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1 બિનસરકારી સસં્થાને કેવી રીતે ઓળખી શકાય? 
(A) સમાજમા ંસમદુાય માટે કામ કરતી હોય  (B) સરકારનો લાભ લેતી હોય 

(C) ફકત સ્ત્રીઓ માટે જ કામ કરતી હોય (D) ફકત લગ્નવ્યવસ્થા ોોવવી પતતી હોય  
2 બિનસરકારી સસં્થાઓને નીચેનામાથંી કયુ ંનામ લાગ ુતડતુ ંનથી? 

(A) CBO  (B) NPO (C) VOC (D) CVO 
 

3 બિનસરકારી સસં્થાઓ કોના માટે કામ કરે છે? 

(A) કોઇ એક ચોક્કસ વ્યકકત  (B) કોઇ જ્ઞાતતના કંુટંુિ 

(C) ઓછી વ્યકકતનુ ંજૂથ (D) કોઇ ચોક્કસ શૈક્ષબિક વોગ  
4 બિનસરકારી સસં્થાનમા ંનીચેનામાથંી કયા શબ્દોનો ઉતયોો થતો નથી? 

(A) સમદુાય  (B) વ્યકકતોત (C) નોનપ્રોફેટ (D) સ્વૈચ્છછક 

 

5 ભારતમા ંસ્વૈચ્છછક સોંવનોની નોંધિી કયા કાયદા હવેળ થાય છે? 

(A) સોસાયટીઝ રજીસ્રેશન  (B) િાળલગ્ન (C) છૂટાછેડા (D) િાળમજૂરી 
 

6 બિનસરકારી સસં્થા તેમના ધ્યેય તનષ્વા પ્રત્યે શુ ંકરે છે? 

(A) અંતકરયાળ તવસ્તારમા ંસૌથી વધ ુોરીિવોગ તસદં કરે છે.  (B) ોામડાની સખુ-સતુવધામા ંવધારો કરે છે. 
(C) સરકારી પયોજનના ંકાયગમા ંસામેલ થાય છે. (D) સમદુાયમા ંજવા માટે સરકારી મદદ માોેં છે. 

 

7 બિનસરકારી સસં્થા તકરવતગનશીલ વહીવટી માળખુ ંકેવી રીતે કામ કરે છે? 

(A) સરકારી લોકો સાથે મળી કાયગ કરે છે.  (B) સરકારી કાયગ તદ્વતતને અનસુરે છે. 
(C) નવા દષ્ષ્ટકોિ અને નવા પ્રયોોો કરે છે. (D) સરકારી સહાયની રાહ જુએ છે. 

 

8 બિનસરકારી સસં્થા કઇ િાિતમા ંતોંી અનભુવતા હોય છે? 

(A) નાિાકંીય અને તકનીકી  (B) પતથિક અને સામાજજક 

(C) માનતસક અને મનોવૈજ્ઞાતનક (D) પવેબોક અને શારીકરક 
 

9 

 

 

બિનસરકારી સસં્થાના તયાગવરિને કેટલા ભાોમા ંવહેંચી અભ્યાસ કરી શકાય? 

(A) 3  (B) 4 (C) 5 (D) 7 

 

10 અથગશાસ્ત્રીઓ ઔદ્યોબોક તયાગવરિને કયા તયાગવરિ તરીકે ઓળખાવે છે? 

(A) મેોા (B) માઇક્રો (C) સિંતંધત (D) આંતકરક 

        
        

 



11 ભારતમા ંટેક્ષટાઇલ ઉદ્યોોોમા ંતડતીનુ ંમખુ્ય કારિ કયુ ંછે? 

(A) સામાજજક તયાગવરિ  (B) ટેકનોલોજીકલ તયાગવરિ 

(C) રાજકીય તયાગવરિ (D) પતથિક તયાગવરિ  
12 તયાગવરિને નકુશાન તહોંચાડતો ઉદ્યોો કયો છે? 

(A) સોફટડ્રીંકસ (B) કકચનોાડગન (C) માટીકામ (D) તશતુાલન 

 

13 ઇન્ફરમેશન ટેકનોલોજીમા ંક્રાતંત થવાથી સૌથી વધ ુફાયદો કોને થયો? 

(A) સદેંશાવ્યવહારને (B) વાહનવ્યવહારને (C) ઉત્તાદનની સલામતીને (D) પરોગ્ય/તદુંરસ્તીને 
 

14 વચંતત િાળકો માટે સ્માઇલ ફાઉન્ડેશન શેનુ ંકાયગ કરે છે? 

(A) તશક્ષિ (B) રમતોમત (C) રહવેાિ (D) સખુ-સતુવધા 
 

15 મોજશોખની ચીજવસ્તઓુમા ંથઇ રહલેો વધારો લોકોની કઇ વતૃિને દશાગવે છે? 

(A) શોષિ (B) લોભ (C) ખરીદ (D) કરકસર 
 

16 બિનસરકારી સસં્થાઓ માટે ોરીિી અને શોષિ મદેુ્દ કયો અભ્યાસ મહત્વનો છે? 

(A) સામાજજક અન્યાય (B) વ્યકકતોત અન્યાય (C) પતથિક અન્યાય (D) બલિંોભેદનો અન્યાય 

 

17 ોરીિોના ંજીવનમા ંઉતલબ્ધ નવી તકોનો લાભ તેઓ કેવા કારિોસર ઉવાવી શકતા નથી? 

(A) તનિગયમા ંઅસ્વતતં્રતા  (B) જીવનની અસરુબક્ષતતા 
(C) અસમથગતા (D) તોતાની અતધકાર પ્રત્યેની અજાગતૃતા 

 

18 ટકાઉ તવકાસ કોની સાથે સિંધં નથી ધરાવતા? 

(A) શારીકરક (B) પતથિક (C) સામાજજક (D) તયાગવરિ 

 

19 WCED કોને કહવેાય? 

(A) તયાગવરિીય ટકાઉતિાનો ધ્યેય  (B) લાિંી મસુાફરીનો ધ્યેય 

(C) િોંલો િનાવવાનો ધ્યેય (D) ધનવાન િનવાનો ધ્યેય  
20 ગ્રામ્ય તવસ્તારમા ંરહનેાર ોરીિો સીધો સિંધં કોની સાથે ધરાવે છે? 

(A) કુદરતી સસંાધનો  (B) કૃતત્રમ સસંાધનો 
(C) તશક્ષિ સિંધંી સસંાધનો (D) પરોગ્ય સિંધંી સસંાધનો 

 

21 નેતતૃ્વ માટે જૂરરી કયો ગિુ ોિાવી શકાય? 

(A) પકષગક વ્યકકતત્વ (B) પ્રામાબિકતા (C) વાકચાતયુગ (D) પતથિક સલામતી  
22 Good Governance માટે કઇ િાિત લાગ ુતડતી નથી? 

(A) જવાિદેહીતા (B) તારદતશિતા (C) ભષ્રાચાર (D) પ્રોત્સાહન  
23 સશુાસન માટે કોની ભાો જૂરરી ોિાય છે? 

(A) સ્ત્રી-પૂુરષ (B) પ્રતતતનતધત્વ – તનિગયપ્રકક્રયા (C) પ્રવતૃિ-રજૂપત (D) ભાોીદારી-નાોકરકો 
 

24 બિનસરકારી સસં્થાઓનો કેવા તડકારનો સામનો કરવો તડે છે? 

(A) અતશબક્ષતતા (B) ોરીિાઇ (C) નાિાકંીય સસંાધનો (D) જૂથિધંી 
 

25 ોરીિોનો અભ્યાસ કયા સચૂન દ્વારા કરી શકાય? 

(A) જાતત (B) જ્ઞાતત (C) કાયગ (D) ઉંમર 

 

26 

 

 

વ્યવસ્થાતતં્રમા ંવહેંચિી કરી શકાય તેવી કઇ િાિત છે? 

(A) તવકાસ અને વચૃ્ધ્ધ  (B) કદશા અને ધ્યેય 

(C) સિા અને જવાિદારી (D) વ્યવસાય અને વાબિજય 

 

27 વ્યવસ્થાતતં્રના ંતવકાસની જૂરકરયાત કયા કારિસર ઉદ્દભવી શકે? 

(A) પ્રોતતકારક કાયગ હોય  (B) નાિા ંપ્રાપ્યનો પશય હોય 

(C) નફાકારક વેતનની અતેક્ષા હોય (D) તવપલુ સસંાધનો હોય 

 

28 વ્યવસ્થાતતં્રને કુલ કેટલા અંોૂરત ઘટકોમા ંવહેંચી શકાય? 

(A) ચાર (B) ત્રિ (C) િે  (D) છ 
 



29 ધ્યેયો તસધ્ધ કરવા માટે કુશળતાપવૂગક કરતા સચંાલનને શુ ંકહવેાય? 

(A) વાતાવરિ (B) માતદંડ (C) વ્યહૂરચના (D) કદશાસચૂન 

 

30 વ્યહૂરચના કોને તારખવાની કળા છે? 

(A) રાજકીય સસંાધનો  (B) માનવ અને ભૌતતક સસંાધનો 
(C) કૌટંુબિક સસંાધનો (D) સ્વાસ્્ય અને તદુંરસ્તી સસંાધનો 

 

31 મધ્યસ્થ મલૂ્ય વ્યવસ્થાતતં્રને કયુ ંિળ પૂૂર ંતાડે છે? 

(A) પે્રરક (B) ચાલક (C) સૈન્ય (D) તોષિ 

 

32 વ્યવસ્થાતતેં્ર વ્યહૂરચના ઘડતા ંતહલેા શેનુ ંપ ૃ્ થકરિ કરવુ ંજોઇએ? 

(A) નફો અને નકુશાન  (B) તાકાત અને નિળાઇ 

(C) ગિુ અને દોષ (D) શારીકરક અને સામાજજકતા 
 

33 ભતૂકાળની કામોીરીને વતગમાન લક્ષિો સાથે સરખાવવા માટે કયા માતદંડનો ઉતયોો થાય છે? 

(A) ભૌોોબલક (B) ઐતતહાતસક (C) વૈજ્ઞાતનક (D) શારીકરક 

 

34 વ્યવસ્થાતતં્રના ંગિુધમોને માતન કરવા માટે કયા પધારની સબૂચ તૈયાર કરવામા ંપવે છે? 

(A) તાકાત (B) નિળાઇ (C) ક્ષમતા (D) ધ્યેય 

 

35 િેટ્સ અને એલ્ડ્રોે કયા અબભોમ દ્વારા તાકાત અને નિળાઇઓનુ ંસશંોધન કરવા તર ભાર મકેૂલ છે? 

(A) સર્જનાત્મક (B) તવભાવનાત્મક (C) રચનાત્મક (D) સકારાત્મક 

 

36 તાકાત અને નિળાઇનુ ંતનદાન કયા તકરક્ષિ દ્વારા કરી શકાય? 

(A) પતથિક ક્ષમતા જોઇને (B) સવાલ પછૂીને (C) કોઇ કટપ્તિી કરીને (D) નાિાભંડંોળ તતાસીને 

 

37 સચંાલકીય પયોજનનો ઉતયોો શુ ંતસધ્ધ કરવામા ંપવે છે? 

(A) મલૂ્ય (B) ધ્યેય (C) ધોરિ (D) તનિગય 

 

38 સચંાલક કે વહીવટી અતધકારીએ તનિગય લેતી સમયે શુ ંધ્યાનમા ંરાખવુ ંજૂરરી છે? 

(A) જૂથ સરંચના કે સપંટુ  (B) કાયગ પધાકરત માળખુ ં
(C) જૂરકરયાત અને તકરસ્સ્થત (D) નેટવકગ સરંચના 

 

39 ક્ષમતા તનમાગિમા ંતાલીમ સાથે અોત્યનુ ંતકરિળ કયુ ંોિાય? 

(A) નેતતૃ્વ (B) માનવસસંાધન તવકાસ (C) સાધનસતંતિ (D) કૌશલ્ય 

 

40 માનવ પ્રત્યાયન શેની પ્રકક્રયા છે? 

(A) પ્રવતૃિ (B) લાોિી (C) તકરિામ (D) લાચારી 
 

41 એકરસ્ટોટલે પ્રત્યાયનને શેની સાથે સરખાવેલ છે? 

(A) કલા (B) મનોરંજન (C) તવચાર (D) વકતત્વય 

 

42 સ્ક્રોમે પ્રત્યાયનના અભ્યાસમા ં‘પ્રતતભાવ’ની તવભાવના ઊભી કરી જે કઇ સમસ્યાને દૂર કરે છે? 

A) કાયગ કરવાની (B) દોડવાની (C) અવાજની (D) વાચંવાની  
43 માકહતી ચેનલ તરીકે કાયગકરની તાચંેય ઇષ્ન્િયો નીચેનામાથંી કઇ છે? 

(A) સ્તશગ, લાોિી, દશગન, સ્વાદ અને શ્રવિ  (B) તાિી, વાય,ુ પકાશ, વાતાવરિ અને પ ૃ્ વી 
(C) વડંી, ોરમી, વરસાદ, તડકો અને છાયંડો (D) ગસુ્સો, પવેો, પનદં, સખુ અને દુ:ખ 

 

44 પ્રત્યાયન તનષ્િાતોના ંમતઅનસુાર કુલ કેટલા ટકા સદેંશા બિનશાષ્બ્દક હોય છે? 

(A) 50 (B) 94 (C) 6 (D) 8 

 

45 એડવડગ હોલના ંમતઅનસુાર માનવસિંધંોને જુદા જુદા કેટલા પ્રકારના ંઅંતરથી દશાગવી શકાય? 

(A) સોળ (B) ચાર (C) િત્રીસ (D) ઘિા િધા 
 

46 પ્રતતભાવથી (ફીડિેક) શુ ંજાિી શકાય છે? 

(A) િીજાની સમજશકકત (B) પતિી સમજશકકત 

(C) િીજાની નજરમા ંપતિે (D) પતિી નજરમા ંિીજા 
    

 



47 બિનશાષ્બ્દક પ્રત્યાયનનુ ંિહ ુમલૂ્યવાન અને પ્રથમ સોતાન તરીકે ોિાત ુ ંશરીરનુ ંકયુ ંઅંો છે? 

A) જીભ (B) કાન (C) આંખ (D) નાક 

 

48 જૂથનુ ંકદમ અને સખં્યા કઇ િાિત ઉતર અસર કરે છે? 

(A) વ્યકકત અને જૂથ  (B) કાયગતસચ્ધ્ધ અને સતંોષ 

(C) ઝઘડા અને સઘંષગ (D) સહાય અને હ ૂફં 
 

49 માકહતી પ્રૌદ્યોબોકી (IT) કહવેાને િદલે વીજાણુ ંપ્રત્યાયનનો હવે શુ ંકહવેાય છે? 

(A) ICT (B) TCI (C) CTI (D) ITC  
50 ટાયલર જી.હીકસે અહવેાલ તૈયાર કરી પયોજનને વ્યવસ્સ્થત ોોવવવામા ંકુલ કેટલા સોતાનનો અબભોમ દશાગવ્યો છે? 

(A) 6 (B) 4 (C) 8 (D) 10  
 

 

_______________
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1 સામાજીક િજારવ્યવસ્થા અને વ્યવસાતયક િજારવ્યવસ્થા એમ િનેં પ્રકારની િજાર વ્યવસ્થામા ંકઇ તાયાની િાિત છે?  
(A) િજારવ્યવસ્થા (B) િજાર સશંોધન (C) િજાર તવશ્લેષિ (D) િજાર વ્યવસ્થાતકો 

 

2 FCRAનુ ંપરંુૂ નામ લખો? 

(A) ફોરેન કોતોરેશન ૂરરલ ઓોેનાઇઝેશન  (B) ફોરેન કે્રકડટ રન એસોસીએશન 

C) ફોરેન કોન્રીબ્યસુન રેગ્યલુેશન એકટ (D) ફોરેન કોલોિરેશન રેગ્યલુેશન એકટ  
3 કયા શબ્દને જુદી-જુદી અનેક રીતે વ્યાખ્યાતયત કરવામા ંપવે છે? 

(A) સશંોધન (B) 1 અને 2 િનેં્ન (C) િજારવ્યવસ્થા (D) એકતિ નહીં 
 

4 િજારવ્યવસ્થાને કયા ચાર મખુ્ય અંશોમા ંતવભાજીત કરી શકાય? 

(A) તેદાશ, કકિંમત, પ્રચાર, તવતરિ  (B) િજાર, ઉત્તાદન, કકિંમત, વેચાિ 

(C) તેદાશ, ઉત્તાદન, કકિંમત, િજાર (D) પ્રચાર, તેદાશ, તવતરિ, ઉત્તાદન 
 

5 CSRનુ ંપૂૂર નામ લખો? 

(A) કોતોરેટ સોસાયટી રીસ્તોન્સીિીલીટી  (B) કોતોરેટ સોશ્સીયલ રીસ્તોન્સીિીલીટી 
(C) કોતોરેટ સોશ્સીયલ રીક્રુટમેન્ટ (D) કોતોરેટ સોશ્સીયલ રીલેશનશીત  

6 એઇડસના રોો સામે સામાજીક િજાર વ્યવસ્થાના તાવરને ઉતયોોમા ંલેનાર PSI કેટલામુ ંસોંવન છે? 

(A) પ્રથમ (B) તતૃતય (C) દ્વદ્વતીય (D) ચતથુગ  
7 જોન ડેવી અમેરીકાના જાિીતા શુ ંહતા? 

(A) સામાજીક કાયગકર (B) તશક્ષિ કફલોસોફર (C) ડૉકટર (D) વ્યવસ્થાતનના વડા ં
 

8 “પે્રમની એ જૂરકરયાત છે કે સાચુ ંતશક્ષિ સૌને સરળતાથી પ્રાપ્ત થવુ ંજોઇએ અને તે દરેક ગ્રામવાસીને તેના રોજ-િરોજના 
જીવનમા ંઉતયોોી િનવુ ંજોઇએ.” પ વાકય કોિે કહ્ુ ંછે? 

(A) સ્વામી તવવેકાનદં () સરદાર વલ્લભભાઇ (C ોાધંીજી (D) રતવન્િનાથ ટાોોર  
9 પકિકા અને એતશયામા ંમોટી સામાજીક સમસ્યા કઇ છે? 

(A) એચ.પઇ.વી./ એઇડસ (B) ડેન્ગ્યુ/ંકેન્સર (C) ોરીિી (D) િાળલગ્નો 
 

10 Promotion નો મતલિ િજાર વ્યવસ્થાના સિંધંમા ંશુ ંથાય? 

(A) િઢતી (B) પ્રોત્સાહન (C) પ્રચાર (D) ધક્કો મારવો  



11 તવકાસશીલ દેશોમા ંવસતતના કેટલા વષગ કરતા વધ ુવયના મોટાભાોના લોકો લખવા-વાચંવામા ંતાયાની કુશળતા ધરાવે છે? 

(A) 10 વષગ (B) 17 વષગ (C) 20 વષગ (D) 27 વષગ 
 

12 નાિા ંભડંોળ એકત્ર કરવાની કેટલી રીતો છે? 

(A) િે (B) ચાર (C) ત્રિ (D) સાત 

 

13 રસ્ટ અને ફાઉન્ડેશન ખાસ કરીને શેના માટે રચાયા હોય છે? 

(A) દાન લેવા માટે (B) માનવ સેવા માટે (C) કામ કરવા માટે (D) નોકરી પતવા માટે 

 

14 જે સાધન દ્વારા રસ્ટની રચના પવે છે, તેને શુ ંકહવેામા ંપવે છે? 

(A) રસ્ટનો હતે ુઅને રસ્ટનુ ંસાધન  (B) રસ્ટનુ ંસાધન અને ન્યાસતત્ર 

(C) ન્યાયતતં્ર અને હતે ુ (D) રસ્ટનુ ંસાધન અને તત્ર 
 

15 ઉધાર શબ્દ (Debit word) કયા શબ્દ તરથી લાવવામા ંપવેલ છે? 

(A) લેકટન – “ડેસલ” (B) લેકટન – “ડેઝલ” (C) લેકટન – “ડટેલ” (D) લેકટન – “ડેિર” 
 

16 કહસાિો રાખવાની પ્રથામા ંનાિાકંીય વ્યવહારોનુ ંકેટલા પ્રકારમા ંતવભાજન કરવામા ંપવે છે? 

(A) િે પ્રકાર (B) ચાર પ્રકાર (C) ત્રિ પ્રકાર (D) તાચં પ્રકાર 
 

17 અંદાજતત્ર નક્કી કરવામા ંતૈયાર કરવામા ંસમાયેલા મહત્વના ંતકરિળો નીચેનામાથંી કયા છે? 

(A) પે્રરિા ં (B) ધ્યેય નક્કી કરવુ ં (C) કાયગકુશળતા (D) મલૂ્યાકંન 

 

18 ચાલ ુઅસકયામત કોને ોિવામા ંપવે છે? 

(A) વાહનો, જમીન (B) રાચરચીલુ,ં જમીન (C) હાથ ઉતરની રોકડ, દેવાદોર, જ્થો (D) લેિદારો, લોન, 
 

19 કદવસનો ચોતડો (રોજમેળ) શબ્દ કઇ ભાષાનો છે? – કયો શબ્દ? 

(A) િેન્ચ શબ્દ ’જરર’  (B) િેન્ચ શબ્દ ’જર’ તરથી ‘જનગલ’ 

() ગ્રીક શબ્દ ’નેનો’ (D) િેન્ચ શબ્દ ’જરોર’ તરથી “જનાગલ”  
20 સબૂચત સચંાલક મડંળના સભ્યોની યાદી શેના અંતોગત છે? 

(A) કંતનીઓના કાયદા હવેળની નોંધિી  (B) કાયદાકીય જોોવાઇ 

(C) A અને B િનેં (D) એકતિ નકહ 
 

21 રસ્ટની રચના માટેના દસ્તાવેજમા ંકઇ િાિતોનો સમાવેશ થાય છે? 

A) રસ્ટરીડ, મૌબખક જાહરેાત, વતસયતનામુ ં (B) રસ્ટનો હતે ુ (C) ન્યાસતત્ર (D) રસ્ટફીડ 

 

22 ભારતમા ંપ્રથમ વખત કયા વષગમા ંપવકવેરો દાખલ કરવામા ંપવ્યો? 

(A) વષગ 1965મા ં (B) વષગ 1960મા ં (C) વષગ 1962મા ં (D) વષગ 1969મા ં
 

23 ભારતીય રસ્ટોનો કાયદો કઇ કલમ હવેળ દશાગવેલો છે? 

(A) 1982ની કલમ 3મા ં (B) 1961ની કલમ 3મા ં (C) 1991ની કલમ 1મા ં (D) 1962ની કલમ 51 ’ક’ મા ં
 

24 જે સાધન દ્વારા રસ્ટની રચના પવે છે તેને શુ ંકહવેામા ંપવે છે?     

(A) રસ્ટનો હતે ુ (B) “રસ્ટનુ ંસાધન અને ન્યાસતત્ર” (C) “રસ્ટનુ ંસાધન” (D) ન્યાસતત્ર 

 

25 ઉધાર સિળ ક્યા શબ્દ તરથી લાવવામા ંપવેલ છે?   

(A) લેટીન “ડેસલ” (B) લેટીન “ડેમલ” (C) લેટીન “કેટલ” (D) લેટીન શબ્દ “ડેિર” 
 

26 કહસાિો રાખવાની પ્રથામા ંનાિાકંીય વ્યવહારોનુ ંકેટલા પ્રકારમા ંતવભાજન કરવામા ંપવે છે?    

(A) િે પ્રકાર (B) ત્રિ પ્રકાર C) ચાર પ્રકાર (D) એક પ્રકાર 
 

27 અંદાજતત્ર નક્કી કરવામા ંતૈયાર કરવામા ંસમાયેલા ંમહત્વના ંતકરિળો નીચેનામાથંી કયા છે?  

(A) પે્રરિા (B) ધ્યેય નક્કી કરવુ,ં અંદાજતત્રનો તડજોડ/તનવેડો (C) કાયગકુશળતા (D) મલૂ્યાકંન 

 

28 ચાલ ુઅસ્ક્યામત કોને ોિવામા ંપવે છે?   

(A) વાહનો, જમીન (B) રાચરચીલુ ં
(C) હાથ ઉતરની રોકડ, િેંકમા ંતડેલ રોકડ, દેવાદારો, જ્થો વોેરે (D) મડૂીકૃત પ્રાચ્પ્ત 

    
 



29 ન્યાસનુ ંિીજુ ંનામ શુ ંછે?       

(A) અંદાજતત્ર (B) િચતતત્ર (C) રસ્ટ ડીડ (D) િેલેન્સ સીટ 
 

30 મડંળીને લોતા દસ્તાવેજો જેવા કે તેનુ ંિધંારિ અને મડંળીના નીતત તનયમોની નોંધિી સિંતંધત રાજ્યના મડંળીના કોની 
તાસે કરાવવી તડે છે?     

(A) ઓકફસ તાસે (B) રજીસ્રર (C) તોસ્ટઓકફસમા ં (D) A અને C 

 

31 બિનસરકારી સસં્થાની સ્થાતના કયાગની તારીખથી તેના કેટલા વષગ પરુા થાય તે તહલેા તેની નોંધિી કરવા માટેની અરજી 
કરવી જોઈએ?        

(A) 2 વષગ (B) 3 વષગ (C) 1 વષગ (D) 4 વષગ 
 

32 ‘કરડયસુ’ નામથી ઓળખાતી ઝિંેશમા ં_________ સમસ્યાના તાસા તર ધ્યાન કેષ્ન્િત થયુ ંછે? 

(A) તયાગવરિ  (B) સરુક્ષા  (C) સામાજજક  (D) પતથિક  
 

33 િજારવ્યવસ્થાના ચાર ‘P’મા કોનો સમાવેશ થતો નથી. 
(A) Price (B) Product (C) Place (D) Power 

 

34 કઇ સાલમા ંકોરલર અને ઝાલ્ટમેને િજાર વ્યવસ્થાના લેખ પ્રતસદ્વ કયાગ? 

(A) 1970 (B) 1971 (C) 1980 (D) 1981 
 

35 BCC નુ ંપરંુૂ નામ પતો? 

(A) વતગન, અનભુવ, વલિ  (B) અનભુવ, વતગન, પ્રત્યાયન 

(C) વતગન-તકરવતગન, પ્રત્યાયન (D) પ્રત્યાય, અનભુવ, વતગન   
36 તોપ્યલુેશન સતવિતસસ ઇન્ટરનેશનલ (PSI)ની સ્થાતના કયારે થઇ? 

(A) 1990 (B) 1970 (C) 1960 (D) 1980  
37 ઇષ્ન્ડયન ઓઇલની સ્થાતના કયારે થઇ હતી? 

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

38 સસં્થા માટે જૂરરી શેની યાદી તૈયાર કરવામા ંપવે છે? 

(A) દસ્તાવેજોની (B) પ્રશ્નોની (C) A અને B િનેં્ન (D) તનયમોની 
 

39 જમા શબ્દ શેના તરથી પવેલો છે? 

(A) િેડર (B) બ્રેડર (C) A અને B િનેં્ન (D) મે્રડર 
 

40 જે િે ખાતાઓ જિાય છે તે કયુ ંખાત ુ ંછે? 

(A) િેંકનુ ં (B) દલાલીનુ ં (C) કમગચારીઓનુ ં (D) B અને C િનેં્નનુ ં
 

41 દરેક વ્યવહાર માટે કયો સસુોંત તનયમો લાગ ુતડે? 

(A) જમા અને જમા (B) ઉધાર અને ઉધાર (C) A અને B િનેં્નનો (D) જમા અને ઉધાર 

 

42 કમગચારીઓની ક્ષમતાનુ ંમલૂ્યાકંન કરવા માટેના સાધન તરીકે કોનો ઉતયોો થાય છે? 

(A) િજારતત્ર (B) પવકતત્ર (C) ખચગતત્ર (D) અંદાજતત્ર 
 

43 

 

 

એક જ સ્થળે ખાતાવહીમાનંા ખાતાઓની સીલક કયા સરવૈયામા ંજોઇ શકાય? 

(A) તાકંુ સરવૈયુ ં (B) ચાલ ુખાત ુ ં (C) કાચુ ંસરવૈયુ ં (D) િચત ખતુ ં
 

44 રોકડ અંદાજતત્રમા ંકઇ રકમનો સમાવેશ થાય છે? 

(A) રોકડનો (B) A અને B િનેં્નનો (C) ઉધારનો (D) તસક્કાનો 
 

45 અંદાજતત્રોની કામોીરી સાથે કઇ તસધ્ધીની સતત સમીક્ષા કરવામા ંપવે? 

(A) વાસ્તતવક (B) કૃતત્રમ (C) અવાસ્તતવક (D) કુદરતી 
 

46 ખચાગ અને નકુસાનની તવોતો અને પવક અથવા પ્રાપ્ત કરેલ વસ્તનેુ કયા ખાતા ોિવામા ંપવે છે? 

(A) ચાલ ુખાતા (B) િચતખાતા (C) નામ પરૂતા ખાતા (D) િેંક ખાતા  
47 િધા ખચાગઓ અને નકુસાનોને ઉધાર કરો તથા પવક અને મેળવેલ વસ્તઓુને _____ કરો. 

(A) ઉધાર (B) ઉધાર અને જમા (C) જમા (D) A અને C 
         



48 કદવસનો ચોતડાને શુ ંકહવેાય? 

(A) ખાતાવંહી (B) સરવૈયુ ં (C) રોજમેળ (D) A અને B િનેં્ન 
 

49 કઇ કલમ હવેળ િધી માન્ય બિનસરકારી સસં્થાઓએ દાન પતનારાઓએ પતેલા ફાળાની તહોંચ અને પ્રમાિતત્ર 
પતવાનુ ંહોય છે? 

(A) 36 કલમ (B) 30 કલમ (C) 35 કલમ (D) 29 કલમ  
50 કલમ હવેળ િધી માન્ય બિનસરકારી સસં્થાઓએ દાન પતનારઓએ પતેલ ફળાનીમા ંશુ ંપતવામા ંપવે છે? 

(A) તનફ્ટ (B) તેન (C) િેો (D) પ્રમાિતત્ર 
 

 

_______________ 
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1 1993મા ંકઇ નીતત િની હતી? 
(A) રાષ્રીય સ્વાસ્્યનીતત (B) રાષ્રીય તોષિનીતત (C) રાષ્રીય વસ્તીનીતત (D) ગ્રામીિ સ્વાસ્્ય તમશન  

2 કઇ નીતતની જાહરેાત તછી જીવનશૈલીની બિમારીઓ જેવી કે મધપુ્રમેહ, કેન્સર, હ્વદયરોોને કારિે મરિનુ ંપ્રમાિ વધ્યુ ંછે? 

(A) ગ્રામીિ પરોગ્યનીતત  (B) તકરવાર ઔષધ તવજ્ઞાન 

(C) રાષ્રીય સ્વાસ્્યનીતત (D) રાષ્રીય રોો સતંનરીક્ષિ નેટવકગ 
 

3 િાળલગ્ન પ્રતતિધંક કાયદો કયારે અમલમા ંપવ્યો? 

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

4 કુતોષિનો સામનો કરવાના કાયગક્રમમા ંનીચેનામાથંી શેનો સમાવેશ થતો નથી? 

(A) િાળવાડી તોષિ કાયગક્રમ  (B) મધ્યાહન ભોજન કાયગક્રમ 

(C) કુટંુિ તનયોજન કાયગક્રમ (D) તતમલનાડુ સકંબલત તોષિ કાયગક્રમ 
 

5 રાષ્રીય ગ્રામીિ સ્વાસ્્ય તમશનમા ંસ્થાતનક પરોગ્ય અને બચકકત્સા તરંતરાઓને જાહરે સ્વાસ્્યના મખુ્ય પ્રવાહમા ંપનુ:સકક્રય 
િનાવવાની વ્યવસ્થા એટલે, 

(A) પયવેુદ (B) પયષુ (C) યનુાની તસધ્ધ (D) હોતમયોતેથી  
6 જે.એસ.વાયનુ ંપખુ ંનામ, 

(A) જનની સરુક્ષા યોજના  (B) જનતા સ્વાસ્્ય યોજના 
(C) જનેતા સરુક્ષા યોજના (D) જળ શચુ્ધ્ધકરિ યોજના 

 

7 1948 સધુીમા ંએચ.પઇ.વી.થી કેટલા લોકો મતૃ્ય ુતામ્યા ંહતા?ં 

(A) 12.6 તમલીયન (B) 11.3 તમલીયન (C) 13.3 તમલીયન (D) 11.7 તમબલયન 
 

8 રાન્સજેન્ડર વસ્તી કોને કહવેાય? 

(A) સ્થળાતંર કરનાર (B) ઇંજેકટીંો ડ્રો વાતરનાર 

(C) જાતત તકરવતગન કરાવનાર (D) સ્ત્રી સેકસ વકગર 
 

9 ભારતમા ંલોભો કેટલી સ્વૈચ્છછક સસં્થાઓ છે? 

(A) 1,00,000 (B) 70000 (C) 50000 (D) 80000 
 

10 આંધપ્રદેશમા ંપકદવાસીઓ અને દબલત જૂથો માટે કઇ સસં્થા કાયગ કરે છે? 

(A) અવેર (B) સી.પઇ.એન.પઇ (C) એન.એફ.પઇ (D) અંબિકા હલે્થ એસોતસએશન 
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સી.પર.એચ.તી પ્રાથતમક સ્વાસ્્ય સભંાળના સ્થાતકો કોિ છે? 

(A) કાલગ ઇ. ટેલર (B) ડૉ. ચૌધરી (C) ડૉ. રાજ અરોલે (D) ડૉ. કલામ 
 

12 સતંબુલત તકરસ્સ્થતત શાસ્ત્રીય વ્યવસ્થામા ંનીચેનામાથંી કઇ વસ્તઓુની હોતી નથી? 

(A) ઉત્તાદકો (B) તવઘટકો (C) વતરાશકારો (D) ઉજાગ 
 

13 તેરોલ-કડઝલ સચંાબલત વાહનોમાથંી નીકળતા ધમુાડામા ંકયા ંચોકસાઇઓ હોય છે? 

(A) નાઇરોજન-સલ્ફર (B) કાિગન ડાયાગકસાઇડ-તમથેન 

(C) તમથેન-સલ્ફર (D) નાઇરોજન – કાિગન મોનોકસાઇડ 
 

14 કલોરો ફલોરો હાઇડ્રોકાિગન્સ વાય ુશેને નકુસાન તહોંચાડે છે? 

(A) માનવજાતત (B) વનસ્તતત (C) પ ૃ્ વી (D) ઓઝોન વાય ુ
 

15 સ્વાસ્્યના તકરમાિો કોિે ોિી શકાય? 

(A) ભૌતતક તયાગવરિ (B) માનતસક – શૈક્ષબિક (C) સામાજજક – પતથિક (D) ઉતરના િધા ંજ  
16 તસબલકોતસસ નામનો રોો શેના કારિે થાય છે? 

(A) રેતી, તસરાતમક જેવા કામોથી (B) એસ્વેસ્ટોસને િનાવવાના કામથી 
(C) ૂરના તાતંિાનંા કામથી (D) કોલસાની ખાિમા ંકામ કરવાથી 

 

17 દેશમા ંમાનવ તવકાસના તાયાના તકરમાિોના પધારે થયેલી તસચ્ધ્ધઓનુ ંમાતન કરતો સયંકુત સચૂકઆંક કયો છે? 

(A) જેન્ડર સિંતંધત તવકાસ સચૂકઆંક (B) જેન્ડર સશકકતકરિ માત 

(C) માનવતવકાસ સચૂકઆંક (D) સામાજજક-પતથિક સચૂકઆંક 
 

18 2007મા ંમકહલાઓ સામે કયુ ંરક્ષિ િીલ તસાર થયુ?ં 

(A) જાતીય સતામિી (B) દહજે પ્રતતિધંક 

(C) સતીપ્રથા અટકાવવા (D) ોભગતરીક્ષિ 
 

19 ’સેવા’ ( તવમેન એન્ડવકગ) સસં્થા કયા પવેલી છે? 

(A) નવી કદલ્હી (B) મુિંઇ (C) અમદાવાદ (D) કલકતા 
 

20 તતયરગ્રતુ એ શેનુ ંઅંગે્રજી નામ છે? 

(A) સમહૂ માધ્યમોનુ ંજૂથ (B) શાળાઓનુ ંજૂથ (C) કુટંુિોનુ ંજૂથ (D) સમકક્ષ જૂથ 
 

21 બિનસરકારી સોંવનોએ પરોગ્યની તકરસ્સ્થતતની વ્યાસ કેવી રીતે મેળવવો જોઇએ? 

(A) તોતાના દષ ષ્ષ્ટકોિથી (B) સમદુાયના દષ ષ્ષ્ટકોિથી 
(C) સરકારના દષ ષ્ષ્ટકોિથી (D) તવશ્વના દષ ષ્ષ્ટકોિથી 

 

22 પ્રાથતમક માકહતી એટલે, 
(A) પ્રથમદશી માકહતી એકત્રીકરિ (B) જાતે મલુાકાત/ પ્રશ્નોતરીના ઉતયોોથી એકત્ર કરેલી 
(C) અોાઉથી એકત્ર કરેલ હોય (D) ઉતરના િધાજં 

 

23 રેન્ડમ સેંતલ એટલે શુ?ં 

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

(C) તમામનો સેમ્તલમા ંસમાવેશ (D) એકતિ નહીં 
 

24 પરોગ્ય સચૂાકંોમા ંમાતન માટે કયા સાધનો ઉતયોો થાય છે? 

(A) દર (B) પ્રમાિ (C) માત (D) િધા ંજ 
 

25 કોઇ ચોક્કસ વસ્સ્તમા ંકોઇ ચોક્કસ સમય ોાળામા ંનવા કોઇ કેસો િને તેને _____ કહ ેછે. 
(A) ઘરના િનવાના ંદર (B) તકરિળોનો દર (C) માદંોીનો દર (D) મતૃ્યદુર  

26 ભારતમા ંપ્રવતગમાન પરોગ્ય માનવશકકતના ધોરિોને પધારે 1 ડાગકટર કેટલી વસ્તીદીવ જોઇએ? 

(A) 5000 (B) 10,000 (C) 3000 (D) 3500  
27 કહમાયતી જૂથો કોના તર દિાિ લખી શકે છે? 

(A) સમદુાય (B) સરકાર (C) વ્યકકતોત (D) બિનસરકારી સોંવન  



28 કહમાયત માટેના પ્રયાસો કેટલા ોાળાનો હોય છે? 

(A) લાિંાોાળાના (B) વચોાળાના (C) કાયમી (D) ટૂંકાોાળાના 
 

29 સોભાગવસ્થા માટે કઇ યોજના િનાવવા પવી છે? 

(A) તેન્શન યોજના (B) સ્ત્રીશકકત યોજના (C) સ્વયતંસધ્ધ યોજના (D) વદેંમાતરમ યોજના 
 

30 કામ ચલાઉ જોડાિ એટલે શુ?ં 

(A) સતત ચાલતી પ્રકક્રયા (B) તકરસ્સ્થતતને અનૂુરત કાયો અને જવાિદારી 
(C) દરેક કાયોમા ંસ્સ્થતત સ્થાતકતા (D) ઉતરના િધા ંજ 

 

31 તકરવતગન કયારે પવે છે? 

(A) લોકો ભેોા થાય ત્યારે (B) સમદુાય એક જૂથ કાયગ કરે ત્યારે 

(C) બિનસરકારી સોંવનો મદદ કરે ત્યારે (D) લોકો તવરોધ કરે ત્યારે 
 

32 સ્ત્રીશકકત યોજના વષગ 2000-2001મા ંકયા રાજયમા ંશૂર કરવામા ંપવી હતી? 

(A) કિાગટક (B) ગજુરાત (C) ઉિરપ્રદેશ (D) રાજસ્થાન 
 

33 િી.તી.એલ કુટંુિોની 15મી ઓોસ્ટ, 1997 તછી જન્મેલી િાળકીઓને કેટલુ ંઅનદુાન પતવામા ંપવે છે? 

(A) 500 (B) 1000 (C) 5000 (D) 2500 
 

34 ચીતકો આંદોલનનુ ંસતૂ્ર કયુ ંછે? 

(A) નાનુ ંકુટંુિ સખુી કુટંુિ (B) વકૃ્ષ વાવો વરસાદ લાવો 
(C) તયાગવરિ એ જ કાયમી અથગતતં્ર છે. (D) તયાગવરિ િચાવો. 

 

35 ગજુરાત કાઉસ્ન્સલ ફોર એબલમેન્ટરી એજ્યકેુશનની સ્થાતના શેને માટે કરવામા ંપવી? 

(A) શાળા અને તશક્ષકોની ગ્રાન્ટ માટે (B) તાલીમ પતવા માટે 

(C) પ્રવેશોત્સવ કાયગક્રમોના અમલ માટે (D) જજલ્લા પ્રાથતમક તશક્ષિ કાયગક્રમના અમલ માટે   
36 પરોગ્યક્ષેતે્ર સધુારાની રિનીતતઓમા ંશેનો સમાવેશ થતો નથી? 

(A) વૈકચ્લ્તક નાિા ંભડંોળ (B) જાહરેક્ષેત્રના ંસધુારા 
(C) ખાનોી જાહરે ભાોીદારી (D) બિનસરકારી સોંવનોની ભાોીદારી 

 

37 જાહરે પરોગ્ય મોડેલથી કાયગ કરતી અમદાવાદની હોસ્સ્તટલ કઇ છે? 

(A) રામકૃષ્િ તમશનરી હોસ્તકટલ (B) વાડીલાલ સારાભાઇ હોસ્સ્તટલ 

(C) યોોીની વસંતતદેવી હોસ્તકટલ (D) િેચરદાસ હોસ્સ્તટલ 
 

38 તાઉલ ફેરીની તશક્ષિ તદ્વતત શેના પધાકરત છે? 

(A) અભ્યાસક્રમ પધાકરત (B) પસુ્તક પધાકરત (C) સવંાદ પધાકરત (D) સામાજીક પ્રકક્રયા પધાકરત 
 

39 ગજુરાત સરકારે તાનના ોલ્લા તરથી શુ ંતવના મલૂ્યે મળે તેવી વ્યવસ્થા 1970-1980ના દસકાઓમા ંકરી હતી? 

(A) તનરોધ (B) ોભગતનરોધક ોોળીઓ (C) લોહતત્વની ોોળીઓ (D) દૂધ 
 

40 જાહરે ખાનોી ભાોદારી (PPP) માટેના ચાર “C” તૈકી કયા ચેકનો સમાવેશ થતો નથી? 

(A) Collective (B) Communication (C) Co-ordination (D) Collaboration  
41 પસામના ોૌહાતીમા ંપ્રોડકટીવ ચાઇલ્ડની હલે્થની સેવાઓ સલ્ફા તવસ્તારમા ંઉતલબ્ધ કરવા કયા મોડેલનો ઉતયોો થાય? 

(A) સયંકુત સાહસ (B) કરાર-પ્રકાર (C) BOT (D) તરોતકાર વતૃિથી દાનભેટ  
42 સકંબલત તવકાસ સેવા યોજના હવેળ કઇ યોજના શૂર કરવામા ંપવી છે? 

(A) કકશોર શકકત (B) પરોગ્ય વ્યવસ્થા (C) િાળ સ્વાસ્્ય (D) રસીકરિ 
 

43 ગ્રામ સ્વાસ્્ય તોષિકદનનુ ંપયોજન કયારે કરવામા ંપવે છે? 

(A) દર અવવાકડયે એકવખત (B) દર મકહને એકવખત 

(C) દર મકહને િેવખત (D) દર છ મકહને એકવખત 
 

 

 

 

   
 



44 િધંારિીય જોોવાઇઓ અનસુાર અનછુછેદ-42ની અંદર મકહલા સશકકતકરિ માટે શુ ંદશાગવ્યા છે? 

(A) સ્ત્રી પરુુષ સમાન અતધકાર 

(B) કામ માટે માનવીય તકરસ્સ્થતતઓ અને પ્રસતુત માટે રજા 
(C) સ્ત્રીઓની તરફેિમા ંહકારાત્મક ભેદભાવ દશાગવવાના ંઅતધકાર 
(D) રાજકીય અને સામાજજક ક્ષેત્રોમા ંપરુુષો અને સ્ત્રીઓને સમાન અતધકારો  

45 ‘Pedology of the oppressed’ પસુ્તકના લેખક કોિ છે? 

(A) થોમસન (B) તવવર અને મેનીંો (C) િમગન (D) તાઉલકેરી 
 

46 હાલની કે ભાવી જાહરે સેવાઓ માટેના ખચગની ોિતરી શેના પધારે કરવી જોઇએ? 

(A) પરોગ્ય વ્યવસ્થા (B) સપંિૂગ જીવનચક્ર (C) અસકયતાઓની કકિંમત (D) પયોજન ખચગ  
47 

 

 

રાષ્રીયરાો દેખરેખ માટેનુ ંનેટવકગ કયા રોો માટે કાયગક્ષમ રહ્ુ ંછે? 

(A) ક્ષય (B) એઇડ્સ (C) કેન્સર (D) કુતોષિ 
 

48 એઇડ્સ રોોની જાગતૃત માટે કોલેજોમા ંકઇ કલમની સ્થાતના કરવામા ંપવે છે? 

(A) ફેન કલિ (B) એચ.પઇ.ની કલિ (C) જાગતૃત કલિ (D) રેડ-કરિન કલિ 
 

49 કેટલી વસ્તીદીવ 1 તાલીમ તામેલ દાયિની સખં્યા જોઇએ? 

(A) 2500 (B) 5000 (C) 3000 (D) 3500 
 

50 સકંબલત તવકાસ યોજના હવેળ કઇ યોજના શૂર કરવામા ંપવી છે? 

(A) સમહૂલગ્ન (B) કકશોર શકકત (C) રસીકરિ (D) તેન્શન 
 

 

 _________________ 

 
 


