
0f|p afaf;fc[a vf\a[0sz vm5g i]LgjL;"8l 

;Êf\t 5zl1ff જાન્યઆુયી O 2016 

;}rgf O 1. tdfd 5~Ègmgf hjfa ozÔift k[p 

 2. hif\ ;]wl b\0Lgzl1fs g h6fj[ Tif\ ;]wl hjfa ,bjfg]\ xÍ szj]\ gLcp 

 3. hjfa5Êsgl 5fk/ vf5[, ;}rgfvm sf/Ô5}j"s jf\Rif afn hjfa ,bjfg]\ xÍ szj]\ 

 4. 5zl1ffyl"vmv[ 5~Èg5Ê vg[ hjfa5Ê a\g[ b\0VLgzl1fsg[ v[s ;fy[ 5zt szjfg]\ vLgjfi" k[p 

vfyl sm.56 5zl1ffyl"v[ 5~Èg5Ê 5mtfgl ;fy[ ,. hjfgm vfu~c zfbjm gLcp 5~Èg5Ê ;fy[ 

,. hgfz LjNfyl" vf 5zl1ff df8[ u[z,fis 9zx[p 

 5. j{sL<5s 5;\nulgf nz[s 5~Èggf Pÿfz df8[ rfz Ljs<5 h6fJif k[p h[df\yl v[s ;frm cmjfgl 

xsitf k[p ;frm hjfa 5;\n szl hjfa5Êsdf\ imUi bfgfdf\ (x) Lgxfgl szmp 

 6. h[ LjNfyl" 5mtfgm ;frm gm\w6l g\az gcl\ nxf"j[ t[g]\ 5Lz6fd zn yx[p 

 

vEif;s~d O ;L8"Los[8 .g NGO d[g[hd[G8 (CNM) gm\w6l g\azO    

5f9is~d O NGO ;\rf,g 5Lzri (BMS-001) 

tfzlb  O 25/01/2016 

;di  O 11.00 to 12.30       s], u]6 O 50 

 

 

1 બફનવયકાયી વસં્થા એ કેલા પ્રકાયની વસં્થા છે? 
(A) વયકાયી વસં્થા (B) ખાનગી વસં્થા  (C) યાજકીમ વસં્થા  (D) વાભાજજક વસં્થા 

 

2 બફનવયકાયી વસં્થા એ કેલ વમદુામ છે? 
(A) બફનફધંાયણીમ  (B) વર્જનળીર (C) યંયાગત (D) આધનુનક  

 

3 2009ના લષભા ંબાયત વયકાયની કઈ રીવી અંતગષત બફનવયકાયી વસં્થાની વ્માખ્મા આલાભા ંઆલી છે? 
(A) નલીપ્રાનનિંગ કનભળન રીવી (B) પયેન કયન્વી ડૉનેળન રીવી 
(C) બફનવયકાયી વસં્થાન કામદ  (D) FCRA 

 

4 બફનવયકાયી વસં્થાના માષલયણના કેારા નલબાગ ાડી ળકામ? 
(A) એક (B) ચાય (C) ત્રણ (D) વાત 

 

5 ‘ભગેા’ માષલયણ કમા કમા માષલયણની પયત ેઆલેુ ંછે? 
(A) અંતયા માષલયણ અન ેવસં્થાકીમ માષલયણ  (B) ફાહ્ય માષલયણ અન ેભાઈક્ર માષલયણ 

(C) દૂયગાભી માષલયણ અન ેપ્રાદેનળક માષલયણ  (D) ભાઈક્ર માષલયણ અન ેવફંનંધત માષલયણ 
 

6 બ્રાઈાે ાૅકનરજી નલકાવની જણાલરે મખુ્મ વાત ફાફતભા ંવભાનલષ્ા નથી તલેી ફાફત ___________ છે. 
(A) વાભાજજક મલૂ્મ અન ેધધંાકીમ ક્ષેત્ર ાવ ેઅકે્ષા (B) રયલશન ક્ષભતાભા ંલધાય  
(C) ઊજાષના ઉમગભા ંનનણૂતા (D) ભાણવની વભજળક્તતભા ંલધાય 

 

7 બફનવયકાયી વસં્થાનના માષલયણન ેઅવય કયતા ફાહ્ય રયફ(PESTLE) ભા ંવભાનલષ્ા કયામરે રયફ ...... 
(A) નળક્ષણ (B) વાભાજજક-વાસં્કૃનતક (C) લેાય-લાબણજ્મ (D) જાનતદય(Sex Ratio) 

 

8 1960ના વભમગાાભા ંગયીફી કમા ધયણ અનવુાય દળાષલલાભા ંઆલતી શતી? 
(A) ણનલમક (B) નાણાકંીમ (C) વ્મક્તતગત ખચષના  (D) ધાયણ કયામરે વંનિ 

 

9 યનુાઇાેડ નળેન્વના Brundtland commission 1987ના અશલેાર ફાદ નલકાવના કમા ખ્મારન ેફશી સ્લીકૃનત ભી? 
(A) ાકાઉણા (B) લનૈિક મડૂીલાદ (C) દ્વનં્દ્વાત્ભક નલકાવ  (D) ગયીફીય હુભરાન ખ્માર   

 

10 વાયા ળાવનની ામાની જફૃયીમાત છે....... 
(A) નાણાકંીમ વધ્ધયતા (B) નલળા તતં્ર (C) જલાફદેરશતા અન ેાયદળષકતા (D) ગપુ્તતા  

 

11 ‘Leadership Theory and Practice’ નાભના સુ્તકભા ંનતેતૃ્લ અંગે મખુ્મ ફાફત જણાલી છે જેભા ંવભાલળે થત નથી તેલી ફાફત છે.... 
(A) જૂથના વદંબષભા ંનતેતૃ્લ ઉદબલ ેછે (B) નતેતૃ્લ એક પ્રરક્રમા છે 

(C) નતેતૃ્લભા ંપ્રબાલન વભાલળે થામ છે (D) નતેતૃ્લ બફનરકળાશી લાતાલયણભા ંનલકવ ેછે. 
 

12 “થૃ્લી ય દયેકની જફૃરયમાત વતંામ ત ેભાાે યૂત ુ ંછે યંત ુકઈન રબ વતંામ તાે ુનથી. વ્મક્તતન રબ ળણ તયપ દયી 
જામ છે. અન ેતને બગ ગયીફ ફન ેછે”. 

(A) જ્મર્જ લળીંગ્ાન કાલષય (B) અભત્મષવેન  (C) ભશાત્ભાગાધંી  (D) જલાશયરાર નશરુે 
 



13 ાકાઉ નલકાવ ભાત્ર માષલયણના પ્રશ્ન વાથ ેવફંનંધત નથી યંત ુઅન્મ ક્ષતે્ર વાથ ેણ જડામરે છે જેલા કે - 
(A) નલદેળ વ્માાય  (B) ફુગાલ  (C) મતુત વ્માાયનીનત  (D) આનથિક –વાભાજજક નીનતઓ  

 

14 વશસ્ત્રાબ્દી નલકાવ ભાાેના મખુ્મ રક્ષમાકં (MDG) 1990 નલિ ળખેય વભંરેન ેનક્કી કમાષ તનેી વખં્મા કેારી છે? 
(A) 08 (B) 20 (C) 13 (D) 15 

 

15 1980ના દામકાભા ંસ્લચૈ્છિકછક વસં્થાઓ ભાાે Voluntary Council of Indiaની ચલ થમેરી તનેી ાછના આળમ શતા. 
(A) વસં્થાઓના વચંારન ભાાેની નીનત નક્કી કયલી (B) વયકાયી અનદુાનન દૂયઉમગ અાકાલલ 
(C) વયકાયી અનદુાન ભાાે વસં્થા વદંગીભા ંવશામ કયલી  (D) ઉયતત ફધાજ  

 

16 “In Search Of Excellence” સુ્તકના રખેકનુ ંનાભ શુ ંછે? 
(A) અભત્મષવેન  (B) ાભીાવષ (C) ીાયડ્રકય (D) લાાયભને  

 

17 NACOનુ ંરંુૂ નાભ છે..... 
(A) નળેનર એરામન્વ ઓપ કૉઓયેાીવ્ઝ (B) નળેનર એઈડ્વ કંટ્રર ઓગેનાઈઝળેન 

(C) નળેનર પાઉન્ડેળન પય એગ્રીકલ્ચય એન્ડ કૉઓયેાીવ્ઝ (D) નળેનર અરાઈન્વ ઓપ કન્ઝયભુવષ 
 

18 નલી આયગ્મનીનત અન ેવયકાયે જાશયે કયેરા કભન નભનીભભ પ્રગ્રાભ અંતગષત વયકાયે લચન આપ્ય ુછે કે જાશયે આયગ્મ ખચષ _____ 
ાકાથી ______ ાકા ઉય રઇ જલાભા ંઆલળ.ે 

(A) 0.2 અન ે2 (B) 6 અન ે8 (C) 2 થી 6 (D) 3 થી 5 
 

19 સ્લચૈ્છિકછક વસં્થાન પ્રકાય છે. 
(A) તારીભ/કેવેીાી બફલ્ડીંગ વસં્થાન  (B) વભાજલાદી વસં્થાન  (C) ગ્રાશક વસં્થાન  (D) યાજકીમ વસં્થાન  

 

20 અભરેયકા દ્વાયા પ્રકાનળત કયલાભા ંઆલરે Traffcing in persons Reportભા ંરુુ, સ્ત્રીઓ અન ેફાકના નલક્રમ ભાાેનુ ંમખુ્મ ભથક કયુ ંછે? 
(A) ચીન  (B) જાાન  (C) યનુાઇાેડ આયફ અભીયાત (D) બાયત  

 

21 ‘ઓગેનાઈઝળેન’ મૂ કઈ બાાના ળબ્દ યથી ફન્મ છે. 
(A) ળીમન (B) વસં્કૃત  (C) યનળમન  (D) ગ્રીક  

 

22 વ્મલસ્થાતતં્રને મખુ્મત્લ ેકેારા પ્રકાયભા ંલશેંચી ળકામ?  
(A) વાત  (B) ફ ે (C) છ  (D) અબગમાય  

 

23 વ્મલસ્થાતતં્રના ત્રણ અંગફૃ ઘાક છે. 
(A) મલૂ્માકંન-અભરીકયણ-લાતાલયણ  (B) વ્યશૂયચના-ફૃયેખા –લાતાલયણ  
(C) જભીન-મડૂી-નાણા ં (D) મડૂી-નનમજન-નલીનીકયણ  

 

24 તભાયા ધ્મમે નવધ્ધ કયલા ભાાે જે કઈ આમજન કય અન ેતને ુ ંકુળતાલૂષક વચંારન કય તનેે ________ કશલેામ. 
(A) લાતાલયણ  (B) નનમજન  (C) વ્યશૂયચના  (D) રક્ષમ નવદ્ધિ  

 

25 ‘SWOT’ એ શુ ંછે? 
(A) સ્લ-નલશ્રેણ િનત  (B) નાણાકંીમ નનમભન નવધ્ધાતં 

(C) વ્માલવાનમક નનમભનની યીત  (D) તારીભ વસં્થાનુ ંનાભ 
 

26 વ્મલસ્થાતતં્રની યચના વભજ ખફૂ આગ લધી અને ભાાબાગના રક તેન ે_______ તયીકે જૂએ છે. 
(A) વામરૂશક જલાફદાયી  (B) વસં્થાકીમ પ્રવનૃિ  (C) નલકાવાત્ભક ખ્માર  (D) વ્મક્તતગત કા  

 

27 વચંારન ક્ષતે્ર ેગરુુ ભનાતા _________ ભત ેવ્યશુાત્ભક આમજન એ વચંારનન ેરગતા આમજનફધ્ધ નનણષમની અભરલાયીની વતત 
ચારતી પ્રરક્રમા છે. 

(A) રદનફધં ુએન્્ુૌઝ (B) વી.યાઈા ભીર (C) ીાય ડ્રકય (D) ડેલીડ ભકેરરેન્ડ 
 

28 તાકાત અન ેનફાઈ ાયખલાભા ંભદદફૃ થામ તેલા ચાય ભાદંડભા ંવભાનલષ્ા છે. 
(A) સ્ધાષમરૂક અલમલૂ્મનન ભાદંડ (B) વાભાજજક ભાદંડ  
(C) ઐનતશાનવક ભાદંડ  (D) વ્મલશાય મરૂક ભાદંડ 

 

29 તાકાત અન ેનફાઈનુ ંનલશ્રેણ ભાાે નલશ્રેણની કઈ કઈ ધ્ધનતન ઉમગ કયી ળકામ. 
(A) ગણુધભષને આધાયે ચકાવણી  (B) અવયકાયકતાન ેઆધાયે  (C) કામષક્ષભતાન ેઆધાયે  (D) ઉયતત ફધાજ  

 

30 તાકાત અન ેનફાઈઓના ભાન ભાાે નઅવષ અન ેયફીનવન દ્વાયા ફનાલરે ચકે રીસ્ાભા ંવભાનલષ્ા મખુ્મ ક્ષતે્ર કમા કમા છે. 
(A) ખયીદી-મડૂી અન ેરશવાફ ધ્ધનતઓ-કભષચાયીગણ- વ્મલસ્થાતતં્ર અન ેવચંારન  
(B) લચેાણ- મડૂી અન ેરશવાફ ધ્ધનતઓ- કભષચાયીગણ- વ્મલસ્થાતતં્ર અન ેવચંારન  
(C) ઉકચારન અન ેતનેા નવધ્ધાતં- ખચષ ધ્ધનત-નનમાભકગણ –મલૂ્માકંન અન ેપ્રનતણ તતં્ર  
(D) કભષચાયીગણ- નલબાલનાત્ભક ભાખ-ુસ્ત્રતનુ ંરયનનમજન- રક્ષમાકં તતં્ર 

 



31 ક્ષભતા નનભાષણભા ંયાષ્ટ્રના લૈમક્તતક, લજૈ્ઞાનનક, ાેકનરજીકર, વસં્થાકીમ આમજનન ેરગતી તેભજ નલનલધ સ્ત્રતન ેરગતી ક્ષભતાઓન 
વભાલેળ થામ છે, આવ ુકમા દસ્તાલજેભા ંજણાલાય ુછે? 

(A) વયંતુત યાષ્ટ્રવઘંના ‘એજન્ડા-21’ (B) બાયતીમ આમજનચં બફનવયકાયી વસં્થાનીનત-2007  
(C) ILO- જાશયેનામ-ુ1968 (D) આરે ફધાજ  

 

32 બફન વયકાયી વસં્થાઓન ેઅન્મ કમા નાભથી ઓખલાભા ં આલે છે? 
(A) SBO (B) CDPO (C) NPO (D) DDO 

 

33 ઈ.વ. 1990ભા ંશાલડષ બફઝનેવ રયવ્યભુા ંએક રેખ દ્વાયા વી.કે. પ્રશરાદ અન ેગેયી શભેર ેકમ ખ્માર યજૂ કમો. 
(A) ક્ષભતાનનભાષણ  (B) વભન્લમકાયી વકંરન   (C) વિા નલબાજન (D) કેન્રસ્થ કોળલ્મ  

 

34 કઈ વયંચનાભા ંતાની ભશત્લની કાભગીયી ાય ાડલા ભાાે વ્મલસ્થાતતં્ર દ્વાયા અન્મ વ્મલસ્થાતતં્રની વલેાઓ ભેલલાભા ંઆલ ેછે. 
(A) નલબાગીમ ભાખ ુ (B) નાેલકષ ભાખ ુ (C) જૂથ ભાખ ુ (D) વંાુભાખ ુ 

 

35 ‘SWOT’ ભાથંી ‘S’ અક્ષય કમ ળબ્દ દળાષલ ેછે.  
(A) S = strength (મખુ્મ તાકાત) (B) S = Synergy (વશરક્રમા) 

(C) S = System (તતં્ર)  (D) S = Social (વાભાજજક)  
 

36 “ભાનલ પ્રત્મામન એક એલી પ્રરક્રમા છે. જેનાથી વફંનંધત વ્મક્તતઓ, જૂથ, વગંનન અન ેવભાજ ભારશતીનુ ંનનભાષણ કયી તને ેઅબબવ્મક્તત 
કયી તને ઉમગ લાતાલયણ વાથ ેતભેજ અંદયઅંદય વભજલૂષક પ્રનતબાલ ભેલલા ભાાે કયે છે” આ વ્માખ્મા કણ ેઆી છે. 

(A) ીાય ડ્રકય 1899 (B) રાવલરે 1960 (C) સ્ક્રનભ 1988 (D) બ્રને્ા 1988 
 

37 પ્રત્મામનભા ંવદેંળ અબબવ્મતત કયલા ળેન ઉમગ થત નથી? 
(A) પ્રનતક ન  (B) શરનચરનન  (C) કૉમ્પપ્યાુયન  (D) ળબ્દન  

 

38 કમ્પયનુનકેળન ળબ્દ કમા રાેીન ળબ્દભાથંી ઉદબવ્મ છે. 
(A) ‘કમ્પયનુનવ’ (B) ‘કમ્પયનુનકેા’ (C) ‘કમ્પયનુનાી’ (D) ‘કમ્પયનુર’ 

 

39 સ્ક્રભન ભત મજુફ ળનેા કાયણ ેવદેંળ ભરૂ બયેરી યીતે કે ખાી યીત ેઝીરામ અન ેઅથષઘાીત થઇ ળકે?  
(A) અવાભાજજક તત્લ (B) અનબુલભા ંઅવભાનતા  (C) અંતય  (D) નાણાકંીમ અબાલ  

 

40 સ્ક્રભ ેપ્રત્મામનના અભ્માવભા ં________ ની નલબાલના ઊબી કયી જે ‘અલાજ’ની વભસ્માન ેદૂય કયે છે. 
(A) ‘વદેંળ’ (B) ‘રષ્ષ્ાબફિંદુ’ (C) ‘વદેંળ ઝીરનાય’ (D) ‘પ્રનતબાલ’ 

 

41 પ્રત્મામનના SMCR ભડેરભા ંR ન અથષ શુ ંથામ છે?  
(A) પ્રનતબાલ  (B) ઝીરનાય  (C) અવય  (D) ચનેર  

 

42 પ્રત્મામનનુ ંટ્રાન્ઝતેળન ભડેર યજૂ કયનાય વભાજ નલજ્ઞાનીઓ ______ શતા. 
(A) રવલેર અન ેસ્ક્રભ  (B) શૉર અન ેફકે (C) ાબ્બ્વ અન ેભવ (D) ગડુ્ડ ેઅન ેશટ્ટ 

 

43 “ખફૂ જ અવયકાયક રકની વાત ાેલ” નાભના સુ્તકના રેખક છે. 
(A) ચતેન બગત  (B) સ્ાીપન કૉલ ે (C) ડેર કાનગેી (D) વનર ભદી  

 

44 અવયકાયક વદેંળાની રાક્ષબણકતા શમ છે. 
(A) રમનીમતા (B) ગબબિતાથષ  (C) પ્રનતણ  (D) નલિાવનીમતા 

 

45 પ્રત્મામન નનષ્ણાતના ભત ેકુર પ્રત્મામનના કેારા ાકા વદેંળાઓ અપ્રગા (બફનળાષ્બ્દક) શમ છે? 
(A) 6 (B) 28 (C) 94 (D) 60 

 

46 1995ભા ં_______ નાભનુ ંભડેર જવપે ફુ્ત અન ેશયેી ઈંધભ ેશેરી લાય યજૂ કયુું. 
(A) અળાષ્બ્દક પ્રત્મામન  (B) પ્રતવનેભતવ (C) રક્રમારદઘષતા  (D) જૉશયી નલન્ડ 

 

47 યેરડમન ેનળક્ષણના ભાધ્મભ તયીકે ખફૂ વ્માક પ્રભાણભા ંઉમગ કયલાનુ ંબાયતભા ંક્યાયથી ળફૃ થયુ?ં 
(A) 1956 (B) 1941 (C) 1964 (D) 1951 

 

48 નલિ બાયતભા ંકેારા વ્મક્તતએ એક વ્મક્તત ભફાઈર પનન ઉમગ કયે છે? 
(A) વાત  (B) એકવત્રીવ  (C) દવ  (D) ચારીવ  

 

49 બાયતીમ ગ્રાભીણ વમદુામ દ્વાયા ભારશતી- પ્રત્મામન-પ્રોદ્યબગકી અનાલામા વફંધંી રકસ્વા અભ્માવ યજૂ કયામરે છે ત ેગાભનુ ંનાભ શુ ંછે? 
(A) નતે્રગં-ગજુયાત  (B) કનભર ે– કણાષાક  (C) લાયણા-ભશાયાષ્ટ્ર  (D) જાબઆુ-ભધ્મપ્રદેળ  

 

50 અશલેાર રખેનના નવધ્ધાતંભા ંવભાલલાભા ંનથી આવ્યુ.ં 
(A) બચત્રાત્ભક યજૂઆત  (B) પ્રત્મામન  (C) પકય  (D) વશી અન ેતાયીખ 

 

_______________
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1 બાયતીમ ટ્રસ્ાન કામદ -1982 ની કઈ કરભભા ંટ્રસ્ાની વ્માખ્મા કયલાભા ંઆલી છે. 
(A) 342-અ 

(B) 47 
(C) 3 

(D) 7 
 

2 ટ્રસ્ા ભાાેના આલશ્મક તત્લભા ંવભાનલષ્ા નથી તલેી ફાફત છે. 
(A) ટ્રસ્ાના યચનમતા  (B) રાબાથી  (C) ટ્રસ્ાના શતેઓુ  (D) ટ્રસ્ાના કામદાકીમ વરાશકાય  

 

3 કઈણ ભડંીની સ્થાના કયલા ભાાે ઓછાભા ંઓછા કેારા વ્મક્તતઓની જફૃય ડે? 

(A) વાત  (B) અબગમાય  (C) નલ 
(D) વ 

 

4 જે વાધન દ્વાયા ટ્રસ્ાની યચના કયલાભા ંઆલ ેછે તને ેશુ ંકશલેામ? 

(A) નોંધણીન કામદ  (B) FCRA 
(C) અયજી પભષ 8-અ 

(D) ન્માવત્ર  
 

5 કંનીના કામદાની કઈ કરભ શને વખાલતી (ચયેીાેફર) ભડંી/ટ્રસ્ાની નોંધણી થઇ ળકે છે? 

(A) 1-અ 
(B) 25 

(C) એપ-વી-8 
(D) 11 અન ે12 

 

6 બાયતભા ંકમા ધાયા શને નોંધણી કયેર ટ્રસ્ા જ નલદેળી પંડ ભેલી ળકે છે. 
(A) આલકલયેા ધાય કરભ-11 અન ે12 

(B) નલદેળી બડં નનમભન ધાય  
(C) નલદેળી આમાત- નનકાવ અનધનનમભ-2001 (D) કંની એતા કરભ-25 

 

7 ભડંન કમ દસ્તાલજે ભડંનુ ંધ્મમે અન ેરષ્ષ્ા દળાષલ ેછે? 

(A) ભડંના રશવાફ  (B) ભડંની નોંધણી-80-જી-શને થમરેી શલી  (C) ભડંનુ ંફધંાયણ  (D) ટ્રસ્ાી ભડં  
 

8 બાયતભા ંપ્રથભ લખત આલકલયે કમા લષભા ંદાખર કયલાભા ંઆવ્મ શત? 

(A) 1860 
(B) 1951 (C) 1947 

(D) 1945 
 

9 આલકલયેા કામદાની કરભ 11 અન ે12 શને બફનવયકાયી વસં્થાઓએ લયેાભાથંી મકુ્તત ભેલલી શમ ત અયજી પભષ 10-અ વાથ ેકમા 
દસ્તાલજે યજૂ કયલા ડે? 

(A) પભષ-10-અ, ટ્રસ્ાીઓની માદી, FCRA-વાીપીકેા  
(B) પભષ10-અ, વસં્થાના ાેા નનમભ અન ેફધંાયણ, અગાઉના 3 લષના રશવાફની નકર  
(C) પભષ-25-ફ, વસં્થાના ાેા નનમભ, અગાઉના 3 લોના લાનિક અશેલાર  
(D) 3 લષના લાનિક અશલેાર, ટ્રસ્ાીઓની ભજૂંયી વાથને ત્ર, ભડંની નોંધણીન દાખર 

 

10 આલકલયેાની કરભ 11 અન ે12 શને લયેા મકુ્તત ભાાે કન ેઅયજી કયલી ડે છે? 

(A) ટ્રસ્ા નોંધણી યજીસ્ટ્રાય 
(B) બાયત વયકાયના ગશૃ ખાતાન ે 

(C) જે-ત ેનલસ્તાયના આલકલયેા કનભશ્નયન ે (D) બાયતના નીનતચંન ે 
    

 



11 _______ કરભ શને નોંધામેર બફનવયકાયી વસં્થાન ેદાન આતા વ્મક્તત તાની કયલયેા ત્ર આલકભાથંી દાન આરે યકભની 50% 
યકભ ફાદ ભેલળ.ે 

(A) 10 વીવી (B) 25 ડી (C) 80 જી 
(D) 10 જી  

 

12 દ્ધદ્વનોંધી નાભા ધ્ધનતભા ંરશવાફ યાખલાની પ્રથાભા ંફધા નાણાકંીમ વ્મલશાયનુ ંકમા ત્રણ પ્રકાયભા ંનલબાજન કયલાભા ંઆલ ેછે? 

(A) વાભાન્મ અન ેઅવરી ખાતા- જાશયેખાતા-ં વ્મક્તતગત ખાતા 
(B) વ્મક્તતગત ખાતા- લાસ્તનલક અથલા નભરકતખાતા- વાભાન્મ અથલા નકરી ખાતા 
(C) વ્મલશારુ ખાતા- નભરકત ખાતા- જાશયેખાતા 
(D) નભરકત ખાતા- વ્મક્તતગત ખાતા- જાશયેખાતા 

 

13 “ _________ ખાતાલશીના તભાભ ખાતાઓભાની ફાકી યશતેી નવરકની તભેજ અમકુ ચક્કવ તાયીખ ેયકડબકુભા ંયશરે નવરકની માદી 
છે”. 

(A) આભનોંધ 
(B) નભરકત ખાત ુ

(C) કાચુ ંવયલયૈુ ં (D) ખચષ ખાત ુ
 

14 તને ેમખુ્મ ચડ અથલા ત ચડાઓન યાજા કશલેાભા ંઆલ ેછે, કાયણકે તભેા ંવસં્થાના ફધા ંનાણાકંીમ વ્મલશાયની ભારશતી રખેર 
શમ છે. 

(A) યજભે 
(B) કાચુ ંવયલયૈુ ં (C) ાકંુ વયલૈયુ ં (D) ખાતાલશી  

 

15 અંદાજત્ર તૈમાય કયલાભા ંવભામેુ ંભશત્લનુ ંરયફ છે. 
(A) ટ્રસ્ાીઓની માદી તમૈાય કયલી  (B) અંદાજત્રન વભમ નક્કી કયલ 
(C) વસં્થાનુ ંકાચુ ંવયલયૈુ ંતૈમાય કયવુ ં (D) લાનિક અશલેારનુ ંઘડતય  

 

16 “ફજાય વ્મલસ્થા એ એલી વ્મલવામી પ્રવનૃતઓની નવચ્છિધ્ધ છે, જે ભારવાભાન અન ેવલેાઓના પ્રલાશન ેઉત્ાદક ાવથેી ગ્રાશક કે 
લયાળકાય પ્રનત દયે છે” આ વ્માખ્મા કણ ેઆી છે? 

(A) અભરેયકન ભાકેરાિંગ એવનવએળન  (B) ીાય ડ્રકય 

(C) એવવીએળન ઓપ લને્ડવષ એન્ડ ભયચન્ાસૌ- ય.ુકે. (D) જે.ફી.વ ે 
 

17 વ્મલવાનમક વાશનવક જેન ેઆધાયે તાની ફજાય વ્મલસ્થા શાથ ધયે છે તલેી ફજાય વ્મલસ્થાની નલબાલનાઓ કેારી છે? 

(A) વાત  (B) નલ  (C) ાચં  (D) ચોદ  
 

18 જમાયે રકની ખયીદળક્તત લધતી જામ ત્માયે જે-ત ેચીજલસ્ત ુકે વેલાની જફૃરયમાત ________ ભા ંરયલતષન થતી જામ. 
(A) નલનીભમ 

(B) ભાગંણી  (C) દેાળ  (D) લચેાણ  
 

19 કઈણ વ્મલવામને ફજાયભા ંાકી યશવે ુશમ કે નલકવવુ ંશમ ત તેણ ે________ અનાલલ જફૃયી છે. 
(A) ફજાય કેન્રી અબબગભ  (B) નપા કેન્રી અબબગભ  
(C) ગ્રાશક કેન્રી અબબગભ  (D) જફૃરયમાત કેન્રી અબબગભ  

 

20 ફજાયપ્રવનૃિઓન ેમખુ્મ અન ેામાના કમા-કમા તત્લભા ંલશેંચી ળકામ. 
(A) રશવાફ- જભીન- મડૂી- નનમજન  (B) દેાળ- રકિંભત- પ્રચાય- બોનતક નલતયણ  
(C) જભીન- શ્રભ- મડૂી- નનમજન  (D) આમજન- અભરીકયણ- મલૂ્માકંન પ્રનતણ   

 

21 રપરી કારય અન ે_________ નાભના ફ ેવ્મલસ્થાન નનષ્ણાતએ વ્માલવાનમક ફજાય વ્મલસ્થાના નવધ્ધાતંન ેબફન વયકાયી વગંનન 
ક્ષતે્રભા ંપ્રથભલાય યી નલી ળફૃઆત કયી. 

(A) જશનભાકષ  (B) નાય ડ્રકય (C) ડેલીડ ભકેરરેને્ડ 
(D) જજયાલ્ડ ઝાલ્ાભને  

 

22 વાભાજજક ફજાય વ્મલસ્થા અન ેવાભાન્મ વ્માલવાનમક કે ધધંાદાયી ફજાય વ્મલસ્થા મખુ્મત્લે કઈ યીત ેજુદી ડે છે? 

(A) વાભાજજક ફજાય વ્મલસ્થા નપાન ેભશત્લ આ ેછે અન ેઉત્ાદન લધાયલાન ેભશત્લ આ ેછે. 
(B) વાભાજજક ફજાય વ્મલસ્થા વલેાકીમ પ્રવનૃિને લધનુ ેલધ ુનપાકાયક ફનાલલા ય કેષ્ન્રત શમ છે. 
(C) વાભાજજક ફજાય વ્મલસ્થા રબક્ષત જૂથન ેઅન ેવાભાન્મ વભાજન ેરાબકાયક થલા ઈકછે છે નશીં કે ફજાયલાાન ેપામદ 
(D) વાભાજજક ફજાય વ્મલસ્થા વાભાન્મ રકન ેધધંાદાયી ફજાય વ્મલસ્થાભા ંખવડેલા ભાાે પ્રવનૃિ કયે છે 

 

23 લષ 1953ભા ં________ એ ‘ભાકેરાિંગ નભતવ’ નાભન ળબ્દગકુછ પ્રમજ્મ શત. 
(A) ઈ-જેયભ ભકેાથી  (B) પીરી કારય 

(C) નીકન ઈુભેન 
(D) નીર ફડષન  

 

24 ઈ-જેયભ ભકેાથીએ યજૂ કયેર 4-P લગીકયણભા ંવભાનલષ્ા ન શત ુ ંતેવ ુતત્લ ______ 
(A) Product (દેાળ) (B) Problem (પ્રશ્ન) (C) Price (રકિંભત) (D) promotion (પ્રચાય) 

 

25 ‘શને્ડ્વ ઓન વશ્મર ભાકેરાિંગ’ સુ્તકના રખેકનુ ંનાભ શુ ંછે? 

(A) નરેા તરીન લઈેનયીચ 
(B) નીર ફડષન  (C) ઈ-જેયભ ભકેાથીં (D) જુરીમવ ન્મયેેયે 

 
 



26 નલકાવ કામષક્રભ અન ેવાભાજજક ફજાય વ્મલસ્થા ફનંને ઉદે્દળ _______ ભા ંપેયપાય રાલલાન છે. 
(A) લબંચતની ખયીદળક્તત  (B) રક્ષમજૂથના લચેાણ કોળલ્મભા ં (C) જૂથના લતષન  (D) રકના જુસ્વાભા ં 

 

27 PSI નુ ંરંુૂ નાભ છે....... 
(A) બ્બ્રક વનલિનવવ ઈષ્ન્ડમા  (B) ઈન્ા ઓપવેર ઈન્ાેરીજન્વી  
(C) પ્યરુેળન વનલિનવવ ઈન્ાયનળેનર  (D) પ્રબ્રવે વલ્લીંગ ઇન્સ્ાીાયાુસૌ 

 

28 PSI ની સ્થાના 1970 ભા ંથઈ, તને ઉદે્દશ્મ વ્માલવાનમક ફજાય વ્મલસ્થાની વ્યશૂયચનાન ઉમગ દ્વાયા ________ ની સધુાયણા 
ભાાેન શત. 

(A) વાભાજજક ફજાય  (B) વધૃ્ધની રયક્સ્થનત  
(C) રયપ્રડષ્તાલ શલે્થ  (D) નલકવીત દેળભા ંપ્રસતુાઓની ક્સ્થનત  

 

29 WWF નુ ંમખુ્મ કાભ શુ ંછે? 

(A) માષલયણની સયુક્ષા  (B) ભરશરાઓનુ ંયક્ષણ 

(C) પ્રત્મામનની અવયકાયકતા ભાાે વળંધન  (D) ફજાય વ્મલસ્થા વફધંી તારીભ  
 

30 CSR નુ ંરંુૂ નાભ _______ છે. 
(A) કભળીમર અને વશ્મર જલાફદાયી  (B) વદેંળાવ્મલશાય અન ેવાભાજજક ફાફતનુ ંવગંનન  
(C) કોયેા વાભાજજક જલાફદાયી  (D) કમ્પયનુનકેળન અન ેવશકાયી જલાફદાયી  

 

31 નશરુે યલુાકેન્ર વગંનન બાયતનુ ંવોથી ભટુ _________ છે. 
(A) ળશયેી યલુકનુ ંયલુા વગંનન  (B) ગ્રાભીણ યલુકનુ ંયલુા વગંનન  
(C) વ્માાયી યલુકનુ ંવગંનન  (D) ધાનભિક વગંનન  

 

32 ઉિય-લૂષ પ્રદેળ બાયતભા ંએઈડ્વના ંત્રણ મખુ્મ એન-વને્ાયભાનં ુએક છે, તને ુ ંમખુ્મ કાયણ શુ ંછે? 

(A) અવરાભત જાતીમ વફધં  (B) અવરાભત ભાતતૃ્લ  
(C) ઈન્ટ્રાનલનવ ડ્રગન વ્માક ઉમગ  (D) હ્યભુન ટ્રારપકીંગ 

 

33 રાઈપફમ સ્લાસ્થ્મ ચેતના એ ગ્રાભીણ આયગ્મ અન ેસ્લાસ્થ્મ ભાાેની શરે છે, તને ેકમા લષભા ંળફૃ કયલાભા ંઆલી? 

(A) 2000 
(B) 1998 

(C) 2007 (D) 2002 
 

34 પ્રામજન દયખાસ્ત તમૈાય કયલાભા ંયાખત રમનીમ અબબગભ એારે? 

(A) દયખાસ્તભા ંવભનલષ્ા વાભગ્રીભા ંથતી લધઘા  (B) દયખાસ્તભા ંવભનલષ્ા નલગતભા ંકામદાકીમ અબબગભ  
(C) દયખાસ્તભા ંવભનલષ્ા વંણૂષ ભારશતી  (D) દયખાસ્તભા ંવભનલષ્ા ખાી ભારશતી  

 

35 પ્રામજનાની દયખાસ્તન વાયાળં ળફૃઆતના એક જ ાનાભા ંઆી દેલ કાયણકે 

(A) કામદાભા ંતનેી જગલાઈ છે. (B) રાફંી દયખાસ્ત કઈ લાચંત ુ ંનથી  
(C) આનાથી ઉકચ અનધકાયીઓન ેદયખાસ્ત વભજલાનુ ંવય ફન ેછે 

(D) ઉયના ત્રણ ેનલકલ્ વાચા છે 
 

36 સ્થામી મડૂી એાર?ે 

(A) જભીન, ભકાન અને ભળીનયી  (B) યકડ  (C) કાચ ભાર  (D) દસ્તાલજે 
 

37 પ્રામજનભા ંવભનલષ્ા ગાય, ભશેનતાણુ,ં, લીજી, પ્રલાવખચષ, કાચ ભાર લગેયેન વભાલેળ કમા ખચષભા ંથામ છે? 

(A) મડૂી ખચષ  (B) ચા ુમડૂી ખચષ  (C) યચયૂણ ખચષ  (D) ચા ુખચષ  
 

38 પ્રામજનભાથંી આંતરયક યીત ેજે આલક ઉત્ન્ન થામ તેન ેકઈ યીત ેદળાષલી ળકામ? 

(A) ચા ુખચષ તયીકે  (B) મડૂી ખચષ તયીકે  
(C) બફનવયકાયી વગંનનના પાા તયીકે  (D) દાતા તયપથી ભતા પાા તયીકે  

 

39 પ્રામજનની બાાભા ંકઈ કાજી યાખલી જઈએ? 

(A) વકચાઈ અન ેચકવાઈ યાખલી  (B) બાલનાત્ભક બાાન પ્રમગ ન કયલ  
(C) ટૂંકાક્ષય, નભતાક્ષય કે બબકબમાષ બાાપ્રમગ ાાલ  (D) ઉયુષતત ત્રણેમ કાજી યાખલી જઈએ 

 

40 પ્રામજન દયખાસ્તની ાનાઓની ભમાષદા ળા ભાાે જાલલી? 

(A) દયખાસ્ત લાચંતી લખત ેલધાયાના ાના કાઢી નાખલાભા ંઆલ ેછે 
(B) સ્ાેળનયીન ખચષ લધી જામ છે 

(C) તભાયી વસં્થાની છા વાયી ડે છે. (D) દયખાસ્તની તકનનકી ફાફત વભજી ળકામ 
 



41 પ્રામજન દયખાસ્ત ભાાે કમ મદુ્દ ધ્માનભા ંયાખલ? 

(A) તભાયા વગંનનના ઉદે્દળ અન ેકામષ ફતાલ 
(B) દયખાસ્તભા ંતભાય વ્મક્તતગત રયચમ આલ 
(C) વબંનલત દાતા ભાાે ખચાષ આનતથ્મની ઓપય કયલી 
(D) પ્રામજન દયખાસ્ત ઘણા ફધાએ બગેી ભીન ેજરાર ફનાલલી 

 

42 વાભાન્મ યીતે વલેા ભાાેના શતેથુી અામરે દાન __________ છૂાછાાન ેાત્ર શમ છે. 
(A) કયલયેાભા ં (B) ઘયલયેાભા ં (C) લાશનલયેાભા ં (D) કૃનલયેાભા ં 

 

43 બાયતભા ંયદેળથી આલતા પંડપાા અન ેરશવાફ કમા એતા નીચ ેનનમનંત્રત છે. 
(A) 1956 ટ્રસ્ા એતા 

(B) “1947ના પયેન કન્ટ્રીબ્યળુન  યેગ્યરુળેન એતા 

(C) 1956ન ભડં નોંધણીન કામદ  (D) કરભ  11 અન ે12 આલકલયેાન કામદ  
 

44 FCRA નુ ંરંુૂ નાભ  
(A) પયેન ચાઈલ્ડ રયઝલષ એતા 

(B) પયેસ્ા કન્ઝલળેન યાઈા એતા 

(C) પયેન કન્ટ્રીબ્યળુન યેગ્યરુળેન એતા 
(D) પયેન કમ્પયનુનકેળન રયઝલષ એતા 

 

45 ગાધંીજીની જેભ તાના દેળભા ંવસં્થાનલાદના ળાવનની અલી અવયની વાભ ેરડત ચરાલતા શતા. 
(A) આંગ વાન સચૂી (B) જુબરમવ ન્મયેેયે  (C) બરભને કીપક 

(D) ચારવષ ફૂાયેર  
 

46 નનયક્ષયતા એાર ે...... 
(A) આંકડા અન ેઅક્ષયન ેન ઓખી ળકવુ ં (B) જ્ઞાનન અબાલ  
(C) જ્ઞાન અને ભારશતી સધુીની શોંચન અબાલ  (D) લાચંતા- રખતા ન આલડવુ ં

 

47 નનયક્ષયતા નાબદુીના મદુ્દા ભાાે કયુ ંલમજૂથ નલળે રબક્ષત શત ુ?ં 

(A) 15 થી 35 લષ  (B) 6 થી 14 લષ  (C) 18 થી 45 લષ  (D) ઉયતત એકણ નરશ   
 

48 યયુનમન વઘં ેઓતાફય 2006ભા ંકમા સતૂ્ર દ્વાયા પ્રોઢનળક્ષણને પ્રત્વાશન આલા આશલાન કયુું. 
(A) નનયક્ષયતા એ દેળનુ ંકરકં છે,ા છે 

(B) નનયક્ષયતા બગાલ, દેળ ફચાલ  
(C) જીલનનુ ંધ્મેમ-ળીખતા યશવે ુ ં (D) ળીખલાનુ ંક્યાયેમ ભ્ું થત ુ ંનથી  

 

49 73 અન ે74 ભ ફધંાયણીમ સધુાય (બાયતભા)ં કમા લષભા ંકયલાભા ંઆવ્મ? 

(A) 1997 
(B) 1993 

(C) 2001 (D) 2005 
 

50 વાતત્મણૂષ નલકાવ ભાાેના વયંતુત યાષ્ટ્રવઘંના નળક્ષણ ભાાેન દવક 2005 થી ળફૃ થઇ કમા ંસધુી ચારનાય શત? 

(A) 2014 
(B) 2009 (C) 2025 

(D) 2011 
 

 

_______________
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;di  O 11.00 to 12.30       s], u]6 O 50 

 

1 ‘વોના ભાાે સ્લાસ્થ્મ’ ના ધ્મમેન ેશોંચલાનુ ંનક્કી કયલાભા ંઆવ્યુ.ં 
(A) યાષ્ટ્રીમ ણ નીનત,૧૯૯૩ અંતગષત (B) લસ્તી નલકાવ નલળનેુ ંઆંતયયાષ્ટ્રીમ અનધલળેન –કેય-1994 
(C) નલિ આયગ્મ વભંરેન – જજનનલા- 1997 (D) યાષ્ટ્રીમ લસ્તી નીનત -2000 

 

2 યાષ્ટ્રીમ સ્લાસ્થ્મ નીનતન ઉદે્દશ્મ નથી. 
(A) જાશયે સ્લાસ્થ્મ ભાાેના મડૂીયકાણભા ંએકંદય લધાય કયલ (B) રુુનવ ફધંી પયજીમાત ફનાલાની બરાભણ  
(C) દલાઓના નલચાયલૂષક ઉમગ ય બાય મકૂલ (D) નલકેષ્ન્રત જાશયે સ્લાસ્થ્મ વ્મલસ્થાની શોંચ લધાયલી  

 

3 આધાયક્ષભ નલકાવ અન ેન્મામબચત નલતયણ ભાાેની લૂષળયત શુ ંછે? 
(A) જન્ભ- મતૃ્ય-ુ રગ્ન અન ેવગબાષલસ્થાના ફધા જ કેવની નોંધણી  (B) પ્રજનન દયભા ંલધાય  
(C) ફા યવીકયણ (D) લસ્તીની વખં્માન ેક્સ્થય કયલી  

 

4 ભાનલ નલકાવન એક વલંદેનળીર સચૂક છે. 
(A) નળશમુતૃ્યદુય (B) વતંનત નનમભન (C) ભાથાદીન આલક  (D) ફુગાલાન દય 

 

5 આમડીન તત્લની ઉણથી થત યગ છે. 
(A) અંધત્લ (B) કંનભા (ગઇાય) (C) લધં્મત્લ (D) સ્થૂતા 

 

6 ‘આળા’ નુ ંરંુૂ નાભ છે. 
(A) એરક્રડેાેડ વશ્મર શલે્થ એષ્તાનલસ્ા (B) અફષન વશ્મર શલે્થ એષ્તાનલસ્ા 
(C) ઓરપળીમર શલે્રાઇન પય આાીઝન (D) એવવીએાેડનલથ સ્શે્મર શભ એષ્તાલીાીઝ 

 

7 યાષ્ટ્રીમ સ્લાસ્થ્મ નીનત 2002ભા ંજાશયે સ્લાસ્થ્મના કામષક્રભના અભરીકયણભા ંળનેા ઉય લધ ુબાય મકૂલાભા ંઆવ્મ. 
(A) ખાનગી આયગ્મ વસં્થાન  (B) સ્થાનનક સ્લયાજના વસં્થાન (C) વયકાયી કરજે  (D) ઉયતતભાથંી એકમ નશીં. 

 

8 આલ્ભાઆાા રયદ ક્યાયે ભી? 
(A) 1976 (B) 1974 (C) 1979 (D) 1987 

 

9 પ્રજાના વેલાલબંચતજૂથભા ંકમા જૂથન વભાલળે થત નથી. 
(A) આરદલાવી વમદૂામ, શાડી નલસ્તાયની લસ્તી અન ેસ્થાતંય થયુ ંશમ તલેી લસ્તી (B) ળશયેની ઝંડટ્ટીઓ 
(C) નળશજુન્ભ  (D) તરુણાલસ્થાના છકયા-છકયીઓ  

 

10 નલજાતના ઓછા લજન ભાાેના કાયણ કૈી કયુ ંકાયણ જલાફદાય નથી. 
(A) ભાતાની લમ  (B) ભાતાનુ ંલજન  (C) ફ ેવગબાષલસ્થા લકચેન વભમ (D) નલાાભીન ‘એ’ ની ઊણ 

 

11 ણનીનતના ઉકયણ કૈી ટૂંકાગાાની દયમ્પમાનગીયીભા ંખાવ નફી ક્સ્થનતભા ંયશરેા જૂથ ભાાે ણ નલમક ચાય દયમ્પમાનગીયી 
ભા ંવભાનલષ્ા નથી. 
(A) વરાભતીની જા ાથયલી  (B) અણભા ંઘાાડ કયલ  
(C) તરુણાલસ્થાની છકયીઓ સધુી જવુ ં (D) અન્નનલમક વરાભતી 
    

 



12 એન.આય.એચ.એભ. નુ ંઆખ ુનાભ જણાલ 
(A) નળેનર રુયર શલે્થ નભળન  (B) નળેનર રુયર શાઈાેક નભળન  
(C) નળેનર રુફેરા શલે્થ નભળન  (D) ઉયતત કૈી એકેમ નશીં 

 

13 જે.એવ. લામ નુ ંઆખુ ંનાભ   
(A) જળદા વશામ મજના  (B) જનની સયુક્ષા મજના  (C) જનની વશામક મજના  (D) જળદા સયુક્ષા મજના  

 

14 એચ.આઈ.લી. ન ેકાયણ ે1998 સધુીભા ંનલિભા ંકેારા મતૃ્ય ુથમા. 
(A) 11.7 નભબરમન (B) 11.7 બફબરમન  (C) 10.7 નભબરમન  (D) 12.7 બફબરમન  

 

15 નાકન ુરંુૂ નાભ  
(A) નળેનર એઈડ્વ કૉન્કેા ઓગેનાઈઝળેન (B) નળેનર એઈડ્વ કંટ્રર ઓગેનાઈઝળેન 
(C) નળેનર એતાીલીાી કંટ્રર ઓગેનાઈઝળેન (D) ઉયતત કૈી એકેમ નશીં 

 

16 બાયતભા ં_________ રકન ેએચ.આઈ.લી. ન ચે શલાન અંદાજ છે. 
(A) 23.4 (B) 23.3 (C) 24.7 (D) 26.9 

 

17 DAPCU નુ ંઆખુ ંનાભ  
(A) જીલ્રા એઈડ્વ પ્યરુળેન કંટ્રર યનુના  (B) જીલ્રા એઈડ્વ નનલાયણ અને નનમતં્રણ એકભ  
(C)  જીલ્રા એઈડ્વ નાેલરકિંગ અન ેનનભનળેન એકભ  (D) ઉયતત કૈી એકેમ નશીં 

 

18 એન્ાી યેટ્ર લાઈયર વલેાઓ ‘નાક’ના કમા એકભ દ્વાયા આલાભા ંઆલ ેછે. 
(A) વામદુાનમક આયગ્મ કેન્ર  (B) વામરૂશક વાયલાય કેન્ર  (C) વામરૂશક વબંા કેન્ર  (D) વામરૂશક વાયલાય કેન્ર  

 

19 યાષ્ટ્રીમ ગ્રાભીણ સ્લાસ્થ્મ નભળનના રક્ષમભા ંનીચનેા કૈી કમા રક્ષમન વભાલેળ થત નથી. 
(A) સ્ત્રી આયગ્મ  (B) નળશ ુઆયગ્મ  (C) ાણી, સ્લકછતા, યવીકયણ, ણ  (D) ળીતા યગ અાકાલલ  

 

20 શારભા ંદેળભા ંકુર કેારા ઓએવાી-ાી આઈ કેન્ર છે. 
(A) 50 (B) 39 (C) 49 (D) 29 

 

21 AIDS થલા ભાાેનુ ંખફૂ ઊંચુ ંજખભ શમ તવે ુલતષન કયનાય જૂથભા ંવભાનલષ્ા છે. 
(A) ફાક  (B) સ્ત્રીઓ  (C) વધૃ્ધ (D) રકન્નય 

 

22 ઊંચા જખભી જૂથની ખાવ વલંદેન ળીરતાને ધ્માનભા ંરતેા નનલાયણ વ્યશૂભા ંકુર કેારા તત્લન વભાલળે થામ છે. 
(A) એક  (B) ત્રણ (C) ચાય  (D) છ 

 

23 યનુનવપે ન ુઆખુ ંનાભ  
(A) યનુાઇાેડ નળેન્વ બચલ્ડ્રન્વ પંડ (B) યનુનમન નેળન્વ ચાઈલ્ડ પંડ  
(C) યનુાઇાેડ નળેન્વ ચાઈલ્ડ પાઉન્ડેળન (D) યનુાઇાેડ નળેન્વ ચરેને્જ પંડ  

 

24 યાષ્ટ્રીમ એઈડ્વ અંકુળ કામષક્રભભા ંનીચનેા કૈી કમા ઘાકન વભાલેળ થામ છે. 
(A) એવ.ાી.ડી. અંકુળ કામષક્રભ  (B) લસ્તી નનમતં્રણ  (C) રાીન પ્રકાય ઓખાલ  (D) નળક્ષણ 

 

25 શલા, જભીન અન ેાણી લકચનેી આંતયરક્રમાન અનત ાત નલસ્તાય એ _________ છે. 
(A) લાતાલયણ  (B) માષલયણ  (C) જીલાલયણ  (D) ઉયતત કૈી એકેમ નશી 

 

26 જરીમ વ્મલસ્થાભા ંનીચનેા કૈી કન વભાલળે થત નથી. 
(A) નદી  (B) ગ્રનેળમય  (C) વયલય  (D) વમરુ  

 

27 CFC નુ ંઆખુ ંનાભ  
(A) તરયાઈડ પસ્પયવ કાફષન  (B) તરરયન ફ્યુ કાફષનડામતવાઈડ 
(C) તરય ફ્યુ શાઈડ્રકાફષન્વ (D) તરય પસ્પયવ  શાઈડ્રકાફષનડામતવાઈડ 

 

28 શરયતગશૃ લાય ુકમા લાયનુ વભાલળે થત નથી. 
(A) નભથને (B) ઓક્તવજન (C) કાફષનડામતવાઈડ (D) કાફષન ભનતવાઈડ 

 

29 યગચાા વફંધંી નત્રકણના ત્રણભાથંી કમા એકન વભાલળે થામ છે. 
(A) માષલયણ  (B) ભસૂ્ખરન (C) ઓઝન (D) રવ્મ  

 

30 શલાના પ્રદૂણથી િવનતતં્રન ેરગતી કઈ બફભાયીઓ થામ છે. 
(A) બ્રન્કાઈરાવ (B) કેન્વય  (C) ચાભડીના યગ  (D) ઉયતત કૈી એકેમ નશી 

 

31 ાણીથી પેરાતા ફતેાેરયમાજન્મ યગના નાભ આ. 
(A) ાાઈપઈડ, કૉરયેા, ઝાડા, ખાવંી  (B) ાાઈપઈડ, કૉરયેા, ઝાડા-ઉલ્ાી, ભયડ 
(C) કૉરયેા, ક્ષમ, શનેાાઈાવ, ાાઈપઈડ (D) ઝાડા-ઉલ્ાી, ભયડ, કભ, ાાઈપઈડ 

 



32 જેન્ડય એાર ેશુ?ં 
(A) જેન્ડય એાર ેભાત્ર રુુનુ ંશવુ ં 
(B) જેન્ડય એાર ેભાત્ર સ્ત્રીનુ ંશવુ ં
(C) જેન્ડય એાર ેરુુ અથલા સ્ત્રી અથલા ફેભાથંી એકણ ન શવુ ંત ેનલળને પ્રનતફધ  
(D) જેન્ડય એાર ેળાયીરયક યીત ેરુુ અથલા સ્ત્રીનુ ંએકણ ન શવુ ં 

 

33 વગબાષલસ્થાના 14 થી 16 અનલારડમા દયમ્પમાન કઈ િનતથી ગબષસ્થ નળશનુી જાત જાણી ળકામ છે. 
(A) એબ્ડનભનર અલ્ટ્રાવાઉન્ડ (B) વનગ્રાપી (C) એતવ-યે (D) એબ્ડનભનર વાઉન્ડ 

 

34 કઈ ચક્કવ લવનતભા ંકઈ ચક્કવ વભમગાાભા ંનલા કઈ કેવ ફન ેતને ેશુ ંકશલેામ? 
(A) ઘાના ફનલાન દય  (B) રબક્ષત મલૂ્મ  (C) ભાત ૃમતૃ્યદુય  (D) નળશ ુમતૃ્યદુય  

 

35 આયગ્મન ેઅવય કયતા રયફભા ંવભાલેળ નથી તેવુ ંરયફ છે..... 
(A) વાભાજજક અન ેઆનથિક રાક્ષબણકતાઓ (B) જીલનળરૈીના ંરયફ  
(C) ભનયંજનના પ્રકાય  (D) ભાનનવક માષલયણ  

 

36 તારીભફધ્ધ ભડયેાય ઉિયદાતાઓના નાનકડા જૂથ વાથ ેતદ્દન કુદયતી લાતાલયણભા ંઅન ેકઈ પ્રકાયના અગાઉથી તૈમાય નરશ કયામેર 
ભાખાભા ં બફનઔચારયક યીત ેચચાષ કયે છે તેન ેશુ ંકશલેામ. 
(A) યબચત મરુાકાત  (B) ભજણી  (C) થૃક્કયણચચાષ  (D) કેન્રલતી જૂથચચાષ  

 

37 બાયતભા ંપ્રલતષભાન આયગ્મ ભાનલળક્તતના ધયણ મજુફ ડતાયની વખં્મા  
(A) પ્રનત 4000 ની લવનત દીન 1 (B) પ્રનત 3500 ની લવનત દીન 1 
(C) પ્રનત 10,000 ની લવનતદીન 1 (D) 3000 લવનત દીન 1 

 

38 માષલયણીમ આયગ્મ સચૂકભા ંવભાલળે નથી તલે સચૂક છે. 
(A) ફાયવીકયણન દય  (B) ઘનફતણન ઉમગ કયનાયનુ ંપ્રભાણ  
(C) સધુાયેર સ્લાસ્થ્મ વલેાની પ્રાચ્છિપ્ત  (D) શધુ્ધ ીલાના ાણીના સ્ત્રતની પ્રાચ્છિપ્ત 

 

39 who નુ ંરંુૂ નાભ શુ ંછે? 
(A) લસે્ાનષ શલે્થ ઓગેનાઈઝેળન (B) લલ્ડષ શલે્થ ઓગેનાઈઝળેન 
(C) લલ્ડષ શાઈજેનીક ઓકયનુીાીઝ (D) નલભને્વ શલે્થ ઓગેનાઈઝેળન 

 

40 બાયતભા ંપ્રલતષભાન આયગ્મ ભાનલળક્તતના ધયણ અનવુાય આરદજાનત અન ેલષતીમ નલસ્તાયભા ંઆયગ્મ વેલક (.ુ/ સ્ત્રી) કેારી 
લવનત ય શલા જઈએ. 
(A) 5000 ની લવનત દીન 1 (B) 3500 ની લવનત દીન 1   (C) 8000 ની લવનત દીન 1 (D) 3000 ની લવનત દીન 1 

 

41 રશભામતના તત્લભા ંવભાલળે થામ છે. 
(A) જાશયે દરીર ભાાેનુ ંસ્થાન  (B) રશભામાતનુ ંપરક  
(C) રશભામતની રાક્ષબણકતા (D) ઉયતત ફધાજ  

 

42 એક બોગબરક નલસ્તાયભા ંયશતેા રકન વમશૂ છે ઉયાતં વામદુાનમક જુસ્વ અન ેસ્લમ ંવતંષુ્ાી જેના રક્ષણ છે..... 
(A) જ્ઞાનત  (B) વમદુામ  (C) રયલાય  (D) વભાજ  

 

43 1970 અન ે1980 ના દામકાઓભા ંજગંરના નલનાળને અાકાલલા ભાાેની ચલ બાયતબયભા ંપેરાઈ તને ેકમા આંદરન તયીકે 
ઓખ ેછે? 
(A) ફસ્તય ફચાલ  (B) વલે ાાઈગય પ્રજેતા  (C) બચક આંદરન  (D) વશબાગી લન વ્મલસ્થાન  

 

44 ‘ડેગજી ઓપ ઓપ્રસે્ડ’ સુ્તકના રખેક છે....... 
(A) ાઉર ફે્રયે  (B) ભીયા નામય  (C) અભત્મષ વેન  (D) પ્ર.ભશમ્પભદ યનુવુ  

 

45 GCDD નુ ંરંુૂ નાભ શુ ંછે? 
(A) જનયર કાઉન્વીર પય એબરભને્ાયી એજ્યકેુળન  (B) ગજુયાત કાઉન્વીર પય એબરભને્ાયી એજ્યકેુળન   
(C) ગજુયાત કાઉન્વીર પય એન્લામયભને્ા એજ્યકેુળન  (D) જનયર કભીળન ઓન એજ્યકેુળન એન્ડ એન્લામયભને્ા 

 

46 ફારગ્ન એ વાભાજજક દૂણ છે જેનાથી સ્ત્રીના સ્લાસ્થ્મ ય શુ ંઅવય થામ છે? 
(A) અનત લશરેી લમ ેવગબાષલસ્થા, ભાતા મતૃ્ય ુ (B) ફામતૃ્ય ુ (C) જાતીમ યગ  (D) લ્યકેુભીમા 

 

47 યાષ્ટ્રીમ લવનતનીનત બાયત વયકાયે ક્યાયે જાશયે કયી? 
(A) 2006 (B) 2010 (C) 2000 (D) 1995 

 

48 જાશયે- ખાનગી બાગીદાયી ભાાેના ચાય ‘C’ ભા ંવભાલળે નથી...... 
(A) Collaboration (B) Consultation (C) Communication (D) Consumer 

 



49 જાશયે-ખાનગી બાગીદાયીભા ંબફન વયકાયી વગંનનએ બજલરેી અગત્મની ભનૂભકા શતી...... 
(A) વ્માલવાનમક ગનતળીરતા (B) વમદુામની ગનતળીરતા  (C) ફજાય વફધંી તારીભ (D) ખાનગી શક્સ્ાર ફાધંકાભ  

 

50 વયકાયની ત્રણ ાખં છે..... 
(A) અભરદાય- ભશસેરુ ખાત-ુ રીવ ખાત ુ (B) આયગ્મ- નળક્ષણ- ગ્રાભનલકાવ 
(C) ગાભ્ુ- તાકુ –જજલ્ર  (D) લદૈ્યાનનક- અભરીકયણ/ અભરદાયીતતં્ર – ન્મામ  

 

________________ 
 


