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Instructions: 

1.  Attempt all the questions. 

2.  Make suitable assumptions wherever necessary. 

3.  Draw diagrams wherever necessary. 

4.  Figure to the right side indicates marks.  

5.  Do not write anything in question paper 

 

Q.1     MCQ   

                                                                                                                            14 

1) ફાહિયાન એ િીનયાન પંથી બોદ્ધ સાધુઓનાં કયા મઠ ની મુલાકાત લીધી િતી? 

અ) ગોમતી મઠ       બ ) દ્વારકા મઠ      ક) જમના મઠ         ડ ) ખોતાની મઠ 

       2) પેશાવર માં કયા રાજાએ બૌદ્ધ સ્તૂપ બંધાવ્યો િતો? 

           અ) સમ્રાટ અશોક     બ) સમ્રાટ કહનષ્ક       ક) િર્ષવધષન       ડ ) મીલીન્દર 

       3) મુહસ્લમ સમાજમાં પુરુર્ે હસ્િઓને ફરજીયાત પણ તે માગે તે રકમ આપવી પડી તેને શુ ંકિેવાય છે? 

             અ) મિેર     બ) દિેજ          ક) જકાત        ડ) મિેરમ  
       4) મુહસ્લમ સમાજમાં પોતાની પત્ની જોડે મનમેળ ન િોય તો છુટા છેડા આપવાનો િક િતો તે કયાં નામે ઓળખાય છે? 

              અ) મિેર      બ) તલાક        ક) ખુલા  ડ) મિેરમ 

       5) જૈન ધમષ  એ કેવો સંઘ બનેલ છે ?. 
             અ) ચતુર્વષધ સંઘ      બ) પંચહવધષ સંધ      ક) િણ હવધષ         ડ) એક હવધષ  
       6) જૈન ધમષ ના સ્િી  દીક્ષા લે તો તેને કયા નામેં ઓળખાય છે? 

            અ)   હિકુ્ષની       બ) સ્વાધ્વીજી મિારાજ     ક )  યોગીની     ડ)  સાધુ 

       7) અકબર ની માતાનંુ નામે શ િતંુ  ? 

           અ) િમીદા બાનંુ       બ) ચંદ બીબી      ક) સલીમાં બેગમ   ડ) નુરજિાં  
        8) સતીપ્રથા પર કયારે પ્રહતબંધ મુકવામાં આવ્યો ? 

             અ) ઇસ .૧૯૨૦    બ) ઇસ.૧૮૨૯     ક) ઈ.સ .૧૮૨૩   ડ ) ૧૮૧૭     

        9) ૧૮૫૬ માં હિંદુ હવધવા પુનઃ લગ્ન ને લગતી સંસ્થા કયાં સ્થપાઈ િતી ? 

            અ) મુંબઈ    બ) રાજકોટ   ક) બંગાળ      ડ) સુરત 

      10) પુનામાં ૧૮૯૬ માં હવધવાશ્રમ ની સ્થાપના કોણે કરી િતી?  
            અ) મિર્ર્ષ કવે     બ) વેદવ્યાસ     ક) મિર્ર્ષ અરહવંદ     ડ ) જ્યોહતબા ફૂલે  
       11) જ્યોહતબા ફૂલે ના પત્ની નંુ નામ શુ ંિતંુ ? 
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              અ)  સાહવિીબાઈ ફૂલે       બ) કહવતાબાઈ ફૂલે       ક) તારાબાઈ ફૂલે       ડ) રુડા બાઈ ફૂલે  
       12) પૂર્ણષમા બેન પકવાશ નો જન્મ કયારે િયો િતો ? 

             અ) ૧ ઓકટોબર ૧૯૧૩         બ) ૧ ઓકટોબર ૧૯૧૭     
              ક) ૧ ઓકટોબર ૧૯૨૦   ડ) ૧ ઓકટોબર       ૧૯૧૨ 

       13) રમાબેન રાનડે એ કઈ સંસ્થા ની સ્થાપના કરી િતી ? 

             અ)  સેવા સદન સોસાયટી    બ)   સેવા       ક) હથયોસોફીકલ સોસાયટી       ડ) રાષ્ટ્રીય સ્િી સિા 
       14) સખી સહમહત ની સ્થાપના કોણે કરી િતી ? 

             અ) સ્વણષ કુમારી    બ) તારાબાઈ  ક) જમના બાઈ    ડ) રમાબાઈ  
 

      Q.2.   નારીવાદ ની  વ્યાખ્યા ,ઉદ્દિવ અને હવહવધ હસદ્ધાંતો ની હવસ્તૃત ચચાષ કરો .                     14 

                                                અથવા 
                રીહત રરવાજો ની દ્રહિએ િારતમા સ્િીઓના દરજ્જા ની હવગતે સમજુહત આપો. 
        Q.3. િારતીય આરદવાસી સમાજમા સ્િીઓના સમાહજક દરજ્જાની સમજુહત આપો .                       14 

                                               અથવા 
                િારતમા સામાહજક અને ધાર્મષક સુધારણાની ચળવળો  અને સ્િીઓ નંુ મુલયાંકન  કરો. 
        Q.4  િારતમા યુગે યુગે સ્િીઓનો શૈક્ષહણક દરજ્જા ની હવસ્તૃત માહિતી આપો  .                             14 

                                              અથવા 
                િારતની સ્વાતંત્ર્યની ચળવળમાં સ્િીઓએ આપેલ પ્રદાન ની ચચાષ કરો. 
 

        Q.5.ટંૂક નોંધ લખો  ( કોઈપણ બે )                                                                                          14 

             1   ગુજરાતના સવષપ્રથમ નારીવારદ ઇહતિાસહવદ જમનાબાઈ  પંરડતા  
             2   ગાંધીજીના નેતૃત્વ િેઠળના સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામમા સ્િીઓની િૂહમકા  
             3   સ્િીઓના રાજરકય સિિાહગતાપણા મા નડતા અવરોધો જણાવો. 
             4   સેવા સ્વરોજગાર સ્િી સંસ્થાની પ્રવૃહતઓ જણાવો. 
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