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ભગૂો પ્રશ્નત્ર-3 
1. નીચે ૈકી કઈ જોડ ખોટી છે ? 

(A) યાલતબાટા – યભાણ ુઊર્જા ભથક –યાજસ્થાન  
(B) કલ્ક્કભ – યભાણ ુઉર્જા ભથક – તામભરનાડુ  
 (C) કૈગા - યભાણ ુઉર્જા ભથક – કણાાટક  
(D) કુડંકુરભ –યભાણ ુઉર્જા ભથક – કણાાટક 

2. મલશ્વની વૌથી રાફંી વેન્ટસ્ટોનની ગપુા દેળના ક્યા યાજ્મભાથંી ભી આલી છે ? 

(A)  ભેઘારમ   (B) મભઝોયભ   (C)  અરૂણાચર પ્રદેળ  (D)  આવાભ  
3. અપ્વયા, ઝરયના,રૂ્ણિભા અને કામભની શુ ંછે ? 

 (A) બાયતના અણ ુયીએક્ટયો  (B) શલેી લોટય પ્રાન્ટ  
 (C) બાયતના અણભુથકો   (D) એક ણ નશી  
4. મિભ તયપ લશતેી નદીઓની રફંાઈના ચઢતા ક્રભભા ંનીચેના ૈકી કયુ ંવાચુ ંછે ? 

 (A) નભાદા- તાી- વાફયભતી- ભશી   (B) તાી – નભાદા – ભશી- વાફયભતી   

 (C) વાફયભતી- નભાદા- તાી- ભશી   (D) વાફયભતી- ભશી- તાી- નભાદા 
5. ભગં ગ્રશ ફાફતે નીચેના ૈકી ક્યા મલધાનો વાચા છે ? 

 i. ભગંનુ ંલાતાલયણ મખુ્મત્લે કાફાન ડામોક્વાઈડ અને થોડીક ાણીની ફાષ્નુ ંફનેલુ ંછે. 
 ii. ભગંને ફે ચદં્રો છે.  
 iii. આ ગ્રશ એ થૃ્લીથી નજીકના ગ્રશોભા ંચોથા ક્રભે આલે છે.  
 (A)પક્ત i અનેii  (B) પક્ત i અનેiii  (C) પક્ત ii અનેiii (D)પક્ત i,ii અને iii 
6. આકાળગગંાના આલેરા વપેદ અને કાા લાય-ુ લાદોને શુ ંકશ ેછે ? 

 (A) મનશારયકા   (B)પ્રકાળ લાદો  (C)ઉલ્કાઓ   (D)ધભૂકેત ુ 
7. નીચે આેર મોગ્મ જોડકા જોડો  

(1) આયવ      (a) રશભાચરપ્રદેળ  
(2) વીંધાલણૂ    (b) યાજસ્થાન   
(3) રાલાનો ફનેરો ભયૂો રીરો થ્થય  (c) કણાાટક  
(4) ચનૂાનો થ્થય    (d) ભશાયાષ્ર   

(A)  1 – b, 2 – a, 3 – d, 4 – c  (B) 1 – b, 2 – d, 3 – c, 4 – a 

 (C)  1 – d, 2 – a, 3 – b, 4 – c  (D) 1 – d, 2 – c, 3 – b, 4 – a 

8. બાયતના કમા ળશયેભા ંબાયતનુ ંપ્રથભ ઓઇર મ્યરુ્ઝમભ ફનાલલાભા ંઆલળે ? 

(A) ગલુાશાટી    (B) રદગફોઇ    (C) ઇમ્પાર   (D) ઇટાનગય  
9. બાયતભા ંઆલેરી યયેુમનમભની ખાણ અને તેને વફંમંધત યાજ્મ મલળે મોગ્મ જોડકા જોડો  

(1) તયુામ્દીશ  (a) યાજસ્થાન  
(2) કયાલરી  (b) ભેઘારમ  
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(3) દોભીઅવીમાત (c) ઝાયખડં  
(4) ગોગી   (d) કણાાટક  
(A)  1 – c, 2 – a, 3 – b, 4 – d  (B) 1 – b, 2 – d, 3 – c, 4 – a 

 (C)  1 – d, 2 – a, 3 – b, 4 – c  (D) 1 – d, 2 – c, 3 – b, 4 – a 

10. થૃ્લીની ઉત્મતમલળેના મવદ્ાતંોમલળેના જોડકા જોડો. 
(1) જેમ્વજજન્વ અને જેપયી  (a) દ્વતૈાયક મવદ્ાતં (યગુ્ભતાયકનો મવદ્ાતં  
(2) રાપ્રાવ   (b) ગ્રશાણનુો મવદ્ાતં  
(3) ચેમ્ફયરીન અને ભોલ્ટન (c) બયતીલાદનો મવદ્ાતં    
(4) એચ.એન. યવેર   (d) મનશારયકાનો મવદ્ાતં  
(A)  1 – c, 2 – a, 3 – b, 4 – d  (B) 1 – b, 2 – d, 3 – c, 4 – a 

 (C)  1 – c, 2 – d, 3 – b, 4 – a  (D) 1 – d, 2 – c, 3 – b, 4 – a 

11. અયલલ્રી શે્રણીના કે્ષત્રભા ંનાની નાની નદીઓ દ્વાયા જે ઉર્જઉ જભીનનુ ંમનભાાણ થામ તેનુ ંશુ ંકશલેામ છે ? 

(A)  ટીંફા   (B) દુઆય   (C)  યોશી  (D) ઘ્રીમા  
12. જલાામખુી મલસ્પોટના મખુ્મ કાયણો કમા કમા ંછે ? 
 1. થૃ્લીના ેટાનુ ંઉષ્ણતાભાન   2. પ્રલાશી ભેગ્ભાની ઉત્મિ  
 3. લાય ુઅને લયાનો ઉદ્દબલ   4. ભેગ્ભાનુ ંભ-ૂવાટી તયપ લશન  

 (A) પક્ત 1અને 2 (B) પક્ત 1અને3  (C) પક્ત 2અને4  (D) આેર તભાભ 

13. બાયતના સપુ્રમવદ્ અણમુલદ્યતુભથકો મલળે  મોગ્મ જોડકા જોડો  
(1) નયોયા    (a) તામભરનાડુ  
(2) યાલતબાટા  (b) યાજસ્થાન   
(3) તાયાયુ  (c) ઉિયપ્રદેળ  
(4) કલ્કક્ભ   (d) ભશાયાષ્ર    

(A)  1 – c, 2 – b, 3 – d, 4 – a  (B) 1 – b, 2 – d, 3 – c, 4 – a 

 (C)  1 – d, 2 – a, 3 – b, 4 – c  (D) 1 – d, 2 – c, 3 – b, 4 – a 

14. નીચે દળાાલેર સ્થોને ઉિય થી દર્ક્ષણ તયપના ક્રભભા ંગોઠલણ કયો. 
 1. મળલયાજયુ ફીચ  2. રૂમકોન્ડા ફીચ  3. ઘોઘરા ફીચ   4. યાધાનગય ફીચ  
 (A)  1 – 2 – 3 – 4   (B) 4 – 3 – 2 – 1    (C) 1 – 3 – 2 – 4 (D) 1 – 4 – 3 – 2   

15.થૃ્લીની ઉત્મિ મલે કમા તત્લલેતાએ ન્યતૂનના ગરુૂત્લાકાણના મનમભોને વાકંલાનો વૌપ્રથભ પ્રમાવ કમો શતો ? 

(A)  ઇભેન્યઅુર કાન્ટ (B)રાપ્રાવ    (C)  એચ.એન. યવેર  (D)ચેમ્ફયરીન  
16. ભમૂભ આલયણભા ખડકોના નાનાભોટા ટુકડા, કાકંયા, ભાટી- યજ લગેયે શોમ તેલી જભીન કમા ંનાભથી ઓખામ છે ? 

(A)યેગોરેન્ડ   (B)યેગોર્રથ   (C) યોકરીથ  (D) વેન્ડર્રથ 
17. ગ્રીન શાઉવ ખેતી કયનાય પ્રથભ યાજ્મ કયુ ંછે ? 

(A)  ગજુયાત   (B)ભશાયાષ્ર    (C) રં્જફ  (D) કેયર  
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18. નીચે દળાાલેર જોડકા જોડો  
(1) મિભી તટલતી ભેદાનો  (a) કચ્છના યણથી કન્માકુભાયી સધુી મલસ્તયણ  
(2) કલૂા તટલતી ભેદાનો  (b) ઉિયભા ંગગંા મખુમત્રકોણથી દર્ક્ષણભા ંકન્માકુભાયી સધુી રફંામેર છે.   
(3) ડેકકન ઉચ્ચપ્રદેળો   (c) ઉિયીમ ઓરડળાથી મનરર્ગયી ટેકયીઓ સધુી બાયતના લૂીમ દરયમા 
         રકનાયા સધુી પેરાલો  
(4) લૂા ઘાટો    (d) વાતડુા લાતભાાની દર્ક્ષણ સ્સ્થત છે.   
(A) 1 – c, 2 – b, 3 – d, 4 – a  (B) 1 – a, 2 – b, 3 – d, 4 – c 

 (C)  1 – d, 2 – a, 3 – b, 4 – c  (D) 1 – d, 2 – c, 3 – b, 4 – a 

19. નદીઓના મનકે્ષણથી તૈમાય થતી નલા કાંની જભીનને શુ ંકશલેાભા ંઆલે છે ? 

(A)  ફદય   (B)ખદય    (C)ડખાઉ   (D) નદીજય 
20. ICARનુ ંરંુૂ નાભ શુ ંછે ? 

(A) ઇન્ન્ડમન કોોયેળન ઓપ એગ્રીકલ્ચય યીવચા  
 (B) ઇન્સન્સ્ટટયટૂ કાઉસ્ન્વર ઓપ એગ્રીકલ્ચય યીવચા 
 (C)  ઇન્ન્ડમન કો-ઓયેરટલ ઓપ એગ્રીકલ્ચય યીવચા 
(D) ઇન્ન્ડમન કાઉસ્ન્વર ઓપ એગ્રીકલ્ચય યીવચા 

21. વાભાન્મ યીતે જો જભીનભા ંચનૂાનુ ંપ્રભાણ લધાયે શોમ તો તે જભીનભા ંશુ ંલધ ુશોમ છે ? 

(A)  નાઇરોજન   (B) પોસ્પયવ   (C)  ોટાળ   (D) ભેગ્નેમળમભ  
22. દ્વીકલ્ બાયતની નીચેના ૈકી કઈ નદી વૌથી ભોટી તટપ્રદેળ મલસ્તાય ધયાલે છે ? 

(A) ભશાનદી    (B) નભાદા    (C)  કાલેયી   (D) તાી  

23. અગયીમા દરયમાના ાણીભાથંી ભીઠંુ કઈ દ્મતથી ભેલે છે ? 

(A)  મનતાયણ    (B)  ફાષ્ીબલન  (C)  ઘનીબલન   (D) એકણ અંશી  
24. નીચે આેર મોગ્મ જોડકા જોડો  

(1) આગ્નેમ ખડક   (a) ગે્રનાઇટ  
(2) રૂાતંરયત ખડક   (b) ર્ચયોડી, ચનુા ખડક  
(3) પ્રસ્તય ખડક    (c) આયવશાણ અને ક્લાટાઝાઈટ 
(4) રશભારમ    (d) ગેડ 

(A)  1 – a, 2 – b, 3 – c, 4 – d  (B) 1 – b, 2 – d, 3 – c, 4 – a 

 (C)  1 – d, 2 – a, 3 – b, 4 – c  (D) 1 – d, 2 – c, 3 – b, 4 – a 

25. બાયતની પ્રથભ ફહુશતેકુીમ રયમોજ્ના કઈ નદી ય ફધંલાભા ંઆલી શતી ? 

(A)  દાભોદય   (B)કાલેયી    (C)  ગડંક  (D)મમનુા  
26. દેળના બ્લ ૂપરેગ વરટિરપકેળન ભેલનાય દરયમારકનાયા મલળે મોગ્મ જોડકા જોડો  

(1)  ગોલ્ડન   (a) કણાાટક  
(2) રૂમકોંડા   (b)  દીલ  
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(3) કાવાયપોડ   (c)  આંધ્રપ્રદેળ  
(4) ઘોઘરા  (d) ઓરડળા  

(A)  1 – b, 2 – a, 3 – d, 4 – c  (B) 1 – b, 2 – d, 3 – c, 4 – a 

 (C)  1 – d, 2 – c, 3 – a, 4 – b  (D) 1 – d, 2 – c, 3 – b, 4 – a 

27. ક્યા ખગોલેતા સમૂા અને અલકાળી તાયા લચ્ચેની આકાણ ફથી થૃ્લી અને ફીર્જ ગ્રશોની ઉત્મિ ફતાલી છે ? 

(A)  ઇભેન્યઅુર કાન્ટ (B) રાપ્રાવ    (C)  ભોલ્ટન  (D)ચેમ્ફયરીન  
28. તેયેખોર નદી કમા યાજ્મની વાથે ભશાયાષ્રનીવયશદને સ્ળે છે ? 

(A) ગજુયાત    (B) ભધ્મપ્રદેળ    (C) છતીવગઢ   (D) ગોલા  

29. બાયતના ભરંદય અને તેના સ્થોની જોડીઓ ૈકી કઈ જોડ મોગ્મ નથી ? 

(A)  ભીનાક્ષી અભન ભરંદય – ભદુયાઇ  
(B) બશૃદેશ્વય ભરંદય – તારં્જયુ 
 (C) વ્મકંટેશ્વય ભરંદય – મતરૂમત  
(D) ર્રિંગયાજભરંદય – યાભેશ્વય 

30. દેળનો પ્રથભ કેનાર ટો વોરાય પ્રોજેકટ ભશવેાણા જજલ્રાના કમા ગાભભા ંઆલેરો છે ? 

(A) લડસ્ભા    (B) ચદં્રાવણ   (C)  જેગદુણ  (D) લાગોવણ 

31. બાયતના અગત્મના ફદંયો અને યાજમોની જોડી ૈકી કઈ જોડી મોગ્મ નથી ? 

(A)  તામભરનાડુ - તતૂીકોયન   (B) ઓરડળા – ઇન્નોયી 
 (C)  આંદોભાન મનકોફાય ટાઓુ – ોટા  બ્રેમય  (D) કણાાટક – ભેંગ્રોય  

32. બાયતની દર્ક્ષણે  કમો ભશાવાગય આલેરો છે ? 

 (A)ફગંા    (B) અયફ    (C)રશિંદ   (D)ેમવરપક  
33. લાતો, ઉચ્ચપ્રદેળો અને ભેદાનો લગેયે કમા આલયણભા ંઆલેરા છે ? 

(A)  લાતાલયણ    (B) મદૃાલયણ  (C)  જરાલયણ   (D) જીલાલયણ  
34. ભ-ૂકલચ તયપ ઉદ્દબલતા તયંગો દ્વાયા ઉયનુ ંદ પાડીને ભોટા ભોટા ટુકડાભા ંમલબાજજત થઈ ર્જમ તેને શુ ંકશ ેછે ? 

(A)  મદૃાલયણીમ પ્રેટ (B) અવાયી પ્રેટ   (C)અર્બવાયી પ્રેટ   (D) રૂાતંરયત પ્રેટ  
35. કઈ નદી મિભ તયપ લશીને ઝડી લાકં રઈને દર્ક્ષણ તયપ લશી અયફવાગયને ભે છે ? 

(A)  મવિંધ ુ  (B) નભાદા    (C)  કાલેયી   (D)ગગંા  
36. નદીના યુથી યચાતા ભેદાનોનો  નલા કાં ભેદાનીપ્રદેળ શુ ંકશ ેછે ? 

(A)બાખય    (B)તયાઈ    (C) ફાગંય   (D) ખદય 
37. દર્ક્ષણભા ંકેયરના તટ ય િજ (Back Waters) જોલા ભે છે તેને સ્થામનક બાાભા ંશુ ંકશ ેછે ? 

(A) ભરફાય તટ  (B) કોયોભડંર તટ  (C)  કામર   (D) એટોર 

38. બાયતનો એકભાત્ર વરક્રમ જલાામખુી કમો છે ? 

(A) સષુપુ્ત    (B) ફેયન   (C) કોટોાક્ષી    (D) એકણ નશીં  
 



 

ASHWIN DIVEKAR  Page 5 
 

39. થૃ્લીની વાટીથી આળયે કેટરા રકરોભીટય સધુી લાતાલયણ મલસ્તયેલુ ંછે ? 

(A)  200 થી 500 કી.ભી  (B)500 થી 700 કી.ભી   (C)600 થી 900 કી.ભી  (D) 800 થી 1000 કી.ભી  
40. નદી અને તેની ળાખા નદીઓની ગોઠલણી મલળે મોગ્મ જોડકા જોડો  

(1) વકૃ્ષાકાય પ્રણારી   (a) વૌયાષ્રની નદીઓ  
(2) ર્જી આકાય પ્રણારી  (b) નભાદા  
(3) આમતાકાય પ્રણારી   (c) ઝયણા ં
(4) કેન્દ્રત્માગી પ્રણારી   (d) ગગંા  

(A)  1 – b, 2 – a, 3 – d, 4 – c  (B) 1 – b, 2 – d, 3 – c, 4 – a 

 (C)  1 – d, 2 – c, 3 – b, 4 – a  (D) 1 – d, 2 – c, 3 – b, 4 – a 

41. કઈ નદી ‘ દર્ક્ષણની ગગંા’ તયીકે ઓખામ છે ? 
(A)  નભાદા   (B) ગોદાલયી   (C)  બાગીયથી   (D) વતલજુ 

42. કોઈ લાત કે ઉચ્ચભમૂભ નદીઓના લશનેને એકફીર્જથી અરગ કયે તેને શુ ંકશલેામ છે ? 

(A)   જયચના     (B) જમલબાજક  (C) નદી પ્રણારી  (D) ફેમવન  
43. નીચેનાભાથંી કયુ ંમલધાન વાચુ ંછે ? 
 1. કૃષ્ણા નદી મિભઘાટભા ંભશાફેશ્વય ાવેથી નીકી ફગંાાની ખાડીને ભે છે.  
 2. ગોદાલયી નદી નામવક જજલ્રાના મિભઘાટના ઢોાલોભાથંી નીકી લૂા તયપ લશીને ફગંાાની ખાડીને 

ભે છે.  
 3. નભાદા નદી અભયકંટક ાવેથી નીકી ભધ્મપ્રદેળભા ંએક પાટખીણભા ંલશીને અયફવાગયને ભે છે.  
 4. તાી નદી ભધ્મપ્રદેળભા ંમિભઘાટ ર્ગરયભાાના મરૂતાઈ ાવેથી નીકી અયફવાગયને ભે છે.  

(A) પકત 1 અને 2   (B)પકત 1,2 અને 3 (C)  પકત3 અને 4 (D) આેર તભાભ 

44. નીચે આેરા મલધાનો ચકાવી કયુ ંમલધાન અવત્મ છે.  
 (A)  બ્રહ્મતુ્ર નદીના પ્રલાશભા ંલાયંલાય ભાગા રયલતાન થામ છે.  
 (B) દ્વીકલ્ીમ નદીઓ ભાટે મિભઘાટ લાત મખુ્મ જમલબાજક છે.  
  (C) મવિંધ,ુ મમનુા અને બ્રહ્મતુ્ર રશભારમભાથંી નીકતી મખુ્મ નદીઓ છે.  
  (D) ભશાનદી, ગોદાલયી અને કૃષ્ણા દ્વીકલ્ બાયતની મખુ્મ નદીઓ છે.  
45. ક્યા ખગોલેતા  સમૂા અને તેની ાવે આલતા તાયા ઉયાતં એક સમૂાનો વાથી તાયો ફતાવ્મો છે ? 

(A)  વય શયેોલ્ડ જેપયી (B) રાપ્રાવ    (C) ભોલ્ટન  (D)ચેમ્ફયરીન  
46. કકાવતૃ અને ભકયવતૃ ઉય સમૂાની સ્ષ્ટ સ્સ્થમત ળેનુ ંરયણાભ છે ? 

(A) રયભ્રભણ     (B) કક્ષાભ્રભણ    

 (C) થૃ્લીનુ ંઅક્ષીમ નભન (D) અક્ષીમ નભન યનુ ંકક્ષાભ્રભણ  
47. બાયતભા ંનીચેના ૈકી કમા યાજ્મને વૌથી શોી ખરંડમ છાજરી છે ? 

(A)  મિભ ફગંા   (B)ભશાયાષ્ર    (C) ગજુયાત  (D) કણાાટક  
48. નીચે આેર મોગ્મ જોડકા જોડો  
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(1) પ્રલાશ   (a) ઘનતા   
(2) જજથ્થો  (b) ગરુૂત્લાકાણ  
(3) ભોર્જ ં  (c) તાભાન  
(4) બયતી –ઓટ  (d)લન  
(A)  1 – a, 2 – b, 3 – c, 4 – d  (B) 1 – c, 2 – a, 3 – d, 4 – b 

 (C)  1 – d, 2 – a, 3 – b, 4 – c  (D) 1 – d, 2 – c, 3 – b, 4 – a 

49. દરયમા ઉયથી આલતુ ંલાલાઝોડંુ વૌપ્રથભ લખત જભીનને સ્ળે તેને શુ ંકશલેાભા ંઆલે છે ? 

(A) રેન્ડ પોર  (B) ઓવાનપોર    (C) અથા પોર  (D) ભોન્સ્ટય પોર  
50. થૃ્લીના ભગૂબાભા ંઅત્મતં ગયભી શોલા છતા ંતેનો કેન્ન્દ્રમ બાગ ઘ સ્લરૂે કેલી યીતે યશી ળકે છે ? 

(A) કેન્ન્દ્રમ બાગ ઉય ફેશદ દફાણ શોલાથી તેનુ ંઉત્કરર્ફિંદુ ઊંચુ ંછે. 
 (B) કેન્ન્દ્રમ બાગ ઉય ઓછં  દફાણ શોલાથી તેનુ ંઉત્કરર્ફિંદુ ઊંચુ ંછે. 
 (C) કેન્ન્દ્રમ બાગ ઉય ફેશદ દફાણ શોલાથી તેનુ ંઉત્કરર્ફિંદુ નીચુ ંછે. 
(D) કેન્ન્દ્રમ બાગ ઉય ઓછં  દફાણ શોલાથી તેનુ ંઉત્કરર્ફિંદુ નીચુ ંછે. 

51. બાયતના મિભ રકનાયે ડતો બાયે લયવાદ મખુ્મત્લે ળાને આબાયી છે ? 

(A)  વમદુ્રની મનકટતા  
(B) ઓછા અક્ષાળંોભા ંસ્થાન  
 (C) મિભઘાટની લાતાર્બમખુ ફાજુએ સ્થાન 
(D) દ્વીક્લ્ીમ આકાય  

52. નીચેનાભાથંી કમા યાજ્મની વીભા ફાગં્રાદેળ, નેા અને ભતૂાનની વીભાને સ્ળે છે ? 
(A)  મભઝોયભ     (B) અરૂણાચરપ્રદેળ   (C) આવાભ  (D) મિભ ફગંા 

53. ભશાયાષ્ર અને કણાાટકભા ંવશમાદ્રી નાભે ઓખાતી ટેકયીઓ તામભરનાડુભા ંકમા નાભે ઓખામ છે ? 

(A)  વાતડુા    (B) મનરર્ગરય  (C)  ભરફાય   (D) બાફય 

54. વીભાતં ખેડતૂ ખેડાણ શઠે કેટરી જભીન ધયાલે છે ?   

(A)   1 થી 2 શકે્ટય  (B) 1 થી 3 શકે્ટય   (C) 1 શકે્ટયથી ઓછી   (D) 5 શકે્ટયથી લધ ુ 
55. નીચેનાભાથંી કમા વયોલયનો ઉમોગ ભીઠંુ કલલા ભાટે થામ છે ? 

(A)  ઢેફય   (B) વાબંય   (C)  બીભતાર  (D)વરુય 
56. બાયતની આફોશલા ઉય રશભારમની નીચેના ૈકી કઈ અવયો છે ? 
 1. ઉિય બાયતને ળીતયણ ફનતુ ંઅટકાલે છે.  
 2. ઉિય બાયતભા ંલયવાદ  
 3. દ્વીકરમમ બાયતભા ંઆફોશલાને ભધ્મભ કયતી અવયો કયે છે.  

(A) પકત 1 અને 2   (B) પકત 2 અને 3  (C) પકત 1 અને 3 (D) આેર તભાભ  
57. કઈ નદી બાયત અને નેા લચ્ચે આંતયયાષ્રીમ વીભા ફનાલે છે ? 

(A) કોવી   (B) મતસ્તા   (C)  ળાયદા   (D) ગડંક 
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58. ઉિયથી દર્ક્ષણ તયપ નીચેના ૈકી લાતભાાઓનો વાચો ક્રભ કમો છે ? 

(A) ડોટાફેટ્ટા, કૈરાળ , મલધ્માચર, ધૌરાગીયી  
 (B) ડોટાફેટ્ટા, મલિંધ્માચર, ધૌરાગીયી, કૈરાળ  
 (C) કૈરાળ, ધૌરાગીયી, મલધ્માચર, ડોટાફેટ્ટા 
 (D) મલિંધ્માચર , ધૌરાગીયી, કૈરાળ, ડોટાફેટ્ટા 

59. લાતાલયણભા ંઑક્વીજન આળયે કેટરા રકભીની ઊંચાઈ સધુી શોમ છે ? 

(A)  110   (B) 50    (C) 130   (D) 150 
60. કકાવતૃ ય સમૂાના રકયણો વીધા ડે ત્માયે બાયતભા ંકઈ ઋત ુઅનબુલામ છે ? 

(A) ળીતઋત ુ   (B) ઉષ્ણઋત ુ   (C)  લાાઋત ુ  (D)મનલતાન ઋત ુ 
61. કાશ્ભીયનુ ંકયુ ંવયોલય ભગૂબીમ રક્રમાઓ દ્વાયા યચામેલુ ંછે ? 

(A)  નૈનીતાર   (B) રુરકટ   (C)  ર્ચલ્કા  (D) વરુય 
62. નીચેના ૈકી કઈ જોડીઓ વાચી યીતે જોડામેરી છે ? 
 1. નૈનીતાર વયોલય – ટેકટોમનક આદ્રાભમૂભ  
 2. રોકટક વયોલય – નાાકાય આદ્રાભમૂભ 
 3. રોનાય વયોલય – જલાામખુી આદ્રાભમૂભ 
 4. ર્ચલ્કા વયોલય – રગનૂ આદ્રાભમૂભ 

(A)   પકત 1 અને 2    (B) પકત 2 અને 3  (C) પકત 1,2 અને 4  (D) આેર તભાભ  
63. બાયતભા ંડખાઉ જભીન ફાફતે નીચેના ૈકી કમા મલધાનો વાચા છે ? 
 1. વાભાન્મ યીતે તેનો યંગ રાર શોમ છે.  
 2. તે નાઇરોજન અને ોટાળથી વમદૃ્ શોમ છે.  
 3. તે યાજસ્થાન અને ઉિયપ્રદેળભા ંવાયી યીતે મલકમવત છે.  
 4. આ જભીનભા ંટેીઓકા અને કાજુ વાયી યીતે ઊગે છે.  

(A)   પકત 1 અને 4    (B) પકત 2 અને 3  (C) પકત 1,2 અને 3  (D) આેર તભાભ  
64. કૃષ્ણા નદી અને ચેન્નઈ લચ્ચેનો બાગ કમા નાભથી ઓખામ છે ?   

(A)  ળેલયોમ ટેકયીઓ   (B)નલ્રાભરા ટેકયીઓ  
 (C)કોડાલીડંુ ટેકયીઓ    (D) ારકોંડા ટેકયીઓ  

65. ખનીજ અને ખાણ વફંમંધત મલળે નીચે આેર મોગ્મ જોડકા જોડો  
ખનીજ    ખાણ  
(1) તાબં ુ  (a) ફયાકય 
(2) વોનુ ં  (b) મવિંદયી  
(3) ખાતય   (c) કોરાય  
(4) કોરવો    (d) ખેતયી  
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(A)  1 – a, 2 – b, 3 – c, 4 – d  (B) 1 – c, 2 – a, 3 – d, 4 – b 

 (C)  1 – d, 2 – a, 3 – b, 4 – c  (D) 1 – d, 2 – c, 3 – b, 4 – a 

66. ક્ષોબભડં ફાફતે નીચેના ૈકી કયુ ંમલધાન વાચુ ંછે ? 
  1. મલશ્વના જુદા જુદા બાગોભા ંક્ષોબભડં એક વયખુ ંઘાટંુ શોમ છે.  
  2. ક્ષોબભડં ઓઝોન સ્તયનો વભાલેળ થામ છે.  
  3. ક્ષોબભડં ધ્રલુો કયતા ંમલષલુવતૃ ાવે લધ ુઘટ્ટ શોમ છે. 
  4. ક્ષોબભડં ધ્રલુો કયતા ંમલષલુવતૃ ાવે લધ ુાતળં શોમ છે.   

(A)   પકત 1 અને 2    (B) પકત 2 અને 4  (C) પકત 4  (D) આેર તભાભ  
67. દ્વીકલ્ બાયતની નીચેનાભાથંી કઈ નદી વૌથી ભોટો તટપ્રદેળ મલસ્તાય ધયાલે છે ? 

(A)  નભાદા   (B) કાલેયી    (C)  તાી   (D)  ભશાનદી  
68. ‘ ડોન્લ્પન –સસુ’ુ ફાફતે નીચેના ૈકી કયુ ંમલધાન વાચુ ંછે ? 
 1. તેને ગગંા ડોન્લ્પન ણ કશલેાભા ંઆલે છે.  
 2. તે ગગંા અને બ્રહ્મતુ્રા ફનેં નદીઓભા ંજોલા ભે છે.  
 3. તેને આંધી ડોન્લ્પન ણ કશલેાભા ંઆલે છે.  
 4. સસુનુી શાજયી એ નદીની તદુંયસ્તીનો વકેંત છે.  

(A)   પકત 1 અને 4    (B) પકત 3 અને 4  (C) પકત 1,2 અને 3  (D) આેર તભાભ  
69. જમ્મ ુઅને કાશ્ભીયના કમા યાષ્રીમ ધોયીભાગા ય વૌથી રાફંી ચેનાની- નાળયી યોડ ટનરનુ ં મનભાાણ કયલાભા ં

આવ્યુ ંછે ? 

(A)  NH-44  (B) NH-45   (C) NH-46  (D)  NH-47 
70. જસ્ત્રાલ મલસ્તાયભા ંજભીન ધોલાણ અટકાલલા વૌથી વાયો ઉામ કમો છે ? 

(A) ફેન્ચ ટેયેમવિંગ  (B) ગે્રડેડ ફડંીગ   (C)  કન્ટુય ફરંડિંગ  (D) આેર એકણ નશીં  
71. નીચેના ૈકી કયુ ંકથન વાચુ ંનથી ? 

(A)  ખડકોના ીગેરા દ્રવ્મને ‘ ભેગ્ભા’ કશ ેછે.  
(B) મદૃાલયણની વાટીથી જેભજેભ ઊંડે જઈએ તેભ તેભ તાભાનભા ંઘટાડો થતો ર્જમ છે. 
 (C)  થૃ્લી ઉયની ોડો રગબગ 64 રકરોભીટયથી 100 રકરોભીટય જેટરો ર્જડો છે.  
(D) મદૃાલયણ ખણીજો અને ખનીજતેર ભે છે.  

72. કૃષ્ણા નદી અને ચેન્નઈ લચ્ચેનો બાગ કમા નાભથી ઓખામ છે ? 

(A)   મળલયોમની ટેકયીઓ    (B) નલ્રભરા ટેકયીઓ   (C)  કોડામલિંડુ ટેકયીઓ  (D)  ારકોડા ટેકયીઓ  
73. બાયતભારા રયમોજના  શુ ંછે ? 

(A)  પ્રલતાભાન કાઇલે પ્રોજેક્્વની જગ્માએ યસ્તાઓ ભાટે એક છત્ર પ્રોજેકટ  
 (B) પરોયીકલ્ચય ડેલરોભેન્ટ મભળન  
(C)  નદીઓને જોડતો કામાક્રભ  
(D) આેર ૈકી એક ણ નશીં  
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74. બાયતભા ંભીઠા ાણીના ભોટાબાગના ંકુદયતી વયોલયો કમા કે્ષત્રભા ંઆલેરા છે ?   

(A)  નભાદા ફેમવન કે્ષત્રભા ં  (B) કૃષ્ણા ફેમવન કે્ષત્રભા ં 
 (C) રશભારમના કે્ષત્રભા ં    (D) કાલેયી ફેમવન કે્ષત્રભા ં 

75. નીચેના ૈકીનો કમો સ્ટીર પ્રાન્ટ ફાફાબદૃનની ટેકયીઓભાથંી રોશઅમસ્ક ભેલે છે ? 

(A)  મલળાખાટ્ટનભ  (B) યાઉયકેરા    (C) બદ્રાલતી  (D) બીરાઈ  
76. બાયતભા ંનીચેના ૈકી કમા યાજ્મને વૌથી શોી ખરંડમ છાજરી છે ? 

(A) મિભ ફગંા   (B) ભશાયાષ્ર    (C) કણાાટક   (D) ગજુયાત  
77. ઉિયબાયતના ભેદાનોભા ંક્યા ંપ્રકાયના જગંરો “ ાકારેન્ડ ભમૂભદ્રશ્મ”નુ ંમનભાાણ કયે છે ? 

(A)  શષુ્ક ાનખય જગંરો   (B)ઉષ્ણ કરટફધંીમ કાટંાા જગંરો  
 (C)  આકા (બેજલાા)ાનખય જગંરો  (D) એકણ નશીં  

78. 2011 લસ્તી ગણતયી મજુફ બાયતની લસ્તી ગીચતા કેટરી શતી ? 

(A) 682 વ્મસ્ક્ત પ્રમત ચોયવ રકભી    (B) 382 વ્મસ્ક્ત પ્રમત ચોયવ રકભી 
 (C) 482 વ્મસ્ક્ત પ્રમત ચોયવ રકભી   (D) 582 વ્મસ્ક્ત પ્રમત ચોયવ રકભી 

79. નીચેના ૈકી કઈ જોડીઓ વાચી યીતે જોડામેરી છે ? 
 1. કાડાાભોભ ટેકયીઓ – કોયોભડંર તટ  
 2. કૈમયૂ ટેકયીઓ  - કોંકણ તટ  
 3. ભશાદેલની ટેકયીઓ – ભધ્મ બાયત  
 4. મભકીય ટેકયીઓ – ઉિય લૂા બાયત  

(A)   પકત 1 અને 4    (B) પકત 3 અને 4  (C) પકત 1,2 અને 3  (D) આેર તભાભ  
80. 21 ભાચા છી ઉિય ગોાધાભા ંસમૂા કઈ તયપ આગ લધે છે ? 

(A) કકાવતૃ    (B) ભકયવતૃ    (C)  મલસલુવતૃ  (D) દર્ક્ષણધ્રલુવતૃ  
81. બાયતની સરૂ્ચત ગેવ ાઇરાઇન TAPI નીચેના ૈકી કમાથંી વાય થામ છે ? 

(A)  તકુી – અપઘામનસ્તાન- ારકસ્તાન – બાયત  
(B) તકુા ભેમનસ્તાન- અપઘામનસ્તાન- ારકસ્તાન-બાયત  
 (C)  તર્જરકસ્તાન – અપઘામનસ્તાન- ારકસ્તાન – બાયત  
(D) તાયકેટ-અવતના –ેળાલય-ઈન્દોય  

82. નીચેના ૈકીની કઈ રદળા વાભાન્મ યીતે બાયતભા ંઉનાળ ચોભાવાની ગમતની રદળા શોમ છે ? 

(A)   દર્ક્ષણ થી ઉિય તયપ     (B) દર્ક્ષણ મિભથી દર્ક્ષણ લૂા તયપ  
(C)  દર્ક્ષણ લૂાથી દર્ક્ષણ મિભ તયપ  (D)  દર્ક્ષણ મિભથી ઉિય લૂા તયપ 

83. ઝાયખડં યાજ્મભા ંઆલેરા કમા મલસ્તાયના મલત્ર ઉલનોની ભાર્રકી વભાજની શોલાથી તે લનોને કોઈ વયકાયી 
મનમભ કે કામદો રાગ ુડતો નથી ? 

(A)  વયના    (B) ર્રિંગદોશ  (C)  ઓયન   (D) રામ ુ

 



 

ASHWIN DIVEKAR  Page 10 
 

84. દર્ક્ષણ બાયતભા ંતર કમા ાક તયીકે ઉગાડલાભા ંઆલે છે ?   

(A)  ખયીપ ાક   (B) યમલ ાક    (C) ખયીપ ાક અને યમલ ાક   (D) ર્જમદ ાક  
85. ગગંા અને બ્રહ્મતુ્ર નદીઓનો વયંકુત પ્રલાશ કમા નાભે ઓખામ છે ? 

(A)  બાગીયથી   (B)હુગરી   (C)  દ્મા   (D)ભેઘના  
86. રશભાચરના કમા મળખયને “ વાગયભઠ”નાભ આલાભા ંઆવ્યુ ંછે ? 

(A) કાચંનજઘંા    (B) ભાઉન્ટ એલયેસ્ટ   (C) નદંા દેલી   (D) નગંા લાત  
87. ‘ પાટખીણ’ ની યચના નીચેના ૈકી કોનુ ંરયણાભ છે ?  

(A)  સ્તયબગં  (B) યેીંગ - લીંટાલવુ ં  (C)  ગેડીકયણ  (D) ગ્રીલાખડં  
88. લૂીમ ઘાટો અને મિભ ઘાટ ભે છે ત્માયે નીચેની ૈકી કઈ ટેકયીઓ આલેરી છે ? 

(A) નીરર્ગયી   (B) અન્નાભરાઇ    (C) કાડાાભોભ   (D) ળેલયોમ  
89. અયલલ્રી શે્રણીના કે્ષત્રભા ંનાની નાની નદીઓ દ્વાયા જે ઉર્જઉ જભીનનુ ંમનભાાણ થામ તેને શુ ંકશલેાભા ંઆલે છે ? 

(A) ટીંફા   (B) મધ્રમા   (C) યોશી  (D) દુઆય  
90. બાયતનુ ં કયુ ંયાજ્મ ત્રણ ફાજુએ ફાગં્રાદેળથી ઘેયામેલુ ંછે ? 

(A) નાગારેન્ડ    (B) મત્રયુા    (C)  મભઝોયભ   (D) ભેઘારમ  
91. નીચેની ૈકી કયુ ંફદંય વૌપ્રથભ ર્જશયે કંની રૂભા ંકામાયત થયુ ંશત ુ ં? 

(A) કાભયાજય ોટા (B) તતુીકોયન ોટા    (C)  ન્ય ુભેંગ્રોય ોટા   (D)ભાભાગોલા ોટા   
92. બાયતભા ંઉંભય આધારયત સ્ત્રી-રુૂ ગણુોિય Sex Ratioની ગણતયી કયલાની કમાયથી ળરૂ થયુ ંશત ુ ં? 

(A)   1941     (B) 1951   (C) 1971   (D) 1961 

93. નીચેનાભાથંી કયુ ંમલધાન વાચુ ંછે ? 

(A)  મળમાાભા ંરદલવો રાફંા અને યામત્ર ટૂંકી શોમ છે.  
 (B) ઉનાાભા ંરદલવો ટૂંકા અને યામત્ર ટૂંકી શોમ છે.  
(C)  મળમાાભા ંરદલવો ટૂંકા અને યામત્ર રાફંી શોમ છે. 
(D) ઉનાાભા ંરદલવો ટૂંકા અને યામત્ર રાફંી શોમ છે. 

94. બાયતના કમા ળશયે ાવેથી બાયતનો પ્રભાણ વભમ નક્કી થમેરો છે ?   

(A)  ટણા  (B) અલ્શાફાદ   (C) કોરકાતા    (D) મુફંઇ  
95.મિભઘાટના મલસ્તાયભા ંલાાછામા પ્રદેળભા ંઆલેરો પ્રદેળ નીચેના ૈકી કમો છે ? 

(A)  યત્નાર્ગયી   (B) ભશાફેશ્વય    (C)  ચંગીયી   (D)ફાયાભતી 
96. રશભારમ તથા મિભઘાટના લધ ુઊંચા લાતીમ મલસ્તાયોભા ંકમા પ્રકાયના જગંરો જોલા ભે છે ? 

(A) મનત્મ રીરા જગંરો   (B) ખયાઉ જગંરો  (C) ળકુંદ્રભુ જગંરો  (D) ઉષ્ણ કરટફધં જગંરો  
97. મિભઘાટના લાાછામાભા ંનીચે ૈકી કમો પ્રદેળ આલેરો છે ? 

(A)  ફાયાભતી   (B) ભશાફેશ્વય    (C) ચંગીની   (D) યત્નાગીયી 
98. નદીઓના મલવાણને કાયણે કેલા વયોલયો યચામ છે ? 

(A)રગનૂ   (B)રફંગો    (C) ઘોડાની ના જેલા ં  (D) ચોયવ  
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99. બાયતભા ંકઈ ભધભાખી ઉછેયભા ંઅનકુૂ શોલાથી લધ ુવદં કયલાભા ંઆલે છે ? 

(A)  ભગૂા   (B) વાતરુડમા   (C) ડમ્ભય  (D) બભરયમા  
100. યભાણ ુઊર્જા કામાક્રભના ત્રણ તફક્કાઓભા ંનીચેના ૈકી કયુ ંમલધાન ખોટંુ છે ? 

(A) પ્રથભ તફક્કો દફાણયકુત શલેી લોટય યીએક્ટયનો વભાલેળ કયે છે.  
 (B) ફીજો તફક્કો ઝડી બ્રીડય યીએકટયોનો વભાલેળ કયે છે.  
 (C)  ત્રીજો તફક્કો થોરયમભ-યયેુમનમભ-233 ચક્રો ઉય આધારયત છે.  
(D) ઉયોક્ત ૈકી કોઈ નશીં.  

 
 
 
 
 


