
ગણતતં્ર ભારતન  ં બધંારણનો ઇતતહાસ 

સેમેસ્ટર- ૬ 

તિષય- ઇતતહાસ 

==================================== 

  1-ભારતના બધંારણ ના ઘડિૈયા તરીકે કોને ગણિામા ં         આિે છે ? 

a કનૈયા લાલ મ નસી (b) ✓ડૉ ભીમરાિ આંબેડકર, 

c સરદાર િલ્ભ ભાઈ પટેલ (d) મહાત્મા ગાધંી   
 

 2-ભારતીય ના બધંારણ સભામા ંક લ કેટલા સભયો હતા  
    (a)298      (b)  370 

   (c) 385       (d)✓ 415 
 
 

(3) કઈ યોજનાના ભાગ રૂપે ભારતીય બધંારણ ઘડિા ની કામ ગગરર સાર ં કરી ? 

     (a) રિપ્સ તમશન યોજના  (b) ✓કેગબનેટ તમશન યોજના  
      (d) િેિેલ યોજના        (d) સાયમનકતમશન  
 

(4)બધંારણ ઘડાય ત્યારે તેમા ંકેટલા પરરસીસ્ટો હતા ? 

 (a )✓8             (b) 9 
 (c)  10          (d) 12 
 

(5) કયા દેસમા ંદરેક નાગરરક ને બેિડ  ંનાગરરકત્િ મડ ેછે ? 

(a)ભારત      (b) ✓ય .એસ.એ 

(c)શ્રી લકંા     (d) ઈંગ્લેન્ડ 

 

(6) આપણા ંદેસ ના બધંારણ ને ઘડ તા કેટલો સમય લાગે છે ? 

       (a)2 િષષ 2 મરહના અને 23 રદિસ  
       (b)2 િષષ 6    મરહના 18 રદિસ  
       (c)2િષષ 8 મરહના 23 રદિસ  
       (d)✓2 િષષ 11 મરહના 18 રદિસ  
 

 (7) બધંારણમા ં42મો સ ધારો કરીને આમ ખ કરીને  આમ ખમા ંકયા શબ્દો ઉમેરિામા ંઆવ્યા છે ? 

      (a)✓સમાજિાદી ,ગબનસાપં્રદાતયક ,રાષ્ટટય એકતા ,અખરંડતતા  
      (b)અખડંરડતતા,રહન્દ  રાટટ ,સાપં્રદાતયક ,રાષ્ટટય એકતા  
      (c)રાષ્ટટય એકતા ,સમાજિાદી ,રહન્દ  રાટટ ,અખડંરડતતા ,ધાતમિકતા  
     (d)ગબિંનસપં્રદાતયકતા ,રહન્દ  રાટટ ,અખડંરડતતા ,ધાતમિકતા . 



 

(8) આપણા ંદેશના બધંારણમા ંકેટલા અનચૂ્છેદો અને પરરતશસ્ટો છે? 

(a) 285 અનચૂ્છેદો અને  11 પરરતશસ્ટો 
(b)✓495 અનચૂ્છેદો અને  12 પરરતશસ્ટો 
(c)483 અનચૂ્છેદો અને  8પરરતશસ્ટો       
(d)489 અનચૂ્છેદો અને  10 પરરતશસ્ટો 
 

(9)  ભારતીય  બધંારણ કેિા પ્રકારનો દસ્તાિેજ છે ? 

    (a)રાજકીય                           (b)ધાતમિક  
    (c)આતથિક                            (d)✓ સામાજજક  
 

(10)નીચેનામાથી કયા દેશ મા ંગલગખત બધંારણ નથી ? 

   (a)✓ઈંગ્લેન્ડ                            (b)ભારત 

    (c)જાપાન                           (d) અમેરીકા  
 

(11) કેન્ર સરકાર ન  ંપ્રધાન મડંળ કોને જિાબદાર છે ? 

   (a)િડાપ્રધાન                        (b)✓સસંદને  
   (c) રાટટપ્રમ ખ                      (d) ભારતની પ્રજા  
 

(12) નાગરરકોના બધંારણીય ઇલાજોના હકન  ંરક્ષણ કરિાની અંતતમ સત્તા કોની પાસે છે ? 

   (a)િડાપ્રધાન પાસે                  (b) રાટટપતત પાસ ે

   (c)✓સિોચય અદાલત પાસે         (d)લોકસભા 
 

 (13) નીચેનામાથી કઈ અદાલતના ચ કાદાને ભારતની કોઈપણ અદાલતમા ંપડકારી શકાતા નથી ? 

 (a)િડી અદાલત                   (b) ફેમેલી કોટષ  
 (c)જીલ્લા અદાલત               (d) ✓સિોચય અદાલત    
 

(14) કેટલી ઉમરના બાળકને જોખમી વ્યિસાયમા ંરોકી શકાય નહીં ? 

(a) ✓14 િષષથી નીચેના        (b)18 િષષથી નીચેના  
 (c)6થી14 િષષના       (d) 25 િષષ થી 28 િષષ 
 

(15) રાજનીતત ના માગષદશષન તસિંધધાતંોને બધંારણમા ંકયા ભાગમા ંસમાિિામા ંઆવ્યા છે ? 

     (a)ત્રીજા                                  (b)✓ચોથા  
     (c)સાતમા                                 (d) આઠમા  
 



(16) માનિહક રદન ક્યારે ઉજ્જિિા મા ંઆિે છે ? 

  (a)✓10 રડસેમ્બરના રદિસ ે   (b)1 ઓગટટ ના રદિસે   
  (c)23 મે ના રદિસે             (d)17 સપ્ટેમ્બર ના રદિસે  
 

(17) સરકારના અંગો પૈકી નીચેનામાથી કય  ંઅંગ નથી ? 

 (a)ધારાસભા                   (b)કારોબારી  
 (c) ✓સરકારી કચેરીઓ          (d) ન્યાયતતં્ર   
 

(18) રાટટપ્રમ ખ પદનો ઉમેદિાર કેટલા િષષ કે તેથી િધ   િયનો હોિો જોઈએ ? 

 (a)25 િષષ  (b) 30 િષષ  
 (c)✓35 િષષ  (d)40  

 

(19) ભારત મા ંકઈ પદ્ધતત થી સરકાર ચાલે છે ? 

(a)પ્રમ ખ પદ્ધતત (b)પ્રધાન પદ્ધતત 

 (c)✓સસંદીય પદ્ધતત (d) એકત્રીય પદ્ધતત  
 

(20) રાટટપ્રમ ખ સસંદના કયા ગહૃને બરખાસ્ત કરી શકે છે ? 

(a)રાજ્યસભા ને (b)✓લોકસભા ને  
 (c)તિધાનસભા ન ે(d)તિધાન પરરષદ  
 

(21) ભારતના સરક્ષણ દળોના િડા કોણ હોય છે ? 

(a)✓રાટટપ્રમ ખ  (b)િડાપ્રધાન   
(c)મ ખ્ય ન્યાયધીશ (d) એટની જનષલ  
 

(22) આયોજન પચં ન  ં અધયકશ પદ હોદા ની  રૂએ કોણ સમભાળે છે ? 

(a) રાસ્રપ્રમ ખ (b) ✓િડા પ્રધાન 

 (c) ઉપરાસ્ર પ્રમ ખ (d) આયોજન પચં નો નેતા  
 

(23) લોક સભા મા ંકેટલા સભ્યો સઘં શાતસત પ્રદેશ માથી  ચ ટાયેલા હોય છે ? 

(a)✓13  (b) 18  
(c) 25 (d) 12 
 

(24) રાજય ની તિધાન સભામા ંિધ  મા ંિધ  કેટલા સભયો હોય શકે ? 

 400      (b) 450  

 (c) 500 (d)✓ 550 
 



(25)  કોની મજૂંરી મળતા ખરડો કાયદો બને છે ? 

(a) િડા પ્રધાન  (b) ✓રાટરપતત  
 (c) ઉપરાસ્રપતત (d) અધક્યસ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ભારત નો સાસં્કૃતતક ઇતતહાસ 

સેમેસ્ટર- ૬ 

તિષય- ઇતતહાસ 

=================================== 

1.  મખતક મા ંતશક્ષણ કોણ તશક્ષણ   આપત  ંહત   ં? 

A. મૌલિીઓ ✅ 

B. બ્રાહ્મણો 
C. િૈટણિો 
D. જૈનો 
 

2.  અમીર ખ શરો એ કઈ ગાન પદ્ધતત અપનાિી હતી? 

A. કવ્િાલી ✅ 

B. નાટક 

C. ભજન 

D. ગીત 

 

3. ઇબ્રારહમ લોદી એ કોનો મકબરો બધંાિલેો? 

A. અલાઉદ્દીન 

B. અકબર 

C. તસકંદર લોદી✅ 

D. ઇલત તમશ 

 

4. ચૈતન્ય મહાપ્રભ એ કેટલા િષષ   િયે સન્યાસ લીધો? 

A.25 િષષ✅ 

B.30 િષષ 
C.20 િષષ 
D.15 િષષ 
 

5. ભક્તત આંદોલનનો મ ખ્ય શ્રેય કોને જાય છે ? 

A.શકંરાચાયષ✅ 

B.ત લસીદાસ 

C. િલ્લભાચાયષ 
D.  માધિચયાષ 



 

6. મધયય ગીન ભક્તત આંદોલનના જન્મદાતા કોણ હતા? 

A. રામાન જાચાયષ ✅ 

B. ગ ર  નાનક 

C. કબીર 

D. ત લસીદાસ 

 

7. જાહરે સ્નાન ક ંડની લબંાઈ કેટલી હતી? 

A.54.80 મીટર✅ 

B.54.85 મીટર 

C.53.45 મીટર 

D.53.35 મીટર 

 

8. ગગણતશાસ્ત્ર ના તપતા તરીકે કોને ઓળખિામા ંઆિે છે? 

A. બાણભટૃ 

B.  આયષભટૃ✅ 

C. િાગભટૃ 

D. બ્રહ્મગ પ્ત   
 

9. ચરંગ પ્ત બીજાએ લોહસ્તભ કયા બનાવ્યો હતો? 

A. રદલ્લી ✅ 

B. હૈદરાબાદ 

C. અજમેર 

D. મ બંઈ 

 

10. અકબરના  ધતમિક નીતતના તિતિધ તબક્કામા ંપ્રથમ તબક્કાની શરૂઆત ક્યારથી થઈ? 

A.1556 થી 1562✅ 

B.1545 થી 1554 

C.1562 થી1575 

D.1575 થી 1562 

 

11. રદલ્લીનો કયો સ લતાન ય દ્યભતૂમમા ંમરાયો હતો? 

A. ઇબ્રારહમ લોદી✅ 

B. અકબર 



C. શાહજહા ં
D. સલીમ 

 

12. પાણીપત ન  ંપ્રથમ ય દ્ધ કઈ તારીખે શરૂ થય ?ં 

A.8 જાન્ય આરી 1530 

B.9 રડસેમ્બર 1521 
C.20 એતપ્રલ 1526✅ 

D.20 મે 1527 

 

13. બાબર અને ઇબ્રારહમ લોદ્દી ના લશ્કરો પાણીપતના મેદાન મા ંકયારે પહોંચ્યા? 

A.12 એતપ્રલ 1526✅ 

B.12 એતપ્રલ 1530 

C.26 એતપ્રલ 1527 

D.26 એતપ્રલ 1530 

 

14. બાબરે પાણીપત ન  ંપ્રથમ ય દ્ધ લડિા રહિંદ ઉપર કયારે ચડાઈ કરી? 

A.1531 
B.1520 

C.1525✅ 

D.1530 

 

15. ઇબ્રારહમ લોદી રદલ્લીની સલ્તનતની ગાદી પર કયારે આવ્યો? 

A.22 નિેમ્બર 1517✅ 

B.1 મે 1610 

C.22 નિેમ્બર 1521 
D.1 મે 1510 

 

16. ભક્તત આંદોલનનો િાસ્તતિક શ્રેય કોન ેજાય છે? 

A. આરદ શકંરાચાયષ✅ 

B. નામદેિ 

C. કબીર 

D. ગ ર  નાનક 

 

17. આરદ શકંરાચાય ેકયા ંમઠો સ્થાપ્યા? 



A. બરીનાથ 

B. દ્વારકા 
C. જગન્નાથ 

D. ત્રણેય ✅ 

 

18. આરદ શકંરાચાયષ ન  ંઅિસાન કેટલી િયે થય ?ં 

A.32 િષષ✅ 

B.60 િષષ 
C.35 િષષ 
D.50 િષષ 
 

19. આરદ શકંરાચાયષ ન  ંઅિસાન કયા ંથય ?ં 

A. દ્વારકા 
B. બરીનાથ 

C.  અમરનાથ✅ 

D. જગન્નાથ પ રી 
 

20. કબીર કોના તશટય હતા? 

A.રામાનદં✅ 

B. ગ ર  નાનક 

C. નામદેિ 

D. ત લસીદાસ 

 

21. મેિાડ રાજ્યની સ્થાપના કઈ સાલમા ંથઈ? 

A. ઇ.સ 828 

B. ઇ.સ 835 

C. ઇ.સ 735 

D. ઇ.સ 728✅ 

 

22. મિેાડ રાજ્યની સ્થાપના કોણે કરી હતી? 

A. રાણા પ્રતાપ 

B. ઉદયતસિંહ 

C. રાણા સાગંા 



D. બાપ્પા રાિળ ✅ 

 

23. કાશ્મીર રાજ્યમા ં ઇ. સ 1339 સ ધી કોન  ંરાજ્ય હત  ?ં 

A. રહન્દ  ✅ 

B. મ ક્સ્લમ 

C. ગખસ્તી  
D. શીખ 

 

24. સ લતાન મહ મદે ખેતીના તિકાસ માટે કઈ યોજના અમલ મા ંમકૂી? 

A. રદિાન એ સાહી 
B. રદિાન એ  મરકત 

C. રદિાન એ િાડી 
D. રદિાન એ કોઠી ✅ 

 

25. મ ક્સ્લમ તિદ્યાલયો ને કયા નામે ઓળખિામા ંઆિતા હતા? 

A.મખતક 

B. મેરસા 
C. A 

D.A અને B બન્ને ✅ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ગ જરાત નો ઇતતહાસ 

સેમેસ્ટર- ૬ 

તિષય- ઇતતહાસ 

=================================== 

1 મળૂરાજ નો જન્મ કયા નક્ષત્રમા ંથયો હતો 
A  આરા નક્ષત્ર 

B  પ ટય નક્ષત્ર 

C  પ નિસઁ  નક્ષત્ર 

D મળૂ નક્ષત્ર 

2 ગ જરાત ના મધયકાલીન ઈતતહાસ મા સોલકંીય ગ નો સમયગાળો જણાિો 
A  ઈ. સ. 1244 

B   ઈ. સ. 1546 

C  ઈ. સ. 1775 

D  ઈ. સ. 1239 

3 . ગ જરાતના ઈતતહાસમા ંસોલકંીિશંમા છેલ્લે કયા રાજાએ શાસન કય  ં
A  મ ળરાજ પ્રથમ 

B  દ લતઁ્ય રાજ 

C  ભીમદેિ પહલેો 
D  અજયપાલ 

4.ભીમદેિ પહલેાએ કેટલા િષષ સ ધી પાટણ મા શાસન કય  ં
A  43 

B    51 
C   44 

D    46 

5 ક મારપાળ, મહારાજ એ તેમના જીિનમા ંકયો ધમષ અપનાવ્યો 
A જૈન ધમષ 
B બૌધધ ધમષ 
C િૈટણિ ધમષ 
D શાકષ ધમષ 
6 અણારાજ ને ક મારપાળે કેટલી િાર હરાવ્યો 
A એક િાર  
B બે િાર 



C ત્રણ િાર 

D ચાર િાર 

7 આચાયષ હમેચરંાચાયષ કયા રાજાને પ્રતતબધંો કરી, જૈન ધમષ અંગીકાર કરિા પ્રેરલો 
A  તસધધરાજ જયતસિંહ 

B  રાજા ભીમદેિ બીજા એ 

C  રાજા ક મારપાળ એ 

D રાજા તત્રભ િનપાલ ેએ 

8 િીતરાગ સ્તોગ એ કેટલા સ્તોત્રોનો સગં્રહ છે 

A  10 સ્તોગો  
B  20 સ્તોગો 
C  15 સ્તોગો 
D  50 સ્તોગો 
(9) આચાયષ હમેચરંાચાયે એતતહાતસક કયો ગ્રથં રચલેો ?  

A . િીતરાગ સ્તોગો 
B  તત્રધટઠીરાિાપ રાણચરરગ 

C  પ્રમાણસીમાસા 
D  અહજઁાણ 

10 સોલકંીિસંના રાજાઓ ને અતધકૃત ઈતતહાસ આચાયષ હમેચરંાચાયષ કયા ગ્રથં દ્વારા 28 સગં્રહ મા અપાયેલ 
છે?  

A  દ્વયાશ્રય 

B  તત્રધટઠીરાિાપ રાણચરરગ 

C  કાવ્યોન શંાસન 

D  પરરતશટટપિનઁ 

11 તેજપાળે તેમની કારરકદી દરતમયાન ધોળકામા ંકય  જૈન દેરાસર બધંાવ્ય ?ં  

A  બતંનનાથ મરંદર 

B   આરદનાથ તિહાર 

C   શાતંતનાથ મરંદર 

D  મહાિીરસ્િામી મરંદર 

12 અશ્વરાજ અને ક મારદેિી ને ક લ કેટલા પ ત્ર હતા?  

A  1 
B  2 

C  4 



D  5 

13 િસ્ત  પાળ તેમની સારહજત્યક કારરકદીમા ંછેલ્લી કાવ્યરચના કઈ કરેલી ?  

A " આરાધના" 

B  "જયોતતસાર" 

C  "ઉપદેશમાળા" 

D  "િસતંતિલાસ" 

14 િીરધિલ મરણ કયારે થયેલ ?  

A 1238 

B  1242 

C  1252 

D  1301 
15 તિસળદેિીની માતા ન  નામ શ  ંહત  ?ં  

A જયતલદેિી 
B મીનળદેિી 
C તિસળદેિી 
D કોઈ પણ નરહ 

16 િડનગર ન  પ્રાચીન નામ શ  ંહત  ?  

A  આનદંપ ર 

B  તિસનગર 

C  આબસપઁ ર 

D િડનગર 

17 ગ જરાત રાજ્યના સોલકંીિસંની સ્થાપના કોણ ેકરી?  

A મ ળરાજ પહલેો 
B ક મારપાળ 

C તસધધરાજ જયતસિંહ 

D મ ળરાજ બીજો 
18 મ ળરાજ ની માતાન  ંનામ શ  ંહત  ?  

 A મીનળદેિી 
B જશોદાદેિી 
C લીલા દેિી 
D જયતલદેિી 
19 આચાયષ હમેચરંાચાયષના પદતશટટ કોણ હતા 



A દેિચદં 

B મહને્રસ઼રર 

C રામચરં 

D પશચદં 

20 તેજપાળન   મરણ કઈ સાલમા ંથય  ં
A 1248 

B 1245 

C 1266 

D 1285 

21 કણષદેિ બીજાના પ ત્રીન  નામ શ  ંહત  ?  

A દેિળદેિી 
B તિસળદેિી 
C A અને  B બને 
D એક પણ નરહ 

22 ક મારપાળ કઈ સદીમા ંગાદીએ આવ્યો?  

A 1143 

B 1242 

C 1142 

D 1145 

23 ચગંદેિને દીક્ષા આપ્યા બાદ તેન  ંશ  ંનામ આપિામા ંઆવ્ય ?  

 A સોમચરંમ ખી 
B હમેચરંમ ખી 
C રામચરં 

D પ્રાયાચદંચ ટી 
24 પ રાણોની યાદ આપતો કયો ગ્રથં આચાયષ હમેચરંાચાયષ રચેલો?  

 A િેદાતંશકા 
B ગલગાળુપ્રાસન 

C પરરતશટટપિનઁ 

D યોગશાસ્ત્ર 

25 મરં ત  ગ એ કયો ગ્રથં રચ્યો?  

A પ્રબંધગચતામણી 
B દ્વયાશ્રય 



C કાવ્યાન શાસન 

D આપેલા તમામ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



એતતહાતસક પધતતયા ં
સેમેસ્ટર-૬ 

તિષય- ઇતતહાસ 

=================================== 

1.યાદ નોધો મોટા ભાગે ક્યા ંપ સ્તકમા ંમ કિામા ંઆિે છે 

A. શરૂઆતમા ં
B. િરચ ે

C. અંત✅ે 

D. એક પણ નરહ 

2.મોટા ભાગની યાદ નોધો શેની નકલ હોય છે? 

A.પરૂોગામીગથંો✅ 

B.પોરાણીકગથંો 
C.િાતાઓ 

D.કથાઓ 

3.નિા મકાનમા ંરાટરીય દફતર ભડંાર ની સ્થાપના ક્યારે કરિામા ંઆિી હતી? 

A.11માચષ 1891✅ 

B.21માચષ 1893 

C.11માચષ 1901 
D.1 મે 1803 

4.રાટરીય અગભલેખાગર કોને ખ બજ ઉપયોગી છે? 

A.પોલીસ 

B.સસંોધકોન✅ે 

C.િકીલો 
D.રાજકારણીઓ 

5. બહૃદ મ બંઈ રાજ્ય માથંી ગ જરાતન  અલગ રાજ્ય ક્યારે અક્સ્તત્િ મા ંઆવ ?ં 

 

1.1મે 1955 

2.1મે1949 

3.1મે 1951 
4.1 મે1960✅ 

6. ગ જરાત રાજ્ય દફતર ભડંાર ક્યારે કયાષતિત થય ?ં 

A.1980✅ 



B.1990 

C.1970 

D.1960 

7. કોઈ પણ તિષય ને સારી રીતે સમજિા સ  જરૂરી છે? 

A. અભ્યાસ 

2. ઉંડો અભ્યાસ✅ 

3. ઓળખાણ 

4.એક પણ નરહ 

8.ડો .રમેશચરં સી મજ બદાર નો જન્મ ક્યા ંથયો હતો? 

A. ગ જરાત 

B. મધય પ્રદેશ 

C. બગંાળ પ્રાતં મા✅ં 

D. કાશ્મીર મા ં
9. ડો. રમેશચરં મજ બદાર નો જન્મ કઈ સાલમા ંથયો હતો? 

A.1988✅ 

B.1990 

C.1888 

D.1890 

10. ડો આર સી મજબ દાર એ કેટલા ગ્રથંો ઇતતહાસ ના લખ્યા છે? 

A.25 

B.30 

C.100 

D.20✅ 

11." ઇતતહાસ તટસ્થક તત ભાગ્યે જ તિકૃતતય બને છે આં તિધાન કોન  ંછે? 

A.ગેરધોન✅ે 

B. રાનકે 

C.રેનીયર 

D.ગીબન 

12.પિૂષ ગ્રહો થી સાિ અગલપ્ત રહવે   ંઇતતહાસકાર માટે અસકય છે આં તિધાન કોન  ંછે? 

A.ગેરધોનઅને રેનીયાર  
B.રાનકે✅ 

C.ગીબન 



D.એક પણ નરહ 

13.સર જદ  નાથ સરકાર નો જન્મ ક્યા ંરાજ્ય મા ંથયો હતો? 

A. બગંાળ પ્રાતં✅ 

B. કાશ્મીર 

C.  ગોિા 
D. પજંાબ 

14. સર જદ નાથ સરકાર નો જનમ ક્યારે થયો હતો? 

A. Dec 1880 

B.Dec 1890 

C.Dec 1870✅ 

D. Dec 1901 
15.સર જદ નાથં સરકારે ઓરંગજેબ ને લગતા ક લ ગ્રથંો ની શે્રણી પ્રકાતશત કરી? 

A. 4 ગ્રથંો 
B. 8 ગ્રથંો 
C. 5 ગ્રથંો 
D. 2 ગ્રથંો✅ 

16. સર જદ નાથ સરકારે છત્રપતત તશિાજી ને લગતા કેટલા ગ્રથંો પ્રકાતશત કરેલા? 

A.2✅ 

B.3 

C.4 

5.1 
17. સર જદ નાથ સરકાર ક લ કેટલી ભાષા ના જાણકાર હતા? 

A.11 
B.15 

C.7✅ 

D.9 

18. સર જદ નાથ સરકાર કેિા તિિેચક હતા?. 

A. પ્રેમાળ 

B. કડક 

C. હસમ ખ 

D. એક પણ નરહ 

19.શ્રી રત્નમણીરાિ જોટે નો જન્મ ક્યારે થયો હતો? 



A. 17 October 1895✅ 

B.17 October 1901 
C. 17October 1801 
D.17october 1902 

20. શ્રી રત્નમણીરાિ જોટે જી નો   જન્મ ક્યા ંશહરે મા ંથયો હતો? 

A. ભ જ✅ 

B.  પાટણ 

C. સ રત 

D. અમદાિાદ 

21. શ્રી રત્નમણીરાિ ના લગન કેટલા િષષ ની િયે થય  ંહત  ?ં 

A.20 

B.19 

C.15✅ 

D 21 
22.શ્રી રત્નમણીરાિ બીજોટે ના ક લ ગ્રથંો કેટલા છે? 

A.10 

B.20 

C.12✅ 

D.15 

23. મધય કાલીન ય ગ મા ંગ જરાતમા ંતસક્ષણ અને સસં્કાર કેન્ર કય  હત  ?ં 

A. િલભી (ભાિનગર)✅ 

B. અમદાિાદ 

C. પાટણ 

D.ભ જ 

24. શ્રી રત્નમણીરાિ જોટે એ ગ જરાતના સાસં્કૃતતક ઇતતહાસ ના ક લ કેટલા ગ્રથંો લખ્યા હતા? 

A.2✅ 

B.4 

C.5 

D.6 

25. શ્રી રત્નમણીરાિ જોટે ને ગ જરાત સારહત્ય સભા એ કયો એિોડષ આપીને સનમાન કય  હત  ?ં 

A. ગ જરાત સારહત્ય 

B. િીરતા પ રસ્કાર 



C. રણજીત રામ સ િણષચરંક✅ 

D.ગ જરાત રત્ન 


