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પાઠ -૧૦ બે મહારાજયો 
 

૧ વમ્રાટ શષલધષન ના પતા ન ું નાભ શ ું શત  ું ? 

(A) 

 

નુંદીલધષન (B) યાજમલધષન (C) પ્રબાકયલધષન (D) બાસ્કય લભષન 
 
 

૨ શષલધષન ના ભોટા બાઇન ું   નાભ શ ું શત  ું ? 

(A) યાજમલધષન (B) પ્રબાકયલધષન (C) નુંદદલધષન (D) એક ણ નશીં 
        
૩ શષલધષન ના પતાન ું દગાથી ખનૂ કયનાય યાજલી કોણ શતો ? 

(A) યાજમલધષન (B) ળળાુંક (C) દેલગ પ્ત (D) યાજમશ્રી 
 

૪ બષેન રાજયશ્રી ને કયા રાજાએ કેદ કરી ષતી ? 

(A) ળળાુંક (B) શષલધષન (C) યાજમલધષન (D) દેલગ પ્ત 
 

૫ ષવષળર્ષનને બષેન રાજયશ્રી ને મુકત કરળા કોની મદદ ીર્ી ? 

(A) યાજમલધષન (B) ળળાુંક (C) દેલગ પ્ત (D) દદલાકય 
 

૬ માલળાના રાજાનુું નામ ુું ષતુું ? 

(A) યાજમલધષન (B) ળળાુંક (C) દેલગ પ્ત (D) એક ણ નશીં 
 

૭ શમ્રાટ ષવષળર્ષન કયા નાટકો રચ્યા ષતા ? 

(A) નાગાનુંદ (B) યત્નાલરી (C) પપ્રમદપળકા (D) ત્રણેમ 
 

(૮) વમ્રાટ શષના વભમની ભશત્લની ફાફતો આણને ળાભાુંથી ભે  છે ? 

(A) કાદમ્ફયી (B) શષચદયત (C) પપ્રમદપળકા (D) એક ણ નશીં 
 

(૯) નારુંદા પલધાીઠ ના બવ્મ અને વમધૂ્ધ પ સ્તકારમન ું નાભ શ ું શત  ું ? 

(A) ધભષગુંજ (B) યત્નાલરી (C) ભઠ (D) વેન્ટ્ર્રરાઈબ્રેયી 
 

(૧૦) નારુંદા પલધાીઠના આચામષન ું નાભ શ ું શત  ું ? 

(A) ગ ણભપત (B) ળીરબદ્ર (C) પળરાગ ણસ યી (D) શભેચુંદ્રાચામષ 
 

(૧૧) નારુંદા પલધાીઠ પ્રપવદ્ર યવામણળાસ્ત્રીન ું નાભ શ ું શત  ું ? 

(A) ફાણફટ્ટ (B) પળરબદ્ર (C) નાગાર્ ષન (D) ગ ણભપત 
 

(૧૨) શષલધષનના વભમભાું ફૌદ્ર ધભષના અભ્માવ ભાટે આલેર ચીની મ વાપય કોણ શતો ? 
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(A) વ્્ ું-એન-
ત્વાુંગ 

(B) પદશમાન (C) શભેચાદ્રાચામષ (D) એક ણ નશીં 
 
 

(૧૩) શષલધષનના વભમભાું વ્માાય પલપનભમ ભાટે કમા પવક્કાન ું ચરણ શત  ું ? 

(A) રોખુંડના (B) તાુંફાના (C) પતના (D) વોના ચાુંદીના 
 

(૧૪) શષલધષનના યાજમભાું કેટરા ફૌદ્ર ભઠો શતા ? 

(A) ૫૦ (B) ૧૦૦ (C) ૧૦૦૦ (D) એક ણ નશીં 
  

(૧૫) દક્ષિણ બાયતનો યાકભી યાજા કોણ શતો જેણે શષલધષનને શાય આી શતી ? 

(A) યાજમલધષન (B) ળળાુંક (C) પ રકેળી ફીજો (D) એક ણ નશીં 
 

(૧૬) શષલધષન કમા સ્થે દય લષ ધભષદયદન ું આમોજન કયતો શતો ? 

(A) પ્રમાગભાું (B) ફનાયવભાું (C) કનોજ (D) એક ણ નશીં 
  

 

(૧7) વુંસ્કતૂ બાાના કમા ભશાકપલ શષલધષન ના દયફાયને ળોબાલતા શતા ? 

(A) કાક્ષરદાવ (B) બલભપૂત (C) બાયપલ (D) ફાણબટ્ટ 
 

(૧8) શષલધષનના વભમભાું કઈ પલધાીઠ દેળ પલદેળભાું પ્રખ્માત શતી ? 

(A) લરબી (B) નારુંદા (C) તિપળરા (D) પલક્રભપળરા 
 

(૧9) શષલધષનના વભમભાું લેાયને કાયણે કમા ળશયેભાુંથી પ ષ્કવોન ું  બાયતભાું આલત ું 
શત  ું ? 

(A) ેદયવ (B) જીનીલા (C) યોભ (D) ઇસ્તમ્બ ર 
 

(20) ચાલ કમલુંળના કમા યાજાએ અસ્લભેઘ મજ્ઞ કમાષ શતો ? 

(A) પ રકેળી 
ફીજાએ 

(B) દકતીલભાષએ (C) પ્રબાકયલયભાાંને (D) પ રકેળી  
શરેાએ 
 

(૨૧) ચાલ કામલુંળના કમા યાજાએ લાતાીભાું બવ્મ પલષ્ણ ભુંદદય ફુંધાવ્ય ું શત  ું ? 

(A) ભુંગરેળ (B) પ્રબાકયલભાષને (C) પ રકેળી 
ફીજાએ 

(D) એક ણ નશીં 

(૨૨) પ રકેળી ફેજા વાથેના ય દ્ધભાું શષલધષન નો યાજમ થતાું કનોજન ું વામ્રાજ્મ કમાું સ ધી  
આલીને અટકી ગય ું ? 

(A) ઉજ્જૈન સ ધી (B) તાી સ ધી (C) વાપ તાયા સ ધી (D) નભષદા સ ધી 
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(૨૩) પ રકેળી શરેાના ધ્લજભાું ળાન ું શત  ું ? 

(A) લયાશાલતાય 

 
 

(B) ચુંદ્રભા (C) સમૂષદેલ (D) તાયાઓ 
 
 

(૨૪) પ રકેળી ફીજાએ આળયે કેટરા લાષ સ ધી યાજમ કય ું શત  ું ? 

(A) ૨૦ (B) ૨૫ (C) ૨૮ (D) ૩૦ 

(૨૫) શષલધષને પ્રમાગભાું મોજેરી છઠી ધભદયદભાું કમાું ચીની મ વાપયે શાજયી આી શતી 
? 

(A) વ્્ ું-એન-ત્વાુંગ (B) પદશમાન (C) શભેચાદ્રાચામષ (D) એક ણ નશીં 


