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1
દરયમાઈ લવલાટને ધ્માનભાાં યાખીને રયસ્થથતત 
તલજ્ઞાનનો જે અભ્માવ કયામ છે તે  ઓખામ છે.

રીમ્નોરોજી ઓવેનોગ્રાપી ીડોરોજી થેવ ઇકોરોજી B

2
અલકાળભાાં વજીલનો જીલતા યશલેા ભાટે ડતી 
મશુ્કેરીઓ અને તેના કાયણોનો અભ્માવ કશલેામ છે.

થેવ વામન્વ થેવ ઇકોરોજી થેવ ટેકનોરોજી થેવગ્રાપી B

3
ભતૂકાભાાં અશ્ભીભતૂ ફનેરા વજીલો અને તે લખતના 
માલવયણના અભ્માવને કશલેામ છે.

યેડીમેળ ઇકોરોજી ઇકોરોજી ેરીઓ ઇકોરોજી ઇકો  થીમયી C

4

જભીનની એવીડીટી, ક્ષાયો, વેન્રીમ તત્લો, જભીનના 
પ્રકાયો લગેયેની વજીલો ય થતી અવયોના અભ્માવને 
ઓખલાભાાં આલે છે.

રીમ્નોરોજી ોપ્યરેુળન ઇકોરોજી ીડોરોજી ઇકો  થીમયી C

5
માવલયણ અને તેભાાં લવનાયા વજીલો એક એલા તાંત્રની 
યચના કયે છે.જેને કશ ેછે.

ઈકોરોજી ઇકો તવથટભ ઇકોનોતભકવ ઇકો વામન્વ A

6 થેવ ઈકોરોજીભાાં  નો અભ્માવ કયલાભાાં આલે છે.
વજીલોને અલકાળભાાં 
ડતી મશુ્કેરીઓ જભીનના પ્રકાયો અશ્ભીભતૂ વજીલો થથચય વજીલો A

7
થથચયવજીલોને અનરુક્ષી કયલાભાાં આલતા અભ્માવને-

----કશલેાભાાં આલે છે.
બૌગોલરક તલજ્ઞાન થથજ ઇકોરોજી વીને ઇકોરોજી ઓટ ઇકોરોજી B

8
ભીઠા ાણીભાાં લવતા વજીલોને ધ્માનભાાં યાખીને કયાતો 
અભ્માવ-----કશલેામ છે.

રીમ્નોરોજી ીડોરોજી ઓવેનોગ્રાપી એકેમ નરશ A

9

કોઈણ એક જ ભાધ્મભભાાં લવલાટ કયતી લથતીનો 
તલકાવ યથય થધાવ કે વદૃ્ધીનો  અભ્માવ-------કશલેામ 
છે.

યેડીએળન ઈકોનોભી વોવીમર ઇકોનોભી ોપ્યરેુળન ઇકોરોજી ીડોરોજી B
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10
એક જ ભાધ્મભભાાં લવલાટ કયતા આખામ વજીલ 
વભાજનો અભ્માવ______કશલેામ છે.

ોપ્યરેુળન ઇકોરોજી ેરીઓ ઇકોરોજી ઓટ ઇકોરોજી વીનઈ ઇકોરોજી D

11 શલા__________છે. તત્લ વાંમોજન તભશ્રણ ધાત ુ C

12 જીલનનો તતા__________કશલેામ છે. અંધકાય પ્રકાળ શલા ાણી B

13 કોટીગાલવ અભ્માયણ______યાજ્મભાાં આલેલુાં છે. ભશાયાષ્ટ્ર ગોલા કણાવટક ઉત્તયપ્રદેળ B

14
વાવણગીય અભ્માયણ ગજુયાતના______જીલ્રાભાાં 
આલેલુાં છે.

અભયેરી ોયફાંદય જુનાગઢ જાભનગય C

15 ેરયમાય અભ્માયણ__________યાજ્મભાાં આલેલુાં છે. . ફાંગા લફશાય કેયર તતભરનાડુ C

16 વીભરીાત યાષ્ટ્રીમ ઉઘાન______ભાાં આલેલુાં છે. ઓરયથવા ાંજાફ જમ્મ ુકાશ્ભીય ગજુયાત A

17 બયતયુ  ક્ષીઓનુાં અભ્માયણ________ભાાં આલેલુાં છે. ગજુયાત યાજથથાન ભધ્મપ્રદેળ ઝાયખાંડ B

18 વરયથકા અભ્માયણ_______પ્રાણી ભાટે જાણીત ુાં છે. લાઘ લરુ તવિંશ શાથી A

19 કયુાં ગરુડ 'ગરુડો નો યાજા' તયીકે ઓખામ છે. પીળ ઈગર ગોલ્ડન ઈગર ટોની ઈગર ઈમ્ીયીમર ઈગર B
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20 રશન્દુ રગ્ન ધાયો ક્યાયે ઘડામો? ૧૯૫૬ ૧૯૫૫ ૧૯૮૨ ૧૯૭૬ B

21 સયુતભાાં પ્રેગનો યોગચાો ક્યાયે પાટી નીકળ્મો શતો. ૧૯૯૦ ૧૯૯૮ ૧૯૯૪ ૧૯૮૦ C

22 UNFPA ભાાં UN અથવ શુાં? United News Union of News United United Nations D

23 ઉધઈનો મખુ્મ ખોયાક______છે. વેલ્યરુોઝ યીથફોરોઝ કો એકમ નરશ A

24 રાઈકન કયુાં પ્રકાયનુાં જીલન ગાે છે. મ્યચુ્યઆુરીઝભ કોભેન્વારીઝભ એન્ટીફામોવીઝભ એકમ નરશ A

25
પ્રતતયોધભાાં નીચેભાાંથી કઈ ફાફતોનો વભાલેળ થતો 
નથી. એન્ટીફામતવવ યબક્ષણ યોજીલન કેભેન્વારીઝભ D

26
વજીલોભાાં વશજીલન દ્ધતતભાાં_________કઈ ફાફતોનો 
વભાલેળ થામ છે?

મ્યચુ્યઆુરીઝભ કોભેન્વરીઝ્ભ થધાવ મ્યચુ્યઆુરીઝભ અને 
કોભેન્વરીઝ્ભ D

27
થધાવ પ્રકાયના વજીલોના અલરાંફનભાાં__________શોમ 
છે.

મ્યચુ્યઆુરીઝભ કોભેન્વારીઝ્ભ થધાવ મ્યચુ્યઆુરીઝભ અને 
કોભેન્વરીઝ્ભ C

28
ક્યાાં પ્રકાયના પ્રતતયોધભાાં એક વજીલને નકુળાન અને 
ફીજા વજીલને પામદો થામ છે.

યબક્ષણ યોજીલન થધાવ યબક્ષણ અને 
યોજીલન D

29
ક્યાાં પ્રકાયના જીલનભાાં યોજીલી વજીલ જેના ઉય 
આધાય યાખે છે તેને ભાયી નાખતુાં નથી. યબક્ષણ યોજીલન થધાવ એન્ટીફામોતવવ B
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30
બાયતભાાં જ પ્રદુણ અંગે નો વૌપ્રથભ કામદો ક્યાયે 
ઘડામો? ૧૮૫૩ ૧૮૫૭ ૧૮૫૬ ૧૮૬૦ A

31 તનલવનતાંત્રનો ખ્માર વૌપ્રથભ કોને આપ્મો. ડાતલિન રેભાાં કોક એ.જી.ટેન્વરી ફગવભેન C

32
ક્યાાં પ્રકાયના જીલનભાાં એક વજીલને નકુળાન થામ છે 
જમાયે ફીજા વજીલને રાબ કે નકુળાન કશુાં થતુાં નથી. એન્ટીફામોતવવ યોજીલન યબક્ષણ થધાવ A

33 દરયમાભાાં કેટરે સધુી પ્રકાળ શોમ છે. ૧૦૦ ભીટય ૨૦૦ ભીટય 300 ભીટય ૪૦૦ભીટય B

34
બાયતભાાં શલા પ્રદુણ અંગે નો વૌપ્રથભ કામદો ક્યાયે 
ઘડામો? ૧૯૫૩ ૧૮૫૭ ૧૮૫૬ ૧૮૬૦ D

35 માવલણના પ્રદુકોભાાં મખુ્મ_____પ્રદુકો ક્યાાં છે? લાય ુથલરૂ પ્રદુકો દુતત ાણી ઘન કચયો જભીની પ્રદુકો A

36
વભગ્ર બાયતભાાં પક્ત ગજુયાતભાાં જ જોલા ભતુાં પ્રાણી 
કયુાં છે?

ઊંટ લફરાડી લાઘ કાીમાય D

37 ગજુયાતભાાં ગરુડને __________કશ ેછે. ધોાલો ધોલમો લાટાો એકમ  નરશ A

38
ભાણવની અલાજ વાાંબલાની ક્ષભતા લધભુાાં લધ ુ
કેટરા ડેવીફર શોમ છે.

૫૦ ડેતવફર 70 ડેતવફર ૧૦૦ ડેતવફર ૧૪૦ ડેતવફર D

39
દાાંત અને શાડકાના યોગભાાં નીચેનાભાાંથી કમો પ્રદુક 
જલાફદાય છે.

વલ્પય ડામોક્વાઈડ ફ્રોયાઈડ રકયણોત્વગી દાથવ નાઈરોજન B
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40
ભાથાનો દુખાલો, ગબયાભણ, ગથુવો,તનાલ,લગેયે ક્યાાં 
પ્રદુણથી થામ છે.

શલાનુાં પ્રદુણ અલાજનુાં પ્રદુણ જભીની પ્રદુણ એકેમ નરશ B

41 અત્માંત ધીભો અલાજ કેટરા ડેતવફરનો શોમ છે. ૦ ડેતવફર ૫ ડેતવફર ૨૦ ડેતવફર ૫૦ ડેતવફર A

42 ળાાંતતનુાં દૂત કયુાં ક્ષી છે? કાગડો ોટ ભોય કબતૂય D

43 ભગજનો તાલ ક્યાાં વજીલથી આલે છે. પ્રાથભોડીમભ રીેનોવોભો કયતભમા એન્ટઅભીરા A

44 તલશ્વભાાં કુર જભીનનો કેટરો બાગ યણપ્રદેળ છે? 1/2 બાગ 1/૪ બાગ 1/૭ બાગ 1/૩ બાગ C

45 યણપ્રદેળો ક્યાાં વતૃો લચ્ચે આલેરા છે?
ઉત્તયધ્રલુ અને ધ્રલુવતૃ 

લચ્ચે
કકવવતૃ્ત અને ઉત્તયધ્રલુ 

લચ્ચે
કકવવતૃ્ત અને ભકયવ ૃવત 

લચ્ચે એકેમ નરશ C

46 ભતૂભના કેટરા પ્રકાયો છે ક્યાાં? યેતા જભીન ચીકણી જભીન પદ્રુ જભીન આ ત્રણેમ D

47
ક્યાાં પ્રકાયના વજીલોના વફાંધભાાં ફાંને વફાંતધત 
વજીલોને નકુવાન થામ છે.

થધાવ યોજીલન યબક્ષણ મ્યચુ્યઆુરીઝભ A

48
વજીલોના વફાંધભાાં ફાંને ક્ષોને રાબ થામ છે તેલી 
સ્થથતત ___________કશ ેછે.

યોજીલન એન્ટીફામોતવવ યબક્ષણ મ્યચુ્યઆુરીઝ્ભ D

49 તનલવનત્રાંતભાાં જૈતલક ઘટકો કયુાં નથી. ઉત્ાદકો બક્ષકો રૂાન્તાયકો ાણી D
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50
સમુવપ્રકાળની ળસ્ક્તઓનો ઉમોગ કયી ખોયાક ફનાલતા 
વજીલો________કશલેામ છે.

ઉત્ાદકો બક્ષકો રૂાન્તાયકો એકેમ નરશ A

51
દરયમાની કેટરી ઊંડાઈ સધુી લનથતત લધાયે પ્રભાણે 
ળક્ય છે.

40 થી 60 ભીટય ૧૦૦ ભીટય ાણી ૨૦૦ ભીટય ૨૫૦ ભાઈર સધુી A

52
દરયમા રકનાયાથી ૨૦૦ ભીટય સધુીનો ઊંડો તલથતાય ક્યાાં 
નાભે ઓખામ છે?

યરુીટોયર દેળ રીટોયર પ્રદેળ ફેરેનોઈડ પ્રદેળ વનટાઈડર પ્રદેળ B

53
કમો પ્રદેળ બયતી ઓટનો પ્રદેળ છે જ્માાં તીય ુકાદલ 
યકુ્ત કે યેતા શોમ છે.

ફેરેનોઈડ પ્રદેળ રીટોયાઈન પ્રદેળ રીટોયર ફેરેનોઈડ પ્રદેળ B

54

દરયમા રકનાયાનો ખડકા પ્રદેળ છે જ્માાં દરયમાઈ 
ાણીના ભોજા લાાંયલાય અથડામ છે અને તે બીનો યશતેો 
પ્રદેળ છે તે _____તયીકે ઓખામ છે.

થપે્રઈગ પ્રદેળ રીટોયાઈન પ્રદેળ વફરયટોર પ્રદેળ એકેમ નરશ A

55 દરયમાઈ તનલવનતાંત્રનો તલબાગો ક્યાાં ? તરેજક કે્ષત્ર ફેન્થીક કે્ષત્ર તરેજક અને ફેન્થીક કે્ષત્ર એકેમ નરશ C

56 શલાભાાં અંગાયલાયનુ ુાં પ્રભાણ કેટલુાં શોમ છે? ૭૯.૦૦% ૦.૦૪% ૨૧.૦૦% ૦.૦૦% B

57
માવલયણ ના બૌતતક રયફોભાાં કયુાં બૌતતક રયફ 
છે?

શલા ાણી પ્રકાળ જભીન C

58
માવલણ ના આફોશલાકીમ રયફોભાાં કયુાં બૌતતક 
રયફ છે?

લન ઉષ્ટ્ણતાભાન વાેક્ષ બેજ શલા D

59 તલશ્વભાનલ અતધકાય રદન ક્યાયે ઉજલામ છે? ૧૦ ડીવેમ્ફય ૫ જુન ૫ જુરાઈ 1 ડીવેમ્ફય A



Q 
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60 તલશ્વ ધયતી રદલવ ક્યાયે ઉજલામ છે. ૧૦ ડીવેમ્ફય 22 એતપ્રર ૧૪ એતપ્રર ૫ જુન B

61 ક્યા પ્રાણીભાાં ભાદા વજીલ નય વજીલને ખાઈ જામ છે? કીડી લફરાડી કયોલમો ભધભાખી C

62 યેળભના ફુદાનુાં લૈજ્ઞાતનક નાભ__________છે. ફોમ્ફીકવ ભોયી ફેીવ ઈન્ડીકા ભોનોવીયવ એકેમ નરશ A

63 બાયતીમ શાથીનુાં લૈજ્ઞાતનક નાભ શુાં છે? એરીપાવ ભેક્વીભવ ભોનોવીયવ એતવ ઈન્ડીકા એકેમ નરશ A

64 તલશ્વભાાં કમો પ્રદેળ ફપીરો ખાંડ છે. એન્ટઆકવટીકા યતળમા ઓથરેલરમા યયુો A

65

યયેુતનમભ, પ્લટુોતનમભ લગેયના યભાણુાંના તલઘટનથી 
કે જોડાણથી આડેદાળરૂે કમો શાતનકાયક દાથવ 
ઉત્ન્ન થામ છે?

CO2 SO2 સ્ત્રોન્વીમભ--૯૦ પઅરોયાઈડ C

66 ડેન્ગ્ય ુતાલ ક્યાાં પ્રકાયના ભચ્છયથી થામ છે? એડીવ ઈજીપ્તી એનાપીરીવ એડીવઈજીપ્તી અને 
એનાપીરીવ એકણ નરશ A

67

તનલવનતાંત્રોભાાંના ઘટકોભાાં અકાફવતનક અને કાફવતનક 
ઘટકો શોમ છે.નીચેના કાફવતનક રવ્મોભાાંથી કયુાં 
અકાફવતનક છે તે જણાલો.

પ્રોટીન કાફોરદતો નાઈરોજન DNA B

68
તનલવનતાંત્રભાાંના નીચેના ઘતાકોભાાંથી કમો કાફવતનક 
ઘટક છે.

કાફવન અંગાયલાયુ પ્રાણલાયુાં લરીડ C

69
બાયતભાાં "ભગય ફચાલો" કામવક્રભ કઈ વારભાાં ળરૂ 
કયામો? ૧૯૬૦ ૧૯૬૪ ૧૯૭૪ ૧૯૭૬ A
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70
પ્રોજેકટ ટાઈગય મોજના કઈ વારથી ળરૂ કયલાભાાં 
આલી? ૧૯૭૨ ૧૯૭૫ ૧૯૭૭ ૧૯૮૦ A

71 તલશ્વ માવલયણ રદન ક્યાયે ઉજલલાભાાં આલે છે? ૫ જુન ૬ એતપ્રર ૧૧ જુરાઈ ૫ વપ્ટેમ્ફય A

72 ICZM નુાં રુૂાં નાભ શુાં છે?
ઇન્ટીગે્રટેડ કોથટર ઝોન 

ભેનેજભેન્ટ
ઇન્ન્ડમન કોથટર ઝોન 

ભેનેજભેન્ટ
ઇન્ન્ડમન રક્રથટર ઝઓન 

ભેમ્ફયળી એકણ નરશ C

73 તલશ્વની કેટરા ટકા ભાછરી વમરુ ભાાં ઉત્ાદન થામ છે? ૮૦.૦૦% ૬૦.૦૦% ૯૦.૦૦% ૧૦.૦૦% C

74 ગજુયાતનો દરયમા રકનાયો કેટરા રકભી રાાંફો છે? ૧૫૦૦ ૧૬૦૦ ૧૬૫૯ ૭૫૦૦ B

75 રેડનુાં યાવામલણક સતૂ્ર કયુાં છે? H2 Pb O2 Cr B

76 ભનષુ્ટ્મના ળયીયભાાં કેટરા % ાણી શોમ છે. ૯૮.૦૦% ૭૦.૦૦% ૨૦.૦૦% ૫૦.૦૦% B

77 આણા શાડકાભાાં કેટરા % ાણી શોમ છે? ૯૮.૦૦% ૭૫.૦૦% 22% 80% C

78
પેપવા, રીલય, શાડકાાં, કીડની, દાાંતના યોગો_______થામ 
છે.

શાઇડ્રોજન ઓસ્ક્વજન કેડીમભ એકણ નરશ. C

79 ભનષુ્ટ્મના કોભાાં કેટરા ટકા ાણી શોમ છે? ૯૦.૦૦% ૭૫.૦૦% ૧૦.૦૦% ૫૦.૦૦% B
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80
ગ્રીન શાઉવ ઈપેક્ટ લાતાલયણભાાં ક્યાાં લાયનુ ુાં પ્રભાણ 
લધે છે?

ઓસ્ક્વજન કાફવન ડામોક્વાઈડ તભથેન શાઇડ્રોજન B

81 ાયાનુાં યવામલણક સતૂ્ર શુાં છે? Pb Ar Hg Ni C

82 ઓઝોનનુાં યવામલણક સતૂ્ર કયુાં છે? O2 O3 O4 O5 B

83 ઓઝોનનો નષ્ટ્ટ કયનાય દાથવ કમો છે. CFC FCF OBT TBN A

84 CFC નુાં રુૂાં નાભ શુાં છે? કોફાલ્ટ પેયવ કાફાવઈડ કાફવન ફ્રોયો કાફવન કાફવન ફ્રોયો કાફાવઈજ ક્રોયો ફ્રોયો કાફવન D

85 ઓઝોન થતયભાાં વૌપ્રથભ તછર ક્યાયે જોલા ભળ્યુાં? ૧૯૮૦ ૧૯૮૫ ૧૯૮૪ ૧૯૯૨ B

86 બોાર ગેવ દુઘવટના ાછ જલાફદાય લાય ુકમો ? કાફવન ડામોક્વાઈડ યતુનમન કાફાવઈડ વલ્પય ભોનોક્વાઈડ વલ્પય ડામોક્વાઈડ B

87 NGO શુાં છે? વયકાયી વાંથથાઓ લફન વયકાયી વાંથથાઓ વદૃ્ધા આશ્રભ એક ણ નરશ

88
તલશ્વભાાં વૌથી લધાયે ઉજાવ કઈ ખનીજભાાંથી ભેલલાભાાં 
આલે છે?

સમૂવ કોરવો શાઇડ્રોજન લન દ્વાયા B

89
દાથવએ ળસ્ક્તનુાં વાંમોજન થલરૂ છે.---આ તલધાન કોનુાં 
છે?

આઈનથટાઇન ભેઈટનય જેમ્વ લોટ ભેકડભ A
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90
૧૯૩૦ ભાાં એક લૈજ્ઞાતનકે કશલે ુાં 'અણનુુાં તલબાજન ળક્ય 
છે' તેનુાં નાભ શુાં? એન્ટીનો પનો ભેઈટનય જેમ્વ લોટ ભેકડભ A

91 બાયતનુાં વૌપ્રથભ અણલુીજ ભથક કયુાં છે? કલ્કભ તાયાયુ કાકયાાય ઉકાઈ D

92
છાણા  અને રાકડા ફાલાથી શલાભાાં કમો ઝેયી લાય ુ
પેરામ છે.

So2 Co benzp pyrane Bap B

93 નાભનો હૃદમયોગ કોને થામ છે? યાાંધનાયી ફશનેો વીગયેટ ીનાયાઓને એક ણ નરશ વીગયેટ ીનાયાઓને અને 
યાાંધનાયી ફશનેો D

94 ઉજાવને ભાલાનો એકભ કમો છે? લોલ્ટ ઓશભ એક્ઝાઉર ભીટય C

95

Recycling culture center-- નાભની વાંથથા કચયાના 
ઢગરાભાાંથી ધાત,ુ કાગ અને પ્રાન્થટક છુટુાં ડી પયીથી 
તેભાાંથી કાગ- ૂાંઠા, પ્રાન્થટક ફનાલલાભાાં ઉમોગ 
થામ છે તે ક્યાાં આલેરી છે.

અભેરયકા જાાન જભવની ઇંગ્રેન્ડ B

96 એતળમાની વૌથી ભોટી ઝાંડટ્ટી ક્યાાં આલેરી છે? ધાયાલી(મુાંફઈ બાયત) ળાાંગાઈ (ચીન) અભદાલાદ(ગજુયાત) કરકતા (.ફાંગા) A

97 તફીફી ગબવાત કામદો ક્યાયે ઘડામો? ૧૯૭૧ ૧૯૭૨ ૧૯૭૩ ૧૯૭૪ A

98 તલધલા નુ:રગ્ન કાનનુ ક્યાયે ઘડામો ? ૧૯૫૬ ૧૮૫૬ ૧૮૬૦ ૧૯૫૮ C
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99 ફારગ્ન ઉય પ્રતતફાંધ પયભાલતો કાનનુ ક્યાયે ફન્મો? ૧૮૨૯ ૧૮૩૧ ૧૯૨૯ ૧૯૪૦ C

100 દશજે પ્રથા તલયોધી કાનનુ ક્યાયે ઘડામો? ૧૮૬૧ ૧૯૬૧ ૧૯૫૫ ૧૯૫૬ B


