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1 નનલવાનવતનવ દયજ્જાને રગત મવુદ્દ કઈ વવરભવાં ઘડલવભવાં આવ્મ? 

(A) 1967 (B) 1960 (C) 1940 (D) 1950 
 

2 ઝડી આથીક વધૃ્ધધને કવયણે રકળવશી તયપ લધ ુલવળે એલી દરીર નીચનેવભવાંથી કણે કયી? 
(A) વેમ્યઅુર હ્યનુ્ટીંગ 

(B) જગદીળ બગલત 
(C) લવનશનેન 

(D) એકણ નશીં 
 

3 અરુળવ અનધકવયત્ર કઈ અજડ નવદ્ધિ છે? 

(A) શરેી (B) ફીજી 
(C) ત્રીજી 

(D) ચથી 
 

4 રકનવ વશમગ ભવટેનવ આફ્રિકન અનધકવયત્ર કઈ વવરભવાં અનવલલવભવાં આવ્મ? 

(A) પેબ્રઆુયી 1990 (B) પેબ્રઆુયી 1950 (C) પેબ્રઆુયી 1940 (D) એકણ નશીં 
 

5 ભવાંનલશક્કન વવલી ઇન્કવય શુાં છે? 
(A) ફેકવયી (B) અભીય (C) ગયીફી (D) એકણ નશીં 

 

6 આંતયયવષ્ટ્રીમ શ્રભ વાંસ્થવએ કેટરવક શક્ક અંગે કવભ કયલવનુાં કઈ વવરભવાં ળરુ કયુું? 

(A) 1920 (B) 1950 (C) 1960 (D) એકણ નશીં 5 

 

7 વવલાનત્રક ભવનલશક્ક ઘણવ ફધવ રક અને ફધવ યવષ્ટ્ર ભવટે ળેન ુાં ધયણ શત ુાં? 
(A) ગયીફીનુાં (B) નવદ્ધિનુાં (C) મલૂ્મનુાં (D) એકણ નશીં 

 

8 આંતયયવષ્ટ્રીમ આનથિક વવભવજજક અને વવાંસ્કૃનતક શક્ક કયવય ભશવવબવએ કઈ વવરભવાં અનવવ્મવ શતવ? 
(A) 1966 (B) 1950 

(C) 1920 
(D) એકણ નશીં 

 

9 કઈ વવરભવાં ભશત્લનવ ક્ષેત્રભવાં સધુવયવ કયલવ ભવટે આનથિક વવભવજજક અને વવાંસ્કૃનતક શક્ક વનભનત યચલવભવાં આલી? 

(A) 1986 (B) 1970 
(C) 1950 

(D) એકણ નશીં 
 

10 તકુીભવાં કેટરવ કુફ્રદિળ નવભન નવળ કયલવભવાં આવ્મ? 
(A) 2000 

(B) 4000 
(C) 3000 

(D) એકણ નશીં 
 

11 આંતયયવષ્ટ્રીમ લેવયનવ રગબગ કેટરવ ટકવ બવગ ય 500 નલશ્વવ્મવી ફહયુવષ્ટ્રીમ કોયેળનન અનધકવય છે? 

(A) 50 
(B) 90 

(C) 80 
(D) 70 
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12 વતીનવ ફ્રયલવજની નવબદુીન કવમદ ક્યવયે અભરભવાં આવ્મ? 
(A) 1833 (B) 1933 (C) 1840 

(D) 1850 

 

13 ભવનલનવ અને નવગફ્રયકનવ શક્કની િેન્ચ ઘણવ કઈ વવરભવાં અભરભવાં આલી? 
(A) 1789  (B) 1790 

(C) 1781 (D) એકણ નશીં 
 

14 ગરુવભી પ્રથવ ભવટે આંતયયવષ્ટ્રીમ કયવય ક્યવયે થમ? 
(A) 1926 (B) 1950 

(C) 1928 (D) એકણ નશીં 
 

15 વાંયકુ્ત યવષ્ટ્રવાંઘનવ અનધકવય ત્રભવાં ક્યવયે વશી નવક્કવ કયલવભવાં આવ્મવ? 
(A) 26ભી જુન 1945 (B) 20ભી ાન્યઆુયી 1950 

(C) 21 પેબ્રઆુયી 1950 
(D) એકણ નશીં 

 

16 વાંયકુ્ત યવષ્ટ્રવાંઘ અનધકવય ત્ર ક્યવયે અભરભવાં આવ્મ? 
(A) 24 ઓક્ટફય 1945 (B) 24 ઓક્ટફય 1950 

(C) 20 ાન્યઆુયી 1945 (D) એકણ નશીં 
 

17 નનયવનશ્રતનવ દયજ્જા વાંફાંધી કયવય કઈ વવરભવાં થમ? 

(A) 1951 (B) 1950 
(C) 1960 

(D) 1970 
 

18 નલશ્વલેવય વાંસ્થવનુાં ટકુૂાંનવભ કયુાં છે? 
(A) WHO 

(B) WTO 
(C) WWH 

(D) NHO 
 

19 આંતય યવષ્ટ્રીમ યેડક્રવ વનભનત ક્યવાંની વાંસ્થવ છે? 
(A) બવયત 

(B) અભેફ્રયકવ (C) સ્લીવ 
(D) યનળમવ 

 

20 ભફ્રશરવઓ વવભનેવ દયેક પ્રકવયનવ બદેબવલને દૂય કયલવ કયવય કઈ વવરભવાં અભરભવાં આવ્મ? 
(A) 1979 (B) 1950 

(C) 1955 (D) એકણ નશીં 
 

21 કમવ ગનુવભવાં વ્મક્ક્તને વા તયીકે તનેવ જભનવ શવથનુાં કવાંડુાં કવી રલેવભવાં આલે છે? 
(A) ખનૂનવ (B) ચયીનવ (C) ફવત્કવયનવ (D) એકણ નશીં 

 

22 કમવ દેળનવ રક રુુભવાં સનુ્નત કયવલલવ વભાંત નથી? 
(A) બવયત 

(B) કેયવરવ (C) એનળમવ (D) એકણ નશીં 
 

23 વ્મક્ક્તનુાં અલવવન થવમ ત્મવયે તુ્રને જેટરી નભરકત ભે છે તેનવ કયતવાં તુ્રીને કેટરી નભરકત ભે છે? 

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

24 પ્રથભ ાશયે કટકટી કેલવ પ્રકવયની શલી જઈએ? 
(A) જીલ ને બમ 

(B) યવજ્મનવ જીલને બમ 
(C) યવષ્ટ્રનવ જીલને બમ 

(D) એકણ નશીં 
 

25 ભવનલશક્ક વનભનતને વવભવનમક અશલેવર ભકરલવની જલવફદવયી કની છે? 

(A) યવજ્મની (B) કેન્રની (C) યવષ્ટ્રની (D) એકણ નશીં 
 

26 ભવનલશક્કનવ પ્રણેતવ કણ છે? 
(A) પ્ર. ભણણબવઈ 

(B) પ્ર. વણણકકય (C) ફન્ન ે
(D) એકણ નશીં 

 

27 કમવ વભવજભવાં સ્ત્રી ફવત્કવયની લવત વવાંબલવ ભતી નથી? 

(A) ઠવકય (B) આફ્રદાનત 
(C) ટેર 

(D) યફવયી 
 

28 કમવ દેળનવ નલદ્યવથીઓને ગીએ ભવમવા શતવ? 

(A) ચીન 
(B) ાવન 

(C) કરકત્તવ (D) ઈયવન 

 

29 ક્યવાંની ભફ્રશરવઓ ઘયેલુાં ફ્રશિંવવથી ફચલવન પ્રમવવ કયતી શતી? 
(A) રેન્ડ (B) યયુ 

(C) એનળમવ (D) ઈયવન 

 
 



30 સ્લીટઝરેન્ડે તનેી ભફ્રશરવઓને ક્યવાં સધુી ભતવનધકવય આપ્મ ન શત? 
(A) 1771 (B) 1775 (C) 1781 (D) 1785 

 

31 વાંયકુ્ત યવષ્ટ્રવાંઘની ભશવવબવએ ભવનલશક્ક ભવટેનવ શવઈ કનભળનની નનભણુાંક કઈ વવરભવાં કયી શતી? 
(A) 21ભી ાન્યઆુયી 1991 (B) 20ભી ડીવેમ્ફય 1993 (C) ફન્ન ે

(D) એકણ નશીં 
 

32 વયકવય ગભે તે સ્લરૂે શમ યવષ્ટ્ર કેવ ુાં શવ ુાં જઈએ? 
(A) વત્તવધીળ 

(B) ન્મવમ 
(C) વલોયી (D) ક્ષલવદ 

 

33 યવષ્ટ્રભવાં અંદયઅંદય નલકવવની કેલી ક્સ્થનત નલકવી છે? 
(A) ગનતળીરતવ (B) અવભતરુવ (C) અધગનત 

(D) એકણ નશીં  

 

34 ગયીફ અને ધનનક લચ્ચેન શ્રણેીબદે કેલ ફન્મ છે? 
(A) તીવ્ર 

(B) ગવઢ 
(C) ફન્ન ે

(D) એકણ નશીં 
 

35 નલકવવન શ્રેમ કનવ પવે ામ છે? 
(A) પ્ર. કેફવએભફવમ ે

(B) યવા યવભ ભશનયવમ 
(C) એનીફેવન્ટ (D) એકણ નશીં 

 

36 વેનગેરની સનુપ્રભ કટાનવ પ્રમખુ કણ છે? 
(A) નલલેકવનાંદ 

(B) એનીફેવન્ટ (C) પ્ર. કેફવએભફવમ ે
(D) એકણ નશીં 

 

37 આંતયયવષ્ટ્રીમ અદવરતનવ લૂા ન્મવમવધીળ કણ શતવ? 
(A) પ્ર. કેફવએભફવમ ે

(B) નલલેકવનાંદ 
(C) એનીફેવન્ટ (D) નવયવમણ વ્મવવ 

 

38 આંતયયવષ્ટ્રીમ ભજુય વાંસ્થવની ઘણવ કઈ વવરભવાં થઇ શતી? 
(A) 1944 (B) 1950 

(C) 1960 
(D) 1961 

 

39 કઈ કરભભવાં કશલેવભવાં આવ્યુાં છે કે વાંયકુ્ત યવષ્ટ્રવાંઘને પ્રત્વવશન આવુાં જઈએ?  
(A) કરભ-55 (B) કરભ-52 (C) કરભ-51 (D) કરભ-54 

 

40 1948ભવાં વવલાનત્રક ભવનલશક્કની ઘણવની કઈ કરભભવાં નલળે વાંદબા ફતવલરે છે? 

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

 

41 કન શગેન ખવતે એક નળખય કક્ષવની ફેઠક કઈ વદીભવાં ચવરી યશી છે? 

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

42 નલકવવ ભવટેન શક્ક ભવનલશક્ક તયીકે એ નલમ યની લૈનશ્વક યવભળા કઈ વવરભવાં માઈ શતી? 
(A) 1990 

(B) 1980 
(C) 1985 (D) 1992 

 

43 યવભળા ફેઠકભવાં ણફન વયકવયી વાંગઠન કેટરવ શતવ? 

(A) 40 
(B) 30 

(C) 50 
(D) એકણ નશીં 

 

44 યવભળા ફેઠકભવાં યવષ્ટ્રવાંઘની નલનલધ વાંસ્થવઓ કેટરી શતી? 

(A) 12 (B) 13 (C) 14 (D) 11 
 

45 વાંયકુ્ત યવષ્ટ્રવાંઘ નલકવવ કવમાક્રભભવાં વો શરે ભવન નલકવવ અશલેવર કઈ વવરભવાં યલવનવ કમો? 
(A) 1980 

(B) 1985 (C) 1990 
(D) 1981 

 

46 ભવનલ નલકવવની લવનિક ઘટનવ કઈ વવરભવાં નુરુચ્ચવયણ કયલવભવાં આલી? 
(A) 1993 (B) 1990 

(C) 1992 (D) 1991 
 

 

47 ફીજીંગ ખવતે મામેરી ચથી નલશ્વ ભફ્રશરવ ફ્રયદન ઠયવલ કઈ વવરભવાં થમ? 

(A) 1990 
(B) 1980 

(C) 1995 (D) 1992 
 



48 ભવનલ નલકવવનુાં અનનલવમા અંગ કયુાં છે? 
(A) બવગીદવયી (B) ફેકવયી (C) ગયીફી (D) એકણ નશીં 

 

49 1990નવ દળકભવાં વ ાંયકુ્ત યવષ્ટ્રવાંઘની પ્રવનૃતભવાં શુાં આવ્યુાં? 
(A) લવાંક (B) ગનત 

(C) જુલવ 
(D) એકણ નશીં 

 

50 WHO શુાં છે? 
(A) નલશ્વ આયગ્મ વાંસ્થવ (B) ભધમવશન બજન 

(C) ફન્ન ે
(D) એકણ નશીં 

 

51 કેટરવ દેળએ ેયીવ નવધધવાંત ય ફહધુવ આધવફ્રય શમ તલેી યવષ્ટ્રીમ વાંસ્થવઓ સ્થવી છે? 
(A) ૩૦ 

(B) 20 
(C) 10 

(D) એકણ નશીં 
 

52 ભવનલશક્કનવ અભર ભવટે કઈ વાંસ્થવ કવભ કયે છે? 
(A) યવષ્ટ્રીમ 

(B) કેન્દ્ન્રમ 
(C) યવજકીમ 

(D) એકણ નશીં 
 

53 વાંયકુ્ત યવષ્ટ્રવાંઘ નલકવવ અશલેવરની નીનતની રૂયેખવ કઈ વવરભવાં થઇ? 
(A) 1950 

(B) 1960 
(C) 1998 (D) 1995 

 

54 ભવનલશક્ક અંગે કવભ કયનવય કેટરવ આંતયયવષ્ટ્રીમ દસ્તવલેજ છે? 

(A) 79 
(B) 50 

(C) 69 
(D) એકણ નશીં 

 

55 આંતયયવસ્રીમ પજદવયી અદવરત સ્થવલવ ક્યવયે યભન કવનનુ અનવલલવભવાં આવ્મ શત? 
(A) 17ભી જુરવઈ-1978 (B) 15ભી ઓક્ટફય-1960 

(C) 2 ઓક્ટફય-1950 
(D) 1 જુરવઈ-1990 

 

56 ભવનલશક્કનવ અભર ભવટે કયુાં ત ાંત્ર કવભ કયે છે? 
(A) વવલાનત્રક (B) ખવનગી (C) વલાગ્રવશી (D) એકણ નશીં 

 

57 વાંયકુ્ત યવષ્ટ્રવાંઘની આનથિક અને વવભવજજક ફ્રયદન ઠયવલ ક્યવયે થમ? 
(A) ભ-ે1950 

(B) ભ-ે1968 (C) ભ-ે1970 
(D) એકણ નશીં 

 

58 સ્ત્રીઓ વવભે તભવભ પ્રકવયનવ બેદબવલ નવબદૂ કયલવ અંગને કયવય કઈ વવરભવાં અભરભવાં આવ્મ? 
(A) 1981 (B) 1950 

(C) 1960 
(D) 1951 

 

59 કુટુાંફ ધયવલતવ કવભદવયની જલવફદવયીઓ અંગેન કયવય ક્યવયે અભરભવાં આવ્મ? 
(A) 1950 

(B) 1983 (C) 1981 (D) એકણ નશીં 
 

60 ઉભય અને રગ્નની નોંધણી અંગે કયવય કઈ વવરભવાં અભરભવાં આવ્મ ? 

(A) 1962 (B) 1960 
(C) 1950 

(D) 1959 
 

61 કેટરવ રકને આંતફ્રયક યીતે ખવેડી દેલવભવાં આવ્મવ? 
(A) 10 રવખ 

(B) 30 રવખ 
(C) 15 રવખ 

(D) 20 રવખ 

 

62 મડૂી યકવણને આલયી રતેવ વ્મવક આદેળ વવથે કઈ નલશ્વ લેવય વાંસ્થવ યચલવભવાં આલી? 
(A) WHO 

(B) WTO 
(C) WHW 

(D) એકણ નશીં 
 

63 લૈનશ્વક લેવયન નલ યગુ કઈ વવરભવાં ાશયે થમ? 
(A) ાન્યઆુયી 1990 

(B) ાન્યઆુયી 1995 (C) ાન્યઆુયી 1992 (D) એકણ નશીં 
 

64 ખયવકનવ બવલભવાં કેટરવ ટકવ લધવય થમ? 

(A) 50 
(B) 66 

(C) 33 
(D) એકણ નશીં 

 

65 કૃન નનકવવનવ ઉદવયીકયણને રીધે કવવ અને સતુયની નનકવવ થતવ બવલ કેટરવ ગણ થઇ ગમવ? 
(A) ત્રણ 

(B) ફ ે
(C) ચવય (D) એકણ નશીં 

 
 



66 લેવય અને ક્સ્થય નનકવવ અંગે લકૈધ્લ્ક વાંઘન મવુદ કઈ વવરભવાં તમૈવય કવમો? 
(A) જુન-1997 (B) જુન-1995 (C) જુન-1990 

(D) એકણ નશીં 
 

67 ક્યવાં દેળે નલશ્વ લેવય વાંસ્થવનુાં વભ્મદ સ્લીકવયુું? 
(A) અભેફ્રયકવ (B) ઈયવક (C) બવયત 

(D) એનળમવ 
 

68 ભવનલશક્ક વાંગઠન એમ્નેસ્ટી ઇન્ટયનળેનરની સ્થવનવ કણે કયી? 

(A) ીટયફનેેવ 
(B) એનીફેવન્ટ (C) ીનચટે (D) શવઇકટા 

 

69 ભપત નળક્ષણ ભેલલવન શક્ક કેટરવ લાનવ ફવક ભવટે નક્કી કયલવભવાં આવ્મ છે? 

(A) 10 લા (B) 14 લા (C) 15 લા (D) 8 લા 
 

70 નલશ્વલેવય વાંગઠનની સ્થવનવ ક્યવાં ફ્રદલવે થઇ? 
(A) શરેી ાન્યઆુયી 1995 (B) શરેી પેબ્રઆુયી 1990 

(C) શરેી ભવચા 1970 
(D) એકણ નશીં 

 

71 ફવકન શક્ક અંગે આંતય યવષ્ટ્રીમ કયવય ક્યવયે અભરભવાં આવ્મ? 

(A) 1989 (B) 1990 
(C) 1955 (D) એકણ નશીં 

 

72 ત્રવવ અને અન્મ ક્રૂય અભવનલીમ વા વવભે કયવય ક્યવયથી અભરભવાં આવ્મ? 
(A) 1984 (B) 1980 

(C) 1990 
(D) 1950 

 

73 ભવનલશક્ક સયુક્ષવ અનધનનમભ ક્યવયે ઘડવમ? 
(A) 1990 

(B) 1985 (C) 1993 (D) એકણ નશીં 
 

74 બવયત ગનુવ વાંફાંધી ભવફ્રશતી અનવુવય 1999ભવાં દશજે વાંફાંધી કેટરવ ગનુવ નોંધવમવ શતવ? 
(A) 2450 

(B) 2435 
(C) 2000 

(D) 2100 
 

75 બવયતભવાં કેટરવ લાની વ્મક્ક્ત ભત આી ળકે છે? 

(A) 18 (B) 21 (C) 16 (D) 25 
 

76 રુુ કે સ્ત્રી દયેકને વયખવ કવભ ભવટે કેટલુાં લતેન ભેલલવન શક્ક છે? 
(A) ફભણુાં (B) અડધ ુ

(C) વયખુાં (D) એકણ નશીં 
 

77 મવુવપયી કયલી કે શયેપેય કયલી એ કમ શક્ક છે? 
(A) મૂભતૂ 

(B) વવલાનત્રક (C) ભવનલશક્ક 
(D) એકણ નશીં 

 

78 દશજે પ્રનતફાંધક ધવય કઈ વવરભવાં ઘડવમ શત? 

(A) 1999 (B) 1990 
(C) 1995 (D) એકણ નશીં 

 

79 આફ્રદલવવીઓ કઈ િનત અનવલીને તભેની ભવનલશક્ક ક્સ્થનતઓભવાં સધુવયવ રવલી ળકે છે? 
(A) પ્રજેક્ટ (B) સવુાંસ્કૃત 

(C) ાશયેવત 
(D) એકણ નશીં 

 

80 ભવનલશક્કની યવષ્ટ્રવાંઘની ઘણવ કઈ કરભભવાં વમદુવમનવ વવાંસ્કૃનતક જીલનભવાં મકુ્તણે બવગ રલેવનવ શક્કની 
જગલવઈ કયલવભવાં આલી છે? 

(A) કરભ-20 
(B) કરભ-22 (C) કરભ-27 (D) કરભ-25 

 

81 અભેફ્રયકવભવાં ગનુવઓ વવભે ળનેી વા આલવભવાં આલે છે? 
(A) જેરની (B) રૂનમવની (C) ભતની (D) એકણ નશીં 

 

82 ભવનલ શક્ક એક ઉબયતી કઈ ફવફત છે? 
(A) લૈજ્ઞવનનક (B) આધનુનક (C) લતાભવન 

(D) એકણ નશીં 
 

83 ભવાંનલશક્ક ળનેવ ય આધવફ્રયત છે? 
(A) મલુ્મ (B) ધમમે 

(C) ફન્ન ે
(D) એકણ નશીં 

 



84 જનનને્દ્ન્રમની આગરી ચવભડી કવી નવખલવભવાં આલે છે તનેે શુાં કશલેવભવાં આલે છે ? 
(A) કફ્રટિંગ 

(B) કવ (C) સનુ્નત 
(D) એકણ નશીં 

 

85 નભતવક્ષય અને દમવબવગ એને શુાં કશલેવમ છે? 
(A) કવનનૂી શતેઓુ 

(B) કવનનૂી નવિવાંત (C) કવનનૂી મલુ્મ (D) એકણ નશીં 
 

86 બવયતભવાં નભરકતન લવયવવઈ શક્ક કઈ વદી કશલેવમ  
(A) 12ભી વદી (B) 21ભી વદી (C) 13ભી વદી (D) એકણ નશીં 

 

87 ફ્રશન્દુ ભફ્રશરવને  નભરકતની વયક શક્ક આલવભવાં શુાં બણલવનવ ફનવલ ખફુજ વ્મવક છે? 
(A) વઠ (B) નળક્ષણ 

(C) નનમૈ (D) એકણ નશીં 
 

88 યવષ્ટ્રનવ કવમદવભવાં અનધકૃત યીતે શુાં કયલવની ભનવઈ પયભવઈ છે? 
(A) વ્મવન 

(B) જુરભ 
(C) અત્મવચવય (D) એકણ નશીં. 

 

89 કઈ વવરભવાં તેશયવન ખવતે ભવનલશક્ક ભવટેની પ્રથભ નલશ્વ ફ્રયદ ભી શતી? 

(A) 1968 (B) 1950 
(C) 1930 

(D) એકણ નશીં 
 

90 દયેક ભવનલ વભવજને ળનેવ વવથે નનવફદ છે? 

(A) ભવનલજીલન 
(B) ભવનલમતૃ્ય ુ

(C) ફન્ન ે
(D) એકણ નશીં 

 

91 કઈ કરભભવાં નવગફ્રયક શક્ક અને યવજકીમ શક્ક દળવાલલવભવાં આવ્મ? 
(A) કરભ-1 (B) કરભ-2 (C) કરભ-૩ 

(D) કરભ-4 
 

92 વદૃ્ધિને ભશત્તભ ફનવલલવની વ્મલશ યચનવને ઉાગય કયતી મકુ્ત આંતયયવષ્ટ્રીમ આનથિક વ્મલસ્થવ કઈ વવરભવાં થઇ? 

(A) 1964 (B) 1965 (C) 1950 
(D) એકણ નશીં 

 

93 વાંયકુ્ત યવષ્ટ્ર વાંધની ભશવવબવએ દયખવસ્તન સ્લીકવય ક્યવયે કમો? 
(A) 1950 

(B) 1960 
(C) 1974 (D) એકણ નશીં 

 

94 ેરણરમભ દેવળની નનકવવ કયતવ દેળએ તેરનવ બવલ ચવય ગણવ કઈ વવરભવાં લધવમવા? 

(A) 1995 (B) 1973 (C) 1970 
(D) એકણ નશીં 

 

95 આનથિક વ્મલસ્થવનવ આંતય યવષ્ટ્રીમ ફ્રયણવભ ય વાંયકુ્ત યવષ્ટ્રવાંઘે અભ્મવવનુાં એરવન કઈ વવરભવાં કયુું શત ુાં? 

(A) 1977 (B) 1960 
(C) 1950 

(D) 1961 
 

96 નવગફ્રયક શક્ક અને યવજકીમ શક્ક અંગેનવ આંતય યવષ્ટ્રીમ કયવય કઈ વવરભવાં સ્લીકવયલવભવાં આવ્મવ શતવ? 

(A) 1966 (B) 1970 
(C) 1956 (D) 1960 

 

97 નલી આંતય યવષ્ટ્રીમ આનથિક વ્મલસ્થવને અંગ્રેજીભવાં શુાં કશલેવભવાં આલે છે ? 
(A) NIEO 

(B) ILO 
(C) HDR 

(D) એકણ નશીં 
 

98 નલકવવ ભવટેની મવદગવય ઘટનવઓ કઈ વવરભવાં ફની શતી? 

(A) 1966 (B) 1974 (C) 1950 
(D) 1975 

 

99 ભવનલ ાનતન વભવન્મ લવયવ કઈ યીતે બગલલવન શક્ક છે? 

(A) જુદી જુદી (B) વભવન 
(C) ફન્ન ે

(D) એકણ નશીં 
 

100 લસ્તી અને નલકવવ એ નલમ ય એક આંતય યવષ્ટ્રીમ  ફ્રયદનુાં આમજન કઈ વવરભવાં કયુું શત ુાં? 
(A) 1992 (B) 1950 

(C) 1990 
(D) 1997 

 

 

 

______________________ 
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1 1930 ની ભશત્લની કઈ વબવ ફજફયીથી ભાંજુય થઇ શતી? 

(A)  29 
(B) 30 

(C) 31 (D) 28 

 

2 બવયત વયકવયે કઈ વવર ભવાં ફવભજૂયી નીનત ઘડી? 
(A) 1988 (B) 1987 (C) 1945 (D) 1950 

 

3 બવયતભવાં વ લા દયનભમવન બ્લ્ભવાંજુયી વાંફાંધી કેટરવ કવમદવ ફન્મવ? 

(A) 21 (B) 22 
(C) 23 

(D) 24 

 

4 યભઝવન કઈ જ્ઞવનતન શત? 

(A) મકુ્સ્રભ 
(B) ઇસ્રવભ 

(C) ણિસ્તી (D) એકણ નશીં 
 

5 ઝુગ્ગી ઝયી કઈ લવવશત છે. 
(A) અનનધકૃત 

(B) ગેયકવમદેવય (C) કવમદેવય (D) એકણ નશીં 
 

6 બવયત ની આફ્રદાનત લસ્તી કેટરવ ટકવ છે? 

(A) 9 
(B) 8 

(C) 7 
(D) 5 

 

7 નકયી ભવાં વદૃ્ધિ વ્મક્ક્ત નુાં ેન્ળન ક્યવય થી ળરુ થવય?ુ 
(A) 1950 

(B) 1960 
(C) 1991 (D) એકણ નશીં 

 

8 કેન્મવ અને તવન્ઝવનનમવભવાં 1998ભવાં અભેફ્રયકવ દુતલવવ ય કેટરવ રક ફમ્ફભવયવથી ભવયી ગમવ શતવ? 

(A) 225 
(B) 220 

(C) 210 
(D) 215 

 

9 દશજે રલેવ કે આલવ ભવટે કવમદવ ની વા કેટરવ લાની શમ છે? 
(A) 5 લા (B) 4 લા (C) 6 લા (D) 15 લા 

 

10 કન્મવ નતવ દ્વવયવ લય ને આલવભવાં આલરે યકભ ને શુાં કશલેવમ? 
(A) લયદણક્ષણવ (B) દશજે 

(C) કન્મવદવન 
(D) એકણ નશીં 

 

;}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 



11 કઈ વવરભવાં ળવવનન યવજકીમ નલયધીઓ વવભે તેન નલસ્તતૃ ઉમગ થમ? 
(A) 1980 

(B) 1970 
(C) 1976 (D) એકણ નશીં 

 

12 બવયત સયુક્ષવ અનધનનમભ જેલ કવમદ ક્યવયે ઘડલવ ભવાં આવ્મ? 

(A) 1976 (B) 1975 (C) 1978 (D) 1980 

 

13 કઈ વવર ભવાં જમ્મ ુ કવશ્ભીયનવ રક વરવભતી અનધનનમભ અભર ભવાં આવ્મ? 

(A) 1947 (B) 1980 
(C) 1985 (D) 1973 

 

14 આવવભ નનલવયક અટકવમત અનધનનમભ ક્યવયે યચવમ? 
(A) 1981 (B) 1984 (C) 1980 

(D) 1990 

 

15 કઈ વવર સધુી યવષ્ટ્રીમ વરવભતી અનધનનમભ ક્યવયે ચવલ ુછે? 
(A) 1980 

(B) 1981 (C) 1989 (D) 1980 

 

16 કઈ વવરભવાં વળસ્ત્રદ ખવવ વત્તવ અનધનનમભ અને ાંાફ અળવાંત નલસ્તવય અનધનનમભ વવય થમ? 
(A) 1983 (B) 1981 (C) 1982 (D) 1980 

 

17 ત્રવવલવદ અને અછતગ્રસ્ત નલસ્તવય અનધનનમભ કઈ વવરભવાં વવય થમ? 
(A) 1983 (B) 1981 (C) 1982 (D) 1980 

 

18 ટવડવ અનધનનમભ કઈ વવરભવાં અભરભવાં આવ્મ? 
(A) 1981 (B) 1985 (C) 1980 

(D) 1981  
 

19 કટકટીનવ કેટરવ લા છી કુખ્મવત ત્રવવલવદ ને તડપડનવ અનધનનમભ અભરભવાં આવ્મ? 
(A) 10 

(B) 11 (C) 12 (D) 15 
 

20 વલોચ્ચ અદરતે કઈ વવરભવાં જખભી અને શવનીકવયક ઉધગ ફાંધ કયલવ હકુભ કમો? 
(A) 1996 (B) 1991 (C) 1990 

(D) 1992 
 

21 વાંનલધવન કમવ ફ્રદલવે અભરભવાં મકુવય ુાં? 
(A) 15 ઓગસ્ટ (B) 6 ઓગસ્ટ (C) 26 ાન્યઆુયી (D) એકણ નશીં 

 

22 ફવરગ્ન પ્રનતફાંધ અનધનનમભ ક્યવયે વવય થમ? 
(A) 1930 

(B) 1929 (C) 1931 (D) 1925 
 

23 1901ભવાં દય શાય છકયવઓને જન્ભ વવભે છકયીઓની વાંખ્મવ કેટરી શતી? 
(A) 970 

(B) 929 
(C) 972 

(D) 946 

 

24 કવમદવ દ્વવયવ રગ્ન ભવટે છકયી ની ઉભવય કેટરી છે? 
(A) 12 (B) 18 (C) 19 (D) 15 

 

25 નલધવનવબવએ ઘડરે કવમદ એટરે શુાં? 
(A) વભન્લમ 

(B) મકુ્દ્દભવ (C) નલધવન 
(D) યીટ 

 

26 યવજ્મ ને અથલવ ફીજી વ્મક્ક્તને કટા  ઇસ્ય ુકયે છે એટરે તનેે શુાં કશલેવમ? 
(A) વભન્લમ 

(B) મકુ્દ્દભવ (C) નલધવન 
(D) યીટ 

 

27 કવમદવ દ્વવયવ વાંતકવયક ન્મવમ આલવ તમૈવય કયેર કવનનૂી નવિવાંત શુાં છે? 
(A) વભન્મવમ 

(B) મકુ્દ્દભવ (C) નલધવન 
(D) એકણ નશીં 

 

28 દવલ ભવાંડનવયે રલેવનવ કવનનૂી ગરવ શુાં છે? 
(A) વભન્મવમ 

(B) મકુ્દ્દભવ (C) નલધવન 
(D) એકણ નશીં 

 
 



29 ાશયે જીલનભવાં સ્ત્રીઓનુાં કેવ ુાં પ્રનતનનનધત્લ છે? 
(A) લધવયે (B) ઓછાં (C) ભધમભ 

(D) એકણ નશીં 
 

30 છવત લગાને કેન્ર વયકવયની નકયીભવાં કેટરવ ટકવ જગ્મવ અનવભત છે? 

(A) 25 
(B) 27 

(C) 59 
(D) 49 

 

31 ફ્રશિંદુ વવે થી રલેત મવત્રવલયે કણે ભવપ કમો? 
(A) હુભવય ુ

(B) અકફય (C) ફવફય (D) એકણ નશીં 
 

32 ઇફદવતખવનવન અથા શુાં છે? 
(A) વ્મવમવભખાંડ (B) લગાખાંડ (C) પ્રવથાનવખાંડ (D) એકણ નશીં 

 

33 નવભદેલ અને તકુવયવભ ક્યવાંનવ શતવ? 
(A) ભશવયવષ્ટ્ર (B) ફાંગવ 

(C) ગજુયવત 
(D) કેય 

 

 

34 યવભવનાંદ ને ભશત્લનવ નળષ્ટ્મ કેટરવ શતવ? 
(A) 12 (B) 14 (C) 15 (D) 19 

 

35 યવભવનાંદને પ્રખ્મવત નળષ્ટ્મ કણ શત? 
(A) તકુવયવભ 

(B) કફીય (C) યશીદવવ 
(D) એકણ નશીં 

 

36 ળીખ ધભા નવ સ્થવક કણ શતવ? 
(A) ગરુુનવનક (B) કફીય (C) યવભવનાંદ 

(D) એકણ નશીં 
 

37 આણુાં ળયીય શુાં છે? 
(A) ભક્સ્જદ 

(B) ભાંફ્રદય (C) ચચા (D) દેલ 
 

38 મવાલયણને ફચવલલવ ક્યવાં યવજ્મને ગણલવભવાં આલે છે? 
(A) યવજસ્થવન 

(B) ગજુયવત 
(C) ભશવયવષ્ટ્ર (D) એકણ નશીં 

 

39 બવયત ન અલવાચીન કઈ વદીભવાં ળરુ થમ? 
(A) 19ભી વદી (B) 20ભી વદી (C) 21ભી વદી (D) એકણ નશીં 

 

40 યવા યવભભશનયવમ ક્યવાંનવ લતની શતવ? 
(A) ગજુયવત 

(B) ફાંગવ 
(C) ભશવયવષ્ટ્ર (D) કરકત્તવ 

 

41 બવયત નવ નલધવન સુ્તકભવાં કેટરવ નનલવયક હુકભ છે? 
(A) ચ્ચીવ 

(B) ત્રીવ 
(C) ચવીવ 

(D) એકણ નશીં 
 

42 જન્મ ુઅને કવશ્ભીય રકવબવન અનધનનમભ ક્યવયે અભર ભવાં આવ્મ? 
(A) 1978 (B) 1957 (C) 1968 (D) 1950 

 

43 મતૃ્ય,ુ ત્રવવ અને ફવત્કવય કેવ ભવાં કની ઝવાંખી થવમ છે? 
(A) કુયવન 

(B) યભઝવન 
(C) ફવઈફર 

(D) એકણ નશીં 
 

44 યવષ્ટ્રીમ સયુક્ષવ અનધનનમભ કઈ વવરભવાં ઘડવમ આવ્મ? 
(A) 1970 

(B) 1975 (C) 1980 
(D) 1990 

 

45 ઉતયપ્રદેળ ની કુખ્મવત પ્રવાંતીમ વળસ્ત્ર રીવ દે ભવાંરીમવણવભવાં કની કતર કયેરી? 
(A) મકુ્સ્રભ (B) ફ્રશિંદુઓ 

(C) ણિસ્તીઓ 
(D) વયવી 

 

46 બવયતીમદાંડ વાંફ્રશતવની કઈ કરભ આંતફ્રયક ફ્રશિંવવ ને પજદવયી ગનુ ગણલવભવ આલે છે? 
(A) 470 

(B) 490 
(C) 498 

(D) 480 

 
 



47 કવમદવ દશજે પ્રનતફાંધ અનધનનમભ ક્યવયનવ સધુવયવ છે? 
(A) 1961 (B) 1960 

(C) 1962 (D) 1965 
 

48 બવયતીમદાંડ વાંફ્રશતવભવાં ઘયવઉ ફ્રશિંવવનુાં અયવધીકયણભવાં કઈ કરભ કયે છે? 
(A) 498-અ 

(B) 498-ફ 
(C) 498-ક (D) એકણ નશીં 

 

49 કેન્મવભવાં ફમ્ફભવયવથી કેટરવ રક ભવમવા ગમવ શતવ ? 

(A) 224 
(B) 223 

(C) 240 
(D) એકણ નશીં 

 

50 ેન્થીક વનભનતએ કેટરવ મદુ્દવઓન કવમાક્રભ ફશવય વડય? 
(A) 10 

(B) 11 (C) 12 (D) 13 
 

51 કઈ કરભ અસ્શૃ્મતવ નવબદુ કયે છે? 
(A) 17 (B) 18 (C) 19 (D) 16 

 

52 ઈ.વ. 1971 ભવાં કમ અનધનનમભ અભરભવાં આવ્મ? 
(A) આંતફ્રયક સયુક્ષવ 

ાલણી 

(B) યવષ્ટ્રીમ સયુક્ષવ 
અનધનનમભ 

(C) ત્રવવલવદ અને બાંગવણ 
પ્રવનૃત્ત નનલવયણ 

(D) એકણ નશીં 

 

53 કઈ વવર ભવાં મૂભતૂ શક્કની યવષ્ટ્રીમ રડત થઇ શતી? 
(A) 1946 (B) 1947 (C) 1941 (D) 1942 

 

54 યભઝવન ફ્રદલ્શીભવાં કઈ જગ્મવએ યશતેવ શતવ? 
(A) ઝુગ્ગીભવાં (B) વીભવાંયુીભવાં (C) A એ B 

(D) એકણ નશીં 
 

55 યભઝવન ક્યવાં દેળ ભવાંથી આવ્મવ શતવ? 
(A) ાવન 

(B) ફવાંગ્રવદેળ 
(C) અભેફ્રયકવ (D) એકણ નશીં 

 

56 યભઝવનનુાં મતૃ્ય ુક્યવાં થયુાં શત ુાં? 
(A) ઘયભવાં (B) જેર ભવાં (C) વીભવાંયુીભવાં (D) એકણ નશીં 

 

57 યભઝવનનુાં મતૃ્ય ુકઈ વવર થયુાં શત ુાં? 
(A) 1981 (B) 1980 

(C) 1982 (D) એકણ નશીં 
 

58 આંધ્રપ્રદેળભવાં ભવાંનલશક્ક જૂથ દયનભમવન કેટરવ વ્મક્ક્ત મતૃ્ય ુવમ્મવ શતવ? 
(A) 190 

(B) 900 
(C) 991 (D) 999 

 

59 ફવભજૂયી ભવાં કેટરવ લા થી ઓછી ઉભયનવ ફવક શમ છે? 
(A) 15 (B) 14 (C) 12 (D) 13 

 

60 અબ્દુર ની કયવય િનત શઠે ભજુયી રૂે કેટરવ રૂનમવ ભજુયી ભતી શતી? 
(A) 15 (B) 10 

(C) 50 
(D) 100 

 

61 બવયત નવ નવગફ્રયક ને ભતવ શક્કને શુાં કશલેવમ? 
(A) આધવયરૂ 

(B) ળણ 
(C) ગવય (D) બથથુાં 

 

62 વ્મક્ક્ત ને ભતવ શક્કને શુાં કશલેવમ? 
(A) મૂભતૂ શક્ક 

(B) ભવનલ શક્ક 
(C) યવષ્ટ્ર શક્ક 

(D) એકણ નશીં 
 

63 ફવાંગ્રવદેળ સ્લતાંત્રતવની રડત ક્યવયે થઇ? 
(A) 1950 

(B) 1947 (C) 1951 (D) 1960 
 

64 લટહુકભ નવ અભર છી મદુત રાંફવલી ળકવમ છે? 
(A) શવ (B) નવ (C) ચવલ ુયવખી ળકવમ 

(D) એકણ નશીં 
 



65 મકુ્સ્રભ રગ્નભવાં ટાટવછેડવનવ અનધનનમભની કઈ વવર છે? 
(A) 1939 (B) 1937 (C) 1919 (D) 1927 

 

66 ફવકન કફજ ભેલલવ કણ શક્કદવય છે? 
(A) ભવતવ (B) નતવ (C) દવદવ (D) કુટુાંફ 

 

67 બવયતનવ સુ્તકભવાં રગબગ કેટરવ અટકવમત હુકભ છે? 
(A) 50 

(B) 40 
(C) 20 

(D) 35 

 

68 કઈ વવર ભવાં પ્રથભ કવમદ નનલવયક અટકવમત આવ્મ? 
(A) 1995 (B) 1941 (C) 1996 (D) 1950 

 

69 કવમદવ નનલવયક અટકવમત કઈ વવર સધુી અભરભવાં યહ્યવ? 
(A) 1969 (B) 1961 (C) 1965 (D) 1960 

 

70 વળસ્ત્ર દ ક્યવાં સ ુાંધી અનધનનમભ અભરભવાં યહ્ય? 
(A) 1975 (B) 1978 (C) 1980 

(D) 1926 
 

71 બવયતીમ દાંડ વાંફ્રશતવ કઈ કરભથી આંતયીક ફ્રશિંવવને પજદવયી ગનુ ગણલવભવાં આવ્મ? 
(A) 498-ક (B) 498-ફ 

(C) 498-અ 
(D) એકણ નશીં 

 

72 કઈ વવર ભવાં ફવત્કવય ઝુાંફળેને રગતવ નલયધ ળરુ થમવ? 
(A) 1985 (B) 1980 

(C) 1990 
(D) 1981 

 

73 ગેયકવમદેવય રગ્ન શમ તેલી સ્ત્રીને કેટરીલવય થથય ભવયલવભવાં આલે છે? 
(A) 101 (B) 102 (C) 120 

(D) 130 
 

74 ક્યવાં ળશયે ભવાં યવભરીરવ જઈ યહ્યવ શમ તનેવ ય ફમ્ફ ભવય થમ શત? 

(A) ફ્રદલ્શી (B) મુાંફઈ 
(C) આવવભ 

(D) એકણ નશીં 
 

75 લવણી દ્વવયવ ધભકી આલવભવાં આલે તનેે શુાં કશ ેછે? 
(A) ભવયવભવયી (B) ત્રવવલવદ 

(C) ચયી (D) એકણ નશીં 
 

76 ફ્રદરીનવિંશનવ તુ્રનુાં શુાં નવભ શત ુાં? 
(A) અલતવયનવિંશ (B) દરીતનવિંઘ 

(C) ભન્દ્લ્કમત નવિંઘ 
(D) એકણ નશીં 

 

77 ફબ્ફયે કયુાં જૂથ ાશયે કયુું? 
(A) ખવરવવ ત્રવવલવદી (B) ત્રવવલવદ 

(C) આતાંકલવદ 
(D) એકણ નશીં 

 

78 નેળનર િન્ટ પય ડભેકે્રવીની સ્થવનવ કઈ વવરભવાંથી શતી? 

(A) 1985 (B) 1988 (C) 1983 (D) 1984 
 

79 દરીકન વભવલેળ કઈ ાનત ભવાં થવમ છે? 
(A) અનસુણુચત ાનત 

(B) ફક્ષીાંચ 
(C) એવટી (D) એકણ નશીં 

 

80 ‘ભફ્રશરવ એ રુુ ની વશબવગી છે’- આવુાં કણે કહ્યુાં? 
(A) જલવશયરવર નશરુે (B) ગવાંધીજી 

(C) નલલેકવનાંદ 
(D) એકણ નશીં 

 

81 વાંનલધવનની કઈ કરભ અસ્શૃ્મતવ નવબદુ કયે છે? 
(A) કરભ-16 (B) કરભ-17 (C) કરભ-15 (D) એકણ નશીં 

 

82 કઈ વવર ભવાં યવષ્ટ્રીમ અનસુણુચત ાનત અને અનસુણુચત આફ્રદાનત આમગની યચનવ કયલવભવાં આલી? 

(A) 1990 
(B) 1998 (C) 1992 (D) 1980 

 
 



83 કવયખવનવ અનધનનમભ ક્યવયે અભરભવાં આવ્મ? 

(A) 1948 (B) 1947 (C) 1950 
(D) 1958 

 

84 બિુન જન્ભ ક્યવાં થમ શત? 
(A) કનરલસ્ત ુ

(B) વટરીતુ્ર 
(C) ઓયાંગવફવદ 

(D) એકણ નશીં 
 

85 દેલદત્તે ળવન નળકવય કમો શત? 
(A) ળીકવયીફવજ 

(B) શાંવ 
(C) ફતક (D) એકણ નશીં 

 

86 જૈન ધભા ની સ્થવનવ કને કયી ? 
(A) ભશવલીય સ્લવભી (B) ગોતભબિુ 

(C) અળક (D) એકણ નશીં 
 

87 નવગાંથી નવિ અને જગી કઈ જ્ઞવનતનવ શતવ? 

(A) શરકી (B) ઉચ્ચ 
(C) ભધમભ 

(D) એકણ નશીં 
 

88 વાંણૂા યિુ નલયધી ફ્રયપ્રેક્ષ્મ નલકવવલનવય પ્રથભ યવા કણ શતવ? 
(A) ફવફય (B) અળક (C) હુભવય ુ

(D) નવધધયવજ 
 

89 યવા અળક કણરિંગને કેટરવ લે જીત્મ શતવ? 
(A) આઠ (B) દવ 

(C) ફવય (D) ચોદ 
 

90 ધભાથી ભેરવ નલજમને ક્યવાં નલજમ તયીકે ગણલવભવાં આલે છે? 
(A) વવચ (B) ખટ (C) નનયથાક (D) એકણ નશીં 

 

91 વતી પ્રથવની નવબદુી કણે કયી ? 
(A) યવા યવભભશનયવમ 

(B) જલવશયરવર નશરુે (C) ઇન્દ્ન્દયવ ગવાંધી (D) એકણ નશીં 
 

92 મનૂતિાૂ નવ નલયધી કણ શતવ 
(A) યવાયવભ ભશનયવમ 

(B) જરવયવભ 
(C) તકુવયવભ 

(D) એકણ નશીં 
 

93 ણિટીળ વયકવયે સ્થવરેી કરકતવ યનુનલવીટીનવ પ્રથભ સ્થવક કણ શતવ? 
(A) ફાંફ્રકભચાંર ચેટયજી 

(B) યવા યવભભશનયવમ 
(C) તકુવયવભ 

(D) એકણ નશીં 
 

94 યવભકૃષ્ટ્ણ યભશાંવનવ ખ્મવતનવભ નળષ્ટ્મનુાં નવભ શુાં શત ુાં? 
(A) ઈશ્વયનવિંશ (B) ફાંફ્રકિંભચાંર (C) સ્લવભી નલલેકવનાંદ 

(D) એકણ નશીં 
 

95 1857 નવ ફલવનવ નજીકનવ વવક્ષી કણ શતવ? 
(A) વય વમૈદ અને એશભદ 

(B) યવા યવભભશનયવમ 
(C) યવનડ ે (D) નલલેકવનાંદ 

 

96 ભોરવનવ અબ્દુરકરવભ આઝવદ કઈ જ્ઞવનતનવ સધુવયક શવતવ? 
(A) ફ્રશન્દુ 

(B) ણિસ્તી (C) મકુ્સ્રભ 
(D) વયવી 

 

97 ગવાંધીજીની ભવતવનુાં નવભ શુાં શત ુાં? 
(A) રક્ષ્ભીફવઈ 

(B) તુીફવઇ 
(C) જીાફવઈ 

(D) એકણ નશીં 
 

98 ગવાંધીજીનુાં નવભ શુાં શત ુાં? 
(A) વયદવય લલ્રબબવઈ 

(B) ભશનબવઈ 
(C) નયનવિંશ (D) એકણ નશીં 

 

99 ળેક્વીમયન જન્ભ ક્યવાં થમ શત? 
(A) ઇંગ્રેન્ડ 

(B) ઓસ્રેરીમવ (C) ચીન 
(D) ાવન 

 

100 કઈ વવર ભવાં ત્રવવલવદ કવમદ વવય કમો? 

(A) 1958 (B) 1955 (C) 1969 (D) 1960 
 

     ________________________ 
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1 બવયતનવ જ ાંગર કૈી કેટરવ ટકવ જેટર જ ાંગર નલસ્તવય લન્મ જીલન ઉધવન અન ેઅબમવયણ્મ થી છલવમેર છે? 

(A) 20 % 
(B) 30 % 

(C) 10 % 
(D) 100 % 

 

2 કયુાં ળશયે નલશ્વ ભવાં વોથી લધ ુપ્રદુનત ળશયે ૈકી એક છે? 

(A) ફ્રદલ્રી (B) મુાંફઈ 
(C) ગજુયવત 

(D) એકણ નશીં 
 

3 ફ્રદલ્શીભવાં દયયજનવ વયેયવળ કેટરવ કયતવ ણ લધ ુનલવ લવશનની નધણી થવમ છે? 

(A) 400 
(B) 300 

(C) 500 
(D) 350 

 

4 ક્યવાં લાભવાં મવાલયણની સયુક્ષવ ભવટે જગલવઈ કયલવભવાં આલી છે? 

(A) 1985 (B) 1947 (C) 1986 (D) 1945 
 

5 1983-84 ભવાં ળવની યચનવ કયી? 

(A) મવાલયણ ભાંત્રવરમ 
(B) લન ભાંત્રવરમ 

(C) ફન્ન ે
(D) એકણ નશીં  

 

6 કેટરવ પ્રકવય ની ગ્રવશક અદવરત શમ છે? 

(A) 3 
(B) 2 

(C) 4 
(D) 5 

 

7 ડૉકટયની ફદેયકવયી થી કને ગ ગભુવવ્મ શત? 
(A) વત્મનવયવમણ 

(B) ળાંકયે (C) થભવન ે
(D) જેમ્વ ે

 

8 જજલ્રવ પયભે ળાંકયને ભેડીકર વવયલવય ભવટે કેટલુાં લતય આલવ ભવાં આવ્યુાં? 

(A) 30,000 
(B) 18,000 

(C) 15,000 
(D) 1000 

 

9 જજલ્રવ પયભે ળાંકયને તેની અાંગતવ ભવટે કેટલુાં લતય આલવભવાં આવ્યુાં? 

(A) 30,000 
(B) 18,000 

(C) 15,000 
(D) 10,000 

 

10 વ્મક્ક્ત જે ભવર વવભવનનુાં લચેવણ કે નલતયણ કયનવય વ્મક્ક્તન ેશુાં કશ ેછે? 

(A) ઉત્વદક (B) ઉબક્તવ (C) લેવયી (D) ક્ષનત 
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11 વ્મક્ક્ત જે ખટવ દસ્તવલજે ફનવલે વશી કયે નવક્કવ રગવલે તેનવ ગનુવ ભવટે કમ કવમદ રવગે છે? 

(A) છેતયીંડી (B) ખટવ દસ્તવલજે 
(C) તપવન 

(D) વ્મથવ 
 

12 ખટ દસ્તવલેજ કયનવય વ્મક્ક્તને નળક્ષવ ભવટે દાંડ વવથે કે દાંડ નલનવ કેટરવ લા સધુી ની જેર ની વા ભે છે 

(A) 10 
(B) 15 (C) 20 

(D) 25 

 

13 હુલ્રડ કવમદવ વાંફનધત કરભ જણવલ? 

(A) 146 અને 150 
(B) 146 અને 151 (C) 146 અને 152 (D) 146 અને 153 

 

14 ગેયકવમદેવય બેગવ ભવુાં અને ફ્રશિંવવ આચયલી એ ક્યવાં કવમદવભવાં આલે છે? 

(A) તપવન 
(B) હુલ્રડ (C) છેતયીંડી (D) એકણ નશીં 

 

15 જે કઈ વ્મક્ક્ત ભવનલ ની જજિંદગી ન અંત રડલવન શતે ુકયે તેને શુાં કશલેવમ? 

(A) તપવન 
(B) ખનૂ 

(C) હુલ્રડ (D) ખટ પ્રનતફાંધ 

 

16 ખટ પ્રનતફાંધ અને ખટી કલવમત કયનવય વ્મક્ક્તને કઈ કરભ રવગે છે? 
(A) 339 અને 348 (B) 348 અને  349 (C) 339 

(D) 340 
 

17 કભી ફ્રશિંવવ કયનવય વ્મક્ક્ત ને દાંડ વવથે કે દાંડ નલનવ કેટરવ લાની જેર થઇ ળકે છે? 

(A) 3 
(B) ફ ે

(C) દવ 
(D) એકણ નશીં 

 

18 કઈણ ફવફત ને વભજ્મવ નલનવ ધવનભિક નવિવાંતની ટીકવ કયનવય ને કઈ કરભ રવગે છે? 

(A) કભી ફ્રશિંવવ (B) તપવન 
(C) હુલ્રડ (D) વ્મથવ 

 

19 કઈણ વ્મક્ક્ત કે વ્મક્ક્તઓનવ ફનરેવ જૂથની અમકુ નનણામ રેલવની વળક્તતવને શુાં કશ ેછે? 

(A) અનધકવય (B) દવલ (C) વતવ (D) મકુ્ક્ત 
 

20 કવમદવ દ્વવયવ ભવન્મ યવખલવભવાં આલરે લતાન એટરે શુાં કશલેવમ? 

(A) વત્તવ (B) શક્ક 
(C) અનધકવય (D) મકુ્ક્ત 

 

21 ફવકન આયગ્મપ્રદ નલકવવ કયલવ કઈ કરભ લયવમ છે? 

(A) કરભ-47 (B) કરભ-39 (C) કરભ-37 (D) કરભ-49 
 

22 કરભ – 21 ની નીચે જીલન જીલલવ નવ અનધકવયનવ બવગરૂે રકને શુાં યુત ુાં ભેલલવન શક્ક છે? 

(A) ખયવક (B) વણી (C) કડવ (D) એકણ નશીં 
 

23 જજલ્રવ ગ્રવભીણ નલસ્તવયને વવમફુ્રશક નલકવવ ભવટે નલબવજીત કયલવભવાં આલેર છે આલવ ઘટક બવયતભવાં કેટરવ છે? 

(A) 6000 
(B) 9000 

(C) 4000 
(D) એકણ નશીં 

 

24 નલબવજીત કયલવભવાં આલેરવ ઘટક દ્વવયવ એક ઘટક ની નીચે કેટરી લસ્તીને આલયી રેલવની શમ છે? 

(A) 10,00,000 
(B) 1,00,000 

(C) 11,00,000 
(D) 10,000 

 

25 દયેક આયગ્મ ેટવકેન્રએ કેટરવ ગવભને આલયી રેલવનવ છે? 

(A) 2 કે 3 
(B) 3 કે 4 

(C) 4 કે 5 
(D) 5 કે 6 

 

26 સ્થવનનક કક્ષવએ ગવભભવાં જ યશતેવ આયગ્મ ભવગાદળાકને વાંદ કયી તભેને કેટરવ ભવવની તવરીભ આલવ ભવલે છે? 

(A) એક ભવવ 
(B) ફે ભવવ 

(C) ત્રણ ભવવ 
(D) ચવય ભવવ 

 

27 કુર જજલ્રવ ઓની વાંખ્મવ કેટરી? 

(A) 231 (B) 331 (C) 431 (D) 531 
 

28 બવયત ભવાં કેટરવ વવમફુ્રશક આયગ્મ કેન્ર છે? 

(A) 1200 
(B) 1300 

(C) 1400 
(D) 1500 

 
 



29 બવયત નવ વાંનલધવનભવાં 73 ભ સધુવય તથવ 74ભ સધુવય આ ફાંને ધવયવ ઓ રકવબવભવાં કઈ તવયીખ નવ યજ વવય 
કયલવ આલી શતી? 

(A) 22-12-1992 (B) 22-10-1992 (C) 22-11-1992 (D) એકણ નશીં 
 

30 નભાદવભવાં ઉમગભવાં રઇ ળકવમ તલેવ વણીન જથથ કેટરવ MAE છે? 

(A) 24 MAE 
(B) 28 MAE 

(C) 25 MAE 
(D) 26 MAE 

 

31 જે કઈ ચીજ લસ્ત ુઅથલવ અમકુ બવગ નુાં ઉત્વદન કયે છે તે લમક્ક્ત ને શુાં કશ ેછે? 

(A) ઉત્વદક (B) ઉબક્તવ (C) લેવયી (D) નવગફ્રયક 
 

32 યવષ્ટ્રીમ કભીળન ને ક્યવાં આગ કવમાયત છે? 

(A) મુાંફઈ 
(B) નલી ફ્રદલ્શી (C) ગલવ (D) નવિયુ 

 

33 કેલવ વ્મક્ક્ત ને કવમદવની કવમાલવશીભવાંથી અલવદ ગણલવભવાં આલે છે? 

(A) વવત લાથી નવની લવમનવ ફવક (B) તાંદુયસ્ત ફવક (C) ફન્ન ે
(D) એકણ નશીં 

 

34 ગનુવભવાં ભદદગીયી વાંફનધત કરભ જણવલ. 
(A) 107 થી 120 

(B) 107 થી 110 
(C) 107 થી 115 (D) 107 થી 125 

 

35 ગનુવફ્રશત પ્રલળે ભવટેની વાંફનધત કરભ જણવલ. 
(A) 441 થી 451 (B) 441 થી 461 (C) 441 થી 450 

(D) 441 થી 460 

 

36 તપવન વાંફનધત કવમદવ ની કરભ જણવલ. 
(A) 425 થી 444 (B) 425 થી 442 (C) 425 થી 440 

(D) 425 થી 430 

 

37 કઇણ વ્મક્ક્ત ાશયે વાંસ્થવ કે વ્મક્ક્તને ખટી યીતે નકુવવન શચવડે તેને કમ ગનુ આચમો કશલેવમ? 

(A) છેતયીંડી (B) વ્મથવ (C) તપવન 
(D) ગનુવ ભવાં ભદદગીયી 

 

38 દાંડ વવથે અથલવ તે નલનવ નકુવવન કેટલુાં થયુાં છે? તેનવ આધવફ્રયત કેટરવ લાની વા થઇ ળકે છે? 

(A) 10 લા (B) 5 લા (C) 9 લા (D) 15 લા 
 

39 ત્ની ને ભવયઝૂડ કયલી કે ત્રવવ આલ એ ક્યવાં કવમદવ ની કરભભવાં  વભવલળે થવમ છે? 

(A) તપવન 
(B) છેતયીંડી (C) વ્મથવ (D) એકણ નશીં 

 

40 વ્મમ વાંફનધત કરભ જણવલ. 
(A) 319 થી 328 (B) 319 થી 338 (C) 319 થી 325 (D) એકણ નશીં 

 

41 કઈ વ્મક્ક્ત ફીા કઈને આભ કયલવ ભવટે કે આભ ન કયલવ ભવટે દફવણ કયે તેને શુાં કશલેવમ? 

(A) શક્ક 
(B) વત્તવ (C) દવલ (D) અનધકવય 

 

42 કઈણ વ્મક્ક્ત જે કઈ ચીજ લસ્ત ુખયીદે છે અથલવ ખયીદલવ ભવટે લચનફિ થવમ છે તે કઈ વ્મક્ક્ત કશલેવમ? 

(A) ગ્રવશક (B) વેલક (C) દુકવનદવય (D) પફ્રયમવદી 
 

43 ભકવન ભવણરક બવડુઆતને ભકવન ભવાં પ્રલળેત યકે ત કઈ કરભન કવમદ રવગે છે? 

(A) ખટ પ્રનતફાંધ 
(B) ખનૂન પ્રમવવ 

(C) તપવન 
(D) શક્ક જભવલલ 

 

44 કઈ વ્મક્ક્તને અમકુ પ્રકવયે અમકુ કવભ કયલવ ભવટે ઉશ્કેયણી કયલી એ ક્યવાં કવમદવન અંળ છે? 

(A) નળક્ષવ (B) ગનુવફ્રશત પ્રલળે 
(C) ગનુવ ભવાં ભદદગીયી (D) રશી ન લેવય 

 

45 ફવણરકવ ને લેશ્મવવનૃતનવ શતેથુી આમવત-નનકવવ કયલવની ફવફતે નળક્ષવ કયલવ ભવટે કઈ કરભ રવગી ળકે છે? 

(A) 366- A 
(B) 366-B 

(C) 365-B 
(D) એકણ નશીં 

 

46 48-A કરભ ળનેવ ભવટે છે? 

(A) યવજ્મ નવ રક ભવટે (B) હુલ્રડ ભવટે (C) યવજ્મ મવાલયણ ની સયુક્ષવ ભવટે (D) તપવન ભવટે 
 



47 બવયતીમ દાંડભવાં ાશયે મશુ્કેરીઓને રવગત ુાં પ્રકયણ કઈ કરભભવાં આલે છે? 

(A) કરભ 268 થી 
290 

(B) કરભ 270 થી  
2900 

(C)  કરભ 268 થી 
300 

(D) એકણ નશીં 

 

48 નભાદવ ભવાં ઉમગ ભવાં રઇ ળકવમ તલેવ વણીન જથથ કેટર છે? 

(A) 28 MAE 
(B) 30 MAE 

(C) 23 MAE 
(D) એકણ નશીં 

 

49 અણ ુઉાાઅનધનનમભ કઈ વવર ન છે? 

(A) 1970 
(B) 1962 (C) 1971 (D) 1972 

 

50 કઈ ભવનનવક ક્ષનતલવી વ્મક્ક્ત કે ફવકને આત્ભશત્મવ કયલવ ભવટે ભદદગીયી કયલી તે ળનેી ફયવફય છે? 

(A) ખનૂ 
(B) હુલ્રડ (C) તપવન 

(D) ખટ પ્રનતફાંધ 
 

 

 

    _______________________ 


