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1 બ્રિટીળ ળાવનભાાં અસ્શૃ્મને શળક્ષણની શરે કયી. 
(A) મસુ્સ્રભ (B) ખ્રીસ્તીઓ 

(C) હશન્દુઓ 
(D) ાયવીઓ  

2 શુાંદ્દને શળક્ષણ ભે તે કને સ્લીકામય નશત ુાં? 
(A) યશલદાવ (B) વાંત કફીય (C) તરુવીદાવ (D) યાભદાવ 

 

3 નુાભાાં શદુ્ર અશત શદુ્ધફાફાશન ળાાના શળબ્રક્ષકા કણ શતા? 
(A) બીભાફાઇ 

(B) યભાફાઈ 
(C) વાશલત્રીફાઈ 

(D) વશલતાફાઈ 
 

4 શલધલાઓના લા કાલાન વોપ્રથભ શલયધ કયનાય.... 
(A) ડૉ.આંફડેકય (B) ભશાત્ભા ગાાંધી (C) દમાનાંદ વયસ્લતી (D) ભશાત્ભા જ્મશતયાલ ફુર ે

 

5 દબ્રરતભાાં શળક્ષણ પ્રત્મે જાગશૃત રાલનાય કણ શતા? 
(A) વમાજીયાલ ગામકલાડ B) તરુવીદાવ (C) શલનફા બાલ ે (D) ભન ુબગલાન 

 

6 દેલદાવી પ્રથન શલયધ કયનાય કણ શતા? 
(A) તરુવીદાવ (B) ગાાંધીજી (C) ભન ુબગલાન (D) જ્મશતફા ફુર ે

 

7 ભશશિ શલઠર ળીંદેનુાં ઉનાભ શુાં શત ુાં? 
(A) દેલદાવ 

(B) યાભદાવ 
(C) તકુાયાભ 

(D) યાજાયાભ 
 

8 ડૉ. આંફેડકય અને ગાાંધીજીની મયલડા જેરભાાં ક્યાયે થઇ? 
(A) ૪-૨-૧૯૩૩ 

(B) ૪-૨-૧૯૩૦ 
(C) ૪-૨-૧૯૩૧ 

(D) ૪-૨-૧૯૩૨  
9 ‘શત તલાન ભશાયાજ’ ની દલીથી કને વન્ભાશનત કમાાં? 

(A) ડૉ. આંફેડકય (B) જ્મશતફા ફુરે  (C) વમાજીયાલ યાલ ગામકલાડ (D) તરુવીદાવ 

 

10 ‘ભશાયની શભબ્રરટયી ફાંધી’ ય કને અબ્રબમાન ચરાવયુાં? 
(A) શળલયાભ જાનફા કાાંફર ે

(B) શલઠ્ઠર યાભજી ળીંદે 
(C) ગાર ફાા લરાંગકય (D) ડૉ. આંફેડકય 

 

11 ‘શલટા શલધ્લાંળ ાંક’ નાભની સુ્સ્તકા કણે રખી? 
(A) શળલયાભ જાનફા કાાંરફ ે

(B) શલઠ્ઠર યાભજી ળીંદે 
(C) ગાર ફાા લરાંગકય (D) ડૉ. આંફેડકયક 

 

 
 



12 કઈ જ્ઞાતીના નાભ યથી ‘ભશાયાષ્ટ્ર’ કશલેાય ુાં? 
(A) ભયાઠા (B) શે્વા  (C) ચભાય (D) ભશાય 

 

13 ફાફા વાશફેનાાં ભાતા-શતા ક્યા વાંપ્રદામભાાં ભાનતાાં શતાાં? 
(A) કફીય (B) તરુવીદાવ (C) મસુ્સ્રભ (D) ળીખ 

 

14 ડૉ. બીભયાલ આંફડેકયન જન્ભ ક્યાયે થમ? 

(A) ૧૪ અશપ્રર ૧૮૯૨ (B) ૧૪ અશપ્રર ૧૮૯૧ (C) ૧૪ અશપ્રર ૧૮૯૩ (D) ૧૪ અશપ્રર ૧૮૯૦ 
 

15 સફુદેાય યાભજી અને બીભાફાઈને કેટરાાં વ ાંતાન શતાાં? 
(A) ૧૨ 

(B) ૧૩ 
(C) ૧૪ 

(D) ૧૫ 
 

16 ક્યા શળક્ષણની અટક યથી ‘આંફેડકય’ અટક થઇ? 
(A) મસુ્સ્રભ 

(B) િાહ્મણ 
(C) દબ્રરત 

(D) બ્રખ્રસ્તી 
 

17 કઈ ઘટનાથી ફાફાવાશફે ને અસ્શૃ્મતા ન કડલ અનબુલ થમ? 
A) હદલ્શી (B) કરકત્તા (C) ગયેગાાંલ 

(D) એકણ નહશ 
 

18 ફાફાવાશફેન સુ્સુ્તક પ્રભે વાંતલા કની ાવથેી ઉછીના ૈવા રઇ સુ્તક ખયીદતા શતા? 
(A) શળક્ષક  (B) વભાજ 

(C) ફશને 
(D) ભટાબાઈ 

 

19 ફાફાવાશફેને લધુાં અભ્માવ ભાટે શળષ્ટ્મવશૃત આી? 
(A) વમાજીયાલ ગામકલાડ (B) વભાજે 

(C) શળક્ષકે (D) કઈએ નશી 
 

20 બીભયાલની ભાતાનુાં નાભ શુાં શત ુાં? 
.(A) કભરાફાઈ 

(B) યભાફાઈ 
(C) બીભાફાઈ 

(D) ભીનાફાઈ 
 

21 વોથી શેરી નકયી ફાફાવાશફેે કમા ળશયેભાાં કયી? 

(A) મુાંફઈ 
(B) અભદાલાદ 

(C) કરકત્તા  (D) લડદયા 
 

22 વો પ્રથભ આગફટ ધ્લાયા ફાફાવાશફે અભેહયકાના કમા ફાંદયે ઉતમાય? 
(A) ન્યમુકય (B) ન્યજુવી (C) લળીંગ્ટન  (D) એકણ નશી 

 

23 ‘તુ્ર જન્ભથી જેટર આનાંદ નશત થમ તથેી શલળે આનાંદ ભારુાં સુ્તક પ્રશવધ્ધ થલાથી થમ શત’ આ શલધાન કનુાં છે?  
(A) ભશાત્ભા ગાાંધી (B) જ્મશતફા ફુર ે

(C) ડૉ. આંફેડકય  (D

 
જલાશયરાર નેશરુ 

 

24 ફાફાવાશફેની ફે ફશનેના નાભ શુાં શત ુાં? 
(A) કશલતા અને વશલતા (B) ભાંજુરા અને તરુવી 
(C) યભીરા અને પ્રેશભરા (D) ાલયતી અને રક્ષ્ભી 

 

25 ‘તાની ઘયની ગાંદકી કાઢલા જે રક શજી તમૈાય નથી તભેન ેસ્લયાજ ભાાંગલાન નૈશતક અશધકાય નથી’ આ શલધાન કન ુાં છે? 
(A) વયદાય ટેર 

(B) જલાશયરાર 
(C) ડૉ. આંફેડકય (D) ગાાંધીજી 

 

26 ‘શળબ્રક્ષત ફન, વાંઘય કય, વાંગહઠત થાઓ’ એ કઈ વાંસ્થાન મદુ્રારખે છે? 
(A) ફહશષ્ટ્કૃત હશતકાયીણી (B) અસ્શૃ્મ હશતકાયીણી (C) દરીત હશતકાયીણી (D) એકણ નહશ 

 

27 ‘ફહશષ્ટ્કૃત હશતકાયીણી’ વબાભાાં પ્રમખુ કણ શતા? 
(A) વીતાયાભ નાભદેલ 

(B) તરુવીદાવ જાદલ (C) ડૉ. આંફેડકય (D) ઝીણાબાઈ યાઠડ  
 

28 ‘ફહશષ્ટ્કૃત હશતકાયીણી’ વબાભાાં કઈ જ્ઞાતીના રક ન શતા? 
(A) િાહ્મણ 

(B) મસુ્સ્રભ 
(C) દબ્રરત 

(D) શદૂ્ર  
29 યભીઓ અને શદુ્રની ટીકા કયતા કમા ગ્રાંથની ફાફાવાશફેે જાશયેભાાં શી કયી? 

(A) ભનસુ્મશૃત 
(B) ભશાબાયત (C)

 

લેદ 
(D) િાહ્મણગ્રાંથ 

 

30 ડૉ. રુૂતભ ગશલિંદજી કઈ વારભાાં ભેહરક ાવ થમા? 
(A) ૧૮૯૨ 

(B) ૧૮૯૩ 
(C) ૧૮૯૪ 

(D) ૧૮૯૫  
31 ફાફાવાશફેની વાથે કામદા ભાંડભાાં કની શનભણુાંક થઇ? 

(A) વીતાયાભ નાભદેલ 
(B) ડૉ.ી.જી. વરાંકી (C) ઝીણાબાઈ યાઠડ (D) તરુવીયાલ જાદલ 

 



32 કેન્દ્ન્દ્રમ એવેમ્ફરીભાાં કેટરા લય સધુી અત્માંતન પ્રશતશનશધ રલેાભાાં આવમા ન શત? 

(A) છ 
(B) વાત 

(C) આઠ (D) નલ  
33 કની દસ્ર્ખાસ્તથી ડૉ.આંફેડકયને ‘ફાફાવાશફે’ નુાં બ્રફરુદ ભળયુાં? 

(A) ી.જી.વરાંકી (B) ચાાંગદેલ ખેયભડ ે (C) ભશાત્ભા ગાાંધી (D) રકભાન્મ શતરક  
34 ‘અશધકાય ભાાંગલાથી ભતા નથી વાંઘય ધ્લાયા તેની વાંપ્રાપ્તત થઇ ળકે છે?’ આ શલધાન કનુાં છે? 

(A) ભશાત્ભા ગાાંધી (B) ી.જી.વરાંકી (C) ડૉ. આંફેડકય (D) રકભાન્મ શતરક 
 

35 ‘ભનસુ્મશૃત દશન’ ભાાં કમા િાહ્મણે બ્રચતાને આગ ચાાંી? 
(A) ગાંગાધય નીરકાંઠ (B) રકભાન્મ શતરક (C) ફાયુાલ જી (D) એકણ નહશ 

 

36 ‘ચલદાય તાલ વત્માગ્રશ’ અને ‘ભનસુ્મતૃી દશન’ કામયક્રભભાાં કમા િાહ્મણ જડામા શતા? 
(A) જલાશયરાર નેશરુ (B) રકભાન્મ શતરક (C) દેલયાભ શલષ્ટ્ણ ુનાઇક (D) એકણ નહશ 

 

37 વામભન કભીળન અધ્મક્ષ કણ શતા? 
(A) સ્તેન્રે ફલ્ડશલન 

(B) વય જ્શન વામભન 
(C) એહયસ્ટયર 

(D) એક ણ નહશ 
 

38 ૬ વતટેમ્ફય ૧૯૩૦ ના હદલવે દબ્રરત લગયન ુાં પ્રશતશનશધત્લ કયલા ગભેજી હયદભાાં ફાફાવાશફેની વાથ ેકન ેઆભાંત્રણ આતયુાં? 

(A) ભશાત્ભાાં ગાાંધી (B) જ્મશતફા ફુર ે
(C) યાલ ફશાદુય શ્રી શનલાવન 

(D) રકભાન્મ શતરક  
39 દબ્રરત લગોને ભાટેની અરગ ભતાશધકાય ભાાંગણી વાભે કને અભયણાત  ઉલાવ કમાાં? 

(A) જલાશયરાર નેશરુ (B) રકભાન્મ શતરક (C) ભશાત્ભા ગાાંધી (D) વયદાય ટેર  
40 નુા કયાયને કાયણે દબ્રરતને કમ અશધકાય ગભુાવમ? 

(A) અરગ-સ્લતાંત્ર ભતાશધકાય (B) અનાભતન અશધકાય 
(C) સ્લતાંત્રતાન અશધકાય (D) એક ણ નહશ. 

 

41 ફાફા વાશફેે અભદાલાદના કમા શરભાાં પ્રલચન આતયુાં? 
(A) ટાગય શર 

(B) પ્રેભાબાઈ શર 
(C) આંફેડકય શર 

(D) એકણ નહશ. 
 

42 ભશાડ મ્યશુનવીાબ્રરટીએ ડૉ. આંફેડકયને ‘વન્બાલ ત્ર’ અયણ કયુાં શત ુાં. 
(A) શા (B) ના (C) ખફય નથી  (D) એકણ નહશ. 

 

43 ‘ડૉ. આંફેડકયનુાં જ્ઞાન અગાધ છે, અહયબ્રચત છે, તઓે વયસ્લતી તુ્ર છે’ આ શલધાન કનુાં છે? 
(A) ભશાત્ભા ગાાંધી (B) ભદનભશન ભારશલમ (C) જલાશયરાર નેશરુ (D) રકભાન્મ શતરક 

 

44 ‘જે વભાજ કઈણ વમસ્તતને ઈશ્વય તલુ્મ ભાની તેની પ્રળાંવા જૂાભાાં ડી જામ છે તે વભાજ શલનાળના થે જામ છે’ આ 
શલધાન કનુાં છે? 

(A) ભશાત્ભા ગાાંધી (B) ભદનભશન ભારશલમા (C) ડૉ.આંફડેકય (D) જલાશયરાર નેશરુ  
45 ગાાંધીજીએ શભરભાબ્રરક ભાટે કમા વાંઘની સ્થાના કયી શતી? 

(A) ભજૂય ભશાજન વાંઘ 
(B) દબ્રરત અશધકાય વાંઘ 

(C) અસ્શૃ્મ અશધકાય વાંઘ 
(D) ભાનલ અશધકાય વાંઘ 

 

46 ‘વમસ્તત કયતા યાષ્ટ્ર ભશાન છે અને યાષ્ટ્ર વેલા તે ગાાંધી કે જજનના વમસ્તતથી તદન જુદી ફાફત છે’ આવુાં કને કહ્ુાં? 
(A) શલનફા બાલ ે

(B) લીય વાલયકય  (C) ડૉ. આંફેડકય (D) એકણ નહશ.  
47 નાગયુની વબાભાાં ફાફાવાશફે ભાટે કય ુસ્રગન ળરૂ કયુાં? 

(A) જમ જમ ફાફા (B) ફાફાવાશફે 
() ડૉકટય વાશફે 

(D) જમ બીભ 

 

48 અભેહયકાની કરાંફીમા યશુનલવીઁટી એ ફાફા વાશફેને કઈ ભાનલ દલી અયણ કયી? 
(A) ‘ડૉકટય ઓપ રઝ’ (B) ‘ફાફા વાશફે’ (C) ‘ફાંધાયણના શળલ્ી’ (D) એકણ નહશ. 

 

49 ફાફા વાશફે ‘હશન્દુ કડ ફીર’ ના આગ્રશી શતા. 
(A) શા  (B) ના  C) ખફય નથી (D) એકણ નહશ. 

 

50 ફદ્ધ ધભયન સ્લીકાય કયી ફાફા વાશફેે કેટરી પ્રશતજ્ઞાઓ રીધી? 

(A) ૨૧ 
(B) ૨૨ 

(C) ૨૩ 
(D) ૨૪ 

 

 

____________________ 



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

;Êf\t 5zl1ff h],f. – 2015 

;}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 ;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 19/07/2015 

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

 

 

1 zfhf zfddmcg zfigm hGd sif 5Lzjfzdf\ yim ctm M 

(A) L;\wl 5Lzjfz (B) a~fª6 (C) d]:,ld (D) nL,t 
 

2 Œt]c]s}t V P, V d]jLcàlgC 5]:ts sm6[ ,Bi] \ ct] M 

(A) 0f|p vf\a[0sz (B) uf\wlÔ (C) zfhf zfddmcf zfi (D) hjfcz,f, g[cz]  
3 a~fcdm ;dfhgl :yf5gf sm6[ szl M 

(A) 0f|p vf\a[0sz (B) Uff\wlÔ (C) zfhf zfddmcf zfi (D) hjfcz,f, g[cz] 
 

4 zjlGÌgfy 8fumzgf L5tfg]\ gfd h6fjmp 

(A) .Èjzr\Ì LjNf ;fuz (B) s[xjr\Ì ;[g (C) dLcqf"n[j[GÌ gfy (D) dngdmcg 
 

5 d}Lt"5}hfgm Ljzmw sm6[ sif" M 

(A) zfhf zfddmcg zfi (B) .Èjz r\Ì (C) n[j[GÌ gfy (D) s[xjr\Ì 
 

6 :jfdl Ljj[sfg\ngf u]z]g]\ gfd x]\ ct]\ M 

(A) :jfdl nifg\n (B) zfd s'q6 5z\dc\; (C) salz (D) ;\t zjlnf; 
 

7 ŒŒj[n tzo 5fkf ozmCC v[j] \ ;]Ê sm6[ vf%i] M 
(A) Ljj[sfg\n (B) :jfdl nifg\n (C) zfd s'q6 5z\dc\; (D) dcfTdf himLt af o],[ 

 

8 0f|p afaf;fc[a vf\a[0sz 5mtfgf Ôjg 30tz gf u]z] tzls[smg[ vm/bfj[ k[ M 

(A) salz (B) ;\t zLjnf; (C) zfd s'q6 5z\dc\; (D) :jfdl nifg\n 
 

9 ŒŒvzV5':itfgl a[0lvm hf[ sm. Tm0l xs[ t[d cmi tm t[ vf \a[0sz h k[p CC sm6[ sËf\] 

(A) kÊ5Lt ;c] dcfzfh (B) himLt af o},[ (C) nifg\n ;z:jtl (D) :jfdl Ljj[sfg\n 
 

10 ŒŒ:jzfhi dfzm hGd L;› cs k[p vg[ t[ ,. g[ h c] \ h\5lxCC vfj]\ sm6[ sËf]\p 

(A) kÊ5Lt dcfzfhLxjfÔ (B) ,msdfGi L8/s (C) zf6f 5~tf5 (D) dcfTdf uf\wl  
11 u65Lt PT;jgl xÍvft sm6[ szl M 

(A) ,ms dfGi L8/s (B) dcfTdf uf\wl (C) zf6f 5~tf5 (D) himLt af o},[ 
 

12 5kft j6f"[g[ jclj8df\ vgfdtgl Jij:yf szl vf5lg[ efulsfz sm6[ agfJif M 

(A) zf6f 5~tf5 (B) kÊ5Lt xfc] dcfzfh (C) ,msdfGi L8/s (D) Uff\wlÔ 
 

13 Œg Lc \n] g d]:,dfgC v[jl ;\7f yl sm6[ vm/bft] ct] M 

(A) zLjnf; (B) t],l; nf; (C) ;}z nf; (D) salz 
 



14 0f|p afaf;fc[a vf\a[0szgf dftf g]\ gfd h6fjmp 

(A) dlzfaf. (B) eldfaf. (C) ;jltf af. (D) v[s56 gcl\ 
 

15 ŒŒdfz] \ Ôjg nx"g Ê6 xAnm 5z vfwfLzt k[p :jt\Ê ;dfgtf vg[ a\w]TjCC vf LjNfg smg] k[M 

(A) uf\wlÔ (B) hjfcz,f, gc[z]               (C) 0f|p vf\a[0sz (D) dcTdf himLt af o},[ 
 

16 0f|p vf\a[0szgm 5Lzjfz sif 5\ydf\ dfgtm ctmp 

(A) salz 5\y (B) d]:,ld 5\y (C) ;\t zLjnf; (D) t],;lnf; 
 

17 ;\t salzgm hGd sif xc[zdf\ yim ctm M 

(A) Ln<,l (B) dÌ\f; (C) agfz; (D) s,stf 
 

18 ŒŒ t] tm sfu/df \ ,b[,]\ sc[ k[4 c]\ tm vfb[ hf[i[,] sc] k]CC vf LjNfg smg] k[ M 

(A) ;\t salz (B) ;\t zLjnf; (C) 0f|p vf\a[0sz (D) dcfTdf uf\wl 
 

19 salzg]\ ,f,g5f,g sif n5\gl v[ si]"\ ct] M 

(A) Lc\n] n\5tl (B) d]:,ld n\5tl (C) af{› n \5tl (D) v[s56 gcl\ 
 

20 dcfTdf himLt af o},[ gm hGd s. hfLt df\ yim ctm M 

(A) a~fª6 (B) n,lt (C) df/l (D) d]:,ld 
 

21 umLj\nzfd vg[ Lrdgfafr.gf 5]Ê VVVVVVVVVV 

(A) ;\t salz (B) ;\t zLjnf; (C) dcfTdf himLt af o},[ (D) 0f|p vf\a[0sz 
 

22 himLtaf o},[gf\ ,Ug smgl ;fy[ yif\ ctf M 

(A) hdgf af. (B) ;LjÊlaf. (C) ;Ljtfaf. (D) ddtfaf. 
 

23 5]gfdf\ x]Ì vg[ vLtx]Ì sGifvm df8[gl 5~yd sGif xf/f sif efztli ßfzf xÍ szjfdf\ vfjl M 

(A) 0f|p vf\a[0sz (B) hjfcz,f, g[cz] (C) uf\wlÔ (D) dcfTdf  himLt af o},[ 
 

24 zw]gfy gfdgf Ljw]z vg[ gd"nf gfdgl Ljwjfgf 5~yd 5]g ,Ug szjfgfz 

(A) dcfTdf himLt af o},[ (B) vf\a[0sz (C) hjfcz,f, gc[z] (D) dcfTdf uf\wl 
 

25 Œ;Ti xmws ;dfhC gfdgl ; \:yf :yf5lp 

(A) 0f|p vf\a[0sz (B) dcfTdf uf\wl (C) himLtaf o},[ (D) zfd dgmcz ,mLcif 
 

26 Œa~fª6fv[ s;aC gfdg] \ 5]:ts ,Bi]\p 

(A) 0f|p vf\a[0sz  (B) himLt af o},[ (C) zfhfzfd dgmcz ,mLcif (D) dcfTdf uf\wl 
 

27 sm,\Laif i]LgjL;"8ldf\yl 5lpv[rp0lp yifVVVVV 

(A) dcfTdf uf\wl (B) ;znfz 58[, (C) 0f|p vf\a[0sz  (D) himLt af o},[ 
 

28 vf\a[0sz dfÊ efztli LjNfyl"vmdf\ h gcl\ 56 vd[Lzsg LjNfyl"vm sztf\ 56 Z[q9 k[p V vf 

LjNfg smg]\ k[ M 

(A) 5~mp ;[L,Ud[g (B) 5~mp hcmg 0i]. (C) LjL,id u[zl;g (D) y]Lt0f.; 
 

29 Œd}s gfisC tyf Œ aLcqs't efztC gfdgf ;dfLism xÍ szgfzV 

(A) dcfTdf uf\wl (B) ;znfz 58[, (C) 0f|p vf\a[0sz  (D) himLt af o},[ 
 

30 vd[Lzsg Lgu~mHgl u],fdl Ljz]› j{rfLzs i]› xÍ szgfzVVVVVV 

(A) 0f|p vf\a[0sz (B) LjL,id u[zl;g (C) 5~mp hcmg 0i}. (D) y]L;0f.; 
 

31 0f|p vf\a[0szg]\ ;du~ ;fLcTi 5~L;› szjfgm Lg6"I smgf vWi1f 5n[ ,[jfim VVVVVV 

(A) Zl xzn 5jfz (B) vg\t sfg[sz (C) v[;p5lp efujt (D) Zl j;\t d]g[ 
 

32 ŒŒLjÈjgf c[ ZLdsm v[s9f yfi4 tdfz[ u],fdlgl h \Ôzm L;jfi sx]\h u]dfjjfg]\ gylCC4 vf LjNfg smg] k[ M 

(A) v[dpv[gp zmi (B) sf," dfs"; (C) ,[L,g (D) XifdÔ s'q6jdf" 
 

33 nlga\w] eçrfi" vg[ dftf j;\t s]dfzlgf 5]Êg]\ gfd ,bmp 
(A) v[dpv[gp zmi (B) ,[L,g (C) :jfdl Ljj[sfg\n (D) sf," dfs"; 

 

34 5c[,l um/d[Ô 5Lzqfndf\ nL,tmgf 5~LtLgLw tzls[ sm6 ui]\ M 

(A) dcfTdf\ uf\wl (B) dcfTdf himLt af o},[ (C) ,msdfGi L8/s (D) 0f|p vf\a[0sz 
 

35 gfy]zfd um0;[ uf\wlÔgl cTif sifz[ szl M 

(A) #! dl hfGi]vfzl!)$( (B) #) hfGi]vfzl !)$( 

(C) z( dl o[a~]vfzl !)$( (D) ! hfGi]vfzl !)$( 

 
 



36 5zn[xl sf50gl 5c[,l cm/l sm6[ szl M 

(A) Xfcln eutL;\c (B) tfTif 8m5[ (C) ,msdfGif L8s,  (D) jlz ;fjzsz 
 

37 Œufd km0m vg[ xc[z r,m C  gm gfzm sm6[ vfJim M 

(A) dcfTdf uf\wl (B) ;znfz 58[, (C) ,msdfGi L8/s (D) 0f|p vf\a[0sz 
 

38 Œsmu~[ \;        L,:8 5f8l"C gf ;\imhs sm6 ctf M 

(A) hjfcz ,f, gc[z] (B) ;znfz 58[, (C) hi 5~sfx gfzfi6 (D) dcfTdf uf\wl 
 

39 Œszm if dfzmC gm vfn[x V gfzm sm6[ vf%im M 

(A) hjfcz,f, g[cz] (B) ;znfz 58[, (C) hi 5~sfx gfzfi6 (D) dcfTdfg uf\wl 
 

40 0f|p vf\a[0szg]\ vj;fg sifz[ yi]\ M 

(A) & L0;[Daz !)5_ (B) & L0;[Daz !)&_ 

(C) & L0;[Daz !)5& (D) & L0;[Daz !)5z 
 

41 uf\wlÔv[ 5mtfgf zfhsli jfz;nfz tzls[ smg[ hfc[z sif" M 

(A) 0f|p zfh[GÌ 5~;fn (B) ;znfz 58[, (C) 0f|p vf\a[0sz  (D) hjfcz,f, gc[z]\ 
 

42 :jt\Ê efztgf 5~yd sfinf 5~wfg sm6 ctf M 

(A) ;znfz 58[, (B) hf[u[GÌgfy df\0, 

(C) 0f|p vf\a[0sz  (D) vfdf\ v[s56 gcl\ 
 

43 Ljgmaf efj[ v[ a\wfz6g[ x]\ gfd vf%i]\ M 

(A) vf\a[0sz :d'Lt (B) dg]:d'Lt (C) eld :d'Lt (D) vfdf\yl v[s56 gcl\ 
 

44 afaf;fc[a[ sifz[ a\wfaz6 zfqåg[ ;dL5"t si"]\ M 

(A) z5 gj[Daz !)$) (B) z5 L0;[Daz !)$( 

(C) z& L0;[Daz !)$( (D) z$ L0;[Daz !)5_ 
 

45 afaf;fc[a[ af{› wd"gm :jlsfz sif"[ VVVVVV 

(A) & L0;[Daz !)5& (B) z5 gj[Daz !)$( 

(C) !$ vms8maz !)5& (D) !# vms8maz !)#5 
 

46 smG:8l8i]vG8 v[;[Da,ldf\ smgl dnnyl afaf;fc[a r}\8fif M 

(A) Ljgmaf efj[ (B) hf[u[GÌ gfy df\0, (C) uf\wlÔ (D) ;znfz 58[, 
 

47 0f|p vf\a[0sz[ sif 51fgl :yf5gf szl M 

(A) nL,t dh}z 51f (B) Ls;fg dh}z 51f (C) Efztli dh}z 51f (D) vfdf\gm v[s56 gcl\ 
 

48 ;fz[ hcf\;[ vRkf Lc\nm:tf cdfzfppppp vf 5~[z6f nfis sfinfgf zrgfz sm6 ctf M 

(A) dcfTdf uf\wl (B) himLtaf o},[ (C) 0f|p vf\a[0sz (D) ;z dc\dn .saf, 
 

49 Œ,msmgl4 ,msm ßfzf4 ,msm df8[ r,fjtl ;zsfzC v[ ,mst \Ê k[C vfjl JifBif sm6[ vf5l M 

(A) v[zl:8m8, (B) %,[8m (C) va~fcd L,\sg (D) jm<0z a[uf"8 
 

50 ŒvLc \;fg[ c]\ 5~[d sÍ k]\4 56 vLc\;f vg[ xz6fuLt jRr[ c]\ ozs sz]\ k]\C vf LjNfg smg]\ k[ M 

(A) 0f|p vf\a[0sz  (B) himLtaf o},[ (C) DcfTdf uf\wl (D) hjfcz,f, gc[z]\ 
 

 

 

__________________



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

;Êf\t 5zl1ff h],f. – 2015 

;}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 ;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 20/07/2015 

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

  

1 0f|p vf\a[0sz[ 5mtfgf vWiig df8[g]\ s[GÌLa\n] ;dfhgf sif dfgjlvmg[ agfJif M 

(A) ;dfhgf 5~yd czm/gf\ (B) ;dfhgf\ k[jf0fgf (C) v[s 56 gcl\ (D) a~fª6 ;dfhg[ 
 

2 0f|p vf\a[0szgf\ dt[ votm sif dfu"[ 3g5~fL%t szl xs[ M 

(A) e~q8frfz szlg[ (B) 5LzZd szlg[ (C) sfd juz (D) j[9 szlg[ 
 

3 ;f{g[ ;fÍ ef{Lts t[dh vfLy"s Ôjg Ôjjfgl 5~[z6f x[df\yl d/[ k[ M 

(A) vfLy"s dfgjjfn (B) ;fdfLhs dfgjjfn (C) v[s56 gcl\ (D) zfhsli Jij:yf 
 

4 0f|p vf\a[0szgf\ dt[ ;fdfLhs dfgjtfjfng]\ În=ej:yfg xfdf\ zc[,] k[ M 

(A) ;dfhJij:yf (B) vfLy"s Jij:yf (C) v[s56 gcl\ (D) zfhsli Jij:yf 
 

5 Lx1f6 v\u[ afaf;fc[ag]\ d\tJi s[j]\ ct]\ M 

(A) vd]s JiLst df8[ ;],e (B) ;j" df8[ ;],eV;:t]\ 

(C) v[s56 gcl\ (D) ;j" df8[ ;],e vg[ brf"/ 
 

6 Afaf;fc[agf\ dt[ x{1fL6s ;\;yfvmv[ sif\ jfcg[ Îÿf[hg vf5j]\ hf[.v[ M 

(A) ;dfhjfn  (B) dfgjjfn (C) v[s56 gcl\ (D) zfqåjfn 
 

7 n[xgl tdfd x{1fL6s ;\:yfvm sif sfinf d]ha rf,tl hf[.v[ M 

(A) Bffgul d\0/gf sfinf (B) ;\Ljwfg sfinf (C) v[s56 gcl\ (D) zfhsli sfinf 

 

8 nL,tjuf["g[ LcGn]wd" s[jf agfjl nlwf M 

(A) ;fdfLhs a\3gu~:t (B) a\wgmyl d]st (C) -m\ul (D) 5fb\0l 
 

9 hgtf\LÊs Jij:yfdf\ sim L;›f\t vLgjfi" k[ M 

(A) v[s JiLst4 v[s d}<i (B) v[s JiLst4 ac]5~:y (C) v[s56 gcl\ (D) v[s JiLst jw] cmüm 
 

10 0f|p vf\a[0sz[ ;fdfLhs dfgjjfcg[ uLtxl, agfjjf s. Ê6 afatm 5z efz d}sim k[ M 

(A) ;dtf4 a\w]Tj vg[ :jt\Êtf (B) 5LjÊtf4 5~sfx vg[ 5~[d 

(C) v[s56 gcl\ (D) ;dtf4 5~sfx4 7fg 
 

11 LjÈjv[ !_dl L0;[Daz !)$( g[ sif Lnj; tzls[ hfc[z sif"[ M 

(A) nL,t vLwsfz (B) dfgj vLwsfz (C) zfqåli vLwsfz (D) ;dfh vLwsfz 
 

12 sif\ LjÈji]› jbt[ Pn=ej[,f hd"g gfHljfn vg[ .8f,lgf of \;ljfn[ dfgj vLwsfzmg[ jw] PT5~[Lzt sif" M 

(A) 5~ydLjÈji]› (B) Lßtli LjÈji]› (C) v[s56 gcl\ (D) 5~ydVLßtl LjÈji]› 
 



13 v{LtcfL;s ÖLq8v[ si]\ dfgj vLwsfz 3mqf6f 5Ê dcTjg]\ k[ M 

(A) o~f\; (B) hd"g (C) vd[zlsg (D) zmd 
 

14 dfgj vLwsfzgf Lr\tgg[ o~f\;df\ sm6[ vLwsj[u vfJim ctm M 

(A) dLG8[:si]\ (B) hcf"g ,f"s (C) v[s56 gcl\ (D) 0f|p vf\a[0sz 
 

15 dfgj vLwsfzg]\ d}/ vg[ În=ej:yfg si]\ :y/ k[ M 

(A) zmd vg[ u~l; (B) zmd vg[ ofG; (C) v[s56 gcl\ (D) u~l; vg[ o~fG; 
 

16 :jÍ5gl ,msxfcdf\ :jt\Êtf4 ;dfgtf vg[ a\w]Tjgl efjgfg]\ z1f6 yfi k[p 

(A) 5~d]b 5›Ltgl ,msxfcl (B) ;\;nli :jÍ5gl ,msxfcl 

(C) v[s56 gcl\ (D) ;zd]bTifzxfcl 
 

17 ‘‘dft'Tj,fe bz0fCC df\ smgf s<if6gl jft k[ M 

(A) af/ s<if6 (B) zdl s<if6 (C) dfgj s<if6 (D) dh}z s<if6 
 

18 5]Êlg[ L5tfgl Ld,stdf\ ;dfg Lc:;fgm vLwsfz sif al,df\ zh} sif"[ k[ M 

(A) dft'Tj ,fe bz0f al, (B) LcGn]sm0 al, (C) v[s56 gcl\ (D) dLc,f ;xLst sz6 
 

19 eftzdf\ zfqåli v[stf df8[ s. efjgf hÍzl k[ M 

(A) a\w]Tj (B) ;dfh (C) dfgj (D) wfLd"s 
 

20 Affaf;fc[a[ Lx1f64 ;dfh4 zfhsfz6 vg[ wd"sfz6df\ xfg[ jwfz[ dcTj vf%i]\ k[p 

(A) g{Lts d}<i (B) vfLy"s d}<i (C) wfLd"s d}<i (D) ;fdfLhs d}<i 
 

21 0f|p vf\a[0szgf dt[ rfLz…ig] \ vNO 5tg v[8,[ VVVVVV 

(A) ;dfhg]\ vNO 5tg (B) zfqåg]\ vNO 5tg (C) v[s56 gcl\ (D) dfgjlg]\ vNO 5tg 
 

22 wd"gf\ gfd[ rf,tl s. afatm vimUi k[ M 

(A) vgfyf,i uf{xf/f (B) 5fb\0V ÎT5l0qf (C) v[s56 gcl\ (D) emhgf,i4 wd"xf/f 
 

23 0f|p vf\a[0szgf\ dt[ wd"xf:Êmgl zrgf sm6[ szl k[ M 

(A) dfgj[ (B) .Èjz[ (C) nfgj[ (D) a~ªfv[ 
 

24 s. ;efdf\ nL,t zdlvmgl L:yLt hf[. vf\a[0szg]\ cn=I Ìjl Î9li]\ M 

(A) zfh:yfg (B) d,afz (C) u]hzft (D) d]\a. 
 

25 a\wfz6df\ xfgf P5z 5~Lta\w d}sjfdf\ vfJim k[ M 

(A) ,w]dtl vLwsfzm (B) Aff/dh]zl4 af/,Ug (C) dfgj vLwsfzm (D) nL,t vLwsfzm 
 

26 a\wfz6 ;LdLtdf\ smg]\ vj;fg ytf\ 8lp 8lp s'q6dfrfi"gl Lgi]Lst y. M 

(A) Zl s[p 5lp b{tfg (B) Zl alp v[,p Ldÿfz (C) ;]efqfr\Ì amH (D) spdfp d]gxl 
 

27 a\wfz6df\ s[8,l ji ;]wlgf] af/smg[ df8[ ozLhift Lx1f6gl Jij:yf k[ M 

(A) & yl !$ jqf" (B) # yl !( jqf" (C) & yl z! jqf" (D) 5 yl !( jqf" 
 

28 s. tfzlbyl a\wfz6 30jfgl xÍvft y. M 

(A) !5 dl vmuq8 (B) #_ dl vmuq8 (C) !$ dl vmuq8 (D) z& dl hfGi]vfzl 
 

29 a\wfz6gl rrf"vm Lgcf/jf nx"s nlwf"df\ s[8,f nx"smg[ 5~j[x vf%im M 

(A) 5_4___ (B) 5#___ (C) $_4___ (D) 5!___ 
 

30 vf56f a\wfz6df\ s], s[8,f vg]Rk[n k[ M 

(A) ##5 (B) #)5 (C) #)_ (D) #(5 
 

31 a\wfz6 ;LdLtgf ;[s~[8zl tzls[ smg[ Lgi]st sif"\ M 

(A) Zl ;{in dc\dn ;fÎn]<,f (B) Zl v[;p v[gp d]bzÔ (C) v[s56 gcl\ (D) 0f|p vf\a[0sz 
 

32 a\wfz6li ;,fcsfz tzls[ smg[ d}sjfdf\ vfJif M 

(A) 0f|p vf\a[0sz (B) Zl alp v[gp zfj (C) hjfcz,f, g[cz]\ (D) spdfp d]gxl 
 

33 a\wfz6 ;LdLtgf\ r[zd[g sm6 ctf M 

(A) 0f|p alp vfzp (B) spdfp d]gxl (C) hjfcz,f, (D) Zl v[dp v[gp zmi 
 

34 a\wfz6 ;LdLtdf\ s[8,f\ ;Eim ctf M 

(A) vf9 (B) ;ft (C) 5\nz (D) gj 
 

35 efztli a\wfz6gl A<i]L5~G8m v[8,[ VVVVVVVVV 

(A) nL,t vLwsfz (B) dfgjvLwsfz (C) zfhsli vLwsfz (D) wfLd"s vLwsfz 
 



36 dfgj vLwsfzgm sfinm s[8,l s,dmgm  ag[,m k[ M 

(A) z_ s,dm (B) #_ s,dm (C) $_ s,dm (D) #5 s,dm 
 

37 ;\i]st zfqå;\3  (UNO)  df\ dfgj vLwsfz df8[ smgf vWi1f :yfg[ ;LdLt agfjjfdf\ vfjl M 
(A) ZldLt ÍHj[<8 (B) hcf"g,fÕs (C) v[s56 gcl\ (D) dmG8[:si]\ 

 

38 vf\a[0sz sif zfhigf ctf M 

(A) u]hzft (B) 5\hfa (C) dcfzfqå (D) zfh:yfg 
 

39 Bf,;fglLt sm6[ nfb, szl M 

(A) a[G8l\u  (B) L,yum (C) s[gl\u (D) 0[,cfP;l  
40 Œhi hjfg hi LsxfgC gfzm sm6[ vf%im M 

(A) xf:ÊlÔ (B) ;znfz 58[, (C) uf\wlÔ (D) hjfcz,f,  
41 vfHfnl ;di[ La~8gdf\ j0f5~wfg sm6 ctf\ M 

(A) s[dÍg (B) rLr", (C) v[8,l (D) 5~[;z  
42 vfw]Lgs i]udf\ vf\a[0szg[ s[jl zlt[ vm/bjfdf\ vfj[ k[ M 

(A) ;]wfzs (B) :jft\…I ;[gfgl (C) zfhg[tf (D) Dffgjjfnl Lr\ts 
 

43 glr[gfdf\yl s. afat vf\a[0szg[ ,fu] 50tl gyl M 

(A) 5~yd sfinf d\Êl (B) a\wfz6gf 30j{if 

(C) x]Ìmgf PWwfzs (D) awl h afatm ;frl  
 

44 LjrfzVjf6lg]\ :jft\…i V s. afat imUi k[ M 

(A) cmj]\ hf.v[ (B) g cmj]\ hf.v[ (C) baz gyl (D) P5zdf\yl v[s56 gcl\ 

 

45 vf\a[0szgf dt[ xf\Ltdi 5Lzjt"g ,fjjfg]\ dha}t ;fwg si]\ k[ M 

(A)  Lag;f\5~nfListf  (B)  5~d]bxfcl (C) :jt\Êttf (D) ,msxfcl 
 

46 ;fdfLhsVvfLy"s Pn=xgl 5}Lt" sif dfu"[ szjl hf[.v[ M 

(A) ,mclif/  (B) a\wfz6li (C) vLc\;s (D) v[s56 gcl\ 
 

47 a\wfz6df\ sif vLwsfzgm ;dfj[x gylp 

(A) :jt\Êtf (B) ;dfgtf (C) Ôjg Ôjjfgm (D) Ld,st 
 

48 sim Lnj; dfgj vLwsfz Lng tzls[ Phjfi k[ M 

(A) !_ hfGi]p (B) !_ vmuq8 (C) !_ L0;[Daz (D) ) L0;[Daz  
49 sim vg]Rk[n ,w]dtlg[ dfgj vLwsfz vf5[ k[ M 

(A) z)V#_ (B) z!Vzz (C) !$V!( (D) #!V#z 
 

50 vf\a[0szgf dt[ sm6 v[s;fy[ g rf,l xs[ M 

(A) :jt\ÊtfV;dfgtf (B) ,msxfcl V Lag;f\5~nfListf 

(C) Lgw"gtfV;dfhjfn (D) ;dfhjfn V d}0ljfn 
 

 
 

_________________ 

 

 

 

 

 



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

;Êf\t 5zl1ff h],f. – 2015 

;}rgf 

O 

1. tdfd 5~Ègmgf hjfa ozLhift 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 ;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]\ zfqåli Ôjgdf\ 5~nfg (CALT-04) 

tfzlb  O 20/07/2015 

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

 
 

 

1 બાયતીમ લણય વમલવથાન વોથી ઉચ્ચ લણય...... 
(A) શદુ્ર (B) લૈશ્મ 

(C) િાહ્મણ (D) ક્ષશત્રમ 

 

2 બાયતીમ વભાજ ળને ફનરે છે? 
(A) ભમાયદા (B) યીશત-યીલાજ (C) અનેક વભાજ (D) અન્મ  

3 અમ્ફેદ્કાયને સ્લતાંત્ર બાયતના પ્રથભ પ્રધાન ભાંડભાાં જડાલાનુાં આભાંત્રણ કને આતયુાં? 
(A) ગાાંધીજી 

(B) નેશરુ (C) વયદાય ટેર 
(D) અન્મ 

 

4 બાયતીમ ફાંધાયણના ઘડલૈમા...... 
(A) ડૉ. આંફેડકય  (B) કૃષ્ટ્ણાભાચાયી (C) ડી.ી.ખતૈાન 

(D) અન્મ 

 

5 ડૉ. આંફેડકય કઈ વશભશતના વભ્મ શતા. 
(A) સ્લતાંત્રતા વશભશત 

(B) ધ્લજ વશભશત 
(C) કામદા વશભશત 

(D) એકણ નહશ. 
 

6 દુશનમાનુાં વોથી રાાંબ-ુરેબ્રખત ફાંધાયણ કનુાં છે? 
(A) અભેહયકા (B) બ્રિટન 

(C) બાયત 
(D) આમયરેન્ડ 

 

7 “તભે તભાયી ગરુાભગીયી નષ્ટ્ટ કયી. સ્લાબ્રબભાન શલના જીલવુાં એ નાભાાંદાયઈ છે.” 
(A) ગાાંધીજી 

(B) વયદાય ટેર 
(C) શતરક (D) આંફેડકય  

8 ભશાયાષ્ટ્ર ના યત્નાબ્રગયીભાાં ખેતીની જભીનભાાં દાખર કયેરી ધ્ધશત...... 
(A) ખેતી (B) કામભી જભાફાંધી (C) યસ્ટય (D) ભશસેરુી 

 

9 સ્ટાટય વશભશતના વભ્મ...... 
(A) ભશાદેલ બાઈ 

(B) અંગ્રેજ (C) આંફેડકય (D) યાનડ ે
 

10 ભાનલજાત ભાટે કઈ જ્ઞાશત કે ધભય ન જઈએ.-કણ ભાનત ુાં શત ુાં? 

(A) વેલ્પ હયસ્તેટ રીગ 
(B) મસુ્સ્રભ રીગ 

(C) ઈન્દ્ન્ડમન રીગ 
(D) આંફેડકય  

11 ‘દ્રશલડ કઝગભ’ યાજકીમ ક્ષની સ્થાના...... 
(A) ૧૯૪૦ 

(B) ૧૯૧૩ 
(C) ૧૯૪૪ 

(D) ૧૯૪૫ 
 



12 મસુ્સ્રભ રીગે કમા અશધલળેનભાાં શરેીલાય ાહકસ્તાનન પ્રસ્તાલ કમો? 
(A) શવભરા (B) રાશય (C) સયુત 

(D) શત્રયુા 
 

13 બાગરા વભમનુાં લૂય ાહકસ્તાન એટરે શારનુાં...... 
(A) ભટૂાન 

(B) ફભાય (C) ફાાંગ્રાદેળ 
(D) ખફય નહશ. 

 

14 ગાાંધી-ઈયલીન કયાય કમા લયભાાં થમા? 
(A) ૧૯૩૧ 

(B) ૧૯૩૦ 
(C) ૧૯૩૨ 

(D) ૧૯૩૫ 

 

15 કના ભતાનવુાય ગાાંધીજી ધભયની દન્દ્ષ્ટ્ટએ ચાહયત્ર્મહશન મસુ્સ્રભ કયતા ફદતય છે. 
(A) ભશભદ અરી ઝીણા  (B) ભોરાના ભશમ્ભદ અરી 
(C) ભોરાના વકત અરી (D) ઉયભાાંથી કઈ નહશ. 

 

16 ચાઈલ્ડ ભેયેજ બ્રફરભાાં છકયા-છકયીની રગ્ન ઉંભય કેટરી શઈ? 
(A) ૧૬-૧૪ 

(B) ૧૪-૧૬ 
(C) ૧૩-૧૫ 

(D) ૧૫-૧૩ 

 

17 બગતશવિંશને પાાંવી ક્યાયે આલાભાાં આલી? 
(A) ૨૨ ભાચય (B) ૨૧ ભાચય (C) ૨૩ ભાચય (D) ૨૩ અશપ્રર 

 

18 કની વશામથી ગજુયાતભાાં કન્મા ળાાની ળરૂ કયલાભાાં આલી? 

(A) શય કુાંલય ળેઠાણી (B) ગાાંધીજી (C) આંફેડકય (D) જ્મશતફા ફુર ે 
19 બાયતીમ નાયીના મસુ્તતદાતા...... 

(A) એની ફવેન્ટ (B) જ્મશતફા ફુર ે
(C) ભેડભ કાભ 

(D) કઈ નહશ. 
 

20 ‘ધી શલભેન્વ કાઉન્વીર’ ની સ્થાના ક્યાયે કયાઈ? 
(A) ૧૯૧૯ 

(B) ૧૯૨૦ 
(C) ૧૯૨૧ 

(D) ૧૯૨૨ 
 

21 વભાજની વેલા કયનાય લણય એટરે? 
(A) શદૂ્ર (B) ક્ષશત્રમ 

(C) લૈશ્મ 
(D) ાંચભ લણય 

 

22    ડ્રાફ્ટીંગ કશભટીભાાં આંફેડકય શવલામ કેટરા વભ્મ શતાાં? 

(A) ૭ (B) 6 (C) 5 (D) ૪ 
 

23 સ્લતાંત્ર બાયતના પ્રથભ કામદા ભાંત્રી કણ શતા? 
(A) ભોરાના અબ્દુર કરાભ 

(B) યાજેન્દ્ર પ્રવાદ 
(C) આંફેડકય  (D) ઉયભાાંથી કઈ નહશ.  

24 ફાંધાયણના કમા બાગભાાં બાયતના રકની આકાાંક્ષા-ઈચ્છાઓ વમતત થઇ છે? 
(A) આમખુ 

(B) અશધકાય (C) પયજ (D) એકણ નહશ. 
 

25 વામભન કશભળને અશલેાર ક્યાયે યજૂ કમો? 
(A) ૧૯૨૭ 

(B) ૧૯૨૯ 
(C) ૧૯૩૦ 

(D) ૧૯૨૮ 
 

26 આઝાદી વભમે કેટરા હયશળષ્ટ્ટ શતાાં? 
(A) ૧૨ 

(B) 10 
(C) ૮ 

(D) ૯ 
 

27 બાયતભાાં કમા સ્લરૂની ળાવન વમસ્થા છે? 
(A) પ્રમખુ (B) વાંવદીમ 

(C) વામ્મલાદી (D) શભશ્ર 

 

28 યાષ્ટ્રની એકતા-અખાંડીતતા ળભેાાં વભામરેી છે? 
(A) ફાંધાયણ 

(B) યાષ્ટ્ર હશત 
(C) અશધકાય (D) સ્લતાંત્રતા 

 

29 કના ટેકાથી આંફડેકય ફાંધાયણ વબાના વભ્મ ફન્મા? 

(A) ઇન્દ્ન્ડમન રીગ 
(B) મસુ્સ્રભ રીગ 

(C) ગાાંધીજી 
(D) કઈ નહશ. 

 

30 ફાંધાયણભાાં કમ આટીકર સ્લતાંત્રતાના અશધકાય ભાટે છે? 

(A) ૧૯ (B) ૨૦ (C) ૧૪ થી ૧૮ (D) ૨૧ 
 

31 અસ્શૃ્મતા નાબદૂી ભાટે કમ આટીકર છે? 
(A) ૧૯ 

(B) ૨૦ 
(C) ૧૭ 

(D) ૧૪ થી ૧૮ 

 



32 ભપત પયજજમાત શળક્ષણ ભાટેની લામ ભમાયદા જણાલ. 
(A) 6 થી ૧૪ 

(B) 5 થી ૧૩ 
(C) ૧ થી 5 (D) આજીલન 

 

33 દેળના પ્રથભ શ્રભભાંત્રી તયીકેની જલાફદાયી વાંબાનાય? 
(A) ડી.ી.ખતૈાન 

(B) આંફેડકય (C) કૃષ્ટ્ણાભાચાયી (D) કઈ નહશ. 
 

34 ‘ગરુાભગીયી’ સુ્તક કને રખયુાં? 
(A) આંફેડકય  (B) તાયાફાઈ (C) જ્મશતફા ફુર ે (D) યભાફાઈ 

 

35 વેલ્પ યીસ્તેટ રીગની સ્થાના ક્યાયે કયલાભાાં આલી? 

(A) ૧૯૨૭ 
(B) ૧૯૨૮ 

(C) ૧૯૧૯ 
(D) ૧૯૨૬ 

 

36 આટીકર-૨૧ શુાં ફતાલે છે? 
(A) કાભ કયલાની સ્લતાંત્રતા  (B) શળક્ષણન અશધકાય 
(C) જીલન જીલલાની સ્લાતાંત્રતા (D) અશૃ્મતા શનલાયણ 

 

37 બાયતન યાષ્ટ્ર ધભય કમ છે? 
(A) હશન્દુ 

(B) મસુ્સ્રભ 
(C) બ્રફન વાાંપ્રદાશમક (D) ફોદ્ધ 

 

38 ઇન્દ્ન્ડમન સ્ટેચ્યટુયી  કશભળનની યચના કના અધ્મક્ષદે થઇ? 
(A) જશન વામભન 

(B) એટરી (C) આંફેડકય (D) ઈયશલન 

 

39 સ્લતાંત્ર બાયતન ગણતાંત્ર હદલવ કમ? 
(A) ૨૬ જાન્યઆુયી (B) ૧૫ ભી ઓગસ્ટ (C) ૨૬ નલેમ્ફય (D) એકણ નશી. 

 

40 કણ હશન્દુ-મસુ્સ્રભ એકતાને એક ભ્રભ ભાને છે? 
(A) આંફેડકય (B) વયદાય ટેર 

(C) જલાશયરાર 
(D) ગાાંધીજી 

 

41 આમય વભાજભાાં કેટરા પ્રકાયના રગ્નનાાં ઉલ્રખે છે? 

(A) ૭ 
(B) ૮ 

(C) ૯ 
(D) 5 

 

42 શલધલા શલલાશ વબાની સ્થાના કને કયી? 
(A) આંફેડકય (B) ગશલિંદ યાનડ ે (C) જ્મશતફા ફુરે  (D) યભાફાઈ 

 

43 વતી પ્રથા અશધશનમભ ક્યાયે અભરી ફન્મ? 
(A) ૧૮૨૮ 

(B) ૧૮૨૪ 
(C) ૧૮૨૯ 

(D) ૧૯૩૦  
44 હશિંદુ કડ ફીર કેટરા બાગભાાં લશચેામેલુાં શત ુાં? 

(A) 10 બાગ 
(B) ૯ બાગ 

(C) ૮ બાગ 
(D) 5 બાગ 

 

45 ફાંધાયણની ળરૂઆત ળાનાથી થામ છે? 

(A) અશધકાય (B) આમખુ 
(C) ભાગયદળયક શવધ્ધાાંત (D) પયજ 

 

46 ફાંધાયણીમ ઉામ ભેલલાન અશધકાય કમા આટીકરથી ભે છે? 

(A) ૩૦ 
(B) ૩૨ 

(C) ૨૧ 
(D) ૧૪ થી ૧૮  

47 બગલાન બધુ્ધથી કને નલયલધનૂ વમલવામ છડી ધભયદીક્ષા રીધી? 
(A) આમ્રારી (B) યાગીણી (C) કોમદુી (D) વ્રજલીણા 

 

48 ભશાડજ આંદરન કયનાય સધુાયક કને છે? 
(A) જ્મશતફા ફુર ે

(B) આંફેડકય (C) યભાફાઈ 
(D) ગાાંધીજી 

 

49 ફહશસ્કૃત હશતકયણી વબાની સ્થાના કણે કયી? 
(A) આંફેડકય (B) ભશાત્ભા ગાાંધી (C) ઠક્કય ફાા (D) યભાફાઈ 

 

50 બાયતના ભાંજૂય આંદરનના નેતા કને ભાનલાભાાં આલે? 
(A) ભશાત્ભા ગાાંધી (B) યભાફાઈ 

(C) ગશલિંદ યાનડ ે (D) આંફેડકય 
 

_____________ 
 


