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Forest Guard Exam Paper With Answer – � 

1. વ�ય  �વ  અભયાર
ય  બનાવવાનો  આદ�શ આપનાર �થમ શાસક કોણ 

હતો ? 

A. અકબર  

B. િસકંદર  

C. અશોક  

D. િસ�રાજ જયિસ હ  

2. એ�ટોમોલો� (Entomology) શાનો અ.યાસ છે ? 

A. �ાણીઓના રહ�ઠાણના સબંધંે વત56કૂ  

B. ક8ટકો – જ:ંઓુનો અ.યાસ  

C. સપ5િવ<ાન 

D. �ાણીઓના ખોરાકને લાગતો  

3. ?ૂતરા િસવાય ક@ુ ં�ાણી કરડવાથી હડકવા થઈ શક� ? 

A. િશયાળ  

B. રDછ  

C. Eબલાડ8  

D. ઉપરના ંબધા ં

4. ભારતીય વન સવGHણIુ ંJKુયાલય Lા ંઆવેMુ ંછે ? 

A. દહ�રાNૂન  

B. ભોપાલ  
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C. Oહુવાટ8 

D. સીમલા  

5. ભારતીય �ાણી િવ<ાન સવGHણIુ ંJKુયાલય Lા ંઆવેMુ ંછે ? 

A. PદQહ8  

B. દહ�રાNૂન  

C. કોલકાતા  

D. ચેSઈ 

6. ભારતમા ંસૌ �થમ દPરયાઈ રાUV8ય ઉધાન Lા ંWથાપવામા ંઆXયો હતો ? 

A. તિમલનાYુના દPરયાPકનાર�  

B. પ.ંબગંાળના દPરયાPકનાર�  

C. [મનગરના દર8યાPકનાર�  

D. ભાવનગરના દPરયાPકનાર�  

7.  ડાલામ\થો શાની યાદ અપાવે છે ? 

A. હાથી 

B. િસ હ 

C. હરણ 

D. રDછ 

8. ઉ]મ સાગ કયા ^જQલામાથંી મળે છે ? 

A. _રુત 

B. `ૂનાગઢ 

C. વલસાડ 
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D. [મનગર 

9. IUCNIુ ંfgંુૂ નામ hુ ંછે ? 

A. ઇ�ટરનશેનલ @િુનયન ફોર ક�ઝવGશન ઓફ નેચર 

B. ઇl�દરા ગાધંી @િુનયન ફોર ક�ઝવGશન ઓફ નેચર 

C. ઇl�ડયન @િુનયન ફોર ક�ઝવGશન ઓફ નેચર 

D. ઇ�ટરનશેનલ @નુાઇટ�ડ ક�ઝવGશન ઓફ નચેર 

10. િવm nિવક િવિવધતા Pદવસ Lાર� ઉજવાય છે ? 

A. 29 ડ8સેqબેર 

B. 31 માચ5 

C. 29 એિ�લ 

D. 23 ડ8સેqબર 

11. કયા દ�શમા ંચોપOુ ં�ાણી સૌથી વt ુછે ? 

A. ચીન 

B. ભારત 

C. રિશયા 

D. ઓWV�લીયા 

12. જળ�Nૂષણથી કયો રોગ થાય છે ? 

A. મીનામાટા 

B. vો�કોઈPટસ 

C. એWબેWટોિસસ 

D. િસEલકોિસસ 
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13. વાળની [ળવણી માટ� કઈ વનWપિતનો ઔષિધય ઉપયોગ થાય છે ? 

A. શતાવર8 

B. xૃગંરાજ 

C. બાવચી 

D. જટામાસી 

14.  ભારતીય વૈPદકશા{ના મહાન �ણેતાઓ કોણ હતા ? 

A. િવ|માPદ}ય અને ?ુમારપાળ 

B. ચ~ંO�ુત અને સJ~ુO�ુત 

C. ચરક અને h�ુતુ 

D. આય5ભ� અને v�O�ુત 

15. �કાડંના ક�ટલા �કાર છે ? 

A. 4 

B. ૩ 

C. 2 

D. 6 

16. વનWપિત પોતાનો ખોરાક કયા Wવ�પે બનાવે છે ? 

A. િવટામીન 

B. Wટાચ5 

C. કાબ�Pદત 

D. ખિનજ ત}વો 

17. વાતાવરણમા ંરહ�લા ભેજમા ંહવામાનંા નાઈVોજન ~ાXય થઈ hુ ંબનાવે છે ? 
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A. નાઈVોજન ડાયો�સાઈડ 

B. સQફર ડાયો�સાઈડ 

C. સQફ�Pુરક એિસડ 

D. નાઈV8ક એિસડ 

18. � ફળમા ંબી[શય સળંગ જોવા મળે તેને hુ ંકહ�વાય ? 

A. િશqબ 

B. ધા�ય ફળ 

C. �ાવર 

D. એક પણ નહ8 

19. નીચેનામાથંી સા�ુ ંજોડ?ંુ શોધો ? 

A. મ�છર – ખેચર 

B. ચામાEચPડ@ુ ં– સWતન 

C. દ�ડકો – ઉભય�વી 

D. ઉપરના �ણેય 

20. @રુ8યા ખાતરમાથંી વનWપિતને ક@ુ ંપોષક ત}વ મળે છે ? 

A. ફોWફરસ 

B. ક��Qશયમ 

C. નાઈVોજન 

D. પોટ�િશયમ 

21. વડોદરામા ંઆવલે વનWપિત સ�ંહાલયIુ ંનામ જણાવો. 

A. સે�Vલ નેશનલ હબGPરયમ 
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B. હબGPરયમ ઓફ ફોર�Wટ Pરસચ5 

C. રોયલ બોટિનકલ ગાડ5ન 

D. હબGPરયમ Pડપાટ5મે�ટ ઓફ બોટની 

22. િવmી �ચામા ં�ચી વનWપિત કયા સJહૂની છે ? 

A. િ��ગી  

B. અના�તૃબીજધાર8  

C. ��દળ8 

D. એકદળ8 

23. fKુય Xય��તના શર8રમા ંલગભગ ક�ટલા કોષો જોવા મે છે ? 

A. 10��  

B. 10�   

C. 10!�
  

D. 10�" 

24. �વનો સૌથી નાનો એકમ કયો છે ? 

A. DNA 

B. RNA 

C. કોષ  

D. �ોટ8ન  

25. :લુસીIુ ંવ<ૈાિનક નામ ક@ુ ંછે ? 

A. ફાઈકસ ર�લી�ઓસા   

B. �ોસોપીસ  િસનેPરઆ  
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C. ઓસીમમ સકેટમ 

D. ક�લોVોપીસ �ોસરેા  

26. રણમા ંર�તીના �ુવા શાથી સ[5ય છે ? 

A. વાવાઝોYુ ં 

B. �ધીના માગ5મા ંઆવતા અવરોધને લીધ ે 

C. �ધી  

D. વાવાઝોડાની અિતશય ઝપટને લીધે  

27. f\ૃવીIુ ંક@ુ ંWતર xકંૂપ માટ� જવાબદાર હોય છે ? 

A. બા� પોપડો  

B. મે�ટલ  

C. બા� xગૂભ5  

D. �તPરક xગૂભ5  

28. કયો શાતં જવાળાJખુીની ઉદાહરણ નથી ? 

A. કોહ-_લુતાન  

B. PફEલમા[ંરો 

C. ફ@ુ̂જયામા ં 

D. િવ_િુવસય  

29. Ecology એટલે ‘અ�Wત}વ માટ�નો ‘સઘંષ5’ કોની XયાKયા છે ? 

A. ચાQચ5 એQટન  

B. અ�Wટ5  હ8કલ  

C. ચાQસ5 ડાિવ¢ન  
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D. એફ.આર. ફોસબગ5  

30. વનWપિતઓની �[િતઓમા ંભારતનો િવmમા ંક�ટલામો નબંર છે ? 

A. 16 મો  

B. 14 મો  

C. 13 મો  

D. 15 મો 

31. િવmમા ંસૌથી વt ુએિસડ વષા5થી �ભાિવત દ�શ કયો છે ? 

A. નોવG  

B. vાEઝલ  

C. ચીન  

D. ઇ�ડોનેિશયા  

32. �ીન હાઉસ �ભાવ િવશે સૌ �થમ [ણકાર8 કોણે મેળવી હતી ? 

A. ચાQસ5 એQટન  

B. જોસેફ ફોPરયર  

C. Vા�સલે  

D. અ�Wટ5  હ8કલ  

33. ભારતમા ંસૌથી ઓછો વનિવWતાર ધરાવ: ુ ંરા¤ય ક@ુ ંછે ? 

A. રાજWથાન  

B. હPરયાણા  

C. પ[ંબ  

D. Pહમાચલ �દ�શ  
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34. િવmમા ંસવા5િધક વરસાદ ધરાવ: ુ ંમાનિસનરમ Wથળ કયા રાજયમા ંઆવેMુ ં

છે ? 

A. આસામ  

B. પ. બગંાળ  

C. મEણfરુ  

D. મેઘાલય  

35.  ‘વડવાગોળ’ એટલે ........ 

A. ઉડતી Eખસકોલી  

B. સૌથી મો¥ંુ ચામાEચPડ@ુ ં 

C. ?ુત5નશીલ �ાણી  

D. તે ક8ડ8ખા¦ની એક [િત છે. 

36. વનWપિતIુ ંરસોYુ ંછે. 

A. Jળૂ  

B. પણ5  

C. �કાડં  

D. fUુપ 

37. િવmના સમયને ક�ટલા ઝોનમા ંવહ§ચવામા ંઆXયો છે ? 

A. 12 

B. 16 

C. 20 

D. 24 
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38. Oજુરાતમા ંચીપ બોડ5 બનાવવાIુ ંકારખાIુ ંLા ંઆવેMુ ંછે ? 

A. ઝલોલ  

B. બીલીમોરા  

C. રાજપીપળા 

D. ડાગં 

39. _ુ̈ મો �વો �ારા જમીનમા ંતૈયાર થતા ંખાતરને hુ ંકહ� છે ? 

A. સેl�~ય ખાતર  

B. રાસાયEણક ખાતર  

C. ભૌિતક ખાતર  

D. nિવક ખાતર  

40. f\ૃવી _યૂ5ની સૌથી ન�ક Lાર� હોય છે ? 

A. 4 `ુલાઈ  

B. ૩ [�@આુર8  

C. 21 `ુન 

D. 22 ડ8સેqબર  

41. િવષવ�]ૃ પર બે ર�ખાશં વ�ચેIુ ંવtમુા ંવt ુ�તર ક�ટMુ ંહોય છે ? 

A. 110.32 Pકમી  

B. 109.43 Pકમી  

C. 111.32 Pકમી  

D. 112.92 Pકમી  

42. _યૂ5ના Pકરણો કઈ જ©યાએ સીધા ંપડ� છે ? 
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A. ªવુ પર  

B. મકર�]ૃ પર  

C. કક5�તૃ પર  

D. િવષવ�]ૃ પર  

43. બે ર�ખા વ�ચે ઘPડયાળના સમયમા ંક�ટલો તફાવત પડ� છે ? 

A. 4 િમિનટ  

B. 4 િમિનટ  

C. 8 સેક�ડ  

D. 8 િમિનટ  

44. �તરરાUV8ય દ8નાતંર ર�ખા એટલે કઈ ર�ખા ? 

A. િવ¬વુ�]ૃ  

B. 0 ર�ખાશં  

C. 180 ર�ખાશં  

D. 90 ર�ખાશં  

45. �તરરાUV8ય દ8નાતંર ર�ખા �ગે ક@ુ ંિવધાન ખો¥ંુ છે ? 

A. �તરરાUV8ય દ8નાતંર ર�ખા વાકં8�ુકં8 છે. 

B. �તરરાUV8ય દ8નાતંર ર�ખા પેસેPફક મહાસાગરમાથંી પસાર થતી નથી. 

C. �તરરાUV8ય દ8નાતંર ર�ખા આક5 Pટક મહાસાગરમાથંી પસાર થતી નથી  

D. �તરરાUV8ય દ8નાતંર ર�ખા ઈ.સ. 1884થી િનધા5Pરત કરવામા ંઆવી 

છે  

46. િવ¬વુ�]ૃ પર સૌથી ¥ૂંક8 રા�ી Lાર� હોય છે ? 
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A. 21 `ૂન  

B. 21 માચ5  

C. 23 સ�ટ�qબર  

D. ઉપરમાથંી એક પણ નહD  

47. _યૂ5ની �દEHણા દરિમયાન કયા મPહનામા ંf\ૃવી _યૂ5થી વt ુNૂર હોય છે ? 

A. [�@આુર8  

B. `ુલાઈ  

C. ઓગWટ  

D. ફ�આુર8  

48. ‘સી ઓફ V����વલીટ8’ Lા ંઆવેલ છે ? 

A. ચ~ંમા ંઉપર  

B. એ�ટાક5 Pટકા  

C. ઉ]ર ªવુ  

D. દHીણ ªવુ  

49. f\ૃવી એક કલાકમા ંક�ટલા ર�ખાશં ફર� છે ? 

A. 10 

B. 20 

C. 15 

D. 5 

50. કોને �?ૃિતનો _રુHા વાQવ કહ�વામા ંઆવે છે ? 

A. ધરતીકંપ  
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B. વાવાઝોYુ ં 

C. ®વાળાJખુી  

D. અિત�lૃUટ  

51. જગતની કઈ સWં?ૃિત સૌથી �ાચીન ગણાય છે ? 

A. �ીક  

B. મેસોપોટ�િમયા  

C. િમસર  

D. ચીન  

52. Ctri, Shift અને Alt ક8ને ક�વી ‘ક8’ કહ� છે ? 

A. ફંકશન ક8  

B. મોડ8ફાયર ક8  

C. એડ�Wટમે�ટ ક8  

D. એક પણ નહD 

53. SAARC (સાક5) ................. . 

A. એક માછલી છે  

B. એક પણ નહD  

C. દEHણ આPµક8 દ�શોIુ ંસગંઠન છે  

D. દEHણ એિશયાઈ દ�શોIુ ંસગંઠન છે  

54. કq�@ટૂરને માPહતી તથા આદ�શો શેના પરથી આપવામા ંઆવે છે ? 

A. ક8-બોડ5  

B. િ��ટર  
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C. સીપી@ ુ 

D. મોનીટર  

55. ?ૃિષ મહો}સવનો �ારંભ રા¤ય સરકાર �ારા કયા Pદવસથી કરવામા ંઆવે છે ? 

A. રHાબધંન  

B. અખા�ીજ  

C. અષાઢ8 બીજ  

D. ¶�ુfEૂણ·મા  

56. �તરરાUV8ય િતથી ર�ખા ઉપરથી fવૂ5 Pદશા તરફ જતા................. . 

A. એક Pદવસ ઘટ� છે. 

B. એક Pદવસ વધે છે. 

C. એક તાર8ખ ઉમરેવામા ંઆવે છે. 

D. કોઈ ફ�રફાર થતો નથી. 

57. પાણીનો એક નળ 10 કલાક ચાM ુરાખવાથી આખી ટાકં8 ભરાઈ [ય છે. આ 

નળ વડ� 415 ભાગની ટાકં8 ભરાતા ં............. કલાક લાગે. 

A. 5 

B. 6 

C. 8 

D. 4 

58. બચે�~ી પાલ  

A. મPહલા પવ5તારોહ છે. 

B. _�ુિસ� લેEખકા છે. 
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C. નેપાળમા ંભારતના રાજNૂત છે. 

D. મPહલા એ\લટે છે. 

59. નીચેનામાથંી ક@ુ ં@©ુમ ખો¥ંુ છે ? 

A. Wવામી દયાનદં સરWવતી – આય5સમાજ  

B. રા[ રામમોહનરાય – v�ોસમાજ  

C. મહાદ�વ ગોિવ દ રાનડ� – િથયોસોPફકલ સોસાયટ8  

D. Wવામી િવવેકાનદં – રામ?ૃUણ િમશન  

60. નીચેનામાથંી ક@ુ ં�Hૃ ‘ઈકોµ��ડલી’ નથી ? 

A. @કુ�Eલ�ટસ 

B. લીમડો  

C. પીપળો  

D. બાવળ  

61. નાગા`ુ 5ન સાગર �Wથત છે –  

A. :ુગંભ~ા નદ8 પર  

B. ?ૃUણા નદ8 પર  

C. પેનગગંા નદ8 પર  

D. ગોદાવર8 નદ8 પર  

62. નીચેનામાથંી કયા રા¤યમા ંEલ©નાઈટ કોલસાનો િવશાળ ભડંાર છે ? 

A. ક�રળ  

B. રાજWથાન  

C. તિમલનાYુ  
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D. Oજુરાત  

63. OPEC એ દ�શોનો સJહૂ છે � .......... 

A. િવકાસશીલ અને ગરમ છે  

B. પરમા6ુ ંશ��ત ધરાવ ેછે. 

C. કપાસ ઉગાડ� છે. 

D. તેલની િનકાસ કર� છે  

64. fEુલ}ઝર fgુુWકાર કયા Hે�મા ંઆપવામા ંઆવે છે ? 

A. પ�કાર}વ, સાPહ}ય અને સગંીત  

B. િવ<ાન અને ટ�કનોલો�  

C. PફQમ િનમા5ણ  

D. સમાજસવેા અને શાિંત  

65. િવqબQડન Vોફ8નો સબંધં શેની સાથે છે ? 

A. હોક8  

B. લોન ટ�િનસ  

C. ºટબોલ  

D. શતરંજ  

66. બી.સી.�.Iુ ંfણૂ5 Wવ�પ ક@ુ ંછે ? 

A. બૈિસEલસ »રુ�Pટવ �ન  

B. બૈિસEલસ કાબરા [મ5  

C. બૈિસEલસ ક¼Qમટે� ગેર¼ન  

D. બૈિસEલસ »રુ�ટ8વ ગેર¼ન 
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67. િસ t ુઘાટ8ના લોકો કોની ઉપાસના કરતા ં?  

A. િવU6 ુ 

B. વા@ ુ 

C. v�ા  

D. પhપુિત  

68. ‘ઓપર�શન ફલડ’ શનેાથી સબંિંધત છે ? 

A. Nૂધ ઉ}પાદન  

B. જનસKંયા િનય�ંણ  

C. fરૂ િનય�ંણ  

D. ખા½ાS ઉ}પાદન  

69. ‘િવm ઓઝોન Pદવસ’ કયાર� ઉજવાય છે ? 

A. 18 સ�ટ�qબર  

B. 16 સ�ટ�qબર  

C. 14 સ�ટ�qબર  

D. 12 સ�ટ�qબર  

70. એિશયાઇ િવકાસ બે�કIુ ંJKુય મથક ક@ુ ંછે ? 

A. ¾ીલકંા  

B. PદQહ8  

C. મિનલા  

D. કાઠમYું  

71. િસનેગોગ કયા ધમ5Iુ ં�ાથના Wથળ છે ? 
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A. શીખ  

B. બૌ�  

C. E¿Wતી  

D. યÀદૂ8  

72. માણસ : બાળક : : ગધેYુ ં: 

A. પાYું  

B. બોતYુ ં 

C. ખોલ?ંુ  

D. મદિન@ુ ં

73.  Pદશા [ણવા માટ� ક@ુ ંસાધન વપરાય છે ? 

A. હોકાય�ં  

B. ટ�લીWકોપ  

C. ક�ન  

D. _ ૂ̈ મદશ5ક ય�ં  

74. િમથેન ક�વા રંગની ¤યોત સાથે સળગે છે ? 

A. કાળા  

B. xરૂા  

C. લાલ  

D. પીળા  

75. એક {ીનો અવાજ fgુુષના અવાજથી વધાર� તી¨ણ હોય છે, કારણ ક�............. 

A. િનqન આ�િૃ]  
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B. કમજોર – Wવરત:ં ુ 

C. ઉ�ચ આ�િૃ]  

D. ઉ�ચ કંપન 

76. િવ|મ સારાભાઈ �તPરH ક��~ Lા ંઆવેMુ ંછે ? 

A. ¾ીહર8કોટા  

B. અમદાવાદ  

C. બે�ગMુgંું 

D. િતgુવનતંfરુમ 

77. દસ નળ ક� �માથંી એકધારા વેગથી પાણી �વાPહત થાય છે. દસ નળ, આખી 

ટાકં8ને 35 િમિનટમા ંભર8 દ� છે. જો બે નળ ખરાબ થાય તો બાક8ના નળથી 

ક�ટલા સમયમા ંતે ટાકં8 ભરાશે ? 

A. 29 િમિનટ  

B. 30 િમિનટ 

C. 26 િમિનટ  

D. 28 િમિનટ 

78. એક પર8Hામા ંરાજ 60% Oણુ મેળવે છે. અને બસંી 30% Oણુ મેળવે છે. 

બનંેએ ભેગા મળ8ને 540 ?ુલ Oણુ મળેXયા છે. તો પર8Hાના ?ુલ Oણુ ક�ટલા 

હશે ? 

A. 650 

B. 550 

C. 600 
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D. 540 

79. 9, 19, 39, 79, ? 

A. 149 

B. 139 

C. 129 

D. 159 

80. નીચેનામાથંી ક@ુ ં`ુNંુ પડ� છે ? 

A. કાર  

B. દરવાજો  

C. પૈYુ ં 

D. Eગયર 

81. કઈ સKંયા `ુદ8 પડ� છે ? 

A. 26 

B. 29 

C. 30 

D. 28 

82.  7, 9, ?, 5, 17 �Äાથ5ની જ©યાએ કઈ સKંયા આવશે ? 

A. 11 

B. 14 

C. 12 

D. 13 
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83. િસર|8ક િવવાદ કયા બે દ�શો વ�ચે ચાલે છે ? 

A. ભારત – બા©ંલાદ�શ  

B. ભારત – ચીન  

C. ભારત – qયાનમાર  

D. ભારત – પાPકWતાન  

84. fરુ�દર સિંધ કોની વ�ચે થઈ હતી ? 

A. િશવા� અને ઔરંગઝબે 

B. િશવા� અને અફઝલખાન 

C. શીવા� અને જયિસ હ  

D. ઉપરના પૈક8 એકપણ નહD  

85. નીચે આપેલી ઘટનાઓને યો©ય |મમા ંગોઠવો. 

A. ભારતીય રાUV8ય કÅ�ેસ  

B. જEલયાવાલા બાગ હ}યાકાડં  

C. ભારત છોડો �દોલન  

D. અસહયોગ �દોલન 

(A) ૩,2,4,૩ 

(B) 1,2,૩,4 

(C) 1,2,4,૩ 

(D) 1,૩,4,2  

86. COBRAIુ ંfgંુૂ નામ hુ ંછે ? 

A. કોqબેટ બટાEલયન ફોર PરસોQ@ટુ એ�શન  
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B. કોમન બટાEલયન ફોર PરસોQ@ટુ એ�શન 

C. સે�Vલ બટાEલયન ફોર PરસોQ@ટુ એ�શન  

D. એક પણ નહ8 . 

87. પરમા6નુા ક��~મા ંકયા Jળૂxતૂ કણો રહ�લા છે ? 

A. �@Vૂોન અને ઈલે�Vોન  

B. �ોટોન અને �@Vૂોન  

C. �ોટોન, �@Vૂોન અને ઈલે�Vોન  

D. �ોટોન અને ઈલે�Vોન  

88. નકશા બનાવવાના િવ<ાનને hુ ંકહ� છે ? 

A. �ઓલો�  

B. કાટ�લો�  

C. �ઓ�ાફ8  

D. કાટ��ાફ8 

89. અકબરના દરબારમા ંકોIુ ંJળૂ નામ રામતIુ ંપાડં� હ: ુ ં? 

A. તાનસેન  

B. બીરબલ  

C. તોડરમલ 

D. એકપણ નહD 

90. ’ઓ’ Çલડ ÈપૂIુ ંલોહ8 ગમે તેને આપી શકાય છે કારણ ક� ............... . 

A. તેમા ંએl�ટજન અને એl�ટબોડ8 બનંે હોય છે. 

B. તેમા ંએl�ટજન હો: ુ ંનથી. 
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C. તેમા ંએl�ટબોડ8 હોતા નથી. 

D. તેમા ંએl�ટજન હોય છે . 

91. નીચેની િવગતોનો અ.યાસ કરો ? 

A. ઘ¦ – રિવપાક  

B. મકાઈ-ખર8ફપાક  

C. કાકડ8-[યાદપાક  

D. નીચેનામાથંી ક@ુ ંસા�ુ ંછે 

(A) મા� 2 અને ૩  

(B) મા� 1 અને ૩  

(C) તમામ 1,2,૩ 

(D) મા� 1 અને 2  

  

92. ÇMચૂીપ કંપની એટલ ેhુ ં? 

A. એવા શેર � શેરબ[રમા ંEલWટ�ડ હોય. 

B. �ના શેરની ગેરંટ8 સરકાર આપે. 

C. એવા શેર �ના પર સતત ¦ચો નફો મળે છે. 

D. આમાથંી એક પણ નહ8. 

93. કોઈ એક સKંયાના 45 ટકામાથંી 45 બાદ કરતા ંજવાબ 45 આવ ેછે તો તે 

સKંયા કઈ ? 

A. 200 

B. 400 

C. 100 
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D. 300 

94. ‘સથંારા’ શÇદ કયા ધમ5 સાથે સબંિંધત છે ? 

A. યÀદૂ8  

B. વૈUણવ  

C. nન  

D. શીખ  

95. પSાલાલ ઘોષ સાથે hુ ંસબંિધત છે ? 

A. શહનાઈ 

B. તબલા  

C. સરોદ  

D. બા_ંરુ8  

96. નીચેનામાથંી ક@ુ ં`ૂNંુ પડ� છે ? 

A. Jુબંઈ  

B. ઇWલામાબાદ  

C. િથqf ુ 

D. કાઠમYું  

97. ભારતમા ંરબરની ખેતી કયા રા¤યમા ંથાય છે ? 

A. તિમલનાYુ  

B. આપેલા �ણયે  

C. ક�રળ  

D. કણા5ટક  
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98. હોક8ની �}યેક ટ8મમા ંક�ટલા ખેલાડ8ઓ હોય છે ? 

A. 10  

B. 8 

C. 7 

D. 11 

99. TRAI કયા Hે�થી સબંિંધત છે ? 

A. ટ�Eલકોમ  

B. વીમો  

C. Vા�સપોટ5   

D. બેl�કÊગ  

100. Jિૂત¢દ�વી fરુWકાર શેની સાથે સબંિંધત છે ? 

A. Eચ�  

B. સાPહ}ય  

C. શા{ીય I}ૃય  

D. સગંીત   

     

  

 


