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ાઠ- ૫ ગજુરાત : ખેતી,ઉધોગ અને રરવહન 
 

૧  ગજુયાતભાાં ફાજયીનુાં વોથી લધ ુઉત્ાદન કમા જીલ્રાભાાં થામ છે ? 

(A) બાલનગય  (B) બનાશકાાંઠા  (C) લડદયા  (D) ભશવેાણા 
  

૨  નીચેના ૈકી કમા પ્રદેળના ઘઉં પ્રખ્માત છે ? 

(A) ભા પ્રદે  (B) ચયતય પ્રદેળ  (C) લાગડ પ્રદેવ  (D) કાનભ પ્રદેળ 
  

૩  ગજુયાતભાાં ડા ાંગયનુાં વોથી લધ ુઉત્ાદન કમા જીલ્રાભાાં થામ છે  

(A) ડાાંગ  (B) અભદાલાદ  (C) જુનાગઢ  (D) ખેડા  
 

૪  ગજુયાતભાાં ભગપીનુાં વોથી લધ ુઉત્ાદન કમા જીલ્રાભાાં થામ છે ? 

(A) યાજકટ  (B) ભશવેાણા  (C) જુનાગઢ  (D) લેયાલ  
 

૫  ગજુયાતન કમ પ્રદેળ ઉત્તભ પ્રકાયના કાવના ઉત્ાદન ભાટે જાણીત છે ? 

(A) બારપ્રદેવ  (B) ચયતય પ્રદેળના   (C) લાગડ પ્રદેવ  (D) કાનમ પ્રદે  
 

૬  બાયતભાાં તભાકુનુ ાં વોથી લધ ુઉત્ાદન કમા જીલ્રાભાાં થામ છે ? 

(A) બારપ્રદેળ  (B) ચરોતરપ્રદે  (C) લાગડપ્રદેળ  (D) કાનભ પ્રદેળ  
 

૭  બાયતભાાં કાવના ઉત્ાદનની ફાફતભાાં ગજુયાતનુાં સ્થાન કેટરામુાં છે ? 

(A) પ્રથમ  (B) ફીજુ ાં  (C) ત્રીજુ ાં  (D) ચજુ  
 

૮  ગજુયાતના કૃષ ષલકાવ ભાટે વોથી અગત્મનુાં કાયણ કયુાં છે ? 

(A) જ ાંતનુાળક 
દલાઓ  

(B) શીંચાઈની 
શગળડો   

(C) યાવામણણક 
દલાઓ  

(D) સધુાયેર 
ણફમાયણ  
 

૯  ગજુયાતની વોથી ભટી ષવિંચાઇ મજના કઈ છે ? 

(A) ધયઇ મજના  (B) ઉકાઈ મજના  (C) નમમદા યોજના  (D) કડાણા મજના  
 

૧૦  ગજુયાતભાાં કાડ ઉધગનુાં ભશત્લન ુકેન્દ્ર કયુાં છે ? 

(A) યાજકટ  (B) સયુત  (C) જાભનગય  (D) અમદાળાદ  
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૧૧  જુનાગઢ જજલ્રાભાાં કમા સ્થે ખાાંડનુ ાં કાયખાનુાં આલેલુાં છે ? 

(A) કોડીનાર  (B) લેયાલ  (C) ઉના  (D) તારારા  
 

૧૨  ગજુયાતભાાં દૂધવાગય ડેયી કમાાં આલેરી છે ? 

(A) ારનયુ  (B) આણાંદ  (C) હશિંભતનગય  (D) મષશેાણા 
  

૧૩  ષવભેન્દ્ટ ઉધગના ઉત્ાદન ભાટે કમ કાચ ભાર લયામ છે ? 

(A) ડરભાઈડ  (B) ચનૂાનો પથ્થર  (C) ણરગ્નાઈટ  (D) ફ્રયવાય  
 

૧૪  ગજુયાતભાાં ેટ્રકેષભકલ્વ ઉધગનુાં મખુી કેન્દ્ર કયુાં છે ? 

(A) બરૂચ  (B) ળડોદરા  (C) જાભનગય  (D) અભદાલાદ 
  

૧૫  ગજુયાતભાાં ટાઇલ્વ ઉધગ કમાાં ષલકસ્મ છે ? 

(A) લડદયા  (B) અભદાલાદા  (C) મોરબી  (D) સયેુન્દ્રનગય 
  

૧૬  ગજુયાતભાાં ખનીજતેર હયપાઇનયી કમાાં આલેરી છે ? 

(A) કોયી  (B) સયુત  (C) લડદયા  (D) એક ણ નશીં 
  

૧૭  ગજુયાતભાાં શીયા ઉધગ કમાાં ષલકાવ ામ્મ છે ? 

(A) ભશવેાણા  (B) સરુત  (C) ાટણ  (D) ષલવનગય 
  

૧૮  ગજુતયભાાં ળાક ભાછરીના તેરની હયપાઇનયી કમાાં આલેરી છે ? 

(A) યાજકટ  (B) ફાયડરી (C) ળેરાળલ  (D) કાંડરા 
  

૧૯  ગજુયાતભાાં કાગ ઉધગ કમાાં ષલકાવ ામ્મ છે ? 

(A) ળડોદરા  (B) ેટરાદ  (C) થાન  (D) સયુત  
 

૨૦  ગજુયાતભાાં કમાાં ફ ાંદયેથી દેળ-ષલદેળભાાં ભારવાભાનની આમાત-ષનકાવ થામ છે ? 

(A) દીલ  (B) દભણ  (C) કાંડા  (D) ઓખા  
 
 

૨૧  નીચેના ૈકી કમાાં સ્થે ય લે ની સષુલધા છે ? 
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(A) ગાાંધીનગય  (B) પાળાગઢ  (C) વરામા  (D) જુનાગઢ 
  

૨૨  ફાજયી લાલેતય અને ઉત્ાદનભાાં ગજુયાત બાયતભાાં કમાાં નાંફયે છે ? 

(A) શરેા ાં  (B) બીજા  (C) ત્રીજા  (D) ચથા  
 

૨૩  ગજુયાતભાાં કમા ાકનુાં વોથી લધ ુઉત્ાદન ફનાવકાાંઠા થામ છે ? 

(A) ઘઉં  (B) ડાાંગય  (C) જુલાય  (D) બાજરી  
 

૨૪  બાણરમા ઘઉન ઉત્ાદન ષલસ્તાય ગજુયાતનાાં કમા જીલ્રાભાાં આલેર છે ? 

(A) ભશવેાણા  (B) ડાાંગભાાં  (C) અમદાળાદ  (D) ાટણભાાં  
 

૨૫  ગજુયાતભાાં ઉનાાભાાં અને ષળમાાભાાં આ ફાંને ઋતભુા ાં કમ ાક રેલામ છે ? 

(A) ડાાંગય  (B) કાવ  (C) જુળાર  (D) ફાજયી  
 

૨૬  જભીનને ચી અને પદ્રુ ફનાલલા ભાટે કમા પ્રકાયના ાક ઉગાડલાભાાં આલે છે ? 

(A) ડાાંગય  (B) કઠોડ  (C) ઘઉં  (D) કાવ 
  

૨૭  કના રીધે ભગૂબભજની વાટી ઉચી આલે છે ? 

(A) તાલ  (B) ખેત-તરાલડી  (C) નશયે  (D) ચેકડેમ  
 

૨૮  કયુાં સ્થ ગજુયાતનુાં સતુયાઉ કાડ ઉધગનુાં મખુે કેન્દ્ર છે ? 

(A) જુનાગઢ   (B) બાલનગય  (C) અમદાળાદ  (D) અભયેરી  
 

૨૯  ગજુયાતભાાં ખાાંડનુ ાં એક કાયખાનુાં જુનાગઢ જીલ્રાભાાં કઈ જગ્માએ આલેલુાં છે ? 

(A) અભયેરી  (B) કોડીનાર  (C) વાવણગીય  (D) લેયાલ 
  

૩૦  હશિંભતનગયભાાં કઈ નદી આલેરી છે ? 

(A) શાબર  (B) અમરુ  (C) ફનાવ  (D) દૂધવાગય 
 
  

૩૧  ફનાવડેયી કમા ળશયેભાાં આલેરી છે ? 

(A) ાટણભાાં  (B) પાનપરુમાાં  (C) આણાંદભાાં  (D) લડદયાભાાં  
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૩૨  અમરુ ડેયી કમાાં આલેરી છે ? 

(A) ાટણભાાં  (B) ારનયુભાાં  (C) આણાંદમાાં  (D) લડદયાભાાં  
 

૩૩  લરવાડ નજીક કયુાં યાંગ-યવામણ ઉધગ કેન્દ્ર આલેલુાં છે ? 

(A) શજીયા  (B) અતુ  (C) દીલ  (D) દભણ  
 

૩૪  ફાજયી ભાટે કેલી જભીન લધ ુઅનકૂુ આલે છે ? 

(A) રેતાલ અને 
ગોરડુાં  

(B) ભાટીમા  (C) બેજલાી   (D) કાાંા 
  

૩૫  ગજુયાતભાાં વોથી લધ ુશુાં થામ છે ? 

(A) કાવ  (B) બાજરી  (C) ડાાંગય  (D) એયાંડા 
  

૩૬  કાવ ભાટે કેલી જભીન લધ ુઅનકૂુ આલે છે ? 

(A) ભાટીમા  (B) કાલીજામીન  (C) કાાંા  (D) બેજલાી 
  

૩૭  વોયાષ્ટ્ટ્રભાાં વોથી લધ ૂશુાં થામ છે ? 

(A) કાવ  (B) એયાંડા  (C) ેરડી  (D) ફાજયી  
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ાઠ- ૬ સ્થારનક સરકાર (શહેર) 
 

૧  નગયાણરકાના લડાને કમા નાભે ઓખામ છે ? 

(A) ચીપ ઓહપવય  
 

(B ભેમય  (C) નગયવેલક  (D) પ્રમખુ  
 
 

૨  ૧૫ શજાય થી ૫ રાખ સથુીની લસ્તીલાા ળશયેભાાં કઈ સ્થાષનક સ્લયાજ્મની વાંસ્થા લશીલટ કયે 
છે ? 

(A) નાગય ાંચામત  (B) નગરપાલકા  (C) ભશાનગયાણરકા  (D) ગ્રાભાંચામત 
  

૩  નાગય ાણરકાના મખુ્મ લશીલટી અષધકાયી કમા  નાભે ઓખામ છે ? 

(A) ચીફ ઓફફશર  (B) તરાટી  (C) ભેમય  (D) કષભશ્રય  
 

૪  નગયાણરકાના ચીપ ઓહપવયની ષનભણ ૂાંક કણ કયે છે ? 

(A) જજલ્રાાંચામત  (B) નગયાણરકાના 
ચ ૂાંટામેરાવભ્મ  
 

(C) રાજ્યશરકાર  (D) ગ્રાભજન  

૫  ભશાનગયાણરકાના લડા કમા નાભે ઓખામ છે ? 

(A) પ્રમખુ  (B) વયાંચ  (C) ળાળનઅષધકાયી  (D) મેયર  
 

૬  ભેમયની ચ ૂાંટણી કેટરા લભ થામ છે ? 

(A) અઢી ળવમ  (B) દય લભ  (C) ાાંચ લભ  (D) દવ લભ  
૭  ભશાનગયાણરકાના મખુ્મ લશીલટી અષધકાયી કમા નાભે ઓખામ છે ? 

(A) ભેમય  (B) મ્યનુનનશપ 
કનમનર  
 

(C) ચીપ ઓહપવય  (D) તરાટી  

૮  ભશાનગયાણરકાના કષભળનય ષનભણ ૂાંક કણ કયે છે ? 

(A) ભેમય  (B) રાજ્યશરકાર  (C) તરાટી  (D) એક ણ નશીં 
  

૯  ભશાનગયાણરકાની વોથી ભશત્લની વષભષત કઈ છે ? 

(A) આયગ્મવષભષત  (B) ષળક્ષણવષભષત  (C) કારોબારી શનમનત  (D) વપાઈ વષભષત  
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૧૦  નીચેના ૈકી કયુાં કામભ સ્થાષનક સ્લયાજ્મની  વાંસ્થાઓનુાં પયજીમાત કામભ છે ? 

(A) ગાંદા પાણીના 
નનકા માટે 
ગટરયોજના  

(B) જાશયે જાજરૂ અને 
ેળાફખાનાની 
સષુલધા  

(C) ફાગફગીચા 
વ્મલસ્થા  
 
 

(D) એક ણ નશીં  

૧૧  નીચેના ૈકી કયુાં કામભ સ્થાષનક સ્લયાજ્મની વાંસ્થાઓનુાં ભયજીમાત કામભ છે ? 

(A) ાકા યસ્તાઓ 
તૈમાય કયલા  

(B) જન્દ્ભ ભયણની 
નધ યાખલી  

(C) ળરશાદનાપાણીના 
ઝડપી નનકાની 
વ્યળસ્થા  
 

(D) એક ણ નશીં  

૧૨  નીચેના ૈકી કઈ આંતયયાષ્ટ્ટ્રીમ વાંસ્થા ભશાનગયાણરકાને આષથિક વશામ કયે છે ? 

(A) યષુનવેપ  (B) વાંયકુત યાષ્ટ્ટ્ર  (C) નળશ્વબેંન્ક   (D) એક ણ નશીં  
 

૧૩ સ્થાષનક સ્લયાજની  વાંસ્થાઓની ચુાંટણીભાાં ઉભેદલાયી કયનાય નાગહયકની ઉંભય કેટરા લભ કે 
તેથી લધ ુશલી જઈએ ? 

(A) ૨૨ લભ  (B) ૨૪ લભ  (C) ૨૧ ળવમ  (D) ૧૮ લભ  
 

૧૪  સ્થાષનક સ્લયાજ્મની વાંસ્થાઓની મદુત વાભાન્દ્મ યીતે કેટરા લભની શૉમ છે ? 

(A) પાાંચ  (B) છ  (C) વાત  (D) એકલીવ  
 

૧૫   ાાંચ રાખ કે તેથી લધ ુલસ્તી ધયાલતા ળશયેભા ાં કઈ સ્થાષનક સ્લયાજની વાંસ્થા શમ છે ? 

(A) ગ્રાભાંચામત  (B) તાલકુા ાંચામત  (C) નગય ાણરકા  (D) મષા 
નગરપાલકા  
 

૧૬  ળશયેના જાશયે યસ્તાઓની જાલણી કયાલી એ ભશાનગય ાણરકાનુાં કેવ ુાં કામભ છે ? 

(A) ફરજીયાત  (B) ભયજીમાત  (C) ફાંને  (D) એક ણ નશીં  
 

 

 
 

        

 


