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1 કેટરા દેળોએ ેરયવ સવધધાાંતો ય ફહધુા આધારયત શોમ તેલી યાષ્ટ્રીમ વાંસ્થાઓ સ્થાી છે? 

(A) ૩૦ (B) ૨૦ (C) ૧૦ (D) એકણ નરશ 
 

2 ભાનલશક્કના અભર ભાટે કઇ વાંસ્થા કાભ કયે છે? 

(A) યાષ્ટ્રીમ (B) કેન્દ્રીમ (C) યાજકીમ (D) એકણ નરશ  
3 વાંયકુત યાષ્ટ્રવાંઘ સલકાવ અશલેારની નીસતની રૂયેખા કઇ વારભાાં થઇ? 

(A) ૧૯૫૦ (B) ૧૯૬૦ (C) ૧૯૯૮ (D) ૧૯૯૫ 
 

4 ભાનલશક્ક અંગે કાભ કયનાય કેટરા આંતયયાષ્ટ્રીમ દસ્તાલેજો છે? 

(A) ૭૯ (B) ૫૦ (C) ૬૯ (D) એકણ નરશ 
 

5 આંતયયાષ્ટ્રીમ પોજદાયી અદારત સ્થાલા કમાયે યોભનો કાનનૂ અનાલલાભાાં આવ્મો શતો?  
(A) ૧૭ભી જુરાઇ-૧૯૯૮ (B) ૧૫ભી ઓકટોમ્ફય-૧૯૬૦  
(C) ૨ ઓકટોમ્ફય-૧૯૫૦ (D) ૧ જુરાઇ ૧૯૯૦ 

 

6 ભાનલશક્કના અભર ભાટે કયુાં તાંત્ર કાભ કયે છે? 

(A) વાલવસત્રક (B) ખાનગી (C) વલવગ્રાશી (D) એકણ નરશ 
 

7 વાંયકુત યાષ્ટ્રવાંઘની આસથિક અને વાભાજજક રયદનો ઠયાલ કમાયે થમો? 

(A) ભે-૧૯૫૦ (B) ભે-૧૯૬૮ (C) ભે-૧૯૭૦ (D) એકણ નરશ 
 

8 સ્ત્રીઓ વાભે તભાભ પ્રકાયના બેદબાલ નાબદૂ કયલા અંગનેો કયાય કઇ વારભાાં અભરભાાં આવ્મો? 
(A) ૧૯૮૧ (B) ૧૯૫૦ (C) ૧૯૬૦ (D) ૧૯૫૧ 

 

9 કુટુાંફ ધયાલતા કાભદાયોની જલાફદાયીઓ અંગેનો કયાય કમાયે અભરભાાં આવ્મો? 
(A) ૧૯૫૦ (B) ૧૯૮૩ (C) ૧૯૮૧ (D) એકણ નરશ 

 

10 ઉંભય અને રગ્નોની નોંધણી અંગે કયાય કઇ વારભાાં અભરભાાં આવ્મો ? 
(A) ૧૯૬૨ (B) ૧૯૬૦ (C) ૧૯૫૦ (D) ૧૯૫૯ 

 

11 સનલાવસવતોના દયજ્જાને રગતો મવુદ્દો કઇ વારભાાં ઘડલાભાાં આવ્મો?  
(A) ૧૯૬૭ (B) ૧૯૬૦ (C) ૧૯૪૦ (D) ૧૯૫૦ 

 
 



12 ઝડી આસથિક વધૃ્ધધને કાયણે રોકળાશી તયપ લધ ુલાળે એલી દરીર નીચેનાભાાંથી કોણે કયી? 
(A) વેમ્યઅુર હ્યનુ્દ્ટીંગન (B) જગદીળ બગલત (C) લાનશનેન (D) એકણ નરશ 

 

13 અરુળા અસધકાયત્ર કઇ અજોડ સવધ્ધધ છે 
(A) શરેી (B) ફીજી (C) ત્રીજી (D) ચોથી 

 

14 રોકોના વશમોગ ભાટેના આરિકન અસધકાયત્ર કઇ વારભાાં અનાલલાભાાં આવ્મો. 
(A) પેબ્રઆુયી ૧૯૯૦ (B) પેબ્રઆુયી ૧૯૫૦ (C) પેબ્રઆુયી ૧૯૪૦ (D) એકણ નરશ 

 

15 ભાનલશક્કનો ાવલી ઇન્દ્કાય શુાં છે?  

(A) ફેકાયી (B) અભીયી (C) ગયીફી (D) એકણ નરશ 
 

16 આંતયયાષ્ટ્રીમ શ્રભ વાંસ્થાએ કેટરાક શક્ક અંગે કાભ કયલાનુાં કઇ વારભાાં ળરૂ કયુું?  

(A) ૧૯૨૦ (B) ૧૯૫૦ (C) ૧૯૬૦ (D) એકણ નરશ 
 

17 વાલવસત્રક ભાનલશક્ક ઘોણા ફધા રોકો અને ફધા યાષ્ટ્રો ભાટે ળેનુાં ધોયણ શત ુાં?  

(A) ગયીફીનુાં (B) સવધ્ધધનુાં (C) મલૂ્મનુાં (D) એકણ નરશ 
 

18 આંતયયાષ્ટ્રીમ આસથિક વાભાજજક અને વાાંસ્કૃસતક શક્ક કયાય ભશાવબાએ કઇ વારભાાં અનાવ્મા શતા?  

(A) ૧૯૬૬ (B) ૧૯૫૦ (C) ૧૯૨૦ (D) એકણ નરશ 
 

19 કઇ વારભાાં ભશત્લના ક્ષેત્રભાાં સધુાયા કયલા ભાટે આસથિક વાભાજજક અને વાાંસ્કૃસતક શક્ક વસભસત યચલાભાાં આલી.  
(A) ૧૯૮૬ (B) ૧૯૭૦ (C) ૧૯૫૦ (D) એકણ નરશ 

 

20 તકુીભાાં કેટરા કુરદિળ નાભનો નાળ કયલાભાાં આવ્મો.   
(A) ૨૦૦૦ (B) ૪૦૦૦ (C) ૩૦૦૦ (D) ૫૦૦૦ 

 

21 કેટરા રોકોને આંતરયક યીતે ખવેડી દેલાભાાં આવ્મા?    
(A) ૧૦ રાખ (B) ૩૦ રાખ (C) ૧૫ રાખ (D) ૨૦ રાખ 

 

22 મડૂી યોકાણને આલયી રેતા વ્માક આદેળ વાથે કઇ સલશ્વ લેાય વાંસ્થા યચલાભાાં આલી?     
(A) WHO (B) WTO (C) WHW (D) એકણ નરશ 

 

23 લૈસશ્વક લેાયનો નલો યગુ કઇ વારભાાં ાશયે થમો?    
(A) ાન્દ્યઆુયી ૧૯૯૦, (B) ાન્દ્યઆુયી ૧૯૯૫, (C) ાન્દ્યઆુયી ૧૯૯૨, (D) એકણ નરશ 

 

24 ખોયાકના બાલભાાં કેટરા ટકા લધાયો થમો?   
(A) ૫૦% (B) ૬૬% (C) ૩૩% (D) એકણ નરશ 

 

25 કૃસ સનકાવના ઉદાયીકયણને રીધે કાવ અને સતૂયની સનકાવ થતાાં બાલ કેટરા ગણા થઇ ગમા?   
(A) ત્રણ (B) ફ ે (C) ચાય (D) એકણ નરશ 

 

26 લેાય અને સ્સ્થય સનકાવ અંગે લૈકધ્લ્ક વાંઘનો મવુદ્દો કઇ વારભાાં તૈમાય કમો?   
(A) જૂન-૧૯૯૭ (B) જૂન-૧૯૯૫ (C) જૂન-૧૯૯૦ (D) એકણ નરશ 

 

27 કમા દેળે સલશ્વ લેાય વાંસ્થાનુાં વભ્મદ સ્લીકાયુું?   
(A) અભેરયકા (B) ઇયાક (C) બાયત (D) એસળમા 

 

28 ભાનલશક્ક વાંગઠન એમ્નેસ્ટયી ઇન્દ્ટયનેળનરની સ્થાના કોણે કયી?   
(A) ીટયફેનેવ (B) એનીફેવન્દ્ટ (C) ીનોચેટ (D) શાઇકોટવ 

 

29 ભપત સળક્ષણ ભેલલાનો શક્ક કેટરા લવના ફાક ભાટે નક્કી કયલાભાાં આવ્મો છે?   
(A) ૧૦ લવ (B) ૧૪ લવ (C) ૧૫ લવ (D) ૮ લવ 

 

 

 
 



30 સલશ્વલેાય વાંગઠનની સ્થાના કમા રદલવે થઇ?  
(A) શરેી ાન્દ્યઆુયી ૧૯૯૫ (B) શરેી પેબ્રઆુયી ૧૯૯૦ 
(C) શરેી ભાચવ ૧૯૭૦ (D) એકણ નરશ 

 

31 આંતયયાષ્ટ્રીમ લેાયના રગબગ કેટરા ટકા બાગ ય ૫૦૦ સલશ્વવ્માી ફહયુાષ્ટ્રીમ કોોયેળનોનો અસધકાય છે?    
(A) ૫૦% (B) ૯૦% (C) ૮૦% (D) ૭૦% 

 

32 વતીના રયલાજની નાબદુીનો કામદો કમાયે અભરભાાં આવ્મો?   
(A) ૧૮૩૩ (B) ૧૯૩૩ (C) ૧૮૪૦ (D) ૧૮૫૦ 

 

33 ભાનલોના અને નાગરયકોના શક્કની િેન્દ્ચ ઘોણા કઇ વારભાાં અભરભાાં આલી?   
(A) ૧૭૮૯ (B) ૧૭૯૦ (C) ૧૭૮૧ (D) એકણ નરશ 

 

34 ગરુાભી પ્રથા ભાટે આંતયયાષ્ટ્રીમ કયાય કમાયે થમો?   
(A) ૧૯૨૬ (B) ૧૯૫૦ (C) ૧૯૨૮ (D) એકણ નરશ 

 

35 વાંયકુત યાષ્ટ્રવાંઘના અસધકાય ત્રભાાં કમાયે વશી સવક્કા કયલાભાાં આવ્મા? 
(A) ૨૬ભી જૂન ૧૯૪૫ (B) ૨૦ભી ાન્દ્યઆુયી ૧૯૫૦ 
(C) ૨૧ પેબ્રઆુયી ૧૯૬૦ (D) એકણ નરશ 

 

36 વાંયકુત યાષ્ટ્રવાંઘ અસધકાય ત્ર કમાયે અભરભાાં આવ્મો? 

(A) ૨૪ ઓકટોમ્ફય ૧૯૪૫ (B) ૨૪ ઓકટોમ્ફય ૧૯૫૦ 
(C) ૨૦ ાન્દ્યઆુયી ૧૯૪૫ (D) એકણ નરશ 

 

37 સનયાસશ્રતોના દયજ્જા વાંફાંધી કયાય કઇ વારભાાં થમો.   
(A) ૧૯૫૧ (B) ૧૯૫૦ (C) ૧૯૬૦ (D) ૧૯૭૦ 

 

38 સલશ્વલેાય વાંસ્થાનુાં ટકુૂાંનાભ કયુાં છે?   
(A) WHO (B) WOT (C) WWH (D) NHO 

 

39 આંતય યાષ્ટ્રીમ યેડક્રોવ વસભસત કમાાંની વાંસ્થા છે.   
(A) બાયત (B) અભેરયકા (C) સ્લીવ (D) યસળમા 

 

40 ભરશરાઓ વાભેના દયેક પ્રકાયના બેદબાલોને દૂય કયલા કયાય કઇ વારભાાં અભરભાાં આવ્મો.   
(A) ૧૯૭૯ (B) ૧૯૫૦ (C) ૧૯૫૫ (D) એકણ નરશ 

 

41 ફાકોના શક્ક અંગ ેઆંતય યાષ્ટ્રીમ કયાય કમાયે અભરભાાં આવ્મો?   
(A) ૧૯૮૯ (B) ૧૯૯૦ (C) ૧૯૫૦ (D) એકણ નરશ 

 

42 ત્રાવ અને અન્દ્મ ક્રૂય અભાનલીમ વા વાભે કયાય કમાયથી અભરભાાં આવ્મો?   
(A) ૧૯૮૪ (B) ૧૯૮૦ (C) ૧૯૯૦ (D) ૧૯૫૦ 

 

43 ભાનલશક્ક સયુક્ષા અસધસનમભ કમાયે ઘડામો?   
(A) ૧૯૯૦ (B) ૧૯૮૫ (C) ૧૯૯૩ (D) એકણ નરશ 

 

44 બાયતના ગનુા વાંફાંધી ભારશતી અનવુાય ૧૯૯૯ભાાં દશજે વાંફાંધી કેટરા ગનુા નોંધામા શતા? 

(A) ૨૪૫૦ (B) ૨૪૩૫ (C) ૨૦૦૦ (D) ૨૧૦૦ 
 

45 બાયતભાાં કેટરા લવની વ્મરકત ભત આી ળકે છે.   
(A) ૧૮ (B) ૨૧ (C) ૧૬ (D) ૨૫ 

 

46 રુુ કે સ્ત્રી દયેકને વયખા કાભ ભાટે કેટે ુલેતન ભેલલાનો શક્ક છે.   
(A) ફભણ ુ

(B) અડધ ુ (C) વયખ ુ (D) એકણ નરશ 
 

 
 



47 મવુાપાયી કયલી કે શયેપેય કયલી એ કમો શક્ક છે?    
(A) મૂભતૂ (B) વાલવસત્રક (C) ભાનલશક્ક (D) એકણ નરશ 

 

48 દશજે પ્રસતફાંધક ધાયો કઇ વારભાાં ઘડામો શતો?    
(A) ૧૯૯૯ (B) ૧૯૯૦ (C) ૧૯૯૫ (D) એકણ નરશ 

 

49 આરદલાવીઓ કઇ ધધસત અનાલીને તેભની ભાનલશક્ક સ્સ્થસતઓભાાં સધુાયા રાલી ળકે છે.   
(A) પ્રોજેકટ (B) સવુાંસ્કૃત (C) ાશયેાત (D) એકણ નરશ 

 

50 ભાનલશક્કની યાષ્ટ્રવાંઘની ઘોણા કઇ કરભભાાં વમદુામના વાાંસ્કૃસતક જીલનભાાં મકુતણે બાગ રેલાના શક્કની 
જોગલાઇ કયલાભાાં આલી છે.    

(A) કરભ-૨૦ (B) કરભ-૨૨ (C) કરભ-૨૭ (D) કરભ-૨૫ 
 

51 કમા ગનુાભાાં વ્મરકતને વા તયીકે તેના જભણા શાથન ુકાાંડુ કાી રેલાભાાં આલે છે?   
(A) ખનૂના (B) ચોયીના (C) ફત્કાયના (D) એકણ નરશ 

 

52 કમા દેળના રોકો રુુોભાાં સનુ્નત કયાલલા વાંભત નથી.   
(A) બાયત (B) કેયારા (C) એસળમા (D) એકણ નરશ 

 

53 વ્મરકતનુાં અલવાન થામ ત્માયે તુ્રને જેટરી સભરકત ભે છે તેના કયતાાં તુ્રીને કેટરી સભરકત ભે છે?   
(A) ૧/૩ (B) ૧/૨ (C) ૧/૪ (D) ૧/૫ 

 

54 પ્રથભ ાશયે કટોકટી કેલા પ્રકાયની શોલી જોઇએ? 

(A) જીલ ન ેબમ (B) યાજમના જીલને બમ 
(C) યાષ્ટ્રના જીલને બમ (D) એકણ નરશ 

 

55 ભાનલશક્ક વસભસતને વાભાસમક અશલેારો ભોકરલાની જલાફદાયી કોની છે?   
(A) યાજમની (B) કેન્દ્રની (C) યાષ્ટ્રની (D) એકણ નરશ 

 

56 ભાનલશક્કના પ્રણેતા કોણ છે?   
(A) પ્રો. ભણણબાઇ (B) પ્રો. ાણણક્કય (C) ફને્ન (D) એકણ નરશ 

 

57 કમા વભાજભાાં સ્ત્રી ફાત્કાયની લાત વાાંબલા ભતી નથી?   
(A) ઠાકોય (B) આરદાસત (C) ટેર (D) યફાયી 

 

58 કમા દેળના સલદ્યાથીઓને ગોીએ ભામાવ શતા?   
(A) ચીન (B) ાાન (C) કરકત્તા (D) ઇયાન 

 

59 કમાાંની ભરશરાઓ ઘયેે ુરશિંવાથી ફચલાનો પ્રમાવ કયતી શતી?   
(A) ોરેન્દ્ડ (B) યયુો (C) એસળમા (D) ઇયાન 

 

60 સ્લીટઝરેન્દ્ડ ેતેની ભરશરાઓને કમાાં સધુી ભતાસધકાય આપ્મો ન શતો?   
(A) ૧૭૭૧ (B) ૧૭૭૫ (C) ૧૭૮૧ (D) ૧૭૮૫ 

 

61 અભેરયકાભાાં ગનુાઓ વાભે ળનેી વા આલાભાાં આલ ેછે?   
(A) જેરની (B) રૂસમાની (C) ભોતની (D) એકણ નરશ 

 

62 ભાનલ શક્ક એક ઊબયતી કઇ ફાફત છે?   
(A) લૈજ્ઞાસનક (B) આધસુનક (C) લતવભાન (D) એકણ નરશ 

 

63 ભાનલશક્ક ળેના ય આધારયત છે?   
(A) મલૂ્મો (B) ધમેમ (C) ફન્ન ે (D) એકણ નરશ 

 

64 જનનેન્દ્ન્દ્રમની આગરી ચાભડી કાી નાખલાભાાં આલે છે તેને શુાં કશલેાભાાં આલે છે?   
(A) કટીંગ (B) કાો (C) સનુ્નત (D) એકણ નરશ 

 



65 સભતાક્ષય અને દમાબાગ એને શુાં કશલેામ છે?   
(A) કાનનૂી શતેઓુ (B) કાનનૂી સવધધાાંતો (C) કાનનૂી મલૂ્મો (D) એકણ નરશ 

 

66 બાયતભાાં સભરકતનો લાયવાઇ શક્ક કઇ વદી કશલેામ છે?   
(A) ૧૨ભી વદી (B) ૨૧ભી વદી (C) ૧૩ભી વદી (D) એકણ નરશ 

 

67 રશન્દ્દુ ભરશરાને સભરકતનો વયખો શક્ક આલાભાાં શ ુબણલાના ફનાલો ખફૂ જ વ્માક છે.   
(A) ાઠ (B) સળક્ષણ (C) નનૈમો (D) એકણ નરશ 

 

68 યાષ્ટ્રોના કામદાભાાં અસધકૃત યીતે શુાં કયલાની ભનાઇ પયભાઇ છે?    
(A) વ્મવન (B) જૂરભ (C) અત્માચાય (D) એકણ નરશ 

 

69 કઇ વારભાાં તેશયાન ખાતે ભાનલશક્ક ભાટેની પ્રથભ સલશ્વ રયદ ભી શતી?    
(A) ૧૯૬૮ (B) ૧૯૫૦ (C) ૧૯૩૦ (D) એકણ નરશ 

 

70 દયેક ભાનલ વભાજને ળેના વાથે સનવફત છે?    
(A) ભાનલજીલન (B) ભાનલમતૃ્ય ુ (C) ફન્ન ે (D) એકણ નરશ 

 

71 વાંયકુત યાષ્ટ્રવાંઘની ભશાવબાએ ભાનલશક્ક ભાટેના શાઇ કસભળનની સનભણકૂ કઇ વારભાાં કયી શતી? 
(A) ૨૧ભી ાન્દ્યઆુયી ૧૯૯૧ (B) ૨૦ભી રડવેમ્ફય ૧૯૯૩ 
(C) ફન્ન ે (D) એકણ નરશ  

72 વયકાય ગભે તે સ્લરૂે શોમ યાષ્ટ્ર કેવુાં શોવુાં જોઇએ?    
(A) વત્તાધીળ (B) ન્દ્મામ (C) વલોયી (D) ક્ષલાદ 

 

73 યાષ્ટ્રોભાાં અંદયોઅંદય સલકાવની કેલી સ્સ્થસત સલકવી છે?    
(A) ગસતળીરતા (B) અવભતરુા (C) અધોગસત (D) એકણ નરશ 

 
74 ગયીફ અને ધસનક લચ્ચેનો શે્રણીબેદ કેલો ફન્દ્મો છે?    

(A) તીવ્ર (B) ગાઢ (C) ફન્ન ે (D) એકણ નરશ 
 

75 સલકાવનો શ્રેમ કોના પાે ામ છે?    
(A) પ્રો. કેફાએભફામે (B) યાા યાભ ભોશનયામ (C) એનીફેવન્દ્ટ (D) એકણ નરશ  

76 વેનેગરની સસુપ્રભ કોટવના પ્રમખુ કોણ છે?    
(A) સલલેકાનાંદ (B) એનીફેવન્દ્ટ (C) પ્રો. કેફાએભફામે (D) એકણ નરશ  

77 આંતયયાષ્ટ્રીમ અદારતના લૂવ ન્દ્મામાધીળ કોણ શતા?    
(A) પ્રો કેફાએભફામે (B) સલલેકાનાંદ (C) એનીફેવન્દ્ટ (D) નાયામણવ્માવ 

 

78 આંતયયાષ્ટ્રીમ ભજૂય વાંસ્થાની ઘોણા કઇ વારભાાં થઇ શતી?    
(A) ૧૯૪૪ (B) ૧૯૫૦ (C) ૧૯૬૦ (D) ૧૯૬૧ 

 

79 કઇ કરભભાાં કશલેાભાાં આવ્ય ુછે કે વાંયકુત યાષ્ટ્રવાંઘને પ્રોત્વાશન આવ ુજોઇએ?    
(A) કરભ-૫૫ (B) કરભ-૫૨ (C) કરભ-૫૧ (D) કરભ-૫૪  

80 ૧૯૪૮ભાાં વાલવસત્રક ભાનલશક્કની ઘોણાની કઇ કરભભાાં સલળે વાંદબવ ફતાલેર છે?    
(A) કરભ-૨૮ (B) કરભ-૨૦ (C) કરભ-૧૧ (D) કરભ-૨૧  

81 કઇ કરભભાાં નાગરયક શક્ક અને યાજકીમ શક્ક દળાવલલાભાાં આવ્મો છે.    
(A) કરભ-૧ (B) કરભ-૨ (C) કરભ-૩ (D) કરભ-૪  

82 વધૃ્ધધને ભશત્તભ ફનાલલાની વ્યશૂ યચનાને ઊાગય કયતી મકુ્ત આંતયયાષ્ટ્રીમ આસથિક વ્મલસ્થા કઇ વારભાાં 
થઇ.    

(A) ૧૯૬૪ (B) ૧૯૬૫ (C) ૧૯૫૦ (D) એકણ નરશ  



83 વાંયકુત યાષ્ટ્ર વાંઘની ભશાવબાએ દયખાસ્તનો સ્લીકાય કમાયે કમો?    
(A) ૧૯૫૦ (B) ૧૯૬૦ (C) ૧૯૭૪ (D) એકણ નરશ  

84 ેરોણરમભ ેદાળોની સનકાવ કયતા દેળોએ તેરના બાલો ચાય ગણા કઇ વારભાાં લધામાવ?    
(A) ૧૯૯૫ (B) ૧૯૭૩ (C) ૧૯૭૦ (D) એકણ નરશ  

85 આસથિક વ્મલસ્થાના આંતય યાષ્ટ્રીમ રયભાણો ય વાંયકુત યાષ્ટ્રવાંઘ ેઅભ્માવનુાં એરાન કઇ વારભાાં કયુું શત ુાં?    
(A) ૧૯૭૭ (B) ૧૯૬૦ (C) ૧૯૫૦ (D) ૧૯૬૧  

86 નાગરયક શક્ક અને યાજકીમ શક્ક અંગેના આંતય યાષ્ટ્રીમ કયાય કઇ વારભાાં સ્લીકાયલાભાાં આવ્મા શતા.    
(A) ૧૯૬૬ (B) ૧૯૭૦ (C) ૧૯૫૬ (D) ૧૯૬૦  

87 નલી આંતય યાષ્ટ્રીમ આસથિક વ્મલસ્થાને અંગ્રેજીભાાં શુાં કશલેાભાાં આલે છે.    
(A) NIEO (B) ILO (C) HDR (D) એકણ નરશ  

88 સલકાવ ભાટેની માદગાય ઘટનાઓ કઇ વારભાાં ફની શતી?    
(A) ૧૯૬૬ (B) ૧૯૭૪ (C) ૧૯૫૦ (D) ૧૯૭૫  

89 ભાનલ ાસતનો વાભાન્દ્મ લાયવો કઇ યીતે બોગલલાનો શક્ક છે?    
(A) જુદી જુદી (B) વભાન (C) ફન્ન ે (D) એકણ નરશ  

90 લસ્તી અને સલકાવ એ સલમ ય એક આંતય યાષ્ટ્રીમ રયદનુાં આમોજન કઇ વારભાાં કયુું શત ુાં?    
(A) ૧૯૯૨ (B) ૧૯૫૦ (C) ૧૯૯૦ (D) ૧૯૯૭  

91 કોન શગેન ખાતે એક સળખય કક્ષાની ફેઠક કઇ વદીભાાં ચારી યશી છે?    
(A) ૨૦ભી (B) ૨૧ભી (C) ૧૯ભી (D) એકણ નરશ  

92 સલકાવ ભાટેનો શક્ક ભાનલશક્ક તયીકે એ સલમ યની લૈસશ્વક યાભળવ કઇ વારભાાં મોાઇ શતી?    
(A) ૧૯૯૦ (B) ૧૯૮૦ (C) ૧૯૮૫ (D) ૧૯૯૨  

9૩ યાભળવ ફેઠકભાાં ણફન વયકાયી વાંગઠનો કેટરા શતા? 

(A) ૪૦ (B) ૩૦ (C) ૫૦ (D) એકણ નરશ  
94 યાભળવ ફેઠકભાાં યાષ્ટ્રવાંઘની સલસલધ વાંસ્થાઓ કેટરી શતી? 

(A) ૧૨ (B) ૧૩ (C) ૧૪ (D) ૧૧  
95 વાંયકુત યાષ્ટ્રવાંઘ સલકાવ કામવક્રભભાાં વૌ શરેો ભાન સલકાવ અશલેાર કઇ વારભાાં યલાના કમો? 

(A) ૧૯૮૦ (B) ૧૯૮૫ (C) ૧૯૯૦ (D) ૧૯૮૧  
96 ભાનલ સલકાવની લાસિક ઘટના કઇ વારભાાં નુરુચ્ચાયણ કયલાભાાં આલી? 

(A) ૧૯૯૩ (B) ૧૯૯૦ (C) ૧૯૯૨ (D) ૧૯૯૧  
97 ફીજીંગ ખાત ેમોામરેી ચોથી સલશ્વ ભરશરા રયદનો ઠયાલ કઇ વારભાાં થમો. 

(A) ૧૯૯૦ (B) ૧૯૮૦ (C) ૧૯૯૫ (D) ૧૯૯૨  
98 ભાનલ સલકાવનુાં અસનલામવ અંગ કય ુછે? 

(A) બાગીદાયી (B) ફેકાયી (C) ગયીફી (D) એકણ નરશ  
99 ૧૯૯૦ના દળકાભાાં વાંયકુત યાષ્ટ્રવાંઘની પ્રવસૃત્તભાાં શુાં આવ્યુાં? 

(A) લાાંક (B) ગસત (C) જુલા (D) એકણ નરશ  
100 WHO શુાં છે. 

(A) સલશ્વ આયોગ્મ વાંસ્થા (B) ભધમાશન બોજન (C) ફન્ન ે (D) એકણ નરશ  
 

____________________
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1 કઇ કરભ અસ્શૃ્મતા નાબદુ કયે છે? 
(A) ૧૭ (B) ૧૮ (C) ૧૯ (D) ૧૬ 

 

2 ઇ.વ. ૧૯૭૧ભાાં કમો અસધસનમભ અભરભાાં આવ્મો? 
(A) આંતરયક સયુક્ષા ાલણી (B) યાષ્ટ્રીમ સયુક્ષા અસધસનમભ 
(C) ત્રાવલાદી અને બાંગાણ પ્રવસૃત્ત સનલાયણ (D) એકણ નરશ  

3 કઇ વારભાાં મૂભતૂ શક્કની યાષ્ટ્રીમ રડત થઇ શતી. 
(A) ૧૯૪૬ (B) ૧૯૪૭ (C) ૧૯૪૧ (D) ૧૯૪૨ 

 

4 યભઝાન રદલ્શીભાાં કઇ જગ્માએ યશતેા શતા. 
(A) ઝુગ્ગીભાાં (B) વીભાયૂીભાાં (C) A અને B ફન્ને  (D) એકણ નરશ 

 

5 યભઝાન કમા દેળભાાંથી આવ્મા શતા? 
(A) ાાન (B) ફાાંગ્રાદેળ (C) અભેરયકા (D) એકણ નરશ 

 

6 યભઝાન ન ુમતૃ્ય ુકમાાં થય ુશત ુાં 
(A) ઘયભાાં (B) જેરભાાં (C) વીભાયૂીભાાં (D) એકણ નરશ 

 

7 યભઝાનન ુમતૃ્ય ુકઇ વારભાાં થય ુશત ુાં 
(A) 1981 (B) 1980 (C) 1982 (D) એકણ નરશ 

 

8 આંધ્રપ્રદેળભાાં ભાનલશક્ક જૂથો દયસભમાન કેટરા વ્મરકત મતૃ્ય ુામ્મા શતા. 
(A) ૧૯૦ (B) ૯૦૦ (C) ૯૯૧ (D) ૯૯૯ 

 

9 ફા ભજૂયીભાાં કેટરા લવથી ઓછી ઉંભયના ફાકો શોમ છે. 
(A) ૧૫ (B) ૧૪ (C) ૧૨ (D) ૧૩ 

 

10 અબ્દુરની કયાયધધસત શઠે ભાંજૂયી રૂે કેટરા રૂસમા ભાંજૂયી ભતી શતી? 
(A) ૧૫ (B) ૧૦ (C) ૫૦ (D) ૧૦૦ 

 

11 ૧૯૩૦ ની ભશત્લની કઇ વબા ફજફયીથી ભાંજૂય થઇ શતી? 
(A) ૨૯ (B) ૩૦ (C) ૩૧ (D) ૨૮ 
        

 



12 બાયત વયકાયે કઇ વારભાાં ફાભજૂયી નીસત ઘડી? 
(A) ૧૯૮૮ (B) ૧૯૮૭ (C) ૧૯૪૫ (D) ૧૯૫૦ 

 

13 બાયતભાાં વો લવ દયસભમાન ફાભાંજૂયી વાંફાંધી કેટરા કામદા ફન્દ્મા? 
(A) ૨૧ (B) ૨૨ (C) ૨૩ (D) ૨૪ 

 

14 યભઝાન કઇ જ્ઞાસતનો શતો? 
(A) મસુ્સ્રભ (B) ઇસ્રાભ (C) ણિસ્તી (D) એકણ નરશ 

 

15 ઝુગ્ગી ઝોંયી કઇ લવાશત છે? 
(A) અનસધકૃત (B) ગેયકામદેય (C) કામદેવય (D) એકણ નરશ 

 

16 બાયતની આરદાસત લસ્તી કેટરા ટકા છે? 
(A) ૯% (B) 8% (C) 7% (D) 5% 

 

17 નોકયીભાાં વધૃધ વ્મરકતનુાં ેન્દ્ળન કમાયથી ળરૂ થયુાં? 
(A) ૧૯૫૦ (B) ૧૯૬૦ (C) ૧૯૯૧ (D) એકણ નરશ 

 

18 કેન્દ્મા અને તાન્દ્ઝાસનમાભાાં ૧૯૯૮ભાાં અભેરયકા દૂતાલાવ ય કેટરા રોકો ફોંમ્ફભાયાથી ભયી ગમા શતા? 
(A) ૨૨૫ (B) ૨૨૦ (C) ૨૧૦ (D) ૨૧૫ 

 

19 દશજે રેલા કે આલા ભાટે કામદાની વા કેટરા લવની શોમ છે? 
(A) ૫ લવ (B) ૪ લવ (C) ૬ લવ (D) ૧૫ લવ 

 

20 કન્દ્માના સતા દ્વાયા લયને આલાભાાં આલેર યકભને શુાં કશલેામ? 
(A) લયદણક્ષણા (B) દશજે (C) કન્દ્માદાન (D) એકણ નરશ 

 

21 બાયતના નાગરયકોને ભતા શક્કને શુાં કશલેામ 
(A) આધાયરૂ (B) ળોણ (C) ગાય (D) બથ્થ ુ

 

22 વ્મરકતને ભતા શકને શુાં કશલેામ? 
(A) મૂભતૂશક્ક (B) ભાનલશક્ક (C) યાષ્ટ્ર શક્ક (D) એકણ નરશ 

 

23 ફાાંગ્રાદેળ સ્લતાંત્રતાની રડત કમાયે થઇ? 
(A) ૧૯૫૦ (B) ૧૯૪૭ (C) ૧૯૫૧ (D) ૧૯૫૦ 

 

24 લટહકુભના અભર છી મદુ્દત રાંફાલી ળકામ છે? 
(A) શા (B) ના (C) ચાે ુયાખી ળકામ (D) એકણ નરશ 

 

25 મસુ્સ્રભ રગ્નોભાાં છૂટાછેડાના અસધસનમભની કઇ વાર છે. 
(A) ૧૯૩૯ (B) ૧૯૩૭ (C) ૧૯૧૯ (D) ૧૯૨૭ 

 

26 ફાકોનો કફજો ભેલલા કોણ શક્કદાય છે? 
(A) ભાતા (B) સતા (C) દાદા (D) કુટુાંફ 

 

27 બાયતના સુ્તકોભાાં રગબગ કેટરા અટકામત હકુભો છે? 
(A) ૫૦ (B) ૪૦ (C) ૨૦ (D) ૩૫ 

 

28 કઇ વારભાાં પ્રથભ કામદો સનલાયક અટકામત આવ્મો? 
(A) ૧૯૯૫ (B) ૧૯૪૧ (C) ૧૯૯૬ (D) ૧૯૫૦ 

 

29 કામદા સનલાયક અટકામત કઇ વાર સધુી અભરભાાં યહ્યા. 
(A) ૧૯૬૯ (B) ૧૯૬૧ (C) ૧૯૬૫ (D) ૧૯૬૦ 

 

 

 
 



30 વળસ્ત્ર દ કમાાં સધુી અસધસનમભ અભરભાાં યહ્યો? 
(A) ૧૯૭૫ (B) ૧૯૭૮ (C) ૧૯૮૦ (D) ૧૯૨૬ 

 

31 કઇ વારભાાં ળાવનનો યાજકીમ સલયોધીઓ વાભે તેનો સલસ્તતૃ ઉમોગ થમો. 
(A) ૧૯૮૦ (B) ૧૯૭૦ (C) ૧૯૭૬ (D) એકણ નરશ 

 

32 બાયત સયુક્ષા અસધસનમભ જેલો કામદો કમાયે ઘડલાભાાં આવ્મો? 
(A) ૧૯૭૬ (B) ૧૯૭૫ (C) ૧૯૭૮ (D) ૧૯૮૦ 

 

33 કઇ વારભાાં જમ્મ ુઅને કાશ્ભીયના રોક વરાભતી અસધસનમભ  અભરભાાં આવ્મો. 
(A) ૧૯૪૭ (B) ૧૯૮૦ (C) ૧૯૮૫ (D) ૧૯૭૩ 

 

34 આવાભ સનલાયક અટકામત અસધસનમભ યચામો? 
(A) ૧૯૮૧ (B) ૧૯૮૪ (C) ૧૯૮૦ (D) ૧૯૯૦ 

 

35 કઇ વાર સધુી યાષ્ટ્રીમ વરાભતી અસધસનમભ ચાે ુછે? 
(A) ૧૯૮૦ (B) ૧૯૮૧ (C) ૧૯૮૯ (D) ૧૯૮૦ 

 

36 કઇ વારભાાં વળસ્ત્રદ ખાવ વત્તા અસધસનમભ અને ાંાફ અળાાંત સલસ્તાય અસધસનમભ વાય થમો. 
(A) ૧૯૮૩ (B) ૧૯૮૧ (C) ૧૯૮૨ (D) ૧૯૮૦ 

 

37 ત્રાવલાદ અને અછતગ્રસ્ત સલસ્તાય અસધસનમભ કઇ વારભાાં વાય થમો? 
(A) ૧૯૮૩ (B) ૧૯૮૧ (C) ૧૯૮૨ (D) ૧૯૮૦ 

 

38 ટાડા અસધસનમભ કઇ વારભાાં અભરભાાં આવ્મો. 
(A) ૧૯૮૧ (B) ૧૯૮૫ (C) ૧૯૮૦ (D) ૧૯૮૧ 

 

39 કટોકટીના કેટરા લવ છી કુખ્માત ત્રાવલાદ અને તોડપોડના અસધસનમભ અભરભાાં આવ્મો. 
(A) ૧૦ (B) ૧૧ (C) ૧૨ (D) ૧૫ 

 

40 વલોચ્ચ અદારતે કઇ વારભાાં જોખભી અને શાસનકાયક ઉદ્યોગ ફાંધ કયલાનો હકુભ કમો? 
(A) ૧૯૯૬ (B) ૧૯૯૧ (C) ૧૯૯૦ (D) ૧૯૯૨ 

 

41 બાયતીમ દાંડ વાંરશતા કઇ કરભથી આંતરયક રશિંવાને પોજદાયી ગનુો ગણલાભાાં આવ્મો? 
(A) ૪૯૮-ક (B) ૪૯૭-ફ (C) ૪૯૮-અ (D) એકણ નરશ 

 

42 કઇ વારભાાં ફાત્કાય ઝુાંફળેને રગતા સલયોધો ળરૂ થમા? 
(A) ૧૯૮૫ (B) ૧૯૮૦ (C) ૧૯૯૦ (D) ૧૯૮૧ 

 

43 ગેયકામદેવય રગ્ન શોમ તેલી સ્ત્રીને કેટરીલાય થ્થય ભાયલાભાાં આલે છે.? 
(A) ૧૦૧ (B) ૧૦૨ (C) ૧૨૦ (D) ૧૩૦ 

 

44 કમા ળશયેભાાં યાભરીરા જોઇ યહ્યા શોમ તેના ય ફોંમ્ફભાયો થમો શતો? 
(A) રદલ્રી (B) મુાંફઇ (C) આવાભ (D) એકણ નરશ 

 

45 લાણી દ્વાયા ધભકી આલાભાાં આલે તેને શુાં કશલેામ? 
(A) ભાયાભાયી (B) ત્રાવલાદ (C) ચોયી (D) એકણ નરશ 

 

46 રદરીસવિંશના તુ્રનુાં શુાં નાભ શત ુાં? 
(A) અલતાયસવિંઘ (B) દરીતસવિંઘ (C) ભન્દ્લ્કમત સવિંઘ (D) એકણ નરશ 

 

47 ફબ્ફયે કય ુજૂથ ાશયે કયુું? 
(A) ખારવા ત્રાવલાદી (B) ત્રાવલાદ (C) આતાંકલાદ (D) એકણ નરશ 

 

48 નેળનર િન્દ્ટ પોય ડભેોકે્રવીની સ્થાના કઇ વારભાાં થઇ શતી. 
(A) ૧૯૮૫ (B) ૧૯૮૮ (C) ૧૯૮૩ (D) ૧૯૮૪ 

 



49 દણરતોનો વભાલેળ કઇ ાસતભાાં થામ છે. 
(A) અનસુણૂચત ાસત (B) ફક્ષીાંચ (C) એવટી (D) એકણ નરશ 

 

50 ‘ભરશરા એ રુુની વશબાગી છે’ આવ ુકોણ ેકહ્ય ુશત ુાં. 
(A) જલાશયરાર નશરુે (B) ગાાંધીજી (C) સલલેકાનાંદ (D) એકણ નરશ 

 

51 વાંસલધાન કમા રદલવે અભરભાાં મકૂાયુાં? 
(A) ૧૫ ઓગષ્ટ્ટ (B) ૬ ઓગષ્ટ્ટ (C) ૨૬ ાન્દ્યઆુયી (D) એકણ નરશ 

 

52 ફારગ્ન પ્રસતફાંધ અસધસનમભ કમાયે વાય થમો? 
(A) ૧૯૩૦ (B) ૧૯૨૯ (C) ૧૯૩૧ (D) ૧૯૨૫ 

 

53 ૧૯૦૧ભાાં દય શાય છોકયાઓને જન્દ્ભ વાભે છોકયીઓની વાંખ્મા કેટરી શતી? 
(A) ૯૭૦ (B) ૯૨૯ (C) ૯૭૨ (D) ૯૪૬ 

 

54 કામદા દ્વાયા રગ્ન ભાટે છોકયીની ઉંભય કેટરી છે? 
(A) ૧૨ (B) ૧૮ (C) ૧૯ (D) ૧૫ 

 

55 સલધાનવબાએ ઘડરેો કામદો એટરે શુાં? 
(A) વભન્દ્લમ (B) મકુદ્દભા (C) સલધાન (D) રયટ 

 

56 યાજમને અથલા ફીજી વ્મરકતને કોટવ ઇસ્ય ુકયે છે એટરે તેને શુાં કશલેામ 
(A) વભન્દ્લમ (B) મકુદ્દભા (C) સલધાન (D) રયટ 

 

57 કામદા દ્વાયા વાંતોકાયક ન્દ્મામ આલા તૈમાય કયેર કાનનૂી સવધધાાંત શુાં છે? 
(A) વભન્દ્મામ (B) મકુદ્દભા (C) સલધાન (D) એકણ નરશ 

 

58 દાલો ભાાંડનાયે રેલાના કાનનૂી ગરાાં શુાં છે? 
(A) વભન્દ્મામ (B) મકુદ્દભા (C) સલધાન (D) એકણ નરશ 

 

59 ાશયે જીલનભાાં સ્ત્રીઓનુાં કેવ ુપ્રસતસનસધત્લ છે. 
(A) લધાયે (B) ઓછુ (C) ભધમભ (D) એકણ નરશ 

 

60 છાત લગવને કેન્દ્ર વયકાયની નોકયીભાાં કેટરા % જગ્મા અનાભત છે? 

(A) 25% (B) 27% (C) 59% (D) 49% 
 

61 વાંસલધાનની કઇ કરભ અસ્શૃ્મતા નાબદુ કયે છે. 
(A) કરભ-૧૬ (B) કરભ-૧૭ (C) કરભ-૧૫ (D) એકણ નરશ 

 

62 કઇ વારભાાં યાષ્ટ્રીમ અનસુણૂચત ાસત અને અનસુણૂચત આરદાસત આમોગની યચના કયલાભાાં આલી?  
(A) ૧૯૯૦ (B) ૧૯૯૮ (C) ૧૯૯૨ (D) ૧૯૯૦ 

 

63 કાયખાના અસધસનમભ કમાયે અભરભાાં આવ્મો?  
(A) ૧૯૪૮ (B) ૧૯૪૭ (C) ૧૯૫૦ (D) ૧૯૫૮ 

 

64 બધુધનો જન્દ્ભ કમાાં થમો શતો?  
(A) કસરલસ્ત ુ (B) ાટરીતુ્ર (C) ઔયાંગાફાદ (D) એકણ નરશ 

 

65 દેલદત્તે ળાનો સળકાય કમો શતો?  
(A) સળકાયીફાજ (B) શાંવ (C) ફતક (D) એકણ નરશ 

 

66 જૈન ધભવની સ્થાના કોણ ેકયી? 
(A) ભશાલીય સ્લાભી (B) ગૌતભબધુધ (C) અળોક (D) એકણ નરશ 

 

67 નાગાંથી સવધધ અને જોગી કઇ જ્ઞાસતના શતા.  
(A) શરકી (B) ઉચ્ચ (C) ભધમભ (D) એકણ નરશ 

 



68 વાંણૂવ યધુધ સલયોધી રયપે્રક્ષ્મ સલકવાલનાય પ્રથભ યાા કોણ શતા.  
(A) ફાફય (B) અળોક (C) હભુાય ુ (D) સવધધયાજ 

 

69 યાા અળોક કણરિંગને કેટરા લે જીત્મા શતા.  
(A) આઠ (B) દવ (C) ફાય (D) ચૌદ 

 

70 ધભવથી ભેરા સલજમને કમા સલજમ તયીકે ગણલાભાાં આલે છે.  
(A) વાચો (B) ખોટો (C) સનયથવક (D) એકણ નરશ 

 

71 રશિંદુઓ ાવેથી રેલાતો માત્રાલેયો કોણે ભાપ કમો?  
(A) હભુાય ુ (B) અકફય (C) ફાફય (D) એકણ નરશ  

72 ઇફાદતખાનાનો અથવ શુાં?  
(A) વ્મામાભખાંડ (B) લગવખાંડ (C) પ્રાથવનાખાંડ (D) એકણ નરશ  

7૩ નાભદેલ અને તકુાયાભ કમાાંના શતા?  
(A) ભશાયાષ્ટ્ર (B) ફાંગા (C) ગજુયાત (D) કેય  

74 યાભાનાંદને ભશત્લના સળષ્ટ્મો કેટરા શતા.  
(A) ૧૨ (B) ૧૪ (C) ૧૫ (D) ૧૯  

75 યાભાનાંદનો પ્રખ્માત સળષ્ટ્મ કોણ શતો?  
(A) તકુાયાભ (B) કફીય (C) યોરશદાવ (D) એકણ નરશ  

76 ળીખ ધભવના સ્થાક કોણ શતા?  
(A) ગરુુનાનક (B) કફીય (C) યાભાનાંદ (D) એકણ નરશ  

77 આણ ુળયીય શુાં છે?  
(A) ભસ્સ્જદ (B) ભાંરદય (C) ચચવ (D) દેલ  

78 માવલયણને ફચાલલા કમા યાજમને ગણલાભાાં આલ ેછે.  
(A) યાજસ્થાન (B) ગજુયાત (C) ભશાયાષ્ટ્ર (D) એકણ નરશ  

79 બાયતનો અલાવચીન કઇ વદીભાાં ળરૂ થમો  
(A) ૧૯ભી વદી (B) ૨૦ભી વદી (C) ૨૧ભી વદી (D) એકણ નરશ  

80 યાા યાભભોશનયામ કમાાંના લતની શતા.  
(A) ગજુયાત (B) ફાંગા (C) ભશાયાષ્ટ્ર (D) કરકત્તા  

81 વતી પ્રથાની નાબદૂી કોણ ેળરૂ કયી? 

(A) યાા યાભભોશનયામ (B) જલાશયરાર નશરુે 
(C) ઇંરદયા ગાાંધી (D) એકણ નરશ  

82 મસૂતિાૂના સલયોધી કોણ શતા?  
(A) યાા યાભ ભોશનયામ (B) જરાયાભ (C) તકુાયાભ (D) એકણ નરશ  

8૩ ણિટીળ વયકાયે સ્થાેરી કરકત્તા યસુનલસવિટીના પ્રથભ સ્થાક કોણ શતા? 

(A) ફાંરકભચાંર ચેટયજી (B) યાા યાભભોશનયામ 
(C) તકુાયાભ (D) એકણ નરશ  

84 યાભકૃષ્ટ્ણ યભશાંવના ખ્માતનાભ સળષ્ટ્મનુાં નાભ શુાં શત ુાં? 

(A) ઇશ્વયસવિંશ (B) 

 

ફાંરકભચાંર 

 
(C) સ્લાભી સલલેકાનાંદ (D) એકણ નરશ  



85 ૧૮૫૭ના ફલાના નજીકના વાક્ષી કોણ શતા? 
(A) વય વૈમદ અને અશભદ (B) યાા યાભભોશનયામ 
(C) યાનડે (D) સલલેકાનાંદ  

86 ભૌરાના અબ્દુરકરાભ આઝાદ કઇ જ્ઞાસતના સધુાયક શતા?  
(A) રશન્દ્દુ (B) ણિસ્તી (C) મસુ્સ્રભ (D) ાયવી  

87 ગાાંધીજીની ભાતાનુાં નાભ શુાં શત ુાં?  
(A) રક્ષ્ભીફાઇ (B) તૂીફાઇ (C) જીાફાઇ (D) એકણ નરશ  

88 ગાાંધીજીનુાં નાભ શુાં શત ુાં?  
(A) વયદાય લલ્રબબાઇ (B) ભોશનબાઇ (C) નયસવિંશ (D) એકણ નરશ  

89 ળેકવીમયનો જન્દ્ભ કમાાં થમો શતો.  
(A) ઇંગ્રેન્દ્ડ (B) ઓસ્રેણરમા (C) ચીન (D) ાાન  

9૦ કઇ વારભાાં ત્રાવલાદ કામદો વાય કમો?  
(A) ૧૯૫૮ (B) ૧૯૫૫ (C) ૧૯૬૯ (D) ૧૯૬૦  

91 બાયતના સલધાન સુ્તકોભાાં કેટરા સનલાયક હકુભો છે?  
(A) ચ્ચીવ (B) ત્રીવ (C) ચાીવ (D) એકણ નરશ  

92 જમ્મ ુઅને કાશ્ભીય રોકવબાનો અસધસનમભ કમાયે અભરભાાં આવ્મો?  
(A) ૧૯૭૮ (B) ૧૯૫૭ (C) ૧૯૬૮ (D) ૧૯૫૦  

93 મતુ્ય,ુ ત્રાવ અને ફાત્કાયના કેવભાાં કોની ઝાાંખી થામ છે.  
(A) કુયાન (B) યભઝાન (C) ફાઇફર (D) એકણ નરશ  

94 યાષ્ટ્રીમ સયુક્ષા અસધસનમભ કઇ વારભાાં ઘડામો શતો.  
(A) ૧૯૭૦ (B) ૧૯૭૫ (C) ૧૯૮૦ (D) ૧૯૯૦  

95 ઉત્તય પ્રદેળની કુખ્માત પ્રાાંતીમ વળસ્ત્ર ોરીવ દે ભારીમાણાભાાં કોની કતર કયેરી?  
(A) મસુ્સ્રભો (B) રશન્દ્દુઓ (C) ણિસ્તીઓ (D) ાયવી  

96 બાયતીમદાંડ વાંરશતાની કઇ કરભ કઇ આંતરયક રશિંવાને પોજદાયી ગનુો ગણલાભાાં આલે છે?  
(A) ૪૭૦ (B) ૪૯૦ (C) ૪૯૮ (D) ૪૮૦  

97 કામદા દશજે પ્રસતફાંધ અસધસનમભ કમાયના સધુાયા છે?  
(A) ૧૯૬૧ (B) ૧૯૬૦ (C) ૧૯૬૨ (D) ૧૯૬૫  

98 બાયતીમ દાંડ વાંરશતાભાાં ઘયાઉ રશિંવાનુાં અયાધીકયણભાાં કઇ કરભ કયે છે?  
(A) ૪૯૮-અ (B) ૪૯૮-ફ (C) ૪૯૮-ક (D) એકણ નરશ  

99 કેન્દ્માભાાં ફોંફભાયાથી કેટરા રોકો ભામાવ ગમા શતા.  
(A) ૨૨૪ (B) ૨૨૩ (C) ૨૪૦ (D) એકણ નરશ  

100 ેસ્ન્દ્થક વસભસતએ કેટરા મદુ્દાઓનો કામવક્રભ ફશાય ાડમો.  
(A) ૧૦ (B) ૧૧ (C) ૧૨ (D) ૧૩  

 

 

______________________ 



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

;Êf\t 5zl1ff hfGi]vfzl O 2014 

;}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 Ëf]dg zf.8=;  (CHR) gm\w6l g\azO________________ 

5f9is~d O zmLh\nf Ôjgdf\ dfgj vLwsfz O vf56[ x]\ szl xslv[ M (CHR-03) 

tfzlb  O 28/01/2014 

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

 

 

1 ફાકોનો આયોગ્મપ્રદ સલકાવ કયલા કઇ કરભ લયામ છે.  
(A) કરભ-૪૭ (B) કરભ-૩૯ (C) કરભ-૩૭ (D) કરભ-૪૯  

2 કરભ ૨૧ ની નીચે જીલન જીલલાના અસધકાયના બાગરૂ ેરોકોન ેશુાં યૂત ુાં ભેલલાનો શક્ક છે?  
(A) ખોયાક (B) ાણી (C) કડા (D) એકણ નરશ  

3 જજલ્રા ગ્રાભીણ સલસ્તાયોને વામરૂશક સલકાવ ભાટે સલબાજીત કયલાભાાં આલરે છે આલા ઘટકો બાયતભાાં કેટરા છે?  
(A) ૬૦૦૦ (B) ૯૦૦૦ (C) ૪૦૦૦ (D) એકણ નરશ  

4 સલબાજીત કયલાભાાં આલેરા ઘટકો દ્વાયા એક ઘટકની નીચ ેકેટરી લસ્તીન ેઆલયી રેલાની શોમ છે?  
(A) ૧૦,૦૦,૦૦૦ (B) ૧,૦૦,૦૦૦ (C) ૧૧,૦૦,૦૦૦ (D) ૧૦,૦૦૦  

5 દયેક આયોગ્મ ટેાકેન્દ્રએ કેટરા ગાભોન ેઆલયી રલેાના છે?  
(A) 2 કે 3 (B) 3 કે 4 (C) 4 કે 5 (D) 5 કે 6  

6 સ્થાસનક કક્ષાએ ગાભભાાં જ યશતેા આયોગ્મ ભાગવદળવકોન ેવાંદ કયી તભેન ેકેટરા ભાવની તારીભ અામ છે?  
(A) એક ભાવ (B) ફ ેભાવ (C) ત્રણ ભાવ (D) ચાય ભાવ  

7 કુર જજલ્રાઓની વાંખ્મા કેટરી છે?  
(A) ૨૩૧ (B) ૩૩૧ (C) ૪૩૧ (D) ૫૩૧  

8 બાયતભાાં કેટરા વામરૂશક આયોગ્મ કેન્દ્રો છે?  
(A) ૧૨૦૦ (B) ૧૩૦૦ (C) ૧૪૦૦ (D) ૧૫૦૦  

9 બાયતના વાંસલધાનભાાં ૭૩ભો સધુાયો તથા ૭૪ભો સધુાયો આ ફન્ન ેધાયાઓ રોકવબાભાાં કઇ તાયીખના યોજ વાય કયલાભાાં આલી શતી?  
(A) ૨૨-૧૨-૧૯૯૨ (B) ૨૨-૧૦-૧૯૯૨ (C) ૨૨-૧૧-૧૯૯૨ (D) એકણ નરશ  

10 નભવદાભાાં ઉમોગભાાં રઇ ળકામ તલેા ાણીનો જથ્થો કેટરા MAE છે?  
(A) 24 MAE (B) 28 MAE (C) 25 MAE (D) 26 MAE  

11 બાયતના જ ાંગરો કૈી કેટરા ટકા જેટરો જ ાંગર સલસ્તાય લન્દ્મ જીલન ઉદ્યાનો અન ેઅબમાયણ્મોથી છલામરેો છે.?  
(A) 20% (B) 30% (C) 10% (D) 100% 

  
12 કય ુળશયે સલશ્વભાાં વૌથી લધ ુપ્રદૂસત ળશયે કૈી એક છે?  

(A) રદલ્રી (B) મુાંફઇ (C) ગજુયાત (D) એકણ નરશ  
13 રદલ્શીભાાં દયયોજના વયેયાળ કેટરા કયતા ણ લધ ુનલા લાશનોની નોંધણી થામ છે?  

(A) ૪૦૦ (B) ૩૦૦ (C) ૫૦૦ (D) ૩૫૦  
14 કમા લવભાાં માવલયણની સયુક્ષા ભાટે જોગલાઇ કયલાભાાં આલી?  

(A) ૧૯૮૫ (B) ૧૯૪૭ (C) ૧૯૮૬ (D) ૧૯૪૫ 
  



15 ૧૯૮૩-૮૪ભાાં ળાની યચના કયી? 

(A) માવલયણ ભાંત્રારમ (B) લન ભાંત્રારમ 
(C) A અન ેB ફન્ને (D) એકણ નરશ  

16 કેટરા પ્રકાયની ગ્રાશક્ક અદારતો શોમ છે? 

(A) ૩ (B) ૨ (C) ૪ (D) ૫  
17 ડાવકટયની ફદેયકાયીથી કોણ ેગ ગભુાવ્મો શતો? 

(A) વત્મનાયામણ (B) ળાંકયે (C) થોભવને (D) જેમ્વે  
18 જજલ્રા પોયભ ેળાંકયન ેભરેડકર વાયલાય ભાટે કેટે ુલતય આલાભાાં આવ્યુાં? 

(A) ૩૦,૦૦૦ (B) ૧૮,૦૦૦ (C) ૧૫,૦૦૦ (D) ૧૦૦૦  
19 જજલ્રા પોયભ ેળાંકયન ેતનેી અાંગતા ભાટે કેટેુાં લતય આલાભાાં આવ્યુાં ? 

(A) ૩૦,૦૦૦ (B) ૧૮,૦૦૦ (C) ૧૫,૦૦૦ (D) ૧૦,૦૦૦  
20 વ્મરકત જે ભાર વાભાનનુાં લચેાણ કે સલતયણ કયનાય વ્મરકતન ેશુાં કશ ેછે? 

(A) ઉત્ાદક (B) ઉબોકતા (C) લેાયી (D) ક્ષસત  
21 જે કોઇ ચીજલસ્ત ુઅથલા અમકુ બાગોનુાં ઉત્ાદન કયે છે ત ેવ્મરકતને શુાં કશ ેછે? 

(A) ઉત્ાદક (B) ઉબોકતા (C) લેાયી (D) નાગરયક  
22 યાષ્ટ્રીમ કસભળન ત ેકમાાં આગ કામવયત છે? 

(A) મુાંફઇ (B) નલી રદલ્શી (C) ગોલા (D) સવધધયૂ  
2૩ કેલા વ્મરકતઓન ેકામદાની કામવલાશીભાાંથી અલાદ ગણલાભાાં આલ ેછે? 

(A) વાત લવથી નાની લમના ફાકો (B) તાંદુયસ્ત ફાકો 
(C) A તથા B ફન્ન ે (D) એકણ નરશ  

24 ગનુાભાાં ભદદગીયી વાંફાંસધત કરભો જણાલો. 
(A) ૧૦૭ થી ૧૨૦ (B) ૧૦૭ થી ૧૧૦ 
(C) ૧૦૭ થી ૧૧૫ (D) ૧૦૭ થી ૧૨૫  

25 ગનુારશત પ્રલેળ ભાટેની વાંફાંસધત કરભો જણાલો. 
(A) ૪૪૧ થી ૪૫૧ (B) ૪૪૧ થી ૪૬૧ 
(C) ૪૪૧ થી ૪૫૦ (D) ૪૪૧ થી ૪૬૦  

26 તોપાન વાંફાંસધત કામદાની કરભો જણાલો. 
(A) ૪૨૫ થી ૪૪૪ (B) ૪૨૫ થી ૪૪૨ 
(C) ૪૨૫ થી ૪૪૦ (D) ૪૨૫ થી ૪૩૦  

27 કોઇણ વ્મરકત ાશયે વાંસ્થા કે વ્મરકતન ેખોટી યીત ેનકુળાન શોંચાડે તને ેકમો ગનૂો આચમો કશલેામ? 

(A) છેતયસિંડી (B) વ્મથા (C) તોપાન (D) ગનૂાભાાં ભદદગાયી 
  

28 દાંડ વાથ ેઅથલા ત ેસલના નકુળાન કેટેુાં થય ુછે? તનેા આધારયત કેટરા લવની વા થઇ ળકે છે? 

(A) ૧૦ લવ (B) ૫ લવ (C) ૯ લવ (D) ૫ લવ 
  

29 ત્નીન ેભાયઝૂડ કયલી કે ત્રાવ આલો એ કમા કામદાની કરભોભાાં વભાલેળ થામ છે? 

(A) તોપાન (B) છેતયસિંડી (C) વ્મથા (D) એકણ નરશ  
૩0 વ્મમ વાંફાંસધત કરભો જણાલો. 

(A) ૩૧૯ થી ૩૨૮ (B) ૩૧૯ થી ૩૩૮ (C) ૩૧૯ થી ૩૨૫ (D) એકણ નરશ  
૩1 વ્મરકત જે ખોટા દસ્તાલેજ ફનાલ ેવશી કયે સવક્કા રગાલ ેતેના ગનુા ભાટે કમો કામદો રાગે છે? 

(A) છેતયસિંડી (B) ખોટા દસ્તાલજે (C) તોપાન (D) વ્મથા  
૩2 ખોટા દસ્તાલજેો કયનાય વ્મરકતન ેસળક્ષા ભાટે દાંડ વાથ ેકે દાંડ સલના કેટરા લવ સધુીની જેરની વા ભે છે? 

(A) ૧૦ (B) ૧૫ (C) ૨૦ (D) ૨૫  
૩3 હુલ્રડ કામદા વાંફાંસધત કરભો જણાલો? 

(A) ૧૪૬ અન ે૧૫૦ (B) ૧૪૬ અન ે૧૫૧ 
(C) ૧૪૬ અન ે૧૫૨ (D) ૧૪૬ થી ૧૫૩  



૩4 ગેયકામદેવય બગેા ભવ ુઅન ેરશિંવા આચયલી એ કમા કામદાભાાં આલ ેછે? 

(A) તોપાન (B) હુલ્રડ (C) છેતયસિંડી (D) એકણ નરશ  
૩5 જે કોઇ વ્મરકત ભાનલની જીંદગીનો અંત રાલલાનો શતે ુકયે તને ેશુાં કશલેામ? 

(A) તોપાન (B) ખનૂ (C) હુલ્રડ (D) ખોટો પ્રસતફાંધ  
૩6 ખોટો પ્રસતફાંધ અને ખોટી કલામત કયનાય વ્મરકતન ેકઇ કરભ રાગે છે? 

(A) ૩૩૯ અન ે૩૪૮ (B) ૩૪૮ અન ે૩૪૯ 
(C) ૩૩૯ (D) ૩૪૦  

૩7 કોભી રશિંવા કયનાય વ્મરકતન ેદાંડ વાથ ેકે દાંડ સલના કેટરા લવની જેર થઇ ળકે છે? 

(A) ત્રણલવ (B) ફ ેલવ (C) દવલવ (D) એકણ નરશ  
૩8 કોઇણ ફાફતન ેવભજમા સલના ધાસભિક સવધધાાંતોની ટીકા કયનાયને કઇ કરભ રાગે છે? 

(A) કોભી રશિંવા (B) તોપાન (C) હુલ્રડ (D) વ્મથા  
૩9 કોઇણ વ્મરકત કે વ્મરકતઓના ફનરેા જૂથની અમકુ સનણવમો રેલાની વળક્તતાને શુાં કશલેામ છે? 

(A) અસધકાય (B) દાલો (C) વત્તા (D) મરુકત  
40 કામદા દ્વાયા ભાન્દ્મ યાખલાભાાં આલેર લતવન એટર ેશુાં કશલેામ? 

(A) વત્તા (B) શક્ક (C) અસધકાય (D) મરુકત  
41 કોઇ વ્મરકત ફીા કોઇન ેઆભ કયલા ભાટે કે આભ ન કયલા ભાટે દફાણ કયે તને ેશુાં કશલેામ? 

(A) શક્ક (B) વત્તા (C) દાલો (D) અસધકાય  
42 કોઇણ વ્મરકત જે કોઇ ચીજ લસ્ત ુખયીદે છે અથલા ખયીદલા ભાટે લચનફધધ થામ છે તે કઇ વ્મરકત કશલેામ? 

(A) ગ્રાશક્ક (B) વલેક (C) દુકાનદાય (D) પરયમાદી  
43 ભકાન ભાણરક બાડૂઆતને ભકાનભાાં પ્રલેળતો યોકે તો કઇ કરભનો કામદો રાગે છે? 

(A) ખોટો પ્રસતફાંધ (B) ખનૂનો પ્રમાવ 
(C) તોપાન (D) શક્ક જભાલલો 

 

44 કોઇ વ્મકસતન ેઅમકૂ પ્રકાયે અમકૂ કાભ કયલા ભાટે ઉશ્કેયણી કયલી એ કમા કામદાનો અંળ છે? 

(A) સળક્ષા (B) ગનુારશત પ્રલેળ (C) ગનુાભાાં ભદદગાયી (D) રોશીનો લેાય  
45 ફાણરકાન ેલશે્માવસૃત્તના શતેથુી આમાત-સનકાવ કયલાની ફાફત ેસળક્ષા કયલા ભાટે કઇ કરભ રાગી ળકે છે? 

(A) 366-A (B) 366-B (C) 365-B (D) એકણ નરશ  
46 48-A કરભ ળનેા ભાટે છે? 

(A) યાજમના રોકો ભાટે (B) હુલ્રડ ભાટે 
(C) યાજમ માવલયણની સયુક્ષા ભાટે (D) તોપાન ભાટે  

47 બાયતીમ દાંડભાાં ાશયે મશુ્કેરીઓન ેરગત ુપ્રકયણ કઇ કરભભાાં આલ ેછે? 

(A) કરભ ૨૬૮ થી ૨૯૦ (B) કરભ ૨૭૦ થી ૨૯૦ 
(C) કરભ ૨૬૮ થી ૨૦૦ (D) એકણ નરશ  

48 નભવદાભાાં ઉમોગભાાં રઇ ળકામ તલેા ાણીનો જથ્થો કેટરો છે? 

(A) ૨૮ MAE (B) 30 MAE (C) 23 MAE (D) એકણ નરશ  
49 અણ ુઊાવ અસધસનમભ કઇ વારનો છે? 

(A) ૧૯૭૦ (B) ૧૯૬૨ (C) ૧૯૭૧ (D) ૧૯૭૨  
50 કોઇ ભાનસવક ક્ષસતલાી વ્મરકત કે ફાકન ેઆત્ભશત્મા કયલા ભાટે ભદદગાયી કયલી ત ેળનેા ફયાફય છે? 

(A) ખનૂ (B) હુલ્રડ (C) તોપાન (D) ખોટો પ્રસતફાંધ  
 

 

 

_____________________ 

 


