
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 8}LzHd d|g[hd[G8 v[G0 dfs["L8\u (CMT/CTM)  

gm\w6l g\azO________________ 

5f9is~d O 5~jf;ggm a]Lgifnl 5f9is~d (TS-01) 

tfzlb  O 27/01/2014  

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

 

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

;di df8[gl :yft\z6gl 5~Ls~if k[CV vf Ljnfg smg] k[ M 

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

2 5i"8gdf\ ;diuf/fg[ v;z sztf\ 5Lza/m sif k[ M 

(A) Ls\dt (B) vfsqf"6m t[dh 5~j'Lÿfvm (C) zhfgm ;diuf/m (D) P5zgf awf h 
 

3 v[s v[jl s. vn=e}t 38gf k[ h[gm vfhgf efztdf\ Pn=ej y. zc[,m vf56[ hf[.v[ klv[p 

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

4 5c[,f i]zm5df\ v[jf Lnj;[ s[ h[df\yl sfdsfh g]\ r”z 5}z] ytf\ wfLd"s zlteftm df8[ Lnj; of/jjfdf\ 

vfjtf t[g[ wfLd"s j;[ s[ _______ sc[jfdf\ vfjtfp 

(A) cm,l 0[ (B) dG0[ (C) ay" 0[ (D) v[s56 gcl\ 
 

5 d];fozmgm vg]ej v[s df/bfgl zrgf sztm ctm h[g[ ________ scl xsfip 

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

6 1990df\ s[8,f 5i"8smgm ,1ig[ 5cm\rl j/lg[ efztdf\ 5~jf;g Ljsf;g[ 1f[Ê[ v[s .Ltcf; ;h"im k[p 

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

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

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

8 1992df\ vf56[ Tif\ sif\ 5~jf;lvm jw] ctf M 

(A) vf\tLzs 5i"8sm (B) tly"ifÊlvm (C) Xf{1fL6s 5~jf;lvm (D) afËf 5~jf;lvm 
 

9 ymd; s]s vg[ s[imgl sm6 ctf M 

(A) 5~jf;l (B) 5}zj9f vLwsfzl (C) 5~jf; vfimhs (D) 5i"8sm 
 

10 d[yf.;g vg[ jm, ßfzf Lg6"i 5~Ls~ifgf ;\ne"df\ s[8,f ta”fg]\ df[0|, zh} szjfdf\ vfJi]\ k[ M 

(A) ;ft (B) 5f\r (C) a[ (D) Ê6 
 

11 yf.,[G04g[5f/4Zl,\sf vg[ efzt[ 5~jf;lvmgl s[jl v;zm :5q856[ vg]ejl k[ M 

(A) gsfzfTds (B) ;sfzfTds (C) ;,fdt (D) v[s56 gcl\ 
 

12 i]gf.8[0 g[xG;gl LjLxq8 v[hG;lgf gft[ W.T.O. gl ;Ei ;\Bif s[8,l k[ M 

(A) 110 (B) 100 (C) 113 (D) 120 
 

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

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

 

 
 



14 I.A.T.A. ;\:yfgl :yf5gf sifz[ y. ctl M 

(A) 1945 (B) 1935 (C) 1940 (D) 1950 
 

15 5~jf;ggf Ljsf;4 5~jf; vg[ 5fifgf df/bf\gf Ljsf;df\ d]Bi of/m s. ;\:yf vf5[ k[ M 

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

16 efztgf 5~jf;g PNmugf d]Bi 5~LtLgLw 38s tzls[ s. ;\:yf 5~L;Ww k[ M 

(A) T.A.A.I. (B) F.H.R.A.I. (C) I.A.T.O (D) I.A.A.I. 
 

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

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

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

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

19 Jif5gf df5 tzls[ smg[ vm/bjfdf\ vfj[ k[ M 

(A) Ljrz6m (B) Ljr,gm (C) P5zgf aGg[ (D) v[s56 gcl\ 
 

20 uL6tli dWisdf\yl tfzj[, d}<igf Ljr,ggf ju"gf ;zjf/fg[ s], ;\Bif j0[ efujfyl h[ d}<I d/[ 

t[g[ x]\ sc[ k[ M 

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

21 sif nfisfdf\ cjf. hcfhf[df\ h[8 v[LGhg ,fufjjfdf\ vfJif M 

(A) 1948 (B) 1932 (C) 1952 (D) 1950 
 

22 sif 5~sfzgl cm8,[ df[8[ efu[ dm8f xc[zmdf\ h vfj[,l cmi k[ M 

(A) 5~yd ju"gl (B) Lz;f[8" vg[ ,mh (C) 5\rtfzs 0l,1f (D) s[D5 vfjf; 
 

23 5i"8sm df8[ x]\ szfjl ,[j]\ v[s dcTj5}6" sfd cmi k[ M 

(A) 5~[;gm8  (B) vu~ld vfz1f6 (C) P5zgf aGg[ (D) v[s56 gcl\ 
 

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

 

25 8}zl:8 5m,l;g]\ sfd x]\ k[ M 

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

 

26 5~jf; ;\rf,sgf ;\sL,t 5~jf;g]\ j[rf6 sm6 sz[ k[ M 

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

27 5~~fyfLds zlt[ 5Lzjcggf 5~sfz s[8,f k[ M 

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

28 cjf. 1f[Ê[ ;fdfGi ef0f sif ifÊfgf ju" 5z vfwfLzt k[ M 
(A) .smgmdl (B) LaHg[; (C) 5~yd ju" (D) P5zgf awf h 

 

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

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

30 PÑiggf vfz1f6 df8[ bf; Ljg\tl ;\7f SVC x[gf df8[ j5zfi k[ M 

(A) ;[jf  (B) LjLxq8 ;[jf eztl (C) vGi ;[jfgl dfLctl (D) v[s56 gcl\ 
 

31 PÑig 1f[Ê[ 0m,zdf\ r}sjftf ef0fdf\ sim rfh" ,[jfdf\ vfjtm gylp 

(A) zlo\0 (B) ;[jf x]<s (C) jclj8l (D) znlsz6 
 

32 Ljn[x ifÊf df8[ dcTjgm n:tfj[h sim k[ M 

(A) 5f;5m8" (B) LjHf (C) cjf.dys (D) Jij:yf5g 
 

33 5~jf; v[h;l vg[ v[z,f.G; v\tn["xli vyjf vf\tzfqåli ;fy[ PÑig vfz1f6 df8[gl smgl hÍz 50[ k[ M 

(A) 5~jf; v[hG8 (B) .LG0i v[z,f.G; (C) 5i"8smgl  (D) ;\s,g 
 

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

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

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

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

36 v[s v\nfh d]ha efztdf\ sl8smgl s[8,l hftm vL:tTjdf\ k[ M 

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

 
 



37 efztdf\ 51flvmgl s[8,l hftm hf[jf d/[ k[ M 

(A) 5,000 (B) 1,000 (C) 2,000 (D) 1,500 
 

38 Pÿfzli v1ff\xmdf\ Kt] vg];fz v[s jqf"g[ s[8,f  d]Bif efumdf\ jc[\rl xsfi M 

(A) rfz (B) k (C) Ê6 (D) 5f\r 
 

39 efztgl vfamcjf df8[ s. Kt] 5~efjs glj0[ k[ M 

(A) u~lqd (B) j;\t (C) jqff"Kt] (D) Lxif/m 
 

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

(A) vms8maz (B) vmu:8 (C) dfr" (D) L0;[Daz 
 

41 hfGi]vfzlgf v\tdf\ vg[ o[a~]vfzlgl xÍvftdf\ 5LÈrd auf/df\ u\ufgf d]b 5z h[ d[/m ezfi k[ t[ 

sif gfdyl vm/bfi k[ M 

(A) u\uf ;fuz (B) 5x] d[/m (C) c:tLx<5 d[/m (D) dz]e}Ld d[/m 
 

42 ahfz Jij:yfgf Bif,m x[gf L;jfigf 1f[Êdf\ 56 5~:t]t k[ M 

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

43 ;[jf 5}zl 5f0jfdf\ smgm of/m dcTjgm cmi k[ M 

(A) u~fcsm (B) dg]qi  (C) j[5fzl (D) PT5fnsm 
 

44 u~fcsmgl hÍzliftg[ ;\tmqfjf sm. v[s s\.s agfjl zh} sz[ k[ t[g[ x]\ sc[ k[ M 

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

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

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

46 5~jf;g PT5fngdf\ x]\ cmi k[ M 

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

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

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

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

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

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

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

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

50 k}8s n}sfggmdf\ ytf\ 5~nx"gmg[ x]\ sc[jfi M 

(A) 5cm\r (B) 5;\nul (C) ÖXi  (D) 5lpvmp5lp 
 

51 5~jf;df\ z; jwjfgl ;fy[  ;fy[ t[df\ smgl 5~:t]ttf 56 jwl k[ M 

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

52 Lx<5 ;d'L› vg[ ;f\:s'Lts ;fwgmdf\ x[gm ;dfj[x yfi k[ M 

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

53 u]hzftgf ;d]Ì Lsgfz[ b\eftgf vbft 5f;[ x]\ vfj[,]\ k[ M 

(A) ,my, (B) c0%5f (C) sfL, a\ug (D) v[s56 gcl\ 
 

54 gfrgf bft[ si]\ d\Lnz vfj[,]\ k[ M 

(A) nxfjtfz d\Lnz (B) Ljq6]\ d\Lnz (C) 5fj"tl d\Lnz (D) vq8sm6li 
 

55 hfdl d:Ông]\ afw\sfd sifz[ 5}z] yi] M 

(A) 1103 (B) 1196 (C) 1198 (D) 1192 
 

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

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

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

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

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

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

 
 



59 smgf vg];fz g'Tigm hGd xljgf tf\0jdf\yl yim k[ M 

(A) efztli n\tsyfvm (B) efztli 5z\5zfvm (C) Xff:Êm (D) j[nm 
 

60 sif wd"gf vg]ifilvm 5mtfgf hftgl xÍvft ;\;fzgf vL:tTjgl ;fy[ h yi[, dfg[ k[ M 

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

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

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

62 j{ejVjfz;fut xc[zmgl zrgfgf Bif,g[ ,lw[ nL1f6 efztdf\ x[gf Ljsf;g[ vTi\t j[u d/[, k[ M 

(A) vf\tz df/bfsli (B) vfLy"s  (C) ;fdfLhs (D) ;f\:s'Lts 
 

63 LgudVvLwLgidm vg];fz jclj8li Ljs[GÌlisz6 sm6 sz[ k[ M 

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

64 h[ ,msm ihdfg n[x vg[ 5~jf;lvm jRr[ v\tzfi Pef sz[ k[ smc[g x]\ sc[ k[ M 

(A) 5if"jz6li 5z5m8f (B) 5~jf; dfu"nx"s (C) P5zgf aGg[ (D) v[s56 gcl\ 
 

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

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

66 5~jf; Lx1f6gf 1f[Êgl zrgfgm Pn=[x x]\ k[ M 

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

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

67 5~jf;gg[ rlh j:t]vmgl tyf ;[jfvmgl______ ;fy[ ;\a\w k[p 

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

68 efztdf\ vfh[ 56 dm8fefugl s\5glvmdf\ 5Lzjcg zfct v5fi k[p h[[g[ vf56[ x]\ sclv[ klv[ M 

(A) LIC (B) LTC (C) LzHj["xg (D) W.T.O. 
 

69 vf\tzfqåli vLws't 5~jf;g ;\wgf Pn=ejg[ ,lw[ 5~jf;ggl ;\Bifdf\ ;fzm v[jm ______ yim k[p 

(A) jwfzm (B) 38f0m (C) 5}zj9m (D) o]ufjm 
 

70 s. ;f,df\ La~8g[ 5~jf;ggf vf\s0f v[sLÊt szjfg]\ xÍ si]" M 

(A) 1945 (B) 1921 (C) 1920 (D) 1960 
 

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

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

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

72 5~jf;g Jij:yf5smg[ 5~LxL1ft szjf df8[g]\ 5~jf;g d\Êf,I cf,df\ sif\ vfj[,]\ k[ M 

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

73 si] 5~jf;g LjÈjdf\ ;f{yl jw] br" szgfzf 5~jf;lvm df8[ v[s d]Bi vfsqf"6 k[ M 

(A) ;d}c 5~jf;g (B) um<o 5~jf;g (C) ;ef 5~jf;g (D) PNmu 5~jf;g 
 

74 ;\:s'Ltg]\ j[5fzlsz6 ,msmg[ sfi"zt hutdf\yl s. n]Lgifdf\ ,. hfi k[ M 

(A) v[x vfzfd (B) :jt\Ê (C) u'c 5~j'Lt (D) PRrLx1f6 
 

75 5i"8smgf ;ft 5~sfz sm6[ 5f0if k[ M 

(A) v[Lzs smc[g[ (B) 5~jf;g ;\rf,sm (C) s[imgl (D) j[,g L:dy 
 

76 sif n[x[ 5~jf;lvmg[ vfsLqf"t szjf df8[ LjÈjezgf n,f,m vg[ vfimhsmg[ gf6f\ vf5lg[ P\rf br[" 

d],fsft jqf"df\ L;L› d[/jl ctlp 

(A) df, nlJ; (B) .G0mg[Lxif (C) zmd (D) d,[Lxif 
 

77 Œj<0" 8}LzHd vmu["LgH[xgC gl :yf5gf sifz[ y. M 

(A) 1970 (B) 1975 (C) 1980 (D) 1950 
 

78 s. ;\:yf 5~jf; vg[ 5~jf;g v\u[gf j{LÈjs wmz6m vg[ df/b]\ Pe] szjf df8[ 5~jf;g PNmu h}y 

v[sd 5}z] 5f0[ k[p 

(A) 5~jf;g ;\:yf (B) W.T.O. (C) ;fdfGi ;ef (D) 5~fn[Lxs ;\:yf 
 

79 Œ8}LzHd s[Lz\u s[5[;l8lC smg]\ 5~sfxg k[ M 

(A) W.T.O. (B) u]hzft ;zsfz (C) efzt ;zsfz (D) I.A.T.A. 
 

80 efztdf\ 5~jf;g Ljefu gfuLzs PÑig vg[ 5~jf;g bftf ;fy[ hf[0f.g[ s. ;\:yf tzls[ sfi" sz[ k[ M 

(A) vf\tzfqåli 5Lzjcg d\0/ (B) zfqåli 5i"8s ;\:yf (C) ;zsfzl ;\:yf (D) 5~jf;g ;\:yf 
 



81 vLb, efztli 5~jf; vfimhs d\0/gl :yf5gf sifz[ szjfdf\ vfjl ctl M 

(A) 1945 (B) 1985 (C) 1981 (D) 1980 
 

82 Œwl o[0z[xg vmo cm8[, v[G0 z[:8mzG8 v[;[L;v[xg vmo .LG0ifC g[ .LG0ig s \5gl c[9/ sifz[ v[s 

s\5gl tzls[ ;dfj[x szjfdf\ vfJim ctm M 

(A) 7- L0;[Daz-1955 (B) 7-L0;[DazV1960 (C) 16- o[a~]vfzl-1957 (D) 8-gj[Daz-1953 
 

83 h[ JiLst efztgm Lgjf;l g cmi vg[ n[xdf\ 120 Lnj; sztf\ jwfz[ Lnj; zc[jf .Rktm cmi tm t[g[ 

n[x km0tf\ sif 5~df65Êgl hÍz zc[ k[ M 

(A) LjLgdi 5~df65Ê (B) vfjsj[zf 5zjfgul 5~df65Ê 
(C) j[5fz Ljqfis LjHf (D) LjHf Lj:tz6 omd" 

 

84 s], v[sdmgl u6tzlg[ x]\ sc[jfdf\ vfj[ k[ M 

(A) u]6s (B) ;dLq8 (C) u]6f\s (D) u]6sm 
 

85 vj,msgmgf dWi:y yl Ljr,ggf rmBbf d}<igf ufL6Lts dWisg[ x]\ sc[ k[ M 

(A) dWis Ljr,g (B) 5~dfL6t Ljr,g (C) rt]y"s Ljr,g (D) La\n] v\nfhf[ 
 

86 5~jf;l4 vjzhjz4 vfjsm ju[z[gf e}tsf,lg j,6mg[ df5jf df8[ x]\ j5zfi k[ M 

(A) j'LRk ;}rsf\s (B) Kt]ut ;}rsf\s (C) efj ;}rsf\s (D) P5zgf awfh 
 

87 ,f\af v\tzgl d];fozl df8[ ;f{yl jw] imUi 5Lzjcg ;fwg si]\ k[ M 

(A) z[<j[  (B) h/dfu" (C) cjf.dfu" (D) dfu" 
 

88 u~fcsmgl hÍzliftg[ vm/bjl v[8,[ x]\ M 

(A) ahfz Jij:yf (B) gf6fsli Jij:yf  (C) P5zgf aGg[  (D) v[s56 gcl\ 
 

89 z:tf 5zgl o}85fy 5z a[;lg[ :dz6lsf j[rjl sif 1f[Êgl v[s d]Bi 5~j'Lÿf k[ M 

(A) vf{5rfLzs (B) d]st 5~j[x (C) vgf{5rfLzs (D) PT5fng 
 

90 5Lzjt"gxl, j[rf6 br" efj 5Êsgf Lj:tfzgl ;fy[ s[j]\ yt]\ cmi k[ M 

(A) jwt] ht]\ (B) 38t] ht]\ (C) L:yz  (D) v[s56 gcl\ 
 

91 5~jf;g v[hG;lgm Bif, vfw]Lgs vy"df\ sif\ Pn=eJim M 

(A) vd[Lzsf (B) zLxif (C) >\U,[G0 (D) hf5fg 
 

92 5~jf;g1f[Ê[ ;\s/fi[, sd"rfzl s[jf cmi k[ M 

(A) Ljj[sl (B) dnnÍ5 yjfgl efjgf jf/f (C) P5zgf aGg[  (D) v[s56 gcl\ 
 

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

(A) a[ (B) Ê6 (C) rfz (D) 5f\r 
 

94 si]\ Ljdfgl ef0] d];fozmg[ 5~jf;g nzDifg zmsf6gl k}8 vf5[ k[ M 

(A) v[s xc[zyl alhf xc[zgf ef0f (B) LjNfyl" df8[g]\ ef0]\ (C) I.A.C. (D) vf\tz n[xli 

 

95 PÑig 1f[Ê[ e]jg[Èjz xc[zgl ;\7f s. k[ M 

(A) B.H.O. (B) B.B.I. (C) B.H.J. (D) B.H.U. 
 

96 v[z,f.G;df\ smD%i}8z 8Ld"g, nfb, yif 5kl vfz1f6 x[gf ßfzf y. xs[ k[ M 

(A) TCO (B) CRT (C) IHT (D) BSCT 
 

97 a]s sz[,f ef0f P5z v[z,f.G; 5~dfL6t sLdxg sm6 d[/j[ k[ M 

(A) 5~jf;g v[hG8 (B) d];fozm (C) åfj[<; s\5gl (D) .LG0ig v[z,f.G; 
 

98 5~jf;lvmgm 5~jf; xÍ yjf 5kl 5~jf;lvmgm sfa] gLc zc[ tm cmjfyl sm6 hjfanfz ag[ k[ M 

(A) z[<j[ vfz1f6 (B) v[hG8m (C) v[z ,f.G; vfz1f6 (D) P5zgf awfh 
 

99 h[ 5~jf; ;fc; 5~j'Lÿfvm ;fy[ ;\s/fi[,m cmi t[g[ x]\ sc[ k[ M 

(A) LjLxq8 5~jf; (B) um<o 5~jf; (C) ;fc; 5~jf; (D) v[s56 gcl\ 
 

100 nL1f6gf uzd 5~n[xdf\ ytf\ s[jf sd/g]\ ;f{\ni" vgmb] k[ M 

(A) u],fal (B) jfn/l (C) ,f, (D) ;o[n 
 

 

 

_______________ 
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1 પ્રલાવન ઉદ્યગની વપતા ભટે બાગે કેલા વચંારન ય આધાય યાખે છે? 

(A) ખચાા (B) બફનકામાક્ષભ (C) કામાક્ષભ (D) એકણ નહશ 
 

2 યાજમભા ંભેનેજયની જરૂહયમાત અને ભમૂભકા શભેંળા કેલા યહ્યા છે? 

(A) લધતા ં (B) ઘટતા ં (C) સ્થથય (D) નકાભા 
 

3 કના અબબગભ મજુફ વચંારન એ ‘લૈજ્ઞામનક - વચંારન વશંમત’ તયીકે ઓખામ છે? 

(A) પેમવ (B) ભેયી ાકાય (C) યફટા (D) ટેરય 
 

4 વચંારન એક અદ્દશ્મ હયફ છે કે જેની શાજયી તેના પ્રમત્નના હયણાભ દ્રાયા _______ છે. 
(A) ભેલામ (B) અનબુલામ (C) પ્રાપ્ત થામ (D) દૂય થામ 

 

5 ઉચ્ચ વાટીના ભેનેજય વ્મલથથાતરંનાના વભર સ વચંારન ભાટે _______  
(A) જલાફદાય શતા નથી (B) જલાફદાય શમ છે. 
(C) પ્રમત્ન કયે છે. (D) પ્રમત્ન કયતા નથી. 

 

6 તે જે એકભ અથલા કંનીનુ ંનેતતૃ્લ કયે છે, તેની ફધી જ પ્રવમૃિઓ ભાટે જલાફદાય યશ ેછે તેઓ કમા ભેનેજય કશલેામ?  
(A) કામા અનવુાય (B) વ્મલથથાકીમ 
(C) જનયર (D) ઉચ્ચ વાટી 

 

7 ઉદ્યગ વાશમવકે જખભ ઉઠાલલા ડે છે – આ મલધાન  
(A) વાચ ુછે (B) ખટુ છે 
(C) કશી ળકામ નશી (D) અથાશીન છે 

 

8 એક જ વ્મહકત ધધંાની ભાબરકી ધયાલે છે તેને શુ ંકશલેામ?  
(A) વ્મહકતગત ભાબરકી (B) એક જ વ્મહકતની ભાબરકી 
(C) વ્મહકતગ વ્મલથથાતરંના (D) વાભાન્મ ઓખ 

 

9 વચંારનની મલબાલના અને મવદ્વોંતન મલકાવ વાેક્ષણે શુ ંછે?  
(A) ાયંયીક ઘટના (B) વચંારન 
(C) જૂની ઘટના (D) આધમુનક ઘટના 

 



10 ઉચ્ચ વાટીના ભેનેજયએ નીમત મલમક મનણામ રેનાય અમધકાયીઓન કેલ વમશૂ છે?  
(A) ભટ (B) નાન 
(C) ભધ્મભ (D) ફેલડ 

 

11 એક નેતા તયીકે ટીભભા ંવશકાય વાધલાની ભેનેજયની ળહકત એટરે?  
(A) મામંરનાક કોળલ્મ (B) મલબાલનાત્ભક કોળલ્મ 
(C) ભાનલીમ કોળલ્મ (D) ટેકમનકર કોળલ્મ 

 

12 વચંારનભા ંકેન્દ્રથથાને શુ ંશમ છે?  
(A) આમજન (B) વ્મલથથા કામા 
(C) નેતતૃ્લ (D) એકણ નશીં 

 

13 જમાયે ધ્મેમ મવધ્ધ કયલાભા ંફે કે ફે કયતા ંલધાયે વ્મહકતઓના વહશમાયા પ્રમાવની જરૂય ડતી શમ ત્માયે શુ ંયચામ છે?   
(A) ઉદ્યગ (B) વગંઠન (C) ેઢી (D) ઉયના ફધાજ 

 

14 કના હયલતાનની અવય વગંઠન ય થામ છે?   
(A) વ્મહકત (B) ેઢી (C) વભાજ (D) વયકાય 

 

15 પ્રલાવન ઉદ્યગભા ંજેભજેભ વગંઠનન મલકાવ થત જામ તેભતેભ કામો અને જલાફદાયીઓની વોંણી કેલી યીતે કયલી ડે?   
(A) ઔચાહયક (B) અનોચાહયક (C) ખટી યીતે (D) એકણ નહશ 

 

16 વકુંરતાના કમા મલબેદીકયણભા ંએકભ લચ્ચેના બેદનુ ંપ્રભાણ રક્ષભા ંરેલામ છે?   
(A) મલભથતયીમ (B) વભથતયીમ (C) થથાનીમ (D) ઉયના ફધાજં 

 

17 ભટા ંકામાને નાની નાની વાદી હિમાઓભા ંમલબાજીત કયલાભા ંઆલે તેને શુ ંકશલેામ?   
(A) લહશલટ (B) કામા મલબાજન (C) મલબાજન (D) કુળતા 

 

18 પ્રાથમભક મનમરંનાણભા ંળેન વભાલેળ થામ છે?  
(A) પ્રવમૃિ લૂા મનમરનાણ (B) વભલતી મનમરંનાણ 
(C) લૂાષુ્ટટ મનમરંનાણ (D) પ્રમતષુ્ટટ મનમરંનાણ 

 

19 વગંઠનને વભજલાની પ્રહિમા અને વગંઠન ભાખાની વદંગીની પ્રહિમા એ _______ ચારતી પ્રહિમાઓ છે.   
(A) વતત (B) અવતત (C) તટૂક (D) અસ્થથય 

 

20 વકુંરતાના મલબેદીકયણના કેટરા ંથલરૂ છે?   
(A) એક (B) ફે (C) રનાણ (D) ચાય 

 

21 ઉચ્ચ કક્ષાએ જ મનણામ રેલામ અને નીચેની કક્ષાએ ભારના સચૂનન અભર જ કયલાન શમ તેને શુ ંકશલેામ?   
(A) મલકેન્દ્રીકયણ (B) કેષ્ન્દ્રકયણ (C) બરાભણ (D) ઓડાય 

 

22 કમા પ્રકાયના વગંઠન ભાખા મલમલધ પ્રકાયની વેલાઓ અને ઉત્ાદન યૂા ંાડે છે?  
(A) ઉત્ાદન વેલા આધાહયત (B) થથાનીમ ામાલાા 
(C) જૂથ (D) ગ ૂથંણી યકુત 

 

23 રડલાની કે મળક્ષાની ફીક લગય વ્મહકતને નતૂન મલચાયન પ્રમગ કયલાની થલતરંનાના આલાભા ંઆલે તે ફાફત વગંઠન 
વથંકૃમતના કમા ાવાનુ ંસચૂન કયે છે?   

(A) યુથકાય (B) જખભ રેુુ (C) વઘંા (D) થલામિતા 
 

24 વગંઠન ભાખા અને વગંઠન વથંકૃમત એ કેલા શમ છે?   
(A) એકફીજાના મલયધી (B) તટથથ (C) સ્થથય શમ છે (D) સ્થથય શતા નથી 

 

25 વભ્મની પ્રવમૃિઓભા ંએકસરૂનાતા શમ તેને શુ ંકશલેામ?   
(A) વગંઠન (B) જૂથ (C) ઉયના ફને્ન (D) એકણ નશી 

 

26 જૂથ જેટલ ુલધાયે એકરૂ અને સ્થથય શમ તેટલુ ંલધ ુપ્રભાણભા ંતે તાના વભ્મ ભાટેના ધાયાધયણ મનમિત કયલાભા ં
_______  

(A) અવયકાયક મનલડી ળકત ુનથી. (B) અવયકાયક મનલડી ળકે છે. 
(C) ખટુ વાબફત થામ છે. (D) એકણ નશી 

 



27 ફે કયતા ંલધાયે વભ્મ વખં્મા ધયાલતુ ંન શમ ત જૂથભા ંલતાન _______  
(A) વબંલે છે (B) વબંલત ુનથી (C) આલત ુનથી (D) ઉયના ફધાજં 

 

28 વ્મહકતગત લતાન ય પ્રત્મક્ષીકયણ અને મળક્ષણ ઉયાતં કની અવય ડે છે?  
(A) વ્મહકતત્લ (B) પે્રયણા (C) ઉયના ફને્ન (D) એકણ નશી 

 

29 ટ્રાન્ઝેકળનર એનારીવીવ અબબગભભા ંતાની જાત અને ફીજાઓ અંગે જીલનસ્થથમતઓનુ ંકેટરી વબંાલનાઓભા ંલગીકયણ 
કયલાભા ંઆવ્ય ુછે?  

(A) ફે (B) રનાણ (C) ચાય (D) ાચં 
 

30 વથંથા એ કેલા જૂથન વમશૂ છે?  
(A) ઘણા ંનાના નાના (B) ઘણા ંભટા ંભટા ં (C) ખફૂ નાના (D) ખફૂ ભટા 

 

31 વથંથાકીમ કાભગીયી સધુાયલા ભાટે શુ ંવભજવુ ંજરૂયી છે?  
(A) જૂથનુ ંથલરૂ (B) જૂથનુ ંલતાન (C) જૂથભા ંચારત ાયથહયક વ્મલશાય (D) ઉયના ંફધજં 

 

32 કમા જૂથની યચના ઇયાદાલૂાક કયલાભા ંઆલતી નથી?  
(A) અનોચાહયક (B) ઔચાહયક (C) વભ્મદ (D) વદંબા જૂથ 

 

33 ફધા ંનાના જૂથ એ પ્રાથમભક જૂથ શતા ંનથી, યંત ુફધા ંપ્રાથમભક જૂથ કેલા શમ છે?  
(A) ભટા (B) નાના (C) ભધ્મભ (D) ખટા 

 

34 જૂથભા ંઆંતહયક કામોન શતે ુશુ ંમવધ્ધ કયલાન શમ છે?  
(A) મલૂ્મ (B) મનધાાહયત ધ્મેમ (C) ધાયા ધયણ (D) નીમતભિા 

 

35 થલપ્રત્મક્ષીકયણ અને ફીજાઓનુ ંતેના મલળેનુ ંપ્રત્મક્ષીકયણને ઓખલા ભાટે ળેન ઉમગ થામ છે?  
(A) પ્રત્મક્ષીકયણ (B) અંત:થલ (C) જશયી મલન્ડ (D) લતાન ળૈરી 

 

36 મવગભડં ફ્રઇડે ભાનલ વ્મહકતત્લના કમા સ્ત્રતની લાત કયી છે?  
(A) ઉદ્દીપ્ત (B) દેખયેખ (C) મનમરંનાણ (D) ઉયના ફધાજં 

 

37 ફ્રઇડીમન ખ્મારભાનંા સુય ઇગલાી અશમૌ સ્થથમત એટરે  
(A) લડીર (B) ખુ્ત (C) ઘયડા (D) ફાક 

 

38 ફા અશમૌ સ્થથમત એ નીચેનાભાથંી ળાનુ ંઆંતહયક જગત નથી.  
(A) રાગણીઓ (B) અનબુલ (C) અનકૂુરન (D) બચિંતા 

 

39 માટન વ્મલવામના ઉબકતાઓ વેલા કે ઉત્ાદનની વાથે ફીજુ ંશુ ંભેલે છે?  
(A) કભાચયીન અનબુલ (B) વેલાની ગણુલિા (C) ઉયના ફને્ન (D) એકણ નશી 

 

40 વ્મલથથાતરંનાીમ વચંારનની ભાહશતી ભેલલાનુ ંકાભ કઇ ધ્ધમત દ્રાયા થામ છે?  
(A) વચંારકીમ હશવાફી (B) નાણાકંીમ હશવાફી (C) કામાળીર મડૂી (D) મડૂી ભાખાકીમ 

 

41 પ્રત્મક્ષ ખચા અને યક્ષ ખચાન વયલા કયલાથી શુ ંપ્રાપ્ત થામ છે?  
(A) સ્થથયખચા (B) કુરખચા (C) અસ્થથય ખચા (D) લાથતમલક ખચા 

 

42 ભાનલળાસ્ત્ર અને ભારવાભર સી અને વાધનના લયાળ ભાટેની ધ્ધમતવયની મજનાને શુ ંકશલેાભા ંઆલે છે?  
(A) વ્મલથથાતરંના (B) નાણાકીમ આમજન (C) અંદાજરના (D) એકણ નશી 

 

43 નાણાકીમ વચંારનના પ્રાથમભક કામો કેટરા?  
(A) ફે (B) રનાણ (C) ચાય (D) ાચં 

 

44 ચાલ ુમભરકત એટરે લેાય ભાટેન  
(A) ચાલ ુભાર (B) કાચ ભાર (C) તૈમાય ભાર (D) ઉયના ફધાજં 

 

45 કમ ખચા વયતાથી ઓખલાભા ંઆલે છે કે જે ઉત્ાહદત લથત ુઅને વેલા ભાટે શમ છે?  
A

) 
પ્રત્મક્ષ ખચા (B) યક્ષ ખચા (C) સ્થથય ખચા (D) અસ્થથય ખચા 

 

46 સ્થથય ખચાભા ંઉત્ાદન લધતા ંખચા કેવુ ંયશ ેછે?  
(A) અસ્થથય (B) સ્થથય (C) લધતુ ં (D) ઘટતુ ં

 



47 કમા ખાતાભા ંફધાજં પ્રકાયની ભશસેરૂી આલક અને આ આલક ભેલલા ભાટેના ફધા ંજ ખચાાઓની યજૂઆત કયલાભા ં
આલે છે?  

(A) ફેંક ખાતા (B) વયકાયી ખાતા (C) નપા-નકુવાન ખાત ુ (D) ફચત ખાતા 
 

48 નપા અને નકુવાન ખાતાના ભશત્લના તત્લ કમા ંછે?  
(A) આલક (B) ખચાા (C) A અને B (D) ભારના A 

 

49 કમા ખ્મારભા ંદયેક વ્મલશાયની ઇકલીટી-ભાબરકીની મડૂી ય થતી અવયના આધાયે ગણતયી ધ્માનભા ંરેલાભા ંઆલે છે?  
(A) ઉાજૉન (B) વંાદન (C) વયખાભણી (D) હશવાફી વભમ 

 

50 _______ એ ેઢીની નાણાકંીમ હયસ્થથત દળાાલત ભશત્લન દથતાલેજ છે.  
(A) કાચ ુવયલૈય ુ (B) ાકુ વયલૈય ુ (C) રન (D) દેવ ુ

 

51 કુર લેચાણભાથંી યત કયલાભા ંઆલેર ભારનુ ંમલૂ્મ અને લતયને ફાદ કયલાભા ંઆલે ત્માય છી જે યકભ લધે છે તેને 
શુ ંકશલેાભા ંઆલે છે?  

(A) ચખ્ખ ુલેચાણ (B) કુર લેચાણ (C) કાચ નપ (D) આલક 
 

52 ઉછીના રીધેરા ંનાણા ંઉય ેઢીએ ચકૂલેરી સ્થથય ખચા ને શુ ંકશલેાભા ંઆલે છે?  
(A) લેચેર ભારની ડતય (B) વ્માજ (C) વભાયકાભ ખચા (D) સધુાયાત્ભક ખચા 

 

53 જે મભલ્કત ટૂંકાગાાભા ંજ યકડભા ંરૂાતંય થતી શમ તેને શુ ંકશલેામ?  
(A) ચાલ ુજલાફદાયીઓ (B) કામભી મભરકત (C) ચાલ ુમભરકત (D) ઉયના ફધાજં 

 

54 ફજાય જૂથ અંગેના રક્ષ્મ અંગેની કામાપ્રણારી અને અેક્ષાઓના વદંબાભા ંભાહશતી એકઠી કયલાભા ંઆલે તેને શુ ંકશલેાભા ં
આલે છે?  

(A) ફજાય-વલેક્ષણ (B) લરણ મલિરેણ (C) વશ-વફંમંધત મલિરેણ (D) ફજાયહિમા 
 

55 નપા-નકુવાનખાત ુએ નાણાકીમ રનાકભાનં ુ ંજ શુ ંછે?  
(A) આલક-જાલક (B) નપારનાક (C) નકુવાન ખાત ુ (D) નાણાકીમ રનાક 

 

56 વળંમમત દેલાની ઉઘયાણીની યકભની ગણતયી કના આધાયે કયલાભા ંઆલે છે?  
(A) આલક (B) યકડ (C) ખચા (D) નપ 

 

57 ધધંાના વચંારનથી છેલટની ભાબરકીની મડૂીભા ંલધાય થામ ત તેની ગણતયી ળેભા ંથામ છે?  
(A) જાલક (B) આલક (C) નકુવાન (D) ખચા 

 

58 અમકુ ચક્કવ વભમે ેઢીની નાણાકીમ હયસ્થથમત યજૂ કયે તેને શુ ંકશલેામ?  
() અશલેાર (B) કાચ ુવયલૈય ુ (C) ાકુ વયલૈય ુ (D) નપા-નકુવાન 

 

59 જલાફદાયીઓ અને ભાબરકીની મડૂીના વયલાાને શુ ંકશલેાભા ંઆલે છે?  
(A) જાલી યાખેર કભાણી (B) મડૂીભા ંપા (C) ખચા (D) મભરકત 

 

60 નપા અને નકુવાનખાત ુએ કન આંતહયક હશથવ છે?  
(A) જલાફદાયીઓ (B) ાકા વયલૈુા (C) કાચા વયલૈમા (D) મભરકત 

 

61 જે પ્રલાવ આમજક પ્રલાવ-મનલાવ વ્મલથથા તથા અન્મ વેલાઓને વભાલત ુયાફેતા મજુફનુ ંપ્રલાવ ેકેજ આે છે તેના 
કેલા આમજક કશલેામ?  

(A) વામહૂશક ફજાય આમજક (B) મલમળટટ પ્રલાવ આમજક 
(C) વ્મહકતગત ફજાય આમજક (D) ઉયના ંફધાજં 

 

62 પ્રલાવ-આમજકને ઊંચા બાલની આંકણી દ્રાયા જે લધાયાની યકભ ભે તેને શુ ંકશલેાભા ંઆલે છે?  
(A) ખયીદક્ષભતા (B) નેટયેટ (C) ભાકા-અ (D) નપ 

 

63 કઇ ણ વચંારક જમા ંસધુી ઉત્ાદન કે નીજતુ ંજ્ઞાન પ્રાપ્ત ન કયે ત્માસંધુી પ્રલાવન વથંથાના વ્મલવામભા ંવપતા 
ભેલલી  

(A) મશુ્કેર ફને છે. (B) ળકમ છે. (C) વય છે. (D) અળકમ છે. 
        

 



64 વ્મલથથાકએ શુ ંઉરબ્ધ શવુ ંજઇએ તેની ખાતયી કયલી જઇએ? 

(A) ભાખાકીમ વેલાઓ (B) ટેકારૂ તરંના (C) ભારના A (D) A અને B 
 

65 ફેન્ક અથલા રૂભ કઇણ પ્રલાવીને કે શટરના પ્રલાવીને બમલટમભા ંપાલણી કયલા ભાટે કમ ળબ્દપ્રમગ થામ છે? 
(A) બહુકિંગ (B) કન્પભેળન (C) ઓપ્ળન (D) ઓલયબહુકિંગ 

 

66 મલભાની વેલાના હશવાફી મલબાગ ભાટે કઇ કૂન જરૂયી છે? 
(A) પરાઇટ કૂન (B) ઓહડટ કૂન (C) એજન્ટ કૂન (D) ેવેન્જય કૂન 

 

67 પ્રલાવ આમજન વ્મલવામ કેલ છે? 
(A) નપાુાયક (B) નકુવાનકાયક (C) જખભી (D) બફનજખભી 

 

68 એકંદય દય કણ આે છે? 
(A) ર સાશક (B) લેાયીઓ (C) યુલઠાકાય (D) વયકાય 

 

69 પ્રલાવ આમજકે વપ થવ ુશમ અને ૈવા કભાલા શમ ત તેણે કેલી વેલા યૂી ાડલી જઇએ? 
(A) ગણુલિાયકુત (B) વંણૂા (C) અધયૂી (D) એકણ નશી 

 

70 કઇણ ટાર કચેયીભા ંટાર અંગે જરૂયી ટાર હટહકટ ખચા અંગે 
(A) જાણી ળકાત ુનથી. (B) જાણી ળકામ છે (C) છૂી ળકાત ુનથી (D) નક્કી શત ુનથી. 

 

71 જે ક્ષણે કઇ મવુાપય મલથતતૃ પ્રલાવ અંગે મલચાયે છે ત્માયે તે ચક્કવણે ળેના મલળે મલચાય કયત શમ છે? 
(A) લાશન વ્મલશાય (B) નાણાકીમ ખચા (C) પ્રલાવ વથંથા (D) એકણ નશી 

 

72 પ્રલાવન વથંથા જુદાજુદા સ્ત્રત ાવેથી જે કંઇ ભાહશતી પ્રાપ્ત કયે છે એના થકી ળાન ુજ્ઞાન ભેલામ છે? 
(A) નીજ (B) ઉત્ાદન (C) ઉયના ફને્ન (D) પકત A 

 

73 ભટા ંબાગના પ્રલાવન વચંારક અને આમજક તાનુ ંકામાારમ ભટા ંળશયેભા ંયાખે છે અને નાના ંનગય કે કેન્દ્રભા ંશુ ં
યાખે છે ? 

(A) એજન્ટ (B) ળાખાઓ (C) ઉયના ફને્ન (D) એકણ નશી 
 

74 પ્રલાવન ઉદ્યગને પ્રત્વાશન અને રાબ કણ આે છે ? 
(A) વશકાયી ફેંક (B) મલિફેંક (C) ગજુયાત વયકાય (D) બાયત વયકાય 

 

75 બહુકિંગ, હયઝલેળન,કન્પભેળન, ઓલય બહુકિંગ લગેયે જેલા ળબ્દ ળેના વદંબાભા ંલયામ છે ? 
(A) પ્રલાવન વથંથા (B) એજન્ટ (C) મવુાપય (D) લેાયીઓ 

 

76 આશાય વેલા ઉદ્યગ એ એક એલા પ્રકાયન ઉદ્યગ છે જમા ંપકત મથમયીનુ ંજ્ઞાન યૂત ુનથી.- આ લાકમ 
(A) વાચ ુછે. (B) ખટુ છે () કયી ળકામ નશી (D) ઉયના ફધાજં 

 

77 ઉાશાયગશૃના ચડાઓ યાખલાની વશંમત મખુ્મત્લે ળેનુ ંલગીકયણ કયે છે? 
(A) આલક (B) ખચા (C) ઉયના ફને્ન (D) એકણ નશી 

 

78 હયલશન એ પ્રલાવન ઉદ્યગનુ ંએક મખુ્મ _______ છે 
(A) અંગ (B) થથ (C) વગલડ (D) ચારક 

 

79 લાશનન પ્રકાય ભાગં તેભજ ઉમગની _______ ઉય આધાહયત છે. 
(A) લતાણકૂ (B) પ્રમતકૂતા (C) અનકૂુતા (D) હકિંભત 

 

80 એયરાઇન્વનુ ંડતયનુ ંભાખ ુકેટરા ંબાગભા ંલશેંચામેલુ ંછે? 
(A) એક (B) ફે (C) રનાણ (D) ચાય 

 

81 પ્રલાવ વચંારનનુ ંપ્રથભ ગમથય ુકય ુછે? 

(A) પ્રલાવન (B) આમજન (C) મગ્મ વ્મલશાય (D) 
લાતચીત 

 
 

82 એયડ્રાપટ અને ટ્રાહપક વફંમંધત કની ડતય છે? 
(A) આનુબંગક ખચાાઓ (B) યક્ષ ચારન (C) પ્રત્મક્ષ ચારન (D) મનબાલ 

 

83 ભાનલળહકત આમજન એ કન અંતગાત બાગ છે? 
(A) આમજન (B) હયલશન (C) પ્રલાવન (D) ભાનલળહકત 

 



84 કમા એય કોયેળન ધાયા શઠે ખાનગી એય રાઇન્વના ચારનની યલાનગી આલાભા ંઆલેર નથી? 
(A) ૧૯૫૧ (B) ૧૯૫૩ (C) ૧૯૫૪ (D) ૧૯૬૧ 

 

85 જે ઉશાય ગશૃ ધધંાકીમ અલ્ાશાય રૂૂ ાડલાને વભમિત શમ કની આજુફાજુ શુ ંશવુ ંઆલશ્મક છે? 
(A) લથતી (B) લાશનવ્મલશાય (C) ધધંાકીમ એકભ (D) મવુાપય 

 

86 આશાય વેલા યવડાનુ ંકઇણ ચારન એ કના જેવુ ંશમ છે? 
(A) પેકટયી (B) દુકાન (C) ર સાશક (D) લેાયી 

 

87 આશાય ેદાળન દૂરૂમગ ઘટાડલા ભાટે શુ ંકયવુ ંજઇએ? 
(A) ખયીદી લધાયલી (B) ખયીદીની ગણુલિા (C) ખયીદી ઘટાડલી (D) ઉયના ફધા ંજ 

 

88 ઉાશાય ગશૃની ફજાય હિમાના વાધન કમા છે? 
(A) અંકુળ (B) નપાકાયકતા (C) વેલા (D) જાશયેાત 

 

89 લતાભાનભા ંવ્માલવામમક મવુાપયીને કમા વ્મલવામની વાથે જડલાભા ંઆલે છે? 
(A) કન્લેન્ળન (B) ફજાયવચંારન (C) વ્માલવામમક (D) એકણ નશી 

 

90 વ્માલવામમક પ્રલાવની ભાગં ભટાબાગે કેલી શમ છે? 
(A) ર સામ્મરક્ષી B

) 
ળશયેરક્ષી (C) યાટટ્રીમરક્ષી (D) આંતયયાટટ્રીમ રક્ષી 

 

91 ભટા ંબાગના વ્માલવામમક પ્રલાવીઓ કમા લગાભા ંપ્રલાવ કયતા ંશમ છે ? 
(A) ભધ્મભલગા (B) મનમ્નલગા (C) ઉચ્ચલગા (D) ઉયના ફધાજં 

 

92 વાભાન્મ શતેનુી ચચાા અને મલમલધ ફાફત મલળેના ંમનણામ ભાટે વ્મહકતઓના એકરનાીકયણને શુ ંકશલેાભા ંઆલે છે ? 
(A) હયચચાા (B) કામાળાા (C) હયદ (D) વભેંરન 

 

93 ઘણી આગેલાન મલભાની વેલાઓ ઉચ્ચ અમધકાયીઓ ભાટે કમા લગાની વેલાઓ ધયાલે છે ? 
(A) નીચરા (B) ઉરા (C) ભધ્મભ (D) મનમ્ન 

 

94 કઇ વમભમતનુ ંકામા અમધલેળનના પ્રમતમનમધઓની યશલેાની વ્મલથથા કયી આલાનુ ંછે? 
(A) થલાગત વમભમત (B) મનલાવ વમભમત (C) હયલશન વમભમત (D) નોંધણી વમભમત 

 

95 વ્માલવામમક પ્રલાવન ઉદ્યગની વબાન ઉદે્દળ કેલ શમ છે? 
(A) લાબણજજમક (B) બફન-લાબણજજમક (C) ઉયના ફને્ન (D) એકણ નશી 

 

96 જે ક્ષેરનાભા ંકંનીઓ,લેાયીગશૃ અથલા લેાયી વથંથાઓ અને વગંઠનન વભાલેળ થામ છે તેને શુ ંકશલેામ ? 
(A) વ્માલવામમક ક્ષેરના (B) થલૈચ્ચ્છક વથંથાઓ (C) કોયેટ ક્ષેરના (D) વભાન વથંથાઓ 

 

97 ‘વ્માલવામમક પ્રલાવનની વાેક્ષ યીતે ડતય ઊંચી શમ છે અને તે કાયણથી તેનુ ંલતય ઊંચ ુશમ છે. ‘ – આ મલધાન 
કનુ ંછે? 

(A) ડેલીડવન (B) આલ્ફે્રડ (C) હયકાડો (D) ભાળાર 

 

98 પ્રલાવન વ્મલવામભા ંથથની લચ્ચે અમધલેળન, ધધંાકીમ ભેાલડા, પ્રદળાન અને મલમળટટ આમજન લગેયે ળા ભાટે 
કયલાભા ંઆલે છે? 

(A) શયીપને આકાલા (B) પ્રલાવીઓને આકાલા (C) નપ કભાલા (D) ઉયના ફધા ંજ 

 

99 કઇણ વેલા કે ઉત્ાદનની જેભજ અમધલેળન ભાટેની વલરત યૂી ાડનાયે કેલી ફજાય નીમત અનાલલી ડે છે? 
(A) ભજબતૂ (B) ઢીરી (C) વાભાન્મ (D) વીધી 

 

100 પ્રલાવનના પ્રલેગીકયણ ભાટે કમા પ્રલાવ મજલાભા ંઆલે છે? 
(A) પયલા રામક (B) વ્મહકતગત (C) કોટંુબફિંક (D) જલારામક 

 

 

______________
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1 દયેક વગંઠન જૈમલક અને _____ ફાફતને યથય વાકંતી એક આખીમ યચનાન બાગ છે. 
(A) અજૈમલક  (B) હયસ્થથમત મલજ્ઞાન  (C) માાલયણ  (D) હયતરંના   

2 શહયત ગશૃની અવયભા ંબાગ બજલનાય લાયઓુ કેટરા?  
(A) રનાણ  (B) ચાય  (C) ાચં  (D) છ  

 

3 જે ઉબગતાઓ પક્ત લનથમતઓન આશાય તયીકે ઉમગ કયતા ંશમ તેને કેલા ઉબગતાઓ કશલેામ?  
(A) ળાકાશાયી  (B) ભાવંાશાયી  (C) વલાાશાયી  (D) રનાણેમ  

 

4 હયતરંનાના મલમલધ અજૈમલક ઘટકભા ંશલા, પ્રકાળ ઉયાતં ળેન વભાલેળ થામ છે?  
(A) જ  (B) ભમૂભ  (C) ખડક  (D) રનાણેમ  

 

5 પ્રકાળ વશં્રેણની પ્રહિમા દયમ્માન લનથમત કમા લાયનુ ઉમગ કયે છે?  
(A) ઓક્વીજન  (B) નાઇટ્રજન (C) કાફાન ડામક્વાઇડ   (D) શાઇડ્રજન  

 

6 થૃ્લીય  ઉજાાન મખુ્મ સ્ત્રત કમ છે?  
(A) લાય ુમલરમ  (B) ઓક્વીજન  (C) વોય મલહકયણ  (D) કાફાન ડામક્વાઇડ  

 

7 જૈમલક વઘંઠનને એના વભર સ જીલનકા દયમ્માન અવય કયનાય દયેક હયફને શુ ંકશલેામ?  
(A) લાતાલયણ  (B) આલયણ   (C) માાલયણ  (D) જીલાલયણ  

 

8 જીલનની મૂભતૂ અને પ્રાથમભક જરૂયીમાત શુ ંછે?  
(A) ઊજાા  (B) સમૂાપ્રકાળ  (C) યશઠેાણ  (D) A અને B  

 

9 ‘કુદયતનુ ંકામા ભાનલજામતની વેલા કયલાનુ ંજ છે તેથી કુદયતનુ ંળણ કયવુ ંતે કામદેવયન અને કુદયતી અમધકાય છે” આ ભાન્મતા 
કની છે?  

(A) જ્યડુ-બખથતી  (B) ચાલ્વ ડામલિન  (C) આલ્પટા લારે  (D) જ્શૉન  
 

10 વભર સ મલિના દેળભા ંમાાલયણીમ કટકટીના કમા ાવાઓન આણે વાભન કયી યહ્યા છીએ?  
(A) લૈજ્ઞામનક  (B) તકનીકી  (C) બોગબરક  (D) રનાણેમ  

 

11 માાલયણની સયુક્ષા ભાટે ક્ષભતા ળસ્ક્ત એ ભશત્લની _____ છે.  
(A) જલાફદાયી  (B) મલબાલના  (C) મડૂી  (D) ફેદયકાયી  

 
 



12 ખનીજતેર અને ભટય લાશન વહશત પ્રલાવન ણ કેલા વ્માાયના રનાણ ભશત્લના પ્રકાય ૈકીન એક છે 

(A) આંતયયાટટ્રીમ  (B) યાટટ્રીમ  (C) યાજકીમ  (D) રનાણેમ  
 

13 લનથમતઓ તેભજ અન્મ વમદુામને જરૂયી એલા ખનીજ તત્લન વરં સશ કણ કયે છે?   
(A) લાતાલયણ  (B) ત્થય  (C) જભીન  (D) ાણી  

 

14 એન્ટાહટિકાભા ંપ્રલાવન નોકાઓ કચય ક્યા ઠારલે છે? 
(A) ાણીભા ં (B) જભીનય  (C) ભગૂબાભા ં D) દહયમાભા ં 

 

15 કણ અભેહયકાથી ળરૂ થતા અથાવબય પ્રલાવભા ંજડાઇને પ્રલાવ કયે છે?  
(A) મનવતૃ વ્મસ્ક્તઓ  (B) ભહશરાઓ  (C) A અને B  (D) એકણ નશી  

 

16 પ્રલાવન ઉદ્યગ એ  
(A) યજગાયી ેદા કયે છે  (B) મલદેળી ચરણ કભાલી આે છે 

(C) મડૂી યકાણને પ્રત્વાશન આે છે  (D) રનાણેમ  
 

17 કુદયતન અભ્માવ કયતા શરેા ંલૈજ્ઞામનકની દરીર છે કે જ્માયે ભાનલલથતી ઝડથી લધી યશી શમ ત્માયે ળેન મલનાળ અમનલામા 
છે?  

(A) માાલયણ   (B) ભાનલી  (C) ઉદ્યગ  (D) એકણ નશી  
 

18 લધનેુ લધ ુભટી વખં્માભા જીલલાની તથા આગના રકએ બગલેરા શમ તેથી લધ ુજીલન ધયણથી જીલલાની ભનટુમની 
ઇચ્છાને હયણાભે ળાની વભથમા ઉદબલે છે?  

(A) યુલઠાની  (B) માાલયણ  (C) ભાગંની  (D) એકણ નશી  
 

19 વથંથાનલાદ અને વામ્રાજ્મફાદ ઉયક્ત ળેનાથી માાલયણ ય જખભ ઉબા થામ છે?  

(A) 
વલોહયતા ભાટે 
યધુ્ધ  

(B) નપા ભાટેની ગાડંી દડ  (C) મલિયધુ્ધ  (D) રનાણેમ  
 

20 અમકુ થથ, મલથતાય તેભજ એકંદય કુદયતી વવંાધન વંમિનુ ંઆમજજત યીતે વ્મલથથાન કયવુ ંએટરે,  
(A) વાચલણ   (B) ગઠલણ   (C) આમજન  (D) વચંારન  

 

21 મલકાવભા ંપ્રલાવની ભમૂભકાના થૃ્થકયણના મખુ્મ અબબગભ કેટરા?  
(A) ફે  (B રનાણ  (C) ાચં  (D) છ  

 

22 લતાભાન મલિભા ંટુયીઝભ એ વોથી લધ ુભશત્લની વાભાજજક અને _____ પ્રવમૃિઓ ફની યશી છે ?  
(A) વાથંકૃમતક  (B) આમથિક  (C) A અને B  (D) એકણ નશી  

 

23 નકાયાત્ભક, વાભાજજક અને માાલયણીમ અવયને ઘટાડીને લધભુા ંલધ ુઆમથિક રાબ ભી ળકે એ યીતે વ્મલસ્થથત ગઠલણી લા 
ઉદ્યગ એટરે,  

(A) ટકાઉ પ્રલાવન  (B) પ્રલાવન  (C) ટુયીઝભ  (D) રનાણેમ  
 

24 વાથંકૃમતક ઉત્વલ પ્રલાવ, અધ્મમન પ્રલાવ, મલકાવ પ્રજેકન પ્રલાવ, એકફીજા વાથે 

(A) ગાઢ યીતે વકંામેર છે. (B) વકંામેર નથી  (C) કઇ જ વફંધ નથી  (D) એકણ નશી 
 

25 યાટટ્રીમ વયકાય તથા પ્રાદેળીક વયકાય પ્રલાવનની મલથતયતી દુમનમાભા ંળેના ઉય ખફૂ જ અમધક ધ્માન આે છે?  
(A) નપ  (B) મગ્મ આમજન  (C) આલક  (D) ખચા  

 

26 મલમલધ થથ ય આલાભા ંઆલતી મનલાવ સમુલધાઓની વખં્મા અને થલરૂ ળેના ય આધાહયત શળે?  
(A) પ્રલાવીઓની જરૂયીમાત  (B) ખચા  (C) હકિંભત  (D) આલક  

 

27 લૂા વથંથામનક બાયતભા ંર સાભ હયદ કઇ ફાફતને તે જ મનમમંરનાત કયતી શતી?  
(A) વાભાજજક  (B) આમથિક  (C) A અને B  (D) એકણ નશી  

 

28 પ્રલાવન આમજન અને _____ ટકાઉ મલકાવની બાલના વાથે થલ જઇએ?  
(A) ખચા  (B) મલકાવ  (C) આલક  (D) પ્રલાવ  

 

29 લાશન વ્મલશાયના યંયાગત વાધન કમા છે?  
(A) યેલ્લે  (B) ાકા યથતા  (C) શલાઇ ભાગો  (D) રનાણેમ  

 

30 વલે આંતયભાખાકીમ સમુલધાઓન મલકાવ બલનની કઇ ફાજુ કયલ જઇએ?  
(A) ડાફી ફાજુ  (B) જભણી ફાજુ  (C) ચાયે ફાજુ  (D) લચ્ચે  
        

 



31 કઇણ પ્રલાવી થથની બોમતક મલકાવ મજનાન મૂભતૂ ઉદે્દળ પ્રલાવીઓને _____ કયલાન શમ છે.  
(A) છેતયલાન  (B) આકીત  (C) પામદ  (D) નકુવાન  

 

32 લાતીમ ળશયેભા પ્રલાવીઓના એક પ્રલાવન જગ્માએથી ફીજી જગ્માએ જલા-આલલા ભાટે કમા નેટલકાન ઉમગ એક નલી 
ફાફત શળે?  

(A) ય-લે  (B) ભફાઇર  (C) યેલ્લે  (D) શલાઇ ભાગા  
 

33 યંયાગત યીતે પ્રલાવનને કેલી પ્રવમૃિ ગણલાભા ંઆલે છે?  
(A) વાભાજીક પ્રવમૃિ  (B) ભાનલ પ્રવમૃિ  (C) વયકાયી પ્રવમૃિ  (D) આમથિક પ્રવમૃિ  

 

34 ખાનગી પ્રલાવન વચંારકને મખુ્મલે ળેભા ંમનથફત શમ છે?  
(A) આલક  (B) ખચા  (C) નપ  (D) પ્રલાવન  

 

35 મલધેમાત્ભક માાલયણીમ અવય ક્યાયે ેદા થઇ ળકે?  
(A) પ્રલાવનનુ ંમગ્મ આમજન કયલાભા ંઆલે 

(B) પ્રલાવનન મલકાવ કયલાભા ંઆલે  
(C) પ્રલાવનનુ ંવ્મલથથાન કયલાભા ંઆલે   (D) ઉયના ફધાજં 

 

36 જુદા ંજુદા ંવબંમલત પ્રલાવન મલથતાયભા ંકુદયતી, ભાનલવજીત અને અન્મ થથાનીમ રાબના વળંધન કેલા શમ છે?  
(A) વભતબુરત (B) અવભતબુરત (C) મનમિત (D) ઉયના ફધાજં 

 

37 ખજૂયાશ અત્માયે બાયતના _____ ઐમતશામવક થથાન ૈકીનુ ંએક ગણામ છે.  
(A) શે્રટઠ (B) ભોંઘા (C) A અને B (D) એકણ નશી 

 

38 બાયતભા ંભટી વખં્માભા ંથથામેરા કુદયતી અનાભત થથાનન મનબાલ ભશદ્દઅંળે કની આલકભાથંી થઇ યશરે છે?  
(A) પ્રલાવીઓ (B) પ્રલાવ-આમજક (C) વયકાય (D) A અને B 

 

39 પ્રલાવનના વભર સ મલકાવ ભાટે દેળના ંજુદા ંજુદા ંમલથતાયભા ંકેલા પ્રભાણભા ંમલકાવ થલ જઇએ?  
(A) લધતા (B) ઘટતા (C) વયખા (D) જુદા ંજુદા ં

 

40 દેળના ઐમતશામવક લાયવને જાલલા ભાટે પ્રત્વાશન અને વશામ યૂી ાડલાભા ં_____ વાધનરૂ ફની યહ્ય ુછે.  
(A) ધામભિક થથ (B) માટક (C) પ્રલાવન (D) લાશન 

 

41 પ્રલાવનખાત ુબાયતભા ંકમાયે અસ્થતત્લભા ંઆવ્ય?ુ 

(A) ૧૯૬૫ (B) ૧૯૬૬ (C) ૧૯૬૭ (D) ૧૯૬૮ 
 

42 આણા દેળભા ંળાન મલકાવ કયલા ભાટે એક કામામજના સચૂલલાભા ંઆલી? 

(A) ખેતી (B) ઉદ્યગ (C) પ્રલાવન (D) વદેંળા વ્મલશાય 

 

43 બાયતભા ંકમા દવકાભા ંપ્રલાવનને લાશન વ્મલશાય ભરંનાારમના એક મલબાગ તયીકેની ઓખ ભી શતી? 

(A) ૧૯૫૦ (B) ૧૯૬૦ (C) ૧૯૭૦ (D) ૧૯૮૦ 
 

44 ૧૯૫૦ના દવકાભા ંબાયતભા ંરગબગ કેટરા મલદેળી પ્રલાવીઓ આવ્મા શતા? 

(A) ૧૭૦૦ (B) ૧૭,૦૦૦ (C) ૧,૭૦,૦૦૦ (D) ૭૦,૦૦૦ 

 

45 બાયતભા ંવાશમવકને ખાવ મધયાણ વશામ કણ આે છે?  
(A) ટુહયઝભ પામનાન્વ કોયેળન 

(B) પ્રલાવન ફેંક  
(C) ટુહયઝભ મધયાણ કેન્દ્ર (D) TSC 

 

46 બાયતભા ંશટર અને પ્રલાવન વાથે વફંમંધત ઉદ્યગભા ંમલદેળી યકાણ ભાટેની ધ્ધમતઓ કેલી ફનાલલાભા ંઆલી છે? 

(A) વય (B) અઘયી (C) કંટાાજનક (D) નપાકાયક 
 

47 બાયતભા ંપ્રથભ પ્રલાવનીમતની ઘણા કમાયે કયલાભા ંઆલી શતી? 

(A) ૧૯૫૧ (B) ૧૯૬૧ (C) ૧૯૮૨ (D) ૧૯૯૧ 
 

48 લતાભાનભા ંમલદેળી ટેકનીશ્મનની વેલાઓ બાડે રેલા ભાટે ભજૂંયી_____  
(A) રેલી ડે છે (B) રેલી ડતી નથી (C) ભતી નથી (D) ભે છે 

 

49 લન્મજીલનઅને વયંક્ષણના યાટટ્રીમ ઉદ્યાન આનદં પ્રભદ અને _____ ના થતયને ઊંચ ુરાલે છે. 
(A) પ્રલાવન (B) લાશન વ્મલશાય (C) ખચા (D) આલક 

 

50 લતાભાનભા ંશલા, જભીન અને ાણીના પ્રદૂણભા ંયવામણ અને યાવામબણક કચયાથી થમેર મલકાવ કેલ છે? 

 (A) રાબદામી (B) ઘાતકી (C) નકાયાત્ભક (D) શકાયાત્ભક 

        
 



51 કેટરાકં થથાનીક પ્રલાવી ઋત ુદયમ્માન_____ તયીકે તેભજ પ્રલાવીઓને યંયાગત લાશનવ્મલશાયના વાધન દ્વાયા મવુાપયી કયાલે 
છે? 

 (A) પ્રલાવી ગાઇડ (B) વયંક્ષક (C) લેાયી (D) એકણ નશી 
 

52 કના દ્વાયા તેભની પ્રલાવન દ્વાયા થતી આલકના ખચાના હયણાભે પે્રયક યજગાય અસ્થતત્લભા ંઆલે છે? 

 (A) પ્રલાવીઓ (B) થથામનક રક (C) પ્રલાવન (D) આમજક 
 

53 પ્રલાવન થથામનક વભાજને યજગાય ઉયાતં ળેના દ્વાયા કેટરાકં અંળે આમથિક વયંક્ષણ રૂૂ ાડે છે. 
 (A) વયંક્ષણ (B) આલક (C) ખચા (D) ફચત 

 

54 લૈમિક અથાકાયણભા ંઆજનુ ંપ્રલાવન _____  
 (A) ખફૂજ ભશત્લનુ ંછે (B) ભશત્લનુ ંનથી (C) ઉમગી નથી (D) નકામ ુછે 

 

55 ઉત્િભણીમ પ્રકૃમતના હયલતાનની અવય કેલી શમ છે?  
(A) રાફંાગાાની (B) ટૂંકાગાાની 
(C) ભધ્મભગાાની (D) ઉયના ફધાજં 

 

56 પ્રલાવીઓની કેલી વખં્મા શભેંળા એક મલલાદન મલમ યહ્ય છે?  
(A) લધતી જતી (B) ભદં 

(C) ઘટતી જતી (D) એકણ નશી 
 

57 ળાન વદંબા જે-તે મલથતાયભા ંેદા થતા લૈમલધ્મતૂી છડ-ઝાડ વાથે શમ છે?  
(A) લન્મજીલન (B) લનથમત (C) ળાકાશાયી (D) તણૃરક્ષી 

 

58 બાયતીમ યણપ્રદેળ દેળના કમા બાગભા ંઆલેર છે?  
 (A) ઉિય (B) દબક્ષણ (C) લૂા (D) મિભ 

 

59 થયનુ ંયણ દેળના કમા યાજમને આલયી રે છે?  
 (A) મિભ ગજુયાત (B) મિભ યાજથથાન (C) ભશાયાટટ્ર (D) A અને B 

 

60 આંધ્રપ્રદેળ અને તમભરનાડુના દહયમા હકનાયાના વાટ પ્રદેળભા ંકેલા છડ જલા ભે છે?  
 (A) સકૂા જગંર (B) રીરા જગંર (C) કાટંાા છડ (D) ઉયના ફધાજં 

 

61 વભર સ મલિભા ંવોથી લધ ુપદ્રુ જભીનન મલથતાય કમ છે?  
 (A) ગગંા હકનાયાના ભેદાન (B) ઉિય પ્રદેળ (C) દબક્ષણ (D) આંધ્ર પ્રદેળ 

 

62 કમા ટાઓુ બાયતના રનાણ મલષલુવિૃીમ બેજલાા ફાયેભાવ રીરાછભ રનાણ જગંર મલથતાય ૈકીના એક છે.  
 (A) હશભારમ (B) આંદાભાન (C) મનકફાય (D) B અને C 

 

63 ચેમ્ીમન અને ળેઠે જગંરની લનથતી જગતના મખુ્મ કેટરા પ્રકાય દળાાવ્મા છે?  
 (A) ફે (B) રનાણ (C) ાચં (D) વાત 

 

64 લન્મજીલન ય પ્રલાવનની જે અવય ડે છે તે કેલા પ્રકાયની છે? 

 (A) શકાયાત્ભક (B) નકાયાત્ભક (C) મભશ્ર (D) B અને C 
 

65 ભાનલજાતે તેના નૈવબગિક હયવયભા ંઉરબ્ધ થતા ંવળંાધનનુ ંશભેંળા તાના રાબાથે _____ કયુા છે. 
 (A) ણ (B) ળણ (C) વભાધાન (D) વારુ 

 

66 જે-તે પ્રદેળની જભીનના બીનાળલાા કે બેજયકુત ટુકડાને શુ ંકશલેામ? 

 (A) બેજલા પ્રદેળ (B) સકૂ પ્રદેળ (C) A અને B (D) એકણ નશી 
 

67 બેજલાા પ્રદેળ અનેકમલધ પ્રકાયની લનથમત અને પ્રાણી સષૃ્ટટનુ ં_____ છે. 
 (A) ઉત્મિ બફિંદુ (B) મનલાવથથાન (C) જીલન (D) ઉયના ફધાજં 

 

68 પ્રલાવન અને _____ યથય યીતે વકંામેરા છે. 
 (A) એજન્ટ (B) માાલયણ (C) માટક (D) ઉયના ફધાજં 

 

69 જભીનન એલ ટુકડ કે જે તેની તભાભ ફાજુઓથી ાણીથી ઘેયામેર શમ છે. 
 (A) ટા ુ (B) વયલય (C) નદી (D) વમદુ્ર 

 

70 એલી બોમતક પ્રવમૃિ કે જે વ્મામાભ અને આનદં પ્રભદ ભાટ કયલાભા ંઆલે તેને શુ ંકશલેામ? 

 (A) પ્રલાવ (B) યભતગભત (C) ઉદ્યગ (D) એકણ  
 

 

________________ 
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1 ેઢીનુ ંમખુ્મ કામા ળેભા ંકામાક્ષભતા મવચ્ધ્ધ કયલાનુ ંછે? 

(A) ઉત્ાદન (B) મલતયણ (C) A અને B  (D) એકણ નહશ 
 

2 ફજાય વ્મલથથાએ _______ની દયેક વ્મહકત વાથે વકંામેલુ ંછે ? 

(A) ર સાશક (B) ધધંા (C) ેઢી (D) ઉદ્યગ 
 

3 ેઢીની વેલાઓ અને કામાિભની હકિંભત નક્કી કયલાનુ ંઅથલા એ અંગે વરાશ આલાનુ ંકામા કણ કયે છે ? 

(A) લેચાણ વચંારક (B) પ્રદેળ વચંારક (C) ર સાશક વફંધં વચંારક (D) હકિંભત વચંારક 
 

4 ભાકેહટિંગ ભેનેજય વ્મલશાયભા ંવપ ફની ળકે તે ભાટે તેન થલબાલ કેલ શલ જઇએ ? 

(A) ઉત્વાશી (B) વહિમ (C) થધાાત્ભક (D) ઉયના ફધાજં 
 

5 ફજાય વળંધન પ્રલાવન ફજાય વ્મલથથાન કેલ બાગ છે ? 

(A) ફાહ્ય (B) રક્ષ્માહંકત (C) અંતગાત (D) ભધ્મહંકત 
 

6 ખાવ કયીને કેલા ફજાયભા ંબાયતની શાજયી લતાાલી ળકાતી નથી? 

(A) ળશયેભા ં (B) ગાભડાભા ં (C) આંતયયાટટ્રીમ (D) ભાકેહટિંગ 
 

7 નાના ામાના એકભભા ંફજાય વ્મલથથા ય શુ ંયાખલાનુ ંકાભ વોંી ળકામ છે? 

(A) દેખયેખ (B) જલાફદાયી (C) જાણકાયી (D) A અને B 
 

8 ેદાળક વચંારકના કામો શુ ંશમ છે? 

(A) વળંધનના ગરા ં (B) સધુાયાત્ભક ગરા (C) અવયકાયક ગરા (D) એકણ નશી 
 

9 પ્રલાવન ઉદ્યગ ટ્રાલેર એજન્ટ અને _______ જેલા નાના એકભન ફનેર છે ? 

(A) મવુાપય (B) પ્રલાવ વચંારક (C) પ્રલાવક (D) ઉયના ફધાજં 
 

10 પ્રલાવન થથએ કમા ક્ષેરનાભા ંથધાા લધી યશી છે. 
(A) બમભમાઓ (B) યેથટયન્ટ (C) શટર (D) ઉયના ફધાજં 

 

11 ેઢીના ફજાય વ્મલથથાન પ્રવમૃિઓના લડા કણ છે? 

(A) ફજાય વ્મલથથાક (B) ેદાળ વચંારક (C) બ્રાન્ચ વચંારક (D) વચંારક 
 

12 કના ભાટે માટક ભકરતા ફજાયનુ ંજ્ઞાન શવુ ંજરૂયી છે? 

(A) પ્રલાવન ેદાળ (B) વેલાઓનુ ંભાકંેહટિંગ (C) A અને B (D) એકણ નશીં 
 



13 ભાહશતીનુ ંધ્ધમતવયનુ ંએકમરનાકયણ અને તેનુ ંતટથથ મલિરેણને શુ ંકશલેામ? 

(A) પ્રશ્નાલરી (B) મનદળાન (C) ફજાય વળંધન (D) મલબાગીકયણ 
 

14 ફજાયરક્ષી પ્રલમિઓ અંગે મનણામ રે તેભને કઇ ભાહશતી જઇએ? 

(A) ર સાશક વફંમંધત (B) ફજાય વફંમંધત (C) પ્રલાવ વફંમંધત (D) ઉત્ાદન વફંમંધત 
 

15 ‘કઇણ વથંથા ભાટે તેના શયીપની અલગણના કયલી ળકમ નથી‘ – આ મલધાન? 

(A) વાચ ુછે (B) ખટુ છે (C) કશી ળકામ નશી (D) એકણ નશી 
 

16 પ્રલાવ ઉદ્યગ એ કેલ ઉદ્યગ છે? 

(A) ફહમુખુી (B) એકમખુી (C) A અને B (D) એકણ નશી 
 

17 માટકની ળાયીહયક અને ભાનમવક વરાભતી વાથે વકંામેરા હયફ કમા છે? 

(A) વાભાજજક અને વરાભતી (B) યાજકીમ અને કામદાકીમ (C) બોગબરક (D) ઉયના ફધાજં 
 

18 કઇ વથંકૃમત ઇમતશાવ, થથાત્મ, ફીચીઝ, લાત, ધભા અને લમંળમતા આંતયયાટટ્રીમ માટક ભાટે આકાણરૂ છે? 

(A) અભેયીકન (B) બાયતીમ (C) બ્રાઝીર (D) ચીન 
 

19 કઇ વારભા ંઅગાઉનુ ંય.ુએવ.એવ.આય. બાયત ભાટે માટક ભકરતુ ંએક ભશત્લનુ ંફજાય વાબફત થયુ ંશત ુ.ં? 

(A) ૧૯૯૬ (B) ૧૯૯૭ (C) ૧૯૮૮ (D) ૧૯૯૮ 
 

20 જમા ંથડી ેઢીઓ ઉદ્યગના વયંકુત હશથવા ય નોંધારના અંકુળ ધયાલે તે ફજાયને કય ુફજાય કશલેામ? 

(A) શયીપાઇલાળુ ફજાય (B) ઇજાય (C) અલ્શથતક ઇજાય (D) ઇજાયાયકુત શયીપાઇ 
 

21 _______અનેક તત્લનુ ંફનેલુ ંવકુંર છે. 
(A) ફજાય (B) ર સાશક (C) ઉત્ાદક (D) એજન્ટ 

 

22 કઇ પ્રહિમા શઠે લથતીના બબન્ન બબન્ન બાગભાથંી નમનૂા વદં કયામ છે? 

(A) ધ્ધમતવયનુ ંમનદળાન (B) થતયીત મનદળાન 
(C) મદ્ચચ્છ મનદળાન (D) પ્રાદેમળક નમનૂાકયણ 

 

23 ફજાય મલમક જાણકાયી ધ્ધમતને ટૂંકભા ંશુ ંકશલેામ? 

(A) MAS (B) MJP (C) MIS (D) MIP 
 

24 વળંધન ભાટેની હડઝાઇનભા ંભશત્લનુ ંઅંગ કય?ુ 

(A) પ્રિાલરી તૈમાય કયલી (B) વલેક્ષણ (C) નમનૂ (D) બચરના તૈમાય કયલા 
 

25 કઇ વથંથાઓ વ્માક અને લાબણજમક થલરૂની પ્રલાવન પ્રવિૃીન આંતયીક યીતે મલકવાલી ળકામ તે પ્રકાયની રૂાતંય 
પ્રહિમાભા ંભશત્લનુ ંકામા કયે છે? 

(A) બફનવયકાયી (B) વયકાયી (C) થથામનક (D) યાજકીમ 
 

26 _______એ વાભાજજક જલાફદાયીલાા ફજાય વ્મલથથાની મખુ્મ પ્રહિમા છે? 

(A) પ્રલાવીઓ (B) મજભાન લથતી (C) વભજાલટ (D) માાલયણ 
 

27 પ્રલાવન ફજાય વ્મલથથાની પ્રહિમા વાથે એક મા ફીજી યીતે કણ વકંામેર છે? 

(A) જાશયેવથંથા (B) ખાનગી વથંથા (C) A અને B (D) એકણ નશી 
 

28 બાયત વયકાયના ૧૯૯૨ના પ્રલાવનના યાટટ્રીમ એકળન પ્રાન શઠે કેષ્ન્દ્રત મલકાવ ભાટે કેટરા પ્રલાવ કેન્દ્ર નક્કી કયલાભા ં
આવ્મા છે? 

(A) ૧૫ (B) ૨૦ (C) ૨૧ (D) ૨૨ 
 

29 પ્રલાવનભા ંેદાળન અનબુલ કણ કયે છે? 

(A) ટ્રાલેરવા (B) પ્રલાવી (C) ઉત્ાદક (D) એકણ નશીં 
 

30 પ્રલાવન પ્રવમૃિભા ંર સાશકની જેલી ભમૂભકા છે તે જ પ્રકાયની ભમૂભકા અને દયજ્જ કન છે? 

(A) મજભાન લથતી (B) થથામનક વથંથાઓ (C) A અને B (D) એકણ નશીં 
 

31 લતાભાનભા ંદુમનમાના દયેક દેળભા ંકઇ વથંથાની થથાના થમેર છે? 

(A) યાટટ્રીમ પ્રલાવન વથંથા (B) યાટટ્રીમ પ્રલાવન ફડા (C) A અને B (D) એકણ નશીં 
 

 
 



32 બાયતભા ંપ્રલાવન ‘મભમનથટ્રી’ની નીમતના અભરીકયણની વથંથા કઇ છે? 

(A) પ્રલાવન મલબાગ (B) પ્રલાવન મનગભ (C) TRC (D) RDA 
 

33 દયેક ખાનગી કે જાશયે વથંથા એક મા ફીજી યીતે પ્રલાવન ફજાય વ્મલથથાની પ્રહિમા વાથે વકંામેર શમ છે આ મલધાન 

(A) વાચ ુછે (B) ખટુ છે (C) કયી ળકામ નશી (D) અધરૂૂ છે 
 

34 કઇ પ્રવમૃિભા ંયાટટ્રીમ અને આંતયયાટટ્રીમ જહટરતાઓ, વામ્મતાઓ અને તપાલત વફંધંી અનબુલ અને વભજ કેલલી 
આલશ્મક ફને છે. 

(A) મલદેળી પ્રલાવ (B) પ્રલાવન (C) મલદેળી હ ૂહંડમાભણ (D) ફજાય વ્મલથથા 
 

35 પ્રલાવન ફજાય વ્મલથથા એ કેલી પ્રવમૃિ છે? 

(A) મલકાવરક્ષી (B) ઔદ્યબગક (C) વાભાજજક (D) આમથિક 
 

36 પ્રલાવન મભમનથટ્રીની ભમૂભકા એક વળંધક ઉયાતં કેલા થલરૂની થઇ યશ ેછે? 

(A) મલકાવ (B) નીમત ઘડતય (C) ભાનલવાધન મલકાવ (D) ઉયના ફધાજં 
 

37 ફજાયની જરૂયીમાત પ્રભાણે ર સાશક દ્વાયા ઉમગભા ંરેલા ભાટે કે તેભની જરૂયીમાત વતંલા ભાટે જે કાઇં આી ળકામ તેને 
શુ ંકશલેામ? 

(A) હકિંભત (B) લથત ુ (C) ભાગં (D) ેદાળ 
 

38 ભટી કંનીઓભા ંેદાળ મલકવાલલા ભાટે શુ ંશમ છે? 

(A) લથતમુભશ્ર (B) અેબક્ષત ેદાળ (C) જલાફદાય જૂથ (D) વબંમલત ેદાળ 
 

39 ર સાશક જમાયે ેદાળ ખયીદે તેની ાવેથી તેઓ અમકુ રક્ષણ અને ળયતની અેક્ષા યાખે છે. તેને વતંતી ેદાળ ફનાલે 
ત તેને કઇ ેદાળ કશલેામ? 

(A) અેબક્ષત ેદાળ (B) અબબવદૃ્વદ્વત ેદાળ (C) વબંમલત ેદાળ (D) ઉયના ફધાજં 
 

40 ેદાળની નાણાકીમ સદુ્દઢતાન મલચાય કમાા છી ળાન મલચાય કયલ જઇએ? 

(A) લેચાણ વદૃ્વિ (B) મલતયણ (C) પ્રમતબા (D) ઉયના ફધાજં 
 

41 ર સાશક જે મૂભતૂ વેલા કે રાબ ખયીદે છે તેન વભાલેળ ળેભા ંથામ છે? 

(A) કેષ્ન્દ્રમ રાબ (B) ફજાય ેદાળ (C) અેબક્ષત ેદાળ (D) અબબવદૃ્વદ્વત ેદાળ 
 

42 નલી ેદાળના બામલ લેચાણ અને નપાકીમ વબંમલતતાના અંદાજ તૈમાય કયલા એટરે........? 

(A) ધધંાકીમ માાલયણ (B) ધધંાકીમ મલિરેણ (C) ેદાળ મલકાવ (D) લેાયીકયણ 
 

43 ેદાળ મલકાવનુ ંઅંમતભ ગલ ુકય ુછે? 

(A) પ્રમતબા (B) મલતયણ (C) લેાયીકયણ (D) ભાગં 
 

44 વરં સશારમ ભાટેનુ ંલથતમુભશ્ર એની રફંાઇના કેટરી ેદાળ શે્રણીઓનુ ંફનેલુ ંશમ છે? 

(A) રનાણ (B) ચાય (C) ાચં (D) છ 
 

45 ર સાશકની જરૂયીમાત અને તેભની રૂબચઓને ખ્મારભા ંરઇને મગ્મ પ્રકાયની ેદાળ મલકવાલલાની જલાફદાયી કની છે? 

(A) વયકાય (B) લેાયીઓ (C) ફજાય વ્મલથથાક (D) ઉદ્યગતીઓ 
 

46 જમાયે મલિેતા ેદાળના કેષ્ન્દ્રમ રાબને વાદી ેદાળના થલરૂભા ંયજૂ કયે ત્માયે તેને શુ ંકશલેામ? 

(A) ફજાય ેદાળ (B) અેબક્ષત ેદાળ (C) અબબવદૃ્વિતેદાળ (D) વબંમલત ેદાળ 
 

47 કમા તફક્કાભા ંલથતનુ ફજાયભા ંથલીકાય થત થામ છે અને લેચાણ તથા નપ લધે છે? 

(A) પ્રલેળ (B) હયકલતા (C) મલકાવ (D) તન 
 

48 પ્રલાવનન રાબ ભેલલા ખચાાતી લાથતમલક યકભન વભાલેળ ળેભા ંથામ છે? 

(A) વભમ (B) નાણાકીમ ખચા (C) ળાયીહયક પ્રમત્ન (D) ભાનમવક ખચા 
 

49 પ્રલાવન થથ ળા ભાટે મલમળટટ ઘટનાઓનુ ંઆમજન કયે છે? 

(A) માટકને આકાલા (B) નપ કભાલલા (C) વેલા કયલા (D) લેાય કયલા 
 

50 પ્રલાવન ઉદ્યગના તભાભ મલબાગ અને વગંઠન ળાનુ ંઆમજન કયલાભા ંપા આે છે? 

(A) આનદંદામક પ્રલાવ (B) ધામભિક પ્રલાવ (C) હયચમ પ્રલાવ (D) ઉયના ફધાજં 

 
 



51 બફન આફશલાકીમ આકાણન ઉદ્દબલ ભાનલજીલનના કમા હયફભાથંી થામ છે? 

(A) વાભાજજક (B) લળંીમ (C) વાથંકૃમતક (D) ઉના ફધાજં 
 

52 હયચમ પ્રલાવનુ ંઆમજન અને વ્મલથથા કેલા શમ છે? 

(A) ખચાા (B) વથતા ં (C) ઓછા ં (D) લધાયે 
 

53 પ્રલાવ થથ અને પ્રલાવન વેલાઓના ઉત્ાદક ય કની અવય ડે છે? 

(A) ઋતગુતતા (B) ભવભ હયલતાન (C) A અને B (D) એકણ નહશ 
 

54 એલી કઇ જગ્મા છે કે જમા ંપ્રલાવન ેદાળ અને વેલાઓના ઉત્ાદક, ર સાશક વાભવાભા ભે છે અને ધધં કયે છે. 
(A) ફજાય (B) પ્રલાવન થથ (C) પ્રલાવશાટ (D) માટન થથ 

 

55 કમ તફક્ક લથત ુપ્રલેળન શઇ ળકે? 

(A) હયચમ તફક્ક (B) પ્રમતબા તફક્ક (C) લથતજુીલનચિ (D) જીલનચિ 
 

56 પ્રલાવન વ્મલવામભા ંમલદેળી ફજાયભાથંી મલદેળી હ ૂડંીમાભણ કભાલલાનુ ંઆકાણ કેવુ ંશમ છે? 

(A) ભાધ્મભ (B) શત ુનથી (C) લધાયે (D) ઓછુ 
 

57 હયચમ પ્રલાવનુ ંઆમજન અબબપ્રામના ઘડલૈમાઓ અને ધધં યૂ ાડનાયાઓને કન અંગત અનબુલ કયાલલાન, 
હયચમ કયાલલાન અને જાણકાયી આલાન શમ છે 

(A) પ્રલાવન ેદાળ (B) વેલાઓ (C) A અને B (D) એકણ નહશ 
 

58 પ્રલાવ થથ દેળ અંગે નકાયાત્ભક પ્રમતબા પ્રલતાતી શમ ત્માયે તે અંગે મનયાકયણ ળધલા શુ ંઅત્મતં ઉમગી વાબફત થામ 
છે? 

(A) એજન્ટ (B) હયચમ પ્રલાવ (C) વયકાય (D) ઉયના ફધાજં 
 

59 વાભાન્મ યીતે પ્રલાવન ઉદ્યગના તભાભ મલબાગ અને _______ હયચમ પ્રલાવનુ ંઆમજન કયલાભા ંપા આે છે. 
(A) વગંઠન (B) એજન્ટ (C) પ્રલાવીઓ (D) એકણ નહશ 

 

60 પ્રલાવનના ક્ષેરેના હયચમ પ્રલાવ કઇણ થથની કઇ દ્રષ્ટટએ ભશત્લ ધયાલે છે? 

(A) બોગબરક (B) લેચાણ વદૃ્વદ્વ (C) આમથિક (D) વાભાજજક 
 

61 મલમલધ દેળની વયકાય પ્રલાવનન ઉમગ કમા મલકાવ ભાટે કયી યશી છે? 

(A) વાભાજજક (B) આમથિક (C) વાથંકૃમતક (D) આંતયયાટટ્રીમ 
 

62 વાથંકૃમતક પ્રલાવન એટરે વાથંકૃમતક શતે ુભાટે વ્મહકતઓની શયેપેય- આ વ્માખ્મા કણે આી છે? 

(A) TTA (B) WTA (C) WHO (D) WTO 
 

63 પ્રલાવનને કન ભબ પ્રાપ્ત થમ છે? 

(A) વ્મલવામ (B) ેઢી (C) ઉદ્યગ (D) ફજાય 
 

64 ફજાય વ્મલથથા મભશ્રના તત્લ કમા છે? 

(A) અબબવદૃ્વદ્વ (B) હકિંભત મનધાાયણ (C) ેદાળ (D) ઉયના ફધાજં 
 

65 ઉચ્ચલગાના માટકના લગીકયણભા ંભશદ્દઅંળે કને પ્રાધાન્મ આલાભા ંઆલે છે? 

(A) હકિંભત (B) નપ (C) વગલડ (D) આલક 
 

66 પ્રવગં અને પ્રલાવન કેન્દ્રને પ્રમવચ્ધ્ધ કયલાભા ંઅને મલકવાલલાભા ંકન ઉમગ કયલાભા ંઆલે છે? 

(A) રેખક (B) મલચાયક (C) કરાકાય (D) ઉયના ફધાજં 
 

67 લતાભાનભા ંઉજલણીના શતેઓુ અને ઉદે્દળને કને જાગતૃ કયલાના દ્દષ્ટટકણથી જલાભા ંઆલે છે? 

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

68 ેદાળ તયીકે જેને લેચી ળકામ તેલા અનબુલ વજૉલાની ઇચ્છા ફજાયભા ંળેના દ્વાયા થઇ ળકે? 

(A) લેાયી (B) હકિંભત (C) વળંધન (D) ર સાશક 
 

69 માટન દ્વાયા થમેર ખચા અથાતરંનાના કમા થતયે પ્રવયે છે? 

(A) થલદેળી (B) પ્રાદેમળક (C) થથામનક (D) ઉયના ફધાજં 
 

70 આંતયયાટટ્રીમ ફજાયભા ંપ્રલાવન કેન્દ્રની ફજાય વ્મલથથાની જલાફદાયી મખુ્મત્લે બાયત વયકાયના કમા મલબાગની છે? 

(A) પ્રલાવન (B) આંતયયાટટ્રીમ (C) યાટટ્રીમ (D) વયકાયી 
 



71 કમ અબબગભ એલી અેક્ષા યાખે છે કે ફજાય મલબાજન એ ળકમ એટલુ ંભટંુ અને તેભા ંફજાય મલકાવની વબંમલત ક્ષભતા 
શલી જઇએ? 

(A) ર સાશક (B) વ્માાયી અબબગભ (C) વયકાયી (D) ફજાય 
 

72 ઉજલણીના શતેઓુ અને _______ને મરુાકાતીના યવને જાગતૃ કયલાના દ્દષ્ટટકણથી જલાભા ંઆલે છે? 

(A) ઉદે્દળ (B) ખચા (C) આલક (D) આનદં 
 

73 વેલાઓ કેલી શમ છે? 

(A) રાફંાગાાની (B) ટૂંકાગાાની (C) ક્ષણબગંયુ (D) પ્રળવંનીમ 
 

74 વથંથાકીમ ધ્મેમ કમા ખ્માર દ્વાયા આલી ળકે છે? 

(A) ફજાય વ્મલથથા (B) લેચાણ અંગેન ખ્માર 
(C) વભાજરક્ષી ફજાય વ્મલથથા (D) ેદાળન ખ્માર 

 

75 જમાયે શટર દ્વાયા યૂી ાડલાભા ંન આલતી શમ તેલી આલાવ સમુલધાને ફદરે માટકની સશુ્વુા ને અનરુક્ષીને ખાવ યીતે 
આમજીત કયલાભા ંઆલેરી વ્મલથથાને શુ ંકશલેામ? 

(A) ેઇંગ ગેથટ (B) યૂક આલાવ સમુલધા 
(C) મારનાી મનલાવ (D) ભટેલ્વ 

 

76 વ્મલવામમક વચંારન ધયાલતી ેઢીઓની વાભે વ્માાય કેલ શમ છે? 

(A) એકાગંી (B) કોટંુબફક (C) A અને B (D) એકણ નશી 
 

77 બાયતના તભાભ પ્રલાવ ધાભભા ંકમા પ્રકાયની શટર જલા ભે છે? 

(A) લેથટના થટાઇર (B) બાયતીમ ળૈરી (C) અભેયીકન (D) એકણ નશી 
 

78 ફજાય વ્મલથથા કેલી પ્રવિૃી છે? 

(A) વ્માક (B) નપાકાયક (C) આમથિક (D) વાભાજજક 
 

79 ર સાશકની લાથતમલક વખં્મા એલી કઇ લથત ુભાટે પ્રફ ઇચ્છા યજૂ કયે જે શમાત ઉત્ાદન અથલા વેલા દ્વાયા વતંી ળકામ 
તેભ ન શમ તેલી ભાગંને કેલી ભાગં કશલેામ? 

(A) વતત ઘટતી જતી ભાગં (B) મનેધાત્ભક ભાગં 
(C) અમનમમભત ભાગં (D) સષુપુ્ત ભાગં 

 

80 એક કે તેથી લધ ુવબંમલત ખયીદકતાાઓ વાથે લેચાણ ભાટે લાતચીત દ્વાયા થતી ભોબખક પ્રહિમાન શુ ંકશલેામ? 

(A) પ્રચાય (B) લેચાણ પ્રત્વાશન (C) લૈમહકતક લેચાણ (D) જાશયેાત 
 

81 ફજાયના ધ્માન, વંાદન અને જરૂહયમાતને વતંી ળકે તેલી લયાળ ભાટે ઉમગી એલી કઇણ ચીજલથતનેુ શુ ંકશલેામ? 

(A) યચના (B) મભશ્રફજાય (C) ઉત્ાદન (D) એકણ નશી 
 

82 કમા ખ્માર અનવુાય એભ ભાનલાભા ંઆલે છે કે ર સાશક એલા જ ઉત્ાદનન ક્ષ રેળે કે જે મલરુ પ્રભાણભા ંઉરબ્ધ શમ 
અને હકિંભતભા ંઓછુ ંશમ. 

(A) લેચાણ (B) ઉત્ાદન (C) આધમુનક (D) યંયાગત 
 

83 બાયતભા ંકમા લેચાણન ખ્માર લધ ુપ્રચબરત છે? 

(A) આિભક (B) 
નુ:લેચાણ 
 

(C) વબંમલત (D) આધમુનક 
 

84 મલભાની વેલા આતી વથંથાભા ંપેયપાય ક્ષભતા કમાયે ળકમ ફને? 

(A) આલક લધતી શમ (B) ભાહશતી વચંાયની મલરુતા શમ 
(C) નપ લધત શમ (D) એકણ નશી 

 

85 માટન ભાટેના લાશન વ્મલશાયના ર સાશકનુ ંલગીકયણ ળેના આધાયે થામ છે? 

(A) મવુાપાયી ભાટેની પે્રયણા (B) ફજાય મલબાજન 
(C) ઉયના ફને્ન (D) એકણ નશી 

 

86 મલભાની ભાગી લાશનવ્મલશાયના ફજાય મલબાજન ભાટે ભશત્લનુ ંકાયણ કય ુછે? 

(A) હકિંભત (B) ભાગં (C) વેલાઓની અેક્ષા (D) યુલઠ 
 



87 વ્મલથથાતરંના તેભજ માાલયણા ંથતા ંપેયપાયની અવય કેલી શમ છે? 

(A) ઝડી (B) તીવ્ર (C) ઉયના ફને્ન (D) ભદં 
 

88 મલભાની કંનીના રક્ષ્મફજાયભા ંવભામલટટ એલા ફજાયના મલબબન્ન ર સાશકની જરૂયીમતને વતંલી એ વભમરનાકના 
આમજનનુ ંકય ુકામા છે? 

(A) મખુ્મ (B) ગોણ (C) A અને B (D) એકણ નશી 
 

89 મલભાની ભાગી લાશનવ્મલશાયના પ્રથભ હંકતના મવુાપય કને ધ્માનભા ંરેતા નથી? 

(A) વેલાની ગણુલિા (B) કભાચાયીઓના મલનમ (C) હકિંભત (D) કભાચાયીઓન મલલેક 
 

90 મલભાની કંનીઓની લેાય કયલાની આલડત, નાણાકીમ વધ્ધયતા અને અસ્થતત્લન આધાય ળેના ઉય છે? 

(A) હકિંભત (B) નપ (C) ખચા (D) ઉયના ફધાજં 
 

91 મલભાની કંની કને તેભની વેલાના ફદરાભા ંલતય ચકૂલે છે? 

(A) ેવેન્જય (B) ર સાશક (C) દરાર (D) એકણ નશી 
 

92 ફજાય એકભની વ્યશૂયચનાઓ, શતેઓુ, વ્મલથથાતરંના અને તેની કાભગીયીનુ ંવ્મલસ્થથત હયક્ષણ એટરે શુ?ં 

(A) ફજાયતરંના (B) ફજાય યુલઠ 
(C) ફજાયની અવયકાયકતાનુ ંઅન્લેણ (D) ફજાય વ્મલથથા 

 

93 જેભ મલભાની કંનીના ઉડ્ડમનનગા રાફં તેભ તેની મલભાનદીઠ ઉમગ અને કભાણી કેલી શળે? 

(A) ઊંચી (B) નીચી (C) ભધ્મભ (D) નકાયાત્ભક 
 

94 ર સાશકને ખયીદી કયલા પે્રયલ અથલા આણી ેદાળથી લાકેપ કયલ એને શુ ંકશલેામ? 

(A) ેદાળ (B) મલતયણ (C) લેચાણ (D) શોંમળમાયી 
 

95 પ્રલાવન ઉદ્યગભા ંળાન વભાલેળ થામ છે? 

(A) પ્રલાવધાભ (B) ઘટનાઓ (C) આલાવીમ સમુલધાઓ (D) ઉયના ફધાજં 
 

96 કમા ખ્માર અનવુાય ર સાશક શભેંળા એલી ચીજલથતઓુની તયપેણ કયતા ંશમ છે કે ભટે બાગે વાયી ગણુલિા, વાય દેખાલ 
અને વાય દેખાલ અને વાયા રક્ષણ ધયાલતી શમ. 

(A) ઉત્ાદન (B) લેચાણ (C) ેદાળ (D) ભાગં 
 

97 કઇ પ્રડકટ એ અત્મતં નાળલતં છે જેન બમલટમ ભાટે વરં સશ થઇ ળકત નથી. 
(A) પ્રલાવન (B) મલભાન ભાગી (C) વેલા (D) લાશન વ્મલશાય 

 

98 ટ્રાલેર એજન્વી એ એક _______ તયીકે કાભ કયનારુ વ્મલથથાતરંના છે.  
(A) ભધ્મથથી (B) દરાર (C) લેાયી (D) એજન્ટ 

 

99 કઇ એક મલભાની વેલા યૂી ાડનાય વથંથાએ તાની વેલા હકિંભત મલકાવ અને મલતયણ જેલા ફજાય મભશ્ર અંગે કેલી 
ચારાકીથી લતાવ ુતે તેની વાભેનુ ં_______ છે. 

(A) ડકાય (B) મલકાવ (C) A અને B (D) એકણ નશી 
 

100 મલભાની વેલાના ઉદ્યગ ભાટે ફજાય વ્મલશાયના મવધ્ધાતંના અનવુણ ભાટેના તફક્કાઓ ૈકી કય ુઆમજન એ વોથી 
અગત્મનુ ંગલુ ંછે? 

(A) વ્યશૂાત્ભક (B) પ્રમતકાયાત્ભક (C) અગાઉનુ ં (D) ઉયના ફધાજં 
 

 

 

_____________________ 

 

 


