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1 ક્રાંતિવિૃને કેટલર ભરગમરાં વહેંચવરથી રરતિ બને છે?  
(A) ૧૧ (B) ૧૨ (C) ૧૩ (D) ૨૭ 

 

2 સરૂ્યમ ાંડળમરાં કેટલર િરરરજુથો નક્કી કરવરમરાં આવ્ર્ર છે?  
(A) ૮૮  (B) ૮૭   (C) ૮૯  (D) ૯૦  

 

3 એરીસ્ટોટલનો જન્મ કઇ સરલમરાં થર્ો હિો?  
(A) ઇ.સ. ૩૮૪   (B) ઇ.સ. ૩૮૪ પછી  (C) ઇ.સ. પવેૂ ૩૮૪  (D) ઇ. સ.પવેૂ ૩૨૨   

 

4 ‘સ્કરર્ કેન્રીર્ તવશ્વ’ ની નવી મરન્ર્િરઓ કોણે સરચી ઠરરવી ?  
(A) એરીસ્ટોટલ  (B) તનકોલસ કોપરતનક્સ  (C) ટરઇકોબ્રરહ  (D) ટોલેમી  

 

5 આકરિી પરરભ્રમણ અને ગતિ અંગેનર તનર્મો કોણે િરરવી આપ્ર્ર?  
(A) એરીસ્ટોટલ (B) ટરઇકોબ્રરહ (C) ટોલેમી (D) કેપ્લર  

 

6 કેપ્લરે આપેલર તનર્મોની પ્રરર્ોગગક સરગબિી કોણે આપી?  
(A) ટોલેમી  (B) ગેલીલીર્ો  (C) કોપરતનક્સ  (D) ન્યટૂન  

 

7 ભરરિમરાં ચૈત્રરરિ મરસગણનર ક્યરરે િરૂ થઇ હિી?  
(A) ઇ.સ. ૨૦૦૦  (B) ઇ.સ. પવેૂ ૨૦૦૦  (C) ઇ.સ. ૨૦૦૦ પછી  (D) ઇ.સ. પવેૂ ૨૦૦૧  

 

8 ટેલીસ્કોપની િોધ ક્યરરે થઇ હિી?  
(A) ૧૯૨૧  (B) ૧૯૨૨  (C) ૧૯૩૨  (D) ૧૯૩૦  

 

9 ખગોળિરસ્ત્રીઓ ગ્રહો વચ્ચેનર અંિરો મળવર મરટે કર્ો એકમ વરપરે છે? 

(A) AU (B) PUC (C) LU  (D) MU  
 

10 કેટલર અબજ વર્ય પહલેર પથૃ્વી ઉપરની આવરણીર્ રચનરઓ સ્સ્થર થઇ?  
(A) ૨,૮૫  (B) ૩,૮૫  (C) ૪,૮૫  (D) ૫,૮૫   

11 નીચેનરમરાંથી આહેતનર્સએ કર્ો તસધધરાંિ આપ્ર્ો?  
(A) એતસડ-બેઇઝનો  (B) ગરુુત્વરકર્યણનો  (C) ગતિનો  (D) એકપણ નહીં 

 

12 DNA રચનરમરાં કેટલર પ્રકરરનર એતમનો એતસડ જોડરર્ છે?  
(A) ૨૧  (B) ૨૨  (C) ૨૩  (D) ૨૪  

        
 



13 ઓઝોનમરાં ઓસ્ક્સજનનર કેટલર પરમરણઓુ આવેલર છે?  
(A) O2 (B) O3 (C) O5 (D) O8  

14 સૌપ્રથમ સજીવ ગબિંદુઓનો જન્મ કેટલર વર્ય પવેૂ થર્ો હિો?  
(A) ૩ અબજ  (B) ૨ અબજ  (C) ૪ અબજ  D) ૫ અબજ  

 

15 પર્રયવરણ પ્રદૂતર્િ થવરની િરૂઆિ ક્યરરે થઇ હિી?  
(A) ૧૦૦ વર્ય પહલેર  (B) ૧૧૦ વર્ય પહલેર  (C) ૪૦ વર્ય પહલેર  (D) ૨૦ લરખ વર્ય પહલેર  

 

16 બ્રહ્રાંડની રચનરની િરૂઆિ કેટલર વર્ય પહલેર થઇ?  
(A) ૧૦ અબજ વર્ય  (B) ૨૦ અબજ વર્ય  (C) ૩૦ અબજ વર્ય   (D ૪૦ અબજ વર્ય  

 

17 પર્રયવરણને મખુ્ર્ત્વે કેટલરાં ભરગમરાં વહેંચવરમરાં આવ્યુાં છે?  
(A) ૧  (B) ૨  (C) ૩  (D) ૪  

 

18 રકટકો કેટલર વર્ય પવેૂ જન્્ર્ર હિર?  
(A) ૩૬ કરોડ  (B) ૩૮ કરોડ  (C) ૩૭ કરોડ  (D) ૫ કરોડ  

 

19 માંિરરકનીમરાં રહલેર િરરરઓ પૈકી કેટલર િરરરઓમરાં ગ્રહમરળર હોવરની િક્યિર છે?  
(A) ૫૦ અબજ  (B) ૧૦૦ અબજ  (C) ૨૦૦ અબજ  (D) ૩૦૦ અબજ  

 

20 પર્રયવરણને પ્રદુતર્િ કચરો (ઘન,પ્રવરહી,વરય)ુ કેટલર પ્રકરરનો છે?  
(A) ૭૦  (B) ૭૫  (C) ૭૩  (D) ૭૮  

 

21 કુિરિે રચેલર પર્રયવરણનર કેટલરાં ભરગ છે?  
(A) ૧  (B) ૨  (C) ૩  (D) ૪  

 

22 ગરુુત્વરકર્યણનર તનર્મો કોણે આપ્ર્ર?  
(A) આર્યભટ્ટ  (B) પરસ્કલ  (C) કેપ્લર  (D) ન્યટૂન  

 

23 ‘મિૃરવરણ’ને બીજા કર્ર નરમે ઓળખરર્ છે?  
(A) હવરનુાં આવરણ  (B) પરણીનુાં આવરણ  (C) જમીનનુાં આવરણ  (D) સજીવોનુાં આવરણ  

 

24 હવરમરાં અંગરરવરયનુ ુાં પ્રમરણ કેટલુાં છે?  
(A) ૦.૩૩%  (B) ૦.૬૦%  (C) ૦.૪૦%  (D) ૦.૫૦%  

 

25 ‘એઝોસ્કુઅર’ ને બીજા કર્ર નરમે ઓળખવરમરાં આવે છે?  
(A) અધોમાંડળ   (B) ઉધવયમાંડળ  (C) આર્નમાંડળ  (D) બરહ્યમાંડળ  

 

26 વરિરવરણમરાં ૧ થી ૪% જેટલ ુપરણી વરરળરૂપે ક્યરાં રહલે ુાં છે?  
(A) અધોમાંડળ  (B) ઉધવયમાંડળ  (C) આર્નમાંડળ  (D બરહ્યમાંડળ 

 

27 ઓઝોનનુાં સ્િર કર્રાં રકરણોનુાં િોર્ણ કરે છે?  
(A) પરરજાાંબલી   (B) પરરરક્િ  (C) α- રકરણો  (D) β - રકરણો  

 

28 સ્ટેસ્રોસ્સ્િઅરમરાં આવેલર તવદ્યિુધરરી કણો િેનર મરટે ઉપર્ોગી છે?  
(A) પ્રત્ર્ક્ષ સાંિેિરઓ  (B) િરરી સાંિેિરઓ  (C) ગબનિરરી સાંિેિરઓ  (D) એકપણ નહીં  

29 ‘રેરિજરેટર’મરાં િીિક િરીકે કર્ર વરયનુો ઉપર્ોગ થરર્ છે?  
(A) િોસ્િીન  (B) ઓસ્ક્સજન  (C) નરઇરોનજ  (D) રિઓન  

 

30 હવરમરાંનો કર્ો વરય ુવીજળી થરર્ ત્ર્રરે પરણી સરથે ભળીને જમીનમરાં જાર્ છે?   
(A) ઓસ્ક્સજન  (B) સલ્િર  (C) નરઇરોજન  (D) કરબયનડરર્ોક્સરઇડ  

 

31 સજીવોનર કોર્રસની રચનર મરટે કર્ો વરય ુઅતનવરર્ય છે?  
(A) ઓસ્ક્સજન  (B) નરઇરોજન  (C) કરબયનડરર્ોક્સરઇડ  (D) કરબયનમોનોકસરઇડ 

 

32 મિુરવરણમરાં આવેલર ખડકો કેટલર પ્રકરરનર છે?  
(A) ૧  (B) ૨  (C) ૩  (D) ૪  

 

33 મચ્છરોએ કર્ર પ્રકરરની િવર સરમે પ્રતિકરરિસ્ક્િ તવકસરવી છે?  
(A) ગલન્ડેન  (B) ડી.ડી.ટી.  (C) રિનરઇલ  (D) એતસલોક  

 



34 ‘ઇકોલોજી’ િબ્િનો સૌ પ્રથમ ઉપર્ોગ કોણે કર્ો?  
(A) ન્યટૂન  (B) એનેસ્ટ હકેેલે  (C) ઓસ્ટેડય  (D) ટોલેમી  

 

35 નીચેનરમરાંથી કયુાં મરનવસર્જિિ તનવસનિાંત્ર છે?  
(A) જ ાંગલ  (B) િળરવ (C) સરગર  (D) ખેિી-વરડી  

 

36 કચ્છનુાં રણ િેનર મરટે ‘રહણેરક તવસ્િરર’ ગણરર્ છે?  
(A) જ ાંગલી હરથી  (B) જ ાંગલી સરબર  (C) જ ાંગલી ગધેડર  (D) જ ાંગલી ખચ્ચર  

 

37 તપરરતમડ ટોચનર સ્િરે ઊજાયની ઉપલબ્ધિરનર સાંિભે કયુાં સરચુાં છે?  
(A) હરણ-મરનવ-ઘરસ  (B) ઘરસ-મરનવ-હરણ  (C) ઘરસ-હરણ-મરનવ (D) મરનવ-ઘરસ-હરણ  

 

38 પર્રયવરણમરાં રહલેર વરયઓુનર ચક્ો ક્યર છે?  
(A) કરબયનચક્   (B) ઓસ્ક્સજનચક્  (C) નરઇરોજનચક્  (D) એકપણ નહીં  

 

39 જ ાંગલ પરનુાં ઠાંડુ હવરમરન શુાં લરવવર મરટે ઉપર્ોગી છે?  
(A) પવન  (B) વરસરિ   (C) વધૃ્ધધ  (D) એકપણ નહીં 

 

40 પ્રોટીનની રચનરમરાં કર્ર ખતનજિત્વની જરૂર પડે છે ?  

(A) સોરડર્મ  (B) પોટેતિર્મ  (C) િોસ્કુરસ  (D) મેગ્નેતિર્મ  
 

41 સેસ્ન્રર્ સાંર્ોજનમરાં કયુાં િત્વ મહત્વનુાં છે?  
(A) સોરડર્મ  (B) મેગ્નેતિર્મ  (C) િોસ્િરસ  (D) સલ્િર  

 

42 સૌરમાંડળનો કર્ો ગ્રહ બ્રહ્ગ્રહ િરીકે ઓળખરર્ છે?  
(A) યરેુનસ  (B

 
નેપ્ચ્યનુ  (C) પ્લટૂો  (D) બધુ  

 

43 સજીવો શ્વરસમરાં કર્ો વરય ુલે છે?  
(A) ઓસ્ક્સજન  (B) નરઇરોજન  (C) કરબયનડરર્ોક્સરઇડ  (D) સલ્િર  

 

44 પર્રયવરણમરાં જૈવભરૂરસરર્ગણક ચક્ોને કેટલર તવભરગમરાં વહેંચવરમરાં આવ્ર્ર છે?  
(A) એક  (B) બે  (C) ત્રણ  (D) ચરર  

 

45 નીચેનરમરાંથી કોનુાં તવઘટન થતુાં નથી?  
(A) કરગળ  (B) ઘરસ  (C) પ્લરસ્સ્ટક  (D) છરલ  

 

46 એન્રોમેડર માંિરરકની પથૃ્વીથી કેટલર પ્રકરિવર્ય િોર આવેલી છે?  
(A) ૧૦ લરખ  (B) ૨૦ લરખ  (C) ૩૦ લરખ  (D) ૪૦ લરખ  

 

47 આપણી સરૂ્યમરળરથી ચરરસો ગણો મોટો િરરો કર્ો છે?  
(A) રોરહણી  (B) વ્ર્રધ  (C) મગૃ  (D) ભરિ  

 

48 આપણર વરિરવરણમરાં પ્રરણવરયનુ ુાં પ્રમરણ કેટલર ટકર છે?  
(A) ૭૮  (B) ૨૧  (C) ૦.૩૩  (D) ૦.૯૬૭  

 

49 િરીરમરાં ચરમડીનુાં કેન્સર કર્ર રકરણોનર કરરણે થરર્ છે?  
(A) α – રકરણો  (B) X-Ray   (C) કેથોડ રકરણો  (D) પરરજાાંબલી રકરણો   

50 ખડકોને કેટલર ભરગમરાં વહેંચવરમરાં આવ્ર્ર છે?  
(A) ૧  (B) ૨  (C) ૩  (D) ૪  
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1 પર્રયવરણને પ્રદૂતર્િ કરવર મરટે કઇ બરબિ જવરબિરર છે?  
(A

 
વસ્િીવધરરો   (B) ર્રાંત્રીકરણ  (C) ઔદ્યોગીકરણ  (D) આપેલર બધરજ   

2 વકૃ્ષોનો નરિ થવરથી કર્ર વરયુાંન ુ ાં પ્રમરણ વરિરવરણમરાં વધે છે?  
(A) ઓસ્ક્સજન  (B) નરઇરોજન  (C) કરબયનડરર્ોક્સરઇડ  (D) સલ્િર ડરર્ોક્સરઇડ  

 

3 મનષુ્ર્ અને પ્રરણીઓ હવરમરનો કર્ર વરય ુશ્વરસમરાં લે છે?  
(A) નરઇરોજન  (B) કરબયનડરર્ોક્સરઇડ  (C) કરબયનમોનોક્સરઇડ  (D) ઓસ્ક્સજન  

 

4 પખુ્િવર્નુાં એક વકૃ્ષ પોિરની રક્ર્રથી કેટલર મરણસોને ઓસ્ક્સજન પરૂો પરડે છે?  
(A) ૧૦૦  (B) ૨૦૦  (C) ૩૦૦  (D) ૪૦૦ 

 

5 ભરરિમરાં વરહનોમરાંથી નીકળિર કર્ર વરયઓુથી પ્રદુર્ણ િેલરર્ છે?  
(A) CO  (B) NO (C) SO2 (D) આપેલર બધરજ  

 

6 ભરરિમરાં ઇ.સ.૧૯૫૦મરાં કોલસરનુાં ઉત્પરિન કેટલુાં હત ુાં?  
(A) ૩૪ કરોડ ટન  (B) ૩૩ કરોડ ટન  (C) ૩૨ કરોડ ટન (D) ૪૦ કરોડ ટન  

 

7 હવરમરાં ભળિર અધયજ્વગલિ હરઇરોકરબયન કર્ો છે?  
(A) બેધ્ન્ઝન  (B) બેન્ઝોર્ીન  (C) બેન્ઝરડીન  (D) બેન્ઝોપરર્રીન  

 

8 જળસાંપતિનુાં કેટલર ટકર શધુધ પરણી ભગૂભયજળ રૂપે સાંગ્રહરરે્લુાં છે?  
(A) ૦.૬૦ થી ૦.૬૬  (B) ૦.૬૩ થી ૦.૬૬  (C) ૦.૫૨ થી ૦.૫૬  (D) ૦.૬૧ થી ૦.૭૦  

 

9 મીનરમરટર રોગ કર્ર િત્વથી િેલરર્ છે?  
(A) કરબયન  (B) બ્રોતમન  (C) સલ્િર  (D) મરક્યરુી  

 

10 ભરરિમરાં ઇ.સ.૧૯૬૦-૬૧ મરાં રરસરર્ગણક ખરિર હકે્ટર િીઠ કેટલર રક.ગ્રરમ વપરરરે્લુાં છે?  
(A) ૨.૯  (B) ૩.૯  (C) ૪.૯  (D) ૧.૯  

 

11 મચ્છરોનર નરિ મરટે કઇ િવરનો છાંટકરવ કરવરમરાં આવે છે?  
(A) D.D.T. (B) B.H.C. (C) ગલન્ડેન  (D) A અને B  

 

12 ભરરિમરાં િર હકે્ટરિીઠ કેટલી િવર વરપરવરમરાં આવે છે?  
(A) ૪૫૦ રક.ગ્રર  (B) ૪૫૦ ગ્રરમ  (C) ૫૫૦ ગ્રરમ  (D) ૫૫૦ રક.ગર  
        

 



13 ખેડેલી છુટી જમીનનુાં િેનર દ્વરરર ધોવરણ થરર્ છે?  
(A) પરણી  (B) કીટકો  (C) પવન  (D) વરસરિ  

 

14 મરનવીનર કરનની અવરજ સરાંભળવરની ક્ષમિર કેટલી છે?  
(A) ૪૦dB  (B) ૮૦dB  (C) ૧૨૦dB  (D) ૭૦dB  

 

15 હવર કરિરાં રેડોન વરય ુકેટલર ગણો ભરરે છે?  
(A) ચરર  (B) છ  (C) આઠ  (D) ત્રણ   

16 આજની આધતુનક દુતનર્રમરાં સૌથી અતનવરર્ય ઊજાયસ્વરૂપ કયુાં છે?  
(A) પવનઊજાય  (B) સૌરઊજાય  (C) તવદ્યિુઊજાય  (D) સરમરુરકઊજાય  

 

17 ૧ બેરલ = _____ લીટર  
(A) ૧૭૦૦  (B) ૧૬૦૦  (C) ૧૫૦૦  (D) ૧૮૦૦  

 

18 એક રક.ગ્રર. છરણરમરાં આિરે કેટલર યતુનટ ઊજાય મળે છે?  
(A) ૩.૫  (B) ૪.૫  (C) ૨.૫  (D) ૬.૫  

 

19 સરૂ્યની પ્રકરિિસ્ક્િનર કેટલર ટકર ભરગ વનસ્પતિમરાં સાંચર્ થરર્ છે?  
(A) ૪ થી ૬  (B) ૨ થી ૫  (C) ૩ થી ૫  (D) ૧૦ થી ૧૨  

 

20 ઘરસને મરસમરાં પરરવિયન કરવર મરટે હરણ કેટલર ટકર સક્ષમ છે?  
(A) ૧૦  (B) ૨૦  (C) ૩૦  (D) ૪૦  

 

21 િરરર્રની અંિર રહલે જીવરવરણ તવિે કોણે મરરહિી આપી?  
(A) વનરયડસ્કી  (B) જીનલેમરકે  (C) લેવલોકે  (D) આપેલર બધરજ  

 

22 જમીનનર ઉપરનો સ્િર ૧ તમ.મી સ્િર બનિર કેટલરાં વર્ય લરગે છે?  
(A) ૧૦૦ વર્ય   (B) ૩૦૦ વર્ય  (C) ૨૦૦ વર્ય   (D) ૫૦૦ વર્ય  

 

23 પરણીમરાં રહલે કઇ જાિની મરછલીમરાં D.D.T.ની હરજરી જોવર મળી છે?  
(A) બમુલર  (B) રોહ ુ (C) સીલ  (D) કટલર  

 

24 પથૃ્વી સધુી પહોંચિર તવરકરણોનર કેટલર ટકર તવરકરણો વરિળરમરાં િોર્રર્ છે?  
(A) ૨%  (B) ૩%  (C) ૪%  (D)  ૫%  

 

25 કરબયનડરર્ોક્સરઇડનુાં પ્રમરણ વરિરવરણમરાં િર વરે્ કેટલુાં વધી જાર્ છે?  
(A) ૦.૨%  (B) ૦.૬%  (C) ૦.૪%  (D) ૦.૮%  

 

26 નરઇરસ ઓક્સરઇડનુાં વરિરવરણમરાં આયષુ્ર્ કેટલર વર્યનુાં છે?  
(A) ૨૦૦  (B) ૧૮૦  (C) ૧૫૦  (D) ૨૧૦  

 

27 વરિરવરણમરાં ક્લોરોફ્લોરોકરબયનનુાં પ્રમરણ િસ લરખ ભરગમરાં કેટલુાં છે?  
(A) ૦.૦૨૫  (B) ૦.૦૦૨૫  (C) ૦.૨૫  (D) ૦.૦૦૦૨૫  

 

28 પથૃ્વીનુાં વરિરવરણમરાં સ્રેટોસ્સ્િઅર કેટલર રક.મી. સધુી તવસ્િરેલુાં છે?  
(A) ૯૦ રક.મી.   (B) ૭૦ રક.મી. (C) ૮૦ રક.મી. (D) ૧૦૦ રક.મી. 

 

29 સરૂ્યની સપરટી પરનુાં વરિરવરણ કેટલુાં છે?  
(A) ૫૦૦૦ K  (B) ૬૦૦૦ K  (C) ૭૦૦૦ K  (D) ૮૦૦૦ K  

 

30 વરિરવરણમરાં ઓઝોન વરયનુ ુાં પ્રમરણ ઘટી રહ્ુાં છે િેની જાણ કર્ર તવજ્ઞરનીએ કરી?  
(A) જોસેિ વોન્ટ  (B) જોસેિ િોરમેન  (C) ચેડવીક  (D) વેલમરકય   

31 અંિરરક્ષર્રનનર બસુ્ટર રોકેટમરાંથી કેટલર ટન ક્લોરીનયકુ્િ ધમુરડો નીકળે છે?  
(A) ૧૫૦ ટન  (B) ૧૦૦ ટન  (C) ૧૮૭ ટન  (D) ૭ ટન  

 

32 એતસડ વર્રયનર તનમરયણમરાં સલ્ુરીક એતસડનો કેટલર ટકર ભરગ રહલે છે?  

(A) ૩૦%  (B) ૬૫%  (C) ૮૦%  (D) ૨૦% 

        
 



33 સ્સ્વડનમરાં િેજાબી વર્રયને કરરણે કેટલર િળરવો તનશ્વિે બની ગર્ર છે?  

(A) ૨૦ હજાર  (B) ૩૦ હજાર  (C) ૪૦ હજાર  (D) ૫૦ હજાર  
 

34 ૯૩ પ્રોટોન ધરરવિર િત્વનુાં નરમ કયુાં છે?  
(A) પ્લટુોતનર્મ  (B) નેપ્ચ્યતુનર્મ  (C) યરેુતનર્મ  (D) રહોરડર્મ  

 

35 કેટલર રોંજન રકરણોનર જથ્થરની અસરને લીધે લ્યકેુતમર્ર કેન્સર થરર્ છે?  
(A) ૧૦૦ રોંજન  (B) ૬૦૦ રોંજન  (C) ૮૦૦ રોંજન  (D) ૫૦ રોંજન  

 

36 કર્ર રકરણો િરીરમરાં ઊંડે સધુી ઉિરી જઇ કોર્ોનો નરિ કરવરનુાં કરર્ય કરે છે?  
(A) α-રકરણો  (B) β-રકરણો  (C) -રકરણો  (D) રોંજન રકરણો  

 

37 ‘ઇકોલોજી’ િબ્િ કર્ર તવજ્ઞરનીએ પ્રર્ોજ્ર્ો હિો?  
(A) હ્કુલ  (B) અનેસ્ટહકેલે  (C) ન્યટૂન  (D) પરવલોવ  

 

38 અમેરરકરની સ્વરિાંત્રિરનુાં જાહરેનરમુાં કર્ર વર્યમરાં બહરર પડ્ુાં?  
(A) ૧૮૮૬  (B) ૧૭૭૯  (C) ૧૭૭૬  (D) ૧૮૫૦  

 

39 અતમરરકરની કોલ ાંગબર્ર નિીમરાં કઇ જાિની મરછલીનુાં પ્રમરણ ઘટી રહ્ુાં છે?  
(A) બમુલર  (B) કટલર  (C) પ્રો્િેટ   (D) સેમોન  

 

40 ઇજીપ્િમરાં ૧૯૬૦ની સરલરમરાં નરઇલ નિી પર કર્ો બાંધ બરાંધવરમરાં આવ્ર્ો હિો?  

(A) ધરોઇ ડેમ  (B) આસ્વરનડેમ  (C) નમયિરડેમ  (D) એકપણ નહીં  
 

41 નીચેનરમરથી પનુ:પ્રરપ્ર્ ઊજાયસ્ત્રોિ કર્ો છે?  
(A) સૌરઊજાય  (B) પવનઊજાય  (C) સરમરુરકઊજાય  (D) આપેલર બધરજ  

 

42 ભરરિ િેિમરાં રહલેર રરસરર્ગણક ઉદ્યોગોમરાંથી કેટલર ટકર ઉદ્યોગો ગજુરરિમરાં આવેલર છે?  
(A) ૩૦%  (B) ૬૫%  (C) ૪૦%  (D) ૫૦%  

 

43 તવશ્વ આરોગ્ર્સાંસ્થરએ જણરવ્ર્ર પ્રમરણે કેટલી િીવ્રિર સધુીનો અવરજ આપણે સહન કરી િકીએ છીએ?  
(A) ૪૦ ડી.બી.  (B) ૫૦ ડી.બી.  (C) ૪૮ ડી.બી.  (D) ૬૦ ડી.બી 

 

44 તવદ્યિુ પ્રવરહનુાં મલૂ્ર્ જાણવર કયુાં સરધન વપરરર્ છે?  
(A) વોલ્ટમીટર  (B) એમીટર  (C) બેરોમીટર  (D) કેલરીમીટર  

 

45 યડુીર્ોમીટર સરધન શુાં મરપવર મરટે વપરરર્ છે?  
(A) વરયનુ ુાં િબરણ  (B) વરયનુ ુાં િરપમરન  (C) વરયનુ ુાં કિ  (D) વરયનુી ઘનિર  

 

46 વસ્િીનો અભ્ર્રસ કરવર કર્ર પરરમરણો જાણવર જરૂરી બને છે?  
(A) જન્મિર  (B) મતૃ્યિુર  (C) વધૃ્ધધિર  (D) આપેલ બધરજ  

 

47 ભરરિમરાં િર તમતનટે કેટલર બરળકો જન્મે છે?  
(A) ૧૦  (B) ૨૦  (C) ૩૦  (D) ૪૦  

 

48 સરકરરે કર્ર વર્યમરાં વન અને પર્રયવરણ માંત્રરલર્ને સ્વરર્િ િરજોજો આપ્ર્ો?  
(A) ઇ.સ.૧૯૮૦  (B) ઇ.સ. ૧૯૮૮  (C) ઇ.સ. ૧૯૮૫  (D) ઇ.સ. ૧૯૯૦  

 

49 પરમરણઊુજાય અતધતનર્મ કર્ર વર્યમરાં ઘડવરમરાં આવ્ર્ો?  
(A) ઇ.સ.૧૯૬૦  (B) ઇ.સ. ૧૯૬૫   (C) ઇ.સ. ૧૯૬૨   (D) ઇ.સ. ૧૯૭૦   

 

50 ઇ.સ. ૧૯૮૦મરાં કર્ો કરર્િો ઘડવરમરાં આવ્ર્ો?  
(A) ભરરિીર્ મત્સ્ર્ ઉદ્યોગ કરનનૂ  (B) વન સાંરક્ષણ અંગેનો કરર્િો  
(C) પર્રયવરણનર રક્ષણ અંગેનો કરર્િો  (D) ઝેરનો લગિો કરર્િો  

 

 

 

_____________________ 


