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1 આંબેડકરનો જન્મ દિવસ કઇ તરરીખનો છે. 
(A) 14 ફેબ્રઆુરી (B) 14 મરર્ચ (C) 14 એપ્રિલ (D) 15 મે  

2 આંબેડકરની મરતરનુાં નરમ હત ુાં. 
(A) મીનરબરઇ (B) આશરબરઇ (C) ઉષરબરઇ (D) ભીમરબરઇ 

 

3 આંબેડકરનરાં પ્રપતરનુાં નરમ હત ુાં. 
(A) કરનજી (B) રરમજી (C) નરગજી (D) ફોતરજી 

 

4 આંબેડકરની પત્નનનુાં નરમ હત ુાં. 
(A) ઉમર (B) રમર (C) મીતર (D) સીતર 

 

5 આંબેડકરની બહનેનુાં નરમ હત ુાં. 
(A) મીનર (B) પીનર (C) ગીતર (D) સીતર 

 

6 આંબેડકરને કઇ સરલમરાં બી.એ.ની ડીગ્રી. િરપ્ત થઇ હતી? 
(A) 1911 (B) 1912 (C) 1913 (D) 1914 

 

7 આંબેડકર એમ.એ. કઇ સરલમરાં થયરાં હતરાં? 
(A) 1912 (B) 1913 (C) 1915 (D) 1918 

 

8 કઇ યપુ્રનવપ્રસિટીથી આંબેડકરે Ph.d. કયુું હત ુાં? 
(A) કેમ્બ્રિજ યપુ્રન. (B) કેલીફોપ્રનિયર (C) કોલાંબીયર (D) લાંડન યપુ્રનવપ્રસિટી  

9 ભરરત િેશનરાં િથમ કરયિર િધરન હતરાં. 
(A) ગરાંધીજી (B) આંબેડકર (C) સરિરર પટેલ (D) પ્રસધ્ધરથચ રે 

 

10 પનુર કરરર કયરાં થયો હતો? 
(A) અમિરવરિ જેલ (B) મુાંબઇ જેલ (C) યરવડર જેલ (D) િહરેરદુન જેલ 

 

11 આંબેડકરનરાં કેટલરાં પતુ્ો હતર? 
(A) 3 (B) 4 (C) 5 (D) 2 

        
 



12 યરવડરાં જેલ િરરયરન ગરાંધીજીનરાં ઉપવરસ કયર દિવસે પરૂ્ચ થયર હતરાં? 
(A) 22 સપ્ટેરબર (B) 24 સપ્ટેરબર (C) 26 સપ્ટેરબર (D) 30 સપ્ટેરબર 

 

13 ગોળમેજી પદરષિોમરાં કોનુાં પરસ ુભરરે હત ુાં? 
(A) ગરાંધીજી (B) બ્રિટીશરો (C) મસુલમરનો (D) આંબેડકર 

 

14 ગરાંધીનરાં ગજુરરતમરાં કોનર મરટે એકપર્ માંદિર ન ખલુયુાં? 
(A) ભાંગી (B) િબ્રલતો (C) અસ્પશૃ્યો (D) ઉપરનરાં બધરાંજ 

 

15 પપ્રતતપરવન મહરરરજ તરીકે કોર્ ઓળખરય છે? 
(A) ગરયકવરડ-2 (B) ગરયકવરડ-3 (C) શરહ ુમહરરરજ (D) ભરવપ્રસિંહજી 

 

16 હદરજન સેવક સાંઘની સ્થરપનર કોર્ે કરેલી. 
(A) ગરાંધીજી (B) આંબેડકર (C) મિન મોહન મરલવીય (D) સરિરર પટેલ 

 

17 આજે કોર્ મરર ખરવરમરાં આગળ અને મેવર ખરવરમરાં પરછળ છે? 
(A) િબ્રલતો (B) સવર્ો (C) બાંને્ન (D) એકપર્ નહીં 

 

18 રરજવીઓનરાં પ્રવપ્રશષ્ટ અપ્રધકરરો પરત લેવરની વરત િથમ કયરાં થઇ હતી? 
(A) સ્વતાંત્ ભરરત (B) ગોળમેજી પદરષિ (C) અસ્પશૃ્યતર પ્રનવરરર્ સાંઘ (D) ખબર નથી 

 

19 નેતરઓ કરતરાં કોર્ મહરન છે? 
(A) સવર્ો (B) પક્ષો (C) રરજય (D) રરષ્ર 

 

20 સતરતની દહન્દુઓ મને અસરુ તરીકે ઓળખરવે છે? 
(A) આંબેડકર (B) ગરાંધીજી (C) મિનમોહન મરલવીય (D) રપ્રવન્રનરથ 

 

21 ભરસ્કરરરવ કરકેર કયરાં સરપ્તરદહકનરાં તાંત્ી હતરાં? 
(A) સરમનર (B) જનસતર (C) ફુલછરબ (D) જનતર 

 

22 ‘શુાં જીવન છે જીવન નેતર વગર નરક છે’. 
(A) લેખન (B) વરાંર્ન (C) રજળપરટ (D) બ્રર્િંતન 

 

23 સાંયકુત સપ્રમતીની કરયચવરહીમરાં આંબેડકર કોની ઉલટ તપરસ લેતર? 
(A) ર્બ્રર્િલ (B) એટલી (C) દિમેન (D) સ્ટરલીન 

 

24 પ્રવદ્યર અને ___ સરથે જ ભેગર રહ ેછે. 
(A) વસ ુ (B) લમ્બ્મમ (C) બાંને્ન (D) એકપર્ નહીં 

 

25 ડરચ. આંબેડકરને શેનરાં પર ભરરોભરર િેમ હતો. 
(A) પૈસર (B) કીપ્રતિ (C) ગ્રાંથો (D) કલબ 

 

26 શબ્િોમરાં શરર્પર્, પ્રવર્રરોમરાં પ્રનષ્ઠર, અને કતચવ્યમરાં...... 
(A) કરયમીપણુાં (B) અડગતર (C) શૌયચતર (D) પ્રવવેક 

 

27 આંબેડકર કઇ કોલેજનરાં આર્રયચપિે રહ્રાં હતરાં? 
(A) ગવચન્મેન્ટ લો કોલેજ (B) એલ્લફસ્ટાંન કોલેજ (C) મુાંબઇ કોલેજ (D) અન્ય 

 

28 મરરાં જીવન ધ્યેય મરત્ _______ છે. 
(A) સવચર્ોનથરન (B) િબ્રલતોનથરન (C) બાંને્ન (D) એકપર્ નહીં  

29 બરાંગ્લરિેશનો જન્મ કયરરે થયો હતો? 
(A) 1969 (B) 1970 (C) 1971 (D) 1972 

 

30 મહરન મરર્સોની મહરનતર તેનરાં _________ િથમ ભોગ લે છે. 
(A) પ્રમત્ો (B) પદરવરર (C) અબ્રભમરન (D) પૈસર  

31 કઇ સરલમરાં ગીતર જયાંતીને દિવસે આંબેડકરે ધમરુંતરની ઘોષર્ર કરી હતી. 
(A) 1932 (B) 1933 (C) 1935 (D) 1934 

        
 



32 દહન્દુ તરીકે જન્મયો પરાંત ુ___________ મરીશ નહીં. 
(A) િબ્રલત (B) દહન્દુ (C) બાંને્ન (D) ખબર નથી  

33 ટુાંકર લરભો, તરનકરબ્રલક સફળતર, કે કીપ્રતિ મરટે મરરી પ્રવવેક બધુ્ધ્ધને મકૂી િેનરરો હુ ાં નથી, આથી મને _____ અનસુરવર મરટે 
ન કહશેો. 

(A) નહરે (B) ગરાંધીજી (C) જીર્ર (D) બ્રલતબ્રલથગો  
34 અમિરવરિ કરલપુરુ સ્વરમીનરરરયર્ માંદિરનરાં ધ્વરરરાં કયરાં વષે ખલુલર મકુરયર હતરાં? 

(A) 1951 (B) 1955 (C) 1962 (D) 1966 

 

35 આંબેડકર િબ્રલત દહન્દુઓને કયર નરમે ગર્રવવરનો આગ્રહ રરખતરાં? 
(A) બધુ્ધ્ધવરિી દહિંદુાં (B) િોટેસ્ટાંટ દહિંદુ (C) બૌધ્ધ દહિંદુ (D) કોઇપર્ નહીં 

 

36 ડરચ. આંબેડકરનરાં મતે મરત ૃચવર્યચ વ્યવસ્થર કેવી છે? 
(A) મહરન (B) જીવાંત (C) પરખાંડી (D) નફ્ફટ 

 

37 ‘હુાં જન્મથી િરહ્મર્ હોવરાં છતરાં મરરી દિકરીનરાં લગ્ન તમરરરાં પતુ્ સરથે કરરવવર તૈયરર છાં.’ 
(A) શે્રયકર (B) શ્રતુબાંધ ુ (C) સતીશ શમરચ (D) કેળવળકર 

 

38 ‘દહન્દુ ધમચનરાં બે અંગ છે. તનવજ્ઞરન, આર્રર, તરત્નવક રીતે અસ્પશૃ્યો-સ્પશૃ્યો સમરન હશે પરાંત ુઆર્રર્મરાં અસ્પશૃ્યો એ 
અસમરન જ નહીં અપપ્રવત્ પર્ છે’ કોનુાં પ્રવધરન છે. 

(A) ડરચ.આંબેડકર (B) ગરાંધીજી (C) શે્રયકર બાંધ ુ (D) નહરે  
39 મરનવી એ ____ મરટે નહી ધમચ જ મરનવી મરટે છે. 

(A) કમચ (B) ધમચ (C) સાંકલપ (D) પ્રનયમ  
40 અરબસ્તરનમરાં કોર્ અસ્પશૃ્ય ગર્રાંય છે. 

(A) કરઝી (B) કલરલ (C) બ્રબલરલ (D) િલરલ 

 

41 આંબેડકર ઇસ્લરમ ધમચ અંબ્રગકરર કરે તે મરટે હૈિરબરિનરાં પ્રનઝરમે શુાં િલોભન મોકલયુાં હત ુાં? 
(A) 1 કરોડ નકિ (B) અધુચ રરજપરિ (C) 5 કરોડ નકિ (D) પ્રવિેશગમન 

 

42 મજહબ કઇ બરબત છે? 
(A) ઇસ્લરમી (B) અફઘરની (C) રહરની (D) સહુરની 

 

43 ગરાંધીજીનરાં મસુ્લીમ પતુ્નુાં નરમ હત ુાં. 
(A) રરમિેવ (B) યશોધર (C) યશવાંત (D) હદરલરલ 

 

44 The untouchable’s Queset નરમનરાં પસુ્તકનરાં રર્પ્રયતર કોર્ હતરાં? 
(A) ગોડસે (B) બેન્ટોન (C) ફે્રર્ર (D) ગોડહ ે 

45 આગ્રીપરડર ર્ર્ચમરાં રહતેરાં કયર પ્રવદુપ્રષકર જોડે આંબેડકરને બૌધ્ધ્ધક મૈત્ી હતી. 
(A) કુ. ડે્રસર (B) કુ. હમેી (C) કુ.અથચરલીન (D) કુ.રેગીનર 

 

46 ભરરતનરાં મળૂ પ્રનવરસી હોવરથી એવો ધમચ અંગીકરર નહીં કરીએ જે અમને _____ વાંબ્રર્ત રરખે. 
(A) રરષ્રવરિ (B) ભપૂ્રમવરિ (C) રરષ્રિેમ (D) રરગરષે  

47 જો અમે ઇસ્લરમ ધમચ અંબ્રગકરર કરીશુાં તો દહન્દુસ્તરનમરાં કોર્ વધશે? 
(A) દહન્દુઓ (B) મસુલમરનો (C) બૌધ્ધ (D) શીખો 

 

48 બૌધ્ધ ધમચ અંબ્રગકરર કરતર આંબેડકર શુાં બની ગયર? 
(A) જેહરિી (B) મેઘરવી (C) આતાંકી (D) સરમરત્જક 

 

49 અમને શીખોનરાં કેટલરાં વતૃ અનકુુળ નથી? 
(A) 1 (B) 2 (C) 4 (D) 5 

 

50 આધપુ્રનક યગુનુાં સવોત્તમ િશચન એટલે. 
(A) ધમરચન્ધતર (B) મરતવવરિ (C) જાપ્રતવરિ (D) રાંગભેિ 

 

____________________



0f|p afaf;fc[a vf\a[0sz vm5g i]LgjL;"8l 

;Êf\t 5zl1ff h],f. O 2014 

;}rgf O 1. tdfd 5~Ègmgf hjfa ozÔift k[p 

 2. hif\ ;]wl b\0Lgzl1fs g h6fj[ Tif\ ;]wl hjfa ,bjfg]\ xÍ szj]\ gLcp 

 3. hjfa5Êsgl 5fk/ vf5[, ;}rgfvm sf/Ô5}j"s jf\Rif afn hjfa ,bjfg]\ xÍ szj]\ 

 4. 5zl1ffyl"vmv[ 5~Èg5Ê vg[ hjfa5Ê a\g[ b\0VLgzl1fsg[ v[s ;fy[ 5zt szjfg]\ vLgjfi" k[p 

vfyl sm.56 5zl1ffyl"v[ 5~Èg5Ê 5mtfgl ;fy[ ,. hjfgm vfu~c zfbjm gLcp 5~Èg5Ê ;fy[ 

,. hgfz LjNfyl" vf 5zl1ff df8[ u[z,fis 9zx[p 

 5. j{sL<5s 5;\nulgf nz[s 5~Èggf Pÿfz df8[ rfz Ljs<5 h6fJif k[p h[df\yl v[s ;frm cmjfgl 

xsitf k[p ;frm hjfa 5;\n szl hjfa5Êsdf\ imUi bfgfdf\ (x) Lgxfgl szmp 

 6. h[ LjNfyl" 5mtfgm ;frm gm\w6l g\az gcl\ nxf"j[ t[g]\ 5Lz6fd zn yx[p 

 

vEif;s~d O ;L8"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 21/07/2014 

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

 
 

1 મહરિેવ ગોપ્રવિંિ રરનડેએ શેની સ્થરપનર કરેલી? 
(A) પ્રવધવર પ્રવવરહ (B) નયકતર પ્રવવરહ (C) બાંને્ન (D) એકપર્ નહીં 

 

2 ભરરતમરાં પ ાંર્રયતનુાં મરળખુાં કેવુાં છે? 
(A) દ્વિસ્તરીય  (B) પ્રત્સ્તરીય (C) ઐકયસ્તરનુાં નથી (D) અપ્રનપ્રિત 

 

3 ભરરતમરાં સ્ત્રી મતરપ્રધકરર કયરરે િરપ્ત થયો છે? 
(A

 
1971 (B) 1975 (C) બાંધરરર્નરાં અમલ (D) ત્ર્મરાંથી એકપર્ નહીં 

 

4 ‘દહન્દુઓની પડતી’ નરાં રર્પ્રયતર છે. 
(A) ઉમરશાંકર જોશી (B) નરથરલરલ િવે (C) િેમર્ાંિ (D) કપ્રવ નમચિ  

5 સ્ત્રી કેળવર્ી મરટે દફમેલ રેઇનીંગ કોલેજની સ્થરપનર અહીં થઇ હતી. 
(A) દિલહી (B) મુાંબઇ (C) મરરસ (D) અમિરવરિ 

 

6 સમરજવરિી સમરજ વ્યવસ્થર એટલે.... 
(A) કલયરર્ રરજય (B) સવચસત્તરવરિી રરજય (C) સરરયવરિ (D) એકપર્ નહીં 

 

7 િથમ ગજુરરતી સમરર્રર પત્..... 
(A) સાંિેશ (B) ફુલછરબ (C) ગજુરરત સમરર્રર (D) મુાંબઇ સમરર્રર 

 

8 ભરરતીય નરરી મદુકતિરતર તરીકે અંગે્રજોને કોને સન્મરન આપ્યુાં? 
(A) ગરાંધીજી (B) આંબેડકર (C) જયોપ્રતબરફુલે (D) િયરનાંિ સરસ્વતી 

 

9 જમશેિજીએ પરરસી મહીલરાં સ્કુલની સ્થરપનરાં કયરાં કરી હતી? 
(A) સરુત (B) નવસરરી (C) બીલીમોરર (D) વલસરડ 

 

10 મધ્યકરળમરાં કઇ જ્ઞરપ્રતની સ્ત્રીઓ પપ્રત પરછળ સપ્રત બની જતી? 
(A) િરહ્મર્ (B) પટેલ (C) રરજપતૂ (D) િબ્રલત 

 

11 જાપરનની કઇ બધુ્ધ િપ્રતમરની િપ્રતકૃપ્રત ભરરતમરાં છે? 
(A) કરમર કુરર્ી (B) રરમરિેવી (C) સરપ્રવત્ી (D) કરમરયની 
        

 



12 ગોપરળ બરબરએ કઇ માંડળીની સ્થરપનર કરી. 
(A) અનરયચ િોષ પરદરહરદરક (B) બહૃિ મહરરરષ્ર (C) િહસ્પતી માંડળી (D) આયચ પદરહરદરક માંડળી 

 

13 લોડચ દકિંર્તરે શુાં કરેલુાં? 
(A) લશ્કરમરાં િબ્રલતોની ભરતી   (B) લશ્કરમરાં મરત્ િરહ્મર્ોની ભરતી 
(C) લશ્કરમરાં મરત્ ક્ષપ્રત્યોની ભરતી (D) લશ્કરમરાં િબ્રલતોની ભરતી બાંધ કરી. 

 

14 આંબેડકર મેરીક પરસ આ સરલમરાં થયરાં. 
(A) 1904 (B) 1907 (C) 1910 (D) 1912 

 

15 બધુ્ધમરાં મ ાંત્ છે. 
(A) િકરપ્રશત બનો (B) સાંગદઠત થરઓ (C) સાંઘષચ કરો (D) કોઇપર્ નહીં 

 

16 વડોિરરમરાં બરબર સરહબેને આનો અનભુવ થયો. 
(A) જાપ્રતભેિ (B) રાંગભેિ (C) કોમવરિ (D) ઉપરનરાં બધરાંજ 

 

17 1923મરાં આંબેડકર બન્યરાં. 
(A) િોફેસર (B) બેદરસ્ટર (C) ડોકટર (D) પ્રપતર 

 

18 એક મરત્ જીવાંત પતુ્નુાં નરમ હત ુાં. 
(A) યશોધર (B) યશોધન (C) ગોવધચન (D) રરહલુ 

 

19 ત્રવર્કોરમરાં સનયરગ્રહ થયો હતો. 
(A) બોરડી (B) મીઠર (C) ડોટકોમ (D) વરયકોમ 

 

20 તપ્રમલનરડુમરાં કઇ િજાનો વસવરટ છે? 
(A) આયો (B) અનરયો (C) પાંજાબી (D) મમુ્બ્સ્લમો 

 

21 ગોળમેજી પદરષિનો ચકૂરિો કેવો હતો? 
(A) કોમી (B) નરમી (C) કરમી (D) યરમી 

 

22 દહન્દુસ્તરન મરટે શુાં ઘરતક હત ુાં? 
(A) અસ્પશૃ્ય અલગ મતરપ્રધકરર (B) મમુ્બ્સ્લમ અલગ મતરપ્રધકરર (C) બને્ન (D) કોઇપર્ નહીં 

 

23 મરરર પક્ષનરાં લોકો જ મને િેશરોહી કહ ેછે. 
(A) આંબેડકર (B) સરિરર પટેલ (C) ગરાંધીજી (D) લીંકન 

 

24 ગરાંધીજીનરાં ઉપવરસ એટલે ભરરોભરર દહિંસર આંબેડકરનરાં આર્રર્મરાં ભરરોભરર અદહિંસર – કોનુાં પ્રવધરન છે? 
(A) આધ્યરનમરનાંિ (B) સ્વરપરનાંિ (C) હદરહરરનાંિ (D) રજનીશ 

 

25 યરુોપની ધમચસધુરરર્રની સિી 
(A) 15મી (B) 12મી (C) 14મી (D) 18મી 

 

26 આંબેડકર હતર. 
(A) જાપ્રતવરિી (B) કમચકરાંડી (C) ઉિરરવરિી (D) સરરયવરિી 

 

27 ભરરતીય કોગે્રસની સ્થરપનરાં કોર્ે કરી. 
(A) એ.ઓ.હ્યમુ (B) બ્રલનબ્રલથગો (C) લોડચ લીટન (D) કીર્નર 

 

28 વર્ચવ્યવસ્થર એટલે કયો ધમચ? 
(A) ઇસરઇ (B) બૌધ્ધ (C) દહન્દુ (D) જૈન 

 

29 સ્વતાંત્તર સમરનતર ભરતભૃરવ મરટેની િરાંપ્રત એટલે 
(A) અમેદરકન (B) ફ્રરાંસ (C) રપ્રશયન (D) ભરરતીય 

 

30 આંબેડકરનરાં સરદહનયને િકરપ્રશત કરવરનો ફરળો જાય છે. 
(A) અશોક પવરર (B) નરેન્ર મોિી (C) શરિ પવરર (D) યશવાંત ર્વરર્ 

 

31 પરદકસ્તરન પ્રવશે આંબેડકરનુાં પ્રવસ્તતૃ લખરર્ છે. 
(A) સાંમત (B) અસાંમત (C) અધચસાંમત (D) કોઇપર્ નહીં 

 



32 જીવન પયુંત આંબેડકરે મરત્ સરરયવરિ પર પસુ્તક લખ્યર. 
(A) ખરાં (B) ખોટુાં (C) અપ્રનપ્રિપ્રત (D) અધચસનય 

 

33 દહન્દુ સધુરર બીલ આંબેડકરે રજૂ કયુચ હત ુાં. 
(A) હર (B) નર (C) અપ્રનપ્રિપ્રત (D) અધચસનય 

 

34 દહન્દુ કોડ બીલ સાંસિમરાં બહુમતીથી પસરર થયુાં હત ુાં. 
(A) હર (B) નર (C) અપ્રનપ્રિપ્રત (D) અધચસનય 

 

35 આંબેડકર સ્ત્રીઓનરાં ઉધ્ધરરક હતરાં. 
(A) હર (B) નર (C) અપ્રનપ્રિપ્રત (D) અધચસનય 

 

36 આંબેડકર પરર્ી ભરષર શીખ્યર હતરાં. 
(A) હર (B) નર (C) અપ્રનપ્રિપ્રત (D) અધચસનય 

 

37 પ્રસધ્ધરાંતોમરાં મરકસચ – આંબેડકરની તલુનર થઇ શકે. 
(A) હર (B) નર (C) અપ્રનપ્રિપ્રત (D) અધચસનય 

 

38 ગરાંધી આંબેડકર વચ્ર્ે કોઇ કરરર થયો હતો. 
(A) હર (B) નર (C) અપ્રનપ્રિપ્રત (D) અધચસનય 

 

39 િથમ પ્રવશ્વયધુ્ધની શરઆત કયરરે થઇ. 
(A) 1914 (B) 1920 (C) 1922 (D) 1930 

 

40 ગરાંધી જીર્રની મરાંગર્ી સરલમરાં પ્રનષ્ફળ ગઇ હતી. 
(A) 1940 (B) 1942 (C) 1945 (D) 1944 

 

41 મરન સન્મરનનો અપ્રધકરર કોને છે. 
(A) ગરાંડો (B) નરિરર (C) િેવરળીયો (D) ઉપરોક્ત બધરાંજ 

 

42 મલબરર પ્રવસ્તરરમરાં કોની િશર ખરરબ હતી. 
(A) સ્ત્રીઓ (B) મજુરો (C) બરળકો (D) નેતરઓ 

 

43 મરતનૃવને મહનવ આપવુાં એટલે કોને મહનવ આપવુાં? 
(A) રરજાને (B) નેતરને (C) પક્ષોને (D) રરષ્રને 

 

44 ‘િરેક વ્યદકતનુાં મલૂય’ આ પ્રસધ્ધરાંત કોર્ે આપ્યો? 
(A) આંબેડકર (B) જાવડેકર (C) રરનડે (D) ગોખલ ે 

45 મરરવરડીઓએ કયરાં શહરેમરાંથી દહિંદુ કોડ બીલનો પ્રવરોધ કયો હતો? 
(A) મુાંબઇ (B) જયપરુ (C) આગ્રર (D) કલકતર 

 

46 1942નરાં નરટો એટલે... 
(A) હરોફરો મજા કરો (B) કરો યર મરો (C) અંગે્રજો પરછર ફરો (D) સનયરગ્રહ કરો 

 

47 કુટુાંબ કોનુાં એકમ છે? 
(A) સમરજ (B) પક્ષો (C) ટોળી (D) રરજા 

 

48 લોકશરહી શેનર વગર શકય નથી? 
(A) પ્રવરોધ પ્રવનર (B) ર્મર્રઓ પ્રવનર (C) બાંને્ન (D) કોઇપર્ નહીં 

 

49 લોકશરહીનો આધરર છે. 
(A) ઉજાગરર (B) સતત જાગપૃ્રત (C) િગપ્રત (D) પ્રવકરસ 

 

50 કલમ 330 એટલે _____ 
(A) સાંસિની કરયચવરહી (B) સાંસિમરાં અનરમત બેઠકો (C) રરજયસભરની કરયચવરહી (D) પ્રવધરનસભરની કરયચવરહી 

 

 

 

___________________
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1 ભરરતમરાં દફરાંગીઓ પર્ શરસન કરી ગયરાં. 
(A) હર (B) નર (C) અપ્રનપ્રિપ્રત (D) અધચસનય  

 

2 ગાંગરધર પ્રતલકમરાં પરબ્રક્ષકનુાં નરમ હત ુાં. 
(A) આમનર (B) સરમનર (C) ફેમીનર (D) કેસરી 

 

3 મહરરરષ્રનરાં પ્રસિંહ તરીકે ઓળખરતર નેતર 
(A) બરબર સરહબે (B) બરળગાંગરધર પ્રતલક (C) નરરરયર્ સરહ ુ (D) ઉધ્ધવ ઠરકરે 

 

4 મરરઠર િરાંપ્રતકરરી નેતરનુાં નરમ હત ુાં. 
(A) તરનયરટોપે (B) નરનરજી િેશમખુ (C) નરનરસરહબે પેશ્વર (D) પ્રશવરજીરરવ 

 

5 ઝરાંસીની રરર્ી 
(A) મરયરબરઇ (B) મેઘરબરઇ (C) લમમીબરઇ (D) જોધરબરઇ 

 

6 રરજીનરમુાં કયરાં પિ પરથી આપ્યુાં? 
(A) કરનનુ માંત્ી (B) ગહૃમાંત્ી (C) પ્રવિેશમાંત્ી (D) નરર્રાંમ ાંત્ી 

 

7 આંબેડકર અને કોનરાં વચ્ર્ે વૈર્રદરક સરરયતર છે? 
(A) ગરાંધીજી (B) નેતરજી (C) નરેન્ર મોિી (D) મરકસચ 

 

8 નરેન્રમોિી કયર રરજયનરાં મખુ્યમાંત્ી છે? 
(A) બાંગરળ (B) તપ્રમલનરડુ (C) દિલહી (D) ગજુરરત 

 

9 રપ્રશયન િરાંપ્રતનર નેતર હતર. 
(A) લેટીન (B) લેનીન (C) રરટેસ્કી (D) મરકસચ 

 

10 14મી સિી એટલે 
(A) ધમચ સધુરરર્ર (B) ધમચ અવધરરર્ર (C) ધમરચન્તર (D) ધમરચન્ધતર 

 

11 સરરે જહરાંસે અચ્છરનર રબ્રર્યતર 
(A) મહાંમિ મરસરુ (B) મહાંમિ પઠરર્ (C) મહાંમિ ઇકબરલ (D) કોઇપર્ નહીં 
        

 



12 પવૂચ પરદકસ્તરન નવુાં ઘટક બન્યુાં તે સરલ 
(A) 1970 (B) 1971 (C) 1974 (D) 1975 

 

13 આંબેડકરનરાં મતનો પ્રસધ્ધરાંત 
(A) એક વ્યદકત (B) એક મલૂય (C) બે વ્યદકત (D) બે મલૂય 

 

14 મરનવીને િેમ સનકરર કોર્ આપે છે? 
(A) ધમચ (B) કમચ (C) પૈસર (D) મરબ્રલક 

 

15 મરનવ અપ્રધકરર એટલે.... 
(A) ભય મકુ્ત વરતરવરર્ (B) રરષ્રીય ર્ેતનર (C) ભય યકુ્ત વરતરવરર્ (D) રરજકીય જાગપૃ્રત 

 

16 યનુો િરરર મરનવ અપ્રધકરરો અપરયરાં છે. 
(A) હર (B) નર (C) અપ્રનપ્રિપ્રત (D)  અધચસનય 

 

17 કોની જાગપૃ્રત જીવન ટકરવવર મરટે જરરી છે? 
(A) દહન્દુ (B) મસુલમરન (C) િબ્રલતો (D) અંગે્રજો 

 

18 સાંસિીય લોકશરહીનો આિશચ કોનો છે? 
(A) બ્રિટન (B) અમેદરકર (C) જાપરન (D) ફ્રરાંસ 

 

19 રરજયએ શેનર પર મરબ્રલકી ભરવ રરખવો જોઇએ? 
(A) ઉદ્યોગો (B) પક્ષો (C) નેતરઓ (D) લોકો 

 

20 રરજય સમરજવરિ એટલે. 
(A) સવચસત્તરવરિ (B) સરમખુ્નયરર શરહી (C) સમરજવરિ (D) સરરયવરિ 

 

21 વરર્ી સ્વતાંત્તર વ્યદકત આપતી કલમ છે. 
(A) 17 (B) 18 (C) 19 (D) 21 

 

22 મનૃય ુસધુી આંબેડકર કોનો લેખ લખતર હતરાં? 
(A) ગરાંધીજી (B) િબ્રલતો (C) બૌધ્ધ અને ધરમ (D) પરદકસ્તરન 

 

23 આંબેડકર મનૃય ુદિલહીમરાં પરરયર તેમનો અંપ્રતમ સાંસ્કરર થયો. 
(A) પનુર (B) મુાંબઇ (C) ધરપોલી (D) નરપ્રસક 

 

24 કયો મરર્સ મરવરથી ડરે છે. 
(A) ગરીબ (B) અમીર (C) બાંને્ન (D) કોઇપર્ નહીં 

 

25 આંબેડકર કેવુાં રરજકરરર્ ઇચ્છતર હતરાં? 
(A) સ્વતાંત્ (B) પક્ષીય (C) લઘમુતી (D) ખબર નથી 

 

26 આંબેડકર રબ્રર્ત પક્ષનુાં નરમ હત ુાં. 
(A) પરતાંત્ પક્ષ (B) સ્વતાંત્ પક્ષ (C) િબ્રલત પક્ષ (D) સ્વતાંત્ મજુરપક્ષ 

 

27 આંબેડકર િરશચપ્રનક હતરાં. 
(A) િરાંપ્રતકરરી (B) સધુરરવરિી (C) અરરજકતરવરિી (D) સરરયવરિી 

 

28 આંબેડકરનુાં જાહરે જીવન કેટલરાં વષચનુાં હત?ુ 
(A) 35 (B) 40 (C) 45 (D) આજીવન 

 

29 ભરરતમરાં પ્રનમરચર્ તથર પ્રવકરસ મરટે કઇ િથર  
(A) રરજાશરહી (B) અરરજકતરવરિી (C) લોકશરહી (D) મડૂીવરિી 

 

30 ભરરતીય સમરજ વ્યવસ્થરમરાં કોનુાં કલાંક હત ુાં? 
(A) રરજાઓ (B) અંગે્રજો (C) પિ િબ્રલતો (D) અસ્પશૃ્યો 

 

31 િરર્ીન ભરરતીય રરજકીય મરળખુાં શેનરાં આધરદરત હત ુાં. 
(A) ર્ોક્કસ ભર્તર (B) ર્ોક્કસ ગર્તર (C) ર્ોક્કસ વ્યવસરય (D) ત્ર્મરાંથી એકપર્ નહીં 
        

 



32 િરર્ીન ભરરતમરાં હતરાં. 
(A) િેશી રજવરડર (B) િેશી ભરવરડો (C) િેશી િબ્રલતો (D) કોઇપર્ નહીં 

 

33 સ્વતાંત્ મજુર પક્ષનો એક ધ્યેય હતર. 
(A) ખેડૂતોનુાં નરમ મીટરવવુાં (B) લેન્ડ મોટચગેજ બેન્ક (C) ખેડે તેની જમીન (D) કોઇપર્ નહીં 

 

34 આંબેડકર કેવર પ્રશક્ષર્નરાં દહમરયતી હતરાં? 
(A) બનુીયરિી પ્રશક્ષર્ (B) બનુીયરિી તરલીમ (C) િૌઢ પ્રશક્ષર્ (D) કોઇપર્ નહીં 

 

35 આંબેડકરનો આ સરમે પર્ સાંઘષચ હતો. 
(A) આપ્રથિક અસમરનતર (B) અન્યરયી બરબતો (C) રરજકીય સમસ્યરઓ (D) કોઇપર્ નહીં 

 

36 સ્વતાંત્તર સમતર અને બાંધતુરનો અભરવ એટલે.... 
(A) સરરયવરિ (B) સમરજવરિ (C) િરહ્મર્વરિ (D) કોમવરિ 

 

37 અમિરવરિમરાં કયરાં જીલલરમરાં િબ્રલતો પરનરાં જુલમોની તપરસ કરવરાં આંબેડકર આવ્યર હતર? 
(A) ખેડર (B) પ્રવરમગરમ (C) બરવળર (D) જેતલપરુ 

 

38 અમિરવરિનરાં આ હોલમરાં તેમનુાં સન્મરન કરવરમરાં આવ્યુાં હત ુાં? 
(A) ટરઉનહોલ (B) િેમરભરઇ હોલ (C) દિનેશ હોલ (D) જયશાંકર સુાંિરી હોલ 

 

39 કયરાં સ્વરમીએ આંબેડકરનરાં ‘િબ્રલતોનર બેતરજ બરિશરહ’ કહ્રાં હતર. 
(A) સ્વરમી તીથરચન ાંિ (B) સ્વરમી અવધેશ (C) સ્વરમી ર્ેતરનાંિ (D) સ્વરમી સ્વરપરનાંિ  

40 “દકસરનોનુાં કરમ કરવરમરાં સરકરર પ્રનષ્ફળ ગઇ છે. અન્ય માંત્ીઓ સરિરર પટેલનરાં પરળેલરાં કૂતરર જેવરાં છે”. આ પ્રવધરન 
આંબેડકરે કયરાં સ ાંમેલનમરાં કહલે ુાં છે. 

(A) પનુર ખરતે (B) ગજુરરત ખરતે (C) ઓરાંગરબરિ ખરતે (D) મહરડ ખરતે  
41 “ખિુ મહરન ગર્રાંતરાં  આ પક્ષેજ િબ્રલતોની વધરરેમરાં વધરરે ઉપેક્ષર કરી છે.” કયો પક્ષ? 

(A) ભરજપ (B) કોંગે્રસ (C) જનસાંઘ (D) પક્ષ  
42 કેટલરાં સવચર્ મરમલતિરર બરરબર િબ્રલત વગચનો ....... 

(A) 100/5 (B) 100/4 (C) 100/2 (D) 100/1 
 

43 “જયરાં સધુી અમરરરાં હકો દહતો સલરમત ન થરય નયરાં સધુી અંગે્રજો  ભરરત છોડે તેમ અમે ઇચ્છતર નથી.” કોર્ે કહ્યુાં છે.  
(A) બવેલી નીકોલસ (B) નરપ્રસિંહ કેલકર (C) આંબેડકર (D) ગરાંધીજી 

 

44 19મી મરર્ચનો દિવસ એ _____________ 
(A) િબ્રલત સ્વરતાંત્ર્યદિન (B) સવર્ચ સ્વરતાંત્ર્યદિન (C) બાંને્ન (D) એકપર્ નહીં 

 

45 ડરચ. આંબેડકર સરસ્વતી પતુ્ છે, કોર્ે કહ્યુાં છે? 
(A) પાંદડત નહરે (B) મિનમોહન મરલવીય (C) રરજારરમ દુબ ે (D) અન્ય 

 

46 જે િેશોમરાં મસુલમરન નથી તે તેઓની શત્ર ુભપૂ્રમ છે. 
(A) ઇસ્લરમ (B) ઇસરઇ (C) દહન્દુ (D) ભરરતીયો 

 

47 ભરરતીય સૈન્યમરાંથી કોને હટરવવર બધુ્ધ્ધમતરનુાં કરયચ છે? 
(A) શીખો (B) િબ્રલતો (C) મસુલમરનો (D) પ્રસિંધીઓ 

 

48 “પ્રનઝરમ ભરરતનરાં શત્ર ુછે” – આંબેડકર 
(A) ખરાં (B) ખોટુાં (C) બાંને્ન (D) એકપર્ નહીં  

49 સભુરષર્ાંર બોઝની ફોજનુાં નરમ હત ુાં. 
(A) સભુરષ ફોજ (B) આઝરિ દહિંિ ફોજ (C) આઝરિ ભરરત (D) ભરરત મહરન 

 

50 બીજા પ્રવશ્વયિુ વખતે ઇંગ્લેન્ડનરાં વડરિધરન હતરાં. 
(A) એટલી (B) કેમરન (C) થે્રર્ર (D) ર્ર્ીલ 

 

 
 

_________________
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1 ભરરતમરાં બ ાંધરરર્નુાં લક્ષર્ છે. 
(A) સગવડીતાંત્ (B) નેતરગીરી (C) સરહજીકતર (D) સમવરયતાંત્ 

 

2 બાંધરરર્મરાં એક વ્યદકત એક __________ નો સ્વીકરર થયો છે. 
(A) પ્રવશેષમત (B) એકમત (C) બેમત (D) અન્ય  

3 ભરરતમરાં કોર્ કોને જવરબિરર છે. 
(A) ન્યરયતાંત્ કરરોબરરીને   (B) કરરોબરરી ધરરરસભરને 
(C) ધરરરસભર કરરોબરરીને (D) ધરરરસભર ન્યરયતાંત્ને 

 

4 સરકરરનરાં મખુ્ય કેટલરાં અંગો હોય છે. 
(A) બે (B) ર્રર (C) ત્ર્ (D) પરાંર્ 

 

5 ભરરતીય વષચની રરષ્રભરષર છે. 
(A) અંગે્રજ (B) િરકૃત (C) પરલી (D) દહન્િી 

 

6 રરષ્રની એકતર અખાંદડતતરની ખરત્ી કોર્ આપે છે? 
(A) નેતરઓ (B) પક્ષો (C) બાંધરરર્ (D) ન્યરયતાંત્ 

 

7 ભરરત િેશ રરજયોનો _____ છે. 
(A) સરકરર (B) સાંઘ (C) સમહૂ (D) પક્ષ  

8 કરયિર ઘડનરરી સાંસ્થર છે. 
(A) ધરરરસભર (B) કરરોબરરી (C) ન્યરયતાંત્ (D) પાંર્રયતો 

 

9 િરેક નરગદરકને અપરયર છે. 
(A) ન્યરયનરાં પ્રસધ્ધરાંતો (B) મતનો અપ્રધકરર (C) કરવરનો અપ્રધકરર (D) મળૂભતૂ અપ્રધકરર 

 

10 સ્વતાંત્ થવરની સરથે જ તે _______ બન્યો છે. 
(A) પાંદડત (B) મયરચિર વગરનો (C) પ્રનરાંકુશ (D) સરવચભોમ  

11 મળૂભતૂ અપ્રધકરરો બાંધરરર્નરાં કયર ભરગમરાં છે? 
(A) ભરગ-1 (B) ભરગ-3 (C) ભરગ-4 (D) ત્ર્મરાંથી એકપર્ નહીં 

 



12 જીવન સ્વરતાંત્ર્યનો અપ્રધકરર કલમમરાં જોવર મળે છે. 
(A) 20 (B) 21 (C) 22 (D) 24 

 

13 બાંધરરર્ીય ન્યરય મેળવવરનો અપ્રધકરર કલમ. 
(A) 30 (B) 31 (C) 32 (D) 38 

 

14 કરયિર સમક્ષ સમરનતર એટલે 
(A) કરયિો-પ્રશક્ષર (B) કરયિરનુાં સમરન રક્ષર્ (C) કરયિો-ફરજ (D) કરયિરનુાં શરસન 

 

15 સાંગઠનો રર્વરનુાં સ્વતાંત્ કઇ કલમ આપે છે. 
(A) 15 (B) 17 (C) 18 (D) 20 

 

16 14 વષચથી નીર્ેનર બરળકોને મજુર ન બનરવી શકરયની કલમ છે. 
(A) 20 (B) 22 (C) 23 (D) 24 

 

17 ભરરત કેવુાં રરષ્ર છે જે રરજયનો કોઇ ધમચ નથી. 
(A) ધરપ્રમિક (B) ધમચપ્રનરપેક્ષ (C) સરપેક્ષ (D) બ્રબનસરાંિિરપ્રયક 

 

18 શીખો, જૈનો, બૌધ્ધો આ બધર _____ છે. 
(A) ઇસ્લરમ (B) બ્રિસ્તી (C) દહન્દુ (D) મોગલ  

19 ભરરતમરાં કોઇપર્ સ્થળે વસવરટ કરવરની સત્તર આપતી કલમ છે. 
(A) 25 (B) 26 (C) 28 (D) 29 

 

20 બાંધરરર્મરાં કયરાં શબ્િની વ્યરખ્યર થઇ નથી? 
(A) સભર (B) બહમુતી (C) લઘમુતી (D) પક્ષો 

 

21 પયરચવરર્ને રક્ષર્ આપતી કલમ. 
(A) 28 (B) 30 (C) 32 (D) 34 

 

22 બાંધરરર્ની ફરજો બજાવવર મરટેની કલમ છે. 
(A) 50 (B) 50A (C) 51 (D) 51A 

 

23 ભરરતની એકતર અખાંદડતતરનુાં રક્ષર્ કરવુાં કોની ફરજ છે. 
(A) નેતર (B) પક્ષો (C) નરગદરકો (D) ઉપરનરાં બધરાંજ  

24 આઝરિી પછી િેશમરાંથી અસ્પશૃ્યતર કેવી રીતે નરબિુ થઇ. 
(A) ધરક ધમકીથી (B) િબરવ િરરર (C) કરયિર િરરર (D) ખનુર મરકીથી 

 

25 ભરરતનરાં બ ાંધરરર્નરાં ઘડતરમરાં કોર્ે ભરરે જહમેત ઉઠરવી હતી. 
(A) એમ.સી.ખેતરન (B) નરમદુરપરિ (C) બરજીરરવ મળેુ (D) આંબેડકર 

 

26 ભરરતનરાં બ ાંધરરર્મરાં આમખુને એક આિશચ છે. 
(A) સમતર (B) મમતર (C) લલીતર (D) સમરનતર 

 

27 બાંધરરર્નુાં એક લક્ષર્ છે. 
(A) લેબ્રખત બાંધરરર્ (B) મોટુાં બ ાંધરરર્ (C) બ્રબનલેબ્રખત બાંધરરર્ (D) અન્ય 

 

28 બાંધરરર્નો કોઇ પર્ એક મળૂભતૂ અપ્રધકરર છે. 
(A) કેળવર્ી (B) પ્રશક્ષર્ િરપ્ત કરવરનો (C) બનુીયરિી પ્રશક્ષર્ (D) અન્ય 

 

29 બાંધરરર્ની ફરજ છે. 
(A) અનૈપ્રતકતર (B) રરષ્રધ્વજનો આિર (C) વરરાંવરર-લડત આપવી (D) અન્ય 

 

30 નવર ઔદ્યોબ્રગક શહરેોમરાં પ્રવકરસ કોને આભરરી છે? 
(A) ઔદ્યોબ્રગકરર્ (B) આઝરિી (C) બ્રિટીશ મોડેલ (D) ખબર નથી 

 

31 સેવર લેનરર વ્યદકત સેવર આપનરરને પોષે તેને શુાં કહવેરય? 
(A) મરબ્રલકી િથર (B) જજમરની િથર (C) જનવરર્ી િથર (D) સરટરપરટર િથર 
        

 



32 કયરાં આંિોલનથી મજુરોની મ્બ્સ્થપ્રત સધુરી હતી. 
(A) મદુકત આંિોલન (B) મજુર આંિોલન (C) નવપ્રનમરચર્ આંિોલન (D) અનરમત આંિોલન 

 

33 સાંગઠન અને સરમરત્જક ર્ેતનરનો અસ્ત શેનરથી થરય છે. 
(A) શ્રમ પ્રવભરજન (B) શ્રપ્રમકોનુાં પ્રવભરજન (C) બાંને્ન (D) એકપર્ નહીં 

 

34 ભીમરબરઇ કઇ જ્ઞરપ્રતનરાં હતરાં. 
(A) લહુરર (B) સથુરર (C) બ્રભલ (D) મહરર 

 

35 લોકો અપ્રધકરરો િનયે જાગતૃ હોય તો શુાં અથચહીન છે? 
(A) પ્રશસ્ત (B) િમરબ્રર્કતર (C) ધરરરસભર (D) કરયિો 

 

36 ખેતી પરની આકરી કર વસલુરત એટલે.... 
(A) ખેતી પધ્ધપ્રત (B) ગોતી પધ્ધપ્રત (C) ગર્ોતધરરો (D) એકપર્ નહીં 

 

37 સ્વરબ્રભમરન પ્રવનરાં જીવવુાં એ શુાં છે. 
(A) મિરચનગી (B) શરૂપ્રવરતર (C) નરમિરચઇ (D) કરયરતર 

 

38 મુાંબઇ ધરરરસભરમરાં આંબેડકર પ્રવધયેક રજુ કયુું હત ુાં. 
(A) ગર્ોતધરરો (B) શોષર્ પિપ્રત (C) ખેતી પિપ્રત (D) દહન્દુકોડ બીલ 

 

39 અમિરવરિ રયપુ્રનપ્રસપલ કરમિરર સાંઘની સ્થરપનર કઇ સરલમરાં થઇ? 
(A) 1929 (B) 1930 (C) 1931 (D) 1935 

 

40 કરલચ મરકસચ આંબેડકરે મજુર શોષર્નરાં મદુ્દર મરટે કયો તકચ આપ્યો છે? 
(A) જાહરે પ્રમલકત (B) શોષર્નો અંત (C) ધમરુંન્તર (D) ખરનગી પ્રમલકત 

 

41 ઝડપી ઔદ્યોબ્રગકરર્ મરટે જરરી છે. 
(A) રરજય આધરદરત સમરજવરિ  (B) રરજય આધરદરત મડૂીવરિ 
(C) સમરજનુાં કેન્રકરર્ (D) મરકસચનો સરરયવરિ 

 

42 આંબેડકર આ સરલમરાં મજુર આંિોલનમરાં નેતરાં રહ્રાં હતરાં. 
(A) 1936 (B) 1939 (C) 1944 (D) 1940 

 

43 મુાંબઇ મજુરધરરરને કોર્ે ‘કરળર કરયિર’ તરીકે ઓળખરવ્યો હતો? 
(A) વસાંતકુમરર (B) શ્રીકરાંત શીંિે (C) ઇન્દુલરલ યરબ્રજ્ઞક (D) યશવાંતરરવ  

44 સ્વતાંત્ મજુર પક્ષમરાં િર્ેતર હતર. 
(A) આંબેડકર (B) ફનરચન્ડીસ (C) જયોપ્રતિબસ ુ (D) મમતર બેનરજી 

 

45 “જીંિગીની નવી વ્યવસ્થર ઉભી કરવર કરરયેલુાં સ ાંગદઠત સરહસ એટલે સરમરજીક આંિોલન” આ કોનુાં પ્રવધરન છે. 
(A) હબચટ સરયમન (B) ટોની ટનચર (C) તબચટ બ્લમુર (D) એમ.એસ.રરવ 

 

46 િબ્રલત આંિોલન _____ છે. 
(A) રરજકીય આંિોલન (B) સરમરજીક આંિોલન (C) સરાંસ્કૃપ્રતક આંિોલન (D) અન્ય  

47 િસ્થરપ્રપત પિપ્રત સરમે સાંગદઠત સ્વરપે બધુ્ધ્ધગરય રીતે થતો પ્રવરોધ િયરસ એટલે.... 
(A) િપ્રતશોધ ર્ળવળ (B) િપ્રતસરર ર્ળવળ (C) િપ્રતકતરમક ર્ળવળ (D) એકપર્ નહીં 

 

48 મધ્ય એપ્રશયરમરાંથી ભરરત કોર્ આપ્યુાં હત ુાં. 
(A) મોગલો (B) આયો (C) અંગે્રજો (D) પોટુચગીઝો 

 

49 મળૂપ્રનવરસીઓને પ્રવિેશી લોકોએ શુાં બનરવી મકુયર? 
(A) આયો (B) ધ્ધ્વજ (C) અસ્પશૃ્યો (D) મમુ્બ્સ્લમ 

 

50 િબ્રલતોને દહન, કાંગરળ, શોષર્, ગરીબીની પદરમ્બ્સ્થપ્રતમરાંથી બહરર લરવવરનુાં કરમ સવચ િથમ કોર્ે હરથ પર લીધુાં હત ુાં? 
(A) આંબેડકર (B) ગરાંધીજી (C) અંગે્રજો (D) ગૌતમબધુ્ધ 

 

 

 

_____________ 


