 

32.  બાયતીમ યુાલા અશધશનમભ કઇ કરભભા ંગેોણ યુાલા ફાફતે જોગલાઇ કયલાભા ંઆલી છે? કરભ 63 

33.  બાયતીમ યુાલા અશધશનમભ કઇ કરભભા ંપ્રાથશભક યુાલાથી દ્તાલેજોની વાફીતી ફાફતે જોગછાઇ કયલાભા ંઆલી છે 
?   

કરભ 64 

34.  બાયતીમ યુાલા અશધશનમભ કઇ કરભભા ંદ્તાલેજો વફંધી ગેોણ યુાલા આી ળકામ તેલા વજંોગો ફાફતે જોગલાઇ  

કયલાભા ંઆલી છે ? 

કરભ 65 

35.  બાયતીમ યુાલા અશધશનમભ કઇ કરભભા ંઇરેકરોનીક યેકડક અંગે. યુાલા આલા ખાવ જોગછાઇઓ કયલાભા ંઆલી છે ? કરભ 65 (A) 

36.  બાયતીમ યુાલા અશધશનમભ કઇ કરભ મજુફ  ઇરેકરોનીક યેકડક ની યુાલાભા ંગ્રાહ્યતા ્લીકાયલાભા ંઆલી છે ? કરભ 65 (B) 

37.  બાયતીમ યુાલા અશધશનમભ કઇ કરભભા ંભેોખીક યુાલા રાયા શકીકત યુલાય કયલા અંગે જોગલાઇ કયલાભા ંઆલીછે ? કરભ 59 

38.  બાયતીમ યુાલા અશધશનમભ કઇ કરભભા ંનક્ળા ઓ અને પ્રાનભા ંશનલેદનો અંગે જોગલાઇ કયલાભા ંઆલી છે ?  કરભ 36 

39.  બાયતીમ યુાલા અશધશનમભ કઇ કરભભા ંભેોભખક યુાલા પ્રત્મક્ષ શોલો જોઇએ ?  કરભ 60 

40.  બાયતીમ યુાલા અશધશનમભ કઇ કરભભા ં‘‘ કામદાના ુ્ તકો ભા ંશોમ તેલા કંથનોની પ્ર્તતુતા ’’ અંગે જોગલાઇ 
કયલાભા ંઆલી છે ? 

કરભ 38 

41.  બાયતીમ યુાલા અશધશનમભ કઇ કરભભા ંશનષ્ટ્ણાતંના અભબપ્રામ વાથે વફંધ ધયાલતી અંગે જોગલાઇ કયલાભા ંઆલી છે 
? 

કરભ 46 

42.  બાયતીમ યુાલા અશધશનમભ કઇ કરભભા ંશ્તાક્ષયના અભબપ્રામ શલળે જોગછાઇ કયલાભા ંઆલી છે ? કરભ 47 

43.  બાયતીમ યુાલા અશધશનમભ કઇ કરભભા ંહડજજટર શવગ્નેચયભા ંઅભબપ્રામ શલળે જોગલાઇ કયલાભા ંઆલી છે ? કરભ 47 (A) 
44.  બાયતીમ યુાલા અશધશનમભ કઇ કરભભા ંશક અથલા હયલાજના અક્્તત્લ ક્યાયે પ્ર્તતુ છે, તે શલળે જોગલાઇ કયલાભા ં

આલી છે ? 

કરભ 48 

45.  બાયતીમ યુાલા અશધશનમભ કઇ કરભભા ંપ્રથાઓ , ભાન્સમતોઓ કે શવધ્રાતંો અભબપ્રામ ક્યાયે પ્ર્તતુ છેતે અંગે જોગલાઇ 

કયલાભા ંઆલી છે ? 

કરભ 49 

46.  બાયતીમ યુાલા અશધશનમભ કઇ કરભભા ંવગંણ અંગેનો અભબપ્રામ ક્યાયે પ્ર્તતુ છે તે ફાફતે જોગલાઇ કયલાભા ં
આલી છે ?  

કરભ 50 

47.  શુ ં30 લક શરેા કોઇ ણ દ્તાલેજોનો યુાલા ગ્રાહ્ય ગણાળે ? શા 
48.  વાક્ષી રાયા આલાભા ંઆલેર શનલેદન ની કામદેવયતા ક્યાયે ગણામ છે ? ઉરટતાવ છી 
49.  શુ ંવશગનેુગાયને વક્ષભ વાક્ષી ગણી ળકામ છે ? શા 
50.  છુલાભા ંઆલતા પ્રશ્નોનો બનુ્ધ્રયકુ્ત જલાફ આનાય ફાક વક્ષભ વાક્ષી ગણી ળકામ છે ?    શા 
51.  શુ ંશલદેળી નાગયીક વક્ષભ વાક્ષી ગણી ળકામ છે ? શા 
52.  બાયતીમ યુાલા અશધશનમભ કઇ કરભભા ંન્સમાશમક નોધ રેલી ડે એ શકીકતો અંગે જોગલાઇ કયલાભા ંઆલે છે ? કરભ 57 

53.  બાયતીમ યુાલા અશધશનમભ કઇ કરભભા ંજાશયે દ્તાલેજો અંગે જોગલાઇ કયલાભા ંઆલી છે ? કરભ 74 , જાશયે દ્તાલેજો 
54.  બાયતીમ યુાલા અશધશનમભ કઇ કરભભા ંખાનગી  દ્તાલેજોભા ંઅંગે જોગલાઇ કયલાભા ંઆલી છે ? કરભ 75 

55.  બાયતીમ યુાલા અશધશનમભ કઇ કરભભા ંજાશયે દ્તાલેજોની પ્રભાણીત નકરો અંગે જોગલાઇ કયલાભા ંઆલી છે ? કરભ 77 

56.  શુ ંદ્તાલેજોની પ્રભાણીત નકરો યુાલા તયીકે યજુ કયી ળકામ ? શા 
57.  બાયતીમ યુાલા અશધશનમભ કઇ કરભભા ંશલદેળી ન્સમાશમક યેકડકની પ્રભાણીત નકરો ભાની રેલા ફાફેત જોગલાઇ 

કયલાભા ંઆલે છે ? 

કરભ 86 

58.  બાયતીમ યુાલા અશધશનમભ કઇ કરભભા ંુ્ તકો , નક્ળા અને ચાટક  શલળે ભાની રેલા ફાફતે જોગલાઇ કયલાભા ંઆલી 

છે ? 

કરભ 87 



ANGEL  ACADEMY  :  GPSC 1-2, Dy.SO - નામફ ભાભરતદાય, તરાટી, કરાકક , PSI-ASI, કોન્સ્ટેફર, TAT, TET લગેયે યીક્ષાઓની વંણૂક તૈમાયી ભાટેના ્થ              

ભો.7575 072 872       :1) ફવ ડેોની વાભે, વેકટય:7-C, ઘ-3, │  2) રારઘય ઝેયોક્ષની નીચે, વેકટય: 29, ઘ-6  કોનકય, ગાધંીનગય  angelacademy.co.in         

વચંારક : વાભત ગઢલી  (GPSC 1-2(p) , Dy.SO-નામફ ભાભરતદાય(p), તરાટી, કરાકક , ોરીવ, TAT, TET લગેયે 10 થી લધાયે યીક્ષાઓભાં ાવ થનાય અનબુલી અને તજજ્ઞ શળક્ષક)  76 

59.  બાયતીમ યુાલા અશધશનમભ કઇ કરભભા ંત્રીવ લક જુના દ્તાલેજોને યુાલા તયીકે ભાની રેલા ફાફતે જોગલાઇ 

કયલાભા ંઆલી છે ?  

કરભ 90 

60.  બાયતીમ યુાલા અશધશનમભ  મજુફ પેયતાવ , વયતાવ  અને ઉરટતાવ વાચો કમ્ર ક્યો છે ? વયતાવ , ઉરટતાવ , પેયતાવ 

61.  શુ ંદ્તાલેજ શવલામના તભાભ દ્તાલેજ કેજા પ્રકાયના કશી ળકામ ? શા. 
62.  જાશયે દ્તાલેજ શવલામના તભાભ દ્તાલેજ કેલા પ્રકાયના કશી ળકામ ? ખાનગી દ્તાલેજ 

63.   જ્માયે મુ દ્તાલેજ વાથે ચેડા થમા શોમ અથલા ઉરબ્ધ થમેર ન શોમ ત્માયે ક્યો યુાલો આલાભા ંઆલે છે ? હરતીમક યુાલો. 
64.  ક્યા ંપ્રકાયની શકીકતો વાફીત થમેર ગણામ છે ? ્લીકુત શકીકતો 
65.  અવર દ્તાલેજો એ ક્યા ંપ્રકાયનો યુાલો ગણામ છે ? પ્રાથભીક  

66.  શલયોધી વાક્ષીને કેલા પ્રકાયના વાક્ષી કશી ળકામ છે ? શો્ટાઇર 

67.  શુ ંકણોકણક યુાલાની ઉરટતાવ કયી ળકામ છે ?  ના 
68.  બાયતીમ યુાલા અશધશનમભ કઇ કરભભા ંભેોભખક કબરુાતનો યુાલો નશી રેલા અંગે જોગલાઇ કયલાભા ંઆલી છે ? કરભ 92 

69.  કેટરા લક સધુી જો કોઇ વ્મક્ક્તને ખફય અંતય ન ભળ્મા શોમ તે વ્મક્ક્ત મતુ્ય ુાભેર છે તેભ ભાની રેલાભા ંઆલે છે ? લક 7 

70.  બાયતીમ યુાલા અશધશનમભ કઇ કરભભા ંરગ્નજીલન દયભીમાન થમેર જ્ન્સભ ઓયવતા ફાફતે જોગલાઇ કયલાભા ંઆલી 
છે ?  

કરભ 112 

71.  બાયતીમ યુાલા અશધશનમભ કઇ કરભભા ંયણેરી સ્ત્રી રાયા આત્ભશત્માની કોશળળ વફંધી અનભુાન કયલાભા ંઓલર છે ? કરભ 113 (A) 

72.  બાયતીમ યુાલા અશધશનમભ યણેરી સ્ત્રી રગ્નના કેટરા લકની અંદય આત્ભશત્મા કયે તોતેભા તી અથલા તીઓના 
વગાઓન ુદુષ્ટ્પે્રકણ ભાની ળકામ છે ?   

7 લક 

73.  બાયતીમ યુાલા અશધશનમભ કઇ કરભભા ંદશજે મતુ્ય ુવફંધી અનભુાન ફાફતે જોગલાઇ કયલાભા ંઆલી છે ? કરભ 113 (B) 

74.  બાયતીમ યુાલા અશધશનમભ કઇ કરભભા ંકોઇ વાક્ષી આી ળકે તે ફાફતે જોગલાઇ કયલાભા ંઆલી છે ?  કરભ 118 

75.  જ્માયે વાક્ષી ભોડાથી ફોરીને જણાલલા અવભથક શોમ ત્માયે તે કઇ યીતે વાક્ષી આી ળકે છે ? રેભખત અથલા ઇળાયા રાયા 
76.  બાયતીમ યુાલા અશધશનમભ કઇ કરભભા ંવયતાવ અંગે જોગલાઇ કયલાભા ંઆલી છે ? કરભ 137 

77.  જાશયે દ્તાલેજને ફીજા ક્યા ંનાભથી ઓખલાભા ંઆલે છે ? વાલકજશનક દ્તાલેજ 
78.  કોઇ ણ દ્તાલેજ યુાતન શોલા ભાટે કેટરા લક જુનો શોલો જોઇએ ?  30 લક 
79.  બાયતીમ યુાલા અશધશનમભ કઇ કરભભા ંમાદદા્તને તાજી કયલલા ફાફતે જોગલાઇ કયલાભા ંઆલી છે ? કરભ 159 

80.  બાયતીમ યુાલા અશધશનમભ કઇ કરભભા ંસચુક  પ્રશ્નો અથલા જલાફરક્ષી પ્રશ્નો અંગે જોગલાઇ કયલાભા ં આલી છે ? કરભ 141 

81.  સચૂક પ્રશ્નો ક્યાયે છુી ળકામ છે ? કરભ 143 મજુફ ઉરટતાવભા ં  
82.  સચૂક પ્રશ્નો ક્યાયે છુી ળકામ નથી ? પ્રતીક્ષી લાધોઉઠાલે ત્માયે વયતાવ 

અથલા પેયતાવભા ંકોટકની યલાનગી 
શવલામ પ્રશ્નો છુી ળકામ નશી . 

83.  બાયતીમ યુાલા અશધશનમભ કઇ કરભભા ંશનષ્ટ્ણાતોના અભબપ્રામ અંગે જોગલાઇ કયલાભા ંઆલી છે ? કરભ 45 

84.  કબરુાત ક્યાયે ્લીકામક છે ? ભેજજ્રેટની શાજયી 
85.  બાયતીમ યુાલા અશધશનમભ કઇ કરભભા ંવાક્ષીઓને યજુ કયલાનો અને તાવ ફાફતે જોગલાઇ કયલાભા ંઆલી છે? કરભ 135 

86.  ક્યા ંપ્રકાયનો યુાલો વેોથી શે્રષ્ટ્ઠ ભાનલાભા ંઆલે છે ? પ્રાથશભક યુાલો 
87.  બાયતીમ યુાલા અશધશનમભ કુર કેટરા પ્રકયણો છે ? 11 

88.  બાયતીમ યુાલા અશધશનમભ કુર કેટરી કરભો છે ? 167 

89.  બાયતીમ યુાલા અશધશનમભની કરભ 74  શઠે જાશયે દ્તાલેજોભા ંકોનો કોનો વભાલેળ થઇ જામ છે ? ચાજળીટ , ગ્રાભચંામતની કામકલાશીની 
પ્રભાણીત નકર, ભોટય વ્શીકલ્વ એક્ટ 
શઠે યશભટ , F.I.R. 

90.  ક્્ટભ અશધકાયી વભક્ષના શનલેદનો યુાલો ગણી ળકામ ? શા 
91.  ટેયેકડકનો યુાલો ્લીકામક છે ? શા 
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ગજુરાત સરકાર દ્વારા લેવાતી તમામ પરીક્ષાઓની સપંરૂ્ક તૈયારી માટે. 
 ગણર્ત રસનો શવષય છે, ગોખવાથી ન આવડે સમજવુ ંપડે.  

 ખાસ ગણર્તમા ંમશુ્કેલી અનભુવતા શમત્રો માટે ઉપયોગી પુ્ તક.  

સાદુ, સરળ અને ઝડપી  

ગણર્ત 
 દરેક પ્રકરર્ની Short-cut રીત સાથે સરળ સમજ.  

 દરેક પ્રકરર્ માથંી પરીક્ષામા ંપછુાયેલા દાખલા.  

AAANNNGGGEEELLL   AAACCCAAADDDEEEMMMYYY   

7575  072  872 
માગકદિકક : સામત ગઢવી 
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પાયાની માહિતી     
1 × 1 = 1 2 × 1 = 2 3  × 1 = 3 4  × 1 = 4 5  × 1 =  5 

1 × 2 = 2 2 × 2 = 4 3  × 2 = 6 4  × 2 = 8 5  × 2 =  10 

1 × 3 = 3 2 × 3 = 6 3  × 3 = 9 4  × 3 = 12 5  × 3 =  15 

1 × 4 = 4 2 × 4 = 8 3  × 4 = 12 4  × 4 = 16 5  × 4 =  20 

1 × 5 = 5 2 × 5 = 10 3  × 5 = 15 4  × 5 = 20 5  × 5 =  25 

1 × 6 = 6 2 × 6 = 12 3  × 6 = 18 4  × 6 = 24 5  × 6 =  30 

1 × 7 = 7 2 × 7 = 14 3  × 7 = 21 4  × 7 = 28 5  × 7 =  35 

1 × 8 = 8 2 × 8 = 16 3  × 8 = 24 4  × 8 = 32 5  × 8 =  40 

1 × 9 = 9 2 × 9 = 18 3  × 9 = 27 4  × 9 = 36 5  × 9 =  45 

1 × 10 =10 2 × 10 = 20 3  × 10 = 30 4  × 10 =40 5  × 10 = 50 

 

6  × 1 = 6  7  × 1 = 7  8  × 1 = 8  9  × 1 = 9  10  × 1 = 10  
6  × 2 = 12  7  × 2 = 14  8  × 2 = 16   9  × 2 = 18  10  × 2 = 20  
6  × 3 = 18  7  × 3 = 21  8  × 3 = 24  9  × 3 = 27  10  × 3 = 30  
6  × 4 = 24   7  × 4 = 28   8  × 4 = 32   9  × 4 = 36   10  × 4 = 40  
6  × 5 = 30  7  × 5 = 35  8  × 5 = 40  9  × 5 = 45  10  × 5 = 50  
6  × 6 = 36  7  × 6 = 42  8  × 6 = 48  9  × 6 = 54  10  × 6 = 60  
6  × 7 = 42  7  × 7 = 49  8  × 7 = 56  9  × 7 = 63  10  × 7 = 70  
6  × 8 = 48  7  × 8 = 56  8  × 8 = 64  9  × 8 = 72  10  × 8 = 80  
6  × 9 = 54  7  × 9 = 63  8  × 9 = 72  9  × 9 = 81  10  × 9 = 90  
6 × 10 = 60  7 × 10 = 70   8 × 10 = 80  9 × 10 = 90 10 × 10 =100   

 

11 × 1 = 11 12 × 1 = 12  13  × 1 = 13   14  × 1 = 14  15  × 1 =  15 

11 × 2 = 22 12 × 2 = 24  13  × 2 = 26  14  × 2 = 28  15  × 2 =  30 

11 × 3 = 33 12 × 3 = 36  13  × 3 = 39   14  × 3 = 42  15  × 3 =  45 

11 × 4 = 44 12 × 4 = 48   13  × 4 = 52   14  × 4 = 56  15  × 4 =  60  
11 × 5 = 55 12 × 5 = 60  13  × 5 = 65  14  × 5 = 70  15  × 5 =  75 

11 × 6 = 66 12 × 6 = 72  13  × 6 = 78  14  × 6 = 84  15  × 6 =  90 

11 × 7 = 77 12 × 7 = 84  13  × 7 = 91  14  × 7 = 98  15  × 7 =  105 

11 × 8 = 88 12 × 8 = 96  13  × 8 =  104 14  × 8 = 112  15  × 8 =  120   
11 × 9 = 99 12 × 9 = 108  13  × 9 =  117 14  × 9 = 126  15  × 9 =  135 

11 × 10 =110 12 × 10 = 120  13  × 10 =  130 14  × 10 =140   15  × 10 = 150  
 

16  × 1 = 16  17  × 1 = 17  18  × 1 = 18  19  × 1 = 19  20  × 1 = 20  
16  × 2 = 32  17  × 2 = 34  18  × 2 = 36   19  × 2 = 38  20  × 2 = 40  
16  × 3 = 48  17  × 3 = 51  18  × 3 = 54  19  × 3 = 57  20  × 3 = 60  
16  × 4 = 64   17  × 4 = 68   18  × 4 = 72   19  × 4 = 76   20  × 4 = 80  
16  × 5 = 80  17  × 5 = 85  18  × 5 = 90  19  × 5 = 95  20  × 5 = 100  
16  × 6 = 96  17  × 6 = 102  18  × 6 = 108  19  × 6 = 114  20  × 6 = 120  
16  × 7 = 112  17  × 7 = 119  18  × 7 = 126  19  × 7 = 133  20  × 7 = 140  
16  × 8 = 128  17  × 8 = 136  18  × 8 = 144  19  × 8 = 152  20  × 8 = 160  
16  × 9 = 144  17  × 9 = 153  18  × 9 = 162  19  × 9 = 171  20  × 9 = 180  
16 × 10 = 160  17 × 10 = 170   18 × 10 = 180  19 × 10 = 190 20 × 10 =200   
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ભાગસુબા 
ભાગસુબામા ં “ભા” એટલે ભાગાકાર, “ગ”ુ એટલે ગરુ્ાકાર, “સ” એટલે સરવાળા અને “ બા” એટલે બાદબાકી.  

(1) સરવાળા 
I. સાદા સરવાળા  

    24   

+   53  
    77 

II. દિકાવાળા સરવાળા  
    58 

+   65  
   123 

 

III. દિાિં વાળા સરવાળા  
યાદરાખો : દિાિં(.)ની નીચે દિાિં આવવુ ંજોઈએ.  (જ્યા ંઆંક ખટેુ તયા ં0 મકૂવો જેથી ભલૂ ન પડે)  

a) 5.8 + 65.93 = ___ 

    05.80 

+   65.93 

         71.73 

b) 40 + 39.407 = ___ 
   040.000 
+  139.407  

                   179.407 

c) 876.46 + 68 = ____ 
  876.46 

+ 068.00 
  944.46 

 

IV. અપરૂ્ાાંકના સરવાળા  
શનયમ 1) આપેલ અપરૂ્ાાંકના છેદ સરખા િોવા જોઈએ. ( જો છેદ સરખા ન િોય તો સરખા કરવા)  
શનયમ 2 ) સરખા છેદને કોમન લખી અંિનો સરવાળો કરવો.  
 

 

 
 +  

 
 =       

  
 =  

 
 = 4  

 

 

 

 જો દાખલામા ંએક બાજુ ગરુ્વાથી છેદ સરખા થતા િોય તો એક જ બાજુ ઉપર-નીચે ગરુ્ી છેદ સરખા કરવા. 
 

 

 
 +  

 
   =     

    
 +  

 
  =    

 
 +  

 
    =       

  
 =      

 
 =    

 
   એક બાજુ છેદમા ં4 છે જ્યારે બીજી બાજુ 2 છે તેથી, 2 ને 2 વડે ઉપર-નીચે ગરુ્વુ.ં  

 

 

 

 

 

 જો દાખલામા ંબને્ન બાજુ ગરુ્વાથી છેદ સરખા થતા િોય તો બને્ન બાજુ ઉપર-નીચે ગરુ્ી છેદ સરખા કરવા.  
 

 

 
 +  

 
   =     

    
 +     

    
  =     

  
 +   

  
    =         

   
 =   

  
   જે બાજુ 5 છે તે બાજુ 3 વડે ઉપર-નીચે ગરુ્વુ ંઅને જે બાજુ 3 તે બાજુ 5 વડે ઉપર-નીચે ગરુ્વુ.ં    

 

 

(2) બાદબાકી  
i. સાદી બાદબાકી     84 - 53 = 31 

ii. દિકા વાળી બાદબાકી  
કોઈ સખં્યામાથંી દિકો લઈએ તયારે તેમાથંી 1 ઓછો થાય અને જ્યા ંદિકો મકૂીએ તયા ં10 જમા થાય  

    72 { અિીં 2 માથંી 3 બાદ ન થાય એટલે દિકો લેતા 10+2=12 તેમાથંી 3 બાદ કરતા 9 વધે.}     

−   53  [ જ્યારે 7 આગળથી દિકો લેતા તેમાથંી 1 ઓછો થાય 7-1=6, 6 માથંી 5 બાદ કરતા 1 મળે.] 
    19 

    8002  [ જ્યારે તમે દિકો લો તયારે 0 િોય તો આગળથી દિકો લો અને વચ્ચે આવતા 0 ના ્થાને 9 મકૂવા]   

   5023  
   2979 
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iii. દિાિં વાળા બાદબાકી  
યાદરાખો : દિાિં(.)ની નીચે દિાિં આવવુ ંજોઈએ.             દિાિં પછી આંકડા ખટૂતા િોય તો 0 મકૂી િકાય.  
    
    85.84         
−   65.73   
    20.11 

iv. અપરૂ્ાાંકની બાદબાકી  
શનયમ 1) આપેલ અપરૂ્ાાંકના છેદ સરખા િોવા જોઈએ. ( જો છેદ સરખા ન િોય તો સરખા કરવા)  
શનયમ 2 ) સરખા છેદને કોમન લખી અંિની બાદબાકી કરવી.  
 

 
 −  
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 જો દાખલામા ંએક બાજુ ગરુ્વાથી છેદ સરખા થતા િોય તો એક જ બાજુ ઉપર-નીચે ગરુ્ી છેદ સરખા કરવા. 
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   =     
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  =    

 
 −  

 
    =       

  
 =  

 
   એક બાજુ છેદમા ં4 છે જ્યારે બીજી બાજુ 2 છે તેથી, 2 ને 2 વડે ઉપર-નીચે ગરુ્વુ.ં  

 

 જો દાખલામા ંબને્ન બાજુ ગરુ્વાથી છેદ સરખા થતા િોય તો બને્ન બાજુ ઉપર-નીચે ગરુ્ી છેદ સરખા કરવા.  
 

 

 
 −  

 
   =     

    
 −     

    
  =     

  
 −   

  
    =         

   
 =  

  
   જે બાજુ 5 છે તે બાજુ 3 વડે ઉપર-નીચે ગરુ્વુ ંઅને જે બાજુ 3 તે બાજુ 5 વડે ઉપર-નીચે ગરુ્વુ.ં    

 

 

 શનયમ 1) જ્યારે આપેલ બને્ન શનિાની સરખી િોય તયારે આપેલ આંકડાનો સરવાળો કરી સરખી શનિાની પરીર્ામની આગળ મકૂવી.  
2 + 3 = 5    4 + 8 = 12     −4 −7 = −11  −8 −13 = −21  −24 −18 = − 42  −14 −17 = −31 
 

 શનયમ 1) જ્યારે આપેલ બને્ન શનિાની સરખી િોય તયારે આપેલ આંકડાનો સરવાળો કરી સરખી શનિાની પરીર્ામની આગળ મકૂવી.  
12 − 3 = 9    4 - 8 = - 4     4 −7 = −3  8 − 13 = − 5  24 −18 = 6  14 −17 = −3 

(3) ગરુ્ાકાર  
ગણુ્ય : જે સખં્યાનો ગરુ્ાકાર કરવામા ંઆવે છે તે  
ગરુ્ક : જે સખં્યા વડે ગરુ્વામા ંઆવે તે  
ગરુ્નફળ/ ગરુ્ાકાર : જે જવાબ મળે તે  
 

 

3 × 4 = 12 મા ં 
3  ગણુ્ય  
4 ગરુ્ક અને  
12 ગરુ્નફળ/ ગરુ્ાકાર 

 

(A) સાદા ગરુ્ાકાર  
    23   

×    3  
    69 

 

 

 

(B) દિકાવાળા ગરુ્ાકાર  
     46   

×   23  
   920 

   138 

      1058 

(C) દિાિં વાળા ગરુ્ાકાર (દિાિં પછીની સખં્યા ગર્ી જવાબમા ંએટલી સખં્યાની આગળ દિાિં મકૂો.)  
   2.3 (1)   

×    3  
    6.9 (1) 

   2.3 (1)  

×  0.3 (1) 
  0.69 (2) 

  
(D) અપરૂ્ાકકના ગરુ્ાકાર  

  

  
 ×   

 
 = 3 × 2 = 6   

  

  
 ×   

  
 = 3 × 5 = 15   

  

  
 ×     

 
   

  

  
 ×   

 
    = 18 × 7   = 126  

 

2 × 3 = 6,   (-2) × (3) = −6,    (2) × (-3) = −6,   (-2) × (-3) = 6,  
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(4) ભાગાકાર  
 

12 ÷ 4 = 3  અથવા   
 
 = 3  

 

ભાજ્ય : જે સખં્યાને ભાગવાની છે તેને ભાજ્ય કિવેાય.   
ભાજક : જે સખં્યા વડે આપેલ સખં્યાને ભાગો છો તે સખં્યાને ભાજક કિ ેછે.  
ભાગફળ : ભાજ્યને ભાજક વડે ભાગતા ઉપર જે મળે તેને ભાગફળ કિ ેછે.  
િેષ : ભાજ્યને ભાગફળ વડે ભાગતા નીચે જે વધે તેને િેષ કિ ેછે. જો િેષ 0 વધે તો તેને શન:િેષ કિ ેછે.  
 

ભાજ્ય = ભાજક × ભાગફળ + િેષ  
 યાદ રાખો : જ્યારે ભાગાકારમા ંઆપરે્ સખં્યા નીચે ઊતારીયે અને ભાગ ના ચાલે તયારે બીજી સખં્યા ઊતારતી વખતે ભાગફળમા ં0 મકૂવો.  
624 ÷ 6 = 104,  36280 ÷ 4 = 9070  
 

 યાદ રાખો : જ્યારે આપરે્ સખં્યા ઊતારીએ અને ભાગ ન ચાલતા િોય તથા કોઈ સખં્યા બાકી ન િોય તો દિાિં મકૂતા પિલેા 0 મકૂવો.    
153 ÷ 15 = 10.2,   5704 ÷ 5 = 1140.8  
 

 દિાિં અપરૂ્ાાંક કેવી રીતે બને.  
0.5 =  

  
   [ દિાિં પછી જેટલા આંકડા િોય તેટલા 0 છેદમા ં1 પછી મકૂવા.] 

 

1.5 =   
  

 ,  0.15 =   

   
 ,   3.645 =      

    
 ,  

  
 

 

દિાિં અપરૂ્ાાંક માથંી અપરૂ્ાાંક બનાવીએ.  
  

  
 = 3.5 ,     

   
 = 2.05 ,           

    
  = 0.065 ,       

 

 

અપરૂ્ાાંકના ભાગાકાર :  
યાદ રાખો : અપરૂ્ાાંકના ભાગાકારમા ં÷ ના ્થાને × કરી તેના પછીના અપરૂ્ાાંકને ઊલટાવી દેવુ.ં  

   
 
 ÷   

  
    =    

 
 ×   

  
  = 4     

  

  
 ÷  

 
    =    

  
  ×   

 
  =    

  સરવાળા, બાદબાકી, ગરુ્ાકાર  અને ભાગાકારના જવાબ લખો  

1.  23   24.5   29.08  76.58 

2.  0.1               1.321 

3.  390                439.35 

4.  1.1               3.111 

5.                      0.143 

6.   
 

 
   

 

 
   

 

 
 

7.  2 
 
    

 

 
  

  

  
 

8.  
 

  
   

  

 
   

 
 

9.  
  

  
   

  

  
  

 
 

10.  
 

  
   

 

 
  

 
 

11.  3004  1289  1715 

12.  1201 –       906 

13.  10020         4192 

14.  1.01 –         0.772 

15.  45   34.089 10.911 

16.  23.2 –          8.722 

17.    

  
   

  

 
    

 
 

18.   
 

 
  2  

 
    

  

  
 

19.   
  

 
    

 

 
  

  

  
 

20.  
 

  
    

 
    

  
 

21.  3.2       1.6 

22.             26.88 
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23.             22.25 

24.  300      71400 

25.  0.1           0.006 

26.    

 
   

 

 
 12 

27.  
 

 
 
  

  
  

  

 
 72 

28.    

 
 
 

 
  

  

  
 63 

29.  
  

  
 
  

  
  

 

  
 5 

30.  
  

 
 

 

  
  

  

  
      

31.   15372      2562 

32.   180648      20072 

33.   245       20.42 

34.   1.2       20 

35.  2.40        2 

36.     
 
   

 

  
  

  

 
 1 

37.  
  

  
   

  

  
  

  

  
  

 
 

38.  
 

  
   

   

   
  

  

  
  

 
 

39.  
 

   
   

   

   
  

   

  
 125 

40.  
  

   
   

    

    
  

   

  
 225 

 જ્યારે આપેલ ચારેય હક્રયા સાથે આપવામા ંઆવે તયારે 1) ભાગાકાર, 2)ગરુ્ાકાર, 3) સરવાળા, અને 4) બાદબાકી કરવામા ંઆવે છે. 

(1) 4 ÷ 4 × 4 + 4 – 4  

= 1 × 4 + 4 – 4 

= 4 + 4 – 4 

= 8 – 4 

= 4 

(2) 30 × 3 ÷ 15 + 12 – 8 = ? 

= 30 × 
 

  
           

= 6           

= 18 –   

 = 10  

 

 

(3)                –    

=  2 + 2 × 4 – 2  

= 2 + 8 – 2  

= 10 – 2  

= 8 

 જ્યારે કૌંસ આપેલ િોય તયારે 1) રેખાકૌંસ,  2) નાનો કૌંસ,  3) છ્ગહડયો કૌંસ અને 4) મોટો કૌંસ છોડવો. --, ( ) , { }, [ ]  

1.  8 [4૦ - {35 - (18 - 8 ÷2 ) + 6}] 104 200 216 140 

2.  125 + 150 ÷ 6= ? 200 44.1 150 200 

3.  2280 × 24 + 24 - 40 = ? 54704 48800 45704 84800 

4.  40 × 2 ÷ 10 + 5 – 4 = ? 6 8 9 7 

5.  2                   5 4 7 6 

6.                              6 8 12 14 

7.  6                23 24 26 28 

8.  2 –                  –          11 21 13 

9.               –                 2 6 8     

10.  1   
 

    
 

 

   

 
   

 
 

  

 
 

  

 
 

11.    –    –    –   –       1 2 3 4 

12.                –     1 2 3 4 

13.    
 

 
     

 

 
    

 

 
  21 22 24 25 

14.   
 

 
   

  

 
         

  

 
   

  

  
     

 
  

 
 1 3 

15.  5 x 5 + 5+ 5 (5 x 5 ÷ 5 + 50) = ? 105 205 305 405 
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અપરૂ્ાાંક  
જ્યારે કોઈ સખં્યાને તે સખં્યા શસવાયની સખં્યા વડે ભાગવામા ંઆવે તયારે જે પહરર્ામ મળે છે તે મોટે ભાગે અપરૂ્ાાંક સખં્યા મળે છે. A ને b વડે 
ભાગતા ં 

 
 અપરૂ્ાાંક મળિે. a ને અંિ અને b ને છેદ કિ ેછે.  

 અપરૂ્ાકકના પ્રકારો  

અપરૂ્ાાંકના મખુ્ય બે પ્રકારો છે –  સાદા અપરૂ્ાાંક અને દિાિં અપરૂ્ાાંક. 
  
 

   
 
   
 
 વગેરે સાદા અપરૂ્ાાંકો છે.   3.5, 0.2 અને 1.01 વગેરે દિાિં અપરૂ્ાાંકો છે.  

 

સાદા અપરૂ્ાાંકના પ્રકારો  

 

(1) સમચ્છેદી અપરૂ્ાાંક : જે અપરૂ્ાાંક સખં્યાઓમા ંછેદ સમાન િોય તેને સમચ્છેદી અપરૂ્ાાંક કિ ેછે. જેમ  કે –  

          
 
   
 
,  
 
 વગેરે સમચ્છેદી અપરૂ્ાાંકો છે.  

 

(2) શવષમચ્છેદી અપરૂ્ાાંક : જે અપરૂ્ાાંક સખં્યાઓમા ંછેદ સમાન ન િોય તેને શવષમચ્છેદી અપરૂ્ાાંક કિ ેછે. જેમ કે –  

     
 
, 
 

 
,  
 
,   
  

 વગેરે શવષમચ્છેદી અપરૂ્ાાંકો છે.  

 

(3) શમશ્ર અપરૂ્ાાંક : એક પરૂ્ાાંક અને એક અપરૂ્ાાંકથી બનેલ સખં્યાને શમશ્ર અપરૂ્ાાંક કિ ેછે. જેમ કે –  

1 
 
, 2 

 
, 3 

 
 વગેરે શમશ્ર અપરૂ્ાાંકો છે.  

 
 

(4) શિુ અપરૂ્ાાંક : જે અપરૂ્ાાંકમા ંઅંિ નાનો અને છેદ મોટો િોય તેને શિુ અપરૂ્ાાંક કિ ેછે. જેમ કે –  

 

 
,   

 
,  

  
 વગેરે શિુ અપરૂ્ાાંક છે.  

 
 

(5) શવષમ અપરૂ્ાાંક : જે અપરૂ્ાાંકમા ંઅંિ મોટો અને છેદ નાનો તેને શવષમ અપરૂ્ાાંક કિ ેછે. જેમ કે –  

 

 
,  
 
,   

 
 વગેરે શવષમ અપોર્ાાંકો છે.  

 
 

નોંધ : મોટા ભાગના શવષમ અપરૂ્ાાંકો શમશ્ર અપરૂ્ાાંકોમા ંફેરવી િકાય છે. જેમ કે,  

 

 
 = 3 

 
,  
 
 = 1 

 
,   

 
 = 1 

 
 

 
 

(6) સણંક્ષપ્ત અપરૂ્ાાંક : જે અપરૂ્ાાંકમા ંઅંિ અને છેદ બનેં એકબીજા સાથે અશવભાજ્ય િોય તેને સણંક્ષપ્ત અપરૂ્ાાંક કિ ેછે. જેમ કે  
 
,  
 
 વગેરે સણંક્ષપ્ત 

અપરૂ્ાાંક છે.  

 
 

 અપરૂ્ાાંક અંગેના ંકેટલાકં તથ્યો  

(1) આપેલ અપરૂ્ાાંક સખં્યાઓમા ંછેદ સમાન િોય તો જેનો અંિ મોટો તે મોટી સખં્યા અને જેનો અંિ  

નાનો તે નાની સખં્યા.  
 
,  
 
,  
 
,  
 
 અિીં, સૌથી મોટી સખં્યા  

 
 અને નાની  

 
 છે.  

 
 

(2) આપેલ અપરૂ્ાાંક સખં્યાઓમા ંજે અંિ સમાન િોય તો જેનો છેદ સૌથી નાનો તે મોતી સખં્યા અને જેનો છેદ સૌથી મોટો તે નાની સખં્યા છે.  

  

  
,   
  

,   
 
,   
  

 અિીં   
 
 સૌથી મોટી અને   

  
 સૌથી નાની સખં્યા છે.  

 
 

(3) અંિ અને છેદની સખં્યાઓ એક શનશિત ક્રમમા ંવધતી િોય તો અંિમા ંમોટી સખં્યા તે મોટી સખં્યા ગર્ાય. જેમે કે,  
 
  
 
  
 
  
 
 

અિીં, અંિમા ંદરેકમા ંબે અને છેદમા ંદરેકમા ં2 વધે છે માટે  
 
 અ સૌથી મોટી સખં્યા છે અને  

 
 સૌથી નાની સખં્યા છે.  

 
 

(4) જે અપરૂ્ાાંકમા ંઅંિ અને છેદનો તફાવત સરખો િોય તો જેનો અંિ મોટો તે સખં્યા મોટી કિવેાય છે. જેમ કે,  
 
,  
 
,  
 
,  
 
,  
 
  
 

 
 મા ં 

 
 મોટી સખં્યા છે.  
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(5) અંિ અને છેદમા ંઅલગ અલગ સખં્યાઓ િોય તેવી સખં્યા નાની છે કે મોટી તે નક્કિ કરવા ચોકડી ગરુ્ાકાર કરવામા ંઆવે છે. જે અંિનો ગરુ્ાકાર મોતો તે સખં્યા 
મોટી છે.  

 

ઉદાિરર્ :  

(1)   
 
 અને   

  
 મા ંકઈ સખં્યા મોટી છે ?  

 

 
    

  
 = 45 < 77  

   
   

 મોટી સખં્યા છે.  

(2) 
  

  
, અને   

  
 મા ંકઈ સખં્યા નાની છે ?  

  

  
     

  
  

13   29 = 377  21 × 17 = 357  
  

  
 નાની સખં્યા છે.  

 અપરૂ્ાાંકના સરવાળા અને બાદબાકી કરવી  

(1) જો આપેલ અપરૂ્ાાંકમા ંછેદ સરખા િોય, તો અંિોનો સરવાળો કે બાદાબાકી 
કરાય છે.  

ઉદાિરર્ :  

(1) 
 

 
 +  

 
 +  

 
 =       

  
 =  

 
  

 

(2) 
  

   
 -  

  
 =     

  
 =   

  
 

(2)જો છેદ અસમાન િોય, તો છેદનો લ.સા.અ. લઈને સાદંુ રૂપ આપવામા ં
આવે છે.  

 

     : દાખલા : 

 

ઉદાિરર્ :  

(1) 
 

 
 +  

 
 = 

 
 (લ.સા.અ. લેતા)ં =      

 
 =   

  
  

 

(2) 
 

 
 +  

 
 -   

  
 નુ ંસાદંુ રૂપ આપો.  

5, 4, 10નો લ.સા.અ. 20  
 

  
 +  

 
 -   

  
 =          

   
 =  

  
 =  

 
  

 
 
 
 
 

1. 
 

 
 +   

 
 -   

  
 નુ ંસાદંુ રૂપ આપો.  

ઉકેલ :  

7, 2, 14નો લ.સા.અ. 14 થિે.  
 
 

 
 +   

 
 -   

  
 =          

  
 =    

  
 =   

 
 = 7 

 
 ...જવાબ  

 

2. 
  

  
 અને   

  
 મા ંકઈ સખં્યા નાની છે ?  

ઉકેલ :  
  

  
   
  

 

11 × 47 = 517  27 × 33 = 891 

  

  
 નાની સખં્યા છે.  

 

3. 
 

 
,  

  
,  
  

 અને  
 
 મા ંકઈ સખં્યા સૌથી મોટી છે ?  

ઉકેલ :  
  

  
 અંિ અને છેદનો તફાવત સરખો િોવાથી જેનો અંિ મોટો તે મોટી સખં્યા.  

  

  
 ...જવાબ  

 

4. 
 

 
,   
  

,  
 
,   
   

 ને ચડતા ક્રમમા ંગોઠવો.  

ઉકેલ :  

અંિ અને છેદનો તફાવત સરખો છે.  
 

 
  
 
   
  

   
  

 

 

5. 
 

 
,  
  
   
 
,  
 
 ને ઉતરતા ક્રમમા ંગોઠવો. 

ઉકેલ :  
અિીં, અંિ અને છેદનો તફાવત એકસમાન છે.  

ઉતરતા ક્રમમા ં 
 
,  
 
,  
 
 અને  

 
 

 

6. 
 

  
,  
  

,  
  

,  
  

 ને ચડતા ક્રમમા ંગોઠવો.  

ઉકેલ :  

અંિ અને છેદ અિીં શવણચત્ર ક્રમાકંમા ંવધે છે. અંિમા ં2 અને છેદમા ં4 વધે 

છે.  

ચડતા ક્રમમા ં  

  
,  

  
,  

  
,   
  

 થિે.  

 

7. નીચેનામાથંી કઈ સખં્યા ઉતરતા ક્રમમા ંછે ?  

(અ)  
 
,  
 
,  
 
,  
 
   (બ)  

 
,  
 
,  
 
,  
 
   (ક)  

 
,  
 
,  
 
,  
 
    (બ)  

 
,  
 
,  
 
,  
 
 

ઉકેલ :  
 

 
 = 0.37,  

 
 = 0.4,  

 
 = 0.57,  

 
 = 0.71 

ઉતરતા ંક્રમમા ંગોઠવતા,ં  
 
,  
 
,  
 
,  
 
                               ...જવાબ 

(બ)  
 

8. નીચેનામાથંી ક્યા અપરૂ્ાકકો ચડતા ક્રમમા ંછે ?  

(અ)  

  
,   
  

,   
  

,   
  

            (બ)   
  

,  

  
,   
  

,   
  

 

(ક)  

  
,   
  

,   
  

,   
  

             (ડ)   
  

,   
  

,  

  
,   
  

 

ઉકેલ :   
  

  
 = 0.84,   

  
 = 0.85,  

  
 = 0.64,   

  
 = 0.72  

ચડતા ક્રમમા ંગોઠવતા,ં  

  
,   
  

,   
  

,   
  

        ...જવાબ (ક)  
 

9. 5.0999મા ંકેટલા ઉમેરવાથી 6 થાય ?  

ઉકેલ :  
જવાબ માટે 6માથંી 5.0999 બાદ કરવા પડિે.  

-
      
      

      
  ...જવાબ 0.9001  

 

10. 10 – 10 × 0.01 = ............. .  

ઉકેલ :  

10 – 10 × 0.01  
= 10 – 0.1 = 9.9              ...જવાબ 9.9  
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સખં્યાની માહિતી 
 

આંક  સૌથી નાની સખં્યા  સૌથી મોટી સખં્યા  કુલ સખં્યા  મોટી-નાની સખં્યાનો તફાવત  
1 1 9 9 8 
2 10 99 90 89 
3 100 999 900 899 
4 1000 9999 9000 8999 
5 10000 99999 90000 89999 
6 100000 999999 900000 899999 

 

 સૌથી નાની સખં્યા માટે  આગળ ‘1’ લખી પાછળ અંક પ્રમારે્ ‘0’ મકૂો.  

 સૌથી મોટી સખં્યા માટે જેટલા અંક કહ્યા િોય તે પ્રમારે્ ‘9’ મકૂો.  

 કુલ સખં્યા િોધવા માટે  આગળ ‘9’ લખી પાછળ અંક પ્રમારે્ ‘0’ મકૂો. 
 

સખં્યાના પ્રકાર 

 

 

 

 પ્રાકૃશતક સખં્યા( Natural number)  [N]:  વ્યવિારમા ંઉપયોગમા ંલેવાતી સખં્યાને પ્રાકૃશતક સખં્યા કિ ેછે.  

ઉદા. N = 1,2,3,4,5,6,...  સૌથી નાની પ્રાકૃશતક સખં્યા : 1,  સૌથી મોટી પ્રાકૃશતક સખં્યા : ના મળે  
 

 પરૂ્ક સખં્યા(Whole number)  [W] :      પ્રાકૃશતક સખં્યાના સમિૂમા ં‘0’ ઉમેરવામા ંઆવે તો તે પરૂ્ક સખં્યાનો સમિૂ મળે છે.  

ઉદા. W = 0,1,2,3,4,5,....  સૌથી નાની પરૂ્ક સખં્યા : 0   સૌથી મોટી પરૂ્ક સખં્યા : ના મળે 

 

 પરુ્ાકક સખં્યા(Integers number)    [Z] :    પરૂ્ક સખં્યાના સમિૂમા ં‘ઋર્’ સખં્યા ઉમેરવામા ંઆવે તો તે પરુ્ાકક સખં્યાનો સમિૂ મળે છે.  

ઉદા. Z = ...,-3,-2,-1,0,1,2,3,....  નાની પરુ્ાકક સખં્યા : ના મળે  સૌથી મોટી પરુ્ાકક સખં્યા : ના મળે 

 

 વા્તશવક સખં્યા (real number) [R] :  સખં્યા રેખા ઉપર જેનુ ંશનરૂપર્ કરી િકાય તેવી સમેંય અને અસમેંય સખં્યાઓના સમિૂને  વા્તશવક 

સખં્યાઓ કિવેામા ંઆવે છે.  

ઉદા.   R = …, 
  

  
 , o, 1, 2.5,  

 

 સમેંય સખં્યા / પહરમેય સખં્યા (rational number) [Q]  જે સખં્યાને  a / b ના સવરૂપમા ંલખી િકાય જે જ્યા ંa અને b પરૂ્ાાંક સખં્યાઓ 

િોય તથા b ≠ 0 િોય તેવી સખં્યાને સમેંય સખં્યા કિ ેછે.  

 ઉદા.   Q = …, 
   

 
 , - 4, o, 3, 6.5,  

   

 
, … 

 

 અસમેંય સખં્યા / અપહરમેય સખં્યા (irrational number)  જે સખં્યાને  a / b ના સવરૂપમા ંન લખી િકાય જે જ્યા ંa અને b પરૂ્ાાંક સખં્યાઓ 

િોય તથા b ≠ 0 િોય તો તેવી સખં્યાને અસમેંય સખં્યા કિ ેછે.  

અથવા  

એક સખં્યાને બીજી સખં્યા વડે ભાગતા જેનો કોઈ અંત આવતો ન િોય તેવી સખં્યાઓ અસમેંય સખં્યાઓ કિવેાય.   

ઉદા.    ,   ,  (પાઈ) ...  
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 ધન સખં્યા :  સખં્યારેખા પર જમર્ી બાજુ આવેલ સખં્યાને ધન સખં્યા કિ ેછે. ઉદા.  1,2,3,4,5,6,..... 

 ઋર્ સખં્યા : સખં્યારેખા પર ડાબી બાજુ આવેલ સખં્યાને ઋર્ સખં્યા કિ ેછે  ઉદા. -1, -2, -3, -4, -5, ...... 

 એકી સખં્યા / શવષમ સખં્યા / અયગુ્મ સખં્યા   : જે સખં્યાને ‘2’ વડે શન:િેષ ન ભાગી િકાય તેવી સખં્યાને એકી સખં્યા કિ ેછે.   

  ઉદા. 1, 3, 5, 7, 9, ..... 

 બેકી સખં્યા / સમ સખં્યા / યગુ્મ સખં્યા : જે સખં્યાને ‘2’ વડે શન:િેષ ગી િકાય તેવી સખં્યાને એકી સખં્યા કિ ેછે. 

  ઉદા. 2, 4, 6, 8, 10, ..... 
 

 અશવભાજ્ય સખં્યા :  જે સખં્યાને માત્ર બે જ અવયવ િોય તેવી સખં્યાને અશવભાજ્ય સખં્યા કિ ેછે.  

ઉદા. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97, ... 

1 થી 100 સધુીમા ં 25 અશવભાજ્ય સખં્યાઓ આવે ?  1 થી 100 ની વચ્ચે  25  અશવભાજ્ય સખં્યાઓ આવે ? 

 સૌથી નાની અશવભાજ્ય સખં્યા 2 છે.   સૌથી નાની એકી અશવભાજ્ય સખં્યા 3  છે.   
 

 શવભાજ્ય સખં્યા :  જે સખં્યાને બે થી વધારે અવયવ િોય તેવી સખં્યાને શવભાજ્ય સખં્યા કિ ેછે. 

  ઉદા. 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 42, 44, 45, 46, 48, 

49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 

91, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 99, 100, ...  

1 થી 100 સધુીમા ંકેટલી શવભાજ્ય સખં્યાઓ આવે ? 74 

1 થી 100 ની વચ્ચે કેટલી શવભાજ્ય સખં્યાઓ આવે ? 73 ( 100 ન ગર્ાય)  

 સૌથી નાની શવભાજ્ય સખં્યા  4  છે.   સૌથી નાની એકી શવભાજ્ય સખં્યા 9 છે.   
 

 તટ્થ સખં્યા : જે સખં્યા ઉમેરવાથી આપેલ હક્રયાના પહરર્ામમા ંકોઈ ફેરફાર ન થાય તો તે સખં્યાને આપેલ હક્રયા માટેની તટ્થ સખં્યા કિ ેછે. 

  જેમ કે, સરવાળા માટેની તટ્થ સખં્યા ‘0’ છે.  

 અને ગરુ્ાકાર માટેની તટ્થ સખં્યા  ‘1’ છે.   
 

 શવરોધી સખં્યા : જે બે સખં્યાનો સરવાળો ‘0’ થાય,તો  તે બને્ન સખં્યાને એક બીજાની શવરોધી સખં્યા કિ ેછે.  

5 ની શવરોધી સખં્યા -5,  -8 ની શવરોધી સખં્યા 8. 
 

 વ્ય્ત સખં્યા : જે બે સખં્યાનો ગરુ્ાકાર ‘1’ થાય, તો તે બને્ન સખં્યાને એક બીજાની વ્ય્ત સખં્યા કિ ેછે. 

2 ની વ્ય્ત સખં્યા ½,   ¼ ની વ્ય્ત સખં્યા 4 

 

  ્થાન હકિંમત : આપેલ સખં્યાની ્થાન હકિંમત િોધવા તે આંક લખી બાકીના બધા આંક ‘0’ કરી દેવા જેનાથી જવાબ મળી જિે.  

1) 38670549 મા ંદરેક આંકની ્થાન હકિંમત િોધો.  

3 ની ્થાનહકિંમત = 30000000 

8 ની ્થાનહકિંમત = 8000000 

6 ની ્થાનહકિંમત = 600000 

7 ની ્થાનહકિંમત = 70000 

0 ની ્થાનહકિંમત = 0000 

5 ની ્થાનહકિંમત = 500  

4 ની ્થાનહકિંમત =40  

9 ની ્થાનહકિંમત =9 

2)  6789.3045 મા ંદરેક અંકની ્થાનહકિંમત િોધો.  

6 ની ્થાનહકિંમત = 6000.0000  

7 ની ્થાનહકિંમત = 700.0000  

8 ની ્થાનહકિંમત = 80.0000 

9 ની ્થાનહકિંમત =9.0000 

3 ની ્થાનહકિંમત = 0.3 

0 ની ્થાનહકિંમત = 0.00 

4 ની ્થાનહકિંમત = 0.004 

5 ની ્થાનહકિંમત = 0.0005
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 દાિકશનક હકિંમત :   આપેલ આંકની હકિંમતને તે અંકની દાિકશનક હકિંમત / ્થળૂ હકિંમત / મળૂ હકિંમત કિ ેછે.   

1) 4865 મા ંદરેક અંકની દાિકશનક હકિંમત િોધો.  

4 ની દાિકશનક હકિંમત =  4 

8 ની દાિકશનક હકિંમત =  8 

6 ની દાિકશનક હકિંમત =  6 

5 ની દાિકશનક હકિંમત =  5 

 

2) 19.326 મા ંદરેક અંકની દાિકશનક હકિંમત િોધો. 

1 ની દાિકશનક હકિંમત =  1 

9 ની દાિકશનક હકિંમત =  9 

3 ની દાિકશનક હકિંમત =  3 

2 ની દાિકશનક હકિંમત =  2 

6 ની દાિકશનક હકિંમત =  6
 

અંકો અંગેની કેટલીક મિતવની જાર્કારી  

 ગણિતમ ાં 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 અન ે0 એમ દશ અંકોનો ઉપયોગ થ ય છે. એટલ ેતને ેદશ ાંકી પદ્ધતત તરીકે પિ ઓળખવ મ ાં આવે છે.  
 

 

0 – શનૂ્સય  

 0ની િોધ ભારતમા ંથઈ િતી.  

 0 સૌથી નાની પરૂ્ક સખં્યા છે.  

 કોઈ સખં્યાની જમર્ી તરફ શનૂ્સય ઉમેરતા ંસખં્યા દિ ગર્ી થઈ જાય  

 સરવાળા અને બાદબાકી અંગે શનૂ્સય તટ્થ સખં્યા છે.  

 કોઈ સખં્યાને શનૂ્સય વડે ગરુ્તા ંપહરર્ામ શનૂ્સય આવે છે.  

 કોઈ સખં્યાનો શનૂ્સય વડે ભાગાકાર અિક્ય છે.  

 કોઈ સખં્યાનુ ંશનૂ્સય ઘાતનુ ંપરીર્ામ 1 આવે છે. (5
0 

=1) 

 દિાિં ણચિન પછી આવેલ સખં્યા પછી શનૂ્સય ઉમેરતા ંકોઈ ફેરફાર 
થતો નથી.  

 શનૂ્સય એકી સખં્યા પર્ નથી અને બેકી સખં્યા પર્ નથી.  

 1 થી 100 લખવા અણગયાર શનૂ્સયનો ઉપયોગ થાય છે.  

 

1 – એક  

 સૌથી નાની પ્રાકૃશતક સખં્યા 1 છે.  

 1 ભાગાકાર અને ગરુ્ાકાર શવિે તટ્થ સખં્યા છે.  

 કોઈ સખં્યાનો 1 ઘાત તે મળૂ સખં્યા બરાબર થાય છે. (5
1 

= 5) 

 1 પ્રથમ સૌથી નાની એકી સખં્યા છે.  

 1 અશવભાજ્ય પર્ નથી અને શવભાજ્ય પર્ નથી.  

 1 ની ઉપર ગમે તેટલી ઘાત મકૂતા ંપહરર્ામ 1 જ આવે છે.  

 1નુ ંવગકમળૂ અને ઘનમળૂ 1 જ આવે છે.  

 1 થી 100 લખતા ં21 વખત 1 નો ઉપયોગ થાય છે.  

 

2 — બે 

 પ્રથમ સૌથી નાની અશવભાજ્ય સખં્યા છે.  

 સૌથી નાની પ્રાકૃશતક બેકી સખં્યા છે.  

 2 એક માત્ર બેકી સખં્યા છે જે અશવભાજ્ય પર્ છે.  

 કોઈ સખં્યાના એકમના ્થાને 2 િોય તો તે સખં્યા ક્યારેય પરૂ્કવગક 
િોતી નથી.  

 કોઈ પર્ પ્રાકૃશતક સખં્યાને 2 વડે ગરુ્તા ંજવાબ બેકી સખં્યામા ંજ 
આવે છે.   

 કોઈ સખં્યાના એકમના ્થાને 2 િોય તેવી સખં્યાને 2 વડે શન:િેષ 
ભાગી િકાય છે.  

 1 થી 100 લખતા ંવીસ વખત 2 નો ઉપયોગ થાય છે.  

 

3 – ત્રર્  

 કોઈ સખં્યાના એકમના ્થાને 3 િોય તો તેવી સખં્યા ક્યારેય પરૂ્કવગક 
િોતી નથી.  

 1 થી 100 લખતા ંવીસ વખત 3 નો ઉપયોગ થાય છે.  

 

4 – ચાર  

 4 સૌથી નાની પ્રથમ પ્રાકૃશતક શવભાજ્ય સખં્યા છે.  

 1 થી 100 લખતા ંવીસ વખત 4 નો ઉપયોગ થાય છે.  

 

5 – પાચં  

 5 ને કોઈ એકી સખં્યા વડે ગરુ્તા ંએકમના ્થાને 5 જ આવે.  

 એકમના ્થાને 5 િોય તેવી સખં્યાનો વગક કરતા ંમળતી સખં્યાના 
એકમના ્થાને 5 જ આવે.  

 5 ને કોઈ બેકી સખં્યા વડે ગરુ્તા ંએકમના ્થાને શનૂ્સય આવે.  

 1 થી 100 લખતા ંવીસ વખત 5 નો ઉપયોગ થાય છે.  

 

6 – છ  

 કોઈ પર્ સખં્યાના એકમના ્થાને 6 િોય અને તે સખં્યા પર ગમે 
તેટલી ઘાત મકૂતા ંએકમના ્થાને 6 જ આવે.  

 1 થી 100 લખતા ંવીસ વખત 6 નો ઉપયોગ થાય છે.  

7 – સાત  

 કોઈ સખં્યાના એકમના ્થાને 7 િોય તો તે સખં્યા પરૂ્કવગક િોતી 
નથી.  

 1 થી 100 લખતા ંવીસ વખત 7 નો ઉપયોગ થાય છે.  

8 – આઠ  

 કોઈ સખં્યાના એકમના ્થાને 8 િોય તો તે સખં્યા ક્યારેય પબૂકવગક 
િોતી નથી.  

 1 થી 100 લખતા ંવીસ વખત 8 નો ઉપયોગ થાય છે.  

9 – નવ  

 સૌથી નાની એકી સખં્યા જે શવભાજ્ય છે.  

 1 થી 100 લખતા ંવીસ વખત 9નો ઉપયોગ થાય છે.  
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શવભાજ્યતાની ચાવી 
 2 ની ચાવી :  જે સખં્યાનો એકમનો અંક 2, 4, 6, 8 કે 0 િોય તેવી 

તમામ સખં્યાને 2 વડે શન:િેષ ભાગી િકાય.  

ઉદા. 468 મા ંએકમનો અંક 8 છે, માટે 468 ને 2 વડે શન:િેષ 

ભાગી િકાય. 
 

 3 ની ચાવી :  આપેલ સખં્યાના અંકોના સરવાળાને 3 વડે શન:િેષ 

ભાગી િકાય તો તે સખં્યાને પર્ 3 વડે શન:િેષ ભાગી િકાય. 

ઉદા. 246 = 2 + 4 + 6 +  = 12, 12 ને 3 વડે  શન:િેષ ભાગી 

િકાય. માટે 246 ને 2 વડે પર્ શન:િેષ ભાગી િકાય.  
 

 4 ની ચાવી :  જે સખં્યાના છેલ્લા(એકમ-દિક) બે અંકોને 4 વડે 

શન:િેષ ભાગી િકાય. તો તે સખં્યાને પર્ 4 વડે શન:િેષ ભાગી 

િકાય.  

  ઉદા. 5632 મા ં32 ને 4 વડે શન:િેષ ભાગી િકાય છે. માટે 5632 

ને પર્ 4 વડે શન:િેષ ભાગી િકાય.   
 

 5 ની ચાવી : જે સખં્યાનો એકમનો અંક 5  કે 0 િોય તેવી તમામ 

સખં્યાને 5 વડે શન:િેષ ભાગી િકાય. 

ઉદા. 8765 મા ંએકમનો અંક 5 છે, માટે 8765 ને 5 વડે શન:િેષ 

ભાગી િકાય.  
 

 6 ની ચાવી : જે સખં્યાને 2 અને 3 વડે શન:િેષ ભાગી િકાય તો તે 

સખં્યાને 6 વડે શન:િેષ ભાગી િકાય. 

ઉદા. 258 મા ંમા ંએકમનો અંક 8 છે, માટે 258 ને 2 વડે શન:િેષ 

ભાગી િકાય. તથા 2 + 5 + 8 =15 તેથી 3 વડે શન:િેષ ભાગી 

િકાય. આથી આ સખં્યાને 6 વડે શન:િેષ ભાગી િકાય. 
 

 8 ની ચાવી : જે સખં્યાના છેલ્લા(સો-એકમ-દિક) ત્રર્ અંકોને 8 વડે 

શન:િેષ ભાગી િકાય. તો તે સખં્યાને પર્ 8 વડે શન:િેષ ભાગી 

િકાય. 

ઉદા. 19872 મા ં872 ને 8 વડે શન:િેષ ભાગી િકાય. તેથી 19872 ને 

પર્ 8 વડે શન:િેષ ભાગી િકાય.  
 

 9 ની ચાવી : આપેલ સખં્યાના અંકોના સરવાળાને 9 વડે શન:િેષ 

ભાગી િકાય તો તે સખં્યાને પર્ 9 વડે શન:િેષ ભાગી િકાય. 

ઉદા. 5436 = 5 + 4 + 3 + 6= 18, 18 ને 9વડે  શન:િેષ ભાગી 

િકાય. માટે 5436 ને 9 વડે પર્ શન:િેષ ભાગી િકાય.  
 

 

 

 10 ની ચાવી : જે સખં્યાનો એકમનો અંક 0 િોય તેવી જ સખં્યાને 10 

વડે શન:િેષ ભાગી િકાય. 

ઉદા. 7360 મા ંએકમનો અંક 0 છે, માટે 7360 ને 10 વડે 

શન:િેષ ભાગી િકાય.  
 

 11 ની ચાવી  : જે સખં્યાના એકી ક્રમના અંકોનો સરવાળો તથા બેકી 

ક્રમના અંકોનો સરવાળો કરી તેમની બાદબાકી કરતા 0 અથવા 11 

ના ગરુ્ાકંની સખં્યા આવે તો તેને 11 વડે શન:િેષ ભાગી િકાય.  

ઉદા. 6435 મા ંએકી ક્રમના અંકો = 5,4 છે, તથા બેકી ક્રમના અંકો 

6,3 છે તેમનો સરવાળો 5+4=9, 6+3=9 છે, તે બનેંની બાદબાકી  0 

થાય છે તેથી તેને 11 વડે શન:િેષ ભાગી િકાય. 

32758 મા ંએકી ક્રમના અંકો = 8,7,3 છે, તથા બેકી ક્રમના અંકો 5,2 

છે તેમનો સરવાળો 8+7+3=18,  5+2=7 છે, તે બનેંની બાદબાકી  11 

થાય છે તેથી તેને 11 વડે શન:િેષ ભાગી િકાય. 

  અથવા  

 11ની શવભાજ્યતાની ચાવી :  

કોઈ બે અંકોની સખં્યાની બાજુમા ંતે બે અંકોની ઉલટાવીને લખવાથી 
બનતી સખં્યાને િંમેિા ં11 વડે શન:િેષ ભાગી િકાય છે. જેમ કે, 
5225, 3773 અને 4334ને 11 વડે શન:િેષ ભાગી િકાય છે.  

 

 12ની શવભાજ્યતાની ચાવી :  

જે સખં્યાને 3 અને 4 એમ બનેં વડે ભાગી િકાય, તો તે સખં્યાને 12 
વડે શન:િેષ ભાગી િકાય છે.  

 

 14ની શવભાજ્યતાની ચાવી :  

જેમ સખં્યાને 2 અને 7 એમ બનેં વડે ભાગી િકાય, તો તે સખં્યાને 
14 વડે શન:િેષ ભાગી િકાય છે.   

 
 

 15ની શવભાજ્યતાની ચાવી :  

જે સખં્યાને 3 અને 5 એમ બનેં વડે ભાગી િકાય, તો તે સખં્યાને 15 
વડે શન:િેષ ભાગી િકાય છે.  

 

 18ની શવભાજ્યતાની ચાવી :  

જે સખં્યાને 2 અને 9 એમ બનેં વડે ભાગી િકાય, તો તે સખં્યાને 18 
વડે શન:િેષ ભાગી િકાય છે.  

 

 20ની શવભાજ્યતાની ચાવી :  

જે સખં્યાને 4 અને 5 એમ બનેં વડે ભાગી િકાય, તો તે સખં્યાને 20 
વડે શન:િેષ ભાગી િકાય છે.  

 

 21ની શવભાજ્યતાની ચાવી :  

જે સખં્યાને 3 અને 7 એમ બનેં વડે ભાગી િકાય, તો તે સખં્યાને 21 
વડે શન:િેષ ભાગી િકાય છે.  
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 22ની શવભાજ્યતાની ચાવી :  

જે સખં્યાને 2 અને 11 એમ બનેં વડે ભાગી  િકાય, તો તે સખં્યાને 
22 વડે શન:િેષ ભાગી િકાય છે.  

 

 24ની શવભાજ્યતાની ચાવી :  

જે સખં્યાને 3 અને 8 એમ બનેં વડે ભાગી િકાય, તો તે સખં્યાને 24 
વડે શન:િેષ ભાગી િકાય છે.  

 

 25ની શવભાજ્યતાની ચાવી :  

જે સખં્યાના જમર્ી બાજુના છેલ્લા બે અંકોમા ં00 અથવા 25 અથવા 
50 અથવા 75 િોય, તો તે સખં્યાને 25 વડે શન:િેષ ભાગી િકાય છે.  

 

 50ની શવભાજ્યતાની ચાવી :  

જે સખં્યાના જમર્ી બાજુના છેલ્લા બે અંકો 00 અથવા 50 િોય, તે 
સખં્યાને 50 વડે શન:િેષ ભાગી િકાય છે.  

 

 101ની શવભાજ્યતાની ચાવી :  

કોઇ બે અંકોની સખં્યાની બાજુમા ંતે સખં્યા ફરીથી લખવાથી મળતી 
4 અંકોની સખં્યાને િંમેિા 101 વડે શન:િેષ ભાગી િકાય છે. કેમકે 
5252, 3737 અને 4343ને 101 વડે શન:િેષ ભાગી િાકય છે.  

 

 125ની શવભાજ્યતાની ચાવી :  

જે સખં્યાના જમર્ી બાજુના છેલ્લા 3 અંકો 000 િોય અથવા છેલ્લા 3 
અંકોને 125 વડે ભાગી િકાય તો તે સખં્યાને 125 વડે ભાગી િકાય 
છે.  

 

 250ની શવભાજ્યતાની ચાવી :  

જે સખં્યાના જમર્ી બાજુના છેલ્લા 3 અંકો 000 અથવા 250 અથવા 
500 અથવા 750 િોય તો, તે સખં્યાને 250 વડે શન:િેષ ભાગી િાકય. 
  

 625ની શવભાજ્યાતાની ચાવી :  

જે સખં્યાના જમર્ી બાજુના છેલ્લા ં4 અંકોને 625 વડે ભાગી િકાય 
અથવા છેલ્લા ં4 અંકો 1250, 2500 અથવા 3750 અથવા 5000 
અથવા 6250 અથવા 7500 અથવા 8750 અથવા 0000 િોય તો, તે 
સખં્યાને 625 વડે શન:િેષ ભાગી િકાય છે.  

 

 કોઇ સખં્યાને 3 વડે, 37 વડે અને 111 વડે ક્યારે શન:િેષ ભાગી 
િકાય ? :  

કોઇ એક અંક 3 વખત લખવાથી મળતી સખં્યા િંમેિા 3, 37 અને 
111 વડે શન:િેષ ભાગી િકાય છે. જેમ કે 222, 333, 444, 555, 666, 
777 ઇતયાહદ.  

 

 કોઇ સખં્યાને 3,7,11,13,37 અને 111 વડે ક્યારે શન:િેષ ભાગી િકાય  
? :  

કોઇ એક અંક 6 વખત અથવા કોઇ એક સખં્યા 6 વખત લખવાથી 
મળતી સખં્યા િંમેિા ં3, 7, 11, 13, 37 અને 111 વડે શન:િેષ ભાગી 
િકાય છે.   

જેમ કે,  

222222ને 2, 3, 7, 11, 13, 37 અને 111 વડે શન:િેષ ભાગી િકાય 
છે.   

777777 ને 3, 7, 11, 13, 27 અને 111 વડે શન:િેષ ભાગી િકાય છે. 
અથવા  

131313131313ને 7, 11, 13, 37 અને 111 વડે શન:િેષ ભાગી િકાય 
છે. તે મજુબ  

12 12 12 12 12 12 ને 2, 3, 4, 6, 12, 7, 11, 13, 37 અને 111 
વડે શન:િેષ ભાગી િકાય છે.   

 6 અંકોની કોઇ સખં્યાના જમર્ી બાજુના ત્રર્ અંકો તથા ડાબી બાજુના 
ત્રર્ અંકોથી બનતી સખં્યાઓનો તફાવત શનૂ્સય િોય અથવા 
તફાવતને 7 વડે ભાગી િકાય તો તે સખં્યાને પર્ 7 વડે ભાગી 
િકાય છે. જેમ કે, 259287મા ં287 – 259 = 28 થાય છે. તેથી 
259287ને 7 વડે શન:િેષ ભાગી િકાય છે તથા 357357 ને 7 વડે 
ભાગી િકાય.  

 કોઇ બે અંકોની સખં્યાની બાજુમા ંશનૂ્સય લખ્યા બાદ ફરીથી તે સખં્યા 
લખવાથી બનતી 5 અંકોની સખં્યાને િંમેિા ં11 અને 1001 વડે 
શન:િેષ ભાગી િકાય છે.   

જેમ કે, 37037 , 52052 અને 43043 અને 11 અને 1001 વડે શન:િેષ 
ભાગી િકાય છે.  

 

 કોઇ સખં્યાને 7, 11, 13 અને 1001 વડે ક્યારે શન:િેષ ભાગી િકાય ? 
:  

કોઈ ત્રર્ અંકોની સખં્યાની બાજુમા ંતે સખં્યા ફરીથી લખવાથી 
મળતી 6 અંકોની સખં્યાને િંમેિા ં7, 11, 13 અને 1001 વડે શન:િેષ 
ભાગી િકાય છે. જેમ જે 374374ને 7, 11, 13 અને 1001 વડે શન:િેષ 
ભાગી િકાય છે.  

 

 કોઇ બે અંકોની એક સખં્યા અને તે સખં્યાના અંકોને ઉલટાવીને 
બનતી સખં્યા વચ્ચેનો તફાવત િંમેિા ં9 અથવા 9ના ગરુ્ાકારમા ંજ 
િોય છે. જેમ કે,  

63 – 36 = 27 (= 9   3)  

74 – 47 = 27 (= 9   3)  

82 – 28 = 54 (= 9   6)  

 કોઇ બે અંકોની એક સખં્યાનો વગક અને તે સખં્યાના અંકોને 
ઉલટાવીને બનતી સખં્યાના વગકના તફાવતને િંમેિા ં99 વડે શન:િેષ 
ભાગી િકાય છે.  જેમ કે  

  312 – 132 = 961 – 169 = 792  

792 ને 99 વડે ભાગી િકાય છે.   
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પાયાની મહિતી પર આધારીત પ્રશ્નો :  
1.  સખં્યા 903535મા ં3 ના ્થાનીય મલૂ્યનો સરવાળો કેટલો થાય ? 6 3030 33 9 
2.  3    5    0    ?  0 3 5 15 
3.  નાનામા ંનાની પ્રાકૃશતક સખં્યા કઈ છે ? 0 0.1 1 10 
4.  1 ખવક =......................અબજ .  100 1000 1 10 
5.  સરવાળા માટે અને ગરુ્ાકાર માટે તટ્થ સખં્યાઓ કઈ છે ? બન્ન ેમ ટે 1 બન્ન ેમ ટે 0 1 અન ે0  0 અને 1 
6.  1 ગ્રોસ =......... ડઝન =....... નગં. 10,100 12,144 6,72 12,120 
7.  એક સખં્યા 123A567ને 11 વડે શન:િેષ ભાગી િકાય છે તો Aની હકિંમત કેટલી 

િિે ?  
0 4 8 9 

8.  કઈ સખં્યાની વ્ય્ત સખં્યાનુ ંઅસ્્તતવ નથી ? પ ઈ  ઋિ સાંખ્ય   શનૂ્સય  અપિૂ ાંક  
9.  સૌથી નાની પ્રાકૃશતક સખં્યા અને સૌથી નાની પરૂ્ક સખં્યાનો તફાવત લખો?  1  0 -1 2 
10.  | 
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11.   
 

 
 ના શવરોધીનો વ્ય્ત ........... છે.  3   

 
 (-3) -1

3
 

12.  ‘શમલ્યન’ એટલે કેટલા ?  1010 1012 10,00,000 10,00૦,000 
13.  1 નો શવરોધીનો વ્ય્ત કેટલો થાય ?  -1  નથી  0 1  
14.  એક ફૂટ બરાબર કેટલા વાર?  1.0936 0.019361 0.0277778 0.333333 
15.  દસ મીટર બરાબર કેટલા શમણલમીટર?  100  1,000 10,000 3,600 
16.  10 તોલા બરાબર કેટલા ગ્રામ?  116.64 ગ્રામ  127.60 ગ્ર મ  117.20 ગ્ર મ  115.36 ગ્ર મ 
17.  લબંાઈના માપના ંએકમોમા ંનીચેનુ ંકોર્ અસગંત છે?  મીટર  લીટર  ફૂટ  મ ઈલ  
18.  રમેિ પાસે 45 અને સરેુિ પાસે 40 ડોલર છે. આમાથંી 25 ડોલર િોટલમા ં

ખચાકયા. એક  ડોલર રૂ. 45 બરાબર િોય તો આ બનેં પાસે કુલ કેટલા રૂશપયા 
બચે?  

2900 2700 3000 3100 

19.   1  થી  200 ની વચ્ચે પાચંથી ભાગી ન િકાય તેવા કેટલા આંકડા આવે ?  39 40 160 159 
20.  જો 501  થી 700 તમામ નબંર લખવામા ંઆવે, તો અંક 6 કેટલી વાર આવિે 

?  
138 139 140 141 

21.  બે આંકડાની એક પ્રાકૃશતક સખં્યાનો દિકનો અંક તેના એકમના અંકથી ત્રર્ 
ગર્ો છે. અંકોની અદલાબદલી કરતા ંમળતી સખં્યા મળૂ સખં્યાથી 54 જેટલી 
ઓછી છે. તો તે સખં્યા િોધો, 

97 94 93 83 

22.  બે અંકોની એક પ્રાકૃશતક સખં્યાના અંકોનો ગરુ્ાકાર 15 થાય છે. જો તે 
સખં્યામા ં18 ઉમેરવામા ંઆવે તો મળતી નવી સખં્યા તે મળૂ સખં્યાના 
અંકોની અદલાબદલી કરવાથી મળતી સખં્યા બને છે, તો તે મળૂ સખં્યા કઈ 
િતી ?  

25 15  35  45 

23.  1થી 10 વચ્ચેના બે અંકો એવા છે કે જેમનો ગરુ્ાકાર તેમના સરવાળામા ં
ઉમેરીએ તો 35 થાય છે, તો તે બે સખં્યા કઈ ?  

6 અન ે5  3 અને 8 4 અન ે7  2 અન ે9 

24.  ચાર સખં્યાઓનો સરવાળો 96 છે. તે પૈકી બે સખં્યાઓ 16 અને 32 છે. બીજી 
બે સખં્યાઓ ક્રશમક એકી સખં્યાઓ છે, તો તે સખં્યાઓબ કઈ િિે ?   

23 અને 25  22 અન ે66  એકેય નહીં  21 અન ે27  

25.  બે ક્રશમક સખં્યાનો સરવાળો 51 છે . તો તે સખં્યા કઈ ?  25 અને 26  24 અન ે27  21 અન ે30 20 અન ે31 
26.  એક સખં્યાને 5 ગર્ી કરી તે સખં્યા ઉમેરતા ં360 થાય, તો તે સખં્યા કઈ ?  52 56 60 64 
27.  ચાર ક્રમિ: એકી સખં્યાઓની સરેરાિ 40 િોય તો બીજી અને ચોથી સખં્યાનો 

ગરુ્ાકાર કેટલો થાય ?  
1599 1591 1763 1677 

28.  કોઈ એક સખં્યાના 60% માથંી 60 બાદ કરતા ંજવાબ 60 આવે છે, તો તે 
સખં્યા કઈ ?  

300 100 400 200 

29.  બે સખં્યાઓનો સરવાળો 8 થાય અને તેમનો ગરુ્ાકાર 15 થાય તો તે બે 
સખં્યાઓના વ્ય્તનો સરવાળો કેટલો મળે . 
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30.  પાચં ક્રશમક બેકી સખં્યાઓનો સરવાળો 180 છે, તો તેમાથંી સૌથી મોટી અને 
સૌથી નાની સખં્યાઓનો ગરુ્ાકાર કેટલો થાય  ?   

1280 1226 1232 1212 
   

31.  ત્રર્ ક્રશમક એકી સખં્યાઓનો સરવાળો 1383 છે. પૈકીની સૌથી મોટી સખં્યા 
િોધો ?  

463 459 457 461 

32.  એક અપરૂ્ાાંકનો છેદ તેના અંિ કરતા ં3 જેટલો વધ ુછે. જો અંિમા ં7 જેટલો 
વધારો કરવામા ંઆવે તથા છેદમ 2નો ઘટાડો થાય છે . તો અપરૂ્ાાંકની હકિંમત 
2 મળે છે . મળૂ  અપરૂ્ાાંકના અિ ંઅને છેદનો સરવાળો કેટલો મળે , 

5 13 17 19 

33.  કોઈ એક સખં્યામાથંી તે જ સખં્યાના ત્રર્ ચર્ુકથાિં બાદ કરતા ં163 મળે છે, 
તો તે સખં્યા કઈ િિે ?  

625 562 632 652 

34.  પાચં ક્રશમક  સખં્યાઓનો સરવળો 190 છે , તો તેમાનંી સૌથી મોટી અને સૌથી 
નાની સખં્યાઓનો સરવળો કેટલો થાય  

75 77 76 73 

35.  પાચં ક્રશમક બેકી સખં્યાઓનો સરવાળો 170 થાય છે. જો તે સખં્યામાથંી સૌથી 
નાની સખં્યાનો વગક અને બીજા ક્રમની સૌથી મોટી સખં્યાનો સરવળો કેટલો 
થાય ?  

940 932 936 934 

36.  પાચં ક્રશમક બેકી સખં્યાઓનો સરવાળો 400 છે, તો તે સખં્યાઓમાથંી સૌથી 
નાની અને સૌથી મોટી સખં્યાનો સરવળો કરતા ંમળતી સખં્યાને અડધી કરતા ં
કઈ સખં્યા મળે ?  

80 81 79 82 

37.  બે અંકની એક સખં્યાના અંકોનો સરવાળો 9 છે. જો અંકોના ્થાન અદલ 
બદલ કરતા ંમળતી નવી સખં્યા મળૂ સખં્યા કરતા ં45 જેટલી વધ ુતો તે 
સખં્યા િોધો ?   

27 72 63 36 

38.  બે આંકડાઓની એક સખં્યામાથંી 18 બાદ કરવાથી આંકડાઓનો ક્રમ બદલાઈ 
જાય છે, તો આ સખં્યા ...........છે.  

73 86 34 46 

39.  એક સખં્યાને 899 વડે ભાગતા િેષ 65 મળે છે. જો તે જ સખં્યાને 31 વડે 
ભાગવામા ંઆવે તો કેટલી િેષ મળે ? 

3 4 1 2 

40.  એક સખં્યાને 24 વડે ભાગતા િેષ 16 વધે છે. જો તે જ સખં્યાને 12 વડે 
ભાગવામા ંઆવે તો િેષ કેટલી વધે છે ? 

3 4 6 8 

41.  એક સખં્યાને 49 વડે ભાગતા ંિેષ 32 વધે છે. જો તે સખં્યાને 7 વડે 
ભાગવામા ંઆવે તો િેષ કેટલી વધે?  

4 3 2 5 

42.  એક સખં્યાને 175 વડે ભાગવામા ંઆવે તો િેષ 132 મળે છે. જો તે સખં્યાને 
25 વડે ભાગવામા ંઆવે તો િેષ કેટલી મળે?  

6 7 8 9 

43.  એક હદવસે મો્કોનુ ંઉષ્ર્તામાન -10 સેન્ન્સટગે્રડ છે, તે હદવસે અમદાવાદનુ ં
ઉષ્ર્તામાન એના કરતા ં45 સેન્ન્સટગે્રડ વધારે છે. તો અમદાવાદનુ ંતાપમાન 
કેટલુ ંિિે ?  

35 45 40 38 

44.  પાચં અંકડા સૌથી મોટી સખં્યામાથંી પાચં આંકડાની સૌથી નાની સખં્યા બાદ 
કરવાથી કઈ સખં્યા આવે?   

99990 90000 88888 89999 

45.  સૌથી મોટી સાંખ્ય  શોધો? 
(A) 256783412.304 (B) 256783421.305 (c) 256783421. 345 (D) 256784312.034 
46.  નીચને મ ાંથી કય ાં તવધ ન  સ ચ ાં છે? 
(A) દરેક સમેંય સખં્યા એ પરૂ્ાાંક છે (B) દરેમ વ સ્તતવક સાંખ્ય  એ 

અસાંમયે સાંખ્ય  છે. 
(c) દરેક પિૂણ સાંખ્ય  એ પ્ર કૃતતક 
સાંખ્ય  છે. 

(D) દરેક પિૂ ાંક એ સાંમયે સાંખ્ય  
છે. 

47.  એક ટોપલીમ ાં 5 સફરજન ન ખવ મ ાં આવ્ય , 4 ચીક  ન ખવ મ ાં આવ્ય , 7 કેરી ન ખવ મ ાં આવી, 3 ન રાંગી નખવ મ ાં આવી, 6 કેળ  ન ખવ મ ાં 
આવ્ય  પછી તમે ાંથી 2 કેરી, 3ચીક , 1ન રાંગી, 3 કેળ  ક ઢવ મ ાં આવ્ય  અન ે2 જાબ ાં ન ખવ મ ાં આવ્ય  તો છેલ્લ ેટોકરીમ ાં કેટલ  ફળ હશે? 

(A) 17 (B) 18  (c) 19  (D) 16 
48.  સાંખ્ય  1 મ ટે કય ાં તવધ ન સ ચ ાં નથી ? 
(A)  ગ િ ક ર મ ટે તટસ્થ છે.  (B)  અશવભાજ્ય સખં્યા છે.  (c) સૌથી ન ની પ્ર કૃતતક સાંખ્ય  (D) તવતશષ્ટ સાંખ્ય  છે 
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છે. 
49.  પ્ર કૃતતક સાંખ્ય  મ ટે કય ાં સ ચ ાં નથી ? 
(A) ત ેઅસાંખ્ય છે. (B) 1,2,3,.... પ્ર કૃતતક સાંખ્ય  છે.   (c) સૌથી ન ની પ્ર કૃતતક સાંખ્ય  1 

છે. 
(D) સૌથી નાની પ્રાકૃશતક સખં્યા 0 
છે. 

50.  એવી પ ાંચ અંકોની સાંખ્ય  કઈ છે કે જેમ ાં પ્રથમ અંક બકેી સાંખ્ય  છે, બીજો અંક 1 અથવ  3 નથી , શતકન  અંકન ાં મલૂ્ય 3 છે , દશકન  
અસ્થ નની કકિંમત 2 અથવ  3 છે, તમ મ અંકોન ાં મલૂ્ય 1 થી 5 સ ધીન ાં છે.  

23541 54321 45321 25341 
51.  આપલે સાંખ્ય  56310 ન ેકઈ-કઈ  સાંખ્ય  વડે તન:શષે ભ ગી શક ય છે ? 

(A) 3 વડે  (B) 5 વડે  © 10 વડે  (D) આપેલ ત્રરે્ય  
52.  આપલે સાંખ્ય  2163 ને કઈ-કઈ  સાંખ્ય  વડે તન:શષે ભ ગી શક ય છે ? 
7 વડે  5 વડે  10 વડે  આપલે ત્રિેય  
53.  આપલે સાંખ્ય  5824 ન ેકઈ-કઈ  સાંખ્ય  વડે તન:શષે ભ ગી શક ય છે ? 
2 વડે  4 વડે  8 વડે  આપેલ ત્રરે્ય 
54.  57892 મ ાં 8 ની સ્થ ન કકિંમત શોધો ?  
8 80 800 8000 
55.  56.893 મ ાં 3 ની સ્થ ન કકિંમત શોધો ? 
0.3  0.03  0.003  3  
56.  46372 મ ાં 3 ની દ શણતનક કકિંમત / સ્થળૂ કકિંમત / મળૂ કકિંમત  શોધો ? 
3  30  300   3000  
57.  46.372 મ ાં 7 ની દ શણતનક કકિંમત / સ્થળૂ કકિંમત / મળૂ કકિંમત  શોધો ? 
0.7  7 70 700 
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અવયવ – અવયવી  

અવયવ : આપેલ સખં્યાને જે સખં્યાઓ વડે શન:િેષ ભાગી િકાય તો તે સખં્યાઓને આપેલ સખં્યાના અવયવ કિ ેછે.   
6 ના અવયવ = 1,2,3,6 (6 ને 1,2,3 અને 6 વડે શન:િેષ ભાગી િકાય છે, તેથી 1,2,3,6 ને 6 ના અવયવ કિવેાય) 

1 ના અવયવ = 1 
2 ના અવયવ = 1,2  
3 ના અવયવ = 1,3 
4 ના અવયવ = 1,2,4 
5 ના અવયવ = 1,5 
6 ના અવયવ = 1,2,3,6 
7 ના અવયવ = 1,7 

8 ના અવયવ = 1,2,4,8 
9 ના અવયવ = 1,3,9 
10 ના અવયવ = 1,2,5,10 
11 ના અવયવ = 1,11 
12 ના અવયવ =1,2,3,4,6,12 
13 ના અવયવ = 1,13  
14 ના અવયવ = 1,2,7,14 
15 ના અવયવ = 1,3,5,15  
16 ના અવયવ = 1,2,4,8,16 
17 ના અવયવ = 1,17 
18 ના અવયવ = 1,2,3,6,9,18 
19 ના અવયવ = 1,19 
20 ના અવયવ = 1,2,4,5,10,20 
21 ના અવયવ = 

22 ના અવયવ = 

23 ના અવયવ = 

24 ના અવયવ = 

25 ના અવયવ = 

26 ના અવયવ = 

27 ના અવયવ = 

28 ના અવયવ = 

29 ના અવયવ = 

30 ના અવયવ = 

31 ના અવયવ = 

32 ના અવયવ = 

33 ના અવયવ = 

34 ના અવયવ = 

35 ના અવયવ = 

36 ના અવયવ = 

37 ના અવયવ =  
38 ના અવયવ = 

39 ના અવયવ = 

40 ના અવયવ = 

41 ના અવયવ = 

42 ના અવયવ = 

43 ના અવયવ = 

44 ના અવયવ = 

45 ના અવયવ = 

46 ના અવયવ = 

47 ના અવયવ = 

48 ના અવયવ = 

49 ના અવયવ = 

50 ના અવયવ = 

51 ના અવયવ = 

52 ના અવયવ = 

53 ના અવયવ = 

54 ના અવયવ = 

55 ના અવયવ = 

56 ના અવયવ = 

57 ના અવયવ = 

58 ના અવયવ = 

59 ના અવયવ = 

60 ના અવયવ = 

61 ના અવયવ = 

62 ના અવયવ = 

63 ના અવયવ = 

64 ના અવયવ = 

65 ના અવયવ = 

66 ના અવયવ = 

67 ના અવયવ = 

68 ના અવયવ = 

69 ના અવયવ = 

70 ના અવયવ = 

71 ના અવયવ = 

72 ના અવયવ = 

73 ના અવયવ = 

74 ના અવયવ = 

75 ના અવયવ = 

76 ના અવયવ = 

77 ના અવયવ = 

78 ના અવયવ = 

79 ના અવયવ = 

80 ના અવયવ = 

81 ના અવયવ = 

82 ના અવયવ = 

83 ના અવયવ = 

84 ના અવયવ = 

85 ના અવયવ = 

86 ના અવયવ = 

87 ના અવયવ = 

88 ના અવયવ = 

89 ના અવયવ = 

90 ના અવયવ = 

91 ના અવયવ = 

92 ના અવયવ = 

93 ના અવયવ = 

94 ના અવયવ = 

95 ના અવયવ = 

96 ના અવયવ = 

97 ના અવયવ = 

98 ના અવયવ = 

99 ના અવયવ = 

100 ના અવયવ = 

 

 

કોઈ પર્ સખં્યાને 2 અવયવ િોય છે, 1 અને સખં્યા પોતે.  

કોઈ પર્ સખં્યાનો નાનામા ંનાનો અવયવ 1 અને મોટામા ંમોટો અવયવ સખં્યા પોતે િોય છે.  

કોઈ પર્ સખં્યાનો અવયવ સખં્યાના અડધા અને સખં્યાની વચ્ચે ક્યારેય ના િોય. (ઉદા. 12 ના અવયવ 6 થી 12 ની વચ્ચે ના િોય)   
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અવયવી : આપેલ સખં્યાને 1,2,3,... વડે ગરુ્વાથી આપેલ સખં્યાના અવયવી મળે છે.  

1 ના અવયવી = 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,... 

2 ના અવયવી = 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,... 

3 ના અવયવી = 3,6,9,12,15,18,21,24,27,30,... 

4 ના અવયવી = 4,8,12,16,20,24,28,32,36,40,... 

5 ના અવયવી = 5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,... 

6 ના અવયવી = 

7 ના અવયવી = 

8 ના અવયવી = 

9 ના અવયવી = 

10 ના અવયવી = 

11 ના અવયવી =  

12 ના અવયવી = 

13 ના અવયવી = 

14 ના અવયવી = 

15 ના અવયવી = 

16 ના અવયવી = 

17 ના અવયવી = 

18 ના અવયવી = 

19 ના અવયવી = 

20 ના અવયવી = 

કોઈ પર્ સખં્યાનો નાનામા ંનાનો અવયવી સખં્યા પોતે િોય છે અને મોટામા ંમોટો અવયવી મેળવી િકાતો નથી.  

કોઈ પર્ સખં્યાને અસખં્ય અવયવી િોય છે. 

કોઈ પર્ સખં્યાનો અવયવ સખં્યાના અડધા અને સખં્યાની વચ્ચે ક્યારેય ના િોય. (ઉદા. 12 ના અવયવ 6 થી 12 ની વચ્ચે ના િોય)   

ગ.ુસા.અ.( ગરુુત્તમ સામાન્સય અવયવ)  
ગરુુત્તમા એટલે મોટામા ંમોટુ, સામાન્સય એટલે સરખુ,ં   

ગ.ુસા.અ. એ આપેલ સખં્યાઓનો એવો મિત્તમ અવયવ છે કે જેના વડે આપેલ સખં્યાને શન:િેષ ભાગી િકાય.  

ગ.ુસા.અ. એ આપેલ સખં્યાઓ પૈકી સૌથી નાની સખં્યા અથવા તેનાથી નાની સખં્યા િોય છે.  

1) 12 અને 18 નો ગ.ુસા.અ. િોધો.  

12 ના અવયવ = 1,2,3,4,6,12  18 ના અવયવ = 1,2,3,6,9,18 

બને્નમા ંસામાન્સય 1,2,3,6  એમા ંસૌથી મોટંુ 6 છે માટે 12 અને 18 નો ગ.ુસા.અ. 6 થાય. 

2) 27 અને 36 નો ગ.ુસા.અ. િોધો.  

27 ના અવયવ = 1,3,9,27   36 ના અવયવ = 1,2,3,4,6,9,12,18,36  

બને્નમા ંસામાન્સય 1,3,9  એમા ંસૌથી મોટંુ 9 છે માટે 27 અને 36 નો ગ.ુસા.અ. 9 થાય. 

3) 24, 36 અને 72 નો ગ.ુસા.અ. િોધો. 

24 ના અવયવ = 1,2,3,4,6,8,12,24   

36 ના અવયવ = 1,2,3,4,6,9,12,18,36 

72 ના અવયવ = 1,2,3,4,6,8,9,12,18,24,36,72  

ત્રરે્યમા ંસરખા િોય તેવા અવયવ 1,2,3,4,6,12 છે, તેમાથંી સૌથી મોટો અવયવ 12 છે તેથી 24,36 અને 72 નો ગ.ુસા.અ. 12 થાય.   

4) કોઈ પર્ બે ક્રશમક સખં્યાનો ગ.ુસા.અ. િંમેિા 1 થાય છે.  

11 અને 12 નો ગ.ુસા.અ. = 1  

24 અને 25 નો ગ.ુસા.અ. = 1  

5) કોઈ પર્ બે અશવભાજ્ય સખં્યાનો ગ.ુસા.અ. = 1 થાય.  

11 અને 13 નો ગ.ુસા.અ. = 1  17 અને 19 નો ગ.ુસા.અ. = 1  

6) જ્યારે આપેલ સખં્યામા ંએક સખં્યા બીજી સખં્યાનો અવયવ િોય તયારે નાની સખં્યા તેનો ગ.ુસા.અ. બને્ન છે.  

12 અને 72 નો ગ.ુસા.અ. = 12 ( કારર્ કે 72 ના અવયવ મા ં12 આવે છે)  

 9,18 અને 36 નો ગ.ુસા.અ.= 9 ( કારર્ કે 9 એ 18 નો અવયવ છે તથા 9 અને 18 એ 36ના અવયવ છે.)  

7) જો આધાર સમાન િોય તો જે સખં્યા પર સૌથી ઓછી ઘાત તે સખં્યા આપેલ સખં્યાઓનો ગ.ુસા.અ. થિે.  

 જેમ કે, a
5
, a

3
, a

7
 અને a

2મા ંગ.ુસા.અ. a
2
 થિે.  
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લ.સા.અ.( લઘતુ્તમ સામાન્સય અવયવી)  
લઘતુ્તમ એટલે નાનામા ંનાનો,  સામાન્સય એટલે સરખો  

લસાઅ એ આપેલી બે કે તેથી વધ ુસખં્યાઓ વડે શન:િેષ ભાગી િકાય તેવો નાનામા ંનાનો અવયવ છે.  

 

1) 6 અને 9 નો લ.સા.અ. િોધો. 

6 ના અવયવી = 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60,... 

9 ના અવયવી = 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90, ... 

બને્નમા ંસામાન્સય અવયવી 18, 36, 54,...  પરર્ ુ ંસૌથી નાનો સામાન્સય અવયવી 18 છે તેથી 6 અને 9 નો લ.સા.અ.= 18 થાય.  

2) 8 અને 12 નો લ.સા.અ. કેટલો થાય  

8 ના અવયવી = 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56 ,64, 72, 80 

12 ના અવયવી = 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108,  

બને્નમા ંસામાન્સય અવયવી = 24, 48, 72,... પરર્ ુ ંસૌથી નાનો સામાન્સય અવયવી 24 છે તેથી 8 અને 12 નો લ.સા.અ.= 24 થાય.   

3) 5, 10 અને 25 નો લ.સા.અ. િોધો  

5 ના અવયવી = 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, ... 

10 ના અવયવી = 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, ... 

 25 ના અવયવી = 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, ... 

ત્રરે્યમા ંસામાન્સય અવયવી = 50 છે તથા સૌથી નાનો સામાન્સય અવયવી પર્ 50 છે તેથી 5, 15 અને 25 નો લ.સા.અ.= 50 થાય.    

4) કોઈ પર્ બે ક્રશમક સખં્યાનો લ.સા.અ. િંમેિા તેના ગરુ્ાકાર જેટલો થાય છે.  

7 અને 8 નો લ.સા.અ. = 56 

12 અને 13 નો લ.સા.અ. = 156  

5) કોઈ પર્ બે અશવભાજ્ય સખં્યાનો લ.સા.અ. = િંમેિા તેના ગરુ્ાકાર જેટલો થાય.  

7 અને 9 નો લ.સા.અ. = 63   11 અને 17 નો લ.સા.અ. = 187 

6) જ્યારે આપેલ સખં્યામા ંએક સખં્યા બીજી સખં્યાનો અવયવ િોય તયારે મોટી સખં્યા તેનો લ.સા.અ. બને્ન છે.  

12 અને 72 નો લ.સા.અ. = 72 ( કારર્ કે 72 ના અવયવ મા ં12 આવે છે)  

 9,18 અને 36 નો લ.સા.અ.= 36 ( કારર્ કે 9 અને 18 એ 36ના અવયવ છે.)  
 

7) સમાન આધારવાળી સખં્યાઓ પર અસમાન ઘાત િોય તો જે સખં્યા પર સૌથી વધ ુઘાત તે સખં્યા આપેલ સખં્યાનો લ.સા.અ. ગર્ાય.  

ઉદાિરર્ 1 : a
5
, a

3
, a

6
 અને a

11નો લ.સા.અ. = a
11

 

ઉદાિરર્ 2 : 23, 24, 22, 26નો લ.સા.અ. = 26 = 64  

 

આપેલ સખં્યાના લ.સા.અ. અને ગ.ુસા.અ.નો ગરુ્ાકાર તે બને્ન સખં્યાના ગરુ્ાકાર જેટલો થાય છે.  

સતૂ્ર :  પ્રથમ સખં્યા × બીજી સખં્યા = લ.સા.અ. × ગ.ુસા.અ.  
 

1)  15 અને 20 નો ગ.ુસા.અ. 5 િોય તો તેમનો લ.સા.અ. કેટલો થાય. 

 15 × 20 = લ.સા.અ. × 5  

   
       

 
 = લ.સા.અ. 

 = 3 × 20 = લ.સા.અ. 

 = 60 
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સચંાલક : સામત ગઢવી  (GPSC 1-2(p) , Dy.SO-નાયબ મામલતદાર(p), તલાટી, કલાકક , પોલીસ, TAT, TET વગેરે 10 થી વધારે પરીક્ષાઓમાં પાસ થનાર અનભુવી અને તજજ્ઞ શિક્ષક)   

2) બે સખં્યાનો ગ.ુસા.અ. 4 અને લ.સા.અ. 48 છે, જો તેમાની એક સખં્યા 12 િોય તો બીજી સખં્યા િોધો.  

 12 × બીજી સખં્યા  = 48 × 4  
 બીજી સાંખ્ય     

      

  
  

 બીજી સાંખ્ય     4 × 4 
 બીજી સાંખ્ય        
 

અપરૂ્ાાંકના લ.સા.અ. = અંશનો લ સ  અ 

છેદનો ગ  સ  અ 
   અપરૂ્ાાંકના ગ.ુસા.અ. = અંશનો ગ  સ  અ 

છેદનો લ સ  અ 
  

1) 
 

 
  
 

 
  
  

 
 નો લ સ  અ શોધો     

=     અને   નો લ સ  અ 

    અને   નો ગ  સ  અ 
 

      =  
 
  

 

       
 

 
  
 

 
  
  

 
 નો ગ  સ  અ શોધો     

=     અને   નો ગ  સ  અ 

    અને   નો લ સ  અ 
 

      =  

  

દાખલાઓ : 
1. એવી નાનામા ંનાની સખં્યા િોધો કે જેને 8, 9 અને 12 વડે ભાગતા ં

િેષ 5 વધે.  

ઉકેલ :   8, 9 અને 12નો લ.સા.અ. = 72  

72 + 5 િેષ = 77 .... જવાબ  

2. એવી નાનામા ંનાની સખં્યા િોધો કે જેને 12, 13 અને 14 વડે 
ભાગતા ં3 િેષ વધે.  

ઉકેલ : 12, 13 અને 14નો લ.સા.અ. = 1092  

   1092 + 3 િેષ = 1095 .... જવાબ  

3. 1 થી 10 વડે શન:િેષ ભાગી િકાય તેવી નાનામા ંનાની સખં્યા કઈ 
છે ?  

ઉકેલ  

1 થી 10 સધુીની સખં્યાઓનો લ.સા.અ. ભાગાકારની રીતે િોધીએ.  

લ.સા.અ. = 2   2   2   3   3   3    5   7 = 2520  

 

4. 200 થી 500 વચ્ચેની કેટલી સખં્યાઓને 3, 4 અને 5 વડે શન:િેષ 
ભાગી િકાય ?  

3, 4 અને 5નો લ.સા.અ. = 60  

200 થી 500ની વચ્ચે 60 વડે ભાગી િકાતી િોય તેવી સખં્યાઓ 
240, 300, 360, 420, 480 =     5 સખં્યાઓ ..... 
 

5. 1 થી 1000 વચ્ચે કેટલી સખં્યાઓને 11, 12 અને 13 વડે શન:િેષ 
ભાગી િકાય ? 

ઉકેલ :  

11, 12 અને 13નો લ.સા.અ. = 11   12    13 = 1716.  

એક પર્ સખં્યાને શન:િેષ ભાગી ન િકાય. ...જવાબ  

 

6. બે સખં્યાઓનો લ.સા.અ. અને ગ.ુસા.અ. અનકુ્રમે 396 અને 12 છે. 
જો તેમાનંી એક સખં્યા 132 છે, તો બીજી સખં્યા કઈ િિે ?  

ઉકેલ :  

સતૂ્ર : બે સખં્યાઓનો ગરુ્ાકાર = લ.સા.અ.   ગ.ુસા.અ.  

    132    (બીજી સખં્યા) = 396    12  

                            396    12       

                                132  = 36   

                             

7. બે સખં્યાઓનો ગ.ુસા.અ. અને લ.સા.અ. અનકુ્રમે 16 અને 160 છે. 
જો એક સખં્યા 32 િોય, તો બીજી સખં્યા કઈ િિે ?  

ઉકેલ :  

    સતૂ્ર પ્રમારે્, 32   બીજી સખં્યા =       160  

                     બીજી સખં્યા = 16    160    

                                        32  

      બીજી સખં્યા = 80 .... જવાબ  

 

8. ચાર અલગ અલગ ઘહડયાળના ટકોરા 5, 6, 8 અને 9 સેકન્સડમા ં
અંતરે વાગે છે. એકીસાથે વાગવાના પ્રારંભ બાદ સમય પછી ચારેય 
ટકોરા સાથે વાગિે ?  

ઉકેલ :  

5, 6, 8 અને 9નો લ.સા.અ. = 360 સેકન્સડ  

360 સેકન્સડ એટલે કે 6 શમશનટ પછી સાથે વાગિે. ...જવાબ  

 

9. રાકેિ, મિિે અને મકેુિ એક વર્ ુકળાકાર ટે્રકને અનકુ્રમે 56, 48 અને 
42 સેકન્સડમા ંપરૂો કરે છે. કેટલી સેકન્સડ બાદ ત્રરે્ય પ્ર્થાનણબિંદુ પર 
પરત આવિે ?  

ઉકેલ :  

56, 48 અને 42નો લ.સા.અ. િોધવો પડિે.  

લ.સા.અ. = 2   2   2   2   3   7 = 336 સેકન્સડ  

 

10. ચાર બેલ 18, 24, 30 અને સેકન્સડના અંતરે વાગે છે. તો 18 
શમશનટમા ંકુલ કેટલીવાર ચારેય બેલ એકીસાથે વાગિે ?  

ઉકેલ :  

સતૂ્ર = સમય અવશધ  + 1  

        લ.સા.અ.  

18, 24, 30 અને 36નો લ.સા.અ. = 360 સેકન્સડ = 6 શમશનટ  
સતૂ્ર પ્રમારે્ =   

 
 + 1  

               = 4              4 વખત વાગિે ... જવાબ  
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મો.7575 072 872       :1) બસ ડેપોની સામે, સેકટર:7-C, ઘ-3, │  2) લાલઘર ઝેરોક્ષની નીચે, સેકટર: 29, ઘ-6  કોનકર  .. ગાધંીનગર          22 

સચંાલક : સામત ગઢવી  (GPSC 1-2(p) , Dy.SO-નાયબ મામલતદાર(p), તલાટી, કલાકક , પોલીસ, TAT, TET વગેરે 10 થી વધારે પરીક્ષાઓમાં પાસ થનાર અનભુવી અને તજજ્ઞ શિક્ષક)   

11. ચાર અલગ ર્તાઓના ક્રોશસિંગ પરની બત્તી ક્રમિ : 48, 60, 72 
અને 108 સેકન્સડમા ંબદલાય છે. જો આ બત્તીઓ 9—10.00 વાગે 
એકી સાથે બદલાય તો કેટલા વાગે ફરીથી એકસાથે બદલાિે ?  

ઉકેલ :  

48, 60, 72 અને 108નો લ.સા.અ. િોધવો પડિે.  

લ.સા.અ. = 2   2   2   2   3   3       5  

       = 2160 સેકન્સડ  

=     
  

  

= 36 શમશનટ  
બત્તી 9-10.00 + 36 શમશનટ એટલે 9 : 46 : 00 વાગે બદલાિે.  

 

12. બે સખં્યાઓનો લ.સા.અ. અને ગ.ુસા.અ. અનકુ્રમે 1920 અને 16 છે. 
જો બેમાથંી એક સખં્યા 128 છે. તો બીજી સખં્યા કઈ િિે ?  

ઉકેલ :  

ધારો કે, બીજી સખં્યા   છે.  

X   128 = 1920   16  

          =          
    

 

          = 240  

બીજી સખં્યા : 240 ... જવાબ  

13. એવી નાનામા ંનાની સખં્યા િોધો જેમા ં5 બાદ કરતા ંબનતી 
સખં્યાને 14, 15 અને 21 વડે શન:િેષ ભાગી િકાય ?  

ઉકેલ :  

તે સખં્યા = 14, 15 અને 21નો લ.સા.અ. + 5  

લ.સા.અ. = 2   3   5   7 = 210 + 5 = 215 ...જવાબ  

 

14. ચાર ઘટંડીઓ 4, 6, 8 અને 12 સેકન્સડના અંતરે વાગે છે. જો ચારેય 
ઘટંહડઓ 11-00 વાગે એકીસાથે વાગે તો ફરીથી કેટલા વાગે 
એકીસાથે વાગિે ?  

ઉકેલ :  

4, 6, 8 અને 12નો લ.સા.અ. = 24 સેકન્સડ  

િવે પછી ઘટંદીઓ 11.00.24 સેકન્સડે સાથે વાગિે. ...જવાબ 

  

15. કોઈ સખં્યાને 42, 70, 84 અને 91 વડે ભાગતા ંપ્રતયેક સ્્થશતમા ં
ક્રમિ: 23, 51, 65 અને 72 િેષ વધે છે. તો તે સખં્યા કઈ િિે ?  

ઉકેલ :  

42 – 23 = 19, 70 – 51 = 19, 84 – 65 = 19, 91 – 72 = 19  

42, 70, 84 અને 91નો લ.સા.અ. િોધવો પડિે.  

લ.સા.અ. = 14   3   2   5   7  = 5460 

= 5460 – 19 5441 ...જવાબ  
 

1.  નીચ ેપકૈી કયો તવકલ્પ સ ચો છે ? 
2 એ 4નો અવયવી છે.  2 અન ે8નો ગ .સ .અ. 16 છે  2 એ અશવભાજ્ય સખં્યા છે  2 એ સહ થી ન ની સાંમયે સાંખ્ય  

છે. 
2.  બ ેઆંકડ ની મોટ મ ાં મોટી અતવભ જ્ય સાંખ્ય  કઈ ? 
99 93 95 97 

3.  4000 અન ે25નો ગ .સ .અ. અન ેલ.સ .અ. શોધો. 
5,800 25,20000 4000,25 25,4000 

4.  બ ેસાંખ્ય નો ગ .સ .અ. 5 તથ  લ.સ .અ. 60 હોય તો ત ેબ ેસાંખ્ય મ ાં નીચ ેપકૈી કઈ એક ન હોઈ શકે ?  
10 20 5 15 

5.  12, 18, 21 અન ે28 થી ભ ગી શક ય તેવી ચ ર અંકની સૌથી મોટી સાંખ્ય  કઈ ?  
9576 9928 9828 9324 

6.  30, 40, 50 નો ગ .સ .અ. અન ેલ.સ .અ.  કેટલો થ ય ?  
100, 5  10, 600 600, 10 5, 100 

7.  20 અન ે15ન  ગ .સ .અ. અન ેલ.સ .અ. નો ગ િ ક ર કેટલો થ ય ?  
60 150 300 5 

8.  8x
3,

 6x2   અન ે12x
4 નો લ.સ .અ. શોધો.  

12x
4 

96x
4 

24x
4
 2x

2 

9.  બ ેસાંખ્ય ઓનો લ.સ .અ. 48 છે. જો ત ેબાંન ેસાંખ્ય ઓ 2 : 3ન  ગ િોત્તરમ ાં હોય તો તે બાંન ેસાંખ્ય ઓનો સરવ ળો કેટલો મળે ?  
28 32 40 64 

10.  હરીશ, કદલીપ અન ેઆશ ન ેએક વર્  ણળ ક ર મદે નનો એક ફેરો ફરત ાં અન ક્રમે 27 સકેન્ડ, 9 સકેન્ડ અન ે36 સકેન્ડ લ ગે છે, તો ત્રિેય જિ  
કેટલ  સમય પછી આરાંભણબિંદ એ ભગે  મળશ ે?  

1 શમશનટ, 48 સેકન્સડ  2 તમતનટ, 36 સકેન્ડ  3 તમતનટ, 11 સકેન્ડ  2 તમતનટ, 25 સકેન્ડ   
11.  નીલ , સરોજ અને પલ્લવીન ેએક વર્  ણળ ક ર મદે નની ફરત ેએક ચક્કર મ રત ાં અન ક્રમ ે10 સકેન્ડ, 6 સકેાંડ અન ે14 સકેન્ડ લ ગે છે, તોન ત્રિયે 

જિ  કેટલો સમય પછી આરાંભણબિંદ એ મળશ ે?  
3 શમશનટ, 30 સેકન્સડ  2 તમતનટ, 28 સકેન્ડ  4 તમતનટ, 45 સકેન્ડ  1 તમતનટ, 40 સકેન્ડ  
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12.  ગ લશન, શક્તત અન ેઓમન ેએક વર્  ણળ ક ર મદે નની ફરત ેએક ચક્કર પિૂણ કરવ  મ ટે અન ક્રમ ે14 સકેન્ડ, 8 સકેન્ડ અન ે15 સકેન્ડનો સમય 
લ ગે છે, તો ત્રિેય જિ  આરાંભણબિંદ એ કેટલો સમય પછી મળશ ે? 

23 તમતનટ  14 શમશનટ  13 તમતનટ  21 તમતનટ  
13.  ચ ર આંકડ વ ળી મોટ મ ાં મોટી સાંખ્ય  કઈ છે કે જેન ે3, 5, 7 અન ે 9 થી ભ ગત ાં શષે અન ક્રમ ે1, 3, 5, 7 મળે .               
9765 9763 9764 9766 

14.  બ ેસાંખ્ય નો લ.સ .અ. ____ અન ેગ .સ .અ. 2  જો તેમ ાંની એક સાંખ્ય  64 હોય તો બીજી સાંખ્ય  14 હોય ? 

448 128 124 35 

15.  બ ેસાંખ્ય ઓનો લ.સ .અ. તમેન  ગ .સ .અ કરત ાં 4 ગિો છે. લ.સ .અ અન ેગ .સ .અનો સરવ ળો 125 થ ય છે. જો તમે ાંની એક સાંખ્ય  100 હોય 
તો બીજી સાંખ્ય  કઈ હોય ?  

5 25 100 125 

16.  પાંકજ , સાંજય અન ેપ્રતતમ ન ેવર્  ણળ ક ર મદે નનો એક ફેરો ફરત ાં અન ક્રમ ે12 સકેન્ડ , 8 સકેન્ડ અને 15 સકેન્ડ લ ગે છે,તો કેટલ  સમય પછી 
ત્રિયે આરાંભણબિંદ એ ભગે  મળશે 

3 તમતનટ 30 સકેન્ડ  1 તમતનટ  3 તમતનટ  2 શમશનટ  

17.  ત્રિ જ દ  જ દ  રસ્ત  પર આવલે ટ્ર કફક લ ઈટો અન ક્રમ ે24, 36 અન ે54 સકેન્ડ બદલ તી હોય છે. જો ત ેબધી એકસ થ ે10:15:00 am એ 
બદલ તી હોય તો કય  સમય ેત ેબધી ફરીથી એકસ થ ેબદલ શ ે?   

10:16:54 am 10:18:36 am  10:17:02am  10:22:12 am 

18.  બ ેસાંખ્ય ઓનો લ.સ .અ. અન ેગ .સ .અ. અન ક્રમ ે1920 અન ે16 છે. જો બેમ ાંથી એક સાંખ્ય  128 છે. તો બીજી સાંખ્ય  કઈ હશ ે? 

230  210  240  260  
19.  એવી ન ન મ ાં ન ની સાંખ્ય  શોધો જેમ ાં 5 બ દ કરત ાં બનતી સાંખ્ય ન ે14, 15 અન ે21 વડે તન:શષે ભ ગી શક ય ? 

210  215  250 225 

20.  ચ ર ઘાંટડીઓ 4, 6, 8 અન ે12 સેકન્ડન  અંતરે વ ગે છે. જો ચ રેય ઘાંટકડઓ 11-00 વ ગે એકીસ થ ેવ ગે તો ફરીથી કેટલ  વ ગે એકીસ થ ે
વ ગશ ે? 

10.56.24 11.24.24 11.24.00 11.00.24 
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ટકાવારી 

1. ટકાવારી િંમેિા ં100 પર ગર્ાય છે.  

2. ટકાવારી એક અપરૂ્ાાંક સખં્યા છે, જેના છેદમા ંિંમેિા ં100 િોય છે.  

  કોઈ સખં્યાના x ટકા એટલે  

    
 

3. 
 

 
 ના 100 ટકા એટલે =  

  
   × 100  

 

 
ના ટકા એટલે  

 
 × 100 = 25 ટકા  

યાદ રાખો :  

     
 
 = 20%,   

 
 = 40%,   

 
 = 60%,   

 
  = 80%      

 
  = 50%,   

 
 = 33.33%,  

 

 
 = 25%   

     
 
 = 16.66%,   

 
 = 12.5%   

 
 = 37.5%    

 
 = 62.5%,    

 
 = 87.5  

 

4. જો કોઈ સખં્યામા ં20 ટકાનો વધારો થાય તો નવી સખં્યા 120 છે અને મળૂ સખં્યા 100 છે.  

5. જો કોઈ સખં્યામા ં10 ટકાનો ઘટાડો થાય તો નવી સખં્યા 90 છે અને મળૂ સખં્યા 100 છે.  

6. જો 33 ટકા શવદ્યાથીઓ પાસ થાય છે તો 67 ટકા શવદ્યાથીઓ નાપાસ થાય છે.  

7. જો કોઈ સખં્યા બમર્ી થાય તો તેમા ં100 ટકાનો વધારો ગર્ાય અને અડધી થાય તો તેમા ં50 ટકાનો ઘટાડો ગર્ાય.  

8. ટકાવારીને અપરૂ્ાાંકમા ંફેરવવા માટે [ટકા દૂર કરવા ] તેને 100 વડે ભાગવામા ંઆવે છે. 

જેમ કે, 12% =   

   
 =  

   
 

9. અપરૂ્ાાંકને ટકાવારીમા ં ફેરવવા [ ટકા િોધવા માટે ]માટે તેને 100 વડે ગરુ્વામા ંઆવે છે.  

જેમ કે,  
 
 એટલે  

 
 × 100 = 75%  

10. ટકાવારીને દિાિં અપરૂ્ાાંકમા ંદિાકવવા માટે તેને 100 વડે ભાગવામા ંઆવે છે.  

જેમ કે : 26% =    

    
 = 0.26  

0.3% એટલે    
   

 =  

  
 ×  

   
 = 0.003 

 

કેટલાકં મિતવના ંસતૂ્રો : 

1. જો A ની આવક B કરતા ંR ટકા વધારે છે. તો B ની આવક A કરતા ંકેટલા ટકા ઓછી છે તે િોધવાનુ ંસતૂ્ર :  

 

     
  × 100 

ઉદાિરર્  

જો શિક્ષકની આવક કારકુન કરતા ં20 ટકા વધ ુછે તો કારકુનની આવક શિક્ષક કરતા ંકેટલા ટકા ઓછી છે ?  

સતૂ્ર =  

     
  × 100    =   

       
 × 100          =    

   
 × 100           = 16.66% ઓછી  

 

2. જો A ની આવક B કરતા ંR ટકા ઓછી છે તો B ની આવક A કરતા ંકેટલા ટકા વધ ુછે તે િોધવાનુ ંસતૂ્ર  

સતૂ્ર =  

     
  × 100 

ઉદાિરર્  

જો શિક્ષકની આવક આચાયક કરતા ં25 ટકા ઓછી છે તો આચાયકની આવક શિક્ષક કરતા ંકેટલા ટકા વધ ુછે ?  

સતૂ્ર =  

     
  × 100       =   

       
 × 100   =   

  
 × 100 = 33.33%  

 

3. જો કોઈ વ્ર્નુી હકિંમત x થી વધીને y થાય તો ભાવમા ંથતી વદૃ્ધિની ટકાવારી િોધવાનુ ંસતૂ્ર  

   

 
 × 100 

ઉદાિરર્   

જો ચાનો ભાવ રૂ. 240થી વધીને રૂ. 260 થાય તો ચાના ભાવમા ંકેટલા ટકા વધારો થયો ગર્ાય ?  

સતૂ્ર :    

 
 × 100      

        

    
   × 100   = 

  

    
 × 100 = 8.33%   
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4. જો કોઈ વ્ર્નુી હકિંમત x થી ઘટીને y થાય તો ભાવમા ંથતા ઘટાડાની ટકાવારી િોધવાનુ ંસતૂ્ર  

સતૂ્ર =     
 

 × 100  

ઉદાિરર્  

જો ખાડંનો ભાવ હકલોના રૂ. 36થી ઘટીને 32 થાય છે તો ખાડંના ભાવમા ંકેટલા ટકાનો ઘટાડો થયો કિવેાય ?  

સતૂ્ર :    

  
 × 100  = 

      

   
 × 100   =   

   
   × 100                  = 11.11 ટકાનો ઘટાડો  

 

5. જો કોઈ રકમમા ંx% અને y% ની ક્રમિ: વદૃ્ધિ કરવામા ંઆવે તો કુલ ટકાવારીમા ંથતો વધારો િોધવાનુ ંસતૂ્ર  

સતૂ્ર = x + y + 
  

    
   

ઉદાિરર્  

એક વ્યસ્તતની આવકમા ંક્રમિ: 10 ટકા અને 20 ટકાનો વધારો થાય છે તો તેની આવકમા ંકુલ કેટલા ટકાનો વધારો થયો ગર્ાય ?  

સતૂ્ર = x + y + 
  

    
   = 10 + 20 + 

       

    
        = 30 + 2                 = 32%નો વધારો  

 

6. જો કોઈ વ્ર્નુા ભાવમા ંx ટકાનો વધારો થાય તો વપરાિમા ંકેટલા ટકા ઘટાડો કરવાથી ખચક વધે નિીં તે િોધવાનુ ંસતૂ્ર  

સતૂ્ર =  

      
 × 100  

ઉદાિરર્  

ઘીના ભાવમા ં25 ટકાનો વધારો થતા ંવપરાિમા ંકેટલા ટકા ઘટાડો કરવાથી ખચક વધિે નિીં ?  

સતૂ્ર =  

      
 × 100    =   

       
 × 100        = 20% ...જવાબ  

 

7. જો કોઈ વ્ર્નુા ભાવમા ંx ટકાનો ઘટાડો થાય તો વપરાિ કેટલા ટકા વધારાતા ંખચક સમાન રિ ેછે તે િોધવાનુ ંસતૂ્ર  

    સતૂ્ર =  

     
  × 100  

ઉદાિરર્  

8. દૂધના ભાવમા ં10 ટકાનો ઘટાડો થાય છે, વપરાિમા ંકેટલા ટકાનો વધારો કરવામા ંઆવે તો ખચક અગાઉના જેટલુ ંજ રિિેે ?  

    સતૂ્ર =  

     
  × 100    =    

       
  × 100  = 11.11%નો વપરાિમા ંવધારો 

 

1.  6000ન  25%=....... 300 150 3000 1500 

2.  1
8
   એટલ ે____ટક ?  20% 15% 12.5% 25%  

3.  540નો આંકડો કઈ રકમન  60% થ ય ?  800 940 900 700 

4.  560ન  કેટલ  ટક  બર બર 168 થ ય ?  20% 40% 30%  60%  
5.  ત ેકઈ સાંખ્ય  છે જેન  20% બર બર 10 છે.  30 40 50 70 

6.  80 ન  5% ન  5%=?  0.2 2 4 20 

7.  2 ક્તવન્ટલ એ 2.5 કકગ્ર ન  કેટલ  ટક  છે ?  0.8% 800% 8,000%  કોઈ નહીં  
8.  કઈ એક રકમન  40% બર બર 2000 થ ય ? 4000 5000 6000 8000 

9.  નીચને મ ાંથી કઈ સાંખ્ય ન  560ન  40 ટક ન  30 ટક  બર બર છે ?  280ન  80 
ટક ન  15 ટક  

280ન  40 
ટક ન  30 

ટક  

280ના 40 
ટકાના 60 ટકા  

એક પિ 
નકહિં 

10.  42મ ાં એક સાંખ્ય ન  40 ટક  ઉમરેવ મ ાં આવ ેછે. આમ કરવ થી જે 
સરવ ળો આવ ેછે ત,ે જે સાંખ્ય ન  40 ટક  ઉમરેવ મ ાં આવ્ય  છે ત ેસાંખ્ય  
જેટલો થ ય છે, તો તે સાંખ્ય  કઈ હશ ે?   

82 80 72 70 

11.  જો ર મન ેલક્ષ્મિ કરત ાં 10% વધ  મળે તો લક્ષ્મિન ેર મ કરત ાં નીચને  
પકૈી કય  એક મળે  

10% 11% 9  

  
% ઓછા  111

9
% ઓછ  

12.  એક વગણમ ાં 70 તવધ થીઓ છે. 30 ટક  તવધ થીઓ ગણિતમ ાં ન પ સ 
થ ય છે. તો કેટલ  તવધ થીઓ ગણિતમ ાં પ સ થય  હશ ે?   

21 28 55 49 

13.  એક ચ ાંટિીમ ાં બ ેઉમદેવ રન ેક લ 24,000 વોટ મળય ાં જીતન ર 9600 14400 1440 2400 



ANGEL  ACADEMY  :  GPSC 1-2, Dy.SO - નાયબ મામલતદાર, તલાટી, કલાકક , PSI-ASI, કોન્સ્ટેબલ, TAT, TET વગેરે પરીક્ષાઓની સપંરૂ્ક તૈયારી માટેના ્થળ              

મો.7575 072 872       :1) બસ ડેપોની સામે, સેકટર:7-C, ઘ-3, │  2) લાલઘર ઝેરોક્ષની નીચે, સેકટર: 29, ઘ-6  કોનકર  .. ગાધંીનગર          26 
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ઉમદેવ રન ે60 % મત મળય  હોય તો તને ેકેટલ  વોટ મળય  હશે ?  
14.  એક જેલમ ાં દર વષ ે200 ટેબલ, 500 ખ રશી તથ  100 કબ ટન ાં ઉત્પ દન 

કરવ મ ાં આવ ેછે, તો ટેબલની ટક વ રી કેટલી થ ય ?  
40 20 25 30 

15.  એક પ્ર િીસાંગ્ર્હ લયમ ાં 20 જાનવરો, 25 પક્ષીઓ અન ે35 સરીસપૃ 
પ્ર િીઓ હોય તો જાનવરોની ટક વ રી કેટલી થ ય .? 

30 40 20 25 

16.  એક ઉમદેવ રે એક પ્રશ્નપત્રમ ાં 12 પ્રશ્નો લખ્ય  અને તમે પરૂ  ગ િ 
મળેવ્ય , જો તેન ેપરીક્ષ મ ાં 60 ટક  મળય  અન ેત મ મ પ્રશ્નોન  ગ િ 
સરખ  હોય તો પ્રશ્નપત્રમ ાં કેટલ  પ્રશ્ન હશ ે?  

36 30 25 20 

17.  A પોત ની આવકન  20%ની બચત કરે છે. જો મ તસક ખચણ રૂ 6000 હોય 
તો તેમની બચત કેટલી થ ય?  

રૂ 1200 રૂ 4800 રૂ 1500 રૂ 1800 

18.  કોઈ એક સાંખ્ય ન  15% અન ેત ેજ સાંખ્ય ન  20%નો સરવ ળો 126 થ ય 
છે , તો તે સાંખ્ય નો ત્રીજો ભ ગ કરવ થી કઈ સાંખ્ય   મળે ? 

360 1080 120 40 

19.  એક પરીક્ષ મ ાં પ સ થવ  મ ટે 55% ગ િ જોઈએ. એક તવધ થીએ 520 
ગ િ મળેવવ  છત ાં ત ે5% ગ િથી ન પ સ જાહરે થ ય છે , તો ત ેતવધ થી 
વધ મ ાં વધ  કેટલ  ગ િ મળેવી શકે ?  

960 1250 1040 નક્કી ન થઈ 
શકે.  

20.  એક પરીક્ષ મ ાં વધ મ ાં વધ  1020 ગ િ છે. તવધ થીન ેપ સ થવ  663 ગ િ 
મળેવવ  પડે. જો શ્રયે ન ે612 ગ િ મળય  હોય તો ત ેકેટલ  ટક થી 
ન પ સ થઈ કહવે ય ?  

5% 8% 7% નક્કી ન થઈ 
શકે  

21.  એક પરીક્ષ મ ાં એક તવધ થી વધ મ ાં વધ  1040 ગ િ મળેવી શકે. આ 
પરીક્ષ મ ાં પ સ થવ  ઓછ મ ાં ઓછ  676 ગ િ હોવ  જોઈએ. તમનલે 624 
મ ફણસ મેળવ્ય  હોય તો તે કેટલ  ટક થી ન પ સ થઈ કહવે ય ?  

5% 8% 7% નક્કી ન થઈ 
શકે  

22.  એક નાંબરન  5% અને 3%નો ગ િ ક ર 504.6 થતો હોય તો, ત ેનાંબરન  
અડધ  કરત ાં શ ાં મળે ?  

290 340 680 580 

23.  એક પરીક્ષ મ ાં પ સ થવ  40% ગ િ જોઈએ. એક તવધ થીએ 200 ગ િ 
મળેવવ ાં છત ાં ત ે8 ગ િથી ન પ સ થયો. તો પરીક્ષ મ ાં વધ મ ાં વધ  કેટલ  
ગ િ મળેવી શક ય ?  

530 540 520 નક્કી ન થઈ 
શકે . 

24.  એક પરીક્ષ મ ાં પ સ થવ  મ ટે 64% ગ િ મળેવવ  પડે . એક તવધ થીન ે
440 ગ િ મળવ  છત ાં ત ે9% ગ િથી ન પ સ થયો. તો પરીક્ષ મ ાં વધ મ ાં 
વધ  કેટલ  ગ િ મળેવી  શક ય ?  

850 780 800 નક્કી ન થઈ 
શકે  

25.  એક સાંખ્ય ન  25% અન ેત ેજ સાંખ્ય ન  15% નો  સરવ ળો 144 થ ય છે. 
તો ત ેસાંખ્ય ન  45% કેટલ  થ ય ?  

180 174 162 158 

26.  કોઈ એક સાંખ્ય ન  35% બર બર 182 થ ય, તો તે સાંખ્ય ન  130% 
બર બર કેટલ  ?  

676 667 673 663 

27.  એક સાંખ્ય ન  37% બર બર 114.7 મળે છે, તો ત ેસાંખ્ય ન  130% કેટલ  
થ ય ?  

406 405 403 407 

28.  એક નાંબરન  55% અને 14%નો તફ વત 8610 છે, તો ત ેનાંબરન  85% 
કેટલ  થ ય ?  

17850 15820 17020 18450 

29.  કોઈ એક સાંખ્ય ન  15% અન ેત ેજ સાંખ્ય ન  10%નો સરવ ળો 70 થ ય 
છે, તો ત ેસાંખ્ય ન  બ ેગિ  કેટલ  થ ય ?  

440 280 560 140 

30.  કોઈ એક સાંખ્ય મ ાં ત ેસાંખ્ય ન  1371
2
%ઉમરેત ાં ત ેસાંખ્ય મ ાં 33નો વધ રો 

થ ય છે, તો તે સાંખ્ય  શોધો . 
27 22 24 25 

31.  એક રૂ 100 ની  વસ્ર્   પર પ્રથમ 10%  નો વધ રો કરવ મ ાં  આવ ે છે 
અન ેત્ય રબ દ ફરીથી બીજો 10% નો વધ રો કરવ મ ાં આવ ેતો, વસ્ર્  ની 
કકિંમતમ ાં કેટલ  રૂતપય નો વધ રો થયો હોય ?  

20 21 110 121 
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નફો – ખોટ  

1. ખરીદહકિંમત : જે હકિંમતે વ્ર્ ુખરીદવામા ંઆવે તેને વ્ર્નુી ખરીદહકિંમત કિવેામા ંઆવે છે.  

2. ખરાજાત : વ્ર્ ુખરીદવા માટે જે અન્સય ખચક કરવો પડે છે તેને ખરાજાત કિ ેછે.  

3. પડતરહકિંમત : વ્ર્નુી ખરીદહકિંમતમા ંખરાજાત ઉમેરતા ંપડતર હકિંમત આવે છે.  

4. વેચાર્હકિંમત : વ્ર્ ુજે હકિંમતે વેચવામા ંઆવે તેને વેચાર્હકિંમત કિ ેછે.  

5. નફો : પડતરહકિંમત કે ખરીદહકિંમત કરતા ંવેચાર્હકિંમત વધારે િોય તો તફાવતની રકમને નફો કિ ેછે.  

6. ખોટ : પડતરહકિંમત કે ખરીદહકિંમત કરતા ંવેચાર્હકિંમત ઓછી િોય તો તફાવતની રકમને ખોટ કિ ેછે.  

7. છાપેલા ંહકિંમત : વ્ર્ ુપર મહુિત હકિંમતને છાપેલી હકિંમત કિ ેછે.  

8. વળતર : છાપેલી હકિંમત પર વેપારી િારા જે છૂટ આપવામા ંઆવે છે તેને વળતર કે છૂટ કિવેામા ંઆવે છે.  

9. વળતર, નફો અને નકુસાનની ટકાવારીની ગર્તરી 100 પર ગર્ાય છે. જો વ્ર્ ુપર 8 ટકા નફો થતો િોય તો વ્ર્નુી વેચાર્ હકિંમત 108 રૂ. 

અને મળૂહકિંમત 100 રૂ. થિે. જો વ્ર્ ુપર 8 ટકા નકુસાન થર્ ુ ંિોય તો વેચાર્હકિંમત 92 રૂ. અને મળૂહકિંમત 100 રૂ. થિે.  

10. વ્ર્ ુવેચતા ંએક સોદામા ંસમાન લાભ અને બીજા સોદામા ંસમાન નકુસાન થર્ ુ ંિોય તો એકંદરે નકુસાન થાય.  

નકુસાનની ટકાવારી િોધવાનુ ંસતૂ્ર લ ભની ટક વ રી     ન કસ નની ટક વ રી
   

  

11. વ્ર્નુી મળૂહકિંમત પર જેટલા ટકા નફો વધારવામા ંઆવે અને વધારેલી હકિંમત પર નફાની ટકાવારી જેટલી ટકાવારી પ્રમારે્ વળતર આપવામા ં

આવે તો નકુસાન થાય.  

      નકુસાનની ટકાવારીનુ ંસતૂ્ર = લ ભની ટક વ રી     ન કસ નની ટક વ રી
   

   

12. વેપારી ખરીદ હકિંમતે વ્ર્ ુવેચતો િોય પરંર્ ુઓછં વજન તોલતો િોય અથવા ખોટા ંવજશનયા ંરાખતો િોય તો  

નફાની ટકાવારી િોધવાનુ ંસતૂ્ર =  ઘટ
સ ચ ાં મ પ  ઘટ × 100  

13. કેટલાકં સતૂ્રો :  

(અ)  નફો = વેચાર્હકિંમત – પડતરહકિંમત  

(બ) ખોટ = પડતર હકિંમત – વેચાર્હકિંમત  

(ક) પડતરહકિંમત = વેચાર્હકિંમત – નફો અથવા વેચાર્હકિંમત + ખોટ  

(ડ) નફાની ટકાવારી = નફો
ખરીદકકિંમત  × 100  

(ઇ) ખોટની ટકાવારી = ખોટ
ખરીદકકિંમત × 100  

(ફ) x વ્ર્ઓુની વેચાર્હકિંમત y વ્ર્ઓુની ખરીદહકિંમત જેટલી િોય, તો નફાની ટકાવારી િોધવાનુ ંસતૂ્ર ખરીદેલી વસ્ર્ ઓ વેચલેી વસ્ર્ ઓ
વેચલેી વસ્ર્ ઓ  × 100  

 નોંધ : જો જવાબ + આવે તો નફો  

         જો જવાબ – આવે તો નકુસાન.  

(જ) એક વ્ર્નેુ બે અલગ અલગ હકિંમતે વેચતા ંનકુસાન અને નફો એકસરખો થતો િોય, તો વ્ર્નુી મળૂહકિંમત િોધવાનુ ંસતૂ્ર  

              મળૂહકિંમત = વસ્ર્ ની બ ેઅલગ કકિંમતનો સરવ ળો
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1.  રૂ 600ની ઘકડય ળ  રૂ 750મ ાં વેચત ાં કેટલ  ટક  નફો થ ય.  
(A)  150%   (B) 25%   (C) 15%   (D)20%   
2.  એક સ ઈકલની રોકડ કકિંમત રૂ 1540 છે. હપત થી ખરીદવ મ ાં આવે તો ખરીદતી વખત ેરૂ 400 રોકડ  અન ેરૂ 625નો એક એવ  બ ેહપ્ત  

ચકૂવત  હપત ની રીતમ ાં વપે રીએ કેટલ  રૂતપય  વધ  લીધ  ?  
(A)  રૂ 110  (B) રૂ 1650   (C) રૂ 150   (D) રૂ 130   
3.  400 રૂતપય ન  બટૂ ઉપર 4 ટક  કડસ્ક ઉન્ટ આપી તને  ઉપર 10 ટક  વચે િવરેો લગ ડી ગ્ર હકન ેવચેવ મ ાં આવ ેતો ગ્ર હકે શી કકિંમત ચકૂવવી 

પડે ?  
(A)  રૂ 422.40   (B) રૂ 424.60   (C) રૂ 434.40   (D) રૂ 430.40   
4.  રૂ 16000નો કેમરેો વચેત ાં 20% ખોટ ગઇ, તો કેટલ  રૂતપય  ખોટ ગઇ કહવે ય ?  
(A)  3200   (B) 3.20   (C) 20   (D) 32   
5.  રૂ 80ની મળૂ કકિંમતની વસ્ર્   રૂ 90મ ાં વચેવ થી..........  
(A)  12.5% ખોટ થ ય.   (B)12.5% નફો થાય.   (C)રૂ 10 ખોટ થ ય.   (D) 10% નફો થ ય.   
6.  અમર રૂ. 20 મ ાં 20 પને ખરીદી દરેક પને રૂ. 1.25 મ ાં વચે ેતો તેન ેકેટલ  ટક  નફો થ ય ?  
(A) 15%   (B) 20%   (C) 25%   (D) 30%   
7.  કોઇ વસ્ર્  ની મળૂ કકિંમત ઉપર 25% વધ  ચઢ વીન ેMRP નક્કી કરવ મ ાં આવ ેછે અન ેMRP ઉપર 20% કતમશન આપવ મ ાં આવ ેતો 

નીચને મ ાંથી શ ાં થ ય ?  
(A)  1.255 નફો થ ય   (B) 5% નફો થ ય   (C) 5% ખોટ થ ય   (D) 0% નફો થાય   

8.  8 ખ રશીની વ.ેકક. 9 ખ રશની મ.ૂકકિં. જેટલી હોય તો કેટલ  ટક  નફો થ ય ?  
(A) 12.5  (B) 18   (C) 15%   (D) 16   
9.  એક વસ્ર્  ની છ પલેી કકિંમત પર 20% અન ે5% ક્રમશ : વળતર મળર્ ાં હોય તો ખરેખર વળતર કેટલ  ટક  થય ાં ગિ ય ?  
(A) 24   (B) 25   (C) 20   (D) 15   
10.  એક વસ્ર્   અમ ક રૂતપય મ ાં વચેવ થી 15 ટક  ખોટ જાય છે, તો તને થી બમિી કકિંમત ેવચેવ થી .......... નફો થ ય.  
(A) 30  (B) 15   (C) 50   (D) 70   

11.  અતનલ બક લન ેએક ઘકડય ળ 10% નફ થી વચે ેછે અન ેબક લ આ જ ઘકડય ળ કમલન ે5% નફ થી વચે ેછે. જો કમલ આ ઘકડય ળન  રૂ 462 
ચકૂવતો હોય તો અતનલને આ ઘકડય ળ કેટલ  રૂતપય મ ાં પડ્ ાં હશ ે?  

(A)250  (B) 320   (C) 240   (D) 400   

12.  આક શ એક ફેન્સી પને ધરતીને પડતર પર 20% નફો ચઢ વીન ેવેચ ેછે. ધરતી આ જ પેન પોત ની પડતર પર 25 % નફો ચડ વી પ થણન ે
આપ ેછે જો પ થણ આ પનેન  રૂતપય  75 ચકૂવતો હોય તો આક શને આ પને કેટલ મ ાં પડી હશ ે?  

(A)રૂતપય  100  (B) રૂશપયા 50   (C) રૂતપય  80   (D) રૂતપય  55  
13.  એક સ ઇકલની છ પલેી કકિંમત રૂ 1560 અન ેતને  પર લવે ત  વચે િ દર 5% હોય તો કેટલો વચે િ વરેો ભરવો પડે ?  
(A) રૂ 120  (B) રૂ 100   (C) રૂ 80   (D) રૂ 78   
14.  રૂ 400મ ાં ખરીદેલ વસ્ર્   કઇ કકિંમત ેવચેવ થી 31

2
% ખોટ જાય ?  

(A) રૂ 414   (B) રૂ 403.50   (C) રૂ 396.50   (D) રૂ 386   

15.  કય ાં સતૂ્ર સ ચ ાં નથી ?  
(A) ખરાજાત = મળૂ હકિંમત – 
વેચાર્ હકિંમત   

(B)નફો = વેચ િ કકિંમત – પડતર 
કકિંમત   

(C) ખોટ = પડતર કકિંમત – 
વચે િ કકિંમત   

(D) પડતર કકિંમત = મળૂ કકિંમત + 
ખર જાત   

16.  ખરીદકકિંમત + ખર જાત = ________  
(A) નફો   (B) ખોટ   (C) વચે િ કકિંમત   (D) પડતર હકિંમત   

17.  એક દ કનદ રે મશીન 6% ખોટ ખ ઇ રૂ. 5,076 મ ાં વચેચ ાં તો તેની ખરીદ કકિંમત કેટલી ?  
(A) 5200   (B)  5600  (C) 5400  (D) 4750   
18.  રૂ 160ની મળૂ કકિંમતની વસ્ર્   કેટલ  રૂતપય મ ાં વેચવ મ ાં આવ ેતો 20% નફો થ ય ?  
(A)  212   (B) 180   (C) 192   (D) 200   
19.  એક વસ્ર્   પર 10 ટક , 20 ટક  અન ે40 ટક  એમ ત્રિ વ ર વળતર આપવ મ ાં આવ ેછે, તો વસ્ર્  ની કકિંમતન  કેટલ  ટક  વળતર આપવ મ ાં 

આવ્ય ાં હશ ે?  
(A) 70 ટક    (B) 78.28 ટક    (C) 56.8 ટકા   (D) 60 ટક    
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20.  રમશે એક ટેબલ સ રેશન ે15% નફ થી વચે ેછે. સ રેશ એ જ ટેબલ મહશેન ે10% નફ થી વચે ેછે. જો મહશે આ ટેબલ મ ટે રૂ 759 ચકૂવ ેતો, 
રમશેન ેએ ટેબલ કેટલ  રૂતપય મ ાં પડ્ ાં હશ ે?  

(A) 600   (B) 650   (C) 700   (D) 740   
21.  જો કોઇ વસ્ર્  ની મળૂકકિંમતન  5 ગિ , તનેી વચે િ કકિંમતન  4 ગિ  બર બર છે, તો નફ ન ાં પ્રમ િ કેટલ  ટક  કહવે ય ?  
(A) 16   (B) 20   (C) 25   (D) 18   
22.  12 પનેની વચે િ કકિંમત 15 પનેની મળૂ કકિંમત જેટલી ર ખવ મ ાં આવ,ે તો આ વપે રમ ાં કેટલ  ટક  નફો થ ય ?  
(A) 20%   (B) 30%   (C) 3%   (D) 25%   

23.  રૂ 6300મ ાં 10 ખ રશી ખરીદી કય ણ બ દ એક નાંગ રૂ 780ન  ભ વ ેબધી વચેી દેત ાં 20% નફો થતો હોય તો ખરીદી ઉપરનો અન્ય ક લ ખચણ 
કેટલો થયો હશ ે?  

(A) 200   (B) 150   (C)1500   (D)500   
24.  રૂ 400ની પડતર કકિંમતની વસ્ર્   ઉપર કેટલી MRP ર ખી શક ય કે જેથી 12% વળતર આપવ થી 10% નફો થઇ શકે ?  
(A) 500   (B) 600   (C) 448   (D) 488  
25.  56 રૂતપય મ ાં એક પને વચેત ાં તેની મળૂ કકિંમત જેટલ  ટક  નફો થયો, તો તનેી મળૂ કકિંમત કેટલી થશ ે?  
(A) 140   (B) 40   (C) -140   (D) 100   
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સરાસરી  

1. કુલ પહરમાર્ોનો સરવાળો કરી જે સખં્યા આવે તેને પહરમાર્ોની 

સખં્યા વડે ભાગતા ંજે સખં્યા આવે તેને સરેરાિ કે સરાસરી કિ ેછે. 

સરાસરીને મધ્યક પર્ કિ ેછે.  

2. સરાસરી િોધવાનુ ંસતૂ્ર  

    સરાસરી = પકરમ િોનો સરવ ળોપકરમ િોની સાંખ્ય   

 

ઉદા. : 11 થી 20 સધુીના અંકોની સરાસરી િોધો.  

સરાસરી =                               

  
    =    

   
    = 15.5  

 

3. પહરમાર્ોનો કુલ સરવાળો િોધવાનુ ંસતૂ્ર  

પહરમાર્ોનો કુલ સરાવાળો = સરાસરી × પહરમાર્ોની સખં્યા  

 

ઉદા. : 5 બાળકોની સરેરાિ ઉંમર 12.2 વષક છે. તો તેમની ઉંમરનો 

સરવાળો કેટલો થિે ?  

     ઉંમરનો કુલ સરવાળો = 12.2 × 5 = 61 વષક  

 

4. પ્રથમ ‘n’ પ્રાકૃશતક સખં્યાઓની સરાસરી િોધવાનુ ંસતૂ્ર  

સરાસરી =     
 

  

ઉદા. : 1 થી 50 સધુીની પ્રાકૃશતક સખં્યાઓની સરાસરી =      

 
 = 

25.5 સરાસરી  

5. સળંગ ‘n’ પ્રાકૃશતક બેકી સખં્યાઓની સરાસરી િોધવાનુ ંસતૂ્ર  

સરાસરી =     
 

   

ઉદા. : 1 થી 40 સધુીની સળંગ પ્રાકૃશતક બેકી  સખં્યાઓની સરસરી 

કેટલી થિે ?  

      સરાસરી -        
 

 = 21 સરાસરી  

6. સળંગ ‘n’ પ્રાકૃશતક એકી સખં્યાઓની સરાસરી િોધવાનુ ંસતૂ્ર  

સરાસરી =     
  

  

ઉદા. : 1 થી 57 સધુીની એકી સખં્યાઓની સરાસરી શુ ંથિે ?  

સરાસરી =      

  
 = 29 સરાસરી  

7. સળંગ ‘n’ એકી કે બેકી સખં્યાની સરાસરી િોધવી.  

(અ) જો a, b, c, d, e સળંગ 5 એકી કે બેકી સખં્યા િોય તો સરાસરી 

= a + 4 અથવા e – 4  

 ઉદા. :  21, 23, 25, 27, 29ની સરાસરી શુ ંથિે ?  

        સરાસરી = 21 + 4 અથવા 29 – 4 = 25 સરાસરી  

ઉદા. :  52, 54, 56, 58, 60ની સરાસરી શુ ંથિે ?  

        સરાસરી = 52 + 4 અથવા 60 – 4 = 56 સરાસરી  

(બ) જો a, b, c, d, e, f, g સળંગ 7 એકી કે બેકી સખં્યા િોય તો  

       સરાસરી = a + 6 અથવા 9 – 6  

ઉદા. : 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125ની સરાસરી શુ ંથિે ?  

       સરાસરી = 113 + 6 અથવા 125 – 6 = 119 સરાસરી  

ઉદા. :  432, 434, 436, 438, 440, 442 અને 444ની સરાસરી શુ ં

થિે ?  

     સરાસરી = 432 + 6 અથવા 444 – 6 = 438  

 

8. પ્રથમ n પ્રાકૃશતક સખં્યાઓના વગકની સરાસરી િોધવાનુ ંસતૂ્ર  

      સરાસરી =               

  
  

ઉદા. : પ્રથમ 10 પ્રાકૃશતક સખં્યાઓના વગકની સરાસરી િોધો.  

સરાસરી =              

 
  

          =        
 

  

          =   
 
  

          = 38.5 સરાસરી  

 

9. સળંગ ‘n’ પ્રાકૃશતક સખં્યાઓના ઘનની સરાસરી િોધવાનુ ંસતૂ્ર  

  સરાસરી =         

 
 
 

ઉદા. : 1 થી 10 સધુીની સખં્યાઓના ઘનની સરાસરી શુ ંથિે ?  

સરાસરી =         
  

 
 

 

         =         
  

 

         = 302.5 સરાસરી  

10. સખં્યાના ગરુ્કોની સરાસરી િોધવાનુ ંસતૂ્ર  

ધારો કે a ના n ગરુ્કોની સરાસરી િોધવી છે.  

સતૂ્ર = a ×    
 

   

ઉદા. : 4ના પ્રથમ 12 ગરુ્કોની સરાસરી કેટલી થિે ?  

સરાસરી = 4 ×      

 
 

         = 4 ×   
 
  

         = 26 સરાસરી  

11. એક પહરમાર્ના વધવાથી કે ઘટવાથી સરેરાિમા ંથતા ફેરફારને 

આધારે વધતા કે ઘટતા પહરમાર્નુ ંમલૂ્ય િોધવાનુ ંસતૂ્ર  

= A +  (x + 1) y  

અિીં, A =  મળૂ સરેરાિ, x = કુલ સખં્યા, y = સરેરાિમા ંતફાવત  

+ = જો પહરર્ામ વધે તો, - = જો પહરર્ામ ઘટે તો.  

 

ઉદા. 30 વ્યસ્તતઓની સરેરાિ ઉંમર 27 વષક છે. તેમા ંએક વ્યસ્તત 

ઉમેરતા ંસરેરાિ ઉંમરમા ંએક વષકનો વધારો થાય છે. તો આવનાર 

વ્યસ્તતની ઉંમર કેટલી િિે ?  

સતૂ્ર :A + (x + 1)y 

          = 27 + (30 + 1) 1  

          = 27 + 31   

         = 58 વષક ...જવાબ  
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12. જો કોઈ વાિન બે અલગ ઝડપે સરખુ ંઅંતર કાપે છે તો સરેરિ 

ઝડપ િોધવાનુ ંસતૂ્ર  

સતૂ્ર =    
    

  

અિીં, x એટલે ઝડપ – (1). Y એટલે ઝડપ – (2).  

ઉદા. : એક જિાજ કલાકના 16 હકમી.ની ઝડપે એક ટાપ ુપર પિોંચે 

છે અને કલાકના 24 હકમી.ની ઝડપે ટાપ ુપરથી હકનારે આવે છે. તો 

જિાજની સરેરાિ ઝડપ કેટલી િિે ?  

      સરેરાિ ઝડપ =          
     

  

                   =    
   

 

                   = 19.2 સરેરાિ ઝડપ  

19.2 હકમી./કલાક ...જવાબ  

 

 

 

13. પહરમાર્ ભલૂથી ખોટંુ લેવાઈ જાય તો સરાસરી િોધવાનુ ંસતૂ્ર  

         સાચી સરેરાિ = અગાઉની સરેરાિ + સ ચી સાંખ્ય  ખોટી સાંખ્ય ક લ સાંખ્ય   

ઉદા. : 40 સખં્યાઓની સરેરાિ 28 છે. પરંર્ ુપાછળથી ખ્યાલ 

આવ્યો કે એક સખં્યાના 39ના બદલે 79 ભલૂથી લેવાઈ ગઈ િતી. 

તો ખરેખર સાચી સરેરાિ િી િિે ?  

       સાચી સરેરાિ = 28 +      

  
  

              = 28 – 1  

              = 27 સાચી સરેરાિ ...જવાબ  

14. સખં્યાઓની સરાસરી a મા ંદરેક પહરમાર્મા ં 

(1) B ઉમેરતા ંસરાસરી a + b થિે 

(2) B બાદ કરતા ંસરાસરી a – b થિે.  

(3) B વડે ગરુ્તા ંસરાસરી a × b થિે.  

(4) B વડે ભાગતા ંસરાસરી  
 

 થિે.  

 

1.  5 સાંખ્ય ઓની સરેર શ 9 છે. 5મ ાંથી 3 સાંખ્ય ઓની સરેર શ 7 છે, તો અન્ય બ ેસાંખ્ય ઓની સરેર શ કેટલી છે ?  
(A) 8  (B) 10   (C) 11   (D) 12  

2.  10 તવદ્ય થીઓની હ લની ઉંમરનો સરવ ળો 100 વષણ છે. 5 વષણ પહલે ાં તમેની સરેર શ ઉંમર કેટલી હશ ે?  
(A) 20  (B) 5   (C) 10   (D) 15   
3.  હોકી ટીમન  20 ખલે ડીઓની સરેર શ ઉંમર 19 છે. જો એમની ઉંમરમ ાં મેનજેરની ઉંમર ઉમરેવ મ ાં આવે, તો તમ મની સરેર શ ઉંમર 20 થ ય 

છે, તો મેનજેરની ઉંમર કેટલી હશે ?  
(A) 40 વષક   (B) 31 વષણ   (C) 21 વષણ   (D) 42 વષણ   
4.  પ ાંચ સાંખ્ય ઓની સર સરી 30 છે, જો એક સાંખ્ય  35ન ેબદલ ે25 લવે મ ાં આવ ેતો નવી સર સરી કેટલી થ ય ?  
(A) 20  (B) 25   (C) 28   (D)32   

5.  એક વગણિ  30 તવદ્ય થીઓની સરેર શ વય 16 વષણ છે. તમે ાં તશક્ષકની વય ઉમરેવ મ ાં આવે તો સરેર શ વયમ ાં એક વષણનો વધ રો થ ય છે. 
તો તશક્ષકની વય કેટલી હશ ે?  

(A) 47   (B) 42   (C) 31   (D) 30   
6.  એક સ્ટોસણન  25 ક મન  કદવસોની સરેર શ દૈતનક કમ િી રૂ. 100 છે. આ પકૈી પ્રથમ 15 કદવસોની સરેર શ દૈતનક કમ િી રૂ. 80 છે, જ્ય રે 

પછીન  10 કદવસોમ ાં એક તહવે રન  કદવસ તસવ યની ક લ કમ િી રૂ 540 હોય તો તહવે રન  કદવસની કમ િી નીચનેી પકૈી કઈ થ ય ? 

(A) રૂતપય  1740  (B) રૂતપય  780   (C) રૂતપય  140   (D) રૂશપયા 760   

7.  50 તવદ્ય થીઓન  વગણમ ાં તવદ્ય થીઓએ સરેર શ મેળવલે મ કસણ 85 છે. સૌથી વધ રે મ કસણ મળેવન ર 4 તવદ્ય થીઓન ેબ દ કરીએ, તો બ કીન  
તવદ્ય થીઓની સરેર શમ ાં 1 મ તશણથી ઘટ ડો થ ય છે, તો સૌથી વધ રે મ તસણ મેળવન ર 4 તવદ્ય થીઓન  સરેર શ મ તસણ જિ વો.  

(A) 99   (B) 98.5   (C) 98   (D) 96.5   

8.  સોમથી શતન સ ધીનો સરેર શ દૈતનક વકરો રૂ. 80 છે. શતનવ રે સૌથી વધ  વકરો છે. સોમવ રનો વકરો શતનવ રથી અડધો છે, જ્ય રે બ ધવ રનો 
વકરો સોમવ રન  વકર થી દોઢ ગિો છે. બ કીન  કદવસોનો વકરો સોમવ રથી અડધો અન ેએક સરખો છે. શતનવ રનો વકરો કેટલ  રૂ હશ ે?  

(A) 40   (B) 80   (C) 160   (D) 180   
9.  ત્રિ સાંખ્ય ઓમ ાંથી બીજી સાંખ્ય  પ્રથમ સાંખ્ય થી બ ેગિી તથ  ત્રીજી સાંખ્ય થી ત્રિ ગિી છે. જો ત્રિયે સાંખ્ય ઓની સરેર શ 44 હોય તો, 

સૌથી મોટી સાંખ્ય  કઈ છે ?  
(A) 24   (B) 36   (C) 72   (D) 108   
10.  ર મપ ર શહરેમ ાં ત્રિ શ ળ એ આવલેી છે. ધોરિ- 10ની પરીક્ષ મ ાં આ શહરેની શ ળ  નાંબર 1, 2 અને 3મ ાંથી અન ક્રમ ે100, 300 અન ે600 

બ ળકો બઠે ાં, શ ળ  નાંબર 1, 2 અન ે3ન ાં પકરિ મ અન ક્રમ ે90% 80% અન ે70% આવ્ય ાં છે. તો આખ  ર મપ ર શહરેન ાં સરેર શ પકરિ મ કેટલ ાં 
ગિ ય ?  

(A) 77%   (B) 80%   (C) આપલે મ કહતી પરથી શોધી ન 
શક ય  

(D) 75%   
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11.  પહલેી પ ાંચ બકેી સાંખ્ય ઓનો મધ્યક શોધો.  
(A) 6   (B) 7   (C) 4   (D) 5   
12.  7, 10, 16, 20, 27નો મધ્યક ............. છે.  
(A) 16   (B) 20   (C) 10   (D) 15   
13.  3, 8, 7, a, 4 અન ે9નો મધ્યક 6 હોય તો aની કકિંમત શોધો.  
(A) 7   (B) 6   (C)5   (D) ઉપરન  પકૈી એક પિ નહીં   
14.  અવલોકનો 12, 13, x, 17, 18, 20નો મધ્યક 16 છે, તો xની કકિંમત શોધો.  
(A) 8   (B) 4   (C) 16   (D) 32   
15.  છ સાંખ્ય ઓ 8, 17, 24, 26, 19 અન ે20ની સરેર શ 19 છે. જો દરેક સાંખ્ય મ ાં 8 ઉમરે ય છે, તો નવી સરેર શ શ ાં હશ ે?  
(A) 23   (B) 27   (C) 33   (D) 36   
16.  એક વ્યક્તતની 7 કદવસની સરેર શ કમ િી રૂ 25 છે અને પ્રથમ 6 કદવસની સરેર શ કમ િી ર ઉ 23 છે, તો સ તમ  કદવસની કમ િી કેટલ  

રૂતપઅય  થ ય ?  
(A) 14   (B) 26   (C) 37   (D) 47   
17.  એક કદવ લન ેરાંગક મ કરવ  મ ટે પ્રથમ અસ્તરમ ાં ણલટરદીઠ 6 ચો. મીટર રાંગક મ થ ય છે. બીજા અસ્તરમ ાં ણલટરદીઠ 12 ચો. મીટર રાંગક મ 

થ ય છે, તો બે અસ્તરન ાં રાંગક મ કરવ મ ાં સરેર શ ણલટરદીઠ કેટલ  ચો.મીટર રાંગક મ થ ય ?  
(A) 9   (B) 4   (C) 3   (D) 8   
18.  8 પ્ર પ્ત ાંકોની સર સરી 45 છે. આ પકૈી એક પ્ર પ્ત ાંક બ દ કરત ાં સર સરી 44 મળે છે. તો બ દ કરેલ પ્ર પ્ત ાંક કયો હશ ે?  
(A) 51  (B)50   (C) 49   (D) 52  

19.  એક વ્યક્તતની વ તષિક કમ િી રૂ.65000 છે અન ેપ્રથમ નવ મકહન ની તેની કમ િી રૂ. 47000 છે તો ત ેવ્યક્તતની છેલ્લ  ત્રિ મકહન ની 
સરેર શ મ તસક કમ િી કેટલી ?  

(A) 6500   (B) 5000   (C) 7000   (D) 6000   
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સાદુ વ્યાજ  

1. મદુ્દલ : જે રકમ વ્યાજે લીધી િોય તેને મદુ્દલ કિવેામા ંઆવે છે. જેને (principal) વડે દિાકવવામા ંઆવે છે.  

2. વ્યાજદર : રૂ. 100 પર 1 વષક માટે જે વ્યાજ લેવાય છે તેને વ્યાજદર કિ ેછે. જેને R(rate) વડે દિાકવાય છે.  

3. મદુત : જેટલા સમય માટે રકમ વ્યાજે લીધી િોય તેને મદુત કિ ેછે, જેને N (number of years) વડે દિાકવવામા ંઆવે છે.  

4. વ્યાજ : વ્યાજે લીધેલ રકમ પર ચકૂવાતી રકમને વ્યાજ કિ ેછે. જેને I (interest) વડે દિાકવવામા ંઆવે છે.  

5. વ્યાજમદુ્દલ : વ્યાજ સહિત મદુ્દલને વ્યાજમદુ્દલ કે રાિ કિ ેછે. જેને A (amount) વડે દિાકવવામા ંઆવે છે.  

વ્યાજમોદ્દલ = મદુ્દલ + વ્યાજ ( A =  P + I ) 

6. સાદંુ વ્યાજ ગર્વાનુ ંસતૂ્ર :  

 

      I = 
             

   
   

 

ઉદા. રૂ. 1400નુ ં8 ટકા વ્યાજના દરે 3 વષકનુ ંવ્યાજ કેટલુ ંિિે ?  

        સતૂ્ર I = 
   

   
 = 

                 

   
 = 336 રૂ. ...જવાબ  

 

7. જો વ્યાજની ગર્તરી હદવસોમા ંકરવાની િોય તો હદવસોને 365 
વડે ભાગવા.  

ઉદાિરર્  

  રૂ. 7300નુ ં5 ટકા વ્યાજના દરે 146 હદવસનુ ંવ્યાજ કેટલુ ંથિે 

?  

   સતૂ્ર I = 
   

   
 = 

                  

           
  = 146 રૂ. ...જવાબ  

નોંધ : છેદ ઉડાડવા યાદ રાખો.  

 73 × 2 = 146, 73 × 3 = 219, 73 × 4 = 292, 73 × 5 = 

365  

 

8. જો વ્યાજની ગર્તરી મહિનામા ંકરવાની િોય તો તેને 12 વડે 

ભાગવા.  

ઉદાિરર્  

 રૂ. 2650નુ ં6 ટકા લેખે 9 મહિનાનુ ંવ્યાજ કેટલુ ંથિે ?  

    સતૂ્ર I = 
   

   
 = 

                

          
 =  119.25 રૂ. ...જવાબ  

 

9. વ્યાજની રકમ કેટલા સમયમા ંમદુ્દલ જેટલી એટલે કે મળૂ રકમ 

કરતા ંબમર્ી થાય તે િોધવાનુ ંસતૂ્ર   સમય =    

વ્ય જનો દર 

ઉદાિરર્  

 5 ટકા વ્યાજના દરે કેટલા વષે રકમ બમર્ી થાય ?  

       સતૂ્ર =    દર  = 
   

 
 = 20 ...જવાબ  

 

 

 

10. કેટલા દરે કેટલા વષકમા ંવ્યાજની રકમ કેટલા ગર્ી થાય તે 

િોધવાનુ ંસતૂ્ર :  

   વ્યાજનો દર  = કેટલ  ગિી રકમ  વષો  × 100  

ઉદાિરર્  
      

કેટલા ટકા વ્યાજના દરે કોઈ રકમ 20 વષકમા ંત્રર્ ગર્ી થિે ?  

સતૂ્ર : વ્યાજનો દર = કેટલ  ગિી રકમ   વષો   × 100 

                    =        
  

  × 100 

                    = 10% ...જવાબ  

11. કેટલા સમયમા ંવ્યાજની રકમ કેટલા ગર્ી થાય તે િોધવાનુ ં

સતૂ્ર :  

સમય = કેટલ  ગિી રકમ  વ્ય જનો દર  × 100 

ઉદિરર્  

કોઈ રકમ વાશષિક 4 ટકાના દરે કેટલા વષે ત્રર્ ગર્ી થિે ?  

    સતૂ્ર : સમય = કેટલ  ગિી રકમ  વ્ય જનો દર  × 100  

                 =       
 

 ×  100 

                 = 50 વષક ...જવાબ  

12. કેટલાકં સતૂ્રો  

(I)  i  = 
   

   
  

 

(II)  R = 
         

        
 

 

(III) N = 
         

        
  

 

(IV) P = 
         

       
 

 

(V) જો વ્યાજમદુ્દલ આપેલ િોય તો   

 

(i) મદુ્દલ = વ્ય જમ દ્દલ        

                
  

 

(ii) વ્યાજનો દર =            –   
       

  

 

(iii) સમય =                 

       
 

 

13. કોઈ રકમ સાદા વ્યાજના દરે N1 વષક બાદ A1 અને N2 વષો બાદ 

A2 થતી િોય તો મદુ્દલ િોધવાનુ ંસતૂ્ર  

     સતૂ્ર : P = A1 -   
  

   –       ×  (A2 - A1) 
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ચક્રવદૃ્ધિ વ્યાજ 

A = P { 1  +   
   

   
 
 
  

 

 

ઉદા : રૂ. 1,00,000 નુ ં10 % લેખે 2 વષકનુ ંચક્રવદૃ્ધિ વ્યાજ કેટલા રૂ. થાય.  

 

A = 100000  { 1  +   
    

   
 
 
     A = 100000  {

    

  

 
     A  = 100000  ×  

    

  
  × 

    

  
 A = 1000 × 121 A = 121000 

 
A = P + I   121000 = 100000  + I  121000 – 100000 = I  21000 = I  
 

 ચક્રવદૃ્ધિ વ્યાજ અને સાદા વ્યાજ વચ્ચેનો એક વષકનો તફાવત િંમેિા 0 થાય.  

 ચક્રવદૃ્ધિ વ્યાજ અને સાદા વ્યાજ વચ્ચેનો બે વષકનો તફાવત િોધવાનુ ંસતુ્ર :    

         
   

 

રૂ 10000 ના 10% લેખે બે વષકના સાદા અને ચક્રવદૃ્ધિ વ્યાજનો તફાવત કેટલો થાય ? 

   

         
 =                

         
 = 100 રૂ.  

 

 ચક્રવદૃ્ધિ વ્યાજ અને સાદા વ્યાજ વચ્ચેનો ત્રર્ વષકનો તફાવત િોધવાનુ ંસતુ્ર :           

             
   

 

રૂ. 30000 ના 10% ના ંવ્યાજે 3 વષક માટે સાદા અને ચક્રવદૃ્ધિ વ્યાજે રોકવામા ંઆવે તો બને્ન વચ્ચેના વ્યાજનો તફાવત કેટલો થાય.  

           

             
 =                          

              
 =                    

              
 = 930 રૂ.  

 

: દાખલા :  

1. કઈ રકમનુ ં10 ટકા લેખે 10 વષકનુ ંવ્યાજ રૂ. 10 થાય  ?  10 રૂ. 
2. રૂ. 1800નુ ં10% લેખે 10 વષકનુ ંસાદંુ વ્યાજ કેટલુ ંથિે ?  1800 રૂ.  
3. રૂ. 5000નુ ંકેટલા ટકા લેખે 5 વષકનુ ંવ્યાજ રૂ. 1250 થાય ?  5 %  
4. એક રકમનુ ંસાદા વ્યાજે 10 ટકા લેખે 4 વષકનુ ંવ્યાજ રૂ. 400 થાય છે તો તે કઈ રકમ  િિે ?  1000 રૂ  
5. કઈ રકમ પર સાદા વ્યાજથી 6 મહિનામા ં4 ટકા વાશષિક વ્યાજથી રૂ. 150 વ્યાજ મેળવી િકાય ?  7500 રૂ.  
6. કોઈ એક રકમનુ ં5 ટકા પ્રમારે્ ત્રીજા અને ચોથા વષકના વ્યાજનો તફાવત રૂ. 42 છે તો મદુ્દલ કેટલુ ંિિે ?  840 રૂ.  
7. કેટલા વષકમા ં6 

 
 ટકા વ્યાજના દરે રકમ બમર્ી થાય ?  16 વષક  

8. 5 ટકા વ્યાજદરથી કોઈ રકમ કેટલા વષે ત્રર્ ગર્ી થાય ?  40 વષક  
9. કેટલા ટકા વ્યાજના દરે કોઈ રકમ 4 વષકમા ંસવા ગર્ી થાય ?  6.25 % 
10. રૂ. 14,440નુ ં8% વ્યાજના દરે 3 વષકનુ ંવ્યાજ કેટલુ ંથિે ?  3465.6 રૂ.  
11. રૂ. 9600નુ ં6 

 
 ટકાના દરે અહઢ વષકનુ ંવ્યાજ કેટલુ ંથાય ?  1500 રૂ.  

12. રૂ. 14,600નુ ં6 

 
 ટકા વ્યાજના દરે 219 હદવસનુ ંવ્યાજ કેટલુ ંથિે ?  569.40 રૂ.  

13. એક રકમનુ ં7 ટકા લેખે બીજા અને ત્રીજા વષકના સાદા વ્યાજના તફાવત રૂ. 98 છે. તો તે રકમ કઈ િિે ?  1400 રૂ.  
14. રૂ. 1200નુ ંકેટલા ટકા વ્યાજના દરે 146 હદવસનુ ંવ્યાજ રૂ. 36 થાય ?  7.5 %  
15. રૂ. 2400નુ ં7 

 
 ટકાના દરથી 2 વષક અને 4 મહિનાનુ ંવ્યાજ કેટલુ ંથિે ?  420 રૂ.  

16. કોઈ રકમ સાદા વ્યાજે 25 વષકમા ંત્રર્ ગર્ી થઈ જાય છે, તો વ્યાજનો દર શુ ંિિે ?  8 %  
17. કોઈ રકમ સાદા વ્યાજે 3 વષકમા ં4800 રૂ. અને 5 વષકમા ં60000 રૂ. થાય છે. તો મદુ્દલ કેટલુ ંિિે ?  3000 રૂ.  
18. રૂ. 12,500નુ ંમદુ્દલ 4 વષકમા ંસાદા વ્યાજે રૂ. 15500 થઈ જાય છે તો વ્યાજનો દર િોધો.  6 %  
19. રૂ. 5500નુ ંમદુ્દલ સાદા વ્યાજે 6 વષકમા ંકુલ 10,780 રૂશપયા થઈ જાય છે તો વ્યાજનો સર શુ ંિિે ?  16 %  
20. કોઈ રકમનુ ં5 વષકનુ ંસાદંુ વ્યાજ વ્યાજમદુ્દલના  

 
 ભાગ જેટલુ ંછે તો વ્યાજનો દર કેટલો િિે ?  5 % 

21. કોઈ રકમ સાદા વ્યાજે 2 વષકમા ં4200 રૂ. અને 5 વષકમા ં4500 રૂ. થઈ જાય છે તો વ્યાજનો દર િો િિે ?  2.5 % 
22. કોઈ રકમ સાદા વ્યાજે 5 વષકમા ં1125 રૂ. અને 8 વષકમા ંરૂ. 1200 થઈ જાય છે તો વ્યાજનો દર કેટલો િિે ?  2.5 %  
23. કોઈ રકમનુ ં11 ટકા સાદા વ્યાજના દરે 3 

 
 વષક અને 4 

 
 વષકના વ્યાજનો તફાવત રૂ. 412.50 છે.  3750 રૂ.  

24. એક રકમ સાદા વ્યાજે બે વષકમા ંરૂ. 1760 અને 5 વષકમા ંરૂ. 2000 થઈ જાય છે તો રકમ કઈ િિે?   1600 રૂ.  
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1 73  કદવસ પછી પ કતી રૂ 1,000ની હ ાંડી આજ રોજ બેન્કમ ાં વટ વવ મ ાં આવ ેતો રૂ 970 મળે છે, તો વ્ય જનો દર કેટલો હશ ે?  
(A)  18%   (B) 16%   (C) 12%   (D) 15%   

2 એક રકમ 10% ન ાં વ્ય જે 3 વષણ મ ટે સ દ  અન ેચક્રવદૃ્ધદ્ધ વ્ય જે રોકવ મ ાં આવ ેઅન ેજો બન્ન ેવચચનેો વ્ય જ તફ વત  રૂ 155 થ ય તો મ દ્દક 
રકમ કેટલ  રૂતપય  હશ ે?  

(A) 7500   (B) 4000   (C) 3000   (D) 5000   

3 એક વષણન ાં રૂ 1000/-ન ાં 10% લખેે વ્ય જ શ ાં થ ય ?  
(A) રૂ 120/-   (B) રૂ 60/-   (C) રૂ 100/-   (D) રૂ 10/-   
4 4%ન  સ દ  દરે રકમ કેટ લ  વષે બમિી થ ય ?  
(A) 20 વષણ   (B) 5 વષણ   (C) 10 વષણ   (D) 25 વષક   

5 રૂ6000ન ાં 8% લખે ેસ દ  વ્ય જે 3 વષણન ાં વ્ય જમ દ્દલ કેટલ ાં થ ય ?  
(A) 7340   (B) 7440   (C)7140   (D) 7240   
6 રૂ 500ન ાં બ ેવષણન ાં 10% લખે ેસ દ ાં વ્ય જ કેટલ ાં થ ય ?  
(A) રૂ 120   (B) રૂ 10   (C) રૂ 100   (D) રૂ 110   
7 કઇ રકમ પર સ દ  વ્ય જથી 1 વષણન  અંત ે4%ન  વ્ય જન  દરથી રૂ 300/- વ્ય જ મળેવી શક ય ?  
(A) રૂ 5,000   (B)રૂ 10,000   (C) રૂ 8,000   (D)રૂ 7,500   

8 રૂ 5000 ન ાં કેટલ  ટક  લખે ે10 વષણમ ાં વ્ય જ 5000 થ ય ?  
(A) 5%     (B) 10%   (C)15%   (D)20%   
9 એક વપે રી ત .5-6-2012ન  રોજ શર ફ પ સથેી લીધેલી રકમ ત .14-8-2012ન  રોજ પરત કરે છે, તો વેપ રીએ કેટલ  કદવસન ાં વ્ય જ 

ચલૂવ્ય ાં હશ ે?  
(A) 68   (B) 71   (C) 74   (D) 70   

11 રૂ 3000ન ાં 16% લખે ે1 મ સન ાં સ દ ાં વ્ય જ કેટલ  રૂતપય  થ ય ?  
(A) 40   (B) 48   (C)65   (D)480   
12 રૂ 1200ન ાં 5% વ તષિક વ્ય જન  દરે 10 વષણન ાં સ દ ાં વ્ય જ કેટલ ાં થશે ?  
(A) 1200   (B)600   (C)120   (D)60   
13 એક વ્યક્તત વ તષિક 8% વ્ય જ આપત  બોન્ડમ ાં રૂ 10,000 પ ાંચ વષણ મ ટે રોકે છે તો મ દ્દત પરૂી થશે તો વ્ય જ સ થે ક લ કેટલી રકમ મળશ ે?  
(A) 15000   (B)14000   (C) 12000  (D)13000  

14 એક રકમન ાં 10% લખે ેપ્રથમ વષણન ાં વ્ય જ 450 છે. ત ેજ રકમન ાં બીજા વષણન ાં ચક્રવદૃ્ધદ્ધ વ્ય જ _______ રૂતપય  થ ય.  
(A) 445   (B) 495   (C) 95  (D)45   
15 રૂ 100 ન  10% લખે ેબ ેવષણન  સ દ  અન ેચક્રવદૃ્ધદ્ધ વ્ય જનો તફ વત કેટલો થ ય ?  
(A) રૂ 30   (B) રૂ 20   (C)રૂ 10   (D) 1   

16 એક રકમન ાં 2 વષણન ાં સ દ ાં વ્ય જ રૂ 40 અન ેચક્રવદૃ્ધદ્ધ વ્ય જ રૂ 41 થ ય છે ત ેવ્ય જનો દર શો હશ ે?  
(A) 4%   (B) 5%   (C)6%   (D)8%   
17 એક રકમન ે10%ન  વ્ય જ દરે 2 વષણ મ ટે સ દ  વ્ય જે અન ેચક્રવદૃ્ધદ્ધ વ્ય જે રોકવ મ ાં આવ ેતો વ્ય જ તફ વત રૂ 3 થ ય છે, તો મ દ્દલ રકમ 

કેટલ  રૂતપય  હશ ે?  
(A) 500   (B) 550   (C) 300   (D) 600   
18 કોઇ એક રકમન ાં 10% લખે ે2 વષણન  સ દ  વ્ય જ અન ેચક્રવદૃ્ધદ્ધ વ્ય જનો તફ વત રૂ 4 હોય તો ત ેરકમ કઇ હશ ે?  
(A) 400    (B)200   (C)50   (D)100   
19 કેટલ  રૂતપય ન ાં 2 વષણ મ ટે 12%ન  દરે ચક્રવદૃ્ધદ્ધ વ્ય જ સ દ  વ્ય જ કરત ાં 36 રૂતપય  વધ  મળે ?  
(A) 3600   (B)3000   (C) 2400  (D)2500   

20  50,000 રૂતપય  2 વષણ મ ટે 12%ન  દરે સ દ  વ્ય જે મકૂવ  કરત ાં ચક્રવદૃ્ધદ્ધ વ્ય જે મકૂત ાં કેટલ ાં વ્ય જ વધ રે મળે ?  
(A) 1200 રૂતપય     (B)2400 રૂતપય    (C) 600 રૂતપય    (D)720 રૂશપયા   

 

 

 



ANGEL  ACADEMY  :  GPSC 1-2, Dy.SO - નાયબ મામલતદાર, તલાટી, કલાકક , PSI-ASI, કોન્સ્ટેબલ, TAT, TET વગેરે પરીક્ષાઓની સપંરૂ્ક તૈયારી માટેના ્થળ              

મો.7575 072 872       :1) બસ ડેપોની સામે, સેકટર:7-C, ઘ-3, │  2) લાલઘર ઝેરોક્ષની નીચે, સેકટર: 29, ઘ-6  કોનકર  .. ગાધંીનગર          36 

સચંાલક : સામત ગઢવી  (GPSC 1-2(p) , Dy.SO-નાયબ મામલતદાર(p), તલાટી, કલાકક , પોલીસ, TAT, TET વગેરે 10 થી વધારે પરીક્ષાઓમાં પાસ થનાર અનભુવી અને તજજ્ઞ શિક્ષક)   

ગરુ્ોત્તર અને પ્રમાર્  

 એક જ એકમમા ંદિાકવેલી એક સખં્યા તે જ એકમમા ંદિાકવેલી બીજી સખં્યા કરતા ંકેટલા ગર્ી છે તે વચ્ચેના સબંધંને ગરુ્ોત્તર કિ ેછે. જેમ કે –  

        3 અને 12 =  

  
 =  

 
 = 1 : 4  

       12 એ 3 કરતા ં4 ગર્ી છે.  

 ગરુ્ોત્તરને ‘ : ’ શનિાની દ્વારા દિાકવાય છે.  

 એક નોટની હકિંમત 10 રૂ અને પેનની હકિંમત 5 રૂ. િોય તો પેન અને નોટની હકિંમતનો ગરુ્ોત્તર િોધો.  

પેન અને નોટની હકિંમતનો ગોર્ોત્તર = પેનની કકિંમત નોટની કકિંમત   = 
 

  
  =  

  
 

 

 સમપ્રમાર્ : એક પહરમાર્ વધવા કે ઘટવાથી બીજુ ંપહરમાર્ તેટલા જ પ્રમાર્મા ંવધે કે ઘટે તો તેને સમપ્રમાર્ કિ ેછે. દા.ત. 1 પેનની હકિંમત 
5 રૂ. તો 10 પેનની હકિંમત 50 રૂ.  

A : B :: C : D  િોય તો D = 
      

 
  

 વ્ય્ત પ્રમાર્ : એક પહરમાર્ વધે તો બીજુ ંપહરમાર્ તેટલા જ પ્રમાર્મા ંઘટે અથવા એક પહરમાર્ ઘટે તો બીજુ ંપહરમાર્ તેટલા જ પ્રમાર્મા ં
વધે તેને વ્ય્ત પ્રમાર્ કિ ેછે. જેમ કે 12 માર્સો એક કામ 16 હદવસમા ંપરંુૂ કરે તો 24 માર્સો તે જ કામ 8 હદવસમા ંપરંુૂ કરે.  

A : B :: C : D  િોય તો D = 
      

 
 

 

 ગરુ્ોત્તરના ંપદો : જો 2 : 3 : 6 : 9 િોય તો 2, 3, 6, 9 પ્રમાર્મા ંછે એમ કિવેાય. 2 અને 9 અંતયપદો અને 3 અને 6ને મધ્યપદો કિવેામા ં
આવે છે.  

ગરુ્ોત્તર પ્રમાર્ અંગે કેટલાકં તારર્ો :  

1. ગરુ્ોત્તર પ્રમાર્મા ંઆવેલ પદને કોઈ સખં્યા વડે ગરુ્તા ંકે 
ભાગાકાર કરતા ંગરુ્ોત્તર પ્રમાર્મા ંકોઈ ફેરફાર થતો નથી. જેમ 
કે  

a : b = am : bm અથવા a : b = 
 

 
 : 

 

 
  

4 : 5ને ત્રર્ વડે ગરુ્તા ં4 × 3 : 5 × 3 = 12 : 15 = 4 : 5  

 

2. અંતયપદોનો ગરુ્ાકાર = મધ્યપદોનો ગરુ્ાકાર  

ઉદાિરર્ (1) 2 : 3 :: 6 : 9 િોય, તો 2 × 9 = 3 × 6  

ઉદાિરર્ (2) જો 6 : 10 :: x : 15 િોય, તો x ની હકિંમત િોધો.  

     6 × 15 = 10 × x  

         90 =  10x 
         9   =  x  

X ની હકિંમત 9 ...જવાબ  

 

ઉદાિરર્ (3) : 6, 11, 12 અને x સમપ્રમાર્મા ંછે. તો x હકિંમત 
િોધો.  

   6 × x  = 11 × 12  

     X = 
      

 
  

     X  = 22  

X ની હકિંમત 22 ...જવાબ  

 

3. જો a : b :: c : d િોય, તો b : a :: d : c 

ઉદા. જો 2 : 3 :: 6 : 9  િોય, તો 3 : 2 :: 9 : 6  

 

4. જો a : b :: c : d િોય, તો a : c :: d : d  

ઉદા. જો 2 : 3 :: 6 : 9 િોય, તો 2 : 6 :: 3 : 9 થિે.  

 

5. જો A : B = x : y તથા B : C = p : q િોય, તો  

       A : C = x × p : y × q થિે.  

ઉદાિરર્ (1) : જો  A : B = 4 : 5 એને B : C 2 : 3 િોય, તો A : C 

શુ ંથિે ?  

A : C = 4 × 2 : 5 × 3  
A : C = 8 : 15  
 

 
 

: દાખલા : 
1. જો બે સખં્યાઓનો સરવાળો 60 િોય અને તફાવત 12 િોય, તો 

તે બે સખં્યાઓનો ગરુ્ોત્તર કેટલો થિે ?  

ઉકેલ :  

ધારો કે બે સખં્યાઓ x અને y છે.  

સમીકરર્ બનાવતા,ં  

     
       
       

      
  

X = 36  
Y = 60 – 36 = 24  

ગરુ્ોત્તર =  
 
 = 

  

  
 = 

 

 
 = 3 : 2 …જવાબ  

2. જો બે સખં્યાઓનો સરવાળો 56 અને તફાવત 16 િોય, તો તે બે 
સખં્યાઓનો ગરુ્ોત્તર કેટલો થિે ?  

ઉકેલ :  

ધારો કે તે બે સખં્યાઓ x અને y છે.  

સમીકરર્ બનાવતા,ં  

 
      
      

      
  

 X = 36  
Y = 56 – 36 = 20  

ગરુ્ોત્તર =  
 
 = 

  

  
 = 

 

  
 = 9 : 5 …જવાબ  
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3. શત્રકોર્ના તે્રરે્ય ખરૂ્ાના માપનો ગરુ્ોત્તર 2 : 3 : 4ના 
પ્રમાર્મા ંછે. તો સૌથી મોટા ખરૂ્ાનુ ંમાપ શુ ંિિે ?  

ઉકેલ : શત્રકોર્ના ત્રરે્ય ખરૂ્ાના માપનો સરવાળો = 180  

ગરુ્ોત્તરનુ ંપ્રમાર્ = 2 : 3 : 4 = 2 + 3 + 4 = 9 

મોટા ખરૂ્ાનુ ંમાપ =  
 
 ×    

 
 = 80 ...જવાબ  

 

4. નીના અને રીના વચ્ચે અનકુ્રમે 3 : 5ના પ્રમાર્મા ં4000 રૂ. 
વિેંચતા રીનાને કેટલા રૂશપયા મળિે ?  

ઉકેલ :  

નીના અને રીનાનો ગરુ્ોત્તર પ્રમાર્ 3 : 5 = 3 : 5 = 8  

રીનાને મળતી રકમ =  
 
 × 4000 = 2500 રૂ. ...જવાબ  

 

5. ્કટૂર અને મોપેડની હકિંમતનો ગરુ્ોત્તર 9 : 5 છે. જો ્કટૂરની 
હકિંમત મોપેડની હકિંમત કરતા ંરૂ. 9450 વધારે િોય તો મોપેડની 
હકિંમત િોધો.  

ઉકેલ :  

ધારો કે મોપેડની હકિંમત રૂ. X છે.  

્કટૂરની હકિંમત × + 9450 રૂ. થિે.  

્કટૂર અને મોપેડનો ગરુ્ોત્તર  
 
 =       

 
  

          9x = 5x + 47250  
9x – 5x = 47250  

         4x = 47250  
          X = 11812.50  

મોપેડની હકિંમત રૂ. 11812.50 ...જવાબ   

 

6. ઘહડયાળ અને કેમેરાની હકિંમતશન ગરુ્ોત્તર 3 : 8 છે. જો કેમેરાની 
હકિંમત ઘહડયાળથી 3725 રૂશપયા વધારે િોય તો ઘહડયાળની 
હકિંમત િોધો.  

ઉકેલ :  

    ધારો કે ઘહડયાળની હકિંમત x છે.  

    કેમેરાની હકિંમત x + 3725 થિે.  

ઘહડયાળ અને કેમેરાની હકિંમતનો ગરુ્ોત્તર,   

            
 
 =   

      
  

3x  + 11175 = 8x  
11175 = 8x – 3x  
11175 = 5x  
2235 = x  

ઘહડયાળની હકિંમત રૂ. 2235 ...જવાબ  

 

7. 20 ણલટરના શમશ્રર્મા ંદૂધ અને પાર્ીનુ ંપ્રમાર્ 3 : 1 છે. કેટલા 
ણલટર દૂધ ઉમેરવાથી આ શમશ્રર્નુ ંપ્રમાર્  4 : 1 થાય ?  

ઉકેલ :  

દૂધ અને પાર્ીના શમશ્રર્નુ ંપ્રમાર્ = 3 : 1 = 3 + 1 = 4  

દૂધનો જથ્થો =  
 
 ×   

 
 = 15 ણલટર  

પાર્ીનો જથ્થો = 5 ણલટર  

X ણલટર દૂધ ઉમેરતા,ં  

         

 
  = 

 

 
 

15  +  x  =  20 
        X  =  20 – 15  

        X  =  5 …જવાબ  

8. એક થેલીમા ં50 પૈસા, 25 પૈસા અને 10 પૈસાના શસિાઓનુ ંપ્રમાર્ 5 
: 9 : 4મા ંછે. જો થેલીમા ંકુલ 206 રૂશપયા િોય તો થેલીમા ં25 
પૈસાના કેટલા શસિા િિે ?  

ઉકેલ : 
          50 પૈસા   25 પૈસા   10 પૈસા  

પ્રમાર્                    5           9          4 

રૂશપયામા ંફેરવતા ં       2.50       2.25        0.40 
ગરુ્ોત્તરનો સરવાળો     2.50  +  2.25  + 0.40 = 5.15 
          5.15 પ્રમાર્ તો – 206 રૂ.  

તો 2.25 પ્રમાર્ તો - ?  

             
   

 ×    
  

 = 90 રૂ.  

90 રૂ. ના 25 પૈસાના શસિા = 90 × 4 = 360 શસિા ...જવાબ  

 

9. એક થેલીમા ંએક રૂશપયો, 50 પૈસા અને 25 પૈસાના શસિાનુ ંપ્રમાર્ 2 
: 3 : 4ના પ્રમાર્મા ંછે. જો થેલીમા ંકુલ 180 રૂશપયા િોય, તો 50 
પૈસાના કેટલા શસિા િિે ?  

ઉકેલ :  

                          એક રૂશપયો  :   50 પૈસા  :   25 પૈસા  

         પ્રમાર્               2       :      3      :      4  

         રૂશપયામા ંફેરવતા ં   2              1.5            1  

        પ્રમાર્  = 2 : 1.5 + 1 = 2 + 1.5 + 1 = 4.5  

        50 પૈસાના શસિાની સખં્યા =    
   

 ×    
 

 = 60 રૂ.  

        60 રૂ.ના 50 પૈસાના શસિા = 60 × 2 = 120 શસિા ...જવાબ  

 

10. એક થેલીમા ંએક રૂશપયો, 50 પૈસા અને 25 પૈસાના શસિાનુ ંપ્રમાર્ 3 
: 4 : 5મા ંછે. જે થેલીમા ં125 રૂશપયા િોય તો તેમા ં25 પૈસાના કુલ 
કેટલા શસિાઓ િિે ?  

ઉકેલ :  

          1 રૂશપયો    50 પૈસા    25 પૈસા  

પ્રમાર્ :             3     :     4      :    5  

રૂશપયામા ંફેરવતા ં   3            2          1.25  

પ્રમાર્નો સરવાળો = 3 : 2 : 1.25 = 3 + 2 + 1.25 = 6.25 
25 પૈસાના શસિાની સખં્યા =     

    
 ×    

 
 = 25 રૂ.  

   25 રૂશપયાના 25 પૈસાના શસિાની સખં્યા = 25 × 4 = 100 શસિા 
...જવાબ  

 

11. 15 ણલટર શમશ્રર્મા ંદૂધ અને પ્રાર્ીનુ ંપ્રમાર્ 3 : 2 છે. કેટલુ ંપાર્ી 
ઉમેરતા ંઆ પ્રમાર્ 3 : 4નુ ંથિે ?  

ઉકેલ :  

          દૂધ અને પાર્ીનુ ંપ્રમાર્ 3 : 2 = 3 + 2 = 5 

          દૂધનો જથ્થો =  
 
 × 15 = 9 ણલટર  

         પાર્ીનો જથ્થો = 15 – 9 = 6 ણલટર  
          X ણલટર પાર્ી ઉમેરતા,ં  

           

   
  = 

 

 
                         36  = 18 + 3X       36 – 18  = 3x  

 
              18  = 3x           6  = x  

            X  = 6 ણલટર ...જવાબ  
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મો.7575 072 872       :1) બસ ડેપોની સામે, સેકટર:7-C, ઘ-3, │  2) લાલઘર ઝેરોક્ષની નીચે, સેકટર: 29, ઘ-6  કોનકર  .. ગાધંીનગર          38 

સચંાલક : સામત ગઢવી  (GPSC 1-2(p) , Dy.SO-નાયબ મામલતદાર(p), તલાટી, કલાકક , પોલીસ, TAT, TET વગેરે 10 થી વધારે પરીક્ષાઓમાં પાસ થનાર અનભુવી અને તજજ્ઞ શિક્ષક)   

12. 85 ણલટર શમશ્રર્મા ંદૂધ અને પાર્ીનુ ંપ્રમાર્ 27 : 7 છે. કેટલુ ંપાર્ી 
ઉમેરતા ંદૂધ અને પાર્ીના શમશ્રર્નુ ંપ્રમાર્ 3 : 1 થાય ?  

દૂધ અને પાર્ીનુ ંપ્રમાર્  27  : 7 = 27 + 7 = 34  

દૂધનો જથ્થો =   
  

 × 85 = 67.5 ણલટર  

પાર્ીનો જથ્થો = 85 – 67.5 = 17.5 ણલટર  

શમશ્રર્મા ંx ણલટર પાર્ી ઉમેરતા,ં  

                   

       
  = 

 

 
  

 
                               67.5  =  52.5  + 3x  

             67.5  - 52.5  = 3x  
                                15  =  3x  

                                 X  =  5 ણલટર પાર્ી ...જવાબ  

13. 105 ણલટર શમશ્રર્મા ંદૂધ અને પાર્ીનુ ંપ્રમાર્ 4 : 3 છે. તો તેમા ં
કેટલા ણલટર દૂધ ઉમેરતા ંશમશ્રર્મા ંદૂધ અને પાર્ીનુ ંપ્રમાર્ 2 : 1 
થાય ?  

ઉકેલ :  

  દૂધ અને પાર્ીનુ ંપ્રમાર્ 4 : 3 = 4 + 3 = 7  
  દૂધનો જથ્થો =  

 
 × 105 = 60 ણલટર  

  પાર્ીનો જથ્થો = 105  - 60  = 45 ણલટર  

  X ણલટર દૂધ ઉમેરતા ં      

  
  = 

 

 
   

    60  +  x   =  90 

    X  =  90  -  60  = 30 ણલટર દૂધ ...જવાબ   

 

1.  2 : 3 :: 6 : ? હોય તો ? = ___ 

(A)  4 (B) 12  (C)  9  (D)   18 

2.  6, 11, 12 અન ેx સમપ્રમ િમ ાં છે. તો x કકિંમત શોધો 
(A)  21 (B) 32 (C) 22 (D)   23 

3.  જો  A : B = 4 : 5 એન ેB : C =  2 : 3 હોય, તો A : C શ ાં થશ ે? 

(A)  15 : 8 (B) 8 : 15  (C)  2 : 3 (D)   3 : 2 

4.  જો બ ેસાંખ્ય ઓનો સરવ ળો 60 હોય અન ેતફ વત 12 હોય, તો ત ેબ ેસાંખ્ય ઓનો ગ િોત્તર કેટલો થશ ે?  
 

(A)  3 : 8 (B) 8 : 3  (C)  2 : 3 (D)   3 : 2 

5.  જો બ ેસાંખ્ય ઓનો સરવ ળો 56 અન ેતફ વત 16 હોય, તો ત ેબ ેસાંખ્ય ઓનો ગ િોત્તર કેટલો થશ ે? 

(A)  9 : 5 (B) 2 : 5 (C) 5 : 9 (D)  3 :  5 

6.  તત્રકોિન  ત્રિયે ખિૂ ન  મ પનો ગ િોત્તર 2 : 3 : 4ન  પ્રમ િમ ાં છે. તો સૌથી મોટ  ખિૂ ન ાં મ પ શ ાં હશ ે? 

(A)  60  (B) 70   (C)  80  (D)   90  
7.  નીન  અન ેરીન  વચચ ેઅન ક્રમ ે3 : 5ન  પ્રમ િમ ાં 4000 રૂ. વહેંચત  રીન ન ેકેટલ  રૂતપય  મળશ ે?  

 

(A)  2000 (B) 2500 (C)  3000 (D)   1500 

8.  સ્કૂટર અન ેમોપડેની કકિંમતનો ગ િોત્તર 9 : 5 છે. જો સ્કૂટરની કકિંમત મોપડેની કકિંમત કરત ાં રૂ. 9450 વધ રે હોય તો મોપડેની કકિંમત શોધો. 
(A)  11812.50 (B) 18112.50 (C) 12812.50 (D)  21812.50 

9.  ઘકડય ળ અન ેકેમરે ની કકિંમતતન ગ િોત્તર 3 : 8 છે. જો કેમરે ની કકિંમત ઘકડય ળથી 3725 રૂતપય  વધ રે હોય તો ઘકડય ળની કકિંમત શોધો.  
 

(A)  2235 (B) 3522  (C) 2325   (D) 5322   

10.  20 ણલટરન  તમશ્રિમ ાં દૂધ અન ેપ િીન ાં પ્રમ િ 3 : 1 છે. કેટલ  ણલટર દૂધ ઉમરેવ થી આ તમશ્રિન ાં પ્રમ િ  4 : 1 થ ય ? 

(A)  5  (B) 4  (C)  3 (D)   6  
11.  15 ણલટર તમશ્રિમ ાં દૂધ અન ેપ્ર િીન ાં પ્રમ િ 3 : 2 છે. કેટલ ાં પ િી ઉમરેત ાં આ પ્રમ િ 3 : 4ન ાં થશ ે?  

 

(A)  4  (B) 5 (C)  3 (D)   6  

12.  85 ણલટર તમશ્રિમ ાં દૂધ અન ેપ િીન ાં પ્રમ િ 27 : 7 છે. કેટલ ાં પ િી ઉમરેત ાં દૂધ અન ેપ િીન  તમશ્રિન ાં પ્રમ િ 3 : 1 થ ય ?  
 

(A)  5 (B) 4  (C)  3  (D)   7 

13.  105 ણલટર તમશ્રિમ ાં દૂધ અન ેપ િીન ાં પ્રમ િ 4 : 3 છે. તો તમે ાં કેટલ  ણલટર દૂધ ઉમરેત ાં તમશ્રિમ ાં દૂધ અન ેપ િીન ાં પ્રમ િ 2 : 1 થ ય ?  
 

(A)  10  (B) 20  (C)  30  (D)  40 

14.  એક થલેીમ ાં એક રૂતપયો, 50 પસૈ  અન ે25 પસૈ ન  તસક્ક ન ાં પ્રમ િ 3 : 4 : 5મ ાં છે. જે થલેીમ ાં 125 રૂતપય  હોય તો તમે ાં 25 પસૈ ન  ક લ 
કેટલ  તસક્ક ઓ હશ ે?  
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મો.7575 072 872       :1) બસ ડેપોની સામે, સેકટર:7-C, ઘ-3, │  2) લાલઘર ઝેરોક્ષની નીચે, સેકટર: 29, ઘ-6  કોનકર  .. ગાધંીનગર          39 
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(A)  100 (B) 200 (C)  150  (D)  250 

15.  એક થલેીમ ાં એક રૂતપયો, 50 પસૈ  અન ે25 પસૈ ન  તસક્ક ન ાં પ્રમ િ 2 : 3 : 4ન  પ્રમ િમ ાં છે. જો થલેીમ ાં ક લ 180 રૂતપય  હોય, તો 50 
પસૈ ન  કેટલ  તસક્ક  હશ ે? 

(A)  140 (B) 120  (C)  40  (D)   60  
16.  પજૂા , પ્ર થણન  અને ફલ્ગ નીની મ તસક આવકનો ગ િોત્તર 53 : 70 : 57 છે . જો પ્ર થણન ની વ તષિક આવક ર  4,20,000 હોય તો પજૂા અન ે

ફ લ્ગ નીની વ તષિક આવકનો સરવ ળો કેટલો થ ય ?  
(A)  ર  5,92,500 (B) ર  6,83,500 (C)  રુ 6,60,000 (D)   ર  7,79,200 

17.  સીત , રીય  અન ેક િ લની મકહન ની આવકનો ગ િોત્તર 84 : 76 : 89 છે . જો રીય ની વ તષિક  આવક ર  4,56,000 હોય , તો સીત  અન ે
ક િ લની વ તષિક આવકનો સરવ ળો કેટલો થ ય ? 

(A)  રૂ 11,95,000 ર  9,83,500 (C)  ર  11,30,000 રુ 10,38,000 

18.  રૂ 700ન ેA,B  અન ે C વચચ ેએવી રીત ેવહચેવ મ ાં આવ ેછે કે જેથી A અન ેBનો ગ િોત્તર 2 : 3 અન ેB  અન ેCનો ગ િોત્તર 4 : 5 થ ય , તો A, 

B અન ે C દરેકન ેકેટલ -કેટલ  રૂતપય  મળે ?      
(A)  150,250,290 150, 250,300 (C)  160,240,300 (D)   150,240,310 

19.  એક તત્રકોિન  ત્રિયે ખિૂ ન  મ પ 1 : 3 : 5ન ાં પ્રમ િમ ાં હોય તો મોટ  ખિૂ ન ાં મ પ કેટલ ાં હશ ે? 

(A)  1000 (B) 500 (C)  400 (D)   600 
20.  18, 81, 16ન ાં ચોથ ાં પ્રમ િ પદ કય ાં હોઈ શકે ? 

(A)  72 (B) 82 (C)  80 (D)   144 
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ઘાત અને ઘાતાકં  

 સખં્યા a
m

 એ ઘાતાકં ્વરૂપમા ંલખાયેલ છે. જેમા ંa ને આધાર અને m ને ઘાત કિ ેછે.  

 ઘાતાકંના શનયમો :  

1. સમાન આધારવાળા બે ઘાતાકંોનો ગરુ્ાકાર માટે તે ઘાતોનો સરવાળો થાય છે.  

જેમ કે, a
m

 × a
n
 =  a

m
 
+ n ઉદા, : 23 × 22 = 25 = 32  

 

2. સમાન આધારવાળા બે ઘાતાકંોનો ભાગાકાર કરવા માટે બે ઘાતોની બાદબાકી થાય છે.  

જેમ કે a
m

 ÷ a
n
 = a

m
 
– n ઉદા. : 35 ÷ 32 = 33 = 27  

 

3. કૌંસની અંદર ઘાત અને કૌંસની બિાર ઘાત આપેલ િોય તો બનેં ઘાતોનો ગરુ્ાકાર થાય છે.  

જેમ કે, (am
)

n
 = a

mn ઉદા. : (23)2 = 23 × 2 = 26 = 64  

 

4. કૌંસની અંદર બે સખં્યાઓ ગરુ્ાકારથી જોડાયેલી િોય અને કૌંસની અંદર ઘાત આપેલ િોય તો બનેં સખં્યા પર ઘાત છે. જેમ કે,  

(a × b )
m

 = a
m

 × b
m

  ઉદા. : (2 × 3)2 = 22 × 32 = 36  
 

5. કૌંસની અંદર બે સખં્યાઓ ભાગાકારથી જોડાયેલી િોય અને કૌંસની બિાર ઘાત િોય તો અંિ અને છેદ બનેં પર ઘાત આવે છે. જેમ કે,  

  
 

 
 
 

 =  
  

  

   ઉદા. : ( 
 
)2 =  

 2 = 
 

   

 

6. કોઈ સખં્યા પરની શનૂ્સય ઘાતની હકિંમત = 1 થાય છે.  

a
0  

=1, 5
0
 = 1.  

 

7. કોઈ સખં્યા પર ઋર્ ઘાત િોય તો એકના છેદમા ંતે સખં્યાની ઘન ઘાત મકૂાય છે :  

જેમ કે, a
-m

 = 
 

 m  ઉદા. : 2-2 =  
 2 =     

 

8. કોઈ સખં્યાની અપરૂ્ાાંક ઘાત  

(i) (16)
1/2  

= (4 × 4)
1/2 

 = (4
2
)

1/2 
 = 4 

2 ×  

 

 =  4 
 

 

(ii) (8)
1/3 

= (2 × 2 × 2)
1/3 

 = (2
3
)

1/(3 
) = 2 

3 ×
 

 

    
 = 2  

 
 
 

: દાખલા : 
1. 216ના બમર્ા કેટલા થિે ?  

217 ...જવાબ 

 

2. 218ના અડધા કેટલા થિે ?  

217...જવાબ  

 

3. 313ના ત્રર્ ગર્ા કેટલા થિે ?  

314 ...જવાબ  

4. 419નો ચોથો ભાગ એટલે ?  

418...જવાબ  

 

5. જો x
y
 + 5 = 6 તો yની હકિંમત 

કેટલી થિે ?  

Y = 0. કારાર્ કે, x
0
 = 1.  

 
 
 

6. 1
0
 + 100

1
 + 1

100
 – 1

10
 = …………. .  

 

10 + 1001 + 1100 – 110 = 1 + 
100 + 1 – 1 = 101 ....જવાબ  

 

7. 57 × 54 ÷ 58 = ........... .  

57 × 54 ÷ 58 =  
 8  = 53 = 125 

......જવાબ  

 
1.  

3 
3  ___  (3

2
)

3
 

(A) < (B)   (C) =   (D) >   

2.  (-5)
6
   (-5)

3
 બર બર  

(A) 2   (B)-25   (C) -125   (D)125   
3.  જેનો આધ ર 5 છે અન ેઘ ત ાંક 3 છે તો તનેી કકિંમત શોધો.  
(A) 243   (B) 125   (C)15   (D) 8   
4.  

2 
2
 મ ાં ઘ ત ાંક કેટલો ?  

(A) 23  (B) 2 (C) 3 (D) 32 
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5.  A
m

 x a
n 

 = _______  

(A) a
mn

  (B) a
m + n 

(C)  (a
m

)
n 

(D) a
m - n 

6.  3   3   3   3ન ેઘ ત સ્વરૂપ ે............. લખ ય.  
(A) 3   4   (B)43  (C) 34 (D) 81  
7.  83 ન ેશબ્દોમ ાં ........... લખ ય.  
(A) આધ ર આઠ   (B) ત્રિનો આઠ વખત ગ િ ક ર   (C) ત્રિનો આઠ ઘ ત   (D) આઠની ત્રર્ ઘાત   

8.  110 ની કકિંમત ..............  મળે.  
(A) 10   (B)1  (C)11  (D)9   
9.  5   5   5   5ન  ઘ ત સ્વરૂપનો ઘ ત ાંક ............  છે.  
(A) 5   (B) 4   (C)1   (D)25   
10.  40 = ..............  
(A) 4   (B)0   (C)1   (D)16   
11.  23 ની કકિંમત ............  છે.  
(A) 4   (B)8   (C)16   (D)2   
12.  (.....)4 = 1  
(A) 2   (B) 3   (C) 0   (D)1   

13.  28મ ાં ઘ ત ાંક ........... છે.   
(A) 2   (B)1   (C) 8   (D)0   
14.  43ની કકિંમત ............. છે.  
(A)12   (B)16   (C)81   (D) 64  

15.  ................ ની કકિંમત 27 છે.  
(A) 37  (B) 33 

(C) 34 
(D) 32 

16.  56    55 = ...............  
(A) 511  (B) 51 (C) 50 (D) 565 
17.  46   48 = ..............  
(A)42  (B) 414 (C) 

 

 2 (D) 
1

414 

18.  (42)3 = ................  
(A)45 (B) 41 (C) 4 6 

(D) 44 
19.  (14)2 = (2)2   ...............  
(A) 7 2 (B) 32 

(C) 42 
(D) 52 

20.  3-4 = ..........  
(A) 43 (B) 

 

 4 (C) 34 (D)  1
4
3 

21.    3ની કકિંમત .......... થ ય.  
(A) 125   (B) 25   (C)

1

25
  (D) 

 

   
 

22.        
 ........  

(A)1  (B)5   (C)3   (D)25   
23.  (3  )

2
  (2 )

4
 = …………  

        (6 )
2 

 

(A) 4 
4 

(B)   (C) 4 
12 

(D) 1 

24.  (1/3) 
- 4

 = …………….  

(A) 81   (B) --
1

18
  (C) 12 (D) 

1

81
 

25.  43   4   3 = ______  
(A)8   (B)12   (C) 2   (D)4   
26.  (256)0.16   (256)0.09 નો જવ બ નીચને  પકૈી એક થ ય ?   
(A) 4  (B) 16   (C) 0.25    (D)256   
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સમય અને  કાયક  

કામનો દર = કરેલ  ક મ 
તે મ ટે લ ગતો સમય   

 

1. મજૂરો અને કામના હદવસો વચ્ચે વ્ય્ત પ્રમાર્ સબંધં છે. જો મજૂરો વધે તો કામના હદવસો ઘટે છે અને જો મજૂરો ઘટે તો કામના હદવસો વધી 
છે.  

2. જો A  કોઈ એક કામના x હદવસોમા ંપરંુૂ કરે છે તો તેનુ ંએક હદવસનુ ંકામ  
 
 જેટલુ ંથિે.  

 

3. જો કોઈ વ્યસ્તત એક હદવસમા ં 
 
 જેટલુ ંકામ કરે છે તો પરંુૂ કામ કરતા ંx હદવસો લાગિે.  

 

4. જો A અને  B એક કામ અનકુ્રમે x અને y હદવસમા ંપરૂા કરે છે તો બનેં સાથે મળીને કામ કરતા ંલાગતા  સમયણુ ંસતૂ્ર =        
      

 

ઉદાિરર્ :  

રાજ એક કામ 16 હદવસમા ંઅને શવરાજ તે જ કામ 20 હદવસમા ંપરંુૂ કરે છે તો બનેં સાથે મળીને કામ કેટલા હદવસમા ંપરંુૂ કરિે ?  

   સતૂ્ર =         
      

   = 
         

        
   = 

         

  
   = 10 હદવસ થાય.  

 

5. જો A કોઈ કાયક x હદવસમા ંઅને A અને B બનેં સાથે મળીને કામ y હદવસમા ંપરંુૂ કરે તો B એકલાને કામ પરંુૂ કરતા ંલાગતો સમય િોધવાનુ ંસતૂ્ર.  

    સતૂ્ર  =         
       

  

ઉદાિરર્ :  

A એક કાયક 18 હદવસમા ંતથા A અને B સાથે મળીને તે કામ 12 હદવસમા ંપરંુૂ કરે છે તો B એકલાને તે કામ પરંુૂ કરતા ંકેટલો સમય લાગિે ?  

સતૂ્ર =        
      

      = 
         

      
  = 36 હદવસ ...જવાબ  

 

6. જો A, B અને C ત્રરે્ય એક કામ અનકુ્રમે x, y અને z હદવસમા ંપરંુૂ કરતા ંિોય તો ત્રરે્યને સાથે મળીને કામ પરંુૂ કરવામા ંલાગતો સમય 
િોધવાનુ ંસતૂ્ર  

    સતૂ્ર =    

        
  

ઉદાિરર્ :  

A, B  અને C એક કામ અનકુ્રમે 6, 8 અને 10 હદવસમા ંપરંુૂ કરી િકે છે તો ત્રરે્ય સાથે કામ કરે તો કામ પરંુૂ કરવા માટે કેટલો સમય લાગિે ?  

 સતૂ્ર =    

        
       = 

           

               
   = 

   

    
    = 2

   

    
      = 2

  

  
  હદવસ ...જવાબ  

 

7. જો A અને B એક કામ X હદવસમા,ં B અને C તે જ કામ y હદવસમા ંઅને A અને C તેજ કામ Z હદવસમા ંપરંુૂ કરતા િોય તો A, B અને C ત્રરે્યને 
સાથે કામ કરતા ંલાગતો સમય િોધવાનુ ંસતૂ્ર  
     સતૂ્ર  =     

            
   

ઉદાિરર્ :  

A અને B એક કામ 18 હદવસમા,ં B અને C તે જ કામ 12 હદવસમા ંઅને  A અને C તે કામ 9 હદવસમા ંપરંુૂ કરે છે. જો A, B અને C ત્રરે્ય સાથે 
કામ કરે તો કામ કેટલા હદવસમા ંપરંુૂ કરિે ?  

     સતૂ્ર =     

            
   = 

                     

                                  
    = 

    

                
  = 

    

   
  = 8 હદવસ  ...જવાબ  

 
 

: દાખલા : 
1. 42 માર્સો એક કામ 15 હદવસમા ંપરંુૂ કરે છે તો 30 માર્સો 

કેટલા હદવસમા ંતે કામ પરંુૂ કરિે ?  

ઉકેલ :  

     M1 × D1  =  M2  ×  D2  
        42  ×  15  =  30  ×  X  

              
  

  = X  

            21  =  X  

             X  =  21  હદવસો ...જવાબ  

2. એક કવૂો ખોદવાનુ ંકામ 16 મજૂરો 8 હદવસમા ંપરંુૂ કરે છે તો 
આ કામ 4 હદવસમા ંપરંુૂ કરવા કેટલા વધારાના મજૂરો જોઈએ ?  

 
                 M1  ×  D1  =  M2  ×  D2  

                              16  ×  8  =  X  ×  4  

                                 
        

 
  = X  

                                       32  =  X 

    32  –  16  =  16 વધારાના માર્સો જોઈએ. ...જવાબ  

3. 24 માર્સો એક કામ 8 હદવસમા ંપરંુૂ કરે છે તો 16 માર્સો તે 
જ કામ કેટલા હદવસમા ંપરંુૂ કરિે ?  

                 M1 × D1  =  M2  ×  D2  
                             24  ×  8  = 16  × X  

                               
        

  
   =  X  

                                     12  =  X   

                                     X  =  12  હદવસો  ...જવાબ  
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4. 40 મજૂરો એક કામ 28 હદવસમા ંપરંુૂ  કરે છે. કામ જો 35 
હદવસમા ંપરંુૂ કરવાનુ ંિોય તો કેટલા મજૂરો જોઈએ ?  

ઉકેલ :  

         M1  ×  D1  =  M2  ×  D2 

                        40  ×  28  =  X  ×  35  

               
         

  
  =  x  

                     32  =  x  

                   X  =  32  માર્સો ...જવાબ  

 

5. દરરોજ 6 કલાક કામ કરીને 24 મજૂરો એક ર્તો 18 હદવસમા ં
તૈયાર કરે છે. તો દરરોજ 4 કલાક કામ કરીને 12 હદવસમા ંકામ 
પરંુૂ કરવા કેટલા મજૂરો જોઈએ ?  

ઉકેલ :  

                  M1  ×  H1  ×  D1  =  M2  ×  H2  ×  D2  
                     24  ×  6  ×  18  = X  ×  4  ×  12  

                              
                

          
  =  X  

                        54  = X  

                                    X  =  54 મજૂરો ...જવાબ  

 

6. 20 વ્યસ્તત દરરોજના 8 કલાક કામ કરીને એક કામ 24 હદવસમા ં
પરંુૂ કરે છે તો 10 વ્યસ્તત દરરોજના 12 કલાક કામ કરીને કેટલા 
હદવસમા ંકામ પરંુૂ કરિે ?  

ઉકેલ :   

            M1  ×  H1  × D1   =  M2  ×  H2  ×  D2  
                     20  ×  8  ×  24  =  10  ×  12  ×  X  

                          
               

         
  =  X  

                                       32  =  X  

                             X  = 32 માર્સો ...જવાબ  

 

7. રાકેિ એક કામ 24 હદવસમા ંઅને મકેુિ તે જ કામ 12 હદવસમા ં
પરંુૂ કરે છે. જો બનેં સાથે મળીને કામ કરે તો કામ કેટલા 
હદવસમા ંપરંુૂ થિે ?  

ઉકેલ :  

સતૂ્ર         
       

  =  
          

         
  
         

   
  = 8  હદવસ ...જવાબ  

 

8. મયકં, શમહિર અને મોિન એક કામ અનકુ્રમે 20, 30 અને 40 
હદવસમા ંપરંુૂ કરે છે. જો ત્રરે્ય સાથે મળીને કામ કરે શત કામ 
કેટલા હદવસમા ંપરંુૂ થિે ?  

ઉકેલ :  

        ત્રરે્યને એક હદવસનુ ંકામ  =  

   
 +  

  
 +  

  
  = 

            

   
  =   

    
  

         સમગ્ર કામ    
  

  હદવસો એટલે 9  

  
  હદવસમા ંપરંુૂ 

કરિે.  

બીજી રીત :        સતૂ્ર =    

            
  

 

                                    = 
                

                  
   

 

                                    = 
               

    
   

 

                                    = 
   

  
                        = 9

 

  
 હદવસ ...જવાબ  

9. A અને  B એક કામ 18 હદવસોમા,ં B અને C 24 હદવસોમા ંઅને A 

અને C 36 હદવસોમા ંપરંુૂ કરે છે તો ત્રરે્ય સાથે કામ કરે તો 
કેટલા હદવસમા ંકામ પરંુૂ કરિે ?  

સતૂ્ર =         

             
  

         = 
                     

                  
  

         = 
     

    
   

        = 16 હદવસો ...જવાબ  

 

10. 50 વ્યસ્તત દરરોજના 4 કલાક કામ કરીને 20 હદવસમા ં100 
મીટર લાબંી, 20 મીટર ઊંચી અને 1 મીટર પિોળી દીવાલ ચરે્ 
છે. તો કેટલી વ્યસ્તતઓ દરરોજના 5 કલાક કામ કરીને 10 
હદવસમા ં200 મીટર લાબંી, 30 મીટર ઊંચી અને 1 મીટર 
પિોળી દીવાલ બનાવી િકે ?  

ઉકેલ :      

           
           

                
 = 

           

                
  

             

                               2 = 
 

   
  

                   2 × 120 = X  

                               X = 240 વ્યસ્તતઓ ...જવાબ  

 

11. 15 વ્યસ્તતઓ 6 કલાક કામ કરીને રૂ. 2025 કમાય છે. તો 45 
વ્યસ્તતઓ 4 કલાક કામ કરીને કેટલુ ંકમાિે ?  

ઉકેલ :   

                

                              
         

    
   =   

        

 
                    

                                     90x =  2025  × 180  

                                        x  = 
            

  
   

                                        x  =  4050    રૂ. ...જવાબ  

 

12. જો 25 મજૂરો 8 કલાક કામ કરીને 850 રૂ. કમાય છે. તો 40 
મજૂરો 6 કલાક કામ કરીને કેટલુ ંકમાિે ?   

ઉકેલ :  

 

                 
   

  =          
 

  

                 200x    =   240  ×  850  

                        x   =   
           

   
   

                         x  =  1020 રૂશપયા ...જવાબ  

 

13. 16 કાઅરીગરો હદવસના 9 કલાક કામ કરીને 18 હદવસમા ં
1,55,520 રૂશપયા કમાય છે. તો 12 કારીગરો હદવસના 12 કલાક 
કામ કરીને 12 હદવસમા ંકેટલુ ંકમાિે ?  

ઉકેલ :               

                              
      

  =                 
 

 

 
                       

               

                 
  =  

      

 
   

 

                         
 

 
  =  

      

 
     3x =   155520       

 

                                      x =    
             

 
       

                                       x = 1,03,680 રૂ. જવાબ                                                                                                                                                                                                                                                         
 



ANGEL  ACADEMY  :  GPSC 1-2, Dy.SO - નાયબ મામલતદાર, તલાટી, કલાકક , PSI-ASI, કોન્સ્ટેબલ, TAT, TET વગેરે પરીક્ષાઓની સપંરૂ્ક તૈયારી માટેના ્થળ              

મો.7575 072 872       :1) બસ ડેપોની સામે, સેકટર:7-C, ઘ-3, │  2) લાલઘર ઝેરોક્ષની નીચે, સેકટર: 29, ઘ-6  કોનકર  .. ગાધંીનગર          44 

સચંાલક : સામત ગઢવી  (GPSC 1-2(p) , Dy.SO-નાયબ મામલતદાર(p), તલાટી, કલાકક , પોલીસ, TAT, TET વગેરે 10 થી વધારે પરીક્ષાઓમાં પાસ થનાર અનભુવી અને તજજ્ઞ શિક્ષક)   

1.  એક ક મ 30 મજૂર 20 કદવસમ ાં પિૂણ કરે તો ત ેક મ 25 મજૂર કેટલ  કદવસમ ાં પિૂણ કરે ?  
(A) 40   (B) 24   (C) 25   (D) 30   
2.  એક મતશન 10 તમતનટમ ાં ત્રીજા ભ ગન ાં ક મ કરે છે તો તનેો ક મનો દર કેટલો છે ?  
(A) 1

10
ક મ/તમતનટ  (B) 3 ક મ/તમતનટ  (C)

 

  
 કામ/શમશનટ  (D)2 ક મ/તમતનટ   

3.  એક કોઠ રમ ાં 6 મ િસોન ે12 કદવસ ચ લ ેતટેલ ાં અન જ છે તો ત ેઅન જ 8 મ િસોને કેટલ  ચ લ ે?  
(A) 4 કદવસ   (B) 6 કદવસ   (C)9 હદવસ   (D) 8 કદવસ   
4.  18 ક રીગરો એક ક મ 25 કદવસમ ાં પરૂ ાં કરે તો 15 ક રીગરો આ ક મ કેટલ  કદવસમ ાં પિૂણ કરશ ે?  
(A) 15   (B)20   (C) 30   (D)12.5   
5.  10 મીટર લાંબ ઈની ચોરસ જમીનન ાં ઘ સ નીંદત  એક મજૂરન ેએંક કલ ક લ ગે, તો 30 મીટર લાંબ ઈની ચોરસ જમીનન ાં ઘ સ નીંદત  કેટલો 

સમય લ ગે ?  
(A) 10 કલ ક   (B)3 કલ ક   (C) 9 કલાક   (D) 4 કલ ક  
6.  20 મ િસો એક રસ્ત ન ાં સમ રક મ 6 કદવસમ ાં કરી શકે છે તો 30 મ િસો ત ેરસ્ત ન ાં સમ રક મ કેટલ  કદવસમ ાં કરી શકશ ે?  
(A) 2 કદવસ   (B) 3 કદવસ   (C) 4 હદવસ   (D) 5 કદવસ   
7.  9 મજૂર એક ક મ 10 કદવસમ ાં કરી શકે તો ત ેક મ 18 મજૂરો કેટલ  કદવસમ ાં કરે ?  
(A) 8   (B) 10   (C) 5   (D) 15   
8.  એક ક મ 40 મજૂર 100 કદવસમ ાં પિૂણ કરે તો ત ેક મ 125 મજૂર કેટલ  કદવસમ ાં પિૂણ કરી શકે ?  
(A) 24   (B) 60   (C) 32   (D) 48  
9.  પ ાંચ મ િસો સ ત કલ ક પ્રતતકદવસ ક મ કરીને એક કેસ ણલસ્ટ આઠ કદવસમ ાં બન વી શકે છે. જો આ ક મ ચ ર કદવસમ ાં પરૂ ાં કરવ ન  

ઉદે્દશથી તમેની સ થ ેવધ  બે વ્યક્તત મદદ મ ટે મકૂવ મ ાં આવ ેતો ત ેલોકોન ેપ્રતતકદન કેટલ  કલ ક ક મ કરવ ાં પડશ ે?  
(A) 10 કલાક   (B) 9 કલ ક   (C) 12 કલ ક   (D)8 કલ ક   
10.  એક ક મ પિૂણ કરવ  જેટલ  મજૂર ર ખ્ય  તટેલ  કદવસમ ાં તે ક મ પિૂણ થય ાં. જો છ મ િસ વધ  ર ખ્ય  હોય તો એક જ કદવસમ ાં ક મ પિૂણ 

થ ય, તો કેટલ  મજૂર ર ખલે હશે ?  
(A) 6   (B) 2   (C) 3   (D) 4   
11.  15 મ િસો 108 મીટર લ ાંબી એક દીવ લ 6 કદવ સમ ાં બ ાંધ ેછે, તો 25 મ િસો 3 કદવસમ ાં કેટલી લ ાંબી કદવ લ બ ાંધી શકે ?  
(A) 70   (B) 88   (C) 90   (D)102   
12.  જો 24 ક રીગરો 8 કદવસ ક મ કરે તો તેઓન ેક લ રૂતપય  960ની કમ િી થ ય છે. તઓે પકૈી 12 ક રીગરો ત ેજ દરે 12 કદવસ ક મ કરે તો 

તઓેની ક લ કમ િી કેટલ  રૂતપય  થ ય ?  
(A) 720   (B) 800   (C)700   (D)680   
13.  જો સ ત કરોણળય ાં સ ત જાળ ાં 7 કદવસમ ાં બન વ ેતો કરોણળય ન ે1 જાળાં બન વત  કેટલ  કદવસો લ ગે ?  
(A) 1   (B)7   (C)

7

2
  (D) 49  

14.  જો 10 વ્યક્તત 10 ક મ 10 કદવસમ ાં કરે તો 5 વ્યક્તત ક મ કેટલ  કદવસમ ાં કરે ?  
(A) 15 કદવસ   (B) 20 કદવસ   (C) 5 કદવસ   (D)10 હદવસ   

15.  પ િીનો નળ 8 કલ ક ચ લ  ર ખવ થી ટ ાંકી પરેૂપરૂી ભર ઇ જાય છે. તથેી આ નળથી 1
4
 ભ ગની ટ ાંકી ભર ાંત ાં કેટલી તમતનટ થ ય ?  

(A) 32 તમતનટ   (B) 60 તમતનટ   (C) 120 શમશનટ   (D) 240 તમતનટ   
16.  એક મ િસ 16 કદવસમ ાં એક ખ ડો ખોદે છે. બીજો મ િસ 8 કદવસમ ાં એક ખ ડો ખોદે છે તો બન્નેન ેભગે  મળી ત્રિ ખ ડ  ખોદત  કેટલ  

કદવસ લ ગશ ે?  
(A) 16   (B) 24   (C) 32   (D) 36   
17.  તવરમભ ઈ 12 કદવસમ ાં એક ખ ડો ખોદે છે, રમશેભ ઈ તે જ મ પનો ખ ડો 8 કદવસમ ાં ખોદે છે, તો બાંનને ેભગે  મળી 5 ખ ડ  ખોદત  કેટલ  

કદવસ લ ગશ ે?  
(A) 15 કદવસ   (B) 20 કદવસ   (C) 24 હદવસ   (D) 30 કદવસ   
18.  એક ટ ાંકીન ેબ ેનળ છે. ઉપરન  નળથી ટ ાંકી 6 કલ કમ ાં ભર ય છે, જ્ય રે તણળય ન  નળથી ટ ાંકી 15 કલ કમ ાં ખ લી થ ય છે. જો નળ 

એકસ થ ેખોલવ મ ાં આવ ેતો ટ ાંકીન ેભરત ાં કેટલો સમય લ ગે ?  
(A) 9 કલ ક   (B) 10 કલ ક, 10 તમતનટ   (C) 10 કલાક   (D) 13 કલ ક, 30 તમતનટ   
19.  એક ટ ાંકી ઉપરન  નળથી ભર ત ાં 4 કલ ક લ ગે છે અન ેતણળય ન  નળથી ખ લી થત ાં 6 કલ ક લ ગે છે જો બાંન ેનળ એક સ થ ેખોલવ મ ાં 

આવ ેતો ટ ાંકી કેટલ  કલ કમ ાં ભર શ ે?  
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સચંાલક : સામત ગઢવી  (GPSC 1-2(p) , Dy.SO-નાયબ મામલતદાર(p), તલાટી, કલાકક , પોલીસ, TAT, TET વગેરે 10 થી વધારે પરીક્ષાઓમાં પાસ થનાર અનભુવી અને તજજ્ઞ શિક્ષક)   

(A) 10   (B) 12   (C) 25   (D) 8   
20.  640 ચો. ફૂટ કદવ લન ેરાંગક મ કરત  Aન ે12 કલ ક અન ેBન ે20 ક લ ક લ ગે છે, બન્ને સ થ ેમળીન ેકેટલ  કલ કમ ાં ક મ પરૂ ાં કરી શકશ ે?  
(A) 16   (B) 8   (C) 7 

 
  (D) 11 

21.  A નળ વડે એક ટ ાંકી 40 તમતનટમ ાં ભરી શક ય છે, B નળ વડે આ ટ ાંકી 2 કલ કમ ાં ખ લી થ ય છે, જો બન્ન ેનળ એક સ થ ેખ લ્લ ાં કરવ મ ાં 
આવ ેતો ટ ાંકીન ેભરત ાં કેટલો સમય લ ગે છે ?  

(A) 1.5 કલ ક   (B) 1 કલ ક 40 તમતનટ   (C) 1 કલાક   (D) 1 કલ ક 20 તમતનટ   
22.  દરરોજ 6 કલ ક ક મ કરીને 24 મજૂરો એક રસ્તો 18 કદવસમ ાં તયૈ ર કરે છે. તો દરરોજ 4 કલ ક ક મ કરીન ે12 કદવસમ ાં ક મ પરૂ ાં કરવ  

કેટલ  મજૂરો જોઈએ ?  
(A) 54 (B) 45 (C) 42 (D) 55 

23.  20 વ્યક્તત દરરોજન  8 કલ ક ક મ કરીન ેએક ક મ 24 કદવસમ ાં પરૂ ાં કરે છે તો 10 વ્યક્તત દરરોજન  12 કલ ક ક મ કરીન ેકેટલ  કદવસમ ાં 
ક મ પરૂ ાં કરશ ે?  

(A) 23 (B) 13 (C) 32 (D) 33 

24.  A અન ેB એક ક મ 18 કદવસમ ાં, B અન ેC ત ેજ ક મ 12 કદવસમ ાં અન ે A અન ેC ત ેક મ 9 કદવસમ ાં પરૂ ાં કરે છે. જો A, B અને C ત્રિયે સ થ ે
ક મ કરે તો ક મ કેટલ  કદવસમ ાં પરૂ ાં કરશ ે? 

(A) 4 (B)  6  (C)  8  (D) 10  
25.  A અને  B એક ક મ 18 કદવસોમ ાં, B અન ેC  24 કદવસોમ ાં અને A અન ેC 36 કદવસોમ ાં પરૂ ાં કરે છે તો ત્રિયે સ થ ેક મ કરે તો કેટલ  કદવસમ ાં 

ક મ પરૂ ાં કરશ ે? 
(A)12 (B)  14  (C)  16  (D) 18  
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અંતર અને સમય  

1. ઝડપ = અંતરસમય  

2. અંતર = ઝડપ × સમય  

3. સમય = અંતરઝડપ  

4. ઝડપનો એકમ મીટર પ્રશત સેકન્સડ (મી/સેકન્સડ) કે હકમી./કલાક છે.  

5. હકમી./કલાકને મી/સેકન્સડમા ંબદલવા માટે  

  
 વડ ેગરુ્વામા ંઆવે છે.  

ઉદા. : 54 હકમી/કલાકની ઝડપે જતી મોટરસાઈકલ એક સેકન્સડમા ંકેટલા મીટર અંતર કાપિે ?  

 

54 ×  

  
 = 15 મી/સેકન્સડ  

6. મી/સેકન્સડનુ ંહકમી./કલાકમા ંરૂપાતંર કરવા   
 
 વડ ેગરુ્વામા ંઆવે છે.  

ઉદા. :  

25 ×   
 
 = 90 હકમી/કલાક  કલાકના – 90 હકમી.ની ઝડપ    

 

7. દાખલાનો ઉકેલ સરળતાથી અને ઝડપી લાવવા માટે દરેક શવગતમા ંએક જ એકમ જાળવી રાખવો જરૂરી છે.  

8. રેલગાડી કોઈ સરંુગ, પલૂ કે પ્લેટફોમકને પસાર કરે તયારે ગાડીની ઝડપ નિી કરવા માટે ગાડીની લબંાઈ તેમજ 

સરંુગ, પલૂ કે પ્લેટફૉમકની લબંાઈ બનેંનો સરવાળો કરવામા ંઆવે છે.  

ઉદા. :    140 મીટર લાબંી ટે્રન 180 મીટર લાબંા પ્લેટ ફોમકને 8 સેકંડમા ંપસાર કરે છે તો ગાડીની ઝડપ કેટલી ?   

ગાડીની ઝડપ =        
 

 =    
 

 = 40 મી/સેકન્સડ ...જવાબ  

OR   
  

 
 × 

  

 
 = 144 હકમી./કલાક  

 

9. રેલગાડી જો કોઈ લબંાઈ વગરની વ્ર્ ુજેવી કે – ટેણલફોનનો થાભંલો, શસગ્નલ વગેરે પસાર કરે તયારે માત્ર 

રેલગાડીની લબંાઈને જ ધ્યાનમા ંલેવી.  

ઉદા. :  54 હકમી/ કલાકની ઝડપે જતી એક ટે્રનની લબંાઈ 150 મીટર છે, આ ટે્રન ર્તા પરના એક થાભંલાને 

કેટલા સમયમા ંપસાર કરિે.  

    54 ×  

  
 = 15 મી/સેકન્સડ ગાડીની ઝડપ  

    સમય =    
  

 = 10 સેકન્સડ ...જવાબ  

 

10. ગશતમાન રેલગાડીને તે જ હદિામા ંઅન્સય ગશતમાન રેલગાડીને પસાર કરવામા ંલાગતો સમય િોધવાનુ ંસતૂ્ર  

 

સમય = ગ ડીઓની ક લ લાંબ ઈ
ઝડપનો તફ વત   

ઉદા. : 80 હકમી./કલાકની ઝડપે જતી 90 મીટર લાબંી રેલગાડીને તે જ હદિામા ં50 હકમી./કલાકની ઝડપે જતી 110 

મીટર લાબંી રેલગાડીને કેટલા સમયમા ંપસાર કરિે ?  

  સમય = ગ ડીઓની ક લ લાંબ ઈ
ઝડપનો તફ વત  =       

          
 

  
 
             =    

       
 

  

         =    

         
 ×    

 
       = 24 સેકન્સડ ...જવાબ  
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11. શવરુિ હદિામા ંગશતમાન બે રેલગાડીને પસાર 

કરવામા ંલાગતો સમય િોધવાનુ ંસતૂ્ર  

સમય = ગ ડીઓની ક લ લાંબ ઈ 
ગ ડીઓની ઝડપનો સરવ ળો  

ઉદા. :  

સમય = ગ ડીઓની ક લ લાંબ ઈ
ગ ડીઓની ઝડપનો સરવ ળો  

       =        

             
 

  

 

       =    

      
 

  

    =    
  

     = 20 સેકન્સડ  

 

12. રેલગાડીને પોતાની હદિામા ંજઈ રિલે વ્યસ્તતને 

પસાર કરવામા ંલાગતો સમય િોધવાનુ ંસતૂ્ર  

સતૂ્ર 

સમય = ગ ડીની લાંબ ઈઝડપનો તફ વત  

 

13. રેલગાડીને પોતાનાથી શવપરીત હદિામા ંજઈ રિલે 

વ્યસ્તતને પસાર કરવામા ંલાગતો સમય િોધવાનુ ં

સતૂ્ર  

સમય = ગ ડીની લાંબ ઈ
ઝડપનો સરવ ળો   

ઉદા. : 78 હકમી./કલાકની ઝડપે જતી 175 મીટર 

લાબંી રેલગાડીને પોતાનાથી શવરુિ હદિામા ં12 

હકમી./કલાકની ઝડપે આવી રિલે વ્યસ્તતને પસાર 

કરવામા ંકેટલો સમય લાગિે ?  

સતૂ્ર = ગ દીની લાંબ ઈ
ઝડપનો સરવ ળો  = 

   

        
 

  

  

                      =    

     
 

  

  

                      =    
  

  

                      = 7 સેકન્સડ ...જવાબ  

 

14. એક જ ્ટેિનથી અલગ-અલગ સમયે ઉપડલેી 

અલગ-અલગ ઝડપવાળી બે ગાડઓે એકબીજાને 

્ટેિનથી કેટલે દૂર એકબીજાને ક્રોસ કરિે તે અંગેનુ ં

સતૂ્ર  

અિીં, S1  = પ્રથમ ગાડીની ઝડપ  

      S2  =  બીજી ગાડીની ઝડપ  

      T1  =  પ્રથમ ગાડીનો ઉપડવાનો સમય  

      T2  =  બીજી ગાડીનો ઉપડવાનો સમય  

ઉદા. : અમદાવાદથી હદલ્િી જતી બે ગાડીઓ 

અનકુ્રમે 6 : 30 કલાકે અને 7 : 15 કલાકે 60 

હકમી./કલાક અને 75 હકમી./કલાકની ઝડપે ઉપડ ેછે 

તો અમદાવાદથી કેટલા હકમી. દૂર બનેં ગાડીઓ 

એકબીજાને પસાર કરિે ?  

અિીં, T1 = 6.30  

           T2 = 7.15 

           S1 = 60 હકમી./કલાક  

      S2  = 75 હકમી./કલાક  

સમયનો તફાવત   
   

 કલાક  

સતૂ્ર :  

=       
  

 ×   
  
 = 225 હકમી. ...જવાબ  

 

15. જો કોઈ શનશિત અંતર S1 ઝડપે T1 સમયમા ંતથા S2 

ઝડપે T2 સમયમા ંપસાર કરવામા ંઆવે તો S1T1  = 

S2T2  

ઉદા. : એક કારચાલક 60 હકમી./કલાકની ઝડપે 

અમકુ અંતર 3 કલાકમા ંકાપે છે. જો કારની ઝડપ 

કલાકના 20 હકમી. વધારવામા ંઆવે તો તેટલુ ંઅંતર 

કાપતા ંકેટલો સમય લાગિે ? 

 S1  = 60 હકમી./કલાક  

 T1 = 3 કલાક  

 S2 = 80 હકમી./કલાક  

 T2 = ?  

સતૂ્ર પ્રમારે્ :  

       60 × 3 = 80 × T2  

              
        

   
  = T2 

            
 

 
 = T2  

સમય =  
 
 કલાક એટલે કે 2 

 
 ×   

 
  = 2 કલાક 15 

શમશનટ ...જવાબ  
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16. જો કોઈ વ્યસ્તત પોતાની ઝડપ S1 તથા S2 દ્વારા 

શનધાકહરત સમયે ક્રમિ: T1 અને T2 સમય પિલેા ં

પિોંચે છે અથવા મોડો પિોંચે છે, તો અંતર 

િોધવાનુ ંસતૂ્ર  

અંતર :  

=       
  

 × (3 + 1)  

= 800 હકમી. ...જવાબ  

 

17. કોઈ વ્યસ્તત એક ્થળેથી બીજા ્થળે ઝડપ S1 ની 

ગશતએ પિોંચે અને S2ની ઝડપે મળૂ્થાને પરત 

આવતા ંજો આવવા જવામા ંકુલ T સમય લાગે તો 

બે ્થળ વચ્ચેનુ ંઅંતર િોધવાનુ ંસતૂ્ર  

અંતર =  

ઉદા. : એક વ્યસ્તત પોતાના ગામથી રેલવે ્ટેિન 

સાઈકલ દ્વારા 6 હકમી./કલાકની ઝડપે જાય છે અને 

પરત આવતા ંપોતાની ઝડપ 2 હકમી./કલાક ઘટાડ ે

છે. જો આવવા જવામા ંકુલ 10 કલાકનો સમય 

લાગ્યો િોય તો ગામથી રેલવે ્ટેિન કેટલુ ંદૂર િિે 

?  

અિીં,  S1  =  6,  S2  =  4,  T  =  10 

સતૂ્ર :  

= 
     

      
 × 10  

= 24 હકમી. ...જવાબ  

 

18. એક વ્યસ્તત A ્થળેથી B જગ્યાએ X હકમી.ની ઝડપે જાય 

છે અને B ્થળેથી A ્થળે Y હકમી.ની ઝડપે પરત ફરે છે 

તો સમગ્ર મસુાફરી દરશમયાન સરેરાિ ઝડપ િોધવાનુ ં

સતૂ્ર  

સરેરાિ ઝડપ =              
     

  

ઉદા. : એક વ્યસ્તત ઘરેથી 15 હકમી./કલાકની ઝડપે 

ચાલીને મહંદરે જાય છે અને મહંદરેથી 10 હકમી./કલાકની 

ઝડપે ઘેર પરત ફરે છે. તો વ્યસ્તતની સરેરાિ ઝડપ 

કેટલી િિે ?  

સરેરાિ ઝડપ =              
       

  = 
               

        
 = 

   

  
 = 12 

હકમી./કલાક  

19. એક વ્યસ્તત x હકમી./કલાકની ઝડપે જઈ રહ્યો છે. બીજી 

વ્યસ્તત T સમય બાદ Y હકમી./કલાકની ઝડપે જઈ રહ્યો છે. 

તો પ્રથમ વ્યસ્તત બીજી વ્યસ્તતને કેટલા સમયમાં પિોંચી 

િકે તે સમય િોધવાનુ ંસતૂ્ર   

(i) સમય =        

ઝડપનો તફ વત   

(ii) પિોંચવા માટે કાપેલ અંતર િોધવાનુ ંસતૂ્ર  

 

અંતર =              

ઝડપનો તફ વત   

ઉદા. 1 : એક ચોર મારુશત કારની બપોરે 3-00 વાગે ચોરી 

કરીને 60 કીમી./કલાકની ઝડપે ભાગ્યો. માણલકને 4.20 

કલાકે જાર્ થતા ંપોલીસે પોતાના વાિનમા ં80 

હકમી./કલાકની ઝડપે પીછો કયો. તો પોલીસ કેટલા સમય 

બાદ ચોરને પકડી િકિે ? 

ઉકેલ :  

સમય = 4.20 – 3.00 = 1 કલાક 20 શમશનટ = 80 શમશનટ  

સમય =         

ઝડપનો તફ વત   = 
       

  

  

     
 

                        =   
  

        = 4 કલાક  

4 કલાક પછી પકડી િકિે. ...જવાબ   

ઉદા. 2 : એક ગાડી બપોરે 2.00 વાગે 80 હકમી./કલાકની 

ઝડપે ઉપડે છે. બીજી ગાડી 3.20 કલાકે 120 

હકમી./કલાકની ઝડપે ઉપડે છે. તો મળૂ ્થળથી કેટલા 

હકમી. ના અંતરે ગાડી એકબીજાને ક્રોસ કરિે ?  

X = 80 હકમી./કલાક, y = 120 હકમી./કલાક, T = 80 શમશનટ  

અંતર =              

ઝડપનો તફ વત   

       =                
  

  

        
     

       =                
   

 

       = 320 હકમી. ...જવાબ  

20. જો A અને  B ની ઝડપે ગરુ્ોત્તર x : y છે. તો 

શનધાકહરત અંતર કાપવામા ંલીધેલ સમયનો ગરુ્ોત્તર 

y : x થિે.  
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1  25 મી/સકેન્ડની ઝડપ ેજતી ટે્રનની ઝડપ એક કલ કમ ાં કેટલ  કકમી હશ ે? 

(A)  80 (B) 90 (C)  85 (D)  100  
2 54 કકમી./કલ કની ઝડપ ેજતી ગ ડીન ે 90 મીટર અંતર ક પત  કેટલો સમય લ ગશ ે? 

(A)   2 (B)  20 (C)   3  (D)   6 

3 64 કકમી./કલ કની ઝડપ ેજતી 135 મી. લ ાંબી રેલગ ડીન ે10 કકમી./કલ કની ઝડપ ેજતી વ્યક્તતન ેકેટલ  સમયમ ાં પસ ર કરશ ે? 

(A)   8  (B) 9 (C)   10  (D)   11 
4 54 કકમી./કલ કની ઝડપ ેજતી 150 મી. લ ાંબી રેલગ ડીન ેટેણલફોનનો થ ાંભલો પસ ર કરત ાં કેટલો સમય લ ગશ ે? 

(A)   10  (B)  15  (C)   20  (D)   25  
5 140 મીટર લ ાંબી ગ ડીન ે180 મીટર લ ાંબ ાં પ્લટેફૉમણ પસ ર કરત ાં 8 સકેન્ડ લ ગે છે. તો ગ ડીની ઝડપ કેટલી હશ ે? 

(A)  40  (B)  20 (C)   24  (D)   44  
6  121 મીટર અન ે99 મીટર લાંબ ઇની બ ેટે્રન સમ સ મનેી કદશ મ ાં જાય છે. એકની ઝડપ 45 કકમી/કલ ક અન ેબીજીની ઝડપ 27 કકમી/કલ ક 

છે. એકબીજાન ેકેટલી સકેન્ડમ ાં પસ ર કરશ ે?  
(A) 9   (B)13    (C)11    (D)15    
7 જો એક મ િસની પ્રવ હની તવર દ્ધ કદશ મ ાં ઝડપ 8 કકમી/કલ ક અને પ્રવ હની કદશ મ ાં ઝડપ 18 કકમી/કલ ક હોય તો શ ાંત પ િીમ ાં મ િસની 

ઝડપ અન ેપ્રવ હની ઝડપ શોધો.  
(A) 13 અને 5   (B)5 અન ે13   (C)28 અન ે10  (D)14 અન ે5  
8 એક મ િસન ેપ્રવ હની કદશ મ ાં 40 કકમી તરવ  મ ટે 4 કલ ક લ ગે છે અન ેપ્રવ હની તવર દ્ધ કદશ મ ાં 18 કકમી તરવ  મ ટે 3 કલ ક લ ગે છે. તો 

પ્રવ હનો વગે (ઝડપ) શોધો.  
(A) 3kmph    (B)8 kmph   (C)2 kmph  (D)2.5 kmph     

9 મહશે એક સ્થળેથી સવ રે દસ વ ગે નીકળી કલ કન  80 કકલોમીટરની ઝડપથી ર જકોટ જવ  નીકળે છે, જે 320 કકલોમીટર દૂર છે. રસ્ત મ ાં એ 
અડધો કલ ક રોક ય છે, તો ત ેર જકોટ કેટલ  વ ગે પહોંચશ ે?  

(A) બ ેવ ગે  (B) દોઢ વ ગે    (C)સવ  વ ગે  (D) અઢી વાગે  

10 1 કકલોમીટરન  સને્ન્ટમીટર કેટલ  ?  
(A) 10,00,000   (B)10,000     (C)1,00,000    (D)1,000    
11 કદલ્હીથી ર ત્ર ે23-50 (ઇન્ન્ડયન સ્ટ ન્ડડણ ટ ઇમ) વ ગે ઉપડેલ ાં તવમ ન 8 કલ ક પછી લાંડન ઊતરે છે, ત્ય રે ત્ય ાં (લાંડન) કેટલ  વ ગ્ય  હશ ે?  
(A) 7-50   (B)15-50    (C)2-20    (D)3-30    
12 એક વ હન પ્રથમ 4 કલ ક 60 કકમી. પ્રતત કલ કની ગતતએ અને ત્ય ર બ દ 6 કલ ક 50 કકમી. પ્રતત કલ કની ગતતએ દોડે છે. તો વ હન ેક લ 

કેટલ ાં અંતર ક પ્ય ાં હશ ે?  
(A) 540 હકમી.   (B)640 કીમી.    (C)740 કકમી.    (D)800 કીમી.    
13 વ હન A 50 કકમી/કલ ક અન ેવ હન B 40 કકમી/કલ કની ઝડપ ેએક જ કદશ મ ાં જાય છે, તો એક કદવસન ેઅંત ેબન્ન ેવચચ ેકેટલ ાં અંતર હશ ે?  
(A) 140 કકમી.   (B)240 હકમી.   (C)340 કકમી.  (D)440 કકમી.   
14 એક વ હન 45 કકમી./કલ ક અન ેબીજ ાં વ હન 50 કકમી./કલ કની ઝડપ ેએક જ કદશ મ ાં જાય છે, તો 2 કદવસન ેઅંત ેબાંન ેવચચ ેકેટલ ાં અંતર 

હશ ે 
(A) 240 કીમી.    (B)420 કકમી.   (C)120 કકમી.   (D)340 કકમી.   
15 રતવ દરરોજન ાં 350 મીટર જેટલ  ચ લ ેછે. પરાંર્   ફતત માંગળવ રે 500 મીટર જેટલ ાં ચ લ ેછે, તો બ ેઅઠવ કડય મ ાં રતવ કેટલ  કકલોમીટર જેટલ ાં 

ચ લશ ે?  
(A) 4.5 કકમી.   (B)4.8 કકમી.   (C)5.2 હકમી.   (D)5.4 કકમી.   
16  એક બસની ઝડપ 72 કકમી./કલ ક છે, તો 5 સકેન્ડમ ાં તિે ેકેટલ ાં અંતર ક પ્ય ાં હોય ?  
(A) 50 મીટર  (B)74.5 મીટર  (C)100 મીટર    (D)60 મીટર  
17 એક ટ્રક 640 કકલોમીટરન ાં અંતર 10 કલ કમ ાં ક પ ેછે. અન ેએક ક રન ેએટલ ાં જ અંતર ક પત ાં 8 કલ ક લ ગે છે. તો ટ્રક અન ેક રની ઝડપનો 

ગ િોત્તર કેટલો થ ય ?   
(A)3 : 4    (B)1 : 2    (C)5 : 6    (D)4 : 5    

18 એક ગ ડી એક કહલ સ્ટેશન ઉપર 30 કકમી.ની ઝડપ ેચઢે છે અને પરત 60 કકમી.ની ઝડપ ેઉતરે છે તો ગ ડીની સરેર શ ઝડપ કેટલી ગિ ય ?  
(A) 45  (B)50  (C)90   (D)40  

19 એક વ્યક્તત 250 મીટર પહોળી સડકન ે75 સકેન્ડમ ાં પ ર કરે છે, તો ત ેવ્યક્તતની ઝડપ કલ કન  કેટલ  કકમી. છે?  
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સચંાલક : સામત ગઢવી  (GPSC 1-2(p) , Dy.SO-નાયબ મામલતદાર(p), તલાટી, કલાકક , પોલીસ, TAT, TET વગેરે 10 થી વધારે પરીક્ષાઓમાં પાસ થનાર અનભુવી અને તજજ્ઞ શિક્ષક)   

(A) 12   (B)15    (C)18    (D)20    
20 એક બસ 60 કકમી./કલ કની ઝડપ ે6 કલ કમ ાં મ સ ફરી પિૂણ કરે છે. જો ત ેબસન ે9 કલ કમ ાં મ સ ફરી પિૂણ કરવી હોય, તો બસની ઝડપ કેટલી 

ર ખવી પડે ?  
(A)60   (B)40   (C)30  (D)35   
21 એક ટે્રનની ઝડપ 36 કકમી./કલ ક છે. ત ેટે્રન 1 થ ાંભલ ન ે25 સકેન્ડમ ાં વટ વી દે છે, તો ટે્રનની લાંબ ઇ કેટલી હોય ?  
(A) 250 મી.    (B)300 મી.    (C)225 મી.  (D)275 મી.    
22 240 મીટર લ ાંબી ટે્રનન ેતને થી બ ેગિ  લ ાંબ  પ્લટેફોમણ પરથી પસ ર થત ાં 2 તમતનટનો સમય લ ેછે, તો ત ેટે્રનની ઝડપ કેટલી થ ય ?  
(A) 8 મીટર/સકેન્ડ    (B)4 મીટર/સકેન્ડ    (C)6 મીટર/સેકન્સડ  (D) નક્કી ન કહી શક ય.   
23 280 મીટર લ ાંબી ટે્રન તેન થી ત્રિ ગિ  લ ાંબ  પ્લટેફોમણ પરથી પસ ર થત  6 તમતનટ 40 સકેન્ડનો સમય લ ેછે. તો ત ેટે્રનની ઝડપ કેટલી 

થ ય ?  
(A) 3.2 m/s  (B)1.4 m/s     (C)2.8 m/s    (D)નક્કી ન કહી શક ય.    
24 420 મીટર લ ાંબી ટે્રનન ેએક થ ાંભલો પસ ર કરત ાં 70 સકેન્ડ લ ગે છે તો ટે્રનની ઝડપ કેટલી થ ય ?  
(A) 5 મીટર/સકેન્ડ   (B)6 મીટર/સેકન્સડ    (C)4.5 મીટર/સકેન્ડ    (D)નક્કી ન કહી શક ય.    
25 480 મીટર લ ાંબી ટે્રન એક પ્લટેફોમણન ે140 સકેન્ડમ ાં પસ ર કરે છે, તો ટે્રનની ઝડપ કેટલી થ ય ?  
(A)  5 મીટર/સકેન્ડ   (B) 7 મીટર/સકેન્ડ    (C) 4.5 મીટર/સકેન્ડ   (D)નિી ન કિી િકાય.    

26 360 મીટર લ ાંબી ટે્રનન ેપ્લટેફોમણ પસ ર કરત ાં 120 સકેન્ડ લ ગે છે તો ટે્રનની ઝડપ કેટલી હોય ?  
(A) 3 m/s  (B)5 m/s  (C)4.5 m/s   (D)નિી ન કિી િકાય.    

27 60 કકમીની ઝડપ ેજતી ટે્રન 1.5 કકમી. લ ાંબી સ રાંગન ે2 તમતનટમ ાં પસ ર કરે છે, તો ટે્રનની લાંબ ઇ કેટલી ?  
(A) 250 મીટર    (B)500 મીટર    (C)1000 મીટર     (D)1500 મીટર     
28 એક ગ ડી અમ ક અંતર 60 કકમી./કલ કની ઝડપ ેક પ ેછે. ત્ય રબ દ શરૂઆત કરેલ જગ્ય એ પ છ  ફરતી વખત ે40 કકમી./કલ કની ઝડપ 

ર ખીન ેઆવ ેછે, તો આખી મ સ ફરીની સરેર શ ઝડપ કેટલી થ ય ?  
(A)  48 હકમી./કલાક  (B)50 કકમી./કલ ક   (C)45 કકમી./કલ ક    (D)40 કકમી./કલ ક  
29 એક મ િસન ેપ્રવ હની કદશ મ ાં 15 કકમી.ન ાં અંતર ક પત ાં 3 કલ ક અન ેપ્રવ હની તવર દ્ધ કદશ મ ાં તટેલ ાં જ અંતર ક પત ાં 71

2
 કલ ક થ ય છે, તો 

શ ાંત પ િીમ ાં તનેી ઝડપ કેટલી થ ય ? 

(A) 2.5 કકમી./કલ ક    (B)1.5 કકમી./કલ ક     (C)3.5 હકમી./કલાક     (D)4.5 કકમી./કલ ક     
30 ગૌતમ પોત ની ક ર કલ કન  72 કકમી.ની ઝડપ ેચલ વ ેછે. જ્ય રે અનાંત પોત ની ક ર 40 તમતનટમ ાં 56 કકમી.ની ઝડપ ેચલ વ ેછે. બાંનેની 

ઝડપનો ગ િોત્તર _____ થ ય.  
(A) 7 : 6   (B)4 : 5    (C)3 : 5   (D) 6 : 7   

31 બ ેટે્રનોની લાંબ ઇ 137 મીટર અને 163 મીટર છે તથ  તમેની ઝડપ અન ક્રમ ે42 કકમી./કલ ક અન ે48 કકમી./કલ ક છે, તો કેટલી સકેન્ડમ ાં બાંન ે
ટે્રનો એકબીજાની તવર દ્ધ કદશ મ ાં પસ ર કરશ ે?  

(A) 30 સ.ે    (B)24 સ.ે     (C)12 સે.   (D)10 સ.ે  
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સમીકરર્ / ઉંમર સબંશંધત દાખલાઓ :  

 ઉંમર શનધાકરર્ના દાખલાઓમા ંગણર્તના ત્રરે્ક મદુ્દાઓનો ઉપયોગ કરીને ઉકેલ લાવવામા ંઆવે છે. પ્રથમ છે સમીકરર્ બનાવીને ઉકેલ  

લાવવો; બીજુ ંસરાસરીના શસિાતંનો ઉપયોગ કરીને ઉકેલ મેળવો અને ત્રીજુ ં– ગરુ્ોત્તરનો ઉપયોગ કરીને ઉકેલ મેળવવો. યાદ રિ ેઆ ત્રરે્ય 

મદુ્દાઓ ઉંમર શનધાકરર્ના દાખલાઓમા ંએકબીજા સાથે સકંળાયેલ છે.  

 કોઈ એક સખં્યામા ં4 ઉમેરતા 16 થાય છે.  { x + 4 = 16 }  

 કોઈ એક સખં્યા માથંી 7 બાદ કરતા 38 થાય છે. { x – 7 =38 } 

 કોઈ એક સખં્યાના 3 ગર્ા 18 થાય છે . { x         અિીં x    ને 3x પર્ લખાય. 

 કોઈ એક સખં્યાનો 5 મો ભાગ 20 થાય છે. {  
 
 = 20 }  

 સરાસરી આધાહરત દાખલા  

સમિૂમા ંએક વ્યસ્તતની ઉંમર ઉમેરાતા ંસરેરાિમા ંવધારો થાય છે કે ઘટાડો થાય તો આવનાર વ્યસ્તતની ઉંમર િોધવા માટે બે ઉપયોગી સતૂ્રો 

છે.  

(અ) નવી આવનાર વ્યસ્તતની ઉંમર ઉમેરતા ંસરેરાિ ઉંમરમા ંવધારો થાય તો આવનાર વ્યસ્તતની ઉંમર િોધવાનુ ંસતૂ્ર :  

આવનાર વ્યસ્તતની ઉંમર = સરેરાિ ઉંમર + નવી સખં્યા × સરેરાિમા ંવદૃ્ધિ 

 ઉદા. 20 બાળકોની સરેરાિ ઉંમર 14 વષક છે. તેમા ંએક શિક્ષકની ઉંમર ઉમેરતા ંસરેરાિ ઉંમરમા ં2 વષકનો વધારો થાય છે. તો શિક્ષકની ઉંમર 

કેટલી િિે ?  

સતૂ્ર પ્રમારે્ = 14 + 21 × 2  

            = 56 વષક  

(બ) નવી આવનાર વ્યસ્તતની ઉંમર ઉમેરાતા ંસરેરાિ ઉંમરમા ંઘટાડો થાય તો આવનાર વ્યસ્તતની ઉમર િોધવાનુ ંસતૂ્ર :  

આવનાર વ્યસ્તતની ઉંમર = સરેરાિ ઉંમર – નવી સખં્યા × સરેરિમા ંઘટાડો 
 ઉદા. 15 શિક્ષકોની સરેરાિ ઉંમર 34 વષક છે. તેમા ંએક શવદ્યાથીની ઉંમર ઉમેરતા ંસરેરાિ ઉંમરમા ં1નો ઘટાડો થાય છે. તો આવનાર 
શવદ્યાથીની ઉંમર કેટલી િિે ?  

સતૂ્ર પ્રમારે્ = 34 – 6 × 1  

             = 18 વષક જવાબ.  

 ગરુ્ોત્તર અને સમીકરર્ આધાહરત દાખલાઓ  

 આ પ્રકારના દાખલાઓમા ંબે વ્યસ્તતઓની િાલની કે ભતૂકાળની ઉંમરનો ગરુ્ોત્તર આપેલ િોય છે.  

 સમીકરર્ બનાવતી વખતે ભતૂકાળની ઉંમર િાલની ઉંમર અને ભશવષ્યની ઉંમરને ધ્યાનમા ંલેવામા ંઆવે છે.  

 

: દાખલા : 
1. 15 બાળકોની સરેરાિ ઉંમર 12 વષક છે. તેમા ંશિક્ષકની ઉંમર ઉમેરતા ંસરેરાિમા ં1 વષકનો વધારો થાય છે. તો શિક્ષકની ઉંમર 

કેટલી િિે ?  

28 વષક  

2. 16 શવદ્યાથીઓની સરેરાિ ઉંમર 18 વષક છે. જો તેમા ંએક બાળકની ઉંમર જોડી દેવામા ંઆવે તો સરેરાિ ઉંમરમા ં 1 વષકનો 
ઘટાડો થાય છે. તો આવનાર બાળકની ઉંમર કેટલી િિે ?  

1 વષક 

3. રાધા અને રંભાની ઉંમરનો ગરુ્ોત્તર 5 : 3 છે. જો બનેંની ઉંમરનો સરવાળો 40 વષક િોય તો રાધાની ઉંમર કેટલી િિે ?  25 વષક 
4. જયશ્રી અને શમહિરની ઉંમરનો ગરુ્ોત્તર 3 : 1 છે. જો શમહિર જયશ્રી કરતા ં16 વષક નાનો િોય તો જયશ્રીની ઉંમર કેટલી િિે ?  24 વષક 
5. 16 મજૂરોની સરેરાિ ઉંમર 24 વષક છે. એક મજૂર ઉમેરાતા ંસરેરાિ ઉંમરમા ં1 વષકનો વધારો થાય છે. તો આવનાર મજૂરની 

ઉંમર કેટલી િિે ?  

41 વષક  

6. બે ભાઈઓની ઉંમરનો સરવાળો 60 વિક છે અને તેમની ઉંમરનો ગરુ્ોત્તર 7 : 5 છે. તો મોટોભાઈ નાનાભાઈ કરતા ંઉંમરમા ંકેટલો 
મોટો છે ?  

10 વષક  

7. એક શપતાની ઉંમર તેના પતુ્રથી ત્રર્ ગર્ી વધારે છે. 6 વષક પિલેા ંશપતાની ઉંમર પતુ્ર કરતા ં5 ગર્ી િતી તો શપતાની િાલની 
ઉંમર કેટલી િિે ?   

36 વષક 

8. A અને Bની ઉંમરનો ગરુ્ોત્તર 2 : 3 છે. 10 વષક બાદ તેમની ઉંમરનો ગરુ્ોત્તર 3 : 4 થિે તો Bની િાલની ઉંમર કેટલી છે ?  30 વષક 
9. 10 વષક પિલેા ંશપતાની ઉંમર પતુ્રની ઉંમર કરતા ં3 ગર્ી િતી. 12 વષક પછી શપતાની ઉંમર પતુ્રની ઉંમર કરતા ંબમર્ી થિે. તો 

શપતા-પતુ્રની િાલની ઉંમર કેટલી િિે ?  

66 વષક 
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સચંાલક : સામત ગઢવી  (GPSC 1-2(p) , Dy.SO-નાયબ મામલતદાર(p), તલાટી, કલાકક , પોલીસ, TAT, TET વગેરે 10 થી વધારે પરીક્ષાઓમાં પાસ થનાર અનભુવી અને તજજ્ઞ શિક્ષક)   

10. જીવર્ અને રમર્ની ઉંમરનો ગરુ્ોત્તર 7 : 5 છે. 10 વષક પછી તેમની ઉંમરનો ગરુ્ોત્તર 9 : 7 થિે.  તો જીવર્ની િાલની ઉંમર 
કેટલી િિે ?  

35 વષક 

11. સરેુિ અને મકેુિની ઉંમરનો ગરુ્ોત્તર 7 : 4 છે. જોપ સરેુિની ઉંમર મકેુિથી 18 વષક વધારે િોય તો મકેુિની ઉંમર કેટલી િિે ?  42 વષક 
12. ચાર વષક પિલેા ંકમલ અને શવમલની ઉંમરનો ગરુ્ોત્તર 3 : 4 િતો. 6 વષક બાદ આ ગરુ્ોત્તર 14 : 17નો થિે. તો કમલની 

િાલની ઉંમર કેટલી છે ?  

22 વષક 

13. શિલ્પા અને સગંીતાની ઉંમરનો ગરુ્ોત્તર 3 : 5 છે. જો શિલ્પાની ઉંમર સગંીતાની ઉંમરથી 8 વષક ઓછી િોય તો સગંીતાની 4 વષક 
પછી કેટલી ઉંમર થિે ?  

24 વષક 

14. શપતા પતુ્રની િાલની ઉંમરનો ગરુ્ોત્તર 8 : 3 છે. 10 વષક પછી શપતાની ઉંમર પતુ્રની ઉંમર કરતા ંબે ગર્ી થઈ જિે તો પતુ્રની 
િાલની ઉંમર કેટલી િિે ?  

15 વષક  

15. િષકની ઉંમર 40 વષક છે. હરથની ઉંમર 60 વષક છે. તો કેટલા ંવષક પિલેા ંતેમની ઉંમરનો ગરુ્ોત્તર 3 : 5 િતો ?  10 વષક 
 

1.  તપત ની ઉંમર પ ત્રની ઉંમર કરત ાં આઠ ગિી છે. જો બાંનેની ઉંમરનો સરવ ળો 36 વષણ હોય, તો પ ત્રની ઉંમર કેટલી હોય ?  
(A) 5 વષણ   (B) 4 વષક   (C) 9 વષણ   (D) 6 વષણ   
2.  મ રો ન નો ભ ઈ એક વષણનો થયો ત્ય રે મ રી ઉંમર તેની ઉંમર કરત ાં સ ત ગિી હતી. જ્ય રે મ રી ઉંમર તનેી ઉંમર કરત ાં બમિી થ ય ત્ય રે 

તનેી ઉંમર કેટલી હશે ?  
(A) 5  (B) 6    (C) 7   (D) 8   
3.   સણચનની 8 વષણ પહલે ાંની ઉંમર અન ે6 વષણ પછીની ઉંમરનો ગ િ ક ર  680 થ ય છે, તો સણચનની હ લની ઉંમર શોધો :   
(A) 32 વષણ   (B) 30 વષણ   (C) 34 વષણ   (D) 28 વષક   

4.  ત્રિ પ ત્રોની ઉંમરનો સરવ ળો તપત ની ઉંમર બર બર છે. આ પ ત્રોની ઉંમરન ાં પ્રમ િ 2 : 3 : 5 છે, સૌથી મોટ  પ ત્રની ઉંમર 30 વષણ છે, તો 
તપત ની ઉંમર કેટલી છે ?  

(A) 50 વષણ   (B) 60 વષક   (C) 70 વષણ   (D) 75 વષણ   
5.  તપત  અન ેપ ત્રની હ લની ઉંમરનો સરવ ળો 50 વષણ હોય, પ ાંચ વષણ પછી તપત ની ઉંમર પ ત્રની ઉંમર કરત ાં ત્રિ ગિી થતી હોય તો તપત  

અન ેપ ત્રની હ લની ઉંમરનો તફ વત કેટલો થ ય ?  
(A) 30   (B) 40   (C) 50   (D) 20   
6.  ચ ર વષણ પહલે ાં ર મ, શ્ય મ અન ેક ન ની ઉંમરનો સરવ ળો x વષણ હતો, ચ ર વષણ પછી તેમની ઉંમરનો સરવ ળો કેટલ  વષણ થ ય ?  
(A) x + 12  (B) x + 4   (C) x + 24   (D) 4x + 4   
7.  મહશેની 4 વષણ પહલે ાંની ઉંમર x વષણ હતી. તો 4 વષણ પછી તેની ઉંમર કેટલી થશ ે?  
(A) x + 8   (B) x – 8   (C) x + 4   (D) x – 4   
8.  તપત ની ઉંમર પ ત્રની ઉંમરન  ત્રિ ગિ  કરત ાં 8 વષણ વધ  છે. મ ત ની ઉંમર તપત  કરત ાં 3 વષણ વધ  છે. જો પ ત્રની  ઉંમર 7 વષણ હોય તો 

મ ત ની ઉંમર કેટલી હશ ે?  
(A) 26 વષણ    (B) 29 વષણ   (C) 32 વષક   (D) 35 વષણ   
9.  મોકહતની ઉંમર તેન  દીકર  કરત ાં 7 ગિી છે. 10 વષણ પછી તનેી ઉંમર 3 ગિી થઈ જશ,ે તો હ લમ ાં તને  દીકર ની ઉંમર કેટલી હશ ે?  
(A)35  (B) 5   (C) 45   (D) 28   
10.  A અન ેBની ઉંમરનો સરવ ળો 42 વષણ છે. 3 વષણ પહલે ાં Aની ઉંમર B કરત ાં 5 ગિી હતી. A અન ેBની હ લની ઉંમર વચચ ેતફ વત શોધો ?  
(A) 24 વષક  (B) 12 વષણ   (C) 9 વષણ   (D) 6 વષણ   
11.  મ ત ની ઉંમર પ ત્રની ઉંમરન  ત્રિ ગિ  કરત ાં 8 વષણ વધ  છે, તપત ની ઉંમર મ ત  કરત ાં 4 વષણ વધ  છે. જો પ ત્રની ઉંમર 6 વષણ હોય તો 

તપત ની ઉંમર કેટલી હશ ે?  
(A) 29 વષણ   (B) 26 વષણ   (C) 30 વષક  (D) 32 વષણ   
12.  તપત  અન ેપ ત્રની ઉંમરનો ગ િોત્તર 7 : 3 છે. તથ  તેમની ઉંમરનો ગ િ ક ર 756 છે, તો છ વષણ તમેની ઉંમરનો ગ િોત્તર કેટલો થ ય ?  
(A) 2 : 1  (B) 5 : 2   (C) 11 : 7   (D) 13 : 9   
13.  તપત ની ઉંમર ચ લીસ વષણ છે. મોટ  પ ત્રની ઉંમર તપત  કરત ાં 18 વરસ ઓછી છે. તને થી ન ન  પ ત્રની ઉંમર તપત ની ઉંમર કરત ાં 21 વષણ 

ઓછી છે. સૌથી ન નો પ ત્રની ઉંમર વચચને  પ ત્ર કરત ાં ત્રિ વષણ ઓછી છે તો સૌથી ન નો પ ત્ર સૌથી મોટ  પ ત્ર કરત ાં વષણ ન નો હશ ે?  
(A) 4   (B) 5   (C) 6   (D) 7   

 

 



ANGEL  ACADEMY  :  GPSC 1-2, Dy.SO - નાયબ મામલતદાર, તલાટી, કલાકક , PSI-ASI, કોન્સ્ટેબલ, TAT, TET વગેરે પરીક્ષાઓની સપંરૂ્ક તૈયારી માટેના ્થળ              

મો.7575 072 872       :1) બસ ડેપોની સામે, સેકટર:7-C, ઘ-3, │  2) લાલઘર ઝેરોક્ષની નીચે, સેકટર: 29, ઘ-6  કોનકર  .. ગાધંીનગર          53 

સચંાલક : સામત ગઢવી  (GPSC 1-2(p) , Dy.SO-નાયબ મામલતદાર(p), તલાટી, કલાકક , પોલીસ, TAT, TET વગેરે 10 થી વધારે પરીક્ષાઓમાં પાસ થનાર અનભુવી અને તજજ્ઞ શિક્ષક)   

ગર્ પહરચય 

1. ગર્ શસિાતંમા ંજમકન ગણર્તિાશ્ત્રી જ્યોર્જ કેન્સટરનો મિતવનો ફાળો છે.  

2. ગર્ અવ્યાખ્યાશયત પદ છે.  

3. ગર્ એટલે શનશિત સમદુાય.  

4. ગર્ માટેનો સકેંત { } – છગહડયો કૌસ છે.  

જેમ કે 1, 2, 3, 4 સખં્યાઓના સમદુાયના ગર્ને {1, 2, 3, 4} એમ દિાકવી િકાય.  

 ગર્ દિાકવવાની રીતો  

ગર્ દિાકવવાની બે રીતો છે, 1. યાદીની રીત અને 2. ગરુ્ધમકની રીત.  

1. યાદીની રીત  

 યાદીની રીતમા ંગર્ના ઘટકોને { } કૌંસમા ંઅલ્પશવરામ દ્વારા છૂટા પાડીને લખાય છે. છેલ્લા ઘટક પછી અલ્પશવરામ આવર્ુ ંનથી.  

 ઘટકોનુ ંપનુરાવતકન થર્ ુ ંનથી.  

 ઘટકોનો ક્રમ મિતવનો નથી.  

 ગર્ના ઘટકો કોઈ સબંધં િોય તે પર્ જરૂરી નથી.  

ઉદાિરર્ :  

1. {3, 6, 3, 12} ગર્ના ઘટકો 3, 6, 3 અને 12 છે.  

2. {2, A, X, 1} ગર્ના ઘટકો 2, A, X અને 1 છે.  

ગર્ના ઘટકો વચ્ચે અિીં કોઈ સબંધં નથી.  

       2.ગરુ્ધમકની રીત  

જો ગર્ A ના તમામ ઘટકો કોઈ એક સામાન્સય ગરુ્ધમક ધરાવતા િોય તો ગરુ્ધમકને P (x)  સકેંત દ્વારા દિાકવવામા ંઆવે છે. ઘટકોના 
સામાન્સય ગરુ્ધમક P (x) છે. {x/p (x)} ્વરૂપે દિાકવેલ 

        ગર્ કિ ેછે.  

ઉદાિરર્ :  

1. A = {x/x 10 થી નાની પ્રાકૃશતક એકી સખં્યા છે.}  

10 થી નાની પ્રાકૃશતક એકી સખં્યાઓ – 1, 3, 5, 7 અને 9 છે.  

A  = {1, 3, 5, 7, 9} 

પ્રતયેક યાદી દ્વારા દિાકવેલ ગર્ને કોઈ સામાન્સય ગરુ્ધમક િોવો જોઈએ એ જરૂરી નથી.  

2. જેનો વગક 50 થી ઓછો િોય તેવા પરૂ્ાાંકોના ગર્ને યાદીની રીતે લખો. 
0

2
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2 
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2
 = 1, 2

2
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2
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2
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2
 = 9, 4

2
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2
 = 16, 5

2
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2 
 = 25, 6

2
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2
 = 36, 7

2
 = 49, (-7)

2
 = 49 

માટે ગર્ A  = {0, 1, --1, 2, -2, 3, -3, 4, -4, 5, -5, 6, -6, 7, -7)  

 ગર્ના પ્રકારો  

1. ખાલી ગર્ : જે ગર્મા ંએક પર્ ઘટક ન િોય તેને ખાલી ગર્ કિ ેછે. ખાલી માટેનો સકેંત   છે. જો ગર્મા ં0 ઘટક િોય તો તે ખાલી ગર્ 
નથી.  

2. એકાકી ગર્ : જે ગર્મા ંએક જ ઘટક િોય તેને એકાકી ગર્ છે. જેમ કે {5} {0}  
3. સાન્સતા ગર્ : જે ગર્ના ઘટકોની સખં્યા શનશિત ઘન પરૂ્ાાંક દ્વારા દિાકવી િકાય તેને સાન્સત ગર્ કિ ેછે. જો A િાન્સત ગર્ િોય તો A ના ઘટકોની 

સખં્યા દિાકવવા સકેંત n(A) વપરાય છે. જેમે કે  

A = {2, 4, 6, 8, 10} તો n(A) = 5  

- ખાલી ગર્ પર્ સાન્સત ગર્ છે.  

4. અનતં ગર્ : જે ગર્ની યાદીનો અંત ન િોય તેને અનતં ગર્ કિ ેછે. અનતં ગર્મા ંછેલ્લો ઘટક િોતો નથી. જેમ કે {1, 2, 3...} 
અનતં ગર્ માટેનો સકેંત Z છે.  

5. ઉપગર્ : જો ગર્ A ના તમામ ઘટકો ગર્ B મા ંઆવતા િોય તો A ને B નો ઉપગર્ કિ ેછે. ઉપગર્નો સકેંત    

જેમ કે, B = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10}               A = {2, 4, 6, 8, 10}  માટે A     

ઉપગર્ની સખં્યા િોધવાનુ ંસતૂ્ર :    જ્ય ાં    = સભ્યની સખં્યા  

     હોય તો   ,      હોય તો   ,      હોય તો   ,     હોય તો    ,  

કોઈ પર્ ગર્ને બે ઉપગર્ િોય છે. 1) ખાલીગર્ અને 2) આપેલ ગર્ પોતે  
6. સમાનગર્ : જો A અને B ના ઘટકો એકના એક જ િોય તો  A અને B ને સમાન ગર્ કિ ેછે. તથા તેને A = B  લખાય છે. જો A = B િોય તો  
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7. સામ્યગર્ : જો A અને B ના ઘટકોની સખં્યા સરખી િોય તો  A અને B ને સામ્ય ગર્ કિ ેછે. તથા તેને A  B  લખાય છે. જો A   B િોય તો  

1.  P = {x|x એ 2થી ન ની અતવભ જ્ય સાંખ્ય , x ϵ N} હોય તો P એ... 
(A) સમ ન ગિ છે.   (B)અનન્ય ગિ છે.  (C) અનાંત ગિ છે.  (D) ખાલી ગર્ છે.  

2.  A = {x/xએ 10થી ન ની પ્ર કૃતતક સાંખ્ય } 10............A 

(A)  ϵ  (B)   (C)  (D) = 

3.  ગિ મ ટે કય ાં તવધ ન સ ચ ાં નથી ?  
(A) ગર્ના દરેક ઘટકને અલ્પશવરામથી 
છૂટો પડાય છે તે અંતે પરૂ્કશવરામ 
મકુાય છે.  

(B)સ તનતિત વસ્ર્  ઓનો સમહૂ 
એટલ ેગિ.   

(C)ગિ એ અવ્ય ખ્ય તયત પદ છે.   (D)ગિ દશ ણવવ  {}નો બ્રકેેટ 
વપર ય છે.   

4.  ‘ત’ પરથી શરૂ થત ાં ગ જર તન  જજલ્લ ઓનો ગિ ક્ય  પ્રક રનો છે ?  
(A) સ વણતત્રક ગિ   (B)અનાંત ગિ   (C)એકાકી ગર્   (D)ખ લી ગિ   
5.  A ={1, 2, 4, 8, 16, 32} ન ેગ િધમણની રીત ેલખો.  
(A) A = {x/x ≥ 1, x ≤ 32}  (B)A = {x/x  એ 32ના અવયવો} (C) A = {x/x એ 1થી 32 વચચનેી બકેી 

સાંખ્ય } 

(D)A = {x/x < 32}  

6.  P = {કક્રકેટ, ખોખો, હોકી, વોલીબોલ} ગિન  ઉપગિની સાંખ્ય  કેટલી થ ય ?  
(A)20   (B)8   (C)12   (D)16   

7.  નીચને મ ાંથી સ ચ ાં તવધ ન કય ાં ?  

(A) N ∈ R ∈ Q ∈ Z  (B) N ∈ Z ∈ Q ∈ R (C)N ∈ Q ∈ Z ∈ R (D)N ∈ Q ∈  R ∈ Z  

8.  A = {x / x = 1
n
 ∈ N} તો A એ કેવો ગિ છે ? 

(A) િાન્સત ગર્   (B)અનાંત ગિ   (C)યોગ ગિ   (D) ખ લી ગિ   
9.  ક્ય  ગિન ેસૌથી ઓછ  ઉપગિ હોય છે ?  
(A) (0)   (B) (1)   (C)   (D) સ ન્ત  
10.  AEROPLANE શબ્દન  ગિન  ઉપગિોની સાંખ્ય  કેટલી છે ?  
(A) 7  (B) 14   (C)128   (D) 512  
11.  A = {a, b, c, d} હોય તો ગિ Aન  ઉપગિોની સાંખ્ય  કેટલી થ ય ?  
(A)8   (B)16   (C)2   (D)4   
12.  ∪ = {5, 10, 15, 20, 25, 30}, A = {5, 15, 25} તો A’ શોધો.  
(A){5, 15, 25}  (B){15, 20, 25}  (C){10, 15, 20, 30}  (D){10, 20, 30}   
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ભશૂમશત  

 ભશૂમશતને અંગે્રજીમા ંGeometry કિ ેછે. Geometry િબ્દ  

Geo(પથૃ્વી) અને  metrein(માપ) નામના િબ્દ ગ્રીક િબ્દ 

પરથી બનેલ છે.  

 ગ્રીક ગણર્તિાસ્ત્રી “થેલ્સન”ને ભશૂમશતના પે્રરે્તા માનવામા ંઆવે 

છે.  

 શ્રીયતં્ર એ નવ સમદ્ધદ્વભજુ શત્રકોર્નુ ંસયંોજન છે, જેમા ં43 

ઉપશત્રકોર્ િોય છે.  

 ઘન પદાથકને 3 પહરમાર્ િોય છે. લબંાઈ, પિોળાઈ અને 

ઊંચાઈ. 

 ભૌશમશતક સપાટીને 2 પહરમાર્ િોય છે.  લબંાઈ અને પિોળાઈ  

 રેખાને એક પહરમાર્ િોય છે.    

 ણબિંદુને કોઈ પહરમાર્ િોર્ ુ ંનથી.  

 રેખાએ ણબિંદુઓનુ ંગર્ છે.  

 રેખાને કોઈ અંતયણબિંદુઓ િોતા નથી.  

 કોઈએ પર્ બે ણભન્ન રેખાઓનો છેદગર્ ખાલીગર્ અથવા 

એકાકી ગર્ મળે છે.  

 રેખાખડંને 2 અંતયણબિંદુઓ િોય છે.  

 હકરર્ને એક અંતયણબિંદુ અને એક ઉદ્ગમણબિંદુ િોય છે.  

કોઈ બે સમાતંર રેખાઓની છેહદકાથી  કુલ 8 ખરૂ્ા બનેં.  

 યગુ્મકોર્ (Z - આકાર)  બે જોડ (4 ખરૂ્ા) 

 અનકુોર્ (F - આકાર) ચાર જોડ (8 ખરૂ્ા )  

 અણભકોર્ (X- આકાર) ચાર જોડ (8 ખરૂ્ા )  

 છેહદકાની એક બાજુના અંત:કોર્ ( [ - આકાર) બે જોડ (4 ખરૂ્ા) 

 કોઈ પર્ ખરૂ્ાનુ ંમાપ 0 કે 180 ન િોય.  

 કાટખરૂ્ો : જે ખરૂ્ાનુ ંમાપ 90 િોય તેને કાટખરૂ્ો કિ ેછે.  

 લઘકુોર્ : જે ખરૂ્ાનુ ંમાપ 90 કરતા ઓછ િોય તેને લઘકુોર્ કિ ે

છે.  

 ગરુુકોર્ : જે ખરૂ્ાનુ ંમાપ 90 કરતા વધારે િોય તેને ગરુુકોર્ 

કિ ેછે.   

 કોહટકોર્ : જે બે ખરૂ્ાઓના માપનો સરવાળો 90 થાય તો તે 

બને્ન ખરૂ્ા એકબીજાના કોહટકોર્ કિવેાય.   

 પરૂકકોર્ : જે બે ખરૂ્ાઓના માપનો સરવાળો 180 થાય તો તે 

બને્ન ખરૂ્ા એકબીજાના પરૂકકોર્ કિવેાય.   

 

 સમતલ એ અસખં્ય ણબદંુઓનો ગર્ છે.  

 સમતલ એ અવ્યાખ્યાશયત પદ છે.  

 દરેક સમતલમા ંઓછામા ંઓછા ત્રર્ અસમરેખ ણબિંદુઓ િોય છે.  

 છેદતા ંબે ણભન્સન્ન સમતલોનો છેદગર્ એક રેખા િોય છે.  

 બે ણભન્સન્ન સમતલોનો છેદગરુ્ ખાલીગર્ કે એક રેખા િોય છે.  

 ત્રર્ ણભન્સન્ન સમતલોનો છેદગર્ ખાલીગર્ રેખા કે એક ણબિંદુ િોય  

 

 શત્રકોર્ 

 ત્રર્ રેખાખડંોના યોગગર્ને શત્રકોર્ કિવેાય  

 શત્રકોર્ની બાજુઓ શત્રકોર્ના ઉપગર્ છે  

 દરેક શત્રકોર્ને છ અંગો ત્રર્ બાજુઓ અને ત્રર્ ખરૂ્ા િોય છે 
 

 શત્રકોર્નો બહિષ્કોર્ :- શત્રકોર્ના કોઈપર્ ખરૂ્ા સાથે રૈણખક જોડ 
બનાવતા ંખરૂ્ાને શત્રકોર્નો બહિષ્કોર્ કિ ેછે.  

 શત્રકોર્ને કુલ છ બહિષ્કોર્ િોય.  

 શત્રકોર્ના ત્રરે્ ખરૂ્ાના માપનો સરવાળો 180 થાય. 
 જે શત્રકોર્નો કોઈપર્ એક ખરૂ્ો કાટખરૂ્ો િોય તે શત્રકોર્ને 

કાટકોર્ શત્રકોર્ કિ ેછે.  

 જે શત્રકોર્ના ત્રરે્ય ખરૂ્ા લઘકુોર્ િોય તે શત્રકોર્ને લઘકુોર્ 
શત્રકોર્ કિ ેછે.  

 જે શત્રકોર્નો કોઈ એક ખરૂ્ો ગરુુકોર્ િોય તે શત્રકોર્ને ગરુુકોર્ 
શત્રકોર્ કિ ેછે.  

 જે શત્રકોર્ની ત્રરે્ય બાજુઓ એકરૂપ િોય તેને સમભજુ શત્રકોર્ 
કિવેાય. દરેક ખરૂ્ાનં ુ ંમાપ 60 છે. તેને સમકોર્ શત્રકોર્ પર્ કિ ે
છે.  

 જે શત્રકોર્ની કોઈ બે બાજુઓ એકરૂપ િોય તેને સમદ્ધદ્વભજૂ શત્રકોર્ 
કિવેાય.  

 જે શત્રકોર્ની કોઈપર્ બે બાજુઓ એકરૂપ ન િોય તેને શવષમભજુ 
શત્રકોર્ કિવેાય.  

 

 ચર્ષુ્કોર્  

 દરેક ચર્ષુ્કોર્ને 10 અંગો િોય છે, જેમા ંચાર ખરૂ્ા, ચાર બાજુ 
અને બે શવકર્ક.  

 બહિમુકખ ચર્ષુ્કોર્ના શવકર્કક પર્પર છેદે છે.  

 ચર્ષુ્કોર્ની સામાન્સય અંતયણબિંદુવાળી બાજુઓને પાસપાસેની 
બાજુઓ કિ ેછે.  

 ચર્ષુ્કોર્મા ંજે બાજુઓનો છેદગર્    (ફાય) િોય તેમને 
સામસામેની બાજુઓ કિ ેછે.  

 ચર્ષુ્કોર્ના જે બે ખરૂ્ાઓનો છેદગર્ તે ચર્ષુ્કોર્ની એક બાજુ 
િોય તેને ચર્ષુ્કોર્ના પાસપાસેના ખરૂ્ાઓ કિ ેછે.  

 ચર્ષુ્કોર્ના જે બે ખરૂ્ાઓનો છેદગર્ તે ચર્ષુ્કોર્ની બાજુ ન 
િોય તેવા ખરૂ્ાઓને ચર્ષુ્કોર્ના સામ સામેના ખરૂ્ાઓ કિ ેછે.  

 ચર્ષુ્કોર્ની બાજુઓ અને શિરોણબિંદુઓ ચર્ષુ્કોર્ના ઉપગર્ છે.  

 ચર્ષુ્કોર્ના ખરૂ્ા ચર્ષુ્કોર્ના ઉપગર્ નથી.  

 ચર્ષુ્કોર્ના બધા ખરૂ્ાના માપનો સરવાળો 360 થાય.  

 

લબંચોરસ  

 દરેક લબંચોરસ સમાતંર બાજુ ચર્ષુ્કોર્ છે.  

 લબંચોરસના ચારેય ખરૂ્ા એકરૂપ છે.  
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ચોરસ  

 લબંચોરસની બધી બાજુઓ એકરૂપ િોય તેને ચોરસ કિ ેછે.  

 ચોરસ એ સમાતંરબાજુ ચર્ષુ્કોર્ છે.  

 ચોરસ એ સમબાજુ ચર્ષુ્કોર્ પર્ છે.  

 ચોરસનો પ્રતયેક ખરૂ્ો કાટખરૂ્ો િોવાથી તે લબંચોરસ પર્ છે.  

 સમાતંરબાજુ ચર્ષુ્કોર્ના સામસાનેના ખરૂ્ાઓ એકરૂપ િોય છે.  

 સમાતંરબાજુ ચર્ષુ્કોર્ના શવકર્ો એક પર્પર દુભાગે છે.  

 સમબાજુ ચર્ષુ્કોર્ના શવકર્ો એકબીજાને કાટખરેૂ્ દુભાગે છે.  

 

વર્ુકળ  

 શત્રજ્યા :- જે રેખાખંડંનુ ંએક અંતયણબદંુ વર્ ુકળનુ ંકેન્સિ (radiys) અને 
બીજુ અંતયણબિંદુ વર્ ુકળ પરનુ ંકોઈપર્ ણબદંુ િોય તેવા રેખાખડંને 
વર્ ુકળની શત્રજ્યા કિ ેછે.  

 શત્રજ્યાના માપને r  વડે દિાકવાય છે.  

 જીવા :- જે રેખાખંડંના બનેં અંતયણબિંદુઓ વર્ુકળના ઘટક િોય 
તેવા રેખાખડંને જીવા કિ ેછે.  

 વ્યાસ :- વર્ ુકળના કેન્સિમાતંી પસાર થતી જીવાને  વર્ુકળનો વ્યાસ 
કિ ેછે.  

 વ્યાસ એ વર્ુકળની સૌથી મોટી જીવા છે.  

 વ્યાસ એ બે શત્રજ્યાઓનો યોગગર્ છે.  

 પરંર્ ુબે શત્રક્યાઓનો યોગગર્ વ્યાસ નથી.  

 વ્યાસની લબંાઈ શત્રજ્યાથી બમર્ી છે.  

d = ૨r  

 શત્રજ્યાની લબંાઈ વ્યાસથી અડધી છે.  

r =      

 સમકેન્સિી વર્ ુકળો  

 વર્ુકળના કેન્સિમાથંી વર્ ુકળની જીવા પર દોરેલો લબં જીવાને 
દુભાગે છે.  

 વર્ુકળની એકરૂપ જીવાઓ વર્ુકળના કેન્સિ આગળ એકરૂપ ખરૂ્ા 
આંતરે છે.  

 ત્રર્ ણભન્સન્ન અસમરેખ ણબિંદુઓમાથંી અનન્સય વર્ુકળ પસાર થાય 
છે.  

 કોઈપર્ વર્ુકળ ની એકરૂપ જીવાઓ વર્ુકળના કેન્સિ થી સમાન 
અંતરે આવેલી િોય છે.  

 

ચહક્રય ચર્ષુ્કોર્  

 ચહક્રય ચર્ષુ્કોર્ના સામસાનેના ખરૂ્ાઓ પરુકકોર્ િોય છે.  

 અધકવર્ ુકળમા ંઅંતગકત ખરૂ્ો કાટખરૂ્ો િોય છે.  
 

1.  એક ચર્ ષ્કોિન  બ ેખિૂ ઓન ાં મ પ 1150 અન ે450 છે.  બ કીન  બાંન ેખિૂ ઓન ાં મ પ સરખ ાં છે, તો તમેન ાં મ પ કય ાં હશે ?  
(A)1000 , 1000  (B) 800 , 800 (C) 900 , 900 (D) 750 , 750 
2.  દરેક ચોરસ ................ 
(A)સમબાજુ ચર્ષુ્કોર્ છે.   (B)સમ ાંતરબ જ  ચર્  ષ્કોિ છે.   (C)તમ મ   (D)લાંબચોરસ છે.   
3.  એક લાંબચોરસની બ ેક્રતમક બ જ ઓન ાં મ પ 5 અન ે12 છે, તો તને  દરેક તવકિણન ાં મ પ શ ાં હોય ?  
(A)   5

  (B)   
12

 (C) 13 (D) 15 

4.  ત્રિ સમ ાંતર રેખ ઓન ેબીજી ત્રિ સમ ાંતર રેખ ઓ છેદે તો ક લ કેટલ  ચર્  ષ્કોિો રચ ય ?  
(A) 8   (B)9   (C)4   (D)6   
5.  સમબ જ  ABCDમ ાં AC = 3.2, BD = 6 હોય તો ચર્  ષ્કોિની પકરતમતત શોધો.  
(A)3.4   (B)9.2   (C)13.6   (D)18.4   
6.  એક સમચોરસની એક બ જ  25 મીટર છે, તો તેન  તવકિણન ાં અંદ જજત મ પ નીચને  પકૈી એક થ ય :  
(A)625 મીટર   (B)5 મીટર   (C)35.35 મીટર   (D) 39.06 મીટર   
7.  તત્રકોિીય તપ્રઝમન ેક લ કેટલી સમ ટી હોય ?  
(A)2   (B)5   (C)4   (D)3   
8.  ત્રિ ખિૂ નો સરવ ળો 180 (એકસો એંશી અંશ) કોન ેલ ગ  પડે ?  
(A)લાંબગોળ   (B)નળ ક ર   (C) ચોરસ   (D) શત્રકોર્  

9.  તત્રકોિન  બધ  ખિૂ ઓનો ક લ સરવ ળો કેટલ  અંશ થ ય ?  
(A) 450  (B) 900 (C) 1800 (D) 3600 
10.  3.6 મીટર ઊંચ ઇએ દીવ લન ેઅડકે ત ેરીત ેગોઠવલેી તનસરિીની લાંબ ઇ 6 મીટર છે, તો તનસરિીનો પ યો (નીચલો છેડો) દીવ લથી કેટલ  

મીટર દૂર હોય ?  
(A)2.4 મીટર   (B)5 મીટર   (C)4.8 મીટર   (D)9.6 મીટર   
11.  ક ટકોિ તત્રકોિની ક ટખિૂો બન વતી બે બ જ ઓન ાં મ પ 20 સ.ેમી. અન ે15 સ.ેમી. હોય તો કિણન ાં મ પ કેટલ ાં થ ય ?  
(A) 20 સમેી   (B)25 સેમી   (C)30 સમેી   (D)15 સમેી   
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પહરશમશત, કે્ષત્રફળ અને ઘનફળ  

1. કોઈ પર્ વ્ર્એુ સમતલમા ંરોકેલી જગ્યાના માપને કે્ષત્રફળ કિ ેછે. 

2. કે્ષત્રફળનો એકમ છે – ચોમી. અથવા ચો.સેમી. ચો.મી.ના બદલે મી2 અથવા ચો.સેમી.ના બદલે સેમી2 લખી િકાય.  

3. કોઈ પર્ ઘન વ્ર્એુ અવકાિમા ંરોકેલી જગ્યાના માપને ઘનફળ કિ ેછે.  

4. ઘનફળનો એકમ છે – ઘન મીટર અથવા ઘન સેમી.  

5. કેટલાક પદાથો શવશવધ આકારની સપાટીઓ ધરાવે છે. આ સપાટીઓના કુલ કે્ષત્રફળને પષૃ્ઠફળ કિ ેછે.  

 કે્ષત્રફળ અને ઘનફળતા ંસતૂ્રો  

1. લબંચોરસનુ ંકે્ષત્રફળ = લબંાઈ × પિોળાઈ / (I + b)  

લબંચોરસની પહરશમશત = 2 (લબંાઈ + પિોળાઈ) / 2(I + b)  

2. ચોરસનુ ંકે્ષત્રફળ = લબંાઈ × લબંાઈ = I × I  

ચોરસનુ ંકે્ષત્રફળ = તવકિણ 
 

   

ચોરસની પહરશમશત = 4 × લબંાઈ = 4 × I  

3. શત્રકોર્નુ ંકે્ષત્રફળ =  
 
 પાયો × વેધ  

કાટકોર્ શત્રકોર્નુ ંકે્ષત્રફળ =  
 
 પાયો × લબં  

શત્રકોર્ની પહરશમશત = ત્રરે્ય બાજુના માપનો સરવાળો  

4. વર્ુકળનુ ંકે્ષત્રફળ = π × શત્રજ્યા2 = πr
2
  

વર્ુકળની પહરશમશત = 2π × શત્રજ્યા અથવા π × વ્યાસ  

વર્ુકળની શત્રજ્યા = વ્ય સ
 

  

અધકવર્ ુકળનુ ંકે્ષત્રફળ =  
 
 π શત્રજ્યા2 =  

 
 πr

2
 

5. ચાર હદવાલનુ ંકે્ષત્રફળ = 2 × ઉંચાઈ (લબંાઈ + પિોળાઈ)  

                        = 2 × h (I + b)  

6. ગોળાનુ ંઘનફળ =  
 
 π × શત્રજ્યા3 =  

 
 πr

3
 

ગોળાની વક્રસપાટીનુ ંકે્ષત્રફળ = 4π × શત્રજ્યા2 = 4πr
2
 

ગોળાનુ ંપષૃ્ઠફળ = 4πr
2
  

7. અધકગોળાકારની વક્રસપાટીનુ ંકે્ષત્રફળ = 2πr
2
 

અધકગોળાકારની કુલ સપાટીનુ ંપષૃ્ઠફળ = 3πr
2
 

8. લબંઘનનુ ંઘનફળ = લબંાઈ × પિોળાઈ × ઊંચાઈ = I × b × h  

9. સમઘનનુ ંઘનફળ = લબંાઈ3 = i
3
  

10. નળાકારના પાયાનુ ંકે્ષત્રફળ = π × શત્રજ્યા2 πr
2
  

નળાકારની વક્રસપાટીનુ ંકે્ષત્રફળ = 2π × શત્રજ્યા × ઊંચાઈ  

                                  = 2πrh  

નળાકારનુ ંઘનફળ = π × શત્રજ્યા2 × ઊંચાઈ = πr
2
h 

બનેં છેડે બધં નળાકારનુ ંપષૃ્ઠફળ = 2πr (r + h)  

11. િકુંની વક્રસપાટીનુ ંકે્ષત્રફળ = πri (I = ત્રાસંી લબંાઈ) 

બધં િકુંનુ ંપષૃ્ઠફળ = πr (r + i)  

12. ચોરસની દરેક બાજુમા ંx ટકાનો વધારો થાય તો કે્ષત્રફળમા ંથતા વધારાની ટકાવારી િોધવાનુ ંસતૂ્ર  

 

વધારાના કે્ષત્રફળની ટકાવારી = 2X +   

   
 

જો ઘટાડો કરવામા ંઆવે તો ઘટાડાના કે્ષત્રફળની ટકાવારી = 2x -  
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13. 1 રૂ. , 2 રૂ. , 5 રૂ. કે 10 રૂ.ના શસિાનુ ંકે્ષત્રફળ િોધવાનુ ંસતૂ્ર = 2πr (r + h)  

 કેટલાક માપના ંરૂપાતંરો  

1. 1 ચો.મી. = 100 સેમી ×  સેમી = 10,000 ચો.સેમી. 

2. 1 ઘન મી. = 100 સેમી × 100 સેમી × 100 સેમી = 1000000 

ઘન સેમી.  

3. 1 ચો.ફૂટ = 144 ચો. ઇંચ  

4. 1 ઘનફૂટ = 1728 ઘન ઇંચ  

5. 1 ચો. હકમી. = 1000 મી. × 1000 મી. = 1000000 ચો.મી.  

6. 1 અર = 100 ચો.મી. 

7. 1 િતેટર = 100 અર = 10,000 ચો.મી.  

8. 1 ચો.હકમી. = 100 િતેટર = 10,000  

9.  1 ણલટર = 1000 ઘન સેમી.  

10. 1 ઘન સેમી. = 1000 ઘન શમ.મી.  

 

: દ ખલ  : 
1. એક ચોરસ મેદાનની પહરશમશત 56 મીટર છે. તો તેનુ ંકે્ષત્રફળ કેટલુ ંથિે ?  196 ચો.મી.  
2. એક ચોરસની લબંાઈમા ં25 ટકા વધારો કરવામા ંઆવે છે. તો તેના કે્ષત્રફળમા ંકેટલા ટકા વધારો થિે ?  56.25 %  
3. એક ચોરસની લબંાઈમા ં20 ટકા ઘટાડો કરવામા ંઆવે તો તેના કે્ષત્રફળમા ંકેટલા ટકા ઘટાડો થિે ?  36 %  

4. એક લબંચોરસની લબંાઈ અને પિોળાઈનો ગરુ્ોત્તર 3 : 2 છે. જો કે્ષત્રફળ 150 ચો.મી. િોય, તો 
લબંચોરસની પિોળાઈ કેટલી િિે ?  

10 મીટર  

5. એક ખેતર 72 મીટર લાબંુ ંઅને 50 મીટર પિોળં છે તો ખેતરનુ ંકે્ષત્રફળ કેટલા અર થિે ?  36 અર  
6. એક મીટર લબંાઈવાળા ચોરસ કાપડમાથંી 25 સેમી. લબંાઈના કેટલા ચોરસ નેપકીન બનિે ?  16 નેપકીન  
7. 3 મીટર લાબંા અને 2 મીટર પિોળા કાપડમાથંી 25 સેમી. લાબંા અને 20 સેમી. પિોળા કાપડના કેટલા 

ટકૂડા બનિે ?  

120 ટકૂડા  

8. એક ચોરસ પડદાની લબંાઈ 3.25 મીટર છે. તેની હકનારીઓ સીવડાવવાનો મીટર દીઠ રૂ. 4 ખચકના લેખે કુલ 
ખચક કેટલો થિે ?  

52 રૂશપયા  

9. એક ઓરડાની લબંાઈ 6 મીટર, પિોળાઈ 4 મીટર અને ઊંચાઈ 3.5 મીટર છે. તો ઓરડાની ચારેય હદવાલનુ ં
કે્ષત્રફળ કેટલુ ંથિે ?  

70 ચો. મીટર 

10. એક 10 મીટર લાબંા અને 8 મીટર પિોળા ધાબામા ં6 સેમી. વરસાદ પડયો તો ધાબામા ંકેટલા ણલટર પાર્ી 
પડ્ુ ંકિવેાય ?  

4800 ણલટર 

11. એક વર્ુકળની પહરશમશત 484 મીટર છે. તો તેનુ ંકે્ષત્રફળ કેટલુ ંથિે ?  18634 ચો.મી.  
12. એક વર્ુકળનો વ્યાસ 14 સેમી. િોય, તો તેનુ ંકે્ષત્રફળ કેટલુ ંથિે ?  154 ચો.સેમી.  
13. 154 મીટર વ્યાસના અધકવર્ ુકળાકાર મેદાનની પહરશમશત કેટલી થિે ?  396 મીટર  
14. એક મોટરસાયકલના પૈડાનંો વ્યાસ 35 સેમી. છે તો 5 

 
 હકમી. અંતર કાપતા ંપૈડંુ કેટલા આંટા મારિે ?  5000 આંટા ફરિે  

15. એક વર્ુકળનુ ંકે્ષત્રફળ 154 ચો.સેમી. છે. તો તેનો પહરઘ કેટલો થિે ?  44 સેમી  
16. એક ગોળાનો વ્યાસ 28 સેમી. છે. તો તેની વક્રસપાટીનુ ંકે્ષત્રફળ કેટલુ ંથિે ?  2464 ચો. સેમી.  
17. 4 સેમી. શત્રજ્યા અને તેટલી જ ઊંચાઈ ધરાવતા નળાકારનુ ંકે્ષત્રફળ કેટલુ ંથિે ?  64   
18. એક ધાર્નુા ગોળાની શત્રજ્યા 15 સેમી. છે. તેને ઓગાળીને તેમાથંી 0.6 સેમી. શત્રજ્યાની કેટલી ગોળીઓ 

બનાવી િકાય ?  

15625  

19. 2.8 મી. શત્રજ્યા અને 4 મીટર ઊંચાઈની નળાકાર ટાકંીમા ંકેટલા ણલટર પાર્ી સમાઈ િકે ?  98560 ણલટર 
20. 164 ચો.સેમી. પાયાનુ ંકે્ષત્રફળ અને 12 સેમી. ઊંચાઈ ધરાવતા િકુંનુ ંઘનફળ કેટલુ ંથાય ?  656 ઘન સેમી  
21. 14 સેમી. શત્રજ્યા ધરાવતા ફૂટબૉલની વક્રસપાટીનુ ંકે્ષત્રફળ કેટલુ ંથાય ?  2464 ચો.સેમી 
22. 4.2 સેમી. વ્યાસ ધરાવતા ગોળાનુ ંઘનફળ કેટલુ ંથિે ?   38.808 ઘન સેમી. 

 

 
1.  કેટલ ાં ઇંચ બર બર એક મીટર થ ય ?  
(A) 39.00   (B) 39.5   (C) 39.37   (D) 38.8 ઈંચ   
2.  32 મીટર પકરતમતતવ ળ  ચોરસન ાં ક્ષતે્રફળ ............ થ ય.  
(A) 256 મીટર   (B) 256 ચોરસ મીટર   (C) 64 મીટર   (D) 64 ચોરસ મીટર   

3.  એક ચોરસની પકરતમતત 100 મીટર હોય, તો તે ચોરસન ાં ક્ષતે્રફળ કેટલ  ચો. મી. થ ય ?  
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(A) 100 ચો મી   (B) 500 ચો મી   (C) 300 ચો મી  (D) 625 ચો મી   

4.  1 મીટરન  મી.મી. કેટલ  થ ય ?  
(A) 10 મી મી   (B)100 મી મી   (C) 1000 મી મી   (D) 10000 મી મી   
5.  4 અર ક્ષતે્રવ ળ  ચોરસ બ ગની લાંબ ઇ કેટલ  મીટર થ ય ?  
(A) 20 મીટર   (B) 2 મીટર   (C) 10 મીટર   (D) 4 મીટર   
6.  40,000 ચો. મીટર = ............. ચો. હતેટોમીટર  
(A) 2   (B) 400   (C) 4   (D)200   
7.  એક લાંબચોરસની એક બ જ  બીજી બ જ  કરત ાં 3 સમેી વધ  છે. આ લાંબચોરસની પકરતમતત 58 સમેી હોય તો તેની લ ાંબી બ જ ન ાં મ પ કેટલ ાં થ ય 

?  
(A) 16 સેમી   (B) 13 સેમી   (C) 14.5 સમેી   (D) 31 સમેી   
8.  એક લાંબચોરસની પકરતમતત 800 મીટર છે અન ેતનેી પહોળ ઈ 150 મીટર છે. આ લાંબચોરસન ાં ક્ષતે્રફળ કેટલ  ચોરસ મીટર થશ ે?  
(A) 37,500   (B) 3,75,000  (C) 3.750  (D) 5,100  
9.  એક ચોરસન ાં ક્ષેત્રફળ 49 ચો સેમી છે, તો તેની બ જ ઓની લાંબ ઇ કેટલ  સમેી હોય ?  
(A) 3 સમેી   (B) 5 સમેી  (C) 7 સેમી   (D) 9 સમેી   
10.  100 મીટરની લાંબ ઇન  ચોરસ જમીનન  પ્લોટની કકિંમત રૂ 1,00,000 હોય તો તમે ાંથી 50 મીટરની લાંબ ઈનો ચોરસ પ્લોટ ખરીદવ  કેટલી 

રકમ ચકૂવવી પડે ?  
(A) 20,000   (B) 25,000   (C) 50,000   (D) 5,000   
11.  7મીટર અન ે5 મીટર મ પવ ળ  ઓરડ ન  ભોંયતણળય મ ાં લ દી બેસ ડવ  50 સમેી લાંબ ઈવ ળી કેટલી ચોરસ લ દી જોઈએ ?  
(A) 70   (B) 350   (C) 140   (D) 35   
12.  1 મીટર પહોળ ઇવ ળ  2 મીટર ક પડમ ાંથી 625 ચો સમેી ક્ષતે્રફળ ધર વત  કેટલ  ચોરસ રૂમ લ બન ે?  
(A)32   (B) 25   (C) 10   (D) 16   
13.  એક લાંબચોરસની પહોળ ઇ તેની લાંબ ઇનો 3

4
 ભ ગ છે. લાંબચોરસન ાં ક્ષતે્રફળ 192 ચો મી. તો તનેી પકરતમતત ............ છે.  

(A) 12 મીટર   (B) 56 મીટર   (C) 74 મીટર  (D)16 મીટર   
14.  એક મીટર પન ન  3 મીટર લ ાંબ  ક પડ મ ાંથી 2,500 ચો. સમેી.ન  કેટલ  રૂમ લ બન ે?  
(A) 10   (B)12   (C) 6   (D) 8   
15.  100 મીટર લાંબ ઇન  ચોરસ બ ગની ફરત ે5 મીટરન  અંતરે ઝ ડ રોપવ  હોય તો ક લ કેટલ ાં ઝ ડ જોઇશ ે?  
(A)80   (B) 78   (C) 40   (D)76   
16.  એક પતર ની લાંબ ઈ અન ેપહોળ ઇ અન ક્રમ ે88 સમેી અન ે50 સેમી છે. આ પતર મ ાંથી 14 સમેી તત્રજ્ય  અન ે5 સમેી ઊંચ ઇન  કેટલ  ખ લ્લ  

નળ ક ર બન વી શક ય ?  
(A) 44 નળ ક ર બન વી શક ય 
  

(B) 4.4 નળ ક ર બન વી શક ય   (C) 10 નળાકાર બનાવી િકાય   (D) ખ લ્લ  નળ ક ર ન બન વી 
શક ય   

17.  કોઇ એક ણબિંદ થી સમ ન અંતરે આવલે ાં ણબિંદ ઓન ેજોડત ાં બનતી આકૃતત કઇ હશ ે?  
(A)ચર્ સષ્કોિ   (B)વર્ ુકળ   (C) તત્રકોિ   (D) ચોરસ   
18.  વર્ ણળન ાં ક્ષતે્રફળ શોધવ  મ ટે ક્ ાં સ ચ ાં નથી ?  
(A) 22

7
 x r

2
 (B) 2 r (C)   

2 
(D) 

  

4

 

19.  ત્રિ ણભન્ન અસમરેખ ણબિંદ ઓમ ાંથી કેટલ  વર્  ણળ પસ ર થ ય ?  
(A) એક   (B) બ ે  (C) ત્રિ   (D) ચ ર   
20.  π એ શનેો શનેો ગ િોત્તર છે ?  
(A) વ્ય સ અન ેપકરઘ  (B)  પહરઘ અને વ્યાસ  (C) તત્રજ્ય  અન ેપકરઘ   (D) પકરઘ અન ેત્રજે્ય    
21.  5 સમેી તત્રજ્ય વ ળ  અધણવર્  ણળન  વ્ય સની લાંબ ઇ કેટલી થ ય ?  
(A) 10 સેમી   (B) 2.5 સમેી   (C) 5 સમેી   (D) 12.5 સમેી   
22.  7 સમેી તત્રજ્ય  અને તટેલી જ ઊંચ ઇવ ળ  100 ખ લ્લ  નળ ક ર તૈય ર કરવ  ક લ કેટલ ાં પતર ાં જોઇએ ?  
(A) 30800 ચો.સેમી   (B)308 ચો.સમેી   (C) 3080 ચો.સમેી   (D) 44000 ચો.સમેી  
23.  એક ઓરડ ની ચ ર કદવ લોન ાં ક લ ક્ષતે્રફળ 77 ચો.મી. છે. તનેી લાંબ ઇ 7.5 મીટર અન ેપહોળ ઇ 3.5 મીટર છે, તો તનેી દીવ લોની ઊંચ ઇ 

કેટલી હશ ે?  
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(A) 3.5 મી.   (B) 3.7 મી.   (C) 5.4 મી.   (D) 6.77 મી.   
24.   1 ઘન મીટર એટલ ેકેટલ  ણલટર થ ય ?  
(A) 1 ણલટર   (B) 10 ણલટર   (C) 100 ણલટર  (D)  1000 ણલટર  

25.  એક ઘન સમેી. બર બર કેટલ  તમણલણલટર ?  
(A)1000 શમણલણલટર   (B) 1 તમણલણલટર   (C)10 તમણલણલટર  (D) 100 તમણલણલટર   
26.  સમઘનન ાં પષૃ્ઠફળ શોધવ ન ાં સતૂ્ર આપો.  
(A) 4 (લાંબ ઇનો)2  (B) લાંબ ઇ x  પહોળ ઇ  (C) 3 (લાંબ ઇનો)2 3 

(પહોળ ઇનો)2 
(D) 6 × (લબંાઈ) 2  

27.  તણળય વ ળ  ખ લ્લ  નળ ક રની ક લ સપ ટીન ાં ક્ષેત્રફળ કેટલ  થશ ે?  
(A) π 2

h (B) 2π   (C)           (D)2π        

28.  નળ ક રની વક્રસપ ટીન ાં ક્ષતે્રફળ શોધવ ન ાં સતૂ્ર જિ વો.  
(A) 2π        (B) π         (C) 2      (D)   

2
h 

29.  નીચને  પકૈી અધણગોળ ની વક્રસપ ટીન ાં ક્ષતે્રફળ શોધવ ન ાં સતૂ્ર ક્ ાં છે ?  
(A) 3   

2 (B)  4    (C)   
2
  (D) 2  

2
 

30.  એક રૂતપય ન  તસક્ક ન ાં ઘનફળ શોધવ ન ાં સતૂ્ર ....... છે.  
(A)   2

h (B) 2    (C) 2   (D)   
2
 

31.  એક નળ ક રન ાં ઘનફળ મહત્તમ વધ રવ  કોઇ પિ એક મ પમ ાં એક એકમ ઉમરેવ નો હોય તો ત ેમ ટે નીચને  પકૈી શ ાં કરવ ાં જોઈએ ?  
(A) વ્ય સમ ાં એક એકમ 
ઉમરેવો જોઇએ.   

(B)શત્રજ્યામા ંએક એકમ 
ઉમેરવો જોઇએ.   

(C) ઊંચ ઇમ ાં એક એકમ 
વધ રવો જોઇએ.   

(D)  મ ાં એક એકમ ઉમરેવો જોઇએ.   

32.  10 સમેી. વ્ય સ અને 4 સમેી. ઊંચ ઇન  નળ ક રન ાં ઘનફળ .......... ઘન સમેી થ ય.  
(A) 40     (B)400     (C)100     (D) 20     
33.  50 સમેી તત્રજ્ય ન  પ ય વ ળી ટ ાંકીમ ાં 2 મીટર ઊંચ ઇ સ ધી પ િી ભરેલ છે, તમે ાંથી 10 ણલટરન  કેટલ  કેન ભરી શક ય ?  
(A) 2000   (B)100   (C) 157   (D)1570   
34.  અધણગોળ ન ાં ઘનફળ ................ થ ય.  
(A) 1

2
  

2
 (B) 

4

3
   

3
 (C) એકપિ નહી  (D)  

 
   

3 

35.  ગોલકની તત્રજ્ય  બમિી કરવ મ ાં આવ ેતો તને  ાં ઘન મળૂ ઘનફળ કરત ાં કેટલ  ગણ ાં થ ય ?  
(A) 2   (B)4   (C)8   (D) 16  
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ગજુરાત સરકાર દ્વારા લેવાતી તમામ પરીક્ષાઓની સપંરૂ્ક તૈયારી માટે. 
 

 Reasoning રસનો શવષય છે, ગોખવાથી ન આવડે સમજવુ ંપડે.  

 Reasoningમાં મશુ્કેલી અનભુવતા શમત્રો માટે ઉપયોગી પુ્ તક.  

સાદુ, સરળ અને ઝડપી  

Reasoning 
 દરેક પ્રકરર્ની Short-cut રીત સાથે સરળ સમજ.  

  ્વાધ્યાય માટે અલગથી કસોટી.  

AAANNNGGGEEELLL   AAACCCAAADDDEEEMMMYYY   

7575  072  872 
માગકદિકક : સામત ગઢવી 

(10 પરીક્ષાઓમા ંસફળ થયેલ અનભુવી અને તજજ્ઞ શિક્ષક) 
 

 

 



ANGEL  ACADEMY  :  GPSC 1-2, Dy.SO - નાયબ મામલતદાર, તલાટી, કલાકક , PSI-ASI, કોન્સ્ટેબલ, TAT, TET વગેરે પરીક્ષાઓની સપંરૂ્ક તૈયારી માટેના ્થળ              

મો.7575 072 872       :1) બસ ડેપોની સામે, સેકટર:7-C, ઘ-3, │  2) લાલઘર ઝેરોક્ષની નીચે, સેકટર: 29, ઘ-6  કોનકર  .. ગાધંીનગર   angelacademy.co.in       

 

સચંાલક : સામત ગઢવી  (GPSC 1-2(p) , Dy.SO-નાયબ મામલતદાર(p), તલાટી, કલાકક , પોલીસ, TAT, TET વગેરે 10 થી વધારે પરીક્ષાઓમાં પાસ થનાર અનભુવી અને તજજ્ઞ શિક્ષક)  2 

              Index  

   ક્રમ પ્રકરર્ પાના નબંર  

1.  રોમન અંક 3 

2.  દદિા-અંતર 6 

3.  પદાનુ ંક્રમ ગોઠવર્ી 8 

4.  કેલેન્સડર 9 

5.  િબ્દ(spelling) કસોટી 11 

6.  લોહીનો સબંધં 12 

7.  Coding-decoding 14 

8.  અક્ષર શે્રર્ી 15 

9.  અંક શે્રર્ી 16 

10.  સમસબંધં 17 

11.  તાદકિક પ્રશ્નો 19 

12.  દપકર્ પ્રશતબબિંબ 20 

13.  ઘદડયાળ 21 

14.  આકૃશત આધારીત પ્રશ્નો 22 

15.  લપુ્ત સખં્યા િોધો 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANGEL  ACADEMY  :  GPSC 1-2, Dy.SO - નાયબ મામલતદાર, તલાટી, કલાકક , PSI-ASI, કોન્સ્ટેબલ, TAT, TET વગેરે પરીક્ષાઓની સપંરૂ્ક તૈયારી માટેના ્થળ              

મો.7575 072 872       :1) બસ ડેપોની સામે, સેકટર:7-C, ઘ-3, │  2) લાલઘર ઝેરોક્ષની નીચે, સેકટર: 29, ઘ-6  કોનકર  .. ગાધંીનગર   angelacademy.co.in       

 

સચંાલક : સામત ગઢવી  (GPSC 1-2(p) , Dy.SO-નાયબ મામલતદાર(p), તલાટી, કલાકક , પોલીસ, TAT, TET વગેરે 10 થી વધારે પરીક્ષાઓમાં પાસ થનાર અનભુવી અને તજજ્ઞ શિક્ષક)  3 

રોમન અંક 

 

 આપરે્ ગજુરાતીમા ંઅંક આ પ્રમારે્ લખતા હોઈએ : ૧,૨,૩,૪,૫,૬,૭,૮,૯,૧૦,... 
 જ્યારે અંગે્રજીમા ંઅંક આ પ્રમારે્ લખતા હોઈએ : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,... 
 અંહી 1 થી 9 અને 0 નો ઉપયોગ કરીને અસખં્ય સખં્યાઓ લખી િકાય છે.   
 કોઈ એક સખં્યા ગમે તેટલી વાર ઉપયોગમા ંલઈ િકાય છે. દા.ત. 11,11,111 /- મા ંઆપરે્ 1 નો ઉપયોગ 7 વખત કયો.  
 આ રીતે રોમન દેિની પોતાની ભાષા છે જેમા ંકેટલાક શનયમછે, જે આપરે્ યાદ રાખવા પડિે.  
રોમનમા ં  1 = I, 5 = V, 10 = X,   50 =L,100 =  C, 500 = D, 1000 = M,  [IVX ફાઈલને LCD મા ંઓપન કરતા બચત્ર મોટંુ (M) દેખાય] 
શનયમ : I)  કોઈ પર્ રોમન અંક સળંગ ત્રર્ થી વધારે વખત એક સાથે આવી િકે નદહ. [IIII, VVVVV, XXXXX આવી રીતે લખી િકાય નદહ.]  

  II) કોઈ સખં્યામા ંબીજી સખં્યા ઉમેરવા માટે જમર્ી બાજુએ લખવી.  
III) કોઈ સખં્યા માથંી બીજી સખં્યા બાદ કરવા માટે ડાબી બાજુએ લખવી.  
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76.  LXXVI.  
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80.  LXXX.  

81.  LXXXI.  

82.  LXXXII.  

83.  LXXXIII.  

84.  LXXXIV.  

85.  LXXXV.  

86.  LXXXVI.  

87.  LXXXVII.  

88.  LXXXVIII.  

89.  LXXXIX.  

90.  XC.  

91.  XCI.  

92.  XCII.  

93.  XCIII.  

94.  XCIV.  

95.  XCV.  

96.  XCVI.  

97.  XCVII.  

98.  XCVIII.  

99.  XCIX.  

100.  C.  

101.  CI.  

102.  CII.  

103.  CIII.  

104.  CIV.  

105.  CV.  

106.  CVI.  

107.  CVII.  

108.  CVIII.  

109.  CIX.  

110.  CX.  

111.  CXI.  

112.  CXII.  

113.  CXIII.  

114.  CXIV.  

115.  CXV.  

116.  CXVI.  

117.  CXVII.  

118.  CXVIII.  

119.  CXIX.  

120.  CXX.  

121.  CXXI.  

122.  CXXII.  

123.  CXXIII.  

124.  CXXIV.  

125.  CXXV.  

126.  CXXVI.  

127.  CXXVII.  

128.  CXXVIII.  
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143.  CXLIII.  

144.  CXLIV.  

145.  CXLV.  

146.  CXLVI.  

147.  CXLVII.  

148.  CXLVIII.  

149.  CXLIX.  

150.  CL.  

151.  CLI.  

152.  CLII.  

153.  CLIII.  

154.  CLIV.  

155.  CLV.  

156.  CLVI.  

157.  CLVII.  

158.  CLVIII.  

159.  CLIX.  

160.  CLX.  

161.  CLXI.  

162.  CLXII.  

163.  CLXIII.  

164.  CLXIV.  

165.  CLXV.  

166.  CLXVI.  

167.  CLXVII.  

168.  CLXVIII.  

169.  CLXIX.  

170.  CLXX.  

171.  CLXXI.  

172.  CLXXII.  

173.  CLXXIII.  

174.  CLXXIV.  

175.  CLXXV.  

176.  CLXXVI.  

177.  CLXXVII.  

178.  CLXXVIII.  

179.  CLXXIX.  

180.  CLXXX.  

181.  CLXXXI.  

182.  CLXXXII.  

183.  CLXXXIII.  

184.  CLXXXIV.  

185.  CLXXXV.  

186.  CLXXXVI.  

187.  CLXXXVII.  

188.  CLXXXVIII.  

189.  CLXXXIX.  

190.  CXC.  

191.  CXCI.  

192.  CXCII.  

193.  CXCIII.  

194.  CXCIV.  

195.  CXCV.  

196.  CXCVI.  

197.  CXCVII.  

198.  CXCVIII.  

199.  CXCIX.  

200.  CC.  

201.  CCI.  

202.  CCII.  

203.  CCIII.  

204.  CCIV.  

205.  CCV.  

206.  CCVI.  

207.  CCVII.  

208.  CCVIII.  

209.  CCIX.  

210.  CCX.  

211.  CCXI.  

212.  CCXII.  

213.  CCXIII.  

214.  CCXIV.  

215.  CCXV.  

216.  CCXVI.  

217.  CCXVII.  

218.  CCXVIII.  

219.  CCXIX.  

220.  CCXX.  

221.  CCXXI.  

222.  CCXXII.  

223.  CCXXIII.  

224.  CCXXIV.  

225.  CCXXV.  

226.  CCXXVI.  

227.  CCXXVII.  

228.  CCXXVIII.  

229.  CCXXIX.  

230.  CCXXX.  

231.  CCXXXI.  

232.  CCXXXII.  

233.  CCXXXIII.  

234.  CCXXXIV.  

235.  CCXXXV.  

236.  CCXXXVI.  

237.  CCXXXVII.  

238.  CCXXXVIII.  

239.  CCXXXIX.  

240.  CCXL.  

241.  CCXLI.  

242.  CCXLII.  

243.  CCXLIII.  

244.  CCXLIV.  

245.  CCXLV.  
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388.  CCCLXXXVIII.  

389.  CCCLXXXIX.  

390.  CCCXC.  

391.  CCCXCI.  

392.  CCCXCII.  

393.  CCCXCIII.  

394.  CCCXCIV.  

395.  CCCXCV.  

396.  CCCXCVI.  

397.  CCCXCVII.  

398.  CCCXCVIII.  

399.  CCCXCIX.  

400.  CD.  

401.  CDI.  

402.  CDII.  

403.  CDIII.  

404.  CDIV.  

405.  CDV.  

406.  CDVI.  

407.  CDVII.  

408.  CDVIII.  

409.  CDIX.  

410.  CDX.  

411.  CDXI.  

412.  CDXII.  

413.  CDXIII.  

414.  CDXIV.  

415.  CDXV.  

416.  CDXVI.  

417.  CDXVII.  

418.  CDXVIII.  

419.  CDXIX.  

420.  CDXX.  

421.  CDXXI.  

422.  CDXXII.  

423.  CDXXIII.  

424.  CDXXIV.  

425.  CDXXV.  

426.  CDXXVI.  

427.  CDXXVII.  

428.  CDXXVIII.  

429.  CDXXIX.  

430.  CDXXX.  

431.  CDXXXI.  

432.  CDXXXII.  

433.  CDXXXIII.  

434.  CDXXXIV.  

435.  CDXXXV.  

436.  CDXXXVI.  

437.  CDXXXVII.  

438.  CDXXXVIII.  

439.  CDXXXIX.  

440.  CDXL.  

441.  CDXLI.  

442.  CDXLII.  

443.  CDXLIII.  

444.  CDXLIV.  

445.  CDXLV.  

446.  CDXLVI.  

447.  CDXLVII.  

448.  CDXLVIII.  

449.  CDXLIX.  

450.  CDL.  

451.  CDLI.  

452.  CDLII.  

453.  CDLIII.  

454.  CDLIV.  

455.  CDLV.  

456.  CDLVI.  

457.  CDLVII.  

458.  CDLVIII.  

459.  CDLIX.  

460.  CDLX.  

461.  CDLXI.  

462.  CDLXII.  

463.  CDLXIII.  

464.  CDLXIV.  

465.  CDLXV.  

466.  CDLXVI.  

467.  CDLXVII.  

468.  CDLXVIII.  

469.  CDLXIX.  

470.  CDLXX.  

471.  CDLXXI.  

472.  CDLXXII.  

473.  CDLXXIII.  

474.  CDLXXIV.  

475.  CDLXXV.  

476.  CDLXXVI.  

477.  CDLXXVII.  

478.  CDLXXVIII.  

479.  CDLXXIX.  

480.  CDLXXX.  

481.  CDLXXXI.  

482.  CDLXXXII.  

483.  CDLXXXIII.  

484.  CDLXXXIV.  

485.  CDLXXXV.  

486.  CDLXXXVI.  

487.  CDLXXXVII.  

488.  CDLXXXVIII.  

489.  CDLXXXIX.  

490.  CDXC.  

491.  CDXCI.  

492.  CDXCII.  

493.  CDXCIII.  

494.  CDXCIV.  

495.  CDXCV.  

496.  CDXCVI.  

497.  CDXCVII.  

498.  CDXCVIII.  

499.  CDXCIX.  

500.  D.  

501.  DI.  

502.  DII.  

503.  DIII.  

504.  DIV.  

505.  DV.  

506.  DVI.  

507.  DVII.  

508.  DVIII.  

509.  DIX.  

510.  DX.  

511.  DXI.  

512.  DXII.  

513.  DXIII.  

514.  DXIV.  

515.  DXV.  

516.  DXVI.  

517.  DXVII.  

518.  DXVIII.  

519.  DXIX.  

520.  DXX.  

521.  DXXI.  

522.  DXXII.  

523.  DXXIII.  

524.  DXXIV.  

525.  DXXV.  

526.  DXXVI.  

527.  DXXVII.  

528.  DXXVIII.  

529.  DXXIX.  

530.  DXXX.  

531.  DXXXI.  

532.  DXXXII.  

533.  DXXXIII.  

534.  DXXXIV.  

535.  DXXXV.  

536.  DXXXVI.  

537.  DXXXVII.  

538.  DXXXVIII.  

539.  DXXXIX.  

540.  DXL.  

541.  DXLI.  

542.  DXLII.  

543.  DXLIII.  

544.  DXLIV.  

545.  DXLV.  

546.  DXLVI.  

547.  DXLVII.  

548.  DXLVIII.  

549.  DXLIX.  

550.  DL.  

551.  DLI.  

552.  DLII.  

553.  DLIII.  

554.  DLIV.  

555.  DLV.  

556.  DLVI.  

557.  DLVII.  

558.  DLVIII.  

559.  DLIX.  

560.  DLX.  

561.  DLXI.  

562.  DLXII.  

563.  DLXIII.  

564.  DLXIV.  

565.  DLXV.  

566.  DLXVI.  

567.  DLXVII.  

568.  DLXVIII.  

569.  DLXIX.  

570.  DLXX.  

571.  DLXXI.  

572.  DLXXII.  

573.  DLXXIII.  

574.  DLXXIV.  

575.  DLXXV.  

576.  DLXXVI.  

577.  DLXXVII.  

578.  DLXXVIII.  

579.  DLXXIX.  

580.  DLXXX.  

581.  DLXXXI.  

582.  DLXXXII.  

583.  DLXXXIII.  

584.  DLXXXIV.  

585.  DLXXXV.  

586.  DLXXXVI.  

587.  DLXXXVII.  

588.  DLXXXVIII.  

589.  DLXXXIX.  

590.  DXC.  

591.  DXCI.  

592.  DXCII.  

593.  DXCIII.  

594.  DXCIV.  

595.  DXCV.  

596.  DXCVI.  

597.  DXCVII.  

598.  DXCVIII.  

599.  DXCIX.  

600.  DC.  

601.  DCI.  

602.  DCII.  

603.  DCIII.  

604.  DCIV.  

605.  DCV.  

606.  DCVI.  

607.  DCVII.  

608.  DCVIII.  

609.  DCIX.  

610.  DCX.  

611.  DCXI.  

612.  DCXII.  

613.  DCXIII.  

614.  DCXIV.  

615.  DCXV.  

616.  DCXVI.  

617.  DCXVII.  

618.  DCXVIII.  

619.  DCXIX.  

620.  DCXX.  

621.  DCXXI.  

622.  DCXXII.  

623.  DCXXIII.  

624.  DCXXIV.  

625.  DCXXV.  

626.  DCXXVI.  

627.  DCXXVII.  

628.  DCXXVIII.  

629.  DCXXIX.  



ANGEL  ACADEMY  :  GPSC 1-2, Dy.SO - નાયબ મામલતદાર, તલાટી, કલાકક , PSI-ASI, કોન્સ્ટેબલ, TAT, TET વગેરે પરીક્ષાઓની સપંરૂ્ક તૈયારી માટેના ્થળ              

મો.7575 072 872       :1) બસ ડેપોની સામે, સેકટર:7-C, ઘ-3, │  2) લાલઘર ઝેરોક્ષની નીચે, સેકટર: 29, ઘ-6  કોનકર  .. ગાધંીનગર   angelacademy.co.in       

 

સચંાલક : સામત ગઢવી  (GPSC 1-2(p) , Dy.SO-નાયબ મામલતદાર(p), તલાટી, કલાકક , પોલીસ, TAT, TET વગેરે 10 થી વધારે પરીક્ષાઓમાં પાસ થનાર અનભુવી અને તજજ્ઞ શિક્ષક)  5 

630.  DCXXX.  

631.  DCXXXI.  

632.  DCXXXII.  

633.  DCXXXIII.  

634.  DCXXXIV.  

635.  DCXXXV.  

636.  DCXXXVI.  

637.  DCXXXVII.  

638.  DCXXXVIII.  

639.  DCXXXIX.  

640.  DCXL.  

641.  DCXLI.  

642.  DCXLII.  

643.  DCXLIII.  

644.  DCXLIV.  

645.  DCXLV.  

646.  DCXLVI.  

647.  DCXLVII.  

648.  DCXLVIII.  

649.  DCXLIX.  

650.  DCL.  

651.  DCLI.  

652.  DCLII.  

653.  DCLIII.  

654.  DCLIV.  

655.  DCLV.  

656.  DCLVI.  

657.  DCLVII.  

658.  DCLVIII.  

659.  DCLIX.  

660.  DCLX.  

661.  DCLXI.  

662.  DCLXII.  

663.  DCLXIII.  

664.  DCLXIV.  

665.  DCLXV.  

666.  DCLXVI.  

667.  DCLXVII.  

668.  DCLXVIII.  

669.  DCLXIX.  

670.  DCLXX.  

671.  DCLXXI.  

672.  DCLXXII.  

673.  DCLXXIII.  

674.  DCLXXIV.  

675.  DCLXXV.  

676.  DCLXXVI.  

677.  DCLXXVII.  

678.  DCLXXVIII.  

679.  DCLXXIX.  

680.  DCLXXX.  

681.  DCLXXXI.  

682.  DCLXXXII.  

683.  DCLXXXIII.  

684.  DCLXXXIV.  

685.  DCLXXXV.  

686.  DCLXXXVI.  

687.  DCLXXXVII.  

688.  DCLXXXVIII.  

689.  DCLXXXIX.  

690.  DCXC.  

691.  DCXCI.  

692.  DCXCII.  

693.  DCXCIII.  

694.  DCXCIV.  

695.  DCXCV.  

696.  DCXCVI.  

697.  DCXCVII.  

698.  DCXCVIII.  

699.  DCXCIX.  

700.  DCC.  

701.  DCCI.  

702.  DCCII.  

703.  DCCIII.  

704.  DCCIV.  

705.  DCCV.  

706.  DCCVI.  

707.  DCCVII.  

708.  DCCVIII.  

709.  DCCIX.  

710.  DCCX.  

711.  DCCXI.  

712.  DCCXII.  

713.  DCCXIII.  

714.  DCCXIV.  

715.  DCCXV.  

716.  DCCXVI.  

717.  DCCXVII.  

718.  DCCXVIII.  

719.  DCCXIX.  

720.  DCCXX.  

721.  DCCXXI.  

722.  DCCXXII.  

723.  DCCXXIII.  

724.  DCCXXIV.  

725.  DCCXXV.  

726.  DCCXXVI.  

727.  DCCXXVII.  

728.  DCCXXVIII.  

729.  DCCXXIX.  

730.  DCCXXX.  

731.  DCCXXXI.  

732.  DCCXXXII.  

733.  DCCXXXIII.  

734.  DCCXXXIV.  

735.  DCCXXXV.  

736.  DCCXXXVI.  

737.  DCCXXXVII.  

738.  DCCXXXVIII.  

739.  DCCXXXIX.  

740.  DCCXL.  

741.  DCCXLI.  

742.  DCCXLII.  

743.  DCCXLIII.  

744.  DCCXLIV.  

745.  DCCXLV.  

746.  DCCXLVI.  

747.  DCCXLVII.  

748.  DCCXLVIII.  

749.  DCCXLIX.  

750.  DCCL.  

751.  DCCLI.  

752.  DCCLII.  

753.  DCCLIII.  

754.  DCCLIV.  

755.  DCCLV.  

756.  DCCLVI.  

757.  DCCLVII.  

758.  DCCLVIII.  

759.  DCCLIX.  

760.  DCCLX.  

761.  DCCLXI.  

762.  DCCLXII.  

763.  DCCLXIII.  

764.  DCCLXIV.  

765.  DCCLXV.  

766.  DCCLXVI.  

767.  DCCLXVII.  

768.  DCCLXVIII.  

769.  DCCLXIX.  

770.  DCCLXX.  

771.  DCCLXXI.  

772.  DCCLXXII.  

773.  DCCLXXIII.  

774.  DCCLXXIV.  

775.  DCCLXXV.  

776.  DCCLXXVI.  

777.  DCCLXXVII.  

778.  DCCLXXVIII.  

779.  DCCLXXIX.  

780.  DCCLXXX.  

781.  DCCLXXXI.  

782.  DCCLXXXII.  

783.  DCCLXXXIII.  

784.  DCCLXXXIV.  

785.  DCCLXXXV.  

786.  DCCLXXXVI.  

787.  DCCLXXXVII.  

788.  DCCLXXXVIII.  

789.  DCCLXXXIX.  

790.  DCCXC.  

791.  DCCXCI.  

792.  DCCXCII.  

793.  DCCXCIII.  

794.  DCCXCIV.  

795.  DCCXCV.  

796.  DCCXCVI.  

797.  DCCXCVII.  

798.  DCCXCVIII.  

799.  DCCXCIX.  

800.  DCCC.  

801.  DCCCI.  

802.  DCCCII.  

803.  DCCCIII.  

804.  DCCCIV.  

805.  DCCCV.  

806.  DCCCVI.  

807.  DCCCVII.  

808.  DCCCVIII.  

809.  DCCCIX.  

810.  DCCCX.  

811.  DCCCXI.  

812.  DCCCXII.  

813.  DCCCXIII.  

814.  DCCCXIV.  

815.  DCCCXV.  

816.  DCCCXVI.  

817.  DCCCXVII.  

818.  DCCCXVIII.  

819.  DCCCXIX.  

820.  DCCCXX.  

821.  DCCCXXI.  

822.  DCCCXXII.  

823.  DCCCXXIII.  

824.  DCCCXXIV.  

825.  DCCCXXV.  

826.  DCCCXXVI.  

827.  DCCCXXVII.  

828.  DCCCXXVIII.  

829.  DCCCXXIX.  

830.  DCCCXXX.  

831.  DCCCXXXI.  

832.  DCCCXXXII.  

833.  DCCCXXXIII.  

834.  DCCCXXXIV.  

835.  DCCCXXXV.  

836.  DCCCXXXVI.  

837.  DCCCXXXVII.  

838.  DCCCXXXVIII.  

839.  DCCCXXXIX.  

840.  DCCCXL.  

841.  DCCCXLI.  

842.  DCCCXLII.  

843.  DCCCXLIII.  

844.  DCCCXLIV.  

845.  DCCCXLV.  

846.  DCCCXLVI.  

847.  DCCCXLVII.  

848.  DCCCXLVIII.  

849.  DCCCXLIX.  

850.  DCCCL.  

851.  DCCCLI.  

852.  DCCCLII.  

853.  DCCCLIII.  

854.  DCCCLIV.  

855.  DCCCLV.  

856.  DCCCLVI.  

857.  DCCCLVII.  

858.  DCCCLVIII.  

859.  DCCCLIX.  

860.  DCCCLX.  

861.  DCCCLXI.  

862.  DCCCLXII.  

863.  DCCCLXIII.  

864.  DCCCLXIV.  

865.  DCCCLXV.  

866.  DCCCLXVI.  

867.  DCCCLXVII.  

868.  DCCCLXVIII.  

869.  DCCCLXIX.  

870.  DCCCLXX.  

871.  DCCCLXXI.  

872.  DCCCLXXII.  

873.  DCCCLXXIII.  

874.  DCCCLXXIV.  

875.  DCCCLXXV.  

876.  DCCCLXXVI.  

877.  DCCCLXXVII.  

878.  DCCCLXXVIII.  

879.  DCCCLXXIX.  

880.  DCCCLXXX.  

881.  DCCCLXXXI.  

882.  DCCCLXXXII.  

883.  DCCCLXXXIII.  

884.  DCCCLXXXIV.  

885.  DCCCLXXXV.  

886.  DCCCLXXXVI.  

887.  DCCCLXXXVII.  

888.  DCCCLXXXVIII.  

889.  DCCCLXXXIX.  

890.  DCCCXC.  

891.  DCCCXCI.  

892.  DCCCXCII.  

893.  DCCCXCIII.  

894.  DCCCXCIV.  

895.  DCCCXCV.  

896.  DCCCXCVI.  

897.  DCCCXCVII.  

898.  DCCCXCVIII.  

899.  DCCCXCIX.  

900.  CM.  

901.  CMI.  

902.  CMII.  

903.  CMIII.  

904.  CMIV.  

905.  CMV.  

906.  CMVI.  

907.  CMVII.  

908.  CMVIII.  

909.  CMIX.  

910.  CMX.  

911.  CMXI.  

912.  CMXII.  

913.  CMXIII.  

914.  CMXIV.  

915.  CMXV.  

916.  CMXVI.  

917.  CMXVII.  

918.  CMXVIII.  

919.  CMXIX.  

920.  CMXX.  

921.  CMXXI.  

922.  CMXXII.  

923.  CMXXIII.  

924.  CMXXIV.  

925.  CMXXV.  

926.  CMXXVI.  

927.  CMXXVII.  

928.  CMXXVIII.  

929.  CMXXIX.  

930.  CMXXX.  

931.  CMXXXI.  

932.  CMXXXII.  

933.  CMXXXIII.  

934.  CMXXXIV.  

935.  CMXXXV.  

936.  CMXXXVI.  

937.  CMXXXVII.  

938.  CMXXXVIII.  

939.  CMXXXIX.  

940.  CMXL.  

941.  CMXLI.  

942.  CMXLII.  

943.  CMXLIII.  

944.  CMXLIV.  

945.  CMXLV.  

946.  CMXLVI.  

947.  CMXLVII.  

948.  CMXLVIII.  

949.  CMXLIX.  

950.  CML.  

951.  CMLI.  

952.  CMLII.  

953.  CMLIII.  

954.  CMLIV.  

955.  CMLV.  

956.  CMLVI.  

957.  CMLVII.  

958.  CMLVIII.  

959.  CMLIX.  

960.  CMLX.  

961.  CMLXI.  

962.  CMLXII.  

963.  CMLXIII.  

964.  CMLXIV.  

965.  CMLXV.  

966.  CMLXVI.  

967.  CMLXVII.  

968.  CMLXVIII.  

969.  CMLXIX.  

970.  CMLXX.  

971.  CMLXXI.  

972.  CMLXXII.  

973.  CMLXXIII.  

974.  CMLXXIV.  

975.  CMLXXV.  

976.  CMLXXVI.  

977.  CMLXXVII.  

978.  CMLXXVIII.  

979.  CMLXXIX.  

980.  CMLXXX.  

981.  CMLXXXI.  

982.  CMLXXXII.  

983.  CMLXXXIII.  

984.  CMLXXXIV.  

985.  CMLXXXV.  

986.  CMLXXXVI.  

987.  CMLXXXVII.  

988.  CMLXXXVIII.  

989.  CMLXXXIX.  

990.  CMXC.  

991.  CMXCI.  

992.  CMXCII.  

993.  CMXCIII.  

994.  CMXCIV.  

995.  CMXCV.  

996.  CMXCVI.  

997.  CMXCVII.  

998.  CMXCVIII.  

999.  CMXCIX.  

1000.  M.  

1001.  MI.  

1002.  MII.  

1003.  MIII.  

1004.  MIV.  

1005.  MV.  

1006.  MVI.  

1007.  MVII.  

1008.  MVIII.  

1009.  MIX.  

1010.  MX.  
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દદિા-અંતર 

 આ પ્રકારના દાખલામા ંભલૂ પડવાની સભંાવના સૌથી વધારે રહલેી હોય છે, કારર્ કે તેમા ચારેય option દદિા/ખરુ્ાના હોય તમારો જવાબ સાચો 
પડે તે માટે ચોક્કક્કસાઈ રાખવી ખબુ જ જરૂરી છે.    

 ચાર દદિા – પવૂક , પશિમ, ઉત્તર અને દબક્ષર્.  
 ચાર ખરુ્ા – ઈિાન, અગ્નન, નૈર્કત્ય અને વાયવ્ય.  
 આકૃશત : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 સામત પ્ર્થાન બબિંદુથી ચાલવાની િરૂયાત કરે છે. તે 3 દકમી પશિમ મા ંચાલે છે. પછી તે 
પોતાની જમર્ી તરફ વળી 3 દકમી  ચાલે છે. તો તેનુ ંમખુ કઈ દદિામા ંહિે ? 

ઉત્તર 

(A) પવૂક  (B) ઉત્તર  (C) પશિમ (D)દબક્ષર્  

2 શ્યામ તેના ઘરેથી શનકળી દબક્ષર્મા ં5 દકમી ચાલે છે. તે ડાબી બાજુ વળી 2 દકમી ચાલે છે. તે 
પછી ઉત્તર તરફ વળીબીજા 5 દકમી ચાલે છે. તો હવે તે પોતાના ઘરથી કેટલે દૂર હિે ?  

2 દકમી 

(A) 12 દકમી  (B) 2 દકમી  (C) 5 દકમી  (D) 0 દકમી  

3 શવરમ 17 દકમી પવૂકમા ંચાલે છે. ત્યાર બાદ ડાબી બાજુ વળી 15 દકમી ચાલે છે. ફરીથી ડાબી 
બાજુ વળી 17 દકમી ચાલે છે. તો પ્ર્થાન બબિંદુથી તે કેટલો દૂર હોય ? 

15 દકમી 

(A) 17 દકમી (B) 15 દકમી  (C) 2 દકમી  (D) 32 દકમી  

4  એક માર્સ પવૂકમા ં6 મીટર ગયો, ત્યારબાદ તે દબક્ષર્મા ં8 મીટર ચાલ્યો. હવે તે તેના 
ચાલવાના ્થળથી કેટલા મીટર દૂર હિે ? 

10 મીટર 

(A)10 મીટર (B) ૨ મીટર (C)8 મીટર (D) 14 મીટર 

5 એક વ્યગ્ક્કત દબક્ષર્મા ં૩ દકમી ચાલે છે. ત્યારબાદ પવૂક તરફ વળી 4 દકમી ચાલે છે. હવે 
વ્યગ્ક્કત તેના ચાલવાના ્થળથી કેટલા દકમી દૂર હિે ? 

5 દકમી 

(A) 7 દકમી (B) 1 દકમી (C) 12 દકમી (D)5 દકમી 
6 કશપલભાઈ પશિમ દદિા તરફ મોં રાખીને ઉભો છે. તે 45 અંિના ખરેૂ્ ઘદડયાળની દદિામા ં

ફરે છે. ફરી પાછો એ જ દદિામા ં180 અંિના ખરેૂ્ ફરે છે. ત્યારબાદએ તે ઘદડયાળના કાટંાની 
શવરુદ્ધ દદિામા ં270 અંિના ખરેૂ્ ફરે છે, તો હવે તે કઈ દદિા તરફ મોં રાખીને ઉભો હિે ? 

પશિમ- દબક્ષર્ 

(A)પવૂક – ઉત્તર  (B) પશિમ-
ઉત્તર  

(C) પશિમ (D) પશિમ- દબક્ષર્  

7 સામતનુ ંમખુ ઉત્તર-પશિમ દદિામા ંછે. તે ઘદડયાળની દદિામા ં90 અંિ ફરે છે. ત્યારબાદ 
180 અંિ ઘદડયાળના કાટંાની શવરુદ્ધ દદિામા ંફરે છે. ત્યારબાદ છેલ્લે આ જ દદિામા ં90 અંિ 
ફરે છે. તો હવે તેનુ ંમખુ કઈ દદિામા ંહિે ?  

દબક્ષર્-પવૂક 

(A) દબક્ષર્ (B) પશિમ- 
દબક્ષર્ 

(C) દબક્ષર્-પવૂક  (D) ઉત્તર  

8 એક વ્યગ્ક્કતએ કોઈ ્થળેથી ચાલવાનુ ંિરૂ કર્ુું. તે 12 દકમી ઉત્તરમા ંગયો. ત્યાથંી ડાબી બાજુ 
ફયો. થોડો સમય ચાલ્યા બાદ તે અટકી ગયો. તે પ્રારંબભક ્થળેથી 13 દકમી દૂર હતો. તે 
ઉત્તર તરફથી ફયાક બાદ કેટલા દકમી ચાલ્યો ? 

5 દકમી 

(A) 2  દકમી (B)7 દકમી (C) 1 દકમી (D) 5 દકમી 
9 એક િાળાનો બસ ડ્રાઈવર િાળાની ઉત્તર તરફ 2 દકમી જઈને ડાબી બાજુ વળી જાય છે. 5 5 દકમી ઉત્તર 
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દકમી જઈને તે ફરીથી ડાબી બાજુ વળીને 8 દકમી જાયછે. ત્યારબાદ દાબી  બાજુ વળીને 5 
દકમી જાય છે. અંતમા ંતે ડાબી બાજુ વળી 1 દકમી જાય છે અને ત્યા ંઉભો રહ ેછે. તેને ફરી 
્કલેૂ જવામા ંકેટલ ુઅંતર કાપવુ ંપડિે અને કઈ દદિામા ંજવુ ંપડિે ? 

(A)3 દકમી 
ઉત્તર  

(B)7 દકમી પવૂક  (C) 6 દકમી 
બબક્ષર્  

(D) 5 દકમી ઉત્તર  

10 િગ્ક્કતદાન દબક્ષર્ તરફ 30 મીટર ચાલ્યા પછી ડાબી બાજુ વળીને 15 મીટર ચાલ્યો. ત્યાર 
બાદ તે જમર્ી બાજુ વળ્યો અને 15 મીટર ચાલ્યો, તો તેરે્ કુલ કેટલ ુઅંતર કાપ્ર્ુ ંહિે ?  

60 મીટર 

(A)95 મીટર  (B)50 મીટર (C)70 મીટર (D) 60 મીટર 
11 જો હું પવૂક તરફ મખુ રાખી ઊભેલો છં. અને 100 ઘદડયાળની દદિામા ંઅને 145 દડગ્રી 

ઘદડયાળની શવરુદ્ધ દદિામા ંફરંૂ તો હવે કઈ દદિામા ંહોઈિ?   
પવૂક-ઉત્તર 

(A) પવૂક  (B) પવૂક-ઉત્તર  (C) ઉત્તર  (D) દબક્ષર્-પશિમ  
12 એક માર્સ પ્ર્થાન બબિંદુથી ઉત્તર તરફ 2 દકમી. ચાલે છે. ત્યારબાદ તે જમર્ી બાજુ ફરી 3 

દકમી. ચાલે છે. પછી તે ડાબી બાજુ ફરી 2 દકમી. ચાલે છે. હવે તેનુ ંમખુ કઈ દદિામા ંહિે?  
ઉત્તર 

(A)  પવૂક (B) પશિમ (C) દબક્ષર્ (D) ઉત્તર 
13 ડૉ. રશવ પવૂક દદિા સીધી દદિામા ં75 મીટર ચાલે છે. ત્યાર બાદ ડાબી બાજુ ફરી 25 મી. 

સીધી દદિામા ંચાલે છે. ફરી ડાબી બાજુ વલી 40 મી સીધી દદિામા ંઅંતર કાપે છે, ત્યારબાદ 
ડાબી બાજુ ફરી 25 મી. નુ ંઅંતર કાપે છે. તો પ્ર્થાનબબિંદુથી તે કેટલા મીટર દૂર હોય? .  

35 મી. 

(A) 35 મી. (B) 50 મી.  (C) 40 મી.  (D) 115 મી. 
14 રાહુલ પશિમ તરફ 14 મીટર ચાલે છે. ત્યાર બાદ તેની જમર્ી તરફ ફરી 14 મીટર ચાલે છે. 

ફરી તે ડાબી તરફ વળી 10 મી. ચાલે છે. ફરીથી તે ડાબી તરફ વળી 14 મી. ચાલે છે. 
તોતેના પ્ર્થાનબબિંદુ અને હાલની ગ્્થશત વચ્ચેનુ ંટૂંકામા ંટૂં કંુ અંતર કેટલુ?ં 

24 

(A) 38 (B) 22 (C) 24 (D) 10 
15 નયન એક નદીના દકનારે પીઠ ફેરવીને ઊભો છે. નદીના પાર્ીમા ં્વતતં્ર રીતે તરતો પદાથક 

તેની ડાબીથી જમર્ી બાજુ તરફ જાય છે. નદી પશિમથી સયૂક તરફ વહ ેછે. તો નયનનુ ંમખુ 
કઈ દદિા તરફ હિે?   

ઉત્તર 

(A) ઉત્તર  (B) દબક્ષર્  (C) પવૂક  (D) પશિમ  
16 એક સયૂોદયે ગોપાલ એક થાભંલા તરફ મખુ રાખી ઊભો છે થાભંલાનો પડછાયો સપંરૂ્ક તેની 

જમર્ી બાજુ પડે છે તો ગોપાલ કઈ દદિામા ંઊભો હોય ? 
દબક્ષર્ 

(A) પવૂક (B) દબક્ષર્  (C) માદહતી અધરૂી (D) એક પર્ નહીં 
17 હું મારા ઘરેથી વાયવ્ય દદિામા ં૩૦ મીટર ચાલ્યો અને પછી નૈર્ત્ય દદિામા ંગયો હવે હુ 

મારા ઘર તરફ ફયો. તો હવે હું કઈ દદિામા ંજઈ રહ્યો છં ? 
અગ્નન 

(A) ઈિાન (B) નૈર્ત્ય (C) અગ્નન (D) વાયવ્ય 
18 “પીછે મડેૂગા...... પીછે મડૂ ” – આ પોઝીિનમા ંઆવતી વ્યગ્ક્કત કેટલા અંિનો ખરૂ્ો ફરે ? 180 

(A) 90  (B) 180  (C) 60 (D) 270  
19 વીરમ ૧૦ મીટર પશિમ તરફ ચાલે છે ત્યાર બાદ તે ડાબી તરફ વળે છે અને ૧૦ મી ચાલે છે ફરી તે 

ડાબી બાજુ વળી ૧૦ મી ચાલે છે ત્યાર બાદ તે ૪૫ દડગ્રી જમર્ી બાજુ ફરી સીધો ચાલવા 
માડેં છે તો હવે તે કઈ દદિામા ંહોય ? 

દબક્ષર્ – પવૂક 

(A) પશિમ (B) દબક્ષર્  (C) દબક્ષર્ – 
પશિમ 

(D) દબક્ષર્ – પવૂક 

20 શનશતન  ૧૭ દકમી પવૂકમા ંચાલે છે ત્યારબાદ ડાબી બાજુ વળી ૧૫ દકમી ચાલે છે ફરીથી ડાબી 
બાજુ તરફ વળી ૧૭ દકમી ચાલે છે,ત્યારબાદ ફરી ડબી બાજુ વળી ૧૫ દકમી ચાલે 
છે. તો પ્ર્થાન બબિંદથી તે કેટલો દૂર હોય ?  

૦  દકમી 

(A) ૨ દકમી (B) ૬૪ દકમી  (C) ૦  દકમી (D)  ૩૨ દકમી 
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પદાનુ ંક્રમ ગોઠવર્ી 
 કુલ = આગળથી ક્રમ + પાછળથી ક્રમ ─ 1 (જ્યારે રકમમા ં‘થી’ આપેલ હોય ત્યારે આ સતુ્ર વાપરવુ)ં  
 કુલ = આગળથી ક્રમ + પાછળથી ક્રમ + 1 (જ્યારે રકમમા ં‘થી’ આપેલ  ન  હોય ત્યારે આ સતુ્ર વાપરવુ)ં 
 કુલ =   2 × આપેલ રકમ ─ 1   (જ્યારે કોઈનુ ં્થાન બને્ન બાજુથી સરખ ુઆપ્ર્ુ ંહોય ત્યારે) 

આગળ-પાછળ ના ્થાને ઉપર- નીચે, ડાબી-જમર્ી, િરૂયાત-છેલ્લે   જેવા િબ્દ વપરાય છે.  
 

1 રાહુલનો એક હરોળમા ંઆગળથી ક્રમ 7 મો અને પાછળથી ક્રમ 17 મો છે. તો હરોળમા ંકુલ કેટલા બાળકો હિે ?  
(A) 34 (B) ૨3 (C) 10 (D) 24 

2 200 ખેલાડીઓ સીધી લાઈનમા ંકોહલી ડાબી બાજુએથી 18મા ંક્રમે છે તો જમર્ી બાજુથી તેનુ ં્થાન કેટલામુ ંછે ?    
(A) 184 (B) 182  (C) 185 (D) 183 

3 એક ટુકડીમા ંદદલીપની આગળ 15 માર્સો ચાલે છે. અને પાછળ 11 માર્સો ચાલે છે તો આ ટુકડીમા ંમાર્સોની કુલ 
સખં્યા કેટલી હિે ?      

 

(A) 28 (B) 25 (C) 26 (D) 27 

4 વકૃ્ષોની હરોળમા ંએક વકૃ્ષ ડાબી બાજુથી 7મુ ંછે અને જમર્ી બાજુથી 14મુ ંછે. તો હરોળમા ંકેટલા વકૃ્ષો હિે ?  

(A) 18 (B) 19 (C) 20 (D) 21 

5 એક પરીક્ષામા ંસફળ થયેલા શનશતન ગઢવીને 11મો નબંર મળ્યો છે ?જે નીચેથી 47મા ંનબંર પર હતો ?ત્રર્ શવદ્યાથીઓ 
પરીક્ષામા ંગેરહાજર થયા, એક શવદ્યાથી અસફળ થયો, તો શવદ્યાથીઓની સખં્યા કેટલી છે ?     

 

(A) 60 (B) 62 (C) 69  (D) 61 

6 દકિનનો એક લાઈનમા ંબનેં તરફ નવમો નબંર છે. તો લાઈનમા ંકુલ કેટલી વ્યકશતઓ હિે ?   
(A) 17 (B) 18 (C) 15 (D) 18 

7 જયશ્રીબેનનો વગકમા ંઅને ઉપરથી 5મો અને છેલ્લેથી 27મો ક્રમ છે તો વગકમા ંકુલ કેટલા શવદ્યાથીઓ હોય ?    
(A) 30 (B) 31 (C) 32 (D) 22 

8 ઈિર ગઢવીનો ઉપરથી ક્રમ 5મો અને નીચેથી ક્રમ 21મો છે ? તો લાઈનમા ંકુલ કેટલા માર્સો હિે ?  
(A) 22 (B) 23 (C) 25 (D) 27 

 9 દલભુાઈ ગઢવીનો ક્રમ ઉપરથી દસમો અને નીચેથી 3જો છે ? આ લાઈનમા ંકેટલા છોકરા ઉમેરવા પડે જેથી છોકરાની 
સખં્યા 20 થાય ? 

 

(A) 2 (B) 3 (C) 5 (D) 8 

10 છોકરીઓની એક હારમા ંટીના ડાબી બાજુથી 8મા ંક્રમે છે,રીના જમર્ી બાજુથી 17મ ંક્રમે છે, જો તેઓ પોતાના ક્રમ 
પર્પર બદલી નાખવામા ંઆવે તો ટીના ડાબી બાજુથી 14 ક્રમે થાય છે ? તો આ હારા ંકુલ કેટલી છોકરીઓ હોય ? 

 

(A) 20 (B) 30 (C) 31 (D) 29 

11 બાળકોની એક હારમા ંકમલેિનો ક્રમ ડાબી બાજુએથી 4થો છે જયારે રમેિ જમર્ી બાજુથી 5મો છે ? જો તેઓ પર્પર 
બદલી નાખવામા ંઆવેતો કમલેિ ડાબી બાજુએથી 12મા ંક્રમે ઉપર જાય છે ? તો હારના કુલ બાળકો કેટલા ?  

 

(A) 12 (B) 16 (C) 15 (D) 20 

12 બાળકોની હારમા ંગીતાનો ક્રમ ડાબી બાજુએથી 10મો છે જયારે સીતા જમર્ી બાજુએથી 15મા ક્રમે છે તેઓ પર્પર 
્થાનની ફેરબદલી કરેતો ગીતા ડાબી બાજુએથી 12મા ક્રમે જાય છે. તો જમર્ી બાજુ સીતાનુ ં્થાન કેટલામુ ં?    

 

(A) 31 (B) 29 (C) 17 (D) 35 

13 પોલીસ જવાનોની ટુકડી એક હારમા ંમનજજતનો ક્રમ ડાબી બાજુથી 5મો છે. જયારે અશમતનો ક્રમ જમર્ી બાજુએથી 10મો 
છે, તેઓ પર્પર ્થાનની ફેરબદલી કરેતો મનજજત ડાબી બાજુએથી 12મા ંક્રમે જાય છે. તો જમર્ી બાજુ અશમતનો ક્રમ 
કેટલામો ?  

 

(A) 16મો (B) 17મો (C) 18મો (D) 19મો 
14 એક હારમા ંશિલા ડાબી બાજુએથી 8મા ંક્રમે છે અને મનુ્ની જમર્ી બાજુએથી 6 ઠા ક્રમે છે. તેઓ પર્પર ્થાનની 

ફેરબદલી કરે તો શિલા ડાબી બાજુથી 14મા ંક્રમે આવે છે. તો હારમા ંકુલ છોકરીઓ કેટલી ?     
 

(A) 19 (B) 32 (C) 33 (D) 35 

15 સામતનો ઉપરથી ક્રમ 5મો અને નીચેથી 21મો છે ? તો લાઈનમા ંકુલ કેટલા માર્સો હિે ?  
(A) 22 (B) 23 (C) 25  (D) 27  

16 રશવ ગઢવીનો લાઈનમા ંબનેં તરફ 11 મો નબંર છે. તો લાઈનમા ંકુલ કેટલી વ્યકશતઓ હિે ?   
(A) 13 (B) 21  (C) 22  (D) 19 
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કેલેન્સડર 

 વષકના બે પ્રકાર પડે છે.  
 1) સામાન્સય વષક : આ વષકમા ં365 દદવસ હોય છે, ફેબ્રઆુરીમા ં28 દદવસ હોય છે. 
 2) લીપ વષક : આ વષકમા ં366 દદવસ હોય છે, ફેબ્રઆુરીમા ં29 દદવસ હોય છે. 
 દર ચાર વષે એક વષક લીપ વષક હોય છે.  
 આપેલ વષક લીપ વષક છે કે નહી તે નક્કી કરવા આપેલ વષકને 4 અને જો સદી હોય તો 400 વડે ભાગો જવાબ શન:િેષ આવે તો આપેલ વષક લીપ 

વષક અને િેષ વધે તો આપેલ વષકને સામાન્સય વષક ગર્વુ.ં  
 ઉ.દા.  1986  86 / 4 = 2 િેષ વધે છે માટે સામાન્સય વષક  

1728   28 / 4 = 0 િેષ વધે છે માટે લીપ વષક 
2012  12 / 4 = 0 િેષ વધે છે માટે લીપ વષક 
1918  18 / 4 = 2 િેષ વધે છે માટે સામાન્સય વષક  

  2000  2000 / 400 = 0 િેષ વધે છે માટે લીપ વષક 
  1900  1900 / 400 = 3 િેષ વધે છે માટે સામાન્સય વષક 

 
 

 સામાન્સય વષકનો પહલેો અને છેલ્લો દદવસ સરખા હોય છે.  
એટલે કે વષકના પહલેા દદવસે સોમવાર હોય તો વષકના છેલ્લા દદવસે પર્ સોમવાર જ હોય.  

 ઉ.દા. 1/1/2014 ના રોજ ગરુૂવાર હોય તો 31/12/2014 ના રોજ પર્ ગરુૂવાર જ હોય.  
 25/5/2014 (પહલેો દદવસ) ના રોજ રશવવાર હોય તો 24/5/2015 (છેલ્લો દદવસ) ના રોજ પર્ રશવવાર આવે.  
 28/1/2015 (પહલેો દદવસ) ના રોજ બધુવાર હોય તો 27/1/2016 (છેલ્લો દદવસ) ના રોજ પર્ બધુવાર આવે.  

 લીપ વષકમા ંપહલેા દદવસ કરતા છેલ્લો દદવસ એક દદવસ આગળ હોય છે. એટલે કે પહલેો દદવસ બધુવાર હોય તો છેલ્લો દદવસ ગરુૂવાર હોય.   
 ઉ.દા. 1/1/2016(પહલેો દદવસ) ના રોજ શકુ્રવાર હોય તો 31/12/2016 (છેલ્લો દદવસ)ના રોજ િશનવાર આવિે.  
2/3/2019(પહલેો દદવસ)ના રોજ િશનવાર હોય 1/3/2020(છેલ્લો દદવસ)ના રોજ રશવવાર આવિે.(ફેબ્ર.ુ2020 ધ્યાનમા ંલેવુ)ં 
5/4/2011(પહલેો દદવસ)ના રોજ મગંવાર હોય 4/4/2012 (છેલ્લો દદવસ)ના રોજ બધુવાર આવિે.(ફેબ્ર.ુ2012 ધ્યાનમા ંલેવુ)ં   
 

 આપેલ તારીખમા ં7 ઉમેરવાથી કે 7 બાદ કરવાથી જે તારીખ આવે તે તારીખ અને આપેલ તારીખના રોજ એક જ વાર હોય છે. 
 ઉ.દા.  

 1 માચકના રોજ િશનવાર હોય તો [1 + 7 = 8,  8 + 7 = 15, 15 + 7  = 22, 22 + 7 +29] 
આમ અદહિં 1 તારીખે  િશનવાર છે તેથી 8,15, 22, 29 તારીખે પર્ િશનવાર આવિે.  

 

 29 જૂનના રોજ મગંળવાર હોય તો [29 – 7 = 22, 22 – 7 = 15, 15 – 7 = 8, 8 – 7 = 1] 
આમ અદહિં 29 તારીખે  મગંળવાર છે તેથી 22, 15, 8 અને 1 તારીખે પર્ મગંળવાર આવિે. 

 

 ઓગષ્ટ મદહનામા ં23 તારીખે રશવવાર હોય તો આ મદહનામા ંકેટલા રશવવાર હિે. 
[23-7=16, 16-7=9, 9-7=2, અને 23+7=30] આ મદહનામા ં 5 રશવવાર આવિે.  
 

 દડસેમ્બર મદહનામા ં17 તારીખે ગરુૂવાર હોય તો આ મદહનામા ંકેટલા ગરુૂવાર હિે.  
[ 17-7=10, 10-7=3, અને 17+7=24]  4 રશવવાર આવિે.  
 
 
 
 

 

 માસ  જાન્સર્આુરી ફેબ્રઆુરી માચક  એશપ્રલ  મે જૂન જુલાઈ ઓગષ્ટ  પ્ટેમ્બર ઓક્કટોબર નવેમ્બર દડસેમ્બર 

દદવસ  31 28 / 29  31 30  31  30  31 31 30  31  30  31  
િેષ  3 0 / 1  3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 
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1) 1 ફેબ્રઆુરી, 2005ના રોજ મગંળવાર હોય, તો 1 ફેબ્રઆુરી 2006ના રોજ કયો વાર હિે?  
(A)  મગંળવાર (B) બધુવાર (C) રશવવાર (D) સોમવાર 

2) 1 જાન્સર્આુરી, 2008ના રોજ મગંળવાર હોય તો 1 જાન્સર્આુરી, 2009ના રોજ કયો વાર હિે?  
(A)  બધુવાર (B) ગરુુવાર (C) મગંળવાર (D) રશવવાર 

3) 25 મે, 2006ના રોજ ગરુુવાર હોય, તો 24 દડસેમ્બર, 2006ના રોજ કયો વાર હિે?  

(A)  બધુવાર (B) ગરુુવાર (C) મગંળવાર (D) રશવવાર 

4) 8 દડસેમ્બર, 2006ના રોજ શકુ્રવાર હોય, તો 8 દડસેમ્બર, 2005ના રોજ કયો વાર હિે? 

(A)  શકુ્રવાર (B) ગરુુવાર (C) મગંળવાર (D) િશનવાર 

5) જો લીપ વષકના પ્રથમ માચે મગંળવાર હોય તો પહલેી જૂને કયો વાર હિે?    

(A)  બધુવાર (B)સોમવાર (C)મગંળવાર  (D)રશવવાર 

6) ધારો કે આજે બધુવાર છે, તો પછીના રશવવાર પછી 25મા દદવસે કયો વાર હિે ?   

(A) રશવવાર   (B)િશનવાર  (C)ગરુુવાર (D)સોમવાર  

7) દક્રકેટ ટનૂાકમેન્સટના આયોજનમા ંપ્રારંબભક મેચ તા. 25 જાન્સર્આુરી, 2012ના રોજ હતી અને તેની ફાઈનલ મેચ 3 માચકના રોજ હતી, તો ટનૂાકમેન્સટ 
કુલ કેટલા દદવસ ચાલી હિે ?  

(A)  38 (B)40 (C)39 (D)41 

8) ભારતના રાષ્રીય પચંાગંનો 3,5 અને 7મો માસ કયો છે ?  

(A) પોષ, ફાગર્ અને વૈિાખ   (B)માચક,મે ,અને જુલાઈ (C)મહા, ચૈત્ર અને જેઠ  (D)જેઠ, શ્રાવર્ અને આસો  

9) હરેિનો જન્સમ 11 ઓગષ્ટે થયો છે. મહિે તેના કરતા ં14 દદવસ મોટો છે. આ વષે ્વતતં્રતા દદવસે સોમવારે છે. તો મહિેનો જન્સમદદવસ કયા 
વારે આવિે ?  

(A) શકુ્રવાર  (B)સોમવાર  (C)ગરુુવાર  (D)બધુવાર  

10) ‘ હું તમારા ગામમા ંગઈ કાલના આગલા દદવસે આવ્યો અને પરમ દદવસે પાછો જવાનો. પછી મારે ચોવીસ કલાકની મસુાફરી થવાની . 
િશનવારે મારે જવાને ્થળે પહોંચી જઈિ,’ તો વાત કહી તે દદવસે કયો વાર હિે ?  

(A) સોમવાર   (B)મગંળવાર  (C)બધુવાર  (D)ગરુુવાર  

11) 14મી જાન્સર્આુરી, 2014ના રોજ જો િશનવાર હોય તો 15 ઓગષ્ઠ 2014ના રોજ કયો વાર આવિે ?  

(A) મગંળવાર   (B)ગરુુવાર  (C)શકુ્રવાર  (D)િશનવાર  

12) 1988 મા ં્વાતતં્ર્ય દદવસ બધુવાર ઊજવાયો તો 1989મા ંતે દદવસે કયા વારે ઊજવવામા ંઆવ્યો હિે ?  

(A) સોમવાર   (B)મગંળવાર  (C)શકુ્રવાર  (D)ગરુુવાર  

13) 26 જાન્સર્આુરી, 2002ના રોજ િશનવાર હતો, તો 3 ઓક્કટોબર, 2002ના રોજ કયો વાર હિે ?  

(A) ગરુુવાર   (B)શકુ્રવાર  (C)િશનવાર  (D)રશવવાર  

14) 1લી જાન્સર્આુરી, 2009ના જો ગરુુવાર હોય, તો 1 જુને કયો વાર હિે ?   

(A) સોમવાર   (B)મગંળવાર  (C)બધુવાર  (D)ગરુુવાર  

15) જો કોઈ મદહનાના ત્રીજા િનીવારે 17મી તારીખ છે.તો એ જ મદહનાના ચોથા બધુવારના રોજ કઈ તારીખ હિે ?  

(A) 22  (B)28 (C)24 (D)21 

16) જો આવતી કાલ પછીના એક દદવસે ગરુુવાર હોય તો ગઈકાલના આગળના દદવસે કયો વાર હિે ?  

(A) િશનવાર   (B)રશવવાર  (C)સોમવાર  (D)મગંળવાર  

17) મે મદહનાની 4 તારીખે િશનવાર હોય તો મે મદહનાની 21 તારીખ પછીના ત્રર્ દદવસ બાદ કયો વાર આવિે ?  

(A) બધુવાર   (B)મગંળવાર  (C)શકુ્રવાર  (D)િશનવાર  

18) જો 1 જાન્સર્આુરી, 2000ના દદવસે સોમવાર હોય તો, 1 જાન્સર્આુરી, 2005ના દદવસે કયો વાર હિે ?  

(A) સોમવાર   (B)રશવવાર  (C)મગંળવાર  (D)િશનવાર  

19) જો 1 જાન્સર્આુરી, 2001ના દદવસે સોમવાર હોય તો 31 દડસેમ્બર, 2001ના દદવસે કયો વાર હિે ?  

(A) સોમવાર   (B)રશવવાર  (C)ગરુુવાર  (D)િશનવાર  

20) ‘લીપ યર’ વષકમા ં1લી ફેબ્રઆુરીના રોજ રશવવાર હોય, તો 1લી માચકના દદવસે કયો વાર હિે ?  

(A) રશવવાર   (B)િશનવાર  (C)સોમવાર   (D)મગંળવાર 
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િબ્દ(spelling) કસોટી 
 આ પ્રકરર્ માથંી દાખલો પછુય ત્યારે ખાસ ધ્યાન આપવુ ંરકમ પર તથા રકમમા ં્પષ્ટ જોવુ:ં િબ્દ બની િકે છે  પછુ્ુ ંકે નથી બની િક્કતો.   
 આપેલ િબ્દમા ંકોઈ એક અક્ષર એક વાર આવતો હોય તો તેને એક વાર જ ઉપયોગમા ંલેવુ.ં  

 

1. આપેલા િબ્દ  ‘ VARPENTER’ ના અંગે્રજી મળૂાક્ષ્રરો પરથી નીચેના પૈકી એક િબ્દ બની િકિે ? 

 (અ) CARPENT  (બ) PAINTER  (ક) REPENT  (ડ) NELTAR 

૨. આપેલ અંગે્રજી મળૂાક્કસરો ‘CARREER’ માથંી નીચેના પૈકી કયો િબ્દ બની િકે ? 

 (અ) EAGER  (બ) REAR   (ક) RECREATE  (ડ) CARRYER 

૩. MIRACULOUS િબ્દના મળૂાક્ષરોનો ઉપયોગ કરીને નીચે પૈકીનો કયો િબ્દ બની િકે નહી ?    

(અ) LOCUS   (બ) SCAR  (ક) SOLACE  (ડ) MOLAR 

૪. ‘COMENRATION’ પરથી એક િબ્દ બની િકે નહી ? 

 (અ) NAME  (બ) MATE  (ક) STATION  (ડ) NATION 

૫. ‘SATIFACTION’ િબ્દમાથંી નીચેનો એક િબ્દ નથી બનતો.      

 (અ) STATION  (બ) FAST   (ક) ACTION  (ડ) NATION 

૬. ‘ ENCYCLOPEDIA’  િબ્દમાથંી  કયો િબ્દ ન બની િકે ? 

 (અ) CYCLE  (બ) PENCIL  (ક) YOKE   (ડ) DIAL 

૭. ‘IMPASSIONABLE’ િબ્દમાથંી નીચેનો કયો િબ્દ ન બને ? 

 (અ) IMPASSABLE  (બ) IMPOSSIBLE  (ક) IMPASSIVE (ડ) IMPASSION  

૮. ‘ADMINISTRATION’ િબ્દનો ઉપયોગ કરી નીચેનામાથંી કયો િબ્દ ન બનાવી િકાય ? 

 (અ) STRAIN  (બ) TRADITION  (ક) SITUATION  (ડ) RATION 

૯. CINEMATOGRAPHY િબ્દમાથંી કયો િબ્દ બની િકે ? 

(A) EMINENT  (B) ANIMATION  (C) METAMORPHIC  (D) CHROMATI 

૧૦. AGRICULTURE િબ્દમાથંી કયો િબ્દ ન બની િકે ? 

 (A) CLIMATE  (B) GREAT  (C) LATE   (D) IRATE 

૧૧. RECAPITULATION િબ્દમાથંી નીચેનો કયો િબ્દ ન બને ? (A) CAPTURL (B) TABULATION (C) PICTURE  (D) RELATION 

 

૧૨. WHO  િબ્દ નો ઉપયોગ કરી (એક અક્ષરનો ફક્કત એક વખત ઉપયોગ) કેટલા અંગે્રજી અથકપરૂ્ક િબ્દો બનાવી િકાય ? 

 (અ) કોઈ નહી  (બ) એક   (ક) બે   (ડ) ત્રર્ 

૧૩. નીચે આપેલી શે્રર્ીમા ંડાબી બાજુથી ૧૦ મા ંઅક્ષરથી ડાબી બાજુ તરફ ત્રીજો અક્ષર કયો છે ? “A N G E L  A C A D E M Y “ 

 (અ)  S   (બ) C   (ક) A   (ડ) N  

૧૪. જો ‘PROACTIVE’ િબ્દના બીજા, ચોથા, છઠ્ઠા અને નવમા અક્ષરનો ઉપયોગ કરી એક અથકપરૂ્ક િબ્દ બનાવવો.    (દરેક અક્ષરનો ફક્કત એક 

વખત ઉપયોગ) જો એકથી વધ ુઆવા િબ્દો બનતા હોય તો તમારો જવાબ M  અને આવા કોઈ િબ્દ ન બનતા હોય તો તમારો જવાબ N  

રહિેે ? 

 (અ) M   (બ) N   (ક) R   (ડ) E  

૧૫.  જો ‘TECHNOLOGY’ િબ્દના પ્રથમ, બીજો, ત્રીજો, અને પાચંમા ંઅક્ષરનો ઉપયોગ કરી – જો કોઈ અથકપરૂ્ક એક િબ્દ બને તો આ િબ્દનો ત્રીજો 

અક્ષર કયો હિે ? જો કોઈ આવો િબ્દ ન બને તો તમારો જવાબ X  રહિેે. જો એક થી વધ ુઆવા િબ્દો બનતા હોય તો તમારો જવાબ Y રહિેે 
? 

 (અ) C   (બ) N   (ક) X   (ડ) Y 
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લોહીનો સબંધં 

 

દાદા-દાદી-નાના-નાની  
માતા-શપતા-સાસ-ુસસરા-કાકા-કાકી-મામા-મામી-ફઈ-ફુવા-માસા-માસી 
તમે –પજત્ન- ભાઈ –ભાભી –શપત્રાઈ-સાળો – સાળી –બહને – બનેવી       
પતુ્ર-પતુ્રી-ભત્રીજો-ભત્રીજી-ભાર્ો-ભાર્ી 
પૌત્ર-પૌત્રી-દોદહત્ર-દોદહત્રી  
 

૧. A અને  B બહનેો છે.  C અને  D ભાઈ છે  A ની પતુ્રી D ની બહને છે. તો  B નો  C સાથે 

શુ ંસબંધં છે. 

 

 (A) માસી  (B) કાકી   (C) બહને  (D) પજત્ન 

૨. ત્રર્ સ્ત્રીઓમા ંબે માતા છે અને બે પતુ્રીઓ છે. આમાંથી સૌથી નાની સ્ત્રી આમાંથી સૌથી 

મોટી સ્ત્રીની કોર્ છે ?  

 

 (A) દાદી  (B) પૌત્રી  (C) માતા  (D) પતુ્રી  

૩.  એક છોકરા તરફ ઈિારો કરી વીર્ાએ કહ્ુ ં“તે મારા દાદાજીના એક માત્ર પતુ્રનો પતુ્ર 

છે.”તો તે છોકરો વીર્ાનો શુ ંસબંધંી છે ? 

 (A) પતુ્ર   (B) ભાઈ  (C) કાકા  (D) ભત્રીજો  

 

૪. એક પરુુષે એક સ્ત્રીનો પરીચય કરાવતા ંકહ્ુ ંકે “એની માતા મારી સાસનુી એકમાત્ર પતુ્રી 

છે “ તો પરુુષ આ સ્ત્રીનો હોર્ છે? 

 

 (A) પતુ્ર   (B) ભાઈ   (C) કાકા  (D) શપતા 

૫. શનમેષ રમેિનો પતુ્ર છે. રમેિની બહને સરોજનો પતુ્ર સુદંર અને પતુ્રી હીના છે. 

િાશંતલાલા સુદંરના મામા છે. તો શનમેષ  અને સુદંર વચ્ચે કેવા પ્રકારનો સબંધં ગર્ાય ?   

 

(A) ભત્રીજો  (B) મામાઈ ભાઈ      (C) કાકા  (D) મામા 

૬. સરેુિની માતાને ત્રર્ પતુ્રો હતા. પહલેાનુ ંનામ રમેિ, બીજાનુનંામ મહિે તો ત્રીજાનુ ં

નામ શુ ં? 

 

(A) સરેુિ  (B) જયેિ  (C) દદનેિ  (D) ભાવેિ  

૭. કરર્ અને જનમ બે ભાઈઓ છે માહી કરર્ની બહને છે આદદત્ય રેિમાનો ભાઈ છે. 

રેિમા જનમની દદકરી છે આદદત્યના કાકા કોર્ ? 

 

(A) કરર્  (B) જનમ  (C) િરર્  (D) કોઈ નહી 

૮. રમર્લાલે મહિેભાઈને એક કૌટંુબબક ફોટોગ્રાફ બતાવ્યો. આ ફોટોગ્રાફમા ંબેઠેલી એક 

વ્યગ્ક્કતને બતાવી તેમરે્ કહ્ુ ં“ આ       વ્યગ્ક્કતના શપતા મારા શપતાના પતુ્ર છે” મહિેભાઈએ 

પછૂ્ુ ં“ તમારે કોઈ ભાઈ છે?  “ રમર્લાલે કહ્ ુ“ હા મારે એક ભાઈ છે” તો રમર્લાલનો 

ફોટામાનંી તે વ્યગ્ક્કત વચ્ચેનો સબંધં િો હોઈ િકે ? 

 

(A) પતુ્ર અથવા ભત્રીજો  (B) પોતે અથવા પોતાના શપતા  (C) પોતે અથવા ભત્રીજો  (D) 

આ પૈકી એકેય નહી  

 ૯. રમાની માતા, મહિેની બહનેની દીકરી છે તો મહિેની માતા, રમાની માતાની શુ ંથાય ?  
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(A) માતા  (B) દીકરી  (C) બહને  D) દાદી 

૧૦. એક માર્સ એક ફોટા સામે જોઈને કહ ેછે કે આ માર્સનો શપતા મારા શપતાનો પતુ્ર છે, 

તો તે ફોટો કોનો હિે ? 

 

(A) તેના શપતાનો  (B) તેના દાદાનો  (C) તેના પતુ્રનો  (D) તેનો પોતાનો 

૧૧. Q  કહ ેછે કે M અને T મારા ભાઈ છે. Q કહ ેછે કે  K, Tના શપતા છે.  Q કહછેે કે  R મારા 

શપતાનો ભાઈ છે તો  Rનો T ની માતા સાથે શુ ંસબંધં છે ? 

 

(A) પતુ્ર   (B) ભાઈ   (C) દદયર   (D) શપતા 

૧૨. A એ B ની બહને છે.  B એ C નો ભાઈ છે.  C એ  D નો પતુ્ર છે. તો A ને  D  શુ ંસબંધંમા ં

થાય ? 

 

(A) માતા/શપતા  (B) પતુ્રી   (C) પતુ્ર   (D) કાકા 

૧૩. `A અને B બહનેો છે.  R અને S ભાઈઓ છે.  A ની પતુ્રી એ  R ની બહને છે.  S સાથે  B 

નો સબંધં શુ ં? 

 

(A) માતા (B) દાદી   (C) બહને   (D) માસી 

૧૪. B એ D ની માતા છે. અને C એ  D નો ભાઈ છે.  H એ  E ની પતુ્રી છે. E નીપજત્ન  D છે  

C ને  E સાથે િો સબંધં હોય  

 

(A) જમાઈ  (B) બનેવી  (C) કાકા   (D) ભાઈ  

૧૫. બે વ્યગ્ક્કત સાથે ચાલી રહ્યા છે, એકે બીજાને કહ્ ુ“જો કે તમે મારા શપતા છો, પરંત ુહું 

તમારો પતુ્ર નથી” તો આ બે વ્યગ્ક્કત વચ્ચે કયો સબંધં હોય ? 

(A) શપતા અને જમાઈ  (B) શપતા અને સાળો  (C) શપતા અને પતુ્રી  (D) શપતા અને 

પતુ્ર  

 

૧૬.  અમીતા, ચદંા, બાબ,ુ દદવાકર, અને ઈશ ુ5 વ્યગ્ક્કતઓ એક મસુાફરી કરી રહ્યા હતા. 

અમીતા ચદંાની માતા છે અને ઈશનુી પત્ની છે. દદવાકર અમીતાનો ભાઈ છે અને બાબ ુચદંાનો 

પશત છે.  

 બાબનુો ઈશથુી શુ ંસબંધં છે ?   

(A) પતુ્ર   (B) દદયર  (C) જમાઈ   (D) શપતા 

 

૧૭.  અમીતાનો ઈશથુી શુ ંસબંધં છે ?    

 (A) પજત્ન  (B) પશત  (C) માતા   (D)બહને   

૧૮.  ચદંાને દદવાકર સબંધંમા ંશુ ંથાય ? 

(A) પતુ્ર   (B) કાકા  (C) મામા   (D) શપતા 

 

૧૯.  િોભા આશિષની ભત્રીજી છે, કમલેિ આશિષનો એકમાત્ર ભાઈ છે. શપ્રયા કમલેિની માતા 

છે. તો િોભાનો શપ્રયા સાથે શુ ંસબંધં થાય ? 

(A) દાદી  (B) પૌત્રી  (C) નાની  (D) પૌત્ર 

 

૨૦.  રઘ ુતથા બાબ ુજોદડયા ભાઈઓ છે. બાબનુી બહને રીમા છે. રીમાનો પશત રાકેિ છે. 

રઘનુી માતા લક્ષ્મી છે. લક્ષ્મીનો પશત શવકાસ છે, તો શવકાસ રાકેિને શુ ંથાય ? 

(A) સસરા (B) મામા  (C) જમાઈ   (D) શપતા 

 



ANGEL  ACADEMY  :  GPSC 1-2, Dy.SO - નાયબ મામલતદાર, તલાટી, કલાકક , PSI-ASI, કોન્સ્ટેબલ, TAT, TET વગેરે પરીક્ષાઓની સપંરૂ્ક તૈયારી માટેના ્થળ              

મો.7575 072 872       :1) બસ ડેપોની સામે, સેકટર:7-C, ઘ-3, │  2) લાલઘર ઝેરોક્ષની નીચે, સેકટર: 29, ઘ-6  કોનકર  .. ગાધંીનગર   angelacademy.co.in       

 

સચંાલક : સામત ગઢવી  (GPSC 1-2(p) , Dy.SO-નાયબ મામલતદાર(p), તલાટી, કલાકક , પોલીસ, TAT, TET વગેરે 10 થી વધારે પરીક્ષાઓમાં પાસ થનાર અનભુવી અને તજજ્ઞ શિક્ષક)  14 

Coding-decoding 
  

 

1.  7  8  6   ને studt  very  hard,  

9  5  8    ને  hard   work pay અને  
6  4  5  ને study  and  work  કહવેામા ંઆવે, 
 તો very નો કોડ શુ ંથાય ?    7  

2.  5  4  7  ને ભાવના હોશિયાર છે. 
4  9  8  ને કશવતા ઠોઠ છે. અને 

7  6  0  ને પ્રકાિ હોશિયાર નથી.  કહવેામા ંઆવે તો, 
 ભાવના ને સકેંતમા ંિેના વડે દિાકવવામા ંઆવી છે ?    5 

3.  Good sweet fruit એટલે 8  5  1 

Good red rose  એટલે   7  8  3 અને  
Rose and fruit એટલે    3  4  1 હોય,  
તો sweet એટલે કેટલા  ?   5  

4.  Lal  bal  pal નો અથક su  pu  du  

Gal  bal  cal નો અથક su  au   zu 

Pal  fal  val નો અથક mu  tu  pu  થાય તો lal =  ?   du 
5.  Tee  see  pee નો અથક drink  fruit  juice 

See  kee  lee નો અથક  juice  is  sweet  

Lee  ree  mee નો અથક he  is  intelligent   
થતો હોય તો sweet  એટલે શુ ંથાય ?     kee   

6.  જો ઉંદરને બબલાડી, બબલાડીને કતૂરો, કતૂરાને બકરી, બકરીને 
ગધેડો અને ગધેડાને ઘોડો કહનેામા ં આવે તો નીચેના માથંી 
કોર્ ભસે ?    બકરી 

7.  જો આકાિને ચા, ચાને પાર્ી, પાર્ીને હવા, હવાને નદી, નદીને 
તળાવ કહવેામા ંઆવે તો મહમેાનનુ ંપાર્ી આપ્યાબાદ તમે શુ ં
આપી ્વાગત કરિો ?     પાર્ી 

8.  જો ગાયને ભેંસ, ભેંસને ઘોડો, ઘોડોને વાઘ, વાઘને તરબચૂ, 
તરબચૂને મેદાન કહવેામા ં આવે તો સામત ગઢવી નીચેના 
માથંી કોની પર સવારી કરિે ?   વાઘ 

9.  જો કતૂરાને બબલાડી, બબલાડીને શસિંહ, શસિંહને બળદ, બળદને 
મરઘી, મરઘીને હાથી અને હાથીને ગધેડો કહવેામા ં આવે તો 
ખેડૂત કયા પશથુી ખેતી કરિે ?   મરઘી 

10.  જો ગામડાને તાલકુો, તાલકુાને જજલ્લો, જજલ્લાને રાજ્ય, રાજ્યને 
દેિ અને દેિને શવદેિ કહવેામા ંઆવે તો નીચે માથંી ગજુરાત 
શુ ંછે ?   દેિ 

11.  જો કબતૂરને પોપટ, પોપટને બગલો, બગલાને ઊંટ, ઊંટને 
ભેંસ, ભેંસને બ્લેકબોડક અને બ્લેકબોડકને પાટી કહવેામા ંઆવે તો 
નીચેના માથંી સફેદ કોર્ ?   ઊંટ 

  
 
 

A B C D E F G H I J K L M 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Z Y X W V U T S R Q P O N 

26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 

 
 

૧. જો કોઈ સાકેંશતક ભાષામા ંRAJU ને  VENY  લખવામા ંઆવે છે તો MAYUR  નો કોડ શ ુથિે ?  QECYV 

૨. જો કોઈ સાકેંશતક ભાષામા ંTEN  ને   SDM  લખાય તો SIX ને સાકેંશતક ભાષામા ંશુ ંલખાય ? RHW  

૩. જો કોઈ સાકેંશતક ભાષામા ંEXAMINATION  માટે  P O Z V C D Z W C R D લખાય છે તો એક સાકેંશતક ભાષામા ં
NAMAN ને કેવી રીતે લખાયા?     

DZVZD 

૪. જો DNUOP ને સાકેંશતક ભાષામા ં POUND લખાય તો  SIGNIK ને સાકેંશતક ભાષામા ંશુ ંલખાય ?  KINGIS  

૫. જો ABCD ને સાકેંશતક ભાષામા ં NOPQ લખાય તો  JKLM ને શુ ંલખાય ? WXYZ 

૬. જો TAKE ને સાકેંશતક ભાષામા ં2345 રીતે લખવામા ંઆવે છે તો TATA ને કેવી રીતે લખાય ?  2323 

૭ જો ZEBRA  ને સાકેંશતક ભાષામા ં 2652181  લખી િકાય તો LION  ને કેવી રીતે લખાય ?    1291514 
 

1. જો કોઈ સાકેંશતક ભાષામા ંBANK ને CCOM લખવામા ંઆવે તો CLERK  ને કેમ લખાય ? 

 (A) DNETL  (B) DOFSL  (C) DNFSM  (D) DNFTL 

2. કોઈ સાકેંશતક ભાષામા SUMAN ને  UWOCP લખી િકાય તો તે ભાષામા ં MANDAL ને કેવી લખી િકાય ? 

 (A) OCPFEN  (B) OCPCEN  (C) OCPECN  (D) OCPFCN  
3. AKU : ? :: CMW : DNX  
 (A) BGL   (B) BLQ   (C) BGQ   (D) BLV 

4. એક સાકેંશતક ભાષામા ંGIRL ને  FHQK વડે દ્વારા દિાકવવામા ંઆવે છે તો તે ભાષામા ં WOMEN ને શુ ંલખાય ?  

 (A) VNLDM  (B) FHQKN  (C) XPNFO  (D) VLNDM 

5. નીચે આપેલ ક્રશમક સબંધંનેપરૂ્ક કરવા કયો શવકલ્પ પ્રશ્નાથકની જનયાએ મકૂિે ? 

 ABD : CBA : : QRT ? 
(A) SRQ   (B) BSC   (C) DWO   (D) OSQ 
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અક્ષર શે્રર્ી 
 
 
 

અંગે્રજી મળૂાક્ષરોની હારમા ંપછીના ક્રમે કયો અક્ષર આવિે 

1.  A, R, C, S, E, T, G,…….. U 

2.  A, E, I, O, _____ U 

3.  A, C, F, J,  ____, U O 

4.  D, G, K,N, R, ____ U 

5.  ABD: CBA : : QRT :? SQR 

6.  પ્રશ્નાથકના ક્રમે કયો શવકલ્પ આવિે?  ?:MON: : EFG : CED OPQ 

7.  ખટૂત ુ ંપદ િોધો.  RQN, SRO, TSP, UTQ, ……… VUR 

8.  ખટૂત ુ ંપદ િોધો.BE, HK, OR, ___ WZ 

 

કસોટી 1  

1 ABC: ZYX: CBA: ? 

(A)BCA (B)ZXY (C)XYZ (D)YZX (E)XZY 

2 JLN: SQO:: PRT : ? 

(A)UTV (B)YWU (C)TUV (D)VUT (E)UYW 

3 ADE:FGJ :: KNO : ?  

(A)PRS  (B)TRP (C)RQU (D)PQR (E)PQT  

4 DGJ: KMO:: MPS : ?    

(A) XVT (B)WUS (C)SVY (D)XTV (E)TVX  

5 ACE: HIL:: MOQ : ? 

(A)TUX (B)XVT (C)SUW (D)WUS (E)TVX 
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અંક શે્રર્ી 
 

1.  15,22,29,36,….. 44 45 46 43 

2.  50,55,61,68,……. 75 76 77 78 

3.  3,5,9,15,……. 21 20 23 22 

4.  35,40,47,56 66 67 68 65 

5.  120,108,96,84,…… 72 74 78 70 

6.  32,21,12,5,…… 1 -1 0 2 

7.  75,65,56,48,….. 41 40 42 43 

8.  1,3,9,27,….. 45 54 81 18 

9.  64,32,16,8,…. 0 4 6 2 

10.  2,2,4,12,48,….. 88 192 60 240 

11.  1,4,9 ,16,…… 24 25 26 23 

12.  1,8,27,64,…… 125 81 100 101 

13.  8,16,26,38,……. 50 56 52 54 

14.  7,14,13,26,25,….. 50 24 51 38 

15.  10,17,20,27,30,….. 33 37 36 40 

16.  4,11,7,14,10,…… 6 15 17 16 

17.  11,22,14,28,17,….. 34 20 36 30 

18.  24,8,32,6,40,4,….. 2 48 44 50 

19.  72,18,68,17,64,……. 60 47 16 10 

20.  90,44,80,33,70,……. 60 103 66 22 

21.  3,13,8,19,13,…….. 14 24 21 25 

22.  1,4,3,6,5,8,…… 7 9 11 10 

23.  15,28,40,51,…… 60 61 62 63 

24.  1,1,4,8,9,27,16,……. 32 64 43 25 

25.  40,53,68,85,……. 103 92 104 94 

26.  65,60,53,44,...... 33 34 30 32 

27.  17,85,22,110,27,…… 32 135 130 42 

28.  19,29,39,49,……. 50 60 59 69 

29.  120,60,20,5,…… 1 4 10 2 

30.  1,2,6,24,……. 30 48 120 96 

31.  60,50,42,36,….. 32 28 30 34 

32.  60,56,50,42,…… 40 36 32 34 

33.  80,70,61,53,….. 50 52 45 46 

34.  2,5,9,14,…… 24 20 10 15 

35.  1,2,4,8,……. 12 10 14 16 

36.  100,75,52,31,……. 11 10 12 0 

37.  50,65,85,110,…… 140 135 130 150 

38.  10,20,15,26,20,32,… 44 42 46 25 

39.  1,7,4,14,7,21,10,…… 31 28 11 35 

40.  5,8,14,23,…… 33 32 35 34 

41.  144,36,12,6,….. 6 1 0 3 

42.  1/3, 3/5, 5/7,….. 7/7 6/7 7/8 7/9 

43.  2/3, 4/9, 8/27,….. 12/27 10/81 16/81 16/27 

44.  2,6,18,54, ….. 162 90 72 152 

45.  11, 33, 21, 44, 31,….. 34 44 55 75 

46.  100, 96, 88, 72, ….. 56 40 50 46 

47.  15, 16, 23, 37,58, ….. 79 95 86 65 

48.  4, 8, 9, 27, 16, 64, 25,... 125 100 89 101 

49.  35, 40, 45, 50, ….. 55 60 54 56 

50.  42, 52, 63, 75, 88, ….. 92 101 102 100 

51.  5, 6, 9, 14, 21, ….. 28 29 31 30 

52.  20, 26, 34, 44, ….. 54 56 58 55 

53.  9, 16, 25, 36, ….. 49 47 48 46 

54.  216, 125, 64, 27,… 16 8 25 9 

55.  100, 145, 190, 235,… 250 260 280 230 

56.  50, 49, 46, 41,…… 35 34 33 32 

57.  75, 62, 51, 42,…… 35 36 31 32 

58.  1, 1, 2, 6, 24,…… 96 30 44 120 

59.  11, 20, 31, 44,…… 57 59 58 60 

60.  11, 22, 44, 88,…… 132 99 176 110 

61.  245, 230, 200, 140,…… 20 80 65 40 

62.  65, 64, 61, 56,…… 50 51 49 52 

63.  15, 51, 16, 61, 17,…… 18 71 62 54 

64.  44, 40, 38, 35, 32, …… 29 28 27 30 

65.  48, 4, 40, 8, 32, …… 12 24 14 26 

66.  120, 24, 90, 18, 60, …… 30 12 16 40 

67.  45, 54, 69, 96, 78, …… 87 60 98 88 

68.  30, 42, 25, 37, 20, …… 17 29 32 30 

69.  5, 10, 40, 240, …… 1680 1440 2160 1920 

70.  4, 8, 9, 27, 16, 64, 25,  125 100 50 225 

71.  165, 145, 126, 108, … 90 91 92 89 

72.  1, 7, 42, 210, …… 1050 630 840 1260 

73.  45, 75, 105, 135, …… 170 195 175 165 

74.  33, 40, 54, 75, …… 110 100 96 103 

75.  99, 90, 72, 45, …… 0 9 18 10 

76.  113, 311, 123, 321, 133, ... 313 331 341 303 

77.  125, 113, 95, 71, …… 41 57 55 51 

78.  17, 24, 18, 27, 19,…… 20 11 30 28 

79.  60, 50, 100, 30, 140,... 180 10 80 170 

80.  4, 12, 6, 18, 9,…… 27 18 9 10 

81.  3/5, 7/12, 11/19,…… 12/19 12/26 15/19 15/26 

82.  15,30,0,20,0,25,…… 0 30 5 10 

83.  175,150,123,94,…… 65 64 66 63 

84.  200,160,115,65,……. 13 15 10 5 

85.  108,66,116,75,124,… 85 84 25 5 

86.  45,170,80,155,……. 132 115 155 84 

87.  110,88,66,84,….. 87 54 22 12 

88.  5,20,45,80,….. 115 125 135 145 

89.  1, 2, 8, 48 ,…. 384 288 388 284 

90.  10500, 2100, 420…… 210 42 84 21 

91.  7, 17, 21, 27, 63……. 90 81 37 99 

92.  400, 99, 100, 100, 25… 25 101 5 125 

93.  25, 125, 36, 216, 49… 343 265 294 334 

94.  8, 27, 64, 125…….. 189 625 216 296 

95.  29, 38, 47, 56……. 69 65 66 58 

96.  121, 132, 143,154 165 170  168 221 

97.  11,14,20,29 41 39 31 40 

98.  14,28,42,…….. 45 46 56 48 

99.  13,31,26,62,72,..... 142 172 27 46 

100.  98,72,14,....... 7 3 4 1 
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સમસબંધં 

૧. આંખ : નલકુોમા : : દાતં :...................... 

 (અ) અ્થમા (બ) પાયોરીયા (ક) ગોઈટર (ડ) શસદફલીસ 

૨. ઊંટ: બોતડંુ : : હાથી : ---------- 

 (અ) મદશનર્ુ ં(બ) ખચ્ચર (ક) લક્કડખોદ (ડ) ખોલકંુ 

૩. તાજત્કક સબંધંનુ ંજોડકંુ ગોઠવો. 

 ડૉકટર : રોગ : : ...................   :   ..................... 

 (અ) શવધ્યાથી : અધ્યાપક   (બ) સગંીતકાર : વાજજિંત્ર  

(ક) પોલીસ : ગનુો   (ડ) માતા : પીતા  

૪. નીચે આપેલા અંગે્રજી મળૂાક્ષરોનો તાદકિક સબંધં ગોઠવો  

 Bba : abB :: Sst 

 (અ) rSu  (બ) Rsu  (ક) SSu  (ડ) tsS 

૫. તાદકિક સબંધંનુ ંજોડકંુ ગોઠવો  

 લેખક : પેન : : ...................... : ....................... 

 (અ) પેન : બોલપેન  (બ) રેન : પાટા   

 (ક) ખરુિી : ટેબલ   (ડ) વાળંદ : અસ્ત્રો 
૬. જો સોનુ ં: દાગીના તો માટી : ......................... 

 (અ) પથ્થર  (બ) ઢેફંુ  (ક) ઘડો  (ડ) કીડી 

૭. અંગે્રજી મળૂાક્ષરોને પ્રથમ આપેલા જોડકાના ક્રમ પ્રમારે્ ગોઠવો  

 જો BC : FG હોય તો  HI : ……………. 

  (અ)  RT  (બ) LM  (ક) PQ  (ડ) OT 

૮. યોનય શવકલ્પ પસદં કરીને ખાલી જનયા પરૂો. 

 કંુભાર : માટલી : : સથુાર : .................... 

 (અ) લાકડંુ (બ) કરવત (ક) ખીલી (ડ) ફશનિચર  

૯. આપેલ જોડકા ં– સબંધં જેવો જ સબંધં ્પષ્ટ કરત ુ ંજોડકંુ િોધો. 

 સેન્સટીમીટર : મીટર 

 (અ) દદવાલ : મકાન (બ) દકલોમીટર : ગેલન  

(ક) ઈંચ : ફૂટ (ડ) મીલીબલટર : લીટર 

૧૦. અગ્નન : ધમુાડો આવો સબંધં નીચેનામાથંી કયો ? 

 (અ) હતે : શધક્કર (બ) ્ટેથો્કોપ : ડૉકટર 

 (ક) દુ:ખાવો : દવા (ડ) ખાડં : મીઠાસ  

૧૧. વધ : તટૂ : : ખચાકળ : .................. 

 (અ) દકિંમત (બ) ખરીદી (ક) દકિંમતી (ડ) સ્ત ુ ં

૧૨. ખોરાક : ભખૂ : : ઊંધ : ................... 

 (અ) ્વપ્ન (બ) થાક (ક) રાશત્ર (ડ) તદુંર્તી 

૧૩. ગાધંીજી : રાષ્રશપતા : : રશવિંન્સરનાથ ટાગોર : ................. 

 (અ) રાજાજી (બ) ગરુૂદેવ (ક) લોકનાયક (ડ) નેતાજી  

૧૪. કાયદો : કલમ : : બધંારર્ : ............... 

 (અ) શનયમ (બ) પેટા કલમ (ક) આદટિકલ (ડ) ફકરો 

૧૫. ગજુરાત : ગાધંીનગર : : છત્તીસગઢ : ................ 

 (અ) રાચંી (બ) રાયપરુ (ક) બરેલી (ડ) લખનઉ 

૧૬. ગાધંીજી : રાજઘાટ : : મોરારજી દેસાઈ : .................... 

 (અ) િગ્ક્કત્થળ (બ) અભયાઘાટ (ક) વીરભશૂમ (ડ) િાશંતઘાટ  

૧૭. પ્રશ્નાથકના ્થાને કયો શવકલ્પ મકૂાિે ?  

 FOOT : TOES : : HAND : …………….. 

 (અ) FINGERS (બ) PALM (ક) THUMB (ડ) NAILS 

૧૮. Year : Month : : Week :………………. 

 (અ) Hour (બ) Minute (ક) Day (ડ) Fortnight  

૧૯. નીચેનામાથંી કઈ જોડ અયોનય છે ? 

(અ) ડોટ કોમ (.com) – વ્યાપારી  (બ) ડોટ ઓગક (.org) – 

સં્ થાકીય  

(ક) ડોટ ગોવ (.gov) – સરકાર       (ડ) ડોટ કોમ (.com) – 

સરકાર  

૨૦. ઈશતહાસ : હરેોડોટ્સ : : અથકિાસ્ત્ર : ...................... 

 (અ) એડમ ગ્્મથ (બ) અમકત્ય સેન (ક) રોબીનિન (ડ) માિકલ  

૨૧. રાઈ (TRAI) : ટેબલકોમ : : ઈરડા (IRDA) : .................... 

 (અ) બેંક (બ) પો્ટ (ક) િેરબજાર (ડ) વીમો 

૨૨. ૧૦૮ : મેડીકલ : : ૧૫૫૧ : .................... 

 (અ) કૃશષ (બ) અગ્નન  (ક) એઈડસ (ડ) ભકંૂપ  

૨૩. જેમ પેન એ નીબ સાથે સકંળાયેલ છે તેમ તલવાર એ કોની 

સાથે સકંળાયેલ છે ? 

 (અ) ર્દુ્ધ (બ) હાથો (ક) પાન ુ(ડ) ધાર  

૨૪. શવજ્ઞાન : ૨૮ ફેબ્રઆુરી : : વ્તી : ................... 

 (અ) 10 જૂન (બ) ૫ જૂન (ક) ૧૧ જુલાઈ (ડ) ૫ સપ્ટેમ્બર  

૨૫. મનરેગા : રોજગારી : : આધાર : .................... 

 (અ) ઓળખ (બ) પાસપોટક  (ક) વીમા (ડ) વીજળી 

૨૬. કોટક  : PIL  : : પોલીસ ્ટેિન : ................. 

 (અ) રીટ (બ) FIR (ક) દાન (ડ) લનનનોંધર્ી  

૨૭. તતં્રી : વતકમાનપત્ર : : ........................... : ....................... 

 (અ) ટેબલ : સથુાર   (બ) પત્ર : પત્રકાર 

 (ક) લેખક : નવલકથા  (ડ) સથુાર : ભઠ્ઠી  

૨૮. ડોકટર : સારવાર : : જજ : ...................... 

 (અ) સજા (બ) ચકુાદો (ક) વકીલ (ડ) કોટક   

૨૯. અભ્યાસ : જ્ઞાન : : કામ : ....................... 

 (અ) પ્રયોગ (બ) સેવા (ક) અનભુવ (ડ) શનમણ ૂકં  

૩૦. રાષ્રપશત : ભારત : : રાજા : ..................... 

 (અ) ઈંનલેન્સડ (બ) ચીન (ક) જોડકન (ડ) ફ્રાન્સસ  

૩૧. પાઉન્સડ : યેન : : પોલો : ..................... 
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 (અ) હોકી (બ) ઘોડો (ક) સવારી (ડ) લાકડી  

૩૨. શિયાળ : લચુ્ચુ ં : : સસલુ ં: ....................... 

 (અ) દહિંમતી (બ) ભયાનક (ક) બીકર્ (ડ) પાગલ

૩૩. જો સબંધં ROCK અને CROK મા ંછે તે સબંધં નીચેની કઈ 

જોડમા ંછે ? 

(અ) BALE : ELAB (બ) COLD : DOLC (ક) MEAN : AEMN ( 

ડ) કોઈ નહીં 

૩૪. ધ્વશન : ડેશસબલ : : પાર્ી : .................... 

 (અ) એન્રોમ (બ) મેક (ક) ક્યસેુક (ડ) ઓહમ 

૩૫. ગાજર : શવટામીન A : : સયૂકન ુ ંદકરર્ : ................. 

 (અ) શવટામીન એ  (બ) શવટામીન સી  

(ક) શવટામીન ડી (ડ) શવટામીન કે 

૩૬. બેરોશમટર : વાતાવરર્નુ ંદબાર્ : : લેક્કટોમીટર : .................... 

 (અ) દૂધની ઘનતા (બ) સમરુની ઊંડાઈ (ક) વાહનની ગશત 

(ડ) પ્રકાિના ંદકરર્  

૩૭. ફોનેદટક્કસ : વાર્ી : :જેરોંન્સટોલોજી : ................. 

 (અ) વધૃ્ધત્વ (બ) બાળક (ક) અગ્્થ (ડ) જ્ઞાનતતં ુ 

૩૮. ખડંકાવ્ય : કાનં્સત : : હાઈકુ : ................... 

 (અ) મધરુાય (બ) ્નેહરગ્શ્મ (ક) નરશસિંહ મહતેા (ડ) અખો 

૩૯. દકરીટ : પાથક : : તરજુમો : ................. 

 (અ)અજુ કન(બ) દેડકો (ક) ગપુ્ત (ડ) ભાષાતંર  

૪૦. તાલકુો : જજલ્લો : : જજલ્લો : ................... 

 (અ) રાજ્ય (બ) નગર (ક) દેિ (ડ) ગામ  

 

 

 

૪૧. ૯ : ૮૧ : : ૧૯ : ...................... 

 (અ) ૪૦૦ (બ) ૨૨૫ (ક) ૩૬૧ (ડ) ૩૨૫ 

૪૨. શવદ્યાથી : શનિાળ : : ક્કલાકક  : .................. 

 (અ) પોલીસ ્ટેિન (બ) ઓફીસ (ક) ઘર (ડ) ખેતર  

૪૩. ચરં : ઉપગ્રહ : : સયૂક : .................. 

 (અ) તારો (બ) ગ્રહ (ક) ઉપગ્રહ (ડ) લઘગુ્રહ  

૪૪. વકૃ્ષ : વડ : : પક્ષી : ................ 

 (અ) કોયલ (બ) પોપટ(ક) મોર (ડ) ચકલી  

૪૫. કોટક  : ન્સયાય આવો સબંધં કયો ?  

 (અ) પોલીસ : ગનુો  (બ) ડોક્કટર : બીમારી   

(ક) ઓદડટર : ચોક્કસાઈ / ખરાપણુ ં(ડ) પેઈન્સટર : કાટુકન  

૪૬. કેલેન્સડર : તારીખ : : દડક્ષનરી : ..................... 

 (અ) િબ્દ (બ) શપનકોડ (ક) અક્ષર (ડ) વાક્યરચના 

૪૭. તાજમહલે : આગ્રા : : એફીલ ટાવર : ....................... 

 (અ) લડંન (બ) ન્સર્યુોકક  (ક) પેદરસ (ડ) ન્સર્ ુજસી 

૪૮. BASIC : PASCAL : : FORTAN : ………………. 

 (અ)  કોમ્પ્ર્ટુર (બ) કોબોલ (ક) ઈંટરનેટ (ડ) પેજર  

૪૯. કુચીપડુી : આંધ્રપ્રદેિ : : ઓડીસી : ................... 

 (અ) ગજુરાત (બ) મધ્યપ્રદેિ (ક) ઓદર્સા (ડ) પજંાબ  

૫૦. રાષ્રીય િાયર : મેઘાર્ી : : સવાઈ ગજુરાતી : ............. 

 (અ) જ્યોશતિંર દવે (બ) રમર્ભાઈ નીલકંઠ  (ક) કાકા કાલેલકર  

(ડ) પન્નાલાલ પટેલ  
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તાદકિક પ્રશ્નો 
 પાચંા શમત્રો – સબચન, રશવડ, ર્વુરાજ, ઝાદહર અને તેજેિર છે. સબચન રશવડ કરતા ંનીચો છે. પરંત ુતેજેિર કરતા ંઊંચો છે. ર્વુરાજ સૌથી 

ઊંચો છે.ઝાદહર રશવડ કરતા ંથોડો નીચો છે અન સબચન કરતા ંથોડો ઊંચો છે. 
પ્ર.૧ સૌથી નીચો કોર્ છે ? 

(A) તેજેિર  (B) સબચન   (C) ઝાદહર   (D) રશવડ  

પ્ર.૨ જો તેમને તેની ઊંચાઈના પ્રમાર્મા ંઊભા રાખવામા ંઆવે તો કોર્ મધ્યમા ંઆવે છે ? 

(A) રશવડ  (B) તેજેિર  (C) સબચન   (D) ઝાદહર  

પ્ર.૩ બીજા નબંરનો સૌથી ઊંચો કોર્ છે ? 

(A) સબચન  (B) રશવડ   (C) ઝાદહર   (D) તેજેિર 

પ્ર.૪ જો તેમને ઊંચાઈના ચડતા ક્રમમા ંઊભા રાખવામા ંઆવે તો બીજા નબંરનો કોર્ ? 

(A) ઝાદહર  (B) સબચન   (C) તેજેિર  (D) રશવડ  

પ્ર.૫  ઝાદહર કરતા ંઊંચો પર્ ર્વુરાજ કરતા ંનીચો કોર્ છે ? 

(A) રશવડ   (B) તેજેિર  (C) સબચન   (D) માદહતી અધરૂી 
 

૨.   કનભુાઈ મનભુાઈ કરતા ંધનવાન છે ઈબ્રાદહમભાઈ કનભુાઈ કરતા ંધનવાન છે ધરમચદં ઈબ્રાદહમભાઈ કરતા ધનવાન છે, પર્ જગતશસિંહ 

સૌથી    વધ ુધનવાન છે જો આ ધશનકોના ગપૃ ફોટામા ંધન પ્રમારે્ બેસવાની ગોઠવર્ કરાય તો વચ્ચે કોર્ બેસિે ?   

(A) ધરમચદં  (B)ઈબ્રાદહમભાઈ  (C) જગતભાઈ  (D) મનભુાઈ  

 

૩. પાચં છોકરાઓ પૈકી રામ, એ મન ુકરતા ંઊંચો છે પર્ રશવ જેટલો ઊંચો નથી. જય એ દદબલપ કરતા ંઊંચો છે પર્ મન ુકરતા ંનીચો છે, તો 

સૌથી ઊંચો છોકરો કોર્ છે ? 

(A) રશવ   (B) મન ુ  (C) રામ   (D) જય   

 

૪. જો સશુનતા અશનતા કરતા ઊંચી છે. રીના બચત્રા કરતા ંઊંચી છે પરત ુ ંબાન ુકરતા નીચી છે. અશનતા, બચત્રા કરતા નીચી છે 

બચત્રા સશુનતા કરતા ઊંચી છે તો સૌથી ઊંચ ુકોર્ છે?  

(A) સશુનતા  (B) અશનતા  (C) રીના   (D) બાન ુ  

 
 
 

૫ પાચં શમત્રો A,B,C,D,S છે.  A Bથી નીચો છે, પર્ Sથી લાબંો છે,  C તેમા ંસૌથી લાબંો છે, D Bથી થોડો નીચો છેઅને Aથી થોડો ઊંચો છે.  

1. આમા ંસૌથી નીચો કોર્ ?  

(A )S  (B) B  (C) A   (D) D  

2. તેઓ ઊંચાઈ પ્રમારે્ ઊભા રહ ેતો વચ્ચે કોર્ આવે ?  

 (A )B   (B) S   (C) A   (D) D  

3.  તેઓ ચઢતા ક્રમમા ંઊભા રહ ેતો િરૂયાતથી બીજા ક્રમે કોર્ આવિે ?  

 (A )D   (B) A   (C) S   (D) B   

4. કોર્ D થી ઊંચો પર્  C થી નાચો છે ?  

 (A )C   (B) A   (C) S   (D) B   

૬. અશનલ આનદંથી વજનમા ંભારે છે. આનદં શવજયથી વજનમા ંભારે છે. રમર્ અશનલથી વજનમા ંભારે છે, તો વજનમા ંસૌથી ભારે કોર્ ? 

  (A ) અશનલ  (B)  આનદં (C) શવજય (D)   રમર્ 

૭. એક હરીફાઈમા ં5 શવદ્યાથીઓએ ભાગ લીધો. સોહનનુ ં્થાન સરેુિથી નીચે છે. શવજયનુ ં્થાન દીપકથી ઉપર હત ુ.ં કૃર્ાલનુ ં્થાન સોહન 

અને શવજય વચ્ચે હત ુ.ં તો આ હરીફાઈમા ંસવોચ્ચ ્થાન પર કોર્ રહ્ુ ં?   

 (A ) શવજય  (B) દીપક  (C) સરેુિ  (D) કૃર્ાલ 
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દપકર્ પ્રશતબબિંબ 

બે પ્રકારના પ્રશતબબિંબ પછુાય : 
1) દપકર્ / અરીસાનુ ંપ્રશતબબિંબ : જે અક્ષર(બચત્ર)  આપે તેની છાપ ડાબી-જમર્ી બાજુએ પાડવી તેથી જવાબ મળી જિે.  
2) પાર્ી / જળ પ્રશતબબિંબ : જે અક્ષર(બચત્ર)  આપે તેની છાપ ઉપર-નીચે  પાડવી તેથી જવાબ મળી જિે  

 મળૂ પ્રશતબબિંબ     દપકર્ પ્રશતબબિંબ     જળ પ્રશતબબિંબ  

       
 

           
 
                        

 
 

 

 

 

 

 

અક્ષર A B C D E F G H I J K L M 

દપકર્ -       - -    - 

જળ   - - - -   - -  -   

અક્ષર N O P Q R S T U V W X Y Z 

દપકર્  -     - - - - - -  

જળ   -         -   

 

કેટલા અંગે્રજી મળૂાક્ષર એવા છે કે જેમનુ ંદપકર્ / અરીસાનુ ંપ્રશતબબિંબ જોતા કોઈ ફેરફાર થતા નથી – 11  
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ઘદડયાળ 

 ઘદડયાળના પ્રકરર્ માથંી તમને ઘદડયાળના પ્રશતબબિંબ અને કાટંા વચ્ચે બનતા ખરૂ્ા શવિેના પ્રશ્નો પછુિે.  
 જ્યારે ઘદડયાળના પ્રશતબબિંબનો પ્રશ્ન પછેુ ત્યારે આપેલ સમયને 11:60 માથંી બાદ કરવો તેનાથી જવાબ મળી જિે.   

ઉ.દા.  
1) એક ઘદડયાળમા ં2:30 વાનયા છે. અરીસામા ંપ્રશતબબિંબ જોતા કેટલા વાનયા દેખાિે ? [11:60 – 2:30 = 9 : 30 ] 
2) એક ઘદડયાળમા ં6:40 વાનયા છે. અરીસામા ંપ્રશતબબિંબ જોતા કેટલા વાનયા દેખાિે ? [11:60 – 6:40 = 5 : 20 ] 
3) એક ઘદડયાળમા ં10:15 વાનયા છે. અરીસામા ંપ્રશતબબિંબ જોતા કેટલા વાનયા દેખાિે ? [11:60 – 10:15 = 1 : 45 ]  
4) એક ઘદડયાળમા ં12:30 વાનયા છે. અરીસામા ંપ્રશતબબિંબ જોતા કેટલા વાનયા દેખાિે ? [11:60 – 0:30 = 11 :30 ] 
જ્યારે પ્રશ્નમા ં 12 આપે ત્યારે 0 ગર્વુ ં 

5) એક ઘદડયાળમા ં11:40 વાનયા છે. અરીસામા ંપ્રશતબબિંબ જોતા કેટલા વાનયા દેખાિે ? [11:60 – 11:40 = 0 :20 ] 
જ્યારે જવાબમા ં0 આવે ત્યારે આપરે્ 12 ગર્વા.  
 ઘદડયાળમા ંકાટા વચ્ચે બનતા ખરૂ્ા શવિેના પ્રશ્નો પછેુ ત્યારે  

 ઘદડયાળમા ંકલાક કાટંો 12 કલાકમા ં3600 ભ્રમર્ કરે છે તેથી એક કલાકમા ં [360 ÷ 12 = 300]  
 1 કલાક એટલે 60 શમશનટમા ંકલાક કાટંો 300 ભ્રમર્ કરે છે.  
 60 શમશનટમા ં300  તો 1 શમશનટમા ં[30 ÷ 60 = 0.5] 
 1 શમશનટમા ંકલાક કાટંો 0.50 ભ્રમર્ કરે છે.  
 શમશનટ કાટંો 60 શમશનટમા ં3600 ભ્રમર્ કરે છે તેથી એક શમશનટમા ં [360 ÷ 60 = 60] 

 
 
 

1)  ઘદડયાળમા ં3 વાગીને 30 શમશનટે બે કાટંાઓ વચ્ચે કેટલા માપનો ખરૂ્ો હિે ?  82.50 750  97.50 1050  

2)  ઘદડયાળમા ં9 વાગીને 40 શમશનટે બે કાટંાઓ વચ્ચે કેટલા માપનો ખરૂ્ો હિે ? 450  500 52.50  57.50  

3)  ભારતનો પ્રમાર્ સમય લડંન કરતા સાડા પાચં કલાક આગળછે. પાદક્તાનનો પ્રમાર્સમય ભારત 

કરતા ંઅડધો કલાક પાછળ છે. લડંનમા ંસાજંના સાડા પાચં વાનયા હિે, ત્યારે પાદક્તાનમા ંકેટલા 

વાનયા હિે ?  

11:30  

PM  

10:30 

 PM   

11:00  

AM  

12:30  

PM 

4)  કાટંા વાળી ઘદડયાળમા ં10 કલાકને 10 શમશનટના સમયે બે કાટંા વચ્ચે કેટલા અંિનો ખરૂ્ો થાય ?  1000
 1100

 1150  1200
 

5)  સમય 2:10 થી 2:50 થતા ંકલાક કાટંાએ કેટલુ ંભ્રમર્ કર્ુું હિે ? 100 
 150 

 180 
 200  

6)  કાટંાવાળી ઘદડયાળમા ં12 કલાકને 30 શમશનટ વાનતા, બે કાટંા વચ્ચે કેટલા અંિનો ખરૂ્ો રચાિે ?  1650  1600 
 1700 

 1800 
 

7)  ધારોકે અત્યારે 3 વાનયા છે, તો 20 શમશનટ પછી ઘદડયાળના નાના અને મોટા કાટંા વચ્ચે કેટલા 

અંિનો ખરૂ્ો બનિે ?   

300 
 200  1100 

 1200 
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આકૃશત આધારીત પ્રશ્નો 
આપેલ આકૃશતમા ંચોરસ કેટલા છે તે કહો ?  

જ્યારે સરખા ચોરસ ખાના આપ્યા હોય ત્યારે  આપેલ ખાનાના 
વગકનો સરવાળો કરવાથી જવાબ મળી જિે ?  
 

  

           

(2)2 +(1)2 = 4 + 1 = 5 

 

   

   

   

(3)2 + (2)2 + (1)2 = 9 + 4 +1 =14 

 

    

    

    

    

(4)2 + (3)2 + (2)2 + (1)2 = 16 +9 + 4 +1 =30 

 

     

     

     

     

     

(5)2 + (4)2 + (3)2 + (2)2 + (1)2 = 25 + 16 +9 + 4 +1 =55 

 
 

સરખા ખાના ન આપ્યા હોય ત્યારે આપેલ ખાનાની આડી અને ઊભી 
લાઈનના ખાનાની સખં્યાનો ન્સર્નૂત્તમ ગરુ્ાકાર કરી તેમના સરવાળા 
જેટલા થાય.   
 

  

   

  

3×2=6 
2×1=2 
6 + 2 =8 

 

    

    

    

4 × 3 =12 
3 × 2 =6 
2 × 1 =2 

12 + 6 +2 =20 

 

      

      

      

      

6 × 4 = 24 
5 × 3 = 15 

4 × 2 = 8  
3 × 1 = 3  

24 + 15 + 8 + 3 =50 

 

લપુ્ત સખં્યા િોધો 
  
5 6 9 

7 ? 11 

9 10 13 

 8 

 
 

7 2 9 

6 4 8 

5 ? 7 

 

6 

 

2 ? 6 

2 3 5 

4 7 11 

4 

 
 

2 4 8 

3 9 27 

4 ? 64 

16 

 

2 3 6 5 

2 4 8 6 

4 7 28 11 

? 9 9 10 

1 
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ગજુરાત સરકાર દ્વારા લેવાતી  

GPSC 1-2, ના. મામલતદાર, PSI, ASI, 

તલાટી, ક્લાકક , TAT, TET:1-2, પોલીસ વગેરે.... 
તમામ પરીક્ષઓની સપંરૂ્ક તૈયારી માટે 

શવજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી 

ધોરર્ : 5 – 8 

2350 પ્રશ્નો જવાબ સાથે 

ANGEL 
Academy 

7575  072  872 
માગકદિકક  : સામત ગઢવી 
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પાઠ્યપુ્ તક આધારરત પ્રશ્નો :  

1.  કેટલાક કાચને વ્તથુી અમકુ ચોક્કસ અંતરે રાખીને તેમાથંી જોઈએ તો વ્ત ુમોટી દેખાય તેવા કાચને 

શુ ંકહવેાય ?  

બબલોરી કાચ  

2.  બબલોરી કાચ વડે દૂર રહલેી વ્તનુ ુ ંકેવ ુ ંપ્રશતબબિંબ મળે છે ?  નાનુ ંઅને ઊલટંુ  

3.  ઘરડયાળ ઘરડયાળના ઝીર્ા ભાગને રરપેર કરવા માટે કેવા કાચનો ઉપયોગ કરે છે ?  બબલોરી કાચ  

4.  વદૃ્ધિ, સવેંદનિીલતા, શ્વસન તથા ઉત્સર્જન જેવી લાક્ષબર્ક્તા ધરાવતી વ્તનેુ શુ ંકહવેાય ?  સજીવ  

5.  કયા છોડને અડકતાની સાથે જ તેના પર્ો બબડાઈ જાય છે ?  લજામર્ીનો  

6.  કયુ ંફૂલ સયૂકપ્રકાિની સાથે સાથે રદિા બદલે છે ?  સયૂકમખુી  

7.  કયા શવજ્ઞાનીકે િોધ્ય ુકે વન્પશત પર સગંીતની પર્ અસર થાય છે ? જગદીિચદં્ર બોઝ  

8.  વકૃ્ષો કઈ લાક્ષબર્ક્તા ન ધરાવતા હોવા છતા ંતે સજીવ છે ?  પ્રચલન  

9.  દરેક સજીવને પોતાનુ ંજીવન ટકાવવા માટે િેની િેની જરૂર પડે છે ?  હવા, પાર્ી અને ખોરાક  

10.  મરી ગયેલા સજીવોના કોહવાયેલા અવિેષો કે જે જમીનમા ંભળેલા હોય છે તેને કેવા પદાથો કહવેાય ?  સેન્દ્ન્સદ્રય પદાથો  

11.  વધ ુફળદ્રપુ જમીન ક્યારે બને ?  વધ ુસેન્દ્ન્સદ્રય પદાથોથી  

12.  જમીનમા ંરહલેા જીવજતંઓુ િામાથંી પોષર્ મેળવે છે ?  સેન્દ્ન્સદ્રય પદાથોમાથંી  

13.  સેન્દ્ન્સદ્રય પદાથો વજનમા ંિાના કરતા હલકા હોય છે ?  પાર્ી  

14.  જો જમીનમા ંરેતીનુ ંપ્રમાર્ સૌથી વધ ુહોય તે જમીનને કેવી જમીન કહવેાય ?  રેતાળ જમીન  

15.  જે જમીનમા ંમાટીનુ ંપ્રમાર્ સૌથી વધ ુહોય તેવી જમીનને શુ ંકહવેાય ?  માટીયાળ જમીન  

16.  કઈ જમીન વરસાદ પડતા ંચીકર્ી અને લપસર્ી બની જાય છે?  માટીયાળ જમીન  

17.  કઈ જમીન ભેજ શવનાના હવામાનમા ંએકદમ કઠ્ર્ થઈ તેમા ંશતરોડો પડી જાય છે ?  માટીયાળ જમીન  

18.  જે જમીનમા ંકાપં કે સેન્દ્ન્સદ્રય પદાથકનુ ંપ્રમાર્ વધ ુહોય તેને કેવી જમીન કહવેાય ?  કાપંાળ જમીન  

19.  કાપંાળ જમીન કેવી હોય છે ?  ફળદ્રપુ  

20.  જમીનનો પ્રકાર નક્કી કરતા સૌથી ઉપર િેનુ ંપડ હોય છે ?  સેન્દ્ન્સદ્રય પદાથોનુ ં 

21.  જમીનની પાર્ીને વધ ુસમય સઘંરી રાખવાની િક્ક્તને શુ ંકહ ેછે ?  ભેજધારર્ િક્ક્ત  

22.  જમીનની પાર્ીને છંટુ કરી દેવાની િક્ક્તને શુ ંકહ ેછે ?  શનતારર્િક્ક્ત  

23.  કઈ જમીનની શનતારર્ િક્ક્ત સૌથી વધ ુહોય છે ?  રેતાળ જમીનની  

24.  કઈ જમીનની શનવારર્ િક્ક્ત ઓછી હોય છે ?  કાપંાળ જમીનવાળી  

25.  કઈ જમીન સૌથી ઓછી ભેજધારર્ િક્ક્ત હોય છે ? રેતાળ જમીન 

26.  કઈ જમીનની ભેજધારર્ િક્ક્ત વધ ુહોય છે ?  કાપંાળ જમીન  

27.  બીજના મખુ્ય બે પ્રકાર જર્ાવો.  દ્ધદ્વદળી અને એકદળી  

28.  જે બીજની બે ફાડ થયા તેવા ફળને શુ ંકહવેાય ?  દ્ધદ્વદળી  

29.  બીજ ક્યારે ઊગે અને તેનો શવકાસ પામે છે ?  હવા, પાર્ી અને ચોક્કસ પ્રમાર્મા ં

ગરમી  

30.  વરાળને બીજા કયા નામે ઓળખવામા ંઆવે છે ?  બાષ્પ  

31.  પાર્ીને ગરમી મળતા કયા ્વરૂપમા ંરૂપાતંરરત થાય છે ?  બાષ્પ  

32.  કોઈપર્ પ્રવાહીમાથંી તેની બાષ્પ બનવાની રિયાને શુ ંકહ ેછે ?  બાષ્પીભવન  

33.  ખબૂ ઊંચાઈએ હવા ઠં્ડી હોવાથી બાષ્પ ઠં્ડી પડે છે અને તેમાથંી પાર્ી બને છે આ રિયાને શુ ંકહ ેછે ?  છારર્  

34.  પાર્ી વાતાવરર્માથંી ધળૂના કર્ સાથે જોડાઈને િામા ંરૂપાતંરરત થાય છે ?  વાદળમા ં 
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35.  િરીરમા ંપાર્ીનુ ંપ્રમાર્ ઘટી જાય તો માર્સને શુ ંથાય છે ?  બેભાન બની જાય છે 

36.  1 ટન કાગળ બનાવવા માટે લગભગ કેટલા ટન શિુ પાર્ીની જરૂર પડે છે ?  300 ટન  

37.  પાર્ીનો મખુ્ય સ્ત્રોત કયો છે ?  વરસાદ  

38.  સજીવ સનૃ્દ્ષ્ટમા ંમખુ્યત્વે કયા કયા સજીવો રહ ેછે ?  વન્પશત અને પ્રાર્ીઓ  

39.  જાસદૂ અને મોગરાને કેવા પ્રકારની વન્પશત કહવેાય ?  ક્ષપુ  

40.  તલુસી અને વનમશનયા કેવા પ્રકારની વન્પશત કહવેાય છે ?  છોડ  

41.  ખેતરની જમીનને પોચી બનાવીને ખેડવા જેવુ ંકામ કયુ ંસજીવ કરે છે ?  અળશસયુ ં 

42.  કયા પ્રાર્ીઓને કરોડ હોતી નથી ?  માછલીને  

43.  ઉંદર અને ચામાચીરડયાને પ્રાર્ીઓની કઈ યાદીમા ંમકૂવામા ંઆવે છે ?  આંચળવાળા  

44.  કોયલનો મીઠ્ો અવાજ કઈ કોયલનો હોય છે ?  નર કોયલનો  

45.  28 ફેબ્રઆુરીને કયા રદવસ તરીકે ઉજવવામા ંઆવે છે ?  રાષ્રીય શવજ્ઞાન રદવસ  

46.  ‘શવશ્વ પક્ષી રદવસ’ કયારે આવે છે ?  8મે  

47.  ‘વન્સય પ્રાર્ી સપ્તાહ’ કયારે ઉજવવામા ંઆવે છે ?  1 થી 7 ઓક્ટોબર  

48.  2 ઓક્ટોબરને કયા રદવસ તરીકે ઉજવવામા ંઆવે છે ?  વન્સય પ્રાર્ી રદવસ  

49.  ‘શવશ્વ વન્સયજીવ રદવસ’ કયારે ઉજવવામા ંઆવે છે ?  4 ઓક્ટોબર  

50.  કોઈપર્ સજીવ કાયક કરવા માટેની િક્ક્ત િેમાથંી મેળવે છે ?  ખોરાકમાથંી  

51.  ખોરાકમા ંહાજર રહલેા ઘટકો િક્ક્ત પરૂી પાડે છે તેમને શુ ંકહવેામા ંઆવે છે ?  પોષક ઘટકો  

52.  િેમાથંી ઈંડા જેટલી િક્ક્ત આપર્ા િરીરને મળે છે ?  કઠ્ોળમાથંી  

53.  સયૂક શુ ંછે ?  તારો  

54.  ‘ધ્રવુનો’ અથક શુ ંથાય છે  ન ખસનારો, એક જ ્થાને 

રહનેારો  

55.  ધ્રવુનો તારો હંમેિા કઈ રદિામા ંજોવા મળે છે ?  ઉત્તર  

56.  અંગે્રજીના ‘M’ કે ‘W’ જેવો દેખાતા તારાજૂથનુ ંનામ શુ ંછે ?  િશમિષ્ઠ્ા  

57.  સપ્તશષિ તારાજૂથમા ંકેટલા તારાઓ હોય છે ?  સાત  

58.  હવા જગ્યા રોકે છે કે નરહિં ?  હા રોકે છે  

59.  ગશતમાન હવાને શુ ંકહ ેછે ?   પવન  

60.  પ્રકાિનુ ંકુદરતી ઉદગમ્થાન કયુ ંછે ?  સયૂક  

61.  સયૂક અને તારાઓના અવલોકન માટે કઈ િાળાઓ બનાવવામા ંઆવે છે ?  વદ્યિાળાઓ  

62.  સમયનો સૌથી નાનો એકમ કયો છે ?  સેકન્સડ  

63.  સમયનો પ્રમાર્ભતૂ એકમ કયો છે ?  સેકન્સડ  

64.  અવકાિી પદાથો તેમજ ખગોળીય ઘટનાઓનો અભ્યાસ કરતી અને હવામાનની મારહતીનો અભ્યાસ 

કરતી સં્ થા એટલે ?  

વેધિાળા  

65.  સેન્સટીમીટરના નાના ભાગને શુ ંકહવેાય છે ?  શમલીમીટર  

66.  કેટલા મીમી બરાબર એક સેમા થાય છે ?  10  

67.  લબંાઈ માપવાનો પ્રમાર્ભતૂ એકમ કયો છે ?  મીટર  

68.  કેટલા સેમી બરાબર એક મીટર થાય છે ?  100 સેમી  

69.  1000 મીટર બરાબર કેટલા રકલોમીટર થાય છે ?  1  

70.  ખબૂ મોટા અવકાિીય અંતરો માપવા માટે કયો એકમ વપરાય છે ?  પ્રકાિવષક  

71.  પ્રકાિના રકરરે્ એક વષકમા ંકાપેલા અંતરને શુ ંકહ ેછે ?  પ્રકાિવષક  



ANGEL  ACADEMY  :  GPSC 1-2, Dy.SO - નાયબ મામલતદાર, તલાટી, કલાકક , PSI-ASI, કોન્સ્ટેબલ, TAT, TET વગેરે પરીક્ષાઓની સપંરૂ્ક તૈયારી માટેના ્થળ              

મો.7575 072 872       :1) બસ ડેપોની સામે, સેકટર:7-C, ઘ-3, │  2) લાલઘર ઝેરોક્ષની નીચે, સેકટર: 29, ઘ-6  કોનકર, ગાધંીનગર angelacademy.co.in         

સચંાલક : સામત ગઢવી  (GPSC 1-2(p) , Dy.SO-નાયબ મામલતદાર(p), તલાટી, કલાકક , પોલીસ, TAT, TET વગેરે 10 થી વધારે પરીક્ષાઓમાં પાસ થનાર અનભુવી અને તજજ્ઞ શિક્ષક)  4 

72.  1 પ્રકાિ વષક =    9.46 × 1012 રકમી 
73.  વ્ત ુએકબીજા સાથે અથડાય ત્યારે શુ ંપેદા થાય છે ?  અવાજ  

74.  અવાજ ફેલાવવા માટે િાની જરૂર પદે છે ?  માધ્યમની  

75.  કાનને સાભંળવા ન ગમતા અ્તવ્ય્ત અવાજને શુ ંકહવેાય ?  ઘોંઘાટ  

76.  પડઘો પડવા માટે ઓછામા ંઓછં કેટલુ ંઅંતર હોવુ ંજરૂરી છે ?  11 મીટરનુ ં 

77.  શનૂ્સયવકાિમા ંઅવાજ પ્રસરે છે કે નરહિં ?  નરહિં  

78.  દરેકને કામ કરતા રહવેા માટે િાની જરૂરી પડે છે ?  ઉજાક  
79.  વન્પશત કોની હાજરીમા ંપોતાનો ખોરાક બનાવે છે ?    સયૂકપ્રકાિની  

80.  કોર્ ઉજાકનો સૌથી અગતઅુનો અને અખટૂ સ્ત્રોત છે ?  સયૂક  

81.  ઊજાકનો મખૂ્ય સ્ત્રોત કયો ?  સયૂક  

82.  સયૂક, પવન અને વહતે ુપાર્ી ઊજાકના કેવા સ્ત્રોતો છે ?  કુદરતી સ્ત્રોતો  

83.  સયૂકિક્ક્તનો ઉપયોગ કરીને રસોઈ બનાવવા માટે િાનો ઉપયોગ થાય છે ?  સયૂકકકૂર  

84.  િેની મદદથી પવનનો ઉપયોગ કરી વીજળી મેળવી િકાય છે ?  પવનચક્કીની  

85.  કોઈપર્ પદાથકની કાયક કરવાની ક્ષમતા એટલે શુ ં?  ઊજાક  

86.  નાના-મોટા સાધનો આપર્ા કામ સરળ અને ઝડપી બનાવે છે તેવા સાધનોને શુ ંકહ ેછે ?  સાદાયતં્રો  

87.  ઓછં બળ વાપરી વધ ુવજન ઊંચકવાની રિયાને શુ ંકહ ેછે ?  ઉચ્ચાલન  

88.  ઢાળ એ એક કેવા પ્રકારનુ ંયતં્ર છે ?  સાદુ યતં્ર  

89.  હવામા ંફેંકેલી કોઈપર્ વ્તનુો પથૃ્વી પર પાછા ફરવાનો આધાર કોન ઉપર રહલેો છે ?  પદાથકના વજન પર  

90.  પથૃ્વી દ્વારા પદાથક પર લાગતા આકષકર્બળને શુ ંકહ ેછે ?  ગરુૂત્વાકષકર્ બળ  

91.  ગરુૂત્વાકષકર્ બળની િોધ કોરે્ કરી ?  સર આઇઝેક ન્સયટુને  

92.  પાર્ી કરતા વરાળ વધારે કે ઓછી જગ્યા રોકે છે ?  વધારે  

93.  પાર્ી કરતા વરાળ વધ ુજગ્યા રોકે છે તેવા શસિાતં કોરે્ િોધ્યો ?  જેમ્સ વોટે  

94.  વરાળિક્ક્તથી ચાલત ુએન્ન્સજન કોરે્ બનાવ્યુ ં?  જેમ્સ વોટે  

95.  વરસતા વરસાદનુ ંપાર્ી કયા ંજાય તેનો અભ્યાસ કોરે્ કયો ?  વરાહમોરહરએ  

96.  શત્રભવુનદાસ ગજ્જરનો જન્સમ કયા ંથયો હતો ?  ગજુરાતના સરુતમા ં 

97.  બરોડામા ંછાપકામ અને રંગાટી કામની પ્રયોગિાળા કોરે્ િરૂ કરી હતી ?   શત્રભવુનદાસ ગજ્જરે  

98.  ‘આયોરડન ટરકોલાઈડ’ નામની દવા કયા રોગમા ંવપરાય છે ?  પ્લેગમા ં 

99.  આયોરડન ટરકોલાઈડ નામની દવા કોરે્ િોધી ?  શત્રભવુનદાસ ગજ્જરે  

100.  ચુબંકની િોધ કયા દેિમા ંથઈ હતી ?  ગ્રીસમા ં 

101.  મેગ્નેશિયા પ્રદેિમાથંી મળી આવતો પદાથક કયા નામે ઓળખાયો ?  મેગ્નેટ  

102.  ચુબંકના આકારને આધારે કેટલા પ્રકાર પડે છે ?  છ  

103.  ચુબંક લોખડં શસવાય કઈ વ્તથુી બનેલા પદાથોને પર્ા આકષે છે ?  કોબાલ્ટ અને શનકલ  

104.  ચુબંકમા ંકયા ્થાને ચુબંકીય િક્ક્ત વધ ુહોય છે ?  બનેં છેડા પર  

105.  ચુબંકના બનેં છેડાને શુ ંકહ ેછે ?  ચુબંકીય ધ્રવુ  

106.  ચુબંકનો જે છેડો ઉત્તર રદિા તરફ ક્્થર થાય છે તેને કયો ધ્રવુ કહ ેછે ?  ઉત્તરધ્રવુ  

107.  ચુબંકનો જે છેડો દબક્ષર્ રદિા તરફ ક્્થર થાય છે તેને કયો ધ્રવુ કહ ેછે ?  દબક્ષર્ધ્રવુ  

108.  ચુબંકના સમાન ધ્રવુનો વચ્ચે કેવુ ંબળ હોય છે ?  અપાકષકર્  

109.  ચુબંકના અસમાન ધ્રવુો વચ્ચે કેવુ ંબળ હોય છે ?  આકષકર્  

110.  સગંીતના કારરે્ વન્પશતનો શવકાસ વધ ુથાય છે એવુ ંકયા વૈજ્ઞાશનકે િોધ્યુ ં?  જગદીિચદં્ર બોઝ  
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111.  દરેક સજીવ પોતાના જેવો સજીવ ઉત્પન્સન કરવાની રિયાને શુ ંકહ ેછે ?  પ્રજનન  

112.  કેટલાક પદાથો ભરૂા બલટમસપત્રને લાલ બનાવે છે આવા પદાથોને શુ ંકહ ેછે ?  એશસડ  

113.  એશસડ ્વાદે કેવા હોય છે ?  ખાટા  

114.  એશસડને ્પિકતા કેવો અનભુવ થાય છે ?   દાહક  

115.  ટાઈલ્સ સાફ કરવા માટે િેનો ઉપયોગ થાય છે ?  એશસડ  

116.  કેટલાક પદાથો લાલ બલટમ્પત્રને ભરંુૂ બનાવે છે આવા પદાથોને શુ ંકહ ેછે ?  બેઇઝ  

117.  બેઈઝનો ્વાદ કેવો હોય છે ?  તરૂો  

118.  બેઈઝ ્પિે કેવા હોય છે ?  બચકર્ા  

119.  કેટલાક પદાથોની લાલ કે ભરૂા બલટમસ પર કાઈં અસર થતી નથી આવા પદાથોને શુ ંકહ ેછે ?  તટ્થ પદાથો  

120.  પદાથકની એશસરડકતા અને બેઝીક્તા તપાસવા માટે િેનો ઉપયોગ થાય છે  ?  બલટમસ પેપરનો  

121.  શનશશ્વત પ્રમાર્મા ંએશસડ અને બેઈઝ વચ્ચે થતી રાસાયબર્ક પ્રરિયાના પરરર્ામે આ બનેં પદાથો 
પોતપોતાના ગરુ્ધમો ગમુાવી ક્ષાર અને પાર્ી બનાવે છે આ રિયાને શુ ંકહ ેછે ?  

તટ્થીકરર્  

122.  ખોરાકની સકૂવર્ી કરી લાબંો સમય રાખવા માટે િેનો ઉપયોગ થાય છે ?  મીઠ્ાનો  

123.  ધોવાના સોડા બનાવવા િેનો ઉપયોગ થાય છે ?  મીઠ્ાનો  

124.  સખત પાર્ીને નરમ બનાવવા માટે િેનો ઉપયોગ થાય છે ?  ધોવાના સોડા  

125.  ‘વેલિો’ની િોધ કોરે્ કરી ?  જ્યોર્જ-દ-મ્ટોલ  

126.  ‘કેમોથેરાપી’ કયા રોગની સારવારમા ંકરાય છે ?  કેન્સસર  

127.  બબજના સમહૂને સાચવી રાખત ુ ંઆવરર્ એટલે ?  સીંગ  

128.  સામાન્સય રીતે 5 ફૂટ કરતા ઓછી ઉંચાઈ ધરાવતી વન્પશતને શુ ંકહ ેછે ?  છોડ  

129.  સામાન્સય રીતે 12 થી 15 ફૂટ જેટલી ઉંચાઈ ધરાવતી વન્પશતઓને શુ ંકહ ેછે ?  ક્ષપુ  

130.  15 ફૂટ કરતા વધ ુઉંચાઈ ધરાવતી વન્પશતને શુ ંકહ ેછે ?  વકૃ્ષ  

131.  જે વન્પશતના પ્રકાડં નબળા હોય અને તે ટટ્ટાર ન રજી િકતા હોય તેવી વન્પશતને શુ ંકહ ેછે ?  વેલા  

132.  એક મખુ્ય મળૂ અને ઘર્ા ંઉપમળૂ ધરાવતા મળૂતતં્રને કેવુ ંમળૂતતં્ર કહવેાય ?  સોટીયમ મળૂતતં્ર  

133.  જેમા ંકોઈ મખુ્ય મળૂ ના હોય પર્ તતં ુજેવા ઘર્ા મળૂ હોય તેવા મળૂતતં્રને શુ ંકહવેાય ?  તતંમુય મળૂતતં્ર  

134.  જે પ્રકાડં જમીન પર ફેલાય અને થોડા થોડા અંતરે તેના મળૂ જમીનમા ંઉતરતા હોય આને કેવા 
પ્રકારનુ ંપ્રકાડં કહવેાય ?  

શવસપી પ્રકાડં  

135.  પર્કમા ંજોવા મળતી િીરાઓની ગોઠ્વર્ીને શુ ંકહવેાય ?  શિરાશવન્સયાસ  

136.  5મી જૂનને કયા રદવસ તરીકે ઉજવવામા ંઆવે છે ?  શવશ્વપયાકવરર્ રદન  

137.  પાર્ીનો મખુ્ય સ્ત્રોત કયો છે ?    વરસાદ  

138.  કોઈપર્ પ્રવાહીમાથંી બાષ્પ બનવાની રિયાને શુ ંકહ ેછે ?  બાષ્પીભવન  

139.  પાર્ીના વજન કરતા પાર્ીની બાષ્પનુ ંવજન કેવુ ંહોય છે ?  ઓછ હોય  

140.  જેમ જેમ હવામા ંઉપર જતા તાપમાનમા ંશુ ંફેર પડે છે ?  ઘટાડો થાય છે  

141.  બાષ્પ ઠં્દી પડતા તેનુ ંરૂપાતંરર્ િેમા ંથાય છે ?  પાર્ીમા ં 

142.  બાષ્પનુ ંપાર્ી બનવાની રિયાને શુ ંકહ ેછે ?  ઘનીભવન  

143.  ‘શવશ્વ પાર્ી રદન’ ક્યારે ઉજવવામા ંઆવે છે ?  22 માચક  

144.  100,000 સે.મી. = ................મીટર -  100 મીટર  

145.  1,00,000 સે.મી. = ...............રકલોમીટર -  1 રક.મી.  

146.  તારાઓ કે આકાિગગંાઓ વચ્ચેના મોટા અવકાિીય અંતરો માપવા માટે કયો એકમ વપરાય છે ?  પ્રકાિવષક  

147.  કોઈપર્ પદાથે સપાટી પર રોકેલી જગ્યાને પદાથકનુ ંશુ ંકહ ેછે ?  કે્ષત્રફળ  

148.  કે્ષત્રફળના માપન માટે કઈ બે રાશિઓનો ગરુ્ાકાર કરવામા ંઆવે છે ?  લબંાઇ અને પહોળાઇ  

149.  કે્ષત્રફળનો એકમ શુ ંછે ?  (સેમી)૨ 

150.  સેકન્સડમા ં100મા ંભાગને શુ ંકહ ેછે ?  શમબલ સેકન્સડ  

151.  જે સાધનો વડે આપના કામ સરળતાથી અને ઝડપથી થાય તેવા સાધનોને શુ ંકહવેાય છે ?  સાદા યતં્રો  

152.  ઢાળના કારરે્ જે તે ક્ષરે્ કાયક કરવા માટેના બળમા ંશુ ંથાય છે ?  ઘટાડો  
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153.  બે કે તેથી વધ ુસાદા યતં્રોના ઉપયોગથી બનેલા સાધનને શુ ંકહ ેછે ?    જરટલયતં્ર  

154.  કોર્ પ્રકાિનુ ંઉદગમ્થાન નથી, તે પોતે પ્રકાિ ઉપ્તન્સન કરતો નથી ?  ચદં્ર  

155.  ચદં્ર પર સયૂકનો જે પ્રકાિ પડે છે તેનો કેટલો ભાગ પથૃ્વી પર પડે છે ?  7%  

156.  પ્રકાિનુ ંઠં્ડુ કુદરતી ઉદગમ્થાન કયુ ંછે ?  આબગયો  

157.  આબગયામા ંકય ુતત્વ હોવાથી પ્રકાિ ઉત્પન્સન થાય છે ?  લ્યશુસફરોઝ  

158.  જે પદાથકમાથંી વધ ુપ્રકાિ પસાર થાય તેને શુ ંકહવેાય ?  પારદિકક  

159.  જે પદાથકમાથંી પ્રકાિ પસાર થતો નથી તેને શુ ંકહવેાય ?  અપારદિકક  

160.  જે પદાથકમાથંી થોડો (અંિત:)પ્રકાિ પસાર થાય છે તેવા પદાથકને શુ ંકહ ેછે ?   પારભાસક  

161.  સપંરૂ્ક પારદિકક પદાથક તરીકે િાની ગર્તરી કરાય છે ?  હવા અને તેમા ંરહલેા વાયઓુની  

162.  વ્ત ુદ્વારા પ્રકાિ અવરોધાવાથી િેની રચના થાય છે ?    પડછાયાની  

163.  સામાન્સય રીતે પડછાયો પ્રકાિની કઈ રદિામા ંપડે છે ?  શવરૂિ રદિામા ં 

164.  સયૂકગ્રહર્ ક્યારે થાય છે ?    સયૂક અને પથૃ્વીની વચ્ચે ચદં્ર 
આવવાથી  

165.  સયૂકગ્રહર્ દરશમયાન પથૃ્વી પર િેનો પડછાયો પડે છે ?  ચદં્રનો  

166.  સયૂકગ્રહર્ કયા રદવસે થાય છે ?  અમાસના  

167.  ચદં્રગ્રહર્ કયારે થાય છે ?  સયૂક અને ચદં્ર વચ્ચે પથૃ્વી 
આવવાથી  

168.  ચદં્રગ્રહર્ દરશમયાન ચદં્ર ઉપર િેનો પડછાયો પડે છે ?  પથૃ્વીનો  

169.  ચદં્રગ્રહા કયારે થાય છે ?  પનૂમના રદવસે  

170.  મળૂ અવાજ અને પડઘા વચ્ચે કેટલો સમયગાળો હોય તો બનેં અવાજ જૂદા-જૂદા સભંળાય ?  1/16 સેકન્સડ કરતા ં 

171.  અવાજની ઝડપ કેટલી હોય છે ?  330 મીટર/સેકન્સડ  

172.  વડોદરા ખાતે એલેન્મ્બક વકકસની ્થાપના કોરે્ કરી ?  શત્રભવુનદાસ ગજ્જર  

173.  કાનવાળા સજીવો બચ્ચાને જન્સમ આપો છે કે ઈંડા મકેૂ છે ?  બચ્ચાને જન્સમ આપે છે  

174.  કાન વગરના સજીવો બચ્ચાને જન્સમ આપે છે કે ઈંડા મકેૂ છે ?  ઇંડા મકેૂ છે 

175.  હોઠ્થી પાર્ી પીતા મોટા ભાગના પ્રાર્ીઓ કેવા હોય છે ?  િાકાહારી  

176.  જીભથી પાર્ી પીતા હોય તેવા મોટાભગાના પ્રાર્ીઓ કેવા હોય છે ?  માસાહારી  

177.  સપ્તશષિ તારાજુથ કયા સમયગાળા દરશમયાન દેખાય છે ?  ફેબ્રઆુરીથી ઓગ્ટ  

178.  સપ્તશષિ તારાજૂથના તારાઓના નામ જર્ાવો.  મરરચી, વશિષ્ટ, અંગીરા, અશત્ર, 
પલુહ, કત,ુ પલુત્્ય  

179.  રાતે્ર િાની મદદથી રદિા જાર્ી િકાય છે ?  ધ્રવુના તારાની  

180.  મગૃ તારાજૂથ કયારે દેખાય છે ?  રડસેમ્બરથી ફેબ્રઆુરી  

181.  વ્યાધનો તારો કઈ રદિામા ંદેખાય છે ?  પવૂક રદિામા ં 

182.  સયૂક એક તારો છે તે કઈ રદિામા ંઉગે છે ?  પવૂક રદિામા ં 

183.  આપરે્ કયા કયા ગ્રહો નરી આંખે જોઈ િકીયે છીએ ?  બધુ, શિુ, મગંળ, ગરુૂ અને િશન  

184.  સયૂોદય પહલેા પવૂક રદિામા ંકે સોયાક્ત પછી પશશ્વમ રદિામા ંનરી આંખે જોઈ િકાતો ગ્રહ કયો ?  શિુ  

185.  લાલ કલરનો ગ્રહ કયો ?  મગંળ  

186.  શિકારી તરીકે ઓળખાતો તારો કયો ?  વ્યાધનો  

187.  કયા પદાથકને શનશશ્વત આકાર હોય છે ?   ઘન પદાથકને  

188.  પ્રવાહી અને વાય ુપદાથોને કેવા આકાર હોય છે ?  અશનશશ્વત આકાર  

189.  ઘન પદાથકમા ંસકુ્ષ્મકર્ો અનરુ્ો કઈ રીતે ગોઠ્વાયેલા હોય છે ?  નજીક નજીક  

190.  કયો પદાથક ફેલાઈ જવાનો ગરુ્ ધરાવે છે ?  વાય ુ 

191.  પદાથકમા ંરહલેા અણઓુની કુલ ગશતિક્ક્તને શુ ંકહ ેછે ?  ઉષ્મા  

192.  ઉષ્માએ િાનુ ં્વરૂપ છે ?  ઊજાકનુ ં 

193.  કાયક કરવાની ક્ષમતા િામા ંહોય છે ?  ઉષ્મામા ં 
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194.  ગરમી આપવાથી પ્રવાહી પદાથકના કદમા ંશુ ંથાય છે ?   પ્રસરર્  

195.  પદાથકને ઉષ્મા આપવાથી તેના અણઓુ વચ્ચેની જગ્યા વધતા શુ ંથાય છે ?  કદમા ંવધારો  

196.  ઘન પદાથકમા ંથતા ઉષ્માના સચંરર્ને શુ ંકહ ેછે ?  ઉષ્માવહન  

197.  પ્રવાહી અને વાયમુા ંઉષ્માનુ ંસચંરર્ થાય છે તેને શુ ંકહ ેછે ?  ઉષ્માનયન  

198.  કય ુપ્રવાહી ઉષ્માનયનની રીતથી ગરમ થતુ ંનથી ?  પારો  

199.  પારો કઈ રીતથી ગરમ થાય છે ?  ઉષ્માવહનની  

200.  સયૂકમાથંી મળતી ઉષ્મા પથૃ્વી પરના વાતાવરર્ને ખાસ અસર કયાક વગર જમીન પર પડે છે તેને શુ ં
કહ ેછે ?  

ઉષ્મા શવરકરર્  

201.  પદાથકને વધ ુસમય ઠં્ડો કે ગરમ રાખવા કેવા પદાથકનો ઉપયોગ થાય છે ?  ઉષ્માના મદંવાહક  

202.  લાકડાનો વહરે, થમોકોલનો ડબ્બો, કાચ ુઊન વગેરેનો િો ઉપયોગ થાય છે ?  પદાથકને લાબંો સમય ઠં્ડા કે ગરમ 
રાખવા  

203.  પદાથકના કદ કે આકારમા ંથતા ફેરફારને કેવો ફેરફાર કહવેાય ?  ભૌશતક ફેરફાર  

204.  માનવસર્જર્જત કે કુદરતી ફેરફારથી આપર્ને નકુસાન થાય છે આવા ફેરફારને શુ ંકહ ેછે ?  પ્રશતકળૂ ફેરફાર  

205.  વરસાદ વરસવો, ઘા રુઝાવો, ફળનુ ંપાકવ,ુ સજીવની વદૃ્ધિ થવી આ બધા કેવા ફેરફારો કહવેાય ?  અનકુળૂ ફેરફારો  

206.  જે ફેરફારો ચોક્કસ સમયના અંતરે પનુરાવતકન થાય આવા ફેરફારોને શુ ંકહવેાય ?  શનયતકાલીન ફેરફારો  

207.  કયો વાય ુકોઈપર્ પદાથકના દહનમા ંમદદરૂપ થાય છે ?  ઓકશસજન  

208.  કાબકન ડાયોક્સાઈડ વાય ુચનૂના નીતયાક પાર્ીને કેવુ ંબનાવે છે ?  દૂશધયુ ં 

209.  હવામા ંરહલેી વાષ્પના જથ્થાને શુ ંકહ ેછે ?  ભેજ  

210.  હવામા ંકેટલા ટકા નાઈરોજન હોય છે ?  78%  

211.  હવામા ંકેટલા ટકા ઓક્ક્સજન હોય છે ?  21%  

212.  હવામા ંકેટલા ટકા કાબકન ડાયોક્સાઈડ હોય છે ?  0.04%  

213.  હવાનુ ંફરત ુ ં્વરૂપ એટલે શુ ં?   પવન  

214.  હવા શુ ંધરાવે છે ?   દળ  

215.  હવા શુ ંછે ?  શમશ્રર્  

216.  કામ કરવાની આ િક્ક્તને શુ ંકહ ેછે ?  ઊજાક  

217.  પદાથક કે જેમાથંી ઊજાક (ક્ષમરા) મળે છે તેને શુ ંકહ ેછે ?  ઊજાકનો સ્ત્રોત  

218.  ઊજાકનો સૌથી અગત્યનો, અખટૂ અને મખુ્ય સ્ત્રોત કયો ?  સયૂક  

219.  આપર્ી આસપાસની સનૃ્દ્ષ્ટને શુ ંકહ ેછે ?  પયાકવરર્  

220.  પયાકવરર્મા ંઆવતા તમામ સજીવોને શુ ંકહ ેછે ?  જૈશવક  

221.  પયાકવરર્ને અસર કરનારા અજૈશવક ઘટકો કયા કયા ?  હવા, પાર્ી, જમીન, પ્રકાિ, 
તાપમાન, ક્ષાર  

222.  દરેક સજીવને પોતાનુ ંજીવન ટકાવી રાખવા િેની જરૂર પડે છે ?    હવાની  

223.  વન મહોત્સવની ઉજવર્ી કયા માસમા ંથાય છે ?  જુલાઇ  

224.  ‘શવશ્વ વા રદવસ’ કયારે ઉજવાય છે ?  21 માચક  

225.  ચુબંક કઈ રદિામા ંક્્થર હોય છે ?  ઉત્તર-દબક્ષર્   
226.  ચુબંકનો ઉપયોગ િેના માટે થાય છે ?  રદિા જાર્વા  

227.  રદિા જાર્વા માટે કયા યતં્રનો ઉપયોગ થાય છે ?   હોકાયતં્ર  

228.  હોકાયતં્રમા ંિાની મદદથી રદિા જારે્ િકાય છે ?  ચુબંકીય સોચની  

229.  ચુબંકને ગરમી આપતા શુ ંથાય છે ?  નાિ થાય છે  

230.  કાબોરદત પદાથક પર આયોરડનનુ ંટીપુ ંનાખંવાથી  તેનો કલર કેવો થાય છે ?  ઘેરાિ પડતો કાળો  

231.  િરીરને જરૂરી િક્ક્ત કોર્ પરૂી પાડે છે ?  કાબોરદત  

232.  ચરબીયકુ્ત પદાથો કેવા હોય છે ?  ચીકર્ા  

233.  કોષ અને માસંપેિીઓની રચનામા ંમહત્વનો ભાગ કોર્ ભજવે છે ?  ચરબી  

234.  િરીરને ગરમી કોન પરૂી પાડે છે ?  ચરબી  
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235.  િેમાથંી સૌથી વધ ુપ્રમાર્મા ંપ્રોટીન મળે છે ?  સોયાબીનમાથંી  

236.  કઠ્ોળ કઈ રીતે ખાવાથી તેમા ંરહલેુ ંપ્રોટીન સપુાચ્ય બને છે ?  બાફીને  

237.  જૈશવક રિયાઓનુ ંશનયમન કોર્ કરે છે ?  પ્રોટીન  

238.  ્ નાયઓુના સકંોચન માટે િેની જરૂર પડે છે ?  પ્રોટીન  

239.  અંત:સ્ત્રાવોના બધંારર્ માટે િેની જરૂર પડે છે ?  પ્રોટીન  

240.  ફળો અને લીલા પાદંડાવાળા િાકભાજીમા ંશુ ંહોય છે ?  શવટામીન  

241.  આંખો અને ત્વચાની જાળવર્ી માટે ઉપયોગી શવટામીન કયુ ં?  શવટામીન ‘એ’  

242.  કયા શવટામીનની ઊર્પથી આંખના રોગો થાય છે ?  શવટામીન ‘એ’ ની  

243.  જૈવરાસાયબર્ક રિયાઓ માટે જરૂરી શવટામીન કયુ ં?  શવટામીન ‘બી’  

244.  બેરીબેરી રોગ કયા શવટમીનની ઊર્પથી થાય છે ?  શવટામીન ‘બી’  

245.  ખાટા ફળોમાથંી કયુ ંશવટામીન મળે છે ?  શવટામીન ‘સી’  

246.  ્ કવી રોગ કયા શવટામીનની ઉર્પથી થાય છે ?  શવટામીન સી  

247.  રોગપ્રશતકારક િક્ક્ત માટે જરૂરી શવટામીન કયુ ં?  શવટામીન સી 
248.  સયૂકના રકરર્ોમાથંી કયુ ંશવટામીન મળે છે ?  શવટામીન ડી  

249.  હાડકાની વદૃ્ધિ માટે જરૂરી શવટામીન કયુ ંછે ?  શવટામીન ડી  

250.  ‘સકુતાન’ રોગ કયા શવટામીનની ઉર્પથી થાય છે ?  શવટામીન ડી  

251.  કોષોની અખડંતા જાળવવામા ંકયુ ંશવટામીન મદદરૂપ થાય છે ?  શવટામીન ‘ઇ’  

252.  શવટામીન-ઈની ઊર્પથી કયો રોગ થાય છે ?  પાડુંરોગ  

253.  ચયાપચયની રિયાઓના સં્ લેષર્ દ્વારા કયુ ંશવટામીન પ્રાપ્ત થાય છે ?  શવટામીન ‘કે’  

254.  રક્તના સવંધકનમા ંકય ુશવટામીન મદદ કરે છે ?  શવટામીન ‘કે’  

255.  યકૃતના રોગો કયા શવટામીનની ઊર્પથી થાય છે ?  શવટામીન ‘કે’  

256.  આયનક, કેન્લ્િયમ, મીઠંુ, આયોડીન વગેરે શુ ંછે ?   ખનીજ ક્ષારો  

257.  હાડકાનંા બધંારર્મા ંજરૂરી હોય તેવો ખનીજ ક્ષાર કયો ?  કેન્લ્િયમ  

258.  કય ુખનીજક્ષાર રહમોગ્લોબબનનુ ંસં્ લેષર્ કરે છે ?  લોહતત્વ  

259.  ફો્ફરસ િેના માટે જરૂરી છે ?  હાડકાના ઘડતર માટે  

260.  િરીરની પેિીઓ અને માસંના ઘડતર માટે કયુ ંખનીજક્ષાર જરૂરી છે ?  સલ્ફર  

261.  કયા ખનીજક્ષારની ઊર્પથી ગોઈટર (ગલગડં) થાય છે ?  આયોરડન  

262.  િરીતનો કેટલો ભાગ પાર્ીને આભારી છે ?  60%  

263.  િરીરમાનંા વાયઓુ, પોષક દ્રવ્યો અને ઉત્સગક દ્રવ્યોનુ ંવહન કોર્ કરે છે ?  પાર્ી  

264.  િરીરનુ ંતાપમાન જાળવી રાખવામા ંકોર્ મદદરૂપ થાય છે ?  પાર્ી 
265.  જે આહારમા ંપ્રોટીન, ચરબી, કાબોરદત, ખનીજક્ષારો અને શવટામીન હોય તેવા અહારરને શુ ંકહ ેછે ?  સમતોલ આહાર  

266.  ખોરાકમાથંી શવશવધ પ્રકારના જરૂરી પોષક તત્વો િરીરને ન મળતા જે રોગો થાય છે તેને કેવા રોગો 
કહવેાય ?  

ત્રરુટજન્સય રોગો  

267.  મેરે્મસ અને ક્વોશિયરકોર પોષક તત્વની ઊર્પથી થાય છે ?  પ્રોટીન  

268.  એનીશમયા કયા પોષકતત્વની ટર્પથી થાય છે ?  આયનક  

269.  રંતાધળાપણુ,ં પેલાગ્રા, બેરીબેરી વગેરે રોગો િાની ઊર્થી થાય છે ?  શવટામીનની  

270.  વન્પશતને જમીન સાથે જકડી રાખવાનુ ંકાયક કોર્ કરે છે ?  મળૂ  

271.  જમીનમાથંી પાર્ી અને ખનીજક્ષારનુ ંિોષર્ કોર્ કરે છે ?  મળૂ  

272.  વડમા ંજોવા મળતી વડવાઈઓ શુ ંછે ?  અવલબંન મળૂ  

273.  જલવારહનીની રચના િેના જેવી હોય છે ?  ભ ૂગંળી  

274.  િેના દ્વારા પાર્ી અને ખનીજક્ષારોનુ ંઉપર તરફ વહન થાય છે ?  જલવારહની દ્વારા  

275.  વન્પશત આધાર આપવાનુ ંકાયક કોર્ કરે છે ?  પ્રકાડં  

276.  પર્ોને પરૂતો સયૂકપ્રકાિ મળી રહે તે રીતે પર્ોને ફેલાવવાનુ ંકાયક કોર્ કરે છે ?  પ્રકાડં  

277.  પર્ક દ્વારા તૈયાર થયેલા ખોરાકનુ ંવહન વન્પશતના શવશવધ ભાગો તરફ વહન િેના દ્વારા થાય છે ?  અન્સનવારહની  
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278.  કઈ વન્પશતનુ ંપ્રકાડં પર્કની જેમ હરરતકર્ ધરાવે છે ?  થોરનુ ં 

279.  વન્પશતના પર્કમા ંઆવેલા સકૂ્ષ્મ છોદ્રોને શુ ંકહવેાય છે ?  પર્કરંધ્ર  

280.  િાની મદદથી વન્પશત બાષ્પોત્સર્જનની રિયા કરે છે ?  પર્કરંધ્રની  

281.  વન્પશત પોતાનો ખોરાક કયા ્વરોપમા ંબનાવે છે ? ્ટાચક  

282.  વન્પશતની ખોરાક બનાવવાની રિયાનુ ંશુ ંકહ ેછે ?  પ્રકાિસં્ લેષર્  

283.  િાને વન્પશતનુ ંરસોડંુ કહવેામા ંઆવે છે ?  પર્કને  

284.  વન્પશત માટે શ્વસન રિયા કોર્ કરે છે ?  પર્ક  

285.  કોબીજ શુ ંછે ?  પર્ક  

286.  ખોરાક સગં્રહ કરત ુ ંપર્ક કયુ ં?  ડંુગળી અને કોબીજ  

287.  સામાન્સય તાપમાને પાર્ી કયા ્વરૂપમા ંપ્રાપ્ત થાય છે ?  પ્રવાહી  

288.  પાર્નુ ંઘન ્વરૂપ એટલે કે બરફ કેટલા તાપમાને પ્રાપ્ત થાય છે ?  00c 
289.  પાર્ીનુ ંઅશનયશમત કદ પ્રસરર્ કયા તાપમાને થાય છે ?  40c થી 0

0
 ની વચ્ચે. 

290.  કયા ગરુ્ધમકને લીધે બરફ પાર્ી પર તરે છે ?  અશનયશમત કદ પ્રસરર્ના  

291.  બેટરીના ધન ધ્રવુને શુ ંકહવેાય છે ?  એનોડ  

292.  બેટરીના ઋર્ ધ્રવુને શુ ંકહવેાય છે ?  કેથોડ  

293.  કયો વાય ુદહન પોષક છે ?  ઓક્ક્સજન  

294.  પાર્ી કયા કયા વાયઓુનુ ંશમશ્રર્ છે ?  ઓક્ક્સજન અને હાઇડ્રોજન   

295.  જે પ્રવાહીમા ંપદાથક ઓગળે તેને શુ ંકહવેાય છે ?  દ્રાવક  

296.  પ્રવાહીમા ંઓગળનાર પદાથકને શુ ંકહ ેછે ?  દ્રાવ્ય  

297.  દ્રાવ્ય અને દ્રાવકના શમશ્રર્ને શુ ંકહ ેછે ?  દ્રાવર્  

298.  પાર્ીમા ંબનાવેલા દ્રાવર્ને તે પદાથક કેવુ ંદ્રાવર્ કહવેાય ?  જલીય દ્રાવર્  

299.  જો પાર્ીમા ંફીર્ વધ ુથાય તો તેવા પાર્ીમા ંક્ષારનુ ંપ્રમાર્ કેવુ ંહોય છે ?  ઓછં  

300.  જે પાર્ીમા ંક્ષારનુ ંપ્રમાર્ ઓછં હોય તે પાર્ીને કેવુ ંપાર્ી કહવેાય ?  નરમ પાર્ી  

301.  જે પાર્ીમા ંક્ષારનુ ંપ્રમર્ વધ ુહોય તે પાર્ીને કેવ ુપાર્ી કહવેાય ?  કરઠ્ન પાર્ી  

302.  પાર્ીમા ંઓગળેલા ક્ષારોનુ ંપ્રમાર્ જાર્વા માટે િેનો ઉપયોગ થાય છે ?  ટી.ડી.એસ.મીટર  

303.  T.D.S.એટલે શુ ં?  ટોટલ રડઝોલ્વ સોબલડ  

304.  T.D.S.નો એકમ શુ ંછે ?  PPM  

305.  PPM એટલે શુ ં?  પાટક  પ્રશત મીબલયન  

306.  આદિક પાર્ીમા ંકેટલા PPM ક્ષાર હોય છે ?   0-50 PPM 
307.  કેટલા PPM ઉપરનુ ંપાર્ી પીવા માટે હાશનકારક હોય છે ?  500 PPM ઉપરનુ ં 
308.  ્ થાયી કરઠ્નતામા ંકયા કયા ક્ષારો ઓગળેલા હોય ?  કેન્લ્િયમ અને મેગ્નેશિયમ 

કલોરાઇડ તથા સલ્ફેટ ક્ષાર  

309.  અ્થાયી કરઠ્નતાને કઈ રીતે દૂર કરી િકાય છે ?  ઉકાળી અને ગાળીને  

310.  WASMO એટલે ?  વોટર એન્સડ સેશનટેિન મેનેજમેન્સટ 
ઓગેનાઇઝેિન  

311.  R.O. પ્લાન્સટનો ઉપયોગ શુ ંછે ?  પાર્ી શિુ કરવાનુ ંઆધશુનક 
મિીન  

312.  R.O. એટલે શુ ં?  રરવસક ઓ્મોસીસ  

313.  પ્રવાહીમા ંઓગળેલા દ્રાવ્ય ક્ષારોને છટા પાડવાની રિયાને શુ ંકહ ેછે ?  શસવસક ઓ્મોસીસ  

314.  િાની ટીકડીઓ દ્વારા પાર્ીને જતંમુકુ્ત રાખવામા ંઆવે છે ?  ક્લોરીનની  

315.  પાકને અનકુળૂ જરૂરી પોષક ઘટકોની હાજરીવાળી જમીનને શુ ંકહવેાય ?  ફળદ્રપુ જમીન  

316.  જમીનના કર્ોની પવન, વરસાદ કે વહતેા પાર્ી સાથે ઘસડાઈ જવાની રિયાને શુ ંકહ ેછે ?  ધોવાર્  

317.  ફળોની ખેતી માટે સૌથી વધ ુઉપયોગી શપયત પિશત કઈ છે ?   માટલા શપયત પિશત  

318.  પાર્ીનો સૌથી વધ ુબગાડ કઈ શપયત પિશતમા ંથાય છે ?  ઘોરરયા શપયત પિશતમા ં 
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319.  કોષની સૌપ્રથમ િોધ કોરે્ કરી હતી ?  રોબટક  હકૂ  

320.  સજીવની રચના માટેનો મખુ્ય ઘટક કયો છે ?  કોષ  

321.  આપણુ ંિરીર િેનુ ંબનેલુ ંછે ?  કોષોનુ ં 

322.  કોષોને જોવા માટે િેનો ઉપયોગ કરવો પડે છે ?  સકૂ્ષ્મદિકક યતં્ર  

323.  કોષમા ંચાલતી શવશવધ રિયાઓનુ ંશનયમન કોર્ કરે છે ?  કોષકેન્સદ્ર  

324.  કોષની જૈશવક રિયાઓ માટેનુ ંકેન્સદ્ર કયુ ંછે ?  કોષરસ  

325.  કોષમા ંઆવતા-જતા પદાથોના વહનનુ ંકાયક કોર્ કરે છે ?  કોષરસપટલ  

326.  કોષ માટે પ્રોટીના સં્ લેષર્ની રિયા કોર્ કરે છે ?  રરબોઝોમ  

327.  કોષીય પાચનની ભશૂમકા કોર્ ભજએ છે ?  લાયસોઝોમ  

328.  કોને કોષનુ ંપાવરહાઉસ કહવેામા ંઆવે છે ?  કર્ાભસતૂ્રને  

329.  પ્રાર્ીકોષમા ંકોષ શવભાજનની રિયા વખતે દ્વુધ્રવુીય ત્રાકનુ ંસર્જન કોર્ કરે છે ?  તારાકેન્સદ્ર  

330.  લીલી વન્પશતમા ંપ્રકાિસં્ લેષર્નુ ંકાયક કોર્ કરે છે ?  હરરતકર્  

331.  કોષને આધાર આપવાનુ ંઅને રક્ષર્ કરવાનુ ંકાયક કોર્ કરે છે ?  કોષદીવાલ  

332.  કયા કોષમા ંકોષરદવાલ હોય છે ?  વન્પશતકોષ  

333.  શવશવધ કોષોનો સમહૂને શુ ંકહ ેછે ?  પેિી  

334.  શવશવધ પેસીઓના સમહૂને શુ ંકહ ેછે ?  અવયવ  

335.  અમીબા કેવુ ંસજીવ છે ?  એકકોષી સજીવ  

336.  એકકોષીય વન્પશતઓન ઉદાહરર્ આપો.  યી્ટ, ક્લેશમડોમોનાસ અને 
વોટીસેલા  

337.  એકકષીય પ્રાર્ીઓના ઉદાહરર્ આપો.  અમીબા, પેરાશમશિયમ, યનુ્ગ્લના  

338.  કોઈપર્ પદાથક કે ક્્થર પદાથકની સાપેક્ષમા ંપોતાનુ ં્થાન બદલે તેને શુ ંકહવેાય ?  પદાથક ગશતમા ંછે  

339.  સીધી રેખામા ંગશત કરતા પદાથકની ગશતને કેવી ગશત કહ ેછે ?  સરેુખ ગશત  

340.  એક શનશશ્વત બબિંદુની આસપાસ ધમૂતા પદાથકની ગશતને કેવી ગશત કહવેાય ?  ચિીય ગશત  

341.  શનયત સમયમા ંએક ચક્કર પરૂ્ક કરતા પદાથકની ગશતને શુ ંકહવેાય ?  શનયતકાલીન ગશત  

342.  જ્યારે કોઈ પદાથક શનશશ્વત બબિંદુની સાકે્ષપ ગશતનુ ંપનુરાવતકન કરતો હોય તેવા પદાથકની ગશતને કેવી 

ગશત કહવેાય ?  

આંદોબલત ગશત  

343.  જ્યારે કોઈ પદાથક અ્ત-વ્ય્ત ગશત કરશત હોય તેવી ગશતને શુ ંકહવેાય ?  વિગશત  

344.  કોઈપર્ પદાથે કાપેલા અંતર અને તે માટે લીધેલા સમયગાળાના ગરુ્ોત્તરને પદાથકની શુ ંકહ ેછે ?  ઝડપ  

345.  એકમ સમયમા ંપદાથે કાપેલા અંતરને તે પદાથકની શુ ંકહવેાય ?  ઝડપ  

346.  પદાથકની ક્્થશતમા ંફેરફાર કરનારી બાહ્ય અસરને શુ ંકહ ેછે ?  બળ  

347.  આપર્ા િરીરમા ંઆવેલા શવશવધ ્નાયઓુ વડે લાગતા બળને કેવુ ંબળ કહવેાય ?  ્નાયબુળ  

348.  કઈ રેન પાટાથી અધ્ધર રહીને ચાલે છે ?  મેગ્વેલ  

349.  પથૃ્વી બધા જ પદથકને પોતાની તરફ ખેંચે છે જેને પથૃ્વીનુ ંશુ ંકહવેાય ?  ગરુુત્વાકષકર્ બળ  

350.  સયૂકના કયા બળને લીધે ગ્રહો સયૂકની આસપાસ ફરે છે ?  ગરુુત્વાકષકર્ બળ  

351.  પદાથકની ગશતને અવરોધતા બળને કેવુ ંબળ કહવેાય ?  ઘષકર્બળ  

352.  ખોરાકના જરટલ ઘટકોનુ ંસરળ ઘટકોમા ંરૂપાતંર થવાની રિયાને શુ ંકહ ેછે ?  પાચન  

353.  કોળીયામા ંરહલેા ્ટાચકનુ ંપાચન કયા ંથાય છે ?  મોંમા  

354.  ખોરાકમા ંરહલેા સકૂ્ષ્મજીવોનો નાિ કયા ંથાય છે ?  જઠ્રરસમા ં 

355.  ખોરાકમા ંરહલેા પ્રોટીન, કાબોરદત અને ચરબીનુ ંપાચન કયા ંથાય છે ?  નાના આંતરડામા ં 

356.  નાના આંતરડાની િરૂઆતના ભાગને શુ ંકહવેાય છે ?  પકવાિય  

357.  સહાયક પાચન અંગો કય કયા છે ?  યકૃત અને ્વાદુશપિંડ  
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358.  નાકમાથંી હવા પસાર થાય છે ત્યારે કોર્ તેમા ંરહલેી ધળૂ અને રજકર્ોને િરીરમા ંજતા રોકે છે ?  ્લેષમ અને વાળ  

359.  શ્વસનનળીનો આકાર કેવો હોય છે ?  ‘C’ આકાનો  
360.  શ્વસનનળી િેની બનેલી હોય છે ?  કચૂોની કડીઓની  

361.  હવા િાની મદદથી ફેફસામા ંદાખલ થાય છે ?   શ્વાસવાહીનીની  

362.  ફેફસામા ંઆવેલી દ્રાક્ષની ઝૂમખા જેવી રચનાને શુ ંકહ ેછે ?  વાયકુોષ્ઠ્  

363.  િરીરમા ંઉપયોગી અને બબનઉપયોગી ઘટકોનુ ંવહન કરવા માટે ચોક્કસ તતં્ર હોય છે તેને શુ ંકહ ેછે ?  રુશધરાબભસરર્ તતં્ર  

364.  રુશધરનુ ંિરીરમા ંવહન થવાની રિયાને શુ ંકહ ેછે ?  રુશધરાબભસર્તતં્ર  

365.  હદય કયા ંઆવેલુ ંછે ?  છાતીના પોલાર્મા ંસહજે ડાબી 
બાજુ  

366.  હદયનુ ંકદ કેટલુ ંહોય છે ?  મઠુ્ી જેટલુ ં 

367.  હદય કુલ કેટલા ભાગોનુ ંબનેલુ ંછે ?  ચાર   

368.  હદયના ભાગો જર્ાવો.  જમણુ ંકર્કક, જમણુ ંકે્ષપક, ડાબ ુ
કર્કક, ડાબ ુકે્ષપક 

369.  રુશધર હદયમાથંી દબાર્પવૂકક જે નબલકાઓ િરીરના શવશવધ અંગોમા ંલઈ જાય તેને શુ ંકહ ેછે ?  ધમની  

370.  રુશધર િરીરના શવશવધ ભાગોમાથંી હદય તરફ લઈ જતી નબલકાને શુ ંકહ ેછે ?   શિરા  

371.  ઓક્ક્સજન યકુ્ત રૂશધરને કેવુ ંરૂશધર કહ ેછે ?  શિુ રૂશધર  

372.  શિુ રરશધરનુ ંવહન કોર્ કરે છે ?  ધમનીઓ  

373.  કાબકન ડાયોક્સાઈડ યકુ્ત રુશધરને કેવુ ંરુશધર કહ ેછે ?  અશિુ રુશધર  

374.  અશિુ લોહીનુ ંવહન કોર્ કરે છે ?  શિરાઓ  

375.  રુશધરમા ંરહલેા કયા કર્ો ઓક્ક્સજન અને કાબકન ડાયોક્સાઈડનુ ંવહન કરે છે ?  રક્તકર્ો  

376.  રુશધર જામી જવાની રિયામા ંમદદ કયા કર્ો કરે છે ?  ત્રાકકર્ો  

377.  િરીરનુ ંરોગો સામે રક્ષર્ કયા કર્ો કરે છે ?  શે્વતકર્ો  

378.  િરીરના શવશવધ ભાગોમાથંી કાબકન ડાયોક્સાઈડવાળં રુશધર કયા ંઠ્લવાય છે ?  જમર્ા કર્કકમા ં 

379.  ફેફેસામાથંી ઓક્ક્સજનયકુ્ત રુશધર કયા કર્કકમા ંઠ્લવાય છે ?  ડાબા કર્કકમા ં 

380.  જમર્ા કર્કક અને જમર્ા કે્ષપકં વચ્ચે કયો વાલ્વ આવેલો છે ?    શત્રદલ વાલ્વ  

381.  ડાબા કર્કક અને ડાબા કે્ષપક વચ્ચે કયો વાલ્વ આવેલો છે ?  દ્ધદ્વદલ વાલ્વ  

382.  ડાબા કે્ષપકનુ ંસકંોચન થતા ંરુશધરનુ ંપ્રસરર્ કયા ંથાય છે ?  િરીરના શવશવધ ભાગોમા ં 

383.  ઊજાકસ્ત્રોતોને કયા કયા બે ભાગોમા ંવહેંચવામા ંઆવે છે ?  1. પનુ:અપ્રાપ્ત અને 2. પનુ:પ્રાપ્ય  

384.  જે ઊજાક સ્ત્રોતોની ઊજાક ફરી ઉપયોગ માટે કુદરતી રીતે પ્રાપ્ય ન બને એવા ઊજાક સ્ત્રોતોને શુ ંકહવેાય ?  પનુ:અપ્રાપ્ય સ્ત્રોતો 
385.  કયા ઊજાક સ્ત્રોનોતો ઉપયોગ પ્રદૂષર્ ફેલાવો છે ?  પનુ;અપ્રાપ્ય  

386.  જે ઊજાક સ્ત્રોતની ઊજાક ફરી ઉપયોગ માટે કુદરતી રીતે પ્રાપ્ય બને એવા સ્ત્રોતોને કેવા સ્ત્રોતો કહવેાય ?  પનુ:પ્રાપ્ત  

387.  બળતર્ તરીકે તાપશવદ્યતુ મથકોમા ંિાનો ઉપયોગ થાય છે ?  ખનીજ કોલસાનો  

388.  L.P.G. એટલે શુ ં?  પ્રવાહીકૃત પેરોલીયમ વાય ુ 

389.  પથૃ્વીના પેટાળમાથંી પેરોલીયમ સાથે ્વતતં્ર રીતે શુ ંમળી આવે છે ?   કુદરતી વાય ુ 

390.  C.N.G. એટલે શુ ં?  કમ્પે્ર્ડ નેચરલ ગેસ  

391.  કયો વાય ુગ્રીનહાઉસ ઈફેક્ટ પેદા કરી િકે છે ?    કાબકન ડાયોક્સાઇડ  

392.  આક્વવક ઊજાક કયા પરમાણનુા શવખડંનથી પ્રાપ્ત થાય છે ?  યરેુશમયન  

393.  પવનઊજાક એ ઊજાકનો કેવો સ્ત્રોત છે ?  પનુ:પ્રાપ્ય  

394.  પવનચક્કી જે શવ્તારમા ંહોય તેવા શવ્તારને શુ ંકહ ેછે ?  શવન્સડફામક  

395.  પવનચક્કીના કાયક માટે પવનની ગશત ઓછામા ંઓછી કેટલી હોવી જોઈએ ?  16 રકમી./કલાક  

396.  વહતેા પાર્ી સાથે સકંળાયેલ ગશતઊજાકને શુ ંકહ ેછે ?  જળઊજાક  

397.  જળઊજાકને યાતં્રકઊજાકમા ંકોર્ ફેરવે છે ?  ટબાકઇન દ્વારા  

398.  સયૂકમાથંી શવરકરર્ રૂપે મળતી પ્રકાિઊજાક તેમજ ઉષ્માઊજાકને શુ ંકહ ેછે ?  સૌરઊજાક  

399.  પથૃ્વીના પોપડાની નીચે ખડકો તેમજ શવશવધ ખનીજો પીગળેલી અવ્થામા ંહોય છે તેને શુ ંકહ ેછે ?  લાવારસ  
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400.  દબાર્યકુ્ત ગરમ વરાળ દ્વારા મળતી ઊજાકને કઈ ઊજાક કહવેાય છે ?  ભતૂાપીય ઊજાક  

401.  સૌરઊજાકના દ્રવ્ય ્વરૂપને શુ ંકહ ેછે ?  જૈવભાર  

402.  જૈવભારમાથંી વાયરુૂપ બળતર્ તરીકે શુ ંમળે છે ?  બાયોગેસ  

403.  શવદ્યતુ પ્રવાહનુ ંવહન કરતી ધાતનુા તારને શુ ંકહવેાય ?  વાહકતાર  

404.  શવદ્યતુ પ્રવાહન વહવેાના માગકને શુ ંકહ ેછે ?  શવદ્યતુ પરરપથ   

405.  જે પદાથકમાથંી શવદ્યતુપ્રવાહ પસાર થઈ િકે છે તેવા પદાથકને શુ ંકહેવાય ?  શવદ્યતુવાહક  

406.  જે પદાથકમાથંી શવદ્યતુપ્રવહ પસાર થઈ િકે નરહિં તેવા પદાથકને શુ ંકહેવાય ?  શવદ્યતુનો અવાહક  

407.  MCBનો ઉપયોગ શુ ંછે ?  િોટક  સરકીટથી બચવા માટે 
MCBનો ઉપયોગ થાય છે  

408.  આધારબબિંદુની આસપાસ મકુ્ત રીતે ફરી િકે તેવા મજબતૂ દંડને શુ ંકહ ેછે ?  ઉચ્ચાલન  

409.  શમશ્રર્ના ઘટકો છટા પાડવાની પિશતને શુ ંકહ ેછે ?   અલગીકરર્  

410.  ઘન ્વરૂપને ગરમી આપતા ંસીધેસીધુ ંવાય ુ્વરૂપમા ંફેરવાય આવા પદાથોને શુ ંકહવેાય ?  ઉધ્વકપાતી પદાથક  

411.  શમશ્રર્માથંી ઉધ્વકપાતી પદાથકને અલગ કરવાની શવશિષ્ટ પિશતને શુ ંકહ ેછે ?  ઉધ્વકપાતન  

412.  જુદા-જુદા ઉત્કલનબબિંદુ ધરાવતા પ્રવાહીઓના શમશ્રર્માથંી ઘટકોને ્વરૂપે છટા પાડવાની પિશતને શુ ં
કહ ેછે ?  

શન્યદંન  

413.  ખનીજતેલના શમશ્રર્માથંી પેરોલ, રડઝલ વગેરે છટંુ કઈ પિશત દ્વારા પડે છે ?  શવભાગીય શન્યદંન પિશત દ્વારા  

414.  પદાથકમા ંસમાયેલા દ્રવ્યન જથ્થાને શુ ંકહ ેછે ?  દળ  

415.  દળની સજં્ઞા શુ ંછે ?  m  

416.  દળનો પ્રમાર્ભતૂ એકમ કયો છે ?  રકલોગ્રામ  

417.  રકલોગ્રામની સજં્ઞા કઈ છે ?  Kg  
418.  1 ટન બરાબર કેટલા રકલોગ્રામ વજન થાય છે ?   1000 રકગ્રા  

419.  1 િેર એટલે કેટલા ગ્રામ વજન થાય ?   500 ગ્રામ  

420.  1 ક્ક્વન્સટલ બરાબર કેટલા રકગ્રા. થાય ?  100 રકગ્રા  

421.  પદાથક પર લાગતા ગરુુત્વાકષકર્બળને પદાથકનુ ંશુ ંકહ ેછે ?  વજન  

422.  ગરુુત્વપ્રવેિનુ ંમલૂ્ય કેટલુ ં?  9.8m/sec
2
 

423.  પથૃ્વી કરતા ચદં્રનુ ંગરુુત્વાકષકર્ બળ કેટલા ભાગનુ ંછે ?  છઠ્ા  

424.  પથૃ્વી કરતા ચદં્ર પર પદાથકનુ ંવજન વધારે થાય કે ઓછં ?  ઓછં  

425.  પથૃ્વી પર ગરુુત્વાકષકર્ બળનુ ંમલૂ્ય કયા ંમહત્તમ હોય છે ?  પથૃ્વીની કેન્સદ્ર આગળ  

426.  પથૃ્વીની સપાટી પરથી જેમ જેમ ઉંચાઈ પર જતા ગરુુત્વાકષકર્ બળનુ ંમલૂ્ય ?  ઘટતુ ંજાય  

427.  પદાથે રોકેલી જગ્યાને પદાથકનુ ંશુ ંકહ ેછે ?  કદ  
428.  કોઈપર્ પાત્રની પ્રવાહીને સમાવવાની ક્ષમતાને પાત્રની શુ ંકહ ેછે ?  ઘારર્િક્ક્ત કે ગુજંાિ  

429.  કદનો પ્રમાર્ભતૂ એકમ કયો છે ?  ઘનમીટર (મીટર)3 
430.  1 ઘનમીટર =   1000000 ઘન સે.મી.  

431.  પદાતકના દળ અને કદના ગરુ્ોત્તરને શુ ંકહ ેછે ?  ઘનતા  

432.  પદાથક પાર્ીમા ંક્યારે તરે છે ?  જ્યારે પદાથકની ઘનતા પાર્ી 
કરતા ઓછી હોય ત્યારે  

433.  પાર્ની ઘનતા કેટલી હોય છે ?  1.00 ગ્રામ/ઘનસેમી  

434.  કોઈપર્ વ્તનુી સપાટી પરથી પ્રકારના રકરર્ની અથડાઈને પાછા ફરવાની ઘટનાને શુ ંકહ ેછે ?  પ્રકાિનુ ંપરાવતકન  

435.  વિસપાટી ધરાવતા અરરસાના નામ જર્ાવો.  અંતગોળ અને બરહગોળ  

436.  પદાથકના પાયાના એકમને શુ ંકહ ેછે ?  તત્વ  

437.  તત્વોની કુલ સખં્યા કેટલી છે ?  118  

438.  તત્વો િેના બનેલા હોય છે ?  પરમાણનુા  

439.  પરમાણ ુકે પરમાણઓુના સમહૂને શુ ંકહ ેછે ?  તત્વ  

440.  તત્વનો બધંારર્ીય એકમ કયો છે ?  પરમાણ ુ 
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441.  બે કે તેથી વધ ુપરમાણઓુ એકબીજા સાથે સયંોજાઈને િેની રચના કરે છે ?  અણનુી  

442.  સયંોજનોનો બધંારર્ીય એકમ કયો ?  અણ ુ 

443.  કુદરતમા ં્વતતં્ર રીતે મળી આવતા બધા જ તત્વો કયા ્વરૂપે મળે છે ?  અણ ુ્વરૂપે  

444.  કોર્ ્વતતં્ર અક્્તત્વ ધરાવત ુ ંનથી ?  પરમાણ ુ 

445.  એક કરતા ંવધ ુતત્વો કે પદાથો એકબીજા સાથે ગમે તે પ્રમાર્મા ંભેગા થાય તેને શુ ંકહ ેછે ?  શમશ્રર્  

446.  આપર્ા િરીરને આકાર અને આધાર આપવા માટે જે રચના હોય છે તેને શુ ંકહવેાય છે ?  હાડશપિંજર  

447.  હાડકા અને કચૂાકથી બનતી રચનાને શુ ંકહ ેછે ?  કંકાલતતં્ર  

448.  અમકુ હાડકા વળી િકે તેવા સાધંાથી જોડાયેલા હોય છે તેવા સાધંાઓને શુ ંકહ ેછે ?  ચલ સાધંા  

449.  કેટલાક હાડકા વળી ન િકે તેવા સાધંાથી જોડાયેલા હોય છે તેને કેવા સાધંા કહ ેછે ?  અચલ સાધંા  

450.  ખોપરી અને ચહરેાના હાડકા મળીને િેની રચના થાય છે ?  માથાની  

451.  ચહરેામા ંકેટલા હાડકા ંહોય છે ?  14  

452.  ખોપરીમા ંકેટલા હાડકા ંહોય છે ?  8  

453.  ફેફસા, હદય જેવા અંગોનુ ંરક્ષર્ કોર્ કરે છે ?  છાતીનુ ંશપિંજરુ  

454.  છાતીના શપિંજરામા ંકેટલા જોડ પાસંળી હોય છે ?  12 જોડ  

455.  છાતીના શપિંજરામા ંકેટલા હાડકા ંહોય છે ?  24+1=25  
456.  કરોડ્તભં િેની બનેલી હોય છે ?  કિેરુકાની  

457.  કરોડરજ્જુનુ ંરક્ષર્ કોર્ કરે છે ?  કરોડ્તભં  

458.  કરોડ્તભંમા ંકેટલા હાડકા ંહોય છે ?  33  

459.  હાથ અને પગમા ંકેટલા હાડકા ંઆવેલા હોય છે ?  30-30  

460.  સામાન્સય રીતે મનષુ્યના હાડશપિંજરમા ંકેટલા હાડકા આવેલા હોય છે ?  213  

461.  પેિીઓનો સમહૂ જે સકંોચન થઈ િકે અને શિશથલ થઈ િકે કે હલનચલન કરી િકે તેની ક્્થશત 
જાળવી િકે તેને શુ ંકહ ેછે ?  

્નાય ુ 

462.  જુદા જુદા ્નાયઓુ મળીને િેની રચના કરે છે ?  ્નાયતુતં્રની  

463.  ્ નાયઓુના કયા કયા બે પ્રકાર પડે છે ?  ઇચ્છાવતી ્નાય ુઅને ્વયવંતી 
્નાય ુ 

464.  જે ્નાયઓુના હલનચલન પર આપણુ ંશનયતં્રર્ છે તેવા ્નાયઓુને કેવા ્નાય ુકહવેાય ?  ઇચ્છાવતી ્નાય ુ 

465.  જે ્નાયઓુના શનયતં્રર્ પર આપણુ ંશનયતં્રર્ નથી તેવા ્નાયુનેં શુ ંકહવેાય ?  ્વયવંતી ્નાય ુ 

466.  કેવા પદાથો વાતાવરર્મા ંઉષ્મા ગમુાવે છે ?  ગરમ  

467.  કેવા પદાથો વાતાવરર્માથંી ઉષ્મા મેળવે છે ?  ઠં્ડા  

468.  ઉષ્માનુ ંસચંરર્ કયા પદાથકથી કયા પદાથક તરફ થાય છે ?  વધ ુગરમ પદાથકથી ઓછા ગરમ 
પદાથક તરફ  

469.  ઉષ્માઊજાક િેના પર આધાર રાખે છે ?  પદાથકના જથ્થા પર  

470.  પદાથકમા ંરહલેા કુલ અણઓુની ગશતિક્ક્તને શુ ંકહ ેછે ?  ઉષ્માઊજાક  

471.  કોઈપર્ પદાથકની ઠં્ડાપર્ાની કે ગરમપર્ાની માત્રાએ શુ ંકહવેાય ?   તાપમાન  

472.  વ્તનુુ ંતાપમાન માપવ માટે િેનો ઉપયોગ થાય છે ?  થમોમીટરનો 
473.  થમોમીટરમા ંિેનો િેનો ઉપયોગ થાય છે ?  પારો અથવા આલ્કોહોલ  

474.  સામાન્સય રીતે તાપમાન કયા એકમમા ંમપાય છે ?  સેલ્સીયસ  

475.  પ્રવાહી ધાત ુકઈ છે ?  પારો  

476.  રડગ્રી સેલ્સીયસને ફેરનરહટમા ંફેરવવા માટેનુ ંસતુ્ર  F = 1.8c + 32   

477.  ફેરનરહટમાથંી સેન્લ્સયસમા ંફેરવવા માટેનુ ંસતુ્ર  C = F – 32/1.8  

478.  સામાન્સય રીતે તદુંર્ત વ્યક્ક્તના િરીરનુ ંતાપમાન કેટલુ ંહોય છે ?  98.6 હ.ે અથવા 370 સે 

479.  જે શનયત તાપમાને ઘન પદાથકનુ ંઘનમાથંી પ્રવાહી ્વરૂપમા ંરૂપાતંર થાય છે તે અચળ તાપમાનને તે 
પદાથકનુ ંશુ ંકહ ેછે ?  

ગલનબબિંદુ  

480.  જે શનયત તાપમાને પ્રવાહી પદાથકનુ ંપ્રવાહીમાથંી વાય ુ્વરૂપમા ંરૂપાતંર થાય છે તે અચળ તાપમાનને 
તે પદાથકનુ ંશુ ંકહ ેછે ?  

ઉત્કલનબબિંદુ  
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481.  પયાકવરર્ માટે હાશનકારક હોય તેવા ફેરફારને શુ ંકહ ેછે ?   હવનુ ંપ્રદૂષર્  

482.  ઉદ્યોગોના કારરે્ કયા કયા વાયઓુ હવામા ંપ્રદૂષકો તરીકે ઉમેરાય છે ?  કાબકન ડાયોક્સાઇડ, કાબકન 
મોનોક્સાઇડ, સલ્ફર ડાયોક્સાઇડ, 
હાઇડ્રોજન સલ્ફાઇડ   

483.  કયા વાયઓુના લીધે એશસડ વષાક થાય છે ?    સલ્ફર ડાયોક્સાઇડ અને નાઇરોજન 
ઓક્સાઇડ  

484.  એશસડ વષાકમા ંકયા કયા એશસડ હોય છે ?  સલ્ફયરુરક એશસડ અને નાઇરીક 
એશસડ  

485.  PUC એટલે ?  Pollution under control  

486.  હવામા ંપ્રદૂષર્ માપવા કયા એકમનો ઉપયોગ થાય છે ?  PPM (part per million)  

487.  સયૂકની સૌથી નજીકનો ગ્રહ કયો છે ?  બધુ  

488.  સૌરમડંળનો સૌથી તેજ્વી ગ્રહ કયો છે ?   શિુ  

 

489.  કયા ગ્રહને લોકો સવારનો તારો પર્ કહ ેછે? શિુને 

490.  કયા ગ્રહને આંતરીક ગ્રહો કહ ેછે? બધુ અને શિુ 

491.  લાલ રંગનો ગ્રહ કયો છે ? મગંળ 

492.  સૌરમડંળનો સૌથી મોટો ગ્રહ કયો છે ? ગરુૂ 

493.  પથૃ્વી કરતા ગરુૂ કેટલા ગર્ો મોટો છે ?  1400 ગર્ો  

494.  સયૂકમડંળના તમામ ગ્રહો કરતા કયા ગ્રહનુ ંગરુૂત્વાકષકર્ બળ સૌથી વધ ુછે ?  ગરુૂ  

495.  સૌથી સુદંર ગ્રહ કયો છે ?   િશન  

496.  કયા ગ્રહની આસપાસ નીલા રંગના બફીલા વલયો આવેલા છે?  િશન  

497.  ગ્રહોની આસપાસ ફરતા અવકાિીય પદાથોને શુ ંકહ ેછે ?  ઉપગ્રહ  

498.  કયા કયા ગ્રહો ઉપગ્રહ ધરાવે છે ?  શિુ અને િશન  

499.  પથૃ્વીનો ઉપગ્રહ કયો છે ?  ચદં્ર  

500.  કયા ગ્રહોની વચ્ચે લઘગુ્રહોનો પટ્ટો આવેલો છે ?  મગંળ અને ગરુૂની  

501.  કોના તેના દેખાવ મજુબ પ ૂછંડીયા તારા તરીકે ઓળખાય છે ?  ધમૂકેત ુ 

502.  ધમૂકેતઓુ કયા વાદળમાથંી છટા પડેલા છે ?  ઊટકન વાદળમાથંી  

503.  હલેી નામના ધમૂકેતનુો આવતકકાળ લગભગ કેટલો હોય છે ?    76 વષક  

504.  ખરતા તારાઓ તરીકે શુ ંઓળખાય છે ?  ઉલ્કાઓ  

505.  પયાકવરર્ના જે ઘટકો સજીવ છે તેવા ઘટકોને શુ ંકહ ેછે ?  જૈશવક  

506.  વન્પશતને શુ ંકહ ેછે ?  ઉત્પાદક  

507.  ભારતનુ ંરાષ્રીય પ્રાર્ી કયુ ંછે ?  વાઘ  

508.  ગજુરાતનુ ંરાજ્ય પ્રાર્ી કયુ ંછે ?  શસિંહ  

509.  દુશનયાનુ ંસૌથી ઊંચ ુસ્તન પ્રાર્ી કય6ુ છે ?  ર્જજરાફ  

510.  સમગ્ર ભારતનુ ંકદમા ંસૌથી મોટંુ પક્ષી કયુ ંછે ?  સારસ  

511.  કયા પક્ષીને સફાઈ કામદાર તરીકે ઓળખવામા ંઆવે છે ?  ગીધ  

512.  શવશ્વ જલ્પલાશવત રદવસ કયારે ઉજવવામા ંઆવે છે ?  2 જી ફેબ્રઆુરી  

513.  શવશ્વ ચકલી રદવસ કયારે ઉજવવામા ંઆવે છે ?  20મી માચક  

514.  કઈ માછલીને કલ્પમત્્ય તરીકે ઓળખવામા ંઆવે છે ?  િાકક   

515.  પથૃ્વીની સપાટીથી આિરે કેટલા રકમી. સધુી શવ્તરેલા હવાના આવરર્ને વાતાવરર્ કહ ેછે ?  800 થી 1000 રકમી  

516.  હવાનુ ંદબાર્ માપવા માટે િેનો ઉપયોગ થાય છે ? બેરોમીટરનો  

517.  હવાનુ ંદબાર્ માપવાનો એકમ કયો છે ?  બાર  

518.  કળી ્વરૂપે રહલેા પષુ્પનુ ંરક્ષર્ કોર્ કરે છે ?  વજચિ  

519.  પષુ્પનો કયો ભાગ કીટકોને આકષકવાનુ ંકામ કરે છે ?  દલચિ  

520.  ફળોના કેટલા પ્રકાર હોય છે અને કયા કયા ?  બે પ્રકાર 1. માસંલ ફળ 2. શષુ્ક 
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ફળ  

521.  માસંલ ફળના ઉદાહરર્ આપો ?  કેરી, પપૈય,ુ લીંબ,ુ ટામેટા વગેરે  

522.  શષુ્ક ફળના ઉદાહરર્ આપો ?  વાલ, વટાર્ા, તવેુર, મગ વગેરે  

523.  જે ફળમા ંબીજાિય સળંગ જોવા મળે છે તેવા ફળોને શુ ંકહવેાય ?  શિમ્બ (શિિંગ)  
524.  જે ફળોમા ંબીજાિયના ભાગ પડે તેવા ફળોને શુ ંકહ ેછે ?  પ્રાવર  

525.  જે ફળોમા ંફલાવરર્ અને બીજનુ ંબીજાવરન જોડાયેલા જોવા મળે છે તેને શુ ંકહ ેછે ?  ધાન્સય  

526.  પષુ્પ િેના ઉપર ગોઠ્વાયેલુ ંહોય છે ?  પષુ્પાસન  

527.  જમની શવના ખેતી કરવાની પિશતને શુ ંકહવેાય ?  હાઇડ્રોપાકશનક્સ પિશત  

528.  સકૂ્ષ્મજીવોના કયા કયા પાચં પ્રકાર હોય છે ?  1. ફૂગ. 2.પ્રજીવ 3. બેક્ટેરરયા. 4. 
વાઇસર. 5.લીલ  

529.  ફૂગના કયા કયા બે પ્રકાર પડે છે ?  1. પી્ટ અને 2. મોલ્ડ  

530.  બે્રડ પર જોવા મળતી ફૂગને શુ ંકહ ેછે ?  મોલ્ડ  

531.  બબલાડીનો ટોપ એ કેવા પ્રકારનો સકુ્ષ્મજીવ છે ?  ફૂગ  

532.  ઢોકળા, ઈડલી, ઢોંસા બનાવવા માટે આથો લાવવા માટે કેવા પ્રકારની ફૂગનો ઉપયોગ કરવામા ંઆવે 
છે ?  

યી્ટ  

533.  કઈ ફૂગ એન્દ્ન્સટબાયોટીક દવાઓ બનાવવા માટે ઉપયોગી છે ?  પેશનશસબલન  

534.  કેવા પ્રકારની ફૂગ સીધી ખોરાક તરીકે ઉપયોગી બને છે ? મોલ્ડ પ્રકારની (મિરૂમ)  

535.  દાદર, ખસ, ખરજવુ ંજેવા રોગો િેના કારરે્ થાય છે ?  ફૂગના  

536.  પ્રજીવો કેટલા કોષ ધરાવે છે ?  એક  

537.  પ્રજીવના ઉદાહરર્ આપો ?  અમીબા, પેરામીશિયમ, 
પ્લાઝમોરડયમ  

538.  અમીબા કેવા આકારનુ ંપ્રજીવ છે ?  અશનયશમત  

539.  ચપંલના તબળયા જેવા શનશશ્વત આકાર ધરાવતો પ્રજીવ કયો ?  પેરાશમશિયમ  

540.  પેરાશમશિયમને હલનચલન માટે શુ ંહોય છે ?  પક્ષ્મો  

541.  પરોપજીવી જીવન ગજુારતો પ્રજીવ કયો છે ?  પ્લાઝમોરડયમ  

542.  કચરા અને ગદંા પાર્ીમાનંી અશદુ્ધિના શનકલ માટે ઉપયોગી શુ ં?  પ્રજીવ  

543.  એમેબબક મરડો થવા માટે જવાબદાર પ્રજીવ કયો ?  અશમબા  

544.  મેલેરરયા કયા પ્રજીવથી થાય છે ?  પ્લાઝમોરડયમ  

545.  કોલેરા કયા બેક્ટેરરયાથી થાય છે ? શવબબ્રયો કોલેરી  

546.  ક્ષય (T.B.) કયા બેક્ટેરીયાથી થાય છે ?  માઇકોબેક્ટેરીયમ ટયબૂર 
ક્યલુોશસસ  

547.  ટાઈફોઈડ કયા બેક્ટેરીયા દ્વારા થાય છે ?  સાલ્મોનેલાટાઇફી  

548.  ધનરુ, પ્લેગ, ન્સયમુોશનયા, મરડો જેવા રોગો કયા સકૂ્ષ્મજીવોથી થાય છે ?  બેક્ટેરરયા  

549.  સકૂ્ષ્મજીવોમા ંસૌથી સકૂ્ષ્મજીવ કયો છે ?  વાઇરસ  

550.  કયો સજીવ, સજીવ અને શનર્જર્જવ બનેં તરીકે વતે છે ?  વાઇરસ  

551.  શનજીવ-સજીવને જોડતી કડી કોને ગર્વામા ંઆવે છે ?    વાઇરસને  

552.  પોબલયો, ્વાઈનફ્લ,ુ એઈડ્સ, ડેન્સગય ુજેવા રોગો િેનાથી થાય છે ?  વાઇરસ  

553.  તમાકુમા ંરહલેા કયા વાઇરસથી કેન્સસર થાય છે ?  ટોબેકો મોઝેઇક વાઇરસ  

554.  બલલ કયા રંજક દ્રવ્યની મદદથી પોતાનો ખોરાક જાતે બનાવે છે?  ક્લોરોરફલ  

555.  બાળકને જન્સમથી એક મરહનાની અંદર કઈ રસી મકૂવાની હોય છે?  બી.સી.જી.  

556.  બી.સી.જી. કયા રોગના રક્ષર્ માટે મકૂવામા ંઆવે છે ?    ક્ષય (T.B.)  

557.  હડકવાની રસીની િોધ કોરે્ કરી હતી ?  લઇુ પાશ્વર  

558.  એડવડક જેનરે કયા રોગ માટે રસી િોધી હતી ?   િીતળાના  

559.  કયુ ંતતં્ર માનવ િરીરની તમામ પ્રકારની રિયાઓનુ ંસચંાલન અને શનયમન કરે છે ?  ચેતાતતં્ર  

560.  મગજના કયા ભાગમા ંહાથ, પગ અને િરીરના સતંલુન માટેના કેન્સદ્રો આવેલા છે ?  મધ્ય મગજ  
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561.  આપર્ા િરીરનુ ંબાહ્ય આવરર્ કયુ ંછે ?  ચામડી  

562.  ચામડીનો રંગ કયા દ્રવ્ય ઉપર આધાર રાખે છે ?  મેલેશનન  

563.  હથોડી, એઋર્ અને પેંગડંુ નામના હાડકા કયા ંહોય છે ?  કાનમા ં 

564.  િરીરનુ ંસમતોલન જાળવવાનુ ંકાયક કોર્ કરે છે ?  અંત:કર્કમા ં 

565.  વ્ત ુપરથી પરાવશતિત થઈને આવતા પ્રકાિને પસાર કરવાનુ ંકાયક કોર્ કરે છે ?  પારદિકક પટેલ  

566.  વ્ત ુપરથી આવતા પ્રકાિને નેત્રમબર્ સધુી લઈ જવાનુ ંકાયક કોર્ કરે છે ?    કીકી  

567.  આંખમા ંપ્રવેિતા પ્રકાિનુ ંશનયતં્રર્ કોર્ કરે છે ?  કશનશનકા  

568.  કોના વડે પ્રકાિના રકરર્ોનુ ંવિીભવન થાય છે ?  નેત્રમબર્  

569.  ઊજાકના કેટલા ્વરૂપો હોય છે ?  બે  

570.  ઊજાકના કયા કયા બે ્વરૂપો છે ?    1.ક્્થશત ઊજાક અને 2.ગશતઊજાક  

571.  પદાથકની ક્્થશતના કારરે્ તેમા ંરહલેી ઊજાકને કઈ ઊજાક કહ ેછે ?   ક્્થશત ઊજાક  

572.  કોઈપર્ પદાથકની ગશતને લીધે તેમા ંરહલેી ઊજાકને કઈ ઊજાક કહ ેછે ?  ગશતઊજાક  

573.  ક્્થશત ઊજાક અને ગશતઊજાકના સરવાળાને પદાથકની કઈ ઊજાક કહ ેછે ?  યાશંત્રક ઊજાક  

574.  ઊજાકના કયા ્વરૂપને એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ સરળતાથી લઈ જઈ િકાય છે ?  શવદ્યતુઊજાકને  

575.  શવશ્વની કુલ ઊજાકનો જથ્થો હંમેિા કેવો રહ ેછે ?  અચળ 

576.  માનવ દ્વારા બનાવેલા પદાથોને કેવા પદાથો કહવેાય છે ?  માનવશનશમિત પદાથો  

577.  માનવ શનશમિત રેસાઓના નામ જર્ાવો.  નાયલોન, ટેરેબલન, એિેબલક  

578.  જે પ્લાન્દ્્ટક સામાન્સય તાપમાને ગરમ કરતા નરબ બને અને ઠં્ડંુ પાડતા મળૂ ક્્થશતમા ંઆવે તેને કેવુ ં
પ્લાન્દ્્ટક કહ ેછે ?  

થમોપ્લાન્દ્્ટક  

579.  P.V.C એટલે શુ ં?  પોબલશવનાઇલ ક્લોરાઇડ  

580.  જે પ્લાન્દ્્ટક ઉંચા તાપમાને ગરમ કરવાથી નરમ બને ઠં્ડુ પાડતા મળૂ ક્્થશતમા ંઆવતા નથી તેને કેવુ ં
પ્લાન્દ્્ટક કહ ેછે ?  

થમોસેરટિંગ પ્લાન્દ્્ટક  

581.  થમોસેરટિંગ પ્લાન્દ્્ટકના પ્રકાર જર્ાવો.  બેકેલાઇટ મેલેમાઇન  

582.  ટેબલફોન, લાઈટની ક્્વચ વગેરે િેમાથંી બને છે ?  બેકેલાઇટ પ્લાન્દ્્ટકમાથંી  

583.  કોકરી, અનબે્રકેબલ કપ-રકાબી વગેરે િેમાથંી બને છે ?  મેલેમાઇન  

584.  કેટલા માઈિોનથી પતળા હોય તેવા પ્લાન્દ્્ટકના ઉપયોગ પર પ્રશતબધં મકૂવામા ંઆવેલ છે ?  20 માઇિોન  

585.  રબરને યોગ્ય તાપમાને િેની સાથે ગરા કરવાથી વલ્કેનાઇઝડ રબર બને છે ?  સલ્ફર  

586.  કાચ કયા કયા પદાથોનુ ંશમશ્રર્ છે ?  શસબલકા, સોડાએિ, ચનૂાનો પથ્થર  

587.  જે પ્રાર્ીઓ જમીન પર અને પાર્ીમા ંપર્ લાબંો સમય રહી િકે છે તેવા ંપ્રાર્ીઓને કેવા પ્રાર્ીઓ કહે 
છે ?  

ઉભયજીવી  

588.  ઉંટ પોતાની ખ ૂધંમા ંિેનો સગં્રહ કરે છે ?  ચરબીનો  

589.  જે વન્પશત ખબૂ જ ઓછા પાર્ીમા ંજીવન ટકાવી રાખે છે આવી વન્પશતને કેવી વન્પશત કહ ેછે ?  સષુ્કોદબભદ્ વન્પશત  

590.  જે વન્પશત માત્ર પાર્ીમા ંજ શવકાસ પામે છે તેને જમીનની જરૂર પડતી નથી ?  જલદબભદ્ 

591.  પ્રકાિનો સૌથી વધ ુવેગ કયા માધ્યમમા ંહોય છે ?  શનૂ્સયાવકાિમા ં 

592.  શનૂ્સયાવકાિમા ંપ્રકાિનો વેગ કેટલો હોય છે ?  3,00,000 રકમી./સેકન્સડ  

593.  કાચમા ંપ્રકાિનો વેગ કેટલો હોય છે ?  1,80,000 રકમી./સેકન્સડ  

594.  પાર્ીમા ંપ્રકાિનો વેગે કેટલો હોય છે ?  2,25,000 રકમી./સેકન્સડ  

595.  કયા વાયનેુ પ્રાર્ વાય ુતરીકે ઓળખવામા ંઆવે છે ?  ઓક્ક્સજન  

596.  ઓક્ક્સજન કેવો વાય ુછે ?  દહનપોષક  

597.  ધાતઓુની િેના સાથે પ્રરિયા થતા ધાતનુા ઓક્સાઈડ બને છે ?  ઓક્ક્સજન  

598.  દરેક સજીવ શ્વસનમા ંકયા વાયનુો ઉપયોગ કરે છે ?  ઓક્ક્સજન  

599.  કયો વાય ુઅંગારવાય ુતરીકે ઓળખાય છે ?  કાબકન ડાયોકર...ઇડ  

600.  કયા સોડાનો ઉપયોગ ધોવાના સોડા તરીકે ઉપયોગ થાય છે ?   સોરડયમ કાબોનેટ (Na2Co3) 

601.  સોરડયમ બાય કાબોનેટનો ઉપયોગ કઈ રીતે થાય છે ?  ખાવાના સોડા તરીકે  
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602.  અક્ગ્નિામક તરીકે કયા વાયઓુના શસલીન્સડર તરીકે ઉપયોગ થાય છે ?  કાબકન ડાયોક્સાઇડ  

603.  અક્ગ્નિામક શસબલન્સડરમા ંિેનુ ંજલીય દ્રાવર્ ભરેલુ ંહોય છે ?  સોરડયમ કાબોનેટ અથવા સોરડયમ 
બાયકાબોનેટ  

604.  હવાની ઉપરના વાતાવરર્ના અભ્યાસ માટે વપરાતા બલનૂમા ંકયો વાય ુઉપયોગી છે ?  હાઈડ્રોજન  

605.  પરમાબર્ના કેન્સદ્રને બીજા કયા નામે ઓળખવામા ંઆવે છે ?  નાભી  

606.  પરમાણનુા કેન્સદ્રમા ંકયા કયા કર્ો આવેલા છે ?  પ્રોટોન અને ન્સયરુોન  

607.  પરમાર્નુનંી કક્ષામા ંકયા કર્ો ભ્રમર્ કરતા હોય છે ?  ઇલેક્રોન  

608.  પ્રોટોન કેવો શવજભાર ધરાવે છે ?  ઘન  

609.  ઈલેક્રોન કેવો શવજભાર ધરાવે છે ?  ઋર્  

610.  ન્સયરુોન કેવો શવજભાર ધરાવે છે ?  શવજભાર રરહત છે  

611.  શવદ્યતુતારમા ંરહલેા કયા કર્ોના વહનને કારરે્ જ તારમા ંશવદ્યતુપ્રવાહ વહતેો હોય છે ?  ઇલેક્રોન  

612.  પરમાણ ુશવજભારની દ્રન્દ્ષ્ટએ કેવો હોય છે ?  તટ્થ  

613.  એકમાત્ર પ્રવાહી ધાત ુકઈ છે ?  પારો  

614.  કઈ કઈ ધાતઓુ નરમ હોય છે જેને ચપ્પા વડે કાપી િકાય છે ?  સોરડયમ અને પોટેશિયમ  

615.  ધાત ુઅને અધાત ુતત્વોની ઈલેક્રોટ ગમુાવવાની કે મેળવવાની પ્રકૃશતને શુ ંકહ ેછે ?  આયનીકરર્  

616.  લોખડં હવામાનંા કયા વાય ુસાથે સયંોજાય ત્યારે તેને કાટ લાગે છે ?  ઓક્ક્સજન  

617.  ગે્રફાઈટ, કોલસો, હીરો એ કોના ્વરૂપો છે ?  કાબકનના  

618.  કાબકનના કયા ્વરૂપનો ઉપયોગ પેક્ન્સસલ બનાવવા માટે થાય છે ?  ગે્રફાઇટનો  

619.  કયા ફો્ફરસનો ઉપયોગ રદવાસળી બનાવવા માટે થાય છે ?  લાલ ફો્ફરસનો  

620.  ઉંદર મારવાની દવા માટે િેનો ઉપયોગ થાય છે ?    બઝિંક ફો્ફાઇડ  

621.  અનાજની જાળવર્ી માટે િેનો ઉપયોગ થાય છે ?  એલ્યશુમશનયમ ફો્ફાઇડ  

622.  પ્રબળ ભેજ િોષક તરીકે શુ ંઉપયોગી છે ?  ફો્ફરસ પેન્સટાક્સાઇડ  

623.  ચામડીન રોગો માટેની રિમ બનાવવા માટે િેનો ઉપયોગ થાય છે ?  સલ્ફરનો  

624.  ‘કાસં’ુ કઈ બે ધાતઓુના શમશ્રર્થી બને છે ?  તાબં ુઅને ટીન  

625.  ‘્ટેનલેસ ્ટેલ’ જેવી શમશ્રધાત ુકઈ ધાતઓુના શમશ્રર્થી બને છે ? લોખડં, િોશમયમ અને શનકલ  

626.  આકાર યાદ રાખવાનો ગરુ્ધમક કઈ ધાતમુા ંહોય છે ?  શનટીનોલ  

627.  શનટીનોલ કઈ ધાતઓુના શમશ્રર્થી બને છે ?  શનકલ અને ટાઇટેશનયમ  

628.  પાર્ીનુ ંરાસાયબર્ક સતૂ્ર કયુ ં?  H2o  

629.  કાબકન ડાયોક્સાઈડનુ ંઅણસુતૂ્ર કય ુછે ?  Co2  

630.  મીઠ્ાનુ ંરાસાયબર્ક નામ કયુ ંછે ?  સોરડયમ ક્લોરાઇડ  

631.  મીઠ્ાનુ ંઅણસુતૂ્ર કયુ ંછે ?  NaCI  

632.  જે લન્સસની બનેં સપાટી બહારની બાજુ ઉપસેલી હોય તેવા લેન્સસને શુ ંકહ ેછે ?  બરહગોળ લેન્સસ  

633.  જે લેન્સસની બનેં સપાટીઓ અંદરની તરફ વિાકાર હોય તેવા લેન્સસને કેવો લેન્સસ કહ ેછે ?  અંતગોળ લેન્સસ  

634.  સજીવો દ્વારા પોતના જેવો જ બીજો સજીવ ઉત્પન્સન કરવાની રિયાને શુ ંકહ ેછે ?  પ્રજનન  

635.  પરુૂષના પ્રજનન તતં્રનુ ંમખુ્ય અંગ કયુ ંછે ?   શિુશપિંડ  

636.  આપર્ી ત્વચામા ંકઈ ગ્રથંીઓ હોય છે ?   પ્ર્વેદગ્રથંી અને ક્્નગ્ધગ્રથંી  

637.  કઈ ગ્રથંીમાથંી પરસેવો નીકળે છે ?    પ્ર્વેદગ્રથંી  

638.  ત્વચામા ંઆવેલ કઈ ગ્રથંી િરીરનુ ંતાપમાન જાળવવામા ંમદદ કરે છે ?  પ્ર્વેદગ્રથંી  

639.  પદાથક જે તાપમાને સળગે તે તાપમાનને પદાથકને શુ ંકહ ેછે ?  જવલનબબિંદુ  

640.  આગ બઝુાવવા માટે પાર્ી શસવાય બીજા િેનો ઉપયોગ થાય છે?  સાબનુ ુફીર્, રેતી અને Co2નો   

641.  કયા દહનમા ંપ્રકાિ ઉત્પન્સન થયો નથી ?  મદં દહનમા ં 

642.  અક્મમબળતર્ના મખુ્ય ત્રર્ પ્રકારો કયા કયા છે ?  1. ખશનજ કોલસો. 2. ખશનજ તેલ 
3. કુદરતીવાય ુ 

643.  ખશનજ કોલસાના કેટલા પ્રકાર પડે છે ?   ચાર 
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644.  ખનીજ કોલાસાના કયા કયા ચાર પ્રકાર પડે છે ?  1.પીટ કોલસો. 2. બલગ્નાઇટ. 3. 
બબટુમીન. 4. એન્સરેસાઇટ  

645.  કયો કોલસો સૌથી શનમ્ન કક્ષાનો અને ભખૂરા રંગનો કોલસો છે ?  પીટ કોલસો  

646.  કયો કોલસો બ્રાઉન કોલસા તરીકે પર્ ઓળખવામા ંઆવે છે ?  બલગ્નાઇટ  

647.  બબટુમીન કોલસામાથંી શુ ંમળે છે ?  ડામર  

648.  સૌથી ઊંચી કક્ષાનો કોલસો કયો છે ?  એન્સરેસાઇટ  

649.  શવભાગીય શન્યદંન દ્વારા છટા પાડેલા પેરોબલયમમા ંસૌથી નીચે શુ ંમળે છે ?  ડામર  

650.  શવભાગીય શન્યદંન દ્વારા છટા પાડેલા પેરોબલયમમા ંસૌથી ઉપર શુ ંહોય છે ?  પેરોબલયમ વાય ુ 

651.  પેરોલ કયા તાપમાને છટુ પડે છે ?  300c થી 1200c  
652.  સોલર સેલ કઈ સાઈઝમા ંબનાવવામા ંઆવે છે ?   2 cm × cm  

653.  સોલર સેલમા ંિેનો ઉપયોગ થાય છે ?  શસબલકોનનો  

654.  એશિયાનો સૌથી મોટો સોલર પાકક  કયા ંઆવેલો છે ?  પાટર્ ર્જજલ્લાના ચારર્કામા ં 

655.  ગશતએ કેવા પ્રકારનો ખ્યાલ છે ?  સાપેક્ષ  

656.  આપેલા સમયગાળામા ંચોક્કસ રદિામા ંપદાથકના ્થાનમા ંથતા ફેરફારને શુ ંકહ ેછે ?  ્થાનાતંર  

657.  અંતર અને ્થાનાતંરનો SI એકમ કયો છે ?  મીટર  

658.  જે રાિીને દિાકવવા માટે ફક્ત મલૂ્યની જ જરૂર પડે તેવી રાિીને કેવી રાિી કહવેાય ?  અરદિ રાિી  

659.  દળ, કદ, ધનતા, તાપમાન, અંતર, સમય, ઝડપ, કાયક વગેરે કેવી રાિીઓ છે ?  અરદિ  

660.  જે રાિીને દિાકવવા માટે મલૂ્ય ઉપરાતં રદિાની પર્ જરૂર પડે તેને કઈ રાિી કહવેાય ?  સરદિ  

661.  ્ થાનાતંર, વેગ, પ્રવેગ, વેગમાન, બળ વગેરે કેવી રાિીઓ છે ?  સરદિ  

662.  જે પદાથક સમયના એકસરખા ગાળામા ંએક સરખુ ંઅંતર કાપે તો તે પદાથક કેવી ગશત કરે એમ કહવેાય 
?  

શનયશમત  

663.  જે પદાતક સમયના એકસરખા ગાળામા ંએકસરખુ ંઅંતર ના કાપતો હોય તો તેવા પદાથકની ગશતને શુ ં
કહવેાય ?  

અશનયશમત  

664.  ગશતમાન પદાથે એકજ સમયમા ંકાપેલા અંતરને તે પદાથકને શુ ંકહ ેછે ?  ઝડપ  

665.  સરેરાિ ઝડપએ કેવી રાિી  છે ?  અરદિ  

666.  ગશતમાન પદાથકના વેગમા ંથતા ફેરફારના દરને શુ ંકહ ેછે ?  પ્રવેગ  

667.  સતંબુલય બળોનુ ંપરરર્ામી બળ કેટલુ ંહોય છે ?  શનૂ્સય  

668.  ગશતના ત્રર્ શનયમો કોરે્ આપ્યા ?   સર આઇઝેક ન્સયટૂને  

669.  જ્યા ંસધુી કોઈ પદાથક પર અસતંબુલત બાહ્ય બળ ન લાગે ત્યા ંસધુી તે પદારથક ક્્થર અવ્થામા ંહોય 
તો ક્્થર અવ્થામા ંરહ ેછે અને અચળવેગ ગશત કરતો પદાથક પોતાની અચળવેગી ગશત ચાલ ુરાખે છે. 
આ ન્સયટુનની ગશતનો કયો શનયમ છે ?  

પહલેો શનયમ  

670.  ન્સયટુનની ગશતના પહલેા શનયમમા ંપદાથકના કયા ગરુ્ધમકનો ઉલ્લેખ કરાયો છે ?  જડત્વનો  

671.  પદાથકના જડત્વનુ ંમાપ કોર્ દિાકવે છે ?  પદાથકનુ ંદળ  

672.  પદાથકના દળ અને વેગના ગરુ્નફળને શુ ંકહ ેછે ?  પદાથકનુ ંવેગમાન  

673.  ‘પદાથકના વેગમાનમા ંથતા ફેરફારનો સમય દર તેના પર લાગતા પરરર્ામી બાહ્ય બળના 
સમપ્રમાર્મા ંહોય છે અને વેગમાનમા ંથતો આ ફેરફર પરરર્ામી બળની રદિામા ંજ હોય છે’ આ 
ન્સયટુનની ગશતનો કયો શનયમ છે ?  

બીજો  

674.  C.G.S. પિાશતમા ંબળનો એકમ કયો છે ?  ડાઇન  

675.  ‘બે પદાથો વચ્ચેની આંતરરિયા દરશમયાન એક પદાથક બીજા પદાથક પર જેટલુ ંબળ લગાડે તેટલા જ 
મલૂ્યનુ ંબળ બીજો પદાથક પહલેા પદાથક પર લગાડે છે, આ બળોની રદિા પર્પર શવરૂિ હોય છે’ આ 
ન્સયટુનની ગશતનો કયો શનયમ છે ?  

ત્રીજો  

676.  ‘આઘાત અને પ્રખ્યાત હંમેિા સમાન મલૂ્યના અને પર્પર શવરૂિ રદિામા ંહોય છે ?’  ન્સયટુનની ગશતનો ત્રીજો શનયમ  

677.  ‘બદૂંક’ ન્સયટુનની ગશતના કયા શનયમ મજુબ કાયક કરે છે ?  ત્રીજા શનયબ મજુબ  

678.  પદથકની ગશતને અવરોધતા બળને કયુ ંબળ કહ ેછે ?  ઘષકર્બળ  

679.  ઘષકર્બળ હંમેિા ગશતની કઈ રદિામા ંલાગે છે ?  શવરૂિ રદિામા ં 
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680.  યતં્રોમા ંઊંજર્ (લબૂબ્રકંટ) તરીકે િેનો ઉપયોગ થઈ િકે છે ?  ગ્રીસ, ઓઇલ, ગે્રફાઇટ  

681.  કયા બળની અસર હઠે્ળ ગ્રહો સયૂકની આસપાસ ગશત કરે છે ?  ગરુુત્વાકષકર્ બળની  

682.  ગરુુત્વાકષકર્ બળને કેવુ ંબળ ગર્વામા ંઆવે છે ?  સાવકશત્રક બળ  

683.  બે પદાથક વચ્ચેનુ ંગરુુત્વાકષકર્ બળ િેના પર આધાર રાખે છે ?   પદાથકના દળ અને તેમની વચ્ચેના 
અંતર પર  

684.  ગરુુત્વાકષકર્નો સાવકશત્રક અચળાકં કયો છે ?  G  

685.  પ્રાયોબગક રીતે Gનુ ંમલૂ્ય સૌપ્રથમ કયા વૈજ્ઞાશનકે મેળવ્યુ ંહત ુ ં?  હને્રી કેવન્દ્ન્સડસે 

686.  કયુ ંબળ આપર્ને પથૃ્વી સાથે જકડી રાખે છે ?  ગરુુત્વાકષકર્ બળ  

687.  ચદં્ર અને સયૂકના કારરે્ ઉદભવતા ભરતી અને ઓટ કયા બળની અસરથી થાય છે ?  ગરુુત્વાકષકર્ બળની  

688.  વજન અને કેવી રાિી છે ?  સરદિ  

689.  દળનો SI એકમ કયો છે ?  રકલોગ્રામ  

690.  વજનનો SI એકમ કયો ?  ન્સયટૂન  

691.  દબાર્નો SI એકમ શુ ંછે ?  પા્કલ  

692.  પ્રવાહીમા ંડૂબેલા પદાથકને પ્રવાહી દ્વારા ઉપર તરફ ધકેલવાના ગરુ્ધમકને શુ ંકહ ેછે ?  ઉત્પ્લાવક્તા  

693.  ઘનતા કેવી રાિી છે ?  અરદિ  

694.  પાર્ીની ઘનતા કેટલી હોય છે ?  ૧૦૦૦ kg/m
3
 

695.  પદાથકની ઘનતાનો ઉપયોગ પદાથકની કઈ ક્્થશત દિાકવવા થાય છે ?  શિુતા  

696.  આપેલ પદાથકની સાપેક્ષ ઘનતા 1 કરતા ંવધ ુહોય તો પદાથક પાર્ીમા ંડૂબે કે તરે ?  ડૂબી જાય  

697.  આપેલ પદાથકની સાપેક્ષ ઘનતા 1 કરતા ંઓછી હોય તો પદાથક પાર્ીમા ંડૂબે કે તરે ?  તરે  

698.  દ્રવ્ય િેનો બનેલો હોય છે ?  કર્ોનો  

699.  દ્રવ્યની અવ્થાઓ કઈ કઈ છે ?  ઘન, પ્રવાહી, વાય ુ 

700.  પદાથકની કઈ અવ્થા અશતિય ઊજાકવાળા અને અશત ઉતે્તર્જજત કર્ો ધરાવે છે ?  પ્લાઝમા ં 

701.  પ્લાઝમાના કર્ો કયા ્વરૂપમા ંહોય છે ?  આયનીકરર્ પામેલા વાયનુા  

702.  િેની હાજરીની કારરે્ સયૂક તારાઓ ચમકે છે ?  પ્લાઝમાની  

703.  1920મા ંકયા ભારતીય વૈજ્ઞાશનકે દ્રવ્યની પાચંમી અવ્થા માટે ગર્તરી કરી હતી ?  સત્યેન્સદ્રનાથે બોઝે  

704.  પદાથકની ઘન, પ્રવાહી અને વાય ુઉદભવવાનુ ંકારર્ દ્રવ્યના કર્ોની કઈ લાક્ષબર્ક્તાઓને લીધે હોય છે 
?  

શવચલન  

705.  પદાથકની કઈ અવ્થામા ંપદાથકન ચોક્કસ આકાર અને કદ હોય છે ?  ઘન અવ્થામા ં 

706.  વાયનુી કઈ શવિેષ લાક્ષબર્ક્તા હોય છે ?  સકંોચન  

707.  PNG એટલે શુ ં?  Piped natural gas  

708.  દ્રવ્યની ઘન, પ્રવાહી અને વાય ુઅવ્થામા ંતેમન ઘટકો વચ્ચે કયુ ંબળ લાગે છે ?  આંતરાઅક્વવય બળ  

709.  પદાથકની કઈ અવ્થામા ંઆંતર આક્વવય બળ વધ ુહોય છે ?  ઘન  

710.  પદાથકની ઘનતાનો આધાર િેના પર રહલેો છે ?  તેમા ંરહલેા કર્ોની સખં્યા પર  

711.  બરફનુ ંગલનબબિંદુ કેટલુ ંછે ?  273.16K  

712.  કયા ઘન પદાથોને ગરમી આપતા સીધા વાય ુબની જાય છે ?  કપરૂ અને નવસાર  
713.  ઘન પદાથકનુ ંસીધા વાયમુા ંફેરાવવાની ઘટનાને શુ ંકહ ેછે ?  ઊધ્વકપાતન  

714.  સકૂો બરફ એ કયા વાયનુ ુ ંઘન ્વરૂપ છે ?  કાબકન ડાયોક્સાઇડનુ ં 

715.  કોલ્ડ ્ટોરેજમા ંિેનો ઉપયોગ થાય છે ?  સકૂા બરફનો  

716.  તાપમાનનો SI એકમ કયો છે ?  કેલ્વીન (K)  
717.  O

0
c = કેટલા કેન્લ્વન થાય છે ?  273.16K  

718.  હાલમા ંજાર્ીતા તત્વોની સખં્યા કેટલી છે ?  114 

719.  કેટલા તત્વો ઓરડાના તાપમાને વાય ુઅવ્થામા ંમળે છે ?  11  

720.  કયા બે તત્વો ઓરડાના તાપમાને પ્રવાહી ્વરૂપે મળે છે ?  પારો અને બ્રોમીન  

721.  કબલલ દ્રાવર્ પ્રકાિનુ ંપ્રકીર્કન કરે છે તેને કઈ અસર કહ ેછે ?  રટિંડોલ અસર  
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722.  કોડી એટલે કેટલા નગં થાય છે ?  20  

723.  1 ગ્રોસ એટલે કેટલા નગં થાય ?  144  

724.  ક્ષ-રકરર્ોની િોધ કોરે્ કરી હતી ?  રોંજને  

725.  ખબૂ જ ટૂંકી તરંગલબંાઈ ધરાવતા શવદ્યતુચુબંકીય તરંગો એટલે કયા રકરર્ો ?  ક્ષ-રકરર્ો  

726.  આલ્ફા અને બીટા શવરકરર્ોની િોધ કોરે્ કરી હતી ?  અને્ટ રૂથરફોડક  

727.  ગેમા રકરર્ોની િોધ કોરે્ કરી ?  શવલાડે  

728.  કયા શવકીરર્ોનો ભદનિક્ક્ત સૌથી વધ ુછે ?   ગેમા  

729.  સૌપ્રથમ કયા વૈજ્ઞાશનકે પરમાણનુા ઈલેક્રોન અને પ્રોટોનની ગોઠ્વર્ી દિાકવતો પરમાક્વવય નમનૂો રજૂ 
કયો ?  

થોમસને  

730.  પ્રોયોન, ઈલેક્રોન કરતા કેટલા ગર્ો વજનદાર છે ?  1836 ગર્ો  

731.  અશતસકૂ્ષ્મ કર્ો ઈલેક્રોન પરમાણમુા ંકઈ રીતે ગોઠ્વાયેલા છે તે દિાકવતો પ્રયોગ કોરે્ રજૂ કયો ?  રૂથરફોડે  

732.  રૂથોરફોડે કયા વરખનો ઉપયોગ કયો હતો ?  સોનાનો  

733.  કોઈપર્ તત્વના તટ્થ પરમાણમુા ંરહલેા પ્રોટોન અથવા ઈલેક્રોનની સખં્યાને તત્વનો શુ ંકહ ેછે ?  પરમાણિુમાકં  

734.  ન્સયરુોનની િોધ કયારે અને કોરે્ કરી હતી ?  1932મા ંચેડવીકે  

735.  કોઈપર્ તત્વના પરમાણનુુ ંદળ પરમાણ ુકેન્સદ્રમા ંરહલેા કયા કર્ોને અભારી હોય છે ?  પ્રોરોન અને ન્સયરુોનને  

736.  કોષની િોધ કોરે્ કરી હતી ?  રોબટક  હકેૂ  

737.  માનવમા ંરુશધર પરરવહન માટે પમ્પનુ ંકાયક કોન કરે છે ?    હદય  

738.  કોષનુ ંબહારનુ ંઆવરર્ કયુ ંછે ?  કોષરસ્તર  

739.  ઈંડાનુ ંકવચ િેનુ ંબનેલુ ંહોય છે ?  કેન્લ્િયમ કાબોનેટ  

740.  કોષની બહાર આવેલા સખત આવરર્ને શુ ંકહ ેછે ?  કોષરદવાલ  

741.  કોષના આકારને જાળવી રાખવાનુ ંકાયક કોર્ કરે છે ?  કોષરદવાલ  

742.  કોષ રદવાલ િેની બનેલી હોય છે ?  હશેમસેલ્યલુોઝ, સેલ્યલુોઝ અને 
પેન્દ્ક્ટનની  

743.  પાનમા ંરહલેા લીલા રંગના હરરતકર્ોને શુ ંકહ ેછે ?  ક્લોરોરફલ  

744.  કોષની મધ્યમા ંઆવેલી ગોળાકાર મખુ્ય અંબગકા કઈ છે ?  કોષકેન્સદ્ર  

745.  RNA અને રરબોઝોમનુ ંઉત્પશત્ત્થાન કયુ ંછે ?  કોષકેન્દ્ન્સદ્રકામાનંા પ્રોરટન  

746.  રંગસતૂ્રોન ગ ૂચંળામય જથ્થાને શુ ંકહ ેછે ?  રંગતત્વ  

747.  રંગસતૂ્રો િેના બનેલા હોય છે ?  DNA અને પ્રોટીનના  
748.  રંગસતૂ્રોમા ંરહલેા કયા અણઓુ વારસાગત લક્ષર્ોની મારહતી ધરાવે છે ?  DNA  

749.  કોષકેન્દ્ન્સદ્રય શવ્તારમા ંઆવેલા ન્સયનુ્ક્લક એશસડને શુ ંકહ ેછે ?  ન્સયરુકલ ઓઇડ  

750.  પ્રોટીન સં્ લેષર્નુ ંકાયક કોન કરે છે ?  રરબોઝોમ્સ  

751.  કઈ અંબગકાને પાચક કોથળી કહવેામા ંઆવે છે ?  લાયસોઝોમ્સ  

752.  કોષમા ંબહારથી પ્રવેિતા બેક્ટેરરયા કે વાયરસનો નાિ કરી િરીરને ચેપથી રક્ષર્ કોર્ આપે છે ?  લાયસોઝોમ્સ  

753.  કોષની કઈ અંબગકાને આત્મઘાતક કોઠ્ળીઓ તરીકે ઓળખવામા ંઆવે છે ?  લાયસોઝોમ  

754.  કર્ાભસતૂ્રમા ંઆવેલી ગડીમય રચનાને શુ ંકહ ેછે ?  રિ્ટી 
755.  કોષીય શ્વસન કયા ંથાય છે ?  કર્ાભસતૂ્ર  

756.  કર્ાભસતૂ્રમા ંિેનુ ંસં્ લેષ્ર્ થાય છે ?  ATPનુ ં 
757.  કર્ાભસતૂ્રને બીજા કયા નામે ઓળખવામા ંઆવે છે ?  પાવરહાઉસ  

758.  લીલા રંગના રંજકદ્રવ્યકર્ને શુ ંકહ ેછે ?  ક્લોરોપ્લા્ટ (હરરતકર્)  

759.  લીલા રંગ શસવાયના રંગીન રંજકદ્રવ્યકર્ને શુ ંકહ ેછે ?  િોમોપ્લા્ટ (રંગકર્)  

760.  રંગહીન રંજકદ્રવ્યકર્ને શુ ંકહ ેછે ?  લ્યકુોપ્લા્ટ (શે્વતકર્)  

761.  ફૂલમા ંશવશવધ રંગ આપવાનુ ંકામ કોર્ કરે છે ?  િોમોપ્લા્ટ  

762.  માનવિરીરનો સૌથી મોટો કોષ કયો છે ?  ચેતાકોષ  

763.  વન્પશતઓ મખુ્ય કેટલા અંગસમહુો છે ? કયા કયા ?  ત્રર્ ભાગો. મળૂ, પ્રકાડં અને પર્ક  
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764.  જે પેિીના કોષો સતત કોષ શવભાજન પામે છે તેવી પેિીને શુ ંકહ ેછે ?  વધકનિીલ પેિી  

765.  િરીરના આધાર માટે કંકાલની રચના કઈ પેિી કરે છે ?  સયંોજક પેિી  

766.  અક્્થકોષો િેના િેના બનેલા હોય છે ?  કેન્લ્િયમ અને ફો્ફરસના  

767.  કાક્્થ િેની બનેલી હોય છે ?  દ્રવ્ય પ્રોટીન અને િકકરાની  

768.  ચેતાપેિીની રચનામા ંએકમ કોર્ છે ?  ચેતાકોષ  

769.  ટાઈફોઈડમા ંિરીરના કયા અંગને અસર થાય છે ?  આંતરડાને  

770.  કમળામા ંિરીરના કયા અંગને અસર થાય છે ?  યકૃતને  

771.  કય ુમચ્છર કરડવાથી મેલેરરયા થાય છે ?  માદા એનોરફલીસ  

772.  કમળો કયા વાઈરસથી થાય છે ?  રહપેટાઇટીસ  

773.  કોલેરા કેવો રોગ છે ?  ચેપી  

774.  ટાઈફોઈડ કયા બેક્ટેરીયા દ્વારા થાય છે ?  સાલમોનેલા ટાઇફી  

775.  ટી.બી. કયા બેક્ટેરીયાથી થાય છે ?  માયકોબેકટેરરયમ 
ટયબુરકયલુોશસસ  

776.  AIDS     એક્વાઈડ ઇમ્યનુો ડેરફશસયન્સસી 
શસન્સડ્રોમ 

777.  HIV  હ્યમુન ઇમ્યનુો ડેરફસીયન્સસી 
વાઇરસ  

778.  AIDS કયા વાઈરસથી થાય છે ?  HIV  

779.  HIV કયા સમહૂનો વાયરસ છે ?  રીરોવાઇરસ  

780.  ્ વાઈન ફલ ૂિેને લગતો રોગ છે ?  શ્વસનને  

781.  ્ વાએન ફલ ૂકયા વાયરસ દ્વારા ફેલાય છે ?   ઇન્સફ્લએુન્સઝા વાયરસ  

782.  ્ વાઈન ફલનૂી રસી કઈ છે ?  ટેશનફ્લ ૂ 

783.  ડેન્સગ્ય ુિેનાથી થતો રોગ છે ?  વાઇરસથી  

784.  ડેન્સગ્યનુો ફેલાવો કયા મચ્છર દ્વારા થાય છે ?  એરડસ  

785.  બચકનગશુનયા તાવમા ંકઈ દવાથી રાહત થાય છે ?   ક્લોરોક્ક્વન  

786.  કન્સજરકટવાઈરટસ કયા અંગને અસર કરતો ચેપી રોગ છે ?  આંખને  

787.  કાયકનુ ંમલુ્ય િેના પર આધારરત છે ?  બળ અને ્થાનાતર  

788.  કાયક કેવી રાિી છે ?  અરદિ  

789.  કાયકનો એકમ શુ ંછે ?  જૂલ  

790.  કાયક કરવાની ક્ષમતાને શુ ંકહ ેછે ?  ઊજાક  

791.  પદાથકની પોતાની ગશતને કારરે્ કાયક કરવાની ક્ષમતાને શુ ંકહ ેછે ?  ગશતઊજાક  

792.  પદાથકના ્થાન અથવા તેની સરંચનાને કારરે્ તેને મળતી કાયક કરવાની ક્ષમતાને પદાથકને શુ ંકહ ેછે ?    ક્્થશતઊજાક  

793.  ક્્થશતઊજાક અને ગશતઊજાકના સરવાળાને શુ ંકહ ેછે ?  યાશંત્રક ઊજાક  

794.  એક જ સમયમા ંથતા કાયકને અથવા કાયક કરવાના સમયદરને શુ ંકહ ેછે ?  પાવર  

795.  પાવરનો એકમ શુ ંછે ?  વોટ  

796.  વ્યવહારમા ંપાવરનો કયો એકમ વપરાય છે ?   રકલોવોટ અને મેગાવોટ  

797.  પાવરનો નાનો એકમ કયો છે ?  વોટ  

798.  હોસક પાવર એકમ િેના માપનમા ંવપરાય છે ?  પાવરના  

799.  1 હોસક પાવર = કેટલા વોટ થાય ?  746  

800.  શવદ્યતુપ્રવાહ સાથે સકંબલત ઊજાકને શુ ંકહ ેછે ?  શવદ્યતુ ઊજાક  

801.  સાપેક્ષવાદનો શસિાતં કયા વૈજ્ઞાશનકે આપ્યો ?  આલ્બટક આઇન્સ્ટાઇને  

802.  આઈન્સ્ટાઈને સાપેક્ષવાદ માટે કયુ ંસતૂ્ર આપ્યુ ં?  E=mc
2
 

803.  પરમાણુ ંબોંમ્બમા ંકઈ પ્રરિયા થાય છે ?  ન્સયનુ્ક્લયર રફિન  

804.  ન્સયનુ્ક્લયર રરએક્ટર કયા શસિાતં પર કાયક કરે છે ?  ન્સયનુ્ક્લયર રફિન  
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805.  કઈ પ્રરિયાથી સયૂક તથા તારાઓમા ંસતત ઊજાક ઉત્પન્સન થાય છે ?  ન્સયનુ્ક્લયર સલંયન  

806.  સમગ્ર બ્રહ્ાડંની કુલ ઊજાકનો જથ્થો કેવો રહ ેછે ?  અચળ  

807.  બળ અને ્થાનાતંર વચ્ચેના ખરૂ્ો વધતા કાયકનુ ંમલૂ્ય ?  ઘટે છે  

808.  સયૂકપ્રકાિ ધરતી પર કયા ્વરૂપે પહોંચે છે ?  તરંગ ્વરૂપે  

809.  ઘરડયાળના લોલકની ગશતનો પ્રકર જર્ાવો.  આવતકગશત  

810.  આવતકકાળનો SI એકમ શુ ંછે ?  સેકન્સડ  

811.  એક સેકન્સડમા ંથતા દોલનોની સખં્યાને તે દોલકની શુ ંકહ ેછે ?  આવશૃત્ત  

812.  આવશૃત્તનો SI એકમ શુ ંછે ?  હટકઝ  

813.  આવતકકાળ અને આવશૃત્ત વચ્ચે કેવો સબંધં હોય છે ?  વ્ય્ત  

814.  માધ્યમમા ંથતી શવક્ષોભની ગશતને શુ ંકહ ેછે ?  તરંગ  

815.  જે તરંગોના પ્રસરર્ માટે માધ્યમ જરૂરી છે તેવા તરંગોને શુ ંકહ ેછે ?  યાશંત્રક તરંગો  

816.  ધ્વશનના તરંગો કેવા પ્રકારના તરંગો છે ?  યાશંત્રક તરંગો  

817.  કયા તરંગોને માધ્યમની જરૂર પડતી નથી ?  બબનયાશંત્રક તરંગો  

818.  કયા તરંગો શનૂ્સયાવકાિમા ંપર્ પ્રસરી િકે છે ?   બબનયાશંત્રક તરંગો  

819.  પ્રકાિના તરંગો એ કેવા પ્રકારના તરંગો છે ?  બબનયાશંત્રક તરંગો  

820.  કયા તરંગો શ ૃગં અને ગતક દ્વારા આગળ વધે છે ?  લબંગત તરંગો  

821.  ઘન રદિામાનંા મહત્તમ ્થાનાતરીત ્થાનને શુ ંકહ ેછે ?  શૃગં  

822.  ઋર્ રદિમાનંા મહત્તમ ્થાનાતરીત ્થાનને શુ ંકહ ેછે ?  ગતક  

823.  હવામા ંપ્રસરતા ધ્વશનના તરંગો કેવા પ્રકારના તરંગો છે ?  સગંત તરંગો  

824.  સઘંનન અને શવધનન દ્વારા કયા તરંગો આગળ વધે છે ?  સગંત તરંગો  

825.  તરંગ લબંાઈનો SI એકમ કયો છે ?  મીટર  

826.  તરંગ લબંાઈનો નાનો એકમ કયો છે ?  ઍગ્રોમ  

827.  તરંગના આવતકકાળનો એકમ શુ ંછે ?  સેકન્સડ  

828.  ધ્વશન તરંગોના પ્રસરર્ માટે િેની જરૂર પડે છે ?  માધ્યમની  

829.  શનૂ્સયવકાિમા ંધ્વશન તરંગનુ ંપ્રસરર્ થાય કે નરહિં ?  નરહિં  

830.  કેટલી આવશૃત્ત વચ્ચેનો અવાજ માનવ સાભંળી િકે છે ?  10Hzથી 10000Hz  

831.  ધ્વશનનો હવામા ંવેગ કેટલો હોય છે ?  340 m/s 

832.  કઈ આવ્રશૂતવાળા અવાજને આપરે્ સાભંળી િકતા નથી ?   10hz થી ઓછી 
833.  કયા પ્રાર્ીઓ 10Hz કરતા ઓછી આવશૃત્તવાળા ધ્વશનતરંગો ઉત્પન્સન કરી િકે છે અને પારખી િકે છે ?  વહલે અને હાથી  

834.  10Hzઆવશૃત્ત કરતા ઓછા અવાજને શુ ંકહ ેછે ?  ઇન્સરાસોનીક અવાજ  

835.  10,000Hz આવશૃત્ત કરતા વધ ુઆવશૃત્તવાળા અવાજ (ધ્વશન)ને શુ ંકહે છે ?  પરાશ્વાવ્ય ધશન (અલ્રાસોશનક 
ધ્વશન)  

836.  કયા કયા પ્રાર્ીઓ પરાશ્વાવ્ય ધ્વશન તરંગો ઉત્પન્સન કરી િકે છે અને સાભંળી પર્ િકે છે ?   ચામાચીડીયુ,ં કતૂરુ, બબલાડી,  

837.  ધરતીકંપ વખતે ઉત્પન્સન થતા તરંગો કયા હોય છે ?  અવશ્રાવ્ય (ઇન્સિાસોશનક)  

838.  તબીબી કે્ષતે્ર િરીરની આંતરરક મમુકેલીઓના શનદાન અને ઉપચાર માટે કયા તરંગોનો ઉપયોગ થાય છે 
?  

અલ્રાસોશનક  

839.  ઈકો કારડિયોગ્રાફી ટેકશનક િેની તપાસ માટે વપરાય છે ?  હદયની  

840.  રેલવે-લાઈનના ભગંાર્ની ચકાસર્ીમા ંકયા તરંગોનો ઉપયોગ થાય છે ?  અલ્રાસોશનક  

841.  SONARA – sound navigation and ranging   

842.  સમદુ્ર કે તળાવની ઊંડાઈ માપવા માટે િેનો ઉપયોગ થાય છે  અલ્રાસોશનક  

843.  કઈ પિાશતની મદદથી સમદુ્રમા ંસબમરીનો, ડૂબેલા વહાર્ો, સામરુદ્રક ખડકો, રહમશિલાઓ વગેરેના 
ચોક્કસ ્થાન જાર્ી િકાય છે ?  

SONAR 

844.  ધ્વની પ્રબળતા િેમા માપવામા ંઆવે છે ?   બેલ  

845.  ધ્વશનની પ્રબળતાનો સામન્સય વપરાિનો એકમ કયો છે ?  ડેશસબેલ  

846.  ડેશસબલ એ બેલનો કેટલામો ભાગ છે ?  દસમો  
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847.  ટેબલફોનની િોધ કોરે્ કરી હતી ?  એકઝાન્સડર ગે્રહામબેલ  

848.  સામાન્સય વાતચીતમા ંકેટલા ડેશસબલનો અવાજ હોય છે ?  60 db  

849.  શવશ્વમા ંઅત્યાર સધુી કેટલા તત્વો િોધાયેલા છે ?   114  

850.  પરમાણદુળ અંગેની મારહતી કોરે્ આપી ?  કાલ્ટન  

851.  રાસાયબર્ક ગરુ્ધમોને આધારે તત્વોના વગીકરર્ની િરૂઆત કોરે્ કરી ?  ડોબરેનરે  

852.  તત્વોને તેના પરમાક્વવય દળના ચડતા િમમા ંગોઠ્વનાર સૌ પ્રથમ વૈજ્ઞાશનક કોર્ હતો ?  ન્સયલેૂન્સડ  

853.  કોષ્ટકના ઉભા ્તભંને શુ ંકહ ેછે ?  સમહૂ  

854.  આડી હરોળને શુ ંકહ ેછે ?  આવતક  

855.  આવતક કોષ્ટકના શવકાસનો યિ કોના ફાળે જાય છે ?  મેન્સડેલીફ  

856.  શનન્દ્ષ્િય વાયઓુની િોધ કોરે્ કરી હતી ? લોડક રેલે અને સર રામસે  

857.  કયા વૈજ્ઞાશનકે ક્ષ-રકરર્ વર્કપટના અભ્યાસ પરથી તત્વોના પરમાક્વવય િમાકં િોધયા ?  હને્રી મોસલે  

858.  ‘આધશુનક આવતક કોષ્ટક’ કોરે્ તૈયાર કયુું ?  મેન્સડેલીફ  

859.  આધશુનક આવતક કોષ્ટકમા ંસમહૂની સખં્યા કેટલી છે ?  ૧૮  

860.  આવતક કોષ્ટકમા ંડાબી બાજુ રહલેા તત્વો કેવા છે ?  ધાત ુતત્વો  

861.  આવતક કોષ્ટકમા ંજમર્ી બાજુ કયા તત્વો છે ?  અધાત ુ 

862.  પાર્ીમા ંકયા બધંની હાજરીની કારરે્ તેનુ ંબાષ્પીભવન ધીમુ ંથાય છે ?  હાઇડ્રોજન બધં 

863.  વગીકરર્નો ઊંચામા ંઊંચો દરજ્જો કયો છે ?  સનૃ્દ્ષ્ટ  

864.  વગીકરર્નો શનમ્નમા ંશનમ્ન દરજ્જો કયો છે ?  જાશત  

865.  દ્ધદ્વસનૃ્દ્ષ્ટ વગીકરર્ કોરે્ સચૂવ્યુ ંહત ુ ં?  કેરોલસ બલશનય  

866.  એકકોષીય સજીવો માટે ત્રીજી કઈ સનૃ્દ્ષ્ટ સબૂચત કરવામા ંઆવી ?  પ્રોરટ્ટા  

867.  પ્રોરટ્ટા સનૃ્દ્ષ્ટનુ ંસચૂન કોરે્ કયુું હત ુ ં?  અન્સ્ટ હકેલ  

868.  બેક્ટેરીયા માટે ચોથી કઈ સનૃ્દ્ષ્ટ ઉમેરવામા ંઆવી ?  મોનેરા  

869.  ફૂગ માટે પાચંમી કઈ સનૃ્દ્ષ્ટ ઉમેરવામા ંઆવી ?  ફૂગ  

870.  સજીવોને નામ આપવાની વૈજ્ઞાશનક પિશતને શુ ંકહ ેછે ?  નામકરર્  

871.  નામકરર્મા ંકેટલા ઘટકોનો સમાવેિ થાય છે ?  બે  

872.  નામકરર્ના ઘટકોમા ંપ્રથમ કોનુ ંહોય છે ?  પ્રજાશતનુ ં 

873.  નામકરર્ના ઘટકોમા ંબીજુ નામ કોનુ ંહોય છે ?  જાશતનુ ં 

874.  વૈજ્ઞાશનક નામકરર્ પિશત એ કેવા પ્રકારની પિશત છે ?  દ્ધદ્વનામી નામકરર્ પિશત  

875.  માનવનુ ંવૈજ્ઞાશનક નામ શુ ંછે ?  હોમો સેશપયન્સસ 

876.  હોમો સેપોયન્સસમા ંજાશત અને પ્રજાશત કઈ છે ?  હોમો પ્રજાશત છે અને સેશપયન્સસ 
જાશત  

877.  મકાઈનુ ંરાસાયબર્ક નામ શુ ં?  ઝીયા મેઇજ  

878.  વગીકરર્ બલશપના શપતા કોને માનવામા ંઆવે છે ?  કેિેલસ બલશનયસ  

879.  જહાજ પાર્ીમા શ્વસન િેના દ્વારા થાય છે ?  ઝાલર દ્વારા  

880.  જમીન પરના પ્રાર્ીઓમા ંશ્વસન િેના દ્વારા થાય છે ?  ફેફ્સા  

881.  માછલી િેન દ્વારા શ્વસન કરે છે ?  ઝાલર  

882.  માછલી પ્રચલન િેના દ્વારા થાય છે ?  મીનપક્ષો દ્વારા  

883.  કયા કયા પ્રાર્ીઓ ઉભયજીવી છે ?  પક્ષીઓમા ં 

884.  મતૂ્રાિયનો અભાવ િેમા ંહોય છે ?  પક્ષીઓમા ં 

885.  પથૃ્વીની ફરતે વાતાવરર્ કેટલા રક.મી. સધુી આવેલા છે ?  100રક.મી.  

886.  પથૃ્વીનુ ંસૌથી ઉપરના ્તરનુ ંશનમાકર્ કય ુઆવરર્ કરે છે ?  મદૃાવરર્  

887.  સજીવો કયા આવરર્મા ંવસે છે ?    જૈવાવરર્મા ં 

888.  જૈવાવરર્ના જૈશવક ઘટકો કોર્ બનાવે છે ?  સજીવો  

889.  જૈવાવરર્ના શનજીવ અથવા અજૈશવક ઘટકો કોર્ બનાવે છે ?  હવા, પાર્ી અને જમીન  
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890.  વાતાવરર્ના મખુ્ય ્તરો અનિુમે કયા કયા છે ?  1. રોપો્ફીયર. 2. ્રોટો્ફીયર. 3. 
મેસો્ફીયર. 4. થમો્ફીયર  

891.  સામાન્સય વાતાવરર્ની હવામા ંકેટલા ટકા નાઈરોજન હોય છે ?  78%  

892.  વાતાવરર્મા ંકેટલા ટકા ઓક્ક્સજન હોય છે ?  21%  

893.  વાતાવરર્મા ંકેટલા ટકા કાબકન ડાયોક્સાઈડ હોય છે ?  0.03%  

894.  વાતાવરર્ની મોટા ભાગની હવા કયા આવરર્મા ંહોય છે ?  રોપો્ફીયરમા ં 

895.  સયૂકના પારજાંબલી શવરકરર્ો િોષી પથૃ્વી પરના સજીવોનુ ંરક્ષર્ કરત ુ ંઆવરર્ કયુ ં?  ઓઝોનનુ ં્તર  

896.  ઓઝોનનુ ં્તર કયા આવરર્મા ંઆવેલુ ંછે ?  ્રોટો્ફીયરમા ં 

897.  પાર્ી કયા બે આવરર્ વચ્ચે સતત પરરભ્રમર્ કરે છે ?  વાતાવરર્ અને મદૃાવરર્  

898.  પથૃ્વીના સૌથી બહારના પડને શુ ંકહ ેછે ?  ભશૂમ  

899.  પ્રોટીનનો બધંારર્ીય એકમ શુ ંછે ?  એશમનો એશસડ  

900.  વાતાવરર્મા ંરહલેો કયો વાય ુલાબંી તરંગલબંાઈ ધરાવતા ઈન્સરારેડ રકરર્ોનો િોષે છે ?  કાબકન ડાયો્કાઈડ  

901.  કયા કયા વાયઓુ ગ્રીન હાઉસ વાય ુછે ?  કાબકન ડાયોક્સાઇડ, શમથેન, 
નાઇરસ ઓક્સાઇડ, હાઇડ્રોફ્લોરો 
કાબકન, ક્લોરો ફ્લોરો કાબકન  

902.  ચરબી, પ્રોટીન અને ન્સયનુ્ક્લક એશસડ જેવા કાબકશનક પદાથોનુ ંમળૂભતૂ બધંારર્ીય તત્વ કયુ ંછે ?  કાબોહાઇડે્રટ  

903.  બેક્ટેરરયા જેવા સજીવો માટે કયો વાય ુહાશનકારક છે ?   ઓક્ક્સજન  

904.  ઓક્ક્સજનનાઅ ત્રર્ પરમાણઓુ ધરાવતો અણ ુમળે છે જેને શુ ંકહ ેછે ?  ઓઝોન  

905.  કયા વાયનુ ુ્તર પથૃ્વી વાસીઓ માટે રક્ષર્ાત્મક ્તર તરીકે કાયક કરે છે ?  ઓઝોન  

906.  કયો વાય ુઓઝોન ્તરનુ ંશવઘટન (ગાબડા)ં કરે છે ?  ક્લોરો ફ્લોરો કાબકન (CFC)  

907.  ક્લોરો, ફલોરો કાબકનનો ઉપયોગ િેમા ંથાય છે ?  એ.સી.અને રેરીજરેટર  

908.  ઓઝોનનુ ંરાસાયબર્ક સતૂ્ર શુ ંછે ?  O3 

909.  ગ્રીન હાઉસ ઈફેક્ટ કોના સાથે સબંશંધત છે ?  વૈશશ્વક તાપમાન વધારો  

910.  કયો વાય ુવૈશશ્વક તાપમાન વધારામા ંમખુ્ય ભાગ ભજવે છે ?  કાબકન ડાયોક્સાઇડ  

911.  હરરતિાશંત િેના માટે કરવામા ંઆવી હતી ?  ધાન્સયનુ ંઉત્પાદન વધારવા  

912.  દૂધનુ ંઉત્પાદન વધારવા માટે કઈ િાશંત કરવામા ંઆવી ?   શે્વતિાશંત  

913.  કઠ્ોળ એ િેના મખુ્ય સ્ત્રોત છે ? પ્રોટીન  

914.  જૂનથી ઓગ્ટ સધુી કઈ ઋત ુહોય છે ?  ચોમાસ ુ 

915.  ચોમાસાની ઋતમુા ંથતા પાકોને કયા પાકો કહવેાય છે ?  ખરીફપાકો  

916.  ખરીફ પાકોના ઉદાહરર્ આપો ? ડાગંર, મકાઇ, સોયાબીન, બાજરી, 
અડદ, મા વગેરે  

917.  ભારતમા ંનવેમ્બરથી એશપ્રલ દરશમયાન કએ ઋત ુહોય છે ?  શિયાળો  

918.  શિયાળામા ંલેવાતા પાકોને કેવા પાકો કહવેામા ંઆવે છે ?  રશવપાક  

919.  રશવ પાકોના ઉદાહરર્ આપો.  ઘઉં, રાઇ, વટાર્ા, અળસી, િેરડી, 
ચર્ા  

920.  ભારતની કેટલા ટકા વસતી ખેતી સાથે સકંળાયેલી છે ?  75%  

921.  પાકનુ ંઉત્પાદન વધારવા જમીનમા ંઉમેરાતા કાબોરદત પદાથોને શુ ંકહ ેછે ?  ખાતરો  

922.  ખેતરોમા ંથતી અનૈન્ચ્છક વન્પશતઓને શુ ંકહ ેછે ?  શનિંદર્  

923.  પ્રકાડં અને પર્ક ખાનારા રકટકોનુ ંશનયતં્રર્ કરવા માટે કઈ દવાઓનો છંટકાવ કરવામા ંઆવે છે ?  મેલાશથઓન  

924.  વન્પશતના અંગોમાથંી રસ ચસુનાર કીટકના શનયતં્રર્ માટે કઈ દવાઓ વપરાય છે ?    બોસ ઇન્સડકેસ  

925.  ગાયનુ ંવૈજ્ઞાશનક નામ શુ ંછે ?  બોસ ઇન્સડકેસ  

926.  ભેંસનુ ંવૈજ્ઞાશનક નામ શુ ંછે ?  બબેુલસ બલુીસ  

927.  ‘મરુાહ’ નામની ભેંસો ભારતના કયા કયા રાજ્યોમા ંમળે છે ?   પજંાબ અને હરરયાર્ા  

928.  ગજુરાતના મહસેાર્ા ર્જજલ્લામા ંકઈ જાશતની ભેંસો મળે છે ?  મહસેાર્ી  

929.  ગજુરાતના ખેડા ર્જજલ્લામા ંકઈ જાશતની ભેંસો મળે છે ?  સરુતી  
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930.  ભારતમા ંમરઘાની સૌથી પ્રચબલત જાત કઈ છે ?  આસીલ  

931.  ‘આસીલ’ કયા નામે ઓળખાય છે ?  ભારતીય ગામે  

932.  ભારતમા ંમોટાભાગે કઈ પરદેિી ઓલાદો ઉપયોગમા ંલેવાય છે ?  1. વ્હાઇટ લેગ હોનક 2. રહોડે 
આઇલેન્સડ રેડ  

933.  માછલી િેનાથી ભરપરૂ હોય છે ?  પ્રોટીન  

934.  મધમાખી ઉછેરની પિાશતને શુ ંકહ ેછે ?  એશપકલ્ચર  

935.  મધનો ઉપયોગ કયા પ્રકારની ઔષધી તરીકે થાય છે ?  રક્ત શદુ્ધિકારક  

936.  મધમા ંશવપલુ પ્રમાર્મા ંકયા તત્વો હોય છે ?  લોહ અને કેન્લ્િયમ  

937.  મધમાખી જ્યા ંપાળવામા ંઆવે છે તે ્થળને શુ ંકહ ેછે ?  એશપઅરી  

938.  1 નેનોમીટર બરાબર કેટલા મીટર ?  10-2મીટર  
939.  નેનોટેક્નોલીજી િબ્દનો પ્રથમ વખત પ્રયોગ ક્યારે અને કોરે્ કયો હતો ?  એરરક ડેક્સલરે, 1980  

940.  CRN એટલે શુ ં?  Centre for responsible 
nanotechnology  

941.  નોનોકર્ોનુ ંકદ કેટલા નેનોમીટરની વચ્ચે હોય છે ?  1-100nm  

942.  નેનો ટેકનોઓજીને બીજી કઈ ટેકનોલોજી તરીકે ઓળખવામા ંઆવે છે ?  ગ્રીન ટેકનોલીજી  

943.  IC એટલે શુ ં?  Integrated circuit  

944.  1 માઈિોમીટર બરાબર કેટલા મીટર ?  10-6મીટર  
945.  નેનોતતં્ર વા્તવમા ંિેનુ ંબનેલુ ંહોય છે ?  નેનો ટયબૂ અને બકીબોલ્સ  

946.  નાના આંતરડામા ંરહલેા કયા નાના કર્ો પાચનમા ંમદદરૂપ બને છે ?  ફોલડસ  

947.  કયા વૈજ્ઞાશનકે જર્ાવ્યુ ંકે નાના કર્ો તદ્દન અલગ ગરુ્ધમો ધરાવે છે ?  માઇકલ ફેરાડેએ  

948.  પ્રર્ાબલગત ઉજાકસ્ત્રોતનો મખુ્ય ઘટક કયો છે ?  કાબકન  

949.  પથૃ્વી પરના જીવનનો આધાર ્તભં કોર્ છે ?  કાબકન  

950.  કાબકનના ્વરૂપ ગે્રફાઈટમા ંએક્તરીય ગે્રફાઈટને શુ ંકહ ેછે ?  ગ્રાફીન  

951.  કાબકન આધારરત નેનોબધંારર્નુ ંસામાન્સય નામ શુ ંછે ?  ફ્લરુરન  

952.  આપર્ી આંખમા ંસવેંધના ઉપજાવતુ ંવીજચુબંકીય શવરકરર્ એટલે શુ ં?  પ્રકાિ  

953.  વ્તનુુ ંકયુ ંપ્રશતબબિંબ પડઘા પર જીલી િકાત ુનથી ?  આભાસી  

954.  િેના લીધે આપરે્ વ્તનેુ જોઈ િકીએ છીએ ?  પ્રકાિના પરાવતકનને લીધે  

955.  વ્તનુી સપાટી પરથી પ્રકાિના પાછા વળવાની ઘટનાને શુ ંકહ ેછે ?  પ્રકાિનુ ંપરાવતકન  

956.  ગોળાકાર અરીસાની અંદરની વિસપાટી પરાવતકક હોય તે અરરસાને કેવો અરરસો કહવેાય ?  અંતગોળ  

957.  સૈથી વધ ુવરિભવનાકં કોનો છે ?  રહરો  

958.  સકૂ્ષ્મ દિકક યતં્રમા ંકયા લેન્સસરનો ઉપયોગ થાય છે ?  બરહગોળ લેન્સસનો  

959.  ખગોળીય દુરબીનમા ંકયા લેન્સસનો ઉપયોગ થાય છે ?  બરહગોળ લેન્સસનો  

960.  પથૃ્વી પરથી દૂરની વ્ત ુજોવા માટે વપરાતા દૂરબીનને શુ ંકહ ેછે ?  ટેરે્રીયલ ટેબલ્કોપ  

961.  પારદિકક માધ્યમમા ંકયા રંગના પ્રકાિનો વેગ મહત્તમ હોય છે?  લાલ  

962.  પાદદિકક માધ્યમમા ંકયા રંગના પ્રકાિનો વેગ ન્સયનૂતમ હોય છે ?  જાંબલી  

963.  શે્વત પ્રકાિ એ કેટલા ઘટક રગોનો બનેલો હોય છે ?  સાત  

964.  જ્યારે કોઈ પર્ ઘટક રંગનુ ંપરાવતકન ન થાય તો પદાથક કેવો દેખાય છે ?  કાળો  

965.  જ્યારે બધા જ ઘટક રંગોનુ ંપરાવતકન થાય તો પદાથક કેવો દેખાય છે ?  સફેદ  

966.  કયા કયા રંગો પ્રાથશમક રંગો છે ?  લાલ, લીલો, વાદળી  

967.  વ્તમુાથંી આવતા પ્રકાિના રકરર્ો સૌપ્રથમ િેના દ્વારા આપર્ી આંખમા ંપ્રવેિે છે ?  કનીશનકા  

968.  આંખમા ંપ્રવેિતા જથ્થાને શનયશંત્રત કોર્ કરે છે ?  આઇરીસ  

969.  ‘પે્રસ બાયોશવઆ’ ખામી િરીરના કયા અંગ સાથે જોડાયેલ છે ?  આંખ  

970.  ‘માયોશપયા’ એટલે શુ ં?   લઘદુ્રન્દ્ષ્ટની ખામી  

971.  માયોશપયાની ખામીમા ંમનષુ્ય કઈ વ્ત ુ્પષ્ટ રીતે જોઈ િકતો નથી ?   દૂરની  

972.  ‘લઘદુ્રન્દ્ષ્ટની ખામી’ના શનવારર્ માટે કયા લેન્સસનો ઉપયોગ થાય છે ?  અંતગોળ લેન્સસનો  
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973.  હાઈપરમેરીપીઆ એટલે શુ ં?  ગરુૂદ્રન્દ્ષ્ટની ખામી  

974.  ગરુૂદ્રન્દ્ષ્ટની ખામી ધરાવતી વ્યક્ક્ત કઈ વ્ત ુ્પષ્ટ રીતે જોઈ િકતી નથી ?  નજીકની  

975.  ગરુૂદ્રન્દ્ષ્ટની ખામીના શનવારર્ માટે કયા લેન્સસનો ઉપયોગ થાય છે ?  બરહગોળ  

976.  ‘કેટરેક્ટ’ રોગ િરીરના કયા ભાગ સાથે સકંળાયેલ રોગ છે ? આંખ  

977.  વાતાવરર્મા ંરહલેા પાર્ીના સકૂ્ષ્મ ટીપાઓ દ્વારા થતા સયૂકપ્રકાિના શવભાજનથી િેની રચના થાય છે 
?  

મેઘધનષુ્યની  

978.  મેઘધનષુ્ય હંમેિા કઈ રદિામા ંરચાય છે ?  સયૂકની શવરૂિ રદિામા ં 

979.  નીચેથી ઉપર તરફ જતા વિીભવનાકંમા ંશુ ંફેરફાર થાય છે ?  ઘટે છે  

980.  કઈ અસરને લીધે તારાઓનુ ંટમટમવુ ંઅને સયૂોદય વહલેો થવો તેમજ સયૂાક્ત મોડો થવો જેવી 
ઘટનાઓ થાય છે ?  

વાતાવરર્ીય વિીભવનના લીધે  

981.  પ્રકાિની કઈ ઘટનાને લીધે આકાિ ભરૂૂ દેખાય છે ?  પ્રકાિના પ્રકીર્કનના  

982.  ભયદિકક શસગ્નલમા ંલાલ રંગનો ઉપયોગ િા માટે થાય છે ?  તેનુ ંપ્રરકર્કન ઓછં થત ુ ંહોવાથી  

983.  પ્રકાિના પ્રરકર્કન પરનુ ંસિંોધન કાયક કયા ભારતીય વૈજ્ઞાશનકે કયુું હત ુ ં?  ડાક. ચદં્રિેખર વેંકટ રામન  

984.  ભૌશતક િાસ્ત્રમા ંનોબેલ પારરતોશષક મેળવનાર પ્રથમ ભારતીય કોર્ હતા ?  ડાક. સી.વી. રામન  

985.  ડાક. સી.વી.રામનને ક્યારે પારરતોશષક મળ્યો ?  1930મા ં 

986.  ભારત સરકાર દ્વારા કયા રદવસને ‘શવજ્ઞાન રદવસ’ તરીકે ઉજવવામા ંઆવે છે ?  29 ફેબ્રઆુરી  

987.  કયા વૈજ્ઞાશનકની યાદમા ંતેમના જન્સમ રદવસે શવજ્ઞાન રદવ્સ ઉજવવામા ંઆવે છે ?  ડાક.સી.વી.રામનની  

988.  હીરાનો ચળકાટ એ કઈ ઘટનાને આભારી છે ?  પરૂ્ક આંતરીક પરાવતકનની  

989.  સદેંિા વ્યવહારમા ંવપરાતા ઓન્દ્પ્ટકલ ફાઈબર કઈ ઘટનાને આધારે કાયક કરે છે ?  પરૂ્ક આંતરીક પરાવતકન  

990.  પ્રકાિની કઈ ઘટનાને લીધે ટીંડલ અસર ઉદભવે છે ?  પ્રકીર્કન  

991.  શવદ્યતુભારતનો SI એકમ કયો છે ?  કુલબં (C) 

992.  શવદ્યતુપ્રવાહના વહન માટે કેવા ઈલેક્રોન જવાબદાર હોય છે ?  મકુ્ત ઇલેક્રોન  

993.  ઈલેક્રોનની િોધ કયા વૈજ્ઞાશનકે કરી ?  જે.જે.થોમસન  

994.  શવદ્યતુપ્રવાહનો SI એકમ કયો છે ?  કુલબં/સેકન્સડ  

995.  શવદ્યતુપ્રવાહના એકમને શુ ંકહવેામા ંઆવે છે ?  એક્મ્પયર  

996.  શવદ્યતુપ્રવાહ માપવાના સાધનને શુ ંકહવેામા ંઆવે છે ?  એશમટર  

997.  એક ઈલેક્રોનનો શવદ્યતુભાર કેટલો હોય છે ?  1.6×10-19 
c  

998.  શવદ્યતુક્્થશતમાનનો SI એકમ કયો છે ?  વૉલ્ટ. (V)  

999.  શવદ્યતુ ક્્થશતમાનનો તફાવત િેના વડે માપવામા ંઆવે છે ?  વોલ્ટમીટર  

1000.  સાદી બેટરીની િોધ કોરે્ કરી હતી ?  વોલ્ટાએ  

1001.  શવદ્યતુપ્રવાહની હાજરી નોંધવા માટે િેનો ઉપયોગ થાય છે ?  ગેલ્વેનોમીટર  

1002.  ‘શનિોમ’ િેની બનેલી શમશ્રધાત ુછે ?  શનકલ, કોશમયમ, મેંગેનીઝ અને 
લોખડં  

1003.  ‘ઓહમ’ એ િાનો એકમ છે ?  અવરોધનો  

1004.  કઈ શમશ્ર ધાતનુો ઉપયોગ અવરોધક તાર તરીકે વપરાય છે ?  શનિોમ  

1005.  રેરડયો, ટીવી જેવા ઉપકરર્ોમા ંવપરાતા અવરોધકો િેના બનેલા હોય છે ?  કાબકન અને ગે્રફાઇટના  

1006.  શસબલકોન અને જમેશનયમ શવદ્યતુના કેવા વાહકો છે ?  અધકવાહકો  

1007.  ઈલેકરોશનક્સ બનાવવામા ંિેનો બહોળો ઉપયોગ થાય છે ?  અધકવાહકનો  

1008.  શવદ્યતુઊજાકનો SI એકમ કયો છે ?  જૂલ  

1009.  પાવરનો SI એકમ કયો છે ?  જૂલ / સેકન્સડ  

1010.  ઘર વપરાિમા ંઆપરે્ એ શવજળી વાપરીએ છીએ તે કયા એકમમા ંમાપવામા ંઆવે છે ?  રકલોવોટ અવર  

1011.  સામાન્સય રીતે રકલોવોટ અવર એટલે શુ ં?  1 યનુીટ  

1012.  1 યનુીટ બરાબર કેટલા જૂલ થાય ?  3.6×106જૂલ  

1013.  અશતશિુ પાર્ી શવદ્યતુનુ ંઅવાહક હોય કે સવુાહક ?  અવાહક  
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1014.  ધાત ુપર ઢોળ ચઢાવવાની પ્રરિયાને શુ ંકહ ેછે ?  ઇલેક્રો પ્લેટીંગ  

1015.  શવદ્યતુપ્રવાહની રદિા કઈ હોય છે ?  ઇલેક્રોનની શવરૂિા રદિામા ં 

1016.  લાઉડ્પીકર, ઈલેક્રીક મોટર, મેગ્નેટીક રેન, કમ્પ્યટુરની હાડક રડ્ક, સદેંિાવ્યવહાર વગેરેમા ંકયા 
શસિાતંનોઉપયોગ થાય છે ?  

શવદ્યતુ ચુબંકત્વના  

1017.  ચુબંકનુ ંચુબંકત્વ કયા ંવધ ુહોય છે ?  ધ્રવુો પર  

1018.  સૌપ્રથમ કોરે્ િોધ્યુ ંકે વાહકતારમાથંી શવદ્યતુપ્રવાહ પસાર થાય છે ત્યારે ચુબંકીયકે્ષત્ર ઉત્પન્સન થાય છે 
?  

ઓ્ટેડે  

1019.  શવદ્યતુ મોટર શવદ્યતુઉજાકનુ ંકઈ ઊજાકમા ંરૂપાતંર કરત ુ ંયતં્ર છે ?  યાશંત્રક ઊજાકમા ં 

1020.  ઈલેક્ટીક જનરેટર કઈ ઊજાકનુ ંકઈ ઊજાકમા ંરૂપાતંરર્ કરે છે ?    યાશંત્રક ઊજાકનુ ંશવદ્યતુઊજાકમા ં 

1021.  ઈલેક્ટીક જનરેટર કયા શસિાતં પર કાયક કરે છે ?  શવદ્યતુ ચુબંકીય પે્રરર્ાના  

1022.  શવદ્યઅુત ચુબંકીય પે્રરર્નો શસિાતં કોરે્ આપ્યો ?  માઇકલ ફેરાડે  

1023.  િેના શમશ્રર્નો ઉપયોગ ફયઝુનો તાર બનાવવા માટે થાય છે ?  લેડ અને ટીન  

1024.  NASA એટલે શુ ં?  National aeronautics and space 
administration  

1025.  પથૃ્વી કેન્દ્ન્સદ્રત વાદ કયા વૈજ્ઞાશનકે આપ્યો હતો ?  ટોલમીએ  

1026.  સયૂક કેન્દ્ન્સદ્રત વાદ કયા વૈજ્ઞાશનકે આપ્યો હતો ?  શનકોલસ કોપરશનક્સે  

1027.  સૌપ્રથમ ભશૂમશતય અનમુાશનત વાદ કોનો હતો ?  નોકોલસ કોપરશનક્સનો  

1028.  ગ્રહોની ગશત માટેના શનયમો કોરે્ આપ્યા હતા ?  કેપ્લરે  

1029.  સયૂકના ગભકનુ ંતાપમાન લગભગ કેટલુ ંછે ?  1.5 કરોડ (k)  

1030.  સયૂકના ગભકમા ંરહલે દ્રવ્ય કયા ્વરૂપમા ંહોય છે ?  પ્લાઝમા ં 

1031.  સયૂકની સપાટીનુ ંતાપમાન કેટલુ ંહોય છે ?  6000 K  

1032.  સયૂકની ફરતે 400 રક.મી. સધુીના આવરર્ને શુ ંકહ ેછે ?  ફોટો ન્દ્્ફયર  

1033.  સયૂકગ્રહર્ દરશમયાન જોવા મળત ુઆવરર્ને શુ ંકહ ેછે ?  કોરોના  

1034.  હાલમા ંસયૂક તેની કઈ અવ્થામા ંછે ?  પરૂ્ક શવક્સીત  

1035.  સયૂકનુ ંમતૃ્ય ુકેટલા વષોમા ંથિે એવી ધારર્ા કરવામા ંઆવે છે ?  5 અજબ  

1036.  ગ્રહો કે જે મગંળ ગ્રહની કક્ષાની અંદર આવેલા હોય તેમને કેવા ગ્રહો કહવેાય ?  ટેરે્રીયલ ગ્રહો  

1037.  મગંલગ્રહની કક્ષાની બહાર આવેલા ગ્રહોને કેવા ગ્રહો કહવેાય છે ?  જોશવયન  

1038.  કયા કયા ગ્રહો ટેરે્રીયલ ગ્રહો છે ?  બધુ, શિુ, પથૃ્વી અને મગંળ  

1039.  સયૂક મડંળનો સૌથી નાનો ગ્રહ કયો છે ?  બધુ  

1040.  બધુને કેટલા ઉપગ્રહ હોય છે ?  શનૂ્સય  

1041.  પથૃ્વીનો પડોિી ગ્રહ કયો છે ?  શિુ  

1042.  સૌરંમડંળનો સૌથી તેજ્વી ગ્રહ કયો છે ?  શિુ  

1043.  પવૂકથી પશશ્વમ રદિામા ંપરરભ્રમર્ કરતા ગ્રહો કયા કયા છે ?  શિુ અને નેપ્યનૂ  

1044.  ઉપગ્રહ ન ધરાવતા ગ્રહો કયા કયા છે ?  બધુ અને શિુ  

1045.  પથૃ્વી પર વાતાવરર્ કેટલા રકલોમીટર સધુી ફેલાયેલુ ંછે ?  800 થી 1000 રકમી  

1046.  પથૃ્વીનો ઉપગ્રહ કયો છે ?  ચદં્ર  

1047.  સૌરમડંળનો કયો ગ્રહ લાલાિ પડતો છે ?  મગંળ  

1048.  ફોબોસ અને ડેમોસ ઉપગ્રહો કયા ગ્રહને છે ?  મગંળ  

1049.  સૌરમડંળનો સૌથી મોટો ગ્રહ કયો છે ?   ગરુૂ  

1050.  ગોરૂ પથૃ્વી કરતા ંકેટલા ગર્ો મોટો છે ?  1400 ગર્ો  

1051.  કયા ગ્રહની સુદંરતા તેના વલયોના લીધે છે ?  િશન  

1052.  રરિટોન અને નેરીડ કોના ઉપગ્રહો છે ?  નેપ્ચ્યનૂના  

1053.  પ્રાચીનકાળમા ંકેટલા ગ્રહોનો ઉલ્લેખ હતો ?  6  

1054.  લઘગુ્રહોમા ંસૌથી મોટો અને સૌથી પહલેા િોધાયેલ લઘગુ્રહ કયો છે ?  સીરીસ  

1055.  કયા સમયગાળામા ંમહત્તમ ઉલ્કાઓ જોવા મળે છે ?  ઓગ્ટથી નવેમ્બર  
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1056.  ભારતમા ંઉલ્કા સરોવર કયા ંઆવેલુ ંછે ?  મહારાષ્રના લોનારમા ં 

1057.  સયૂકમડંળમા ંપ્લટૂોની પેલે પાર આવેલા અવકાિી પદાથોના સમહૂને શુ ંકહ ેછે ?  ઉટકના વાદળ  

1058.  િેને પ ૂછંરડયા તારા તરીકે ઓળખવામા ંઆવે છે ?   ધમૂકેત ુ 

1059.  સૌથી શવિેષ જાર્ીતો ધમૂકેત ુકયો છે ?  હલેીનો  

1060.  હલેીના ધમૂકેતનુો આવતકકાળ કેટલો છે ?  76 વષકનો  

1061.  હલેીનો ધમૂકેત ુછેલ્લે કયા વષે દેખાયો હતો ?  1986મા ં 

1062.  હલેીનો ધમૂકેત ુહવે કયારે દેખાિે ?  2062મા ં 

1063.  હલેીના ધમૂકેતનુી શવ્તતૃ અભ્યાસ કયા વૈજ્ઞાશનકે કયો હતો ?  એડમડં હલેીએ  

1064.  1997મા ંખબૂ જ તેજ્વી કયો ધમૂકેત ુજોવા મળ્યો હતો ?  હલે-બોપ્પ  

1065.  સયૂક જેવા તારઓ કયા ્વરૂપે મતૃ્ય ુપામે છે ?  White dwart  

1066.  સૌથી ઓછા તાપમાનવાળો તારો કેવા રંગનો હોય છે ?  લાલ રંગનો  

1067.  સૌથી વધારે તાપમાનવાળો તારો કેવા રંગનો હોય છે ?  ભરૂ રંગનો  

1068.  કુલ કેટલા નક્ષત્રો છે ?  27  

1069.  ચદં્ર દરેક નક્ષત્રમા ંકેટલા રદવસ રહ ેછે ?  1 રદવસ  

1070.  સયૂક દરેક નક્ષત્રમા ંકેટલા રદવસ રહ ેછે ?  13.6 રદવસ  

1071.  તારાઓ અગાઉના રદવસ કરતા કેટલા શમશનટ વહલેા ઉગે છે?  ચાર શમશનટ  

1072.  ખગોળિાસ્ત્રીઓના મત મજુબ કુલ કેટલી આકાિગગંાઓ છે ?  1011 

1073.  રોકેટ ન્સયટૂનની ગશતના કયા શનયમ મજુબ કામ કરે છે ?  ત્રીજા  

1074.  રોકેટમા ંપ્રવાહી બળતર્ તરીકે િેનો ઉપયોગ થાય છે ?  પ્રવાહી હાઇડ્રોજન અને પ્રવાહી 
ઓક્ક્સજનનુ ંશમશ્રર્  

1075.  રોકેટમા ંઘન બળતર્ તરીકે િેનો ઉપયોગ થાય છે ? એલ્યશુમશનયમ અને અમોશનયમ 
પરક્લારેટ અથવા એમોશનયમ 
નાઇરેટનો શમશ્ર પાઉડર  

1076.  સૌપ્રથમ કૃશત્રમ ઉપગ્રહન6ુ પ્રકે્ષપર્ કયા દેિે કયુું હત ુ ં?  રશિયા  

1077.  રશિયાએ કયારે ઉપગ્રહનુ ંપ્રકે્ષપર્ કયુું હત ુ ં?  4 ઓક્ટોબર, 1958  

1078.  રશિયા દ્વારા કયા ગ્રહનુ ંપ્રકે્ષપર્ કયુું ?  ્પટુશનક-1  

1079.  અમેરરકાએ તેનો પ્રથમ કૃશત્રમ ઉપગ્રહ ક્યારે ઓકલ્યો ?  જાન્સયઆુરી,1958મા ં 

1080.  અમેરરકાનો સૌપ્રથમ ઉપગ્રહ કયો છે ?  એક્પ્લોરર-૧  

1081.  કયા દેિે 1061મા ંસૌપ્રથમ માનવી અવકાિમા ંમોકલ્યો ?  રશિયાએ  

1082.  કયો મનષુ્ય સૌપ્રથમ અવકાિમા ંગયો હતો ?  યરુી ગેગેરીન  

1083.  સૌપ્રથમ ્પેરાવોક કરનાર માનવી કોર્ હતા ?  એલેક્સી બલનોર  

1084.  સૌપ્રથમ ચદં્ર પર પગ મકૂનાર કોર્ ?  નીલ આમક્રોંગ  

1085.  નીલ આમક્રોંગ કયા યાન દ્વારા ચદં્ર પર ગયા હતા ?  એપોલો-II  
1086.  કઈ સાલમા ંએપોલો-II શમિન લોન્સચ કરવામા ંઆવ્યુ ં?  21 જુલાઇ, 1969  

1087.  1971મા ંરશિયાએ કયા ્ટેિનની ્થાપના કરી ?   સાલ્યતુ-I  
1088.  1973મા ંઅમેરરકાએ કયા ્પેિ ્ટેિનની ્થાપના કરી ?  ્કાયલેબ  

1089.  ભારતની ભશૂમ પરથી ભારત દ્વારા છોડાયેલો પહલેો ઉપગ્રહ કયો ? રોરહર્ી  

1090.  ‘રોરહર્ી’ ઉપગ્રહનુ ંપ્રકે્ષપર્ કઈ સાલમા ંકરવામા ંઆવ્યુ ં?  1980મા ં 

1091.  ISS એટલે શુ ં?  International space station  

1092.  પહલેા ્પેિ િટલનુ ંનામ જર્ાવો.  કોલબંબયા  

1093.  પહલે ્પેિ િટલનુ ંપ્રકે્ષપર્ કયારે કરવામા ંઆવ્યુ ંહત ુ ં?  12 એશપ્રલ, 1981  

1094.  હબલ ટેબલ્કોપનુ ંપ્રકે્ષપર્ કઈ સાલમા ંકરવામા ંઆવ્યુ ં?  એશપ્રલ, 1990મા ં 

1095.  હબલ ટેબલ્કોપનુ ંપ્રકે્ષપર્ કયા ્પેિ િટલ દ્વારા કરવામા ંઆવ્યુ ંહત ુ ં?  રડ્કવરી  

1096.  ્ પેિ િટલનુ ંઉડ્ડયન કયા ્પેિ સેન્સટર પરથી કરવામા ંઆવે છે ?  કેનેડી ્પેિ સેન્સટર  
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1097.  કલ્પના ચાવલા મતૃ્ય ુપામ્યા હતા તે ્પેિ િટલનુ ંનામ શુ ંહત ુ ં?  કોલબંબયા  

1098.  કોલબંબયા યાત્રાને કઈ તારીખે અક્માત નડયો હતો ?  1 ફેબ્રઆુરી, 2003  

1099.  દુશનયાનો મોટામા ંમોટો કર્ પ્રવેગક પ્રયોગ કયો છે ?  લાર્જ હડે્રોન કોલાઇડર  

1100.  ‘LHC’ કયા બે દેિોની વચ્ચે આવેલી છે ?  રાન્સસ અને ્વીસ  

1101.  ‘LHC’ કયા િહરે પાસે આવેલ છે ?  જીનીવા  

1102.  ભારતે રોરહર્ી ઉપગ્રહને કયા પકે્ષપર્યાન દ્વારા પથૃ્વીની ભ્રમર્ કક્ષામા ંમકૂ્યો હતો ?  SLV-3  

1103.  પથૃ્વીની ફરતે કક્ષામા ંગશત કરવા માટે લઘતુ્તમ વેગ કેટલા રકમી/સેકન્સડ જોઈએ ?  8 રકમી.સેકન્સડ  

1104.  ભ-ૂક્્થર ઉપગ્રહો કેટલા રકલોમીટર ઊંચાઈએ ગશત કરે છે ?  35,786 રકમી 
1105.  ભ-ૂક્્થર ઉપગ્રહનો ભ્રમર્કાળ કેટલા કલાકનો હોય છે ?  24 કલાકનો  

1106.  ધ્રવુીય ઉપગ્રહો પથૃ્વીથી કેટલા રકમી. ઊંચાઈએ ભ્રમર્ કરે છે ?  1000 રકમી  

1107.  ભારતના દૂરસવેંદન (રરમોટ સેક્ન્સસિંગ) ઉપગ્રહ દ્વાર કેટલા રદવસમા ંપથૃ્વીની સમગ્ર સપાટીનુ ંશનરીક્ષર્ 
થઈ િકે છે ?  

21 રદવસમા ં 

1108.  ભારતે દૂરના શિક્ષર્નો વ્યાપ વધારવા અને શવડીયો કોન્સફરક્ન્સસિંગ માટે કયા ઉપગ્રહની શસરીઝ િરૂ કરી 
?  

ઇન્સસેટ (INSAT)  

1109.  હવામાન સબંશંધત મારહતી મેળવવા માટે ઉપગ્રહની કઈ શે્રર્ીનો ઉપયોગ થાય છે ?  ઇન્સસેટ  

1110.  અમદાવાદમા ંભૌશતક અનસુધંાન પ્રયોગિાળાની ્થાપના કોરે્ કરી ?  શવિમ સારાભાઇ  

1111.  PRL એટલે શુ ં?  Physical research laboratory  

1112.  ટેક્સટાઈલ ઈન્સડ્રીઝ રરસચક એસોસીએિનની ્થાપના અમદાવાદમા ંકોરે્ કરી ?  ડાક. શવિમ સારાભાઇએ  

1113.  ભારતમા ંઅવકાિ સિંોધનના શપતા કોને માનવામા ંઆવે છે ?  ડાક. શવિમભાઇ સારાભાઇ  

1114.  ISRO એટલે શુ ં?  Indian space research 
organization  

1115.  DTH એટલે િ ં?  Direct to home  

1116.  DHT ના પ્રસારર્ માટે કયો ઉપગ્રહ ઉપયોગી શનવડયો છે ?  INSAT 4A  

1117.  હવામાન સબંશંધત મારહતી મેળવવા માટે કયો ઉપગ્રહ ઉપયોગી શનવડયો ?  METSAT  

1118.  ભૌગોબલક નક્િાઓ સબંશંધત જાર્કારી મેળવવા માટે કયો ઉપગ્રહ ઉપયોગી છે ?  CARTOSAT  

1119.  રોરહર્ી સેટેલાઈટ સી્ટમ િેના માટે ઉપયોગી છે ?  ખગોળીય અવલોકન માટે  

1120.  PSLV એટલે શુ ં?  Polor satellite launching vehicle  

1121.  GSLV એટલે શુ ં?  Geo synchronizing satellite 
launching vehicle  

1122.  એશસડ ્વાદે કેવા હોય છે ?  ખાટા  

1123.  એશસડ બલટમસ પેપર કેવી અસર દિાકવે છે ?  ભરૂાને લાલ બનાવે  

1124.  બેઈઝ ્વાદે કેવા હોય છે ?  તરૂા  

1125.  બેઈઝ બલટમસ પેપર પર કેવી અસર દિાકવે છે ?  લાલને ભરુુ બનાવે છે  

1126.  એશસડ અને બેઈઝ વચ્ચે તટ્થીકરર્ પ્રરિયા થઈ શુ ંબને છે ?  ક્ષાર અને પાર્ી  

1127.  એશસડ અને બેઈઝનો ચોક્કસ ખ્યાલ કયા વૈજ્ઞાશનકે આપ્યો ?  ્વાતેં આહેશનયસે  

1128.  એશસડની PH કેટલા કરતા ઓછી હોય છે ?  7 કરતા  

1129.  બેઈઝની PH કેટલા કરતા વધ ુહોય છે ?  7 કરતા. (7-14ની વચ્ચે)  

1130.  મનષુ્ય િરીરમા ંથતી દેહધાશમિક રિયાઓ કેટલા PHના ગાળામા ંથાય છે ?  7.0 થી 7.8 PH  

1131.  ખોરાકમા ંપ્રોટીનનુ ંપાચન કરવામા ંકયો ઉત્સેચક મદદરૂપ થાય છે ?  પેપ્સીનવ  

1132.  કેટલી PH ધરાવતી જમીનમા ંછોડની વદૃ્ધિ અને શવકાસ સારા થાય છે ?  6.5 થી 7.3  

1133.  એશસડીક જમીનને તટ્થ કરવા માટે િેનો ઉપયોગ કરવામા ંઆવે છે ?     લાઇમનો  

1134.  બેઝીક જમીનને તટ્થ કરવા માટે િેનો ઉપયોગ કરવામા ંઆવે છે ?  ર્જજ્પસ  

1135.  દાતંનુ ંબહારનુ ંપડ િેનુ ંબનેલુ ંહોય છે ?  કેન્લ્િયમ ફો્ફેટ  

1136.  રકડીના ડંખમા ંકયો એશસડ હોય છે ?   ફોશમિક એશસડ  

1137.  મધમાખીના શવષમા ંકયો એશસડ હોય છે ? મેબલટીન  

1138.  મધમાખીના ડંખથી રાહત મેળવવા માટે િેનો ઉપયોગ થાય છે ?  ખાવાના સોડાનો  



ANGEL  ACADEMY  :  GPSC 1-2, Dy.SO - નાયબ મામલતદાર, તલાટી, કલાકક , PSI-ASI, કોન્સ્ટેબલ, TAT, TET વગેરે પરીક્ષાઓની સપંરૂ્ક તૈયારી માટેના ્થળ              

મો.7575 072 872       :1) બસ ડેપોની સામે, સેકટર:7-C, ઘ-3, │  2) લાલઘર ઝેરોક્ષની નીચે, સેકટર: 29, ઘ-6  કોનકર, ગાધંીનગર angelacademy.co.in         

સચંાલક : સામત ગઢવી  (GPSC 1-2(p) , Dy.SO-નાયબ મામલતદાર(p), તલાટી, કલાકક , પોલીસ, TAT, TET વગેરે 10 થી વધારે પરીક્ષાઓમાં પાસ થનાર અનભુવી અને તજજ્ઞ શિક્ષક)  30 

1139.  ‘શિુ પાર્ી’ની PH કેટલી હોય છે ?  7.0  

1140.  લોહીની PH કેટલી હોય છે ?  7.4  

1141.  શવનેગરમા ંકયો એશસડ હોય છે ?  એશસરટક એશસડ  

1142.  દહીં અને છાિમા ંકયુ ંએશસડ હોય છે ?  લેક્ટીક એશસડ  

1143.  લીંબ ુઅને નારંગીમા ંકયો એશસડ હોય છે ?  સાઇરીક એશસડ  

1144.  આમલીમા ંકયુ ંએશસડ હોય છે ?  ટાટક રરક એશસડ  

1145.  ટામેટામા ંકયુ ંએશસડ હોય છે ?  ઓક્ઝેબલક એશસડ  

1146.  મીઠ્ાનુ ંઅણસુતૂ્ર જર્ાવો. NaCI  

1147.  ખાવાના સોડાનુ ંઅણસુતૂ્ર જર્ાવો ?  NaHCO3 

1148.  ધોવાના સોડાનુ ંઅણસુતૂ્ર જર્ાવો :  Na2CO3 10H2O   

1149.  ઠં્ડા પીર્ા ભરવાના પાત્ર (ટીન)મા ંકઈ ધાતનુો ઉપયોગ થાય છે ?  એલ્યશુમશનયમ  

1150.  ખાદ્યસામગ્રી અને ખાદ્યપદાથોના પેરકિંગ માટે િેનો ઉપયોગ થાય છે ?  એલ્યશુમશનયમ  

1151.  ચીમનીની રદવાલમા ંપાર્ી રક્ષક ્તર બનાવવામા ંકઈ ધાતનુો ઉપયોગ થાય છે ?  લેડનો  

1152.  શવરકરર્ો સામે રક્ષર્ મેળવવામા ંકઈ ધાતનુો ઉપયોગ થાય છે ?  લેડનો  

1153.  પથૃ્વીની આસપાસ આવેલા વાયઓુના આવરર્ને શુ ંકહ ેછે ?  વાતાવરર્  

1154.  બોક્સાઈટ કઈ ધાતનુી કાચી જમીન છે ?  એલ્યશુમશનયમ  

1155.  શપત્તળ કઈ કઈ ધાતનુ ુ ંશમશ્રર્ છે ?  તાબં ુઅને ઝીંક  

1156.  ઈલેક્રીક વાયરને રેર્ કરવા કઈ ધાતઓુનુ ંશમશ્રર્ વપરાય છે?  લેડ અને ટીનનુ ં 

1157.  ્ ટીલ કઈ ધાતઓુનુ ંશમશ્રર્ છે ?  આયનક અને કાબકન  

1158.  કાસં ુકઈ ધાતઓુનુ ંશમશ્રર્ છે ?  કોપર અને ટીન  

1159.  સોનાની શિુતા કયા એકમમા ંરજૂ કરવામા ંઆવે છે ?  કેરેટ  
1160.  શિુ સોનુ ંકેટલા કેરેટનુ ંહોય છે ?  24  

1161.  શિુ સોનામા ંકઈ ધાત ુઉમેરવાથી સોનાની મજબતૂાઈ વધે છે ?  તાબં ુઅથવા ચાદંી  

1162.  આપર્ા દેિમા ંસામાન્સય રીતે આભષૂર્ો કેટલા કેરેટ સોનાના બનેલા હોય છે ?  22  

1163.  કઈ અધાત ુકઠ્ર્ હોય છે ?  રહરો  

1164.  કઈ અધાત ુશવદ્યતુવાહક હોય છે ?  ગે્રફાઇટ 

1165.  હાઈડ્રોજનની િોધ કયા વૈજ્ઞાશનકે કરી હતી અને ક્યારે ?  1766મા ંહને્રી કેવેન્દ્ન્સડિે  

1166.  આવતક કોષ્ટકમા ંપ્રથમ િમે તત્વ છે ?  હાઇડ્રોજન  

1167.  એમોશનયાનુ ંઉત્પાદન કઈ પિશતથી થાય છે ?  હબેર પિશતથી  

1168.  કઈ અધાતનુો ઉપયોગ ચામડીના રોગમા ંચેપનાિક અને ફૂગનાિક તરીકે થાય છે ?  સલ્ફરનો  

1169.  રબરનુ ંવેલ્કેનાઈઝેિ કરવા માટે કઈ ધાત ુવપરાય છે ?  સલ્ફર  

1170.  ફળોના રસ, જામ અને ફળોની સકુવર્ીમા ંશપ્રઝરવેટીવ્સ તરીકે કઈ અધાત ુવપરાય છે ?  સલ્ફર ડાયોક્સાઇડ  

1171.  કોને રસાયર્ોનો રાજા કહવેામા ંઆવે છે ?  સલ્ફયરુરક એશસડને  

1172.  પીટ પ્રકારના ખનીજ કોલસામા ંકુલ કેટલા ટકા કાબકન હોય છે ?  28%  

1173.  ખનીજ કોલસાના કયા પ્રકારને ‘કાચો કોલસો’ પર્ કહ ેછે ?  પીટ  

1174.  બલગ્નાઈટમા ંકેટલા ટકા કાબકન હોય છે ?  28 થી 30%  

1175.  બબટુમીન કોલસામા ંકેટલા ટકા કાબકન હોય છે ?  78 થી 86%  

1176.  ખનીજ કોલસાનુ ંપરરપક્વ ્વરૂપ કયુ ં?  એન્સરેસાઇટ  

1177.  એન્સરેસાઈટમા ંકેટલા ટકા કાબકન હોય છે ?   94 થી 98%  

1178.  કોલસાનો કયો પ્રકાર સૌથી ઉત્તમ ગર્ાય છે ?  એન્સરેસાઇટ  

1179.  કોકમા ંકાબકનનુ ંપ્રમાર્ કેટલા ટકા હોય છે ?  80%  

1180.  કયા કયા વાયઓુના શમશ્રર્ને જળવાય ુકહ ેછે ?  કાબકન મોનોક્સાઇડ અને 
હાઇડ્રોજન  

1181.  શવશ્વમા ંતેલનો સૌપ્રથમ કવૂો કયા ંઅને ક્યારે ખોદાયો ?  તા.  27/08/1859ના રોજ 
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રટટુસશવલેમા ં 

1182.  કુદરતી વાયમુા ંમખુ્યત્વે કયો વાય ુહોય છે ?  શમથેન  

1183.  સામાન્સય રીતે પેરોલીયમ કેવા ખડકોમા ંસારકામ કરવાથી મળે છે ?  જળકૃત ખડકોમા ં 

1184.  એશિયાનો સૌ પ્રથમ તેલનો કવૂો કયા દેિમા ંખોદવામા ંઆવ્યો?  ભારત  

1185.  ભારતમા ંકયા ંઅને કયારે તેલનો કવૂો ખોદવામા ંઆવ્યો હતો ?   તા. 26/08/1867, આસામન 
રદબ્રગુઢ પાસે માકુઅમ ્થળે  

1186.  ભારતમા ંતેલકે્ષત્રોની િોધ માટે કયા પચંની રચના કરવામા ંઆવી છે ?  તેલ અને કુદરતી વાયપુચં  

1187.  તેલ અને વાય ુપચં હાલ કયા નામે ઓળખાય છે ?  આઇલ એન્સડ નેચરલ ગેસ 
કોપોરેિન બલમીટેડ  

1188.  પેરોબલયમ કેવા રંગનુ ંતૈલી પ્રવાહી છે ?  ઘેરા ભખૂરા અથવા કાળા  

1189.  અંકલેશ્વરમાથંી નીકળતુ ંખનીજતેલ કેવા પ્રકારનુ ંછે ?  પેરારફન હાઇડ્રોકાબકન પ્રકારનુ ં 

1190.  ખનીજતેલમા ંિેની હાજરી ખબૂ જ નકુસાનકતાક હોય છે ?  સલ્ફર સયંોજનોની  

1191.  ર્તા બનાવવા િેનો ઉપયોગ થાય છે ?  આ્ફાલ્ટ (ડામર)  

1192.  પેરોબલયમ સાથે મળી આવતા વાયનેુ શુ ંકહ ેછે ?  કુદરતીવાય ુ 

1193.  ગજુરાતના કયા થમકલ પાવર ્ટેિનમા ંકુદરતી વાયનુોબળતર્ તરીકે ઉપયોગ થાય છે ?  ધવુારર્  

1194.  LPG મા ંમખુ્ય ઘટક કયો હોય છે ?  બ્યટેુન  

1195.  LPGએ કયા વાયઓુનુ ંપ્રવાહીકૃત શમશ્રર્ છે ?  બ્યટેુન, પ્રોપેન અને બ્યટુીન  

1196.  LPGમા ંખરાબ દુગુંધ મારતો કયો વાય ુહોય છે ?  ઇથાઇલ મરકેપ્ટન  

1197.  CNGએ કયા વાયઓુનુ ંશમશ્રર્ છે ?  શમથેન, ઇથેન અને પ્રોપેન  

1198.  ઈંગ્લેન્સડની કઈ કંપનીએ સૌપ્રથમ 1933મા ંપોબલશયન બનાવેલુ?ં  ICI  
1199.  કોલસાના રૂપાતંરની પ્રાથશમક અવ્થા કઈ હોય છે ?  પીટ  

1200.  કયા પ્રકારનો કોલસો સળગે ત્યારે ધમુાડો ઉત્પન્સન થતો નથી ?  એન્સરેસાઇટ  

1201.  આથવર્મા ંથી્ટની હાજરીમા ંશવઘટન થવાથી શુ ંબને છે ?  ઇથેનોલ  

1202.  આથવર્ દરશમયાન ઉભરો િેના લીધે આવે છે ? કાબકન ડાયોક્સાઇડ  

1203.  નિાકારક પીર્ાઓમા ંિેનો ઉપયોગ થાય છે ?  ઇથીનોલનો  

1204.  િેરડીમાથંી િકકરા અલગ કરી બાકી રહલે િકકરાહીન કચરાને શુ ંકહ ેછે ?  મોલાસીસ  

1205.  કેટલા ટકા પાર્ી ધરાવતા ઈથેનોલના દ્રાવર્ને રેન્દ્ક્ટફાઈડ ક્્પરરટ કહ ેછે ?  5%  

1206.  િરીરની બાહ્ય સપાટીને જતંમુકુ્ત કરવા માટે િેનો ઉપયોગ થાય છે ?  રેન્દ્ક્ટફાઇડ ક્્પરીટ  
1207.  ‘લઠ્ો’ જેના સેવનથી મનષુ્યનુ ંમતૃ્ય ુથઈ િકે છે તેમા ંશુ ંહોય છે ?  શમથેનોલ  

1208.  પ્રાર્ીિાસ્ત્રની પ્રયોગિાળામા ંમતૃ પ્રાર્ીઓના નમનૂાઓની સાચવર્ી માટે િેનો ઉપયોગ થાય છે ?  ફોમાકન્દ્લ્ડહાઇડનો  

1209.  પ્લાન્દ્્ટક ઉદ્યોગોમા ંકાચા માલ તરીકે ઉપયોગી પ્રરિયક કયો છે ?  શમથેનોલ  

1210.  નખ પરથી નેઈલ પોબલિ દૂર કરનાર પ્રવાહી કયુ ંછે ?  પ્રોપેનોલ  

1211.  શવનેગારમા ંિેનો ઉપયોગ થાય છે ?  ઇથોનોઇક એશસડનો  

1212.  રબરની વેલ્કેનાઈઝેિન પિશતની િોધ કોરે્ કરી ?  ચાલ્સક ગડુથરે  

1213.  ન્સહાવાના સાબમુા ંકયો ક્ષાર હોય છે ?  પોટેશિયમ  

1214.  પ્રાક્ષલકો એટલે શુ ં વ્તનુી સપાટી પર ચોટેલા મેલને 
દૂર કરનાર પદાથો  

1215.  લાળગ્રથંી કયા ઉત્સેચકનો સ્ત્રાવ કરે છે ?  એમાયલેઝ  

1216.  લાળ િેના પાચનમા ંમદદરૂપ થાય છે ?    ્ટાચકનુ ં 

1217.  પ્રોટીનના પાચનથી િરૂઆત કયાથંી થાય છે ?  જઠ્રથી  

1218.  પ્રોટીનનુ ંપાચન કયો ઉત્સેચક કરે છે ?  રરન્પ્સન  

1219.  ચરબીનુ ંપાચન કયો ઉત્સેચક કરે છે ?  લાઇપેઝ  

1220.  કાબોહાઈડે્રટનુ ંપાચન થઈ શુ ંબને છે ?  ગ્લકુોઝ  

1221.  પ્રોટીનનુ ંપાચન થઈને શુ ંબને છે ?  એશમનો એશસડ  
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1222.  ચરબીનુ ંપાચન થઈ િેમા ંરૂપાતંર પામે છે ?  ફરટિ એશસડ અને ન્ગ્લસરોલ  

1223.  પાચન થયેલા ખોરાકનુ ંિોષર્ કયા ંથાય છે ?  નાના આંતરડામા ં 

1224.  પચેલ ખોરાકનુ ંવહન િરીરના બધા ભાગોમા ંકોર્ કરે છે ?  રૂશધર  

1225.  ઓક્ક્સજનની હાજરીમા ંથતા ંશ્વસનને શુ ંકહ ેછે ? જારક શ્વસન  

1226.  ઓક્ક્સજનની ગેરહાજરીમા ંથતા શ્વસનને કેવુ ંશ્વસન કહ ેછે ?  અજારક શ્વસન  

1227.  અળશસયામા ંશ્વસન િેના દ્વારા થાય છે ?  ચામડી દ્વારા  

1228.  માછલી, ઝીંગા, કરચલો િેના દ્વારા શ્વાસ લે છે ?  ઝાલર દ્વારા  

1229.  પખુ્ત મનષુ્યમા ંનાના આંતરડાની લબંાઈ કેટલી હોય છે ?  6.5 મીટર  

1230.  ATP એટલે શુ ં?  એડ્રીનો રાય ફા્ફેટ  

1231.  મનષુ્યના હદયનો આકાર કેવો હોય છે ?  િકું  

1232.  મનષુ્યના હદયનુ ંકદ કેટલ ુહોય છે ?  એક મઠુ્ી જેટલુ ં 

1233.  મનષુ્યના ફેફસાનુ ં્થાન જર્ાવો.  બે ફેફસાની વચ્ચે સહેજ ડાબી 
તરફ  

1234.  મનષુ્યનુ ંકયુ ંફેફસુ ંસહજે નાનુ ંહોય છે ?  ડાબ ુ 

1235.  ડાબા કર્કક અને ડાબા કે્ષપકની વચ્ચે કયો વાલ્વ હોય છે ?  દ્ધદ્વદલ વાલ્વ  

1236.  જમર્ા કર્કક અને જમર્ા કે્ષપકની વચ્ચે કયો વાલ્વ હોય છે ?  શત્રદલ વાલ્વ  

1237.  સામાન્સય રીતે શિરામા ંકેવા રૂશધરનુ ંવહન થાય છે ?  અશિુ (O2 શવરહન)  
1238.  સામાન્સય રીતે ધમનીમા ંકેવા રૂશધરનુ ંવહન થાય છે ?  શિુ (O2 યકુ્ત)  
1239.  શિુ રૂશધરનુ ંવહન કરતી એકમાત્ર શિરા કઈ છે ?  ફૂફૂષીય શિરા  

1240.  અશિુ રૂશધરનુ ંવહન કરતી એકમાત્ર ધમશન કઈ છે ?  ફૂફૂષીય ધમની  

1241.  િરીરના કયા ભાગમા ંરૂશધર શિુ થાય છે ?   ફેફસામા ં 

1242.  વન્પશતની વદૃ્ધિ ઉતે્તજતા અંત:સ્ત્રાવો કયા કયા છે ?  ઓરિઝન, જીબરેબલન્સસ અને 
સાઇટોકાઇશનન્સસ  

1243.  વન્પશતની વદૃ્ધિને અવરોધતો અંત:સ્ત્રાવ કયો છે ?  એન્બ્સશસક એશસડ  

1244.  લજામર્ીના છોડમા ંપોચી ગાદી જેવો સવેંદનિીલ ભાગ કયો છે ?  પીનાધાર  

1245.  ચેતાતતં્રનો રચનાત્મક અને રિયાત્મક એકમ કયો છે ?  ચેતાકોષો  

1246.  પખુ્ત વ્યક્ક્તના મગજનુ ંવજન કેટલુ ંહોય છે ?  1350 ગ્રામ  

1247.  મગજને યાશંત્રક આંચકા સામે રક્ષર્ આપે છે અને ગાદી જેવુ ંકાયક કરે છે ?  મક્્તક મેદ્રજળ  

1248.  મગજનો સૌથી મોટો અને ખબૂ જરટલ ભાગ કયો છે ?  બહૃદમક્્તક  

1249.  મગજમા ંરહલેો કયો ભાગ ઉધરસ, છીંકમ ગળવુ,ં લાળરસનો સ્ત્રાવ અને ઉલટીનુ ંશનયમન કરે છે ?  લબંમજની  

1250.  કરોડરજ્જુમા ંકેટલી જોડ ચેતાઓ ઉદભવે છે ?  31 જોડ  

1251.  કય ુઅંગ ઈન્સ્યબૂલનની ઉર્પથી કયો રોગ થાય છે ?  ્વાદુશપિંડ  

1252.  િરીરમા ંઈન્સ્યબુલનની ઉર્પથી કયો રોગ થાય છે ?    ડાયાબબટીસ  

1253.  ડાયાબબટીસના દદીને િેના ઈન્સજેક્િન આપવામા ંઆવે છે ?  ઇન્સ્યબૂલનના  

1254.  ગોઈટર નામનો રોગ િેની ઉર્પથી થાય છે ?  આયોરડનની  

1255.  નરજાતીય અંત:સ્ત્રાવ કયો છે ?  ટે્ટે્ટેરોન  

1256.  માદા જાતીય અંત:સ્ત્રાવો કયા છે ?  ઇન્સ્રોજન અને પ્રોજે્ટેરોન  

1257.  માનવમા ંકેટલા રંગસતૂ્રો હોય છે ?  46  

1258.  માનવમા ંકેટલા જોડ રંગસતૂ્રો હોય છે ?  23  

1259.  દર કેટલા રદવસમા ંસ્ત્રીમા ંમાસીક સ્ત્રાવ થાય છે ?  28  

1260.  બેક્ટેરરયા દ્વારા થતા સેક્્યઅુલી ફોન્સસમીટેક ચેપી રોગો કયા છે ?  શસફીલીસ અને ગોનોરરયા  

1261.  કયા બેક્ટેરીયાના લીધે સીરફલીસ થાય છે ?  દ્વેપોનેમા પેલીડીમયમ  

1262.  ભારતમા ંએઈડસ અંગે જાગશૃત લાવવા માટે કઈ સં્ થા કાયકરત છે ?  NACO  
1263.  NACO એટલે ?  નેિનલ એઇડસ કન્સરોલ 
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ઓગેનાઇઝેિન  
1264.  લક્ષર્ોનુ ંએક પેઢીમાથંી બીજી પેઢીમા ંથતા સાતત્યને શુ ંકહ ેછે ?  આનવુશંિક્તા  

1265.  અક્મમની ઉંમર જાર્વા માટે િેનો ઉપયોગ થાય છે ?  કાબકન-14 રેરડયો એન્દ્ક્ટવીટી  

1266.  વાતાવરર્ના કયા ્તરમા ંઓઝોનનુ ં્તર આવેલુ ંછે ?   ્રેટોન્દ્્ફયરમા ં 

1267.  ક્લોરરનનો એક અણ ુઓઝોનના કેટલા અણઓુનુ ંશવખડંન કરે છે ?  1,00,000  

1268.  ઓઝોનના ઘટાડામા ંમહત્વનો ભાગ ભજવતુ ંસયંોજન કયુ ંછે ?  ક્લોરો ફ્લોરો કાબકન (GFC)  

1269.  રેરરજરેટર અને એરકંરડિનરમા ંઉપયોગી કયુ ંસયંોજન ઓઝોનના ્તરમા ંઘટાડો કરે છે ?  રરયોન  

1270.  ભારતમા ંકુલ કેટલા ટકા જગંલો છે ?  23.38%  

1271.  ગજુરાતમા ંકુલ કેટલા ટકા જગંલો છે ?  9.69%  

1272.  અમતૃાદેવી બીિનોઈ નેિનલ એવોડક કયા કે્ષતે્ર આપવામા ંઆવે છે ?  વન્સયજીવોના સરંક્ષર્  

1273.  વન્સયજીવોની યાદી પ્રકાશિત કરતા પુ્ તકને શુ ંકહ ેછે ?   રેડ ડેટા બકુ  

1274.  ભારતમા ંવન્સયજીવ સરંક્ષર્ ધારો ક્યારે ઘડવામા6 આવેલો ?  1972  

1275.  બીડી બનાવવા માટે િેના પાનનો ઉપયોગ થાય છે ?   ટીમરંુ  

1276.  બચપકો આંદોલન િેના માટે થયુ ંહત ુ ં?  જગંલ સરંક્ષર્ માટે  

1277.  બચપકો આંદોલન કયારે થયુ ં?  1970  

1278.  બચપકો આંદોલનની િરૂઆત કયા ગામથી થઈ ?  રેની  

1279.  ભારતને પ્રકે્ષપાસ્ત્ર કે્ષતે્ર મહાસત્તા બનાવનર વૈજ્ઞાશનકનુ ંનામ જર્ાવો.  ડાક. એ.પી.જે. અબ્દુલ કલામ  

1280.  કઈ શમસાઈલનો યિ ડાક. અબ્દુલ કલામના ફાળે જાય છે ?  ગાઇડેડ શમસાઇલ  

1281.  દેિનો કયા કે્ષતે્ર શવકાસ કરવાના ્વપ્નો ડાક.અબ્દુલ કલામના છે ?  રડફેન્સસ અને અંતરરક્ષ કે્ષતે્ર  

1282.  શવજ્ઞાનના કે્ષતે્ર નોબેલ પારરતોશષક મેળવનાર પ્રથમ એશિયન વ્યક્ક્ત કોર્ હતા ?  ડાક. સી. વી.રામન  

1283.  કોઈ િોધ બદલ ડાક.ચદં્રિેખર વેંકટ રામનને નોબેલ પારરતોશષક મળ્યો ?  રામન અસર  

1284.  ડાક.સી.વી. રામનને કઈ સાલમા ંનોબેલ પારરતોશષક મળ્યો હતો ?  1930મા ં 

1285.  ઈન્દ્ન્સડયન એકેડેમી ઓફ સાયન્સસની ્થાપના કોરે્ કરી હતી ?    ડાક. સી.વી.રામન  

1286.  રામન રરસચક ઈન્ન્સ્ટટયટૂની ્થાપના કોરે્ કરી હતી ?  ડાક.સી.વી.રામન  

1287.  રામન રરસચક ઈન્ન્સ્ટટયટૂ કયા ંઆવેલી છે ?  બેંગ્લોર  

1288.  કે્કોગ્રાફની િોધ કોરે્ કરી હતી ?  ડાક. જગદીિચદં્ર બોઝ  

1289.  વન્પશતમા ંથતો શવકાસ માપવા માટે કયા યતં્રનો ઉપયોગ થાય છે ?  કે્કોગ્રાફ  

1290.  રેઝોનન્સસની િોધ કયા વૈજ્ઞાશનકે કરી હતી ?  ડાક. જગદીિચદં્ર બોઝ  

1291.  રેકોડકરની િોધ કરનાર વૈજ્ઞાશનકનુ ંનામ જર્ાવો ?  ડાક. જગદીિચદં્ર બોઝ  

1292.  વન્પશતમા ંમાનવની જેમ સવેંદન છે એવુ ંસાબબત કરનાર વૈજ્ઞાશનક કોર્ હતા ?  ડાક. જગદીિચદં્ર બોઝ  

1293.  ઈલેક્રીકની િોધ કરનાર ભારતીય વૈજ્ઞાશનક કોર્ ?  ડાક. જગદીિચદં્ર બોઝ  

1294.  વાયરલેસની િોધ કરનાર વૈજ્ઞાશનક કોર્ હતા ?  ડાક. જગદીિચદં્ર બોઝ 

1295.  કોને ભારતીય અણિુક્ક્ત કામકિમના સર્જક માનવામા ંઆવે છે ?  ડાક.હોમીભાભા  

1296.  એટોશમક એનજી કશમિનના પ્રથમ અધ્યક્ષ કોર્ હતા ?  ડાક.હોમીભાભા 
1297.  ડાક.સી.વી.રામનના શિષ્ય અને તેમને પ્રકાિના સિંોધનોમા ંસહભાગી થનાર વૈજ્ઞાશનક કોર્ હતા ?  ડાક.કે.એન.રિશ્વન  

1298.  ડાક.પ્રફુલ્લચદં્ર રોય વૈજ્ઞાનના કયા કે્ષત્ર સાથે જોડાયેલા હતા ?  રસાયર્િાસ્ત્ર  

1299.  ડાક.પ્રફુલ્લચદં્ર રોયે િેને લગતી િોધ કરી હતી ?  મકયુકરસ નાઇરેસ  

1300.  ડાક.મેઘનાથ સહા વૈજ્ઞાનના કયા કે્ષત્ર સાથે જોડાયેલ છે ?  ભૌશતકિાસ્ત્ર  

1301.  કયા વૈજ્ઞાશનકના ભૌશતકિાસ્ત્રને લગતા લખાર્ો અને સિંોધન શનબધંો નોંધપાત્ર છે ?  મેઘનાથ સહાના  

1302.  ભારતના શવશ્વશવખ્યાત ગબર્તિાસ્ત્રી કોર્ હતા ?  શ્રીશનવાસ રામાનજુમ  

1303.  ‘નબંર થીઅરી’ આપનાર મહાન ગબર્તિાસ્ત્રી કોર્ હતા ?  શ્રીશનવાસ રામાનજુમ  

1304.  અવકાિી સિંોધન માટે ભારતને આંતરરાષ્રીય ખ્યાશત આપનાર વૈજ્ઞાશનક કોર્ હતા ?  ડાક.શવિમ સારાભાઇ  

1305.  રફબઝકલ રરસચક લેબોલેટરીની ્થાપનાના પ્રરે્તા કોર્ હતા ?    શવિમ સારાભાઇ  

1306.  રફઝીકલ રરસચક લેબોરેટરી કયા ંઆવેલી છે ?    અમદાવાદ  
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1307.  અરટરા જેવી આંતરરાષ્રીય સં્ થાના પ્રરે્તા કોર્ હતા ?  શવિમભાઇ સારાભાઇ  

1308.  અરટરા સં્ થા કયા કે્ષત્ર સાથે સકંળાયેલ છે ?  ટેક્સટાઇલ કે્ષતે્ર  

1309.  અરટરા કયા ંઆવેલી છે ?  અમદાવાદ  

1310.  આઈન્સ્ટાઈનના સાપેક્ષવાદમા ંસધુારા સચુવનાર ભારતીય વૈજ્ઞાશનક કોર્ હતા ?  ડાક.જયતં નાલીકર  

1311.  ડાક.જયતં નાલીકર સાથે મળીને કયા ઈંગ્લેન્સડના પ્રધ્યાપક સાથે મળીને તેમરે્ સધુારા સચુવ્યા હતા ?  શમ.ઓઇલ  

1312.  જનીન શવજ્ઞાનમા ંસિંોધન કરી નોબેલ પારરતોશષક મેળવનાર વૈજ્ઞાશનક કોર્ હતા ?   ડાક.હરગોશવિંદ ખરુાના  

1313.  ISRO એટલે શુ ં?  Indian space research 
organization  

1314.  ISROનુ ંમખુ્ય મથક કયા ંઆવેલુ ંછે ?  બેંગ્લરુુ  

1315.  ભારતમા ંISROના અન્સય મથકો કયા ંકયા ંઆવેલા છે ?  અમદાવાદ, શતરુવતંપરુમ, શ્રી 
હરરકોટા  

1316.  ભારતના કયા રાજ્યમા ંશ્રી હરરકોટા મથક આવેલુ ંછે ?  આંધ્રપ્રદેિ  

1317.  શતરુવતપરુમ કયા રાજ્યમા ંઆવેલુ ંછે ?  કેરલમા ં 

1318.  ઈન્દ્ન્સડયન ્કલૂ ઓફ માઈન્સસ કયા ંઆવેલી છે ?  ધનબાદ (ઝારખડં)  

1319.  ઈન્દ્ન્સડયન ઈન્ન્સ્ટટયટૂ ઓફ એક્સરરમેન્સટલ મેરડસીન સં્ થા કયા ંઆવેલી છે ?  કોલકાતા  

1320.  ઈન્દ્ન્સડયન ઈન્ન્સ્ટ્યટૂ ઓફ પેરોબલયમ કયા ંઆવેલી છે ?  દેહરાદૂન  
1321.  ઈન્દ્ન્સડયન ઓસન એક્સપીરડિન (સમદુ્ર સિંોધન સં્ થા) કયા ંઆવેલ છે ?  રદલ્લી  

1322.  નેિનલ રફઝીકલ લેબોરેટરી કયા ંઆવેલી છે ?   રદલ્લી  

1323.  નેિનલ કેશમકલ લેબોરેટરી કયા ંઆવેલી છે ?  પનેૂ  

1324.  નેિનલ બોટશનકલ રરસચક ઈન્ન્સ્ટટયટૂ કયા ંઆવેલી છે ?  લખનઉ  

1325.  નેિનલ એરોનોરટકલ લેબોરેટરી કયા ંઆવેલી છે ?  બેંગ્લરુુ  

1326.  સેન્સરલ ફયઅુલ રરસચક ઈન્ન્સ્ટટયટૂ કયા ંઆવેલ છે ?  ધનબાદ 

1327.  સેન્સરલ ગ્લાસ એન્સડ શસરેશમક રરસચક ઈન્ન્સ્ટટયટૂ કયા ંઆવેલ છે ?  જાદવપરુ (પ.ંબગંાળ)  

1328.  સેન્સરલ રોડ રરસચક ઈન્ન્સ્ટટયટૂ કયા ંઆવેલી છે ?  રદલ્લી  

1329.  સેન્સરલ ડ્રગ લેબોરેટરી કયા ંઆવેલ છે ?  કોલકાતા  

1330.  સેન્સરલ લેધર રરસચક ઈન્ન્સ્ટટયટૂ કયા ંઆવેલ છે ?  ચેન્સનઇ  

1331.  સેન્સરલ સોલ્ટ એન્સડ મરરન કેશમકલ રરસચક ઈન્ન્સ્ટટયટૂ કયા ંઆવેલ છે ?  ભાવનગર  

1332.  સેન્સરલ માઈશનિંગ રરસચક ્ટેિન કયા ંઆવેલ છે ?  ધનબાદ  

1333.  નેિનલ એન્સવાયરમેન્સટલ એન્ન્સજશનયરીંગ રરસચક ઈન્ન્સ્ટટયટૂ કયા ંઆવેલ છે ?  નાગપરુ  

1334.  સેન્સરલ સાયન્દ્ન્સટરફફ ઈન્સ્ટુમેન્સટ ઓગેનાઈઝેિન કયા ંઆવેલ છે ?  ચડંીગઢ 

1335.  નેહરૂ સેન્સટર કયા ંઆવેલુ ંછે ?  મુબંઇ (વલી)  

1336.  એટોશમક એનજી એ્ટાન્દ્બ્કિમેન્સટ કયા ંઆવેલુ ંછે ?  રોમ્બે (મહારાષ્ર)  

1337.  રફઝેકલ રરસચક લેબોરેટરીઝ કયા ંઆવેલ છે ?  અમદાવાદ  

1338.  ભારતમા ંઅવકાિી સિંોધન માટેની સં્ થા કઈ છે ?  ISRO  

1339.  ISROની કામગીરી કેટલા શવભાગમા ંવહેંચવામા ંઆવી છે ?  પાચં  

1340.  VSSC એટલે શુ ં?  શવિમ સારાભાઇ ્પેસ સેન્સટર  

1341.  VSSC કયા ંઆવેલ છે ?  શતરુવતં પરુમ  

1342.  કૃશત્રમ ઉપગ્રહો માટેના વાહનો તૈયાર કરવાની કામગીરી કઈ સં્ થા કરે છે ?  VSSC  

1343.  ISC કયા ંઆવેલ છે ?   બેંગલરુુ  

1344.  ISCનુ ંપરુૂ નામ જર્ાવો. ઇસરો સેટેલાઇટ સેન્સટર  

1345.  ઉપગ્રહો તૈયાર કરનાર સં્ થા કઈ ?  ISC  

1346.  કઈ સં્ થા ત્રર્ તબક્કાવાળ રોકેટ બનાવે છે ?  શ્રી હરરકોટા રેન્સજ  

1347.  ભારતમા ંરોકેટ કયા લોન્ન્સચિંગ મિીન પરથી છોડવામા ંઆવે છે ?  શ્રી હરરકોટા રેન્સજ પરથી  

1348.  કયા ્થળેથી ઉપગ્રહ સાથે સતત સપંકક  અને તેના પર ઉપકરર્ો દ્વારા શનયતં્રર્ રાખવામા ંઆવે છે ?  શ્રી હરરકોટા રેન્સજ  

1349.  SAC કયા ંઆવેલુ ંછે ?  અમદાવાદ  
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1350.  SAC એટલે શુ ં?  ્પેસ એન્પ્લકેિન સેન્સટર  

1351.  ભારતે પોતાનો પહલેો ઉપગ્રહ કયો તરતો મકૂ્યો ?  આયકભટ્ટ  

1352.  આયકભટ્ટ કયા ્થળેથી તરતો મકૂવામા ંઆવ્યો હતો ?  રશિયાથી  

1353.  કયારે રશિયાથી આયકભટ્ટને તરતો મકૂવામા ંઆવ્યો ?  19 એશપ્રલ, 1975  

1354.  ભારતે બનાવેલ અને ભારત દ્વારા તરતો મકૂવામા ંઆવેલ ઉપગ્રહ કયો છે ?  રોરહર્ી  

1355.  રોરહર્ી ઉપગ્રહ કયારે છોડવામા ંઆવ્યો હતો ?  18 જુલાઇ, 1980  

1356.  INSAT એટલે શુ ં?  ઇન્દ્ન્સડયન નેિનલ સેટેલાઇટ  

1357.  કયા ્થળેથી રોરહર્ી ઉપગ્રહ તરતો મકૂવામા ંઆવ્યો ?  હરીકોટા  

1358.  કયા લોન્ન્સચિંગ શવરહકલની મદદથી રોરહર્ી ઉપગ્રહ તરતો મકૂાયો ?  એસ.એલ.વી. (SLV-3)  

1359.  રોરહર્ી ઉપગ્રહ છોડયા બાદ ભારત ઉપગ્રહ કલબનુ ંકયા નબંરનુ ંસભ્ય બન્સયુ ં?  છઠ્ા  

1360.  સદેંિાવ્યવહાર કે્ષતે્ર િાશંત લાવવા માટે ભારતે કયો ઉપગ્રહ તરતો મકેૂલો ?  INSAT-1A  

1361.  INSAT-1A શનષ્ફળ થતા બીજો કયો ઉપગ્રહ છોડવામા ંઆવ્યો ?  INSAT-1B  

1362.  ભારતના પ્રથમ અવકાિયાત્રી કોર્ હતા ?  રાકેિ િમાક  
1363.  કયા દેિના અવકાિયાનમા ંરાકેિ િમાક અવકાિમા ંગયા ગતા ?  રશિયા  

1364.  રાકેિ િમાક કયરે અવકાિમા ંગયા ગતા ?  3 એશપ્રલ, 1984  

1365.  મોસમના અભ્યાસ માટેનો પ્રથમ ઉપગ્રહ કયારે છોડવામા ંઆવ્યો ?  12 સપ્ટેમ્બર,2002  

1366.  મોસમના અભ્યાસ માટેનો પ્રથમ ઉપગ્રહ કયો છે ?  કલ્પના-1  

1367.  અવકાિમા ંપ્રથમ કૃશત્રમ ઉપગ્રહ કયારે છોડવામા ંઆવ્યો હતો ?  1957મા ં 

1368.  કયા દેિે અવકાિમા ંપહલેો કૃશત્રમ ઉપગ્રહ છોડયો હતો ?  રશિયા  

1369.  સૌપ્રથમ અવકાિમા ંતરતો મકૂયેલ ઉપગ્રહ કયો ?  ્પતુશનક  

1370.  ભારતમા ંઅવકાિ સિંોધન કાયકિમની િરૂઆત કયારે કરવામા ંઆવી હતી ?  1962મા ં 

1371.  TERLS એટલે શુ ં?  થમુ્બા રોકેટ લોન્ન્સચિંગ ્ટેિન  

1372.  થમુ્બા રોકેટ લોન્ન્સચિંગ ્ટેિન કયા ંઆવેલ છે ?  શતરુવતંપરુમ (કેરલ)  

1373.  ભારતે પ્રથમ રોકેટ કયારે છોડય ુહત ુ ં?  1963  

1374.  ઈન્દ્ન્સડયન ્પેસ રરસચક ઓગેનાઇઝેિનની ્થાપના કયારે કરવામા ંઆવી ?  15 ઓગ્ટ, 1969  

1375.  ભારતમા ંરડપાટક મેન્સટ ઓફ ્પેસ અને કશમિનની ્થાપના કયારે કરાઈ ?  1972  

1376.  કયા દેિના ઉપગ્રહોની મદદથી ભારતમા ંટેબલશવઝનની પ્રસારર્ની િરૂઆત કરવામા ંઆવી ?  અમેરરકાના  

1377.  ભારતમા ંટેબલશવઝન પ્રસારર્ની િરૂઆત કયારથી કરવામા ંઆવી ?  1975  

1378.  અણિુક્ક્ત માટે જરૂરી કાચી ધાતઓુ કઈ કઈ છે ?  યરેુશનયમ અને થોરરયમ  

1379.  ભારતમા ંઅણિુક્ક્તમા ંવપરાતી કઈ કાચી ધાત ુપષુ્કળ પ્રમાર્મા ંપ્રાપ્ત થાય છે ?  થોરરયમ  

1380.  થોરરયમ, ભારતમા ંમખુ્યત્વે કયા રોજ્યોમાથંી પ્રાપ્ત થાય છે ?  કેરલ અને તશમલનાડુ  

1381.  બબહારમા ંકયા ્થળેથી યરેુશનયમ મળી આવ્યુ ંછે ?  જદુઘોડા  

1382.  કર્ાકટકના કયા ઘાટમાથંી યરેુશનયમ પ્રાપ્ત થયુ ંછે ?  આરાબેઇલ ઘાટમાથંી  

1383.  મેઘાલયની કઈ ટેકરીઓમાથંી યરેુશનયમ પ્રાપ્ત થાય છે ?  ગારો  

1384.  BARC એટલે શુ ં?  ભાભા એટોશમક રરસચક સેન્સટર  

1385.  ભારતમા ંઅણિુક્ક્તના સિંોધનનુ ંમખુ્ય કેન્સદ્ર કયુ ંછે ?  BARC  

1386.  BARC કયા ંઆવેલુ ંછે ?  રોમ્બે  

1387.  ભારતની પહલેી અણભુઠ્ી કઈ હતી ?  અપ્સરા  

1388.  અપ્સરા અણભુઠ્ી કયા ્થળે આવેલી છે ?  રોમ્બે  

1389.  અપ્સરા અણભુઠ્ીની િરૂઆત કયારે કરવામા ંઆવી ?  4 ઓગ્ટ, 1956  

1390.  ભારતમા ંઆવેલી અણભુઠ્ીઓમા ંિેનો ઉપયોગ કરી રેરડયો એન્દ્ક્ટવ રકરર્ોત્સગી આઈસોટોપ 
બનાવવામા ંઆવ્યા છે ?  

કાબકન અને કોબાલ્ટ  

1391.  ભારતમા ંપહલેુ ંઅણપુરરક્ષર્ કયારે કરવામા ંઆવ્યુ ંહત ુ ં?  1974મા ં 

1392.  પહલેુ ંઅણપુરરક્ષર્ કયા ્થળે કરવામા ંઆવેલુ ં?  પોખરર્મા ં 



ANGEL  ACADEMY  :  GPSC 1-2, Dy.SO - નાયબ મામલતદાર, તલાટી, કલાકક , PSI-ASI, કોન્સ્ટેબલ, TAT, TET વગેરે પરીક્ષાઓની સપંરૂ્ક તૈયારી માટેના ્થળ              

મો.7575 072 872       :1) બસ ડેપોની સામે, સેકટર:7-C, ઘ-3, │  2) લાલઘર ઝેરોક્ષની નીચે, સેકટર: 29, ઘ-6  કોનકર, ગાધંીનગર angelacademy.co.in         

સચંાલક : સામત ગઢવી  (GPSC 1-2(p) , Dy.SO-નાયબ મામલતદાર(p), તલાટી, કલાકક , પોલીસ, TAT, TET વગેરે 10 થી વધારે પરીક્ષાઓમાં પાસ થનાર અનભુવી અને તજજ્ઞ શિક્ષક)  36 

1393.  ભારતે બીજુ અણપુરરક્ષર્ કઈ સાલમા ંકયુું હત ુ ં?  1998મા ં 

1394.  સાઈરસ, પબૂર્િમા 1,2,3, ધ્રવુ, કાશમની શુ ંછે ?  અણભુઠ્ીઓ  

1395.  શવશ્વની પાચં મહાસત્તાઓ કઈ કઈ છે ?  અમેરરકા, રશિયા, ચીન, રાન્સસ અને 
બબ્રટન  

1396.  NPT એટલે શુ ં?  ન્સયનુ્ક્લયર નોનપ્રોબલફરેિન રીટી  

1397.  અણિુક્ક્તનો ફેલાવો રોકવા માટે કઈ સશંધ કરવામા ંઆવી ?  NPT  

1398.  અણશુવજ્ઞાનના શિક્ષર્ અને પ્રયોગ માટે કયા ્થળે સાઈક્લોરોનની ્થાપના કરવામા ંઆવી ?  કલકત્તામા ં 

1399.  કએ સં્ થાઓ કલકત્તામા ં‘સાઈક્લોરોન’ની ્થાપના કરી હતી ?  BARC  

1400.  ભગૂકભક અણપુ્રયોગ માટે કઈ લેબોરેટરી બનાવવામા ંઆવી છે ?  હાઇ ઓલ્ટીટયડૂ લેબોરેટરી  

1401.  કયા કયા ્થળે હાઈ ઓલ્ટીટયડૂ લેબોરીટરીની ્થાપના કરવામા ંઆવી છે ?  બેંગ્લરુૂ અને શ્રીનગર ખાતે  

1402.  રાર્ા પ્રતાપસાગર અણશુવદ્યઅુત મથક કયા ંઆવેલ6ુ છે ?  રાજ્થાનના કોટા પાસે  

1403.  કલ્પક્કમ અણશુવદ્યતુ મથક કયા ંઆવેલુ ંછે ?  તશમલનાડુમા ં 

1404.  ઉત્તરપ્રદેિમા ંકયુ ંઅણશુવદ્યતુ મથક આવેલુ ંછે ?  નરોરા  

1405.  ગજુરાતમા ંકયુ ંઅણશુવદ્યતુ મથક આવેલુ ંછે ?  કાકરાપાર સરુત પાસે  

1406.  કૌગા અણશુવદ્યતુ મથક કયા રાજ્યમા ંઆવેલુ ંછે ?  કર્ાકટકમા ં 

1407.  રાવતભાટા અણશુવદ્યતુ મથક કયા ંઆવેલુ ંછે ?  રાજ્થાનમા ં 

1408.  રરએક્ટર ફયઅુલ કોમ્લેક્ષ કયા ંઆવેલુ ંછે ?  હૈદરાબાદમા ં 

1409.  ગજુરાતમા ંકયા ંહેવી વોટર પ્લાન્સટ ્થાપવામા ંઆવ્યો છે ?  વડોદરા  

1410.  અન્સય હવેી વોટર પ્લાન્સટ કયા કયા ્થળે આવેલા છે ?  નગંલ, કોટા, તતુીકોરીન, તાલ્યેર, 
વગેરે  

1411.  ગ્રહો, ઉપગ્રહો અને અંતરરક્ષ શવિેના અભ્યાસનુ ંિાસ્ત્ર એટલે શુ ં?  એ્રોનોમી  

1412.  શવમાનોના ઉડ્ડયન અને યાશંત્રક સામગ્રી અંગેનુ ંિાસ્ત્ર એટલે શુ ં?  એરોનોરટક્સ  

1413.  િરીરના અક્્થતતં્ર અને તેના બધંારર્ અંગેનો અભ્યાસ કરત ુ ંિાસ્ત્ર કયુ ંછે ?    એનટોમી  

1414.  પ્રાર્ીઓના ભૌશતક િરીરનો અભ્યાસ કરત ુ ંશવજ્ઞાન કયુ ંછે ?  બાયોલોજી  

1415.  િરીર બધંારર્ િાસ્ત્ર કોને કહવેાય ?  એનેટોમી  

1416.  જીવશવજ્ઞાન એટલે શુ ં?  બાયોલોજી  

1417.  જુદી જુદી વન્પશતની ઉત્પશત્ત અને તેનુ ંવગીકરર્ કરત ુ ંિાસ્ત્ર કયુ ંછે ?  બોટશન  

1418.  બોટશનને સરળ ભાષામા ંશુ ંકહ ેછે ?   વન્પશત િાસ્ત્ર  

1419.  ખેતીની બાબતોના અભ્યાસનુ ંશવજ્ઞાન કયુ ંછે ?  એબગ્રકલ્ચર (કૃશષશવજ્ઞાન)  

1420.  વ્તઓુના રાસાયબર્ક ગરુ્ધમો તપાસનુ ંશવજ્ઞાન કયુ ંછે ?  કેશમ્રી  

1421.  કેશમ્રીને સરળ ભાષામા ંશુ ંકહ ેછે ?  રસાયર્િાસ્ત્ર  

1422.  કા્મોલોજી એટલે શુ ં?  ગ્રહો, ઉપગ્રહો અને અંતરરક્ષનો 
અભ્યાસ કરત ુ ંશવજ્ઞાન  

1423.  પ્રાર્ીઓ, માનવી અને આસપાસની ક્્થશત વચ્ચેનો સબંધં તપાસત ુશવજ્ઞાન કયુ ંછે ?  ઇકોલોજી  

1424.  ‘ઈકોલોજી’ને સરળ ભાષામા ંશુ ંકહેવાય છે ?  પયાકવરર્ શવજ્ઞાન  

1425.  જીવિાસ્ત્રની કઈ િાખા અણ ુઅને ઉત્પશત્તનુ ંશવ્લેષર્ કરત ુ ંિાસ્ત્ર કયુ ંછે ?  ર્જજનેરટક્સ  

1426.  મરહલાઓની માદંગી અને પ્રસશૂત અંગેનો અભ્યાસ કરત ુ ંિાસ્ત્ર એટલે ?  ગાયનેકોલોજી  

1427.  જીવતં એકમના અભ્યાસના િાસ્ત્રને શુ ંકહ ેછે ?  રહ્ટોલોજી  

1428.  ફળ, ફૂલ, િાકભાજી વચ્ચેનુ ંબાગાયતીિાસ્ત્ર એટલે શુ ં?  હોરટિકલ્ચર  

1429.  પાર્ીનો તેની ઉત્પશત્ત અને લક્ષર્ોના સદંભકમા ંઅભ્યાસ કરત ુશવજ્ઞાન એટલે ?  હાઇડ્રોલોજી  

1430.  આરોગ્ય અને ્વચ્છતાની બાબતોનુ ંઅભ્યાસ કરત ુ ંશવજ્ઞાન એટલે ?  હાઇજીન  

1431.  મશૂતિઓ અને તેના શવશવધ મદુ્દાઓનો અભ્યાસ કરત ુ ંિાસ્ત્ર કયુ ંછે ?  આઇકોનોલોજી  

1432.  ખડકો અને જમીનના ્તરોના અભ્યાસનુ ંિાસ્ત્ર કયુ ંછે ?  જીઓલોજી  

1433.  શવશવધ ધાતઓુની ઉત્પશત્ત, સિંોધન, શદુ્ધિકરર્ વગેરેનુ ંશવજ્ઞાન કયુ ં?  મેટલર્જર્જ  
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1434.  સકૂ્ષ્મ જીવાણુ ંજેવા ંકે બેક્ટેરરયા, પ્રોટોઝુઆ વગેરેનો અભ્યાસ કરત ુ ંશવજ્ઞાન એટલે ?  માઇિોબાયોલોજી  

1435.  જ્ઞાનતતં ુકે મજજાતતં ુઅને મગજના શવશવધ ભાગો અને તેની રિયાઓનો અભ્યાસ કરત ુ ંિાસ્ત્ર કયુ ંછે ?  ન્સયરૂોલોજી  

1436.  પ્રકાિના લક્ષર્ોનો અભ્યાસ કરત ુ ંિાસ્ત્ર કયુ ંછે ?  ઓન્દ્પ્ટક્સ  

1437.  હાડકા ંઅને તેને લગતા રોગોનુ ંશવજ્ઞાન એટલે ?  ઓથોપેરડક્સ  

1438.  શવશવધ શવકૃશતઓ અને બબમારીઓનુ ંિાસ્ત્ર કયુ ંછે ?  પેથોલોજી  

1439.  વાર્ી કેવી રીતે ઉત્પન થાય છે તેનો અભ્યાસ કરત ુ ંિાસ્ત્ર એટલે ?  ફોનેરટક્સ  

1440.  પદાથોના ગરુ્ધમોનો અભ્યાસ કરત ુ ંશવજ્ઞાન કયુ ંછે ?  રફઝીક્સ (ભૌશતકશવજ્ઞાન)  

1441.  જુદા જુદા જીવોની ઉત્પશત્ત અને એમના અંગ-ઉપાગંોના અભ્યાસનુ ંશવજ્ઞન કયુ ંછે ?  રફઝીયોલોજી  

1442.  પ્રાર્ી અને માનવીના વતકનનો અભ્યાસ કરત6ુ િાસ્ત્ર કયુ ંછે ?  સાયકોલોજી  

1443.  ક્ષ-કોરર્ો અને રકરર્ોત્સગક પદાથોનુ ંિાસ્ત્ર કયુ ંછે ?    રેરડયોલોજી  

1444.  ધરતીકંપ અને તેની સાથે સકંળાયેલી ઘટનાઓનો અભ્યાસ કરત ુ ંિાસ્ત્ર કયુ ંછે ?  સી્મોલોજી  

1445.  માનવ સમાજની રચના અને કાયકના અભ્યાસ કરત ુ ંિાસ્ત્ર કયુ ંછે ?  સા્યોલોજી  

1446.  રેિમના કીડા ઉછેરવાનુ ંિાસ્ત્ર કયુ ંછે ?  સેરીકલ્ચર  

1447.  જમીનના ખાડા ટેકરાનો અભ્યાસ કરત ુ ંિાસ્ત્ર કયુ ંછે ?  ટોપોગ્રાફી  

1448.  જુદા જુદા ઔષધો, તેમનુ ંબધંારર્ અને તેમની ઉપયોબગતાની ચચાક કરત ુ ંશવજ્ઞાન કયુ ંછે ?  ફામાકકોલોજી  

1449.  બાલકોના શવશવધ રંગોનુ ંશનદાન કરત ુ ંઅને સારવાર કરત ુ ંશવજ્ઞાન કયુ ંછે ?  પેરડયારરક્સ  

1450.  હવામાનના લક્ષર્ો અને તેમા ંથતા ફેરફારનો અભ્યાસ કરત ુ ંશવજ્ઞાન કયુ ંકહવેાય ?  શમટીઓરોલોજી  

1451.  સમદુ્રના પ્રવાહો, જીવો, તોફાનો વગેરે અંગેનુ ંશવજ્ઞાન કયુ ંછે ?  ઓિનોગ્રાફી  

1452.  પ્રાર્ીઓની ઉત્પશત્તના પ્રકારોનુ ંશવજ્ઞાન કયુ ંકહવેાય ?  ઝૂલોજી  

1453.  ‘ચરક’ નામના ઋશષ કયા કે્ષત્ર સાથે જોડાયેલા છે ?  આયવેુદ  

1454.  ચરકે આયવેુદને લગતો કયો ગ્રથં લખ્યો ?  ચરક સરંહતા  

1455.  પદાથક નાના કર્ોનો બનેલો છે અવુ ંપ્રશતપાદન કરનાર પ્રથમ ભારતીય વૈજ્ઞાશનક કોર્ હતા ?  કર્ાદ  

1456.  કયા વૈજ્ઞાશનકનુ ંઅણ ુશસિાતં અંગેનુ ંસિંોધન જાર્ીત ુ ંછે ?  કર્ાદ  

1457.  કોરે્ ચોથી સદીમા ંઆયવેુદમા ંવાઢકાપ પિશતનો ઉપયોગ કયો હતો ?  સશુ્રતુ  

1458.  સશુ્રતુનો અમલૂ્ય ગ્રથં કયો છે ?  સશુ્રતુ સરંહતા  

1459.  નાગાજુ કન કયા કે્ષત્ર સાથે સકંળાયેલા હતા ?  રસાયર્િાસ્ત્ર  

1460.  શન્યદંન ઉધ્વકપાતન, ધાતઓુનુ ંશદુ્ધિકરર્ વગેરે રીતોનુ ંપ્રશતપાદન કરનાર ભારતીય કોર્ ?  નાગાજુ કન  

1461.  વરાહશમરહર કયા યગુમા ંથઈ ગયા ?  ગપુ્તયગુમા ં 

1462.  ગપુ્તયગુમા ંથયેલ ગબર્િિાસ્ત્રી અને મહા ખગોળિાસ્ત્રી કોર્ હતા ?  વરાહશમરહર  

1463.  ‘બહૃદસરંહતા’ ગ્રથં કોનો છે ?  વરાહશમરહરનો  

1464.  ‘પચંશસિાશંતકા’ એ કોનો જાર્ીતો ગ્રથં છે ?  વરાહશમરહરનો  

1465.  ઈ.સ.476 થી 520ના સમયગાળામા ંથઈ ગયેલ મહાન વૈજ્ઞાશનક ?  આયકભટ્ટ  

1466.  ખગોળ શવજ્ઞાન અંગેના મલૂ્યવાન સિંોધક કોર્ હતા ?  આયકભટ્ટ  

1467.  ગ્રહર્ પથૃ્વીની છાયા વડે થાય છે એવુ ંપ્રશતવારદત કરનાઅ કોર્ ?  આયકભટ્ટ  

1468.  કોની યાદમા ંભારતે તેના પહલેા કૃશત્રમ ઉપગ્રહનુ ંનામ રાખેલુ ં?  આયકભટ્ટની  

1469.  ‘કામસતૂ્ર’ પુ્ તકના લેખક કોર્ હતા ?  મશુન વાત્સયાયન  

1470.  ટોલમી કયાનંા મહાન ખગોળિાસ્ત્રી હતા ?  ગ્રીસના  

1471.  કોને ભૌશતકિાસ્ત્રના શપતા માનવામા ંઆવે છે ?  આરકિશમરડઝને  

1472.  તરતા પદાથોના શનયમો કોને આપ્યા ?  આરકિશમરડઝે  

1473.  ઉચ્ચાલન અને પ્રકાિના પરાવતકના શનયમો કોરે્ િોધ્યા ?  આરકિશમરડઝે  

1474.  કયા વૈજ્ઞાશનકે વત ુકળનુ ંકે્ષત્રફળ િોધવાની રીત આપી ?  આરકિશમરડઝે  

1475.  ઈ.સ. 1642 થી 1727ના સમયગાળા દરશમયાન થઈ ગયેલ મહાન વૈજ્ઞાશનક કોર્ ?  સર આઇઝેક ન્સયટૂન  

1476.  સર આઇઝેક ન્સયટૂન કયાનંા વતની હતા ?  ઇંગ્લેન્સડ  

1477.  ઈંગ્લેન્સડના મહાન વૈજ્ઞાશનક, ગબર્તિાસ્ત્રી અને ખગોળવેત્તા કોર્ હતા ?  ન્સયટૂન  
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1478.  ગરુૂત્વાકષકર્નો શનયમ કોને કોને લાગ ુપડે છે ?   સમગ્ર સયુકમડંળને  

1479.  ગોરૂત્વાકષકર્નો શનયમ સમગ્ર સયૂકમડંળને લાગ ુપડે છે તે સાબબત કરનાર કોર્ ?  ન્સયટૂન  

1480.  ગરુૂત્વાકષકર્ અંગેના શનયમો કોરે્ આપ્યા ?  સર આઇઝેક ન્સયટૂને  

1481.  ન્સયટૂનની ખરી પ્રશસિ આપર્ને આપેલ કયા શનયમોને લીધે છે ?  ગશતના શનયમોને  

1482.  સયૂકરકરર્ સાતરંગોનુ ંબનેલુ ંછે એવુ ંસાબબત કરનાર વૈજ્ઞાશનક કોર્ હતા ?  સર આઇઝેક ન્સયટૂન  

1483.  કોપરશનક્સ કયા દેિના મહાન ખગોળવેત્તા હતા ?  પોલેન્સડ 

1484.  કોને આધશુનક ખગોળિાસ્ત્રના ્થાપક માનવામા ંઆવે છે ?  કોપરશનક્સને  

1485.  કોરે્ સૌપ્રથમ જાહરે કાયુક કે પથૃ્વી સયૂકની આસપાસ ફરે છે ?  કોપરશનક્સે  

1486.  લોલકના શનયમો કોરે્ આપ્યા ?  ગેબલબલયોએ  

1487.  કયા વૈજ્ઞાશનકે થમોમીટરની િોધ કરી હતી ?  ગેબલબલયો  

1488.  પથૃ્વી સયૂકની પ્રદબક્ષર્ા કરે છે તે શનયમનુ ંપ્રશતપાદન કયા વૈજ્ઞાશનકે કયુું ?  ગેબલબલયો  

1489.  બલયોનાદો-દ-શવન્સચી કયાનંા મહાન કલાકાર હતા ?  ઇટલીના  

1490.  િરીર રચના અંગે અનેક િોધો કરનાર વૈજ્ઞાશનક, કલાકાર, ગબર્િસાસ્ત્રી કોર્ હતા ?  બલયોનાદો-દ-શવન્સચી  

1491.  ‘ડાશવિન’ કયાનંા મહાન વૈજ્ઞાશનક હતા ?  ઇંગ્લેન્સડ  

1492.  ડાશવિન એ કયા કે્ષતે્ર પાયાનુ ંસિંોધન કયુું હયુ ં?  જીવશવજ્ઞાન  

1493.  પ્રાર્ીમાત્રમા ંકાળિમે પરરવતકન થયા કરે છે તેવુ ંસિંોધન કરનાર કોર્ ?  ડાશવિન  

1494.  ઉત્િાશંતવાદ શસિાતંના મખુ્ય પ્રરે્તા કોર્ હતા ?  ડાશવિન  

1495.  એડવર્જ જેનર કયાનંા મહાન ડાકક્ટર હતા ?  ઇંગ્લેન્સડના  

1496.  એડવર્જ જનરલ એ કયા રોગના રક્ષર્ મેળવવા રસી િોધી હતી ?  િીતળાના રોગ સામે  

1497.  કોને બેક્ટેરરયોલોજી શવજ્ઞાનના શપતા માનવામા ંઆવે છે ?  લઇૂ પાશ્વરને  

1498.  હડકવા સામે પ્રશતકારની રસી િોધનાર ?  લઈૂ પાશ્વર  

1499.  દૂધને પેશ્વરુાઈઝડ કરવાની પિશતના િોધક કોર્ છે ?  લઇૂ પાશ્વર  

1500.  -ફોનોગ્રાફની િોધ કોરે્ કરી હતી ?  થોમસ આલ્વા એરડસન  

1501.  વીજળીનો રદવો િોધનાર કોર્ ?  થોમસ આલ્વા એરડસન  

1502.  ચલબચત્રની િોધ કયા વૈજ્ઞાશનકે કરી હતી ?  થોમસ આલ્વા એરડસન  

1503.  ડાયનેમો કોરે્ િોધ્યો ?  થોમસ આલ્વા એરડસન  

1504.  મેન્સડલે િેના છોડ પરના પ્રયોગો દ્વારા આનવુશંિક્તાનો શસિાતં િોધી કાઢયો ?  વટાર્ાના  

1505.  આનવુશંિક ગરુ્ો કેવી રીતે એક પેઢીથી બીજી પેઢીમા ંઉતરે છે તેવો શનયમ કોરે્ િોધ્યો ?  મેન્સડલ  

1506.  જમકનીના પ્રખ્યાત ગબર્તિાસ્ત્રી અને ભૌશતક શવજ્ઞન િાસ્ત્રી કોર્ છે ?  આઇન્સ્ટાઇન  

1507.  ઈ.સ.1889થી 1955ના સમયગાળામા ંથયેલ મહાન વૈજ્ઞાશનક કોર્ ?  આઇન્સસટાઇન  

1508.  સાપેક્ષવાદના સપુ્રશસિ શસિાતં કોને આપ્યો ?  આઇન્સ્ટાઇને  

1509.  કોરે્ ગરુુત્વાકષકર્ના પ્રચબલત શવચારોમા ંમળૂભતૂ ફેરફારો કયાક ?  આઇન્સ્ટાઇન  

1510.  આઇન્સ્ટાઇને કયુ ંસતૂ્ર આપ્યુ ંહત ુ ં?  E=mc
2
 

1511.  મેન્સડેલીફ કયાનંા મહાન વૈજ્ઞાશનક હતા ?  રશિયાના  

1512.  કોરે્ તત્વોનુ ંવગીકરર્ કરી પેરરયોરડક ટેબલ બનાવ્યુ ં?  મેન્સડેલીફે  

1513.  પદાથકના ગરુ્ધમકના અભ્યાસ માટે ઉપયોગી શુ ંછે ?  પેરરયોરડક ટેબલ  

1514.  માઈકલ ફેરાડે કયાનંા પ્રખ્યાત વૈજ્ઞાશનક હતા ?  ઇંગ્લેન્સડના  

1515.  શવદ્યતુ ઉત્પાદન દ્વારા ગશત ઊજાકનુ ંશવદ્યતુ ઊજાકમા ંરૂપાતંર કરવાની રીત કોરે્ િોધી ?  માઇકલ ફેરાડે  

1516.  શવદ્યતુપથૃક્કરર્ના શનયમો કોરે્ િોધ્યા ?  માઇકલ ફેરાડે  

1517.  િેની રચનાથી યતં્રયગુનો પ્રારંભ થયો  ?  ડાયનેમાની  

1518.  પ્રકાશિત રકિંમતી ધાત ુકઈ છે ?  રેરડયમ  

1519.  રેરડયમની િોધ કોરે્ કરી ?  મેડમ ક્યરૂી  

1520.  બે વાર નોબેલ પારરતોશષક મેળવનર મરહલા વૈજ્ઞાશનક કોર્ હતા ?  મેડમ ક્યરૂી  

1521.  મેડમ ક્યરૂીને ક્યારે ક્યારે નોબેલ પારરતોશષક મળ્યા ?  ઇ.સ. 1903 અને 1911  
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1522.  માકોની ક્યાનંા વતની હતા ?  ઇટલીના  

1523.  કયા વૈજ્ઞાશનકે બબનતારી સદેંિો મોલકવાની િોધ કરી ?  માકોની  

1524.  રેરડયો બ્રોડન્દ્્ટિંગ કે્ષત્રની િોધો કોની િોધોને આભારી છે ?  માકોની  

1525.  સર આલ્ફેડ નોબેલ કયા દેિના મહન વૈજ્ઞાશનક હતા ?  ક્્વડનના  

1526.  ડાઈનેમાઈટની િોધ ક્યારે થઈ ?  1866મા ં 

1527.  ડાઈનેમાઈટની િોધ કોરે્ કરી ?  આલ્ફેડ નોબેલ  

1528.  કોની યાદમા ંનોબેલ પારરતોશષક આપવામા ંઆવે છે ?  સર આલ્ફેડ ન્સયટૂનની  

1529.  કયા કય કે્ષત્રમા ંનોબેલ પરુ્કાર આપવામા ંઆવે છે ?  ભૌશતકશવજ્ઞાન, રસાયર્િાસ્ત્ર, 
સારહત્ય, િાશંત અને મેરડસીન  

1530.  એલેકઝાન્સડર ફ્લેશમિંગ કયાનંા પ્રશસિ બેક્ટોરરયોલોજી્ટ હતા?  ્કોટલેન્સડ  

1531.  કોરે્ પેશનશસલીનની િોધ કરી હતી ?  એલેકઝાન્સડર ફ્લેશમિંગ  

1532.  એન્દ્ન્સટબાયોરટક દવાઓન જનક તરીકે લોકો કોને યાદ કરે છે ?  એલેકઝાન્સડર ફ્લેશમિંગ  

1533.  માનશસક દદીઓની સારવાર માટે મનોશવ્લેપર્ની ઉપચાર પિશત કોરે્ િોધી ?  શસગ્મડં રોઇડ  

1534.  સકૂ્ષ્મદિકક યતં્ર દ્વારા કોરે્ જીવાણુ ંસનૃ્દ્ષ્ટનુ ંદુશનયાન દિકક કરાવ્યુ ં?  વાન લ્ય ુવેન હોક  

1535.  કોરે્ ગરુૂત્વાકષકર્માથંી મકુ્ત થવા માટે મલ્ટી્ટેજ રોકેટનો શવચાર કરી તેનો ઉપયોગ કયો હતો ?  ત્સીઓલ્વ્કી  

1536.  કૃશત્રમ રેરડયો આઈસોટોપ કોરે્ બનાવડાવ્યા હતા ?  એનરરફો ફમી  

1537.  પ્રથમ અણભુરઠ્ની િોધ કોરે્ કરી ?  એનરીફો ફમી  

1538.  ન્સયનુ્ક્લયર રફઝીક્સનો પાયો િેના શવભાજ દ્વારા નખંાયો ?  અણનુા  

1539.  ન્સયનુ્ક્લયર રફઝીક્સનો પાયો નાખંનાર કોર્ ?  અને્ટ રૂથરફોડક  

1540.  આલ્ફા અને બીટા શવરકરર્ોની િોધ કોરે્ કરી ?  અને્ટ રૂથરફોડક  

1541.  અભય દીવાની િોધ કોરે્ કરી ?  હંરી ડેવી  

1542.  અલ્રાવાયોલેટ રકરર્ોની િોધ કોરે્ કરી ?  રરન્સસેન  

1543.  અણભુઠ્ીની િોધ કોરે્ કરી ?  એનરરકો ફમી  

1544.  ચમમાની િોધ કોરે્ કરી ?  બેજ્જામીન રેક્લીન  

1545.  ‘શવમાન’ની િોધ કોરે્ કરી ?  રાઇટ બ્રધસક  

1546.  ઓક્ક્સજનની િોધ કોરે્ કરી ?  જે.બી.શપ્ર્ટલે  

1547.  કોલેરા અને ક્ષયની રસીની િોધ કોરે્ કરી ?  રોબટક  કોક  

1548.  કૃશત્રમ રેરડયો એરડટશવટીની િોધ કોરે્ કરી ?  આયરીન ક્યરુી  

1549.  ગ્રહોની ગશતના શનયમો કોરે્ આપ્યા ?  કેપ્લર  

1550.  ગ્રામોગશનની િોધ કોરે્ કરે ?  થોમસ આલ્વા એરડસન  

1551.  એક્સ-રે મિીનની િોધ કોરે્ કરી ?  રોન્સટેજન 

1552.  એટમ બોમ્બની િોધ કોરે્ કરી ?  ઓટોહાન  

1553.  ટેબલફોનની િોધ કોરે્ કરી ?  એલેકઝાન્સડર ગે્રહામ બેલ  

1554.  ટેબલગ્રાફ કોડની િોધ કોરે્ કરી ?  સેમ્યઅુલ મોસક  

1555.  ટેબલવીઝનની િોધ કોરે્ કરી ?  જહોન લઇૂસ બેઇડક  

1556.  ડીઝલ એન્ન્સજનની િોધ કોરે્ કરી ?  રૂડોલ્ફ ડીઝલ  

1557.  ન્સયરૂોનની િોધ કોરે્ કરી ?  જેમ્સ ચેડશવક  

1558.  ફાઉન્સટન પેનના િોધક કોર્ ?  લઇૂસ વોટરમેન  

1559.  બી.સી.જી.ની રસીના િોધક કોન હતા ?  કાલમેટ અને ગ્યરુરન  

1560.  સાઈકલની િોધ કોરે્ કરી હતી ?  કે.મેકશમલન  

1561.  ્ ટીમ એન્ન્સજનની િોધ કોરે્ કરી ?  જેમ્સ વોટ  

1562.  હરગોશવિંદ ખરુાનાએ િેની િોધ કરી ?  શસન્સથેરટક જશનન્સસ  

1563.  િરીરમા ંલોહીનુ ંભ્રમર્ શવિેનો ખ્યાલ કોરે્ આપ્યો ?  હાવે  

1564.  હવાનુ ંદબાર્ માપવાનુ ંસાધન કયુ ંછે ?  બેરોમીટર  
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1565.  દૂધની શવશિષ્ટ ઘનત માપવાનુ ંસાધન કયુ ંછે ?  લેક્ટોમીટર  

1566.  ગશતિીલ વાહનની ગશતનો વેગ દિાકવત ુસાધન કયુ ંછે ?  ્પીડોમીટર  

1567.  પ્રકાિની તરંગલબંાઈ િેના વડે માપવામા ંઆવે છે ?  ્પેકરોમીટર  

1568.  હવામા ંરહલે ભેજ િેના દ્વારા માપવામા ંઆવે છે ?  હાઇગ્રોમીટર  

1569.  પથૃ્વીના ભ્રમર્ની અસર બતાવત ુસાધન કયુ ંછે ?  ગાયરો્કોપ  

1570.  દૂરના ગ્રહનુ ંઅવલોકન કરવા માટેનુ ંસાધન કયુ ંછે ?  ટેબલ્કોપ  

1571.  હવાના દબાર્નો ફેરફાર બતાવત ુ ંસાધન કયુ ંછે ?  બેરો્કોપ  

1572.  અવકાિી પદાથોમાથંી આવતા રેરડયો અવાજો બઝલતુ ંસાધન કયુ ંછે ? રેરડયો ટેબલ્કોપ  

1573.  હદયના ધબકારા માપવા વપરાત ુ ંસાધન કયુ ં?  ્થેથો્કોપ  

1574.  સમદુ્રનુ ંતબળયુ ંજોવા માટે વપરાત ુ ંસાધન કયુ ં?  હાઇડ્રો્કોપ  

1575.  બહરેા માર્સો સાભંળવા માટે કયા સાધનનો ઉપયોગ કરે છે ?  એરડફોન  

1576.  આંધળો માર્સ કયા સાધનના ઉપયોગ વડે છાપેલુ ંપ ુ્ તક વાચંી િકે છે ?  ઓપ્ટોફોન  

1577.  રેકડક પરથી અસલ અવાજ ઉત્પન્સન કરત ુ ંસાધન કયુ ંછે ?  ગ્રામોફોન  

1578.  કાગળ લખવાનુ ંગ્રામોફોનની જેમ કામ કરત ુસાધન કયુ ં?  રડક્ટોફોન  

1579.  દૂરની વ્યક્ક્ત સાથે વાતચીત કરવા માટે ઉપયોગી સાધન કયુ ં?  ટેબલફોન  

1580.  વીજળીની મદદથી અવાજને મોટા બનાવવાનુ ંસાધન કયુ ં ?  માઇિોફોન  

1581.  અવાજને મોટો બનાવત ુ ંસરળ સાધન કયુ ંછે ?  મેગાફોન  

1582.  કયા ફોનને સાથે રાખી ગમે ત્યાથંી સદેંિાની આપ-લે થઈ િકે છે ?  સેલફોન  

1583.  પાર્ીની અંદર અવાજનો વેગ માપત ુ ંસાધન કયુ ંછે ?  હાઇગ્રોફોન  

1584.  શવદ્યતુપ્રવાહની ધ્રજુારી માપત ુ ંસાધન કયુ ં?  એશસલોગ્રાફ  

1585.  હદયના ધબકારાની અસર નોંધત ુસાધન કયુ ંછે ?  કારડયોગ્રાફ  

1586.  વન્પશતને થતા ંસવેંદનો દિાકવત ુ ંસાધન કયુ ંછે ?   કે્કોગ્રાફ  

1587.  રદવસના ઉષ્ર્તામાનની અસરવાળો ગ્રાફ બતાવયુ ંસાધન ?  થમોગ્રાફ  

1588.  હાલતા ચાલતા બચત્રની રફલ્મ બનાવત ુ ંસાધન કયુ ંછે ?  શસનેમેટોગ્રાફ  

1589.  ધરતીકંપ માપક સાધન કયુ ંછે ?  શસ્મોગ્રાફ  

1590.  અણિુક્ક્ત પેદા કરી અણિુક્ક્તનુ ંશનયતં્રર્ કરત ુ ંસાધન કયુ ં?  અણભુઠ્ી  

1591.  કયા સાધન વડે ગાબર્તીક ગર્તરી કરી િકાય ?  કેક્લ્યલેુટર  

1592.  બહુહતેકુ ગર્તરીઓની કામગીરી બજાવતુ ંઅદ્યતન સગંર્ક કયુ ંછે ?  કોમ્પ્યટુર  

1593.  બીજાણઓુની અસર દિાકવત ુ ંસાધન કયુ ંછે ?  ગીગર કાઉન્સટર  

1594.  યાશંત્રક િક્ક્ત દ્વારા વીજળી ઉત્પન્સન કરત ુ ંસાધન કયુ ંછે ?  ડાયનેમો  

1595.  શવશિષ્ટ સજંોગોમા ંઉત્પન્સન કરેલ અવાજ હવાના મોજા દ્વારા ઝીલત ુ ંસાધન કયુ ં?  રેરડયો  

1596.  પદાથક પર ગરમીની અસર ન થવા દેત ુ ંસાધન કયુ ંછે ?  રેરરજરેટર  

1597.  યતં્રમાનવ જે મનષુ્ય જેવા ઘર્ા ંકામ કરે છે ? રોબોટ  

1598.  બહુ જ િક્ક્તિાળી કર્ો પેદા કરી યોગ્ય શનયતં્રર્ કરત ુસાધન કયુ ંછે ?  સાઇક્લોરોન  

1599.  RDX એટલે શુ ં?  રરસચક ડેવલપ્મેન્સટ એક્સપ્લોબઝવ  

1600.  વીજાણ ુટપાલ એટલે શુ ં?   ઇ-મેઇલ  

1601.  કમ્પ્યટુર દ્વારા સદેંિા આપ-લે કરવાની વ્યવ્થા એટલે ?  ઇ-મેઇલ  

1602.  મતૂ્રપીંડની શનન્દ્ષ્િયતાથી લોહીમા ંયરુરયા જેવા નકામા પદાથોને દૂર કરવાની પિશત એટલે ?  ડાયાબલસીસ  

1603.  ઈ-મેઈલ એટલે શુ ં?  ઇલેક્રોનીક મેઇલ  

1604.  િરીરના અનનળી, જઠ્ર, આંતરડા જેવા અંગોનુ ંશનરીક્ષર્ કરવા માટે િેનો ઉપયોગ થાય છે ?  એન્સડો્કોપી  

1605.  ‘ડાયાલીસીસ’ આપર્ા િરીરના કયા અંગ જેવી કામગીરી કરે છે ?  રકડની જેવી  

1606.  ટેબલફોનની મદદથી શનશશ્વત અંતરે પત્તર જેવા પડદા ઉપર સદેંિા પ્રદશિિત કરવાની વ્યવ્થા િેમા ંહોય 
છે ?  

પેજરમા ં 

1607.  પેસમેકર કયા રોગના દદીને મદદરૂપ બને છે ?  હદય રોગના  
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1608.  પેસમેકર આપર્ા િરીરમા ંકયા ંબેસાડવામા ંઆવે છે ?  િરીરની અંદરના ભાગમા ંગળાના 
હાડકા નીચે  

1609.  ‘પ્રશતબલપે પે્રષર્’ એટલે શુ ં?  ફેક્સ  

1610.  લખેલા, છાપેલા પત્ર કે બચત્રની પ્રશતબલશપ દૂરના ્થળે તત્કાલ મોકલવાની સચંાર પિશત એટલે ?  ફેક્સ  

1611.  -િેના રોગને હાટકએટેક કહવેાય ?  હદયરોગ  

1612.  કયા દદીને બાયપાસ સર્જરી કરવામા ંઆવે છે ?  હદયરોગના  

1613.  બાયોપ્સીનો ઉપયોગ િા માટે થાય છે ?  િરીરમા ંરહલેી ગાઠં્ તપાસવા  

1614.  અધોરક્ત રકરર્ એટલે શુ ં?  ઇન્સરારેડ રકરર્  

1615.  ટીવીના રીમોટમા ંકયા રકરર્ોનો ઉપયોગ થાય છે ?  અધરરક્ત રકરર્ો  

1616.  રસોડામા ંકઈ શવજાણ ુભઠ્ીનો ઉપયોગ થાય છે ?  માઇિોવેલ ઓવન  

1617.  કમ્પ્યટુર કઈ પિશતથી કામ કરે છે ?  દ્ધદ્વ અંકી  

1618.  શવશ્વની સૌથી શવિાળ કમ્પ્યટુર પ્રર્ાલી એટલે ?  ઇન્સટરનેટ  
1619.  શવશ્વના દેિોને જોડવાનુ ંએક િક્ક્તિાળી માધ્યમ કયુ ં?  ઇન્સટરનેટ 

1620.  અશત સકૂ્ષ્મ તરંગલબંાઈવાળા કયા રકરર્ો ચામડીની આરપાર જઈ િકે છે ?  ક્ષ-રકરર્ો  

1621.  કયા શવમાનનો વેગ અવાજના વેગ કરતા ંવધારે હોય છે ?  સપુરસાકશનક શવમાનનો  

1622.  કાચ કાપવા માટે િેનો ઉપયોગ થાય છે ?  હીરાકર્ીનો  

1623.  ચદં્ર પર પદાથકનુ ંવજન કેટલા ભાગનુ ંથાય છે ?  છઠ્ા  

1624.  બરફમા ંશુ ંભળતા બરફનુ ંગલનબબિંદુ 00 સે. કરતા નીચો થાય છે ?  મીઠંુ  

1625.  જો વ્ત ુદૂર હોય તો આપર્ી આંખમા ંતેનુ ંપ્રશતબબિંબ કેવુ ંમળે છે ?  નાનુ ં 

1626.  અમેરરકાએ િેના દ્વારા મગંળ ગ્રહ પર ઉતરાર્ કયુું છે ?  વાઇરકિંગ  

1627.  કેટલા વેગને ‘પલાયન વેગ’ કહવેામા ંઆવે છે ?  4000 રકમી./કલાક  

1628.  માનવીને અવકાિયાત્રા કરાવવામા ંપહલેા કયા દેિે કરી હતી ? રશિયાએ  

1629.  માનવીને ચદં્ર પર મોકલવાની પહલ કયા દેિે કરી ?  અમેરરકા  

1630.  શવશ્વની પ્રથમ મરહલા અવકાહ યાત્રી કઈ છે ?  વેલેક્ન્સતના  

1631.  માનવ િરીરમા ંકેટલી જ્ઞાનેરદ્રઓ હોય છે ?  પાચં  

1632.  માનવ િરીરનો કેટલો ભાગ પાર્ીનો બનેલો છે ?  2/3 ભાગ  

1633.  માનવિરીરનો મળૂભતૂ એકમ કયો છે ?  કોષ  

1634.  માનવિરીરમા ંકુલ કેટલા હાડકા ંહોય છે ?  213  

1635.  માનવિરીરમા ંકુલ કેટલા રકલોલીટર લોહી વહતે ુ ંહોય છે ?  પાચં લીટર  

1636.  માનવિરીરના નાડીના ધબકાર સામાન્સય રીતે કેટલા હોય છે ?  72  

1637.  માનવ એક શમનીટમા ંકેટલીવાર શ્વાસ લે છે ?  16 થી 20  

1638.  માનવિરીરનુ ંસામાન્સય ઉષ્ર્તામાન કેટલા ફેરનહીટ હોય છે ?  98.4 F 

1639.  માનવે રોજ કેટલા કેલરી મળે એટલો ખોરાક લેવો જોઈએ ?  3000 કેલરી  

1640.  20 થી 50 વષકની ઉંમર સધુીમા ંતદુંર્ત મનષુ્ય લગભગ કેટલા વખત રક્તદાન કરી િકે છે ?  100 વખત  

1641.  મગફળીમાથંી કયો ઘટક પ્રાપ્ત થાય છે ?   પ્રોટીન  

1642.  આપર્ા િરીરની રોગપ્રશતકારક િક્ક્ત વધારવાનુ ંકાયક કોર્ કરે છે ?  પ્રોટીન  

1643.  િરીરની વદૃ્ધિ કરવામા ંકયો ઘટક મદદરૂપ થાય છે ?  પ્રોટીન  

1644.  િક્ક્તનુ ંઅને િરીરની ઉપમાનુ ંસર્જન કરવાનુ ંકામ કયો ઘટક કરે છે ?  કાબોરદત પદાથો  

1645.  ચરબી આપર્ા િરીરમા ંકઈ રીતે ઉપયોગી બને છે ?   િરીરની ગરમી અને િક્ક્તનુ ં
ઉત્પાદન કરવાનુ ં 

1646.  અક્્થ સર્જન, હદય અને ્નાયનુી કાયક ક્ષમતા અને રક્તગઠ્ન માટે જરૂરી ઘટક કયો છે ?  કેન્લ્િયમ  

1647.  રક્તસર્જન માટે કયો ઘટક જરૂરી છે ?  લોહતત્વ  

1648.  આંખની સરુક્ષા માટે કયો શવટામીન જરૂરી છે ?  શવટામીન એ  

1649.  કયા શવટામીનની ઉર્પથી સકુ્તાન રોગ થાય છે ?  શવટામીન-ડી  
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1650.  કય ુશવટામીન પ્રજનન ક્ષમતા માટે જરૂરી છે ?  શવટામીન-ઇ  

1651.  કય ુશવટામીન રક્ત ગઠં્ાવમા ંમદદરૂપ થાય છે ?  શવટામીન-કે  

1652.  સગભાકવ્થામા ંભ્રરૂ્નો શવકાસ િેને આભારી છે ?  ફોબલડ એશસડ  

1653.  િીતળા િેના લીધે થતો રોગ છે ?  વાઇરસ  

1654.  ઈન્સફલએુન્સઝા રોગ િેના લીધે થાય છે ?  વાઇરસ  

1655.  બાળલકવા રોગ િેનાથી થાય છે ?  વાઇરસ 

1656.  ક્ષય િેનાથી થાય છે ? બેક્ટેરરયા  

1657.  ટાઈફોઈડ િેનાથી થાય છે ?  બેક્ટેરરયા  

1658.  કોલેરા િેનાથી થાય છે ?  બેક્ટેરરયા  

1659.  મધપુ્રમેહ કેવો રોગ થાય છે ?  આનવુશંિક  

1660.  મેલેરરયા િેનાથી થાય છે ?  પ્રજીવ 

1661.  મરડો િેનાથી થાય છે ?  પ્રજીવ  

1662.  એઈડસથી આપર્ા િરીરનો કયો ભાગ અસરગ્ર્ત થાય છે ?  સપંરૂ્ક િરીર  

1663.  આથકરાઈરટસ કયા અંગને અસર કરે છે ?  સાધંા  

1664.  અ્થમા કયા અંગને લગતો રોગ છે ?  શ્વાસનળી  

1665.  મોશતયો કયા અંગને લગતો રોગ છે ?  આંખ  

1666.  ગ્લકુોમાથી િરીરના કયા અંગને અસર થાય છે ?  આંખ  

1667.  મધપુ્રમેહથી કયુ ંઅંગ અસરગ્ર્ત થાય છે ?  લોહી, ્વાદુપીંડ  

1668.  ડમેઋઅઈટીસ કયા અંગને લગતો રોગ છે ?  ચામડી  

1669.  ડોફથેરીયાથી કયા ંઅંગને અસર થાય છે ?   ગળાને  

1670.  ગોઈટરથી કયા અંગને અસર થાય છે ?  થાઇરોઇડ ગ્રથંી  

1671.  કમળો આપર્ા િરીરના કયા અંગને અસર કરે છે ?  યકૃત  

1672.  મેલેરરયા આપર્ા િરીરના કયા અંગને અસર કરે છે ?   બરોળ  

1673.  ઓરટસ કયા અંગને લગતો રોગ છે ?  કાન  

1674.  પાયોરરયા કયા અંગને અસર કરે છે ?  દાતં  

1675.  ્ વાઈન ફ્લ ૂિેનો લગતો રોગ છે ?  શ્વસન  

1676.  ઓઝોનનુ ંપડ કયા ંજોવા મળે છે ? સમતાપ મડંળ 
1677.  યરેુશનયમના પરમાણનુુ ંશવખડંન સૌપ્રથમ કયા વૈજ્ઞાશનક દ્વારા કરવામા ંઆવ્યુ ંહત ુ ં? ઓટોહોન 
1678.  ‘આથકરાઈટસ’ રોગ િરીરના કયા અંગને લગતો આવે છે ? પગ 
1679.  તરવૈયાને નદીના પાર્ી કરતા સમદુ્વમા ંતરવુ ંકેમ ગમે છે ? સમદુ્વના પાર્ીનુ ંધતંવ સાધારર્ 

પાર્ી કરતા વધારે હોય છે ? 
1680.  કારની બેટરીમા ંકયા પ્રકારનો એશસડ ઉપયોગ થાય છે ? સલ્ફયરુરક એશસડ 
1681.  ચનુાના પથ્થરને સખત ગરમ કરતા ંતેમાથંી કળી ચનુો બનતા તેમાથંી કયો વાય ુઉત્પન થાય છે ?  કાબકન ડાયોકસાઈડ 
1682.  સોડાવોટરમા ંકયો વાય ુહોય છે ? કાબકન ડાયોકસાઈડ 
1683.  સયૂકના પારજાંબલી રકરર્ોને િોષી લેનાર વાય ુકયો છે ? તેનુ ંઅણસુતૂ્ર ..... ઓઝોન 
1684.  સ્ત્રીઓમા ંજાશતય હોમોન કયા કયા છે ? ઈ્રોન, પ્રોજે્ટોરેન  
1685.  સયૂકમા ંસૌથી વધ ુશુ ંહોય છે ? હાઈડ્રોજન 
1686.  કયા શવટામીનની ઉર્પથી દાતંના રોગો થાય છે ? શવટામીન-સી 
1687.  ડંુગળી કે લસર્ની ગધં કયા કારર્ાસોર હોય છે ? પોટેશિયમ 
1688.  સૌથી તેજ્વી ગ્રહ કયો છે ? શિુ 
1689.  કયો ગ્રહ પોતાની ધરી ઉપર અને સયૂકની આજુબાજુ ફરવામા ંસરખો સમય લે છે ? શિુ 
1690.  ફળોમા ંઆવતી મીઠ્ી વાસનુ ંકારર્ કયુ ંછે ? એ્ટર 
1691.  માનવ દ્વારા છોડવામા ંઆવેલા શ્વાસમા ંકેટલા ટકા કાબકન ડાયોકસાઈડનુ ંપ્રમાર્ હોય છે ? 4% 
1692.  જીવશવજ્ઞાન અને ઈલેક્રોનીકના શમશ્રર્ને શવજ્ઞાનીઓએ કયુ ંનામ આપ્યુ ંછે ? બાયોશનક્સ 
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1693.  સમદુ્વના પાર્ીનુ ંPHમાન કેટંલુ ંહોય છે ? 8.4 
1694.  જીવશવજ્ઞાનના શપતા તરીકે કોને ઓળખવામા ંઆવે છે ? અરૂ્ત ુ
1695.  સમગ્ર જીવોને બે સમહુમા ંશવભાજન કરનાર વૈજ્ઞાશનક ? અરૂ્ત ુ
1696.  આધશુનક વગીકરર્ના શપતા તરીકે કોને ઓળખવામા ંઆવે છે ? બલશનયસ 
1697.  સમગ્ર જીવોને પાચં સમહુમા ંશવભાજન કરનાર વૈજ્ઞાનેક ? ન્દ્વ્હટેકર 
1698.  જીવોને દ્રીનામી પદ્વશત પ્રચબલત કરનાર વૈજ્ઞાનેકનુ ંનામ શુ ં? કેરોલેસ બલશનયસ 
1699.  કોષની સૌપ્રથમ માહીતી કયા વૈજ્ઞાનીકે રજુ કરી ? રોબટક  હુક 
1700.  રોબટક  હુકે સૌપ્રથમ કોષ કયા જોયા હતા ં? બચુનામની વન્સસપશતમા ં
1701.  એક પેઢીમાથંી બીજી પેઢીમાથંી વારસાગત લક્ષર્ો અંગેની માહીતીના વહન માટે શુ ંજવાબદાર હોય છે 

? 
ડી.એન.એ 

1702.  માનવિરીરમા ંકેટલી રંગસતૂ્રોની જોડ આવેલી હોય છે ? 23 જોડ 
1703.  કોષમા ંકોષકેન્સદ્ર આવેલુ ંહોય છે આની િોધ કયા વૈજ્ઞાનેકે કરી ? રોબટકહુક 
1704.  આર.એન.એ.ના શનમાકર્નુ ંકાયક કોર્ કરે છે ? કોષકેન્દ્ન્સદ્રકા 
1705.  વન્સસપશત કોષમા ંકોષરદવાલ િેની બનેલી હોય છે ? સેલ્યલુોઝ 
1706.  યરેુશનયમ ગ્રહની િોધ કોરે્ કરી હતી? શવબલયમ હષકલ 
1707.  1  Kwh=…………….. joule 3.6   ×  10

6 

1708.  ગબર્ત િાસ્ત્રના શપતા કોને કહવેામા ંઆવે છે? આયકભટ્ટ 
1709.  જીવનનો ભૌશતક આધાર કોને માનવામા ંઆવે છે? જીવદ્રવ્ય 
1710.  કઈ શવદ્યતુને સફેદ કોલસો કહ ેછે? જળશવદ્યતુ 
1711.  અબરખનો ઉપયોગ કયા વાહનની બનાવટમા ંથાય છે? શવમાન 
1712.  કમળો િરીરના કયા અંગને પ્રભાશવત કરે છે? લીવર 
1713.  કુદરતી વાયમુા ંમખુ્ય હાઈડ્રોકાબકન કયો હોય છે? શમથેન 
1714.  આઈફોન અને આઈપોડના પે્રર્તા કોર્ છે? ્ટીવ જોબ 
1715.  બીસીજીની રસી કયા રોગથી છટકારો મેળવવા માટે લગાવાય છે? ક્ષય 
1716.  ફયઝુ એ .......... તાર હોય છે? નીચા ગલન બબિંદુવાળો વાહક 
1717.  શવદ્યતુ પ્રવાહની ચુબંકીય અસર સૌપ્રથમ કોરે્ નોંધી? ઓ્ટેડક 
1718.  કયા ગ્રહ પર સયૂક પવૂકમા ંઆથમે છે? શિુ 
1719.  વકૃ્ષોને કાપીને થતી ખેતીને કઈ ખેતી કહ ેછે? ઝુમ(્થળાતંરરત  
1720.  શવજ્ઞાન એટલે..  શવિેષ જ્ઞાન  
1721.  પ્રાર્ીઓની સરખામર્ીમા ંવન્પશતમા ંશ્વસન ખબૂ જ નીચે દરે થાય છે.  
1722.  ભારતે સૌપ્રથમ ક્યો ઉપગ્રહ પોતાના જ પ્રક્ષોપર્યાન દ્વારા પથૃ્વીની ફરતે ભ્રમર્ કક્ષામા ંમકૂ્યો? રોહર્ી  
1723.  સયૂકના ગભકમા ંદ્રવ્ય.......અવ્થામા ંહોય છે?  પ્લાઝમા  
1724.  કયો એશસડ પ્રબળ છે?  નાઈરીક એશસડ 
1725.  ઈલેક્રીક મોટરનો શસિાતં ક્યો?  શવદ્યતુ ઊજાકનુ ંયાશત્રક ઊજાકમા ં

રૂપાતંર 
1726.  એશસડ+ધાત ુઓકસાઈડ...  ક્ષાર+પાર્ી  
1727.  અબલિંગી પ્રજનનમા ંબે સતંશતને એકસરખા જશનનીક પદાથક અને િરીરની લાક્ષબર્ક્તા હોય તેને શુ ંકહ ે

?  
ક્લોન્સસ  

1728.  શવદ્યતુ પ્રવાહનુ ંમાપન કરવા માટેનુ ંસાધન કયુ ં છે ? એમીટર 
1729.  જલીય દ્રાવર્ની ચોક્ક્સ PH િએનાથી માપી િકાય ? PH મીટર 
1730.  લાલકીડીના િરીરમાના ંકયા એશસડને લીધે ચટકો ભરે તો બળતરા થાય છે ? ફોશમિક એશસડ 
1731.  ઈલેકરીક વાયરનુ ંરેર્ કરવામા ંકઈ શમશ્રધાત ુવપરાય છે ? લેડ+ટીન  
1732.  થરમોમીટરમા ંકઈ ધાત ુવપરાય છે ? મરકયરુી 
1733.  ઓઝોન ્તરના ઘટાડામા ં80% ભગંાળ કરત ુ ંઅગત્યનુ ંમખુ્ય સયંોજન કયુ ંછે ? કલોરોફલોરો કાબકન 
1734.  કયુ ંએક પ્રવાહી સોના તરીકે ઉલ્લેખનીય છે ? પેરોબલયમ 



ANGEL  ACADEMY  :  GPSC 1-2, Dy.SO - નાયબ મામલતદાર, તલાટી, કલાકક , PSI-ASI, કોન્સ્ટેબલ, TAT, TET વગેરે પરીક્ષાઓની સપંરૂ્ક તૈયારી માટેના ્થળ              

મો.7575 072 872       :1) બસ ડેપોની સામે, સેકટર:7-C, ઘ-3, │  2) લાલઘર ઝેરોક્ષની નીચે, સેકટર: 29, ઘ-6  કોનકર, ગાધંીનગર angelacademy.co.in         

સચંાલક : સામત ગઢવી  (GPSC 1-2(p) , Dy.SO-નાયબ મામલતદાર(p), તલાટી, કલાકક , પોલીસ, TAT, TET વગેરે 10 થી વધારે પરીક્ષાઓમાં પાસ થનાર અનભુવી અને તજજ્ઞ શિક્ષક)  44 

1735.  ફળોનો અભ્યાસ કરત ુ ંિાસ્ત્ર એટલે શુ ં? પૉમોલોજી 
1736.  મગંળ ગ્રહની બહાર કક્ષાના ગ્રહોને કયા નામે ઓળખાય છે ? જોશવયન ગ્રહો 
1737.  અધાત ુતત્વ પ્રવાહી ્વરૂપે હોય છે ? બ્રોશમન 
1738.  કાબકન તત્વ કોની સાથે પ્રરિયા આપતુ ંનથી ? મદં હાઈડ્રોક્લોરરક એશસડ 
1739.  સલ્ફરનુ ંગલન બબિંદુ............ કેલન છે ? 338 
1740.  જળવાય ુકયા વાયઓુના શમશ્રર્ છે ? કાબકન મોનોકસાઈડ અને 

હાઈડ્રોજન 
1741.  ખરીફ પાકો એટલે કયા પ્રકારના પાકો? ચોમાસાની ઋતમુા ંલેવાતા પાકો 
1742.  ગજુરાતના કયા ર્જજલ્લામા ંસીસ ુઅને તાબ ુબનેં મળે છે? બનાસકાઠં્ા 
1743.  લાઈ રડકેક્ટરમા.ં................નુ ંમાપન થતુ ંનથી? પ્લાન્દ્્ટક 

1744.  સાઠં્ાની માખી ઘૌંના પાકને નકુિાન કરે છે તે અંગે કય ુવાક્ય સાચ ુછે? પખુ્ત રોપા ઉપર હુમલો કરી 
પ્રકાડંને બગાડે છે 

1745.  જોશવયન ગ્રહો એટલે,........... ગરુુની ભ્રમર્ કક્ષાની બહારના 
ગ્રહો 

1746.  સામરુહક ઉષ્મા –ઊજાકને શવજ્ઞાનની અંગે્રજી પરરભાષામા ંકયા નામે ઓળખવવામા ંઆવે છે? OCceanal Thermal Energy 

1747.  અમેરરકાએ કયા ઉપગ્રહની મદદથી મગંળ પર સિંોધન કાયક કયુક છે? વાઈરકિંગ 

1748.  હીરાનો એક કેરેટ કેટલા શમબલગ્રામ બરાબર હોય છે? 200 શમબલગ્રામ 

1749.  કાબકન િેરડટ એટલે.......... પયાકવરર્નુ ંજતન 

1750.  અક્ગ્નસાર ..........છે? એંરેસાઈટ 

1751.  કયા પ્રકારના ખશનજ કોલસામા ંકાબકનનુ ંપ્રમાર્ સૌથી વધારે હોય છે? એંરેસાઈટ 

1752.  સનુામી િાના કારરે્ ઉદભવે છે? દરરયામા ંધરતીકંપથી 
1753.  પાર્ી કયા ઘટક તત્વોનુ ંબનેલ ુછે? ઓક્ક્સજન અને હાઈડ્રોજન 

1754.  હૃદય કયા તતં્રનો ભાગ છે? રુશધરાબભસરર્ તતં્ર 

1755.  નેપ્યનુ ગ્રહની િોધ કોરે્ કરી હતી? દોહાન ગેલે 

1756.  બોકસાઈટમાથંી કઈ ધાત ુમળે છે? એલ્યશુમશનયમ 

1757.  બલગ્નાઈટનો ઉપયોગ િાના માટે થાય છે? વીજળી ઉત્પન કરવા માટે 

1758.  પાર્ીમા ંમીઠંુ ઉમેરવાથી તેનુ ંઉત્કલન બબિંદુ............ ઊંચ ુજાય છે 

1759.  જ્યારે કોઈ વ્તનેુ પથૃ્વી પરથી ચદં્ર પર લઈ જવામા ંઆવે ત્યારે તેન ુવજન ઘટે છે. કારર્ 
કે............... 

પથૃ્વીનુ ંગરુુત્વાકષકર્ બળ ચદં્રના 
ગરુુત્વાકષકર્ બળ કરતા વધ ુછે. 

1760.  પે્રિર કુકરમા ંરસોઈ જલદી બને છે તેનુ ંમખુ્ય કારર્ છે કે........ દબાર્ વધતા ઉત્કલન બબિંદુ વધે 
છે 

1761.  ગરુુત્વાકષકર્ના શનયમનો િોધક કોર્ હતો? ન્સયટુન 

1762.  ઉરોદર પટલ િરીરની કઈ રિયામા ંમદદ કરે છે? શ્વસન રિયા 
1763.  રતાધંળાપણુ ંઅટકાવવા દદીને કય ુશવટાશમન આપવ ુજોઈએ? એ 

1764.  કયા પાર્ીમા ંસૌથી ઓછા ક્ષાર હોય છે? વરસાદનુ ંપાર્ી 
1765.  ભારતના સૌપ્રથમ કેનાલ સોલર પાવર પ્લાટંની ્થાપના કયા ર્જજલ્લામા ંથઈ છે? મહસેાર્ા 
1766.  અંતરરક્ષયાત્રી સશુ્રી સશુનતા શવબલયમ્સે બીજી અંતરરક્ષયાત્રા માટે કયા દેિથી ઉડાન ભરી છે? કજારક્તાન 

1767.  ભારતના ફોરે્ટ સવે પ્રમારે્ ગજુરાતમા ંસૌથી વધારે સુદંરી વકૃ્ષનો વન કયો ર્જજલ્લો ધરાવે છે? જામનગર 

1768.  WHO નુ ંવડુ મથક કયા આવેલ ુછે? ર્જજનીવા 
1769.  પી.એન.જી.નુ ંપરુુ નામ શુ ંછે? પાઈડક નેચરલ ગેસ 

1770.  એક ચુબંકમા ંસૌથી વધારે ચુબંકત્વ કયા હોય છે? ધ્રવુો 
1771.  વન્સ્પશતનુ ંક્યુ ંઅંગ વધારાના પાર્ીનુ ંબાષ્પીત્સર્જન કરે છે? પર્ક 
1772.  સયુકની સૌથી નજીક ગ્રહ ક્યો છે? બધુ 

1773.  ડબલ્ય.ુએચ.ઓ.શુ ંછે? વલ્ડક હલે્થ ઓગેનાઈઝેિન 

1774.  શવટાશમન –એના ઉર્પથી િરીરના કયા અંગને નકુિાન થાય છે? આંખ 
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1775.  પીરડયારરશિયન ક્યા રોગોના શનષ્ર્ાત હોય છે? બાળકોના 
1776.  ઓપ્થેલમોલોર્જજ્ટ કયા અંગના રોગના શનષ્ર્ાત ગર્ાય છે? આંખ 

1777.  રસીકરર્ની િોધ કોરે્ કરી? એડવડક જેનર 

1778.  પથૃ્વીના ઉપગ્રહનુ ંનામ આપો. ચદં્ર 

1779.  ગરુુત્વાકષકર્ની િોધ કોરે્ કરી હતી? ન્સયટુન 

1780.  ડાયનાસોર શુ ંછે? પ્રાગ ઐશતહાશસક પ્રાર્ી 
1781.  કયા ફળમા ંશવટાશમન-સી હોય છે? (તમામ ખાટા ફળ) નારંગી 
1782.  પાર્ી કેટલા રડગ્રી સેંરટગે્રડ પર બરફ બને છે? 00 c

 

1783.  રકમોથેરપી કયા રોગના સારવારમા ંકરાય છે? કેંસર 

1784.  ટેબલફોનની િોધ કોરે્ કરી? ગે્રહામ બેલ 

1785.  સપુરસોશનક એટલે શુ?ં અવાજની વધારે ઝડપ 

1786.  વેળાવદરનુ ંઅભયારવય િાના માટે જાર્ીત ુ ંછે? કાબળયાર 

1787.  નીલબગરર પવકતમાળામા ંકયા વકૃ્ષો વધારે જોવા મળે છે? યકેુન્લ્પ્ટસ 

1788.  સયુકના પ્રકાિમા ંકય ુશવટાશમન હોય છે? ડી 
1789.  રરક્ટર ્કેલથી શુ ંમાપવામા ંઆવે છે? ધરતી કંપની તીવ્રતા 
1790.  ફોરો્ટ રરસચક ઈંન્દ્્ટટયટુ કયા આવેલુ ંછે? દહરેાદુન 

1791.  નાકો એનાબલશસસ ટે્ટ િેના માટે કરાય છે? સત્ય હકીકતને જાર્વા માટે  

1792.  ગજુરાતમા ંપ્રખ્યાત ફોરેંશસક સાયસં લેબોરેટરી કયા આવેલી છે? ગાધંીનગર 

1793.  જયતં નારબલકર શવજ્ઞાનના ંકયા કે્ષત્રોમા ંકાયકરત છે? અંતરીક્ષ 

1794.  હીરો િેમાથંી બને છે? કાબકન 

1795.  હવામાનમા ં32 ડીગ્રી ફેરનરહટ એટલે કેટલા ડીગ્રી સેંટીગે્રડ? 00 c 

1796.  બચકનગશુનયાનો રોગ કોના લીધે ફેલાય છે? મચ્છર 

1797.  હોશમયોથેપીના શપતા એટલે ? હાનેમાન 

1798.  કાબકનનુ ંસૌથી નરમ ્વરૂપ કયુ ં? ગે્રફાઈટ 

1799.  અમેરરકાનુ ંપ્રથમ અવકાિયાન કયુ ંછે ? કોલબબયા  

1800.  ડૉ. ખરુાનાને કયા શવષયમા ંરરસચક કરવા બદલ નોબેલ પરુુષ્કાર મળ્યો હતો ?  જનીન િાસ્ત્ર 

1801.  િરીરની મા્ટર ગ્રથંી કઈ છે ? શપટયટુરી 
1802.  શવધ્યતુની સૌથી વાહક ધાત ુકઈ છે ? ચાદંી 
1803.  મેઘ ધનષુ્યના કયા રંગન ુવિીભવન સૌથી વધ ુથાય છે ? જાંબલી 
1804.  પદાકથ નાના કર્ોનો બનેલો છે, ના વક્તા ? કર્ાદ 

1805.  ઈંરડયન ઈંન્દ્્ટયટુટ ઓફ સાયન્સસ કયા આવેલી છે ? બેંગ્લોર 

1806.  પેસમેકરનો ઉપયોગ િો છે ? હ્રદયની ગશતને શનિંયશત્રત કરવા 
1807.  તત્વ તરીકે સોનાની સજં્ઞા કઈ છે ? Au 
1808.  બાયોગેંસ પ્લાટંની ઉપનીપજ કઈ છે ? સેન્દ્ન્સદ્રય ખાતર 

1809.  ભારતમા ંથોરરયમનો મહત્તવનો જથ્થો કયા બે રાજ્યોમાથંી મળી આવે છે ? કેરળ – તશમલનાડુ 

1810.  બહરેા માર્સને સાભંળવા માટે કયુ ંસાધન પહરેાવાય છે ? એરડફોન 

1811.  કયો પરમાણ ુધન શવધ્યતુભાર ધરાવે છે ? પ્રોટોન 

1812.  દરરયાની ઉંડાઈ માપપાના સાધનને શુ ંકહ ેછે ? ફેધોમીટર 

1813.  1 પ્રકાિવષક =.................... મીટર 9.46 × 1015 

1814.  પોતાના જ પકે્ષપર્યાન દ્વારા ભ્રમર્કક્ષામા ંમકુાયેલા પ્રથમ ભારતીય ઉપગ્રહ ? રોહીર્ી 
1815.  હલેીનો ધમૂકેત ુહવે ફરી કયારે દેખાિે ? 2062 

1816.  કયા બે ગ્રહોને એકપર્ ઉપગ્રહ નથી ? બધુ – શિુ 

1817.  કયા ગ્રહનો પરરભ્રમર્નો ગાળો સૌથી વધ ુછે ? ગરુુ 

1818.  ખાડંનુ ંરાસાયબર્ક નામ શુ ંછે ? સિુોઝ 
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1819.  અલ્ઝાઈમર રોગથી માનવ િરીરનુ ંકયુ ંઅંગ અસર પામે છે ? મગજ 

1820.  ડીઝલ એંર્જજનની િોધ કરનાર વૈજ્ઞાશનક કોર્ છે ? રૂડોલ્ફ  

1821.  ધાતઓુ ઓગાળવા માટે કઈ ખનીજનો ઉપયોગ થાય છે ?  ફ્લોર્પાર  

1822.  દરરયાઈ ભકંૂપ આવવાથી સજાકતા સનુામી મોજાને રોકવા કયા જગંલો ઉપયોગી છે ?  ચેર  

1823.  વાતાવરર્મા ંકયો વાય ુએશસડ વષાક માટે જવાબદાર છે? સલ્ફર ડાયોકસાઈ 

1824.  પાર્ી કેટલી રડગ્રી સેંરટગે્રડ પર ઉકળે છે? 100 0c 

1825.  હવાનુ ંદબાર્ માપવા માટે કયુ ંસાધન વપરાય છે? બેરોમીટર 

1826.  કૃષ્ર્ િાશંતનો સબંધં કઈ બાબત આત્મશનભકરતા મેળવવા માટે છે? ખશનજ તેલ 

1827.  ચદં્ર પર મનષુ્યને મોકલનાર પ્રથમ દેિ કયો છે? સ.ંરા. અમેરરકા(ય.ુએસ.એ.) 
1828.  ડીઝલ એંર્જજન જમકની :ઈલેક્રોન ? જાપાન 

1829.  કયા ગ્રહની આજુબાજુ ગેસના વલયો આવેલા છે? િશન 

1830.  કયા તત્વમાથંી ઊજાક પ્રાપ્ત થતી નથી? શવટામીન 

1831.  પરમાણ ુભઠ્ઠીમા ંભારે પાર્ીનો ઉપયોગ િા માટે થાય છે? મદંકના રૂપે 
1832.  માર્સની આંખમા ંકોઈ પર્ વ્તનુ ુ ંપ્રશતબબિંબ કયા ભાગ પર બને છે? રેરટના 
1833.  શવશ્વમા ંસૌથી વધ ુઊજાક િામાથંી મેળવાય છે? ખશનજ કોલસા 
1834.  ગજુરાતનુ ંસૌથી મોટંુ  તાપ શવદ્યતુમથક કયા છે? ધવુારર્ 
1835.  કયા િરીરના માતકૃોષ છે? ્ટેમ સેલ 
1836.  ફોરેંશસ સાયસંનો અથક શુ ંથાય ? ગનુાિોધક શવજ્ઞાન 
1837.  બી.ટી.કોટન અથવા બી.ટી.રીંગર્મા ંબી.ટી. શુ ંછે? બેક્ટેરરયા 
1838.  શવશ્વ રક્તદાતા રદવસ કયારે ઉજવવામા ંઆવે છે? 14 જૂન 
1839.  સામાન્સય શવદ્યતુ બલ્બમા ંરફલામેંટ કોની બનેલી છે? ટંગ્ટન 
1840.  શવટાશમન-બીની ખામીના કારરે્ કયો રોગ થાય છે? બેરીબેરી 
1841.  સયૂકના સિંોધન માટે ભારતીય વૈજ્ઞાશનકોએ બનાવેલ ઉપગહૃ કયો છે? આરદત્ય 
1842.  સયૂકદંિ સૌથી પહલેા કોના પર પ્રભાવ પાડે છે? ચેતાતતં્ર 
1843.  નખ િેના બનેલા છે? કેરોટીન 
1844.  અણભુઠ્ઠીમા ંકયા બળતર્નો ઉપયોગ થાય છે? યરેુશનયમ 
1845.  શવ્કોમીટર શુ ંમાપવા માટે વપરાય છે? બચકાિ 
1846.  બે અરીસા વચ્ચે કેટલી રડગ્રીનો ખરુ્ો હોય તો તે અરીસા મકેુલી વ્તનુા પાચં પ્રશતબબિંબ મળે? 60 
1847.  કૃશત્રમ વરસાદના પ્રયોગમા ંવાદળો પર કય ુરસાયર્ છાટંવામા ંઆવે છે? સોરડયમ કલોરાઈડ 
1848.  અપ્સરા અણભુઠ્ઠી કયા આવેલી છે? રોમ્બે 
1849.  તલુસીમા ંકયો એશસડ હોય છે? ઓક્ઝેબલક 
1850.  માર્સના મતૃ્ય ુબાદ આંખનુ ંદાન કેટલા સમયમા ંકરી િકાય છે? 12 કલાક 
1851.  મીઠ્ાિ ધરાવતો એવો કયો પદાથક છે જે િરીરમા ંિક્ક્ત આપતો નથી?  સેકરીન 
1852.  હવામા ંસૌથી વધારે પ્રમાર્ કયા વાયનુ ુ ંહોય છે? નાઈરોજન 
1853.  પખુ્ત મનષુ્યના ંહૃદયના ધબકારા દર શમશનટે સામાન્સય રીતે કેટલા હોય છે? 60-80 
1854.  પેલેશસબલનનો િોધક કોર્ છે? એલેકઝાડંર ફલેશમિંગ 
1855.  માનવ િરીરમા ંસરેરાિ ઉષ્ર્તામાન કેટલા સે.ગે્ર.હોય છે? 37 
1856.  દાતં અને હાડકાના બધંારર્ માટે ખોરાકના કયા ઘટકની જરૂર છે? ખનીજક્ષાર 
1857.  ફોડેલો ચનુાનુ ંઅણસુતુ્ર જર્ાવો? CA(CO)2 

1858.  મનષુ્યમા ંરક્તકર્ો લગભગ કેટલા રદવસ જીવે છે? 120 
1859.  કયા ગહૃની ફરતે નવ ઘેરા રાખોડી રંગના વલયો જોવા મળે છે? યરેુનસ 
1860.  સ્ત્રીમા ંઅંડશપિંડ કયા આવેલો હોય છે? ઉદરગહુામા ં
1861.  શવટાશમન-ઈની ઉર્પથી કયો રોગ થાય છે? વ ં ન ્
1862.  સયૂકના બધંારર્નો બાહ્ય ભાગ કયા નામે ઓળખાય છે? કોરોના 
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1863.  ગોગલ્સમા ંસયૂકપ્રકાિથી રક્ષર્ મેળવવા કયો કાચ વપરાય છે?  ફોટોફોશમક કાચ 
1864.  કય ુશવટાશમન પાર્ીમા ંદ્રાવ્ય છે? શવટાશમન –સી 
1865.  બી.સી.જી.રસી કયા રોગ સામે રક્ષર્ પરુુ પાડે છે? ક્ષય 
1866.  િીતળાની રસી કયા વૈજ્ઞાશનકે િોધી હતી? એડવડક જેનર 
1867.  ઈ-કોલાઈ માનવિરીરના કયા અંગમા ંશનવાસ કરે છે? આંતરડામા ં
1868.  લબંઘન પટ્ટી જેવા આકાર ધરાવતા ચુબંકને કયા નામથી ઓળખાય છે? ગર્જજયો ચુબંક 
1869.  શનુ્સયાવકાિમા ંપ્રકાિનો વેગ કેટલા રકશમ/સેકંડ છે? 3,00,000 
1870.  વકૃ્ષનુ ંઆયષુ્ય િેના પરથી માપવામા ંઆવે છે? વકૃ્ષના થડમા ંપડેલ વત ુકળાકાર 

વલયોથી 
1871.  નરી આંખે જોવા મમુકેલ એવા સકુ્ષ્મ જીવને શુ ંકહીશુ?ં જીવાણુ ં
1872.  કેસડુાના ઝાડનુ ંનામ શુ ંછે? ખાખરો 
1873.  સયૂક નમ્કાર િાની શમશ્ર પ્રરિયા છે? આસાન પ્રાર્ાયામ 
1874.  કોને વન્પશતનુ ંરસોડંુ કહ ેછે? પર્કને 
1875.  ગલુકંદ કયા ફુલમાથંી બને છે? ગલુાબ 
1876.  કયા ખડંમા ંવસવાટ િક્ય નથી? એંટાકક રટકા 
1877.  ઓન્દ્પ્ટકલ ફાઈબર કેબલ િેના માટે વપરાય છે ?  સદેંિા વ્યવહાર માટે  
1878.  વરસાદ માપવા કય ુસાધન વપરાય છે ? ઊડોમીટર  
1879.  એપોજી  એ એવી ક્્થશત છે કે ....... કૃશત્રમ ઉપગ્રહ પથૃ્વીથી સૌથી દૂર 

હોય  
1880.  સબસોશનક અને સપુરસોશનક િબ્દ િેના માટે વપરાય છે ?  અવાજની ગશત  
1881.  નદીમાથંી સમદુ્રમા ંવહાર્ પ્રવેિ કરે ત્યારે તે .......... તે થોડંુ ઉંચકાય છે  
1882.  પખુ્ત મનષુ્યનુ ંહૃદય પ્રશત શમશનટ કેટલી વાર ધબકે છે ?  72  
1883.  કઈ શનદાન પધ્ધશતમા ંરેરદયેિન થતુ ંનથી ?  એંડો્કોપી  
1884.  શનિાતં એ શુ ંછે ? માનવરરહત એરરયલ વ્હીકલ  
1885.  સોનુ,ં પ્લેરટનમ,લોખડં અને ટંગ્ટન એ ધાતઓુમા ંસૌથી સખત ધાત ુકઈ ?  ટંગ્ટન 
1886.  રેરડયો એન્દ્ક્ટશવટીનો પ્રમાબર્ત એકમ કયો છે ? ક્યરૂી 
1887.  પરમાણ ુરરએકટરમા ંહવેી વોટરનુ ંકાયક શુ ંછે ?  ન્સયરુોનની ગશતને ઘટાડવુ ં 
1888.  હવામાનના લક્ષર્ો, ફેરફારોનો અભ્યાસ કરત ુ ંિાસ્ત્ર ....... છે ? મરટરીયોલોજી 
1889.  પીયષૂ(શપચ્યટુરી) ગ્રથંીનો વધારે પડતો અંતઃસ્ત્રાવ બાળક પર કેવી અસર દિાકવે છે ?   બાળકની ઊંચાઈ ખબૂ વધારે છે  
1890.  કઈ ધાતનેુ પાર્ીમા ંનાખતા સળગી ઊઠે્ છે. જેથી તેને કેરોસીનમા ંરાખવી પડે છે ? સોરડયમ  

1891.  હડકવાની રસીના િોધક કોર્ હતા ? લઈૂ પાશ્વાર  

1892.  બલનુમા ંકયો વાય ુભરવામા ંઆવે છે ?  રહબલયમ  

1893.  આપર્ા િરીરમા ંઆિરે કેટલા ખનીજતત્વો આવેલા છે ? ૨૭  

1894.  પાર્ીનો જથ્થો માપવા માટે કયા એકમનો ઉપયોગ થાય છે ? ક્યસેુક  

1895.  પ્રકાિની તરંગલબાઈનો એકમ કયો છે ? એગ્રોમ  

1896.  ટાઈફોઈડ નામનો રોગ કયા બેકટેરરયાથી થાય છે ?  સાલ્મોનેલા ટાઈફી  

1897.  AIDS નુ ંપરુુ નામ જર્ાવો ? એક્વાયડક ઈમ્યનુો ડેરફશસટાન્સસી 
શસન્સડોમ  

1898.  ક્ષય રોગ કયા બેકટેરરયાથી થાય છે ?  માયકો બેક્ટેરરયમ ટયબુર 
ક્યલુોશસસ  

1899.  વન્પશતનો કયો છોડ આપર્ને ૨૪ કલાક ઓક્ક્સજન આપે છે ? તલુસી  

1900.  રોકેટ કે અવકાિયાન ની કાયક પધ્દશત ગશતના કયા શનયમ પર આધારરત છે ? ન્સયટુનની ગશતનો ૩જો શનયમ  

1901.  વાતાવરર્નુ ંસૌથી નીચેનુ ં્તર કયુ ં? રોપોન્દ્્ફયર  

1902.  હવામા ંનાઈરોજનનુ ંપ્રમાર્ કેટલુ ંછે ? ૭૮ %  

1903.  હવામા ંઓક્ક્સજનનુ ંપ્રમાર્ કેટલુ ંછે ? ૨૧ %  
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1904.  હવામ ંકાબકનનુ ંડાયોક્સાઈડનુ ંપ્રમાન કેટલુ ંછે ?  ૦.૦૩ %  

1905.  કોલેરા રોગ કયા બેક્ટેરરયાથી થાય છે ? શવબબ્રયો કોલેરી  

1906.  ડાયેરરયા નામનો રોગ કયા સકૂ્ષ્મજીવો દ્રારા થાય છે ? શસિંગેલા બેક્ટેરરયા  

1907.  રેડ ડેટા બકુમા ંકયા બેક્ટેરરયાથી થાય છે ?  નાિપ્રાય વન્સય જીવો  

1908.  એશસડ વષાક માટે કયો વાય ુજવાબદાર છે ?  SO2 

1909.  મોટર અને કારની બેટરીમા ંકયો એશસડ વપરાય છે ? સલ્ફયરુરક એશસડ  

1910.  “શવદ્યતુ અવરોધના શસધ્ધાતં” ના િોધક કોર્ હતા ?  ઓહમ  

1911.  રહપેટાઈરટસ   A  અને    B  વાઈરસથી થતો રોગ કયો છે ?  કમળો 
1912.  ક્યા રોગના દદીને પાર્ી દેખાડવામા ંઆવત ુનથી ? હડકવા  

1913.  એઈડસ રોગ કયા શવષાણથુી થાય છે ? એચ, આઈ.વી – ૧ અને ૨  

1914.  ખનીજ દ્રવ્યોની ઊર્પથી કયો રોગ થાય છે ? પાડુંરોગ & ગોઈટર  

1915.  હવામાન સબંધંી મારહતી મેળવવા  માટે ભારતે કયો ઉપગ્રહ તરતો મકૂ્યો છે ?  METSAT  

1916.  ૧૨ ઈંચ =      ફુટ  ૧ ફુટ  

1917.  કયો વાય ુભીજવેલા ભરૂા બલટમસ પેપરને લાલ બનાવે છે ? કાબકન ડાયોક્સાઈડ  

1918.  બાળકને માતાના દૂધને બદલે ઓછા પ્રોટીન અને ઓછી િક્ક્તવાળા ખોરાક આપવાથી ક્યો રોગ 
થવાની સભંાવના છે ?  

મર્મસ  

1919.  પ્રોટીન ની વધ ુપડતી ઊર્પથી કયો  રોગ થાય છે ? ક્વોશિયોરકોર  

1920.  આયોરડનની ઊર્પથી ક્યો રોગ થાય છે ?  ગોઈટર  

1921.  કયા કૃશત્રમ ઉપગ્રહને ફક્ત િૈક્ષબર્ક હતે ુમાટે આવકાિમા ંપ્રકે્ષશપત કરેલ છે ?  EDUSETA  

1922.  પથૃ્વીના પેટાળમા ંરહલે ખનીજ સપંશત કે કુશષ શવષયક પાકોની ઉપજોનો અદાજ મેળવવા કયા 
પ્રકારનો ઉપગ્રહ ઉપયોગ મા ંલેવાય છે ?   

રરમોટ સેક્ન્સસિંગ  

1923.  અક્ગ્નનુ ંિમન કરવા માટે કયા વાયનુો ઉપયોગ થાય છે ?  આગાર વાય ુ(કાબકન ડાયો...)  

1924.  બ્લેક કવાટકર અને એન્સથેક્સ રોગ િાનાથી થાય છે ?  બેક્ટેરરયા  

1925.  માડંયા એ કયા પાલત ુપ્રાર્ીની જાત છે ?   ઘેટા  

1926.  જ્યોશતની તીવ્રતાનો મળૂભતૂ એકમ કયો છે ?   કેંન્સડેલા 
1927.  આહારમા ંલોહતત્વની ઊર્પથી કયો રોગ થાય છે ?   પાડુંરોગ  

1928.  આહારમા ંશવટાશમન – સી ની ઊર્પથી કયો રોગ થાય છે ?   ્કવી  

1929.  સયૂક – ઢાલ તરીકે કયા પ્રકારના કાચનો કયો રોગ થાય છે ?   ફોટોિમેટીક  

1930.  લીલી વન્પશતનો લીલો રંગ કયા પદથકને આભારી છે ?   હરીત દ્રવ્ય  

1931.  ખડારડયો રોગ કયા પાકમા ંજોવા મળે છે ?   ડાગંર  

1932.  ગેરુ નામનો રોગ કયા પાકમા ંજોવા મળે છે ?  ઘઉ  

1933.  પ્લા્ટર ઓફ પેરરસમા ંશુ ંઉમેરવાથી સેટેબલિંગમા ંવાધારો થાય છે ?   મીઠુ  

1934.  લોહીની શધૃ્ધી માટે કયુ ંશવટામીન જરૂરી છે ?    શવટામીન સી  

1935.  ટયબુ-ટાયર , ગન પાઉડર બાનાવવા માટે િાનો ઉપયોગ થાય છે ?  કાબકન બ્લેક  

1936.  ન્સયમુોશનયા િાનાથી થતો રોગ છે ?  બેક્ટેરીયા  

1937.  આથવર્ માટે કઈ ફુગનો ઉપયોગ થાય છે ?  યી્ટ  

1938.  ચાઈનાગ્રાસ શુ ંછે ?   લીલ   

1939.  રાઈઝોબબયમ બેક્ટેરરયાનુ ંકાયક શુ ંછે ?  નાઈરોજન ્થાપન  

1940.  થમોડાઈનેશમક તાપમાનનો મળૂભતુ એકમ કયો છે ?  કેલ્વીન   

1941.  પ્લેગના સકૂ્ષ્મજીવોનો વાહક કોર્ છે ?  ઉંદર ચાચંડ  

1942.  અ્થમા રોગ િરીરના કયા અંગને હાશન પહોંચાડે છે ?  ફેફ્સા  

1943.  શવટાશમન –સી નુ ંરાસાયબર્ક નામ જર્ાવો ?  એ્કોબીક એશસડ  

1944.  પરુૂષોમા ંનપુસંકતમા ંઅને સ્ત્રીઓમા ંવધં્યત્વ કયા શવટાશમનની ઊર્પથી થાય છે ?   શવટામીન  ઈ  

1945.  એમ.કે.એસ. પધ્ધશતમા ંબળનો એકમ કયો છે ?  ન્સયટુન  



ANGEL  ACADEMY  :  GPSC 1-2, Dy.SO - નાયબ મામલતદાર, તલાટી, કલાકક , PSI-ASI, કોન્સ્ટેબલ, TAT, TET વગેરે પરીક્ષાઓની સપંરૂ્ક તૈયારી માટેના ્થળ              

મો.7575 072 872       :1) બસ ડેપોની સામે, સેકટર:7-C, ઘ-3, │  2) લાલઘર ઝેરોક્ષની નીચે, સેકટર: 29, ઘ-6  કોનકર, ગાધંીનગર angelacademy.co.in         

સચંાલક : સામત ગઢવી  (GPSC 1-2(p) , Dy.SO-નાયબ મામલતદાર(p), તલાટી, કલાકક , પોલીસ, TAT, TET વગેરે 10 થી વધારે પરીક્ષાઓમાં પાસ થનાર અનભુવી અને તજજ્ઞ શિક્ષક)  49 

1946.  શવટાશમન – ઈ નુ ંરાસાયબર્ક નામ શુ ંછે ?  ટેકોફેરોલ  

1947.  ELISA (એબલસા) ટે્ટ ક્યા રોગ માટે કરવામા ંઆવે છે ?  એઈડ્સ  

1948.  જાહરે ખબરો માટે વાપરવામ ંઆવતા શવદ્યતુ બોડક મા ંકયો રંગીન વાય ુભરવામા ંઆવે છે ?  નીયોન  

1949.  કૃશત્રમ વરસાદ માટે કયો પાઉડર વપરાય છે ?   સીલ્વર નાઈરેટ  

1950.  તમાકુમા ંઉછરતો શવષાણ ુક્યો છે ?  ટોબેકો મોઝેઈક વાયરસ  

1951.  હદય બદલવાનુ ંસૌ પ્રથમ ઓપરેિન કોરે્ કયુું ?  રકક્વવન બનોડ  

1952.  તારાઓન જન્સમ અને મતૃ્ય ુશવિેના શસધ્ધાતોની ભેટ કયા વૈજ્ઞાશનકે આપી ?  ડો. સભુ્રમવયમ ચદં્રિેખર  

1953.  મકાન અને ઐશતહાશસક ઈમારતો પર નકુસાન કરનાર વાય ુકયો છે ?   સલ્ફર ડાયોકસાઈડ  

1954.  કમ્પ્યટુરની િોધ કોરે્ કરી હતી ?   ચાલ્ચક બબેઝ  

1955.  બીગબૅગ શથયરીનો શસધ્ધાતં  કોરે્ આપ્યો હતો ?   જ્યોર્જ ગેમા  

1956.  ગાજર, ફુલાવર, કોબીજ અને વન્પશતજન્સય તેલનો આહરમા ંસમતોલ રીતે ઉપયોગ કરવાથી કય ુ
શવટાશમન મળે છે ?   

શવટામીન કે  

1957.  શપચ્યટુરર ગ્રશથ િરીરના કયા ભાગમા ંઆવેલી છે ?  માથામા  

1958.  થાઈરોરકસન ગ્રશંથ િરીરના ક્યા ભાગમા ંઆવેલી છે ?  ગળામા ં 

1959.  થેલેશસશમયા રોગ િરીરમા ંકયા થાય છે ?  લોહીના રકતકર્ૉમા  

1960.  ક્યા અધાતતુત્વનો ઉપયોગ દીવાસળીની બનાવટમા ંતથા જતંનુાિક દવાઓ બનાવવામા ંથાય છે ?  ફો્ફરસ  

1961.  તારાઓ સામાન્સય રીતે કયા વાયઓુના બનેલા છે ?  હાઈડ્રોજન અને રહલીયમ  

1962.  આલ્ફા, બીટા અને ગેમા રકરર્ો ની િોધ કોરે્ કરી ?  રૂથર ફોડક  

1963.  શસરફબલસ રોગ િાને લગતો રોગ છે ?  જાતીય રોગ  

1964.  સોનાની  શધુ્ધતા કયા એકમમા ંમાપવામા ંઆવે છે ?  કેરેટ  
1965.  જમીન પરથી  પાછા ફેકાયેલા સયૂકના ઉષ્મા રકરર્ોને િોષી લેવાના વાતાવરર્માનંા  કબકન 

ડાયોક્સઈડના  ગરુ્ને લીધે ઉદભવતી અસર શુ ંકહ ેછે ?  

ગ્રીનહાઉસ  

1966.  આવકાિી અંતર માપવા માટે નો એકમ કયો છે ?  પ્રકાિ વષક 
1967.  શમશ્રધાત ુજમકન શસલ્વરના ઘટક તત્વો ક્યા ?  ?  અને ?   કોપર – ઝીંન્સક – નીકલ  

1968.  લેડ્ની કાચી ધાત ુકઈ ?  ગેલીના  

1969.  ભારતનો પ્રથમ અણઘુડાકો  કરનાર વૈજ્ઞાશનક ?  ડૉ. રાજા રામના  

1970.  રકડની ની પથરીમા ંકયુ ંરાસાયબર્ક તત્વ હોય છે ?    કે્િીયમ ઓક્ઝીલેટ  

1971.  સોનાના આભષૂર્ બનાવતી વખતે તેમા ંકઈ ધાતનુ ુ ંશમશ્રર્ કરવામા ંઆવે છે ?  તાબં ુ 

1972.  સપંરૂ્ક શધુ્િ સોનુ ંકેટલા ંકેરેટનુ ંહોય છે ?  ૨૪  

1973.  તામાકંુ મા ંકયુ ંઝેરી તત્વ રહલેુ ંછે ?  નીકોટીન  

1974.  કયા અંગના રોગના રક્ષના સામે શવટામીન (કે) નુ ંઈન્સજેક્િન આપવામા ંઆવે છે ?   લીવર  

1975.  ફળોના રસને સાચવવા માટે કયો એસેડ વપરાય છે ?  બેન્સઝાઈક એસીડ  

1976.  ગભકમા ંશવકસી રહલેા ંબાળકનો શવકાસ જાર્વા માટે કયા રકરર્ૉ નો અભ્યાસ / ઉપયોગ કરવામા ંઆવે 
છે ?  

અલ્રાસાઉન્સડ 

1977.  પાયોરીયા રોગ િાને લગતો છે ?  દાતંનો  

1978.  સૌથી વધારે મજુબતુ મગજ અને હદય ક્યા પ્રાર્ીનુ ંછે ?  ઘોડા 
1979.  ઘરડયાળ રરપેર કરનાર કયા પ્રકારના લેન્સસનો ઉપયોગ કરે છે ?  બરહગોળ  

1980.  શપત્તળ કયા બે ઘટક તત્વોના શમશ્રર્થી બને છે ?   કોપર અને બઝિંક ( તાબં ુ– જસત )  

1981.  કાસં ુકયા બે ઘટકતત્વોના શમશ્રર્થી બને છે ?  કોપર અને ટીન  

1982.  કોઈપર્  ્થળે રદિા જાર્વા માય ુકય ુઉપકરર્ વપરાય છે ?  હોકાયતં્ર  

1983.  રડફથેરરયા રોગ િરીરના કયા અવયવને નકુસાન કરે છે ?   ગળ  

1984.  રફબઝકલ રરસચક લેબોરેટરી કયા ંઆવેલી છે ?  અમદાવાદ  

1985.  લાલ ફો્ફરસ િાની બનાવટમા ંવપરાય છે ?  દારૂખાનાની બનાવટમા ં 

1986.  પોલાદ કઈ બે ધાતઓુના શમશ્રર્થી બને છે ?  આયનક અને કાબકન  
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1987.  સૌરકોષ  બનાવવા માટે કઈ અધાતનુો ઉપયોગ થાય છે ?  શસબલકોન  

1988.  શવ્ફોટકો બનાવવા માટે કઈ અધાતઓુ ઉપયોગ થાય છે ?  ફો્ફરસ 

1989.  અવકાિી પદાથોનુ ંઅવલોકન કરવા માટે કયા સાધનનો ઉપયોગ થાય છે ?  ટેલી્કોપ  

1990.  ગ્રામોફોન વીજળીનો રદવો અને ચલબચત્ર જેવી અનેક િોધ કરનાર અમેરરકન વૈજ્ઞાશનક કોર્ કરી હતી ?   થોમસ આલ્વા એરડસન  

1991.  લેસર રકરર્ોની િોધ કોરે્ કરી હતી ?  ટી.એમ. માઈમન  

1992.  સાજંે મેઘધનષુ્ય કઈ રદિા મા ંદેખાય છે ?  પવૂક  

1993.  શપ્રઝમમાથંી સફેદ પ્રકાિ પસાર કરીને ત્યારે કયા રંગનુ ંવરિભવન સૌથી  વધારે થાય છે  જાંબલી  

1994.  શવટાશમન – એ. નુ ંરાસાયબર્ક નામ જર્ાવો ?  રેરટનાલ  

1995.  ક્ષય રોગ િરીરમા ંકયા અવયવને હાશન પહોચાડે છે ?  ફેફ્સા  

1996.  ચનુાના તાજ નીતયાક પાર્ીમા ંકયો વાય ુપસાર કરતા તે દુશધયુ ંબને છે ?  કાબકન ડાયોકસાઈડ  

1997.  બાળક કઈ ખામીના લીધે ધળૂ ખાય છે ?  કેન્લ્િયમ  

1998.  જમીનમા ંરહલેુ ંકય ુતત્વ વકૃ્ષ અને છોડમા ંરોગો સામે રક્ષર્ આપે છે ?  પોટેશિયમ  

1999.  ઈલેકરોન કયો વીજભાર ધરાવે છે  ?  ઋર્  

2000.  ન્સયરુોન કયો વીજભાર ધરાવે છે ?  તટ્થ  

2001.  પ્રોટોન ક્યો વીજભાર ધરાવે છે ?  ઘન  

2002.    ઓઝોન આવરર્ માટે કયો વાય ુનકુિાનકારક છે ?  ક્લોરો ફ્લોરો કાબકન  

2003.  ટીયરગેસનુ ંરાસાયર્ીક નામ શુ ંછે ?  આલ્ફા ક્લોરો એશસટોરફનોન  

2004.  શનુ્સયવાદના ્થાપક કોર્ હતા ?  નાગાજુ કન  

2005.  રેરરજરેટરમા ંતાપનુ ંશનયમન કોર્ કરે છે ?  રફયોન વાય ુ 

2006.  લ્યકેુશમય રોગ િરીરના કયા ભાગમા ંઅસર કરે છે ?  રક્તક્ર્ોને  

2007.  રહપેટાઈટીસ – સી વાઈરસ કયા રોગ માટે જવાબદાર છે ?  બલવર કેન્સસર  

2008.  “સેરીકલ્ચર” કઈ ખેતી માટેનો િબ્દપ્રયોગ છે ?   રેિમની ખેતી  

2009.  શવડાલ ટે્ટ કયા રોગ માટે કરાવવામા ંઆવે છે ?  ટાઈફોઈડ  

2010.  દૂધને પચાવવામા ંકયો એન્સઝાઈમ સહાયક બને છે ?  રેશનન 

2011.  અંધત્વ માટે કય ુતત્વ જવાબદાર છે જે લટ્ઠાકાડં સાથે પર્ સકંળાયલ ુછે ?  શમથાઈલ આલ્કોહોલ  

2012.  રાધંવાના ગેસના બાટલામા ંબ્યટેુન સાથે ખરાબ વાસવાળ કયુ ંતત્વ ઉમેરવામા ંઆવે છે  મરકેપ્ટન  

2013.  કુશત્રમ રીતે “કેળા” પકવવા માટે કયો વાય ુવપરાય છે ?  ઈશથલીન   

2014.  ટાઈફોઈડ માટે કઈ દવા આપવામા ંઆવે છે ?  ક્લોરો માઈસેટીન 

2015.  જળવાયુ ંકયા બે વાયઓુનુ ંશમશ્રર્  છે  ?  કાબકન મોનોક્સાઈ + હાઈડ્રોજ્ન  

2016.  મતદાન માટે વાપરવામા ંઆવતી િાહીમા ંિાનો ઉપયોગ થાય છે ?  શસલ્વર નાઈરોઈટ  

2017.  ફયઝુવાયર બનાવવા માટે િાનો ઉપયોગ થાય છે ?   કોપર + ટીન 

2018.  કુદરતી વાયમુા ંમખુ્ય ધટક કયો છે ?  શમથેન  

2019.  એશિયાખડંનુ ંસૌથી મોટુ શવન્સડફામક કયા ં્થાપવામા ંઆવ્યુ ંછે ?  લાબંા 
2020.  અવકાિયાન મા ંબેઠે્લા વ્યક્ક્તને  આકાિનો રંગ કેવો દેખાિે ?  કાળો  

2021.  જીરોન્સટોલોજી િાના અભ્યાસને લાગતી િાખા છે ?  વધૃ્ધત્વ 

2022.  કાચી કેરીમા ંકયો એશસડ રહલેો છે ?  સાઈરીક એશસડ  

2023.  સમદુ્રમા ંડુબેલા સબમરીનો , સામરુદ્રક ખડકો , રહમશિલાઓ વગેરેના ચોક્કસ ્થાનની જાર્કારી 
મેળવવા કઈ પધ્ધશતનો ઉપયોગ થાય છે ?  

સોનર પધ્િશત  

2024.  હોજરીમા ંએશિરડટી માટેની દવામા ંઅમ્લનાિક તરીકે િાનો ઉપયોગ થાય છે ?  ખાવાનો સોડા  

2025.  ભારત રત્ન પ્રાપ્ત કરનાર પ્રથમ વૈજ્ઞાશનક ?  સી.વી રામન  

2026.  કપડાને પે્રસ કરનારી વીજબળક ઈસ્ત્રીને કયો પદાથક ગરમ કરે છે ?  શનિોમ  

2027.  ભોપાલ ગેસદુધકટનામા ંકય વાયનુા કારરે્  અસખં્ય માર્સો મોતના મખુમા ંધકેલાઈ ગયા હતા ?  શમથાઈલ આઈસો સાઈનાઈટ  

2028.  દવાઓ ભરવાની િીિી બનાવવા કયા પ્રકારનો કાચ વપરાય છે ?  પાઈરેક્સ  

2029.  માર્સમા ંજોવા મળતુ ંઅવશિષ્ટ અંગ કયુ ંછે ?  આત્રપચૂ્છ  
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2030.  દૂધમાથંી જોવા મળતુ ંઅવશિષ્ટ અંગ કયુ ંછે ?  લેક્ટોબેશસસ  

2031.  બેક્ટેરરયાએ ખોરાકમા ંઉત્પન કરેલા ઝેરી દ્રવ્યને શુ ંકહ ેછે ?  ટોક્ક્સન  

2032.  કોલેરા િાનાથી થતો રોગ છે ?  બેક્ટેરરયા  

2033.  પાઉંની બનાવટમા ંકયો પદાથક ઉમેરવામા ંઆવે છે જેથી તે પોચો અને નરમ બને ?  સોરડયમ બાયકાબોનેટ  

2034.  કીડી કરડે ત્યારે કયો એશસડ છોડે છે ?  ફોશમિક એશસડ 

2035.  એશપકલ્ચર શુ ંછે ?  મધમાખીનો ઉછેર  

2036.  સફરજનમા ંકયો એશસડ હોય છે ?   મેબલક  એશસડ 

2037.  શવટામીન – કે બીજા કયા નામે ઓળખાય છે ?  ફાઈબ્રીનોજી  

2038.  વન્પશતના પાદંડા ખરી પડવાની રિયા માટે કયો અંત:સ્ત્રાવ જવાબદાર છે ?  એન્બ્સશસક એશસડ  

2039.  કયો અંત: સ્ત્રવ કાચા . લીલા .ફળોને મીઠ્ા – રસદાર બનાવે છે ?  ઈશથલીન  

2040.  “પથૃ્વી ગોળ છે અને તે પોતાની ધરીપર ફરે છે “ આ શવધાન સૌ પ્રથમ કયા ભારતીય શવજ્ઞાશનએ કયુ ં
?  

આયકભટ  

2041.  પથ્થરની ફેકટરીમા ંકામ કરતા મજુરોને કયો રોગ થવાની સભંાવના રહલેી છે ?  શસબલકોસીસ  

2042.  કેન્સસરના ઉપચાર માટે કય ુતત્વ વપરાય છે ?  કોબાલ્ટ – ૬૦  

2043.  ઈલેકરીક જનરેટર કયા શસધ્ધાત પ્રમારે્ કાયક કરે છે  ?   યાશત્રક ઉજાકનુ ંશવદ્યતુ ઉજાકમા ં
રૂપાતરર્  

2044.  “ટોરકસકોલોજી” િેને લગતી શવજ્ઞાનની િાખા છે ?  ઝેર  

2045.  ભગૂભકમા ંચાલતી રેલવે માટે ભગૂભકમા ંજતંનુાિક તરીકે કયા વાયનુો ઉપયોગ કરવામા ંઆવે છે ઓઝોન 

2046.  આર.ડી.એક્ષ નુ ંપરુુ નામ જર્ાવો ???     રરસચક ડેવલપમેન્સટ એક્સપ્લોબઝવ  

2047.  વાળાનો રોગ કયા સકૂ્ષ્માણથુી થતો રોગ છે ?  કૃશમ  

2048.  રુશધરજુથ માટેના એન્દ્ન્સટજન કયા આવેલા હોય છે ?  રક્તકર્ો પર  

2049.  એશિયા ખડંમા ંપ્રથમ તેલકવૂાનુ ંખોદકામ  કયા ંથયુ ંહત ુ ં?  અસમ  

2050.  સૌથી જલદ એશસડ કયો ?  સલ્ફયરુરક એશસડ  

2051.  કયા રદવસને શવજ્ઞાન રદવસ તરીકે ઉજવવામા ંઆવે છે ?  ૨૮ ફેબ્રઆુરી  

2052.  આહારમા ંકય ખનીજદ્રવયની ઊર્પના લાધે મધપુ્રમેહ રોગ થવાની િકયતા રહ ેછે ?  િોશમયમ  

2053.  ખજુરમાથંી કયુ ંશવટામીન મળે છે ?  બી  

2054.  માર્સન િરીરના તાપમાનનુ ંશનયતં્રર્ કઈ ગ્રશંથ કરે છે ?  હાઈપોથેલેમસ  

2055.  ભારતના કયા રાજ્યમા ંઝીંકની ખાર્ૉ આવેલી છે ?  રાજ્થાન  

2056.  નેત્રદાનમા ંનેત્રનો કયો ભાગ દાનમા ંઆપવામા ંઆવે છે ?  કોશનિયા  

2057.  પીળો તાવ અને િરદી કયા સકુ્ષ્મજીવ થી થતો રોગ છે ?  વાઈરસ  

2058.  હાથીપગાનો રોગ કયા સકૂ્ષ્મજીવ થી થાય છે ?  કૃશમ  

2059.  પ્લેગ રોગ િરીરન કયા અંગ પર અસર કરે છે ?  ફેફ્સા  

2060.  ઝેરોક્ષ મિીનની િોધ કોરે્ કરી ?  કાલકસન  

2061.  “હાઈડ્રોજન બોમ્બના શપતા” તરીકે કોરે્ ઓળખાય છે ?  એડવડક ટેલર  

2062.  આહારમા ંકયા ખનીજદ્રવ્યની ઊર્પથી હદયના ધબકારા અશનયશમત બને છે ?  મેગ્નેશિયમ  

2063.  લોહીના રોગોનુ ંઅધ્યયન કરવાના િાસ્ત્રને શુ ંકહ ેછે ?   રહમેટોલોજી  

2064.  નખ, પીંછા, અને વાળ વગેરેમા ંકયા પ્રોટીન ની હાજરી હોય છે ?  કેરેટીન  

2065.  પ્રકાિનો વેગ સૌથી ઓછો િામા ંહોય છે ?   શનૂ્સયવકાિ  

2066.  અંધજનો માટે છાપેલુ ંપ ુ્ તક વાચંવા માટે કયુ ંસાધન વપરાય છે ?  ઓપ્ટોફોન  

2067.  ભારત મા ંકૃશષ શવજ્ઞાનના શપતા તરીકે કોને ઓળખવામા ંઆવે છે  ?   ડો.એમ.એસ.્વામીનાથન  

2068.  પ્રાચીન ભારતના ચદં્રગપુ્ત શવિમરદત્યના સમયના મહાન આયવેુદચાયક ?   ધનવતંરી  

2069.   ભારત નો પ્રથમ ઉપગ્રહ આયકભટ્ટ કઈ સાલમા ંઅંતરરક્ષમા ંતરતો મકુાયો ?   ૧૯૭૫  

2070.  સયૂકપ્રકિને પથૃ્વી પર પહોચતા કેટલો સમય લાગે છે ભારત નો પ્રથમ ઉપગ્રહ આયકભટ્ટ કઈ સાલમા ં
અંતરરક્ષમા ંતરતો મકુાયો ?   

૮ મીનીટ ૧૫ સેકંડ  

2071.  માર્સની આંખમા ંવ્તનુ ુ ંપ્રશતબબિંબ કઈ જગ્યાએ રચાય છે   ?  રેરટના  
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2072.  ભારતમા ંપ્રથમ તેલકવૂાનુ ંિારકામ કયા ંથયેલુ ંછે  ?  રદબ્રગુઢ (અસમ) ના માકુમ ખાતે  

2073.  ગરુુદ્રન્દ્ષ્ટ ની ખામી ધરાવતી વ્યક્ક્ત ક્યા લેન્સસનો ઉપયોગ કરે છે  ?  બરહગોળ  

2074.  લઘદુ્રન્દ્ષ્ટ ની ખામી ધરાવતી વ્યક્ક્ત ક્યા લેન્સસનો ઉપયોગ કરે છે  ?  અંતગોળ  

2075.  કયા રકરર્ૉ અજ્ઞાત રકરર્ો તરીકે ઓળખાય છે ?  ક્ષ- રકરર્ો  

2076.  ડી.ટી.એચ (ડાયરેક્ટ ટુ હોમ ) પ્રસારર્ માટે ભારતે કય ઉપગ્રહ છોડયો ?  INSAT -4A  

2077.  “સાખં્યાિાસ્ત્ર” ના રચશયતા ?  કશપલમશુન  

2078.  સૌથી સખતમા ંસખત પ્લા્ટીક ?  એિેલીક  

2079.  પ્રથમ ભારતીય અવકાિયાત્રી રાકેિ િમાકએ કયા અવકાિયાન મા ંઅવકાિની સફર ખેડી  સોયઝુ  

2080.  હોમીયોપેથા ના ્થાપક ?  હાશનમાન  

2081.  સખત પાર્ીને નરમ બનાવવા કયો ક્ષાર વપરાય છે ?  ધોવાનો સોડા  

2082.  NACO નુ ંપરુૂ નામ શુ ંછે ?  નેિનલ એઈડ્સ સેન્સટલ 
ઓરગેનાઈઝેિન  

2083.  દાદર અને ખરજવુ ંકયા સકુ્ષ્મણ ુથી થાય છે ?  ફુગ  

2084.  ભારતનુ ંપ્રથમ “ન્સયરુોન રરએક્ટર” કયુ ં?  કાશમની  

2085.  “શવશ્વ ઓઝોન રદવિ” કયારે આવે છે ?  ૧૬ સપ્ટેમ્બર  

2086.  બોલપેનના િોધક ?     જહોન લાઉડ  

2087.  ટેબલફોન?  ગ્રાહમ બેલ  

2088.  ઓક્સીજન  ?   જે.બી. પ્રી્ટલી  

2089.  વરાળ એન્ન્સજન ?   જેમ્સ વોટ  

2090.  શસમેન્સટ ?  જોસેફ એ્પીડીન  

2091.  સાઈકલ ?  કે. મેકશમલન  

2092.  લેસર રકરર્ૉ  ?  માઈમન બગલબટો  

2093.  રેરડયમ  ?  મેડમ મેરે ક્યરુી  

2094.  રરવોલ્વર  ?  સેમ્યઅુલકોલ્ટ  

2095.  િીતળાની રસી ?  એડવડક જેનર  

2096.  મોટરકાર ?  કાલકબેન્સઝ ડેઈન્સબર  

2097.  ડાયનેમો ?  માઈકલ ફેરાડે  

2098.  ડાયનેમાઈટ ?  આલ્ફેડ નોબેલ  

2099.  આરસ કયા ખડકનુ ંઉદાહરર્ છે ?  શવકૃત  

2100.  આંબાડંુગર શવ્તારમાથંી કયા ખનીજ નો એશિયાનો સૌથી મોટો જથ્થો મળી આવ્યો છે ? ફલોર્પાર  

2101.  એકઝીમા કયા અંગનો રોગ છે ?  ચામડી 
2102.  હાલમા ંદુશનયાના બધા દેિોમા ંકઈ આંતરરાષ્રીય એકમ પધ્િાશત નો ઉપયોગ થાય છે  SI  

2103.  E = ∆MC2      આ સમીકરર્ કોરે્ આપ્યુ ંછે  આલ્બટક  

2104.  જડત્વનો શનયમ કોરે્ આપ્યો છે  ગેલેબલઓ  

2105.  મગંળના બે ઉપગ્રહો કયા છે? ફોબોસઅને રડમોસ 

2106.  સૌથી તેજ્વી ગ્રહ કયો છે  શિુ   

2107.  સયૂકમડંળનો સૌથી મોટો ગ્રહ કયો  ગરુુ  

2108.  શિુ પર સયૂક કઈ રદિામા ંઉગે છે  પશશ્વમ  

2109.  કયુ ંઆધાત ુ ંતત્વ રદવાસળીની બનાવટમા ંઉપયોગી છે  ફો્ફરસ  

2110.  કયા પ્રાર્ીમા ંઊંચા તાપમાને ગભક નર જાશતમા ંપરરર્મે છે ગરોળી  

2111.  પદાથકની ગશતની અવ્થા જાળવી રાખવાના ગરુ્ધમકને શુ ંકહ ેછે  ?   જડ્ત્વ  

2112.  બબગબેંગ શથયરીનો શસધ્િાત િાને લગતો છે  ?   બ્રહ્ાડની ઉત્પશત  

2113.  કયા વૈજ્ઞાશનકે માનવ રૂશધર જૂથના પ્રકારો િોધ્યા  ?   કાબકલેન્સડ્ટેઈનર  

2114.  કયા રુશધર જુથ વાળી વ્યક્ક્તને “સવકદાતા” તરીકે ઓળખવામા ંઆવે છે  ?    (ઓ) 



ANGEL  ACADEMY  :  GPSC 1-2, Dy.SO - નાયબ મામલતદાર, તલાટી, કલાકક , PSI-ASI, કોન્સ્ટેબલ, TAT, TET વગેરે પરીક્ષાઓની સપંરૂ્ક તૈયારી માટેના ્થળ              

મો.7575 072 872       :1) બસ ડેપોની સામે, સેકટર:7-C, ઘ-3, │  2) લાલઘર ઝેરોક્ષની નીચે, સેકટર: 29, ઘ-6  કોનકર, ગાધંીનગર angelacademy.co.in         

સચંાલક : સામત ગઢવી  (GPSC 1-2(p) , Dy.SO-નાયબ મામલતદાર(p), તલાટી, કલાકક , પોલીસ, TAT, TET વગેરે 10 થી વધારે પરીક્ષાઓમાં પાસ થનાર અનભુવી અને તજજ્ઞ શિક્ષક)  53 

2115.  કયા રુશધર જ્ર્થ વાળી વ્યક્ક્તને “સવકગ્રાહી” તરીકે ઓળખવામા ંઆવે છે  ?    એ, બી. 
2116.  બી.સી.જી.ની રસી.બાળકને કયા રોગ સામે રક્ષર્ આપે છે  ?    ક્ષય (ટી.બી)  

2117.  સોરડયમ ધાતનેુ િામા ંરાખવામા ંઆવે છે  ?    કેરોસીન  

2118.  સગંીતના સાધનો બનાવવા માટે કઈ શમશ્ર ધાત ુવપરાય છે  ?    બ્રાસ  

2119.  કયા રોગના દદીને ડાયાબલસીસની સારવાર આપવામા ંઆવે છે  ?    રકડની  

2120.  જન્સમ સમયે બાળકને કઈ રસી આપવી જોઈએ.  ?   બી.સી.જી 

2121.  આધશુનક  આવતક કોષ્ટકમા ંઅધાત ુતત્વોને કઈ બાજુ મકૂવામા ંઆવ્યા છે  ?    જમર્ી  

2122.  સલ્ફર મેળવાવા માટે કઈ પધ્િશત અપનાવાય છે  ?    ફાિ પધ્ધશત  

2123.  એમોશનયાનુ ંઉત્પાદન સૌ પ્રથમ કયા રસાયર્ િાસ્ત્રીએ કયુ ંહત ુ ં ?   હબેર  

2124.  શધુ્િ પાર્ીનુ ંઉત્કલનબબિંદુ કેટલુ ંહોય છે  ? 100’ C  

2125.  પદાથકની શવશિષ્ટ ઉષ્મા િાના પર આધાર રાખે છે  ?  દ્રવ્યની જાત  

2126.  ભારતમા ંઉપગ્રહો છોડવાનુ ંમખુ્ય – મથક કયા ંઆવેલુ ંછે  ?   હરીકોટા  

2127.  લસર્ની અંદર રહલેી ગધંનુ ંમખુ્ય કારર્ શુ ંછે    ? સલ્ફરનુસંયંોજન  

2128.  દેિમા ંરાષ્રીય પ્રયોગિાળાઓનુ ંસર્જનાત્મક કાયક કારવાનુ ંબહુમાન કયા વૈજ્ઞાશનકના ફાળે જાય છે  ? ડો. િાશંત્વરૂપ ભટનાગર  

2129.  મનષુમા ંઅશધુ્િ રુશધરનુ ંશનુ્ધ્િકરર્ કયા અંગમા થાય છે  ? ફેફસામા ં
2130.  કયા પાકમા ંપ્રકાિસવંલેષર્ની રકયા સૌથી વધ ુથાય છે  ?  િેરડી  

2131.  “અપ્સરા” અણરુરએકટરને તૈયાર કરવામા ંમહત્વનો ફાળો કયા વૈજ્ઞાશનક નો હતો  ? રાજા રામના  

2132.  ભારતનો પ્રથમ કૃશષ ગે્રજ્યએુટ” તરીકે કયા વૈજ્ઞાશનકને ઓળખવામા ંઆવે છે  ? કમલકાતં પાડેં  

2133.  િરીરનુ ંતાપમાન માપવા કયુ ંથમોમીટર વપરાય છે  ? ફેરનહીટ થમોમીટર  

2134.  બધુને સયૂકની આસપાસ એક પરરિમર્ કરતા કેટલો સમય લાગે છે  ? રદવસ ૮૮ રદવસ  

2135.  ભારત િારા અવકાિમા ંછોડવામા ંઆવેલ પ્રથમ ઉપગ્રહ  ? આયક ભટ  

2136.  ય.ુએસ.એ િારા અવકાિમા ંછોડવામા ંઆવેલ પ્રથમ ઉપગ્રહ  ? એક્સપ્લોરર – I  

2137.  લોખડંનુ ંકાટખાવુ ંએ શવજ્ઞાનની પરરભાષામા ંકયો ફેરફાર છે  ? રાસાયર્ીક ફેરફાર  

2138.  નીલ આમક્રોગે કયા યાનને લઈને ચદં્રની ધરતી પર સૌ પ્રથમ ઉતરર્ કયુું  ? અપોલો – ૧૧  

2139.  કયો વાય ુ્ફુશતિદાયક ગર્વામા ંઆવે છે  ? ઓઝોન  

2140.  કયા વૈજ્ઞાશનકે પથૃ્વીનુ ંદળ નક્કી કયુક હત ુ ં ? કેવેન્દ્ન્સડસ  

2141.  તદુંર્ત માનવીનુ ંિરીરનુ ંતાપમાન કેટલુ ંહોય          C            F  ૩૭’ C ; ૯૮. ૬ F  

2142.  ખાટી દ્રાક્ષમા ંકયા અને નાના ં– મોટા ઔદ્યોબગક એકમોમા ંકયા પ્રકારના ખશનજ કોલસાનો  ઉપયોગ 
થાય છે  ?  

ટાટક રરક  

2143.  થમકલ શવદ્યતુ મથકોમા ંઅને નાના ંમોટા ંઔદ્યોબગક એકમોમા કયા પ્રકારના ખશનજ કોલસાનો ઉપયોગ 
થાય છે  ? 

બલગ્નાઈટ  

2144.  ફળોના અંભ્યાસ સબંધંી શવજ્ઞાન  ?  પામોલોજી  

2145.  બલગ્નાઈટ મા ંકાબકનનુ ંપ્રમાર્ લગભગ કેટલા ંટકા હોય છે  ?  ૨૮ થી ૩૦ %  

2146.  બબટુમીનસ કોલસામા ંકાબકનનુ ંપ્રમાર્ લગભગ કેટલા ંટકા હોય છે  ? ૭૮ થી ૮૬%  

2147.  રેલવે એન્ન્સજન મા ંકયા પ્રકારના ખનીજ કોલસાનો ઉપયોગ થાય છે  ? બલગ્નાઈટ  

2148.  સયૂક મડંળ મા ંકયો ગ્રહ લાલ રંગનો છે  ?  મગંળ  

2149.  નેઈલ પોલીસને નખ પરથે દુર કરવા માટે વપરાતા પ્રવાહીમા ંિાનો ઉપયોગ થાય છે એશસટોન  

2150.  આંબલીમા ંકયો એશસડ હોય છે  ? ટાટક રરક એશસડ  

2151.  માર્સની લાળમા ંકયુ ંધટક તત્વ હોય છે  ? ટાયબલન  

2152.  લોહીના દબાર્ના શનયતં્રર્ સાથે કઈ અંત:સ્ત્રાવી ગ્રશંથ જોડાયેલી છે  ? એરડ્રનલ  

2153.  કોષનુ ંસવકપ્રથમ અવલોકન કયા વૈજ્ઞાશનકે કયુું હત ુ ં ? રોબટક  હુક  

2154.  રોમ્બો લાઈશસસની સારવાર કયા રોગના દદી માટે અપાય છે  ? પેરાબલસીસ 

2155.  રશિયાએ સૌ પ્રથમ કૃશત્રમ ઉપગ્રહ છોડયો (૧૯૫૭) ? ્પટુશનક – I  

2156.  શવશ્વની સૌ પ્રથમ  મરહલા અવકાિ યાત્રી  ? વેલેન્સટીનાતેરે્કોવા  
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2157.  કયા ગ્રહાના ચાર મોટા ઉપગ્રહો ગેબલબલયન સેટેલાટસ તરીકે ઓડખાય છે  ? ગરુુ  

2158.  સયૂકની સૌથી નજીક નો ગ્રહ  ? - પથૃ્વીની સૌથી નજીકનો ગ્રહ  ? બધુ : શિુ  

2159.  શિુશપિંડ માથંી ઉત્ત્તપન થતો અંત:સ્ત્રાવ કયો  ? ટે્ટો ્ટેરોન  

2160.  કઈ પધ્ધશત દ્રારા વન્પશત મા ંઈચ્છનીય લક્ષર્ો લાવી િકાય છે  ?  આરોપર્  

2161.  કયા તત્વનો પરમાણિુમાકં સૌથી ઓછો છે  ? (સૌથી હલકો વાય)ુ  હાઈડ્રોજન  

2162.  કોષનો કયો ભાગ વારસાગત લક્ષર્ો માટે જવાબદાર છે  ?  રંગસતૂ્ર      

2163.  પથૃ્વીને સયૂકની આસપાસ પરરિમર્ કરતા કેટલો રદવસ લાગે  ? ૩૬૫ રદવસ ૬ કલાલ  

2164.  ચદં્રને પથૃ્વીની આસપાસ એક પરરિમર્ કરતા કેટલો સયમ લાગે  ? ૨૭.૩ રદવસ  

2165.  કયા બે ગ્રહો પર સયૂક પશશ્વમ રદિામા ંઊગતો દેખાય છે  ? શિુ અને યરેુનસ 

2166.  ચદં્રનુ ંગરુુત્વાકષકર્ બળ પથૃ્વી કરતા ંકેતલા ભાગનુ ંછે  ?  છટ્ઠાભાગનુ ં 

2167.  જીવવાિેષો મખુ્યત્વે કય પ્રકારના ખડકોમાથંી મળી આવે છે  ? જળકૃત  

2168.  િરીરનુ ંસામાન્સયા તાપમાન ૩૭’C હોય છે , જ્યારે વષૃર્કોથળીનુ ંઆદિકતાપમા કેટલ ુગર્ાય ૩૪’C  

2169.  પ્લટુોના જોરડયા બધં ુજેવા ઉપગ્રહને કયા નામથી આવે છે  ?  િેરોન  

2170.  ગરુુ ગ્રહ પથૃ્વી કરતા ંકદમા ંકેટલા ગર્ો મોટો છે  ? ૧૪૦૦ ગર્ો મોટો  

2171.  સયૂક મડંળના બધા ગ્રહો પૈકી કયો ગ્રહ ધરીભ્રમર્ની દન્દ્ષ્રએ સૌથી ઓછો સમય લે છે ગરુુ  

2172.  મગંળ ગ્રહ ઉપર કય બે નાના ઉપગ્રહો આવેલા છે  ? ફોબોસ અને રડમોસ 

2173.  સયૂકમડંળમા ંસૌથી ધીમી ગશતએ ફરતો ગ્રહ કયો છે  ? શિુ 

2174.  ‘પારકિન્સસસ’ િરીરના કયા અવયવ સાથે સકંળાએલ છે   ? મગજ  

2175.  જીવ શવજ્ઞાન િબ્દ પ્રયોગ સૌ પ્રથમ કોરે્ કયો હતો ? લેમાકક  અને ટેશવરેનસે (1802)  

2176.  કોને જીવ શવજ્ઞાનના શપતા કહવેામા ંઆવે છે ?  એરર્ટોટલ  

2177.  માર્સનુ ંવૈજ્ઞાશનક નામ શુ ંછે ?  હોમો સેશપયન્સસ બબન  

2178.  િરીરનો સૌથી નાનો કાયાકત્મક અને રચનાત્મક એકમ છે ?  કોષ  

2179.  સૌથી મોટો કોષ અને કદ જર્ાવો.  િાહમગૃનુ ંઈંડુ (170mm)  

2180.  માનવ િરીરનો સૌથી મોટો કોષ.  ચેતા કોષ, લબંાઈ એક મીટર 
કરતા પર્ વધારે હોય છે.  

2181.  માનવ િરીરનો સૌથી નાનો કોષ.  રૂશધર કોષ (RBC)  

2182.  પખુ્તવયના વ્યક્ક્તના િરીરમા ંકોષોની સખં્યા કેટલી છે ?  1014 

2183.  કોષની તમામ જૈશવક રિયાઓનુ ંશનયમન અને શનયતં્રર્ કોર્ કરે છે ?  કોષકેન્સદ્ર  

2184.  કોષકેન્સદ્રના મખુ્ય ઘટકો.  રંગદ્રવ્ય અને કોષ કેન્સદ્રીકા  

2185.  કોષમા ંકોષકેન્સદ્રની િોધ કોરે્ કરી હતી ?  રોબટક  હકૂ(1831)  
2186.  પ્રયોગિાળામા ંકૃશત્રમ DNA બનાવવા માટે નોબલ પરુ્કાર મેળવનાર.  ડો.હરગોશવિંદ ખરુાના  

2187.  કોષોમા ંપ્રવેિ અને બહાર શનકળતા દ્રવ્યોના શનયમનુ ંકાયક કોર્ કરે છે ?  કોષ રસપટલ  

2188.  કોષની આત્મઘાતી કોથળી (succidal bag) કોને કહવેાય છે ?  લાયસોઝોમ્સ  

2189.  કોષનુ ંિક્ક્તઘર કોને કહવેાય છે ?  કર્ાભસતૂ્ર  

2190.  કર્ાભસતૂ્ર કોનામા ંહોત ુ ંનથી ?  બેક્ટેરરયા અને સ્તન વગકના 
પ્રાર્ીઓના રક્તકર્મા ં 

2191.  માનવ િરીરમા ંહાડકાની સખં્યા.  213  

2192.  રુશધરાબભસરર્નુ ંકેન્સદ્ર મગજના ક્યા ભાગમા ંઆવેલુ ંછે ?  હાયપોથેલમસ  

2193.  માનવ િરીરની કરોડમા ંકેટલા મર્કા હોય છે ?  32  

2194.  િરીરનુ ંસમતોલપણ ુકોર્ જાળવે છે ?  નાન ુમગજ  

2195.  શપત્તરસ ક્યા બને છે ?  યકૃતમા ં 

2196.  આપર્ા િરીરની વનૃ્ધ્ધ ક્યા ઘટકથી થાય છે ?  પ્રોટીન  

2197.  માનવ હદય કેટલા ભાગમા ંવહેંચાયેલુ ંછે ?  ચાર 

2198.  રક્તકર્ોનુ ંઆયષુ્ય કેટલા રદવસનુ ંહોય છે ?  120  
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2199.  લોરહશનુ્ધ્ધ માટે અગત્યનુ ંશવટાશમન ક્યુ ંછે ?  શવટાશમન C 

2200.  આપર્ા િરીરના વજનના કેટલા ટકા ભાગ જેટલુ ંપાર્ી હોય છે ?  1/3  

2201.  અનાજ, બટાટા, ખાડં, કેળા વગેરે આપર્ા િરીરને ક્ય ુપોષકતત્વ પરુુ પાડે છે  ?  કાબોહાઈડે્રટ (્ટાચક)  

2202.  માનવ િરીરના ઉષ્ર્ાતામાનનુ ંશનયમન કોના વડે થાય છે ?  શપટયટુરી ગ્રશંથ  

2203.  બ્લડ ગ્રશુપિંગ (લોહીના જૂથ) ની િોધ કરનાર.  લેન્સડ ્ટીનર  

2204.  એબલસા (ALISA) ટે્ટ ક્યા રોગ માટે સચૂવાય છે ?  એઈડ્સ  

2205.  હાઈડ્રોજન વાયનુી િોધ કરનાર.  એચ.કેવેન્દ્ન્સડસ  

2206.  એક્્પરરનની િોધ કરનાર.  બેન્દ્ન્સટિંગ અને બે્ટ  

2207.  પેશનશસબલનના િોધક.  એલેકઝાન્સડર ફલેશમિંગ  

2208.  ડીડીટીના િોધક.  પાઉલ મ્યલુર  

2209.  રુશધર ગઠં્ાઈ જવા માટે િાની જરૂર છે ?  ફાઈબબ્રનોજન  

2210.  મેલેરરયા મચ્છર દ્વારા ફેલાય છે એવુ ંિોધનાર કોર્ હતા ?  રોનાલ્ડ રોસ  

2211.  હદય બદલવાનુ ંસૌ પ્રથમ ઓપરેિન કરનાર  રકશશ્વયન બનાકડ  

2212.  ક્યો વાય ુચનૂાના નીતયાક પાર્ીને દૂશધય ુબનાવે છે ?  અંગારવાય ુ 

2213.  હવામા ંક્યા વાયનુ ુ ંપ્રમાર્ સૌથી વધારે છે ?  નાઈરોજન  

2214.  મોટરકારની બેટરીમા ંક્યો એશસડ વપરાય છે ?  સલ્ફયરુરક એશસડ  

2215.  ઓક્ક્સજનની િોધ કરનાર કોર્ ?  શપ્ર્ટલી  

2216.  ક્યો વાય ુલીલાિ પડતા રંગનો અને તીવ્ર વાસવાળો છે ?  ક્લોરરન  

2217.  ક્યો એશસડ આંખમા ંનાખી િકાય છે ?  બોરરક એશસડ  

2218.  હાડકા અને દાતંમા ંક્યો રાસાયબર્ક પદાથક રહલેો છે ?  કેન્લ્િયમ ફો્ફેટ  

2219.  કા્ટ આયનક, ્ટીલ આયનક, િેટ આયનક પૈકી િેમા ંકાબકનનુ ંસૌથી ઓછ પ્રમાર્ હોય છે ?  રોટ આયનક  

2220.  પદાથક નાના કર્ોનો બનેલો છે એવુ ંપ્રશતપારદત કરનાર પ્રાચીન ભારતના મહાન વૈજ્ઞાશનક કોર્ ?  કર્ાદ  

2221.  બહરેા માર્સને સાભંળવામા ંમદદ થનાર સાધન  એરડફોન  

2222.  ઉકાળેલુ,ં વરસાદનુ,ં ગાળેલુ,ં શન્યરંદત પૈકી ક્ય ુપાર્ી શધુ્ધ ગર્ાય ?  શન્યરંદત  

2223.  દન્દ્ષ્ટ કેન્સદ્ર ક્યા આવેલુ ંછે ?  મોટા મગજમા ં 

2224.  અંધજનો માટે છાપેલુ ંપુ્ તક વાચંવા માતે ક્યુ ંસાધન છે ?  ઓપ્ટોફોન  

2225.  બટાટાનો છેદ લઈ આયોરડનનુ ંટીપ ુનાખવામા ંઆવે શ ુથાય ?  જાંબલી રંગ બને  

2226.  વોિીંગ મિીન સૌ પ્રથમ કોરે્ બનાવ્યુ ં?  હલ મિીન કંપની અમેરરકા  

2227.  શસનેમા ંક્યા શસધ્ધાતં પર કાયક કરે છે ?  દન્દ્્ટ સાતત્યના  

2228.  પથૃ્વીની સૌથી નજીકનો તારો ક્યો છે ?  સયૂક  

2229.  પથૃ્વીની સૌથી નજીકનો ગ્રહ ક્યો છે ?  શિુ  

2230.  ક્યા પદાથકની હાજરીને લીધી પાર્ી કાયમી સખત (hard) થઈ જાય છે ?  કેન્લ્િયમ સલ્ફેટ  

2231.  મરઘી ઈંડાનુ ંસેવન કરે તે પછી ઈંડામાંથી બચ્ચા કેટલા અઠ્વારડયામા ંબહાર આવે છે ?  ત્રર્  

2232.  શત્રગરુ્ી રસી ક્યા રોગો સામે રક્ષર્ આપે છે ?  ઉંટારટય,ુ ધનવુાક (રટટેબસ), 
રડપ્થેરરયા  

2233.  કાચ િેમાથી બને છે ?  ચનૂો, રેતી, ર્જજપ્સમ  

2234.  ‘ટે્ટ ટયબુ’ બેબીનો અથક  અંડકોષનુ ંફબલનીકરર્ ટે્ટ 
ટયબુમા,ં શવકાસ ગભાકિયમા ં 

2235.  શવશ્વમા ંજન્સમેલ પ્રથમ ‘ટે્ટ ટયબુ બેબી’નુ ંનામ શુ ંછે ?  લઈૂસ જોય બ્રાઉન  

2236.  શવટાશમન ‘સી’ નુ ંરાસયબર્ક નામ.  એ્કોબબિક એશસડ  

2237.  ફોટોગ્રાફીના કામ માટે ક્યુ ંરસાયર્ ઉપયોગી છે ?  શસલ્વર બ્રોમાઈડ  

2238.  વીજળીના ગોળામા ંકઈ ધાતનુો તાર હોય છે. ?  ટંગ્ટન  
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2239.  પ્રકાિની તીવ્રતા માટ ક્યુ ંપ્રશતક વપરાય છે ?  Cd  

2240.  જીભનો ક્યો ભાગ ખારાિ સારી રીતે પારખી િકે છે  ?  જીભનો બાજુઓનો ભાગ  

2241.  ઈલેક્રોનના િોધક કોર્ છે ?  થોમસન  

2242.  જન્સમે ભારતીય પર્ અમેરરકન નાગરરત્વ ધરાવતા “કશૃત્રમ જનીન તત્વોના સર્જક” કોર્ ?  હરગોશવિંદ ખરુાના  

2243.  પારાને બાળીને તેનો ઔષધ ઉપયોગ કરવાની રીત િોધનાર વૈજ્ઞાશનક કોર્ છે ?  નાગાજૂ કન  

2244.  ભારતના રાજ્થાનના પોખરર્મા ંઅણશુવ્ફોટ કરનાર પ્રમખુ શવજ્ઞાની કોર્ ?  રાજા રામના  

2245.  શનયોન, થોરરયમ, યરેુશનયમ, પ્લોટોશનયમ પૈકી ક્ય ુતત્વ માનવીએ કશૃત્રમ રીતે તૈયાર કયુક છે 
?  

પ્લટુોશનયમ  

2246.  “ગન પાઉડર”એ િેનુ ંશમશ્રર્ છે ?  પોટેશિયમ નાઈરેટ, ચારકોલ, 
સલ્ફર  

2247.  શસન્સથેરટક ર્જજન્સસ (કશૃત્રમ જનીન) ના િોધક કોર્ ?  હરગોશવિંદ ખરુાના  

2248.  માનવીન રંગસતૂ્રોની સખં્યા કેટલી છે ?  46  

2249.  મેઘધનષુ્ય ક્યારે જોવા મળે છે ?  વરસાદ પડયા પછી સવારે કે 
સાજંે પવૂક કે પશશ્વમ રદિામા ં 

2250.  ડેન્સગ્ય ુતાવ ક્યા મચ્છરના કરડવાથી ફેલાય છે ?  એશસડ ઈજીન્પ્ત  

2251.  પરમાણ ુકેન્સદ્ર કોનુ ંબનેલ ુછે ?  ન્સયરુોન અને પ્રોટોનનુ ં 

2252.  આલ્ફા, બીટા કે ગામા રકરર્ો ફેંકવાની િક્ક્ત ધરાવતા આઈસોટોપને શુ ંકહ ેછે ?  રેરડયો આઈસોટોપ  

2253.  ‘કશૃત્રમ રેરડયો આઈસોટોપ’ને તબીબી પરરભાષામા ંશ ુકહ ેછે ?  ન્સયકુ્લાઈડ  

2254.  અણબુોંબ, ન્સયરુોન બોમ્બ, હાઈડ્રોજન બોમ્બ પૈકી ક્યો બોંબ સૌથી વધ ુશવઘાતક હોય છે ?  હાઈડ્રોજન બોંબ  

2255.  ભારતમાં યરેુશનયમ કયા ્થળેથી સૌથી વધ ુમળે છે ?  જદુગોડા (બબહાર)  

2256.  ડો. શવિમ સારાભાઈ ્પેસ સેન્સટર ક્યા આવેલુ ંછે ?  થમુ્બા (કેરળ)  

2257.  શવશ્વના પ્રથમ અવકાિયાત્રી અને તેના અવકાિયાનનુ ંનામ ક્યુ ં?   યરુી ગેગેરીન-વો્ટોક-1  

2258.  ક્યા રકરર્ોને ‘અજ્ઞાત રકરર્ો’ કહ ેછે ?  ક્ષ-રકરર્ો  

2259.  DDT  ડાયક્લોરો ડાયરફનાઈલ 
રાયક્લોરોઈથેન  

2260.  એક રકલોગ્રામ દળ ધરાવતા પદાથકન ુ ંપથૃ્વી પર વજન કેટલુ ંહિે ?  9.8N  

2261.  લોખડંને કાંટ લાગતા ક્યુ ંસયંોજક બને છે ?  Fe2o3 

2262.  ધનમુયની પર્છને ખેંચવાથી કઈ ઉજાક સગં્રરહત થાય છે ?  ્નાય ુઉજાક  

2263.  બેક્ટેરરયા ક્યા સમદુાયમા ંઆવે છે ?  સાઈઝો ફાપટા  

2264.  10 વેલ્ટની બેટરીને શ્રીર્ીમા ંજોડવાઅમા ંઆવે તો તે પરરપથમા ંકેટલા વોલ્ટ આપિે ?  20  

2265.  ડોક્ટરનુ ંથમોમીટર કેટલા ગાળાનુ ંતાપમાન માપી િકિે ?  950થી106ફે 

2266.  આપર્ા િરીરનુ ંક્ય ુઅંગ રરશધરમા ંઓક્ક્સજન ભેળવે છે અને કાબકન ડાયો્કાઈડ બહાર કાઢે 
છે ?  

વાયકુોષ્ઠ્ો  

2267.  ખાધ પદાથકમા ં્ટાચકની હાજરી જાર્વા ક્યા પદાથકનો ઉપયોગ કરિો ?  આયોરડન  

2268.  એક પદાથકન ુ ંવજન 980 ન્સયટુન છે તો તેનુ ંદળ કેટલુ ંથિે ?  100kg  
2269.  બે સમતોલ અરીસા વડે કોઈ વ્તનુા અસખં્ય પ્રશતબધં મેળવવા હોય તો બે અરીસા વચ્ચેનો 

ખરૂ્ો કેટલો રાખવો જોઈએ ?  

00 

2270.  લેન્સસની કેન્સદ્ર લબંાઈ વધારવા શુ ંકરવામા ંઆવે છે ?  લેન્સસની લબંાઈ વધારવામા ં
આવે છે.  

2271.  જળવાયનુ ુ ંશમશ્રર્ ક્યા બે વાયઓુથી બને છે ?  CO+H2 
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2272.  ક્યા પ્રાર્ીમા ંહદય શત્રખડંી હોય છે ?  દેડકામા ં 

2273.  અશધુ્ધ લોહી જ્યારે જમર્ા કર્કકમા ંઆવે તે જ સમયે ફેફસામાથંી શધુ્ધ લોહી હદયના ક્યા 
ખાનામા ંઆવે છે ?  

ડાબા કર્કકમા ં 

2274.  ઢાળવાળા ખેતમા ંપાર્ી જમીનમા ંઉતરવા કઈ રીતે ચાસ પાડવામાં આવે છે ?  ઢાળને લબં  

2275.  અંડકોષનુ ંફલન િામા ંથાય છે ?  અંડવારહનીમા ં 
2276.  ઝાડ પર ઉભેલી વ્યક્ક્ત નીચે કદેૂ તો ઉજાક ગશતઉજાકમા ંફેરવાય ? ક્્થશત ઉજાક  
2277.  રાષ્રીય શવજ્ઞાન રદવસ ક્યારે મનાવવામાં આવે છે ?  28 ફેબ્રઆુરી  
2278.  નાડીના ધબકારા દ્વારા ડોક્ટર શુ ંચકાસે છે ?  બ્લડ પે્રિર  
2279.  શવકસતા છોડને િેની જરૂર પડે છે ?  નાઈરોજનની  
2280.  ઈવનીંગ ્ટાર તરીકે ક્યો ગ્રહ ઓળખાય છે ?  શિુ  
2281.  વાળનો કાળો રંગ ક્યા તત્વને આભારી છે ?  મેલેનીન  
2282.  લ્યકેુશમયાનો રોગ મખુ્યત્વે કોને અસર કરે છે ?  ત્વચાને  
2283.  નખ િેના બનેલા હોય છે ?  કેરોરટન  
2284.  લીંબમુા ંક્યો એશસડ હોય છે. ?  સાઈરરક એશસડ  
2285.  પથૃ્વી પરથી આકાિ બ્લ ુદેખાય છે ચદં્ર પરથી તે કેવુ ંદેખાત ુ ંહિે ?  કાળ  
2286.  ક્યા હોમોનની ખામીના લીધે સ્ત્રીને દાઢીમછૂ ઉગતા નથી ?  ટે્ટો્ટેરોન  
2287.  ભારતમાં શવજ્ઞાન રદવસ ક્યા શવજ્ઞાનીકની યાદમા ંમનાવવામા ંઆવે છે ?  સી.વી. રામન  
2288.  એઈડ્સ વાયરસ શુ ંછે ?  એક સબૂચ આરએનએ  
2289.  ક્યા પ્રાથશમક રંગોનો રંગીન ટેબલશવઝનમા ંઉપયોગ કરાય છે ?  લાલ, લીલો, વાદળી  
2290.  ઓઝોન, ઓક્ક્સજન, CO2, શમથેન પૈકી ક્યો વાય ુએવો છે જે માનવી માટે જરૂરી છે અને 

નકુિાનકતાક પર્ છે ?  
ઓઝોન  

2291.  બ્લેક હોલ િબ્દ િેની સાથે સકંળાયેલ છે ?  ખગોળિાસ્ત્ર  
2292.  કંઈ ગ્રશંથ અંત:સ્ત્રાવી અને બરહસ્ત્રાવી બનેંની જેમ કાયક કરે છે ?  પેનરિયાસ  
2293.  વકૃ્ષની ઉંમર િેના દ્વારા શનધાકરીત કરી િકાય છે ?  તેનામાના વાશષિક વલયોની 

સખં્યા દ્વારા  
2294.  દારૂ પીવાથી વ્યક્ક્તના િરીરના ક્યા ભાગ પર અસર થાય છે જેથી તે લથરડયા ખાતો ચાલે 

છે ?  
સેરીબેલમ  

2295.  પાર્ી ભરેલા ગ્લાસમાં બરફનો ટોકડો ઓગળે છે ત્યારે પાર્ીનુ ં્તર  ક્્થર રહ ેછે.  
2296.  િરીરના અંગોને પ્રાર્વાય ુપરુો પાડવામા ંકામ નીચેનામાથંી કોર્ કરે છે ?  લાલ કર્ો  
2297.  ખોરાકને રાધંવાની પ્રરિયા દ્વારા ક્યા તત્વનો મોટા ભાગે નાિ થાય છે ?  શવટાશમન્સસ  
2298.  ્ ક્તકર્ો ક્યા નાિ પામે છે ?  બરોળ  
2299.  માનવીના મતૃ્ય ુપછી મતૃ્યનુા કારર્ જાર્વા િરીરના પરેક્ષર્ અને વાઢકાપને શુ ંકહ ેછે ?  ઓટોપ્સી  
2300.  જ્યારે પાર્ી ઠં્ડુ બની બરફ બને ત્યારે તેની ઘનતામાં િો ફેરફાર થાય છે ?  ઘનતા ઘટે છે.  
2301.  માનવીની ઉંમર જેમ વધે તેમ લોહીના દબાર્મા ંિો ફેરફાર થાય છે?  વધે છે  
2302.  બીગબેંગ થીયરીનો શસધ્ધાંત િેનો છે ?  બ્રહ્ાડંની ઉત્પશત્તનો છે.  
2303.  સીમ્પલી રેડ ટે્ટ ક્યા ખતરનાક રોગના ચકાસર્ીની પધ્ધશત છે ?  એઈડ્સ  
2304.  િરીરનુ ંસૌથી લાબં ુઅને મજબતુ હાડકુ  સાથળનુ ંછે  
2305.  કંઈ ધાત ુપાર્ીમા ંનાખતા સળગી ઉઠે્ છે ?  સોરડયમ  
2306.  પેિ્યરુાઈઝેિન માટે દૂધને કેટલા અંિ સેન્દ્ન્સટગે્રડે ગરમ કરવામા ંઆવે છે ?   720 
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2307.  પારકિસન્સસ ક્યા અંગનો રોગ છે ?  મગજ  
2308.  સખત પાર્ીમા ંક્યા ક્ષારો ઓગળેલા હોય છે ?  કેન્લ્િયમ, મેગ્નેશિયમ  
2309.  તકુસીમા ંક્યો એશસડ હોય છે ?  ઓરસેબલક  
2310.  સપંરૂ્ક રીતે ભોજનને પચતા કેટલો સમય લાગે છે ?  48 કલાક  
2311.  માર્સના મતૃ્ય ુબાદ આંખનુ ંદાન કેટલા સમયમા ંકરી િકાય છે ?  છ કલાક  
2312.  ક્યા રંગના રકરર્ોની હાજરીમાં પ્રકાિ સં્ લેષર્ની ઝડપી હોય છે ?  લાલ  
2313.  લીલા મરચામા ંતીખાિનુ ંકારર્ ?  કેપ્સેસેન  
2314.  સયૂકપ્રકાિને કેન્દ્ન્સદ્રત કરવા ક્યા કાચનો ઉપયોગ થાય છે ?  બરહગોળ કાચ  
2315.  ટપેન્સટાઈન તેલ ક્યા વકૃ્ષમાંથી મળે છે ?  પાઈન  
2316.  પાદંડાવાળા લીલા િાકભાજીમા ંક્ય ુતત્વ સૌથી વધારે હોય છે ?  લોહ  
2317.  શવશ્વની પ્રયોગિાળા ક્યા છે ?  એન્સટાકક રટકા  
2318.  કુલ તત્વોની સખં્યા કેટલી છે ?  118  
2319.  પથૃ્વી પર મળી આવતા તત્વોની સખં્યા  94  
2320.  માનવસર્જર્જત તત્વોની સખં્યા કેટલી ?  24  
2321.  સૌથી ભારે પ્રવાહી  પારો  
2322.  સૌથી હલકુ તત્વ  હાઈડ્રોજન  
2323.  સૌથી ભારે તત્વ  યરેુશનયમ  
2324.  સૌથી સખત ધાત ુ ઈરેરડયમ  
2325.  સામાન્સય તાપમાને પ્રવાહી રહતે ુ ંધાત ુ પારો  
2326.  સામાન્સય તાપમાને પ્રવાહી રહતેી અધાત ુ બ્રોશમન  
2327.  પાર્ીનુ ંઉષ્ર્ાતામાન  1000 સેન્લ્સયસ/320ફે  
2328.  રસાયર્ોનો રાજા ક્યા એશસડને કહ ેછે ?  સલ્ફયરુીક એશસડ (H2SO4)  

2329.  હા્ય વાય ુતરીકે કોર્ ઓળખાય છે ?  નાઈરેસ ઓકસાઈડ (N20)  

2330.  પ્રોરટનનો બધંારર્ીય એકમ  એમોશનયા એશસડ  
2331.  અફીર્માં રહલે ુ ંઝેરી દ્રવ્ય  મોરફિન  
2332.  રટયરગેસનુ ંરાસાયબર્ક નામ  આલ્ફા ક્લોરો એશસટોરફનોન  
2333.  ડાયનેમાઈટનુ ંરાસાયબર્ક નામ  ન્ગ્લસરીન રાઈનાઈરેટ  
2334.  શવધતુનુ ંવહન કરનાર અધાત ુ ગે્રફાઈટ  
2335.  ફળોને સરુબક્ષત રાખવા માટે ક્યા એશસડનો ઉપયોગ થાય છે ?  ફોશમિક એશસડ  
2336.  ક્યા પ્રકારનો કોલસો ઉત્તમ પ્રકારનો કોલસો છે ?  એન્સથેસાઈટ સૌથી ઉત્તમ 

પ્રકારનો કોલસો છે કાબકનનુ ં

96% પ્રમાર્ ધરાવે છે.  
2337.  પ્રાકશૃતક ગેસમાં શુ ંહોય છે ?  શમથેન  
2338.  પોલીશવનાઈલ ક્લોરાઈડ (PVC) બનાવવામા ંિેનો ઉપયોગ થાય છે ?  એશસરીબીન  
2339.  ઉષ્માનુ ંસૌથી વધ ુવહન િેમા ંથાય છે ?  ચાદંી ધાતમુા  
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2340.  ઉષ્માનુ ંસૌથી ઓછ વહન િેમા થાય છે ?  સીસામા ં 
2341.  પથૃ્વી પર 22 અધાત ુતત્વ છે જેમાથી 11 ગેસ ્વરૂપે છે 1 દ્રવ્ય  ્વરૂપે બાકીના 10 ઘન 

પદાથો છે.  

 

2342.  શવ્ફોટકો ટી.એન.ટી તથા ડાઈનામાઈટ બનાવવામા ંિેનો ઉપયોગ થાય છે ?  નાઈરરક એશસડ  
2343.  ડયટેુરરયમના ઓક્સાઈડને ભારે પાર્ી કહવેામા આવે છે. સામાન્સય પાર્ીના 6000માં ભાગે 1 

ભાગ ભારે પાર્ી હોય છે.  

 

2344.  રંગ ઉદ્યોગમા ંકીટાણનુાિક તરીકે ઉપયોગ થાય છે ?  ઈથાઈલ આલ્કોહોલ C2H5OH 

2345.  સરકો બનાવવા ઔષધો તથા રંગો બનાવવા િેનો ઉપયોગ થાય છે ?  એશસરટક એશસડનો  
2346.  હીરો, ગે્રફાઈટ, કોક, કોલટાર એ કાબકનના કેવા રૂપો છે ?  બહરુૂપો  
2347.  અવકાિનો વાદળી રંગ કોને આભારી છે ?  પ્રકાિના પ્રકીર્કનને  
2348.  ડાયનેમો યાશંત્રક ઉજાકનુ ંિેમા ંરૂપાતંર કરે છે ?  શવધતુ ઉજાકમા ં 
2349.  જાંબલી રંગની તરંગ લબંાઈ સૌથી વધ ુ(આવશૃત્ત ઓછી) જ્યારે લાલ (રાતા) રંહની તરંગ 

લબંાઈ સૌથી ઓછી (આવશૃત્ત વધ)ુ  

મેઘધનષુ  

2350.  માનવ િરીરનો સૌથી નાનો એકમ  કોષ  
 

 
 


