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1 નદીની જીલસષૃ્ટિ ભાિે નદીના ાણીભાાં પ્રાણલાયનુી ભાત્રા કેિરી શોલી જોઈએ ? 
A. 4.0 ભી.ગ્રા./રીિય 

B. 8.0 ભી.ગ્રા./રીિય 

C. 6.૩ ભી.ગ્રા./રીિય 

D. 2.7 ભી.ગ્રા./રીિય 

2 બાયતભાાં હશભારમના 2000 થી ૩૦૦૦ ભીિયની ઉંચાઈલાા ઠાંડા વલસ્તાયોભાાં  કેલા  જ ાંગરો   

આલેરા છે ? 

A. લયવાદી જ ાંગરો  

B. ભોવભી કે ખયાઉં જ ાંગરો  

C. ભેન્ગ્ગ્રોલ જ ાંગરો  
D. ળાંકુદ્રભુ જ ાંગરો  

3 બાયતભાાં નીચેનાભાાંથી કઈ જગ્માએ લયવાદી જ ાંગરો આલેરા નથી ? 

A. અંદભાન વનકોફાય દ્વિવમશૂભાાં  
B. ગાંગા નદીના મખુવત્રકોણભાાં  

C. હશભારમની તેિીના તયાઈ પ્રદેળભાાં 

D. વિભ ઘાિના વિભ ઢોાલ ય  
4 સુાંદયલન યાટરીમ ઉદ્યાન ળેના ભાિે પ્રખ્માત છે ? 

A. યીંછ  

B. કાીમાય  
C. વવિંશ  

D. લાઘ  

5 દહયમા હકનાયાના બયતીના જ ાંગરો કમા નાભે ઓખામ છે ? 
A. ળાંકુદ્રભુ જ ાંગરો  

B. ખયાઉ જ ાંગરો  

C. ભેન્ગ્ગ્રોલ જ ાંગરો  
D. એકેમ નશીં 
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6 બાયતભાાં નીચેનાભાાંથી કઈ જગ્માએ ભોવભી    કે  ખયાઉ જ ાંગરો આલેરા છે ? 

A. છોિા નાગયુનો પ્રદેળ 

B. કાલેયીના મખુવત્રકોણ ય  

C. ઇળાન બાયતનો શાડી પ્રદેળ   
D. એકેમ નશીં  

7 લયવાદી જ ાંગરો ફીજા કમા નાભે ઓખામ છે ? 

A. ભોવભી જ ાંગરો  
B. બયતીના જ ાંગરો  

C. ળાંકુદ્રભુ જ ાંગરો  

D. વનત્મરીરા જ ાંગરો  
8 નીચેનાભાાંથી પ્રાકવૃતક વાંવાધન નથી ................ .  

A. લન  

B. વયાવભડ  
C. ખવનજ દ્રવ્મ  

D. જભીન  

9 માાલયણભાાં થતાાં પેયપાય, તેના હયફો તથા અવયના વાંણૂા અધ્મમનને કશ ેછે 
.................. .  

A. ભસૂ્તયળાસ્ત્ર  

B. યીસ્સ્થવત વલજ્ઞાન  
C. કવૃ જીલળાસ્ત્ર  

D. વ્યતુ્વિળાસ્ત્ર  

10 ‘યીંગ ઓપ પામય’નો વાંફાંધ છે ............. . 
A. ધયતીકાં વાથે  

B. જ્લાામખુી વાથે  

C. પ્રળાાંત ભશાવાગય વાથે  
D. ઉયના ત્રણેમ વાથે  
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11 ઈ.વ.1866ભાાં ઇકોરોજી ળબ્દનો પ્રમોગ વૌપ્રથભ કોણે કમો શતો ? 
A. ચાર્લવા એર્લિન  

B. એગન ઓડભ   

C. અન્ગ્વિા શકેર 

D. કારા પેડહયક  

12 નીચેનાભાાંથી કમો લાય ુગયભી ળોી રેલાનો ગણુધભા ધયાલે છે ? 

A. NO4  

B. O2 

C. CO2 

D. SO2  

13 સએુજ-વાયલાયભાાં કાયણ પ્રહિમાનો તફક્કો કમો છે ? 
A. ચોથો  

B. ત્રીજો  

C. ફીજો  
D. પ્રાથવભક  

14 કેિરાક ફેકિેહયમા એકોવનમાનુાં નાઈરેિભાાં રૂાાંતય કયે છે, આ હિમાને શુાં કશ ેછે ? 

A. નાઈરીકયણ 

B. એભોવનકયણ  

C. ઉયના ફાંને  

D. એકેમ નશીં  
15 DDTના કાયણ ે કોની  ઉણ દેખામ છે ?  

A. પોસ્પયવ  

B. ભેગ્નેવળમભ  
C. કેલ્ર્લળમભ  

D. રોશતત્લ  

16 લાતાલયણભાાં CO2 નુાં પ્રભાણ કેિરા િકા છે ? 

A. 0.032  

B. 0.24  

C. 0.92  
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D. 0.48  
17 વમદુ્રના જસ્તયભાાં લધાયો પ્રાથવભક રૂથી હયણાભ છે ................ . 

A. બાયે લયવાદ  

B. વમદુ્ર હકનાયાનો લધાયો  
C. વમદુ્રની અંદય ભકૂાં  

D. હશભખાંડોનુાં વગવુાં  

18 ાણીભાાં યશરેા વજીલોને શ્વાવ રેલાભાાં કમા કાયણે તકરીપ ડે છે ? 
A. ાણીની વાિી ઉય લધ ુડતા તેરના પેરાલાના કાયણ ે

B. ાણીભાાં SO2 ની ભાત્રા લધી જલાથી  

C. ાણીભાાં CO2 ની ભાત્રા ઘિી જલાથી  
D. ાણીભાાં ક્ષાયની ભાત્રા ઘિી જલાથી 

19 નીચેનાભાાંથી શલાપ્રદૂણના સ્ત્રોત છે............. . 

A. આંધી  

B. દાલાન  

C. ઉયના ફાંને  

D. એકેમ નશીં  
20 માાલયણ વળક્ષણનો મખુ્મ શતે ુછે............... . 

A. રોકોને માાલયણના પ્રશ્નની જાણકાયી આલી  

B. પ્રદૂણને દૂય કયવુાં  
C. માાલયણના વનટણાત ઉબા કયલા  

D. એકેમ નશીં  

21 ખવનજ દ્રવ્મ વાંવત છે .................. . 
A. નુ:અપ્રાપ્મ  

B. નુ:પ્રાપ્મ 

C. ખિેૂ નશીં તેલી  
D. એકેમ નશીં  
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22 ળોણ દ્ધવતભાાં ળોક પ્રલાશીભાાંથી નીચેનાભાાંથી શુાં વાય કયલાભાાં આલે છે ? 
A. પ્રદૂવત કણો   

B. પ્રદૂવત લાય ુ 

C. પ્રદૂવત જ  
D. ઉયના ત્રણેમ  

23 લાતાલયણભાાં ઓસ્સવજન અને નાઈરોજનનો ગણુોતય ભી આલે છે.............. . 

A. 1:6 

B. 1:4 

C. 1:2 

D. 8:1  
24 નીચેનાભાાંથી માાલયણ ભાિે કાભ કયતી વયકાયી વાંસ્થા કઈ નથી ? 

A. જભીન વાંયક્ષણ વલબાગ  

B. ગીય પાઉન્ગ્ડેળન 

C. માાલયણ વલબાગ  

D. પ્રદૂણ વનમાંત્રણ ફોડા  

25 નીચેનાભાાંથી કોણ દ્વિતીમક પ્રદૂક છે ? 

A. વભથેન  

B. કાફાન ડામોસવાઈડ  

C. ઓઝોન  
D. એકેમ નશીં  

26 એવવડ લાા ભાિે નીચેનાભાાંથી કમો લાય ુજલાફદાય છે ? 

A. NO4  

B. H2O  

C. CO2  

D. SO2 

27 સએુજ વાયલાયના ફીજા તફક્કાભાાં ાણીભાાં શુાં કયલાભાાં આલે છે ? 

A. શાઈડ્રોજજનેવન 

B. સ્િયીરાઈઝય 

C. સરોયીનેવન  
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D. પિીરાઈઝય 

28 બાયતભાાં કમા ઇંધણ સ્ત્રોતોથી પ્રદૂકોનુાં  વલાાવધક  ઉત્વજૉન થામ છે ? 

A. કોરવા િાયા 

B. કચયો જરાલલાથી 
C. લનસ્વત અવળસ્િ ઉત્ાદન િાયા  

D. જરાલન િાયા  

29 ઔદ્યોગગક અને સએુજના પ્રલાશી કચયાને વાયલાય આલાની દ્ધવત NEERI િાયા કમા 
સ્થે તૌમાય કયલાભાાં આલી છે ? 

A. ગોધયા  

B. નાગયુ  

C. અભદાલાદ  

D. ભગણયુ  

30 ફાહ્ય અંતહયક્ષથી થૃ્લી ય ડતી બ્રહ્ાાંડ હકયણો મખુ્મત્લે ળેની ફનેરી છે ? 
A. ઈરેસરોનની  

B. આર્લપા કણોની 

C. પ્રોિોન્ગ્વની 
D. ઉયના ફધાની  

31 વજીલ જે માાલયણભાાં લવે છે તેને શુાં કશ ેછે ? 

A. ભકાન  
B. લાતાલયણ  

C. લવલાિ  

D. વભાજ  
32 વનલવનતાંત્રના નીચેનાભાાંથી ઘિકો કમા છે ? 

A. અજૈવલક દાથો  

B. બક્ષકો  
C. ઉત્ાદકો  

D. ઉયના ફધા  
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33 થૃ્લી ય ભોિાભાાં ભોટુાં પ્રાકવૃતક વનલવનતાંત્ર કયુાં છે ? 
A. યણપ્રદેળ વનલવનતાંત્ર  

B. જ ાંગર વનલવનતાંત્ર 

C. દહયમાઈ વનલવનતાંત્ર 

D. નદી વનલવનતાંત્ર 

34 નીચેનાભાાંથી નાઈરોજન સ્થાન કયતી રીર કઈ છે ? 

A. નોસ્િોક  
B. એનાફીના 

C. ઉયના ફાંને   

D. એકેમ નશીં  
35 7 થી 7.5 તીવ્રતા લાા ધયતીકાંને કેલો ધયતીકાં કશલેામ છે ? 

A. અવતબાયે  

B. બાયે  

C. ભધ્મભ  

D. વાભાન્ગ્મ શલો  

36 નીચેનાભાાંથી ગજુયાતનો કમો જજર્લરો ભકૂાંના અવતબાયે ઝોન વલસ્તાયભાાં આલે છે ? 
A. કચ્છ  

B. અભદાલાદ  

C. બાલનગય  
D. લડોદયા  

37 બાયે ધાતતુત્લો તથા સએુજ કમા પ્રદૂણના સ્ત્રોત છે ?  

A. જના  
B. જભીનના  

C. શલાના  

D. ધ્લવનના  
38 નીચેનાભાાંથી અણૂા વનલવનતાંત્રનુાં ઉદાશયણ કયુાં છે ? 

A. યણપ્રદેળ  

B. વમદુ્રના ઊંડા જ  
C. જ ાંગર  
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D. એકેમ નશીં  
39 સએુજ પ્રહિમાના પ્રથભ તફક્કા છી જે કાફાવનક દાથો પ્રાપ્ત થામ છે તેનો ઉમોગ 

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

A. ળેભાાં ણ થતો નથી  
B. ખોયાક તયીકે થામ છે  

C. ખાતય તયીકે થામ છે 

D. એકેમ નશીં  
40 નીચેનાભાાંથી કોને ઉત્ાદક કશલેામ ? 

A. સરોયોહપર ધયાલતી લનસ્વત  

B. તાલભાાં યશરે રીર  
C. ઉયના ફાંને  

D. એકેમ નશીં  

41 નીચેનાભાાંથી કમા યાજ્મને બાયતનુાં પ્રથભ જૈવલક યાજ્મ ઘોવત કયલાભાાં આવ્યુાં છે ? 
A. અવાભ  

B. વિભ ફાંગા  

C. વવજક્કભ  
D. ભગણયુ  

42 નીચેનાભાાંથી કમા સ્થાન ઉય કેન્ગ્દ્ર વયકયે કેન્ગ્દ્રીમ પ્રદૂણ વનમાંત્રણ ફોડાભાાં વનમાંત્રણ કક્ષ 

સ્થાલાનો વનણામ કમો છે ? 

A. અભદાલાદ  

B. નલી હદર્લશી  

C. મુાંફઈ  
D. ચેન્નાઈ  

43 નીચેનાભાાંથી કયુાં વલશ્વનુાં એકભાત્ર તયલાલાળુ યાટરીમ ઉદ્યાન છે ? 

A. કેલરાદેલ યાટરીમ ઉદ્યાન  
B. ફાાંધલગશૃ યાટરીમ ઉદ્યાન 

C. કેબરુ રાભજાઓ યાટરીમ ઉદ્યાન 

D. નાગયલેર યાટરીમ ઉદ્યાન 
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44 27 ભાચા 2016ના નીચેનાભાાંથી કઈ યાજ્મ વયકાયે બાયતની શરેી જેલ કવૃ વલશ્વ 
વલદ્યારમની સ્થાના કયલાનો વનણામ રીધો ? 

A. યાજસ્થાન  

B. ભશાયાટર  

C. ગજુયાત 

D. તવભરનાડુ 

45 નીચેનાભાાંથી કમા યાજ્મે ‘ભત્સ્મ નીવત 2015“ ને ભાંજૂયી આી છે ? 
A. યાજસ્થાન  

B. ભશાયાસ્ર 

C. ઓહયસ્વા  
D. શહયમાણા  

46 નીચેનાભાાંથી કમા યાજમભાાં ખેતીની પવર કાલાનો ભોિો તશલેાય ‘વથરુ ઓણભ’  

ભનાલલાભાાં  આલતો શોમ છે ? 

A. કણાાિક  

B. ઉિય પ્રદેળ  

C. કેયર 

D. ભગણયુ  

47 લર્લડા લાઈડ પાંડ પોય નેચય (WWF) નુાં મખુ્મારમ ક્ાાં આલેલુાં છે ? 

A. સ્સ્લત્ઝયરેન્ગ્ડ 

B. અભેહયકા  

C. ફ્ાાંવ  

D. ગબ્રિન  
48 2030 સધુીભાાં બાયતે ગ્રીનશાઉવ ગેવના ઉત્વજૉનભાાં કેિરા િકા કાત કયલાનુાં લચન 

આેલુાં છે ? 

A. 35% 

B. 40% 

C. 45% 

D. 50% 
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49 નીચેનાભાાંથી કયુાં શલે ુાં યાજ્મ છે જ્માાં ભકૂાંની જાણકાયી અને ચેતલણી ભે તે ભાિેની 
પ્રણારી પ્રસ્થાવત કયલાભાાં આલી છે ? 

A. ગજુયાત  

B. યાજસ્થાન  
C. શહયમાણા  

D. ઉિયાખાંડ  

50 બાયતના કમા યાજ્મને શારભાાં જ ાંગરની આગની તાવ કયલા ભાિે એક ઉગ્રશ રેહકિંગ 
પ્રણારીને અનાલી છે ? 

A. શહયમાણા  

B. ાંજાફ  
C. હશભાચર પ્રદેળ  

D. ગજુયાત    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


