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ગ જયાત વયાય દ્વાયા રેલાતી  

GPSC 1-2, ના. ભાભરતદાય, PSI, ASI, 

તરાટી, તરાક , TAT, TET:1-2, રીવ લઔેયે.... 
તભાભ યીક્ષઐની વંણૂક તૈમાયી ભાટે 

વાભાજજ શલજ્ઞાન  
ધયણ : 5 – 10 

 ભશાલયા ભાટે 2550 પ્રશ્ન જલાફ વાથે  
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ભાઔકદળક  : વાભત ઔઢલી 
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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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્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  



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)  4 

                                                  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.  

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.  
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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.  

 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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                                                  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.  

 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  



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)  7 

                                                  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.  

 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.  
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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.  

 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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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 



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)  10 

                                                  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.  
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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.  

 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 :  



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)  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:  



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)  14 

                                                  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 
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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.  

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’ 
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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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 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 .ં  



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)  27 

                                                  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  



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)  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.  
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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.  

 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.  

 

 1945 છીન  શલશ્વ -2 

 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. 
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 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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                                                  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.  

 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.  

 

ચાર, નળ વભજીઍ: 
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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.  

 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.  
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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 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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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 .  
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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  



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)  58 

                                                  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.  

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  
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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.  

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 .  
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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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                                                  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.  

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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                                                  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.  

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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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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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 .  
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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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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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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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                                                  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.  

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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                                                  નલી ફેચભાં પ્રલેળ રેલા ભાટે આેર નફંય ય પન ય અથલા ફૃફર ં  ભવ .  
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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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                                                  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.  

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  



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)  78 

                                                  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  
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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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                                                  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.  

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 .  
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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 .  
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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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                                                  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.  

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  
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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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                                                  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.  

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  
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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  
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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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                                                  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.  

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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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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                                                  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.  

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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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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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.  

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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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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                                                  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.  

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  



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)  100 
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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.  

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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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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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  
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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.  

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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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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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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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  



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)  109 

                                                  નલી ફેચભાં પ્રલેળ રેલા ભાટે આેર નફંય ય પન ય અથલા ફૃફર ં  ભવ .  
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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  



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)  111 

                                                  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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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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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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                                                  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.  

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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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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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’  
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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.  

?  
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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                                                  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.  

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  
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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  

 
 
 

 


