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ખેડૂતોને રાિત્રના બદલે �દવસે િવજળી પૂરી પાડવા ગુજરાત સરકાર� કઇ યોજના અમલમાં મૂક� છ�?
1. દ�શના િબનપર�પરાગત ઊ�ર્ ઉત્પાદનમાં ગુજરાત 

...... ટકા જેટલું યોગદાન આપે છ�. 
 (૧) ૧૦     (૨) ૧૧  (૩) ૧૨     (૪) ૧૩
2. િવશ્વના સૌથી મોટા ૩૦,૦૦૦ મેગાવોટના પુનઃપ્રાપ્ય 

ઊ�ર્ પાક�નો િશલાન્યાસ ગુજરાતના ......... 
િજલ્લામાં થયો. 

 (૧) પાટણ (૨) બનાસકાંઠા  (૩) કચ્છ   (૪) મહ�સાણા
3. પાઇપ નેચરલ ગેસના �ડાણમાં દ�શમાં ગુજરાત 

.......... ક્રમે છ�. 
 (૧) ચોથા    (૨) ત્રી�  (૩) બી�    (૪) પ્રથમ
4. ખેડૂતોને રાિત્રના બદલે �દવસે િવજળી પૂરી પાડવા 

ગુજરાત સરકાર� કઇ યોજના અમલમાં મૂક� છ�?
 (૧) �કસાન સૂય�દય યોજના (૨) સોલાર �ફટોપ યોજના 
 (૩) માનવ કલ્યાણ યોજના  (૪) સૂ�મ િસંચાઇ યોજના
5. ગજુરાતના લોકનાટ્ય ભવાઈન ે.....પણ કહ�વાય છ�
 (૧) માતા�ની �તર  (૨) માતા� 
 (૩) માતા�નો મઢ  (૪) ઉપર પૈક� કોઇ નહ� 
6. ભવાઇનો મુખ્ય નાયક ....... કહ�વાય છ�. 
 (૧) પટ�લ (૨) વેશગોર (૩) ગણનાયક (૪) તરગાળા
7. ભવાઇના .............. માં પરધમર્ને સ્થાન મળ�લું 

�વા મળ� છ�?  
 (૧) કહાન-ગોપીનો વેશ  (૨) અડવાનો વેશ 
 (૩) ક�ડાનો વેશ  (૪) ઝૂંડાઝૂલણનો વેશ
8. UNCTAD B2C ઇ-કોમસર્ ઇન્ડકે્સ ૨૦૨૦મા ંભારતને 

ક�ટલામુ સ્થાન મળ્યું? 
 (૧) ૪૪     (૨) ૫૬  (૩) ૭૧     (૪) ૮૭
9. UNCTAD B2C ઇ-કોમસર્ ઇન્ડેક્સ ૨૦૨૦માં પ્રથમ 

સ્થાને ક્યો દ�શ રહ્યો?
 (૧) ડેન્માક� (૨) નેધરલેન્ડ્સ (૩) િસંગાપોર (૪) �સ્વત્ઝલ�ન્ડ
10. નેશનલ ક�િપટલ ટ�ર�ટરી ઑફ �દલ્હી (ઍમેન્ડમેન્ટ) 

િબલ, ૨૦૨૧થી કોની સત્તામાં �િદ્ધ થઈ? 
 (૧) �દલ્હીના ઉપ-રાજ્યપાલ (૨) �દલ્હીના �હમંત્રી 
 (૩) �દલ્હીના મુખ્યમંત્રી    (૪) �દલ્હીના મુખ્ય સિચવ 
11. હ�ુન ઇ�ન્ડયાના ‘વલે્થ �રપોટર્ ૨૦૨૦’મા ંરાજ્ય મજુબ 

હાઇ નટેવથર્ ઇ�ન્ડવ્ડ્યઅુલ્સ હાઉસહોલ્ડ્સની ��ષ્ટએ 
ક્યું રાજ્ય ટોચ પર ર�ં? 

 (૧) મહારા� (૨) ગુજરાત (૩) �દલ્હી (૪) બ�ગલુ� 
12. સા�ત્વક સાઇરાજ �ર�ક�ર�ડ્ડી અને િચરાગ શેટ્ટીનો 

સંબંધ કઈ રમત સાથે છ�? 
 (૧) ચૅસ (૨) ટ�બલ ટ�િનસ (૩) બેડિમન્ટન (૪) ફ�ટબોલ 
13. સિલમા ટ�ટ�નો સંબંધ કઈ રમત સાથે છ�?
 (૧) હોક� (૨) બેડિમન્ટન (૩) િક્રક�ટ (૪) ગોળાફ�ક
14. ફ�ટબોલ ક્લબ �રયલ મેિડ્રડ ક્યા દ�શની સાથે 

સંબંિધત છ�? 
 (૧) બ્રાિઝલ  (૨) સ્પેન  (૩) આજ��ન્ટના  (૪) પે� 
15. �ગ્લને્ડના જમૅ્સ એન્ડરસનનો સબંંધ ......ની રમત 

સાથે છ�. 
 (૧) િક્રક�ટ    (૨) રગ્બી  (૩) ફ�ટબોલ    (૪) ચૅસ
16. એટીપી કપનો સંબંધ કઈ રમત સાથે છ�?
 (૧) ટ�બલ ટ�િનસ (૨) ટ�િનસ (૩) દોડ (૪) લાંબો ક�દકો
17. પોટુર્ગલના જૉઆઓ સૌસાનું નામ કઇ રમત સાથે 

�ડાયેલું છ�? 
 (૧) ટ�િનસ (૨) ટ�બલ ટ�િનસ (૩) ફ�ટબોલ (૪) િક્રક�ટ
18. ગુજરાતની િપ્રયંકા રામીનું નામ ........ સાથે 

�ડાયેલું છ�. 
 (૧) ક�સ્તી  (૨) ભાલાફ�ક  (૩) કરાટ�   (૪) દોડ
19. ગુજરાતમાં ઝીલ દ�સાઈ અને દ�વાંશી ભીમ�યાણીએ 

કઈ રમતમાં નામના મેળવી છ�?
 (૧) ટ�િનસ (૨) િવઘ્ન દોડ  (૩) હોક� (૪) ચૅસ
20. ભારતના અંજુમ મુદગીલ અને મનુ ભાકરનું નામ 

ક્યા ક્ષેત્રે �ણીતું છ�?
 (૧) શૂ�ટ�ગ   (૨) બેડિમન્ટન  (૩) ફ�ટબોલ  (૪) ક�સ્તી
21. ભારતના ગગન�ત ભુલ્લર, શુભાંકર શમાર્ કઇ 

રમતના �ણીતા નામો છ�?
 (૧) ક�સ્તી (૨) ગૉલ્ફ  (૩) હોક� (૪) બેડિમન્ટન 
22. સૅબે�સ્ટઅન ઑિગઅર અને ઑટ ટ�નેક એ ક્યા 

સ્પોટર્ના �ણીતા નામો છ�? 
 (૧) ર�િસંગ   (૨) દોડ  (૩) ફ�ટબોલ (૪) િબિલઅડર્સ્  
23. ભારતીય સૈન્યમા ંકાયર્રત્ નીરજ ચોપરાનુ ંનામ નીચે 

પૈક�ની કઇ રમત સાથે �ડાયેલું છ�? 
 (૧) ભાલા ફ�ક (૨) રગ્બી  (૩) બો�ક્સંગ (૪) સ્નૂકર 
24. કાકાસાહ�બ કાલેલકર� પહ�લી ગુજરાતી પત્રકાર 

પ�રષદમાં ક્યો િનબંધ રજૂ કય� હતો? 
 (૧) પત્રકારની દીક્ષા  (૨) લેખનની કળા 
 (૩) સમાજમાં મૂલ્યિનષ્ઠા  (૪) ભાષા છણાવટ 
25.  �હ�ર વહીવટને નીચે પૈક�ના ક્યા િવકલ્પથી 

વ્યાખ્યાિયત કરી શકાય? 
 (૧) વહીવટી ક્ષમતા  (૨) ઉદ્યોગોનું સંચાલન 
 (૩) િમલ્કતનું સંચાલન  (૪) જનતાનો વહીવટ
26. “બોન્ડેડ ર�શનાિલટી”નો ખ્યાલ નીચે પૈક�ના કોણે 

આપ્યો? 
 (૧) અબ્રાહમ મેસ્લો  (૨) હબર્ટર્ સાઇમન 
 (૩) વૅક્સ વૅબર  (૪) એફ. ડબ્લ્યુ �રગ્સ 
27.  લોક પ્રશાસનનો પહ�લો તબક્કો ક્યા થી ક્યા સધુીનો 

મનાય છ�? 
 (૧) ૧૮૮૭-૧૯૨૬  (૨) ૧૮૮૭-૧૯૨૫ 
 (૩) ૧૯૮૭-૨૦૨૬  (૪) ૧૯૮૭-૨૦૦૧ 
28.  ‘POSDCORB’ ��ષ્ટકોણનો જનક કોણ? 
 (૧) લ્યૂથર ગુિલક  (૨) એલ. ડી. વ્હાઇટ 
 (૩) બંને  (૪) કોઇ નહ� 

29. POSDCORBમાં R નો અથર્ શું થાય? 
 (૧) Renaming  (૨) Rejection
 (૩) Reporting  (૪) All  
30.  નૂતન લોક પ્રશાસનનું પ્રથમ પાઠ્ય પુસ્તક કોણે 

લખ્યું? 
 (૧) ફ્ર�ક મેરોની  (૨) નીગ્રો 
 (૩) એલ. ડી. વ્હાઇટ  (૪) લ્યૂથર ગુિલક 
31. લોક પ્રશાસનનુ ંપ્રથમ પાઠ્ય પસુ્તક કોણ ેલખ્યુ ંહતુ?ં 
 (૧) એલ. ડી. વ્હાઇટ  (૨) ફ્ર�ક મેરોની 
 (૩) વાલ્ડો  (૪) વુડ્રો િવલ્સન 
32. લોક પ્રશાસનના ચોથા તબક્કામાં કોનું નામ 

ઉલ્લેખનીય મનાય છ�? 
 (૧) હબર્ટર્ સાઇમન અને રોબટર્ ડહલ 
 (૨) લ્યૂથર ગુિલક અને નીગ્રો 
 (૩) એલ. ડી. વ્હાઇટ અને નીગ્રો 
 (૪) હ�નરી મેન અને નીગ્રો
33. લોક પ્રશાસન એ િવઞ્જાન નથી – આ વાત િસદ્ધ 

કરનાર કોણ? 
 (૧) લ્યૂથર ગુિલક (૨) રોબટર્ ડહલ (૩) સાઇમન (૪) નીગ્રો 
34. લ્યૂથર ગુિલકના મતે લોક પ્રશાસન ક�ટલા તત્વો વડે 

બનેલું છ�? 
 (૧) ૫     (૨) ૭  (૩) ૧૧     (૪) ૧૩
35. લોક પ્રશાસનન ેલગતો અથર્શાસ્ત્ર ગ્રથં કોણ ેલખ્યો?  
 (૧) ઍ�રસ્ટોટલ (૨) કન્ફ્યુિશયસ (૩) કૌ�ટલ્ય (૪) પ્લૅટો
36.  નીચે પૈક�નું કોણ લોક પ્રશાસનના િપતા તરીક� 

ઓળખાય છ�? 
 (૧) ઍ�રસ્ટોટલ  (૨) લ્યૂથર ગુિલક 
 (૩) ચાલ્સર્ દ ડ્યુવેલ  (૪) વુડ્રો િવલ્સન 
37. એક સ્વતંત્ર િવષય તરીક� લોકપ્રશાસનનો જન્મ ક્યાં 

અને ક્યાર� થયો? 
 (૧) જમર્ની, ૧૯૩૭  (૨) અમે�રકા ૧૯૮૭ 

 (૩) અમે�રકા, ૧૯૭૦  (૪) અમે�રકા, ૧૮૮૭
38. કોઇ બંધારણની રચના કરવી તો સહ�લી હોય છ�, પણ 

તેનો અમલ કરવો જ મુશ્ક�લ હોય છ�. – આ કથન 
કોણે કયુ�? 

 (૧) વુડ્રો િવલ્સન (૨) હ�નરી ફ�યોલ (૩) સાઇમન (૪) પ્લેટો
39. લોક પ્રશાસનના ક્યા તબક્કાન ેસવુણર્ યગુ કહ�વામાં 

આવે છ�? 
 (૧) પ્રથમ તબક્કો  (૨) �દ્વતીય તબક્કો 
 (૩) �તીય તબક્કો  (૪) ચતુથર્ તબક્કો
40. પ�બ્લક એડિમિનસ્ટ્રશેનનો ઉલ્લખે .......... તરીક� 

થાય છ�. 
 (૧) પ્રોસેસ (૨) �ડિસ�પ્લન(૩) અભ્યાસનું ક્ષેત્ર (૪) આ પૈક�ના બધા
41. રાજનીિત અને લોક પ્રશાસન, બંને અલગ છ� તેવો 

ખ્યાલ સૌથી પહ�લા કોણે રજૂ કય�? 
 (૧) ઍ�રસ્ટોટલ  (૨) વૂડ્રો િવલ્સન 
 (૩) કાલર્ માક�સ્  (૪) મેકવેલી
42.  ‘સંસ્થાના ૧૪ િસદ્ધાંતો’ આપનાર કોણ? 
 (૧) પ્લૅટો (૨) હ�નરી ફ�યોલ  (૩) ફ્ર�ડ�રક ટ�યલર (૪) મૅક્સ વૅબર 
43. �ણીતો િનબંધ ‘ધ સ્ટડી ઑફ એડિમનીસ્ટ્રેશન’ 

કોણે લખ્યો? 
 (૧) ડ્વાઇટ વૅલ્ડો (૨) વૂડ્રો િવલ્સન (૩) ફ્રડ�રક ટ�લર (૪) માગાર્ર�ટ થૅચર 
44. ‘Span of Control’ – નો મતલબ જણાવો. 
 (૧) Tenure of a post (૨) Geographical Jurisdiction 
 (૩) Power to control others 
 (૪) Number of subordinates under a superior
45. હાવથ્રોન પ્રયોગો કોણે હાથ ધયાર્ હતાં? 
 (૧) ઍલ્ટન મૅયો  (૨) અબ્રાહમ એચ. મૅસ્લો 
 (૩) માક� ટ્વેઇન  (૪) આ પૈક� કોઇ નહ�
46. “હાવથ્રોન ઇફ�ક્ટ” અનુસાર ઉત્પાદકતામાં �િદ્ધ 

ક્યા કારણે થાય છ�? 
 (૧) ભૌિતક કામગીરીનો સારો માહોલ  (૨) સુરિક્ષત નોકરી
 (૩) િનરીક્ષકોની હાજરી             (૪) આ પૈક� કોઇ નહ� 
47. પરફોમર્ન્સ ઓ�ડટનો ઉપયોગ ક્યા બે પ�રબળ 

વચ્ચેની તુલના તરીક� થાય છ�? 
 (૧) વાસ્તિવક ખચર્ અને દસ્તાવે� ખચર્ 
 (૨) એકિત્રત થયેલી આવક અને સંભિવત આવક
 (૩) ફાળવાયેલા લ�યાંકો સામે સંસ્થાની ગિતિવિધઓ
 (૪) આ પૈક� કોઇ નહ� 
48. કોઇ સંસ્થામાં વ્હીસલ બ્લૉઅર એ શું હોય છ�? 
 (૧) એ વ્યિક્ત ક� જ ેપોતાના િવભાગમાં ચાલતી ગેરરીિત �હ�રમાં 
      ખુલ્લી પાડે 
 (૨) એ વ્યિક્ત ક� જેને સારી િસસોટી વગાડતા આવડતી હોય 
 (૩) કાર પા�ક�ગ કરાવનારી વ્યિક્ત   
 (૪) સંસ્થાનો સૌથી ઉચ્ચ અિધકારી 
49. ‘પરફોમર્ન્સ બજેટ’ શબ્દ સૌથી પહ�લા કોણે આપ્યો? 
 (૧) ભારતીય વહીવટી સુધારણા પંચ 
 (૨) USAનું �દ્વતીય હૂવર કિમશન 
 (૩) ભારતીય અંદાજ સિમિત 
 (૪) USAનું પ્રથમ હૂવર કિમશન
50. સંસદમાં બજેટ પસાર થતી વખતે ‘િગલોટીન’ શબ્દ 

કઇ માગો માટ� લાગુ પડે છ�? 
 (૧) જેના િવશે ચચાર્ થઈ હોય અને મંજૂર થઈ હોય 
 (૨) જેના િવશે ચચાર્ થઈ હોય, પણ  મંજૂર ન થઈ હોય 
 (૩) જેના િવશે ચચાર્ થઈ હોય અને ઘટાડી દ�વાઈ હોય 
 (૪) સમયના અભાવે જેની ચચાર્ ન થઈ હોય 
જવાબો ઃ
(૧) ૩ (૨) ૩ (૩) ૪ (૪) ૧ (૫) ૧ (૬) ૨ (૭) ૪ (૮) ૩ 
(૯) ૪ (૧૦) ૧ (૧૧) ૧ (૧૨) ૩ (૧૩) ૧ (૧૪) ૨  (૧૫) ૧ 
(૧૬) ૨ (૧૭) ૧ (૧૮) ૩ (૧૯) ૧ (૨૦) ૧ (૨૧) ૨ (૨૨) ૧ 
(૨૩) ૧ (૨૪) ૧ (૨૫) ૪ (૨૬) ૨ (૨૭) ૧ (૨૮) ૧ (૨૯) ૩ 
(૩૦) ૧ (૩૧) ૧ (૩૨) ૧ (૩૩) ૨ (૩૪) ૨ (૩૫) ૩ (૩૬) ૪ 
(૩૭) ૪ (૩૮) ૧ (૩૯) ૨  (૪૦) ૪ (૪૧) ૨ (૪૨) ૨ (૪૩) ૨ 
(૪૪) ૪ (૪૫) ૧ (૪૬) ૩ (૪૭) ૩ (૪૮) ૧ (૪૯) ૪ (૫૦) ૪ 


