
 
 

      PSI Exam Paper With Answer  (History) 
 
 

1. િસ�� ુસ�ં�િૃત તરફ િવ�ાનો�ું �યાન દોરવામા ં�રેક બનલેા �થમ �ા�ત અવશષેો કયા 
હતા ? 

1. ��ુાઓ અન ે��ુાકંનો 
2. �ટો 
3. હિથયારો અન ેઓ�રો 
4. રમકડા ં

2. હડ�પા�ું ખોદકામ કયા ભારતીય �રુાત�વિવદના માગ�દશ�ન હ�ઠળ થ�ું હ�ું ? 
1. રખાલદાસ બનેર� 
2. ક�.એમ.દ���ત 
3. માધો�વ�પ વ�સ 
4. દયારામ સાહની 

3. મોહ�જો – જો – દડો�ું ખોદકામ કયા ભારતીય �રુાત�વિવદના માગ�દશ�ન હ�ઠળ થ�ું હ�ું ? 
1. દયારામ સાહની 
2. એસ.આર.રાવ 
3. રખાલદાસ બનેર� 
4. માધો�વ�પ વ�સ 

4. મોહ�જો – જો – દડોના ર�તાની ��ુય િવશષેતા શી હતી ? 
1. 15 થી 17 મીટર પહોળા 
2. 90ના �ણૂ ેમળતા 
3. ડામરના બનલેા હતા 
4. આજના �વા વાહન – �યવહાર માટ� પણ અ��ૂળુ હતા. 

5. �જુરાત�ું નીચ ેપકૈ� ક�ું નગર િસ�� ુસ�ં�િૃત�ું ક��� નથી ? 
1. લાખાબાવળ 
2. ધોળાવીરા 
3. ��ુતાસી 
4. અડાલજ 

6. િસ�� ુસ�ં�િૃત િવશ�ેું નીચ ેપકૈ� ક�ું િવધાન ખો�ું છ ે? 
1. િસ�� ુસ�ં�િૃતનો િવ�તાર ઉ�ર� �હમાલયથી દ��ણ ે�જુરાત �ધુી હતો. 
2. િવ�મા ંસવ��થમ કપાસની ખતેી કરવા�ું �યે િસ�� ુસ�ં�િૃતના ફાળ ે�ય છ.ે 
3. મોહ� – જો – દડો�ું સવ��થમ ખોદકામ 1922મા ંકરવમા ંઆ��ું હ�ું. 
4. ભારતમા ંિસ�� ુસ�ં�િૃતના �ત પછ� બૌ� �ગુની સ�ં�િૃતનો ઉદય થયો. 

7. ‘ધ આક��ટક હોમ ઓફ ધ વદેાઝ‛ નામ ે��ુતક કોણ ેલખ�ેું છ ે? 
1. મ�ેસ�લૂર 
2. અિવનાશ ચ�ં 
3. પી.�ગ�સ 
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4. લોકમા�ય િતલક 
8. ઋ�વદેના નવમા ંમડંળમાનંા બધા ��ૂતો કોઈ એક જ દ�વન ેઉ�શેીન ેરચલેા છ.ે એ દ�વ�ું 

નામ....... 
1. અ��ન 
2. વ�ણુ 
3. ઇ�� 
4. સોમ 

9. ગાય�ીમ�ંની રચના કયા ઋિષએ કર�લી છ ે? 
1. િવ�ાિમ� 
2. કિપલ 
3. વિશ�ઠ 
4. અગ��ય 

10. વદેકા�લન સમાજમા ં‘િન�ક‛ એ �ું છ ે? 
1. ના�ું (િસ�ો) 
2. િનકાસ માટ��ું કાપડ 
3. તોલમાપ�ું સાધન 
4. માદક પી�ું 

11. �લુ 18 �રુાણોમા ંનીચનેામાથંી કયો ‘�રુાણ�થં‛ નથી ? 
1. ભાગવત 
2. કઠ 
3. મ��ય 
4. વ�ણુ 

12.  નીચનેામથી કયા વદેના બ ેિવભાગ પડ� છ ે? 
1. ય�વુ�દ 
2. સામવદે 
3. ઋ�વદે 
4. અથવ�વદે 

13. મહાભારત�ું ��ુ લડા�ું હ�ું ત ે��ુ��ે હાલ ભારતના કયા રા�યમા ંઆવ�ેું છ ે? 
1. પ�ંબ 
2. હ�રયાણા 
3. �દ�લી 
4. �હમાચલ �દ�શ 

14. સગંમ�ગુ દરિમયાન િવ�ાનોના સઘંની �લુ ક�ટલી બઠેકો યો�ઈ હતી ? 
1. �ણ 
2. પાચં 
3. સાત 
4. નવ 

15. સગંમ �ગુની કઈ બ ે�િૃતઓન ેતિમલ સા�હ�યમા ં‘ઇ�લયડ‛ અન ે‘ઓડ�સી‛ કહ� છ ે? 
1. પ���ુપા�ું અન ેએ�ુંથોકઈ 
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2. �રુલ અન ેક�બ – રામાયણ 
3. િશલ�પદ�કારમ  અન ેમ�ણમખેલાઈ 
4. આ��ુતમ�યદા 

16.  ‘મ�ણમખેલાઈ‛ નામ ેમહાકા�યની નાિયકા કોણ હતા ? 
1. ક�ક� 
2. ઈ�ુંગી 
3. તરગંવતી 
4. મ�ણમખેલાઈ 

17. �ન ધમ�મા ંક�ટલા તીથ�કરો થઇ ગયા�ું કહ�વાય છ ે? 
1. 12 
2. 24 
3. 34 
4. 54 

18. મહાવીર �વામીનો જ�મ હાલના કયા રા�યમા ંથયો હતો ? 
1. ઓ�ર�સા 
2. �� 
3. �બહાર 
4. પિ�મ બગંાળ 

19. �ન ધમ�મા ં‘મનની સમતા �ા�ત કરવી‛ તને ે�ું કહ� છ ે? 
1. સામિયક 
2. �િત�મણ 
3. પૌષધ 
4. �મણા 

20. �ન ધમ�ની બી� ધમ�પ�રષદ કયા �થળ ેભરાઈ હતી ? 
1. પાટણ 
2. િસ��રુ 
3. વલભી 
4. �નૂાગઢ 

21. ભારતમા ં�હ��ુ, ઇ�લામ અન ે���તી પછ�ના �માકં� સૌથી વ� ુ�માણમા ંપળાતો ધમ� 
કયો છ ે? 

1. �ન 
2. બૌ� 
3. શીખ 
4. પારસી 

22. ‘બાળ િસ�ાથ� િન :શકં �હૃ�યાગના �સગંન ેશા નામ ે�બરદાવામા ંઆવ ેછ ે? 
1. કૌ��ડ�ય 
2. આલાર કલામ 
3. અ�ઘોષ 
4. સા��ડ�ય 
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23. નીચનેામાથંી ��ુ િવશ�ેું ક�ું િવધાન ખો�ું છ ે? 
1. ��ુ�ું િનવા�ણ (��ૃ�)ુ અિતસાર નામ ેરોગન ેકારણ ેથ�ું હ�ું. 
2. મહાવીર �વામી કરતા ંગૌતમ ��ુ ેઆઠ વષ� વ� ુઆ��ુય ભોગ��ું હ�ું. 
3. આનદં ��ુનો એક િ�ય િશ�ય હતો. 
4. ��ુ ેઆલાર કલામ નામ ે�ૂંટા�ન ેપોતાનો િશ�ય બના�યો હતો. 

24. બૌ� ધમ��ું �ાચીન ક��� ત�િશલા કયા દ�શમા ંઆવ�ેું છ ે? 
1. ભારત 
2. અફઘાિન�તાન 
3. �યાનમાર 
4. પા�ક�તાન 

25. બૌ� ધમ�ના �હનયાન અન ેમહાયાન એવા બ ેફાટંા કયા રા�એ બોલાવલેી 
ધમ�પ�રષદમા ંપડ�ા હતા ? 

1. અશોક 
2. કિન�ક 
3. િમન�ેદર 
4. ચ����ુત 

26. બૌ� ધમ�ની કઈ પ�રષદમા ંતનેા મહાયાન અન ેહ�નયાન એવા બ ેફાટંા પડ�ા હતા ? 
1. પહ�લી 
2. બી� 
3. �ી� 
4. ચોથી 

27. િવ�માભંરમા ં�ણીતો બોરો�દુરનો ��પૂ નીચનેામાથંી કયા દ�શમા ંઆવલેો છ ે? 
1. ઇ�ડોનિેશયા 
2. �યાનમાર 
3. અફઘાિન�તાન 
4. �ીલકંા 

28. �જુરાતમા ંભગવાન લ�લુીશ�ું ��ુિસ� મ�ંદર વડોદરા ��લાના કયા એક ગામમા ં
આવ�ે ુછ ે? 

1. સખંડેા 
2. દશરથ 
3. રણોલી 
4. કારવણ 

29. િસકદંર અન ેપોરસ (��ૂ) વ�ચ�ેું ��ુ કઈ નાદ�ના �કનાર� લડા�ું હ�ું ? 
1. �લમ 
2. �ચનાબ 
3. રાવી 
4. �બયાસ 

30. વાય�ય ભારતના �ીક સરદાર સ�ે�કુસ ેસ�ાટ ચ�ં��ુત મૌય� સાથ ેતનેી � ��ુી 
પરણાવી હતી ત�ેું નામ ........... 
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1. એ�લઝા 
2. ��લઓપ�ેા 
3. હ�લન 
4. સા�લસા 

31. મૌય� સ�ાટ અશોકનો રા�યા�ભષકે કઈ સાલમા ંથયો ? 
1. ઈ.સ.�.ૂ269 
2. ઈ.સ.269 
3. ઈ.સ.�.ૂ272 
4. ઈ.સ.272 

32. મૌય� અશોક� કોતરાવલેા િશલાલખેોની �લિપ ઉક�લનાર (વાચંનાર) સૌ�થમ ��જ 
િવ�ાન કોણ હતા ? 

1. �યો� �લુ 
2. રોબટ� �સુ�ટ 
3. ��સ િ��સસે 
4. િવ�લયમ જો�સ 

33. નીચનેામાથંી કયા રા�ન ે‘�હ�દનો નપેો�લયન‛ કહ� છ ે? 
1. �લુક�શી બીજો 
2. ચ����ુત િવ�મા�દ�ય 
3. સ��ુ��ુત 
4. ચ�ં��ુત મૌય� 

34. �કદં��ુતના સમયમા ં�જુરાતનો �બૂો કોણ હતો ? 
1. �શુા�ય 
2. પણ�દ� 
3. �િુવશાખ 
4. ચ�પ�લત 

35. ચરક અન ે��ુતુ નામ ેબ ેઆ�વુ�દાચાય� કોના દરબારના િવ�ાનો હતા ? 
1. કિન�ક 
2. ચ�ં��ુત બીજો 
3. ચ�ં��ુત મૌય� 
4. સ��ુ��ુત 

36. કા�લદાસ �તૃ ‘મઘે�તૂ‛ અન ે‘ઋ�સુહંાર‛ન ેકયા સા�હ�ય�કારમા ં�કુશો ? 
1. નાટક 
2. મહાકા�ય 
3. ખડંકા�ય 
4. નવ�લકા 

37. ‘�હતોપદ�શ‛ નામ ેકથા સા�હ�યના રચિયતા કોણ હતા ? 
1. જયદ�વ 
2. નારાયણ પ�ંડત 
3. ભ��ુહ�ર 
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4. કા�લદાસ 
38. ચીની �સુાફર �ું – એન –�સાગં નીચનેામાથંી કયા રા�ના સમયમા ંભારતમા ંઆ�યો 

હતો ? 
1. ચ�ં��ુત બીજો 
2. સ��ુ��ુત 
3. કિન�ક 
4. હષ� 

39. હષ�કાલીન ભારતમા ંહાલ�ું ક�ું રા�ય ‘ગૌડ‛ નામ ેઓળખા�ું હ�ું ? 
1. પિ�મ બગંાળ 
2. ઉ�ર�દ�શ 
3. �બહાર 
4. છ�ીસગઢ 

40. �ાચીન સમયમા ંનીચનેા પકૈ� કયો એક દ�શ ‘િસહલ��પ‛ કહ�વાતો ? 
1. �ીલકંા 
2. કબંોજ 
3. ��દ�શ 
4. થાઇલ�ેડ 

41. ‘�કરાતા��ૂિનયમ‛ નામ ેમહાકા�યની રચના કોણ ેકર� હતી ? 
1. દડં� 
2. ભારિવ 
3. કા�લદાસ 
4. ભાસ 

42. ‘દશ�મુારચ�રત‛ કોણ ેલ��ું છ ે? 
1. કા�લદાસ 
2. ��ુક 
3. નારાયણ પ�ંડત 
4. દડં� 

43. નીચનેામાથંી ખો�ું િવધાન ક�ું છ ે? 
1. રથમ�ંદરો એક જ પહાડ ક� િશલા કોર�ન ેબનાવવામા ંઆવતા. 
2. નરિસહવમા� પહ�લાએ મહાબલી�રુમમા ંબધંાવલે ��ૃણમડંપ તનેી િવશાળતા અન ે

કોતરકામ માટ� �ણીતો છ.ે 
3. મામ�લ�રુમ (મહાબલી�રૂમ) નામ ેનગર નદં�વમ�ન પહ�લાએ વસા��ું હ�ું. 
4. ઈલોરાની �ફુાઓ મહારા��મા ંઔરગંાબાદ ન�ક આવલેી છ.ે 

44. ચોલ રા�ઓ િવશ ેનીચનેામાથંી ક�ું ખો�ું છ ે? 
1. રા� પોતાના શાસનકાળ દરિમયાન જ ઉ�રાિધકાર�ની પસદંગી કર� લતેો 
2. ચોલ શાસન�ું સૌથી ના�ું એકમ ‘ના�‛ુ નામ ેહ�ું. 
3. ચોલ રા�ઓ�ું નૌકાસ�ૈય �બૂ જ મજ�તૂ હ�ું. 
4. ચોલ શાસનમા ં�ા�ણ સનેાપિતઓ ��ાિધરાજ કહ�વાતા. 

45. નીચનેામાથં� ક�ું જોડ�ું ખો�ું છ ે? 
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1.  તોલા��ુ�ત – �લૂમણી 
2. ક�બન - - ક�બ – રામાયણ 
3. �ગુ�ે� – નલવ�ેબા (મહાકા�ય) 
4. પવના�દ� – �વન�ચ�તામણી 

46. નીચનેામાથંી રજ�તૂો િવશ ેક�ું િવધાન યો�ય નથી ? 
1. તમેણ ેિવદ�શી �સુલમાનોના આ�મણ સામ ેભારત�ું આશર� પાચં સદ�ઓ �ધુી 

ર�ણ ક��ુ. 
2. તઓે ટ�ક�લા અન ેવચનપાલક હતા. 
3. તઓે શરણ ેઆવલેાઓ�ું �ાણના ભોગ ેર�ણ  કરતા. 
4. તઓે �ાર�ય ક�સ�રયા કરતા નહ� . 

47. ઇિતહાસકારોના જણા�યા �જુબ મહમંદ ગઝનીનો ભારત ઉપર આ�મણ કરવા 
પાછળનો ઉ�શે �ું હતો? 

1. �િૂત���ૂના િવરોધમા ંઉ��ેજત થયલેી આકા�ંાન ે�ણૂ� કરવાનો 
2. ભારતમા ંઇ�લામ ધમ�નો �ચાર – �સાર કરવાનો 
3. ભારતની ધનસપંિત �ૂંટવાનો 
4. ઉપરો�ત �ણયે 

48. �દ�લી સ�તનત �ગુના �િસ� સા�હ�યકારો અન ેતમેની �િૃતઓ બતાવતા ં
નીચનેામાથંી ક�ું જોડ�ું ખો�ું છ ે? 

1. જયદ�વ – ગીતગોિવ�દ 
2. જયિસહ �રૂ� – હ�મીરમદમદ�ન 
3. �પ ગો�વામી – લ�લત માધવ 
4. ગગંાધર – િમતા�ર 

49. નીચનેામાથંી મહમંદ બગેડાના સમયમા ંબધંાયલે અમદાવાદની કઈ મ��જદ સામ ે
બતાવ�ેું ત�ેું �થાન ખો�ું છ ે? 

1. સીદ� બશીરની મ��જદ- સારગં�રુ દરવા� પાસ ે
2. અ��તુ �કૂ�ની મ��જદ – �દૂ��ર 
3. રાણી �પમજંર�ની મ��જદ – િમરઝા�રુ ચોક� પાસ ે
4. સયૈદ ઉ�માનની મ��જદ – �બાવાડ� 

50. શરેશાહના �ધુારા �ગ ેનીચનેામાથંી ક�ું િવધાન સા�ું નથી ? 
1. તણે ેઅલાઉ��ન ખલ�ની લ�કર� યોજના અપનાવી હતી. 
2. તણે ે�થાિનક �નુા માટ� �થાિનક જવાબદાર�નો િસ�ાતં રા�યો હતો. 
3. તણે ેર�તાઓની બ� ેબા�એુ ��ૃ રોપ�યા હતા. 
4. તણે ેચાદં� ઉપરાતં સોનાના િસ�ા પણ ��ુકળ સ�ંયામા ંપડા�યા હતા. 

51. 1560 થી 1562નો સમય �ઘુલશાસનમા ં‘�ીયા શાસન‛ તર�ક� ઓળખાય છ,ે કારણ 
ક� , 

1. આ સમયમા ંઅકબરની માતા હમીદાબા�ું અન ેધાવમાતા માહમ�ગા અન ેઅ�ય 
�ીઓના હાથમા ંશાસનની પકડ રહ� હતી. 

2. આ સમયમા ં�ી – ક�યાણના અનકે પગલા ંલવેાયા હતા. 
3. આ સમય દરિમયાન �દ�લીની ગાદ� રાજમાતા હમીદાબા�નુા હાથમા ંહતી. 
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4. આ સમય દરિમયાન �દ�લી�ું શાસન બરૈામખા ં�થાિપત �ીમડંળના હાથમા ંહ�ું. 
52. ઔરગંઝબેની ધાિમ�ક નીિત િવશ�ેું ક�ું િવધાન સા�ું નથી ? 

1. ત ે��ુત ��ુી હોઈ, િશયા િવરોધી નીિત પણ અખ�યાર કર� હતી . 
2. તણે ેિસ�ાઓ ઉપર ‘કલમા‛ ��કત કરવાની �થા બધં કરાવી હતી. 
3. તણે ેએકપણ નવી મ��જદ બાધંવાની મનાઈ ફરમાવી હતી. 
4. તણે ે�હ��ુઓના ધાિમ�ક ઉ�સવો ઉપર ક�ટલાકં િનયમનો ��ૂા હતા. 

53.  �રુદંર�ું ��ુ કોની કોની વ�ચ ેથ�ું હ�ું ? 
1. �ઘુલ સનેાપિત જયિસહ અન ેિશવા� 
2. �ઘુલ સનેાપિત શાઈ�તખાન અન ેિશવા� 
3. ઔરગંઝબે અન ેઆ�દલશાહ 
4. િશવા� અન ેબી��રુના �લુતાન ��ુબુશાહ 

54. બાલા� બા�રાવના ��ુો પકૈ� છ�પિત રામરા�એ માધવરાવન ેપ�ેા બના�યો, 
કારણ ક�........ 

1. માધવરાવ સૌથી મોટો ��ુ હતો. 
2. માધવરાવ શાસન માટ� સૌથી યો�ય હતો. 
3. મોટો ��ુ િવ�ાસરાવ પાણીપતના �ી� ��ુમા ંઅવસાન પા�યો હતો. 
4. િવ�ાસરાવન ેપશેવાઈપદ જોઈ�ું ન હ�ું. 

55. �લાસીની લડાઈ કોની કોની વ�ચ ેથઇ હતી ? 
1. ��જેો અન ેબગંાળના નવાબ અલીવદ�ખાન વ�ચ ે
2. ��જેો અન ેબગંાળના નવાબ િસરા�દુૌલા વ�ચ ે
3. ��જેો અન ેહ��ાબાદના નવાબ સલાબતજગં વ�ચ ે
4. ��જો અન ેહ�દરઅલી 

56. નીચનેામાથંી ક�ું િવધાન ખો�ું છ ે? 
1. ��જે અમલથી ખતેી�ધાન દ�શ ઉ�ોગ�ધાન બની ગયો. 
2. ��જે અમલથી ભારત ક�વળ ખતેી�ધાન બની ગ�ું. 
3. �ગજે અમલ દરિમયાન ગળ�ના અનકે બગીચા ��જે જમીનદારોની મા�લક�ના 

બની ગયા. 
4.  કોન�વો�લસની કાયમી જમાબંધંીએ ખ�ેતૂો�ું આિથ�ક શોષણ ક��ુ. 

57. 1857ના િવ�લવની િન�ફળતાના કારણોમા ંનીચ ેપકૈ� એક િવધાન સા�ું નથી ? 
1. િવ�લવમા ંઘણા �રુખા – શીખ સિૈનકોનો ��જેોન ેસહકાર મ�યો. 
2. િવ�લવનો �યાપ માયા��દત હતો. 
3. િવ�લવના નતેાઓમા ંઆયોજન – સગંઠનનો અભાવ હતો. 
4. િવ�લવ નતેાઓમા ંવીરતા ક� બહા�ુર�નો અભાવ હતો. 

58. ડો.એની બસેટં �ારા સચંા�લત ‘કોમનિવલ‛ એ નીચ ેપકૈ��ું એક હ�ું ? 
1. દ�િનક 
2. સા�તા�હક 
3. માિસક 
4. ��માિસક 

59. 1927મા ંિનમાયલેા સાયમન કિમશનનો ��ુય હ�� ુ............ 
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1. ભારતમા ંકોમી રમખાણોની તપાસ કરવાનો 
2. ભાર તન ેજવાબદાર રા�યત�ં આપવાની શ�તાઓ તપાસવાનો. 
3. ભારતન ેિવિવધ કોમોમા ંમતદાર મડંળો આપવાની તપાસ કરવાનો 
4. �ણૂ� �વરા�ય �ગ ેલોકમત સાધવાનો 

60. સાયમન કિમશનમા ંતનેા અ�ય� �હોન સાયમન સ�હત �લુ ક�ટલા સ�યો હતા? 
1. સાત 
2. આઠ 
3. નવ 
4. અ�ગયાર 

61. 1939મા ંક�ગસે �ધાનમડંળોએ રા�નામા ંઆ�યા, કારણ ક� ................. 
1. ��ટનની સરકાર� ભારતની ક���ીય ધારાસભાની મ�ંરૂ� િવના ભારતન ેબી� 

િવ���ુમા ંજોડાય�ેું �હ�ર ક��ુ હ�ું. 
2. ��ુ�લમ લીગ ેઅલગ પા�ક�તાનની કર�લી માગંણીનો અ�વીકાર કય� હતો. 
3. ��ટનની સરકાર� �ાિંતક �વરા�ય રદ ક��ુ હ�ું. 
4. ��ુન ેકારણ ેભારતમા ંલ�કર� કટોકટ� પદેા થઇ હતી. 

62. AITUC�ું ��ૂું નામ નીચ ેપકૈ� એક છ ે? 
1. ઓલ ઇ��ડયા ��ડ �િુનયન કાઉ��સલ 
2. ઓલ ઇ��ડયા ��ડ �િુનયન કોપ�ર�શન 
3. ઓલ ઇ��ડયા ��ડ �િુનયન કિમ�ટ 
4. ઓલ ઇ��ડયા ��ડ �િુનયન ક��સે 

63. ગાધંી�એ દ��ણ આ��કામા ંકર�લી ��િૃતઓમા ંકોનો સમાવશે થતો નથી ? 
1. નાતાલ �હ�દ� ક��સેની �થાપના 
2. ��ટ�શ ઇ��ડયન એસોિસએશનની �થાપના 
3. ‘ઇ��ડયન ઓિપિનયન‛ નામના અખબારની �થાપના 
4. સવ�દયના િસ�ાતંોનો �ચાર 

64. નીચનેામાથંી કયા એક વષ�મા ંમરાઠાઓનો �ગજે સ�ા સામ ેપરાજય થતા ં
�જુરાતમા ં���ે શાસન સવ�પર� બ��ું હ�ું ? 

1. ઈ.સ. 1707 
2. ઈ.સ. 1858 
3. ઈ.સ. 1818 
4. ઈ.સ. 1820 

65. ��જેોએ સૌ�થમ વપેાર� કોઠ�, જહાગંીરની પરવાનગીથી �ા ંસથાપી હતી ? 
1. બગંાળા 
2. મછલીપ�નમ 
3. �રુત 
4. �ગુલી 

66. ��જે ઇ�ટ ઇ��ડયા કપંનીએ �ાર� �જુરાતમા ં�રુત �કુામ ેવપેાર� મથકની �થાપના 
કર� હતી ? 

1. ઈ.સ. 1607 
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2. ઇ.સ. 1609 
3. ઈ.સ. 1619 
4. ઈ.સ. 1757 

67. ઈ.સ.1802મા ંવડોદરામા ંકયા રા�એ સહાયકાર� યોજના �વીકારતા ંવડોદરા અન ે
પછ� �જુરાતના �દુા �દુા �દ�શોમા ં��જોનો ��શુ ��ૂો હતો ? 

1. સયા�રાવ ગાયકવાડ 
2. �તાપિસ�હ 
3. ખડં�રાવ ગાયકવાડ 
4. મ�હારરાવ 

68. �જુરાતમા ંસૌ �થમ મફત અન ેફર�જયાત િશ�ણ  દાખલ કરનાર રાજવી કોણ હતો 
? 

1. �તાપિસ�હ 
2. �મ રણ�તિસ�હ 
3. સયા�રાવ ગાયકવાડ 
4. �દ��વજય િસહ� 

69. �જુરાત િવ�ાસભાની �થાપના કયાર� થઇ હતી ? 
1. ઈ.સ.1848 
2. ઈ.સ.1820 
3. ઈ.સ.1856 
4. ઈ.સ.1861 

70. �જુરાતી ભાષાના �થમ વત�માન પ� �ુંબઈ સમાચારનો �ારભં �ાર� થયો ? 
1. ઈ.સ. 1842 
2. ઈ.સ. 1822 
3. ઈ.સ. 1850 
4. ઈ.સ. 1820 

71. સમાજ �ધુારણાના અ�ણી, �જુરાતી સા�હ�યના સમથ� સા�હ�યકાર નમ�દનો જ�મ 
�ાર� થયો હતો ? 

1. ઈ.સ. 1833 
2. ઈ.સ. 1837 
3. ઈ.સ. 1820 
4. ઈ.સ. 1850 

72. �રુતના અ�ણી સમાજ �ધુારક �ગૂા�રામ મહ�તા� �ારા �જુરાતમા ંછાપંખાનાનો 
�ારભં �ાર� કરવામા ંઆ�યો હતો ? 

1. ઈ.સ.1845 
2. ઈ.સ.1860 
3. ઈ.સ.1842 
4. ઈ.સ.1847 

73. �જુરાતમા ં‘માનવધમ� સભા‛ની �થાપનામા ંકયા એક સમાજ�ધુારકનો ફાળો મહ�વનો 
છ ે? 
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1. નવલરામ પડં�ા 
2. �ગૂા�રામ મહ�તા 
3. કરશનદાસ �ળૂ� 
4. દાદોબા પા�ંરુગં 

74. ઈ.સ.1848મા ં�જુરાત વના��લૂર સોસાયટ� �ારા ક�ું એક સામિયક શ� ુકરવામા ં
આ��ું હ�ું ? 

1. દા�ંડયો 
2. શાળાપ� 
3. ��ુ��કાશ 
4. �મુાર 

75. ��જેોન ેવપેાર કરવાની �ટ મળતા ઈ.સ.1608મા ંતઓેએ સૌ �થમ કયા શહ�રમા ં
વપેાર� કોઠ� �થાપવાનો �ય�ન કય� હતો ? 

1. ખભંાત 
2. �ગુલી 
3. �રુત 
4. મછલીપ�નમ 

76. ભારતની બાગડોર ��ટ�શ તાજના હાથમા ંઆવતા ં�જુરાતનો વહ�વટ કોન ેસોપવામા ં
આ�યો હતો ? 

1. ભોપાલના ગવન�ર 
2. જય�રુના ગવન�ર 
3. �ુંબઈના ગવન�ર 
4. ક�છના ગવન�રના 

77. �જુરાતી ભાષામા ંસ��ું સા�હ�ય બહાર પાડનાર �ભ� ુઅખડંાનદંનો જ�મ �ાર� થયો 
હતો ? 

1. ઈ.સ.1874 
2. ઈ.સ.1875 
3. ઈ.સ.1856 
4. ઇ.સ.1878 

78. પા�ક�તાનના રા��િપતા મહમદ અલી ઝીણાનો જ�મ �જુરાતમા ં �ા ંથયો હતો ? 
1. પાનલેી 
2. અમર�લી 
3. િસ�ગવડ 
4. બોડ�લી 

79. ઈ..સ.1822મા ં�જુરાતી સા�હ�ય પ�રષદની �થાપના કોણ ેકર� હતી ? 
1. ફાબ�સ ે
2. કિવ દલપતરામ 
3. ગોવધ�નરામ િ�પાઠ� 
4. રણ�તરામ મહ�તા 

80. ઈ.સ. 1891મા ં��ટ�શ પાલા�મ�ેટમા ં�ટૂાનાર �થમ ભારતીય કોણ હતા ? 
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1. દાદોબા પા�ંરુગં 
2. દાદાભાઈ નવરો� 
3. મહા�મા ગાધંી 
4. ડૉ.ભીમરાવ �બડેકર 

81. �જુરાતી સા�હ�ય પ�રષદની �થાપના કયાર� થઇ હતી ? 
1. ઈ.સ.1827 
2. ઈ.સ.1905 
3. ઈ.સ.1956 
4. ઈ.સ.1860 

82. ઈ.સ.1902મા ંઅમદાવાદમા ંભરાયલે �હ�દ� રા���ય મહાસભા (ક�ગસે)ના ��ખુ કોણ 
હતા ? 

1. �ભુાષચ�ં બોઝ 
2. �યોમશેચ�ં બનેર� 
3. �રુ���નાથ બનેર� 
4. મહા�મા ગાધંી 

83. ઈ.સ.1907મા ં�રુતમા ંભરાયલે �હ�દ� રા���ય મહાસભા (ક�ગસે)ના ��ખુ કોણ હતા 
? 

1. રાસ�બહાર� બોઝ 
2. �ભુાષચ�ં બોઝ 
3. �રુ���નાથ બનેર� 
4. જવાહરલાલ નહ�� ુ

84. હ�ર�રુા ખાત ે�ભુાસચ�ં બોઝના અ�ય�પણા હ�ઠળ ક�ગસે�ું અિધવશેન �ાર� ભરા�ું 
હ�ું ? 

1. ઈ.સ.1902 
2. ઈ.સ.1938 
3. ઈ.સ.1920 
4. ઈ.સ.1907 

85. ઈ.સ.1921મા ંઅમદાવાદ ખાત ેભરાયલે ક��સે અિધવશેનના ��ખુ કોણ હતા ? 
1. રાસ�બહાર� બોઝ 
2. હક�મ અજમલખાન 
3. �રુ���નાથ બનેર� 
4. �યોમશેચ�ં બનેર� 

86. �જુરાતના સૌથી �નૂા સામિયક ‘��ુ��કાશ‛નો �ારભં �ાર� થયો હતો ? 
1. ઈ.સ.1853 
2. ઈ.સ.1844 
3. ઈ.સ.1854 
4. ઈ.સ.1857 

87. ‘સર�વિતચ�ં‛ નવલકથાના સ�ક ગોવધ�નરામ િ�પાઠ�નો જ�મ �ાર� થયો હતો ? 
1. ઈ.સ.1860 
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2. ઈ.સ.1855 
3. ઈ..સ.1837 
4. ઈ.સ. 1859 

88. અમદાવાદની �િસ� કોલજે �જુરાત કોલજેની �થાપના �ાર� થઈ હતી ? 
1. ઈ.સ.1857 
2. ઈ.સ.1842 
3. ઈ.સ.1856 
4. ઈ.સ.1847 

89. �થમ �વાત�ંય સ�ંામ દરિમયાન �જુરાતના કયા ગાયકવાડ રાજવી ��જેોન ે
વફાદાર ર�ા હતા ? 

1. મ�હારરાવ 
2. સયા�રાવ 
3. ખડં�રરાવ 
4. �તાપિસ�હ 

90. કયા નતેાએ �ુંબઈ અન ે�જુરતમા ંઆિથ�ક તથા રાજક�ય ��ે ે��ન ે��તૃ કરવાની 
��િૃ� આરભંી હતી ? 

1. મોરાર� દ�સાઈ 
2. દાદાભાઈ નવરો� 
3. ઈ��ુલાલ યા��ક 
4. અ�લુ દ�સાઈ 

91. �જુરતમા ંઈ.સ.1882મા ંહ�ર હષ�દ અન ેઉકાભાઈ ��દુાસ ેશાની �થાપના કર� હતી 
? 

1. �� સમાજ 
2. �� �હતવધ�ક સભા 
3. આય� સમાજ 
4. �ાથના સમાજ 

92. ઈ.સ.1876મા ંઅમદાવાદમા ં‘ઉ�ોગ વધ�ક મડંળો‛ની �થાપના કોણ ેકર� હતી ? 
1. રણછોડલાલ છોટાલાલ 
2. �મેાભાઈ �હમાભાઈ 
3. મ�ણલાલ જસભાઈ 
4. �બાલાલ સાકરભાઈ 

93. ક��સે મહાસભાના �થમ અિધવશેનમા ં�રુતના ક�ટલા �િતિનિધઓ હતા ? 
1. એક 
2. બ ે
3. �ણ 
4. છ 

94. ક��સે મહાસભાના �થમ અિધવશેનમા ંઅમદાવાદના  ક�ટલા �િતિનિધઓ હતા ? 
1. એક 
2. બ ે

   

    Jobguj.com                               Page : 13 



 
 

3. �ણ 
4. છ 

95. �ુંબઈ �કુામ ેમળલે ક�ગસેના �થમ અિધવશેનમા ં�ુંબઈના ક�ટલા �િતિનિધઓ હતા 
? 

1. છ 
2. સાત 
3. સ�ર 
4. અઢાર 

96. �જુરાતની કઈ લડતન ેિવ�ના ��ુય દસ �વાત�ંય સ�ંામમા ં�થાન મ��ું છ ે? 
1. િમલ મ�રૂ હડતાળ 
2. ખડેા સ�યા�હ 
3. દાડં��ચૂ 
4. બારડોલી સ�યા�હ 

97. નીચનેામાથંી કયા અિધવશેનમા ંભારતીય રા���ય ક�ગસે�ું િવભાજન થ�ું હ�ું ? 
1. અમદાવાદ 
2. �રુત 
3. ભાવનગર 
4. વડોદરા 

98. ઈ.સ.1907મા ં�રુત ખાત ેઆયો�જત ભારતીય રા���ય ક��સેના અિધવશેનની 
અ�ય�તા કોણ ેકર� હતી ? 

1. મહા�મા ગાધંી� 
2. વ�લભભાઇ પટ�લ 
3. રાસ�બહાર� ઘોષ 
4. મોતીભાઈ અિમન 

99. કયા સ�યા�હ દરિમયાન ગાધંી�નો ��ૂય રિવશકંર મહારાજ સાથ ેમળેાપ થયો હતો 
? 

1. ધરાસણા 
2. ખડેા 
3. બારડોલી 
4. ઉપરો�તમાથંી કોઈ ન�હ 

100. પ�ેા અન ેગાયકવાડના સ�ં�ુત શાસનમા ંકયા શહ�રનો વહ�વટ િવ�લ િશવદ�વ ે
સભંા�યો હતો ? 

1. પાટણ 
2. �નૂાગઢ 
3. ખભંાત 
4. અમદાવાદ 
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