
1 વર્તમાન મારે્કટ િંગની પ્રવૃટર્ રે્કવી પ્રવૃટર્ છે ?

(a) વ્યવસાયલક્ષી (b) ગ્રાહર્કલક્ષી (c)  બજારલક્ષી

2 ગ્રાહર્કોને શ િં આપીને વેચાણ વધારી શર્કાય છે ? 

(a) સિંર્ોષ (b) નાણા (c)  સ્ર્કીમ

3 ગ્રાહર્કો મા ે શાન િં સિંશોધન ર્કરવ િં જરૂરી છે ? 

(a) ટર્કિંમર્ (b) પૂરવઠાન િં (c) માિંગન િં 

4 બજારીય સિંશોધન એ લે સમગ્ર બજારીય પ્રવૃટર્ઓન િં સિંશોધન આ ટવધાન.......

(a) સાચ િં છે (b) ખો  િં  છે (c) એર્ક પણ નહીિં 

5 બજાર સિંશોધનનો ખ્યાલ રે્કવો છે ? 

(a) ટવસ્ર્ૃર્ (b) મયાતટિર્  (c) માટહર્ીલક્ષી

6 માલન િં વેચાણ વધારવા મા ે રે્કવી માટહર્ી મેળવવી જરૂરી બને છે ?

(a) માિંગ (b) ટર્કિંમર્ (c) બજારીય પટરટસ્િર્ી

7 SWOT ટવશ્લેષણ એ લે........

(a) ર્ર્કો (b) શટિઓ (c) બિંને 

8 ઉત્પાિર્ક પોર્ાની ર્કઈ બાબર્ જાણવા મા ે બજારીય સિંશોધન ર્કર ેછે ? 

(a) નફો (b) માલન િં વેચાણ (c) ર્કાયતક્ષમર્ા 

9 ગ્રાહર્કોને ખ શ રાખવા મા ે શાનો અભ્યાસ ર્કરવો પડે છે ? 

(a) ફેશન (b) આવર્ક (c) ખચત

10 બજારમાિં  ર્કી રહેવ િં હોય ર્ો હરીફોની શ િં જાણવ િં જરૂરી છે ?

(a) વ્ય રચના (b) ર્ાર્કાર્ (c) બિંને 

11 ભારર્માિં આટિતર્ક સ ધારાની નીટર્ ક્યાર ેઅમલમાિં મ રે્કલ છે ?

(a) 1995 (b) 1991 (c) 1999

12 ર્કઈ બહ રાષ્ટ્ર ીય ર્કિંપનીએ આિંર્રરાષ્ટ્ર ીય બજારમાિં મહત્વન િં સ્િાન પ્રાપ્ત ર્કરલે છે ? 

(a) ટફટલપ્સ (b) અિાણી (c) બિંને

13 આિંર્રરાષ્ટ્ર ીય બજારમાિં ક્યા િેશન િં સ્િાન મોખર ેછે ?

(a) ભારર્ (b) પાટર્કસ્ર્ાન (c) જાપાન 

14 પ્રો. ર્કો લર આગળ ધપાવર્ા પટરબળોમાિં સમાવેશ ર્કર ેછે ?

(a) નીચા ર્કરવેરા (b) ઊિં ચા ર્કરવેરા (c) સમાન ર્કરવેરા

15 પ્રો. ર્કો લેર આગળ ખેંચર્ા પટરબળોમાિં સમાવેશ ર્કર ેછે ?

(a) વધ  ટનયિંત્રણ (b) ઓછા ટનયિંત્રણ (c) નીચી રાષ્ટ્ર ીય આવર્ક

16 ર્ક િરર્ી સાધન સિંપટિની વહેંચણી રે્કવી રીર્ે િઈ છે ?

(a) અસમાન (b) સમાન (c) બરાબર

17 ટિ ન પાસે ર્કઈ વસ્ર્  ટવપ લ પ્રમાણમા છે ?

(a) ખટનજર્ેલ (b) સોન િં (c) લોખિંડ 

18 આરબિેશો પાસે ર્કઈ વસ્ર્  ટવપ લ પ્રમાણમા છે ?

(a) ખનીજર્ેલ (b) સીિંગર્ેલ (c) પામર્ેલ

19 અમેટરર્કાએ શાના ઉત્પાિનમા ટવટશટષ્ટ્ર્કરણ ર્કય ું છે ? 

(a) ડ િંગળી (b) બ ા ા (c) ર્કપાસ
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20 ટસ્વત્ઝરલેન્ડ શાના ઉત્પાિનમાિં ટવટશટષ્ટ્ર્કરણ ર્કય ું છે ?

(a) ર્કાર (b) મોબાઈલ ફોન (c) ઘટડયાળ

21 ટવશ્વના િેશોને  ેર્કટનર્કલ ટવર્કાસની રે્ક લા ભાગ પાડવામાિં આવે છે ? 

(a) ચાર (b) ત્રણ (c) સાર્

22 અમેટરર્કા અને ફ્રાન્સમા રે્કવી ટવચારસરણી જોવા મળે છે ?

(a) મૂડીવાિી (b) સમાજવાિી (c) સામ્યવાિી

23 ચીન અને રટશયામા રે્કવી ટવચારસરણી જોવા મળે છે ? 

(a) મૂડીવાિી (b) સામ્યવાિી (c) સમાજવાિી

24 ભારર્ે ક્યા કે્ષત્રમાિં સ્વાવલિંબન પ્રાપ્ત ર્કય ું છે ? 

(a) ઉધોગકે્ષત્રે (b) રૃ્કટષકે્ષત્રે (c) ઉપગ્રહકે્ષત્રે

25 આિંર્રરાષ્ટ્ર ીય મારે્કટ િંગના ર્કારણે રે્કવો ટવટનમય શક્ય બન્યો છે ?

(a) સામાટજર્ક (b) સાિંસ્ર ટર્ર્ક (c) આટિતર્ક

26 નૈટર્ર્કર્ામાિં ર્કય િં બિંધન હોર્ િં નિી.

(a) ર્કાયિાન િં (b) રાજ્યન િં (c) સમાજન િં

27 નૈટર્િાન િં પાલન ર્કરર્ી વખર્ે શાનો ઉપયોગ ર્કરવો પડે છે ?  

(a) ટવવેર્કબ ટિ (b) ટનણતયશટિ (c) બિંને 

28 નૈટર્ર્કર્ાના આચરણિી ર્કોન િં ટહર્ સધાય છે ?

(a) વ્યટિ (b) રાષ્ટ્ર (c) બિંને 

29 નૈટર્ર્કર્ા અિંગે માગતિશતર્ક સૂચનો રે્ક આચારસિંટહર્ા ર્કોને નક્કી ર્કરી છે ?

(a) અમેટરર્કન મારે્કટ િંગ અસોટશએશન (b) ટવશ્વબેંર્ક (c) ય નો

30 બજારીય સિંશોધન ર્કરનાર ેપોર્ાની ઓળખ રે્કવી રાખવી પડશે ?

(a) ખાનગી (b) જાહેર (c) બિંને

31 સેવાના મારે્કટ િંગ પર શ િં અસર ર્કર ેછે ?

(a) જનસિંપર્કત  (b) માિંગ (c) પ રવઠો

32 ગ્રાહર્કોનો ર્કિંપની પ્રત્યે શ િં જળવાઇ રહેવ િં જોઈએ ?

(a) માન (b) લાગણી (c) ટવશ્વાસ 

33  ા ા જૂિએ  રેન્  ટલટમ ેડની સ્િાપના ક્યાર ેર્કરી હર્ી ?

(a) 1998 (b) 1999 (c) 2001

34 છૂ ર્ક વેપારના બજારમાિં આટિત્ય ટબરલા જૂિ ક્યાર ેજોડાય િં ?

(a) 2010 (b) 2015 (c) 2007

35 ભારર્માિં રટેડયો ટવજ્ઞાપનની શરૂઆર્ ક્યાર ેિઈ હર્ી ?

(a) 1951 (b) 1970 (c) 1967

36 ગ્રાહર્કની ખરીિશટિ ર્િા વેપારચરની અસરને ક્યાર ેધ્યાનમાિં લેવી જોઈએ ?

(a) માિંગ સિંશોધન (b) ટર્કિંમર્ સિંશોધન (c) પ રવઠા સિંશોધન

37 બજારીય સિંશોધન રે્કવા બજારીય શોધન િં ર્કાયત સરલ બનાવે છે ? 

(a) જૂના (b) નવા (c) એર્ક પણ નહીિં 

38 આિંર્રરાષ્ટ્ર ીય મારે્કટ િંગના ર્કારણે શાની હેરફેર શક્ય બને છે ? 

(a)  ેક્નોલોજી (b) જ્ઞાન (c) બિંને 

39 આિંર્રરાષ્ટ્ર ીય મારે્કટ િંગિી ય વાપેઢી પર રે્કવી અસર િાય છે ? 

(a) સારી (b) ખરાબ (c) ટવપટરર્ 

40 નૈટર્ર્કર્ાના ટસધ્ધાિંર્ોની સિંહટર્ એ લ ેનૈટર્ર્કર્ા. આ ટવધાન ર્કોન િં છે ?

(a) શ્રી હલે (b) માશતલ (c) પીગ િં

41 નૈટર્ર્કર્ા એ હિંમેશા_______ રહે છે. 

(a) ટસ્િર (b) ગટર્શીલ (c) બિંને



42 નૈટર્ર્કર્ાને શાના ટસધ્ધાિંર્ો સાિે સિંબિંધ છે ?

(a) નીટર્મિા (b) ગ ણવિા (c) એર્ક પણ નહીિં 

43 પ્રત્ય િર રે્ક પ્રટર્ભાવ આપનારાઓ એ લે.........

(a) અસીલ (b) મ લાર્કાર્ીઓ (c) સિંશોધનર્કાર

44 પ્રત્ય િર આપનારા રે્કવા પ્રશ્નોનો જવાબો આપવાન િં  ાળી શરે્ક છે ? 

(a) જ ીલ (b) અિંગર્ (c) સિંવેિનશીલ 

45 પ્રત્ય િર આપનારનો અટધર્કાર છે ? 

(a) પસિંિગીનો અટધર્કાર (b) સલામર્ીનો અટધર્કાર (c) બિંને 

46 સિંશોધનનો સાચો હેર્  જાણવાનો અટધર્કાર ર્કોનો છે ?

(a) સિંશોધન એજન્સીનો (b) અસીલનો (c) મ લાર્કાર્ીનો 

47 પ્રત્ય િર આપનાર ેબજારીય સિંશોધનમાિં શ િં જાણવાનો અટધર્કાર છે ?

(a) સિંશોધનના પટરબળો (b) સિંશોધનના ર્ારણો (c) બિંને 

48 ટત્રનેત્ર સ પર ટર ેઇલના સ્ ોર ક્યા શહેરમાિં આવેલી છે ?

(a) હૈિરાબાિ (b) ચેન્નાઇ (c) અમિાવાિ

49 આધ ટનર્ક દ્રશ્ય- શ્રાવ્ય ટવજ્ઞાપનના માધ્યમો રે્ક લા પ્રર્કારના છે ?

(a) ચાર (b) ત્રણ (c) સાર્

50 ભારર્ના મ િંબઈ શહેરમાિં  ેટલટવઝનની શરૂઆર્ ક્યાર ેિઈ હર્ી ?

(a) 1965 (b) 1975 (c)  1972



1 ગ જરાર્માિં 6.9 ની ર્ીવ્રર્ાનો ભૂર્કિંપ ક્યાર ેઆવ્યો હર્ો ?

(a) 26 જાન્ય આરી 2005 (b) 26 જાન્ય આરી 2003 (c)26 જાન્ય આરી 2001

2 આપટિઓ ટવશેની માટહર્ી આપણને શાના દ્વારા મળે છે ?

(a) િૈટનર્ક પેપરો (b)  ીવી (c) બિંને

3 ન્ય યોર્કતના વર્લડત ર ેડ સેં ર પર આર્િંર્કવાિીઓએ ક્યાર ેહ મલો ર્કયો ?

(a) 11મી સપ્ ેમ્બર 2001 (b) 25મી સપ્ ેમ્બર 2002 (c) 5મી સપ્ ેમ્બર 2005

4 આપટિ રે્કવી રીર્ ેઆવી ચડે છે ?

(a) સમયસર (b) એર્કાએર્ક (c) આગાહીમ જબ

5 આપટિન િં સ્વરૂપ રે્કવ િં હોય છે ?

(a) જોરિાર (b) ભયાનર્ક (c) ટવર્કરાળ 

6 આપટિ સિંચાલનને ર્કોની સાિે વધ  સિંબિંધ છે ?

(a) વર્તમાન (b) ભટવષ્ય (c) ભૂર્ર્કાળ 

7 આપટિ સિંચાલનમાિં ક્યા પ્રયત્નો મહત્વના બને છે ?

(a) માનવીય (b) લોર્કોના (c) સમાજના 

8 આપટિ સિંચાલનની સેવાઓ _______ સ્વરૂપની ગણાય છે.

(a) સામાન્ય (b) અસામાન્ય (c) બિંને

9 આપટિ સિંચાલનમાિં આપટિના સામના મા ેન િં ર્કય િં એર્ક મહત્વન િં ઘ ર્ક નિી ?

(a) નીટર્ (b) આયોજન (c) ગિંભીરર્ા 

10 આપટિ સિંચાલનમાિં ______ ર્કામગીરી મહત્વની બને છે ?

(a) એર્કલક્ષી (b) બહ લક્ષી (c) ગટર્લક્ષી

11 આપટિ સિંચાલનમાિં ર્કય િં ર્કાયત મહત્વન િં બને છે ?

(a) અભ્યાસ (b) મેહનર્ (c) સિંર્કલન

12 પશ્વાર્ આપટિ સિંચાલનની ર્કામગીરીના રે્ક લા ર્બક્કાઓ છે ?

(a) બે (b) ત્રણ (c) ચાર

13 પશ્વાર્ આપટિનો બીજો ર્બક્કો ર્કયો છે ?

(a) પ નરુત્િાન (b) પ નઃરચના (c) પ નઃસ્િાપના

14 પ નઃસ્િાપનાનો અિંગ્રજેી શબ્િ ર્કયો છે ?

(a) Reconstruction (b) Rehabilitation (c) Restoration

15 ક્યા ર્બક્કામાિં સામાન્ય જીવન ફરી ધબર્કર્ િં ર્કરવાની સગવડો પૂરી પડાય છે ?

(a) પહેલા ર્બક્કામાિં (b) બીજા ર્બક્કામાિં (c) ત્રીજા ર્બક્કામાિં 

16 ક્યા ર્બક્કામાિં યોજના મા ે સરર્કાર પાસેિી બજ ે આધાટરર્ જોગવાઈ મેળવવી પડે છે ?

(a) પ નઃરચના (b) પ નરુત્િાન (c) પ નઃસ્િાપના

17 લાિંબા ગાળાન િં આયોજન ર્કરવા મા ે.........

(a) આપટિ ર્ાલીમ (b) આપટિ ફિંડ-સિંચાલર્ક (c) આપટિ ઓિોરી ી 

18 આપટિ સિંચાલનમાિં રે્ક લા પ્રર્કારની પ્રવૃટર્ઓના સમૂહનો સમાવેશ િાય છે ?

(a) નવ (b) સાર્ (c) પાિંચ 

19 ક્યા પગલા લેવાિી જોખમ ઘ ાડી શર્કાય ર્ે ર્કોણ નક્કી ર્કર ેછે ?
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(a) ઘ ના પર અિંર્ક શ (b) જોખમ સિંચાલન (c) અસરો ઘ ાડવી 

20 નીચેનામાિી ર્કઈ અણધારી આપટિ નિી ર્ે જણાવો ?

(a) ર્કારખાનામાિં આગ (b) ભૂર્કિંપ (c) એર્ક પણ નહીિં 

21 Resource Management નો અિત શ િં િાય છે ?

(a) જોખમ સિંચાલન (b) સાધન સિંચાલન (c) ન ર્કસાન સિંચાલન

22 મો ી આપટિમાિં રાષ્ટ્ર ને _______ ન ર્કસાન વેઠવ િં પડે છે.

(a) આટિતર્ક (b) સામાટજર્ક (c) ધાટમતર્ક

23 આપટિને ટવસ્ર્ૃર્ રીર્ે જોર્ાિં મ ખ્ય રે્ક લા ટવભાગમાિં વહેંચી શર્કાય ?

(a) પાિંચ (b) ચાર (c) ત્રણ 

24 નીચેનામિી માનવસટજતર્ આપટિ ર્કઈ છે ?

(a) ર્કોમી રમખાણો (b) વાવાઝોડ િં  (c) ખોરાર્કી ઝેર 

25 ભૂ-પ્રષાર્ ર્કઈ આપટિન િં ઉિાહરણ છે ?

(a) માનવસટજતર્ આપટિ (b) ર્ક િરર્ી આપટિ (c) અન્ય આપટિ 

26 ભારર્ના ર્ક લ રાજ્યો પૈર્કીના રે્ક લા ભૂર્કિંપગ્રસ્ર્ ટવસ્ર્ારમાિં આવેલ છે ?

(a) 22 (b) 23 (c) 24

27 ભારર્નો રે્ક લા ટવસ્ર્ાર ધરર્ીર્કિંપના સિંભટવર્ કે્ષત્રમાિં આવેલો છે ?

(a) 85% (b) 70% (c) 80%

28 ભારર્માિં લાર્ રમાિં િયેલ ધરર્ીર્કિંપમાિં રે્ક લા લોર્કોએ પોર્ાના જાન ગ માવ્યા હર્ા ?

(a) 18000 (b) 20000 (c) 22000

29 ધરર્ીર્કિંપના ન ર્કસાન સામે શ િં લેવા લોર્કોને પે્રરવા જોઈએ ?

(a) સહાય (b) નાણા (c) વીમો

30 "સ નામી" એ ર્કઈ ભાષાનો શબ્િ છે ?

(a) સ્પેનીશ (b) જાપાનીસ (c) અિંગ્રજેી

31 સમ દ્રી ભૂર્કિંપના એપીસેં રિી રે્ક લી ટડગ્રીમાિં મોજાઓ ફેલાય છે ?

(a) 90 ટડગ્રી (b) 180 ટડગ્રી (c) 360 ટડગ્રી

32 ટહન્િ મહાસાગર ઉપરાિંર્ ર્કયો મહાસાગર સ નામીના 'ડેંજર ઝોન' િી ર્દ્દન નજીર્ક છે ?

(a) પેસેટફર્ક (b) એ લાટન્ ર્ક (c) આર્કતટ ર્ક

33 ઇ.સ. 1994 માિં ગ જરાર્નાિં સ રર્માિં ર્કયો રોગચાળો ફેલાયો હર્ો ?

(a) ડેન્્ય (b) પ્લેગ (c) ર્કોરોના

34 સમગ્ર ટવશ્વમાિં એર્ક વષતમાિં અિંિાજ ેરે્ક લા અર્કસ્માર્ો િાય છે ?

(a) છ લાખ (b) િસ લાખ (c) સાર્ લાખ 

35 ભોપાલની ગેસ લીરે્કજ િ ઘત નામાિં રે્ક લા લોર્કોના મોર્ િયા હર્ા ?

(a) 2000 (b) 4000 (c) 6000

36 નીચેનામિી ર્કઈ આપટિની આગાહી ર્કરી શર્કાર્ી નિી ?

(a) વાવાઝોડ િં  (b) જવાળામ ખી (c) નિીમાિં પૂર 

37 ટવશ્વમાિં ર્ક િરર્ી હોનારર્ોની હારમાળા સજાતર્ા ર્કમનસીબ રે્ક લા િેશો છે ?

(a) િશ (b) બાર (c) ર્ેર

38 ટવશ્વમાિં ર્ક િરર્ી હોનારર્ોની હારમાળા સજાતર્ા ર્કમનસીબ િેશોમાિંિી ભારર્નો ર્કયો નિંબર છે?

(a) ચોિો (b) પાિંચમો (c) બીજો 

39 ભારર્ મા ે માનવસટજતર્ આપટિઓના મ ખ્ય રે્ક લા પ્રર્કાર છે ?

(a) બે (b) ત્રણ (c) ચાર 

40 પાડોશી િેશોમાિંિી આવર્ા ટનવાતટસર્ો ર્કઈ આપટિના મ ખ્ય પ્રર્કારમાિં સમાવેશ ર્કર ેછે ?

(a) માનવસટજતર્ (b) ર્ક િરર્ી (c) અન્ય  

41 ર્કઈ સલમા ટિર્લહીના "ઉપહાર" ટસનેમામાિં લાગેલી આગમાિં 60 વ્યટિઓને જાન ખોયા હર્ા ?



(a) 1998 (b) 1997 (c) 1999

42 િેશન િં સૌિી મો  િં  શસ્ત્રાગાર ક્યાિં છે ?

(a) જમસેિપ ર (b) ગાટઝયાબાિ (c) ભરર્પ ર

43 આપટિના મ ખ્યત્વે રે્ક લા ભાગમાિં વહેંચાય છે ?

(a) બે (b) ત્રણ (c) ચાર

44 મો ી આપટિના રે્ક લા પે ા ટવભાગો છે ?

(a) ચાર (b) ત્રણ (c) પાિંચ

45 નીચેનામાિંિી  ર્કોઈએર્ક નાની આપટિના પે ા ટવભાગમાિં ગણાર્ો નિી ર્ે જણાવો ?

(a) માનવસટજતર્ (b) ર્ક િરર્ી (c) અન્ય

46 ઔધોટગર્ક િ ઘત નાઓ' એ રે્કવી આપટિ છે ?

(a) નાની આપટિ (b) મો ી આપટિ (c) મધ્યમ આપટિ 

47 ધાટમતર્ક સ્િાનોએ િ ઘત ના' ર્કઈ આપટિન િં દ્રષ્ટ્ાિંર્ છે ?

(a) સામાન્ય આપટિ (b) મો ી આપટિ (c) નાની આપટિ 

48 શહેરીર્કરણ ને ર્કારણે ઉિભવેલી સમસ્યા ર્કઈ છે ?

(a) મર્કાનની ર્િંગી (b) ગ ર યોજના (c) બિંને 

49 આપટિ  રે્કવી ઊિલ - પાિલ સજ ેછે ?

(a) સામાટજર્ક (b) રાજર્કીય (c) ધાટમતર્ક

50 ગ જરાર્માિં રલે-સિંર્ક  ર્કઈ સાલમાિં આવ્ય િં હર્ િં ?

(a)2004 (b) 2005 (c) 2006


