GPSC – PI CLASS 2 SPECIAL MATERIAL
PART 39
ગલનનય જનયલ્વ અને લાઈવયોમઝ
૧ બાયતનો પ્રથભ ગલનનય કોણ શતો?
– રોર્ન કરાઇલ
૨ બાયતભાં અંગ્રેજ વત્તાનો ામો કમા ગલનનયે નાખ્મો?
– રોર્ન કરાઇલ
ુ કમા ગલનનયની આગેલાની શેઠ રર્ાય?ુ
૩ પ્રાવીન ંુ યદ્ધ
– રોર્ન કરાઇલ
ુ વભમે ફંગાનો અંગ્રેજ ગલનનય કોણ શતો?
૪ ફક્વયના યદ્ધ
– હશફલેર
ુ ી ળાવન દ્ધતત કોણે અભરભાં મ ૂકી?
૫ દ્વિમખ
– રોર્ન કરાઇલ
૬ રોર્ન કરાઇલ છી બાયતભાં ગલનનય કોણ આવ્મો?
– લોયન શેસ્ટિંગ્વ
ુ ૃ ઢ કોણે ફનાલી?
૭ બાયતભાં બ્રિહિળ વત્તાને સદ
– લોયન શેસ્ટિંગ્વ
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૮ બાયતભાં ઈટિ ઇસ્ડર્મા કં નીને લેાયી કં નીભાંથી યાજકીમ અને રશ્કયી
વત્તા કોણે ફનાલી?
– લોયન શેસ્ટિંગ્વ
ુ ાય ગલનનય જનયર ફનાલલાભાં આવ્મો?
૯ લોયન શેસ્ટિંગ્વને કમા ધાયા અનવ
– તનમાભક ધાયાથી
ુ નો અંત આવ્મો?
૧૦ કોના પ્રમત્નોથી ભયાઠા વાથેના યદ્ધ
– લોયન શેસ્ટિંગ્વ
ુ ી ળાવનદ્ધતત કોણે નાબ ૂદ કયી?
૧૧ દ્વિમખ
– લોયન શેસ્ટિંગ્વ
૧૨ કોના વભમભાં ત્રીજો ભૈસ ૂય તલગ્રશ થમો?
– રોર્ન કોનનલોબ્રરવ
૧૩ લોયન શેસ્ટિંગ્વ છી બાયતભાં ગલનનય કોણ આવ્મો?
– રોર્ન કોનનલોબ્રરવ
૧૪ રોર્ન કોનનલોબ્રરવે કે િરા વભમ ળાવન કય?
ંુ
– વાત લન
૧૫ ડમામ અને ોરીવ ખાતાભાં ધયખભ પેયપાય કોણે કમાન ?
- રોર્ન કોનનલોબ્રરવ
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ુ ાયા અને વભાનતા ભાિે કય ુ પટુ તક તૈમાય
૧૬ રોર્ન કોનનલોબ્રરવે કામદાના સધ
કયાવ્ય?ંુ - કોનનલોબ્રરવ કોર્
૧૭ રોર્ન કોનનલોબ્રરવ છી બાયતના ગલનનય તયીકે કોણ આવ્ય?ંુ
– વય જશોન ળોય
૧૮ વય જશોન ળોયે કઈ નીતત અનાલી શતી?
– તિટથતાની નીતત
૧૯ કોના વભમભાં કં નીની પ્રતતષ્ઠા ઘિી શતી?
– વય જશોન ળોય
૨૦ કં નીનો તલટતાય લધાયલા ભાિે કોની ગલનનય તયીકે તનભણક
ંુ કયલાભાં
આલી?
– લેરેટરીની
૨૧ લેરેટરીએ અંગ્રેજ વત્તાનો વ્મા કે િરો લધામો?
– વાત ગણો
૨૨ ભૈસ ૂયની તાકાતને કચર્લાન ંુ કાભ કોણે કય?
ંુ
– લેરેટરીએ
૨૩ લેરેટરીએ કઈ નીતત અભરભાં મ ૂકી?
– વશામકાયી નીતત
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૨૪ લેરેટરીની વશામકાયી મોજના વૌપ્રથભ કોણે ટલીકાયી?
– શૈદયાફાદના તનઝાભે
૨૫ લેરેટરીએ વશામકાયી નીતત િાયા કઈ નીતત અનાલી?
– તલટતાયલાદની
૨૬ લેરેટરી છી ગલનનય તયીકે કોણ આવ્મો?
– રોર્ન શેસ્ટિંગ્વ
૨૭ લેરેટરીન ંુ તલટતાયલાન ંુ કાભ કોણે આગ ધાવ્ય?ંુ
– રોર્ન શેસ્ટિંગ્વ
ુ ખા તલગ્રશ કમા ગલનનયના વભમભાં થમો શતો?
૨૮ નેા – ગય
– રોર્ન શેસ્ટિંગ્વના
૨૯ નેા વાથે અંગ્રેજોના વાયા વંફધ
ં ો કમા ગલનનયના કાયણે થમા?
– રોર્ન શેસ્ટિંગ્વના
૩૦ ભધ્મ બાયતભાં ંઢાયાનો નાળ કમા ગલનનયે કમો?
– રોર્ન શેસ્ટિંગ્વ
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