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1.બાયતના ફુંધાયણની ળરૂઆત ક્ાુંથી થામ છે ? 

(A) મૂભતૂ શકથી 

(B) આમ ખથી 

(C) મૂભતૂ પયજથી 

(D) સ્લયાજ્મના દસ્તાલેજથી 
 

 

2.બાયતભાું નાગરયક્ના ભતાવધકાય ભાટે કેટરાું લષની ઉંભય નક્કી કયલાભાું આલી છે ? 

(A) 35 કે તેથી લધ  લષની 

(B) 25 કે તેથી લધ  લષની 

(C) 21 કે તેથી લધ  લષની 

(D) 18 કે તેથી લધ  લષની 
 

 

3.આણા દેળભાું દય કેટરા લે વાભાન્મ ચ ૂુંટણી થામ છે ? 

(A) ફે 

(B) છ 

(C) ાુંચ 

(D) ચાય 

 

 

4.કમા રદલવને પ્રજાવત્તાક રદલવ તયીકે જાશયે કયલાભાું આવ્મ ? 

(A) 26 જાન્ય આયીને 

(B) 26 રિવેમ્ફયને 

(C) 15 ઑગસ્ટને 

(D) 2 જાન્ય આયીને 

 

 

5.ફુંધાયણ કઈ તાયીખે અભરભાું આવ્ય ું ? 

(A) 26/02/1950 

(B) 26/01/1950 

(C) 15/08/1947 

(D) 26/09/1949 

 

 

6.ફુંધાયણને ફુંધાયણવબાએ કઈ તાયીખે વુંભવત આી ? 

(A) 26/02/1950 

(B) 26/11/1949 

(C) 15/08/1947 

(D) 26/01/1950 



 

 

7.િૉક્ટય ફાફાવાશફે આંફેિકયે બાયતીમ 'ફુંધાયણન અંતયાત્ભા' કને કહ્ય છે ? 

(A) ફુંધાયણીમ ઈરાજના શકને 

(B) આમ ખને 

(C) સ્લયાજ્મના દસ્તાલેજને 

(D) મૂભતૂ પયજને 

 

 

8.ફુંધાયણવબાના અધ્મક્ષણે કને ચ ૂુંટલાભાું આવ્મા ? 

(A) િૉ. યાધાકૃષ્ણનને 

(B) િૉ. યાજેન્રપ્રવાદને 

(C) િૉ. કનૈમારાર મ ન્ળીને 

(D) િૉ. આંફેિકયને 

 

 

9.કઈ દેળન ું ળાવન કઈ વુંપ્રદામની કે ધભષની ભાન્મતાને આધાયે ન ચારે, તેને કેલ દેળ કશલેામ ? 

(A) વાુંપ્રદાવમક દેળ 

(B) રકળાશી દેળ 

(C) પ્રજાવત્તાક દેળ 

(D) બફનવાુંપ્રદાવમક દેળ 

 

 

10.26ભી જાન્ય આયીના રદલવને આભાુંથી કમા નાભે ખલાભાું આલત નથી ? 

(A) પ્રજાવત્તાકરદન 

(B) ફુંધાયણરદન 

(C) સ્લાતુંત્ર્મરદન 

(D) ગણતુંત્રરદન 

 

 

11.કામદ ફનાલલા અને ફને્ન પ્રકાયની વયકાયની કાભગીયી લશેંચલા ભાટે વલમની કેટરી માદી 
ફાનાલલાભાું આલી છે ? 

(A) 2 

(B) 4 

(C) 3 

(D) 5 

 

 

12.“રકન ું, રક ભાટે અને રકથી ચારત ું ળાવન એટરે રકળાશી.“ આ ઐવતશાવવક લાક્ વોપ્રથભ 
કણ ફલય ું શત  ું ? 

(A) ચબચિર 

(B) ફાભા 

(C) રૂઝલેલટ 

(D) અબ્રાશભ બરિંકન 

 

 



13.ફુંધાયણવબાની ખયિા વવભવત કના અધ્મક્ષદે યચલાભાું આલી શતી ? 

(A) િૉ. ફાફા વાશફે આંફેિકય 

(B) િૉ. યાજેન્રપ્રવાદ 

(C) વયદાય ટેર 

(D) જલાશયરાર નશરે  
 

14.હ ું એક વુંઘયાજ્મ છું, ભને ખ. 

(A) ચીન 

(B) બાયત 

(C) યવળમા 

(D) જભષની 
 

15.આભાુંથી ફુંધાયણવબાનાું સ્ત્રી-વભ્મ કણ શતાું ? 

(A) શ્રીભતી એની ફેવન્ટ 

(B) શ્રીભતી કભરાદેલી ુંરિત 

(C) શ્રીભતી ઈન્ન્દયા ગાુંધી 

(D) વયજજની નામડ  
 

16.ફુંધાયણવબાભાું ઍંગ્ર-ઇન્ન્િમનન ું પ્રવતવનવધત્લ કણે કય ું શત  ું ? 

(A) એચ.ી.ભદીએ 

(B) રૂબફન િવેલિ ે

(C) ફે્રન્ક ઍન્થનીએ 

(D) જ્મર્જ થભવે 

 

17.ફુંધાયણવબાભાું ાયવીન ું પ્રવતવનવધત્લ કણે કય ું શત  ું ? 

(A) જભળેદજી તાતાએ 

(B) એચ.ી.ભદીએ 

(C) યતન તાતાએ 

(D) જે.દાવ ગ પ્તાએ 

 

18.વયકાયનાું અંગ કેટરા છે ? 

(A) 4 

(B) 3 

(C) 5 

(D) 6 

 

19.ફુંધાયણવબાએ તેની કાભગીયી ક્ાયે ળરૂ કયી ? 

(A) 9 રિવેમ્ફય,1945 

(B) 20રિવેમ્ફય,1946 

(C) 9 રિવેમ્ફય,1946 

(D) 9 નલેમ્ફય,1946 

 

20.હ ું દેળન ફુંધાયણીમ લિ છું, ભને ખ. 

(A) યાજ્માર 

(B) યાષ્રવત 

(C) લિાપ્રધાન 

(D) મ ખ્મભુંત્રી 
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 (  1) B 

(  2) D 

(  3) C 

(  4) A 

(  5) B 

(  6) B 

(  7) A 

(  8) B 

(  9) D 

(10) C 

(11) C 

(12) D 

(13) A 

(14) B 

(15) D 

(16) C 

(17) B 

(18) B 

(19) C 

(20) B 

 


