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1 ભાનલશક્કના અભર ભાટે ક્યું તુંત્ર કાભ કયે છે? 

(A) વાલવત્રત્રક 
(B) ખાનગી (C) વલવગ્રાશી (D) એકણ નહશ 

 

2 વુંયયકત યાષ્ટ્રવુંઘની આત્રથિક અન ેવાભાજજક હયદન ઠયાલ ક્યાયે થમ? 

(A) ભે -0951  
(B) ભે -0968  

(C) ભે -0971  
(D) એકણ નહશ 

 

3 સ્ત્રીઓ વાભ ેતભાભ પ્રકાયના બદેબાલ નાબદૂ કયલા અંગેન કયાય કઇ વારભાું અભરભાું આવ્મ? 

(A) 0980 (B) 0951 (C) 0961 (D) 0950 
 

4 કયટયુંફ ધયાલતા કાભદાયની જલાફદાયીઓ અંગેન કયાય ક્યાયે અભરભાું આવ્મ? 

(A) 0983 (B) 0951 (C) 0980 (D) એકણ નહશ 
 

5 ઉંભય અન ેરગ્નની નોંધણી અંગે કયાય કઇ વારભાું અભરભાું આવ્મ? 

(A) 0962 (B) 0961 (C) 0951 (D) 0959 
 

6 કેટરા દેળએ હેયવ ત્રવદ્ાુંત ય ફહયધા આધાહયત શમ તેલી યાષ્ટ્રીમ વુંસ્થાઓ સ્થાી છે? 

(A) 31 (B) 21 (C) 01 (D) એકણ નહશ 
 

7 ભાનલશક્કના અભર ભાટે કઇ વુંસ્થા કાભ કયે છે? 

(A) યાષ્ટ્રીમ 
(B)  કેન્દ્રીમ 

(C) યાજકીમ 
(D) એકણ નહશ 

 

8 વુંયયક્ત યાષ્ટ્રવુંઘ ત્રલકાવ એશલારની નીત્રતની રૂયેખા કઇ વારભાું થઇ? 

(A) 0998 (B) 0961 (C) 0951 (D) 0995 
 

9 ભાનલશક્કના અંગે કાભ કયનાય કેટરા આંતયયાષ્ટ્રીમ દસ્તાલેજ છે? 

(A) 79 (B) 51 (C) 69 (D) એકણ નહશ 
 

10 આંતયયાષ્ટ્રીમ પજદાયી અદારત સ્થાલા ક્યાયે યભન કાનનૂ અનાલલાભાું આવ્મ શત? 

(A) 17ભી જયરાઈ-1998   (B) 15ભી ઓક્ટમ્ફય-1960  (C) 2 ઓક્ટમ્ફય-1950  (D) 0  જયરાઇ-0991 
 

11 આંતયયાષ્ટ્રીમ શ્રભ વુંસ્થાએ કેટરાક શક્ક અંગે કાભ કયલાનયું કઇ વારભાું ળરૂ કયયું? 

(A) 0951 (B) 0921 (C) 0961 (D) એકણ નહશ 
 

12 વાલવત્રત્રક ભાનલશક્ક ઘણા ફધા રક અને ફધા યાષ્ટ્ર ભાટે ળેનયું ધયણ શત યું? 

(A) ગયીફીનયું (B) ત્રવદ્ધદ્નયું (C) મલૂ્મનયું (D) એકણ નહશ 
 

13 આંતયયાષ્ટ્રીમ આત્રથિક વાભાજજક અન ેવાુંસ્કૃત્રતક શક્ક કયાય ભશાવબાએ કઇ વારભાું અનાવ્મા શતા? 

(A) 0951 (B) 0966 (C) 0921 (D) એકણ નહશ 
 

14 કઇ વારભાું ભશત્લના ક્ષતે્રભાું સયધાયા કયલા ભાટે આત્રથિક વાભાજજક અન ેવાુંસ્કૃત્રતક શક્ક વત્રભત્રત યચલાભાું આલી? 

(A) 0971 (B) 0986 (C) 0951 (D) એકણ નહશ 
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15 તયકીભાું કેટરા કય હદિળ નાભન નાળ કયલાભાું આવ્મ? 

(A) 3111 (B) 4111 (C) 2111 (D) 5111 
 

16 ત્રનલાવત્રવતના દયજ્જાન ેરગત મયવદ્દ કઇ વારભાું ઘડલાભાું આવ્મ? 

(A) 0967 (B) 0950 (C) 0941 (D) 0961 
 

17 ઝડી આત્રથિક વદૃ્ધદ્ન ેકાયણ ેરકળાશી તયપ લધય લાળ ેએલી દરીર નીચનેાભાુંથી કણ ેકયી? 

(A) વમે્યયઅર હ્યયન્દ્ટીંગન 
(B) લાનશનેન 

(C) જગદીળ બગલત 
(D) એકણ નહશ 

 

18 અરયળા અત્રધકાયત્ર કઇ અજડ ત્રવદ્ધદ્ છે? 

(A) શરેી (B) ફીજી 
(C) ત્રીજી 

(D) ચથી 
 

19 રકના વશમગ ભાટેના આહિકન અત્રધકાયત્ર કઇ વારભાું અનાલલાભાું આવ્મ? 

(A) પેબ્રયઆયી 0951 (B) પેબ્રયઆયી 0991 (C) પેબ્રયઆયી 0941 (D) એકણ નહશ 
 

20 ભાનલશક્કન ાવલી ઇન્દ્કાય શયું છે? 

(A) ફકેાયી (B) ગયીફી (C) અભીયી (D) એકણ નહશ 
 

21 લેાય અને સ્સ્થય ત્રનકાવ અંગે લકૈલ્લ્ક વુંઘન મયવદ્દ કઇ વારભાું તૈમાય કમો? 

(A) જૂન 0997 (B) જૂન 0995 (C) જૂન 0991 (D) એકણ નહશ 
 

22 ક્યા દેળ ેત્રલશ્વ લેાય વુંસ્થાનયું વભ્મદ સ્લીકાયયું? 

(A) અભહેયકા (B) ઇયાક 
(C) બાયત 

(D) એત્રળમા 
 

23 ભાનલશક્ક વુંગઠન એમ્નસે્ટી ઇન્દ્ટયનળેનરની સ્થાના કણ ેકયી? 

(A) ીટયફનેવે 
(B) એનીફવેન્દ્ટ 

(C) ીનચટે 
(D) શાઇકટવ 

 

24 ભપત ત્રળક્ષણ ભેલલાન શક્ક કટેરા લવના ફાક ભાટે નક્કી કયલાભાું આવ્મ છે? 

(A) 04 લવ (B) 01 લવ (C) 05 લવ  
(D) 8 લવ 

 

25 ત્રલશ્વલેાય વુંગઠનની સ્થાના ક્યા હદલવ ેથઇ? 

(A) શરેી ાન્દ્યયઆયી 0995 (B) શરેી પેબ્રયઆયી 0991 (C) શરેી ભાચવ 0971 (D) એકણ નહશ 
 

26 કેટરા રકન ેઆંતહયક યીત ેખવડેી દેલાભાું આવ્મા? 

(A) 10 રાખ  (B) 05 રાખ 
(C) 31 રાખ 

(D) 21 રાખ 
 

27 મડૂી યકાણન ેઆલયી રતેા વ્માક આદેળ વાથ ેકઇ ત્રલશ્વ લેાય વુંસ્થા યચલાભાું આલી? 

(A) WHO (B) WHW (C) WTO (D) એકણ નહશ 
 

28 લતૈ્રશ્વક લેાયન નલ યયગ કઇ વારભાું ાશયે થમ? 

(A) ાન્દ્યયઆયી 0991 (B) ાન્દ્યયઆયી 0992 (C) ાન્દ્યયઆયી 0995 (D) એકણ નહશ 
 

29 ખયાકના બાલભાું કેટરા ટકા લધાય થમ? 

(A) 51 (B) 66 (C) 33 (D) એકણ નહશ 
 

30 કૃત્ર ત્રનકાવના ઉદાયીકયણન ેરીધ ેકાવ અને સતૂયની ત્રનકાવ થતાું બાલ કેટરા ગણા થઇ ગમા? 

(A) ચાય 
(B) ફ ે

(C) ત્રણ 
(D) એકણ નહશ 

 

31 વુંયયક્ત યાષ્ટ્રવુંઘ અત્રધકાય ત્ર ક્યાયે અભરભાું આવ્મ? 

(A) 24 ઓકટફય 0945 (B) 24 ઓક્ટફય 1950  (C) 20 ાન્દ્યયઆયી 1945  (D) એકણ નહશ 
 

32 ત્રનયાત્રશ્રતના દયજ્જા વુંફુંધી કયાય કઇ વારભાું થમ? 

(A) 0971 (B) 1951 (C) 0961 (D) 0971 
 

33 ત્રલશ્વલેાય વુંસ્થાનયું ટકૂય ુંનાભ કયયું છે? 

(A) WTO (B) WHO (C) WWH (D) NHO 
 

34 આંતયયાષ્ટ્રીમ યેડક્રવ વત્રભત્રત ક્યાુંની વુંસ્થા છે? 

(A) બાયત 
(B) અભહેયકા (C) સ્લીવ 

(D) યત્રળમા 
 

35 ભહશરાઓ વાભેના દયેક પ્રકાયના બદેબાલને દૂય કયલા કયાય કઇ વારભાું અભરભાું આવ્મ? 

(A) 0979 (B) 0951 (C) 0955 (D) એકણ નહશ 
 

36 આંતયયાષ્ટ્રીમ લેાયના રગબગ કેટરા ટકા બાગ ય 500 ત્રલશ્વવ્માી ફહયયાષ્ટ્રીમ કોયેળનન અત્રધકાય છે? 

(A) 71% (B) 91% (C) 81% (D) 51% 
 

37 વતીના હયલાજની નાબયદીન કામદ ક્યાયે અભરભાું આવ્મ? 

(A) 0833 (B) 0933 (C) 0841 (D) 0851 
 



38 ભાનલના અન ેનાગહયકના શક્કની િેન્દ્ચ ઘણા કઇ વારભાું અભરભાું આલી? 

(A) 0789 (B) 0791 (C) 0780 (D) એકણ નહશ 
 

39 ગયરાભી પ્રથા ભાટે આંતયયાષ્ટ્રીમ કયાય ક્યાયે થમ? 

(A) 0926 (B) 0951 (C) 0928 (D) એકણ નહશ 
 

40 વુંયયક્ત યાષ્ટ્રવુંઘના અત્રધકાય ત્રભાું ક્યાયે વશી ત્રવક્કા કયલાભાું આવ્મા? 

(A) 26 ભી જૂન 1945  (B) ૨૦ભી ાન્દ્યયઆયી 1950  (C) ૨૧ભી પેબ્રયઆયી 1960  (D) એકણ નહશ 
 

41 યરય કે સ્ત્રી દયેકન ેવયખા કાભ ભાટે કેટલય લતેન ભેલલાન શક્ક છે? 

(A) ફભણય (B) અડધય (C) વયખય (D) એકણ નહશ 
 

42 મયવાપયી કયલી કે શયેપેય કયલી એ ક્ય શક્ક છે? 

(A) મૂભતૂ 
(B) વાલવત્રત્રક 

(C) ભાનલશક્ક 
(D) એકણ નહશ 

 

43 દશજે પ્રત્રતફુંધક ધાય કઇ વારભાું ઘડામ શત? 

(A) 0999 (B) 0991 (C) 0995 (D) એકણ નહશ 
 

44 આહદલાવીઓ કઇ દ્ત્રત અનાલીન ેતેભની ભાનલશક્ક સ્સ્થત્રતઓભાું સયધાયા રાલી ળકે છે? 

(A) પ્રજેકટ 
(B) ાશયેાત 

(C) સયવુંસ્કૃત 
(D) એકણ નહશ 

 

45 ભાનલશક્કની યાષ્ટ્રવુંઘની ઘણા કઇ કરભભાું વમયદામના વાુંસ્કૃત્રતક જીલનભાું મયક્તણ ેબાગ રલેાના શક્કની જગલાઇ કયલાભાું 
આલી છે? 

(A) કરભ - 21  
(B) કરભ –22 

(C) કરભ - 27  
(D) કરભ –25 

 

46 ફાકના શક્ક અંગે આંતયયાષ્ટ્રીમ કયાય ક્યાયે અભરભાું આવ્મ? 

(A) 0989 (B) 0991 (C) 0951 (D) એકણ નહશ 
 

47 ત્રાવ અન ેઅન્દ્મ ક્રૂય અભાનલીમ વા વાભે કયાય ક્યાયથી અભરભાું આવ્મ? 

(A) 0984 (B) 0981 (C) 0991 (D) 0951 
 

48 ભાનલશક્ક સયયક્ષા અત્રધત્રનમભ ક્યાયે ઘડામ? 
(A) 0993 (B) 0985 (C) 0991 (D) એકણ નહશ 

 

49 બાયતના ગયના વુંફુંધી ભાહશતી અનયવાય 1999ભાું દશજે વુંફુંધી કેટરા ગયના નોંધામા શતા? 

(A) 2435 (B) 2451 (C) 2111 (D) 2011 
 

50 બાયતભાું કેટરા લવની વ્મસ્ક્ત ભત આી ળકે છે? 

(A) 08 (B) 20 (C) 06 (D) 25 
 

51 ભાનલશક્કના પ્રણેતા કણ છે? 

(A) પ્ર.ભણણબાઈ 
(B) પ્ર.ાણણક્કય  (C) ફન્ને (D) એકણ નહશ 

 

52 ક્યા વભાજભાું સ્ત્રી ફાત્કાયની લાત વાુંબલા ભતી નથી 
(A) ઠાકય 

(B) આહદાત્રત 
(C) ટેર 

(D) યફાયી 
 

53 ક્યા દેળના ત્રલદ્યાથીઓન ેગીએ ભામાવ શતા? 

(A) ચીન 
(B) ાાન 

(C) કરકત્તા (D) ઇયાન 
 

54 ક્યાુંની ભહશરાઓ ઘયેલય હશિંવાથી ફચલાન પ્રમાવ કયતી શતી? 

(A) રને્દ્ડ 
(B) યયય 

(C) એત્રળમા (D) ઇયાન 
 

55 સ્લીટઝરને્દ્ડે તેની ભહશરાઓન ેક્યાું સયધી ભતાત્રધકાય આપ્મ ન શત? 

(A) 0770 (B) 0775 (C) 0780 (D) 0785 
 

56 ક્યા ગયનાભાું વ્મસ્ક્તન ેવા તયીકે તનેા જભણા શાથનયું કાુંડય કાી રલેાભાું આલ ેછે? 

(A) ખનૂના (B) ચયીના (C) ફાત્કાયના (D) એકણ નહશ 
 

57 ક્યા દેળના રક યરયભાું સયન્નત કયાલલા વુંભત નથી? 

(A) બાયત 
(B)  કેયારા (C) એત્રળમા (D) એકણ નહશ 

 

58 વ્મસ્ક્તનયું અલવાન થામ ત્માયે યત્રન ેત્રભરકત ભે છે તેના કયતાું યત્રીન ેકેટરી ત્રભરકત ભે છે? 

(A) 1/3  (B) 1/2 
(C) 1/4   (D) 1/5  

 

59 પ્રથભ ાશયે કટકટી કેલા પ્રકાયની શલી જઇએ? 

(A) જીલન ેબમ 
(B) યાજ્મના જીલન ેબમ 

(C) યાષ્ટ્રના જીલને બમ 
(D) એકણ નહશ 

        
 



60 ભાનલશક્ક વત્રભત્રતન ેવાભાત્રમક અશલેાર ભકરલાની જલાફદાયી કની છે? 

(A) યાજ્મની (B) કેન્દ્રની (C) યાષ્ટ્રની (D) એકણ નહશ 
 

61 બાયતભાું ત્રભરકતન લાયવાઇ શક્ક કઇ વદી કશલેામ છે? 

(A) 12ભી વદી  (B) 21 ભી વદી (C) 13 ભી વદી (D) એકણ નહશ 
 

62 હશન્દ્દય  ભહશરાન ેત્રભરકતન વયખ શક્ક આલાભાું શયું બણલાના ફનાલ ખફૂ જ વ્માક છે? 

(A) ાઠ 
(B) ત્રળક્ષણ 

(C) નનમૈ (D) એકણ નહશ 
 

63 યાષ્ટ્રના કામદાભાું અત્રધકૃત યીત ેશયું કયલાની ભનાઇ પયભાઇ છે? 

(A) વ્મવન 
(B) જૂરભ 

(C) અત્માચાય 
(D) એકણ નહશ 

 

64 કઇ વારભાું તશેયાન ખાત ેભાનલશક્ક ભાટેની પ્રથભ ત્રલશ્વ હયદ ભી શતી? 

(A) 0968 (B) 0951 (C) 0931 (D) એકણ નહશ 
 

65 દયેક ભાનલ વભાજને ળનેા વાથ ેત્રનવફત છે? 

(A) ભાનલજીલન 
(B) ભાનલમતૃ્યય (C) ફન્ને (D) એકણ નહશ 

 

66 અભહેયકાભાું ગયનાઓ વાભ ેળેની વા આલાભાું આલે છે? 

(A) જેરની (B) રૂત્રમાની (C) ભતની (D) એકણ નહશ 
 

67 ભાનલશક્ક એક ઊબયતી કઇ ફાફત છે? 

(A) લજૈ્ઞાત્રનક 
(B) આધયત્રનક 

(C) લતવભાન 
(D) એકણ નહશ 

 

68 ભાનલશક્ક ળેના ય આધાહયત છે? 

(A) મલૂ્મ (B) ધ્મમે 
(C) ફન્ને (D) એકણ નહશ 

 

69 જનનને્દ્ન્દ્રમની આગરી ચાભડી કાી નાખલાભાું આલ ેછે તને ેશયું કશલેાભાું આલ ેછે? 

(A) કટીંગ 
(B) કા (C) સયન્નત 

(D) એકણ નહશ 
 

70 ત્રભતાક્ષય અન ેદમાબાગ એન ેશયું કશલેામ છે? 

(A) કાનનૂી શતે યઓ 
(B) કાનનૂી ત્રવદ્ાુંત (C) કાનનૂી મલૂ્મ (D) એકણ નહશ 

 

71 વનેગેરની સયત્રપ્રભ કટવના પ્રમયખ કણ છે? 

(A) ત્રલલકેાનુંદ 
(B) એનીફવેન્દ્ટ 

(C) પ્ર.કેફાએભફામ ે (D) એકણ નહશ 
 

72 આંતયયાષ્ટ્રીમ અદારતના લૂવ ન્દ્મામાધીળ કણ શતા? 

(A) પ્ર.કેફાએભફામ ે
(B) ત્રલલકેાનુંદ 

(C) એનીફવેન્દ્ટ 
(D) નાયામણવ્માવ 

 

73 આંતયયાષ્ટ્રીમ ભજૂય વુંસ્થાની ઘણા કઇ વારભાું થઇ શતી? 

(A) 0944 (B) 0951 (C) 0961 (D) 0960 
 

74 કઇ કરભભાું કશલેાભાું આવ્યય છે કે વુંયયક્ત યાષ્ટ્રવુંઘન ેપ્રત્વાશન આવયું જઇએ? 

(A) કરભ -55 (B) કરભ -52 (C) કરભ -51 (D) કરભ –54 
 

75 0948ભાું વાલવત્રત્રક ભાનલશક્કની ઘણાની કઇ કરભભાું ત્રલળે વુંદબવ ફતાલેર છે? 

(A) કરભ -28 (B) કરભ -20 (C) કરભ -11 (D) કરભ -21 
 

76 વુંયયક્ત યાષ્ટ્રવુંઘની ભશાવબાએ ભાનલશક્ક ભાટેના શાઇ કત્રભળનની ત્રનભણકૂ કઇ વારભાું કયી શતી? 

(A) 20ભી ાન્દ્યયઆયી 0990 (B) 20ભી હડવમે્ફય 0993 (C) ફન્ને (D) એકણ નહશ 
 

77 વયકાય ગભ ેત ેસ્લરૂ ેશમ યાષ્ટ્ર કેવયું શવયું જઇએ? 

(A) વત્તાધીળ 
(B) ન્દ્મામ 

(C) વલોયી (D) ત્રલાદ 
 

78 યાષ્ટ્રભાું અંદયઅંદય ત્રલકાવની કેલી સ્સ્થત્રત ત્રલકવી છે? 

(A) ગત્રતળીરતા (B) અવભતયર 
(C) અધગત્રત 

(D) એકણ નહશ 
 

79 ગયીફ અન ેધત્રનક લચ્ચને શ્રણેીબદે કેલ ફન્દ્મ છે? 

(A) તીવ્ર 
(B) ગાઢ 

(C) ફન્ને (D) એકણ નહશ 
 

80 ત્રલકાવન શ્રમે કના પાે ામ છે? 

(A) પ્ર.કેફાએભફામ ે (B) યાા યાભ ભશનયામ 
(C) એનીફવેન્દ્ટ 

(D) એકણ નહશ 
 

81 નાગહયક શક્ક અન ેયાજકીમ શક્ક અંગેના આંતય યાષ્ટ્રીમ કયાય કઇ વારભાું સ્લીકાયલાભાું આવ્મા શતા? 

(A) 0966 (B) 0971 (C) 0956 (D) 0961 

        
 



82 નલી આંતય યાષ્ટ્રીમ આત્રથિક વ્મલસ્થાન ેઅંગે્રજીભાું શયું કશલેાભાું આલે છે? 

(A) NIEO (B) ILO (C) HDR (D) એકણ નહશ 
 

83 ત્રલકાવ ભાટેની માદગાય ઘટનાઓ કઇ વારભાું ફની શતી? 

(A) 0966 (B) 0974 (C) 0951 (D) 0975 
 

84 ભાનલ ાત્રતન વાભાન્દ્મ લાયવ કઇ યીત ેબગલલાન શક્ક છે? 

(A) જયદી જયદી (B) વભાન 
(C) ફન્ને (D) એકણ નહશ 

 

85 લસ્તી અન ેત્રલકાવ એ ત્રલમ ય એક આંતય યાષ્ટ્રીમ હયદનયું આમજન કઇ વારભાું કયયું શત યું? 

(A) 0992 (B) 0951 (C) 0991 (D) 0997 
 

86 કઇ કરભભાું નાગહયક શક્ક અન ેયાજકીમ શક્ક દળાવલલાભાું આવ્મ છે? 

(A) કરભ-1 (B) કરભ -2 (C) કરભ -3 (D) કરભ -4   
 

87 વદૃ્ધદ્ન ેભશત્તભ ફનાલલાની વ્યશૂ યચનાન ેઊાગય કયતી મયક્ત આંતયયાષ્ટ્રીમ આત્રથિક વ્મલસ્થા કઇ વારભાું થઇ? 

(A) 0964 (B) 0965 (C) 0951 (D) એકણ નહશ 
 

88 વુંયયક્ત યાષ્ટ્ર વુંઘની ભશાવબાએ દયખાસ્તન સ્લીકાય ક્યાયે કમો? 

(A) 0951 (B) 0961 (C) 0974 (D) એકણ નહશ 
 

89 રેણરમભ દેાળની ત્રનકાવ કયતા દેળએ તેરના બાલ ચાય ગણા કઇ વારભાું લધામાવ? 

(A) 0995 (B) 0973 (C) 0971 (D) એકણ નહશ 
 

90 આત્રથિક વ્મલસ્થાના આંતય યાષ્ટ્રીમ હયભાણ ય વુંયયક્ત યાષ્ટ્રવુંઘ ેઅભ્માવનયું એરાન કઇ વારભાું કયયું શત યું? 

(A) 0977 (B) 0961 (C) 0951 (D) 0960 
 

91 ભાનલ ત્રલકાવની લાત્રિક ઘટના કઇ વારભાું યનરયચ્ચાયણ કયલાભાું આલી? 

(A) 0993 (B) 0991 (C) 0992 (D) 0990 
 

92 ફીજીંગ ખાત ેમામરેી ચથી ત્રલશ્વ ભહશરા હયદન ઠયાલ કઇ વારભાું થમ? 

(A) 0991 (B) 0981 (C) 0995 (D) 0992 
 

93 ભાનલ ત્રલકાવનયું અત્રનલામવ અંગ કયય છે? 

(A) બાગીદાયી (B) ફકેાયી (C) ગયીફી (D) એકણ નહશ 
 

94 1990ના દળકાભાું વુંયયક્ત યાષ્ટ્રવુંઘની પ્રવતૃ્રતભાું શયું આવ્યયું? 
(A) લાુંક 

(B) ગત્રત 
(C) જયલા 

(D) એકણ નહશ 
 

95 WHO શયું છે? 

(A) ત્રલશ્વ આયગ્મ વુંસ્થા (B) ભધ્માશન બજન 
(C) ફન્ને (D) એકણ નહશ 

 

96 કન શગેન ખાતે એક ત્રળખય કક્ષાની ફઠેક કઇ વદીભાું ચારી યશી છે? 

(A) 20ભી  (B) 21ભી  (C) 19ભી  (D) એકણ નશી 
 

97 ત્રલકાવ ભાટેન શક્ક ભાનલશક્ક તયીકે એ ત્રલમ યની લતૈ્રશ્વક યાભળવ કઇ વારભાું માઇ શતી? 

(A) 0991 (B) 0981 (C) 0985 (D) 0992 
 

98 યાભળવ ફઠેકભાું ણફન વયકયી વુંગઠન કેટરા શતા? 

(A) 41 (B) 31 (C) 51 (D) એકણ નહશ 
 

99 યાભળવ ફઠેકભાું યાષ્ટ્રવુંઘની ત્રલત્રલધ વુંસ્થાઓ કેટરી શતી? 

(A) 02 (B) 03 (C) 04 (D) 00 
 

100 વુંયયક્ત યાષ્ટ્રવુંઘ ત્રલકાવ કામવક્રભભાું વો શરે ભાનલ ત્રલકાવ અશેલાર કઇ વારભાું યલાના કમો? 

(A) 0981 (B) 0985 (C) 0991 (D) 0980 
 

 

 

______________________ 



ડૉ. બાબાસાહબે આંબેડકર ઓપન યનુનવનસિટી  
સત્ાાંત પરીક્ષા જાન્યઆુરી-2016 

 

vEif;s~dO ;L8"Los[8 .g Ëf]dg zf.8=;  (CHR)  gm\w6l g\azO________________ 

5f9is~d O dfgj vLwsfz vg[ efzt (CHR-02) 

tfzlb O 25/01/2016 

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

 
1 આત્ભત્રનણવમન વામયહશક શકની ઉત્ક્રાુંત્રતના કેટરા તફક્કા છે? 

(A) ચાય 
(B) ત્રણ 

(C) ફ ે
(D) એક 

 

2 કઇ ત્રલચાયધાયા ફહયત્લલાદ અન ેત્રલત્રલધતા ભાટે રઢ આગ્રશી છે ?  

(A) વ્મસ્ક્તગત 
(B) વાુંસ્કૃત્રતક 

(C) ભલા (libral) (D) એકણ નહશ 
 

3 ભાગાવયેટ મયયે યાષ્ટ્રીમતાની વ્માખ્મા ભાટે હક્રમા ભાદુંડ તયપ લલાન અનયયધ કમો છે? 

(A) વ્મસ્ક્તરક્ષી (B) લસ્ત યરક્ષી (C) વાભાજજક 
(D) એકણ નહશ 

 

4 રૂડમાડવ ક્રીણરિંગ એ ળાના પ્રણેતા છે? 

(A) ભાનલતાલાદ 
(B) વામ્રાજ્મલાદ 

(C) વુંસ્થાલાદ 
(D) એકણ નહશ 

 

5 કમા ભાત્રવકભાું જન યઝનથરે યાષ્ટ્રીમતા ભાટે વ્મસ્ક્તરક્ષી ધયણ અનાલલાભાું યશરેી બમજનક ભમાવદાઓ તયીકે અગયણરત્રનદેળ કમો છે ?  

(A) હયવ્યય (B) ટાઇભ 
(C) ટાઇભર 

(D) એકણ નહશ 
 

6 ક્યા લાદની ળરૂઆત રગબગ 1500ની આવાવ યયયત્રમનની આહિકાના દણક્ષણકાુંઠા અન ેઅભયેીકાની દહયમાઈ ળધથી થઈ? 

(A) ભાનલતાલાદ 
(B) વુંસ્થાનલાદ 

(C) ભાનલઅત્રધકાય 
(D) એકણ નહશ 

 

7 1995ભાું ઇન્દ્ડનતે્રળમાના પ્રમયખ કણ શતા? 

(A) કીટીંગ્વ 
(B) સયકણો (C) િેન્દ્વ િેનન 

(D) એકણ નહશ 
 

8 બાયતભાું વુંસ્થાનલાદના ત્રલત્રળષ્ટ્ટ તફક્કા કેટરા છે? 

(A) એક 
(B) ત્રણ 

(C) ફ ે
(D) ચાય 

 

9 આત્રથિક ળતા તથા યાજકીમ ત્રનમુંત્રણન ેકાયણ ેબાયતીમ કરા કાયીગયી અન ેખતેી અન ેતેન ેહયણભ ેયુંયાગત ળાન ત્રલનાળ થમ? 

(A) ગ્રાભીણ વમયશ (B) જયથ (C) ધાત્રભિકતા (D) એકણ નહશ 
 

10 બાયતીમ તાય અત્રધત્રનમભ ક્યા લવભાું અરભભાું આવ્મ? 

(A) 0884 (B) 0885 (C) 0886 (D) 0887 
 

11 ણિટીળ વયકાયે ગભજેી હયદ કમા મજી? 

(A) અભહેયકા (B) રુંડન 
(C) િાન્દ્વ 

(D) ઇંગ્રને્દ્ડ 
 

12 ત્રાવલાદ અન ેબાુંગતડ પ્રવતૃ્રત્ત ત્રલયધ અત્રધત્રનમત્રભક (ટાડા)ન કામદ કમા લવભાું વાય થમ? 

(A) 0961 (B) 0958 (C) 0962 (D) 0964 
 

13 1974 ના પ્રાયુંબભાું રકળાશી ભાટે નાગહયકની સ્થાના કણ ેકયી? 

(A) ફી.આય.આંફડેકય  (B) જમપ્રકાળ નાયામણ 
(C) રણરત ભદી (D) એકણ નહશ 

 

14 લાઇકભ ઝુંફેળ કણે ચરાલી શતી? 

(A) ગાુંધીજી 
(B) ઈ.લી.યાભાસ્લાભી નાઈકય  (C) એભ.એન.યામ  (D) એકણ નહશ 
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15 ફાગુંઘાધય ત્રતરકનયું મતૃ્યય ક્યાયે થયયું? 

(A) 0920 (B) 0921 (C) 0922 (D) એકણ નહશ 
 

16 ળાન શક એ ખફૂ જ અગત્મન ામાન શક છે? 

(A) ત્રલકાવ 
(B) યાજકયણ 

(C) આત્ભત્રનણવમ 
(D) એકણ નહશ 

 

17 વુંયયક્ત યાષ્ટ્રવુંઘની ભશાવબાએ આત્ભત્રનણવમના શકન અગત્મન ઠયાલ ક્યા લવભાું વાય કમો? 

(A) 0992 (B) 0990 (C) 0993 (D) 0994 
 

18 લતૈ્રશ્વક વમયદામને જડલાભાું કેટરી કડીઓ વુંકામરેી છે? 

(A) ચાય 
(B) ત્રણ 

(C) ફ ે
(D) એક 

 

19 ભાનલશક ભાટેની ત્રલશ્વહયદ 1993ભાું ક્યા માઈ શતી? 

(A) રુંડન 
(B) િાન્દ્વ 

(C) ત્રલમનેા (D) એકણ નહશ 
 

20 આત્ભ ત્રનણવમન શક ભાત્ર ત્રલદેળી અંકયળ શઠેના રકન ેજ રાગય ડે છે અન ેજે યાષ્ટ્ર વાલવબોત્રભક સ્લતુંત્ર યાષ્ટ્ર છે તભેન ેરાગય ાડી 
ળકામ નશી – આ ળબ્દ ક્યા નુંફયની કરભભાું છે? 

(A)  ફ ે
(B) એક 

(C) ત્રણ 
(D) ચાય 

 

21 Zulum ન અથવ ળ છે? 

(A) દભન 
(B) ળભન 

(C) ઉધ્લીઁકયણ  (D) એકણ નહશ 
 

22 ણિટીળ બાયતભાું વયકાયી અંદાજ મયજફ જેરની વુંખ્મા કેટરી શતી? 

(A) 2111 (B) 0511 (C) 1111 (D) 2511 
 

23 કઇ ફાફત મયખ્મત્લ ેણિટીળ વામ્રાજ્મલાદ વાભનેી રડત શતી? 

(A) યાષ્ટ્રીમ ચલ 
(B) ચીક આંદરન 

(C) ભીઠાન વત્માગ્રશ 
(D) એકણ નહશ 

 

24 ભાનલશક ળબ્દ ક્યા લ ેઅસ્સ્તત્લભાું આવ્મ? 

(A) 0946 (B) 0947 (C) 0948 (D) 0949 
 

25 ક્ય ત્રવદ્ાુંત મૂભતૂ યીત ેયાષ્ટ્રન ત્રવદ્ાુંત છે? 

(A) યાજકયણન (B) વાલવબોભત્લન (C) ભાકવવન (D) એકણ નહશ 
 

26 ક્યા લ ેબાયતીમ કગ્રેંવની યચના થઇ? 

(A) 0887 (B) 0886 (C) 0885 (D) 0888 
 

27 કની આગેલાની શઠે મયસ્સ્રભ રીગે  ,0941 છી હશિંદયઓ અન ેમયસ્સ્રભ લચ્ચે યાજકીમ બાગરાની ભાુંગણી ળરૂ કયી? 

(A) ભશુંભદઅરી ઝીણા (B) ઔયુંગઝફે (C) અકફય (D) એકણ નહશ 

28 ફીજય ું ત્રલશ્વયયદ્ ક્યાયે પાટી નીકળયયું? 

(A) 0938 (B) 0941 (C) 0940 (D) 0942 

29 યત્રલન્દ્રનાથ ટાગય ળાના ભાનદૌ  અધ્મક્ષ શતા? 

(A) ICLU (B) IKLU (C) IMLU (D) એકણ નહશ 

30 ળા ભાટેની પ્રયેણા મયખ્મત્લ ેિેન્દ્ચ ક્રાસ્ન્દ્ત યાજ્મ ક્રાસ્ન્દ્ત તથા યાષ્ટ્ર એભ ફુંન ેભાટેના શકના ત ેપ્રત્રળષ્ટ્ટ યયયત્રમન ત્રવદ્ાુંતભાુંથી ઉદબલી? 

(A) ભાનલતાલાદ (B) આત્ભત્રનભાવણ (C) ભાનલશક (D) એકણ નહશ 

31 ચીક – આંદરન ક્યા લવભાું થમ શત? 

(A) 0973 (B) 0975 (C) 0981 (D) એકણ નહશ 

32 ફાઉરન ળ અથવ થામ છે? 

(A) ાણી (B) અસ્ગ્ન (C) લાયય (D) એકણ નહશ 

33 બઆથઓ અલાવચીન કાન પ્રાયુંબ કઇ વદીભાું થમ? 

(A) 19ભી  (B) 20ભી  (C) 17ભી  (D) એકણ નહશ 

34 18 ભી વદીભાું ખડેૂત અન ેઆહદાત્રતઓના ણિટીળ ળાવન વાભ ેકમ ફલ થમ શત? 

 (A) કરના (B) વુંથાર (C) યયઆય (D) એકણ નહશ 

35 બાયતના પ્રથભ બયદ્ધદ્ળાી કભવળીર કણ શતા? 

(A) યાા યાભભશનયામ  (B) ઇશ્વયચુંર ત્રલદ્યાવાગય (C) ફુંહકભચુંર ચટેજી (D) એકણ નહશ 

36 હશિંદ ચાહયત્ર્મ અન ેયુંયા ય અત્રતળમ બાય મયકનાય હશિંદય  યનરૂત્થાનલાદી કણ શતા? 

(A) ફુંકીભ ચટેજી (B) સ્લાભી ત્રલલકેાનુંદ (C) ન્દ્મામ મયત્રતિ યાનડે (D) એક ણ નહશ 

 



37 કમા લવભાું બાયતના પ્રત્રતકાયન ેકચડી નાખલાભાું આવ્મ? 

(A) 0856 (B) 0557 (C) 0858 (D) 0859 

38 સ્લતુંત્રતાની રડત દયત્રભમાન વાભાજજક દયણ ય કણ ેપ્રશાય કમો? 

(A) ફી.આય.આંફડેકય   (B) એભ.એન.યમ  (C) ભશાત્ભા ગાુંધી (D) એકણ નહશ 

39 ધભવ અન ેઇસ્રાભના વુંગભ ભાટે કણ ેઉદેળ આપ્મ? 

(A) સ્લાભી ત્રલલકેાનુંદ (B) એભ.એન.યમ (C) યાનડે (D) એકણ નહશ 

40 બાયતીમ વુંસ્કૃત્રતભાું યશરેા જ્ઞાતી આધાહયત અવભાનતાના તત્લ ય કણ ેપ્રશાય કમો? 

(A) ફી.આય.આંફડેકય   (B) ગાુંધીજી (C) એભ.એન.યમ (D) એકણ નહશ 

41 ભાનલશકની ત્રલબાલના ક્યા ત્રલશ્વયયદ્ છીની ઉત્ત્રત્ત છે? 

(A) પ્રથભ (B) ફીા (C) તતૃ્રતમ (D) એકણ નહશ 

42 ખયદ ત્રવદ્ાુંત તયીકે તદન આધયત્રનક ત્રલચાય શયું છે? 

(A) વ્મસ્ક્તલાદ (B) વભતાલાદ (C) ભાનલતાલાદ  (D) જ્ઞાત્રતલાદ 

43 પ્રાઇડ એન્દ્ડ પ્રજે્યયહડવ – યસ્તકના રખેક કણ છે? 

(A) અળક (B) રતે્રલન (C) યત્રભમા થાય (D) ભાકવવ 

44 િાહ્મણતેય અન ેણફન વુંસ્કૃત યુંયાઓભાું કણ ભશત્લન બાગ બજલ ેછે? 

(A) ફધ્ધ ધભવ (B) જૈન ધભવ (C) લહૈદક વુંદબો (D) તત્લજ્ઞાન 

45 કણ ેવભન્દ્લમ વુંસ્કૃત્રતના ત્રલકાવભાું ભશત્લનયું પ્રદાન કયયું? 

(A) ઓયુંગઝફે (B) ણફયફર (C) અકફય (D) એકણ નહશ 

46 ધાત્રભિક ચચાવ ત્રલચાયણા ભાટે ઈફાદતખાના (ળાન્દ્બ્દક યીતે-પ્રાથવના ખુંડ) કશલેાતી વુંસ્થાનયું ત્રનભાવણ ક્યાયે થયયું? 
 (A) 0571 (B) 0570 (C) 0573 (D) 0575 

47 હશિંદય લાદ અન ેઇસ્રાભ લચ્ચ ેકણ ેવભાન કડી સ્થાી શતી? 

(A) કફીય અન ેઅકફય (B) ગયરૂનાનક (C) ગયરૂનાનક અને કફીય (D) એકણ નહશ 

48 દય ત્રનમાની અત્રલચી પ્રવતૃ્રત્તઓ કન ેપ્રદય ત્રત કયી યશલેાના ભાટેનયું અવરાભત સ્થ ફતાલતી શતી? 

(A) ાણી (B) જભીન (C) શલા (D) થૃ્લી 
49 ક્યા લવભાું જધયયના ભશાયાાઓ ણફળનઇ ત્રલસ્તાયભાુંથી રાકડય ું રઇ આલા તભેના ભાણવન ેહયકભ કમો? 

(A) 0738 (B) 0735 (C) 0731 (D) 0739 

50 ત્રીા વકૈાભાું કણ ેયયદ્ ત્રલયધી ઘણા કયી? 

(A) ગયરૂનાનક (B) કફીય (C) અળક (D) એકણ નહશ 

51 1928ભાું વુંત્રલધાન ઘડલા ભાટેની વલવક્ષીમ હયદ કમાું થઇ? 

(A) હદલ્શી (B) કરકાતા (C) ગયજયાત (D) ફેંગ્રય 

52 ક્યા લ ેબાયતીમ રકએ તભેની સ્લતુંત્રતાની પ્રથભ રડત ગયભાલી? 

(A) 0854 (B) 0855 (C) 0857 (D) 0858 

53 કની નેતાગીયી શઠે વત્રલનમ કાનનૂ બુંગ ચલે વુંગહઠત રક ચલનયું રૂ રીધયું? 

(A) ગાુંધીજી (B) આંફડેકય  (C) એભ.એન.યમ (D) એકણ નહશ 

54 કણ ે1939ભાું ણિટીળ વામ્રાજ્મ છડી દીધયું શત યું? 

(A) આમવરને્દ્ડ (B) લાઇવયમ (C) એભન.ડી.લરયેા  (D) એકણ નહશ 

55 બાયતન વુંત્રલધાન ઘડલા ભાટેની વત્રભત્રત કના અધ્મક્ષદે નીભલાભાું આલી શતી? 

(A) ગાુંધીજી (B) યાજીલગાુંધી (C) ભતીરાર નયેરૂ (D) એકણ નહશ 

56 કણ ેભાચવ 1946ભાું બાયતની મયરાકાત રીધી અને બાયતનયું બાત્રલ વુંત્રલધાન નક્કી કયલા બાયતીમ ભાટે તાત્કાણરક વ્મલસ્થા કયલાનયું 
ત્રલચાયયું? 

 (A) કેણફનટે ત્રભળન (B) ગાુંધીજી (C) આમવરને્દ્ડ (D) એકણ નહશ 

57 મૂભતૂ શક ટેા વત્રભત્રતએ સ્લતુંત્રતાના શક્કની કેટરા ળીવક શઠે વ્માક ચચાવ કયી? 

(A) એક  (B) ફ ે (C) ત્રણ (D) ચાય 

58 અનયસણૂચત આહદાત્રતઓ ભટ વમશૂ જ્માું લવત શમ ત ેવાભાન્દ્મ યીત ેક્યા નાભથી ઓખામ છે? 

(A) છાત ત્રલસ્તાય (B) જ ુંગર ત્રલસ્તાય (C) શાડી ત્રલસ્તાય (D) એકણ નહશ 

 



59 શયું ભાનલત્રલશીન પ્રથા છે? 

(A) છુટાછેડા (B) પ્રભેરગ્ન (C) ફારગ્ન (D) એકણ નહશ 
60 ળાન અથવ થામ છે વુંત્રલધાનતા શેત યઓ અન ેઉદે્દળ દળાવલતી પ્રસ્તાલના? 

(A) વુંત્રલધાન (B) વુંત્રલધાનનયું આમયખ (C) વુંત્રલધાન વબા (D) એકણ નહશ 

61 ક્ય યાષ્ટ્ર ફહયત્રલધી વુંસ્કૃત અન ેધાત્રભિક ભાન્દ્મતાલા યાષ્ટ્ર છે? 

(A) બાયત (B) રુંડન (C) અભહેયકા (D) એકણ નહશ 

62 ળાન વુંત્રલધાનભાું અત્રત ત્રલત્રળષ્ટ્ટ દયજ્જજ છે? 

(A) વભાનતાન શક (B) સ્લતુંત્રતાન શક (C) મૂભતૂ શક (D) એકણ નહશ 

63 ક્યા નુંફયની કરભ અસ્શૃ્મતા નાબદૂ કયે છે? 

(A) 06 (B) 07 (C) 08 (D) 09 

64 ઈ.વ. 1971 ભાું અત્રધત્રનમભ અભરભાું આવ્મ? 

(A) આંતહયક સયયક્ષા ાલણી  (B) યાષ્ટ્રીમ સયયક્ષા અત્રધત્રનમભ 

(C) ત્રાવલાદી અન ેબુંગારા પ્રવતૃ્રત્ત ત્રનલાયણ                    (D)   એકણ નહશ 

65 ઇન્દ્રડકળન ટય ધી કન્દ્સ્ટીટયયળન ઓપ ઇન્દ્ડીમા – નાભની યસ્તકના રખેક કણ છે? 

(A) એ .આય.દેવાઇ    (B) સયબા કશ્મ (C) ડી.ડી.ફસય  (D) એકણ નહશ 

66 જ્ઞાત્રતપ્રથા ળાનયું ઉદાશયણ છે? 

(A) કાયણરૂ અત્રધક્રત્રભકતા    (B) લુંળીમતા   (C) ાત્રત (D) ભતદાન 

67 ત્રનલાયક અટકામતન શતે ય ળા ભાટે છે? 

(A) સ્લતુંત્રતા (B) વભાનતા   (C) યક્ષાણાત્ભક ગરા (D) એકણ નહશ 

68 વુંત્રલધાનની કઇ કરભ અનયવાય વ્મસ્ક્તન ેતનેા શકના અભર ભાટે બાયતની વલોચ્ચ અદારતન ેઅયજી કયલાન અત્રધકાય છે? 

(A) 32 (B) 33 (C) 34 (D) એકણ નહશ 

69 યાષ્ટ્રીમ ભાનલશક આમગને અંગે્રજીભાું વુંણક્ષપ્તભાું કઇ યીત ેયજૂ કયી ળકામ? 

(A) NHRC (B) NCBC (C) NCW (D) એકણ નહશ 

70 બાયત વયકાયે ક્યાયે યાષ્ટ્રીમ ભાનલશક આમગની યચના કયી? 

(A) 0994 (B) 0995 (C) 0996 (D) 0993 

71 1993 થી 1998 દયમ્માન કણ ેભાનલ શક ન અવયકાયક યીત ેઅભર કયલાભાું ઘણી પ્રગત્રત કયી શતી ? 
 (A) NCBC (B) NCW (C) NHRC (D) એકણ નહશ 

72 યાષ્ટ્રીમ ભહશરા આમગની યચના ક્યાયે થઇ? 

(A) 0990 (B) 0992 (C) 0991 (D) એકણ નહશ 

73 રઘયભત્રતઓન ેરગતી વુંત્રલધાની જગલાઇઓન અવયકાયક અભર સયત્રનત્રિત કયલા ભાટે ક્યા આમગની યચના કયલાભાું આલી? 

(A) NCBC (B) NCM (C) NCW (D) એકણ નહશ 

74 IARAન અથવ ળ થામ? 

(A) International and Regional Machinary (B) Indian and Religions Machinery 

(C) International and Regional Mechanism                    (D)   એકણ નહશ 

75 1990 ભાું કમા આલગે ની યચના કયલાભાું આલી ? 

(A) યાષ્ટ્રીમ અનયસણૂચત ાત્રત આમગ (B) અનયસણૂચત આહદાત્રત આમગ 

(C) યાષ્ટ્રીમતા રઘયભતી આમગ                              (D)  A & B 

76 કામદાઓભાું ફદરાલ રાલલા ભાટે કઇ ભાુંગ આલશ્મક છે? 

(A) આત્રથિક (B) વાભાજજક (C) યાજકીમ (D) એકણ નહશ 

77 કાનનૂ વાથ ેશુંભેળા કની ગાઢ આંતયહક્રમા થતી શમ છે? 

(A) વ્મસ્ક્ત (B) વભાજ (C) જૂથ (D) એકણ નહશ 
78 કણ લોથી મ્માનભાય (ફભાવ) ભાું નજય કેદ શત ય? 

(A) ભશાત્ભા ગાુંધી  (B) કેળલત્રવિંશ વનૈ (C) ઓગુંવને સય ફુઇ (D) એકણ નહશ 

79 નળેનર િન્દ્ટ પય ડેભકે્રવી ક્યાયે સ્થાલાભાું આવ્યયું શત યું? 

(A) 0984 (B) 0985 (C) 0986 (D) 0987 
 



80 1991 ભાું કણ ેળાુંત્રતનયું નફર પ્રાઈઝ આલાભાું આવ્યયું શત યું ? 

(A) ઔગ વને સય પઇ (B) કેળલત્રવિંશ વને (C) ગયરૂનાનક   (D) એકણ નહશ 

81 કની વાથેના ઘણા શક બુંગની લાત ફશાય આલતી નથી? 

(A) વ્મસ્ક્ત (B) ફાક (C) ભહશરાઓ (D) વભાજ 
82 1980ના દવકાભાું કલ્માણ સ્થાન ેકમ અણબગભ આવ્મ ? 

(A) ત્રલકાવ (B) વદૃ્ધદ્ (C) વળસ્ક્તકયણ (D) એકણ નહશ 

83 Tabooન અથવ ળ છે? 

(A) લુંણચતતા (B) અવાન્દ્મ )ત્રનત્રદ્(  (C) ફહયરક્ષી (D) એકણ નહશ 

84 1986 ભાું કમ અત્રધત્રનમભ વાય થમ ? 

(A) યાષ્ટ્રીમ ભહશરા આમગ                                (B)  યાષ્ટ્રીમ ભાનલશક આમગ 

(C) ફામજૂયી )પ્રત્રતફુંધ અને નોંધણી(                   (D)  એકણ નહશ 

85 ક્યા બાગરા છી બાયતભાુંથી ાહકસ્તાન હશજયત કયી ગેમરા ઉદૂવ  ફરતા મયસ્સ્રભ વાથ ેવભસ્માઓ છે? 

(A) 0950 (B) 0946 (C) 0947 (D) 0951 

86 ભાધ્મભ અન ેવયકાયે રઘયભત્રત વમયદામન ેવો પ્રથભ શયું કયવયું જઇએ? 

(A) ત્રળણક્ષત (B) નકયી યૂી ાડલી (C) આત્રથિક વશામ આલી (D) એકણ નહશ 

87 દણરત ળબ્દ કઇ બાાન છે? 

(A) ગયજયાતી (B) વુંસ્કૃત (C) અંગે્રજી (D) ઊદૂવ  
88 અસ્શૃ્મતા અત્રધત્રનમભ પ્રથભલાય ક્યાયે ઘડામ? 

(A) 0955 (B) 0956 (C) 0957 (D) 0958 

89 વભાનતા કદાચ ભ્રભ શઇ ળકે  ,યુંત ય ત ેછતાુંમ ેદયેકે તનેા ત્રનમુંત્રક ત્રવદ્ાુંત તયીકે સ્લીકાય કયલ જઇએ –  આ ત્રલધાન કણ ેકહ્યય છે? 

(A) ગાુંધીજી (B) ડૉ .ફાફા વાશફે આંફડેકય  (C) યલીન્દ્રનાથ ટાગય (D) સ્લાભી ત્રલલકેાનુંદ 

90 1956 ભાું આદેળન ેકેટરી આહદાત્રતઓન ેઅનયસયણચત આહદાત્રત તયીકે ઘત્રત કયે છે? 

(A) 419 (B) 401 (C) 400 (D) 404 

91 PCRન અથવ શયું થામ? 

(A) Protection of Civil Rights (B) Public Civil Right (C) Permanent Civilian Right  (D)  એકણ નહશ 

92 આહદાત્રત રકના યક્ષણ ભાટે ખાવ ગરાું રતેી આંતયયાષ્ટ્રીમ વુંસ્થાઓભાું કણ ભખયાનયું સ્થાન ધયાલ ેછે? 

(A) આહદાત્રત ત્રલકાવ (B) લલ્ડવ શલે્થ ઓગેનાઇઝળેન  (C) આંતયયાષ્ટ્રીમ ભજૂય વુંગઠન (D)   એકણ નહશ 

93 કણ ેશરેી ઓક્ટફયે 1998 થી 3 જી હડવમે્ફય 1999ના વભમ ગાાઓન ેવદૃ્જનના લવ ભાટે ાશયે કયયું ? 

(A) વુંયયક્ત આંતયયાષ્ટ્રીમ વુંઘ  (B) વુંયયક્ત યાષ્ટ્રવુંઘ (C) લલ્ડવ શલે્થ ઓગેનાઇઝળન  (D) એકણ નહશ 

94 વદૃ્જન ભાટે વભત્રિત અગ્રણી સ્લૈલ્ચ્છક વુંસ્થા કઇ છે? 

(A) શલે્થ એજ ઇન્દ્ન્દ્ડમા (B) વલેા (C) વભથવ (D) એકણ નહશ 

95 નકયીભાું યશરેા રક ભાટે વદૃ્ ેન્દ્ળનની ળરૂઆત ક્યાયે થઇ? 

(A) 0951 (B) 0971 (C) 0981 (D) 0991 

96 વુંયયક્ત યાષ્ટ્રવુંઘની ભશાવબાએ ક્યા લવન ેત્રલશ્વ ત્રલકરાુંગતા લવ ાશયે કમો? 

(A) 0976 (B) 0978 (C) 0979 (D) 0981 

97 ઈ.વ. 1995 ભાું કમ કામદ સ્થાત્રત થમ? 

(A) ભહશરા કલ્માણ (B) ફાભજયયી (C) ત્રલકરાુંગતા (D) એકણ નહશ 

98 ત્રનલાવત્રવતની વભસ્મા ત્રલળ ે1969ભાું એકતા વુંસ્થાનયું વુંભરેન ક્યા થયયું?  
(A) અભહેયકા (B) બાયત (C) કેનડેા (D) આહિકા 

99 Genocideન અથવ ળ થામ છે? 

(A) કામભી (B) કઇ ઔચાહયક કયાય (C) વામહૂશક શત્મા (D) એકણ નહશ 

 

100 1951 ક્યા ભહશનાભાું વુંયયક્ત યાષ્ટ્ર વુંઘની ભશાવબાએ વુંયયકત યાષ્ટ્ર વુંઘના ત્રનલાવત્રવત ભાટેના શાઈ કત્રભળનની એક ણફન વયકાયી વુંસ્થા 
તયીકે સ્થાના કયી? 
(A) ાન્દ્યયઆયી (B) પેબ્રયઆયી (C) ભાચવ (D) એત્રપ્રર 

     ___________________



ડૉ. બાબાસાહબે આંબેડકર ઓપન યનુનવનસિટી 
સત્ાાંત પરીક્ષા જાન્યઆુરી-2016 

 

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 27/01/2016 

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

 

1 રટયી એ ળાના ઉય ગણી ળકામ? 

(A) વ્મસ્ક્ત (B) નવીફ (C) આમજક (D) એકણ નહશ 

2 તપાનન ગનૂ ક્યાયે રાગયું ાડી ળકામ? 

(A) ભાણરકીની વુંસ્થાને (B) ાશયે વુંસ્થાને (C) ત્રભત્રને (D) એકણ નહશ 

3 ગયનાહશત ફાફતભાું દત્રતણયું કણ નક્કી કયે છે? 

(A) ણરવ (B) ભજેીસ્રેટ (C) ન્દ્મામધીળ    (D) એકણ નહશ 

4 લશે્માવતૃ્રત ભાટે આમાત-ત્રનકાવ કયનાયન ેકઈ કરભ રાગય ડે? 

(A) 370 (B) 374 (C) 366 (D) એકણ નહશ 

5 દયેક વ્મસ્ક્તન ેપહયમાદ કયલાન શક કની ાવ ેછે? 

(A) રીવ (B) વયુંચ (C) ભાભરતદાય (D) એકણ નહશ 

6 શક દ્વાયા શયું ાણી ળકામ છે? 

(A) પયજ (B) લતવન (C) અત્રધકાય (D) જલાફદાયી 
7 ગેયકામદેવય બગેી થમરે વ્મસ્ક્તઓન ેજેર વા કેટરી થામ? 

(A) છ ભાવ (B) એક લવ (C) 21 લવ  (D) એકણ નહશ 

8 ખનૂભાું કન ેવા થઇ ળકે છે? 

(A) ખનૂ કયનાય (B) ખનૂભાું ભદદ કયનાય (C) ખનૂભાું ઉશ્કેયણી કયનાય (D) ત્રણમે 

9 ખટ પ્રત્રતફુંધ અને ખટી કલામત એટર ેશયું? 

(A) ણફનકામદેય અડચણ (B) ણફનકામદેવય યશવે યું (C) શક્ક બગલનાય (D) એકણ નહશ 

10 હયલ્રડ એટર ેશયું? 

(A) વભસ્મા દેા કયલી (B) હશિંવા આચયલી (C) ઉશ્કેયણ કયલી (D) એકણ નહશ 

11 રીવ કન્દ્રર રૂભ ક્યા ભથકે શમ છે? 

(A) તાલયકા (B) જજલ્રા (C) યાજ્મ (D) એકણ નહશ 

12 ગ્રાશકના શક કેટરા પ્રકાયના છે? 

(A) ત્રણ (B) છ (C) ફ ે (D) એકણ નહશ 

13 દયેક વ્મસ્ક્તએ કેલી લસ્ત ય ખયીદલાન આગ્રશ યાખલ જઇએ? 

(A) આઈ.એવ.આઈ  (B) ત્રનળાની (C) કુંની ની  (D) એકણ નહશ 

 

;}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 



14 યાષ્ટ્રીમ ગ્રાશક સયયક્ષા ત્રનલાયણ કેન્દ્ર ક્યાું કામવયત છે? 

(A) અભદાલાદ (B) ગાુંધીનગય (C) હદલ્શી (D) એકણ નહશ 

15 લેાયી કન ેકશલેામ? 

(A) ેંકીગ કયનાય (B) ઉત્ાદન કયનાય (C) લચેાણ કયનાય (D) એકણ નહશ 

16 વગીય વ્મસ્ક્તન ેઉઠાલે ત ક્યા ગનૂ રાગયું ડે? 

(A) ભાર -ત્રભલ્કતન  (B) છેતયત્રિંડી    (C) અશયણ   (D) એકણ નહશ 

17 કટકટીના વભમ ેઔચાહયકતા ત્રલના કણ પયજ ફાલ ેછે? 

(A) લકીર (B) ડૉક્ટય (C) અત્રધકાયી (D) એકણ નહશ 

18 કામદાની કામવલાશીભાુંથી કન ેઅલાદ ગણલાભાું આલ ેછે? 

(A) હકળય (B) ફાક (C) વદૃ્ (D) એકણ નહશ 

19 યજજિંદા જજિંદગીના ભાનલ શક્ક કણ આદેળ ફશાય ાડે છે? 

(A) શાઇકટવ  (B) વવેન્દ્વ કટવ  (C) સયત્રપ્રભ કટવ  (D) એકણ નહશ 

20 ધયકડ થમરેી વ્મસ્ક્તન ેકેટરા કરાકભાું તફીફ તાવ થામ છે? 

(A) 48 (B) 24 (C) 02 (D) એકણ નહશ 

21 બાયતના તભાભ નાગહયકએ “માવલયણનયું યક્ષણ કયવયું” ત ેકઇ કરભ શઠે છે? 

(A) કરભ - 48 A (B) કરભ – 51A (C)   કરભ - 47           (D) એકણ નહશ 

22 બાયતભાું ક્યા લવભાું માવલયણીમ ત્રલલાદ ઉબ થમ શત? 

(A) 0983 (B) 0971 (C) 0948 (D) એકણ નહશ 

23 બાયતભાું કયર જભીનના કેટરા ટકા જ ુંગર ત્રલસ્તાય છે? 

(A) 41 (B) 21 (C) 01 (D) એકણ નહશ 

24 બાર ગેવ દયઘવટના વભમ ેકમ કાનનૂ અભરભાું આવ્મ? 

(A) ાણી અત્રધ. 1974 (B) ાણી ઉકયણ અત્રધ. 1977 (C)   માવલયણીમ અત્રધ. 1986 (D) એકણ નહશ 

25 હદલ્રીના યસ્તાઓ ઉય કેટરા લાશન પયે છે? 

(A) 1 રાખ  (B) 5 રાખ  (C) 31 રાખ  (D) એકણ નહશ 

26 ક્યા લવના કામદા શઠે વ્મસ્ક્તની વ્માખ્મા આલયી રેલામા છે? 

(A) 0861 (B) 0992 (C) 0986 (D) એકણ નહશ 

27 ઉણ શયું છે? 

(A) ખાભી (B) વયતા (C) વલેાન અબાલ (D) એકણ નહશ 

28 છેતયીંડીની આખયી અીર ક્યાું થઇ ળકે? 

(A) સયત્રપ્રભકટવ  (B) શાઇકટવ  (C) વવેન્દ્વકટવ  (D) એકણ નહશ 

29 પહયમાદ કણ કયી ળકે? 

(A) લેાયી (B) ગ્રાશક (C) કુંની (D) એકણ નહશ 

30 પહયમાદી જજલ્રા પયભના ત્રનણવમની વાભનેી અીર ભાટે યાજમ કત્રભળન વભક્ષ કેટરા હદલવની અંદય દાખર કયી ળકે? 

(A) 5 (B) 05 (C) 31  (D) એકણ નહશ 

31 વોંગદનામયું કેલ એકયાય છે? 

(A) ભોણખક (B) રણેખત (C) ગયનાહશત (D) એકણ નહશ 

32 હશન્દ્દય  રગ્ન ક્યા અત્રધત્રનમભ શઠે છૂટાછેડાની અયજી કયી ળકે? 

(A) 03 (B) 08 (C) 06 (D) એકણ નહશ 

33 ભાનલ શક બુંગની તાવ કેલા કભવચાયીને વોંી ળકામ? 

(A) કેન્દ્ર વયકાય (B) યાજ્મ વયકાય (C) જજલ્રા અત્રધકાયી (D) એકણ નહશ 

34 લતવભાનત્ર દયયજ શયું જણાલ ેછે? 

(A) વાહશત્મ (B) વભાચાય (C) ભાહશતી (D) એકણ નહશ 

35 ણફશાયની જેરભાું કાચા કાભના કેદીઓ કેટરા છે? 

(A) 0211 (B) 25111 (C) 29111 (D) એકણ નહશ 



36 નભવદા નદી ઉય ફાુંધલાભાું આલેરા ફુંધનયું નાભ શયું છે? 

(A) કડાણાડેભ     (B) વયદાય વયલય (C) ધયઈ (D) એકણ નહશ 

37 બાયતભાું અંદાજે કેટરાું પ્રાથત્રભક આયગ્મ કેન્દ્ર શળ?ે 

(A) 6111 (B) 3111 (C) 1,૦૦,000  (D) એકણ નહશ 

38 ગ્રાભુંચામતન લશીલટ કણ કયે છે? 

(A) તરાટી (B) વયુંચ (C) ભાભરતદાય (D) એકણ નહશ 

39 બાયતના દયેક નાગહયકે ળાન આદય કયલ જઇએ? 

(A) યાષ્ટ્રગીત (B) વાુંપ્રદાત્રમકતા (C) ધાત્રભિકતા (D) એકણ નહશ 

40 પહયમાદ એશલારન ેઅંગે્રજીભાું શયું કશલેામ? 

(A) Register (B) FIR (C) Affidavit   (D) એકણ નહશ 

41 ભહશરા કાભદાયન ેકેટરા હદલવન પ્રસતૂ્રત રાબ થામ છે? 

(A) 031 (B) 265 (C) 035 (D) એકણ નહશ 

42 અસ્શૃ્મ – ભાટે ક્ય ળબ્દછે? 

(A) આહદાત્રત (B) દણરત (C) અળક્તતા   (D) એકણ નહશ 

43 કાભદાય મતૃ્યય ાભ ેત લતય કન ેભે? 

(A) આત્રશ્રત (B) કયટયુંફ (C) યત્રી (D) એકણ નહશ 

44 બાયતભાું ત્રલકરાુંગની વુંખ્મા કેટરી શળ?ે 

(A) 1 કયડ  (B) 7 કયડ    (C) 2 કયડ  (D) એકણ નહશ 

45 ભાનત્રવક ણફભાય વ્મસ્ક્તન ેકઇ શસ્સ્ટરભાું દાખર કયલ જઇએ? 

(A) કેન્દ્વય (B) અથોહેડક (C) ભનણચહકત્વારમ (D) એકણ નહશ 

46 શકીકત-ળધ ટયકડી વો પ્રથભ કમા ભાધ્મભથી તાવ કયે છે? 

(A) ટી.લી.વભાચાય  (B) યેહડમ વભાચાય (C) વભાચાય (D) એકણ નહશ 

47 ફાત્કાય શયું છે? 

(A) ાતીમ વતાભણી (B) ાતીમ વુંબગ (C) ાતીમ નયકળાન (D) એકણ નહશ 

48 દશજે શયું છે? 

(A) લયદાન (B) કન્દ્માદાન  (C) યકડ યકભ (D) એકણ નહશ 

49 લત્રવમતનામયું શયું છે? 

(A) ત્રભલ્કતન શક (B) ફાકન શક (C) લાયવદાયન શક (D) એકણ નહશ 

50 ભરહેયમાના યગભાું ક્યા ડઝ આલાભાું આલ ેછે? 

(A) પ્રપીરસે્ક્વવ (B) કરયક્લીન (C) પ્રીભાસ્ક્લન (D) એકણ નહશ 

 

    _______________________ 


