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1 5~jf;g dfu6l df[8[efu[ s[jl cf[i k[ M 

(A) u[zjfhal (B) d}b"tfezl (C) A vg[ B (D) v[s56 gcl\ 
 

2 s[jf 5i"8gdf\ d],fsftl JiLstut ;[jfvf[ bzlntf cf[i k[ M 

(A) vf\tzfqåli (B) :yfLgs (C) ;fdfLhs (D) :jt\Ê 
 

3 Lgud vLwLgidf[ vg];fz jclj8li Ljs[GÌlisz6 sf[6 sz[ k[ M 

(A) zfhi ;zsfz (B) s[GÌ ;zsfz (C) 5~jf;g v[hG;lvf[ (D) åfj[<; s\5glvf[ 
 

4 ezt gf8id= sif zfhig]\ g'Ti k[ M 

(A) u]hzft (B) dcfzfqå (C) Pÿfz 5~n[x (D) tfLd,gf0] 
 

5 ahfz Jij:yfgf Bif,m x[gf L;jfigf 1f[Êmdf\ 5~:t]t k[ M 

(A) ahfz (B) u~fcsf[  (C) Jif5fz (D) P5zgf awfh 
 

6 ;[jf 5}zl 5f0jfdf\ sf[gf[ of/m dcTjgf[ cf[i k[ M 

(A) u~fcsf[  (B) dg]qi (C) j[5fzl (D) PT5fns 
 

7 zhfvf[ 5z\5zfut zlt[ s. 5~j'Lÿf ;fy[ ;\s/fi[, k[ M 

(A) ;fdfLhs (B) 5~jf;g (C) wfLd"s (D) vfLy"s 
 

8 s. ;\:s'Ltv[ 36f awf 5i"8sf[g[ 5mtfgl tzo vfsLqf"t sz[, k[ M 

(A) efztli (B) hf5fgl (C) .zfgl (D) vd[Lzsg 
 

9 sif nfisfdf\ 5~jf;g ;[gfgf gfuLzs PÑig Ljefudf\yl v,u 50i] M 

(A) 1980 (B) 1970 (C) 1960 (D) 1990 
 

10 v[s v\nfh d]ha efztdf\ sl8sf[gl s[8,l hftf[ vL:tTjdf\ k[ M 

(A) 40,000 (B) 30,000 (C) 42,000 (D) 45,000 
 

11 efztdf\ 51flvf[gl s[8,l hftf[ hf[jf d/[ k[ M 

(A) 5000 (B) 1000 (C) 2000 (D) 15000 
 

12 Pÿfzli v1ff\xf[df\ Kt] vg];fz v[s jqf"g[ s[8,f d]Bi efumdf\ jc[\rl xsfi M 

(A) rfz (B) k (C) Ê6  (D) 5f\r 
 

13 efztdf\ 5~jf;g Ljefu sf[gl ;fy[ hf[0fi[,m k[ M 

(A) gfuLzs PÑig (B) 5~jf;g bftf (C) Avg[B (D) v[s56 gcl\ 
 

14 dWidjtl"vf[df\ s. ;[jfgf[ ;dfj[x yfi k[ M 

(A) åfj[, v[hG;lvf[ (B) 5~jf; vfif[hsm (C) emLdif (D) P5zgf awfh 
 



 

 

15 LjÈj 5~jf;g ;\:yfgl :yf5gf sifz[ y. M 

(A) 1968 (B) 1950 (C) 1975 (D) 1989 
 

16 vf56f n[xdf\ o}0s~fo8gl s[8,l ;\:yfvf[ sfi"zt k[ M 

(A) 16 (B) 12 (C) 18 (D) 17 
 

17 ym0l vg[ dWid v\tzgl d];fozl df8[ si]\ 5Lzjcg v[s vuTig]\ ;fwg k[ M 

(A) z[, 5Lzjcg (B) dfu" 5Lzjcg (C) h/ 5Lzjcg (D) cjf. 5Lzjcg 
 

18 1988 ;]wl efztdf\ s], s[8,f Ls,mdl8zgf dfuf[" ctf M 

(A) 19,fb (B) 21 ,fb (C) 17 ,fb (D) 122 ,fb 
 

19 .LG0ig s\5gl c[9/ sifz[ F.H.R.A.I.gf[ v[s s\5gl tzls[ ;dfj[x szjfdf\ vfJif[ ctf[ M 

(A) 9 vf[uq8-1952 (B) 7 L0;[DazV1955 (C) 18 ;%8[Daz-1966 (D) 8 gj[Daz-1955 
 

20 sif wd"gf vg]ifilvf[ 5mtfgf dtgl xÍvft ;\;fzgf vL:tTjgl ;fy[ h yi[, dfg[ k[ M 

(A) Lc\n] wd" (B) af{› wd" (C) Lb~:tl wd" (D) .:,fd wd" 
 

21 5~jf;gg[ ,lw[ sf[. bf; Lj:tfzgf ,msmg[ s[jf ,fe yfi k[ M 

(A) ;fdfLhs (B) vfLy"s (C) P5zgf aGg[  (D) v[s56 gcl\ 
 

22 1950 df\ s. ;LdLt ßfzf 5Lzjcggf tdfd ;fwgf[gf Ljsf; df8[ ;\imhg szjfgl hÍLzift 5z efz 

d}sjfdf\ vfJim ctf[ M 

(A) vf\tzn[xli h/ 5Lzjcg ;LdLt (B) df[8z jfcg szfwfg t5f; ;LdLt 

(C) 5Lzjcg ;,fcsfz 5Lzqfn (D) 5Lzjcg glLt vg[ Lgimul ;LdLt 
 

23 cm,sgf j'1fm s[jf h\u,mdf\ h hf[jf d/[ k[ M 

(A) df[;dl h\u,m (B) jz;fnl h\u,m (C) x\s]Ì]d h\u,m (D) v[s56 gcl\ 
 

24 wf;gl jRr[ zc[gfz 51fl si]\ k[ M 

(A) L8,mz (B) afa["8 (C) ;mg rlL0if (D) ;c[,l 
 

25 efztdf\ s[8,f 5~sfzgl z[<j[ ,f.gf[ k[ M 

(A) rfz (B) a[ (C) Ê6 (D) 5f\r 
 

 

26 cjf. 1f[Ê[ ;fdfGi ef0f sif ifÊfgf ju" 5z vfwfLzt k[ M 

(A) .sf[gf[dl (B) LaHg[; (C) 5~yd ju" (D) P5zgf awf h 
 

27 PÑig 1f[Ê[ AMD ;\7f sif xc[zgl k[ M 

(A) vfu~f (B) vf{z\ufafn (C) L;s\nzfafn (D) vdnfjfn 
 

28 Effztgf d]Bi s[8,f ef{umL,s 5~n[xm k[ M 

(A) a[ (B) Ê6 (C) Rffz (D) 5f\r 
 

29 Jif5gf df5 tzls[ sf[g[ vf[/bjfdf\ vfj[ k[ M 

(A) Ljr,6m (B) Ljr,gm (C) P5zgf a\g[ (D) v[s56 gcl\ 
 

30 ufL6tls dWisdf\yl tfzj[,f d}<igf Ljr,ggf ju"gf ;zjf/fg[ s], ;\Bif j0[ efujfyl h[ d}<i 

d/[ t[g[ x]\ sc[jfi M 

(A) Ljr,g (B) Ljrz6 (C) dWis Ljr,g (D) 5~dfL6t Ljr,g 
 

31 ,msmgf zf[Ô\nf j;jf8 t[dh sfdgf :y/yl 24 s,fs yl vf[kf vg[ v[s jqf" yl jw] gcl\ v[8,f 

;di df8[gl :yfgf\tz6gl 5~Ls~if k[ vf Ljwfg smg] \ k[p 

(A) W.H.O. (B) z[<j[ (C) W.T.O. (D) :8[8 åfG;5m8" 
 

32 d];fozgf[ vg]ej v[s df/bfgl zrgf sztf[ ctf[ h[g[ VVVVVVVVV scl xsfip 

(A) 5i"8g (B) 5i"8s Lj7fg (C) 5~jf;g (D) vfu\t]s 
 

33 1990df\ s[8,f 5i"8sf[gf ,1ig[ 5cm\rl j/lg[ efzt 5~jf;g Ljsf;gf 1f[Ê[ v[s .Ltcf;  

;h"im k[ M 

(A) 25 chfz (B) 50 chfz (C) 90 chfz (D) 1 ,fb 
 

34 ,msf[gl vf;5f;gf jftfjz6gf ;\ne"df\ 5~jf;g Jij:yfdf\ sif 5~Ègf[ Pef yfi k[ M 

(A) ;zezf (B) Dfif"Lnt ;fwgf[ (C) 5Lz6fdf[ (D) P5zgf awfh 
 



 

 

35 1992df\ vf56f Tif\ sif 5~jf;lvf[ jw] ctf M 

(A) vf\tLzs 5i"8sf[ (B) tly" ifÊlvf[ (C) x{1fL6s 5~jf;lvf[ (D) afËf 5~jf;lvf[ 
 

36 Œvf\tzzfqåli h/dfu" 5~Lwsz6Cgl :yf5gf sifz[ y.M 

(A) 1986 (B) 1976 (C) 1988 (D) 1984 
 

37 vfif[hsf[gl 1fLtgf sfz6[ Îef ytf\ hf[bdmg[ x]\ sc[jfi M 

(A) sfg}gl hf[bd (B) d];fozl hf[bd (C) 1fLti]st hf[bdf[ (D) 5~fs'Lts hf[bdf[ 
 

38 sf[. 56 5Lzdf6fTds Bif,gf df5g df8[ x]\ P5if[ul ;fwg k[ M 

(A) ;zjf/f (B) 8sfjfzl (C) u]6fsfz (D) vf\s0fvf[ 
 

39 5~jf; ;\rf,sgf ;\sL,t 5~jf;g]\ j[rf6 sf[6 sz[ k[ M 

(A) 5~jf; v[hG;l (B) v[hG8m (C) n,f,m  (D) ;zsfz 
 

40 5~yfLds zlt[ 5Lzjcggf 5~sfz s[8,f M 

(A) a[ (B) rfz (C) 5f\r (D) k 
 

41 Effztdf\ s[8,f 5~sfzgl LjLjw jg:5Ltvm hf[jf d/[ k[ M 

(A) 15,000 (B) 45,000 (C) 5000 (D) 35,000 
 

42 u~fcsf[gl hÍLziftmg[ ;\tf[qfjf sf[. v[s s\.s agfjl zh} sz[ k[ t[g[ x]\ sc[ k[ M 

(A) vd}t"tf  (B) ;[jf PT5fng (C) vLeGgtf (D) gÈjztf 
 

43 ;[jf PT5fngdf\ sf[gl jRr[ sf[.56 5~sfzgf dfL,sl56fg]\ c:tf\tz yt]\ gylp 

(A) j[rgfz (B) bzlngfz (C) P5zgf aGg[ (D) v[s56 gcl\ 
 

44 5~jf;g PT5fngdf\ x]\ cf[i k[ M 

(A) v[sÍ5tf (B) LjLjwtf (C) ;dfgtf (D) v[s56 gcl\ 
 

45 ifÊfgf .Rk]smg[ 5i"8g :y/ JiLstut Í5[ sf[6 j[r[ k[ M 

(A) åfj[, v[hG;lvf[ (B) úf.jz (C) 5fi,m8 (D) cf[8, dfL,s 
 

46 k}8s n]sfgf[df\ ytf\ 5~nx"gf[g[ x]\ sc[jfi M 

(A) 5cf[\r (B) 5;\nul (C) nXi (D) 5lpvf[p5lp 
 

47 5~jf;df\ z; jwjfgl ;fy[ ;fy[ t[df\ sf[gl 5~:t]ttf 56 jwl k[ M 

(A) d];fozf[ (B) .Ltcf; (C) v[hG8m (D) s\5glvf[ 
 

48 Lx<5 ;d'L› vg[ ;f \:s'Lts ;fwgf[df\ x[gf[ ;dfj[x yfi k[ M 

(A) L;”f (B) LrÊ (C) s50f (D) P5zgf awfh 
 

49 sf[gf xf;gsf/df\ ejgVLgdf"6 1f[Ê[ vfz; 5cf0gf[ P5if[u 5}ztf 5~df6df\ szjfdf\ vfJim M 

(A) hcf\ulz (B) xfchcfg (C) A vg[ B (D) v[s56 gcl\ 
 

50 si] ;\u~cf,i  1947 df\ ,\0ggl zmi, vsfndldf\ v[s 5~nx"g tzls[ imhfi] ct] M 

(A) zfqåli ;\u~cf,i (B) Lx<5 ;\u~cf,i 

(C) v{LtcfL;s ;\u~cf,i (D) ;f,fzh\u ;\u~cf,i 
 

51 h}y 5i"8ggl um9j6 smgf ßfzf szjfdf\ vfj[ k[M 

(A) 5i"8g ;\rf,sm (B) guzhgm  (C) 5i"8sm (D) P5zgf\ awf\ h 
 

52 5~jf;g xAndf\ s[jl 5~Ls~ifgm ;dfj[x yfi k[M 

(A) wfLd"s (B) zfhsli (C) ;fdfLhs (D) JiLstut 
 

53 tfh[tzgf jqfm"df\ x[g]\ ;}Ê Ljx[qf 5~rfzV5~;fz szjfdf\ vfj[, k[M 

(A) 5~jf;g (B) 5i"8s (C) 45 (D) d];fozl 
 

54 smgl ;[jfvm 5~jf;gdf\ dcTjgm efu ehj[ k[p 

(A) 5~jf;g vfimhsm (B) emLdif (C) åfj[, v[hG;l (D) v[s56 gcl\ 
 

55 WTOg]\ d]Bi dys si]\M 

(A) d[Lús (B) Gi}ims" (C) 5[Lz; (D) ÔLgjf 
 

56 Œ.iz a]s vmo 8}LzHd :8[L8:8ls;C sm6 5~sfLxt sz[ k[M 

(A) I.A.T.A (B) U.F.T.A.A (C) 5~jf;g ;\:yf (D) W.T.O 
 



 

 

57 UFTAAgl :yf5gf y.M 

(A) 1945 (B) 1966 (C) 1975 (D) 1958 
 

58 ufL6tls d}<i v[ s[j]\ d}<I k[M 

(A) v[sdnl9 (B) ;z[zfx (C) A vg[ B (D) v[s56 gcl\ 
 

59 efztdf\ sif sf/yl 5Lzjcg PNmu vL:tTjdf\ k[M 

(A) ;\:yfgjfn (B) :jt\…imÿfz (C) 5~frlg (D) vfw]Lgs 
 

60 efztdf\ 5Lzjcggf d]Bi s[8,f ;fwgm P5,Aw k[M 

(A) 5 (B) 6 (C) 7 (D) 4 
 

61 efztli dfum"g[ d]BiTj[ s[8,f Ljefudf\ jc[\rl xsfi k[M 

(A) 4 (B) 3 (C) 5 (D) 6 
 

62 ;[jf PT5fngdf\ smgl jRr[ sm.56 5~sfzgf dfL,sl56fg]\ c:tf\tz yt]\ gylp 

(A) j[rgfz (B) bzlngfz (C) P5zgf aGg[ (D) v[s56 gcl\ 
 

63 5~jf;g PT5fngdf\ x]\ cmi k[ M 

(A) v[sÍ5tf (B) LjLjwtf (C) ;dfgtf (D) v[s56 gcl\ 
 

64 ,fegf Bif,df\ u~fcsgl s. v5[1ffvmgm ;dfj[x yfi k[ M 

(A) JifjcfLzs (B) dgf{j{7fLgs (C) P5zgf aGg[ (D) v[s56 gcl\ 
 

65 sm.56 ;\:yf vg[ hgtf jRr[ 5fz:5Lzs o/ ;\a\wmg[ :yfL5t szjf s[ hf/jl zfbjf df8[gf ;efg4 

vfimÔt vg[ ;ftTi i]st 5~iTtmg[ x]\ sc[jfi M 

(A) 5}zj9fsfzm (B) ihdfg (C) ;fj"hLgs ;\a\wm (D) ;cfg]e}Lt 
 

66 ifÊfgf .Rk]smg[ 5i"8g :y/ JiLstut Í5[ sm6 j[r[ k[ M 

(A) åfj[, v[hG8; (B) úf.jz (C) 5fi,m8 (D) cm8[,gm dfL,s 
 

67 smgf xf;gsf/df\ ejg Lgdf"6 1f[Ê[ vfz; 5cf6gm P5imu 5}ztf 5~df6df\\ szjfdf\ vfJimp 

(A) hcf\ulz (B) xfchcf (C) P5zgf aGg[ (D) v[s56 gcl\ 
 

68 si]\ ;\u~fc,i 1947 df\ ,\0ggl zmi, vsfndl df\  v[s 5~nx"g tzls[ imhfi]\ ct]\p 

(A) zfqåli ;\u~fc,i (B) Lx<5 ;\u~fc,i (C) v{LtcfL;s ;\u~fc,i (D) ;f,fz h\u ;\u~fc,i 
 

69 58m/f d}/e}t zlt[ sif\ agfjjfdf\ vfj[ k[ M 

(A) a\uf/ (B) zfh:yfg (C) dcfzfqå (D) u]hzft 
 

70 efztg]\ si] 5~jf;g jqf" ;fj h Lgqo/ zc[jf 5fDi]\ M 

(A) 1990 (B) 1995 (C) 1991 (D) 1996 
 

71 5~jf; Lx1f6gf 1f[Êgl zrgfgm Pn=[x x]\ k[ M 

(A) 5~jf;ggf LjLjw 5f;fyl dfLctufz szjf  (B) hfu'Lÿf s[/jjl 

(C) LjLjw vfj0tmgm v\nfh sf-jm (D) P5zgf awf h 
 

72 5~jf;gg[ rlh j:t]vmgl tyf ;[jfvmgl______ ;fy[ ;\a\w k[p 

(A) j5zfx (B) art (C) df\u (D) 5]zj9f 
 

73 sim xAn 5LÈrd i]zm5 v[ 5~n[x df8[ j5zfi k[ h[gf P5z wgf-I vdlz Pdzfj ju" ßfzf ;f\:s'Lts4 

x{1fL6s vg[ vfg\n 5~dmn df8[ jr":j hdfjjfdf\ vfj[, k[p 

(A) dcf5~jf; (B) 5i"8g (C) vfw]Lgs 5~jf;g (D) P5zgf awfh 
 

74 5~jf;g Jij:yf5smg[ 5~LxL1ft szjf df8[g]\ 5~jf;g d\Êf,I cf,df\ sif\ vfj[,]\ k[ M 

(A) U,fL,iz (B) L;d,f (C) Ln<cl (D) a[\U,mz 
 

75 Œ,msmgf zmÔ\nf j;jf8 t[dh sfdgf :y/yl 24 s,fsyl vmkf vg[ v[s jqf"yl jw] gcl v[8,f\ ;di 

df8[gl :yfgf\tz6gl 5~Ls~if k[C V vf Ljwfg smg]\ k[M 

(A) W.H.O (B) z[<j[ (C) W.T.O (D) :8[8 åfG;5m8" 
 

76 ihdfg tyf :yfLgs ,msmyl v,u zclg[ ost dfu"nLx"t h}ymdf\ 5~jf; sm6 sz[ k[M 

(A) vfimhsm (B) åfj[<; s\5glvm (C) af/sm (D) 5i"8sm 
 

77 efztdf\ dm8fefugl s\5glvmdf\ 5Lzjcg zfct v5fi k[ t[g[ x]\ sc[jfiM 

(A) v[,pvf.p;lp (B) v[,p8lp;lp (C) LzHj["xg (D) W.T.O 
 



 

 

78 v[s v[jl s. vüe}t 38gf k[ h[gm vfhgf efztdf\ Püej y. zc[,m vf56[ hm.v[ klv[M 

(A) :jft\…i (B) ;\d[,g (C) ;\5s" (D) ;d}c 5~jf;g 
 

79 Ljíezdf\ 5~jf;g t[dh 5i"8gg[ ,utl vmkfdf\ vmkl s[8,l Ljefjgf 5~rL,t k[M 

(A) 50 (B) 52 (C) 42 (D) 45 
 

80 1990df\ s[8,f 5i"8smgm ,1ig[ 5cm\rl j/lg[ efztdf\ 5~jf;g Ljsf;g[ 1f[Ê[ v[s .Ltcf; ;h"im k[p 

(A) 25,000 (B) 50,000 (C) 90,000 (D) 1-,fb 
 

81 ,msmgl vf;5f;gf jftfjz6gf ;\ne"df\ 5~jf;g Jij:yfdf\ sif 5~Ègm Pef yfi k[ M 

(A) ;zezf (B) dfif"Lnt ;fwgm (C) 5Lz6fdm (D) P5zgf awf h 
 

82 5~yd 5~jf; v[hG;l sifz[ xÍ y.M 

(A) 1721 (B) 1729 (C) 1829 (D) 1830 
 

83 5~jf;g 1f[Ê[ ;\s/fi[, sd"rfzl s[jf cmjf hm.v[M 

(A) Ljj[sl (B) dnnÍ5 yjfgl efjgfjf/f (C) A vg[ B (D) v[s56 gcl\ 
 

84 5~yLds zlt[ 5Lzjcggf 5~sfz s[8,fM 

(A) a[ (B) rfz  (C) 5f\r (D) k  
 

85 ;du~ Ljídf\ 5i"8smgl vjzhjz 5z x[gl v;z 50tl cmi k[M 

(A) vfamcjf  (B) d];fozlef0f (C) ;uj0m (D) P5zgf awf\ h 
 

86 xfgf df5n\0 df8[ ;di x'\b,fgm vfwfz ,[jfdf\ vfj[ k[M 

(A) j,6 (B) vfamcjf  (C) rLs~I uLtLjLw (D) Kt]uttf 
 

87 cjf. ;ozgf d]Bi s[8,f Ljefum k[M 

(A) Ê6 (B) a[ (C) rfz  (D) k  
 

88 1f[Êo/gl ÖLq8v[ ;du~ Ljídf\ efztg]\ :yfg si]\ k[M 

(A) 5f\rd]\ (B) alh]\ (C) ;ftd]\ (D) kÚ]\ 
 

89 efztgm nLzifLsgfzm s[8,f Ls,mdl8z ,f\am k[M 

(A) 6700 (B) 6200 (C) 5500 (D) 5700 
 

90 sif dLcgfdf\ ;f{yl jwfz[ 5i"8smg]\ vfudg yt] cmi k[M 

(A) 
vms8maz (B) 

vmu:8 (C) 
dfr" (D) 

L0;[Daz 
 

91 5~jf;ggf Ljsf;4 5~jf; vg[ 5fifgf df/bf\gf Ljsf;df\ d]Bi of/m s. ;\:yf vf5[ k[ M 

(A) N.C.T. (B) efzt;zsfz (C) zfhi ;zsfz (D) I.T.D.C. 
 

92 :t]vmg]\ :jÍ5 d}t" cmi k[ Tifz[ ;[jf s[jl cmi k[p 

(A) 
LjLjwÍ5 (B) 

:jfLdTj (C) 
vd}t" (D) 

d}t" 
 

93  v[jf 5~sfzgf hf[bdm s[ h[ vfimhsmgl 1fLtgf sfz6[ Pef ytf\ cmi k[p 

(A) sfg}gl hf[bd (B) d];fozl hf[bd (C) 1fLti]st hf[bdm (D) 5~fs'Lts hf[bd 
 

94 sm.56 5Lzdf6fTds Bif,gf df5g df8[ x]\ P5imul ;fwg k[ M 

(A) ;zjf/f (B) 8sfjfzl (C) u]6fsfz (D) vf\s0fvm 
 

95 vf{5rfLzs 1f[Êmdf\ xfgl PT5fntf\ 5~df6 df\ jwfz[ cmi k[ M 
(A) Zd (B) d}0l (C) j[tg (D) P5zgf awf h 

 

96 8}zl:8 5m,l;g]\ sfd x]\ k[ M 

(A) åfLos Lgi\Ê6 (B) ;c[,f6lvmgl dnn szjfg\] (C) u]gf xmwjfg]\ (D) ;hf szjfg]\ 
 

97 5~jf;ggf Ljsf;4 5~jf; vg[ 5fifgf df/bfgf Ljsf;df\ d]Bi of/m s. ;\:yf vf5[ k[M 

(A) N.C.T (B) efzt ;zsfz (C) zfái ;zsfz (D) I.T.D.C 
 

98 sif d\0/gm c[t] vf\tzzfqåli ;dfh vg[ ;üefjg[ 5}6"Í5[ ,fe5~n yfi t[ zlt[ Ljs;fjjfgm k[M 

(A) I.A.T.M (B) I.A.T.O (C) I.A.T.A (D) P.A.T.A 
 

99 sif j'1fgf 5fgdf\yl al0l agfjjfdf\ vfj[ k[ M 

(A) dc}0m (B) Afmz0l (C) 8ldÍ (D) 5l5/ 
 

100 efztdf\ s[8,f 5~sfzgl LjLjw jg:5Ltvm hf[jf d/[ k[ M 

(A) 15,000 (B) 45,000 (C) 5,000 (D) 35,000 
 



 

 

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

;Êf\t 5zl1ff h],f. O 2015 

;}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 8}LzHd d|g[hd[G8 (CMT) gm\w6l g\azO    

5f9is~d O 5~jf;g ;\rf,g (TS-03) 

tfzlb  O 19/07/2015 

;di  O 03.00 to 06.00       s], u]6 O 100 

 

 

1 d[/fj0fvm vg[ Lgn["xgmgl afatdf\ 5~nx"g PNmugl e}Ldsf s[jl zc[ k[M 

(A) dcTjgl (B) gsfdl  (C) vw}zl (D) a[j0l 
 

2 1990 df\ imhfi[,l ahfz ;j["1f6 v\u[gl 5Lzqfn jbt[ vfimhsmv[ :y/gl 5;\nul df8[ g”l sz[,f 

df5n\0m sif ctfM 

(A) Wmzldfu"yl gÔs (B) d]Bi xc[zyl v[s s,fsgf v\tz[ 

(C) d]Bi Ljdfgl dys[yl v[s s,fsgf v\tz[ (D) P5zgf awf h 
 

3 L,im z[gfcg vg[ df.s, H[0 s[ v[ ;\d[,g vfimhsmgl hÍLziftm v\u[g]\ ;j["1f6 sifz[ si]Õ ct]\M 

(A) 1887 (B) 1987 (C) 1981 (D) 1991 
 

4 vLwj[xg df8[gl ;j,tm 5}zl 5f0gfzfvmv[ s. vf\tzzfqåli ;\:yf ;fy[ ;\5s" vg[ hm0f6 :yfL5t 

szjf hm.v[M 

(A) IRDA (B) ICAC (C) ICCA (D) ICCI 
 

5 hifz[ dm8l ;\Bifdf\ JiLstvm vyjf 5~LtLgLwvmgf h}ym sm. v[s Ljqfi vyjf d]üf P5z rrf" szjf 

v[sLÊt yfi Tifz[ t[g[ x]\ sc[jfi k[M 

(A) jftrlt  (B) ;d}c;ef (C) 5Lzqfn (D) dcf;ef 
 

6 vLwj[xg Jij;fidf\ v[s afh] u~fcsm vg[ alÔ afh] sm6 cmi k[M 

(A) j[5fzlvm (B) d]Bi 5]zj9fsfzm (C) v[hG8m (D) n,f,m 
 

7 vLwj[xg PNmugf ahfzg]\ s[8,f 1f[Êmdf\ jul"sz6 szl xsfiM 

(A) a[ (B) Ê6 (C) rfz  (D) 5f\r 
 

8 Jij:yft\Êdf\ xfgm ;dfj[x yfi k[M 

(A) d}0l (B) ef{Lts ;uj0m (C) sd"rfzlvm (D) P5zgf awf h 
 

9 5[nfxdf\ ;]wfz vg[ xÍvftgl 5~:tfLjt 5[nfx ;[jfgl u]6jÿffgm Lgefj v[ 5[nfxgf j[rf6 P5zf\t 

x[df\ dnn sz[ k[M 

(A) vLej'Lê (B) PT5fng (C) Ls\dt g”l szjf (D) v[s56 gcl\ 
 

10 5~jf;g ahfzgm v5[L1ft Ljsf; dcüv\x[ x[gf P5z vfwfz zfb[ k[M 

(A) 5~jf;g ;\:yf (B) d];fozm (C) cjf. 5Lzjcg ;\cLt (D) v5ftl ;uj0m 
 



 

 

11 j[rf6 50tzm4 jclj84 gfd]4 ;fdfGi ;\rf,g vg[ sd"rfzl Jij:yf Ljefugm ;dfj[x x[df\ yfi k[M 

(A) Lxzm5zl brf"vm (B) 5zm1f rf,sli 50tz (C) 5~Ti1f rf,g 50tz (D) vfg]qf\Lus brf"vm 
 

12 vfcfz 50tz P5z v\s]x bzlnlgf ;diyl sif ;di ;]wl Lgefjjfdf\ vfjjm h hm.v[M 

(A) gom  (B) j[rf6 (C) P5zgf a\g[ (D) v[s56 gcl\ 
 

13 5~jf;g ;\:yfgl :yf5gf szjf df8[ sif 5f;f Wifgdf\ ,[jf hm.v[M 

(A) df/bfsli ;]Ljwfvm vg[ gf6fsli hÍLziftm (B) ;\a\Lwt ;\:yfvmgl dfGitf d[/jjl 

(C) d]Bi 5]zj9fsfzm 5f;[ gm\w6l szfjjl (D) P5zgf awf h 
 

14 vfcfz ;[jf PNmudf\ rf,smgf Jijcfz]\ 7fgyl e],mg]\ 5~df6 _______ h. xs[ k[p 

(A) Î\r]\ (B) glr]\ (C) dWid (D) jwl  
 

15 vfcfz ;[jf v[ s[jm w\wm k[M 

(A) d}0l,1fl (B) dfgj,1fl 

(C) PRr hÍLziftjf/l j:t]vmgl o[zan,ljf/m (D) P5zgf awf h 
 

16 sfi" Ljx[gl 5;\nul vg[ vufPyl g”l szj] \ t[g[ x]\ sc[jfiM 

(A) Jij:yft\Ê (B) vfimhg (C) ahfzt\Ê (D) vfwfz6 
 

17 5Lzjcggf vGi :jÍ5mgl eLjqigl df\uf vfwfz6 v\u[ 5fifÍ5 5êLtvm s[8,l k[M 

(A) v[s (B) a[ (C) Ê6 (D) rfz  
 

18 5~jf;g ;\:yfgf sd"rfzlvm df8[ glr[gfdf\yl s. hf6sfzl cmjl hÍzl k[M 

(A) vfz1f6gl Jij:yf (B) L8Ls8mg]\ a]Ls\u 

(C) df,V;fdfg v\u[gf Lgidm (D) P5zgf awf h 
 

19 j[rf6 vc[jf,m4 wfz6fvm4 sLdxggl u6tzl tyf ;[jf x]<s smgl 5f;[yl j;}, szjfdf\ vfj[ k[M 

(A) j[5fzlvm (B) u~fcsm (C) ;zsfz (D) s\5glvm 
 

20 5~jf; PNmudf\ ;\;fwgmg[ uLtdfg szjf ;dfh ;fy[ vf\tzLs~if szjf tyf ;zsfzl bftf ;fy[ sfd 

szjf smgl hÍz zc[ k[M 

(A) u~fcsm (B) d];fozm (C) hg;\5s" vLwsfzl (D) j[5fzlvm 
 

21 h[ Œu]0=;C cmi t[ h ŒsdmL08lHC agl xs[M 

(A) gf  (B) cf  (C) P5zgf a\g[ (D) v[s56 gcl\ 
 

22 5fs] ;zj{i]\ c\d[xf smg[ Wifgdf\ ,.g[ t{ifz szjfdf\ vfj[ k[M 

(A) 5[-l (B) s\5gl (C) w\wfdf\ :jt\Ê vL:tTj (D) P5zgf awf h 
 

23 5[-l ßfzf vGi 5[0lgf x[z4 L0a[Gr;" vg[ amG0Hdf\ szjfdf\ vfjtf zmsf6g[ x]\ sc[jfiM 

(A) ,f\af uf/fgl hfdlgulzlvm (B) 8}\sf uf/fgl hfdlgulzlvm 

(C) :yfil Ld,stm (D) rf,] Ld,stm 
 

24 gof vg[ g]sxfg bft] v[ 5fs] ;zj{if gf[ sim Lશસ્વો k[M 
(A) આંતરયક  (B) ફાહ્ય  (C) નકાભો  (D) અડધો  

 

25 Ld,stmdf\yl hjfanfzlvmg[ afn sztf\ x]\ 5~f%t tfi k[M 

(A) d}0ldf\ of/m (B) hf/jl zfb[,l sdf6l (C) dfL,slgl d}0l (D) vfjs  
 

26 dfgj ;\;fwg ;\rf,gdf\ s. afatmg[ Wifgdf\ zfbjfdf\ vfj[ k[M 

(A) tf,ld (B) s]x/tfgm Ljsf; (C) sfdnfzmg[ 

5~mT;fLctszjf 

(D) P5zgf awf h 

 

27 si]\ bft] w\wfgl Lc;fal jqf" nzLdifggl sfdulzlvmg]\ ;du~ tyf v[s\nz 5Lz6fdgf Lgwf"z6 df8[ 

t{ifz szjfdf\ vfj[ k[M 

(A) gofVg]sxfg bft] (B) art bft] (C) a[\s bft] (D) 5]zf\t bft] 
 

28 5[-lg]\ gof vg[ g]sxfg bft]\ t{ifz szjf df8[ sim Bif, dcTjgm k[M 

(A) ;\5fng (B) ;zbfd6l (C) ,[6f (D) Lc;fal ;di 
 

29 5[-lgl sdf6lgl 1fdtf x[gf 5zyl hf6l xsfi k[M 

(A) gofbft]\ (B) g]sxfgbft]\ (C) vfjs5Ês (D) P5zgf awf h 
 



 

 

30 h[ br" j[rf6gf hYyfg[ vfwfz[ an,ftm g cmi t[g[ s[jm br" sc[jfiM 

(A) L:yzbr" (B) vL:yzbr" (C) j[rf6br" (D) s],br" 
 

31 s. 5~Ls~if s[ hif\ bz[bz sz[,f sfdgl wfz[,f sfd ;fy[ ;zbfd6l szjfdf\ vfj[ k[M 

(A) v\nfh5Ê (B) ah[8zl v\s]x (C) L:yz v\nfh5Ê (D) 5Lzjt"gxl, v\nfh5Ê 
 

32 Ls~if v[ Jij:yf t\Êgl s[jl 5~j'Lt k[M 

(A) ef{Lts (B) xfzlLzs (C) c[t],1fl (D) gf6fsli  
 

33 dm8f efugf n[xm 5i"8gg[ 5~fwfGi xf df8[ vf5[ k[M 

(A) :yfLgs vfLy"s 5LzL:ytl ;]wfzjf (B) Ljn[xl d]ÌfLjsf;gl 5~j'Lÿfvmg[ Pÿf[hg vf5jf 

(C) zmhufzlgl tsm jwfzjf (D) P5zgf awfh  
 

34 smgl nzsfz ,[jfdf\ i]Lg8gf awf h sd"rfzlvm zmsfi[,f cmi k[M 

(A) j[5fzlvm (B) sfdnfzm  (C) u~fcsm (D) ;zsfz  
 

35 h[ h}ymdf\ ;\5sm" JiLstut g cmi4 jfz\jfzgf g cmi vg[ hif\ 5fz:5Lzs Jijcfz 5zm1f :tz 5zgm 

cmi t[jf h}ymg[ x]\ sc[jfiM 

(A) uf{6 h}ym (B) vf{5rfLzs h}ym (C) vgf{5rfLzs h}ym (D) ;Ei5n h}ym 
 

36 h}ymgl zrgf xf df8[ szjfdf\ vfj[ k[M 

(A) rm”; sfim" L;ê szjf (B) rm”; c[t]vm L;ê szjf 

(C) vfimhg szjf (D) ;\u9g zrjf 
 

37 36f gfgf vg[ dm8f h}ymgm v[s\nz ;d}c d/lg[ x]\ ag[ k[M 

(A) ;\:yf (B) h}y (C) ahfz  (D) 5~LtLgLw 
 

38 ;\:yfvmdf\ ,msmv[ hifz[ 5fz:5Lzs Jijcfz sz[ Tifz[ x]\ yfi k[M 

(A) ;fdfLhs vfnfgV5~nfg (B) Jijcfz (C) vfLy"s 5~nfg (D) A vg[ B a\g[ 
 

39 JiLstgf duhdf\ sm. u\elz 1fLt s[ .hf g cmi tm nz[s JiLst sif vcd= L:yLtgl 1fdtf wzfjtm h 

cmi k[M 

(A) 5]Bt vcd= (B) j0l, vcd= (C) af/ vcd= (D) P5zgf awf h 
 

40 Lg6"i ,[jfgl 5~Ls~ifg]\ 5~yd rz6 si]\ k[M 

(A) ;d:ifg[ vm/bjl (B) 5LzL:yLtg]\ LjÈ,[qf6 

(C) dfLctl v[sLÊt szjl (D) Ljs<5m df8[gl xmw 
 

41 Lg6"i ,[jfgl 5~Ls~if o[,fi[,l cmi t[g[ x]\ sc[jfiM 

(A) vm0"z (B) Ljs[LGÌsz6 (C) e,fd6 (D) s[GÌlsz6 
 

42 5~jf;g PNmudf\ h[ ;\u9gm 5mtfgl 5~j'Ltvmgf Ljefumg]\ df/b]\ ef{umL,s Lj:tfzm 5~df6[ um9j[ k[ 

t[g[ sif 5~sfzg]\ ;\u9g df/b]\ sc[jfiM 

(A) PT5fng vfwfLzt (B) u}\y6l i]st  (C) :yfgli 5fifjf/]\ (D) h}y 
 

43 Œj{7fLgs efLj vg]dfg vg[ ; \rf,ggl imUi 5êLtvmgl dnnyl ;\tmqfsfzs 5Lz6fdm vLgjfi" ag[ k[C 

V vf Ljwfg smg]\ k[M 

(A) 8[,z (B) c[Gzl o[im, (C) d[zl (D) zma8" 
 

44 glLt Ljqfis Lg6"im ,[gfz vLwsfzlvmgf v[s gfgf ;d}cdf\ s[jf 5~sfzgf d[g[hzmgm ;dfj[x szl 

xsfiM 

(A) dWid ;5f8l (B) hgz, (C) PRr ;5f8l (D) t/ ;5f8l 
 

45 ;\rf,gdf\ s[GÌ:yfg[ x]\ cmi k[M 

(A) v\s]x  (B) vfimhg  (C) d[g[hz (D) Jij:yfsfi" 
 

46 Jij:yft\Êgf Lgwf"Lzt Wi[imgl L;Lê df8[ vfimhg4 Jij:yfsfi"4 g[t'Tj vg[ v\s]xgl v[s LjLxq8 

5~Ls~if v[8,[ppppppppppp 

(A) ;\rf,g (B) d[g[hz (C) v[s sfi" (D) h}y 
 

47 PNmumgf ;fc;mgl ;o/tf4 Ljsf; vg[ ;ftTi sif 5Lza/mg[ vfwfLzt k[M 

(A) d[g[hLzi, u]6m (B) d[g[hLzi, sf{x<i (C) P5zgf a\g[ (D) v[s56 gcl\ 
 



 

 

48 w\wfsli ;fc;m n[xgf vfLy"s j'Lê vg[ Ljsf;df\ dcTjgm efupppppp 

(A) ehjtf gyl (B) ehj[ k[ (C) agtf gyl (D) P5zdf\yl v[s56 gcl\ 
 

49 h[vf[ Jij:yft\Êgl ;[jfvf[g]\ PT5fng szgfz sd"rfzlvf[gf 5~Ti1f ;\5s"df\ cf[I k[ t[vf[ sif 5~sfzgf d[g[hzm sc[jfiM 

(A) t/ ;5f8l (B) dWid ;5f8l (C) PRr ;5f8l (D) hgz, 
 

50 Tfa[nfzf[gl 5~j'Lÿfvf[gl sfdulzl df5jl vg[ ;]wfzjl v[8,[ M 

(A) vfif[hg (B) ;\rf,g (C) Jij:yfsfi" (D) v\s]x 
 

51 ŒPNmu ;fcL;sdf \ ;h"gfTdstf vg[ gj5~jt"ggm u]6 cf[jf[ hf[.v[C vf Ljwfg__ 

(A) bm8] k[ (B) ;fr] k[ (C) szl xsfi gcl\ (D) vy"clg k[ 
 

52 5~jf;g PNmugf 5~mT;fcg vg[ 5~uLt df8[ tyf 5~jf;g vfsqf"6 :y/gf ,f\af vfi]qi df8[ x]\ hÍzl k[M 

(A) imUi hf/j6l (B) ;\rf,g (C) P5zgf aGg[ (D) v[s56 gcl\ 
 

53 gjf PNmu ;fcL;s[ ahfzdf\ x[gl xf[wdf\ zc[j]\ hf[.v[ M 

(A) uLe"t tsf[ (B) efLj Ljsf;gl xsitfvf[ (C) P5zgf aGg[ (D) v[s56 gcl\ 
 

54 ahfzdf\ Jij:yft\Êgf :jÍ5 vg[ df/bf Ljx[ Lg6"I sf[6 ,[ k[ M 

(A) PNmu ;fcL;s (B) u~fcs (C) ahfz (D) j[rgfzfvf[ 
 

55 LjLjw 5~sfzgl dfL,sl wzfjtl LjLjw ;\:yfvf[ 5~jf;g[ ,utl ;uj0m vg[ VVVVVV5}zl 5f0[ k[p 

(A) hÍzliftf[ (B) df\u (C) LjLjw brf"vf[ (D) ;[jfvf[ 
 

56 d[g[hzli, e}Ldsfvf[ ;dhjf df8[ h[ ;\xmwgf[ yif k[ t[df\yl ;f{yl jw] :jls't ;\xf[wg sf[g]\ k[ M 

(A) c[Gzl LdGTHau" (B) o~[Gs,l (C) om,[8 (D) 8[,z 
 

57 sf[. v[s 1f[Êdf\ LjLxq8 7fg4 Lg5]6tf vg[ 5›Ltvf[gf[ P5imu szjfgl xLst v[8,[  

(A) Dffgjli sf{X<i (B) if\LÊs sf{x<i (C) LjefjgfTds sf{x<i (D) sf{x<i 
 

58 ;\u9gmdf\ vfjtf\ 5Lzjt"gf[gl v;z sf[gf 5z 50[ k[ M 

(A) ;dfh (B) JiLst (C) 5[-l (D) ;zsfz 
 

59 j{7fLgs Jij:yf5g L;›f \tdf\ sif 5f;f 5z efz d}sjfdf\ vfJim k[ M 

(A) ;du~,1fl (B) ;}1d (C) Ljsf;,1fl (D) v[s56 gcl\ 
 

60 rm”; ozhf[gf[ Lgn["x sztf \ sfinfvf[ vg[ Lgidgf[ s. zlt[ g”l sz[,f \ cf[I k[ M 

(A) vf{5rfLzs (B) jf:tLjs (C) bm8l (D) ;frl 
 

61 ŒJij:yf5sf[v[ sd"rfzlvf[ ;fy[ ;csfz ;fwjm hf[.v[CVj{7fLgs Jij:yf5ggm vf Lgid sf[6[ vf%if[ k[ M 

(A) o~[Gs,l (B) om,[8 (C) o[0Lzs LjG;8g 8[.,z  (D) c[Gzl 
 

62 5~yf,1fl ÖLq8La\n] 5~df6[ ;\u9gg[ s[8,f Ljefumjf/l v[s 5~yf tzls[ hf[jfdf\ vfj[ k[ M 

(A) a[ (B) Ê6 (C) 5f\r (D) ;ft 
 

63 ;\u9gg]\ df/b]\ v[8,[ v[jl 5~Ls~if s[  

(A) ;\u9ggf sfif"g]\ ;\s,g yfi  (B) jc[\r6l yfi (C) ;\rf,g yfi (D) P5zgf awf h 
 

64 dfgj jt"gdf\ ______ dcTjgl e}Ldsf ehj[ k[p 

(A) j0l, (B) af/ (C) vcd= (D) 5]Bt 
 

65 hifz[ a[ h}ym v[salhf 5z vfwfLzt zcl sfd sztf\ cf[I 56 t[dg]\ ;fd}Lcs PT5fng ;\u9ggf ;du~ Wi[idf\ 

of/m vf5t]\ cf[i tf[ sif 5~sfzg]\ 5z:5zfj,\ag vL:tTj wzfj[ k[ t[d scl xsfiM 

(A) ;\35›Ltjf/] \ (B) vfg]s~Lds (C) vGimGi (D) P5zgf awf h 
 

66 :jfefLjs af/s s[j]\ cf[i k[ M 

(A) 5~[df/ (B) dg:jl (C) Ô7f;] (D) P5zgf awf h 
 

67 5mtfgl hft vg[ alhfvf[ v\u[ Ôjg L:yLtvf[g]\ VVVVVVVVV df\ jul"sz6 szjfdf\ vfj[ k[p 

(A) P0f6 (B) ;\efjgf (C) ;dfh (D) v[s56 gcl\ 
 

68 h}ydf\ vf\tLzs sfif["gm c[t] VVVVVL;› szjfgf[ cf[I k[ M 

(A) Lgwf"Lzt Wi[if[ (B) wfzf wf[z6f[ (C) d}<im (D) glLtdÿff 
 

69 5i"8g 1f[Êdf\ ;o/ yjf x]\ hÍzl k[ M 

(A) dfLctldf\ j'L› (B) 7fgdf\ j'L› (C) P5zgf aGg[ (D) v[s56 gcl\ 
 



 

 

70 v[s v[jl s,f k[ h[ gf[\wjl4 jul"sz6 szjl tyf 8}\sdf\ zh} szl vg[ gf6fgf\ :jÍ5df\ Jijcfz vg[ 

38gf h[ gf6fsli Í5df\ cf[i v[g]\ vy"38g szl 5Lz6fd vf5[ k[ t[g[ x]\ sc[jfi M 

(A) gf6f\sli Lc;fal 5›Lt (B) ;\rf,sli Lc;fal 5›Lt (C) d}0l df/b]\ (D) sfi"xl, d}0l 
 

71 j[5fz df8[gf[ rf,] df,4 sfrmdf,4 t{ifz df, vg[ vw" t{ifz df, v[8,[___ 

(A) PT5fng glLt (B) Lj:tfz glLt (C) rf,] n[jf (D) rf,] Ld,st 
 

72 ;fdfGi zlt[ sf[.56 w\wfsli v[sdg]\ d]Bi gf6f\sli Wi[I ,f\afuf/[ x]\ cf[I k[ M 

(A) j[5fz szjfg]\ (B) g]s;fg vf[k]\ szjfg]\ (C) ofinm jwfzjfg]\  (D) v[s56 gcl\ 
 

73 dfgj;\xfwggf 1f[Êdf\ s[8,f\ dfgjf[gl hÍz 50x[ tyf v[dgl eztl vg[ i]Lg8df\ d}sjfg]\ sfd s. 

if[hgf c[9/ yfi k[ M 

(A) ;\rf,g (B) ;\;fwg (C) zf[hufz (D) ;zsfzl 
 

74 5i"8g Jij;fi s[jm k[ M 

(A) ;[jf vf5gfz (B) gom sdfgfz (C) g]s;fg szgfz (D) ;[jf ,[gfz 
 

75 ;\rf,sli Lc;fal 5›Ltvf[ s. dfLctl d[/jjfg] \ sfd sz[ k[ M 

(A) Jij:yft\Êli ;\rf,g (B) gf6f\sli sfif[" 

(C) ;zsfzl sr[zlgl (D) d}0l df/bfsli 
 

76 vfjs vg[ brf"vf[ jRr[gl rf[Bbf tofjtgl zsdg[ h[ V t[ ;diuf/f df8[ x] \ sc[jfdf\ vfj[ k[M 

(A) gom (B) g]s;fg (C) A vg[ B (D) Ls\dt 
 

77 ;fdfGi zlt[ Lc;fal ;di v\u[gf[ ;diuf/m s[8,m zfbjfdf\ vfj[ k[ M 

(A) Ê6 df; (B) k df; (C) v[s jqf" (D) Ê6 jqf" 
 

78 Lc;fal jqf"g]\ gf6fsli 5Lz6fd x]\ nxf"j[ k[ M 

(A) gf6fsli ,fe (B) gf6fsli g]s;fg (C) A vg[ B  (D) v[s56 gcl\ 
 

79 gof vg[ g]s;fgbft] xfgl df56l sz[ k[ M 

(A) vs[d[ sz[, bm8 (B) vs[d[ sz[, br" (C) vs[d[ sz[, sdf6l (D) v[s56 gcl\ 
 

80 w\wfsli v[sd 5mtfgl ;fy[ ;\s/fi[,f 51fsfzf[g[ gf6fsli 5Êsf[ vg[ vc[jf, ßfzf dfLctl 5}zl 5f0[ k[ M 

(A) sfr] ;zj{i] (B) w\wfsli dfLctl (C) g]s;fg bft]\ (D) gf6fsli dfLctl 
 

81 Lc;fal 5~Ls~ifgf Êlhf ta”fdf \ sif 5Êsf[ t{ifz szjfdf\ vfj[ k[ M 

(A) gof 5Êsf[ (B) gf6f\sli 5Êsf[ (C) g]s;fg 5Êsm (D) v[s56 gcl\ 
 

82 :yfil Ld,stf[4 zmsf6m4 rf,] Ld,stf[ vg[ vGi Ld,stmdf\ sf[g[ jul"s't szjfdf\ vfj[ k[ M 

(A) vfjs (B) gom (C) Ld,stm (D) brf" 
 

83 rf[Bbf j[rf6gl zsddf\yl j[r[, df, ;fdu~lgl 50tz afn szjfyl x]\ d/[ M 

(A) s], j[rf6 (B) sfrf[ gom (C) rf[Bbm gom (D) brf" 
 

84 Jij:yf5sf[v[ x]\ 5}Ï\ 5f0j]\ hf[.v[ M 

(A) of.L,\u df8[gl Jij:yf  (B) ,[bg ;fdu~l 

(C) sr[zl df8[gl hÍzliftf[ (D) P5zgf awfh 
 

85 5~jf;l cf[8[, km0tl jbt[ vf{5rfLzstfvf[ 5}zl sz[ t[ ;dig[ x]\ sc[jfdf\ vfj[ k[ M 

(A) r[s .g (B) i]zmL5ig %,fg (C) z[sz[8 (D) r[s vfP8 
 

86 IATA ;du~ LjÈjg[ s[8,f ef{umL,s Ljefumdf\ jc[r[ k[ M 

(A) a[ (B) Ê6 (C) rfz  (D) 5f\r 
 

87 Ljdfgl ;[jfgf sif ef0f df8[ ac] h}h Lgi\Ê6m cf[I k[ M 

(A) LjLxq8 (B) cfoz[G8 (C) ;fdfGi (D) P5zgf awfh 
 

88 Ljdfgl ;[jfgf Lc;fal Ljefu df8[gf\ 5fgfg[ x]\ sc[jfdf\ vfj[ k[ M 

(A) vmL08 s}5g (B) 5[;[Ghz s}5g (C) Ljdfgl s}5g (D) v[hG8 s}5g 
 

89 vfcfz ;[jf PNmudf\ u~fcsg[ Pÿfd ;[jf vg[ u]6jÿff 5}zl 5f0jf df8[ x]\ vTi\t vfjXis k[ M 

(A) dfLctl (B) ;\s,g (C) efj (D) v[s56 gcl\ 

 
 



 

 

90 vfcfz ;[jf w\wfdf\ Lgqo/tfg]\ 5~df6 s[j]\ cf[i k[ M 

(A) glr]\ (B) dWid (C) P\r] (D) 36]\�P\r] 
 

91 P5fcfzu'cgf rf[50fvf[ zfbjfgl ;\cLt x]\ 5}Ï\ 5f0[ k[ M 

(A) gof g]s;fg5Ês (B) 5fs] ;zj{i]\ (C) P5zgf aGg[  (D) v[s56 gcl\ 
 

92 P5fcfz u'cdf\ 5lz;jfdf\ vfjgfz] ef[hg P5cfzu'cgf rf,ggl s[jl afat k[ M 

(A) d}/e}t (B) LaghÍzl (C) hÍzl (D) P5zgf awf h 
 

93 vfg\n 5~df[n df8[g]\ 5~jf;g x[gfyl 5~efLjt yi[,]\ cf[i k[ M 

(A) vfLy"s L:yLt (B) LagVvfLy"s L:yLt (C) P5zgf aGg[ (D) v[s56 gcl\ 
 

94 Jifj;fLis 5~jf;lvf[ s[jl d]<ffsft ,[gfz 5~jf;lvf[ cf[i k[ M 

(A) s[8,lsjfz (B) jfz\jfz (C) vf\Lxs (D) vw}zl 
 

95 Jifj;fLis 5~jf;lvf[gl ;fdfLhsVvfLy"s ,f1fL6stf sif ;\rf,ggl s1ffgl cf[I k[ M 

(A) P5,l (B) dWi (C) P5zgf aGg[ (D) v[s56 gcl\ 
 

96 sf[. ;dfg Lctg[ ,utl afatf[ P5z vf{5rfLzs zlt[ rrf" szjf df8[gl JiLstvf[gl ;efg[ x]\ sc[jfdf\ vfj[ k[ M 

(A) 5Lzqfn (B) dcf;ef (C) ;\d[,g (D) 5Lz;\jfn 
 

97 5Lzqfn df8[gf s[GÌg]\ vfif[hg sztl jbt[ v[gl ;o/tf df8[gf[ vuTigf[ df5n\0 sif[ k[ M 

(A) u~fcsm (B) :y/gl 5;\nul  (C) v[hG8m  (D) vLwj[xg 
 

98 Œsmgf dt d]ha Jij;fLis 5~jf;gdf\ LjLxq8 zlt[ ;fzf\ v[jf 5~df6df\ vfg\nV5~df[ngf tTjgf[ ;dfj[x yfi k[p vg[ 

w\wfsli 5~jf;lvf[g[ vfg\nV5~df[n df8[gf 5~jf;lvf[yl h]nf 5f0jfg]\ vTi\t d]Xs[, ei"] k[pC 

(A) 0[jl0 (B) Lzsf0f[" (C) 0[jl0;g (D) v[s56 gcl\ 
 

99 Jifj;fLis 5~jf;g 5~j'Lÿf s[jl k[ M 

(A) v;tt rf,tl (B) ;tt rf,tl (C) d\n (D) P5zgf awf h 
 

100 ;d}c;ef4 5Lzqfn4 sGj[Gxg4 ;\d[,g ju[z[ h[jl dlL8\um s. s1ffgl cf[. xs[ M 

(A) zfqåli (B) zfhi (C) :yfLgs (D) P5zgf awf h 
 

 

______________



 

 

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

વતં્રાત યીક્ષા જુરાઈ – 2015  

;}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 v[Gjfizd[G8 :80lH (CES) 

gm\w6l g\az O     

5f9is~d O 5fz:5Lzstf4 5if"jz6 vg[ 5~jf; (TS-05) 

tfzlb  O 19/07/2015  

;di  O  03.00 to 06.00            s], u]6 O 70 

 

1 જૈવળક શગંઠનને એના શમગ્ર જીળનકાલ દરમ્યાન અશર કરનાર દરેક રરબલને શ  ંકષળેાય?   
(A) માાલયણ (B) લાતાલયણ  (C) આલયણ (D) જીલાલયણ  

 

2 જીળનની મલૂભતૂ અને પ્રાથવમક જરૂરીયાત શ  ંછે?  
(A) ઊર્જા  (B) સમૂાપ્રકાળ  (C) યશઠેાણ  (D) A અને  B ફનં્ને   

 

3 પ્રકા શશં્ેવણની પ્રરિયા દરમ્યાન ળનસ્વત કાબબન ડાયોક્શાઇડમા ંરષેા કાબબનન  ંેમા ંરૂાતંર કરે છે?  
(A) ઓક્સવજન  (B) ળકાયા  (C) શાઇડ્રોજન  (D) ઊર્જા  

 

4 ળનસ્વતઓ તેમજ અન્ય શમ દાયોને જરૂરી એળા ખનીજ તત્ળોનો શગં્રષ કોણ કરે છે?  
(A) ાણી   (B) લાતાલયણ  (C) જભીન  (D) ત્થય  

 

5 ષળામાન, તામાન, અળકે્ષણ, મૌશમીય વળવમતા અને ળન એ શમયાબળરણીય પ્રદેોની રચનાને અશર કરતા ંકયા 
રરબલો છે?   
(A) ભાધ્મમભક   (B) પ્રાથમભક  (C) નકાયાત્ભક   (D) શકાયાત્ભક    

 

6 ળાતાળરણમા ંરષેા પ્રળાષી રજકણોને શ  ંકષળેાય?   
(A) લાયમુલરમ  (B) ઓઝોન   (C) બેજ  (D) સ્પટીકો   

 

7 ળાતાળરણના ષળામાનનો આધાર ેના ઉર રષેો  છે?  
(A) જૈમલક વગંઠન  (B) લન   (C) ઓક્સવજન  (D) તાભાન   

 

8 પ્રકા શશં્ેવણની પ્રરિયા દરમ્યાન ળનસ્વત કયા ળાય નો ઉયોગ કરે છે?   

(A) નાઇટ્રોજન (B) ઓક્સવજન   (C) શાઇડ્રોજન  (D) કાફાનડામોસવાઇડ   
 

9 થૃ્ળી ર ઊર્જબનો મ ખ્ય સ્ત્રોત ......... છે.    
(A) લાયમુલરમ (B) ઓક્સવજન  (C) વૌય મલરકયણો  (D) કાફાન ડામોસવાઇડ   
        

 



 

 

10 ળનસ્વતની બાષ્ોત્શજૉનની પ્રરિયા ેનાથી અશર ામે છે?      
(A) ાણી  (B) લાતાલયણ  (C) જભીન  (D) લન  

 

11 ભારતીય ગ્રષોમા ંકોને રષઠેાણના અવનળાયબ અં તરીકે ગણળામા ંઆળે છે?     
(A) તરુવી  (B) ફુર  (C) વકૃ્ષ  (D) આવોારલ  

 

12 કોણ અમેરરકાથી રૂ થતા ંઅથબશભર પ્રળાશમા ંજોડાઇને પ્રળાશ કરે છે?   
(A) મનવતૃ વ્મક્સતઓ  (B) ભરશરાઓ   (C) A અને  B ફનં્ને   (D) એકણ નશી    

 

13 પ્રળાશન ઉદ્યોગ એ    
(A) યોજગાયી ેદા કયે છે.   (B) મલદેળી ચરણ કભાલી આે છે.    
(C) મડૂી યોકાણને પ્રોત્વાશન આે છે.  (D) ઉયના ફધા જ    

 

14 એન્ટારટિકામા ંપ્રળાશન નૌકાઓ કચરો ક્ા ંઠાળે છે?   
(A) ાણીભા ં (B) દરયમાભા ં (C) જભીન ય    (D) ભગૂબાભા ં    

 

15 પ્રળાશનકે્ષતે્ર કય  જૂથ ાબંા શમય માટે ટકી રષ ેછે તેમજ ળધારે અગળડતાઓ ણ શષન કરે છે?  
(A) ભરશરાઓ  (B) નલદંમત   (C) લૈજ્ઞામનક જૂથ     (D) મનવતૃ વ્મક્સતઓ  

 

16 યાબળરણની સ રક્ષા માટેની મષત્ળની વળભાળના કઇ છે?  
(A) ક્ષભતાળક્સત   (B) પ્રલાવન પ્રવમૃિ   (C) બૌમતક માાલયણ      (D) એકણ નશી 

 

17 કયા દકાળાલા ય ગો મષદંે સ્ળતતં્ર અથબશભર પ્રળાશીઓ ષોય છે?  
(A) લીવી અને ત્રીવી   (B) ત્રીવી અને ચારીવી (C) ચારીવી અને ચાવી     (D) ચ્ચાવ અને વાઇંઠ   

 

18 ભારતીય રંરા ‘કલા’ ના ત્રણ ાશાઓ એકબીર્જ ાશે 

(A) વકંામરેા છે.  (B) વકંામરેા નથી   (C) સ્લતતં્ર છે     (D) એકણ નશી 
 

19 ખનીજતે અને મોટર ળાષન શરષત કયો ઉદ્યોગ આંતરરાષ્રીય વ્યાારના ત્રણ મષત્ળના પ્રકારો કીનો એક છે.  
(A) દરયમાઇ વ્મલશાય   (B) પ્રલાવન    (C) ખાડં      (D) ોરાદ  

 

20 મન ષ્યો તેમની આશાશના રરશરમાનંી ળનસ્વત અને ....... નો ઉયોગ કરતા ંરહ્યા છે?  
(A) જીલસષૃ્ટટ   (B) પ્રાણી સષૃ્ટટ    (C) ભુટુઠ      (D) લાતાલયણ  

 

21 ક દરતી શશંાધનો માટેની માનળીની જરૂરીયાતોન  ંશૌથી ળધ  વળસ્તરણ ક્ારે થય ?ં   
(A) ઔદ્યોગગક ક્ામંત છી  (B) ઔદ્યોગગક ક્ામંત શરેા (C) ૧૫૪૦      (D) ૨૦૦૧  

 

22 વળકાશમા ંપ્રળાશનની ભવૂમકાના થૃક્કરણના મ ખ્ય અભભગમો કેટા છે?  
(A) ફે    (B) ાચં     (C) છ       (D) આઠ   

 

23 આજે દ વનયામા ંટ રરઝમ એ શૌથી ળધ  મષત્ળની શામાજજક અને ........ પ્રવવૃિ બની રષી છે.   
(A) વાસં્કૃમતક     (B) આમથિક  (C) બૌગોગરક  (D) એકણ નશી 

 

24 નકારાત્મક, શામાજજક અને યાબળરણીય અશરોને ઘટાડીને ળધ મા ંળધ  આવથિક ાભ મલી કે એ રીતે વ્યળસ્સ્થત 
ગોઠળણીળાલો ઉદ્યોગ એટે?  
(A) ટકાઉ પ્રલાવન     (B) પ્રલાવન  (C) A અને  B ફનં્ને         (D) એકણ નશી   

 

25 શાસં્કૃવતક ઉત્શળ પ્રળાશ, અધ્યયન પ્રળાશ, વળકાશ પ્રોજેક્ટનો પ્રળાશ એકબીર્જ શાથે ............  

(A) ગાઢ યીતે વકંામેર છે     (B) વકંામરે નથી       (C) કોઇ જ વફંધં નથી   (D) એકણ નશી 
 

26 પ્રળાશીઓને આળકારતા ંશમ દાયોની ળસ્તીએ યબટકોના આળનર્જળન તથા કોની શાથે શકંલાયેી ષોય છે?  
(A) બાડુ ં   (B) ખચા   (C) યશઠેાણ  (D) આલક  

 

27 જેઇમ્શ. આર. મેકગે્રગોરે ‘ટકી કે તેળો વળકાશ’ નામનો ેખ ક્ારે પ્રવશધ્ધ કયો ?   
(A) ૧૮૮૪  (B) ૧૯૯૪   (C) ૧૮૦૧  (D) ૧૭૮૨  
        

 



 

 

28 પ્રળાશન એ અન્ય ઉદ્યોગની જેમ કઇ અથબ વ્યળસ્થાને પ્રભાવળત કરે છે?  
(A) રાષ્રીય     (B) પ્રાદેમળક   (C) ક્ષેમત્રમ  (D) ઉયના ફધા જ  

 

29 પ્રળાશન વળકાશ એ અથબાસ્ત્ર ઉરાતં કયા વળવય શાથે શબંધં ધરાળે છે?  
(A) ભગૂો       (B) વભાજળાસ્ત્ર  (C) ભાનલમલજ્ઞાન  (D) ઉયના ફધા જ  

 

30 પ્રળાશી સ્થલના વળકાશન  ંઆયોજન રરળેરાની ભૌવતક વળેવતાઓ ઉરાતં કોની શાથે શબંવંધત ષોવ   ંજોઇએ?  
(A) પ્રલાવી સ્થ       (B) આમથિક ફાફત  (C) જભીન  (D) એજન્ટ  

 

31 ળાષન વ્યળષારના રંરાગત શાધનો કયા છે?  
(A) યેલ્લે         (B) ાકા યસ્તા  (C) શલાઇ ભાગો  (D) ઉયના ફધા જ  

 

32 શળબ આંતર માલખાકીય સ વળધાઓનો વળકાશ ભળનની કઇ બાજ  કરળો જોઇએ?  
(A) જભણી  (B) ડાફી  (C) ચાયેફાજુ  (D) લચ્ચ ે

 

33 કઇ શરકાર પ્રળાશનની વળસ્તરની દ વનયામા ંતેના યોગ્ય આયોજન ઉર ખબૂ જ અવધક ધ્યાન આે છે?  
(A) પ્રાદેળીક          (B) રાષ્રીય  (C) A અને  B ફનં્ને         (D) એકણ નશીં   

 

34 કોઇણ પ્રળાશી સ્થલની ભૌવતક વળકાશ યોજનાનો મલૂભતૂ ઉદેશ્ય પ્રળાશીઓને ........ કરળાનો ષોય છે.  
(A) આકમિત (B) છેતયલાનો  (C) પામદો  (D) નકુળાન  

 

35 ળૂબ શસં્થાવનક શમયમા ંગ્રામ રરવદ ોતે જ મોટા ભાગે કઇ બાબતને વનયવંત્રત કરતી ષતી?  
(A) આમથિક           (B) વાભાજજક  (C) A અને  B ફનં્ને         (D) એકણ નશીં  

 

36 ળબતીય ષરેમા ંપ્રળાશીઓના ંએક પ્રળાશન જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ જળા આળળા માટે કયા નેટળકબનો ઉયોગ એક 
નળી બાબત ષે?  
(A) ભોફાઇર           (B) યોલે  (C) યેલ્લે  (D) શલાઇભાગા  

 

37 ભારતમા ંશખં્યાબધં ઐવતષાવશક સ્થાનો ણ તેમની પ્રળાશન માટેની ક્ષમતાને કારણે તથા પ્રળાશીઓએ ઉબ્ધ કરી 
રાખેા ંનાણાને કારણે કેળા છે?  
(A) જોખભી           (B) નકાભા  (C) સયુગક્ષત  (D) ખફૂ જ ઉમોગી  

 

38 કયા દેમા ં‘શેન્ટ ફ્ોરરશ નેચર ાકબ ’ ને પ્રળાશીઓ માટે ખ લ્ો મ કી દઇને ળન્ય જીળન માટે અશરકારક સ રક્ષા 
ઉબ્ધ કરી છે?   
(A) આરિકા        (B) ભધ્મ આરિકા  (C) દગક્ષણ આરિકા  (D) ઉિય આરિકા  

 

39 પ્રળાશનના શમગ્ર વળકાશ માટે દેના જ દા જ દા વળસ્તારોમા ંકેળા પ્રમાણમા ંવળકાશ થળો જોઇએ?  
(A) લધતા         (B) ઘટતા  (C) વયખા  (D) જુદા જુદા  

 

40 દેના ઐવતષાવશક ળારશાને ર્જલળળા માટે પ્રોત્શાષન અને શષાય રૂી ાડળામા ં......... શાધનરૂ બની રહ્  ંછે?  
(A) માટકો          (B) પ્રલાવન  (C) ધામભિક સ્થો  (D) લાશનો  

 

41 કયા પ્રાચીન સ્મારકને ‘વળશ્વનો ળારશો’ ગણળામા ંઆળે છે?  
(A) વાતુાયા          (B) ખજૂયાશો   (C) તાજભશર   (D) ભાઉન્ટઆબ ુ  

 

42 રંરાગત રીતે પ્રળાશનને કઇ પ્રવવૃિ ગણળામા ંઆળે છે?  
(A) ધામભિક           (B) ભાનલીમ  (C) આમથિક  (D) વાભાજજક  

 

43 ખજૂરાષો અત્યારે ભારતના ........ ઐવતષાવશક સ્થાનો ૈકીન  ંએક ગણાય છે?   
(A) ભોઘા ં (B) શ્રેટઠ  (C) A અને  B ફનં્ને         (D) એકણ નશીં   

 

44 શસં્કૃવત જે દેના યાબળરણન  ંએક અવળભાજ્ય અંગ ગણાય છે તે તાજેતરમા ંેનો અખટૂ સ્ત્રોત ગણાય છે?   
(A) દેલા   (B) જભીન   (C) વંમિ         (D) ભાનલ  

 

45 ભારતમા ંમોટી શખં્યામા ંસ્થાયેા ક દરતી અનામત સ્થાનોનો વનભાળ મહ્દંે કોની આળકમાથંી થઇ રષે છે?   
(A) પ્રલાવ-આમોજકો  (B) પ્રલાવીઓ   (C) A અને  B ફનં્ને         (D) એકણ નશીં   

 



 

 

46 ભારતમા ંપ્રથમ પ્રળાશ નીવતની ઘોવણા ક્ારે કરળામા ંઆળી?   
(A) ૧૯૮૨   (B) ૧૯૬૫   (C) ૧૯૮૧          (D) ૧૯૯૧    

 

47 સ્થાવનક પ્રળાશનના વળકાશ માટે કઇ શરકાર શરકારી યોજનાકીય શષાય નીચે ખાશ પ્રોત્શાષનો અને રાષતો આે છે?   
(A) કેન્ર વયકાય   (B) યાજ્મ વયકાય  (C) A અને  B ફનં્ને         (D) એકણ નશીં   

 

48 કયા રાજ્યની ાશે ાબંો દરરયારકનારો, જગં આચ્છારદત મોટો વળસ્તાર અને શારી આબોષળા છે?   
(A) કણાાટક   (B) ગજુયાત  (C) યાજસ્થાન  (D) ભધ્મપ્રદેળ  

 

49 પ્રળાશન પ્રવવૃિ કયા શમ દાયને અશર કરે છે?   
(A) ભશભેાન   (B) મજભાન  (C) A અને  B ફનં્ને         (D) એકણ નશીં   

 

50 ભારતમા ંપ્રળાશનકે્ષતે્ર શાષવશકોને ખાશ વધરાણ શષાય આળા માટે ાની રચના કરળામા ંઆળી છે?   
 (A) ટુરયઝભ કોોયેળન   (B) ટુરયઝભ પામનાન્વ કોોયેળન   (C) ટુરયઝભ ફેંરકિંગ  (D) ટુરયઝભ ભાકેરટિંગ  

 

51 ભારતમા ંપ્રળાશન ખાત   ંક્ારે અસ્સ્તત્ળમા ંઆવ્ય ?ં   
 (A) ૧૯૬૧    (B) ૧૯૮૫    (C) ૧૯૬૫   (D) ૧૯૪૫   

 

52 મડૂી શાધનોની આયાત માટે ષોટો અને રેસ્ટોરન્ટ, રાળે એજન્ટો અને પ્રળાશી આયોજકોને કસ્ટમ ડય  ટીમા ંકેટા ટકા 
રાષત આળામા ંઆળે છે?   
(A) ૧૦    (B) ૧૫  (C) ૨૦  (D) ૨૫  

 

53 આજે વળદેી ટેકનીશ્યનની શેળાઓ ભાડે ેળા માટે મજૂંરી ..........    
(A) રેલી ડતી નથી    (B) રેલી ડે છે (C) ભતી નથી  (D) ભે છે 

 

54 ળષીળટને ળધારે પ્રવતવનવધત્ળણૂબ બનાળળા માટે યાબળરણ મતં્રાયે કયો વળચાર અમમા ંમકૂ્ો છે?       
(A) ભાગાદળાક     (B) લનમગુખમા  (C) ભાગાદળાન  (D) ભાગાદમળિકા  

 

55 યાબળરણ શાથેની કોઇણ આંતરરિયાઓમા ંકોનો એક ચોક્ક્શ જથ્થો ગભગ દરેક ળખતે દાખ થાય છે?  
(A) રયલતાનો      (B) શલા  (C) લાતાલયણ   (D) બેજ  

 

56 પ્રળાશઓની કેળી શખં્યા ષમેંા એક વળળાદન વળવય રહ્યો છે?  
(A) ભદં       (B) ઘટતી જતી  (C) લધતી જતી  (D) એકણ નશીં   

 

57 ક દરતી વળસ્તાર પ્રળાશન એ ટકાઉ નાણાકીય બલતર ળાલો અને કેળી યાબળરણીય અશરોળાલો શભંવળત ઉદ્યોગ છે?  
(A) ખફૂ જ ઊંચી       (B) ખફૂ જ નીચી  (C) નીચી    (D) ઊંચી  

 

58 પ્રળાશન આળક અને ....... ની તકો ઊભી કરે છે?  
(A) ખચા       (B) લેાય  (C) યોજગાયી  (D) ઉદ્યોગ  

 

59 ઉત્કમણીય પ્રકવૃતના રરળતબનોની અશર કેળી ષોય છે?   
(A) ટૂંકાગાા યૂતી       (B) રાફંાગાાની  (C) ભધ્મભગાાની  (D) એકણ નશીં   

 

60 શમ દ્રતટો અને શાગરોન  ંરરતતં્ર કેવ   ંછે?   
(A) ખફૂ જ ભજબતૂ        (B) ખફૂ જ નાજૂક  (C) ઉમોગી  (D) નકામ ુ 

 

61 દભક્ષણ ભારતમા ંવળષ ળવવૃિય ળાતાળરણ ધરાળત   ંશ  ંછે?   
(A) યણપ્રદેળ         (B) ગાઢ લયવાદી જગંર  (C) લાત પ્રદેળ   (D) ઉયના ફધા જ  

 

62 બગંાલના ઉશાગરમા ંકયા ટા  આળેા છે?   
(A) આંદાભાન         (B) મનકોફાય  (C) રશભારમ  (D) A અને  B ફનં્ને         

 

63 પ્રળાશને ઘણી ળન્યસષૃ્ષ્ટની ખોરાકની અને ......... ટેળોને ણ અશર ષોંચાડી છે?   
(A) પ્રજનન          (B) ાણી  (C) યશઠેાણ  (D) કડા ં 

 

64 વશ્વમ ભારતમા ંઉષ્ણ આબોષળાળાળં શ  ંછે?   
(A) લાતીમ પ્રદેળો          (B) ગાઢ જગં (C) થયનુ ંયણ  (D) એકણ નશીં   

 



 

 

65 અરબી શમ દ્રના ટા ઓમા ંનાના નાના કેટા ટા ઓનો શમષૂ છે?   
(A) ૧૫          (B) ૨૦   (C) ૨૫  (D) ૩૦  

 

66 ળનસ્વત સષૃ્ષ્ટ એ ળન્ય જીળનનો ....... છે.   
(A) એક ગેયરાબ          (B) એક અંળ  (C) પામદો  (D) એકણ નશીં   

 

67 ચેમ્ીયન અને ેઠે ૧૯૬૮મા ંજગંની ળનસ્વત જગતના મ ખ્ય પ્રકારો કેટા દાબવ્યા છે?   
(A) ાચં  (B) વાત  (C) આઠ  (D) નલ  

 

68 રષિંદ ઓના ળૈવશ્વક દ્રષ્ષ્ટકોણની અંદર રષમાયની અગત્યતા કેળી છે?   
(A) ધામભિક          (B) બૌગોગરક  (C) લાતીમ  (D) વૌંદમારક્ષી  

 

69 ભારતના દરયારકનારાનો વળસ્તાર કેટા રક.મી. ાબંો છે?   
(A) ૪૬૩૨           (B) ૮૯૫૨   (C) ૫૩૧૨   (D) ૫૬૮૯   

 

70 ભેજળાલા વળસ્તારોમા ંથતા ંપ્રદ વણથી કોને ન કાન થાય છે?   
(A) જીલસષૃ્ટટ            (B) લનસ્મતસષૃ્ટટ  (C) A અને  B ફનં્ને         (D) એકણ નશીં   

 

 

 

________________ 
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1 ફર્જય વ્મલસ્થા એક __________ પ્રરક્મા છે કે જે વભાજની બૌમતક જરૂરયમાતોને ઓખે છે અને વતંો છે.  
(A) વાભાજજક  (B) આમથિક  (C) લૈજ્ઞામનક  (D) વાસં્રૃમતક  

 

2 ગગલ્ફટા અને ફેઇરીના ભતે આધમુનક ધધંાદાયી પ્રણાગરકાઓ અને ફર્જય વ્મલસ્થાના મલકાવના તબ્ફકાઓ કેટરા છે?  
(A) ફે  (B) ત્રણ  (C) ચાય  (D) ાચં  

 

3 લેચાણ કોની જરૂરયમાત ય બાય મકેૂ છે? 
(A) ગ્રાશક  (B) મલકે્તા  (C) વયકાય  (D) વસં્થા  

 

4 ભાકેટીગ કોની વાથે વકંામેલુ ંછે? 
(A) ેદાળ  (B) મલતયણ  (C) ઉબોગ  (D) ઉયના ફધા જ  

 

5 ેઢીનુ ંમખુ્મ કામા ળેભા ંકામાક્ષભતા મવધ્ધ કયલાનુ ંછે? 
(A) ઉત્ાદન  (B) મલતયણ  (C) A અને B  (D) એક ણ નરશ  

 

6 ફર્જય વ્મલસ્થા એ _________ ની દયેક વ્મક્સત વાથે વકંામેલુ ંછે? 
(A) ગ્રાશક  (B) ધધંા  (C) ેઢી (D) ઉદ્યોગ  

 

7 ેઢીની વલેાઓ અને કામાકભોની રકિંભતો નક્કી કયલાનુ ંઅથલા એ અંગે વરાશ આલાનુ ંકામા કોણ કયે છે? 
(A) લેચાણ વચંારક  (B) પ્રદેળ વચંારક  (C) ગ્રાશક વફંધ વચંારક   (D) રકિંભત વચંારક  

 

8 ભાકેરટિંગ ભેનેજય વ્મલશાયભા ંવપ ફની ળકે તે ભાટે તેનો સ્લબાલ કેલો શોલો જોઈએ? 
(A) ઉત્વાશી  (B) વરક્મ  (C) સ્ધાાત્ભક  (D) ઉયના ફધા જ  

 

9 ફર્જય મલબાજન એ એક ____________ છે. 
(A) ઘટના (B) પ્રરક્મા  (C) ફાફત  (D) વચંારન  

 

10 લતાણકૂરક્ષી મલબાજન ળાના આધાયે કયી ળકામ? 
(A) ગ્રાશકોનુ ંજ્ઞાન (B) લરણ  (C) ઉમોગ  (D) ઉયના ફધા જ  



 

 

        
 

11 પ્રલાવન ફર્જયનુ ંમલબાજન ળાના આધાયે કયી ળકામ? 
(A) પ્રલાવનુ ંઅંતય  (B) પ્રલાવનો વભમગાો  (C) A અને B (D) એક ણ નરશ  

 

12 ક્યા દેળની વસં્કૃમત, ઈમતશાવ, સ્થાત્મ, લાતો, ધભા અને લમંળમતા આંતયયાટટીમ માટકો ભાટે આકાણ રૂ છે? 
(A) બાયત  (B) અભેયીકા  (C) ર્જાન  (D) યમળમા  

 

13 ફર્જય વવંોધનને કેટરા બાગભા ંલશેંચી ળકામ? 
(A) ફે  (B) ત્રણ  (C) ચાય  (D) ાચં  

 

14 ક્ષેત્ર અભ્માવ દ્વાયા એકમત્રત કયલાભા ંઆલેરી ભારશતીને કઈ ભારશતી કેશલામ? 
(A) પ્રાથમભક ભારશતી  (B) ગૌણ ભારશતી  (C) જનવખં્મા  (D) મદયછ ભારશતી  

 

15 જ્મા ંથોડી ેઢીઓ ઉદ્યોગના વયંસુત રશસ્વા ય નોંધાત્ર અંકુળ ધયાલે તેને કયુ ંફર્જય કેશલામ? 
(A) ઈર્જયો  (B) અલ્શસ્તક ઈર્જયો (C) ઈર્જયોયકુત શયીપાઈ  (D) શયીપાઈલાળં ફર્જય  

 

16 માટકોના પ્રલાશની ગમતમલમધને અવય શોંચાડત ુ ંરયફ કયુ?ં 
(A) યાજકીમ અને કામદાકીમ રયભડં  (B) વાભાજજક રયફો  
(C) બૌગોરીક રયફો  (D) વરાભતી અંગેના રયફો  

 

17 ___________ અનેક તત્લોનુ ંફનેલુ ંવકુંર છે? 
(A) ફર્જય  (B) માટન  (C) પ્રલાવન (D) એક ણ નશી 

 

18 ભારશતીનુ ંદ્ધમતવયનુ ંએકત્રીકયણ અને તેનુ ંતટસ્થ મલશ્રેણને શુ ંકેશલામ?  
(A) પ્રશ્નાલરી (B) મનદેળન  (C) ફર્જય વળંોધન  (D) મલબાગી કયણ  

 

19 ફર્જયરક્ષી પ્રકૃમતઓ અંગે મનણામો રે તેભને કઈ ભારશતી જોઈએ? 
(A) ગ્રાશક વફંમધત  (B) ફર્જય વફંમધત (C) પ્રલાવ વફંમધત (D) ઉત્ાદન વફંમધત 

 

20 લસ્તીભાથંી અમકુ નમનુાનો વંકા કયીને તેની ાવેથી ભારશતી ભેલલાભા ંઆલે તે વલેક્ષણને શુ ંકેશલામ? 
(A) એકભ  (B) વંણૂ  (C) નમનૂા  (D) લસ્તી  

 

21 કોઈણ વસં્થા ભાટે તેના શયીપોની અલગણના કયલી ળક્ય નથી, આ મલધાન ___________ 
(A) વાચુ ંછે (B) ખોટંુ છે  (C) કશી ળકામ નરશ  (D) એક ણ નરશ  

 

22 પ્રલાવન ઉદ્યોગભા ંભાગં આધાયણની જરૂય ળા ભાટે ડે છે? 
(A) ેદાળ ડીઝાઇન  (B) લેચાણના શતેઓુ  (C) ેદાળની ભાગં વભજલા  (D) ઉયના ફધા જ  

 

23 પ્રલાવન ઉદ્યોગ એ __________ ઉદ્યોગ છે. 
(A) એક મખુી  (B) ફહુ મખુી  (C) ઉયના ફન્ને  (D) એક ણ નરશ  

 

24 માટકોની ળારયયીક અને ભાનમવક વરાભતી વાથે વકંામેરા રયફો કમા છે? 
(A) બૌગોગરક  (B) વાભાજજક અને વરાભતી  (C) યાજકીમ અને કામદાકીમ  (D) એક ણ નરશ  

 

25 લતાભાન વભમભા ંદુમનમાના દયેક દેળભા ંળાની સ્થાના થમેરી છે? 
(A) યાટટ્રીમ પ્રલાવન વસં્થા  (B) યાટટ્રીમ પ્રલાવન ફોડા  (C) યાટટ્રીમ કમભળન  (D) A અને B 

 

 

26 બાયતભા ંપ્રલાવન “મભમનસ્ટ્રી” ની નીતીના અભરીકયણ ની વસં્થા કઈ છે? 
(A) પ્રલાવન મનગભ  (B) પ્રલાવન મલબાગ  (C) RDA (D) TRC 

 

27 કઈ વસં્થાઓ વ્માક અને લાણીજજમક સ્લરૂની પ્રલાવન પ્રવમુતઓ આંતરયક યીતે મલકવાલી ળકામ તે પ્રકાયની 
રૂાતંય પ્રરક્માભા ંભશત્લનુ ંકામા કયે છે? 
(A) ગફનવયકાયી  (B) વયકાયી  (C) સ્થામનક  (D) યાજકીમ  

 



 

 

28 ____________ એ વાભાજજક જલાફદાયી લાા ફર્જયવ્મલસ્થા ની મખુ્મ પ્રરક્મા છે. 
(A) પ્રલાવીઓ  (B) મજભાન લસ્તી  (C) વભર્જલટ  (D) માાલયણ  

 

29 પ્રલાવન ફર્જય વ્મલસ્થાની પ્રરક્મા વાથે એક મા ફીજી યીતે કોણ વકંામેરા છે? 
(A) ર્જશયે વસં્થા  (B) ખાનગી વસં્થા  (C) A અને B (D) એક ણ નરશ  

 

30 ફર્જયવ્મલસ્થા થી લયાળભા ંશુ ંથામ છે?  
(A) લધાયો  (B) ઘટાડો  (C) વતંરુન  (D) કોઈ પેયપાય થતો નથી  

 

31 બાયત વયકાયના ૧૯૯૨ ના  પ્રલાવનના યાટટ્રીમ એસવન પ્રાન શઠે કેષ્ન્રત મલકાવ ભાટે કેટરા પ્રલાવ કેન્રો 
નક્કી કયલાભા ંઆવ્મા છે?  
(A) ૧૫ (B) ૨૦ (C) ૨૧ (D) ૨૨ 

 

32 પ્રલાવન વાથે વકંામેરા ર્જશયે વસં્થાઓનુ ંલરણ કોના તયપી શોમ છે? 
(A) મલકેન્રીકયણ  (B) કેન્રીકયણ  (C) વયકાય  (D) પ્રલાવન  

 

33 પ્રલાવનભા ંેદાળનો અનબુલ કોણ કયે છે? 
(A) ઉત્ાદક  (B) ટ્રાલરેવા  (C) પ્રલાવી  (D) કંની  

 

34 પ્રલાવન પ્રવમૃતભા ંગ્રાશકોની જેલી ભમૂભકા છે તે જ પ્રકાયની ભમૂભકા અને દયજ્જો કોનો છે? 
(A) સ્થામનક વસં્થાઓ  (B) મજભાન લસ્તી  (C) A અને B (D) એક ણ નરશ  

 

35 પ્રલાવન “મભમનસ્ટ્રી” ની ભમૂભકા એક વળંોધક અને કમા સ્લરૂની થઇ યશ ેછે? 
(A) નીમત ઘડતય  (B) મલકાવ  (C) ભાનલ વાધન મલકાવ  (D) ઉયના ફધા જ  

 

36 અગબવદૃ્ધદ્ધના વાધનોભા ંર્જશયેાત, પ્રમવદ્ધદ્ધ અને લેચાણવધૃ્ધ્ધ ઉયાતં ળેનો વભાલેળ થામ છે? 
(A) મજભાન લસ્તી  (B) પ્રલાવ કેન્રનો પ્રદેળ  (C) વ્મક્સતગત લચેાણ  (D) લાતાલયણ  

 

37 ફર્જયની જરૂરયમાત પ્રભાણે ગ્રાશકો દ્વાયા ઉમોગભા ંરેલા ભાટે કે તેભની જરૂરયમાત વતંોલા ભાટે જે કઈં આી 
ળકામ એને શુ ંકેશલામ? 
(A) રકિંભત  (B) લસ્ત ુ (C) ભાગં  (D) ેદાળ  

 

38 ગ્રાશકો જમાયે ેદાળ ખયીદે ત્માયે તેની ાવેથી તેઓ અમકુ રક્ષણો અને ળયતોની અેક્ષા યાખે છે તેને વતંોતી 
ેદાળ ફનાલે તો તેને કઈ ેદાળ કેશલામ? 

(A) અેગક્ષત દેાળ  (B) અગબવરૃરત ેદાળ  (C) વબંમલત ેદાળ  (D) ઉયના ફધા જ  
 

39 ભોટી કનીઓભા ંેદાળ મલકાવાલલા ભાટે શુ ંશોમ છે? 
(A) લસ્તમુભશ્ર  (B) અેગક્ષત દેાળ  (C) જલાફદાય જૂથ  (D) વબંમલત ેદાળ  

 

40 ેદાળની નાણાકીમ સદુાઢતાનો મલચાય કમાા છી ળાનો મલચાય કયલો કયલો જોઈએ?  
(A) મલચાણવધૃ્ધ્ધ  (B) મલતયણ  (C) પ્રમતબા  (D) ઉયના ફધા જ  

 

41 ળાની યચના ઉય જ ફર્જય મભશ્રના અન્મ ાવા યચામ છે?  
(A) લેચાણ  (B) સ્થની યચના  (C) ેદાળ  (D) ફાશધેયી  

 

42 ેદાળશે્રણીભા ંઆલેલુ ંમલમળટટ એકભે કે જેભના કદ, દેખાલ રકિંભત કે અન્મ કોઈ રક્ષણના આધાયે ફીર્જથી અરગ 
ાડી ળકામ છે, તેને શુ ંકેશલામ? 
(A) ેદાળ શ્રેણી  (B) ેદાળ લસ્ત ુ (C) અગબગભ   (D) ફર્જયરક્ષી અગબગભ  

 

43 ફર્જયરક્ષી અગબગભ અને સ્થામનક જનવખં્માના રશતો લચ્ચે વભતરુા વાધલા પ્રમત્ન કયલાભા ંઆલે તે અગબગભ કમો છે?  
(A) લસ્તરુક્ષી (B) વભાજરક્ષી  (C) ફર્જયરક્ષી  (D) ેદાળરક્ષી  

 

44 ગ્રાશક જે મૂભતૂ વેલા કે રાબ ખયીદે છે તેનો વભાલેળ ળેભા ંથામ છે? 



 

 

(A) ફર્જય દેાળ  (B) અગબવધૃ્ધ્ધ દેાળ  (C) કેન્રીમ રાબો  (D) અેગક્ષત દેાળ  
        

 

45 નલી ેદાળના બાલી લેચાણ અને નપાકીમ વબંમલતતાના ંઅંદાજો તૈમાય કયલા એટર ે__________  
(A) ધધંાકીમ મલશ્રેણ  (B) ધધંાકીમ માાલયણ  (C) ેદાળ મલકાવ (D) લેાયીકયણ 

 

46 ેદાળ મલકાવનુ ંઅંમતભ ગલુ ંકયુ ંછે? 
(A) લેાયીકયણ  (B) પ્રમતબા  (C) મલતયણ  (D) ભાગં  

 

47 લસ્તમુભશ્રણભા ંઆલેલુ ંેદાળોનુ ંએક જૂથ કે જે ગાઢ યીતે વકંામેરા શોમ તેને શુ ંકેશલામ?  
(A) ેદાળમભશ્ર  (B) ેદાળ  (C) ેદાળશ્રેણી  (D) ેદાળ લસ્ત ુ 

 

48 ગ્રાશકોની જરૂરયમાતો વતંોલા _________ મલકવાલામ છે. 
(A) લસ્તમુભશ્ર  (B) ેદાળો  (C) વબંમલત ેદાળ  (D) ફર્જય દેાળ  

 

49 આંતયયાટટ્રીમ ફર્જયોભા ંસ્થ ઉિેજન અને પ્રમતબા મનભાાણનુ ંકામા કોણ કયે છે? 
(A) યાટટ્રીમ પ્રલાવ વગઠંન  (B) IRA (C) IBA (D) IRD 

 

50 જમાયે કોઈ પ્રલાવ સ્થ દેળ અંગે નકાયાત્ભક પ્રમતબા પ્રલતાતી શોમ ત્માયે તે અંગ ેમનયાકયણ ળોધલા કમા પ્રલાવો 
ઉમોગી વાગફત થામ છે?  
(A) યાટટ્રીમ પ્રલાવો  (B) પ્રમતબા પ્રલાવો  (C) રયચમ પ્રલાવો  (D) આંતયયાટટ્રીમ પ્રલાવો  

 

51 કોઈ દેળભા ંઅચાનક કોઈ કટોકટી ઉદ્ભબલે ત્માયે પ્રલાવીઓના આગભનભા ંશુ ંથામ છે? 
(A) ભોટો લધાયો  (B) ભોટો ઘટાડો  (C) કોઈ જ પેયપાય થતો નથી  (D) ઉયના ફધા જ  

 

52 પ્રલાવન સ્થો ળા ભાટે મલમળટટ ઘટનાઓનુ ંઆમોજન કયે છે? 
(A) માટકોને આકાલલા  (B) નપો કભાલલા   (C) વેલા કયલા  (D) લેાય કયલા  

 

53 પ્રલાવન ઉદ્યોગના તભાભ મલબાગો અને વગંઠનો ળાનુ ંઆમોજન કયલાભા ંપાો આે છે. 
(A) આનદં દામક પ્રલાવ  (B) ધામભિક પ્રલાવો  (C) રયચમ પ્રલાવો  (D) ઉયના ફધા જ  

 

54 ગફન-આફોશલાકીમ આકાણોનો ઉદ્ભબલ ભાનલજીલનના કમા રયફો ભાથંી થામ છે? 
(A) વાભાજજક  (B) લળંીમ  (C) વાસં્કૃમતક  (D) ઉયના ફધા જ  

 

55 રયચમ પ્રલાવોનુ ંઆમોજન અને વ્મલસ્થા કેલા શોમ છે? 
(A) ખચાા  (B) વસ્તા  (C) ઓછા  (D) લધાયે  

 

56 રયચમ પ્રલાવોભા ંઅગબપ્રામ ઘડલૈમા ભા ંકોને આભમંત્રક કયલા જોઈએ? 
(A) ત્રકાયો  (B) પ્રલાવ રેખકો  (C) નેતાઓ  (D) ઉયના ફધા જ  

 

57 કયુ ંાસુ ંપ્રલાવન પ્રવમૃત અને ભનોયંજનના સ્લરૂભાથંી રયણભે છે?  
(A) પ્રણાગરકા  (B) વાભાજજક દફાણો  (C) ગફન-આફોશલાકીમા  (D) આફોશલાકીમઋતગુતતા  

 

58 કમો તફક્કો પ્રલાવ સ્થ લસ્ત ુજીલનચક્ના તફક્કાનો છે? 
(A) જીલનચક્  (B) લસ્ત ુ ંજીલનચક્  (C) A અને B (D) એક ણ નરશ  

 

59 મલમળટટ સ્લરૂના રયચમ પ્રલાવોનુ ંઆમોજન કયતી લખતે કઈ ફાફત રલેી જોઈએ? 
(A) જરુયીમતોની ગબન્ન્તા  (B) ખચા  (C) આલક  (D) નપો  

 

60 પ્રલાવનના તભાભ સ્લરૂો વાથે શુ ંવકંામેર છે? 
(A) ફર્જય વ્મલસ્થા  (B) ઋતગુતતા  (C) ક્સ્થમત સ્થાકતા  (D) પ્રલાવન ભાગં  

 

61 ક્યા યાજ્મએ ોતાના યાજ્મને એક વાસં્કૃમતક પ્રલાવન કેન્ર તયીકે મલકવાવ્યુ ંછે? 
(A) ગજુયાત  (B) ભશાયાટટ્ર  (C) યાજસ્થાન  (D) ભધ્મપ્રદેળ  

 

62 લતાભાનભા ંઉજલણીના શતેઓુ અને ઉદેળો કોને ર્જગતૃ કયલાના રષ્ટટકોણથી જોલાભા ંઆલે છે? 



 

 

(A) મરુાકાતી  (B) એજન્ટ  (C) લેાયી  (D) રોકો  
 

63 કમો અગબગભ એલી અેક્ષા યાખ ેછે કે ફર્જય મલબાજન એ ળક્ય એટલુ ંભોટંુ અને તેભા ંફર્જય મલકાવની વબંમલત 
ક્ષભતા શોલી જોઈએ? 
(A) માટક  (B) લેાયી  (C) ગ્રાશકરક્ષી  (D) ફર્જયી  

 

64 ઉત્વલો __________ ધોયણે ઉજલાતા શોમ છે જમાયે મલમળટટ પ્રવગંો જે તે પ્રલાવન કેન્ર ય પકત એક જ લાય 
ઉજલાતા શોમ છે. 
(A) લામિક  (B) અધા-લામિક  (C) મત્ર-ભામવક  (D) એક ણ નરશ  

 

65 મલમલધ દેળોની વયકાયો પ્રલાવનનો ઉમોગ ક્યા મલકાવ ભાટે કયી યશી છે? 
(A) વાભાજજક  (B) આમથિક  (C) વાસં્કૃમતક  (D) આંતયયાટટ્રીમ 

 

66 વાસં્કૃમતક પ્રલાવન એટરે વાસં્કૃમતક શતે ુભાટે વ્મક્સતઓની શયેપેય- આ વ્માખ્મા કોણે આી છે? 
(A) TTA (B) WTA (C) WHO (D) WTO 

 

67 જમયુને ક્યા ળશયે તયીકે ઓખલાભા ંઆલે છે? 
(A) રાર નગયી  (B) ફલ્યુ ંવીટી   (C) ગરુાફી ળશયે  (D) રેક રેવે  

 

68 કોની ફર્જય વ્મલસ્થા પ્રવગંને અનરુૂ શોલી જોઈએ? 
(A) માટકો  (B) ફર્જય  (C) દરારો  (D) ટ્રાલલે્વ કંનીઓ  

 

69 પ્રલાવનને કોનો ભોબો પ્રાપ્ત થમો છે? 
(A) વ્મલવામ  (B) ેઢી (C) ઉદ્યોગ  (D) ફર્જય  

 

70 ફર્જય વ્મલસ્થા મભશ્રના તત્લ કમા છે? 
(A) અગબવદૃ્ધદ્ધ  (B) રકિંભત મનધાાયણ  (C) ેદાળ  (D) ઉયના ફધા જ  

 

71 ઉચ્ચલગાના માટકોના લગીકયણભા ંભહ્દ અંળે કોને પ્રાધાન્મ આલાભા ંઆલે છે? 
(A) રકિંભત  (B) વગલડો  (C) આલક  (D) નપો  

 

72 પ્રવગં અને પ્રલાવન કેન્રને પ્રમવદ્ધ કયલાભા ંઅને મલકવલલાભા ંકોનો ઉમોગ કયલાભા ંઆલે છે? 
(A) કરાકાયો  (B) રેખકો  (C) વ્માક  (D) આમથિક  

 

73 ફર્જય વ્મલસ્થા એ કેલી પ્રવમૃત છે? 
(A) નપાકાયક  (B) વભાજજક  (C) વ્માક (D) આમથિક  

 

74 ગ્રાશકોની લાસ્તમલક વખં્મા એલી કોઈ લસ્ત ુ ંભાટે પ્રફ ઈચ્છા યજૂ કયે જે શમાત ઉત્ાદન અથલા વેલા દ્વાયા 
વતંોી ળકામ તેભ ન શોમ તેલી ભાગંને કેલી ભાગં કેશલામ? 
(A) મનધેાત્ભક ભાગં  (B) સષુપુ્ત ભાગં  (C) વતત ઘટતી જતી ભાગં  (D) અમનમમભત ભાગં  

 

75 છેલટના ખયીદનાયને શોટરના ઓયડાઓની ભારશતી વશીત ઓયડાઓ તેભજ વેલાઓની લેચાણ વદૃ્ધદ્ધ ભાટે 
વશામભતૂ ફને એલી ેઢીને શુ ંકેશલામ? 
(A) ફર્જય વ્મલસ્થાના ભધ્મસ્થીમો  (B) ગ્રાશકો  (C) લેાયીઓ  (D) સ્ધાકો 

 

76 ફર્જયના ધ્માન વંાદન અને જરૂરયમાતને વતંોી ળકે તેલી લયાળ ભાટે ઉમોગી એલી કોઈ ણ ચીજ લસ્તનેુ 
શુ ંકેશલામ? 
(A) ઉત્ાદન  (B) યચના  (C) મભશ્રફર્જય  (D) એક ણ નરશ  

 

77 વાયી ગણુલિા, દેખાલ અને વાયા રક્ષણો ધયાલતી શોમ તેલી ચીજલસ્તઓુની તયપેણ કોણ કયત ુ ંશોમ છે? 
(A) લેાયીઓ  (B) ગ્રાશકો  (C) ફર્જય  (D) વયકાય  

 

78 કોઈણ વસં્થા ોતાના શાથ યના ધધંાથી વતંટુટ શોમ તેલી ક્સ્થમતને કઈ ભાગં કશી ળકામ? 



 

 

(A) લધ ુડતી ભાગં  (B) સષુપુ્ત ભાગં  (C) બયચક ભાગં  (D) અમનમમભત ભાગં  
 

79 વેલાઓ કેલી શોમ છે? 
(A) રાફંાગાાની  (B) ટૂંકાગાાની  (C) ક્ષણબગંયુ  (D) પ્રળવંનીમ  

 

80 વસં્થાકીમ ધ્મેમ કમા ખ્માર દ્વાયા આલી ળકે છે? 
(A) ફર્જય વ્મલસ્થા  (B) લેચાણ અંગેનો ખ્માર  (C) વભાજરક્ષી વ્મલસ્થા  (D) ેદાળનો ખ્માર  

 

81 લેચાણ કે ધધંાના પ્રોત્વાશન ભાટેનુ ંવૌથી શાથલગ ુસ્લરૂ શોમ તેને શુ ંકેશલામ? 
(A) પ્રચાય  (B) લેચાણ  (C) ર્જશયેાત  (D) લેચાણ પ્રોત્વાશનો 

 

82 જમાયે શોટર દ્વાયા યૂી ાડલાભા ંન આલતી શોમ તેલી આલાવ સમુલધાને ફદર ેમાટકોની સશુ્રુાને અનરુક્ષીને 
ખાવ યીતે આમોજન કયલાભા ંઆલેરી વ્મલસ્થાને શુ ંકેશલામ?  
(A) ેઈગ ગેસ્ટ  (B) યૂક આલાવ સમુલધા  (C) માત્રી મનલાવ  (D) ભોટોરવ  

 

83 વ્મલાવામમક વચંારન ધયાલતી ેઢીઓની વાભે વ્માાય કેલો શોમ છે? 
(A) એકાગંી  (B) કૌટંુગફક  (C) A અને B (D) એક ણ નરશ  

 

84 તત્કારીન પ્રમાાલયણને તેભજ તેના દ્વાયા ફર્જયને યૂી ાડલાભા ંઆલતી વેલા ક્ષભતાને પ્રબામલત કયે એલા 
તત્લોનો વભાલેળ ળેભા ંથામ છે? 
(A) આમથિક માાલયણ  (B) તકનીકી માાલયણ (C) સકુ્ષ્ભ માાલયણ (D) યાજકીમ માાલયણ 

 

85 કઈ પ્રોડકટ એ અત્મતં નાળલતં છે? 
(A) મલભાન ભાગી  (B) યેલ્લે  (C) એવ.ટી.મનગભ  (D) ઉયના ફધા જ  

 

86 ફર્જય એકભના શતેઓુ, વ્યશૂયચનાઓ, વ્મલસ્થા તતં્ર અને તેની કાભગીયીનુ ંવ્મલક્સ્થત રયક્ષણ એટરે શુ?ં 
(A) ફર્જયની અવયકાયકતાનુ ંઅન્લેણ  (B) ફર્જય યુલઠો  (C) ફર્જય તતં્ર  (D) ફર્જય વ્મલસ્થા  

 

87 મલભાની ભાગી વેલાને અવય કયનાયા ફર્જય વફંધંી રયફોભા ંળાનો વભાલેળ થામ છે?  
(A) રકિંભત મનધાાયણ  (B) ઉડ્ડન વેલા  (C) ફેઠકની ધમનટઠતા  (D) ઉયના ફધા જ  

 

88 મલભાની કંનીઓના નપાની કભાણીનો આધાય રકિંભત મનધાાયણ અને ડતય ઉયાતં ળેના ય યશરેો છે? 
(A) અંકુળ યાખલાની આલડત  (B) ેવેન્જય  (C) અ અને ફ  (D) એક ણ નરશ  

 

89 માટન ભાટેના લાશનવ્મશાયના ગાશકોનુ ંલગીકયણ ળેના આધાયે થામ છે?  
(A) મવુાપયી ભાટેની પ્રયેણા (B) ફર્જય મલબાજન  (C) ઉયના ફન્ને  (D) એક ણ નરશ  

 

90 મલભાની ભાગી લાશન વ્મલશાયના ફર્જય મલબાજન ભાટે ભશત્લ કાયણ કયુ ંછે? 
(A) રકિંભત  (B) ભાગં  (C) વેલાઓની અેક્ષા  (D) યુલઠો  

 

91 વ્મલસ્થાતતં્ર તેભજ માાલયણભા ંથતા પેયપાયોની અવય કેલી શોમ છે? 
(A) ઝડી  (B) તીવ્ર  (C) ઉયના ફધા જ  (D) ભદં  

 

92 મલભાની કંનીના રક્ષમ ફર્જયભા ંવભામલટટ એલા ફર્જયના મલગબન્ન ગ્રાશકોની જરૂરયમાતોને વતંોલી એ 
વભમત્રકના આમોજનનુ ંકયુ ંકામા છે? 
(A) મખુ્મ  (B) ગૌણ (C) A અને B (D) એક ણ નરશ  

 

93 મલભાની ભાગી લાશન વ્મલશાયના પ્રથભ કં્સતના મવુાપયો કોને ધ્માનભા ંરેતા નથી? 
(A) વેલાની ગણુલિા  (B) કભાચાયીઓના મલનમ  (C) રકિંભત  (D) કભાચાયીઓનો મલલેક  

 

94 ફર્જયની અવયકાયસતાના અન્લેણના કમો કેટરા? 
(A) ફે  (B) ત્રણ  (C) ચાય  (D) ાચં  

 

95 મલભાનીભાગી વસં્થાનુ ંવભમત્રક ગોઠલલાનુ ંકાભ કોણ કયે છે? 
(A) વયકાય  (B) આમોજકો  (C) ામરોટ  (D) મલભાની કંની  

 



 

 

96 મલભાની કંનીઓ ભશતભ કભાણી ભાટે કઈ નીમત અનાલે છે? 
(A) શયીપાઈ (B) રકિંભત બદેબાલ (C) A અને B (D) એક ણ નશી 

 

97 મલભાની કંનીની નપાકાયકતા ભાલા ભાટે ળાની નપાકાયકતા ર્જણલી જોઈએ? 
(A) મલગબન્ન દેાળ  (B) મલગબન્ન ગ્રાશક વમશૂ  (C) બૌગોરીક પ્રદેળ  (D) ઉયના ફધા જ  

 

98 મલભાની વેલાના ઉદ્યોગભા ંનપાકાયકતા નક્કી કયલા ભાટેના ામાના ભાદંડો કેટરા છે? 
(A) ફે  (B) ત્રણ  (C) ાચં  (D) છ  

 

99 મલભાની કંનીઓની લેાય કયલાની આલડત નાણાકીમ સ્ધધયતા અને અક્સ્તતત્લનો આધાય ળેના ઉય છે? 
(A) ખચા  (B) નપો  (C) રકિંભત  (D) ઉયના ફધા જ  

 

100 મલભાની કંની કોને તેભની વેલાના ફદરાભા ંલતય ચકૂલે છે? 
(A) દરારો  (B) ેવેન્જયો   (C) ગ્રાશકો  (D) એક ણ    

 

 

_____________ 


