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ાઠ-૩ ભારતન ું બુંધારણ 

    

૧  બાયત દેળના ફધંાયણની ળરૂઆત ક્યાથી થઈ શતી ? 

(A) મૂભતૂ શકથી  (B) મૂભતૂ પયજથી  (C) આમખુથી  (D) એક ણ નશીં  
 

૨  ફધંાયણવબાએ ફધંાયણની કાભગીયી ક્યાયે ળરૂ કયી શતી ? 

(A) ૯ ડિસેમ્બર 
૧૯૪૬થી  

(B) ૯ નલેમ્ફય 
૧૯૪૫થી  

(C) ૨૦ભી 
જાન્યઆુયી 
૧૯૪૫ થી  
 

(D) ૧ ભાર્ચ 
૧૯૪૬થી  

૩  ફધંાયણવબાના અધ્મક્ષદે કને ચ ૂટંલાભા ંઆવ્મા શતા? 

(A) ડૉ. યાધાકુષ્ણ  (B) િૉ.રાજેન્દ્રપ્રસાદ  (C) ડૉ.કનૈમારાર 
મનુળી  
 

(D) ડૉ.આંફેડકયને  

૪  ફધંાયણવબાએ બાયતનુ ંફધંાયણ ક્યાયે વાય કયુું શત ુ ં? 

(A) ૨૬ મી 
જાન્દ્યઆુરી 
૧૯૪૯ ના રોજ  
 

(B) ૧૫ ભી ઓગષ્ટ 
૧૯૪૭ ના યજ  

(C) ૯ નલેમ્ફય 
૧૯૪૯ ના યજ  

(D) ૨૬ ભી નલેમ્ફય 
૧૯૪૯ ના યજ  

૫ ફધંાયણવબાભા ંએગ્ર-ઇંડડમનનુ ંપ્રતતતનતધત્લ કણે કયુું શત ુ ં? 

(A) એર્.ી.ભદી  (B) ફે્રન્દ્ક એન્દ્થણીએ   (C) રૂફીન ડેતલડે  (D) જ્મર્જ થભવે 
  

૬  ફધંાયણ વબાભા ંાયવીઓનુ ંપ્રતતતનતધત્લ કણે કયુું શત ુ ં? 

(A) જભળેદતાતાએ  (B) જે.દાવ.ગપુ્તાએ (C) એચ.પી.મોદી  (D) યતન તાતાએ  
 

૭  ફધંાયણની ખયડા વતભતત કના અધ્મક્ષદે યર્લાભા ંઆલી શતી ? 

(A) િૉ.ભીમરાળ 
આંબેિકર  

(B) ડૉ.યાજેન્રપ્રવાદા  (C) ડૉ.કનૈમારાર 
મનુળી  
 

(D) ડૉ.યાધાકુષ્ણ  

૮  નીર્ેનાભથી ફધંાયણવબાના સ્ત્રી અધ્મક્ષ કણ શતા ? 

(A) શ્રીભતી એની 
ફેવન્ટ  

(B) શ્રીભતી ઈંન્ન્દયા 
ગાઘંી  

(C) શ્રી ભતી 
કભરાદેલી  

(D) સરોજીની 
નાયડુ  
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૯  બાયતના નાગડયક ને કેટરી ઉભયે ભતાતધકાય ભે છે ? 

(A) ૧૬  (B) ૧૭  (C) ૧૮  (D) ૨૧  
 

૧૦  કેન્ર વયકાયના અંગઓ કમા કમા છે  

(A) વવંદ  (B) કાયફાયી  (C) ન્મામતતં્ર  (D) ત્રણેય 
  

૧૧  આણા ંફધંાયણણ અભર ક્યાયથી ળરૂ થમ શત ? 

(A) ૨૬ મી 
જાન્દ્યઆુરી 
૧૯૫૦  થી  
  

(B) ૧૫ ભી ઓગષ્ટ 
૧૯૪૭થી   

(C) ૯ નલેમ્ફય 
૧૯૪૯થી   

(D) ૨૬ ભી નલેમ્ફય 
૧૯૪૯થી   

૧૨  આણા ંદેળભા ંદય કેટરા લે વાભાન્મ ચ ૂટંણીઓ થામ છે ? 

(A) વાત  (B) છ  (C) ર્ાય  (D) પાાંચ 
  

૧૩  વવંદનુ ંઉલુ ંગશૃ કમા નાભે ઓખામ છે ? 

(A) તલધાનવબા  (B) રાજ્યસભા  (C) રકવબા  (D) યાજ્મવબા  
 

૧૪  વવંદનુ ંનીર્લુ ંગશૃ કમા નાભે ઓખામ છે ? 

(A) તલધાનવબા  (B) યાજ્મવબા  (C) ોકસભા  (D) યાજ્મવબા 
  

૧૫  ક્યા ંડદલવને પ્રજાવત્તાક ડદન તયીકે જાશયે કયલાભા ંઆવ્મ છે? 

(A) ૨૬મી 
જાન્દ્યઆુરી  
  

(B) ૧૫ભી ઓગષ્ટ  (C) ૨જી ઓકટફય  (D) ૧૪ભી નલેમ્ફય  

૧૬  આણ દેળે  કઈ ળાવનધ્ધતત અનાલી છે ? 

(A) યાજળાશી  (B) ોકાહી  (C) નેતાળાશી  (D) એક ણ નશીં  
 

૧૭  બાયતીમ ફધંાયણણ અંતયાત્ભા નીર્ેનાભાથી કણ .........................  

(A) મૂભતૂશક  (B) મૂભતૂ પયજ  (C) મલૂભતૂ 
અઘઘકારો  
 

(D) એક ણ નશીં  
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૧૮  તલશ્વનુ ંવોથી ભટંુ રેખખત ફધંાયણ ક્યા ંદેળનુ ંછે ? 

(A) ભારત  (B) ર્ીન  (C) અભેડયકા  (D) ઈંગ્રેન્ડ  
૧૯  હુ ંયાજ્મન ફધંાયણીમ લડ છં ? 

(A) મખુ્મભતં્રી  (B) નાણાભતં્રી (C) લડાપ્રધાન  (D) રાષ્ટ્રપ્રમખુ  
  



Standerd - 8 Semester -1 Social Science 

Material By :- www.hiteshpatelmodasa.com & www.ojasjobs.com 

ાઠ-૪  વેારી શાસક કેવી રીતે બન્યા  

 

૧  કઈ મજના ભીઠા ઝેય જેલી શતી? 

(A) ખારવા મજના  (B) સહાયકારી 
યોજના  

(C) ડરિમખુ ળાવન 
રતત  

(D) નલારી ળાવન 
મજના 
  

૨  વશકાયી મજના ક્યા ંયાજ્મે સ્લીકાયી શતી ? 

(A) ઝાવી  (B) કાનયુ  (C) ઘનઝામ  (D) ફયાકયુ 
  

૩  વશકાયી મજના ળરૂ કયનાય કણ શત  

(A) ળેેસી  (B) ડેરશાઉવી  (C) શને્સ્ટિંગ્વ  (D) તલખરમભ 
  

૪  બાયતના વો પ્રથભ કમા ળશયેભા ંયતુનલતવિટીઑ ળરૂ થઈ શતી ? 

(A) મુફંઇ ,ડદલ્રી 
અને કરકાતા  

(B) મુફંઇ,ડદલ્રી 
અને ફેંગરય  

(C) મુફંઇ,અભદાલાદ 
અને ડદલ્રી  

(D) મુાંબઇ,ચેનાઈ 
કોકાતા  
  

૫  બાયતના ત્રણ ળશયેભા ંયતુનલતવિટીઓ ક્યાયે ળરૂ થઈ શતી ? 

(A) ઇ.વ.1864ભા ં (B) ઇ.સ.1857માાં  (C) ઇ.વ.1858 ભા ં (D) ઇ.વ.1860 ભા ં
  

૬  કમા ેશ્વાના અલવાન ફાદ ભયાઠાવઘં લચ્ર્ે ઝધડા થમા ? 

(A) નાનાવાશફે  (B) ફારાજી 
ફાજીયાલ  
 

(C) નાના ફિનળીસ  (D) નાયામણ યાલ  

૭  અંગ્રેજની કઈ નીતતથી બાયતના યજલાડાઓનુ ંતન થયુ ં? 

(A) વામ્રાજ્મલાદી 
નીતતથી  

(B) લેાય કય અને 
યાજ કાયની 
નીતતથી  

(C) જીત,જ્પ્પ્ત ,અને 
ખારવાનીનીતતથી  

(D) ભાગાપાિો 
અને 
રાજકારોની 
નીઘતથી  
 

૮  કેટરા લચના ળાવનકાભા ંલેરેસ્રીએ અંગ્રેજ કંનીન તલસ્તાય કયી બાયતભા ંઅંગ્રેજ 
વત્તાને વલોયી ફનાલી શતી? 

(A) સાત  (B) ારં્  (C) છ  (D) ર્ાય  
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૯  બાયતભા ંવોપ્રથભ યેરભાગચ ક્યાયે નખંામ શત ? 

(A) ઇ.વ.1848 ભા ં (B) ઇ.સ.1853 માાં  (C) ઇ.વ.1854 ભા ં (D) ઇ.વ.1857 ભા ં 
 

૧૦  બાયતભા ંવોપ્રથભ કમા ળશયે લચ્ર્ે યેરભાગચ ળરૂ થમ શત ? 

(A) મુફંઇ અને 
વતાયા  

(B) મુફંઇ અને સયુત 
લચ્ર્ે  

(C) મુાંબઇ અને થાણા 
ળચ્ચે  

(D) મુફંઇ અને 
ણૂે લચ્ર્ે  
 

૧૧  જંાફના ળક્તતળાી ળાવક કણ શતા ? 

(A) રણજીતઘસિંહ  (B) ફાજીયાલ  (C) નાના પડનલીવ  (D) એક ણ નશીં  
 

૧૨  ક્યા ંગલનચયે ળીખ વામ્રાજ્મના અંગ્રેજ ળાવન નીર્ે રાલી દીધુ ંશત ુ ં? 

(A) રડચ લેરેવરીએ  (B) ડેરશાઉવીએ  (C) હાિીજે  (D) લયન શને્સ્ટગવે 
  

૧૩  બાયતભા ંમુફંઈ થી થાણા સધુીની વલચપ્રથભ યેલ્લે રાઇન કણે ળરૂ કયી શતી ? 

(A) રડચ લેરેવરીએ  (B) ોિડ  
િેહાઉસીએ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

(C) કરાઈલે  (D) લયન શને્સ્ટગવે  

 

 


