GPSC – PI CLASS 2 SPECIAL MATERIAL
PART 38
ુ ોપમન લેાયી કં નીઓ – વલોચ્ચતા ભાટેનો તેભનો
બાયતભાં યય
વંઘષ – ફંગા, ભૈસ ૂય, ભયાઠાઓ અને શૈદયાફાદના પલળે વંદબષ
ુ કોની કોની લચ્ચે થય?ંુ
૩૧ પ્રાવીન ંુ યદ્ધ
– અંગ્રેજો અને પવયાજ ઉદ્ દૌરા
ુ ન ંુ શંુ રયણાભ આવ્ય?ંુ
૩૨ પ્રાવીના યદ્ધ
– અંગ્રેજોની જીત થઇ
ુ પનણાષ મક યદ્ધ
ુ ગણામ છે ?
૩૩ ઐપતશાપવક દ્રષ્ટટએ કય ંુ યદ્ધ
ુ
– પ્રાવીન ંુ યદ્ધ
ુ થી બાયતભાં અંગ્રેજોની યાજકીમ વત્તા સ્થાઈ?
૩૪ ક્યા યદ્ધ
ુ થી
– પ્રાવીના યદ્ધ
ુ થી બાયતભાં અંગ્રેજ વત્તાનો ામો નખામો?
૩૫ ક્યા યદ્ધ
ુ થી
– પ્રાવીના યદ્ધ
ુ ક્યાયે રડાય?ંુ
૩૬ ફક્વયન ંુ યદ્ધ
– ઈ.વ. ૧૭૬૪
ુ કોની લચ્ચે રડાય?ંુ
૩૭ ફક્વયન ંુ યદ્ધ
– અંગ્રેજો અને ભીયકાવીભની વંયક્ુ ત વેના લચ્ચે
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ુ ન ંુ શંુ રયણાભ આવ્ય?ંુ
૩૮ ફક્વયના યદ્ધ
– અંગ્રેજોની જીત થઇ
ુ થી અંગ્રેજોને ળો પામદો થમો?
૩૯ ફક્વયના યદ્ધ
– ભશેસ ૂર ઉઘયાલલાની વત્તા પ્રાપ્ત થઇ
ુ થી અંગ્રેજો ફંગાના વાચા અથષભાં ભલરક ફન્મા?
૪૦ ક્યા યદ્ધ
ુ થી
– ફક્વયના યદ્ધ
ુ થી અંગ્રેજોને ક્યા યાજ્મોની દીલાની વત્તા ભી?
૪૧ ફક્વયના યદ્ધ
– ફંગા, લફશાય અને ઓરયસ્વા
ુ છી અંગ્રેજોએ કઈ ળાવનદ્ધપત દાખર કયી?
૪૨ ફક્વયના યદ્ધ
ુ ી ળાવનદ્ધપત
– દ્વિમખ
ુ ી ળાવનદ્ધપત મજ
ુ ફ લશીલટી જલાફદાયી કોની શતી?
૪૩ દ્વિમખ
– નલાફની
ુ ી ળાવનદ્ધપત મજ
ુ ફ ભશેસ ૂર ઉઘયાલલાની વત્તા કોની શતી?
૪૪ દ્વિમખ
– અંગ્રેજોની
૪૫ કઈ વારભાં બાયતભાં બમંકય દુટકા ડયો?
– ઈ.વ. ૧૭૭૦
૪૬ બાયતભાં લિટીળ વત્તાનો ામો કોણે નાખ્મો?
– યોફટષ કરાઇલ
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૪૭ બાયતભાં લિટીળ વત્તાનો ામો ભજબ ૂત કોણે ફનાવ્મો?
– ગલનષય લોયન શેષ્સ્ટંગ્વ
૪૮ વશામકાયી મોજના કોણે અભરભાં મ ૂકી?
– રોડષ લેરેસ્રીએ
૪૯ બાયતભાં અંગ્રેજ વત્તાને વલોયી કોણે ફનાલી?
– રોડષ શેષ્સ્ટંગ્વ
ુ ખા પલગ્રશ ક્યાયે થય ંુ શત?ંુ
૫૦ નેા – ગય
– ૧૮૧૪ - ૧૮૧૬
૫૧ બાયતભાંથી ંઢાયાનો નાળ ક્યા અંગ્રેજ ગલનષયે કમો શતો?
– રોડષ શેષ્સ્ટંગ્વ
૫૨ ત્રીજા અંગ્રેજ – ભયાઠા પલગ્રશન ંુ શંુ રયણાભ આવ્ય?ંુ
– અંગ્રેજોની જીત થઇ
૫૩ રોડષ શેષ્સ્ટંગ્વ ેશ્વાને કે ટરા રૂપમાન ંુ ેન્ળન ફાંધી આપ્ય?ંુ
– ૮ રાખ રૂપમાન ંુ
૫૪ ક્યા ગલનષયે પવંધ જીતી રીધ?ંુ
– એરનફયોએ
૫૫ કમો ગલનષય ઉગ્ર વામ્રાજમલાદી શતો?
– રોડષ ડેરશાઉવી
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૫૬ ક્યા ગલનષયે ખારવાનીપત અભરભાં મ ૂકી?
– ડેરશાઉવી
ુ નાભંજૂય કમો?
૫૭ ક્યા ગલનષયે દત્તકત્ર
– રોડષ ડેરશાઉવી
૫૮ કમા ગલનષયે કં નીને લફનશયીપ ફનાલી?
– રોડષ ડેરશાઉવી
૫૯ પનમાભકધાયો ક્યાયે વાય કયલાભાં આવ્મો?
– ૧૭૭૩
ુ ાય ફંગાના ગલનષયને ગલનષય જનયરન ંુ દ આલાભાં
૬૦ ક્યા ધાયા અનવ
આવ્ય?ંુ
– પનમાભક ધાયાથી
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