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વાભાજજક વલજ્ઞાન,   ધયણ: 7,   વત્ર: 2 

 

ભશને્દ્રવવિંશ  કંકાલટી ે.વે.ળાા 
 

1.ાટણ ળશયે કમા પ્રકાયની વાડી ભાટે પ્રખ્માત છે ? 

જલાફ: ટળં 

 

2.વો પ્રથભ ચંાવયભા ંકમા લળંના ળાવક યાજ્મ કયતા શતા ? 

જલાફ: ચાલડા 
 

3.લનયાજ ચાલડાએ કઈ નદી ઉય નવ  ંનગય લવાવ્  ં? 

જલાફ: વયસ્લતી 
 

4.ચાલડા લળં છી ગ જયાતની યાજવત્તા કમા લળંના ળાવકએ વબંાી ? 

જલાફ: વરકંી 
 

5.ક્યા યાજાના વભમભા ંકલરકારવલવજ્ઞ શભેચનં્દ્રાચામવ થઈ ગમા ? 

જલાફ: વવદ્ધયાજ જમવવિંશ 

 

6.ક્યા યાજાના વભમભા ંઅણહશરલાડ ાટણ વલદ્યાન  ંધાભ ફન્દ્્  ંશત  ં? 

જલાફ: વવદ્ધયાજ જમવવિંશના 
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7.ક્યા યાજાના ળાવનભા ંગ જયાતની વમદૃ્ધદ્ધ ટચ ય શતી ? 

જલાફ: ક ભાયાના 
 

8.ગ જયાતભા ંયાણીની લાલ ક્યા ંઆલેરી છે ? 

જલાફ: ાટણભા ં
 

9.યાણીની લાલન  ંફાધંકાભ કણ ેકયાવ્  ંશત  ં? 

જલાફ: યાણી ઉદમભતીએ 

 

10.યાણીની લાલ કેટરા ભાની છે ? 

જલાફ: વાત 

 

11.કના કશલેાથી ધકાભા ંભરાલ તાલ અને વલયભગાભભા ંમ નવય તાલ 

ફાધંલાભા ંઆવમા ંશતા ં? 

જલાફ: યાજભાતા ભીનદેલીના 
 

12.ગ જયાતભા ંવશસ્ત્રલરિંગ તાલ ક્યા ંઆલેલ  ંછે ? 

જલાફ: ાટણભા ં
 

13.ઈ.વ. 1178ભા ંળાશબ દ્દીન ઘયીને કણ ેશયાવમ શત ? 

જલાફ: યાણી નાઈકીદેલીએ 

 

14.અભદાલાદ ળશયે કણ ેલવાવ્  ંશત  ં? 

જલાફ: સ રતાન અશભદળાશ ે

 

15.શભેચરંાચામે યચરેા વમાકયણ ગ્રથંન  ંનાભ શ  ંશત  ં? 

જલાફ: વવદ્ધશભે ળબ્દાન ળાવન 

 

16.વરકંી્ ગભા ંવભનાથ ાટણ ક્યા ધભવન  ંપ્રખ્માત ધાભ ગણાત   ંશત  ં? 

જલાફ: ળૈલ 
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17.વરકંી્ ગભા ંગ જયાતભા ંલૈષ્ણલ ધભવન  ંસ પ્રવવદ્ધધાભ ક્  ંશત  ં? 

જલાફ: દ્વાયકા 
 

18.ગ જયાતભા ંસમૂવભહંદય ક્યા સ્થે આલેલ  ંછે ? 

જલાફ: ભઢેયા 
 

19.ગ જયાતભા ંસ પ્રવવદ્ધ કીવતિતયણ ક્યા સ્થે આલેલ  ંછે ? 

જલાફ: લડનગય 

 

20.લનયાજના વતાન  ંનાભ શ  ંશત  ં? 

જલાફ: જમવળખયી 
 

21.અણહશરલાડ ાટણના વિભ ેઆલેરા શારના કમા ગાભન  ંઅભ્રળં થમેલ  ંનાભ છે 

? 

જલાફ: અનાલાડ 

 

22.નલા લવાલેરા નગયન  ંનાભ 'અણહશરલાડ ાટણ' લનયાજે ળાના ઉયથી યાખ્્  ં
શત  ં? 

જલાફ: તાના વભત્ર અણહશરના નાભ યથી 
 

23.ચાલડા લળંના ળાવકએ આળયે કેટરા લવ સ ધી ગ જયાત ય યાજવત્તા વબંાી ? 

જલાફ: 196 

 

24.નીચનેાભાથંી કમ યાજા વરકંી લળંન યાજા ન શત ? 

જલાફ: કયણઘેર 
 

25.વરકંી લળંના કેટરા ળાવક યાજ્મ-વવિંશાવન છડી, મ ગટધાયીભાથંી કંથાધાયી 
ફન્દ્મા શતા ? 

જલાફ: છ 
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26.કણે યાજમભાથંી માત્રાલેય ફધં કયાવમ શત ? 

જલાફ: ભીનદેલીએ 

 

27.કયણદેલ લાઘેરા કની વેના વાભે શાયી ગમ ? 

જલાફ: અરાઉદ્દીન ખીરજીની 
 

28.ગ જયાતના છેલ્રા યાજતૂ યાજા કણ શતા ? 

જલાફ: કયણદેલ લાઘેર 
 

29.વરકંી લળં છી કમા લળંન  ંળાવન ગ જયાતભા ંઆવ્  ં? 

જલાફ: લાઘેરા 
 

30.વરકંીઓના યાજ્મતતં્રભા ંકન  ંસ્થાન વલોયી શત  ં? 

જલાફ: યાજાન  ં
 

31.વરકંીઓના ંયાજ્મતતં્રભા ંમ ખ્મ અભાત્મને શ  ંકશલેાભા ંઆલત  ં? 

જલાફ: ભશાભાત્મ 

 

32.વરકંીઓના યાજ્મતતં્રભા ંનાણાખાતાને કમા નાભે ઓખલાભા ંઆલત  ં? 

જલાફ: શ્રીકયણ 

 

33.વરકંીઓના યાજ્મતતં્રભા ંલશીલટી વલબાગભા ંવોથી ભટ બાગ શ  ંકશલેાત ? 

જલાફ: ભડંર 

 

34.વરકંીઓના યાજ્મતતં્રભા ંલશીલટી વલબાગભા ંભડંરન ેટા વલબાગ કમા નાભે 
ઓખાત શત ? 

જલાફ: થંક 

 

35.વરકંી ળાવન લખતે ગ જયાતભા ંકમા ધભવના અન મામી લધાયે શતા ? 

જલાફ: ળૈલ 
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36.આબ ભા ંક્  ંભહંદય પ્રખ્માત છે ? 

જલાફ: વલભરલવહશ 

 

37.વલ્તનત કાભા ંજ્માયે વત્તાન  ંકેન્દ્ર અભદાલાદ ફન્દ્્  ંત્માયે કઈ બાાભા ંકેટરાક 

 સ્તક રખામા ? 

જલાફ: પાયવી 
 

38.બાયતભા ંકમા લનના રીધે લયવાદ ડે ? 

જલાફ: નૈઋત્મ 

 

39.આભાથંી કમા યાજ્મભા ંવોથી લધ  લયવાદ ડે છે ? 

જલાફ: ભેઘારમ 

 

40.આભાથંી કમા યાજ્મભા ંવોથી ઓછ લયવાદ ડે છે ? 

જલાફ: યાજસ્થાન 

 

41.બાયતભા ંઆભાથંી કમા ભહશનાભા ંવળમા શમ છે ? 

જલાફ: જાન્દ્્ આયી 
 

42.ક્યા યાજ્મભા ંવોથી લધાયે ગયભી ડે છે ? 

જલાફ: યાજસ્થાન 

 

43.ઉત્તય બાયતની નદી કઈ છે ? 

જલાફ: વતલ જ 

 

44.કઈ નદી દલિણ બાયતની નદી છે ? 

જલાફ: નભવદા 
 

45.નાગાર્ વન મજના કઈ નદી ય આલેરી છે ? 



www.vishalvigyan.in          6 

 

જલાફ: કૃષ્ણા 
 

46.બાખયા-નાગંર મજના કઈ નદી ય આલેરી છે ? 

જલાફ: વતલ જ 

 

47. રીકટ વયલય કમા યાજ્મભા ંઆલેલ  ંછે ? 

જલાફ: તવભરનાડ  
 

48.લચલરકા (લચલ્કા) વયલય કમા યાજ્મભા ંઆલેલ  ંછે ? 

જલાફ: ઓહયસ્વા 
 

49.ધાત  ભમ ખનીજ ક્  ંછે ? 

જલાફ: તાબં  ં
 

50.અધાત  ભમ ખનીજ ક્  ંછે ? 

જલાફ: ફ્રયસ્ાય 

 

51.લીજીના તાય ફનાલલા ભાટે ક્  ંખનીજ લયામ છે ? 

જલાફ: તાબં  ં
 

52.ક્  ંવિૃ ખયાઉ કે ભવભી જગંરન  ંવિૃ છે ? 

જલાફ: ભહ ડ 
 

53.ક્યા વિૃના રાકડાભાથંી કાથ ફનાલલાભા ંઆલે છે ? 

જલાફ: ખયે 

 

54.છાકાભની ળાશી ફનાલલા ભાટે ળાન ઉમગ થામ છે ? 

જલાફ: રાખન 
 

55.બાયતન  ંયાષ્રીમ પ્રાણી ક્  ંછે ? 
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જલાફ: લાઘ 

 

56.બાયતન  ંયાષ્રીમ િી ક્  ંછે ? 

જલાફ: ભય 

 

57.ન વયલય કમા યાજ્મભા ંઆલેલ  ંછે ? 

જલાફ: ગ જયાત 

 

58.આફશલા કન ેકશલેામ ? 

જલાફ: લાતાલયણની રાફંાગાાની સ્સ્થવતન ે

 

59.બાયતન  ંબોગલરક સ્થાન ક્યા ંછે ? 

જલાફ: ઉત્તય ગાધવભા ં
 

60.બાયત કમા ઉત્તય અિાળં લચ્ચ ેઆલેર છે ? 

જલાફ: 80 થી 370 

 

61.બાયતભા ંવળમા ક્યાયે શમ છે ? 

જલાફ: હડવેમ્ફયથી પેબ્ર આયી સ ધી 
 

62.બાયતભા ંઉના ક્યાયે શમ છે ? 

જલાફ: ભાચવથી ભે સ ધી 
 

63.બાયતભા ંચભાસ  ંક્યાયે શમ છે ? 

જલાફ: રૂ્નથી સ્્ટેમ્ફય સ ધી 
 

64.ભવભ પ્રભાણે ફદરાતા લનન ેશ  ંકશલેામ ? 

જલાફ: ભવભી લન 
 

65.ઉંચાઈ ય આલેરા સ્થએ શલાભાન કેવ  ંયશ ેછે ? 



www.vishalvigyan.in          8 

 

જલાફ: ઠંડ  
 

66.દહયમાહકનાયે આફશલા કેલી શમ છે ? 

જલાફ: વભ 

 

67.ભધ્મ અને લામવમ બાયતભા ંઉનાાભા ંકેટલ  ંતાભાન શમ છે ? 

જલાફ: 450 થી 500 

 

68.ભાનલ દ્વાયા વગં્રહશત અને વલશ્વાવ ફવેે તેલી લસ્ત  કે દાથવના ગ ણ, િભતા અન ે

કામવ-જે ભાનલની વભરકત ફની જામ તેન ેશ  ંકશલેામ ? 

જલાફ: વવંાધન 

 

69.થૃ્લી ય ક દયતી યીતે વજાવમેરા, વયતાથી ભી આલતા અને ભાનલીને 
ઉમગભા ંઆલતા ક દયતી દાથોને શ  ંકશલેામ ? 

જલાફ: ક દયતી વવંાધન 

 

70.કઈ નદીઓ જભાગવ તયીકે ઉમગી છે ? 

જલાફ: ઉત્તય બાયતની નદીઓ 

 

71. જંાફ મ ખ્મ કેટરી નદીઓ લશ ેછે તેથી જંાફ યાજ્મન  ંનાભ ડ્  ંછે ? 

જલાફ: 5 

 

72.કઈ નદી જંાફ યાજ્મભા ંથઈન ેલશ ેછે ? 

જલાફ: આેરી ફધી 
 

73.કઈ નદી લફશાયભા ંથઈન ેલશ ેછે જેથી ત ેનદીભા ંદય લે બમકંય યૂ આલે છે ? 

જલાફ: કળી 
 

74.કઈ નદીઓ જભાગવ તયીકે ઉમગી નથી ? 

જલાફ: દલિણ બાયતની નદીઓ 
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75.નભવદા અને તાી નદી કને ભે છે ? 

જલાફ: અયફ વાગયને 
 

76.ગદાલયી, કાલેયી, ત ગંબરા નદી કને ભે છે ? 

જલાફ: ફગંાાની ખાડીને 
 

77.શીયાક ંડ મજના કઈ નદી ય આલેરી છે ? 

જલાફ: ભશા નદી 
 

78.શીયાક ંડ મજના કમા યાજ્મભા ંઆલેરી છે ? 

જલાફ: ઓહયસ્વા 
 

79.નાગાર્ વન મજના ક્યા યાજ્મભા ંઆલેરી છે ? 

જલાફ: આંધ્રપ્રદેળ 

 

80.નીચનેાભાથંી ખાયા ંાણીન  ંવયલય ક્  ંછે ? 

જલાફ:  રીકટ 

 

81.નીચનેાભાથંી ભીઠા ંાણીન  ંવયલય ક્  ંછે ? 

જલાફ: વ રય 

 

82.કઈ નદીઓ જ ધધ ફનાલે છે ? 

જલાફ: દલિણ બાયતની નદીઓ 

 

83.વાબંય વયલય કમા યાજ્મભા ંઆલેલ  ંછે ? 

જલાફ: યાજસ્થાન 

 

84.કરાય વયલય કમા યાજ્મભા ંઆલેલ  ંછે ? 

જલાફ: આંધ્રપ્રદેળ 
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85.દર અને વ રય વયલય કમા યાજ્મભા ંઆલેરા છે ? 

જલાફ: જમ્મ  કાશ્ભીય 

 

86.ન વયલય કમા યાજ્મભા ંઆલેલ  ંછે ? 

જલાફ: ગ જયાત 

 

87.નીચનેાભાથંી ક્  ંક દયતી વયલય નથી ? 

જલાફ: ગવલિંદ વાગય 

 

88.નીચનેાભાથંી ક્  ંકૃવત્રભ વયલય નથી ? 

જલાફ:  રીકટ વયલય 

 

89.ગવલિંદ વાગય વયલય કઈ નદી ઉય આલેલ  ંછે ? 

જલાફ: વતલ જ 

 

90.ગાધંી વાગય વયલય કઈ નદી ઉય આલેલ  ંછે ? 

જલાફ: ચફંર 

 

91.વનઝાભ વાગય વયલય કઈ નદી ઉય આલેલ  ંછે ? 

જલાફ: ભાજંયા 
 

92.વનઝાભ વાગય વયલય કમા યાજ્મભા ંઆલેલ  ંછે ? 

જલાફ: આંધ્રપ્રદેળ 

 

93.નાગાર્ વન વાગય વયલય ક્યા યાજ્મભા ંઆલેલ  ંછે ? 

જલાફ: આંધ્રપ્રદેળ 

 

94.ગાધંી વાગય વયલય કમા યાજ્મભા ંઆલેલ  ંછે ? 

જલાફ: ભધ્મપ્રદેળ 
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95.ગવલિંદ વાગય વયલય કમા યાજ્મભા ંઆલેલ  ંછે ? 

જલાફ: હશભાચર પ્રદેળ 

 

96.કઈ મજનાભા ંમ ખ્મ નશયે િભતાની રષ્ષ્ટએ વોથી ભટી નશયે ફનળે ? 

જલાફ: નભવદા 
 

97.જૈવલક અને અજૈવલક દાથો ગયભી અને દફાણને રીધે હયલતવન ાભીને ચક્કવ 

યાવામલણક ફધંાયણ ધયાલ ેછે. આલા દાથોને શ  ંકશ ેછે ? 

જલાફ: ખનીજ 

 

98.થૃ્લીના આંતહયક િતે્રભાથંી ખનીજ શ દ્ધ સ્લરૂ ેભતી નથી તેભા ંઅશ દ્ધદ્ધઓ શમ 

છે તેથી તેન ેશ  ંકશ ેછે ? 

જલાફ: અમસ્ક 

 

99.ખવનજ કની ફલિવ છે ? 

જલાફ: ક દયતની 
 

100.નીચનેાભાથંી ક્  ંવચંારન ળસ્તતન  ંખનીજ છે ? 

જલાફ: કરવ 
***** 

 ભશને્દ્રવવિંશ. કંકાલટી. .ેવે.ળાા. ........................... 
101.લાવનિળ તથા છાકાભ ઉદ્યગભા ંક્  ંખનીજ લયામ છે ? 

જલાફ: ભેંગેનીઝ 

 

102.લીજીના તાય ફનાલલા અને લાવણ ફનાલલા ભાટે ળાન ઉમગ થામ છે ? 

જલાફ: તાબં  ં
 

103.ધ્લવનળક ડદાભા ંકમા ખનીજન ઉમગ થામ છે ? 

જલાફ: અફયખ 
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104.ક્  ંખનીજ ધાત   ગાણ ઉદ્યગ ભાટે ખફૂ જ ઉમગી છે ? 

જલાફ: ફ્રયસ્ાય 

 

105.બાયતભા ંકેટરી જાતના વિૃ થામ છે ? 

જલાફ: 5000 

 

106.આણા આ્ લેદભા ંકેટરા વિૃ અને છડલાઓન  ંલણવન છે ? 

જલાફ: 2000 

 

107.કઈ ઋત ભા ંવિૃના ંાદંડા ંખયી ડે છે ? 

જલાફ: ાનખય ઋત ભા ં
 

108.ગગંા નદીના મ ખવત્રકણભા ંફનેલ  ંજગંર ળાના તયીકે જાણીત  ંફન્દ્્  ંછે ? 

જલાફ: સ દંયલન 

 

109.કમા વિૃના રાકડાભાથંી શડી કે સ્ટીભય ફને છે ? 

જલાફ: સ દંયીના 
 

110.ટરા,ં વાદડી લગેયે કમા વિૃના રાકડાભાથંી ફને છે ? 

જલાફ: લાવંના 
 

111.ટેન્દ્ટાઈન કમા વિૃના યવભાથંી ફને છે ? 

જલાફ: ચીડના 
 

112.બાયતન  ંવોથી ભટ ં વસ્તન લગવન  ંપ્રાણી ક્  ંછે ? 

જલાફ: શાથી 
 

113.બાયતન  ંવલવળષ્ટ પ્રાણી ક્  ંછે ? 

જલાફ: એકળીંગી ગેંડ 
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114.વલશ્વબયભા ંલાઘની કેટરી જાવતઓ છે ? 

જલાફ: 8 

 

115.બાયતભા ંયૉમર ટાઈગય (વપેદ લાઘ) ક્યા ંજલા ભે છે ? 

જલાફ: વિભ ફગંાભા ં
 

116.બાયતની ભધ્મભાથંી શ  ંવાય થામ છે ? 

જલાફ: કકવવતૃ્ત 

 

117.કેલરા દેલી યાષ્રીમ ઉદ્યાન કમા ંઆલેલ  ંછે ? 

જલાફ: યાજસ્થાનભા ં
 

118.બાયતભા ંજલા ભત  ંવોથી લજનદાય િી ક્  ંછે ? 

જલાફ: ઘયાડ 

 

119.ફે ફૂટ થી લધ  ઉંચાઈ ધયાલત  ંિી ક્  ંછે ? 

જલાફ: વાયવ 

 

120.કચ્છભા ંભટા યણભા ંકાદલહકચડના ઢગ ફનાલી ક્  ંિી ઈંડા મકેૂ છે ? 

જલાફ: સ યખાફ 

 

121.બાયતભા ંકેટરા અભ્માયણ્મ આલેરા ંછે ? 

જલાફ: 490 

 

122.બાયતભા ંકેટરા યાષ્રીમ ઉદ્યાન આલેરા ંછે ? 

જલાફ: 89 

 

123.કાઝીયંગા યાષ્રીમ ઉદ્યાન ક્યા ંઆલેલ  ંછે ? 

જલાફ: અવભ 
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124.થયન  ંયણ યાષ્રીમ ઉદ્યાન ક્યા ંઆલેલ  ંછે ? 

જલાફ: યાજસ્થાન 

 

125.કાન્દ્શા યાષ્રીમ ઉદ્યાન ક્યા ંઆલેલ  ંછે ? 

જલાફ: ભધ્મપ્રદેળ 

 

126.ફાદંી ય યાષ્રીમ ઉદ્યાન ક્યા ંઆલેલ  ંછે ? 

જલાફ: કણાવટક 

 

127.દલચગાભ યાષ્રીમ ઉદ્યાન ક્યા ંઆલેલ  ંછે ? 

જલાફ: જમ્મ  અને કશ્ભીય 

 

128.કફટે યાષ્રીમ ઉદ્યાન ક્યા ંઆલેલ  ંછે ? 

જલાફ: ઉત્તયાખડં 

 

129.થૃ્લીની વાટી ય ભાનલીને ીલારામક ભીઠ ં ાણી કેટલ  ંછે ? 

જલાફ: 2% કયતા ંણ ઓછ ં

 

130.વનાની ખાણ ક્યા ંઆલેરી છે ? 

જલાફ: કણાવટક 

 

131.બાયતની ભટાભા ંભટી નદી કઈ છે ? 

જલાફ: ગગંા 
 

132.દલિણ બાયતના રક ગયભીથી ફચલા કેલા કડા ંશયેલાન  ંવદં કયે છે ? 

જલાફ: સ તયાઉ 

 

133.આણા દેળભા ંક્યા પ્રકાયની ળાવન દ્ધવત છે ? 

જલાફ: રકળાશી 
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134.ન્દ્મામતતં્રને ઝડી અને લફનખચાવ ફનાલલા ભાટે કણ કાભ કયે છે ? 

જલાફ: રકઅદારત 
 

135.ફધી અદારતભા ંવોથી નાની અદારત કઈ છે ? 

જલાફ: તાલ કા અદારત 

 

136.ગ જયાત યાજ્મની લડી અદારતની સ્થાના ક્યાયે થઈ ? 

જલાફ: ઈ.વ.1960ભા ં
 

137.ગ જયાત યાજ્મની લડી અદારત ક્યા ળશયેભા ંઆલેરી છે ? 

જલાફ: અભદાલાદ 

 

138.ભકાન, જભીન કે અન્દ્મ વંવત્ત અંગેન વલલાદ કેલ વલલાદ કશલેામ ? 

જલાફ: દીલાની 
 

139.ચયી, લ ૂટંપાટ, ભાયાભાયી, ખનૂ, ળાયીહયક ઈજા કે ઝઘડાન વલલાદ કેલ વલલાદ 

કશલેામ ? 

જલાફ: પજદાયી 
 

140.ન્દ્મામની દેલીન  ંનાભ શ  ંછે ? 

જલાફ: આસ્ટીન 

 

141.ન્દ્મામની દેલીને ક્યા ંાટ ફાધંેર છે ? 

જલાફ: આંખે 
 

142.ન્દ્મામની દેલીના ફનં્ને શાથભા ંશ  ંછે ? 

જલાફ: તરલાય-ત્રાજવ  ં
 

143.તાલ કા અદારતને ફીજી કઈ અદારત ણ કશ ેછે ? 

જલાફ: રામર કટવ  
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144.રીવને ગ નાની પ્રથભ જાણ થામ ત્માયે ત ેરીવ-સ્ટેળનભા ંશ  ંનોંધ ેછે ? 

જલાફ: FIR 

 

145.ઘયભા ંચયી થઈ શમ ત વોપ્રથભ કઈ અદારતભા ંદાલ કયામ ? 

જલાફ: જજલ્રા પજદાયી અદારતભા ં
 

146.કઈએ ઘય ચાલી ાડ્  ંશમ ત વોપ્રથભ કઈ અદારતભા ંદાલ કયામ ? 

જલાફ: તાલ કા દીલાની અદારતભા ં
 

147.તાલ કા અદારતભા ંન્દ્મામ ના ભળ્મ શમ ત કઈ અદારતભા ંદાલ કયામ ? 

જલાફ: જજલ્રા અદારતભા ં
 

148.તાલ કા અદારતની ઉય કઈ અદારત કામવ કયે છે ? 

જલાફ: જજલ્રા અદારત 

 

149.આણા દેળભા ંન્દ્મામતતં્રની વમલસ્થા કેલી છે ? 

જલાફ: વંગ 

 

150.આણા દેળન  ંન્દ્મામતતં્ર કેવ  ંછે ? 

જલાફ: સ્લતતં્ર અને વનષ્િ 

 

151.દેળના કામદાન  ંારન ન કયનાય શ  ંછે ? 

જલાફ: ગ નેગાય 

 

152.ગ ન કયનાય વમસ્તત ફીજાન  ંશ  ંછીનલે છે ? 

જલાફ: શક 

 

153.કઈ અદારતના લડા જજલ્રાની ફધી અદારતના લડા છે ? 

જલાફ: જજલ્રા 
 



www.vishalvigyan.in          17 

 

154.યાજ્મની વોથી ભટી અદારત કઈ છે ? 

જલાફ: લડી અદારત 

 

155.દેળની વોથી ભટી અદારત કઈ છે ? 

જલાફ: વલોચ્ચ અદારત 

 

156.કઈ અદારતને નજીયી અદારત કશ ેછે ? 

જલાફ: લડી અદારત 

 

157.યાજ્મની લડી અદારતના ન્દ્મામાધીળને પ્રવતજ્ઞા કણ રલેડાલે છે ? 

જલાફ: યાજ્માર 

 

158.યાજમની લડી અદારતને અંગે્રજીભા ંશ  ંકશ ેછે ? 

જલાફ: શાઇકટવ  
 

159.અદારતભા ંદાલ કયનાયને શ  ંકશલેામ ? 

જલાફ: પહયમાદી 
 

160.ગ ન કયનાયન ેરીવ કડીન ેરઈ જામ તેને શ  ંકશલેામ ? 

જલાફ: ધયકડ 

 

161.તશભતદાયને-ગ નેગાયને કડી રાલલા ભાટે ન્દ્મામાધીળ હ કભ કયે તેન ેશ  ંકશલેામ 

? 

જલાફ: લૉયન્દ્ટ 

 

162.ફાય કાઉસ્ન્દ્વર તયપથી લકીરાત કયલા ભાટેની વનદ ધયાલત કામદાન વનષ્ણાત 

કમા નાભે ઓખામ છે ? 

જલાફ: લકીર 
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163.નીચરી અદારતના ચ કાદાન ન્દ્મામ ભેલલા ભાટે ઉરી અદારતભા ંદાખર 

કયલાની અયજીને શ  ંકશ ેછે ? 

જલાફ: અીર 

 

164.તાના કેવ ભાટે લકીર યકનાય વમસ્તતને શ  ંકશ ેછે ? 

જલાફ: અવીર 

 

165.ન્દ્મામાધીળની રૂફરૂ કઈન જલાફ રલેાભા ંકે નોંધલાભા ંઆલ ેતેને શ  ંકશલેામ ? 

જલાફ: ર્ ફાની 
 

166.ગ નાહશત કૃત્મ કયનાયન ેરીવ દ્વાયા કડલાભા ંઆલે તેન ેશ  ંકશલેામ ? 

જલાફ: અટકામત 

 

167.'પલમાભા ંઝઘડ થમ. ભાજીને લાગ્ .ં' આ કેવ કેલા પ્રકાયન છે ? 

જલાફ: પજદાયી 
 

168.'પલમાભા ંઝઘડ થમ. ભાજીને લાગ્ .ં' આ કેવની કામવલાશી કઈ અદારતભા ં
ચારળે ? 

જલાફ: જજલ્રાની અદારતભા ં
 

169.'યભેળબાઈ ઉય હ ભર થમ.' આ કેવ કેલા પ્રકાયન છે ? 

જલાફ: પજદાયી 
 

170.'લાશનન ેઅકસ્ભાત થમ.' આ કેવની કામવલાશી કઈ અદારતભા ંચારળે ? 

જલાફ: જજલ્રાની અદારતભા ં
 

171.જજલ્રા અદારતના ચ કાદાથી વતં ન થામ ત કઈ અદારતભા ંકામવલાશી કયી 
ળકીએ ? 

જલાફ: લડી અદારતભા ં
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172.'જભીનદાયે શવંાફનેની જભીન ચાલી ાડી. તેના ફદરાભા ંકઈ નાણા આ્મા ન 

શતા.' આ કેવ કેલા પ્રકાયન છે ? 

જલાફ: દીલાની 
 

173.તાલ કા અદારતભા ંકમા દાલાઓ વાબંલાભા ંઆલે છે ? 

જલાફ: દીલાની 
 

174.જજલ્રા અદારતભા ંકમા દાલાઓ વાબંલાભા ંઆલે છે ? 

જલાફ: પજદાયી-દીલાની ફન્ને 
 

175.લડી અદારતભા ંકમા દાલા વાબંલાભા ંઆલે છે ? 

જલાફ: પજદાયી-દીલાની ફન્ને 
 

176.અદારતભા ંન્દ્મામની દેલીના શાથભા ંત્રાજવ  ંળાન  ંપ્રવતક છે ? 

જલાફ: વભતર ન્દ્મામ આલાન  ં
 

177.અદારતભા ંન્દ્મામની દેલીના શાથભા ંતરલાય ળાન  ંપ્રવતક છે ? 

જલાફ: ગ ન વાલફત થામ ત વજા કયલાન  ં
 

178.ન્દ્મામની દેલીની આંખે ાટા શ  ંસચૂલે છે ? 

જલાફ: િાત યાખ્મા વલના વો ભાટે વભાન ન્દ્મામ તરલાન  ં
 

179.અદારતન  ંબાયણ ઘટાડલા ભાટે કઈ અદારત કામવ કયે છે ? 

જલાફ: રક અદારત 
 

180.રક-અદારત ફન્ને િ લચ્ચે શ  ંકયાલે છે ? 

જલાફ: વભાધાન 

 

181.ાણીતના ભેદાનભા ંફાફયે કન ેશયાવમ ? 

જલાફ: ઇબ્રાશીભ રદીને 
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182.બાયતભા ંમ ઘર લળંની સ્થાના કણે કયી ? 

જલાફ: ફાફયે 

 

183.લચતડના લીય મદ્ધા યાણા વાગંાને ફાફયે કમા ભેદાનભા ંશયાવમા ? 

જલાફ: કાનલાના 
 

184.ફાફયના  ત્રન  ંનાભ શ  ંશત  ં? 

જલાફ: હ ભા્  
 

185.કન જન્દ્ભ અભયકટના યાણાને ત્મા ંથમ શત ? 

જલાફ: અકફય 

 

186.આભાથંી કન ેમ ઘર ળાવક ગણી ળકામ નહશ ? 

જલાફ: ળેયળાશ સયૂ 

 

187.ળેયળાશ ેહ ભા્ ને કેટરી લાય શયાવમ શત ? 

જલાફ: ફે 
 

188.ફયૈાભખાનની દયલણી નીચ ેઅકફયે કન ેશયાવમ શત ? 

જલાફ: શમે ને 
 

189.અકફયના અલવાન છી વરીભ ક્  ંનાભ ધાયણ કયી હદલ્રીની ગાદીએ ફઠે ? 

જલાફ: જશાગંીય 

 

190.ભેલાડના કમા યજતૂએ રાફંા વભમ સ ધી અકફય વાભે ્ દ્ધ કમાવ ? 

જલાફ: વવવહદમા 
 

191.હ ભા્ ને કેટરા લવ સ ધી યઝાટ કયલી ડી ? 

જલાફ: 15 લવ 
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192.અકફયના યાજ્મભા ંયગણાની ભશસેરૂ કણ ઉઘયાલત  ંશત  ં? 

જલાફ: આભીર 

 

193.અકફયે ક્ય લેય નાબદૂ કમો ? 

જલાફ: જજજમાલેય 
 

194.આભાથંી કઈ આત્ભકથા અબ ર પઝરે રખી શતી ? 

જલાફ: અકફયનાભા 
 

195.યાણા પ્રતા અને અકફયના રશ્કય લચ્ચે કમા ભેદાનભા ં્ દ્ધ થ્  ંશત  ં? 

જલાફ: શરદીઘાટીના 
 

196.આભાથંી કમા ળાવકે ટંકળા સ્થાીને ચાદંીના વવક્કા ડાવમા શતા ? 

જલાફ: ળેયળાશ ે

 

197.અકફયે કમા સ્થે ઇફાદતખાન  ંખરાવ્  ંશત  ં? 

જલાફ: પતે ય વવક્રીભા ં
 

198.આભાથંી કન વભાલેળ અકફયના દયફાયના નલયત્નભા ંથત નશત ? 

જલાફ: શભેચરંાચામવ 
 

199.ભશાયાણા પ્રતાના ઘડાન  ંનાભ શ  ંશત  ં? 

જલાફ: ચતેક 

 

200.ળેયળાશ ઈવતશાવભા ંળાના તયીકે પ્રખ્માત છે ? 

જલાફ: સ ધાયક ળાવક 


