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1 માનવહક્કના અમલ માટે કઇ સસં્થા કામ કરે છે? 

(A) રાષ્ટ્રીય (B) કેન્દ્રીય (C) રાજકીય (D) એકપણ નહહ  
2 માનવહક્કના અમલ માટે કય  ંતતં્ર કામ કરે છે? 

(A) સાવવત્રત્રક (B) ખાનગી (C) સવવગ્રાહી (D) એકપણ નહહ 
 

3 અર શા અત્રિકારપત્ર કઇ અજોડ ત્રસધ્ધિ છે 
(A) પહલેી (B) બીજી (C) ત્રીજી (D) ચોથી 

 

4 માનવહક્કનો પાસવી ઇન્દ્કાર શ  ંછે?  

(A) બેકારી (B) અમીરી (C) ગરીબી (D) એકપણ નહહ 
 

5 સાવવત્રત્રક માનવહક્ક ઘોષણા બિા લોકો અને બિા રાષ્ટ્રો માટે શેન  ંિોરણ હત  ?ં  

(A) ગરીબીન  ં (B) ત્રસધ્ધિન  ં (C) મલૂ્યન  ં (D) એકપણ નહહ 
 

6 મડૂી રોકાણને આવરી લેતા વ્યાપક આદેશ સાથે કઇ ત્રવશ્વ વેપાર સસં્થા રચવામા ંઆવી?     
(A) WHO (B) WTO (C) WHW (D) એકપણ નહહ 

 

7 મફત ત્રશક્ષણ મેળવવાનો હક્ક કેટલા વષવના બાળક માટે નક્કી કરવામા ંઆવ્યો છે?   
(A) ૧૦ વષવ (B) ૧૪ વષવ (C) ૧૫ વષવ (D) ૮ વષવ 

 

8 પ ર ષ કે સ્ત્રી દરેકને સરખા કામ માટે કેટલ  વેતન મેળવવાનો હક્ક છે.   
(A) બમણ  (B) અડધ  (C) સરખ  (D) એકપણ નહહ 

 

9 મ સાફારી કરવી કે હરેફેર કરવી એ કયો હક્ક છે?    
(A) મળૂભતૂ (B) સાવવત્રત્રક (C) માનવહક્ક (D) એકપણ નહહ 

 

10 આહદવાસીઓ કઇ પધિત્રત અપનાવીને તેમની માનવહક્ક સ્સ્થત્રતઓમા ંસ િારા લાવી શકે છે.   
(A) પ્રોજેકટ (B) સ સસં્કૃત (C) જાહરેાત (D) એકપણ નહહ 

 

11 કયા ગ નામા ંવ્યહકતને સજા તરીકે તેના જમણા હાથન  કાડં  કાપી લેવામા ંઆવે છે?   
(A) ખનૂના (B) ચોરીના (C) બળત્કારના (D) એકપણ નહહ 
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12 કયા દેશના લોકો પ ર ષોમા ંસ ન્નત કરાવવા સમંત નથી.   
(A) ભારત (B) કેરાલા (C) એત્રશયા (D) એકપણ નહહ 

 

13 પ્રથમ જાહરે કટોકટી કેવા પ્રકારની હોવી જોઇએ? 

(A) જીવ ન ેભય (B) રાજયના જીવને ભય 
(C) રાષ્ટ્રના જીવને ભય (D) એકપણ નહહ 

 

14 માનવહક્ક સત્રમત્રતને સામાત્રયક અહવેાલો મોકલવાની જવાબદારી કોની છે?   
(A) રાજયની (B) કેન્દ્રની (C) રાષ્ટ્રની (D) એકપણ નહહ 

 

15 કયા સમાજમા ંસ્ત્રી બળાત્કારની વાત સાભંળવા મળતી નથી?   
(A) ઠાકોર (B) આહદજાત્રત (C) પટેલ (D) રબારી 

 

16 કયાનંી મહહલાઓ ઘરેલ  હહિંસાથી બચવાનો પ્રયાસ કરતી હતી?   
(A) પોલેન્દ્ડ (B) ય રોપ (C) એત્રશયા (D) ઇરાન 

 

17 અમેહરકામા ંગ નાઓ સામે શનેી સજા આપવામા ંઆવ ેછે?   
(A) જેલની (B) રૂત્રપયાની (C) મોતની (D) એકપણ નહહ 

 

18 માનવ હક્ક એક ઊભરતી કઇ બાબત છે?   
(A) વૈજ્ઞાત્રનક (B) આધ ત્રનક (C) વતવમાન (D) એકપણ નહહ 

 

19 માનવહક્ક શેના પર આિાહરત છે?   
(A) મલૂ્યો (B) ધયેય (C) બન્ન ે (D) એકપણ નહહ 

 

20 દરેક માનવ સમાજને શેના સાથે ત્રનસબત છે?    
(A) માનવજીવન (B) માનવમતૃ્ય  (C) બન્ન ે (D) એકપણ નહહ 

 

21 સરકાર ગમે તે સ્વરૂપે હોય રાષ્ટ્ર કેવ  ંહોવ  ંજોઇએ?    
(A) સત્તાિીશ (B) ન્દ્યાય (C) સવોપરી (D) પક્ષવાદ 

 

22 રાષ્ટ્રોમા ંઅંદરોઅંદર ત્રવકાસની કેવી સ્સ્થત્રત ત્રવકસી છે?    
(A) ગત્રતશીલતા (B) અસમત લા (C) અિોગત્રત (D) એકપણ નહહ 

 
23 નવી આંતર રાષ્ટ્રીય આત્રથિક વ્યવસ્થાને અંગ્રેજીમા ંશ  ંકહવેામા ંઆવે છે.    

(A) NIEO (B) ILO (C) HDR (D) એકપણ નહહ  
24 માનવ જાત્રતનો સામાન્દ્ય વારસો કઇ રીતે ભોગવવાનો હક્ક છે?    

(A) જ દી જ દી (B) સમાન (C) બન્ન ે (D) એકપણ નહહ  
25 માનવ ત્રવકાસન  ંઅત્રનવાયવ અંગ કય  છે? 

(A) ભાગીદારી (B) બેકારી (C) ગરીબી (D) એકપણ નહહ  
26 WHO શ  ંછે. 

(A) ત્રવશ્વ આરોગ્ય સસં્થા (B) મધયાહન ભોજન (C) બન્ન ે (D) એકપણ નહહ  
27 કેવો હક માનવીને મળવાપાત્ર છે? 

(A) માનવહક (B) મળૂભતૂહક (C) લઘ મતી હક (D) એકપણ નહીં 
 

28 સાવવભૌમ રાષ્ટ્રની કઇ બાબતોમા ંદખલ કરવામા ંઆવી હતી? 
(A) બાહ્ય (B) આંતહરક (C) મધય (D) એકપણ નહીં 

 

29 ય રોત્રપયન સસં્થાનવાદી સત્તાઓને તેમના પોતાના લાભ માટે સસં્થાનવાદી પ્રદેશોન  ંશ  કરવાની છૂટ આપી હતી? 
(A) ત્રવકાસ (B) શોષણ (C) ત્રવવાદ (D) એકપણ નહીં 

 



30 કોના નેજા હઠેળ સસં્થાનવાદની નાબ દી ત્રસધિ થઇ? 
(A) રાષ્ટ્ર (B) કેન્દ્ર (C) સયં કત રાષ્ટ્રસઘં (D) એકપણ નહીં 

 

31 ય ધિના પહરણામે કયા સામ્રાજયો ત  ટી પડયા હતા. 
(A) નવા સામ્રાજયો (B) જૂના સામ્રાજયો (C) બને્ન સામ્રાજયો (D) એકપણ નહીં 

 

32 માનવહકની જવાબદારી કોના ઉપર નાખવામા ંઆવી છે. 
(A) બિા સભ્ય ઉપર (B) આમ ખ પર (C) નાગહરક પર (D) એકપણ નહીં 

 

33 નાઝી શબ્દનો અથવ નીચેનામાથંી કયો છે? 
(A) રાષ્ટ્રીય (B) સમાજવાદી (C) હહટલરવાદી (D) એકપણ નહીં 

 

34 ત્રનવાવત્રસતોનો પ્રશ્ન કયા ંજોવા મળે છે? 
(A) ઓહરસ્સા (B) આંધ્રપ્રદેશ (C) આહિકા (D) એકપણ નહીં 

 

35 આંતરરાષ્ટ્રીય સસં્થાઓની કામગીરી કેવા પ્રકારની છે. 
(A) સામાજજક (B) માનત્રસક (C) શૈક્ષણણક (D) એકપણ નહીં 

 

36 સયં કત રાષ્ટ્રસઘં વતી ત્રીજા પક્ષકારની કામગીરી કરવા માટે શ  ંપરૂ ં પાડવામા ંઆવે છે? 
(A) રૂત્રપયા (B) તક (C) જરૂહરયાત (D) એકપણ નહીં 

 

37 માનવહકના પ્રશ્નો કયા છે? 
(A) આંતહરક (B) સાવવત્રત્રક (C) આંતરરાષ્ટ્રીય (D) એકપણ નહીં 

 

38 રાજાના હાથમા ંમ ખ્ય સત્તા હોય તેવા પ્રકારની સરકારને શ  ંકહવેામા ંઆવે છે? 
(A) સયંોજજત (B) એક હથ્થ  સત્તા (C) પરોપકારી (D) એકપણ નહીં 

 

39 નોકરીના બદલ સામાન્દ્ય રીતે નાણાકંીય ભથ્થાના સ્વરૂપે શ  ંઅપાય છે? 
(A) પગાર (B) પેન્દ્શન (C) ગે્રચ્ય અટી (D) એકપણ નહીં 

 

40 સરમ ખત્યારશાહી સરકારને શ  ંકહવેાય છે? 
(A) એકપક્ષીય સત્તા (B) દ્વીપક્ષીયસત્તા (C) લોકસભા (D) એકપણ નહીં 

 

41 રાષ્ટ્રીય સમાજવાદીનો શ  ંઅથવ થાય છે? 
(A) કાઝી (B) નમાજ (C) નાઝી (D) એકપણ નહીં 

 

42 માનવહકની પ્રાધ્તતમા ંસહાય કરવા કોણ જવાબદાર છે? 
(A) લોકસભા (B) ત્રવિાનસભા (C) મહાસભા (D) એકપણ નહીં 

 

43 કયા દેશની સત્તાઓના હાથે થયેલા તેમના શોષણમાથંી આ ત્રવચાર ઉદભવ્યો હતો? 
(A) ય રોત્રપયન (B) આહિકા (C) એત્રશયા (D) એકપણ નહીં 

 

44 આંતરરાષ્ટ્રીય માનવ હક્ક દેખરેખ ત્રનયતં્રણતતં્ર પણ કેવા પ્રકારન  ંહત  ?ં 
(A) મજબ ત (B) નરમ (C) જટીલ (D) એકપણ નહીં 

 

45 સહયોગી રાષ્ટ્રો કરારમા ંદશાવવેલા હકનો કયા આશયથી અમલ કરે તેવ  ંકરારમા ંઅપેણક્ષત છે? 
(A) ખરાબ (B) શ ભ (C) રૂત્રપયાના (D) એકપણ નહીં 

 

46 માનવહક સત્રમત્રત તેની પ્રવતૃ્રત્તઓના વાત્રષિક અહવેાલ કોને મોકલે છે. 
(A) સભા (B) રાષ્ટ્ર (C) રાજય (D) એકપણ નહીં  

47 આત્રથિક સામાજજક અને સાસં્કૃત્રતક હક અંગેના કરારમા ંકયા તતં્રનો ઉપયોગ કયો છે? 
(A) વિારે તપાસ (B) ઓછી તપાસ (C) મધય તપાસ (D) એકપણ નહીં  

48 5 વષવની નાની વયના બાળકો પૈકી 63% બાળકો શેનાથી પીડાય છે? 
(A) પોષણ (B) ક પોષણ (C) બને્ન (D) એકપણ નહીં 

 

49 સયં કત રાષ્ટ્રસઘંની તતં્રરચનાની સૌથી વધ  ગભંીરક્ષત્રત તેનો કયો પ્રકાર છે? 
(A) રાજકીય (B) રાષ્ટ્રીય (C) ગ્રામ્ય (D) એકપણ નહીં  



50 સયં કત રાષ્ટ્રસઘંના ત્રનવાવત્રસતો માટેના હાઇકત્રમશનરની કચેરી કેવ  ંસગંઠન છે? 
(A) હગંામી (B) કાયમી (C) કરાર (D) એકપણ નહીં 

 

51 માનવહક અંગે કામગીરી કરતા કયા સગંઠનો સાથેના સહકારને પ્રોત્સાહન આપવા પર ધયાન કેન્દ્ન્દ્રત કરે છે? 
(A) સરકારી (B) ખાનગી (C) ણબનસરકારી (D) એકપણ નહીં 

 

52 
dfgjcs df8[ j{Lís vLeud sif j{7fLgs[ zh} sim" ctmp 

(A) d[zl zmLaG; (B) Ljj[sfg\n (C) zfd,f, 5zlb (D) v[s56 gcl\ 
 

53 
;\i]st zfqå;\3g[ dfgjcs tzls[ sif j{7fLgs[ vm/bfJim ctmM 

(A) d[zl zmLaG; (B) a] åm;3f,l (C) zLjGÌgfy (D) Ljj[sfg\n 
 

54 
af/ dh}zldf\ s[8,f jqf"gl glr[gf af/smgm ;dfj[x yfi k[M 

(A) 14 (B) 20 (C) 21 (D) 12 
 

55 
vf\tz zfqåli dfLctl Jij:yfg[ v\u~[Ôdf\ x]\ sc[jfi k[M 

(A) NIIO (B) WHO (C) UNDP (D) NWI 
 

56 
sif n[xdf\ sf/l 5~hf df8[ Lx1f6 vg[ gmszldf\ e[nefj zfbjfdf\ vfjtm ctmM 

(A) vd[Lzsf (B) v[Lxif (C) efzt  (D) v[s56 gcl\ 
 

57 
zfqågl e}Ldsfg[ x[gf tzls[ vf,[bjfdf\ vfj[ k[M 

(A) z1fs  (B) e1fs (C) ;dfgtf (D) v;dfgtf 
 

58 
JiLstgl vg[ gfuLzsgl :jt\Êtfg]\ z1f6 sm6 sz[ k[M 

(A) zfhi  (B) s[GÌ (C) zfqå (D) v[s56 gcl\ 
 

59 
j{Lísz6gf i]udf\ smg[ gjl Ljí zrgfgf 5fif tzls[ ,[jf hm.v[M 

(A) d}/e}t cs (B) dfgjcs  (C) ;fj"LÊs cs (D) v[s56 gcl\ 
 

60 
5mtfgl s1ffgf :tz glr[ ws[,jfdf\ vfj[ tm t[g[ x]\ sc[jfiM 

(A) Êf; (B) c[zfguLt (C) h],d (D) v[s56 gcl\ 
 

61 
dfgj csgm d]Biefz x[gf ;xLstsz6 P5z k[M 

(A) ;dfhgf (B) s]8]\agf (C) j0l,gf  (D) JiLstgf 
 

62 
:jt\Êtf vg[ ;\;fwgm df8[ JiLst s[jm nfjm szl xs[ k[M 

(A) jfhal  (B) u[zjfhal (C) azfaz  (D) v[s56 gcl\ 
 

63 
,msmgl 5fifgl hÍLziftm 5}zl 5f0jf smg[ hjfanfz u6jfdf\ vfj[ k[M 

(A) zfhig[ (B) s[GÌg[ (C) zfqåg[ (D) v[s56 gcl\ 
 

64 
cLzif/l s~f\Ltgm ,fe d[/jjfdf\ sm6 ct]\M 

(A) b[0}tm (B) j[5fzl (C) u~fcsm (D) af/sm 
 

65 
Ljí v[s j{Lís sif gfd[ vm/bfi k[M 

(A) ufd  (B) xc[z (C) zfqå (D) v[s56 gcl\ 
 

66 
dfgj j;fctgf 1f[Êdf\ dfLctl4 7fg vg[ Ljrfzmg]\ x]\ szjfdf\ vfj[ k[M 

(A) ;\rf,g (B) Lj:tz6 (C) d}<if\sg (D) v[s56 gcl\ 
 

67 
zfqåli vfjf; glLtg[ v\u~[Ôdf\ x]\ sc[jfi k[M 

(A) NHP (B) NPH (C) HPN (D) v[s56 gcl\ 
 

68 
vfjf;m df8[ x[gl P5,LAw vuTig]\ 5f;] k[M 

(A) 5tzfgl  (B) gf6f\gl (C) ,fs0fgl (D) v[s56 gcl\ 
 

69 
dfLctl d[/jjfgf cs ;\a\wl sfinm sif zfhimv[ 30im k[M 

(A) umjf vg[ tfLd,gf0] (B) nlj vg[ nd6 (C) nfnzfguz cj[,l (D) dcfzfqå  
 

70 
bfgul dfL,slgl vg[ vfgul jclj8gl xf/fvmg[ bm8l zlt[ s. :s}, tzls[ vm/bjfdf\ vfjtl 

cmi k[M 

(A) 5LA,s (B) ;zsfzl (C) ;[<oof.gfG; (D) v[s56 gcl\ 
 

71 1996df\ s. vnf,t[ v[s r]sfnfdf\ hfc[z si]Õ s[ 5fifgl vfzmUi ;[jfvm v[ ,msmgm d}/e}t cs k[M 

(A) ;]L5~d sm8" (B) cf. sm8" (C) ;[;g sm8" (D) v[s56 gcl\ 

 
 



72 1992gf ;\i]st zfqå;\3gl 5if"jz6 vg[ Ljsf; 5zgl 5Lzqfng[ sif gfd[ vm/bjfdf\ vfj[ k[M 

(A) wztlgl Lxbz 5Lzqfn (B) 5if"jz6 5Lzqfn 

(C) Ljsf; 5Lzqfn (D) 5if"jz6 vg[ Ljsf; 5Lzqfn 
 

73 
Ljs;tf n[xmgf Ljsf;gl ;d:ifvmgm Lj:t't vEif; sm6[ sim"M 

(A) 5fi,l (B) s[.G; (C) :sd 5l8z (D) u]Ggfz Ldz0f, 
 

74 
j[5fzlgl gjl v5[1ffvm ;fy[ d[/ a[;f0jf df8[ efzt[ x]\ dcTj5}6" 5u,f ,lwf k[M 

(A) 3z[,]\ tyf Ljn[xl zmsf6sfzm df8[ ahfz b]<,]\ szj]\ (B) j[5fzlgl glLtvmdf\ o[zofz 

(C) b[tl ;\a\wl k}8kf8m (D) P5zgf Ê6[i 
 

75 
H05l vfLy"s j'Lêg[ sfz6[ ,msxfcl tzo jw] j/fx[ v[jl n,l, glr[gfdf\yl sm6[ szlM 

(A) vdTi";[g (B) jfgc[gg (C) ;[Di]v, c]G8lU8g (D) hunlx  
 

76 
Ljsf; v[8,[ x]\M 

(A) dfgjcs  (B) vfu/ jwj]\ (C) 30tz szj]\ (D) v[s56 gcl\ 
 

77 
5~fp hunlx eujtlgl ,msxfclgl JifBifdf\ glr[gfdf\yl si]\ hÍzl gylM 

(A) bfgul Ld,stgl df,lsl wzfjjfgm cs (B) dt vf5jfgm vLwsfz 

(C) :jt\Ê Gifit\Ê (D) 5mtfgm vLe5~fi wzfjjfgm cs 
 

78 
Ljsf; ;fy[ dfgjcsgf ;dGjigm vy" x]\M 

(A) dfgjcsg]\ z1f6 (B) uzlal gfa]nl (C) dfgj Ljsf; (D) v[s56 gcl\ 
 

79 
u],fdl gfa}nl u],fdgm j[5fz vg[ u],fdl h[jl ;\:yfvm vg[ Jijcfz v\u[ 5}zs szfzg[ 8}\sdf\ sif 

gfdyl vm/bjfdf\ vfj[ k[M 

(A) ITI (B) SACS (C) ASCS (D) v[s56 gcl\ 
 

80 
;fj"LÊs dfgjcs 3mqf6fgl k[<,l Ê6 s,d s. k[M 

(A) v;fdfGi 5~imhg (B) ;fdfGi 5~imhg (C) a\g[ (D) v[s56 gcl\ 
 

81 સાવવત્રત્રક માનવહક્ક ઘોષણા બિા લોકો અને બિા રાષ્ટ્રો માટે શેન  ંિોરણ હત  ?ં 
(A) ગરીબીન  ં (B) ત્રસદ્ધિન  ં (C) મલૂ્યન  ં (D) એકપણ નહીં 

 

82 આંતર રાષ્ટ્રીય રેડક્રોસ સત્રમત્રત ક્ાનંી સસં્થા છે? 
(A) ભારત 

(B) અમેહરકા (C) સ્વીસ 
(D) રત્રશયા 

 

83 ક્ા ંદેશે ત્રવશ્વ વેપાર સસં્થાન  ંસભ્યપદ સ્વીકાય ું? 
(A) અમેહરકા (B) ઈરાક (C) ભારત 

(D) એત્રશયા 
 

84 ગરીબ અને િત્રનક વચ્ચેનો શે્રણીભેદ કેવો બન્દ્યો છે? 
(A) તીવ્ર 

(B) ગાઢ 
(C) બને્ન 

(D) એકપણ નહીં 
 

85 1990ના દશકમા ંસયં  ક્ત રાષ્ટ્રસઘંની પ્રવતૃ્રતમા ંશ  ંઆવ્ય ?ં 
(A) વળાકં (B) ગત્રત 

(C) જ વાળ 
(D) એકપણ નહીં 

 

86 માનંવહક્ક શેના પર આિાહરત છે? 
(A) મ લ્યો (B) ધયેય 

(C) બને્ન 
(D) એકપણ નહીં 

 

87 રાષ્ટ્રોના કાયદામા ંઅત્રિકૃત રીતે શ  ંકરવાની મનાઈ ફરમાઈ છે? 
(A) વ્યસન 

(B) જ લમ 
(C) અત્યાચાર (D) એકપણ નહીં. 

 

88 ભારતમા ંત્રમલકતનો વારસાઈ હક્ક કઈ સદી કહવેાય  
(A) 12મી સદી (B) 21મી સદી (C) 13મી સદી (D) એકપણ નહીં 

 

89 માનવહક્કના પ્રણેતા કોણ છે? 
(A) પ્રો. મણણભાઈ 

(B) પ્રો. પાણણકકર (C) બને્ન 
(D) એકપણ નહીં 

 

90 સ્વીટઝલેન્દ્ડે તેની મહહલાઓને ક્ા ંસ િી મતાત્રિકાર આતયો ન હતો? 
(A) 1771 (B) 1775 (C) 1781 (D) 1785 
        

 



91 ત્રવકાસનો શે્રય કોના ફાળે જાય છે? 
(A) પ્રો. કેબાએમબાયે 

(B) રાજા રામ મોહનરાય 
(C) એનીબેસન્દ્ટ (D) એકપણ નહીં 

 

92 આંતરરાષ્ટ્રીય અદાલતના પવૂવ ન્દ્યાયાિીશ કોણ હતા? 
(A) પ્રો. કેબાએમબાયે 

(B) ત્રવવેકાનદં 
(C) એનીબેસન્દ્ટ (D) નારાયણ વ્યાસ 

 

93 ઉમર અને લગ્નોની નોંિણી અંગે કરાર કઈ સાલમા ંઅમલમા ંઆવ્યો ? 
(A) 1962 (B) 1960 (C) 1950 (D) 1959 

 

94 વૈત્રશ્વક વેપારનો નવો ય ગ કઈ સાલમા ંજાહરે થયો? 
(A) જાન્દ્ય આરી 1990 (B) જાન્દ્ય આરી 1995 (C) જાન્દ્ય આરી 1992 (D) એકપણ નહીં 

 

95 ભારતમા ંકેટલા વષવની વ્યસ્ક્ત મત આપી શકે છે? 
(A) 18 (B) 21 (C) 16 (D) 25 

 

96 માનવહક્કની રાષ્ટ્રસઘંની ઘોષણા કઈ કલમમા ંસમ દાયના સાસં્કૃત્રતક જીવનમા ંમ ક્તપણે ભાગ લેવાના હક્કની જોગવાઈ 
કરવામા ંઆવી છે? 

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

97 ગ લામી પ્રથા માટે આંતરરાષ્ટ્રીય કરાર કયારે થયો?   
(A) ૧૯૨૬ (B) ૧૯૫૦ (C) ૧૯૨૮ (D) એકપણ નહહ 

 

98 બીજા ત્રવશ્વય ધિના કારણે માનવહક ઉલ્લઘન સાથે સકંળાયેલો કયો પ્રશ્ન પ્રકાશમા ંઆવ્યો? 
(A) નાગહરકોનો (B) ત્રનવાવત્રસતોનો (C) વ્યહકતનો (D) એકપણ નહીં 

 

99 કયા દેશમા ંઅમ ક િમવની લઘ મતી વ્યહકતઓ રહ ેછે? 
(A) કેનેડા (B) ય રોપ (C) ઇન્દ્ડોનેત્રશયા (D) આલ્ફા 

 

100 
af/sgf cs v\u[gf szfzg[ 8}\sdf\ sif gfd[ vm/bfi k[M 

(A) CCR (B) CRC (C) a\g[ (D) v[s56 gcl\ 
 

 

 

______________________ 



ડૉ. બાબાસાહબે આંબેડકર ઓપન યનુનવનસિટી  
સત્ાાંત પરીક્ષા જુલાઈ-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 11/07/2016 

;di O 11.00 to 02.00       s], u]6 O 100 
 

 
1 કઇ કલમ અસ્પશૃ્યતા નાબ દ કરે છે? 

(A) ૧૭ (B) ૧૮ (C) ૧૯ (D) ૧૬ 
 

2 બાળ મજૂરીમા ંકેટલા વષવથી ઓછી ઉંમરના બાળકો હોય છે. 
(A) ૧૫ (B) ૧૪ (C) ૧૨ (D) ૧૩ 

 

3 ભારતની આહદજાત્રત વસ્તી કેટલા ટકા છે? 
(A) ૯% (B) 8% (C) 7% (D) 5% 

 

4 નોકરીમા ંવધૃિ વ્યહકતન  ંપેન્દ્શન કયારથી શરૂ થય ?ં 
(A) ૧૯૫૦ (B) ૧૯૬૦ (C) ૧૯૯૧ (D) એકપણ નહહ 

 

5 કન્દ્યાના ત્રપતા દ્વારા વરને આપવામા ંઆવેલ રકમને શ  ંકહવેાય? 
(A) વરદણક્ષણા (B) દહજે (C) કન્દ્યાદાન (D) એકપણ નહહ 

 

6 વ્યહકતને મળતા હકને શ  ંકહવેાય? 
(A) મળૂભતૂહક્ક (B) માનવહક્ક (C) રાષ્ટ્ર હક્ક (D) એકપણ નહહ 

 

7 બાગં્લાદેશ સ્વતતં્રતાની લડત કયારે થઇ? 
(A) ૧૯૫૦ (B) ૧૯૪૭ (C) ૧૯૫૧ (D) ૧૯૫૦ 

 

8 વટહ કમના અમલ પછી મ દ્દત લબંાવી શકાય છે? 
(A) હા (B) ના (C) ચાલ  રાખી શકાય (D) એકપણ નહહ 

 

9 બાળકોનો કબજો મળેવવા કોણ હક્કદાર છે? 
(A) માતા (B) ત્રપતા (C) દાદા (D) ક ટ ંબ 

 

10 વાણી દ્વારા િમકી આપવામા ંઆવે તેને શ  ંકહવેાય? 
(A) મારામારી (B) ત્રાસવાદ (C) ચોરી (D) એકપણ નહહ 

 

11 દણલતોનો સમાવેશ કઇ જાત્રતમા ંથાય છે. 
(A) અન સણૂચત જાત્રત (B) બક્ષીપચં (C) એસટી (D) એકપણ નહહ 
        

 

;}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 



12 ‘મહહલા એ પ ર ષની સહભાગી છે’ આવ  કોણ ેકહ્ય  હત  .ં 
(A) જવાહરલાલ નહરે  (B) ગાિંીજી (C) ત્રવવેકાનદં (D) એકપણ નહહ 

 

13 કાયદા દ્વારા લગ્ન માટે છોકરીની ઉંમર કેટલી છે? 
(A) ૧૨ (B) ૧૮ (C) ૧૯ (D) ૧૫ 

 

14 જાહરે જીવનમા ંસ્ત્રીઓન  ંકેવ  પ્રત્રતત્રનત્રિત્વ છે. 
(A) વિારે (B) ઓછુ (C) મધયમ (D) એકપણ નહહ 

 

15 બ ધિનો જન્દ્મ કયા ંથયો હતો?  
(A) કત્રપલવસ્ત  (B) પાટલીપ ત્ર (C) ઔરંગાબાદ (D) એકપણ નહહ 

 

16 જૈન િમવની સ્થાપના કોણ ેકરી? 
(A) મહાવીર સ્વામી (B) ગૌતમબ ધિ (C) અશોક (D) એકપણ નહહ 

 

17 નાગપથંી ત્રસધિ અને જોગી કઇ જ્ઞાત્રતના હતા.  
(A) હલકી (B) ઉચ્ચ (C) મધયમ (D) એકપણ નહહ 

 

18 સપંણૂવ ય ધિ ત્રવરોિી પહરપે્રક્ષ્ય ત્રવકસાવનાર પ્રથમ રાજા કોણ હતા.  
(A) બાબર (B) અશોક (C) હ માય  (D) ત્રસધિરાજ 

 

19 હહિંદ ઓ પાસેથી લેવાતો યાત્રાવેરો કોણે માફ કયો?  
(A) હ માય  (B) અકબર (C) બાબર (D) એકપણ નહહ  

20 ઇબાદતખાનાનો અથવ શ ?ં  
(A) વ્યાયામખડં (B) વગવખડં (C) પ્રાથવનાખડં (D) એકપણ નહહ  

21 શીખ િમવના સ્થાપક કોણ હતા?  
(A) ગ ર નાનક (B) કબીર (C) રામાનદં (D) એકપણ નહહ  

22 આપણ  શરીર શ  ંછે?  
(A) મસ્સ્જદ (B) મહંદર (C) ચચવ (D) દેવળ  

23 રાજા રામમોહનરાય કયાનંા વતની હતા.  
(A) ગ જરાત (B) બગંાળ (C) મહારાષ્ટ્ર (D) કલકત્તા  

24 ણિટીશ સરકારે સ્થાપેલી કલકત્તા ય ત્રનવત્રસિટીના પ્રથમ સ્થાપક કોણ હતા? 

(A) બહંકમચરં ચેટરજી (B) રાજા રામમોહનરાય 
(C) ત કારામ (D) એકપણ નહહ  

25 મૌલાના અબ્દ લકલામ આઝાદ કઇ જ્ઞાત્રતના સ િારક હતા?  
(A) હહન્દ્દ  (B) ણિસ્તી (C) મ સ્સ્લમ (D) પારસી  

26 ગાિંીજીન  ંનામ શ  ંહત  ?ં  
(A) સરદાર વલ્લભભાઇ (B) મોહનભાઇ (C) નરત્રસિંહ (D) એકપણ નહહ  

27 મ ત્ય , ત્રાસ અને બળાત્કારના કેસમા ંકોની ઝાખંી થાય છે.  
(A) ક રાન (B) રમઝાન (C) બાઇબલ (D) એકપણ નહહ  

28 માનવહકની ત્રવભાવના કયા ત્રવશ્વય ધિ પછીની ઉત્પત્રત્ત છે? 
(A) પ્રથમ (B) બીજા (C) તતૃ્રતય (D) એકપણ નહીં 

 

29 ખ દ ત્રસદ્વાતં તરીકે તદન આધ ત્રનક ત્રવચાર શ  ંછે? 
(A) વ્યહકતવાદ (B) સમતાવાદ (C) માનવતાવાદ (D) જ્ઞાત્રતવાદ 

 



30 કોણે સમન્દ્વય સસં્કૃત્રતના ત્રવકાસમા ંમહત્વન  ંપ્રદાન કય વ? 
(A) ઓરંગઝબે (B) અકબર (C) ણબરબલ (D) એકપણ નહીં 

 

31 દ ત્રનયાની અત્રવચારી પ્રવતૃ્રતઓ કોને પ્રદ ત્રષત કરી રહવેાના માટેન  ંઅસલામત સ્થળ બતાવતી હતી? 
(A) પાણી (B) જમીન (C) હવા (D) પથૃ્વી 

 

32 18મી સદીમા ંખેડ તો અને આહદજાતીઓના ણિટીશ શાસન સામે કયો બળવો થયો હતો? 
(A) કોલના (B) સથંાલ (C) ય આર (D) એકપણ નહીં 

 

33 સ્વતતં્રતાની લડત દરત્રમયાન સામાજજક દ ષણો પર કોણે પ્રહાર કયો? 
(A) બી.આર.આંબડેકર (B) એમ.એન.રોય (C) મહાત્મા ગાિંી (D) એકપણ નહીં 

 

34 ભારતીય સસં્કૃત્રતમા ંરહલેા જ્ઞાતી આિાહરત અસમાનતાના તત્વ પણ કોણે પ્રહાર કયો? 
(A) બી.આર.આંબડેકર (B) ગાિંીજી (C) એમ.એન.રોય (D) એકપણ નહીં 

 

35 શાનો હક એ ખબૂ જ અગત્યનો પાયાનો હક છે? 
(A) રાજકારણ (B) ત્રવકાસ (C) આત્મત્રનણવય (D) એકપણ નહીં 

 

36 કઇ ત્રવચારિારા બહ ત્વવાદ અને ત્રવત્રવિતા માટે દ્વઢ આગ્રહી છે? 
(A) વ્યહકતગત (B) સાસં્કૃત્રત (C) મવાળ (libral) (D) એકપણ નહીં 

 

37 આત્રથિક શોષતા તથા રાજકીય ત્રનયતં્રણોને કારણે ભારતીય કલા કારીગરી અને ખેતી અને તેને પહરણમે પરંપરાગત શાનો 
ત્રવનાશ થયો? 

(A) ગ્રામીણ સમ હો (B) જ થો (C) િાત્રમિકતા (D) એકપણ નહીં 
 

38 Zulumનો અથવ શો છે? 
(A) દમન (B) શમન (C) ઉધવીકરણ (D) એકપણ નહીં 

 

39 કઇ બાબત મ ખ્યત્વે ણિટીશ સામ્રાજયવાદ સામેની લડત હતી? 
(A) રાષ્ટ્રીય ચળવળ (B) ચીપકો આંદોલન (C) મીઠાનો સત્યાગ્રહ (D) એકપણ નહીં  

40 શ  ંમાનવત્રવહીન પ્રથા છે? 
(A) છુટાછેડા (B) પ્રમેલગ્ન (C) બાળલગ્ન (D) એકપણ નહીં 

 

41 શાનો સતં્રવિાનમા ંઅત્રત ત્રવત્રશષ્ટ્ટ દરજ્જો છે? 
(A) સમાનતાનો હક (B) સ્વતતં્રતાનો હક (C) મળૂભતૂ હક (D) એકપણ નહીં 

 

42 જ્ઞાત્રતપ્રથા શાન  ંઉદાહરણ છે? 
(A) કારણરૂપ અત્રિક્રત્રમકતા (B) વશંીયતા (C) જાત્રત (D) મતદાન 

 

43 કોણ વષોથી મ્યાનમાર (બમાવ)મા ંનજર કેદ હતી? 
(A) મહાત્મા ગાિંી (B) કેશવત્રસિંહ સનૈ (C) ઓગસંને સ કી (D) એકપણ નહીં 

 

44 1991મા ંકોને શાતં્રતન  ંનોબેલ પ્રાઇઝ આપવામા ંઆવ્ય  ંહત  ?ં 
(A) ઔગ સને સ કી (B) કેશવત્રસિંહ સને (C) ગ રૂનાનક (D) એકપણ નહીં 

 

45 દણલત શબ્દ કઇ ભાષાનો છે? 
(A) ગ જરાતી (B) સસં્કૃત (C) અંગે્રજી (D) ઉદૂવ 

 

46 PCRનો અથવ શ  ંથાય? 
(A) Protection of Civil Rights   (B) Public civil Right 

(C) Permenent Civilian Right (D) એકપણ નહીં 
 

47 વધૃિજનો માટે સમત્રપિત અગ્રણી સ્વૈધ્ચ્છક સસં્થા કઇ છે? 
(A) હલે્પ એજ ઇન્દ્ન્દ્ડયા (B) સવેા (C) સમથવ (D) એકપણ નહીં 

 

48 Genocideનો અથવ શો થાય છે? 
(A) કાયમી (B) કોઇ ઔપચાહરક કરાર (C) સામહૂહક હત્યા (D) એકપણ નહીં. 

 

49 
wd"yl d/[,f Ljhig[ sif Ljhi tzls[ u6jfdf\ vfj[ k[M 

(A) ;frm (B) bm8m (C) Lgzy"s (D) v[s56 gcl\ 

 
 



50 
gfdn[j vg[ t]sfzfd a\g[ sifgf ctfM 

(A) dcfzfqå  (B) a\uf/ (C) u]hzft (D) s[z/ 
 

51 
5]gz]Tyfgjfngm Ljzmw sm6[ sim" ctmM 

(A) :jfdl Ljj[sfg\n (B) Gifid}Lt" zfg0[ (C) zfhf zfddmcgzfi (D) v[s56 gcl\ 
 

52 
uf\wlÔgm hGd sif\ yim ctmM 

(A) s\0,f (B) 5mza\nz (C) b[0f (D) gL0ifn 
 

53 
;\:yfgjfn g[:tgfa]n sifzyl yimM 

(A) 5c[,] Ljíi]ê (B) alh] Ljíi]ê (C) A vg[ B a\g[ (D) v[s56 gcl\ 
 

54 
,msxfcl dfgjcs vg[ xf\Lt sif ;d]nfig[ hm0jfg]\ sfd sz[ k[M 

(A) j{Lís (B) ;fdfLhs (C) zfhsli  (D) v[s56 gcl\ 
 

55 
n]Lgifdf\ ;f{yl jw] h}gm u~\y sim k[M 

(A) ;fdj[n (B) vyj"j[n (C) KUj[n (D) ih]j"j[n 
 

56 
7fLt 5~yf sm6[ gsfzl sf-lM 

(A) x]êmwg (B) a]ê (C) L;êfy" (D) v[s56 gcl\ 
 

57 
,msfit Ljrfzwfzfgf :yf5s sm6 ctfM 

(A) rfjf"s (B) a]ê (C) vxms  (D) v[s56 gcl\ 
 

58 
;fr] dm1f x[df\ zc[,]\ k[M 

(A) 5zt\Êtf (B) 5zfwlgtf (C) :jt\Êtf (D) v[s56 gcl\ 
 

59 
;\i]st zfqå;\3gl sfi"h}ygl a[9s nz jqf[" sif xc[zdf\ d/[ k[M 

(A) ÔLgjf (B) jÔ"Lgif (C) s[zf,f (D) vo3fLg:tfg 
 

60 
v[s zfqå alhf zfqå ;fy[ sahm hdfj[ t[g[ x]\ sc[ k[M 

(A) ;\:yfgjfn (B) Jif5fzljfn (C) vf{NmLus jfn (D) v[s56 gcl\ 
 

61 
s'Lqf 5~wfg n[x sim k[M 

(A) efzt  (B) rlg  (C) g[5f/ (D) hf5fg  
 

62 
efztdf\ ;f{ 5~yd vbafz xÍ szjfgm 5~if; sm6[ sim"M 

(A) gmy" .LG0if (B) ;fPy .LG0if (C) j[:8 .LG0if (D) .:8 .LG0if 
 

63 
La~8lx ;\:yfgjfngm v[s :t\e sm6 ct]\M 

(A) 5m,l; n/ (B) b[0}t h}y (C) zfqå h}y (D) v[s56 gcl\ 
 

64 
vk}t sGif Lo<d v[s PRrju"gf i]jsgf v:5'Xi 7fLtgl sGif ;fy[gf ,Ug h[jf ;fdfLhs :om8s 

Ljqfi 5z sifz[ agl ctlM 

(A) 1929 (B) 1936 (C) 1937 (D) 1925 
 

65 
efzt vfHfn sifz[ yi] ct]M 

(A) 1947 (B) 1950 (C) 1957 (D) 1951 
 

66 1930df\ ;\5}6" :jt\Êtfgl dfu6l sm6[ szlM 

(A) sm\u~[; (B) efztli hgtf 5f8l" (C) ;dfhjfnl 5f8l" (D) v[s56 gcl\ 
 

67 1940gf n;sfdf\ si]\ Ljíi]ê yi]\M 

(A) alh] (B) 5c[,] (C) Êlh] (D) rmy] 
 

68 રમઝાન કઈ જ્ઞાત્રતનો હતો? 

(A) મ સ્સ્લમ 
(B) ઇસ્લામ 

(C) ણિસ્તી (D) એકપણ નહીં 
 

69 ઝુગ્ગી ઝોપરી કઈ વસાહત છે. 
(A) અનત્રિકૃત 

(B) ગેરકાયદેસર (C) કાયદેસર (D) એકપણ નહીં 
 

70 દહજે લેવા કે આપવા માટે કાયદા ની સજા કેટલા વષવની હોય છે? 
(A) 5 વષવ (B) 4 વષવ (C) 6 વષવ (D) 15 વષવ 

 

71 કઈ સાલમા ંસશસ્ત્રદળ ખાસ સત્તા અત્રિત્રનયમ અને પજંાબ અશાતં ત્રવસ્તાર અત્રિત્રનયમ પસાર થયો? 

(A) 1983 (B) 1981 (C) 1982 (D) 1980 
 



72 ટાડા અત્રિત્રનયમ કઈ સાલમા ંઅમલમા ંઆવ્યો? 
(A) 1981 (B) 1985 (C) 1980 (D) 1981  

 

73 સતં્રવિાન કયા હદવસે અમલમા ંમ કાય ?ં 
(A) 15 ઓગસ્ટ (B) 6 ઓગસ્ટ (C) 26 જાન્દ્ય આરી (D) એકપણ નહીં 

 

74 રામાનદંને પ્રખ્યાત ત્રશષ્ટ્ય કોણ હતો? 
(A) ત કારામ 

(B) કબીર (C) રોહીદાસ 
(D) એકપણ નહીં 

 

75 ઉતરપ્રદેશ ની ક ખ્યાત પ્રાતંીય સશસ્ત્ર પોલીસ દળે માલંીયાણામા ંકોની કતલ કરેલી? 
(A) મ સ્સ્લમો (B) હહિંદ ઓ 

(C) ણિસ્તીઓ 
(D) પારસી 

 

76 ભારતીયદંડ સહંહતામા ંઘરાઉ હહિંસાન  ંઅપરાિીકરણમા ંકઈ કલમ કરે છે? 
(A) 498-અ 

(B) 498-બ 
(C) 498-ક (D) એકપણ નહીં 

 

77 કઈ કલમ અસ્પશૃ્યતા નાબ દ કરે છે? 
(A) 17 (B) 18 (C) 19 (D) 16 

 

78 ભારત ના નાગહરકો ને મળતા હક્કને શ  ંકહવેાય? 
(A) આિારરૂપ 

(B) શોષણ 
(C) પગાર (D) ભથ્થ  ં

 

79 વ્યસ્ક્ત ને મળતા હક્કને શ  ંકહવેાય? 
(A) મળૂભતૂ હક્ક 

(B) માનવ હક્ક 
(C) રાષ્ટ્ર હક્ક 

(D) એકપણ નહીં 
 

80 બાગં્લાદેશ સ્વતતં્રતાની લડત ક્ારે થઇ? 
(A) 1950 (B) 1947 (C) 1951 (D) 1960 

 

81 મ સ્સ્લમ લગ્નોમા ંછૂટાછેડાના અત્રિત્રનયમની કઈ સાલ છે? 
(A) 1939 (B) 1937 (C) 1919 (D) 1927 

 

82 કારખાના અત્રિત્રનયમ ક્ારે અમલમા ંઆવ્યો? 
(A) 1948 (B) 1947 (C) 1950 (D) 1958 

 

83 દેવદતે્ત શાનો ત્રશકાર કયો હતો? 
(A) શીકારીબાજ 

(B) હસં 
(C) બતક (D) એકપણ નહીં 

 

84 રાજા અશોક કણલિંગને કેટલા વષે જીત્યા હતા? 
(A) આઠ (B) દસ 

(C) બાર (D) ચૌદ 

 

85 1857 ના બળવાના નજીકના સાક્ષી કોણ હતા? 
(A) સર સૈયદ અને એહમદ 

(B) રાજા રામમોહનરાય 
(C) રાનડે (D) ત્રવવેકાનદં 

 

86 બબ્બરે કય  ંજૂથ જાહરે કય ું? 
(A) ખાલસા ત્રાસવાદી (B) ત્રાસવાદ 

(C) આતકંવાદ 
(D) એકપણ નહીં 

 

87 નેશનલ િન્દ્ટ ફોર ડેમોકે્રસીની સ્થાપના કઈ સાલમાથંી હતી? 
(A) 1985 (B) 1988 (C) 1983 (D) 1984 

 

88 ક્ા ંશહરે મા ંરામલીલા જોઈ રહ્યા હોય તેના પર બોમ્બ મારો થયો હતો? 
(A) હદલ્હી (B) મ બંઈ 

(C) આસામ 
(D) એકપણ નહીં 

 

89 રમઝાન ન  મતૃ્ય  કયા ંથય  હત   ં
(A) ઘરમા ં (B) જેલમા ં (C) સીમાપરૂીમા ં (D) એકપણ નહહ 

 

90 આસામ ત્રનવારક અટકાયત અત્રિત્રનયમ ક્ારે રચાયો? 
(A) ૧૯૮૧ (B) ૧૯૮૪ (C) ૧૯૮૦ (D) ૧૯૯૦ 

 

91 કટોકટીના કેટલા વષવ પછી ક ખ્યાત ત્રાસવાદ અને તોડફોડના અત્રિત્રનયમ અમલમા ંઆવ્યો. 
(A) ૧૦ (B) ૧૧ (C) ૧૨ (D) ૧૫ 

 



92 પેસ્ન્દ્થક સત્રમત્રતએ કેટલા મ દ્દાઓનો કાયવક્રમ બહાર પાડયો.  
(A) ૧૦ (B) ૧૧ (C) ૧૨ (D) ૧૩  

93 શા માટેની પે્રરણા મ ખ્યત્વે િેન્દ્ચ ક્રાસ્ન્દ્ત રાજય ક્રાસ્ન્દ્ત તથા રાષ્ટ્ર એમ બનેં માટેના હકના તે પ્રત્રશષ્ટ્ટ ય રોત્રપયન 
ત્રસદ્વાતંમાથંી ઉદભવી? 

(A) માનવતાવાદ (B) આત્મત્રનમાણવ (C) માનવહક (D) એકપણ નહીં 
 

94 રત્રવન્દ્રનાથ ટાગોર શાના માનદ્ અધયક્ષ હતા? 
(A) ICLU (B) IKLU (C) IMLU (D) એકપણ નહીં 

 

95 કયા વષે ભારતીય કોગ્રેંસની રચના થઇ? 
(A) 1885 (B) 1886 (C) 1887 (D) 1888 

 

96 માનવહક શબ્દ કયા વષે અસ્સ્તત્વમા ંઆવ્યો? 
(A) 1946 (B) 1947 (C) 1948 (D) 1949 

 

97 કોની નેતાગીરી હઠેળ સત્રવનય કાનનૂ ભગં ચળવળે સગંહઠત લોક ચળવળન  ંરૂપ લીધ ?ં 
(A) ગાિંીજી (B) આંબડેકર (C) એમ.એન.રોય (D) એકપણ નહીં 

 

98 Taboo નો અથવ શો છે? 
(A) વણંચતતા (B) અસાન્દ્ય (ત્રનત્રષદ્વ) (C) બહ લક્ષી (D) એકપણ નહીં 

 

99 IARA નો અથવ શો થાય? 
(A) International and Regional Machinary   (B) Indian and Religions Machinery 

(C) International and Regional Mechanism (D) એકપણ નહીં 
 

100 
n[jnÿf[ xfgm Lxsfz sim" ctmM 
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     _________________



ડૉ. બાબાસાહબે આંબેડકર ઓપન યનુનવનસિટી 
સત્ાાંત પરીક્ષા જુલાઈ-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 12/07/2016 

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

 

1 બાળકોનો આરોગ્યપ્રદ ત્રવકાસ કરવા કઇ કલમ વપરાય છે.  
(A) કલમ-૪૭ (B) કલમ-૩૯ (C) કલમ-૩૭ (D) કલમ-૪૯  

2 જજલ્લા ગ્રામીણ ત્રવસ્તારોને સામહૂહક ત્રવકાસ માટે ત્રવભાજીત કરવામા ંઆવલે છે આવા ઘટકો ભારતમા ંકેટલા છે?  
(A) ૬૦૦૦ (B) ૯૦૦૦ (C) ૪૦૦૦ (D) એકપણ નહહ  

3 સ્થાત્રનક કક્ષાએ ગામમા ંજ રહતેા આરોગ્ય માગવદશવકોન ેપસદં કરી તમેન ેકેટલા માસની તાલીમ અપાય છે?  
(A) એક માસ (B) બ ેમાસ (C) ત્રણ માસ (D) ચાર માસ  

4 કય  શહરે ત્રવશ્વમા ંસૌથી વધ  પ્રદૂત્રષત શહરે પકૈી એક છે?  
(A) હદલ્લી (B) મ બંઇ (C) ગ જરાત (D) એકપણ નહહ  

5 જે કોઇ ચીજવસ્ત   અથવા અમ ક ભાગોન  ંઉત્પાદન કરે છે ત ેવ્યહકતને શ  ંકહ ેછે? 

(A) ઉત્પાદક (B) ઉપભોકતા (C) વપેારી (D) નાગહરક  
6 કેવા વ્યહકતઓન ેકાયદાની કાયવવાહીમાથંી અપવાદ ગણવામા ંઆવ ેછે? 

(A) સાત વષવથી નાની વયના બાળકો (B) તદં રસ્ત બાળકો 
(C) A તથા B બન્ન ે (D) એકપણ નહહ  

7 તોફાન સબંતં્રિત કાયદાની કલમો જણાવો. 
(A) ૪૨૫ થી ૪૪૪ (B) ૪૨૫ થી ૪૪૨ (C) ૪૨૫ થી ૪૪૦ (D) ૪૨૫ થી ૪૩૦  

8 પત્નીન ેમારઝૂડ કરવી કે ત્રાસ આપવો એ કયા કાયદાની કલમોમા ંસમાવેશ થાય છે? 

(A) તોફાન (B) છેતરત્રપિંડી (C) વ્યથા (D) એકપણ નહહ  
9 વ્યહકત જે ખોટા દસ્તાવેજ બનાવ ેસહી કરે ત્રસક્કા લગાવ ેતેના ગ ના માટે કયો કાયદો લાગે છે? 

(A) છેતરત્રપિંડી (B) ખોટા દસ્તાવજે (C) તોફાન (D) વ્યથા  
10 ગેરકાયદેસર ભગેા મળવ  અન ેહહિંસા આચરવી એ કયા કાયદામા ંઆવ ેછે? 

(A) તોફાન (B) હ લ્લડ (C) છેતરત્રપિંડી (D) એકપણ નહહ  
11 કોમી હહિંસા કરનાર વ્યહકતન ેદંડ સાથ ેકે દંડ ત્રવના કેટલા વષવની જેલ થઇ શકે છે? 

(A) ત્રણવષવ (B) બ ેવષવ (C) દસવષવ (D) એકપણ નહહ  
12 કાયદા દ્વારા માન્દ્ય રાખવામા ંઆવેલ વતવન એટલ ેશ  ંકહવેાય? 

(A) સત્તા (B) હક્ક (C) અત્રિકાર (D) મ હકત  
13 મકાન માણલક ભાડૂઆતને મકાનમા ંપ્રવેશતો રોકે તો કઇ કલમનો કાયદો લાગે છે? 

(A) ખોટો પ્રત્રતબિં (B) ખનૂનો પ્રયાસ (C) તોફાન (D) હક્ક જમાવવો 
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14 કોઇ વ્યકત્રતન ેઅમકૂ પ્રકારે અમકૂ કામ કરવા માટે ઉશ્કેરણી કરવી એ કયા કાયદાનો અંશ છે? 

(A) ત્રશક્ષા (B) ગ નાહહત પ્રવેશ (C) ગ નામા ંમદદગારી (D) લોહીનો વપેાર  
15 કોઇ માનત્રસક ક્ષત્રતવાળી વ્યહકત કે બાળકન ેઆત્મહત્યા કરવા માટે મદદગારી કરવી ત ેશનેા બરાબર છે? 

(A) ખનૂ (B) હ લ્લડ (C) તોફાન (D) ખોટો પ્રત્રતબિં  
16 કોમી હહિંસાન  ંઆવશ્યક અંશ કય  ંછે? 

(A) સહઅસ્સ્તત્વનો પડકાર (B) િાત્રમિક પડકાર (C) સામાજીક પડકાર (D) એકપણ નહીં 
 

17 હક દ્વારા શ  ંજાણી શકાય છે? 
(A) ફરજ (B) અત્રિકાર (C) વતવન (D) એકપણ નહીં 

 

18 વ્યથાનો આક્ષેપ કોના ઉપર મકૂી શકાય? 
(A) ખનૂ કરનાર (B) પત્નીન ેમારઝૂડ કરવી (C) છેતરપીંડી કરનાર (D) એકપણ નહીં 

 

19 લોહીનો વપેાર એટલ ેશ ?ં 
(A) માનવોની આયાત-ત્રનકાસ   (B) પ્રાણીઓની આયાત-ત્રનકાસ 

(C) પક્ષીઓની આયાત-ત્રનકાસ (D) એકપણ નહીં 
 

20 ગ નો કોણ નક્કી કરે છે? 
(A) પોલીસ (B) સરકાર (C) ન્દ્યાયાિીશ (D) એકપણ નહીં 

 

21 કટોકટીના સમય ેઔપચાહરકતા ત્રવના કોણ ફરજ બજાવી શકે? 
(A) ડોકટર (B) અત્રિકાર (C) વકીલો (D) એકપણ નહીં 

 

22 િરપકડ મમેો તયૈાર કયાવ પછી કોની સહી કરવામા ંઆવ ેછે. 
(A) સબંિંી (B) સાક્ષી (C) પોલીસ (D) એકપણ નહીં  

23 ગ્રાહક અદાલત કેવી છે? 
(A) ખચાવળ (B) ણબન ખચાવળ (C) ગ ચંવાડાવાળી (D) એકપણ નહીં 

 

24 ઉણપ શ  ંછે? 
(A) ખામી (B) સરળતા (C) સવેાનો અભાવ (D) એકપણ નહીં 

 

25 ફહરયાદ કોણ કરી શકે? 
(A) ગ્રાહક (B) વપેારી (C) ઉત્પાદક (D) એકપણ નહીં 

 

26 નમવદા નદી કયા રાજયની છે? 
(A) મધયપ્રદેશ (B) ગ જરાત (C) મહારાષ્ટ્ર (D) એકપણ નહીં 

 

27 ડોકટરો ગેરવ્યવહાર કરે તો કયા ંફહરયાદ કરવામા ંઆવ ેછે? 
(A) પોલીસ સ્ટેશન (B) આરોગ્ય કેન્દ્ર (C) મહેડકલ કાઉસ્ન્દ્સલ (D) એકપણ નહીં 

 

28 સોગદંનામ  ંકેવો એકરાર છે? 
(A) મૌણખક (B) લણેખત (C) ગ નાહહત (D) એકપણ નહીં 

 

29 ગ નગેાર કેસ કેવા લોકો દબાવી દે છે? 
(A) ભણલેા (B) નતેાઓ (C) વગદાર (D) એકપણ નહીં 

 

30 િરપકડ પછી કોની સમક્ષ હાજર થવાન  ંહોય છે? 
(A) મજેીસ્રેટ (B) પોલીસ (C) ન્દ્યાયાિીશ (D) એકપણ નહીં 

 

31 બળાત્કાર શ  ંછે? 
(A) જાતીય સતામણી (B) જાતીય સભંોગ (C) જાતીય છેડછાડ (D) એકપણ નહીં 

 

32 દહજેન  ંમળૂ કયા ંછે? 
(A) મ સ્સ્લમ પરંપરામા ં (B) હહન્દ્દ  પરંપરામા ં (C) ણિસ્તી પરંપરામા ં (D) એકપણ નહીં 

 

33 મહહલા કામદારન ેપ્રસ ત્રતનો લાભ કેટલા હદવસનો હોય છે? 
(A) 180 (B) 265 (C) 135 (D) એકપણ નહીં 

 

34 ઝડપી ત્રનકાલ માટે સરકારે કઇ અદાલતો સ્થાપી છે? 
(A) હાઇકોટવ  (B) સશેન્દ્સ કોટવ (C) સ ત્રપ્રમ કોટવ  (D) એકપણ નહીં 

 

35 sGifgf L5tf ßfzf jzg[ vf5jfdf\ vfj[, zsd s[ e[8g[ x]\ sc[jfiM 

(A) nc[h (B) jznL1f6f (C) sGifnfg (D) v[s56 gcl\ 
 



36 
,Ug yifgf ;ft jqf" 5}zf yif afn 56 hm nc[hgl dfu6l szjfdf\ vfj[ tm efztli n\0 ;Lctfgl 

s. s,d ,fu[ k[M 

(A) s,d-304 (B) s,d-498 (C) s,d-307 (D) v[s56 gcl\ 
 

37 
af/sgl P\dz s[8,f jqf"yl vmkl cmi t[g[ af/s sc[jfip 

(A) 15 jqf" (B) 16 jqf" (C) 14 jqf" (D) 25 jqf" 
 

38 
sf\åfs8z Zd LjLgdi vg[ gfa]nl vLwLgid sifz[ vd,df\ vfJimM 

(A) 1970 (B) 1960 (C) 1950 (D) 1980 
 

39 1983-84 મા ંશાની રચના કરી? 

(A) પયાવવરણ મતં્રાલય 
(B) વન મતં્રાલય 

(C) બને્ન 
(D) એકપણ નહીં  

 

40 ડૉકટરની બેદરકારી થી કોને પગ ગ માવ્યો હતો? 
(A) સત્યનારાયણ 

(B) શકંરે (C) થોમસને 
(D) જેમ્સે 

 

41 વ્યસ્ક્ત જે ખોટા દસ્તાવેજ બનાવે સહી કરે ત્રસક્કા લગાવે તેના ગ ના માટે કયો કાયદો લાગે છે? 

(A) છેતરપીંડી (B) ખોટા દસ્તાવેજ 
(C) તોફાન 

(D) વ્યથા 
 

42 ખોટ દસ્તાવેજો કરનાર વ્યસ્ક્તને ત્રશક્ષા માટે દંડ સાથે કે દંડ ત્રવના કેટલા વષવ સ િી ની જેલ ની સજા મળે છે 

(A) 10 (B) 15 (C) 20 (D) 25 
 

43 કોઈપણ વ્યસ્ક્ત કે વ્યસ્ક્તઓના બનેલા જૂથની અમ ક ત્રનણવયો લેવાની સશક્તતાને શ  ંકહ ેછે? 

(A) અત્રિકાર (B) દાવો (C) સતા (D) મ સ્ક્ત 

 

44 કલમ – 21 ની નીચે જીવન જીવવા ના અત્રિકારના ભાગરૂપે લોકોને શ  ંપ રત   ંમેળવવાનો હક્ક છે? 

(A) ખોરાક (B) પાણી (C) કપડા (D) એકપણ નહીં 
 

45 રાષ્ટ્રીય કમીશન ને ક્ા ંઆગળ કાયવરત છે? 

(A) મ બંઈ 
(B) નવી હદલ્હી (C) ગોવા (D) ત્રસિપ ર 

 

46 કોઈ વ્યસ્ક્ત બીજા કોઈને આમ કરવા માટે કે આમ ન કરવા માટે દબાણ કરે તેને શ  ંકહવેાય? 

(A) હક્ક 
(B) સત્તા (C) દાવો (D) અત્રિકાર 

 

47 48-A કલમ શેના માટે છે? 

(A) રાજ્ય ના લોકો માટે (B) હ લ્લડ માટે (C) રાજ્ય પયાવવરણ ની સ રક્ષા માટે (D) તોફાન માટે 
 

48 કોઈ માનત્રસક ક્ષત્રતવાળી વ્યસ્ક્ત કે બાળકને આત્મહત્યા કરવા માટે મદદગીરી કરવી તે શેની બરાબર છે? 

(A) ખનૂ 
(B) હ લ્લડ (C) તોફાન 

(D) ખોટો પ્રત્રતબિં 

 

49 
u]hzftdf\ j'ê 5[Gxg imhgfdf\ 5[Gxg d[/jjf Gi}gtd ji s[8,l cmi k[M 

(A) 60 jqf" (B) 50 jqf" (C) 65 jqf" (D) 67 jqf" 
 

50 ભારતના જગંલો પૈકી કેટલા ટકા જેટલો જગંલ ત્રવસ્તાર વન્દ્ય જીવન ઉિાનો અને અભયારણ્યો થી છવાયેલો છે? 

(A) 20 % 
(B) 30 % 

(C) 10 % 
(D) 100 % 

 

 

    _______________________ 

 

 


