
ડૉ. ફાફાવાશફે આંફેડકય ઓન યનુનલવીટી  
વત્ાાંત યીક્ષા જુરાઈ : 2012  

સચૂનાO 1. તભાભ પ્રશ્નના જલાફ પયજજમાત છે.  
 2. જમાાં સધુી ખાંડનનયીક્ષક ન જણાલે તમાાં સધુી જલાફ રખલાનુાં ળરૂ કયવુાં નહશ.  
 3. જલાફત્ની ાછ આેર સચૂનાઓ કાજીલૂવક લાાંચ્મા ફાદ જલાફ રખલાનુાં ળરૂ કયવુાં.  

 4. યીક્ષાથીઓએ પ્રશ્નત્ અને જલાફત્ ફાંને ખાંડ-નનયીક્ષકને એક વાથે યત કયલાનુાં અનનલામવ છે. 
આથી કઈણ યીક્ષાથીએ પ્રશ્નત્ તાની વાથે રઇ જલાન આગ્રશ યાખલ નહશ. પ્રશ્નત્ વાથે રઇ 
જનાય નલદ્યાથી આ યીક્ષા ભાટે ગેયરામક ઠયળે.  

 5. લૈકલ્પક વાંદગીના દયેક પ્રશ્નના ઉત્તય ભાટે ચાય નલકપ જણાવ્મા છે. જેભાાંથી એક વાચ શલાની 
ળક્યતા છે. વાચ જલાફ વાંદ કયી જલાબ્ત્કભાાં મગ્મ ખાનાભાાં (x) નનળાની કય.  

 6. જે નલદ્યાથી તાન વાચ નોંધણી નાંફય નશીં દળાવલે તેનુાં હયણાભ યદ થળે.  

 

અભ્માવક્રભ O વહટિપીકેટ ઈન ટહૂયઝભ ભાકેહટિંગ & ભેનેજભેન્ટ(CMT/CTM)   

નોંધણી નાંફય O_______________ 

ાઠયક્રભ O પ્રલાવનન બનુનમાદી ાઠયક્રભ વાંચારન (TS-01) 
તાયીખ  O 07/07/2012 

વભમ  O 11.00 to 02.00       કુર ગણુ  O 100 
 

1 પ્રલાવન તથા પ્રલાવીઓની હયબાા પ્રલાવનના નલનલધ સ્લરૂ અને ______________ ન ઉપરેખ કયે છે.  

(A) પ્રકાય  (B) કાયણ  (C) પ્રલાશ  (D) તાયણ  
 

2 પ્રલાવનને ચીજલસ્તઓુની તથા વેલાઓની _____________ વાથે વાંફ ાંધ છે.  
(A) લયાળ  (B) ફચત  (C) ભાાંગ  (D) યુલઠા  

 

3 મવટનભાાં વભમગાાને અવય કયતાાં હયફ કમા શમ છે ?  

(A) હકિંભત  (B) આકવણ તેભજ પ્રવનૃત્તઓ  (C) યજાન વભમગા (D) ઉયના ફધાજ  
 

4 લતવભાન વાંદબવભાાં પ્રલાવનના નલનલધ પ્રકાયભાાંથી નીચેનાભાાંથી કમ પ્રલાવનન પ્રકાય નથી.  
 (A) આયાભદામક તેભજ ળક્તતલધવક  (B) મકુ્તત  (C) મવટન થ  (D) ખફયઅંતય  

 

5 આંતયયાષ્ટ્રીમ અનધકૃત પ્રલાવન વાંઘના ઉદ્દબલને રીધે પ્રલાવનની વાંખ્માભાાં વાય એલ __________ થમ છે.  

(A) લધાય  (B) ઘટાડ  (C) યુલઠ  (D) ફૂગાલ  
 

6 શરેાાં યયુભાાં એલા હદલવ કે જેભાાંથી કાભકાજનુાં ચક્કય રુૂાં થતાાં, ધાનભિક યીતબાત ભાટે હદલવ પાલલાભાાં આલતાાં 
તેને ધાનભિક હદલવ કે ____________ કશલેાભાાં આલત.  

(A) Holiday (B) Monday  (C) Birthday  (D) એકણ નશીં. 
 

7 કની દીલાદાાંડી પ્રાચીન નલશ્વની વાત અજામફીઓ ૈકી એક ગણામ છે.  
(A) શયેડરવ (B) યભની  (C) એરેકઝાન્ડ્ન્િમા  (D) એકણ નશીં.  

 

8 કમ ળબ્દ નિભ યયુના એ પ્રદેળ ભાટે લયામ છે કે જેના ઉય ધનાઢય અભીય ઉભયાલ લગવ દ્વાયા વાાંસ્કૃનતક, ળૈક્ષણણક 
અને આનાંદ પ્રભદ ભાટે લચવસ્લ જભાલલાભાાં આલેર છે.  

(A) ભશાપ્રલાવ  (B) મવટન  (C) આધનુનક પ્રલાવન  (D) ઉયના ફધાજ  
 

9 1990ભાાં કેટરા મવટકના રક્ષ્મને શોંચી લીને બાયતભાાં પ્રલાવન નલકાવને ક્ષેતે્ એક ઇનતશાવ વજમો છે ?  

(A) 25000 (B) 50000 (C) 90000 (D) 1 રાખ   
10 પ્રલાવન વ્મલસ્થાનુાં ભાખુાં કેટરા સ્તયીમ શમ છે ? 

(A) 2-સ્તયીમ  (B) 4-સ્તયીમ (C) 6-સ્તયીમ (D) એકણ નશીં.  
 

11 કયુાં પ્રલાવન નલશ્વભાાં વોથી લધ ુખચવ કયનાયા પ્રલાવીઓ ભાટે એક મખુ્મ આકવણ છે ?  

(A) વમશૂ પ્રલાવન  (B) ગપપ પ્રલાવન  (C) વબા પ્રલાવન  (D) ઉદ્યગ પ્રલાવન  
 

12 1992ભાાં આણે તમાાં કમા પ્રલાવીઓ લધ ુશતા ? 

(A) આંતહયક મવટક  (B) તીથવ માત્ીઓ  (C) ળૈક્ષણણક પ્રલાવીઓ  (D) ફાહ્ય પ્રલાવીઓ  
 



13 મતુત લેાય દ્ધનત ચાલ ુયાખલા આણા ક્ષે લધ ુ__________ ની જરૂય છે.  
(A) હૂાંહડમાભણ  (B) યુલઠા  (C) ખયાક  (D) સ્લતાંત્તા  

 

14 મવટકના વાત પ્રકાય કણે ાડયા છે ? 
(A) એહયક કશને  (B) પ્રલાવન વાંચારક  (C) કેમની  (D) લેરન ક્સ્ભથે  

 

15 ભેથાઇવન અને લર દ્વાયા નનણવમ પ્રહક્રમાના વાંદબવભાાં કેટરા તફક્કાનુાં ભડેર યજૂ કયલાભાાં આવ્યુાં છે ?  

(A) વાત  (B) ાાંચ  (C) ફે  (D) ત્ણ  
 

16 થાઈરેન્ડ, નેા, શ્રીરાંકા અને બાયતે પ્રલાવીઓની કેલી અવય સ્ષ્ટ્ટણે અનબુલી છે ?  

(A) નકાયાતભક  (B) વકાયાતભક  (C) વરાભત  (D) એકણ નશીં. 
 

17 લપડવ ટહૂયઝભ ઓગેનાઈઝેળનની સ્થાના ક્યાયે થઈ ?  

(A) 1970 (B) 1975 (C) 1980 (D) 1950 

 

18 યનુાઇટેડ નેળન્વની નલનળષ્ટ્ટ એજન્વીના નાતે W.T.O.ની વભ્મ વાંખ્મા કેટરી છે ?  

(A) 110 (B) 100 (C) 113 (D) 120 

 

19 નલશ્વ પ્રલાવન વાંસ્થા દૂયગાભી નળક્ષણ વહશતના નલનલધ કામવક્રભ કની વાથે આમજીત કયલાભાાં આલે છે ?  

(A) યડ =ય ુયનુનલનવિટી  (B) વયફન  (C) ઉયના ફGg[  (D) એકણ નશીં. 
 

20 ટહૂયઝભ કેહયિંગ કેેવીટી કનુાં પ્રકાળન છે ?  

(A) W.T.O. (B) ગજુયાત વયકાય  (C) બાયત વયકાય  (D) I.A.T.A. 
 

21 I.A.T.A. વાંસ્થાની સ્થાના ક્યાયે થઈ શતી ?  

(A) 1945 (B) 1935 (C) 1940 (D) 1950 

 

22 પ્રલાવન અંગેની નીનતભાાં કઈ ફાફતનુાં ધ્માન યાખલાભાાં આલે છે ?  

(A) નલકાવ  (B) ખાલાીલાની  (C) આનથિક  (D) ઉયના ફધાજ  
 

23 અણખર બાયતીમ પ્રલાવ આમજક ભાંડની સ્થાના ક્યાયે કયલાભાાં આલી શતી ?  

(A) 1945 (B) 1985 (C) 1981 (D) 1980 

 

24 બાયતના પ્રલાવન ઉદ્યગના એક મખુ્મ પ્રનતનનનધ ઘટક તયીકે કઈ વાંસ્થા પ્રનવદ્ધ છે ?  

(A) T.A.A.I. (B) F.H.R.A.I. (C) I.A.T.O. (D) I.A.A.I 
 

25 કયુાં વ ાંગઠન આંતયયાષ્ટ્રીમ શટેર એવનવએળનનુાં વભ્મ છે ?  

(A) I.T.D.C. (B) I.F.T.O. (C) F.H.R.A.I. (D) I.A.T.O. 
 

26 જે વ્મક્તત બાયતન નનલાવી નૌ શમ અને દેળભાાં 120 હદલવ કયતાાં લધાયે હદલવ યશલેા ઈચ્છત શમ ત તેને દેળ છડતા 
કમા પ્રભાણત્ની જરૂય યશ ેછે ?  

(A) નલનનભમ પ્રભાણત્  (B) આલકલેયા યલાનગી પ્રભાણત્  
(C) લેાય નલમક નલઝા  (D) નલઝા નલસ્તયણ પભવ  

 

27 કઈણ હયભાણાતભક ખ્મારના ભાનભાાં ઉમગી વાધન કયુાં છે ?  

(A) વયલાા  (B) ટકાલાયી  (C) ગણુાકાય  (D) આંકડાઓ  
 

28 ગાણણતીક ભધ્મક એ શુાં છે ? 

(A) ભધ્મલતી લરણ  (B) ફહરુક  (C) એકભદીઠ મપૂમ  (D) કુર મપૂમ  
 

29 અલરકનના ભધ્મસ્થી નલચરનના ચખ્ખા મપૂમના ગાણણતીક ભધ્મકને શુાં કશ ેછે ?  

(A) ભધ્મક નલચરન  (B) પ્રભાણણત નલચરન  (C) ચતથુવક નલચરન  (D) ણફિંદુ અંદાજ  
 

30 ગાણણતીક ભધ્મકભાાંથી તાયલેર મપૂમના નલચરનના લગવના વયલાાને કુર વાંખ્મા લડે બાગલાથી જે મપૂમ ભે તેને શુાં 
કશ ેછે ? 

(A) નલચરન  (B) નલચયણ  (C) ભધ્મક નલચરન  (D) પ્રભાણણત નલચરન  
 

31 વદૃ્ધદ્ધદય ળેના રૂે યજૂ થામ છે ? 

(A) વયેયાળ  (B) કુર  (C) ટકાલાયી  (D) ગણુક 
 

32 રાાંફા અંતયની મવુાપયી ભાટે વોથી લધ ુમગ્મ હયલશન વાધન કયુાં છે ?  

(A) યેપલે  (B) જભાગવ  (C) શલાઈભાગવ  (D) ભાગવ  
 

33 કમા પ્રકાયની શટર ભટે બાગે ભટા ળશયેભાાં જૌ  આલેરી છે ?  

(A) પ્રથભ લગવની શટર  (B) હયવટવ અને રજ  (C) ાંચતાયક ડીરક્ષ શટર  (D) કેમ્ આલાવ  
 

34 કઈ વાંસ્થા દય લે એક શટર-યેસ્ટયન્ટ ગાઈડ પ્રકાળીત કયે છે ?  

(A) G.I.T. (B) F.I.T.S. (C) F.I.T. (D) F.H.R.A.I. 
 



35 યસ્તા યની ફૂટાથ ય ફેવીને સ્ભયણણકા લેચલી કમા ક્ષેત્ની એક મખુ્મ પ્રવનૃત્ત છે ?  

(A) ઔચાહયક  (B) મતુત પ્રલેળ  (C) અનોચાહયક  (D) ઉતાદન  
 36 ઔચાહયક ક્ષેત્ભાાં ળાની ઉતાદકતા પ્રભાણભાાં લધાયે શમ છે ?  

(A) શ્રભ  (B) મડૂી  (C) લેતન  (D) ઉયના ફધાજ  
 

37 ભાાંગની અક્સ્થયતા પ્રલાવન પ્રવનૃત્તનુાં કેવુાં અંગ છે ?  

(A) ટૂાંકાગાાનુાં  (B) રાાંફાગાાનુાં  (C) અનનમનભત  (D) કામભી  
 

38 પ્રલાવન એજન્વીન ખ્માર આધનુનક અથવભાાં ક્યાાં ઉદ્દબવ્મ ?  

(A) અભેહયકા  (B) યનળમા  (C) ઇંગ્રેન્ડ  (D) જાાન  
 

39 પ્રલાવ વાંચારકના વાંકણરત પ્રલાવનુાં લેચાણ કણ કયે છે ?  

(A) પ્રલાવન એજન્વી  (B) એજન્ટ  (C) દરાર  (D) વયકાય  
 

40 પ્રલાવન એજન્ટ શાંભેળા ળાનાથી હયણચત શલા જઈએ ?  

(A) લતવભાન બાડા કષ્ટ્ટક  (B) હકિંભત  (C) ઉરબ્ધતા  (D) ઉયના ફધાજ  
 

41 શલાઈ વપયના મખુ્મ કેટરા નલબાગ છે ? 

(A) ફે  (B) ત્ણ  (C) ચાય  (D) ાાંચ  
 

42 શલાઈક્ષેતે્ વાભાન્મ બાડા કમા માત્ાના લગવ ય આધાહયત છે ?  

(A) ઇકનભી  (B) ણફઝનેવ  (C) પ્રથભ લગવ  (D) ઉયના ફધાજ  
 

43 ઉડ્ડમનના આયક્ષણ ભાટે કઇણ વ્મક્તત કઈ ફાફતથી હયણચત શલી જઈએ ?  

(A) ળશયેની વાંજ્ઞા  (B) આયક્ષણ વાંજ્ઞા  (C) ઉયના ફને્ન  (D) એકણ નશીં  
 

44 ઉદ્દમન ક્ષેતે્ ભલુનેશ્વય ળશયેની વાંજ્ઞા કઈ છે ?  

(A) B.H.O. (B) B.B.I. (C) B.H.J. (D) B.H.U. 
 

45 ઉડ્ડમનના આયક્ષણ ભાટે ખાવ નલનાંતી વાંજ્ઞા SVC ળેના ભાટે લયામ છે ?  

(A) વેલા  (B) નલનળષ્ટ્ટ વેલા બયતી  (C) અન્મ વેલાની ભાહશતી  (D) એકણ નશીં  
 

46 એયરાઇન્વભાાં જમાયે આયક્ષણ કયલાભાાં આલે છે તમાયે કમ્્યટૂયભાાં તે વ્મક્તત અથલા વ્મક્તત વમશુની પાઈર ખરૂે છે અને 
આભેે પાઈર નાંફય ફશાય આલે છે તેને શુાં કશલેાભાાં આલે છે ?  

(A) TKT (B) TUR (C) PNR (D) TL 
 

47 બકુ કયેરા બાડા ઉય એયરાઈન્વ પ્રભાણણત કનભળન કણ ભેલે છે ? 
(A) પ્રલાવન એજન્ટ  (B) મવુાપય  (C) રાલેપવ કાંનીઓ  (D) ઇન્ડ્ન્ડમન એયરાઈન્વ  

 

48 નલદેળ માયતા ભાટે ભશતલન દસ્તાલેજ કમ છે ?  

(A) ાવટવ  (B) નલઝા  (C) શલાઈભથક  (D) વ્મલસ્થાન  
 

49 પ્રલાવવાંમજક વાંળધન પ્રલાવ અને તશલેાયના પ્રલાવના આમજનભાાં કણ અગતમની ભનૂભકા બજલે છે ?  

(A) પ્રલાવ વાંમજક  (B) પ્રલાવ એજન્ટ  (C) ઉયના ફને્ન  (D) એકણ નશીં. 
 

50 જે પ્રલાવ વાશવ પ્રવનૃત્તઓ વાથે વાંકામેર શમ તેને શુાં કશ ેછે ?  

(A) નલનળષ્ટ્ટ પ્રલાવ  (B) ગપપ પ્રલાવ  (C) વાશવ પ્રલાવ  (D) એકણ નશીં. 
 

51 કમા વકૃ્ષના ાનભાાંથી ફીડી ફનાલલાભાાં આલે છે ?  

(A) ભહડુ  (B) ફયડી  (C) ટીભરુ  (D) ી   
52 અનકુુ આફશલા અને વાયા લયવાદલાા નલસ્તાયભાાં કેલા જ ાંગર જલા ભે છે ?  

(A) ગીચ  (B) સકૂા  (C) ઝાાંખયાલાા (D) ઉયના ફધાજ   
53 ચાંદન વકૃ્ષની રાકડુાં કમા જ ાંગરભાાંથી ભે છે ? 

(A) ાનખય  (B) હશભારમ  (C) ગીય  (D) લયવાદી   
54 એક અંદાજ મજુફ બાયતભાાં કીટકની કેટરી જત અક્સ્તતલભાાં છે ?  

(A) 40000 (B) 30000 (C) 42000 (D) 45000  
55 આના દેળભાાં વા કડલાનુાં કાભ કમા રક કયે છે ?  

(A) કરફેણરમા  (B) જગી  (C) ઈરુપરા  (D) ઉયના ફધાજ   
56 બાયતનુાં યાષ્ટ્રીમ ક્ષી કયુાં છે ? 

(A) ચકરી  (B) ભય  (C) કબતૂય  (D) ટ   
57 ઉત્તયીમ અક્ષાાંળભાાં ઋત ુઅનવુાય એક લવને કેટરા મખુ્મ બાગભાાં લશેંચી ળકામ ?  

(A) ચાય  (B) છ  (C) ત્ણ  (D) ાાંચ   



58 વાભાન્મ યીતે એક જૌ  સ્થે દયેક ક્રભીક લે એક જ વભમખાંડ દયમ્માન શલાભાનની કેલી હયક્સ્થનત જલાઈ યશતેી શમ 
છે ? 

(A) અરગ-અરગ  (B) એક વયખી  (C) નલયધી  (D) એકણ નશી   
59 બાયતભાાં વમદુ્ર હકનાય કેટરા હકરભીટય રાાંફ છે ?  

(A) 6200 (B) 6250 (C) 5600 (D) 5700  
60 કમા ભહશનાભાાં વોથી લધાયે મવટકનુાં આગભન થતુાં શમ છે ?  

(A) ઓતટફય  (B) ઓગસ્ટ  (C) ભાચવ  (D) ડીવેમ્ફય   
61 કમા યાજમભાાં જાન્યઆુયી ભહશનાભાાં શાથીઓનુાં વયઘવ મવટકના આકવણનુાં મખુ્મ કેન્દ્ર છે ?  

(A) ભશાયાષ્ટ્ર  (B) કેય  (C) ઉત્તયપ્રદેળ  (D) ભધ્મપ્રદેળ   
62 દય લે કમા ભહશનાભાાં ભરુભનૂભભાાં આલેરા નાગયભાાં શ ુભે મજામ છે ?  

(A) જાન્યઆુયી-પેબ્રઅુયી  (B) ઓગસ્ટ-વ્ટેમ્ફય  (C) પેબ્રઅુયી-ભાચવ  (D) નલેમ્ફય-ડીવેમ્ફય   
63 ફજાય વ્મલસ્થાના ખ્માર ળેના નવલામના ક્ષેત્ભાાં ણ પ્રસ્તતુ છે ?  

(A) ફજાય  (B) u~fશક  (C) લેાય  (D) ઉયના ફધાજ   
64 કઈ હકિંભતભાાં છૂટ, ઘટાડ, ળાખ, શ્તા અને નલતયણની ળયતન વભાલેળ થામ છે ?  

(A) ડતય હકિંભત  (B) લેચાણ હકિંભત  (C) ખયીદ હકિંભત  (D) ઉયના ફધાજ   
65 ફજાયન દયેક હશસ્વ જરૂહયમાત અને અેક્ષાને આધાયે કેલ શમ છે ?  

(A) અરગ-અરગ  (B) એકવયખ  (C) યસ્ય નલયધી  (D) એકણ નશીં.   
66 u~fશકની જરૂહયમાતને વાંતલા કઈ એક કાંઈક ફનાલી યજૂ કયે છે તેને શુાં કશ ેછે ?  

(A) અમતૂવતા  (B) વેલા-ઉતાદન  (C) અણબGgતા  (D) નશ્વયતા   
67 જેને જઈ, જાણી, સ ૂાંઘી કે સ્ળી ળકાતી નથી યાંત ુએના દ્વાયા ઉબી થતી અવયથી તેને ભાત્ અનબુલી ળકામ છે તેને શુાં 

કશલેામ ? 

(A) લસ્ત ુ (B) વેલા  (C) નનદાન  (D) મપૂમાાંકન   
68 ગ્રાશકને વાંત આલા ભાટે ઉતાદક ળાનુાં નનભાવણ કયે છે ?  

(A) ફજાય  (B) ભાાંગ  (C) હકિંભત  (D) લસ્ત ુ  
69 પ્રલાવન ઉતાદનભાાં શુાં શમ છે ? 

(A) એકરૂતા  (B) નલનલધતા  (C) વભાનતા  (D) એકણ નશીં   
70 પ્રલાવન સ્થન નલકાવ કયલાભાાં કઈ ફાફત ય બાય આલાભાાં આલે છે ?  

(A) કરા સ્થાતમ  (B) વાંસ્કૃતી  (C) ધભવ  (D) ઉયના ફધાજ   
71 લેાયી ગશૃએ વ્મલસ્થાન વાંસ્થાઓના શુાં છે ?  

(A) ઉતાદક  (B) લેાયીઓ  (C) u~fશક  (D) ભાણરક   
72 કઈણ વાંસ્થા અને જનતા લચ્ચે ાયસ્હયક પ વાંફ ાંધને સ્થાનત કયલા કે જાલી યાખલા ભાટેના વબાન, આમજીત 

અને વાતતમયતુત પ્રમતનને શુાં કશલેામ ?  

(A) યુલઠાકય  (B) મજભાન  (C) વાલવજનીક વાંફ ાંધ  (D) વશાનભુનૂત   
73 નલક્રમ પ્રનતનનનધ નલક્ર્માથે કને ભે છે ?  

(A) લેાયી  (B) વયકાય  (C) રક  (D) ઉતાદક   
74 નલજ્ઞાન, જાશયેાત નલક્ર્મ, જનવાંકવ અને વ્માાય દ્વાયા શુાં થઈ ળકે છે ?  

(A) એજન્ટ  (B) લેાય  (C) પ્રચાય  (D) નપ   
75 છૂટક દુકાનભાાં થતાાં પ્રદળવનને શુાં કશલેામ ?  

(A) શોંચ  (B) વાંદગી  (C) દ્રશ્મ  (D) ી.ઓ.ી.  
76 આંતયયાષ્ટ્રીમ પ્રલાવન ક્ષેતે્ મખુ્મતલે બાયત કેવુાં ધાભ ગણામ છે ?  

(A) વાાંસ્કૃનતક  (B) ધાનભિક  (C) ણફનવાાંપ્રદાનમક  (D) વાાંપ્રદાનમક   
77 દાંતકથાઓ અને ફધ લાતાવઓ બાયતની કઈ યાંયાઓનુાં અણબ Gg અંગ છે ? 

(A) ધાનભિક  (B) ભતૂકા  (C) વાાંસ્કૃનતક  (D) ઉયના ફધાજ   
78 નળપ વમદૃ્ધદ્ધ અને વાાંસ્કૃનતક વાધનભાાં ળેન વભાલેળ થામ છે ?  

(A) નવક્કા  (B) ણચત્  (C) કડા  (D) ઉયના ફધાજ   
79 કારીફાંગન ક્યાાં આલેલુાં છે ? 

(A) ગજુયાત  (B) ભશાયાષ્ટ્ર  (C) યાજસ્થાન  (D) તનભરનાડુ   



80 વાાંચી સ્તૂ ક્યાાં આલેરા છે ? 

(A) કણાવટક  (B) ણફશાય  (C) યાજસ્થાન  (D) ભધ્મપ્રદેળ   
81 નાચના ખાતે કયુાં ભ ાંહદય આલેલુાં છે ? 

(A) દળાલતાય ભાંહદય  (B) નલષ્ટ્ણ ુભાંહદય  (C) ાલવતી ભાંહદય  (D) અષ્ટ્ટકણીમ ભાંહદય   
82 લેર-બટુ્ટાઓની ગઠલણીભાાં સળુબનન મખુ્મ પ્રબાલળાી પ્રકાય કમ છે ?  

(A) ઘમુ્ભટ  (B) આયફસ્ક  (C) ઉયના ફGg[  (D) એકણ નશીં   
83 ‘અરાઇ દયલાજ’ ળેની ાવે ફાાંધલાભાાં આલેર છે ? 

(A) જાભી ભસ્જીદ  (B) અઢાઈ-હદન-કા-ઝડા  (C) જભાતખાના ભસ્જીદ  (D) કુતફુ નભનાય   
84 કના ળાવનકાભાાં બલન-નનભાવણ ક્ષેતે્ આયવશાણન ઉમગ યૂતા પ્રભાણભાાં કયલાભાાં આવ્મ શત ?  

(A) જશાાંગીયના  (B) ળાશજશા Õન  (C) ઉયના ફGg[  (D) એકણ નશીં   
85 આના બવ્મ વાંસ્કૃનતક લાયવન આધાય એટરે .............  

(A) વાલવજનનક ઈભાયત  (B) વાંu~શારમ  (C) ભાંહદય  (D) જલારામક સ્થ   
86 લસ્ત્ર વાંu~શારમની સ્થાના ક્યાયે કયલાભાાં આલી શતી ?  

(A) 1948 (B) 1960 (C) 1949 (D) 1915  
87 ટા મૂભતૂ યીતે ક્યાાં ફનાલલાભાાં આલે છે ? 

(A) ફાંગા  (B) યાજસ્થાન  (C) ભશાયાષ્ટ્ર  (D) ગજુયાત   
88 કયુાં નતૃમ ઉત્તયપ્રદેળ તેભજ યાજસ્થાનનુાં છે ?  

(A) ભણણયુી  (B) કથક  (C) બાાંગડા  (D) ઓહડવી   
89 આણી વાંસ્કૃનતભાાં ળેનુાં નલળે ભશતલ છે ?  

(A) વાંગીત  (B) નતૃમ  (C) પ્રાથવના  (D) ઉયના ફધાજ   
90 કમા ધભવના અનમુામીઓ તાના ભતની ળરૂઆત વાંવાયના અક્સ્તતલની વાથે જ થમેર ભાને છે ?  

(A) હશિંદુ  (B) ફોદ્ધ  (C) ણિસ્તી  (D) ઇસ્રાભ   
91 પ્રલાવનને રીધે કઈ ખાવ નલસ્તાયના રકને કેલા રાબ થામ છે ?  

(A) વાભાજજક  (B) આનથિક  (C) ઉયના ફGg[  (D) એકણ નશીં.   
92 પ્રલાવન યુલઠ એ કમા જીલનન એક બાગ છે ?  

(A) એકાાંત  (B) વમશૂ  (C) રગ્ન  (D) સખુભમ   
93 લૈબલ-લાયવાગત ળશયેની યચનાના ખ્મારને રીધે દણક્ષણ બાયતભાાં ળેના નલકાવને અતમાંત લેગ ભેર છે ?  

(A) આંતયભાખાકીમ  (B) આનથિક  (C) વાભાજજક  (D) વાાંસ્કૃનતક   
94 પ્રલાવના શયલા પયલાના ધાંધાનુાં મડૂીયકાણ કના તયપી શમ છે ?  

(A) લેાયી  (B) u~fશક  (C) વયકાય  (D) એજન્ટ   
95 બાયત વયકાયના મવટન નલબાગ દ્વાયા કયેરી ગણતયી મજુફ 1991-92નાાં લવભાાં નલદેળી પ્રલાવીઓ દ્વાયા વાભે બાયતન 

કેટર આકડ જલા ભે છે ? 

(A) 15.5% (B) 16.5% (C) 10.5% (D) 14.7%  
96 જે રક મજભાન દેળ અને પ્રલાવીઓ લચ્ચે અંતયામ ઉબા કયે છે કશને તેભને શુાં કશ ેછે ?  

(A) માવલયણીમ યટા  (B) પ્રલાવ ભાગવદળવક  (C) 
ઉયના 
ફGg[  (D) એકણ નશીં.  

 
97 બાયતનુાં કયુાં પ્રલાવન લવ વાલ જ નનષ્ટ્પ યશલેા ામ્યુાં ?  

(A) 1990 (B) 1995 (C) 1991 (D) 1996  
98 વાંસ્કૃનતનુાં લેાયીકયણ રકને કામવયત જગતભાાંથી કઈ દુનનમાભાાં રઇ જામ છે ?  

(A) એળ-આયાભ  (B) સ્લતાંત્  (C) ગશૃપ્રવનૃત્ત  (D) ઉચ્ચ નળક્ષણ   
99 થભવ કુક અને કેમની કણ શતા ? 

(A) પ્રલાવી  (B) યુલઠા અનધકાયી  (C) પ્રલાવ આમજક  (D) મવટક   
100 આંતયયાષ્ટ્રીમ પ્રલાવન વાંસ્થાઓ ળેનુાં પ્રનતનનનધતલ કયે છે ?  

(A) વયકાય  (B) ખાનગીક્ષેત્  (C) ઉયના ફGg[  (D) એકણ નશી   
____________ 



ડૉ. ફાફાવાશફે આંફેડકય ઓન યનુનલવીટી  
વત્ાાંત યીક્ષા જુરાઈ : 2012  

સચૂનાO 1. તભાભ પ્રશ્નના જલાફ પયજજમાત છે.  
 2. જમાાં સધુી ખાંડનનયીક્ષક ન જણાલ ેતમાાં સધુી જલાફ રખલાનુાં ળરૂ કયવુાં નહશ.  
 3. જલાફત્ની ાછ આરે સચૂનાઓ કાજીલૂવક લાાંચ્મા ફાદ જલાફ રખલાનુાં ળરૂ કયવુાં.  
 4. યીક્ષાથીઓએ પ્રશ્નત્ અન ેજલાફત્ ફાંન ેખાંડ-નનયીક્ષકન ેએક વાથ ેયત કયલાનુાં અનનલામવ છે. આથી કઈણ 

યીક્ષાથીએ પ્રશ્નત્ તાની વાથ ેરઇ જલાન આગ્રશ યાખલ નહશ. પ્રશ્નત્ વાથ ેરઇ જનાય નલદ્યાથી આ યીક્ષા 
ભાટે ગેયરામક ઠયળ.ે  

 5. લકૈલ્પક વાંદગીના દયેક પ્રશ્નના ઉત્તય ભાટે ચાય નલકપ જણાવ્મા છે. જેભાાંથી એક વાચ શલાની ળક્યતા છે. વાચ 
જલાફ વાંદ કયી જલાબ્ત્કભાાં મગ્મ ખાનાભાાં (x) નનળાની કય.  

 6. જે નલદ્યાથી તાન વાચ નોંધણી નાંફય નશીં દળાવલ ેતને ુાં હયણાભ યદ થળ.ે  
 

અભ્માવક્રભ O વહટિપીકેટ ઈન ટહૂયઝભ ભેનેજભેન્ટ(CMT) નોંધણી નાંફય O_______________ 

ાઠયક્રભ O પ્રલાવન વાંચારન (TS-03) 

તાયીખ  O 07/07/2012 

વભમ  O 03.00 to 06.00       કુર ગણુ  O 100 
 

1 વાંચારનના નલજ્ઞાનન નલકાવ કયલા ભત ેપેમર ેધાંધાકીમ પ્રવનૃતઓન ેકેટરા નલબાગભાાં લશેંચી છે ?  

(A) ફ ે (B) છ  (C) ચાય  (D) ત્ણ  
 

2 ‘વાંચારન એટર ેફીજાઓ ાવથેી કાભ કાઢલી રલેાની કા’ – આ વ્માખ્મા કણ ેઆી ? 

(A) ટેરય  (B) જમર્જ આય. ટેયી  (C) ફે્રન્તરી  (D) પરટે  
 

3 ત ેજે કાંનીનુાં નતેતૃલ કયે છે તનેી ફધી જૌ  પ્રવનૃત્તઓ ભાટે જલાફદાય યશ ેછે ત ેકમા ભનેજેય કશલેામ ?  

(A) જનયર ભનેજેય  (B) કામવ અનવુાય ભનેજેય  
(C) વ્મલસ્થાકીમ ભનેજેય  (D) ઉયના ફધાજ  

 

4 યફટવ એર. કતઝનેાાં ભાટે ભનેજેયન ેકેટરા મૂભતૂ કોળપમની જરૂય ડે છે ? 

 (A) ફ ે (B) ત્ણ  (C) ચાય  (D) ાાંચ  
 

5 __________ એટર ેએક નતેા તયીકે ટીભભાાં વશકાય વાધલાની ભનેજેયની ળક્તત. 
(A) ટેકનીકર કોળપમ  (B) માાંનત્ક કોળપમ  (C) ભાનલીમ કોળપમ  (D) નલબાલનાતભક કોળપમ  

 

6 વાશવનુાં ચક્કવ સ્થાન નક્કી કયલાન અગતમન નનણવમ કણ ર ેછે ?  

(A) u~fશક  (B) લેાયીઓ  (C) ઉદ્યગ વાશનવક  (D) ફજાય  
 

7 ‘ફજાય એટર ેજમાાં લસ્તઓુનુાં લચેાણ થત ુાં શમ ત ેસ્થ’ – આ વ્માખ્મા. 
(A) વાચી છે  (B) ખટી છે  (C) યૂતી છે  (D) અધયૂી છે  

 

8 એકાકી લેાયી પ્રથાભાાં નાણા એકઠા કણ કયે છે ? 

(A) વ્મક્તત ત ેજ (B) ફીજી વ્મક્તતઓ  (C) વયકાય  (D) u~fશક  
 

9 વાંચારનની નલબાલના અન ેનવદ્ધાાંતન નલકાવ વાકે્ષણ ેશુાં છે ?  

(A) આધનુનક ઘટના  (B) ાયાંહયક ઘટના  (C) વાંચારન  (D) જૂની ઘટના  
 

10 ઉચ્ચ વાટીના ભનેજેય એ નીનત-નલમક નનણવમ રનેાય અનધકાયીઓન કેલ વમશૂ છે ? 
(A) ભધ્મભ  (B) ભટ  (C) નાન  (D) અરગ  

 

11 કઈ એક ક્ષતે્ભાાં નલનળષ્ટ્ટ જ્ઞાન નનણૂવતા અન ેદ્ધનતઓન ઉમગ કયલાની ળક્તત એટર.ે........... 
(A) કોળપમ  (B) ભાનલીમ કોળપમ  (C) નલબાલનાતભક કોળપમ  (D) માાંનત્ક કોળપમ  

 

12 પ્રલતવભાન ફજાય શયીપાઈ અન ેદયેક શયીપના ફજાય હશસ્વા નલળનેી ભાહશતી ળભેાાંથી ભે છે ?  

(A) ફજાય ભાાંગ નલÈરેણ  (B) ફજાય યુલઠા નલÈરેણ  (C) લેાયીઓ  (D) ઉતાદક  
 

13 વભાજના હયલતવનની અવય ળનેા ય થામ છે ? 

(A) વભાજ  (B) વાંગઠન  (C) વ્મક્તત  (D) ઉયના ફધાાં જ  
 

14 અભરદાયળાશીની ફાફતભાાં કામદાઓ અન ેનનમભ કેલા શમ છે ? 
(A) વય  (B) કઠીન  (C) જડ  (D) શલા  

 



15 પેડયીક નલન્વટન ટેરયે લજૈ્ઞાનનક વ્મલસ્થાનના કેટરા નનમભનુાં લણવન કયુવ છે ? 

(A) ચાય  (B) ફ ે (C) ત્ણ  (D) ાાંચ  
 

16 વાંગઠનભાાં કમા ક્રભ પ્રભાણનેી નલનલધ કક્ષાઓ શમ છે ? 

(A) ઉતયતા  (B) ચઢતા  (C) નકાયાતભક  (D) ઉયભાાંથી એકણ નશી  
 

17 કમા પ્રકાયના વાંગઠનના ભાખાભાાં કભવચાયીઓ ફલેડી વત્તાના શાથ નીચ ેકાભ કયતાાં શમ છે ?  

(A) સ્થાનીમ ામાલાા  (B) જૂથ  (C) ગ ૂાંથણીયતુત  (D) ઉતાદન આધાહયત  
 

18 કઇણ વાંગઠનના ભાટે કઈ એક ભાખુાં................. 
(A) વાંણૂવ શમ છે.  (B) વાંણૂવ શત ુાં નથી.  (C) મગ્મ છે.  (D) ખટુાં છે.  

 

19 વભ્મ દ્વાયા અનબુલાત આંતહયક લાતાલયણન કામભી ગણુ જે એભના લતવન ય પ્રબાલ ડે અન ેજેનુાં લણવન ખાવ કયીન ેવાંગઠનના 
રક્ષણ વમશૂના મપૂમ તયીકે કયી ળકામ –આ નલધાન કનુાં છે ? 

(A) સ્ટીપન  (B) c[Gzl (C) યેનાટતાગીઉયી  (D) પરટે  
 

20 વાભાન્મ યીત ેમજનાઓના કેટરા પ્રકાય ાડી ળકામ ?  

(A) ફ ે (B) ત્ણ  (C) ચાય  (D) ાાંચ  
 

21 પ્રથારક્ષી દ્રન્ડ્ષ્ટ્ટણફિંદુ પ્રભાણ ેવાંગઠનન ેકેટરા નલબાગલાી એક પ્રથા તયીકે જલાભાાં આલ ેછે ?  

(A) ત્ણ  (B) ાાંચ  (C) છ  (D) વાત  
 

22 નનણવમ રલેાની પ્રહક્રમા પેરામરેી શમ તને ેશુાં કશલેામ ? 

(A) નલકેન્દ્રીકયણ  (B) કેન્દ્રીકયણ  (C) ઓડવય  (D) બરાભણ  
 

23 નળક્ષાની કે રડલાની ફીક લગય વ્મક્તતન ેનતૂન નલચાયન પ્રમગ કયલાની સ્લતાંત્તા આલાભાાં આલ ેત ેફાફત વાંગઠન વાંસ્કૃનતના 
કમા ાવાાંન ુાં સચૂન કયે છે ? 

(A) સ્લામત્તતા  (B) વાંઘવ  (C) યુસ્કાય  (D) જખભ રવેુાં  
 

24 વાંગઠન ભાખા અન ેવાંગઠન વાંસ્કૃનત એ કેલા શમ છે ? 

(A) ક્સ્થય શમ છે.  (B) ક્સ્થય શતા નથી.  (C) યસ્ય નલયધ  (D) તટસ્થ  
 

25 કઈક ચક્કવ શતેઓુ નવદ્ધ કયલા એકફીજા ય આધાહયત શમ અને ાયસ્હયક વ્મલશાય કયતી શમ એલી ફે અથલા લધ ુવ્મક્તતઓ દ્વાયા શુાં ફને છે ? 

(A) જૂથ  (B) ઢેી  (C) ઉદ્યગ  (D) વાંગઠન  
 

26 ચક્કવ હયણાભ ભેલલા ભાટે ઔચાહયક વત્તાઓ દ્વાયા ઈયાદાલૂવક ઉબા કયેરા જૂથન ેકમા જૂથ કશલેામ ?  

(A) વભ્મદ જૂથ  (B) વાંદબવ જૂથ  (C) અનોચાહયક જૂથ  (D) ઔચાહયક જૂથ  
 

27 જૂથ તનેા વભ્મન ેશુાં રુૂાં ાડીન ેતભેના લતવન ઉય ઘયેી અવય ઉબી કયે છે ?  

(A) આશ્રમ  (B) નુ્ડ્ષ્ટ્ટ  (C) વરાભતી  (D) ઉયના ફધાજ  
 

28 ફ્રઈહડમન ખ્મારભાના ઈડ લાી અશભ = ક્સ્થનત એટર.ે.......... 
(A) ફાક  (B) ખુ્ત  (C) લડીર  (D) ઘયડા  

 

29 રાગણીઓ, અનબુલ અન ેઅનફુૂરનનુાં આંતહયક જગત કઈ ક્સ્થનતએ છે ? 

(A) ખુ્ત અશમૌ  (B) ફા અશમૌ (C) લડીર અશમૌ (D) ઉયના ફધાાં જ  
 

30 અનકુૂરીત ફાક કેવુાં શમ છે ? 

(A) વાભાજજક  (B) અવાભાજજક  (C) તાંદુયસ્ત  (D) નફળાં  
 

31 ‘હુાં ફયાફય છાં – તભ ેફયાફય છ’ – આલી ભાનનવક ક્સ્થનતઓલાા રક કેલા શમ છે ? 

(A) ળાંકાળીર  (B) નફા  (C) આતભનલશ્વાસ ુ (D) ધાનભિક  
 

32 જૂથની અવયકાયકતા અન ેનનલતવન કેલા હયફ ય આધાય યાખ ેછે ? 

(A) યસ્ય નલયધી  (B) યસ્ય વાંફાંનધત  (C) ટેકનરજીકર  (D) વાંસ્થાકીમ  
 

33 સ્લપ્રતમક્ષીકયણ અન ેફીજાઓનુાં તનેા નલળનેુાં પ્રતમક્ષીકયણન ેઓખલા ભાટે ળને ઉમગ થામ છે ?  

(A) પ્રતમક્ષીકયણ  (B) અંત:સ્લ  (C) જશયી નલન્ડ  (D) લતવનળરૈી  
 

34 નાના ઉદેળક કેવુાં લતવન કયનાય શમ છે ? 

(A) વર્જનાતભક  (B) ચારાકીબયુું  (C) અંત:સ્ફૂયણબયુું  (D) ઉયના ફધાજ  
 

35 જૂથની યચના ળા ભાટે કયલાભાાં આલ ેછે ? 

(A) વાંગઠન યચલા (B) ચક્કવ કમો નવદ્ધ કયલા (C) ચક્કવ શતેઓુ નવદ્ધ કયલા (D) આમજન કયલા 
 36 ચક્કવ હયક્સ્થનતભાાં મગ્મ અન ેસ્લીકામવ લતવન ભાટેનુાં ખાવ ભાગવદળવન રુૂાં ડે તને ેશુાં કશલેામ ?  

(A) ધાયાધયણ (B) ભાગવદળવક (C) લતવણકૂ (D) એકણ નશીં. 
 



37 લતવભાનભાાં ભટા બાગના દેળ નલદેળી મદુ્રા નલકાવની પ્રવનૃત્તઓન ેઉત્તજેન આલા,સ્થાનનક આનથિક હયક્સ્થનત અન ેયજગાયીની તક 
લધાયલા ભાટે કણ ેપ્રાધાન્મ આ ેછે ? 

(A) મવટન  (B) ભાનલવાંવાધન  (C) ભાનલવાંચારન (D) ઉયના ફધાજ  
 

38 નાણાકીમ વાંચારન કન ેઉમગી નીલડે છે ? 

(A) ળયેશપડવવ  (B) રણેદાય  (C) ઉયના ફGg[  (D) એકણ નશીં  
 

39 નાણાકીમ આમજન નાણાની દ્રન્ડ્ષ્ટ્ટએ કમા ફનાલનુાં મપૂમાાંકન છે ?  

(A) લતવભાનના  (B) બનલષ્ટ્મના  (C) ભતૂકાના  (D) ઉયનાભાાંથી કઈ નશી  
 

40 લેાય ભાટેન ચાલ ુભાર, કાચ ભાર, તમૈાય ભાર અન ેઅધવ તમૈાય ભારન ેશુાં કશલેામ ?  

(A) ચાલ ુનભરકત  (B) ઉતાદન  (C) ચાલ ુદેવુાં  (D) ભેલરે ળાખ  
 

41 ડતય ળબ્દનુાં અથવઘટન ળનેા ઉય આધાહયત છે ? 

(A) કમા વાંદબવભાાં લયામ છે  (B) યક્ષ ખચવ  (C) પ્રતમક્ષ ખચવ  (D) ઉયના ફધાજ  
 

42 જે ખચવ વયતાથી ઓખી ળકાત નથી ણ એ ધાંધ ચરાલલા ભાટે જરૂયી છે તને ેકમ ખચવ કશલેામ ?  

(A) પ્રતમક્ષ ખચવ  (B) ક્સ્થય ખચવ  (C) યક્ષ ખચવ  (D) વયેયાળ ખચવ  
 

43 પ્રતમક્ષ ખચવ અન ેયક્ષ ખચવના વયલાાન ેશુાં કશલેામ ? 

(A) ક્સ્થય ખચવ (B) અક્સ્થય ખચવ  (C) કુર ખચવ (D) વયેયાળ ખચવ 
 

44 પ્રતમક્ષ ભજુયી ગણલા ભાટે શુાં ધ્માનભાાં રલેાભાાં આલ ેછે ?  

(A) ભજૂયી  (B) કાભના કરાક  (C) ઉયના ફGg[  (D) એકણ નશીં.  
 

45 નાણાકીમ વાંચારનના કાભ કમા કમા છે ? 

(A) નાણાકીમ જરૂહયમાતનુાં અનભુાન કયવુાં  (B) નાણાકીમ જરૂહયમાતનુાં લગીકયણ કયવુાં  
(C) ઉયભાાંથી એકણ નશીં.  (D) ઉયના aGg[  

 

46 કમ ખચવ વયતાથી ઓખલાભાાં આલ ેછે કે ઉતાહદત લસ્ત ુઅન ેવલેા ભાટે શમ છે ?  

(A) યક્ષ ખચવ (B) પ્રતમક્ષ ખચવ  (C) ક્સ્થય ખચવ  (D) અક્સ્થય ખચવ  
 

47 કઇણ ધાંધાભાાં યકડની જરૂહયમાતન વાચ અંદાજ.......... 
(A) જરૂયી નથી  (B) આલી ળકે છે  (C) જરૂયી છે  (D) આલી ળકત નથી  

 

48 હક્રમા એ વ્મલસ્થાતાંત્ની કઈ પ્રવનૃત્ત છે ? 

(A) એકભરક્ષી  (B) શતેરુક્ષી  (C) ફહુરક્ષી  (D) ઉયના ફધાજ  
 

49 ચખ્ખ નપ અથલા ચખ્ખા નકુળાનની જાણકાયી ભાટે ળાન ઉમગ કયલાભાાં આલ ેછે ?  

(A) નપાનકુળાન ખાતા  (B) આલક ખાતા  (C) જાલક ખાતા  (D) નકુળાન ખાતા  
 

50 ધાંધાના વાંચારનથી છેલટની ભાણરકીની મડૂીભાાં ઘટાડ થામ ત તનેી ગણતયી ળભેાાં થામ છે ?  

(A) ખચવ  (B) આલક  (C) નપ  (D) નકુળાન  
 

51 મડૂીભાાં પા અન ેજાલી યાખરે કભાણીના વયલાાન ેશુાં કશલેામ ? 
(A) નભરકત  (B) ભાણરકીની મડૂી  (C) જલાફદાયીઓ  (D) એકણ નશી  

 
52 નપા અન ેનકુળાન ખાત ુએ ાકા વયલમૈાન કમ હશસ્વ છે ? 

(A) આંતહયક  (B) ફાહ્ય  (C) નકાભ  (D) અડધ  
 

53 કુર લચેાણભાાં હશવાફી લવ દયમ્માન ળને વભાલળે કયલાભાાં આલ ેછે ? 
(A) લચેાણભાાં આલરેી ફધી લેાયી લસ્તઓુ  (B) વલેાઓની કુર લચેાણ હકિંભત  

(C) ઉયના ફGg[ (D) એકણ નશીં.   
54 કુર લેચાણભાાંથી યત કયલાભાાં આલેર ભારનુાં ભ}પમ અને લતયને ફાદ કયલાભાાં આલે તમાય છી જે યકભ લધે છે તેને શુાં કશલેાભાાં આલે છે ? 

(A) કુર લચેાણ  (B) ચખ્ખુાં લચેાણ  (C) કાચ નપ  (D) અન્મ ખચવ  
 

55 હશવાફી દ્ધનતભાાં કેટરા તફક્કાઓન વભાલળે કયલાભાાં આલ ેછે ? 
(A) ફ ે (B) ત્ણ  (C) ચાય  (D) ાાંચ   

56 કમા વયલમૈાન ઉમગ ઢેીની વદ્ધયતા અન ેપ્રલાહશતાની ભાણી કયલાભાાં આલ ેછે ? 
(A) ચખ્ખા વયલમૈા  (B) કાચા વયલમૈા  (C) ાકા વયલમૈા  (D) એકણ નશીં  

 
57 વાંળનમત દેલાની ઉઘયાણીની યકભની ગણતયી કના આધાયે કયલાભાાં આલ ેછે ? 

(A) યકડ  (B) આલક  (C) ખચવ  (D) નપ   
58 અમકુ ચક્કવ વભમ ેઢેીની નાણાકીમ હયક્સ્થનત યજૂ કયે તને ેશુાં કશલેામ ? 

(A) ાકુાં વયલયૈુાં  (B) અશલેાર  (C) કાચુાં વયલયૈુાં  (D) નપા-નકુવાન  
 



59 ઉછીના રીધરેા નાણા ઉય ઢેીએ ચકૂલરે ક્સ્થય ખચવન ેશુાં કશલેાભાાં આલ ેછે ? 
(A) વાભાન્મ ખચવ  (B) કાચ નપ  (C) વ્માજ  (D) લશીલટીમ ખચવ  

 
60 ધાંધાકીમ એકભ તાની વાથ ેવાંકામરેા ક્ષકાયન ેનાણાકીમ ત્ક અન ેઅશલેાર દ્વાયા કઈ ભાહશતી યૂી ાડે છે ? 

(A) નકુવાનખાત ુાં  (B) ધાંધાકીમ ભાહશતી  (C) કાચુાં વયલયૈુાં  (D) નાણાકીમ ભાહશતી  
 

61 પ્રલાવ આમજનની કાંનીની સ્થાના કયતાાં શરેા ળાની તમૈાયી યાખલી ડે છે ? 
(A) જખભ ઉઠાલલાની  (B) જખભ ટાલાની  (C) નપ કયલાની  (D) પયલાની  

 
62 પ્રલાવન આમજક કાંનીના વાંચારકે ળાનુાં જ્ઞાન ભેલી રવે ુાં અનનલામવ છે ? 

(A) પ્રલાવન ફજાય  (B) પ્રલાવનના પ્રલાશ  (C) પ્રલાવનનુાં સ્લરૂદળવન  (D) ઉયનાાં ફધાજ  
 

63 જે પ્રલાવ આમજક પ્રલાવ, નનલાવ-વ્મલસ્થા તથા અન્મ વેલાઓને વભાલતુાં યાફેતા મજુફનુાં પ્રલાવ ેકેજ તૈમાય કયે છે તેને કમા આમજક કશલેામ ? 

(A) વાભ }હશક ફજાય આમજક (B) નલનળષ્ટ્ટ પ્રલાવ આમજક 
(C) કાંની આમજક  (D) નનમનભત આમજક  

64 લવના અંત ેકાંની તભાભ ફીરની ચકુલણી કયી દે એ છી, કયલયેા ચકૂલી દીધા ફાદ એની ાવ ેજે કાંઈ ળે યશ ેછે એન ેશુાં કશલેામ ? 
(A) મડૂી  (B) વયલયૈુાં  (C) નપ  (D) નકુવાન  

 
65 પ્રલાવન વાંસ્થાના ક્ષતે્ભાાં નલ વ્મલવામ ળરૂ કયલા ભાટે ળભેાાં મડૂીયકાણ કયવુાં ડે છે ? 

(A) કામાવરમ ભાટેની જગ્મા ખયીદલા  (B) કામાવરમના પનીચય  

(C) કભવચાયીઓના લતેન  (D) ઉયના ફધાજ  
 

66 બાયત વયકાયનુાં કયુાં ખાત ુાં પ્રલાવન એજન્વીઓન ેધાંધાના નલકાવ ભાટે પ્રચાયનત્કાઓ, પ્રલાવન વાંફાંધી ભાહશતી, આંકડાકીમ નલગત 
તથા અન્મ જરૂયી વાહશતમ રુૂાં ડે છે ? 

(A) ગશૃ ખાત ુ (B) પ્રલાવન ખાત ુ (C) નાણાાં ખાત ુ (D) નલદેળ ખાત ુ  
67 ભટી અન ેલબૈલી શટર વ્મક્તતગત અન ેવાંસ્થાકીમ u~fશક દ્વાયા વલેાઓ અંગે છૂયછ કયલાભાાં આલ ેતમાયે એ ભાટે જે યકભ લસરૂ 

કયલાભાાં આલ ેછે તને ેશુાં કશલેામ ? 
(A) શટર યેટ  (B) ફૂરફડવ યેટ   (C) યેકયેટ  (D) શાપ ફડવ યેટ  

 
68 જે સ્થે પ્રલાવી પ્રલાવ કયી યહ્ય શમ ત ેશુાં કશલેામ ? 

(A) ડેન્ડ્સ્ટનળેન  (B) ચકે ઈન  (C) ચકે આઉટ  (D) ઓહયજીન   
69 નલભાની ભથકે ચકાવણી અન ેયીક્ષણભાાંથી વાય થઈ ચકેૂરા ભાર-વભાન ઉયાાંત મવુાપયન ેકઈ લસ્તઓુ રઇ જલાની છૂટ શમ છે ? 

(A) ાાંચ હકર લજન  (B) છ હકર લજન  (C) ખબ ેરટકાલરેી  (D) એક હકર લજન  
 

70 પ્રલાવ ભાટે જાયી કયલાભાાં આલરેી નલભાની વલેાની હટહકટ એક __________ છે. 
(A) દસ્તાલજે  (B) કાગ  (C) નલગત  (D) જલાફદાયી   

71 લાઉચય જાયી કયીન ેએજન્ટ વલેા યૂી ડનાયન ેલાઉચયભાાં જણાલરેી વલેાઓ યૂી ાડલા અનધકૃત કયે છે અન ેએ વલેાઓ ફદર 
ાછથી ચકૂલણી કયલાની ફાાંમધયી આ ેતને ેશુાં કશલેામ ? 

(A) એજન્ટ  (B) નનમાંત્ક લાઉચય  (C) પ્રલાવન વાંસ્થા  (D) અનધકૃતીકાયણ  
 

72 પ્રલાવન વાંસ્થાના વાંચારક ભાટે શુાં આલશ્મક છે ? 
(A) નાણાકીમ વ્મલસ્થાનની પ્રહક્રમા  (B) કામવ દ્ધનત  
(C) કામવક્રભન ેવભજલા  (D) ઉયના ફધાાં જ  

 
73 પ્રલાવ આમજકે વપ થવુાં શમ અન ેવૈા કભાલા શમ ત તણે ેકેલી વલેા યૂી ાડલી જઈએ ? 

(A) ગણુલત્તાયતુત  (B) વાંણૂવ  (C) અધયૂી  (D) ઉયનાભાાંથી એકણ નશીં  
 

74 કઈણ ટાર કચયેીભાાં ટાર અંગે જરૂયી ટાર હટહકટ ખચવ અંગે........ 
(A) જાણી ળકત ુાં નથી  (B) જાણી ળકામ છે  (C) છૂી ળકત ુાં નથી  (D) નક્કી શત ુાં નથી   

75 જુદા જુદા સ્ત્રત ાવથેી જે કઈ ભાહશતી પ્રા્ત થામ છે તને વાંu~શ કણ કયે છે ? 
(A) મવુાપય  (B) પ્રલાવન વાંસ્થા  (C) મવટક  (D) વાંu~શકાય  

 
76 પ્રલાવ વાંચારકન ેકઈ કરભ શઠે નાણાકીમ રાબ ભે છે ? 

(A) 80 CCC (B) 80 HHD (C) 80 CC (D) 80 HH  
77 ફધી જ વલેા નલતયણ દ્ધનતઓ ઈનટુનુાં ળભેાાં રૂાાંતય કયે છે ? 

(A) આઉટટુ  (B) વલેા  (C) લસ્ત ુ (D) ફજાય  
 

78 અંકુળનુાં પ્રભાણ આશાય વલેા ચારનના ળનેા ઉય આધાહયત છે ? 
(A) કદ  (B) જહટરતા  (C) ઉયના ફGg[  (D) એકણ નશીં.   



79 આશાય દેાળન ફગાડ ઘટાડલા ભાટે શુાં કયવુાં જઈએ ? 
(A) આશાય વાંફાંનધત ઉંડાણ સચૂના  (B) ખયીદીની ગણુલત્તા ઉય અંકુળ  

(C) આશાય ઉતાદન પ્રનલનધઓનુાં અભરીકયણ  (D) ઉયના ફધાજ   
80 ઉશાયગશૃના ચડાઓ યાખલાની વાંશનત મખુ્મતલ ેકનુાં લગીકાયણ કયે છે ? 

(A) આલક  (B) ખચવ  (C) ઉયના ફGg[  (D) એકણ નશીં.  
 

81 હયલશન એ કમા ઉદ્યગનુાં મખુ્મ અંગ છે ? 
(A) લાશનવ્મલશાય  (B) પ્રલાવન ઉદ્યગ  (C) રાન્વટવ  (D) ઉયના ફધાજ   

82 એયરાઈન્વના ચરનની લાણણજ્જમક ળક્યતા અન ેનાણાકીમ વદ્ધયતાન આધા ળનેા ઉય છે ? 

(A) નાણાકીમ ફાફત  (B) કભવચાયીઓ  (C) ામરટ  (D) નપાકાયકતાની ક્ષભતા  

 
83 એયરાઈન્વનુાં ડતયનુાં ભાખુાં કેટરા નલબાગભાાં લશચેામલેુાં છે ? 

(A) ફ ે (B) ત્ણ  (C) ચાય  (D) છ  
 

84 લતવભાનભાાં ઉદાયીકયણ, ખાનગીકયણ અન ેલનૈશ્વકીકયણન ેહયણાભ ેએયરાઈન્વ ય શુાં અવય થઈ છે ? 
(A) નપ લધ્મ છે.  (B) ધાંધ ઘટય છે.  (C) નલા ડકાય ઉબા થમા છે.  (D) શયીપાઈ ઘટી છે.   

85 આશાય વલેા ચારનની ગણુલત્તાનુાં વર્જન અન ેનનબાલની વાતતમતા ભાટે કયુાં હયફ જરૂયી છે ? 
(A) અકે્ષાઓ  (B) જૂથ અણબગભ  (C) વ્મક્તત વલેા  (D) દેાળ વલેા  

 
86 ઉશાય ગશૃભાાં ીયવલાભાાં આલનારુાં બજન ઉશાયગશૃના ચરનની કેલી ફાફત છે ? 

(A) જરૂયી  (B) ણફનજરૂયી  (C) મૂભતૂ  (D) ઉયના ફધાજ   
87 આશાય વલેા યવડાનુાં કઈણ ચારન એ કના જેવુાં શમ છે ? 

(A) દુકાન  (B) પેતટયી  (C) લેાયી  (D) u~fશક  
 

88 ઉશાયગશૃની ફજાય હક્રમાના વાધન કમા છે ? 
(A) અંકુળ  (B) નપાકાયકતા  (C) વલેા  (D) જાશયેાત  

89 વ્મલવાનમક પ્રલાવીઓની માત્ા શલાભાન અન ેલાતાલયણન ેધ્માનભાાં ર ેછે ? 
(A) શા  (B) ના (C) કદી નશી  (D) શાંભળેા  

 
90 વ્મલવાનમક પ્રલાવન ઉય કની અવય શતી નથી ? 

(A) ભાંદી  (B) તજેી  (C) તજેી-ભાંદી  (D) આનથિક   
91 જે વબાભાાં જે-ત ેનલમના નનષ્ટ્ણાાંત ચક્કવ નલમ ઉય વાંફધન કયે છે અન ેપ્રશ્નના જલાફ આ ેછે તને ેશુાં કશલેામ ? 

(A) વમશૂવબા  (B) લાતચીત  (C) ભશાવબા  (D) હયદ  
 

92 અનધલળેન ઉદ્યગના ફજાયનુાં કેટરા ક્ષતે્ભાાં લગીકયણ કયી ળકામ ? 
(A) ફ ે (B) ત્ણ  (C) ચાય  (D) ાાંચ   

93 કમા લગવભાાં રક વભ્મ તયીકે જડામ છે કે જેભના કાભકાજન પ્રકાય એન ેભાટે કાયણભતૂ શમ છે ? 
(A) કોયેટ ક્ષતે્  (B) ઔદ્યણગક ક્ષતે્  (C) વ્મલવાનમક ભાંડ  (D) ખાનગી ક્ષતે્  

 
94 અનધલળેન સ્થ અન ેવલરતના પ્રલગેીકયણ ભાટે કમા પ્રલાવ મજી ળકામ ? 

(A) કોટુાંણફક  (B) વ્મક્તતગત  (C) વ્મલવાનમક  (D) વાંસ્થાગત   
95 જમાયે મખુ્મ લતતાન ેસ્ટેજ યથી વાંબાલાનુાં ભશતલનુાં શમ અન ેબાગ રનેાયાઓનુાં ચચાવભાાં પ્રનતનનનધતલ રઘતુ્તભ શમ તમાયે કઈ ફઠેક 

વ્મલસ્થા પ્રનતનનનધતલ રઘતુ્તભ શમ તમાયે કઈ ફઠેક વ્મલસ્થા મગ્મ યશળે ે? 
(A) નથમટેય દ્ધનત (B) લગવખાંડ ળરૈી  (C) ફડવ રૂભ  (D) ય-ુઆકાય  

 
96 ભેાલડાઓ અન ેનનદળવનની ફાફતભાાં કમા ઉદ્યગની ભનૂભકા ભશતલની શમ છે ? 

(A) કાડ  (B) પ્રદળવન  (C) લાશનવ્મલશાય  (D) ફાાંધકાભ   
97 વ્મલવાનમક પ્રલાવનની ભાાંગ ભટા બાગે કેલી શમ છે ? 

(A) ળશયેરક્ષી  (B) u~fમ્મરક્ષી  (C) યાષ્ટ્રીમ  (D) આંતયયાષ્ટ્રીમ  
 

98 પ્રલાવન વ્મલવામભાાં સ્થની લચ્ચ ેઅનધલળેન ધાંધાકીમ ભેાલડા, પ્રદળવન અન ેનલનળષ્ટ્ટ આમજન લગેયે ળા ભાટે કયલાભાાં આલ ેછે ? 
(A) શયીપન ેઆકવલા  (B) નપ કભાલલા  (C) પ્રલાવીઓન ેઆકવલા  (D) ઉયના ફધાજ   

99 વ્મલવાનમક મવુાપયીન ેકમા વ્મલવામની વાથ ેજડલાભાાં આલ ેછે ? 
(A) કન્લને્ળન  (B) પ્રલાવન  (C) ફજાય  (D) વાંચારન  

 
100 ભટાબાગના વ્મલવાનમક પ્રલાવીઓ કમા લગવભાાં પ્રલાવ કયતાાં શમ છે ? 

(A) રઅય લગવ  (B) ઉચ્ચ લગવ  (C) વકેન્ડ લગવ  (D) ઉયના ફધાજ   


