
1 B  33%

2 B
હૃદમ યોગની 

સાયલાય

3 B ખેય

4 C આદુ

5 A આભા

6 C યતનજોત

7 B ટેકસીડયભી

8 C ઉબમ રીંગી

9 C ઝયખ

10 B ઘાસ

11 A 3 (ત્રણ)

12 B હાથી

13 A પ્રાઇડ

14 C

લાઘ અને સસિંહણ 
દ્વાયા ેદા થમેર 

પ્રાણી

15 B કાો કોળી

16 A નાઈર

17 D ક્ષોબાલયણ

18 B 29%

19 C ભધ્ મપ્રદેળ

'અર્જનુ' વકૃ્ષની ઔધીમ ઉમોગગતા શજું છે ?

'કાથો' કમા વકૃ્ષના રાકડાભાુંથી ભેલલાભાું આલે છે ?

'સ  ુંઠ' કમા છોડભાુંથી ફનાલલાભાું આલે છે ?

થૃ્ લીને કજર કેટરા કટટફુંધોભાું લશચેલાભાું આલેર છે ?
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આણા દેળની યાષ્ટ રીમ લનનીતત અનજવાય દેળની કજર ભ  તભ બાગના
કેટરા તલસ્ તાયભાું જ ુંગરો શોલા આલશ્ મક છે ?

'તિપા' ઔતધભાું કમા વકૃ્ષનજું પ લયામ છે ?

કઇ લનસ્ તતના ફીજનાું તેરભાુંથી 'ફામોડીઝર' ભેલલાભાું આલે છે 
?

ટાઇગોન (Tigon) શજું છે ?

ક્યા બાયતીમ ક્ષીને, ક્ષીઓના 'ોરીવ ટેર' તયીકે ઓખલાભાું 
આલે છે ?

તલશ્વની વૌથી રાુંફી નદી કઈ છે ?

કમા વસ્ તન પ્રાણીને ચાય ઢીંચણ શોમ છે ?

તવિંશ જ્માયે એકથી લધાયે વુંખ્ માભાું વમ  શભાું શોમ તો તે વમ  શને શજું 
કશલેામ ?

'અવીમા' નજ રીંગ જણાલો.

કયજું પ્રાણી જ ુંગરના વપાઇ કાભદાય તયીકે ઓખામ છે ?

લાુંવનો વભાલેળ ળાભાું થામ છે ?

ભયેરા પ્રાણીઓને વાચલલા ભાટે ભવારો બયીને વાચલલાની 
ધ્ ધતતને શજું કશલેામ છે ?

થૃ્ લીની વાટીને લીંટાઈને આલેરા લાતાલયણના પ્રથભ 
આલયણનજું નાભ શજું છે ?

ઘનાલયણ થૃ્ લી વાટીનો કેટરા ટકા બાગ યોકે છે ?

કાન્ શા યાષ્ટ રીમ ઉદ્યાન કમા યાજ્મભાું આલેરો છે ?
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A બમના આયે

B સલનાળના આયે

21 B 2011

22 C 16 સપ્ ટેમ્ ફય

23 C 0.03

24 A થેયીમાય

25 D દચિગાભ

26 A ડાાંગ

27 B જાનકી લન

28 A ડાાંગ

29 C
પોયેસ્ ટ સલે ઓપ 

ઈસ ડમા

30 D
12 કરાક અને 25 

સભનીટ

31 B દરયમાઇ અબમાયણ્ મ

32 A
લેાલદય કાીમાય 

યાષ્ટ રીમ ઉદ્યાન

કેય યાજ્મભાું કયજ અબમાયણ્ મ આલેર છે ?

કસ્ ત  યી મગૃ કમા યાષ્ટ રીમ ઉદ્યાન / અબમાયણ્ મભાું જોલા ભે છે ?

કજર બૌગૌગરક તલસ્ તાય અને તે ૈકીનો લન તલસ્ તાય ધ્ માને યાખતાું 
ટકાલાયીની દૃતષ્ટ ટએ કમા જજલ્ રાભાું લન તલસ્ તાયની ટકાલાયી વૌથી 
લધજ છે ?

ઇન્ ટયનેળનર યજનીમન પોય કન્ ઝલેળન ઓપ નેચય (IUCN) વુંસ્ થાની 
યેડ રીસ્ ટ માદીભાું ગજજયાતના તવિંશને કઈ કક્ષાભાું મ  કલાભાું આલેર છે ?

લનોના વુંયક્ષણ અને વુંલધુન ભાટે લૈતશ્વક રોકજાગતૃત રાલલાના
શતે જથી કમા લુને "તલશ્વ લન લુ" તયીકે ઘોતત કયલાભાું આવ યજું શત જું
?

"તલશ્વ ઓઝોન ટદલવ" દય લે કઈ તાયીખે ઉજલલાભાું આલે છે ?

લાતાલયણભાું કાફુન ડામોક્વાઇડ લાયજન જું પ્રભાણ કેટરા ટકા છે ?

20

ફે બયતી કે ફે ઓટ લચ્ ચેનો વભમગાો આળયે કેટરો શોમ છે ?

યલાા (કોયર) કમા અબમાયણ્ મભાું જોલા ભે છે ?

ખડભોય ક્ષી કમા યાષ્ટ રીમ ઉદ્યાન/અબમાયણ્ મભાું જોલા ભે છે ?

લુ ય૦૧ ભાું કમા વાુંસ્ કૃતતક લનભાું યાજ્મ કક્ષાના લન ભશોત્ વલન 
ઉજલણી થઇ શતી ?

ગજજયાતભાું લધજ ગીચ લનાલયણ (Very dense forest cover) ધયાલતો 
કમો જજલ્ રો છે ?

બાયતભાું ઉગ્રશના પોટાઓનો ઉમોગ કયી લનાલયણની 
ટયતસ્ થતતનો અભ્ માવ દય ફે લે કઇ વુંસ્ થા દ્વાયા કયલાભાું આલે છે ?
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33 A
ઉષ્ટ ણ કરટફાંધીમ 
ખયાઉ જ ાંગરો

34 A ફેયન

35 D હાંસયાજ

36 C
ઉષ્ટ ણ કરટફાંધીમ 

લયસાદી

37 B સપગાંધા

38 A ટે ટાઇન

39 C દહયેાદૂન

40 D છઠ્ઠાં

41 A
એકસળિંગી બાયતીમ 

ગેંડા

42 B
ડામક્રોપીનેક 
(Diclofenac)

43 A સયુખાફ

44 B 7

45 A અજ ાંતા

46 D સયના

47 C હાઇડ્રોોસનક્સ

બાયતભાું  કમા પ્રકાયના જ ુંગરોનજું પ્રભાણ વૌથી લધજ છે ?

બાયતના એકભાિ વટિમ જ્લાામજખીનજું નાભ શજું છે ?

નીચેના ૈકીની કઇ લનસ્ તત અજષ્ટ  લનસ્ તત છે ?

શજઓની વાયલાયભાું લયાતી દલાભાું કમા ઘટકને કાયણે દજ તત
થમેર ભાુંવ ખાલાથી ગીધ નાભળે થલાના આયે છે ?

નીચે ૈકીનજું કયજું ક્ષી ગજજયાતનજું યાજ્મ ક્ષી છે ?

તનસ્ ુંટદત ાણીભાું કે તટસ્ થ જરીમ દ્રાલણભાું શાઇડ્રોજન આમનની 
વાુંદ્રતા – pH કેટરી શોમ છે ?

જ ુંગર તલમક વુંળોધન કયતી જ ુંગર વુંળોધન વુંસ્ થા કમા સ્ થે 
આલેર છે ?

જૈલ લૈતલધ્ મની દૃતષ્ટ ટએ તલશ્વભાું ખ  ફજ વમધૃ્ ધ બશૃદ જૈલ લૈતલધ્ મ 
ધયાલતા આઠ દેળોભાું બાયતનજું સ્ થાન કેટરામજું છે ?

નીચેના ૈકીનજું કયજું પ્રાણી બ્રહ્મજિ નદીના દરદરના કે્ષિોભાું જોલા 
ભે છે ?

ભેશાુંગની વકૃ્ષ કમા પ્રકાયના જ ુંગરોભાું જોલા ભે છે ?

રોશીના ઊંચા દફાણના યોગની વાયલાયભાું કઇ લનસ્ તત ઉમોગી 
છે ?

ચીડના વકૃ્ષના યવભાુંથી નીચેના ૈકી શજું ફનાલલાભાું આલે છે ?

નીચે ૈકીના કમા સ્ થાત્ મોભાું લનસ્ તતજન્ મ યુંગોનો ઉમોગ થમેરો 
જોલા ભે છે ?

ઝાયખુંડ યાજ્માું આલેરા કમા તલસ્ તાયના તલિ ઉલનોની ભાગરકી 
વભાજની શોલાથી તે લનોને કોઇ વયકાયી તનમભ કે કામદો રાગજ 
ડતો નથી ?

જભીન લગય ખેતી કયલાની ધ્ ધતતને શજું કશ ેછે ?
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48 D ભત્ સ્ મ

49 D સલષલુ વતૃ્ત

50 A જભીનની રહયેો

51 B શ્રી ઉજીત ટેર

52 A શ્રી યભણરાર લોયા

53 B ગ

54 C
કભ, કાંકુ, કાંિન, 

કાદલ, ક્રભ

55 B સતા

56 D
ગડુઝ એ ડ 

સસલિસીસ ટેક્સ

57 A નૈઋત્ મ

58 C સષુભુણા

59 C અનચુ્ છેદ 51 (ક)

60 B 11 નલેમ્ ફય

61 D
ફાંરકભિાંદ્ર 
િટ્ટોાધ્ મામ

62 A લક્રીબલન

63 C ભીણ

64 D જીનીલા

65 B ઈંગ્ રે ડ

66 C યાષ્ટ રસત

બાયતીમ યીઝલુ ફેન્ કનાું શારનાું ગલનુય કોણ છે ?

ગજજયાત તલધાન વબાના શારના અધ્ મક્ષ કોણ છે ?

ઉચ્ ચાયની યીતે ર્જદો ડતો મજાક્ષય કમો છે ?

જઘોડો કમા લગુનજું પ્રાણી છે ?

વૌથી ભોટજું અક્ષાુંળ વતૃ ક્યજ છે ?

યાિી દયમ્ માન જભીન તલસ્ તાયો યથી વમજદ્ર તલસ્ તાયો તયપ લાતા 
લનોને શજું કશલેામ છે ?

યાષ્ટ રીમ તળક્ષણટદન કઈ તાયીખે ઉજલલાભાું આલે છે ?

'લુંદે ભાતયમ'્ ગીતના યચતમતા કોણ છે ?

ાણીભાું અંળતઃ િાુંવી ડ ફાડેરી ેતન્ વર લાુંકી દેખાલાનજું કાયણ 
પ્રકાળનજું ________ છે.

ઘટડમાભાું છ લાગ્ મા છે. જો તભતનટ કાુંટો ઈળાન ટદળાભાું શોમ તો 
કરાક કાુંટો કઇ ટદળાભાું શોમ છે ?

વાચી જોડણી ળોધો.

ક્યા અનજચ્ છેદ પ્રભાણે જ ુંગરો, તાલો, નદીઓ અને લન્ મ શજઓ-
ક્ષીઓ આણી વૌની વુંતિ છે ?

નીચેના ળબ્ દોને જોડણી કોનાું િભભાું ગોઠલતા કમો તલકલ્  વાચો  
છે ? 
કાદલ, કુંચન, કુંકજ, કભ, િભ

મ  કેળની ભાું યીટાના તતાની એકભાિ જિી છે. તો યીટાના તત 
મ  કેળના શજું થામ ?

તાજેતયભાું જેની ચચાુ દેળબયભાું થઇ યશી છે તે 'GST' નજું   રું નાભ શજું 
છે ?

બાયતના રશ્ કયની િણેમ ાુંખોના વલોચ્ ચ વેનાતત કોણ શોમ છે ?

ભધ  ડાની આડેદાળ કઈ છે ?

WHO  નજું લડજ ભથક ક્યાું આલેલજું છે ?

ગ્રીનીચ ક્યા દેળભાું આલેલજું છે ?
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67 B દેલે દ્ર ઝાાંઝરયમા

68 D 989 રદ

69 B કથ્ થક

70 C ડે ગ્ ય ૂ

71 B ઈસયો

72 A દાહોદ

73 D અલાજ

74 C હભીયસય-અંજાય

75 A

સૌયાષ્ટ ર નભપદા 
અલતયણ ઇરયગેળન 

મોજના

76 D
દતાતે્રમ ફારકૃષ્ટ ણ 

કારેરકય

77 C પે્રભાનાંદ

78 B કાઠુાં

79 C ઝડથી

80 D સ ુ+ સભા

81 B ચિત્રાત્ ભક્તા

82 A દ્વદ્વગુ

83 A લણાપનપુ્રાસ

84 A યકુ્ક્ત

85 D અંગે્રજી

ગફયર્જ ભશાયાજ કમા નતૃ્ મ વાથે વુંકામેરાું છે ?

'એડીવ' ભચ્ છયના કયડલાથી નીચે ૈકી ક્યો યોગ થામ છે ?

બાયતીમ અલકાળ અનજવુંધાન કેન્ દ્ર ક્યા નાભે ઓખામ છે ?

યીમો ેયાઓરેતમ્ કભાું બારાપેંકભાું સજલણુ ચુંદ્રક તલજેતા કોણ છે ?

લડાપ્રધાનશ્રી નયેન્ દ્રબાઇ ભોદીના 67ભા જન્ ભટદલવે 30 વેકન્ ડભાું
કેટરા ટદલાનજું પ્રાગ્ ટય કયીને તલશ્વતલિભ ફનાલલાભાું આવ મો ?

ળયીયનો સજડો ફાુંધો – આ ળબ્ દવમ  શ ભાટે એક ળબ્ દ આો.

તવિંશણની આંખભાું અજફ ટયલતુન ઝડથી આલી યહ્જું શત જું – 
ટિમાતલળેણ ળોધો.

'સજષ્ટ ભા' ળબ્ દની નીચેનાભાુંથી વાચી વુંતધ કઈ છે ?

'વૌની' મોજનાનજું   ર નાભ શજું છે ?

કાકાવાશફે કારેરકયનજું જરું નાભ જણાલો.

'કજ ુંલયફાઈનજું ભાભેરજું' આખ્ માનકૃતત ક્યા કતલની છે ?

ગજજયાતભાું વૌથી પ્રથભ સજમોદમ કમા જજલ્ રાભાું થામ છે ?

'ડેતવફર' એકભનો ઉમોગ ળેની પ્રફતા ભાલા ભાટે થામ છે ?

વયોલય/તાલ અને ળશયે લચ્ ચેનજું ક્યજું જોડકજ ું ખોટજું છે ?

'તદફીય' ળબ્ દનો અથુ ળો થામ ?

તનગક્ષતા ભેડભે તલદ્યાથીઓને અંગે્રજી ળીખવ યજું – લાક્યભાું મજખ્ મ કભુ ક્યજું 
છે ?

શાઇકજ કાવ મ પ્રકાયની વૌથી નોંધાિ ફાફત કઈ છે ?

ળાાનો નલો ઓયડો અષ્ટ ટકોણીમ છે – યેખાુંટકત ળબ્ દનો વભાવ 
ઓખાલો.

ઝીણી ઝીણી ઝબ  કે છે લીજ જો – ુંક્ક્તભાું અરુંકાય ઓખાલો.
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86 C

જાતે ઉબોગ ન 
કયતાાં ફીજાને 

ખલયાલીને યાજી 
થવુાં.

87 C
અક્ષમ રેળન કયાલે 

છે.

88  = ............. B 2

89 C 640, 260

90 C 6090

91 B

92 A 40%

93 B 3

94 B 9000

95 A 1

96 D 396

97 C 50%

98 D એક

99 B 4

100 B p

"અક્ષમ રેળન કયે છે." વાદા લાક્યને પે્રયક લાક્યભાું પેયલતાું ક્યજું 
લાક્ય ફનળે ?

નીચેનાભાુંથી કઇ જોડ કોટીકોણની જોડ છે ?

ર.6000 નજું 6 % ના દયે 3 ભાવનજું વ માજમજદ્દર શજું થામ ?

'ખામા વો ખોમા, ગખરામા વો ામા' કશલેતનો અથુ ળો થામ ?

એક જ લતજુના ટયઘ અને વ માવનો ગજણોતય કેટરો થામ ?

8 ેનની લે.ટકિં. 12 ેનની મ  .ટકિં. જેટરી યાખલાભાું આલે, તો કેટરા 
ટકા નપો થામ ?

િણ ગબન્ ન અવભયેખ ગફિંદજઓભાુંથી કેટરા લત જુ વાય થામ ?

 કૌંવ છોડી વાદજ  ર આો.

ચાય અંકની કજર વુંખ્ માઓ કેટરી છે ?

ાુંચ અંકની ભોટાભાું ભોટી વુંખ્ મા તથા છ અંકની નાનાભાું નાની 
વુંખ્ મા લચ્ ચેનો તપાલત કેટરો થામ ?

495 ભાું 4 ની સ્ થાનટકિંભત અને 4 ની અંક ટકિંભતનો તપાલત કેટરો 
થામ ?

..............

એક ળાાના લાતિકોત્ વલભાું ગાભના કજર 2000  ગાભજનોભાુંથી 800

શાજય શોમ તો શાજયી કેટરા ટકા કશલેામ ?

 -       ની તલયોધીની વ મસ્ ત વુંખ્ માભાું 4 ઉભેયતાું ભેરી વુંખ્ માનજું 
લગુમ   કેટલજું થામ ?


