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1 VANI નુું પરુુુંનામ લખો.  
(A) વાયરલેશ એપ્લલકેશન નેટવકક ઇન્સ્ટીટયટુ  (B) વોલન્સટરી એક્શન નેટવકક ઇન્ન્સિયા   
(C) વોલન્સટરી એક્શન નેટવકક ઇન્સ્ટીટયટુ  (D) વોલન્સટરી એપ્લલકેશન  નેટવકક ઇન્ન્સિયા   

 

2 બિનસરકારી સુ્ં થાઓમાું તાલીમ કાયકક્રમને કયા નામથી ઓળખવામાું આવે છે?  
(A) કેપેસસટી બિલ્િીંગ  (B) કેપેસસટી તાલીમ  (C) કેપેસસટી સવકાસ  (D) કાયકવર્કક  

 

3 ADB નુું પરુુું નામ લખો.  
(A) એરરયા િેવલપમેન્સટ િોિક   (B) એસશયન િેવલપમેન્સટ િોિક   
(C) એસશયન િેવલપમેન્સટ િેંક  (D) એરરયા િેવલપમેન્સટ િેંક   

 

4 બિનસરકારી સુ્ં થાઓ કયા ભાવથી કામગીરી કરે છે?  
(A) સમપકણ   (B) દયાભાવ  (C) આત્મસનભકરતા  (D) મુંત્રીભાવ  

 

5 મોટાભાગની બિનસરકારી સુ્ં થાઓને કઇ િાિતનુું ગૌરવ હોય છે?  
(A) કાયકક્ષમતાનુું    (B) આંતરરયાળ સવ્તારમાું કામ કરવાનુું  
(C) ગરીિોને સહાય પરૂી પાિવાનુું  (D) ઇનોવેટીવ કાયકક્રમનુું   

6 અવરોર્ો અને તકો સુ્ં થામાું શેના માટે મહત્વના છે?  
(A) સુંચાલકીય સનણકયો  (B) વ્યહુ રચનાઓ  (C) ધ્યેયો માટે  (D) હરરફાઇ માટે  

 

7 માઇક્રો પયાકવરણને અથકશાસ્ત્રીઓ કઇ રીતે વણકવે છે?  
(A) આંતરરક  (B) સુંિસર્ત  (C) ઔદ્યોબગક  (D) સુ્ં થાકીય  

 

8 ઓગેનાઇઝેશન મળૂ કઇ ભાષાના શબ્દ “ઓગેનોન” પરથી િન્સયો?   
(A) લેરટન  (B) ગ્રીક  (C) જમકન  (D) ફે્રન્સચ  

 

9  SWOT શબ્દમાું “O”નો અથક શુું થાય?  
(A) Organization (B) Opinion  (C) Opportunities  (D) Overall  

 

10 શેનો ખ્યાલ અને યોગ્ય ઉપયોગ વ્યવ્થાતુંત્રને મજબતૂ અને સક્ષમ િનાવવામાું અગત્યનો ફાળો આપે છે?  
(A) ્વોટ  (B) સરરક્રયા  (C) પે્ટ  (D) તાકાત અને નિળાઇ  

 

11 મારહતી સનમાકણ એટલે શુું?  
(A) કોઇ અથકવાહી સુંદેશો ઉકેલવો તે  (B) જે પ્રરક્રયા દ્વારા સુંદેશો પહોંચાિવામાું આવે તે  
(C) સવચારોની આપ-લે કરી શકીએ તે  (D) પર્પર સુંકળાયેલા સોંપાનોની શે્રણી  

 



12 ટ્રાન્સઝેક્શન દ્રન્ટટબિિંદુ શેના પર ભાર મકેૂ છે?  
(A) વ્યક્ક્તમાું પરરવતકન આવે  (B) િે વ્યક્ક્ત વચ્ચે સુંિર્ો સવકસે  
(C) વ્યક્ક્તને કાયકમાું પ્રોત્સાહન મળે  (D) વ્યક્ક્તની ક્ષમતા વરે્  

 

13 યોગ્યતા એટલે શુું?  
(A) વ્યક્ક્ત કે જૂથની સુ્ં કૃસતક કે શૈક્ષબણક ભસૂમકા ધ્યાન રાખવી  (B) વ્યક્ક્ત કે જૂથની સમજશક્ક્તને અનરૂૂપ  
(C) મારહતી ્પટટતાથી આપ-લે  (D) ત્રણેય  

 

14 પ્રસતભાવથી શુું જાણી શકાય છે?  
(A) િીજા લોકોને (B) િીજાની નજરમાું આપણે (C) આપણી સમજણ શક્ક્તને (D) િીજાની સમજણ શક્ક્તને 

 

15 અહવેાલ લેખનના સસધ્ર્ાુંતોમાું કઇ િાિત સમાસવટટ નથી?  
(A) પ્રત્યાયન  (B) રૂપરેખા  (C) ભલામણો  (D) ટુુંકુ મથાળું  

 

16 બિનસરકારી સુ્ં થાઓ કોના માટે કામ કરે છે? 

(A) કોઇ એક ચોક્કસ વ્યરકત  (B) કોઇ જ્ઞાસતના કુુંટુુંિ 

(C ઓછી વ્યરકતનુું જૂથ (D) કોઇ ચોક્કસ શૈક્ષબણક વગક  
17 બિનસરકારી સુ્ં થા કઇ િાિતમાું તુંગી અનભુવતા હોય છે? 

(A) નાણાુંકીય અને તકનીકી  (B) આસથિક અને સામાજજક 

(C) માનસસક અને મનોવૈજ્ઞાસનક (D) આવેબગક અને શારીરરક 

 

18 ભારતમાું ટેક્ષટાઇલ ઉદ્યોગોમાું પિતીનુું મખુ્ય કારણ કયુું છે? 

(A) સામાજજક પયાકવરણ  (B) ટેકનોલોજીકલ પયાકવરણ 

(C) રાજકીય પયાકવરણ (D) આસથિક પયાકવરણ  
19 મોજશોખની ચીજવ્તઓુમાું થઇ રહલેો વર્ારો લોકોની કઇ વસૃિને દશાકવે છે? 

(A) શોષણ (B) લોભ (C) ખરીદ (D) કરકસર 

 

20 ટકાઉ સવકાસ કોની સાથે સુંિ ુંર્ નથી ર્રાવતા? 

(A શારીરરક (B) આસથિક (C) સામાજજક (D) પયાકવરણ 

 

21 
WCED કોને કહવેાય? 

(A) પયાકવરણીય ટકાઉપણાનો ધ્યેય  (B) લાુંિી મસુાફરીનો ધ્યેય 

(C) િુંગલો િનાવવાનો ધ્યેય (D) ર્નવાન િનવાનો ધ્યેય  
22 નેતતૃ્વ માટે જરૂરી કયો ગણુ ગણાવી શકાય? 

(A) આકષકક વ્યરકતત્વ (B) પ્રામાબણકતા (C) વાકચાતયુક (D) આસથિક સલામતી  
23 ગરીિોનો અભ્યાસ કયા સચૂન દ્વારા કરી શકાય? 

(A) જાસત (B) જ્ઞાસત (C) કાયક (D) ઉંમર 
 

24 વ્યહૂરચના કોને પારખવાની કળા છે? 

(A) રાજકીય સુંસાર્નો (B) માનવ અને ભૌસતક સુંસાર્નો (C) કૌટુુંબિક સુંસાર્નો (D) ્વા્્ય અને તુંદુર્તી સુંસાર્નો 
 

25 વ્યવ્થાતુંતે્ર વ્યહૂરચના ઘિતાું પહલેા શેનુું પ ૃ્ થકરણ કરવુું જોઇએ? 

(A) નફો અને નકુશાન (B) તાકાત અને નિળાઇ (C) ગણુ અને દોષ (D) શારીરરક અને સામાજજકતા 
 

26 તાકાત અને નિળાઇનુું સનદાન કયા પરરક્ષણ દ્વારા કરી શકાય? 

(A) આસથિક ક્ષમતા જોઇને (B) સવાલ પછૂીને (C) કોઇ રટલપણી કરીને (D) નાણાુંભ ુંિોળ તપાસીને 

 

27 મારહતી ચેનલ તરીકે કાયકકરની પાુંચેય ઇન્ન્સદ્રયો નીચેનામાુંથી કઇ છે? 

(A) ્પશક, લાગણી, દશકન, ્વાદ અને શ્રવણ  (B) પાણી, વાય,ુ આકાશ, વાતાવરણ અને પ ૃ્ વી 
(C) ઠુંિી, ગરમી, વરસાદ, તિકો અને છાુંયિો (D) ગુ્ સો, આવેગ, આનુંદ, સખુ અને દુ:ખ 

 

28 એિવિક હોલનાું મતઅનસુાર માનવસુંિ ુંર્ોને જુદા જુદા કેટલા પ્રકારનાું અંતરથી દશાકવી શકાય? 

(A) સોળ (B) ચાર (C) િત્રીસ (D) ઘણા િર્ા 
        

 



29 બિનશાન્બ્દક પ્રત્યાયનનુું િહ ુમલૂ્યવાન અને પ્રથમ સોપાન તરીકે ગણાત ુું શરીરનુું કયુું અંગ છે? 

A) જીભ (B) કાન C) આંખ (D) નાક 

 

30 
Lag;zsfzl ;\:yfgf Pü[xdf\ s. afatgm ;dfj[x ytm gylM 

(A) s]8]\a s[ vmkl JiLstvmgf h}y (B) gmgV5~mLo8SLaggofsfzstfF 

(C) :j{LRks (D) ;d]nfi  
 

31 
Lag;zsfzl ;\:yfvm e\0m/ df8[ sif ;m;l"; P5z vfwfz zfb[ k[M 

(A) w\wfsli v[sdm (B) ;zsfz tzoyl d/tf vg]nfg 

(C) zfqåliQvf\tzzfqåli ;\:yfvm (D) P5zgf awf h 
 

32 
;\rf,sli Lg6"im df8[ x]\ dcTjg]\ k[M 

(A) 5~Lts}/ j,6m vg[ 5~Lts}/ Lnxf (B) Ji}czrgf vg[ Wi[im 

(C) naf6m vg[ 5Lza/m (D) vjzmwm vg[ tsm 
 

33 
;\5]8 df/b]\ v[8,[ x]\M 

(A) Ljefuli df/b]\ (B) sfi" vfwfLzt df/b]\ 

(C) sfi" vfwfLzt vg[ Ljefuli df/bfgm LjLgimu (D) dfLctl;\rfz vfwfLzt df/b]\ 
 

34 
sif\ ;\s[tdf\ rc[zfgf cfjefj4 vf\bgm .xfzm vg[ xzlzgl c,gr,ggm P5imu yfi k[M 

(A) Ls~ifgl nlw" (B) ÖXi ;\s[t (C) jfLrs ;\s[t (D) xfLAns ;\s[t 
 

35 
vc[jf,gf sif efudf\ Ljqfigm 5Lzri4 vc[jf,gl ;fdu~l4 vuTigl Ljutm vg[ tfz6m cmi k[M 

(A) 5~fz\Les (B) rfjlÍ5 (C) 5}zs (D) awf h 
 

36 
a\w k[0fjf/f 5~ämyl s[jf 5~sfzgf Pÿfzm 5~f%t yfi k[M 

(A) ;rm8 (B) v5}ztf (C) j6"gfTds (D) v5[1ff juzgf 
 

37 
h]nl h]nl ;\:s'Ltdf\ 5~Tif5g 5~sfz sif cmi k[ M 
(A) v,u (B) ;dfg (C) PWj"ufdl (D) Pei51fl 

 

38 
Lag ;zsfzl ;\:yf v[ sf[.56 5~sfzgf gofgf PÖx Ljgf :yfLgs zfqåli s[ vf\tzzqåli s1ffv[ :j{LRks 

gfuLzsmgf h}y ßfzf :yf5[,]\ cmi k[ V vf JifBif vf5l k[p 

(A) ;\i]st ;\3 (B) zfqåli :ji\;[js ;\3 

(C) ;\i]st zfqå;\3 (D) i]gf.8[0 g[xg, 0[j,m5d[G8 
 

39 
h}ygf sngl v;z x[gf 5z 50[ k[M 
(A) sfi" L;LWw (B) Jij:yf5g (C) vg]ej (D) vfjft 

 

40 
;fdfLhs 5if"jz6gm Ljsf; s[jm yfi k[ M 

(A) H05yl (B) wld[ wld[ (C) gcljt  (D) sm.56 gcl\ 
 

41 NPO g]\ 5]Ïgfd x]\  yfi M 

(A) gmg 5~mLo8 vmu["gf.H[xg (B) gmg 5~ma,[d vmu["gf.H[xg 

(C) gmy" 5~mLo8 vmu["gf.H[xg (D) gmg 5~m;[; vmu["gf.H[xg 
 

42 
efzt n[xdf\ 5~yd jbt vfLy"s ;]wfzfg[ 5~fwfGi sifz[ vf5jfdf\ vfJi]\ M 

(A) 1990 (B) 1991 (C) 1998 (D) 1999 
 

43 
sd"rfzlvmgf h}ym agfjjf s[8,f 5~sfzgf df/bfvmdf\ jc[\rl xsfiM 
(A) 3 df/bfdf\ (B) 7 df/bfdf\ (C) 5 df/bfdf\ (D)  9 df/bfdf\ 

 

44 
glr[gfdf\yl sim vc[jf, ,[bg ,bjfgl 5›Ltgm efu gyl M 

(A) dfLctl v[sÊ szjl (B) vc[jf, ,[bgg]\ vfimhg szj]\ 

(C) vc[jf, ,[bg Ljqfig]\ LgÍ56 vg[ c[t]vm nxf"jjf 

(D) vc[jf,gl ;dl1ff g szjl 
 

45 
x]\ Lag;zsfzl ;\:yfvmgm vfwfze}t n:tfj[h gyl M 

(A) ;fdfLism (B) å:8l a\wfz6 

(C) å:8gl gm\w6lgm nfb,m (D) 5fgg\az 
 

46 
ŒsmDi]Lg;C xAngm vy" x] \ yfi k[M 
(A) jftLrt (B) ;\n[x (C) ;dfg (D) dfWid 

 

47 
dWi:y d}<imdf\ x[gm ;dfj[x y. xs[ k[ M 

(A) Tfsft4 ga/f.4 tsm4 ei:yfgm (B) 5~dfL6stf4 ;]u~Lyttf4 sÍ6f4 Ljí;glitf 

(C) 5~dfL6stf4 tfsft4 sÍ6f4 ga/f. (D) Tfsft4 Ljí;glitf4 ;\u~Lyttf4 sÍ6f\ 

 
 



48 
Jij:yft\Êgf\ Ê6 v\u Í5 38smdf\ glr[gf\df\yl smgm ;dfj[x ytm gyl M 

(A) Ji]czrgf (B) h0tf\ (C) jftfjz6 (D) Í5z[bf 
 

49 
:å[8[Ô xAn s. efqffgm k[ M 

(A) ,[L8g (B) o~[Gr (C) u~ls (D) Pn]" 
 

50 
vc[jf, ,bjfgl 5›Ltgf d]Bi ;m5fgmg[ s~d a› um9jmp 
(A) vfjXis tdfd dfLctl v[sÊszm 

(B) dfLctlg]\ 5'Yysz6 szm4 jul"sz6 szm 

(C) vc[jf, ,bfjf df8[gm c[t] gL” szm 

(D) vc[jf,smgf df8[ ,bfi zËim k[ t[ gL” szm 
1.  3-4-1-2   2. 1-2-4-3 

3. 4-3-1-2   4. 2-4-3-1 
 

 

_______________



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

;Êf\t 5zl1ff જુલાઈ-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[d[G8 (CNM)    

gm\w6l g\azO____________ 

5f9is~d O Jij:yf5ggf\ sfim" (BMS-002) 

tfzlb  O 11/07/2016 

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

 

 

1 લોકોનાું કલ્યાણ અથવા કળા અને સુ્ં કૃસતને પ્રોત્સાહન આપવા મુંિળ સામાન્સય રીતે શુું કહ ેછે?  
(A) બિનસરકારી સુ્ં થા  (B) સહકારી મુંિળી  (C) સરકારી સુ્ં થા  (D) ટ્ર્ટ  

 

2 કરવેરામાુંથી કોને મકુ્ક્ત મળે?  
(A) ર્ાસમિક ટ્ર્ટો (B) મરહલામુંિળ  (C) સખી મુંિળ (D) ખાનગી કમકચારીઓને 

 

3 દાન આપનારાઓને આવકવેરામાું કેટલો લાભ મળે છે?  
(A) ૫૦% રકમ િાદ  (B ૧૦% રકમ િાદ (C) ૧૦૦% રકમ િાદ (D) ૨૫% રકમ િાદ 

 

4 રાટટ્રીય સસમસત કેવા લોકોની િનેલી હોય છે?  
(A) આમજનતાની  (B) પ્રસતન્ટઠત લોકોની  (C) આસથિક રીતે નિળા લોકોની  (D) સરકારી કમકચારીઓની  

 

5 બિનસરકારી સુ્ં થાઓને કરવેરાની રાહત ક્યારે આપવામાું આવતી નથી?  
(A) ગરીિાઇ સનવારણ કાયક કરે ત્યારે    (B) તિીિી સહાય આપે ત્યારે  
(C) શૈક્ષબણક સહાય આપે ત્યારે  (D) આવકનો ઉપયોગ હતે ુમાટે ન કરે ત્યારે  

 

6 ઉર્ાર એટલે શુું?  
A) હલતો  (B) વ્યાજ  (C) નફો  (D) લેણુ ું  

 

7 લેજરનો અથક એટલે શુું ?  
(A) ગાઇિ  (B ચોપિી  (C) િાયરી  (D) પાસબકુ  

 

8 કાચા સરવૈયામાુંથી કયો લાભ થાય?  
(A) સસલક વર્ારી શકાય  (B) પાકુું સરવૈયુું તૈયાર કરવાની જરૂર પિતી નથી  
(C) અંકગબણતથી ચકાસવાની જરૂર રહતેી નથી (D) ભલૂ શોર્ી કાઢવામાું મદદ કરે છે.  

 

9 અંદાજપત્ર સામાન્સય રીતે કેટલા સમય માટે જાહરે કરવામાું આવે છે?  
(A) ૧ મરહનો  (B) ૧ વષક  (C) ૧૫ મરહના  (D) ૫ વષક  

 

10 અંદાજપત્રથી સનયુંત્રણ રાખી શકાય છે?  
(A) વાહનવ્યવહારને  (B) સુ્ં થાને  (C) ખચાકને  (D) કમકચારીને  
 

 
       

        
 



11 પ્રયોજનાની દરખા્ત માગકદસશિકામાું કોનો સમાવેશ થવો જરૂરી છે?  
(A) આંતરરાટટ્રીય ઓળખ  (B) વ્યક્ક્તની પોતાની ઓળખ  
(C) પોતાના સુંગઠનની ઓળખ  (D) અન્સય જવાિદાર બિનસરકારી સુંગઠનની ઓળખ  

 

12 ચીજ વ્તઓુના સવતરણની ભૌસતક સસુવર્ાઓ માટે કેવી વ્યવ્થાનો સમાવેશ થતો નથી?  
(A) ગોિાઉન   (B) વખાર  (C) વાહનવ્યવ્થા  (D) બચન્સહ  

 

13 અસરકારક િજારથી ગ્રાહકને શેની તક મળે છે?  
(A) વાહનવ્યવહારની  (B) પસુંદગી  (C) આવક વર્ારવાની  (D) વર્ારે ચીજ-વ્ત ુખરીદવાની   

14 નાણા ભુંિોળ એકત્ર કરવાની કઇ રીત યોગ્ય ગણાય નરહ 

(A) દાન/ભેંટ આપીને (B) નાણાું ઉઘરાવીને   (C) વેરા નાખીને (D) સવુણક આપીને 

 

15 “અંગે્રજી ભાષાના જ્ઞાન સવના પણ ભારતીય મન અને મગજનો ઉચ્ચતમ સવકાસ શક્ય છે” એવુું કોણે કહ્ુું છે?   
(A) ઇન્ન્સદરા ગાુંર્ી   (B) િાિાસાહિે આંિેિકર  (C) મોહનદાસ ગાુંર્ી  (D) ્વામી સવવેકાનુંદ  

 

16 સવશ્વભરમાું સાક્ષરતા દરમાું સરુ્ારો લાવવા માટે કઇ સુ્ં થા ઝુંિેશ ચલાવી રહી છે?  
(A) બ્રીજ ્કુલ  (B) સેવા  (C) યસુન્કો  (D) પોલીટેકસનક  

 

17 “જીવન પયકતનુું સશક્ષણ” એટલે શુું?  
(A) પવૂક પ્રાથસમક સશક્ષણ (B) િાલવાિીનુું સશક્ષણ (C) પ્રૌઢ સશક્ષણ (D) રિગ્રી મેળવવા માટેનુું સશક્ષણ 

 

18 અવૈસર્ક સશક્ષણ કોને કહવેાય?  
(A) જેમાું સરળતાથી ફેરફાર કરી શકાય  (B) જેનો સમયગાળો સનસશ્વત હોય  
(C) જેમાું પરીક્ષા આપવી જ પિે  (D) જેમાું પાઠયક્રમ અને પાઠયપુ્ તકો હોય  

 

19 ટાટા કન્સસલ્ટન્સસી સસવિસીસ પ્રૌઢ સાક્ષરતા કાયકક્રમ સૌથી વધ ુધ્યાન કઇ પ્રવસૃિ પર કેન્ન્સદ્રત કરે છે?   
(A) લખવુું  (B) વાુંચવુું  (C) ગણવુું  (D) રમવુું  

 

20 
FCRAનુું પરુૂું નામ લખો? 

(A) ફોરેન કોપોરેશન રૂરલ ઓગેનાઇઝેશન  (B) ફોરેન કે્રરિટ રન એસોસીએશન 

C) ફોરેન કોન્સટ્રીબ્યસુન રેગ્યલુેશન એકટ (D) ફોરેન કોલોિરેશન રેગ્યલુેશન એકટ  
21 

CSRનુું પરૂૂ નામ લખો? 

(A) કોપોરેટ સોસાયટી રી્પોન્સસીિીલીટી  (B) કોપોરેટ સોસસયલ રી્પોન્સસીિીલીટી 
(C) કોપોરેટ સોસસયલ રીક્રુટમેન્સટ (D) કોપોરેટ સોસસયલ રીલેશનશીપ  

22 આરફ્રકા અને એસશયામાું મોટી સામાજીક સમ્યા કઇ છે? 

(A) એચ.આઇ.વી./ એઇિસ (B) િેન્સગ્યુું/કેન્સસર (C) ગરીિી (D) િાળલગ્નો 
 

23 નાણાું ભ ુંિોળ એકત્ર કરવાની કેટલી રીતો છે? 

(A) િે (B) ચાર (C) ત્રણ (D) સાત 

 

24 રહસાિો રાખવાની પ્રથામાું નાણાુંકીય વ્યવહારોનુું કેટલા પ્રકારમાું સવભાજન કરવામાું આવે છે? 

(A) િે પ્રકાર (B) ચાર પ્રકાર (C) ત્રણ પ્રકાર (D) પાુંચ પ્રકાર 

 

25 ચાલ ુઅસકયામત કોને ગણવામાું આવે છે? 

(A) વાહનો, જમીન (B) રાચરચીલુું, જમીન (C) હાથ ઉપરની રોકિ, દેવાદોર, જ્થો (D) લેણદારો, લોન, 
 

26 ટ્ર્ટની રચના માટેના દ્તાવેજમાું કઇ િાિતોનો સમાવેશ થાય છે? 

A) ટ્ર્ટટ્રીિ, મૌબખક જાહરેાત, વસસયતનામુું (B) ટ્ર્ટનો હતે ુ (C) ન્સયાસપત્ર (D) ટ્ર્ટફીિ 

 

27 અંદાજપત્ર નક્કી કરવામાું તૈયાર કરવામાું સમાયેલાું મહત્વનાું પરરિળો નીચેનામાુંથી કયા છે?  

(A) પે્રરણા (B) ધ્યેય નક્કી કરવુું, અંદાજપત્રનો તિજોિ/સનવેિો (C) કાયકકુશળતા (D) મલૂ્યાુંકન 

 

28 બિનસરકારી સુ્ં થાની ્થાપના કયાકની તારીખથી તનેા કેટલા વષક પરુા થાય ત ેપહલેા તનેી નોંર્ણી કરવા માટેની અરજી કરવી જોઈએ? 
(A) 2 વષક (B) 3 વષક (C) 1 વષક (D) 4 વષક 

 

29 ઇન્ન્સિયન ઓઇલની ્થાપના કયારે થઇ હતી? 

(A) 1960 (B) 1965 (C) 1964 (D) 1961 
 



30 કમકચારીઓની ક્ષમતાનુું મલૂ્યાુંકન કરવા માટેના સાર્ન તરીકે કોનો ઉપયોગ થાય છે? 

(A) િજારપત્ર (B) આવકપત્ર (C) ખચકપત્ર (D) અંદાજપત્ર 
 

31 િર્ા ખચાકઓ અને નકુસાનોને ઉર્ાર કરો તથા આવક અને મેળવેલ વ્તઓુને _____ કરો. 
(A) ઉર્ાર (B) ઉર્ાર અને જમા (C) જમા (D) A અને C  

32 કઇ કલમ હઠેળ િર્ી માન્સય બિનસરકારી સુ્ં થાઓએ દાન આપનારાઓએ આપેલા ફાળાની પહોંચ અને પ્રમાણપત્ર 
આપવાનુું હોય છે? 

(A) 36 કલમ (B) 30 કલમ (C) 35 કલમ (D) 29 કલમ  
33 NLMg]\ 5}z]\ gfd ,bmp 

(A) zfqåli ,LgÕu dlxg (B) zfqåli ;f1fztf d\0/ 

(C) zfqåli ;f1fztf Ldxg (D) zfqåli L,8z;l d8lLzi, 
 

34 The national commission for women u]hzftl gfd x]\ k[M 

(A) zfqåli dLc,f vfimu (B) zfqåli dLc,f d\0/ (C) zfqåli dLc,f 5\r (D) zfqåli dLc,f wfzf 
 

35 
;fdfLhs ahfzJij:yf sfi"s~dm ßfzf ,msmgf jt"gdf\ o[zofz szjf df8[ t[dg[ x]\ szjfg]\ hÍzl k[M 

(A) ;\;fwgm vf5jf (B) zmhufzl vf5jl (C) 5~mT;fLct szjf (D) P5zgf awf h  
36 

j<0" LjHg v[s s[j]\ ;\u9g k[M 

(A) hfc[z  (B) bfgul  (C) Lag;zsfzl (D) ;zsfzl 
 

37 
vfi";dfh uf\wlwfd[ s. ;\:yf Îel sz[,lM 

(A) ëÔjg 5~eftCC (B) ëÔjg d\u,CC (C) ëÔjg v\h,lCC (D) ëgjÔjgCC 
 

38 
å:8gl hfc[zft jL;itgfdf ßfzf vyjf LagjL;itl ;fwg ßfzf szl xsfi t[g[ _______ sc[jfdf\ vfj[ k[p 

(A) v\nfh5Ê (B) vfjs5Ê (C) Gif;5Ê (D) ahfz5Ê 
 

39 
sif ;ÿffwlxg[ vzÔ szjfgl cmi k[M 

(A) vfjsj[zfgf sLdXgzg[ (B) ;fdfGi sd"rfzlg[ (C) sLdXgz (D) GififLwxg[ 
 

40 
ahfz5êLtg[ s[jl 5~j'Lÿf u6jfdf\ vfj[ k[M 

(A) vfLy"s (B) ;fdfLhs (C) zfhsli  (D) Jij;fils 
 

41 CRY g]\ 5}z]\ gfd 

(A) rf.<0 zl,lo v|G0 i]y (B) rf.<0 zl,lo v|G0 i] 

(C) rf.<0 zl,lo v|G0 i]Ud (D) rf.<0 zl,lo v|G0 i\x 
 

42 
jlhf6]\ dfWidgm P5imu szl ;\:yf x]\ szjf .Rk[ k[M 

(A) jw] nfg d[/jjf\ df8[ (B) gom sdfjjf (C) gom vf5l n[jf (D) j[rf6 jwfzjf 
 

43 
glr[gfdf\yl sm6 u~fdl6 vg[ uzla efzt df8[ ;dL5"t ctf M 

(A) dfPG8 a[8g (B) dcdn ÔGGffc (C) a[gÔz e]çm (D) dcfTdf uf\wl 
 

44 vd[Lzsg dfs["8l\u v[;mL;v[xggf dt d]ha ahfz Jij:yf v[ v[jl Jij;fil 5~j'Lÿf k[ h[  

(A) df,;fdfg vg[ ;[jfvmgf 5~jfcg[ PT5fns 5f;[ yl u~fcs s[ j5zfxsfz 5~Lt nmz k[p 

(B) df,;fdfgg]\ PT5fng sfi" sz[ k[p 

(C) ;[jfvmgf 5~jfcg[ ;dfhgf hÍzliftd\n ju" ;fy[ hf[0f6 sz[ k[p 

(D) PT5fns vg[ u~fcsgl jRr[ Lgz5[1f ;\a\wmg]\ hf[0f6 sz[ k[p 
 

45 
s,d 11 vg[ 12 c[9/ vfjsj[zm d]Lst 5fÊ å:8 sif\ k[ M 

(A) wfLd"s (B) s\5gl (C) vfLy"s (D) 5[-l 
 

46 
ost dLc,fgf vfLy"s vg[ ;fdfLhs PTyfgg[ ,. sfi" g sztl s. :j{LRks ;\:yf k[ M 

(A) vjfh  (B) ;[jf (C) dLc,f ;fd%i (D) hg Ljsf; 
 

47 
Gif;5Ê s[j]` cmj]  ;,fcei]" k[ M 

(A) ,[Lbtdf` (B) s\9:y (C) Dff{Lbsdf\ (D) tdfd 
 

48 
vy"t\Êdf\ Ê6 5~sfzgl Ljefjgfg[ vg];ztl s\5glvm 56 ge[ k[ vg[ 8s[ k[ M 

(A) PT5fng (B) j[rf6 (C) 5[nfx (D) tdfd 
 

49 
ahfz Jij:yfg[ sfz6[ u~fcsg[            gl ts d/[ k[ M 

(A) 5;\nul (B) PT5fng (C) ;h"g (D) j[rf6 
 

50 
ŒLx1f6 v[ s. Ôjggl t{ifzlvm df8[ gyl Lx1f6 5mt[ h Ôjg k[ M 

(A) Ln,l5 sm8,z (B) hmg 0[jl (C) zma"8 d8"g (D) vmua"g 
 

 

_______________



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

;Êf\t 5zl1ff જુલાઈ - 2016 

;}rgf O 1. tdfd 5~Ègmgf hjfa ozLhift 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 :jf:Yi ;\ef/ Jij:yf5g (BMS-003) 

tfzlb  O 12/07/2016 

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

 

1 રાટટ્રીય રોગ દેખરેખ માટેનુું નેટવકક કયા રોગ માટે કાયકક્ષમ રહ્ુું છે?  
(A) એઇડ્સ  (B) મધપુ્રમેહ  (C) કેન્સસર  (D) અસતસાર  

 

2 મરહલા અને િાળસવકાસની યોજના અંતગકત પહલે ુું કે િીજુ સુંતાન િાળકી હોય તે માટે યગુલનેકેટલા રૂ|. નુું રોકિ 
પ્રોત્સાહન મળે છે?  

(A) ૧૦૦/- રૂ|. (B) ૫૦૦/- રૂ|. (C) ૧૦૦૦/- રૂ|. (D) ૭૦૦/- રૂ|. 
 

3 તરૂણાવ્થામાું છોકરીઓ માટે કયા પરૂકતત્વો આપવામાું આવે છે?   
(A) સવટામીન-સી  (B) લોહતત્વ  (C) સવટામીન-એ  (D) પ્રોટીન  

 

4 ગ્રામ ્વા્્ય પોષણરદનનુું આયોજન ક્યારે કરવામાું આવે છે?  
(A) દર મરહને એક વખત  (B) દર અઠવારિએ એક વખત  
(C) દર વષે એક વખત  (D) દર િે વષે એક વખત  

 

5 રાટટ્રીય બ્લિ ટ્રાન્સસફયઝુન (લોહી ચઢાવવુું) સેવા કોના દ્વારા મજબતૂ િનાવવામાું આવે છે?  
(A) NACO હઠેળ (B) WHO હઠેળ  (C) OST હઠેળ  (D) HRG હઠેળ  

 

6 નીચેનામાુંથી હરરતગહૃ વાયનુ ુ ું નામ કયુું છે?  
(A) કાિકન િાયોક્સાઇિ  (B) પ્રાણવાય ુ (C) નાઇટ્રોજન  (D) સલ્ફર િાયોક્સાઇિ  

 

7 કાિકન મોનોક્સાઇિ વાય ુશરીરનાું કયા તુંત્રને ખરાિ અસર પહોંચાિે છે?  
A) પ્રજનન  (B) શ્વસન  (C) ઉત્સગક  (D) ચેતા  

 

8 ઓટો મોિાઇલ વાહનોના ધમુાિામાું શુું હોય છે?  
(A) પારાના કણો  (B) કાિકન િાયોક્સાઇિ  (C) રાખ  (D) નાઇટ્રોજન  

 

9 પખુ્તવયની વ્યક્ક્ત િીજી વ્યક્ક્તને અંકુશમાું રાખવા પોતાની સિાનો દૂરપયોગ કરે ત્યારે તેને શુું કહવેાય?  
(A) સુંવેદનશીલતા  (B) સાુ્ં કૃસતક અવમલૂ્યન  (C) સનરક્ષરતા  (D) ઘરેલુું રહિંસા  

 

10 વારુંવાર ગભકર્ારણ કરવાથી માતાનાું ્વા્્ય પર કેવી અસર થાય છે?  
(A) ગભાકશય નિળ પિે છે  (B) મતૂ્રસપિંિના રોગ થાય  
(C) તુંદુર્તી વર્તી જાય  (D) શારીરરક કાયકક્ષમતા વર્તી જાય  

 

11 વુંદે માતરમ ્યોજના કોના માટે િનાવવામાું આવી છે?  
(A) વધૃ્ર્ાવ્થા  (B) તરૂણાવ્થા  (C) સગભાકવ્થા  (D) ર્ાત્રીઅવ્થા  

 

12 સ્ત્રીનાું લગ્ન નાની ઉંમરે કરવામાું આવે તો શેની ઉપર તેની ખરાિ અસર પિે છે ?  
(A) કુટુુંિ  (B) સમત્રો  (C) ્વા્્ય  (D) સમાજ  

 



13 સમદુાયમાું કોનો સમાવેશ થાય.  
(A) પશનુા ટોળાનો  (B) ્નેહ સુંમેલન  (C) લોકોનો સમહૂ  (D) પુંખીના મેળાનો  

 

14 મસુાફરી મોંઘી છતાું આનુંદદાયી િનવા માટે કોણ સફળ નીવિ્ુું છે?  
(A) SBI  (B) VIP  (C) BOT  (D) HMT  

 

15 માુંદગીના દરના સચૂાુંકો ઉપરથી શુું જાણી શકાય છે?  
(A) સમદુાયમાું બલિંગભેદ  (B) સમદુાયમા રોગનોવ્યાપ અને પ્રકાર   
(C) સમદુાયમાું માતમૃતૃ્યદુય  (D) સમદુાયમાું આરોગ્ય સસુવર્ા  

 

16 જો માતદૃર ઊંચો સચૂવતી ક્્થસતને આર્ારે કઇ સમ્યાને અગ્ર્થાન આપવામાું આવે છે?  
(A) ર્ાત્રી માતાની સુંભાળ (B) સગભાક મરહલાની સુંભાળ 

(C) નોકરી કરતી માતાની સુંભાળ  (D) છૂટા છેિા લીરે્લ મરહલાની સુંભાળ  
 

17 ઘણાિર્ા લોકોની એક વાત સદુ્રઢ િને ત્યારે શુું કહવેાય?   
(A) સમદુાયની તાકાત   (B) સમદુાયની નિળાઇ  

(C) ખાવુું-પીવુું-રમવુું  (D) રોટી-કપિા-મકાન   
 

18 િાળલગ્ન પ્રસતિુંર્ક કાયદો કયારે અમલમાું આવ્યો? 

(A 1946 (B) 1976 (C) 1994 (D) 1996 
 

19 જે.એસ.વાયનુું આખુું નામ, 
(A) જનની સરુક્ષા યોજના  (B) જનતા ્વા્્ય યોજના 
(C) જનેતા સરુક્ષા યોજના (D) જળ શપુ્ધ્ર્કરણ યોજના 

 

20 ટ્રાન્સસજેન્સિર વ્તી કોને કહવેાય? 

(A) ્થળાુંતર કરનાર (B) ઇંજેકટીંગ ડ્રગ વાપરનાર 

(C) જાસત પરરવતકન કરાવનાર (D) સ્ત્રી સેકસ વકકર 
 

21 દેશમાું માનવ સવકાસના પાયાના પરરમાણોના આર્ારે થયેલી સસપ્ધ્ર્ઓનુું માપન કરતો સુંયકુત સચૂકઆંક કયો છે? 

(A) જેન્સિર સુંિ ુંસર્ત સવકાસ સચૂકઆંક (B) જેન્સિર સશરકતકરણ માપ 

(C) માનવસવકાસ સચૂકઆંક (D) સામાજજક-આસથિક સચૂકઆંક 
 

22 બિનસરકારી સુંગઠનોએ આરોગ્યની પરરક્્થસતની વ્યાસ કેવી રીતે મેળવવો જોઇએ? 

(A) પોતાના દ્ન્ટટકોણથી (B) સમદુાયના દ્ન્ટટકોણથી 
(C) સરકારના દ્ન્ટટકોણથી (D) સવશ્વના દ્ન્ટટકોણથી 

 

23 રેન્સિમ સેંપલ એટલે શુું? 

(A) જે મળે તેને પસુંદ કરવા. (B) તમામને પસુંદ થવાની સમાન તક 

(C) તમામનો સેમ્પલમાું સમાવેશ (D) એકપણ નહીં 
 

24 રહમાયતી જૂથો કોના પર દિાણ લખી શકે છે? 

(A) સમદુાય (B) સરકાર (C) વ્યરકતગત (D) બિનસરકારી સુંગઠન  
25 ચીપકો આંદોલનનુું સતૂ્ર કયુું છે? 

(A) નાનુું કુટુુંિ સખુી કુટુુંિ (B) વકૃ્ષ વાવો વરસાદ લાવો 
(C) પયાકવરણ એ જ કાયમી અથકતુંત્ર છે. (D) પયાકવરણ િચાવો. 

 

26 જાહરે આરોગ્ય મોિેલથી કાયક કરતી અમદાવાદની હોક્્પટલ કઇ છે? 

(A) રામકૃટણ સમશનરી હો્પરટલ (B) વાિીલાલ સારાભાઇ હોક્્પટલ 

(C) યોગીની વુંસસતદેવી હો્પરટલ (D) િેચરદાસ હોક્્પટલ 
 

27 સુંકબલત સવકાસ સેવા યોજના હઠેળ કઇ યોજના શરૂ કરવામાું આવી છે? 

(A) રકશોર શરકત (B) આરોગ્ય વ્યવ્થા (C) િાળ ્વા્્ય (D) રસીકરણ 
 

 
       

 



28 િુંર્ારણીય જોગવાઇઓ અનસુાર અનચુ્છેદ-42ની અંદર મરહલા સશરકતકરણ માટે શુું દશાકવ્યા છે? 

(A) સ્ત્રી પરુુષ સમાન અસર્કાર 

(B) કામ માટે માનવીય પરરક્્થસતઓ અને પ્રસસુત માટે રજા 
(C) સ્ત્રીઓની તરફેણમાું હકારાત્મક ભેદભાવ દશાકવવાનાું અસર્કાર 
(D) રાજકીય અને સામાજજક ક્ષેત્રોમાું પરુુષો અને સ્ત્રીઓને સમાન અસર્કારો  

29 એઇડ્સ રોગની જાગસૃત માટે કોલેજોમાું કઇ કલમની ્થાપના કરવામાું આવે છે? 

(A) ફેન કલિ (B) એચ.આઇ.ની કલિ (C) જાગસૃત કલિ (D) રેિ-રરિન કલિ 
 

30 tÍ6fj:yf v[8,[ si]\ jih}y sc[jfiM 

(A) 13 yl 15 jqf" (B) 15 yl 18 jqf" (C) 12 yl 14 jqf" (D) 14 yl 17 jqf" 
 

31 :j{LRks ;\:yfvm df8[ v\u~[Ôdf\ sim xAn k[M 

(A) gmg uj"d|G8, vmu["LgxG; (B) jm,G8zl vmu["LgH[xG; 

(C) j[8zgzl vmu["LgH[xG; (D) gmg 5~mLo8[a, vmu["LgH[xG; 
 

32 h{Ljs jftfjz6 v[8,[ x]\M 

(A) ;Ôjmgl vf;5f;gl awl h ;Ôj j:t]vm 

(B) ;Ôjmgl vf;5f;gl awl h LgÔ"j j:t]vm 

(C) JiLstgm vf\tLzs 5Lzj[x s[ 5LzL:yLt 

(D) JiLstgm afËf 5Lzj[x s[ 5LzL:yLt 
 

33 Ljí vfzmUi ;\:yfgf dt[ :jf:Yigl JifBifp 

(A) zmu s[ Ladfzlgl u[zcfhzl (B) xfzlLzs4 dfgL;s vg[ ;fdfLhs :j:ytf 

(C) ;fdfLhs vg[ vfLy"s :j:ytf (D) v[s56 gcl\ 
 

34 3z[,] Lc\;f 5~Lta\ws sfinm s. ;f,df\ aGim k[M 

(A) 2004 (B) 2005 (C) 2006 (D) 2003  
35 5~fyLds dfLctl v[sÊl szjfgl s. 5êLt gylM 

(A) 3[z 3[z ozlg[ dmh6l (B) j:tl u6tzlgf vf\s0f 

(C) Î\0f65}j"sgl d],fsft (D) s[GÌjtl h}y rrf"Q5~äfj,l  
36 5~df6 v[8,[ 

(A) vd]s LgLít ;diuf/fgl 5LzL:ytl (B) a[ :jt\Ê hYyf jRr[ sngm ;\a\w nxf"j[ 

(C) ;du~gl afatdf\ v\xgm 5~df6efu nxf"j[ (D) v[s56 gcl\ 
 

37 hfc[z Lctgl vzÔ x[gf df8[g]\ ;fwg k[p 

(A) j{wfLgs Lcdfit (B) sfg]gl Lcdfit (C) ;zsfzlt\Ê ;fy[ Lcdfit (D) dfWidmgl Lcdfit 
 

38 ëvfafnCC imhgfg]\ 5}z]\ gfd x]\ k[p 

(A) afL,sf imhgf (B) j\n[dftzd= imhgf (C) v5gl a[8l v5gf wg imhgf (D) hggl ;]z1ff imhgf 
 

39 Lx1f6yl x]\ yfi k[M 

(A) xmqf6 vg[ u],fdlyl d]st agfj[ k[ (B) 5{;fnfz agfj[ k[ 

(C) 5]:tsm jf\rtf sz[ k[ (D) P5zgf awf h 
 

40 efzt ;zsfz[ LcGn]:tfg L,jz L,Ld8[0 dfzot[ j;Lt Lgidggf\ ;fwgmgf Ljtz6 df8[ x[gm vbtzf sif" 

ctfM 

(A) o[Grf.Hl\u (B) oztl dmaf.,jfg (C) ;mLxi, dfs["L8\u (D) ;\i]st ;fc; efulnfzl 
 

41 hm dft'd]Ti]nz Î\rm ;]rjtl L:yLtg[ vfwfz[ s. ;d:ifg[ vu~:yfg vf5jfdf\ vfj[ k[M 

(A) ;uef" dLc,fgl ;\ef/ (B) wfÊl dftfgl ;\ef/ 

(C) Lsxmz i]jtlvmgl ;\ef/ (D) zmu 5~Ti[gl hfu'Lt 
 

42 5f6l ßfzf 5~;ztm a[s8[LzifhGi zmu sim k[M 

(A) s[G;z (B) v[.0=; (C) 8f.om.0 (D) wg]z 
 

43 પયાકવરણના િે પ્રકાર છે? િાયોરટક અન ેિીજુ ું  
(A) એન્સટીિાયોરટક  (B) અિાયોરટક  (C) અકુદરતી  (D) ઓક્ક્સિાયોરટક 

 

44 દરેક જળશાસ્ત્રીય વ્યવ્થામાું આ િ ેઘટકો હોય છે. 
(A) ઓક્ક્સજનચક્ર અન ેજળચક્ર  (B) ્થાનમુંિળ અન ેનીલાવરણ  
(C) જૈસવક અન ેભૌસતક  (D) જમીન અન ેઉટણતામાન  

 
 



45 ઔદ્યોબગકરણ એ સવકાસનુું શુું છે?  
(A) દ્યોતક  (B) પાયો  (C) ખાણ  (D) સવનાશ  

 

46 જ ુંતનુાશક દવાઓના વધ ુપિતા ઉપયોગથી જમીન પ્રદૂસષત થાય છે નકુસાનકારક રસાયણો ખોરાક સાુંકળ દ્વારા પોષણ સવષયક ્તરમાું 
પ્રવશે ેછે તને ેપરરણામ ેશુું થાય છે? 
(A) જૈસવક આવર્કન   (B) જૈસવક પ્રરક્રયા   (C) પ્રદુષણ  (D) ઉપરોક્તમાુંથી એકેય નહીં  

 

47 પ ૃ્ વી પરનુું કેટલા % પાણી સમદુ્રો અન ેમહાસાગરોમાું છે. 
(A) 92% (B) 97% (C) 98% (D) 90% 

 

48 જળસ્ત્રોતો પ્રદુસષત થવાના કારણો  
(A) જ ુંતનુાશક દવાઓ, રાસાયબણક ખાતરો, ઉદ્યોગોમાુંથી નીકળતુું પાણી, માનવ અન ેપશજુન્સય કચરો અને તનેો અયોગ્ય સનકાલ  
(B સને્સદ્રીય ખાતરનો વધ ુપિતો ઉપયોગ, રેતાળ અન ેપથરાળ જમીન, પરુ આવવુું  
(C) પાણીમાું રહલેા જીવજ ુંતઓુ, ખારા પાણીનુું પ્રમાણ  
(D) ઉપરોક્તમાુંથી એકેય નહીં  

 

49 રોગ થવાની ગત્યાત્મકતાન ેસમજવા રોગચાળા સવષયક મખુ્ય સત્રકોણની ત્રણ સવભાવના સમજવા માટેના મોિેલમાું કયા ક્ષતે્રોનો 
સમાવેશ થાય છે? 
(A) એજન્સટ, હો્ટ અન ેપયાકવરણ  (B) પયાકવરણ, આરટિકલ, હો્ટ  
(C) એજન્સટ, હો્ટ અન ેજ્લાવરણ  (D) જલાવરણ, પયાકવરણ, હો્ટ  

 

50 સસબલકોસીસના લક્ષણો કયા છે?  
(A) તાવ આવવો અન ેમાથુું દુ:ખવુું  (B) સતત ઉર્રસ અન ેશરદી   
(C) સતત ઉર્રસ અન ેછાતીમાું દુ:ખ ે () સતત શરદી અન ેતાવ   

 

________________ 
 

 
 


