વાભાજજક વલજ્ઞાન,

ધયણ: 8,

વત્ર: 1

પ્રકયણ - 4 લેાયી ળાવક કેલી યીતે ફન્મા ?

1.કઈ મજના ભીઠા ઝેય જેલી શતી ?
(A) વશામકાયી મજના

(C) નલાફી ળાવન મજના

(B) ખારવા મજના

ુ ુ ળાવન મજના
(D) દ્વિમખ

2.કણે ળીખ વામ્રાજ્મને અંગ્રેજ ળાવન નીચે રાલી દીધ ુંુ ?
(A) રડડ શેસ્ટિંગ્વે

(C) વલલરમભ ફૅસન્ટિંકે

(B) ગલનડય જનયર શાર્ડિજે

(D) રડડ ડેરશાઉવીએ

3.આભાુંથી કમા પ્રદે ળે વલ્તાય મજના ્લીકાયી નશતી ?
(A) અમધ્મા

ુ
(C) નાગય

(B) ગામકલાડ

(D) ભૈસ ૂય

4.બાયતભાું વોપ્રથભ કમાું ળશેય લચ્ચે યે રભાગડ ળરૂ થમ ?
(A) મફ
ુંુ ઈ અને વતાયા

(C) મફ
ુંુ ઈ અને સયુ ત

(B) મફ
ુંુ ઈ અને થાણા

ુ ે
(D) મફ
ુંુ ઈ અને ણ

5.ક્યા યાજા વાથે વભત્રતા ફાુંધી અપઘાન વલગ્રશભાું અંગ્રેજએ જીત ભેલી ?
(A) યણજજતવવિંશ

ુ તાન
(C) ટી ુ સર

(B) શૈદયઅરી

(D) નાનાવાશેફ ેશ્વા

6.વશામકાયી મજનાન ુંુ ફીજુ ું નાભ શ ુંુ છે ?
(A) ખારવા મજના

(C) અથડલાદી મજના

ુ ી ળાવન મજના
(B) દ્વિમખ

(D) વલ્તાય મજના

7.કેટરા લડના વભમગાાભાું લેરે્રીએ અંગ્રેજ કું નીન વલ્તાય કયી, બાયતભાું અંગ્રેજ વત્તાને
વલોયી ફનાલી ?
(A) વાત

(C) છ

(B) ચાય

(D) ાુંચ

8.વશામકાયી મજના ળરૂ કયનાય કણ શત ?
(A) લેરે્રી

(C) રૉડડ શેસ્ટિંગ્વ

(B) રૉડડ ડેરશાઉવી

(D) વલલરમભ ફૅસન્ટિંગ

9.અંગ્રેજની કઈ નીવતથી બાયતનાું યજલાડાુંઓન ુંુ તન થય ુંુ ?
(A) વામ્રાજ્મલાદી નવતથી

(C) ખારવા નીવતથી

(B) લેાય કય અને યાજ કયની

(D) બાગરા ાડ અને યાજ કયની

નીવતથી

નીવતથી

10.આભાુંથી કય ુંુ યાજ્મ ગે યલશીલટના ફશાના શેઠ ખારવા કયલાભાું આવય ુંુ શત ુંુ ?
(A) વતાયા

(C) કણાડ ટક

(B) ુંજાફ

ુ
(D) નાગય

11.ડેરશાઉવીએ બાયતભાું કેટરી યવુ નલવવિટીઓ ળરૂ કયી ?
(A) ત્રણ

(C) ફે

(B) ાુંચ

(D) ચાય

12.બાયતભાું વોપ્રથભ યે રભાગડ ક્યાયે નુંખામ ?
(A) ઇ.વ.1848ભાું

(C) ઇ.વ.1853ભાું

(B) ઇ.વ.1852ભાું

(D) ઇ.વ.1854ભાું

13.બાયતભાું વોપ્રથભ કમાું ળશેયભાું યવુ નલવવિટીઓ ળરૂ થઈ ?
(A) મફ
ુંુ ઈ,ર્દલ્રી અને કરકાતાભાું

(C) મફ
ુંુ ઈ,ર્દલ્રી અને ફૅં ગલ ૂરુભાું

(B) મફ
ુંુ ઈ,ચેન્નઈ અને કરકાતાભાું

(D) અભદાલાદ,ર્દલ્રી અને કરકાતાભાું

14.બાયતભાું ત્રણ ળશેયભાું યવુ નલવવિટીઓ ક્યાયે ળરૂ થઈ ?
(A) ઇ.વ.1857ભાું

(C) ઇ.વ.1853ભાું

(B) ઇ.વ.1854ભાું

(D) ઇ.વ.1852ભાું

15.કમા ેશ્વાના અલવાન છી ભયાઠાવુંઘ લચ્ચે ઝઘડા થમા ?
(A) નાનાવાશેફ

(C) નાયામણયાલ

(B) નાના પડનલીવ

(D) ફારાજી ફાજીયાલ

16.ુંજાફના ળક્તતળાી ળાવક કણ શતા ?
ુ તાન
(A) ટી ુ સર

(C) નાનાવાશેફ ેશ્વા

(B) યણજજતવવિંશ

(D) યવલન્રનાથવવિંશ

ુ ભયણ ાભનાય અને ગે યલશીલટના ફશાના શેઠ યાજ્મને અંગ્રેજના વામ્રાજ્મભાું
17.યાજા અત્ર
બેલી દે લાની નીવતન ુંુ નાભ શ ુંુ શત ુ ?
ુ ી ળાવન મજના
(A) દ્વિમખ

(C) વશામકાયી મજના

(B) અથડલાદી મજના

(D) ખારવા મજના

18.ખારવા નીવત કણે અભરભાું મ ૂકી શતી ?
(A) રડડ શેસ્ટિંગ્વે

(C) રડડ ડેરશાઉવીએ

(B) લેરે્રીએ

(D) વલલરમભ ફૅસન્ટિંકે

19.વશામકાયી મજના વોપ્રથભ કણે ્લીકાયી ?
ુ તાને
(A) ટી ુ સર

(C) વનઝાભે

(B) યણજજતવવિંશે

(D) શૈદયઅરીએ

ુ ભયણ ાભલાથી ખારવા કયલાભાું આવય ુંુ શત ુંુ ?
20.આભાુંથી કય ુંુ યાજ્મ યાજાના અત્ર
(A) બ્રહ્મદે ળ

(C) અમધ્મા

(B) તાુંજય

(D) ઝાુંવી
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પ્રકયણ - 4 લેાયી ળાવક કેલી યીતે ફન્મા ?

(
(
(
(
(
(
(

1) A
2) B
3) C
4) B
5) A
6) D
7) A

( 8) A
( 9) D
(10) B
(11) A
(12) C
(13) B
(14) A

(15) B
(16) B
(17) D
(18) C
(19) C
(20) D

