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1 આ યગુના ભશાન ચ િંતક છે. 
(A) ગાાંધીજી  (B) આંફેડકય  (C) યજનીળ  (D) ઉયના ફધા જ   

2 અભેયીકાથી મુાંફઈ પ્રલાવ દય્માન ડૉ.ફાફા વાશબફ આંફેડકય વાથે જશાજભાાં શતાાં. 
(A) ભોરાના ળકત અરી  (B) આયફુખાન  (C) ભશાંભદઅરી  જીણા  (D) ગાાંધીજી   

3 કાા યાભ ભાંદદય પ્રલેળ વત્માગ્રશ આ ળશબયભાાં થમ શત. 
(A) નાવીક  (B) મુાંફઈ  (C) નૂા  (D) અભદાલાદ   

4 જ આ વભમે અસ્શૃ્મ દચરતને ફ ાલલાભાાં નશી આલે ત આલનાયી ેઢી તભને __________ ગણળે. 
(A) નાગા  (B) નુાંવક  (C) કામય  (D) ઉયના ફધા જ  

5 બાયતનાાં દચરતનાાં યાજકીમ અધધકાયભાાં ામાની શબરી ઈંટ એટરે __________ 

(A) આઝાદ બાયત  (B) ગભેજી યીદ  (C) વત્માગ્રશની  લ  (D) વામભન કભીળન   
6 ગાાંધીજી એ દચરતનાાં ભાંદદય પ્રલેળનાાં વત્માગ્રશનુાં વભથથન કયબલુાં  

(A) વભાંત  (B) અવભાંત 
(C) અધથવભાંત 

(D) અન્મ   
7 ભશાડના કમા તાલ ભાટબ વત્માગ્રશ થમ શત? 

(A)  કદાય  (B)  કુડીમા  (C)  લદાય  (D)  કભક   
8 ગાાંધીજી વાથે ભલા આંફેડકયને કણ ભનાલલા ગયુાં શત ુાં? 

(A) ાંદડત નશબરૂ   (B) ભદન ભશન ભારલીમ  (C) શયી ગાાંધી  (D) દબલદાવ   
9 “તભે કોંગે્રવ ભાાં આલી જાલ કોંગે્રવલાા તભાયા કશબલા પ્રભાણે કયળે” કનુાં ધલધાન છે. 

(A) નશબરૂ  (B) વયદાય ટબર  (C) ગાાંધીજી  (D) વય વૈમદ અશબદભ   
10 અસ્શૃ્મતા દશન્દુધભથનુાં નશી યતુાં અભાયા દબશ યનુાં કરાંક છે કનુાં ધલધાન છે? 

(A) ડૉ. આંફેડકય  (B) ગાાંધીજી  (C) ધલનફાબાલે  (D) એક ણ નદશ   
11 ડૉ. આંફેડકય નાાં ાચિકનુાં નાભ શુાં શત ુાં. 

(A) The people  (B) Democracy  (C) Feriends  (D) Time 
  



12 ડૉ. આંફેડકય અને ગાાંધીજી લચ્ ે થમેર કયાય એટરે _____________ 

(A) દશન્દુ કયાય  (B) નૂા કયાય  (C) ધળભરા કયાય  (D) એક ણ નદશ   
13 કમ ગ્રાંથ દશન્દુ ભાત્રની જન્ભ ધવદ્ધ શક્કની ધલરુદ્ધન છે? 

(A) ગીતા  (B) ભશાબાયત  (C) ભનસુ્મધૃત  (D) યાભામણ   
14 ગભેજી દયદના કુર કબટરા અધધલેયાન થમેરા  

(A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 5  
15 કૂતયા-ચફરાડાાં જમાાં ાણી ીલે છે ત્માાં છે ત્માાં ભાયા ___________ ાણીની ળકતા નથી. 

(A) દચરત  (B) અલણો (C) ફને્ન  (D) એક ણ નદશ  
16 બાયતનાાં દચરતની સ્સ્થધત અભેદયકાનાાં કના કયતાાં ખયાફ શતી. 

(A) ગયા  (B) કાા  (C) દશન્દુ  (D) ધનગ્ર   
17 કબટરાાંક અંગે્રજએ ડૉ. આંફેડકયને આની વાથે ણ વયખાવ્મ છે? 

(A) બગલાન ભન ુ (B) ભાદટિન લ્યથુય  (C) ચરિંકન  (D) રેધનન   
18 ગભેજી યીદભાાં ગમેર બાયતીમભાાં વોથી નાના અને લધ ુબણેરા કણ શતાાં. 

(A) ગાાંધીજી 
(B) ભશાંભદ અરી જીણા (C) આંફેડકય (D) ડૉ.ફારકૃષ્ણ ળીલયાભ   

19 “આણ વાંઘથ વલણથ-અલણથ લચ્ ેન નથી યાંત ુઅસ્શૃ્મતાભાાં ભાનનાયા અને ન ભાનનાયા એ લચ્ ેન છે” કનુ ાં ધલધાન છે. 
(A) આંફેડકય (B) જાલડબકય  (C) ગાાંધીજી  (D) મૂયાભ જી  

20 ડૉ. આંફેડકયને વલણો ાવેથી શાંભેળા શુાં ભળયુાં? 

(A) પે્રભ  (B) શતાળા  (C) શ્રા  (D) ભેણુ ાં   
21 ભારુાં જીલન ધ્મેમ ભાત્ર __________ છે. 

(A) વલથણત્ાન  (B) દચરતત્થાન  (C) ફને્ન  (D) એક ણ નદશ  
22 ડૉ.ફાફાવાશબફની મૂ અટક કઈ શતી? 

(A) આંફેડકય (B) આંફાલાડબકય  (C) ભશાય  (D) એક ણ નદશ  
23 ડૉ.ફાફાવાશબફને બગલાન બદુ્ધન ુજીલન  દયત્ર કણે બેટ આપયુાં શત ુાં? 

(A) દાદા કૃષ્ણા કબળુસ્કય  (B) ગાાંધીજી 
(C) નશબરૂ (D) ભલ્શાય યાલ જી   

24 “આ ધલદ્યાથી તે બીભયાલ આંફેડકય છે અને તે ભાત્ર દશન્દી ધલદ્યાથીઓભાાં જ નશી યાંત ુઅભેદયકન ધલદ્યાથીઓભાાં ણ વલથ 
શે્રષ્ઠ છે” આ ધલધાન કનુાં છે? 

(A) ગાજી જી  (B) ધત્રભલુન વ્માવ  (C) પ્ર.વેચરગ્ભન  (D) દાદા કૃષ્ા કબળુવકય   
25 બાબીના ભશબણાને કાયણે ગજુયાત ના કધલ ફન્મા. 

(A) ઉભાળાંકય જી  (B) નયધવિંશ ભશબતા  (C) પે્રભાનાંદ  (D) એક ણ નદશ  
26 ડૉ.ફાફાવાશબફનાાં દદકાયનુાં નાભ ___________ 

(A) દદલાકય  (B) પ્રબાકય  (C) મળલાંત  (D)  ાંદ્રકય   
27 ફદશસ્કૃત દશતકાયણી વબાની સ્થાના ક્યાયબ થઈ? 

(A) 1920 પબબ્રઆુયી  (B) 1921 પબબ્રઆુયી (C) 1922 પબબ્રઆુયી (D) 1923 પબબ્રઆુયી  
28 મુાંફઈ પ્રાાંધતક ધલધાન યીદ (કામદા ભાંડ) ભાાં ધનભણકુ થઇ. 

(A) વયદાય ટબર  (B) ગાાંધીજી  (C) ડૉ.ી.જી.વરાંકી  (D) નશબરૂ   
29 ડૉ. આંફેડકય ને “ફાફાવાશબફ” નુાં ધલળેણ આનાય  

(A)  ાાંગદબલ ખેયબભડબ  (B) ી.જી.વરાંકી  (C) ગાાંધીજી  (D) વયદાય ટબર   
30 ડૉ. આંફેડકય એભ.એ. કઈ વારભાાં થમા શતા? 

(A) 1912 (B) 1913 (C) 1915 (D) 1918  
31 ભનસુ્મધૃત નુાં દશન કયુું. 

(A) ડૉ.ી.જી જમધતકય (B) ળાહભુશયાજ 
() જમધતફા ફુરે (D) ડૉ.આંફેડકય  



32 નાવીક કાા યાભભાંદદય પ્રલેળન વત્માગ્રશ કમો. 
(A) ડૉ.આંફેડકય (B) ડૉ.ી.જી જમધતકય (C) ળાહભુશયાજ 

(D) જમધતફા કુરે  
33 “ઓર ઇન્ન્ડમા દડપે્રસ્ડ કરાવીવ કોંગે્રવનુાં પ્રથભ અધધલેળન ક્યા બયાયુાં? 

(A) કરકત્તા  (B) મુાંફઈ  (C) નાગયુ  (D) દદલ્શી   
34 ડૉ. આંફેડકયન જન્ભ દદલવ કઈ તાયીખન છે. 

(A) 14 પબબ્રઆુયી  (B) 14 ભા થ  (C) 14 એધપ્રર  (D) 15 ભે  
35 જ અભે ઇસ્રાભ ધભથ અંચગકાય કયીશુાં ત દશન્દુસ્તાનભાાં કણ લધળે? 

(A) દશન્દુઓ  (B) મવુરભાન  (C) ફોધ્ધ  (D) ળીખ   
36 શદયજન વેલક વાંઘની સ્થાના કણે કયબરી. 

(A) ગાાંધીજી 
(B) ડૉ. આંફેડકય (C) ભદન ભશન ભારલીમ  (D) વયદાય ટબર   

37 ડૉ. આંફેડકયને કઈ વારભાાં ફી.એ.ની ડીગ્રી પ્રાપત થઇ શતી? 

(A) 1911 (B) 1912 (C) 1913 (D) 1914  
38 ડૉ. આંફેડકયના કબટરા તુ્ર શતા? 

(A) 3 (B) 4 (C) 5 (D) 2  
39 આગ્રીાડા   થભાાં યશબતા કમા ધલદુધકા જડબ આંફેડકયને ફોધ્ધ્ધક ભૈત્રી શતી. 

(A) કુ.ડ્રબવય  (B) કુ.શબભી  (C) કુ.અધથયરીન  (D) કુ.યબગીના   
40 ડૉ. આંફેડકય કઈ કરેજના આ ામથ દબ યહ્યા શતા? 

(A) ગલથભેન્ટ ર કરેજ  (B) એન્લ્પસ્ટન કરેજ  (C) મફુઈ કરેજ  (D) અન્મ   
41 ડૉ. આંફેડકયનાાં ધતાનુાં નાભ શત ુાં. 

(A) કાનજી  (B) યાભજી  (C) નાગજી  (D) પતાજી   
42 ડૉ. આંફેડકય નાાં ભતે  ાતલુર્ણમથ વ્મલસ્થા કબલી છે? 

(A) ભશાન  (B) જીલાંત  (C) ાખાંડી  (D) નપપટ   
43 ગાાંધીનાાં ગજુયાતભાાં કના ભાટબ એક ણ ભાંદદય ન ખલુ્યુાં? 

(A) બાંગી  (B) દચરત  C

) 
અસ્શૃ્મ  (D) ઉયના ફધા જ 

 
44 દશન્દુ તયીકબ જન્ભમ યતુાં __________ તયીકબ ભયીળ નશી.  

(A) દચરત 
(B) દશન્દુ  (C) ફાંને્ન  (D) એક ણ નદશ  

45 ડૉ. આંફેડકયની ભાતાનુાં નાભ શત ુાં. 
(A) ભીના ફાઈ  (B) આળા ફાઈ  (C) ઉા ફાઈ  (D) બીભા ફાઈ   

46 બાયત દબળનાાં પ્રથભ કામદા પ્રધાન શતાાં. 
(A) ગાાંધીજી  (B) ડૉ. આંફેડકય (C) વયદાય ટબર  (D) ધવધ્ધાથથ યબ   

47 ડૉ. આંફેડકય ની ત્ત્નનુાં નાભ શત ુાં. 
(A) ઉભા  (B) યભા (C) ભીતા  (D) વીતા   

48 કઈ યધુનલધવિટીથી આંફેડકયબ Ph.D કયુું શત ુાં? 

(A) કબધભબ્રજ યધુનલધવિટી (B) કબરી પધનિમા (C) કરાંફીમા (D) રાંડન યધુનલધવિટી  
49 ડૉ. આંફેડકયની ફશબનનુાં  નાભ શત ુાં. 

(A) ભીના  (B) ભાંજુરા  (C) ગીતા  (D) ભીયાાં   
50 ગાાંધીજીના કમા તુ્રએ ઇસ્રાભ ધભથન અંગીકાય કમો શત? 

(A) મળલાંત  (B) શદયરાર  (C) ભશાદબલબાઈ  (D) ઈશ્વય ધવિંશ   
 

____________________ 

 



 

ડૉ. બાબાસાહબે આંબેડકર ઓપન યનુનવનસિટી  
સત્ાાંત પરીક્ષા જાન્યઆુરી-2016  
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,. hgfz LjNfyl" vf 5zl1ff df8[ u[z,fis 9zx[p 
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vEif;s~d O ;8l"Los[8 .g 0f|p afaf;fc[a vf\a[0sz ,f.o v[G0 ym8=;(CALT)    

gm\w6l g\azO____________ 

5f9is~d O 0f|p vf\a[0szg]\ Lr\tg (CALT-02) 

tfzlb  O 25/01/2016 

;di  O 03.00 to 04.30       s], u]6 O 50 

 

 
1 ભરફાય ધલસ્તાયભાાં કની દળા ખયાફ શતી. 

(A) સ્ત્રીઓ  (B) ભજૂય  (C) ફાક  (D) નેતાઓ  
 

2 દશન્દુ કડ ફીર એટરે. 
(A) સ્ત્રી અધધકાય  (B) ફા અધધકાય  (C) રુુ અધધકાય  (D) ધલદબળી અધધકાય  

3 ડૉ. આંફેડકય સ્ત્રીઓનાાં ઉધ્ધાયક શતાાં. 
(A) શા  (B) ના (C) અધનધિત  (D) અધથવત્મ  

 

4 શડપા વાંસ્કૃધતભાાં અલળે ગજુયાતભાાં કમાાં છે. 
(A) અભદાલાદ  (B) કચ્છ  (C) ાટણ  (D) સયુબન્દ્રનગય  

 

5 શુાં તભે ભાન છ કબ, ‘આજની સ્ત્રીની દુદથળા દશન્દુ કડ ફીર ાવ ન થલાનાાં કાયણ છે’. 
(A) શા  (B) નાાં  (C) ખફય નથી  (D) ફને્ન  

 

6 બાયતભાાં ાં ામતી યાજ છે. 
(A) શા  (B) નાાં  (C) ખફય નથી (D) ફને્ન  

 

7 દશન્દુ ધભથભાાં મતૃ ળયીયને __________ 
(A) દાટબ છે  (B) ફાે છે  (C) પબકી દબ છે  (D) નદીભાાં તાે છે  

 

8 જૈન ધભથના સ્થાક  
(A) ભશાલીય સ્લાભી  (B) આનાંદ સ્લાભી  (C) ભીનરુકય  (D) અજીતનાથ  

 

9 દશન્દુ કડ ફીરન ધલયધ થતાાં ડૉ. આંફેડકયબ કામદાભાંત્રી દબથી યાજીનામુાં આપયુાં શત ુાં. 
(A) શા  (B) નાાં  (C) ખફય નથી  (D) ફને્ન  

 

10 ધ્ભદ કન ધભથગ્રાંથ છે. 
(A) જૈન 

(B) દશન્દુ  (C) ફોધ્ધ  (D) ળીખ  
  



11 લેદકાભાાં સ્ત્રીઓ સ્લતાંત્ર શતી  
(A) શા  (B) નાાં  (C) ફને્ન  (D) ખફય નથી  

 
 

12 આ જાતીનુાં યાજમ એટરે ભશાયાષ્ર  
(A) કશાય  (B) ભશાય  (C) લશુાય  (D) સથુાય  

 

13 બદુ્ધ ન ભાંત્ર છે. 
(A ય પ્રકાધળત ફન  (B) સ્લપ્રકાધળત ફન (C) ફાંને્ન  (D) ખફય નથી  

 

14 ભધ્મકાભાાં કઈ જ્ઞાધતની સ્ત્રીઓ ધત ાછ વધત ફની જતી?  
(A) બ્રાશભણ   (B) ટબર  (C) યાજતૂ  (D) દચરત  

 

15 ડૉ. આંફેડકય લણથ વ્મલસ્થાનાાં ધલયધી શતાાં. 
(A) શા  (B) નાાં  (C) ફાંને્ન 

(D) ખફય નથી 
 

16 દશન્દુ કડ ફીર વાંવદ ભાાં ફહુભતીથી વાય થયુાં શત ુાં? 
(A) શા  (B) નાાં  (C) અધનધિત  (D) અધથવત્મ  

 

17 લડદયાભાાં ફાફાવાશબફને આન અનબુલ થમ. 
(A) જાધતબેદ  (B) યાંગબેદ  (C) કભલાદ  (D) ઉયના ફધા જ 

 

18 સ્લતાંત્ર્મતા વભાનતા બાતબૃાલ ભાટબની ક્ાાંધત એટરે  
(A અભેદયકન  (B) ફ્ાાંવ  (C) યધળમન  (D) બાયતીમ  

 

19 કબલ વભાજ તેઓ ઈચ્છતા શતાાં. 
(A) લણથ આધાદયત  (B) વભતા આધાદયત  (C) જાતી આધાદયત 

(D) જ્ઞાધત આધાદયત 

 

20 લણથવ્મલસ્થા એટરે કમ ધભથ? 
(A) ઈવાઈ  (B) ફોધ્ધ  (C) દશન્દુ  (D) જૈન 

 

21 મુાંફઈની એલ્પીસ્ટાંટ કરેજભાાંથી ફાફાવાશબફ કઈ યીિા આી. 
(A) B.A. (B) B.COM 

(C) M.A (D) MSC 

 

22 બ્રશભ વભાજની સ્થાના કણે કયી? 
(A) દબલેન્દ્રનાથ  (B) યધલન્દ્રનાથ ટાગય  (C) યાજાયાભ ભશનયામ   (D) ાંદડત ઈશ્વય  ાંદ્ર  

 

23 તત્લ ફધની વબાની સ્થાના કણે કયી? 
(A) દબલેન્દ્રનાથ 

(B) ાંદડત ઈશ્વય  ાંદ્ર (C) યધલન્દ્રનાથ ટાગય (D) યાજાયાભ ભશનયામ   
 

24 બાયતીમ સધુાયા ભાંડની સ્થાના કણે કયી? 
(A) કબળલ ાંદ્ર ળેન  (B) દબલેન્દ્રનાથ 

(C) યાજાયાભ ભશનયામ   (D) યધલન્દ્રનાથ ટાગય 
 

25 આમથ ભદશરા વભાજની સ્થાના કણે કયી? 
(A) ગધલન્દ યાન્ડબ  (B) ડૉ. આંફેડકય (C) ગાાંધીજી  (D) ાંદડતા યભાફાઈ  

 

26 લેદતયપ ાછા લની ઘણા કણે કયી? 
(A) ધલલેકાનાંદ  (B) દમાનાંદ વયસ્લતી (C) ગાાંધીજી  (D) ડૉ. આંફેડકય 

 

27 યાભ કૃષ્ણ ધભળનની સ્થાના કણે કયી? 
(A) ધલલેકાનાંદ  (B) દમાનાંદ વયસ્લતી (C) ગાાંધીજી 

(D) ડૉ. આંફેડકય 
 

28 ગણધત ઉત્વલની ળરૂઆત કમાયથી થઈ? 
(A) 1890 (B) 1891 (C) 1982 (D) 1893 

 

29 ધળલાજીનુાં કુ શદુ્રનુાં છે? એલ લાાંધ કણે ઉઠાવ્મ? 
(A) બ્રાઈભણ ેળલાઓ  (B) દચરત  (C) િધત્રમ  (D) લૈશ્મ  

 

30 “સ્લયાજમ ભાય જન્ભ ધવદ્ધ શક છે તે રઈને જ જ ાંીળ” આ ધલધાન કનુાં છે? 
(A) જલાશયરાર નશબરૂ  (B) ગાાંધીજી  (C) ડૉ. આંફેડકય (D) રકભાન્મ ટીક  

 
 



31 બાયતભાાં ફાફાવાશબફ ને કઈ બાા ન બણલા દદધી.  
(A) અંગે્રજી   (B) ગજુયાતી  (C) વાંસ્કૃત  (D) દશન્દી  

 

32 ન્સ્ડનશાભ કરેજભાાં અધ્માક તયીકબ જડામા. 
(A) ગાાંધીજી 

(B) વયદાય ટબર  (C) ડૉ. આંફેડકય (D) જમધતફા ફુરે  
 

33 વમાજી યાલ દ્વાયા ડૉ. આંફેડકયને ધળષ્મવધૃત કણે અાલી. 
(A) યાભ  ાંદ્ર બાગલત  (B) ળાહ ુભશયાજ  (C) કૃષ્ણામ ુકબલસુ્કય  (D) ેંડવે ગરુુજી  

 

34 વાંસ્કૃત ને ફદરે ફાફાવાશબફ ને કઈ બાા બણલી ડી  
(A) ધળિમન  (B) ઉદુથ   (C) અલેસ્તા  (D) એક ણ નદશ 

 

35 ભારુાં જીલન દળથન ત્રણ ળબ્દ ય આધાદયત છે. સ્લતાંત્રતા, વભાનતા અને ફાંધતુ્લ આ ધલધાન કનુાં છે. 
(A) ગાાંધીજી 

(B) ધલનફા બાલે  (C) ડૉ. આંફેડકય (D) ળાહ ુભશયાજ  
 

36 ‘ન દશન્દુ ન મવુરભાન’ એલી ઓખ કની શતી? 
(A) કધર  (B) કફીય  (C) યધલદાવ  (D) ડૉ. આંફેડકય 

 

37 વાંત કફીય ન જન્ભ કમાાં થમ શત? 
(A) ફનાયવ  (B) કરકત્તા  (C) શૈદયાફાદ  (D) ભશાયાષ્ર  

 

38 ‘ભેં કશતા આંખ ન દબખી’ ધલધાન કનુાં છે? 
(A) કફીય  (B) કધર  (C) ધલનફા બાલે  (D) યધલદાવ  

 

39 જમધત ફાહરુે ન જન્ભ કમા ળશબયભાાં થમ શત? 
(A) કરકત્તા  (B) ાંજાફ  (C) મુાંફઈ  (D) નૂા  

 

40 જમધતફા ફુરે કઈ જાધતના શતા? 
(A) ભાી  (B) સથુાય  (C) લશુાય  (D) પ્રજાધત  

 

41 જમધતફા ફુરેની ભાતાનુાં નાભ શુાં શત ુાં? 
(A) ચભુના ફાઈ  (B) વધલતા ફાઈ  (C) વાધલત્રી ફાઈ  (D) યભા ફાઈ  

 

42 જમધતફા ફુરેનાાં રગ્ન કની વાથે થમા શતા? 
A) ચભુના ફાઈ 

(B) વધલતા ફાઈ 
(C) વાધલત્રી ફાઈ 

(D) યભા ફાઈ 

 

43 જમધતફા ફુરે દત્તક રીધેરા તુ્ર નુાં નાભ શુાં શત ુાં? 
(A) શદયરાર  (B) મળલાંત  (C) જળલાંત  (D) યઘનુાથ  

 

44 ‘બ્રાશભણા ે કવફ” નાભનુાં સુ્તક કણે રખયુાં? 
(A) જમધતફા ફુરે (B) ડૉ. આંફેડકય (C) ગાાંધીજી (D) નશબરૂ  

 

45 જમધતફા ફુરે ને ભશાત્ભા ની દલી કના પ્રમત્નથી ભી. 
(A) ધલઠ્ઠરયાલ ફાંડબકય   (B) ડૉ. આંફેડકય (C) ગાાંધીજી 

(D) વયદાય ટબર  
 

46 ડૉ. આંફેડકયબ (M.A) ની દલી કમા ધલમભાાં ભેલી? 
(A) વાંસ્કૃત  (B) ઇધતશાવ  (C) અથથળાસ્ત્ર  (D) વભાજળાસ્ત્ર  

 

47 ફાફાવાશબફએ કઈ યધુનલધવિટી ભાાંથી (Ph.D) ની દલી ભેલી? 
(A) કરાંફીમા  (B) રાંડન  (C) ફ્ાન્વ  (D) જભથની  

 

48 ‘ધલશ્વના શબ શ્રધભક એકઠા થાલ તભાયબ ગરુાભીની જ ાંજીય ધવલામ કશુાં જ ગભુાલલાનુાં નથી’ આ ધલધાન કનુાં છે. 
(A) કારથભાર્કવથ  (B) ડૉ. આંફેડકય (C) ગાાંધીજી  (D) ધલનફાબાલે  

 

49 ડૉ. આંફેડકયબ છેલ્રે કમ ધભથ અનાવ્મ? 
(A) ચિસ્તી (B) મસુ્સ્રભ 

(C) વધૃ્ધ  (D) એક ણ નદશ 
 

50 કઈ વારભાાં ફાફાવાશબફનુાં ધનલાથણ થયુાં? 
(A) 1954 (B) 1955 (C) 1956 (D) 1957 

 

 

 



ડૉ. બાબાસાહબે આંબેડકર ઓપન યનુનવનસિટી  
સત્ાાંત પરીક્ષા જાન્યઆુરી-2016  
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vEif;s~d O ;8l"Los[8 .g 0f|p afaf;fc[a vf\a[0sz ,f.o v[G0 ym8=;(CALT)    

gm\w6l g\azO____________ 

5f9is~d O 0f|p vf\a[0sz vg[ gj dfgjjfn (CALT-03) 

tfzlb  O 27/01/2016 

;di  O 11.00 to 12.30       s], u]6 O 50 

  

1 આધધુનક યગુભાાં કણ ભાનલલાદી ચ િંતક તયીકબ ઓખામ છે. 
(A) ડૉ.આંફેડકય  (B) ાંદડત નશબરૂ  (C) ગાાંધીજી  (D) વયદાય ટબર  

 

2 ની ેનાભાાંથી શુાં દળથન ધલ ાય અને આંદરન છે? 
(A) વભાજલાદ  (B) દળથનલાદ   (C) ભાનલલાદ  (D) વા્મલાદ  

 

3 ક્યા ભાનલલાદભાાં ગયીફ-કભજય લગથનુાં કલ્માણ થામ છે? 
(A) વાભાજીક ભાનલલાદ  (B) આધથિક ભાનલલાદ  (C) યાજકીમ ફાફત  (D) ખફય નથી  

 

4 યાજકીમ ભાનલલાદને કણ પ્રબાધલત કયબ છે? 
(A) ચ ૂાંટણી  (B) સ્ત્રી ભતાધધકાય  (C) ધલળે ભતાધધકાય (D) ખુત લમ ભતાધધકાય 

 

5 જ્ઞાન ફેધાયી તરલાય છે. તેનાથી __________ થામ છે. 
(A) જ્ઞાન  (B)  (C) ળસ્ર્કત  (D) વત્તા  

 

6 ળેનાથી ભાનલીભાાં આદય, વત્કાય, પે્રભ ની બાલના જન્ભે છે. 
(A) ધભથ  (B) અધભથ  (C) વત્તા  (D) જ્ઞાન  

 

7 વત્તાધાયી રકએ વાંવદભાાં કમાાં કામો કયલાના શમ છે?  
(A) દબકાય  (B) ધભાર  (C)   ાથ-લાત ીત  (D) નેટ-વદપિગ  

 

8 ળેનુાં ારન ન થામ ત નૈધતક અધ:તન થામ છે?  
(A) પ્રાથથના  (B) ધભથ  (C) વત્તા  (D) ખફય નથી 

 

9 ફાંધાયણભાાં ળેનાાં વભિ વહુ વભન છે.  
(A) જ્ઞાધત  (B) જાધત  (C) કામદ  (D) યાજમ  

 

10 યાષ્રનુાં નૈધતક અધ:તન ળેનાથી થામ છે? 
(A)  દયત્ર દશતતા  (B) તપાની તત્લ  (C) ધલદબળીનીધત  (D) ખફય નથી 

 

11 બાયત-ાકભાાં ળેની બાલના જાગળે ત્માયબ એકતા સ્થાળે. 
(A) ભાયાભાયી  (B) યદુ્ધ  (C) લાત ીત  (D) ફધુાંત્લ  

 

 
 



12 દયબક ભાનલી ળેન અધધકાયી છે. 
(A) દયયજ  (B) ભાન  (C) વન્ભાન  (D) ઉયના ફધા જ 

 

13 દબળને ભજબતૂ ફનાલલા વલથ ળસ્ર્કત અચબમાન કણે વલથ પ્રથભ લાત કયી શતી. 
(A) ડૉ.આંફેડકય  (B) જમધતફા ફુરે  (C) ગખરે  (D) યાનડબ  

 

14 અંગે્રજનાાં વભમે બાયતીમ વભાજ શત. 
(A) સધુાયબર  (B) જલાન  (C) ફેફવ  (D) ખફય નથી 

 

15 સ્ત્રી વભાનતાભાાં પ્રથભ યુસ્કતાથ શત. 
(A) ગખરે  (B) ધતરક  (C) જન-ડામય  (D) ડૉ.આંફેડકય  

 

16 બાયતની વાંવદભાાં પ્રથભ કામદા પ્રધાન શતા. 
(A) ાંદડત નશબરૂ  (B) ડૉ.આંફેડકય (C) ભશભદ જીન્શા  (D) વયદાય ટબર  

 

17 “ભાતતૃ્લ રાબ ખયડ” પ્રથભ કમાાં યજૂ થમેર. 
(A) બાયતીમ વાંવદ  (B) ગજુયાત ધલધાન વબા  (C) મુાંફઈ ધલધાન વબા  (D) ચબ્રટીળ વાંવદ  

 

18 કુટુાંફ કલ્માણ અને દયલાય ધનમજનના દશભામતી કણ શતા. 
(A) ડૉ.એડ્વ  (B) ડૉ.આંફેડકય (C) ડૉ.પ્રબાકય  (D) ગાાંધીજી  

 

19 ભાનલ મસુ્ર્કતન ભાગથ છે. 
(A) ધળિણ  (B) અધભથ  (C) અકભથ  (D) અભાનલીમતા  

 

20 કની પ્રગધત ધલના શદુ્રની પ્રગતી ળકમ નથી. 
(A) ચબખાયી  (B) યાજકીમ િ  (C) ભતદાય  (D) સ્ત્રીઓ  

 

21 ક્યાાં વભાજભાાં કુયીલાજ. કુરૂઢીઓ ઘય કયી ગમા શતાાં.  
(A) દચરત  (B) વલણથ  (C) ચબ્રટીળ  (D) કાસ્શ્ભયી  

 

22 ફાંધાયણભાાં વભાન દયયજાની કરભ છે. 
(A) 12-14  (B) 14-16 (C) 13-15 (D) 15-20 

 

23 દશન્દુ કડ ફીરભાાં આ ફાફત છે. 
(A) ધલધલા ધલલાશ  (B) દયલાયભાાં ધભરકત  (C) સ્ત્રી-રુૂ  (D) ફધા જ  

 

24 આઝાદ યાષ્રભાાં શુાં ફદરામ છે?  
(A) શલાાણી  (B) યાજકીમ સ્લરૂ  (C) ભાનશાની  (D) દુ:ળાવન  

 

25 વભાજ્લાદભાાં વાભાજીક દુણ છે.  
(A) વાભાજીકતા  (B) ધનધથનતા  (C) મડૂીલાદ  (D) રકળાશી  

 

26 જે કામો મડૂીલાદીઓ નથી કયી ળકતા તે કયબ છે _________   
(A) યાજમ  (B) વભાજ  (C) રક  (D) ખફય નથી 

 

27 મડૂીલાદભાાં કામોભાાં શ્રધભક લગથને ભવુાં જઈએ  
(A) લેતન  (B) ફનવ  (C) ન્મામ  (D) ઉયના ફધા જ 

 

28 યાજમનુાં ભાચરકી ણુાં કના ય શવુાં જઈએ. 
(A) કૃધ ઉદ્યગ  (B) રક  (C) ઉદ્યગધતઓ  (D) ખફય નથી 

 

29 વભાજભાાં વઘા લગથની જલાફદાયી કબલાાં યાજમભાાં વાંબધલત છે. 
(A) વા્મલાદી  (B) મડૂીલાદી  (C) વભાજલાદી  (D) કલ્માણયાજમ  

 

30 ડૉ. ફાફાવાશબફ આંફેડકયને કબલાાં યાજમતાંત્ર ય બયવ શત. 
(A) મડૂીલાદી  (B) રકળાશી  (C) વયમખુત્માય ળાશી  (D) ખફય નથી  

 

31 રકળાશીનુાં પ્રથભ ગધથયુાં છે __________  
(A) ભતદાય  (B) ચ ૂાંટણી  (C) ખુત્તલમ ભતાધધકાય  (D) ખફય નથી 

 

 
 



32 બાયતનાાં નાગદયકને ભત આલાન અધધકાય આ કરભ છે. 
(A) 326 (B) 328 (C) 330 (D) 357 

 

33 જ્ઞાધતલાદી યાજકીમ વાંગઠનન ામ છે. 
(A) વભાજ  (B) યાજમ  (C) જ્ઞાધત  (D) ખફય નથી  

 

34 બાયતની રકળાશીની વપતાન આધાય છે  
(A) વાભાજીક રકળાશી  (B) મડૂીલાદી પ્રથા  (C) કુયીલાજ  (D) ખફય નથી 

 

35 બાયતભાાં કબલા પ્રકાયની રકળાશી પ્રથા છે. 
(A) પ્રમચુખમ  (B) વાંવદીમ  (C) ફને્ન  (D) ખફય નથી 

 

36 રકળાશી તાંત્રની વપતા કબલા નેતાને આધાદયત છે.  
(A) દશિંવક  (B) અવાભાજીક  (C) ળધત  (D)  દયત્ર ળીર  

 

37 રકળાશી એટરે ____________ 
(A) ફહભુતીનુાં ળાવન  (B) રઘભુતીનુાં ળાવન 

(C) ફને્ન  (D) એક ણ નદશ  
 

38 સ્લતાંત્રતા, વભાનતા અને બાતબૃાલની જીલન દ્રન્ષ્ટ એટરે __________ 
(A) યાજકીમ રકળાશી  (B) આધથિક રકળાશી  (C) વાભાજીક રકળાશી  (D) ખફય નથી 

 

39 ફીજા ધલશ્વયદુ્ધ શબરા જભથનીભાાં આ પ્રથા શતી.  
(A) વયમખુત્માય ળાશી  (B) પ્રજાતાંત્ર  (C) મડૂીલાદ  (D) વા્મલાદ   

40 બાયતનાાં ફ ાંધાયણ દ્વાયા નાગદયકને અામા છે  
(A) યાજનીતીક ધવધ્ધાાંત  (B) મૂભતૂ અધધકાય  (C) ભતાધધકાય  (D) ખફય નથી  

41 મૂભતૂ અધધકાયભાાં વભાધલષ્ટ છે. 
(A) જીલન જીલલાન  (B) અમતૃ્ય ુકયલાન  (C) અવરાભતતા ન  (D) ખાનગી ધભરકત   

42 ફ્ાન્વે કઈ વારભાાં ભાનલ અધધકાય ઘણાત્ર આેલુાં. 
(A) 1788 (B) 1789 (C) 1792 (D) 1818 

 

43 ભાનલ અધધકાય પ્રાપત કયલાન દયબક ભનષુ્મને કબલ શક છે?  
(A) યાજકીમ  (B) વાભાજીક  (C) ભાનલીમ  (D) કાનનૂી  

 

44 પ્રથભ ધલશ્વયદુ્ધ કઈ વાર સધુી રડાયુાં  
(A) 1912-1918 (B) 1913-1917 (C) 1913-1919 (D) 1930-1932 

 

45 ધલશ્વભાાં ‘ભાનલ અધધકાય દદન’ તયીકબ જાશબય થમ છે. 
(A) 8 દડવે્ફય  (B) 9 દડવે્ફય (C) 10 દડવે્ફય (D) 12 દડવે્ફય 

 

46 બાયતભાાં ભાનલ અધધકાય ભાાં મધ્ધા છે. 
(A) ગાાંધીજી  (B) સબુા  ાંદ્રફઝ  (C) ધલલેકાનાંદ  (D) ડૉ.આંફેડકય  

 

47 દશન્દુ વભાજભાાં અન્મામ વાભે રડનાય ધલદ્રોશી છે. 
(A) ગખરે  (B) ધતરક  (C) યધલન્દ્રનાથ ટાગય  (D) ડૉ.આંફેડકય 

 

48 આધથિક ળણ વાભે યિણ કણ આે છે? 
(A) ભાનલ-અધધકાય  (B) ભતાધધકાય  (C) મૂઅધધકાય  (D) ન્મામ   

49 બાયતના ફાંધાયણની ફલ્યધુપ્રન્ટ છે. 
(A) ફાંધાયણની કરભ  (B) ફાંધ-આમખુ  (C) યાજમનીતીભાાં ભાગથદળથક ધવધ્ધાાંત  (D) ખફય નથી  

 

50 ખાનગી ધભરકતન અધધકાય મૂભતૂ અધધકાય છે. 
(A) શા  (B) નાાં  (C) ફને્ન  (D) ખફય નથી 

 

 
 

_________________ 
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1 બાયતભાાં યાષ્રલાદી નેતા શતા. 
(A) ડૉ.આંફેડકય  (B) કૃષ્ણ બાટી  (C) ધતરક (D) ખફય નથી  

 

2 બાયતીમ ગણુના લયવ કુર કબટરાાં લથન છે. 
(A) 900 (B) 800 (C) 1000 (D) 1200 

 

3 ફાંધાયણન પ્રથભ ડ્રાફ્ટ આ વારભાાં યજૂ થમ. 
(A) 1945 (B) 1946 (C) 1948 (D) 1950 

 

4 દબળી યજલાડાએ મદ્ધા ફનતા કણે બાયત ય કફજ જભાવ્મ  
(A) ચબ્રટીળય  (B) ભગર  (C) ળાહુઓ  (D) ભલ્શાયી  

 

5 બાયતનાાં ફ ાંધાયણીમ ઇધતશાવ ક્યાયથી ફદરામ શત. 
(A) 1905 (B) 1909 (C) 1924 (D) 1919 

 

6 બાયતનાાં ફ ાંધાયણની મૂ કરભ છે. 
(A) 145 (B) 286 (C) 395 (D) 415 

 

7 કનાાં ટબકાથી ડૉ.આંફેડકય ફાંધાયણ વબાના વભ્મ ફની ળકમા. 
(A) મસુ્સ્રભ  (B) લેાયીઓ  (C) દચરત  (D) ભજૂય  

 

8 વાયા નાગયીક જ કને જન્ભાલે છે? 
(A) વાયા નેતા  (B) વાયા યાજકાયણ  (C) વારુ ફાંધાયણ  (D) ખફય નથી 

 

9 બાયત દબળ છે. 
(A) વભલામી  (B) અધથવભલામી  (C) ફને્ન  (D) ખફય નથી 

 

10 બાયતભાાં યાજકીમ નેતાઓ કને જલાફદાય છે? 
(A) રક  (B) ફાંધાયણ  (C) ઘાયાવબા  (D) ન્મામતાંત્ર  

 
 



11 બાયતભાાં લધાયબ ફરાતી બાા છે___________ 
(A) તધભર  (B) અંગે્રજી  (C) ભયાઠી  (D) દશન્દી  

 

12 ભાનલીમ મલૂ્મને ઘડલાનુાં કાભ કયબ છે ___________ 
(A) પયજ  (B) શક્ક  (C) નાણુાં (D) ખફય નથી 

 

13 ધલધાન વબાની વધભિા કણ કયી ળકબ  
(A) શાઈકટથ  (B) સપુ્રીભકટથ   (C) વાંવદ  (D) ન્મામતાંત્ર  

 

14 વયકાયના મખુમ અંગભાનુાં એક __________ 
(A) ન્મામતાંત્ર  (B) ધલધાનવબા  (C) યાજમાર  (D) વચ લ  

 

15 દુધનમાભાાં રાાંફા ફાંધાયણ તયીકબ ઓખામ છે___________ 
(A) બાયતનુાં ફ ાંધાયણ  (B) ચબ્રટનનુાં ફ ાંધાયણ 

(C) સ્સ્લવ ફાંધાયણ 
(D) ખફય નથી 

 

16 ફાંધાયણનુાં આ રિણ ન શલાથી દબળ ગરુાભ ફને છે. 
(A) વલાુંધધકાય  (B) શક્ક  (C) ધવધ્ધાાંત  (D) વાલથબભત્મ  

 

17 બાયતભાાં વો વભાન છે 

(A) દયલાજ  (B) કુદયલાજ  (C) કામદા  (D) ખફય નથી 
 

18 ભયાઠી, તધભર, ગજુયાતી ફધા જ છે. 
(A) ગયીફ  (B) દશન્દુઓ  (C) ઈવાઈઓ  (D) ભગર  

 

19 ફાંધાયણભાાં કમા ળબ્દની વ્માખમા નથી  
(A) આમખુ  (B) ફહભુધત  (C) રઘભુધત  (D) િ  

 

20 દચરતનુાં ઉત્થાન ળેનાાં દ્વાયા થયુાં? 
(A) કામદા  (B) ભાયાભાયી  (C) રક દ્વાયા  (D) ખફય નથી 

 

21 દબળની એકતા-અખાંદડતતાનુાં યિણ કયનાય છે. 
(A) ફાંધાયણ  (B) વાંવદ  (C) નાગદયક  (D) અિ  

 

22 ગજુયાતભાાં આ અનાભત આંદરન  ારી યહ્ુાં છે. 
(A) દભદાટીદાય  (B) ાટીદાય  (C) મડૂીદાય  (D) અન્મ  

 

23 ભાંડ ય લાના અધધકાયની કરભ છે. 
(A) 18 (B) 19 (C) 21 (D) 28 

 

24 કબટરાાં સધુી ફા ભજૂયીની લમ છે. 
(A) 14 (B) 16 (C) 17 (D) 18 

 

25 બાયતના ફાંધાયણનુાં રિણ __________ 
(A) ચફનરેચખત  (B) રેચખત  (C) અનાભત  (D) અનાધભતા  

 

26 ઇન્દુરાર માચજ્ઞકબ ભજુયઘાટને અનાભે ઓખમ  
(A) વપબદ કામદ  (B) રાર કામદ  (C) કા કામદ  (D) ખફય નથી 

 

27 કઈ દ્ધધતને ડૉ.આંફેડકયબ નાબદૂ કયી શતી  
(A) ગણતધાય  (B) ગતભદ્ધધત  (C) દાવી પ્રથા  (D) ખતી દ્ધધત  

 

28 બાયતભાાં ભધ્મ એધળમા તયપથી આલનાય શતા __________ 
(A) દ્રધલડ  (B) અનામો  (C) ભયાઠાઓ  (D) આમો  

 

29 આમોની જીતે બાયતભાાં કન જન્ભ થમ  
(A) અનામો  (B) આદદલાવીઓ  (C) અસ્શૃ્મ  (D) ખફય નથી 

 

30 અભદાલાદભાાં કાભદાય વાંઘની સ્થાના આ વારભાાં થઈ  
(A) 1930 (B) 1932 (C) 1934 (D) 1940 

 

 
 



31 બાયતભાાં પ્રથભ ભજૂય િની સ્થાના કણે કયી? 
(A) વયદાય ટબર  (B) ડૉ.આંફેડકય  (C) વી.એભ.પ્રજાધત  (D) ખફય નથી 

 

32 ફાંધાયણીમ પયજ છે. 
(A) લપાદાયી  (B) વલથધભથ  (C) કભથ  (D) ખફય નથી 

 

33 બાયતના પ્રથભ લડાપ્રધાન શતા. 
(A) ગાાંધીજી  (B) વયદાય ટબર  (C) ાંદડત નશબરૂ  (D) ડૉ.આંફેડકય  

 

34 ધભથ દયલતથન કયનાય યાષ્રીમ નેતા શતા. 
(A) ગખરે  (B) ડૉ.આંફેડકય  (C) સબુાફઝ  (D) બગલતી પ્રવાદ  

 

35 વાભાત્જક વ્મલસ્થાન ામ છે. 
(A) દયલાજ  (B) ન્મામ  (C) અવભાનતા  (D) અન્મામ  

 

36 ડૉ. આંફેડકય કઈ જ્ઞાતીના શતાાં  
(A) કઠય  (B) આ્મ ઁ   (C) ્શય  (D) ભશાય  

 

37 સ્લાચબભાન એટરે  
(A) મળસ્સ્લતા  (B) ભદાથનગી  (C) ક્રુયતા  (D) અન્મ  

 

38 બાયતનાાં ફ ાંધાયણભાાં આમખુન ધવધ્ધાાંત  
(A) બાતબૃાલ  (B) અવભાનતા  (C) અકભથ  (D) ખફય નથી  

 

39 કારથ ભાકવથના ધલ ાય ધલશ્વભાાં આ પ્રથાથી ઓખામા  
(A) વભાજલાદ  (B) લૈજ્ઞાધનક વભાજલાદ  (C) લૈધાધનક વભાજલાદ  (D) ખફય નથી 

 

40 બાયતનુાં દચરત આંદરન ફન્યુાં શત ુાં.  
(A) વાભાજીક  (B) અવાભાજીક  (C) અનાભત  (D) ખફય નથી 

 

41 ફોધ્ધ ધભથની સ્થાના કયી  
(A) ત્રોતભ રાર  (B) બયત  (C) ગોતભ બધુ્ધ  (D) ભશાલીય  

 

42 19 ભી વદી કનાાં ભાટબ શબુ યશી. 
(A) મડૂીધત  (B) ળધત  (C) ગરુાભ  (D) નેતાઓ  

 

43 બાયતીમ અંગે્રજીઓ ાવેથી ધળખમા. 
(A) ભાયાભાયી  (B) કુટનીધત  (C) વત્તા રાલતા  (D) લશીલટ 

 

44 24 ભાાં તીથથકય તયીકબ ઓખામ છે. 
(A) અજીતનાથ  (B) આદદત્મનાથ  (C) ભશાલીયસ્લાભી   (D) પ્રભુાદ  

 

45 યધલન્દ્રનાથ ટાગયનુાં પ્રખમાત નાટકનુાં નાભ  
(A) મીગાગાંદા  (B) ધલમીત્રાનાંદ  (C) ભધલુન  (D) ખફય નથી 

 

46 જમધતફા ફુરે ર કન ધલયધ કયતાાં શતા. 
(A) વતીપ્રથા  (B) જાધતપ્રથા  (C) કુરીનપ્રથા  (D) રકળાશી  

 

47 ધભથ સધુાયક તયીકબ પ્રખમાતી ા્મા  
(A) ભશાલીય સ્લાભી  (B) દમાનાંદ વયસ્લતી  (C) બદુ્ધ  (D) ગાાંધીજી  

 

48 ધલશ્વભાાં વાં ાય ભાધ્મભભાાં કઈ બાાની ફરફારા છે. 
(A) અંગે્રજી  (B) દશન્દી  (C) વાંસ્કૃત  (D) સ્ેનીળ  

 

49 બસ્ર્કત આંદરન  રાલનાય ____________ 
(A) વતી વાધલત્રી  (B) તાયાભતી  (C) ભીયાફાઈ  (D) ાનફાઈ  

 

50 જજભાની પ્રથા એટરે શુાં? 
(A) ક  (B) ળક  (C) ળાવક  (D) નામક  

 

 

 


