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1 પ્રલાવન ભાાંગણી ભોટે બાગે કેલી શોમ છે? 
(A) ગેયવ્માજફી  (B) મખૂખતાબયી  (C) A અન ેB ફન્ન ે (D) એક ણ નહશ  

 

2 જૂથ મખટનની ગોઠલણ કોના દ્વાયા કયલાભાાં આલ ેછે? 

(A) મખટન વાંચારકો  (B) નગયજનો  (C) મખટકો  (D) ઉયના ફધા જ  
 

3 યોજજિંદી લાસ્તવલકતાથી કાલ્વનક મકુ્તત વલશ્વ તયપનુાં રોકોનુાં વમશૂગત ઉડ્ડમન એટર ેશુાં? 

(A) વલાતાંત્ર્મ  (B) પ્રલાવન  (C) સ્લાસ્્મ  (D) વાશવ  
 

4 ક્યા દામકા સધુી ભોટાબાગના દેળોભાાં ભાત્ર પ્રાથવભક કક્ષાનો ઘયેુાં ધાંધો શતો? 

(A) 1950 
(B) 1940  (C) 1960  (D) 1970  

 

5 તાજેતયના લોભાાં ળેનુાં સતૂ્ર વલળે પ્રચાય-પ્રવાય કયલાભાાં આલેર છે?  
(A) પ્રલાવન  (B) મખટક  (C) 4S  (D) મવુાપયી  

 

6 1993 ભાાં કેટરા જાાનીઝ રોકો વભગ્ર વલશ્વભાાં ગોલ્પની યજાઓ ભાણલા ઉડી ગમા શતા? 

(A) 10 કયોડ  (B) 15 કયોડ 
(C) 12 કયોડ (D) 17 કયોડ 

 

7 પ્રલાવન વળક્ષણના ક્ષેત્રની યચનાનો ઉદે્દળ શુાં છે? 

(A) જાગવૃત કેલલી  (B) વલવલધ આલડતોનો અંદાજ કાઢલો  
(C) પ્રલાવના વલવલધ ાવાથી ભાહશતીગાય કયલા  (D) ઉયના ફધા જ  

 

8 પ્રલાવન તથા પ્રલાવીઓની હયબાા પ્રલાવનના વલવલધ સ્લફૃો અન ે___________ નો ણ ઉલ્રખે કયે છે. 
(A) પ્રકાયો  (B) કાયણો   (C) પ્રલાશો  (D) તાયણો  

 

9 ‘રોકોના યોજીંદા લવલાટ તભેજ કાભના સ્થથી 24 કરાકથી ઓછા અન ેએક લખથી લધ ુનશી એટરા વભમ ભાટેની સ્થાનાાંતયણ ની 

પ્રહિમા છે’ આ વલધાન કોનુાં છે? ___________ 
(A) W.H.O 

(B) યેલ્લ ે (C) W.T.O (D) સ્ટેટ ટ્રાન્વોટખ  
 

10 પ્રલાવનન ેચીજલસ્તઓુની તથા વેલાઓની ___________ વાથ ેવાંફાંધ છે. 
(A) લયાળ  (B) ફચત  (C) ભાાંગ  (D) યુલઠા  

 

11 મજભાન તથા સ્થાવનક રોકોથી અરગ પતત ભાગખદવળતત જૂથોભાાં પ્રલાવ કોણ કયે છે? 

(A) આમોજકો  (B) ટ્રાલલે્વ કાંનીઓ  (C) ફાકો  (D) મખટકો  
 

12 મખટનભાાં વભમગાાન ેઅવય કયતાાં હયફો ક્યાાં શોમ છે? 
(A) હકિંભત  (B) આકખણો તેભજ પ્રવવૃતઓ  (C) યજાનો વભમગાો  (D) ઉયના ફધા જ 

        
 



13 બાયતભાાં આજે ણ ભોટાબાગની કાંનીઓભાાં હયલશન યાશત અામ છે જેન ેશુાં કશલેામ? 

(A) એર.આઈ.વી  (B) એર.ટી.વી  (C) હયઝલળેન  (D) W.T.O 

 

14 લતખભાન વાંદબખભાાં પ્રલાવનના વલવલધ પ્રકાયોભાાંથી નીચભેાાંથી કમો પ્રલાવનનો પ્રકાય નથી? 

(A) આયાભદામક તભેજ ળક્તતલધખક 
(B) મકુ્તત 

(C) મખટન (D ખફય અંતય 

 

15 એક એલી કઈ અદ્ભભતૂ ઘટના છે જેનો આજના બાયતભાાં ઉદ્વબલ થઈ યશરેો આણ ેજોઈએ છીએ? 

(A) સ્લાતાંત્ર્મ  (B) વાંભરેન કે વબા પ્રલાવન  (C) વાંકખ  (D) વમશૂ પ્રલાવન  
 

16 આંતયયાષ્ટ્ટ્રીમ અવધકૃત પ્રલાવન વાંઘના ઉદ્વબલ ન ેરીધ ેપ્રલાવનની વાંખ્માભાાં વાયો એલો __________ થમો છે. 

(A) લધાયો  (B) ઘટાડો  (C) યુલઠો  (D) ફુગાલો  
 

17 જાાનભાાં કઈ યભત અત્માંત ખચાખ ભનામ છે? 

(A) હિકેટ  (B) શોકી  (C) ફાસ્કેટફોર  (D) ગોલ્પ  
 

18 જાશયે તભેજ ખાનગી ક્ષતે્ર ેવાંસ્થાઓ તભેજ ધાંધાદાયી એકભ નીચભેાાંથી કમો છે? 

(A) FHRAI (B) TAAI (C) IATO (D) ઉયના ફધા જ 

 

19 ક્યા પ્રલાવ આમોજકો સ્થાવનક વયકાય ય તનેી જાલણી ભાટે દફાણ રાલી ળકે છે? 

(A) ઘયધ્થુાં  (B) આંતયયાષ્ટ્ટ્રીમ  (C) સ્થાવનક  (D) વમશૂ  
 

20 યજાઓ યાંયાગત યીત ેકઈ પ્રવવૃત વાથ ેવાંકામરે છે? 

(A) વાભાજજક  (B) પ્રલાવન  (C) ધાવભતક  (D) આવથતક  
 

21 બાયતભાાં ક્યા મખટકો ભાટે માત્રાધાભો એક ભશત્લણૂખ આકખણ ગણામ છે. 
(A) આંતયયાષ્ટ્ટ્રીમ 

(B) વમશૂ  (C) સ્થાવનક  (D) ધાવભતક  
 

22 કઈ વાંસ્કૃવતએ ધણાાં ફધાાં મખટકને ોતાની તયપ આકવતત કયેર છે?  
(A) બાયતીમ  (B) જાાની  (C) ઈયાની  (D) અભહેયકન  

 

23 પ્રલાવનના ગવતળીર હયફોનો હયચમ પ્રાપ્ત કયલાભાાં ભદદફૃ થતો ખ્મારરક્ષી અભબગભ એટરે શુાં?  
(A) પ્રલાવન દ્ધવત  (B) મખટન  (C) લાશન વ્મલશાય  (D) એક ણ નહશ 

 

24 કોની વીભાઓ અત્માંત હયલતખનળીર છે? 

(A) મખટક  (B) પ્રલાવન  (C) વયશદ  (D) ગજુયાત  
 

25 શરેા યયુોભાાં એલા હદલવો કે જેભાાંથી કાભકાજનુાં ચકકય ફૂૃ થતાાં ધાવભતક યીતબાતો ભાટે હદલવ પાલલાભાાં આલતા તને ેધાવભતક 

હદલવ કે __________ કશલેાભાાં આલ ેછે. 
(A) Holiday  (B) Monday  (C) Birthday  (D) એક ણ નહશ 

 

26 કઈ વારભાાં ભિટન ેપ્રલાવનના આંકડા એકવત્રત કયલાનુાં ળફૃ કયુું? 

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

27 કોની દીલાદાાંડી પ્રાચીન વલશ્વની વાત અજામફીઓ કૈી એક ગણામ છે? 

(A) શયેોડોટ્રવ   (B) યોભની (C) એરકેઝાન્ન્ડમા  (D) એક ણ નહશ 

 

28 વય જ્શોન વાયજેટે વલશ્વ પ્રલાવન ભાટે ક્યાયે નજય કયલી ળફૃ કયી? 

(A) 1960  (B) 1948  (C) 1947  (D) 1940  
 

29 રોકોની આવાવના લાતાલયણના વાંદબખભાાં પ્રલાવન વ્મલસ્થાભાાં કમા પ્રશ્નો ઊબા થામ છે? 

(A) વયબયા  (B) ભમાખહદત વાધનો  (C) યીણાભો  (D) ઉયના ફધા જ 

 

30 નીચભેાાંથી કમો પ્રકાય મખટકોનો પ્રકાય નથી? 

(A) પ્રમોગાત્ભક  (B) પ્રવવદ્ધ  (C) ળોધક  (D) અવાભાન્મ  
 

31 ભધ્મલતીઓભાાં કઈ વેલાનો વભાલળે થામ છે? 

(A) ટ્રાલરે એજન્વીઓ  (B) પ્રલાવ આમોજકો  (C) બોવભમા (D) ઉયના ફધા જ 

 

32 કઈ વાંસ્થાઓ U.F.T.A.A ના વભ્મ તયીકે છે? 

(A) યાષ્ટ્ટ્રીમ વાંસ્થાઓ  (B) પ્રાદેવળક વાંસ્થાઓ  (C) A અન ેB ફન્ને (D) એક ણ નહશ 

 
 



33 ઇન્ન્ડમન કાંની શઠે ક્યાયે F.H.R.A.I નો એક કાંની તયીકે વભાલેળ કયલાભાાં આવ્મો શતો? 

(A) 9 ઓગસ્ટ 1952  (B) 7 ડીવમે્ફય 1955  (C) 18 વપ્ટેમ્ફય 1966  (D) 8 નલમે્ફય 1955  
 

34 મલૂ્માાંકન અન ેતરુના ભાટે વાભાન્મ યીત ેલયાતા આંકડાકીમ ભાનો કેટરા છે? 

(A) વાત  (B) આઠ  (C) અભગમાય  (D) દવ  
 

35 મખટકોની ભાાંગ વાંતોલી શોમ તો બાયતે કઈ નીવત અનાલલી ડળ?ે 

(A) વસ્ત ુાં હયલશન  (B) પ્રલાવન વ્મલસ્થા  (C) મતુત આકાળ  (D) વધ્ધયતા  
 

36 મતુત લેાય દ્ધવત ચા ુયાખલા આણા ક્ષ ેલધ ુ___________ ની જફૃય છે. 
(A) હૂાંડીમાભણ 

(B) યુલઠા (C) ખોયાક (D) સ્લતાંત્રતા 
 

37 વ્મક્તતગત યીત ેઆહ્લરાદક સ્થોનો પ્રલાવ ગોઠલનાયા મખટક ક્યા પ્રકાયનો મખટક કશલેામ? 

(A) ળોધક  (B) પ્રમોગાત્ભક  (C) ફૌધ્ધ્ધક  (D) વમશૂ  
 

38 આંતયયાષ્ટ્ટ્રીમ પ્રલાવન વાંસ્થાઓ ળનેુાં પ્રવતવનવધત્લ કયે છે? 

(A) વયકાય  (B) ખાનગીક્ષતે્રે (C) ઉયના ફન્ન ે (D) એક ણ નહશ 

 

39 થાઈરને્ડ, નેા, શ્રીરાંકા અન ેબાયત ેપ્રલાવીઓની કેલી અવયો સ્ષ્ટ્ટ ણ ેઅનબુલી છે? 

(A) નકાયાત્ભક  (B) વકાયાત્ભક  (C) વરાભત  (D) એક ણ નહશ 

 

40 યનુાઈટેડ નળેન્વની વલવળષ્ટ્ટ એજન્વીના નાત ેW.T.O ની વભ્મ વાંખ્મા કેટરી છે? 

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

41 બાયતભાાં ક્યા કાથી હયલશન ઉદ્યોગ અક્સ્તત્લભાાં છે? 

(A) વાંસ્થાનલાદ કા  (B) સ્લતાંત્ર્મોત્તય કા  (C) પ્રાચીન કા  (D) આધવુનક કા  
 

42 બાયતભાાં પ્રથભ શલાઈ વલેાઓની ળફૃઆત ક્યાયે થઇ? 

(A) 1932  (B) 1853  (C) 1950  (D) 1936  
 

43 થોડી અન ેભધ્મભ અંતયની મવુાપયી ભાટે કય ુહયલશન એક અગત્મનુાં વાધન છે?  
(A) યેર હયલશન  (B) ભાગખ હયલશન  (C) જ હયલશન  (D) શલાઈ હયલશન 

 

44 રાાંફા અંતયની મવુાપયી ભાટે વૌથી લધ ુમોગ્મ હયલશન વાધન કય ુછે? 

(A) યેલ્લ ે (B) ભાગખ  (C) જ હયલશન  (D) શલાઈ હયલશન  
 

45 અલયજલયનુાં વૌથી જૂનુાં વાધન કય ુછે? 

(A) શલાઈ હયલશન  (B) ભાગખ હયલશન  (C) યેર હયલશન (D) જ હયલશન 

 

46 જ હયલશનના મખુ્મ કેટરા પ્રકાયો છે? 

(A) ફ ે (B) ત્રણ  (C) ચાય  (D) ાાંચ  
 

47 ‘આંતયયાષ્ટ્ટ્રીમ જ ભાગખ પ્રવધકયણ’ ની સ્થાના ક્યાયે થઈ? 

(A) 1986  (B) 1976  () 1988  (D) 1984  
 

48 ‘ઈમય બકુ ઓપ ટુહયઝભ સ્ટેહટસ્ટીકવ’ કોણ પ્રકાવળત કયે છે? 

(A) I.A.T.A 
(B) U.F.T.A.A 

(C) પ્રલાવન વાંસ્થા  (D) W.T.O 

 

49 બાયતભાાં પ્રલાવન વલબાગ નાગહયક ઉડ્ડમન અન ેપ્રલાવન ખાતા વાથ ેજોડાઈન ેકઈ  વાંસ્થા તયીકે કામખ કયે છે?  
(A) આંતયયાષ્ટ્ટ્રીમ હયલશન ભાંડ  (B) યાષ્ટ્ટ્રીમ મખટક વાંસ્થા  (C) વયકાયી વાંસ્થા  (D) પ્રલાવન વાંસ્થા  

 

50 પ્રલાવનના વલકાવ, પ્રલાવ અને ામાના ભાખાના વલકાવભાાં મખુ્મ પાો કઈ વાંસ્થા આે છે? 

(A) N.C.T (B) બાયત વયકાય  (C) યાજ્મ વયકાય  (D) I.T.D.C 

 

51 ગાભણવતક ભધ્મક ભાાંથી તાયલરેા મલૂ્મના વલચરનના લગખના વયલાાન ેકુર વાંખ્મા લડે બાગલાથી જે મલૂ્મ ભે તને ેશુાં કશ ેછે? 

(A) વલચરન  (B) વલચયણ  (C) ભધ્મક વલચરન  (D) પ્રભાભણત વલચરન 

 

52 વદૃ્ધદ્ધ દયો ળનેા ફૃ ેયજૂ થામ છે? 

(A) વયેયાળ  (B) કુર  (C) ટકાલાયી  (D) ગણુકો  
 

 
 



53 પ્રથભ પ્રલાવ એજ્નન્વી ક્યાયે ળફૃ થઇ? 

(A) 1721 (B) 1729 
(C) 1829 (D) 1830 

 

54 પ્રલાવન એજન્ટ શાંભેળા ળાનાથી હયભચત શોલા જોઈએ? 

(A) લતખભાન બાડા કોષ્ટ્ટક  (B) હકિંભત  (C) ઉરબ્ધતા  (D) ઉયના ફધા જ 

 

55 1950 ભાાં કઈ વવભવત દ્વાયા હયલશનના તભાભ વાધનોના વલકાવ ભાટે વાંમોજન કયલાની જફૃહયમાત ય બાય મકૂલાભાાં આવ્મો શતો? 
(A) આંતયદેળીમ જ હયલશન વીવભવત   (B) ભોટય-લાશન કયાધાન તાવ વવભવત  
(C) હયલશન વરાશકાય હયદ  (D) હયલશન નીવત અન ેવનમોગી વવભવત  

 

56 એય રાઇન્વભાાં જમાયે આયક્ષણ કયલાભાાં આલ ેછે ત્માયે કોમ્પ્યટુયભાાં ત ેવ્મક્તત અથલા વ્મક્તતવમશૂની પાઈર ખરૂે છે અને આભેે 

પાઈર નાંફય ફશાય આલ ેછે તને ેશુાં કશલેાભાાં આલ ેછે?   
(A) TKT 

(B) TUR 
(C) PNR (D) TL 

 

57 બકુ કયેરા બાડા ઉય એયરાઈન્વ પ્રભાભણત કવભળન કોણ ભેલ ેછે? 

(A) પ્રલાવન એજન્ટ   (B) મવુાપયો  (C) ટ્રાલલે્વ કાંનીઓ  (D) ઇન્ડીમન એયરાઈન્વ 

 

58 એજન્વીનુાં અગત્મનુાં અંગ કયુાં છે? 

(A) આયોગ્મ  (B) લીભો  (C) પ્રલાવન  (D) જકાત  
 

59 લતખભાન વભમ ેવભગ્ર વલશ્વ ળાભાાં પેયલાઈ યહ્ુાં છે? 

(A) ગ્રાશકના ફૃભાાં  (B) ભશભેાનના ફૃભાાં  (C) મખટક ભાાં  (D) ભભૂાંડરીમ ગ્રાભભાાં  
 

60 ક્ષતે્રપની દ્રષ્ટ્ટીએ વભગ્ર વલશ્વભાાં બાયતનુાં __________ સ્થાન છે. 
(A) ાાંચમુાં  (B) ફીજુ ાં  (C) વાતમુાં  (D) છઠ્ઠુ 

 

61 બાયતનો દહયમા હકનાયો કેટરા હક.ભી. રાાંફા છે?  
(A) 16,700  (B) 6,200  (C) 5,500  (D) 5,700  

 

62 પ્રકૃવત વયક્ષણની હદળાભાાં શરેી ળફૃઆત ક્યાયે થઈ? 

(A) 1952  (B) 1935 
(C) 1927 (D) 1933 

 

63 બાયતની આફોશલા ભાટે કઈ ઋત ુપ્રબાલક નીલડે છે? 
(A) લાખઋત ુ (B) વળમાો  (C) ઉનાો  (D) લવાંતઋત ુ 

 

64 લળૈાખીનો તશલેાય ક્યા ભહશનાભાાં આલ ેછે?  
(A) એવપ્રર  (B) ભેં  (C) જૂન  (D) જુરાઈ  

 

65 જે પ્રલાવ વાશવ પ્રવતૃીઓ વાથ ેવાંકામરેો શોમ તને ેશુાં કશલેામ?  
(A) વલવળષ્ટ્ટ પ્રલાવ  (B ગોલ્પ પ્રલાવ  (C) વાશવ પ્રલાવ  (D) એક ણ નહશ 

 

66 અનકુૂ આફોશલા અન ેવાયા લયવાદલાા વલસ્તાયોભાાં કેલા જ ાંગરો જોલા ભે છે?  
(A) ગીચ  (B) સકૂા  (C) ઝાાંખા  (D) ઉયના ફધા જ  

 

67 વાભાન્મ યીતે એક જ સ્થે દયેક િવભક લ ેએક જ વભમખાંડ દયમ્માન શલાભાનની કેલી હયક્સ્થવત જલાઈ યશતેી શોમ છે? 

(A) અરગ-અરગ  (B) એક વયખી  (C) વલયોધી  (D) એક ણ નહશ 

 

68 વભગ્ર વલશ્વભાાં મખટકોની અલયજલય ય ળનેી અવય ડતી શોમ છે? 

(A) આફોશલા  (B) મવુાપયી બાડા  C) વગલડો  (D) ઉયના ફધા જ 

 

69 ળાના ભાદાંડ ભાટે વભમશૃાંખરાનો આધાય રલેાભાાં આલ ેછે? 

(A લરણ  (B) ઋતગુતતા  (C) ચિીમ ગવતવલવધ  (D) આફોશલા  
 

70 ક્યા યાજ્મભાાં જાન્યઆુયી ભહશનાભાાં શાથીઓનુાં વયઘવ મખટકોના આકખણનુાં મખુ્મ કેન્દ્ર છે? 

(A) ભશાયાષ્ટ્ટ્ર  (B) કેય  (C) ઉત્તયપ્રદેળ  (D) ભધ્મપ્રદેળ  
 

71 દય લ ેક્યા ભહશનાભાાં ભરુભવૂભભાાં આલરેા નાગોયભાાં શ ુભેો મોજામ છે? 

(A) જાન્યઆુયી-પેબ્રઆુયી  (B) ઓગસ્ટ-વપ્ટેમ્ફય  (C) પેબ્રઆુયી-ભાચખ  (D) નલમે્ફય-હડવમે્ફય  
        

 



72 ઈસ્ટ ઇન્ન્ડમા કાંનીઓ ોતાના અવધકાય ક્ષતે્રના બૌગૌભરક વલકે્ષણ ભાટે કઈ વારભાાં બાયતીમ વલેક્ષણની સ્થાના કયી? 
(A) 1760 

(B) 1769 
(C) 1785 (D) 1803 

 

73 ફજાય વ્મલસ્થા કામખિભભાાં કેટરા મખુ્મ તત્લો નજયે ડે છે? 

(A) ફ ે (B) ત્રણ  (C) ાાંચ  (D) ચાય  
 

74 કઈ હકિંભતભાાં છૂટ, ઘટાડો, ળાખ, શપ્તા અન ેવલતયણની ળયતોનો વભાલળે થામ છે? 

(A) ડતય હકિંભત  (B) લચેાણ હકિંભત 
(C) ખયીદ હકિંભત (D) ઉયના ફધા જ 

 

75 વલેા યૂી ાડલાભાાં કોનો પાો ભશત્લનો શોમ છે? 

(A) ગ્રાશકોનો  (B) ભનષુ્ટ્મનો  (C) લેાયીનો  (D) ઉત્ાદકનો  
 

76 યસ્તા યની ફૂટાથ ય ફવેીન ેસ્ભયભણકા લચેલી કમા ક્ષેત્રની એક મખુ્મ પ્રવવૃત છે? 

(A) ઔચાહયક  (B) મતુત પ્રલેળ  (C) અનૌચાહયક (D) ઉત્ાદન  
 

77 ભાાંગની અક્સ્થયતા પ્રલાવન પ્રવવૃતનુાં કેવ ુાં અંગ છે? 

(A) ટૂાંકાગાાનુાં  (B) રાાંફાગાનુાં  (C) અવનમવભત  (D) કામભી  
 

78 પ્રલાવન ક્ષતે્રે વાંકામરેા કભખચાયી કેલા શોલા જોઈએ? 

(A) વલલકેી  (B) ભદદફૃ થલાની બાલનાલાા  (C) ઉયના ફન્ન ે (D) એક ણ નહશ  
 

79 વલેા ઉત્ાદન કેટરી વલવળષ્ટ્ટતાઓન ેકાયણ ેલસ્તઓુથી અરગ ડે છે? 

(A) ફ ે (B) ત્રણ  (C) ાાંચ  (D) છ  
 

80 ગ્રાશકોની જફૃહયમાતન ેવાંતોલા કોઈ એક કાંઈક ફનાલી યજૂ કયે છે તને ેશુાં કશ ેછે? 

(A) અમતૂખતા  (B) વલેા ઉત્ાદન  (C) અભબન્નતા  (D) નશ્વયતા  
 

81 લસ્તઓુનુાં સ્લફૃ મતૂખ શોમ છે ત્માયે વલેા કેલી શોમ છે?  
(A) વલવલધ ફૃ  (B) સ્લાવભત્લ  (C) અમતૂખ  (D) મતૂખ  

 

82 વ્માાયી ગશૃો એ વ્મલસ્થાન વાંસ્થાઓના શુાં છે? 

(A) ઉત્ાદકો  (B) લેાયીઓ  (C) ગ્રાશકો  (D) ભાભરકો  
 

83 કોઈણ લસ્તનુા ફૃથી કામખક્ષભતાભાાં લધાયો થતો નથી યત ુાં તનેાથી શુાં લધ ેછે?  
(A મલૂ્મ  (B) લજન  (C) ગણુલત્તા  (D) લચેાણ  

 

84 રાબના ખ્મારભાાં ગ્રાશકની કઈ અકે્ષાઓનો વભાલેળ થામ છે? 

(A) વ્મલશાહયક  (B) ભનો લજૈ્ઞાવનક  (C) ઉયના ફન્ન ે (D) એક ણ નહશ 

 

85 વલજ્ઞાન, જાશયેાત વલક્ય, જન વાંકખ અન ેવ્માાય દ્વાયા શુાં થઇ ળકે છે? 

(A) એજન્ટો  (B લેાય  (C) પ્રચાય  (D) નપો  
 

86 વાંદેળાનુાં લશન કયવુાં, મહુદ્રત પ્રકાળનભાાં સ્થાન અન ેધ્લવન પ્રકાળનભાાં વભમનો ઉમોગ કયલો એન ેશુાં કશલેામ? 

(A) વલજ્ઞાન 
(B) દળખક  (C) પ્રબાલ  (D) ગશનતા  

 

87 ઈવતશાવ એ ભતૂકા અન ેકોની લચ્ચ ેનો લણથાંભ્મો વાંલાદ છે? 

(A) બવલષ્ટ્મ  (B લતખભાન  (C) અન્મ દેળો  (D) એક ણ નહશ 

 

88 પ્રલાવભાાં યવ લધલાની વાથ ેવાથે તભેાાં કોની પ્રસ્તતુતા ણ લધી છે? 

(A) મવુાપયો  (B) ઈવતશાવ  (C) એજન્ટો  (D) કાંનીઓ  
 

89 પ્રલાવનભાાં કોનો આધાય તયીકે ઉમોગ થામ છે? 

(A) ઈવતશાવ 
(B) બવલષ્ટ્મ 

(C) મખટકો  (D) એજન્વીઓ  
 

90 ઈ.વ. 1920 ના અવયભાાં જ્માાં વૌ પ્રથભ ખોદકાભ કયલાભાાં આવ્યુાં શત ુાં ત ેસ્થ કય ુશત?ુ 

(A) ભોશજેો-દડો  (B) શયપ્ા  (C) કારીફાંગન  (D) રોથર  
 

91 કારીફાંગન કમા આલેુાં છે? 

(A) ગજુયાત  (B) ભશાયાષ્ટ્ટ્ર  (C) યાજસ્થાન  (D) તાવભરનાડુ  
 

 
 



92 ગજુયાતના વમદૃ્ધ હકનાયે ખાંબાતના અખાત ાવ ેશુાં આલેુાં છે? 

(A) રોથર  (B) શયપ્ા  (C) કારીફાંગન  (D) એક ણ નહશ 

 

93 ગ ૂાંતયુથી 46 હકરોભીટય દૂય આલેરો અન ેવપેદ આયવશાણ ભાાંથી ફનાલરેો સ્તૂ કમો? 

(A) બાયહતૂ  (B) અભયાલતી  (C) નાગાજુ ખન કોંડા  (D) વાાંચી સ્તૂો  
 

94 નાચના ખાત ેકયભુ ાંહદય આલેુાં છે? 

A) દળાલતાય ભાંહદય  (B) વલષ્ટ્ણ ુભાંહદય  (C) ાલખતી ભાંહદય  (D) અષ્ટ્ટકોણીમ  
 

95 કઈ વદીના ફીજા ચયણભાાં તઘુરકો એ તભેના ફાાંધકાભભાાં ચાય કેન્દ્ર ભફિંદુઓ લાી કભાનો ફનાલી? 

(A) 14 ભી  (B) 11 ભી  (C) 15 ભી  (D) 16 ભી  
 

96 લરે-બટુ્ટાઓની ગોઠલણીભાાં સળુોબનનો મખુ્મ પ્રબાલળાી પ્રકાય કમો છે? 

(A) ઘમુ્ભટ  (B) આયફસ્ક  (C) ઉયના ફન્ન ે (D) એક ણ નહશ 

 

97 ‘અરાઈ દયલાજો’ ળેની ાવે ફાાંધલાભાાં આવ્મો શતો? 

(A) જાભા ભક્સ્જદ  (B) ઢાઈ હદનકા-ઝોંડા  (C) જીભખાના ભક્સ્જદ (D) કુતફુવભનાય  
 

98 આણા બવ્મ વાંસ્કૃવતક લાયવાનો આધાય એટર_ે___________ 
(A) વાલખજવનક ઈભાયતો  (B) વાંગ્રશારમ  (C) ભાંહદયો  (D) જોલારામક સ્થો  

 

99 ટોા મૂભતૂ યીત ેકમા ફનાલલાભાાં આલ ેછે? 

(A) ફાંગા  (B) યાજસ્થાન  (C) ભશાયાષ્ટ્ટ્ર  (D) ગજુયાત  
 

100 કય ુનતૃ્મ ઉત્તયપ્રદેળ તભેજ યાજસ્થાનનુાં  છે? 

(A) ભભણયુી  (B) કથક  (C) બાાંગડા  (D) ઓહડવી  
 

 

 

________________



ડૉ. બાબાસાહબે આંબેડકર ઓપન યનુનવનસિટી  
સત્ાાંત પરીક્ષા જાન્યઆુરી-2016  
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1 વાંચારનની વલબાલના અને વવધ્ધાાંતોનો વલકાવ એ વાેક્ષણે શુાં છે? 

(A) ાયાંયીક ઘટના  (B) વાંચારન 
(C) જૂની ઘટના  (D) આધવુનક ઘટના  

 

2 ટેરયની વાંચારનની થીમયીના મૂભતૂ વવધ્ધાાંતો કેટરા છે? 

(A) એક  (B) ફે  (C) ત્રણ  (D) ચાય 

 

3 વાંચારન એક __________ હયફ છે કે જેની શાજયી તેના પ્રમત્નોના હયણાભો દ્વાયા શાજયી તેના પ્રમત્નોના હયણાભ દ્વાયા 
અનબુલામ છે. 

(A) અદ્રશ્મ  (B) શકાયાત્ભક  (C) દ્રશ્મ  (D) નકાયાત્ભક  
 

4 વાંચારનના વલજ્ઞાનનો વલકાવ કયલા ભાટે પેમોરે ધાંધાકીમ પ્રવવૃતઓને કેટરા વલબાગભાાં લશેંચી છે? 

(A) ફે  (B) છ  (C) ચાય  (D) ત્રણ  
 

5 વાંચારન એટરે ફીજાઓ ાવેથી કાભ કઢાલી રેલાની કા – આ વ્માખ્મા કોણે આી? 

(A) ટેરય  (B) જ્મોજૉ આય.ટેયી  (C) ફે્રન્કરી   (D) પોરેટ  
 

6 ોતે જે કાંનીનુાં નેતતૃ્લ કયે છે, તેની ફધી જ પ્રવવૃતઓ ભાટે જલાફદાય યશ ેછે તે કમા ભેનેજયો કશલેામ? 

(A) જનયર ભેનેજયો  (B) કામખ અનવુાય ભેનેજયો  (C) વ્મલસ્થાકીમ ભેનેજયો  (D) ઉયના ફધા જ  
 

7 શનેયી પેમોરના ભતે, ‘વાંચારન એ કોઈ વ્મક્તતગત આલડત નથી, યતુાં ફીજા ફધા ની ભાપક એક __________ છે  
(A) કૈળલ્મ  (B) હયણાભ  (C) ઘટના  (D) ફનાલ  

 

8 કોઈ એક ક્ષેત્રભાાં વલવળષ્ટ્ટ જ્ઞાન, વનણૂખતા અને દ્ધવતઓનો ઉમોગ કયલાની ળક્તત એટરે, 
(A) ભાનલીમ કૌળલ્મ 

(B) માાંવત્રક કૌળલ્મ 
(C) વલબાલનાત્ભક કૌળલ્મ 

(D) કૌળલ્મ 

 

9 ભેનેજહયમર ભવૂભકાઓ વભજલા ભાટે જે અભ્માવો—વાંળોધનો થમા છે તેભાાંથી વૌથી લધ ુસ્લીકૃત વાંળોધન કોનુાં છે? 

(A) ફે્રન્કરી  (B) પોરેટ  (C) શનેયી  (D) ટેરય  
 

10 પ્રલાવન ઉદ્યોગની વપતા ભોટે બાગે કેલા વાંચારન ય આધાય યાખે છે? 

(A) ખચાખ  (B) ભફનકામખક્ષભ  (C) કામખક્ષભ  (D) એક ણ નહશ 
 

11 યાજ્મભાાં ભેનેજયોની જફૃહયમાત અને ભવૂભકા શાંભેળા કેલા યશમા છે? 

(A) લધતાાં  (B) ઘટતાાં  (C) ક્સ્થય  (D) નકાભા  
 

 
 



12 કોના અભબગભ મજુફ વાંચારન એ “લૈજ્ઞાવનક વાંચારન વાંહશત” તયીકે ઓખામ છે. 
(A) પેમોર  (B) ભેયી ાકખય  (C) યોફટખ  (D) ટેરય  

 

13 “લૈજ્ઞાવનક બાવલ અનભુાન અને વાંચારનની મોગ્મ દ્ધવતઓની ભદદથી વાંતોકાયક હયણાભો અવનલામખ ફને છે”—આ વલધાન 
કોનુાં છે? 

(A) ટેરય 
(B) શનેયી પેમોર  (C) ભેયી  (D) યોફટખ  

 

14 નીવત વલમક વનણખમો રેનાય અવધકાયીઓના એક નાના વમશૂભાાં કેલા પ્રકાયના ભેનેજયોનો વભાલેળ કયી ળકામ? 

(A) ભધ્મભ વાટી  (B) જનયર  (C) ઉચ્ચ વાટી  (D) ત વાટી 
 

15 વાંચારનભાાં કેન્દ્રસ્થાને શુાં શોમ છે? 

(A) અંકુળ  (B) આમોજન  (C) ભેનેજય  (D) વ્મલસ્થા કામખ  
 

16 પ્રવળષ્ટ્ટ વાંચારન ળાખાના સ્થાક કોણ શતા? 

(A) ભેયી ાકખય  (B) શનેયી પેમોર  () ટેરય  (D) યોફટખ 
 

17 જેઓ વ્મલસ્થાતાંત્રની વેલાઓનુાં ઉત્ાદન કયનાય કભખચાયીઓના પ્રત્મક્ષ વાંકખભાાં શોમ છે તેઓ ક્યા પ્રકાયના ભેનેજયો 
કશલેામ? 

(A) ત વાટી (B) ભધ્મભ વાટી (C) ઉચ્ચ વાટી (D) જનયર  
 

18 તાફેદાયોની પ્રવવૃતઓની કાભગીયી ભાલી અને સધુાયલી એટરે, 
(A

 
આમોજન  (B) વાંચારન  (C) વ્મલસ્થા કામખ  (D) અંકુળ  

 

19 ‘ઉદ્યોગ વાશવવકભાાં વજૉનાત્ભક અને નલ-પ્રલતખનનો ગણુ શોલો જોઈએ’---આ વલધાન  
(A) ખોટુાં છે  (B) વાચુાં છે  (C) કયી ળકામ નહશ  (D) અથખશીન છે  

 

20 ફજાયભાાં વ્મલસ્થાતાંત્રના સ્લફૃ અને ભાખા વલળે વનણખમ કોણ રે છે? 

(A) ઉદ્યોગ વાશવવક  (B) ગ્રાશક  (C) ફજાય  (D) લેચનાયાઓ  
 

21 વનણખમ રેલાની પ્રહિમાનુાં પ્રથભ ચયણ કયુાં? 

(A) હયક્સ્થવતનુાં વલશ્રેણ  (B) વભસ્માને ઓખલી  (C) ભાહશતી એકવત્રત કયલી  (D) વલકલ્ો ભાટેની ળોધ  
 

22 બાયતીમ વાંગઠનોભાાં ભોટા બાગના તભાભ વનણખમો કોણ રે છે? 

(A) ઉચ્ચ અવધકાયીઓ  (B) ભેનેજય  (C) વાંચારકો  (D) વયકાય  
 

23 વ્માાયના દયેક સ્લફૃની પ્રવવૃતઓ ચરાલલા ભાટે શુાં શોમ છે? 

(A) ભાખુાં  (B) એક વાંગઠન  (C) એક ફજાય  (D) ઉયના ફધા જ  
 

24 ચોક્કવ પયજોનો વનદેળ કયતાાં કામદાઓ અને વનમભનો કઈ યીતે નક્કી કયેરાાં શોમ છે? 

(A) ઔચાહયક  (B) લાસ્તવલક  (C) ખોટી  (D) વાચી 
 

25 સ્લામત્તતા નો ગાઢ વાંફ ાંધ જલાફદાયીઓ વનબાલલાભાાં ભતી ___________ વાથે છે  
(A) સ્લતાંત્રતા (B) યતાંત્રતા (C) એકતા  (D) વાંગઠન ળક્તત  

 

26 જમાયે ધ્મેમ વવદ્ધ કયલાભાાં ફે કે ફે કયતાાં લધાયે વ્મક્તતઓના વહશમાયા પ્રમાવોની જફૃય ડતી શોમ ત્માયે ળેની યચના થામ 
છે? 

(A) વાંગઠન  (B) ફજાય  (C) ઉદ્યોગ  (D) ેઢીઓ 

 

27 વાંગઠનોને વભજલાની પ્રહિમા અને વાંગઠન ભાખાની વાંદગીની પ્રહિમા એ ____________ ચારતી પ્રહિમાઓ છે  
(A) તટૂક  (B) વતત  (C) અવતત  (D) અણૂખ  

 

28 વાંસ્થાકીમ કાભગીયી સધુાયલા ભાટે શુાં વભજવુાં જફૃયી છે?  
(A) જૂથોનુાં સ્લફૃ 

(B) જૂથોનુાં લતખન  (C) જૂથોભાાં ચારતો ાયસ્હયક વ્મલશાય  (D) ઉયના ફધા જ 

 

29 પ્રથારક્ષી દ્રન્ષ્ટ્ટભફિંદુ પ્રભાણે વાંગઠનને કેટરા વલબાગોલાી એક પ્રથા તયીકે જોલાભાાં આલે છે? 

(A) ત્રણ  (B ાાંચ  (C) છ  (D) વાત  
 

30 વળક્ષાની કે રડલાની ભફક લગય વ્મક્તતને નતૂન વલચાયોનો પ્રમોગ કયલાની સ્લતાંત્રા આલાભાાં આલે તે ફાફત વાંગઠન 
વાંસ્કૃવતના ક્યાાં ાવાનુાં સચૂન કયે છે? 

(A) સ્લામત્તતા  (B) વાંઘખ  (C) યુસ્કાયો  (D) જોખભ રેવુાં  
 

 



31 વાંગઠન ભાખા અને વાંગઠન વાંસ્કૃવત એ કેલા શોમ છે? 
(A) ક્સ્થય શોમ છે  (B) ક્સ્થય શોતા નથી  (C) યસ્ય વલયોધી  (D) તટસ્થ  

 

32 જૂથ તેના વભ્મોને શુાં ફૂૃ ાડીને તેભના લતખન ઉય ઘેયી અવય ઊબી કયે છે? 

(A) આશ્રમ  (B) નુ્ષ્ટ્ટ  (C) વરાભતી  (D) ઉયના ફધા જ 

 

33 સ્લાબાવલક ફાક કેવુાં શોમ છે? 

(A) પે્રભા  (B) ભનસ્લી  (C) જીજ્ઞાસ ુ  (D) ઉયના ફધા જ 

 

34 ોતાની જાત અને ફીજાઓ અંગે જીલન ક્સ્થવતઓનુાં ___________ભાાં લગીકયણ કયલાભાાં આલે છે  
(A) ઊંડાણ  (B) વાંબાલના  (C) વભાજ  (D) એક ણ નહશ  

 

35 જે રોકોના જીલલાભાાંથી જ યવ ઉડી જામ છે તે રોકોની ક્સ્થવત કેલી શોમ છે? 

(A

 
હુાં ફયાફય નથી-તભે ફયાફય નથી  (B) હુાં ફયાફય નથી-તભે ફયાફય છો  

(C) હુાં ફયાફય છુ- તભે ફયાફય નથી (D) હુાં ફયાફય છુ- તભે ફયાફય છો  
 

36 રોકો તેભનો કેટરો વભમ જૂથોભાાં વામહૂશક યીતે લતખલાભાાં વાય કયતાાં શોમ છે? 

(A) ઓછાભાાં ઓછો  (B) ઓછો  (C) લધાયેભાાં લધાયે  (D) ખફૂ જ ઓછો  
 

37 ઘણાાં નાના અને ભોટા જૂથોનો એકાંદય વમશૂ ભીને શુાં ફને છે?  
(A) વાંસ્થા  (B) જૂથ  (C) ફજાય  (D) પ્રવતવનવધ 

 

38 નાના ઉદેળક કેવુાં લતખન કયનાય શોમ છે? 

(A) અંત:સ્ુયણાબયુું (B) વજૉનાત્ભક 
(C) ચારાકીબયુું (D) ઉયના ફધા જ 

 

39 લતખભાનભાાં મખટન વ્મલવામની વપતા ભાટે શુાં જફૃયી છે? 

(A) ઉત્ાદકની વેલા  (B) ગ્રાશક વાથેનો વાંફ ાંધ  (C) ભાનલ વાંવાધન વલકાવ  (D) ઉયના ફધા જ 

 

40 ટ્રાનઝેકળનર એના રીવીવ અભબગભભાાં ોતાની જાત અને ફીજાઓ અંગે જીલન ક્સ્થવતઓનુાં કેટરી વાંબાલનાઓભાાં 
લગીકયણ કયલાભાાં આવ્યુાં છે? 

(A

 
ફે  (B) ત્રણ  (C) ચાય  (D) ાાંચ  

 

41 મખટન વ્મલવામના ઉબોકતાઓ વેલા કે ઉત્ાદનની વાથે ફીજુ ાં શુાં ભેલે છે? 

(A) કભખચાયીઓનો અનબુલ  (B) વેલાની ગણુલત્તા  (C) ઉયના ફને્ન  (D) એક ણ નહશ 

 

42 વ્મલસ્થાતાંત્રીમ વાંચારનની ભાહશતી ભેલલાનુાં કાભ કઈ દ્ધવત દ્વાયા થામ છે? 

(A) વાંચારકીમ હશવાફી દ્ધવત  (B) નાણાાંકીમ હશવાફી દ્ધવત 

(C) કામખળીર મડૂી દ્ધવત 
(D) મડૂી ભાખાકીમ દ્ધવત 

 

43 પ્રત્મક્ષ ખચખ અને યોક્ષ ખચખનો વયલાો કયલાથી શુાં પ્રાપ્ત થામ છે?  
(A) ક્સ્થય ખચખ  (B) કુર ખચખ  (C) અક્સ્થય ખચખ  (D) લાસ્તવલક ખચખ  

 

44 જે ખચખ લેચાણના જ્થાને આધાયે ફદરાતો ન શોમ એને કેવુાં ખચખ કશલેામ? 

(A) ક્સ્થય ખચખ (B) અક્સ્થય ખચખ (C) લેચાણ ખચખ  (D) કુર ખચખ  
 

45 કઈ પ્રહિમા કે જ્માાં ખયેખય કયેરા કાભની ધાયેરા કાભ વાથે વયખાભણી કયલાભાાં આલે છે  
(A) અંદાજત્ર  (B) ફજેટયી અંકુળ  (C) ક્સ્થય અંદાજત્ર 

(D) હયલતખનળીર અંદાજત્ર 

 

46 હિમાએ વ્મલસ્થાતાંત્રની કેલી પ્રવવૃત છે? 

(A) બૌવતક  (B) ળાહયયીક  (C) શતેરુક્ષી  (D) નાણાકીમ  
 

47 ભોટા બાગના દેળો મખટનને પ્રાધાન્મ ળા ભાટે આે છે? 

(A) સ્થાવનક આવથતક હયક્સ્થવત સધુાયલા  (B) વલદેળી મદુ્દા વલકાવની પ્રવવૃતઓને ઉતે્તજન આલા  
(C) યોજગાયી તકો લધાયલા  (D) ઉયના ફધા જ 

 

48 કોની દયકાય રેલાભાાં યવુનટભાાં ફધા જ કભખચાયીઓ યોકામેરા શોમ છે? 

(A) લેાયીઓ  (B) કાભદાયો  (C) ગ્રાશકો  (D) વયકાય  
 

49 કયુાં ખાત ુાં ધ ાંધાની હશવાફી લખ દયમ્માનની કાભગીયીઓનુાં વભગ્ર તથા એકાંદયે હયણાભ વનધાખયણ ભાટે તૈમાય કયલાભાાં આલે છે? 

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



50 મખટનભાાં વેલાની ગણુલત્તા કભખચાયીઓના કમા વાંતો ય આધાહયત શોમ છે? 

(A) કામખ  (B) વેલા  (C) નપો  (D) હકિંભત  
 

51 ચા ુવભરકત એટરે લેાય ભાટેનો  
(A) ચા ુભાર  (B) કાચો ભાર  (C) તૈમાય ભાર  (D) ઉયના ફધા જ 

 

52 ક્સ્થયખચખ ભાાં ઉત્ાદન લધતાાં ખચખ કેવુાં યશ ેછે? 

(A) અક્સ્થય  (B) ક્સ્થય  (C) લધતુાં  (D) ઘટતુાં  
 

53 અંદાજત્ર એ ___________ ભાટેની દ્ધવતવયની મોજના છે. 
(A) ભાનલળાસ્ત્ર  (B) ભારવાભગ્રી  (C) વાધનના લયાળ  (D) ઉયના ફધા જ 

 

54 આલક અને ખચાખઓ લચ્ચેની ચોખ્ખા તપાલતની યકભને જે-તે વભમગાા ભાટે શુાં કશલેાભાાં આલે છે? 

(A) નપો  (B) નકુવાન  (C) A અને B 
(D) હકિંભત  

 

55 હશવાફ લખનુાં નાણાકીમ હયણાભ શુાં દળાખલે છે? 

(A) નાણાકીમ રાબ  (B) નાણાકીમ નકુવાન  (C) A અને B 
(D) એક ણ નહશ 

 

56 વાભાન્મ યીતે હશવાફી વભમ અંગેનો વભમગાો કેટરો યાખલાભાાં આલે છે? 

(A) ત્રણ-ભાવ  (B) છ-ભાવ  (C) એક લખ  (D) ત્રણ-લખ  
 

57 ડતય ળબ્દનુાં અથખઘટન ળેના ઉય આધાહયત છે?  
(A) કમા વાંદબખભાાં લયામ છે  (B) યોક્ષખચખ  (C) પ્રત્મક્ષખચખ  (D) ઉયના ફધા જ 

 

58 પ્રત્મક્ષ ભજૂયી ગણલા ભાટે શુાં ધ્માનભાાં રેલાભાાં આલે છે? 

(A) ભજૂયી  (B) કાભના કરાકો  (C) ઉયના ફને્ન  (D) એક ણ નહશ 

 

59 કોઈણ ધાંધાભાાં યોકડની જફૃહયમાતનો વાચો અંદાજ  
(A) જફૃયી નથી  (B) આલી ળકે છે  (C) જફૃયી છે  (D) આલી ળકતો નથી  

 

60 ક્યા વયલૈમાનો ઉમોગ ેઢીની વધ્ધયતા અને પ્રલાહશતાની ભાણી ભાટે કયલાભાાં આલે છે? 

(A) ચોખ્ખા વયલૈમા  (B) કાચા વયલૈમા (C) ાકા વયલૈમા (D) એક ણ નહશ 

 

61 વળવમત દેલાની ઉઘયાણીની યકભની ગણતયી કોના આધાયે કયલાભાાં આલે છે? 

(A) યોકડ  (B) આલક  (C) ખચખ  (D) નપો  
 

62 પ્રલાવ આમોજન વ્મલવામ કેલો છે? 

(A) જોખભી  (B) ભફન-જોખભી  (C) નપાકાયક  (D) નકુવાનકાયક  
 

63 એકાંદય દય કોણ આે છે? 

(A) લેાયી  (B) યુલઠાકાય   (C) ગ્રાશકો  (D) વયકાય  
 

64 પ્રલાવ આમોજકો વપ થવુાં શોમ અને ૈવા કભાલા શોમ તો તેણે કેલી વેલા યૂી ાડલી જોઈએ? 

(A) વાંણૂખ  B) અધયૂી  (C) ગણુલત્તાયતુત  (D) એક ણ નહશ 

 

65 કોઈણ ટાર કચેયીભાાં ટાર અંગે જફૃયી ટાર હટહકટ ખચખ અંગે  
(A) જાણી ળકામ છે  (B) જાણી ળકાત ુનથી  (C) છૂી ળકાત ુનથી  (D) નક્કી શોત ુનથી  

 

66 જે આમોજકો ગ્રાશકોના ફજાયસ્તયીકયણ ને ધ્માનભાાં યાખીને તેભના ેકેજ ઘડે છે તેલા આમોજકોને કમા આમોજકો કશલેામ? 

(A) વલવળષ્ટ્ટ પ્રલાવ આમોજકો  (B) કાંનીરક્ષી આમોજકો 
(C) વનમવભત આમોજકો (D) વામહૂશક ફજાય આમોજકો 

 

67 કઈ દ્ધવતભાાં ઊંચા બાલની આંકણી દ્વાયા લધાયાની યકભ ભે છે કે જે કાંની યાખી ળકે છે  
(A) ખયીદક્ષભતા  (B) ભાકખ-અ  (C) નેટ યેટ  (D) ઉયના ફધા જ 

 

68 પ્રલાવ વાંચારકોને કઈ કરભ શઠે નાણાકીમ રાબો ભે છે? 

(A) 80 CCC 
(B) 80 CC  (C) 80 HHD 

(D) 80 HH 

 

69 પ્રલાવી શોટર છોડતી લખતે ઔચાહયકતાઓ યૂી કયે તે વભમને શુાં કશલેાભાાં આલે છે? 

(A) ચેક આઉટ  (B) ચેક ઇન  (C) યયુોવમન પ્રાન  (D) યેક યેટ  
 

70 IATA વભગ્ર વલશ્વને કેટરા બૌગોભરક વલબાગોભાાં લશચેેં છે? 

(A) ફે  (B) ત્રણ  (C) ચાય  (D) ાાંચ  
 



71 ઉછીના રીધેરા નાણા ઉય ેઢીએ ચકૂલેરા ક્સ્થયખચખને શુાં કશલેાભાાં આલે છે? 

(A) વ્માજ  (B) કાચો નપો  (C) વાભાન્મ ખચખ  (D) લશીલટી ખચખ  
 

72 લખના અંતે પ્રલાવન કાંની તભાભ ભફરોની ચકુલણી કયી દે એ છી કયલેયા ચકૂલી દીધા ફાદ એની ાવે જે કાંઈ ળે યશ ે
છે એને શુાં કશલેાભાાં આલે છે? 

(A) નેટ-યેટ  (B) ખયીદક્ષભતા  (C) નપો  (D) ગ્રોવયેટ  
 

73 પ્રલાવન વાંસ્થા એ ોતાનો વ્મલવામ ચરાલલા ભાટે શુાં ભેલવુાં જફૃયી છે? 

(A) કેટરીક ભાંજૂયીઓ  (B) યલાનગીઓ  (C) ભાત્ર-A 
(D) A અને B 

 

74 જુદા-જુદા ફૃભ ભાટે શોટેર દ્વાયા નક્કી કયામેરા દયને શુાં કશલેાભાાં આલે છે? 

(A) ફુર યેટ  (B) શાપયેટ  (C) યેકયેટ  (D) શોટેર યેટ  
 

75 લેચાણ અશલેારો, ધાયણાઓ, કવભળનની ગણતયી તથા વેલા શલુ્ક કોની ાવેથી લસરૂ કયલાભાાં આલે છે? 

(A) લેાયીઓ  (B) ગ્રાશકો  (C) વયકાય  (D) કાંનીઓ  
 

76 જે વેલા યૂી ાડલાના લચનની ફૃયેખા યૂી ાડે તેલા દસ્તાલેજને શુાં કશલેામ? 

(A) બયવતય ુ (B) લાઉચય  (C) વયલૈય ુ (D) કવભળન  
 

77 ઊંચી હકિંભત વનધાખયણ ભાટે જે યકભ ઉભેયલાભાાં આલી શોમ તે જ યકભ  
(A) નપો ફનતી નથી  (B) નપો ફને છે  (C) મડૂી ફને છે  (D) હકિંભત થામ છે  

 

78 ફેંક અથલા ફૃભ કોઈણ પ્રલાવીને કે શોટરના પ્રલાવીને બવલષ્ટ્મભાાં પાલણી કયલા ભાટે કમો ળબ્દ પ્રમોગ થામ છે? 
(A) બહુકિંગ  (B) કન્પયભેળન  (C) ઓટળન  (D) ઓલય બહુકિંગ  

 

79 વલભાની વેલાના હશવાફ વલબાગ ભાટે કઈ કુન જફૃયી છે? 

(A) ફ્રાઈટ કુન  (B) ઓહડટ કુન 
(C) એજન્ટ કુન 

(D) ેવેન્જય કુન 

 

80 જે ક્ષણે કોઈ મવુાપય વલસ્તતૃ પ્રલાવ અંગે વલચાયે છે ત્માયે તે ચોક્કવણે ળેના વલળે વલચાય કયતો શોમ છે? 

(A) લાશન વ્મલશાય  (B) નાણાકીમ ખચખ  (C) પ્રલાવ વાંસ્થા  (D) એક ણ નહશ  
 

81 પ્રલાવન ઉદ્યોગને પ્રોત્વાશનો અને રાબ કોણ આે છે? 

(A) વશકાયી ફેંકો  (B) વલશ્વફેક  (C) ગજુયાત વયકાય  (D) બાયત વયકાય  
 

82 બહુકિંગ, હયઝલેળન, કન્પભેળન, ઓલય બહુકિંગ લગેયે જેલા ળબ્દો ળેના વાંદબખભાાં લયામ છે?  
(A) પ્રલાવન વાંસ્થા (B) એજન્ટ  (C) મવુાપયો  (D) લેાયીઓ  

 

83 આશાય વેલા ઉદ્યોગ એ એક એલા પ્રકાયનો ઉદ્યોગ છે જમાાં પતત વથમયીનુાં જ્ઞાન યૂત ુનથી—આ લાકમ  
(A) વાચુાં છે  (B) ખોટુાં છે  (C) કયી ળકામ નહશ  (D) ઉયના ફધા જ 

 

84 ઉાશાયગશૃના ચોડાઓ યાખલાની વહશત મખુ્મત્લે ળેનુાં લગીકયણ કયે છે? 

(A) આલક  (B) ખચખ  (C) ઉયના ફને્ન  (D) એક ણ નહશ 

 

85 હયલશન એ પ્રલાવન ઉદ્યોગનુાં એક મખુ્મ ___________ છે  
(A) અંગ  (B) સ્થ  (C) વગલ  (D) ચારક  

 

86 કામખ વલળેની વાંદગી અને અગાઉથી નક્કી કયવુાં તેને શુાં કશલેામ? 

(A) વ્મલસ્થાતાંત્ર  (B) આમોજન  (C) ફજાયતાંત્ર  (D) આધાયણ  
 

87 હયલશનના અન્મ સ્લફૃોની બવલષ્ટ્મની ભાાંગના આધાયણ અંગે ામાફૃ દ્ધવતઓ કેટરી છે? 

(A) એક  (B) ફે  (C) ત્રણ  (D) ચાય  
 

88 ેદાળભાાં સધુાય અને ળફૃઆતની પ્રસ્તાવલત ેદાળ વેલાની ગણુલત્તાનો વનબાલ એ ેદાળના લેચાણ ઉયાાંત ળેભાાં ભદદ કયે 
છે? 

(A) અભબવદૃ્ધદ્ધ   (B) ઉત્ાદન  (C) હકિંભત નક્કી કયલા  (D) એક ણ નહશ 

 

89 પ્રલાવન ફજાયનો અેભક્ષત વલકાવ ભહ્દઅંળે ળેના ઉય આધાય યાખે છે? 

(A) પ્રલાવન વાંસ્થા  (B) મવુાપયો  (C) શલાઈ હયલશન વાંશવત  (D) અાતી વગલો  
        

 

90 પ્રલેગીકયણ અને વલજ્ઞાન ભાટે પ્રલાવન વાંસ્થાઓ શુાં તૈમાય કયતી શોમ છે? 

(A) પ્રચાય વત્રકાઓ  (B) હટહકટ  (C) ફજાય  (D) ગ્રાશકો  
 



91 આશાય વેલા યવોડાનુાં કોઈ ણ વાંચારન એ કોના જેવુાં શોમ છે?  
(A) પેતટયી  (B) દુકાન  (C) ગ્રાશક  (D) લેાયી  

 

92 કમા એય કોોયેળન ધાયા શઠે ખાનગી એય રાઈન્વના ચારનની યલાનગી આલાભાાં આલેર નથી. 
(A) 1951  (B) 1953  (C) 1954  (D) 1965  

 

93 પાસ્ટ-ફૂડ ઉાશાયગશૃ કેલી જગ્મા ઉય શોવુાં જોઈએ? 

(A) ળાાંત લાતાલયણ  (B) યોડ ઉય  
(C) વલળા વાંખ્માભાાં રોકો અલયજલય કયતાાં શોમ  (D) એકાાંતલાી જગ્મા  

 

94 આશાય વેલા એ કેલો ધાંધો છે? 

(A) મડૂીરક્ષી  (B) ભાનલરક્ષી (C) ઉચ્ચ જફૃહયમાતલાી લસ્તઓુની પેયફદરી  (D) ઉયના ફધાાં જ 

 

95 પ્રલાવનના પ્રલેગીકયણ ભાટે કમા પ્રલાવો મોજલાભાાં આલે છે?  
(A) વ્મક્તતગત  (B) કૌટુાંભફક  (C) પયલા રામક  (D) જોલારામક  

 

96 વ્મલવાવમક પ્રલાવન ઉય કોની અવય શોતી નથી  
(A) ભાંદી  (B) તેજી  (C) તેજી-ભાંદી  (D) આવથતક  

 

97 અવધલેળ ઉદ્યોગના ફજાયનુાં કેટરાાં ક્ષેત્રોભાાં લગીકયણ કયી ળકામ? 

(A) ફે  (B) ત્રણ 
(C) ચાય  (D) ાાંચ  

 

98 ભેાલડાઓ અને વનદળખનોની ફાફતભાાં કમા ઉદ્યોગની ભવૂભકા ભશત્લની શોમ છે?  
(A) કાડ  (B) પ્રદળખન  (C) લાશન વ્મલશાય  (D) ફાાંધકાભ  

 

99 ભોટા બાગના વ્મલવાવમક પ્રલાવીઓ કમા લગખભાાં પ્રલાવ કયતાાં શોમ છે? 

(A) ઉચ્ચલગખ  (B) રોઅયલગખ  (C) વેકન્ડ  (D) ઉયના ફધા જ 
 

100 વમશૂ વબા, હયદ, કન્લેન્ળન, વાંભેરન લગેયે જેલી ભીટીંગો કઈ કક્ષાની શોઈ ળકે? 

(A) યાષ્ટ્ટ્રીમ  (B) યાજમ  (C) સ્થાવનક  (D) ઉયના ફધા જ 

 

 

______________
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1 જૈવલક વાંગઠનને એના વભગ્ર જીલનકા દયમ્માન અવય કયનાય દયેક હયફને શુાં કશલેામ? 
(A) માખલયણ  (B) લાતાલયણ  (C) આલયણ  (D) જીલાલયણ  

 

2 લનસ્વતની ફાષ્ટ્ોત્વજૉનની પ્રહિમા ળેનાથી અવય ાભે છે? 

(A) ાણી  (B) લાતાલયણ  (C) જભીન  (D) લન  
 

3 લાતાલયણના શલાભાનનો આધાય ળેના ઉય યશરેો છે? 

(A) ઓક્તવજન  (B) લન  (C) તાભાન  (D) જૈવલક વાંગઠન 
 

4 વલષલુવતૃ ય શલાભાન કેવુાં શોમ છે? 

(A) ઠાંડુ  (B) ગયભ  (C) ખફૂ જ ગયભ  (D) ખફૂ જ ઠાંડુ  
 

5 જીલનની મૂભતૂ અને પ્રાથવભક જફૃહયમાત શુાં છે? 

(A) સમૂખ પ્રકાળ  (B) ઉજાખ  (C) A અને B  (D) યશઠેાણ  
 

6 શહયતગશૃની અવયભાાં બાગ બજલનાય લાયઓુ કેટરા? 

(A) ત્રણ  (B) ચાય  (C) ાાંચ  (D) છ  
 

7 લનસ્વતઓ તેભજ અન્મ વમદુામોને જફૃયી એલાાં ખનીજ તત્લોનો વાંગ્રશ કોણ કયે છે?  
(A) ાણી (B) લાતાલયણ  (C) જભીન  (D) ત્થય  

 

8 શલાભાન, તાભાન, અલક્ષેણ, ભૌવભીમ વલભતા અને લન એ વભમાખલયણીમ પ્રદેળોની યચનાને અવય કયતાાં કમા 
હયફો છે? 

(A) ભાધ્મવભક  (B) પ્રાથવભક  (C) નકાયાત્ભક  (D) શકાયાત્ભક  
 

9 ળકખયાભાાં યેશરી ઉજાખ ળેભાાંથી ભે છે? 

(A) ઓક્તવજન  (B) વલહકયણો  (C) પ્રકાળ  (D) લન  
 

10 લાતાલયણભાાં યશરેા પ્રલાશી યજકણોને શુાં કશલેામ? 

(A) બેજ  (B) લાય ુવલરમ  (C) ઓઝોન  (D) સ્પટીક  
 

11 માખલયણની સયુક્ષા ભાટેની ભશત્લની વલબાલના કઈ છે? 

(A) ક્ષભતા ળક્તત  (B) પ્રલાવન પ્રવવૃત  (C) બૌવતક માખલયણ  (D) ઉયના ફધા જ 
 



12 કમા દળકાલાા યગુરો ભશદઅંળે સ્લતાંત્ર અથખવબય પ્રલાવીઓ શોમ છે. 
(A) 10 થી 20  (B) 40 થી 50  (C) 30 થી 40  (D) 50 થી 60  

 

13 એન્ટાહટિઁકાભાાં પ્રલાવન નૌકાઓ કચયો કમા ઠારાલે છે? 

(A) જભીન ય  (B) ાણીભાાં  (C) દહયમાભાાં  (D) ભગૂબખભાાં  
 

14 પ્રલાવનક્ષેતે્ર કય ુજૂથ રાાંફા વભમ ભાટે ટકી યશ ેછે તેભજ લધાયે અગલડતાઓ ણ વશન કયે છે? 

(A) યગુરો  (B) લૌજ્ઞાવનક જૂથ  (C) વનવતૃ વ્મક્તતઓ  (D) ભહશરાઓ  
 

15 બાયતીમ ગશુોભાાં કોને યશઠેાણના અવનલામખ અંળ તયીકે ગણલાભાાં આલેર છે.  
(A) તરુવી  (B) ફૂર  (C) વકૃ્ષ  (D) આવોારલ  

 

16 કોણ અભેહયકાથી ળફૃ થતાાં અથખવબય પ્રલાવભાાં જોડાઈને પ્રલાવ કયે છે? 

(A) વનવવૃત્ત વ્મક્તતઓ  (B) ભહશરાઓ  (C) A અને B  (D) એક ણ નહશ 
 

17 માખલયણની સયુક્ષા ક્ષભતાળક્તત એ ભશત્લની __________ છે. 
(A) જલાફદાયી  (B) વલબાલના  (C) મડૂી  (D) ફેદયકાયી  

 

18 ખનીજતેર અને ભોટયલાશન વહશત પ્રલાવન ણ કેલા વ્માાયના ત્રણ ભશત્લના પ્રકાયો ૈકીનો એક છે  
(A) આંતયયાષ્ટ્ટ્રીમ  (B) યાષ્ટ્ટ્રીમ (C) યાજકીમ  (D) ઉયના ફધા જ 

 

19 ખનીજતેર અને ભોટય લાશન વહશત કમો ઉદ્યોગ આંતયયાષ્ટ્ટ્રીમ વ્માાયના ત્રણ ભશત્લના પ્રકાયો ૈકીનો એક છે. 
(A) પ્રલાવન  (B) દહયમાઈ વ્મલશાય  (C) કાડ  (D) રોખાંડ  

 

20 પ્રલાવન ઉદ્યોગ એ વલદેળી ચરણ કભાલી આલા ઉયાાંત  
(A) યોજગાયી યૂી ાડે છે  (B) મડૂીયોકાણને પ્રોત્વાશન આે છે  
(C) નાના ધાંધા-યોજગાયના વલકાવ ભાટે તકો યૂી ાડે છે  (D) ઉયના ફધા જ 

 

21 નકાયાત્ભક, વાભાજજક અને માખલયણીમ અવયોને ઘટાડીને લધભુાાં લધ ુઆવથતક રાબ ભી ળકે એ યીતે વ્મલક્સ્થત 
ગોઠલણીલાો ઉદ્યોગ એટરે  

(A) પ્રલાવન  (B) ટકાઉ પ્રલાવન  (C) A અને B  (D) એક ણ નહશ 
 

22 ‘અધ્મમન પ્રલાવ, વાાંસ્કૃવતક ઉત્વલ પ્રલાવ, વલકાવ પ્રોજેતટનો પ્રલાવ એકફીજા વાથે ગાઢ યીતે વાંકામેરા છે’ –આ 
વલધાન  

(A) ખોટુાં છે  (B) મોગ્મ નથી  (C) વાચુાં છે  (D) એક ણ નહશ 
 

23 વલકાવભાાં પ્રલાવનની ભવૂભકાના  ૃ્ થકયણના મખુ્મ અભબગભો કેટરા?  
(A) ફે  (B) ત્રણ  (C) ાાંચ  (D) છ  

 

24 લતખભાન વલશ્વભાાં ટુયીઝભ એ વૌથી લધ ુભશત્લની વાભાજજક અને ___________ પ્રવતૃીઓ ફની યશી છે. 
(A) વાાંસ્કૃવતક  (B) આવથતક  (C) A અને B  (D) એક ણ નહશ 

 

25 કુદયતી વાંવાધનો ભાટેની ભાનલીની જફૃહયમાતોનુાં વૌથી લધ ુવલસ્તયણ ક્યાયે થયુાં? 
(A) ઔદ્યોભગક િાાંવત છી  (B) ઔદ્યોભગક િાાંવત શરેા  (C) 1540 (D) 2001 

 

26 પ્રલાવીઓને આલકાયતા વમદુામોની લસ્તીઓ મખટકોના આલનજાલન તથા કોની વાથે વાંકામેરી શોમ છે? 

(A) બાડુાં  (B) ખચખ  (C) યશઠેાણ  (D) આલક  
 

27 ભનષુ્ટ્મો તેભની આવાવના હયવયભાની લનસ્વત અને ___________ નો ઉમોગ કયતાાં યશમા છે. 
(A) પ્રાણીસષૃ્ટ્ટી  (B) જીલસનૃ્ષ્ટ્ટ  (C) ભૂષૃ્ટ્ઠ (D) લાતાલયણ  

 

28 લાશનવ્મલશાયના યાંયાગત વાધનો કમા છે? 

(A) ાકા યસ્તા  (B) યેલ્લે  (C) શલાઈ ભાગો  (D) ઉયના ફધા જ  
 

29 જેઈમ્વ આય.ભેતગે્રગોયે ટકી ળકે તેલો વલકાવ નાભનો રેખ કમાયે પ્રવવદ્ધ કમો? 

(A) 1884  (B) 1994  (C) 1801  (D) 1782  
 

30 પ્રલાવન એ અન્મ ઉદ્યોગની જેભ કઈ અથખ-વ્મલસ્થાને પ્રબાવલત કયે છે? 

(A) યાષ્ટ્ટ્રીમ (B) પ્રાદેવળક (C) ક્ષેવત્રમ (D) ઉયના ફધાજ   
        

 



31 કોઈણ પ્રલાવી સ્થની બૌવતક વલકાવ મોજનાનો મૂભતૂ ઉદેશ્મ પ્રલાવીઓને ___________ કયલાનો શોમ છે. 
(A) પામદો  (B) નકુવાન  (C) આકવતત  (D) છેતયલાનો  

 

32 બાયતભાાં ભોટી વાંખ્માભાાં સ્થામેરા કુદયતી અનાભત સ્થાનોનો વનબાલ ભશદઅંળે કોની આલકભાાંથી થઈ યશરે છે. 
(A) પ્રલાવીઓ  (B) પ્રલાવ-આમોજકો  (C) પતત-A (D) A અને B  

 

33 કમા દેળભાાં ‘વેન્ટ પરોહયવ નેચયર ાકખ ’ ને પ્રલાવીઓ ભાટે ખલુ્રા મકૂી દઈને લન્મ જીલન ભાટે અવયકાયક સયુક્ષા 
ઉરબ્ધ કયી છે. 

(A) દભક્ષણ અભેહયકા  (B) ઉત્તય અભેહયકા  (C) ભધ્મ અભેહયકા  (D) ઉત્તય આહફ્રકા  
 

34 કમા પ્રાચીન સ્ભાયકને ‘વલશ્વનો લાયવો’ ગણલાભાાં આલે છે? 

(A) ખજૂયાશો  (B) તાજભશર  (C) ભાઉન્ટઆબ ુ (D) રાર હકલ્રો  
 

35 લખતીમ ળશયેભાાં પ્રલાવીઓના એક પ્રલાવન જગ્માએથી ફીજી જગ્માએ જલા-આલલા ભાટે કમા નેટલકખનો ઉમોગ એક 
નલી ફાફત શળે.  

(A) ભોફાઈર  (B) યો-લે  (C) યેલ્લે  (D) શલાઈભાગખ  
 

36 પ્રલાવનના વભગ્ર વલકાવ ભાટે દેળના જુદાજુદા વલસ્તાયોભાાં કેલા પ્રભાણભાાં વલકાવ થલો જોઈએ. 
(A) લધતાાં  (B) ઘટતાાં  (C) વયખા  (D) જુદાજુદા  

 

37 વલખ આંતયભાખાકીમ સવુલધાઓનો વલકાવ બલનની કઈ ફાજુ કયલો જોઈએ? 

(A) ડાફી ફાજુ  (B) જભણી ફાજુ  (C) ચાયે ફાજુ  (D) લચ્ચે  
 

38 યાંયાગત યીતે પ્રલાવનને કેલી પ્રવવૃત્ત ગણલાભાાં આલે છે? 

(A) વાભાજજક પ્રવવૃત્ત  (B) ભાનલ પ્રવવૃત્ત  (C) વયકાયી પ્રવવૃત્ત  (D) આવથતક પ્રવવૃત્ત  
 

39 લૂખ વાાંસ્થાવનક વભમભાાં ગ્રાભ હયદ ોતે જ ભોટા બાગે કઈ ફાફતને વનમાંવત્રત કયતી શતી? 

(A) વાભાજીક  (B) આવથતક  (C) A અને B  (D) એક ણ નશી  
 

40 દેળના ઐવતશાવવક લાયવાને જાલલા ભાટે પ્રોત્વાશન અને વશામ યૂી ાડલાભાાં ________ વાધનફૃ ફની યહ્ુાં છે. 
(A) પ્રલાવન  (B) લાશનો  (C) મખટકો  (D) ધાવભતક સ્થો  

 

41 બાયતભાાં વાશવવકોને ખાવ વધયાણ વશામ કોણ આે છે? 

(A) ટુયીઝભ પામનાન્વ કોોયેળન  (B) પ્રલાવનફેંકો  (C) ટુયીઝભ વધયાણ કેન્દ્રો  (D) TSC 
 

42 બાયતભાાં શોટરો અને પ્રલાવન વાથે વાંફ ાંવધત ઉદ્યોગોભાાં વલદેળી યોકાણ ભાટેની દ્ધવતઓ કેલી ફનાલલાભાાં આલી છે? 

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

43 વાંસ્કૃવત જે દેળના માખલયણનુાં એક અવલબાજ્મ અંગ ગણામ છે તે તાજેતયભાાં ળેનો અખટૂ સ્ત્રોત ણ ગણામ છે. 
(A) વાંવત્ત  (B) દેલા (C) જભીન  (D) ભાનલ  

 

44 ખજૂયાશો અત્માયે બાયતનાાં __________ ઐવતશાવવક સ્થાનો ૈકીનુાં એક ગણામ છે. 
(A) ભોંઘા  (B) શે્રષ્ટ્ઠ  (C) A અને B (D) એકણ નશી 

 

45 સ્થાવનક પ્રલાવનના વલકાવ ભાટે કઈ વયકાય વયકાયી મોજનાકીમ વશામ નીચે ખાવ પ્રોત્વાશનો અને યાશતો આે છે. 
(A) કેન્દ્ર વયકાય  (B) યાજ્મ વયકાય  (C) A અને B  (D) એકણ નશી  

 

46 પ્રલાવન પ્રવવૃત્ત કમા વમદુામને અવય કયે છે? 

(A) ભશભેાન  (B) મજભાન  (C) A અને B  (D) એકણ નશી 
 

47 બાયતભાાં પ્રલાવનખાત ુક્યાયે અક્સ્તત્લભાાં આવ્યુાં? 

(A) 1961 (B) 1965 (C) 1964 (D) 1966 
 

48 મડૂી વાધનોની આમાત ભાટે શોટરો અને યેસ્ટોયન્ટ, ટ્રાલેર એજન્ટો અને પ્રલાવી આમોજકોને કસ્ટભ ડયટુીભાાં કેટરા ટકા 
યાશત આલાભાાં આલે છે? 

(A) 5 (B) 10 (C) 15 (D) 20 
 

49 આણા દેળભાાં ળાનો વલકાવ કયલા ભાટે એક કામખમોજના સચૂલલાભાાં આલી? 

(A) ખેતી  (B) ઉદ્યોગ (C) પ્રલાવન  (D) વાંદેળા વ્મલશાય  
        

 



50 જુદાજુદા વાંબવલત પ્રલાવન વલસ્તાયોભાાં કમા વાંળાધનો અવભતભુરત શોમ છે? 

(A) કુદયતી  (B) ભાનલવજીત (C) સ્થાનીમરાબો  (D) ઉયના ફધા જ  
 

51 કમા યાજ્મની ાવે રાાંફો દહયમાહકનાયો , જ ાંગર આયછાહદત ભોટો વલસ્તાય અને વાયી આફોશલા છે. 
(A) ગજુયાત  (B) ભશાયાષ્ટ્ટ્ર 

(C) કણાખટક  (D) ભધ્મપ્રદેળ  
 

52 ઉત્િભણીમ પ્રકૃવતના હયલતખનોની અવય કેલી શોમ છે ? 

(A) ટૂાંકાગાાની  (B) રાાંફાગાાની  (C) ભધ્મભગાાની  (D) ઉયના ફધાાંજ  
 

53 દભક્ષણ બાયતભાાં વલષલુવતૃ્ત્રીમ લાતાલયણ ધયાલતુાં શુાં છે? 

(A) યણપ્રદેળ  (B) ગાઢ લયવાદી જ ાંગરો  (C) લખત પ્રદેળ  (D) ઉયના ફધાાંજ 

 

54 લન્મ જીલન અને વાંયક્ષણના યાષ્ટ્ટ્રીમઉધોનો આનાંદ-પ્રભોદ અને __________ના સ્તયને ઊંચુાં રાલે છે. 
(A) પ્રલાવન  (B) લાશન વ્મલશાય  (C) ખચખ  (D) આલક  

 

55 પ્રલાવીઓની કેલી વાંખ્મા શાંભેળા એક વલલાદનો વલમ યશમો છે.  
(A) ભાંદ  (B) ઘટતી જતી  (C) લધતી જતી  (D) એક ણ નહશ  

 

56 કુદયતી વલસ્તાય પ્રલાવન એ ટકાઉ નાણાકીમ લતયલાો અને કેલી માખલયણીમ અવયોલાો વાંબવલત ઉદ્યોગ છે.  
(A) ખફૂજ ઊંચી  (B) ખફુજ નીચી  (C) નીચી (D) ઊંચી 

 

57 લશીલટી ને લધાયે પ્રવતવનવધત્લણૂખ ફનાલલા ભાટે માખલયણ ભાંત્રારમે કમો વલચાય અભરભાાં મકુમો છે. 
(A) લનમભુખમા (B) ભાગખદવળતકા (C) ભાગખદળખન  (D) ભાગખદળખક  

 

58 વમદુ્રતટો અને વાગયોનુાં ાહયતાંત્ર કેવુાં છે? 

(A) નકામુાં (B) ખફૂ ઉમોગી  (C) ખફૂ જ નાજૂક  (D) ખફૂ જ ભજબતૂ  
 

59 કોના દ્વાયા તેભની પ્રલાવન દ્વાયા થતી આલકના ખચખના હયણાભે પે્રયક યોજગાય અક્સ્તત્લભાાં આલે છે? 

(A) પ્રલાવીઓ  (B) સ્થાવનક રોકો  (C) પ્રલાવન  (D) આમોજકો  
 

60 પ્રલાવન સ્થાવનક વભાજોને યોજગાય ઉયાાંત ળેના દ્વાયા કેટરાાંક અંળે આવથતક વાંયક્ષણ ફુૃ ાડે છે  
(A) વાંયક્ષણ 

(B) આલક  (C) ખચખ  (D) ફચત 

 

61 અયફી વમદુ્રના ટાઓુભાાં નાના નાના કેટરા ટાઓુ નો વમશૂ છે? 

(A) ૨૦ 
(B) ૨૫ 

(C) ૩૦ 
(D) ૩૫ 

 

62 હશિંદુઓના લૈવશ્વક દ્રન્ષ્ટ્ટકોણની અંદય હશભારમની અગત્મતા કેલી છે? 

(A) વૌંદમખરક્ષી (B) બૌગોભરક 
(C) લખતરક્ષી  (D) ધાવભતક 

 

63 વભગ્ર વલશ્વભાાં વૌથી લધ ુપદ્રુ જભીનનો વલસ્તાય છે? 

(A) ગાંગા હકનાયાના ભેદાનો  (B) ઉત્તયપ્રદેળ  (C) દભક્ષણ  (D) આંધ્રપ્રદેળ 

 

64 કમા ટાઓુ બાયતના ત્રણ વલષલુવતૃ્તીમ બેજલાા ફાયેભાવ રીરાછભ ત્રણ જ ાંગર વલસ્તાયો ૈકીના એક છે. 
(A) હશભારમ  (B) આંદાભાન  (C) વનકોફાય 

(D) B અને C 

 

65 પ્રલાવને ઘણી લન્મ સનૃ્ષ્ટ્ટની ખોયાકની અને ________ ટેલોને ણ અવય શોંચાડી છે. 
(A) પ્રજનન  (B) ાણી  (C) યશઠેાણ  (D) કડાાં  

 

66 વિભ બાયતભાાં ઉષ્ટ્ણ આફોશલાલાફૄ શુાં છે? 

(A) લખતીમ પ્રદેળો  (B) ગાઢ જ ાંગર  (C) થયનુાં યણ  (D) એકણ નશીં 
 

67 ળાનો વાંદબખ જે-તે વલસ્તાયભાાં ેદા થતાાં લૈવલધ્મતૂી છોડ-ઝાડ વાથે શોમ છે. 
(A) લન્મજીલન  (B) લનસ્વત  (C) ળાકાશાયી  (D) તણૃબક્ષી 

 

68 થયનુાં યણ દેળના કમા યાજ્મને આલયી રે છે? 

(A) વિભ ગજુયાત  (B) વિભ યાજસ્થાન  (C) ભશાયાષ્ટ્ટ્ર  (D) A અને B 
 

69 બેજલાા પ્રદેળો અનેકવલધ પ્રકાયની લનસ્વત અને પ્રાણીસનૃ્ષ્ટ્ટ ભાટેનુાં શુાં છે? 

(A) બોજન સ્થાન  (B) વાંયક્ષણ  (C) વનલાવસ્થાન  (D) એકવત્રકયણ  
 

70 ફાંગાના ઉવાગયભાાં કમા ટા ુઆલેરા છે? 

(A) આંદાભાન  (B) વનકોફાય  (C) A અને B 
(D) હશભારમ  
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1 પ્રલાવન ઉદ્યોગ ટ્રાલરે એજન્ટો અન ેપ્રલાવ વાંચારકો જેલા એકભોનો ફનરેો છે? 
(A) ભોટા  (B) નાના  (C) ફન્ન ે (D) એક ણ નહશ  

 

2 ધાંધાદાયી વાશવોની વપતા ળાના દ્વાયા સ્લીકાયાઈ યશી છે? 
(A) ખયીદી  (B) લચેાણ  (C) ફજાયો  (D) ભાકેટીગ  

 

3 ફજાય વ્મલસ્થા એ એક કેલી પ્રહિમા છે? 
(A) આવથતક  (B) લજૈ્ઞાવનક  (C) પ્રવતભફિંભફત  (D) વાભાજીક  

 

4 ફજાય વ્મલસ્થા એ કેલા મલૂ્મોના વલવનભમન ેઉત્તેજન આે છે? 
(A) અસ્લધૈ્ચ્છક   (B) સ્લધૈ્ચ્છક (C) ફન્ન ે (D) એક ણ નહશ  

 

5 ફજાયવ્મલસ્થા એટર ેફજાયોન ેઆલયી રલેા ન ેફદર ેચોક્કવ ફજાયોની વાંદ કેલી યીતે કયાલ ેછે? 
(A) રક્ષમાાંહકત  (B) રક્ષમ દ્વાયા  (C) અરક્ષમાાંહકત (D) ઉયના ફધા જ  

 

6 ફજાય વાંળોધન પ્રલાવન ફજાયવ્મલસ્થાનો કેલો બાગ છે? 
(A) ફાશમ  (B) રક્ષમાાંહકત (C) અંતગખત  (D) ભધ્માાંહકત  

 

7 ખાવ કયીને કેલા ફજાયોભાાં બાયતની શાજયી લતાખલી ળકાતી નથી. 
(A) ળશયેોભાાં  (B) ગાભડાભાાં  (C) આંતયયાષ્ટ્ટ્રીમ  (D) ભાકેટીગ  

 

8 નાના ામાના એકભોભાાં ફજાયલસ્થા ય શુાં યાખલાનુાં કાભ વોંી ળકામ છે? 
(A) દેખયેખ  (B) જલાફદાયી  (C) A અન ેB (D) જાણકાયી  

 

9 દેાળક વાંચારકના કામો શુાં શોમ છે? 
(A) વાંળોધકના ગરાાં  (B) સધુાયાત્ભક ગરાાં  (C) અવયકાયક ગરાાં  (D) એક ણ નહશ 

 

10 ભાહશતી વાંચાય વાંચારક ભાહશતી વાંચાય અન ેલચેાણ વદૃ્ધદ્ધના ક્ષેત્ર ેકેલી વેલા યૂી ાડે છે? 
(A) ભાધ્મભયતુત  (B) જાશયેાતો દ્વાયા  (C) વાંદગી યતુત  (D) લચેાણ દ્વાયા  

 

11 કઈ ભાકેહટિંગ ળરૈી શઠે ઢેી દયેક રામક ગ્રાશકન ેતનેી દેાળ ખયીદલા આકખલા પ્રમત્ન કયે છે. 
(A) વલબાજન વવિંધ્ધાાંત  (B) રક્ષમાાંહકત ભાકેહટિંગ  (C) વ્માક ભાકેહટિંગ (D) ઉયના ફધા જ 

 



12 મખટકો કઈ ભવૂભકા ય તભાયી ેદાળન ેઅન્મ દેાળો વાથ ેવયખાલ ેછે? 
(A) મખટકોની રુભચઓ કેલી છે? (B) મખટકો કમાયે યજાઓ ર ેછે? 
(C) તઓે દેાળ ક્યાાંથી ખયીદે છે? (D) લસ્તનુી નુ:ખયીદી કમાયે કયે છે? 

 

13 કઈ ભાકેહટિંગ ળરૈી ભાાં ઢેી ફજાય ભાટે ફ ેકે તેથી લધ ુદેાળો ફનાલ ેછે? 
(A) વ્માક ભાકેહટિંગ (B) દેાળ ભબન્નતાલાફૄ ફજાય  (C) રક્ષમાાંહકત ભાકેહટિંગ (D) એક ણ નહશ 

 

14 ‘શયીપો વલવળષ્ટ્ટ ફજાય વલબાગો ય ધ્માન કેન્ન્દ્રત કયી ળકે’ આ ભાંતવ્મ કોનુાં છે? 
(A) હપભર કોટરય  (B) ટી.વી.વભડરટન  (C) સ્ટીપન ભોવખ  (D) ભચસ્નાર  

 

15 પ્રલાવન દેાળના સ્લફૃ અનવુાય કેલા વલબાજન થામ છે? 
(A) અબૌગોભરક  (B) બૌવતક  (C) બૌગોભરક (D) ત્રણમે  

 

16 જેઓ ફજાયરક્ષી પ્રવવૃતઓ અંગે વનણખમો ર ેછે તભેન ેકઈ ભાહશતીની જફૃય ડે છે? 
(A) પ્રલાવ વાંફાંવધત  (B) ગ્રાશક વાંફાંવધત (C) ફજાય વાંફાંવધત (D) ઉત્ાદન વાંફાંવધત 

 

17 જો લસ્તીભાાંથી અમકુ નમનૂાનો વકખ કયીન ેતનેી ાવથેી ભાહશતી ભેલલાભાાં આલ ેતો તેન ેકય ુવલેક્ષણ કશલેામ? 
(A) લસ્તી  (B) નમનૂા  (C) એકભ  (D) વાંણૂખ  

 

18 પ્રલાવ ઉદ્યોગ એ કેલા ઉદ્યોગ છે? 
(A) ફહુમખુી  (B) એકમખુી  (C) A અન ેB (D) એક ણ નહશ  

 

19 મખટકોની ળાહયયીક અન ેભાનવવક વરાભતી વાથ ેવાંકામરેા હયફો ક્યા છે? 
(A) વાભાજીક અન ેવરાભતી  (B) યાજકીમ અન ેકામદાકીમ  (C) બૌગોભરક (D) ઉયના ફધા જ 

 

20 અનકે તત્લોનુાં ફનેુાં વાંકુર એટરે  
(A) મખટન  (B) ફજાય  (C) પ્રલાવન  (D) એક ણ નહશ 

 

21 ભાહશતીનુાં દ્ધવતવયનુાં એકવત્રકયણ અન ેતને ુાં તટસ્થ વલષ્ટ્રેણ એટર.ે  
(A) ફજાય વાંળોધન  (B) પ્રશ્નાલરી  (C) વનદળખન  (D) વલબાગીકયણ  

 

22 ફજાયરક્ષી પ્રવવૃતઓ અંગે વનણખમો ર ેતભેને કઈ  ભાહશતીની જફૃય ડે છે? 
(A) પ્રલાવ વફાંવધત  (B) ફજાય વફાંવધત (C) ગ્રાશક વફાંવધત (D) ઉત્ાદન વફાંવધત 

 

23 ક્ષતે્ર અભ્માવ દ્વાયા એકવત્રત કયલાભાાં આલરેી ભાહશતીન ે કઈ ભાહશતી કશલેામ?  
(A) ગૌણ ભાહશતી  (B) જન વાંખ્મા  (C) પ્રાથવભક ભાહશતી  (D) મદયછ ભાહશતી  

 

24 જ્માાં થોડી ઢેીઓ ઉદ્યોગના વયુાંકત હશસ્વા ય નોંધાત્ર અંકુળ ધયાલ ેત ેફજાયન ેકય ુફજાય કશલેામ? 
(A) શયીપાઈલાફૄાં ફજાય  (B) ઈજાયો  (C) અલ્શસ્તક ઈજાયો  (D) ઈજાયાયતુત શયીપાઈ  

 

25 પ્રલાવન ફજાય વ્મલસ્થાની પ્રહિમા વાથ ેએક મા ફીજી યીત ેકોણ વાંતામરે છે? 
(A) ખાનગી વાંસ્થા  (B) જાશયે વાંસ્થા  (C) A અન ેB  (D) એક ણ નહશ 

 

 

26 બાયત વયકાયના 1992 ના ‘પ્રલાવનના યાષ્ટ્ટ્રીમ એતળન પ્રાન’ શઠે કેન્ન્દ્રત વલકાવ ભાટે કેટરા પ્રલાવ કેન્દ્રો નક્કી કયલાભાાં આવ્મા છે? 
(A) 5  (B) 10  (C) 15  (D) 20  

 

27 પ્રલાવનભાાં દેાળનો અનબુલ કોણ કયે છે? 
(A) ટ્રાલરેવખ  (B) પ્રલાવી  (C) ઉત્ાદક  (D) એક ણ નહશ 

 

28 પ્રલાવન પ્રવવૃતભાાં ગ્રાશકોની જેલી ભવૂભકા છે ત ેજ પ્રકાયની ભવૂભકા અન ેદયજ્નજો કોનો છે? 
(A) મજભાન લસ્તી  (B) સ્થાવનક વાંસ્થાઓ  (C) A અન ેB  (D) એક ણ નહશ 

 

29 લતખભાનભાાં દુવનમાભાાં દયેક દેળભાાં કઈ વાંસ્થાની સ્થાના થમરે છે? 
(A) યાષ્ટ્ટ્રીમ પ્રલાવન વાંસ્થા  (B) યાષ્ટ્ટ્રીમ પ્રલાવન ફોડખ  (C) A અન ેB  (D) એક ણ નહશ 

 

30 બાયતભાાં પ્રલાવન ‘વભનીસ્ટ્રી ની નીવતના અભરીકયણની વાંસ્થા કઈ છે? 
(A) પ્રલાવન વલબાગ  (B) પ્રલાવન વનગભ  (C) TRC (D) RDA 
 

 
       

 



31 કઈ વ્મલસ્થાથી લયાળભાાં લધાયો થામ છે? 
(A) યાજ્મ  (B) ફજાય  (C) પ્રલાવ  (D) ઉયના ફધા જ 

 

32 પ્રલાવન વાથ ેવાંકમરે ફજાય વાંસ્થાઓનુાં લરણ કોના તયપી શોમ છે? 
(A) વયકાય  (B) પ્રલાવન  (C) કેન્દ્રીકયણ  (D) વલકેન્દ્રીકયણ  

 

33 વ્માક અને લાભણજજમક સ્લફૃની પ્રલાવન પ્રવવૃતને આંતહયક યીતે વલકવાલી ળકામ તે પ્રકાયની ફૃાાંતય પ્રહકમા ભાાં ભશત્લનુાં કામખ કોણ કયે છે? 
(A) વયકાયી વાંસ્થાઓ  (B) ભફનવયકાયી વાંસ્થાઓ (C) સ્થાવનક વાંસ્થાઓ  (D) યાજકીમ વાંસ્થાઓ 

 

34 વાભાજીક જલાફદાયીલાા ફજાય વ્મલસ્થાની મખુ્મ પ્રહિમા કઈ? 
(A) માખલયણ  (B) વભજાલટ  (C) પ્રલાવીઓ  (D) મજભાન લસ્તી  

 

35 પ્રલાવન ‘વભવનસ્ટ્રી’ ની ભવૂભકા એક વાંળોધક અન ેક્યા સ્લફૃની થઈ યશ ેછે? 
(A) નીવત ઘડતય  (B) વલકાવ  (C) ભાનલ વાધન વલકાવ  (D) ઉયના ફધા જ 

 

36 અભબવદૃ્ધદ્ધના વાધનોભાાં પ્રવવદ્ધ, વ્મક્તતગત લચેાણ અન ેલચેાણ વદૃ્ધદ્ધ ઉયાાંત ળનેો વભાલેળ થામ છે? 
(A) મજભાન લસ્તી  (B) જાશયેાત  (C) પ્રલાવન કેન્દ્રનો પ્રદેળ  (D) લાતાલયણ  

 

37 ગ્રાશક જે મૂભતૂ વલેા કે રાબ ખયીદે છે તનેો વભાલળે ળભેાાં થામ છે? 
(A) કેન્દ્રીમ રાબો  (B) ફજાય દેાળ  (C) અભેક્ષત દેાળ  (D) અભબવદૃ્ધદ્ધત દેાળ  

 

38 નલી દેાળના બાવલ લચેાણ અન ેનપાકીમ વાંબવલતતાના અંદાજો તૈમાય કયલા એટર ે  
(A) ધાંધાકીમ માખલયણ  (B) ધાંધાકીમ વલશ્વરેણ  (C) દેાળ વલકાવ  (D) લેાયીકયણ  

 

39 દેાળ વલકાવનુાં અંવતભ ગુાં કય ુછે? 
(A) પ્રવતબા  (B) વલતયણ  (C) લેાયીકયણ  (D) ભાાંગ  

 

40 વાંગ્રશારમ ભાટેનુાં લસ્તવુભશ્ર એની રાંફાઈભાાં કેટરી દેાળ શ્રેણીઓનુાં ફનેુાં શોમ છે? 
(A) ત્રણ  (B) ચાય  (C) ાાંચ  (D) છ  

 

41 જે અભબગભ પ્રલાવન જે દેાળો અન ેવલેાઓ યૂી ાડે તનેા ય બાય મકેૂ તેન ેશુાં કશલેામ? 
(A) ફજાયઅભબગભ રક્ષી  (B) વભાજરક્ષી અભબગભ  (C) દેાળરક્ષી અભબગભ  (D) લેાયરક્ષી અભબગભ  

 

42 ગ્રાશકોની જફૃહયમાતો વાંતોલા __________ વલકવાલામ છે. 
(A) લસ્તવુભશ્ર  (B) દેાળો  (C) ફજાય દેાળ  (D) વાંબવલત દેાળ  

 

43 લસ્તવુભશ્રભાાં આલેુાં દેાળોનુાં એક જૂથ કે જે ગાઢ યીત ેવાંતામેર શોમ તને ેશુાં કશલેામ? 
(A) દેાળલસ્ત ુ (B) દેાળ  (C) દેાળવભશ્ર  (D) દેાળશ્રણેી  

 

44 દયેક દેાળ શ્રણેીન ે____________ શોમ છે  
(A) રાંફાઈ  (B) બાગ  (C) શોાઈ  (D) ફહુરક  

 

45 રક્ષમાાંહકત ફજાય વલબાગની જફૃહયમાતો ય બાય મકેૂ ત ેઅભબગભ કમો? 
(A) ફજાયરક્ષી (B) દેાળશ્રણેી  (C) વભાજરક્ષી  (D) લસ્તરુક્ષી  

 

46 ફજાયની જફૃહયમાત પ્રભાણ ેગ્રાશકો દ્વાયા ઉમોગભાાં રલેા ભાટે કે તેભની જફૃહયમાત વાંતોલા ભાટે જે કાાંઈ આી ળકામ એન ેશુાં કશલેામ? 
(A) ભાાંગ  (B) દેાળ  (C) હકિંભત  (D) લસ્ત ુ 

 

47 ભોટી કાંનીઓભાાં દેાળ વલકવાલલા ભાટે શુાં શોમ છે? 
(A) જલાફદાય જૂથ  (B) લસ્તવુભશ્ર  (C) અભેક્ષત દેાળ  (D) વાંબવલત દેાળ  

 

48 દેાળની નાણાકીમ સદુખઢતાનો વલચાય કમાખ છી ળાનો વલચાય કયલો જોઈએ? 
(A) વલતયણ   (B) લચેાણવદૃ્ધદ્ધ  (C) પ્રવતબા  (D) ઉયના ફધા જ 

 

49 કમો તફક્કો પ્રલાવ સ્થ લસ્ત ુજીલનચિના તફક્કા નો છે? 
(A) લસ્તજુીલનચિ  (B) જીલનચિ  (C) A અન ેB  (D) એક ણ નહશ 

 

50 વલળીષ્ટ્ટ સ્લફૃના હયચમ પ્રલાવોનુાં આમોજન કયતી લખતે કઈ ફાફત ધ્માનભાાં રલેી જોઈએ?  
(A) ખચખ  (B) આલક  (C) જફૃહયમાતોની ભબન્નતા  (D) આલક  

 



51 પ્રલાવનના તભાભ સ્લફૃો વાથ ેશુાં વાંકામરે છે? 
(A) ઋતગુતતા  (B) ફજાયવ્મલસ્થા  (C) પ્રલાવન ભાાંગ (D) ક્સ્થવતસ્થાકતા  

 

52 કોનો વાંફાંધ લખ દયમ્માન જોલા ભતી કુદયતી ભોવભો વાથ ેછે? 
(A) ભફન-આફોશલાકીમ  (B) આફોશલાકીમ ઋતગુતતા  (C) પ્રણાભરકા  (D) વાભાજીક દફાણો  

 

53 પ્રલાવ સ્થો અન ેપ્રલાવન વેલાઓના ઉત્ાદકો ય કોની અવય ડે છે? 
(A) ઋતગુતતા  (B) ભોવભ હયલતખનો  (C) A અન ેB (D) એક ણ નહશ 

 

54 એલી કઈ જગ્મા છે કે જ્માાં પ્રલાવન દેાળો અન ેવલેાઓના ઉત્ાદકો, ગ્રાશકો વાભવાભા ભે છે અને ધાંધો કયે છે.  
(A) ફજાય  (B) પ્રલાવન સ્થ  (C) પ્રલાવશાટ  (D) મખટન સ્થ  

 

55 કમો તફક્કો લસ્ત ુપ્રલેળનો શોઈ ળકે? 
(A) હયચમ તફક્કો  (B) પ્રવતબા તફક્કો  (C) લસ્ત ુજીલનચિ  (D) જીલનચિ  

 

56 પ્રલાવન વ્મલવામભાાં વલદેળી ફજાયોભાાંથી વલદેળી હુાંડીમાભણ કભાલાનુાં આકખણ કેવુાં શોમ છે? 
(A) ભધ્મભ  (B) શોત ુાં નથી  (C) લધાયે  (D) ઓછુ  

 

57 પ્રલાવન સ્થોભાાં વલકાવ અન ેપ્રવતબા વનભાખણ ભાટેની વનમવભત દ્ધવતઓભાાં ની એક દ્ધવત કઈ  છે? 
 (A) હયચમ પ્રલાવો  (B) વલકાવ દ્ધવત  (C) પ્રવતબા દ્ધવત  (D) વલકાવ પ્રવતબા દ્ધવત 

 

58 આંતયયાષ્ટ્ટ્રીમ ફજાયોભાાં સ્થ ઉત્તેજન અન ેપ્રવતબા વનભાખણનુાં કામખ કોણ કયે છે? 
(A) IRD (B) IRA (C) ICI (D) યાષ્ટ્ટ્રીમ પ્રલાવ વાંગઠન  

 

59 જમાયે કોઈ પ્રલાવ સ્થ દેળ અંગે નકયાત્ભક પ્રવતબા પ્રલતખતી શોમ ત્માયે તે અંગે વનયાકયણ ળોધલા ક્યા પ્રલાવો ઉમોગી વાભફત થામ છે? 
(A) હયચમ પ્રલાવો  (B) યાષ્ટ્ટ્રીમ પ્રલાવો  (C) આંતયયાષ્ટ્ટ્રીમ પ્રલાવો  (D) પ્રવતબા પ્રલાવો  

 

60 પ્રલાવન સ્થો ળા ભાટે વલવળષ્ટ્ટ ઘટનાઓનુાં આમોજન કયે છે? 
(A) નપો કભાલલા  (B) મખટકોન ેઆકખલા  (C) લેાય કયલા  (D) વલેા કયલા  

 

61 જમયુન ેકેલા ળશયે તયીકે ઓખલાભાાં આલ ેછે? 
(A) રારનગયી  (B) બ્લ્ય ુનગયી  (C) ગરુાફી નગયી  (D) રકે રેવે  

 

62 કોની ફજાય વ્મલસ્થા પ્રવાંગન ેઅનફુૃ શોલી જોઈએ? 
(A) ફજાય  (B) મખટકો  (C) ટ્રાલરેવખ  (D) દરારો  

 

63 ઉચ્ચલગખના મખટકોના લગીકયણભાાં ભશદ્દાંળ ેકોન ેપ્રાધાન્મ આલાભાાં આલ ેછે? 
(A) હકિંભત  (B) નપો  (C) વગલડો  (D) આલક  

 

64 પ્રવાંગ અને પ્રલાવન કેન્દ્નને પ્રવવદ્ધ કયલાભાાં અન ેવલકવાલલાભાાં કોનો ઉમોગ કયલાભાાં આલ ેછે? 
(A) રખેકો  (B) વલચાયકો  (C) કરાકાયો  (D) ઉયના ફધા જ 

 

65 ક્યા યાજ્મ એ ોતાના યાજ્મન ેએક વાાંસ્કૃવતક પ્રલાવન કેન્દ્ર તયીકે વલકવાવ્યુાં છે? 
(A) યાજસ્થાન  (B) શહયમાણા  (C) ાંજાફ  (D) ગજુયાત  

 

66 લતખભાનભાાં ઉજલણીના શતેઓુ અન ેઉદે્દળોન ેકોન ેજાગતૃ કયલાના દ્રન્ષ્ટ્ટકોણથી જોલાભાાં આલ ેછે? 
(A) એજન્ટ  (B) લેાયી  (C) રોકો  (D) મરુાકાતી  

 

67 કમો અભબગભ એલી અકે્ષા યાખ ેછે કે ફજાય વલબાજન એ ળક્ય એટુાં ભોટુાં અન ેતભેાાં ફજાય વલકાવની વાંબવલત ક્ષભતા શોલી જોઈએ? 
(A) વ્માાયી  (B) મખટક  (C) ગ્રાશકરક્ષી  (D) ફજાય  

 

68 વાભાન્મ યીતે ઉત્વલો ___________ ધોયણ ેઊજલાતા શોમ છે જમાયે વલવળષ્ટ્ટ પ્રવાંગો જે-ત ેપ્રલાવન કેન્દ્ર ય પતત એક જ લાય ઊજલાતા 

શોમ છે. 
(A) વત્ર-ભાવવક   (B) અધખ-લાવતક  (C) લાવતક (D) વનમવભત  

 

69 જુદા જુદા દેળોની વયકાયો પ્રલાવનનો ઉમોગ ક્યા વલકાવ ભાટે કયી યશી છે? 
(A) વાભાજજક  (B) આવથતક  (C) વાાંસ્કૃવતક  (D) આંતહયક  

 

70 ‘વાાંસ્કૃવતક પ્રલાવન એટર ેવાાંસ્કૃવતક શતે ુભાટે વ્મક્તતઓની શયેપેય’ __ આ વ્માખ્મા કોણ ેઆી છે? 
(A) TTA (B) WTA  (C) WTO  (D) WWI  

 



71 પ્રલાવનન ે___________ નો ભોબો પ્રાપ્ત થમો છે. 
(A) ઉદ્યોગ  (B) ઢેી (C) વ્મલવામ  (D) ફજાય  

 

72 ફજાય વ્મલસ્થાવભશ્રના તત્લ કમા છે? 
(A) અભબવદૃ્ધદ્ધ  (B) દેાળ  (C) હકિંભત વનધાખયણ  (D) ઉયના ફધા જ 

 

73 ભોટે બાગે વાયી ગણુલત્તા, વાયો દેખાલ અને વાયા રક્ષણો ધયાલતી શોમ તલેી ચીજલસ્તઓુની તયપેણ કોણ કયત ુાં શોમ છે? 
(A) લેાયીઓ  (B) ગ્રાશકો  (C) વયકાય  (D) ફજાય  

 

74 કોઈ ણ વાંસ્થા ોતના શાથ યના ધાંધાથી વાંતષુ્ટ્ટ શોમ તલેી ક્સ્થવતન ેકઈ ભાાંગ કશી ળકામ? 
(A) અવનમવભત ભાાંગ  (B) લધ ુડતી ભાાંગ  (C) સષુપુ્ત ભાાંગ  (D) બયચક ભાાંગ  

 

75 લચેાણ કે ધાંધાના પ્રોત્વાશન ભાટેનુાં વૌથી શાથલગ ુસ્લફૃ એટર ેશુાં? 
(A) લચેાણ પ્રોત્વાશન (B) જાશયેાત  (C) પ્રચાય  (D) લચેાણ  

 

76 જમાયે શોટર દ્વાયા યૂી ાડલાભાાં ન આલતી શોમ તલેી આલાવ સવુલધાને ફદર ેમખટકોની સશુ્રુા અનરુક્ષીન ેખાવ યીત ેઆમોજીત 

કયલાભાાં આલરેી વ્મલસ્થાન ેશુાં કશલેામ? 
(A) ઈેંગ ગેસ્ટ આલાવ સવુલધા  (B) ભોટેલ્વ  (C) યૂક આલાવ સવુલધા  (D) માત્રી વનલાવો 

 

77 ફજાય વ્મલસ્થા કેલી પ્રવવૃત છે? 
(A) વ્માક  (B) નપાકાયક  (C) આવથતક  (D) વાભાજજક  

 

78 ગ્રાશકોની લાસ્તવલક વાંખ્મા એલી કોઈ લસ્ત ુભાટે પ્રફ ઇયછા યજૂ કયે જે શમાત ઉત્ાદન અથલા વેલા દ્વાયા વાંતોી ળકામ તભે ન શોમ 

તલેી ભાાંગને કેલી ભાાંગ કશલેામ? 
(A) વતત ઘટતી જતી ભાાંગ  (B) વનધેાત્ભક ભાાંગ  (C) અવનમવભત ભાાંગ  (D) સષુપુ્ત ભાાંગ 

 

79 વલેાઓ કેલી શોમ છે? 
(A) અમતૂખ  (B) નપાકાયક  (C) ક્ષણબાંગયૂ  (D) પ્રળાંવનીમ  

 

80 વાંસ્થાકીમ ધ્મમે ક્યા ખ્માર દ્વાયા આલી ળકે છે? 
(A) દેાળખ્માર   (B) ફજાયવ્મલસ્થા  (C) વાભાજીકરક્ષી ફજાયવ્મલસ્થા  (D) લચેાણ અંગેનો ખ્માર  

 

81 છેલટના ખયીદનાયન ેશોટરના ઓયડાઓની ભાહશતી વહશત ઓયડાઓ તભેજ વલેાઓની લચેાણવદૃ્ધદ્ધ ભાટે વશામભતૂ ફન ેએલી ઢેીને શુાં 

કશલેામ? 
(A) લેાયીઓ  (B) સ્ધખકો  (C) ગ્રાશકો  (D) ફજાયવ્મલસ્થાના ભધ્મસ્થીઓ  

 

82 ફજાયના ધ્માન, વાંાદન અન ેજફૃહયમાતન ેવાંતોી ળકે તેલી લયાળ ભાટે ઉમોગી એલી કોઈ ણ ચીજલસ્તનુ ેશુાં કશલેામ? 
(A) યચના  (B) વભશ્રફજાય  (C) ઉત્ાદન  (D) એક ણ નહશ 

 

83 વ્માલવાવમક વાંચારન ધયાલતી ેઢીઓની વાભ ેવ્માાય કેલો શોમ છે? 
(A) એકાાંગી  (B) વ્મક્તતગત  (C) કૌંટુભફક  (D) એક ણ નહશ 

 

84 તત્કાભરન માખલયણને તેભજ તેના દ્વાયા ફજાયને યૂી ાડલાભાાં આલતી વેલા ક્ષભતાને પ્રબાવલત કયે એલા તત્લોનો વભાલેળ ળેભાાં થામ છે?  
(A) સકૂ્ષભ માખલયણ (B) આવથતક માખલયણ (C) તકનીકી માખલયણ (D) યાજકીમ માખલયણ 

 

85 વલભાની ભાગખ લાશન વ્મલશાયના પ્રથભ ાંક્તતના મવુાપયો કોન ેધ્માનભાાં રેતા નથી? 
(A) વલેાની ગણુલત્તા  (B) કભખચાયીઓના વલનમ  (C) હકિંભત  (D) કભખચાયીઓનો વલલક  

 

86 ફજાયની અવયકાયકતાનાાં અન્લેણના કામો કેટરા? 
(A) ફ ે (B) ત્રણ  (C) ચાય  (D) ાાંચ  

 

87 વલભાનભાગી વાંસ્થાનુાં વભમત્રક ગોથાલલાનુાં કાભ કોણ કયે છે?  
(A) ામરોટ  (B) વલભાની કાંની  (C) આમોજકો  (D) વયકાય  

 

88 વલભાની કાંનીઓની લેાય કયલાની આલક નાણાાંકીમ સ્લયછતા અન ેઅક્સ્તત્લનો આધાય ળનેા ઉય છે? 
(A) હકિંભત  (B) નપો  (C) ખચખ  (D) ઉયના ફધા જ 

 

89 વલભાની કાંની કોન ેતેભની વલેાના ફદરાભાાં લતય ચકૂલ ેછે? 
(A) વેને્જયો  (B) ગ્રાશકો  (C) દરારો  (D) એક ણ નહશ 

 



90 અત્માંત નાળલાંત પ્રોડતટ કઈ છે? 
(A) યેલ્લ ે (B) એવ.ટી  (C) વલભાનભાગી  (D) જભાગખ  

 

91 ફજાય એકભની વ્યશૂયચનાઓ, શતેઓુ, વ્મલસ્થાતાંત્ર ફજાય તેની કાભગીયી વ્મલક્સ્થત  હયક્ષણ  
(A) ફજાયતાંત્ર  (B) ફજાયયુલઠો  (C) ફજાયની અવયકાયકતા નુાં અન્લેણ  (D) ફજાયવ્મલસ્થા 

 

92 વલભાની ભાગીલાશન વ્મલશાયના ફજાય વલબાજન ભાટે ભશત્લનુાં કાયણ કય ુછે? 
(A) ભાાંગ  (B) યુલઠો  (C) વલેાઓની અેક્ષા (D) હકિંભત  

 

93 વ્મલસ્થાતાંત્ર તભેજ માખલયણભાાં થતાાં પેયપાયોની અવય કેલી શોમ છે? 
(A) વતવ્ર  (B) ઝડી  (C) A અન ેB (D) ભાંદ  

 

94 વલભાની કાંનીના રક્ષમ ફજાયભાાં વભાવલષ્ટ્ટ એલા ફજાયના વલભબન્ન ગ્રાશકોની જફૃહયમાતોન ેવાંતોલી એ વભમત્રકના આમોજનનુાં કયુાં 

કામખ છે? 
(A) ગૌણ (B) મખુ્મ  (C) A અન ેB (D) એક ણ નહશ 

 

95 વલભાની ભાગી વેલાન ેઅવય કયનાયાાં ફજાય વાંફધી હયફો ભાાં ળેનો વભાલેળ થામ છે? 
(A) ઉડ્ડમન વલેા  (B) હકિંભત વનધાખયણ  (C) ફઠેકની ધવનષ્ટ્ઠતા  (D) ઉયના ફધા જ 

 

96 વલભાની કાંનીઓના નપાની કભાણીનો આધાય હકિંભત વનધાખયણ અન ેડતય ઉયાાંત ળનેા ય યશરેો છે? 
(A) આલક  (B) વેને્જય  (C) અંકુળ યાખલાની આલડત  (D) B અન ેC 

 

97 મખટન ભાટેના લાશન વ્મલશાયના ગ્રાશકોનુાં લગીકયણ ળેના આધાયે થામ છે? 
(A) ફજાયવલબાજન  (B) મવુાપયી ભાટેની પ્રયેણા  (C) A અન ેB (D) એક ણ નહશ 

 

98 વલભાની કાંનીઓ ભશત્ભ કભાણી ભાટે કઈ  નીવત અનાલ ેછે? 
(A) હકિંભત બદેબાલ  (B) શયીપાઈ  (C) A અન ેB (D) એક ણ નહશ 

 

99 વલભાની કાંનીની નપાકાયકતા ભાલા ભાટે ળાની નપાકાયકતા જાણલી જોઈએ? 
(A) વલભબન્ન ગ્રાશક વમશૂ  (B) વલભબન્ન દેાળ  (C) બૌગોભરક પ્રદેળ  (D) ઉયના ફધા જ 

 

100 વલભાની વલેાના ઉદ્યોગભાાં નપાકાયકતા નક્કી કયલા ભાટેના ામાના ભાદાંડો કેટરા? 
(A) ત્રણ  (B) ચાય  (C) ાાંચ  (D) છ  

 
 

 

_____________ 


