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પાઠ-9 ઇ.સ. 1887 નો સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામ  
 

 

૧  વૌપ્રથભ કમા સ્થની રટને એન્ફપલ્ડ યાઈકરો સ્લીકાયલાનો ઇણકાય કમાા શતો ? 

(A) કાનયુની  (B) જફરયુની  (C) બરાકપરૂની  (D) જગદીળયુની  
 

૨  ઇ.વ.૧૮૫૭ભાાં સ્લાતાંત્ર્મવાંગ્રાભ ળરૂ કયલા ભાટે કમો દદલવ નક્કી કયલાભાાં આવ્મો શતો ? 

(A) ૨૦ ભી ભે  (B) ૨૧ મી મે  (C) ૧ રી  જૂન  (D) ૧૦ જુરાઇ  
 

૩  ઇ.વાં.૧૭૬૪ ના ફકવયના યદુ્ર્ર છી ઈસ્ટ ઈન્ફડમા કાંનીએ કઈ નીતત અનાલી શતી ? 

(A) વિસ્તારિાદની  (B) લેાય કયલાની  (C) બાગરા 
ાડલાની  
 

(D) એક ણ નશીં  

૪  બાયતના રશ્કયભાાં બાયતીમ વૈતનકો અને અંગ્રેજ વૈતનકોનુ ાં પ્રભાણ કેટલુાં શત ુાં ? 

(A) ૩:૨  (B) ૧:૬  (C) ૨:૩  (D) ૬:૧  
 

૫  ઇ.વાં.૧૮૫૭ ભાાં બાયતના રશ્કયભાાં કઈ યાઇપર દાખર કયલાભાાં આલી શતી ? 

(A) AK 56  (B) એન્ફિલ્ડ  (C) AK 47  (D) એક ણ નશીં  
 

૬  સ્લાતાંત્ર્મવાંગ્રાભ ળરૂ થતાાં ભેયઠના તવાશીઓએ વૌપ્રથભ કમા ળશયેનો કફજો રીધો શતો ? 

(A) કાનયુ  (B) દદલ્ી  (C) રખનઉ  (D) અરાશાફાદ  
 

૭  વલાતાંત્ર્મવાંગ્રાભના કમા નેતાએ ોતેજ ોતાની તરલાયની શાથે કોણીભાથી કાીને ગ ાંગા 
નદીભાાં ધયાલી દીધો શતો ? 

(A) તાત્મા ટોેએ  (B) નાનવાશફે 
ેશ્વાએ  
 

(C) ક ુંિરવ િંહએ  (D) ફશાદુયળાશઝપય  

૮  એનદપલ્ડ યાઈપરના કાયતવૂ લાયલાનો તલયોધ વૌપ્રથભ કોણે કમો શતો ? 

(A) મુંગપાુંડે  (B) તાત્માટોે  (C) યાણી 
રક્ષ્ભીફાઈ  
 
 

(D) કુાંલયતવિંશ  
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૯  કમા યાજ્મનો દત્તક તુ્રનો ગાદી  ઉયનો શક અંગ્રેજોએ સ્લીકામો ન શતો ? 

(A) કાનયુનો  (B) ઝાું ીનો  (C) અમોધ્માનો  (D) શૈદયાફાદ 
  

૧૦  ઇ.વાં.૧૮૫૭ ના સ્લાતાંત્ર્મવાંગ્રાભનો પ્રથભ ળાદશદ કોણ શતો ? 

(A) મુંગપાુંડે  (B) તાત્માટોે  (C) નાનાવાશફે   (D) કુાંલયતવિંશ  
 

૧૧   કાનયુભાાં નાનાવાશફે ેશ્વાના વૌફમની આગેલાની કોણે સ્લીકાયી શતી ? 

(A) ભાંગરાાંડે  (B) તાત્યાટોપે  (C) ફા ુગામકલાડે  (D) કુાંલયતવિંશ 
  

૧૨  કાનયુભાાં સ્લાતાંત્ર્મવાંગ્રાભ કમાયે ળરૂ થમો શતો ? 

(A) ૪ જૂન ૧૮૫૭ 
ના રોજ  

(B) ૩૧ ભી ભે ૧૮૫૭ 
ના યોજ  

(C) ૧૦ ભી ભે 
૧૮૫૭ ના યોજ  

(D) ૪ ભે ૧૮૫૭ ના 
યોજ  
 

૧૩  જૂન ૧૮૫૮ ભાાં ગજુયાતભાાં સ્લાતાંત્ર્મવાંગ્રાભનો પ્રાયાંબ કોણે કમો શતો ? 

(A) આણાંદના મખુી 
ગયફદદાવ 
ટેરે  

(B) અમદાિાદની ૭ 
મી શ્કરી 
ટ કડીએ  

(C) ઉભયયુના 
જોધા ભાણેકે  

(D) યાજીના 
નાાંદોદની 
બાયતીમ 
રશ્કયી ટુકડીએ  
 

૧૪  સ્લાતાંત્ર્મવાંગ્રાભ ના કમા અગ્રગણ્મ નેતાએ ગજુયાતભાાં આળયે ૧૫ દદલવ સધુી યહ્યા શતા ? 

(A) નાનાવાશફે 
ેશ્વા  
 

(B) ફશાદુયળાશ  (C) તાત્યા ટોપે  (D) કુાંલયતવિંશ 

૧૫  ઇ.વાં.૧૮૫૭ ના સ્લાતાંત્ર્મવાંગ્રાભની ળરૂઆત કમાયે થઈ શતી ? 

(A) ૧૨ ભી 
જાફયમુાયીએ  
 

(B) ૧૫ ભી ઓગષ્ટ  (C) ૧૦ ભી નલેમ્ફયે  (D) ૧૦ મી મે એ  

૧૬  અંગ્રેજ રશ્કયના તોભાયથી ફેટદ્ર્ાયકાની દકલ્રાને ફચાલલા કોણે અદદ્ર્તીમ કાભ કયુું શત ુાં ? 

(A) િાઘેર સ્ત્રીઓએ  (B) દાશોદી સ્ત્રીઓએ  (C) યાણી રક્ષ્ભીફાઈ  (D) વાંથા રોકોએ  
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૧૭  ઇ.વાં.૧૮૫૭ નો સ્લાતાંત્ર્મવાંગ્રાભ તનષ્પ ગમો તે ભાટેનુ ાં કાયણ ખરુાં નથી ? 

(A) વાંગ્રાભભાાં 
કેન્ફદ્ર્મ 
વાંઘઠનની 
અબાલ શતો  

(B) દહફદી 
વ પાહીનીમાું 
ઈશદાઝહની 
ભાિના ન હતી  
 

(C) વાંગ્રાભની 
ળરૂઆત તનતશ્વત 
તાયીખ કયતાાં 
લશરેી થઈ  

(D) વાંગ્રાભની 
નેતાઓભાાં 
પ્રાદેતળક બાલના 
શતી યાંત ુ
યાષ્રીમ બાલના 
ન શતી 
  

૧૮  નાફમા ટોેએ જીલનના અંતતભ લાા કમાાં ગાળ્મા શોલાનુાં ભનામ છે ? 

(A) ગજુયાત  (B) ાંચભશાર  (C) નિ ારી  (D) અભદાલાદ 
  

૧૯  બફશાયભાાં સ્લાતાંત્ર્મવાંગ્રાભની નેતાગીયી કોણે રીધી શતી ? 

(A) નાનાવાશફે 
ેશ્વા  
 

(B) ફશાદુયળાશ  (C) તાત્મા ટોે  (D) ક ુંિરવ િંહ 

૨૦  દદલ્રીના સ્લાતાંત્ર્મવાંગ્રાભનુાં નેતતૃ્લ કોણે રીધુાં શત ુાં ? 

(A) નાનાવાશફે 
ેશ્વા  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(B) ફશાદુયળાશ  (C) બાહદૂરશાહ 
ઝિરે  
 
 
 
 

(D) કુાંલયતવિંશ 

 


