Forest Guard Exam Paper With Answer –
1. IUCN ું

ુ યાલય

ાં આવે ું છે ?

A. મેલબોન
B. પે રસ
C.
D. ઓટાવા
2. #તરરા%&'ય પયાવરણ )ુચના ક,-.

ાં આવે ું છે ?

A. મેલબોન
B. /0કફટ
C. લંડન
D.

к!

3. પયાવરણ કા ૂનની #તરરા%&'ય પ રષદ
A.

ાં આવેલ છે ?

!

B. ટો કયો
C. દ7હ'
D. લંડન
4. ‘: ૃ< કોઈ પણ વાવે, : ૃ< પરનો હક ધરતીનો છે ’ – કયા દ, શનો નારો છે ?
A. ક,નેડા
B. "
C. ભારત
D. ડ,-માક
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5. કયા સંDદાયમાં લીલા : ૃ<ોને કાપવા અને પFુઓની હGયા કરવા િવરોધી
આદ, શ કરવામાં આIયા છે ?
A. શૈવ
B. આયસમાજ
C. # $ %
D. વૈ%ણવ
6. હLMુ ધમશાN Dમાણે બધા પ<ીઓ કોના વાળમાંથી બનેલ છે ?
A. િવ%Qુ
B. ઈ-.
C. મહ,શ
D. &'
7. કયા રાRયે પોતાના બધાં પયટક િવSામTૃહોને પ<ી આધા રત નામો આUયા
છે
A. અસમ
B. ()

*

C. #VDદ, શ
D. ક,રલ
8. ‘DWૃિતમાં દર, કની જX રયાત Y ૂર' કરવા પયાUત છે પણ તેના લોભ માટ, બZુ
થો[ુ’ં – કો ું િવધાન છે ?
A. િવવેકાનંદ
B. \ Wૃ%ણ ૂિત]
C. + , 9722210596
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D. હ,નર' થોરો
9. “આપણે અને આપણી આ_ુબા_ુ ું બ`ું જ એટલે ............... .
A. પયાવરણ
B. જલાવરણ
C.

ૃદાવરણ

D. વાતવરણ
10.Y ૃcવીની ફરતે આવેલા વાdુઓના પારદશક આવરણને Fું કહ, છે ?
A. પયાવરણ
B. વાતાવરણ
C. જલાવરણ
D.

ૃદાવરણ

11.રાજeથાનના ભરતYુરના ક,વાલાદ, વ રા%&'ય ઉgાનમાં ક,ટલા પ<ીઓ વસવાટ
કર, છે ?
A. એક લાખથી વ`ુ
B. ચાર લાખથી વ`ુ
C. અઢ' લાખથી વ`ુ
D. દોઢ લાખથી વ`ુ
12.આdુવjદમાં લગભગ ક,ટલા : ૃ<ો ું વણન કરવામાં આIdું છે ?
A. 2000
B. 25૦૦
C. 3000
D. 35૦૦
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13.જમીનનો આદશ પી.એચ. #ક કયો ગણાય ?
A. 6.5થી 7.5
B. 7.5થી 8.5
C. ૩.5થી 4.5
D. 8.5થી 9.5
14. નીચેનામાંથી કોના wડા ઘેરા કcથાઈ છાંટ વાળા આસમાની લીલા રં ગના
હોય છે ?
A. ચકલી
B. કyુતર
C. મોર
D. કોયલ
15. વાંસના ઝાડને વષમાં ક,ટલી વખત {લ આવે છે ?
A. ચાર
B. બે
C. એક
D. |ણ
16.મધમાખીને ક,ટલા પગ હોય છે ?
A. બે
B. ચાર
C. છ
D. આઠ
17.Yુ ત વયના ઉરાંગ ઉટાંગ ું વજન ક,ટ ું હોય છે ?
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A. એકસો પચાસ કલો
B. સો કલો
C. પચાસ કલો
D. ચાલીસ કલો
18.~ટ એક સાથે લગભગ ક,ટ ું પાણી પી શક, છે ?
A. 50 લીટર
B. 60 લીટર
C. 80 લીટર
D. 100 લીટર
19.ગ€ડા ું વજન લગભગ ક,ટ ું હોય છે ?
A. |ણ હ•ર કલો‚ામ
B. ચાર હ•ર કલો‚ામ
C. બે હ•ર કલો‚ામ
D. પાંચ હ•ર કલો‚ામ
20.મરઘીના બƒચા wડામાંથી ક,ટલા દવસે બહાર આવતા હોય છે ?
A. અઠવા ડયામાં
B. પંદર દવસે
C. એકવીસ દવસે
D. |ીસ દવસે
21.િસLહ સામા-ય ર'તે પોતાના િશકારને ક,વી ર'તે માર' નાખે છે ?
A. પોતાનો પંજો માર'ને
B. છાતી ઉપર દબાણ લાવીને
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C. ગળામાંથી પકડ'ને દબાવીને
D. ઉપરનામાંથી કોઈ નહ„
22.મધમાખીના wડામાંથી ક,ટલા દવસે બƒચા નીકળે છે ?
A. |ણ દવસે
B. પાંચ દવસે
C. સાત દવસે
D. પંદર દવસે
23.સ .ુ માં િનતલeથ Dાણી (બે-થોનીક)

ાં વસે છે ?

A. સ .ુ ની સપાટ' ઉપર
B. સ .ુ ની મ‡યમાં
C. સ .ુ ના તˆળયે નીચેના . +
D. ઉપરમાંથી એકપણ નહ„
24. ઓઝોન વાdુના eતરમાં ઓઝોન હોલ સ‰વા માટ, કોણ વધાર,
જવાબદાર છે ?
A. રિશયા
B. •પાન
C. અમે રકા
D. જમની
25. 10% ઊ• Xપાંતર નામનો આહાર Fુખ
ં લાને લગતો િનયમ કોને આUયો
હતો ?
A. લ„-ડરમાન
B. ટ, -સલી
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C. eટ, નલીન
D. વેઈઝમાન
26.પાણીના DMૂષણ ું

ુ ય િનદŒ શક (ઇŽ-ડક,ટર) કયા ) ૂ•મ •વ છે ?

A. સી. વાઈˆ‘યો
B. ઈ.કોલી
C. પી. ટાઈફ'
D. ઉપરમાંથી એકપણ નહ„
27.આવનાર વષ’માં ચામડ'ને લગતી સમeયાઓ વધાર, વકરશે \ ું

ુ ય કારણ

નીચેનામાંથી કdું હશે ?
A. પાણી ું DMૂષણ
B. ઓઝોન eતરમાં ગાબડાં પડવા
C. હવા ું DMૂષણ
D. ડટ‰-ટ પાઉડરનો વધાર, ઉપયોગ
28.નીચેનામથી કયા સ•વ Wુદરતના સફાઈ કામદાર તર'ક, કામ કર, છે ?
A. •વજ“ં ુઓ
B. ) ૂ•મ •વાQુઓ
C. મ %ુ ય
D. Dાણીઓ
29. )ુપર - સોિનક\ટ િવમાન •ારા ફ,લા“ ું DMૂષણ કયા વાdુ ું eતર પાત–ં
કર, છે ?
A. ઓ—˜સજન
B. ઓઝોન
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C. કાબન-ડાયો˜સાઈડ
D. સ7ફર ડાયો˜સાઈડ
30.જો વાતાવરણમાં કાબન-ડાયો˜સાઈડ ન હોય તો Y ૃcવીની સપાટ'ના
તાપમાનમાં કયો ફરક જોવા મળે ?
A. હાલમાં છે તેના કરતાં વધાર,
, ા ઓ—˜સજનના Dમાણ ઉપર આધાર રાખે છે
B. વાતાવરણમાં ર, હલ
C. હાલમાં છે એટ ું રહ,
D. હાલ કરતાં ઓ™ં થાય
31.કાબન મોનો˜સાઈડ એક DMૂષક છે . કારણ ક,.............. .
A. તે હમોšલોબીન સાથે વધાર, D ›યા કર, છે .
B. તે ચેતાતં|ને િનŽ%›ય બનાવે છે .
C. તે ઓ—˜સજન સાથે રાસાયˆણક D ›યા કર, છે .
D. ઉપરમાંથી એકપણ નહ„
32.નીચેનામાંથી કયા િવeતારના Dાણી અને વનeપિત ઉપર બાœ ર'તે સૌથી
વધાર, ખતરો રહ,લો છે ?
A. ટ, žપર, ચર ફોર, eટ
B. સ .ુ ના •ીપો
C. &ોિપકલ એવર‚ીન ફોર, eટ
D. ઉપરમાંથી એકપણ નહ„
33.•પાનમાં જોવા મળે લ મીના માટા રોગ પાણીમાં કયા DMૂષકના કારણે થયો
હતો ?
A. સાઈનાઈટ
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B. િમથાઈલ આઈસો સાઈનેટ
C. સી)ું
D. પારો
34. D.D.T. માટ, નીચેનામાંથી કdું િવધાન સા¡ું છે ?
A. તે DMૂષક નથી
B. એŽ-ટબાયોટ'ક
C. તે ું િવઘટન ન થઈ શક, તે: ું DMૂષક છે
D. તે ું ¢િવક િવઘટન થઈ શક, તે: ું DMૂષક છે
35.નીચેનામાંથી કયો રોગ DMૂષણ સાથે સંકળાયેલો છે ?
A. િસˆલકોિશરા
B. -dુમોનીયા કોિશરા
C. £લોરોિશરા
D. લેDોિશરા
36.આહાર ¤ુખલામાં
ં
એક &ોપીક લેવલમાં Xપાંતર થતી ઊ• ું Dમાણ ક,ટ ું
જોવા મળે છે ?
A. 10%
B. 12%
C. 1%
D. 2%
37.નીચેનામાંથી િસલાવ7ક (લાયકક,ન)નો DMૂષણમાં કઈ ર'તે થાય છે ?
A. તે DMૂષણમાં વધારો કર, છે
B. િસલાવ7ક DMૂષણ સાથે સંકળાયે ું છે
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C. િસલાવા7ક DMૂિશત પાણીને eવƒછ રાખે છે
D. તે DMૂષક માટ, ¢િવક ) ૂચક (બયોઇŽ-ડક,ટર) તર'ક, કામ કર, છે .
38. સાપે<, ¢િવક, અસરકારકતાને

કુ સાન કોણ પહોચાડ, છે ?

A. ઉƒચ તાપમાન
B. DMૂષણ
C. ર, ડયેસન
D. ની¡ું દબાણ
39.જલીય પા ર—eથિતક'યતં|માં નીચેનામાંથી કોના કારણે સૌથી વધાર, •વ
વe“ ુમાન (બાયોમાંસ) જોવા મળે છે ?
A. નેનો Uલા-કટન,વાદળ' અને લીલી શેવાળ
B. દ રયાઈ ઘાસ અને દ રયાઈ {ગ
C. િનતલ સ•વો અને છ„કણી શેવાળ
D. ઉપરમાંથી એક પણ નહ„
40.વનeપિત ઉછે ર માટ,ની Sે%ઠ પી.એચ. વે7d ૂ કઈ હોવી જોઈએ ?
A. ૩.4 - 5.4.
B. 6.5 - 7.4
C. 4.5 - 8.5
D. 5.5 - 5.6
41.મ %ુ ય સામા-ય અવાજમાં વાતચીત કરતો હોય Gયાર, અવાજની તી¥તા
ક,ટલી હોય ?
A. 10 થી 20 ડ,સીબલ
B. 30 થી 60 ડ,સીબલ
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C. 70 થી 90 ડ,સીબલ
D. 120 થી 150 ડ,સીબલ
42.એક જ D•િતના દર, ક સ•વ માટ, કdું િવધાન સા¡ું છે ?
A. તેઓ એકસરખા િનવાસeથાનમાં વસે છે
B. તેઓ અલગ અલગ િનવાસeથાનમાં વસે છે
C. તેમની વƒચે #તર સંવનન થાય છે
D. ઉપર માંથી એક પણ નહ„
43. એક જ Dકારના િનવાસeથાન (હ,ˆલટ,ટ)માં બે અલગ અલગ D•િતના
સ•વો લાંબા સમય )ુધી એક સાથે રહ' શક, નહ„. આ િનયમ કઈ ર'તે
ઓળખાય છે ?
A. હ,લનનો િનયમ
B. ગોઝની હાઈપોિથસીસ
C. કોલોનોિનયમ
D. વેજમાનનો િસ¦ાંત
44.1984માં ભોપાલ ગેસ Mુઘટના થઈ તે માટ, જવાબદાર િમથાઈલ આઈસો સાઈનેટ અને કયા રાસાયˆણક પદાથ સાથે રાસાયˆણક D ›યા થવાથી બની
હતી ?
A. DDT સાથે D ›યા
B. એમોિનયા સાથે D ›યા
C. કાબન ડાયોકસાઈડ સાથે D ›યા
D.

*

/ 0)1

45. કઈ Iય—˜તના નામ પર ભારતીય િસનેમાનો સવ’ƒચ એવોડ છે ?
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A. સGય§જત ર,
B. સોહરાબ મોદ'
C. દાદાસાહ,બ ફાળક,
D. Y ૃcવીરાજ કY ૂર
46.‘¨ુ એ હંગર /' વ7ડ’ Yુeતકના લેખક કોણ છે ?
A. અમGય સેન
B. સી. રા•મોહન
C. િવકાસ eવXપ
D. એમ.એસ. eવામીનાથન
47. કયા ભારતીય લેખકને YુˆલGઝર Yુરeકાર – 2014 આપવામાં આIયો છે ?
A. િવજય શેષા.ી
B. ગોિવLદ બહાર'લાલ
C. અરિવLદ અડ'ગા
D. અમGય સેન
48.નીચેનામાંથી કdું તીથ દ રયા કનાર, નથી ?
A. રામે©રમ
B. િશરડ'
C. •ારકા
D. Y ૂર'
49.‘ઈŽ-ડયા માય ª'žસ’ના લેખક કોણ છે ?
A. એમ.ક,.ગાંધી
B. આ.ક,.નારાયણ
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C. અરિવLદ અ ડગા
D. એપી\ અ«Mુલ કલામ
50.2016નો દ'નાનાથ મંગેશકર Yુરeકાર કોને Dદાન કરવામાં આIયો ?
A. સંજયલીલા ભણશાલી
B. શબાના આઝમીને
C. મા`ુર' દ'ˆ<તને
D. જયા બƒચનને
51. 5 એિDલ ‘સમતા દવસ’ તર'ક, કોની યાદમાં ઊજવાય છે ?
A. લાલબહાMુર શાNી
B. જગ•વનરામ
C. સરદાર પટ, લ
D. બાળગંગાધાર િતલક
52.` ૂમર કયા રાRય ું લોક ૃGય છે ?
A. રાજeથાન
B. મ‡ય Dદ, શ
C. હમાચલ Dદ, શ
D. ઉ¬ર Dદ, શ
53.‘પોˆલ ટ˜સ ઓફ ચરખા’ નામ ું Yુeતક કોણે લ dું હ“ ું ?
A. મહાદ, વભાઈ દ, સાઈ
B. સરદાર પટ, લ
C. \.બી Wૃપલાણી
D. મોરાર•ભાઈ દ, સાઈ
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54.ગાંધી•ની જ-મજયંિત 2 ઓ˜ટોબરના રોજ ઊજવાય છે . નીચેનામાંથી કયા
ુ ાવનો જ-મ પણ 2 ઓ˜ટોબરના રોજ થયેલ છે ?
મહા ભ
A. સરદાર પટ, લ
B. મદનમોહન માલિવય
C. બાળગંગાધર િતલક
D. લાલબહાMુર શાNી
55.ભારતમાં -‚ેજોએ બંધાવેલી સે7dુલર \લ
A.

ાં આવેલી છે ?

ું ઈમાં
બ

B. બ€ગા ®ુ ુ માં
C. #દામાન િનકોબારમાં
D. નવી દ7હ'માં
56.હ,વી વોટરના શોધક કોણ હતા ?
A. સર િતમોથી જોહન બનસલી
B. ˆગ7બટ -d ૂટન 7d ૂઈસ
C. લેલે-ડ ˜લાક
D. માઈકલ ફ,રાડ,
57.કયા દવસને ‘દાંડ'માચ દન’ તર'ક, મનાવાય છે ?
A. 10 માચ
B. 11 માચ
C. 12 માચ
D. 13 માચ
58.ભારતના ઉપરા%&પિતની ¡ટણી
ંૂ
કોણ કર, છે ?
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A. લોકસભા અને િવધાનસભાના સ¯યો
B. રાRયસભા અને િવધાનસભાના સ¯યો
C. િવધાનસભાના સ¯યો
D. લોકસભા અને રાRયસભાના સ¯યો
59. િવ© eવાecય સંગઠનને કયા દ, શને સ¬ાવાર ર'તે પોˆલયો ˜ુ ત દ, શ •હ,ર
કય’ છે ?
A. •પાન
B. મલેિશયા
C. ભારત
D. ચીન
60.‘િવ© વસતી દવસ’

ાર, ઊજવાય છે ?

A. 11 _ુલાઈ
B. 12 _ુલાઈ
C. 13 _ુલાઈ
D. 14 _ુલાઈ
61.એિશયા ટક સોસાયટ'ના eથાપક કોણ હતા ?
A. સરદાર પટ, લ
B. િવˆલયમ જો-સ
C. લાલ લજપતરાય
D. અરિવLદ ઘોષ
62.ઈરાનની પાલામે-ટ કયા નામે ઓળખાય છે
A. નેસેટ
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B. ર'કસડ,ગ
C. મજˆલસ
D. સંસદ
63.‘ગ®ુડ’ કયા દ, શ ું રા%&ˆચ° છે ?
A. Sીલંકા
B. ±šલે-ડ
C. /ાંસ
D. eપેન
64.કોને ‘Y ૂવની ટપાલપેટ'’ કહ, છે ?
A. Wુઆલા žુ Yુર
B. ઓસાકા
C. કોલંબો
D. જકાતા
65.ઐિતહાિસક ર˜તિવહ'ન ›ાંિત (1688) કયા દ, શમાં થઈ હતી ?
A. રિશયા
B. wગલે-ડ
C. /ાંસ
D. અમે રકા
ુ કોણ હતા ?
66.સંd˜ુ ત રાRય અમે રકાના Dથમ D ખ
A. Rયો‰ વોિશLšટન
B. અ‘ાહમ ˆલLકન
C. ³હોન ક,નડ
ે '
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D. આઇઝન હોવર
67.ડૉ.)ુિનયાન સેન કયા દ, શના અ‚ણી eવાતંµય સેનાની હતા ?
A. •પાન
B. ઈ-ડોનેિશયા
C. ચીન
D. દˆ<ણ કો રયા
68.) ૂય Dકાશને Y ૃcવી ઉપર પહ¶ચતાં આશર, ક,ટલો સમય લાગે છે ?
A. 5 િમિનટ
B. 6 િમિનટ
C. 7 િમિનટ
D. 8 િમિનટ
69.#તરરા%&'ય -યાયાલયમાં Dથમ ભારતીય -યાયાધીશ કોણ હતા ?
A. પી.એન.ભગવતી
B. \.એસ.વમા
C. ડૉ.નાગે-.િસLહ
D. પી.વૈક,ટચેલય
ૈ ા
70.) ૂયની સૌથી ન•કનો ‚હ કયો છે ?
A. dુર,નસ
B. નેU¡ ૂન
C. શિન
D. yુધ
71.િવ©માં ‘વ7ડ સાય-સ ડ,’

ાર, મનાવવામાં આવે છે ?
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A. 10 ઓ˜ટોબર
B. 10 નવેžબર
C. 10 ડ'સેžબર
D. 10 •-dુઆર'
72.વ7ડ વાઈડ વેબ (WWW)ના શોધક કોણ હતા ?
A. સર િતમોથી જોહન બનસ લી
B. ˆગ7બટ -d ૂટન 7d ૂઈસ
C. વનર હ,ઈઝનબગ
D. થોમસ આ7વા એ ડસન
73. દયા એક કામ 4 દવસમાં કર, છે , તે જ કામ નેહા 12 દવસમાં કર, છે , બંને
ભેગાં મળ'ને તે કામ ક,ટલા દવસમાં કરશે ?
A. 4 દવસ
B. 6 દવસ
C. 2 દવસ
D. ૩ દવસ
74. ભારતના કયા રા%&પિતનો સંબધ
ં ભારતના &, ડ dુિનયન #દોલન સાથે
હતો ?
A. ક,.આર.નારાયણન
B. ડૉ. ઝાક'ર Zુસન
ે
C. વી.વી.ગીર'
D. રામાeવામી વ€કટરામન
75.ભારતના કયા રાRયમાં િવધાનસભાની સીટ ધાિમ]ક આધાર, અનામત છે ?
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A. ગોવા
B. મોઝોરમ
C. િસ§¸મ
D. જž -ુ કા¹મીર
76.ભારતમાં િનિમ]ત Dથમ કžUd ૂટર ું નામ Fું છે ?
A. આયભº
B. yુ¦
C. અશોક
D. િસ¦ાથ
77.ધનવંતર'ના સ-માનમાં કયો તહ,વાર ઊજવાય છે ?
A. કડવાચોથ
B. હોળ'
C. ધનતેરસ
D. અખા|ીજ
78.કdું બંદર અ%ટ ૂડ' સરોવરના કાંઠ, છે ?
A. પારા•ીપ
B. કંડલા
C. િવશાખાપºનમ
D. કો7લમ
79.આનંદમઠ, Mુગjશનંદ'ની તથા કપાલWુંડલા નવલકથાના લેખક કોણ છે ?
A. શરદચં. ચºોપા‡યાય
B. રવી-.નાથ ટાગોર
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C. બં કમચં. ચેટર•
D. િવ» ૂિત» ૂષણ બંદોપા‡યાય
80.1913માં બનેલ Dથમ હ-દ' ફ7મ રા• હ ર¼ં.ના િનમાતા કોણ હતા ?
A. આદŒ શર ઈરાની
B. દાદાસાહ,બ ફાળક,
C. સોહરાબ મોદ'
D. વી.શાંતારામ
81.Dાચીન સંeWૃત ‚ંથોમાં ‘યવનિDય’ શ«દ શેના માટ, વપરાયો હતો ?
A. ટામેટા
B. કાળા મર'
C. લીલા મરચાં
D. લિવLગ
82.પાંડવાની કયા રાRયની Dિસ¦ લોકગાથા છે ?
A. મહારા%&
B. રાજeથાન
C. કણાટક
D. છ¬ીસગઢ
83.ક,-. સરકારની ‘પહલ’ યોજના શેની સાથે સંકળાયેલી છે ?
A. એલ પી • સબસીડ' ‚ાહકના ખાતામાં જમા કરવી.
B. Dાથિમક િશ<ણનો Dસાર
C. ગામોમાં eવાecય સગવડો વધારવી.
D. િવgાલયોમાં શૌશાલય ુ િનમાણ
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84.ક,-. સરકારના

ુ ય નાણાક'ય સલાહકાર કોણ છે ?

A. ટ'.એસ.આર.)ુ‘મ½યમ
B. કૌિશક બ)ુ
C. અરિવLદ )ુ‘મ½યમ
D. પાથસારથી શોમ
85.ક,-.ીય યાદ'માં સમાિવ%ટ િવષયોની સં યા ક,ટલી છે ?
A. 97
B. 102
C. 82
D. 89
86.બે રાજક'ય પ<ની પ¦િત

ાં છે ?

A. રિશયા
B. dુ.એસ.એ
C. ભારત
D. /ાંસ
87.પા કeતાનના અGયાર, રા%&પિત કોણ છે ?
A. આિસફ અલી જરદાર'
B. નવાઝ શર'ફ
C. ર• ર«બાની
D. મૈમ ૂન Zુસેન
88.‘િવ© જમીન દવસ’

ાર, મનાવાય છે ?

A. 1લી ડસેžબર
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B. 5 ડસેžબર
C. 15 ડસેžબર
D. 19 ડસેžબર
89.ભારતમાં બટાટા ું સૌથી વધાર, ઉGપાદન કયા રાRયમાં થાય છે ?
A. ઉ¬ર Dદ, શ
B. ˆબહાર
C. ક,રલ
D. રાજeથાન
90.ભારતીય ઉgોગપિત અ•મ Dેમ•ને —eવસ એžબેસેડર સ-માનથી સ-માિનત
કરવામાં આIયા તે કઈ કંપનીના ચેરમેન છે ?
A. ઈ-ફોસીસ
B. િવDો
C. ભારત હોટ7સ
D. ટ'સીએસ
ુ ાયી \ કૌ¨ુંˆબક •વન Iયતીત કરતાં હોય છે તેને Fું કહ,વામાં
91.yુ¦ના અ ય
આવે છે ?
A. ઉપસંપદા
ું
B. અ સવન
C. Tૃહપિત
D. ઉપાસક
92.હ•રો dુરોિપયના સો ું મેળવવા માટ, ઉ¬ર' અમે રકાના કયા ભાગમાં દોડ'
ગયા હતા \ને ‘ગો7ડ રશ’ કહ,વામાં આવે છે ?
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A. ક,ˆલફોિન]યા
B. Rયો§‰યા
C. ટ, કસાસ
D. £લો રડા
93.ભારતમાં ˆ‘ ટશ ઈeટ ઈŽ-ડયા કંપનીનો પહ,લો ગવનર જનરલ કોણ હતો ?
A. વોર, ન હ,Žeટ¾šસ
B. સર જોન શોર
C. સર એ રુ , ડ ˜લાક
D. લોડ િમ-ટો
94.કોણે 31 દડામાં સૌથી ઝડપી સદ' બનાવી હતી ?
A. શા હદ આ /દ'
B. કોર' એ-ડરસન
C. રો હત શમા
D. એબી ડ' િવˆલયસ
95.કdું Yુeતક અ®ુંધતી રોયે લ dું છે ?
A. eવામી એ-ડ /,-ડઝ
B. ધ ગોડ ઓફ eમોલ થ„ગ
C. સેવન સમસ
D. સખારામ બાઈ-ડર
96.કોને લોકસભા અને રાRયસભા બંને ¡ટણીમાં
ંૂ
મતદાનનો અિધકાર છે ?
A. િવધાનસભાના સ¯યોને
B. લોકસભાના સ¯યોને
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C. િવધાન પ રષદના સ¯યોને
D. સંસદના સ¯યોને
97.િસL` ુ દશન તહ,વાર કયા રાRયમાં મનાવાય છે ?
A. જž ુ અને કા¹મીર
B. #V Dદ, શ
C. મહારા%&
D. ગોવા
98.અGયાર )ુધી ક,ટલી Iય—˜તઓને ભારતરGન Dદાન કરવામાં આIયો છે ?
A. 45
B. 44
C. 43
D. 42
99.ભારતના કયા વાઈસરોયે પોટ«લેરની eથાપના કર' હતી ?
A. લોડ ચા7સ હાડ¿ગ
B. લોડ િમ-ટો
C. લોડ બેŽ-ટક
D. લોડ મેયો
100. SીWૃ%ણના Tુ®ુ કોણ હતા ?
A. વિસ%ઠ
B. .ોણાચાય
C. સાંદ'પની
D. y ૃહeપિત
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